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  بان كي مون يدعو بعد لقائه عباس إلى تحريك مفاوضات التسوية .1
األمين العام لألمم المتحدة، بان كي مون، أعرب عن اسـتيائه مـن              أن 25/3/2007 48 عرب جاء في 

يشية للفلسطينيين، وتعهد بالعمل علـى تطبيـق        جدار الفصل العنصري وعن صدمته من األوضاع المع       
وأكد على ضرورة البدء في مفاوضات الحـل        . القرارات الدولية المتعلقة بالجدار واالستيطان والحواجز     

وقد أجرى األمين العام، قبل لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس،            .الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين   
  . ن في محافظة بيت لحم اطلع من خاللها على األوضاع المعيشية للسكانجولة في مخيم عايدة لالجئي

: في مؤتمر صـحفي     قال،  بان كي مون   أن :علي الصالح  - لندن 26/3/2007 الشرق األوسط    وأوردت
، في ما يتعلق بالعوائـد، وتخفيـف       الخطوات التي اتخذتها الحكومة االسرائيلية    أنا والرئيس عباس ناقشنا     

التفتيش، وتجميد كافة األنشطة االستيطانية، وإزالة النقاط الحدودية، وسأشـجع أولمـرت       الحصار ونقاط   
 أيضاً اتفقنا أنا والـرئيس      .حول هذه المسائل في الغد أيضاً، إلى جانب استماعي إلى ما يقلقه، واهتماماته            

ـ      هي عباس على أهمية هذه اللحظة، فلدينا عدد من العناصر الهامة التي           ك، كحكومـة    اآلن علـى المح
الوحدة التي تدعم الرئيس عباس وتفاوضاته مع إسرائيل، وتجديد الديناميكية في العالم العربي استناداً إلى               

 .مبادرة السالم العربية، وجهود الوزيرة رايس من الواليات المتحدة لتقديم حوار حول األفـق الـسياسي               
أنا أتوقـع   : حكومة الوحدة الوطنية، وقال   وأكد بان كي مون، ترحيب المجتمع الدولي وتشجيعه بتشكيل          

من زعماء حكومة الوحدة الوطنية، أن يمتثلوا بالمبادئ التي وضعتها الرباعية الدولية، والتي تعد كـذلك                
 .مبادئ السالم والمجتمع الدولي

  
  حكومة يلبي المتطلبات الدوليةلالبرنامج السياسي ل:  بإنهاء الحصار يطالب رايسعباس .2

 حملـت وزيـرة الخارجيـة       : محمد يـونس   ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      26/3/2007الحياة  نشرت  
االميركية في زيارتها لرام اهللا امس اشارتين سلبيتين للفلسطينيين، اذ ابلغت الرئيس محمود عباس قبـل                
 وصولها انها لن تلتقي اياً من اعضاء الحكومة، بمن فيهم غير المنتمين الى حماس، مثل وزيـر المـال                  

 كما ابلغته ان ادارتها ستواصـل فـرض القيـود علـى             ،سالم فياض ووزير الخارجية زياد ابو عمرو      
وللمرة االولى خالل زياراتها العشر للمنطقة منذ توليها منـصبها، لـم            . التحويالت المالية لهذه الحكومة   

صر بالقنـصل   وقال مصدر في حاشيتها ان اللقاءات مع فياض في هذه المرحلة تنح           . تلتق رايس فياض  
االميركي العام في القدس، وفي حال حدث تطور، سيلتقيه مسؤولون على مستوى اعلى، مثل مبعـوثي                

وعلى المسار السياسي، لم تحمل زيارة رايس اكثر من استكشاف فرص عقد لقـاء بـين                 .البيت االبيض 
رباعيـة كمظلـة   ولمرت الشهر المقبل، وعرض فكرة تشكيل لجنة عربية تشارك مع اللجنـة ال        أعباس و 

وكان المبعوث االميركي ديفيد ويلش ابلغ عباس قبـل يـومين           . للعمل على تفعيل مبادرة السالم العربية     
للتحضير لزيارة رايس، ان اولمرت في وضع ضعيف ولن يكون بمقدوره االنخـراط فـي مفاوضـات                 

ريخ من غزة مـن     ونصحه بالعمل على اطالق شاليت، والعمل على وقف اطالق الصوا         . الوضع النهائي 
  .اجل ما اسماه تمكين اولمرت من التحرك للحديث حول المستقبل

في هذا السياق، اعلن عباس في المؤتمر الصحافي المشترك مع رايس ان المبادرة العربية وعملية السالم                
سالم في منطقة الشرق األوسط بحاجة إلى تفعيل، نافياً ان يكون تلقى طلبات من اي جهة لتعديل مبادرة ال                 

هذه الزيارة لرايس وغيرها من الزيارات، تأتي       : "وقال. العربية والغاء البند الخاص بحق العودة لالجئين      
في إطار الجهد المتواصل المبذول من الرئيس بوش واإلدارة األميركية من أجل البحث عن حل سياسي                

: واضـاف ". ى جانب دولة إسرائيلواستكشاف األمور تمهيداً لتطبيق رؤية إقامة دولتين دولة فلسطينية إل       
لقد تطرقنا إلى قضايا النشاطات االستيطانية التي تتم بشكل مستمر وتعطل عملية السالم، وعن قـضية                "

وعن التهدئـة   ... شاليت والجهود التي تبذل من أجل إطالقه، وبالتأكيد الحديث عن األسرى الفلسطينيين           
  ".هدئة المتبادلة مع اإلسرائيليينالعامة في مناطق الضفة الغربية وغزة، أي الت
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من جانبها، اعربت رايس عن املها في وضع جدول اعمال مشترك بين الفلسطينيين واالسرائيليين يؤدي               
وقالت ان االسلوب الذي تتبعه بالحديث مع الطـرفين بـالتوازي هـو             . في النهاية القامة دولة فلسطينية    

  .االفضل
 إلـى   وكاالت، وعن ال  يوسف الشايب ،  رام اهللا الً عن مراسلها في     نق 26/3/2007الغد األردنية   وأشارت  

أن البرنامج السياسي للحكومة الفلسطينية يلبي متطلبـات المجتمـع الـدولي،             الرئيس الفلسطيني أكد  أن  
  .مطالباً اإلدارة األميركية بإنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني

قـال مـساعد للـرئيس      :  وفاء عمـرو   ،الرياضسلتها في   نقالً عن مرا   26/3/2007رويترز  وجاء في   
واضاف المساعد لرويترز    .الفلسطيني ان رايس سألت عباس عما اذا كانت الخطة العربية قابلة للتفاوض           

  ."الرئيس عباس قال ال"
نقترح عقد مؤتمر دولي يضم الدول العربية واسرائيل لمناقشة كيفية تنفيذ           "وقال مساعد اخر كبير لعباس      

   ."مبادرة العربية ويمكن لكل جانب ان يطرح افكاره ومواقفه على المائدةال
ذكرت معـاريف    : منتصر رحمي  ،فلسطيننقالً عن مراسلها في      26/3/2007الشرق القطرية   وأضافت  

وتمسك الرئيس عباس خـالل     . أن اإلدارة األمريكية أبلغت إسرائيل بأنها تعتزم التعاون مع سالم فياض          
  ".ضرورة استئناف عملية سالم ذات مغزى "لقائه رايس بـ

رايس المنطقة تبيع    ..في كل مرة تزور   "وقال تيسير خالد إنه ال يمكن رفع سقف التوقعات مشيرا إلى أنه             
وشكك خالد في نية الواليات المتحـدة فـي         ". بضاعة رؤية الدولتين ورؤية الرئيس بوش     . نفس البضاعة 

مبدأ  ..عقد مؤتمر دولي للسالم على أساس قرارات الشرعية الدولية         "إعادة إحياء عملية السالم داعيا إلى     
  ".األرض مقابل السالم ومبادرة السالم العربية

أعلنـت كونـدوليزا    :  سامي سعيد  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      26/3/2007األخبار اللبنانية   وأوردت  
ـ       "نها تطرح   ارايس   رائيل والفلـسطينيين ووضـعت خطوطـاً       أسلوباً جديداً إلحياء عملية السالم بين اس

إننا اآلن في وضع أعتقد فيه أن األسـلوب         "وأضافت  ". لمناقشات أميركية متوازية مع األطراف المنقسمة     
وشددت رايس علـى ضـرورة    ".الثنائي الذي أتحدث من خالله بالتوازي مع األطراف هو أفضل السبل         

 من أجل تأسيس دولة فلسطينية، ولكي نقوم بهذا         تأسيس مسارين متوازيين، وتحديد جدول أعمال موحد      "
علينا مناقشة األفق السياسي حتى نستطيع أن نظهر للشعبين الفلسطيني واالسرائيلي أن هناك أمـالً مـن                 

وأعربت رايس عن اهتمامها الشديد بأفكار عرضها عباس في ما يتعلق بالمبـادرة          ".أجل نوع من السالم   
 ". إسرائيلية-طريقة ما أن يكون هناك أفق لمصالحة عربية ألنها تعطي الفرصة ب"العربية 

  
  هنية ة قرار بان كي مون بعدم مقابلتنتقدالحكومة الفلسطينية  .3

انتقد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، غازي حمد قرار، األمين العـام لألمـم             :  سامي سعيد  -رام اهللا   
عدم االجتماع بهنية سيكون خطأ     "وقال إن   . لسطينيرئيس الوزراء الف   بعدم مقابلته     كي مون  المتحدة بان 

ألن هذه حكومة وحدة وطنية تمثل الشعب الفلسطيني بأكمله ويفترض أن تكون األمم المتحدة منظمة تمثل         
وأعرب عن أمله في أن تقوم      ". هذا ال يخلق مناخاً لالستقرار    "وأضاف إن   ". كل الدول ال منظمة سياسية    

 .في تضييق الخالفات وفي فتح حوار بين الدول وليس في تبني أسلوب المقاطعةاألمم المتحدة بدور أكبر 
  26/3/2007األخبار اللبنانية 

  
  هنية وعباس يتوجهان معاً إلى األردن ومنها لحضور القمة العربية: غازي حمد .4

ـ                :القدس يس نفى غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية األنباء التي ترددت عن عدم مرافقـة رئ
ال أساس لها من الصحة     "الوزراء الفلسطيني للرئيس عباس في زيارته إلى األردن، وأكد أن تلك األنباء             

وجدد حمد في تصريحات خاصة لقدس برس التأكيد على أن االتصاالت بين الرئيس عبـاس                ".في شيء 
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لـرئيس ورئـيس    ما زال االتفاق على أن يلتقي ا      : "ورئيس الوزراء هنية مستمرة بهذا الخصوص، وقال      
الوزراء في عمان يوم الثالثاء المقبل في زيارة مشتركة يسافران بعدها من عمان إلى الريـاض، حيـث      

وأوضح أن العالقات السياسية بين فتح وحماس        ".سيشاركان معا ضمن الوفد الفلسطيني إلى القمة العربية       
: اوالت البعض لتعطيلهـا، وقـال     منذ اتفاق مكة المكرمة تسير من حسن إلى أحسن، وقلل من أهمية مح            

حوارات اللجان المنبثقة عن التفاهمات المشتركة، وخصوصا تلك المتعلقة باتفاق مكة المكرمة ومشاريع             "
الشراكة السياسية تسير على قدم وساق، وإرادة الجميع تبدو جادة في التوصل إلى تفاهمات حقيقية تكون                

  ". رأسها رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطينيسندا لنا في تحديات المرحلة المقبلة، وعلى
  25/3/2007قدس برس 

  
  تثبيت اتفاق مكة واالعتراف بحكومة الوحدة وفك الحصار: قرارات القمة حول فلسطين .5

علمت الوطن أن القمة العربية ستدعو إسرائيل إلى القبـول بمبـادرة            : عبدالرؤوف أرناؤوط  - الرياض
 كشرط لتطبيع العالقـات     1967تشترط االنسحاب إلى حدود الرابع من يونيو        السالم العربية كما هي وس    

 .مع إسرائيل
وعلمت الوطن أن الوفد الفلسطيني إلى القمة العربية سيرأسه الرئيس عباس وسيضم رئـيس الـوزراء                
إسماعيل هنية وكالً من ياسر عبد ربه وزياد أبو عمرو وسالم فياض ومحمد دحالن وصائب عريقـات                 

  .  فلسطين في السعودية جمال الشوبكيوسفير
هي أوال، تثمـين اتفـاق      "  قرارات تخص فلسطين ستصدر عن القمة العربية       4قال جمال الشوبكي، إن     و

مكة وشكر المملكة العربية السعودية على الدور الذي قامت به إلبرام االتفاق واعتبار االتفـاق إنجـازا                 
المطالبة برفع المقاطعة المفروضة علـى الـشعب          وثانيا، .مهما فلسطينيا وعربيا حتى لموضوع السالم     

 وثالثا، التأكيد على تفعيل مبـادرة الـسالم العربيـة وسـيحال     .الفلسطيني ودعم حكومة الوحدة الوطنية    
الموضوع إلى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التخاذ الخطوات الالزمة لتفعيل المبـادرة              

 مبادرة السالم العربية وبناء عليه يتم التطبيع بعد االنسحاب إلى خطوط الرابـع              ومطالبة إسرائيل بقبول  
مواصلة الـدعم مـن خـالل         ورابعا، . وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين       1967من يونيو   

صندوقي األقصى والقدس وزيادة هذا الدعم وأيضا مواصلة دعم ميزانية الـسلطة الفلـسطينية وزيـادة                
  ".الدعم

  26/3/2007الوطن السعودية 
  

  األحمد يطالب بموقف اوروبي مساند لحكومة الوحدةعزام  .6
 برئاسة عزام االحمد امس مع رئيس الحـزب          الفلسطيني  اجتمع امس الوفد الحكومي والبرلماني     :برلين

الديمقراطي االشتراكي االلماني كورت بيك وقال االحمد عقب اللقاء انه شرح للـسيد بيـك التطـورات                 
الخيرة في االراضي الفلسطينية وخاصة تشكيل حكومة الوحدة وطالب بضرورة فك الحصار عن شعبنا              ا

كما طالب االحمـد     .وحكومته خاصة ان برنامج الحكومة يلبي مطالب المجتمع الدولي والرباعية الدولية          
هـودا لـدى    بموقف اوروبي مساند للقضية الفلسطينية وضرورة ان يبذل الحزب االشتراكي االلماني ج           

ان الحزب االشتراكي االلماني يؤكد انه سـيعمل        "وقال بيك    .االشتراكية الدولية لدعم الشعب الفلسطيني    
انه اجتمع امس مع رؤساء االحـزاب       "واضاف   " ،"باستمرار النهاء الوضع الصعب في الشرق االوسط      

ان الرباعية الدولية   "شتاينماير   ونقل بيك عن     ،االشتراكية االوروبية وبمشاركة وزير الخارجية شتاينماير     
تخطط لتوسع عضوية المشاركين بها وخاصة الطرف العربي وان الحـزب الـديمقراطي االشـتراكي               

 ".ان حزبه يعتبر انه لديه امالً بحكومـة الوحـدة الفلـسطينية           " واوضح بيك  .االلماني سيعمل على ذلك   
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حياء عملية السالم وقال انه سيزور رام اهللا        ان تعود اسرائيل الى تكثيف الجهود ال      "واعرب بيك عن امله     
  .الصيف المقبل

       26/3/2007الحياة الجديدة 
  

  برنامج الحكومة ال يترك مجاالً لتأخير االعتراف بها كفريق واحد: مصطفى البرغوثي .7
 مصطفى البرغـوثي  . التقى وزير االعالم الناطق باسم الحكومة د       : نائل موسى واسامة العيسة    -رام اهللا   

 امس على غداء عمل اقيم على شرفه برام اهللا ونقل البرغوثي تحيات رئـيس                لألمم المتحدة  االمين العام 
بان كـي  واعتبر خالله اللقاء مع وزراء بمثابة لقاء مع الحكومة وقدم وزير االعالم ل . الوزراء والحكومة 

ألي تـأخير لالعتـراف     مون شرحا عن برنامج حكومة الوحدة واهميته ووضوحه وانه ال يترك مجاال             
وقدم البرغوثي شرحا    .بحكومة الوحدة كفريق واحد متجانس حول البرنامج الذي قدم للمجلس التشريعي          

عن المعاناة اليومية للمواطنين خاصة على الحواجز العسكرية، وسـلم االمـين العـام اشـرطة توثـق                  
حقيق الـسالم واالمـن وسـعادة       واكد البرغوثي ان المدخل لت     .ممارسات جنود االحتالل على الحواجز    

الشعوب هو انهاء االحتالل موضحا ان اسرائيل هي التي ترفض التهدئـة التـي عرضـتها الحكومـة                  
ودعا االمم المتحدة ومؤسساتها الى التعاون مع الحكومة الفلـسطينية           .الفلسطينية والبدء بمفاوضات جادة   

ات حقوق االنسان خاصة على الحواجز التـي      وان تبادر باجراءات لحماية الشعب الفلسطيني ومنع خروق       
  .تمثل نموذجا بسيطا العتداءات وانتهاكات سلطات االحتالل

 اهمية زيارته للمنطقة وانه يشعر ان هناك فرقا بين االستماع عن بعـد عـن   بان كي مونمن جانبه اكد  
ة مـع االشـخاص     الوضع في االراضي الفلسطينية وبين مشاهدته الواقع على االرض واالجتماع مباشر          

  .المعنيين
       26/3/2007الحياة الجديدة 

  
 التشريعي سيحجب الثقة عن أي وزير يتخطى صالحياته ومهامه: موسىيحيى  .8

لن يتوانّوا عن "البرلمانية، أّن نواب المجلس حماس  نائب يحيى موسى، نائب رئيس كتلةأكد ال: غزة
". ته ويتجاوز مهامه الملقاة على عاتقهحجب الثقة عن أي وزير فلسطيني يتخطى حدود صالحيا

واستهجن موسى، في تصريح صحفي له، التجاوزات التي يقوم بها كل من وزيري المواصالت سعدي 
الكرنز ووزير الصحة رضوان األخرس، بعدما قام األخير بتعيين حفيده مديراً لمكتبه، واتخاذ سلسلة من 

إن ما قام به الوزير األخرس : "موسىوقال ". ضيقةتعّبر عن نظرة فئوية وحزبية "القرارات التي 
، ال سيما تحويل وزارة الصحة إلى وزارة عائلية ق عليه أثناء تشكيل حكومة الوحدةمخالف لما تم االتفا

إلى جانب عملية اإلقصاء الوظيفي والتهميش لموظفي الوزارة المحسوبين على حماس وإبعادهم عن 
عودة إلى سياسة النظام "واعتبر موسى أن ممارسات الوزير، هي ". مراكز صنع القرار في وزارته

القديم حيث قام بإلغاء وطمس إنجازات وزارة الصحة في الحكومة العاشرة التي شكلتها حركة المقاومة 
 ". اإلسالمية حماس

  26/3/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

 تطلعات فلسطينية إلى كسر الحصار.. تقرير إخباري .9
انحصرت تطلعات الفلسطينيين للقمة العربية المرتقبة في الريـاض أواخـر الـشهر             : ائد الفي  ر -غزة  

الحالي، في العمل العربي الجدي على كسر الحصار الدولي المفروض على الشعب الفلسطيني منذ نحـو                
ة على  واتفقت الفصائل الفلسطيني  . عام، في حين أبدى آخرون تشاؤماً حيال خروج القمة بأي نتائج مهمة           
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أن االدارة األمريكية تسعى من حركتها الدبلوماسية النشطة التي تقودها كوندوليزا رايس فـي المنطقـة                
  ".اإلسرائيلية"تستهدف خفض سقف القمة العربية المقبلة، بما يحقق أو يقترب من المصالح 

 تأتي في ظـل     قمة الرياض المرتقبة  "وقالت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، إن           
ظروف جديدة، السيما تشكيل حكومة الوحدة، ووجود إجماع وطني فلسطيني، إضافة إلى توافق عربـي               
بالمجمل على التعاطي مع الحكومة الجديدة، وفك الحصار، وكذلك في ظـل ظـروف دوليـة مختلفـة                  

ات اإليجابيـة التـي     ودعا القمة إلى األخذ باالعتبـار التغيـر        ".ومتفاوتة في كيفية التعاطي مع الحكومة     
حصلت في الواقع الفلسطيني، وبرنامج الحكومة المتوازن والقائم على الحقوق والثوابـت الفلـسطينية،              
والتعاطي مع الشرعية الدولية، ودخول المنظومة الدولية على أساس دعـم هـذه الحكومـة والثوابـت                 

ليس هناك  : "في فك الحصار، وقال   وشدد برهوم على ضرورة أن تتبنى القمة العربية اإلسراع          . الوطنية
أي مبررات للتباطؤ في العمل على تطبيق اآلليات الصحيحة والجادة والسريعة لفك الحصار عن الشعب               

  ".الفلسطيني وانهاء معاناة الفلسطينيين
إن قمة الرياض تأتي بعد اتفاق مكة وبعد تشكيل حكومـة           : وقال الناطق باسم حركة فتح فهمي الزعارير      

ومستضافة من السعودية التي رعت اتفاق مكة، وبالتالي فإن فتح شأنها شأن الشعب الفلـسطيني               الوحدة  
تنتظر من القمة العربية دعماً حقيقياً صلباً وشامالً فيما يتعلق بهذا االتفاق، وتحديداً ما يتعلق بفك الحصار                 

لتأكيد علـى موقـف الـدول       وتنتظر فتح، من القمة العربية ا     . االقتصادي الظالم عن الشعب الفلسطيني    
المطلوب اآلن من الدول العربية     : "العربية المجمع عليه في قمة بيروت فيما يتعلق الشأن السياسي، وقال          

شكل من التحدي فيما يتعلق بالسياسات األمريكية التي فرضت حصاراً على الشعب الفلسطيني دون وجه               
  ".حق ودون مبرر

حرير فلسطين كايد الغول عدم اعتقاده بأن القمة ستأتي بشيء جديـد،            وعلل القيادي في الجبهة الشعبية لت     
النظام الرسمي العربي ال يزال يغلب العوامل الدولية في أخذ القرارات وفي العمل على إنفاذ هذه                : "بقوله

لن نكون إال أمام مزيد من القرارات التـي         "وأضاف  . ، مستشهداً بتجربة القمم العربية السابقة     "القرارات
، وأعرب عن اعتقاده بأنه بات مطلوباً من القمة العربية أن تـسعى إلـى   "ستتراكم شأن القرارات السابقة  

استخدام عوامل القوة التي تملكها األمة العربية لمحاولة فرض توازنات في المنطقة تؤثر فـي التحـرك                 
  .السياسي الجاري، وتؤثر في الحلول التي يمكن أن توضع للصراعات في المنطقة

ولفت القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح، إلى أهمية الظروف التي تـصاحب               
 بالنسبة لنا كفلسطينيين     عقد القمة العربية المرتقبة، موضحاً أن القضايا المدرجة على جدول أعمال القمة           

ضرورة رفض أي تعديالت    حيوية ومصيرية؛ منها ما يتعلق باألسس السياسية لتسوية شاملة متوازنة، و          
  .على المبادرة العربية

، ووفقاً للنـاطق باسـمها داود       "مواقف جادة "وتمنت حركة الجهاد اإلسالمي على قمة الرياض أن تتخذ          
تتمنى أن تتخذ القمة مواقف جادة بدعم الشعب الفلسطيني ولدعم مقاومتـه ودعـم تمـسكه                "شهاب فإنها   

نأمل من قمة الرياض أن تتخذ قرارات قوية بهدف         "وأضاف  ". وابتبثوابته الوطنية وحفاظه على هذه الث     
وأكد شهاب   ".عزل الكيان الصهيوني إقليمياً وعربياً، وأن يكون هناك تحرك عربي جاد على هذا الصعيد             

ضرورة عدم السماح ألي دولة عربية بإقامة عالقات مع الكيان الصهيوني، وأن تتمسك القمـة العربيـة              
ت الفلسطينية وأال يكون هناك أي محاولة لتمرير شطب حق العودة واالنتقاص من حقوق              بالحقوق والثواب 

  .الشعب الفلسطيني
  26/3/2007الخليج اإلماراتية 
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  حكومة الوحدة ال تمثل الشعب الفلسطيني بل فتح وحماس: بسام أبو شريف .10
سطيني ما يمكن وصفه بأقوى     شن بسام أبو شريف مستشار الرئيس الفل      :  شبكة فراس اإلعالمية   –القاهرة  

انتقاد ضد فتح وحماس على خلفية االقتتال الذي ساد بينهما وعلى طريقة تشكيل حكومة الوحدة الوطنيـة             
واعتبـر   .التي اعتبر أنها ال تمثل األغلبية الصامتة من الشعب الفلسطيني بل تمثل حركتي فتح وحماس              

هو اتفاق بين فتح وحماس لتـشكيل حكومـة         أبو شريف خالل مؤتمر صحفي في  الدوحة أن ما جرى            
اقتسمت المقاعد بينما أغلبية الشعب الفلسطيني لم يسمع صوتها أو ال صوت لها أو مشاركة فـي صـنع                   
القرار وال أقول سرا أن كافة المشاكل التي ذهب ثمنها دم فلسطيني كانـت حـول الحقائـب الوزاريـة                    

تح وحماس تقاتلتا وجرى سفك الدم الفلـسطيني مـن         فالموضوع لم يكن مصلحة الشعب الفلسطيني الن ف       
ودعا أبو شريف الشعب الفلـسطيني      . اجل المقاعد الوزارية وهذا رأي الشعب أعجبهم ذلك أم لم يعجبهم          

سي وكفانا مهازل من هذه التنظيمات على الشعب الفلسطيني أن يتحرك ليـدافع             آالن يتحرك قائال كفانا م    
وطالب أبو شريف بإعـادة      . يعمل من اجل تحرير الوطن فعال ال لفظا        عن الوطن وليدافع عن نفسه وان     

إحياء االنتفاضة الفلسطينية السلمية الشاملة ضد االحتالل اإلسرائيلي متهما المسلحين بتخريب االنتفاضة            
الفلسطينية وإجهاضها وقال انهم بظهورهم المسلح بين الجماهير في المظاهرات السلمية قد أعطوا المبرر              

سرائيل بإطالق النار على الجماهير التي عادت إلى بيوتها وبقي في الميدان الملثم المسلح الذي خـرب                 إل
االنتفاضة الفلسطينية مضيفا أن هؤالء المسلحين لم يترددوا في إطالق النار على الفلسطينيين الذين سقط               

  . شهيد وجريح برصاص فلسطيني600منهم 
  25/3/2007عين على فلسطين 

  
  اسرائيل غير معنية بالتهدئةو.. تصريحاتي فهمت خطأ : لعباسشار السياسيالمست .11

اثارت تصريحات نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني الداعية امـس   : وليد عوض  -رام اهللا   
للتنسيق االمني بين اسرائيل واالجهزة االمنية الفلسطينية من خالل مكتب الرئيس عبـاس زوبعـة فـي                 

واكد نمر حماد للقدس العربي بان تـصريحاته         .فلسطينية خصوصا من قبل فصائل المقاومة     االراضي ال 
تأتي في اطار اثبات كذب ادعاءات اسرائيل بانها تجتاح المدن والبلدات الفلسطينية بشكل يـومي لمنـع                 

االمنيـة  نشطاء فلسطينيين من تنفيذ عمليات ضدها وبانه بامكانها تقديم اسماء هؤالء النشطاء لالجهـزة               
وتابع حماد قائال باستطاعة الحكومة االسرائيلية اذا كانت جـادة           .الفلسطينية التي تتكفل بمعالجة القضية    

ولديها معلومات مؤكدة عن نية شخص ما بتنفيذ عملية استشهادية ضدها ان تقدم تلك المعلومات لالجهزة                
واوضـح بـان    . سرائيل غير معنية بالتهدئة    ان ا  ىاالمنية الفلسطينية لوقف تلك العملية، اال انه شدد عل        

اسرائيل تواصل عمليات القتل في االراضي الفلسطينية بذريعة ان هناك مجموعـات تخطـط لعمليـات                
ضدها وانها تقوم بعمليات اجتياح لالراضي الفلسطينية لمنع تلك العمليات، مشيرا الي ان جميـع الـذين                 

وقال حماد بانه يسعي من خالل تلك        .ا انفسهم فهمها  اعترضوا علي تصريحاته بذلك الخصوص لم يكلفو      
الدعوة الي تعرية الذريعة االسرائيلية التي تواصل تحتها قوات االحتالل االجتياح والقتل اليـومي ضـد                

واختتم نمر حماد حديثه قائال الموضوع االساسي في تـصريحاتي هـو كيـف              . ابناء الشعب الفلسطيني  
  .ئيلية اليومية لالراضي الفلسطينيةنستطيع وقف االجتياحات االسرا

  26/3/2007 القدس العربي
  

  عباس غير متفائل بقرب اطالق شاليت .12
 كشفت مصادر فلسطينية ان الرئيس عباس غير متفائل ازاء انهاء ملف شاليت في              : فتحي صّباح  –غزة  

 .تحتجز الجندي وقت قريب، مشيرة الى انه غير قادر على فرض رؤيته للحل على الفصائل الثالثة التي                
وقالت المصادر للحياة انه كان اقترح على الفصائل الثالثة، تسليم شاليت لمصر في اطار صفقة تبـادل                 
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اسرى يتم بموجبها اطالق مئات االسرى الفلسطينيين من سجون االحتالل االسرائيلي، علـى أن تتعهـد                
 .ت وافق علـى هـذا االقتـراح       واضافت ان اولمر  . مصر عدم تسليمه اال في اعقاب اتمام هذه الصفقة        

واشارت المصادر الى ان عباس قال في احد االجتماعات انه غير متفائل في شأن حل قـضية شـاليت،                   
، في اشارة الى احباطـه ازاء حـل قريـب           "اسلوب عقيم "ووصف اسلوب الفصائل في هذه القضية بأنه        

واوضحت المصادر ان كـالم     . لقضيته، خصوصا انه تعهد الولمرت اطالقه قبل تشكيل حكومة الوحدة         
صائب عريقات قال اثناء    .واشارت الى ان د   . عباس جاء في اجتماع بعد أيام على تشكيل حكومة الوحدة         

االجتماع ان حل قضية شاليت يعتبر من اهم خمسة قضايا يجب اتمامها لفك الحـصار عـن الحكومـة                   
  .والشعب الفلسطيني

  26/3/2007الحياة 
  

   غزة حل شامل النهاء التوتر في شمال قطاع التوصل الى:سماوكالة  .13
 أكدت مصادر فلسطينية ان حركتى فتح وحماس اتفقتا على نقل سميح المدهون احد قادة فتح فـي                  :غزة

 .شمال قطاع غزة للسكن في مكان آخر من قطاع غزة وذلك للحيلولة دون اي تصعيد في منطقة الشمال                 
بادرة من فتح وبعرض من محمد دحالن، وبرعاية العميـد          وقالت المصادر أن قرار نقل المدهون جاء بم       

سامي ابو سمهدانه، حيث وافقت حماس على العرض ووفرت الحماية للسيارات التي أقلته إلـى مكـان                 
وأضافت المصادر انه جرى االتفاق أيضا على حل مشكلة الشمال جـذرياً، وان تكـون البدايـة                  .آخر

صادر أن اجتماعاً تم عقده في الشمال بين قيادة فتح وممثلـين            وذكرت الم  .بخروج المدهون من المنطقة   
غازي حمد الناطق باسم الحكومة، الستعراض المشاكل األخيرة وعرض رؤيـة           .عن حماس بحضور د   

 :للحل، وانه تم االتفاق على ما يلي
إزالة جميع المظاهر المسلحة من الشوارع ورفع الحواجز العسكرية ونزول المسلحين عـن اسـطح                .1
 . لبناياتا

 . تعهد الطرفان بإعادة جميع المختطفين من الجانبين .2
 . حماية منزل المينراوي من خالل قوة شرطية وبوجود مندوبين عن حماس وفتح .3
تشكيل مكتب مركزي لمتابعة مشاكل الشمال، على أن يتم فتح مكاتب فرعية في بيت الهيـا وبيـت                   .4

 . حانون وجباليا
ركتين يوزع على جميع أفراد حماس وفتح، ويشتمل علـى تعزيـز            تعميم بيان مشترك موقع من الح      .5

مفاهيم الثقة، ووضع أفراد الحركتين في صورة ما تم االتفاق عليه، والتشديد علـى ضـرورة االلتـزام                  
 :بالتالي

 .منع الخطف بتاتاً في جميع األحوال.    أ
 .منع إطالق النار ومداهمة المنازل واستهدافها .  ب
 .ود أي مشكلة االتصال بالمكتب المشترك لمنع وقوع أي افعال غير محسوبةفي حال وج .  ت

بدورها اعتبرت حركة فتح، قرارها نقل المدهون من منزله، بأنه جاء تقديراً مـن الحركـة لظـروف                  
محافظة الشمال وحماية للمدنيين الذين تحملوا الكثير من المعاناة نتيجة لالشتباكات التـي حـدثت فـي                 

الت الحركة في بيان صادر عن غرفة العمليات اإلعالمية المركزية التابعة لهـا، أن القـرار                وق .المنطقة
يأتي انطالقاً من مسئوليتها في حماية جماهير الشعب الفلسطيني، وتكريس السلم األهلي واألمن المجتمعي              

 .في إطار مسئوليته الوطنية
  25/3/2007وكالة سما 
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 ة األجهزة األمنية للقضاء على الفلتان األمنيهنية يدعو إلى التنسيق بين كاف .14
 دعا إسماعيل هنية، إلى ضرورة بذل الجهد والتنسيق بين كافة األجهزة األمنية للقضاء على ظاهرة                :غزة

حكومة الفلسطينية خالل لقائه بوفـد      الوثمن رئيس   . الفلتان األمني، التي تقض مضجع الشعب الفلسطيني      
ينية، الجهود التي تقوم بها المخابرات العامة فـي خدمـة أبنـاء الـشعب               من المخابرات العامة الفلسط   

 على أهمية متابعة جهاز المخابرات لقـضية الـصحفي البريطـاني المختطـف،              هنيةوشدد  . الفلسطيني
 . وضرورة العمل على إطالق سراحه في أقرب وقت ممكن

راضي الفلسطينية، من خالل الـدعم       على أهمية تطوير الخدمات الطبية في األ       هنيةمن جهة أخرى؛ أكد     
الحمامـة  "جاء ذلك خالل لقائه بوفد طبي بريطاني من جمعية          . الدولي للمؤسسات والمستشفيات الصحية   

، حيث استمع إلى شرح مفصل حول نشاطات هذه الجمعية، وما تقدمه من خدمات طبية فـي                 "والدولفين
 في خدمة الشعب الفلسطيني، واستعرض أمـام        وشكر هنية الجمعية وثمن جهودها    . األراضي الفلسطينية 

أعضائها األوضاع الطبية وما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكـات علـى أيـدي قـوات االحـتالل،            
خصوصاً في الجانب الطبي، وما يتعرض له األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل من منع لألدويـة            

 . والعالج
  25/3/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  وزير التربية يدعو الى تشكيل لجنة دولية لفحص المناهج الفلسطينية واالسرائيلية .15

ناصر الدين الشاعر وزير التربية والتعليم العالي والحـاج         . افتتح د  : رومل شحرور السويطي   -رام اهللا   
 عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس امس ست مدارس جديدة في نابلس جرى انشاء بعضها بدعم من المجتمع                

ناصر .والقى د . المحلي والبعض من البنك االسالمي للتنمية ومؤسسة أنيرا والنرويج والصندوق العربي          
الدين الشاعر كلمة في االحتفال بارك فيه لنابلس هذه االنجازات الكبيرة وقدم الشكر للبلدية والمـواطنين                

كد الشاعر ان الوزارة ستعمل على   المتبرعين والدول الداعمة جهدها ودعمها ومساندتها لوزارة التربية وأ        
 ، مدارس جديدة فـي المحافظـة  6بناء مديرية تربية وتعليم جديدة في نابلس وانها تعكف حاليا على بناء         

ودعا الشاعر الى بناء متحف تعليمي ترفيهي في نابلس مطالبا البلدية باطالق هذا المشروع بالتعاون مع                
الفلسطينية والحملة االسرائيلية الشرسة التي تشن ضدها في        جامعة النجاح وتطرق الى موضوع المناهج       

وطالب بهذا الخصوص بتشكيل لجنة دولية محايدة تحت راية األمم المتحدة لفحـص المنـاهج               . كل عام 
الفلسطينية واالسرائيلية مؤكدا ان مناهجنا هي صناعة فلسطينية بامتياز داعيا العالم الى قول كلمته بهـذا                

  . ان يرى مدى حضارية وتسامح مناهجنا ومدى عنصرية المناهج االسرائيليةالخصوص خاصة بعد
       26/3/2007الحياة الجديدة 

  
  وزير بوجهتي نظر متعارضتينال وموظفو وزارة الصحة ينتقدون  النيابيةكتلة حماس .16

 انها رصـدت تـسعة تجـاوزات        البرلمانية قالت كتلة حماس     :غزةمن   25/3/2007وكالة معا   نشرت  
وقالت الكتلة في بيانها     .رضوان االخرس منذ اليوم االول لتسلمه منصبه      .تكبها وزير الصحة الجديد د    ار
انه وفي ظل أجواء الحوار الوطني، وفي ظل اإلحتفال بتشكيل أول حكومة وحدة وطنية، فـان وزيـر                  "

الثأر الحزبـي   الصحة اقدم على سلسلة اجراءات وصفتها بالمتسرعة والحزبية بحق الموظفين تهدف الى             
 وقال البيـان ان الـوزير أقـدم علـى هـذه             ."والرغبة في طمس االنجازات التي حققها الوزير السابق       

االجراءات متجاهالً ما اسمته الكتلة روح التفاهم والتصالح والوطني، ومتجـاهالً األعـراف والقـوانين               
ورئيس الوزراء اسماعيل هنية،    وطالبت كتلة حماس البرلمانية الرئيس عباس        .المسموح العمل في ظلها   

التي تم تجاوزها، داعية كل الوزراء      " الحزبية"  وكتلة فتح في التشريعي بوضع حد لمثل هذه التصرفات        
 .  الي العمل بروح الفريق الواحد، والتعامل مع الشعب وكفاءاته بمعايير وطنية واحدة
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ي وزارة الصحة بيانا قالوا فيـه ان         اصدر الموظفون ف   :غزة من 26/3/2007الحياة الجديدة   وأضافت  
الحكومة الجديدة استمرت في التعامل مع موظفين عينهم وزير الصحة السابق في حكومة حماس وانهـم                

وقال بيان صدر امس عن موظفي الوزارة ان         .ليسوا من ذوي الخبرة والكفاءة مطالبين الرئيس بانصافهم       
لكن البيان قال ان الحكومـة      . شعارات التي رفعتها  ممارسات حكومة حماس إبتعدت كل البعد عن كل ال        

الجديدة استمرت في ممارسة اإلقصاء والظلم والقهر الوظيفي لكبار الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة داخل              
درجات وظيفية عالية وهؤالء الموظفين الجـدد       ) الموظفين الجدد (الوزارة بمنح عناصر من حماس من       

 هذه الوظائف، مما أدى إلى تنامي الشعور بالقهر الوظيفي لـدى جميـع              يفتقرون للخبرة والمؤهل لشغل   
وناشد الموظفون الرئيس عباس، إللغاء هذه التعينات والترقيات المشبوهة والتـي           . كوادر وزارة الصحة  

ستخل في موازين القوى في الوزارة بين فئة تتمتع بالخبرة والتجربة وفئة ستكون غالبة ليس همهـا إال                  
  .  وخدمة المصالح الحزبية الضيقةالفئوية 

  
 يبحث مع الشرع التطورات الفلسطينية ولتقى قادة حماس والجهاد في دمشقروحي فتوح ي .17

بحث نائب الرئيس السوري فاروق الشرع مع روحي فتوح المبعوث الشخصي للرئيس            :  د ب أ   -دمشق  
ة األنباء الـسورية الرسـمية      وذكرت وكال  .األراضي الفلسطينية  الفلسطيني امس تطورات األوضاع في    

بـآخر التطـورات علـى      "أن فتوح سلم الشرع رسالة من عباس إلى الرئيس بشار األسد تتعلق              )سانا(
وأضافت أنه تم أيضا بحث التحضيرات الجارية للقمة العربية في الرياض وضرورة            ". الساحة الفلسطينية 

ة الفلسطينية وإلى اعتماد موقف عربي موحد       بقرارات واضحة مساندة لحكومة الوحد    "أن تخرج هذه القمة     
وكان فتوح   ".لرفع الحصار ورفض المناورات اإلسرائيلية التي تستهدف تقويض المبادرة العربية للسالم          

الذي وصل إلى دمشق السبت قد اجتمع مع وزير الخارجية وليد المعلم كما اجتمع مـع قـادة حركتـي                    
لقائه مع الشرع، أوضح فتوح في تصريحات لوكالة األنبـاء          وقبيل   .دمشقحماس والجهاد اإلسالمي في     

وضع القيادة السورية في صورة ما يجري من تطورات علـى الـساحة             "األلمانية أن الهدف من زيارته      
الفلسطينية وخاصة بعد تشكيل حكومة الوحدة والتوصل إلى اتفاقات كان لسوريا دور فيها وخاصة اتفاق               

معربا عن اعتقاده بأنه ستكون     " مفروض على الحكومة الفلسطينية بدأ ينهار     الحصار ال "وأضاف إن    ".مكة
وعن اللقاء الذي عقده مع قادة حماس في دمشق، قال           .لهذه الحكومة  "انفراجة في العالقات الدولية   "هناك  

لالقتتال الذي سبق االتفاق على تـشكيل       ( التداعيات السلبية على األرض   "فتوح إنه ال تزال هناك بعض       
 ".ونحاول تطويقها حتى يتمكن هذا االتفاق من االستمرار) حكومة الوحدة

   26/3/2007 الدستور
  

  على الحوار الفلسطيني في لبنان  أطلعا الحريريأسامة حمدانوعباس زكي  .18
استقبل رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري السبت في قريطم ممثل منظمة التحريـر فـي لبنـان                  

 التنسيق واالستعداد للقمة فـي الريـاض،        إطاريأتي هذا اللقاء في     : "ح على االثر  عباس زكي الذي صر   
 مبـادرة   أنونقلنا الى النائب الحريري ما يمكن ان يركز عليه الفلسطينيون لدعم قضيتهم، وخـصوصاً               

.  عربـي  بإجمـاع السالم كانت في بيروت، واآلن القمة تعقد في السعودية صاحبة المبادرة التي حظيت              
: واضـاف  ". العربيـة  –ن نعرف لما للنائب الحريري من ثقل في هذا المجال والعالقات العربيـة              ونح

تحدثنا عن التطورات داخل فلسطين وتشكيل الوفد الى القمة العربية، والشروع فـي احيـاء مؤسـسات      "
نانية بين كل   منظمة التحرير كما اطلعنا النائب الحريري على سير الحوارات الجارية هنا على الساحة اللب             

الفصائل بما فيها فصائل المنظمة والتحالف، والخطوة التي نسير فيها من اجل وحدة المواقف وخصوصاً               
اننا نواجه مشكلة مخيم نهر البارد وكل الفلسطينيين بمختلف انتماءاتهم يجمعون علـى الموقـف نفـسه                 
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في الحياة الفلسطينية سواء في لبنان او       وان شاء اهللا سيكون هناك انتقال نوعي        . وتحديداً من هذه الظاهرة   
  ".على صعيد العملية السياسية الجارية

ومساء، استقبل الحريري ممثل حماس في لبنان اسامة حمدان، يرافقه المسؤول عن العالقات الـسياسية               
تناول الحديث ما يدور من كالم حول مطالب الكيان الصهيوني          : "وصرح حمدان بعد المقابلة    .علي بركة 

سقاط حق العودة، وتأكيدنا ضرورة ان يكون هناك موقف عربي موحد يـدعم الموقـف الفلـسطيني                 ال
واللبناني في رفض اسقاط حق العودة، والعمل من اجل عودة الالجئين الى ارضهم ووطنهم وعدم القبول                

يين ال  بأي مشروع من شأنه اما ان يعيد تهجير الفلسطينيين واما ان يفرض تـوطينهم، الننـا كفلـسطين                 
كما دار   .نرضى بديالً عن فلسطين، واشقائنا اللبنانيين ضحوا معنا ووقفوا بجانبنا طويالً في هذه المعركة             

ووضعنا النائب الحريري في صورة الجهود التي تبذل        . الحديث حول تطّور الوضع الفلسطيني في لبنان      
صل من اشكاالت في مخيم نهر البـارد،        فلسطينياً ابتداء بتوحيد الموقف الفلسطيني وايضاً لمعالجة ما ح        

مع تأكيدنا اننا نرفض اي امر من شأنه ان يمس االمن اللبناني، الن هذا االمن يهمنا، ويهمنا ان يكـون                    
  .وهذا قوة لنا ولقضيتنا. لبنان مستقراً وان يكون امنه مستقراً

  26/3/2007النهار 
  

  جماع العربي في القمةاإلب  حماسمالتزامشعل يؤكد  .19
خالل اجتماع عاجل  خالد مشعل أكد : أن محمد يونسنقالً عنالرياض من  26/3/2007الحياة ادت أف

ستدعم وتقف مع "ن حركته أمير سعود الفيصل في الرياض عقده مع وزير الخارجية السعودي األ
  ."اإلجماع العربي الذي سيصدر عن قمة الرياض في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

وكالة فرانس برس نقلت :  أنمحمد بلوطنقالً عن مراسلها الرياض  من 26/3/2007 السفير وأضافت
موافقة حماس على قيام دولة فلسطينية في حدود "كد للفيصل أن مشعل أعن مصدر دبلوماسي عربي 

بلغ المسؤولين أن مشعل أونقلت رويترز عن مسؤول فلسطيني كبير . "1967الرابع من حزيران 
. "زاء المبادرة العربيةإجماع عربي لكنها لن تعلن موقفها إي أ لن تعارض حماس"ن أالسعوديين 

لى المملكة الثالثاء إن السعودية طلبت من مشعل، خالل زيارته السابقة أضاف المسؤول الفلسطيني وأ
  . ن مشعل وعد ببحث الطلبأ ن يعطي دعمه الكامل للمبادرة العربية، موضحاًأالماضي، 

  
 سرائيل والمشروع األميركي في المنطقةإ لخدمة جولة رايس: الجهاد .20

مس من جولة وزيرة الخارجية األميركية  لها أحذرت حركة الجهاد في بيان: أ.ب. د-غزة، رام اهللا 
ن جولة رايس أوقالت الحركة  .كوندوليزا رايس الحالية في المنطقة باعتبارها تصب في صالح إسرائيل

، مشيرة إلى أن "والتي سيكون محور النقاش فيها حول المبادرة العربية ..تأتي قبيل انعقاد القمة العربية"
في سياق الضغط على المعتدلين من العرب طبقاً للتقسيم األميركي حتى يعملوا على "الجولة تندرج 

إن تم سيكون على حساب حقوق الشعب الفلسطيني "وأكدت الحركة أن هذا التعديل  ".تعديل هذه المبادرة
من خالل شطب حق العودة لالجئين الفلسطينيين وإعطاء شرعية للتجمعات االستيطانية الكبرى وثوابته 

وشددت على أن مثل هذه  ".والتنازل عن القدس وضرب مشروع المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق
شروع لن تأتي لشعبنا وال للمنطقة بأي خير وإنما تأتي فقط لخدمة الكيان االسرائيلي والم"الجوالت 

 ".األبواب في وجهها وردها على أعقابها خائبة"، داعية إلى إغالق "األميركي في المنطقة
 26/3/2007الدستور 
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  الشعبية تدعو العرب لعدم تقديم تنازالت مجانيةالجبهة  .21
ركية دعت الجبهة الشعبية القادة العرب للكف عن تقديم التنازالت المجانية والتعلق بالوعود األمي: رام اهللا

الدبلوماسية األميركية، قبيل انعقاد القمة العربية  ت الجبهة في بيان صحفيصفوو. واإلسرائيلية الزائفة
مثابة ذر للرماد في العيون، وأنها تأتي إلنقاذ اإلدارة األميركية المأزومة وشريكتها أنها بفي الرياض، ب

  . اإلستراتيجية األميركية اإلسرائيليةالحكومة اإلسرائيلية بتحشيد دول المنطقة ومقدراتها، لخدمة
  26/3/2007االتحاد االماراتية 

  
   يدعو للتمسك بمبادرة السالم العربيةنايف حواتمة .22

نايف حواتمة األمين العام للجبهة الديمقراطية في تصريحات قال :  الحوار محسن عبدالعزيزىأجر
 الفلسطينية من أجل إيجاد حالة من الصراع  كثيرة تمد أيديها داخل المعدةن هناك دوالًأخاصة لألهرام 

 ولكنها ليست ممثلة لكل الشعب ،حكومة ائتالف واسعةهي  أن حكومة الوحدة ىلإوأشار   . بين فصائله
 التي تشكل القواسم   ألنها ابتعدت عن وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها جميع الفصائل , الفلسطيني

 نحن نعلم بشكل مباشر أن هذه الحكومة تشكل خطوة :أضافو  .ىلقوالمشتركة بين جميع الفصائل وا
 وقف االقتتال بين فتح وحماس ومنعت السقوط في هاوية ى فهي عملت عل , لألمام وخطوتين للوراء

 تناقضت مع قوانين التحرر الوطني ألي شعب يناضل من أجل ى لكنها من ناحية أخر , الحرب األهلية
 - بشأن العالقات الفلسطينية )األولى(،  مما يقودنا خطوتين للوراء .حتلالحرية والخالص من الم

 بالرغم من أن :تابعو .  للوراء بتقرير مصير كل الوضع الفلسطينيى خطوة أخرىلإ إضافة  , الفلسطينية
 إال أن اتفاق المحاصصة في مكة  , الحكومة الحالية يوجد بها خمس وزارات منصوص عليها كمستقلين

 مما يعني حرمان المجتمع المدني من تمثيل نفسه  ,  لحماس واثنتين لفتحلوزارات الخمس ثالثاًوزع ا
 نعم هذا يتطلب  :  قال , ذا كان الوضع يتطلب تغييرات في الدستور وقوانين االنتخابإوحول ما   . بنفسه

حكومة والمجلس تغيير كل القوانين االنتخابية وأن تصدر بقرارات واضحة عن مؤسسة الرئاسة وال
 ربما ال يتم ،عتقد أن هذا الحصار مرشح ألن يتفككأ : قال،وعن الحصار االقتصادي  . التشريعي الحالي

 أن تبدأ جميع الدول العربية بكسر ىلإدعو القمة العربية أ و , كسره بشكل كامل ولكن الكثير منه سيتفكك
 كما أدعو للتمسك  ,  باستمرار الحصارال تستجيب للضغط األمريكيأالحصار المالي واالقتصادي و

   . بمبادرة السالم العربية ورفض االستجابة ألي ضغوط أمريكية
  26/3/2007األهرام المصرية 

  
  مستشاراً لألمن القومي دحالن لتراجع عن تعيينأبو مرزوق يدعو عباس ل .23

رار تعيين النائب  دعا موسى أبو مرزوق الرئيس محمود عباس للتراجع عن ق:محمود علي -القاهرة 
نت األحد .وقال أبو مرزوق في تصريح إلسالم أون الين.  لألمن القومي للرئاسةمحمد دحالن مستشاراً

 آمل أن يتراجع عباس عن قراره بتعيين دحالن مستشاراً: "في أثناء توقفه بالقاهرة في طريقه للجزائر
 ما عدا  تنفيذياًلمجلس التشريعي منصباًفالدستور الفلسطيني ال يسمح بتولي نائب ا.. .لألمن القومي
أذكر دحالن بأن اللواء جبريل الرجوب ترك منصبه : "وفي رسالة موجهة لدحالن قال ".منصب الوزير

  ".قبيل االنتخابات التشريعية السابقة حتى يتمكن من المشاركة في االنتخابات) مستشار األمن القومي(
إنها محاولة استباقية ":  الحالية للمنطقة قال أبو مرزوق على زيارة رايسوتعليقاًمن جهة أخرى، 

عدم االستجابة للضغوط األمريكية التي تستهدف تدمير  "إلى القادة العرب  داعياً".إلجهاض القمة العربية
إن زيارات رايس للمنطقة تهدف لكسر الوحدة الوطنية الفلسطينية وإحداث : "وأضاف ".المنطقة وتمزيقها
ولن تؤثر فيه   بعد اتفاق مكة المكرمةالصف الفلسطيني اليوم أكثر تماسكاً" أن ، مؤكداً"ائلشرخ بين الفص

آمل أن يخرج القادة : "وأعرب أبو مرزوق عن أمله في نجاح القمة، وقال ".جوالت رايس أو غيرها
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ت عن وحول األنباء التي تردد ".العرب بقرارات لصالح الشعب الفلسطيني ورفع الحصار الظالم عنه
حماس وحكومة الوحدة "وجود ضغوط أمريكية إسرائيلية لتعديل المبادرة العربية، أكد أبو مرزوق أن 

 التمسك ، مجدداً" أي محاوالت صهيونية أو أي ضغوط أمريكية لتعديل المبادرة العربيةانالوطنية ترفض
  ".ضهم األصلية التي هجروا منهاال سيما ما يتعلق بحق الالجئين في العودة إلى أر: "بالثوابت الفلسطينية

حالة التوتر المحدودة من عمليات الخطف التي تمت "وعلى الصعيد الداخلي أشار أبو مرزوق إلى أن 
  ."بين بعض العائالت في غزة وغيرها قد تم تجاوزها

  25/3/2007إسالم أون الين 
  

 مني مع اسرائيللى محاكمة فورية بسبب دعوته للتنسيق األإحماس تدعو لتقديم نمر حماد  .24
لى تقديم المستشار السياسي إ حد، األ، حركة حماس دعت: أنبيت لحم من 25/3/2007 وكالة معا أفادت

 .لى محاكمة فورية على خلفية دعوته لعودة التنسيق األمني مع اسرائيلإللرئيس محمود عباس نمر حماد 
تهدف أنها كما رأت  ".ة المجاهدينلى تكثيف عمليات االغتيال وتصفيإ" تهدف هتصريحاتأن واعتبرت 

لى التأثير سلباً على العالقة ما بين الرئاسة والحكومة، وخلق حالة من الفصل بين األجهزة األمنية إ
وزعزعة الثقة فيما بينها، وإرباك حالة االستقرار الداخلي، وتقسيم الموقف الفلسطيني حول المقاومة إلى 

دعوة الستئناف التنسيق األمني مابين أجهزة أمن السلطة ترى في ال"وأضافت حماس أنها  .شقين
الفلسطينية واسرائيل جريمة أخالقية، وخيانة وطنية، بحق أفراد األجهزة األمنية وقادتها، وإظهارهم 
بمظهر الخائن الذي يتربص أبناء شعبه للنيل من مجاهديه، وخنجراً مسموماًُ يطعن به ظهر المقاومة 

عت حماس الحكومة إلى العمل الجاد إلعادة بناء وتفعيل األجهزة األمنية على أسس ود ".لصالح االحتالل
 بالعمل الفوري على فتح ملف العمالء، والذين ساهموا بالتعاون األمني مع االحتالل، هاوطالبت، وطنية

 .وتقديمهم للمحاكمة، وتنفيذ أحكام اإلعدام، بمن صدر في حقهم حكم اإلعدام
كتائب القسام  : أن فلسطين اآلنعن موقعغزة  من 25/3/2007ى فلسطين عين علونقلت نشرة 

دة  شعبنا ارإ وغريبة عن قيم  وثقافة  وةولؤغير مس"استهجنت تصريحات مستشار الرئيس واعتبرتها 
 ومحاولة يائسة للعودة إلى سياسات ...لعدو الصهيوني  في عدوانه  واغتياالتهل ومشاركة ...المجاهد

لن تسمح باستهداف المجاهدين أو "مؤكدة أنها ". الشعب الفلسطيني وأعلن براءته منهابائدة رفضها 
  ". وسنتعامل مع كل من يالحق المجاهدين كعميل لالحتالل...مالحقتهم من أي طرف كان

كتائب شهداء األقصى تشاركها ألوية الناصر صالح :  إلى أنغزة من 26/3/2007المستقبل وأشارت 
ذا ما ثبتت عليه هذه إ"لى عزله من منصبه إيحات حماد، وطالبت بالتحقيق معه داعية نددت بتصر الدين

  ".التصريحات المسيئة ألبناء شعبنا
المتحدث :  أن رائد الفينقالً عن مراسلهاغزة من  26/3/2007األخبار اللبنانية في المقابل، أوردت 

جهاد المطالبة بإقالة حماد ومحاكمته ما أنه ليس من حق حماس والرأى باسم حركة فتح فهمي الزعارير 
حماد لم يقصد على األقل ما تم فهمه حتى هذه "ن أوقال . لم يتعد حدود عمله، أو الخطوط الوطنية الثابتة

التنسيق األمني لم يكن في يوم األيام "، غير أنه دافع في الوقت نفسه عن التنسيق األمني بقوله إن "اللحظة
، في إشارة إلى فصائل "قل تلمسها وحكم عليها جزء من الشعب الفلسطينيباألهداف التي على األ

 .المقاومة التي وقفت بقوة ضد التنسيق مع االحتالل الذي انقطع في بداية االنتفاضة
  

 البريطانيالصحفي اختطاف  شاليط و أسربينال توجد أي عالقة : لجان المقاومة .25
وجد أي عالقة بين أسر الجندي ت أنه ال ، أبو مجاهد،لشعبية أكد الناطق باسم لجان المقاومة ا:خان يونس

وقال في حديث لوكالة . اإلسرائيلي جلعاد شليط والصحفي البريطاني المختطف في غزة ألن جونسون
سرائيلي وتمرير فكرة أن ن محاولة االحتالل الربط بين اختطاف الصحفي البريطاني والجندي اإلأ معاً
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نسون هو الضغط على الحكومة البريطانية للتدخل والضغط لزيادة أعداد الهدف من خطف الصحفي جو
: وأضاف .األسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم الصفقة المتوقعة هي محاولة فاشلة، ولن يكتب لها النجاح

إن االحتالل وهو يفقد زمام المبادرة يحاول بشتى الطرق تأليب الرأي العام العالمي على الشعب "
 في الوقت ذاته الضغط على الفصائل الفلسطينية  متوقعاً، وقضيته العادلة بأكاذيبه وافتراءاتهالفلسطيني

 أن الهدف من كل هذه اًكد مؤ".إلفراج عنه بثمن بخس وهذا ما نرفضه جملة وتفصيالًلاآلسرة لشليط 
 في قضية المحاوالت هو تشويه صورة وسمعة المقاومة الفلسطينية والضغط عليها، لتقديم تنازالت

 .الجندي شاليط
  26/3/2007وكالة معاً 

  
   ببيان يتبنى مقتل فريد دغمشانفي عالقتهتالقسام  .26

 . عالقتها بالبيان الذي يتبنى قتل المواطن فريد دغمش، األحد،نفت كتائب القسام:  فلسطين اآلن-غزة 
تغطية على بعض ت الكتائب في بيان لها وصل فلسطين اآلن نسخة منه من استغالل اسمها للحذرو

  . مؤكدة أن من يقف خلف هذا البيان يسعى لخلط األوراق وتوتير الساحة الفلسطينية،الجرائم
 25/3/2007عين على فلسطين 

  
 المسؤولين عن االعتداءات في غزةسماء أطالب فتح وحماس بالكشف عن الشعبية ت .27

وحماس شعبية، حركتي فتح  طالب النائب جميل المجدالوي، عضو المكتب السياسي للجبهة ال:غزة
وانتقد المجدالوي خالل اعتصام تضامني  .مان المواطنينأمن وأسماهم بالمتطاولين على أمالحقة من ب

مع جمعية التراث الثقافية التي تعرض مقرها لالعتداء، بغزة، ظاهرة انتشار المسلحين من حركتي فتح 
 . رغم انتشار مسلحي حماس في الشوارعن المسؤول عن االعتداءاتع وحماس في الشوارع متسائالً

ن نسمي المسؤولين أ أصبح ممكناً"نه أيضاح مراكز الفتنة والتوتر، قائالً إلى ن إحركتيالودعا المجدالوي 
 .عن االعتداءات المتكررة على الشعب ومقدراته في كل حي ومخيم وقرية

 25/3/2007وكالة معاً 
  

  راتيجية أميركية جديدة لدفع عملية السالم رايس تعلن اليوم عن است:راديو اسرائيل .28
 عن استراتيجية أميركية ، مساء اليوم،من المتوقع أن تعلن وزيرة الخارجية األميركية كوندليزا رايس

ونقل راديو اسرائيل عن مصادر أميركية واسرائيلية  .جديدة لدفع عملية السالم بين اسرائيل والفلسطينيين
 كما يبدو على الشروع في مداوالت حول اقامة دولة فلسطينية مستقلة من إن هذه االستراتيجية ستعتمد

خالل قيام الواليات المتحدة بإجراء مباحثات منفصلة ومتوازية مع الجانبين االسرائيلي والفلسطيني من 
 .أجل إستكشاف مواقفهما وبلورة جدول أعمال متفق عليه الستئناف المفاوضات السلمية بين الطرفين

 . الوزيرة رايس عن هذه المبادرة في مؤتمر صحفي ستعقده مساء اليوم االثنين في القدسوستعلن
مصادر عبرية قالت ان هذا الموضوع كان مدار بحث خالل االجتماع الذي عقدته الوزيرة األميركية 

س وقالت مصادر اسرائيلية لصحيفة هآرت .الليلة الماضية مع أيهود أولمرت في منزله الرسمي بالقدس
إن اسرائيل طلبت من الوزيرة رايس أال يتضمن إعالنها بنودا ملزمة بالنسبة للتسوية النهائية أو القضايا 

 . الخالفية الجوهرية بين اسرائيل والفلسطينيين
  26/3/2007وكالة معا 
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   آالف أسير10 بوجود هر وأبو مازن يذكّ"خرق وعوده عباس: "أولمرت .29
د أولمرت، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بخرق فاضح لجملـة مـن             اتهم إيهو  : علي الصالح  ،لندن

وجـاء   .الوعود قطعها على نفسه، منها اإلفراج عن غلعاد شليط، قبل تشكيل حكومة الوحدة الفلـسطينية      
هذا االتهام خالل جلسة الحكومة األسبوعية أمس، واستباقا للقاء أولمرت لوزيرة الخارجيـة األميركيـة،               

ال يمكن ان نتجاهل حقيقيـة      " العام لألمم المتحدة، ونقلت وسائل اإلعالم عن أولمرت قوله           وكذلك األمين 
ان رئيس السلطة الفلسطينية خرق بشكل فاضح جملة من الوعود إلسرائيل، خـصوصا التزامـه بعـدم                 

وحسب اولمرت فان أبو مازن قطع على نفسه هـذه           ."تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل اإلفراج عن شليط       
  .وعود، ألولمرت خالل اللقاءت التي تمت بينهما بحضور رايس نفسها، وامام زعماء أجانبال

وقـال مـصدر    . ورد عليه الفلسطينيون بالقول إن أبو مازن لم يعط مثل هذه الوعود، علـى اإلطـالق               
كيف يمكن ان يربط الرئيس أبو مازن مصير الشعب الفلسطيني وتشكيل حكومـة             ": "الشرق األوسط "لـ

ابو مازن ليس مسؤوال عن عمليـة االختطـاف         "وأضاف المصدر إن    . "، بمصير جندي اسرائيلي   وحدة
وجاء رد أبو مازن في المؤتمر الـصحافي المـشترك      ."سرة للجندي وليس لديه سيطرة على الفصائل اآل     

ئـة متبادلـة    لقد أكدنا التزامنا بتحقيـق تهد     ": وقال. الذي عقده مع األمين العام لألمم المتحدة في رام اهللا         
ومتزامنة، وعلى جهودنا في السعي إلطالق سراح الجندي شليط في إطار عملية متبادلة لألسرى، ومـن                

  . آالف أسير فلسطيني في السجون اإلسرائيلية10الجدير ذكره، أن لدينا أكثر من 
  26/3/2007الشرق األوسط 

  
  وال بعودة الالجئين 67دود سنقول اننا قبلنا بالمبادرة العربية لكننا لن نقبل بح: هنغبي .30

قال المحلل السياسي ايهود يعاري ان سياسيي امريكا وتل ابيب والعواصم العربية يقومون بطبخة سياسية 
كبيرة ولكنه شكك في قدرتها على اخراج المنطقة من حالة التوتر ولم يتوقع اكثر من االتفاق على منهاج 

يراني لصالح االردن ومصر والسعودية واالمارات العربية محدد للتعامل مع الصراع واستبعاد الدور اال
اعتبر ، وفي مقابلة مع رئيس الخارجية واالمن في الكنيست تساحي هنغبي . على حد تعبيره-وابو مازن 

المحللون االسرائيليون ان تزامن زيارة االمين العام المم المتحدة وكونداليزا رايس ليس مجرد صدفة 
عن " روح ايجابية"هنغبي تحدث بكل  . حجم المهمة السياسية التي يجري طبخهاوان االمر يشير الى

المبادرة السعودية وضرورة شطب قرار حق العودة منها لتقبلها اسرائيل، وشرح كيف ان المبادرة فيها 
 .ينالحلو وفيها المر، وفيها النور وفيها الظالم، وامتدح ابو مازن والقادة العرب الذين وصفهم بالمعتدل

واشار الى ان اسرائيل ستسعى الى جعل خارطة الطريق ومن ثم رؤية بوش هي المرجع السياسي 
 وحتى اليسار االسرائيلي لم يعد يطالب 1967لن نعود الى حدود : نغبي وأضاف هللمبادرة السعودية؟؟؟

اء التحريض في تبديل اراضي مع الفلسطينيين ونطالب العرب بانه" رؤية الرئيس بوش"بذلك وسنعتمد 
 .ونبذ االرهاب

 25/3/2007وكالة معا 
  

 حزب العمل سيقود إسرائيل مرة ثانية: باراك .31
صرح إيهود باراك المرشح لرئاسة حزب العمل أن الحزب سيعود لرئاسة : خلف خلف من رام اهللا

 شخصاً من مؤيدي الحزب حضروا اجتماع 2000إسرائيل مرة ثانية، وقال باراك مخاطباً ما يقارب 
يمكن أن نرجع لقيادة هذا البلد ونبدأ التغييرات الّضرورية، وبثقة نقود إسرائيل نحو : "عقد اليوم األحد

نفهم جميعا كم الوضع صعب هنا بخصوص الشؤون : "وأضاف". األمن، حتى ولو كان الطريق طويل
ومضى ". لقانوناالجتماعية واألمنية وتآكل التضامن االجتماعي، والسلوك األخالقي وتراجع تطبيق ا

 لدينا الناس الممتازة التي تخاف ،هذه هي التحديات الهامة الّتي قد تعاملت دول قليلة معها: "قائالً
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 وأنا أقف مصمماً هنا ، ولديهم قوة، لكنهم يحتاجون لقيادة تفهم ثقل المهمة وفظاعة الفرصة،للمستقبل
 ، من مشاكله، مازال ممثل إسرائيل الحقيقيبالرغمو) العمل(الحزب  " انوقال باراك". وسأواجه المهمة

بخصوص األمن القومي، نحتاج لزيادة : "وتابع. يحتاج الحزب للتعافي. إنه الديمقراطي والتعددي
نقف قبل التحديات التي لم نعرفها من منذ حرب األّيام .  الجيدة للبلد ومواطنيه فقط-االعتبار القومية 

عندما يتعلق األمر باألمن، أنا مستعد أن : "وأختتم حديثه قائال. لفاظليس هناك حاجة النتقاء األ. الستة
 ".استجيب للتحدي

  25/3/2007موقع ايالف 
  

  ليبرمان يسعى لمنح سالطين المال الروس جنسية إسرائيلية .32
كشف النقاب، أمس عن أن أفيغدور ليبرمان يسعى لمنح سالطين المال الروس جنسية إسرائيلية، ليكـون             

ويقول ليبرمان في مبادرتـه   .التجوال بحرية في أماكن معينة في العالم بجواز السفر اإلسرائيلي        بإمكانهم  
التي عرضها على وزير الداخلية اإلسرائيلي، وسيعرضها هذا األسبوع على أجهزة األمن، هو أن تمـنح                

ـ       "إسرائيل جنسية وجواز سفر إسرائيلي، لألشخاص        ال األمـن   الذين بإمكانهم مساعدة إسرائيل فـي مج
ويبـرر   ".واالقتصاد والثقافة والعلم والرياضة، والمساهمة في دفع األجواء المؤيدة إلسرائيل في العـالم            

ليبرمان مبادرته بأن هناك أثرياء يهود في روسيا، ولكن ليس فقط يهود، ممن ال يـسمح لهـم القـانون                    
ل، أو أنهم ليسوا معنيين بالبقـاء فـي        اإلسرائيلي بالهجرة إلى إسرائيل، ال يستطيعون الدخول إلى إسرائي        

وحاول ليبرمان فـي حديثـه لـصحيفة         ".خدماتهم"إسرائيل، وإنما في وطنهم، ولكن إسرائيل تستفيد من         
نفي ما تقوله جهات إسرائيلية، بأنه يسعى إلى تأسيس مراكز قوة مالية في إسرائيل تدعمه فـي                 " هآرتس"

لى جانب مراكز قوة مالية فـي دول االتحـاد الـسوفييتي            سعيه للوصول إلى سدة الحكم في إسرائيل، إ       
  .السابق

   26/3/2007الغد األردنية 
  

  حملة على لجنة فينوغراد لنشرها شهادتي بيريز ومالكا  .33
 على االنتقادات مشددة على أن لها الحق في نشر الشهادات، ومع ذلك فإنها              ،ردت لجنة فينوغراد، امس   

.  العليا التي فرضت البدء بنشر الشهادات قبل نشر التقرير المرحلـي           خضعت لقرار المحكمة اإلسرائيلية   
عمـل غيـر    "وقال بيريز إن نشر الشهادات      . وانتقد بيريز وعدد من وزراء حزب كديما نشر الشهادات        
وتابع أن  . "العدو يراقب سلوكنا  "، الفتا إلى أن     "صائب، ويجعل من المتعذر استخالص العبر من الحرب       

بل إنهاء لجنة فينوغراد عملها، أي إصدار تقريرها النهائي، يلحق أشد الضرر بـصورة              نشر الشهادات ق  
وكان قائد شعبة االستخبارات العسكرية السابق الجنرال عاموس مالكا قد أبلغ اإلذاعة العبريـة              . إسرائيل

ادته أن أعضاء لجنة فينوغراد وعدوه بالمحافظة على سرية شهادته، مضيفا أنه لو كـان يعلـم أن شـه                  
وطالب بتسليم الشهود نـصوص شـهاداتهم قبـل نـشرها           . ستنشر الستخدم صياغات أخرى أشد حذرا     

  . وتحذيرهم بأنها سوف تنشر
  26/3/2007السفير 

  
  اولمرت يرحب بتشديد العقوبات ضد ايران .34

 القاضي بتـشديد العقوبـات      1747أعرب ايهود اولمرت عن ارتياح إسرائيل لقرار مجلس االمن الرقم           
ولية على ايران على خلفية مشروعها النووي، معرباً عن قناعته بأن هذه العقوبات قـد تـؤدي إلـى                   الد

وقـال اولمـرت فـي       .النتيجة المنشودة إلسرائيل في حال واصل المجتمع الدولي السير على هذا النهج           
زى خاص في   قفزة نوعية ذات مغ   "مستهل جلسة الحكومة األسبوعية أمس إن القرار الدولي الجديد يشكل           
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. ، مضيفا ان القرار سيسهم حتماً في وقف المـشروع االيرانـي           "المعركة الدولية ضد تسلح ايران نوويا     
تترك االنطباع بأنها أثرت علـى األجـواء        "ورأى ان القرارات السابقة لمجلس األمن الخاصة بطهران         

وزاد ان  . "زة نوعية مـشجعة   داخل ايران وعلى مشروعها النووي، وعليه يمكن اعتبار القرار األخير قف          
موقف إسرائيل يقول بوجوب حل مشكلة التسلح النووي االيراني بوسائل سياسية واقتصادية، وفي حـال               

  ."فثمة أمل في أن نحقق النتيجة المرجوة"ركّز المجتمع الدولي جهوده في هذه المسألة 
  26/3/2007الحياة 

  
   حكومة أولمرت هي األضعف:رئيس لجنة الخارجية واألمن اإلسرائيلي السابق .35

إن حكومة أولمرت خالل األشهر : قال رئيس لجنة الخارجية واألمن السابق النائب يوفال شتاينتس
األخيرة في حالة احتضار، وإن تقرير لجنة فينوغراد األول والثاني في نهاية الصيف الحالي ال يمكّنها 

 أنا ال :،وأضافراك، في أيامها األخيرةمن الدخول في مفاوضات، وإنما مواصلة العمل كحكومة ب
من الجمهور % 98أتحدث بصفتي نائباً أو عضواً في حزب الليكود، وإنما جراء وجود ما نسبته 

اإلسرائيلي، الذي  ال ثقة له بهذه الحكومة، وبعبارة أخرى فإن أجمل هدية يقدمها لنا أولمرت في عيد 
 وإنما االستقالة من منصبه، ألن إجراء أي مفاوضات الفصح هي عدم انتظار تقريري لجنة فينوغراد،
إن هذه الحكومة تتوجه إلى : وأضاف شتاينتس يقول .من منطلق ضعف، بمثابة كارثة لدولة إسرائيل

المفاوضات ليس من أجل تحقيق السالم ضمن حدود آمنة يمكن حمايتها، واإلصرار على الحد األدنى في 
  .خطر على دولة إسرائيلاألئيل، وإنما إلنقاذ نفسها، وهذا هو األمر القضايا السياسية واألمنية إلسرا

  25/3/2007 رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري
  

  أولمرت يسعى لتدمير أي أسس لقيام دولة فلسطينية مستقلة: محمد بركه  .36
غربية، لم تهدأ، وأن أكد النائب محمد بركة، أن المشاريع االستيطانية اإلسرائيلية في الضفة ال: سليم تايه

الحكومة اإلسرائيلية برئاسة أولمرت، تظهر من دون أجندة وبرنامج سياسي واضح، بعد أن أعلن رئيسها 
، وهي اليوم ترفض استئناف العملية السياسية بشكل جدي على كافة "خطة التجميع"عن انسحابه من 

، "خطة التجميع"ما يسمى بـ رفضنا ": "قدس برس"وقال بركة، في تصريحات خاصة لـ .المسارات
ليقيننا بما تحمله من مخاطر تهدف باألساس إلى تدمير كل أسس قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات قدرة 

التي كان " خطة فك االرتباط"على الحياة، وعاصمتها القدس الشرقية، كما رفضنا من قبلها ما يسمى بـ 
في جوهرها، وهذا ما ثبت، تحويل قطاع غزة إلى عنوانها البارز إخالء مستوطنات قطاع غزة، ولكن 

  ".سجن كبير، والتهميد لخطة التجميع
، مشيرا إلى أن الواقع الميداني يثبت "هل صحيح أن إسرائيل تراجعت عن خطة التجميع؟: "وتساءل بركة

في المقابل، فإن رئيس الحكومة أولمرت عاد إلى سياسة الالءات "وأضاف بركة  عكس هذا تماما،
سرائيلية، وأكد بركة ، أن إعالن أولمرت عن وقف خطة التجميع، كان إليهام العالم، بعد حرب لبنان، اإل

  .أنه ال يوجد هناك طرف سياسي فلسطيني، يمكن التحدث معه
وأضاف، ما يجري اآلن من لقاءات فلسطينية إسرائيلية، وجوالت رايس في المنطقة، هو مجرد عملية 

التظاهر بوجود مسار تفاوضي مع الرئاسة الفلسطينية، وهذا المسر مقتصر فقط ظاهرية، أي الهدف منها 
على الترتيبات األمنية وشروط المعيشة بالنسبة للشعب الفلسطيني، وللضغط على الجانب الفلسطيني 

إنه ال يفهم لماذا يذهب : وقال بركة .للتنصل من المقاومة تحت إطار التنصل من ما يسمى اإلرهاب
وأوضح أن أولمرت يتعرض للضغط من  .لهذه اللقاءات" أبو مازن"لفلسطيني محمود عباس الرئيس ا

، لكونها متورطة في الوحل العراقي، وهي تحاول إيهام العالم العربي، "أبو مازن"جانب واشنطن للقاء 
إسرائيل بإجراء وتوقع النائب العربي أن تقوم  . أنها تدفع باتجاه اللقاءات بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
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اتصاالت مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، بعكس التصريحات الصادرة اآلن والتي تشير إلى عكس 
إن قيام حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، يمثل فرصة نادرة إلسرائيل قد ال تتكرر، : وقال بركة .ذلك

  .اسي في المجتمع الفلسطينيإلجراء تفاوض مع حكومة فلسطينية تمثل كل ألوان الطيف السي
وقال بركة بشأن الوضع الداخلي، إن حكومة أولمرت ال تشن حربها فقط على الشعب الفلسطيني، وإنما 
حتى على الفقراء في إسرائيل، فاالقتصاد اإلسرائيلي يتحدث عن معطيات مذهلة للنمو االقتصادي، مثل 

كن هذا النمو ال يزال محصورا لدى كبار خمسة في المائة، على الرغم من الحرب على لبنان، ول
أصحاب راس المال، دون أن يشعر الشارع اإلسرائيلي به، وإال كيف تتماشى هذه النسب من النمو مع 

  .استمرار اتساع دائرة الفقر في إسرائيل
  25/3/2007قدس برس 

 
 الشرطة تغلق ملف التحقيق مع نتانياهو بسبب النقص في األدلة .37

سرائيلية ملف التحقيق الخاص برئيس الليكود بنيامين نتانياهو بسبب النقص في األدلة،            أغلقت الشرطة اإل  
وفي المقابل أوصـت الـشرطة      . وذلك في أعقاب اتهامه بالحصول على استطالعات على حساب الدولة         

بمحاكمة البروفيسور يعكوف كاتس، المستشار المقرب من نتانيـاهو، للمحاكمـة الـذي قـام بـإجراء                 
 شهور، بشبهة إجراء استطالعات رأي عام تم        4وكان قد أجري التحقيق مع نتانياهو قبل        . عاتاالستطال

  .تمويلها من ميزانية وزارة المعارف، وبدون أن يطلب منه تسديد مقابل
  26/3/2007 48عرب

 
  

   يطالب بتغيير تعليمات إطالق النار للشرطة اإلسرائيليةالمفتش العام للشرطة .38
 للشرطة، موشي كرادي، بتغيير تعليمات إطالق النار لرجال الشرطة في منطقة طالب المفتش العام

وجاء أن كرادي قد صرح  .لتصبح أكثر مرونة، أسوة بالتعليمات الخاصة بجنود اإلحتالل" غالف القدس"
يوم أمس األول، أنه قد توجه إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، مطالباً بتغيير تعليمات 

وقال كرادي إنه يحصل يومياً نشاطات تعيق أعمال . ق النار ألفراد الشرطة في مناطق جدار الفصلإطال
بناء جدار الفصل وتسبب أضراراً، وينشأ وضع يكون متاحاً فيه للجندي أن يطلق النار، ويمنع أفراد 

  .الشرطة من ذلك، على حد قوله
  25/3/2007 48عرب

  
 إسرائيل تعزل األسرى اللبنانيين .39

قالت مصادر حقوقية فلسطينية إن السلطات اإلسرائيلية تتخذ إجراءات عقابية  :سامة العيسة من القدسأ
وقال اسيران من . مشددة بحق األسرى اللبنانيين، وإنها تحتجزهم في زنازين منفصلة عن باقي األسرى

. وضاع الصحيةغزة، إن الظروف اإلعتقالية قاسية وصعبة جدا، من كافة النواحي، ومن بينها األ
وأشاروا إلى أن معاناة األسرى اللبنانيين، أكبر من باقي األسرى بسبب العزل اإلنفرادي، وعدم السماح 

وتشير تقارير المنظمات الحقوقية، بشكل دائم، إلى . لهم باإلتصال مع باقي األسرى ومع العالم الخارجي
دت ذلك مديرة ومحامية مؤسسة مانديال بثينة الظروف الصعبة، التي يحتجز فيها األسرى المعزولين، وأك

  .دقماق
  25/3/2007موقع ايالف 
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  المناورات كشفت إخفاقات خطيرة  : إسرائيل .40
قال وزير البيئة اإلسرائيلي جدعون عزرا امس إن المناورات األمنية التي جرت فـي أنحـاء إسـرائيل         

 والدفاع المـدني وأجهـزة اإلنقـاذ        وكانت أجهزة األمن  . األسبوع الماضي، كشفت عن إخفاقات خطيرة     
والطوارئ قد أجرت، مناورات أمنية تستهدف االستعـــداد الحتمـال تعـرض إسـرائيل لهجمـات                

ونقلت إذاعة الجيش اإلسرائيلي عن عزرا ان هذه المناورات كشفت عن وجود             . صاروخية غير تقليدية  
 كان"أضاف أنه خالل المناورات     . يرةنقص خطير في القوى البشرية المؤهلة لمعالجة إصابات بمواد خط         

أفراد أطقمنا آخر من وصل إلى مكان الحدث، فيما يتوجب عليهم أن يصلوا علـى رأس أطقـم اإلنقـاذ                    
  . "والطوارئ

  26/3/2007السفير 
  

  "المواجهة"مشروع اسرائيلي لتحصين المستشفيات في مدن  .41
 فـي   "مـدن المواجهـة   "ي عدد من    كشف أمس عن خطة جاهزة لبناء مستشفيات عميقاً تحت األرض ف          

وتشمل الخطة  . الشمال مثل طبريا وحيفا ونهاريا والناصرة وأشكلون القريبة من قطاع غزة في الجنوب            
بناء أنفاق تحت األرض لسيارات اإلسعاف وغرف استقبال مصابين وأقسام مختلفة للعالج يتم تحـصينها    

 مليـون   40 حكومي انه سيتم قريبا توظيـف        وأعلن مصدر  .من اختراق صواريخ أو مواد غير تقليدية      
  .دوالر في المشروع، على أن يتم توظيف مبالغ كبيرة أخرى إلتمام المشروع على وجه السرعة

  26/3/2007الحياة 
  

  صحيفة هآرتس تفتتح مكتبا في بغداد  .42
الماضـي  قالت مصادر مطلعه بنقابة الصحافيين العراقيين ان صحيفة هآرتس افتتحت مكتبا لها األسبوع              

وذكر المـصدر    .في العاصمة بغداد، هو الثاني في العراق بعد مكتبها الموجود في أربيل شمال العراق             
إن الصحيفة اتخذت مقرا ثابتا لها في احد فنـادق بغـداد، يـضم    ): طلب عدم الكشف عن اسمه (المطلع  

 .عي ديفيـد حـامون    فريقها الصحافي المكون من ستة صحافيين بينهم فتاة واحدة ومدير المكتـب ويـد             
واضاف المصدر أن مقر الصحيفة يقوم علي حراسته عدد من أفراد الحراسات المخصصة للـصحافيين               

 المصدر استياءه من موافقة الحكومة العراقيـة        ىوابد .األجانب مرجحا أنهم يحملون الجنسية اإلسرائيلية     
ا كمـا أن وجـوده يـسيء الـي           افتتاح هذا المقر، الذي اعتبر أنه مكتب استخباري وليس صحافي          ىعل

  .الصحافة في العراق وفقا لقوله
  26/3/2007 القدس العربي

  
  السياسة األميركية واإلسرائيلية لخلق شرق أوسط جديد فشلت فشالً ذريعاً: هآرتس .43

قال تسفي بارئيل، معلق الشؤون العربية فـي هـآرتس، إن الـسياسة األميركيـة           :  صالح النعامي  ،غزة
وأشار الى أن وزراء الخارجية وقـادة       . اعية لخلق شرق أوسط جديد فشلت فشالً ذريعاً       واإلسرائيلية الس 

األجهزة االستخبارية العربية الذين التقوا رايس في أسوان لم يتمكنوا من إعطائها أي وصفة لحل مشكلة                
نانية التي تهدد   العراق، ولم يعرفوا ماذا يقولون لها بشأن مشروع ايران النووي، أو كيفية حل المشكلة اللب              

ووجه بارئيل انتقاداً حاداً لسياسة تل أبيب وواشنطن وتعاملها بشكل فوقي مـع دول              . باالنفجار من جديد  
تحمالن ملفات جاهزة ألوامر سلوكية يتوجب على دول المنطقـة أن           "وقال أن إسرائيل وأميركا     . المنطقة

لفلسطينية، وشروط مسبقة للحوار مع سورية،      تنفذها قبل دراسة أي بديل، مثل شروط الرباعية للحكومة ا         
  ."هو استعراض للقوة"، معتبراً أن طرح هذه الشروط بحد ذاته "وشروط إليران

  26/3/2007الشرق األوسط 



  

  

 
 

  

            23 ص                                    672:                                 العدد26/3/2007 اإلثنين: التاريخ

  
  حول ظروف اعتقاله الداخلية العراقية  تنفي ادعاءاتعائلة أبو قتادة الفلسطيني .44

نه عضو قيادي في تنظيم القاعدة، أن       أسلطات العراقية    الذي قالت ال   ،أكدت عائلة المعتقل أبو قتادة    : لندن
في غـضون   . ابنها معتقل في سجون الداخلية العراقية منذ سنة وشهرين، وليس عضوا في تنظيم القاعدة             

ذلك، أكدت مصادر فلسطينية في بغداد، أن حملة كبيرة من عمليات الدهم والتفتيش شرعت بهـا وزارة                 
ومين الماضيين، في صفوف الالجئين الفلسطينيين في بغـداد، مترافقـة مـع             الداخلية العراقية، خالل الي   

 الجئ فلسطيني،   200 نحو   منوأوضحت المصادر أن دفعة جديدة       .عملية اعتقاالت واسعة في صفوفهم    
  .قد غادرت بغداد، باتجاه مخيم الوليد، على الحدود العراقية السورية

  26/3/2007الشرق األوسط 
  

  ترى أن حق العودة ثابت غير قابل للتعديلمن الفلسطينيين ساحقة غالبية : استطالع .45
ـ       ا  مـشارك  1036 مـن % 81.5 مـن    ـرب أن غالبية  48بين االستطالع األخير الذي أجراه موقع ع

 وفـي المقابـل أعتبـر    . غير قابل للتعديلا ثابت ا حق وهعتبرا التنازل عن حق العودة، و     وا رفض فلسطينيا،
من المشاركين % 6.3فيما رأى .  والتعويض67 االكتفاء بالعودة إلى حدود      من الممكن منهم أنه   % 12.3

  .بدون إيضاح ماهية التعديالتولكن أنه من الممكن إجراء تعديالت على حق العودة 
  25/3/2007 48عرب

  
  عن تشكيل حكومة الوحدة ية راضةغالبية فلسطيني: استطالع .46

أجراه مركز استطالعات الرأي والدراسات المسحية في       اظهرت نتائج استطالع    :  أمين أبو وردة   -نابلس  
 .ن تم استطالعهم راضون عن تشكيل حكومة الوحـدة        مم% 79.9 ان   ،جامعة النجاح الوطنية في نابلس    

رأوا % 52.1إال أن   حكومة االعتراف بشروط الرباعية الدوليـة،       هذه ال أن على   % 39.4رأى  في حين   
م بأن حكومة الوحدة قادرة على الصمود أمام االشـتراطات          عن اعتقاده % 53.8اعرب  فيما   .عكس ذلك 

  .ذلك% 66.3أن تكون الحكومة الحالية حكومة خدمات فقط، عارض % 27.1وفي حين أيد  .الدولية
  26/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  نقابة الصحفيين الفلسطينيين تعلن اإلضراب الشامل .47

 ولجنة حماية الصحفيين في النقابة أن يكون يوم ين الفلسطينيقرر مجلس نقابة الصحفيين: ألفت حداد
االثنين إضراب شامل عن العمل ومقاطعة أخبار رئاسة الوزراء، وخاصة الداخلية ونشاطات الرئاسة 
وكافة األجهزة األمنية، لوضعهم أمام مسؤولياتهم للتحرك العاجل وبذل مجهود أكبر من أجل اإلفراج 

سيتم تنفيذ اعتصام  كما . الذي يصادف أسبوعان على اختطافهي سيبي بالفوري والسريع عن مراسل ال
 والصحفيين البريطانيين  في حديقة الجندي المجهول قبالة المجلس التشريعي،مشترك بين خيمة االعتصام

  . ببثه على الهواء مباشرةبي بي سيستقوم محطة الفي حين  ،في لندن
  25/3/2007 48عرب

  
 48فلسطينيومن حملة إسرائيلية جديدة ضد قيادات  يحذّر  الديموقراطيالتجمع .48

حذّر سكرتير عام التجمع الوطني الديمقراطي من احتمال شن المؤسسة اإلسرائيلية األمنية لحملة مالحقة 
ودعا إلى التهيؤ للتصدي لها وإحباطها . 48جديدة ضد القيادات واألحزاب الوطنية الفاعلة بين عرب 

واستند في حديثه على  . الشرعية والمتاحة جماهيرياً وسياسيا وقانونياًعبر اللجوء إلى كل الوسائل
 48مجموعة من التصريحات واألقوال التي صدرت حديثاً عن جهاز الشاباك التي شخّصت عرب 
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 والتي جاء فيها أن الدولة العبرية ستلجأ اولمرت،كخطر إستراتيجي، وكذلك الرسالة التي أرسلها مكتب 
هذا .  ومن ال يعتبر إسرائيل بيته الوطني،ديمقراطية لقمع من يتآمر على يهودية الدولةإلى أساليب غير 

  .إضافة إلى المحاوالت الجارية إلخراج الحركة اإلسالمية عن القانون
  25/3/2007 48عرب

  
  والحكومة العمل على إطالق سراحهن  يناشدن الرئاسة الفلسطينياتاألسيرات .49

دفاع عن حقوق األسرى واإلنسان نداء للرئاسة والحكومة الفلسطينية، وكافة          وجهت جمعية نفحة لل   : نابلس
القوى والفصائل من أجل تفعيل قضية األسيرات الفلسطينيات اللواتي يعانين ظروفاً صعبة، والعمل على              

 أسيرة  95 ، منهم  خلف قضبان سجون االحتالل    نقبعي أسيرة   128حسب الجمعية فإن    بو .إطالق سراحهن 
 الجغرافي، فإن هنـاك   توزيع  الوحسب  .  أرامل وواحدة مخطوبة وسبع مطلقات     4 متزوجة و  21وعزباء  

 33نـابلس  مـن   و، أسـيرات 9بيت لحم من  و، أسيرة19الخليل من و،  أسيرات في محافظة القدس  10
سـخنين أسـيرة   مـن   و ، أسيرات 8رام اهللا   من   و ، أسيرة 24جنين  من   و ،الناصرة أسيرتان من   و ،أسيرة
  .قلقيليةمن  أسيرات 4و،  ثالث أسيرات من قطاع غزة، وهناك أسيرة12 طولكرم من، وواحدة

  26/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  أسرى سجن بئر السبع متفائلون بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية .50
 في سجن بئر السبع، عن تفاؤلهم،  بتـشكيل حكومـة الوحـدة               فلسطينيين اعرب ممثلو أسرى  : بيت لحم 
النجاح في تحقيق رفع الحصار ووقف مظـاهر الفلتـان          وتمنوا لها   ،  ها ل م عن دعمه  واواعلن .الفلسطينية

فـي حـين تطـرق      .  والمحافظة على حق العودة وحقوق الالجئين الفلسطينيين       ،االمني ومكافحة الفساد  
من ظروف اعتقالية قاسية وصعبة ويحرمون من زيـارة         يعانون  أن هناك اسرى معزولون     بعضهم إلى   

بـضرورة االهتمـام بقـضية       كما طالبوا    .م وينقصهم الكثير من احتياجاتهم الخاصة والضرورية      أهاليه
وبتخفيف الحمل عن االهالي من خالل حل مشكلة المصاريف، وبإيالء قضية االسرى            ،  االسرى المرضى 

  .أهمية قصوى
  26/3/2007الحياة الجديدة 

  
 الفراج بصفقة  تعاني مع رضيعتها ذل األسر وتتطلع لفلسطينيةاسيرة  .51

 خولة الزيتاوي وطفلتها الرضيعة اللتان تقبعان في سجون االحتاللال تعتبر  :سلفيت - نابلس
 أمهات وأطفالهن يعشن قهرا . من االسيرات الفلسطينيات إال حالة من حاالت كثيرة مشابهةاالسرائيلي،
أوضاع معيشية أقل ما  و، وتعذيب جسدي، ضغوطات نفسية. وظروف اعتقال صعبة للغاية،وحرمانا

هذه  ولكن . واحتالل يصر على سلب كل شيء حتى الشعور باإلنسانية،ال تصلح للبشرأنها يقال فيها 
وعن عنها  االسير،  االسرائيليتأمل ان يتم االفراج ضمن صفقة التبادل مع الجنديال زالت االسيرة 

 .جميع االسرى والمعتقلين
  25/3/2007وكالة معا  

  
   من المواطنين من جنين وبيت لحماعتقال عدد .52

أكدت مصادر محلية في محافظة بيت لحم أن قوات االحتالل اعتقلت سبعة مواطنين ونقلتهم إلى جهة 
 وشن حملة تفتيش واسعة النطاق طالت العشرات من  بيت فجار بعد توغل داخل أحياء بلدة،غير معلومة

،  مواطنين من محافظة جنين على الحواجز االحتالليةاعتقلت ثالثةقد كانت قوات االحتالل  كما .المنازل
. فيما نكلت في عدد من المواطنين من بلدتي رمانة والجلمة ما أدى إلى نقلهم إلى المشافي لتلقي العالج
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أكد فلسطينيون في بلدتي جبع وصانور أن جيش االحتالل شرع بوضع المكعبات من جهة أخرى 
من أن يكون ذلك مقدمة لحاجز احتاللي دائم أو ما أثار مخاوف ، ماإلسمنتية على طريق جنين نابلس

تبنت كتائب األقصى تفجير عبوة  وفي سياق آخر . إلى البناء االستيطاني في المحافظةنمستوطنيلعودة ل
  .مدينة والمخيمات المحيطةالأحياء في  أثناء توغل احتاللي نابلس،ناسفة في إحدى آليات االحتالل في 

  25/3/2007 48عرب
  

   يمارس أعلى درجات السادية ضد الفلسطينيين االسرائيليحرس الحدود .53
أكد عدد من اهالي قرية بيت عور التحتا غرب رام اهللا، أن سلطات االحتالل               : منتصر حمدان  -رام اهللا   

ن  لمعاقبة القرية واالعتداء على سكانها بطريقة إذاللية لمنع الشبا         ،حرس الحدود  استعانت بقوات ما يسمى   
قـاموا بتوزيـع    كمـا   ين وجنود االحتالل بالحجارة والزجاجات الحارقـة،        وطنمن رشق مركبات المست   

من جهة أخرى   و. هذه االحتجاجات منشورات لدب الذعر في اوساط المواطنين، وحذروهم من استمرار          
 المـصلين   استنكر الشيخ تيسير التميمي نية سلطات االحتالل إغالق الحرم اإلبراهيمي في الخليل امـام             

  .يومي االربعاء والخميس المقبلين بحجة عيد الفصح اليهودي
  26/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  مسيرة حاشدة في نابلس ضمن فعاليات أسبوع الشهداء .54

انطلقت مسيرة تضامن للشهداء في مدينة نابلس من أمام مسجد السالم في شارع حيفا : رامي دعيبس
 عن تضامنهم ودعمهم ألسر  المشاركون خاللهاعبر وقد . الشرقيةغرب المدينة إلى منطقة المقبرة

سيكون خالل األيام القادمة عدة فعاليات، حيث سيكون يوم طبي ألسر  يشار إلى أنه .الشهداء الفلسطينيين
 وزيارات لمرضى وعوائل شهداء وعدة فعاليات أخرى، وسينتهي األسبوع بمهرجان حاشد يوم ،الشهداء

  .في ساحة ملعب بلدية نابلسالجمعة القادم 
  25/3/2007 48عرب

  
    على ابواب القمة العربيةأوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان غير مطمئنة: تحقيق .55

 خيماتتتضائل فرص العودة بالنسبة الالف الالجئين الفلسطينيين المقيمين في الم: د ب أ - بيروت
 انهم ال يتوقعون الكثير من القمة العربية في حين . الى وطنهم1948اللبنانية االثني عشر منذ عام 

في الوقت الذي كرر فيه مسؤولون اسرائيليون ها،  قبل انعقادهمويتزايد الشعور بالتشاؤم بين .القادمة
ويعتقد . بارزون ارائهم بأن ما يراه الفلسطينيون كحقهم في العودة الى وطنهم هو امر غير قابل للتفاوض

تغييرات ملموسة في المبادرة السعودية نهم في مخيم برج البراجنة في بيروت، أن بعضهم، كالمقيمين م
كما يتوقعون أيضا ان الواليات المتحدة التي يرونها .  التنازل عن حق العودةها ومنستنتج عن هذه القمة

 يتم  بأن،حليف مهم السرائيل ستضغط على الدول العربية لقبول المطلب الذي عرضته اسرائيل منذ زمن
ولسان حال الكثيرين منهم . امتصاص وقبول الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية التي يقيمون بها

 يحتاج دعم إال أن ذلك.  يريدون العودة، من االطفال الصغار حتى العجائز،ان اي فلسطينيالتأكيد على 
 وليس ،ون حق تقرير مصيرهمان الفلسطينيين هم من يملك ويؤكدون أيضا .يفتقدونهعربي قوي وهذا ما 
  .اي دولة عربية أخرى

  26/3/2007الدستور 
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  تجاريا معبر رفحالبنك الدولي يدعو لتفعيل .56
دعا تقرير للبنك الدولي الى فتح معبر رفح امام حركة الصادرات والواردات في محاولة لوقف : وكاالت

، قد  قيمة الصادرات الفلسطينيةياق إلى أن ويشار في هذا الس.االنهيار االقتصادي باالراضي الفلسطينية
وبموجب اقتراح  . في المئة30 الى اقل من مستواها قبل عشر سنوات بنسبة 2006تراجعت في عام 

 .معبر للتعامل مع الصادرات الفلسطينية والواردات في نهاية االمرالالبنك الدولي يمكن توسيع 
  حيث.ة الى قناة السويس في دخول وخروج البضائعوستستخدم الموانيء والمطارات المصرية باالضاف

 في المئة 85تسهم بما يتراوح بين وهي التي  ،ان زيادة التجارة هي السبيل الحياء االقتصاد الفلسطيني
 .  في المئة من اجمالي الناتج المحلي الفلسطيني90و

  26/3/2007موقع ايالف 
  

  عائلة فلسطينية الف150مساعدات اإلتحاد االوروبي تعيل أكثر من  .57
 ان أكثر من مليون فلسطيني يعيشون على ى،كشف مصدر فلسطيني رفيع المستو: حكمت يوسف - غزة

، المساعدات االقتصادية التي يقدمها االتحاد االوروبي للشعب الفلسطيني عن طريق اآللية المالية المؤقتة
لمصدر بان الرئاسة الفلسطينية اضاف ا إلى ذلك فقد . مليون يورو700هو ها يعتقد ان حجمالتي و

وكذلك الحكومة الحالية تلقت في االيام الماضية وعدا من مسؤولين في االتحاد االوروبي ودول ذات 
تأثير على المنطقة بان االموال سيستأنف تحويلها عقب انتهاء القمة العربية مباشرة الي السلطة عبر آلية 

واوضح ان  . ان تتجنب وزراء حماسةشريط، فقة عليهاجديدة سيتم طرحها في القريب العاجل للموا
المسؤولين كذلك ابلغوا بتسديد المستحقات المالية للموظفين الفلسطينيين التي لم يتقاضوا رواتبهم منذ فترة 

 .طويلة
  26/3/2007وكالة سما  

  
 فوضى التهريب والتصنيع تهدد االقتصاد الفلسطيني: تقرير .58

رغم اآلمال المعلقة على حكومة الوحدة بتحسين االقتصاد الفلـسطيني          : الضفة الغربية -عوض الرجوب 
ومساعدته على استعادة عافيته، فإن العديد من مظاهر الفوضى االقتصادية مثل التهريب والتصنيع تشكل              

 مهددا    أصبح االقتصاد الفلسطيني  حتى أن    .عقبات ومصادر قلق للمؤسسات الرسمية والشعبية الفلسطينية      
رئيس قسم   إال أن    .غزو التجاري اإلسرائيلي والتزوير بعيدا عن عيون الرقابة والجهات الرسمية         نتيجة ال 

حماية المستهلك بوزارة االقتصاد أكد أن الحملة التي تشنها األجهزة األمنية علـى مظـاهر الفوضـى،                 
اهر الفوضى  ساعدت الوزارة على استعادة نشاطها وشن حملة إلعادة تنظيم ومراقبة السوق ومحاربة مظ            

كما أوضح أن منتجات المستوطنات خط أحمر وال يسمح بوجودها في السوق، مشيرا إلـى                .االقتصادية
وفي تطور جديد، علم     .أن المشكلة التي تواجه وزارته في محاربة التهريب هي مشاركة تجار كبار فيها            

عدد من المطاحن بالـضفة     أن جهات إسرائيلية أجرت خالل األيام األخيرة اتصاالت خلفية مع أصحاب            
 عارضـة   ،الغربية، وطلبت معلومات حول كميات القمح المخزنة والمستهلكة واالحتياجات الفلـسطينية          

أن يكون ذلك ضـمن محـاوالت       أحد هؤالء،   ولم يستبعد    .االجتماع بهم وتقديم المساعدات المباشرة لهم     
الح التجارية مباشرة حتـى ال تعـود        تهميش الحكومة الفلسطينية وتجاوزها والتعامل مع أصحاب المص       

  .الضرائب إلى خزينة السلطة
   25/3/2007الجزيرة نت 
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  من رام اهللا في أبوظبي والشارقة " رقصة شمس" .59
تنظم جمعية إغاثة أطفال فلسطين في أبوظبي حفلين فنيـين خيـريين بعنـوان              :  ضياء حيدر  -أبوظبي  

إلمارات، تحييهما فرقة البراعم التابعة لفرقة الفنـون        رقصة شمس، بدعم من هيئة الهالل األحمر لدولة ا        
الشعبية الفلسطينية القادمة من رام اهللا، حيث سيذهب ريع هذين الحفلين لدعم بـرامج عـالج األطفـال                  

من الجـدير    و .المحتاجين لعون طبي والتي تشرف الجمعية على تنفيذها في جميع أنحاء الشرق األوسط            
 بواسطة نخبة من المهتمين بتوفير العون الطبـي المجـاني لألطفـال             91  عام جمعية تأسست الذكره أن   

 فـي   المرضى والمصابين وإرسالهم إلى خارج فلسطين للحصول على العالج المالئم عندما يتعذر ذلـك             
 طفالً فـي فلـسطين والمخيمـات     750ومنذ ذلك الوقت، استطاعت أن توفر العالج ألكثر من          . فلسطين

  .الفلسطينية في الشتات
  26/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  االردن ال يؤيد تعديل المبادرة العربية: عبداالله الخطيب .60

اكد وزير الخارجية عبداالله الخطيب ان االردن ال يؤيد تعديل المبادرة العربية للسالم التي : الرياض
ن المبادرة تعبر عن يتوقع للقمة العربية في الرياض، بعد غد االربعاء، ان تقر تفعيلها، مشيرا الى ا

وقال ان المبادرة تحتاج الى تفعيل اليات الترويج لها عبر اللجنة . الموقف العربي وال تحتاج الى تعديل
 عضوا من الدول العربية وامين عام جامعة الدول العربية، مؤكدا ضرورة 11المشكلة منذ انطالقها من 

  .ان تمنح القمة لرئاسة اللجنة المرونة لتفعيلها
  25/3/2007الة االنباء االردنية بترا وك

  
  التنسيق االردني السعودي ال يهدف الى اقصاء اي طرف عربي: عبداالله الخطيب .61

السعودي او اي تنسيق عربي -قال وزير الخارجية السيد عبداالله الخطيب ان التنسيق االردني: الرياض
ؤكدا ان االجتماع عقدت قبله سلسلة ال يهدف الى اقصاء اي طرف عربي، متطرقا الى اجتماع اسوان م

لقاءآت، وال عالقة له بعقد القمة العربية مؤكدا ان االطراف العربية اكدت الموقف العربي من القضية 
  .الفلسطينية وانها مفتاح الحل في المنطقة

  26/3/2007الدستور 
  

  األردن يشهد حراكا سياسيا نشطا يسبق القمة العربية .62
تشهد عمان، اليوم االثنين، حراكاً سياسياً نشطاً يسبق مؤتمر : مؤيد أبو صبيح-نادية سعد الدين-عمان

ني عبداهللا الثاني بوزيرة الخارجية األميركية القمة العربية المقبل في الرياض، حيث يلتقي العاهل االرد
وأفاد مصدر مطلع في الديوان الملكي بأن عبداهللا سيجري، اليوم االثنين، جلسة . كوندوليزا رايس

مباحثات مع الوزيرة األميركية فور وصولها عمان، تتركز حول سبل دعم العملية السلمية في المنطقة، 
وبحسب المصدر، فإن عبداهللا سيلتقي، اليوم، أيضاً . ع في اإلقليمإلى جانب البحث في تطورات األوضا

بالرئيس عباس الذي وصل عمان، أمس، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومحاولة 
تنسيق المواقف المشتركة، وذلك قبل أن يتوجه عباس والوفد المرافق إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر 

  .المقرر عقده يومي الثامن والتاسع والعشرين من األسبوع الجاريالقمة العربية 
   26/3/2007الغد األردنية 
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  مباحثات جمركية اردنية فلسطينية .63
. في اطار التواصل بين االدارات الجمركية العربية استقبل مدير عام الجمارك االردنية لواء جمارك م

 في السلطة الوطنية الفلسطينية حاتم يوسف وتم خالل عالء عارف البطاينة في مكتبه مدير عام الجمارك
واستعرض الجانبان خالل هذه . اللقاء مناقشة أوجه تعزيز العالقات الجمركية بين االدارتين الجمركيتين

المباحثات مناقشة موضوع انضمام ادارة الجمارك في السلطة الوطنية الفلسطينية لمنظمة الجمارك 
ع من اهمية كبيرة في ابقائها على صلة وثيقة بالمبادرات الجمركية المنبثقة عن العالمية لما لهذا الموضو

عالوة على استفادتها , المنظمة واستفادتها من برامج بناء المقدرة المقدمة منها والوكاالت الدولية المانحة
ممارسات من خبرات منظمة الجمارك العالمية في مجال تطوير العمل الجمركي بما يتماشى مع افضل ال

كما تم خالل االجتماع مناقشة استفادة الجمارك الفلسطينية من تجربة الجمارك االردنية في . العالمية
  .انشاء مجلس الشراكة مع القطاع الخاص

    26/3/2007العرب اليوم 
  

  منع التوطيندعم الحوار و: مسودة قرار القمة العربية حول لبنان .64
  :تقررحيث ي الرياض، التضامن مع لبنان ودعمه، سجلت مسودة قرارات القمة العربية ف

  . توجيه التحية لصمود لبنان ومقاومته الباسلة للعدوان اإلسرائيلي-1
 تأكيد التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي واالقتصادي للحكومة اللبنانيـة بمـا                -2

  .ادته على كامل أراضيهيحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسي
  . اإلشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي كافة المناطق اللبنانية-3
 التأكيد على ضرورة تحقيق وقف إطالق نار ثابت ودائم، وإدانة الخروقات واالنتهاكات اإلسـرائيلية               -4

هذه االنتهاكات، ودعوة مجلس األمـن إلـى        ، وتحميل إسرائيل مسؤولية     1701لقرار مجلس األمن رقم     
  .تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل التقيد بوقف كامل إلطالق النار

 دعم وتبني خطة النقاط السبع التي تقدمت الحكومة اللبنانية، ودعوة األمين العام لألم المتحدة ومجلس                -5
بعا الوارد في هذه الخطة في االعتبار       األمن إلى أخذ اقتراح الحكومة اللبنانية بخصوص منطقة مزارع ش         
  .لدى تقديم األمين العام لألمم المتحدة القتراحاته حول هذا الموضوع

 هـا ، وتحميل2006 تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن العدوان الذي تعرض له لبنان خالل صيف     -6
الخسائر الفادحة المباشرة وغيـر     أيضا مسؤولية التعويض للجمهورية اللبنانية والمواطنين اللبنانيين عن         

  .المباشرة التي لحقت باللبنانيين وباالقتصاد اللبناني جراء العدوان
 اعتبار أن ما قامت به إسرائيل خالل عدوانها على لبنان يشكل جرائم حـرب تـستوجب مالحقـة                   -7

  .مرتكبيها أمام المراجع الدولية المختصة
  3م لبنان باريس  اإلشادة بالمؤتمر العربي والدولي لدع-8
 تبني خطة دعم لبنان في مرحلة إعادة إعماره وتطوير اقتصاده التي وضعها المجلـس االقتـصادي                 -9

، وحـث الـدول     2006-10-17 و 16واالجتماعي الذي اجتمع في بيروت في دورة استثنائية بتـاريخ           
ول األعـضاء   األعضاء المسارعة إلى تنفيذ التوصيات التي صدرت عنه، وتوجيـه الـشكر إلـى الـد               

والصناديق العربية التي قدمت في السابق العون والمساهمة المالية إلى الحكومة اللبنانية، والطلـب إلـى                
باقي الدول األعضاء الوفاء بالتزاماتها المقررة في مؤتمر القمة العربية، بدعم لبنـان وصـمود شـعبه                 

  .وإعادة إعماره
  : التأكيد على دعم لبنان في-10



  

  

 
 

  

            29 ص                                    672:                                 العدد26/3/2007 اإلثنين: التاريخ

ادي في ممارسة خياراته السياسية ضمن األصول والمؤسسات الدستورية آخذاً في االعتبـار              حقه السي  - أ
حقه في اقامة عالقات مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس االحترام المتبادل للـسيادة واالسـتقالل،                

  .ولمصالحه الوطنية
  .في السجون اإلسرائيلية في مطالبه باإلفراج عن األسرى والمعتقلين اللبنانيين الموجودين - ب
  . في مطالبته بإزالة آالف األلغام التي خلفها االحتالل اإلسرائيلي-ج

 مبدأ إقامة المحكمة ذات الطابع الدولي وفقاً للنظام الذي سـيعتمد فـي إطـار توافـق                  التاكيد على  -11
  .اللبنانيين على نظام هذه المحكمة

 العودة إلى ديارهم، والتحذير من أن عـدم حـل قـضية          التأكيد على حق الالجئين الفلسطينيين في      -12
المقيمين منهم في لبنان على قاعدة عودتهم إلى ديارهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبـادئ القـانون                 
الدولي او محاولة توطينهم، يزعزع األمن واالستقرار في المنطقة ويعيق تحقيق السالم العـادل فيهـا،                

للبنانية تأليف فريق عمل مهمته إجراء محادثات مع ممثلي الجانب الفلـسطيني            ويرحب بقرار الحكومة ا   
لمعالجة المسائل الحياتية واالجتماعية واالقتصادية القانونية واألمنية لالجئين الفلسطينيين داخل المخيمات           

  ).أونروا(نيين وللمقيمين منهم في لبنان بالتعاون مع وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطي
 التأكيد على إدانة اإلرهاب الدولي والذي تشارك الدول العربية في مكافحته بفاعلية وعلـى أهميـة                 -13

  .وضرورة التفريق بين اإلرهاب والمقاومة المشروعة ضد االحتالل اإلسرائيلي
  26/3/2007الحياة 

  
  ية مستعجلةتصل إلى صيغة تسمح بتسوقد القمة العربية : وزير العدل اللبناني .65

عشية القمة العربية التي تلتئم في الرياض بعد غد االربعاء، اطلق وزير العـدل              :  يوسف دياب  - بيروت
ـ   ،اللبناني شارل رزق   االولى خطيرة وحملت تحذيراً    . اشارتين متناقضتين ،  "الشرق االوسط " في حديث ل

والثانية ايجابية عبـر تلميحـه الـى        . "ان ينسحب االنقسام والشرخ اللبناني انقساماً عربياً في القمة        "من  
صيغة عربية قيد التحضير واالتفاق عليها في القمة تسمح بإخراج تسوية لبنانية مستعجلة ومقبولة علـى                "

، آمالً في ان يجنـد      "صعيد المحكمة الدولية والحكومة، وربما المست معالجة االنتخابات الرئاسية المقبلة         
ان : وأكد .لحرمين الشريفين، كل طاقاتهم وإمكاناتهم لحل األزمة اللبنانية       القادة العرب وفي مقدمهم خادم ا     

هذه المحكمة ستقر ال محالة، اما وفق االطر الدستورية اللبنانية، وهذا هو المطلوب، وإما تحت الفـصل                 
  .السابع اذا تخلى اللبنانيون عن مسؤولياتهم

  26/3/2007الشرق األوسط 
  

  ة والفرج يحتاج إلى بعض الوقتعقداألمور ما تزال م: كرامي .66
 لدى رعايته السبت العشاء السنوي االول للقطاع الصحي في حزب           ،قال الرئيس عمر كرامي   :  طرابلس

ورغـم كـل موجـات    . انني بكل اسف ال احمل اليكم تباشير حلول طويلة     : التحرر العربي في طرابلس   
دولي كنا نقول ان االمور لم تتقدم قيـد انملـة،           التفاؤل التي كانت تضخ للرأي العام اللبناني والعربي وال        

والنتيجة ان من في يده الحل والربط ومن اصـبح يملـك الوصـاية بفـضل                . وجاءت االيام لتثبت ذلك   
االكثرية الوهمية هو الذي يعطل الحلول من وراء الستار، ولكن اقول ان الفرج آت لكنـه يحتـاج الـى                    

  .بعض الوقت
  26/3/2007السفير 
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   لبنان مسلحون سنة من العراق إلى مخيمات:هاولز .67
 وزير الدولة البريطاني للـشؤون الخارجيـة كـيم          الىنسبت صحيفة صندي تليغراف البريطانية امس،       

إن الجهاديين السنة جاؤوا من العراق ودول أخرى، وباتوا يمثلون خطراً جديداً برز فـي               : هاولز، قوله 
هؤالء المسلحين يعملون ضمن خاليا متعددة تضم كل واحدة         وذكرت الصحيفة أن    . المخيمات الفلسطينية 

.  عنصراً تنشط داخل مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا في جنـوب لبنـان                12منها  
إن الجماعات السنية تحصل على الدعم المالي من أثرياء سعوديين للحد من تأثير حزب اهللا فـي                 : وقالت

ونقلت . طاق شعبيته في حرب الصيف الماضي ضد القوات اإلسرائيلية في لبنان          جنوب لبنان بعد اتساع ن    
من أن تنامي التطرف السني     : هرّيحذ ت الصحيفة عن جواد عدرا من مؤسسة األبحاث المستقلة في بيروت         

في المخيمات الفلسطينية والمناطق الفقيرة في لبنان، يمثل قنبلة موقوتة تنتظر لحظة االنفجار ويمكـن أن                
  . تمحو جميع المعتدلين من طريقها

  26/3/2007السفير 
  

  صلة قوية بالقاعدة على فتح اإلسالم:مصادر أمريكية .68
اإلسالم على   -تسعى جهات رسمية الى التدقيق في وثائق مصدرها الواليات المتحدة تحدثت عن أن فتح               

ه المراجعة بعـدما عمـدت   وجاءت هذ. صلة قوية بتنظيم القاعدة وليست على صلة بالمخابرات السورية        
جهات اميركية الى تسريب هذه المعلومات مباشرة بعد إعالن قوى األمن أن عناصر من هذه المجموعة                

   .مسؤولة عن تفجيرات عين علق وأنها على صلة بالمخابرات السورية
  26/3/2007األخبار اللبنانية 

  
  لدوليةأؤيد تحرك مجلس األمن إذا لم يقّر لبنان المحكمة ا: شيراك .69

 على هامش احتفاالت أوروبـا      "الحياة" في رد على سؤال      ،قال الرئيس الفرنسي  :  رندة تقي الدين   -برلين
ـ          للرئيس شيراك الذي حضر القمة      25بعيد تأسيسها الخمسين وتوديع رئاستها االلمانية ورؤساء الدول ال

 15لبنان السابق رفيق الحريري و     إن انشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة رئيس وزراء          ،األوروبية االخيرة 
جريمة مرتبطة بها، مسألة ضرورية وملحة وال يمكن ان تنتظر طويالً، مضيفاً انه في حال تعطيل انشاء                 
هذه المحكمة في لبنان فيجب ايجاد حلول أخرى، اي ان على مجلس األمن ان يتخذ قراراً بإنشائها تحت                  

  .ن بقرار السلطات اللبنانية الشرعيةالفصل السابع، ولو انه فضل ان تنشأ من لبنا
  26/3/2007الحياة 

  
  دعم واسع لحقوق الفلسطينيين: مسودة مشاريع قرارات قمة الرياض .70

تصدرت القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسـرائيلي ومـستجداته أجنـدة           :  بدر المطوع  -الرياض
  :نية علىمشروع القرارات، حيث أكد نص مشروع القرار حول القضية الفلسطي

 إن السالم العادل والشامل والدائم في المنطقة لن يتحقق إال بانسحاب إسرائيل الكامل من األراضـي                 -1
، وقيام دولة فلسطينية متصلة ومـستقلة وذات        1967حزيران  / العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو      

وصل إلـى حـل عـادل لمـشكلة         سيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، والت         
الالجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لمبادرة السالم العربية وتطبيقاً لقرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة               

  .، وتحقيق األمن للجانبين194رقم 
 أن تحقيق هذا السالم يجب أن يتم عبر مفاوضات مباشرة بين األطراف على أسـاس المرجعيـات                  -2

  .لعملية السالمالمتفق عليها 
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 رفض الحلول الجزئية واإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب، والطرح اإلسرائيلي الخاص بإنـشاء             -3
  .دولة فلسطينية بحدود موقتة

) 2006-11-12( التأكيد على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية              -4
  .يني فوراً واتخاذ إجراءات وآليات كفيلة بتحقيق ذلكبكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسط

  . اإلشادة باتفاق مكة المكرمة وتشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية-5
 دعوة مجلس األمن الدولي للنظر في تسوية الصراع العربي اإلسرائيلي وفق مرجعيات عملية السالم               -6

ى هذه المفاوضات وتحديد إطار زمني      وقرارات مجلس األمن ذات الصلة، مع إشراف كامل للمجلس عل         
  .النتهائها واالتفاق على الضمانات الدولية الخاصة بالتنفيذ

  . التأكيد على عروبة القدس-7
  . مطالبة المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها الخطيرة ضد المسجد األقصى-8
دي الالزم لسكان القدس وللمؤسسات الفلسطينية       التأكيد على أهمية مواصلة تقديم الدعم المعنوي والما        -9

  .فيها
 إدانة مشروع إقامة المترو الذي يهدف إلى ربط القدس الغربية بمناطق في الضفة الغربية المحتلـة                 -10

عبر القدس الشرقية والتأكيد على عدم قانونية ذلك ودعوة الشركتين الفرنسيتين لالنسحاب فوراً واتخـاذ               
حقهما في حالة عدم االستجابة وكذلك دعوة الحكومة الفرنـسية الـصديقة التخـاذ              اإلجراءات الالزمة ب  

  .الموقف الالزم في هذا المجال
 اإلعراب عن القلق الشديد من الظروف القاسية التي يعيشها المعتقلون والمختطفون من أبناء الشعب           -11

  .فراج عن هؤالء المعتقلينالفلسطيني وقيادته السياسية في السجون اإلسرائيلية والعمل على اإل
  . التأكيد على ضرورة توفير الحماية وسبل العيش الكريم لالجئين الفلسطينيين في العراق-12
 إدانة استمرار إسرائيل في بنائها لجدار الفصل العنـصري ومـصادرتها األراضـي الفلـسطينية                -13

  . ما هو قائم منهومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف بنائه، إلزالة
  . إدانة استمرار إسرائيل في توسيع المستوطنات-14
 مطالبة المجتمع الدولي بعدم االستجابة للمساعي اإلسرائيلية الستقدام دفعات جديـدة مـن اليهـود                -15

ين بالتخلي عـن جنـسيتهم      سرائيل وازدياد طلبات اإلسرائيلي   لتعويض النقص في إعداد المهاجرين إلى إ      
  .ة والهجرة للخارجاإلسرائيلي

  26/3/2007الحياة 
  

  مصر ملتزمة بالمبادرة العربية: ابو الغيط مع رايس .71
قال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط في مؤتمر صـحافي مـشترك مـع نظيرتـه االميركيـة                   
كوندوليزا رايس عقب اجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك مصر ملتزمة بالمبادرة العربية وتامل              

 يتعامل الطرف االخر معها بايجابية وان يتحرك الستئناف المفاوضات على اساس الطرح المقدم من               ان
و استبعد الوزير المصري تعديال للمبادرة العربية في الوقت الراهن مؤكدا انها اداة لبـدء      . الدول العربية 

 الـسياسة االمريكيـة   ودافعت رايس عن .المفاوضات مع اسرائيل على اساس مبدا االرض مقابل السالم 
وأشـادت  . بشأن الشرق االوسط، كما حثت القادة العرب على العمل بشكل أكبر على إحياء عملية السالم              

بالمبادرة السعودية االخيرة ووصفت مصر بأنها دولة قائدة في المنطقة منذ فترة طويلة في جهود السالم                
  . ة البحث من أجل السالمالمبذولة بالشرق االوسط ولطالما خاطر زعماؤها في عملي

  26/3/2007الشرق القطرية 
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  دعم مالي جزائري لمؤسسة القدس .72

 خالل  ،لوني األمين العام لمؤسسة القدس الدولية     دقال الدكتور أكرم الع   : عبد الرحمن أبو رومي   –الجزائر
مس لنـا   سيتم اإلعالن عن مفاجأة خالل المؤتمر الخا      : مؤتمر صحفي مساء السبت بالعاصمة الجزائرية     

تتمثل في دعم مالي جزائري للمؤسسة، مشيرا إلى حاجة مؤسسة القدس إلى الـدعم المـالي لتوصـيل                  
وعن سبب اختيار الجزائر الستـضافة المـؤتمر، قـال           .نرسالتها ومواجهة التقسيم الذي تشهده فلسطي     

نضالي الموجود بين بلد    اختيار الجزائر الحتضان المؤتمر لم يكن عبثا، وإنما بسبب االرتباط ال          : العدلوني
 الذي يعد األكبر من نوعه      ، ويركز المؤتمر  .المليون شهيد وبين القضية الفلسطينية التي نناضل من أجلها        

 على االعتداءات والتهديدات التي يتعرض لها المـسجد األقـصى،     ،على المستوى الشعبي لنصرة القدس    
 . ية والمسيحية في مدينة القدس المحتلةوكيفية التصدي لالنتهاك اإلسرائيلي للمقدسات اإلسالم

  25/3/2007إسالم أون الين 
  

  ال تعديل على المبادرة العربية واجتماع اسوان لم يوجه رسائل لقمة الرياض: الفيصل .73
 امس في مؤتمر صحافي     ،وزير الخارجية السعودي االمير سعود الفيصل       قال :غيث الطراونة -الرياض

 ال تعديل وال تبديل على مبادرة السالم العربيـة، لقـد            :لعربية عمرو موسى  برفقة االمين العام للجامعة ا    
انه لـم   وعن لقاء اسوان، اكد الفيصل      . سبق واكدت ذلك عشرين مرة وهذه اخر مرة ساقول هذا الكالم          

واوضح انه تعلق بشرح الوزيرة رايس لجهود الواليـات المتحـدة   . يوجه رسالة للقمة، وال عالقة له بها    
  .عملية السالم في المنطقةلتحريك 

  26/3/2007الرأي األردنية 
  

  العالم العربي بات ساحة مفتوحة للتدخالت: الورقة السعودية إلى القمة .74
في حين يبدأ المجلس الوزاري العربي، اليوم، تحضير جدول اعمال          : بدر المطوع -سليمان نمر -الرياض

رقة السعودية التـي سـتطرح علـى قـادة     القمة بما يتضمنه من مشاريع قرارات وتوصيات، نصت الو     
العرب، عن أن العمل العربي من أجل األمن القومي المشترك، أخذ يتعثر ويتآكل ويتقلص تدريجاً، حتى                
صار العالم العربي بمثابة الساحة المفتوحة لتدخالت اآلخرين ومخططـاتهم وسياسـاتهم، باعتبـار أن               

ي استراتيجيات القوى الدولية الفاعلة، وفي اهتمامـات القـوى          منطقتنا االستراتيجية تحتل موقعاً متقدماً ف     
وأكدت الورقة السعودية أن مفهوم األمن القومي العربي بمعناه الشامل ال يستند فقـط              . اإلقليمية الناشطة 

إلى العناصر الدفاعية والعسكرية، بل يقوم على تقوية قدرة الدولة العربية على الدفاع عن أمنها وحقوقها                
  .ة استقاللها وسيادتهاوصيان

  26/3/2007الحياة 
  

  دعم عربي العادة االعمار الفلسطيني:  األردنيوزير الصناعة .75
 سالم الخزاعلة ان المجلس االقتصادي  االردنيقال وزير الصناعة والتجارة: سامي محاسنة -الرياض

 .لحصار الجائر عليهواالجتماعي العربي قرر دعم خطة متكامله لدعم االقتصاد الفلسطيني لمواجهة ا
وأكد الخزاعله ان المجلس بحث العديد من القضايا والخطط والتوصيات العربية بشان تطوير العالقات 

ان هناك مقررات العادة االعمار في  وقال الخزاعلة .االقتصادية واالجتماعية في الوطن العربي
درات الطوعية والفنية ودعوة تنفيذ االراضي الفلسطينية واالنضمام الى الصندوقين المتعلقين بالمبا

  وتابع الخزاعلة ان من  .قرارات قمة القاهرة المتعلقة باعفاء البضائع الفلسطينية من الرسوم الجمركية
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 انشاء االتحاد الجمركي العربي على ثالث ، امس،ضمن مناقشات المجلس االقتصادي االجتماعي العربي
  . وتليها انشاء منطقة التجارة الحرة العربية2010عام مراحل تبدأ االولى من هذا العام وحتى 

    26/3/2007العرب اليوم 
  

  امريكا تتوقع إسناد مهمة قصف المواقع النووية اإليرانية إلى إسرائيل .76
تتوقع أوساط سياسية واستخبارية أمريكية إسناد مهمة قصف المواقـع النوويـة            :  محمد دلبح  -واشنطن  

وقال مدير مجلس االستخبارات القومي األمريكي جـون    .  ما كان ذلك ضروريا    اإليرانية إلى إسرائيل إذا   
ماكونيل إن الواليات المتحدة وإسرائيل تنظران إلى التهديد النووي اإليراني بصورة جدية متوقعا أن تقوم               

 تريد  إسرائيل بقصف المواقع النووية اإليرانية حتى بدون دعم الواليات المتحدة ومكررا القول بان إيران             
  .امتالك سالح نووي

وقال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية األمريكية فينسين كانستريرا في معرض تأكيده على              
رغبة إسرائيل في التخلص من قدرات إيران النووية والصاروخية بقصف منشآتها، أن إسـرائيل أكثـر                

شأن مضيفا بأن إسرائيل على سـبيل المثـال   األطراف التي تمارس ضغطا على الواليات المتحدة بهذا ال     
كانت وراء حملة المعلومات المضللة في الصحافة البريطانية بإنهم يعدون لمهاجمة إيران باسلحة نووية،              
مؤكدا على أن ذلك ليس صحيحا، إنها محاولة لتخويف اإليرانيين، فاالسرائيليون لن يهاجموا إيران ألنهم               

إنهم يريدون أن تقوم الواليات المتحـدة بـذلك         . للقصف بالطائرات والعودة  ال يمتلكون القدرة العسكرية     
إنها سـتكون   "مستدركا القول   ." نيابة عنهم، لذلك هم يمارسون الضغط على الواليات المتحدة للقيام بذلك          

كارثة، إنها ستعمل على نشر الراديكالية في أوساط الشعب اإليراني للسنوات الخمسين المقبلة، وستكون               
  ." محاولة غبية، ولكن لسوء الحظ هناك أناس في إدارة الرئيس بوش من يريد القيام بها

من جهة أخرى قال القائد العسكري األمريكي السابق لحلف شمال األطلسي ويسلي كالرك إن الواليـات                
إلـى  المتحدة قد تهاجم إيران في حال مواصلتها رفض تعليق أنشطتها لتخصيب اليورانيوم داعيا إيـران            

إذا كان الخيار العسكري ضروريا فإننـا نـستطيع         "وقال  . عدم إساءة تقدير القدرات العسكرية األمريكية     
  ."اختراق المجال الجوي اإليراني في أي وقت نشاء

  26/3/2007الدستور 
  

  وصفة أمريكية لتطبيع إسرائيلي خليجي: يديعوت .77
ية إن وزيرة الخارجية األمريكية كونـدوليزا       اإلسرائيل" يديعوت أحرونوت "قالت صحيفة   : صالح النعامي 

رايس ومفوض العالقات الخارجية باالتحاد األوروبي خافيير سوالنا اتفقا على إقناع قـادة دول الخلـيج                
وإسرائيل بالمشاركة في قمة تهدف إلى تطبيع العالقات بين الجانبين بما يسهل التوصل إلى سـالم بـين                  

ادت الصحيفة، في عددها الصادر يوم األحد، أن رايس وسوالنا اتفقا على            أفو .الفلسطينيين واإلسرائيليين 
أن يتولى األخير مهمة إقناع قادة دول الخليج بحضور تلك القمة، في حين أخذت رايس على عاتقها إقناع                  

يديعوت "وأضافت   .اإلسرائيليين بالمشاركة في القمة التي ستحضرها الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي         
إن هناك بالفعل خطة مشتركة بـين الواليـات المتحـدة           : أن سوالنا قال في محادثات مغلقة     " أحرونوت

وبحسب الصحيفة، فإنه في حال موافقة األطراف المعنية على          .واالتحاد األوروبي لتنظيم مثل هذه القمة     
 .المشاركة في القمة، فمن المقرر أن تعقد في نهاية إبريل المقبل، أو مطلع مايو

  26/3/2007إسالم أون الين 
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  ميز بين وزير وآخرنلن و ..تعامل مع حكومة الوحدةنس :وزير خارجية السويد .78
أن وزير الخارجية السويدي كارل بلدت أكد، أمس فـي          : رام اهللا  26/3/2007 الخليج اإلماراتية    ذكرت

 تتعامـل مـع حكومـة    ختام اجتماعه مع وزير اإلعالم الفلسطيني مصطفى البرغوثي، أن السويد سوف   
وقال بلدت   .الوحدة الوطنية ولن تميز بين وزير وآخر، معتبرا أن تشكيل هذه الحكومة خطوة إلى األمام              

في مؤتمر صحافي عقده أمام وزارة اإلعالم في مدينة البيرة، انه اجتمع مع وزراء اإلعـالم والماليـة                  
  .والخارجية في الحكومة الفلسطينية

 الـسويد طالـب   مصطفى البرغـوثي    .دأن   : نائل موسى  -البيرة   26/3/2007ة   الحياة الجديد  وأوردت
واطلع  .باالعتراف بحكومة الوحدة والتعامل معها كفريق منتقداً تعامل بعض الدول االنتقائي مع وزرائها            

وزير االعالم الضيف على برنامج الحكومة وقال انه يتيح المجال لتهدئة شاملة متبادلة ومتزامنـة لكـن                 
رة في الملعب االسرائيلي التي تعيقها مثلما تعطل عملية السالم وتحرق القانون الدولي واالنساني الذي               الك

واكد ان برنامج الحكومة هو برنامج سالم يقوم على اساس اقامة الدولـة الفلـسطينية           .تلتزم به الحكومة  
ئيل لتحقيق السالم على     وان الرئيس عباس فوض الجراء المفاوضات مع اسرا        1967المستقلة في حدود    

 شرحاً وافيـاً عـن      البرغوثيوقدم   .ان يعرض االتفاق على المجلس الوطني الجديد او االستفتاء الشعبي         
االوضاع االقتصادية واالجتماعية واالنسانية الصعبة التي يعيشها شعبنا بـسبب االحـتالل وممارسـاته              

خارجية السويد وامين عـام االمـم المتحـدة         واعتبر زيارة وزير     .اضافة الى عرقلة وتعطيل االقتصاد    
وزيارة المستشارة االلمانية المتوقعة خطوات صحيحة على الطريق باالعتراف الكامل بالحكومة والتعامل            
معها تضاف الى خطوات سبقت واخرى ستلحق، في اطار معركة قال اننا نخوضها مع اسرائيل في هذه                 

انجازات ونراكمها ويتحقق بمرور كل يوم اعتراف دولي جديد         ورأى اننا في هذه المعركة نحقق       . الساحة
  .ونحن بحمد اهللا ننجح وتفشل اسرائيل في مواصلة فرض الحصار والعزلة. وتطورات مهمة

  
  جدل في النرويج حول االعتراف بالحكومة الفلسطينية .79

رفض الحكومة  مازالت ردود األفعال تتواصل بين محتج ومرحب في النرويج ب         : سمير شطارة   -أوسلو  
اإلسرائيلية استقبال ريموند يوهانسن نائب وزير الخارجية بعد لقائه رئيس حكومـة الوحـدة الوطنيـة                

   .الفلسطينية إسماعيل هنية الثالثاء الماضي
واستغل اليمينيون بالنرويج رفض إسرائيل لقاء نائب وزير خارجية بلدهم لشن هجوم عبر وسائل اإلعالم         

ف الحكومة بأنه بعيد عن الحكمة وأنه يفوت الفرصة على أوسلو للعب دور نزيه              المحلية، واصفين تصر  
 وعضو البرلمان عن    ،وقال وزير الخارجية السابق    .للطرف الفلسطيني " االنحياز"بالعملية السلمية بسبب    

  إن التعجل باالعتراف بحكومة الوحدة خلق جواً عدائياً من تل أبيب ألوسـلو             ،حزب اليمين يان بيدرشن   
  . التي حاولت كثيراً أن تلعب دور وسيط نزيه بين الطرفين، وفقدت اآلن دورها بمد الجسور

وبينما عبر الرافضون عن غضبهم، تنفس آخرون الصعداء بموقف حكومتهم الداعم للقضية الفلـسطينية              
" ل أبيـب  االنعتاق من سيطرة واشنطن وت    "بل واعتبروا أنه جاء متأخر جداً، وباركوا ما عبروا عنه بـ            

وأشـادت البروفيـسورة المختـصة       .على مجريات السياسة بالشرق األوسط لتشكيل رؤية بعيدة عنهما        
وقالـت   .بشؤون الشرق األوسط هيلدا واغ هنركسين بقرار الحكومة النرويجيـة ووصـفته بالـشجاع             

كومـة  هنركسين للجزيرة نت إن واشنطن وتل أبيب ال ترغبان في أن تفتح أي دولة عالقـات مـع الح                  
ولـم   .الفلسطينية، وتضغط على كل من يقدم على ذلك بمساعدة دولية لتفرضا السالم من وجهة نظريهما              

 عدم استقبال نائـب وزيـر       ،وهي مؤلفة كتاب السالم الضائع في الشرق األوسط       ،  تستغرب البروفيسورة 
م بـسبب ضـعف     خارجية بالدها، مؤكدة أن الحكومة نفسها كان عليها أن تتخذ هذا الموقف قبـل عـا               

الواليات المتحدة وانشغالها بقضايا أرهقت كاهلها إضافة للخسائر التي منيت بها بالعراق، وبروز تيارات              
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ناقدة لسياسة واشنطن الخارجية داخل البيت األبيض وهو ما شكل حافزاً قوياً للخروج النرويجـي عـن                 
  .المنظومة األميركية

  25/3/2007الجزيرة نت 
 

 ازلنا داخليا وأنهينا السلطة األحاديةتن: أسامة حمدان .80
أكد أسامة حمدان ممثل حركة حماس في لبنان أن تجربة عام للحركة في السلطة أثبتت قـدرة الحركـة                   

االتفاقـات التـي    " احترام"على الصمود السياسي ورفض التنازل عن ثوابت الحركة، موضحا أن صيغة            
ع اتفاقات أوسلو على أساس سياسي، بدليل أن وثيقة         وردت في اتفاق مكة ال تعني أن حماس قد تعاطت م          

أكـد حمـدان أن خيـار حمـاس         و. الوفاق الوطني وضعت هدفا سياسيا واضحا يتجاوز صيغة أوسلو        
تمت فـي   " شاليط"اإلستراتيجي في المقاومة ال يزال قائما، ودليل ذلك أن عملية أسر الجندي اإلسرائيلي              

 :  وفيما يلي نص الحوار .لوفاق الوطنياليوم التالي مباشرة لتوقيع وثيقة ا
بعد تجربة عام في السلطة، أال ترى أن خسائر حماس بشكل عام كانت أكبر من الفوائد المترتبة على                  * 

  .خوضها غمار تلك التجربة؟
ابتداء البد أن نحدد ما المقصود بالخسائر، إذا كان المقصود هو تأثر شعبية حماس فأنا أعتقد أنها لـم                    -
ربما أثبتت تجربة العام أن حركة حماس قادرة على الصمود السياسي ورفض التنازل عـن               . ثر كثيرا تتأ

الثوابت الوطنية والحقوق الفلسطينية رغم كل أشكال الحصار والضغط التي مورست عليها، وهذا بحـد               
ـ    اجـه  وحدها وإنما مكسب وطني فلسطيني؛ ألن هناك قـوة فلـسطينية تو           " حماس"ذاته مكسب، ليس ل

أما إذا كان المقصود بالخسائر وجـود        .الضغوط وال تقدم التنازالت على حساب المصالح الوطنية العليا        
حصار أدى إلى شلل في العجلة االقتصادية الفلسطينية، فال شك أن هذه خسارة حقيقية، لكنها كانت فـي                  

وهنا أشير إلى أن    . ق التسوية كل األحوال واقعة بسبب تبعية االقتصاد الفلسطيني لالحتالل كما نص اتفا          
الحكومة السابقة استلمت الخزينة الفلسطينية وهي تحمل عبء دين مقداره مليار وسبعمائة مليون دوالر،              
وهذا بحد ذاته مؤشر على أن هذا االقتصاد لم يكن اقتصادا بمعنى الكلمة، وإنما كان عملية تسيير مـالي                   

وفي  .كا اقتصاديا يساهم في دفع عملية السالم إلى األمام        وصرف أموال، من أجل أن يبدو أن هناك حرا        
تقييم الخسائر ربما يرى البعض ثغرات في أداء الحركة على مستوى الحكومة وعلى مستوى المجلـس                

، التشريعي، هذا صحيح، لكن هذه الثغرات نحن معنيون بمعالجتها وتجاوز الخلل خالل المرحلة القادمـة              
بة بشكل عام، فأعتقد أن التجربة حققت إنجازا مهمـا يمكـن أن يكـون هـو                 وإذا أردت أن أقّيم التجر    

المحصلة، وهو أن حركة حماس نجحت في تثبيت مبدأ الشراكة الديمقراطية وتداول السلطة في الواقـع                
  .الفلسطيني بعد أن كان خاضعا لتفّرد قيادة واحدة في السلطة على مدى أكثر من أربعة عقود

سباب النزاع مع حركة فتح، أال ترى في انغماس حركة حماس بالـدم الفلـسطيني               بغض النظر عن أ   * 
  .خسارة لمشروعها المقاوم؟

نحن أكدنا أن الدم الفلسطيني خط أحمر بالنسبة لنا،         . يصعب القول بانغماس حماس في الدم الفلسطيني       -
لتجرؤ دفع ليس حركة    وهذا ا . والذي حصل أن هذا السقف جّرأ البعض على سفك دم حماس ومجاهديها           

حماس، وإنما وزير الداخلية ألن يبذل جهده لفرض األمن والنظام ومنع هذه المجموعات المشبوهة التي               
عملت وفق مخطط قاده األمريكي إيليوت إبراهام والجنرال ديتون، من أجل تـصفية كـوادر ورمـوز                 

ة أن تأخذ على يد هذه المجموعـة؛ ألن         وحاولت القوة التنفيذية بإمرة وزير الداخلي     . المقاومة في فلسطين  
مهمة وزارة الداخلية هي حماية األمن الفلسطيني؛ وهو ما أدى إلى سقوط بعض أفراد هذه المجموعـات                 

  .قتلى وجرحى، فيما ظهر وكأن هناك مواجهة فلسطينية فلسطينية
أال يعـّد   . المقـاوم وماذا عن تغليب حركة حماس اهتمامها وتركيزها على الشأن السياسي دون العمل             * 

   .المقاومة؟" حماس"هذا خسارة لحركة 
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ال يمكن القول أن هذا خسارة، هناك واقع فلسطيني يجب أن نعالجه من جميع جوانبه؛ ففـي الوقـت                    -
الذي كانت فيه حماس تركز جهدها على تحقيق التغيير السياسي المطلوب، وأعني االنتقال من مرحلـة                

ثم جـرى   . الحقيقة، كان العمل المقاوم يمارس دوره حيثما اقتضت الضرورة        التفرد إلى مرحلة الشراكة     
تفاهم فلسطيني على التهدئة بشكل عام، وهي تهدئة عكست نفسها على العمل المقـاوم ولـيس مجـرد                  

على أي حال، أعتقد أن انخراط حماس في العمل السياسي يـوفر فرصـا               .الدخول في العملية السياسية   
  .اوم، سواء في حمايته أو دفع برنامجه قدما إلى األمامإضافية للعمل المق

لطالما صّبت مواقف حماس في السابق في اتجاه التحشيد ضد اتفاق أوسلو باعتباره حراما شرعا، لكن                * 
الحركة ووفقا التفاق مكة تقول باحترام االتفاقات، أي تحترم الحركة ما هو حرام شرعا، هل هذا تناقض                 

 .ماتي جديد في خطابها السياسي؟جاأم أنه تطور بر
واقع  هناك. االتفاق تحدث عن االحترام، واالحترام محدد في دائرة تسيير الشئون الفلسطينية اليومية            - 

هو أن االحتالل قائم، ويسيطر على حركة الناس اليومية بين المدن والقرى، وعلى شـئونهم الخدماتيـة                 
 هذا االحتالل على مدى أربعة عقود، وهذا ال يعنـي إقـرارا             والفلسطينيون تعاملوا مع واقع   . والمعيشية

هذا هو الذي تحدث عنه اتفاق مكة، وهذا لـيس          ... باالحتالل، إنما تتعامل معه من أجل أن تستمر الحياة        
جديدا؛ فالحكومة السابقة منذ تشكيلها قررت أن يتعامل وزراؤها مع نظرائهم من جانب االحـتالل مـن                 

أقول إننا لم نتعاط مع اتفاق أوسلو على أسـاس سياسـي،    . اليومية للشعب الفلسطينيأجل تسيير الحياة 
بدليل أن وثيقة الوفاق الوطني وضعت هدفا سياسيا واضحا يتجاوز أوسلو، وهو دولة فلـسطينية علـى                 

، بما في ذلك القدس وتفكيـك المـستوطنات وعـودة الالجئـين        1967 يونيو   /حدود الرابع من حزيران   
والمسألة األخرى أننا عندما نتحدث عن اتفاقيات، فال نقـول إنـه حـرام أو                .نيين إلى أراضيهم  الفلسطي

حالل، هناك مصالح سياسية مرسلة نأخذها في سياقها الشرعي، بمعنى أن التنازل عن الحقوق ال يجوز                
مام، فال حرج في    شرعا، أما إن كان هناك اتفاقية من شأنها أن تدفع مشروعنا وتحقق أهدافنا قدما إلى األ               

أما اتفاق وثيقة الوفاق الوطني، فعـالوة       . وقد نص اتفاق أوسلو على تنازالت، وقلنا إنها مرفوضة        . ذلك
  .على أنه يرفع السقف الفلسطيني إال أنه أيضا يثبت الحقوق الفلسطينية

 عـن صـيغة     التي نص عليها اتفاق مكة، أال ترى أنها عمليـا ال تختلـف            " احترام االتفاقيات "صيغة  * 
، وأنها ليست أكثر من محاولة من جانبكم، لإليحاء بأنكم لـم تـدفعوا ثمنـا مقابـل                  "االلتزام باالتفاقيات "

   .الحصول على الشرعية العربية؟
أوال، هذا االتفاق كان الهدف منه حقن الدم الفلسطيني وتحقيق مبدأ الشراكة الفلسطينية أكثر مـن أي                  -

؛ ولذلك فكثيرة هي األطراف التـي كانـت         "التزام"ليست هي كلمة    " احترام"وأعتقد أن كلمة    . هدف آخر 
تعني أننا  " احترام"وأنا قلت إن كلمة     ". احترام"تصر على أن نلتزم ما زالت تسجل اعتراضها على كلمة           

   .ننفذ ما يخدم المصلحة الفلسطينية العليا
ل إنضاج قبولها كطرف فلسطيني فاعل      يرى البعض أن هناك أثمانا نظرية وعملية قدمتها حماس مقاب         * 

  .في النظام السياسي الفلسطيني، ما تعليقكم؟
حركة حماس فرضت وجودهـا فـي النظـام         . أعتقد أننا لم نقدم أثمانا بالمعنى الذي يتخيله الكثيرون         -

ندوق السياسي الفلسطيني بشكل مباشر ابتداء من العمل المقاوم ثم من خالل الدعم الشعبي وصوالً إلى ص               
والذي حصل أننا خضنا عاما مـن       . من المجلس التشريعي  %  60االقتراع الذي أعطى الحركة حوالي      

الصمود من أجل أن نثبت هذه النتيجة ونحقق قاعدة مهمة في الواقع الفلسطيني، أن ال تفرد في الـسلطة                   
   .طينيوالقرار وإنما حالة من التداول، نأمل أن تكون بداية عهد جديد في العمل الفلس

.. ال شّك أن قيادة حركة حماس بعد مرور عام على وصولها للسلطة أجرت مراجعة فكرية وسياسـية                * 
 .فهل طرأت أي تعديالت على ثوابتكم، كالتعامل مع إسرائيل أو ما شابه ذلك؟
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 التي  الثوابت ال تراجع، بل التجربة والخطاب السياسي واألدوات واآلليات، بناء على القواعد األساسية             -
  .تنطلق منها

  .لكنك في محطة معينة قد تجد أن هذه الثوابت التي لطالما رفعتها غير قابلة للتحقيق؟* 
نحن قمنا بمراجعة لألداء خالل العام الماضي وسجلنا جملة من النقاط السلبية وجملـة مـن النقـاط                   -

لكني أعتقد أن الثابت الـذي ننطلـق        .اإليجابية أكثر، ونجتهد في معالجة ما كنا نظن أنه سلبي في األداء           
منه هو أن السلوك السياسي يجب أن يخضع لمصالح الشعب الفلسطيني بعيدا عـن المـصالح الفئويـة                  
والحزبية وأن التنازل أمام االحتالل مرفوض بشكل نهائي، فيما أن التنازل الداخلي مـن أجـل التفـاهم                  

  .لكنه مكسب إستراتيجيالداخلي هو على المدى البعيد وإن بدا أنه تنازل، 
   .ما هي أبرز الوجوه السلبية التي سّجلتموها في أدائكم السياسي؟* 
ال يمكن القول إن هـذا الخلـل        . كان هناك إشكاالت في األداء التقني في بعض الوزارات وفي عملها           -

ـ      مطاف هنـاك   ؛ فهناك عوامل أخرى لعبت دورا، لكن في نهاية ال         "حماس"ناتج فقط عن السلوك الذاتي ل
   .وآمل أن تظهر نتائج هذه المراجعة في المرحلة القادمة بشكل إيجابي. خلل وقع ويجب تسويته

وجود حماس في السلطة، ونتيجة للسرعة الفائقة للمتغيرات، فرض عليها اإلجابـة علـى تـساؤالت                * 
كة لمستقبل الصراع   لطالما سعت إلى تجنب اإلجابة عليها في السابق، وخاصة تلك المتعلقة بتصور الحر            

أال ترى أن هذا التوسع السياسي والفكري لم يراع التوسـع           . الخ... والموقف من إسرائيل والعالقة معها    
األفقي والتربوي والتعبوي في قواعد حماس، وأوجد هذا صعوبة في تفهم تلك القواعد لقرارات ومواقف               

  .القيادة؟
ضيقة األفق بحيث ينتج عن الدور الذي تلعبـه الحركـة           أعتقد أن تعبئة حركة حماس الفكرية لم تكن          -

عندما كنا نتحدث عن االحتالل كنا نتحدث عن إنهاء االحتالل، وأن تحرير أرض فلسطين              . أزمة داخلية 
وعندما كنا ننتقد برنامج النقاط العشر الفلسطيني كنـا          .يجب أن يتم كامال، وهذا ما زلنا نتحدث عنه اآلن         

سياسية مرحلية وإن هناك تحريرا مرحليا بالمقابل، كنا نرفض التنـازل المرحلـي             نقول إن هناك عملية     
كنا نقول إن حق العودة يجب أن يتحقق لالجئين الفلسطينيين ونجحنا            .وإنما كنا نتمسك بالتحرير المرحلي    

ـ                    ف في أن نثبت هذا الحق في اتفاق وثيقة الوفاق الوطني وفي اتفاق مكة، رغم أن البعض ذهب إلى جني
وبالتالي، فإن أداءنا السياسي رغم الكثير من المتغيرات كان منسجما مع البعـد              .ليتنازلوا عن حق العودة   

الفكري واألفقي والسياسي الداخلي والتعبوي الذي كانت تمارسه الحركة في مرحلة من المراحل حتـى                
صهيوني كان في مرحلة من     صحيح أن السؤال المتعلق بمستقبل الكيان ال       .قبل أن تكون جزءا من السلطة     

المراحل ليس عليه إجابة، لكن بالمعنى السياسي أعتقد أننا كنا نقدم إجابة ونقول إن نهاية المطاف يجـب                  
وما زال هذا األمر قائما عندما نؤكد أن هناك هدفا وطنيا فلـسطينيا      . أن تكون تحرير األرض الفلسطينية    

 بكل التفاصيل التي أشرت إليها قبل قليل،        يونيو/ من حزيران هو إقامة الدولة الفلسطينية في حدود الرابع        
كل هذه المفاهيم كانت موجودة داخل الحركة، وبـرزت          .دون أن يعني ذلك االعتراف بالكيان الصهيوني      

ربمـا يتـساءل    . أكثر بعد انخراطها في العمل السياسي، وقاعدتنا تتفهم هذه الخطوات وتتجاوب معهـا            
لسرعة في القيام بهذه الخطوات مناسبة أم ال، لكن من حيث المبدأ ال يوجد انقسام               البعض فيما إذا كانت ا    

   .داخل الحركة حول هذه المواقف
لكن في بعض األحيان بدا أن هناك خالفات بين قيادات الداخل والخارج، حيث ظهرت قيادات الخارج                * 

  .وكأنها تزايد على الداخل؟
فيما يتعلق ببعض   . المبدئية ليس هناك تباين في مواقف قيادات الحركة       أعتقد أنه في القضايا األساسية و      -

   .القضايا التي تحمل بعدا اجتهاديا قد يحصل بعض التباين في التعبير وليس في روح الموقف
   .وحين يعلن أحد وزراء حماس قبوله بالمبادرة العربية؟* 
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بة في بعض التصريحات لبعض الوزراء أو       ال شك أنه وقعت أخطاء، وهذا كان في سياق تقييم التجر           -
نحن حركـة كبيـرة وال      . النواب أو المسئولين، كانت تتم مراجعتهم فيها في إطار المرجعيات التنظيمية          

ننكر أننا قد نقع في بعض األخطاء، لكن هذا ال يعني أن هناك أزمة في الموقف أو أن من يفعل ذلك إنما                      
كة وتوجهاتها، بدليل أن هذه المواقف التي يعلن عنها سرعان مـا          يفعله عن عمد أو رفضا لقرارات الحر      

يعود أصحابها للتعبير عن موقف الحركة بصيغته المتفق عليها دون أن يترك ذلك أثرا ال في أدائـه وال                   
  .في سلوك الحركة بشكل عام

ء داخـل   لكن أال يخشى إذا استمرت هذه األوضاع من حدوث انشقاقات داخل صفوف المقاومة، سوا             * 
  .حماس نفسها أو بين حماس وفصائل المقاومة األخرى، ال سيما الجهاد اإلسالمي؟

في المعدل العام فإن هذه األخطاء نادرة الحدوث، وتظهيرها يحتاج إلى كثير من الجهد والتركيز حتى                 -
لحركـة وال   إن السياق السياسي اإلستراتيجي العام متفق عليه داخـل ا         . تبدو أن هناك أزمة داخل حماس     

تباين حوله، إنما تحدث بعض اإلشكاالت في معالجة بعض المستجدات، لكن هناك مؤسسة قادرة علـى                
أما حصول تباين بيننا وبين اإلخوة في حركة الجهاد، فنحن كنا واضـحين              .اتخاذ القرار وتصويب الخلل   

مر وأبلغناهم بقرار المـشاركة،     من البداية عندما قررنا المشاركة في االنتخابات، تحدثنا معهم ودرسنا األ          
هو أكبر ممـا يتعلـق بتـشكيل        " الجهاد"وأعتقد أن ما بيننا وبين اإلخوة في        . وهم أبلغونا قرار المقاطعة   

  .الحكومة بقدر ما يتعلق بتحرير فلسطين، وهذا األمر ثابت لدى كال الطرفين
 فتح في السابق في اإلقصاء الوظيفي       اندفعتم في حماس منذ توليكم السلطة، وربما نتيجة إلمعان حركة         * 

.. لكوادركم، في سباق محموم لتوظيف المناصرين وحتى الكوادر المتقدمة لديكم داخل مؤسسات السلطة            
أال ترى أن ذلك يمثل تحديا كبيرا، سواء على صعيد البناء التنظيمي للحركة، أو على صعيد اسـتقاللية                  

  .د عن إفرازات ومراكز السلطة والتزاماتها العديدة؟الحركة وكوادرها التي ربما تتطلب االبتعا
هناك مراكز قيادية في السلطة، إذا عمل شخص ما في أحدها فيجـب أن يغـادر                . نحن كنا واضحين   -

وهذا ما حدث فعال، فقد ترك الوزراء والنواب مواقعهم القيادية في الحركـة             . موقعه القيادي في الحركة   
  .يادات أخرىوجرى ملء الشواغر الحركية بق

  .ة في مؤسسات السلطة؟كإلى أي حد تورطت حماس في لعبة توظيف المؤيدين للحر* 
 شخص حسبوا   160.000من الظلم أن تسأل حماس هذا السؤال؛ ألن هناك كادرا وظيفيا فيه أكثر من                -

. آخرين 160.000بمجملهم على حركة بعينها، وحماس ليست معنّية أن تضيف إلى هذا الكادر الوظيفي              
حماس لم تتورط في هذه المسألة وهي قدمت مشروعا عنوانه أن التعيين الوظيفي يجب أن يقـوم علـى                   

ورغم أننا لم نوظف أحدا لكننا حافظنا على قواعـدنا الـشعبية،            . الكفاءة ال على قاعدة االلتزام التنظيمي     
  .نوا يملكون القدرة والكفاءةوبالطبع هذا ال يعني أن نحرم مؤيدينا من الفرص إن تيسرت لهم وإذا كا

  لكن هذه فرصتكم لسحب عناصر الفساد التي تعلنون أنها وظفت بناء على المحسوبيات الحزبية؟* 
لقد جرت مراجعات في كثير من المؤسسات والوزارات لكفاءة العاملين ال سيما في المواقع المتقدمـة                 -

. بمعزل عـن خلفيـات هـذا الموظـف أو ذاك          وجرى إعفاء البعض واستبدال بهم من هو أكثر كفاءة          
وأستطيع القول إن هذا تحقق بشكل نسبي؛ ألننا نتحدث عن تجربة عام تخلله كثير من اإلشكاالت، وآمل                 

 .أن نتمكن في المرحلة القادمة من أن ننجح في تحقيق قفزات في هذا الجانب
 والتخريجات اللغوية الذكية التـي      ربما نجحتم نسبيا في التصدي للضغوط الدولية، من خالل المرونة         * 

قمتم بها، لكنكم ما زلتم عاجزين حتى اآلن عن تقديم إجابة واضحة عن كيفيـة الجمـع بـين الـسلطة                     
 ؟ والمقاومة

هناك إرادة الستمرار المقاومة واستمرار األداء السياسي بما يخدم الشعب الفلسطيني، أما عن كيفيـة                -
يمكن للرأي العام أن يرى النتيجة، إن هذه الحكومـة تواصـل            . شفهاالجمع بين الخطين فال يمكن أن نك      

هذا هو أحد مظاهر الجمع بـين الحكومـة          .أعمالها، وفي الوقت نفسه هي تحمي المقاومة، وهذا حصل        
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لكن قاعدة هذا الجمع أننا نرى في الحكومة إدارة للشأن الفلسطيني           . وبين المقاومة، وليس المظهر الوحيد    
شعبنا من أجل االستمرار في المقاومة، فيما المقاومة هي الوسيلة اإلسـتراتيجية لتحريـر            لتعزيز صمود   

  .فلسطين
المرونة التي قدمتها حماس على الصعد السياسية لم تقابل حتى اآلن بتفهم دولي، وهذا يعطي انطباعا                * 

  .بأنكم ضحيتم بورقة المقاومة ولم تكسبوا ورقة اللعبة السياسية؟
التي أبديناها كانت من أجل التفاهم الفلسطيني الداخلي وجمع الشمل ال من أجـل االعتـراف                المرونة   -

الدولي، وهذا ال يعني أننا ال نريد اعترافا دوليا، لكننا لسنا مستعدين لتقديم أثمان في الثوابت والحقوق من                 
بت ألننـا نـدرك أن أّي       نحن لم نقّدم أي تنازالت في الثوا      . أجل الحصول على ما يمكن تسميته بالفتات      

 24وأنا أذكّر أن وثيقة الوفاق الـوطني وقعـت فـي            . تنازل في الثوابت يعني تنازالً في مطالب أخرى       
 وعملية أسر الجندي اإلسرائيلي تمت في اليوم التالي، بمعنى أننا قلنـا للعـالم إن                2006 حزيران/ يونيو

  .قاومةهذه الوثيقة هي تنظيم داخلي وليست تنازالً عن حق الم
   يرى بعض المراقبين أن هوية حركة حماس اآلن هي سياسية، ولم تعد حركة مقاومة؟* 
 نفذت فقط أربع عمليات، وكان عندها أكثر من ألف معتقل في سـجون              1994حركة حماس منذ عام      -

هل يمكن القول إن حركة حماس تخلـت عـن خيـار            . السلطة وألفين من األسرى في سجون االحتالل      
كم : وأنا أسأل . مة؟ البعض يحاول أن يقيس عمل المقاومة فقط بعدد العمليات التي تنفذها الحركات            المقاو

 إن الـذين    ...والمسألة الثانيـة   .عدد العمليات التي نفذتها الحركات التي لم تشارك في العملية السياسية؟          
ياسي إنمـا يقيـسون     يحاولون القول إن حركة حماس تركت خيار المقاومة وانشغلت في الموضوع الس           

تجربة حماس على تجربة حركة فتح التي أعلنت صراحة أنها تتخلى عن المقاومة وحّل البنية العسكرية                
أما حركة حماس فهـي ال      . التابعة لها وطلبت من جنودها أن يضعوا الورود في فّوهات بنادق الصهاينة           

ستراتيجي في المقاومة ال يزال قائما، أمـا        ، وخيارها اإل  )كتائب القسام (تزال تحافظ على بنيتها العسكرية      
طبيعة هذا األداء وتوقيته فهو منوط بحسابات ال عالقة لها بتنازالت سياسية، بقدر ما لها عالقة بـإدارة                  

   .الصراع مع االحتالل
ألم تفض بكم تجربة السلطة إلى االنجرار والتورط في سياسة المحاور اإلقليمية، في حين أن سياستكم  *
  . السابق كانت تقوم على عكس ذلك تماما؟في
الذين يخضعون لمحاور وتنقلوا    . نحن حركة تصنع قرارها بنفسها    . نحن لسنا متورطين في أّي محور      -

تجربة العام الذي مضى وتجربة     . بين المحاور بحسب الظروف السياسية يظنون أن حركة حماس مثلهم         
حد، وهي ترى أنه بعد الدور الفلسطيني يـأتي الـدور           اتفاق مكة أكدت أن حركة حماس ليست تابعة أل        

   .العربي ثم اإلسالمي ثم المجتمع الدولي
  لكن الدعم المالي والسياسي والعسكري اإليراني كان واضحا لحركة حماس؟* 
هناك دول أخرى تقّدم دعما لحركة حماس، لكنها ال تفضل اإلعالن عنه، ليتفضلوا ويعلنوا عن هـذا                  -

 يدرك الجميع أن قاعدة حركة حماس هي أن تتلقى الدعم من أجل القـضية الفلـسطينية وال                  الدعم حتى 
  .يمكن أن تربط قرارها بقرار أّي طرف إقليمي مهما كان دعمه

أال ترى بشكل عام أن وضع حماس خارج السلطة كان أقوى من وضعها داخل السلطة، رغـم أنكـم                   * 
 .     على الشرعية التمثيلية بدعوى حماية مشروع المقاومة؟أردتم بالمشاركة في االنتخابات الحصول 

أعتقد أن حركة حماس هي اليوم أقوى مما كانت عليه قبل عام، وأن شرعية المقاومة التي كانت بفعل                   -
الدعم الشعبي ازدادت قوة من خالل شرعية صندوق االقتراع، وشرعية المقاومة التي تحققت من خـالل   

وأعتقـد   . هذه الشرعية اليوم هي محل ثقة الشعب الفلسطيني أكثر من ذي قبل            تحرير جزء من األرض،   
أن أهم ما حققناه خالل عام أننا أكدنا أن عصر التفرد في القرار الفلسطيني قد انتهى ومهمتنا أن نكـرس             
الشراكة في صياغة هذا القرار، ليس الشراكة الثنائية بين فتح وحماس، إنمـا الـشراكة لكـل القـوى                   
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. لسطينية التي تسمح بالمشاركة بالقرارات، ال سيما تلك التي تمس مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله             الف
 .وهذا اإلنجاز يثبت أن حركة حماس شكّلت إضافة نوعية ولم تكن مجرد حالة طارئة

  24/3/2007اسالم اون الين 
  

 مبادلة السالم المنفرد بالسالم الشامل .81
  نقوال ناصر

لعربية تصاعدت الضغوط الدولية النتزاع تنازالت تقود إلى تعديالت فـي مبـادرة             عشية قمة الرياض ا   
السالم العربية تفرغها من محتواها، وتفقدها قوة الدفع الكامنة في اإلجمـاع العربـي وشـبه اإلجمـاع                  

خريطـة  " األمريكية المتمثلة في إجهاضـها كبـديل ل        -"اإلسرائيلية"الفلسطيني عليها، ما يحقق األهداف      
 أو تحويلها إلى نسخة عربية مكملة لها، وال يبدو في جعبة القادة العرب لموازنة هذه الـضغوط                  "لطريقا

 بالسالم الجماعي والشامل الـذي      "إسرائيل"سوى اللجوء إلى مبادلة معاهدات السالم المنفردة الموقعة مع          
 .يقترحونه في مبادرتهم

خلل الساحق في مـوازين القـوى لمـصلحة         في ضوء عدم وجود خيار عسكري رسمي عربي نتيجة لل         
 ومواقف حليفهـا    "إسرائيل"، وعدم وجود خيار دبلوماسي في ضوء التطابق الكامل بين مواقف            "إسرائيل"

األمريكي، القوة األعظم األوحد في العالم، واستبعاد خيار حرب الشعب الذي أثبت جدواه في قطاع غزة                
كرامة األردنية التي صادفت ذكراها قبل أيام، في ضوء ذلك          وجنوب لبنان والعراق، وكذلك في معركة ال      

 بـديل لمعاهـدات الـسالم       "خيار استراتيجي "ال يبقى إال استثمار اإلجماع العربي على السالم الشامل ك         
  ."إسرائيل"المنفردة التي وقعتها مصر واألردن وموريتانيا ومنظمة التحرير الفلسطينية مع 

 ال تريد تسوية شاملة وال مفاوضـات  "إسرائيل"التجربة التاريخية تجزم بأن  فكل الدالئل الراهنة ودروس     
جماعية، كما أنها ال تريد للدول العربية التي وقعت معها معاهدات سالم أن تعمل من أجل الـسالم، إال                   
بشروطها، وأن يقتصر دور هذه الدول على أن تكون وسيطاً ضاغطاً على األطراف العربية المرشـحة                

  . للحاق بركب المفاوضات الثنائية الهادفة إلى إبرام اتفاقيات صلح منفردة"يلياإسرائ"
 قد استنفدت كل موارد تفوقها العسكري ونفوذ حليفها االستراتيجي األمريكي لمنع عملية             "إسرائيل"وكانت  

 عبـر   "لةشام"من التحول لتسوية إقليمية      ،1991التسوية السياسية، التي انطلقت جماعية من مدريد عام         
مفاوضات عربية جماعية معها، ونجحت في تحويلها إلى مفاوضات ثنائية على تسويات جزئية كـررت               
مأساة سياسة الخطوة خطوة التي استنها وزير الخارجية األمريكي األسبق هنري كيسنجر، لتوريط مصر              

من تفتيـت وتجزئـة أي      في صلح منفرد مع عدو لم يفكر في العرب يوماً إال بصفتهم عدواً واحداً ال بد                 
  .موقف عسكري أو سياسي موحد له، كشرط ال غنى عنه لالنتصار عليه

وإذا كان من الالواقعية السياسية مطالبة األطراف العربية األربعة بإلغاء معاهداتها مع إسرائيل فإن مـن                
في األقل باستخدام   الواقعية مطالبتها بتجميدها من جانب واحد، أو تعليق العمل بها أو ببعض بنودها، أو               

التهديد بذلك أو ببعضه كسالح سياسي يضغط على إسرائيل للتساوق مـع الـدعوة العربيـة الرسـمية                  
الجماعية للتفاوض على سالم شامل ال ثنائي، وعلى أساس الندية ال على أسـاس اإلمـالءات، وكـذلك                  

لى التساوق مع المبـادرة     يوازن الضغوط األمريكية بخاصة لكي تتوجه نحو الطرف اإلسرائيلي لحثه ع          
العربية، بدالً من مواصلة الضغط على الجانب العربي للتساوق مع اإلمالءات اإلسرائيلية حد االستسالم              

  .لها
 لكـل بنـود     "اإلسرائيلية"ولألردن، ومنظمة التحرير بخاصة، كل المسوغات لذلك في ضوء االنتهاكات           

 1994 عام   "إسرائيل"يادة األردنية بتوقيع معاهدة السالم مع       لقد كان قرار الق   . السالم الموقع معهما تقريبا   
 ودولـي بـأن األردن لـيس      "إسـرائيلي "في جوهره خطوة استراتيجية دفاعية تستهدف انتزاع اعتراف         

فلسطين، ينبني عليه واقع سياسي على األرض يؤجل عمليـا إلـى أمـد بعيـد الخطـر االسـتراتيجي                
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 معدة بانتظار فرصة سانحة لتنفيذ الفكرة التي راودت، وال تزال           "ئيليةإسرا" الكامن في خطط     "اإلسرائيلي"
 استراتيجية تسعى إلى تصفية استراتيجية للقضية الفلسطينية بالترويج لفكـرة أن            "إسرائيلية"تراود قيادات   

يع ، بالرغم من توق   "اإلسرائيلية"األردن هو فلسطين، وهي األطروحة التي اليزال قطاع مهم من القيادات            
معاهدة السالم، يروج لها كسيف مسلط لتهديد النظام في األردن، كلما تحرك األردن لضمان تنفيذ الـشق       

 ودولي مماثل بحق الـشعب العربـي       "إسرائيلي"الثاني من استراتيجيته الدفاعية المتمثل بانتزاع اعتراف        
ـ             ى المقاربـة اإلقليميـة     الفلسطيني في تقرير مصيره فوق أرضه، وهذا، باإلضافة إلى حث األردن عل

، هـو الـسبب الحقيقـي للحملـة         "اإلسـرائيلي " - للصراع العربـي   "شامل"الجماعية للتوصل إلى حل     
 التي أعقبت الخطاب الذي وجهه الملك عبد اهللا الثاني لمجلسي الكونجرس األمريكـي فـي                "اإلسرائيلية"

  .مارس الجاري /السابع من آذار
 ليست ضمانة كافية لألمن األردني،      "اإلسرائيلية" -لمعاهدة األردنية   ويتضح من مفردات هذه الحملة أن ا      

، إيهود أولمرت، األسبوع الماضي بأن النظام فـي األردن مهـدد      "اإلسرائيلي"فقد صرح رئيس الوزراء     
 في حال انسحاب قوات االحتالل األمريكي بشكل متسرع من العراق، قبل أن يـتمكن هـذا                 "االنهيار"ب

وقالـت وسـائل    . رسيخ أقدام نظام في بغداد يرثه في حماية المصالح األمريكية اإلقليمية          االحتالل من ت  
 اسـتغرق إعـداده     "اإلسرائيلية" إن تصريح أولمرت استند إلى تقرير لالستخبارات         "اإلسرائيلية"اإلعالم  

سنتين خلص أيضا إلى ادعاء أن األردن في تحالف سري مع رئيس المكتب الـسياسي لحمـاس خالـد                   
مشعل، وأن األردن ال سوريا هو الراعي لحماس، ألن األردن يساهم مع بريطانيا وكندا في تنظيم قـوة                  

 جهزته إيـران ليكـون      "جيشا" فلسطينية أصبحت حماس تشارك في قيادتها، وهي التي تملك           "عسكرية"
 دايتون المبعـوث    أقوى وأكبر من القوات التي تقودها منظمة التحرير الفلسطينية، كما أفاد الجنرال كيث            

  !مارس الجاري/  آذار 20بوش في تقريره للكونغرس يوم . الخاص للرئيس األمريكي جورج دبليو
 يتعارض مع معاهدة السالم الموقعة بين الطرفين، وهي معاهدة يلتزم           "اإلسرائيلي"إن استمرار التحريض    

اكم والمحكوم عليه، لكـن المراوغـة       األردن ببنودها كاملة التزاماً ال يزال يوسع فجوة الخالف بين الح          
 في االلتزام بالعديد من بنودها ما زال يزود المعارضة الشعبية لها بالمزيد من المـسوغات                "اإلسرائيلية"

وطبعا لن يبلغ الشطط بأي محلل موضوعي لكي يستنتج بأن المعاهـدة            . المقنعة لتشديد مطالبتها بإلغائها   
 كما سبق أن قال نائب رئـيس        "مقدسة" لهذا التحريض، فهذه المعاهدة       مهددة نتيجة  "إسرائيل"األردنية مع   

  ."اإلسرائيليون" كما يقول القادة "استراتيجي"الوزراء األردني السابق مروان المعشر وهي رصيد 
 لألولوية الفائقة التي تمنحها المعاهدة للدور األردني فـي          "إسرائيل"إضافة إلى التحريض، ما الذي أبقته       

 لغور األردن غربي النهر مع نص المعاهـدة         "ضم األمر الواقع  "لمقدسات المقدسية، وكيف يتفق     رعاية ا 
على عدم ترسيم هذا الجزء من الحدود المشتركة إال بمشاركة السلطة الفلسطينية، وكيف يتفق النص على               

ن ما حوله عمليا إلى      للمواطنين األردنيي  "إسرائيل" العالقات مع سياسة التأشيرات التي ال تمنحها         "تطبيع"
 لتسوية مطالبات األردنيين من أصل فلسطيني مـن         "لجنة المطالبات "تطبيع من جانب واحد، وماذا حل ب      

 المنصوص عليها لبحث قـضية      "اإلسرائيلية"، ثم ماذا حل باللجنة األردنية المصرية الفلسطينية         "إسرائيل"
 "إسـرائيل "اوضات الوضع النهائي التي تـسوف        في مف  "متعدد األطراف "الالجئين الفلسطينيين في إطار     

 بالمعاهـدة   "إسرائيل"بل كيف يتفق التزام      ،1999يوليو  / وترفض الخوض فيها منذ استحقاقها في تموز        
  ! لقضيتهم؟"حل متفق عليه وعادل"مع رفضها مبادرة السالم العربية ألنها تحديدا تنص على 

الفلسطينية مطالبة اآلن بالتنسيق لما هو أكثر من مجـرد          إن األردن ومصر وموريتانيا ومنظمة التحرير       
، إذا كانوا حقا معنيـين بتـسوية     "اإلسرائيلية" لتلبية الشروط    "االستحقاقات الدولية "البحث عن التقاطع مع     

، ففي النهاية كان انفرادهم في التصالح معهـا هـو           "إسرائيل"شاملة تضمن األمن التفاقياتهم المنفردة مع       
 به لرفض التسوية الشاملة، كما كان السبب الرئيـسي فـي حالـة العجـز                "إسرائيل"ذي تتذرع   المثال ال 



  

  

 
 

  

            42 ص                                    672:                                 العدد26/3/2007 اإلثنين: التاريخ

والتشرذم التي يعاني منها الوضع العربي الراهن ألنهم أعطوا األولوية الحترام المعاهدات التي وقعوهـا               
  .على أي عمل عربي مشترك يتعارض معها

 وراعيهـا األمريكـي     "إسـرائيل "ية في السالم لدى     وهذه األطراف األربعة، بسبب ما تتمتع به من صدق        
المهيمن على المنطقة والعالم، يمكنها اآلن التنسيق فيما بينها لكي تستخدم مجتمعـة معاهـداتها كـسالح                 

 إلى التعاطي بجدية مع مبادرة السالم العربية التـي يروجـون لهـا              "إسرائيل"سياسي ودبلوماسي، لدفع    
امل أو الالسالم الشامل، فربما يكمن في ذلك الـشرط المـسبق إلنجـاح              لوضعها أمام خيار السالم الش    

 بالدعم األمريكي أمام طريق مسدود، حيث قـد ال تكتـسب            "اإلسرائيلي"مبادرتهم التي يضعها االستقواء     
الحملة الدبلوماسية التي ستطلقها قمة الرياض أواخر الشهر الجاري أي صدقية دون موقف جاد كهذا، إذ                

  .  دبلوماسي"هجوم" يمكن أن توصف هذه الحملة بأنها عندئذ فقط
  26/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
 حماس وسؤال الداخل: بعد اتفاق مكة .82

 محمد أبو رمان
ثمة أسئلة مشروعة حول التفاعالت والمناظرات داخل حركة حماس في معمعة المخاض الكبير الذي 

مع حركة فتح، الذي اعتبره تيار داخلي تنازالً عن تمر به الحركة اليوم، وبالتحديد بعد اتفاق مكّة 
أيديولوجية الحركة وميثاقها، وتصالحاً مع عناصر وقيادات فتحاوية، كمحمد دحالن، يعتبرها هذا التيار 

 . فاسدة ومعادية للحركة ومتورطة في مخططات ضدها
شارت تقارير أمنية إسرائيلية أحد المخرجات الرئيسة التفاق مكة، كان ما يسمى بالتمرد الداخلي، الذي أ

أنه تم بقيادة يوسف الزهار شقيق وزير الخارجية السابق محمود الزهار، وجمال الجراح قائد القوة 
التنفيذية التابعة لحماس، ونتج عنه تنشيط العمل المسلّح، وقد ترافق ذلك مع قيام كتائب القسام باإلعالن 

باكات بين فتح وحماس، وكلها مؤشرات على وجود عن تبنيها قنص مستوطن يهودي، وتجدد االشت
مصادر داخل حماس لم تنِف وجود إرهاصات لتمرد داخلي، لكنها أكّدت أنّه جرى . داخل الحركة" أزمة"

 . تطويقه والتعامل معه، وإن كانت ذيوله واالختالفات الداخلية ما تزال قائمة
ومكثّفة داخل أطر الحركة للتعريف باتفاق مكة وقد لجأت قيادة الحركة إلى إقامة ورشات عمل متعددة 

، بقدر ما يدفع، بدرجة رئيسة، إلى "ثوابت الحركة"وأبعاده، والتأكيد على أنّه ال يمثل تنازالً وتراجعاً عن 
حماية السلم األهلي الفلسطيني، استناداً إلى فتوى راسخة وثابتة بحرمة دماء المسلمين، وخطورة 

 والفلتان األمني واالقتتال الداخلي، الذي لن يؤدي إلى منتصرين وخاسرين، االستسالم لمنطق الفوضى
وإنما إلى مزيد من المعاناة الفلسطينية وتدهور الحياة اليومية، ودخول الفلسطينيين في نفق جديد أخطر 

 . من المراحل السابقة بأسرها
ة إلى ما قبل العملية السياسية، داخل الجناح العسكري، هنالك تيار يريد العود" الخلخلة"في موازاة 

واستعادة العمل المسلح، أو الدعوة إلى انتفاضة ثالثة، ما يتناسب مع الخط األصيل الذي قامت عليه أفكار 
الحركة وممارساتها السابقة، إالّ أن عقارب الساعة ال تعود إلى الوراء، فقد دخلت حماس في منعطف 

 . ، ال يمكن الرجوع عنهحاسم مختلف تماماً عن المرحلة السابقة
وتشير مصادر داخل الحركة، إلى أّن التيار الداعي للعودة إلى العمل المسلح يقفز على الظروف 
والشروط القاهرة وانسداد اآلفاق التي دفعت بالحركة إلى خوض غمار اللعبة السياسية، بعد االمتناع عنها 

ن استحقاقات مواجهة غير متكافئة عسكرياً ورفضها لسنوات، فقد كان ذلك بمثابة هروب إلى أمام م
وأمنياً، أطاحت برموز حماس السياسية، في سياق ظروف إقليمية حرجة للغاية، أّدت إلى تبني الحركة 
للتهدئة والعمل السياسي إلى حين تتمكن من التقاط أنفاسها، لكن الصدمة الحقيقية كانت في تحقيقها 

 . عقد، لم تكن أبداً قد خططت له، وال أعدت كوادرها للتعامل معهاألغلبية ما ورطها في معترك سياسي م
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لم يعد الفلسطينيون اليوم قادرين على مواجهة الحصار االقتصادي الخانق، ومن يّدعي أّن شعبية حماس 
بل إّن القوة التنفيذية التي قامت بتشكيلها حماس من أفرادها . لم تتأثر بالظروف األخيرة، فهو واهم

ن لها، تمثل اليوم، بحد ذاتها، ثقالً وعبئاً مضافاً على عاتق الحركة، إذ إّن أبناء هذه القوة والمؤيدي
أصبحوا ينظرون لها على أنّها مصدر دخل شهري، ويحاول من هم خارجها الدخول إليها، بحثاً عن منفذ 

دورها جناحاً داخل اقتصادي من الوضع المترهل من ناحية، وأصبحت هذه القوة، من ناحية ثانية، تمثل ب
الحركة له مواقفه ومالحظاته، ما يصّعب عملية صنع القرار، وتعبئة المجموع العام بالقرار السياسي 

 . النهائي الذي تتخذه قيادة الحركة بعد المشاورات
على الجهة المقابلة، هنالك تيار حماسي آخر يدفع باتجاه أكثر براغماتية وواقعية في خطاب الحركة 

أحمد يوسف، مستشار هنية السياسي، هو من رموز هذا التيار، الذي تعّرض النتقادات . تها، ودوممارسا
من داخل الحركة والمؤيدين لها، بعض المصادر من داخل الحركة تؤكد أن يوسف أمضى فترة طويلة 

 دوائر من الدراسة خارج فلسطين، وهو وإن كان في منصب رفيع في الحكومة الفلسطينية، إالّ أنه خارج
 . صنع القرار الحقيقية

، وهي الوثيقة التي أكّد يوسف أنها "جنيف"أبرز القضايا التي أثارت نقاشاً داخل الحركة، ما سمي بوثيقة 
ليست له، وإنما اقتراح أوروبي، بينما تشير معلومات وتقارير أخرى أنها من مقترحاته، بخاصة أنه 

روبا، وفي مقدمة ذلك اقتراح الهدنة لمدة عشر سنوات، بحيث تولّى عملية تسويق كثير من أفكارها في أو
تستثمر الحركة هذه الفترة، كما يذكر يوسف، في تأهيل كوادرها لتقبل التحوالت الفكرية والسياسية 

وعاد يوسف بعد اتفاق مكة ليصّرح، أّن الفكر الذي تتبناه حماس قد يشهد تحوالت . الجذرية في مسارها
 . ترة القادمةأيديولوجية في الف

على الصعيد الرسمي، ما تزال هنالك حالة من الرمادية والغموض في مواقف الحركة فكرياً وسياسياً، 
ومحاولة للتالعب بالمصطلحات والكلمات، كحديث خالد مشعل أّن إسرائيل دولة أمر واقع، وموافقة 

عبير يرى بعض المحللين األميركيين قرارات القمم العربية، هذا الت" احترام"الحكومة في اتفاق مكة على 
والصهاينة، كروبرت ساتلوف، أنه منح حماس فرصة ذهبية للهروب من استحقاق االلتزام بالمبادرة 

 . العربية رسمياً ووفر غطاء عربياً لها، ما يمثل تناقضاً صريحاً مع الموقف األميركي
ة تؤكد على أنها تزحزحت كثيراً عن في المقابل، فإّن مجموع التصريحات والمواقف األخيرة للحرك

" الالموقف"ميثاقها التأسيسي، لكنها لم تستقر بعد على مواقف جديدة، فهي حالياً أقرب إلى حالة 
 . إستراتيجيا

يبقى أّن المتغير الرئيس الذي يحكم االتجاه اإلستراتيجي، الذي ستتبناه الحركة، هو الظروف السياسية 
اق مكة وانفتحت آفاق العمل السياسي ورفع الحصار وتحسنت الظروف المحيطة، في حال استمر اتف

االقتصادية، فإن التيار البراغماتي الواقعي سيكون األقوى، أما إذا انتكست العالقة مع فتح وبقي الحصار 
 . وتطورت األمور باتجاه أكثر سوءاً، فإّن الخط األيديولوجي القديم سيكون األقوى

 اآلفاق المستقبلية للحركة، فإن ما هو واضح، إلى اآلن، أنّها تقف على مفترق إذا كان هنالك غموض في
طرق حقيقي، وأن أي خيار من الخيارات المطروحة أمامها كلفته عالية، وقد تكون له تداعيات كبيرة 

  . على بنيتها الداخلية وقدرتها على التماسك
  25/3/2007مجلة العصر 

 
  محطات أساسية: بيةالقضية الفلسطينية والقمم العر .83

  أحمد سعيد نوفل
تأتي أهمية مؤتمر القمة العربي الذي ينعقد في الرياض من انه قد يكون بمثابة المحطة الرئيسية التي قد                  

وعلى الرغم من انعقاد مؤتمرات القمم العربية فـي مـدن           . تنطلق منها عربة التسوية للقضية الفلسطينية     
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د القمم العربية تحت رعاية الجامعة العربية، إال أن هناك مؤتمرات           وعواصم عربية مختلفة منذ بدء انعقا     
ويـأتي  . مصيرية عقدت خالل الخمسين سنة الماضية ما زالت نتائجها ظاهرة للعيان حتى هذا الوقـت              

مؤتمر قمة الرياض تحت هذا التصنيف، الحتمال بعث مبادرة السالم العربية التي سبق أن وافق عليهـا                 
، والتوجه العربي والدولي لحل القضية الفلسطينية، بعد تـشكيل حكومـة            2002 عام   مؤتمر قمة بيروت  

  ".فتح"و " حماس"الوحدة الوطنية الفلسطينية، واتفاق مكة بين حركتي 
وال شك أن الدول العربية تعيش عشية انعقاد مؤتمر القمة العربية في الرياض، وسط تحـديات كثيـرة                  

وتتمثل تلك التحديات في محاوالت القـوى الغربيـة         . هويتها القومية وأخطار تهدد وجودها ومستقبلها و    
فرض مشاريعها الهادفة إلى ترسيخ التبعية والتخلف والتجزئة واالحتالل على األقطار العربية، في ظـل               
نظام عربي رسمي ضعيف غير قادر على التصدي لتلك التحديات، وعاجز عن اتخـاذ موقـف موحـد                  

ئيل أكثر المستفيدين من حال التشرذم والتجزئة في العالم العربي ومـن انهيـار              وتعتبر إسرا . لمواجهتها
النظام العربي المشترك، لكونها تشكل التحدي الرئيسي لألمة العربية، ومؤشرا واضحا علـى اسـتمرار               

  .سياسة التجزئة المفروضة عليها
لفلسطينية كقضية مركزية فـي      اإلسرائيلي الطويلة، وألهمية القضية ا     -وخالل سنوات الصراع العربي     

 ولو ظاهريا   -الوجدان العربي، فقد حرصت بعض األنظمة العربية على أخذ شرعيتها من خالل العمل              
وكثيرا ما  .  ضد إسرائيل، كما حصل النظام العربي الرسمي على شعبيته من خالل مقاومته إلسرائيل             -

ها، بسبب مواقـف تلـك األنظمـة مـن          كانت الشعوب العربية تقوم بمظاهرات واحتجاجات ضد أنظمت       
وكان العمل ضد إسرائيل هو شهادة حسن السلوك الوطني لألنظمة من شعوبها، حتى لو كـان                . إسرائيل

وعلى الرغم من تراجع االهتمام الرسمي العربي بالقضية الفلسطينية،         . هذا التأييد مصطنعا وغير حقيقي    
ة المركزية في الوطن العربي، ليس ألسباب عاطفيـة،         في السنوات األخيرة، إال أن فلسطين تبقى القضي       

بحكم تعرض الشعب العربي الفلسطيني للعدوان الصهيوني منذ ما يزيد على مائة عـام، بـل ألن هـذا                   
  .العدوان موجه في األساس ضد الدول العربية واستقرارها وأمنها

ماري يشبه مـا عرفنـاه فـي        وأصبحت الدول العربية تحيا حاليا مرحلة من مراحل غزو واحتالل استع          
فلسطين محتلة والعراق احتل والسودان يراد لـه أن         . نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين      

يتفكك، والخليج العربي مليء بالقواعد العسكرية األميركية والبريطانية، واإلرادة الوطنية مسيطر عليهـا             
المباشر أو بالضغوط االقتصادية الفعالة، أو بتغلغل القوى        بما يشل فاعليتها، ومحاصرة بالتهديد العسكري       

األجنبية في اإلرادة السياسية العربية ذاتها، خصوصاً أن الوطن العربي يقع في وسط بيئة دوليـة يتـأثر            
  .ويؤثر بها، أكثر من مناطق أخرى في العالم، مما يجعله عرضة دائمة للتداخالت الدولية

نية في زيادة اإلدراك والوعي القومي عند المـواطنين العـرب، وجعلـتهم             ولقد ساهمت القضية الفلسطي   
يؤمنون بأن معظم المشاكل التي يعانون منها هي بسبب وجود الكيان الصهيوني الدخيل في قلب الـوطن                 

وإذا كانت القوى االستعمارية قد خلقت إسرائيل في وسط الوطن العربي مـن أجـل تجزئتـه،                 . العربي
ا في المنطقة، فإن القوة اإلمبريالية تصر على التآمر على األمتين العربية واإلسـالمية،              الستمرار هيمنته 

وبسبب أهمية القضية الفلسطينية، فقد كانت      . ألن في ذلك ضمانة لبقاء إسرائيل نفسها، وحماية لمصالحها        
قيـام منظمـة    القاسم المشترك لجميع المؤتمرات العربية وخاصة مؤتمرات القمم العربية، التي دعمـت             

  .التحرير الفلسطينية
ويالحظ من خالل استعراض قرارات مؤتمرات القمة العربية، منذ انعقاد مؤتمر القمة العربي األول في               

، أن النظام العربي الرسمي اهـتم كثيـرا         28/3/2007 حتى مؤتمر قمة الرياض في       13-16/1/1964
اهرة، بدعوة من الرئيس جمال عبـد الناصـر، فـي           فقد انعقد المؤتمر األول في الق     . بالقضية الفلسطينية 

ظروف صعبة كانت تمر بها القضية الفلسطينية واألمة العربية، عند بدء إسرائيل مـشروعها بتحويـل                
مجرى نهر األردن، وإدراك مصر أن العمل العربي الرسمي من خالل الجامعة العربية لم يحقق أهداف                
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لى مستوى الملوك والرؤساء العرب للبحث في كيفية التصدي         العرب، وأنه ال بد من عقد مؤتمر عربي ع        
وال شك أن عبد الناصر أراد إشراك الزعماء العرب في تحمل مسؤولياتهم تجاه الصراع مـع          . إلسرائيل

إسرائيل، إيمانا منه أن الصراع معها ال يتم من خالل التصدي لها بشكل ثنائي، بل ال بد أن يكون عـن                     
 واتخذ الملوك والرؤساء العرب قرارا تاريخيا، بتنظيم الشعب الفلسطيني من           .طريق عمل عربي مشترك   

  .خالل إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، ومساعدته في أداء دوره في تحرير وطنه
وانعقد مؤتمر القمة العربي الرابع، بعد العدوان اإلسرائيلي على الدول العربية، مصر وسورية واألردن،              

. 1/9/1967 - 29/8، في العاصمة الـسودانية الخرطـوم، فـي          1967) يونيو( حزيران   5في حرب   
 اإلسـرائيلي، بـسبب اتخـاذ       -واعتبر من أهم مؤتمرات القمم العربية التي بحثت في الصراع العربي            

ال للـصلح مـع إسـرائيل وال للتفـاوض معهـا وال      (،  "الالءات الثالث "الملوك والرؤساء العرب قرار     
كما أكد على التمسك بحقـوق      . لمطالبة بانسحاب قواتها بالكامل من األراضي العربية      ، وا )لالعتراف بها 

  .الشعب الفلسطيني في وطنه
، في ظروف زيارة    5/11/1978-2وكانت القمة العربية التاسعة، قد انعقدت في بغداد في الفترة ما بين             

 واتخـذ الملـوك والرؤسـاء     .الرئيس المصري أنور السادات للقدس، وبدء مفاوضات سالم مع إسرائيل         
العرب قرارات قومية مهمة عدة، ركزت على قومية الصراع مع إسرائيل، واعتبار قضية فلسطين قضية               
عربية مصيرية وهي جوهر الصراع مع العدو الصهيوني، وأن أبناء هذه األمـة العربيـة وأقطارهـا                 

وان . ت المادية المطلوبة في سبيلها    جميعهم معنيون بها وملزمون بالنضال من أجلها وتقديم كل التضحيا         
المقاومة من أجل استرداد الحقوق العربية في فلسطين واألراضي العربية المحتلة هي مـسؤولية قوميـة             
عامة، وعلى كل العرب المشاركة فيها كل من موقعه وبما يمتلك مـن إمكانيـات عـسكرية وسياسـية                   

ة يتعدى الدول العربية التي احتلت أراضـيها فـي          وأن الصراع بين إسرائيل والدول العربي     . واقتصادية
، إلى األمة العربية بأكملها، لما تشكله إسرائيل من خطر سياسي وعـسكري واقتـصادي               1967حرب  

. وحضاري على األمة العربية جمعاء، وعلى مصالحها القومية والجوهرية وعلى حضارتها ومـصيرها            
المشاركة في هذا الصراع بكل ما لـديها مـن إمكانيـات            وهذا األمر معناه أن على كل األقطار العربية         

  .وقدرات
ويالحظ في القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة العربية، أن القضية الفلسطينية كانت القاسم المشترك              

وأن تأثير  . لجميع المؤتمرات العربية، على أساس أنها ال تخص الطرف الفلسطيني فقط، بل العرب كلهم             
اإلسرائيلي ال يقتصر على الدول العربية التي احتلت أراضيها، وإنما هو صـراع بـين               الصراع العربي   

إسرائيل من جهة والدول العربية كلها من جهة أخرى، وال يجوز تفرد دولة ما بحل من دون موافقة بقية                   
  .الدول

لقمـم  ، محطة مهمة فـي محطـات ا       6/9/1982واعتبر مؤتمر القمة العربية الثالثة عشرة في فاس في          
العربية، وذلك ألنه وافق وألول مرة على مشروع السالم العربي الذي تقدمت به السعودية باسـم ولـي                  
عهدها في ذلك الوقت األمير فهد بن عبدالعزيز، والذي نص على ضرورة انسحاب القوات اإلسـرائيلية                

 فلـسطينية مـستقلة      بما فيها القدس العربية وإقامـة دولـة        1967من جميع األراضي التي احتلتها عام       
  .وعاصمتها القدس

، اثر  3/2002 /28-27وجاء انعقاد مؤتمر القمة العربي الثاني والعشرين في بيروت، في الفترة ما بين              
تصاعد األعمال العسكرية اإلسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني والذي شـهد بالمقابـل تـصاعد               

 وانتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني، واستغلت إسرائيل       االنتفاضة ضد هذه الممارسات التي ازدادت قسوة      
 اثر الهجمات التي تعرضت لهـا الواليـات المتحـدة           2001) سبتمبر( أيلول   11انشغال العالم بأحداث    

وكان أهم مقررات القمة، الموافقة على المبادرة السعودية التي تقدم بها ولي عهـد المملكـة                . األميركية
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 الوقت، األمير عبداهللا بن عبدالعزيز، والخاصة بالتـسوية الـسلمية للـصراع             العربية السعودية في ذلك   
  : اإلسرائيلي وتضمنت المبادئ والنقاط التالية-العربي 

 المبادرة إلى إنشاء عالقات طبيعية مع إسرائيل من قبل الدول العربية، مقابل انسحاب الدولة العبرية                -1
  .1967رابع من حزيران من األراضي العربية المحتلة كافة منذ ال

  . قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس-2
  . السماح بعودة الالجئين الفلسطينيين-3

في االنتخابات التشريعية الفلسطينية وتشكيلها الحكومـة الفلـسطينية علـى           " حماس"وخيم نجاح حركة    
الثامنة عـشرة التـي انعقـدت فـي         اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب، ومؤتمر القمة العربية         

وبينما أكد الوزراء العرب في ختام اجتماعاتهم في القاهرة، على ضـرورة            . 28/3/2006الخرطوم في   
احترام إرادة الشعب الفلسطيني، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وتجنب إصدار أحكام مسبقة وفـرض               

اصطفاف بعض الدول العربية خلف الرئاسـة       شروط مجحفة للتعامل مع قيادته المنتخبة، ظهرت بوادر         
والرئاسة الفلـسطينية   " حماس"الفلسطينية، بدال من اتخاذها موقفاً حيادياً بين الحكومة الفلسطينية بزعامة           

ولم توجه أمانة جامعة الدول العربية الدعوة الرسمية للحكومة الفلسطينية أو وزير خارجيتها             ". فتح"بقيادة  
  .لعربية، بينما وجهت الدعوة لرئاسة السلطة الفلسطينيةللمشاركة في القمة ا

وبعد اتفاق مكة برعاية السعودية، التي سمحت بتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، أصبح لزاما على               
القمة العربية في الرياض أن تعيد طرح مبادرة السالم العربية التي كان مؤتمر قمة بيروت قـد وافـق                   

 إجراء أي تعديالت عليها، لكي تتبناهـا اللجنـة الرباعيـة لحـل القـضية                عليها، من جديد ومن دون    
والمطلوب من القمة العربيـة     . ويبدو أن االتحاد األوروبي وروسيا ال يعارضان تلك المبادرة        . الفلسطينية

  .خلق آليات للضغط على الواليات المتحدة كي تضغط على إسرائيل لكي توافق عليها
  26/3/2007الحياة 

  
  اد اإلسالمي واالنسجام مع الذاتالجه .84

  ماجد عزام
سألني بعض األصدقاء عن أسباب تحفظي ومعارضتي لقرار الجبهة الشعبية لتحريـر فلـسطين بعـدم                
المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وفي الوقت نفسه تفهمي وعدم معارضتي لقرار مماثـل               

  . إلى حكومة الوحدةاتخذته حركة الجهاد اإلسالمي بعدم االنضمام 
الحقيقة أن الفرق وليس التناقض ينبع أساساً من السياق العام للموقف السياسي الذي تبنته حركة الجهـاد                 
االسالمي منذ تأسيسها والذي جاء قرار عدم االنضمام للحكومة متساوقاً ومتماثالً حتى ترجمـة وتعبيـر                

  . عن هذا الموقف
ثة مواقف اتخذتها حركة الجهاد خالل الفترة الممتدة من أوائل العـام            للتوضيح أكثر أود اإلشارة إلى ثال     

 وتضمنت عدم المشاركة في االنتخابات التشريعية التـي جـرت فـي             2007 وحتى العام الحالي     2006
التـي تـم    " وثيقة األسرى " والتحفظ وعدم التوقيع على وثيقة الوفاق الوطني         2006) يناير(كانون الثاني   

من العام نفسه ثم رفض المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية التي           ) يونيو(واخر حزيران   التوصل إليها أ  
  . الجاري) مارس(شكلت في منتصف آذار 

هذه المواقف الثالثة يربط بينها جميعا االنسجام مع الذات التنظيمية والتعبير عن مواقـف تكـاد تمثـل                  
ء ضمن دائرة الوحـدة الوطنيـة الفلـسطينية         إجماعاً داخل الحركة وفي نفس الوقت الحرص على البقا        

والتأكيد على أن هذه الرؤية الجهادية لن تكون عائقاً في تحقيق الوحدة الوطنية أو في طريق تحقيـق اي                   
  . مصلحة او اهداف وطنية يمكن الوصول اليها
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 عبر الحوار   تم التوافق على إجراء االنتخابات التشريعية ضمن حزمة كاملة ومتكاملة جرى التوصل إليها            
 آنذاك كانت الظـروف الداخليـة ضـاغطة         2005,الوطني الفلسطيني الذي التأم في القاهرة ربيع العام         

وكانت ثمة رغبة جمعية في تجاوز اآلثار والتداعيات السلبية لغياب ورحيل قائـد الثـورة الفلـسطينية                 
وفيما يتساوق مع أجواء الحوار     الرئيس المرحوم ياسر عرفات، ضمن هذه المسؤولية الفلسطينية العارمة          

وافقت حركة الجهاد ولم تتحفظ على وثيقة القاهرة التي تضمنت إعالن الهدنة مع جيش االحتالل حتـى                 
 وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس وطنية وديموقراطية شفافة ونزيهـة             2005نهاية العام   

  . ة الغربية ومعها القدس طبعاً وقطاع غزةوإجراء االنتخابات التشريعية والبلدية في الضف
الحركة التزمت بالتهدئة واحتفظت بالرّد على الخروقات والتجاوزات االسرائيلية وشـاركت فـي كـل               
الجلسات التي انعقدت لمناقشة كيفية إعادة بناء منظمة التحرير وفق أســس وطـنية سـلمية وحتـى                

ارها أنها انتخابات محلية تهدف إلى خدمة ورعاية مصالح         شاركت أيضاً في االنتخابات البلدية على اعتب      
الشعب الفلسطيني ولكنها امتنعت عن المشاركة في االنتخابات التشريعية بناء على االجتهاد القائل إن تلك               
االنتخابات كما السلطة الفلسطينية تندرج ضمن مرجعية أوسلو التي رفضتها الحركة وما زالت باعتبارها              

وهذا القرار كان في الحقيقة تعبيراً عن موقف جمعي داخل الحركـة   . يطاً بالحقوق الفلسطينية  تنازالً وتفر 
ولم يؤد إلى أي اهتزازات تنظيمية أو داخلية وحاز حتى على احترام فئات عديدة فلـسطينية وعربيـة،                  

 األولـى   واألهم ان الحركة وبعد االنتخابات وما افرزته من نتائج وبعد تشكيل حركة حماس حكومتهـا              
أعلنت عن اعتبارها نتيجة االنتخابات اقتراحاً لمصلحة خيار المقاومة ودعمت حكومة اسـماعيل هنيـة               
األولى في وجه الحصار والضغوط وحملة االبتزازات الداخلية والخارجية التي تعرضـت لهـا لثنيهـا                

  . ياًوإجبارها على التنازل والخضوع للمطالب االسرائيلية المدعومة أميركياً ودول
أشهر قليلة بعد ذلك طرحت وثيقة األسرى التي تحولت بعد جولة حوارات وطنية شاركت بهـا حركـة                  
الجهاد وبفعالية إلى وثيقة الوفاق الوطني التي تحفظت حركة الجهاد على بعض بنودهـا خاصـة تلـك                  

في طريق الوحـدة    المتعلقة بالدولة الفلسطينية وحق المقاومة ورغم ذلك أعلنت أنها لن تكون حجر عثرة              
الوطنية ولن تحاول عرقلة أي خطوات وطنية تنبثق وتنتج من الوثيقة مثل حكومة الوحـدة مـثالً وبـل                   
ستشارك بإيجابية في بعض النقاط التي تعتبرها إيجابية وبعيدة عن اإلجماع مثل إعـادة بنـاء منظمـة                  

  . التحرير الفلسطينية
سفة بين حماس وفتح حاولت حركة الجهاد ومعهـا الجبهـة           بعد ذلك اندلعت موجة االقتتال الداخلي المؤ      

الشعبية وبعض الشخصيات الوطنية المستقلة الوساطة والتدخل لتهدئة األمور ووقف االشتباكات المؤسفة            
وامتدت الوساطة من غزة إلى القاهرة وحتى دمشق والحقيقة أن الوساطة الداخلية الفلسطينية كانت مهمة               

ظروف وتقريب المواقف بحيث أن لقاءات مكة التي تمخضت عن اتفاق مكة لم تبدأ              ومؤثرة لجهة تهيئة ال   
من الصفر واستندت على جهد فلسطيني داخلي شاركت فيه حركة الجهاد وبفعالية وبعد التوصـل إلـى                 
اتفاق مكة الذي أسس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية احتفظت الجهاد بمواقفها المنسجمة المتـساوقة مـع                

مهورها الترحيب بوقف االقتتال والترحيب بحكومة الوحدة الوطنية ودعمها في تحقيق األهداف            ذاتها وج 
واإلنجازات الوطنية، خاصة في الشق الداخلي المتمثل في اإلصالح ووقف ومحاربـة الفـساد ووقـف                

. نيةالفوضى األمنية ودعمها في وجه الضغوط الخارجية والتمسك بالطموحات والثوابت الوطنية الفلسطي           
السياقات السابقة تؤكد وتقدم الدليل الواضح على قدرة الجهاد على اتخاذ مواقف منسجمة مع ذاتهـا مـع             

بمفهومهـا الواســع    رؤيتها للمصلحة الوطنية وفي نفس الوقت البقاء ضمن دائرة الوحـدة الوطنيـة              
عددة على حركة الجهـاد     ن تلك المواقف تحديداً أدت وستؤدي حتماً إلى زيادة الضغوط المت          والشامل، ولك 

اإلسالمي وحتى االستفراد بها في بعض األحيان من قبل جـيش االحـتالل وأجهزتـه األمنيـة وهـذه                   
المستجدات والتحديات تقتضي بالضرورة اجتهاداً وعمالً دؤوباً من حركة الجهاد ويشمل مستويات عـدة              
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م حتماً وجود مؤسسات وأطر تنظيميـة       سياسية وإعالمية وتنظيمية وميدانية جماهيرية، األمر الذي يستلز       
  . قادرة على مواجهة التحديات واألعباء الهائلة التي ستزداد شراسة في الفترات القادمة

أمر آخر له عالقة ببداية هذا المقال يتعلق بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أيضاً حيث أدت االصطفاقات                
ويمـين الوسـط    "وضع حركتي حماس وفتح في الوسط       السياسية والحزبية في الساحة الفلسطينية إلى تم      

 وتموضع بعض فصائل اليسار في يسار       - وهذا توصيف وليس بالضرورة موقف نقدي طبعاً         -" تحديداً
الوسط وتموضع حركة الجهاد االسالمي على يمين الخارطة السياسية والحزبية والجبهة الـشعبية علـى               

 نظام  -ألخيرة نالت حركتا فتح وحماس وفق التصويت النسبي         يسار الخارطة، في االنتخابات التشريعية ا     
٪ لفتح ورغم أن االسـتطالعات      4,41٪ لحماس و  4,44 -٪ من أصوات الناخبين     5,85 على   -بالقوائم  

٪ لكـل منهمـا     30٪ إلى   25تحدثت عن نسبة تأييد للحركتين في حدود خمسين إلى ستين بالمئة أي من              
الثين بالمئة صوتت لحماس وفتح، ألنها لم تجد أي طريق ثالث جـدي             يعني ذلك أن ثمة كتلة تقارب الث      

يمكن االعتماد عليه وبعيداً عن االنتخابات فإن الفرصة متاحة اآلن أمام الجهاد والشعبية للتنـسيق حتـى                
التحالف وبناء كتلة شعبية وجماهيرية في الشارع تمنع تحول المشاركة السياسية بين حماس وفـتح إلـى    

تسام للوظائف والمناصب العامة في نفس الوقت تمنع التفريط أو التنـازل عـن الثوابـت                محاصصة اق 
هذا األمر يقتضي بالتأكيد جهدا تنظيميا داخليا وبلورة مؤسسات وأطرا قادرة علـى             . والحقوق الفلسطينية 

إليجابيـة  التواصل مع الجماهير وحشدها واستمالتها، وفي هذا السياق يمكن قراءة التجربة التنظيميـة ا              
لحزب اهللا كما لحماس حيث عقد المؤتمرات الداخلية بشكل دوري وتقييم اداء عمل المؤسسات وبحثاً عن                
األفضل واألكمل، وهذا الجهد في الحقيقة ال ينفصل عن المقاومة الميدانية وحتـى المقاومـة بمفهومهـا                 

ن أيضا قـراءة التجربـة التنظيميـة    ا، وفي نفس السياق يمكعتبر جزءاً أساسياً ومركزياً منهالشامل بل ي 
لبعض األحزاب والفصائل الفلسطينية التي اعتقدت في سبعينيات القرن الماضي أن االنخراط في العمـل               
والكفاح المسلح والتصدي للعدو االسرائيلي يغني عن االنتباه إلـى تحـصين البنـاء الـداخلي وإقامـة                  

فع الثمن فقد اختفت أو كـادت مـن مـساحة العمـل             المؤسسات واألطر التنظيمية والحزبية هي اآلن تد      
  . السياسي والحزبي والوطني الفلسطيني

  26/3/2007السفير 
 

  عامة والمجتمع والجيش في إسرائيلبيريز أمام لجنة فينوغراد يكشف مستور الز .85
  حلمي موسى

ته أمام لجنـة    بدا نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، شمعون بيريز كمن يوجه الضربة القاضية، في شهاد            
 خالفاً  -ففي الشهادة، ورغم إصراره على إخالصه لرئيسه وحكومته         . فينوغراد، لرئيسه إيهود أولمرت   

.  بّين أن أولمرت ليس فقط عديم التجربة وإنما لم يقـل الحقيقـة أيـضاً        -لصورة المتآمر المأخوذة عنه     
ها، وإنما فرضت على إسـرائيل      فالحرب ليست كما اعترف أولمرت، بأنه خطط لها منذ شهور، قبل شن           

  ". صدها"بحيث كان ال بد من 
خـرف  "ويبدو أن شهادة بيريز، على أهميتها، تحوي عدداً من المغالطـات الهامـة التـي ال يبـدو أن                    

فبيريز، في شهادته، تحدث كفيلسوف عركته التجارب والسنون، ولم يبد عليـه أنـه            . وراءها" الشيخوخة
ويبدو أن بيريز كان يرى الواقع      . ح لخوض منافسة رئاسة الدولة العبرية     خرف، خاصة أنه ال يزال يطم     

وفي إسرائيل القديمة كان مـسموحاً الـتملص والكـذب          . بعيون إسرائيل القديمة وليس إسرائيل أولمرت     
  . واختراع األسباب أكثر مما هو مسموح اليوم

الرقابة العـسكرية واألمـن الميـداني       يصعب القول إن شهادة بيريز كاملة، ألن ما اقتطعته منها أيادي            
وال تعود قيمة هذه المعلومـات      . والسياسي كبيرة، ومع ذلك فإنها تحوي الكثير جداً من المعلومات القيمة          
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إلى حقيقة أن بيريز هو نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، ولكن إلى األدوار التي لعبها منذ كـان مـديراً        
  . مسينيات وصوالً إلى اليومعاماً لوزارة الدفاع في مطلع الخ

ومعروف أن بيريز يعتبر بين مؤسسي المشروع النووي والصناعات العسكرية اإلسرائيلية، إضافة إلـى              
وكل هذه األدوار تدفع إلى وجوب النظـر        . دوره في إقامة منظومة عالقات مع العديد من القوى الدولية         

اللذين أصـابا لـيس   " واإلنهاك" التعب"ه تحديداً إلى  ويجدر االنتبا . باهتمام في ما سمح بنشره من شهادته      
الجيش اإلسرائيلي قبل دخوله حرب لبنان الثانية، وهذا ما قاله صراحة، وإنما أصابا المجتمع اإلسرائيلي               

وبخالف أقواله الواسعة، في الماضي، عن التطـوير التكنولـوجي   . عموماً وهو ما يستتر في ثنايا حديثه     
  . محدودية ذلك في المستقبلهناك إدراك مستجد ل

وكان . العالم وقف إلى جانبنا، ولكن بشكل غير لطيف، ألننا ضعفاء، وليس ألننا محقون            "وفي نظره فإن    
  ". هناك شعور بأن إسرائيل ليست ما كانت عليه دائماً، فهي غير المعة، ال تقدم مفاجآت، غير إبداعية

ال أعرف  : بودي هنا عرض استنتاجات   : "نتباه جداً هو  غير أن بعض أهم ما قاله في الشهادة ويتطلب اال         
مقدار الزمن الذي سيبقى فيه الشرق األوسط من دون سالح نووي، ولكنه ال يبدو زمنـاً طـويالً، مـن                    

وبسبب أنه ال يمكننا منع تسرب السالح النووي، ينبغي         . الجائز خمس سنوات ومن الجائز عشر سنوات      
  ". بكلمات أخرى يجب علينا تحقيق السالم الشامل في فترة قريبةلنا أن نزيل أسباب مهاجمتنا، و

  ". بمصير الشعب اليهودي"ويعترف بيريز أن إسرائيل بتجنبها صنع السالم إنما تلعب 
ولذلك . وهو يرى أن اللعب بالمصير هذا ينبع من الطابع المختلف للحرب الجديدة التي تواجهها إسرائيل              

 تبلغ قيمتها مئة مليون دوالر خلف كل شاب في السادسة عشرة            F16ئرة  يستحيل الركض بطا  "يقول إنه   
ويتعـذر  . من عمره، وهم في النهاية سيمتلكون صواريخ مضادة للطائرات وحتى طائرات حربية أيضاً            

ولذلك يطالب بامتالك   ". علينا أخذ دبابة ميركافا تبلغ قيمتها عشرة ماليين دوالر، وإرسالها نحو كل خندق            
  .  من القدرة الردعية التي يؤمن أن إسرائيل تمتلكهانوع جديد

ولكن في عودة إلى ما يمكن تسميتها مغالطات بيريز يمكن اإلشارة فقط إلى ما كتبه المعلق العسكري في                  
وإذا ما  . تبعث على االكتئاب  "فقد كتب شيف أن شهادة بيريز أمام لجنة فينوغراد          . زئيف شيف " هآرتس"

رئيس وزراء، وزير دفـاع ووزيـر       (ول لرئيس الوزراء هو الوزير األكثر تجربة        تذكرنا أن النائب األ   
وال بد أن الشـهادة    . في حكومة إيهود أولمرت، فإن هذه الشهادة تدل على إفالس زعامي          ) خارجية سابقاً 

فقد صوت بيريز في مصلحة حرب يقول عنها إنه ما كـان ليـدخل              . تثير االشمئزاز في أوساط مؤيديه    
وقد فضل إرسال جنود الجيش اإلسرائيلي إلى الحرب، ألنه اعتقد بان هكذا يساعد رئيس الوزراء               . إليها
  ". أكثر

ويفند شيف إدعاء بيريز أنه ما كان ليؤيد قائمة أهداف الحرب ولكنه في الواقع أّيدها ولم يعترض عليها                   
ية الجيش للحرب مـا     ويشير شيف إلى أن بيريز في حديثه عن جاهز        . في حين عارضها وزراء آخرون    

فإذا كان يعرف منذ زمن، إذن فتصويته مع إرسال جيش ليس جاهزاً كما ينبغي إلـى                . "يثير االستغراب 
أما إذا كان عرف بعد الحرب، فمعنى ذلك أن الحكومة لم تعرف بما يجري في               . الحرب أخطر بأضعاف  

نوغراد اختارت نشر شهادة بيريز     ويخلص شيف إلى أنه ربما ليس صدفة أن لجنة في         ". الجيش اإلسرائيلي 
فمن المحتمل أيضاً أن تكون اللجنة أرادت بذلك أن تقول للجمهور إن شيئاً غريباً وقع               . "أوالً وقبل غيرها  

  ". في قيادة الدولة التي أدارت الحرب
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 مـن مـارس     29 و 28ع انعقادها في العاصمة السعودية الرياض، خالل يومي         تبدو القمة العربية المتوق   
ذلك أنها ربما تمثل دفعة باتجـاه حـل         . الجاري، أكثر وعداً وتبشيراً، إلى حد ما، من سابقاتها الكسيحة         

جملة من النزاعات واألزمات اإلقليمية العربية المستعصية، سواء كانت في العراق ولبنان ودارفـور، أم               
والسبب الرئيـسي   .  الفلسطيني، التي انتهت إلى طريق مسدود تقريباً       -تعثر عملية السالم اإلسرائيلي   في  

الذي يدعو إلى التفاؤل الحذر بالنتائج التي ستفضي إليها هذه القمة، هو الثقل الدبلوماسي الذي تلقي بـه                  
لكة من وزن اقتصادي ونفوذ ديني      المملكة العربية السعودية وراء القمة المذكورة، بالنظر إلى كل ما للمم          

المتناحرين فـي   " حماس"و" فتح"فقد كان لها قصب السبق في عقد صفقات تفاوضية بين فصيلي            . عالمي
فلسطين، وكذلك في خوض الحوار المباشر مع طهران، بغية تجنيب المنطقة شر نشوب نـزاع طـائفي                 

على مس المملكة ولو بكلمة تجريح واحـدة،        والمالحظ أنه لم يجرؤ أحد      .  شيعي، ال يبقي وال يذر     -سني
  . بما في تلك األطراف، واشنطن وتل أبيب، لكونها وسيطاً إقليمياً قائداً، له وزنه وقوته

على أن الوعد الرئيسي المرتقب من القمة، أن تكون مناسبة لحل النزاعات بين القادة العرب، وإشـهار                 
ومن هنا فإنه يتوقع للرئيس السوري بشار األسـد، أن          . لهالمنطقة، جبهة عربية متحدة، في نظر العالم ك       

يضع حداً لخالفاته مع كل من العاهل السعودي الملك عبداهللا والرئيس المصري حسني مبارك، مع العلم                
غير أن األزمة اللبنانيـة، تظـل مـصدراً رئيـسياً           . بأن عالقاته مع كليهما قد دبت فيها الجفوة والفتور        

ذلك أن سوريا ال تزال على ضيقها وتبرمهـا بتـدخل المملكـة             . ن القادة العرب  للخصومة والخالف بي  
ومن رأي دمشق أن حل تلك األزمة يجب      . العربية السعودية وجامعة الدول العربية، فيما يجري في لبنان        

وبين هذا وذاك، ال يزال     . أن يرتهن إلى نفوذها هي، وعليه فإن من الواجب تسويتها، وفق شروطها هي            
هل هو رئيسهم إميل    : بنانيون في خالفهم الداخلي، حول من يجب أن يمثلهم في قمة الرياض المرتقبة            الل

  لحود، المعروف بوالئه لدمشق، أم رئيس وزرائهم فؤاد السنيورة، المعادي لسوريا، أم كالهما؟ 
 التي كان قد تقدم بها      ومن القضايا الرئيسية التي يتوقع إثارتها في هذه القمة، إعادة إطالق مبادرة السالم            

وقـد  . 2002، وأجازتها قمة بيروت المنعقدة في مارس من عام          "العاهل السعودي الحالي  "األمير عبداهللا   
نصت تلك المبادرة على منح إسرائيل السالم وتطبيع العالقات مع االثنتين وعشرين دولة عربية، فيما لو                

.  عادلة ومتفق عليها لمشكلة الالجئين الفلسطينيين      ، وقبلت بتسوية  1967انسحبت إسرائيل إلى حدود عام      
ولذلك فإن المتوقع من قمة الرياض أن تجدد الدعوة إلسرائيل، من أجل التفاوض على تـسوية سـلمية                  

لكن وكما هو في حكم العادة دائماً، فإن األمـل          . مستدامة للنزاع، على أساس مبادرة السالم العربية هذه       
والسبب هو أنه ال واشنطن وال تل أبيب، تبـديان          . هذا المنحى، يبقى ضئيالً   في إحراز طفرة حقيقية في      

بل لقـد ذهـب رئـيس الـوزراء         . حرصاً جدياً على المبادرة العربية هذه، حتى وإن لم تستبعداها كلية          
على رغم عدم قبولنا للكثير من شروطها وبنودهـا،         : اإلسرائيلي إيهود أولمرت إلى أكثر من ذلك بقوله       

وعلى رغم خواء هذا التعبيـر  . تظل أساساً ال بأس به، للحفاظ على اتصاالتنا بالمعتدلين من العرب      فإنها  
وال معناه، فإن القصد منه، تحديد موقف احترازي إسرائيلي، من أية ضغوط فعلية ربما تمارسها وزيرة                

اوض الجاد مـع رئـيس   الخارجية األميركية كوندوليزا رايس على تل أبيب، فيما يتعلق بدعوتها إلى التف         
  . السلطة الفلسطينية محمود عباس

، ال يزال أبعد ما يكون، من االستعداد الفعلي لالنخراط في مفاوضات جـادة مـع                "أولمرت"والحقيقة أن   
أضف إلى ذلك حملـة االنتقـادات التـي         ". أبو مازن "الفلسطينيين بوجه عام، وبدرجة أقل من ذلك، مع         

اآلن، وانحدار شعبيته إلى الحضيض، ما يشير إلى احتمال عدم بقائـه            من كل جانب    " أولمرت"تحاصر  
وها هو ذا، يتفادى أي اتصال ما أمكنه ذلـك، مـع قـادة حكومـة الوحـدة                  . طويالً في منصبه الحالي   

وكانـت  ! الفلسطينية الجديدة، ما يشكل تناقضاً صارخاً مع ترحيبه الشكلي االسمي بمبادرة السالم العربية            
لكن وبدالً من أن تكـرس      . جلت زيارتها التاسعة للمنطقة، في عطلة نهاية األسبوع الماضي        قد س " رايس"

 الفلسطيني برمتها، نراها تكتفي بذلك الهدف       -زياراتها المكوكية هذه، للدفع قدماً بعملية السالم اإلسرائيلي       
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وقـف اإلسـرائيلي    وبعيداً عن الم  . ومحمود عباس " أولمرت"المتواضع، الرامي لبدء حوار مشترك بين       
عن استعدادها للتفاوض مع أعـضائها      " رايس"المتمسك بمقاطعة الحكومة الفلسطينية إجماالً، فقد أعربت        

في ذلك، موجهة خطابها إلى لجنة فرعية من لجان مجلس النـواب  " رايس"وقالت ". حماس"خارج حركة  
ن نظهر التزام أميركا بفتح أفق سياسي       أعتقد أنه من األهمية بمكان، أ     : "األميركي، في األسبوع الماضي   

هناك، حتى يدرك الفلسطينيون أن مستقبلهم بيد قياداتهم العربية المعتدلة من أمثال أبومازن، وليس بيـد                
تبدو كما لو كانت تعمد إلى شق حكومة الوحدة الفلسطينية          " رايس"أي بعبارة أخرى، أن     ". قوى التطرف 

  . ة بعيدة من أن توصف بأنها بناءةوهي سياس. الجديدة التي شكلت للتو
المملكـة العربيـة الـسعودية، مـصر، األردن،         ": الرباعية العربية "التقت وزراء خارجية دول     " رايس"

الرباعيـة  "وفي هذا اللقاء أبدى ممثلـو       .  مارس الجاري  25واإلمارات العربية المتحدة، في أسوان يوم       
وعزمها على الضغط على تل أبيب، ودفعها إلى        " رايس"، حرصاً خاصاً على اختبار مدى جدية        "العربية

لكن من أسف أن يكتشف هؤالء، أنها ليست علـى          . طاولة المفاوضات، بناء على مبادرة السالم العربية      
من ذلك اللقاء، لـيس الـدفع   " رايس"والسبب أن غاية ما تطمح إليه . استعداد للمضي بعيداً إلى ذلك الحد  

  .  الفلسطيني، وإنما رص صفوف المعتدلين العرب، وتعبئتها ضد طهران-ليبعملية السالم اإلسرائي
القمة المرتقبة جذبت إذن إليها الكثير من االهتمام العالمي، بالنظر إلى عمق وتـشعب األزمـات التـي                  

، أثنـاء  "بان كـي مـون  "وضمن هذا االهتمام، فإنه يتوقع لألمين العام لألمم المتحدة،          . تعصف بالمنطقة 
وضـمن  . العشرة أيام التي يمضيها في المنطقة، أن يتعرف عن كثب على قـضاياها ومـشكالتها              رحلة  

أما فـي   . الرحلة نفسها، فإنه يتوقع له أن يزور كالً من األراضي الفلسطينية المحتلة، والقاهرة وبيروت             
لخـضراء  العراق، فقد المس بنفسه طرفاً من العنف المستشري فيه، عندما سقط صاروخ في المنطقـة ا               

إيهـود  "وربما نصحه مستشاروه بـضرورة حـث اإلسـرائيليين، والسـيما            . التي كان يلقي فيها كلمته    
، على التفاوض مع جيرانه العرب، في سبيل البحث عن وسيلة لصب الماء في نيران المنطقـة                 "أولمرت

  . سهونزاعاتها، فضالً عما يعود به هذا التفاوض، من إنقاذ للمصير السياسي ألولمرت نف
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