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  حماس تتغير وامامكم شريك مستعد فال تضيعوا الفرصة: عباس مخاطباً االسرائيليين .1

 دعا الرئيس محمـود عبـاس       : أسعد تلحمي  ،الناصرةنقالً عن مراسلها في      24/3/2007الحياة  نشرت  
نية الجديدة، مشيراً إلى ما وصـفه       اإلسرائيليين إلى التأثير على حكومتهم لمنح الفرصة للحكومة الفلسطي        

في مواقف قادة حركة حماس السياسية، ومعرباً عن ثقته بأن مفاوضات حقيقيـة             " االعتدال الحاصل "بـ  
واستهجن . وجدية بين السلطة وإسرائيل ستقود إلى حل كل القضايا، بما فيها قضية الالجئين الفلسطينيين             

 شـاليت فيمـا     األسيرالعملية السياسية باإلفراج عن الجندي      الموقف اإلسرائيلي الذي يرهن أي تقدم في        
ووردت تصريحات عباس في مقابلة خـص   .أكثر من عشرة آالف فلسطيني يقبعون في سجون االحتالل        

بها صحيفة يديعوت أحرونوت وحرص فيها المحاوران ناحوم بارنياع وروني شكيد على تأكيد مواقـف               
عافت عمليا أبو مازن وثمة شعور بـأن        "ا أضافا ان حكومة اولمرت      عباس المعتدلة والبراغماتية، لكنهم   

هذا الشخص اللطيف واألكثر وداً إلسرائيل من سائر زعماء المنطقة، باع نفسه للشيطان، فانبطح أمـام                
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كل مواجهة وتنازل وساوم وخنع، وفي نهاية المطاف اتخذ قرارا استراتيجياً بتفضيل الشراكة مع حماس               
عن ذلـك يقـول      ".وبلغ الذروة باستسالمه في قضية شاليت     ..  للواليات المتحدة وإسرائيل   على التزاماته 

عباس إنه اتخذ فعالً قراراً استراتيجياً بالتعاون مع حماس لكنه لم يغير مواقفه، مضيفاً انه حاول فعال أن                  
". عـي لكن حماس وألسفي لـم تتجـاوب م       "يكون موضوع شاليت شرطا لموافقته على حكومة الوحدة         

لكنني أريد أن أسألكم هل حقاً يعنيكم شاليت أكثر من أي موضوع آخـر؟     : "وأضاف مخاطبا اإلسرائيليين  
إننا نعمل ليل نهار بالتعاون مـع       .. هناك في السجون اإلسرائيلية عشرة آالف فلسطيني وعندنا واحد فقط         

ن سياسة الحكومة الفلـسطينية     وع ".ليس أنا فقط إنما خالد مشعل أيضا      . المصريين من أجل اإلفراج عنه    
لكننا توصلنا إلى تسوية، ومـن      "الجديدة، قال عباس ان ال أحد يدعي ان حماس قبلت بشروط الرباعية،             

فحماس أعلنت انهـا سـتحترم المبـادرة    . يقول إن هذه التسوية ليست خطوة ايجابية، فإنه ال يعي الواقع      
وتابع ان اإلسرائيليين يقيمون ضجة كبيرة فـي  ". لتحريرالسعودية للسالم واالتفاقات التي وقعتها منظمة ا   
وأنا أقول ان االحترام الطـوعي والحـر أفـضل مـن     "شأن الفارق بين احترام االتفاقات وااللتزام بها،       

وزاد ان االختالف بينه وبين حماس هو في ان األخيرة ال تـزال ال تعتـرف بمبـدأ                  ". االلتزام القسري 
قبلت بكتاب التعيين الذي صغته شخصياً ويشمل السعي إلقامة دولة فلسطينية في            لكنها مع هذا    "الدولتين،  

وأضاف ان ثمـة أمـراً آخـر        ". ورئيس الحكومة اسماعيل هنية كرر ذلك في خطابه       .. 67حدود العام   
وهذه مـن مـسؤولياتي ومـسؤولية منظمـة         "تنازلت عنه حماس هو المشاركة في مفاوضات سياسية،         

س من اإلسرائيليين قراءة الخطوط العريضة للحكومة ليتيقنوا انها مـستعدة لوقـف             وطلب عبا  ".التحرير
ورئيسها هنية فعالً يريد ذلك، وأعتقد ان هنية ومشعل سيتجهان نحو االعتدال إزاء الحاجة              "متبادل للنار   

لـسطيني،  وردا على سؤال عما إذا كان تشكيل الحكومة الحالية يعني حمسنة الشارع الف   ".لمواجهة الواقع 
: قال عباس إن حماس اضطرت إلى التنازل عن حكومة خاصة بها بعد أن فشلت في تصريف األمـور                 

حكومـة  .. ماذا كانت نتائج المواجهات العنيفة بيننـا      .. الشعب يفهم الواقع  .. الشعب رفض هذه الحكومة   "
للـشؤون  حمـاس حكومـة     .. وحدة استبدلت حكومة حماس، والمناصب األهم ليست في أيدي الحركـة          

ولنـساعدها  .. حماس هي اآلخذة في التغير    . أنا لم أغير مواقفي   .. الداخلية، فيما الشؤون الخارجية بأيدينا    
  ".في مواصلة التغير

ويكتب المحاوران ان عباس بات على قناعة بأن مشعل يسلّم، خالفاً للماضي، بالمبادرة العربية للـسالم،                
ويقول عباس إن بنـد     .  تطالب إسرائيل بإدخالها على المبادرة     لكنه مع ذلك يعارض بشدة التعديالت التي      

، اي حل باالتفاق، مـضيفا ان       194الالجئين يتحدث عن حل متفق عليه على أساس القرار الدولي الرقم            
وتوجه إلى اإلسرائيليين بمـنح الحكومـة الجديـدة          .حل هذه المسألة ممكن من خالل الحوار والتفاوض       

عليكم : "وأضاف. عوا بها، فإن حكومتهم ستقتنع هي أيضا، وبالتالي ستقنع واشنطن         الفرصة ألنهم إذا اقتن   
حماس هي التي انتصرت في االنتخابات للمجلس التشريعي، وكان ينبغـي أن تكـون   .. أن تفهموا الواقع 

لمـاذا ال تـستوعبون     .. والحكومة الجديدة ليست تحت سيطرة حمـاس      .. الحكومة كلها تحت سيطرتها   
إننا نتقاتل  .. علينا أن نجلس لنجدها   .. قولون إنكم موافقون على دولة فلسطينية، أين هذه الدولة؟        ت.. األمر

ال تـضيعوا   .. ونحـن مـستعدون   .. كفوا عن البحث عن ذرائع، أمامكم شريك فلسطيني       .. على الهواء 
 إن ال شريك    أرجوكم كفوا عن القول   .. إننا مستعدون اآلن لمفاوضات حول الحل الدائم      : "وزاد". الفرصة
وأكد عباس تأييده استئناف المسار التفاوضي بين إسرائيل وسورية، وقال إنه يؤيـد تفـاوض                ".فلسطينياً

ننصحكم بالتوصل إلى سالم مع كل دول العالم اإلسـالمي، وهكـذا لـن              : " دولة إسالمية  57إسرائيل و 
ة بصفتها أكثر مبادرة سالم جديـة       جميع هذه الدول يدعم المبادرة السعودي     . تعيشوا أكثر في جزيرة نائية    

وينقل الكاتبان عن عباس انه لن يرشح نفسه مجددا للرئاسة، وأنه يعد األيام المتبقية علـى                 ".1948منذ  
أن أزور مـسقط رأسـي،      : "وعندما سئل ماذا ينوي أن يفعل بعد تنحيه، قال        ).  شهرا 21(انتهاء واليته   
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وختم المحـاوران بـسؤاله هـل       ". شعب هو الذي سيختار   ال: "وسئل عن هوية من سيخلفه، فقال     ". صفد
  ".أجاب، ربما، لكننا لم نلمس أي حماسة في جوابه: "سيختار الشعب مروان البرغوثي؟

 عباس إمكانيـة تحييـد نـصف الـشعب          محمود استبعد   :القدسمن   23/3/2007قدس برس   وأضافت  
سرائيليين، وذلك في جواب علـى سـؤال        ، للتصديق على أي اتفاقية سالم مع اإل       )الالجئون( الفلسطيني

: عباسوجهته له يديعوت أحرونوت عن الموقف من أن أي اتفاق سيعرض على منظمة التحرير، وقال                
 فـي المائـة مـن الـشعب         50ما الذي تريدونه أيها اإلسرائيليون؟ هل تعتقدون أننا نستطيع حرمـان            "

 أننا نجحنا في ذلـك فكيـف سيتـصرف          الفلسطيني من حقهم في اتخاذ قرار حول مصيرهم؟ ولنفترض        
حسب رأيكم كل أولئك الذين تبقوا في الخارج؟ هم سيواصلون كفاحهم ضدكم، إذا قمنا بإجراء اسـتفتاء                 

 الجـواب علـى     عباسورفض   ".وإذا لم نفعل، فالحرب ستتواصل    . شعبي، فمن يعرف كيف سيصوتون    
أنـا ال   : "العودة إلى داخل إسرائيل، وقال    سؤال يتصل بإمكانية التوصل إلى اتفاق ال يكون متضمنا حق           

وكما فعلنا في أوسلو، وقعنا على اتفاق ومن ثم صـادقت           . أتخيل أي شيء، ال تضعوا الكلمات في فمي       
ونفى  ".منظمة التحرير عليه بأغلبية األصوات، هكذا يمكن أن يحدث مع االتفاق الشامل، إذا رغبتم فقط              

ى خلفية قناعته بضعف أولمرت، لكنه أشـار إلـى أن ضـعف       عباس أن يكون اتفاقه مع حماس جاء عل       
عندما يكون الوضع السياسي في إسرائيل      . بالتأكيد: "أولمرت له تأثير وال شك على أي مفاوضات، وقال        

أن : "وعن مطالبه المتوقعة من أولمرت، قال عبـاس        ".غير مستقر، لن يكون بإمكاننا التوصل إلى اتفاق       
عندما نصل إلى وقف إطالق النار يعني ذلك        . رفع الحواجز، وأن يحرر األموال    يتيح لنا أن نعيش، وأن ي     

أولمـرت رد   . عندما التقيت مع أولمرت سألته عن الـسجناء       : "وعن األسرى قال  ". أن تتوقف النار فعال   
  ".علي بأنه سيعطينا آالف السجناء وأعدادا تفوق ما نتخيله إذا تم إطالق سراح شاليط

  
  برلين تتعهد العمل إلنجاح عملية السالمو ..برفع الحصار ألمانيا بعزام األحمد يطال .2

 أكدت وزيرة التعاون االقتصادي     : اسكندر الديك  ،برليننقالً عن مراسلها في      24/3/2007الحياة  نشرت  
واإلنماء األلمانية في أول اتصال رفيع تجريه الحكومة األلمانية مع الحكومة الفلسطينية الجديدة، ممثلـة               

ئب رئيسها عزام األحمد ووزير الثقافة بسام الصالحي، اصرار حكومتها على العمل إلنجـاح عمليـة                بنا
 سنة إلقامة دولة فلسطينية تعيش بسالم إلى        30من أجل تحقيق ما ننتظره منذ       "السالم في الشرق األوسط     

ايير الثالثة التـي    يعكس بوضوح المع   "وفيما شدد األحمد على أن برنامج حكومة الوحدة        ".جانب إسرائيل 
لتنفيذ خريطة الطريق، أكدت الوزيرة استعداد برلين والمجتمع الدولي لتقديم المـساعدة            " حددتها الرباعية 

وبعـدما  . السياسية واالقتصادية واإلنمائية الضرورية من أجل دعم قيام دولة فلسطينية قادرة على الحياة            
المجتمع الدولي على بدء الحوار مع أعـضاء  "ثة، حضت قالت إنها ناقشت مع الوفد معايير الرباعية الثال   

وبعد أن أوضح األحمـد      ".الحكومة ألنه يحفظ مقومات السلطة الفلسطينية ويفتح اآلفاق أمام الفلسطينيين         
وجود قرار من حكومته ومن كل الفصائل، بما فيها حماس، بأن الرئيس عباس هـو المعنـي كـرئيس                   

ال الحكومة، رد على قول إسرائيل بأن حكومة الوحدة لم تعترف بالدولة            للسلطة بمفاوضات عملية السالم     
ووصـف  ". غير جاهزة لالنخراط في عملية السالم بسبب أوضاعها الداخليـة         "العبرية متهما اياها بأنها     

عكـس  "، الفتا إلى أنه أبلغها أن برنامج حكومة الوحـدة           "اإليجابية"المحادثات مع الوزيرة األلمانية بـ      
فاق الذي وقِّع في مكة وأكد التزام قرارات القمم العربية الخاصة بالقـضية الفلـسطينية، خـصوصا                 االت

أكدت ايضا احترامها االتفاقات التي وقعتها الـسلطة مـع          "وأضاف أن حكومته    ". مبادرة السالم العربية  
كـدت احترامهـا    إسرائيل، ومن ضمنها وثيقة االعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير، كمـا أ            

وأكـد   ". الصادر عن األمم المتحدة    194المساعي الجارية إليجاد حل عادل لقضية الالجئين حسب قرار          
مستعدة إليجاد حل سريع لقضية شاليت والتوصل إلى تهدئة متبادلة وشـاملة بـين              "األحمد أن حكومته    

 المجـال إسـرائيل بمواصـلة       واتهم في هذا  ". الجانب اإلسرائيلي والفلسطيني بحيث يشمل الضفة وغزة      
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على إعطائنا فرصة لتحقيـق عمليـة     " المجتمع الدولي     األحمد حض و .عملياتها العسكرية ضد المواطنين   
بالمساهمة في فك الحصار االقتصادي الذي يلحـق        "، كما طالب ألمانيا     "السالم والتوصل إلى نتائج عملية    
إزاء حكومـة الوحـدة     " ات إيجابيـة كثيـرة    مؤشـر "، والحظ وجود    "الضرر الكبير بالشعب الفلسطيني   

  .الفلسطينية

أكد عزام األحمد في تصريحات خاصة لقدس برس أن : برلينمن  23/3/2007قدس برس وأضافت 
وعما إذا كانت هذه الزيارة قد  لكنها لم تنجح، تحركات إسرائيلية بذلت إلفشال زيارتهم إلى ألمانيا

لقد كانت هذه الزيارة مقررة قبل إعالن حكومة : "ل هنية، قالجرت بالتنسيق بين عزام األحمد وإسماعي
الوحدة، ومع ذلك فقد أحطت الرئيس ورئيس الوزراء علما بالزيارة، كما أعلمت الحكومة األلمانية 

وأشاد األحمد  ".بالتغيرات الحاصلة، فحولوها من زيارة برلمانية إلى زيارة وفد حكومي برلماني
  ".نوعية التعامل بيننا ممتازة للغاية: "ين رئيس الوزراء، وقالبنوعية التعامل بينه وب

  
  عباس يشدد على اهمية دور االتحاد االوروبي في دعم عملية السالم .3

 استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في :غزةمن  23/3/2007وكالة االنباء االردنية بتـرا  نشرت  
وقال مصدر فلسطيني مسؤول ان عبـاس أطلـع          .شبرام اهللا، وزير الخارجية البلجيكي كارل دي غوت       

وزير البلجيكي، على آخر التطورات المبذولة لتحريك عملية السالم وسبل إنجاحها والجهود المبذولـة              ال
  .لفك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني

 عملية   عباس على أهمية الدور األوروبي في دعم        محمود شدد :24/3/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  
 الـدول األوروبيـة والمجتمـع       ،وحث خالل لقائه وزير الخارجية البلجيكي     . السالم والشعب الفلسطيني  

الدولي بأسره على التعاطي بإيجابية مع الحكومة الفلسطينية، والعمل على رفع الحـصار عـن الـشعب                 
  . الفلسطيني

  
  برنامج حكومة الوحدة يستجيب للشروط الدولية: أبو عمرو .4

قال وزير الخارجية البلجيكي كارل دي غافت، أن االتحاد األوروبي ينتظـر            :  يوسف الشايب  –  رام اهللا 
وأوضح في مؤتمر صحافي مشترك مـع       . من حكومة الوحدة الفلسطينية العمل على إطالق سراح شاليط        

 ينتظر ما   أعلن انه "نظيره الفلسطيني زياد أبو عمرو عقب محادثاتهما في رام اهللا، أن االتحاد األوروبي              
ستقوم به حكومة الوحدة الفلسطينية على األرض خصوصا إطالق سراح الجندي اإلسرائيلي في أسـرع               
وقت وإجراء وإصالح األجهزة األمنية الفلسطينية وعندها سيتخذ قراره النهائي بكيفية التعامل مع هـذه               

مـن  . األفكار حول حكومة الوحدة   اللقاء مع وزير الخارجية الفلسطيني مفيد جدا لتغيير         "وقال  ". الحكومة
المهم جدا أن نرى ما الذي تريد أن تقوم به هذه الحكومة على األرض فيمـا يتعلـق بـشروط اللجنـة                      

التحضير جديا الستئناف المفاوضـات مـع       "وأضاف أن االتحاد األوروبي يتوقع من إسرائيل        ". الرباعية
  ". ينيين ووقف بناء المستوطناترئيس عباس واتخاذ خطوات ملموسة لتسهيل حياة الفلسطال

برنامج حكومة الوحدة يستجيب من وجهة نظرنـا        "من جهته قال أبو عمرو انه ابلغ ضيفه البلجيكي بأن           
سنعمل خالل الفترة القادمة على إزالة أي التباس بين برنامج ومواقف هـذه             "وأضاف  ". للشروط الدولية 

وقال أبو عمرو انه أكد للوزير البلجيكـي        ". ة أخرى الحكومة من جهة ومتطلبات المجتمع الدولي من جه       
احترام حكومة الوحدة لالتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير مع إسرائيل وتعهدها بإطالق سراح الجندي              

في إطار صفقة مشرفة لتبادل األسرى وتوسيع التهدئة مع إسرائيل وفرض األمـن والنظـام   "اإلسرائيلي  
  ". صاديةوإجراء إصالحات أمنية واقت

   24/3/2007الغد األردنية 
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  قمة الرياض الى توفير الدعم الكامل التفاق مكة يدعوبو ردينة أ .5
 دعا الناطق الرئاسي نبيل ابو ردينة قمة الرياض الى توفير الدعم للفلسطينيين، وقـال لوكالـة                 :القاهرة

ومة الوحدة، ونأمل من القـادة      ما نطمح اليه هو ان يتوفر الدعم الكامل التفاق مكة وحك          ": "فرانس برس "
نأمل في اعطاء زخم للمبادرة العربية مـن دون ادخـال اي            "و" العرب مواصلة الدعم المالي والسياسي    

  ". تعديالت عليها
  24/3/2007الحياة 

  
  بحر يرحب بقرار البرلمان األوروبي المطالب برفع العقوبات عن الحكومة الفلسطينيةأحمد  .6

يس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة بقرار البرلمان األوروبي، الذي أحمد بحر رئ. رحب د:غزة
يطالب الدول األعضاء باالتحاد برفع العقوبات األوروبية المفروضة على الحكومة الفلسطينية بشكل 

وطالب بحر بسرعة تنفيذ القرار، ورفع الحصار، وتقديم مزيد من الدعم للشعب الفلسطيني، كما  .فوري
قف رئيس مجموعة اليسار الموحد في البرلمان األوروبي الذي بعث رسالة لرئيس البرلمان رحب بمو

األوروبي يوصي فيها مؤسسات االتحاد إلى االعتراف بحكومة الوحدة الفلسطينية واستئناف العالقات 
لتوحد  أن الموقف األوروبي هو دعوة لكافة الفصائل والقوى الفلسطينية لبحر.دورأى  .والتعاون معها

  .وبدل الجهد الالزم من اجل رفع الحصار عن أبناء الشعب الفلسطيني

  23/3/2007 قدس برس
  

 ينكفى تحيزاً السرائيل وعداًء لحقوق الفلسطيني: ، ألمريكاالدائرة السياسية لمنظمة التحرير .7
ـ     ة السياسي ةقال غسان المصري، المتحدث باسم الدائر     : سلفيت -نابلس صريحات  لمنظمة التحرير ان الت

االخيره لوزيرة الخارجيه االمريكيه تؤكد مدى االنحياز والدعم االمريكي للسياسات االسـرائيليه التـي              
 الضغط على اسـرائيل     رايسانه يتوجب على    " واضاف   .ة الفلسطيني ة الوطني ةتسعى الى تصفيه القضي   

 المجتمـع الـدولي وفرضـها       ولومها لرفضها الدائم االلتزام بقرارات الشرعيه الدوليه وتحـديها الرادة         
الشروط على جميع المبادرات التي تطرح وتحظى باجماع وموافقة الدول العربيه واالوروبيه بدال مـن               

ني وقيادته وتوجيه النصح لهم بان مصلحتهم ومستقبلهم يتوقف على          يتوجيه اللوم واالنتقاد للشعب الفلسط    
رفع الظلم التاريخي واالجحاف الذي ما زال يتعـرض         انه ان االوان ل   " :وقال .دعمهم وتاييدهم للمعتدلين  

 لدولة االحتالل والكيل بمكيالين واكثـر عنـد         ة المنحاز ةله الشعب الفلسطيني بسبب السياسات االمريكي     
التعامل مع الدول التي ترفض قرارات الشرعية الدوليه وتحشد دول العالم لفرض العقوبات عليهـا بـل                 

 اسرائيل في رفضها وتمردها على قرارات مجلس االمن واالمم المتحـده            تشن عليها الحرب بينما تساند    
 ". بشان جدار الفصل العنصريةواخيرا قرار محكمة العدل الدولي

  23/3/2007وكالة معا 
  

 وخطف متبادل في غزة في األمن الوقائي مقتل ضابط .8
منيـة  أمصادر طبيـة و   : أننقالً عن مراسلها في غزة رائد الفي         24/3/2007 الخليج اإلماراتية    أفادت

 في األمن الوقائي قتل أمس، فيما اتهم هذا الجهاز حركة حماس بخطف هـذا               فلسطينية ذكرت أن ضابطاً   
 بالرصاص، وذلـك     مقتوالً ...تم العثور على جثة عرفة نوفل     "نه  أوقالت المصادر الطبية     .الضابط وقتله 

  ".بعد ساعات من خطفه من قبل مسلحين في غزة
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 : أن ردينـة فـارس   وعبد القادر فارس    نقالً عن مراسليها في غزة       24/3/2007عكاظ  ت  في حين ذكر  
 عن قتل قائد كبير     من كان مسؤوالً  ن ضابط األ  أحماس رفضت التعليق الفوري على الحادث لكنها قالت         

 .سبوع الماضيمن الجناح العسكري لحماس األ
عملية خطف متبادل وقعت    "ن  أية قالت   منأمصادر   : أن غزةمن   24/3/2007 القبس الكويتية    وأضافت

من الوقائي كمـا تـم   مس في مدينة غزة حيث قام عناصر من حماس باختطاف اثنين من افراد األ أظهر  
  ."قل من حماساختطاف ناشط على األ

 حماس حملت جهاز األمن الوقائي المـسؤولية الكاملـة          : أن غزة من   23/3/2007  قدس برس  وأوردت
 وذلـك بعـد     ، الدكتور حمدان الصوفي، المحاضر في الجامعة اإلسالمية بغـزة         عن اختطاف أحد قادتها   

، وطالبتهـا بـإخالء     "تأكدها من وجوده داخل مقر جهاز األمن الوقائي قبل تسليمه لمجموعات فتحاوية           "
وحملت حماس في الوقت نفسه حركة فتح المسؤولية الكاملة عن حياة الصوفي، قائلة إنه موجـود                 .سبيله

ـ     .في غزة " تنفيذية فتح "ند مجموعات   اآلن ع   هوشددت على ضرورة اإلفراج الفوري وغير المشروط عن
 ".حتى ال نكون مضطرين إلجراءات فورية صارمة تحافظ على حياة األخ الكريم"

 مسؤول إعالم فتح في غزة حـسن  : إلى أن  غزة من   24/3/2007 االتحاد االماراتية    في المقابل، أشارت  
إن كل الجرائم التى ارتكبـت    " :مسؤولية األحداث التى جرت في شمال القطاع، وقال       الوالي حمل حماس    

بحق فلسطينيين وكوادر حركة فتح نفذها أشخاص معروفون هم عناصر في كتائب القسام والقوة التنفيذية               
 أعرب جهاز األمن الوقائي عن استهجانه التهامات حماس له بالمسؤولية عن خطف           كما  ". التابعة لحماس 

  .الدكتور الصوفي
  

 ينما كانواأرواحهم أطفالي وسنعثر عليهم ونأخذ أنحن نقترب من قتلة : بهاء بعلوشي .9
 طلقة نارية سيارته لتـصرع      240 لم يفقد ضابط المخابرات الفلسطينية الذي اخترق اكثر من           :بيت لحم 

وبدا مصمما على ذلك مؤكدا بانه      اطفاله الثالثة، لم يفقد االمل في تعقّب الجناة وانزال العقاب العادل بهم             
قال بهاء بعلوشه خالل مقابلة مع صحيفة معاريف بانه مقتنـع            و .لن يعدم الحيلة والوسيلة لتحقيق العدالة     

بعدم قدرة قتلة االطفال على االفالت من العقاب مؤكدا بانهم سيتبعونهم حيث ذهبوا وحلوا اال ان يوقعوا                 
 المتشعبة مع االجهزة االمنية االشارة باصبع االتهام الـى جهـة            ورفض بهاء بعلوشة رغم عالقاته     .بهم

 ،بهاء بعلوشة قريب منهم اكثر مما يعتقدون      " معينة اال انه خضع في اخر االمر واسر ببعض اماله وقال            
ال يهمني كم عدد القتلة واين يختفون وال يهمني الحماية او الحصانة التي يتمتعون بها سواء سياسـية او                   

" واضاف بعلوشه    ". سنصل اليهم سواء كانوا في اعلى االبراج او اعمق االبار وسنأخذ ارواحهم            عسكرية
بعلوشه مقتنع تماما بان قتل اطفالـه        ". االطفال االبرياء  -حين فشلوا في اغتيالي اختاروا الهدف السهل        

ي قتلوا فيها اطفـالي  انا اسافر في سيارة جيب وليس في السيارة الت" كان امرا مقصودا وليس خطأ وقال   
 ".اضافة الى ان االطفال لعبوا حول السيارة قبل ان يستقلوها اي انه كان بامكان اي شخص رؤيتهم

  23/3/2007وكالة معا 
  

  مصطفى البرغوثي يدعو إلى توسيع رقعة النضال الشعبي .10
عبي الجمـاهيري   دعا وزير اإلعالم الفلسطيني مصطفى البرغوثي إلى توسيع رقعة النضال الش          : رام اهللا 

 وقال خـالل مـشاركته فـي        .ضد االستيطان وجدار الفصل العنصري في أرجاء األراضي الفلسطينية        
تظاهرة شعبية سلمية نظمت فوق األراضي المهددة بالمصادرة في قرية وادي رحال فـي بيـت لحـم                  

اصل حتى يـزال    وشارك فيها أهالي القرى المجاورة ونشطاء سالم إسرائيليون وأجانب إن النضال سيتو           
 وأضاف أننـا إذا     .االستيطان وجدار الفصل العنصري ويكنس االحتالل الذي مضى عليه أربعون عاما          

نجحنا في تنظيم تظاهرات شعبية سلمية في كل األراضي الفلسطينية على األقل كل يوم جمعة فإن هـذا                  
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م بأننا لن نقبل أن نكون عبيدا       الجهد الشعبي سيصبح قوة جبارة يهزم االحتالل ويوصل رسالتنا إلى العال          
  .لالحتالل أو أن نتنازل عن أرضنا وعدالة قضيتنا الوطنية

  24/3/2007االتحاد االماراتية 
  

  لدينا برنامج إلعادة بناء ميناء غزة وتشغيله من قبل شركة عربية دولية: النقلوزير  .11
ا من أول يوم برنامج عمـل        وضعن :سعدي الكرنز وزير النقل والمواصالت    .قال د : أكرم اللوح  - غزة

داخل الوزارة والهيئات التابعة لها وهي سلطة الطيران وسلطة الموانئ والخطوط الجويـة الفلـسطينية               
وأكد الكرنز أن لديه برنامجاً طموحـاً        .لنتمكن من تفعيل أدائها ولكي تقوم الوزارة بدورها وفقا للقانون         

  .لقطاع النقل والمواصالت
رة السير في شمال قطاع غزة كانت مغلقة بشكل كامل أثناء عمل الحكومة السابقة              وأوضح الكرنز أن دائ   

ولكن بذلت جهدي من أجل فتحها وتم ذلك وأعيدت جميعها للعمل وتم تشغيلها وتشكيل لجان متخصصة                 
 وبما يتعلق بالخطوط الجوية الفلسطينية قال الكرنز أجريت العديد من االتصاالت المكثفة            .لمتابعة عملها 

 يوجد لدينا خيارات كثيرة وسنستعمل مطار       ، وألضاف من أجل إعادة تشغيل الخطوط الجوية الفلسطينية      
العريش المصري بدال من مطار غزة الدولي الذي سنعمل على إصالحه والحصول على الموافقـة مـن                 

 هناك برنامجاً سيتم    وفيما يتعلق بقطاع الموانئ أكد الكرنز أن       .الجهات األمنية اإلسرائيلية إلعادة تشغيله    
البدء فيه ببناء ميناء غزة البحري وسيكون هناك شركة فلسطينية عربية دولية تشرف على تشغيله بعـد                 

وأكد الكرنز أن أول كتاب وقع عليه في الوزارة كان موجهـاً   .إنشائه من اجل خدمة الجمهور الفلسطيني 
 من المتهمين في قضايا فساد حيث تم جمع كافة          للنائب العام من أجل اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد عدد        

الملفات وتقديمها للنائب العام الستدعائهم للتحقيق ومنها قرارات للوزير السابق وقعت عليهـا وأرسـلتها               
للنائب العام ولن أوقف أي موظف عن العمل ولن أسيء إلى أي أحد فجميعهم زمالء لي وعملت معهـم                   

  .دمة هذا الوطنفي السابق وسنعمل اآلن كإخوة لخ
       24/3/2007الحياة الجديدة 

  
  "فتح اإلسالم" ضد  أمنيةال عملية: منظمة التحرير .12

علن مسؤول منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح فـي         أ: لبنان /صيدامن   24/3/2007السفير  نشرت  
 نهر البارد بطريقة    في مخيم " فتح االسالم "عن وضع اللبنة األولى النهاء حالة       "خالد عارف   لبنان  جنوب  

ان ال صحة على اإلطالق لوجـود نيـة أو         "كاشفا  ". سلمية وبطريقة تضمن االستقرار واالمن في المخيم      
وقال بعد لقاء وفد من فصائل المنظمة       ". مخطط لعملية أمنية فلسطينية تستهدف هذه الحالة في نهر البارد         

ن هذا الموضوع ال بد من معالجتـه بهـدوء          ا"عبد الرحمن البزري    .في الجنوب مع رئيس بلدية صيدا د      
وبروية وتعقل للوصول الى نتيجة تحفظ امن المخيم وتحفظ االستقرار الهلنـا وشـعبنا فيـه وتـضمن                  

  ". االستقرار للجوار
 اجتمع وفد من فصائل منظمة التحرير       :صيدامن   23/3/2007 وفا   -وكالة االنباء الفلسطينية  وأضافت  

وجـرى خـالل    .ارف، مع الشيخ ماهر حمود إمام مسجد القدس فـي صـيدا        الفلسطينية برئاسة خالد ع   
االجتماع، استعراض آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، وما يتعرض له شعبنا الفلـسطيني مـن               

وأكد عارف ان الوحدة الفلسطينية هـي        .اعتداءات وجرائم بشعة، خصوصاً في القدس والمسجد األقصى       
ا كافة المؤامرات التي تستهدف شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة فـي الـوطن             الصخرة التي تتكسر عليه   

 الفلسطيني في لبنان مطمئن وهناك لقـاءات مكثفـة بـين            –وأشار إلى أن الحوار الفلسطيني       .والشتات
  .فصائل منظمة التحرير وقوى التحالف والقوى اإلسالمية
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اتفاق مكة، والسير في الطريق السليم، وحقن الدماء        بدوره هنأ الشيخ حمود الشعب الفلسطيني على انجاز         
وشدد على الوحدة الفلسطينية بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية في الوطن والشتات، النه              .الفلسطينية

  .بالوحدة يمكن مواجهة ما يخطط للقضية الفلسطينية
  

   إسرائيليا36ً بقتل لألسير القسامي إبراهيم حامدالئحة اتهام توجيه  .13
بـرز قـادة   أحد  أبراهيم حامد،   إسير  سرائيلية الئحة اتهام لأل    وجهت النيابة العسكرية اإل    :سلفيت -نابلس  

 اسرائيلياً في سلسلة من العمليات التي نفـذت خـالل           36 تضمنت قتل    ،كتائب القسام في الضفة الغربية    
 لثالث عمليات وقعت في العـام       وجاء أن النيابة العسكرية وجهت لحامد تهمة التخطيط        .االنتفاضة الثانية 

 اسرائيلياً، والثانية في الملهـى الليلـي        11والتي قتل فيها    " مومنت" في القدس؛ األولى في مقهى       2002
سفرت عـن   أ، والثالثة وضع عبوة ناسفة في الجامعة العبرية والتي           اسرائيلياً 16حيث قتل   " بشفيلد كال "

سير حامد تهمة الوقوف وراء تفجيـر صـهريج         عسكرية لأل كما وجهت المحكمة ال    .قتل تسعة اسرائيليين  
في تل أبيب، وزرع عبوات ناسفة علـى سـكة القطـار بـالقرب مـن اللـد                  " بي غليلوت "الوقود في   

بيب، والتي تم إحباطها بعـد      أفي تل   " تسفتا"والتخطيط لتفجير عبوة ناسفة كبيرة في ملهى        ". رحوفوت"و
 .  اعتقال مساعديه

  24/3/2007وكالة معاً 
  

   ويفرض عليه اإلقامة الجبرية البرغوثي بكفالةقساماالحتالل يفرج عن  .14
 اإلقامـة   يه وفرضت عل  ، مروان البرغوثي   األسير فرجت سلطات االحتالل أمس عن قسام نجل      أ: رام اهللا 

 وأعلنـت مـصلحة الـسجون       . شهراً فـي الـسجن     39اإلجبارية في مدينة رام اهللا بعد أن قضى نحو          
 قسام ال يزال يخضع للمراقبة حيث ال تزال محكمة عسكرية تنظر في اتهامـات أخـرى                 نأاإلسرائيلية  

  .ضده
  24/3/2007االتحاد االماراتية 

  
   لصد أي اجتياح اسرائيلي لقطاع غزةاكتائب األقصى تؤكد استعداده .15

لناطق مجموعات الشهيد ياسر عرفات ا    لالقائد العام   " أبو فؤاد "أكد نصر أبو فول     : أشرف سحويل  -غزة  
اإلعالمي لكتائب شهداء األقصى في غزة استعداد الكتائب لصد أي اجتيـاح إسـرائيلي يطـال المـدن                  

قطاع تـأتي   الن تهديدات االحتالل باجتياح مناطق في شمال وجنوب         أ معتبراً    غزة، والمخيمات في قطاع  
ـ .  الفلسطيني عبشالفي إطار الحرب النفسية التي يحاول الكيان اإلسرائيلي بثها في صفوف أبناء               اًوتعليق

أن كتائب شهداء األقصى ومعها كل قطاعات شعبنا         على األحداث المؤسفة واالقتتال الداخلي أكد أبو فؤاد       
  .عبرت عن رفضها وإدانتها لكافة التصريحات والتراشقات واألحاديث التي كانت تستفز المشاعر

  24/3/2007الحياة الجديدة 
  

  ةشتباكات في قطاع غزالنضال تستنكر تجدد االجبهة  .16
مس عـن   أعبر عوني أبو غوش عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي           :ةالبلد للصحاف  -رام اهللا   

  .استنكاره لتجدد االشتباكات المسلحة والعودة إلى سياسة االحتراب الداخلي في قطاع غزة
 24/3/2007القدس الفلسطينية 

  
 رفحفي عتداء االقتل والت  بعملياينمتهمالرفع الغطاء التنظيمي عن  .17
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 رفع الغطاء التنظيمي عن كل مـتهم        ، الخميس ، قررت القوى الوطنية واإلسالمية في محافظة رفح       :رفح
ودعت القوى في بيان صادر عنهـا فـي          .في عمليات قتل أو حرق أو اعتداء على ممتلكات المواطنين         

، مناشديين المطلوبين والمتهمين من آل      "ونالجميع لاللتزام بالقان  "أعقاب شجار عائلي بين آل أبو محسن        
 . ليأخذ القانون مجراه األمنأبو محسن، تسليم أنسفهم لقوى

  22/3/2007وكالة فلسطين برس 
  

  ول هو محاربة اليهود في فلسطينهدفنا األ :سالمفتح اإل .18
نيين فـي   سالم بتدريب شبان فلـسطي    تقوم مجموعة فتح اإل    :ب.ف. ا ، نجيب خزاقة  -) لبنان(نهر البارد   

ويقـول   . حد تعبيرهـا   ىمخيم نهر البارد لالجئين في شمال لبنان بهدف محاربة اليهود في فلسطين، عل            
ول هو محاربة اليهود فـي      هدفنا األ " :بو سليم لوكالة فرانس برس    أسالم  المتحدث باسم مجموعة فتح اإل    

وفـي   .") محمـد رسـول اهللا     ال اهللا إال اله   (ي شعار   أسالم  ن نرفع في فلسطين راية اإل     أنريد  . فلسطين
 .سلحة ثقيلة منها قاذفات صواريخ غراد ومدافع وسـيارات جيـب عـسكرية            أمستودع قريب، تكدست    

 ارتباط  ىسلحة الموجودة لديه، لكنه يستفيض في الحديث عن مد        بو سليم الكشف عن طبيعة األ     أويرفض  
يستقطب جهادنـا الـشبان     " :بو سليم أويقول   .سالمفتح اإل بشبان مخيم نهر البارد وسائر مخيمات لبنان        

بو أويقر   ." مرشدينا ىلإسالم فيأتون لمتابعة دروس عسكرية ولالستماع       الفلسطينيين المؤمنين بأولوية اإل   
 مع حركات جهادية سواء     ال صلة تنظيمية لنا بتاتاً    " :، ويقول "سالم وتنظيم القاعدة  تشابه بين فتح اإل   ب"سليم  

  ." تشابه بين منهجياتناو سواها، لكن يوجدأالقاعدة 
  24/3/2007 القدس العربي

  
  إذا لم تسقط قمة الرياض حق العودة إسرائيل تعد لحملة ضد العرب .19

 ذكرت صحيفة الجيروزاليم بوست أمس أن إسرائيل تحضر إلطالق حملة دبلوماسـية ضـد               :يو بي آي  
لضغوط التي تمارسها أمريكا من      في حال لم يتم الرضوخ ل      "المعادي للسالم "العالم العربي تصفه فيها ب      

لتظهرهم بدور الرافـضين     ،أجل شطب بند حق العودة لالجئين الفلسطينيين من المبادرة العربية للتسوية          
  .السالم الذين ضيعوا مجدداً فرصة

  24/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

 الدولتيناالردن لم يقطع عالقاته بحماس وازمة كبيرة في العالقات بين  :تقرير اسرائيلي .20
 في اعقاب تقديم جهات ،اكدت مصادر امنية اسرائيلية ان توترا شديدا يسود العالقات االردنية االسرائيلية

امنية اسرائيلية تقريرا استخباريا الى مجلس الوزراء االسرائيلي يفيد بان االردن لم يقطع عالقاته بحركة 
اجأة التي تشهدها الدوائر االستخبارية وقالت المصادر ان المف . تتوثق بمرور الوقتالتيحماس 

االسرائيلية والتي جاءت عبر جهد مضني استمر عامين هي ان عبد اهللا الثاني يسير على نهج والده في 
  . النظرة الى العالقات االستراتيجية مع حركة االخوان المسلمين في االردن وحركة حماس

 في التصريحات التي ادلهى بها تتجل االسرائيلية  ان المفاجاة إلى االستخباري"ديبكا" موقع أشارو
 .الى احتمال انهيار المملكة االردنية في حالة انسحاب امريكي متسرع من العراق  اشارحيناولمرت 

 ، من الشهر الحالي20قال في شهادة له يوم " دايتون"ونوهت المصادر الى ان المنسق االمريكي االمني 
دا من القوات الموالية للرئيس عباس وان تدريبات تجري لقوات امن ان قوات حماس اكثر تدريبا وعد

فلسطينية في عمان منوها الى قلق االجهزة االمنية االسرائيلية من تسلل اعضاء من حماس الى تلك 
القوات في ظل المعلومات المتوفرة عن استمرار العالقة بين حماس واالردن وعدم انقطاعها رغم ما 

  .نشر عن ذلك مسبقا
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  24/3/2007وكالة سما 
  

  إسرائيل تعد لعدوان على غزة .21
 أفادت بأن الحكومة االسرائيلية درست، خالل ،مصادر مطلعة أن 24/3/2007 األمان اللبنانية ذكرت

جلستها األخيرة، تقارير عديدة قدمتها الدوائر العسكرية في الدولة العبرية، توصي جميعها بشن عدوان 
اضافت المصادر ان  و.ستهدف القضاء على البنية التحتية للفصائل الفلسطينيةواسع النطاق على غزة، ت

غالبية الوزراء االسرائيليين أيدت فكرة تسريع تنفيذ الهجوم لوقف التنامي المتواصل للقوة العسكرية 
وأشارت الى أن قيادة جيش االحتالل وضعت خطة للهجوم الكبير . "كتائب القسام"للفصائل، وخاصة 

وقال وزير األمن الداخلي السابق تساحي هنغبي ان .  بعد أول عملية ضد اسرائيل في األيام المقبلةستنفذ
وتشير التقديرات الى أن  ."بنية المنظمات االرهابية"معجزة فقط قد تحول دون اجتياح غزة لتدمير 

ن جيش الحرب المقبلة على غزة ستكون األشرس من نوعها خالل انتفاضة األقصى، وال سيما أ
 لقواته بعد اخفاقه خالل حرب لبنان، كما أن رئيس األركان الجديد غابي "الهيبة"االحتالل سيحاول اعادة 

  .اشكنازي سيعمل على اثبات قدراته القيادية في غزة
وكانت بعض األوساط العسكرية قد ألمحت الى أن الحرب المقبلة ستكون على ثالث مراحل، األولى 

ليات اغتيال بحق قادة حماس العسكريين والسياسيين، بينهم اسماعيل هنية ومحمود تشمل تنفيذ سلسلة عم
الزهار وسعيد صيام وآخرون، والمرحلة الثانية تشمل قصفاً عنيفاً على قواعد التدريب والمؤسسات 
والمقار التابعة لحماس، واألخيرة تنتهي باجتياح واسع للقطاع والتنقل من منزل الى منزل، الجتثاث 

  ". ألف عنصر20تدمير قواتها العسكرية التي تقارب الـ"اليا حماس وخ
مصادر به أفادت ما : محمد إبراهيم والوكاالت عن رام اهللا من 24/3/2007 البيان اإلماراتية وأوردت

أمنية فلسطينية بأن قوات االحتالل تقوم حاليا بتحركات عسكرية غير عادية في المنطقة الواقعة إلى 
وأفاد شهود بأن أكثر من عشرين آلية عسكرية إسرائيلية شوهدت . باليا شمال قطاع غزةالشرق من ج

  . تتجمع في المناطق الشرقية من المدينة
  

  إسرائيل في حالة تراجع  و تعصف بالكيانفينوغراد" شهادات" .22
:  شحادة وديع عواودة وآمالعن مراسليهاالقدس المحتلة نقال  من 24/3/2007الخليج اإلماراتية  قالت
يديعوت أحرونوت نشرت أمس تقريرا موسعا تضمن مقاطع من محاضر كل جلسات الحكومة أن 

تموز حتى انتهائه، ووجهت فيه انتقادات قاسية / يوليو12 في  على لبناناإلسرائيلية منذ بدء العدوان
 عمير يما كانف، "بالجمود"ووصفت الصحيفة إيهود أولمرت . للحكومة بكل ما يتعلق بإدارتها للعدوان

وأوردت الصحيفة أن رئيس الحكومة ومعظم الوزراء، لم يكترثوا من . بيرتس منقطعا عما دار من حوله
تحذيرات بيريز، بل سخروا منها، وكان بيرتس ووزير البنى التحتية بنيامين أليعازر يحثان من أجل 

. قصف جوي من دون رحمةالقيام بعملية اجتياح برية واسعة، وهو ما عارضه موفاز الذي أوصى ب
وأشارت الصحيفة إلى تغير طابع جلسات الحكومة مع تورط المعتدين على لبنان يوما بعد آخر، ونوهت 
إلى أنها طالت وسادتها أجواء من الشكوك واإلحباط، على غير أجواء ضحك ونكات ميزت الجلسات 

  . األولى
ت تدعو للشروع بمسار دبلوماسي في موازاة وأفاد تقرير يديعوت أحرونوت أن تسيبي ليفني وحدها كان

العمليات العسكرية، ودعت الغتنام الفرص المتوفرة لوقف الحرب بشكل يجنب إسرائيل إراقة ماء 
وبموجب الصحيفة فإن المؤسسة الحاكمة بشقيها العسكري . الوجه، والتوصل إلنجازات عملية مهمة

يرين، وأنهم تطلعوا الستعادة قوة الردع المفقودة والسياسي لم تهدف من وراء العدوان استعادة األس
وعقب المحرر العسكري للصحيفة أليكس فيشمان على وقائع  .وإبعاد المقاومة اللبنانية عن الحدود
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المحاضر الحكومية بأن خطيئة حرب لبنان الثانية تتمثل في اتخاذ الحكومة قرارا بشن حرب من دون أن 
وكشف فيشمان أن العمليات العسكرية التي استهدفت  .نقطاع عن الواقعتدرك دالالت ذلك، واتهمها باال

بطاريات صواريخ حزب اهللا كانت جزءا من خطة متكاملة وضعت أيام رئيسي الوزراء السابقين إرييل 
  .شارون وإيهود باراك قبل نحو سبع سنوات

رتس أمس عن عضو لجنة  هآهنقلتما : علي حيدر عن مراسلها 24/3/2007األخبار اللبنانية  وأضافت
قواعد اللعبة التي حددتها إسرائيل في الشمال، خالل "فينوغراد، اللواء احتياط مناحيم عينان، قوله إن 

السنوات التي سبقت الحرب، وضعت إسرائيل في حالة تراجع في كل خطوة، وعززت من قوة حزب 
 التي "سياسة ضبط النفس"م اللجنة، أن ورأى في مداخلة له خالل إحدى الشهادات أما .اهللا وأمينه العام

 وساعدت على تآكل قوة "شبه مفهوم مغلوط"اعتمدتها اسرائيل في مقابل عمليات حزب اهللا عبرت عن 
وفي السياق، نقلت الصحيفة نفسها، عن أحد وزراء الحكومة، قوله، تعليقاً على شهادة  .الردع اإلسرائيلية

خص مثله بالتعبير عن رأيه ضد الحرب قبل أن يتخذ قرار بيرتس، أنه كان من المتوقع أن يقوم ش
كما ذكرت يديعوت أحرونوت أن شهادة شمعون بيريز، أمام لجنة فينوغراد، . بشنها، وليس بعد ذلك

دفعت مكتب رئيس الحكومة إلى القول إن هناك فجوة معينة بين أقوال بيريز في جلسات الحكومة، 
فة عن مصدر سياسي رفيع المستوى اعتباره شهادة بيريز ضربة ونقلت الصحي، والشهادة التي قدمها

أما بيريز فقد حاول أن يهدئ الخواطر وأن  ."إليهود أولمرت، كونه وضع المسؤولية عليه وحده فقط
 للجنة كيف يدير رئيس الوزراء األمور في أيام صعبة  أنه قالوأوضح. يعطي طابعاً مختلفاً لكالمه
، مبرراً ذلك بأنه لم يكن يتولى رئاسة الوزراء "صوت ضد الحربيهذا قرر اال بشكل جدير بالتقدير، ول

 ."، كمواطن، تقديم الدعم إليههعلي"وأن 
شهادة شمعون بيريز، أثارت مخاوف في الحلبـة        الى أن   : حلمي موسى  عن 24/3/2007 السفير   ولفتت

إلى أنه في ظل واقـع عجـز        وأشار معلقون سياسيون    . السياسية من بدء تصدع حكومة إيهود أولمرت      
وزير المالية ابراهام هيرشزون عن العمل بسبب قضايا الفساد التي انفجرت في وجهه، والصدمة المتوقع               

وستـشهد األيـام    . أن توجهها لجنة فينوغراد ألولمرت، فإن الحكومة باتت أقرب إلى ان تكون انتقاليـة             
.  ولمقربين منه، وإما إنذاراً بالطرد من لجنة فينوغراد        القريبة إما مواجهة أولمرت لالئحة اتهام بالفساد له       
رئيس حكومة اسرائيل يشبه الحيوان الجريح الطريـد   "وكتب المعلق السياسي في معاريف بن كسبيت أن         

  .الذي يحاول تلمس دروب النجاة
  

   وليفني المفضلة لخالفة أولمرت "الليكود"وتصاعد شعبية " كديما"تراجع  .23
المعـارض  " الليكـود "إلى أدنى مستوياتها، بينما ارتفعت شعبية حزب        " كديما" حزب   انخفضت نسبة تأييد  

سـيفوز  " الليكود"وتبين انه في حال أجريت االنتخابات العامة في إسرائيل اليوم فإن            . إلى أعلى مستوى  
ى تدهورت شعبية إيهود أولمرت إلى أدنى المستويات، حيث أبد          في حين  .بها مع أحزاب اليمين األخرى    

وتبين من اسـتطالع للـرأي       .اإلسرائيليون استياءهم من الطريقة التي يدير بها أولمرت شؤون اسرائيل         
برئاسة بنيامين نتانياهو، سيفوز في انتخابات نيابيـة مبكـرة          " الليكود"أمس أن   " معاريف"نشرته صحيفة   

ووزير الـدفاع   " ديماك"محتملة في إسرائيل في حال بقي رئيس الوزراء ايهود اولمرت على رأس حزب              
ـ " الليكود"ودل االستطالع ان     ".العمل"عمير بيرتس على رأس حزب        13 مقعـدا، مقابـل      35سيفوز ب

  ".العمل" لحزب 13و" كديما"لـ
برئاسـة  " كديما"وأشارت نتائج االستطالع إلى ارتفاع شعبية وزيرة الخارجية الحالية تسيبي ليفني، وان             

وفي المقابل فإن    ). لليكود 23 مقعدا مقابل    25 الى   23(ى وضعه الحالي    ليفني فقط يستطيع المحافظة عل    
ـ         "العمل"حزب    مقعدا، فقـط فـي حـال        23، القطب الثاني في االئتالف الحاكم، سيفوز في االنتخابات ب

" العمـل "الشاباك األسبق النائب العمالي عامي ايالون، والمرشح األوفر حظا برئاسة            ترأسه رئيس جهاز  
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ويـرى  . القادم، بدال من بيـرتس     مايو/المقرر عقدها في شهر أيار    ) البرايمريز(ابات التمهيدية   في االنتخ 
غالبية اإلسرائيليين بحسب ما جاء في االستطالع، أن بنيامين نتانياهو هو الشخصية الـسياسية المؤهلـة                

  . أكثر من سواها لترؤس الحكومة في كل الحاالت
  24/3/2007المستقبل 

  
  وزارة الدفاع في العالم"إلى سمعةأساء "بيرتس  .24

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست أمس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تولي عامير بيرتس حقيبة الدفاع 
، كما أدت تصرفاته وعدم إتقانه اللغة االنكليزية، فضالً "أساء الى سمعة الوزارة"في الحكومة االسرائيلية 

ى تخفيف بعض مؤسسات وزارات الدفاع في العالم عالقاتها بعض عن العديد من القضايا الحساسة، ال
والحظ المسؤولون أنفسهم أن بيرتس وجه اهتماماته في الفترة  .الشيء مع وزارة الدفاع االسرائيلية

وأوردت  . ايار المقبل28األخيرة الى موضوع تنافسه على رئاسة حزب العمل المقرر اجراؤها في 
سفر بيرتس األسبوع الماضي إلى الواليات المتّحدِة حيث لم يتم التعامل معه بما الصحيفة مثاالً تمثّل ب

يتالءم مع مكانته كوزير دفاع اسرائيل، مشيرة على سبيل المثال إلى أنه عقد لقاء قصيراً مع نظيره 
 .األميركي روبرت غيتس

  24/3/2007األخبار اللبنانية 
  

 فة خالل العام الماضي ناشط فلسطيني بالض5000اعتقال : الشاباك .25
ان المنظمات الفلسطينية واصلت نشاطاتها في مدن الضفة الغربية " الشاباك"اوضح تقرير نشره جهاز 

وذلك الى جانب تكثيف جهودها من اجل تعزيز " تفجيرية"وركزت جهودها على القيام بعمليات فدائية 
 اعتقل في 2006اسرائيلية انه خالل العام وقال التقرير الذي تناقلته مصادر اعالمية  .قوتها العسكرية

 154بالمقارنة مع " إنتحاري محتمل "279من بينهم ,  نشيط فلسطيني5000مناطق الضفة الغربية نحو 
اإلنتحاريين "واوضح التقرير ان معظم  %.80 - وارتفاع بنسبة نحو 2005عام " إنتحاري محتمل"

)  معتقل126( هم من تنظيم حركة فتح 2006الل عام  كما وصفهم، والذين تم اعتقالهم خ-"المحتملين
 منهم من 23, ) إنتحاريا محتمال 30(اما من حماس فقد تم اعتقال ).  معتقال 96(ومن الجهاد اإلسالمي 

يشكل دليال على الدافعية المتزايدة " االنتحاريين"وقال التقرير ان االرتفاع الكبير في عدد  .الضفة
ورغم , بخاصة في منطقة شمال الضفة الغربية مع ذلك,  التنظيمات المختلفةالرتكاب عمليات في صفوف

فقد طرأ انخفاض , محاوالت المنظمات اخراج عمليات تفجيرية ضد أهداف إسرائيلية الى حيز التنفيذ
 3 بارتكاب 2006حيث قامت الفصائل خالل عام , على عدد هذه العمليات بالمقارنة مع العام الماضي

 .خمسة منها داخل إسرائيل, 2005 خالل عام 6مقابل , اثنتان منها داخل إسرائيل, يرية عمليات تفج
  23/3/2007وكالة معا 

 
 ! حكم إسرائيل بقبضة حديدية"الشاباك" .26

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت، في ملحقها األسبوعي أمس، مقابلة مع :  فراس خطيب-حيفا 
، وشغل منصب مدير قسم التحقيقات في جهاز "فاشوش"المحامي ارييه هدار، الذي يطلق عليه اسم 

وكشف هدار عن األساليب التي اتبعها الشاباك في  .شاباك في عقد الخمسينيات من القرن الماضي
التجسس على العاملين في المكاتب الحكومية ومالحقة اليساريين والعمل على إغالق صحف أبدت رأياً 

، التي "مباي"أون صحفاً تابعة للشيوعيين أو أي مناهض لحكومة مخالفاً للسلطة، وإقالة موظفين يقر
. "مباي"عن كيفية عمل جهاز الشباك للحفاظ على حكومة  ،"فاشوش"وكشف  .ترأسها دافيد بن غوريون
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وعن كيفية كم أفواه كل من عارض قيام . وكيف أمرت غولدا مئير بإغالق ملفات تحقيق قبل االنتخابات
وتحدث عن حمالت داخل الجيش اإلسرائيلي، كاشفاً عن ممارسات غير  كما .رائيليالمفاعل النووي اإلس

 أن الشاباك استعمل أساليب "فاشوش"كذلك، يكشف   .ديموقراطية مارسها الشاباك في هذه المؤسسة
ويستعرض التعاون بين الموساد والشاباك وتجنيد عميل عربي استطاع من خالل . تعذيب ضد المتهمين

قام بعمليات "ى خلية تابعة لمنظمة التحرير وتصفية محمد بودية، الذي يدعي الشاباك أنه الدخول إل
، عندما اعتقلت 1976ويكشف أيضاً عن تعاون بين الشاباك والموساد في عام  ."1971إرهابية في عام 

لحظة قبل "مجموعة مكونة من شابين ألمانيين وشابين فلسطينيين، اعتقلوا في نيروبي على يد الموساد، 
  ."إطالقهم صاروخاً على طائرة العال اآلتية من جنوب أفريقيا

  24/3/2007األخبار اللبنانية 
  

 حاخام ناطوري كارتا يطالب بوزير في حكومة هنية  .27
قال الحاخام اسرائيل هيرش ابن الحاخام موشيه هيرش الوزير السابق في الحكومة الفلسطينية االولى 

خالل واعرب  ".الحرب االخيرة اظهرت عجز الجيش االسرائيليأن  ،فاتالتي شكلت في عهد ياسر عر
عن امله في تمثيل طائفته   التي تصدر في الناصرة داخل فلسطين المحتلة،"الصنارة"مقابلة مع صحيفة 

  .من خالل وزير في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية متوقعا زوال اسرائيل عما قريب
  23/3/2007وكالة معا 

  
 د جلعاد شاليط ينتقد اولمرت بشدة لتاخير اطالق سراح ولده وال .28

خرج والد الجندي االسير غلعاد شاليط خالل اعتصام نظم امس في بلدة نهاريا الشمالية عن صمته وشن 
 نهجوما غير مسبوق على المستوى السياسي ورئيس الوزراء ايهود اولمرت وشمعون بيرس الذي

دي رئيس الوزراء ان اطالق سراح االبناء ليس صفقة عقارية والقادة سي"وقال  . بدمية الحبالموصفه
 المئات من  يشار إلى أن". نرجوك اطلق سراحهم اعدهم الى بيوتهم،يمتحنون وفقا الفعالهم وليس اقوالهم

 وااالسرائيليين اضافة الى عائالت الجنود االسرى ووزير الزراعه شلوم سمحون وتالميذ مدرسية شارك
 .صامفي االعت

  23/3/2007وكالة معا 
 

  األصوات المتعقلة في الواليات المتحدة تل أبيب منزعجة من  .29
ذكرت مصادر في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، أمس، ان أصوات عديدة ترتفـع            :  نظير مجلي  ،تل أبيب 

ياسـة  في الواليات المتحدة األميركية في اآلونة األخيرة تدعو ادارة الرئيس جورج بوش الى اتخـاذ س               
وأعربت المصادر   .أميركية متوازنة في الصراع في الشرق األوسط والكف عن التأييد األعمى السرائيل           

االسرائيلية عن قلقها من تكاثر هذه األصوات ومن صب جل اتهاماتها على السياسة االسرائيلية الرسمية               
لشديد من نـشاط منظمتـين      وأعربت مصادر الخارجية االسرائيلية عن انزعاجها ا       ."ايبك"وعلى سياسة   

حركـة  "، هما   "ايبك"يهوديتين تعمالن في الواليات المتحدة ضد حكومة اسرائيل وسياستها وضد مؤتمر            
وفـي اسـرائيل يتهمـون      . "مركز النشاط الديني لليهود األميركيين    " فرع واشنطن، ومنظمة     "سالم اآلن 

 طالبوا الرئيس بـوش بـأن ال ينجـر وراء           بيد ان قادتها  . المنظمتين بالتخريب على السياسة األميركية    
وهناك موقع مشهور في االنترنت يدعى       .إسرائيل، بل أن يساعد على اتخاذ حلول متوازنة من الصراع         

)ipf(         وقال ان على واشنطن أن     . ، طالب الحكومة األميركية بدراسة الوضع في المنطقة والسعي لتغييره
ألوسطية، وتبتعد عن التحيز وتفتح الباب أمام حـوار مـع           تجري التوازن المناسب في السياسة الشرق ا      

  .العرب على أساس المبادرة العربية
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  24/3/2007الشرق األوسط 
  
  
  
  

  الحكم بالسجن الفعلي على نائبة وزير وعضوة كنيست سابقاً بلومنطال .30
كتلـة  رفضت المحكمة المركزية االستئناف الذي تقدمت به نائبة الوزير وعضوة الكنيست سـابقا عـن                

 شهور، ودفع غرامـة ماليـة    8، وأبقت الحكم عليها بالسجن الفعلي لمدة        )63(الليكود، نعومي بلومنطال    
  .وكانت قد أدينت بلومنطال بدفع رشوة وعرقلة اإلجراءات القضائية . ألف شيكل75تصل إلى 

  23/3/2007 48عرب
  

   ايجاد حل لمعاناتهمةالقيادة الفلسطينييناشدون ن في لبنان وابناء غزة والضفة الالجئ .31
ناشد الالجئون الفلسطينيون من ابناء غزة والضفة الغربية في لبنان، القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئاسة 

 عدم وجود جراءالف فلسطيني  25اكثر من ورئاسة الحكومة والفصائل ضرورة ايجاد حل لمعاناة 
تماعيه والنفسيه الطفالهم حاضرا ومستقبال  مما ادى الى العديد من االزمات االج،اوراق ثبوتيه معهم

ليس اقلها حرمانهم من تلقي العلم او السفر والعمل او تلقي العنايه الصحيه اسوه بباقي الالجئين 
بعد ان رفضت الحكومه االردنيه تجديد  وذلك .الفلسطنينين في لبنان من قبل االنروا او الحكومه اللبنانيه

اثر قيام السلطة واعتبار منظمة التحرير هي الممثل الشرعي ، نجوازات سفرهم بعد فصل الضفتي
ما فاقم االمور وجعلها اكثر تعقيدا قيام الدوله اللبنانيه من أشاروا إلى أن و .للشعب الفلسطيني والوحيد

 التي كانت تنظم اقامتهم حتى العوده الى اهلهم التي تعثرت ايضا ة،طرف واحد بالغاء اتفاقيه القاهر
 توقف االنروا عن تقديم اي ، الحياه عليهمةصعوبمن راكم  كما أن ما .عثر مفاوصات السالمبسبب ت

حرمتهم من ، علما أن الدولة اللبنانية اعتصامات ومظاهرات قاموا بها خدمات لهم اال التعليم بعد عدة
وفر اوراق ثبوتيه تقديم امتحانات الثانويه العامه او االلتحاق بجامعتها رغم تفوق العديد منهم لعدم ت

 وخصوصا حين يرفض عقد ،ادى الى انتحار العديد من الفتيات والشباب نتيجة هذا االمر مما .لديهم
  .قران اي منهم او منعه من السفر او التعرض لالعتقال على مداخل المخيم

  23/3/2007وكالة سما 
  

  ب نفايات االحتالل يلقي محتويات طريق باب المغاربة من آثار تاريخية في مكت .32
كشفت مؤسسة األقصى النقاب عن قيام سلطات االحتالل بإلقاء محتويات طريق باب : القدس المحتلة

عرضت حيث . المغاربة، من آثار تاريخية في مكب للنفايات تابع لبلدية القدس ومستعمرة معالي أدوميم
  . صوراً فوتوغرافية توثق ذلك،في مؤتمر صحفي

  23/3/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  يناشد القمة العربية إنقاذ األقصى   القدس   مفتي .33
ناشد مفتى القدس والديار الفلسطينية القمة العربية باغاثة وانقاذ المسجد االقصى من عمليات             : بنا - غزة

ودعا فى خطبة الجمعة المواطنين الفلسطينيين بالمزيد من الصبر وشد الرحـال الـى المـسجد                  . التهويد
   .بالمقدسات وهوالصالة فيه على مدار أيام االسبوع واعماره والتمسك باالقصى 

  24/3/2007ينية بحراأليام ال
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  االحتالل يواصل حملة االعتقاالت والبحث عن مطلوبين في الضفة الغربية .34

اعتقلت قوات االحتالل عددا من الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربيـة بعـد               : رامي دعيبس 
فيما كانت   .ت في أكثر من محافظة، شنت خاللها حمالت تفتيش ودهم بحجة البحث عن مطلوبين             توغال

االحتالل شدد   كما أن    .مواجهات عنيفة قد دارت بين شبان المقاومة الفلسطينية وجيش االحتالل في نابلس           
هـا أو  من حصاره على محافظة طوباس ومنطقة األغوار ومنعت المواطنين من الدخول أو الخـروج من   

 إلى األردن، بعد أن     أسير فلسطيني من عائلة عساف    وفي سياق ذي صلة، أبعدت سلطات االحتالل         .إليها
 رفض عند اعتقاله التوقيع على     ، علما أنه   لم يقدم فيها إلى المحاكمة     ، شهور في سجن مجدو    9قضى فترة   

 اإلنسانية والحقوقية العمل    ناشدت عائلة أسير جريح من مخيم بالطة، المؤسسات        ومن جهة أخرى     .إبعاده
  .على إنقاذ حياته جراء تدهور وضعه الصحي ورفض مصلحة السجون نقله للمشفى

  23/3/2007 48عرب
  

  تضامني مع الشعب الفلسطينيمنع سباق دراجات دولي تاسرائيل  .35
مـع   للتـضامن  ، منعت السلطات االسرائيلية يوم الجمعة المشاركين في سباق دولي للـدراجات          :رام اهللا 

ـ حيث كان من المقرر أن ينطلـق         . من اجتياز حاجز جبع الى الجنوب من رام اهللا         ،الفلسطينيين  ،سباقال
 شخص يمثلون عشرين دولة اضافة الى الفلسطينيين وعدد من النـشطاء الـسالم              400 هالذي يشارك في  

 نعـم لحريـة     االسرائيليين تحت شعار ال للحواجز العسكرية ال لجدار الفصل العنـصري ال لالحـتالل             
الـشرطة االسـرائيلية     كما أن    . تنظمه جمعية الشبان المسيحية في االراضي الفلسطينية المحتلة        ،الحركة

تقـارير   يذكر في هـذا الـسياق أن         .اعتقلت أحد المشاركين عندما رفض العودة وحاول اجتياز الحاجز        
 . بين المناطق الفلسطينية حاجز500 أن اسرائيل تقيم اكثر من  إلىصادرة عن االمم المتحدة تشير

  23/3/2007رويترز 
  

  إصابة عدد من المواطنين في بلعين ومواجهات في بيت لحم مع االحتالل .36
أصيب عدد من المواطنين ظهر الجمعة بعد تصدي جيش االحتالل للمشاركين في مسيرة             : رامي دعيبس 

في سياق متصل نظم فـي       و .هممن حيث أطلقت النار العشوائي ما أدى إلى إصابة عدد           .بلعين األسبوعية 
محافظة بيت لحم مسيرات احتجاجا على بناء جدار الفصل العنصري في منطقة واد رحـال بمـشاركة                 

  .المئات من المواطنين ونشطاء من حركات التضامن الدولية
  23/3/2007 48عرب

  
   يعيد العمل بجهاز الفحص اإلشعاعي على معبر الكرامة  االسرائيلياالحتالل .37

 عن سخطهم لقيام االحتالل اإلسرائيلي بإعادة العمل بجهـاز الفحـص        فلسطينيينر، عدد من ال   عبَّ: نابلس
 المنظمات الدولية، ومؤسسات حقوق اإلنسان،      واوطالب .اإلشعاعي على معبر الكرامة في الضفة الغربية      

  .ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل لوقف العمل به، ألنه يلحق الضرر بجسم اإلنسان
  22/3/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية 

  
   برصاص الجيش اإلسرائيلي قرب معبر بيت حانون فلسطينيإصابة شاب .38

قرب معبر بيت حـانون  , أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة فلسطيني بنيران الجيش االسرائيلي        : غزة
  . صباح اليوم،شمال قطاع غزة

  24/3/2007 48عرب
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  !"ع الحاجز"ار تنقل معاناة الفلسطينيين كاميرا خالد جر: تحقيق .39

 يتمتعـون بـإذالل      االسرائيلي بينما كان الناس يقفون طوابير، وجنود االحتالل      :  بديعة زيدان  –رام اهللا   
المارة عند حاجز حوارة العسكري، والذي بات كابوساً لعابريه، استل المصور الفلسطيني خالـد جـرار                

وبعدما نجح في نقـل معانـاة        . خوفاً من مصادرتها، أو التنكيل به      كاميراته، وأخذ يلتقط الصور خلسة،    
ـ الفلسطينيين عبر هذا الحاجز، وغيره من الحواجز التي تقطع أوصال الضفة الغربيـة،               ر معـرض   عب

، أقامه أوالً على سياج حاجز حوارة نفسه، يستعد لنقل صـوره التـي              "ع الحاجز "فوتوغرافي حمل اسم    
 . الشيء الكثير، عند حاجز قلنديا العسكري، الفاصل بين مدينتي رام اهللا والقدس            تحمل من الحقيقة والهم،   

ضح جرار أنه يسعى أثناء تصوير مشاهد كهذه، أال يلفت إنتباه جنود االحـتالل لعدسـته، كـي ال                   يوو
انية، يصادروها أو يستهدفوه أو يغيروا من أسلوبهم الوحشي مع المواطنين، ويتعاملون أمام الكاميرا، بإنس         

 عند حاجز حـوارة،     هإقامة معرض  ويشير إلى أن     .هي أبعد ما يكون عنهم، وبلطف قد يكون ثقيالً عليهم         
أمـر  و، عبر عن استيائه بصراخ هستيري،       ا إسرائيلي اضابطموضحا أن   أثار استغراب جنود االحتالل،     

األجانب واإلسرائيليين،  لحسن الحظ كانت تتواجد في حينه مجموعة من         إال أنه و  ... جنوده بإزالة الصور  
ممن يهتمون بمراقبة الحواجز، ويرصدون االنتهاكات بحق الفلسطينيين، تصدوا لقرار اإلزالة، ما أجبـر              

  .الضابط وجنوده على االنسحاب
  24/3/2007الحياة 

  
  النادرة يعود بزائريه مئة عام مضتالفلسطينية معرض للصور  .40

 زائريه الى ما قبل مئة عام ليعرفهم علي حيـاة قـد ال              1948يأخذ معرض صور فلسطين قبل      : رام اهللا 
صور نادرة جمعتها المؤسسة العربية للصورة في بيـروت وارسـلتها الـى              وهي   .يعرفون عنها الكثير  

تعـرض فـي مركـز خليـل        ، ل االراضي الفلسطينية المحتلة بدعم من مؤسسة المورد الثقافي بالقاهرة        
 اضافة الـى انـه      ،هذا المعرض أن  مركز  القالت مديرة   هذا السياق،   في  و .السكاكيني الثقافي في رام اهللا    

 فانه يخلق حالة من التواصـل بـين العواصـم العربيـة ورام اهللا               ،يعرض مجموعة من الصور النادرة    
خارطـة للحيـاة الثقافيـة      توضـح   مجموعة الصور المعروضة     أن   واضافت. انقطعت لسنوات طويلة  

يعرض على هامش المعـرض      إلى ذلك    .صورا التباع الديانات الثالث    مالظةيمكن  انه   كما   ،الفلسطينية
فيلما وثائقيا باللغة الفرنسية يستعرض من خالل الصور الفوتوغرافية كيف كانت الحياة في فلسطين قبل               

  .يتحدث فيه عدد من الفلسطينيين عن ماضيهم وكيف كانت حياتهم في تلك الفترة، 48عام 
  23/3/2007رويترز 

  
  من الدول العشر األكثر فقرا في المياهاألردن  .41

تمر ذكرى اليوم العالمي للمياه على األردن وسط حالة من الفقر في مصادر المياه : محمد النجار-عمان
األرقام الرسمية تشير . وضعت البالد في مصاف أفقر عشر دول في مصادر المياه على المستوى الدولي

 مترا مكعبا سنويا من المياه لكافة االستخدامات، وال يتجاوز 155إلى أن نصيب الفرد الواحد ال يتجاوز 
نصيب مياه الشرب منها تسعة أمتار مكعبة للفرد الواحد، حسبما أكده مساعد األمين العام لوزارة المياه 

وقال الزعبي إن ما وضع األردن في مصاف الدول العشر . األردنية لشؤون اإلعالم عدنان الزعبي
من خط الفقر % 15 مصادر المياه عالميا، هو أن نصيب الفرد فيه من المياه ال يتجاوز األكثر فقرا في

لذلك بدأت الحكومة األردنية منذ عقد من الزمان .  متر مكعب سنويا1000المائي في العالم، والبالغ 
راتيجية إست"ويؤكد المسؤول في وزارة المياه وجود . وضع إستراتيجية إلنقاذ الوضع المائي في األردن

وطنية مائية في األردن يرفدها برنامج استثماري ضخم ومتطور يرتكز على ترشيد االستهالك وتقليل 
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هذه اإلستراتيجية ". الفاقد من المياه من جهة، وتعزيز االستفادة من مصادر المياه المختلفة من جهة أخرى
ة في السنوات األخيرة، وإيجاد دفعت بالحكومات األردنية لمنع أنواع من الزراعات، السيما الصيفي

أنظمة متشددة في التعامل مع حفر اآلبار الجوفية، والتقليل من حجم الفاقد من المياه، أي تلك المهدورة 
وبينما يكرر . دون تحصيل أثمانها، لكن المشكلة ووفقا ألرقام رسمية تكمن في تطبيق هذه الخطط

كة حصلت على حقوقها المائية كاملة من إسرائيل وفقا المسؤولون في وزارة المياه األردنية أن الممل
وقال الحياري . ، يرى الحياري وغيره من الخبراء أن ذلك لم يحدث1994لمعاهدة السالم الموقعة عام 

 مليون متر مكعب من المياه من نهر األردن سنويا، لكن 100إن األردن يجب أن يحصل سنويا على 
هو المياه المالحة المتدفقة من جنوب غرب بحيرة طبريا، ومياه الواقع أن ما يحصل عليه األردن 

وكان األردن شهد أزمة سياسية أطاحت بوزير المياه . الصرف الصحي التي تقذفها إسرائيل في البحيرة
 بعد فضيحة تلوث مياه الشرب بمياه الصرف الصحي التي قذفتها 1997األسبق منذر حدادين عام 

  .لة من بحيرة طبريا لألردنإسرائيل في المياه المحو
   23/3/2007الجزيرة نت 

  
  مفقودا أردنيا في المعتقالت والسجون اإلسرائيلية35 أسيرا و25 .42

 أسيرا أردنيا في سجون االحتالل 25لم ينفك اإلعالم األردني المستقل عن التذكير بمعاناة زهاء  :عمان
ويعود اعتقال بعضهم الى ما قبل . هم لديها مفقودا ال تعترف اسرائيل بوجود35االسرائيلي وأكثر من 

، في الوقت الذي تصر الحكومة 1994اإلسرائيلية في اكتوبر عام -توقيع اتفاقية السالم األردنية
ووجهت اللجنة . االسرائيلية، رغم المطالبات األردنية الرسمية والشعبية على رفض اطالق سراحهم

ين رسائل الى رؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب، دعتهم الوطنية العليا لألسرى والمفقودين األردني
فيها الى تحمل مسؤولياتهم الدستورية تجاه األسرى والمفقودين، وربط منح الثقة للحكومة بتعهدها بالسعي 

وتعهد رئيس الوزراء معروف البخيت، في رده . الجاد في متابعة هذه القضية واغالق ملفها بشكل نهائي
 النواب للبيان الوزاري بان تبذل حكومته قصارى جهدها الطالق سراح األسرى، مؤكدا على مناقشات

وأعرب . ان هؤالء األسرى ابناء هذا الوطن ابتداء بغض النظر عن الظروف التي ادت الى اعتقالهم
رئيس لجنة أهالي األسرى والمفقودين الدكتور صالح العجلوني، وهو شقيق عميد األسرى األردنيين 

ان العجلوني عن أمله بان تبذل الحكومة كل الجهود الجبار اسرائيل على االفراج عن أسرانا وكشف سلط
مصير المفقودين وعدم استثناء األسرى األردنيين المحكومين من قبل محاكم عسكرية صهيونية بأحكام 

في اسرائيل هو مؤبدة من هذا االفراج، الفتا الى ان رئيس الوزراء الحالي الذي عمل سفيرا لألردن 
  .األدرى من بين المسؤولين الحكوميين بمدى معاناة األسرى وأهاليهم

  24/3/2007القبس الكويتية 
  

   مقابل حزب اهللاكقوة لها وزنهالبناني الجيش واشنطن تعهدت تعزيز ال: تقرير للكونغرس .43
بها مكتب الخدمات التي قام تقرير األخير عن المساعدات األميركية إلى لبنان  اليشير: علي شهاب

 مليون دوالر لتغطية تكاليف 770البحثية في الكونغرس، الى أن واشنطن تسعى للحصول على مبلغ 
وتحت عنوان تعزيز القوات العسكرية اللبنانية، يكشف التقرير  .مساعدات اقتصادية وعسكرية إضافية

 التأثير السوري، تعهدت تعزيز إدارة بوش، التي تسعى إلى سحب لبنان من دائرة"الرسمي األميركي أن 
ال يزال قادراً "أن الجيش اللبناني  بينما يجد .رية لها وزنها في مقابل حزب اهللالجيش اللبناني كقوة عسك

غير مزود وغير مجهز للقيام بدور الردع ضد جيران لبنان، "، لكنه "على معالجة الشوؤن االمنية الداخلية
في و . االمن الداخليقوى  مليون دوالر لتجهيز60 التقرير مبلغ كذلك يطلب ".اي سوريا او اسرائيل

 14، أن الواليات المتحدة تعهدت زيادة دعمها للبنان، محذراً من أن قوى رالشأن السياسي، يعلن التقري
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غير قادرة على مقاومة النفوذ اإليراني والسوري، المتمثل في حزب اهللا، اذا لم تحصل على دعم "آذار 
وفي الفقرة األخيرة، يعدد التقرير شروطاً على اإلدارة األميركية تلبيتها، تمهيداً للحصول  ".خارجي مهم

على موافقة لجنة االعتمادات في الكونغرس على طلبها بشأن المساعدات الى لبنان، حيث يذكر النص 
 :أنه
تقريرها الى لجنة  لن تُقدم اي مساعدة مالية الى لبنان، حتى ترفع وزيرة الخارجية األميركية -

كما  .االعتمادات في شأن االتفاق األميركي مع الحكومة اللبنانية بخصوص خطة اإلصالح االقتصادي
تفرض اللجنة على وزيرة الخارجية التأكد من عدم وصول أي من أموال المساعدات االميركية الى 

 آليات لمراقبة قنوات صرف جماعات أو أفراد مرتبطين بمنظمات ارهابية، بما فيها حزب اهللا، ووضع
 .أموال هذه المساعدات

، حتى ترفع وزيرة الخارجية تقريرها حول اإلجراءات )الى لبنان( لن تُقدم أي مساعدة عسكرية -
 .األميركي) العسكري(المحددة والالزمة للمشاركة في برامج الدعم والتدريب 

، 1701 في قرار مجلس االمن الدولي رقم 14  اللجنة قلقة بشأن عدم تطبيق الحكومة اللبنانية البند-
لذا، تطلب اللجنة من . وبشأن التقارير المتواصلة عن استمرار شحنات االسلحة من سوريا الى لبنان

وزيرة الخارجية شرح تفاصيل االجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية وقوات الطوارئ الدولية من 
 يوماً، من تحول هذا الطلب الى 45 الدولي، في فترة ال تزيد على اجل تطبيق البنود الواردة في القرار

  .مشروع قانون
  24/3/2007األخبار اللبنانية 

  
   أرجأ نزع سالح حزب اهللا1701 الـ:بولتونجون  .44

 أقر المندوب األميركي السابق لدى األمم المتحدة جون بولتون، امس، بخيبة أملـه مـن                :أب، يو بي آي   
إزالة خطر حـزب    : يلية على لبنان والتي أكد أنها لم تحقق الغاية االستراتيجية منها          نتائج الحرب اإلسرائ  

وقال بولتون إن قرار مجلس االمـن الـدولي الـرقم           . اهللا، معتبراً حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ضعيفة      
ف  أخفق في تحقيق الهدف المرجو منه أميركياً، وهو استغالل حرب لبنان من أجل تغيير الظـرو                1701

وقال بولتون لصحيفة يديعوت أحرونوت إن خطر حزب اهللا لم يتبدد، وبمعاٍن            . االستراتيجية في المنطقة  
ربما أن حزب اهللا غير منتشر في الجنوب اللبناني، لكنه بات يشكل خطراً             . كثيرة، بقي الحزب كما كان    

د إلى النقطة التي كنا فيها      وأعتقد أننا سنعو  . أكبر على حكومة السنيورة وظل يشكل خطراً على إسرائيل        
 على تأجيل موضوع تجريـد      1701قد وافقنا بشكل واٍع في القرار       : وتابع. في تموز من العام الماضي    

وشكك في قدرة اليونيفيـل   . حزب اهللا من السالح من أجل اتخاذ قرار آخر، لكننا ال نقترب حتى من ذلك              
  .  وأنا أخشى من أننا نقترب من ذلك حاليا2ً.يل رقم وقال إنني قلق من إمكان تحولها إلى يونيف. المعززة

  24/3/2007السفير 
  

   للبنان هو الحل1701القرار وزير الدولة البريطاني  .45
 امس، بعد زيارة للبنان     ،غادر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق االوسط كيم هاولز بيروت         : بيروت

 عـن  ه مع السنيورة،جتماعا بعد ،هاولزوتحدث . باراستمرت يومين قابل خاللها عدداً من المسؤولين الك   
 وأشار بيان للسفارة البريطانيـة الـى أن هـاولز زار قـوات              .الضرورة الملحة النعقاد مجلس النواب    

نحـن علـى    .. :الطوارئ الدولية وصرح عقب لقاء مع قائد قوات اليونيفيل الجنرال كالوديو غراتسيانو           
  . هو الوسيلة الفضلى لحل مشاكل لبنان1701يقين أن تطبيق القرار الدولي 

  24/3/2007الشرق األوسط 
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  ويتمسك بوفد موحد للقمة العربيةالرئيس اللبناني يحذر من ظاهرة التسلح  .46
حذر الرئيس اللبناني اميل لحود من ظاهرة       : بيروت من 23/3/2007 وكالة االنباء االردنية بترا      ذكرت

ودعا الـذين    . خارج لبنان تحت ستار تأمين الحماية الشخصية       التسلح والتدريبات العسكرية التي تحصل    
يقومون بهذه االعمال الى ترك البندقية جانبا النها تحدث حربا اهلية ويدفع الجميع الثمن غاليا الن لبنان                 

وقال امام زواره اليوم ان االيام المقبلة ستشهد تشكيل حكومة الوحـدة الوطنيـة               .رسيكون الخاسر االكب  
درس قانون المحكمة الدولية، وتضع قانونا جديدا لالنتخابات النيابية وسيحدد موعد اجراء هـذه              التي ست 

   .ان تتم االنتخابات الرئاسية بعد ذلك االنتخابات لكي ال يبقى الكالم حبرا على ورق، على
لوفد أعلن الرئيس اللبناني إميل لحود انه لن يشكل ا        : بيروت من 24/3/2007 الشرق األوسط    واضافت

وقال انه عمل ما في استطاعته من اجل ان يـذهب            .المرافق الى القمة العربية إال في اللحظات األخيرة       
لبنان الى القمة العربية التاسعة عشرة بوفد واحد ألن الذهاب بوفدين يلحق ضرراً بالدولـة وبرئيـسها،                 

  . واحداًمشيراً الى انه ال يزال يأمل في تشكيل حكومة وحدة وطنية تؤلف وفداً
  

  لقاءات للجماعة االسالمية مع عصبة االنصار في صيدا .47
زار المسؤول السياسي للجماعة في الجنوب بسام حمود مخيم عين الحلوة خـالل             :  محمد صالح  -صيدا

الساعات الماضية والتقى مسؤول عصبة األنصار ابو طارق السعدي بحضور ممثل حركة حماس فـي               
د الزيارة في اطار البحث في التطورات األخيرة المتعلقـة بالـساحة   ووضع حمو. المخيم أبو أحمد فضل  

ولفت الى ان األجواء اإليجابية والمواقف الجيدة لألخوة في عصبة األنصار والحكمة التـي              . الفلسطينية
يتعاملون فيها مع هذه المسألة، وحرصهم الشديد على إشاعة أجواء االستقرار واألمن داخـل المخيمـات     

  .وحي باالطمئنان الشديد لجهة عدم حصول ما يعكر صفو االمن في هذه المنطقةوخارجها، ت
  24/3/2007السفير 

  
  سنوياً  بليون دوالر5.6اللبنانيون يحولون ن والمهاجر :حاكم المصرف المركزي .48

 في كلمة ألقاها في ندوة عقـدتها مجموعـة   ،كشف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سالمة : بيروت
وبي لالستثمار في باريس أمس بعنوان التحويالت المالية بين بلدان االتحاد األوروبي وبلدان             البنك األور 

أداة من أدوات التنمية، أن نسبة تحويالت المهاجرين اللبنانيين إلـى النـاتج المحلـي               : حوض المتوسط 
 أنها تشكل أهم مصدر      في المئة في لبنان، وهي األعلى في البلدان العربية، الفتاً الى           25.8اإلجمالي تبلغ   

  . بليون دوالر سنويا5.6ًللنقد األجنبي، وتقدر بـ
  24/3/2007الحياة 

  
   في اليونيفلفرنسا قلقة من استهداف حزب اهللا لجنودها .49

قالت مصادر صحافية ألمانية مطلعة إن فرنسا قلقة من تحويل جنودها العاملين ضمن القوات الدولية في                
ونقلت صحيفة هاند لـسبالت عـن مـصادرها أن           .ف عسكرية لحزب اهللا   ونيفيل الى أهدا  يجنوب لبنان   

لرئاسة الفرنسية تعتبر ان نشر الجنود الفرنسيين في جنوب لنبان محفوف بالمخاطر نظـرا للعالقـات                ا
وبما .. الفرنسية السورية المتوترة حيث ان سورية ال تقبل بفرنسا كوسيط محايد بين اسرائيل وحزب اهللا           

ر حليف لدمشق فان جاك شيراك يخشى ان يتحول جنوده الى هدف عـسكري لميليـشيات                ان هذا االخي  
  .الحزب الشيعي

  24/3/2007السياسة الكويتية 
 

  تصعيد اسرائيلي متوقع بعد القمة العربية .50



  

  

 
 

  

            23 ص                                    670:                                 العدد24/3/2007 السبت: التاريخ

التستبعد مصادر دبلوماسية عربية رفيعة  في العاصمة الكويتية بأن تكرر : عامر الحنتولي-الكويت 
ئيلية مافعلته بعد انتهاء الجلسة الختامية لمؤتمر القمة العربي في العاصمة اللبنانية بيروت الحكومة اإلسرا

 وتقول المصادر الدبلوماسية العربية بأن أطرافا عربية نصحت زعماء عرب بأن اليقدموا 2002عام ال
أي تنازالت من أي نوع للحكومة اإلسرائيلية حرصا على صورتهم أمام شعوبهم ألن تل أبيب سترد 

ائيلية قد على تلك التنازالت بصورة همجية تثير الشارع العربي، وسط اعتقاد عام بأن الحكومة اإلسر
وضعت خطة سياسية ودبلوماسية وعسكرية للتصعيد بعد انتهاء القمة العربية المقبلة التي ستعقد أواخر 
هذا الشهر في المملكة العربية السعودية، حيث لم تستبعد المصادر بأن تلجأ تل أبيب الى اغتيال قادة 

ومة الوحدة الفلسطينية، واضعاف سياسيين وعسكريين في حركة المقاومة اإلسالمية حماس، إلفشال حك
أي مبادرات سياسية ودبلوماسية قد تصدر عن القمة العربية المقبلة، دون ان تستبعد المصادر أيضا ان 
تلجأ أجهزة اإلستخبارات الخارجية للدولة العبرية بتنفيذ عملية اغتيال لرئيس المكتب السياسي لحركة 

احدى تنقالته في العواصم العربية واإلسالمية لخلط األوراق المقاومة اإلسالمية حماس خالد مشعل خالل 
  .  على الساحة السياسية الفلسطينية

  24/3/2007موقع ايالف 
  

  مساع لعقد لقاء مصغر يضم دول الجوار وفلسطين .51
تنعقد الدورة التاسعة عشرة للقمة العربية في الرياض يومي الثامن والعشرين، : ماهر ابوطير - عمان

العشرين، وسيكون هناك مساعي عربية لترتيب لقاء عربي للدول المحيطة بفلسطين مع القيادة والتاسع و
الفلسطينية والحكومة الفلسطينية، حيث من المتوقع عقد لقاء خاص يضم عدة دول ابرزها االردن، 

 هذا مصر، سوريا، السعودية، لبنان، باالضافة الى الفلسطينيين، وفقا لمصدر فلسطيني مطلع اشار ان
اللقاء الذي تمت مشاورة الفلسطينيين فيه يهدف الى مناقشة الملف الفلسطيني، بطريقة مرتبطة بوضع 
الداخل الفلسطيني وتأثيراته على دول الجوار المحيطة بفلسطين، مشيرا الى ان االمر لم يحسم نهائيا بعد، 

سطينيين على المرونة والتوجه لعملية ولم يستبعد هذا الجانب ان تخرج القمة العربية بقرارجديد يحث الفل
السالم مع ابداء ضمانات بحد متوسط، تضاف الى ماجاء في المبادرة العربية دون ان يتم تعديل المبادرة 
العربية، بمعنى ان تبقى القمة العربية االساس لعملية السالم واللتزام الجانب الفلسطيني، مع منح القمة 

ا اكثر سعة للفلسطينيين بشأن التفاوض والتكيف مع متطلبات المجتمع عبر احد القرارات تفويضا عربي
وأعلن مصدر رفيع المستوى ان اعالنا سيصدر عن القمة العربية بأسم اعالن . الدولي واالقليمي

الرياض، باالضافة الى قرارات القمة العربية التي ستصدر في البيان الختامي والتي ستتجاوز ثالثين 
  .تتناول الشأن السياسي واالقتصادي باالضافة الى الموقف العربي من عدة قضاياقرارا حتى االن 

  24/3/2007الدستور
  

  ابو الغيط وحواتمة يؤكدان التمسك بمبادرة السالم العربية .52
بحث وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط واألمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين : عمان

د المرافق له الذي يزور القاهرة حاليا آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والعربية نايف حواتمة والوف
والدولية، في ضوء تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وقرب انعقاد القمة العربية القادمة في 

 ربية في بيروتوأكد الجانبان على ضرورة التمسك بمبادرة السالم العربية كما أقرتها القمة الع. الرياض
، ورفض الضغوطات األمريكية واإلسرائيلية الهادفة إلى شطب بعض بنودها تحت ما 2002في العام 

، وخاصة ما يتعلق بحق الالجئين الفلسطينيين بحل يكفل حق العودة بموجب القرار "تعديالت"يسمى 
  . زئة، وضرورة التعامل مع مبادرة السالم العربية ككل متكامل ال يقبل التج194

  24/3/2007الدستور
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  بان كي مون يلتقي مبارك وموسى والرباعية العربية تجتمع مع رايس .53

يجتمع األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في القاهرة، اليوم، مع كل من الرئيس حسني : القاهرة
ضاع في مبارك واألمين العام للجامعة العربية عمرو موسى للبحث في الموضوع الفلسطيني واألو

مصر (العراق ولبنان، كما تجتمع وزير الخارجية األميركية كوندوليزا رايس مع اللجنة الرباعية العربية 
، مساء اليوم، في أسوان للبحث في الملف الفلسطيني، على أن تلتقى )والسعودية واألردن واالمارات

وقال مصدر ديبلوماسي عربي . نمبارك، غدا، قبل توجهها إلى األراضي الفلسطينية وإسرائيل ثم األرد
وثيق الصلة باالجتماع مع رايس أن األطراف العربية ستؤكد خالل اللقاء تمسكها بالمبادرة العربية 
للسالم وثوابتها وستطرح توقعاتها لشكل العمل في المرحلة المقبلة، فيما يعرض الجانب األميركي وجهة 

واضاف أنه بعد اجتماع اسوان ستكون هناك . ين القناعهمنظره ورؤيته لحدود ما سيقوم به مع االسرائيلي
مرحلة ثانية هي اللقاء بين الرباعية العربية والرباعية الدولية، مشيرا الى ان القمة العربية قد يضم قرارا 

  .الى المساعي السلمية)  دولة11(يوسع لجنة مبادرة السالم العربية 
  24/3/2007الحياة 

  
  اهللا على إسرائيل شبيه بمعركة حطينانتصار حزب : منير شفيق .54

شبه منير شفيق المنسق العام للمؤتمر القومي اإلسالمي انتصار حزب اهللا على الجيش : بيروت
الماضي بمنزلة معركة حطين، هذا االنتصار لن يستطيع الجيش اإلسرائيلي ) يوليو(اإلسرائيلي في تموز 

من العام الماضي قلبت ) يوليو(يق أن حرب تموز واعتبر شف. مهما حاول أن يكون بعده ما كان قبله
 لوجدناه يميل في 2006لو نظرنا إلى ميزان القوى في مرحلة ما بعد عام :" موازين القوى الدولية، وقال

غير مصلحة أمريكا والكيان الصهيوني وقد جاء هذا الميالد محصلة لهزيمة العدوان اإلسرائيلي 
  ".راق وأفغانستان، ومحصلة لفشل مشروع الشرق األوسط جملةاألمريكي على فلسطين ولبنان والع

 23/3/2007قدس برس 
  

  اإلمارات تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة .55
السالم واالستقرار في  دولة اإلمارات العربية المتحدة ضرورة متابعة الجهود المبذولة لتحقيق أكدت

مقروناً بالعدالة واإلنصاف وحق الشعوب في  شددة على وجوب أن يكون ذلكمنطقة الشرق االوسط، م
بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ضمن حدود دولة  نيل الحرية واالستقالل الوطني

جاء ذلك في البيان الذي  .للعيش والتواصل مع اآلخرين وضمان كرامته وحقوقه الشرعية مستقلة قابلة
ة نجالء القاسمي الدبلوماسية في بعثة دولة اإلمارات في جنيف، أمس األول، بمجلس حقوق ألقته الشيخ

  .اإلنسان باسم دولة اإلمارات العربية المتحدة
  24/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
 سوريا ترفض عروضاً إسرائيلية لمحادثات سرية .56

وض تلقتها من ذكرت مصادر سورية مطلعة ان دمشق رفضت عدة عر:  محمد ظروف-دمشق 
اسرائيل عبر طرف ثالث إلجراء مفاوضات سرية بشأن الجوالن السوري المحتل مؤكدة أن الرد 
السوري كان أن دمشق ملتزمة بالسالم كخيار استراتيجي وهي مستعدة للتجاوب مع كل متطلبات هذا 

زاروا دمشق السالم واستحقاقاته وأوضحت هذه المصادر لـ الوطن أن موفدين اوروبيين وغربيين 
  .وعرضوا أو نقلوا عروضا اسرائيلية إلجراء مباحثات سرية

  24/3/2007الوطن القطرية 
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  سفارات في طهران تتدرب على إخالء موظفيها تحسباً لهجوم غربي .57

 عمل على تجديد خطط اإلخالء لديها      أن سفارات عدة في طهران ت      ، أمس ،ذكرت مصادر أجنبية  : ي ب ا  
ونقلـت صـحيفة     .2007سرائيلي ربما يحصل ضد إيران قبل نهايـة العـام           تحسباً لهجوم غربي أو إ    

العديد من البعثات الديبلوماسية في طهران بدأت تركـز  "عن مصادر أجنبية قولها إن      " جيروزاليم بوست "
على إعادة تقييم خططها، في حين أن السفارات التي ال تملك ضباط أمن بصورة دائمة، طلبت تزويـدها                  

م من أن السفارات في كل البلدان بشكل عام، تملك خططاً إلخـالء موظفيهـا، فـإن هـذه                   وبالرغ ".بهم
وأشارت إلى أن الخبـراء  ". على أهبة االستعداد والجهوزية"المصادر وصفت الجو العام في طهران بأنه    

ـ              ة في السفارات يعيدون درس مختلف الخيارات والنواحي اللوجستية المتعلقة بعمليات اإلخـالء، كمعرف
. الوقت الالزم لسلوك طريق معين بهدف الوصول إلى هدف محدد عبر استخدام آليـات نقـل مختلفـة                 

الديبلوماسيين األجانـب   "وكشفت هذه المصادر أن      ".خطط اإلخالء تشمل جميع الموظفين    "وأوضحت أن   
  ".2007ة العام سيقع قبل نهاي) على المنشآت النووية اإليرانية(يعتقدون أن هجوماً محتمالً ) في طهران(

  24/3/2007المستقبل 
  

  الواليات المتحدة تسعى لخلق قيادة فلسطينية بديلة قوية وموالية .58
كشفت مصادر إسرائيلية اليوم أن الواليات المتحدة تسعى إلى خلق قيادة فلسطينية بديلة موالية للواليـات                

 أن ، اليـوم ،سـرائيلية في حين ذكـرت مـصادر إ  . المتحدة تفرض على معارضيها الصلح مع إسرائيل   
الواليات المتحدة تدرك عدم قدرة محمود عباس على حسم األمور في الساحة الفلسطينية لصالح سياسـة                

وكي يتحقق المـراد    . الواليات المتحدة وعقد اتفاق صلح مع إسرائيل وفق الرؤية اإلسرائيلية واألمريكية          
يتطلـع  : وأضـافت المـصادر    . ومعتدلـة  األمريكي يجب أن يكون في الجانب الفلسطيني حكومة قوية        

األمريكيون إلى بناء ركيزة لقوات أمن فلسطينية قوية وموحدة، تؤيد محمود عباس ضد حمـاس، وبعـد                 
  ". ذلك تتوقع أن يخرج من بينهم حاكم عسكري، يفرض على معارضيه السالم مع إسرائيل
  23/3/2007 48عرب

  
   الشرق االوسطرايس تسعى لجدول اعمال مشترك اثناء رحلة الى .59

 انها تأمل في اقناع االسـرائيليين       ، يوم الجمعة  ،قالت وزيرة الخارجية االمريكية   : شد محمد ار -واشنطن  
 رايس في تصريحات لمجموعـة      توقال .والفلسطينيين بالموافقة على بحث مجموعة مشتركة من القضايا       

ع بنشاط مبادرتهم للسالم التي اطلقوهـا  صغيرة من الصحفيين انها تأمل ان تجد الدول العربية سبيال لتتاب      
   .عربية التأكيد عليها هذا االسبوع والتي من المتوقع ان تعيد القمة ال2002عام 

  24/3/2007رويترز 
  

  رايس تخطط لجمع الرباعية العربية بإسرائيل .60
ركيـة   ذكرت صحيفة واشنطن بوست االميركية، أمس، ان الخطة الجديدة لوزيرة الخارجية االمي            :ا ش ا  

كوندليسا رايس إلحالل السالم في الشرق األوسط، تتضمن جمع السعودية واإلمارات واألردن ومـصر              
وتبحث رايس مع وزراء خارجية الرباعية العربية، فـي         . مع اللجنة الرباعية والفلسطينيين واإلسرائيليين    

ونقلت الـصحيفة  . الوطنيةمدينة أسوان المصرية اليوم، التطورات في فلسطين بعد تأليف حكومة الوحدة            
عن دبلوماسيين ومسؤولين أميركيين قولهم إن الرباعية العربية تـشكل العنـصر األول فـي الـصيغة                 
الدبلوماسية لرايس إلحالل السالم بالشرق األوسط، خاصة وأن هذه الدول األربع من كبار الدول المؤثرة               

  . بوع المقبل في الرياضفي جامعة الدول العربية التي ستعقد قمتها السنوية األس
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  24/3/2007السفير 
  
  
  

  "حماس"لغه استياءها لخرق مقاطعة واشنطن تستدعي السفير النرويجي وتب .61
أن وزارة الخارجية األميركية استدعت سفير النرويج في واشـنطن          اكدت مصادر ديبلوماسية     :بيت لحم 

ة السياسية لحكومة حماس ولقاء نائـب       من خرق اوسلو المقاطع   " استياءها البالغ "كنوت فيلبيك ونقلت له     
وقالت ان االدارة األميركية رغـم       .وزير خارجيتها ماغنوس جوهانسون رئيس الحكومة اسماعيل هنية       

ـ          في الحكومة يتبنون شـروط الرباعيـة        "حماس"تعديل موقفها وفتح اتصاالت مع وزراء غير منتمين ل
وأشـارت  . ع وزراء حماس في المرحلـة الحاليـة       الدولية، ليست بوارد اقامة أو تشجيع أي اتصاالت م        

المصادر الى أن الكونغرس والخط المتشدد في البيت األبيض يمارسان ضغوطا على وزيرة الخارجيـة               
" وأضـافت أن   .كوندوليزا رايس، وأن االدارة متمسكة بعدم رفع الحصار ما لم تغير الحكومة موقفهـا             

 ". أساسها، وتؤيد احياء المبادرة العربيةواشنطن تنتظر نتائج قمة الرياض للتحرك على
  24/3/2007وكالة معا 

  
  "إسرائيل"ـيؤكد صداقته ل زعيم المحافظين في بريطانيا .62

 قال زعيم المحافظين البريطاني ديفيد كاميرون انه سيكون صديقاً طيباً إلسرائيل لكنه           : عمر حنين  -لندن  
ء في المملكة المتحـدة، وجـدد انتقـاده للعمليـات           سيكون صديقاً صريحاً أيضاً إذا تولى رئاسة الوزرا       

العسكرية الواسعة النطاق التي شنها جيش الحرب على لبنان العام الماضي، ووصفها بأنها كانت مفرطة               
وغير متناسبة، ودافع عن الهجوم الذي كان قد شنه وزير الخارجية في حكومة الظل المحافظة وليام هيج                 

ئيل حيث اعتبر أن العمليات العسكرية ضد وحـدات الجـيش اللبنـاني            اثناء الحرب على تصرفات إسرا    
  .وقصف أحياء مسيحية في بيروت واستخدام القنابل العنقودية كانت غير ضرورية وغير متوازنة

 نـشرته   "جويش كرونكـل  "في أول حديث من نوعه لصحيفة الجالية اليهودية         )  عاماً 40(وقال كاميرون   
ي الرد بقوة على أي هجمات صاروخية تستهدفها، لكن هذا ال يعنـي الـرد               أمس ان إسرائيل لها الحق ف     

ودحض انتقادات لورد كالمس أمين خزانة حزب المحافظين السابق         . الواسع، بقوة مفرطة وغير متوازنة    
وكـشف  . الذي وجهها إلى هيج بسبب معارضته الهجمات اإلسرائيلية على لبنـان الـصيف الماضـي              

ات نظر ساخنة مع وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفنـي خـالل زيارتـه              كاميرون أنه تبادل وجه   
األخيرة إلى تل أبيب، وشدد على انتقاده استمرار الكيان في بناء المستعمرات وبعـض مقـاطع جـدار                  

وأكد أنه سيسعى أيضاً للمساعدة فـي تـسهيل قيـام دولـة             . الفصل، باعتبار ان ذلك يعرقل حل دولتين      
لة إلى جانب إسرائيل، وأشار إلى انه سيكون صريحاً أيضاً مع الفلسطينيين وسيشدد علـى    فلسطينية مستق 

 لن تقدم أي أموال لحكومة فلسطينية تضم في صفوفها وزراء ال يعترفون بحـق                 المفترضة  أن حكومته 
  .إسرائيل في الوجود

  24/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  الحكومة الجديدة من التعامل مع وزراء حماس في  فرنساموقف .63
 موقفها من التعامـل مـع وزراء حمـاس فـي            ، أمس ،جددت فرنسا  : الخليج، وكاالت  -عواصم  غزة،  

ل وزراء ونـواب ينتمـون إلـى        الحكومة الجديدة، وقالت انه لم يتغير، واصفة استمرار إسرائيل باعتقا         
ست ماتيي إلى أنـه يجـب       وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتي       . غير المقبول حماس ب 

التركيز على الشق اإليجابي من الموقف الفرنسي المتعلق بالتعامل مع الوزراء اآلخرين، وبرقية التهنئـة            
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التي وجهها وزير الخارجية فيليب دوست بالزي إلى نظيره الفلسطيني زياد أبو عمرو، إذ دعاه لزيـارة                 
مساعدات بشكل مباشر للحكومـة الفلـسطينية مـع         وأشار إلى ان فرنسا ستناقش مسألة تقديم ال       . باريس

  . األطراف األوروبية في اجتماع قريب
  24/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  تلقى بالرضا منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينيةتالبرازيل  .64

وأكدت . نيةبالرضا منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطي      عن تلقيها    الحكومة البرازيلية اعربت  : غزة
في رسالتها التي سلمها ممثل البرازيل إلى رئيس الوزراء إسماعيل هنية أنها واثقة بأن هـذه الحكومـة                  
والتي جاءت نتيجة للحوار الداخلي بين القوى الفلسطينية ستساهم في تخفيف االحتقان والصراع الداخلي              

. اسـتئناف المفاوضـات الـسياسية     وستسهل عالقات السلطة الوطنية مع المجتمع الدولي وستشجع على          
  . وأكدت على دعمها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

  24/3/2007البيان اإلماراتية 
  

  الحصار االسرائيلي يفقر الفلسطينيين: كارين أبو زيد .65
 إن ظروف معيشة الفلـسطينيين  ، يوم الجمعة، قالت مسؤولة بارزة باالمم المتحدة : اليستير ليون  -القدس  

 أراضي الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ستزداد سوءا ما لم ترفع اسرائيل الحصار االقتـصادي                في
وأبلغت كارين كونينج أبوزيد رئيسة وكالة االمم المتحدة لغوث وتـشغيل            .وتسمح بحركة االفراد والسلع   
كثر من أي وقت مـضى       أن المانحين قدموا أمواال العام الماضي أ       "رويترز"الالجئين الفلسطينيين اونروا    

وقالت في مكتبها بالقـدس مـشيرة الـى          ."لكن ذلك يرجع الى أن الجميع أصبح يعتمد على المساعدات         "
الكل أصبح في حال صعبة االن مـع        "ارتفاع معدالت البطالة والتأخر في دفع االجور في العام الماضي           

  ."لم يعد أمامهم أي فرص. تراجع االقتصاد برمته بدرجة كبيرة
  23/3/2007يترز رو

  
   لالنسحاب من العراق موعدا يصدم بوش ويحدد  االمريكيالنوابمجلس  .66

مجلس النواب األميركي صدم مساء أمس جورج       أن   :واشنطن من   24/3/2007 البيان اإلماراتية    نشرت
 موعداً نهائياً لسحب القسم األكبـر       2008 أغسطس   31 صوتاً على تحديد يوم      218بوش، ووافق بغالبية    

 متعهداً باستخدام   ، القوات األميركية في العراق، فيما سخر بوش من القرار واعتبره مسرحية سياسية            من
  .هالفيتو ضد

صحيفة يابانية نقلت عن عن طارق الهاشمي نائـب  أن : طوكيو من 24/3/2007 رويترز  وذكرت وكالة 
 تقودها الواليـات المتحـدة       ان من المتوقع ان يصبح بمقدور قوات التحالف التي         ،الرئيس العراقي قوله  

عتقد ان قوات االمن العراقية سـتكمل        موضحا أنه ي   .االنسحاب من بالده خالل عام ونصف على االكثر       
  .هذه الفترةاالصالحات والتدريب خالل 

  
   من افراد البحرية البريطانية15ايران تحتجز  .67

 كانوا يفتشون سفينة    تها افراد بحري   من 15اعلنت بريطانيا ان القوات االيرانية احتجزت       :  لندن - البصرة
مما اثار ازمة دبلوماسية في وقت يشهد تصاعدا في التوترات بشأن طموحات            ،  تجارية في المياه العراقية   

استدعت الخارجية البريطانية سفير ايران في لندن وطالبته باالفراج فورا عن البحارة            قد  و .ايران النووية 
 .سالمين

  23/3/2007رويترز 
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  ات رئاسة كلينتون في كتابيومي .68

كلينتون مع الكاتب تايلور برانش في كتاب  المحادثات الخاصة والشخصية التي كان يجريها بيل ستوضع
 أن برانش أشار إلـى أن  ،وذكرت نيويورك تايمز .دار سايمون أند شوستر نشره في العام المقبل تنوي

 حول الرئاسة كما يراها في تلك اللحظات        ة االحاديث نتيجالكتاب ليس سيرة ذاتية أو رواية تاريخية، لكنه         
  .بالذات

  24/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  ! لمقاومة االحتالل االسرائيليفلسطيني مزواج يبحث عن التاسعة .69
من بلدة قلنسوة في المثلث الشمالي      يبلغ الثالثة والستين من العمر      ال يزال فلسطيني    :  فتحي صباح  –غزة  

، !، يبحث عن الزوجة التاسعة ليسكنها بيته الذي يقطن فيه حالياً مع ثماني زوجـات              داخل الخط األخضر  
 أن من العيب أن تطلـق       ،ويعتبر الرجل البدوي اآلتي من صحراء النقب       . ولداً 65علما أنه مسلم ولديه     

ـ                .زوجتك أم أوالدك   شكلة وأشار إلى أن من بين زوجاته الثماني خمساً من الضفة الغربية، ما خلق له م
ويبرر زواجه من    .48مع سلطات االحتالل التي رفضت جمع شملهن معه، على رغم أنه من فلسطينيي              

ن الشباب يقتلون والنـساء تبقـى مـن دون          بأ ، ورغبته في الزواج من أخريات في المستقبل       ،هذا العدد 
  ...! مواجهة االحتالل بالنسل واألوالديجبزواج، و

  24/3/2007الحياة 
 

 من القتلى كانوا من فتح والمارة% 70د اتفاق مكةما بع: فتح .70
من % 70 بين تقرير لحركة فتح أعد باالستناد إلى معطيات اإلسعاف والطواري في غزة أن :بيت لحم

 . القتلى بعد اتفاق مكه ينتمون لحركة فتح أو هم من المارة بالقرب من أماكن سكنى مؤيدي فتح
% 85أن : "ال وراجعته هيئة مستقله مختصه وصل معا نسخة منهجمال نز. وقال التقرير الذي اصدره د

 -" هم من فتح أو مواطنين عزل2007 آذار 23 شباط و24من الجرحى سقطوا بنيران القوة التنفيذيه 
 . على حد قوله

والتقرير هو . وتضمن التقرير تسلسل االحداث واالسماء والمواقع والتواريخ التي جرت فيها األحداث
 ويتضمن أسماء القتلى الذين راح بعضهم ضحية 2007 شباط 8 نوعه منذ اتفاق مكه في األول من

 . النيران وهو في منزله غير مشارك بأي نشاط
أن لدى حركة فتح قوائم شاملة بأسماء قتالها وقد امتنعت عن نشرها قبل تشكيل "وقال جمال نزال 

 ".الحكومة منعا ألي معوقات قد تنشأ أمام إقامتها
وطالبت فتح . أن فتح اخضعت أرقامها وبياناتها لمراجعة جهات محايده قبل النشر والتعميم"ل وقا

عناصرها بالتمسك بسياسة عدم الرد التي أثبتت نجاحها لتفويت فرصه تدمير اتفاق مكة على أعداء 
 ". الوفاق

ة حسين كوارع  غاد- عاما 73، إسماعيل عبد صبح-عاما 30حازم فوزي كوارع : (قتلى فتح والماره
 سمير محمد عثمان - عاما 24، رامي يوسف سرور -عاما 32، محمد ابوطعيمة- عاما 24،

 )).سنتان( الطفل الرضيع محمد حسين ابوندى -عاما 46،حلس
 جرحى فتح الذين اصيبوا بنيران القوة التنفيذيه بجروح في الراس والصدر والساقين والبطن

 محمد إبراهيم -من جباليا ويعمل ضابط في األمن الوقائي عاما 40،سمير عبد الفتاح الشولي(
 كرم حسام - عاما 57، خالد يوسف أبو نجم-عاما 21، خالد أسامة المصري-عاما 16،المدهون
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 سميح صالح أبو - عاما 24، محمود حسن العمري- عاما 23، وسام حسين عطا اهللا- اعوام 7،ابوجبل
 عودة - عاما 23، منير بديع العبسي- ياسر محمد أبو دية -  عاما23، رامز المدهون-عاما 47،هربيد

 يوسف عبد الكريم -عاما 30، احمد محمد بالل -عاما 18، مهدي احمد الطناني-عاما 17،نائل شامية
 محمد حماد احمد - عاما 32، سلمان نايف حلس - عاما 32، رفيق اسعد أبو غنيمة - عاما 50،نجم
محمود رباح المدهون / المواطن-قويدر من األمن الوقائي في منطقة  الضابط فايز -عاما 54،درابه

 )عيار ناري باليد(
عولج منهم .  مواطنا بالنيران، ثالثة منهم بحالة خطره46 أصايب 2007 شباط 24وبين التقرير انه يوم 

 كل من وأسماؤهم لدي قسم اإلسعاف والطوارئ في( مصابا بالمستشفيات والباقي أسعفوا في الميدان 23
 ).خانيونس وغزه

 :2007 آذار 23 إلى 2007 شباط 24تسلسل األحداث وموقع الحدث ومواضع اإلصابات بالتفصيل من 
  2007 شباط 24بتاريخ : أوال

 الموافق ليوم السبت وقع هجوم في مدينة خانيونس شاركت فيه القوة التفيذيه 24/2/2007صباح يوم
 عاما من كتائب الشهيد 23استشهاد محمد علي محمود الغلبان والقسام ضد نشطاء من فتح على خلفية 

 من أهالي خانيونس من أهل معن 46 قتلى من فتح والمواطنين وأصيب 3سقط خالله . عز الدين القسام
والباقي تم عالجه ميدانيا .  جريحا وكان ثالثة بحالة حرجة23وصل منهم للمستشفيات . والمارة بجراح
 .واسعافيا بالمكان

 73، إسماعيل عبد صبح-سنة من فتح وإصابته بالصدر 30،حازم فوزي كوارع : (ما الشهداء فهموأ
 سنة ربة 24، غادة حسين كوارع -سنة من المواطنين وهو رجل كهل مسن وإصابته كانت بالرأس 

 ).بيت ماذنبها إال أنها فارقت بيتها وأطفالها
 11/3/2007بتاريخ : ثانيا

ذية باعتراض طريق كوادر من حركة فتح في بيت حانون في منتصف الليل قامت مجموعات من التنفي
. وفي كمين لسيارة من شهداء األقصى بالمكان وبدأ إطالق النار.وأطلقت وابل من الرصاص والقذائف
 .سنة من عناصر القسام30،استشهد خالله محمد حسين الكفارنة

راء إطالق النار عليه بأطرافه السفلى وهو  آخرين وكان احدهم بحالة الخطر ج7وقد أصيب بالحادث 
والذي استشهد باليوم التالي متأثرا بجراحه في منتصف الليل بمستشفى الشفاء ، سنة32،محمد ابوطعيمة

 .بمدينة غزة
  2007/ 14/3بتاريخ : ثالثا

ن وهو من احد القياديي) أبو إسالم( سنة والمعروف باسم 37،في حي الزيتون استشهاد عالء الحداد
وكان معه في مرافقة فادي دغمش الذي . الميدانيين بالقسام وكان مرافق مع الشيخ المرحوم احمد ياسين

 إصابات 7وفي اشتباك مسلح بين عائلة خليفة ونوفل وكان هناك أيضا . أصيب بعيار ناري بالفخذ
 .الى نزيف الشديد سنة وقد أصيب بعار ناري بالصدر ادى 27وادخل العناية المركزة منها محمود نوفل 

 18/3/2007: رابعا
سنة من جباليا ويعمل ضابط في األمن 40،القوة التنفيذية اعترضت طريق سمير عبد الفتاح الشولي

 .وتم إطالق النار عليه وإصابته باإلطراف السفلى مما تسبب بالنزيف وحالته سيئة.الوقائي 
  الموافق األربعاء21/3/2007بتاريخ : خامسا

 :ذائف اربيجي من بيت عائلة أبو وحيد اتجاه بيت سميح المدهون وأدى ذلك إلى اآلتيتم إطالق ق
 سنة من بيت الهيا في محافظة الشمال وهو احد مرافقي سميح 24،استشهاد رامي يوسف سرور 

 .المدهون وكانت اإلصابات جراء قذيفة مباشرة
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ع بيت الهيا إصابة بالراس خروج سنة من منطقة مشرو16 ،محمد إبراهيم المدهون: (وإصابة كل من
 سنة من 21 ، خالد أسامة المصري-جزء من أنسجة المخ وادخل فورا للعمليات ثم إلى العناية المركزة 

 خالد -بيت الهيا وقد أصيب بأضرار ووقوع مع كسور في األطراف السفلى وقد ادخل قسم العظام 
 سنوات 7 ، كرم حسام ابوجبل-ي بالصدر  سنة من بيت الهيا وأصيب بعيار نار57 ،يوسف أبو نجم

 سنة من جباليا 23 ، وسام حسين عطا اهللا-من بيت الهيا وهي طفلة وقد أصيبت إصابة متوسطة 
 سنة من مشروع بيت الهيا وأصيب إصابة 24 ، محمود حسن العمري-وأصيب بالطرفين السفليين 

 بيت حانون وهو تاجر كن متواجد  سنة من47 ، سميح صالح أبو هربيد-بالبطن وادخل العمليات 
 سنة من مشروع بيت الهيا وقد تعرض لبتر 23 ، رامز المدهون-بالشارع وأصيب إصابة بالكتف 

 سنة من مشروع بيت الهيا من األمن 28 ، ياسر محمد أبو دية-بالطرف العلوي األيمن من القذائف 
 سنة من بيت الهيا 23 ،منير بديع العبسي -الوقائي تم تحويله إلى مستشفى القدس بعد إصابته بالرأس 

 - سنة من مشروع بيت الهيا وأصيب إصابة بالرأس 17، عودة نائل شامية-وأصيب بالساق اليسرى 
 سنة من بيت الهيا وأصيب إصابة بالوجه والصدر والعين وتم تحويله إلى 18 ،مهدي احمد الطناني

 يوسف عبد -ع بيت الهيا وأصيب بالبطن  سنة من مشرو30، احمد محمد بالل -مستشفى العيون 
 ).سنة من بيت الهيا وأصيب بالكتف والرقبة50،الكريم نجم

 .كما تم تحويل عدد من الحاالت لمستشفى العودة وكذلك إلى العيادة الداخلية في مستشفى الوفاء واألمل
ألخوة من الجهاد ا(ومنهم . عقب هذه األحداث قامت الجهات الوطنية بمساعي لوقف التدهور: سادسا

 ).اإلسالمي والجبهة الشعبية والديمقراطية من لجنة المتابعة العليا
 والساعة الخامسة فجرا وجراء اطالق النار من القوة 22/3/2007صباح اليوم الخميس الموافق : سابعا

 : وأصيب كل من ، سنة46،التنفيذية على عائلة حلس استشهد سمير محمد عثمان حلس
 . سنة إصابة بالرأس32،و غنيمة رفيق اسعد أب

 . سنة32،سلمان نايف حلس 
 .إصابة بالرأس،سنة54،محمد حماد احمد درابه

الساعة السابعة صباحا إطالق النار من عناصر من حماس على الضابط فايز قويدر من األمن الوقائي 
 .في منطقة معن

ناري باليد من القوة التنفيذية أثناء وجوده الساعة الثامنة مساء إصابة المواطنمحمود رباح المدهون بعيار 
 .داخل سيارة اإلسعاف

 22/3/2007الخميس : ثامنا
 استشهاد الطفل الرضيع داخل بيته في بيت الهيا 22/3/2007الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس 

 .الشهيد الطفل هو محمد حسين ابوندى البالغ من العمر سنتين،دون أي ذنب يقتل من اجله
 22/3/2007: تاسعا

 .اجتماع لفتح وحماس بمنزل وزير الداخليه الجديد يفتح الباب لتطويق تبعات الوضع المنفلت
  2007 آذار 23: عاشراً

 .حركة فتح تحث الصحافيين ومواقع اإلنترنت على مراقبة الجهة التي تبدأ باإلعتداء وفضحها دائما
 24/3/2007وكالة معا 

 
  !يين دحالن وهجوم الظواهري عليهاحماس إلى الهجوم رغم تع .71

 في - أو بالدقة قيادتها-في األيام األخيرة ظهرت بصورة جلية طبيعة ما تواجهه حماس : طلعت رميح
فهي إذ تمكنت بعد صراع . إدارة الصراع من اجل تحقيق أهدافها التكتيكية واإلستراتيجية في آن واحد
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 من إنهاء قضية تشكيل حكومة - على حافة الهاوية  أو بعد صراع من-كاد يودي إلى حافة الهاوية 
الوحدة الوطنية، إذا بها تواجه بضربة خلفية في الداخل من الرئيس الشريك أو من الشريك األساسي في 

 وتعيين رئيس الوزراء ووزير الداخلية -الحكومة، بتعيين محمد دحالن مستشاراً لألمن القومي الفلسطيني
حالن كان القيادة الفتحاوية األشد إيغاالً في الصراع ضد حماس، الذي هو  بينما د-في ذات المجلس

متخطي كل الحدود في هذا الصراع إلى درجة التماهي مع االتهامات اإلسرائيلية لها باإلرهاب، كما هو 
كان الشخص الفلسطيني الوحيد الذي اتهم رسمياً من حماس بالضلوع في جريمة محاولة اغتيال إسماعيل 

وبينما هي مقبلة على تلك المواجهة وفي هذا التوجه .  رئيس الوزراء الفلسطيني عند معبر رفحهنية
 لتخطي خطة الحصار والخنق -وبينما تصارع من اجل الحصول على شرعيتها العربية والدولية 

تان أو  لم يدخر الدكتور أيمن الظواهري جهداً في إتهامها من هناك في أفغانس-األمريكية واإلسرائيلية
  ! باكستان، بأنها في ما فعلت منذ اتفاق مكة، قد خرجت عن خط الجهاد وصار ينعيها لألمة 

غير أن ما جرى في تعيين دحالن ومن قبل في خطاب الظواهري، ورغم جسامة كال الحدثين، لم يكن 
تي بدأت في وعن أنها لم تعد حركة حماس ال" قدرها االستراتيجي"إال تعبيراً عن مدى قوة حماس وعن 

انتفاضة األقصى األولى في بساطة وجماهيرية وإنما هي باتت الحركة القادرة على إدارة جملة من 
الصراعات في وقت واحد وفي اتجاهات متعددة، واألهم أن ما جرى ويجري ضدها قد صار يؤكد بما ال 

لى فلسطين منذ يدع مجاالً للشك، أن حماس قد أصبحت الظاهرة المؤشرة على تطورات الصراع ع
بين األمة والحركة الصهيونية بشكل خاص ( وحتى اآلن 1987االنتفاضة الفلسطينية األولى في عام 

، وان ظهور وتبلور وقوة حماس بات على المستوى المباشر وفي المدى )والغرب بصفة عامة
الظاهرة االستراتيجي عنوان حالة الصراع ومستقبله، كما هي أصبحت المقياس على درجة تطور 

الفلسطينية في نمط تبلور هويتها ومعالم قوتها وعلى توجهات الشعب الفلسطيني في الصراع، أي على 
  . عمق الصراع مع الخارج والتبلور في الداخل في حالته المستقبلية ال الراهنة فقط

بحت على ومن زاوية أخرى فان هذا الصراع والهجوم والضربات الخلفية، إنما باتت تؤكد أن حماس أص
الصعيد اإلسالمي النموذج للنمط المحدد الستجابة المجتمعات اإلسالمية والعربية لتحديات االحتالل، في 
ظل عدم قدرة الدول أو أجهزة الدول على ممارسة الصراع مع الغزو واالحتالل، وهي في ذلك صارت 

 التي ال يفهم -سطين المحتلة عنوناً يضاف إلى عناوين أخرى كما هو حال حركة الجهاد اإلسالمي في فل
 وكما هو حال هيئة علماء المسلمين ومجموعات المقاومة المسلحة في -دور حماس دون فهم دورها

العراق وكذا كما هو الحال في أفغانستان، مع الوضع في االعتبار الظروف التاريخية لتشكل كل مجتمع 
  . من هذه المجتمعات

 هي العنصر الحاسم في المعادلة الفلسطينية الداخلية الراهنة، ولذا كان من الطبيعي أن تكون حماس
والظاهرة المحددة للعالقات الفلسطينية العربية واإلسالمية والدولية، وان يصبح وصولها إلى الحكم في 

كما كان من الطبيعي أن . األراضي المحتلة مثيراً للدنيا كلها في داخل فلسطين وفي خارجها في آن واحد
 في ظل -ختالف معها كما هو الحال في فلسطين المحتلة وان يكون الخوف من تطور قوتها يجري اال

في ) مهما كانت طبيعة االتفاقات( دافعاً إلى تعيين من يناصبها العداء -االتفاق كما كان في ظل الصراع 
د عن الفهم كما كان غير بعي. الموقع الذي هو األخطر على أهم ما تمتلكه حماس أي جهازها العسكري

  !. أن يخرج الظواهري ببيانه الذي لم يدرأ مفسدة بقدر ما قضى على مصلحة 
  ! نعى التعددية اإلسالمية ال حماس..الظواهري

جاء تعليقاً  الظواهري كان تناول مواقف حماس بالنقد من قبل، في خطاب متلفز سابق لخطابه األخير،
ووقتها كان الرأي الغالب في فهم ما . تشكيلها الحكومةعلى مشاركة حماس في االنتخابات الفلسطينية و

قاله وضروراته، هو أن الظواهري أراد أن يقدم رؤيته التقليدية التي ترفض المشاركة في الحكومات 
القائمة في المجتمعات الراهنة، وان حديثه ربما جاء استجابة لرغبته في المشاركة في األحداث على 
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، كما )ولم تقدم لها شيئاً( القائل بأن القاعدة ال تهتم بالقضية الفلسطينية ارض فلسطين لمواجهة الرأي
وقتها رأى البعض أن الظواهري أراد اإلشارة إلى أن القاعدة ما تزال على قيد الحياة بعد الضربات التي 

ينه وجهت لها، إضافة إلى محاولته التمايز في الساحة اإلسالمية بإعادة بعث الخالفات التاريخية ب
وفى كل ذلك فان المسافة بين االنتقاد والصراع والتشهير كانت واسعة، إذ جاء النقد . وجماعة اإلخوان

في إطار التعدد في المرجعيات والمفاهيم وعلى نحو ال يهدم وال يضيع الجهد والوقت في صراعات 
  . جانبية

الت أعمق، إذ هو تحدث عن لكن الظواهري في خطابه األخير خطا خطوة أخرى أبعد وأخطر وذات دال
، وعن مطامع السلطة وتأثيراتها وعن التنازالت التي رأى أن )أنعى لكم(وفاة الخط المقاوم لقيادة حماس 
  . الخ. .الحركة قدمتها في اتفاق مكة

بين الظروف التي يعيش فيها هو، " القياس"وفى ذلك فالبادي للوهلة األولى أن الظواهري قد اخطأ في 
حماس التي تقود مجتمعاً محاصراً له متطلباته في الحياة حتى يواصل دوره في الصراع من وبين وضع 

كما البادي أن الظواهري قد أعاد تفعيل موقفه أو مواقفه التي ال ترى إال األبيض . أجل استعادة حقوقه
ختلفت واألسود ومن وجهة نظر وحيدة القدرة على التمييز بين ظرف وآخر، حيث هو لم ير أن من ا

معهم حماس يسيطرون على قواعد شعبية ليست في بداية األمر ونهايته إال جزءاً من أهل وطن يبحثون 
". ضدهم باإلجمال"عن الحقوق وان جرى االختالف معهم فال يجوز االندفاع إلى حالة الحرب األهلية 
 -  التفاهم بين الفرقاء وفي ذلك بدا الظواهري كمن أراد القول أن الحرب األهلية في فلسطين أفضل من

وهو أمر يؤكد -إذ هو لم يقدم بديالً أمام حماس يخرج المجتمع الفلسطيني من واقع االقتتال األهلي 
مجدداً أن ما جرى في أفغانستان بعد زوال االحتالل لم يكن فعالً عابراً أو ناتجاً عن أخطاء مبسطة في 

  . الفهم والتحليل وربما اإلدراك أيضاً
أن الظواهري قد جاء خطابه ضمن خطة التحوالت الجارية مؤخراً في اتجاهات نشاط القاعدة، واألغلب 

التي تنقل فيها تركيز نشاطها من العمل في الدول اإلسالمية اآلسيوية وفى بعض الدول الغربية، إلى 
هد إعالن ما المنطقة العربية، انطالقاً من تجربة العراق وتطويراً لما جرى في المغرب العربي الذي ش

وفى ذلك فان الالفت عموماً هو أن خطابات قادة القاعدة باتت . سمي بقاعدة الجهاد في المغرب اإلسالمي
تسعى في اآلونة األخيرة إلى إظهار التمايز عن غيرها من الحركات اإلسالمية حتى التي تحمل السالح 

عل هذا بالهجوم على حماس، وإنما في مواجهة نفس الخصم المشترك، إذ ليس الظواهري وحده هو من ف
فعلها أمير ما يسمى بدولة العراق اإلسالمية، الذي شن هجوماً على من لم يبايعوه من الجماعات 

وهنا فان هجوم الظواهري . األخرى، كما هو صار يعزز أنماط الخالف معها، بطرق تصل حد االقتتال
اإلسالمي، األغلب في نتائجه انه سيعزز من في إطار العمل " التعددية"على حماس كان هجوماً على 

 في المجتمعات العربية واإلسالمية، إن لم يكن ألن حماس تحظى بحالة - ال حماس -عزلة القاعدة 
واسعة من الثقة، فألن المجتمعات اإلسالمية كان قد أصابها اشد درجات االنزعاج من حالة االقتتال 

  . ر األبرز في الخروج من دوامتهاألهلي الفلسطيني، الذي لعبت حماس الدو
وفي كل فهو، مجدداً، يكشف كيف أن حماس صارت عنوان الصراع بغض النظر عن تقدير الظواهري 

  . من عدمه إذ لو لم تكن كذلك ما وجه الظواهري خطاباً مكرساً لهذا النمط من الهجوم عليها
  ضربة خلفية : وعباس

 لحماس على المستويات الفلسطينية والعربية واإلسالمية، وفى سياق آخر يؤكد الوضعية اإلستراتيجية
جاء اتفاق مكة وإعالن الحكومة الفلسطينية والصراع العربي واإلسالمي والدولي حول التعامل مع تلك 

ومرة أخرى ومجدداً أصبحت حماس المعيار في الحكم والتعامل . الحكومة التي يرأسها أحد قادة حماس
 مرة أخرى معيارية الحركة ووضعيتها اإلستراتيجية على الصعيد الفلسطيني مع تلك الحكومة ليتجدد

  . والعربي واإلسالمي والدولي
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وفى تفسير أسباب قيام عباس بخطوة تعيين دحالن اآلن، فاألمر يعود إلى اليوم الذي أصبحت فيه حماس 
عومة بقوة من المجلس صاحبة األغلبية في المجلس التشريعي وصاحبة الحق في تشكيل حكومة قوية مد

ومن جماهير الشعب الفلسطيني بحكم التصويت الجماهيري ) 76(التشريعي بعدد المقاعد التي حققتها 
المكثف للحركة،إذ من وقتها أصبحت حماس في مواجهة مشكالت ذات طابع استراتيجي بنفس قدر 

باتت تحمل على أكتافها مشكالت الطابع االستراتيجي للتغيير الذي أحدثته االنتخابات لصالحها، إذ هي 
في تحمل كل هذا العبء الناتج عن " وحيدة"المجتمع الفلسطيني على مختلف الصعد بل أصبحت 

استراتيجيات وسياسات لم تكن هي طرف في أعمالها بل هي كانت ضدها، حيث أعلنت مختلف قيادات 
ر حكومة وحدة وطنية، كما أن فتح عن رفضها المشاركة في أية حكومة مع حماس منفردة أو ضمن إطا

من بقي من قوى أخرى ممثلة في المجلس التشريعي قد ابتعدت عن مشاركة حماس في تشكيل الوزارة 
  . الفلسطينية الرتباطها بمواقف فتح، إال القليل منها

، لقد واجهت حماس عدة إشكاليات في المشهد الفلسطيني الجديد ما بعد نجاحها في االنتخابات التشريعية
هو مجلس - بما يكفى لتمرير كل قراراتها -ليس اقلها أهمية أن المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه 

تشريعي يمثل جزءاً من نظام رئاسي يتمتع فيه رئيس السلطة بصالحيات واسعة، بحكم انه يستند في 
لسطينية التي لم تتمثل فيها قراراته السياسية اإلستراتيجية إلى رئاسته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الف

حماس، وألن الرجل الذي يشغل موقع رئيس السلطة الفلسطينية في األرض المحتلة هو صاحب رؤية 
واضحة ومحددة ضد استخدام السالح في مواجهة ومقاومة الكيان الصهيوني، وانه هو نفس الرجل الذي 

ومتها لها ولنتائجها أرواح الشهداء، سبق أن هندس اتفاقات أوسلو التي رفضتها حماس ودفعت في مقا
ذائع الصيت والذي قبل فيه ما ال يمكن أن تقبله "  بيلين-أبو مازن"ومن بعدها هو الذي وقع على اتفاق 

حماس، ومن بعد هو الرجل الذي جاء إلى رئاسة الوزراء الفلسطينية خالل رئاسة عرفات للسلطة بطلب 
 وانه من بعد حظي بدعم أمريكي معروف حتى وصل وضغط أمريكي وصهيوني غير خاف على احد،

  . إلى موقع رئيس للسلطة الفلسطينية بغد اغتيال عرفات بالسم
وهنا، وإذ تواصلت حالة صراع لنحو عام بين حماس وحكومتها ورئاسة السلطة وأجهزتها، انتهت بعد 

 التي -الفلسطيني المعاصر ألول مرة في التاريخ -عام إلى اتفاق مكة وإعالن حكومة الوحدة الوطنية 
األوضاع إلى " تنتهي"رفعت شعار تشكيلها حماس منذ يوم نجاحها في االنتخابات، فإنه ال ينبغي توقع أن 

في العالقات بين الحكومة والرئاسة، كما ال ينبغي تصور أن األوضاع ستتوقف فيها حالة " تام"استقرار 
وهنا تأتى . بين الطرفين" تنظيم الصراع"و اتفاق على الصراع الداخلي، إذ أن االتفاق في جانب منه ه

من قبل رئاسة السلطة إلى االتفاق بتعيين دحالن مستشاراً لألمن القومي " الضربة الخلفية"تحديداً 
رئيس الوزراء ووزراء حماس من قبل بعض الدوائر الغربية " عزل"كما تأتى أيضاً محاولة . الفلسطيني

ها مع الوزراء من غير حماس، بما يضع حماس أمام خيار خطير على التي كثفت وتكثف اتصاالت
الصعيد السياسي والتنفيذي داخل فلسطين وخارجها، خاصة أن القوى الغربية ستنتقل بهجومها من 

إلى مطالبات أخرى للحكومة على غرار ما ) المعونات مقابل االعتراف(الجانب االقتصادي والسياسي 
ية واإلسالمية بتغيير المناهج التعليمية ووقف كل حديث إعالمي أو سياسي أو يطلب من الحكومات العرب

  . الخ. .ثقافي أو ديني حول الجهاد، واتخاذ إجراءات ضد الحركات الرافضة لالتفاقات
وهنا فإن حماس أمام نمط جديد من اإلشكاليات التي ستواجهها خالل المرحلة الراهنة، إذ لم يأت تعيين 

قياداتها أو نكاية فيهم، وإنما هو جاء في إطار تعزيز انقالبيي فتح في سيطرتهم " غيظ"دحالن لمجرد 
على التنظيم الداخلي وكذا كإشارة ايجابية إلى أن الطرف اإلسرائيلي، كما أن التوافق على حكومة الوحدة 

من هم في ال يعنى انتهاء الصراع بل تنظيم أطر ممارسته، مع إمكانيات الخروج عليه حيث أن بعض 
الطرف اآلخر قد وصل لهذه الصيغة من االتفاق بغرض االلتفاف حول فشله في فرض مواقفه على 

  . حماس وفق الصيغة السابقة من الصراع
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  واستعادة الهجوم .. حماس
هنا، وفي الملخص العام لحالة حماس، فإنها باتت مطالبة اآلن بالتعايش مع محاولة عزلها في الداخل 

كما هي باتت تحت ضغط وهجوم من اشد التيارات . ى المحيط العربي واإلسالمي والدوليالفلسطيني وف
  .  بكل ما هو معروف من نمط تفكيرها- القاعدة -اإلسالمية راديكالية 

. وفى ذلك يبدو أن حماس باتت في حالة دفاعية، أو مفروض عليها أن تصارع من خط الدفاع ال الهجوم
تها داخل إطار الحكومة الراهنة بسبب أن الحكومة تخطو أول خطواتها إذ هي ال شك تتحرج في حرك

األولى نحو االعتراف العربي والدولي واإلسالمي بها، بما يجعل حماس اشد تريثاً في إبراز أية خالفات 
مع رئيس السلطة أو على صعيد السياسات حتى ال تتهم بإجهاض التجربة قبل أن تبدأ، أو بالتسبب في 

  . حماس من تشكيل الحكومة" أهداف"و" نوايا"محيط المتشكك أصالً في إخافة ال
حتى تتحسن " تصبر"وهى أيضاً، تتحرك وفى خلفية قرارها أال تبدو أمام الشعب الفلسطيني، وكأنها لم 

أوضاعه المعيشية وأنها لم تبذل الوقت الكافي لتمكين اآلخرين من الحركة لفك الحصار والعزلة عن 
كما هي في ذلك تعاني من حالة جزئية من االنكشاف أمام . طيني خاصة في الجانب الماليالشعب الفلس

جيش االحتالل الذي يعتبر الظرف الراهن فرصة لتوجيه ضربات منتقاة ضد هيئات ومؤسسات حماس 
لكن األغلب أن حماس ال شك تفكر في استعادة الهجوم أو في التملص من محاولة . في الضفة الغربية

فهي من . وفى ذلك فالمعنى العام للهجوم إنما يرتبط بكل حالة على حدة. ا في الحالة الدفاعيةحصره
ناحية أمام ضرورة اإلدراك الشامل بأهمية إقامة تحالف مع حركة الجهاد من خارج الحكومة على 

ل من أرضية العمل المقاوم، كما هي ال شك تدرك أهمية الهجوم على إجراءات وممارسات جيش االحتال
كما هي . خالل تفعيل قضية األسرى وقضية األقصى والمستوطنات على أساس أجندة إعالمية وسياسية

في تنظيم الصراع مع فتح، الشك سترى أن مسألة تعيين دحالن هي قضية للصراع وأنها ستواجه األمر 
  .بتفعيل مواقفها بشأن تغيير أوضاع السيطرة على منظمة التحرير

 24/3/2007الحقائق 
  

   الفلسطينيين أفقا سياسيا والفلسطينيين اعترافاتتعطيرايس تحمل خطة جديدة  .72
تبدأ وزيرة الخارجية االميركية، كوندوليزا رايس جولة جديدة في منطقة الشرق : غلين كيسلر: واشنطن

االوسط وسط تساؤالت المراقبين حول ما اذا ستكون هذه الجولة إضافة الى مجهودات السالم ام الى 
وحاولت رايس لعامين خالل السنوات األخيرة لها بالوزارة إحراز تقدم في . الجمود والشعور بخيبة األمل
إذ ان مساعيها الى . إال ان اهدافها احبطت بفعل األحداث على ارض الواقع. مسألة إقامة دولة فلسطينية

، ورئيس السلطة الفلسطينية إحداث حوار على نحو منتظم بين رئيس الوزراء االسرائيلي، ايهود اولمرت
، على سبيل المثال، تعارضت مع الموقف السياسي غير الثابت ألولمرت )ابو مازن(محمود عباس 

  .، وهي خطوة اثارت غضب الجانب االسرائيلي"حماس"وقرار عباس للتوصل الى اتفاق مع حركة 
ق في رابع جولة لها خالل ويقول دبلوماسيون ومسؤولون اميركيون ان رايس ستتوجه الى منطقة الشر

إذ ستسعى الى حث الجانب االسرائيلي على منح الفلسطينيين . اربعة اشهر وهي تحمل معها خطة جديدة
، في ما يتعلق بقيام الدولة الفلسطينية، مع مطالبة الجانب الفلسطيني في نفس الوقت بالتوصل "افقا سياسيا"

تراف تمنح الحكومة االسرائيلية مساحة أكبر تسمح لها  للجانب اآلخر، أي بدايات اع"أفق سياسي"الى 
  .بإبرام اتفاق مع الفلسطينيين

ومن المقرر ان تلتقي الوزيرة االميركية بممثلي المجموعة الرباعية العربية ـ مصر واألردن والسعودية 
ا مهما في ويلعب أعضاء المجموعة الرباعية دور. ودولة االمارات العربية المتحدة ـ في اسوان اليوم

مساعي تحقيق السالم في الشرق االوسط، إذ تساعد، على سبيل المثال، في تدريب وتجهيز قوات األمن 
  .الفلسطينية



  

  

 
 

  

            35 ص                                    670:                                 العدد24/3/2007 السبت: التاريخ

وتتمتع الدول األعضاء في هذه المجموعة بدور فاعل في جامعة الدول العربية التي تعتزم عقد قمة لها 
 الجامعة العربية مجددا مقترح سالم قدم ويتوقع دبلوماسيون ان تقدم. في الرياض االسبوع المقبل

، وهو عرض يتضمن االعتراف )مبادرة السالم العربية التي اقرتها قمة بيروت (2002إلسرائيل عام 
 وسمحت لالجئين الفلسطينيين 1967بإسرائيل اذا تراجعت الى ما وراء حدود االراضي التي احتلتها عام 

ن يواجهون مشاكل هائلة في ما يتعلق بمطلب عودة الالجئين، إال ان المسؤولين االسرائيليي. بالعودة
ويعتقد االسرائيليون ان الفلسطينيين يجب ان يسكنوا دولة فلسطينية، بيد انهم عبروا خالل الشهور 
االخيرة عن تأييدهم، لصيغة غير واضحة تماما تستند الى مبادرة السالم العربية التي تقدم بها خادم 

وقالت رايس االسبوع الماضي . الملك عبد اهللا بن عبد العزيز عندما كان وليا للعهدالحرمين الشريفين 
تتحدث عن الحاجة الواضحة الى مصالحة عربية اسرائيلية مصاحبة لحل النزاع "ان المبادرة العربية 

  ."االسرائيلي ـ الفلسطيني
يني خالل عطلة نهاية االسبوع وتعتزم ايضا التنقل على نحو متكرر بين الجانبين االسرائيلي والفلسط

 مع الجانب "إطار"وقال عباس للتلفزيون االسرائيلي يوم اول من امس انه جرى التوصل الى . الحالي
. االسرائيلي بمساعدة مصر من الممكن ان يؤدي الى إطالق سراح جندي اسرائيلي محتجز في غزة

. ل عقبة في المحادثات بين الجانبينالماضي قد شك) حزيران(وكان احتجاز جلعاد شاليط في يونيو 
. وأبدت كوندوليزا رايس مرونة الى حد ما في الجانب االميركي تجاه حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية

وكان االتفاق الذي توصل اليه عباس قد فاجأ ادارة بوش، إال ان مسؤولين اميركيين أشاروا بعد ان 
إجراء اتصاالت ببعض الوزراء الفلسطينيين ـ وهو امر استبعد اصبح االتفاق واقعا الى احتمال السماح ب
  .تماما في السابق ـ وذلك لمصلحة السالم

وكانت المجموعة الرباعية االخرى، المكونة من الواليات المتحدة واألمم المتحدة واالتحاد االوروبي 
ولية على مساعي وروسيا، قد وضعت سياسة حول تقديم المساعدات للفلسطينيين وتقديم مصادقة د

ويقول دبلوماسيون ان من ضمن أهداف وزيرة الخارجية االميركية الجمع بين . كوندوليزا رايس
وقال الرئيس بوش . المجموعة الرباعية الدولية والمجموعة الرباعية العربية بحضور جميع األطراف

، "ير في االتجاه الصحيحليس من السهل جمع كل األطراف للس"لعدد من الصحافيين يوم امس االول انه 
  . وأضاف معلقا ان دفع عملية السالم الى األمام امر ضروري للواليات المتحدة ولوزيرة الخارجية

  "واشنطن بوست"خدمة 
  24/3/2007الشرق األوسط 

 
  فتح اإلسالم والمجاهدون الجدد .73

 ياسر الزعاترة 
هر البارد في لبنان واحداً من أبناء في مخيم ن) فتح اإلسالم(كان شاكر العبسي الذي يتزعم مجموعة 

 كما قيل، وكان 65حارتنا في مخيم الوحدات وأقاربنا في آن، وهو من مواليد منتصف الخمسينات وليس 
 .غادر للدراسة في النصف الثاني من السبعينات، ثم غدا طياراً

هو من ذلك، وغابت وعندما رتب الكثيرون أوضاعهم وعادوا إلى األردن بعد اجتياح بيروت لم يتمكن 
أخباره حين لم يعد مع جماعة أوسلو، قبل أن نسمع به في حكاية فتح اإلسالم، وحيث اعتقدت في البداية 

تندرج حكاية فتح اإلسالم ضمن ما يمكن وصفه بموجة التدين الواسع . أن األمر ال يعدو تشابه أسماء
 على نحو أكثر وضوحاً خالل التسعينات، قبل التي انتشرت في العالم العربي خالل الثمانينات، ثم اتسعت

أن تتسيد المشهد خالل األلفية الجديدة ، تحديداً منذ انطالق انتفاضة األقصى في الثلث األخير من عام 
 . ، مروراً بهجمات أيلول في الواليات المتحدة، وصوالً إلى احتالل العراق2000
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سالمية محصوراً إلى حد كبير في التنظيمات اإلسالمية، كما في البداية كان التدين، ومعه األيديولوجيا اإل
هو حال حماس والجهاد في فلسطين على سبيل المثال، لكنه ما لبث أن اجتاح الشارع، وقد رأينا كيف 

من اليسار إلى الطرح اإلسالمي، وساهمت عملية التبادل التي ) القيادة العامة(تحولت الجبهة الشعبية 
من السجون، ومعهم ) اإلسالميين(انينات في إخراج عدد كبير من مناضلي فتح أجرتها منتصف الثم

وكان أولئك القوم قد تعرضوا لتنكيل شديد على يد أبو علي شاهين . الشيخ أحمد ياسين وعدد من رفاقه
 ). الجماعة اإلسالمية(بسبب تأسيسهم لـ) مسؤول فتح في السجون حينئذ(

نموذج لجان المقاومة (حماس والجهاد برزت خالل انتفاضة األقصى ظاهرة اإلسالميين من خارج إطار 
، ومعظم هؤالء كانوا من كوادر فتح الذين تدينوا وأحبوا فكرة )الشعبية، وبعض فروع كتائب األقصى

وقد وصل الحال خالل انتفاضة األقصى أن نرى شباناً استشهاديين من . الجهاد على النسق اإلسالمي
 .لون المصاحفالجبهة الشعبية يحم

في لبنان، وفي صفوف من تبقى من المقاتلين ساد التدين أيضاً، تحديداً في القيادة العامة، وحتى فتح ذاتها 
، فضالً عن فتح االنتفاضة، التي يقال إن فتح اإلسالم قد انشقت عنها، مع العلم أن )جماعة منير المقدح(

امة بن الدن التي استقطبت معنوياً، وأحياناً على نحو تحوالً جديداً قد طراً هنا يتعلق ببروز ظاهرة أس
مباشر، العديد من المتدينين الجدد، والذين لم يكن معظمهم سلفيين جهاديين كما هو شائع، ولعل قراءة 
ظاهرة المقاتلين العرب في العراق تندرج في هذا السياق، أكان قبل الحرب وأثناءها، أم خالل مرحلة 

 . وقف إلى اآلنالمقاومة التي لم تت
ضمن هذه الظاهرة يندرج شبان يأتون من مشرق األرض ومغربها كما تتبعهم ذات يوم ياسر أبو هاللة 
في فيلم وثائقي عرضته الجزيرة، فيما رأينا شاباً تونسياً تعتقله األجهزة األمنية العراقية وتسأله إثر 

ي الجوالن، فقال إنه ال يعرف أن هناك اعترافه بأنه دخل عن طريق سوريا، لماذا لم يذهب للجهاد ف
 جوالناً محتالً، بينما يعرف عن فلسطين لكنه ال يستطيع الوصول إليها،،

خالصة القول هو أننا إزاء مد تدين لم تعرفه المنطقة منذ خمسة قرون، وهو مد يأتي متزامناً مع ثورة 
نية على األمة، األمر الذي وفر إعالمية، ومد جهادي يأتي ردة فعل على الهجمة األمريكية الصهيو

. أعداداً هائلة من الشبان الجاهزين للجهاد في أي مكان، وهي ظاهرة عابرة للجغرافيا كما أشير من قبل
سيتعب األمريكان، ومن بعدهم اإلسرائيليون في مواجهة هذه الظاهرة، ال سيما شقها االستشهادي، كما 

ذا أصرت على الحل األمني دون الحوار الذي اعتمدته دول ستتعب األنظمة في بعض األحيان، ال سيما إ
 . مثل اليمن والسعودية وحققت من خالله نجاحات الفتة

هناك بالتأكيد مسؤولية تقع على العلماء والمفكرين كي يرشدوا هذه الظاهرة على نحو يصب في صالح 
 .لداخلي العبثياألمة ومشروعها في النهوض ومقاومة العدوان، وليس تكريس االستنزاف ا

  24/3/2007الدستور
  

  الحكومة الفلسطينية والموقف األميركي اإلسرائيلي .74
  غازي العريضي

ليس منطقياً أو مبرراً الموقف السلبي الذي اتخذته اإلدارة األميركية من الحكومة الفلسطينية الجديدة، بعد 
فالشعب الفلسطيني . على أساسهالذي ولدت الحكومة من رحمه و" اتفاق مكة"موقفها السلبي األول من 

باألكثرية النيابية، وبالتالي، فإن الحكومة " حماس"هو الذي اختار هذا المجلس التشريعي، الذي تتمتع فيه 
األميركي والسياسة " الفيتو"والحكومة األولى أسقطها . يفترض أن تكون انعكاساً لهذا التمثيل وهذا الخيار

في " اتفاق مكة"وكان . ليها والمعاقبة المفتوحة ضد الفلسطينييناإلسرائيلية والحصار الذي فرض ع
المملكة العربية السعودية، ثم تم االتفاق على برنامج سياسي، وتم تشكيل حكومة جديدة، فور اإلعالن 

ألنه يناقض خياراً : عنها رفضتها إسرائيل وكذلك اإلدارة األميركية، وهذا الرفض غير مقبول؛ أوالً
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اتفاق "ألن : وثانياً. راطياً، فال يجوز لمن ينادي بالديمقراطية أن يرفض نتائجها حيث ال تعجبهشعبياً ديمق
  رعته دولة عربية كبيرة حليفة تاريخياً ألميركا، وهي معروفة باعتدالها، فكيف يمكن التعامل معها؟ " مكة

 أم أن الحلف األساس ألميركا وهل هذا التعامل يعزز األمل واالستقرار في المنطقة والثقة بين الحلفاء،
في المنطقة هو مع إسرائيل؟ وهو حلف يتقدم على كل شيء وعلى كل المصالح والحسابات؟ وإذا كانت 
اإلدارة األميركية مصرة على هذه السياسة، فهي تؤكد أنها لم تتعلم، وال تريد أن تتعلم من التجارب 

ها في كثير من المحطات والقرارات، وال تريد أن السابقة، وال تريد احترام آراء دول أخرى شريكة ل
تخرج من هذه الشراكة لكن لها مالحظاتها أو قناعاتها أو حساباتها، التي البد من االستماع إليها أوالً 

  . وأخذها بعين االعتبار ثانياً عند اعتماد أي سياسة أو خيار
ينية إسماعيل هنية فقاطعتهم إسرائيل عدد من وزراء الدول األوروبية التقوا برئيس الحكومة الفلسط

بعض آخر من الوزراء األوروبيين التقى وزراء من ! ورفض المسؤولون اإلسرائيليون اللقاء بهم
  ! فقط" فتح"وآخرون التقوا وزراء من ! ، فشنت حملة عليهم"فتح"ووزراء من " حماس"

 تريد دوراً أوروبياً، وال تريد األمم إسرائيل ال تريد مؤتمراً دولياً للسالم من األساس، وإسرائيل ال
المتحدة، وال تحترم القرارات الدولية، وال تريد شريكاً فلسطينياً، وهذا ما أثبتته التجربة مع الرئيس 
الرمز ياسر عرفات، وبعد انتخابه شعبياً وتوقيعه على اتفاقات مع حكومات إسرائيلية متعاقبة أسقطتها 

واألمر ذاته فعله رؤساء الحكومات الالحقون . عد اغتيال إسحاق رابيناألجهزة اإلسرائيلية خصوصاً ب
كل هذا متوقع من إسرائيل ويمكن فهمه بطبيعة الدور العدواني اإلسرائيلي ". أبو العالء"و" أبو مازن"مع 

ـّم فهكذا هي طبيعة الدولة اإلسرائيلية، ولكن ما لم . واإلرهاب اإلسرائيلي، الذي هو إرهاب دولة منظ
فاإلدارة األميركية، تتحدث عن دول االعتدال . عد مقبوالً أو مفهوماً أو مبرراً هو هذا الموقف األميركيي

بل ال تساند مواقفها وقراراتها المتعلقة بالسالم واألمن واالستقرار في المنطقة، وتلجأ إلى ! وال تساعدها
  . إسقاط مبادراتها

 تحترم نتائجها في فلسطين، ويدفع الشعب العراقي والعراق واإلدارة ذاتها تتحدث عن الديمقراطية، وال
  فإلى أين؟ ! كله، والمنطقة بأسرها، ثمن سياساتها الخاطئة تحت عنوان الديمقراطية في بالد الرافدين

وعندما يكون . هذه سياسة لن تؤدي إال إلى مزيد من الفوضى والعنف والدم. الجواب بالتجربة بسيط
ن، وهي أم القضايا في المنطقة، ونحن نشاهد ماذا يجري في العراق، وفي األمر كذلك في فلسطي

الصومال، وفي لبنان، وفي إيران ومعها، فإن هذا يعني أن األوضاع متجهة نحو مزيد من التصعيد 
ولن تنجو إسرائيل أيضاً من . والتعقيد ولن يكون الدور األميركي بالتأكيد دوراً مساعداً على معالجتها

وفي األساس لم يكن ثمة شيء يغريه على التراجع، أو . فالشعب الفلسطيني لن يتراجع. ذه الحالةنتائج ه
فلم ير يوماً تجاوباً من إسرائيل واعترافاً بحقوقه، بل لم ير إال العدوان والقتل والتهجير . يدفعه إلى ذلك

فاضة والمقاومة، وال يرى أمامه أي ولهذه األسباب لجأ إلى النت. والتنكّر لحقوقه واالعتداء على مقدساته
ومع الوقت بات يمتلك خبرات في المواجهة وأسلحة من . أفق للتخلي عن هذا الخيار وهو صاحب حق

صنعه أو حصل عليها بطرق مختلفة، لكنه في النهاية أثبت في مقاومته أنه قادر على إلحاق األذى 
نا بين ظروف مقاومته والظروف المحيطة بها والضرر بإسرائيل وعلى تهديد أمنها، فكيف إذا ما ربط

. في المنطقة، والتي ال تتميز إال بالمزيد من الغضب من السياسة األميركية، كي ال نقول أكثر من ذلك
فعندما يكون رافض هذه السياسة أساساً ضدها فهذا أمر طبيعي، لكن عندما يكون الحليف أو الصديق قلقاً 

وبالتالي ينبغي على اإلدارة األميركية أن تعيد النظر في سياستها .  طبيعيوغير واثق منها، فإن ذلك غير
لتخدم نفسها أوالً ولتعالج مأزقها ثانياً، وتمنع إغراق المنطقة في الفوضى الشاملة، التي وإن كانت 
مشروعاً إسرائيلياً في األساس، فهي ستلحق أكبر األذى بإسرائيل نفسها، بعد أن تكون قد دمرت كل 

ء تقريباً، وخلفت المزيد من التطرف والراديكالية في التصرف هنا وهناك، وهذا ما تقول أميركا إنها شي
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هي ال تريد الشيء، لكنها بإدارتها ووسائلها وأساليبها، تدفع األمور في اتجاه ما تقول إنها ال ! ال تريده
  ! وال أرى في ذلك نجاحاً على اإلطالق! تريده

ال شريك : غداً ستأتي إسرائيل مدعومة من اإلدارة األميركية لتقول. دأت عملهاالحكومة الفلسطينية ب
هذا . وستحاول االنقضاض على الحكومة ومؤسساتها وعلى الشعب الفلسطيني كله. فلسطينياً أمامنا

، وسيحرج كل العرب والمسلمين، ولن يكون أحد قادراً على البقاء متفرجاً، وبالتالي "أبو مازن"سيضعف 
وأمام هذا السجال الدائر في إسرائيل حول الحرب في لبنان ونتائجها . نكون أمام مواجهات مفتوحةس

" الصغار"والتحوالت التي تعيشها السياسة اإلسرائيلية حيث ال كبار وال عقالء وال حكماء، بل يتنافس 
دد أكثر، ومن من يتطرف أكثر، ومن يتش" شرف"والمهووسون والمتهورون على السلطة، للحصول على 

يثبت قدراته العسكرية وحجم أحقاده أكثر ضد الشعب الفلسطيني وستكون لذلك آثار سلبية على مستوى 
  . المنطقة ككل

تظهر أمامنا هذه الرؤيا والوقائع في ظل انعقاد قمة عربية في المملكة العربية السعودية، كان يفترض 
عاطي معها، وأكثر مرونة في مواكبتها خصوصاً وأنها باإلدارة األميركية أن تكون أكثر واقعية في الت

تعقد في عاصمة صديقة وحليفة تقليدياً لواشنطن، يقودها رجل أطلق مبادرة سالم عربية رفضتها 
إسرائيل من األساس، ويحاول البعض تعديلها اليوم، وهو أمر آخر سيترك انعكاسات سلبية لو حصل، 

ألساسيين في المنطقة، ال يريدون ذلك، وهم لم يروا أية خصوصاً وأن صاحب المبادرة وشركاءه ا
إيجابية من قبل إسرائيل في التعاطي مع قضية السالم عموماً، ومع المبادرة خصوصاً، بل انقلبوا عليها، 
ولم يروا من اإلدارة األميركية حكمة في التعاطي معها وإدراكاً لمخاطر إسقاطها بعد خمس سنوات من 

لها المنطقة أخطر التطورات والتحوالت، وهي مرشحة ألن تشهد المزيد من ذلك التجارب شهدت خال
بعد نتائج الخطايا التي ارتكبت في العراق، ومخاطر التهور واالنفعال اإليراني في متابعة الملف النووي 

  !في مواجهة المجتمع الدولي كله
 24/3/2007االتحاد االماراتية  

 
  يةأميركا وصفقات إسرائيل العسكر .75

  عبد الوهاب المسيري. د
في مقال سابق حاولنا أن نوضح أن السياسة األميركية عادةً ما تحددها المصالح األميركية كما تراها 
النخبة الحاكمة والمجمع الصناعي العسكري والشركات الكبرى، وأنه ال يمكن ألي لوبي، مهما كانت 

وإلى هؤالء الذين ال يزالوا .  للواليات المتحدةقوته أو نفوذه أن يغير من التوجه االستراتيجي العام
كانت : يتصورون أن اللوبي الصهيوني، هو الذي يوجه السياسة األميركية، سأضرب مثالً واضحاً

إسرائيل تدور في إطار الحرب الباردة حين كانت الواليات المتحدة تشجع إسرائيل على بيع األسلحة 
استمرت إسرائيل في تزويد الصين باألسلحة حتى بعد انتهاء ولكن . للصين لعزل االتحاد السوفييتي

الحرب الباردة إلى أن أصبحت أكبر مورد سالح لها بعد روسيا، أي أنها استمرت في أداء وظيفة لم يعد 
ويبدو أن إسرائيل . لها مبرر من منظور الواليات المتحدة، وتحركت خارج إطار المصالح األميركية

فتعاقدت مع الصين منذ خمسة أعوام . ن تتصرف بشكل مستقل في عالقتها بالصينتصورت أنها يمكنها أ
التي تحمل أجهزة رادار لإلنذار المبكر، فاعترضت الواليات " الفالكون"على أن تورد لها طائرات 

المتحدة ألنها حسب تصورها ستُِخل بتوازن القوى بين الصين وجيرانها، وطلبت من إسرائيل إلغاء 
ولكن عادت المشكلة ! قد خضعت إسرائيل بالطبع لألمر أو التوجيه أو لفت النظر األميركيو. الصفقة

، حين عقدت إسرائيل صفقة جديدة مع الصين تقوم إسرائيل بموجبها بإعادة 2006مرة أخرى عام 
، وهي طائرات هجومية بال طيار مزودة بأجهزة Harpi" هاربى" طائرات upgradeتجهيز ورفع كفاءة 

وبعد التأكد من موقعها، ومن أنها رادارات معادية من خالل . ر متطورة تبحث عن رادارات العدورادا
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مقارنة اإلشارات التي تصل منها عند االستعانة بقاعدة معلومات محمولة، تقوم بتدمير هذه الرادارات 
سيكون " لهاربيا"وإعادة التجهيز ورفع كفاءة األداء كان يعني أن . برأس صاروخي مرسل من األرض

أبراهام " (حتى ال يمكن اكتشافها"بمقدورها أن تتعرف على رادارات العدو وتهاجمها حتى لو كانت مغلقة 
 من دون 1994إلى الصين عام " الهاربي"وقد بيعت ). 2005 يونيو 27جريدة األسترالي : رابينوفيتش

 األمر بالصدفة، حين الحظت أن القوات علم الواليات المتحدة، واكتشفت المخابرات العسكرية األميركية
في مناورة عسكرية بالقرب من تايوان، وهو الموقع المحتمل للمواجهة بين " الهاربي"الصينية تستخدم 

  . الصين والواليات المتحدة، إن قررت الصين أن تتحرك ضد تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً منها
اً، وقررت أن تُلقن الدولة الصهيونية درساً تبين لها فيه من هو وجاء رد الواليات المتحدة حاسماً وقاسي

فطلبت . الكل ومن هو الجزء، ومن هو الحاكم ومن هو التابع، ولم يجرؤ اللوبي الصهيوني على التدخل
التي وصلتها من الصين، وأن تقوم وزارة " الهاربي"الواليات المتحدة من إسرائيل أن تصادر طائرات 

، "عاموس يارون"في عقد هذه الصفقة إلى االستيداع وهم " تورطوا"رائيلية بإحالة أولئك الذين الدفاع اإلس
، مسؤول المشتريات في الوزارة، ومنع "كوتي مور"، نائبه، و"يحئيل حوريب"المدير العام للوزارة، و

رائيلي، رفع من وقد دارت مفاوضات بين الطرفين األميركي واإلس. الثالثة من دخول الواليات المتحدة
) 2005 يوليو 27نداء القدس (خاللها اإلسرائيليون العلم األبيض، ووافقوا على جمع الطلبات األميركية 

الذي " (شاؤول موفاز"بما في ذلك ضرورة أن تقدم إسرائيل اعتذاراً موقعاً من قبل وزير الحرب آنذاك، 
بات أخرى على إسرائيل، مثل أن الواليات وقد فرضت الواليات المتحدة عقو). ألغيت زيارته لواشنطن

المتحدة قررت أن تشرف على كل مبيعات األسلحة التي تقوم بها إسرائيل ألية دولة أجنبية، كما منعت 
 F23 Jointإسرائيل من المشاركة في المشاريع الخاصة بتطوير األسلحة المتطورة مثل مشروع 

Strike Fighter ميجان جولدن في الموقع اإللكتروني لجريدة صن  (2012، والتي يقدر لها أن تُنتج في
كما أوقفت الواليات المتحدة تصدير نظم عسكرية حيوية للمعارك األرضية إلى ). 2006 يونيو 19

وتطال العقوبات كل الصناعات األمنية اإلسرائيلية، وليس فقط المصانع، التي قامت بإجراء . إسرائيل
الواليات المتحدة رفع هذه العقوبات عن إسرائيل حتى تثبت األخيرة وترفض . صفقات مختلفة مع الصين

أنها قد زادت من المراقبة على التصدير األمني، وضمن ذلك سن قانون في الكنيست خالل مدة أقصاها 
  .  شهرا18ً

بهذه الطريقة ال يمكن "وقد وصف مسؤول أمنى إسرائيلي هذه الطلبات بأنها مذلة وغير مسبوقة، ألنه 
ال يوجد بلد في العالم يسمح لدولة أخرى أن تعرف كل . صناعة األسلحة في إسرائيل أن تستمرل

ولكن الواليات المتحدة أصرت على ). 2005 يونيو 20جيروزاليم نيوز ورلد " (التفاصيل عن أسلحته
للصين دون " بيالهار"موقفها، ولعل التنازل الوحيد الذي قدمته أنها وافقت على أن تعيد إسرائيل طائرات 

  . واضطرت إسرائيل لدفع تعويض للصين بسبب إلغاء الصفقة. رفع مستوى أدائها
وقد علّق أحد المتحدثين اإلسرائيليين الماكرين قائالً إن السبب الحقيقي لألزمة ليس أمن الواليات المتحدة 

افسة مصانع السالح كما يدعون وإنما رغبة مصانع السالح في الواليات المتحدة في أن تحد من من
  . اإلسرائيلية لها

، المتحدث باسم رئيس الحكومة "رعنان جيسين"وقد حاولت الدولة الصهيونية التهوين من األمر، فصرح 
، أن الخالف مع الواليات المتحدة األميركية بخصوص بيع األسلحة والخبرات "آرييل شارون"اإلسرائيلية 

 في طريقه إلى الحل، وأن إسرائيل وجدت حلوالً لكل المشاكل العسكرية اإلسرائيلية إلى الصين، بات
لكن مصدراً . ولم يقدم المتحدث تفاصيل حول هذه الحلول. التي اعترضت طريق التفاهم بين البلدين

أميركياً مرافقاً لوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في جولتها للمنطقة، استخف بهذا التصريح وقال إنه ال 
ن بهذه االقتراحات، وأضاف أن إدارة الرئيس بوش ستكون سعيدة بتسوية هذه المشكلة علم لدى واشنط

ألن الواليات المتحدة قلقة من زيادة التسلح الهائلة في الصين، فهي دولة ال تعاني من "التي تضايقه جداً، 
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ن إسرائيل، ومن المؤسف أ. أي تهديد أمني، ومع ذلك، فإنها تعزز ترسانتها بأسلحة متطورة باستمرار
". التي تحظى بمكانة متميزة في المساعدات األميركية العسكرية والمدنية، هي التي تقوم بمساعدة الصين

  ).! 2005 يونيو 19الشرق األوسط (
، أهم معلق عسكري إسرائيلي، صورة حقيقية لمستوى التوتر في مقال له "زئيف شيف"وقد أعطى 

وضة على إسرائيل وستؤثر سلباً على الصناعات اإلسرائيلية مذكرة التفاهم األميركية مفر"بعنوان 
، فأكد أن األميركيين مِحقُّون في ادعائهم بأن من حقهم وحدهم أن يقرروا ما "والبحث والتطوير األمني

إن هذا فقط نصف الحقيقة، فعندما يبيع : "ولكنه تحفّظ على ذلك بقوله. هي المصالح األمنية لبالدهم
سالح لدولة عربية، فإنهم يبينُون أن هذه الصفقات لن تمس بأمن إسرائيل، حتى لو كان األميركيون ال

ولكن ليس بوسع إسرائيل أن ترد بإجراءات عقابية كما فعلت واشنطن في . إلسرائيل تقدير مغاير لذلك
من هذا هو الفارق بين قوة عظمى، حتى لو كانت صديقة وحليفة، . قضية السالح اإلسرائيلي للصين

". جهة، ومن جهة أخرى دولة صغيرة كإسرائيل، تحصل منها على مساعدات أمنية بمليارات الدوالرات
الوفد : "قائالً إن" زئيف شيف"ويضيف . وهذا ما لم يدركه صنّاع القرار في إسرائيل أو لعلهم تناسوه

كيين وثيقة تفاهم جديدة اإلسرائيلي الذي سافر إلى واشنطن لتسوية الخالفات طُولب بأن يصوغ مع األمير
ومذكرة التفاهم هذه مفروضة على . بخصوص سبل الرقابة على بيع المعدات األمنية اإلسرائيلية

إسرائيل، فهي ستمس بشدة الصناعات اإلسرائيلية، والبحث والتطوير األمني، ومن شأنها أن تثير رد 
م سيدركون أن إسرائيل حرمت من حق فعل سلبياً من جانب زبائن الصناعات األمنية اإلسرائيلية، فه

  . القرار المستقل
أين اللوبي الصهيوني بنفوذه الخرافي، والذي يقول البعض إنه يهيمن على الواليات المتحدة ويجعلها 

؟ لقد وقف اللوبي ال حول له وال قوة، فاألداة والوسيلة قد تصورت "مصلحتها"تسلك سلوكاً ال يتفق مع 
  واهللا أعلم. لنهاية، فجاءت الصفعة األميركية لتذكرها بحقيقة وضعهالوهلة أنها الغاية وا

  24/3/2007االتحاد االماراتية 
  

   االسرائيلي المفاجئ بالمبادرة العربية"الغزل"خلفيات وأهداف  .76
  ماجد عزام

ما من سياسي او مسؤول اسرائيلي اال تغزل في شكل ما وعلى طريقته بالمبادرة العربية للسالم التي 
، فرئيس الوزراء أهود أولمرات أعلن فجأة ومن دون تنسيق مع 2002رت عن قمة بيروت في العام صد

مارس الجاري أنه يتعاطى بكل جدية مع المبادرة /  آذار11مساعديه قبل جلسة مجلس الوزراء األحد 
عاطي معها العربية، واعتبرت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أن بنوداً إيجابية في المبادرة يمكن الت

واعتبارها أساساً للتفاوض، وتفاخر وزير الدفاع عمير بيريتس بأنه أول من تحدث عن المبادرة 
وفي جلسة مجلس . واعتبرها أساساً صالحاً للتفاوض من دون تمييز أو إشارة إلى السلبي واإليجابي فيها
التفاوض الفوري مع الوزراء نفسها كرر الوزير عن كديما مئير شتريت موقفه السابق القاضي ب

السعودية والدول العربية األخرى على أساس المبادرة ووصل إلى حد الطلب من أولمرت دعوة نفسه 
  .إلى القمة العربية المرتقبة وإعالن موافقته على المبادرة رسمياً من هناك

 اعتبر في عدوى الغزل أو الترحيب بالمبادرة طاولت حتى زعيم حزب الليكود بنيامين نتانياهو الذي
أن بنوداً إيجابية في المبادرة يمكن التعاطي معها، األمر الذي دعا أحد ) 9/3/2007(حديث مع هآرتس 

المعلقين الى القول ساخراً إن هذا الموقف تحديداً هو الذي أجبر أولمرت على الترحيب بها واإلعالن عن 
  .رغبته في التعاطي معها بجدية

المبادرة العربية يثير عالمات استفهام ويطرح أسئلة عن خلفياته وأسبابه  االسرائيلي المفاجئ ب"الغزل"
ولإلجابة على هذا السؤال ال بد . واألهداف المتوخاة منه في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة
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 تاريخ طرح المبادرة الذي 2002من قراءة التطورات التي مرت بها اسرائيل والمنطقة منذ ربيع العام 
  ."غزالً" الذي شهد ترحيباً وحتى 2007شهد رفضاً اسرائيلياً مطلقاً لها إلى ربيع العام 

 تعاطت معها الحكومة االسرائيلية 2002عندما طرحت المبادرة في قمة بيروت أواخر آذار من العام 
ة العربية المكان الطبيعي لقرارات القم: آنذاك برئاسة ارئيل شارون وفق طريقة اسحق شامير التقليدية

والترجمة العملية لهذا الفهم تبدت في اجتياح الجيش االسرائيلي الضفة الغربية وإعادة . هو سلة المهمالت
احتاللها في ما عرف باسم عدوان السور الواقي، وترافق الرد الميداني على المبادرة مع ردود سياسية 

 سعودية في تحسين صورتها بعد هجمات تضمنت تشكيكاً في مغزى ودوافع المبادرة واإلشارة إلى رغبة
وكذلك بداية التشكيك بالزعيم الفلسطيني ياسر عرفات واعتباره داعماً . الحادي عشر من سبتمبر

لإلرهاب وصوالً إلى حصاره ثم اغتياله وتكريس نظرية الالشريك التي مثلت الحاضنة الفكرية 
  .األحادي عن الفلسطينيينوااليديولوجية والسياسية لخطة االنفصال وفك االرتباط 

الرد السلبي على المبادرة واالستمرار في رفضها اكتسب زخماً إضافياً مع بدء االستعداد للغزو األميركي 
 وهذا األمر تبدى واضحا في مؤتمر مرسيليا السنوي 2003للعراق األمر الذي تم فعالً في ربيع العام 

مسؤولون االسرائيليون في طرح التقديرات المتفائلة  والذي تبارى خالله ال2002الذي عقد في العام 
والمبالغ فيها عن األثر الذي سيتركه الغزو في فلسطين والمنطقة عموماً، وجرى الحديث عن تغيير في 

 تناسب األهداف والسياسات الشارونية والبوشية، كذلك "معتدلة"قيادة السلطة الفلسطينية لإلتيان بقيادة 
رة وإضعاف وتحجيم وحتى إسقاط كل الدول واألحزاب والمنظمات الداعمة جرى التطرق إلى محاص

لالنتفاضة والمقاومة الفلسطينية ما يترك هذه وحيدة عاجزة وحتى مستسلمة امام الهجمة االسرائيلية 
. 2001الميدانية الشرسة التي لم تتوقف يوماً واحداً منذ وصول أرئيل شارون الى السلطة في آذار العام 

 عندما اتضح أن الغزو األميركي للعراق فشل في تحقيق أهدافه أقله من جهة النظرية االسرائيلية وحتى
ولم يترك تداعيات شعبية في انتفاضة الشعب الفلسطيني ومقاومته، وبعدما تبدى عجز جيش االحتالل 

 يوم، لم يلتفت عن إخضاع الفلسطينيين بقيادة الرئيس ياسر عرفات ال خالل مئة يوم وال حتى خالل ألف
أرئيل شارون إلى المبادرة العربية، وبادر إلى اقتراح خطة فك االرتباط واالنسحاب األحادي من طرف 

  .واحد من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية
، والنصف الثاني منه تحديداً، شهد الفشل والمأزق األميركي في العراق والعجز عن تحقيق 2006العام 

هذا المأزق تكرس عبر تصويت الشعب . ي بعده األميركي أو االسرائيليأي من أهداف الغزو ف
األميركي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ضد الحزب الجمهوري، األمر الذي اعتبر استفتاء 

  .ضد سياسات اإلدارة األميركية وتحديداً ضد غزو العراق
 هاملتون حول العراق -ور تقرير لجنة بيكر  شهدتا كذلك على صد2007 وبداية العام 2006نهاية العام 

 -الذي أكد فشل السياسة األميركية في المنطقة وضرورة تغيير األجندة لمصلحة حل الصراع العربي 
االسرائيلي باعتباره جوهر الصراعات والنقطة التي ال يمكن تجاوزها في أي من الملفات العالقة ونص 

قليمي مع كل دول المنطقة من دون استثناء للحفاظ على التقرير كذلك على ضرورة إجراء حوار إ
  .المصالح األميركية الحيوية في المنطقة

 شهد بدوره مجموعة متغيرات إذ قررت دول عربية رئيسة التحرك بنشاط 2007الربع األول من العام 
لمنطقة من من أجل الحد من السياسات األميركية الكارثية في المنطقة وأعلنت أن ليس من هدوء في ا

دون حل الصراع في فلسطين وأن ليس من حل من دون المبادرة العربية التي صدرت عن قمة بيروت 
 وحكومة "اتفاق مكة"وهذه الدول عملت بجدية من أجل التوصل إلى . التي تقدم سلة شاملة لحل الصراع

لمسعى االسرائيلي إلى الوحدة الوطنية مجهضة المخطط االسرائيلي في إشعال حرب أهلية فلسطينية، وا
مفاوضات وهمية على أساس خطة خريطة الطريق من أجل كسب الوقت وقطع الطريق على أي مبادرة 

  .عربية أو أوروبية لكسر الجمود وفرص االستقرار في فلسطين والمنطقة
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مر الذي هذا األمر قابله مسعى أميركي إلى استمالة بعض الدول العربية وتجاه سورية وإيران تحديداً األ
قوبل بطلب قاطع بضرورة بذل اإلدارة األميركية جهداً فعاالً على المسار الفلسطيني أوال وإال فإن 

  . المنطقة سائرة الى االنفجار
  حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية 

هكذا وجدت الحكومة االسرائيلية نفسها أمام مستجدات فلسطينية وعربية حتى أميركية فال جدول أعمال 
ضحاً لها في ظل رفضها التعامل مع حكومة الوحدة، وال قدرة على حسم الصراع بالقوة ال في لبنان وا

وهذا الضعف تزامن مع سعي أميركي ولو شكلي لتحرك ما إلنقاذ ماء الوجه في . وال في فلسطين
وتفتقت العقلية . فلسطين أو العراق أو الملفات العالقة االخرى من إيران إلى لبنان مروراً بسورية طبعاً

إعالن الترحيب بالمبادرة العربية واعتبارها أساساً صالحاً للمفاوضات : االسرائيلية عن استراتيجية جديدة
وليس حزمة متكاملة للحل بسبب تضمنها بعض البنود أو النقاط السلبية، خصوصاً تلك المتعلقة بحق 

تسعى إلى تحقيق أهداف يمكن اختصارها على  وهذه االستراتيجية الجديدة 194العودة على أساس القرار 
  :النحو التالي

 تحسين شعبيتها داخلياً واتباع األسلوب التقليدي للخروج من المأزق الداخلي عبر عدوان عسكري ضد -
ونحن اآلن أمام مزج بين .  االسرائيلي–الفلسطينيين أو طرح خطة تسوية جديدة للصراع العربي 

اني ضد الفلسطينيين، خصوصاً في غزة وترحيب بالمبادرة العربية كأساس تهديد بتصعيد ميد: األمرين
  .للتسوية والمفاوضات مع الدول العربية من أجل حل الصراع نهائياً

 استنساخ نظرية االنفصال وفك االرتباط والالشريك في شكل جديد، حيث ترفض الحكومة اإلسرائيلية -
تفاوض مع الرئيس محمود عباس حول القضايا النهائية مثل االعتراف بحكومة الوحدة الفلسطينية أو ال

وتحاول في المقابل إعادة الوصاية على القضية الفلسطينية من بعض . القدس والحدود والالجئين والدولة
  .الدول واعتبارها الجهات الصالحة للتفاوض حولها

لعربية من دون الوصول إلى سالم  الترحيب بالمبادرة العربية قد يهدف أيضاً إلى التطبيع مع الدول ا-
عادل وشامل، األمر الذي أعلنت عنه بوضوح وزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي طلبت من الدول 
العربية تطبيع العالقات قبل الوصول إلى السالم، وعبر عن ذلك رئيس الوزراء أيهود أولمرت ولكن 

العربية، والمعنى واضح هو الوصول الى التطبيع مختلفاً، عندما أشار إلى فتح سياقات إقليمية مع الدول 
والعالقات العادية مع دول عربية من دون دفع الثمن الذي تحدثت عنه المبادرة أي االنسحاب من 

 مع حل عادل ومتفق عليه لقضية 1967) يونيو(األراضي العربية التي احتلت في حرب حزيران 
  .الالجئين

 والمقاومة "حماس"ذلك إلى تحريض الدول العربية ضد حركة  االستراتيجية االسرائيلية تهدف ك-
الفلسطينية وحكومة الوحدة عبر االيحاء بأن اسرائيل تعترف ومستعدة للتعاطي بجدية وإيجابية مع 

  . والحكومة الشيء نفسه"حماس"المبادرة العربية في الوقت الذي ال تقبل فيه 
تفجير القمة العربية عبر المطالبة بتعديل بعض بنود  كذلك ال يمكن تجاهل الرغبة اإلسرائيلية في -

المبادرة األمر الذي تتيقن اسرائيل أنه سيواجه معارضة شديدة من بعض الدول العربية، ما قد يؤدي في 
األمر الذي تنبه له عبر اإلعالن . نظرها إلى مواجهة شديدة وخالفات مستحكمة تنال من التوافق العربي

صر والسعودية عن رفض تعديل المبادرة العربية واإلصرار على التعامل معها الصريح والقاطع من م
  .سلة متكاملة للحل

 االستراتيجية االسرائيلية تهدف كذلك إلى االنسجام مع الحركة األميركية الجديدة الساعية إلى تقديم -
ية تجاه الملفات ثمن ما في فلسطين، عسى أن تتقبل الدول العربية االنخراط في السياسات األميرك

األخرى في المنطقة مثل لبنان وسورية وإيران، التي لم تحقق الى اآلن نجاحات تذكر، إنما هناك النجاح 
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العربي في التوصل إلى حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية والسعي الجاد الى تحقيق نجاح مماثل في 
  .ان حول الملف النوويلبنان مع اإلصرار على الحل السلمي للخالف األميركي مع إير
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