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  الحباط عمليات المقاومةعودة التنسيق االمني مع اسرائيلعباس يدعو الى الرئيس مستشار  .1

 نمر حمـاد إلـى اسـتئناف      محمود عباس، رئيس  ل دعا المستشار السياسي ل    :القدس و عال محمود  -غزة  
ودعا حماد   .ب رئيس السلطة الفلسطينية   التعاون األمني بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني بواسطة مكت       

في حديث لالذاعة العبرية الرسمية إسرائيل إلى موافاة مكتب رئيس السلطة الفلسطينية بمعلومـات عـن                
خاليا فلسطينية ووعد بأن تعمل األجهزة األمنية الخاضعة إلمرة رئيس السلطة الفلسطينية علـى إحبـاط        

ي التيار المعتدل برئاسة أبو مازن بهزيمة فلن تكون هنـاك أي            إنه إذا من  "واوضح   .نشاطات هذه الخاليا  
إلى اعتبار الحكومة الفلسطينية هيئة تعنى بالخـدمات المدنيـة اإلنـسانية            " داعيا   "فرص للسالم فيما بعد   

وطالب حماد  إسرائيل بالتفاوض من أجل إحالل سـالم           ."إضافة إلى خدمات في المجال السياسي أيضاً      
 ."اب شامل وذلك تجاوباً مع المبادرة العربيةشامل مقابل انسح

وفي رده على تصريحات حماد طالب خالد البطش القيادي في حركة الجهاد باقالة حماد فورا من منصبه 
هذا تصريح غير مسؤول وال ينم عن روح وطنية وعلى حماد ان يعرف ان مثل تلك " مؤكدا ان 

واضاف البطش في  ".يل وال المصلحة الوطنيةالتصريحات لن تجلب له الرضى الشخصي من اسرائ
تصريحات خاصة لوكالة سما ان تصريحات حماد تعطى ترخيصا للعدو االسرائيلي بمواصلة ساسية 

الن هذا المنصب ال يمكن ان يكون " االغتياالت والقتل والتدمير مطالبا الرئيس عباس باقالة حماد فورا 
 ".اسرائيل ومالحقة المقاومة الفلسطينيةلشخص يدعو الى عودة التنسيق االمني مع 

من جهته قال غازي حمد الناطق باسم الحكومة في اتصال هاتفي مع سما ان االمن الفلسطيني وظيفته 
واكد  .باالساس  ان يخدم المواطن الفلسطيني في ظل استمرار العمليات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني

 الضفة والقطاع مرعب بسبب القتل والتدمير والمقاومة حمد ان المقاومة حق مشروع وما يجري في
 .نرتبطة باالحتالل

ما صدر من "من جهته رفض خليل ابو ليلة القيادي في حماس تصريحات حماد بشدة موضحا 
تصريحات خطير جدا ومردود على من صرح به ونحن في حماس نتوقع من الحكومة الحالية ان تعيد 
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واشار في تصريحات  ".س محتلفة عما بنيت عليه في زمن السلطة السابقةبناء االجهزة االمنية على اس
الى ان الحكومة الفلسطينية واالمن الفلسطيني وجدا من اجل المحافظة على االمن الفلسطيني " خاصة 

بان ترفض التنسيق مع االسرائيليين وان تعمل "مطالبا السلطة " وليس من اجل خدمة االمن االسرائيلي
العدو الصهيوني ال زال يمارس جرائمه " وتابع  ".ظ على امن شعبها بدال من امن االسرائيليينعلى الحفا

في االراضي الفلسطينية المحتلة ولن يعطي الشعب الفلسطيني ايا من حقوقه وعهد التعاون والتنسيق 
نسق ضد االمني مع الجانب االسرائيلي ولى الى غير رجعة وال يجوز الي جهاز امني فلسطيني ان ي

 ".المقاومة الفلسطينية 
  25/3/2007وكالة سما 

  
  البرغوثي يطالب بالتحقيق مع أولمرت وبيريتس واشكنازيمصطفى  .2

دعا وزيـر اإلعـالم   : من رام اهللا ونابلس، ونقالً عن الوكاالت 25/3/2007الخليج اإلماراتيـة   نشرت  
. ئم جيش االحتالل ضد الفلسطينيين     عن جرا  أشكنازيوبيرتس   و أولمرتالفلسطيني أمس إلى التحقيق مع      

وقال مصطفى البرغوثي في مؤتمر صحافي في رام اهللا بعدما عرض على الصحافيين شـريط فيـديو                 
يظهر جنديا إسرائيليا وهو يضرب شابا فلسطينيا، وفيلما آخر لكلب إسرائيلي وهو يعض امرأة فلسطينية               

ندي الذي أطلق الكلب صوب المواطنـة يـسرى   المعتدي ليس فقط الج   "في يدها خالل عملية للجيش، إن       
ربايعة ليقوم بنهشها، بل يتحمل المسؤولية الضابط الذي أصدر له األمر ووزيـر الـدفاع اإلسـرائيلي                 

ويظهر الفيلم الشاب محمد الجبالي وهو يقف بين ثالثة جنود إسـرائيليين،             ".ورئيس الحكومة اإلسرائيلي  
.  رأسه وبركله، بعد أن سلمه جندي آخر بطاقة هويته وسـترته           قبل أن ينهال عليه أحدهم بالضرب على      

وفي المشهد اآلخر يظهر كلب وهو يعض مواطنة فلسطينية بيدها وهـي تحـاول الخـالص منـه دون                
ان العنف الذي يمارسه جنود االحتالل بحق أبناء شعبنا هو عنف سادي غيـر              "وقال البرغوثي    .جدوى

 ".لون السالح وفي مناطق يسيطر عليها جنود االحـتالل بالكامـل     مبرر، ويأتي ضد مدنيين عزل ال يحم      
ان سلوك جيش االحتالل بحق المدنيين الفلسطينيين سلوك عنصري يقوم به الجنود دون أدنـى               "وأضاف  

مسؤولية، يقدمون على تعذيب الفلسطينيين دون اكتراث بأي قانون فيما يوفر لهم ضباطهم الحمايـة، وال                
قيام جنود مدججين بالسالح باستغالل ضعف مـواطن أعـزل          "واعتبر ان    ".سرائيلييعاقبهم القانون اإل  

سلوك غير إنساني، ويعكس مدى التمييز العنصري الذي تحدث عنه الرئيس جيمي كارتر، عندما وصف               
وقال البرغـوثي أن     ".إسرائيل بأنها نظام عنصري أكثر من النظام العنصري السابق في جنوب افريقيا           

ن تقبل أن يستمر الوضع على ما هو عليـه، وسـوف تتوجـه إلـى الجهـات الدوليـة ذات                     الحكومة ل 
االختصاص من أجل إجبار االحتالل على وقف هذه الممارسات العنصرية بحق أبناء الشعب الفلـسطيني     

  .األعزل
ان وزارة اإلعـالم    : مصطفى البرغوثي  قال   :25/3/2007األيام الفلسطينية    في   كتب حسام عز الدين   و

ستعمل على فضح ممارسات االحتالل من خالل التركيز على مثل هذه االحداث، داعياً الصحافيين الـى                
  .االهتمام بنقل مثل هذه االحداث كما هي دون أية حاجة للمبالغة

  
   أثناء زيارته لألردنهنية لن يرافق عباس: في عمانالسفير الفلسطيني  .3

طينيون في عّمان، عدم مرافقة رئيس حكومة الوحـدة         رجح مسؤولون أردنيون ودبلوماسيون فلس    : عمان
وذلك خالفا ألنبـاء    ). 25/3( األحد   يومالوطنية لرئيس السلطة الفلسطينية في زيارته المقررة إلى عّمان          

ذكرت أن إسماعيل هنية سيرافق محمود عباس في زيارته التي من المقـرر أن يلتقـي فيهـا وزيـرة                    
جودة الناطق الرسمي باسم الحكومة األردنية في تـصريحات لقـدس           وأكد ناصر    .الخارجية األمريكية 
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، فيما ذهب عطا اهللا خيري السفير الفلسطيني لدى عّمان إلى تأكيده عـدم              "لم يسمع بهذا الخبر   "برس أنه   
  .عباسمرافقة هنية ل

  24/3/2007قدس برس 
  

  عباس في عمان اليوم ويلتقي رايس غدا .4
ويرافق عباس وفد فلسطيني رفيع      .الفلسطيني الى عمان يوم االحد    يصل الرئيس   :  كمال زكارنة  -عمان  

صائب عريقات، محمد دحالن، فيما يصل      .سالم فياض، د  .المستوى يضم ياسر عبد ربه، وزير المالية د       
زياد ابو عمرو ويتوجه الى الرياض للمشاركة في االجتماعـات التمهيديـة            .يوم االحد وزير الخارجية د    

تقي عباس في عمان عددا من كبار المسؤولين لبحث اخر التطورات والمستجدات على             ويل .للقمة العربية 
مع عباس  ويلتقي   .الساحة الفلسطينية ونتائج اللقاءات مع رايس وتنسيق المواقف العربية في قمة الرياض           

  .رايس في عمان ظهر االثنين
  25/3/2007الدستور االردنية 

  
 تجسيد للوحدة الوطنية والشراكة السياسيةمشاركتنا في القمة معا : عباس وهنية .5

 قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القمة العربية ستكون نقطة االنطالق نحـو              :فهيم الحامد  -جدة  
أن القمة تعقد   : وأكد لعكاظ . تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وتعزيز العمل العربي المشترك        

 المشترك ووحدة الصف ولم الشمل العربي والخروج بقـرارات          في ظروف تتطلب تعزيز العمل العربي     
قمـة تحقيـق تطلعـاتهم      الوأشار الى أن الفلسطينيين يـأملون مـن         . تضمن الحقوق العربية المشروعة   

وحول رؤيته للمبادرة   . المشروعة ودعم حكومة الوحدة لتعزيز الوفاق الوطني والعمل على رفع الحصار          
ادرة العربية هي أساس حل الصراع العربي اإلسرائيلي داعيا إلى عدم تعديلها            العربية للسالم قال إن المب    

باعتبارها اإلطار الرئيسي لبرنامج السالم الحقيقي والمتكامل لحل الصراع في الشرق األوسط ووضـعها   
موضع التطبيق بالتعاون مع الرباعية الدولية، وذلك وصوالً إلى تحقيق رؤية جورج بوش بـشأن حـل                 

  . ين، وإقامة السالم العادل والشاملالدولت
ومن ناحيته قال رئيس الوزراء إسماعيل هنية لعكاظ إن قمة الرياض ستدشن عهداً جديداً من العالقـات                 
العربية العربية وستعمل على تعزيز العمل العربي المشترك وستساهم فى دعم حكومة الوحـدة سياسـياً                

 تتطلع إلى الحصول على الدعم الكامل مـن قمـة التـضامن             إن حكومة الوحدة  : وقال. ومعنوياً ومادياً 
و اعتبر ان مشاركته مع ابومازن في القمـة تجـسيد            .والعمل على إقناع المجتمع الدولي برفع الحصار      

وقـال أن   . عملي للشراكة السياسية وللوحدة الوطنية، ورسالة للعالم أن الفلسطينيين موحدون ومتفقـون           
توجه الى الرياض وكلها يقين وأمل أن قادة وزعماء الدول العربية لن يبخلوا             أنظار الشعب الفلسطيني ست   

في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ويتوقعون ان ترسل قمة الريـاض رسـالة إلـى                 
 أن حكومته ستمضي قدما في تنفيـذ مـا   هنيةوأكد  .المجتمع الدولي بضرورة االعتراف بحكومة الوحدة   

 .بنود اتفاق مكة التاريخيتبقى من 
  25/3/2007عكاظ 

  
  قمة الرياض ستضع آليات تنفيذ المبادرة العربية: أبو عمرو يستقبل وزير الخارجية السويدي .6

 استقبل الرئيس محمود عباس، الليلة الماضية، وزيـر الخارجيـة الـسويدي،           : وكاالتال وفا،   -رام اهللا   
ذولة لتحريك عملية السالم، والدور االوروبي الهام فـي         وأطلع الرئيس الضيف على آخر التطورات المب      

  .دفعها، اضافة إلى الجهود الفلسطينية لفك الحصار، خاصة بعد تشكيل حكومة الوحدة
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ستضع آليـات لتعزيـز     "وقال وزير الخارجية زياد ابو عمرو، ان القمة العربية التي ستعقد في الرياض              
وقال في مؤتمر صحافي عقـده مـع وزيـر           ".في الشرق االوسط  وتنفيذ المبادرة العربية لتحقيق السالم      

القمة العربية ستناقش آلية تنفيذ المبادرة العربية حينمـا         "الخارجية السويدي عقب لقاء االخير مع عباس،        
وقال أبو عمرو، إن هذه الزيارة هي اشارة دعم لتـشكيل حكومـة              ".تكون الجهات المعنية جاهزة لذلك    

 أنه تم خالل االجتماع مع الرئيس، مناقشة القمة العربية في الرياض، باالضافة إلـى               الوحدة، مشيراً إلى  
ووصف أبو عمرو اللقاء بااليجابي والمثمـر وأنـه بنـاء         . السويدية - بحث العالقات الثنائية الفلسطينية   

لم دعـوة   للجانبين، مقدراً دعم السويد لعملية السالم، وللشعب الفلسطيني، مشيراً إلـى أن الـرئيس تـس               
وأكد تطلع السلطة، والحكومـة الفلـسطينية، الـى          .رسمية، من وزير الخارجية السويدي لزيارة السويد      

وشـدد أبـو     .مواصلة االتصاالت والتعاون، مع وزير الخارجية السويدي، مرحباً بوجوده في فلـسطين           
 عالقاتنا، بـشكل    عمرو، على أن الموقف السويدي ايجابي ومتطور، ونحن نشجع أصدقاءنا على تطوير           

واكد على التزام الحكومة الفلسطينية، بالعمل على اطالق         .سريع لهذه المواقف، خاصة بعد القمة العربية      
  .سراح شاليت، في اطار صفقة مشرفة لتبادل األسرى

بدوره عبر وزير الخارجية السويدي، عن سعادته بوجوده في فلسطين، ولقائه بعباس، مقدماً التهنئة على               
 .ود التي بذلها لتشكيل حكومة الوحدة، مشيراً إلى أنها خطوة نحو األمام الحترام مبـادئ الرباعيـة                الجه

وأضاف، نحن نقدر التقدم الذي حصل، وسنتعاون مع وزير الخارجية، ولن ننظـر إلـى كلمـات هـذه        
نحو القضايا  الحكومة فقط، بل سننظر إلى أعمالها لخلق ظروف تتيح العودة إلى عملية السالم، والتحرك               

 .وشدد بلنت، على أن هذا التحرك يتطلب استعداداً في تل أبيب، والقـدس، وهنـا               .المعمقة بين الجانبين  
إن هناك لقاء لـوزراء خارجيـة       : وحول سؤال ألحد الصحافيين، حول مقابلة وزراء من حماس، أجاب         

لى رأس االجندة، وسـتكون     االتحاد االوروبي يومي الجمعة والسبت القادمين، وسيكون هذا الموضوع ع         
وعبر عن أمله بأن يكـون هنـاك التـزام مـن الـرئيس               .كذلك نتائج القمة العربية على طاولة البحث      

وحكومته، على ما يتم اقراره هناك، مبيناً أن هناك اتصاالت سويدية مع ممثلي الحكومـة الفلـسطينية،                 
وشدد على   .ير المالية، ووزير االعالم   الذي يوجد سبب لالتصال بهم حسب قوله، كوزير الخارجية، ووز         

أنه لن يكون هناك تغيير في التعامل مع حماس كمنظمة، وستكون هناك خطوات أخرى حـول الوضـع                  
األمني، ووقف اطالق الصواريخ، واالفراج عن شاليت، والسجناء اآلخرين، مؤكداً أن التحرك على هذه              

 .الصعد مهم للعملية السياسية
  25/3/2007األيام الفلسطينية 

  
 جاهزون لفتح أفق سياسي جديد للعملية السياسية عكس إسرائيل: البرغوثيمصطفى  .7

قال وزير االعالم الفلسطيني، ان الفلسطينيين اصبحوا جاهزين لفتح أفـق جديـد للعمليـة         :  لندن -غزة  
ح لوكالة  واضاف مصطفى البرغوثي، في تصري     ".على العكس من اسرائيل التي ال تريد السالم       "السياسية  

يمدون ايديهم لتهدئة شاملة ومتبادلـة فيمـا يقـوم االسـرائيليون            "ان الفلسطينيين   ) كونا(االنباء الكويتية   
واكـد أن   ".بالتصعيد وقرع طبول الحرب على ابواب غزة الى جانب التصعيد اليومي في الضفة الغربية    

 اية امكانية القامـة دولـة فلـسطينية         انعدام األفق السياسي ناتج عن سياسة اسرائيل التي تسعى لتدمير         
مستقلة، مبينا ان حكومة الوحدة الجديدة تمهد لفتح الطريق أمام مبادرة اوروبية جديدة بالدعوة لمـؤتمر                
دولي للسالم، مشيرا الى ان تراجع عدد من الدول االوروبية عن موقفها الـسابق بمحاصـرة الـشعب                  

واعرب عن استغرابه استمرار اللجنة الرباعية فـي         ".طيبةتعد بداية   "الفلسطيني وحجب المساعدات عنه     
المماطلة باالعتراف بالحكومة الجديدة بعد البرنامج السياسي الذي تقدمت به بعيد تشكيلها ووصفه بانـه               

 فـي  96بناء ومعقول ومنطقي ولم يترك ذريعة ألحد لعدم استئناف االتصال مع الحكومة التـي تمثـل                 "
الحفاظ علـى  "ويرى البرغوثي ان القضية األهم امام الفلسطينيين اآلن هي       ".طينيالمائة من الشعب الفلس   
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الوحدة الوطنية وضبط االمن واالزمات واالسراع بكسر الحصار اليصال لقمة العيش للشعب الفلسطيني،             
ومة وطالب من الرباعية عدم التباطؤ في التعامل مع الحك         ".خاصة ان الحكومة الحالية اقوى من سابقاتها      

فلم يعد هناك مبرر الستعمال آليات بديلة كالمساعدات المؤقتة لمدة ثالثة اشهر، والتي قد تـؤدي          "الجديدة  
  ".الى تدمير المؤسسات الفلسطينية بسبب استبدال التنمية باالغاثة الفورية والطارئة

  25/3/2007الشرق األوسط 
  

  لحصاراالتحاد االوروبي ال يتحدث بصوت واحد حول ا :أبو عمرو .8
كد وزير الخارجية الفلسطيني في حديث لمجلة فوكوس االلمانية ينشر غدا ان االتحاد             أ:  ا ف ب   -برلين  

 .وروبي ال يتحدث بصوت واحد حول رفع الحظر المفروض على حكومة الوحدة الوطنية الفلـسطينية              ألا
وروبي ال يتحدث بـصوت     االتحاد اال "وقال زياد ابو عمرو في المقابلة التي نشرت مقاطع منها امس ان             

واوضح  .حول الشروط المسبقة لرفع الحصار المفروض على الحكومة       " واحد وهناك خالفات في الرأي    
ان بعض الدول االعضاء في االتحاد تريد اعترافا واضحا بوجود اسرائيل بينما تعتقـد دول اخـرى ان                  

  . الماضياالهم هو االفراج عن العسكريين االسرائيليين الذين اسروا الصيف
  25/3/2007الدستور االردنية 

  
  عن أموال السلطة قرار ظالم وتعسفي فراجرفض اسرائيل اإل: الحكومة الفلسطينية .9

 جددت إسرائيل امس رفضها اإلفراج عن األموال المحتجزة لديها          :وكاالتال سمير حمتو،    -القدس، غزة   
مـن  % 70 مليون دوالر أي نحو      600بـمن عائدات الضرائب للسلطة الوطنية الفلسطينية والتي تقدر         

إن إسرائيل لن تحول األمـوال      "ونقلت االذاعة اإلسرائيلية عن مصادر في الحكومة قولها          .دخل السلطة 
وأكـد   ".ستزيد من قوة حماس وليس من قوة الرئيس عباس        "بذريعة أن هذه األموال     " للسلطة الفلسطينية 

اإلدارة األميركية تبحث حاليا عن طرق بديلـة إليـصال          مسؤولون في وزارة الخارجية اإلسرائيلية أن       
  . ومقر الرئاسة) كارني(االموال للفلسطينيين بهدف إصالح معبرالمنطار

ونددت الحكومة الفلسطينية على لسان الناطق باسمها غازي حمد بالقرار اإلسرائيلي، واصفة إيـاه بأنـه            
وأكد حمد في تصريح للدسـتور أن       . ادة معاناتهم قرار تعسفي ظالم وجائر يستهدف كافة الفلسطينيين وزي       

األموال المستحقة على اإلسرائيليين هي أموال فلسطينية ستذهب إلى خزينة وزارة المالية، ولن تـذهب               
وقال إن االتهامات اإلسرائيلية باطلة وكاذبة، تستهدف إضعاف حكومـة          . إلى حماس كما تدعي إسرائيل    

وأضاف أن إسـرائيل تحـاول      . ئل الفلسطينية، وليس حماس وحدها    الوحدة التي تتشكل من معظم الفصا     
جاهدة بكل الطرق والوسائل إفشال حكومة الوحدة، خاصة بعد القبول الدولي والعربي واألميركي وحتى              

  .بعض األطراف اإلسرائيلية التي رحب ودعت إلى التعامل مع حكومة الوحدة
عالقات الخارجية في حركة حماس رفض إسرائيل اإلفراج        في هذا السياق، انتقد خليل أبو ليلى مسؤول ال        

إسرائيل منذ اليوم األول    "وقال في اتصال هاتفي مع وكالة األنباء األلمانية          .عن أموال السلطة الفلسطينية   
 ..وهي تحاول ابتزاز الشعب الفلسطيني على خياره الـديمقراطي         لفوز حماس في االنتخابات التشريعية    

حول استفادة حماس   " االدعاءات اإلسرائيلية "ونفى  ". ل التي تعد حقا من حقوق الشعب      عبر احتجاز األموا  
  ".من حقوق الشعب ..أي أموال سيتم تسلمها لن تستخدمها حماس ألنها"من تلك األموال قائال 

  25/3/2007الدستور االردنية 
  

  لتان األمنيوزير اإلعالم الفلسطيني يدعو فتح وحماس إلى التعاون من اجل مواجهة الف .10
 .دعا وزير اإلعالم الفلسطيني اليوم كال من حركة فتح وحماس للتعاون لمواجهة الفلتـان األمنـي               : غزة

لنكن صريحين مع بعضنا البعض هناك قـوى        " 48وقال مصطفى البرغوثي في تصريح لمراسل عرب        
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لوقت الحـالي فلـن     مسلحة من الفصائل مثل فتح وحماس وهذه الفصائل ان لم تتعاون مع الحكومة في ا              
ان هذه فصائل مشاركة في الحكومة وجميعهـا وعـدت وزيـر            "واضاف   ".يمكن توفير االمن واالمان   

ان احـداث مؤسـفة     "وقال   ".الداخلية الفلسطينية بان يكونوا كلهم داعمين له من اجل وقف الفلتان االمني           
تي ال تخدم احدا سوى االحتالل      وقعت خالل االسبوع الماضي وابرزها استشهاد طفل في االشتباكات وال         

فان اجتماع مجلس الوزراء الذي سيجرى يوم االثنين المقبـل سـيركز             " البرغوثيوحسب   ".االسرائيلي
على الملف االمني وهو الموضوع الرئيسي لهذا االجتماع الذي سيبحث اتخاذ اجراءات عملية ملموسـة               

 لوقف مأساة االشتباكات التي جرت حتى ال يتم 
  24/3/2007 48عرب

  
  توتر شديد في غزة بعد عمليات قتل واشتباكات بين عناصر فتح وحماس .11

 ال يزال التوتر الشديد يخّيم على شمال قطاع غزة ومدينة غزة في أعقاب وقـوع                : فتحي صّباح  -غزة  
واتهمت أوساط فـي     .سلسلة من عمليات القتل والخطف واالشتباكات المسلحة بين حركتي فتح وحماس          

  .ب القسام بقتل عرفة نوفل الجندي في جهاز األمن الوقائي، والتنكيل بجثتهفتح كتائ
قـضية ثـأر    "ونفت القوة التنفيذية في بيان لها أي عالقة لها بمقتل نوفل الذي قالت انه جاء على خلفية                  

بعـد جملـة مـن      "ضدها  " الحملة المسعورة "، مستنكرة الزج باسمها في القضية وما وصفته بـ          "عائلية
المضي قدماً في تطبيـق القـانون       "، مؤكدة عزمها    "نجازات الميدانية في محاربة المجرمين والفاسدين     اال

وصون أمن الوطن والمواطن، ومحاربة الفاسدين والمجرمين أياً كانت أسماؤهم أو انتماءاتهم ولن يثنيها              
  ".عن دربها هذا تشويهات األفاكين وال افتراءات المفتريين

لون خطفوا نوفل ورفيقه نبيل مقداد أول من أمس واقتادوهما إلى جهة غير معلومة،              وكان مسلحون مجهو  
إلى أن وجدت جثة نوفل ملقاة أمام منزل عائلة الحداد التي قتل ابنها عالء أحد قياديي كتائب القسام فـي                    

ن حكومة  ويبدو أن عرفة قُتل على خلفية اتهامه بقتل الحداد عشية إعال           .الرابع عشر من الشهر الجاري    
وأقامت عائلة الحداد بيت عزاء لتلقي التعازي فـي مقتـل            .الوحدة الفلسطينية على يد مسلحين مجهولين     

  .ابنها عالء بعدما كانت ترفض فتحه فور مقتل ابنها، ما يعني أنها ثأرت لدماء ابنها القتيل
حمدان الصوفي ليـل    .دكما أطلق مسلحون مجهولون القيادي في حماس المحاضر في الجامعة اإلسالمية            

  . السبت-الجمعة 
  25/3/2007 الحياة

  
 القوة التنفيذية تنفي مسؤوليتها عن اختطاف أحد المواطنين في خان يونس   .12

 افادت مصادر طبية فلسطينية ان ستة مواطنين من بينهم اربعة من عائلة واحدة اصيبوا مساء                :خانيونس
وقالت المصادر الطبية لمراسـلنا ان مـسلحين         .نساليوم السبت، برصاص مسلحين مجهولين في خانيو      

اعترضوا سيارة االسعاف التي حاولت نقل الشاب سامي عرفات الذي اصيب بـاعيره ناريـة بعـد ان                  
اختطف من قبل مسلحين واطلقت النار على ركابها، ما ادى الى اصابة شقيقه محمـد، وقريبـه حـسن                   

ون عندما كانوا يتواجدون في سيارة كانت تـسير         فيما اصيب االخر  . عرفات بجروح وصفت بالمتوسطة   
 .بجانب سيارة االسعاف

ان الشاب سامي عرفات كان مختطف على ايـدي عناصـر مـن القـوة               : " بدورها قالت عائلة عرفات   
التنفيذية وعثر عليه في خانيونس مصاب وانه عند نقله بسيارة اسعاف تعرضت السيارة الى اطالق نـار         

 ".دد من االصاباتمن قبل مسلحين خلفت ع
نفت القوة التنفيذية، أن يكون لها ضلع في حادثة االختطاف التي تعرض لها المواطن سامي               من جانبها،   

باطل ومحاولة أخرى إلشعال الفتنة في محافظة خـان         "واعتبرت التنفيذية في بيان االتهام بانه        .عرفات
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يذيـة بوسـائل اإلعـالم أن تتحـرى الدقـة           واهابت التنف  ".يونس بعد فترة من الهدوء عاشتها المنطقة      
والموضوعية في تغطية مثل هذه األحداث، وأن تتبين جيدا قبل نشر مثل هذه األخبار التي مـن شـأنها                   

 .  تأجيج الساحة وإشاعة التوتر
  25/3/2007-24وكالة معا 

  
 الحكومة الفلسطينية تتعهد بتسديد الرواتب المتأخرة .13

على جدول أعمال حكومة الوحدة "عالم الفلسطيني امس أن قضية الرواتب       أكد وزير اإل  :  لندن -تل أبيب   
ـ     " الوطنية صرف رواتب الموظفين المتأخرة وتأمين الحياة الكريمـة        "وأنها ستبذل كافة الجهود الممكنة ل

من حق المـوظفين اإلضـراب      : "وقال مصطفى البرغوثي في تصريحات إلذاعة صوت فلسطين        ".لهم
ولكن عليهم أن يعرفوا أن الحكومة ورثت ميراثا صعبا وحصارا خانقا وتعمل ما في              والتعبير عن رأيهم    

 600وسعها من أجل تأمين صرف الرواتب والذي يعود السبب الرئيسي في انقطاعها الحتجاز إسرائيل               
األول تأمين االعتراف بمطالبهـا     : الحكومة منهمكة اآلن بثالثة اتجاهات    : "وأضاف قائال  ".مليون دوالر 

ثانيـاً إقنـاع    . وبالتالي تأمين التعامالت المالية مع مركزها المالي الموحد الذي أعاد إنشاءه وزير المالية            
 ".الدول العربية في القمة المقبلة بتقديم المساعدات الفورية لتخفيف أثر االنقطاع في الرواتب ولو مؤقتـاً               

رائيل لإلفراج عن األمـوال المحتجـزة       كما أن الحكومة منهمكة في حملة دولية للضغط على إس         "وتابع  
والتي تكفي لتسديد كل الرواتب المتأخرة، فالحكومة ملتزمة التزاماً كامالً بتسديد جميع الرواتب المتأخرة              

.. سيركز على تفعيل خطة أمنية واقعية     "وقال إن اجتماع الحكومة الثاني والمقرر غدا         ".من دون استثناء  
الموضوع األمنـي هـو     "وأكد أن    ".مؤسفة في قطاع غزة وعدم تكرارها     والعمل على تطويق األحداث ال    

الموضوع الرئيسي، وهناك إجراءات البد من اتخاذها، وبالتالي اجتماع الحكومة يوم االثنين سيركز على              
  ".الجانب األمني وعلى اإلجراءات العملية الملموسة التي يمكن اتخاذها لضمان وقف هذه المأساة

  25/3/2007الشرق األوسط 
 

  وزير الصحة يتبنى مطالب المضربين في القطاع الصحي الفلسطيني .14
أعلن وزير الصحة الفلسطيني أنه يتبنى مطالب المضربين في القطاع الصحي           :  البيان والوكاالت  -غزة  

: وقال رضوان األخرس في تصريحات إلذاعة صـوت فلـسطين         . وعلى استعداد لبذل كل جهد لتلبيتها     
وسأتبنى مطالبهم بالكامل وإنني على اسـتعداد       .. مع المضربين وسألتقي القيادات النقابية    هناك اتصاالت   "

 ". وهي موضع التزامي. لبذل كل الجهد لتلبية المطالب المشروعة للمضربين
  25/3/2007البيان االماراتية 

  
  إنشاء جيش تحرير فلسطيني يضبط أمن المخيماتلبنانقترحنا على إ: عباس زكي .15

ن الوفد الفلسطيني فـي الحـوار مـع         أكشف ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي         : شراعالمجلة  
الدولة اللبنانية طرح فكرة إنشاء جيش تحرير فلسطيني في لبنان، حسبما أوصت قرارات إحـدى القمـم                 

من العربية، وذلك من أجل الحؤول دون استمرار مشهد تحول المخيم الفلسطيني إلى بؤرة للمخلين بـاأل               
. هذا الجيش يرتبط بغرفة عمليات وبهيئة األركـان اللبنانيـة         وقال زكي أن    . والهاربين من وجه العدالة   

إنشاء جيش التحرير الفلسطيني أو اللواء الفلسطيني، يهدف لحفظ النظام داخل المخيم، وهو             أن  "وأضاف  
 لبنانية تتعاون   –باط فلسطينية   يتشكل عدداً وعديداً حسب احتياجات كل مخيم، وذلك بالتنسيق مع لجنة ارت           

 .من أجل حفظ األمن في المخيمات
  24/3/2007التقرير المعلوماتي 
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  يجب ان ينسجم مع قرار مركزية فتحترشح للرئاسة ال حول عباستصريح : بلعاويحكم  .16
 تعقيباً على تصريح الرئيس عباس بأنه لن يقوم بترشيح نفسه مـرة أخـرى لرئاسـة الـسلطة                   :رام اهللا 
نية، قال حكم بلعاوي الناطق باسم أمانة سر اللجنة المركزية لحركة فتح انه يحترم رأي أبو مـازن                  الوط
لكن عندما يصبح الموضوع يتعلـق بـالحقوق         ":وقال في بيان   .ذلك من حقوقه الخاصة   ان  اعتبار  على  

لمركزية لحركة فـتح    الوطنية فإن األمر يختلف مع العلم أنه بعد استشهاد القائد أبوعمار اجتمعت اللجنة ا             
وتواصلت أثناء االجتماع مع أعضاء اللجنة المركزية في الخارج وتم االتفاق واتخـاذ قـرار بترشـيح                 
أبومازن لرئاسة السلطة الوطنية وكذلك لرئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقـد خـضع               

د حركة فتح التنظيمية وهو االلتزام الـذي        ذلك الموضوع كله للبعد الوطني انطالقاً من احدى أبرز قواع         
يقدر االبعاد الخاصة ولكنه يدمج هذا التقدير باالبعاد الوطنية والموضوعية التي تلزم الخاص بالمـصلحة          

انطالقاً من ذلك فإن تصريح أبومازن حول هذا الموضوع ال بد من أن ينسجم مـع                 وأضاف انه    ".العامة
ه في الوقت المناسب، ومن المؤكد أن قرار اللجنة سينطلق من االلتزام            قرار اللجنة المركزية عند مناقشت    

ان الرئيس أبو مازن لديه الوضوح السياسي        وأوضح   .الوطني الذي يجب أن يوفر نجاح المسيرة الوطنية       
الواعي بما يمكنه من حماية المسيرة الوطنية بمسؤولية عالية الى حين تحقيق األهداف الوطنية للـشعب                

  . نيالفلسطي
  25/3/2007  الجديدةالحياة

  
  تحرير فلسطين التاريخيةاالستراتيجي هدفنا : الزهار .17

أن الهـدف االسـتراتيجي لحركـة       على  الدكتور محمود الزهار، التأكيد     النائب  جدد  :  رائد الفي  -غزة  
وقـال إن موقـف حمـاس والحـل النهـائي            .حماس سيبقى تحرير كامل أراضي فلسطين التاريخيـة       

تيجي الذي ال تزال الحركة تتبناه هو تحرير فلسطين كل فلسطين، في إشارة صريحة إلى حدود                واالسترا
وهذا هو التصريح األول من نوعه لقيادي بارز في الحركة اإلسالمية، بعـد              .1948فلسطين قبل العام    

فلـسطينية  تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي أكدت في برنامجها الوزاري أنها تسعى إلى إقامة دولـة                
وأشار الزهار، إلى أن هناك بشرى قرآنية لنا بأننا سندخل المسجد األقـصى،              .1967على حدود العام    

ودخول المسجد يعني دخول العنوان، أي كل فلسطين، فهذه البشرى ال يستطيع أحد أن ينكرهـا، ومـن                  
نصار حماس في مدينـة     وجاءت تصريحات الزهار،  أمام اآلالف من أ       . ينكرها فليراجع إيمانه وإسالمه   

للذكرى الثالثة الغتيال الشيخ أحمد ياسينخانيونس إحياء .  
  25/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  حماس لن تتنازل عن حق العودة ايا يكن ثمنه : حمداناسامة  .18

 اميركيا واضحا بشطب حق عودة الالجئين - اسرائيليا -قال اسامة حمدان ان هناك مطلبا صهيونيا 
نشعر بريبة وقلق : واضاف. ين الى ديارهم بقرار عربي في القمة العربية المقبلة في الرياضالفلسطيني

حيال مواقف بعض من يدعون للتجاوب مع الضغوط االميركية تحت عنوان ان االستجابة تسهل عملية 
 اقامته جاء في احتفالحمدان كالم  .التسوية وقيام دولة فلسطينية، لكن من دون الالجئين الفلسطينيين

  حيث وحذر حمدان من التنازل عن حق العودة.الشيخ احمد ياسينالغتيال الحركة في الذكرى الثالثة 
ان التنازل يعني شطب ثلثي الشعب الفلسطيني، وان العرب مدعوون اليوم اكثر من أي يوم مضى : وقال

ل تحقيقه، والى اعالن الى رفض هذه الضغوط االميركية، والى تأكيد ضمان حق العودة والعمل من اج
ان يظن البعض ان دولة : واضاف .موقفهم الواضح والصريح الذي ال يقبل التأويل والتحوير والتفسير

فلسطينية ستنشأ اذا تنازلنا عن حق العودة فهو واهم ألن من يتنازل عن حق ثلثي الشعب الفلسطيني 
لن تتنازل عن حق العودة ايا يكن ثمنه، وان حركة حماس تؤكد انها . سيفرط بالضغط بحق الثلث الباقي
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ودعا القمة الى دعم حكومة  .وسيظل هذا هدفا للشعب الفلسطيني ليعود الجميع الى ديارهم ووطنهم
ان من يرفض التعامل مع هذه الحكومة انما يرفض التعامل مع الشعب وقال الوحدة الفلسطينية 
   .الفلسطيني بأسره

  25/3/2007النهار اللبنانية 
  

  على قياسه المرجعية الموحدة الفلسطينية في لبنان رسم يريد البعض :حمدانسامة ا .19
ان الهدف من المرجعية الموحدة الفلسطينية في لبنان هو توحيد الموقف والجهد  اسامه حمدان قال

 الفلسطيني للدفاع عن قضية الالجئين وتنظيم العالقة مع الحكومة والجهات الرسمية اللبنانية، ولكن مع
وعن  .االسف جرت اخيراً مماطلة من البعض حول هذه المرجعية التي يريد بعضهم رسمها على قياسه

اننا نندد بشدة بهذه الجريمة وبمرتكبها، ونؤكد اننا ال نقبل بأن  جريمة تفجير الحافلتين في عين علق، قال
ما لمصلحة القضية الفلسطينية يمس االمن والسلم االهلي في لبنان الننا نرى ان استقرار لبنان ووحدته ه

ولحق عودتنا الى ديارنا، لذلك نستنكر هذه الجريمة ونرفض أي عمل يمس االمن اللبناني، كما اننا ندعو 
اذا ثبت تورط أي فلسطيني فلن يغطيه  وأضاف انه .الى استكمال التحقيق بهذه الجريمة لمعرفة مرتكبها

 اما ان تدفع االتهامات في وجه الشعب ،غطي مجرما وقاتالأي فصيل ألن الشعب الفلسطيني ال يقبل ان ي
  .الفلسطيني ويحمل هذه الجرائم فهذا ظلم ولن نترك شعبنا عرضة لالتهامات قبل ان يستكمل التحقيق

  25/3/2007النهار اللبنانية 
  

  االقتتال الداخلي أمر مرفوض وال يفيد القضية الفلسطينية : خالد البطش .20
 القيادي في حركة الجهاد، عن أسفه لعودة عمليات االقتتال الداخلي بين ،د البطشعبر الشيخ خال: غزة

إن حالة التراشق اإلعالمي  وقال .حركتي فتح وحماس رغم االتفاق الذي وقعته الحركتين في مكة
ن الصراع اوتابع  .واالشتباكات المتواصلة على األرض أمر مرفوض وال يفيد القضية الفلسطينية

 الداخلي هو حرف لوجهة الصراع مع العدو الصهيوني، الذي يحاول إفشال أي اتفاق فلسطيني الفلسطيني
على ضرورة أن يتم تتويج اتفاق مكة البطش وأكد  .داخلي يضمن حالة التوافق داخل الشارع الفلسطيني

لمصالحة بسلسلة فعاليات في مقدمتها وقف اإلشكاليات العائلية وتشكيل لجان لحصر الخسائر والوصول 
 .وطنية شاملة لوقف حداً للصراعات الداخلية

  24/3/2007 48عرب
  

  حواتمة يدعو القادة العرب الى التمسك بمبادرة السالم العربية دون تعديل .21
 القادة العرب المشاركين في ، األمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،دعا نايف حواتمة: عمان

درة العربية للسالم كما هي وعدم إجراء أي تعديالت عليها، واصفا المبادرة  للتمسك بالمبا،قمة الرياض
 بأنها تمثل حالً متوازناً في هذه المرحلة للقضية الفلسطينية 2002التي أقرت في قمة بيروت عام 
وحذر من المحاوالت اإلسرائيلية الداعية لتعديل المبادرة العربية، . وفرصة سانحة لتحقيق السالم

 4ط حق العودة واالنتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإسقاط تحديد حدود وإلسقا
وأكد رفض شروط إسرائيل التي دعت  .حزيران لدولة فلسطين، وكذلك إسقاط تحديد القدس عاصمة لها

الب وط.  اإلسرائيلية-القمة العربية لتطبيع العالقات مع إسرائيل، اآلن وقبل بدء المفاوضات العربية 
وناشد . القمة بتشكيل هيئة عليا للدفاع عن مبادرة السالم العربية التي تتفق مع أحكام الشرعية الدولية

كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وتبني عقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق بالقمة 
ة األمم المتحدة، من األوسط، بمشاركة كافة األطراف المعنية وبحضور ممثلين لمجلس األمن تحت رعاي
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 وعودة جميع الالجئين عمالً 1967أجل العمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود عام 
   .194بالقرار األممي 

  25/3/2007الدستور االردنية 
  

  قادة حماس األسرى يدعون إلى وقف االقتتال .22
، األحداث الدموية المؤسفة التي شهدها      استنكر القادة السياسيون لحركة حماس في سجون االحتالل       : غزة

ن على جميع األطراف السعي الحثيث إلخماد نيران الفتنة، وعدم          اقطاع غزة في األيام الماضية، وقالوا       
  .السماح بإشعالها في ظل التوافق الفلسطيني الذي شكل مرحلة عظيمة في تاريخ قضيتنا

  25/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  بصاروخين  سديروت تقصف الدينألوية الناصر صالح  .23
مسؤوليتها عن قصف بلدة سديروت،   أعلنت ألوية الناصر صالح الدين:  ماهر إبراهيم والوكاالت-غزة 

ن عملية القصف جاءت كرد طبيعي على اوقالت في بيان لها ). 3ناصر(بصاروخين من طراز 
  . االعتداءات اإلسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني

  25/3/2007الماراتية البيان ا
  

  حق العودةبشرط الغاءاولمرت يبلغ رايس موافقته على المبادرة السعودية  .24
ذكرت معاريف اليوم ان رئيس الوزراء اولمرت سيبلغ وزيرة الخارجية االمريكية رايس بان اسرئيل 

وقالت الصحيفة  . منهاتوافق على المبادرة السعودية بشرط الغاء البند المتعلق بعودة الالجئين الفلسطينيين
ان تسيبي ليبني واولمرت يبلوران موقفا مشتركا من المبادرة مع رفض بنديين رئيسيين فيهما وهما عودة 

 واالنسحاب االسرائيلي من اراضي محتلة في جنوب 194الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم حسب القرار 
  .لبنان

مكتب رئيس الوزراء رفض أمس التطرق  أن : من الوف بن-هآرتس ومن ناحية أخرى ذكرت 
وقالت مصادر عربية . الحتمال ان يكون مسؤول سعودي كبير التقى أولمرت في االسابيع االخيرة

ان االمير بندر بن سلطان، التقى اولمرت مرة اخرى منذ لقائهما في االردن قبل نحو " هآرتس"لصحيفة 
". لمجرد اللقاءات او مستواها مع السعوديةلن نتطرق : "وجاء من مكتب رئيس الوزراء. نصف سنة

أن مندوبا سعوديا كبيرا " توجد شائعات "هأمس ان" نيويورك تايمز"توم فريدمان كتب في وأضاف بن، أن 
  . التقى أولمرت قبل قمة الرياض

  25/3/2007وكالة سما 
  

  ؟ للضفة الغربية عودة المستوطنين:الصنداي تلجراف .25
الصنداي تلجراف نشرت تقريرا أن  :بشير الخوري - لندن نم 25/3/2007 بي بي سي ذكرت

المستوطنين اليهود المتطرفين يخططون "لمراسلها في الضفة الغربية جوشوا ميتنيك يقول فيه ان 
لالستفادة من ضعف رئيس الحكومة اولمرت ليعاودوا االستيطان في مستوطنة هوميش التي كانت قد 

 على عدد من الذين كانوا قد يعتمدونيقول المراسل ان المستوطنين و. العام الماضي "اخليت في الضفة
 . واجهوا الجيش االسرائيلي خالل عملية االخالء التي كان قد اقرها ارييل شارون

الشرطة االسرائيلية أعلنت انها تستعد لمنع وصول  أن 25/3/2007الشرق األوسط  وجاء في
تقال كل من يقترب من المستعمرة وتقديمه الى ، وهددت باع"حومش"المستوطنين الى مستعمرة 

  ."نصحح الخطأ ونعود الى البيت" الى المستوطنة اسم "العودة"واختار المستوطنون لحملة  .المحاكمة
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   سيدفع ثمن شهادته في فينوغراد واحتماالت فوزه بالرئاسة باتت ضئيلةيزبير .26

 رئيسا باتت ضئيلة في أعقاب نشر يزرشمعون بي أن احتماالت انتخاب" كديما"يعتقد مسؤولون في 
ولكن من . شهادته في لجنة فينوغراد، التي قال فيها أنه لو كان قرار الحرب متعلقا به لما خرج إليها

أوضح  و. في انتخابات الرئاسةيزجانب آخر يدعو المرشح لرئاسة الحزب، عامي أيالون إلى دعم بير
أولمرت وكبار الحزب، واعتبرها البعض طعنة  ت أغضبيزمسؤولون في حزب كديما أن شهادة بير

  .بالظهر
  25/3/2007 48عرب

  
 "اإلدارة المدنية"إسرائيل تعيد انتاج  .27

، وجـود   "إلدارة المدنيـة  ا"يظهر ازدياد عدد المواطنين المراجعين لما يسمى         : منتصر حمدان  -رام اهللا   
وقف التنسيق واالتصاالت معها بما     مؤشرات واضحة باستمرار إسرائيل في مقاطعة السلطة الفلسطينية و        

ويقول مـسؤولون    .في ذلك القضايا المتعلقة بتسيير الحياة للفلسطينيين خاصة فيما يخص حرية حركتهم           
فلسطينيون في مكاتب االرتباط الفلسطيني اإلسرائيلي ان إسرائيل قررت وقف التنسيق والتعاون معهـم              

لون ان سلطات االحتالل رغم ايقافها التنـسيق مـع          وأوضح هؤالء المسؤو   ،"حكومة حماس "منذ تشكيل   
الجهات الفلسطينية اال انها عمدت الى استقبال طلبات الفلسطينيين الذين يقدمونها بأنفسهم دون المـرور               

  .عبر مكاتب التنسيق الفلسطيني
  25/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  في الكنيستتمهيداً للقراءة األولى " قانون حالوتس"تأجيل المصادقة على  .28

الذي بادر إليه عضو الكنيست، سيلفان " قانون حالوتس"رفضت لجنة االقتصاد المصادقة على اقتراح 
شالوم، لتقديمه للقراءة األولى، وذلك في أعقاب معارضة عدد من المستشارين القضائيين في وزارات 

 مشروع القانون هذا يأتي في تجدر اإلشارة إلى أن .الحكومة، وتم تأجيل ذلك لمدة أسبوعين على األقل
أعقاب قيام رئيس هيئة أركان الجيش السابق، دان حالوتس، ببيع أسهمه في البورصة في اليوم األول 

وجاء أن عدداً من المستشارين القضائيين في الوزارات لم يألوا جهداً في تفريغ  .للحرب على لبنان
لمسؤولين في مؤسسات السلطة من استغالل اقتراح القانون من مضمونه، والذي يهدف لمنع كبار ا

منصبهم من أجل مصالحهم االقتصادية بناء على المعلومات الداخلية الحساسة التي يحصلون عليها بحكم 
وعلم أن المستشارة القضائية إلدارة المحاكم طلبت استثناء القضاة من القانون، في حين طلب  .منصبهم

 الدولة استثناء كبار المسؤولين في وزارة المالية، بينما طلبت المستشار القضائي لدائرة الخدمات في
  .مستشارة مراقب الدولة استثناء مراقب الدولة

  24/3/2007 48عرب
  

  شواكل10اكتشاف كلمات بذيئة على القطع النقدية من فئة  .29
نها مليئة  شواكل ا10اتضح بعد سنوات عديدة من اصدار بنك اسرائيل القطعة النقدية المعدنية من فئة 

واضافت صحيفة يديعوت احرنوت ان خبراء في  .باالخطاء االمالئية لدرجة اختالف المعاني جوهريا
اللغة العبرية القديمة قاموا بفحص القطعة النقدية خاصة ما كتب عليها باللغة العبرية القديمة واكتشفوا 

 ".الجماع " الجنسية خطأ في كلمة صهيون حيث استبدلت الكلمة بكلمة اخرى تعني العملية 
  24/3/2007وكالة معا  
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  مشاورات لنقل الالجئين الفلسطينيين في العراق الى اليمن  .30
ن مشاروات تجرى من أجل ا ، الناطقة باسم المفوضية العليا لشؤون الالجئين،قالت السيدة بيرال: غزة

ن اون الالجئين ضمن نشرتها وقالت وزارة شؤ. نقل الالجئين الفلسطينين في بغداد إلى اليمن كحل مؤقت
 خيارات اهمها نقل الالجئين الفلسطينيين إلى فقد طُرح سابقاً عدة ،مشروع ليس األول من نوعههذا ال

كردستان العراق، ومنح الالجئين الفلسطينيين حق الالجوء إلى كندا وأستراليا، كما جرى الحديث عن 
إال ان أياً من هذه . قوات األميركيةالودية، من قبل  السع- إلى مخيم رفحة على الحدود العراقية همنقل

في سياق . المشاريع لم يعرف طريقه إلى التطبيق، مما يشكك في مصداقية المشروع المطروح أخيراً
 عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون ،زكريا األغا. آخر وّجه د

سطينيين في العراق إلى عمرو موسى طالبه فيها بإثارة موضوع  رسالة حول أوضاع الفل،الالجئين
الالجئين الفلسطينيين في العراق أمام القادة العرب في القمة العربية والعمل على إنقاذهم من جحيم 

 .االعتداءات وعمليات الخطف والقتل التي تمارس ضدهم على أيدي جماعات عراقية مسلحة
  24/3/2007وكالة معا 

  
  لالحتفال بعيد الفصح األقصى جماعات يهوديةدخول من  شبان المسلمين تحذرجمعية ال .31

حذرت جمعية الشبان المسلمين في القدس الشريف من الدعوات التي أطلقتها مؤخراً مجموعة من              : القدس
حاخامات اليهود المتطرفين، ورؤساء ما يسمى بمجلس علمـاء الـشريعة اليهوديـة المعروفـة باسـم                 

يهود اولمرت والشرطة اإلسرائيلية، للسماح لهم بالصالة داخل المسجد األقصى المبـارك،            السنهدرين، أل 
ودعت المواطنين المقدسيين الى اخذ الدعوات المتـصاعدة         .وتقديم القرابين لمناسبة عيد الفصح اليهودي     

  .على محمل الجد
  25/3/2007األيام الفلسطينية 

  
 بلديات غزة مهددة بانهيار كلي لخدماتها  .32

ن  ا قال رئيس بلدية غزة رئيس االتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية الدكتور ماجد أبو رمضان،:وكاالت
المأساة الحقيقية للبلديات تتمثل في أن جميع الجهات المحلية والخارجية المسؤولة ال تضع األزمة المالية 

عي، وال توليها االهتمام الموازي الخانقة التي تعاني منها البلديات في حجمها الحقيقي وإطارها الطبي
مهددة بانهيار كلي لقطاعها )  بلدية25(وأضاف أن بلديات محافظات غزة . والمعادل لخطورتها الشديدة

الخدماتي برمته، جراء استمرار وتفاقم أزمتها المالية التي تحولت إلى شبح يقض المضاجع، ويحول دون 
طيرة ال يمكن ألٍي منا التنبؤ بسوئها وأضرارها الناجمة تحقيق أي انجازات، ويهدد بحدوث تداعيات خ

عن انهيار المؤسسات التي تتولى تسيير الشؤون اليومية للمواطنين في جميع محافظات الوطن دون 
 .توقف

  25/3/2007البيان االماراتية 
  

 نقابة الموظفين تهدد بالعودة لالضراب  .33
ن في الوظيفة العمومية وزير المالية سالم فياض تقديم  طالب بسام زكارنة رئيس نقابة العاملي:بيت لحم

تطمينات للموظفين المدنيين والعسكريين الذين اصبحوا في وضع اليحسدوا عليه جراء عدم تقاضيهم 
من المهم ان تتعامل الحكومة بمسوؤلية تجاههم وان التتجاهل مطالبهم  انه وقال .رواتبهم منذ عام بانتظام

ة الصحة دخلوا باضرابهم االسبوع الخامس دون أي اتصال من قبل الحكومة وخاصة ان موظفي وزار
   .السابقة او الحالية معهم
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وهدد بالعودة الى االضراب من المرحلة الثالثة دون سابق انذار في حال استمرار هذا التجاهل من قبل 
  .الحكومة الحالية

  24/3/2007وكالة معا 
  

  بإعفاءات ومنح دراسية طلبة جامعة األقصى يحتجون مطالبين .34
عدداً من الشوارع الرئيسية،  أغلق المئات من طلبة جامعة األقصى بمدينة خانيونس: وكاالت –غزة 

والحرم الجامعي، لمطالبة إدارة الجامعة ووزارة التربية والتعليم العالي، بتوفير إعفاءات ومنح دراسية 
وقال . خاذ إجراءات وصفوها بالتعسفية بحق الطلبةللطالب، متهمين إدارة الجامعة ووزارة التعليم بات

ن الخطوة االحتجاجية التي اتخذوها جاءت ا ، عضو مجلس الطلبة في جامعة األقصى،حسام أبو جزر
بعد سلسلة طويلة من الفعاليات التحذيرية التي دعا خاللها مجلس الطلبة إدارة الجامعة إلى االستجابة 

  . نح واإلعفاءات الدراسية للمئات من الطلبةلمطالبهم خاصة فيما يتعلق بالم
  25/3/2007البيان االماراتية 

  
  في سجن الجلمة االسرائيلييلقي الضوء على معاناة االسرى نادي االسير الفلسطيني  .35

التقى محامي نادي االسير الفلسطيني مؤخراً بعدد من االسرى واالسيرات القـابعين فـي              : نادي األسير 
يلي، وقد اشتكى االسرى من ظروف العزل القاسية في السجن وادلوا بشهادات عـن  سجن الجلمة االسرائ  

سكان قلقيلية، انها تعـاني      وهي حدى األسيرات من      سعاد نزال  افادتو. ظروف اعتقالهم والتحقيق معهم   
دارة االمن االم حادة في المعدة وانها طلبت من ادارة السجن اجراء فحوصات طبية في المستشفى اال ان                  

كما افادت انها تقبع في قسم العزل مع بقية االسـيرات           . تماطل في ذلك وقالت انها تتلقى المسكنات فقط       
 وقد تقدمت بطلب لزيارة شقيقها نضال المعتقل في سجن          11/4/2007وانه سوف يطلق سراحها بتاريخ      

 25 سكان قلقيلية،    من وهو   محمد فايز حسن سليم   كما قال األسير    . الدامون ولكن لم تتلقى رد لغاية االن      
.  انه تعرض للضرب المبرح على يد الجنود عند اعتقاله من البيـت            6/3/2007سنة، معتقل منذ تاريخ     

وقال ان الجنود انهالوا عليه بالضرب من كل جانب مستخدمين اعقـاب البنـادق وايـاديهم وارجلهـم                  
سـرى الـى معـسكر حـوارة        وقال انه اثناء نقله مع مجموعة من اال       . وخصوصاً على الرأس والوجه   

كما افاد انه وخالل التحقيق معه في سجن الجلمة تعرض للشبح           . تعرضوا لضرب مبرح من قبل الجنود     
 افاد  ،وعن ظروف الزنازين  .  ايام تعرض خاللها للضرب على وجهه من قبل المحققين         3المتواصل لمدة   

ن، وقال ان حيطان الزنزانـة خـشنة        انها بدون تهوئة طبيعية ويوجد بها مكيف هواء يتحكم به المحققو          
  .  الملمس يصعب االتكاء عليها وبها فتحة في االرض عبارة عن مرحاض رائحتها كريهة جداً

  24/3/2007مركز العودة الفلسطيني  
  

  ستحداث وزارة لالهتمام بقضايا الطفلاليدعون أطفال الخليل  .36
 في مؤتمر لالطفال الى تكثيف الجهود من         طفل وطفلة من محافظة الخليل شاركوا      200دعا نحو   : الخليل

قبل الجهات الفلسطينية المختصة والمؤسسات االنسانية والحقوقية ألجل اطالق سراح مئـات االسـرى              
االطفال في سجون االحتالل، والى استحداث وزارة في الحكومة الفلسطينية تكون مهمتها االهتمام بقضايا              

  . وجه اية انتهاكاتاالطفال الفلسطينيين والدفاع عنهم في
  25/3/2007األيام الفلسطينية 
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  هافاتالروائح الكريهة الناجمة عن مخلّبسلفيت  مستعمرة ارئيل تخنق .37
من مدينة سـلفيت شـمال الـضفة        )  عاما 70(يشعر المواطن معزوز الدمس     :  أمين أبو وردة   -نابلس  

مستوطنة ارئيل وتوسعها اكثـر نحـو        الروائح الكريهة الناجمة عن مخلفات        الغربية بأسى كبير بسبب   
ويقول ان المنطقة التي يطلق عليها األهالي خربة الشجرة ومغر الشمس والقمـر كانـت                .أطراف البلدة 

مقصداً لغالبية سكان المنطقة بسبب توفر المياه العذبة فيها وانتشار حقول اللوز والزيتـون واألعـشاب                
لمدينة ان مجاري المستوطنة تسبب نشر الروائح الكريهة        ويقول خالد شاهين أحد سكان ا      .الخضراء فيها 

في الوادي الواقع شمال المستوطنة وحرم آالف السكان والمتنزهين من الوصول اليهـا كمـا ان توسـع               
 مواطنـو سـلفيت ان      رويـشع  .األسالك الشائكة حول المستوطنة قضم مزيدا من األراضي الخـضراء         

  .اههم بل امتدت أيديهم لمتنزهاتهم وحقولهم الخضراءاالحتالل لم يكتف بسلبهم اراضيهم ومي
  25/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  تفاهمات بين شركات فلسطينية ومستوردين مصريين لتسويق منتجات فلسطينية في مصر .38

تمكنت عدة شركات من قطاعي الصناعات الخشبية والحرفية، خالل مشاركتها الحالية في معرض             : غزة
ن إبرام تفاهمات أولية مع عدد من رجال األعمال المصريين الراغبين في تسويق هذه              القاهرة الدولي، م  

" بال تريـد  "وقال مدير دائرة ترويج التجارة في مركز التجارة الفلسطيني           .المنتجات في السوق المصرية   
ن ن الجناح الفلسطيني في المعرض حظي بإقبال ملحوظ من رجال األعمـال المـصريي       اابراهيم النجار،   

ولفت إلى أن المشاركة الدورية في هذا المعرض تستهدف بالدرجة           .والعرب خالل األيام الثالثة الماضية    
األولى التعريف بالمنتجات الفلسطينية في السوق المصرية، وفتح قنوات اتـصال مـع رجـال أعمـال                 

  .مصريين وعرب من المشاركين في هذا لمعرض
  25/3/2007األيام الفلسطينية 

  
  فلسطينيات يجسدن الهم الفلسطيني في لوحات تشكيليةفنانات  .39

 جسدت ثالث فنانات فلسطينيات هموم ومعاناة الشعب الفلسطيني في لوحات تشكيلية في معرض              :رام اهللا 
في رام اهللا بالضفة بالغربية     ) جاليري تشكيل للفنون الجميلة   (الذي افتتح يوم السبت في      " حضور وجذور "

هذه اعمـال لـثالث فنانـات       ان  عالن الفنان التشكيلي الفلسطيني مدير المعرض       وقال مروان ال   .المحتلة
واسـتخدمت هنـادي    .تشكيليات لديهن اساليب مختلفة يجمع بينهن تجسيد المعاناة الفلسطينية بكل ابعادها   

 حجازي خريجة كلية الفنون في جامعة النجاح الوطنية االلوان المائية في رسم لوحاتها التـشكيلية التـي                
تبعثر فيها الوجوه وترسم لوحات للجدار عليها سلم لتسلقه نحو المدينة التي تغيب عنها الشمس ولوحـات          

فيما يكشف اسلوب هدى جمال الفنانة التـشكيلية        . اخرى تعبر عن تراث الشعب الفلسطيني وارثه الثقافي       
ن االسالك المعدنية والـورق     الفلسطينية القادمة من داخل اسرائيل ايضا استخدامها لمواد بسيطة مهملة م          

وجذور االشجار لتجمعها في لوحات تشكيلية ال تحتاج الى شرح عما تبوح به من هموم ومعاناة وتـزين                  
  .بعضا منها بكلمات منها عندما نلتزم الصمت والحق

  24/3/2007رويترز 
  

  مشروع عربي لدعم القدس مالياً: األردن .40
 مصدر رفيع المستوى ان االردن وخالل اجتماعات علمت الدستور من:  ماهر ابو طير-الرياض 

وزارة الخارجية العرب سيطرح قرارا من اجل دعمه بشأن ملف القدس واالخطار التي تتهدد المسجد 
ووفقا لهذا المصدر فإن االردن ولكونه  .االقصى، خصوصا، بعد الحفريات االخيرة قرب باب المغاربة

س فسوف يكون له موقف خاص خالل القمة العربية، خصوصا، يشرف على المقدسات االسالمية في القد
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مع تزايد االخطار المحيقة بالقدس، وبالمقدسات االسالمية وفي ظل معلومات حول وجود مخططات 
  .اسرائيلية ولمزيد من الحفريات خالل الفترة المقبلة

واصم عربية اجرت في سياق قريب قالت مصادر دبلوماسية في جامعة الدول العربية ان هناك عدة ع
مشاورات من اجل طرح مشروع النشاء صندوق جديد من اجل القدس، بنظام مالي خاص به من اجل 

  .دفع مبالغ مالية لدعم المؤسسات المقدسية، ووضع اسس لمساعدة سكان المدينة، عبر الجامعة العربية
عربية، سيتناوالن موضوع وعلمت الدستور ان اعالن الرياض باالضافة الى البيان الختامي للقمة ال

القدس بشكل محدد، وسيحمل اعالن الرياض، التزام القادة العرب، بدعم القدس ورفض تهويدها، وحيث 
المجتمع الدولي من اجل منع اسرائيل من تغيير طابع المدينة والتوقف عن محاوالت التغيير التي تدل 

ض دعوة الى المؤسسات الدولية بممارسة على الرغبة بهدم المسجد االقصى، كما سيحمل اعالن الريا
وعلمت  .دورها من اجل الحفاظ على المقدسات االسالمية والمسيحية باعتبارها حزءا من التراث العالمي

الدستور ان تقريرا فلسطينيا يتم اعداده حاليا، وسيتم تقديمه الى القمة العربية حول وضع المقدسات 
 ستتضمن كلمة الرئيس الفلسطيني حديثا حول االخطار التي االسالمية، وما تواجه من اخطار، كما

  .تتعرض لها المدينة في الوقت الحالي
  25/3/2007الدستور االردنية 

  
   مقاعد في المجلس5االسالميون يحصدون :  األردنيينالعرموطي نقيبا للمحامين .41

 المحامين لدورة ثانية فاز مرشح التيار االسالمي صالح العرموطي بمركز نقيب:  ايهاب مجاهد-عمان 
على التوالي في الجولة الثانية من انتخابات نقابة المحامين التي جرت اول امس بمجمع النقابات المهنية 

 صوتا، وتفوق بذلك على منافسه مرشح التيار القومي 1775وظهرت نتائجها فجر امس، بحصوله على 
  . صوتا192مازن ارشيدات بفارق 

  .مة التيار االسالمي الخمسة بعضوية مجلس النقابة المكون من عشرة اعضاءكما فاز جميع مرشحي قائ
  25/3/2007الدستور االردنية 

  
  بعد القمة النيابيمشروع المحكمة إلى المجلس: السنيورة .42

علن مجموعة مـن    ليخرج رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة أمس عن الصمت الذي التزمه منذ فترة              
، "سيحيل مشروع المحكمة الدولية الى المجلس النيابي بعد قمة الرياض العربية          "ه  المواقف كان أبرزها ان   

 ".ذاهب الى القمة"وليعلن في الوقت نفسه انه 
  25/3/2007المستقبل 

  
  واالفالس وصل الى تشويه الحقائق  آذار لم يزد تفاؤلي14بيان : بري .43

 آذار في قـريطم     14ماع قيادات قوى    لم يفاجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري باجت        :كتب رضوان عقيل  
ليل اول من امس ألنه جاء في سياقه الطبيعي، وخصوصاً بعد توقـف عجلـة الحـوار بـين المـواالة         

ولدى سؤال بري رأيـه      .والمعارضة، علما ان الطرفين ال ينفكان يؤكدان ضرورته للخالص من االزمة          
رغم كـل   : "وأضاف". لم يزد البيان تفاؤلي   : "نهار آذار اكتفى بالقول لل    14في البيان االخير الفرقاء قوى      

وقد اعتمد البيان على خبـر مفـاده ان          ".شيء انا جاهز لالجتماع ولقاء الشيخ سعد الحريري كل دقيقة         
المعارضة تعمل على تغيير نظام المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الحريري، وان اجتماعا عقد               

 ناصيف وضم مسؤولين في حركة امل وحزب اهللا، وجـرى اتفـاق             في دمشق في حضور اللواء محمد     
  .خالله على تعطيل المحكمة
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وصـل  : "ويقول" ان ال اساس لها من الصحة     "لكن الرئيس بري ينفي هذه الواقعة جملة وتفصيال ويؤكد          
  ".االفالس، يا لالسف، الى التشويه في الحقائق

  25/3/2007النهار اللبنانية 
  

  الحدود مستباحة إلدخال السالح: حرب جديدةلضيرات كشف عن تحجنبالط ي .44
، مـشيراً الـى أن      "تحذيرات من حرب جديدة خالل الـصيف      " كشف النائب وليد جنبالط، عن       :بيروت

إعطـاء  "كما انتقد جنـبالط     ". المعركة طويلة ألننا بتنا على مشارف الحقيقة من خالل المحكمة الدولية          "
 ".لسالح بين سورية ولبنان من قبل بعض المخـابرات اللبنانيـة          تراخيص تسهيل مرور لشاحنات تنقل ا     

حبل المشنقة بدأ يضيق على     "، معتبراً أن    "تقرير براميرتز أعطى توجهات معينة حول الفاعلين      "ورأى أن   
من هنا نفهم الحمالت المسعورة أحياناً من حلفاء سورية حول المحكمـة والحكومـة              : "وقال". المجرمين

قيض الطائف، ونقيض االستقالل والسيادة وكل أشكال الحرية من موقع االعتصام فـي             وهؤالء بالطبع ن  
 ".ساحة الشهداء ووصوالً الى مناطق وأمكنة أخرى حيث يتم توزيع سالح وتقـام مخيمـات التـدريب                

هنا إذا كنا نهنئ الجمارك على كشفها شاحنة سالح وكذلك فرع المعلومات في قـوى األمـن                 : "وأضاف
ى كشفه شاحنة أخرى، لكننا نسأل عن بعض تراخيص تسهيل المرور لشاحنات أخـرى مـن           الداخلي عل 

قبل بعض المخابرات، على رغم كل شيء سيبقى جوابنا لهم ولصواريخهم ديموقراطي سلمي بالكلمـة،               
  ".علينا الصمود والصبر وحبل المشنقة بدأ يضيق

  25/3/2007 الحياة
  

 ية حقيقيةنحن على أبواب حرب أهل: الطفيليصبحي  .45
اننا ولألسف على أبواب حرب أهلية      "رأى األمين العام األسبق لحزب اهللا الشيخ صبحي الطفيلي          : بعلبك

الجميع يستعدون للحـرب، بـسبب عـدم وجـود          "، الفتا الى ان     "حقيقية ومن يقول غير ذلك هو كاذب      
حد يتسلح وال أحد يـستعد      من يقول أن ال أ    "وأكد ان    ".المصلحين، وعدم وجود من يبني وكثرة من يهدم       

 ".هو كاذب، يقولون انهم ضد الحرب األهلية لكن أعمالهم عكس ذلك تماماً ينفخون بنار الفتنة ويشعلونها               
ال محكمة وال سالح مقاومة يبرر ما يحصل في لبنان وال صالحيات طائفة وال وزيـر زائـد وال                   "وقال  

ع صوتنا ال للفتنة ال للعدوان ال لكل الشعارات         وزير ناقص يبرر ما يحصل في لبنان، لذلك يجب أن نرف          
ليس هناك دين في لبنان هناك قبائل، قبيلة شيعية وقبيلـة سـنية             "ورأى ان    ".التي ال طعم لها وال رائحة     

 آذار وال 8وقبائل أخرى وهذا ال يجوز ويجب على كل لبناني أن يرفع صوته ضد الفتنة، ونحن ال مـع                
" ليتعلموا من تجربة الفلـسطينيين    "ودعا األطراف في لبنان      ".ي جهة كانت   آذار نحن ضد الفتنة من أ      14

 ".على اتفاقهم لوقف االقتتال الداخلي، في اتفاق مكة"شاكراً المملكة العربية السعودية والفلسطينيين 
  25/3/2007المستقبل 

  
 1701االضطراب السياسي في لبنان يهدد القرار : بان كي مون .46

ن العام لألمم المتحدة بان كي مون من أن عدم االستقرار السياسي في لبنان يهدد تنفيذ                حذر األمي : القاهرة
إنه اتفق مع الرئيس المصري خالل لقائهما أمس بالقاهرة على العمـل            :  وقال .1701قرار مجلس األمن    

  .معاً من أجل حل هذه المشكلة
  25/3/2007االتحاد االماراتية 
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  رير بان كي مون يرد على تق اللبنانيالجيش .47
 كشف الجيش اللبناني عن عدم مراعاة إحدى وحدات القوات الدوليـة العاملـة فـي الجنـوب                  :بيروت

. ألصول التنسيق المسبق بينها وبينه، معلناً أن ذلك تسبب بممانعته في تلبية بعض مطالب القوة              ) يونيفيل(
 بيان، رداً علـى مـا ورد فـي          وجاء كشف الجيش اللبناني في     .1701وأكد حرصه على تنفيذ القرار      

وجاء في   .مضمون التقرير الثالث لألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون المتعلق بتنفيذ القرار المذكور             
توضيحاً لما تناقله بعض وسائل االعالم حول ما ورد في التقرير لجهـة أن األزمـة الـسياسية                  : "البيان

 وبالتالي انعكست على قدرته  1701ى تنفيذ مضمون القرار     المستمرة حّدت من قدرات الجيش اللبناني عل      
على تلبية بعض مطالب يونيفيل بسرعة، ووصلت األمور الى حد الممانعة، تؤكد قيـادة الجـيش قـدرة               
وحداتها العسكرية على تنفيذ مختلف المهام الموكلة إليها على األراضي اللبنانية كافـة، وتحديـداً فـي                 

  ".ليطانيالمنطقة الواقعة جنوب ال
  25/3/2007 الحياة

  
 أميركا تساير المبادرة العربية والترفضها": الرباعي العربي" .48

اجتمع وزراء خارجية الرباعي العربي، مساء أمس في : من أسوان 25/3/2007 االتحاد االماراتية قالت
، في المنطقةمدينة أسوان المصرية، مع وزيرة الخارجية االميركية كونداليزا رايس في مستهل جولتها 

. جتماع تركز على القضية الفلسطينية وال يوجد شيء آخر غيرهااإلوأكد وزير الخارجية المصري أن 
وقال إن الرباعي العربي بحث مع رايس كيفية دعم السلطة الفلسطينية في اعقاب تشكيل حكومة الوحدة 

ولة فلسطينية مستقلة وفقا  االسرائيلي وإنشاء د-الوطنية والتحرك نحو تسوية الصراع الفلسطيني 
وقال إن ما حدث في الماضي من مواجهات يجب ان يكون صفحة طويت وان . للمبادرة العربية للسالم

واضاف ابوالغيط ، يعمل الجميع على صيانة الوحدة الوطنية والتحدث مع المجتمع الدولي بصوت واحد
لتفصيلية والموضوعية فيما يتعلق بشكل بأن الرباعي العربي تعرف من رايس على النوايا االميركية ا

وشدد على أن اسرائيل يتعين عليها أوال أن تقبل التعامل مع ، التناول االميركي القادم مع طرفي النزاع
وقال إن الجانب ، المبادرة العربية للسالم وان اقناع اسرائيل بالمبادرة سيتم عن طريق الرباعي الدولي

واكد ابوالغيط أن مصر تعمل مع االدارة االميركية . بية وال يرفضهااالميركي يساير المبادرة العر
واسرائيل على تقوية وقف اطالق النار الحالي بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة وتوسيع نطاقه 
بحيث يشمل كل األراضي الفلسطينية واستدامته حتى يوفر االرضية المالئمة الستئناف التحرك على 

ي من أجل انهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية وهو االمر الذي يجب أن يظل الهدف المسار السياس
  .األساسي الي تحرك

 أنه وعلى الرغم من : جمال فهمي عن مراسلهاالقاهرة من 25/3/2007النهار اللبنانية وأوردت 
ابرات دول ما الصمت الذي أحاط باالجتماعات التي عقدتها رايس مع وزراء الخارجية ورؤساء مخ

إن المشاركين عرضوا " النهار"، اال أن مصادر قريبة من المحادثات قالت لـ"الرباعية العربية"يسمى 
االسرائيلية بعدما بات هذا الملف -خصوصاً أفكارهم في شأن تحريك ملف المفاوضات الفلسطينية

اق فيه يعوضها عن ورطتها يستقطب اهتماماً كبيراً من إدارة الرئيس جورج بوش على أمل تحقيق اختر
وحضت رايس، بحسب المصادر، مسؤولي الدول العربية االربع على مشاركة  .المستمرة في العراق

الواليات المتحدة في جهودها من أجل اعادة تحريك عملية التسوية بين اسرائيل والفلسطينيين والتوصل 
ن الوزيرة االميركية، قد حسمت الجدل في وبدا أ .الى آلية تسمح باطالق سريع للمفاوضات بين الطرفين

 إذ صرحت للصحافيين المرافقين لها قبل االجتماعات بأن ،شأن امكان تعديل المبادرة العربية للسالم
واعربت عن املها في ان . الواليات المتحدة لن تطلب من القادة العرب إدخال أي تعديل على المبادرة

آمل في : "وقالت". مبادئ"للمبادرة بحيث ال تصبح مجرد " زخماً"يعطي هؤالء القادة خالل قمة الرياض 
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خالل (ان يتم تجديد طرح المبادرة بطريقة تكفل متابعة نشيطة ألعمال أفكارها االساسية وأال يتم االكتفاء 
من " عند مرحلة معينة"ولم تستبعد رايس ان تتقدم واشنطن  .عربية" بالقول ها هي مبادرة) القمة

ن االسرائيليين والفلسطينيين باقتراحات وحلول وسط لتسوية الخالفات بينهما، وهو ما كانت التفاوض بي
  .ادارة بوش ترفضه وتحجم عنه حتى االن

وتأكيداً لهذه المعاني، صرح وزير الخارجية االردني عبد االله الخطيب بعد انتهاء مأدبة العشاء التي 
لثمانية، بأن االجتماعات شهدت اتفاقاً مع الطرف جمعت الوزيرة االميركية بالمسؤولين العرب ا

تحديثا لقضايا "يتضمن ما سماه " األميركي على ضرورة فتح أفق سياسي بين الفلسطينيين واالسرائيليين
وقالت مصادر  .، التي تشمل الحدود والمستوطنات ومصير مدينة القدس وقضية الالجئين"الحل النهائي

 الواليات المتحدة مطلب تعديل المبادرة العربية، بحيث تستجيب للتحفظات غربية في القاهرة ان استبعاد
 ومستقبل 1967يران االسرائيلية المتعلقة بحق الالجئين في العودة وحدود الرابع من حز-االميركية

" اساساً"القدس، جاء بعدما قامت أطراف عربية باقناع واشنطن أنه في االمكان اعتبار مبادرة قمة بيروت 
  .ضمن أسس أخرى للمفاوضات

 ديفيد ويلش مساعد وزيرة الخارجية االمريكية بعد محادثـات          هقالالى ما    25/3/2007رويترز   وأشارت
 المصالحة العربية االسرائيلية ليس كعنصر في توسيع السالم ولكن ايضا           اهمية..الوزيرة اكدت   "رايس ان 

وقال مسؤول امريكي طلب عدم نشر       .من أجل المساعدة في تحديد المسار بين االسرائيليين والفلسطينيين        
اسمه ان هناك تخوفا بين المسؤولين العرب اال تفضي مبادرة السالم العربية الى شيء وهم يقيمون كيفية                 

وشـدد  ." اكتشفت وجود روح هناك العادة تأكيد المبادرة العربية       "واضاف المسؤول    .راز تقدم بشأنها  إح
 .على ان االمر يعود الى اعضاء الجامعة العربية في تقرير مااذا كانوا سيتابعونها وكيفية ذلك

  
  موسى ينفي وجود نية لتعديل مبادرة السالم العربيةعمرو  .49

 إن الدول العربية ،االمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قال أن 24/3/2007رويترز ذكرت 
واضاف في مؤتمر  .ال توجد لديها نية لتعديل مبادرة عربية للسالم لجعلها اكثر قبوال لدى اسرائيل

ال نستطيع فهم سبب اننا يجب ان نعدل "صحفي مع االمين العام لالمم المتحدة بان جي مون في القاهرة 
ستبقى "وقال  ."لن نقع في ذلك الشرك. ذا العرض للسالم وان نجعله اقل موضوعية واقل ايجابيةمثل ه

سنترقب تأكيدا من اسرائيل الستعدادها للدخول في "واضاف  ."يدنا ممدودة على اساس تلك المبادرة
ية وبمجرد ان يكون هناك عرض على الجانب االخر ستتحرك الكرة تجاه السالم وتجاه عمل. سالم
بأن اسرائيل مستعدة لبدء عملية سالم " ليست مقتنعة على االطالق"لكنه قال ان الدول العربية  ."سالم
واشار الى استمرار بناء المستوطنات واقامة جدار عازل في الضفة الغربية واعمال الحفر قرب . جادة

  .المسجد االقصى
السفير أحمد قطان،   أن  : ركي الصهيل  ت  عنم مراسلها  الرياض من 25/3/2007الشرق األوسط    وأضافت

مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، أكد على ضرورة إيجاد حل عادل وسـريع وشـامل                 
يجب تفعيـل   "وشدد السفير قطان، على ضرورة تفعيل مبادرة السالم العربية، وقال            .للقضية الفلسطينية 

واعتبر قطان اتفاق مكـة،     . "لصدد لحل القضية الفلسطينية   هذه المبادرة، ومناشدة الدول الغربية في هذا ا       
، مؤكدا على أهمية أن تتركز الجهـود        "إنجازا تأريخيا، استطاع أن يوقف نزيف دماء الشعب الفلسطيني        "

ونفى أن تكون االجتماعات التحضيرية قد تطرقت إلـى          .المقبلة على طرق تفعيل مبادرة السالم العربية      
لسالم، مؤكدا أن بالده مع تفعيل هذه المبادرة، وليست مع تعديلها، وهو مـا وافقـه                آليات تفعيل مبادرة ا   

عليه محمد صبيح األمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الفلسطينية، الذي ذكر أن خطة مبـادرة                
ة سـتبقى   إن المناقشات دلت على أن مبادرة السالم العربي       "وقال صبيح    .السالم تمثل موقفا عربيا موحدا    
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، الفتا إلى أن قمة الريـاض       "كما هي، ولن يدخل عليها أية تعديل، وهي التي تستند إلى الشرعية الدولية            
  .العربية، ستؤكد مجددا تمسكها بمبادرة السالم، وستتبنى إجراءات لشرحها على الساحة الدولية

  
 ال مفاوضات مع إسرائيل حتى تقبل المبادرة العربية: القاهرة .50

إن الى نائب وزير الخارجية المصري، هاني خالف قوله . إن. نسبت شبكة سي: الترجمة، رمحمد بشي
ينبغي للدولة العبرية أن تعلن أوال انها تقبل المبادرة العربية، ثم نبدأ بعد ذلك البحث عن آلية المفاوضات 

ل تقديم أي طلبات وأضاف انه ال يجب على اسرائي. للتوصل الى حل سلمي للنزاع الفلسطيني االسرائيلي
  . العادة صياغة أو تعديل المبادرة العربية قبل بدء المفاوضات

  25/3/2007عكاظ 
  

  تراجع العالقات بين حماس وطهران  .51
بدأ وافدون فلسطينيون إلى القاهرة يتحدثون عن تراجع العالقات بين حركة حماس : المحرر العربي

 الفلسطيني ضد االحتالل اإلسرائيلي بمنأى عن وطهران، وذلك في ضوء جهود عربية إلبقاء الكفاح
ومع تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة . الصراعات اإلقليمية التي تستثمر هذه القضية لمآربها الخاصة

هنية، يالحظ أن التصريحات السياسية لم تعد على سخونتها السابقة، فيما يحكى عن مساعدات عربية 
حل هذه المساعدات أو تزيد عن تلك التي تقدمها إيران بدأت تصل إلى حماس وعلى أساس أن ت

  .ألغراض عسكرية فقط، فيما تتركز المساعدات العربية على النواحي اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية
  24/3/2007التقرير المعلوماتي 

  
  الضاري يدعو إلى مساعدة الشعبين العراقي والفلسطيني .52

ين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق الشيخ حارث الضاري خالل           دعا األم :  رابح هوادف  -الجزائر  
 القمة العربية التي ستلتئم نهاية االسبوع فـي الريـاض الـى مـساعدة               ،زيارته الى العاصمة الجزائرية   

الشعبين العراقي والفلسطيني، وقال الضاري ان الملفين العراقي والفلسطيني متالزمان ويجب أن يحظيـا        
  .  في القمة العربيةباألولوية

  25/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  وضع قائم" إسرائيل"العالقات مع : ولد الشيخ عبد اهللا .53
قال سيدي ولد الشيخ عبداهللا الذي ينافس أحمد ولد داداه في جولـة االعـادة                : المختار السالم  -نواكشوط  

في موقف من هذا القبيـل ال يمكـن         العالقات مع إسرائيل وضع قائم، والبت       "أن  على رئاسة موريتانيا،  
  ."اتخاذه إال بالتشاور مع الفاعلين السياسيين وممثلي الشعب في البرلمان

  25/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  قناة الجزيرة تتحفظ على نشر أخبار فلسطين بضغط من الحكومة القطرية .54
 تتحفظ على نشر األخبار أفادت مصادر رفيعة المستوى أن قناة الجزيرة القطرية بدأت: فراس برس

المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبقيادات حركة حماس بعد اتفاق مكة، نظراً للعالقات السيئة بين السعودية 
وأشارت المصادر إلى أنه قبيل اتفاق مكة كانت القضية الرئيسية بالنسبة للجزيرة هي القضية . وقطر

   أن اتفاق مكة أدى أتي العراق في المرتبة الثانية، إالالفلسطينية، وتنشر كل ما يتعلق بها من أحداث، ت
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إلى قلب الموازين بضغط من الحكومة القطرية التي تشوبها عالقة سيئة مع السعودية صاحبة الفضل في 
  .اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس

  24/3/2007التقرير المعلوماتي 
 

  وأبو عمروبان كي مون يعلن أنه لن يلتقي هنية وسيجتمع مع عباس  .55
 االمين العام لألمم المتحدة هقالما : محمد الشاذلي عن مراسلها القاهرة من 25/3/2007 الحياة نشرت

وقال إنه ، بان كي مون، إنه يعتمد على دعم مصر والرئيس مبارك لحل المشاكل في الشرق األوسط
م االتفاق على أهمية قيام ت"بحث مع مبارك األوضاع بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية و 

، وأنه يتطلع للقاء الرئيس محمود عباس ورئيس وزراء "المجتمع الدولي بتشجيع جهود عملية السالم
  اسماعيلورداً على سؤال حول أسباب عدم لقائه رئيس الوزراء .إسرائيل وعدد من الزعماء في المنطقة

إن جدول ": ومة الفلسطينية قال بان كي مونهنية في جولته الحالية على رغم أنه عبر عن دعمه للحك
لقاءاتي لن يتضمن مقابلة مع هنية ولكنني أتوقع أن ألتقي مع زياد أبو عمرو وزير الخارجية الفلسطيني 

اجدد ترحيبي بتشكيل حكومة الوحدة ": واضاف. "سواء اثناء لقائي مع الرئيس الفسطيني أو عقب اللقاء
الحكومة لتوقعات المجتمع الدولي من اجل احالل السالم واالمن في الوطنية وننتظر ان تستجيب هذه 

  ."المنطقة
 انتقد قرار بان بعـدم  ،غازي حمد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينيةأن  25/3/2007رويترز  وأوردت

وقال ان عدم االجتماع مع هنية سيكون خطأ الن هذه حكومة وحدة وطنية تمثـل الـشعب    .مقابلة هنية
وأضاف أن  .ي بأكمله ويفترض ان تكون األمم المتحدة منظمة تمثل كل الدول ال منظمة سياسيةالفلسطين

هذا ال يخلق مناخا لالستقرار وأعرب عن أمله في ان تقوم االمم المتحدة بدور أكبر في تضييق الخالفات                  
  .وفي فتح حوار بين الدول وليس في تبني أسلوب المقاطعة

  
  تفكيك التنظيمات الفلسطينية وحل طويل األمد:  بوش قبل رحيل أمريكيةترتيبات .56

أن تقريراً سرياً هاماً أعده طاقماً مختصاً ضم مسؤولين وخبراء " لمنارل" كشفت مصادر :صحيفة المنار
من اسرائيل ودول عربية وأوروبية ومن أمريكا تسلمته اإلدارة األمريكية مؤخراً، سوف يشكل موجهاً 

وقالت المصادر أن التقرير يشير بوضوح . يتعلق بالصراع الفلسطيني االسرائيليللسياسة االمريكية فيما 
الى أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة حماس، وموافقة الحركة على اتفاق مكة حقق البند االول 
من خارطة الطريق الذي ينص على تفكيك التنظيمات الفلسطينية المسلحة، وأن هذا التطور في الساحة 

وأشارت المصادر الى أن إدارة . بين حماس واإلدارة االمريكية" طيبة"فلسطينية يفتح الباب لعالقات ال
بوش معنية بوضع ترتيبات جديدة في المنطقة، قبل انتهاء واليتها وفي مقدمة هذه الترتيبات تمرير حل 

خطط وتعديل بعضها، للصراع الفلسطيني االسرائيلي يحظى برضى اسرائيل ومستنداً الى بنود من عدة 
بحيث يستمر هذا الحل لسنوات طويلة قادمة، تضمن اسرائيل من خالله عدم فتح ملف الصراع لفترة 
طويلة، ويقطع الطريق على أي دور اوروبي في المنطقة، تسعى دول أوروبية لالضطالع به مع اقتراب 

 .انتهاء فترة والية جورج بوش الثانية
  24/3/2007التقرير المعلوماتي 

  
 فرنسا ستطلب من شريكاتها األوروبيات استئناف المساعدات المالية للفلسطينيين .57

تتأهب فرنسا للطلب من شريكاتها في االتحاد األوروبي اسـتئناف االتـصاالت            :  ميشال أبونجم    ،باريس
السياسية الرسمية مع وزراء حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية غير المنتمين لحركة حمـاس، وكـذلك               

وقـال مـصدر     .معاودة المساعدات المالية المباشرة الى الفلسطينيين من غير المرور بوزراء حمـاس           
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دبلوماسي فرنسي عالي المستوى في لقاء مع مجموعة ضيقة من الصحافيين، إن وزير الخارجية بالزي               
اعـات  سيطرح التوجه الفرنسي على نظرائه خالل اجتماعهم الخميس القادم، في إطار مـا يـسمى اجتم      

  . التشاورية"غيمنيش"
كان يمكن أن يكون أكثر تقدما بالنسبة لمعـاودة الحـوار مـع كـل               "وترى باريس أن الموقف الفرنسي      

الحكومة الفلسطينية لكن ما يعيقها عن ذلك أنها ليست وحدها وأن عليها األخذ بعين االعتبـار مواقـف                  
أال تـضيع  "تريد فرنـسا، وفـق مـصادرها،    و . غير المستعدة بعد للذهاب أبعد من ذلك  "الدول األخرى 

الفرصة الجديدة المتمثلة بحكومة الوحدة الفلسطينية ومشاركة حماس في حكومة تحترم اتفاقـات أوسـلو               
تريد أن تظهر األسرة الدوليـة، وبدايـة االتحـاد    "وأكد المصدر الفرنسي أن باريس . "والشرعية الدولية 

حماس باتجاه االستجابة لشروط اللجنة الرباعية الثالثة ألن أي         األوروبي تجاوبا مع الخطى التي قطعتها       
يتعـين تـشجيع    "وقال المـصدر الفرنـسي إنـه         ."موقف آخر سيعني دفع الفلسطينيين باتجاه التطرف      

الفلسطينيين بإظهار أن االستجابة لمطالب الرباعية أو االقتراب منها والسير على طريق الـسالم مفيـد                
تتوجب العودة الى مفاوضات الـسالم ألنهـا   "لكنه في الوقت عينه    . "ب له المنافع  للشعب الفلسطيني ويجل  

وفي هذا السياق، أبدى المصدر      ."الوحيدة التي تضع حدا للعنف وتنزع أسبابه وتقرب الطرفين من الحل          
صر  باريس بالجهود الدبلوماسية الضخمة التي تبذلها دول مثل السعودية وم          "ترحيب"الدبلوماسي الفرنسي   

وخلص المصدر الفرنسي الى القـول، إن بـالده         . بالنسبة لكل الملفات العالقة في منطقة الشرق األوسط       
  . في تثبيت خط االعتدال"منعطفا حقيقيا"تأمل أن تشكل قمة الرياض 
 من إعادة تفعيل المبادرة العربية والتي وصفها        "استخالص العبر الضرورية  "ودعا المصدر الفرنسي الى     

 من الضروري أخذه بالجدية الالزمة بعكس الطريقة التي تم          "تغير استراتيجي "المشار اليه بأنها    المصدر  
  .2002التعامل بها مع هذه المبادرة سنة إطالقها عام 

  25/3/2007الشرق األوسط 
  

  بان كي مون يوجه انتقادات لسياسة الحواجز اإلسرائيلية في المناطق الفلسطينية .58
وأشار . بان كي مون، سياسة الحواجز اإلسرائيلية في المناطق الفلسطينية ألمم المتحدةانتقد األمين العام ل

لدى لقائه بوزير األمن، عمير بيرتس، إلى أن عدد الحواجز في المناطق الفلسطينية يصل إلى حوالي 
ام  حاجزا وهو أكبر عدد منذ فك االرتباط عن قطاع غزة ويعادل عدد الحواجز التي كانت تعمل ع550

 أنه ال يوجد توازن ،ويرى مون ".السور الواقي" حينما اجتاحت إسرائيل الضفة الغربية في حملة 2002
تلحق "معتبرا أن هذه السياسة . بين االحتياجات األمنية إلسرائيل وبين االحتياجات اإلنسانية للفلسطينيين

 المهين مع موظفي األمم المتحدة  وانتقد التعامل،"الضرر فقط برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس
ويرى مراقبون أن زيارة األمين العام لمناطق  .في المعابر وعلى الحواجز من قبل السلطات اإلسرائيلية

للسلطة الفلسطينية ال يعول عليها، ألن مالحظاته لن تؤخذ بعين االعتبار، وال يمكنه أن ينتهج سياسة 
  .مستقلة تخرج عن سياق السياسة األمريكية

  25/3/2007 48عرب
  

 روسيا لن تسمح ألي أحد أن يدفعها للتخاصم مع العالم اإلسالمي: الفروف .59
لن نسمح بأن : "قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف في كلمة ألقاها في مؤتمر عقد في موسكو

ددة األديان وروسيا المتع". مقدسة"ندفع إلى التخاصم مع العالم اإلسالمي، ولن نشارك في أية أحالف 
  ". والقوميات التي تقع عند ملتقى الحضارات اختارت بوعي سياسة توحيدية
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وأشار الفروف إلى عدد من الخطوات التي قامت بها روسيا في هذا المجال، ومنها إنشاء مركز 
 . الدراسات اإلسالمية وصندوق دعم الثقافة اإلسالمية

  24/3/2007وكالة نوفوستي 
  

  على فرض عقوبات على ايرانمجلس األمن يوافق  .60
وافق مجلس االمن باالجماع على فرض عقوبات جديدة على ايـران بـسبب برنامجهـا               : ايفلين ليوبولد 

النووي باستهداف جميع صادرات ايران من االسلحة وبنك مملوك للدولـة وقـوات الحـرس الثـوري                 
ولكن كال من القوى    .  المجلس ورفض وزير الخارجية االيراني منوشهر متكي على الفور طلب         .االيراني

الكبرى التي اعدت القرار ومتكي عرض إجراء مزيد من المحادثات على الرغم من ان العقوبات ستبقى                
وقال سفير بريطانيا ايمير جونز باري باالنابة عن بالده وعـن            .الى ان توقف ايران تخصيب اليورانيوم     

 اننا نقترح المزيد من المحادثات مع جمهورية ايران         :الواليات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا     
   .االسالمية لنرى ما اذا كان يمكن التوصل الى طريقة مقبولة للطرفين لبدء المفاوضات

  25/3/2007رويترز 
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 بالل الحسن

الـشراكة بـين     السياسي، يقوم علـى الفلسطينيون عبر اتفاق مكة، مرحلة جديدة في تاريخ عملهم دشن
أنجزت، وثانيا من خالل إعادة تكـوين   أوال من خالل حكومة الوحدة الوطنية التي. حركتي فتح وحماس

وستكون هذه المرحلة حين تنجـز بالكامـل   . تزال قيد اإلنجاز منظمة التحرير الفلسطينية، وهي مهمة ال
التحريـر   نية، ترقى إلى مستوى التكوين الثاني لمنظمـة مسيرة الحركة الوطنية الفلسطي معلما من معالم

 .قيادة منظمة التحرير ، حين تولت فتح والفصائل الفدائية مسؤولية1968الذي تبلور عام 
تتحمـل عبأهـا   . كبيرة تتلخص في ضرورة إنجاح التجربة تلقي هذه المرحلة على عاتق بناتها مسؤولية

  حيث المطلوب من كل منهما إدراك منطق الشراكة هذا والعملوقيادة حركة حماس، الرئاسة الفلسطينية
يتبدل أو أن يتغيـر فـي    حسب مقتضياته، والخروج من دائرة اعتباره ظرفا سياسيا طارئا، يمكن له أن

يمكن نظريا تـصور انتخابـات   . كانت عليه في السابق انتخابات فلسطينية قادمة، ثم تعود األمور إلى ما
 حركة فتح باألغلبية، ولكن هذا ال يلغي منطق الـشراكة، بـل يغيـر األدوار    ز فيهافلسطينية قادمة تفو

على الشارع الفلـسطيني   أما من يتطلع إلى إلغاء الشراكة فإنه يغفل إدراك التغيرات التي طرأت. فحسب
 .التناحر الذي يقود مجددا إلى االقتتال وعلى تكوينه السياسي، ويقود المجتمع إلى حالة من

سهلة، فقد أمضت حركة فتح عاما كامال، من دون أن تـستطيع اسـتيعاب    الدة هذه الشراكة لم تكنإن و
المجلـس  (األساسـية   االنتخابات التي انتزعت منها السيطرة الكاملة على المؤسسات الفلـسطينية  نتائج

يمكـن  نتيجة أخطاء ارتكبتها الحركـة، و  ، وتصرفت على أساس أن ما حدث هو)التشريعي ـ الحكومة 
وأدى هذا الفهم الخاطئ لألمور إلـى ارتكـاب   . الوضع السابق إصالح هذه األخطاء والعودة إلى مسار

فرفضت عرض المشاركة في حكومة اسماعيل هنية األولى تحت شعار أنها سـتكون   مزيد من األخطاء،
 والـسياسي  المعارضة، وساهمت من خالل ميزات منصب رئاسة الـسلطة فـي الحـصار المـالي     في

الـسلطة األمنيـة، وخاضـت     المضروب على الحكومة الفلسطينية، ودخلت في تنافس حاد على أجهزة
حركة حماس، ثم أدى ذلك كله إلى االقتتـال   معركة سياسية شرسة لفرض منطق حركة فتح على منطق

فهـل  . يةالخروج من هذا المأزق، على قاعدة اإلقرار بالشراكة السياس وهنا شكل اتفاق مكة أداة. الدموي
 الحركتان استيعاب هذه الحالة ومواصلة العمل بمقتضاها؟ ستستطيع
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الذي أدلى به  الالفتة للنظر، والتي تعبر عن الحالة النفسية لكوادر حركة فتح، التصريح من التصريحات
 أتصور في حياتي، أنني سأصبح نائبا لـرئيس  لم أكن"عزام األحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، وقال فيه 

وحين يستطيع كادر من هذا المستوى أن يتفهم ما لم يكـن  ". حماس الوزراء في حكومة تترأسها حكومة
مـثال،   وحين يتصور اسماعيل هنيـة . تصوره من قبل، فإن تجربة الشراكة السياسية ستنجح قادرا على

ة الـسياسية  تجربـة الـشراك   احتمال أن يصبح نائبا لرئيس الوزراء في حكومة تترأسها حركة فتح، فإن
 .ستنجح

تصرفات وقرارات تسير في اتجاه مختلف، وتـشير إلـى أن العقليـة     ثمة في الواقع الفلسطيني الراهن،
لنحذر مـن   األمور ال تزال مشدودة إلى منطق المرحلة الماضية، وإذ نشير إليها هنا إنما المسيرة لبعض
 .نتائجها السلبية

قول بأن هذه الدولة أو تلك، ستتعامل مع هذا الوزير وتـرفض  ي بروز المنطق الدولي السلبي الذي: أوال
هو مـا   إن قرارات الدول شأن يخصها، ولكن الرد الفلسطيني على هذا الموقف. الوزير التعامل مع ذلك

بدأ الوزراء يتصرفون حسب قاعدة  فإذا قبلت الرئاسة الفلسطينية هذا المنطق وانصاعت له، وإذا. يهم هنا
تكون القوى الدولية قد نجحت في إحداث شرخ أساسي  مقبول وأن ذلك الوزير مرفوض،أن هذا الوزير 

 أما إذا تصرف الجميع حسب قاعدة أن الحكومة هي حكومة الجميع،. السياسية هذه داخل تجربة الشراكة
ل وانتقدوا مواقف تلك الدو وهي حكومة الوحدة الوطنية، وهي حكومة التوافق السياسي الذي تم في مكة،

وهنا يتحمل الرئيس محمود . إنجاح التجربة الجديدة من أجل تغييرها، فإن الرد سيشكل عنصرا فاعال في
 وحكومة الوحدة. الرمز الذي تخاطبه الدول، وهو الرمز الذي يخاطب الدول عباس مسؤولية كبيرة، فهو

مـن الـضغوط ومـن     االوطنية والشراكة السياسية هي حكومته، ومن واجبه أن يدافع عنها وأن يحميه
  .التدخالت األجنبية، دفاعا عن القرار الفلسطيني واحتراما له

النرويجي الـذي التقـى مـع     لقد رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي أن يلتقي مع مساعد وزير الخارجية
تتخذ موقفا مماثال من مسؤول يوافق على أن يلتقي مـع   اسماعيل هنية، فهل تقبل الرئاسة الفلسطينية أن

 .وأن ال يلتقي مع ذاك؟ هذا الوزير الفلسطيني
منطق الشراكة القائم، وأبرزها قرار تعيين محمد دحالن  إعالن مواقف وقرارات سياسية ال تراعي: ثانيا

ال أحـد  . جديد بالتالي لمجلس األمن القومي الذي تقرر إنشاؤه من" فعليا"للرئيس، ورئيسا  مستشارا أمنيا
يعترض على هذا الـشخص أو ذاك مـن    الرئيس في اختيار مستشاريه، وال أحديجادل بالطبع في أحقية 

عليه أن تكون اختياراتـه ملبيـة لحاجـات الـشراكة      ولكن مسؤولية الرئيس تفرض. كوادر حركة فتح
 ومن المعلن أن حركة حماس ال ترتاح. التي تتشكل منها هذه الشراكة السياسية السياسية، ومطمئنة للقوى

وسواء كان ذلك صـحيحا أم   . مع دحالن، وهي تنسب إليه أدوارا ال تسهل عليه إنجاز مهمتهإلى التعامل
تماما كما . موضع مالحظات من هذا الطرف أو ذاك ال، فقد كان من الممكن اختيار أشخاص ال يكونون

يـار  وزير الداخلية، فقد كان جوهر األخذ والرد بشأنه، هـو أن يكـون اخت   كان الحال عليه في اختيار
 .مرضيا لجميع األطراف الشخص

منذ زمن حالة صراع داخلي بين عدد من الكتل، ومـن   وهناك جانب آخر يتعلق بحركة فتح، التي تعيش
محمود عباس، أن يساعد في توحيد هذه الكتل، حفاظا على وحدة حركـة فـتح،    المهام األساسية للرئيس

األخرى، وهو آخر ما   الدخول في صراع مع الكتلانحيازات الرئاسة نحو دعم كتلة ما، يعني ضمنيا ألن
في شؤون حركة فتح، بـل ألن حركـة فـتح،     وال نقول هذا تدخال. تحتاجه حركة فتح في هذه المرحلة

فلسطيني عام، يخص الجميع، وال يخص أعضاء حركـة فـتح    وبموقعها النضالي والتاريخي، هي شأن
 .وسلبا على المسيرة الوطنية الفلسطينيةتشرذمها أمر ينعكس إيجابا  ووحدة فتح أو. فقط
بتفعيـل وإعـادة بنـاء     غياب الفعالية في التوجه نحو البند الذي يكمل الشراكة السياسية، والمتعلق :ثالثا

هذه المهمة، ولكن درجة االهتمام تبدو متدنيـة،   يسلم الجميع بضرورة إنجاز. منظمة التحرير الفلسطينية
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 لنية عن إرسال مبعوث إلى دمشق ليلتقي مع الفصائل الفدائية المتواجـدة ا وهي تكاد تقتصر على إعالن
فلـسطيني يتطلـع إلـى     ولكن إحياء منظمة التحرير هو أمر أكبر من ذلك، فهناك تحرك شعبي. هناك

مرحلة تمثيل الفصائل الفدائية، حـسب قاعـدة    ضرورة إحداث تغيير في بنية منظمة التحرير، ينقلها من
وهـذه مـسألة   . األعضاء، إلى مرحلة االنتخاب وتمثيل القوى االجتماعيـة  مرحلة تعيين، ومن )الكوتا(

تنظر إليهـا بالجديـة    تحتاج إلى رؤية عميقة ومستقبلية، ال يبدو حتى اآلن أن األطراف األساسية نوعية
ظمة التحريـر  تحسين أداء من"التنفيذية للمنظمة، دعوة لـ لقد ورد مثال في البيان األخير للجنة. المطلوبة
العديد مـن   مهمة ال ترقى أبدا إلى مستوى الطموح الذي تتطلع إليه" تحسين األداء" ومجرد". الفلسطينية

طبيعة النقاش الذي تشهده أوساط القـوى   القوى الفلسطينية الفاعلة، وهي مهمة بعيدة كل البعد عن إدراك
 .لة أساسية إلعادة بناء المنظمةنحو االنتخابات كوسي االجتماعية الفلسطينية، والتي تتطلع

أما . مكة المهمات الثالث، من شأنه أن يعمق مفهوم الشراكة السياسية الذي أنجزه اتفاق إن التصدي لهذه
إلى المساس به، عن قصد أو مـن   االبتعاد عنه فهو ابتعاد عن روح ومضمون هذا االتفاق، وربما يؤدي

 .دون قصد
  25/3/2007الشرق األوسط 
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 ماجد عزام  
حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي أعلن عن تشكيلها االسبوع الماضي ال تكرس أو تترجم مبدأ أو 
مفهوم الشراكة السياسية الجدية والفعالة وألول مرة منذ فترة طويلة على الساحة الفلسطينية بل أنها في 

أعمم تغلب الشروع في العمل في تأسيس السلطة الفلسطينية الثانية التي ستمثل نقطة فارقة سياق أشمل و
ومفصلية في التاريخ الفلسطيني كونها ستحدد وجهة لسير المقاومة إما تحقيق األهداف الوطنية في إقامة 

ضية  مع حل عادل لق1967 حزيران 5دولة فلسطينية كاملة السيادة عاصمتها القدس ضمن حدود 
 أو انهيار السلطة الفلسطينية بالكامل وعودة األمور إلى نقطة الصفر 194الالجئين على أساس القرار 

 .ليس في فلسطين فقط بل في عموم المنطقة أيضا
 أي صباح اليوم التالي لالنتخابات التشريعية 2006صباح السادس والعشرين من كانون ثاني يناير 

يني صراحة عن انهاء وطي صفحة السلطة الفلسطينية األولى، والرغبة الفلسطينية أعلن الشعب الفلسط
في االنتقال وبشكل شفاف وديموقراطي إلى السلطة الثانية، من نافل القول اإلشارة إلى أن ثمة جهات 
عديدة على الساحة الفلسطينية لم تفهم المغزى االستراتيجي لنتائج االنتخابات واألخطر من ذلك أن ثمة 

علة ومؤثرة على الساحة الفلسطينية فهمت ذلك المغرى ولكنها عملت بقوة لمنع تكريسه بشكل جهات فا
ملموس على أرض الواقع ولو بثمن االقتتال الداخلي والحرب األهلية ولكن بغض النظر عن التفاصيل 

لتذكير فإن فقد انتصرت في النهاية إرادة الشعب الفلسطيني كما عبر عنها في انتخابات يناير الماضي ول
السلطة األولى التي امتدت من بداية التسعينات إلى منتصف العقد األول من القرن الواحد والعشرين أي 
لمدة خمسة عشر سنة تقريبا حملت وتضمنت كل األمور السيئة والكارثية التي يمكن أن تحدث ألي 

عام وأسوأ من ذلك االستقواء بالعدو مجتمع في العالممزيج من الفساد والتسلط والديكتاتورية وهدر المال ال
والخارج على الداخل وإدارة مفاوضات أو اتصاالت سياسية معه كانت أقرب إلى االستسالم والتنازل أو 

 .حتى السمسرة أحيانا لتحقيق بعض األهداف الشخصية والفئوية
 في المجال لألمانة يجب التنويه إلى ما قام به الرئيس ياسر عرفات في أواخر عهده من خطوات

السياسي لوقف مهزلة مسلسل التنازالت وهذا األمر أدى في الحقيقة إلى القرار االسرائيلي الواضح 
المعالم باغتياله ولكنه أدى أيضا إلى تهيئة الظروف والبيئة الفلسطينية لالنتقال نحو مرحلة مغايرة تماما 

 .أي إلى السلطة الفلسطينية الثانية



  

  

 
 

  

            28 ص                                    671:                                 العدد25/3/2007 األحد: التاريخ

 الشعب الفلسطيني مغايرة ومناقضة للسلطة األولى في كل شيء خالية من الفوضى السلطة الثانية أرادها
والفساد والمحسوبية وهدر المال العام، وخالية من التفاوض المخجل والمذل مع اسرائيل واالنحدار من 
ة تنازل إلى آخر واألهم أنها خالية من االستئثار والتفرد بالمسؤولية والقرار لصالح الشراكة الجدي

 .والفعالة في إدارة الشأن العام سواء في بعده الداخلي أو الخارجي
المخاض كان مؤلما وطوال عام حاول فلسطينيون وعرب وأجانب الوقوف في وجه مد التاريخ التغييري 
وتعرض الشعب الفلسطيني ألقسى وأبشع أشكال الحصار والضغط واالبتزاز للخضوع والتنازل وعندما 

 ينزلق نحو حرب أهلية ال تبقى وال تذر من المشروع الوطني وترتد سلبا على المحيط تبين أن الوضع قد
الجيوبولوتيكي العربي واالسالمي راجع كثيرون فلسطينيون وعرب أنفسهم وهذه المرجعة عبرت عن 

 .يةنفسها في اتفاق مكة ثم حكومة الوحدة الوطنية األولى التي تدشن وتكرس عهد السلطة الفلسطينية الثان
فيما يتعلق بحكومة الوحدة يمكن االشارة باختصار ولكن بتركيز إلى أن البرنامج السياسي جاء وكما 
أشارت دائرة األبحاث في وزارة الخارجية االسرائيلية أكثر تصلبا وجذرية ووضوحا من اتفاق مكة، 

حق الشعب حتما وقطعا فالمقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته األعراف والمواثيق الدولية، ومن 
الدفاع عن نفسه في وجه االحتالل البشع والبغيض، ووقف المقاومة لن يتم إال بزوال االحتالل نهائيا 

 .بكافة مظاهره وتجلياته
أما التهدئة فهي شيء آخر الوصول إليها مرتبط بالتوافق الفلسطيني وليس باإلكراه على أن تكون شاملة 

 .قف كل االجراءات االحتاللية القمعية والتوسعيةمتبادلة متزامنة ومرتبطة بو
من جهة اخرى فإن حق التفاوض واالتصاالت السياسية مكفول ومحفوظ كما أشارت وثيقة الوفاق 

 لمنظمة التحرير ورئيس ورئاسة السلطة غير أن هذا الحق يجب أن يؤخذ على قاعدة التمسك –الوطني 
مطلق حيث ينبغي الرجوع للمؤسسات الشرعية والدستورية باألهداف الوطنية وتحقيقها، وهو ليس حق 

سواء على الديموقراطية والشفافية أو حتى للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج إلبداء رأيه والحسم في 
 .أي اتفاق نهائي ومصيري قد يتم التوصل إليه عبر التفاوض
لشق األمني أو االقتصادي االجتماعي حيث طبعا يجب التنويه واإلشارة كذلك بالبنود الداخلية سواء في ا

التأكيد على محاربة الفوضى األمنية وإعادة تشكيل األجهزة األمنية وفق أسس وطنية ومهنية ووقف كل 
أشكال المحسوبية والفساد وهدر المال العام وإعادة االعتبار للمساواة وتكافؤ الفرص وترسيخ العدالة 

 .االجتماعية
يجابية وذات المغزى المرحلي واالستراتيجي ال تعفى من اإلشارة إلى أن حكومة المعطيات السابقة اال

الوحدة الوطنية تمثل خطوة مهمة وجوهرية نحو الشراكة السياسية الجدية والفعالة إال أن ثمة فصائل 
وقوى مهمة ومؤثرة غير ممثلة في الحكومة مثل الجهاد االسالمي والجبهة الشعبية كما أن الشراكة ال 
تكتمل إال إلعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وشفافة ونزيهة، السلطة الفلسطينية 
الثانية يفترض أن تكون مدخل مفصلي هام لتحقيق األهداف الوطنية في السيادة والحرية واالستقالل، 

 غير صائب وسيترك منظمة التحرير هي مرحلة وسيطة ومركزية في هذا السيناريو والقفز عنها سيكون
 .حتما أثارا ضارة على اآلمال والطموحات الوطنية الفلسطينية

  24/3/2007وكالة معا 
  

  لماذا اعترفت حماس باالتفاقيات االسرائيلية؟ .63
  عرفات حجازي

ال ادري لماذا اعترفت حكومة الوحدة الوطنية التي هي بالفعل حكومة االغلبية من حماس وبرلمان 
ي ان اي قرار ال توافق عليه وترضى عنه حماس اليمكن ان يصبح امراً قائماً فال االغلبية من حماس ا

ادري لماذا اعترفت الحكومة التي يرأسها احد قادة حماس باالتفاقات التي عقدتها السلطة الفلسطينية مع 
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غم من اسرائيل منذ اوسلو الى ماقبل فوز حماس بانتخابات المجلس التشريعي ولم تعترف باسرائيل بالر
   .أن االعتراف باالتفاقات هو االخطر وهو الممنوع؟

وجاء اعتراف حماس باالتفاقيات من خالل الحكومة التي اليمكن ان يجري الموافقة على نقطة او فاصلة 
او عالمة استفهام في بيانها الوزاري الذي القاه احد ابرز قادة حماس وهو رئيس الوزراء السيد اسماعيل 

افقة الجماعية لحركة حماس التي لم نسمع اي رفض او تحفظ على كلمة من البيان هنية اال بالمو
الوزاري الذي جاء فجأة ومباشرة بعد العودة من مكة التي جرى التفاهم في رحابها ولم يعلن فيما اذا 
 كانت موافقة حماس على المعاهدات واالتفاقيات التي ابرمتها السلطة الفلسطينية مع اسرائيل قد جرت
بعد ان درست وناقشت حماس مضمون هذه االتفاقات او على االقل استطاعت االطالع على عناوينها او 

 وعلى ذمة الموقعين - شيلة بيلة -حتى انها عرفت عددها او ان القضية مثل كل القضايا اخذت 
  ..االصليين

غيرة وكبيرة في الشأن ولكن هل كانت حماس وفيها الخيرة من السياسيين والمحللين والمتابعين لكل ص
الفلسطيني هل تابعوا كيف كانت تجري المفاوضات وكيف يجري توقيع االتفاقات وكيف كان مصير 

   .محاوالت الحرص على الحقوق الفلسطينية؟
ولو اخذنا واحدة من االتفاقات حول اخطر قضايا الفلسطينيين والعرب والمسلمين والموحدين في الدنيا 

يل التي جرى تحويلها الى مدينة يهودية والى قضية الحرم االبراهيمي الشريف وهي قضية مدينة الخل
الذي سجل بادرة تحويل اول مسجد في تاريخ االسالم الى كنيس عندما جرت مفاوضات طابا عام 

 التي صدرت في ثالثمائة صفحة لم ينشر منها غير عشر صفحات ولم تعرض ال على حكومة 1994
ال يعرف عنها حتى االن كل الشعب الفلسطيني شيئاً ألنها مثل بقية االتفاقات وال على مجلس تشريعي و

  . مع اسرائيل معظمها كانت سرية
  كيف جرى تهويد الخليل؟

وعندما استدعى المغفور له الملك حسين اعضاء لجنة مساندة الشعب الفلسطيني في الخليل وطلب منهم 
ل كما كانوا يذكرون في المهرجانات الشعبية التي كانوا اعطاء الدليل على انه جرى تهويد مدينة الخلي

يقيمونها فطلب مني االخوة اعضاء لجنة المساندة الحديث فقلت لجاللته ان االتفاقية تضمنتها ثالثمائة 
صفحة من القطع الكبير لم يذكر فيها اسم مدينة الخليل في الحديث عن المدينة االصلية المؤلفة من سبع 

اما الحرم االبراهيمي " .. االحياء اليهودية"بدل اسم الخليل بتسمية جديدة مهينة وهي عشرة حارة واست
الشريف الذي يعتبر من اقدم مساجد المسلمين في العالم والذي اكد كل خبراء وعلماء اآلثار اليهود 

ع اآلذان فيه واالجانب بأنهم لم يجدوا اي أثر لليهود بما يدل على عالقته بالتاريخ العبري ولقد جرى من
ووضعوه تحت السيطرة االسرائيلية وجرى اعتبار ستين بالمئة من مساحته الرئيسية بأنه كنيس لليهود 
تقام فيه صلواتهم فقط ويمنع على اي مسلم الوصول اليه ، اما االربعون بالمئة من مساحته المتبقية فقد 

صالة فيه في االوقات التي يحددها لهم ، للمسلمين بال" السماح"صدر قرار يعطي الحاكم االسرائيلي حق 
اما بقية االوقات فانه يتحول الى مرتع للرقص واقامة الحفالت مع العلم ان المستوطنين اليهود في الخليل 
ال يتجاوز عددهم في الليل عن مائة مستوطن ، اما في النهار فيأتون من المستوطنات المحيطة للعمل او 

  .ثالثمائة آخرينللدراسة فيبلغ عددهم حوالي 
 جنديا من الجيش االسرائيلي لحراسة هؤالء االوغاد وهي قوة حراسة تزيد 1650وقد جرى تخصيص 

عن كل مراكز الحراسة في كافة االراضي الفلسطينية ، ومع كل هذا فان اتفاقية طابا البالغ عدد 
  ..يف بل استبدل بمقبرة ماكفيالصفحاتها ثالثمائة صفحة لم يذكر فيها مطلقاً اسم الحرم االبراهيمي الشر

 2435حوالي اربعين الف خليلي يملكون " اليهودية"وكان يعيش في احياء الخليل التي يسمونها اليوم 
 مسجداً وليس فيها كنيس واحد ، وألن المستوطنين هم من جماعة كهاناحي 33منزالً ومتجراً وفيها 
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العرب في محاولة الجبارهم على مغادرة بيوتهم االرهابية فان مهمتهم كانت االعتداء على السكان 
  .ومتاجرهم لالستيالء عليها كما حدث فعالً في كثير من الحاالت وكما يحدث حتى اليوم 

  مفاوضات طابا؟، 
اما كيف جرت عملية التفاوض في طابا التي اصبحت بعدها مدينة الخليل التي تعتبر اقدم مدينة عربية 

 قبل الميالد اي بعد بناء مدينة صوعن التي بناها الفراعنة 3500انيين عام جرى بناؤها على ايدي الكنع
وهي كذلك اول مدينة .. وقد جرى ذلك قبل ان تخلق الديانة اليهودية وقبل ان يسمع العالم بالعبرانية

يته اسالمية خارج البالد الحجازية وكان الرسول محمد عليه الصالة والسالم قد انطاها لتميم الداري ولذر
  .من بعده قبل ان تبدأ الفتوحات االسالمية 

اما وفد السلطة الفلسطينية الذي فاوض االسرائيليين في طابا وتنازل عن مدينة الخليل فهو مؤلف من 
احد عشر عضواً ليس بينهم واحد من اهل الخليل او من الذين عرفوا تاريخ الخليل او من الذين زاروا 

مها الى مدينتين االولى المقدسة و كيف كانت من نصيب المائة مستوطن المدينة وعرفوا كيف جرى تقسي
اما بقية سكان الخليل فقد اصبحت مدينتهم هي التوسعات والكرومات والجبال المحيطة بالمدينة 

  .التاريخية
والمعروف ان رئيس الوفد االسرائيلي للمفاوضات الجنرال امنون شاحك اعترف بأنه اضطر لزيارة 

 مرة بينما اعترف رئيس المفوضات في الجانب الفلسطيني بانه لم يعرف 25ناء المفاوضات الخليل اث
مدينة الخليل من قبل ولم يتفقد االحياء العربية التي اصبحت يهودية من اجل خاطر مئة مستوطن ولم 

  يشفع لها وجود ثالثة وثالثين مسجداً في مختلف احيائها، ،
  اتفاقيات سرية؟ 
ولسهولة حصول االسرائيليين على توقيع اتفاقيات اليعلم بمضمونها المفاوض الفلسطيني واالهم من ذلك 

فقد جرى توقيع اتفاقية سرية اخرى وهي اتفاقية الطرق االلتفافية التي اخترقت كل احياء مدينة الخليل 
  .وربطتها بمستوطنة كريات اربع التي يؤهلونها للسيطرة على كل المنطقة 

لسرية الثالثة التي فرضها بنيامين نتنياهو عندما قام بتشكيل حكومته بأن اعتبر اسحق رابين اما االتفاقية ا
الذي قام بتحويل المدينة االسالمية الى احياء يهودية ليس اشطر منه فقد ابرم هو اآلخر اتفاقاً مع السلطة 

لجبال المحيطة في بالخليل وكان ابرز ما فيه انه جاء الى ا" اتفاق الخليل"الفلسطينية اطلق عليه اسم 
واختار قمم تلك الجبال واعلنها اماكن مقدسة لليهود حتى تصبح هذه االماكن في المستقبل قواعد للقوات 
  . االسرائيلية تعمل على طرد سكانها منها كما يفعلون اليوم في االحياء القديمة والمحيطة بالحرم الشريف

  كيف تجري المفوضات؟ 
شير مدير مكتب رئيس الوزراء ايهود باراك عضو وفد المفاوضات االسرائيلي ان اكد المحامي غلعاد 

اتفاقية اوسلو ابرز مافيها انها مكنت اسرائيل من مواصلة زرع المستوطنات في كافة االراضي 
وقال ايضاً ان من اهم مااستفادت منه اسرائيل ان المفاوضين الفلسطينيين العشرة الذين كان قد .. المحتلة

تارهم رئيسهم ياسر عرفات كان بينهم نزاع وصراع مستمر وكانت تسري بينهم كراهية شخصية حتى اخ
  .ان بعضهم لم يكن يتكلم مع اآلخرين

وقال ان المفاوض الفلسطيني كان يتلقى االهانة اما من بعضهم بعضاً او من الجانب االسرائيلي او 
 -عندما جرى في القاهرة توقيع اتفاقية غزة  1994 آب 4االمريكي ولعل ابرز االهانات كانت يوم 

اريحا في احتفال رسمي كبير حضره بعض رؤساء الدول والشخصيات العالمية وقد شاهد مراسيم 
االحتفال عبر الفضائيات ماليين المشاهدين وعندما توجه المرحوم ياسر عرفات نحو المنصة امام 

ا جلس على مقعده من اجل توقيع االتفاقية وشاهد المحتفلين والمشاهدين في شتى انحاء العالم وعندم
كومة من االوراق والخرائط لم يشهدها من قبل القي بالقلم ورفض التوقيع امام ذهول اسحق رابين وهو 
يتميز غيظاً مما دفع شخصية كبيرة ان تقدمت نحو الرمز ياسر عرفات وقادته خلف الستارة وانهالت 
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رته تحت التهديد بأن يعود لتوقيع كل االتفاقات،، ويقول المحامي غلعاد شير عليه سباباً بذيئاً مهيناً واجب
ان هذه الحادثة جعلت المفاوضين يقبلون االهانات حتى انهم كانوا يقولون ان المفاوض الفلسطيني كان 
باستمرار شديد االعياء بسبب الشعور باالهانة خاصة خالل السنوات الثالث التي عايشوا فيها حكومة 

تنياهو وكان المفاوضون الفلسطينيون قد بعثوا رسالة لباراك ابدوا فيها استعدادهم للتوصل الى اتفاق ن
محسن بالنسبة السرائيل شريطة ان يتم ذلك بالتنسيق معهم والحفاظ على كرامتهم وعبر محادثات مباشرة 

د مدير مكتب باراك ويؤك.. ما بين الزعيمين وليس كامالء من قبل محتل على من هو تحت االحتالل
  ايضاً ان هؤالء المفاوضين تحدثوا عن اهمية بناء قناة سرية وامنية كما كان ذلك في عهد اسحق رابين،،

  حصلت اسرائيل على السالم، 
في صحيفة لوموند ديبلوماتك ان اسرائيل حصلت " االن غريش"ولهذه االسباب نشر المعلق السياسي 

وهي استطاعت ان تجعل المقاومة في نظر العالم ارهاباً واستمرت على السالم دون ان تدفع اي ثمن 
ببناء المستوطنات دون اعتراض من احد واهم من كل ذلك زاد قهر الشعب الفلسطيني وقد استطاعوا 

  ..رفع الحصار الذي كان مفروضاً على اسرائيل منذ تأسيسها فأصبح اليوم مفروضاً على الفلسطينيين
حماس قبل فوات األوان انها حتى لو اعترفت بإسرائيل علناً فان اسرائيل لن ترفع والذي البد ان تدركه 

الحصار عنها ألن االسرائيليين بالرغم من ان ايديهم ملطخة بدماء مئات االلوف من الفلسطينيين فانهم لن 
للدنيا يرضوا اال اذا اعلنت حماس دخولها بيت الطاعة وبيت الطاعة يعني ان تنسى حماس كل ماعلمته 

  من معاني الجهاد والمقاومة والسالح ،، 
  االعتراف بإسرائيل افضل،،

اسرائيل لم تكن حريصة على اعتراف حماس بها بقدر ما كانت بحاجة الى اعتراف حماس باالتفاقيات 
،، ولو قبلت حماس االعتراف بإسرائيل دون الموافقة على االتفاقات لكان ذلك افضل الف مرة 

 العودة عنه اما القبول باالتفاقيات فهو التنازل والتخلي عن كل شيء واعطاء اسرائيل فاالعتراف يمكن
 حتى اليوم التي شارك فيها االلوف 1948شرعية لم تستطع الحصول عليها بعمليات التنقيب منذ عام 

  من علماء اآلثار العالميين الذي اكدوا عدم وجود اي أثر لليهود في هذه البالد،، 
 امام اتفاقية طابا او اتفاقية الخليل وحدهما بل هناك اتفاقيات لها عالقة بالقدس والمقدسات ونحن النقف

وحائط البراق وكيف جرى نقل دوائر االوقاف االسالمية من القدس الى ابو ديس وهناك ما يتعلق بقبة 
ومياه البحر راحيل والبحر الميت وضم معظم اراضي اريحا واالغوار واراضي قطاع غزة الى اسرائيل 
  ..االبيض المتوسط االقليمية التي كانت المورد الرئيسي لصيادي االسماك في كافة انحاء القطاع

واألزمة الحقيقية التي يعاني منها المواطنون هي ان االتفاقيات التي وافقت عليها حماس جعلت سبعين 
ي عليها والذي يحتجز منها حتى بالمئة من موارد الجمارك الفلسطينية تحت سلطة االحتالل الذي يستول

اآلن اكثر من مليار دوالر باالضافة الى اكثر االتفاقيات إذالالً واهانة وهي ان يعيش شعب له وزراء 
وحكام وقوات منزوعة السالح وليس له معابر ارضية او جوية او بحرية وليس له سلطة على الحدود 

كيانات عندما دعا المرحوم ياسر عرفات رئيس دولة ومصادر المياه وال زال العالم يذكر فضيحة هذه ال
من جنوب شرقي اسيا لزيارة االراضي الفلسطينية واعلن رئيس الدولة ترحيبه بتلبية الدعوة فأعلن 
الناطق الرسمي االسرائيلي بأن على هذا الزائر الكبير ان يتوجه اوالً الى اقرب سفارة اسرائيلية ليحصل 

  الفلسطينية ،، " المملكة "منها على تأشيرة دخول الى
يا أخوتنا في حماس لكل شاطر غلطة ولكن الشاطر الحقيقي يستطيع تالفي هذه الغلطة اذا استمع لواحد 

السابق الذي قال في كتابه " :الشباك"من اكبر خبراء العدو الصهيوني وهو الجنرال يعقوب بري قائد 
 اليدع مجاالً للشك ان اتفاقات اوسلو لم تكن سوى ثبت بما": عاماً في الشباك" 29:الذي أصدره بعنوان

اتفاقات امنية مذلة للطرف الفلسطيني كان الغرض منها وقف االنتفاضة والمقاومة واعادة انتشار الجيش 
االسرائيلي لكي يبتعد عن المناطق المأهولة والمكتظة بالسكان وحتى يحل محله االالف من الشرطة 
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والمخابرات ولقد نشطت هذه االجهزة في قمع االنتفاضة الوطنية واالسالمية الفلسطينية واالمن الوقائي 
  ..وظنت السلطة الفلسطينية انها ستحصل مقابل ذلك من اسرائيل على موافقة اقامة الدولة

ولقد ضيع الفلسطينيون السنوات الطويلة وهم يعيشون في اوهام اقامة الدولة النهم لم يسمعوا نصيحة 
سنفاوض الفلسطينيين عشرين عاماً ولن نعطيهم : حقيقي اسحق شاميرالذي قال للعالمرجل اسرائيل ال

  ،، "شيئاً بل سنأخذ منهم كل شيء
فيا أخوتي في حماس لو كان من وراء اسرائيل غير القتل او االنتحار ما كانت تلك النهاية المأساوية 

 ولم يجد من يطلب بثأره ألن هذه هي للرجل الذي اصبح ذات يوم الرمز للشعب الفلسطيني ومات او قتل
  والوفاء،،.. فلسفة اوسلو التي تحرم االنسان حتى من مجرد االنسانية

  25/3/2007الدستور االردنية 
  

 أن تكون بداية حقيقية أو ال تكون: حكومة الوحدة الفلسطينية .64
 راسم المدهون

ياداتهم في التوصل إلى اتفاق مكة ال يخفي الفلسطينيون في الوطن والمنافي غبطتهم العارمة بنجاح ق
المكرمة أوال ومن بعده تشكيل حكومة الوحدة التي طال انتظارها والتي بذلت من أجلها جهود كبرى بل 
مفاوضات ماراثونية تخللت بعض مراحلها أسوأ اشتباكات مسلّحة بين الفصيلين الكبيرين فتح وحماس، 

ل الحوار كما لو أنه هدفهم باعتباره محطة استراحة حتى بات المواطنون العاديون يرغبون في أن يظ
 .تنتفي معها مخاطر الحرب األهلية

اليوم وقد صارت حكومة الوحدة الوطنية حقيقة قائمة بات لزاما على القوى الفلسطينية على اختالفها أن 
لى تشكيلها تنطلق نحو المرحلة القادمة من الفكرة الصحيحة، فكرة أن الحكومة واالتفاق الذي أوصل إ

ليس إال البداية نحو مراجعة ينبغي أن تكون شاملة، واألهم أن تكون جذرية ال تستهدف ترقيع ما هو قائم 
ألن ما هو قائم هو أسباب األزمة وعوامل استمرارها وقابليتها الدائمة لالنفجار وإعاقة الحركة االيجابية 

ا يصعد إلى الذهن هنا هو األمن واألجهزة أول م. من أجل تحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني
األمنية وحالة الفلتان التي تعيشها مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والتي صارت خالل السنوات الفائتة 
العنوان األبرز لحياة المواطنين والسبب األوضح لقلقهم وتعقيد أوجه حياتهم االقتصادية والتعليمية ، بل 

 .نهم وقراهم ومخيماتهموإمكانية تنقلهم داخل مد
كثير من شكاوى حركة حماس من خراب األجهزة األمنية وحاجتها إلى التخلّص من بنية اللون الواحد 
كانت شكاوى صحيحة ومحقّة، غير أن الحل لم يكن مطلقا في الوسيلة التي اعتمدتها حماس ووزير 

ألجهزة األمنية لتأسيس أجهزة أمنية داخليتها سعيد صيام والتي انطلقت من فكرة اللون الفتحاوي في ا
موازية ولكن من لون واحد حمساوي صار على أرض الواقع إضافة جديدة للخراب األمني وسببا آخر 

 .لالقتتال
الحالة الفلسطينية الراهنة وقد أصبحت على سكة العمل الجماعي تتطلب أن تستجيب القوى الوطنية على 

ها وأكثرها إلحاحا تصليب بنية المؤسسات بل خلق مؤسسات فعلية اختالفها الستحقاقات الجماعية وأبرز
ال يجوز في . ابتداء من وطنية الوظائف مرورا بإعادة النظر في حالة االستقطاب الثنائي في المجتمع

ظل الظروف العصيبة التي يعيشها الناس أن تستمر ثنائية الفصيلين الكبيرين في التعليم العالي كما نشاهد 
ث جامعات تابعة لفتح وأخرى لحماس بل مساجد تابعة لفتح وأخرى لحماس وكل مسجد منها اليوم حي

يرفع علم فصيله على واجهته، وصوال إلى ديمقراطية حقيقية للتعليم ال تكون المناهج التعليمية خاللها 
" طيرقول يا "تحت رحمة الفتاوى الطارئة لهذا المسؤول الحزبي أو ذاك، كما كان الحال مع كتاب 

 .والهمروجة التي عاشها بسبب رؤية إيديولوجية لوزير التربية والتعليم العالي
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على العكس من الصراعات الحادة حول مناصب وزراء الداخلية والخارجية كان ينبغي تركيز النقاش 
غ حين بل إننا ال نبال. على شخص من يتسلم حقيبة التربية والتعليم العالي والتي نعتقد أنها أكثر أهمية

نقول إنها المدرسة التي تستطيع أن تؤسس للفكر الديمقراطي والتربية المتسامحة وثقافة تبادل السلطة 
 .بدال من ثقافة الحزبية األحادية والمدمرة التي سادت الساحة وال تزال

هذه المهمات تتطلب بداية وضع الحدود الواضحة بين عملي الرئاسة والحكومة ، ذلك أن جزءا مهما 
كبيرا من توترات الشهور الماضية نشأ بسبب إصرار الحكومة على إلغاء صالحيات الرئيس انطالقا و

من فكرة أنها حكومة منتخبة ودون تذكر أن الرئيس هو منتخب أيضاً ومن الشعب مباشرة، وهي حالة 
 أمكن رؤية مخاطرها بوضوح صارخ في الهجوم على ماقيل يومها إنه شاحنات تنقل أسلحة لحرس

 .الرئاسة ارتأت الحكومة أن من حقها إخضاعها للتفتيش بل والمصادرة
في جانب آخر تتطلب المرحلة القادمة إعادة النظر جذريا في الحريات اإلعالمية وإخضاع الوسائل 
اإلعالمية المختلفة لسيادة القانون بدال من حالة الفوضى القائمة والتي تسمح بوجود وسائل إعالمية 

هذا . ية ومسموعة تمارس التحريض بل التخوين والتكفير تحت يافطة التعددية وحرية الرأيمكتوبة ومرئ
الواقع اإلعالمي الشاذ يستدعي بالضرورة الواقع المأساوي الذي تعيشه معظم المساجد والذي يتطلب 

امها في سياسة جديدة تعمل على النأي بدور العبادة عن الحزبية واإليديولوجيات الحزبية وتحظر استخد
فالمساجد ال يجوز أن تكون طرفا في الشؤون الدنيوية وال . الصراعات السياسية بين القوى المختلفة

ينبغي استخدامها لتكفير هذه القوة السياسية أو تلك كما رأينا، مثلما ال يصح أن تكون مواقع للدعاية 
 .االنتخابية والحزبية مهما كان من يقف وراءها

ذلك أن .  مسائل كثيرة ال يجوز أن يستمر تأجيلها بحجة االنشغال بالهم السياسينقول ذلك وفي البال
تصليب البنية المجتمعية ووضعها على السكة الصحيحة شرط ال بد منه لضمان مسيرة سياسية فاعلة 
وحيوية وقادرة على تحقيق األهداف الكبرى التي ال يمكن لها أن تتحقق من خالل مؤسسات أحادية 

 .تستبعد من صفوفها قطاعات جماهيرية بذريعة عدم انتمائها لهذا الحزب أو ذاكالتكوين 
لقد صار الجميع في بوتقة الحكومة الواحدة، حتى أولئك الذين لم يشاركوا في الحكومة ولم يتسلموا 

ذلك يعني بالضرورة االنطالق إلى المهمة الكبرى، مهمة إعادة تفعيل منظمة التحرير . حقائب وزارية
فلسطينية بدءا بإدخال الفصائل التي ال تزال خارجها إلى إجراء انتخابات المجلس الوطني الجديد في ال

فلسطين والشتات من أجل إقامة مؤسسة تشريعية تكون قادرة على تقرير السياسات العامة والرئيسية 
 .للمراحل القادمة من كفاح الفلسطينيين من أجل بناء دولتهم المستقلة

نظمة التحرير فنعني بذلك إعادة الدور المفقود لخمسة ماليين فلسطيني يعيشون في الدول نتحدث عن م
العربية وبلدان الشتات وهم مجموع هام ال تمثله السلطة الوطنية بل تمثله منظمة التحرير التي هي 

ت أية وحدها القادرة على التواصل معه ومنحه دوره الحقيقي وفعله اليومي الذي ال يجوز تعطيله تح
 .ذريعة

لقد مضت سنوات طويلة أصبحت خاللها مؤسسات المنظمة في الخارج مجرد هياكل فارغة ال تمارس 
عمال حقيقيا أو مؤثرا وهي تحتاج إلى إعادة تأسيس كما إلى إعادة تشغيل وتحتاج إلى ضخ الدماء الشابة 

 .فيها كي تقدر على مواكبة الحياة الجديدة بكل اشكالها
رحلة القادمة بما فيها من استحقاقات وعلى رأسها فك الحصار الظالم، تتطلب أن تأخذ القوى اعتقد أن الم

المختلفة على عاتقها مهمة العمل الجاد والدؤوب والذي لن يغفر الشعب ألحد أن يتقاعس عنه تحت أية 
 .حجة أو ذريعة

  25/3/2007المستقبل 
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  التحديات أمام قمة الرياض .65
  رشيد قويدر

ل كبيرة وربما غير مسبوقة على القمة العربية المقرر عقدها في الرياض االسبوع المقبل، تُعقد آما
وتعلق عليها . فأمامها العديد من التحديات وملفات األزمات التي تعصف بالمنطقة العربية واإلقليمية

عالجة اآلمال في نقل الواقع العربي إلى حالة نوعية أخرى، من منظور استخالص دروس الماضي، وم
 العربية، وتطوير سياسات نابعة من مفهوم المسؤولية العربية الجامعة، المستندة -االختالالت العربية 

أي أن القمة فرصة مفصلية . إلى قراءة سليمة للمرحلة والواقع وتداخالته، ووسائل المعالجة واإلمكانات
مبادرة عبر سياسة عربية منسقة أمام العرب، كي يلتفتوا إلى مصالحهم المشتركة، ويأخذوا زمام ال

  .وموحدة
واآلمال أيضاً في نظر الشعوب العربية، هي دليل واضح على تنامي الدور الذي تلعبه المملكة العربية 
السعودية، في إطار المنطقة اإلقليمية والسياسة الدولية، واستثمار مكانتها في العالمين العربي واإلسالمي، 

تربطها بالعالم، وسياسة االتزان والثقل السياسي واالقتصادي، وما تشهده من وعالقاتها المتمّيزة التي 
  . العربية، وفي بؤر األزمات المؤثرة-دور متناٍم في التوفيق في القضايا العربية 

في مكة، تحت رعاية " حماس"و " فتح"عشية القمة برز متغير مهم وجوهري في فلسطين، بعد اتفاق 
ي أفضى إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، تعبيراً عن نضج الرعاية القيادة السعودية، والذ

ورؤيتها االستراتيجية، بالتركيز على أدوات المعركة المستقبلية، والمجتمع الفلسطيني في أمس الحاجة 
 دروس في الحكمة. لها، عبر الوحدة الوطنية بديالً من الصراع الداخلي المدمر للقضية الفلسطينية

وفي المسلمات . والعقالنية وفضاء خبرة رئيسي للدور الهادئ والحيوي في حل االضطرابات الداخلية
السياسية العربية في الصراع تمثل القضية الفلسطينية أساس المواجهة، فقد طرح اتفاق مكة خيارات 

  . الفلسطينية-جديدة، منها تقليص كبير لهامش اللعب على الخالفات الفلسطينية 
طلوب عربياً كسر الحصار المضروب على الفلسطينيين، حصار التجويع واإلذالل، والتأكيد على الم

لقد سبق أن اعلنت . ، باعتبارها اآلن جوهر التحديات2002المبادرة العربية للسالم في قمة بيروت 
ظرها ال يمكن أن وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني تحفظاتها على المبادرة العربية، إذ انها في ن

. تشكل أرضية للسالم مع الدول العربية، ثم أكدت أن المبادرة العربية غير مقبولة في شكلها الحالي
وبشأن الدولة الفلسطينية اعتبرت أن مسألة حدود الدولة المستقبلية تطرح إشكاالً بالنسبة إلى إسرائيل، 

، ولم 1967 لم تكن هناك دولة فلسطينية قبل فهي يجب أن تناقش في إطار المحادثات المستقبلية، ألنه
  .تكن الضفة الغربية وقطاع غزة مترابطتن، فاألولى كانت جزءاً من األردن، والثاني من مصر

لقد أكدت الجامعة العربية، في ختام االجتماع الدوري لوزراء الخارجية العرب األخير بالقاهرة، وبلسان 
 العربية تعبر عن إجماع عربي، وال سبيل إلى إعادة النظر في إن المبادرة: أمينها العام عمرو موسى

مضمونها أو صياغتها، خصوصاً أننا فهمنا أن فكرة التعديل هي إلغاء اإلشارة إلى االنسحاب إلى حدود 
  .، وإلغاء البند الخاص بالالجئين الفلسطينيين1967) يونيو(الرابع من حزيران 

الع مثلث األزمات، ثمة تغيرات تلوح في األفق، في العديد من فضالً عن االنجاز الفلسطيني أحد أض
ويشهد لبنان ديبلوماسية سعودية ملموسة نشطة . مصادر مشكالت التضامن العربي، باتجاه لبنان والعراق

وبالنظر . وهادئة لتجنب االنزالق، ونحو فعالية استعادة الوحدة الوطنية وإخراج لبنان من أزمته السياسية
الطوائف في العراق ومخاطرها على الكفاح من أجل االستقالل والتحرر، ومخاطر تأثيراتها إلى حرب 

في التشظي والتفتيت وامتداداتها في المنطقة، يغدو العمل الدؤوب والمتراكم في األولوية، من خالل 
نقاذه، العمل على تهدئة األوضاع الداخلية إلخراج العراق من أزمته، وأن تتجه اإلرادة العربية إل

والمساعدة على صيغة تسوية لوقف الحرب األهلية، بالتعاون إقليمياً مع تركيا وإيران والدول العربية، 
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وبما للرياض من عالقات دولية مع عواصم الدول الكبرى والفاعلة، ومن ثم العمل على جدولة انسحاب 
  .نتمائه العربيالقوات األميركية منه، والتأكيد على مفهوم المواطنة في العراق، وا

وبإدراك طبيعة التحديات الخارجية الوافدة، والتنبؤ باالزمات ذات األثر الكبير على المنطقة العربية، 
" جراحية"يبرز الملف النووي اإليراني، وفي سياق التهديد بسبب ملفها النووي، بتوجيه ضربة تسمى 

قة، سواء كانت محتومة ال مهرب للمنشآت النووية، تفضي إلى مخاطر نشوب حرب جديدة في المنط
منها أو غير ذلك، من حيث نتائجها المدمرة على االستقرار، فإن على صناع السياسات والقرارات في 

لقد سبق . الواليات المتحدة لعب دور إيجابي بناء في حفز االستقرار، والتقدم االقتصادي في هذه المنطقة
سلحة الدمار الشامل، بما فيه الملف النووي اإلسرائيلي أن أكد العرب على مطلب إخالء المنطقة من أ

فاألمر يستدعي مجدداً بناء معادلة سياسية عربية موحدة تجاه . سواء بسواء، وقدموا مبادرات بهذا الشأن
  .القضايا المصيرية المثارة

 محتومة ال إن المعضالت المثارة هي عربية أوالً، ما يحتم على العرب حلها بأنفسهم، فهي ليست أزمات
ففي هذه الحال فإن مفاقمة مخاطرها المترابطة، هو . مهرب منها، يجري االكتفاء بالنظر إليها عن كثب

حيث ال توجد أزمة . ما ينقلها من أزمة محلية، ويجعل منها مشكلة دولية، حينها تكون ذات أثر كبير
اث ودرء حدوثها وأسبابها، وقراءة مفاجئة ال يمكن التنبؤ بها وتحليلها، حين يجري التجاوب مع األحد

  .دالالتها وسياقها األوسع إن وقعت
 العربية المستقرة -تُعقد قمة الرياض، وتُعقد عليها آمال كبيرة، في استعادة منظومة العالقات العربية 

مة، والمنتظمة، التي تبدأ أوالً بالتزام الدول العربية بالقرارات والتعهدات الجماعية التي تؤخذ في الق
التزاماً ال غنى عنه لبناء التضامن العربي، طالما أن القرارات لم تفرض أو تملى، بل جاءت خدمةً 
للمصلحة العربية مجتمعة، وطالما أن التضامن ليس ماهية واهنة غامضة، بقدر ما هو تصميم للعالقات 

  .واالعتماد المتبادل
 كاتب فلسطيني

  25/3/2007 الحياة
  

  ن التاريخيةحق العودة روح فلسطي .66
  الياس سّحاب

هناك مشكلة كبرى حقيقية في سلسلة التنازالت التي مارستها بعض الدول العربية من جهـة، ومنظمـة                 
، خاصـة فـي المحطـات       "اإلسرائيلي "-التحرير الفلسطينية من جهة ثانية، في مسيرة الصراع العربي        

 كامب ديفيد، وتوقيع االردن التفاقيـة وادي        األساسية لهذه التنازالت، المتمثلة في توقيع مصر التفاقيات       
عربة، وجلسات المجلس الوطني الفلسطيني التي اتخذت فيها قرارات تعديل ميثـاق منظمـة التحريـر،                

  .وتوجت بالتوقيع الفلسطيني السري على اتفاقية أوسلو
ا كبيـرا بـدأ     المشكلة الكبرى في هذه التنازالت، بين مشكالت عديدة أخرى، أن اهتزازا كبيرا وتـشوش             

" إسـرائيل "كما تفعل   (يزحف على تحديد الخط الفاصل بين الثوابت التاريخية التي ال يجوز التنازل عنها              
، وبين المتغيرات التي يجوز في اي تحرك سياسي، أو مفاوضات، التنـازل             )أصال والحركة الصهيونية  

كز القرار العربية والفلـسطينية،     وال يقتصر هذا االهتزاز وهذا التشويش على مرا       . عنها أو عن بعضها   
إلى وعي وفكر الجماهير العربية، وحتى إلـى وجـدانها، وان           ) وهنا الطامة الكبرى  (لكنه يزحف تدرجا    

  . لم يبلغ غايته الكارثية أو طريق الالعودة) والحمد هللا(كان االهتزاز على هذا الصعيد بالذات 
ل لكل الثوابت التاريخية التي ال يجوز ألي مفـاوض          وبما ان هذه العجالة الصحافية ال تتسع لعرض شام        

واي ممارس سياسي العبث بها، مهما كانت الظروف، وعرض شامل آخر للمتغيرات التي يمكن للتحرك               
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السياسي التعاطي بها وفقا لتقلب الظروف، فإن هذه السطور مخصصة للتركيز على اكبر واخطر وأهـم                
  .هذه الثوابت، وهو حق العودة

 لهذا النقاش ليس نظريا أو عاطفيا، لكنه دافع سياسي، بعد ان اثبتت تحركات سياسية سابقة، اننـا                  والدافع
دخلنا دائرة احتمال التفريط بسهولة بهذا الحق التاريخي الثابت الذي ال يجوز التصرف به اصال، حتـى                 

 االوساط الفلـسطينية   وهو تفريط يجد صدى له واستعدادا جديا في بعض        . بمعايير القانون الدولي المجرد   
، وبعـض اوسـاط القـرار       )وثيقة جنيف مثال، والدعوات الصريحة لالكاديمي الفلسطيني سري نسيبة        (

، وتسهيال  "إسرائيل"العربية، التي بدأ بعضها، ومنذ مدة، يدعو علنا إلى التنازل عن حق العودة اغراء ل                
  .لالمور باتجاه حل سياسي ما

والتشويش المحبطين بهذه المسألة، ال بد من التطرق اليها، ولو بإيجاز، من            وحتى نخرج من دائرة البلبلة      
  .الصعيد الحقوقي، والصعيد التاريخي، والصعيد السياسي: أكثر من زاوية، وعلى أكثر من صعيد

  :الصعيد الحقوقي: أوال 
، "اإلسـرائيلي  "-لقد ثبت ان لقرارات األمم المتحدة في الصراعات الدولية، وبالذات في الصراع العربي            

كله قائم في التاريخ الحديث على أساس قـرار مـن           " اإلسرائيلية"أهمية قصوى، بدليل ان وجود الدولة       
صحيح أن القرار وحده لم يكن شرطا كافيـا لقيـام           . 181قرارات االمم المتحدة، هو قرار التقسيم الرقم        

وضعف أصـحاب   )  والصهيونية الدولية  المجتمع الدولي (، لو لم تدعمه قوة اصحاب المشروع        "إسرائيل"
، لكن تفاعل قوتهم مع ضعفنا لم يكن ليعطي ثماره الكاملة لو لم يقم على               )العرب والفلسطينيين (األرض  

  .أساس قرار التقسيم
هذه العالقة بين قوة التنفيذ وقوة القرار الدولي هي التي فهمها الطرف اآلخـر فـي الـصراع وأحـسن            

 وهي نفسها العالقة التي جهلها العرب وأهملوها إلى مدى بعيـد، فاعتقـدوا أن               استغاللها إلى آخر مدى،   
القوة االخالقية للقرار، كافية وحدها لصيانة الحق العربي، بمعزل عن ميزان القـوى بـين األطـراف                 

  .فلما فشلت هذه المعادلة العرجاء، فقدوا قدرتهم على التعامل مع القرارات الدولية. المتصارعة
) والفلسطينيين(بعد امتداد عمر الفشل العربي العام في الصراع ستين عاما تقريبا، فقد آن للعرب               لذلك، و 

 181: أن يعيدوا اكتشاف قيمة التمسك بالقرارين الدوليين األهم واالخطر في تاريخ القضية الفلـسطينية             
في أهمية تسبق أهميـة     ) حق الالجئين بالعودة  ( علما بأن االولويات السياسية تضع القرار الثاني         194و،

، بينما يتحول   )حق العودة (القرار األول، الذي يصبح بال قيمة نهائيا، اذا تخلينا عن حقنا في القرار الثاني               
إلى قرار واقعي قابل للتنفيـذ، اذا تمـسكنا بـالتطبيق           ) كما يبدو اآلن  (قرار التقسيم هذا من قرار خيالي       

  .194قرار الثاني العملي الكامل لحقوقنا التي يضمنها ال
  :الصعيد التاريخي: ثانيا 

كثيرا ما نستعيد في ذكرياتنا التاريخية أن دولة الصليبيين الفرنجة في فلسطين، قد زالت أخيرا، مع انهـا                  
لكن قلما ندرس اآلليات التاريخية لصعود وهبوط ثم زوال هـذه الدولـة الدخيلـة،               . عمرت مائتي عام  

علما بأن في صميم الدروس التاريخية التـي يدرسـها بعمـق    . المعاصرة" إسرائيل"الشبيهة كثيرا بدولة   
فـي سـكة    " إسـرائيل "هذه العبر، حتى ال تدخل      ) في الداخل والخارج  " (إسرائيل"المسؤولون عن دولة    

  .السيناريو القديم الذي دخلت فيه دولة الفرنجة إلى فلسطين، وصوال إلى نهايتها المعلومة
 التاريخية للدرس القديم، بقاء نسبة كبيرة جدا من سكان فلسطين األصليين على             إن من بين عشرات العبر    

  .ارضهم، حتى بعد أن أصبحت دولة للفرنجة، بالسيطرة العسكرية والتحوالت السياسية
صحيح أن ظروفا سياسية كثيرة وتحوالت كثيرة مرت على دولة الصليبيين في فلسطين، في داخلها وفي                

لدولي، لكن ثبات العالقة بين السكان األصليين وأرضهم، كان العنصر الثابت عبـر             محيطها اإلقليمي وا  
التحول، وكان في نهاية المطاف العنصر الثابت التي أتاح للفلسطينيين والعرب معهم، اإلفادة الكاملة من               

  .تحوالت العناصر المتحركة والمتغيرة في مسيرة دولة االحتالل الصليبي
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، على البحث في اي بند من بنود التسوية، عدا بنـد            "اإلسرائيلي"صرار األمريكي و  لهذا بالضبط، هذا اإل   
، ولهذا بالضبط، ال بد للفلسطينيين والعرب، مهما دفعتهم التحوالت السياسية إلى جوالت كر              "حق العودة "

التـي  وفر في التفاوض السياسي، أن يعتبروا حق العودة حجر الرحى في الثوابت التاريخية االساسـية                
يعتبر التنازل عنها، أو التالعب بها حتى، تنازال نهائيا عن القضية برمتها، أي عن فلسطين اوال، ثم عن                  

  .قدرتهم على ممارسة استقاللهم السياسي الحقيقي كأمة وكشعوب
  :الصعيد السياسي: ثالثا 

، "إسرائيل"األردن مع   يتضح من البندين السابقين، أن أضعف ما في اتفاقي السالم الموقعين من مصر ثم               
هو ان الدولة العربية الكبرى، والدولة العربية ذات الحدود األطول مع الكيان الـصيهوني، قـد منحتـا                  

ورقـة حـق العـودة      ) وال حتى نظرياً أو شفهياً    (ورقة االعتراف، دون أن تنتزعا منها عمليا        " إسرائيل"
 ثـم   1948ن كبيرتين عن أرضهم، في العامين       للفلسطينيين الذين شردتهم العمليات العسكرية في موجتي      

1967.  
أخيراً، قلما ينتبه العرب عموما، لقلة ما يمارس حكامهم عادة صـيانة وتقـديس الحقـوق االجتماعيـة                  
واإلنسانية العامة، أننا، حتى لو وضعنا جانبا كل القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، منذ العام               

، فإن شرعة حقوق اإلنسان ووثيقة حقوق الطفل، الصادرتين عن األمم المتحـدة،              وإلى يومنا هذا   1947
تضمنان لكل طفل يولد في العالم الحق في حيازة اسم وجنسية، ولكل إنسان حق العيش في البلـد الـذي                    

  .يولد فيه
وحيدة معهـا   كل هذه حقوق بديهية، وعليها اجماع دولي من الناحية القانونية واألخالقية، لكن مشكلتنا ال             

  .بها) وفلسطيني(أنها حقوق غير مدعومة بقوة تمسك عربي 
ومن . لقد مرت ستة عقود حتى اآلن على الصراع، وال أحد يمكنه التنبؤ بالمدة المتبقية من عمر الصراع                

المؤكد أن أمواجاً سياسية متالطمة ستظل تضرب ارض القضية وأفرقاءها، لذلك ال بد للعـرب مـن أن           
، والتشبث به كعنصر أساسي في تحديد مستقبل        "حق العودة "اً في طور الوعي الجماعي لقوة       يدخلوا أخير 

  .الصراع
فإن فلسطين عائدة اليهم    ") إسرائيل"حتى لو حمل قسم كبير منها اسم        (فإذا عاد الفلسطينيون إلى فلسطين      

 نهائيـا مـن فلـسطين،       أما إذا تم اقتالعهم   . بشكل أو آخر، طال الزمن أو قصر، ومهما تقلبت االحوال         
  .ففلسطين ذاهبة إلى األبد، في رحلة بال عودة

  25/3/2007الخليج اإلماراتية 
 

  من هو المحظوظ في غزة؟ .67
  ارنولد فيركن

عندما التقيت أم روبين، وهي أم فلسطينية لخمسة أطفال من بلدة بيت الهيا في قطاع غزة، قالت لي إنها 
والواقع أن . يعمل في إسرائيل مما وفر لألسرة دخال مستقرازوجها . ذات مرة اعتبرت نفسها محظوظة

الحياة كانت قد عادت لطبيعتها نسبيا، فاألطفال كانوا يذهبون إلى المدرسة، وبعد سداد جميع النفقات 
  .المنزلية كان يتوفر قدر كاف من المال يمكن إنفاقه لشراء حلي ذهبية في بعض المناسبات

إسرائيل معبر اريتز في وجه العمال الفلسطينيين متذرعة بدواع أمنية ولكن منذ خمس سنوات أغلقت 
ومنذ ذلك الوقت صارت الحياة سلسلة صعبة من . بعدما تعثرت عملية السالم مع الجانب الفلسطيني

  .المشقات
 عاما من العمر، إال أن اإلجهاد والقلق حفرا تجاعيد عديدة في وجهها 28وبالرغم من أنها لم تبلغ سوى 

وحتى . وبات زوجها بين صفوف العاطلين عن العمل والمحبطين الذين يتزايد عددهم في غزة. لشابا
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يتسنى لألسرة أن توفر طعامها على مدى السنوات الخمس الماضية، كان عليها أن تبيع ممتلكاتها ثم تنفق 
  .وأخيرا طرحت أم روبين حليها التي تعتز بها للبيع. مدخراتها

م روبين كل األموال المتحصلة من بيع الحلي لشراء بقرة، وبدأت مشروعا صغيرا وبذكاء، استخدمت أ
  .وبينما كانت الفكرة صائبة، إال أن التوقيت كان، لسوء الحظ، خاطئا. لمنتجات األلبان

وكان تكرار إغالق معبر كارني وهو أحد المعابر التجارية إلى غزة خالل العام الماضي يعني أن علف 
ولجأت ام روبين إلى االستدانة من أجل أن . كن متوفرا طول الوقت وتصاعدت أسعاره بشدةالماشية لم ي

  .تحافظ على استمرار مشروعها الصغير
وبعد أن أعيتها الحيل، سعت إلى طلب المساعدة من وزارة الزراعة، التي أرشدتها إلى االشتراك في 

  .غزةمشروع ينفذه برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة في 
ويقوم البرنامج بتوزيع حصص غذائية على نساء مثل أم روبين حتى يتسنى لهن استخدام مدخراتهن 

لشراء المستلزمات األساسية لضمان استمرار مشاريعهن ) التي كن سينفقنها على الغذاء الالزم ألسرهن(
  .المشروع أسرة تستفيد من هذا 500وفي منطقة بيت الهيا وحدها، هناك حوالي . الصغيرة

 كيلو 400ففي خالل فترة وجيزة تمكنت من إنتاج حوالي . وتمكن مشروع أم روبين أخيرا من االنطالق
وبدا أخيرا .  دوالرا763من الجبن وغيرها من منتجات األلبان كل شهر مما حقق لها دخال مناسبا بلغ 

  .وعاد لها الشعور مرة أخرى بأنها محظوظة. أن إصرارها تكلل بالنجاح
فمع توقف . ال أنها بعد أن حققت كل هذا، واجهها أسوأ كابوس َألم بها، وهو االضطرابات فى غزةإ

العملية السياسية، وما تالها من تدهور اقتصادي لم يسبق له مثيل، استشرى اإلحباط والجوع في النسيج 
 لم تتوقف عند صندوق االجتماعي الفلسطيني، وزاد بعد سوء األوضاع أن المنافسة السياسية الفلسطينية

  . بطريقة عنيفة إلى الشارع- وفي أحيان كثيرة -االقتراع، ولكنها انتقلت 
وقد حملت أنباء تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في وقت سابق من هذا الشهر بارقة أمل، إال 

جها ما زالت تلقي أن كثيرا من األوضاع السياسية المضطربة داخل األراضي الفلسطينية المحتلة وخار
  .بظاللها الكثيفة على هذا األمل

فالمستثمرون يفتقرون إلى الثقة . وليست هناك وصفة لنمو اقتصاد في ظل مثل هذه الظروف المضطربة
والمستهلكون المحتملون ليس لديهم أموال، والمشروعات الصغيرة التي بعثت األمل في أوقات اليأس 

وبدال من شراء الطعام، صار الفلسطينيون الفقراء .  تكاليف التشغيلتموت اآلن موتا بطيئا مع ارتفاع
  .يعتمدون اآلن وربما أكثر من أي وقت مضى على الهبات التي يقدمها المجتمع الدولي

إن المساعدات اإلنسانية ال يمكن أبدا أن تحل محل األنشطة االقتصادية السليمة، وهذه األنشطة بدورها ال 
  .دون حل للمشكلة الفلسطينية التي يتفق الجميع على أنها سياسية في جوهرهايمكن استمرارها من 

ووفقا لمسح . ومن الواضح أن استمرار ضعف االقتصاد يؤدي إلى هبوط ملحوظ في مستويات المعيشة
 في المئة من السكان في 84أجراه مؤخرا برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة، تبين أن 

 في المئة من السكان في الضفة الغربية اضطروا إلى تخفيض نفقاتهم المعيشية بحلول نهاية 60غزة، و
  .، وبيع ممتلكاتهم من أجل تأمين االحتياجات الضرورية ومنها الغذاء2006

 في المئة من الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية 46وقد حذر التقرير أيضا من أن ما يقدر بنسبة 
وفي غزة .  أو على وشك أن يعجزوا عن توفير كل احتياجاتهم الغذائية األساسيةالمحتلة عاجزون

 في المئة، مما يعني أن حوالي واحد من بين كل سبعة أشخاص في 67وحدها، ترتفع هذه النسبة إلى 
  ".الجوع"غزة يقترب من المعاناة من حالة تعرف على المستوى العالمي ببساطة بأنها 

إن توفير المناخ اآلمن من دون توترات . ة وحدها ال يمكن أن تساعد أهالي غزةإن المعونات الغذائي
سياسية بين الفلسطينيين وحده هو الذي يمكن أن يعيد قدرا من الثقة إلى االقتصاد، ويظل التوصل إلى 
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اتفاق سياسي مقبول من كل من الفلسطينيين وإسرائيل الحل الوحيد من أجل أن يعود األمل الحقيقي 
  .لدائم لشعب غزةوا

وما يقلقها هو أن تضطر إلى بيع بقرتها مثلما سبق أن باعت حليها، كمالذ أخير . أم روبين تشعر باليأس
ولكن السؤال الذي بات يؤرقها هو ما الذي سيأتي به المستقبل؟ ولكنها عاجزة عن . إلطعام أسرتها

  .اإلجابة
  25/3/2007 الحياة

  
  :كاريكاتير .68

  

  
 25/3/2007ة األردنيالدستور 


