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 ف سعداتاختطباسلطة حرج التالضمانات الدولية وتطيح بالقوات االسرائيلية  .1

احمد سعدات أن : الناصرةورام اهللا  من اسعد تلحميومحمد يونس  عن مراسليها 15/3/2006 الحياة نشرت
 وفؤاد .ربعة من أعضاء الجبهة المتهمين باغتيال زئيفيإضافة ألسلم نفسه مساء امس لقوات االحتالل 

اعلن رئيس القيادة االسرائيلية الوسطى ان الهجوم و. الشوبكي اثر عملية اقتحام واسعة شنتها على سجن اريحا
في فيما أعتبرها المراقبون . صائب عريقات عملية اختطاففي حين أعتبرها . الذي بدأ فجرا استكمل بنجاح

اسرائيل واالراضي الفلسطينية رسالةً موجهة الى حماس مفادها ان هذه العملية تشكل نموذجاً لألسلوب الذي 
 . حكومتها وقياداتها ومؤسسات السلطة مستقبال اذا لم تذعن لشروطهاع في تعاملها م اسرائيلستستخدمه

وفاجأت العملية السلطة التي بدا انها تركن الى اتفاق رباعي، ما يثير شكوكا في جدوى اي ضمانات دولية 
وأجرى  . باالتفاقحملت بشدة على الموقفين األميركي والبريطاني لعدم التزامهماالتي . لالتفاقات مع السلطة

 من حمل فاروق القدوميكما  .عباس اتصاالت مع االدارة األميركية والرباعية ورئاسة االتحاد األوروبي
 الرأي العام العالمي واالمم المتحدة اطالبم .سجنال الواليات المتحدة وبريطانيا المسؤولية عن مداهمة ,جهته

 الى السلطة لعدم استجابتها الدعوات  قبل اعتقالهوجه اللومد أما سعدات فق .بايقاف االعتداءات االسرائيلية
  . الطالق سراحه في السابق,الكثيرة التي وجهت لها

ـ إلى ما :  الوكاالت نقال عنغزةمن  15/3/2006 عكاظ    مراسل عبدالقادر فارس وأشار  مـصادر أمنيـة   هقالت
وأفـادت   .سجناء الفلسطينيين فـي أريحـا      من رجال األمن وال    300 و 200إسرائيلية انه قد تم اعتقال ما بين        

 آخرين، جراح خمـسة     35سجن، فيما أصيب    الالمصادر الطبية الفلسطينية ان ثالثة فلسطينيين استشهدوا داخل         
  . الرد فين كل الوسائل ستستخدم من جهته أماهر الطاهر  قالفي حين. منهم خطيرة

أن : اريحا والوكاالت  من   مال شحادة وكامل ابراهيم    ا نقال عن مراسليها   15/3/2006الرأي األردنية   وجاء في   
جدير بالذكر أن إسرائيل كانت     و . بمفرده لجهة غير معلومة     سعدات نقلبأكدت قيام الجيش     اإلسرائيلي   المصادر

رفضت اقتراحا تقدم به عباس لوقف الهجوم مقابل استعداد السلطة االسـتمرار فـي التزامهـا بالترتيبـات                قد  
عقد فـي   كان قد    ا امني ا لقاء  أن كما.  مسؤول اسرائيلي كبير    به على ما افاد  بناء  , سجنالين في   الخاصة بالمعتقل 

  .اريحا بين ضباط فلسطينيين واسرائيليين لوقف االعتداء
أن مـن    توفيق ابو خوصـة      هأعلن إلى ما    :غزة من   15/3/2006 الخليج اإلماراتية     مراسل طاهر النونو ونوه  

 مـن   نفت الرئاسة الفلسطينية  في حين   .  دقيقة من بداية العملية    15غادروا السجن قبل    األمريكيين والبريطانيين   
الرسـالة  أن  , رئاسـي وقال متحدث   .  قد ابلغوها عزمهم سحب حراسهم بسبب مخاوف امنية        وا ان يكون  جهتها

الخارج  تحدثت عن احتجاج فقط على اساس ان المعتقلين يتمتعون بحرية اتصال مع              هم من تالوحيدة التي وصل  
  .وانهم يتلقون خدمات كثيرة
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إسماعيل هنية من مغبة المس     إلى تحذير   :  غزة  مراسل من  15/3/2006 الشرق األوسط    صالح النعامي ولفت  
شكل تصعيدا خطيرا وتجاوزا لحدود السجون الصهيونية التـي يـشرف عليهـا             ت وأعتبر أن الخطوة  . بسعدات

جريمـة  ذلك  اعتبر جميل المجدالوي     فيما   .اضلون فلسطينيون المحتل مباشرة إلى سجن فلسطيني فيه قادة ومن       
إسرائيلية جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، إال أنها تنطوي هذه المرة على رسالة للعـالم        

  . هاات، كما تكشف حقيقة الدور البريطاني واألميركي المساند لي ال تحترم االتفاقهابأن
أكد أن المقاومة سترد في حالة استهداف كان قد , خالد مشعل أن :14/3/2006ن الين  اخوان أووذكر موقع
 مع حماس أن هناك العديد من االتصاالت التي تقوم بها إلىوأشار  سواء باالعتقال أو االغتيال، أحمد سعدات

كم ال يعني  إلى سدة الححماسوشدد على أن صعود حركة  . حول هذا الموضوعاألوساط العربية والدولية
دفاعية عن الحقوق الفلسطينية خالفًا للسالح الصهيوني الذي  تخليها عن سالح المقاومة، مؤكدا أن المقاومة

 القيادات العربية وبخاصة مصر واألردن والرباعية الدولية من جانبهودعا  .يمارس االعتداءات المتوالية
 إللقاء حماس بالضغوط التي مورست على اندد م، بوتين إلى الضغط على الكيان الصهيوني الرئيسوبخاصة

 ولكنه , إلى أن توقيت العملية ليس صدفةارشوأ .سالح المقاومة دون الضغط على الصهاينة لوقف اعتداءاتهم
 وتفريق الصف الفلسطيني وخلط هيأتي بالتزامن مع اتفاق حماس مع الفصائل ومن بينها الجبهة الشعبية لضرب

 تحميل محمود عباس المسئولية عن االعتداء، مشيرا , قبل أعتقالهسعدات رفضكر أن  وجدير بالذ.األوراق
 لتوحيد الصف الفلسطيني  عباسايعا مع الصهاينة، دذلكإلى األمريكيين والبريطانيين هم الذين يتحملون 

 .والعمل على تفعيل منظمة التحرير
هذه النتيجة أن ل كايد الغول وق :اريحا من وض وليد ع نقال عن مراسلها15/3/2006 القدس العربي وتناولت

يعقد لتدارس الرد س الوطنية واالسالمية ى للجنة المتابعة العليا للقوئا طارا اجتماعأنواضاف  .كانت متوقعة
سيؤدي لعمليات عسكرية عديدة، ليس من كتائب ابو علي مصطفي أن الحدث وقال  . هذا التطور الخطيرىعل

  .ان قامت بعمليات نوعيةوسبق للجبهة أشار إلى أنه و. نحة العسكرية لفصائل المقاومةفحسب بل من كافة االج
اتهم، االميركيين والبريطانيين بالتواطؤ مـع       عزيز الدويك أن  :  نقال عن وكاالت   15/3/2006 السفير   وذكرت
لى حرية أسرانا في     عدوان ثالثي ع    ما حدث  ان,  في تظاهرة احتجاج في رام اهللا      تهشاركم أثناءوقال  . اسرائيل
اعتبر جورج حبش، ان ما حصل، يعطي صورة واضحة عن القرصنة والعربـدة االسـرائيلية               بينما  . السجون

وأكد ان التحضيرات االسـرائيلية الجاريـة منـذ         . أمام العالم أجمع الذي يتغنى بحقوق االنسان والديموقراطية       
  .ف سعدات شخصيااسبوع، برهنت عن وجود مخطط اسرائيلي يقوم على استهدا

السلطة مـسؤولية مـا جـرى       حمل  ماهر الطاهر     أن :15/3/2006 الوطن القطرية     في عبداهللا ربحي  كتبو
على الدول العربية ان تدرك انه ال مجال للتعايش والسالم مع هـذا             وأعتبر أن   . هسعدات ألنها هي التي اعتقلت    ل

م وانه ال فائدة من االتفاقيات واللجنة الرباعيـة         العدو وعلى السلطة ان تدرك ان اسرائيل تريد فرض االستسال         
  .وخريطة الطريق

توعد الفصائل برد مدو يصل الى : غزة مراسلها من  ماهر إبراهيم نقال عن15/3/2006 البيان وأوردت
قالت كتائب أبو علي مصطفى ان حيث . جميع المتورطين في العملية بما فيهم الطرف األميركي والبريطاني

 في حين .أسرها ستتحمل تبعات المساس بسعدات ورفاقه، بما فيها السلطة التي تعهدت بحمايتهالمنطقة ب
ا الدول العربية إلى إعادة النظر في طبيعة عالقاتها مع الواليات المتحدة، في يعاعملية، دالاستنكر نافذ عزام 

 السلطة رايا القدس من جهتهاس توطالب. ظل ما تمارسه بحق الفلسطينيين بالتعاون مع إسرائيل وبريطانيا
كتائب المقاومة أما . هابوقف االعتقال السياسي واإلفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين في سجون

 االحتالل ةوعدمت,  ان هذه الخطوة لها عواقب وخيمة وتجر المنطقة الى المزيد من العنففقد اعتبرتالوطنية 
ة العسكرية للجان المقاومة الشعبية أمس جميع عناصرها بالتصعيد طالبت القيادفي حين . برد عنيف ومزلزل
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دعت كتائب األقصى كل األميركيين والبريطانيين الى و. المسلح وإمطار المواقع اإلسرائيلية بصواريخها
  .مغادرة األراضي الفلسطينية فوراً وإال سيحدث ما ال يحمد عقباه

محمود عباس غادر في ساعة إلى أن :  وكاالتنقال عنسبورغ سترا من 15/3/2006 األيام الفلسطينية ولفتت
، لمتابعة التطورات جراء التصعيد  إلى االراضي الفلسطينيةمتأخرة من الليلة الماضية ستراسبورغ عائدا

  .العسكري اإلسرائيلي األخير
  
   عقب اعتقال سعدات األراضي الفلسطينيةغضب يجتاح .2

شهدت األراضي الفلسطينية تظـاهرات     :    محمد يونس  عن مراسلها  رام اهللا  من  15/3/2006 الحياة   ذكرت
وأقدم عدد من المسلحين الغاضبين على اقتحام وتحطيم مراكـز ومؤسـسات            . عارمة عقب اقتحام سجن أريحا    

وفي جنين خطـف مـسلحون اسـتاذا        . ثقافية ومالية بريطانية احتجاجا على الدور البريطاني في هذه العملية         
 ومساء أمس أطلق الخـاطفون سـراح        ، بقتل االستاذ الجامعي     واوهدد. امعة العربية األميركية  أميركيا في الج  

انا متفهم للحادث الذي حصل معي وأنا أحب الشعب الفلسطيني ولـذلك أنـا أدرس    : البروفسور جونسون وقال  
 .هنا الطالب الفلسطينيين

 اجنبيا غادروا قطاع غزة بعد اختطاف       60ان   االذاعة االسرائيلية    هقالت ما 14/3/2006 48 عرب   ونقل موقع 
اسرائيل الحمد سعدات وتهديد فصائل المقاومة الفلسطينية باالنتقام مـن اسـرائيل ومـن الواليـات المتحـدة                  

  .وبريطانيا لتآمرهما معها على اختطاف سعدات
ثالثـاء  خطف مسلحون فلسطينيون امـس ال       : وليد عوض  عناريحا  من   15/3/2006 القدس العربي    وقالت

تسعة اجانب علي االقل في غزة واطلقوا سراح اربعة منهم بعد فتـرة قـصيرة ردا علـي اقتحـام القـوات                      
 الي مجمع االمن الوقائي الفلـسطيني فـي         ، عامل معونة وصحافيا   20ولجأ اكثر من     .االسرائيلية لسجن اريحا  

واعلن المتحدث باسـم    . عن اجانب قطاع غزة في الوقت الذي قام فيه مسلحون غاضبون بالتفتيش في القطاع             
وذكـرت اونـروا ان جميـع     .االمن الوقائي في قطاع غزة انه تم مساء امس اجالء االجانب من قطاع غزة

  .موظفيها غادروا قطاع غزة خالل النهار
 
   والهوة تتسع بين فتح وحماس الحكومةحول  الفصائل تؤجل لقاءاتها .3

عسكرية ضد أحمد سعدات ورفاقه أمس بظاللها على المحادثات التي ألقت العملية ال:  محمد يونس–رام اهللا 
 اتفقت القوى المختلفة على حيث. تجريها حماس مع الكتل البرلمانية والفصائل في شأن تشكيل الحكومة الجديدة

 تبلورت في الساعات األخيرة مواقف شبه  قدوكانت .وقف مؤقت للمحادثات لحين اتضاح نتائج هذه العملية
عزام وحمل  . مواقف حركتي فتح وحماس في شأن تشكيل الحكومةبينئية للقوى أظهرت وجود هوة كبيرة نها

ضافتها حماس الى بند خاص بمنظمة التحرير يفيد باقرار أحقية المنظمة في تمثيل أاألحمد بشدة على عبارة 
ستقالل ورفض تضمينها في برنامج وحمل أيضاً لما أسماه تجاهل وثيقة اعالن ا .الفلسطينيين بعد اعادة بنائها

 نحن , عدم مشاركة حركته قائالًارجحم, برنامجالكما شدد على أهمية اقرار مبدأ التفاوض في  .الحكومة
قالت من جانبها ان فتح تبحث عن مبرر لعدم فقد حماس  أما .نشارك على برنامج وليس على حقائب

وبشأن رفض حماس اإلشارة الى الشرعية . عتراف باسرائيل صالح البردويل بالمطالبة باالهاواتهم. المشاركة
 .فقط ما يخدمها ها فيها ظلم كبير للشعب الفلسطيني، ومع ذلك اسرائيل اختارت منإن ,برنامج قالالالدولية في 

  . على عدم ذكر وثيقة اعالن االستقاللماس اصرار حمبديا
  15/3/2006الحياة 
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  ى جدول أعمال جلسة التشريعي المقبلةدرج علست أريحاأحداث : البردويل .4

من أهم المواضيع التي ستدرج على جـدول أعمـال جلـسة            إن  صالح البردويل    قال:  فايز أبو عون   -غزة  
المجلس التشريعي المقرر عقدها يوم االثنين المقبل هو موضوع سعدات ومن معه، بشكل خاص، وما قام بـه                  

 إلـى   ,على نفس الصعيد  ولفت   .وفق اتفاقات دولية بحراسة السجن    الحراس البريطانيون واألميركيون المكلفون     
أن ما حدث، فرصة ألن يعرف الجميع، حقيقة ما تخطط له إسرائيل، مـن عـدوان مـستمر علـى الـشعب                      

 تم إصـدار     وأشار إلى أنه   .الفلسطيني ورموزه الوطنيين، وأن يتحدوا على قاعدة القواسم الفلسطينية المشتركة         
  .س تم فيه تحميل اإلدارة األميركية، والحكومة البريطانية مسؤولية ما حدثبيان باسم المجل

  15/3/2006األيام الفلسطينية 
  
  منظمة المؤتمر اإلسالمي تدعمنا ونرفض شرط فتح للمشاركة في الحكومة: مشعل .5

اعتبر و .حذر خالد مشعل أمس العدو اإلسرائيلي من عواقب جريمة اجتياح سجن أريحا:  بدر المطوع-جدة 
  . أن استهداف حياة سعدات وبقية المعتقلين معه، سيواجه برد عربي وإسالمي ودولي رادع

جتماع، على شرح مواقف التركز احيث ،  مع األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي وفد حماسعا اجتموبعد
   .يات المتحدةحركة والطلب من األمين العام دعمها وشرحها أمام القوى الغربية، خصوصاً الوالال
أشار مشعل إلى رضاه عن نتائج زيارته إلى كل من الرياض وجدة، وما يلقاه خيار الشعب الفلسطيني من و

   .دعم ثابت لدى القيادة السعودية
مؤكداً أن فتح هي الوحيدة من بين األطراف . حكومةالشرط فتح لقبولها المشاركة في  من جهة أخرى ورفض

أكد أن حماس يجب أن ينظر إليها دولياً  و. شرطاً للمشاركة االستقاللتي وضعت وثيقةوالفصائل الفلسطينية، ال
ستشارك في حكومة حماس بنسبة   الفلسطينية أن المرأةكما هي عليه، ال كما يحاول البعض تصويرها، وقال

ي، بمن فيهم  ممثلة شرعية لناخبيها من جميع أطياف الشعب الفلسطينالحركة أن اكدمؤ. ربما تفاجئ الجميع
 الدولية تستهدف تحقيق احترام إرادة الشعب الفلسطيني -وأوضح أن جولته العربية  .المسيحيون والنساء

وخياراته الحرة من خالل صناديق االقتراع، والدعم المالي واالقتصادي ألن الشعب الفلسطيني له حق على 
التركيز على حقوق الشعب إضافة إلى , تقلال يملك مقومات اقتصاد مسو يعيش تحت االحتالل، ألنهأمته، 

   .عودة أكثر من خمسة ماليين فلسطيني، وإطالق أكثر من سبعة آالف معتقل فلسطينيكالفلسطيني، 
 بليون دوالر، في حال تواصلت التهديدات 1.75وأكد أن أمام حكومة حماس مهمة تأمين مبالغ سنوية بقيمة 

   .حركةال أموال الفلسطينيين في حكومة حماس لن تختلط بأموال  على أنمشددا. الغربية بحصارها مالياً
بدوره، أيد إحسان أوغلي مطالب وفد حماس، مشيراً إلى اعتراف حكومات مجموعة الدول اإلسالمية بحقها و

 تؤكد الحق التيودعا المجتمع الدولي إلى تفعيل قرارات الشرعية الدولية، . في تشكيل حكومة شرعية
  .روعية مطالبهالفلسطيني ومش

  15/3/2006الحياة 
  

  بعد الذي جرى في أريحاأكثر ثقة بموقفها باتت  حماس :أبو زهري .6
 ,ى في أريحـا   ما جر وقال إن    .أبو زهري أنه في هذه اللحظات باتت حماس أكثر ثقة بموقفها          سامي  أكد  : غزة

تالل، كمـا يؤكـد حالـة       يؤكد على صوابية موقف الحركة في رفضها لالتفاقيات، ورفضها االعتراف بـاالح           
  . االنحياز الذي يتسم بها الموقف الدولي الذي يسكت على جرائم االحتالل الخطيرة 

  15/3/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم
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  سرايا القدس تقصف مدينة المجدل بصاروخين .7
 .طـور لم أ 3 قصفت سرايا القدس مساء امس مدينة  المجدل  بصاروخين من طراز قدس               : سمر خالد  -غزة  
  . في إطار مسلسل الرد الطويل على جريمة العدو الصهيوني في أريحاذلك عن ها مسؤوليتتعلنأ حيث

  15/3/2006الرأي األردنية 
  

  كتائب أبو الريش تقصف مهبط طيران عسكري صهيوني .8
في سـياق   , قصفت كتائب أحمد أبو الريش، مهبط طيران عسكري صهيوني قرب خانيونس بصاروخين           : غزة

  .لى جرائم االحتالل الصهيوني، التي ارتكبت في أريحا، وتأكيداً على استمرار نهج المقاومةالرد ع
  15/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  التشريعات المتعلقة بالفلسطينيينالقيادة العامة تطالب بمهلة زمنية إلصدار -الجبهة الشعبية .9

لفلسطينية كما صدر عن مؤتمر المتحاورين قد يؤدي الى         أكد مسؤول الجبهة أنور رجا أن التعاطي مع الحالة ا         
عدم التوصل الى نتائج مقنعة للشعب الفلسطيني، ما لم تتخذ قرارات واضحة تشرعن فـي مجلـس النـواب،                   

موضـوع الـسالح    : بقوانين ومراسيم قبل مهلة الستة اشهر التي حددت لجمع السالح داخل المخيمات، وقـال             
وهذا يقتضي ان ال يحّول الملـف       . اربته معالجة ملف العالقات اللبنانية الفلسطينية     الفلسطيني يجب ان تسبق مق    

الفلسطينيون .  او ان يعلّق على حبال الهواء      ،اإلنساني والسياسي الى مدد زمنية غير واضحة، وربما إلى لجان         
نّة وال هدية بل تـدخل      يتطلعون الى ان تقوم الحكومة بواجباتها االساسية في اتجاههم، وهذه الواجبات ليست م            

وحول استعداد الجبهة لتسليم السالح في خالل مهلة الستة          .في صلب مسؤولياتها االخالقية والسياسية والقانونية     
  .وبصراحة نحن ال توجه إلينا االوامر. هذا أمر مرهون بالحوار وباالتصاالت: اشهر قال

  15/3/2006السفير 
  

  شدة اقتحام سجن أريحا  بتدينالفصائل الفلسطينية في لبنان  .10
ادانت الفصائل الفلسطينية في لبنان التطور الخطير والتصعيدي من قبل جيش االحتالل وتواطوء مـا سـمي                  
بالمراقبة االميركية البريطانية والتي تؤكد ان ال ضمانات للمناضلين في اعتقالهم بل بحـريتهم فـي اوسـاط                  

الدولي والعربي بادانة هذا الفعـل ووقفـه، كمـا حملـتهم            وتوجهت الى المؤسسات الدولية والمجتمع      . شعبهم
واشارت الى ان على السلطة والفصائل والشعب الفلسطيني ان تتحمـل           . مسؤولية ضمان حياة سعدات ورفاقه    

  . مسؤولياتها ازاء الحدث
  15/3/2006السفير 

  
   تندد باقتحام سجن أريحافلسطينية في لبنان اعتصامات ومواقف .11

 ومنذ اللحظة األولى لشيوع الخبر، تقاطر عشرات الفلسطينيين الى مقر الجبهة الشعبية فـي               في مخيمات صيدا  
. عين الحلوة، حيث كان قياديو الجبهة يتابعون التطورات في أريحا في اتصال مع قيادة الجبهـة فـي الـداخل     

 اعتـصاما امـام     ونظمت الجبهـة   .وأمت مقر الجبهة وفود حزبية ومن الفصائل مستنكرة ما يجري في أريحا           
وفي العاصمة، نظمت عصر أمس تظاهرتان األولى أمام مدخل مخيم شاتيال، والثانية، أمام              .مقرها في المخيم  

  .كما شهد مخيما نهر البارد والبداوي في الشمال مسيرات مماثلة. مدخل مخيم برج البراجنة
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  15/3/2006المستقبل اللبنانية 
  

  
  اإلعالم لمعاناة الفلسطينيين زوجة الرنتيسي تنتقد ضعف مساندة  .12

 اإلعالم العربي واإلسالمي في  تقصيرانتقدت رشا العدلوني زوجة عبد العزيز الرنتيسي: عبد الرحمن اليمني
والذي وصفته بأنه , تسليط األضواء على معاناِة الشعِب الفلسطيني والقهِر واإلذالل والتجريف والهدم والسجن

قابل يتجاهل اإلعالم العربي واإلسالمي أن هناك شعبا قويا يدافع عن أرضه الستدرار العطف، بينما في الم
ووطنه، وأن هناك قنابَل تتفجر في العدو، وأن هناك استشهاديين يقدمون أروع البطوالت في مقاومِة العدو، 

: وأضافت العدلوني .وأن هناك أطفاالً يشعرون بالفخر إذا اعتُقل أو استُشهد آباؤهم، ويستبشرون فرحا لذلك
المرأة الفلسطينية في حماس أثبتت أنها األكفأ، وقالت إن المرأة في حماس لم تشارك في السياسة إال بعد أن 

وفي ردها على سؤال حول العالقات بين نساء حماس والنساء في الفصائِل  .شاركت في كافة المجاالت
إن المرأةَ في الفصائل األخرى تحمل مبادئ تتنافى : قالت.. هاالفلسطينيِة األخرى والنقاط التي يتم االلتقاء علي

موضحةً أن ذلك ليس حاصالً من المرأة ، وتطالب بحقوق تُنافي اإلسالم وتُعادي المرأة اإلسالمية, مع الشريعة
عنا إنما هي ولكن العالقة التي تجم, عامةً وإنما من القياديات منهن الالتي يحملن كُرها لإلسالم ويعادينه عالنيةً

 .تحرير فلسطين وليست عالقة مبادئ ومناهج
 15/3/2006اخوان أون الين 

  
  اغالق معبر رفح بعد انسحاب المراقبين الدوليين منه .13

 اعلن مصدر فلسطيني مسؤول امس ان معبر رفح الحدودي اغلق امس حتى اشعار اخر بعدما                : اف ب  -غزة  
  .اتهمانسحب المراقبون الدوليون منه بطلب من حكوم

  15/3/2006الرأي األردنية 
  

  عمر عبد الرازق. تحرير األسير النائب د .14
  .عبد الرازق من معتقل عوفر العسكرّي، بكفالة مالية. ُأفِرج عن النائب د: سلفيت

  14/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  موفاز يعترف بوجود تنسيق بريطاني اسرائيلي على اجتياح سجن اريحا  .15
 تصريحات ادلى بها لهآرتس مساء أمس، علم اسـرائيل المـسبق بموعـد انـسحاب الحـراس             ياكد موفاز ف  

البريطانيين واالميركيين من سجن اريحا، واستعداد الجيش منذ اسبوع لعمليـة اجتيـاح الـسجن واختطـاف                 
غط وانه صادق على الخطة حسبما تم تنفيذها يوم أمس، بطريقـة الـض            . المعتقلين وفي مقدمتهم احمد سعدات    

وحسب قوله فقد جاءت هذه العملية لبث       . التدريجي بدل اجتياح السجن مرة واحدة كي يتم الحفاظ على األرواح          
لم نتمكن من السماح لقتلـة وزيـر        : وقال .رسالة مفادها ان اسرائيل لن تساوم على مصالحها االمنية والقومية         

عملية في اللحظة التي اتضح فيها ان الفلسطينيين        وزعم ان اسرائيل قررت القيام بال     . اسرائيلي بالتجوال بحرية  
  .ينوون اطالق سراح المطلوبين الستة، وان بريطانيا تنوي اخراج السجانين من السجن

  15/3/2006 48عرب 
  

  الشاباك يبدأ التحقيق مع معتقلي سجن أريحا  .16
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 عملية أريحا، قد تم نقلهم إلـى        قالت مصادر إسرائيلية أن المعتقلين الستة الذين تم اعتقالهم يوم أمس في إطار            
وتشير األجهزة األمنية اإلسرائيلية إلى أنه فـي         .أحد مقار التحقيق التابعة لجهاز الشاباك ويجري التحقيق معهم        

  هذه الحالة فإن القرار بشأن تقديمهم للمحاكمة هو بيد المستشار القضائي للحكومة، مزوز، وهو من سيقرر في 
  

  .في محكمة مدنية أم عسكريةحال تقديمهم للمحاكمة 
  15/3/2006 48عرب 

  
  أولمرت وموفاز وعيزرا يتخذون قرار اعتقال سعدات  .17

قال وزير االمن الداخلي االسرائيلي جدعون عزرا إنه لم يكن على علم بالعملية،             : 15/3/2006السفير  نشرت  
إال . لمرت وقيادة الجيش والـشاباك    مشيرا الى ان القرار بتنفيذها اتخذ على مستوى رئيس الوزراء بالوكالة او           

واوضح عزرا ان اولمـرت     . ان االذاعة االسرائيلية كشفت ان الجيش كان يستعد لتنفيذ هذه العملية منذ اسابيع            
وتابع إن قـرار    .  تعهدنا بابقاء قتلة زئيفي خلف القضبان      :امر بهذه العملية في اطار مكافحة االرهاب، مضيفاً       

رفاقه اتخذ اثر ورود معلومات تفيد بان الرئيس الفلسطيني عباس يعتـزم االفـراج              المطالبة باعتقال سعدات و   
  . عنهم

 اقتحـام   قرار قال إن    عيزراأن  لندن علي الصالح     نقالً عن مراسلها في    15/3/2006الشرق األوسط   وذكرت  
 لالذاعـة   وقـال عيـزرا    .اتخذ العتبارات تدخل في اطار حمالت الدعاية لالنتخاب في اسرائيل         سجن أريحا   

 من الجهاد االسالمي اضـافة الـى توقـع          5جيش قرر التحرك بعد االفراج أخيرا عن        الاالسرائيلية امس، ان    
ان ما نطلبـه مـن      . والغرض من ذلك حسب عيزرا هو االلتزام باالتفاقات المبرمة        . االفراج عن سعدات نفسه   

   .ائيل مع السلطةحكومة السلطة الفلسطينية هو احترام االتفاقات التي وقعتها اسر
  

   جلب احتراما كبيرا السرائيل  اإلسرائيلي الجيش: بعد اعتقال سعداتاولمرت .18
اطلق موفاز واولمرت تصريحات مغتبطة مساء أمس، اثر نجاح قوات االحتالل باختطـاف احمـد سـعدات،                 

ك مـن يمكـن      جلب احتراما كبيرا السرائيل وأثبت ان هنـا        :واعتبر اولمرت الجيش  . ورفاقه من سجن اريحا   
 فيما اتهمته كتلة السالم واالحزاب العربية بخوض معركته االنتخابيـة علـى اكتـاف الـشعب                 .االعتماد عليه 

وكان اولمـرت   . الفلسطيني، للتقرب من اليمين االسرائيلي المتطرف واعادة رفع نسبة تأييده في االستطالعات           
اما موفاز فاتصل بـرئيس     . أه فيها على نجاح العملية    قد اجرى فور انتهاء االجتياح محادثة هاتفية مع موفاز هن         

هيئة اركان الجيش حالوتس ورئيس جهاز الشاباك ديسكين وشكرهما على تنفيذ العمليـة بنجـاح دون وقـوع                  
  . اصابات بين صفوف الجيش

  15/3/2006 48عرب 
  

  سجن أريحاحمل حماس مسؤولية عملية يبيرس  .19
، وحّمل حماس مسؤولية العملية،      على سجن أريحا   يرس، عن العدوان  دافع شمعون ب  : برهوم جرايسي ،  الناصرة

  .بزعم ان الحركة قررت نقض االتفاقيات بشأن اعتقال قتلة زئيفي
  15/3/2006الغد األردنية 

  
   إن سعدات ورفاقه سيواجهون محاكمة اسرائيلية :غيسين .20

ات ورفاقـه سـيواجهون محاكمـة       قال المتحدث باسم رئاسة الحكومة اإلسرائيلية، رعنان غيسين، إن سـعد          
  . اسرائيلية، وهي عادلة، وستتم معاقبتهم على جريمتهم
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  15/3/2006السفير 
  
  

  
   كل ذلك يجري جراء كون حماس جزءا من السلطة الجديدة :مئير .21

 كـل ذلـك   : تعليقاً على اقتحام سجن أريحـا قال نائب المدير العام لوزارة الخارجية االسرائيلية، جدعون مئير  
  .  ايضا جراء كون حماس جزءا من السلطة الفلسطينية الجديدةيجري

  15/3/2006السفير 
  

  اعتقال سعدات بعملية انرحبينتنياهو  وبيرتس .22
وقالت النائبة  . رحب رئيس العمل عمير بيرتس، فيما هنأ رئيس الليكود نتنياهو الجيش بنجاح العملية العسكرية             

  . ة انتخابات تنبعث من العمليةزهافا غلئون من ميرتس، من جهتها، ان رائح
  15/3/2006السفير 

  
  بعملية أريحاالساسة االسرائيليون يرحبون  .23

 إن ما قامت به اسرائيل اليوم كان عليها ان تنفذه قبل اربـع سـنوات،                :قال المتطرف اليميني افيغدور ليبرمان    
ه العملية تعيد السرائيل جزءا     وشاركه في هذا الموقف عضو الكنيست المتطرف، بيني ايلون، الذي زعم ان هذ            

أما االرهابي باروخ مازل فقد قال ان على الحكومة ان تفجر السجن             .من هيبتها التي تم دوسها بعد قتل زئيفي       
  .في اريحا بدال من محاصرته واعتقال من فيه

  15/3/2006الغد األردنية 
  

  حالة تأهب عليا في إسرائيل في أعقاب عملية أريحا  .24
ة اعتقال سعدات ورفاقه، أعلنت الشرطة اإلسرائيلية حالة تأهب عليا، درجة واحدة أقـل مـن                في أعقاب عملي  
وجاء أن وجهت التعليمات للشرطة بوضع قواتها في حالة تأهب تالئـم مـستوى نـشاطات                 .الدرجة القصوى 

تنفيذ عمليـات رداً    عملياتية، وزيادة قواتها في التجمعات السكانية وفي أماكن الترفيه واإلستجمام، وذلك خشية             
وكان قد قرر قسم العمليات في الشرطة مساء أمس، تعزيـز الحراسـة حـول الممثليـات                  .على عملية أريحا  

األجنبية خاصة البريطانية واألميركية في ضوء تهديد الجبهة الشعبية وفصائل المقاومة الفلسطينية بالرد علـى               
أن أولمرت، قد تحدث مع موفاز وحالوتس، وطلب مـنهم          كما جاء    . األميركي مع إسرائيل   -التآمر البريطاني 

  !إبقاء الجيش في حالة تأهب عليا
  15/3/2006 48عرب 

  
  التجمع الوطني الديموقراطي يتظاهر ضد العدوان على سجن اريحا  .25

 العديد من التظاهرات على مفارق الطرق في مختلف أنحـاء           الثالثاءنظم التجمع الوطني الديموقراطي، مساء      
د احتجاجاً وإستنكاراً للهجوم الذي نفذته قوات اإلحتالل على سجن أريحا وتضامناً مـع المناضـل احمـد                  البال

ط العدوان اإلسرائيلي علـى معتقلـي       وورفع المتظاهرون الشعارات التي تنادي بـسق      .سعدات ورفاقه العزل  
شارك نشطاء مـن التجمـع      وفي شفاعمرو   . سجن أريحا والهجوم الصهيوني على السجناء الفلسطينيين العزل       

ومن ناحيته نـدد عـوض       .والجبهة في تظاهرة رفع شعارات امام دار البلدية احتجاجا على اجتياح سجن رفح            
عبد الفتاح سكرتير عام حزب التجمع بالعدوان على المعتقلين الفلسطينيين وإعتبر أن ما تنفذه إسـرائيل هـو                  
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البريطاني على الشعب الفلسطيني والتواطؤ مع هذه الجريمة،         –كما ندد بالتأمر األمريكي   . جرائم حرب حقيقية  
  .واستهجن التواطؤ والصمت العربي وحذر من مغبة المس بحياة سعدات ورفاقه

  14/3/2006 48عرب 
  

  كديما تقوم بحملتها االنتخابية في أريحا : كتلة السالم .26
يما وقائده اولمرت، يقوم بحملته االنتخابية في       قال بيان صادر عن كتلة السالم اإلسرائيلية، إّن كاد        : ياسر العقبي 

وأضاف البيان أن هدف الحزب هو جـر         .أريحا، ويشارك فيها مئات جنود الجيش واسرى فلسطينيين كممثلين        
مصوتي اليمين المتطرف، ويؤكد أن هذا الحزب هو حزب متهّور وغير مسؤول ويشكل خطرا على مـستقبل                 

ووجه البيان انتقادا شديد اللهجة لحكومتي الواليات المتحدة وبريطانيا، اللتان           .ةإسرائيل، في حالة تسليمه القياد    
  . بتعاونهما مع إسرائيل، افقدتا نفسيهما أية امكانية وساطة مستقبلية بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
  14/3/2006 48عرب 

  
  تظاهرة في تل ابيب تنديدا باختطاف سعدات واخرى مضادة لها  .27

 امام مبنى وزارة االمن في تل ابيب تنديدا باختطاف احمـد            الثالثاءشرات نشطاء اليسار االسرائيليين     تظاهر ع 
  .سعدات، فيما تتظاهر مقابلهم حفنة من نشطاء حركة كهانا مؤيدة لالجتياح االسرائيلي وعملية االختطاف

  14/3/2006 48عرب 
  

  اسرائيل تطالب رعاياها بالخروج فورا من مصر واألردن  .28
نشر ما يسمى مقر مكافحة االرهاب االسرائيلي، بيانا اوصى فيه كافة الرعايا االسرائيليين باالمتناع عن زيارة                

وتدعي ان هذا البيان يـأتي فـي        . مصر واألردن، وخروج من يتواجد من االسرائيليين في هذين البلدين فورا          
ل زياراتهم الى االردن ومصر واقطار اخـرى        اعقاب تلقي انذارات خطيرة حول نوايا المس باالسرائيليين خال        

وويوصي هذا الطاقم رعايا اسرائيل باالمتناع عن زيـارة عـشرات           . خالل اجازات االعياد االسرئايلية المقبلة    
  . الدول، بينها الكثير من الدول العربية التي ال تربطها باسرائيل اي عالقات دبلوماسية او زيارات متبادلة

  14/3/2006 48عرب 
  

  لوزير خارجية قطر  إسرائيل تنفي زيارة سرية  .29
 نفت مصادر سياسية إسرائيلية ما قاله رئيس فتح في المجلس التشريعي عزام األحمد عن زيارة سرية                 :أ.ب.د

  . قام بها وزير خارجية قطر إلى إسرائيل أخيراً في محاولة للتوسط بين حماس وإسرائيل
 15/3/2006البيان 

 
  في فلسطيني من العودة إلى قراهم في غور األردنإسرائيل تمنع نحو أل .30

 كشفت هآرتس أن إسرائيل تمنع أكثر من ألفي فلسطيني من العودة إلى قراهم في غور األردن :الناصرة
واضافت ان لدى اإلدارة المدنية . للحؤول دون قيامهم بالمطالبة باستعادة أراضيهم التي اقيمت عليها مستوطنات

، وان اإلدارة تتذرع بحجج 67ئمة بأسماء الفي فلسطيني نزحوا عن قراهم بعد احتاللها في جيش االحتالل قا
 تحظر 2000وتابعت الصحيفة أنه منذ اندالع االنتفاضة عام . أمنية لدى رفضها طلبات هؤالء الفلسطينيين

إسرائيل وأشار مراسل الصحيفة عكيفا إلدار الى أن  .إسرائيل على جميع أصحاب األراضي دخول قراهم
. اعتادت على استخدام أراضي الفلسطينيين الغائبين، بشكل يتنافى والقانون المعمول به في األراضي المحتلة



 

 12

وأضاف ان المستشار القضائي في منطقة الضفة سبق أن حذر من أن طرح هذه المسألة أمام محكمة إسرائيلية 
وزاد ان الجمعيات االستيطانية لم . لى الخطرقد يعرض كل األراضي المقامة عليها المستوطنات في الغور ا

وطبقاً لتقرير مراقب الدولة في إسرائيل  .تبلغ مالكي البيوت بحقيقة أن األرض المقامة عليها منازلهم مسلوبة
الذي اعتمد مصادر عسكرية، فإن الحديث يدور عن آالف الدونمات من األراضي الفلسطينية في الغور، 

سكرات للجيش، خالفاً للقانون الذي يلزم بإبقاء أراضي الغائبين تحت مسؤولية القّيم استخدم بعضها إلقامة مع
  .على أمالك الغائبين

  15/3/2006الحياة 
  

  السجن لنائبة ليكودية اشترت أصواتاً  .31
 أفادت مصادر قضائية أن محكمة في تل أبيب أصدرت أمس حكماً بالسجن ثمانية أشهر مـع النفـاذ                   :أ ف ب  

 أيضاً بالـسجن عـشرة      يهاوحكم عل . على نعومي بلومينتال النائبة من الليكود بعد إدانتها بتهمة شراء أصوات          
. 2002قـضية إلـى عـام       وتعود هذه ال  .  ألف دوالر  12أشهر مع وقف التنفيذ فضالً عن غرامة مالية قدرها          

 عضواً في اللجنة المركزية لليكود لضمان دعمهم خـالل االنتخابـات            15وكانت سددت فاتورة فندق فخم عن       
  . التمهيدية التي تهدف إلى تحديد الئحة مرشحي الحزب إلى االنتخابات

  15/3/2006البيان 
 

  ارج المخيمات السالح خنزع يتفقون على  اللبنانيونالمتحاورون .32
  أنهى المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني اللبناني جلستهم الوحيدة التي عقدوها أمس، باالتفاق على                :وتبير

أن : ثم عقد نبيه بـري مـؤتمراً صـحافياً أعلـن خاللـه      جملة بنود، في مقدمها، تعليق أعمال الحوار مؤقتاً،       
حريـري، ومتفرعاتهـا، وتـم اقـرار        المتحاورين أقروا باالجماع موضوع الحقيقة في جريمة اغتيال رفيق ال         

حث الحكومة  : وفي الموضوع الفلسطيني  . موضوع لجنة التحقيق والمحكمة الدولية وتوسيع مهام لجنة التحقيق        
على متابعة جهودها في متابعة المسائل الحياتية واالقتصادية واالنسانية، وحل قضية السالح الفلسطيني خـارج           

لمخيمات، مع التأكيد على مسؤولية والتزام الدولة في حماية المخيمات من            أشهر، ثم داخل ا    6المخيمات خالل   
  . أي اعتداء، وعلى رفض التوطين وتأكيد حق الفلسطينيين في العودة

 عدم جعـل سـوريا      -1:  السورية اوضح بري انه اتفق المجتمعون على       -وحول موضوع العالقات اللبنانية     
صدر تهديد ألمن سوريا وتأمين سالمة مواطنيهما وضـبط الحـدود           مصدر تهديد ألمن لبنان او جعل لبنان م       

 اقامة عالقات ودية مبنية على الثقة تتجسد        -2. بينهما بين الجانبين ودعوة الحكومة التخاذ االجراءات المناسبة       
 تفعيل ودعـم اللجنـة المـشتركة إلنهـاء ملـف      -3. في اقرب وقت بإقامة عالقات دبلوماسية وانشاء سفارة      

فـي موضـوع رئاسـة    و. اجمع المتحاورون علـى لبنانيتهـا  : وفي اطار مزارع شبعا. ودين في البلدين  المفق
وبقي موضـوع سـالح   . الجمهورية أجمع المتحاورون على وجوب استمرار المناقشة اليجاد حل ألزمة الحكم 

  .المقاومة قيد النقاش باالضافة الى مواضيع اخرى
 اجواء مؤتمر الحوار، ان المقررات التي أعلنت لم تـربط بـين             من جهة اخرى، الحظت مصادر مطلعة على      

سالح المقاومة وقضية مزارع شبعا بل ربطت الحلول لسالح المقاومة في اطار التوصل الى استراتيجية للدفاع                
  .كما ان المقررات، وفق المصادر، لم تلحظ أي ربط بين مسألتي السالح الفلسطيني وسالح المقاومة. عن لبنان

  15/3/2006ليج اإلماراتية الخ
  

  اختطاف سعدات بموافقة أمريكية .33
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اكد مسؤول فلسطيني كبير ان االدارة االمريكية ابلغت الجانـب الفلـسطيني انهـا ال               :   عبدالقادر فارس  :غزة
وقال المسؤول الذي طلب    . تعارض الهجوم االسرائيلي الذي نفذ على سجن اريحا وانتهى باعتقال احمد سعدات           

ف عن اسمه ابلغ االميركيون انهم يتحفظون على مسألة التعرض لحياة المعتقلين ويفـضلون خيـار                عدم الكش 
   .اعادة اعتقالهم ونقلهم الى معتقالت اسرائيلية

 15/3/2006عكاظ 
  

   األمنيةبالمخاوفلندن تبرر انسحاب المراقبين  .34
يطانيين المكلفين باإلشراف على    برر وزير الخارجية البريطاني امس قرار لندن سحب الحراس البر         : ب  .ف.أ

وأعلن أن بريطانيا والواليات المتحدة ابلغـت مـرارا         . سجن اريحا قبل شن الجيش االسرائيلي عملية القتحامه       
لسوء الحظ لم يطرأ تحـسن، وبعثنـا بالتـالي رسـالة            : وقال. السلطة الفلسطينية بمخاوفها بشأن أمن مراقبينا     

  .2006آذار /مود عباس في الثامن من مارسمشتركة بريطانية  أمريكية الى مح
  15/3/2006الخليج اإلماراتية 

  لسعداتاعتقالامريكا تدعو لضبط النفس ازاء  .35
دعت الواليات المتحدة االسرائيليين والفلسطينيين الي الهدوء وضبط النفس بعدما اقتحمت : جاكرتا ـ رويترز 

لخارجية نريد ان يتم التوصل الي حـل لهـذا االمـر             وقال المتحدث باسم ا    .قوات اسرائيلية امس سجن اريحا    
وقال المتحدث انـه     . سريعا وسلميا بقدر االمكان، مضيفا ان المراقبين البريطانيين سحبوا خوفا علي سالمتهم           

  . سالمة المراقبين االمريكيين والبريطانيين في سجن اريحاىسبق ابالغ الفلسطينيين مرارا بالقلق عل
 15/3/2006القدس العربي 

  
   األمنلمجلساجتماع طارئ  .36

يعقد مجلس االمن الدولي اجتماعا غير رسمي حول الشرق االوسط          :  عبدالقادر فارس  ،عواصم، الوكاالت غزة،
واوضح المصدر ان االجتماع لم يكـن  . اثر العملية االسرائيلية واقتحام سجن اريحا، كما افاد مصدر دبلوماسي 

  .مدرجا ضمن البرنامج االساسي للمجلس
 15/3/2006عكاظ 

  
  اقتحام سجن أريحا ويصفه باألحمقالفالحات يدين .37

أدان المراقب العام لإلخوان المسلمين في األردن العنجهيةَ الصهيونيةَ، والمتمثلة أخيرا في : حبيب أبو محفوظ
تلك التي كما طالب الفالحات الحكوماِت العربيةَ وخصوصا  .اقتحام سجن أريحا واصفًا ذلك بأنه عمٌل أحمق

ودعا األمةَ كلها لتحمل  .تقيم عالقاٍت دبلوماسيةً مع الكيان بأن تقوم بواجبها تجاه هذه القرصنة وهذا االستهتار
  .مسئولياتها تجاه فلسطين والعراق وحشد قواها دفاعا عن قضاياها العامة

 14/3/2006اخوان أون الين 
  

  ا  سجن أريحاقتحام بشدة اندين والحريري يحزب اهللا  .38
على إقتحام سجن    إقدام قوات االحتالل بالتواطؤ مع الحراس االميركيين والبريطانيين          ، في بيان  ادان حزب اهللا  

العـدوان  وقال سعد الحريـري ان      . عمل إرهابي بامتياز يدل على همجية االحتالل وعدوانيته       أريحا وقال انه    
دة الفلسطينية فقط وانما يكشف بوضوح حقيقة نوايـا         االسرائيلي المتجدد على مدينة اريحا ال يمثل انتهاكا للسيا        
  .اسرائيل التي ترفض االلتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية
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  15/3/2006السفير 
  

   اإلسرائيليالعدوانموسى يدين عمرو .39
تساءل عمرو موسى عن معنى انسحاب المراقبين الدوليين قبل بدء العملية، األمر الذي يثيـر           :مسعود الحناوي 

وذكر موسى أن الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ تلك التطـورات            .مال التنسيق تمهيدا لهذا العدوان الواضح     احت
وطالب المجتمـع الـدولي،      .وشدد على توجهات السياسة االسرائيلية في القضاء على أي فرصة مقبلة للسالم           

ا في اعتباريهما عـضويتيهما فـي       خصوصا الواليات المتحدة وبريطانيا، باالضطالع بمسؤولياتهما وأن تضع       
  .اللجنة الرباعية، التي ال يبدو أن لها دورا ايجابيا في حماية فرص أي تسوية سلمية للنزاع العربي  االسرائيلي

  15/3/2006األهرام المصرية 
  

   جريمة أريحايدين  الخليجيمجلس التعاون .40
 بأنه عملية   هية، أمس، اقتحام سجن أريحا، ووصفت     دانت األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العرب       : وام  

  .بربرية تكرس االحتالل وتفرض سياسة األمر الواقع بقوة السالح على حساب الشعب الفلسطيني األعزل
  15/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
   تطالب بفتح التبرعات الشعبية للفلسطينييناإلسالميةالقوى السياسية  .41
 ان القوى   ،   ، في بيان حول الزيارة المرتقبة لوفد السلطة الفلسطينية          في الكويت  مية القوى السياسية االسال   قالت

تدعو الحكومة ومجلس االمة الى القيام بما هـو         والسياسية ترحب بزيارة الوفد الفلسطيني برئاسة خالد مشعل،         
واقترحت القوى آليـة     .مطلوب تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة دعم خيار الشعب الفلسطيني بقيادته الجديدة          

  :عمل في بيانها تخدم القضية الفلسطينية تتمثل في اآلتي من النقاط
  .التزام الحكومة الكويتية بحصتها المقررة في جامعة الدول العربية

  .دعم االقتصاد الفلسطيني واالسهام الفعال في بناء البنية التحتية وتقديم المنح والقروض الميسرة
  .ت الشعبية وتنظيمها بواسطة الهيئات الخيرية االهليةفتح المجال للتبرعا

  .تشجيع الراغبين في بناء مشاريع خيرية نفعية على اقامتها داخل االراضي الفلسطينية
  .دعم اسر الشهداء والجرحى وتقديم الرعاية الطبية الالزمة للمصابين وتقديم العون لمن دمرت بيوتهم

  .سطيني من خالل المؤتمرات الدوليةالمناداة بالحق المشروع للشعب الفل
  .كشف الخلط المتعمد بين المقاومة واالرهاب ودحض االفتراء على الشعب الفلسطيني وقيادته الجديدة

  .السماح باقامة المؤتمرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني
مة، والتجمع االسالمي   ووقع على البيان كل من الحركة السلفية، والتحالف االسالمي الوطني، وتجمع ثوابت اال            

  .السلفي، وحزب االمة، وحركة العدالة والتنمية
  15/3/2006القبس الكويتية 

  
  جهود سورية روسية لتليين موقف حماس  .42

أعلن وزيرا الخارجية الروسي والسوري أمس في موسكو انهما سيبذالن قصارى جهودهما لدفع حركة حماس               
وقال الفروف ان روسيا وسوريا تقومان بكل مـا فـي            . ح المسلح الى االعتراف بإسرائيل والتخلي عن الكفا     

  . وسعهما وستستمران في ذلك لدفع حماس الى احترام االلتزامات التي حددتها االسرة الدولية
  15/3/2006البيان 

  



 

 15

   بعد لقائه عباسشوسيل يبدي حزماً إزاء حماس .43
 مشيداً بسياسته ,حاد اي ضغوط على محمود عباسنفى المستشار النمسوي ممارسة االت:  علياء األتاسي–فيينا 

وأكد استمرار الحكومات األوروبية بتقديم دعمها للشعب الفلسطيني طالما حصلت . وإدارته للشؤون الفلسطينية
على ما وصفه بالضمانات لنبذ حماس لسياسة العنف واعترافها بحق إسرائيل في الوجود مع االلتزام بتطبيق 

ال احد يتوقع منا ان نمول أن , أضاف قائالو.  المبرمة معها كشروط أساسية للتعامل معهااالتفاقيات الدولية
 عن خشيته من أن يؤدي تمسك حماس بمواقفها عباسأعرب أما من جهته فقد . االرهاب او ندعم المتطرفين

 وصرح بأن السلطة . مع المطالب األوروبيةفتحإلى عزلة المجتمع الفلسطيني دولياً، الفتاً إلى تطابق موقف 
الحالية والمستقبلية تعتمدان سياسة موحدة تستند على قانون واحد يدافع عنها سالح واحد أساسها نظام برلماني 

وتحدث عن الظروف الحرجة التي يعيشها الشعب الفلسطيني موضحاً أن معالجة ذلك إنما تتطلب . ديموقراطي
لتطرف والتشدد، مكرراً التزام السلطة باالتفاقات الدولية مع سياسة تقوم على االعتدال وبناء الجسور وليس ا

  .اسرائيل
  15/3/2006الحياة 

  
  عزل حماس تؤدي إلى تصعيد الوضعالفروف يصرح بأن محاوالت  .44

صرح وزير الخارجية الروسي بأن محاوالت عزل حركة حماس ليست مجدية وتؤدي إلى تصعيد الوضع في                
خنق المالي لحكومة حماس الذي ستضطر الحكومة الجديـدة بنتيجتـه إلـى             وقال إن ال   .منطقة الشرق األوسط  
وأضـاف الفـروف قولـه أن        .وسوف تتطور األحداث على األغلب وفق سيناريو آخر       . االستقالة أقل احتماال  

وإما أن يتغلب في حماس من يفـضل        . انتخابات جديدة ستجري حينذاك بالطبع لكن حماس ستفوز بفارق أكبر         
وأشار في الوقت    .وحينذاك ستبدأ الفوضى في األراضي الفلسطينية     . ى مبادئه المتطرفة الراديكالية   المحافظة عل 

ولن أتكهـن بمـا     ،  نفسه إلى أن قيادة حماس ترد منها إشارات إيجابية بصدد استعدادها لقبول خارطة الطريق             
وقـال   . باعي لكنها تفكر بـذلك    ستفعله حماس من الناحية التكتيكية في جميع المسارات المقترحة في بيان الر           

الفروف إن على حماس أن تؤيد المبادرة العربية السلمية التي تقضي مثـل خارطـة الطريـق بـاالعتراف                   
  .وأعتقد بأننا سنرى خالل األسبوعين القادمين خطوات ما عملية في هذه االتجاهات. بإسرائيل

  15/3/2006وكالة األنباء الروسية نوفوستي 
 

   كل عنايةالمخيماتإليالء : النقبعبد األمير  .45
دعا نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي عبد األمير قبالن الى ايالء المخيمات الفلسطينية كل اهتمام، وتأمين                

وكان قبالن يتحدث خالل لقائه وفداً من منظمة التحريـر           . المتطلبات الصحية والمعيشية واالجتماعية ألبنائها    
  . اسة خالد عارف، وجرى التباحث في التطورات في المنطقة واألوضاع في فلسطينالفلسطينية في لبنان برئ

  15/3/2006السفير 
  

   يقر مساعدة السلطة الفلسطينيةبالدوحةالمؤتمر العالمي لالتصاالت  .46
أقر المؤتمر العالمي الرابع لتنمية االتصاالت في الدوحة، امس تقديم مـساعدات للـسلطة   : أ. ب. الدوحة ـ د 

طينية في مجال االتصاالت، وكان مشروع القرار العربي بتقديم مساعدات فنية للسلطة الفلـسطينية فـي                الفلس
ورغم االعتراضات من جانـب وفـود الواليـات المتحـدة     . مجال االتصاالت قد أثار جدال كبيرا في المؤتمر   

رفعها لمنح فرصة للتـشاور     وإسرائيل واستراليا على مشروع القرار إال أنه اقر بعد اضطرار رئاسة الجلسة ل            
وجرى في االجتماع التوصل إلى توافق في االراء فـي فتـرة االسـتراحة              . بين االطراف حول صيغة القرار    

  .وأجيز القرار مع تحفظ الدول الثالث
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  15/3/2006الشرق األوسط 
  

  صوالغ يستقبل القائم باالعمال الفلسطيني .47
 واالخوة والروابط المشتركة بين العراق وفلسطين، وأهمية العمل         اكد وزير الداخلية العراقي على متانة العالقة      

على تعزيز هذه الروابط ، مشيرا الى المكانة الكبيرة التي يكنها العراقيون حكومـة وشـعبا ألبنـاء الـشعب                    
 وقال صوالغ خالل استقباله القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين في العراق، امس، ان اي اعتداء يقع               . الفلسطيني

  .على اي من الفلسطينيين في العراق هو اعتداء على العراقيين، مبينا انه لن يسمح بذلك على االطالق
  15/3/2006الشرق األوسط 

  
 القصة الكاملة لتراجع كندا عن دعم الشعب الفلسطيني .48

ت بعد ساعات قليلة من أعالن وزير خارجية كندا الجديد بيتر ماكـاي أن بعـض المـساعدا                : جمـال زايـدة 
 بأن هذه المساعدات     -  يقصد روسيا   - الكندية للشعب الفلسطيني سوف تستمر في ضوء تأكيدات من طرف ثالث          

 تراجع عن موقفه بأصدار بيـان        .'  االرهاب  ' لن توجه الي االغراض العسكرية او لقيام حماس بتمويل عمليات         
 مراجعة وسوف تخـضع لـشروط وضـعها         يؤكد فيه ان المساعدات الكندية للسلطة الفلسطينية ما زالت محل         

   . رئيس الوزراء ستيفن هاربر
وحاول وزير الخارجية الكندي ان يبرر موقفه بقوله ان كندا تقدم حاليا مساعدات انسانية في المنطقة من خالل                  
االمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ورغما عن ذلك فإن تمويل هذه البرامج في طور المراجعة حاليا فـي                  

   . ضوء تطور الموقف الحالي واتجاهات الحكومة الفلسطينية الجديدة
وكان رئيس الوزراء الكندي قد طالب الحكومة الفلسطينية الجديدة بنبذ العنف واالعتراف بأسرائيل وااللتـزام               
باالتفاقيات السابقة في إطار خريطة الطريق ورحب وزير خارجية كندا بتصريحات وزير الخارجية الروسـي               

يرجي الفروف التي قال فيها ان حماس التزمت في موسكو بالمراقبة الدولية لبرامج المساعدات للتأكد من ان                 س
 وأشار الي ان المراقبة الدوليـة سـوف تـضمن     . اموال المساعدات لن يتم استخدامها في االغراض العسكرية   

   . وصول المساعدات الدولية الي الشعب الفلسطيني
مد بدرجة أساسية علي الموقف الرباعي الذي اتخذته الواليات المتحدة وروسـيا واالتحـاد              الموقف الكندي اعت  

االوروبي واالمم المتحدة والذي تمثل بدرجة أساسية في نبذ العنف واالعتراف بأسرائيل وااللتزام باالتفاقيـات               
 بعناية في ظـل حكومـة       السابق ابرامها بما فيها خريطة الطريق وهو الموقف الذي كان علي كندا ان تدرسه             

   . المحافظين الجديدة
ويبدو ان اللوبي الداعم السرائيل في السياسة الكندية قد استعد لهذه اللحظة خالل الحملة االنتخابيـة االخيـرة                  
فوفقا لما تم الكشف عنه مؤخرا في الصحف الكندية وبصفة خاصة في صحيفة جلوب اند ميل، فقد انفرد ثالثة                   

 رئيس الوزراء الحـالي وهـم        -  يناير الماضي بزعيم حزب المحافظين ستيفن هاربر        2 يوممن زعماء اليهود    
مارك جولد رئيس اللجنة الكندية االسرائيلية وايد مورجان رئيس الكونجرس اليهودي الكندي وفيكتور جولدبلوم              

الـي الـسلطة    الرئيس التنفيذي للكونجرس وسألوه عما سيكون موقف حكومة هاربر في حالة وصول حماس              
خالل االنتخابات فرد هاربر علي زعماء اليهود بقوله انه تم دفع الحكومة الفيدرالية الي وضع حمـاس علـي                   
قائمة المنظمات االرهابية واشار الي ان اسئلتهم افتراضية وانه لن يكون هناك حوار مع مرشحي حماس ابـان      

سيس مؤسسات ديمقراطية غير متـوائمين وقـال ان          واضاف أن المدافعين عن االرهاب وتأ       , فترة االنتخابات 
منظمة التحرير الفلسطينية دافعت عما سماه االرهاب اال انها ابتعدت عن هذا الموقف تماما واضـاف أنـه اذا                   
المؤسسات الملتزمة باالرهاب اصبحت تلعب دورا في الدولة الفلسطينية سواء تم انتخابها ام ال فإن هـذا يعـد                   

   . يق الي الديمقراطية لم يذهب بعيدامؤشرا علي ان الطر
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 اسئلة افتراضية اعقبها نجاح المحـافظين        . ورد عليه احد الزعماء اليهود بقوله إنه يعتقد انه اجاب بشكل كامل           
في االنتخابات الكندية وبعدهم بيومين فازت حماس في االنتخابات ثم جاء وزير الخارجية الروسي في زيـارة                 

ماعات عقدها مع حماس في موسكو وخالل مؤتمر صحفي قال وزير خارجية كندا كالما              لكندا مباشرة بعد اجت   
مشجعا عن المساعدات الكندية لحماس في ضؤء الضمانات الروسية اال ان المكالمات مـن زعمـاء اليهـود                  

خط متشدد  واللوبي المؤيد السرائيل انهالت علي وزارة الخارجية مما دفعها الي تغيير موقفها المعتدل وانتهاج               
ازاء حماس مما دفع حسين العمري رئيس المجلس الوطني للعالقات الكندية العربية الي تذكير الجميع بحقيقـة                 
ان السلطة الفلسطينية قد اعترفت بأسرائيل وان كندا دعمت االنتخابات الفلسطينية وبمجرد ظهور النتائج بدأت               

ان المساعدات الكندية تذهب من خالل المنظمـات        في فرض شروط علي الشعب الفلسطيني وقال في مقال له           
الدولية الي المساعدات االنسانية واعادة تأهيل السكان الفلسطينين وتساءل هل لم تعد كندا تدعم هذة االهـداف                 

   !! االنسانية
  15/3/2006األهرام المصرية 

   
  الى الدولةطريقهاتعثر حماس في  .49

 وضاح شرارة      
فالكتل النيابية المدعوة الى المشاركة في الحكومة، أو . نية، الحكومة العتيدة والمتوقعةيتعثر تأليف اسماعيل ه

وتتعلل . والقليلة العدد، يتردد معظمها في استجابة الدعوة) وأولها كتلة فتح(في مساندتها وتأييدها، الكبيرة منها 
 حماس السياسي تالياً، وإما بجهلها الكتل إما بغموض جواب اسماعيل هنية عن كتاب التكليف الرئاسي، وتخبط

واألرجح ان الكتل، ). وما يعود منها الى اختيار الوزراء، ونوع الوزارة(خطة الحركة اإلسالمية اإلجرائية 
واألحزاب أو المنظمات التي تنوب عنها، شأن القوى اإلقليمية والدولية، تترقب إقدام حماس على حسم 

بكيان الدولة أو ) العسكرية واألمنية واالجتماعية(المنظمة السياسية واألهلية خياراتها الكبيرة، وأولها عالقة 
 .السلطة

 عالقة حماسفإما تقبل حركة . وهذه، أي الدولة، هيئات عامة، والتزامات تاريخية وقانونية، وإدارة وأجهزة
تعاقب والحياد أو االستقالل بحسب مبادئ االستمرار وال) وليس على االستيالء عليها(بالدولة تقوم على إدارتها 

، وإما تسعى الحركة إلى االستيالء على الدولة، وضمها )أي استقالل الدولة عن القوة السياسية التي تسوسها(
ويترتب على هذا انقطاع الحركة، أو الحزب الجديد، من تاريخ . الى سيطرتها، وإنفاذ سياستها وطاقمها فيها

وبين الخيارين ربما سياسة ثالثة مهجنة، تأمل . رافها وقوانينها وعهودهاالدولة السابق، ومن تقاليدها وأع
وعليها، قبل انتهاج الطريق الثالثة والمفترضة هذه، العثور عليها، وصوغها على نحو . حماس في انتهاجها

) دوليةومن ورائها القوى اإلقليمية وال(ظاهر ومرئي، وإقناع القوى السياسية واألهلية الفلسطينية األخرى 
 ).أو قابليتها للحياة(بحقيقتها و حيويتها 

المتحدر من إعالن الجزائر أو إعالن (ويدعو أول الغيث، وهو التردد في قبول القانون األساسي الفلسطيني 
وهي العثور على نهج ثالث ال يحمل خلفاء . ، الى التشكك في خطوة الحركة األولى)1988االستقالل في 

 بعهود السلطة – من طرف اللسان، جزئياً، وعملياً وإجرائياً، جزئياً كذلك -ى اإلقرار الشيخ احمد ياسين عل
وبعض العهود يعود الى مفاوضات أوسلو ونتائجها، وبعضها اآلخر يعود الى مفاوضات طابا . الفلسطينية

وهي تزكي مثل هذا . افإذا هي أقرت بالعهود هذه فُهم إقرارها انقالباً على المقاومة ونهجه. والقاهرة ودايتون
وأرست معارضتها السياسية واالعتقادية على التنديد بهذا االنقالب الذي صورت سياسة فتح، أو . الفهم

 .  سياساتها، به، ووصمت به خط فتح
وإذا هي امتنعت من اإلقرار هذا، اضطرت الى البقاء خارج جسم السلطة، وخارج هيئاتها وإداراتها وأجهزتها 

نتخبت حماس، إذا حمل فوزها في االنتخابات على محمل الجد السياسي و الديموقراطي، لتتولى وا. وشبكاتها
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وتحكم الحكومة في . ويتمثل الشطر هذا بالحكومة. الشطر من السلطة الذي توليه إياها االنتخابات التشريعية
 الفلسطينية وفي المهاجر إطار الهيكل القانوني األساس الذي ينظم الكيان السياسي الفلسطيني، على األرض

وكان على حماس، وال يزال عليها ان تغالب نازعاً قوياً الى التنصل من شطر السلطة الذي عاد . والمالجئ
والغير هذا كان . إليها جراء االنتخابات، وتوكيل غيرها به، على ما عزمت في األيام األولى غداة انتصارها

 .رقينتارة التكنوقراط، وتارة أخرى حلفاء متف
وخطوات الحكم األولى، . وهو أقرب الى التماسك من نازع التوكيل والتنصل. ولكن نازع الحكم كان األقوى

في المجلس التشريعي، أظهرت تجاذباً حاداً قد يكون بعضه ثمرة تربص فتح، ونوابها وسلطتها، بالحزب 
في جلسته األخيرة، وهي تتناول المجلس فإلغاء اإلجراءات التي اقترع عليها المجلس السابق . الحاكم الجديد

الدستوري وهيئة الرقابة على الموظفين وأسالكهم، لم يسلك طريق اإلبطال البطيئة والمعقدة، وهي اإلحالة على 
فاستسهلت الكتلة الكبيرة اإللغاء من طريق التصويت، وردت على انتهاك . اللجنة القانونية في المجلس
 .سي قد يكون اشد وطأةمفترض، قانوني، بانتهاك سيا

فنواب حماس، على ما يحسبون وعلى ما أعلنت حماس وعملت طويالً، ال يشكون في ان انتخابهم إنما هو 
وإعالن هنية عن دائرة تأصيل شرعي يزمع إنشاءها وضمها الى دوائر (تكليف سياسي و شرعي غير مقيد 

 نائباً برهان على هذا التكليف، وسعته 73 وهم يرون فوزهم بـ). رئاسة الوزراء، قرينة مبكرة على هذا
على زعمهم هذا، وعلى تأويلهم ) على خالف الجمهور الفلسطيني؟(وربما يماشيهم الجمهور العربي . وإطالقه

وهي نسبة .  في المئة من جملة المقترعين45 – 43فهم يغفلون عن ان ناخبيهم ليسوا إال نحو . الديموقراطية
وانتهى األمر حتى بالشيوعيين، في ايام . و ليس صاحبها، القيام بانقالب دستوريال تخول الفائز بها، وه
، ونذر الحرب األهلية بالبرتغال، 1973غداة انهيار حكم سلفادور أليندي بتشيلي، في (عزهم، الى فهم األمر 

، ان 1976ت  في المئة، في انتخابا37، أعلن أمين عام الحزب الشيوعي اإليطالي الحائز 1975 – 1974في 
 ). في المئة من األصوات ليست تفويضاً باالشتراكية، وال بالخروج من حلف شمال األطلسي51

وإلى هذا، فالناخبون الفلسطينيون الذين أولوا حماس كتلة نيابية راجحة، سبق لهم ان اقترعوا لمحمود عباس 
سالمية منافسة عباس، وهو لم يتستر على ولم تشأ المنظمة اإل. رئيساً في انتخابات ال يطعن أحد في قانونيتها

 .نهجه، وال على سياسته المزمعة
فإما ان .  شهرا15ًفعلى هذا، انتخب الفلسطينيون سياستين متباينتين، يبلغ تباينهما حد االختالف، في غضون 

، وإما انهم )وإلى هذا يذهب خصوم النظام االنتخابي والديموقراطية عموماً(الناخبين يناقضون أنفسهم بأنفسهم 
وشرط األخذ بالتأويل األخير أال . يدعون الحزبين اللذين اقترعوا لهما الى التوفيق بين سياستيهما ونهجيهما

على كتلة واحدة ومتجانسة تشتمل على الشطور كلها، وأال يحمل االنتصار االنتخابي ) الدولة(تحمل السلطة 
ديموقراطية فوق ما يراعيها المذهب الكتلوي واالستيالئي الذي وهذا يراعي ال. على االستيالء والتكليف المطلق

 .تأخذ به، على ما يبدو، مجتمعات عربية أهلية
وال يعفى المجتمع الفلسطيني، إذا هو لم يحمل عل جماعات وكتل أهلية وعصبية، من المسؤولية عن تعثر 

ولكنه بدا، بحسب استطالعات رأي . فهو كان اقترع لها، في نسبة أقل، في انتخابات بلدية سابقة. حماس
 .كثيرة، موالياً لها على نهجها االنتحاري، على معنيي النسبة والنعت، في اثناء انتفاضة األقصى

وترتب  .والحق ان المنظمة السياسية واألهلية والعسكرية اشتد عودها، و تمكنت، في اثناء السنوات الدامية هذه
، )وتواطؤ الجمهور العربي واإلسالمي(تواطؤ فتح قيادة وجمهوراً معها على اشتداد عودها وتمكينها، وعلى 

 .تسويغ انتهاز السياسة اإلسرائيلية الفرصة، وإنشاؤها جدار الفصل
تهافت الشريك الفلسطيني، اإلقليمي والدولي، ) ظهور حماس ومتابعة فتح لها على نهجها(وترتب على األمرين 

 فالسياسة اإلسرائيلية األحادية هي، على شطر أو وجه منها، وليدة .وضعف صدقيته، في الداخل والخارج
 .سياسة حماسية، ومواطأة عريضة عليها
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وربما يفيد التذكير بأن الذريعة التي أطلقت يد الجهاد الحماسي هي تفادي االقتتال األهلي الفلسطيني، أو اقتتال 
والسبب في . ية االنتخابي، اليوم، الى حرب اهليةوال يؤدي انتصار المنظمة اإلسالم. األخوة، على قول محلي

وهو كذلك فعالً شريطة التقيد بقيدي (ولكن نازع حماس الى حمل انتصارها الديموقراطي . هذا فلسطيني وأهلي
 –على فتوى باالستيالء على الدولة، وتحولها هي الى عصبية مستولية ) النسبة االنتخابية والشطر الوزاري

 يتهدد الكيان الفلسطيني بالتهافت، في احسن األحوال، وبالتناحر واالقتتال، في –غير شك على خطى فتح من 
فينبغي العثور . وال يستقيم تأويل انتخابات عامة وحرة وتعددية، على انها إرادة تهافت او إرادة تناحر. أرذلها

 .على تأويل آخر
  15/3/2006الحياة 

 
   الشرعياتحماس تحت سقف  .50

  هشام دبسي 
الحديث المتزايد عـن الحـق      . ف يمارسون السلطة بأسلوب جديد، يغادر نهج التنازالت السابقة منذ أوسلو          سو

بدأت حماس في التصدي    . االسالمي والعربي، والعمل على إعادة تموضع القضية الفلسطينية في هذين العالمين          
مسؤولي الفصائل العشرة في دمشق أن      وفي هذا السياق أبلغ خالد مشعل       . لمهمة قيادة النضال الفلسطيني برمته    

حماس لن تذهب إلى المجتمع الدولي لتقدم تنازالت سياسية كما كانت السلطة تفعل في السابق، بل ستقدم شـيئاً                   
  . آخر

إن التفويض الشعبي لحكومة السلطة الوطنية، على أهميته، ال يرقى إلى التفويض الشامل الـذي تحظـى بـه                   
إن الجـزء ال ينـوب      . ، وال يتيح لحركة حماس التحدث نيابة عن الشعب الفلسطيني         منظمة التحرير الفلسطينية  

كذلك فإن مؤسسة الرئاسة في السلطة الوطنية تتمتع بحقوق دستورية أقـوى مـن حقـوق رئاسـة                  . عن الكل 
ـ  . كما أن الحكومة والرئاسة معاً تندرجان تحت سقف منظمة التحرير، ولجنتها التنفيذية           . الحكومة سألة لكن الم

  . تذهب أيضاً في وجهتين
تتناول فرضية استعادة العمق العربي واإلسالمي، وإعادة تموضع القضية الفلسطينية، بما يخيل للمـرء   : األولى

أن العالمين العربي واالسالمي يفتقدان آلليات ونواظم عمل سياسية، ترسم مساراتهما، وعالقاتهمـا اإلقليميـة               
 شكَّلت سقف الموقف العربـي الـذي        2002لسالم العربية المقرة في قمة بيروت       والحال أن مبادرة ا   . والدولية

إلى ذلك فإن الشرعيتين العربية واالسالمية اللتين  تـسعى          . أيدته مقررات مؤتمر الدول اإلسالمية في الدوحة      
رير قد كسبت   وإذا كانت منظمة التح   . حماس لكسبها، هما شرعيتان مترابطتان بتناغم كبير مع الشرعية الدولية         

الشرعيات الثالث العربية واإلسالمية والدولية فإنما كان ذلك، على قاعدة تموضع الشرعية الفلسطينية في إطار               
  . منسجم مع الشرعيات الثالث

والمسألة هنا تقتضي التمييز الدقيق بين ممارسة السياسة بما هي سياسة وممارسة العالقات العامة مـع الـدول       
)Public (Relation .  إذ بإمكان خالد مشعل أن يذهب الى المجتمع الدولي، وال يعترف بالسياسة كما كانـت

فإذا كانت  . إال أن ذلك ال يعدو كونه عالقات عامة ال تنتج حلوالً لمشكالت الواقع المعقد             . السلطة السابقة تفعل  
  . ياسة مطالب الرباعيةموسكو قد استقبلت خالد مشعل على قاعدة عالقات عامة، إال أنها أسمعته في الس

وهنا لن يفيدنا القفز عن الشرعيات العربية واإلسالمية والدولية لنخاطب الجمـاهير، أو األمـة، أو الـضمير                  
ففي الوقت الذي تبذل المساعي لتأهيل حماس       . ألن السياسة وصناعة القرار شيء، والدعاية شيء آخر       . العالمي

عادة تموضعها، وتحولها من حركة اعتـراض تخاطـب الـشارع بكـل             فلسطينياً وعربياً ودولياً، بما يسمح بإ     
الشعارات االيديولوجية، إلى حركة سياسية مسؤولة داخل السلطة والمجتمع الفلسطيني، وفي نطاقها اإلقليمـي              

في هذا الوقت يسمعنا خالد مشعل كالماً يغفل فيه انجازات منظمة التحرير على غيـر   … وأمام المجتمع الدولي  
وكأن المطلوب هو العودة إلى المربع األول، حين راوحت القضية الفلـسطينية فـي سـتينات القـرن                  صعيد  
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إذ ال يمكن ألربعة وسبعين مقعداً أو أكثر في المجلس التشريعي الفلـسطيني، أن يعيـدوا صـياغة                  . الماضي
  . الشرعية الفلسطينية

فلسطينية إلى األمم المتحدة، استناداً إلى  شـرعية         تكمن في قراءة تجربة فتح، عندما وصلت بالمسألة ال        : الثانية
لكن كل ذلك لم يكن ليقدر له النجاح لوال تبني المجلس الوطني            . ثورية في مناخ عالم القطبين والحرب الباردة      

وهنا ال أعتقد أن حركة حماس ترى أنها مؤهلة لقيـادة مـن هـذا               . 1974الفلسطيني البرنامج المرحلي عام     
أما أن تحاول حماس التصدي بإسـم فلـسطين لقيـادة التيـار     . ن جرت مياه كثيرة، وتبدل الحالالطراز بعد أ  

اإلسالمي، معتمدة على نفوذ حركة اإلخوان المسلمين، فإن في ذلك أكثر من عقدة وتحد، ظهـرت بوادرهمـا                  
 بمـن هـم أكثـر       اخيراً على لسان وكيل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري عبر نصائحة التي تذكر حماس             

  . راديكالية منها
  

، تمتلك من وسائل القوة ما يجعلها بمنأى عن منافسة حمساوية تذكر، رغـم              تهانجد زعام فإيران،  أم بخصوص   
إال أن الـسقف    . التقاطع بينهما على قاعدة الرضى اإليراني بتوسيع مساحة المناورة الالزمة لحركـة حمـاس             

غير قابل لالختراق، بل يشكل مركز جذب لحركة حماس في اتجاهـه،            اإليراني، على رحابته ودقة حساباته،      
  . وليس العكس، خاصة عندما تضيق هوامش المناورة

ما تقدم يفيد أن الشرط الحالي للوضع الدولي والعربي واإلسالمي، ال يوفر لـ حماس ما يسمح لها بتكـرار                   
االسالمي بكل هوياته الـسياسية وآليـات عملـه         تجربة فتح في الريادة، عربياً ودولياً، وال في إطار التيار           

  . الجهادية
خطة فك االرتباط الجديدة في الضفة،      (طبيعة الموقف اإلسرائيلي     يظهر اتفاق حركتي حماس وفتح على تحليل      

، فيما يظهر الخالف حـول سـبل المواجهـة الـسياسية            )واستبعاد مفاوضات مباشرة على قضايا الحل الدائم      
االتفاق في التحليل، واالختالف في الموقف يسهل نـسبياً صـياغة العالقـة بـين الحكومـة                 هذا  .  والميدانية

الحمساوية والرئاسة الفتحاوية، على قاعدة إعطاء حماس فترة سماح سياسية واجبة بروتوكوليا لكـل حكومـة                
  . ؛ وهو ما يؤكد عليه الرئيس محمود عباس)تقليد ديموقراطي(جديدة 

ة اإلسرائيلية الجديدة بتنفيذ خطة فك ارتباط في الضفة، بهدف رسم حدود إسرائيل             لكن عندما تمضي الحكوم   
النهائية، بكل ما تحمله تلك القضية من مخاطر ليس أقلها فصل الضفة عن القطاع تماماً، عندها ال بـد مـن                

رجة األولى نتيجـة  تكرار القول القديم هنا الوردة فلنقفز هنا  فالواقع إن مأزق السلطة السابق لم يكن في الد 
، )وفق خريطة الطريق  (معارضة حماس القوية، بل نتيجة االستنكاف االسرائيلي عن الوفاء بمتطلبات السالم            

كذلك . فجاءت معارضة حماس باألسلوب المعروف لتضاعف مأزق السلطة وتضعف من أهليتها في المواجهة            
  . افلن يكون مأزق حماس بالدرجة األولى إال نتيجة ذلك االستنك

من هنا لن ينفع حماس أن تستعيد وضعية الضحية أمام فتح في حالتي المعارضة والسلطة، ولن ينفعها تعمـيم                   
  . أطروحة المؤامرة إلفشالها

فالمطلوب، سياسة فلسطينية لمواجهة االستنكاف اإلسرائيلي، تقوم على استخدام طاقات السلطة والمعارضة            
وشرط المعارضة في هذه الحـال،      . سرائيلية، ال سيما في عهد شارون     معاً، على غرار ما فعلت الحكومة اإل      

أكانت حمساوية أو فتحاوية، أال تؤذي مؤسسة السلطة الوطنية التي تبقى بيت القصيد الفلسطيني، علمـاً أن                 
الخيارات الكبرى لمؤسسة السلطة قد رسمت لمرة واحدة وأخيرة في نطاق الشرعية الدولية التي ينبغـي أن                 

  .وكل ذلك رهن بذكائنا وإبداعنا، نحن الفلسطينيين...  عن التعامل معها باعتبارها مؤامرة دوليةنكفّ
  15/3/2006النهار اللبنانية 

 
  خطف سعدات .51
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  أيمن الصفدي
سجن أريحا أمس هو ما اظهرته من تصميم اسرائيلي لفرض حـل أحـادي علـى                اقتحام  أخطر ما في عملية     

  . والغاء كل االتفاقات التي انتجتها عملية السالمالصراع الفلسطيني االسرائيلي 
الخطير أيضا هو أن تصرف الواليات المتحدة وبريطانيا أمس يمثل ردة عن مرجعيات مسيرة الـسالم التـي                  

وال تخفف اعالنات واشنطن ولندن أنهما كانتا اعلمتـا الفلـسطينيين بنيتهمـا سـحب               . رعتها أميركا واوروبا  
 خطورة مغزى خطوتهما أمس لناحية التخلي عن اتفاقات كانت وقعت في اطار عملية              المراقبين من أريحا من   

  .السالم
تقويض أسس عملية السالم والتنكر لما انتجته من اتفاقات يعني أن األبواب شرعت اآلن أمام وضع جديـد                  

 الجوع الـصهيوني    ستحاول اسرائيل تفصيله على قياس استراتيجياتها التي يبدو أنها لم تبتعد قيد أنملة عن             
  .الحتالل كامل األرض الفلسطينية على حساب الفلسطينيين وحقوقهم

فرض حل أحادي يرتكز إلى تكريس حقائق على األرض ضـمن مخطـط   سياسة فها هو إيهود أولمرت يكمل  
ومن خـالل   . واضح يهدف إلى محاصرة الفلسطينيين في كانتونات معزولة غير مترابطة وغير قابلة للحياة            

نف العسكري والضغط االقتصادي والحصار الجغرافي، تهدف اسرائيل الى دفع الفلسطينيين خارج أرضهم             الع
  .ليموت بذلك خيار الدولة الفلسطينية

تلـك  . اسرائيل تخطط اليوم لما تريد أن يكون بعد عشرين عاماً تماماً كما خططت قبل عقود لفرض الـراهن                 
ا حتى يحاولوا، رغـم القـوة االسـرائيلية الـسياسية واالقتـصادية        حقيقة آن للفلسطينيين والعرب أن يدركوه     

  .والعسكرية، أن يحولوا دون دولة االحتالل واطماعها
غير أن نجاح الجهد العربي المضاد للمخططات االسرائيلية يتطلب تخطيطاً يتجاوز ردات الفعل اآلنية ويفهـم                

  .ئيل من تحديد ساحة المواجهةاألطماع االسرائيلية ويبني على نقاط القوة ويمنع اسرا
وهذا يعني التوجه الى العالم في جهود سياسـية مكثفـة، فالمواجهـة             . على حماس، أن تبحث عن نقاط قوتها      

وفرص النجاح أفضل في تحرك سياسي يحرج حتى اصـدقاء اسـرائيل            . العسكرية محسومة لصالح اسرائيل   
المصلحة الفلـسطينية    .فته قرارات الشرعية الدولية   بطرحه السلمي الواضح في طلب الحق الفلسطيني كما عرّ        

تفرض أن يكون رد الفعل الرسمي سياسياً وأن يكون العمل المقاوم جزءاً من هذا الرد ضمن معادلـة دقيقـة                    
  .يتقيس الفعل وأثره، االيجابي والسلب
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   ما قبل حماسلمرحلةتصفية األوضاع العالقة  .52
  جميل النمري

التواطؤ األميركي البريطاني، الذي يمكن أن يتساوق مع وجهة سياسية، والتساوق الـذي حـصل هـو مـع                   
الترتيبات االسرائيلية لما بعد فوز حماس ومنها تصفية أوضاع عالقة تعود للحقبة السابقة والتزامات لـم يعـد                  

  .األميركيون معنيين بها
حتّى لو كان األمـر     ! لمراقبين الدوليين أيضا من معبر رفح     ويلفت االنتباه حسب ما جاء في األخبار انسحاب ا        

يتعلق باحتمال لجوء السلطة في وقت ما إلطالق سراح سعدات فإن لدى الواليات المتحّدة وبريطانيا ما يحذران                 
به عّباس من خطوة كهذه، وكان حريصا على كل االتفاقات الموقعة، ولم يكن مستعدا لتسليم حماس الحكومـة                  

  . ت ستخرق اتفاقات التزمت بها السلطةإذا كان
تفاق مبرم مع القيادة اإلسرائيلية التي لم تعد معنّية بالحفاظ على حـاالت             بعد إ والخالصة أن مغادرة المراقبين     

  .معلقة تعود اللتزامات سابقة
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ي والـذ ،   سنشهد على األرجح استمرار التواطؤ مع برنامج وخطوات الحّل أحـادي الجانـب             ذلك،على غرار   
  .يقصم ظهر الفلسطينيين أرضا ومعيشة

لعل ما حصل سيدفع الفلسطينيين لالستعجال في تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الجميع بال استثناء لمواجهـة                 
  .المرحلة الصعبة القادمة
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  :كاريكاتير .53
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