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 "اإلرهابي"اولمرت يرفض عودة الالجئين ويصف هنية بـ .1

بوست، إن   ايهود اولمرت في مقابلة مع صحيفة جيروزالم         هقال ما 31/3/2007الخليج اإلماراتية    نشرت
ال يمكننا بالتأكيد أن نوافق عليه ولن نوافق عليه، وهو خارج البحث، لن أقبل على اإلطالق                "حق العودة   

وردا على سؤاله عما إذا كانـت المبـادرة العربيـة           . "حال يستند إلى عودتهم إلى إسرائيل أيا كان العدد        
عوديين لم يتحدثوا أبدا عن قـرار       تصلح كأساس لمفاوضات ومحادثات مع العرب، أجاب أولمرت أن الس         

 حول الالجئين، وبذلك تبدو المبادرة السعودية أفضل مـن المبـادرة            194الجمعية العامة لألمم المتحدة     
ورفض ما كان قد اقترحه الرئيس األمريكي الـسابق بيـل كلينتـون أن تقبـل                . العربية، بحسب تعبيره  

لمبدأ، لكن مع إعطائها الحـق لتحديـد عـدد الـذين     إسرائيل حق عودة الالجئين الفلسطينيين من حيث ا    
كما أكد أنه لن يقبل أي نـوع مـن          . سيسمح لهم بمزاولة هذا الحق إذا ما أرادت السماح بعودة أي منهم           

إنه موضوع أخالقي من أعلى المستويات، ال أعتقد أننـا          "المسؤولية اإلسرائيلية عن الالجئين، وأضاف      
  . "لية حول خلق هذه المشكلةيجب أن نقبل أي نوع من المسؤو
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اولمرت وصف رئيس الوزراء الفلـسطيني اسـماعيل هنيـة بأنـه             أن   30/3/2007رويترز   وأوردت
وقـال   .واتهمه بأنه نقل شخصيا أكثر من مليون دوالر لنشطين لتنفيذ هجمات ضـد اسـرائيل              " ارهابي"

 إرهابيين لتنفيذ عمليات ارهابيـة      في االونة االخيرة هنية نقل أكثر من مليون دوالر لمجموعة         "اولمرت  
 ."لدينا ارهابي هو رئيس وزراء السلطة الفلسطينية االن       . انه ارهابي "واضاف   ."ضد مواطنين اسرائيليين  

ومضى يقول ان االموال جاءت من خارج االراضي الفلسطينية ونقلت الى جناح مسلح تابع لحماس من                
وقال مصدر أمني اسرائيلي ان اسرائيل تعتقـد أن هنيـة            ."الهدف الواضح بتنفيذ عمليات ارهابية    "اجل  

وأضاف المصدر أن االموال لم     . مشارك بشكل مباشر في قرار نقل االموال الذي تم في االسابيع االخيرة           
مرة بعد اخرى أكرر أنني لن أوافق علـى         "وذكر اولمرت أن عباس قال       .تؤخد من الحكومة الفلسطينية   
  .ولم يتضح بشكل فوري أين أدلى عباس بمثل هذه التصريحات ".ئهاحكومة يكون هنية رئيس وزرا

على لسان ناطقها غـازي حمـد اسـتنكرت         والحكومة الفلسطينية    أن   31/3/2007 وكالة معا    وجاء في 
كاذبة تثبت مدى التخبط واالرتباك الـذي اصـاب الحكومـة           "وقال ان هذه االتهامات     ،  اتهامات أولمرت 

واعتبر حمد هـذه    . "الدعم الذي حظيت به حكومة الوحدة الوطنية عربيا ودوليا        االسرائيلية بعد النجاح و   
كما اعتبر ان هذه التصريحات تاتي في إطار حمالت الدعايـة واالكاذيـب      . التصريحات مثيرة للسخرية  

ضد حكومة الوحدة وضد رئيس الوزراء بهدف تشويه صورتها وابقاء الحصار والعزلة السياسية ومنعها              
 أن الكل يدرك بان كل االموال التي جلبت مـن الخـارج             ،وقال حمد في تصريح    .ة نشاطاتها من ممارس 

وضعت في حساب وزارة المالية واستخدمت في تقديم الخدمات ورفع المعاناة عن الـشعب الفلـسطيني،            
و متهماً دولة االحتالل ورئيس وزرائها بانهم هم الذين يحتجزون اموال الشعب الفلسطيني منذ سـنوات                

يمنعون وصول المساعدات العربية والدولية ويتسببون في تفاقم االزمة االقتصادية وتصاعد المعاناة وسط             
يقتـل االطفـال   "وقلب حمد االتهام إلى اولمرت قائال ان هنية ليس ارهابيا وان مـن    .الشعب الفلسطيني 

مخيمات هو جـيش اولمـرت      ويهدم البيوت ويمارس عمليات القتل واالغتيال واجتياح المدن والقرى وال         
  ". نفسه وباوامر منه شخصيا

انتصرت وغيرت المعادلة في جنـوب      "اولمرت جدد تأكيده ان اسرائيل       أن   31/3/2007 السفير   وقالت
واعتبر ان تأثير حزب    . " عاماً 35منذ  " في المستوطنات الشمالية     "أكثر الفترات هدوءاً  "، مشيراً الى    "لبنان

بات اكثر ضـعفاً    " العام نصر اهللا     همينأ، كما أن    "لم يعد كما في السابق    " في لبنان    اهللا في الحياة السياسية   
. "متميـز "وفي مقابلة مع جيروزاليم بوست، وصف اولمرت الملك السعودي عبد اهللا بأنه قائـد                ."بكثير
 طورنا  كلما"وقال أولمرت لصحيفة معاريف      ."لكن ال اظن أن لقاء كهذا مطروح      . أتمنى أن ألتقيه  "وقال  

لدي حلـم بـأن اتفـاق       . عالقاتنا مع األطراف المعتدلة هناك، ازدادت احتماالت قبولهم للقرار الصحيح         
المـسألة  . هذا حلم أؤمن بتحققه   . السالم الشامل سيعقد في الشرق االوسط خالل السنوات الخمس المقبلة         

. طينيون لم يجتازوا هذا الحاجز بعد     الفلس. تبدو معقدة ومركبة جداً، ولكن علينا أن نجتاز الحاجز النفسي         
سئل أولمرت عما ذكرته يديعوت حول تشكيل لجان سـالم  و. "وعندما يفعلون ذلك سيحدث االمر بسرعة   

  . مع الرياض"أي اتصاالت"، كما نفى حصول "لم أسمع عن أمر كهذا"سعودية إسرائيلية مستقبالً، فأجاب 
زادت عالمات االستفهام خصوصاً    : أسعد تلحمي لها   عن مراس  الناصرة من 31/3/2007الحياة   وأضافت

في ضوء مضمون البيان الصادر عن مكتب اولمرت مساء أول من أمس رداً على البيان الختامي للقمـة                  
تميز بالفتور وتجاهل ما جاء في قـرارات الريـاض،          "العربية، وهو مضمون قالت صحيفة هآرتس انه        

، فيما اعلن كبار الوزراء     "إلى االجتماع مع إسرائيل لغرض التحاور     مكتفياً بدعوة الدول العربية المعتدلة      
ورأى مراقبـون ان اولمـرت    .في حكومته رفضهم التعاطي مع المبادرة ما لم يتم تعديل صيغتها جذرياً         

حاول في ظهوره اإلعالمي تخفيف حدة االنطباع في العالم بأن إسرائيل ترفض اليد العربيـة الممـدودة                 
 في  "متفائلة"لداخل بأنه غير قادر على تحريك حجر إزاء تدهور شعبيته، فأطلق تصريحات             للسالم، وفي ا  

ظاهرها، لكنه ضمنها الموقف اإلسرائيلي المعهود من قضايا الصراع الرئيسة، بل أضاف اليها رفـضاً               
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قات المرحلـة   جديدا إلخالء البؤر االستيطانية العشوائية، مشترطاً ذلك بتنفيذ الفلـسطينيين أوالً اسـتحقا            
  . الدولية، أي تجريد الفصائل من السالح ونبذ كل أشكال العنف"خريطة الطريق"األولى من 

 باالستخفاف، وقـال    "السالمية" اليساري يوسي بيلين على تصريحات اولمرت        "ميرتس"ورد زعيم حزب    
خليل وعن إخالء بؤر    إن الحكومة اإلسرائيلية عاجزة عن مواجهة المستوطنين الذين احتلوا وسط مدينة ال           

ووصـف كـالم    . "فكيف الولمرت أن يتحدث عن سالم شامل خالل خمس سنوات         "استيطانية عشوائية   
ونصحه بعدم الحديث عن سالم     . "الهراء الذي ال يالئم شخصاً ذكياً مثل اولمرت       "رئيس الحكومة هذا بـ     

صـورة الوضـع بعـد خمـسة        من يعلم كيف ستكون     ": ال يتطلع إليه وليس قادرا على تحقيقه، مضيفا       
تحديد خمسة أعوام هـو     ... وهل يعتقد اولمرت حقاً انه باق في هذا المنصب حتى ذلك الوقت           ... أعوام

كيف الولمرت أن يصف قرار القمة العربية بالتاريخي ويعلن في          ": وتساءل. "كاإلعالن عن خمسين عاماً   
يدخل في مفاوضات للتسوية الدائمة مع الرئيس   اآلن ذاته ان السالم سيتحقق بعد خمسة أعوام بدالً من أن            

  ."الفلسطيني
  

 اذا استمر الحصار الشهر اخرى فسندرس كل الخيارات لحماية مصالحنا الوطنية: هنية .2
 حذر رئيس الوزراء اسماعيل هنية من استمرار الحصار على :غزة من 30/3/2007وكالة معا نشرت 

اقولها بكل هدوء :" وقال في خطبة الجمعة في غزة .اخليالشعب الفلسطيني وانعاكساته على الوضع الد
اذا استمر الحصار الشهر قليلة اخرى سوف ندرس خياراتنا ومسار وضعنا وسنتخذ القرار الذي يحمي 

 الننا اصحاب كرامة وال نريد على االطالق ان يستمر الحصار ،كرامتنا ومصالحنا ومشاعر شعبنا
واعتبر هنية ان حكومته استجابت لشروط رفع الحصار  ".سطينيوسنحاول ان نحدد مسار وضعنا الفل

 ما هو مطلوب ،اعملوا حكومة وحدة بقاسم سياسي مشترك ففعلنا.. قالوا اتفقوا داخليا فاتفقنا:" واضاف
:"  مخاطبا القادة العربهنيةوقال  ".المطلوب من اشقائنا واحبائنا ان يتحملوا مسؤولياتهم! منا االن؟

يرا على هذه القرارات، بارك اهللا فيكم موقف عربي نحترمه ونعتز به، ولكن نريد ترجمة جزاكم اهللا خ
على ارض الواقع، نريد الشعب الفلسطيني ان يرفع عنه الحصار وان تنتهي معاناته، ان ينتهي هذا 

 ".الوضع الصعب الذي يعيشه بسبب التزامه وتمسكه وصبره
قال هنيـة إن حمـاس لـن        :  نضال المغربي  ،غزةلها في   نقالً عن مراس   30/3/2007رويترز  وأضافت  

تعترف ابدا باسرائيل أو تقدم تنازال بشأن حق عودة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم داخل مـا أصـبح                  
لقبول اقامة دولة في قطاع غزة والضفة       " خالل هذه المرحلة  "وأوضح أن حماس مستعدة      .حاليا اسرائيل 

ر أن حماس ال تزال ملتزمة باقامة دولة اسـالمية علـى جميـع أراضـي                غي. الغربية والقدس الشرقية  
  .فلسطين

  
 مليون دوالر للفلسطينيين شهرياً 55  التزمت بتقديم الرياضقمة: سالم فياض .3

سالم فياض ان القادة العرب الذين شاركوا في        .أعلن وزير المالية الفلسطيني د    :  منتصر حمدان  -رام اهللا   
 مليون دوالر شهريا لمدة عام تبدأ من يوم غـد االحـد،             55يم دعم مالي بقيمة     قمة الرياض، قرروا تقد   

وذلك استجابة للمطالب الفلسطينية بتسديد هذا المبلغ الذي يساعد السلطة الفلسطينية على الخـروج مـن                
تزامات وأكد فياض ان القرار األكثر أهمية هو دعوة الدول العربية التي لم تسدد كامل االل               .ازمتها المالية 

المترتبة عليها من مؤتمرات القمة السابقة إلى القيام بذلك بصورة عاجلة، مضيفاً ان االلتزامات العربيـة                
وأوضح فياض ان تسديد هذه االلتزامـات يـساعد          .غير المسددة تبلغ حوالي مليار ونصف مليار دوالر       

  .اني منهاالسلطة الفلسطينية على التغلب على األزمة المالية الخانقة التي تع
  31/3/2007الخليج اإلماراتية 
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 حمد يحذّر من مساع صهيونية لتحويل حق العودة إلى حق اقتصادي بحتغازي  .4
غازي حمد، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، من أن االحتالل الصهيوني يريد أن يجرد حق              . نبه د  :غزة

وقال في كلمته خالل مؤتمر     . دي بحت العودة لالجئين الفلسطينيين من حق شرعي سياسي إلى حق اقتصا         
حق العودة ال يحتـاج إلـى       : "الذي نظمته دائرة شؤون الالجئين في حركة حماس       " وحدتنا درب عودتنا  "

قضية الالجئـين أصـلها أرض      "وأضاف  ". الكثير من الحديث ألن اهللا كفل لكل إنسان أن يحيا حيث ولد           
وثائق، فإن هذه األرض ولدنا وترعرعنا فيها، وهي حق         وإنسان، فبعيداً عن كل القوانين والمؤتمرات وال      

الكيان الصهيوني يرفض من األساس الحق المبدئي لعودة        : "وتابع حمد ". لكل مواطن ال يمكن التخلي عنه     
الالجئين، ألنه يريد أن يتنصل من مسؤولية طرد الفلسطينيين من أراضيهم وبيوتهم، فهو ارتكب جرمـاً                

 الكيان حمدوحمل  ". أصحاب األرض ومالكها وأتى بالغرباء من جميع أنحاء العالم        كبيراً عندما قام بطرد     
نحمـل االحـتالل مـسؤولية طـرد        : "الصهيوني المسؤولية عن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، قائال       

الفلسطينيين، ومع ذلك تريد سلطات االحتالل من الشعب الفلسطيني أن يعترف بها دون أدنى حـد مـن                  
 ". لى أرضه ووطنهالسيادة ع

  30/3/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 هل في االراضي المحتلةلوطني الفلسطيني يدعو الى دعم صمود األلمجلس اا .5
جلس الوطني الفلسطيني بمناسبة ذكرى يوم االرض وقوف كافـة ابنـاء            ماكد ال :  كمال زكارنة  -عمان  

 الـذين اسـتطاعوا     48لت والجليل ومناطق الـ     الشعب الفلسطيني الى جانب االشقاء الصامدين في المث       
بصمودهم االسطوري ان يجهضوا مؤامرة اغتصاب ما تبقى من االرض الفلسطينية المقدسـة موجهـا               

ودعا المجلس  . التحية واالجالل واالكبار لكل الشهداء الذين قضوا دفاعا عن االرض والشرف والكرامة           
المرابطين المدافعين عن ارضهم القابضين علـى تـراب         الوطني في بيان له امس الى شد ازر ومساندة          

وطنهم في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف مشيدا بصالبتهم واصـرارهم علـى التـصدي                
للعدوان واالغتصاب االسرائيلي الراضيهم وممتلكاتهم وهم يدافعون عنها بـصدور عاريـة رافـضين              

 .ات فوق االراضي الفلسطينية المسلوبة بقوة الـسالح       ومتصدين لجدار الفصل العنصري وبناء المستوطن     
وادان المجلس الوطني بهذه المناسبة كافة اعمال الحفر والهدم التي يمارسها االحتالل في مدينة القـدس                

واكد المجلس رفضه وادانته    . والمسجد االقصى المبارك وتهديد هذه االعمال لبناء الحرم القدسي الشريف         
ائيلية الرامية الى االستيالء على اراضي بئر السبع الفلسطينية تحـت ايـة حجـة               لكل المحاوالت االسر  

واكد المجلس الوطني تمسك الشعب الفلسطيني بتحقيق اهداف الحرية واالستقالل وبنـاء الدولـة               .كانت
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مناشدا العالم اجمع مؤسسـسات ومنظمـات وحكومـات              

ي تحقيق هذه االهداف المشروعة في استعادة حقوق عادلة يغتصبها االحتالل االسرائيلي منـذ              مساندته ف 
 .عقود

  31/3/2007الدستور 
  

  حماس ترحب بعدم خضوع قمة الرياض للضغوط .6
أشاد ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان بنتائج قمة الرياض العربية، واعتبر أنها كانـت               : بيروت

.  خضوعها للضغوط الرامية إلى تقديم تنازالت حول الحقوق الفلسطينية والعربيـة           إنجازاً من حيث عدم   
قمة الرياض لم تخضع للضغوط، ونرجو أن تؤسس لمواقف عربية أكثر تقدماً لمؤازرة القضية              "وقال إن   
هناك أهداف كلية   : " وأضاف ،، مؤكداً في الوقت ذاته تمسك حماس بالثوابت ورفضها التنازل         "الفلسطينية

واسـتهجن  ". نتمسك بها، وهناك أهداف اتفقنا عليها في مكة المكرمة وفي وثيقة الوفاق الوطني نلتزم بها              
حمدان موقف الحكومة الصهيونية الذي عبر عنه رئيس وزرائها إيهود أولمرت الـرافض ألي تـسوية                
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 والمقاومة، وما يقولـه     العدو ال يفهم إال لغة واحدة، هي القوة       : "بشأن الحدود وحق العودة لالجئين، وقال     
  ".قادته ال يمكن أن يكون منطلقاً لتقييم مواقفنا في حماس، فالعدو اآلن في مأزق حقيقي

  31/3/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  تخلق جواً من التعايش الكامل مع األعداءالمبادرة العربية : الجهاد .7
 لحركة الجهاد أمس رفض حركتـه ألي قـرار   أكد زياد النخالة نائب األمين العام :  أشرف الهور  - غزة

تصدره القمة العربية يتضمن التنازل عن الحقوق الفلسطينية، واصفاً المبادرة العربية للسالم بأنها تخلـق               
 :وقال النخالة في تصريح صحافي تلقت القدس العربي نسخة منـه           .جواً من التعايش الكامل مع األعداء     

 نتيجة الحركة السياسية في المنطقة واجتماعات كوندوليزا رايس وزيرة          قاًلقد قرأنا ما ستقرره القمة مسب     "
الخارجية األمريكية مع وزراء الخارجية العرب ورؤساء أجهزة األمن العربية، والمحصلة لهذا العمـل              

 على أنه ال يحـق بـأي حـال مـن            النخالةوشدد   ."هي التنازل عن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني      
 زعيم عربي أو الزعماء العرب مجتمعين أن يتنازلوا عن فلـسطين التاريخيـة لألعـداء                األحوال ألي 

إذا لم يتمكنوا من تحريرها ومن تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني من أجل التحريـر              " :الصهاينة ، قائالً  
  ."فليس من حقهم أن يقدموا هذا التنازل المجاني باسم العرب واألمة اإلسالمية

  31/3/2007ي القدس العرب
  

 لى تحريك المبادرة العربية دولياًإالديمقراطية تدعو الجبهة  .8
هيئة عليا مـن الملـوك      "لى بناء   إدعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رئاسة القمة العربية         : عمان

لمؤتمر "لحمل مبادرة السالم العربية للدول الكبيرة الفاعلة في الحياة الدولية، والدعوة            " والرؤساء العرب 
بدالً عن االنفراد األمريكـي المنحـاز لالحـتالل         " دولي للسالم في الشرق األوسط برعاية األمم المتحدة       

واالستيطان التوسعي اإلسرائيلي، وكسر الحصار المالي واالقتصادي عن الشعب الفلسطيني في األرض            
القات في صف منظمة    مس إن تصحيح الع   أوقال مصدر مسؤول في الجبهة في تصريح صحفي         . المحتلة

التحرير والسلطة الفلسطينية يستدعي تشكيل الوفود الفلسطينية وفق وثيقة الوفاق الوطني بدالً من احتكار              
 اللجنة التنفيذية ورئيسها محمود عباس إلـى         العربية والدولية، داعياً   -لون واحد في العالقات الفلسطينية      

 . العربية والدولية -د بناء وتطوير العالقات الفلسطينية تطبيق قوانين االئتالف الوطني في تشكيل وفو
  31/3/2007الدستور 

  
 قل من سقف برنامج حماسأبرنامج الحكومة سقف : الزهار .9

ن هنـاك   أ محمود الزهار القيادي في حركة حماس        . اعتبر د  :غزة من   30/3/2007 وكالة معا    أوردت
ن هناك  أ اًوضح م .الحكومة وبرنامج حماس الذي تنفذه     بعد تشكيل حكومة الوحدة بين برنامج        اً كبير اًخلط
ما برنامجنا فهو   أ ،قصى تقدير ثالث سنوات   أفبرنامج الحكومة مدته على     " : ينبرنامجال كبيرة بين    فروقاً

قل أن برنامج الحكومة    أكد الزهار على    أو ".تحرير فلسطين كل فلسطين في مرحلة نسميها مرحلية الحل        
ننا ال ولن نعتـرف     إ" :ضافأو. على من سقف كثير ممن شارك في الحكومة       أمن سقف برنامج حماس و    

ذا تخلينا عـن هـذا      إ ،ننا برنامج مقاومة  إو.. .سرائيل كوجود شرعي على شبر واحد من فلسطين       إبحق  
 ".البرنامج نكون تخلينا عن اسمنا

ـ      : أن غزةمن   30/3/2007فلسطين برس   من جهة أخرى، ذكرت      ه شـبكة    الزهار أقر في حديث نقلت
 وهـل   ؟متى لم يكن خالف داخل الحركة     " :بوجود خالفات داخل حركة حماس وقال     "فلسطين اإلخبارية   

كانت كل قيادات الحركة حتى في عهد الشيخ ياسين رحمه اهللا والقيادات األخرى على موقف نمـوذجي                 
 "واحد؟
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  لإلسراع في تشكيل لجنة المصالحة الوطنيةحماس تدعو  .10

 مـن   جـزءاً "ماس محاوالت بعض الدوائر إعادة مظاهر الفلتان األمني واعتبرتها          انتقدت حركة ح  : غزة
وشددت الحركة في بيـان   ".مؤامرة ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وإعاقته عن تحقيق حقوقه المشروعة        

ودعا البيان كافة أجنحة    . لها أرسلت نسخة منه لقدس برس على رفضها القاطع لمظاهر االقتتال الداخلي           
اإلسراع في تشكيل لجنة المـصالحة      ب طالب حماس إلى التمسك بقرار التهدئة المركزي للحركة، و        حركة
وحض البيان كافة الفصائل السياسية والعائالت الفلسطينية على رفع الغطاء عن كل من اخترق               .الوطنية
  .القانون

  30/3/2007 قدس برس
  

  نجاح العالقة بين فتح وحماسحريصون على إ: الطيراوي .11
 دعا النائب الفتحاوي جمـال الطيـراوي قـادة الفـصائل وجميـع              : رومل شحرور السويطي   - ابلسن

 كما دعا وسائل    ،لى ضرورة البحث عن مكامن الوحدة والتوحد الوطني       إالمستويات السياسية الفلسطينية    
عالقـة  لى انتهاج ذات النهج الوطني الوحدوي، واالبتعاد عن كل ما من شأنه تعكيـر صـفو ال                إعالم  اإل

ن حركة فتح تطمح ان تكـون       أوقال الطيراوي في لقاء مع الحياة الجديدة بنابلس          .الفلسطينية الفلسطينية 
عـرب عـن تمنياتـه أن       أو.  خاصة بين فتح وحماس    ،العالقة الفلسطينية الفلسطينية من أنظف العالقات     

 وحول  .ة الشعب الفلسطيني  ن تأخذ دورها في قياد    أ و ) سنوات 3(تستمر حكومة الوحدة حتى نهاية مدتها       
لى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، قال      إن حركة فتح تستعد للذهاب      أبعض التقارير التي تتحدث عن      

نه أن هناك بعض التحليالت السياسية التي تقول        أ ردف قائالً أ، لكنه   الطيراوي أن هذا غير صحيح نهائياً     
ـ       ألى حرب   إن  في حال فشل حكومة الوحدة فهل سيذهب الفلسطينيو        ن أهلية أم انتخابات مبكرة، وقـال ب

وتيت من قوة، فإنها سـتختار االنتخابـات        أنجاح حكومة الوحدة بكل ما      إحركة فتح ومع تركيزها على      
  .هلية بكل تأكيدوليس الحرب األ

  31/3/2007الحياة الجديدة 
  

  وصلةلشعبية والديمقراطية تدعوان في ذكرى يوم األرض إلى جعل فلسطين هي البا .12
 دعت الجبهتان الشعبية والديمقراطية في بيانين منفصلين وصلت نسخة منهما لقـدس بـرس إلـى         :غزة

استلهام معاني يوم األرض من أجل ترسيخ دعائم الوحدة الوطنية، وتصويب البوصلة باتجاه القضية األم               
  .فلسطين

 كل الحرص على وحدة الـصف       إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نحرص      : "وقالت الجبهة الشعبية  
الفلسطيني وعلى الدم الفلسطيني، والسالح الفلسطيني ما بقيت فلسطين هي الهدف وهي البوصلة بعيـداً               
عن الفصائلية والفئوية وتقاسم المغانم اآلنية، فالمغنم الحقيقي هو التمسك بكل حـق لـشعبنا واالرتقـاء                 

  ".بأعمالنا إلى مستوى طموحاته وآماله
إن مجابهـة المخـاطر     : "هة الديمقراطية إلى التوحد من أجل مجابهة العدو، وقالت في بيانها          ودعت الجب 

التي تتهدد األراضي الفلسطينية تستلزم استلهام معاني يوم األرض الذي عبر عن الوحدة الوطنيـة فـي                 
إستراتيجية ووضع  , وذلك بإنهاء حالة الفوضى والفلتان األمني وفرض سيادة القانون        , الدفاع عن األرض  

  ".موحدة لتفعيل وتطوير منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وفق التمثيل النسبي الكامل
  30/3/2007 قدس برس
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  ألوية الناصر تتوعد بنقل المعركة إلى الضفة الغربية ومواصلة إطالق الصواريخ .13
قطـاع غـزة إلـى      توعدت ألوية الناصر صالح الدين بمواصلة محاوالت نقل المعركة من           : ألفت حداد 

الضفة الغربية وخطف الجنود وإطالق الصواريخ صوب المستوطنات اإلسرائيلية المحيطة بقطاع غـزة             
 الناطق باسم األلوية فـي      "بو عبير أ"وأكد محمد عبد العال المعروف باسم        .وتشديد ضربتها ضد إسرائيل   

ة الناصر ستـستمر فـي درب       ن ألوي أحد أبرز مؤسسيها    أمهرجان في ذكرى استشهاد أبو يوسف القوقا        
ساعة الحساب لمن ساهم في اغتياله      "ن  أوقال  . حيد عنها أبداً  تبو يوسف القوقا ولن     أالمقاومة التي رسمها    

الشعب الفلسطيني يعلم من قام بقتـل الـشهيد أبـو يوسـف القوقـا               " :وقال أبو عبير  ". قادمة ال محالة  
ونية فلسطينية داخلية، وذلك بعد اتهام أمريكـا ألبـو          والمعلومات األخيرة أكدت أن العملية أمريكية صهي      

 وهم لن يكونوا بمأمن     ،يوسف بأنه قتل ثالثة من رعاياها، ومن نفذ العملية ووضع السيارة هم من الداخل             
  ".اعن بنادقن

  30/3/2007 48عرب
  

  ليطاتيار متشدد في حماس أحبط محاولة إطالق ش: معاريف .14
أن المحادثات   اريف في عدد الجمعة عن مصادر فلسطينية قولها       نقلت صحيفة مع  :  أشرف الهور  - غزة

 وذلـك   ، نقطة الصفر  ىلإليط عادت   االخاصة بإطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير في غزة غلعاد ش         
 . لما صرح به رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية حول تحقق تقدم كبيـر فـي المفاوضـات                 خالفاً

ولمرت مـسار  أيهود إعباس أجمل قبل أسبوع مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي   ن الرئيس   أوقالت الصحيفة   
 فـي   ن مـسؤولين كبـاراً    أونقلت الصحيفة عن المصادر قولها       .التحرير ولم يتبق غير إجمال التفاصيل     
 أنهم خشوا أن تحاول     ىلإحمد الجعبري عرقلوا هذه الخطوة، الفتة       أالذراع المسلحة لحركة حماس بقيادة      

المس بهم ولهذا فقد أوقفوا الخطوة التي اتفق عليها وكان يفترض بموجبهـا أن ينقلـوا قائمـة                  إسرائيل  
ونصت الخطة حسب الصحيفة على أن ينقل شاليط إلى مصر مع نقل القائمـة        . السجناء الذين سيحررون  

ستسافران  من السجناء األطفال، فيما كانت مجموعتان إسرائيلية وفلسطينية          ىوإطالق سراح الدفعة األول   
إلـى  ن خالفاً نشأ بين الجعبري وخالد مشعل، مشيرة         أوزعمت الصحيفة    .إلى القاهرة للبحث في القائمة    

 حصانة من أن تمس به      ىأن الجعبري طالب بضمانات في أن يحظي بمنصب كبير في أجهزة األمن وعل            
ي يـضم الكثيـر مـن       ن الجعبري هو من الجناح المتطرف الذ      أ الصحيفة   قالتو. إسرائيل في المستقبل  

 وهـم   ،األشخاص الكبار في الذراعين العسكرية والسياسية ممن ال ينصاعون ألوامر مشعل أو القيـادة             
ينخرطون بإطالق صواريخ القسام ونقل الذخيرة والسالح لمنظمـات مثـل لجـان المقاومـة ويتلقـون              

 المعسكر نـزار ريـان،      وادعت الصحيفة أن من بين قادة هذا       .مساعدات إيرانية وبعضهم يتدرب هناك    
ويونس األسطل، والجعبري، ومروان عيسي والوزيرين السابقين محمود الزهار وسعيد صيام، ويعارض            

  . ضد حركة فتح متصلباًهؤالء المسؤولون اتفاق مكة والوحدة ويقودون خطاً
  31/3/2007القدس العربي 

  
   الضفة الفلسطينية فيشرطةال السيطرة على تحماس حاول: معاريف .15

ن حركة حماس حاولت السيطرة على      أمس  أسرائيلية  ت صحيفة معاريف اإل   زعم :براهيمإ كامل   - القدس
وحسب الصحيفة كان ينبغي لهذه الحملة أن تكون هادئة وسـرية،   . الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية    

وقالـت ان   .  لها لى جهاز موالٍ  إفي ختامها تتمكن حماس من السيطرة على الشرطة الفلسطينية وتحويلها           
 مـن    سـريعاً  دخالهم في الشرطة، ولكـن رداً      إل مئات نشطاء حماس جندوا ودربوا في الضفة استعداداً       

نه كان االعتبار في تشكيل قـوة       أوقالت  . سرائيليين قطع دابر المحاولة في مهدها     المخابرات والجيش اإل  
فقوة حماسـية   . تكرار ما فعلته في غزة    نها لن تتمكن من     أ لحماس ب   كان واضحاً  ، لكنه تنفيذية في الضفة  
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 تدريبها وتـسليحها بـشكل      سرائيلية، ولن يكون ممكناً   من اإل  الجهزة األ   سهالً مستقلة كانت ستصبح هدفاً   
سـرائيل سـتجد    إن  أ وقدرت ب  ،لى الشرطة الفلسطينية  إ  هادئاً وفي ضوء ذلك قررت حماس تسلالً     . علني

ن الحديث يدور عن تجنيد شـرطة       هذا النشاط، وذلك أل   حباطي القضائي ضد مثل     صعوبة في العمل اإل   
قامة قوة تنفيذية   إعرفنا أنهم يريدون    : وروى مصدر أمني فلسطيني كبير لصحيفة معاريف فقال       . عاديين

بهـا،  قن حماس كلفت وصـفي  إوحسب المصدر ف  . وفتح ما كانت مستعدة للتسليم بذلك     . يضاًأفي الضفة   
بهـا، ضـربوه    قوفي أعقاب ذلك هاجم نـشطاء فـتح         . قامة الجهاز إي   بالمساعدة ف  سرى سابقاً وزير األ 

ولى وصلت  فمنذ المراحل األ  . شهرأن النشاط في الضفة بدأ قبل عدة        أوقالت معاريف   . وأحرقوا سيارته 
وتبين أن أولئك الشرطة الفلسطينيين الذين هم في الواقع رجال حماس،           . سرائيل معلومات عن ذلك   إلى  إ

وقد وصلت هذه   . سرائيلي العاملة في المدن الفلسطينية    طالق نار على قوات الجيش اإل     إيذ  وامر بتنف أتلقوا  
ن أوادعت الصحيفة   . التعليمات بشكل صريح من غزة، مباشرة من سعيد صيام، وزير الداخلية في حينه            

ت عداد التـدريبات تـشكل    إ ومن أجل    ،الف الدوالرات في صالح تشكيل الجهاز     آقيادة حماس نقلت مئات     
ولـى بـدأت    وعندما بدأت التجنيـدات األ    . نواة صلبة من النشطاء، معظمهم سجناء سابقون من حماس        

سالم شهوان النـاطق    إ  إال أن  . والتي بلغت ذروتها في شهر كانون الثاني من هذا العام          ،االعتقاالت أيضاً 
عالميـة  إحملـة   اً أنها   ، معتبر أن هذه التفاصيل كاذبة ومغرضة    قال  بلسان القوة التنفيذية في قطاع غزة       

. ي محاولة لتشكيل قوة تنفيذية فـي الـضفة الغربيـة          ألم تكن   : وأضاف. دعائية لتبرير العمل ضد القوة    
 .قامة مثل هذه القوةإظروف المنطقة ال تسمح ب

  31/3/2007الرأي األردنية 
  

  آخرين في انفجار في معسكر تدريب 9وإصابة استشهاد أحد عناصر القسام  .16
ثنـاء  أمس أحد مقاومي كتائب القسام، وأصيب تسعة آخرون إثـر انفجـار             أاستشهد  : االت الوك -غزة  

ن أمني فلسطيني ليونايتد بـرس انترناشـونال        أالتدريب في خان يونس جنوب قطاع غزة، وقال مصدر          
 ثناء تدريبات كانت تجريها مجموعة من كتائب القسام أدى الى استشهاد كامـل            أ لقذيفة هاون وقع     انفجاراً

  .صابة تسعة آخرين بينهم ثالثة أصيبوا بجروح خطيرةإموسى، و
  31/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  اإلفراج عن أحد قادة حماس في خان يونس بعد اعتقاله سبعة أشهر .17

 عن الشيخ يونس أبو دقة أحد قياديي        الخميسقالت مصادر محلية إن سلطات االحتالل أفرجت ليل         : غزة
وكانـت قـوة     .اعتقاله ما يقارب سبعة أشهر، قضاها في سجون االحـتالل         حماس في خان يونس بعد      

إسرائيلية خاصة مدعومة بالدبابات والطائرات اختطفت أبو دقة، بعد إعدام شقيقه يوسف، فـي منطقـة                
  .أغسطس الماضي/الفراحين بقرية عبسان الكبيرة شرق خان يونس وذلك في نهاية شهر آب

  30/3/2007 قدس برس
  

 ولن تعالج إال بالقوة فتح اإلسالم خطرة: ينأبو العين .18
شدد أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في لبنان اللواء سلطان أبو العينين على أن : صور

 وأن كل األطراف اللبنانية معارضة ومواالة أقرت بذلك، وأكد أنها لن ،ظاهرة فتح اإلسالم خطيرة جداً
 ."لى هذه المرحلة عاجالً أم آجالًإ أو مرغمين سنصل ونحن مكرهين"تعالج إال بالقوة، 

 31/3/2007المستقبل 
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 بيرتس يطالب بمبادرة اسرائيلية الجراء مفاوضات مع عباس  .19
ذكرت االذاعة االسرائيلية امس أن وزير الدفاع عمير بيرتس أكد وجوب أن :  د ب أ-القدس المحتلة 

رئيس محمود عباس الاوضات حول الوضع النهائي مع تطلق إسرائيل مبادرة سياسية تقضي بإجراء مف
وشدد بيرتس على ضرورة أن تستند المبادرة  .بالتنسيق مع اللجنة الرباعية الدولية وجامعة الدول العربية

االسرائيلية إلى تلك العربية، معربا عن رضاه من قرار القمة العربية االخيرة في الرياض تطبيع 
من تسوية النزاع العربي االسرائيلي، قائال انه يجب على االسرائيليين أال العالقات مع إسرائيل كجزء 

  .يبدو وكأنهم يتخذون موقفا رافضا
  31/3/2007الدستور 

  
  إسرائيل تعلن قدرتها على اعتراض الصواريخ اإليرانية والسورية .20

 إن  ،يرتـسوغ  قال رئيس وكالة الدفاع الصاروخي في وزارة الحرب اإلسـرائيلية آرييـه ه             :أي.بي.يو
 الدفاعية تسمح إلسـرائيل بـاعتراض       "السهم"التعديالت الحديثة التي أدخلت على نظام صواريخ حيتس         

وتدمير أي صاروخ باليستي في الشرق األوسط، بما في ذلك الصواريخ النووية التي زعـم أن إيـران                  
تنفقان مبالغ هائلة على    إن إيران وسوريا كانتا     ،  وقال هيرتسوغ في حديث مع جيروزالم بوست       .تطورها

 ولم تتخليـا يومـاً      - بمساعدة من كوريا الشمالية      -تطوير قدراتهما الصاروخية الباليستية البعيدة المدى       
  .عن مشروع تحديث قواتهما الجوية

  31/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

 أوصيت بعدم شن الحرب على لبنان الصيف الماضي: رئيس الموساد .21
 تقريرا أمس قالت فيه ان رئيس الموساد مائير داغان أوصى سنشرت هآريت :الترجمة، جوزيف حرب

 يوليو 12بان تؤجل اسرائيل ردها العسكري على حزب اهللا عقب اختطاف اثنين من جنودها في 
الماضي واوضح انه من المفيد ان تتخذ اسرائيل خطوات اساسية لتوفير حماية أفضل للجبهة الداخلية 

واوضحت الصحيفة ان داغان قدم توصياته هذه . لكاتيوشا قبل ان تهاجم لبنانضد هجمات بصواريخ ا
 في نفس اليوم الذي جرت فيه عملية اختطاف سخالل جلسة طارئة في مكتب وزير الدفاع عمير بيريت

لكن رئيس جهاز األمن الداخلي يوفال ديسكين والمسؤول االعلى عن الشؤون الدبلوماسية في ، الجنديين
  . دفاع عاموس جلعاد عارضا هذا التقييم وتلك التوصياتوزارة ال

  31/3/2007عكاظ 
  

  نتائج حرب لبنان كارثة وطنية وضربة قاضية: غاناديسكين ود .22
غان، ورئيس جهـاز  ا، مئير د"الموساد"، بهذه الجملة وصف رئيسا االستخبارات الخارجية    "كارثة وطنية "

 اجتماع سري عقد مع إيهود اولمرت بعد انتهـاء الحـرب            ، نتائج حرب لبنان، في    "الشاباك"األمن العام   
وعبر رئيسا الموساد والشاباك عن سـخطهما مـن نتـائج           . األخيرة مباشرة، وكشف عنه النقاب مؤخرا     

وبعد فترة قصيرة   . الحرب ومن أداء رئيس األركان السابق، دان حالوتس، وألمحوا إلى ضرورة تنحيته           
 االجتماع وما   ذاوقد كشف النقاب عن ه     .خفاقات التي تكشفت شيئا فشيئا    قدم حالوتس استقالته مدفوعا باإل    

من تأليف الصحفيين عوفر شيلح ويوآف      " مأسورون في لبنان  "دار فيه، في كتاب صدر مؤخرا تحت اسم         
  .ليمور

  30/3/2007 48عرب
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  من الشبان اإلسرائيليين يتهربون من الخدمة العسكرية% 24من الشابات و% 43: تقرير .23
مـن الـشبان    % 24مـن الـشابات و    % 43تبين من تقرير قُدم إلى اللجنة الوزارية لرقابة الدولـة أن            ي

مـن الـشبان    % 11وتظهر المعطيـات أن      .اإلسرائيليين يتهربون من الخدمة العسكرية بحجج مختلفة      
ن الخدمـة   ويتبين أن نصف الفتيات الالتي يتهربن م      . يتهربون من الخدمة العسكرية بذريعة تعلم التوراة      

وللمقارنة، . العسكرية بذريعة تعلم التوراة قدمن معلومات كاذبة في بياناتهن من أجل التهرب من الخدمة             
ما يشير إلـى تـضاعف      % 27 ،   2001بلغت نسبة التهرب من الخدمة العسكرية في وسط الفتيات عام           

 سـيقل   2007كرية فـي عـام      وتشير التوقعات إلى أن عدد الذين سيلحقون بالخدمة العس         .النسبة تقريبا 
  . مجند ومجندة عن العدد المسجل في سجالت مكتب التجنيد7000بحوالي 

  29/3/2007 48عرب
  

  "أرامل الجيش االسرائيلي" وعنصرية ضد العربيات في منظمة "قائمة سوداء" .24
 عن وجه آخر من العنصرية اإلسرائيلية تجاه عـرب          ،كشف تقرير صحافي نشرته صحيفة هآرتس أمس      

منظمة أرامـل الجـيش     "اخل، ويكشف التقرير اعتماداً على مستند رسمي حصلت عليه الصحيفة، ان            الد
 من عضواتها لكونهن عربيات، فتحرص على أال يتمتعن         600 تتعامل بعنصرية مكشوفة مع      "اإلسرائيلي

 قائمـة "ووضعت هـذه المنظمـة       .بامتيازات مالية وأخرى تحصل عليها سائر العضوات من اليهوديات        
ـ "سوداء  أرملة درزية وبدوية يتم استثناؤهن من دعوات لمناسبات مختلفة أو نشاطات اجتماعية،             600 ب

فقط لكونهن عربيات، ما يحول دون حصولهن على امتيازات عديدة من منح مالية أو تخفيـضات فـي                  
القائمة " إلى   كما أضافت المنظمة  . محال تجارية وغير ذلك من امتيازات تحصل عليها األرامل اليهوديات         

  ."المحظيات" أرامل يهوديات من "السوداء
  31/3/2007الحياة 

  
  الكيان الصهيوني أقام مخازن للسالح النووي في محيط قرى فلسطينية: تقرير .25

، وهي منظمة عالمية مستقلة تعنى بشؤون البيئة، إنه "السالم األخضر"قالت منظمة حماية البيئة، 
عدتين النوويتين المتواجدتين في كل من ديمونا وسوريك، يمتلك الكيان باإلضافة إلى المنشأتين والقا

الصهيوني عدة قواعد ومنشآت ومخازن للسالح النووي في عدة مواقع داخل فلسطين المحتلة سنة 
، أبرزها مخزن للسالح النووي بالقرب من قرية عيلبون وقاعدة بالقرب من مدينة حيفا، والعديد 1948

اجدة بالقرب من تجمعات سكنية عربية، بحيث ال يمكن معرفة مضمون هذه المخازن من المخازن المتو
وحذرت المنظمة، من مغبة وقوع انفجارات في هذه المواقع، وتحديداً في . وأنواع األسلحة التي داخلها
، األمر من شأنه أن يحل بكارثة على المنطقة )المنتهي عمره االفتراضي(الفرن الذري في ديمونا 

 . رها، ومن شأن أن تصل آثار االنفجار إلى المناطق الفلسطينية المحتلة واألردن وقبرصبأس
  31/3/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   شراء عدد كبير من الطائرات الصغيرة من دون طيار يقررسالح الجو اإلسرائيلي .26

ثبتت "يار بعد ان قرر سالح الجو اإلسرائيلي شراء عدد كبير من الطائرات الصغيرة من دون ط
خالل الحرب التي شنت على لبنان وخاصة تلك الطائرات القادرة على حمل صواريخ أرض " نجاعتها

للصناعات العسكرية التي أعلن المسؤولون عنها أنها حققت أرباحاً ) Elbit" (البيت"وهي من شركة . جو
تحصل على طلبات للحصول وان هذه الشركة ..  مليون دوالر73 وصلت إلى حوالي 2006في العام 

على هذا النوع من الطائرات من دول عديدة، وان الدخل يتضاعف نظراً لسمعتها الجيدة لدى أوساط 
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" الصناعات العسكرية اإلسرائيلية"أقرت الحكومة اإلسرائيلية بيع من ناحية أخرى، . الجيوش في العالم
ق إرباح، واضطرت الحكومة إلى ضخ حوالي التابعة لها بعد أن فشلت هذه الصناعات الرسمية من تحقي

 مليارات من الشواقل من المساعدات عبر السنوات العشر الماضية، لكن الشركة لم تفلح في إيقاف 10
  .الخسائر السنوية التي تُمنى بها نتيجة عدم تسويق منتجاتها العسكرية

  31/3/2007البيادر السياسي الفلسطينية 
  

 يش اإلسرائيليمتطوعون أجانب في خدمة الج .27
 عاما 78 و 46 متطوعاً أجنبياً من أميركا وبلجيكا وسويسرا والسويد تتراوح أعمارهم بين 13حوالي 

العسكرية في شمال إسرائيل في اطار برنامج مساندة ومعاضدة الجيش " أمياد"يخدمون في قاعدة 
 في إعادة ترميم المالجئ وفي هؤالء المتطوعون يشاركون"! حرب لبنان الثانية"اإلسرائيلي، وخاصة بعد 

ومقابل هذا التطوع يوفر الجيش اإلسرائيلي في .. تهيئة السالح، وفي إعداد الطعام للجنود في القاعدة
  .عطلة نهاية كل أسبوع رحلة ترفيه وتعرف على مناطق عدة من إسرائيل

 31/3/2007البيادر السياسي الفلسطينية 
  

   ومواجهات في الضفة الغربيةمسيرات فلسطينية بمناسبة يوم األرض .28
 فـي مـسيرات     واآالف الفلسطينيين شارك  أن  : القدس المحتلة من  30/3/2007 قدس برس  وكالة   ذكرت

واعتصامات نظمت بمناسبة يوم األرض، تخللتها صدامات مع قوات االحتالل اإلسـرائيلية، أدت إلـى               
عين، حيث سقط عـشرة جرحـى       سقوط عدد من الجرحى، في صفوف المدنيين، كان أعنفها في بلدة بل           

كما جرت مسيرات فـي بلـدة أم سـلمونة           .مسيرة سلمية نظمت بمشاركة نشطاء سالم أوروبيين      خالل  
وسلفيت وقفين شمال طولكرم، حيث اشتبك المتظاهرون مع قوات االحتالل، ولـم يبلـغ عـن وقـوع                  

ال المهددة بالمـصادرة    شارك مئات الفلسطينيين في زراعة أشجار في أراضي بيت جا         في حين   . إصابات
مسيرة حاشدة من شارع الـشهداء فـي مدينـة    ب، الذكرى 48أحيا فلسطينيو كما   .لمن قبل سلطة االحتال   

 عدد مـن وجهـاء الجمـاهير        هاسخنين، وصوال إلى حيث النصب التذكاري لشهداء يوم األرض، تقدم         
رئيس بلدية سخنين، عن الهجمة     تحدث   وقد   .العربية وقوى سياسية فاعلة على الساحة المحلية والقطرية       

أما رئيس لجنة المتابعة     التي تقوم بها السلطات اإلسرائيلية ضد المواطنين العرب من مصادرة أراضي،          
 إلـى ذلـك فقـد       .، فأشار إلى أن الجماهير العربية باقية في أرضها ولن ترحل          48عرب   العليا لشؤون 

دينة الطيبة، احتجاجا على نية سلطات االحـتالل         مسيرة شارك فيها مئات الفلسطينيين في م        أيضا نظمت
كما أعلنت الحركة اإلسالمية عـن       .مصادرة آالف الدونمات من أراضي البلدة لصالح مشاريع حكومية        

نيتها تنظيم معسكر عمل في منطقة النقب، تشمل على تنظيف المقابر، والمساعدة في بناء المنازل التـي                 
  .اامة العديد من المشاريع في القرى العربية غير المعترف بههدمتها سلطات االحتالل مؤخرا وإق

 من شـبيبة التجمـع الـوطني        5 احتجزت    االسرائيلية الشرطةأن  : 30/3/2007 48 عرب وأورد موقع 
سـكرتير   وقد أشار    .الديمقراطي بعد أن أوقفتهم في طريق عودتهم من مهرجان يوم األرض في سخنين            

م بشكل هستيري بوقف سيارتهم جانبا، حينما رأوا أعـالم فلـسطين            شبيبة، أن عناصر الشرطة أمروه    ال
 .وأعالم التجمع الوطني الديمقراطي

ل المطران عطـا    وق:  من القدس المحتلة وغزة نقال عن وكاالت       31/3/2007 الخليج اإلماراتية    ونشرت
و يـوم الوفـاء      ان يوم األرض ه    ، من اهللا حنا لدى استقباله أمس حشدا من طالب الجامعات الفلسطينية         

ـ الحـتالل وسياسـاته الظالمـة بحـق         ا رفض   التأكيد على  وهو يوم    ،للوطن وللهوية ولالنتماء   شعب ال
 عاصمة روحية ووطنية للشعب الفلسطيني، معتبرا       ، على عروبة القدس    في هذا السياق   وشدد .الفلسطيني
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رة العربيـة اإلسـالمية     أي تطاول تتعرض له مقدسات وأوقاف الفلسطينيين هو امتهان للتاريخ والحضا          
   .والمسيحية

 أن يـوم    أعتبرعضو الكنيست، دوف حنين،      إلى ان    :تل أبيب  من   31/3/2007 الشرق األوسط    ولفتت
 ألنه يرمـز الـى      ،ليهود من أصحاب الضمائر وأنصار السالم     ل بل أيضا    ،األرض ليس فقط الفلسطينيين   

  .رائيل والفلسطينيينالنضال من أجل العدالة والسالم الحقيقي العادل بين اس
  

  فلسطينيو لبنان يحيون يوم االرض بالتأكيد على حق العودة ورفض المؤمرات .29
مخـيم عـين    ذكرى يوم األرض فـي      جمعية النجدة االجتماعية أحيت     أن  : 31/3/2007 السفير   نشرت
وذلـك تأكيـداً    حتفال تواصلي بين األجيال الفلسطينيين الالجئة،       لالجئين الفلسطينيين في لبنان، با    الحلوة  

 كبار السن ممن واكبوا تـاريخ الـشعب         هشارك في حيث  . حق في العودة  العلى التمسك بأرض الوطن و    
تخلل االحتفال عرض وثائق ملكية وممتلكات تؤكد حق الشعب         قد  و.  صغار السن  ، فضال عن  الفلسطيني

وفي هـذا الـسياق     . ووثائقهاالفلسطيني، كما قدم العديد من كبار السن نبذة عن قراهم وتاريخها وتراثها             
  . بعنوان القمة العربية وحق العودةبيروت ندوة في  الشباب الديموقراطي أيضا،نظم اتحاد
  مئات الفلسطينيين واللبنـانيين    أن: وكاالتنقال عن    من بيروت    31/3/2007 الخليج اإلماراتية    وأضافت
، كمـا أكـدوا     194طالبة بتنفيذ القرار    للمو  جنوبي لبنان، احياء للمناسبة     أمس في مدينة صور    وااعتصم
 وقـوف   ،وأعلن المعاون السياسي لحزب اهللا في جنوب لبنـان        . توطين او التجنيس او التهجير    لل همرفض

 ان الدول   أشار إلى حزب الى جانب الشعب الفلسطيني من اجل العودة إلى أرضه وعاصمتها القدس، و            ال
 وهذا ما يشكل    ،حاول فرض التوطين على الفلسطينيين    إسرائيلية كي ت  والعربية تتعرض لضغوط أمريكية     

حملـوا   شاركينبعض الم يذكر أن   . مشكلة للفلسطينيين والعرب معا ويهدد بانفجار سكاني وسياسي أمني        
  .مفاتيح منازلهم في فلسطين وأوراق ثتبت أمالكهمخالل االعتصام 

  
   بطاقات خاصة على المصلين في األقصىيفرضاالحتالل  .30

 الى انتهاج طرق جديدة لتقييـد حريـة وصـول            االسرائيلي لجأت سلطات االحتالل  :  وكاالت -رام اهللا   
المصلين للمسجد األقصى، حيث عمدت الى اجبار أي مواطن على تسليم بطاقته الشخصية بعـد منحـه                 

الى عمدت قوات االحتالل    قد  و .بطاقة خاصة يقوم بتسليمها للجنود عند انتهاء الصالة وتسلم بطاقة هويته          
تطويق القدس بعشرات الحواجز ونشرت قوات معززة من أفرادها على المـداخل الرئيـسية للمدينـة،                
وأخضعت المتجهين الى المسجد األقصى ألداء صالة الجمعة إلجراءات تفتيش صارمة، ومنعت أغلبيتهم             

  .ما دفعهم إلقامة الصالة على مقربة من تلك الحواجز، من الوصول
  31/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
 محاولة قضائية لمنع البطريرك األرثوذكسي من بيع عقارات الكنيسة في القدس .31

توجه البطريرك المعزول، ايرينيوس األول، الى المحكمة المركزيـة فـي القـدس بـدعوى               : تل أبيب 
 من تنفيذ صفقات بيع وتأجير لعقارات     ،  الستصدار أمر يمنع محامي البطريرك ثيوفولوس وابنه وأجيرهما       

البطريركية في القدس الشرقية أو الغربية أو أي مكان آخر، وتقديم تقرير مفصل عن الـصفقات التـي                  
  .قاموا بها حتى اآلن

  31/3/2007الشرق األوسط 
  

 على يد عناصر مسلحة  سلفي في حي الشجاعية شرق غزةشيخمقتل  .32
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عدنان مناصرة  السلفي الشيخقالت مصادر أمنية فلسطينية أن عناصر مسلحة أقدموا على قتل : غزة
وأضافت أن  .بعد إطالق النار عليهما في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وإصابة احد اقربائه

أوضحت أن المسلحين أقدموا أيضا على إحراق جيب كما .  ال عالقة له بالتنظيمات الفلسطينيةالمستهدف
 األولى التي ترتكب ت ليسامع العلم أنه ة،فيما لم يتضح بعد خلفية الحادث. يعود لمواطن في نفس المنطقة

افادت مصادر امنية أن مجهولين قاموا فجر اليوم بتفجير محل  ومن جهة أخرى، .بحق السلفيين في غزة
 .باستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع، انترنت في جباليا

  31/3/2007-30وكالة معا 
  

 لخليل   لعالقاتهما ببيع منزل للمستوطنين في افلسطينيينل اعتقا .33
االجهزة االمنية الفلسطينية بالتعاون مع السلطات أن  :بيت لحم من 31/3/2007 وكالة معا ذكرت

 احتله المستوطنون بزعم انه ملك لهم ،االردنية اعتقلت فلسطينيان بتهمة بيع منزل شرق مدينة الخليل
االشارة أن نائبا اسرائيليا الجدير بو .بموجب صفقة بيع تمت في عمان، الى منظمة استطيانية اسرائيلية

 اوريت اعتبرتفيما  .همالحكومة االسرائيلية للعمل من اجل االفراج عندعا عن حزب المستوطنين، 
ان عملية االعتقال تثبت ان المنزل هو قانونيا، وملك للجالية ، ستراك من لجنة مستوطني الخليل

انها تعكس الطبيعة المعادية للسامية للسطة  وقالوا ،ادان مستوطنو الخليل االعتقاالت كما .اليهودية
  .الفلسطينية
ن عددا من االكاديميين اليـساريين      أ  ذكرت هآرتسأن  : لندن من   31/3/2007 الشرق األوسط    وأضافت

  عـدم  انوأعتبروا  المعروفين، ناشدوا بيرتس اصدار التعليمات للجيش باخالء المستوطنين من المنزل،           
 سيخل باالمن في الخليـل ومجمـل المنطقـة،          ، كما نون الدولي والنظام العام   ، سيشكل انتهاكا للقا   هاخالء

  .ويتطلب قوة امنية وموارد، لحماية الفلسطينيين من المستوطنين
  

   في الخليل تمنع نشطاء السالم من التظاهر ضد االستيطاناالحتاللقوات  .34
سالم االسرائيليين واالجانب مـن  منعت قوات االحتالل االسرائيلي، امس، العشرات من نشطاء ال   : الخليل

تنظيم مظاهرة مناهضة لالستيطان في وسط الخليل وفي محيط مستوطنة كريات اربع الواقعـة شـرق                
المدينة، فيما ذكرت مصادر ان مجموعات منفلتة من المستوطنين اعتدت على بعض النشطاء فـي تـل                 

  .الرميدة قبل ان يعلن جيش االحتالل المنطقة عسكرية مغلقة
  31/3/2007يام الفلسطينية األ

  
  اً بفعل الزحف اليهودي وقلة المساعدات يالخليل تفرغ تدريجفي المدينة القديمة  :تحقيق .35

 التي يصنفها الجيش االسرائيلي علـى أنهـا         يضطر السكان العرب في المناطق    :  محمد يونس  -الخليل  
بب منعهم من المرور في الـشارع        الى المرور في أزقة وأحواش تقع خلف بيوتهم بس         ،طق اسرائيلية امن

ويرافق الجنود المستوطنين في تنقالتهم بين تجمعاتهم، او بينها وبين الحرم االبراهيمي، او بينها               .الرئيس
يمارس المستوطنون،  في حين   .  المقامتين على اراضي المدينة    ،وبين مستوطنتي كريات اربع وخارصينا    
هـذه  وتـدفع    .داءات على اصحاب المحالت التجارية والمـارة      لدى تنقلهم بين هذه المناطق، ابشع االعت      

عتداءات بأعداد متزايدة من سكان البلدة القديمة الى مغادرتها الى احياء أخرى، االمر الذي يثير قلـق                 اال
بدأت لجنة إعمـار الخليـل      في هذا السياق    و .األهالي من سياسة تفريغ تؤدي الى تهويد تدرجي لمدينتهم        

ينية حملة لتعزيز الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة لمواجهة سياسـة التهويـد، لكـن               والسلطة الفلسط 
تقوم لجنة إعمار الخليل، بترميم البيـوت        فيما   .تضاؤل الدعم الخارجي ترك أثر كبيراً على هذه البرامج        

 65استولوا على   ويشكل الحرم االبراهيمي الهدف األكبر للمستوطنين الذين         .القديمة واسكان الفقراء فيها   
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يـسيطر الجـيش    كمـا   . في المئة من مساحتة، اضافة الى حديقته، ومنعوا أهل المدينة من الدخول اليها            
وعادة  .االسرائيلي على الحرم ومحيطه، ويفرض اجراءات تفتيش صارمة على الفلسطينيين الداخلين اليه           

ة مثل تزوير عقد تأجير، او عقد بيـع         ما يستخدم المستوطنون اليهود ذرائع لالستيالء على بنايات عربي        
لكن األمر في الخليل اكثر فظاظة، إذ يستولون على اماكن عامـة ال             . وشراء، او شراء فعلي من عمالء     

وبحـسب المـصادر     .يملك احد تفويضا لبيعها او التنازل عنها مثل مدارس وحدائق وسـاحات عامـة             
 يعيشون في اربع تجمعـات      ، شخص 400القديمة بلغ   االسرائيلية فإن عدد المستوطنين اليهود في البلدة        

ويفرضون، في الوقت نفسه، اجراءات     . تهميتولى جنود يصل عددهم الى نحو ألفين حماي       فيما   ،استيطانية
عسكرية صارمة على اهالي البلدة القديمة، بما يؤدي الى تعزيز الوجـود اليهـودي وتقلـيص الوجـود        

  .العربي
  31/3/2007الحياة 

  
  يعانون من العزل واإلهمال الصحيالفلسطينيون المعتقلون : نديالمؤسسة ما .36

 من زيـارة األسـيرين      ،تمكنت محامية مؤسسة مانديال ورئيسة مجلس إدارتها      :  أمين أبو وردة   -نابلس  
 أفـاد   حيث. جمال أبو الهيجا وإبراهيم حامد المحتجزين في زنازين العزل االنفرادي في سجن عسقالن            

محرومون من أغلب حقوق االسرى     ، وهم   السرى المعزولين يمرون بظروف قاسية جدا     ابو الهيجا بأن ا   
،  اقتحام زنزانته ومصادرة كل االوراق الخاصة به       ، خالل شباط الماضي،   انه تم  فيما أكد حامد   .الطبيعية

  . أنه محروم من زيارة أهلهكما
  31/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
    أعلى نسبة اعتقال للبشر في العالمسرائيل تسجليجعل ا يينالفلسطيناعتقال : تقرير .37

اوضحت وزارة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين في تقرير لها ان قوات : غزة – عبدالقادر فارس
 ألف 800ت قرابة ل، حيث اعتق48االحتالل االسرائيلي سجلت أعلى نسبة اعتقال في العالم منذ نكبة عام 

طني األراضي الفلسطينية، باالضافة الى عشرات اآلالف ممن اعتقلوا  ما يقارب ربع مواوهومواطن 
 .واحتجزوا لفترات قصيرة، واآلالف من المواطنين العرب، مبينا ان هذه االعتقاالت لم تستثن أحدا

 من خالل استهداف ،وركز التقرير على السابقة الخطيرة التي أقدمت قوات االحتالل على ارتكابها
وبين انه ال زال يوجد في السجون  . الفلسطينية، ونواب في المجلس التشريعيوزراء في الحكومة

،  موزعين على قرابة ثالثين سجنا ومعتقال ومركز توقيف، أسير10400والمعتقالت االسرائيلية قرابة 
اوضح ان هذه السجون والمعتقالت تشهد أبشع عمليات  كما . يعيشون ظروفا قاسية وغير انسانيةوهم

 أسيرا اعتقلوا قبل انتفاضة األقصى ما 553بين ان كما  .التعذيب الجسدي والحرمان من كل شيءالقتل و
 تقريرالوبين  . أسيرا367 معتقل منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وعددهم همزالوا في األسر، وان جزءا من

 وسوريا  من لبنان أسرى عرب9 ان من بين األسرى القدامى والمعتقلين منذ ما قبل أوسلو أيضا،
 ، مواطنة600 كشف ان االحتالل اعتقل خالل انتفاضة األقصى قرابة ،وفيما يتعلق باألسيرات .واالردن

 وأكد أن . أسيرات وضعت كل منهن مولودها داخل األسر3منهن  ، أسيرة118بقي منهن لغاية اآلن 
اصة، ودون توفر األسيرات يحجزن في أماكن ال تليق بهن، دون مراعاة لجنسهن واحتياجاتهن الخ

حقوقهن األساسية، ويعشن في ظروف قاسية، ويتعرضن لمعاملة ال انسانية ومهينة، وتفتيشات استفزازية 
وبالنسبة الى االطفال األسرى  .مذلة من قبل السجانين والسجانات، وتوجيه الشتائم لهن واالعتداء عليهن

 330انتفاضة األقصى بقي منهم في األسر  طفل اعتقلوا منذ بداية 6000تقرير ان هناك قرابة البين 
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ان هناك المئات اعتقلوا وهم اطفال كما  للتعذيب بأشكاله المختلفة، هم الغالبية العظمى منيتعرضطفال، 
  . داخل السجن وال يزالون في األسر18وتجاوزوا سن 

  31/3/2007عكاظ 
  
  

  رة بغزةالتالعب باألراضي خاصة في المناطق المحر يطالب بوقف رفحمحافظ  .38
 محافظ رفح بعض الجهات والعائالت التي تواصل التالعب باألراضي خاصة            طالب :كتب محمد الجمل  

في المناطق المحررة بقطاع غزة، وتحاول المتاجرة بها أو السيطرة عليها بوسائل غير قانونية، الكـف                
عتبرا ذلك اكبر انتهـاك     عن مثل هذه الممارسات التي تلحق الضرر بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، م           

  .لألرض وقيمتها، خاصة تلك التي تخص المصلحة العامة
  31/3/2007األيام الفلسطينية 

  
  كذب وتضليل نقابية انتخاباتعن  يعتبر االعالن  الفلسطينيين اتحاد المعلمينعامأمين  .39

ماس من انتخابات لجمعية أكد جميل شحادة أن كل ما أعلن على لسان الكتلة اإلسالمية التابعة لح: رام اهللا
 وان انتخاباتهم لم تجر في أي محافظة في ،المعلمين هو كذب وتضليل وليس له أساس من الصحة

وأضاف أن هذا اإلعالن يأتي في إطار حملة التضليل لتثبيت نقابة مزورة في ذهن الرأي  .الضفة الغربية
  .ع إجراء أي انتخابات لتلك الجمعيةالعام علما بان المحكمة الفلسطينية العليا أصدرت قرار يمن

  30/3/2007فلسطين برس 
  

   في غزة نيران زوارق االحتاللمن  الفلسطينيةب الصيدك من مراعددتضرر  .40
 قـرب   إطالق البحرية اإلسرائيلية النيران عليهم      الفلسطينيين أكد عدد من الصيادين    :كتب عيسى سعد اهللا   

  .مهنة الصيد، ما أدى إلى إعطاب ثالثة منها أثناء نزولهم إلى البحر لمزاولة جباليا،
  31/3/2007األيام الفلسطينية 

  
 خوفا من تكرار مأساة الصرف الصحيغزة شمال  قريةيخلي سكان   المدنيالدفاع .41

 بإخالء سكان قامت،  الفلسطينيذكرت مصادر فلسطينية ان فرق اإلنقاذ التابعة للدفاع المدني: غزة
شرق أبراج الصفطاوي شمال مدينة غزة، بعدما غمرت مياه الصرف المنطقة المنخفضة والواقعة 

  .أم النصر تحسبا من تكرار كارثة قرية ، منزال25الصحي أكثر من 
  30/3/2007وكالة معا 

  
 للمتقاعدين والعاملين في الخدمات العامة الفلسطينية  يورو دعم اوروبيمليون 21 .42

ي من المتقاعدين والمستخدمين في الوظيفة الحكومية  فلسطين77000سيستفيد أكثر من : القدس المحتلة
بحيث . نشائهاإمن المخصصات االجتماعية المقدمة من اآللية الدولية المؤقتة التي قام االتحاد االوروبي ب

 وبهذا تكون اآللية الدولية . شيكل يتم تحويله مباشرة للحسابات البنكية1500سيستلم كل موظف مبلغ 
ا قد صرفت الدفعة السابعة من هذه المخصصات الهادفة الى توفير شبكة امان يتمكن المؤقتة منذ انشائه

يشار إلى . المستفيدون من خاللها باالستمرار في عملهم في ظل االزمة االقتصادية واالجتماعية الراهنة
حيث  ،ة كل من فنلندة، لوكسمبورغ، المملكة المتحدة والمفوضية االوروبي منمساهمةهي هذه الدفعة أن 

 .يصل عدد الذين استفادوا من هذه المساعدات الى ما يربو على مليون فلسطيني
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 31/3/2007الرأي األردنية 
  

   لمسرح المضطهدين في مدن فلسطين ومخيماتهادوليمهرجان  .43
المـسرحية، محـور مـسرح        سنوات على والدة شخصية أبو شـاكر       10بعد  :  بديعة زيدان  –رام اهللا   

ضي الفلسطينية المحتلة، يستعد مسرح عشتار الفلسطيني لتنظيم المهرجان الـدولي           المضطهدين في األرا  
 في مدن وبلدات عدة، إضافة الى مخيمات فلسطينية في          ،الثاني في العالم  ، و األول لهذا النوع من المسرح    

 مسرحيات فلسطينية، إضافة إلى مـسرحيات مـن         5 ه وتشارك في  ،الضفة الغربية وداخل الخط األخضر    
والالفت أن العروض ستقدم     .رازيل، مبتكرة هذا النوع من المسرح، وكل من ألمانيا، وأسبانيا، وبلجيكا          الب

في مناطق هي األكثر معاناة، جراء االجتياحات اإلسرائيلية المتكررة، أو األوضاع االقتصادية المتردية،             
 أن  مسرح عشتار في رام اهللا     المدير العام ل   يشيرو. أو حتى جدار الفصل العنصري والحواجز العسكرية      

يتوقع مصاعب عدة   هو  و. بد من أن يرى، من خالل هذه الفرق، المعاناة التي يعيشها الفلسطيني           العالم ال   
 يذكر أن مسرح المضطهدين     .قد تواجه المهرجان، وعلى رأسها العمليات العسكرية اإلسرائيلية المتكررة        

 وبالتالي هو نمط مسرحي ثوري يهدف إلى إدماج الجميـع           يقوم على المبادرة والتفاعل من أجل التغيير،      
في العملية الديموقراطية، فيما يبني مسرح عشتار فلسفته في مسرح المضطهدين على الذهاب إلى حيث               
الشرائح المضطهدة والصامتة في المجتمع الفلسطيني، وإلى تلك المناطق المتصلة باليومي والمعاش فـي              

  .حياة الناس
  31/3/2007الحياة 

  
  القضية الفلسطينيةيجب استغالل التغيرات لحل : عبد السالم المجالي .44

  الفلـسطيني  شعبال دعا رئيس الوزراء األردني االسبق، عبد السالم المجالي،          :منتصر حمدان  -رام اهللا   
مي والدول العربية للعمل الواعي من اجل االستفادة من التغييرات السياسية الحاصلة على الصعيدين االقلي             

والدولي لصالح حل القضية الفلسطينية التي باتت تحتل االولوية بعد سنوات طويلة من تغيبها عن االجندة                
وقال خالل محاضرة سياسية نظمها مركز االتصال الجماهيري ومكتب الشؤون الفكرية           . السياسية الدولية 

االولوية والبد لنا ان نكـون واعـين         بان القضية الفلسطينية باتت تحتل       اًعاماً  هناك اتفاق  ان   لحركة فتح، 
وقادرين على التعامل مع ما يأتي لكي ال يفرض علينا كما فرض في السابق مشيرا الى اثـر الخطـاب                    

. ل االردني امام الكونغرس والذي سلط جل تركيزه على اهمية حل القـضية الفلـسطينية              هالذي القاه العا  
الفلسطينية باتجاه قوى اليسار االسرائيلي التي تراجـع        وشدد على اهمية اعادة الصلة وتفعيل التحركات        

ل حثه للتحرك باتجاه، مؤكدا في االطار ذاته الـى اهميـة            جعيش حالة من االحباط من ا     تدورها وباتت   
 اكد المجالي ان االردن يقف الى       ،وفيما يتعلق بالمواقف االردنية   . الحفاظ على الوحدة الفلسطينية الداخلية    

دعمنا للحقوق الوطنيـة    " ويدعم اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وقال         سطيني الفل شعبالجانب  
واضاف ان االردن وبعد توقيـع      ". الفلسطينية اصبح مثل الديانة التي ال يمكن للفرد ان يتخلى عن ديانته           

ـ               بح لديـه   اتفاقية السالم مع اسرائيل بات اكثر قدرة على خدمة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية واص
وفي اطار رده على سؤال بشأن الموقف األردنـي         . قدرة اكبر للتأثير باتجاه الوصول الى حلول عقالنية       

 الفلـسطيني،  كمـا ان       -من حركة حماس قال ان االردن كان من اول المباركين لالتفاق الفلـسطيني              
عالقة طويلة مع حركـة     االردن تربطه عالقة طويلة االمد مع منظمة  التحرير وحركة فتح كما تربطه              

. مؤكدا حرص االردن على دعـم التوافـق الفلـسطيني          اإلخوان المسلمين التي هي االم لحركة حماس      
 مؤكدا ان المواقف األردنية     ، حصلت إشكالية في العالقة مع حماس بسبب قضية تهريب السالح          ،وأضاف

  . تتسم بالمرونة وبالتغير فيما يتعلق بالعالقات الخارجية
  31/3/2007الجديدة الحياة 
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  ضرورةالدولية  ممر إجباري والمحكمة  اللبنانيالحوار: بان كي مون .45

 أبلغ األمين العام لألمم المتحدة المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم أمس في بيروت، رسالة حازمة               :بيروت
ان هذا الحل سمعناه في     بضرورة اعتماد الحوار والتسوية لحل االزمة السياسية التي يمر بها لبنان، وقال             

واعتبر ان مسألة ضبط الحدود بـين سـورية ولبنـان            .جامعة الدول العربية والمملكة العربية السعودية     
مهمة جداً وهناك مزاعم ومعلومات بأن حظر انتقال االسلحة ليس فاعالً بعد وهناك تمرير لالسلحة مـا                 "

في البالد، ونأمل بأن تـتمكن القـوات المـسلحة          يعيق جهود الحكومة اللبنانية في ضمان االمن والسالم         
وعن احتمال اقرار المحكمة تحت الفـصل   ".اللبنانية من تعزيز قدراتها في المراقبة والضبط في المراقبة    

، واألمـم   1701ان اقامة هذه المحكمة الخاصة عنصر مهم جداً في عملية تطبيق قرار             "السابع، أكد بان    
ا إقامة مفاوضات طويلة جداً واتفقنا على تشكيلها بعد المفاوضات، وأعادت           المتحدة وحكومة لبنان التزمت   

ومـن  . االمم المتحدة الوثيقة الى الحكومة من اجل عملية التصديق عليها وفق االجـراءات الدسـتورية              
 ..المبكر االجابة عن أي شيء يتعلق بالفصل السابع، خصوصاً ان كل االجراءات الدستورية لم تنفذ بعد               

أعرف ان ثمة اختالفات في الرأي وتوجهات مختلفة لكن في ما يتعلق بالسالم واالمن والمؤسـسات                أنا  
الديموقراطية الخاصة بالبلد، ال سيما عندما يتعلق االمر بقرار اتخذه مجلس االمن الدولي، كل دولة عليها                

ي عميـق للوصـول الـى       إقامة حوار سياس  " الزعماء اللبنانيين     كي مون  وناشد بان ". واجب االلتزام به  
مصالحة وطنية وعندها ستتوقعون دعماً كامالً من األسرة الدولية كمساعدة اقتصادية كما رأيناها بـشكل               

 كما يمكنكم توقع دعم فني آخر مثل دعم يونيفيل، لكن كل هذا التعاون الدولي من                3 -مشجع في باريس  
 النتائج المتوقعة، لذلك اناشد كل األطـراف  دون ان يترافق مع عملية سياسية معمقة لن يتمكن من تحقيق     

  ".اتخاذ التدابير الالزمة إلنشاء المحكمة
وزار بان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يرافقه المنسق الخاص لألمين العام لألمم المتحدة فـي لبنـان                  

ريق الوحيـد   الحوار هو الط  "، مشدداً على ان     "جيداً جداً "ووصف لقاءه مع بري بأنه كان       . غير بيدرسن 
  ".للبنان لتحقيق االستقرار والوحدة الوطنية التي يتطلع اليها اللبنانيون

ما عبر عنه األمين العام لالمم المتحدة يعكس الصورة الحقيقية لمجريات ما دار بيننا              "أما بري فاعتبر ان     
  ".االصول الدستوريةجميع اللبنانيين مع المحكمة الدولية وفق "أن "وقال بري انه ابلغ بان  ".من نقاش

 و الجهود المبذولة إلنشاء المحكمـة       1701وجرى البحث في تطبيق القرار      . والتقى بان سعد الحريري   
  .وزار بان في مقر اقامته وليد جنبالط .الدولية

وعقـد   .وانتقل بان ظهراً الى السراي الحكومية وأجرى محادثات مع رئيس الحكومة فـؤاد الـسنيورة              
السراي حضره السنيورة وبان والوفد المرافق له ووزيرا الدفاع الياس المر والداخليـة             اجتماع أمني في    

  .حسن السبع
ان نـزع سـالح     : "مؤتمر صحافي مشترك في السراي قال بان عن موضوع نزع سالح حزب اهللا            وفي  

قادة فـي    وناقشت مع القادة االقليميين في المنطقة بمن فيهم ال         1701الحزب عنصر مهم جداً في القرار       
الحكومة اللبنانية هذه المسألة وآمل بأن يتخذ الزعماء في المنطقة التدابير الـسريعة كـي نـتمكن مـن                   

  ".الوصول الى السالم واالمن
اننا لم نستخدم ابداً في قاموسنا نزع سالح نريد ان يتم كـل شـيء عبـر الحـوار                   "ولفت السنيورة الى    

افنا، وأوضحنا ان ما زالت لدينا أرض محتلة من اسرائيل يجب           واالنفتاح بين اللبنانيين للوصول الى اهد     
  ".تحريرها وفق النقاط السبع

  31/3/2007الحياة 
  

  النوابالسنيورة يرسل مشروع المحكمة إلى مجلس  .46



  

  

 
 

  

            21 ص                                    677:                                 العدد31/3/2007 السبت: التاريخ

أرسل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة مشروع قانون المحكمة الدولية في جريمة اغتيـال الـرئيس                
مجلس النواب بواسطة وزير التربية والتعليم العالي الدكتور خالد قباني، لكن           رفيق الحريري الى رئاسة     

الوزير قباني لم يجد احداً من الموظفين في مجلس النواب في مكتبه لتسليمه المشروع بحسب بيان صدر                 
رئاسـة الحكومـة نـسيت او       بأن  بيان  العلى  النيابي  وردت رئاسة المجلس    . عن رئاسة مجلس الوزراء   

فـالفقرة  . ان المجلس ال يستقبل اي مشروع قانون اال اذا كان مرسال مـن رئـيس الجمهوريـة                تناست  
 تجعل إحالة مشاريع القوانين الى مجلس النواب من اختصاص فخامـة الـرئيس              53السادسة من المادة    

اء  التي تتذرع بها الحكومـة البتـر       56أما الفقرة الثانية من المادة      . وليس من اختصاص رئيس الحكومة    
فهي تنص على المراسيم ولم تأت على ذكر مشاريع القوانين، بل ان نشر مشروع قانون اصال هو امـر                  
غير دستوري وال قيمة له، فكيف يمكن ان يصبح مشروع قانون نافذا بعد مرور مهلة دون ان يـصدق                   

  عليه المجلس النيابي؟ واذا كان أصبح كذلك فلماذا ارساله الى مجلس النواب؟ 
  31/3/2007السفير 

  
  انتحار سياسي11-19صيغة : الحريري .47

 انتحار سياسي، واستكمال لمشروع قتل رفيق الحريري، 11-19رأى النائب سعد الحريري أن صيغة 
وأن مواجهة هذا المشروع تتطلّب بعض الوقت، لكننا سننتصر في النهاية، واعداً بأن المواالة ستتصرف 

 أننا ال نستطيع عقد جلسة لمجلس الوزراء أو لمجلس النوابكأغلبية في وجه المعارضة التي تظن. 
أشار الى ضرورة عدم ممارسة السياسة من باب تدوير الزوايا، ألن مصلحة لبنان تتقدم على كل و

وفي شأن حوار عين التينة بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سيستكمل خالل  .مصلحة
ان مبنياً على موضوع المحكمة الذي يسير قدماً، وموضوع الحكومة حيث األيام القريبة، لفت إلى أنه ك

 وزيراً للمعارضة واالنتخابات الرئاسية، لن نخضع لهذا 11إننا إذا خيرنا بين التنازل عن صيغة 
تمنّى إقرار المحكمة  و.االبتزاز، ألن الخالف ليس على عدد الوزراء، بل على المشروع السياسي للبلد

ال أستبعد ": على الطريقة اللبنانية، وأكد أن البرلمان هو سيد نفسه ويجب أن يقوم بأعماله، مضيفاً
نحن أخذنا قراراً، وهناك فرصة . حصول حّل سياسي قريب جداً، ألن القمة العربية ستكون لها تفاعالت

 ."سنعطيها
  31/3/2007األخبار اللبنانية 

  
   لبنانلشراكتها في عدوانا ننتظر من القمة العربية ادانة أمريكا كنّ: حزب اهللا .48

على انتهاء أعمال قمة الرياض في بيان اعتبر ان اشـادتها بتـصدي المقاومـة                علّق حزب اهللا  : بيروت
للعدوان االسرائيلي تأتي في سياقها الطبيعي وإن كنا ننتظر ان يـستكمل هـذا الموقـف بإدانـة االدارة                   

وأكد الحزب ان خيار المقاومة هو السبيل الوحيد الستعادة حقـوق           . راكتها في هذا العدوان   األميركية لش 
وأشار البيان الى المقاربة الواعية التي أظهرهـا        . وكرامة األمة كما يحصل في فلسطين ولبنان والعراق       

 تمسك القادة العرب    زب ان الحورأى   .القادة العرب لمسألة الفتنة األهلية التي تحركها األصابع األميركية        
بحق بلدانهم في التطور التقني وحقها في تطوير واستخدام الطاقة النووية ألغراض سلمية جـواب بـالغ                 
األهمية على المسعى األميركي المستمر لحرمان بلدان المنطقة وشعوبها من امتالك هذه القـدرات فيمـا           

الرئيس لحود خالل القمـة وتمـسكه بالثوابـت     وثمن دور .يوفّر للعدو االسرائيلي مظلّة نووية عسكرية    
الوطنية والحظ باهتمام التضامن والمصالحة في القمة بما يعزز التفاهم ويحد من االسـتخدام الخـارجي                

  .للخالفات العربية
  31/3/2007الحياة 
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   العربيةيكن يشيد بإنجازات القمةفتحي  .49
ور فتحي يكن، أن القمة العربية حققت سلـسلة         رأى رئيس جبهة العمل اإلسالمي الداعية الدكت      : طرابلس

إنجازات ستؤسس في المرحلة المقبلة لمشروع تحرري عربي وإسالمي ينعتـق مـن أسـر الوصـاية                 
  .األميركية

أننا سنشاهد اآلثار الميدانية لهذه اإلنجازات في الفترة القريبة وهي بشرى للمقاومة بأنها ستنتـصر،       وقال  
ن المنتصرة، وبأنه لن يكون في لبنان خندق واحد يـراهن علـى الـدول               وبشرى للمعارضة بأنها ستكو   

  . الغربية
  31/3/2007السفير 

  
  لحود يرفض مشروع قيام الدولة: جعجع .50

رئيس  لحود يرفض    الإستغرب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، كيف أن             
بية، معتبراً أنه بذلك يرفض مشروعاً يدعو الى قيام الدولة في           الورقة التي قدمتها الحكومة في القمة العر      

وشدد على أنه في حال شـكل لحـود حكومـة           . من يهمه عدم قيام هذه الدولة إال سوريا؟       : لبنان، سائالً 
  . ستكون غير شرعية بل مجرد قوى ليست قوية

  31/3/2007السفير 
 

 إلسرائيلي للمخطط األميركي اهدفع ثمن إفشاللبنان : فضل اهللا .51
اعتبر المرجع الشيعي اللبناني الشيخ محمد حسين فضل اهللا أن لبنان يدفع ثمن إفشاله للمخطـط                : بيروت

األميركي اإلسرائيلي في الحرب العدوانية األخيرة عليه، والتي كان يراد لها أن تدخل المنطقة العربيـة                
لقد دخل لبنان فـي حـسابات       ": افواض. واإلسالمية كلها في عصر الخضوع الكلي ألميركا وإسرائيل       

وحذر من أن ضعف     ."المنطقة في شكل واسع منذ أن قررت أميركا استخدامه ورقة ضد سورية وإيران            
الرئيس األميركي أمام إدارته الضاغطة بإثارة الحروب ضد العالم العربي واإلسالمي، قد يدفعـه إلـى                

طقة بالطريقة التي ال يـزال يـدمر فيهـا          التحرك في لحظة جنون نفسي وسياسي وعسكري لتدمير المن        
  . العراق وأفغانستان ويربك فيها فلسطين ولبنان

  31/3/2007الشرق األوسط 
  

 ئيلية بمعيتك الى بيروت سنعتقلهااذا وصلت الصحفية االسرا: كي مونالسنيورة ل .52
لذي طلب السماح بدخول  ا،االمين العام لالمم المتحدة هدد رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيوة :بيت لحم

اذا احضرت الصحفية االسرائيلية الى " الصحفية االسرائيلية الى بيروت ضمن الفريق المرافق له وقال 
 ابلغ مراسلتها اورلي ازوالي بعدم بان كي مونوذكرت صحيفة يديعوت ان  ".بيروت سنعتقلها فورا

ن صادرة عن القنصلية اللبنانية في  رغم حصولها على فيزا لدخول لبنا،موافقة لبنان على دخولها
 .نيويورك

  30/3/2007وكالة معا 
 

 رفض إسرائيل لمبادرة السالم العربية كان متوقعاً: وزير خارجية اليمن .53
 إن الرفض اإلسرائيلي لمبادرة     ، وزير الخارجية والمغتربين اليمني    ، قال الدكتور أبو بكر القربي     :أ.ن.ق

 كان متوقعاً، وال يمثل جديداً في الموقـف اإلسـرائيلي   2002بيروت في السالم العربية التي أقرتها قمة  
وأضاف ان إسرائيل تريد فرض الحل الذي تريده على الفلـسطينيين والعـرب         .المتعنت الرافض للسالم  

عموماً، وبمنطق الهمجية والصلف الذي لن يؤدي سوى إلى طريق مسدود وجعل المنطقة تعيش حالة من                
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الواجب على إسرائيل أن تتمعن عميقاً في بنود تلـك          من  كان   انه   وأضاف .دم االستقرار التوتر الدائم وع  
المبادرة، قبل أن تعلن رفضها ألنها تمثل المخرج األمثل لتحقيق السالم العادل والشامل فـي المنطقـة،                 

  .الذي بدوره لن تستطيع إسرائيل تحقيق األمن الذي تطلبه
  31/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
 يدعو إلى تحالف عالمي ضد الصهيونية تمر القاهرة الدولي ضد االحتاللمؤ .54

وجه نشطاء سياسيون من مختلف أنحاء العالم التحية إلـى المقاومـة فـي              :  محيي الدين سعيد   -القاهرة  
فلسطين ولبنان والعراق، وقالوا إنها حالت دون إتمام المشروع األمريكي والـصهيوني للهيمنـة علـى                

ا في افتتاح أعمال مؤتمر القاهرة الخامس للحملة الدولية ضد االحتالل األمريكـي             وودع .المالمنطقة والع 
والصهيوني ومنتدى القاهرة االجتماعي الثالث، إلى تأسيس تحالف عالمي بين القوى المقاومة لإلمبريالية             

 وقـال نقيـب     .ةوالصهيونية، يؤدي إلى قيام عولمة إنسانية في مواجهة الرأسمالية الغربيـة المتوحـش            
الصحافيين المصريين جالل عارف إن األمة العربية كتبت خالل العام الماضي شهادة وفـاة للمـشروع                

وقال المرشد العـام لجماعـة اإلخـوان        . األمريكي، ليس في العراق فقط ولكن في كل المنطقة العربية         
 وحلفائه فـي المنطقـة      المسلمين محمد مهدي عاكف إن الخطط الشيطانية لزعيم الحرب بوش وشركائه          

  .انفضحت، وحذر من أي محاولة لشن حرب جديدة على إيران، ألنها سوف تشعل المنطقة كلها
  31/3/2007الخليج اإلماراتية 

 
   الفلسطينيحرس الرئاسيلمساعدات مالية لتدريب ا تقدم امريكأ .55

مريكية تريـدها ادارة    أل  مواأمريكية يوم الجمعة انها ستنهي تعليقا فرضته على         أ قالت مشرعة    :واشنطن
وقالت النائبة الديمقراطية نيتـا لـوي        .بوش لتدريب قوات الحرس الرئاسي الفلسطيني وامدادها بمعدات       

رغم بواعث القلق الجادة بشأن     "والتي ترأس لجنة بمجلس النواب تشرف على اموال المساعدات االجنبية           
وذكرت لوي إن االدارة خفـضت       ."دوالر مليون   59فلن اعلق الطلب المخفض بخصوص      .. هذه الخطة 

وقالت لوي حين فرضت التعليق انها تريد من وزارة الخارجية مزيد            . مليون دوالر  59حجم الخطة الى    
مـا  "وقالت لوي    .من المعلومات حول كيفية استخدام االموال في ضوء االقتتال الداخلي بين فتح وحماس            

ساسية الالزمة لتكون شريكا حقيقا للـسالم        بالشروط األ  زلت منزعجة بشدة من ان حكومة الوحدة لم تف        
اعتقد ان السالم يتطلب مـن المجتمـع الـدولي          "لكنها استدركت قائلة     ."مع اسرائيل والواليات المتحدة   

واضافت ان االقتـراح االمنـي الدارة       ." المشاركة وتعزيز االصوات المعتدلة في الضفة الغربية وغزة       
وقالت ان الطلب المخفض يركز على التدريب والمعدات غير المميتـة            ."ضيهدف تجاه هذا الغر   "بوش  

  .للحرس الرئاسي لعباس وتحسين البنية التحتية األمنية
وقال متحدث انه اذا لم يفرض أعضاء اخرون في مجلس النواب تجميدا على االموال فيمكن ان تفـرج                  

  .وزارة الخارجية عنها للفلسطينيين خالل اسبوعين
  31/3/2007رويترز 

  
  غالق مكتب منظمة التحرير وطرد ممثلي السلطةبإ تطالبنائبة أمريكية  .56

 بارزة حملة لقطع الطريق على أي دفع رسمي لتحريك عملية التسوية فـي              ةبدأت نائبة أمريكي  : واشنطن
الشرق األوسط، غداة ترحيب وزارة الخارجية األمريكية بمقـررات القمـة العربيـة بـشأن التـسوية                 

ووزع مكتب النائبة اليانا روس ليهتناين كبيرة أعضاء لجنة العالقات الخارجيـة             .سرائيليةاال نيةالفلسطي
بمجلس النواب، عبر البريد اإللكتروني، رسالة إلى أعضاء الكونجرس تستهدف جمع توقيعات المشرعين             

وتهـدف  . سرائيليةاال إلفشال أي مجهودات قد تعتزم إدارة بوش القيام بها إلحياء المفاوضات الفلسطينية           
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ليهتناين إلى استصدار مشروع قانون يمنع وزيرة الخارجية رايس، أو أياً مـن موظفيهـا التعـاطي أو                  
التعامل مع حكومة الوحدة الفلسطينية، وحظر أي مساعدات مالية أمريكية، حتـى ألعـضاء الحكومـة                

ترحه على قطع المساعدات المقدمة     وينص مشروع القرار الذي تق     .الفلسطينية الذين ال ينتمون إلى حماس     
لألمم المتحدة ومنظماتها التي تساعد الفلسطينيين، وإغالق مكتب منظمة التحرير وطرد ممثلي الـسلطة              

  .الفلسطينية من العاصمة األمريكية واشنطن
  31/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
 ة ال تفوت للسالمفرصويعتبرها  االتحاد األوروبي يشيد بإعادة إطالق المبادرة العربية .57

أشاد اإلتحاد األوروبي أمس بإعادة إطالق المبادرة العربيـة للـسالم فـي الـشرق         : الوكاالت -بريمن  
ـ      .األوسط  االعضاء في االتحاد في بريمن، صرح وزير        27وقبيل اجتماعات وزراء الخارجية للدول ال

زال واحداً مـن أهـم أولويـات الـسياسة          التزامنا عملية السالم ال ي    "الخارجية األلماني شتاينماير، بأن     
مـشجعة لجهـود الـسالم اإلقليميـة بـين          "ورأى أن نتائج القمة العربية      ". الخارجية لإلتحاد األوروبي  
وعرض الممثل األعلى للسياسة الخارجية واألمن المشترك لإلتحـاد علـى            ".اإلسرائيليين والفلسطينيين 

 ".فرصة للسالم في الشرق األوسط يجب التقاطها"المجتمعين نتائج قمة الرياض، معتبراً أنها 
  31/3/2007النهار 

  
 ينتعاطف مع الفلسطينييأوباما : همكاتب أمريكي ينتقد التعصب ضد .58

لمـصلحة اسـرائيل    " التعصب األمريكي "انتقد كاتب أمريكي بارز هو جيرارد بيكر        :  عمر حنين  -لندن  
وأكـد بيكـر     .نجاح التسوية في الـشرق األوسـط      معتبرا انه يؤدي الى عرقلة أي جهود للتوصل الى إ         

المسؤول عن الشؤون االمريكية في صحيفة التايمز البريطانية في مقال له أمس ان خير دليل على هـذا                  
االنحياز االمريكي يتمثل في ردود االفعال التي جاءت بعد أن أعلـن المرشـح الـديمقراطي للرئاسـة                  

  .مع الشعب الفلسطيني في محنتهاالمريكية باراك أوباما تعاطفه البالغ 
ليس هناك احد يعاني على نحو أكبـر مـن          "وكان أوباما أعلن في خطاب انتخابي له في إيوا أخيرا انه            

حيـث انهالـت االنتقـادات      " بعد هذه التعليقات  "ويقول بيكر ان الدنيا قامت ولم تقعد        ". الشعب الفلسطيني 
ويؤكد بيكر ان هـذا الموقـف يوضـح ان          . ية االمريكية واإلدانات ضد اوباما من كل االتجاهات السياس      

اإلدالء بأي تصريحات متعاطفة مع الفلسطينيين يعتبر في أمريكا امراً ال ينبغي البوح بـه وينبغـي أال                  
  .يذكر

ويشير الكاتب الى أن هيالري كلينتون المرشحة عن الحزب الديمقراطي للرئاسة والمنافسة ألوباما قـد               
لمتعاطفة مع الفلسطينيين لكي تؤكد انها تعتبر دليال على انه ال يمكن الثقة به بالنسبة               استغلت تصريحاته ا  

  .لألمن القومي أو كصديق حقيقي السرائيل
  31/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
 1701عدلت القرار  المعارك على األرض إبان العدوان على لبنان: بولتون .59

األمم المتحدة بأن سير المعارك على األرض إبان العدوان         اعترف السفير األمريكي السابق لدى      : القدس
 لمـصلحة   1701اإلسرائيلي األخير على لبنان، أجبر مجلس األمن على إدخال تعديالت علـى القـرار               

العرب، مشيراً إلى أنه فوجئ بطلب إسرائيل قوة دولية مقاتلة لحفظ السالم العتقاده أنها كانت تعتمد على                 
وقال جون بولتون في مقابلة مع صحيفة يديعوت اإلسـرائيلية إن صـياغة              .مايتهاجيشها كقوة وحيدة لح   

 استغرقت عشرة أيام، مشيراً إلى أنه خالفاً للموقف اإلسـرائيلي الـذي ادعـى أن                1701مسودة القرار   
 24توسيع العدوان سيؤدي إلى إعادة صياغة القرار، فإن أي تعديل مهم في الصياغة لم يجر خـالل ال                   
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قبل أربعة أيام من وقف إطالق النار وصل أمـين عـام الجامعـة              "وقال   .األخيرة قبل التصويت  ساعة  
العربية عمرو موسى مصحوباً بوزراء الخارجية العرب إلى مقر األمم المتحدة، ومارس ضغوطاً كبيرة              

عمومـاً  كانت هناك أمور قد تغيرت وقد أعلمت إسرائيل بهـا، و          "، وقال   "لتغيير بنود في مسودة القرار    
كانت هذه التغييرات لمصلحة الموقف العربي، ورغم ذلك اعتقدنا أننا ندافع عن الخطوط الحمر إلسرائيل               
في كل ما يتعلق بالقوة الدولية آخذين بعين االعتبار أن مطلب تعليق العمليات العسكرية جاء بقوة كبيـرة                  

ة إرسال السالم إلـى لبنـان بـصورة         وأشار بولتون إلى أن القرار يغطي قضي      ". من الجانب اإلسرائيلي  
عامة، وال يتضمن أبداً الحصار على سوريا وإيران كما طالبت إسرائيل، وإنما يحظر إمدادات الـسالح                

  .على أي طرف كان
  31/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
 ضحايا أفكار مسبقة الفرنسيون واإلسرائيليون: شيراك .60

 إسرائيل بـأن     استقباله أمس مسؤولي مؤسسة فرنسا     صرح الرئيس الفرنسي جاك شيراك لدى        :ب.ف.أ
الفرنسيين واإلسرائيليين ال يزالون ضحايا أفكار مسبقة متبادلة رغم التقدم الذي أنجـز فـي الـسنوات                 

هذه المؤسسة غير الحكومية تضم ناشطين في القطـاعين العـام           " مدعواً إن    30وقال أمام نحو    . األخيرة
مجتمعين الفرنسي واإلسـرائيلي فـي المجـاالت االقتـصادية والعلميـة            والخاص لتنمية الروابط بين ال    

وهـذا  . المجتمعين الفرنسي واإلسرائيلي ال يعرفان بعضهما البعض جيدا       "وقال إن    ".واالجتماعية والفنية 
أمر غريب مقارنة بالكثافة التاريخية لعالقتنا مع إسرائيل أو حتى على مستوى أدنى بالتـدفق الـسياحي                 

ورغم ذلك ال يزال الفرنسيون واإلسرائيليون ضحايا أفكار مسبقة ترسخت على           . في االتجاهين والبشري  
  ".مدار السنين وبات من الصعب تغييرها

  31/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  سي. بي.  تأمين حرية مراسل بيىالعفو الدولية تحث السلطة عل .61
فراج الفوري عن ألن جونستون مراسل هيئـة        جددت منظمة العفو الدولية دعوتها لإل     :  يو بي آي   -لندن  

 مضاعفة جهودها لضمان حريته ووضع حـد لجميـع   ىاإلذاعة البريطانية، وحثت السلطة الفلسطينية عل 
وقالت المنظمـة إن اسـتمرار احتجـاز         .أشكال احتجاز الرهائن من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة       

  . القلق بصورة خاصةىجونستون يبعث عل
  31/3/2007العربي القدس 

  
  نصف األميركيين يؤيدون سالحاً نووياً إسرائيلياً .62

 أظهر استطالع للرأي أجرته وكالة يونايتد برس انترناشونال باالشتراك مع مؤسسة الزغبـي              :يو بي آي  
، "يجب على إسرائيل أن تملك سالحا نوويا      " من األميركيين يؤيدون مقولة انه       % 48.8المتخصصة، ان   

 24.4أبدوا تأييدا مترددا، وذلك في مقابل معارضة        %  5,20 أبدوا تأييدا قويا لالقتراح، و     % 28.3بينهم  
وفي حين منحت الغالبية من مجموع الذين شـاركوا فـي االسـتطالع             ". إلى حد ما   "% 1,17 بقوة و  %
 هذا األمر لو    إسرائيل الحق في امتالك السالح النووي، إال أن الثلثين تقريبا اعتبروا أن           )  أميركيا 4824(

حصل سيصعب على الواليات المتحدة إنكار حق أي دولة في المنطقة في تطوير مثل هـذه األسـلحة،                  
 انه يتوجب على إسـرائيل      % 49وقال حوالى   . % 20.2 بينما عارض هـذا األمر      % 32وأيدهم بقوة   

لى اتفاقية شرق أوسـط  أن تستعد للتخلي عن برنامجها النووي إذا كان هذا األمر سيساعد على التوصل إ    
  . خال من األسلحة النووية

  31/3/2007السفير 
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  وقف كبير حاخامي ساو باولو بعد اتهامه بسرقة ربطات عنق .63
 طلب الحاخام هنري سوبيل أشهر حاخام في البرازيل إعفاءه مؤقتا من مهامه ككبيـر               :ريو دي جانيرو  

ه وجه اليه اتهام بسرقة ربطات عنق غالية الـثمن          لحاخامي ساو باولو بعد تقارير لوسائل إعالم قالت ان        
التابعة لمجموعة جلوبو االعالميـة نقلـت عنـه نفيـه           ) 1جي(لكن وكالة أنباء     .من متاجر في فلوريدا   

وقالـت   .االتهامات وقوله انه لم يلق القبض عليه في الواليات المتحدة أثناء رحلته االسـبوع الماضـي               
  . في بيان انها قبلت طلب التعليق المؤقتالطائفة اليهودية في ساو باولو

  30/3/2007رويترز 
  

 الواليات المتحدة تكمل استعداداتها لشن عملية عسكرية ضد إيران : روسيمصدر  .64
تشير معلومات االستخبارات الروسية إلى أن القوات األمريكية قد أكملت استعداداتها تقريبا لشن : موسكو

بإجراء تدريبات قد تم القيام حددت قائمة باألهداف المهمة، ويث ح. عملية عسكرية محتملة ضد إيران
ويرى المصدر أن القيادة األمريكية ستكون مستعدة لشن  . جرت مؤخرا في مناوراتالهجومعلى خطة 

تؤكد المعلومات الرسمية األمريكية إلى أن التواجد في حين . هجوم في النصف األول من شهر أبريلال
ي منطقة الخليج حاليا وصل إلى نفس المستوى الذي كان عليه عندما اجتاحت العسكري األمريكي ف

 . العراق
  30/3/2007وكالة نوفوستي 

  
   األلمانية-التجارة العربية حجم  دوالر بليون 33.7 .65

 33.7 األلماني نمواً قياسياً السنة الماضية، بلـغ         -حقق التبادل التجاري العربي     :  اسكندر الديك  -برلين  
وفيما وصلت الصادرات األلمانية إلى الدول العربية       . 2005 في المئة عن عام      15.8ورو، بزيادة   بليون ي 

، بلغـت   2005 بليون يورو عام     18.6 بليون يورو مقابل     21.5، بلغ   2006إلى حجم غير مسبوق عام      
  .2005 بليون يورو عام 10.4 بليون يورو، مقابل 12.2واردات ألمانيا من الدول العربية 

  31/3/2007ياة الح
  

  ليكونوا أحد عناصر األزمة؟  هل يعد لهم:الفلسطينيون في لبنان .66
اللبنانية، على نحو بالغ الفجاجة،     " المعادلة"الوجود الفلسطيني ليلج صلب     " عنصر"عاد   :كتب ابرهيم بيرم  

 فـي   "فـتح االسـالم   "تورط عناصر مـن     " الدراماتيكي"مذ اعلنت الحكومة اخيرا، في ما يشبه الكشف         
  . شباط الماضي13متفجرتي عين علق في المتن الشمالي في 

ومنذ ذلك الوقت سلطت االضواء على هذا التنظيم الفلسطيني الداخل قبـل مـدة قـصيرة وفـي شـكل           
دراماتيكي محوطا بمناخ من االلتباس والغموض الئحة التنظيمات والفصائل الفلـسطينية التـي تتناسـل               

  .ف الستيناتوتتوالد بال انقطاع منذ منتص
وألن الوضع الداخلي اللبناني على هذه الدرجة من االنقسام والتوتر، عاد الموضـوع الفلـسطيني الـى                 

وجريمة عين علق وعن ترابط خفي      " فتح االسالم "الرسمي اللبناني عن رابط بين      " االفصاح"الواجهة بعد   
ئرة المناقشات المعلنة والمضمرة بين     بين هذا التنظيم الحديث الوالدة ودمشق، ورجع بكل تفاصيله الى دا          

االطراف الفلسطينيين من جهة، والدولة اللبنانية من جهة اخرى، وايضا بـين االطـراف الفلـسطينيين                
  .والقوى والمراجع السياسية والروحية اللبنانية
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هو تجول على   وال يمر يوم ال يحفل فيه االعالم اللبناني بانباء عن وفود التنظيمات الفلسطينية بجناحيها و              
  :الفاعليات وتعقد االجتماعات ثم تدلي بمواقف تركز على امرين

من التنظيم المتهم بارتكاب جريمة المتن الشمالي، وادانة فعله، واعتباره خارجا علـى             " البراءة "–االول  
 بكـل   االجماع الفلسطيني ومتمردا على التوجهات السياسية العامة والمعلنة للوجود الفلسطيني في لبنـان            

في لبنان والنأي بأقصى ما يكـون عـن         " معسكري الصراع "تالوينه، وهو البقاء على مسافة واحدة من        
  .مقاربة الشؤون والتناقضات الداخلية اللبنانية

في لبنان ان يفهم الجميع في الداخل والخارج انه مصر على االنـسحاب             " الفلسطيني"وبهذا المعنى شاء    
ان طرفا او محورا اساسيا لطرف في حرب لبنـان التـي انفجـرت عـام                من صورته السابقة، عندما ك    

، بعدما صار وجوده العسكري الواسع في الجنوب ولبنان عموما من عناصر التوتير في المعادلة               1975
السياسية اللبنانية الهشة اصال، وعنصرا اساسيا الحقا من عناصر انفجار هذه المعادلة وتـشظيها علـى                

  .ف عقدمدى نحو عقدين ونص
سعت الجهة الفلسطينية الرسمية والمحتلة بممثلية منظمة التحرير الفلسطينية الى          " الصورة"بناء على هذه    

ـ   في " االصلي"على الوجود الفلسطيني    " مشبوها"واعتبارها تنظيما طارئا و   " فتح االسالم "مناصبة العداء ل
لمن يعنيهم االمر، دخلت فـي مواجهـة        " ةبراءة ذم "و" شهادة حسن سلوك  "لبنان، بل انها في سبيل تقديم       
في حصنه الحصين في مخيم نهر البارد بالقرب مـن طـرابلس،            " المارق"اولية وعلى عجل مع التنظيم      

  .افضت الى سقوط قتيل وبضعة جرحى
ووفق المعلومات المستقاة من مصادر فلسطينية ابلغت الجهات الفلسطينية الرسمية الى السلطات اللبنانية             

هـذا التنظـيم المحـاط بالـشبهات        " استئـصال "عجزها عن مواصلة المواجهة بلوغا الى درجة        الحقا  
  :والمحاصر باالتهامات، وذلك ألسباب عدة ابرزها

 مقاتل على درجة عالية من التدريب وقد استطاع منذ ان شرع فـي              200 هذا التنظيم يملك نحو      -األول  
واستعدادات لوجستية، علـى    " استحكامات"هر ان يتخذ    تسريب عناصره ومقاتليه الى لبنان قبل بضعة اش       

درجة عالية من الحرفة، تحتاج عملية اجتياحها والقضاء على قوة التنظيم وحضوره الى قوة مقاتلة تقدر                
المكلفـة،  " المغـامرة " عنصر، وهو عدد ال يتوافر للفصائل الفلسطينية المستعدة لخوض هذه            600بنحو  

  .الى تدمير المخيم المحدود الحجم والمكتظاضافة الى ان االمر يحتاج 
ان هذا التنظيم ليس معزوال او بال جذور، فله من يرفده باسباب القوة وعوامل الدعم، وهو اعـد                  : الثاني

  .لمهمات كبرى غير معروفة
 ان الحل االنجح في الوقت الحاضر هو محاصرة هذا التنظيم ومواقعه ومكاتبه عسكريا وسياسيا               –الثالث  
  .يا الى ان تنضج ظروف ومعطيات مختلفة ومساعدة على تنفيذ المهمة الصعبة والشاقةوشعب

 يبدو جليا ان السلطة اللبنانية في وارد اصدار تعليمات الى المؤسـسات العـسكرية واالمنيـة،                 –الرابع  
علـى  القتحام المخيم وتصفية الوجود العسكري لهذا التنظيم الذي وضع على قائمة المطلوبين، والقبض              

قيادته وكوادره، السباب عدة ابرزها ان ليس هناك قرار سياسي عام بدخول اي مخـيم مـن مخيمـات                   
ـ    في لبنان، الن هذا القرار كبير وله امتدادات وتشعبات وتداعيات ال تستطيع             12الالجئين الفلسطينيين ال

  .الدولة تحملها حاليا
  .ت االمنية حول مخيم نهر الباردوعليه يبدو راجحا انها ستكتفي بتشديد قبضة االجراءا

في المعطى العام، وبناء على هذا المشهد يتضح ان االمر كله شكل عنصرا اضافيا الى صـورة الواقـع           
الفلسطيني في لبنان فحواه ان على الجميع ان يتعود من اآلن فصاعدا سماع اسم تنظيم فلسطيني اصولي                 

" عـصبة االنـصار   " وان في مراحل متأخرة مثل       آخر، يضاف الى تنظيمات اخرى سبقته في الظهور،       
، وهي تتخذ من مخيم عين الحلوة بالقرب من صيدا وهـو اضـخم مخـيم                "عصبة النور "و" جند الشام "و

  .فلسطيني في لبنان، حصنا لها ومدى لحركتها
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  المعطى األصولي
ني في لبنان وارتباطاته    ويبدو ان وجود هذا التنظيم المستجد، يعني للعالمين ببواطن امور الوجود الفلسطي           

بالواقع االنقسامي اللبناني، ان ثمة معطيات اخرى دخلت على المعادلتين اللبنانية والفلـسطينية فـي آن                
  :واحد

 ان الحضور االصولي الفلسطيني الجلي والعلني، تمدد من مخيم عين الحلوة في الجنوب الى الـشمال                 -
ات الفلسطينية، التي هي على تماس وتواصـل مـع          وبات عصيا على المعالجة، وخارج قبضة المرجعي      

  .السلطة اللبنانية
 ان العامل الفلسطيني يدخل مجددا الساحة اللبنانية كعنصر مرتبط على نحو او آخر، باالصـولية فـي             -

  .الخارج، حسب الكالم الغربي المتعاظم على هوية هذا التنظيم، وبدمشق وفق منطق السلطة اللبنانية
 بات الجميع أمام حالة غير لبنانية مسلحة وعصية على الترويض، ومتهمة بانهـا وراء                وفي الحالتين  -
الوحيدة من الجرائم والتفجيرات المتعددة، التي شهدها لبنان منذ جريمة اغتيال الرئيس الـشهيد      " الجريمة"

  .السلطة اللبنانية بانها كشفت مالبساتها وقبضت على خيوطها" باهت"رفيق الحريري، التي 
وعليه، ستصبح الدولة اللبنانية محاصرة بشبهة العجز عن الفعل والقصور عن مالحقة من قدمت االدلـة                

  .على تورطهم في جريمة مدوية لم يمر عليها الزمن
وعليه ايضا، وامام هذه الحالة الفلسطينية الطارئة والفارضة نفسها لم يعد في االمكان النظر الى الملـف                 

ى اساس انه ملف مزمن لكنه محايد وكامن وهامـد، ومقتـصر علـى الجئـين،              الفلسطيني في لبنان عل   
ينتظرون على قارعة انتظار ما ستؤول اليه قضيتهم الصعبة في وطنهم االم، وبالتالي تخلوا طوعا عـن                 

، وحضورهم الى صـلب المعادلـة       1967كل ما له عالقة او رابط بالصورة التي تكونت عنهم بعد عام             
يين يريدون اتخاذ جنوب لبنان معبرا لتحرير وطنهم السليب، وهو ما ادى الحقا الى انفجار               اللبنانية، كفدائ 

  .لبنان وتالحق حروب اهلية فيه
بطبيعة الحال، ال يبدو االمر على هذه الدرجة من الخطورة خالل المدى المنظور على االقل العتبارات                

وان الوضع الداخلي اللبناني ليس منقسما على       ،  1975عدة، منها ان الدولة حاليا ليست بضعف دولة عام          
نحو ما كان عليه عهدذاك، وان الفلسطينيين انفسهم على اختالف ميولهم ومشاربهم، ليـسوا فـي وارد                 
الدخول الى الخريطة السياسية اللبنانية من البوابة نفسها التي دخلوها في نهاية عقد الستينات من القـرن                 

 التي نجمت عن هجـوم الجـيش علـى مواقـع            1991 صيدا عام    الماضي، خصوصا بعد احداث شرق    
فلسطينية كانت خارج مخيم الحلوة، رغم ان الفلسطينيين كانوا يومذاك يتحضرون لالنسحاب مـن تلـك                

  .المواقع واالنكفاء الى داخل عين الحلوة
لسلطة اللبنانية  وقد تجلى الحقا وفق مذكرات الرئيس الراحل الياس الهراوي ان الهجوم كان متعمدا الن ا              

  .يعيد اليها بعض هيبتها المفقودة في تلك الحقبة" اختبار قوة"الوليدة حديثا كانت تبحث عن خوض 
لكن ذلك على بالغته وبداهته ال ينفي اطالقا وفق مصادر متضلعة في الـشأن الفلـسطيني، ان هـذين                   

ية المفتوحة على التعقيـد، لـه دالالت        المستجد للعامل الفلسطيني في الساحة اللبنان     " االنعاش"و" االحياء"
  :وابعاد حاضرة ومستقبلية يأتي في مقدمها

  حضور فلسطيني مثلث
  : اصبحت للفلسطينيين من اآلن فصاعدا ثالثة اشكال من الحضور-

رسمي يتمثل بمنظمة التحرير التي ترعى وجودها الرسمي، عبر ممثلية رسمية، بفعـل             : الحضور االول 
لوجود السوري في ضبط الوضع الفلسطيني، وتقنينه وجعلـه مرتبطـا بمرجعيـة             رغبة سلطة ما بعد ا    

  .محسوبة في شكل او آخر عليها
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ولم يكن غريبـا    . لذا لم يكن غريبا ان تساهم هذه السلطة في ايجاد ممثلية منظمة التحرير وفي تشريعها              
لسطيني ليكون في موقـع     ان تبادر السلطة الفلسطينية الى ارسال شخص كعباس زكي كان في الداخل الف            

  .الممثل للمنظمة
كما لم يكن غريبا ان يطرح على بساط البحث في بيروت بند السالح الفلسطيني خارج المخيمـات بعـد                   

  .ذلك ويقر باالجماع في جلسات الحوار التي كانت قبل حرب تموز
قـوة االكبـر فـي      ومما ال ريب فيه، ان منظمة التحرير، وعصبها االساس حركة فتح هي التي تملك ال              
  .المخيمات الرئيسية في لبنان، خصوصا مخيمي عين الحلوة، والرشيدية في الجنوب

كما ان المنظمة في لبنان، هي المخولة توزيع المخصصات والرواتب، وصرف االمـوال للمؤسـسات               
ان كله،  وهي لذلك عصب الوجود الفلسطيني في لبن      . الرعائية واالجتماعية والخدماتية في المخيمات كافة     

  .معززا بطبيعة الحال بكونها ممثلة رسمية امام السلطة اللبنانية
الجهـاد  "الفصائل العشر الخارجة عن نطاق منظمة التحرير وابرزها حركة حمـاس و           : الحضور الثاني 

  ". االنتفاضة–فتح "وحركة "  القيادة العامة–الجبهة الشعبية "و" االسالمي
هما الوحيدان اللذان يملكان وجودا عسكريا خارج المخيمات، وبالتحديد         والمعلوم ان التنظيمين االخيرين     

والمعلوم ايضا ان اشكاالت عدة جرت بـين هـذه          . في تالل الناعمة قرب بيروت وفي قوسايا في البقاع        
  .المواقع والجيش وصلت الى شفا التصادم المفتوح

كما انها محسوبة في    .  قياداتها المركزية  وليس خافيا ان لهذه الفصائل رابطا تاريخيا بدمشق حيث تتمركز         
وتحسب على هذا الحضور قوى اخـرى       " حزب اهللا "، وبالتحديد   "المعارضة"التصنيف اللبناني على خانة     

  .في مخيم عين الحلوة
االصولي الذي اصبح حالة منفردة ومتميزة، ولئن كانت المعلومات تؤكد انهـا ليـست              : الحضور الثالث 

كبر والحاسمة، اال انها باتت حالة مستقلة وفاعلة في المعادلة الفلسطينية وامتدادا فـي              القوة الفلسطينية اال  
وفق المفهوم  " القاعدة"وخطورتها تكمن في ان لها ارتباطات خارجية تتأرجح بين تنظيم           . المعادلة اللبنانية 

  .السلطة اللبنانية" مضبطة اتهام"الغربي، وبين دمشق بحسب 
  لة اللبنانيةاحتماالت دخول المشك

 اللبناني الى الـشارع،     –ولئن كانت الفصائل كلها قد نجحت خالل الفترة التي انتقل فيها الخالف اللبناني              
في البقاء الى حد بعيد بمنأى عن الدخول مباشرة في حمأة التجاذب واالنقسام، اال ان ذلك على وجاهتـه                   

لسطيني بنفسه في لب المشكلة اللبنانية او يقحـم         لم يلغ من حسابات المراقبين احتمال ان يزج العامل الف         
  :اقحاما فيها، ودالئل هؤالء اكثر من ان تحصى، ومنها على سبيل المثال

القائد السابق للقوة الدولية في الجنوب الجنرال االن بلليغريني عن خطر مجموعـة اصـولية               " شهادة "-
  .1701على القوة الدولية والقرار 

  .ين في احداث محيط الجامعة العربية بجانب الذين تعمدوا اطالق النار ورود اسماء فلسطيني-
 كالم االعالم الغربي المتكرر على ان ثمة من يسعى الى جعل الفلسطينيين في لبنان احتياطا الى جانب                -
  .والديموغرافيا الشيعية" حزب اهللا"التي من شأنها ان تواجه قوة " القوة السنية"
  .دور معين للمخيمات ومحيطها في مسألة االتجار بالسالح الحديث الداخلي عن -
 حديث طرفي النزاع في لبنان ان ثمة جزءا من الوجود الفلسطيني سيكون الى جانب كل منها اذا مـا                    -
  ".حزت المحزوزية"
لالنخراط على نحو او آخر في مشكالت وصراعات الدول المـضيفة           " التاريخي" االستعداد الفلسطيني    -

  . غرار ما يحصل للفلسطينيين في العراق، وما حصل من قبل للفلسطينيين في الكويتلهم على
  . فوق كل ذلك حاجة الداخل اللبناني الى عناصر اضافية في المشكلة اللبنانية كل وفق حساباته وتمنياته-
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 الجـاهز   "االحتياطي"هل يمكن ان يعاد الفلسطينيون في لبنان الى مشهد          : وعليه، يصير السؤال مشروعا   
  ليكون عنصرا من عناصر التفجير او التحضير له؟

  30/3/2007النهار 
  

 إسرائيلية مشبوهة حماسة أمريكية .67
  الياس سحاب

الذي يستمع إلى أحاديث الحماسة األمريكية المفاجئة للمبادرة العربية، على لسان كوندوليزا رايـس فـي            
لى حماسة مماثلة للمبادرة عينها على لـسان ايهـود          زياراتها المكوكية األخيرة للمنطقة، والذي يستمع إ      

اولمرت وهو على شفير االعالن الرسمي عن افالسه السياسي على وقع تداعيات لجنة فينوغراد للتحقيق               
أثناء العدوان على لبنان في الصيف المنصرم، يكاد يعتقد بأن أبواب الجنة قد فتحت فجأة               " إسرائيل"بأداء  

ري للقضية الفلسطينية، المنتهكة حقوقها وحقوق شعبها منذ ما يقارب الـستين            أمام هبوط حل مفاجئ سح    
 .عاما

  :لكن اموراً كثيرة ما تلبث ان تتداعى في الذهن، منبهة من حلم اليقظة هذا
يتذكر المرء، مثال، أن االدارة األمريكية العليا في البيت االبيض، وتوابعهـا فـي وزارتـي الـدفاع                  * 

رون القضية الفلسطينية، إال عندما يكون سيد البيت األبيض في أزمة، هـو وحزبـه               والخارجية، ال يتذك  
الحاكم، فيسعى إلى الخروج منها، أو االلتفاف حولها، بحركة استعراضـية سياسـية، تكـون القـضية                 

لكن هذا المشهد تكرر مراراً عديدة، في العقود المنصرمة،         . الفلسطينية موضوعاً لها، في بعض األحيان     
وآخر هذه الحركات االستعراضية كان فـي آخـر عهـد           . ل القضية الفلسطينية وشعبها يزداد سوءا     وحا

الرئيس السابق كلينتون، عندما تعرض هو وحزبه ألزمة مفتعلة، أخرجت الديمقراطيين في النهاية مـن               
ا االنحياز بعد   ، بل أفرز هذ   "إسرائيل"البيت االبيض، وبقيت السياسة األمريكية على انحيازها التاريخي ل          

  .ذلك تجليات جديدة في عهد المحافظين الجدد، فاقت كل ما سبقها
يتذكر المرء، مثال، ان الرئيس األمريكي الجديد جورج دبليو بوش، قد وضع ملف القضية الفلسطينية               * 

، بل إنه منع أي تحرك أوروبي فيه شبهة من          )ست سنوات حتى اآلن   (في سلة المهمالت منذ بداية عهده       
ولم تعد اإلدارة األمريكية إلى رفع الملف مـن         . جدية، باتجاه التحرك نحو البحث عن حل جدي للصراع        

سلة المهمالت، وبحماسة مشبوهة كأنها تعتبره أول الملفات التي تستحق االهتمام والتصرف السريع، إال              
 فرص الحزب الجمهوري فـي      عندما تفاقمت األزمات الخارجية والداخلية، جباالً أمام هذه االدارة، وأمام         

  .المعركة الرئاسية في نهاية العام المقبل
يتذكر المرء، مثال، أن الدبلوماسية األمريكية لها سوابق، في عهد بوش، في تحريـك جزئـي لملـف           * 

الشهيرة، واللجنة الرباعية الدولية، لكنها أثبتت كلها       " خريطة الطريق "القضية الفلسطينية، وأشهرها سابقة     
 صفتها االستعراضية الفارغة من أي محتوى، بدليل أن واشنطن لم تبذل أي جهد لدفع أي من هذه                  عمليا

المشاريع في اتجاه التطبيق الجاد، بل بذلت كل جهد في سبيل تفريغ هذه المـشاريع مـن أي محتـوى                    
مناوراتهـا فـي    حقيقي، وإبقائها اشكاال فارغة، تعود الدبلوماسية األمريكية إلى تحريكها، كلما أحوجتها            

  .السياسة الدولية إلى ذلك، ثم يؤدي التحرك إلى ال شيء، بعد االنتهاء من الحاجة االستعراضية له
على لـسان المـسؤولين األمـريكيين       (يتذكر المرء، مثال، ان المبادرة العربية التي برزت اآلن فجأة           * 
ه، هي وثيقة موجودة منذ خمس سنوات،       ، وكأنها الحل السحري الذي كان الجميع بانتظار       ")اإلسرائيليين"و

كـل مـا    ) وبتشجيع أمريكي (فعلت  " اسرائيل"، وأن   )2002في مثل هذه األيام من العام       (بالتمام والكمال   
بوسعها، في األيام األولى لوالدة المبادرة في مؤتمر القمة العربية في بيروت، لتثبت للعالم أنها مـشروع                 

  .، حتى قبل أيام قليلة"إسرائيليا"ي األمر كذلك، أمريكياً ووبق. فارغ، وفاقد ألي قيمة فعلية
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يذكر المرء، على سبيل المثال، ان كوندوليزا رايس نفسها، جاءت في رحالت مكوكية مشابهة، مـع                * 
) الرسـمي " االسـرائيلي "على حد التعبيـر     (الثانية على لبنان    " اسرائيل"الساعات األولى النطالق حرب     

وأن ) أي الموالي كلياً ألمريكا، وليس جزئيا فقط      " (الشرق األوسط الجديد  "خاض والدة   تبشرنا بأننا أمام م   
، وليس على وقع المبادرة العربيـة       )العدوان(في لبنان   " اسرائيل"هذه الوالدة تستكمل على وقع ما تفعله        

اً، والعـدوان   وكما طال وقت المخاض عبث    ). لم يكن أحد يجرؤ على التذكير بها في تلك األيام         (وأفكارها  
ال يحقق اغراضه، وضعت أمريكا كل ثقلها في مجلس األمن لتمديد فترة العـدوان أطـول                " االسرائيلي"

تـذكيرنا بـه    ) سفير أمريكا السابق في األمم المتحـدة      (وقت ممكن، لعل وعسى، وهذا ما أعاد بولتون         
  .صراحة، والتباهي به قبل أيام

البحـث عـن    ) بل واجبنا (صور السياسية الواقعية تلك، فان من حقنا        ولو اكتفينا بهذا القدر من استعادة ال      
المفاجئة للمبادرة العربية، ألنهـا أسـباب مـشبوهة         " اإلسرائيلية"االسباب الحقيقية للحماسة األمريكية و    

  .بالتأكيد
 حـل  المالحظ أوال أنه، بينما تركز الحديث األمريكي، في أيام متالحقة، على القضية الفلسطينية، وكـأن   

القضية أصبح الشغل الشاغل األوحد لالدارة األمريكية، فإن الهم األمريكي يتركز في موقع آخـر هـو                 
وان المؤشر الوحيـد    . العراق وايران، حيث يتم هناك حاليا تحديد مصير هيبة االدارة األمريكية الحالية           

ظهور بوادر ضغط أمريكـي     إلى والدة جدية أمريكية باتجاه حل تاريخي عادل للقضية الفلسطينية، هو            
  .لفرض الحل عليها، ومنعها من التهرب المستمر منه" اسرائيل"على 

  فهل نرى حقا مثل هذه البوادر، او ما يمت لها بصلة؟
األمين العام الجديد لألمم المتحدة لم يجرؤ على مقابلة رئيس الحكومة الفلسطينية، مع أنه لم يعد رئيـسا                  

بل أصبح رئيـسا لحكومـة الوحـدة        ) تصر على تسميتها  " اسرائيل"كا و كما كانت أمري  (لحكومة حماس   
الوطنية الفلسطينية، التي تضم جميع الشرائح الفلسطينية الموجودة والممثلـة فـي المجلـس التـشريعي                

  المنتخب، فماذا نتوقع من المسؤولين األمريكيين انفسهم؟
  :نحن أمام احتمالين واقعيين

 العرب في حالة ضعف استثنائية، يمكن معها، تمرير حل يتنـازل فيـه              إما ان أمريكا قد شعرت بأن     * 
  العرب، في هذه اللحظة بالذات،

  .عن كل الحقوق االساسية التاريخية في قضية فلسطين
أو أن أمريكا ال تبغي من هذا الضجيج اي توجه جاد باتجاه ايجاد أي حل للقـضية الفلـسطينية، بـل                  * 

، ريثما تجد لها مخرجا     "الفوضى الخالقة "لعرب ببعضهم تحت عنوان     تقصد فقط تقطيع الوقت، وضرب ا     
  .من ورطتها في العراق وايران

األرجح ان تحاول أمريكا النجاح في المسعى األول، فإذا استحال ذلك، فال مانع لديها من تقطيع الوقـت                  
  .بما يلهي العرب عن االخطار الحقيقية التي تهدد مصيرهم وتدخلهم في بلبلة جديدة

متحمستين فجأة لحل القضية الفلسطينية، فالحكمة تقضي بأن نضع يـدنا           " اسرائيل"وعندما نجد أمريكا و   
  .على قلبنا، ونخشى على مصير القضية الفلسطينية ومصيرنا

  31/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  إسرائيل وقمة الرياض .68
  عريب الرنتاوي 

مبكرا قبل أن يعود الزعماء العرب أدراجهم، ... ومفاجئاالرفض اإلسرائيلي للمبادرة العربية، جاء مبكرا 
ومفاجئا إذ تولى التعبير عنه بكل صفاقة، واحد من رموز معسكر السالم وحامل جائزة نوبل له، والرجل 

 .الذي كان من أول المبشرين بالشرق األوسط الجديد
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ل مرة في بيروت، شنت قوات قبل خمس سنوات، عندما أقرت المبادرة العربية ألو... هذه هي إسرائيل
وقامت بتنفيذ أبشع عمليات إعادة االحتالل لرام اهللا وجنين، واليوم ليس " السور الواقي"االحتالل عملية 

مستبعدا أبدا أن تقوم إسرائيل بتنفيذ عدوان عسكري واسع على األرض خصوصا في قطاع غزة، بعد 
 . ة مبادرة السالم العربيةالعدوان السياسي الي قابلت به القيادة اإلسرائيلي

رد الفعل العربي على الموقف اإلسرائيلي ذهب في اتجاهات شتى، األمين العام رأى أن إسرائيل ال تريد 
سعود الفيصل عبر عن عدم استغرابه لهذه الموقف المعتاد ... من مبادرة السالم العربية سوى التطبيع

فقد بلغت بها الصدمة حدا لم تجد معه سوى القول بأن أما الدبلوماسية المصرية ... والمنتظر والمكرر
 . هذا الموقف ال يمكن أن يكون الموقف األخير لتل أبيب حيال المبادرة

والحقيقة أن مواقف الطبقة السياسية اإلسرائيلية على اختالف مشاربها لها ما يجمعها، فهي جميعا تلتقي 
رفض العودة : ن إلى داخل الخط األخضر، والثانيةاألولى، رفض عودة الالجئي: عند نقاط رئيسة ثالث

اإلصرار على التطبيع أوال ومن ثم البدء بإجراءات : ، والثالثة1967إلى خطوط الرابع من حزيران عام 
على أن هذه المواقف لها ما يميزها أيضا عن بعضها البعض، فأقلها حدة وتطرفا . السالم واالنسحاب

شمعون بيرز، في حين بلغ األمر بالليكود حد وصف : لية وحمامتهاصدر عن عجوز السياسة اإلسرائي
المبادرة العربية بأنها طريق الكارثة، وأن رفضها جملة وتفصيال يجب أن يكون مبتدأ السياسة 

 . اإلسرائيلية وخبرها
ن لقد انخدع كثير من العرب بما يقال لهم في االجتماعات التحضيرية غير الملزمة ألحد في تل أبيب م

وربما يكون بعض العرب اآلخر قد "... التنازالت المؤلمة"استعدادات إسرائيلية للذهاب حتى آخر شوط 
انخدع بما تأتي به استطالعات الرأي العام في إسرائيل من أرقام ومعطيات، األمر الذي يجعل ردة فعل 

 ". المخدوع والمصاب بالدهشة"بعضهم أحيانا تصدر من موقع 
أن تتحدث عن نواياها واستعداداتها بأكثر مما هي عليه في واقع الحال، بخالف العرب إسرائيل اعتادت 

... الذين أسقطوا خيارهم العسكري وما زالوا يتحدثون بلغة ال تعبر عن واقع حالهم الضعيف والمهلهل
واسعة إلى حد ثم أن الفجوة بين الرأي العام اإلسرائيلي والطبقة السياسية الحاكمة، تبدو ومنذ سنوات عدة 

كبير، فمعظم االستطالعات تشير إلى رغبة اإلسرائيليين عموما في صنع السالم مع دولة فلسطينية قابلة 
للحياة، بيد أن هذا الميل ال يتجسد في االنتخابات، ال من حيث انتاج النخب وال من حيث آليات صنع 

ست المحرك األهم للناخب اإلسرائيلي، القرار في تل أبيب، فهذه المسألة ليست المحرك األول، بل ولي
فهناك اعتبارات من نوع األمن الفردي والعام، والوضع االقتصادي تحكم االتجاهات التصويتية للناخب 

السالم كخيار "اإلسرائيلي أكثر من غيرها، ولهذا يتعين على العرب إن هم في الحقيقة أرادوا إتقان لعبة 
رائيليين عمن يمكن أن يكون حليفا لهم في مشوار صنع السالم، وأن أن يبحثوا من بين اإلس" استراتيجي

يبدأوا بإعداد العدة للتعامل مع الرأي العام اإلسرائيلي بهدف تغييره وكسب تأييده، ومن دون ذلك لن 
 .تضيع فرصة السالم الحالية فحسب، بل وكل فرصة أخرى يمكن أن تلوح في األفق

  31/3/2007الدستور 
  

 "الالسلم"و" الالحرب"سرائيلية وحالة القيادة اإل .69
 خالد وليد محمود

الفشل الذي منيت به إسرائيل في حربها األخيرة في لبنان، جعل أصابع االتهام توجه مباشرة إلى 
القيادتين السياسية واألمنية، وارتفعت أصوات تطالب باستقالة الثالثي اولمرت، بيرتس، وحالوتس، لكن 

لصياح والندب، على أنه ال توجد قيادة في إسرائيل بديلة وقادرة على إدارة دفة في الوقت نفسه تعالى ا
ولعل من أهم نتائج الحرب، أن الجمهور اإلسرائيلي فقد ثقته . الحكم والتعامل مع قضايا الحرب والسلم

تقها؛ فالرأي بالقيادة السياسية المنتخبة، بما تقوله وتعد به، وبقدرتها على تنفيذ المهمات الملقاة على عا
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العام اإلسرائيلي يجمع على أن القيادة السياسية الحالية قليلة التجربة والخبرة بإدارة الشؤون األمنية، 
آخر استطالعات . وليس لها القدرة على التعامل مع التحديات اإلستراتيجية التي تواجهها الدولة العبرية

فقط من مجموع األصوات، وهي % 2اولمرت الرأي العام في إسرائيل، أعطت رئيس الوزراء أيهود 
 . أقل نسبة يحصل عليها رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل

إذاً، كنتيجة مباشرة للحرب الفاشلة، انهارت شعبية أولمرت، وكذلك انكمشت قوة حزب كديما الحاكم من 
نياهو ليصبح مرشحاً وفي المقابل، ارتفعت قوة أحزاب اليمين وقياداتها، وعاد نتي.  مقعدا17ً-15 إلى 29

جدياً لرئاسة الحكومة اإلسرائيلية، بعد أن رثاه كثيرون في أعقاب الهزيمة النكراء التي مني بها حزبه 
  . في انتخابات الكنيست األخيرة) الليكود(

الواضح أن استطالعات الرأي العام في إسرائيل ال تعبر فقط عن خيبة أمل القيادة اإلسرائيلية الحالية 
 واستشراء الفساد فيها والفضائح األخالقية التي تالحق وزرائها، بل أيضاً واألهم من ذلك، تعبر وفشلها

عن انحياز قوى نحو اليمين في الرأي العام اإلسرائيلي، فالجمهور اإلسرائيلي يبحث اليوم عن مخرج 
يضاً عن مخرج لألزمة ألزمة القيادة، التي اكتشف أنها ال تصلح، أو بتعبير أدق قيادة، فاشلة، ويبحث أ

السياسية التي تعصف بالمشهد اإلسرائيلي، فغياب مشروع سياسي جعل اإلسرائيليون ال يرون إال الظالم 
 . في نهاية النفق، ومصدر هذا الشعور هو فشل السياسات اإلسرائيلية

جانب، هذه فاألسس التي أرستها الحكومتان اإلسرائيليتان األخيرتان، تتمحور نحو خطوات أحادية ال
الخطوات انهارت تماماً في غزة ولبنان، وحتى سياسة القوة وهيبة الردع، التي كانت إلسرائيل بمثابة 

 . ضمانة لتحقيق أهدافها، فشلت بها وتكسرت على صخرة المقاومة في لبنان وغزة
يارات العسكرية، الوضع الهش للحكومة اإلسرائيلية الحالية نتيجة الفشل المزدوج للمشاريع السياسية والخ

فالقيادة اإلسرائيلية غير ناضجة اآلن لعقد سالم شامل مع . قد يدفعها إلى العودة لحالة الالسلم والالحرب
 . الفلسطينيين بشكل خاص والعرب عموماً، وهي بنفس الوقت أقل استعداداً لدفع ثمن الحرب الشاملة

متوازنة وثابتة، وهي أميل إلى الحرب والمواجهة إال أنه على ما يبدو، أن حالة الالسلم والالحرب ليست 
أكثر منها إلى االستقرار والسالم، ويعود ذلك إلى أن إسرائيل أحكمت إغالق الباب أمام التسويات 

 . السياسية، األمر الذي يبقي باب المواجهة العسكرية مشرعاً على مصراعيه
دهما يريد الخروج بالدروس واستخالص العبر ويبدو أن صراعا يدور في إسرائيل اليوم بين تيارين، أح

من حرب لبنان األخيرة، وقد اقتنع بمحدودية القوة اإلسرائيلية وخطأ البقاء في حالة الالسلم والالحرب، 
بينما التيار الثاني، يعتبر حرب لبنان مجرد انتكاسة مؤقتة، ينبغي تصحيحها في أقرب وقت، واستعادة 

اإلسرائيلية، باعتبارها الضمان الوحيد لبقاء دولة إسرائيل، وأحسب أن التيار هيبة الردع للقوة العسكرية 
 . الثاني هو المؤهل لقيادة إسرائيل في المرحلة الراهنة

  30/3/2007مجلة العصر 
  

  كيف سيفعلون المبادرة العربية؟ .70
 ياسر الزعاترة 

اعتبار أن هذه األخيرة مجرد إطار نص البيان الختامي لقمة الرياض على تفعيل المبادرة العربية، على 
نظري ينبغي حمله إلى العالم والتفاوض بشأنه، األمر الذي يذكّرنا بقصة وثيقة الوفاق الوطني الشهيرة 

، فعندما مررتها حماس بعد التهديد باالستفتاء عليها، بادر من بشّروا بها إلى لعبة جديدة )وثيقة األسرى(
 للحكومة، وهي محددات ال تلتزم بالوثيقة بل تتجاوزها نحو تنازالت أسموها محددات البرنامج السياسي
 . عنوانها شروط الرباعية الدولية

نقول ذلك رغم تأكيد القمة على التزام نصوص المبادرة، وهنا نشير إلى افتتاحية صحيفة هآرتس 
ائيلية بالتحول الجديد حين ، يوم افتتاح القمة، والتي أكدت على القناعة اإلسر)األربعاء(اإلسرائيلية، عدد 
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على رغم أن إسرائيل ليست مدعوة إلى مؤتمر الدول المعتدلة في الرياض، فإن عليها أن تدعم : "قالت
 ..". وجوده وتفرح ألن الدول العربية، وبرعاية دولية، تحرك مسيرات المصالحة مع إسرائيل

يكتب في صحيفة معاريف مقاالً بعنوان ) بن كسبيت(قبل ذلك بيومين، كان المحلل اإلسرائيلي الشهير 
يؤكد فيه أن مؤتمر سالم سيعقد في نيسان أسماه مؤتمر العشرة، ستحضره " يعدون طاولة المفاوضات"

 . الرباعية الدولية، والرباعية العربية، إضافة إلى السلطة الفلسطينية والدولة العبرية
 أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت الى أن أما بشأن معضلة حق العودة التي تعيق المفاوضات، فقد

صفقة أمريكية عربية ستعالجها عبر تعويضات لالجئين الذين سيختارون البقاء في الدول المضيفة، فيما 
سيعود اآلخرون إلى مناطق السلطة، مع العلم أن المبادرة لم تتحدث عن تطبيق حق العودة، بل تحدثت 

 . عن حل متفق عليه مع الدولة العبرية
. لك هي قصة تفعيل المبادرة العربية التي خرجت بها القمة، أقله من زاوية النظر األمريكية اإلسرائيليةت

فالمطلوب هو عمليات تفاوض وتطبيع، بصرف النظر عن شكلها وطبيعتها، أكانت مؤتمراً موسعاً أم ما 
 عباس وإيهود أولمرت دون ذلك من اتصاالت، فيما نعلم أن رايس قد رتبت للقاءات دورية بين محمود

 . كمقدمة للتحرك الجديد
المهم أن يجري بث الوهم بوجود عملية سالم في المنطقة تسمح لألمريكان بالتفرغ للعراق ولمعالجة 
الملف النووي اإليراني، ال سيما في ظل حرص بعض الدول العربية على معالجته بالقوة، اعتقاداً منها 

 . داع اإليراني سوى األمريكانبأنه ما من شيء سيخلّصها من الص
هل سيدفع الملف الفلسطيني ثمن المغامرة الجديدة التي تذكّرنا بما جرى منتصف : والسؤال المطروح هو

التسعينات من تطبيع عربي إسرائيلي، ومفاوضات وصلت جدارها المسدود في كامب ديفيد، صيف العام 
س العام؟، كل ما يطرح هنا وهناك من كالم ، ومهدت النتفاضة األقصى نهاية أيلول من نف2000

ومبادرات إنما يدخل في ذات السياق الذي أشرنا إليه مراراً، والمتعلق ببث أوهام السالم في المنطقة، 
األمر الذي يشكل مصلحة إسرائيلية بالتأكيد، ليس فقط ألن معالجة الملف النووي اإليراني هو مطلبها 

النجاح أو تجنب الفشل األمريكي في العراق، بل أيضاً بسبب الحاجة إلى األساسي هذه األيام، إلى جانب 
لملمة األوراق الداخلية بعد هزيمة لبنان وما تركته من تداعيات على المجتمع والدولة في ظل حالة فقر 

 . قيادي الفت
ازلته ال خالف على أن محور االعتدال العربي هو األقوى هذه األيام، وها هي سوريا تضطر إلى مغ

وطلب رضاه، فيما ينضوي الفلسطينيون، ومن ضمنهم حماس المأزومة بالحصار تحت لوائه، لكن ذلك 
ال يعني أن ما تريده واشنطن وتل أبيب سيتحقق، فهو لن يغير من واقع الفشل األمريكي في العراق، ولن 

 . يشكل دليالً على أن العدوان على إيران سيكون محطة للنجاح
ة القوة حالً لمشاكل واشنطن، لما كان حالها على ما هو عليه اآلن، من أفغانستان إلى ولو كانت غطرس

 . العراق
لعلها رحلة تيه جديدة وجري عبثي خلف سراب السالم، لكن الجدار المسدود ينتصب هناك على مرمى 

ابقة بقليل من ومن يصدق أن ثمة سالما قادما، فما عليه سوى إعادة قراءة التجربة الس. قليل من الوقت
 .التدبر

  31/3/2007الدستور 
  

  الرقابة البرلمانية الفلسطينية بين التسييس المفتعل وقلة الخبرة .71
  عدنان أبو عامر
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كان واضحاً أن الفوز الذي حظيت به حركة المقاومة اإلسالمية حماس في االنتخابات التـشريعية العـام            
ي الـوطني، وال تنتهـي بالعامـل اإلداري ورغبـة           الماضي يعود ألسباب مختلفة، تبدأ بالعامل السياس      

  .الفلسطينيين بوقف عجلة الفساد المسرعة
وقد تبدى ذلك بصورة واضحة، حين غدت قضايا الفساد مادة رئيسة في الدعاية االنتخابية للمرشـحين،                

انت إال أن حركة حماس ك    . حيث وضعت جميع القوائم محاربة الفساد على رأس جدول أعمالها االنتخابي          
في الحديث عن قضايا الفساد، بعكس حركة فتح الحزب الرئيس الذي قاد الـسلطة خـالل                " أريحية"أكثر  

أكثر من عشر سنوات، فضالً عن ان الشارع الفلسطيني جرب فتح في المؤسسات الحكومية، ولم يجرب                
  .في شأن قضايا الفساد" حجتها"حماس، وبالتالي تفوقت األخيرة في 

م االنتخابات أن عدداً كبيراً من المرشحين الذين التصقت بهم قضايا فساد من قريـب أو                وبالفعل أثبت يو  
  .بعيد، سقطوا سقوطاً مدوياً في صندوق االقتراع

لكن كيف تعامل النواب الفائزون مع قضايا الفساد التي أعلنوا مراراً وتكراراً أنهم في صـدد اجتثاثهـا،                  
بالمال العام، والكشف عن حوادث االختالسات والرشـاوى، ال         ومحاسبة من تثبت عليه قضايا التالعب       

سيما أن حماس حظيت بغالبية كبيرة في المجلس التشريعي، وأصبح لها القول الفصل في اتخاذ القرارات                
  .وسن القوانين الخاصة بمحاربة هذه الظاهرة

 أدائه الرقابي، استناداً الى     إن عاماً كامالً من عمل المجلس التشريعي، يبين أن هناك قصوراً واضحاً في            
  :الوقائع اآلتية

التي وضعت في طريـق المجلـس       " الموضوعية" ليس من اإلنصاف ان نتجاهل العراقيل والعقبات         :أوالً
  :التشريعي وهو متجه لتفعيل أدواته الرقابية، ومن أهمها

ابات، حيث قلصت الكثيـر      الخطوات االستباقية التي أقدمت عليها حركة فتح بعيد إعالن نتائج االنتخ           -1
الى مؤسسة الرئاسة، كمـا     " ترحيلها"من الصالحيات الدستورية الخاصة بالمؤسسة التشريعية وقامت بـ         

سنت عدداً من القوانين، وأصدرت رزمة من القرارات لصد أي تقدم حمساوي في اتجاه محاربة الفـساد                 
  .وكشف ملفاته

فتحاويين في حضور اجتماعات لجنة الرقابة فـي المجلـس           التأخير المتعمد والغياب المتكرر لنواب       -2
التشريعي المكلفة مالحقة قضايا الفساد، وبالتالي عدم تحقق النصاب القانوني في هذه االجتماعات، بمعنى              

  .عدم قانونية أي قرار أو مالحظة ترفعها اللجنة الى بقية النواب
تتعلق بالنواب الجدد، ال سيما نـواب حمـاس، وهـم            من الواجب التذكير بأن هناك إشكالية ذاتية         :ثانياً

المستجدون على التجربة البرلمانية، فقد أتوا في وضع ال يحسدون عليه، حيث علقت عليهم آمال كبيرة،                
تنتظر التحقيق معها واستجوابها، وبالتالي     " ثقيلة العيار "وملفات ثقيلة بانتظار فتحها ومالحقتها، ورؤوس       

و السيرة الذاتية لمعظم نواب حماس من أي تجربة برلمانية أو دسـتورية سـابقة               جاءت قلة الخبرة وخل   
لتضع تبعات مكلفة على تجربتهم الوليدة، ال سيما أن الدعاية االنتخابية التي سبقت يوم االقتراع أوصلت                

  من أين لك هذا؟: مفادها أن العهد المقبل هو عهد تطبيق شعار" خاطئة"الفلسطينيين الى قناعة 
 ال شك في أن الوقائع الميدانية والمعطيات السياسية في الواقع الفلسطيني التي نجمت عن النتـائج                 :الثاًث

المفاجئة لالنتخابات التشريعية، ورفضها من جانب قطاعات كبيرة من حركة فـتح، والعـالم العربـي،                
ر الذي حرفه عن مساره     العمل البرلماني، األم  " تسييس"والمجتمع الدولي، عملت على ما يمكن أن يسمى         

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

 التشريعي في ظل ما يشاع عن قضايا فساد هنـا           في هذا السياق من الضرورة نقد الدور الغائب للمجلس        
  :وهناك، وتالعب بالمال العام وإهداره، من خالل طرح المالحظات اآلتية
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 يتحمل النواب مسؤولية كبيرة في عدم فتحهم ملفات فساد ضخمة يتحدث عنها الفلسطينيون، على أنها             -1
  .بديهية قائمة

ين انتمائهم التنظيمي واالنتماء الوطني أمر مهم إلتاحة         كان يجب على النواب أن يدركوا أن الفصل ب         -2
  .الفرصة لممارسة دورهم الرقابي

لكن ال تزال أمام المجلس التشريعي ثالث سنوات أخرى في إمكانه خاللها أن يتجاوز الهفوات التي وقع                 
في ظل حكومة الوحـدة     فيها خالل العام األول، من خالل تطبيقه برنامجاً إصالحياً رقابياً شفافاً، ال سيما              

 جزئياً  –الوطنية، حيث تستريح حماس نسبياً من حملة الضغوط التي تمارس عليها، وبالتالي تتفرغ ولو               
 لمعالجة ملفات الفساد العالقة، التي تنتظر نواباً أقسموا بأن يحموا مصالح الـوطن والـشعب، وعلـى                  -

  .رأسها الحفاظ على المال العام، وتأمين حياة كريمة له
لكن هناك شكوكاً كبيرة تحيط بإمكان هذه االستفاقة، ليس بالضرورة إلشكال متأصل في نواب حمـاس،                
أو رغبة بالتغطية على فاسدين بعينهم، بل بسبب تعقيدات سياسية تجعل من الصعوبة بمكان السير فـي                 

، "اتفـاق مكـة   "هـا   فالمصالحة بين فتح و حماس التي عبر عن       . برنامج مكافحة الفساد طويالً إلى األمام     
، وهو ذاتـه    "التوافق الوطني "ستجعل من الصعوبة على أي منهما فتح ملفات للطرف اآلخر، تحت حجة             

منطق الترضيات، وعفا اهللا عما سلف، وكأن هذا التوافق يمنح غطاء وشرعية لفاسدين يعلـم القاصـي                 
لمان من خالل ما ورد سـابقاً عـن         وهنا يجب أن يبرز الدور الرقابي للبر      . والداني أنهم فاسدون بامتياز   

  .فصل دقيق بين االنتماء التنظيمي والوطني
إن منطق االبتزاز الذي سيمارسه المجتمع الدولي مرة أخرى على حكومـة الوحـدة سـيجعل النظـام                  
السياسي الفلسطيني برمته، حكومة ورئاسة وبرلماناً وفصائل، مصطفين خلف بعضهم بعـضاً لمحاولـة              

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

أمـا إذا  . يومع ذلك، فال بد من يقظة برلمانية فلسطينية تعود لتمسك بزمام المبادرة، وتفعل أداءها الرقاب         
بقي الوضع على حاله، فإن تقويماً متزناً وموضوعياً لتجربة حماس البرلمانية سيجد طريقه إلى صندوق               

  .االقتراع بعد ثالث سنوات بنتائج لن تسر بالتأكيد أصحاب برنامج التغيير واإلصالح
  31/3/2007الحياة 

  
  المؤرخون الجدد وحركة ما بعد الصهيونية .72

  ريعبد الوهاب المسي.د
الحظ أحد المؤلفين اإلسرائيليين تدني الوعي السياسي لدى الجيش اإلسـرائيلي بخـصوص تـساؤالت               

ما هي قيمـة الـشعب      : محورية ال يمكن له أن يظل يقاتل ألمد طويل دون اإلجابة عليها، ومن أبرزها             
تعود علـى مـن     اليهودي؟ وما هي المساهمة التي يستطيع تقديمها للجنس البشري؟ وما هي الفائدة التي              

حتى بالنسبة للمتعلمـين    -يشارك في النضال اليهودي؟ وقد تيقن المؤلف من جهل اإلسرائيليين الفاضح            
 بجذور ما أسماه التاريخ اليهودي، وعدم تشربهم لروح الشريعة اليهودية بحيث أصـبح بعـضهم                -منهم

ما يسمى الدولـة مـا بعـد        ، عالوة على    )يهودي(ويستاء ممن يصفه بأنه     ) مجرد إنسان (يرى في نفسه    
  . post-Jewish stateاليهودية 

 بالذات، شـهدت تراجعـاً      1993ويرى الكاتب أن السنوات العشرين األخيرة، والفترة ما بعد أوسلو عام            
لأليديولوجية الصهيونية، فظهرت ما بعد الصهيونية تعبيراً عن هذا التراجع، وعـن اإلحـساس بفـشل                

  ). أساس الشرعية الصهيونية(األيديولوجية الصهيونية المشروع الصهيوني، وانحسار 
" نزع القداسة "وقد قام دعاة ما بعد الصهيونية بمراجعة المقوالت الصهيونية الرئيسية وانتقادها، ومحاولة             

فوجه حملة خطاب ما بعد الصهيونية النقد لبعض األفكار السائدة          . عن كل أو بعض المقدسات الصهيونية     
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، )أي تجميع كل يهود العالم في الدولة الصهيونية وطن اليهود القـومي المزعـوم             " (منفيينجمع ال "مثل  
بـل تنـاول    ". األمن فوق كل اعتبار   "والطبيعة العسكرية للمجتمع اإلسرائيلي ونزعته التوسعية، وشعار        
  ! بعضهم بالنقد األيقونة الصهيونية والغربية الكبرى، أي الهولوكوست

، "يـسرائيل فنكلـشتاين   "، ومن بينهم    1948لجدد بمراجعة الرواية الصهيونية لحرب      وقد قام األثريون ا   
أسـاس  (رئيس المعهد األركيولوجي في جامعة تل أبيب، الذي يقول في معرض نقده لألساطير التوراتية               

في القرن العاشر قبل : "2001 الصادر في عام The Bible Unearthedفي كتابه ) شرعية الصهيونية
حيث لم يزد فيها عدد القرى عن عشرين قرية صـغيرة ال            . د، كانت أورشليم على حالة متواضعة     الميال

  ". يزيد عدد سكانها عن بضعة آالف نسمة غالبيتهم من الرعاة المرتحلين
، "يهوذا"ومن هنا، فإن االحتمال ضعيف جداً في أن تكون قرية أورشليم الصغيرة هذه ومن ورائها إقليم                 "

اً من السكان، قد صارت مركزاً إلمبراطورية امتدت من البحر األحمر جنوباً إلـى العمـق                الخالي تقريب 
  ". السوري في الشمال

استناداً إلى فهمي، لـيس     ": "نيويورك تايمز "وينطلق هذا الباحث إلى نقطة متقدمة، حين يصرح لصحيفة          
إن قدس  . دس أقاليم ضخمة  هناك أي دليل على اإلطالق يثبت وجود مملكة موحدة عظمى حكمت من الق            

  ". الملك داود لم تكن أكثر من قرية فقيرة في ذلك الوقت
ويبدو أن هذا الطرح جاء كرد غير مباشر على ثنائية الكنيس والثكنة، والتي شهدت اهتماماً من رجـال                  

ي كان  الذ" إيجال يادين "والجنرال  " موشي دايان "حرب إسرائيل باآلثار التي تخص فلسطين، والذين منهم         
ومن أهم هـؤالء األثـريين الجـدد        ". البحث عن اآلثار بمجراف في يد، وتوراة في اليد األخرى         : "يقول

أن "الذي نشر دراسة بين فيها أن األساطير التوراتية، ال أساس لها من الصحة، وأكـد                " زئيف هرتزوج "
فكـل  . نا إلى نتائج محبطـة    التنقيبات األثرية المكثفة في أرض إسرائيل خالل القرن الماضي قد أوصلت          

–يعقـوب   –إبراهيم  (إن قصص اآلباء    . شيء مختلق، فنحن لم نعثر على شيء يتفق والرواية التوراتية         
لم نتِه في   .نحن لم نهبط إلى مصر ولم نخرج بالتالي منها          . في سفر التكوين هي مجرد أساطير     ) إسحاق

 مملكة داود وسليمان التي توصـف فـي         إن. لم ندخل فلسطين بحملة عسكرية واجتياح     . صحراء سيناء 
إنني أدرك  : "ويصل لالعتراف ". التوراة بأنها دولة عظمى، كانت في أفضل أحوالها مملكة قبلية صغيرة          

باعتباري واحداً من أبناء الشعب اليهودي وتلميذاً للمدرسة التوراتية، مدى اإلحباط الناجم عن الهوة بـين    
  ". وبين الحقائق األثرية التي تتكشف على أرض الواقعآمالنا في إثبات تاريخية التوراة 

إذا كانت القصص التوراتيـة     "معي في برنامج تلفزيوني وحينما سأله المذيع        " زئيف هرتزوج "وقد ظهر   
، "نحن هنا ألننـا هنـا     : "، فكانت إجابته بسيطة   "مجرد أساطير ال أساس لها من الصحة، فلماذا أنتم هنا؟         

. ذا هو األمر الواقع الذي ال يمكننا تغييره أو أننا هنا، ألن معنا السالح القـوي               وهي إجابة قد تعني أن ه     
وهنـاك  . ولكنه في كلتا الحالتين يرفض الصهيونية التي تستند إلى األساطير التوراتية كمصدر للشرعية            

باحـث  عدد كبير آخر من علماء اآلثار اإلسرائيليين الذين يرفضون األساطير التوراتية، مـن بيـنهم ال               
  . وغيرهم" أمنون بن تور"و" أوسيشكين"و" تاخاي"، وهناك كذلك الباحث اإلسرائيلي "مازار"اإلسرائيلي 

أما علماء االجتماع النقديون، فقد درسوا حركات االحتجاج والفئات المضطهدة في المجتمع اإلسـرائيلي              
بعد كولونيالي علـى الظـواهر      بحيث طبق بعضهم منظوراً ما      ) الفلسطينيون والسود والسفارد والنساء   (

وخرج المؤرخون الجدد على النهج الصهيوني السائد، والذي يقوم على          . االجتماعية في الدولة الصهيونية   
فرسموا صورة أكثـر واقعيـة   . لي عنق التاريخ والواقع من أجل إرساء المزاعم واالدعاءات الصهيونية 

ئع تلك الحرب، والتي تبين أن المطامع الصهيونية قـد تـم            تقترب إلى حد ما من الرواية الفلسطينية لوقا       
وقد أظهـر المؤرخـون     . تحقيقها على حساب السكان الفلسطينيين، وأن العرب ُأبعدوا عن طريق الطرد          

الجدد أن العالم العربي لم يكن قوة عسكرية مخيفة، بل كان مفككاً، وجيوشه سـيئة التـدريب وقـدراتها                 
بل لقد بين هؤالء المؤرخون الجدد أن       .  كل هذا يؤدي إلى نزع البطولة عن اليهود        .القتالية شديدة التدني  
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وقد اعتمد هؤالء المؤرخون الجدد المادة األرشيفية التـي رفعـت           . إسرائيل دولة متعنتة، ترفض السالم    
  . عنها السرية بعد مرور ثالثين عاماً

رغم طرحهم لقراءة غير    " صهاينة"يدعون أنهم   وموقف المؤرخين الجدد من الصهيونية موقف مبهم، فهم         
: إذ سـأله المحـرر    ) 2006 أكتـوبر    21هآرتس  " (باروخ كميرلنج "ويتضح هذا في حديث     . صهيونية

سمعت أنك تنتمي إلى تيار ما بعد الصهيونية، بل ويقال إنك معاٍد للصهيونية، فأجاب إجابـة مراوغـة                  "
. باعتبار أنه يعيش في إسرائيل، وينتمي إلى الحـضارة العبريـة          صهيوني  : تماماً بل ومتناقضة قائالً إنه    

في التأرجح، فيضيف أنه على الرغم من ذلك معاٍد للنظام الحالي في إسـرائيل      " باروخ كميرلنج "ويستمر  
وأنه ضد تعريفات الصهيونية وممارساتها التي أخذت أشكاالً وحشية، ثم يتحفظ على كل هـذا قـائالً إن                  

أن ثمة صراعاً سياسـياً     " كميرلنج"ثم يضيف   . ئعة من اإلنسانية واإلبداع داخل الصهيونية     هناك جزراً را  
وحضارياً حول تعريف الصهيونية ومن هو الصهيوني، وأنه وجد نفسه على الجانب المهـزوم، ولهـذا                

صهاينة كل هذا يعني أنه يطرح تعريفاً للصهيونية ال يشاركه ال         . السبب يصنف على أنه معاٍد للصهيونية     
مضمونها وتفرغ تماماً من معناها، بحيث يمكن أن تشير إلى أي شيء،            " صهيونية"فيه، بحيث تفقد كلمة     

  . وكل شيء
ويرى بعض المعلقين أن أتباع حركة ما بعد الصهيونية، ال يمثلون أقلية اآلن حتى في الدوائر األكاديمية                 

ة ذاتها، وأن هجومهم ال يـستهدف وجـود إسـرائيل           واألدبية اإلسرائيلية، وأنهم يهاجمون الدولة اليهودي     
  . المادي ذاته، بل يستهدف وضعها القانوني والسياسي واألخالقي كدولة تزعم أنها دولة الشعب اليهودي

  31/3/2007االتحاد االماراتية 
  

  إنقاذ العملية التعليمية في فلسطين مسؤولية عاجلة .73
  عبدالعزيز بن عثمان التويجري

قبل أسبعين حملة لتقـديم الـدعم المـالي         ) ايسيسكو" (ة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة    المنظم"أطلقت  
والفني واألكاديمي العاجل إلى المدارس والجامعات الفلسطينية، بعد أن تدهورت األوضاع التعليمية فـي              

ني فـي ظـل     األراضي الوطنية الفلسطينية على نحو أصبح ينذر بالخطر الجسيم على اإلنسان الفلـسطي            
الحصار المضروب حوله من طرف سلطات االحتالل اإلسرائيلي ومن طرف القوى الدولية التـي لـم                
تتحرك حتى اآلن وتقوم بواجبها األخالقي اإلنساني والقانوني لرفع الحيف عن الشعب الفلسطيني وتنفيـذ             

  .القرارات الدولية ذات الصلة التي ترد له حقوقه الوطنية المغتصبة
رة جامعة فلسطينية ومئات المدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية تعـاني أقـسى ضـروب              إحدى عش 

المعاناة تحت الحصار بعد انقطاع الموارد عنها، وتعذر متابعة العملية التعليميـة لمـسيرتها فـي ظـل                  
ميـذ، أو   االجراءات المشددة التي تفرضها إسرائيل، سواء على تنقل المدرسين واألساتذة والطلبـة والتال            

على ادخال المواد التعليمية الضرورية، أو على مستوى سوء األحوال المعيـشية التـي بلغـت درجـة                  
الخطورة القصوى، مما بات يؤثر على قدرة أولياء األمور على ارسال أبنائهم وبناتهم الـى المـدارس                 

ني منـه وزارة التربيـة      واالنفاق على من يتابع منهم دراسته في الجامعات، إضافة الى العجز الذي تعا            
والتعليم الفلسطينية نتيجة للشح في الموارد المالية الذي بلغ درجة أن أعضاء أسرة التربية والتعليم، على                
مختلف فئاتهم، لم يتسلموا رواتبهم منذ شهور عدة، األمر الذي زاد من تدني مستويات الحيـاة وتـدهور                  

  .األوضاع التعليمية تدهوراً شامالً
جهت رسائل عاجلة الى وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمـي فـي الـدول                وكنت قد و  

األعضاء، وعددها خمسون دولة، أوضحت أمامهم من خاللها الصورة المأسوية للمـدارس والجامعـات              
ات المختصة  الفلسطينية بتفاصيلها وناشدتهم اتخاذ االجراءات المناسبة والقيام بالترتيبات الالزمة مع الجه          

في حكوماتهم، للتعجيل بتقديم الدعم الى وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، سواء عـن طريـق اللجنـة                 
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وكـان ال  . الوطنية الفلسطينية لليونسكو واأللسكو التي يوجد مقرها في رام اهللا، أو عن طريق االيسيسكو 
رسالة مماثلة الى السيد كويشيرو ماتـسورا       بد أن تتعزز هذه المبادرة التي قامت بها االيسيسكو بتوجيه           

المدير العام لليونسكو، اهيب به فيها للقيام بما يراه مناسباً ومفيداً وموفياً بالقصد في إطار اختـصاصاته                 
  .وفي حدود صالحياته النقاذ العملية التعليمية في األراضي الفلسطينية

ستوياتها فـي تـدهور مـستمر، فالمـدارس         إن أوضاع المؤسسات التعليمية الفلسطينية على مختلف م       
والجامعات أصبحت تفتقر الى أبسط وسائل العمل، وعدد من المؤسسات التعليمية أغلق فعالً، وثمة عدد               

ولذلك فإن األمر يتطلب اجراءات استثنائية عاجلـة واتخـاذ          . آخر من المؤسسات صار مهدداً باالغالق     
ض للحرمان من حقه الطبيعي في التعلم الذي يكفله لـه           قرارات مسؤولة وفورية، فهذا شعب شقيق يتعر      

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمواثيق والعهود واألوفاق الدولية، ويعيش تحت الحصار المحكم فـي              
وهو جريمـة   . وغير خاف أن الحرمان من الحق في التعلم هو حرمان من الحق في الحياة             . بؤس شديد 

خالقية والقانونية ترتكبها سلطات االحتالل اإلسرائيلي منتهكة بذلك القانون         ضد اإلنسانية بكل المقاييس اال    
  .الدولي انتهاكاً صارخاً

إن مسؤولية المجتمع الدولي في هذه الحالة يتحملها مجلس األمن في المقام األول، كما تتحملها بدرجـة                 
الجهاز الـدولي المخـتص بـشؤون       التي هي   ) يونسكو(أقل منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة        

وفلسطين عضو مراقب في هذه المنظمة الدولية التي تملك وسائل متعددة           . التربية والتعليم في دول العالم    
ولمنظمة الصليب األحمر الدولي هي االخـرى دور        . اليصال الدعم إلى المدارس والجامعات الفلسطينية     

سرائيل ترفض حتى اآلن ادخال األموال الى األراضـي         في اسناد جهود اليونسكو في هذا المجال، ألن إ        
الفلسطينية، ولكن في حال ممارسة الضغط على حكومة إسرائيل من طرف هاتين المنظمتين، باعتبار أن               

  .العملية انقاذية انسانية، يمكن ايصال الدعم الى مستحقيه المحتاجين اليه من المواطنين الفلسطينيين
ية قد تتنصل من التحرك السريع في هذه الحالة ألسباب تعود إلى عدم وجـود               وإذا كانت المنظمات الدول   

األموال الكافية، فإن الدول العربية اإلسالمية ومن خالل المنظمات المتخصـصة وفـي المقدمـة منهـا                 
، يمكن أن توفر األموال وتنـسق مـع اليونـسكو           )ايسيسكو(المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة      

ب األحمر الدولي واليونسيف وغيرها من المنظمات الدولية ذات االختصاص، مـن أجـل انقـاذ      والصلي
  .العملية التعليمية في فلسطين

وللحصول على األموال المطلوبة لتقديم الدعم إلى المدارس والجامعات الفلسطينية طرق ووسائل كثيرة،             
إلسالمية والمنظمات المختصة التي تعمل في      ففضالً عن القنوات الرسمية من خالل الحكومات العربية وا        

إطار منظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول العربية، يمكن أن تساهم الجامعات والمـدارس الرسـمية               
واألهلية من خالل التبرع، في هذه الحملة، فلو تبرعت كل جامعة من الجامعات العربية اإلسالمية بقسط                

لسطين، لكان ذلك عمالً موفقاً، ففي الوطن العربي أكثر مـن مئتـي             محدود من موازنتها لزميالتها في ف     
جامعة، وفي العالم اإلسالمي ما يزيد على خمسمئة جامعة، إضافة الى عشرات اآلالف مـن المـدارس                 
التي تنتشر في العالم العربي واإلسالمي والتي يمكن أن تتبرع كل مدرسة منها بأقل ما يمكن، ولو بمبلغ                  

أو تتبرع مجموعة من المدارس في منطقة ما من دولة عربية وإسالمية لفائدة مدرسـة أو                بسيط للغاية،   
 -مجموعة مدارس في منطقة من المناطق الفلسطينية، وبذلك نخلق الوعي العام بأهمية التضامن العربي               

اإلسالمي في التخفيف من وطأة الظروف الصعبة التي يجتازها الشعب الفلسطيني، وهذا ضـرب مـن                
  .تكافل التربوي والعلمي والثقافي، آن لنا أن نؤسس له، ونشيع ثقافته في مجتمعاتناال

، كأن تلتزم جامعة من الجامعات بتخـصيص مبلـغ       "تبني الجامعات "ويمكن العمل بنظام مبتكر هو نظام       
 هـذا   ففي. سنوي، مهما تكن قيمته، فال يهم أن يكون بسيطاً، إلحدى الجامعات الفلسطينية، بشكل منتظم             

  .النحو من الدعم تجسيد لمبدأ التضامن وتأكيد لقيمة التكافل
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من خالل التقارير الواردة الى االيسيسكو من فلسطين، تبين لنا أن الجامعات الفلسطينية التالية مهددة بين                
جامعة بيرزيت وجامعة النجاح الوطنية في نابلس وجامعـة بيـت لحـم             : الحين واآلخر باإلغالق، وهي   

 األزهر وجامعة األقصى في غزة وجامعة القدس المفتوحة وجامعة بوليتكنيك فلسطين في الخليل              وجامعة
وهذا وضع مأسوي بكل معاني الكلمة، يستدعي       .  األميركية في جنين   -وجامعة الخليل والجامعة العربية     

مشاكل الكبرى  صحيح أن هذا جزء من معالجة ال      . التحرك بأسرع ما يمكن إلنقاذ ما الى انقاذه من سبيل         
. التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، ولكنه محاولة جادة اليجاد وسيلة عملية ناجعة للتخفيف من األعبـاء              

مع العلم أننا على يقين تام بأن الحل يكمن في انهاء االحتالل اإلسرائيلي الظالم وإقامة الدولة الفلـسطينية         
  فهل من مجيب؟. المستقلة بعاصمتها القدس
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