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  عباس قد يتوجه الى محكمة العدل الدولية الستعادة سعدات .1

السلطة باشرت امس تحركات على اكثر أن : رام اهللا مراسلها من محمد يونسعن  17/3/2006الحياة  نشرت
فبعد سلسلة من االجتماعات داخل .  اريحامن مستوى للدفاع عن وجودها الذي هددته عملية االقتحام لسجن

 مدى وقع هذا الحدث على السلطة وتقديراتها لتداعياته تالمؤسسة الفلسطينية برئاسة محمود عباس عكس
المستقبلية، وجهت رسائل الى االدارتين االميركية والبريطانية تطالبهما بالعمل مع اسرائيل على اعادة 

و الذي نص على عدم جواز قيام اسرائيل باعادة محاكمة أي فلسطيني جرت المخطوفين، التزاما باتفاق أوسل
 في حين استبعد .لم تستبعد امكان التوجه الى محكمة العدل الدوليةفي حين  .محاكمته في محكمة فلسطينية

يل ن اسرائبأ رغم إعترافهملجوء السلطة الى حل نفسها أو لجوء عباس لالستقالة،  نون وأمنيون سياسيومسؤول
ذهبت بعيدا في ضرباتها الموجهة ضد السلطة، خصوصا بعد فوز حماس في االنتخابات وقرب انتهاء 

لمنظمة ان يكون السرائيل توجه للم يستبعد عضو في اللجنة التنفيذية بالمقابل و .مشاوراتها لتشكيل الحكومة
تدمير جميع مقار السلطة في الضفة  اقدام اسرائيل على يستبعدون يعودوالم موضحا أنهم جدي النهاء السلطة، 

 هو ان يكون حادث اريحا انعكاسا ورةخطلحسب تقديرات فلسطينية، فان ابو .وعزل حكومة حماس في غزة
 بريطاني برفع الغطاء الدولي والحماية عن السلطة تمهيداً لتدميرها وتنفيذ المشاريع -لقرار اميركي 

  .ذلك الى اندالع انتفاضة ثالثة واسالة مزيد من الدماءاالسرائيلية االحادية الجانب، حتى لو ادى 
ن أل صـائب عريقـات   وقإلى  :ووكاالت االنباء رام اهللا من 17/3/2006 الدستور  مراسل جمال جمال ولفت  

، لكنه لـم    ها نعيد النظر بعناية في مستقبل     التي, الغارة على سجن أريحا جزء من خطة إسرائيلية لتدمير السلطة         
.  في خطوة احتجاجية على التصرف االسرائيلي والالمبـاالة الدوليـة          هاذا كان االمر يتضمن حل    يشر إلى ما إ   

التنفيذية لمنظمة التحرير رسالة موقعـة مـن          ان عباس عرض على اعضاء اللجنة      , صالح رأفت   قال بدوره،و
يحا، من دون تحديـد     السفيرين االميركي والبريطاني يهددان فيها بان بلديهما سيسحبان مراقبيهما من سجن ار           

   .موعد لذلك
ـ أكت: الوكـاالت  و رام اهللا  من   17/3/2006الوطن السعودية    مراسل   عبدالرؤوف أرناؤوط وأشار   د صـائب   ي

 األمريكية في مأزق مشيراً إلى أنه لو لـم تنـسحب         - البريطانية والفلسطينية    -عريقات أن العالقة الفلسطينية     
  .فرق الرقابة لما حدث عدوان أريحا

شخصيات فلسطينية، من بينها نـواب فـي المجلـس    مطالبة : غزة من  17/3/2006 الشرق األوسط    ردتوأو
 نائبي حماس يونس االسطل واحمد الـشيخ علـي،          منهم   و ,التشريعي عباس باالستقالة في أعقاب اقتحام أريحا      

 وبسام  ,وغازي الصوراني باالضافة الى خالد البطش وعبد الستار قاسم، و من الجبهة الشعبية عبد العليم دعنا               
 أن المسؤول عن ذلك هو الذي وضع عناصر األمن الوطني في هذا الوضع مـن                ,هماعتبر بيان حيث  . الشكعة

 اسرائيل وبريطانيا وأميركا المسؤولية عما حدث، متـساءالً عـن           ,عباسواستهجن تحميل   . خالل اتفاقات مذلة  
مـن  و .داء بشأن اعتقال فلسطينيين في معتقالت فلـسطينية       السبب الذي يدعوه الى التوقيع على اتفاقيات مع اع        

 قاسم، سلوك رئيس السلطة، قائالً انه لم يتخذ أي قرار مهم منذ تسلمه الرئاسـة، وهـو                  عبد الستار انتقد  جهته  
دعوة لحل السلطة مشدداً على     ال إال أنه لم يؤيد   . أيضا غير قادر على اتخاذ أي قرار يصب في مصلحة الشعب          

 في رسالة، الى حل السلطة      ت عباس قيادات في فتح كانت قد دع      يشار إلى أن     .يكون وصفة للفوضى  ان ذلك س  
  .بمجملها ووضع األسرة الدولية امام مسؤولياتها إزاء حقوق الشعب الفلسطيني وعملية السالم

  
  ستعلن حكومتها غداحماس : البردويل .2

 ستعلن حماسأن أعلن صالح البردويل أن  :  من غزة17/3/2006 الدسـتور   مراسلحسن مي النورانيذكر  
بعد تـسليم تـشكيلتها لـرئيس       , غدا حكومتها التي بات مرجحا أنها لن تضم ممثلين عن الكتل النيابة األخرى            
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 رفضت اقتراحا من فتح بتضمين برنامج الحكومة تقديم التزامات مسبقة باالتفاقـات             ماسوكشف أن ح   .السلطة
قال سامي ابـو    في حين   . ي، وأن ينص بطريقة ما على االعتراف بدولة اسرائيل        المبرمة مع الجانب اإلسرائيل   

 عدلت كثيرا في سياستها لتتقارب مع برامج الكتل االخرى إال ان ذلك لـم يلـق استحـسانا          ةحركالزهري إن   
 االعتـراف   هـا  لن تشارك في الحكومة لرفض حماس تضمين برنامج        فتحأكد عزام األحمد أن     في حين   ،  هممن
  .ظمة التحرير ممثال وحيدا للشعب الفلسطيني، وبوثيقة االستقالل والقانون األساسي للسلطةبمن

 اعـدت   حمـاس ن  مـن أ  مصادر  ال هكشفتإلى ما   : غزة من   17/3/2006 عكاظ    مراسل عبدالقادر فارس وأشار
ـ    لها قائمتين للحكومة المرتقبة، االولى في حال وافقت فتح على المشاركة، حيث حجزت            ب بينهـا    خمسة حقائ

 وزيرا  22أما الثانية تضم    .  لحماس، واالخرى توزع بين الكفاءات العلمية والقوائم المختلفة        6واحدة سيادية، و  
اوضـح سـامي ابـو     في حين . من الكفاءات المستقلة11خمسة عن حماس وستة من احزاب وقوائم مختلفة و      

  . برنامجل سلمت امس الكتل البرلمانية الصيغة النهائية لحماس ان ,زهرى
 من  ى حماس ل البردويل انه تولد لد    وقإلى  : غزة  من 17/3/2006 القدس العربي     مراسل عادل الزعنون ولفت  

 كنـا   الذي هم بعض ى حت  قائال أنه  خالل المشاورات التي اجرتها شعور بعدم مشاركة الكتل في الحكومة، وتابع          
 تنتظر في لقاءات ثنائية ردود الكتل البرلمانية        الحركة ان   ىواشار ال . وا تراجع م يبدو انه  ونشاركي س منشعر انه 

 برنامجها، موضحا انه اذا قررت اي كتلة المشاركة فسنجري معها مباحثـات             ىعلي التعديالت التي قدمتها عل    
 وهما مـا   , حولهما  اتفاق ى لم نصل ال    بقيتا نقطتانأن  ومن جهته، قال جميل المجدالوي      . حول حجم المشاركة  

  .المرجعية القانونية لعمل السلطةوير تعلق بمنظمة التحري
ـ أكإلـى ت   :ب.ف. ا  نقال عن  غزة من   17/3/2006 القدس الفلسطينية     مراسل  عماد االفرنجي  ونوه د سـالم   ي

  . ولكنها ستدعمها من الخارج,فياض ان كتلته لن تشارك فى حكومة حماس
إزالـة  التأكيـد علـى      ,ضمن يت  السياسي المعدل  ان برنامج الحكومة   :17/3/2006 الشرق األوسط    وجاء في 

االحتالل وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ودعم صمود أهلها ورفض الحلـول               
التمسك بحق عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديـارهم وممتلكـاتهم          كما أكد على    . الجزئية وسياسة األمر الواقع   

العمل على تحرير األسرى ومواجهة إجـراءات االحـتالل         و. بل للتنازل عنه  باعتباره حقاً فردياً وعاما غير قا     
على األرض من اغتياالت واعتقاالت واجتياحات وبالذات تهويد القدس، وضم األغوار، وتوسيع المستوطنات،             

 من خالل تفعيل قرار محكمـة العـدل         ,وتمزيق الضفة، وجدار الفصل العنصري، وما نتج عنه من ممارسات         
والتأكيد على أن   . ة بشأنه، ومواجهة العقوبات الجماعية، ورفض االبتزاز واالغتصاب لمستحقات السلطة         الدولي

 فـي   وأنه. المقاومة بأشكالها المختلفة حق مشروع للشعب الفلسطيني إلنهاء االحتالل واستعادة حقوقه الوطنية           
ـ          ا وقـدمت عرضـاً جـاداً بإنفاذهـا،         حال اعترفت دولة االحتالل بشعبنا وحقوقه الوطنية والتزمت باحترامه
، بما فيها القدس، فانه يمكن حينهـا        67وبضمانات االنسحاب الشامل من األراضي الفلسطينية التي احتلتها عام          

 إجراء عملية إصالح شاملة للوضع الداخلي، ومحاربـة الفـساد،           ولفت إلى ضرورة  . النظر في آلية التفاوض   
لشعب والمجتمع علـى أسـس ديمقراطيـة تكفـل العدالـة والمـساواة        وحل مشكلة البطالة، وبناء مؤسسات ا     

والمشاركة، وممارسة التعددية السياسية وإعمال سيادة القانون والفصل بين السلطات وتوفير استقالل القـضاء              
مؤسسات الوطنية المختلفة على أسس وطنية ومهنية بعيداً        البناء  و. وصيانته وضمان الحريات الخاصة والعامة    

 على ما تم االتفاق عليه بين الفصائل في حوار القاهرة، حول موضوع منظمـة               والتأكيد. لتفرد والحزبية عن ا 
ـ  الحكومـة  كما أن. التحرير، وضرورة اإلسراع في تنفيذ اإلجراءات الالزمة لذلك       تتعامل مـع االتفاقيـات   س

تعامل وال.  حقوقه وال يمس ثوابته     ويصون  الفلسطيني شعبلالموقعة بمسؤولية عالية وبما يحمي المصالح العليا ل       
مع القرارات الدولية ذات الشأن بمسؤولية وطنية بما يحقق حماية وإنقاذ حقوق الشعب الفلسطيني الثابتـة فـي                  

 الحفاظ على استقاللية القرار الوطني      كما أكد البرنامج على   . ضوء االلتزام المقابل على دولة االحتالل بتنفيذها      
ـ  العربية واإلسـالمية ل    ةمألعمق العربي واإلسالمي، وتفعيل دعم أ     الالتأكيد على   و. الفلسطيني وحمايته   شعبل
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إقامة عالقات طيبة ايجابية وودية، ومتوازنـة، قائمـة علـى           و.  وقضيته العادلة في المجاالت كافة     الفلسطيني
  .االحترام المتبادل مع الدول العربية واإلسالمية ومختلف دول العالم والمؤسسات األهلية

  
  االجهزة االمنية تسعى العتقال المتهمين بالعمالة بعد عملية أريحا .3

قال مصدر أمني فلسطيني إن أوامر عليا صدرت بإعادة اعتقال كافة الذين كانوا محتجزين في سـجن         : رام اهللا 
دني،  بعدما هاجمت قسم السجن الـم      قد أطلقتهم   إسرائيل حيث كانت بتهمة التعاون مع قوات االحتالل،       أريحا،

  .الذي كانوا يتواجدون فيه
  17/3/2006األيام الفلسطينية 

  
  واشنطن ولندن فقدتا مصداقيتهما كوسيط نزيه: منظمة التحرير .4

وشددت على أن عملية التواطؤ . أدانت دائرة العالقات القومية والدولية بمنظمة التحرير عملية أريحا: طولكرم
قيتهما كوسيط نزيه، وأظهرت مدى انحيازهما للمحتل وسياسته األمريكي البريطاني أفقد الحكومتين مصدا

القمعية، معتبرة أن صمت المجتمع الدولي عن الجرائم التي تقترف بحق الشعب الفلسطيني؛ من شأنه أن يشجع 
إسرائيل على اقتراف المزيد منها، ويقوي سياسة احتقار القوانين والشرائع الدولية التي أعلنت أكثر من مرة 

  .دم التزامها بهاع
  16/03/2006خدمة قدس برس 

  
  مهزلة أوسلولما حدث في أريحا إنهاء رسمي : البرغوثي .5

اعتبر مصطفى البرغوثي، أن ما حدث ألحمد سعدات، وزمالئه؛ ما هو إال إعالن رسمي عن انتهاء : رام اهللا
تفاقات للسلطة الاهذه مهزلة أوسلو، وأثار في نفس السياق تساؤالت عن بقعة األرض التي تسمح بها 

 مشيراً إلى أن تعرية أفراد أجهزة األمن التابعة للسلطة هي انتهاك .الفلسطينية ألن تمارس سيادتها عليها؟
  .لكرامة كل فلسطيني

  16/03/2006(خدمة قدس برس 
  

   الفلسطينيةالتطّوراتمشعل في اليمن الستعراض  .6
 غدا، لتوضيح مواقف حماس، وحشد الجهـود العربيـة          من المقرر أن يصل خالد مشعل، إلى صنعاء       : صنعاء
وقالت مصادر خاصة، أنه سيلتقي كبار المسؤولين اليمنيين، إلطالعهـم علـى مـشاورات ونتـائج                . لدعمها

كما سيتقدم إلى الرئيس اليمني، بطلب دعمها من خالل القمـة العربيـة             . المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة   
  .المقبلة

  16/03/2006خدمة قدس برس 
  

   يجب ان تكون سلطة مقاومة الفلسطينيةالسلطة : مشعل .7
قال خالد مشعل، خالل احتفال تأبين خالد الفاهوم، ان حق عودة الفلـسطينيين الـى       :  من شعبان عبود   –دمشق  

اراضيهم سيتحقق على رغم انف اسرائيل واميركا، وان كل من يراهن على ان الحق الفلسطيني سيختزل هـو                  
 وانمـا فرضـت فـي       ادد على ان حماس لن تشغلها السلطة وال الحكومة، الن السلطة ليست هـدف             وش. واهم

ـ  حر وإال فلن نكـون   ما ان تكون سلطة مقاومة      فإنحن جئنا الى واقع فوجدنا فيه سلطة،        قال  و. الطريق  ينصي
  .عليها

  17/3/2006النهار اللبنانية 
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   الدولية حماس تدرس خيارات كيفية مواجهة الضغوط .8

كإطار للتعامـل   , نه من المرتقب أن تعلن حماس قبولها المبادرة العربية للسالم         أقالت مصادر مطلعة    : لقاهرةا
ـ      . تهامع عملية السالم والضغوط األمريكية واألوروبية والتهديدات االسرائيلية بعدم التعامل مع حكومـة برئاس

 فـي   الجديدة يشارك ممثل الحكومة الفلسطينية      وذكرت أنه من المنتظر أن    . دفع العالم العربي للتضامن معها    لو
  .الخرطومفي وفد فلسطيني للقمة العربية 

  17/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

   مع المحققين ويعتبر نفسه مختطفاالتعاونيرفض : محامي سعدات .9
ـ عبدالجبار ابو غربية  .زئيفـي قال محامي احمد سعدات أمس ان موكله نفى مسؤوليته عن اغتيـال  :  عمان 

 رفض االجابة على اسئلة      أنه كما .رفض االتهامات ي أنه في مركز احتجاز اسرائيلي بالقدس       عنه بعد لقائه  ونقل  
  . متهمال مختطف هتعاطى مع اي محكمة اسرائيلية الني ان  لهال يمكنأنه قال و, المحققين

  17/3/2006عكاظ 
  

   اندالع انتفاضة جديدةةيمسؤولفتح تحمل تل أبيب  .10
فتح الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية اندالع انتفاضة جديدة لحماية المسجد االقصى، يمكن أن تكون حملت : غزة

  .أكثر عنفاً واتساعاً، وتهدد بنسف كافة جهود التهدئة، في أعقاب التصريحات التي أدلى بها موشيه كتساف
  16/03/2006خدمة قدس برس 

  
   ضابط إسرائيليقتلسرايا القدس تتبنى  .11

ت سرايا القدس في جنين أمس مسؤوليتها عن قتل ضابط إسرائيلي خالل اقتحام القوات االسـرائيلية   تبن:د ب أ  
  .خمسة مطلوبينخاللها اعتقلت  في عملية للمدينة في وقت سابق

  17/3/2006الرأي األردنية 
  

    الفلسطينيةإصابة اثنين من المستوطنين في كمين للمقاومة .12
ب سيارات للمستوطنين إلى الجنوب من مدينة نابلس، حيث أصابوا اثنين كمن رجال المقاومة، لموك: نابلس

  .منهم بجروح مختلفة، إصابة أحدهم خطيرة
  16/03/2006خدمة قدس برس 

  
   لمصلحة حماسنزال نجح في تصليب الموقف المصري : تقرير .13

الفلـسطيني فـي    نجح محمد نزال في اقناع القاهرة بضرر عقد المجلس الـوطني            :  شاكر الجوهري    -عمان  
عاصمتها، وفي مقر جامعة الدول العربية، لعدم انسجام ذلك، ومخالفته لنتائج الحوار الفلسطيني ـ الفلـسطيني   

يؤدي الى تفاقم الخالفات، وربما انفجارها في الـساحة         أن   قبل اعادة تشكيله،     هالذي رعته، وألن من شأن عقد     
حمود عباس لم يعد اآلن في وارد عقد المجلـس الـوطني، أو             وتؤكد مصادر قيادية فلسطينية أن م     . الفلسطينية

المجلس المركزي الفلسطيني، بعد أن أدرك حجم ردة الفعل الكبيرة المتوقعة فلسطينيا، وداخل فتح ذاتها في هذه                
الحالة، رغم أن نزال أكد في معرض تعليقه على ما تردد عن نية حماس الـسعي إلنـشاء منظمـة تحريـر                      

ن حماس ال تسعى الى تقويض المنظمة الحالية، بل تسعى الى بعثهـا             أ بقيادة فاروق القدومي،     فلسطينية جديدة 
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 عبرت عن حرص حمـاس علـى ايـصال          , نزال األخيرة للقاهرة   ن زيارة أوتقول المصادر    .وتطوير هياكلها 
ية تهدف الـى    فتح، ينفذان خطوات عمل   وأن محمود عباس     مفادهما   رسالتين سياسيتين مهمتين للقيادة المصرية    

كمـا  .  مع مـصر   هاوكذلك العمل على تخريب عالقات    . حماس للحكومة  التخريب ووضع العراقيل أمام تشكيل    
 أن حماس لن تقبل اإلذعان للمطالب األمريكية التعجيزية، ولن تخيفها التهديدات بقطع المساعدات              , لرايس وجه
  .المالية

17/3/2006الشرق القطرية   
  

   للسلطة ديبلوماسيتها وحساباتها: يردرجا اللبناني ولحوارحمدان يشيد بمقررات ا .14
اعتبر ممثل حركة حماس في لبنان اسامة حمدان ان المقررات التي خرجت من الحوار فتحـت بابـاً واسـعاً                    

نحن ننظر بإيجابية اليها، الفتـاً إلـى ان المـشروع الوحيـد لالجئـين      : للحوار الفلسطيني ـ اللبناني، وقال 
وقال نحن ننظر بإيجابية إلى المقررات التي صـدرت         ،  في لبنان أو غيره هو العودة إلى فلسطين       الفلسطينيين  

 . باعتبار انها أوالً أخرجت الموضوع الفلسطيني من الزاوية األمنية وأعطته بعده الحقيقي السياسي واالنـساني              
تقوم سوية العالقة الفلسطينية اللبنانية      ونعتقد ان ت   ،وثانياً ارتكزت إلى وثيقة الطائف أي إلى نقطة إجماع لبناني         

استند إلى ما صرح بـه فـؤاد   : قالو. على قاعدة المصالحة الفلسطينية ـ اللبنانية وليس على أي قاعدة اخرى 
نحن على اتصال دائم مع االخـوة فـي         : أضافو. السنيورة في خالل لقائنا معه كفصائل من انه يريد التفاهم         

ـ    وتالياً ل  .القيادة العامة   أشهر على انها مهلة انذارية بمقدار ما تعكس جدية التوصل إلى اتفـاق              6م نقرأ مدة ال
   .وتفاهم

 رد مسؤول القيادة العامة في لبنان أنور رجا على كالم حمدان عن ان االخير يريد ان يـستند إلـى                     من جهته، 
م، ونحن نقول ان موقف القيـادة       هناك فرق بين القول وما يمارس ضدنا حتى اليو        : كالم الرئيس السنيورة فقال   

العامة يتكئ على موقف الناس وشعبنا اينما وجد، الننا ندفع الظلم واألذى عن صدر الناس وال نتحـدث بلغـة                    
ديبلوماسية في هذه المسائل، سواء كانت حماس في السلطة أو غيرهـا، فللـسلطة حـساباتها وديبلوماسـياتها                  

اس وعذاباتهم واليوم خير دليـل وشـاهد علـى إجـراءات الفـصل              وعالقاتها العامة ونحن نتحدث بنبض الن     
  .العنصري التي يتعرض لها شعبنا

  17/3/2006المستقبل اللبنانية 
  

  استطالع للرأي يظهر أن الغالبية واثقة من نجاح حكومة حماس القادمة .15
طالعات  مركـز الدراسـات واالسـت      ه أظهر استطالع لرأي الجمهور الفلـسطيني نفـذ        : غسان الشامي  ،غزة

من أفراد العينـة أن     % 59.6، رأى   2006-3-7اإلستراتيجية المستقل في غزة وتم إجراء االستطالع بتاريخ         
حكومة حماس القادمة قادرة على مواجهة الوضع الدولي فيما يتعلق بالمساعدات المالية المقدمة للسلطة، مقابل               

وحول موقف فـتح     .بإعطاء إجابة % 14.9تردد  رأوا أنها غير قادرة على مواجهة هذا الوضع، بينما          % 25.1
% 21.1إنها ستشارك، وتـردد  % 38أنها لن تشارك، بينما قال % 40.6من المشاركة بالحكومة القادمة، رأى      

أن حركة فتح سـتعمل     ب% 45.6 تقديروأظهرت النتائج    ). ال أعرف (من أفراد العينة باإلجابة مفضلين خيار       
من أفـراد العينـة     % 19.0، وفضل   %34.2اس القادمة، بينما عارض ذلك      بكل قوتها على عرقلة حكومة حم     

   ).بال أعرف(اإلجابة 
  17/3/2006القدس الفلسطينية 

  
   ال يوفر المطلوب منه عندماأبو مازن يتهم اسرائيل  :ليفني .16
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رفضت وزيرة خارجية اسرائيل ليفني امس اتهامات حول سـعي اسـرائيل الضـعاف              :  يو بي آي   ،تل أبيب 
 . قولها ان هناك عددا من العمليات التي ينفذها الجيش في الضفة           هاونقلت االذاعة االسرائيلية عن    .د عباس محمو

 نعلـم   :واضافت.  القاء القبض علي مطلوبين وقنابل موقوتة      ىوادعت ان العمليات التي ينفذها الجيش تهدف ال       
 ذلك فـي المـستويات   ىونر.  اسرائيلىعل بذلك ذريعة لتسخين الجبهة والقاء اللوم ىان هناك من يريد ان ير    

السياسية ومحاولة القول ان اسرائيل تخرق االتفاقيات وفي المقابل هناك دعوات الي تفكيك السلطة الفلـسطينية                
وقالت انه   .، وادعت ان المسؤول عن مكانة ابو مازن هو قبل كل شيء ابو مازن نفسه              ىونتوقع تطورات اخر  

 طانيا والواليات المتحدة لكنه لم يفعل ما هو مطلوب منه وفـي الوقـت المحـدد               تم التوجه اليه من جانب بري     
ـ         ى فيينا ليدعو المجتمع الدولي ال     ىلمغادرة المراقبين توجه ال     ى اعادة العجلة الي الوراء او محاولة التوصل ال

وفي كل  . نيونواضافت ان عباس اعلن في الماضي انه من ناحيته لن يكترث اذا غادر البريطا              .ىاتفاقات اخر 
   .مكان يفشل فيه ابو مازن يلقي باللوم علي اسرائيل وهذا التوجه الفلسطيني التقليدي

  17/3/2006القدس العربي 
  

   الخارجية إلسرائيلالممثلياتبدئ عملية االنتخاب للكنيست في  .17
مثليات الدبلوماسـية    االنتخابات للكنيست السابعة عشرة في الم      )الخميس(تجرى اليوم :  اإلسرائيلي إذاعة الجيش 

 ، وعملية االقتراع هذه بدأت الليلة الماضية في الممثلية اإلسرائيلية في كامبيرا باستراليا            .اإلسرائيلية في الخارج  
ن والمستخدمون اإلسرائيليون بأصواتهم فـي مـدينتي        والدبلوماسيحالياً   حيث يدلي    ،على أن تنتهي صباح الغد    

   .يكيتينلوس أنجلوس وسان فرانسيسكو األمر
  16/3/2006مركز دراسات الشرق األوسط 

  
  تعزز شعبية كديما  وأكلهاتؤتي عملية سجن اريحا  .18

عززت عملية اريحا شعبية كديما في : الناصرة اسعد تلحمي نقالً عن مراسلها في 17/3/2006الحياة نشرت 
تحت عنوان مفعول و. استطالعات الرأي التي نشرت نتائجها صباح أمس كبرى الصحف العبرية الثالث

 افادت يديعوت احرونوت في عنوانها الرئيسي ان كديما لم ينجح في فرملة تدهور شعبيته في األسابيع ،أريحا
 مقعداً 39األخيرة فحسب، انما نجح ايضاً في تعزيزها وانه لو جرت االنتخابات اليوم لحصل الحزب على

ليكود لعجزهما عن الو ت على اإلحباط في صفوف العملوزادت ان هذه النتائج بعث. لليكود15للعمل و19مقابل 
  . 15ليكودال و20 والعمل39كديما: وجاء استطالع معاريف بنتائج قريبة .تقليص الفارق عن كديما

وكتبت هآرتس ان نتانياهو يعيش أوقاتاً عصيبة بعد ان نجح خصمه اولمرت في صرف األنظار عن خطته 
ليكود سابقاً الذين انتقلوا الالتي عول عليها إلعادة ناخبي ) زاء من الضفةاالنسحاب االحادي من أج(السياسية 

ويرى نتانياهو ان . الى كديما، الى أحضان الحزب بداعي ان خطة اولمرت يسارية وتشكل استسالماً لحماس
 تكون عملية اريحا خطفت األضواء عن سائر القضايا المتعلقة بالمعركة االنتخابية، فيما شكك مراقبون ان

 المتبقية على موعد االنتخابات البرلمانية كافية لليكود لسد الفجوة عن كديما أو حتى الوصول الى 11األيام الـ
  . مقعداً في الكنيست الجديد20

 يعطي استطالع للرأي اجرته اذاعة جيش االحتالل كاديمـا        : لندن من 17/3/2006الشرق األوسط   وأضافت  
  .  مقعدا43
  

   داخلية خالفاتد كاديما ينفي وجو .19
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 نفى اولمرت الخميس وجود خالفات داخل كاديما حـول احتمـال اجـراء مفاوضـات مـع                  : اف ب  ،القدس
 ال اعتقد ان هنـاك      :وقال مسؤول كبير في الحزب للصحفيين     . الفلسطينيين في شأن انسحاب جزئي من الضفة      

ا بالتوصل الى حل متفق بـشأنه للحالـة          في الواقع، اعتقد اننا نرغب كلن      :واضاف. خالفات داخل ادارة كاديما   
هناك مجموعة من االشخاص يريدون تـدمير       .  حصل تغيير في الجانب اآلخر     :وتابع. المزرية التي نعيش فيها   

ولكن اذا لـم    .  نرغب في رؤية حماس تصلح نفسها      :وقال ريخمان . الدولة اليهودية، في اشارة الى فوز حماس      
للفصل بيننا، ولو من جانب واحد، ولفك االرتباط مع المناطق الفلـسطينية            يحصل ذلك، ال بد من اتخاذ تدابير        

  . ذات الكثافة السكانية
  17/3/2006الدستور 

  
   استمرار بناء الجدار العازل غرب رام اهللاىالمحكمة العليا االسرائيلية تصادق عل .20

لى االستمرار في بناء الجدار العازل      صادقت المحكمة أالسرائيلية العليا االسرائيلية ع     :  قنا ، يو بي آي   ،تل أبيب 
ونظرت محكمة اسرائيلية مؤلفة من تسعة       .على اراٍض فلسطينية خاصة غرب مدينة رام اهللا في الضفة الغربية          

قضاة في التماسات تقدم بها مواطنون فلسطينيون من قريتي شقبا وبدرس ضد مصادرة الجـيش االسـرائيلي                 
وجاء في قرار رئيس المحكمة القاضـي بـاراك ان االحتياجـات             .فيهاالراضيهم بغرض بناء الجدار العازل      

وافاد تقرير صـادر عـن منظمتـي بتـسيلم           . المصالح الفلسطينية  ىاالمنية االسرائيلية في المنطقة تتغلب عل     
والمركز لحماية الفرد بان السلطات االسرائيلية خططت مسار الجدار بشكل يسمح بتوسيع المـستوطنات فـي                

  . قرار المحكمةى جهتها عبرت جمعية حقوق المواطن في اسرائيل عن اسفها علمن .الضفة
  17/3/2006القدس العربي 

  
  بتسيلم وأطباء لحقوق اإلنسان تعتبران اظهار أسرى أريحا عراةً خرقًا لحقوق االنسان  .21

نه بالتحقيق فـي    توجهت منظمة بتسيلم وجمعية أطباء لحقوق اإلنسان إلى المدعي العسكري االسرائيليي تطالبا           
اإلساءة الى كرامة واحترام األسرى خالل العملية العسكرية التي قام بها جيش االحتالل في سجن أريحا، حيث                 
اجبر جنود االحتالل األشخاص الذين تحصنوا داخل السجن على خلع مالبسهم بعد أن استـسلموا واقتـادوهم                 

  . بمالبسهم الداخلية فقط
  16/3/2006 48عرب 

  
   أولمرت يلتقي وفداً من مستوطني الضفة .22

وقال بن   .ونظم اللقاء الحاخام يوعيل بن نون     . التقى اولمرت االربعاء وفدا من المستوطنين في الضفة       : ا ف ب  
  .نون لوكالة فرانس برس ان هذا االجتماع يفترض ان يسمح بتجاوز الشرخ القائم بين الحكومة والمستوطنين

  17/3/2006المستقبل اللبنانية 
 

   السورية  -إسرائيل تعمل للتسلل إلى الحدود التركية .23
اقتربت قوات إسرائيلية من االنتشار على الحدود التركية  السورية بذريعة نزع األلغام، إذ               : حسني محلي  ،أنقرة

. 1956تقدمت ثالث شركات إسرائيلية بعروض لنزع األلغام المزروعة على طول هذه الحـدود منـذ العـام                  
إن شركات من السويد وأوكرانيا وكرواتيا وروسيا وفرنـسا والـدنمارك         : مصادر وزارة الدفاع التركية   وقالت  

وأشارت المصادر إلى الفروق الكبيرة في األسعار، وقـد          .والسويد تقدمت بعروض مماثلة للقيام بالمهمة نفسها      
مساعي الشركات اإلسرائيلية من    وتحدثت المصادر الصحافية عن      . مليار دوالر  2،7 مليوناً و  90تراوحت بين   

  .خالل منظمات اللوبي اليهودي في أمريكا إلقناع الحكومة بضرورة إحالة المشروع إليها
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  17/3/2006الخليج اإلماراتية 
  
  
 

  الكيان يعلن عن حاالت إصابة بإنفلونزا الطيور   .24
ائيلية أمـس إن الفحـوص       قالت وسائل إعالم إسـر     :رويترز نقالً عن  17/3/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  

المبدئية التي جرت على ديوك رومية نفقت في جنوب فلسطين كانت إيجابية بالنسبة إلنفلونزا الطيور، لكن لـم             
إنه لم يتم عزل الفيروس بعد للتأكد مما إذا كان من           : وقالت مصادر طبية في الكيان     .يعرف نوع الفيروس بعد   

   .قة التي نفقت فيها الديوك الرومية قرب قطاع غزةوتقع المنط. المميتة) 1 إن 5اتش (ساللة
نقل أحد سكان كيبوتس عين هشلوشا في النقب الغربي صباح اليـوم،            : 17/3/2006 48عرب  وأضاف موقع   

الجمعة، إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع خشية أن يكون قد أصيب بانفلونزا الطيور، كما يجري نقل إثنين                  
  !بوتس إلى المستشفى خشية تعرضهما للمرض نفسه أيضاًأخرين من العمال في الكي

  
   في فلسطيناقتصاديةالبنك الدولي يحذر من كارثة  .25

أظهر تقرير جديد للبنك الدولي ان خفضا حادا فـي التمويـل الـذي يحـصل عليـه        :القدس ـ ادم انتوس 
 حالة  ىغربية وقطاع غزة ال   الفلسطينيون بعد تشكيل حركة حماس حكومة جديدة قد يدفع االقتصاد في الضفة ال            

وقد يتراجع الدخل الشخصي للفلسطينيين بما يـصل         .2008 المثلين بحلول عام     ىركود ويرفع معدل البطالة ال    
 في المئة هذا العام وفق السيناريو االسوأ للبنك الدولي الذي أرسل تقريرا الي الدول المانحة التي تبحث                  30الي  

وقد يقفز معدل البطالة في المناطق الفلسطينية من معدل          . ة بقيادة حماس  قطع المساعدات عن حكومة فلسطيني    
وقال التقرير ان نسبة الذين يعيـشون        . 2008 في المئة في     47 حتي   2005 في المئة في     23.4يقدر انه بلغ    

ولي فان  ووفقا لسيناريو التوقعات االسوأ للبنك الد      .  في المئة  74 في المئة الي     44تحت خط الفقر سترتفع من      
اسرائيل ستستمر في عدم تحويل عائدات الضرائب الي السلطة الفلسطينية مع تشديد القيـود علـي التجـارة                  

ووفقا لهذا السيناريو فـان دعـم        .الفلسطينية وعلي عدد تصاريح العمل التي تمنحها للعمـــال الفلسطينيين        
 قبل أن يواصـل     2006مليون دوالر في     300 الي   2005 مليون دوالر في     350ميزانية السلطة قد يهبط من      

وفي حين قد تزيد المساعدات االنـسانية للفلـسطينيين          .  مليون دوالر  200 الي   2008 و 2007االنخفاض في   
، اال أن البنك الدولي     2007 مليون دوالر في     650 والي   2006 مليون دوالر في     600 في المئة الي     20بنسبة  

 قبـل   2006 مليون دوالر في     200 الي   2005 مليون دوالر في     450 قال ان مساعدات التنمية قد تنخفض من      
  .2008 مليون دوالر في 100أن تهوي الي 

ويقضي اقتراح تبحثه اسرائيل والدول المانحة بتحويل معظم المساعدات الدولية في المستقبل الي الفلـسطينيين               
ة غربية ان الواليات المتحدة رفـضت       وقالت مصادر دبلوماسي   .من خالل البنك الدولي أو منظمة دولية أخري       

  . اقتراحا أوروبيا بتحويل تلك االموال مباشرة من خالل مكتب محمود عباس
  17/3/2006القدس العربي  

  
     استراتيجية متوسطة المدى لتطوير االقتصاد الفلسطيني : سنقرط .26

لمتوسطة المـدى التـي اعـدتها       أعرب وزير االقتصاد الوطني عن ثقته بالخطة ا        :  جهاد القواسمي  -رام اهللا   
الوزارة ضمن خطة الحكومة للسنوات الثالث القادمة في تطوير االقتصاد الفلسطيني وتقليص نـسبة البطالـة                

ودعا سنقرط إلى اعتماد الخطة من قبل كل األطراف سواء كـان القطـاع الخـاص أو                  . والقضاء على الفقر  
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منها قيد التنفيذ مطالبا % 20-15الخطة بنسبة تتراوح بين وكشف على ان جزءا من هذه      ،    المانحين أو غيرهم  
وبين سنقرط ان خطة وزارة االقتصاد الوطني تشكل حـوالي ثلـث خطـة              . المجتمع الدولي بااللتزام بتعهداته   

  . مليار دوالر1,3الحكومة المتوسطة المدى للسنوات الثالث القادمة بقيمة 
  17/3/2006الشرق القطرية 

  
  اع غزة من الدقيقخلو مطاحن قط .27

 خلو مطاحن قطاع غـزة مـن الـدقيق نتيجـة            ، امس ، أكد وكيل وزارة االقتصاد الفلسطينية     :  د ب أ   -غزة  
وقال السراج إن الوزارة تجري اتصاالت مـع اللجنـة          . الستمرار إسرائيل إغالق المعابر أمام حركة التجارة      

ابر الستيراد المواد الغذائية االساسية، مشيرا إلـى أن        الرباعية والجانبين المصري واالسرائيلي العادة فتح المع      
جميع الخطط التي تقوم بها الوزارة الغراق االسواق بالمواد التموينية وتخزينها مصيرها الفشل في ظل إغالق                

  .المعابر
  17/3/2006الدستور 

  
 منع اعتصام تضامني مع سعدات: بيروت .28

االعتصام االحتجـاجي علـى   أن  : داود ابراهيمراسلها عن مبيروت من   17/3/2006 الشرق األوسط    ذكرت
انتهى امس،  ) شمال بيروت (اقتحام سجن اريحا واعتقال سعدات والذي كان مقررا امام مقر السفارة االميركية             

، »لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون االسرائيلية        «باحتجاز كل من محمد صفا امين عام        
نطار شقيق عميد االسرى اللبنانيين في سجون االحتالل سمير القنطار، واالسيرين المحررين عبـاس              وبسام الق 

  . وكان الفتا وضع األصفاد بأيدي هؤالء لبعض الوقت قبل ان يطلق سراحهم الحقا. حمود ووائل يحيى
ي نفذتها القوى االمنية    سلطان ابو العينين أسف لالجراءات الت     أن   17/3/2006 البلد اللبنانية    وجاء في صحيفة  

ان : اللبنانية على حواجزها بحق الفلسطينيين المتوجهين من والى بيروت وصيدا وعلى مداخل المخيمات وقال             
 1969أؤكد بان العودة الى ما قبل العام        : وقال. ما جرى على الطرق الرئيسية ال تطمئن وهو امر مقلق للغاية          

وتابع نحن نتفهم الوضع اللبنـاني الجديـد   . 1982ة الى ما قبل العام كذلك العود . امر مرفوض مطلقا فلسطينيا   
اننا نضع  : وقال. 1969عودة الى ما قبل العام      ال لكننا نرفض بنفس القوة      1982وال نطالب بالعودة الى ما قبل       

الزمنية واكد ان المدة  .ما جرى برسم الفريق الذي سيحاور منظمة التحرير الفلسطينية حول الحقوق والواجبات
وقد تكون بحاجة الى وقت اقل او وقـت         . بخصوص السالح الفلسطيني خارج المخيمات ليست تواريخ مقدسة       

  .وان حل هذه القضية ال يكون بالحوار االعالمي والتراشق السياسي. اكثر
  

    في لبنانضابط في فتح موقوف بقضية أسلحة .29
ة أخيراً وضبطت معها اسلحة حربية وصـواريخ وبلـغ   كشفت معلومات ان الشبكة التي اوقفتها االجهزة االمني      

الموقوفـون   . عدد افرادها تسعة موقوفين بينهم اربعة فلسطينيين تضم ضابطاً فلسطينياً برتبة مقدم فـي فـتح               
  . زعموا انهم كانوا ينوون ارسال االسلحة المضبوطة براً الى فلسطين

  17/3/2006النهار اللبنانية 
  

  القيادة العامة  في غير محله بعض كالم : مكاويخليل  .30
 الفلسطيني خليل مكاوي ان اتصاالت ديبلوماسية وسياسية حثيثة تجرى بعيدا           –أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني      

من االضواء مع جهات اقليمية، سعيا الى نزع السالح الفلسطيني خارج المخيمات، متوقعا التوصل الى نتيجـة                 
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واعتبر ان بعض الكالم الذي يطلقه المسؤول        .  المتحاورون في جلسة الحوار    قبل مهلة الستة اشهر التي حددها     
وهـذا   .في القيادة العامة عن ان ما صدر لبنانيا هو بمثابة حكم اعدام وتهديد للفلسطينيين، فـي غيـر محلـه                   

 مـع   المسؤول بالذات يعرف قبل غيره ان ما يقوله غير صحيح، وقد حسم فؤاد السنيورة االمر في اول جلسة                 
  .الفلسطينيين واكد ان ال مفاوضة عليه ويجب ان نجتمع للبحث في آلية تنفيذه

  17/3/2006النهار اللبنانية 
  

   مع سعدات ورفاقه في بيروتلقاء تضامني .31
نظم الحزب الشيوعي اللبناني وعدد من القوى واالحزاب اللبنانية والشخصيات السياسية والفصائل الفلسطينية،             

 نقابة الصحافة، مع االمين العام العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سـعدات واللـواء                لقاء تضامنياً في  
فؤاد الشوبكي ورفاقهما، واستنكاراً للتواطؤ االميركي والبريطاني في هذه الجريمة، وذلـك فـي مقـر نقابـة                  

لصحافة محمـد البعلبكـي،     شارك في اللقاء النائبان السابقان بشارة مرهج وزاهر الخطيب، نقيب ا           . الصحافة
  . وممثلون عن االحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية واالتحادات والجمعيات النقابية والشعبية

  17/3/2006السفير 
  

  يدعو إلى مؤتمر وطني فلسطيني  عبد األمير قبالن .32
علـى  ة علي فيصل     مع وفد من الجبهة الديمقراطية برئاس      في لقائه شدد نائب رئيس المجلس اإلسالمي الشيعي       

ضرورة عقد مؤتمر وطني فلسطيني لكل المنظمات والفصائل الفلـسطينية يعمـق التعـاون والتـشاور بـين                  
الفلسطينيين، ويرسخ الوحدة الوطنية التي تشكل خشبة خالص الشعب الفلسطيني، فالمطلوب من الفلـسطينيين              

جتماع عاجل لكل الفصائل والقوى في أي بلـد         وعي األخطار والمؤامرات التي تتهددهم وعليهم المبادرة لعقد ا        
عربي أو إسالمي لبحث التطورات، معتبرا أن مصلحة الشعب الفلسطيني تقتضي مزيدا من الحكمة والـوعي                

  .في التعاطي مع األحداث والتطورات
  17/3/2006السفير 

  
   إرهاب الدولة  بممارسةمنظمات مغربية تتهم الكيان  .33

ية لمساندة الكفاح الفلسطيني والمنظمة المغربية لحقوق االنـسان عـن إدانتهمـا             عبرت كل من الجمعية المغرب    
 تم بتواطؤ مكشوف مـن قبـل حكـومتي          وأنه. وشجبهما لعملية حصار وتدمير سجن أريحا واعتقال سعدات       

  .أن الكيان االسرائيلي يمارس إرهاب الدولةو ،الواليات المتحدة وبريطانيا
  17/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
  مشكلة مشعل ليست مع األردن وإنما بدخوله لفلسطين: الخطيب عبداإلله .34

توقع وزير الخارجية األردني في أن تتطور العالقات بين بالده وحركـة حمـاس     :عمان ـ شاكر الجوهري 
وقـال إن    . بشكل كبير، يفوق كل التوقعات، إن توقف اإلعالم عن مالحقة التفاصيل الصغيرة لهـذه العالقـة               

 خالد مشعل الذي يتزعم اآلن األغلبية الفلسطينية هي العودة لفلسطين، ال العودة لألردن، رافضا اختزال                قضية
وكشف الخطيب عن أن األردن اقترح الثالثاء الماضي         . العالقة بين األردن وحماس في مسألة جوازات السفر       

طراف لاللتزام باالتفاقية المنظمة للمراقبـة      أثناء العملية العسكرية اإلسرائيلية في مدينة اريحا، عودة جميع األ         
 وأن تـنجح فـي    الجديدة نحن نتطلع إلى تشكيل الحكومة وقال. األميركية ـ البريطانية للقياديين الفلسطينيين 

وفيما يتعلق بالعالقة بين األردن وحركة حماس قال الخطيب نحـن لـسنا              تلبية طموحات الشعب الفلسطيني،     
 .نحن بحاجة الحترام الخصوصية الفلـسطينية واألردنيـة       . لتنظيمات األردنية والفلسطينية  بحاجة للتداخل بين ا   
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وأضاف اإلخوان في حماس تحدثوا عن العالقة بين الضفتين وقالوا إن هذا الموضوع فكري وايديولوجي، لكن                
ماضـي مـع    وكشف عن أن الزهار اتصل يوم الثالثاء ال       ،  في الموضوع السياسي هناك اردن وهناك فلسطين      

. وقال أجبناه أننا نتـدخل    . ممثل األردن في غزة وطلب تدخل األردن في موضوع تشكيل الحكومة الفلسطينية           
نحن نتعامل مع الـسلطة الفلـسطينية بكـل مكوناتهـا،           . ليس هناك تردد في التعامل مع الحكومة الفلسطينية       

   .فهم هذاواألولوية اآلن لدى اإلخوة في حماس هي تشكيل الحكومة، ونحن نت
وقال ال نريد شيئا من حماس فيما يتعلق باألردن، نأمل أن تنجح الحكومة الفلسطينية في التعامل مع التحـديات                   

وأكد الخطيب أنه غير مطروح اآلن عودة الـدور األردنـي           . الكبيرة، وهو ما ال يعرف كيفيته أحد حتى اآلن        
 أعطى من وجهة نظر الغالبية الفلسطينية،       1988ين عام   وأشار إلى أن فك االرتباط بين الجانب      . للضفة الغربية 

وأشار إلى أن الملك أعلن أننا لن نسمح        . دفعة قوية لتكوين الشخصية الفلسطينية، وأنهى التداخل الذي كان قائما         
وقال هذه مسألة عليها اجماع وطني، وهي غير موجهة ضد          . ألي فصيل فلسطيني بالعمل في الساحة األردنية      

ونفى أن يكون قد تهرب مـن لقـاء الزهـار لـدى             .  أننا نريد استهداف تنظيم فلسطيني دون آخر       حماس، أو 
مشاركته في المؤتمر البرلماني العربي وقال إن الزهار لم يطلب مقابلته وإنما جرى حديث من قبل رئيس لجنة                  

الوفد الفلـسطيني، لكنـي     العالقات الخارجية في مجلس النواب األردني بشأن امكانية التقاء ممثلي حماس في             
ونفـى   . انشغلت مع عمرو موسى ولم أتمكن من العودة إلى البحر الميت في الوقت المقترح، وغير المحـدد                

الخطيب وجود أي خالف بين األردن والسعودية بشأن عالقة األردن مع حركة حماس واعتبر ما اشارت إليـه        
  .تقارير صحفية في هذا الشأن مجرد اشاعة

  17/3/2006رية الشرق القط
  

   ترفض كل نتائج الديمقراطية ،االستراتيجية األمريكية .35
جاء مضمون وثيقة استراتيجية األمن القومي األمريكي، أعلنها البيت األبيض أمـس،    : حنان البدري  ،واشنطن

 ليكرس استمرار إدارة جورج بوش في التمسك بالحرب االستباقية، وأن السنوات التي حكم فيها مـا هـي إال                  
وجاء بالوثيقة ذكر خاص لعدم التسامح الديني       ،  بداية حرب تستمر عقوداً، وصراع طويل مشابه للحرب الباردة        

وبالنسبة ل حماس ذكرت الوثيقة أن االنتخابات غير كافية وأحياناً تؤدي           . والحط من شأن المرأة وتجارة البشر     
أحياناً تسبب للواليات المتحدة المعاناة     ) يمقراطيةيقصد المبادئ الد  (لنتائج غير مرغوب فيها، وأن هذه المبادئ        

الوثيقة قوبلت بقلق كبير لدى األوساط الليبرالية األمريكيـة بـسبب مـا وصـفوه               . وتضعها في موقف صعب   
  .بتصميم بوش وإدارته على المضي قدماً في تبني السياسات نفسها التي أدت إلى الوضع الكارثي في العراق

  17/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  لم نكن مسؤولين عن األمن في سجن اريحا: رايس .36
اعلنت كوندليزا رايس امس ان الواليات المتحدة لم تكن مسؤولة عن االمن في سجن اريحا               :  ب.ف.ا،   سيدني

وقالت في اول تعليق لها على العملية انه بموجب اتفاق موقع فإن مـسؤولية               .وان دورها اقتصر على المراقبة    
انه على مدار العام الماضي كانت الصعوبة تزداد امام المراقبين للقيام           وعلى قوات االمن الفلسطينية     األمن تقع   
وقالت انه تم تسليم رسالة للفلسطينيين فـي الثـامن مـن            ،   وكنا نزداد قلقا على امن هؤالء المراقبين       .بدورهم

  .مارس تقول بانه لم يعد بامكاننا ان نتحمل الوضع اكثر من ذلك
 17/3/2006 عكاظ

  
  ! هل تريد واشنطن تدمير أبومازن؟ .37
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واصلت اإلدارة األميركية تأكيداتها بعدم التواطؤ مع إسرائيل بسحبها حراس سجن : هدى توفيق-واشنطن
إال أن المعلقين . أريحا قبل دقائق من اجتياح القوات اإلسرائيلية المنطقة وتدمير السجن، واعتقال السجناء

 األميركية، وتخشى واشنطن اشتعال األرض -ن تداعيات خطيرة على العالقات العربية والدبلوماسيين يتوقعو
وأكد المتحدث باسم الخارجية أنه ال صحة على اإلطالق بأن واشنطن كانت تعلم ، الفلسطينية في الضفة وغزة
ئيلية سوف تقوي من وقال السفير األميركي ادوارد أبينجتون إن العملية اإلسرا، مسبقاً باالجتياح اإلسرائيلي

التصور لدى بعض القيادات األميركية بأن الرئيس عباس يفقد السيطرة على األراضي الفلسطينية والشعب 
  .وقال إن العملية اإلسرائيلية الخطيرة سيكون لها تداعيات أخطر، ألنها محاولة لتدمير أبو مازن، الفلسطيني

  17/3/2006االتحاد االماراتية 
  

  كية تدعو إلى ضبط النفس واستمرار دعم الفلسطينيين دون المنظماتاإلدارة األمري .38
دعت اإلدارة األمريكية جميع األطراف في منطقة الشرق األوسط إلى ضبط النفس والتحلي بالـصبر وتهدئـة                 

إن جورج بوش ملتزم برؤيته التي تتمثـل بقيـام          : وقال الناطق بلسان البيت األبيض الليلة الماضية      . األوضاع
ين إسرائيلية وفلسطينية، وأكد أن واشنطن تسعى إلى التعاون مع جميع األطراف الشريكة في عملية صنع                دولت

وكرر الناطق مطالبة اإلدارة األمريكية بأن تعلن حركة حماس نبذ اإلرهاب، ونزع سـالحها،              . السالم بالمنطقة 
ة أخرى،        .وأن تعترف بدولة إسرائيل    ن  من ناحي إن ديفيد وولـش  : خارجية األمريكية أمس المتحدث باسم الأعل

سيجري محادثات في بروكسل مع نظرائه في األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا، من أجل التأكيد علـى   
 .أن الدعم يهدف إلى مساعدة الشعب الفلسطيني، وليس دعم منظمة مسلحة

  16/3/2006دراسات الشرق األوسط 
  

  شريعي لحضور دورته القادمةقّرر دعوة ممثّلي التيمجلس أوروبا  .39
 على شبكة اإلنترنت، نقـالً عـن وكالـة          ةروسي قعاموإعالن   16/3/2006 المركز الفلسطيني لإلعالم     نشر

أسوشيتيد بريس، أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قررت دعوة ممثلي المجلـس التـشريعي الفلـسطيني،                
وقـال ممثلـو الجمعيـة       . نيسان المقبل  13 إلى   10ي الفترة   لحضور الدورة التي ستعقدها الجمعية المذكورة ف      

البرلمانية إنهم ال يستطيعون تجاهل واقع أن حماس تنظيم سياسي انتُِخَب إلى البرلمان مـن خـالل انتخابـاٍت                   
البرلماني البلجيكي ستيف هوريس، إلى عـدم جـواز          كما أشار    .اعتبرها مجلس أوروبا انتخابات حرة ونزيهة     

علينا أن نتقبل إرادة الشعب الفلسطيني واستمالة الفـائزين  : وقال. نتائج الشرعية لالنتخابات الفلسطينية   تجاهل ال 
  .في االنتخابات إلى الحوار السياسي الذي يمكن أن يفضي إلى حّل سلمي للنزاع حسب تعبيره

يخائيل مارغيلوف من الجمعية     م هقالالى ما   :   أ ب  –فرنسا  ،  ستراسبور 17/3/2006النهار اللبنانية    وأشارت
اذا دعونا الفلسطينيين واالسـرائيليين ولـم       . نقدم ستراسبور كأرضية اختبار للحوار    : البرلمانية لمجلس اوروبا  

وشدد على اهميـة عـدم      . يأت اعضاء من حماس، لن يكون ذلك انعكاسا حقيقيا للمجلس التشريعي الفلسطيني           
نحن امام حقيقة ان حماس ستشكل      .  البحث عن طريق مقاربة جديدة     علينا: واضاف. عزل الحكومة الفلسطينية  

  . الحكومة
  

  هولندا تسمح لطائرات العال بإطالق القذائف المضيئة في أجوائها .40
وافقت الحكومة الهولندية على السماح لطائرات شركة العال اإلسرائيلية، بإطالق القذائف           :   فكرية أحمد  ،الهاي

وتعد هذه المرة األولـى      . من األجواء الهولندية، حال استشعارها لخطر إرهابي      المضيئة المضادة للصواريخ    
في تاريخ الطيران األوروبي التي يتم فيها السماح لطائرات مدنية بإطالق قاذفات مضادة للصواريخ في أجواء                

 نتيجـة     بضعة كيلو جرامات تسقط على أرض هولنـدا         بقولهوصرح وزير النقل الهولندي      . الطيران المدني 
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وعلى النقيض مـن ذلـك       . إلقاء هذه القذائف أفضل من سقوط عشرات الضحايا حال تفجير طائرة بصاروخ             
قالت مصادر هولندية في الهاي إن سويسرا رفضت بصورة مطلقة أن تعطى شركة العال مثل هذا التـصريح                  

  . وهددت باحتجاز أي طائرة من طائرات العال تكون محملة بهذه القذائف
  17/3/2006ن السعودية الوط

 
  المحدودةالفلسطينيون والخيارات  .41

  خيراهللا خيراهللا
ما ينفع وقفة مع النفس والسعي الى فهم الواقع والمعطيات االقليمية والدولية والتوقف عن االدالء بتـصريحات                 

ري انها تصريحات تعطي الضوء األخضر السرائيل كي تستمر في تنفيذ مـشروع اسـتعما             . ال تخدم القضية  
مثل هذا المشروع الذي يعتمـد أوال علـى         . واضح المعالم يقضي برسم حدود الدولة اليهودية من جانب واحد         

فكرة أال وجود لشريك فلسطيني يمكن التفاوض معه، يستهدف ابتالع القدس كلّها اضافة الى جزء ال بأس بـه                   
  .من الضفة الغربية
 امتالك حد أدنى من الشجاعة للقـول ان موقـف حمـاس             ؟ ال بد من   )اقتحام سجن أريحا     ( لماذا حصل ذلك  

الغامض من االتفاقات التي وقّعتها السلطة الوطنية الفلسطينية يشكّل استمراراً للسياسة الخاطئة التـي تمثّلـت                
لقد جر هذا القرار، باعتراف رئيس السلطة الوطنية السيد محمود عباس، الـويالت             . بقرار عسكرة االنتفاضة  

واألكيد أن قرار حماس القاضي بالتمييز بين اتفاقات تنوي احترامها وأخرى ترفضها،            . عب الفلسطيني على الش 
وكّل ما يمكن قوله في هذا المجال       . بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية، سيجر مزيداً من الويالت على الفلسطينيين         

  .بتغطية دوليةأن اقتحام سجن اريحا ليس سوى بداية لما تستعد اسرائيل  للقيام به 
وبكالم أوضح، يفترض في حماس اعادة النظر في خطابها السياسي واالبتعاد قدر االمكان عن الشعارات التي                

وما ال يمكن تجاهله أن القضية الفلسطينية تمر في مرحلـة شـديدة الدقّـة والخطـورة،                 . ال عالقة لها بالواقع   
حول الى الهاجس األول على الـصعيد اإلقليمـي مـن           خصوصاً في ضوء الكارثة التي يشهدها العراق الذي ت        

انها قضية تحتاج الى أكبر تعاطف عالمي ممكن والى كـسب أكبـر عـدد مـن                 . الزاويتين العربية والدولية  
واألكيد أن ليس بموقف غامض من االتفاقات التي        . األصدقاء في كل أنحاء العالم خصوصاً في أوروبا وأميركا        

  !ة يمكن كسب مزيد من األصدقاءوقّعتها السلطة الوطني
ال بد أن نتذكر باستمرار     . ثمة حاجة الى وضوح فلسطيني لقطع الطريق على استفراد اسرائيل بالساحة العالمية           

واسـتمر  . 2000أن بداية التراجع الفلسطيني في الساحة العالمية كان بعد فشل قمة كامب ديفيد صيف العـام                 
وطرأ مزيد من التدهور بعد اغالق أبواب البيـت األبـيض فـي وجـه               . ضةالتدهور بعد قرار عسكرة االنتفا    

حمـاس   اآلن يخشى من مزيد من التدهور في حال تمسكت        . أبوعمار وفتحها على مصراعيها ألرييل شارون     
  ! بخطابها السياسي الذي لن يؤدي بها الى أبعد من موسكو والذي يسمح السرائيل بارتكاب ما ارتكبته في أريحا

  17/3/2006د األردنية الغ
 

  الخيارات واإلشكاليات: الحوار اللبناني .42
  رضوان السيد

، أي بعـد حـوالي األسـبوع علـى     22/3/2006انفض الحوار اللبناني ـ اللبناني على أن يعود لالنعقاد في  
ح حـزب  مشكلة الرئاسة، ومشكلة سال: قال المتحاورون في بيانهم الختامي انه بقيت هناك مشكلتان      . انفضاضه

المحكمة الدولية والتوسع في التحقيق، والسالح الفلـسطيني، والعالقـات          : وانحلّت أو قاربت ثالث قضايا    . اهللا
في المسألة األولى، ما كان هناك جدال طويل منذ البداية، فقد اتخذ مجلس الوزراء قرارين . اللبنانية ـ السورية 

وقد وافق المجتمعون عليهما بعد ان كانا قد تـسببا          . تحقيقفي المحكمة ذات الطابع الدولي، وفي التوسع في ال        
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وفـي مـسألة الـسالح      . في انسحاب وزراء أمل وحزب اهللا من اجتماعات مجلس الوزراء لـسبعة أسـابيع             
الفلسطيني، كان هناك قرار من مجلس الوزراء، لكن عندما حصل التأزم بدا انه سرى على الملفّ الفلـسطيني                  

فالسالح الفلسطيني خارج المخيمـات     . ن بمجلس النواب عادوا فأكدوا القرار وزادوا عليه       لكن المجتمعي . أيضاً
والسالح داخل المخيمات يزال أيضاً وال يكتفى بضبطه وتنظيمه لكـن بـدون             . ينبغي ازالته خالل ستة أشهر    

ة في انفـاذ القـرار،      تحديد المدة، وبدون عنف في الحالتين بل بالحوار، وستعاون لجنة فيها حزب اهللا الحكوم             
  .الذي ضمت اليه مسألة العناية بالشأن المدني للفلسطينيين

وسـالح حـزب اهللا ـ هنـاك     . الرئاسة، اي رئاسة الجمهورية: المسألتان أو المشكلتان الباقيتان، ونعني بهما
ر رئـيس   اعتراف من الجميع بأن هناك أزمة حكم من خالل الخلل الحاصل في اعتراض أكثرية على استمرا               

والمشكلة األخرى، ما أعيد ربطها بمزارع شبعا او بتحريـر األرض واألسـرى، بـل               . الجمهورية الممدد له  
. وهكذا هناك تقدم حتى في هاتين المشكلتين      . باالتفاق على طريقة لحماية أمن لبنان من االعتداءات االسرائيلية        

بل ال بد من    . يستطيعون حل هاتين المشكلتين بمفردهم    لكن قيل مداورة أو بطرائق غير مباشرة ان اللبنانيين ال           
وليس من الممكن دسـتورياً، مـن       . سوريا هي التي نصبت لحوداً لمرتين     . النظر في المحيط االقليمي والدولي    

فال بد ان يرفع السوريون عنه الِغطاء، فيعمد لالستقالة بنفسه باالتفـاق            . الناحية العملية، التخلص منه أو اقالته     
وتتفرع على ذلك مشكلة أخرى أو قضية أخرى هي االتفاق على مـن يحـّل محلَّـه                 . البطريرك الماروني مع  

  .باالنتخاب في مجلس النواب
اذ من ضمن شروط لعبة تظهير الخَلف، ان ال يكون الخلفُ خصماً لسوريا أو لألطراف الداخلية التي غطّـت                   

صرين على بقاء الرئيس لحود بـل هنـاك مـشكلة فـي             في الحوار قال هؤالء انهم ليسوا م      . لحود حتى اآلن  
وفي اوقـات  . وهذا موقف جديد وان لم يكن كافياً     . استمراره على هذه الحالة، وسط رفض من األكثرية النيابية        

  .العز، على أي حال، ما كان اللبنانيون ينفردون باختيار رئيسهم لسوء الحظ والواقع
لكن هناك اقرار للمـرة     .  حدود التفكير في طريقة حماية لبنان من دونه        وسالح حزب اهللا، ارتفعت مقاديره الى     

األولى علناً بأنه موضع خالف، باستثناء تصريح زعيمه السيد حسن نصراهللا، في مقابلة تلفزيونية، انه ما عاد                 
هة فـي   لكن من جهة أخرى هناك مواج     . والمفهوم أن حماية لبنان ليست شأناً ينفرد به أي فريق         . محّل اجماع 

وقد اقامت ايران دفاعات من افغانستان الى       . المنطقة اآلن بين ايران والمجتمع الدولي بزعامة الواليات المتحدة        
  .لذلك فمعالجة مشكلة لحود أهون وأسرع بكثير، أو أن ذلك ممكن. العراق وسوريا وفلسطين ولبنان

فحتى الملف الفلسطيني . ت، وليس بمعنى أنه حلّهالقد نجح الحوار اللبناني ـ اللبناني، بمعنى انه ظهر المشكال 
الذي اتخذ قرار فيه، فيه شق سوري معتبر، اضافة الى ما سبق ذكره من نصيب سوري فـي لحـود، وآخـر      

  . أوضح في تحديد مزارع شبعا بين البلدين
  17/3/2006المستقبل اللبنانية 

 
  العدوان اإلسرائيلي وانتحار حماس .43

 علي حسين باكير
وما الهدف من تعبئة الجيش والـدبابات       !! ?ال حول وال قوة للمعتقلين فيه     , ريد اسرائيل من اقتحام سجن    ماذا ت 

ولماذا انسحب المراقبون االميركيون واالوروبيون من سـجن اريحـا دون           !! والمروحيات والقادة العسكريين  
  ?التنسيق مع احد

انهم مع وصول حماس الى السلطة اصبحوا       , ينيينفان اسرائيل ايضا تريد ان ترسل رسالة واضحة الى الفلسط         
طبعـا  (بوضع اضعف ذلك انهم خسروا من كان يقيم االتصال الالزم مع االسرائيليين عند وقوع المـشكالت                 

وخسروا في الوقت نفسه الفريق المقاوم الذي كان يرد على االنتهاكات االسرائيلية وهذا             ) اتصاالت ال نفع منها   
ان وصول حماس الى السلطة قد رتب عليها التزامات جديدة ما كانت لتلتزم بها غصبا لو                هو العنصر االهم اذ     
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فقد يكون اشتراك حماس في االنتخابات االخيرة التي جرت اكبر خطأ فـي             , ومن هذا المنطلق  , كانت خارجها 
  . الفلسطينيينحساباتها السيما اذا كانت بالفعل قد قيدت قدراتها على الرد على اي اعتداء اسرائيلي على

وعلى الرغم من عدم ايماننا بان هذا الهراء السياسي سيحل المشكلة الفلسطينية حتى لو تخلى الفلسطينيون عن                 
لكن الموقف العربي المهترئ والفاشل فـي حالـة الحـرب           , فان اعطاء حماس فرصة هو امر جيد      , كل شيء 
  . يصب ذلك اال في خانة اسرائيل كالعادةيحول من دون دور ايجابي لحماس بحيث ال) االستسالم(والسلم 

وهي ان خضعت للمعايير الغربية بضرورة ترك العمل المـسلح نهائيـا   , حماس في وضع ال تحسد عليه ايضا    
فهي غير قادرة من موقعها هذا علـى الـرد بـشكل قـوي علـى                , تكون قد انتحرت وبشكل اكيد هذه المرة      

رة على فتح حوار رسمي مع االسرائيليين نظرا للنتائج المعروفـة           االعتداءات االسرائيلية وهي ايضا غير قاد     
  .اين بدا وكيف انتهى به االمر, ويمكن المقارنة بمسيرة ياسر عرفات, سلفا لمثل هذا العمل

  17/3/2006السياسة الكويتية 
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