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  حكومة حماس قيد الدرس على طاولة منظمة التحرير .1
 امـصادر إلـى أن    : نبـاء وكاالت األ نقال عن    رام اهللا    ن م 21/3/2006 الدستور    مراسل كمال زكارنة أشار  

ن تدرس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تشكيلة الحكومة وبرنامجها الـسياسي، وقـد             أ ,مسأفلسطينية توقعت   
  .تتحفظ على بعض النقاط الواردة فيه وتطلب تعديل بعضها

ماس كظمت غيظهـا وفـضلت عـدم        حأن  : غزة من    فتحي صباح   عن مراسلها  21/3/2006 الحياة   ونشرت
 فـضلت  و .منظمـة لتوجيه انتقادات الذعة لمحمود عباس على قراره عرض الحكومة على اللجنة التنفيذيـة ل             

ولى استخدام لغة دبلوماسية في الرد على هذه الخطوة غير الدستورية وغير القانونية، التي تشكل سابقة هي األ                
لم  حركةإضافة إلى أن ال    ال في عهد عباس وال في عهد عرفات،          ,لم يكن معموالً بها من قبل     حيث   ,من نوعها 

حلقـات مسلـسل    فـي    أولى   ةقرار حتى ال يشكل رفضها خطو     القبلت على مضض     ف .تفسيراً منطقياً لها  تجد  
 والـسعي الـى     , عباس  الحفاظ على عالقة متينة وجيدة مع      ةفضلم, الصدامات بين مؤسستي الرئاسة والحكومة    

  .مام فتح اوالً والمجتمع الدولي ثانياًأ هلمرحلة التي تحتاج فيها دعمتعزيزها في هذه ا
 أن يطالب   , مصادر فلسطينية   إلى ترجيح  :غزةمن   21/3/2006الخليج اإلماراتية    مراسل   طاهر النونو ولفت  

عباس رئيس الوزراء المكلف بمزيد من اإليضاحات حول برنامج الحكومة، خصوصا في اإلطار االجتمـاعي               
ات الموقعة مع إسرائيل واإلقرار بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للـشعب            يع االعتراف باالتفاق  وموضو
 هااعتبر جبريل الرجوب تشكيل   حيث  تباينت ردود الفعل الفلسطينية على الحكومة الجديدة،        في حين   . الفلسطيني

 الديمقراطية حماس بالتفرد بتشكيل     اتهمت الجبهة  بينما   . بأنه يوم حزين في التاريخ الفلسطيني      ,من فصيل واحد  
  .الحكومة قواماً وبرنامجاً
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احمد عبد الرحمن اعتبر أمـس ان حكومـة         أن  : غزة من   21/3/2006 عكاظ    مراسل القادر فارس  عبدوذكر
بعـدما رفـضت    , حماس تشكل انقالبا سياسيا خطيرا وتدخل الشعب الفلسطيني وسلطته فـي مـأزق خطيـر              

  .ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطينيكاالعتراف بمنظمة التحرير 
  

    التي وقعت مع إسرائيلالحكومة ستعيد النظر باالتفاقيات: الزهار .2
ات التي وقعت مع اسرائيل     ي أعلن محمود الزهار ان الحكومة الجديدة ستعيد النظر في كل االتفاق           : قنا –القاهرة  

مل الحكومة الجديدة سيعتمد على اصالح ما        ان برنامج ع   ,وقال أمس . والتي تشكل عبئا على الشعب الفلسطيني     
 . باالضافة الى بناء عالقات خارجية على أسس مختلفة عـن الـسابق            .دمره االحتالل وسيشمل كل القطاعات    

  .وأشار الى أن المفاوضات مع اسرائيل ستكون وسيلة لتحرير االرض الفلسطينية وليست غاية في حد ذاتها
  21/3/2006الوطن القطرية 

  
   هنية  محاكمةدحالن يدعو إلى مساعد  .3

 أمس الى محاكمة اسماعيل هنية في ,دعا مساعد محمد دحالن والناطق بلسانه :وديع عواودة ـ  القدس المحتلة
هنية نسب ل  على تصريح    هقيعلت في  , محكمة فلسطينية بدعوى انه يفرق بين دم أوالده ودماء سائر الفلسطينيين          

  .راًشبكة التلفزيون األمريكية أخيمع 
  21/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
  حماس أصبحت جزءاً من منظمة التحرير : الهاديمهدي عبد  .4

 إن حمـاس اآلن باتـت       ,قال مدير الجمعية الفلسطينية األكاديمية للشؤون الدولية       :  جهاد القواسمي    -رام اهللا   
نتخابات التشريعية، وحققت   ، بعد ان خاضت اال    هاجزءا فعليا من منظمة التحرير ولها حضور وصوت ورأي في         

منظمة، هي لجنة تسيير امور فـي غيـاب اجتماعـات           لان اللجنة التنفيذية الحالية ل    إلى  مشيرا   فيها فوزا الفتا،  
 تتمتع بصالحيات بالرغم من تصريحات فاروق القدومي الذي شكك          هاوأوضح ان . المجلسين المركزي والوطني  

مطالبـة الـشتات    وعات القاهرة التي ضمت جميـع الفـصائل         رحيل عرفات واجتما  إلى أن   واشار  . ذلكفي  
دخول اعضاء حماس المنتخبـين فـي المجلـس         و ,الفلسطيني بإسماع صوته وقضيته، وتوثيق عالقته بالوطن      

فـي  ونوه  . ستدعي عقد اجتماع للمجلس المركزي لينتخب لجنة تنفيذية جديدة        ي ,التشريعي الى المجلس الوطني   
 مشاركتها فـي  من خالل ,س بثالث قضايا تشكل تطورا في موقفها من منظمة التحرير          بالتزام حما  نفس السياق 

لمنظمـة،  لصياغة  البناء و الاجتماعات القاهرة ودخولها تحت مظلة فصائل المنظمة، وتوقيعها على وثيقة اعادة            
  . ثم دخولها المجلس التشريعي

  21/3/2006الشرق القطرية  
  

  قع سياسي جديد في المنطقةتحركات سرية لرسم واتسريبات عن  .5
تشهد الساحة الفلسطينية اتصاالت ولقاءات بين اطراف وجهات وشخصيات في السلطة وخارجها تبرز             : خاص

علم ان االسابيع القليلة القادمة ستـشهد اتخـاذ         حيث  خاللها مواقف متباينة حول مسائل وقضايا حيوية وهامة،         
 .ون لها تأثير كبير على مجمل التطورات في الساحة الفلسطينية         خطوات باشكال مختلفة تتناول ميادين عدة سيك      

وكشفت مصادر دبلوماسية مطلعة ان اكثر من عاصمة في المنطقة هي في اتصال دائم مع جهـات فلـسطينية                   
تتدارس واياها طبيعة الموقف وما قد يترتب على بعض التطورات االخيرة من تداعيات قد تنتقل اثارها الـى                  

 اسرائيليا وعربيا ولن تكون مصالح بعض الدول في الساحة الدولية بعيدة عـن هـذا التـأثر                  ساحات مجاورة 
واكدت ان االتصاالت السرية بين هذه الجهات وبين دول في المنطقة قد تكثفت في الساعات االخيرة                . والتداعي
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 له بعـض القـوى      وتطورت الى ايفاد وتبادل المبعوثين بصورة بعيدة عن االعالم خاصة في ضوء ما تخطط             
االقليمية والدولية المؤثرة النجاز بعض التفاهمات والصفقات التي تتناول ما يجري الترتيب له مـن تطـورات           

 في عدة ساحات في اطار ما يمكن تسميته باشاعة االستقرار وترتيب االوراق واالتفاق على القيـادات                 ,ووقائع
وقالـت مـصادر     .ستحقق انجازات على صعيد مـصالحها     والجهات التي قد تدفع االثمان وتلك االخرى التي         

خاصة ان الساحة الفلسطينية لن تكون بمنئى عن هذه الصياغات التي تدرس اآلن في العديـد مـن المحافـل                    
 غير ان المصادر ذاتها ال تستبعد ان تتهـاوى هـذه     .باشراف طواقم متخصصة في االمن والسياسة واالقتصاد      

تصعيد وانفجار عنيف في المنطقة يشكل هو العامل االقوى فـي رسـم واقـع               التحركات واالتصاالت لصالح    
  .سياسي جديد في الساحات ذات العالقة ومنها اسرائيل والساحة الفلسطينية

     21/3/2006المنار الفلسطينية 
  

   تهيمنان على حكومة حماسواالسالمية جامعتا النجاح :تقرير .6
 أنظار العديد من المراقبين الذين أحصوا ثالثة عشر وزيرا من الجديدة لفتت التشكيلة الوزارية : رامتان–غزة 

تنشط حماس بشكل  حيث . من الجامعة االسالمية بغزة وجامعة النجاح الوطنية في نابلس,اصل اربعة وعشرين
ية، وتعد الجامعة االسالم . الطالبي على مجالس طلبتهما منذ سنوات طويلةهايهيمن جناحو, نجامعتيالفعال في 

 حيث إن معظم قادة ,احدى المؤسسات التي عملت حماس على تطويرها وتقدمها على مدار سنوات نشأتها
 من الوزارة الجديدة تهاوكانت حص .الحركة البارزين في غزة احتضنتهم الجامعة اما طالبا أو محاضرين

حماس الوطنية والمناطقية   قوائم فازوا علىكانوا قد هاسبعة عشر أكاديميا في وجدير بالذكر أن .ثماني حقائب
فقد ذاع صيتها في السابق باستشهاد عدد من ,  الجددوكما برزت بأسماء الوزراء .في االنتخابات التشريعية

أما جامعة  .محاضريها الذين برزوا في عالم السياسة والمقاومة كمؤسسها الشيخ ياسين وخليفته الرنتيسي
 , أيضااحد المعاقل الرئيسة لحماسفهي , م العالي في االراضي الفلسطينيةالنجاح والتي تعد أحد أعمدة التعلي

 كانت حصةو .االخيرةبرز ذلك واضحا من خالل االنتخابات البلدية والتشريعية حيث  .في شمال الضفة
  . في الحكومة الجديدة خمسة وزراءها وأكاديمييهامحاضري

 21/3/2006الحياة الجديدة 
  

     رغم دموية االحتالل سنبلغ أهدافنا : حماس .7
 لم ا بانه,ة للفلسطينيين إلنتخابهم الحركة االسرائيليتهديداتوصف المتحدث باسم حماس ال:  والوكاالت-غزة 

مع الشعب الفلسطيني بالقتل والمجازر والدماء وتجاهل حقوقه وفرض دوما  ونتعاملي هم حيث ان.ةكن مفاجئت
  .ى بلوغ اهدافنا رغم دموية االحتالل اننا نصر عل,الئقاأضاف  و.هالحلول علي

  21/3/2006االتحاد االماراتية 
  

  من دعارة مغربيات قد يتحولن للموساد حذريالجهاد االسالمي  .8
 الى السفارة المغربية في فلسطين وحركة التوحيد واإلصـالح المغربيـة            برسائل حركة الجهاد    بعثت: الرباط

فـي  .  المغربيات اللواتي يمتهن الدعارة في الكيان العبري  وضع مئات من   اإلسالمية، حيث حذرت من خطورة    
 .معظمهن يشتغلن في ورشات نهارا وفي الـدعارة لـيال           فتاة 600تحدثت وكاالت انباء عن وجود قرابة       حين  
 والتجسس سواء علـى     , عن تخوفهم من تحول هؤالء الى العمل لصالح الموساد         الحركةن في   و المسؤول وأعلن

  .تهن عودحينية او على بلدهن المقاومة الفلسطين
  20/3/2006اللواء االردنية 
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  نريد أن نكون جزءاً من النسيج االجتماعي في لبنان : رجاأنور  .9
في لبنان انور رجا ان الفلسطيني في لبنان يعاني فصال عنـصريا انعكـس علـى                " قال مسؤول القيادة العامة   

الفلـسطيني اليـوم    . لسطيني هو وباء انفلونزا بشري    المستوى االعالمي، وبعضهم يبث السموم ويظهر ان الف       
فهنـا معتقـل    . محاصر في المخيمات، يعيش حالة اذالل أسوأ مما يتعرض له المعتقلون في معتقل غوانتانامو             

. ، وتحول الملف الفلسطيني في لبنان الى تجاذبات سياسية داخلية ونحـن ال نرضـى بـذلك                "غوانتانامو لبنان "
منية والمخيمات باعتبارها جزرا امنية، نعم المخيمات جزر امنية لكن ما حولها الى ذلك              يتحدثون عن الجزر اال   
يريد الفلسطيني ان يكون جزءا من النـسيج اللبنـاني االجتمـاعي الثقـافي              .  عاما 57الحكومات اللبنانية منذ    

 ". نا مـن بيـروت     بعد خروج  1983واالنساني والبعض يمنعنا من العمل السياسي تحت حجج واهية منذ عام            
وردا على سؤال قال ان الحديث عن سحب سالح المقاومة واظهاره سالحا طائفيا واسقاط القدسية عنـه هـو                   

هل السالح الصهيوني تقاعد عن جرائمه ومجازره؟ لماذا الحديث عـن سـحب سـالح               . نتيجة ثقافة اميركية  
ضهم يصور السالح الفلسطيني فـي بعـض        المقاومة؟ ان السالح الفلسطيني ال ينفصل عن سالح المقاومة، بع         

المسؤولون عـن   : "وقال ردا على سؤال   . المواقع خارج المخيمات قواعد ضخمة وتوجه اليه المهل واالنذارات        
طرح هذا الملف بهذا الشكل الحكومات اللبنانية السابقة وبعض المسؤولين، ورأس الحربة وليد جنبالط وسمير               

نعتبر ان هـؤالء    . لف الفلسطيني على جرحه وعلى نار قائمة تحت الرماد        جعجع هما اكثر حماسة الغالق الم     
 ومن يذهب الى اميركا ويفتش في صناديق القمامة عن خرائط للبلـد، هـل سـيكون                 1559هم وكالء للقرار    

  ". نحن نفخر بعالقتنا بسوريا وبتحالفنا معها: "وختم ". حريصا على سالح المقاومة؟
  21/3/2006النهار اللبنانية 

  
  األردنالجىء فلسطيني من العراق من دخول  88منع  .10

 مـع  اعلن عن اغالق الحدود      أن األردن :  علي العرقان   عن مراسلها  عمان من    21/3/2006 الدستور   ذكرت
واشار الى  . وقال ان الحدود مع العراق اغلقت من جانب واحد لغايات تنظيمية          . العراق اعتبارا من امس االول    

فرين و االشخاص ال يحملون وثائق رسمية سارية المفعول وليس لديهم اية وثائق تثبـت               ان هناك بعض المسا   
. واشار الى ان هؤالء االشخاص موجودون في المنطقة المحرمة على الحـدود العراقيـة االردنيـة               ،  جنسيتهم

 الـسماح لهـم   وناشد عدد من الفلسطينيين الذين يحملون وثائق فلسطينية صادرة من العراق، الحكومة االردنية     
شخصا ينتمون الى   ) 88(واشاروا الى ان عددهم     ،  بالدخول الى مخيم الرويشد لالنضمام الى اقاربهم في المخيم        

ست عشرة عائلة ويعيشون في العراء ، كما ال يوجد عندهم طعام وال ماء مشيرين الى انهم خاطبوا المفوضية                   
م، الفتين الى انهم ال يستطيعون العودة الى العراق حيـث           السامية لشؤون الالجئين ولكنها لم تستجب الستغاثته      

  . الخطر وتدهور االمن وهم ليسوا عراقيين مما يجعلهم معرضين للخطر
 الجئا فلـسطينيا يحملـون      350 ان نحو    واالجئون عراقيون أبلغ  أن    21/3/2006 الخليج اإلماراتية    وأضافت

في ) البلديات(قريبا للمنطقة العازلة جلهم يقطنون منطقة       موافقات عراقية للخروج عبر الحدود منتظر وصولهم        
ونفى مصدر حكومي حدوث اية اشتباكات مسلحة بين الجانبين األردني والعراقي بعد عمليات الرفض              .  بغداد

من كال الطرفين بدخول الالجئين ألراضيهما نظرا لوجود قرار حكومي سابق بمنع إقامة مخيمات لالجئين كما                
  .حدث سابقا

  
  في مدينة اللد   منزل1800مخطط لهدم  .11

 أدى هدم سلطات االحتالل اإلسرائيلي لستة منازل في مدينة اللد داخل الخط األخـضر،               -) فلسطين(الناصرة  
، إذ يعتبرون ذلك 1948بدعوى عدم الترخيص، إلى موجة احتجاجات عارمة في األراضي الفلسطينية منذ عام            
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ويسود اإلضراب العام كافة المدارس في مدينة اللد احتجاجا على هدم            .لمدينةيأتي في إطار تهجير العرب من ا      
،  هذه هي الثانية خالل أسبوع واحدمالمنازل، ال سيما أن اثنين من هذه المنازل هدمت أمس، كما أن عملية الهد          

ة اللد بنحـو    وقدرت مصادر فلسطينية في المدينة عدد البيوت التي ترفض سلطات االحتالل ترخيصها في مدين             
واطنين      وقـرر   ،   بيتا منها تم تـسليم أصـحابها أوامـر الهـدم           500 بيت، ويتهدد الهدم     1800 ات من الم المئ

  .، الشروع فورا بإعادة بناء البيوتالفلسطينيين
20/03/2006قدس برس   

  
   دقيقة من فتحه  40إسرائيل تغلق معبر المنطار بعد  .12

 دقيقـة   40السلطات اإلسرائيلية أغلقت معبر المنطار التجاري بعد         ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن       :  د ب أ  
وأكدت المصادر أنه تم إغالق معبر المنطار من الجانب االسرائيلي وبشكل فجائي دون ذكر              . من افتتاحه أمس  

  . »لصالح التجار وليس المؤسسات الدولية«أسباب، حيث تم إدخال خمس شاحنات محملة بالدقيق 
  21/3/2006البيان 

  
  ارتفاع شعبية حماس وانخفاضها لفتح : آخر استطالع للرأيفي  .13

مـن  % 47كشف آخر استطالع للرأي العام الفلسطيني أمس النقاب عن انه لو جرت انتخابات جديدة االن فإن                 
% 51وفي قطاع غزة سوف تحصل حماس على        . لفتح% 39الذين ينوون المشاركة فيها سيصوتون لحماس و      

ل المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية انه قام بإجراء االستطالع فـي الـضفة              وقا%. 37وفتح على   
انهم يتوقعون أن تنجح حمـاس فـي        % 70واعرب  .  آذار الحالي  18-16وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين        

ـ     % 69يتوقعون أن تفشل، و   % 22قيادة وإدارة شؤون السلطة الفلسطينية و      صية غير قلقين على حريتهم الشخ
% 50أن السلطة ال تستطيع االستغناء عن المساعدات الدوليـة و         % 68ويعتقد  . قلقون% 30بعد فوز حماس و   

. يتوقعون أن تجد حماس مصادر دعم عربية وإسالمية بديلـة         % 78لكن  . يتوقعون توقف هذه المساعدات فعالً    
يعتقدون أن  % 37ف بإسرائيل و  يعتقدون أنه ينبغي على حماس عدم االعترا      % 59ورغم الضغوط الدولية فإن     

% 64أنه ينبغي على حماس الدخول في مفاوضات سـالم مـع إسـرائيل، و             % 75ويقول  . عليها القيام بذلك  
مـن الـسلطة المنتخبـة      % 53ويريد  . يقولون أنهم معارضون لها   % 14يقولون أنهم مؤيدون لعملية السالم و     

يريدون منها جمع السالح من كافة الفـصائل        % 49ال يريدون ذلك، و   % 40الجديدة تطبيق خريطة الطريق و    
يريدون منها سن قانون يتيح للفصائل حمـل        % 27يريدون منها عدم التدخل في الموضوع ،        % 21المسلحة و 
أن أمريكـا وبريطانيـا     % 93ويعتقـد    .دمج كافة المجموعات المسلحة في قوى األمن      % 82ويؤيد  . السالح

تؤيـد ردوداً   % 51ام سجن أريحا واعتقال أحمد سعدات، وغالبية مـن          متورطتان مع إسرائيل في عملية اقتح     
يؤيدون بنسب مختلفة ردوداً تتراوح بين مهاجمة وحـرق مقـرات،           % 46فلسطينية سلمية أو عدم الرد مقابل       

  . واختطاف رعايا أمريكيين وبريطانيين، والقيام بعمليات مسلحة ضد أمريكيين وبريطانيين
  21/3/2006الدستور 

  
   في لندن يستقبل مسؤولة فلسطينيةالسعوديةير سف .14

الهادف لتوفير  » كيفيتاس« امس كرمة نابلسى مدير مشروع       بريطانيا فى    السعودي سفيرالاستقبل  :   واس ،لندن
وقام بتسليم نابلسي مساعدة مالية لدعم المشروع مقدمة من اللجنة          ،    الالجئين الفلسطينيي  اليات وأسس لمساعدة  

  .ة الشعب الفلسطينيالسعودية الغاث
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 21/3/2006عكاظ 
  

  مؤسسات فلسطينية تطالب بجالء قوات االحتالل عن العراق .15
طالبت مؤسسات فلسطينية تساند الشعب العراقي جامعة الدول العربية وقف تعاملها مع النظـام فـي العـراق                  

 في بيـان جمـاهيري      جاء ذلك  .والذي وصفته بالعميل، وأنه غير شرعي ومن صنع االحتالل الذي يتحكم فيه           
أصدرته كل من اللجنة الشعبية الفلسطينية لنصرة العراق وجمعية األخوة الفلسطينية العراقية، وتجمع خريجـي               

وأعربت المؤسسات عن تضامنها مع الـشعب العراقـي،   . العراق بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لغزو العراق     
ددت بموقف األنظمة العربية التي قالت أنها تواطـأت مـع           ون،  مشيرة إلى ما يتعرض له العراقيين من عدوان       

وطالبـت   .االحتالل وسهلت عملية الغزو، وحيت صدام حسين والذي وصـفته بـالرئيس الـشرعي للعـراق               
 مستنكرة االعتـداءات التـي      ،المؤسسات الفلسطينية قوات االحتالل بالجالء عن العراق واإلفراج عن األسرى         

  .اعية إلى صيانة الدم الفلسطيني في العراقدو ،تعرض لها الفلسطينيين
20/03/2006قدس برس   

  
  يضغط للمصادقة على تعديل قانون خاص بحقوق المعتقلين األمنيين " الشاباك" .16

، يضغط على لجنة الدستور والقانون في الكنيست،        "الشاباك"النقاب عن أن جهاز      كشف نادي األسير الفلسطيني   
وأوضح محـامي نـادي      ".تنسيق القضاء الجنائي  " لقانون، الذي يعرف بقانون     للمصادقة على تعديل وتغيير ا    

األسير، أن القانون بنصه الحالي وقبل تعديله يسمح للمحققين اإلسرائيليين التعامل مع األسرى األمنيـين، بيـد                 
يقضي بإطالة  ولفت محامي النادي، إلى أن اقتراح التعديل،         .صعبه وقاسيه، ويعتبرهم أكثر من مهتمين عاديين      

 ساعة، أي ما يعادل أربعة أيام بدون مراقبه قضائية          96 ساعة إلى    48المدة الزمنية لتوقيف األسير األمني من       
   .على التوقيف

 20/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  مقتل فلسطيني لالشتباه بتعاونه مع االحتالل  .17
يت، على أيدي مجموعة من الملثّمين المسلّحين، وذلك خالل أقل          قُِتل الشاب الفلسطيني أحمد نسيم من مدينة سلف       

 ساعة على مقتل الشاب خالد أبو زيكان؛ وهو أيضاً من مدينة سلفيت، على خلفية االشتباه بتعاملهما مع                  48من  
  .وقد سبق للسلطة الفلسطينية أن اعتقلت أحمد نسيم ووضعته في سجن أريحا .االحتالل

  20/3/2006عالم المركز الفلسطيني لإل
  

  أولمرت يتعهد بترسيم الحدود الدائمة إلسرائيل  .18
تعهد اولمرت أمس بالتوصل الى توافـق       : فرح سمير  القدس نقالً عن مراسلتها في    21/3/2006عكاظ  نشرت  

واوضح يوجد توافق على ان مستوطنات غوش عتصيون وارييـل          . وطني حول ترسيم حدود دائمة السرائيل     
 سيكون من الدقيق ان اطلق على ما اسـعى          :وقال .ب ان تصبح جزءا ال يتجزأ من اسرائيل       ومعاليه ادوميم يج  

  .وهو تعبير باللغة العبرية معناه التجميع. اليه تعبير هيتكانسوت
 اولمرت اكد انه    أن 21/3/2006الرأي األردنية    ذكرت   وكاالتوال كامل ابراهيم    ،القدسونقالً عن مراسلها في     

ـ و .رائيل الدائمة اذا فاز كاديما في االنتخابات التشريعية       يعتزم رسم حدود اس     ان غـور االردن سـيكون       لاق
 وقال انه سيقوم بتغيير مسار الحدود خالل السنوات القالئل القادمة ولن يهتم لـشكل               .الحدود االمنية السرائيل  

 في الضفة ستختلف كليا     واضاف ان حدود اسرائيل    .ومضمون الحكومة الفلسطينية القادمة بقيادة حماس أو فتح       
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واعتبر اولمرت ان الفترة القادمة ستكون فترة مؤثرة وعاصفة بحوار داخلي قاس وعميق              .عما هي عليه حاليا   
وسـيبلور   .بشكل غير مسبوق وسيضطر شعب اسرائيل خاللها الى اتخاذ قرار حول شكل الدولة التي يريدها              

 3500وشدد على ان حكومته ستمضي في مشروع بنـاء           .هذا الحوار خطا معينا يكون االساس لخطة التجميع       
  .1-وحدة سكنية في منطقة إي

  
  

  اسرائيل تكرر رفضها التعامل مع حكومة حماس .19
شاباك ديسكين ان الالناصرة أسعد تلحمي استبعد رئيس جهاز  نقالً عن مراسلها في 21/3/2006الحياة نشرت 

أعرب كتساف عن قلقه العميق حيال السياسة التي تنتهجها و .يختار ابو مازن المواجهة مع الحركة األصولية
   .حكومة حماس وقال ان حماس تواصل دعمها الحركات االرهابية وال تعترف بحق اسرائيل في الوجود

  مسؤول اسرائيلي دعا أنالناصرة زهير اندراوس نقالً عن مراسلها في 21/3/2006القدس العربي وذكرت 
وقالت المحللة السياسية في  . الوقوف في وجه حماسىمحمود عباس الامس في تصريح لفرانس برس 

معاريف عميت كوهين ان التشكيلة الجديدة للحكومة الفلسطينية تعتبر من وجهة نظر صناع القرار في تل ابيب 
ونقلت الصحافية عن مصادر اسرائيلية مطلعة قولها ان . نتخاباتاالبمثابة اول فشل للحركة بعد فوزها في 

بب رفض الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحكومة الجديدة نابع من ايمان هذه التنظيمات بعدم قدرة حماس س
علي ادارة دفة الحكم في السلطة الفلسطينية، اذ تعتقد هذه الفصائل بان الفترة الزمنية للحكومة الجديدة ستكون 

 واالتحاد االوروبي واالدارة االمريكية عليها قصيرة جدا، وذلك بسبب الضغوط التي تمارسها الدولة العبرية
ولفتت المصادر الي ان رفض الجبهة الشعبية االنضمام الي الحكومة . وتحديدا تهديدها بقطع المساعدات المالية

 ىالجديدة له مدلوالت كثيرة، فوفق المصادر االسرائيلية فان الجبهة هي منظمة علمانية، وبالتالي لو انضمت ال
كانت حسنت من صورة الحكومة التي تحمل الطابع االسالمي الراديكالي، وخلصت المصادر الي الحكومة ل

في سياق ذي صلة اعتبر المحلل و. القول ان عدم انضمام الشعبية الي الحكومة هو بمثابة صفعة قاسية لحماس
يكيا في مواجهته مع االسرائيلي للشؤون الفلسطينية في هآرتس روبنشتاين ان محمود عباس سجل انتصارا تكت

 حماس لتعديل مواقفها، ويؤمن ى اقناع العالمين العربي واالسالمي بضرورة الضغط على الىحماس فهو يسع
 ان هذا التكتيك هو الذي يمنع عباس من ىان الضغوط العربية ستجني ثمارها في الفترة القريبة، مشددا عل

 .الدخول في مواجهة حامية الوطيس مع حماس
  

   في صفوف الشرطة االسرائيلية في القدس استنفار .20
رفعت الشرطة االسرائيلية حالة التأهب في القدس في اعقاب ورود تحذيرات حول نية مسلحين فلسطينيين تنفيذ                

وقالت االذاعة االسرائيلية ان الشرطة نصبت حواجز في انحاء متفرقة في القدس وصـعدت             .عملية في المدينة  
واغلقت عددا من الشوارع االمر الـذي ادى         . عند الحواجز في القدس الشرقية     من اجراءات التفتيش خصوصا   

كذلك رفعت منظمة نجمة داوود الحمراء لسيارات االسعاف حالة التأهب الـى اعلـى              . الى اختناقات مرورية  
  .مستوى

  21/3/2006 48عرب 
  

  خطة صهيونية إلعادة احتالل معبر رفح للضغط على حكومة حماس .21
وقالـت   .صادر إعالمية فلسطينية أن سلطات االحتالل تخطط للسيطرة مجدداً على معبر رفح            ذكرت م  :القدس

تلك المصادر نقالً عن جهات أمنية فلسطينية أن جهات سياسية صهيونية رسمية في حكومة االحتالل، سـربت                 
أضافت أن حكومة   و .للسلطة الفلسطينية معلومات حول نية موفاز اتخاذ قرار رسمي إلعادة احتالل معبر رفح            
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االحتالل من خالل حملة اإلغالقات، التي تفرضها على غزة منذ أن فازت حماس وتشكيلها للحكومـة، لـديها                  
وقالت المصادر، إن حكومة االحتالل تهدف مـن وراء   .خطة جديدة تنوي من خاللها السيطرة على معبر رفح      

هذه الخطة سيكون تحـت ذريعـة وصـول         ذلك فرض المزيد من الضغوط على حماس، مشيرة إلى أن تنفيذ            
  .خبراء متفجرات وصواريخ إلى غزة

  21/3/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

  يلمح إلى احتمال عدم وجود أدلة ضد سعدات ورفاقهمزوز .22
. ألمح مزوز المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية إلى احتمال عدم وجود أدلة ضد سعدات ورفاقه              :القدس

لى المحاكمة في محكمة    إدلة لتقديم كل قتلة الوزير زئيفي       توفر ما يكفي من األ    يلن  :  عنه قوله  ونقلت هآرتس 
قل ، رغم أن بعضهم على األ      في محاكم مدنية   لى المحاكمة إ همال مانع قانونيا من تقديم     لكنه أكد أنه     .سرائيليةإ

  .قد حوكموا في السلطة الفلسطينية
  20/03/2006 قدس برس

  
   مقعدا في الكنيست  40ي أولمرت يطمح ف .23

 مقعـدا فـي     40أعلن أولمرت امس عن ان حزبه كاديما يحتاج للحصول على أكثـر بكثيـر مـن                  :وكاالت
وأبدى ثقته في فوز حزبه بأغلبيـة       . االنتخابات العامة لضمان تشكيل حكومة مستقرة تستمر لفترة والية كاملة         

  . المقاعد كما أشارت استطالعات الرأي
 21/3/2006البيان 

  
  نتخاباتإلالشرطة االسرائيلية ترفع حالة التأهب فـي صفوفها يوم ا .24

 استكملت الشرطة اإلسرائيلية استعداداتها تمهيدا الجراء االنتخابات العامة يوم الثالثـاء            : كامل إبراهيم  ،القدس
طة حيـث اسـتمعت    وقد قامت رئيسة لجنة االنتخابات المركزية بزيارة أمس لمقر القيادة القطري للشر  .المقبل

 واشار المفتش العام للشرطة الى ان الشرطة سترفع حالة          .الى تقرير حول استعدادات الشرطة ليوم االنتخابات      
التأهب في صفوفها الى الدرجة العليا في يوم االنتخابات وان خمسة وعشرين الفا من رجال الشرطة وحـرس                  

 ليست هناك انذارات محددة بارتكاب اعتداءات علـى         وقال كرادي انه  . الحدود سينتشرون في مراكز االقتراع    
مراكز االقتراع غير ان هناك عددا كبيرا من االنذارات العامة حول نية جهات ارتكاب اعتـداءات وعمليـات                   

واضاف ان الشرطة ستركز جهودها على منع اعمال مخلة بالنظام واعمال التزويرفي مراكز اليهود              . في البالد 
  .ظرا لتجربة االنتخابات السابقةالمتشددين دينيا ن

  21/3/2006الرأي األردنية 
  

  شبح شارون يخيم على االنتخابات االسرائيلية: تحقيق .25
لقطات تلفزيونية لشارون شـابا خـالل      .  ما زالت صوره ماثلة في كل أنحاء اسرائيل        :رويترز،  القدس المحتلة 

ولشارون وجـود دائـم      .ملته االنتخابية مبتسما  ولقطات أخرى له بعد أن تقدم به العمر وهو يباشر ح          . الحرب
ولكن في حين أن     .وتمثل خطة فك االرتباط، من غزة محور الحملة االنتخابية         .بالنسبة لكديما قبيل االنتخابات   

رؤية شارون تؤثر بشدة على االنتخابات، فإن بعض المحللين يقولون إن تغيبه الفعلي وعدم ترجيح شفائه يعني                 
وقال  .ن ربما يكونون قد ودعوا آخر شخصية في جيل االرهابيين الذين يحتلون مناصب سياسية             ان االسرائيليي 

 :وأضـاف  .هذه هي نهاية عصر المحاربين    : استاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس يارون ازراحي        
ي منهم سمعة أو تـاريخ  وليس أل. التغير الحقيقي هو أنه للمرة األولى يوجد ثالثة أشخاص في كبرى األحزاب         
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وقال مارك هيلـر مـن مركـز جـافي           .في العمل العسكري البطولي أو كونه مقاتال دمويا ال يعرف الرحمة          
للدراسات االستراتيجية في تل أبيب إن الساحة السياسية تحركت لألمام منذ إصابة شارون بالجلطة ولكنه مـا                 

استغل خيبة األمل التي أصـيب بهـا الكثيـر مـن            وأضاف أن شارون     .زال عنصرا رئيسيا في االنتخابات    
وقال ازراحـي    .االسرائيليين بسبب رؤى اليسار عن السالم أو اإلصرار على حق االحتفاظ باألراضي المحتلة            

 الشعبية الهائلة التي    :وقال. إن شارون غير وجه االنتخابات عندما أظهر أن إجالء المستوطنين بات أمرا ممكنا            
تشيران إلى أن إزالة المستوطنات قد      . ب والضربة المروعة التي وجهت لوضع المستوطنين      نالها ذلك االنسحا  

 العنصر العسكري لهذه القيادة     :وقال جيرالد شتاينبرج من جامعة بار ايالن       .ال تكون وصفة لالنتحار السياسي    
ة أخرى من المعارك     قد يكون هذا مؤقتا إذا حدثت موج       :ومضى يقول  ".ليس واضحا تماما وهذا تغير مهم جدا      

حينئذ يمكـن أن    . الكبرى وهو المرجح إذا شنت حماس حملة إرهابية أخرى أو إذا ما اشتد الوطيس مع ايران               
   .نرى خطوة نحو الشخصيات العسكرية مرة أخرى

  21/3/2006الغد األردنية 
  

  المسنينجيل حزب  .26
م جيل، وبرنامجه االنتخابي يتمحور حول      تم مؤخراً تشكيل حزب جديد لخوض االنتخابات اإلسرائيلية يحمل اس         

موضوع اجتماعي واحد وهو العناية بقضايا المسنين وتوفير حياة كريمة لهم، من خالل محاربة البيروقراطيـة              
وقد  . الذي عمل في الشين بيت     - عاماً 80-رافي ايتان  زعيم هذا الحزب هو    .في تقديم الرعاية لهؤالء المسنين    

الحزب قد يحصل على مقاعد إذا صـوت   .عضواً قدمها إلى لجنة االنتخابات المركزية 16أعد ايتان قائمةً من     
  .المسنون جميعاً له

     18/3/2006البيادر السياسي 
  

  رئيس قائمة عنصرية إسرائيلية يطالب بتنفيذ عملية اغتيال لرئيس كتلة السالم  .27
ليهودية القوميـة، مـرزل، طالـب الجـيش          ذكرت مصادر إسرائيلية، اليوم، أن رئيس قائمة الجبهة ا         :الرملة

قال إن ناشطي السالم يمسون بنشاطهم       و !.اإلسرائيلي بتنفيذ عملية اغتيال موضعي لرئيس كتلة السالم، أفنيري        
وبحسب أقواله، فإنه على الجيش أن يقوم بتنفيـذ عمليـة            .مصالح إسرائيل، ليس أقل من األعداء في الخارج       

من جهتها،  ! قال إن قتل الوزير زئيفي هو اغتيال موضعي من قبل الفلسطينيين          اغتيال موضعي ألفنيري، ألنه     
طالبت كتلة السالم المستشار مزوز، بالتحقيق في تحريض مرزل، على اعتبار أنـه ال يملـك أيـة حـصانة                    

  ! .برلمانية
  21/3/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 

  
  2007مل بداية القطاع األهم امنيا السرائيل من الجدار يستك .28

كشفت مصادر اسرائيلية مطلعة للمنار ان القطاع الحيوي الهام من جدار الفصل واالكثر حساسية امنيا سينتهي                
اما بالنسبة  .  لينقل العمل فورا الستكمال ما تبقى من الجدار في مناطق اخرى           2007العمل منه في اوائل العام      

 كـم مـن   65ع لنقاشات قانونية وقضائية يتم بعدها بنـاء  لمسار الجدار في غوش عتصيون فانه ما زال يخض     
الجدار في تلك المنطقة، وقالت المصادر ان رئيس هيئة اركان الجيش يتولى المسؤولية المباشرة على متابعـة                 
عملية بناء الجدار وقد اوكل الى نائبه رئاسة طاقم خاص لمتابعة عملية البناء المتسارعة وتقديم تقـارير شـبه                   

وعلمت المنار ان الطاقم يقوم حاليا باالشراف على بناء سلسلة معسكرات حول قطاع غزة وتحصين               . هيومية ل 
  .المناطق المحيطة به
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    21/3/2006المنار الفلسطينية 
  

  اللجنة العسكرية االسرائيلية المصرية تبحث القضايا الحدودية بينهما .29
نة العسكرية اإلسرائيلية المصرية المشتركة ويترأس       بدأت في تل ابيب أمس اعمال اللج       : كامل إبراهيم  ،القدس

الجانب المصري اللواء ناجي كمال والجانب االسرائيلي البريغـادير اودي ديكـل رئـيس شـعبة الخطـيط                  
وقالت مصادر إسرائيلية ان اعمال اللجنـة تتنـاول         . يجيش اإلسرائيل الاالستراتيجي والعالقات الخارجية في     

  . بلدين وحركة المعابر وقضايا امنية اخرىالقضايا الحدودية بين ال
  21/3/2006الرأي األردنية 

  
  بيرس التقى سرا اثنين من المسؤولين العرب .30

أكدت مصادر مطلعة للمنار ان شمعون بيرس التقى في االيام االخيرة اثنين من المسؤولين العـرب وبـشكل                  
نطقة والخارطة الحزبية في اسرائيل وبرنامج      سري في احدى العواصم بالمنطقة وتناولت لقاءاته الوضع في الم         

كاديما وما قد يقدم عليه من خطوات على طريق الحلول واالتفاقيات في المنطقة في حال فوزه في االنتخابـات                   
  . النيابية

     21/3/2006المنار الفلسطينية 
  

  إسرائيل تنفي الوقوف وراء الحرب على العراق   .31
ل بحثاً أمريكياً يتهمها بالوقوف وراء الحرب على العراق، وبأن عالقتهـا            رفضت إسرائي  : آمال شحادة  ،القدس

وزعمت مصادر سياسية إسرائيلية أن نشر هذا       . الوطيدة مع الواليات المتحدة سبب معاناة أمريكا من اإلرهاب        
ي البحث في هذه الفترة يعود الى هبوط نفوذ المحافظين الجدد وانخفاض شعبية بوش فـي اسـتطالعات الـرأ                  

  . ودعت إسرائيل الى حملة إعالمية سياسية أكاديمية إلحباط آثار هذا البحث
  21/3/2006الخليج اإلماراتية 

  
  مليون يورو من أوروبا64السلطة تتسلم  .32

 مليون يورو تخصص لمساعدة فقراء الفلـسطينيين      64سلم االتحاد االوروبي السلطة الفلسطينية مساعدات تبلغ        
لكن االتحاد االوروبي قال إن المساعدات المقبلة ستعتمد على مـدى التـزام              .  غزة في الضفة الغربية وقطاع   

ومن المقرر أن يسلم االتحاد االوروبـي        ". عند مفترق طرق  "حكومة حماس بالسالم، مضيفا أن الحركة تقف        
  .اقة مليون يورو أخرى قريبا لتغطية رواتب الموظفين الحكوميين واستخدام الط60السلطة الفلسطينية 

  21/3/2006بي بي سي العربية 
  

  م أمام سوق فلسطين المالية احتجاجاً على هبوط أسعار األسهمااعتص .33
اعتصم عشرات المستثمرين في سوق فلسطين لألوراق المالية أمام مقر البورصة : نابلس ـ غازي بني عودة 

لمشاركون الجهات المختصة إلى    ودعا ا  .الفلسطينية في نابلس، أمس، وذلك احتجاجا على هبوط أسعار األسهم         
  .العمل على حماية البورصة

  21/3/2006األيام الفلسطينية 
  

  الرئيس اليمني يحض حماس على تبني المبادرة العربية .34



 

 13

أكد الرئيس اليمني علي صالح على أهمية خروج القمـة العربيـة المقبلـة فـي                :  منصور الجرادي ،  صنعاء
ودعـا  . نية بقيادة حركة حماس وتعزز من صمود الشعب الفلـسطيني         الخرطوم بقرارات تدعم السلطة الفلسطي    

صالح أمس الحكومة الفلسطينية الجديدة التي شكلتها حماس إلى المضي قدماً في عملية السالم وفقـاً للمبـادرة                  
ت واكد دعم اليمن لخيـارا    »‚ وباعتبارها خيار اإلجماع العربي   « العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت        

  .الشعب الفلسطيني واختياره للسلطة التي تحكمه عبر صناديق االقتراع
  21/3/2006الوطن القطرية 

  
 الجزائر تدعو القمة للتأكيد للعالم أن حماس جزء من الحل .35

 ضرورة أن توجه القمة العربية المقبلة رسالة        ىقال وزير الخارجية الجزائري محمد بجاوي امس إن بالده تر         
 .ؤكد علي أن حماس التي تشكل حاليا الحكومة هي جزء من الحل في الصراع مـع إسـرائيل                 واضحة للعالم ت  

وقال بجاوي ينبغي أن يتلقي أولئك الذين يرغبون في جعل حركة حماس جزءا من المشكل رسالة واضحة من                  
بمثابـة   واعتبار حمـاس     ،قمة الخرطوم تؤكد ضرورة احترام إرادة الشعب الفلسطيني المعبر عنها بكل حرية           

وجدد بجاوي علي الخيار العربي من أجل السلم في الشرق األوسـط الـذي أصـبح خيـارا                   .جزء من الحل  
  .استراتيجيا ال مناص منه أكثر من أي وقت مضي

 21/3/2006القدس العربي 
  

  عبداهللا الثاني قلق حيال فرص قيام دولة فلسطينية  .36
فـي  » قابلة للحيـاة  «في حال عدم قيام دولة فلسطينية       » قهقل« عبر العاهل األردني عبداهللا الثاني عن        :أ ف ب  

غضون سنتين، وقال أظن انه في حال لم تبصر هذه الدولة النور في غضون سنتين، لن يعود هنـاك شـيء                     
استطاع األردن أكثر من الدول األخرى تفادي العاصفة، لكن هذه األزمـات قـد              «: وأضاف. »للتفاوض عليه 

ما إذا  » لمعرفة«ورداً على سؤال حول حركة حماس، قال انه ينتظر           .دها بمأمن منها  تتفاقم وال احد سيكون عن    
لكننا ننتظر أيضا نتائج االنتخابات     «وتابع  . »ستتخلى عن السالح لتصبح منظمة سياسية بالكامل      «كانت حماس   

ابـل حكومـة    اإلسرائيلية وسيسود التفاؤل في حال التزمت حماس الخيار السياسي وفي حال تشكلت فـي المق              
  . »إسرائيلية معتدلة ترغب بالسالم

 21/3/2006البيان  
  

  التركيز على ساحتنا تمييع للموقف المطلوب فلسطينياً : األردن لحماس .37
وجهت الحكومة األردنية رسالة علنية لحركة حماس بعدم التدخل في الشان األردني مـن              :   خالد فخيدة  ،عمان

 فاز برئاسته قيادي محسوب تنظيميا بحسب بعض القيادات اإلخوانيـة           خالل حزب جبهة العمل اإلسالمي الذي     
وقال الناطق باسم الحكومة األردنية إن التركيز على الساحة األردنية من أي فـصيل               .في األردن على حماس   

وأضـاف جـودة     ".سياسي من حيث النشاط السياسي أو غيره تمييع للموقف المطلوب على الساحة الفلسطينية            
 ليس كل ما يعلم يقال والمطلوب اآلن هو مصير شعب وتوفير الدعم لهذا الشعب إلقامة الدولـة                  ":شديدةبنبرة  "

الفلسطينية القابلة للحياة وان هناك استحقاقات على أرض الواقع في األراضي الفلـسطينية المحتلـة وحقـوق                 
العمل اإلسـالمي الجديـد،     وحول االتهامات التي وجهت ألمين عام حزب جبهة          .مشروعة للشعب الفلسطيني  

ـ         عدم التدخل فـي الـشؤون الداخليـة لألحـزاب          "باالرتباط تنظيميا بحماس، أكد على تأكيد موقف حكومته ب
االرتباط بجهة خارجية قد يكون عاطفيا أو إداريـا وتنظيميـا، وأن            "، موضحا أن    "وانتخاباتها وال تعليق عليها   

  .االرتباط العاطفي ال مشكلة فيه
  21/3/2006ودية الوطن السع
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   في مدينة رام اهللا لها القامة تمثيل ا تخططندونيسيأ .38

تخطط الحكومة االندونيسية القامة تمثيل لها في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية من أجل اظهار مـساندتها                 :  قنا
 النواب ذكر   صرح بذلك وزير الخارجية االندونيسي في كلمة أمام لجنة تابعة لمجلس          ‚ لكفاح الشعب الفلسطيني  

  . ان أكبر عقبة تعترض اندونيسيا هي شرط الموافقة المسبقة من الحكومة االسرائيلية:فيها
 21/3/2006البيان 

  
  بعثة زايد الخير تبدأ حملة عالج لالجئين الفلسطينيين  .39

من بدأ الهالل األحمر العالمي لجراحات القلب أمس في عالج المرضى المعوزين              : سالم أبوشهاب  -بيروت  
  . في لبنانالفلسطينيين المقيمين في المخيمات ومن اللبنانيين في مستشفى الشمال االستشفائي في طرابلس

  21/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  اإلصالح ومناصرة فلسطين تبدآن حملتهما لدعم االقصى .40
  تهما لدعم صموده،   فلسطين حمل   شعب  وجمعية مناصرة   البحرينية بدأت لجنة االعمال الخيرية بجمعية االصالح     

  داخليـاً،    هدف الحملة الى ايجاد بدائل مناسبة للشعب الفلـسطيني        ت وذلك بالتعاون مع مؤسسة ائتالف الخير، و         
برنـامج دعـم       . قد تم طرح ثالثة بـرامج رئيـسية        و  على نفسه،    يستطيع من خاللها الصمود والثبات معتمداً      

برنـامج اإلخـاء   و   وبرنـامج خدمـة المجتمـع المحلـي،       منتج المحلي،من خالل دعم ال    االقتصاد الفلسطيني 
   . والمشاركة

  21/3/2006األيام البحرينية 
  

  مجلس الجامعة العربية يدين العدوان على سجن اريحا  .41
مجلس جامعة الدول العربية أدان بشدة العـدوان الـذي          أن  :   بترا -القاهرة من     21/3/2006 الدستور   قالت

وقـال   . اريحا من اقتحام وهدم واختطاف لعدد من الشخصيات الوطنية الفلسطينية المحتجزة فيه            استهدف سجن 
بيان اصدره المجلس المنعقد على مستوى المندوبين الدائمين ان هذا العدوان يشكل انتهاكا صارخا التفاقيـات                

  .جنيف والقانون الدولي
مجلس الـوزراء الـسعودي       أن    :بد النبي شاهين  ع عن   الرياضمن   21/3/2006 الخليج اإلماراتية    وجاء في 

لمدينة أريحا ومحاصرة سجنها واعتقالها     ” اإلسرائيلية“دان في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين اقتحام القوات          
 أن يخرج عن صمته تجـاه هـذه         ،مؤسساته الرسمية واألهلية  و ،للمسجونين، وأهاب المجلس بالمجتمع الدولي    

  . ”اإلسرائيلية“السياسات والممارسات التعسفية 
  

  العرموطي يدعو الى تشكيل هيئة دفاع عن سعدات .42
طالب نقيب المحامين صالح العرموطي بتشكيل اكبر هيئة دفاع واسناد عربيـة عـن       :   محمد سويدان  -عمان  

مين العرب عقد اجتماع خاص لبحث تشكيل الهيئة، كما         وقال انه سيطلب من اتحاد المحا     . احمد سعدات و رفاقه   
اكد على ضرورة تقديم العون المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني من خالل تشكيل لجان شعبية نقابية وحزبية                

وسجل عتبه على محمود عباس لعدم قيامه بتحرير اسرى سجن اريحا رغم علمه بما سيجري                .لجمع التبرعات 
واعرب العرموطي عن قلقه من وجود مخطط ارهـابي  . جن البريطانيين و االمريكيينمن انسحاب لحراس الس 
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 واكد على ضرورة توحد جميع الفصائل الفلسطينية، مبديا تاييده لحل الـسلطة الفلـسطينية               .لهدم اسوار القدس  
  .شريطة ان تتحول الى ساحة للتحرير والجهاد

  21/3/2006الغد األردنية 
  

  باألردن  المسلمينت اإلخوانالسير الذاتية لقيادا .43
 المراقب العام -

 سالم يوسف محمد الفالحات 
 1954 -مادبا: مكان وتاريخ الوالدة

 بكالوريوس شريعة: المؤهل العلمي
 .متزوج وله سبعة من األبناء وبنتان: الحالة االجتماعية

 م1968عام : تاريخ االنتساب للجماعة
 .تنفيذي لدورتين متتاليتينعضو مكتب : مواقع شَغَلَها في الجماعة

 
  نائب المراقب العام -

 جميل عبد الكريم بكر أبو بكر : االسم
 م1951 -طولكرم: مكان وتاريخ الوالدة

  دبلوم تربية-بكالوريوس كيمياء: المؤهل العلمي
 متزوج : الحالة االجتماعية

 م1973: تاريخ االنتساب للجماعة
 . عضو المكتب التنفيذي-رىعضو مجلس شو: مواقع شغلها في الجماعة

 
 أعضاء المكتب التنفيذي - 
  سعود سالم علي أبو محفوظ: االسم*

  1952مادبا  : مكان وتاريخ الوالدة
 .بكالوريوس لغة إنجليزية: المؤهل العلمي

 .متزوج وله ستة أبناء وخمس بنات: الحالة االجتماعية
 1972: تاريخ االنتساب للجماعة
 . عضو مجلس شورى: مواقع شغلها في الجماعة

 
  عبد الحميد القضاة: االسم* 

 1946 -عجلون: مكان وتاريخ الوالدة
 دبلوم متقدم في المناعة - ماجستير في فلسفة العلوم الطبية-ماجستير في علم الجراثيم: المؤهل العلمي

 . دكتوراه في تشخيص األمراض الجرثومية واألمصال-والفيروسات من بريطانيا
 متزوج وله أربعة أبناء وأربع بنات: اعيةالحالة االجتم

 1966: تاريخ االنتساب للجماعة
 . عضو المكتب التنفيذي-عضو مجلس شورى: مواقع شغلها في الجماعة

 
  أحمد علي الكفاوين: االسم* 
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  م1947 -الكرك: مكان وتاريخ الوالدة
  )جامعة دمشق(دراسات أدبية : المؤهل العلمي

  )ثالثة من الذكور وأربع من اإلناث( أوالد 7وله متزوج : الحالة االجتماعية
  م1973: تاريخ االنتساب للجماعة
 . عضو المكتب التنفيذي-عضو مجلس شورى: مواقع شغلها في الجماعة

 
  خالد أحمد حسنين: االسم* 

 م1965مادبا : مكان وتاريخ الوالدة
  بكالوريوس هندسة كهربائية: المؤهل العلمي

  زوج وله ثالثة أبناء وبنتمت: الحالة االجتماعية
  م1979: تاريخ االنتساب للجماعة
 .عضو مجلس شورى: مواقع شغلها في الجماعة

 
  نائل زيدان المصالحة.د: االسم* 

  م1957 -داميا محافظة البلقاء: مكان وتاريخ الوالدة
   ماجستير إدارة خدمات صحية-بكالوريوس طب وجراحة: المؤهل العلمي

  تزوج وله ابنان وثالث بناتم: الحالة االجتماعية
  م1970: تاريخ االنتساب للجماعة
 .عضو مجلس شورى: مواقع شغلها في الجماعة

  
 حزب جبهة العمل اإلسالمي -

 األمين العام 
 زكي سعد عبداهللا بني أرشيد 

 م1957مواليد الزرقاء 
  متزوج ولديه ثالثة أبناء وسبع بنات: الحالة االجتماعية
   على دبلوم هندسة كيميائية من كلية عمان الهندسية حاصل: المؤهل العلمي

شركة (عمل في شركة الفوسفات األردنية ومصنع األسمنت األبيض، ويعمل اآلن في القطاع الخاص : الخبرات
  ).سياحة وسفر
  عضو مؤسس في الحزب-م1973انتمى لجماعة اإلخوان المسلمين في عام : النشاطات

 عضو مجلس شورى الحزب لعدة دورات وعضو المكتب التنفيذي -)94-90(عضو مجلس شورى الجماعة 
 -  عضو جمعية المركز اإلسالمي الخيرية- رئيس فرع الحزب في الزرقاء لمدة دورتين-للدورتين الماضيتين

 رئيس ألول اتحاد للطالب في كلية - عضو جمعية الرخاء لرجال األعمال-عضو جمعية الكورة الخيرية
 .س سابق للنقابة العامة للعاملين في مهن البناء في األردن رئي-عمان الهندسية

  
  أعضاء المكتب التنفيذي -
  نمر سلمان كايد العساف* 

  م1954 مواليد الزرقاء 
   متزوج وله خمسة أبناء
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   لندن- حاصل على بكالوريوس فيزياء تطبيقية جامعة سيتي
  ).84-82( شارك على فترات متقطعة في شرف الجهاد في أفغانستان 

م لمدة تسعة أشهرعلى خلفية أنشطة داعمة للجهاد في فلسطين، ومرشح الحزب 1992اعتُقل في األردن عام 
عمان، ورئيس فرع الحزب في تالع العلي / م عن الدائرة الخامسة1993النتخابات مجلس النواب الثاني عشر 

وعضو المكتب التنفيذي لثالثة م، 1997م، وعضو مجلس الشورى لدورتين متتاليتين منذ عام1996منذ عام 
صويلح سابقًا، وعضو الهيئة اإلدارية /م، ورئيس جمعية صدقات وكافل اليتيم 2000مكاتب متتالية منذ عام

لجمعية الهالل األخضر األردني، وعضو جمعية الصالحين للمحافظة على القرآن الكريم، وعضو جمعية 
 . ة، وعضو جمعية المركز اإلسالمي الخيريةالعفاف الخيرية، وعضو جمعية تالع العلي الخيري

  
 

  رحيل محمد غرايبة* 
  م1957 - األردن- عجلون-الهاشمية: مكان الوالدة

  متزوج : الحالة االجتماعية
  :المؤهالت العلمية

  .م1982 - الجامعة األردنية- بكالوريوس في الفقه والتشريع-1
  .م1986 - الجامعة األردنية- ماجستير في الفقه وأصوله-2
  .م1995 الجامعة األردنية - سياسة شرعية- دكتوراه في الفقه وأصوله-3

  :الخبرات والوظائف التي شغلها
  .م2000 -م1996 عضو هيئة تدريس في جامعة آل البيت -1
  .م2002 عضو هيئة تدريس في جامعة الزرقاء األهلية -2
  . عضو مجلس شورى حزب جبهة العمل اإلسالمي لعدة دورات-3
  .و مكتب تنفيذي لحزب جبهة العمل اإلسالمي لعدة دورات عض-4
  النائب الثاني ألمين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي للدورتين األخيرتين-5
 

  موسى علي هنطش* 
   السعودية-بكالوريوس هندسة بترول جامعة الظهران

  م1959مواليد عمان 
   أوالد10متزوج وله 

  مدير لشركة استثمارية 
  اصة تعمل في مجال المياه مدير لشركات خ

  محاضر في مجال المياه والري
  عضو المكتب التنفيذي للحزب سابقا

  عضو مجلس شورى الحزب لعدة دورات 
  رئيس فرع الحزب في عمان األولى لعدة دورات 

  مساعد رئيس مجلس شورى الحزب سابقًا
 مالقسا/ رئيس فرع جمعية المركز اإلسالمي الخيرية في الهاشمي الشمالي
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  نبيل أحمد الكوفحي* 
  م1962مواليد مدينة أربد 

  األردن /  جامعة العلوم والتكنولوجيا-دكتوراة في الهندسة المدنية
  األردن /  جامعة العلوم والتكنولوجيا-ماجستير في الهندسة المدنية

  األردن/  جامعة اليرموك-بكالوريوس في الهندسة المدنية
  . أوالد6متزوج وله 

   في العمل اإلسالميمؤسس للتدريب
  عضو هيئات إدارية في فرع الحزب في أربد لعدة دورات

  عضو هيئات إدارية إخوانية ونائب لشعبة اإلخوان المسلمين في أربد
  عضو في العديد من الجمعيات العلمية والخيرية 
  مدير لشركة إسكان ومقاوالت ولمحفظة استثمارية

    2001 -1999رئيس بلدية أربد المنتخب 
حاضر في قضايا الفكر والعمل اإلسالمي م  

  مشارك في عدد من المؤتمرات العلمية والهندسية داخل األردن وخارجه
 .مصمم لبرامج أنظمة المعلومات الجغرافية في األردن

  
  محمد حسن البزور* 

  م 1950 جنين -مواليد عرابة
  .م1974 بغداد -بكالوريوس صيدلة

  .عضو نقابة الصيادلة
  . التنفيذي لحزب جبهة العمل اإلسالميعضو المكتب

  .عضو الهيئة اإلدارية لفرع الجبهة في أربد
 .عضو جمعية المحافظة على القرآن في أربد

أربد عضو الملتقى / رئيس لجنة التنسيق الحزبي ولجنة فلسطين ومقاومة التطبيع في جبهة العمل اإلسالمي
  .الوطني

  .عضو المؤتمر الشعبي العربي اإلسالمي
 .ضو مؤسس لجبهة العمل اإلسالميع
  

  زياد محمد خليفة* 
  .م1941مواليد عمان 

  .بكالوريوس قانون
  .عضو مجلس الشورى في حزب جبهة العمل اإلسالمي لعدة دورات
  .عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل اإلسالمي لعدة دورات

  .مساعد أمين عام حزب جبهة العمل اإلسالمي للشئون المالية
  . رئيس لجمعية عباد الرحمن اإلسالميةنائب

  . المستشفى اإلسالمي-عضو الهيئة اإلدارية لصندوق المريض الفقير
  .عضو الهيئة اإلدارية لجمعية السلط الخيرية

  .عضو مجلس المحامين لعدة دورات
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  .عضو لجنة زكاة عمر بن الخطاب
  .نائب رئيس جمعية اقرأ الثقافية اإلسالمية

  .ونية المركزية في حزب جبهة العمل اإلسالميرئيس اللجنة القان
 .عضو اتحاد المحامين العرب

  
  حكمت إسماعيل فالح الرواشدة* 

  م1956مواليد عي الكرك 
   أوالد6متزوج وله 

 محاٍم نظامي وشرعي يحمل الماجستير في القانون الخاص، وحاصل على بكالوريوس في القانون ودبلوم عاٍل 
ر للدكتوراه في القانونفي القانون الخاص ويحض.  

  عضو عضو مجلس شورى جماعة اإلخوان المسلمين سابقًا
  عضو مؤسس في الحزب 

  عضو مجلس شورى في الحزب منذ أن تأسس
  رئيس فرع الحزب لعمان الثانية

  مساعد سابق لرئيس مجلس الشورى
  عضو اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع

   التطبيع النقابيةعضو لجنة مقاومة
  مقرر لجنة الحريات ومقاومة التطبيع في نقابة المحامين سابقًا

  عضو جمعية المركز اإلسالمي الخيرية 
  عضو جمعية المحافظة على القرآن الكريم 

  عضو جمعية الدراسات والبحوث اإلسالمية 
  مشارك في العديد من المؤتمرات السياسية والنقابية داخل األردن وخارجه 

 
  أحمد محمد الزرقان* 

  ماجستير دراسات إسالمية 
  م1953مواليد عمان 
   أوالد7متزوج وله 

  2001 -1999رئيس بلدية الطفيلة المنتخب سابقًا 
  2006 -2002عضو المكتب التنفيذي لجماعة اإلخوان المسلمين 

 . عضو جمعية المركز اإلسالمي والعديد من الجمعيات الخيرية
 19/3/2006اخوان أون الين 

  
  في انتظار الحكومة الجديدة» يبقي االبواب مفتوحة«االتحاد االوروبي  .44

جدد االتحاد االوروبي شروط تعاونه مع السلطة الفلسطينية الجديدة وتفادى : بروكسيل ـ نورالدين الفريضي
قات الخارجية واكدت مسؤولة العال.  في انتظار نضوج الموقف الفلسطيني،المسؤولون االوروبيون لغة التهديد

من المهم التعرف على مواقف الحكومة الجديدة حيال الشروط الملزمة والحكم عليها من خالل «فالدنر ان 
. »وقالت يجب ان نبقي االبواب مفتوحة من ناحية، وان نتمسك بحزم بمبادئنا . »االفعال وليس االقوال فقط

عباس على تشكيلة الحكومة والى حين نيلها ثقة االبواب ستظل مفتوحة الى حين موافقة محمود «وأوضحت ان 
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ان تستمع الحكومة الجديدة الى مواقف االتحاد ألن قراراتها «واعربت عن االمل في  .»المجلس التشريعي
وقال مصدر ديبلوماسي ان  .»ستكون ذات تأثيرات كبيرة على الفلسطينيين، وكذلك االمر بالنسبة الى االتحاد

ضاء مثل السويد وفنلندا وبعض االوساط السياسية، يبدي مرونة في التعاطي مع الوضع عدداً من البلدان االع
  .السياسي الفلسطيني

  21/3/2006الحياة 
  
  
  

  شيراك يقترح إشراف أبو مازن على المساعدات  .45
اقترح جاك شيراك، أمس، وضع المساعدات األوروبية للفلسطينيين تحت سلطة محمود عبـاس بعـد تـشكيل                 

 حماس، وقال، نعتقد، في جميع األحوال، انه ينبغي عدم معاقبة الشعب الفلسطيني اقتصادياً، فهو               حكومة حركة 
وأضاف شيراك ما أتمنّاه هو أن نتوصل إلى أفضل الحلول التـي             . يواجه ما يكفي من المشكالت والمصاعب     

  . يث ال ينبغي تحدد مع أبو مازن، حتى نتمكّن من مواصلة هذه المساعدة من دون أن ترسل إلى ح
  21/3/2006السفير 

  
  الحوار اإلسالمي اليهودي خالل  أميركيجدال بين إمام فلسطيني وحاخام  .46

 إماما وحاخاما المؤتمر الدولي الثاني للسالم في مدينة إشبيلية اإلسبانية،           250 بعدما افتتح نحو     :  أ ب، د ب أ    
م غزة، عماد الفالوجي، إن الحوار والكلمة هما االداة         قال إما وأمس، تحت شعار ال عداء بين االسالم واليهودية         

التي منحها لنا اهللا لنتحاور مع اآلخرين من اليهود والمسيحيين، مطالبا بـأن تـصبح القـدس رمـزاً للـسالم                    
واالستقرار، في حين أكد حاخام حيفا، ياشوف كوهين، أن الدين هو السبيل الوحيد اليجاد حـل للنـزاع بـين                    

   . فا أن القدس يجب أن تصبح مدينة للسالم لكل من المسلمين واليهودالطائفتين، مضي
إال أن التوتر اقتحم فجأة أجواء المؤتمر، حين دخل إمام غزة في نقاش محتدم مع الحاخام األميركي، ستيوارت                  

نيين وساوى الفالوجي بين سياسة آرييل شارون، تجـاه الفلـسطي          . آلتشولر، من مقاطعة أورانج في كاليفورنيا     
واتهم الفـالوجي حاخـام     . وأنا ضد االثنين  . وإرهاب أسامة بن الدن، قائال بن الدن قتل، وكذلك فعل شارون          

إسرائيل، يونا ميتزيغر، بأنه كذاب كبير ألنه ألقى خطابا في المؤتمر، أمس االول، انتقد فيه زعمـاء االسـالم                   
في المقابـل،    . ئا عن االحتالل االسرائيلي لفلسطين    متهما إياهم بالفشل في إدانة بن الدن، من دون أن يذكر شي           

أصر الحاخام االميركي على ما وصفه بحق االسرائيليين في الحياة ضمن حدود آمنة وحـرة مـن الهجمـات                   
  . االرهابية الفلسطينية، مشيرا إلى انهم، أي االسرائيليين، يعاملون بالتمييز واالزدراء من قبل الدول االسالمية

  21/3/2006السفير 
  

   إلرساء السالممتأخراالوقت ليس : كارتر .47
ودعا اسرائيل الـى    ‚ قال جيمي كارتر ان الوقت ليس متأخرا الرساء سالم دائم في الشرق االوسط            -قنا  -لندن  

واضاف ان االحتالل االسرائيلي يشكل عائقا أمام التوصل الى اتفاقية سالم دائم            ‚ االنسحاب من المناطق المحتلة   
ال سيما ان اسرائيل ماضية فـي بنـاء         ‚ مستقبل الضفة الغربية سيكون كئيبا     الفتا الى أن  ‚ المحتلةفي االراضي   

وأشار الى أن التقسيم لن يجد قبوال لدى الفلسطينيين أو المجتمع الـدولي             ‚ الجدار الذي يقسم المناطق الفلسطينية    
  .تحمل مسؤولية االزمة الفلسطينيةوسيفاقم التوتر في فلسطين وكراهية العالم العربي الميركا التي ست

  21/3/2006البيان 
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   والعالم في األيام القليلة المقبلة؟ أمريكاأزمة مالية تجتاح  .48
 مارس بتنفيذ قرارها تحصيل قيمة مبيعاتها النفطية باليورو بدال من           20من المفروض ان تكون إيران بدأت في        

ان يؤدي ذلك إلى هبوط الدوالر األمريكي ويتسبب بأزمة         ورأى بعض المحللين األوروبيين انه يمكن       . الدوالر
) البنك المركزي األمريكي  (شاملة تجتاح  الواليات المتحدة وأسواق العالم خاصة وان نظام االحتياط الفيدرالي             

.  وهو مؤشر كمية النقود األمريكية المتداولـة فـي العـالم           M3سيكف منذ نهاية شهر مارس عن نشر مؤشر         
وأشار تقرير نشره المحللون األوروبيون في شهر فبراير         .ك ثقة المستثمرين بالدوالر األمريكي    ويزعزع كل ذل  

 سيشهد انطالقة للمتغيرات التي ستؤدي إلى أزمة مالية تجتاح العالم في            2006 مارس من سنة     23إلى أن يوم    
فقد حـذر وزيـر الماليـة       . كيوليس المحللون األوروبيون وحدهم من تكهنوا بانهيار االقتصاد األمري         .ما بعد 

األمريكي جون سنو في نهاية العام الماضي وفي شهر فبراير من العام الجـاري مـن أن حكومـة الواليـات       
المتحدة قد تعجز عن تسديد الدين العام الخارجي والمحلي الذي ينمو حجمه بما يقارب ملياري دوالر يوميا بعد                  

فقات العسكرية من أجل تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في مختلـف           ان اضطرت الواليات المتحدة إلى زيادة الن      
ولكن لـن يـؤدي     . ولن تجد الواليات المتحدة مفرا من تخفيض قيمة عملتها طال الزمن أو قصر            . أنحاء العالم 

وال يمكـن إال     .ذلك إلى تحسين الوضع إال لبعض الوقت وال يمكن القول ان واشنطن ستستطيع دفع ديونهـا               
  .مظفرة أخرى ان تنقذ الموقفلحرب صغيرة 

  21/3/2006وكالة األنباء الروسية نوفوستي 
  

  بوش يهّدد طهران لحماية إسرائيل  .49
  جدد جورج بوش، امس، التهديد باستخدام القوة العسكرية ضد ايران لحماية إسرائيل،             : ا ف ب، ا ب، رويترز     

ني هو بالطبع هدفهم المعلن بتدمير حليفتنـا        وقال بوش بعد خطاب دافع فيه عن غزو العراق ان التهديد االيرا           
وهو تهديد للسالم العالمي، مضيفا لقد اوضحت وسأوضح مرة ثانية، اننـا            . وهذا تهديد خطير  . القوية اسرائيل 

  . سنستخدم القوة العسكرية لحماية حليفتنا اسرائيل
  21/3/2006السفير 

  
   لسطيني عن السالح الف اللبناني بالوكالةالداخليةوزير حوار ل .50

 هناك إجماع من كل العالم حتـى        :  وزير الداخلية والبلديات بالوكالة أحمد فتفت       قال : من منى حسن   -بيروت  
وهذا السالح في وقت من األوقات استعمل من        . من الفلسطينيين أنفسهم أن السالح ال يفيد بشيء على اإلطالق         

 موجود بأيدي بعض الفلسطينيين وهـو موجـه         هذا ليس سالحاً فلسطينياً بل هو سالح      . أجل ضرب المخيمات  
  .لذلك يوجد اتفاق نهائي على اإلنتهاء منه خالل ستة أشهر. وبصراحة أقولها من خارج الحدود

إن هذا الموضوع هو معقد ألن وجوده له عامل نفسي ونحن           :  قال ?وبالنسبة للسالح الفلسطيني داخل المخيمات    
بل من أجل تثبيت وضع وطمأنة      ,  ليس عامالً من أجل تحرير فلسطيني      نعلم أن كل السالح الفلسطيني في لبنان      

لذلك فإن هذا الموضوع سيناقش بكل صراحة مع        . الشعب الفلسطيني على مستقبله بعد المعاناة التي تعرض لها        
الفصائل الفلسطينية حتى يستطيع لبنان استعادة سيادته من دون أن يتهدد أمن الفلسطينيين وحتـى نـستطيع أن                  

  .نؤمن لهم الدفاع من اإلعتداءات اإلسرائيلية
  21/3/2006السياسة الكويتية 

 
   منها أقوىحماس تخضع لمؤسسة : أبو مازن .51

  حلمي موسى  
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على اللجنة التنفيذية، امتعاض حماس التي رأت في ذلك نوعا من           الحكومة  أثار قرار ابو مازن بعرض تشكيلة       
ورأى ابو مازن أن عرض تشكيلة حمـاس        .  منظمة التحرير  تسجيل موقف عليها جراء الخالف على موضوع      

  . على اللجنة التنفيذية يرسخ عالقة تبعية السلطة للمنظمة ويظهر لحماس أنها تخضع لمؤسسة أقوى منها
ن اللجنة التنفيذية سوف تبحث ليس فقط في تشكيلة الحكومة وإنما كذلك في برنامجها السياسي وفي ردها على                  إ

ورأت مصادر فلسطينية مطلعـة أن تـشكيلة حمـاس وبرنامجهـا            . لذي سلمه أبو مازن لهنية    كتاب التكليف ا  
فالبرنامج، في نظر أبو مازن، ال يلبي عمليا اشتراطات خطابه          . الحكومي، ينطويان على قدر كبير من االلتباس      

حريـر هـي الممثـل      أمام المجلس التشريعي وال يقدم جوابا شافيا حول مدى التزام حماس بمبدأ أن منظمة الت              
كما أن المفاوضات االئتالفية التي جرت بين حمـاس والجبهـة الـشعبية     . الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني   

. لتحرير فلسطين أظهرت حتى عدم استعداد حماس للموافقة على صيغة إعالن القاهرة بخـصوص المنظمـة               
  . قيا حول تمثيل المنظمة للشعب الفلسطينيواعتبرت أوساط في منظمة التحرير أن حماس بذلك تثير إشكاال حقي

األول هـو   : وفي ظل واقع مماثل، ترى أوساط فلسطينية مقربة من ابو مازن أنه يواجه خيارين ال ثالث لهما                
وينص القانون األساسي الفلسطيني    . إعالن رفضه تشكيلة الحكومة، والثاني القبول بها وإعالن بعض التحفظات         

. الفلسطيني تقرير ما إذا كان برنامج الحكومة يتناسب مع التزامات الـسلطة أم ال             على أن من واجب الرئيس      
وبالتالي من حق الرئيس عدم إحالة التشكيلة إلى المجلس التشريعي حيث يمنحه القانون حق الطلب من المجلس                 

  . بخطاب رسمي منح الحكومة الثقة
 آذار الحالي، وهو موعد انتهاء      28ة الجديدة إلى    وثمة من يرى أن أبو مازن يستطيع تأجيل البحث في الحكوم          

ويـستطيع  . المهلة القانونية لتشكيل الحكومة، ويصادف ايضا موعد اجراء االنتخابات التشريعية في اسـرائيل            
  . حينها إعادة تكليف الرئيس المكلف بتقديم الئحة أخرى أو تكليف مرشح آخر بتشكيل حكومة جديدة

 أبو مازن ليس في وارد الظهور بمن يضع العراقيل أمام حكومة حماس، خاصـة               وتعتقد مصادر فلسطينية أن   
ولذا فإنه سوف يميل إلى تجنيب الفلسطينيين مأزقا داخليا كبيـرا مـن             . في ظل الضغوط اإلسرائيلية والدولية    

ه وتـشير هـذ   . خالل إحالة التشكيلة الحكومية الجديدة إلى المجلس التشريعي ووضع تحفظات معينـة عليهـا             
المصادر إلى أنه قد يوضح في خطاب إحالة التشكيلة إلى المجلس أن على الحكومة االلتزام بمنظمة التحريـر                  

  . كممثل شرعي وحيد وبما جاء في خطابه أمام المجلس بعد ظهور نتائج االنتخابات
 البحـث فـي     وكان أبو مازن قد حاول، بناء على طلبات من جهات عديدة عربية ودولية، إقناع حماس بتأجيل               

التشكيلة الحكومية الجديدة إلى ما بعد االنتخابات اإلسرائيلية والقمة العربية في الخرطوم المقرر اجراؤها يومي               
  .  آذار الحالي29 و28

بعد ) اداء القسم (ورأت بعض األوساط الفلسطينية أن أبو مازن كان يعتقد أنه من األفضل ترسيم حكومة حماس                
وترى هـذه المـصادر أن      .  اإلسرائيلية ووضوح الموقف العربي من التسوية في القمة        ظهور نتائج االنتخابات  

  . القمة العربية قد تعيد التأكيد على قرارات قمة بيروت وربما تذهب أبعد من ذلك
وبحسب مصادر فلسطينية، فإن حماس هي التي رفضت مبدأ تأجيل حسم أمر الحكومة حتى ال تظهر من اآلن                  

ولكن في المقابل، حاول أبو مازن التأكيد على أن عدم إدراك مخـاطر             . وط ومتجاوبة معها  كأنها عرضة للضغ  
  . التحدي قد يقود إلى نشوء أوضاع أشد سوءا

وكانت حماس قد واجهت أصعب اختبار لها أمس األول، عندما أعلنت الجبهة الشعبية قرارها عدم الدخول في                 
ل دخول الجبهة الحكومة بوابة لفك الحصار الذي تحـاول فـتح            وكانت حماس تأمل أن يشك    . ائتالفها الحكومي 

واضطرت حماس لتشكيل حكومة من قادتها وأنصارها في ظل وضع داخلي           . وقوى أخرى فرضه عليها داخليا    
  . ضاغط وإقليمي غير مريح ودولي معاد
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. حـدود القـوة   وثمة من يعتقد أن عدم دخول الجبهة الشعبية حكومة حماس شكل أول درس سياسي في جدية                 
فحماس التي تمتلك غالبية كبيرة في المجلس التشريعي، تجد نفسها شبه معطلة بامتالك فـتح الثلـث المعطـل                   

  . واجتماع اآلخرين بعيدا عنها
قال رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، في مؤتمر صحافي عقده في صنعاء امـس بعـد لقائـه                   فيما  

، لدى سؤاله عن عدم مشاركة الفصائل في حكومة حماس، كنـا نريـد أن               الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح     
نتعاون في الحكم مثلما كنا في خندق واحد في المقاومة، لكن رفض المشاركة هو حق لتلك األطراف، موضحا                  
ان ما طرحته حماس في برنامجها هو نقاط االلتقاء بين جميع الفصائل الفلسطينية، وبرنامج حكومتهـا لـيس                  

  . جها وإنما برنامج الجميع الذي يمثل حاجات الشعب الفلسطينيبرنام
وقـال ان   . واشار مشعل الى تهديدات داخلية وخارجية للفصائل تحذرها من المشاركة فـي حكومـة حمـاس               

الواليات المتحدة مارست ضغوطا على الفصائل الفلسطينية حتى ال تشارك في الحكومة، كي تقتصر الحكومـة              
كن السرائيل ان تبرر خطتها لمهاجمة الشعب الفلسطيني، مضيفا حرصنا علـى اسـتلهام              على حماس فقط ويم   

. تجارب اآلخرين في ما يخص التحول من السلطة للمعارضة، مع الفارق في أننا نعيش تحت وطأة االحـتالل                 
  . لذا يعتبر خيار المقاومة الخيار االستراتيجي وتأريخ النضال إلى جانب السلطة

ان صالح حث الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة حماس على المضي قدما           ) سبأ(النباء اليمنية   وذكرت وكالة ا  
  . في عملية السالم وفقا للمبادرة العربية المقرة في القمة العربية ببيروت وباعتبارها خيار االجماع العربي

مة، مضيفا إن العالم بأسره ينتظر      قال وزير الدفاع االسرائيلي شاؤول موفاز إن ابو مازن يواجه لحظات حاس           و
ليرى ما اذا كان عباس سيقبل بحكومة حماس وبخطوطها العريضة، وال سيما في موضوعي المقاومة وحـق                 

  . وتابع أن على ابو مازن االن أن يقرر ما اذا كان خارج اللعبة السياسية او داخلها. العودة
 من جهته، ان الفلسطينيين اصبحوا اآلن امام خيـار          وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء رعنان غيسين،       

  . عليهم ان يختاروا بين حماس وبيننا نحن: استراتيجي
وفي تحريض صريح ألبو مازن الذي يمنحه القانون االساسي الفلسطيني إمكان اقالة رئـيس الـوزراء، قـال                  

الحيات دسـتورية، فعليـه ان       في المئة من االصوات ويتمتع بص      65مسؤول اسرائيلي لقد انتخب عباس بنحو       
  .يتحرك او ان ينسحب النه لم يتوصل الى اقناع حماس بالموافقة على االتفاقات مع جامعة الدول العربية

  21/3/2006السفير 
 

  المسلحة واالعتراف باسرائيل العملياتإزالة المستوطنات ال تقل أهمية عن وقف  .52
 جيمي كارتر

االحتالل . سرائيل مناقضة لسياسة الواليات المتحدة واألسرة الدولية عاما كانت سياسة ا25خالل أكثر من 
هذا من دون عالقة . االسرائيلي للمناطق الفلسطينية حال دون التوصل الي اتفاق سلمي شامل في البالد المقدسة

قت بوجود حكومة فلسطينية رسمية برئاسة ياسر عرفات أو محمود عباس أو اذا كان أبو مازن رئيسا في الو
 .الذي تسيطر فيه حماس علي البرلمان والحكومة

موقف الواليات المتحدة الذي ال يقبل المساومة منذ ايام حكم دويت ايزنهاور، هو أن حدود اسرائيل يجب أن 
 242، كما قررت االمم المتحدة في قرارها 1967 وفي عام 1949تتالءم مع الحدود التي تم تحديدها في عام 

 1978هذه السياسة حصلت علي موافقة اسرائيل في عام ). ئيلي من المناطق المحتلةاالنسحاب االسرا(
بوش وقع كجزء من الرباعية . ، وموافقة كل الرؤساء االمريكيين قاطبة بمن فيهم جورج بوش االبن1993و

ولكن اسرائيل رفضت النقاط األساسية في هذه الخريطة من خالل فرضها . الدولية علي خريطة الطريق
 .لشروط مسبقة غير مقبولة
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 ثالث حمالت انتخابية فلسطينية بمساعدة لجنة مستقلة من رؤساء ىمركز كارتر أشرف بمصادقة اسرائيل عل
اللجنة قررت أن كل المعارك االنتخابية كانت نزيهة وأن نتائجها مقبولة علي . الجامعات والقانون المعروفين

لي الحكومة وعلي ديوان رئيس الوزراء، إال أن أبو مازن حماس ستسيطر ع. الطرفين، الخاسر والفائز
ف، الكيان الفلسطيني الوحيد .ت.هو ما زال يترأس م. سيحتفظ بكل الصالحيات التي كانت بيد عرفات سابقا

أبو مازن صادق . الذي تعترف به اسرائيل ويمكنها أن تُجري محادثات مع قادته من دون عالقة بحماس
 80طة الطريق، واالستطالعات التي جرت بعيد االنتخابات الفلسطينية تشير الي أن  خريىبصورة قاطعة عل

 في المئة منهم يؤيدون أبو 70في المئة من الفلسطينيين ما زالوا معنيين بالتسوية السلمية مع اسرائيل، وأن 
 أن يكون ذلك من المحتمل(اسرائيل اتبعت سياسة العزل وزعزعة الحكومة الجديدة . مازن كرئيس للسلطة
المنتَخبون لن يحصلوا علي تصاريح مرور، والعمال لن يتمكنوا من العمل في اسرائيل، ): بدعم من واشنطن

ممثل الرباعية جيمس وولفنسون اقترح قيام الدول المانحة . والجهود تُبذل لمنع وصول االموال للفلسطينيين
التوجه األفضل علي .  حماس مباشرةى االموال البدعم الفلسطينيين من دون خرق القوانين التي تحظر نقل

 القريب هو التحرك، حسب اقتراح وولفنسون، ترك الغبار يتبدد وانتظار نتائج االنتخابات االسرائيلية في ىالمد
حماس معنية اآلن بتوطيد انجازاتها السياسية والحفاظ علي النظام واالستقرار وتجنب االتصال . نهاية الشهر
 . وسيكون قرارها بممارسة االرهاب اذا فعلت مأساة بالنسبة للفلسطينيين.مع اسرائيل

عندما انتُخبت رئيسا للواليات المتحدة كانت هناك مئات قليلة من . العقبة األهم أمام السالم هي المستوطنات
يس الرئ. المستوطنات فقط في الضفة وغزة، ولكن حكومة الليكود قامت بتوسيعها بعد خروجي من المنصب

 هو حجر الزاوية في المساعي االمريكية للتوصل الي 242رونالد ريغان شجب هذه السياسة وقال بأن القرار 
رغم . الرئيس جورج بوش األب هدد بدوره بتقليص المساعدة االمريكية السرائيل. السالم في الشرق االوسط

.  شهد ارتفاعا كبيرا في عدد المستوطنينأن الرئيس بيل كلينتون بذل جهودا كبيرة لدفع السالم، إال أن عهده
االقتراح الرسمي األفضل الذي تقدمت به .  ألف نسمة225في ايام حكومة براك وصل عدد المستوطنين الي 

 في المئة 5 مستوطنات تمتد علي 209 ألفا في 180 في المئة منهم وإبقاء 20اسرائيل للفلسطينيين كان سحب 
 في المئة، مضلل بصورة استثنائية في ظل قيام اسرائيل بضم 5ا العدد، هذ. من مساحة المناطق المحتلة

المناطق القريبة من المستوطنات اليها أو تحديدها كاحتياطي توسعي وشق الطرقات التي تربط المستوطنات 
 بعضها ببعض أو بالقدس ومصادرة األطراف األساسية الهادفة الي تمرير أنابيب المياه والمجاري والكهرباء

كعكة العسل المعقدة قسمت الضفة الي أشالء غير مالئمة للسكن في األغلب، وال يمكن الوصول . واالتصاالت
في اآلونة األخيرة قررت قيادة اسرائيل القيام بخطوات أحادية الجانب من دون إشراك واشنطن أو . اليها احيانا

عزولة ومحاصرة من دون مخرج بحري أو غزة هذه أصبحت اليوم م. الفلسطينيين، وكان انسحاب غزة أولها
 .جوي، وتحولت الي كيان سياسي ـ اقتصادي غير قابل للبقاء

المشكلة األساسية هي بناء السور االسمنتي في مناطق مأهولة وجدران . مستقبل الضفة متكدر بنفس المقياس
ل النفاد العميق من اجل  حساب الجانب الفلسطيني، من خالى الدوام علىشاهقة في المناطق المفتوحة، وعل

حسب التخطيط سيحيط هذا السور بالضفة المشرذمة كليا، . إلحاق أكبر قدر من االراضي والمستوطنات
هذا الوضع لن يكون . وستمتد شبكة طرقات سريعة علي ما تبقي منها من اجل ربط اسرائيل بنهر االردن

بالتوتر والعنف في المنطقة، والكراهية والعداء من مقبوال علي الفلسطينيين واألسرة الدولية أبدا، وسيتسبب 
لقد سبق للقائم بأعمال رئيس الوزراء، اهود . العرب لواشنطن التي ستُتهم بالتسبب بمعاناة الفلسطينيين

اولمرت، وآخرين أن قالوا منذ فترة بأن اسرائيل ستجد مسألة استمرار السيطرة علي المناطق أكثر صعوبة 
المسألة واضحة .  وزن المواطنين االسرائيليين النسبي هناك وفي اسرائيل يقل باستمرارمستقبال، وذلك ألن

 مدار السنين، ىوعل. لمعظم االسرائيليين الذين يرون في االحتالل تشويها للقيم االخالقية للدين اليهودي
نسحابا من الضفة  في المئة من االسرائيليين تدعم ا60أظهرت نتائج استطالعات الرأي أن ما نسبته نحو 
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 ومثل ذلك، وعلي نحو مثير للدهشة فان عددا كبيرا من االسرائيليين .الغربية مقابل إحالل السالم الدائم
 .والفلسطينيين يؤيدون حال طويل األمد مبنيا علي أساس الدولتين
، 2006مارس /  وحتي شهر آذار2000 سبتمبر /عدد المصابين ازداد خالل السنوات األخيرة، منذ شهر ايلول

 708 اسرائيليا، وهذه األعداد تتضمن كثيرا من االوالد، حيث قُتل 1.084 فلسطينيا، وكذلك قُتل 3.982قُتل 
 . طفال اسرائيليا132اطفال فلسطينيين، و

بال أدني شك، تقريبا، فان تسوية مع الفلسطينيين سوف تؤدي الي اعتراف عربي كامل بدولة اسرائيل وبحقها 
 الدول ىالم، وسياسة لجم العنف وتحقيق الرخاء والتقدم للشعب الفلسطيني سوف تتغلب وتسود لدفي العيش بس

 السنين تحول ى مدىلقد شاهدت عل. ى إسكاتها لدي حماس أو أي منظمة ارهابية اخرىالعربية التي ستعمل عل
 عن األمل في إحالل ىل اآلن ايضا، يجب علينا أن ال نتخىوحت.  تقدم وتفاؤلىاليأس والشعور بالخيبة ال

 :السالم الدائم لالسرائيليين، وحرية وعدل للفلسطينيين، وذلك اذا تم احترام هذه األسس الثالثة اآلتية
 بقية الدول العربية ى الفلسطينيين وعلى ـ حق اسرائيل في الوجود والعيش بسالم يجب أن يكون مقبوال عل1

 .المجاورة
 . أيدي المخربين المنتحرينىرياء عل ـ أن ال يبقي سبب ما لقتل األب2
 ـ للفلسطينيين الحق في العيش بسالم واحترام، واعتبار المستوطنات االسرائيلية عائقا حقيقيا لبلوغ هذا 3

 .الهدف
 21/3/2006القدس العربي 

 20/3/2006) هآرتس (
  

  2005 في العربيةتجارة إسرائيل  .53
  هشام عبد العزيز

إلى الـدول العربيـة     ) ما عدا الماس  (إلسرائيلي، أن حجم الصادرات اإلسرائيلية      ذكر تقرير، لمعهد التصدير ا    
، قياساً بالفترة ذاتها من العـام       %26، بنسبة بلغت    2005سجل ارتفاًعا، خالل األشهر التسعة األولى من عام         

  . مليون دوالر171، ليتجاوز حجم هذه الصادرات في هذه الفترة 2004الماضي 
طرأ علـى حجـم الـصادرات       % 26إن ارتفاًعا بنسبة    : ، رئيس معهد التصدير اإلسرائيلي    وقال دافيد ارتزي  

  . اإلسرائيلية إلى الدول العربية، في األشهر التسعة األولى من هذا العام
 شركة إسرائيلية قامت بتصدير منتجاتها إلى العراق، حيـث بلـغ حجـم هـذا                66وأشارت المعطيات إلى أن     
  .  مليون دوالر3.7ل من العام الجاري التصدير في النصف األو

  .، مقابل الفترة نفسها من العام الماضي%145وذكرت أن حجم التصدير إلى تونس ارتفع بنسبة 
خالل النصف األول من العام الجاري، وبلغ حجم الصادرات         % 43ونسبة التصدير إلى المغرب ارتفعت بنسبة       

  . مليون دوالر أمريكي10اإلسرائيلية 
ويعـود  . خالل الفترة ذاتها  % 13عكس من ذلك، تراجعت نسبة التصدير اإلسرائيلي إلى األردن بنسبة           وعلى ال 

وبرغم هذا التراجع، بلـغ      .هذا التراجع بشكل أساسي إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الواليات المتحدة واألردن           
عية اإلسرائيلية إلى الدول العربيـة      حجم الصادرات اإلسرائيلية إلى األردن، التي تبلغ نصف الصادرات الصنا         

وكانت معطيات نصف سنوية، قد أفـادت بـأن          . مليون دوالر خالل النصف األول من هذا العام        89.5كلها،    
 1795زيادة ملحوظة قد طرأت على عدد الشركات اإلسرائيلية التي تصدر منتجاتها إلى األردن ليقارب حالياً                

  .شركة
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 مؤسسة إسرائيلية، بحسب المعطيات النصف سنوية، بما يشكل ارتفاًعا بنـسبة            123كما يعمل في مصر حالًيا      
 64.6وبحجم بلغ   % 189وقد ارتفع حجم التصدير اإلسرائيلي إلى مصر بنسبة         . مقارنة مع العام الماضي   % 9

  .مليون دوالر
، مشيرة إلى أنهـا     كما كشفت دراسة إسرائيلية عن تضاعف حجم التجارة السرية بين إسرائيل والدول العربية            

 مليون دوالر سنويا، وهو ما يتجاوز ضعفي حجم التبادل التجاري المعلـن بـين إسـرائيل                 400بلغت حوالي   
اإلسرائيلية، في تقريرين لهما حول هذا      " هآرتس"األمريكية و " نيويورك تايمز "وقالت صحيفتا   . ومصر واألردن 

أو الواردات العربية من إسرائيل؛ ألن إسرائيل أصبحت        إنه من الصعب تحديد حجم التجارة السرية        : الموضع
تستخدم اآلن دولة وسيطة لتصدير إنتاجها إلى الدول العربية، وأشهر دولتين تعمالن كوسـيط بـين إسـرائيل                  

اإلسرائيلية، مـدير   " بار إيالن "وقدر جيل فلوبر، أستاذ االقتصاد بجامعة        .والدول العربية هما هولندا وقبرص    
ومات واألبحاث واالستشارات المتخصصة في األسواق العربية، أن حجم التجـارة الـسرية، بـين               مركز المعل 

 مليون دوالر في العام، وأن هذا المبلغ يبلغ حوالي مرتين ونصف ما تبيعه              400إسرائيل والبلدان العربية، يبلغ     
  .همإسرائيل لمصر واألردن في العام، في إطار االتفاقيات التجارية المشتركة بين

وأشار فلوبر إلى أن الصادرات اإلسرائيلية للدول العربية تأخذ ثالثة أشكال، أولها المعدات الزراعيـة، مثـل                 
معدات الري ولقاحات التطعيم الحيوانية، والمعلومات التكنولوجية ومكوناتها، باإلضافة إلى البذور الزراعيـة             

ئيلية من ميناء حيفا اإلسرائيلي إلـى مينـاء بيـروت    المعالجة وراثيا ـ كما كشف أيًضا عن إبحار سفن إسرا 
  .اللبناني، محملة بالبضائع اإلسرائيلية

  .وأوضح أن إسرائيل تستخدم شهادة منشأ لبناني لكثير من منتجاتها لتسهيل تصديرها إلى الدول العربية
إنه : بي، قال جيل فلوبر   على األكواب المصدرة إلى السعودية ود     " كلمة صنع في إسرائيل   "وتعليقًا على اكتشاف    

البد أن هناك خطأ قد وقع في هذه العملية، ألن إسرائيل تتحاشى كتابة أي حروف عبرية، أو ما يـشير إلـى                      
  .إسرائيل في أي منتج مصدر للدول العربية

وتوقعت المصادر اإلسرائيلية أن يحدث تطبيع تجاري كامل من الدول العربية مع إسـرائيل خـالل األعـوام                  
ة؛ ألن اتفاقيات التجارة الحرة التي تريد الدول العربية الخليجية اآلن توقيعها مع إسرائيل من شـروطها                 القادم

  .الصريحة هي التطبيع الكامل مع إسرائيل في كل المجاالت
  .وقد أعلنت البحرين بالفعل التطبيع االقتصادي مع إسرائيل بعد توقيعها اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا

ادر اإلسرائيلية إلى أن السفن اإلسرائيلية اآلن تبحر مباشرة من إسرائيل إلـى مينـاء عبـدان                 وأشارت المص 
البحريني، كما زعمت أن عمان واإلمارات العربية المتحدة ستعلنان قريًبا جدا عن تطبيع العالقات مع إسرائيل،                

  .فعلت البحرينحتى تنجح مفاوضاتهما مع أمريكا لالنضمام التفاقية التجارة الحرة كما 
وفي نفس السياق، أشار تقرير معهد التصدير اإلسرائيلي إلى زيادة صادرات إسرائيل إلـى الـدول العربيـة                  

، بما فيها العراق التي حصل عدد من الشركات اإلسرائيلية على عقود فيها ضمن عمليـات إعمـار                  %68بـ
  .العراق

التي تتـولى   " دان"شركة  : س شركات إسرائيلية، وهي   ويشار إلى أن عدد من التجار العراقيين تعاقدوا مع خم         
شـيريونت  "المصدرة للمعاطف الواقية من الرصاص، وشركة       " رابينتيكس"تصدير الحافالت القديمة، وشركة     

المتخصـصة  " تامي فور "المتخصصة بصناعة األصباغ، وشركة     " طمبور"المصدرة لألبواب، وشركة    " حوسيم
  . بتنقية المياه

إنها تبيع الحافالت لدول مختلفة في العالم، بعد أن         : ، تعقيًبا على هذا التقرير    "دان"حافالت العامة   وقالت شركة ال  
وحـسب  . تتوقف الشركة عن استخدامها، وقد باعت الشركة، مؤخًرا، حافالت من هذا النوع لجنوب إفريقيـا              

  . لدولة ثالثةأقوال الشركة، يحدث في بعض األحيان أن تقوم دولة ببيع الحافالت القديمة 
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وأكدت الشركة أنها لم تتعاقد مباشرة مع شركات عراقية، لكن ربما تم بيع  الشركة للعراق عن طريق دولـة                    
، فقد أفادت بحصولها فعالً على طلبيات من شركات عراقية، لكن هذه الطلبيات لم              "تامي فور "أما شركة    .ثالثة

ة ما زالت تخضع للفحص من ِقبل أطراف أمريكية ومحلية          تبلغ بعد مرحلة توقيع العقود، ألن منتوجات الشرك       
وكان معهد التصدير اإلسرائيلي قد أفـاد        .التعقيب على الموضوع  " رابينتكس"في العراق، فيما رفضت شركة      

 2.5 وصـل إلـى      2004في وقت سابق، أن حجم صادرات إسرائيل إلى العراق في النصف األول من العام               
  .ا على معدات للجيش األمريكي وأسلحة ومواد استهالكيةمليون دوالر، واشتمل أساًس

 مليـون دوالر،    85 إلى   2004ووصل حجم صادرات إسرائيل إلى الدول العربية في النصف األول من العام             
  . 2003مقارنة بالفترة المقابلة من العام % 68وهو ما شكل في حينها ارتفاًعا بنسبة 

، لتصل إلـى    2003، مقارنة بالفترة المقابلة من العام       %27بية بنسبة   وزادت واردات إسرائيل من الدول العر     
 مليـون  64، ووصل حجمها إلى  %68وحينها ارتفعت صادرات إسرائيل إلى األردن بنسبة        .  مليون دوالر  42

  .  مليون دوالر25.5، وبلغت %23دوالر، بينما ارتفعت واردات إسرائيل من األردن بنحو 
ـ    أما صادرات إسرائيل إلى     مليون دوالر، بينما زادت صادرات مصر إلى        14وبلغت  % 40 مصر فقد زادت ب

ـ  وبلـغ  % 10 مليون دوالر، كما زادت صادرات إسرائيل إلى دول الخلـيج بنـسبة            15لتبلغ  % 35إسرائيل ب
 مليون دوالر،   2.5وبلغ حجمها   % 100فيما زادت صادرات إسرائيل إلى المغرب بنسبة        . حجمها مليون دوالر  

  .  ألف دوالر99ووصل إلى % 13الستيراد من المغرب فقد زاد بـأما ا
ـ      ولم تستورد إسرائيل شيًئا من تـونس       .  ألف دوالر  550؛ لتبلغ   %200وزادت صادرات إسرائيل إلى تونس ب

 ألف دوالر، ولم يجِر استيراد البضائع من لبنـان          120وبلغ حجم صادرات إسرائيل إلى لبنان إلى        . في المقابل 
  .ونيبشكل قان

 كذلك، وإضافة إلى التصدير بشكل مباشر، فقد أجـرى مبـادرون إسـرائيليون      2004وفي النصف األول من     
 ماليين دوالر، في إطار     6نشاطات تصدير بصورة غير مباشرة إلى دول عربية، عن طريق دول ثالثة، بحجم              

  .مشاريع مشتركة بين شركات إسرائيلية وعربية
سرائيلي، شارجا باروش، ارتفاع صادرات إسرائيل إلى الـدول العربيـة إلـى             ويعزو مدير معهد التصدير اإل    

الصادرات لألردن زادت بسبب توسـيع اتفـاق        "، ويضيف أن    "الزيادة في حجم الصادرات إلى مصر واألردن      
  . التجارة الحرة بين البلدين في قطاع النسيج واأللبسة

ئيل، داني اليش، أن حجم صادرات البالستيك والمطـاط         كما أعلن الناطق باسم اتحاد أرباب الصناعة في إسرا        
 مليون  13حيث بلغ   % 10، بنسبة   2004إلى عدد من الدول العربية ارتفع خالل األشهر الستة األولى من عام             

  . دوالر
أغلب منتجات البالستيك والمطاط المصدرة إلى الدول العربية تستخدم في فـروع الزراعـة              "إن  : وقال اليش 
وأكد أن إسرائيل ال تقوم بتخفيض أسعارها إلغـراء الـدول العربيـة للـشراء، وأن                ". ناء والطب والري والب 

إلسرائيل أسواقها مثل الواليات المتحدة وأوروبا، موضًحا أن حجم الصادرات لهذه المواد إلى الدول العربية ال                
  . من إجمالي صادراتها% 1.5يتجاوز نسبة 

 68صادرات عربية بمقدار: ، منها2003 مليون دوالر عام  193ائيل قد بلغ    وكان حجم التجارة العربية مع إسر     
  . مليون دوالر125مليون دوالر، وواردات إسرائيلية بـ

  سما برس
  

  السلطةحماس ونهاية  .54
  مأمون فريز جرار. د
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لة منذ ان فازت حماس في االنتخابات التشريعية واصوات ترتفع من حين آلخر مطالبة رئيس السلطة باالسـتقا                
فهل السلطة شركة مساهمة محدودة ان خـسر مؤسـسوها          . وهذه المطالبة تلفت النظر    .وبحل السلطة الوطنية  

  مجلس ادارتها سعوا الى حلها؟
األهم من هذا ان السلطة الوطنية هي ثمرة اوسلو، التي ارادها اإلسرائليون بديال مريحا الحـتاللهم وطالبوهـا    

وارادهـا  .  اإلرهاب وتفكيك بنية المنظمات المسلحة ومنع الهجمات الفدائيـة         ولم يملوا بالقيام بدورهم بمحاربة    
  .الفلسطينيون خطوة نحو دولة مستقلة عاصمتها القدس

وخالل هذه السنوات العجاف من عمر السلطة عانى الشعب الفلسطيني اكثر مما عاناه فـي زمـن االحـتالل                   
االنتشار وخرجت من المدن وتمركزت في معـسكرات،  المباشر، ذلك ان قوات االحتالل لم تنسحب بل أعادت        

لكنها لم تتخل عن العودة الى المدن والقيام بأعمال وحشية ارهابية كان آخرها اقتحام سجن أريحا بـل اقتحـام                    
  .جنين واليامون، والعدوان مستمر

ات ومنع مـن    سنوات السلطة وجد فيها وهم كبير لم يتجسد في الواقع، سلطة برئيس دمر مقره وحوصر سنو               
ومقرات أمن دمرت في المدن الفلـسطينية كلهـا    !االتصال بالعالم ألنه رفض ان يكون كما اراده اإلسرائيليون    

ألن أجهزة األمن خيبت ظن المحتلين فلم تقم بالدور الذي ارادوه، ومطار مدمر ألنه رمز لخصوصية ارادهـا                  
رئاسة وزارة ووزراء وحملـة بطاقـات       ! ب وهمية ومناص .اإلسرائيليون مكافأة على أمور لم تتحقق فدمروه      

تسهل لهم المرور على المعابر والحواجز أريد لهذه المناصب الوهميـة ان تكـون أقنعـة                ) شخصيات مهمة (
يرتديها االحتالل لتجميل وجهه، وليظهر امام العالم بعيدا عن وجه المحتل، لكن هذه األقنعة لم تفلح في إقنـاع                   

البنود التي اتفق عليها، ولم تفلح في استخراج الزبد من الماء في رحلة مفاوضات طويلة               المحتل بتنفيذ بند من     
  .اتمنى على المفاوضين ان يسجلوها لتكون صفحة شهادة على عقم المفاوضات مع محتل شرس

من بعد ذلك كله فازت حماس، وفوز حماس هو احتجاج على سلطة لم تستطع ان تلبي آمال الشعب الفلسطيني،                   
  كن ماذا عن حماس؟ول

هل تستطيع ان تحقق ما تصبوا اليه من آمال في قيادة سلطة أريد لها ما ذكرته مـن قبـل؟ وهـل تـستطيع                        
  المعادلة؟ 

حلم قد ال يجد طريقه الى التحقيـق        ) السلطة(وأن ما تسعى اليه في      ! ما أراه ان حماس أمام جدار سميك عال         
ي ارادت ان تكون أوسلو وثمراتها قاعدة التعاون وانتهاء بإسرائيل          الن كل العوامل ضدها بدءا من الفصائل الت       

  .التي تعرف ما تريده من السلطة، وحماس ال تستطيع ان تؤدي هذا الدور
الطريق الوحيد المتاح امام حماس هو حل السلطة وانهاء هذا الوهم الكبير والعودة الى المواجهة المباشرة مـع                  

ثمرات جديدة ال تكون من صناعة المحتل وال تنوب عنه في تحقيـق اهدافـه         االحتالل في صراع متجدد يثمر      
تبريد الصراع الذي اريد للسلطة ان تقوم به لم يكن الحل، والحل هو المواجهة بانتفاضة دائمة مستمرة حتـى                   

  فهل تفعلها حماس؟. يخرج المحتل ذليال خاسئا خروجا حقيقيا
     20/3/2006اللواء االردنية 
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21/3/2006المستقبل اللبنانية   


