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   هاإلحتالل سجن أريحا العتقالبعد محاصرة  هنية يحذر من المساس بسعدات .1
فـي  أكدت مصادر فلسطينية الثالثاء ان فلسطينيين استشهدا وأصـيب ثمانيـة آخـرون بجـراح                : ألفت حداد 

ما قامت قوة إحتاللية إسرائيلية كبيرة صباح اليوم، بتطويق سـجن أريحـا حيـث               وقعت عند  اإلشتباكات التي 
ويعمل جيش اإلحتالل على اعتقال سعادات ورفاقه، والذين كـان مـن    .رفاقه يحتجز أحمد سعادات، وعدد من

عـن  ونقلت المصادر اإلسـرائيلية      .المقرر إطالق سراحهم بعد أيام معدودة بموجب إعالن للسلطة الفلسطينية         
رئيس األمن الوقائي في أريحا، أكرم الرجوب، أن السجانين البريطانيين واألمريكيين تركوا الـسجن بموجـب         

 .وفور مغادرتهم طوقت قوات اإلحتالل صباح اليوم منطقـة الـسجن          . إتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل    
المبنى، في حين أغلقـت قـوات       تمركزت على سقف    ) وحدة شرطية لمكافحة اإلرهاب   (وجاء أن وحدة خاصة     

كما جاء أن إشـتباكات      .اإلحتالل كل الطرق المؤدية إلى السجن، وذلك بهدف اعتقال من وصفتهم قتلة زئيفي            
هآرتس وقال موقع    .مسلحة وقعت في محيط السجن، في حين طلب من سعادات ورفاقه الخروج وتسليم أنفسهم             

ونقل الموقع عن مصادر     . أريحا، وتحكم الحصار حول السجن     أن قوات اإلحتالل تدفع بقوات كبيرة إلى داخل       
ومن جهتها قالت مصادر امنية فلسطينية اليـوم  . أمنية أن القوات ستدخل إلى السجن إذا اقتضت الضرورة ذلك  

الثالثاء ان قوة من جيش االحتالل اإلسرائيلي حاصرت سجن اريحا محاولة اقتحامه وسط اطالق نار كثيف من                 
وأضافت المصادر ان تلك القوات استطاعت ان تفجر األبواب الخلفيـة لـسجن اريحـا،                .الحتاللقبل قوات ا  

 الفلـسطينيين وبـين     والدخول الى باحة السجن، موضحة ان اشتباكات تدور فى هذه األثناء بين حراس السجن             
 ونـصف مجنـزرة     وقال شهود عيان، أن قرابة خمسين آلية عسكرية اسرائيلية ما بين دبابـة             .قوات االحتالل 

واضاف الشهود ان القوات االسرائيلية تحاصر       .وجيبات عسكرية معززة بالمروحيات، حاصرت مبنى السجن      
واشاروا الى ان الجيش االسرائيلي يطالب       .السجن وتقوم بالقاء قنابل الصوت في باحاته وتطلق الذخيرة الحية         

لت مصادر إسرائيلية أن جرافات اإلحتالل بدأت       قاو .الشوبكي تسليم انفسهم  سعدات و عبر مكبرات الصوت من     
كما جاء أن قوات اإلحتالل تستخدم المروحيات الحربية وتطلق القذائف المدفعية            .بهدم جدران السجن في أريحا    

  .ونيران األسلحة الخفيفة، وفي الوقت نفسه تطالب سعدات ورفاقه بالخروج من المكان وتسليم أنفسهم
 ان  48ت الجبهة الشعبية وعلى لسان كايد الغول عـضو القيـادة الـسياسية لعـرب                وفي تعقيب اولي لها قال    

المعلومات لدى الجبهة هي كما تتناقلها وسائل االعالم، ان هناك محاصرة لسجن اريحـا وان هنـاك محاولـة          
رة وأضاف ان هذا امر في غاية الخطـو        .سعداتلن من العملية هو محاولة اعتقال       اقتحام للسجن والهدف المع   
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وهو يتطلب من السلطة والجمبع التحرك من اجل وقف هذه القرصنة من قبل اسرائيل وضمان سالمة سعدات                 
وفي تعقيبه على تزامن هذه العملية مع تصريحات ابو مازن التي اكد فيها استعداده الطالق                .والرفاق االخرين 

اً لخطواتها، ولكن رغـم ذلـك فـان         ، قال الغول ان إسرائيل ستعتمد هذه التصريحات وتعتبرها مبرر         سعدات
اسرائيل ليست بحاجة الى ذرائع للقيام بهكذا اجراءات، وربما ما يغري اسرائيل القيـام بـذلك هـو الحملـة                    

واكد ان الجبهة تقوم في هذه االثنـاء باتـصاالت           .االنتخابية فيها والتي دائما ما يدفع الشعب الفلسطيني ثمنها        
القرصنة التي تقوم بها    ا وممارسة الضغوط مع كافة الجهات من اجل وقف هذه           مكثفة مع السلطة، لتقوم بدوره    

  . اسرائيل
 تصعيدا خطيـرا، وتجـاوزا      سعداتاعتبر اسماعيل هنية ما يحدث فى سجن اريحا ومحاولة اعتقال           من جهته   

بة المـس   وحذر من مغ  . لحدود السجون االسرائيلية الى سجن فلسطيني يحتجز فيه قادة فلسطينيون ومناضلون          
، كما حذر من مغبة االستمرار في هذا النهج التدميري، ومن عواقب استمرار اسرائيل فـي اعتبـار                  سعداتب

وقال خالل مشاركته فى اعتصام الهالى األسرى        .الدماء الفلسطينية مادة للمتنافسين في االنتخابات االسرائيلية      
لسلطة الفلسطينية، مطالبا بوقف ما وصـفه بالقرصـنة          ان هذا ما ال يقبله الشعب الفلسطيني وال ا         :بمدينة غزة 

االسرائيلية، موضحا ان هذه القرصنة ال يمكن أن تخيف الشعب الفلسطيني وال يمكن أن تفـرض عليـه ارادة                   
وطالـب األطـراف المعنيـة بتحمـل         .الخضوع لالمالءات والضغوط من المحتل أو من يقف وراء المحتل         

 .تطور االحداث في سجن اريحا الخطر وابعد مما هي عليه االنمسؤوليتها ووقف ما يحدث منعا ل
على ذات الصعيد حملت، سرايا القدس، االحتالل مسؤولية وتبعات ما تقوم به قواته في أريحا، مستهدفة السيد                 

وقالت في تصريح لها إن مواصلة االحتالل عنجهيته وإرهابه ضد الفلسطينيين لن يفـت               .أحمد سعدات ورفاقه  
 المقاومين والمقاومة، التي سترد على جرائم االحتالل بمزيد من التمسك بحقوق الشعب الفلـسطيني               من عضد 

وأكدت أن جرائم االحتالل المتواصلة تؤكد أن ال تهدئة وال وقف إلطـالق              .ومزيد من العمليات ضد االحتالل    
 الـسلطة   السرايا توطالب .تاللالنار يصلح مع العدو بل استمرار في المقاومة حتى التحرير والنصر على االح            

   .الفلسطينية بوقف االعتقال السياسي واإلفراج الفوري غير المشروط عن المعتقلين في سجون السلطة
وصف فؤاد الشوبكي المعتقل في سجن اريحا، الوضع في داخل السجن بالخطير جدا، مؤكدا ان قـوات              مجانبه  

 من داخل السجن بأن المراقبين انسحبوا       48عرب تصريحات ل  فيوقال   !االحالل بدأت بالفعل هدم السجن عليهم     
فجأة من داخل السجن، وهو ما يدل على ان هناك اتفاقاً مبرماً مع سلطات االحـتالل لتـسهيل مهمـتهم فـي                      

  .وطالب السلطة الفلسطينية بالتدخل الفوري لمنع اعتقاله وسعدات .اعتقالنا
 فوجئنا الساعة العاشرة والربع بدخول قوة كبيرة مـن          48عرب  ا ل وقال العقيد جمال الفتياني نائب محافظ اريح      

الجيش اإلسرائيلي معززة بالدبابات والسيارات والمجنزرة وقوات خاصة من عدة مناطق من اريحا، واتجهـت               
ومن ثم اقتحمت المقاطعة ودخلت السيارات والجرافات       . صوب المقاطعة القريبة من السجن وحاصرت المكان      

لى حرم المقاطعة، وبدأت بإطالق النار بشكل كثيف، ثم هدمت البوابة الرئيسية للمقاطعة وهـدمت               والدبابات ا 
وعبر عن استغرابه النـسحاب     . بوابة السجن والسور المحيط بالسجن في محاولة الختطاف سعدات ومن معه          

  .زامن مع دخول القوات االسرائيليةالمراقبين األمريكيين والبريطانيين بالت
 قالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى أنه في حال المساس بأمينها العام ورفاقة المتواجـدين بـسجن                  الى ذلك 

! اريحا، سيجعلها ترد بنفس القوة التي ردت بها مسبقاً على إغتيال امينها العام السابق أبـو علـي مـصطفى                   
ا، وإعتبار ما يحدث هـو      وطالبت المجتع الدولي والعربي بالتحرك الفوري والسريع ألنهاء حصار سجن اريح          

  . تدخل غير مسموح من قبل حكومة إسرائيل
في نداء صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حذرت الجبهة من اإلعداد لمجزرة جماعية دموية علـى                 و

وجاء في بيان الجبهة أن سعدات، ومن داخـل سـجنه وتحـت              .ارض أريحا، داخل أسوار سجنها ومقاطعتها     
 إننا رفاقا وأخوة سنواجه العدوان والمؤامرة الغاشمة بالصمود والمقاومة، تماما كأبناء شـعبنا              القصف، قد أعلن  
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ووجهت الجبهة أصابع االتهام مباشرة      .ومقاوميه الذين يواجهون معركتهم وقدرهم بكل شموخ وكبرياء وطنية        
تواطؤ القتحام الـسجن وتنفيـذ      إلى الواليات المتحدة وبريطانيا وسجانيهم الذين ثبت ضلوعهم في التخطيط وال          

كما اعتيرت الجبهـة إن إيغـال الـسلطة          .المؤامرة والمجزرة بالتنسيق مع االحتالل وقواته وأجهزة مخابراته       
واستمرارها في اتخاذ الموقف المرتجف والمتردد تجاه تنفيذ قرار محكمة العدل العليـا الفلـسطينية، القاضـي       

شكل سببا أساسا لوصول الصلف اإلسرائيلي األمريكي البريطاني إلى هـذه           باالفراج عن األمين العام ورفاقه، ي     
وطالبـت الجبهـة الـسلطة       .الحدود، الذي يضرب عرض الحائط بأبسط القيم األخالقية والساسية والقانونيـة          

 الفلسطينية بكافة أجهزتها ومؤسساتها ومنظمة التحرير ومؤسسة الرئاسة على وجه التحديد، بتحمل مسؤولياتهم            
تجاه المجزرة الدائرة على ارض المقاطعة، كما تحمل الواليات المتحدة وبريطانيا المسؤولية عما يتم تدبيره من                

 .جرائم، ونطالبهما بااللتزام والتقيد بتعهداتهما
قوله إنه ال يوجد مفاوضات بين الجيش وبين األسرى المتحـصنين فـي              ونقل عن مصدر عسكري إسرائيلي    

وزعمت المـصادر أن     .ال نجري مفاوضات مع األسرى، فإما أن يخرجوا وإما أن يموتوا          نحن   :وقال .السجن
 أسيراً قد سلموا أنفسهم منذ بداية الحملة العسكرية على السجن، ويجري اآلن التدقيق في هويتهم،                44ما يقارب   

 حالة التأهب في كافة     كما أعلنت  .ولم يكن من بينهم سعدات، ورفاقه، والمسؤول المالي للسلطة، فؤاد الشوبكي          
  .السجون اإلسرائيلية التي تضم األسرى الفلسطينيين وذلك خشية حصول تصعيد في السجون

  14/3/2006 48عرب 
  

 حماس تجري مشاورات اللحظة األخيرة قبل إعالن حكومتها          .2
لى عزم فتح بعد صدور مؤشرات اأنه و: رام اهللا من  محمد يونسعن مراسلها 14/3/2006 الحياة نشرت

 ماضية في تشكيل حكومة من لون سياسي حماسحكومة المقبلة، بدا واضحاً ان العلى عدم المشاركة في 
 للبحث في البرنامج السياسي الحركةجرت الفصائل المختلفة أمس اجتماعات في غزة مع قيادة حيث أواحد، 
يدرسونها من خالل ع الكتل لجميوقال صالح البردويل ان حماس ستعرض صيغة مشتركة على  .للحكومة

سنبحث عن صيغ ال تنتقص من حقوق شعبنا الفلسطيني وال تضع المطالب التى أننا , ا بالقولفيضم. مرجعياتهم
حدث تقارب واتفاق على  أنه واوضح. عرضها االخوة في فتح او الكتل االخرى حجر عثرة في وجه االتفاق

ا واحدا في مواجهة الحلول احادية الجانب والحلول الجزئية بعض النقاط، خصوصاً في ما يتعلق بالوقوف صف
تتعلق بالهاجس الذي تتخوف منه حماس وهو , واضاف ان النقاط الخالفية. التى تحاول ان تفرضها اسرائيل

تقديم االعتراف بالكيان االسرائيلي مجانا ومن دون اي مقابل في الوقت الذي ال تبادلنا اسرائيل اي اعتراف او 
وجدت فصائل ومن جهة أخرى  .على وثيقة االستقاللالحركة حترام، لذلك فقط كان هناك تحفظ من جانب اي ا

يتشابه لونها السياسي مع لون حماس مثل الجبهة الشعبية صعوبة في قبول برنامج الحكومة الجديدة، فأعلنت 
لكن جميع المؤشرات . ليةانها ستحاورها على مبادئ أساسية مثل منظمة التحرير وقرارات الشرعية الدو

على نفس الصعيد و. ، وكذلك عن كتلة فلسطين المستقلة، تظهر نيتهما المشاركة في الحكومةهاالصادرة عن
 ان أيا من الحركتين لم تقدم تنازالت لألخرى للمشاركة في ،تقول مصادر مقربة من الحوار بين حماس وفتح

  .الحكومة
 ماجد ابو شمالة هاعلنإلى ما :  من غزة نقال عن وكاالت14/3/2006 الغد األردنية وأشار حامد جاد مراسل

.  في الحكومة المقبلة مرهون بالصيغة الجديدة لبرنامج الحكومة الذي ستقدمه حماسفتحان مشاركة من 
  .شعرنا بمرونة لدى حماس ونأمل في ان يترجم ذلك في البرنامج الذي سيقدملقد ,  قائالواضاف
 انه من خالل ه عزام األحمدأكد إلى ما : وكاالتنقال عنغزة  من 14/3/2006اراتية  الخليج اإلمونوهت

يكون لهم موقف ه بعد أن  إلى انإياهم، داعيا هم تبين انه ال يوجد موقف موحد بين,لقاءاته مع قيادات حماس
لها حماس إسرائيل ستكون مرتاحة لحكومة تشك ورأى أن .يبلغونا بهأن موحد منسجم بين بعضهم البعض 
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مع ان حماس غايتها   هو عدم إحياء عملية السالم وعدم استمرار المفاوضات،,ألنهما يلتقيان حول موقف واحد
  .مختلفة عن إسرائيل من رفض المفاوضات

أن ,  جميل المجدالويهقالما  :غزة من أكرم اللوح نقال عن مراسلها 14/3/2006 الحياة الجديدة وأوردت
 مشيرا إلى أن ,وع البرنامج من خالل تحديد واضح ودقيق لنقاط االتفاق والخالفالنقاش تركز حول مشر

مساحة االتفاق واسعة من خالل االتفاق حول الجوانب الداخلية والحريات الديموقراطية واالجتماعية والجوانب 
ة للبرنامج السياسي وربط مشاركة الجبهة بالصياغة ما قبل النهائي. االقتصادية التي سيتضمنها برنامج الحكومة

 .للحكومة المقبلة وعلى أسس ومقومات الشراكة السياسية واليات اتخاذ القرار التي تضمن المشاركة الفعلية
, من جانبه أشار صالح زيدان إلى وجود تقاطعات واسعة فى المالحظات على الورقة التي قدمتها حماسو

اسم مشتركة من اجل أن تتمخض الحوارات التي مشيرا أن ذلك يملي على الجميع ضرورة التوصل إلى قو
 مؤكدا على ضرورة اعتماد قرارات الشرعية الدولية وإعالن االستقالل كأساس ,جرت عن برنامج مشترك

  .لهذه القواسم المشتركة
أن الكتل من  إسماعيل هنية هأعلن إلى ما :من رام اهللا 14/3/2006 القدس العربي  مراسل وليد عوضولفت

 .  اتفاق بشأن تشكيل حكومة ائتالف وطنيى إجراء جلسات مكوكية للوصول إلىية اتفقت امس علالبرلمان
 الشخصية والحركة في تشكيل ه رغبتى للحوار للتأكيد على حضور الجلسة االولى حرص علأشار إلى أنهو

تشكلها ، قال احمد عبد الرحمن إن أية حكومة ة أخرى على نفس الصعيدمن جهو. حكومة ائتالف وطني
تصريحات سامي أبو في نفس الوقت  استغربم, حماس يجب أن تحظي بموافقة عباس وفق القانون األساسي

  . برنامجها من المجلس التشريعيىزهري الذي قال إن الحكومة تأخذ المصادقة عل
  
  حكومة حماس منفردة ال تعني حكومة الشيطان: الزهار .3

 إما أنها ستشارك في حكومة وحدة وطنية أو أن لهـا تحفظـات              على الفصائل أن تقرر   أن    محمود الزهار  قال
وعندها سنضطر آسفين لتشكيل حكومتنا بمن سيشارك معنا وبأغلبيـة منـا            . تريد أن تجر الحركة إلى موقفها     

واعتبر أن الوضع في األراضي الفلـسطينية       . ومن المستقلين ونعرضها على المجلس التشريعي بأقصى سرعة       
وقال نحـن ال    . سماه سوء اإلدارة الحالية والصعوبات التي توضع في وجه الحكومة القادمة          يتدهور بسبب ما أ   

وأضـاف   .نستطيع ترك الفلسطينيين نهبا لهذا الوضع دون البت في هذه القضايا بحسم وبأقصى سرعة ممكنة              
يصوت لها إال   من غير المعقول أن تنسحب حماس من موقعها إلى مواقع فصائل قدمت نفسها للجمهور ولم                أنه  

 عـن   اعربم. نحن على قناعة بأن من يراهن على فشل الحكومة القادمة سيفشل          , وقال أيضا . بالنسب المعروفة 
أمله في أن ال تتشكل الحكومة المقبلة فقط من عناصر تابعة لحماس ، إال أنه أضاف أن ذلك ال يعني أن دخول                      

  . حكومة الشيطانها الحكومة بمفردها سيجعل منالحركة
  13/3/2006بي بي سي العربية 

  
  حماس تعتزم تعيين مستشار لرئيس الوزراء لشئون التأصيل الشرعي :هنية .4

 كشف إسماعيل هنية أن حماس تعتزم االحتكام إلى الكفاءة والنزاهة في اختيار : عال عطا اهللا وياسر البنا-غزة
منصب مستشار رئيس الوزراء لشئون وزراء الحكومة التي تتشاور حاليا لتشكيلها، وأنها بصدد استحداث 

  . بهدف حماية الشريعة اإلسالمية واستحضارها في التعاطي مع مختلف القضايا,التأصيل الشرعي
  13/3/2006اسالم أون الين 
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  إصالح القضاء وتحقيق األمن هي األرضية إلصالح أوضاع المجتمع: الدويك .5
ن للمواطن، هو األرضية التي يرتكز عليها إلصالح أوضاع         اعتبر عزيز الدويك أن تحقيق األمن واألما      : نابلس

 إن , قـائال وأضـاف  .المجتمع، وقال إنه يجب إعطاء الوضع القضائي أولوية خاصة دون إهمال بقية الجوانب     
جهازنا القضائي بحاجة إلى إعادة نظر، مؤكداً على ضرورة تعيين القضاة بناء على الكفـاءة والمهنيـة، وأن                  

وفي الجانب التعليمي، أشار إلى أنه يجب أن يعاد النظر في منـاهج التعلـيم،                .ليه عليهم ضميرهم  ينفذوا ما يم  
يكون ألولياء األمور كلمة في هذا الجانب، مضيفاً أن المنهاج يجب أن يبني شخصية الطالب المتكاملـة                 حيث  

ثمار األمـوال التـي دخلـت       من ناحية أخرى انتقد آلية اسـت       و .تعارض مع المجتمع في أفكاره وقيمه     يوأن ال   
  .للوطن، معتبرا أنها استثمرت استثماراً مغلوطا في مشاريع استهالكية بدل المشاريع اإلنتاجية

  13/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   السلطة معاقبةدحالن يرفض  .6
ة بفرض عقوبات    حذر محمد دحالن من خطورة المرحلة المقبلة في ضوء التهديدات اإلسرائيلية واألميركي            :قنا

خرج مـن   نحاجة إلى جهد الجميع لكي      وأعتبر أن هناك     بالمعقدة والحافلة بالمطبات     إياها اصفا و ,على السلطة 
  .نااألزمات التي تعترض طريق

  14/3/2006البيان 
  

  حماس تواصل كسر الطوق من خالل جوالت وفدها .7
داية شهر نيسان القادم بجولة في خمـس دول         بقيادة خالد مشعل سيقوم ب     هاان وفدا من  حماس   قيادي في     عن نقل

اوروبية من بينها فرنسا واسبانيا، وان هناك اتصاالت سرية بين الحركة وهذه الدول بهذا الصدد، وان ترتيبات                 
 قال مصدر امريكي رفيع المستوى ان االختراق الذي تحققه          فقد, في واشنطن  أما   .الجولة يجري اعدادها بسرية   

نقـل  ومن جهـة أخـرى       .هاولية يعني انهيار أي ائتالف قد تقيمه امريكا واسرائيل ضد         حماس في الساحة الد   
 ان هناك عدة قنوات سرية، نجحت في عقد لقاءات سرية في عاصمتين عربيتين بين               حماسمصدر مقرب من    

 وأكد مصدر دبلوماسي وجود هذه االتصاالت والقنـوات مـضيفا ان           . والواليات المتحدة  الحركةمسؤولين من   
هناك دوال اوروبية باالضافة الى روسيا تشكل قنوات لالدارة االمريكية مع حماس، وتوقـع المـصدر عقـد                  
اجتماع علني بين وفد امريكي وآخر من حماس منتصف شهر نيسان القادم في احدى الدول العربيـة، واشـار                   

 .نتخابات النيابية االسـرائيلية   الى ان واشنطن معنية بالمحافظة على سرية االتصاالت والقنوات الى ما بعد اال            
على الصعيد نفسه تسلمت الحكومة الفرنسية رسالة من حماس تؤكد فيها انها ال ترفض التفاوض مع اسرائيل،               و

لكنها، ترفض ان تقدم التنازالت واالثمان بال مقابل، وانها ستتبع اسلوبا تفاوضيا واداء سياسيا جديـدا يختلـف               
 لن تعترف بايـة  هاوكشفت مصادر مقربة من حماس ان .لطة طوال السنة الماضيةعن االداء الذي قامت به الس    

خطوة تقوم بها اسرائيل من جانب واحد في اي صعيد كان، وانها معنية ان يقوم المجتمع الدولي بنشاط فعـال                    
  .وجهود جادة لوقف السياسات االسرائيلية

    13/3/2006المنار الفلسطينية 
  

  وحماس تدعوه لتفعيل دور المنظمة ..عادة بناء فتحعباس يتصل بالقدومي ال .8
اكد مصدر فلسطيني في القاهرة ان اتصاالت تجري حاليا بين محمود عباس :  القاهرة ـ رام اهللا ـ اف ب

ومنع الفلتان  تنظيمالفتح بشأن اعادة بناء لوبين فاروق القدومي عبر مبعوثين عقب اجتماع المجلس الثوري 
حركة ستعقد اجتماعا قريبا يرجح لوقال ان اللجنة المركزية ل . مع تحديات المرحلة المقبلةاالمني بما يتناسب

التي  إن السلطة تحاول تالفي أن تؤول الصالحيات  مسؤول فلسطينيقالفي حين . ان يكون في القاهرة
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ي نفس ن حماس تعمل ايضا علأ , قائالواضاف .لوزير الخارجية الجديد من حماسانتزعت من القدومي 
منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة بشكل قوي أمين سر الخط، حيث تجري اتصاالت بالقدومي بصفته 

منظمة الترغب، وفق مصادر فلسطينية، في ان تجعل من حيث أنها . بالمنظمة يعكس فوزها باالنتخابات
 اتفاقيات ىرها الطرف الموقع علالمرجعية السياسية للشعب الفلسطيني، وفي ان تعيد ملف التسوية اليها باعتبا

 القيادة الفلسطينية عبر ىحركة الالانه نقل رسالة من في هذا السياق واكد سعيد كمال  .السالم مع اسرائيل
قال اسامة حمدان  أما من جهته فقد . لقاء تمهيدي من اجل البحث في اعادة بناء المنظمةىالقدومي تدعو فيها ال

 ان اعادة بناء وتفعيل اكدمؤ .ر مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في القاهرة ترغب في تطبيق قرا حماسان
  .حركةلالمنظمة اولوية بالنسبة ل

  14/3/2006القدس العربي 
  

  لكي نبحث في حلهابين حماس وعباس أصال ال يوجد أزمة : أبو زهري .9
ـ رشيد هالل  بين محمود عبـاس  نفى سامي أبو زهري أمس، وجود وساطة مصرية للتقريب : غزة وكاالت 

 أن   مؤكـدا  .الطرفينوقال أن هذه األنباء بشكل غير مباشر تهدف إلظهار أن هناك أزمة بين               .وإسماعيل هنية 
  .العالقة بين الحركة وعباس هي عالقة متميزة وال يوجد أزمة أصالً لكي نبحث في حلها

  14/3/2006الوطن العمانية 
  

   في االمور الحياتية التنسيق مع اسرائيل من  ال مانع:الدويك .10
قال عزيز الدويك انه ال مانع لديه للتنسيق مع الجانب االسرائيلي فـي االمـور الحياتيـة    : اف بـ رام اهللا  
 للتنسيق بـشأن تنقـل    إضافة إلى عدم ممانعته. مؤكدا ان ذلك ال يعتبر تنازال سياسيا من جانب حماس   ,اليومية
  .المواقف السياسية شأن اخريخص ما  أعتبر أن إال أنه,  بين المدن الفلسطينيةحماسنواب 

  14/3/2006الرأي األردنية 
 

   بدعم الحكومة الفلسطينية القادمة  لحماس ضمانات عربية وإسالمية: الرجوب .11
أكد نايف الرجوب، أن حماس تلقت ضمانات عربية وإسالمية صريحة بدعم الحكومة الفلسطينية التي : الخليل

هي مجرد تهديدات , وقال، إن تهديدات الدول المانحة .الدول الغربية معوناتها الماليةستشكلها، في حال قطعت 
الدول لها مصالح كبيرة في المنطقة، هذه وأوضح أن . حتى اآلن، وليس هنالك أي جهة قطعت هذه المعونات

 العبين آخرين حريصة على عدم دخولها وستتضرر بالدرجة األولى في حال أوقفت معوناتها، مذكِّراً أنّ
ومن جهة أخرى، . منافسين لها في الساحة الفلسطينية بشكل خاص، وفي منطقة الشرق األوسط بشكل عام

رأى من جانبه أن فتح ال تريد المشاركة، وتتستر خلف الشروط التي تفرضها، لكي , وبشأن تشكيل الحكومة
مشدداً في هذا الصدد على أن ودتها على حماس،  ال تستطيع أن تفرض أجنها على أناشددم. تكون مبرراً لذلك

أن ب اذكرم.  بناء على برنامجها، وليس فقط عقابا لفتح على فساد السلطةالحركةالشعب الفلسطيني انتخب 
  .المشاورات لتشكيل الحكومة جرت على أساس كتل برلمانية، وليس على أسس فصائلية

  12/03/2006قدس برس 
  

   وتهاجم حماس  حول الحكومةفتح ترفض تدخالت واشنطن .12
رفضت فتح التهديدات األميركية بمعاقبتها، حال مشاركتها في حكومة حماس، مؤكدة على             :والوكاالت رام اهللا 

واتهمتها بفتح خطـوط اتـصال مـع        ,  هاجمت في الوقت نفسه حماس     إال أنها انها التتلقى أوامر من واشنطن،      
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 حماس تنتظر موقف الواليـات المتحـدة وإسـرائيل لتـشكيل            نأ حيث قال عزام األحمد   . واشنطن وتل ابيب  
  .الحكومة

  14/3/2006البيان 
  

   لالستفزازات واألحاديث اإلعالميةباالستجابةحماس غير معنية : حمدان .13
 , حمدان أن حماس غير معنية باالستجابة لالستفزازات واألحاديث اإلعالميـة           أسامة قال: ب.ف.القاهرة ــ أ  

نه إذا كانت فتح ال تريد المشاركة في الحكومة فإنها ترسـل            أ, وأضاف .رنامج الحكومة عن رفض أبو مازن لب    
أن  ,قـائال وتابع  . رسالة سلبية إلى الشعب الفلسطيني مفادها أنها تفضل المصلحة الفئوية على المصلحة العامة            

ـ   إذا كان البع  أما   , عباس هناك فرق بين فتح وأبو مازن ونحن على استعداد للتفاهم مع            بـأن   هض يحاول إيهام
إذا كانت هناك رغبة من      ولفت إلى أنه     .ة الشعب الفلسطيني  إفشال حماس أمر هين فإن هؤالء ال يحترمون إراد        

 فاألفضل أن يقال ذلك صراحة وأن يمتلكوا الجرأة علـى  ,قبل البعض في عدم السماح لحماس بتشكيل الحكومة      
  .إعالن ذلك

  14/3/2006األيام الفلسطينية 
  

  فتح لن تضغط على حماس لالعتراف بإسرائيل: ندحال .14
أن فتح لم تضغط على حماس مطلقا من اجل االعتراف على  دحالن  محمدشدد:  تحسين االسطل-خان يونس 
أن فتح حتى هذه إلى  ادعوها إلى الصمود على موقفها وعدم االعتراف مشيرا  فإنني بل بالعكس,بإسرائيل

  فتحوأكد أن عدم مشاركة .أن منظمة التحرير هي التي قدمت هذا االعترافول اللحظة لم تقدم اعترافا بإسرائي
حركة من اجل أن تنهض من الفي الحكومة ليس بهدف إفشالها أو وضع األلغام في طريقها وإنما للتفرغ لبناء 

ة كبير وقال إن فتح ال يمكن أن تعمل من اجل تخريب أو إفشال حماس الن ما يمر به شعبنا من معانا .جديد
 موضحا أن أي برنامج ,شعبالودعا حماس إلى تقديم برنامج واقعي يلبي احتياجات . يكفي لعدة شعوب

  .سيعرض على المجلس التشريعي سيناقش حرفيا من قبل النواب لمعرفة مدى إمكانية تطبيقه
  14/3/2006الحياة الجديدة 

  
   من أحد عملياتهاتلقى اوامرت الجهاد ال: البطش .15

. لتنفيذ عمليات ضد اسرائيل قبل االنتخابـات      يها   الجهاد، االنباء التي تحدثت عن ضغط ايراني عل         نفت حركة 
 ,حركة ان العمليات التي تنفذها ليست لها عالقة بتطورات الساحة السياسية االسـرائيلية            الوذكرت مصادر في    

 ان هـذه    ,قال خالد الـبطش   ن   في حي  .أتي ردا على عمليات التصفية التي تقوم بها اسرائيل        ي ذلك ان   ةموضح
االنباء التي تروجها اسرائيل تحاول من خاللها تقديم الشعب الفلسطيني على ان مقاومته يتم التحكم بهـا مـن                   

  . بشدة ان تكون العمليات التي تقوم بها الجهاد تهدف الى التخريب على حماسيا في نفس السياقفان .الخارج
 13/3/2006 48عرب 

  
   الفصائل المسلحة في لبنان مناورات سياسية سالحية نزع  بحث قض:أنور رجا .16

 أعلن أنور رجا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية القيادة العامة أن الفلـسطينيين              :بيروت، ماريانا بيلينكايا  
يتمنون النجاح لمؤتمر الحوار الوطني اللبناني إال أنهم يرون أن بحث قضية نزع سالح الفـصائل الفلـسطينية                  

ومن الضروري النظر في قضية نزع السالح في سـياق الوضـع العـام            ،  لمسلحة في لبنان مناورات سياسية    ا
من الممكن أن تحل قضية سالح الفلسطينيين لـو         : وأضاف .لالجئين في لبنان والوضع في المنطقة بشكل عام       

لهم ضمانات األمن بمـا     أتيحت لهم فرصة العيش في ظروف اجتماعية اقتصادية طبيعية في لبنان ولو قُدمت              
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وليد جنبالط مثال يحصل    سالحا ف  لسنا القوة الوحيدة في لبنان التي تملك         :وقال،  في ذلك من العدوان اإلسرائيلي    
  .بينما ال يدور الكالم إال عن نزع سالح الفلسطينيين وحزب اهللا فقط. على األسلحة سرا

  13/3/2006وكالة نوفوستي الروسية لألنباء 
  

  صى تحذر من حفريات إسرائيلية أسفل حائط البراق  مؤسسة األق .17
علـى لـسان     حذرت مؤسسة األقصى من خطورة تصريحات نقلتها صحيفة هآرتس           : أمين أبو وردة   ،نابلس

موشيه كاتساف طالب فيها بتنفيذ حفريات اسفل حائط البراق لربط ما يسمونه الطريق الهيرودياني الممتد أسفل                
جدار الجنوبي للمسجد، ووصوالً الى القصور األموية ومنطقة سلوان جنوبي المـسجد،            حائط البراق متخطياً ال   

واعتبرت المؤسسة طلب كاتساف بمثابة مواصلة إعالن الحرب على المسجد األقصى وعلى األمة اإلسـالمية               
  .والشعب الفلسطيني

  14/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  ية  بتر إصبع فتى فلسطيني في غرفة تحقيق إسرائيل .18
أدى التعذيب، الذي تعرض له الفتى قسام أبو بكر من بلدة يعبد، قضاء جنين، من                 : آمال شحادة  ة،القدس المحتل 

قبل محقق الشاباك في معسكر سالم الى بتر اصبعه حيث قام المحقق بإغالق الباب بقوة على يده وهو في حالة                    
  .غضب، لرفض الفتى االعتراف بالتهم التي وجهت إليه

  14/3/2006يج اإلماراتية الخل
  

  نية إلنشاء صندوق للزكاة في كل المحافظات  .19
 أكد جمال صالح عضو المجلس التشريعي على ضرورة إنصاف العمال والعاطلين عن : نادر القصير-رفح 

 يتم اإلنفاق منه على العاطلين عن العمل ،العمل وأعلن عن وجود نية إلنشاء صندوق للزكاة في كل محافظة
وأوضح صالح أن نسبة البطالة بلغت في آخر إحصائية  . ويتم النظر في دعم قانوني لهذا الصندوق،الوالعم

  .فقط % 15 إلى 1994في حين لم تصل نسبة البطالة قبل  % 70ونسبة الفقر % 50
  14/3/2006الحياة الجديدة 

  
  تصاعد حالة الفلتان األمني في المجتمع الفلسطيني .20

أعلنت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ارتفاع عدد حاالت القتل التي :  كامش ابراهيم ابو-رام اهللا 
% 45 حالة أي بنسبة 44وقعت في األراضي الفلسطينية خالل الشهرين األولين من العام الجاري والتي بلغت 

 . حالة24 بلغت  والتي2005مقارنة مع عدد حاالت القتل التي وقعت خالل نفس الفترة من العام الماضي 
من الحاالت كافة، % 80 حالة وقعت في قطاع غزة وهذا يمثل ما نسبته 34ويشير التوزيع الجغرافي إلى أن 

  .من الحاالت عن العام الماضي% 20وبزيادة مقدارها 
  14/3/2006الحياة الجديدة 

  
  بيريز اجتمع مع ابو مازن بموافقة اولمرت  .21

 ان شمعون بيريز أولمرتاكد مكتب : رام اهللا محمد يونس راسلها فينقالً عن م 14/3/2006الحياة نشرت 
ونقلت وكالة اسوشييتدبرس عن مسؤولين حكوميين قولهم ان . التقى سرا الرئيس محمود عباس في االردن

وفي ما بدا ان االجتماع هدف الى جذب اصوات الناخبين االسرائيليين . اللقاء تم اول من امس بمعرفة اولمرت
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دلين، اكد مكتب اولمرت ان االجتماع ناقش القضايا االقتصادية فقط، في حين قالت القناة الثانية في المعت
  .التلفزيون االسرائيلي ان االجتماع ناقش قضايا اخرى

مصدر بارز في الحكومـة االسـرائيلية قـال ان           أن :فرح سمير  في القدس  14/2006عكاظ  وذكرت مراسلة   
 هـذا   :وقال مصدر حكومي بارز    . تقديم المزيد من المعونات االنسانية للفلسطينيين      بيريز اجتمع بعباس لمناقشة   

  . لقد ناقشنا انشاء صندوق طوارئ خاص للمعونة االنسانية للسكان الفلسطينيين. ليس اجتماعا سياسيا
  

 برنامج حكومة حماس سيجلب كارثة اقتصادية وسياسية : تل أبيب .22
ئيلية مسؤولة، أن الخطوط العريضة في البرنامج الـسياسي للحكومـة           زعمت مصادر سياسية إسرا   : الناصرة

وفي . الفلسطينية التي ستشكلها حماس، ستجلب ما وصفتها بكارثة اقتصادية وسياسية على الشعب الفلسطيني            
تعبير ضمني عن حالة المخاوف واالستياء التي تسود األوساط اإلسرائيلية المسؤولة فـي ظـل التحـوالت                 

 في الجانب الفلسطيني؛ نقل اإلعالم العبري عن هذه المصادر قولها، إن برنامج حماس الـسياسي                الجوهرية
وادعت المـصادر  . للحكومة القادمة ال ينطوي على أية بشرى إيجابية بالنسبة لرفاهية أبناء الشعب الفلسطيني 

  تـب   فقـد كُ   ؛باط باالقتصاد العالمي  نه بدون االرت  أو،  سالمية متطرفة إقامة جمهورية   إدول العالم لن تسلم ب    أن
  .على مستقبل السلطة والشعب الفلسطيني الخراب واالنهيار

  12/3/2006خدمة قدس برس 
  

  اعتراف باستحالة حلم اسرائيل الكبرى. ..خطة اولمرت: تحقيق .23
ليـة  وفقا آلراء المحللين فإن أولمرت يستغل صعود حماس وعدم وجود آلية محددة لعم            : القاهرة،  فتحي عطوة 

التسوية معها كفرصة سياسية نادرة بالنسبة له وكديما لرسم الحدود الشرقية وهو بذلك يـضرب عـصفورين                 
للتخلي عن   عدم إعطاء الفلسطينيين حق الفيتو على عمق االنسحاب ومن دون دفع ضريبة           : األول: بحجر واحد 

ن الضفة الغربيـة نحـو حـدود        حشد دعم دولي لالنسحاب المعمق م     : الثاني. خريطة الطريق وعملية أوسلو   
ولعل ما يساعد أولمرت في      .ديمغرافية تضمن األغلبية اليهودية كنوع من استخدام عناد حماس كرافعة لسياسته          

هذه الظروف، عدم اعتراض العسكريين اإلسرائيليين على اإلجراءات أحادية الجانب في الـضفة، حيـث أن                
 هو قضية تخص السياسيين، كما ال توجد للمستوطنات أهمية          موقف الجيش األولي هو أن مستقبل المستوطنات      

وأخذت حركـة   . أمنية من حيث وجودها بل على العكس اذ أن تفكيكها سيسهل فقط العبء الملقى على الجيش               
 واستمرت منذ ذلك الوقـت فـي        1977االستيطان في األراضي المحتلة تنشط منذ أن تولى بيجن السلطة عام            

غيـر أن االنتفاضـتين أقنعتـا        .إلسرائيلية المتعاقبة بصرف النظر عن لونها السياسي      عهد جميع الحكومات ا   
 .اإلسرائيليين بأنهم لن يستطيعوا إلحاق الهزيمة بالحركة الوطنية الفلسطينية وبأنه ال بد لهم من التفـاهم معهـا                 

األراضي، ومعنـى   وهكذا كان انسحاب شارون من غزة إشارة واضحة بأن إسرائيل لن تستطيع التمسك بكل               
ولقد أدرك الرأي العام اإلسرائيلي هذا الواقع كما يشاهد ذلك مـن            . ذلك أن إسرائيل الكبرى لم تعد هدفاً واقعياً       

. ليكود وظهور كديما ذي طابع وسط اليمين وفي انتخاب أميـر بيـريتس، لقيـادة العمـل                الخالل انفراط عقد    
وهكذا فإن التفـسير     .تسوية معقولة حول األراضي المحتلة    فالمؤشرات تدل على أن إسرائيل أصبحت مستعدة ل       

المحتمل لالنسحابات اإلسرائيلية المتوالية هو أن اإلسرائيليين قد اضطروا لالستجابة للمتغيرات الدولية الجارية             
يدى وعلى رأسها التواجد العسكرى األمريكى المباشر فى المنطقة العربية بما يقلص من االحتياج األمريكى التقل              

 . للدور الوظيفى الذى كانت تحتاجه الواليات المتحدة من إسرائيل
  14/3/2006عكاظ 
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  اتصاالت ورسائل متبادلة بين االحزاب االسرائيلية وعواصم عربية  .24
كشفت مصادر مطلعة للمنار ان قيادات اسرائيلية سياسية وامنية، اجرت في االيام االخيـرة اتـصاالت مـع                  

وقالـت   .واعيد لزيارات تخطط للقيام بها بعد اعالن نتـائج االنتخابـات االسـرائيلية            عواصم عربية لتحديد م   
المصادر ان قادة االحزاب الرئيسية الثالثة في اسرائيل، العمل وكاديما والليكود بعثوا برسائل الى عـدد مـن                  

لثنائية والرغبة في   الزعماء العرب اوضحوا فيها خططهم المستقبلية بشأن حل الصراع في المنطقة والعالقات ا            
وفي السياق نفسه، نقلت مصادر للمنار قولهـا ان االدارة االمريكيـة             .تطويرها في اطار خطة للتطبيع الشامل     

ابدت لبعض الدول العربية تمنياتها بنجاح كاديما وفوزه المريح في االنتخابات االسرائيلية القادمـة، واضـافت                
لسير على خطى شارون، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق خطته التي          المصادر ان اولمرت اعطى دعما لواشنطن با      

تقضي بالفصل عن الضفة وترسيم الحدود من جانب واحد اذا لم تنجح االدارة االمريكية في تمرير الخطة فـي       
وكشفت المصادر ان عواصـم عربيـة، كانـت اعطـت      .الساحة الفلسطينية والساحة العربية والساحة الدولية   

مبدئية على خطة شارون، تنتظر اآلن بفارع الصبر ان يتقدم كاديما على االحزاب االخـرى               لواشنطن موافقة   
وعدت العواصم المـذكورة بالعمـل لـدى الجانـب           و في االنتخابات، وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الفصل،       

  .الفلسطيني لتمرير خطة الفصل
  13/3/2006المنار الفلسطينية 

  
  ئيل جزءا من اسرائيل  اريمستوطنةأولمرت يزعم ان  .25

تعهد أولمرت اليوم الثالثاء بعدم التخلي أبدا عن الكتلة االستيطانية اريئيل الواقعة جنوب نابلس زاعما انها جزء                
واعتبر مراقبون ان تصريح اولمرت هذا هو خطوة قد تمكنـه مـن تهدئـة غـضب                 . ال يتجزأ من اسرائيل   

  .  دث خالل جولة في مستوطنة اريئيلوكان أولمرت يتح .المستوطنين قبل االنتخابات
  14/3/2006 48عرب 

  
  الليكود والعمل يقران بعدم قدرتهما على الفوز في االنتخابات  .26

 قالت مصادر كبيرة في حزب العمل إن هدف الحزب في االنتخابات هو الحصول علـى                : صالح النعامي  ،غزة
ونقل عن مسؤولين كبار في العمل الليلة       .  كديما عدد من المقاعد يؤهله لتبوء مكانة مرموقة في حكومة يشكلها         

وحـسب   .قبل الماضية قولهم إنه لم يعد أحد يوهم نفسه عندنا، في أننا نتوجه نحـو الفـوز فـي االنتخابـات                    
 مقعدا لم يحسم مصيرها بعد بسبب تـردد         20استطالعات الرأي الخاصة التي أجراها حزب العمل، فإن هناك          

 . مقعدا يمثـل انجـازاً  24ويرى كبار مسؤولي الحزب ان حصوله على       . سرائيليينقطاع كبير من الناخبين اال    
واشارت المصادر الى أن الحزب يبذل جهوداً كبيرة من أجل اقناع الناخبين المترددين مـن خـالل توظيـف                   

 بيرتس  من ناحية ثانية، قال   . الجنراالت المنضمين للحزب، سيما رئيس جهاز المخابرات الداخلية األسبق ايلون         
إنه سيرفض المشاركة في حكومة يشارك فيها حزب يسرائيل بيتنا بقيـادة ليبـرمن بـسبب دعوتـه لطـرد                    

وخالل كلمة القاها مساء اول من امس في متحف تل ابيب، وضع بيرتس ثالثة شروط لها عالقة                 . الفلسطينيين
 الحد االدنى لالجـور، وتطبيـق       ببرنامجه االقتصادي االجتماعي، للدخول في حكومة يشكلها كديما منها رفع         

وشددوا في حزب العمل على أنهم سيطالبون بحقيبة        . قانون شركات القوى البشرية وقانون التقاعد لكل مواطن       
وقد أدى ذلك الى مطالبة العديد من المحافل االقتصادية في الدولة العبرية اولمرت من              . اقتصادية كبيرة لبيرتس  

ر المالية بسبب برنامجه االقتصادي االجتماعي وتحمسه للتوسع فـي مـنح            مغبة تعيين بيرتس في منصب وزي     
  .حقوق للعمال والفئات الضعيفة

 مقعدا وهـذا    20وعلى صعيد الليكود فإن نتنياهو يرى أن هدف الحزب في هذه االنتخابات هو الحصول على                
انعة من اليمين تقف فـي وجـه        ما حدا بنتنياهو أن يصرح في المجالس الخاصة المغلقة أن هدفه ايجاد كتلة م             
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ويستعد كل من نتنياهو وبيرتس لمواجهة المحاوالت لالطاحة بهما داخل حزبيهما في حال لم يحصل               . اولمرت
ففي العمل يشن باراك انتقادات الذعة ضد بيـرتس         . الحزبان على عدد معقول من المقاعد في هذه االنتخابات        

ونقلت معاريف عن كبـار     . يس من الحزب وانضمامه الى كديما     بسبب ما يعتبره تقصيره في منع انسحاب بير       
  .في حزب العمل قولهم إن انتقادات براك تمثل دليل آخر على ان براك يستعد النقالب ابيض بعد االنتخابات

  14/3/2006الشرق األوسط 
  

  الخميس.. انتخابات الكنيست فـي السفارات االسرائيلية .27
تجري االنتخابات للكينست القادمة في الممثليات الدبلوماسية االسـرائيلية فـي           :  وكاالت ، كامل ابراهيم  ،القدس

وقالت مصادر اسرائيلية ان اول مركز اقتراع سيفتتح في الممثليـة االسـرائيلية              .الخارج يوم الخميس المقبل   
وسـتتابع   .مريكيـة بمدينة كنبرا االسترالية وستنتهي عملية االقتراع في القنصلية االسرائيلية بلوس انجلوس اال       

هيئة الطوارئ في وزارة الخارجية عملية االقتراع في الممثليات الدبلوماسية وسيتم نقل صناديق االقتراع الـى                
  .اسرائيل حتى يوم االنتخابات ليتسنى فرز األصوات فيها

  14/3/2006الرأي األردنية 
  

  أولمرت ينوي إحداث تغييرات هيكلية على كيفية عمل ديوانه  .28
معاريف في صدر عناوينها الرئيسية صباح امس ان أولمرت ينوي في حال انتخابه رئيـسا للحكومـة                 أوردت  

وذكرت الصحيفة أن أولمرت يريد تعيين رئيس لطاقم موظفي          .إحداث تغييرات هيكلية على كيفية عمل ديوانه      
عرض أولمرت هـذا    وقد   .الديوان يتمتع بصالحيات واسعة أسوة بمنصب مماثل في البيت األبيض األميركي          

  . توربوفيتش الرئيس السابق لدائرة منع االحتكارات.المنصب على د
  14/3/2006الرأي األردنية 

  
   تقرر توقيع اتفاق فائض اصوات مع التجمع  الديموقراطية للسالمالجبهة .29

التجمـع  قرر مكتب الجبهة الدمقراطية للسالم والمساواة اليوم االثنين توقيع اتفاق فائض اصوات مـع حـزب                 
  .وكان التجمع قد توجه الى الجبهة داعيا اياها الى توقيع اتفاقية فائض اصوات بينهما. الوطني الدمقراطي

  13/3/2006 48عرب 
  

  بين القدس ومعاليه أدوميم) E1(بدء أعمال بناء استيطانية في  .30
سرائيلية في الـضفة فـي      ذكرت مصادر إسرائيلية أن السلطات اإلسرائيلية بدأت ببناء مقر للشرطة اإل          : القدس

الذي يربط معاليه أدوميم مع القدس والذي يقسم الضفة إلى قسمين ما يعتبـر        ) E1(منطقة المشروع االستيطاني  
الخطوة األولى باتجاه تنفيذ هذه المشروع االستيطاني الذي أعلن أولمرت، عزمه تنفيذه فـي إطـار المخطـط                  

 . قد بدأ بصرف النظر عن أولمرت وطبقاً للمخطـط القـديم           البناء: وقال مصدر حكومي   .األحادي في الضفة  
يقضي على إمكانية التوصل إلى أي اتفـاق        ) E1(وضمن ردود الفعل، نقل عن حركة السالم اآلن أن البناء في          

. مستقبلي مع الفلسطينيين، ويسيء إلى عالقات إسرائيل مع الواليات المتحدة، وتناقض المـصالح اإلسـرائيلية              
  . أن االعتبارات الوحيدة بالنسبة ألولمرت هي اعتبارات انتخابية وليست مصلحة الدولةكما نقل عنها

  14/3/2006األيام الفلسطينية 
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  إلتماس للعليا اإلسرائيلية إللغاء أو تخفيف القيود على حركة الفلسطينيين  .31

ثنين، إللغاء أو تخفيـف القيـود       ، التماساً إلى المحكمة العليا، اإل     المركز لحماية الفرد  قدم مركز حقوق اإلنسان     
وجاء في اإللتماس أن سحب حريـة        .قطاعالالتي فرضتها قوات اإلحتالل على تنقل الفلسطينيين بين الضفة و         

الحركة من السكان الفلسطينيين وصلت إلى الحضيض بعد أن منعت إسرائيل الفلسطينيين من التنقل بين الضفة                
حركة أمام الفلسطينيين حتى بدون األسباب اإلنسانية الخاصة، كما طالبوا          وطالب الملتمسون بإتاحة ال    .والقطاع

المحكمة باتخاذ قرار بأن غزة والضفة هي كيان سياسي واحد، يمنح القانون الدولي وميثاق جنيف سكانه حرية                 
   .التنقل بين مناطقه المختلفة

  13/3/2006 48عرب 
  

  ي لصالح حماس خطط لخطف جند:  عاما16اسرائيل تحبس فلسطينيا  .32
 بـالتخطيط   48 أدانت محكمة بداية تل أبيب، أمس، الفلسطيني لينين الطوري مـن فلـسطينيي ال                :يو بي أي  

. وأدين أيضا بالمساعدة على قتل إسـرائيلي      .  عاما 16لخطف جندي إسرائيلي لصالح حماس، وقضت بسجنه        
 . بهوأصدرت المحكمة قرارها بحقه بموجب اتفاق تضمن اعترافه بما اتهم

  14/3/2006السفير 
  

  إسرائيل تعيد النظر في معاملة اليهود األثيوبين .33
يهـودي مـن أصـل       300-250تفيد اإلحصائيات أن حوالي     : الثانية، تقرير بيرلي شاحر   اإلسرائيلية  اإلذاعة  
 1500لتحق فـي الجـيش حـوالي        ا كما   . على الشهادة األولى   ونحصلسيينهون الدراسة الجامعية و   سأثيوبي  
هذا وأكد مسؤول الوكالـة  . ضمن الخدمة العادية  % 9 و ،منهم في الوحدات القتالية   % 32من األثيوبيين   شخص  

 ولن يكتب لها    ،اليهودية أن انخراط يهود أثيوبيا في المجتمع ومجاالت العمل في الدولة هي بمثابة مهمة قومية              
  .ال العمل والمؤسسات التطوعيةمجفي  ،النجاح إالّ من خالل المشاركة من قبل الجهات الحكومية كافة

  13/3/2006الشرق األوسط مركز دراسات 
  

  تفتتح فروعا لها في دولة خليجية ثالث شركات اسرائيلية امنية .34
كشفت مصادر عليمة للمنار ان ثالث شركات اسرائيلية امنية تستعد لفتح فروع لها في احدى الدول الخليجيـة،       

ستار من الصمت والسرية من التغلغل في العديد من الميادين داخـل            وقالت المصادر ان اسرائيل تمكنت تحت       
هذه الدولة خاصة في الميدان االقتصادي وهناك العديد من الشركات التي يساهم فيها اثرياء اسرائيليون وتحمل                

  .اسماء اجنبية وعربية، ويتردد الكثيرون من اثرياء هذه الدولة على اسرائيل
  13/3/2006المنار الفلسطينية 

  
   يصل إلى موريتانيا     مسئول إسرائيلي .35

  اندلسمان المدير العام المساعد الدارة شئون الشرق االوسط المكلفـة             وصل جاكوب هداسا    : د ب أ   ،   نواكشوط
  زيارة عمل لموريتانيـا تـستغرق        إلى نواكشوط في      وزارة الخارجية االسرائيلية مساء امس       بعملية السالم في   
    سبل تعزيز التعـاون     سيبحث اليوم مع الرئيس الموريتاني       وذكرت مصادر مطلعة أن الوفد االسرائيلي       . نيومي 
   .  والعالقات بين البلدين 

  14/3/2006األيام البحرينية 
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  خبرتنا في التعايش تفيدكم : حاخام روما يزور مسجدها .36
 بزيارة وصفت بانها تاريخية هي االولى من نوعها         قام حاخام روما االكبر ريكاردو دي سيني، أمس،       : رويترز

إلى مسجد العاصمة االيطالية، دعا خاللها الى تعزيز الحوار بين اليهود والمسلمين بغية اقـرار الـسالم فـي                   
علينا واجب  ... وقال الحاخام في خطاب امام زعماء مسلمين يتعين علينا توفير الظروف المالئمة للسالم            . العالم

وشجع المسلمين على ممارسة دورهم الكامل فـي المجتمـع          . وهذا ما نحاول القيام به    . زيز الحوار أال وهو تع  
 قرنا، عالقات قويـة     20 أقمنا كيهود ايطاليين موجودين هنا منذ        :عارضا خبرات اليهود في هذا المجال، بقوله      

ونعتقد ان خبرتنا يمكن أن     . كجدا مع السلطات االيطالية، وتمكنا من التوصل الى حلول وصيغ للتعايش المشتر           
من جهته، قال رئيس المعهد الثقافي االسالمي المقام في المجمـع  . تفيدكم كثيرا في عملية االندماج الصعبة هذه      

الذي يضم المسجد، عبد اهللا رضوان، ان الجدل المثار حول الرسوم الكاريكاتيرية كان مثاال للتعاون بين اليهود                 
  .  اليهودي على التضامن الذي أبداه تجاه المسلمين في قضية الرسوم المسيئة للنبيوشكر المجتمع. والمسلمين

  14/3/2006السفير 
  

   أريكسون العالمية معجوال توقع اتفاقية شركة  .37
أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية، أن شركة جوال وقعت، األسبوع الماضي،              :حامد جاد 

 مليون دوالر لشراء معدات وتقنيات حديثة لتوسعة الشبكة وزيـادة           22لمية اتفاقاً بقيمة    شركة اريكسون العا  مع  
قدرتها االستيعابية، منوهاً إلى أن هذه المعدات ستصل إلى الموانئ االسرائيلية في شهر نيسان المقبل، وسـيتم                 

  .البدء بتركيب هذه المعدات في الشهر الذي يليه أيار
  14/3/2006األيام الفلسطينية 

  
   االقتصاد الفلسطيني تعزيزتوقعات متفائلة بشأن  .38

 اال ان ،رغم االوضاع االقتصادية الصعبة التي يمر بها االقتصاد الـوطني الفلـسطيني       :  جهاد القواسمي  -غزة
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة الوسطى فـي قطـاع           . هاالقتصاديين يؤكدون ان هناك فرصة لتعزيز     

 ما زالت قائمة من اجل تعزيز عالقات التعاون بين المؤسسات والشركات االقتـصادية فـي                غزة، أن الفرصة  
مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زخما اكبر من قبـل الـشركات             ،  العالم العربي واإلسالمي والدول األجنبية    

وإقامة استثماراتهم فـي    األجنبية ومن قبل رجال األعمال واالقتصاديين الذين يسعون لدخول السوق الفلسطيني            
  .األراضي الفلسطينية

  14/3/2006الشرق القطرية 
  

 القاهرة تستدعي دحالن وتحمِّله مسئولية اختطاف الدبلوماسي المصري  .39
إن السلطات المصرية استدعت محمد دحالن وحسن عصفور وسمير  قالت مصادر مطلعةٌ: إبراهيم الدراوي

لماضيين؛ حيث التقى اللواء عمر سليمان المسئولين الثالثة المذكورين المشهراوي إلى القاهرة خالل اليومين ا
أن سليمان وبخ دحالن ) إخوان أون الين(وأكدت المصادر لـ .في لقاٍء وصفته المصادر بأنه كان عاصفًا

توبيخًا شديدا وحمله مسئولية ما جرى على معبر رفح، من إطالق للرصاص على الجنود المصريين، 
 بأن مصر لن تسمح له بأن دحالنوهدد سليمان  .ة اختطاف الدبلوماسي المصري حسام الموصليومسئولي

يلعب هذه اللعبة مع مصر مرةً أخرى، وإذا تكرر ذلك في المستقبل فإن العواقب ستكون وخيمةً عليه وعلى 
 من مسئولية وأضافت المصادر أن دحالن حاول التنصل .صبيانه، في إشارة إلى المشهراوي وعصفور
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الحادثَين اللَّذَين ذكرهما سليمان، مؤكدا أنه ال عالقةَ له بهما، وأن خصومه السياسيين هم الذين يقفون وراء هذا 
لدينا معلوماتٌ أكيدةٌ أنك وصبيانك تقفون وراء هذه األعمال، وأنك : االتهام، لكن سليمان رد عليه بقوله

  . هذه اللعبة لن تنطلي على مصرحرضت مجموعاٍت معينةً على ذلك، وأن
 13/3/2006اخوان أون الين 

  
  ملف السالح الفلسطيني بعدم مناقشته ببعد أمني ىتوافق عل .40

 ىمعلومات أن المتحاورين توصلوا إل أفادتواستؤنف الحوار اللبناني اللبناني امس   :بيروت ـ سعد الياس
 سلطان ابو العينين ارتياح الالجئين الفلسطينيين لما ىدأبمن جهته . صياغة نهائية لموضوع السالح الفلسطيني

كاشفاً عن وجود توافق لبناني حول اقرار الحقوق . خصوص الشأن الفلسطينيب طاولة الحوار ىيجري عل
وقال ان السالح الفلسطيني ال . المدنية واالجتماعية والغاء القوانين والتشريعات المجحفة في حق الفلسطينيين

 عبر وسائل االعالم وال علي قاعدة بعده االمني مشيراً الي اتفاق مبدئي حول تشكيل لجنة لبنانية يتم مناقشته
  .للبحث في القضايا اللبنانية الفلسطينية المشتركة 

 14/3/2006القدس العربي 
  

   في قضايا الفساد على تسليم السلطة متهميندول عربية توافق .41
 الدول العربية وافقت على تسليم مسؤولين فلسطينيين كبـار يـشتبه             ذكرت مصادر إسرائيلية أن عددا من      :دبا

 أن هـذه هـي      ,في السلطة  مسؤولون   من جهتهم قال  و .بتورطهم في عمليات فساد مالي إلى السلطة الفلسطينية       
 مشيرين إلى أن هذه الدول هي مصر     ,المرة األولى التي توافق فيها دول عربية على تسليم مسؤولين فلسطينيين          

  . ردن وقطرواأل
 14/3/2006البيان  

  
  فوز حماس واقع ينبغي إقراره: مبارك .42

 مبارك أنه ينبغي االعتراف بالواقع وفوز حماس في االنتخابـات  حسنيأكد   :فيينا الفاتيكان محمد علي إبراهيم    
وعلـي  ..  حماس أن تعترف باالتفاقيات الموقعة وهو ما يعني اعترافـاً ضـمنياً بإسـرائيل              ىوعل. الفلسطينية

إسرائيل أن تتوقف عن مالحقة ومهاجمة القيادات الفلسطينية وترك ترسيمات الحـدود لمفاوضـات الوضـع                
كما أن المساعدات يجب أن تستمر فبدون هـذه المـساعدات           .. النهائي وهو أمر ال ينبغي أن يتم بشكل أحادي        

  . يندفع الفلسطينيون إلي التطرف واإلرهاب
  14/3/2006الجمهورية المصرية 

  
  حضور متواضع ودعوة مكررة لتفعيل اآلليات.. مؤتمر مقاطعة اسرائيل .43

اعترف مدير المكتب االقليمي السوري لمقاطعة اسرائيل بوجود ثغرات كبيرة فـي جـدار              :  فهيم الحامد  ،جدة
واكد ان هذه الثغرات يجب سدها عبر ايجاد مواقف عربية واسـالمية موحـدة               .المقاطعة العربية واالسالمية  

اقر بوجود ضغوط امريكية لوقف مقاطعة اسرائيل، لكنه يتعين علينا          ، و واجهة االطماع االسرائيلية التوسعية   لم
واشار الى ان المكاتب االقليمية للمقاطعة تحاول جهدها لوقـف تـسرب             .عدم الرضوخ لمثل هذه الضغوطات    

مكتـب الجامعـة العربيـة لمقاطعـة        من جهته دعا المفوض العام ل       .المنتجات االسرائيلية الى السوق العربي    
  .اسرائيل الى احياء المقاطعة وتفعيل آلياتها تنفيذا للقرارات العربية واالسالمية

  14/3/2006عكاظ 
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  االخوان المسلمون تمنح درع الجماعة للمطران عطا اهللا حنّا : األردن .44

طران عطا اهللا حنّا ومنحته     استضافت جماعة اإلخوان المسلمون في مقرها أمس الم       :   وصفي خوشمان  -عمان
وقال حنا نحن نجسد العهدة العمريـة فـي          . درع الجماعة الذي أهداه بدوره إلى شهداء االنتفاضة الفلسطينية        

وأكد، إفشال صفقة بيـع     . وحدتنا اإلسالمية المسيحية وفي مقاومتنا ألولئك الذين يسعون لتهويد المدينة المقدسة          
لرجال أعمال يهود مطلع العام الماضي، بيد أنه حـذر          ) د أبواب البلدة القديمة   أح(أوقاف كنسية في باب الخليل      

من تمرير هذه الصفقة وغيرها بضغط من قوى إسرائيلية وصهيونية، مشيرا إلى الموقف من البطريرك الجديد                
  .تيوفيلوس يتحدد بناء على مواقفه من إبطال هذه الصفقة

  14/3/2006الغد األردنية 
  

  ليا تخشى سيطرة حماس على مؤسساتها االعالميةإيطا: معاريف .45
 االيطالية كشفت فيه نوايا     24نشرت صحيفة معاريف تحقيقاً نقلته عن صحيفة ايل سوال          :   ردينة فارس  ، غزة

وقالت الصحيفة فـي تحقيقهـا بـأن صـندوق           .حركة حماس السيطرة على الشركة االعالمية االيطالية فيند       
وأضافت أن شـركة فينـد       .ني بزيادة نصيبه في اسهم الشركة االعالمية الكبرى       االستثمار الفلسطيني بيب مع   

 بنحو  2004 مليون عميل في أرجاء العالم، وقدرت أرباحها عام          31االعالمية تقدم خدمات هاتفية وانترنت لـ       
ـ 1.3وقالت الصحيفة بأن الصندوق الفلسطيني الذي يقدر بـ      .  مليار يورو  4.7 ه ياسـر   مليارات دوالر، أقام

عرفات، وحسب التقدير، فانه ومن خالل االستثمار التجاري في الشركة الناجحة تعتزم اآلن حكومـة حمـاس                 
وتوجـه   . ايجاد مصادر تمويل جديدة تستهدف تجاوز العقوبات االقتصادية التي فرضت مؤخرا على الـسلطة            

ضوء على دور حماس فـي الـصندوق        نواب من البرلمان االيطالي الى جهاز المخابرات االيطالي كي يلقي ال          
وتعقيبا على ذلك قال صالح البردويل أن هذه ليست خطوات قد تضر باالقتصاد االيطالي ولـيس                 . الفلسطيني

  .لنا أي نية للتدخل أو عرقلة األعمال التجارية الداخلية في ايطاليا
 14/3/2006عكاظ 

  
  ترهيب أمريكي لمنع االئتالف الفلسطيني   .46

مصادر دبلوماسـية غربيـة       أن    :طاهر النونو  عن مراسلها    غزة من    14/3/2006إلماراتية   الخليج ا  ذكرت
وأضافت . قالت إن إدارة جورج بوش تعتزم تقليص اتصاالتها بحركة فتح اذا انضمت إلى حكومة بقيادة حماس               

 األخرى التي   إن القيود األمريكية الصارمة على االتصاالت والمساعدة مع حماس ستطبق على فتح والجماعات            
  .قد تفكر في االنضمام إلى ائتالف حاكم بقيادة حماس

ان ديفيد ويلش طلب خـالل زيارتـه        : محمد يونس عن مراسلها   رام اهللا    من     14/3/2006 الحياة   وجاء في 
االخيرة لرام اهللا من الرئيس الفلسطيني عدم مشاركة فتح في حكومة حماس الن االدارة االميركيـة تريـد ان                   

لحكومة لـحماس بمفردها حتى يسهل عليها توجيه الضغوط عليها، كما طلب من عباس ابقاء االجهـزة                تكون ا 
  .االمنية تحت سيطرته

  
  روسيا لم تطالب حماس باالعتراف بإسرائيل  .47

كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لـ الوطن أن  موسكو لم تطلب مـن حمـاس                :  بارعة ياغي  ،دمشق
و شددت على أن محـضري اجتمـاعين         .ناء الزيارة األخيرة لوفد الحركة إلى روسيا      االعتراف بإسرائيل، أث  

وأكدت المصادر التي فضلت عدم كـشف   .عقدهما وفد الحركة مع وزير الخارجية الروسي ونائبه يؤكدان ذلك   
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أن و أشارت إلـى      .عن هويتها أن كل ما طلبه وزير خارجية روسيا من وفد حماس هو أنه ال بد من التغيير                 
الفروف حرص على تحديد التغيير المطلوب في استمرار التزام حماس بالتهدئة، والتفكير في تغيير أسلوبها، و                
قدم الوزير الروسي وجهة نظره في إطار التشاور المشترك، ومن منطلق تأكيد حق الشعب الفلـسطيني فـي                  

لب موسكو من حمـاس االعتـراف       و حول أسباب عدم ط     .الحرية واالستقالل، بل والتعاطف مع هذه الحقوق      
بإسرائيل، أوضحت المصادر أن روسيا استقبلت وفد الحركة وهي تعلم مسبقا أن حماس لن تقـدم مثـل هـذا                    
االعتراف، بناء على نصيحة مسبقة من السفارة الروسية في دمشق مع التأكيد على ضـرورة الـضغط علـى              

  .حماس باتجاه االعتراف بإسرائيل
  14/3/2006الوطن السعودية 

  
  عشرة ماليين دوالر من روسيا للسلطة الفلسطينية .48

قدمت روسيا أمس مساعدة عاجلة قدرها عشرة ماليين دوالر الى السلطة الفلسطينية، وفق             :  الوكاالت،  رام اهللا 
وذكر البيان ان وزير الخارجية الروسي ابلغ نظيره الفلسطيني خالل اتصال           . بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية   

  .ماليين دوالر كمساعدة عاجلة للسلطة الفلسطينية10في بقرار الحكومة الروسية تقديم دعم مالي بقيمة هات
  14/2006عكاظ 

  
  السالح النووي االسرائيلي يمثل خطراً على تركيا والمنطقة: غول .49

شكل خطرا اعتبر وزير الخارجية التركي عبد اهللا غول ان السالح النووي االسرائيلي ي: أنقرة ـ حسني محلي 
وقال ان تل أبيب تثير الضجة ضد ايران للتغطية على مـا            . على تركيا والمنطقة مثل السالح النووي االيراني      

  .تملكه من أسلحة نووية يعرفها الجميع
  14/3/2006المستقبل اللبنانية 

  
 مؤتمر في لندن لمناصرة الشعب الفلسطيني .50

لي بادرت اليه حملة نقابات عمال بريطانيا المناصرة عقد السبت الماضي مؤتمر دو :لندن ـ سلوي علينات
وقد حضر المؤتمر ممثلون عن النقابات . للشعب الفلسطيني تحت عنوان العمال الفلسطينيون يتحدون االحتالل

وربط المؤتمر بين ما يتعرض له الفلسطينيون من فصل . العمالية في بريطانيا وفلسطين وجنوب افريقيا
ودعا  . لجدار الفاصل وبين نظام الفصل العنصري الذي تعرض له مواطنو جنوب افريقياعنصري جراء بناء ا

الحاضرون في المؤتمر الي العمل علي الضغط علي الحكومة البريطانية من أجل دعم القضية الفلسطينية 
ضة للفصل كما تقرر تنظيم حركة دولية مناه. واالستقالل عن إرتباطها بالقرار االمريكي الداعم السرائيل

. نكبة شهر ايار القادمالالعنصري في فلسطين وتنظيم مظاهرة في بريطانيا لمناصرة الفلسطينيين في يوم 
 . تشكيل قيادة فاعلة من المؤسسات النقابية البريطانية والفلسطينية من اجل العمل المشتركى المؤتمر الىويسع

 14/3/2006القدس العربي 
  

 !ن في العراقمخطط ذبح وتوطين الفلسطينيي .51
  طارق ديلواني

إن استهداف فلسطينيي العراق جار على قدم وساق منذ بداية االحتالل األمريكي للعراق، لكن القضية طفت إلى                 
هو سني في العراق والفلسطينيون أحد مكونات هذا        السطح بشكل مباشر مؤخرا مع االستهداف الطائفي لكل ما          

  . المشهد
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مسلسل الموت والذبح الطائفي اليومي لم يتوقف على ما يبدو عند العرب السنة في العراق، بل طال فلسطينيي                  
  . العراق لتدخل المنطقة برمتها في مشهد فوضوي قد يكون تأسيسا لتسوية ما

سد الفلسطيني الجريح في العراق ممثال بالجالية الفلسطينية التي يزيد          وأحد فصول هذه الفوضى الدموية هو الج      
  .  ألفا، التي يحاك لها مخطط ذبح وتقتيل لفرض التوطين وإلغاء حق العودة50تعدادها على 

ويبدو أن ثمة تهمتين لفلسطيني العراق، أولهما أنهم من السنة وثانيها أنهم من المحظوظين سـابقا أيـام حكـم                    
لعراقي صدام حسين، وهما تهمتان كفيلتنا بتحويل عائالت بأكملها إلى أشالء على يد فرق وميليشيات               الرئيس ا 

  . شيعية عراقية
والفلسطينيون في العراق هم الحلقة األضعف في مكونات الشعب العراقي، فال ميليـشيات تحمـيهم وال قـوى                  

مثليهم دوليا، األمر الذي يسهل مخطـط       سياسية تنادي باسهم وال حضور على األرض مع غياب شبه كامل لم           
  . ذبحهم واالستفراد بهم دون أن ينتصر أحد لدمهم

وهنـاك  . ثمة حاقدون من عدة أطراف عراقية ودولية وإسرائيلية وأمريكية ومن رجال الميليـشيات العراقيـة              
ـ               يثير ردود فعـل    اعتقاد راسخ بأن مجزرة شبيهة بـصبرا وشاتيال في منطقتي الحرية والبلديات في بغداد، س

دولية كبيرة ستؤدي حتما إلى البدء العملي ببحث قضية الالجئين بشكل جدي، وألن العراق هو الدولة األضعف                 
في هذه المرحلة، فإن مسألة إجباره على القبول بتوطين فلسطينيي العراق ولبنان وغيـرهم علـى أراضـيه،                  

  . وخاصة في المنطقة الغربية أمر بمنتهى السهولة
خطط خطير يرمي إلى عدة أهداف، من بينها إيهام السنة مثال بأن التوطين لصالح خلق توازن ديمغرافي                 وهو م 

مع الشيعة، الذين يصدحون ليال نهارا بأنهم األغلبية، وهو مخطط سيعطي متنفسا إلسـرائيل وحـال بحـسب                  
  . البعض يرضي كافة األطراف في المنطقة

وقوتة أو ورقة الضغط بالنسبة لحزب اهللا وسوريا، هـم األكثـر اسـتهدافا              الفلسطينيون في لبنان أو القنبلة الم     
ويصطف على قائمة المـستفيدين     .. بمخطط الذبح والتوطين هذا، والمستفيدون من تهجير فلسطيني لبنان كثر           

د الموارنة والدروز وحتى بعض الشيعة المرعوبين تماما من األرقام، التي تشير يوميا إلى تفوق كبيـر ألعـدا                 
  ! السنة في لبنان على أعداد الشيعة

والحقيقة أن الحديث عن توطين الفلسطينيين في العراق قديم وليس جديدا، وهي فكرة ارتبطت ارتباطـا وثيقـا                
 عندما اقترح الداعية الروسي الصهيوني جو شواه        1911بمفهوم الترانسفير اليهودي، وتعود جذورها إلى عام        

طين إلى شمال سوريا والعراق، وكان ذلك أمام لجنة فلسطين التابعة للمؤتمر            بوخميل مشروع ترحيل عرب فلس    
  . بسويسرا في السنة ذاتها) بازل ( الصهيوني العاشر المنعقد في 

وعندما حظيت الفكرة بالترحيب تحولت إلى مطلب من الدول الغربية، وخاصة بريطانيا أثناء انعقـاد مـؤتمر                 
  . تهاء الحرب العالمية األولى عقب ان1919الصلح في باريس عام 

وقبل الحرب العالمية الثانية سعى الزعماء الصهاينة إليجاد شركاء غربيين يساعدونهم فـي تنفيـذ مـشاريع                 
الترحيل، والتي كان أحدها ترحيل عرب فلسطين إلى العراق من خالل مذكرة بعث بها بـن غوريـون إلـى                    

، ناشـد فيهـا     1937ديـسمبر   /  كـانون أول   17يطانيا بتاريخ   اجتماع لجنة األعمال الصهيونية المنعقد في بر      
  . البريطانيين الذين كانوا يستعمرون العراق المساعدة على ترحيل الفلسطينيين إلى العراق

، 1948-1934وقام المليونير اليهودي المقيم في الواليات المتحدة إدوارد نورمان بمحاوالت حثيثة بين سنتي              
وكانت خطة نورمان التي رسمت خطوطها العريضة أول مـرة فـي شـباط              .  العراق لترحيل الفلسطينيين إلى  

، تقوم على فكرة أن المملكة العراقية هي مكان التوطين األفضل خاصة للعرب الـذين تمرسـوا علـى                   1934
  . الزراعة

ـ                  ن قبـل   إال أن هذه المخططات لم تقتصر على اليهود واإلسرائيليين فحسب وإنما وجدت لها تأييدا ودعمـا م
  . أطراف دولية توافقت مصالحها مع هذه المخططات وخاصة الواليات المتحدة األميركية وبريطانيا
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 برزت العديد من مشاريع توطين الالجئين الفلسطينيين وظهرت اقتراحات لتعويضهم ودمجهم،            1949ففي عام   
قطعت أشواطا علـى طريـق      ومن أبرز تلك المشاريع، مشروع توطينهم في العراق الذي وضعته بريطانيا و           

  . 1985تنفيذه، وذلك حسب ما جاء في وثائق الخارجية البريطانية التي أميط عنها اللثام عام 
ومن شأن وجود الالجئين الفلسطينيين، الذين ينتمون لطائفة المسلمين السنة في العراق، أن يحـد مـن توغـل            

لتوازن في المنطقة، فضال عن سقوط خيار تـوطين         النفوذ الشيعي الموالي إليران، ويؤدي إلى خلق حالة من ا         
  . الالجئين الفلسطينيين في عدد آخر من الدول العربية كلبنان واألردن وسوريا والسعودية والكويت

  13/3/2006مجلة العصر 
 

 الجماعات اإلسالمية تبني إمبراطوريات النفوذ االجتماعي  .52
 يوسف بن أحمد العثيمين

ل سياسي وفكري حول انتصار حركة حماس في االنتخابات التشريعية الفلسطينية، دار أخيراً، وال يزال، جد
 في المئة من المقاعد في االنتخابات البرلمانية في مصر، على رغم 25وقبلها فوز اإلخوان المسلمين بنحو 

ا لدى ما يفوق م) ادوات الدولة(التضييق الشديد عليهم، وعلى رغم ان لدى الحزب الحاكم من االمكانات 
 االخوان؟

ويعزو محللون هذه النجاحات الى القدرات التنظيمية التي يتمتع بها االخوان، فيما يرى آخرون ان بساطة 
وذهب . هي السبب المباشر لهذا الفوز) االسالم هو الحل(الرسالة السياسية التي وجهوها الى الناخب المصري 
 للنظام العربي يساهم في دفع المواطن العربي البسيط بعضهم الى ان افالس البرنامج السياسي واالقتصادي

للتوجه إلى الجماعات االسالمية بحثاً عن مخرج من هذا االنسداد في االفق السياسي واالقتصادي، فيما يرى 
بعض آخر ان السبب يكمن في تغلغل االسالميين في المنابر والمدارس وادوات اإلعالم وسيطرتهم عليها في 

 .ثين االخيرةاألعوام الثال
كان االعتقاد الشائع ان الضجيج السياسي والحزبي واإلعالمي والدعوي للجماعات االسالمية هو سبب 

ولكن ما لم ينتبه اليه كثير من السياسيين والمحللين ان هناك سبباً مستتراً يقف وراء . النجاحات التي حققتها
 في الرأي العام، بل وفي تشكل توجهاته السياسية اكتساح الجماعات االسالمية الساحة السياسية والتأثير

واالجتماعية، يكمن في نفوذ الحركات االسالمية في البناء االجتماعي، وقدرتها على التمدد في بنية المجتمع 
ومفاصله ومراكزه العصبية، عبر البوابة العريضة للعمل االجتماعي والخيري والتطوعي، وحسن استغالل 

تحفيزاً وتجنيداً وتنظيماً وتطوعاً وتمويالً، وبأداء رائع منظم يتسم باالنضباط :  ألدواتهالجماعات االسالمية
والمتابعة والنفس الطويل وعدم الملل أو الكلل، كما يتسم باالبتكار واإلبداع وجودة االخراج، والعرض بأسلوب 

محتاجة، وفوق كل ذلك ما شائق وجذاب لقطاع واسع من شرائح المجتمع، خصوصاً بين الشباب والفئات ال
يظهره المنتمون الى الجماعات االسالمية من نظافة يد ونزاهة في التعامالت وطهورية في المظهر 

 .والتصرفات، ما مكنهم من الوصول الى ما وصلوا اليه في عدد من الدول
اعية للحركات وهناك نماذج عصرية تقدم مقاربة حقيقية للطريقة التي تتشكل بها االمبراطوريات االجتم

االسالمية، في كل من مصر واالردن وفلسطين، حيث اصبحت الجماعات االسالمية قوى مؤثرة وضاغطة 
 .على سياسات الحكومات في تلك الدول، أو وصلت الى سدة الحكم كما هي الحال مع حماس
مية من التغلغل في وقد نجح المحامي منتصر الزيات في رسم صورة من الداخل لكيفية تمكن الجماعات االسال

رؤية ... المجتمع المصري، عبر بوابة العمل االجتماعي التطوعي الخيري، ويشكل كتابه الجماعات االسالمية
من الداخل منجما للباحث في الجماعات االسالمية واساليبها المبتكرة للتأثير في المجتمع، اذ يشرح القدرات 

ات للتواصل مع بسطاء الناس، واساليبها في جمع التبرعات وتقديم التواصلية الهائلة التي تتوافر لهذه الجماع
المساعدات للفقراء، وإنشاء محال البيع المخفضة وتقديم البازارات االجتماعية للبضائع االساسية التي تحتاجها 
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ك االسر الفقيرة، واعطاء دروس مجانية البناء الفقراء، وكل ذلك في منظومة متكاملة توضح كيف تمكنت تل
 .الجماعات من السيطرة على النشاط االجتماعي في المجتمع المصري

كما يقدم بسام بدارين قراءة مفصلة في امبراطورية النفوذ االجتماعي للحركة االسالمية في االردن، وكيف 
تمكنت هذه الجماعات من ادارة ألف مسجد، وتعاملت باستثمارات تجاوزت مئات الماليين من الدينارات 

 . جمعية خيرية في البالد500ية، واالشراف المباشر او المستتر على االردن
ويقدم الكاتب صورة دقيقة لتغلغل الجماعات االسالمية في النسيج االجتماعي االردني، ويعطي مثال كيف عينت 

لصحي  تفتيشهم ا- باحترام شديد -المجالس البلدية االسالمية مراقبين حكوميين على المحال التجارية يجرون 
ويتأكدون من سالمة البضائع من دون ان يطلبوا شيئاًَ من الباعة وال يحررون المخالفات بقصد الحصول على 
رشوة، فيما كان المراقب البلدي في السابق ينغص على هؤالء الباعة البسطاء حياتهم، اذ يضطرون الى 

 .إعطائه كميات من بضائعهم تجنباً لتحرير المخالفات بحقهم
لجماعات االسالمية بصمت امبراطورية اإلعجاب الشعبية عبر اقامة شبكة واسعة للرعاية االجتماعية وتبني ا

فالناشطون االجتماعيون من هذه الجماعات على تماس مباشر . من خالل جمعيات ولجان خيرية في البالد
ظفي الدولة، واكثر من بالسواد االعظم من الناس، وبغالبية الفقراء، ويعرفهم الناس اكثر من الساسة ومو

 - والمفارقة ان الجماعات االسالمية تتقصد . منظري السياسة ورواد الصالونات االدبية واالجتماعية والسياسية
 وبجدارة - عدم تسليط االضواء على نشاطاتها االجتماعية الممتدة في المجتمع، والتي تنافس فيها -باحتراف 

النشاطات تنظم من دون ضجيج، بل ان بعضهم يعتقد ان هذه الجماعات فهذه .  المؤسسات االجتماعية للدولة-
نجحت في التمويه على نشاطاتها االجتماعية والخيرية عبر تسليط االضواء بين حين وآخر على نشاطاتها ذات 
ي الطابع السياسي التي انشغلت بها الصحافة والحكومة، فيما تجري ترتيبات اكثر عمقاً على المستوى الجماهير

 .واالجتماعي والخيري لبناء امبراطوريتها وتوسيع نفوذها
 مسجد مرخصة من وزارة 2500ووفقاً للكاتب، مولت الجماعات االسالمية بناء زهاء الف مسجد من بين 
كما تسيطر اللجان التنظيمية لهذه . االوقاف االردنية، معظمها بتبرعات اهلية شاركت فيها الجماعات االسالمية

 .على نشاطات الوعظ واالرشاد، وعلى جمعيات تحفيظ القرآن، وعلى الخطابة في معظم المساجدالجماعات 
وتدير الجماعات اإلسالمية، بنفسها وبكفاءة عالية، استثماراتها التجارية وإمبراطوريتها المالية مستخدمة 

اإلسالمية جمعية خيرية وتدير العمل االجتماعي والخيري . التعامالت الشرعية التي تقدمها بنوك اسالمية
وتدير ).  مليون دوالر150( مليون دينار أردني 100عمالقة تقدر أصولها المالية وعملياتها االستثمارية بـ 

هذا الجمعية الخيرية أعمالها على أسس تجارية واستثمارية بحتة، وتنفق على نشاطاتها من عوائد استثمارات 
توفر التعليم لعشرات اآلالف من التالميذ المتفوقين من أبناء الطبقة ضخمة في المجاالت الصحية والتعليمية، و

وتدير نشاطات اجتماعية وخيرية خاصة في مجال كفالة األيتام، وفي شؤون الزواج وتنظم . الفقيرة والمحتاجة
 .حفالت زواج جماعي

 في المشهد يتضح من استعراض تجربة الجماعات اإلسالمية في مصر واألردن وفلسطين مدى تأثيرها
السياسي وقدراتها على التغلغل في بنية المجتمعات العربية واإلسالمية، ليس بالضرورة عبر البوابة السياسية 
عن طريق االنتخابات، أو عبر البوابة الثقافية من خالل الكتاب والمحاضرات، أو عبر البوابة اإلعالمية من 

و عبر البوابة الدعوية من خالل المسجدر، أو البوابة التعليمية خالل الصحيفة والبرنامج اإلذاعي أو التلفازي، أ
وانما عبر التغلغل العميق في المجتمع لتحقيق أهداف اجندتها بهدوء بعيداً من . عبر المناهج والمعلمين

مع ذلك قد يكون لها التاثير األبلغ والتغلغل األعمق والتمدد األوسع في شرايين المجتمع والوصول . الضجيج
لى شرائح مختلفة من المواطنين بخاصة فئات الشباب، وهو ما يجب ان يفطن إليه الساسة ويعملوا على ا

  التعاطي معه بحذر واحتواء والعمل على إيجاد بديل موثوق به عبر تشجيع جماعات أخرى، بخاصة جمعيات 
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  . واإلسالميةالمجتمع المدني التي تفتقر إلى وجودها وفاعليتها غالبية المجتمعات العربية
  14/3/2006الحياة 

  
  خطة للتصعيد ضد سوريا .53

    في السفيرمحرر الشؤون اإلسرائيلية
تعيد اإلدارة األميركية، وفق صحيفة هآرتس اإلسرائيلية، القضية السورية إلى رأس جدول أعمالها في العـالم،                

 الذي لن يشمل معلومات مدوية أو       خالل األسابيع المقبلة، وهي تعتقد أن تقرير المحقق الدولي سيرج برامرتز،          
. استثنائية، سيعيد مسألة تورط دمشق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى رأس جدول أعمال األمم المتحـدة       

ويقود المندوب األميركي لدى المنظمة الدولية، جون بولتون، حملة الضغط على سوريا إلجبارها على تنفيذ كل            
ى أنه، وبرغم االنسحاب السوري من لبنان، لم يتم حتى اآلن تجريد حـزب              وهو يشدد عل  . 1559بنود القرار   

  . اهللا من سالحه أو وقف تهريب األسلحة إلى لبنان أو إجراء انتخابات رئاسية حرة
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله إنه إذا كان السوريون يعتقدون أنهـم أفلحـوا فـي                   

إذ لم تتم معاقبة السوريين بعد علـى        . أخرى على جدول األعمال، فإنهم مخطئون     التملص بسبب وجود قضايا     
وشدد مـسؤول   . وفي نهاية المطاف فإن رصيدهم من الحظ سينضب       . أفعالهم ونحن نواصل فحص تصرفاتهم    

ار وأش. آخر على أن انتباها إضافيا سيوجه قريبا نحو سوريا، عندما تتكشف التدابير الجديدة التي ستتخذ ضدها               
مراسل الصحيفة في واشنطن إلى أن عددا من المسؤولين األميركيين أخبروه أخيرا إننا لم ننس سوريا، حتـى                  

وكتب أن بعض هؤالء المسؤولين أوحى فـي        . إذا بدا في اآلونة األخيرة أنها ليست على رأس جدول األعمال          
  .  إلى زيادة الضغط على سورياأحاديث مع نظراء له بأن من المحتمل أن تنفذ قريبا خطط إضافية ترمي

وأشار المراسل نفسه إلى أن وزارة الدفاع وأجهزة االستخبارات األميركية تطلق اتهامات بأن سوريا تواصـل                
تمكين من أسماهم باإلرهابيين بالمرور عبر أراضيها في طريقهم إلى العراق ودعم المنظمات اإلرهابية التـي                

وقال أحد هؤالء المسؤولين لنظير أجنبي، قبل أسبوعين، إنهـم          .  األوسط تناهض السياسة األميركية في الشرق    
وقـال مـصدر دبلوماسـي      . يساعدون مباشرة في قتل جنود أميركيين، وإننا لم نصف حسابنا معهم حتى اآلن            

للصحيفة إن معالجة أمر سوريا مرتبط بمعالجة الموضوع اإليراني، حيث من الواضح أن هدف طهران هـو                 
وبحسب هذا المصدر، فإن القيادة الضعيفة في سوريا تمنح اإليـرانيين           . تقرار في المنطقة بأسرها   تقويض االس 

أفضلية لم تكن متوفرة لهم في الماضي إذ أن حافظ األسد احتفظ على الدوام بالورقة اإليرانية في جيبـه، فـي                     
  . حين أن بشار األسد بات ورقة في جيب اإليرانيين

ميركية قد أمرت جميع المصارف في الواليات المتحـدة بقطـع كـل عالقاتهـا مـع                 وكانت وزارة المالية األ   
وبرر األميركيون هذه الخطوة بأنها تمت مـن        . المصرف المركزي السوري، ومع المصرف السوري اللبناني      

وقالت وزارة المالية إن اإلرهابيين استخدموا المـصرف لتحويـل          . جراء قيام المصرف بغسل أموال اإلرهاب     
وترى . كما أن الحكومة السورية استخدمت المصرف بهدف توجيه نشاط إرهابي دولي          . وال من مكان آلخر   أم

وبحسب مصدر دبلوماسي   . اإلدارة األميركية في ذلك خطوة مهمة، وتوضح أنها واحدة من خيارات مطروحة           
كية الـسنوي حـول حقـوق       كما أن تقرير الخارجية األمير    . فإن هذا هو الخيار الذي اخترناه في هذه المرحلة        

  . اإلنسان، الذي نشر األسبوع الماضي، شدد على دور سوريا في النشاط اإلرهابي في الشرق األوسط
وترى الواليات المتحدة أن تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي بشأن لبنان لم تكتمل بعد وأن النظـام الـسوري                   

وقال مسؤول رفيـع المـستوى فـي اإلدارة    . بي داخلهيواصل شد الخيوط في هذا البلد وتشجيع النشاط اإلرها       
األميركية، لهآرتس، إن قضية لبنان بعيدة عن أن تكون منتهية، وقرار الضغط من أجل تجريد حزب اهللا مـن                   

  . سالحه يجب أن يستمر
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وأشارت هآرتس إلى أن جهات في اإلدارة األميركية أعربت عن رضاها عن التعاون القائم بينهـا وبـين دول           
وقال أحد هذه المصادر لقـد تنحينـا جانبـا         . وروبا، وخصوصا فرنسا، في كل ما يتعلق بالموضوع السوري        أ

بعض الشيء من أجل السماح باستمرار الجهد الدبلوماسي في الموضوع السوري، ولكننا نواصل االهتمام بمـا           
  . يفعلون

يـستيان سـيلبربرغر، بمتابعـة النـشاط        وتقوم مساعدة وزيرة الخارجية األميركية لشؤون األمم المتحدة، كر        
وفي حديث مع هآرتس قبل أشهر، قالت إن السوريين لم يقرروا بعد إن كانوا يريدون               . الدبلوماسي بشأن سوريا  

  . أن يكونوا العبا مسؤوال في الحلبة الدولية، وهي لم تغير رأيها، حسب مصادر في اإلدارة األميركية
لواليات المتحدة، عبر وزارة الخارجية، نشطة جدا في األسابيع األخيـرة           وخلص تقرير هآرتس إلى القول إن ا      

في الحلبة اللبنانية، بهدف مساعدة الجهات المعنية باإلطاحة بالرئيس إميل لحـود، الـذي يـصفه مـسؤولون                  
ليسا واستذكر التقرير زيارة وزيرة الخارجية كوند     . أميركيون رفيعو المستوى بأنه جهة غير إيجابية في الدولة        

رايس إلى لبنان قبل أسابيع والتي تعمدت فيها عدم لقاء لحود، واستضافت في األسبوع الماضي النائـب وليـد                   
  . جنبالط

وأشارت هآرتس إلى أن جنبالط، الذي كان يعتبر حتى وقت قريب معارضا شديدا لإلدارة األميركية كما كـان                  
ي محاضرة ألقاها في معهد بروكنغـز، بالتـدخل فـي           دخوله للواليات المتحدة محظرا، اتهم سوريا وإيران، ف       

وطالب في محادثاته في واشنطن بدعم الجيش       . شؤون العراق وباالنشغال في ضخ العمالء واألسلحة إلى لبنان        
 .اللبناني كي يتمكن من أخذ مكان حزب اهللا في الجنوب

  14/3/2006السفير 
  

  غلبة كفة فريق بوش المؤيد إلسقاط نظام إيران  .54
   موسىحلمي

في ما يبدو تكرارا للسيناريو الذي اعتمدته الواليات المتحدة قبيل غزوها العراق، ذكـرت صـحيفة واشـنطن         
بوست أمس أن إدارة الرئيس األميركي جورج بوش تخطط لحملة منظمة ضد طهران، وذلـك بعـدما حـسم                   

على حساب الفريق المؤيد للحلـول      الجدل داخل االدارة لمصلحة الفريق الذي يدعو إلى تغيير النظام اإليراني،            
  . الدبلوماسية

وأوضحت الصحيفة االميركية أن التركيز على إيران داخل اإلدارة أخيرا بات ملفتا، فبوش يمـضى، بحـسب                 
 مختصا لبحث الموضوع خـالل  40 إلى 30مساعديه، وقتا أطول في بحث الموضوع، واستدعى المستشارون     

سؤولين األميركيين، وإن كانوا ال يستخدمون علنا عبارة تغيير النظـام، إال            األشهر األخيرة، مشيرة إلى أن الم     
  . أن الهدف الفعلي هو تشكيل مقاومة لنظام الحكم الديني في إيران

وكان موظفان يعمالن   . وتابعت الصحيفة أنشأت وزارة الخارجية، خالل األسبوع الماضي، قسما خاصا بإيران          
ني، خالل العام الماضي، واآلن، سيكون هناك عـشرة مـوظفين، كمـا ان              في الوزارة على الموضوع اإليرا    

وتشمل الحملة أيضا زيادة بث صوت أميركا       . اإلدارة تنظم المزيد من دورات التدريب على تعلم اللغة الفارسية         
إلى إيران إلى أربع ساعات يوميا بحلول شهر نيسان المقبل، بدال من ساعة واحدة في الوقت الـراهن، كمـا                    

  .  ساعة يوميا24تخطط اإلدارة لزيادة ساعات البث إلى 
وأفادت الصحيفة ان الجدل الذي دار خالل الوالية األولى لبوش بين فريق دعا إلى التفاهم مع طهران، وبـين                   

وأضافت أن مـسؤولي إدارة     . آخر دعا إلى مواجهتها، قد حسم في والية بوش الجديدة لمصلحة الفريق الثاني            
الحديث علنا عن تغيير النظام، بيد ان هذا هو الهدف المحدد في إطـار مـساعدة المعارضـين                  بوش يتجنبون   

  . للنظام في طهران
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وكانت وزيرة الخارجية االميركية كوندليسا رايس قالت األسبوع الماضي، خالل شهادة لها أمام الكـونغرس،               
فة مشكلتنا ليست مع الشعب اإليراني الذي       نحن ال نواجه تحديا من بلد بمفرده أكبر من التحدي اإليراني، مضي           

  . مشكلتنا مع النظام اإليراني. نريده ان يكون حرا
وقال مساعد وزيرة الخارجية األميركية، نيكوالس بيرنز، من جهته، إن الوزارة ستضيف أيضا موظفين فـي                

يرنـز موقـع دبـي      ووصف ب . دبي، وفي السفارات األخرى المجاورة إليران، وكلهم مكلفون بمراقبة طهران         
الجديد بأنه المعادل في القرن الحادي والعشرين لمحطة ريغا في التفيا، والتي كانت تراقب االتحاد الـسوفياتي                 

وأضاف أردنا أن يكون    . السابق في ثالثينيات القرن الماضي عندما لم يكن للواليات المتحدة سفارة في موسكو            
  . غط على إيرانالمجتمع الدولي بأكمله إلى جانبنا بهدف الض

ونقلت الصحيفة عن أعضاء في مجلس أمناء مؤسسة هوفر لألبحاث التابع لجامعة ستانفورد، كانوا قد التقـوا                 
بوش ونائبه ديك تشيني ومستشار األمن القومي ستيفن هادلي قبل أسبوعين، انطباعهم بان موقف اإلدارة مـن                 

ل األعمال اإليراني األميركي، عضو مجلـس امنـاء         كذلك نقلت عن رج   . الحكومة اإليرانية صار أكثر تصلبا    
مؤسسة هوفر، اسماعيل اميد هزور، قوله خرجنا بانطباع مفاده ان اإلدارة األميركية تميز بين الشعب اإليراني                

  . والنظام الحاكم في طهران
لقرار أصـبح   وقال مدير دائرة التخطيط في وزارة الخارجية خالل الوالية األولى لبوش، ريتشارد هاس، إن ا              

ويطالب هاس، الـذي يـرئس حاليـا        . بيد الداعين إلى تغيير النظام ال الداعين إلى اعتماد الحلول الدبلوماسية          
مجلس العالقات الخارجية، بأن تفتح واشنطن حوارا مباشرا مع طهران، معتبرا السياسة الحالية لإلدارة رجـاء        

  . أكثر منها استراتيجية
و العراق يخيم على نزاع واشنطن مع طهران، وذلك بعدما أثـارت المعلومـات              وأشارت الصحيفة إلى أن غز    

المغلوطة لالستخبارات األميركية حول أسلحة الدمار الشامل المزعومة لنظام صدام حسين، تحـديا لمـصداقية    
  . اإلدارة في إقناع األميركيين والعالم بأن واشنطن محقة هذه المرة بشأن إيران

ن تصريحات الرئيس االيراني محمود احمدي نجاد حول إسرائيل والمحرقـة شـكلت             ورأت واشنطن بوست ا   
ونقلت عن محللين قولهم إن القرار حول اعتمـاد         . اكبر عامل مساعد في توحيد المجتمع الدولي حول طهران        

  . الخيار العسكري ضد إيران من عدمه، ستتخذه ادارة بوش هذا العام
 من جهتها، بقرار الواليات المتحدة تخصيص أموال لتشجيع الديموقراطيـة           ونددت وزارة الخارجية اإليرانية،   

  . في إيران، معتبرة ذلك تدخال في شؤونها الداخلية
 مليون دوالر لتمويل برامج تشجيع الديموقراطية       75وكانت رايس قد طلبت من الكونغرس في شباط الماضي          

وهذا المبلغ الذي يرفع إلـى      . تراتيجيا للواليات المتحدة  في إيران التي يشكل نظامها، على حد قولها، تحديا اس         
أكثر من الضعف األموال التي تخصصها الواليات المتحدة لتمويل االنشطة الرامية إلى تشجيع الديموقراطيـة               

  . في إيران، يفترض أن يستخدم خصوصا في تطوير برامج إذاعية ومتلفزة باللغة الفارسية
انية رسالة إلى شعبة المصالح األميركية في السفارة السويسرية فـي طهـران،             ووجهت وزارة الخارجية اإلير   

 19وبموجب اتفاقات الجزائر الموقعة في      . نددت فيها بهذا االنتهاك الصارخ التفاقات الجزائر من قبل واشنطن         
 المتحـدة   ، والتي اعتمدت لتسوية أزمة الرهائن األميركيين في إيران، تعهـدت الواليـات            1981كانون الثاني   

  . خصوصا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية اإليرانية
وأشارت رسالة وزارة الخارجية اإليرانية إلى انه استنادا إلى اتفاقات الجزائر، تحتفظ إيران بحق رفع انتهـاك                 

  . الواليات المتحدة لتعهداتها أمام قاض واتخاذ إجراءات قانونية وسياسية أخرى
  14/3/2006السفير 
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