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  "المعتدلين" جديدة ويعلن استعداده لالجتماع مع  أمريكيةولمرت ينفي علمه بمبادرةأ .1
ود اولمرت في ختام اجتماعه     قال ايه : أسعد تلحمي  عن مراسلها    الناصرة من 27/3/2007 الحياة   ذكرت

وقـال إن    .أمس مع األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ان ال علم لديه بمبـادرة أميركيـة جديـدة                  
االتصاالت بينه وبين رئيس السلطة الفلسطينية مستمرة، مكرراً ان أي تقدم في المسيرة الـسياسية مـع                 

وأبدى اولمرت استعداده للمشاركة في قمة مع قـادة          .الفلسطينيين يجب أن يعتمد خريطة الطريق الدولية      
إذا وجهت إلي دعوة مماثلة فسأتعامل معها في شكل ايجـابي     ": دول عربية معتدلة إذا ما دعي إليها وقال       

مـؤتمر  "من جهته قال كـي مـون ان          ."جداً، وإذا حصلت على تأشيرة دخول فلن أتردد في المشاركة         
 طرحت في لقاءت الرباعية،     "المهمة للغاية "ن، مشيراً إلى ان الفكرة       ليس على جدول األعمال اآل     "العشرة

  .لكن المسألة تحتاج إلى مزيد من المشاورات بين األطراف المفترض أن تشارك في مؤتمر كهذا
 ان اولمرت بذل في الساعات الكثيرة التي جمعته مع          ،ألوف بن  المراسل السياسي لصحيفة هآرتس      وأفاد

) مـساء أمـس   (األخيرين جهدا في محاولة منه لتليين صيغة اإلعالن المتوقع لرايس           رايس في اليومين    
طالباً منها عدم تضمين اإلعالن صيغاً ملزمة في ما يتعلق بالحل الدائم أو في المسائل الخالفية الـشائكة                  

 ان رايس طلبت من إسرائيل ايضاحات حـول تـصورها           :وأضاف بن ). قضية القدس ومسألة الالجئين   (
ونقل المراسل عن حاشية رايـس       .طبيق رؤية دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي في الضفة الغربية         لت

ولم تستبعد رايس أن يتم تعيـين       . انها تكرس زيارتها الحالية للمنطقة لبحث سبل تحريك العملية السياسية         
  .مبعوث أميركي خاص إلجراء المحادثات مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

 ان رايس تريد من جولتهـا الحاليـة أن          ،ته أفاد المعلق السياسي في صحيفة معاريف بن كسبيت        من جه 
تحقق، بكل ثمن، انجازاً لها وللرئيس بوش في تحريك العملية السياسية بـين إسـرائيل والفلـسطينيين،                 

رفـض  معتبرا هذا التحرك مشكلة إلسرائيل ولرئيس حكومتها تحديداً الذي اعتمد حتى فتـرة وجيـزة                
  . الدولية"خريطة الطريق"الرئيس بوش والمحافظين الجدد في إدارته أي اختصار طريق وااللتفاف على 

اولمرت ادعـى    :القدس المحتلة عن مراسلتها آمال شحادة أن       من 27/3/2007الخليج اإلماراتية    وقالت
لكـن العقبـة    . ل هذه العمليـة   انه يريد احراز تقدم ويعتبر المبادرة العربية مساهمة ايجابية للغاية لتسهي          

الرئيسية، من وجهة نظره، انه يبدو ان الحكومة الفلسطينية برئاسة حماس وزعيمها خالد مشعل يرفضان               
ستتواصل  و كما ادعى أولمرت أن االتصاالت بينه وبين عباس مستمرة        . االعتراف بواقع وجود اسرائيل   

 "يقـدر "رجية االمريكية في المنطقة، مؤكدا انـه       وتناول جولة وزيرة الخا    ."ومن دون مهلة زمنية محددة    
انا واثق بأن الواليات المتحدة ستواصـل       "واضاف  .  بين إسرائيل والفلسطينيين   "الطالق الحوار "جهودها  

  ."بذل جهود الطالق الحوار بهدف تطبيق خارطة الطريق التي تشكل اساسا لحوار بيننا وبين الفلسطينيين
بعد جوالت مكوكيـة بـين الـرئيس         أنه و  : محمد هواش  عنرام اهللا    نم 27/3/2007 النهار   وأضافت

 مـون،  –ايهود أولمرت معززة بجهود االمين العام لألمم المتحدة بـان كـي       والفلسطيني محمود عباس    
توصلت رايس الى اقناع أولمرت بمعاودة المفاوضات المباشرة والمفتوحة مع عباس في محاولة الحيـاء     

وقـال   .ي توقفت منذ تأليف حكومة الوحدة الوطنية في وقت سابق من هذا الشهر            المفاوضات الجدية الت  
واضاف ". لبناء الثقة "مسؤول اميركي في القدس، ان أولمرت وعباس سيبدآن أول االمر مفاوضات أولية             

وكانت وسائل االعالم االسرائيلية توقعت ان تعلن        .ان هذه المفاوضات ستكون مفتوحة على كل القضايا       
 – فلسطينية واميركية    –س امس مبادرة سياسية جديدة تعاود على أساسها مشاورات منفصلة اميركية            راي

وكانت رايس زارت االردن امس والتقت العاهل االردني وعبـاس، ثـم             .اسرائيلية لتطبيق حل الدولتين   
أوضحت في ختام   و. عادت الى اسرائيل والتقت ثانية أولمرت ووزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني          

 االسرائيلي وانها سـتكتفي بـدور       –ال تنوي فرض حل او التحكم بالحوار الفلسطيني         "لقائها ليفني انها    
مـساعدة الطـرفين    "، مشيرة الى ان مهمتها هي       "االنفتاح على االتجاهات المختلفة   "ودعت الى   ". التوجيه

ية قررت عقد لقاء قريب في الـشرق        واضافت ان الرباعية الدول   ". وعرض االمكانات ومنح أفق سياسي    
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وترى مصادر سياسية اسرائيلية أن وزيرة الخارجية االميركية تشارك ليفنـي الـرأي فـي أن              . االوسط
  ".العالقات الطبيعية مع العرب يجب ان تكون جسرا الى الحل النهائي مع الفلسطينيين"
  

  يطلب من رايس توفير أفق سياسي لتنفيذ رؤية الدولتينعباس .2
بحث الرئيس الفلسطيني مـع     :  كمال زكارنة  ،عماننقالً عن مراسلها في      27/3/2007الدستور  رت  نش

وزيرة الخارجية االمريكية في بيت الضيافة الفلسطيني بعمان امس تطورات عملية السالم واالوضاع في              
عربيـة فـي    االراضي الفلسطينية في ضوء تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وانعقـاد القمـة ال             

صائب عريقات للصحفيين وقال ان الرئيس عباس شدد خالل اللقـاء           .وفي ختام اللقاء تحدث د     .الرياض
مع رايس على ضرورة عدم حصر الحديث بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي في القضايا االنـسانية               

ح افاق جديدة من اجل تنفيذ      واالمنية فقط كما حددت اسرائيل وانه ال بد من استمرار المسار السياسي بفت            
. رؤية الرئيس االميركي جورج بوش القامة دولتين ولتنفيذ مبادرة السالم العربية وخطة خارطة الطريق             

واضاف عريقات ان رايس اعربت عن تفهمها للطرح الفلسطيني بهذا الشان وانه ال يمكـن ان تحـصر                  
. االنساني فقط وال بد من التطرق لقـضايا اخـرى         اللقاءات االسرائيلية الفلسطينية في المجالين االمني و      

واشار عريقات الى ان عباس بحث مع رايس قضية استمرار الحصار واالغالق واالسـتيطان والجـدار      
وفيما يتعلق بعملية السالم قال عريقات ان الـرئيس اكـد           . واستمرار اسرائيل بحجز االموال الفلسطينية    

وقال ان رايس من جهتها اكـدت انهـا ال تطلـب     .رة السالم العربية  التزام الجانب الفلسطيني التام بمباد    
 .تغيير مبادرة السالم العربية وانما تامل ان يكون هناك اليات لتفعيل هذه المبادرة

 محمود عباس  أعرب   : محمد الدعمة  ،عماننقالً عن مراسلها في      27/3/2007الشرق األوسط   وأضافت  
 أي تعديل على مبادرة الـسالم العربيـة         عباسونفى  ".  الى األمام  االمور تسير وتتحرك  "عن تفاؤله بأن    

ال نقبل بأي تعديل عليها أو تبديل، وهي مقبولة حتى مـن االسـرائيليين وال أرى أن لـديهم أي                    "وقال  
  ".القمة العربية هي التي ستقرر كيفية تفعيل عملية السالم ككل"، مشيرا الى أن "اعتراضات وجيهة عليها

  
   مجلس وزراء الخارجية العرب أقر دعم واسناد حكومة الوحدة والتعامل معها:أبو عمرو .3

زياد ابو عمـرو ان مجلـس وزراء        .أكد وزير الشؤون الخارجية د    : 26/3/2007 48عربنشر موقع   
وأقر مجلس وزراء    . دعم واسناد حكومة الوحدة الوطنية والتعامل معها        اإلثنين الخارجية العرب أقر يوم   

رب اليوم مشاريع القرارات التي ستقدم للزعماء العرب في اجتماع القمة العربيـة والتـي               الخارجية الع 
التحرك " في صياغتها وتنص على دعم حكومة الوحدة والتعامل معها واسنادها، وكذلك             أبو عمرو شارك  

ء علـى   وزراالكما اتفق    ".العربي لضمان تعامل المجتمع الدولي مع الحكومة وعدم التمييز بين وزرائها          
اسناد الـسلطة الفلـسطينية     "وضع آليات لتفعيل المبادرة العربية دون اجراء اي تعديالت عليها، وكذلك            

  ".بمساعدات اعتيادية وطارئة
والتقى ابو   .وعلى هامش االجتماعات التحضيرية للقمة العربية عقد ابو عمرو سلسلة من اللقاءات الثنائية            

جامعة العربية، واالمير سعود الفيـصل، ووليـد المعلـم وزيـر            عمرو مع عمرو موسى االمين العام لل      
الخارجية السوري حيث بحث معهم آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتشكيل حكومة             

 جلسة تشاورية مع نظيره العراقي تناولـت        أبو عمرو وعقد   .الوحدة وتنسيق وتعزيز المواقف المشتركة    
 العراق، وتبنى وزراء الخارجية العرب مقترحا فلسطينيا بتشكيل لجنة يرعاهـا            اوضاع الفلسطينيين في  

االمين العام للجامعة العربية لحماية الفلسطينيين في العراق وتوفير حياة كريمة لهم وذلك بالتعاون مـع                
   .الدول العربية

و بالتمسك العربي   مرأبو ع زياد  . رحب د  :الرياضمن   26/3/2007وكالة االنباء االردنية بترا     وأضافت  
ان هذه اآلليات تقوم على اجراء حوارات متعددة مع اطـراف دوليـة              ..:وقال .بمبادرة السالم كما هي   
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كاالمين العام لالمم المتحدة واطراف الرباعية الدولية واعضاء مجلس االمن الدولي وجميـع االطـراف               
دوليا متزايدا ويجري الحديث بشكل واسع عنها       واكد ان المبادرة العربية للسالم تلقى قبوال         .ذات العالقة 

  .كأساس لتوفير حل شامل وعادل للنزاع العربي االسرائيلي
:  زياد أبو عمرو في حديث لأليامقال :27/3/2007 األيام الفلـسطينية   فيكتب عبد الرؤوف أرناؤوط  و

رار بدعم وإسناد حكومة    إن وزراء الخارجية العرب اقروا، عدة قرارات لدعم الشعب الفلسطيني، بينها ق           
 مليون دوالر شهرياً لمـدة عـام        55الوحدة الفلسطينية وطلب انهاء الحصار عنها ودعم الحكومة بواقع          

  .اضافة الى اقرارهم تقديم مساعدة مالية استثنائية للحكومة لم يتم تحديد حجمها
  

 الطريق اصبح ممهدا وبشكل أفضل لرفع الحصار: وزير الخارجية الفلسطيني .4
زياد عمرو أن الطريق اصبح ممهدا وبـشكل        . أكد وزير الخارجية الفلسطينى د     :أحمد غالب  -لرياض  ا

أفضل لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني مضيفا في تصريحات لعكاظ أن المملكة شريك أساسي فـي                
ية حل المشكالت الفلسطينية وأنها بذلت جهودا لوضع أسس فك الحصار وتبني قرارات هامة لدعم القض              

كما اوضح أمس ان المبادرة العربية للسالم تلقى قبوال دوليا متزايدا ويجرى            . الفلسطينية في مؤتمر القمة   
الحديث بشكل واسع عنها كأساس لتوفير حل شامل عادل للنزاع العربى االسـرائيلى منوهـا برئاسـة                 

مة قضايا االمة العربيـة نظـرا       المملكة للدورة الحالية وثقته بالدور الكبير الذى يمكن ان تقوم به فى خد            
 .لمكانتها العربية واالسالمية والدولية المرموقة وحضورها الفاعل فى مؤسسات المجتمع الدولى

  27/3/2007عكاظ 
  

  القدومي يحذر من التصرف أو المس في حق عودة الالجئين الفلسطينيين .5
دف التصرف أو المس بأي حق      أكد فاروق القدومي رفضه القاطع ألي محاولة تسته       :  يو بي آي   -تونس  

 .194من حقوق الالجئين الفلسطينيين في العودة الي ديارهم وممتلكاتهم تنفيذاً لقرار الشرعية الدولية رقم           
وشدد في بيان وزع امس اإلثنين في تونس، علي أن حل قضية الالجئن الفلسطينيين اليتم إال بعـودتهم                  

وقال إنه بموجب هذا الحق الفردي الذي يبقي طبقا          .1948م  الي ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها عا      
لميثاق األمم المتحدة ملكاً لكل الجيء فلسطيني كما عرفه ميثاق األمم المتحدة، ال يجـوز ألي جهـة أو                   

  .دولة أو قيادة التصرف أو مس هذا الحق
  27/3/2007 القدس العربي

  
 ضيةالبرغوثي يحذر من مخاطر التطبيع قبل حل القمصطفى  .6

نأمـل  " وزير االعالم والناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، امـس،  قال:  منتصر حمدان-رام اهللا   
من القمة العربية ان ال تساعد فقط في رفع الحصار وانما ممارسة المزيد من الضغوط من اجل اجبـار                   

اتخاذ قرارات عاجلـة مـن      اسرائيل على االفراج عن المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية، اضافة الى           
مـصطفى  .، وشـدد د "اجل تقديم المزيد من الدعم المالي والسياسي بصورة عاجلة للـشعب الفلـسطيني   

البرغوثي، على اهمية العمل من اجل تفعيل المبادرة العربية للسالم، والدفع باتجاه عقد مـؤتمر دولـي                 
اوالت االسرائيلية الرامية الـى العـودة       للسالم بمشاركة كافة االطراف، محذرا في الوقت ذاته من المح         

اننا نحذر من اعطاء اسرائيل     "وقال  . مجددا البرام اتفاقيات مؤقتة على غرار ما فعلته في اتفاقيات اوسلو          
  ".التطبيع مع الدول العربية قبل حل القضية الفلسطينية بطريقة عادلة

  27/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

   بالوفد الفلسطيني إلى قمة الرياضهنية يتوقف في عمان لاللتحاق .7
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اعلـن وزيـر    : نقالً عن مراسلها في رام اهللا، منتصر حمـدان         27/3/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  
االعالم والناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، ان الجانب الفلسطيني سوف يشارك في مؤتمر القمة              

 ومشاركة رئيس الوزراء هنيه، ووزير المالية وعـدد         العربية بوفد فلسطيني واحد برئاسة الرئيس عباس      
مصطفى البرغوثي، امس، ان هنية سوف يتوجه الى عمان ويلتقي          .واوضح د  .من الوزراء والمسؤولين  

   .مع عباس ليتوجها في اطار وفد واحد لالراضي السعودية للمشاركة في القمة العربية
، لكنه لم ينـف     عاصر جودة إمكانية قيام هنية بزيارة       وفي عمان، نفى المتحدث باسم الحكومة األردنية ن       

 .أو يؤكد إمكانية توقفه في مطار عمان ان كان سينضم إلى الوفد الفلسطيني المشارك في قمة الريـاض                 
  .وقال جودة إن ال معلومات حتى اآلن عن لقاء يجمع الملك عبدالثاني وهنية على هامش قمة الرياض

قال السفير الفلـسطيني فـي عمـان امـس ان           : اف ب نقال عن    27/3/2007 القدس العربي وأضافت  
وقال عطـااهللا   .اسماعيل هنية سيتوقف في االردن اليوم الثالثاء في طريقه الي القمة العربية في الرياض   

ليلتحق بالوفد الفلسطيني المرافـق     ) مصر( خيري لوكالة فرانس برس ان طائرة ستقل هنية من العريش         
  . السعوديةىن ثم يغادرون معا الللرئيس عباس في عما

  رجح مصدر أردني رفيع المستوى اليوم لمراسل قـدس           :عمانمن   26/3/2007قدس برس   وأوردت  
  ".يزور هنية عمان في طريق عودته إلى غزة، وذلك بمعية الرئيس عباس"برس في عمان أن 

  
  حماس مؤسسة موحدة ومشعل أكثر الشخصيات مرونةً: مصطفى البرغوثي .8

، بان حركة حماس هي مؤسـسة موحـدة وتأخـذ            الفلسطيني أكد وزير اإلعالم   : فلسطين اآلن  -هللارام ا 
 .قرارها بشكل منفرد وديمقراطي وهذا ما أكدته خالل المشاورات األخيرة في تشكيل حكومـة الوحـدة               

ـ     .وطالب د  ، يـوم االثنـين، المجتمـع الـدولي         "فلسطين اآلن "مصطفى البرغوثي، في تصريح خاص ب
تالل اإلسرائيلي، أن يتخلوا عن أوهام نشروها تتحدث أن هناك فروقات بين حماس فـي الـداخل                 واالح

. مؤكداً بأنها مؤسسة متماسكة وتأخذ قرارها بشكل ديمقراطي وحر وبدون ضغوطات خارجية           . والخارج
قفـه،  في موا " متطرف"واعتبر البرغوثي، أن رئيس المكتب السياسي لحماس، والذين يتحدثون عنه بأنه            

مشيراً بأنه لـوال  . هو أكثر الشخصيات الفلسطينية الذي قابلتهم مرونة وبرغماتية وهو كان أكبر داعم لنا           
وأوضـح  . جهوده الطيب والرئيس محمود عباس وإسماعيل هنية، لما وصلنا لحكومة الوحدة الوطنيـة            

تؤثر على قرار حمـاس،   البرغوثي، أن الوهم الثاني الذين يتحدثون عنه وهو أن سوريا وأطراف أخرى             
فأنا خالل المشاورات حول تشكيل حكومة الوحدة، لم أشاهد أو اسمع بأن هؤالء األطراف كان لهم دور                 

  .سوى الدور االيجابي والمساند لنا
  26/3/2007عين على فلسطين 

 
   مليون دوالر العجز الشهري225: رفع الحصار العربية بالقمةطالب  تةالفلسطينيالحكومة  .9

 يتطلع الفلسطينيون إلى القمة العربية للحصول على دعم كاف لتغطيـة العجـز              : محمد يونس  -هللا  رام ا 
وقال وزير االعالم الناطق باسم الحكومة      .  مليون دوالر شهرياً   225المالي في موازنتهم الذي يصل إلى       

زعمـاء  نأمل فـي أن يباشـر ال      "مصطفى البرغوثي عقب االجتماع االسبوعي لمجلس الوزراء أمس         .د
العرب في قمة الرياض اتخاذ إجراءات لرفع الحصار وتقديم دعم خاص يساعد الشعب الفلسطيني علـى                

كلنا أمل في أن يقرروا مـساعدات عاجلـة لتخفيـف آثـار             "وأضاف  ". لملمة جراح الحصار والصمود   
  ".الحصار

يراً إلـى أن  وعرض وزير المال سالم فياض في اجتماع الحكومة أمس الوضع المـالي للـسلطة، مـش             
 15 بليون دوالر، ال تستطيع الحكومة أن توفر منها سوى مـا بـين       2.7حاجات العام الجاري تبلغ نحو      

 بليـون  1.2وقال إن الحكومة الجديدة تسلمت مهماتها مع ديون قدرها نحو .  مليون دوالر شهرياً 20إلى  
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وأشـار إلـى أن عائـدات        . دوالر  مليون 643دوالر، بينها رواتب الموظفين المتأخرة التي تقدر بنحو         
 مليون دوالر، وهو مبلغ يكفي لسد معظـم         500الجمارك والضرائب التي تحتجزها إسرائيل وصلت إلى        

وناشد باسم الحكومة المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإلفراج عن          . المتأخرات من رواتب الموظفين   
  .هذه األموال المستحقة للشعب الفلسطيني

ثي إن فياض توجه أمس إلى السعودية للمشاركة في قمة الرياض وتقديم صورة عن الوضع               وقال البرغو 
  .المالي وحاجات الشعب الفلسطيني للزعماء العرب

  27/3/2007الحياة 
  

  مبادرة العربية علنية وليست مستترةالموافقة حماس على : عمرونبيل  .10
أن موافقة حماس على مبادرة الـسالم       " سطيني   قال نبيل عمرو المستشار اإلعالمي للرئيس الفل       :رام اهللا 

ضاف عمرو  أو ".العربية علنية وليست مستترة مؤكدا ضرورة التالقي مع هذا الموقف بقدر من االيجابية            
ما سمعته عن خالد مشعل انه أعلن موافقة حمـاس علـى اإلجمـاع العربـي                ": في حديث لراديو سوا   

دية التي حصلت على هذا اإلجماع في قمة بيروت، إذا هناك           واإلجماع العربي يعني مبادرة السالم السعو     
موافقة وصريحة وليست مستترة على هذه المبادرة وهذا أمر ايجابي وتطور جديد يجب أن ينظـر إليـه                 
باحترام وبمسؤولية وبمرونة وبتعاون ألننا ندرك أن حشد جميع القوى وراء المبادرة العربيـة للـسالم                

 ".حو السالم أيضاسيقويها وسيقوي التوجه ن
  27/3/2007وكالة فلسطين برس 

  
 لن اتمكن من االفراج عن شاليط ال خالل ايام وال خالل اسابيع: عباس .11

انه لم يتمكن مـن الوفـاء       "  نسبت مصادر اسرائيلية للرئيس محمود عباس قوله لمقربين منه،           :بيت لحم 
وحسب مصادر   ".شاليط االسبوع الماضي  بوعده لرئيس الوزراء االسرائيلي االفراج عن الجندي االسير         

 قـال   عبـاس فلسطينية استند اليها محلل الشؤون العربية في التلفزيون االسرائيلي القناة الثانيـة، فـإن               
انا لم اتمكن من اطالق سراح شاليط في االسبوع الماضي، ولن اتمكن في االيام القادمة، وعلى                :" لمقربيه

 ".ع القادمة ايضاما يبدو انني لن اتمكن في االسابي
  26/3/2007وكالة معا 

  
  مصطفى البرغوثي يحذر من مصادرة المزيد من األراضي لالستيطان .12

 قال وزير االعالم الفلسطيني مصطفى البرغوثي للخليج ان جملـة المماسـات             : أمين ابو وردة   -نابلس  
، موضحا ان وزارتـه     االستعمارية التي يمارسها قطعان المستوطنين تأتي في اطار نسف جهود التسوية          

تعمل على اعداد ملف متكامل حول جملة الممارسات االستعمارية التي تستهدف مصادرة المزيـد مـن                
  .االراضي

  27/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

   لوزارة مليئة بالفسادئت ج: حماستهاماتاوزير الصحة يدحض  .13
هامات التي وجهتها لـه كتلـة   رضوان االخرس االت. دحض وزير الصحة في حكومة الوحدة د  :بيت لحم 

واضاف انه جاء لوزارة مليئة بالفساد خاصـة         .حماس البرلمانية بالغاء قرارات اصدرها سلفه باسم نعيم       
باسم نعيم موضحا ان خطته تاتي في اطار انقاذ صحة الشعب الفلسطيني مما اسـماه بفحـيح                 .في عهد د  

انه سيعمل على تطوير وتصحيح االوضاع      " بع قائال وتا .االفاعي والسموم المعقدة التي زرعها سلفه نعيم      
في وزارة الصحة بما يحتاجه الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقـوق المـوظفين االدبيـة والوظيفيـة                 
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واوضح في حديث خاص لوكالة معا ان كل القرارات التي الغاها تعتبر غير قانونيـة النهـا                  .واالنسانية
 اضافة الى قرارات    ، وهي فترة ال يحق للوزير نعيم ان يصدرها        اتخذت في فترة حكومة تسيير االعمال     

 ".تتعلق بتعيينات وترفيعات وعقود وظيفية وصفها بالحزبية تقضي بتعيين اناس ال يمتون للصحة بـصلة              
نعيم استمر بتوقيع قرارات في وزارة الصحة بعد اداء اليمين للحكومة الحالية واسـتمر          .ان د " وتابع قائال 

ان " وقال ".لحزبيين الذين عينهم نعيم حتى اليوم وهو يوقعون قرارات عقود حتى هذا اليوم            من وصفهم با  
القرارات التي اتخذها بحق اشخاص في الوزارة هي قانونية وبعضها قرارات اتخذت بحـق اشـخاص                

 كما حصل مع ملـف      - سرقة ادوية وما شابه    -متهمين بالسرقة ومرفوعة عليهم قضايا عند النائب العام         
وفيما يتعلق بالدعوة التي وجهها االخرس الى اكثر مـن           ".الصيدلة حيث تم نقل الملف الى شخص اخر       

انه لم يدع احدا بل طلب مـن الـسكرتيرا بـدعوة            " قال   ، شخص لحضور تسليم واستالم الوزارة     400
المـدراء  وفيما يتعلق بدعوة     ". وجواد الشرف  ،الحضور وهو دعا فقط الوزيرين السابقين ذهني الوحيدي       

انه طلب من وكيل الوزارة المساعد بتوجيه الدعوة الى المدراء باستثناء مـن             " اوضح االخرس    ،العاميين
 وان اغلبية من يمسك المصافل االدارية فـي وزارة الـصحة هـم              ،لم يكتمل مراسيم تعيينه كمدير عام     

 ".الصحة دون ادنى شـرعية غير مكتملي التعيين وكان باسم نعيم يستعملهم لرعاية        "موظفون حمساويون   
 نفى االخرس ذلك وقـال      ، وهم يهتفون شعارات مناصرة لفتح     ،وعن قضية احضار مسلحين الى الوزارة     

 ".ان هذه االتهامات باطلة وال اساس لها من الصحة
  26/3/2007وكالة معا 

  
  سنعمل على النهوض بقطاع االتصاالت وحماية االستثمارات: وزير االتصاالت .14

يوسف المنسي وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومـات الفلـسطيني أن وزارتـه سـتبني              .أكد د  :غزة
مسيرتها على كل اإلنجازات التي تمت في الحكومات السابقة، والتي هدفت إلى تعزيز وتطـوير قطـاع                 

وأضاف في كلمة له أمام اجتماع الهيئـة العامـة العـادي العاشـر لمجموعـة                 .االتصاالت الفلسطيني 
سنبذل كل الجهد الممكن في سـبيل النهـوض بقطـاع االتـصاالت وحمايـة               : "ت الفلسطينية االتصاال

 والـذي   ،االستثمارات الحالية والمستقبلية باعتباره قطاعاً استراتيجياً واعداً من قطاعات اقتصادنا الوطني          
جاهـات النمـو    تؤكده األرقام الواردة في التقرير السنوي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية حيث يظهر ات           

الحقيقية والقوة الكامنة في هذا القطاع والمميزات الفريدة التي يتميز بها رغم كل اإلجـراءات الظالمـة                 
  ".والتضييق والحصار الذي نتعرض له

  26/3/2007 قدس برس
  

   التنفيذية لمنح أفرادها رتب عسكرية القوةاالدارة والتنظيم ترد قائمة قدمتها .15
ضت اإلدارة والتنظيم في السلطة الفلسطينية الئحة قدمتها القـوة التنفيذيـة            رف:  فراس برس  - خانيونس

 .إلعطاء رتب عسكرية ألفرادها، نظراً للعدد الهائل والرتب العسكرية الكبيـرة المقدمـة فـي الالئحـة              
وعلمت شبكة فراس ان سبب الرفض جاء نظراً لكثرة العدد الممنحوين رتب باالضافة الى نوعية الرتب                

  .وبة، طالبة بتعديل الطلب المقدم من قبل القوة التنفيذية، حتى يتم إقرارهالمطل
  26/3/2007عين على فلسطين 

  
  

  االعتراف بحكومة الوحدة والتعامل معها دون تمييزلى إمشعل يدعو القادة العرب  .16
 لخالدعا خالد مشعل من الجزائر :  من الجزائر نقالً عن قاسم قصير27/3/2007المستقبل أفادت 
لى كسر الحصار إالقادة العرب الذين سيلتقون في الرياض "عمال القمة الخامسة لمؤسسة القدس أافتتاح 
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 ،عملياً عن الشعب الفلسطيني، واالعتراف بالحكومة الفلسطينية الجديدة والتعامل معها من دون تمييز
م المبادرة واالنتقال من وتوحيد الموقف العربي ورفض تقسيم العرب بين متطرفين ومعتدلين، وأخد زما

عادة النظر في إردة الفعل الى الفعل والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي تنازل جديد، و
 ".خارطة العالقات مع المحيط االقليمي على ضوء مصالح العرب وليس على أساس المصالح الخارجية

هناك بشائر انتفاضة جديدة "ن أ، و"مةمرونة حماس السياسية ال تعني التخلّي عن خيار المقاو"ن أوأكد 
  ".في فلسطين للرد على المخططات الصهيونية التي تريد السيطرة على القدس واألراضي الفلسطينية

دعا مشعل الدول العربية  :الجزائر أحمد روابةنقالً عن مراسلها في  26/3/2007الجزيرة نت وأوردت 
ين واألقصى، على غرار ما قامت به الواليات المتحدة لفلسط" مشروع مارشال"واإلسالمية إلى إقرار 

وقال إن فلسطين بحاجة إلى كل الجهود العربية  .األميركية، تجاه أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية
واإلسالمية، عبر برامج اقتصادية وجهود دبلوماسية لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، أمام العدو 

وأضاف أن  .، وتفقد من مصداقيتها في العالم كبيراًه حكومته، حسب تعبيره، عجزاًالصهيوني الذي تواج
الجو السياسي العام في العالم لصالح الدول العربية واإلسالمية، وعلى هذه الدول اغتنامه، للحصول على 

عزز واعتبر مشعل أن القمة العربية في الرياض ست .حقوقها، في فلسطين واألراضي العربية المحتلة
الموقف العربي الداعم لحكومة الوحدة الفلسطينية، وأنه ليس هناك أي تراجع ألي دولة عربية، 

 ينبغي حمايته والمحافظة عليه أمام الواليات المتحدة  تاريخياًبخصوص اتفاق مكة الذي يعد إنجازاً
ال إن االتفاق بين غير أن مشعل ق .وإسرائيل اللتين تحاوالن إجهاضه بكل الوسائل وعن طريق العمالء

 فتح وحماس ال يعني تطابق برامج الحركتين، وأن ما يجمعهما وثيقة الوفاق الوطني التي تضع تيحرك
مبادئ القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وحق العودة وإزالة المستوطنات واإلفراج عن جميع األسرى 

ميركية التي تدعو فيها الدول وبخصوص تصريحات وزيرة الخارجية األ .لدى االحتالل اإلسرائيلي
 للقضية العربية إلى الضغط على الحكومة الفلسطينية قال مشعل إن كوندوليزا رايس ال تملك برنامجاً

وكل , بل إن واشنطن تضع القضية في الدرجة الثالثة من اهتماماتها بعد العراق وإيران, الفلسطينية
ستهالك للوقت، وتغطية للعجز اإلسرائيلي على حد الرسائل التي توجهها بخصوص القضية الفلسطينية ا

وأضاف أن البيت األبيض يبحث عن مغامرة أخرى في المنطقة، بعدما تكبد خسائر فادحة في  .قوله
  .  العراق، في إشارة إلى احتمال توجيه ضربة أميركية إلى إيران بسبب ملفها النووي

 ي الرسمي تأثير على الرأياستبعد أمشعل :  أنواس من الجزائر عن وكالة 27/3/2007عكاظ ونقلت 
تحدث عن وجود مشروع لمعالجة أوضاع الالجئين الفلسطينيين كما .  بشأن مبادرة السالم العربيةيالعرب

 .فى العراق سيناقش خالل القمة العربية
 بأن مشعل جدد التذكير:  إلى أن رويترزنقالً عنالجزائر من  27/3/2007األيام الفلسطينية وأشارت 

نما هذا من باب الجهاد المدني للحفاظ إ ،ما تقوم به حركة حماس ليس هو التخلي عن الجهاد العسكري"
  ".على حقوق الفلسطينيين

  
 القمة العربية أولوياتيكون من   يجب أنرفع الحصار: حماس .17

لفلسطيني دعت حركة حماس القمة العربية المرتقبة في الرياض إلى دعم وتعزيز صمود الشعب ا: نابلس
. في مواجهة التحديات التي يواجهها، مطالبة بأن يكون رفع الحصار عن الفلسطينيين من أولويات القمة

مع اإلجماع العربي "وأكدت الحركة، في بيان لها، تلقى المركز الفلسطيني لإلعالم نسخة منه أنها 
لوفاق الوطني الفلسطيني بخصوص القضية الفلسطينية بما يضمن إعادة الحقوق ويتوازى مع وثيقة ا

إن القضية الفلسطينية ال تنفصل بحال عن عمقها العربي واإلسالمي، : "وقالت". ويدعم حالة الوفاق
ويجب ترسيخ كل ما من شأنه توحيد الجهود، واستقاللية الدول العربية عن اإلرادة األمريكية والضغوط 

لفلسطيني عملياً، وهذا ما يجب أن يكون على  وعلى رأسه رفع الحصار الظالم عن الشعب ا...الخارجية
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للشعب الفلسطيني الحق الكامل في مقاومة "ن أوشددت حماس على ". رأس سلم أوليات قمة الرياض
 وهذا ما يجب أن تقره الدول العربية المشاركة في قمة الرياض القادمة من أجل تعزيز ...االحتالل

كما دعت إلى احتضان الحكومة الفلسطينية سياسياً، ". ة الحرةالصمود الفلسطيني ودعم اإلرادة الفلسطيني
والتعامل اإليجابي معها، وتسويق اتفاق مكة دولياً، ودعوة دول العالم إلى التعاطي مع حكومة الشعب 

وطالبت حماس الدول  ".مما يشكل إرادة حرة تناهض اإلرادة األمريكية والصهيونية الظالمة"الفلسطيني، 
مسك بثوابت الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضية الالجئين واألسرى في سجون االحتالل، العربية بالت

ورفع العدوان عن المسجد األقصى المبارك، وإدانة االعتداءات التي تتعرض لها المقدسات، وبحل قضية 
 ". مالالجئين الفلسطينيين في العراق واتخاذ اإلجراءات العملية الكفيلة برفع الظلم الواقع عليه

  26/3/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  حماس منسجمة مع الموقف العربي بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني: عزت الرشق .18
أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس أن حركته منسجمة مع الموقف العربي : دمشق

 االحتالل والحفاظ على الحقوق عامة بما يضمن مصالح الشعب الفلسطيني ويحقق أهدافه في التحرر من
زيارة خالد مشعل "في تصريحات خاصة لقدس برس أن الرشق وأوضح  .الوطنية غير القابلة للتصرف

الثانية خالل أسبوع واحد إلى العاصمة السعودية الرياض جاءت في إطار االنسجام مع الموقف العربي، 
ة جاءت استجابة لضغوط أمريكية أو سعودية، ونفى أن تكون الزيار ." عن الحقوق الفلسطينيةودفاعاً
 على سؤال مباشر من قدس برس عن وجواباً ".ال توجد ضغوط أمريكية أو سعودية على حماس: "وقال

المبادرة العربية موجودة منذ سنوات، ويتم التأكيد : "موقف حركة حماس من المبادرة العربية، قال الرشق
 بشأنها، ونحن في حماس منسجمون مع الموقف العربي عليها في كل قمة، وليس هناك أي جديد

ومع ذلك نعتقد أن ما تم إنجازه في . وحريصون على التمسك به وفق ما تقتضيه مصالح شعبنا وثوابته
  ".اتفاق مكة المكرمة يعتبر أكثر من كاف

  26/3/2007 قدس برس
  

  ة لشطب حق العودةتدعو القمة العربية لرفض الضغوط الهادفالفصائل الفلسطينية بدمشق  .19
وجهت أمس الفصائل الفلسطينية العشرة المتواجدة في دمشق، مذكرة لملوك :  بارعة ياغي- دمشق

إننا نتطلع لقمتكم التخاذ موقف حازم تجاه  ":ورؤساء الدول العربية المشاركين في قمة الرياض قالت فيها
ابت المذكرة بالملوك والرؤساء العرب وأه". المشاريع الجارية للمس بحق عودة الالجئين الفلسطينيين

. ين المفروض على الفلسطيني"العمل لفك الحصار السياسي واالقتصادي الجائر"وكافة أبناء األمة العربية 
الضغوط واالشتراطات المعادية الهادفة إلى شطب حق أبناء الشعب الفلسطيني في "ورأت المذكرة أن 

 في رفض هذه  وموحداً واضحاًتتطلب موقفاً, 1948را في العام العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قس
 ".تالضغوط واالشتراطا

  27/3/2007الوطن السعودية 
  

  الجبهة الديمقراطية تدعو القمة العربية إلى تبني دعوة لعقد مؤتمر دولي للسالم .20
مين العام للحزب ألبعد زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وا دعت الجبهة الديمقراطية

تبني دعوة عربية جماعية لعقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق "لى إالشيوعي اللبناني خالد حدادة، 
 االسرائيلي وعناصره -لى حلول للصراع الفلسطيني إطراف الصراع للوصول أوسط في حضور كل األ
 –اه وقضايا الصراع العربي من والسالم والميساسية القدس والحدود والالجئين واالستيطان واألاأل

  . "االسرائيلي
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  27/3/2007السفير 
  

  ستشهاد مقاوَمين من كتائب األقصى برصاص االحتالل في نابلسا .21
ثناء غارة شنتها أسرائيلية قتلت مسلحين فلسطينيين اثنين إن قوات أقصى  قالت كتائب شهداء األ:نابلس

بيب قالت متحدثة باسم الجيش أوفي تل  .اءفي الضفة الغربية في وقت مبكر من صباح يوم الثالث
 في نابلس أطلقت النار على مجموعة  روتينياًسرائيلية كانت تقوم بما وصفته نشاطاًإن قوة أاالسرائيلي 

فتحت مجموعة من المسلحين النار على قوات للجيش  ":ضافت قائلةأو .صابت بعضهمأمن المسلحين ف
سلحة النارية قتل فيه المسلحان اللذان ينتميان وأعقب ذلك اشتباك باألثناء قيامها بعملية في منطقة نابلس أ

  ."لفتح
  27/3/2007رويترز 

  
  قرب موقع محاٍذ لشمال غزة قنص إسرائيلي تبنىكتائب القسام ت .22

ثنين، قرب موقع مس اإلأأعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن قنص إسرائيلي، صباح :  يو بي آي- غزة
نترناشونال نسخة منه إوقالت الكتائب في بيان لها، تلقت يونايتد برس  .ل قطاع غزة لشماإسرائيلي محاٍذ

من قنص مغتصب صهيوني كان يتواجد قرب بوابة مغتصبة، ناحل عوز الصهيونية، بسالح "نها تمكنت أ
 أعلنت ألوية الناصر صالحمن جهة أخرى .  الهجومىولم يرد أي تعقيب إسرائيلي عل ."من العيار الثقيل

  .3ثنين، بصاروخين من نوع ناصر مس اإلأالدين مسؤوليتها عن قصف كيبوتس نيريم جنوب إسرائيل 
  27/3/2007 القدس العربي

  
  اشتباك بين عناصر من سرايا القدس و كتائب أبو الريش عن طريق الخطأ .23

طأ بين  وقع بطريق الخاًأفاد مراسل فلسطين مباشر في مدينة خان يونس أن اشتباك: فلسطين مباشر
 بالقرب من ، من سرايا القدسىحمد أبو الريش التابعة لحركة فتح ومجموعة أخرأمجموعة من كتائب 

حدى هذه المجموعات اشتبهت بوجود إوذكر مراسلنا أن , السياج الحدودي في منطقة عبسان الكبيرة
ستهدف مجموعة من ولكن تبين فيما بعد أن النيران كانت ت, قوات خاصة صهيونية فقامت بإطالق النار

  .المجاهدين
 27/3/2007عين على فلسطين 

  
 قصى والقسام في رفحاألكتائب بين " محدود "اشتباك .24

صيبوا بجروح مختلفة، في اشتباكات بين أن خمسة مواطنين أ قالت مصادر طبية في مدينة رفح :رفح
القصى في منطقة تل عناصر من القوة التنفيذية وكتائب القسام من جهة وعناصر من كتائب شهداء ا

ثر شجار عائلي سرعان ما إن االشتباكات جاءت أمنية أفادت مصادر أو .السلطان برفح من جهة ثانية
ن عناصر من الجهاد أفاد شهود عيان أو .لى اشتباك محدود بين عناصر من حركتي فتح وحماسإتطور 

 .لى المنطقةإعادوا الهدوء أو" دالمحدو" سالمي والقوى الوطنية تدخلوا على الفور لوقف االشتباكاإل
  26/3/2007وكالة معاً 

  
  

  الجبهة الديمقراطية تدعو لشراكة سياسية حقيقية تنهي حالة الفلتان األمني .25
عمليات الخطف والقتل والتصفيات "أدان مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية عودة ما أسماه : رام اهللا
ما يجري يؤكد أن اتفاق المحاصصة بين "د المصدر أن وأك .بين مؤيدي حركتي فتح وحماس" الجسدية
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الحركتين لم ولن يحل الصراع بينهما، لالستحواذ بالسلطة واقتسامها، وهو ما يتطلب العودة إلى تنفيذ 
وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني، التي تضمن قيام شراكة سياسية حقيقية بين كل القوى والفصائل 

 الوحدة الوطنية، ووقف الفلتان األمني، وتوحيد الجهود من أجل كسر الفلسطينية، تتجسد في حكومة
  ".الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني

  26/3/2007 قدس برس
  

  حل سلمي لقضية فتح اإلسالماتفاق الفصائل على : أبو العينين .26
لعينين أعلن في بو اأأمين سر حركة فتح في لبنان سلطان أن : صيدا من 27/3/2007 المستقبل ذكرت
إجراءات عملية ذات وجوه سلمية متعددة، تم االتفاق عليها بين مختلف  اتخاذ لى الوكالة المركزيةإحديث 

ووعد بظهور النتائج . يجاد حل لظاهرة فتح اإلسالم في مخيم نهر الباردالقيادات والفصائل الفلسطينية إل
في دارة آل الحريري في المقرر  الفلسطيني -وعن االجتماع اللبناني  .على األرض في فترة قريبة

نه مخصص لبحث الضغوط التي تمارس في ما خص حق العودة أبو العينين أمجدليون اليوم، قال 
 كما سنبحث في : وأضاف. وتحديد موقف فلسطيني ثابت من الموضوع وتأكيد هذا الحق،لالجئين

  .ى قضية فتح اإلسالم إضافة ال...الشؤون اإلنسانية واالجتماعية للفلسطينيين
أكد أمين سر حركة فتح في الجنوب خالد عارف أن اإلجراءات المنوي اتخاذها سلمية بحت ولن بدوره 

 وسيساهم فيها عدد كبير من المشايخ والقوى ،تعكر صفو األمن في أي مخيم وال حتى في نهر البارد
 .قرار والسلم األهلي في المخيماتاإلسالمية وخصوصاً في مخيم عين الحلوة، ما يضمن األمن واالست

وشدد على أن . وفضل عارف عدم كشف هذه الصيغ واإلجراءات الى حين الوصول الى الحل المنشود
الحديث عن استقدام سالح الى مخيم نهر البارد مجرد تكهنات ومحاولة لتكبير حجم المشكلة وإلبقاء 

 المسؤول السياسي لمنطقة الجنوب زارعارف كان  و.المخيمات الفلسطينية تحت دائرة االستهداف األمني
 وفد من فصائل منظمة  على رأسفي حزب اهللا الشيخ حسن عزالدين في مكتب الحزب في صيدا

التوطين مؤامرة على الشعب الفلسطيني، ونحن لن نقبل به على "ن وأكد خالل اللقاء أ ،التحرير
  ".طالقاإل

اعتبر ممثل حركة حماس في : محمد صالحلها في صيدا نقالً عن مراس 27/3/2007السفير وجاء في 
لى صيغة توافقية لتثبيت األمن إالهدف من هذا اللقاء هو الوصول "ن أالجنوب أبو أحمد فضل، 

واالستقرار في مخيمات صيدا وفي الجوار، لنقف سداً في وجه اي إشكال امني، اضافة الى موضوع 
  ."ية في المخيماتنسانية والبنى التحتالحقوق المدنية واإل

  
   واشنطن تقترح خطة إلطالق شليط ووقف القسام مقابل التهدئة:مصادر إسرائيلية .27

 قالت مصادر إسرائيلية إن اإلدارة األميركية قررت اإلشراف على مسار تفاوضي            : صالح النعامي  ،غزة
ـ    .  اسرائيلي للتوصل لتسوية سياسية للصراع     -عربي   ة العبريـة عـن     ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية باللغ

مصادر في حاشية وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس التي تزور المنطقـة حاليـاً قـولهم إن                 
مبعوثين أميركيين سيجرون اتصاالت بشكل منفصل مع الحكومة االسرائيلية والرئاسة الفلسطينية بغيـة             

وصل الى اتفاق يقود الى اقامة دولة       التوصل التفاق يضمن استئناف المفاوضات الثنائية بين الجانبين والت        
واضافت المصادر أن العرض األميركي يقوم على خطوات متبادلة تقوم بها اسرائيل والجانب              .فلسطينية

الفلسطيني، وأشارت الى أن على الفلسطينيين أن يطلقوا سراح شليط، والتوقف عن اطالق الصواريخ في               
سيع نطاق التهدئة لتشمل الضفة الغربية ووقـف العمليـات          منطقة النقب، مقابل موافقة اسرائيل على تو      

المسلحة ورفع القيود على حركة الفلسطينيين، واإلفراج عن عوائد الضرائب الفلسطينية التي تحتجزهـا              
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ولم تذكر المصادر إن كان االقتراح األميركي يتضمن اطالق سراح اسرى فلسطينيين مقابـل               .اسرائيل
  . قاومة اآلسرة لهشليط كما تطالب حركات الم

  27/3/2007الشرق األوسط 
  

   لبند حق العودة في المبادرة العربية"بالتوافق"العرب رفضوا إضافة كلمة : معاريف .28
نقل مراسل الشؤون السياسية في القناة الثانية اإلسرائيلي اودي سيغل عن مصادر            :  صالح النعامي  ،غزة

ئيل واإلدارة األميركية بخصوص شروط التعامل مع خطة        اسرائيلية قولها إن تباينا برز بين موقفي اسرا       
وقالت المصادر إنه في الوقت الذي تطالب فيه اسرائيل بأن يتم تطبيق المرحلة األولى              . "خريطة الطريق "

من الخطة التي تتضمن قيام السلطة الفلسطينية بتفكيك االجنحة العسكرية ووقف المقاومـة والتحـريض               
للمسؤولين اإلسرائيليين أن اإلدارة قررت القفز عن هذه المرحلـة والـدخول            ضد اسرائيل، أكدت رايس     

. بشكل مباشر في المفاوضات على التسوية الدائمة، وهو األمر الذي ترفضه اسرائيل حتى هذه اللحظـة               
وشددت رايس على مسامع المسؤولين اإلسرائيليين الذين التقتهم على أنه في حال اإلصرار على تطبيق               

 األولى من الخطة، فإنه ال أمل في أن يسهم ذلك في استئناف المفاوضات في المستقبل، بـسبب                  المرحلة
وشددت رايس  . قوة المعارضة في الساحة الفلسطينية الى جانب ضعف الرئيس الفلسطيني محمود عباس           

ـ                ر على أن اجراء مفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين بشكل غير مباشر وفي مسارين منفصلين هو أم
  .تقتضيه الضرورة بسبب الفجوة في المواقف الحالية بين الجانبين

وأشارت المصادر الى أن رايس أكدت أنها ملتزمة بالعمل على تسريع خطى التطبيع بين اسرائيل والعالم                
 أن رايس ابلغت أولمرت بأنها تتطلع الى اقناع الزعماء          ،واكدت صحيفة يديعوت احرنوت أمس    . العربي

ونقلـت  . ل تعديالت على المبادرة العربية تسمح باتخاذها اساسا للمفاوضـات المـستقبلية           العرب بادخا 
صحيح أن الرباعية العربية    "الصحيفة عن محافل سياسية اسرائيلية قولها إن رايس ابلغت اولمرت بالقول            

مرونة في  ترفض حتى االن التنازل عن بند حق العودة في المبادرة، ولكن يحتمل أن يكون ممكنا تحقيق                 
وقالت صحيفة معاريف إن مسؤولين أميركيين عرضوا على العديد من األطراف العربيـة             . "بنود اخرى 

.  الى البند المتعلق بحق عودة الالجئين الفلسطينيين، لكن الطلب قوبل برفض شديد            "باالتفاق"اضافة كلمة   
 يمـنح  "بـالتوافق "ن اضافة كلمـة  واشارت الصحيفة الى أن األطراف العربية ابلغت اإلدارة األميركية أ    

واوضحت الصحيفة أن العرب رفضوا ايضاً اقتراحاً بتضمين المبادرة العربية بنداً           . "الفيتو"اسرائيل حق   
وتأمل رايس بأن تؤدي قناة التفاوض الجديدة في نهايـة  . ينص على عودة الالجئين الى الدولة الفلسطينية  

، وأشارت الصحيفة   "طينيين للتوافق مع الدول العربية المعتدلة     الى تشكيل ضغط كبير على الفلس     "المطاف  
  .الى أن توجهات رايس تلقت دعماً من االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون

من جهة أخرى، دعا الجنرال عاموس جلبوع رئيس قسم االبحاث في شـعبة االسـتخبارات العـسكرية                 
في مقال نشره فـي عـدد       ذلك  و. دم القبول بالمبادرة العربية   اإلسرائيلية سابقا الحكومة اإلسرائيلية الى ع     

  .امس من صحيفة معاريف
  27/3/2007الشرق األوسط 

  
  مبادرة السالم السعودية هي أساس للمفاوضات رغم معارضة بعض بنودها: بيرتس .29

في بيروت قال عمير بيرتس إن مبادرة السالم السعودية التي تبنتها القمة العربية :  يو بي آي-تل أبيب 
 . هي أساس للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين رغم تضمنها بنوداً تعارضها إسرائيل2002في العام 

وأفادت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن أقوال بيرتس جاءت خالل لقائه بنظيره البولندي ألكسندر شيهلو 
بية تعزز قوة الدول العربية المعتدلة واعتبر بيرتس إن مبادرة السالم العر .الذي يزور إسرائيل حالياً

  .مقابل المحورالذي تترأسه إيران
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  27/3/2007القدس العربي 
  

 اسرائيل نظمت رحلة بمروحية المين عام االمم المتحدة لتغيير موقفه من الجدار .30
وغير متوقعة، قامت هيئة اركان جيش االحتالل بترتيب جولة عسكرية جوية المين " سينمائية"في خطوة 

 .ام االمم المتحدة بان كي مون في سماء الضفة الغربية وعلى طول جدار الفصل العنصري الفاصلع
وقد وافق مون بعد تردد قصير على هذه الجولة التي كان هدفها تغيير وجهة نظره من الجدار الفاصل 

قال صحافي و، والذي شاهده في مخيم عايده لالجئين شمال بيت لحم، ومع التصريحات المناهضة للجدار
ان هدف هذه الجولة هو محاولة التأثير على موقف مون : " المتحدةلألمماسرائيلي رافق االمين العام 

في " ايجابيا"ربما على ارتفاع عشرات االمتار في السماء يرى شيئا "، واضاف "المعلن ضد الجدار
 بالتحليق فوق تل ابيب  قامت المروحية كما".الجدار يمسح ما علق في ذاكرته مما رآه على االرض

وبعد انتهاء الرحلة، سأل التلفزيون االسرائيلي امين عام االمم المتحدة اذا  .والخضيرة ونتانيا وقيساريا
 رغم ضرورات االمن فإن موقفي من الجدار بإنه يضر بالسكان: "كان قد غير رأيه في الجدار اجاب

 ".ولكن بالدكم جميلة"ئيليين اضاف والسترضاء االسرا.. .الفلسطينيين ويجب ان نساعدهم،
  26/3/2007وكالة معا  

  
   فلسطينيا123ًقتلنا : قائد المستعربين .31

 الخاصة بالجيش االسرائيلي الى صحيفة معاريف عن نشاطها في مالحقة           "المستعربين"تحدث قائد وحدة    
فترة رئاسته في تنفيذ     وادعى أن أفراد وحدته، نجحوا خالل        ،أبناء الشعب الفلسطيني من نشطاء المقاومة     

 مـن   13 فلسطينيين مقابل اصـابة      109 واصابة   123 فلسطينيا وقتل    595 عملية واعتقال    1215نحو  
 وكان الهدف من ورائها اعتقال من       1990وكان قد تم إنشاء وحدة المستعربين في الضفة مطلع          . جنوده

الحقة الفلـسطينيين وبـاألخص قـادة       يقوم بإلقاء القنابل الحارقة، وبمرور السنوات تحول نشاطها إلى م         
  .كما تقوم الوحدة بتنفيذ عمليات اغتياالت ضد نشطاء الفصائل، الفصائل

  27/3/2007االتحاد االماراتية 
  

  سكان مستوطنة أخليت في الضفة يقيمون على أنقاضها مهرجاناً استفزازياً .32
وب مدينة جنين تحـت     جن» حومش«عاد أمس نحو خمسة آالف مستوطن يهودي إلى انقاض مستوطنة           

 ليقيموا مهرجانـا اسـتفزازيا داعـين إلـى إعـادة إنـشاء              ،حماية جيش االحتالل اإلسرائيلي وشرطته    
واتهمت أوساط يسارية في إسـرائيل وزيـر         .المستوطنة، بزعم ان اإلخالء لم يوفر األمن لإلسرائيليين       

قانون الذي يحظر الوصـول إلـى       الدفاع عمير بيرتس بالتواطؤ مع المستوطنين والتعاطي مع خرقهم ال         
وأقرت قوات االحتالل بأنها أتاحت للمستوطنين الوصـول إلـى           .أنقاض المستوطنة بقفازات من حرير    

ما يعرض حيـاتهم إلـى      "أنقاض المستوطنة لئال يضطروا إلى دخولها عبر القرى الفلسطينية المجاورة           
  .المرور قرب أنقاض المستوطنةوقامت قوات الجيش بمنع سيارات الفلسطينيين من . "الخطر

  27/3/2007الحياة 
  

   فلسطينييننقلالجيش االسرائيلي يلغي نهائيا امر الحظر على اسرائيليين  .33
 نقلالغى قائد المنطقة الوسطى يئير نافيه االسبوع الماضي نهائيا االمر الذي يحظر على االسرائيليين 

ولكنه جمد حتى قبل  االمر صدر قبل بضعة أشهروكان . الفلسطينيين في سياراتهم في الضفة الغربية
دخوله حيز التنفيذ في اعقاب التماس رفعته ضده الى محكمة العدل العليا ثماني منظمات يسارية ولحقوق 

وتراجع نافيه عن نيته بعد أن أعربت النيابة العامة عن تخوفها من ان القرار لن يجتاز اختبار ، االنسان
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وبالمقابل، قالت مصادر " تعليمات ابرتهايد"عى الملتمسون بان االمر هو واد. محكمة العدل العليا
  .عسكرية ان الغاء القرار اتيح النه توفرت وسائل بديلة

  26/3/2007وكالة سما 
  

 المرشح لقيادة شرطة اسرائيل يسحب ترشيحه ويتسبب باحراج وزير االمن .34
ما ادى الى ارباك ) مفتش عام(ئيلية سحب يعقوب جانوت ترشيحه لتولي منصب قائد الشرطه االسرا

والذي رشحه لهذا  كبير في سلك الشرطة، وتسبب في احراج شديد لوزير االمن الداخلي افي ديختر
وكانت ازمة قضائية واعالمية ثارت قبل نحو شهر حين حامت الشبهات حول مفتش الشرطة  .المنصب

 .م خطيرة ومنع استمرار التحقيق فيهافي اسرائيل موشيه كرادي، وانه تواطأ في طي ملفات اجرا
  27/3/2007وكالة معا 

  
  الشرطة اإلسرائيلية تستجوب كتساف مجدداً .35

أفاد مصدر قضائي امس بأن الشرطة اإلسرائيلية ستستجوب مجددا الـرئيس موشـيه كتـساف المـتهم                 
 بيـان   وجاء فـي   .باالغتصاب والتحرش الجنسي، وذلك في ضوء ظهور وقائع جديدة متصلة بالتحقيق          

وكـان   ".ال بد من اجراء استجواب جديد بعدما علمت الشرطة بوقائع جديـدة           "للنائب العام ميني مزوز     
  .محققو الشرطة اإلسرائيلية استجوبوا كتساف ست مرات لساعات عدة

  27/3/2007المستقبل 
  

  ..!رؤساء مجالس عربية مهددون بحل مجالسهم يجمعون انتسابات لحزب كديما .36
فـي  " اسـتماع " عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية مذكرة استدعاء لحضور جلسة    في أعقاب تسلم  

 أن في بلدتين علـى  48وزارة الداخلية حول قرار الوزارة حل مجالسهم، مصادر خاصة أوضحت لعرب       
. األقل من بين القرى التي تلقت بالغا بنية الداخلية حلها، تنشط حمالت جمع انتـسابات لحـزب كـديما            

 التأكد عن طريق مصادرها من بلدة واحدة ويجري التأكد مـن األخـرى وربمـا                48اعت عرب واستط
وقالت أوساط سياسية عربية أن خطوة رؤساء المجالس الذين ارتضوا ألنفسهم جمع انتسابات              .اآلخريات

 ، معتبرين أنها إدانة للرؤساء ولحزب كديما في آن واحـد، وهـي بمثابـة              "سقوطا"تعتبر  " كديما"لحزب  
الرؤساء الذين ساروا في هذا الدرب      : وأضافوا .ابتزاز من قبل الحزب الحاكم لرؤساء مجالس في ضائقة        

خرجوا عن اإلجماع الذي تبلور في اجتماع اللجنة القطرية لرؤساء الـسلطات العربيـة الـذي خـرج                  
  .بخطوات نضالية جماعية

  26/3/2007 48عرب
  

 ليهودمدرسة العمالء في نهاريا يهجرها طالبها ا .37
 في نهاريا شمال فلسطين المحتلة ظاهرة تسرب الطالب اليهود نحو مدارس "ترومبلدور"تشهد مدرسة 

 في المئة من طالبها 20ويعود سبب الظاهرة، التي بلغت حجماً يهدد بإغالق المدرسة، إلى كون . أخرى
ذلك من أبناء عمالء سابقين  وك2000هم من أبناء عائالت العمالء اللحديين الذين فروا إلى إسرائيل عام 

 أن أهالي الطالب اليهود في "هآرتس"وذكرت  .للشاباك من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة
عدم اندماج "المدرسة، التي كانت تعد من بين المدارس المهمة في المحيط، ينقلون أبناءهم منها بسبب 

 "مدرسة دينية"ة تدرس إمكان تحويل المدرسة إلى وقال أحد أعضاء بلدية نهاريا إن البلدي . فيها"األوالد
بحيث تصبح حصرية للطالب اليهود، بدالً من االضطرار إلى إغالقها نتيجة قلة عدد التالميذ ودمجها 

 .مع مدرسة أخرى
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  27/3/2007األخبار اللبنانية 
  

  "حيتس"تجربة جديدة لصاروخ  .38
ات العسكرية اإلسرائيلية، أجرت أمـس، تجربـة         أعلنت وزارة الدفاع اإلسرائيلية، أن الصناع      :الناصرة

وجاء في البيان الرسمي، أن التجربـة اقتـصرت       .جديدة لصاروخ حيتس اإلسرائيلي المضاد للصواريخ     
مـن  % 20على جهاز اإلطالق الحديث، الذي سيبدأ استخدامه بدل الجهاز القديم، وهو اقل تكلفة بنـسبة   

ـ    .سابقه، وأكثر دقة، وتقنيته أكثر تطورا       لصاروخ حيتس، الذي بدأت إسـرائيل       16وهذه هي التجربة ال
بانتاجه في مطلع سنوات التسعين، بمشاركة أميركية، وقد جرى تطويره عدة مرات، وتم التوصل إلـى                

وتجري دراسات في إسرائيل حول ما إذا كان سيتم العمل على إنتاج نمـوذج               .النموذج الثاني للصاروخ  
إن الحديث يجري عن مرحلة جديدة      "ع عمير بيرتس، في تعقيبه على التجربة،        وقال وزير الدفا   .ثالث له 

  ".لتطوير األجهزة الدفاعية في وجه الصواريخ، وخاصة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى
   27/3/2007الغد األردنية 

  
 تتح مؤتمر القدس السنوي الخامس في الجزائر مؤسسة القدس تف .39

،  الدولية في افتتاح مؤتمر القدس السنوي الخامس فبي الجزائرم لمؤسسة القدسنبه األمين العا: الجزائر
. من أن سلطات االحتالل تسابق الزمن في حملة تهويد مسعورة لمدينة القدس، وهدم المسجد األقصى

حملة تقوم على بناء جدار الفصل العنصري، وتكثيف البناء في المستعمرات، وإقامة هذه الوأشار إلى أن 
مزيد من البؤر االستيطانية واالستيالء على العقارات العربية، خاصة داخل القدس القديمة، وسن ال

حسم األغلبية كما أشار إلى السعي االسرائيلي ل. القوانين للتضييق على السكان العرب في المدينة
دود بلدية االحتالل الديمغرافية لصالح الصهاينة، وإقامة حدود جديدة للقدس، وتحويل الفلسطينيين داخل ح

وفيما يتعلق بالمسجد األقصى؛ فقد أكد أن الصهاينة . في القدس الكبرى إلى أقلية يسهل السيطرة عليها
 مدينة سياحية ه أصبح لهم أسفلحيثعازمون على تحويل أوهامهم إلى وقائع، وبناء الهيكل المزعوم، 

مشهد الفتا إلى أن  ألسوار المدينة ومعالمها، كاملة، في الوقت الذي تمنع فيه سلطات االحتالل أي ترميم
إلى أن مؤسسة القدس تمكنت حتى وفي هذا السياق لفت .  أمام باب المغاربة لن يكون األخيرما يحدث

 مشروعاً في مجاالت التنمية 55اليوم، بالتعاون مع شبكة المؤسسات العاملة للقدس، من تنفيذ أكثر من 
  . ماليين دوالر10ية ورعاية البيئة والموارد الطبيعية، فاقت كلفتها االجتماعية والتنمية االقتصاد

  26/3/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  تطالب القمة العربية بكسر الحصارالفلسطينية القوى الوطنية واالسالمية  .40
المفروض  القمة العربية بكسر الحصار الظالم       ، طالبت القوى الوطنية واالسالمية    : نائل موسى  -رام اهللا   

، والتمسك بالمبادرة العربية والعمل على تطبيقها دون تعديل وبما يكفـل احقـاق               الفلسطيني شعبالعلى  
ورأت ان مؤتمر القمة مطالـب باتخـاذ قـرارات           . واألمة  الفلسطيني شعبلالحقوق الثابتة والمشروعة ل   

واالنقـسام واالمـالءات    ترتقي الى مستوى التحديات التي تواجه األمة والتضحيات ومواجهـة الفرقـة             
  .االميركية واالسرائيلية

  27/3/2007الحياة الجديدة 
  
  
  

  غزةمصرع واصابة العشرات في انهيار مجمع أحواض الصرف الصحي شمال قطاع .41
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قتل ستة مواطنين وأصيب العشرات في كارثة حلت بقرية أم النصر البدوية شمال بيت الهيا شمال قطاع                 
التي  انهيار السواتر الترابية      نتيجة ف الصحي أراضي ومنازل المواطنين    غزة بعد أن غمرت مياه الصر     

وِأشار شهود عيان إلـى      .رشحت المصادر الطبية ارتفاع عدد القتلى     كانت تحجزها منذ عدة أعوام، وقد       
  .أن هناك عشرات المنازل دمرت بالكامل وأخرى غطتها المياه ودفنتها

  27/3/2007وكالة سما 
  

  ك ثيوفيلوس االستقالة من منصبه كبطريرك لطائفة الروم األرثوذكسمطالبة البطرير .42
طالب رئيس المؤتمر األرثوذكسي في األراضي الفلـسطينية، البطريـرك ثيوفيلـوس،            : القدس المحتلة 

باالستقالة فورا من منصبه، لعدم تنفيذه التعهدات التي قطعها، وخاصة عدم االستمرار ببيـع العقـارات                
 باالستماتة ألجل حصوله    هواتهم . للطائفة، وكذلك عدم تحركه إلبطال صفقة باب الخليل        واألمالك التابعة 

 . كافة أمالك وعقارات الطائفة األرثوذكـسية      ذلك،على االعتراف الرسمي اإلسرائيلي مستبيحا من أجل        
يـة ومـن   وأشار إلى أن الهدف األخير الذي يريد ثيوفيلوس تحقيقه ما هو إال التحرر من أي التزام للرع 

 بهـدف   ،التزاماته تجاه الحكومتين األردنية والفلسطينية والتخلي عن القانون األردني االنتدابي والعثماني          
  .تدويل البطريركية روحيا وضمان استقالليتها إداريا مثل أي شركة تجارية

  26/3/2007 قدس برس
  

  خرق االضرابكل من يهدد بسحب عضوية تن ين الفلسطينييالصحفينقابة  .43
يواصل الصحفيون الفلسطينيون إضرابهم عن العمل احتجاجا على استمرار خطف الصحفي           : لفت حداد أ

 لمـن ال    هـا نقابة هددت بسحب عضوية كل من يقوم بخرق االضراب وعـدم منح           ال توكان .البريطاني
  . أيضاهيملكها ممن يخرق

  26/3/2007 48عرب
  

   تأخر رواتبهم لشهورغضب شديد وتذمر كبير يسود األسرى الفلسطينيين بسبب .44
هم طالب أهالى األسرى والمعتقلين فى السجون االسرائيلية من خالل اعتصام: رام اهللا - غزة

 الحكومة الجديدة بصرف مستحقات أبنائهم في ظل الظروف ، فى الصليب األحمر فى غزة،األسبوعى
س التشريعى وأمام ديوان  بعد االعتصام فى المجلواولقد تظاهر .االقتصادية الصعبة التي يعيشونها

ناشدوا موقع األسرى للدراسات واألبحاث كما  . الذى تفهم مطلبهم،مجلس الوزراء وقابلوا اسماعيل هنية
 ذوو إلى ذلك فقد ناشد أيضا. للتدخل وطرح هذه المشكلة اعالمياَ لحل هذه القضية االنسانية والوطنية

وذكر مسئول الدائرة اإلعالمية في .  أبنائهماألسرى والمعتقلين في محافظة جنين بصرف مستحقات
 .2006 تموز، أن آخر مخصص صرف لألسرى كان منذ شهر المحافظةمديرية شؤون األسرى في 

أن هنالك غضب شديد وتذمر واستهجان كبير من األسرى جراء تأخر رواتبهم في هذا السياق ويذكر 
  .وقلق ينتابهم على ذويهم وأبنائهم

  26/3/2007وكالة سما 
  

   إلى سجن عوفر رغم انتهاء محكوميتهاًفلسطيني سلطات االحتالل تنقل معتقالً .45
أعلن وكان قد    . من بلدة برقين غربي مدينة جنين إلى سجن عوفر         اً فلسطيني نقلت سلطات االحتالل معتقالً   

معتقل يذكر أن ال   .االسبوع الماضي  شهرا   40اإلضراب عن الطعام منذ أن انتهت مدة محكوميته البالغة          
 في الوقت الذي ترفض فيه سلطات االحتالل إقامته في األراضي الفلسطينية، بينما             ،يحمل هوية فلسطينية  

  .ترفض السلطات األردنية دخوله إلى أراضيها
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  26/3/2007 48عرب
  

  توغالت احتاللية في محافظات الضفة الغربية بحجة البحث عن مطلوبين .46
ثر من عشرة فلسطينيين في محافظتي رام اهللا والخليل بعد اعتقلت قوات االحتالل أك: رامي دعيبس

وكانت قوات االحتالل قد توغلت في قرى وبلدات قباطية  .بحجة البحث عن مطلوبين، توغالت احتاللية
والزبابدة وكفر راعي وفحمة في محافظة جنين وسط إطالق النار العشوائي على المواطنين بحجة البحث 

وغلت قوة تابعة لجيش االحتالل في ساحة الكراج للجامعة األمريكية في جنين ت  كما. ايضاعن مطلوبين
وقد دارت مواجهات عنيفة بين  .واعتقلت أربعة مواطنين بعد التنكيل بهم بحجة أن احدهم يحمل سالحا

 .المتواجدين من الطلبة وجيش االحتالل التي أطلقت خاللها الرصاص العشوائي
  26/3/2007 48عرب

  
  ي فلسطيني شرق نابلس واتهام المستوطنين بذلك مقتل راع .47

،  مصادر فلسطينية في مدينة نـابلس      هقالتما  : القدس المحتلة  من   26/3/2007  قدس برس  أوردت وكالة 
 وقد ذكر أنـه     .اسرائيليينعثروا على جثة راع فلسطيني، مقتوال برصاص مستوطنين          ن مواطنين من أ 

  .ر عليه، مما يشير إلى أنه تعرض لعملية اختطافتعرض للضرب بأداة حادة، قبل إطالق النا
 .علمه بالحـادث كر المتحدث باسم حركة ييشع للمستوطنين انأن : 26/3/2007رويتـرز  وذكرت وكالة  

 لكن في حقيقة االمر هناك عدد كبير        ،من الطبيعي أن ينحوا بالالئمة على المستوطنين      قائال، أن   وأضاف  
قال المتحدث باسم الشرطة االسرائيلية انه تم العثـور علـى            جهته   منو .من العرب الذين يقتلون عربا    

بدأت الـشرطة تحقيقـا فـي       في حين   . الجثة بين قريتين فلسطينيتين وانها نقلت الى اسرائيل لتشريحها        
 .الحادث

  
  مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي لشاحنة فلسطينية شرق غزة .48

أفاد شهود عيان أن في حين يلي شاحنة فلسطينية شرق مدينة غزة، قصفت قوات االحتالل اإلسرائ: غزة
  .نجا السائق بأعجوبةقد  و،القذيفة أصابت صندوق الشاحنة الخلفي

  26/3/2007 قدس برس
  

   يتمركز في مزارع طولكرم االسرائيلياالحتالل .49
اعية فـي منطقـة     كشف أهالي بلدة بلعا، شرق طولكرم إقدام قوات االحتالل على احتالل األراضي الزر            

أشار المواطنون إلى أن المنطقة التي يتواجـد        قد  و. راشين شرق المحافظة، ورفع العلم اإلسرائيلي فوقها      
  .فيها جنود االحتالل، تعتبر منطقة استراتيجية

  27/3/2007البيان اإلماراتية  
  

  يعتبرون أن حكومة حماس فشلت بالحكم واألغلبية تفكر بالهجرة% 55: استطالع .50
 أجراه مركز البحوث والدراسات ااستطالعأن : رام اهللا من 26/3/2007 وكالة فلسطين برس دتأور

المسحية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، تناول آراء الشارع الفلسطيني في المستجدات السياسية 
ويات المواطن الراهنة على الساحة الفلسطينية، وخاصة اتفاق مكة، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وأول

من أفراد العينة يفكرون بالهجرة إلى الخارج إذا توفرت لهم % 33.1 أن ه نتائجأظهرت ،الفلسطيني
، %28.7وكانت األسباب الذي دفعت إلى ذلك هي عدم الشعور باألمان لما نسبته . الظروف المناسبة

 الفلسطينية برئاسة حماس وحول الحكومة%. 45.9فيما الوضع االقتصادي السيء كان السبب لما نسبته 
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  فيما أعتبر.قيموها بأنها سيئة% 55.0مقابل بأنها جيدة، % 36.2 هاقيمفقد خالل عام من عملها، 
 إلى ذلك فقد . قد مارست التوظيف على أساس االنتماء الحزبيتلك الفترةبأن حماس خالل % 47.1
 ومن جهة . ذلكبخالف% 68.1قد بأنها نجحت في إدارة الشأن الفلسطيني، فيما اعت% 25.1اعتقد 

 ومن جهة أخرى .أن المبادرة العربية للسالم حال للصراع العربي اإلسرائيلي% 26.9أخرى أعتبر 
بأن اإلجراءات اإلسرائيلية في الضفة الغربية من اجتياحات وحواجز وإغالقات ستزيد بعد % 40.7أشار 

بأن حكومة % 69.6اعتقد  كما .نها ستقلبأ% 17.0تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، في حين اعتقد 
 فرصة هابأن على الموظفين إعطاء% 80.2رأى فيما  ،الوحدة قادرة على حل مشكلة رواتب الموظفين

مع مرور   في مؤسسات السلطةسيزيد هبأن% 26.5اعتقد  وحول الفساد فقد .من أجل تأمين رواتبهم
بأنه جيد، في % 32.4 هقيم فقد القوة التنفيذيةداء  أما حول أ.بأنه سينقص% 38.1الوقت، في حين اعتقد 

بأن على الحكومة دمج القوة التنفيذية مع األجهزة % 61.9رأى  و.بأنه سيئه قيمو% 53.7حين أن 
أن % 51.5أيد  أما المفاوضات مع اسرائيل، فقد .أن تقوم بحلها% 30.4األمنية األخرى، في حين رأى 

وحول نسبة تأيد األحزاب  .ذلك% 42.4  عارض التحرير، بينما من اختصاص منظمةتهاتكون مسؤولي
بينما حصلت حماس % 35.3 ظهر ان فتح حازت على نسبة ،السياسية الفلسطينية في الشارع الفلسطيني

 الجهاد اإلسالمي، و%1.1 الديمقراطية، و%0.9 على حزب الشعب وحصل كال من %.21على 
، أما المستقل الوطني %0.7  المبادرة الوطنية، و%3.0 ة الجبهة الشعبي، و%0.3 حزب فداو ،3.3%

 مما اأحد% 22.1، فيما لم يؤيد %3.8 على سالميالمستقل إ، في حين حصل ال%7.2فقد حصل على 
  .غير ذلك% 1.3، ورأى سبق ذكره
يريـدون مـن الحكومـة      % 49أن النتائج بينت أن     : رام اهللا    من   27/3/2007 الحياة الجديدة    وذكرت
وحـول  %. 47فيما يعارض ذلـك     إذا ما اعترفت األخيرة بها،      اسرائيل  بعترف   الجديدة أن ت   طينيةالفلس

أن األولوية األولى يجب أن تكون فرض النظـام والقـانون           % 43االولويات بالنسبة للحكومة فقد رأى      
لمـالي  أن األولوية يجب أن تكون إزالـة الحـصار ا         % 26 فيما ترى نسبة من      ،ومحاربة الفلتان األمني  

تعتبر % 13، في حين أن   لقيام بإصالحات سياسية ومحاربة الفساد    لترى األولوية   % 17 ونسبة   ،والسياسي
أمـا بالنـسبة للمبـادرة      . العودة لعملية السالم وإجراء مفاوضات إلنهاء االحتالل هي األولوية األولـى          

 متبادالً بإسرائيل كدولـة     فاأيدوا اعترا % 63كذلك فإن   %.  26، فيما عارضها    %72السعودية فقد أيدها    
 وفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة والتوصل لحل لكافـة              ،للشعب اليهودي 
 قيام السلطة وحكومة الوحدة بالدخول      أيدوا% 71كما أن   .  ت ذلك عارض% 35مقابل  ،  مشاكل الصراع 

مـن  % 90إلـى   % 80 قطاع غزة وحـوالي      في مفاوضات مع إسرائيل تهدف لقيام دولة فلسطينية في        
 ، فيمـا عـارض ذلـك        يتبعه تفاوض بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على بقية قضايا الصراع           ،الضفة

.  وا ذلـك  عارض% 14، إال أن    وقف إطالق النار الراهن في قطاع غزة      % 85وقد أيد ما نسبته     . 27%
. ذلك% 14  الغربية، في حين عارض    لضفةيؤيدون أن يمتد وقف إطالق النار ليشمل ا       % 84كذلك فإن   

 ، الـراهن  الوضعستمر  يفقط تتوقع أن    % 53رغم هذا التأييد العالي لوقف إطالق النار، فإن نسبة من           و
 ، ففي حال إجـراء انتخابـات      نتخاباتالاأما على صعيد    . أنه سينهار في القريب العاجل    % 43ى  أفيما ر 

لـم  % 8للقوائم األخرى و  % 11 سيصوتون لفتح و   %43سيصوتون لحماس و  % 37تشريعية جديدة فإن    
 فإن عباس يحصل    ، جرت انتخابات لرئاسة السلطة بين محمود عباس واسماعيل هنية         وفي حال   . يقرروا
أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي مقابل اسماعيل هنية،  فـإن             %.  46وهنية على   % 47على  

 %. 43وهنية على % 52البرغوثي يحصل على 
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   2007 ينشر التنبؤات االقتصادية الفلسطينية لعام الجهاز المركزي لإلحصاء .51
، مؤكداً أن رفع الحصار     2007أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء، عن التنبؤات االقتصادية للعام         : رام اهللا 

ناؤها باالعتماد على ثالثة سيناريوهات تم ب     تمت هذه التنبؤات    وقد   .المالي هو مفتاح التحسن االقتصادي    
من قبل لجنة خبراء من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة المالية، صندوق النقـد الـدولي،                
والبنك الدولي، حيث تم بناء كل سيناريو باالعتماد على األوضاع السياسية الداخلية، الحـصار المـالي،                

قـد بـين    و .ن داخـل إسـرائيل    المساعدات الخارجية، اإلجراءات اإلسرائيلية وعدد العاملين الفلسطينيي      
 بنـسبة   2006ض المؤشرات والسيناريوهات المتوقعة تراجع الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام           ااستعر

، حيث تراجعت كل من أنشطة الصناعة، واإلنشاءات والخدمات، بينمـا           2005بالمقارنة مع عام    % 6.6
، 2005 و   2006ار المستهلك بين عـامي      وفيما يتعلق بمؤشر أسع    .ارتفع نشاط الزراعة وصيد األسماك    

أن خدمات النقل واالتصاالت حققت أعلى نسب ارتفاع، بينما كان هنـاك            ث  يح،  %3.8ارتفع بنسبة   فقد  
تراجعت عملية تحصيل إيـرادات الحكومـة        إلى ذلك فقد     .انخفاض في أسعار السلع والخدمات الترفيهية     

 مليـون دوالر    1,209 دوالر أمريكـي، مقابـل        مليون 351، وبلغت   %71.0 بنسبة   2006خالل العام   
وتزامن  . هو توقف إسرائيل عن تحويل أموال الضرائب       ذلك، وكان السبب الرئيسي ل    2005أمريكي عام   

مـن مـستحقات    % 44.6تم دفع ما نسبته     فقد  مع هذا المستوى من اإليرادات تراجع في النفقات العامة،          
بلغت نسبة التراجع في النفقـات      كما  . 2006يكي خالل العام     مليار دوالر أمر   1.2الموظفين التي تقارب    

وفيما يتعلق   %.75.5تراجعت النفقات التطويرية بنسبة     ، في حين    %37.5التشغيلية والرأسمالية حوالي    
 رفعوالذي يستند على    األساس،  ، فقد تلخصت نتائج السيناريو      2007بالسيناريوهات المتوقعة خالل العام     

، وإفراج إسرائيل عن بعض األموال التي تحتجزهـا،          نتيجة تشكيل حكومة الوحدة    ليلحصار الما ل جزئي
 مليـون دوالر    730 والتـي تقـدر بحـوالي        2006 يبقى الدعم الخارجي ضمن مستويات عام        على أن 

عدم حدوث تغير كبير على أعداد      وأمريكي، مع افتراض استمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل،          
، كمـا   %3.2بتوقع أن يرتفع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة         ،  لسطينيين داخل إسرائيل  العاملين الف 

يتوقع أن يرتفع الدخل القـومي      و،  %3.1يتوقع حدوث ارتفاع في الدخل القومي اإلجمالي الحقيقي بنسبة          
مار الخـاص،  فيما يتعلق بمؤشرات االستهالك الخاص، االسـتث  و%.7.2المتاح اإلجمالي الحقيقي بنسبة    

% 4.0،  %2.8،  %3.3 فيتوقع أن يحدث عليها ارتفاع تقـدر نـسبته بحـوالي             ،الصادرات والواردات 
وفيما يتعلق بالسيناريو المتفائل، فتناول الجهاز تشكيل حكومة الوحـدة الوطنيـة             .على التوالي % 1.0و

 وتحويـل   ،كل منـتظم   بمعنى أن تعاود إسرائيل تحويل اإليـرادات بـش         ،ورفع الحصار المالي بالكامل   
، مـع   2006، وبالمقابل استمرار الدعم الخارجي عند مستويات عام         2006مستحقات اإليرادات عن عام     

وتلخـصت   .افتراض رفع حالة اإلغالق وارتفاع عدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل بنسبة ضـئيلة            
يتوقـع أن يرتفـع النـاتج المحلـي         بحيث   بحدوث تحسن ملحوظ على األوضاع االقتصادية،         ذلك نتائج

، %6.9، ويتوقع حدوث ارتفاع في الدخل القومي اإلجمالي الحقيقي بنسبة           %7.3اإلجمالي الحقيقي بنسبة    
وفيمـا يتعلـق بمؤشـرات       %.7.6يتوقع أن يرتفع الدخل القومي المتاح اإلجمالي الحقيقي بنـسبة           كما  

الواردات فيتوقع أن يحدث عليها ارتفـاع تقـدر         االستهالك الخاص، واالستثمار الخاص، والصادرات و     
أما الـسيناريو المتـشائم، فيتطـرق إلـى          .على التوالي % 6.5و% 8.0،  %6.8،  %3.3نسبته بحوالي   

من احتجاز إسرائيل لإليرادات الجمركية واسـتمرار       ،  2006استمرار األوضاع كما كانت عليه في عام        
العربية، ولكن مع استمرار الدعم الخـارجي بالمـستويات         اإلغالقات، وانخفاض الدعم المالي من الدول       

وانخفاض في قدرة الحكومة على تحصيل أموال الـضرائب والرسـوم           ،  2006التي كان عليها في عام      
المحلية وكذلك عدم مقدرتها على دفع مستحقات الموظفين بشكل منـتظم، وانخفـاض عـدد العـاملين                 

توقع تراجع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقـي       ب هذا السيناريو    وتلخصت نتائج  .الفلسطينيين داخل إسرائيل  
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يتوقـع أن يرتفـع   فيما ، %2.4، وحدوث تراجع في الدخل القومي اإلجمالي الحقيقي بنسبة      %2.6بنسبة  
بمؤشرات االستهالك الخاص،    كما سيحدث تراجع     %.3.5الدخل القومي المتاح اإلجمالي الحقيقي بنسبة       

على % 5.0و% 10.0،  %1.8،  %1.3الصادرات والواردات، تقدر نسبته بحوالي      واالستثمار الخاص، و  
  .التوالي

  26/3/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

   مما كان متوقعا2006االقتصاد الفلسطيني اكثر مقاومة في  يظهر أن لبنك الدوليتقرير ل .52
 لكنه دل على 2006اعمال العنف في عانى االقتصاد الفلسطيني الكثير جراء المقاطعة الدولية و: غزة

 . حسب ما جاء في تقريرين نشرهما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،مقاومة قوية خالفا للتوقعات
فان الفلسطينيين وجدوا حلوال بدائية وانما فعالة لمواجهة االزمة السياسية ،  المؤسستانهنشرتما وبحسب 

اضافة الى اعمال العنف والقيود على ، المساعدة المالية للحكومةالمالية غير المسبوقة التي سببها وقف 
ن تدفق االموال العامة والخاصة وخصوصا المساعدات االنسانية والمالية االكثر اهمية مما  كما أ.التنقل

ويرى  . كما كان متوقعا2006 تفسر في قسم كبير لماذا لم يتدهور االقتصاد اكثر في ،كان متوقعا
 ،الدولي ان المساعدات المالية االجنبية التي قدمتها دول عربية واالتحاد االوروبيصندوق النقد 
عدد العمال وأشار إلى أن .  مليون دوالر750 ووصلت الى 2005 مقارنة بالعام 2006تضاعفت في 
في % 7 وشهدت ايداعات البنوك الخاصة نموا بنسبة ، الف شخص في الضفة الغربية33الفعليين زاد 

 فان ،اال انه وعلى الرغم من هذه المؤشرات االيجابية. 2005في % 2في حين لم ترتفع سوى ، 2006
فقد تدنى  .معطيات القطاعات االقتصادية الفلسطينية الشاملة تدل على وضع اقتصادي غير مشجع كثيرا

السر من ا% 75في حين ان ، 2005ـ مقارنة ب% 10 باكثر من 2006اجمالي الناتج الداخلي للفرد في 
 فان الموظفين ،وفي االجمال .قبل تسعة اشهر% 52في قطاع غزة اعتبرت فقيرة في نهاية العام مقابل 

 االمر الذي انعكس على حياة ما 2006من رواتبهم في % 55 الى 50الفلسطينيين لم يتلقوا سوى ما بين 
 من اجل اصالح المالية واشارت المؤسستان الى ان الجهود التي تبذل. بين ربع الى ثلث عدد السكان

 بسبب كثافة قنوات نقل االموال التي وضعت لاللتفاف 2006الفلسطينية وجعلها اكثر شفافية انعدمت في 
على الخطوات الكثيرة التي احرزت قبل تم القضاء قد أنه وقال التقرير  .على الحكومة برئاسة حماس

  .زيادة الشفافية لتعزيز رقابة وزارة المالية على مالية الحكومة و2006
  26/3/2007وكالة سما 

  
 الفلسطينيين  محطة وقود بالضفة الغربية تهدد حياة100اكثر من  .53

 محطة وقود غير 100عن وجود قرابة ، كشفت الهيئة العامة للبترول في االراضي الفلسطينية: رام اهللا
 ، مسؤول في الهيئةأكدو .مرخصة في مختلف أرجاء الضفة الغربية تفتقر الى متطلبات السالمة العامة
ب التعاون بين مختلف ووج، خالل جلسة استماع للجنة الطاقة والمصادر الطبيعية في المجلس التشريعي

 . على اتباع الشروط القانونية أو غالقها هذه المحطاتالجهات ذات االختصاص من أجل إجبار
  26/3/2007وكالة سما 

  
 طاع الصحي الفلسطينيوزير الصحة يتبنى مطالب المضربين في الق .54

، الطواقم الطبية العاملة بمواصلة تقديم خدماتها الفلسطينيدعا وزير الصحة  :سمية درويش من غزة
ال يؤدي أن بشكل اعتيادي، وعدم حرمان المريض من تلقي عالجه، وال المصاب من تلقى إسعافه، و

ينفذ قطاع الصحة إضرابات،  جاء ذلك في حين .ية طبيةامثل هذا اإلضراب لوالدة جنين بدون رع
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السيما في المحافظات الشمالية وذلك احتجاجا على عدم صرف المعاشات وتنفيذ ما تم االتفاق عليه مع 
وزارة بتبني مطالبهم العادلة الوعد الوزير الجديد، موظفي قد و. الحكومة المنصرفة حتى اللحظة

وأعرب عن . الجهود لحل هذه المشكلةوالمشروعة والخاصة بموضوع الرواتب، مؤكدا على مواصلة 
 طبيعة الوضع الفلسطيني وخصوصية الظروف التي سبقت تشكيل حكومة الوحدة، واأمله في أن يتفهم

  .مشددا على ضرورة استقرار الشارع الفلسطيني، وخاصة في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة
  26/3/2007موقع ايالف 

  
  ماستجدد األزمة السياسية بين األردن وح .55

عادت العالقات بين الحكومة األردنية وحركة حماس الى الثالجة في اشارة : عامر الحنتولي - الكويت
والجديد في انهيار المساعي السياسية بين عمان . ضمنية الى تجدد األزمة السياسية المتصاعدة بينهما

من قادة الحركة وحماس قول المسؤول األردني بأن بالده لم تعد مهتمة بمن يحضر أو اليحضر 
الفلسطينيين الى عمان للقاء مسؤولين أردنيين، وان عمان رحبت مرارا بزيارة اسماعيل هنية رئيس 
الوزراء الفلسطيني الذي كان يرجئ الزيارة في اللحظات األخيرة دون التطوع لتقديم المبررات المعقولة 

 العاصمة األردنية قد أكدت قبل نحو وكانت مصادر دبلوماسية عربية في. أو المقبولة للطرف األردني
أسبوعين بأن بلدا خليجيا يقود بشكل صامت وبعيدا عن األضواء جهودا سياسية ودبلوماسية إلزالة 
اإلختالفات واإلحتقانات السياسية بين الحكومة األردنية وحركة حماس، إذ تجري أيضا الترتيبات ألن 

ية قبل القمة العربية المقبلة، إال ان العوائق السياسية التي يقوم خالد مشعل بزيارة رسمية للعاصمة األردن
تحول دون إنجاز المصالحة مع حماس تكمن في الوضع القانوني لمشعل الذي يعتبر أردنيا لكنه يقود 

  . تنظيما غير أردني وهو ماال تجيزه القوانين األردنية
  26/3/2007موقع ايالف 

  
  مل مسؤولياتها تجاه تحقيق السالم في المنطقةيدعو إسرائيل الى تحالثاني عبداهللا  .56

إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكبرى تجاه تحقيق السالم في  عبد اهللا الثاني العاهل االردني قال: عمان
هذه المنطقة، وإذا كان لديها الرغبة والنية الصادقة في العيش بسالم، فعليها أن تسعى لهذا السالم وتقبل 

عبداهللا وأعرب  .ربية التي تضمن لشعبها العيش بأمن وسالم إلى جانب شعوب المنطقةبمبادرة السالم الع
عن أمله بأن تخرج القمة العربية بموقف عربي موحد تجاه القضية   في مقابلة مع فضائية العربيةالثاني

. ةالفلسطينية التي هي قضية العرب األولى والسبب الرئيسي في الصراع وعدم االستقرار في المنطق
واعتبر أن التحديات التي تواجه األمة في هذه المرحلة من أخطر التحديات ومن أهمها الحفاظ على 
الهوية العربية وصون وحدة الصف العربي وتجاوز كل الخالفات التي تؤدي إلى االنقسام وتهدد وحدة 

  .األمة ومستقبلها
  26/3/2007وكالة االنباء االردنية بترا 

  
  جهود المبذولة في سبيل إحياء عملية السالمل لد دعمهالعاهل االردني يؤك .57

 مع وزيرة الخارجية األميركية  في لقاءه عبد اهللا الثانيالعاهل االردنيأكد : نادية سعد الدين - عمان
 دعم األردن لجهود الواليات المتحدة المبذولة في هذه المرحلة في سبيل إحياء عملية ،كونداليزا رايس
وشدد حرص  .بين الفلسطيني واإلسرائيلي وحل الصراع وفقاً لصيغة حل الدولتينالسالم بين الجان

األردن على اعتماد المبادرة العربية للسالم كأساس للمضي قدماً وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة التي 
 .ةاإلسرائيلي كاف-تعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل، والتي تضمن معالجة جوانب الصراع العربي

من جانبها أكدت رايس التزام الرئيس األمريكي جورج بوش بالحل القائم على أساس الدولتين، معربة 
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 عبداهللا الثاني،كما التقى  .عن حرصها على االستمرار في جهودها الدبلوماسية الستئناف عملية السالم
والموقف الفلسطيني يكفل خالل اللقاء على أن تقوية وتوحيد الصف الملك عبداهللا بالرئيس عباس وأكد 

 .تحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني ويقنع العالم بوجود شريك فلسطيني فاعل في عملية السالم
وشدد على أن القضية الفلسطينية تشكل أساس النزاع في المنطقة التي ال يمكن أن يتحقق السالم 

لقضية يستند إلى مبادرة السالم العربية واالستقرار فيها ما لم يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لهذه ا
وقرارات الشرعية الدولية التمضمنة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش بسالم إلى جانب 

 دعم ومساندة األردن للسلطة الوطنية الفلسطينية في مساعيها الرامية إلى عبداهللا الثانيوجدد  .إسرائيل
وأكد على أهمية خروج قمة  .ر المفروض على الشعب الفلسطينيإعادة بناء مؤسساتها ورفع الحصا

الرياض بمواقف ونتائج عملية تعالج التحديات والقضايا التي تواجه األمة العربية في هذه المرحلة 
  .الصعبة والدقيقة وبخاصة القضية الفلسطينية

  27/3/2007الغد األردنية 
  

  قة المفرقناصر جودة يؤكد ضبط ثالثة اسرائيليين في منط .58
لم ينف الناطق الرسمي باسم الحكومة خالل لقائه االسبوعي بممثلي وسائل : نيفين عبد الهادي - عمان

االعالم، أمس، في دار رئاسة الوزراء، ما اثير حول ضبط االجهزة االمنية قبل ايام لثالثة صحفيين 
ين تواجدوا بالقرب من منطقة اسرائيليين في منطقة المفرق، واكد انه تم ضبط ثالثة اشخاص اسرئيلي

عسكرية قريبة من المفرق، وكان معهم كاميرات تصوير، ولم يكن هناك اي خطر بتواجدهم، عليه تم 
  . التحقيق معهم في حينه واعادتهم من حيث أتوا

  27/3/2007الدستور 
  

  أثناء توقيعه اتفاقية" صهيوني"رئيس بلدية معاذ بن جبل ينفي علمه بوجود  .59
رئيس بلدية معاذ بن جبل عبداهللا السلمان علمه بوجود رئيس بلدية صهيوني ضمن الوفد اثناء نفى : عمان

 وأكد السلمان رفضه عدة ،اليابانية" جايكا"توقيعه على مذكرة تفاهم مع االتحاد األوروبي ومنظمة 
 الرفايعة ان الى ذلك، ذكر رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية بادي. دعوات لزيارة الكيان الصهيوني

مجلس النقباء وجه العديد من الرسائل خالل هذا الشهر حول ممارسات تطبيعية، فباإلضافة إلى مخاطبة 
رئيس بلدية معاذ بن جبل دعا نقيب المهندسين الى اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق مهندس يقوم بدور 

وني تحت عناوين تتعلق بالبيئة، العراب لعقد لقاءات ما بين مؤسسات أردنية وأخرى من الكيان الصهي
كما وجه مجلس النقباء بحسبه، رسالة إلى نقابة تجار منتجي الخضار والفواكه طالبها . حسب الرفايعة

فيها العمل من اجل وقف استيراد بعض التجار ألصناف من الفواكه والخضار مثل المانجا والعنب 
  .والكاكا من اسرائيل

   27/3/2007الغد األردنية 
  

 "المبادرة العربية ملك للقمة العربية والزعماء العرب يقررون بشأنها: "صر جودهنا .60
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جوده ان مبادرة السالم العربية هي ملك للقمة العربية : عمان

 .وان أي شيء يتعلق بها مرهون بالمباحثات والمشاورات التي ستجري من قبل الزعماء العرب بالقمة
وشدد جوده على انه ال يوجد في االردن اي طرح لتعديل المبادرة، مدلال على ذلك بلقاءات العاهل 

  .االردني المكثفة األخيرة التي تم خاللها التأكيد على تعزيز مفهوم المبادرة العربية والتمسك بها
  26/3/2007وكالة االنباء االردنية بترا 
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  رضة تؤكد رفضها قانون األحزابلجنة التنسيق العليا الحزاب المعا .61
عقدت لجنة التنسيق العليا ألحزاب المعارضة الوطنية األردنية اجتماعا في حزب البعث العربي : عمان

االشتراكي أكدت خالله رفضها بشدة لمشروع قانون األحزاب الذي أقره مجلسا النواب واألعيان، 
ضع بين يديه رؤيتها تجاه مشروع القانون والقوانين وقررت طلب مقابلة العاهل االردني عبداهللا الثاني لت

. الناظمة للعملية السياسية بخاصة ومجمل األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية في الوطن بعامة
ورحبت اللجنة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ودعت الدول العربية والمجتمع الدولي 

راف بالحكومة الفلسطينية الجديدة والتعامل معها، ومن جهة أخرى والمؤسسات الدولية الى االعت
  .استهجنت اللجنة موقف األمين العام لألمم المتحدة الذي رفض التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية

  27/3/2007الدستور 
  

  وزراء الخارجية يتوافقون باالجماع على جميع القرارات: عبد االله الخطيب .62
اكد وزير الخارجية عبد االله الخطيب ان مجلس وزراء : اشرف الراعيو ماجد توبة - الرياض

الخارجية العرب الذي عقد، امس، اجتماعه التحضيري للقمة العربية توافق باالجماع على كل القرارات 
البندين والملفين، الفلسطيني ومبادرة "ولفت الى ان جدول االعمال اقتصر، امس، على . والتوصيات
واشار الى ان القرار الخاص بالمبادرة العربية تضمن دعوة اسرائيل ". ية، والملف العراقيالسالم العرب

ونفى الخطيب ان . 2002الى قبول المبادرة العربية للسالم، التي اقرت في قمة بيروت العربية العام 
وقال لم . يليكون اجتماع وزراء الخارجية بحث اي اقتراح لتعديل المبادرة العربية، كما تطالب اسرائ

  .يكن هناك داع العادة بحثها، فعليها اجماع عربي
   27/3/2007الغد األردنية 

  
  1701 و1559تنقية الطائف وتطوير الـ :في كتاب الى القمة العربية" الملتقى" .63

كتابا الى الملوك والرؤساء العرب تاله النائب عبد اهللا حنا بعـد            "  ساحة حوار لبنانية   -الملتقى  "وجه لقاء   
بتنقيـة   " طالب فيـه    في حضور النائب البطريركي العام المطران غي بولس نجيم،         تلوة استثنائية عقد  خ

وشدد على أن شوائب هذا الدستور ال تكمن فـي الممارسـة            . دستور اتفاق الطائف من شوائبه وثغراته     
وفي إطـار مبـادرة   وناشد القمة العربية، . الخاطئة واالنتقائية أو المغرضة فحسب، بل في الدستور ذاته       

، ويـضع  1701 و1559السالم العربية أن تساعد على استصدار قرار من مجلس األمن يطوِّر القرارين     
ولفـت الـى أن     . " لحّل موضوع الالجئين الفلسطينيين في لبنـان       1701آلية مفصلة على غرار القرار      

أسس بناء الدولة القويـة القـادرة      معالجة مشكلة السالح الثقيل والخفيف في لبنان تستوجب االتفاق على           "
على حماية الوطن والمواطنين، ما يفرض جمع السالح الثقيل والخفيف من كّل التنظيمات غير اللبنانية،               
ومن التنظيمات اللبنانية مع إقرار خطّة دفاعية شاملة تنظِّم مشاركة جميع اللبنانيين، بال اسـتثناء، فـي                 

  . "واجب الدفاع عن الوطن وحمايته
  27/3/2007المستقبل 

  
   سيرفض في القمة العربية ورقة السنيورةالرئيس اللبناني .64

رأت مصادر مقربة مـن رئاسـة الجمهوريـة         :  حسن اللقيس  –بيروت   من 27/3/2007 الحياة   نشرت
اللبنانية ان الورقة التي قدمتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الى مؤتمر وزراء الخارجية العرب، والتي               

يكن الرئيس اميل لحود على اطالع عليها تحتوي ألغاماً عدة أهمها الطلب الى القمـة تبنـي تـشكيل                   لم  
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المحكمة ذات الطابع الدولي كما أقرتها الحكومة على رغم االعتراضات الداخلية عليها وإقحـام مـؤتمر                
صادر ان لحود سيرفض    وأكدت الم  .القمة في الشؤون الداخلية ونقل الخالفات السياسية الداخلية الى قلبه         

مثل هذه الورقة عند مناقشتها بين رؤساء الدول لتصبح نافذة في حال أصـر وزراء الخارجيـة علـى                   
وقالت المصادر نفسها ان نتيجة هذا االمر اتصل لحـود ليـل             .إقرارها كما وردت من حكومة السنيورة     

عه في هذه االجـواء وأن موسـى        االحد الماضي باألمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ووض         
فوجئ بأنه لم يتم اطالع لحود على الورقة، علماً انها ستطرح على القمة العربية التي يترأس وفد لبنـان                   

وأشارت المصادر الى ان لحود اتبع االتصال برسالة خطية الى موسى ضـمنها              .اليها رئيس الجمهورية  
أمله بأن يقرها مجلس الوزراء العـرب تفاديـاً النتقـال           مالحظاته والتعديالت التي يقترحها، معرباً عن       

وأضافت انه كان هناك طوال يوم امس اتصال بين بعبدا والريـاض             .الخالف اللبناني الى القمة العربية    
حكومة السنيورة ارادت إسقاط كل دور للمؤسـسات        ان  المصادر  واعتبرت   .للتداول في هذه المالحظات   

  . الجمهورية ورئاسة مجلس النوابالدستورية االخرى مثل رئاسة
كان اعتراض رئيس الجمهورية علـى الورقـة         27/3/2007األخبار اللبنانية    وفي ذات السياق اضافت   

التي قدمها متري في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية قد أثمر تعديالت أبرزها تحويل الدعم العربي                
وعدم األخذ بالنقاط السبع كبرنامج عمـل، والتأكيـد علـى أن            الى الدولة اللبنانية بدل الحكومة اللبنانية،       

إقرار المحكمة الدولية يجب أن يتم، لكن وفق األصول الدستورية، وهي الخطوة التـي تلقتهـا أوسـاط                  
المعارضة بإيجابية بعدما تبين أن الجانب السعودي أدى دوراً في هذا المجال، مما يفتح الباب أمام حصر                 

  .ب بروتوكوليالمشكلة في جان
  

   يدعو لدعم الفلسطينيين"لقاء حق العودة: "لبنان .65
ـ     اجتماعا، في مقر حزب التضامن في الزلقا،        "لقاء حق العودة ورفض التوطين    "عقدت المنسقية العامة ل

العرب قادة  ووزع رحمة على االعالم مذكرة مرفوعة من اللقاء الى ال         . برئاسة المنسق العام اميل رحمة    
في القمة العربية في الرياض، تضمنت قراءة شاملة فـي الـشأن الفلـسطيني والتوصـيات                المشاركين  

  : المرجوة من مؤتمر القمة دعما لهذا الحق وتتضمن
ـ دعم حق عودة الفلسطينيين الى أرضهم وديارهم ورفض كل مشاريع التوطين أو التهجير واصـدار                1

  .  بهذا الخصوص194رار الدولي قرار واضح بتمسك الدول العـربية، بضرورة تنفيذ الق
  . ـ التعويض على الفلسطينيين بعد عودتهم لما لحقهم من اضرار نتيجة لالرهاب والمجازر الصهيونية2
ـ دعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل وعدم الرضوخ للضغوط واالشتراطات األميركيـة              3

  . االسرائيلية االوروبية
  . "المسجد والكنيسة" ـ انشاء صندوق لدعم القدس4
  . ـ توفير الدعم المالي المباشر للعائالت واألسر الفلسطينية5
  . ـ دعم مشاريع بناء مؤسسات اعالمية وتربوية وصحية واجتماعية وثقافية عربية في القدس6
  . ـ دعوة المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف سياسة بناء المستوطنات وقضم االراضي7
  . ة لبنان ارضا وشعبا ومؤسسات، ورفض كل مشاريع الفتن والتفتيت والتوطينـ دعم وحد8

  27/3/2007السفير 
  

  ال اتصال مع لحود وعدم التوافق يدفعنا للذهاب بوفدين لقمة الرياض: السنيورة .66
 خالل لقائه " الوطن"قال رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ردا على سؤال لـ           :  حسن عبداهللا  -بيروت

أمس بممثلي الصحف السعودية في لبنان إنه يتمنى أن يتم االتفاق على تمثيل لبنان في القمة العربية بوفد                  
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موحد ولو في الثانية األخيرة قبل القمة، نافيا وجود أي اتصال بينه وبين رئيس الجمهورية إميل لحـود                  
  .يجب أن نتوصل إلى توافق وإال سنذهب بوفدين: حول هذا الموضوع وقال

  27/3/2007الوطن السعودية 
  

 مستعّد للسير بالقضاء دائرة انتخابية: بّري يحّمل تويني رسالة إلى صفير .67
 كشف النائب غسان تويني، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري استدعاه أمـس وكلّفـه أن يقـول                   :وطنية
، وأنـه   "ساً مع النـسبية   إنه مستعد للسير بالقضاء دائرة انتخابية مع أنه ليس لمصلحته، وهو أسا           "باسمه  

وأعلن أنه سينقل هذه الرسالة إلى البطريرك       . "ما يوافق عليه بطريرك الموارنة والمسيحيون     "يوافق على   
واعتبـر تـويني أن     . لنانصر اهللا صفير، وأن بري اختاره لحمل الرسالة ألنه أرثوذكسي وال طموحات             

  . لوصول إلى األولويات ألنها ستقر قبل غيرهاالبحث في قانون االنتخاب ربما يكون منطلقاً جديداً ل
  27/3/2007األخبار اللبنانية 

  
  خرق إسرائيلي في الوزاني وصل إلى الحاجز اإلسباني .68

 إسـرائيلي مـن بلـدة       ريحصل خالل ساعات ليل السبت الفائت، خرق ب       :  طارق ابو حمدان   -الوزاني
 جنديا الخط األزرق،    15كرية اسرائيلية قوامها    الغجر باتجاه مجرى الوزاني عندما اجتازت قوة مشاة عس        

هو األول من نوعه منذ انتشار القوة اإلسبانية في هذا المحور، اعتبرته الجهات اللبنانية المسؤولة تعـديا                 
غير مبرر لحرمة األراضي اللبنانية، وتقدمت على إثره باحتجاج شديد اللهجة لدى قيادة اليونيفيل، فـي                

وعلم من مصادر متابعة    .  إمكانية التقدم الحقا بشكوى رسمية ضد جيش االحتالل        الوقت الذي تدرس فيه   
.  متر شـمالي الخـط األزرق      800أن القوة اإلسرائيلية وصلت الى الحاجز اإلسباني، الذي يبعد حوالى           

لقد رصدنا شخصين بلباس عسكري مشابه      : رد الضابط اإلسرائيلي المسؤول عن القوة اإلسرائيلية      وكان  
وقد . ت يرتديها الجيش اللبناني، يحاوالن الدخول الى الغجر، ونعمل على مالحقتهما والتفتيش عنهما            لبزا

  .نفى الضابط اإلسباني المسؤول عن المحور هذا االدعاء
  27/3/2007السفير 

  
  هزيمة أميركا وإسرائيل وشيكة:  في لبنانسفير كوبا .69

خالل اللقاء الذي نظمته قيادة الجبهة الـشعبية        ،  ورينيأكد سفير كوبا في لبنان داريو دي اورا ت        : البداوي
لتحرير فلسطين في الشمال في مخيم نهر البارد بالتعاون مع السفارة الكوبية فـي لبنـان تـضامناً مـع                
األسرى والمعتقلين في السجون االسرائيلية واالميركية، بحضور ممثلي الفصائل الفلسطينية واالحـزاب            

 أن هزيمة االحتالل األميركي والصهيوني باتـت وشـيكة وال           ،يات وأبناء المخيم  اللبنانية وحشد من فعال   
مجال امام الشعوب الحرة سوى التوحد والعمل خلف مشروع المقاومة إلفشال المخططات الهادفة إلـى               

ل السيطرة على مقدراتها وثرواتها، معتبراً ان االنتهاكات التي تمارسها اإلدارة االميركية وقوات االحتال            
الصهيوني بحق المعتقلين دليل واضح على سياسة الغطرسة وازدواجية المعايير المتبعة مـن المجتمـع               

  . الدولي
  27/3/2007السفير 

  
  تتلقى دعما من القاعدة ولديها اجهزة متطورةفتح االسالم: مصادر امنية لبنانية

السالم في مخيم نهر البارد فـي       رأت مصادر امنية، انه ال يمكن ابداً تجاهل موضوع تواجد حركة فتح ا            
الشمال اللبناني، فهي بمثابة تجمع لعدد كبير من االصوليين من جنسيات مختلفة ممن لـديهم ارتباطـات                 
بتنظيم القاعدة، وقد شارك معظمهم في السابق في افغانستان ضد القوات الروسية، كما ان عدداً كبيراً من                
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ات عسكرية في الثمانينات في سوريا، وليبـيا وكوريا الـشمالية          عناصر فتح االسالم كانوا قد تلقوا تدريب      
 عنصراً في   50وأكدت المصادر االمنية، ان لديها معلومات دقيقة عن وجود حوالى            .وافغانستان وغيرها 

فتح االسالم يشكلون سرايا انتحارية، كما ان عدداً من عناصر فتح االسالم تلقى تدريبات علـى طـرق                  
، على ايدي المـدرب الفلـسطيني       )C4(ت الحديثة التي تتضمن مواد تفجيرية من نوع         استخدام المتفجرا 

 .شهاب قدور المعروف بأبو هريرة الطرابلسي، وعلى ايدي مدربين محترفين مـن جنـسيات مختلفـة               
وأضافت المصادر االمنية، ان هناك تنسيقاً بين مسؤولين في فتح االسالم وتنظيم جند الشام وان مسؤوالً                

 ،وهو عضو مجلس الشورى االسالمي في حركة فتح االسـالم         ) ابو عالء الدبسي  (تح االسالم لقبه    في ف 
، )ابو االكبر (مركزه في مخيم البارد، يقوم بالتنسيق مع مسؤول اصولي من تنظيم القاعدة معروف بلقب               
 لمجموعـات   والتخطيط لمهمات امنية وعمليات مشتركة ارهابية، وتم لذلك تأمين هويات ووثائق مزورة           

اصولية تلقت تدريباتها في مراكز لفتح االسالم عبر عدد من المزورين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة                
من بينهم ابراهيم حميد، وتأمين زوارق مطاطية سريعة من نوع زودياك، بعدما تم وضعها في منــزل                 

على تهريب االشخاص والعناصـر     في استراحة البارد وهو من الذين يعملون        . ل. يملكه الفلسطيني خالد  
ان حركة فتح االسالم تتلقى دعماً ماليـاً مـن          : وتابعت المصادر االمنية   .االصولية من سوريا الى لبنان    

 الروسـية   7 ومـدافع ب     ،ملـم 106 و 10 ولديها اسلحة متوسطة ومدافع من عيار بــ          ،تنظيم القاعدة 
 ملم وصواريخ مـن نـوع       81 هاون من عيار     المتطورة، واسلحة خفيفة وذخائر وقنابل هجومية ومدافع      

 بـرأي   ،ومن ابرز اهداف حركة فـتح االسـالم االسـتراتيجية          .ساغر، وأجهزة اتصال السلكية حديثة    
 العمل لإلمساك بالساحة الفلسطينية والسيطرة على القرار الفلسطيني في لبنان، وتنفيـذ             ،المصادر االمنية 

سات الدولة اللبنانية، وتنفيذ مهمات امنية مطلوبة منها مـن          مهمات امنية ضد القوات الدولية، وضد مؤس      
   .قبل الدوائر االستخباراتية السورية

  26/3/2007الشراع 
  

  ال يمكن تجاهل حماس في محادثات الشرق األوسط: اندونيسيا .70
 حثت اندونيسيا المجتمع الدولي على االعتراف بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية حتى يتسنى: جاكرتا

وقال وزير خارجية اندونيسيا حسن ويراجودا في . استئناف محادثات السالم مع اسرائيل عما قريب
حقيقة ان حماس فازت في انتخابات ديمقراطية أجريت سلميا وبنزاهة تظهر انه ليس : "مؤتمر صحفي

روط ليس كافيا ربط حماس ببساطة بالش: "وقال ويراجودا". بمقدور أحد االنتقاص من وجود حماس
  ".الثالثة، نحن بحاجة إلقناعهم

  26/3/2007رويترز 
  

  القمة تبشر بمرحلة تضامن عربية مقبلة: وليد المعلم .71
اشار وليد المعلم الى ان وزراء الخارجية اتخذوا قراراتهم باالجماع ما يعكس التفاهم والتوافق : الرياض

كن هناك اي خالفات عربية نهائيا داخل واكد انه لم ت. العربي، والرغبة في االرتقاء لتحديات المرحلة
وبين المعلم انه لن يكون هناك تشكيل لجنة جديدة لمتابعة تنفيذ المبادرة العربية للسالم، التي . االجتماعات

وقال ان ثمة لجنة وزارية عربية، . من المتوقع لقمة الرياض ان تتبنى تفعيلها كخيار جماعي للعرب
  .  لعامة للقمة والجامعة ستتابع تفعيل المبادرةمشكلة سابقا برئاسة االمانة ا

   27/3/2007الغد األردنية 
  

  رفض اقتراح لمؤتمر سالم إقليمي وتحرك عربي لتدويل مبادرة السالم .72
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أقر وزراء الخارجية :  لقمان اسكندر- محمد إبراهيم - عبدالنبي شاهين - عمان – رام اهللا - الرياض
 أمس، أجندة القمة التاسعة عشرة التي تنطلق في الرياض، األربعاء، العرب في اجتماعاتهم التحضيرية،

إذ جددوا تبني المبادرة العربية للسالم من دون إدخال أي تعديالت عليها وتشكيل فرق عمل لتدويل 
المبادرة وتسجيلها في األمم المتحدة لتكون المرجعية للسالم، رافضين اقتراحاً بعقد مؤتمر سالم اقليمي 

ن وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس واألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عرضاه تردد ا
بالتزامن مع بدء التحرك لتحويل الجامعة العربية إلى حلف أمني لحماية . خالل جولتهما في المنطقة
زراء وأعلن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، في ختام اجتماع و. أعضائه أرضاً ومصالح

الخارجية العرب في الرياض، أمس، أنه سيجري تسجيل المبادرة العربية للسالم بين العرب وإسرائيل 
ونفى الفيصل وجود أي . في األمم المتحدة لتكون األساس والمرجعية للسالم في منطقة الشرق األوسط

رايس مع وزراء اللجنة امالءات أو ضغوط أميركية خالل اجتماع وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا 
وكان رئيس الوزراء . الذي عقد في مصر) اإلمارات والسعودية ومصر واألردن(الرباعية العربية 

من جهة أخرى . اإلسرائيلي إيهود أولمرت أبدى موافقته على االقتراح الذي طرحه بان كي مون ورايس
 إلى استكمال الحلقة المنقوصة في أكد الفيصل أن الورقة الخاصة بتعزيز األمن القومي العربي ترمي

  .العمل العربي المشترك بأن تصبح الجامعة العربية حلفاً أمنياً لحماية أعضائه أرضاً ومصالح
   27/3/2007البيان اإلماراتية 

  
  مجلس األمن والسلم العربي ينطلق لفض المنازعات سلمياً .73

ى، عن دخول مجلس األمن والسلم العربي أعلن األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موس: الرياض
وقال إن . والذي أقرته القمة العربية الثامنة عشرة بالخرطوم حيز التنفيذ بعد تصديق سبع دول عليه

الجزائر أبلغت األمانة العامة للجامعة بتصديقها على وثيقة إنشاء المجلس قبل بدء الجلسة الخاصة 
 7شيرا إلى انه بذلك يبلغ عدد الدول التي صادقت على الوثيقة لوزراء الخارجية العرب، أمس االثنين، م

ويهدف إنشاء مجلس األمن والسلم العربي إلى الحيلولة دون حدوث نزاعات بين . دول لتدخل حيز التنفيذ
الدول العربية وان يكون بمثابة آلية لفض وتسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الدول العربية بالطرق 

دارة النزاعات عند حدوثها إلى جانب معالجته للتدابير التي يتم اتخاذها عند تعرض دولة السلمية، وإ
عربية العتداء خارجي، وتعزيز القدرات العسكرية العربية والتعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية 

 الدولة ومن المقرر أن يتشكل مجلس األمن والسلم العربي من خمس أطراف هي،.  بشأن السلم العربي
رئيس مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري والدولة رئيس القمة العربية ودولتان من رئاسة 
الدورات السابقة على المستوى الوزاري واألمين العام للجامعة العربية، ويعقد المجلس اجتماعاته على 

ين للدول األعضاء لدى مستوى وزراء الخارجية ويجوز له أن يعقد على مستوى المندوبين الدائم
  . الجامعة

   27/3/2007البيان اإلماراتية 
  

  السعودية ترفض ولبنان يقبل منح صحافية إسرائيلية تأشيرة .74
نقلت صحيفة نيويورك تايمز، أمس، عن األمم المتحدة قولها، السبت، إن السعودية رفضت إعطاء 

لألمم المتحدة، لدخول الرياض، من أجل تأشيرة لصحافية اسرائيلية في واشنطن، مرافقة لألمين العام 
وقالت المتحدثة باسم االمين العام لألمم المتحدة، ميشيل مونتاس، إن مديرة مكتب  .حضور القمة العربية

صحيفة يديعوت أحرونوت االسرائيلية في واشنطن أورلي ازوالي، لم تتمكن من الحصول على تأشيرة 
.  السعودي لدى نيويورك لألمم المتحدة األسبوع الماضيدخول رغم الضمانات التي أعطاها المندوب

اتصل بوزير ) بان(وفي وقت الحق، قالت نائبة المتحدثة باسم المنظمة الدولية، ماري اوكابي، إن 
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خارجية السعودي األمير سعود الفيصل، من القدس المحتلة السبت وطلب منه التدخل، لكنه لم يحصل 
تاس إن لبنان رفض منح ازوالي تأشيرة للدخول، لكنه تنازل عن وقالت مون. منه على تعهد واضح

  .اعتراضاته االسبوع الماضي
  27/3/2007األخبار اللبنانية 

  
   فلسطينفي القرضاوي يدعو إلى الجهاد المدني .75

 عن اطالق  القدسعلن الدكتور يوسف القرضاوي رئيس مجلس امناء مؤسسةأ :رابح هوادف-الجزائر
ودعا . لفلسطينيين ستطرح على المؤتمر لبحث تفاصيلها ودراسة سبل تمويلها مشروعا لمصلحة ا60

االمة العربية الى الجهاد المدني في فلسطين من خالل  ،افتتاح أعمال القمة الخامسة لمؤسسة القدسخالل 
بناء المستشفيات والمساجد واالسهام في عملية البناء ومساعدة الفلسطينيين على الدفاع عن هويتهم 

  .الجانب الحضاري لمدينة القدسو
  27/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  رايس تقترح مؤتمراً إقليمياً للسالم واسرائيل تقبل .76

كشف مسؤول فلسطيني رفيع عن أن وزيرة الخارجية األميركيـة كونـدوليزا            :  محمد إبراهيم  -رام اهللا   
ليمي للسالم في المنطقة تشارك فيـه       رايس، اقترحت على الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي عقد مؤتمر إق        

وقال هذا المسؤول الذي رفض الكشف عن       . الرباعية العربية، والرباعية الدولية إلى جانب طرفي النزاع       
اسمه إن رايس قدمت االقتراح للجانبين وان إسرائيل قبلت الدعوة فيما فضل الفلسطينيون االنتظار حـين    

  .سماع موقف الرباعية الدولية
   27/3/2007إلماراتية البيان ا

  
  محادثات منتظمة بين عباس وأولمرت تتطرق الى قضايا سياسية: رايس .77

 إن الرئيس الفلسطيني محمـود      ، يوم الثالثاء  ، أعلنت وزيرة الخارجية االمريكية كوندوليزا رايس      :القدس
وعين تبدأ في   عباس وايهود اولمرت رئيس الوزراء االسرائيلي وافقا على عقد اجتماعات منتظمة كل أسب            

وناشدت رايس الدول العربية ان تمد يدها للدولة         .مناقشة خطوات يمكن ان تؤدي الى قيام دولة فلسطينية        
وقالت في مؤتمر صحفي بالقدس إن المحادثات بين عباس وأولمرت سـتركز علـى القـضايا               .اليهودية

ـ         "االمنية لكن أيضا     ام دولـة فلـسطينية بموجـب       سيبدأ الطرفان بحث تطوير أفق سياسي يتمشى مع قي
وذكرت رايس إن الواليات المتحدة ستساعد عباس وأولمرت على تخطـي العقبـات          )."خارطة الطريق (
احيانا "وقالت انها ستجتمع كل فترة مع أولمرت وعباس          .لكنها لم تقدم أي تفاصيل    " وتطوير أفكار جديدة  "

لم نصل بعد الـى     "وأضافت رايس    ."يع التقدم كل على حدة وأحيانا معا بأي شكل يكون أكثر فعالية لتسر          
  ."هذه مناقشات أولية لبناء الثقة بين الطرفين. مفاوضات الوضع النهائي

  27/3/2007رويترز 
  

  إيطاليا ستتعامل بمرونة مع الحكومة الفلسطينية: داليما .78
م، أن بـالده    أعلن السيد ماسيمو داليما، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيـة اإليطـالي اليـو             : روما

. ستتعامل بمرونة مع الحكومة الفلسطينية الجديدة بانتظار بروز موقف أوروبي موحد حيال هذه الحكومة             
يبـدو أن   "وقال داليما في تصريح صحافي في روما في ختام لقائه بنظيره القبرصي يورغوس ليلليكاس،               

وأوضـح وزيـر    ". المرونة حتـى اآلن   نهج التعاطي مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية تغلب عليه          
" تطوراً إيجابياً وخطوةً لألمـام    "الخارجية اإليطالي الذي اعتبر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية          
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أن إيطاليا ستلتزم فيما يخص عالقات التعاون المباشر مع الحكومة الفلسطينية بما سيتقرر داخل االتحـاد                
استأنفت بالفعل العالقات المباشرة مـع وزراء الحكومـة         "بلدان األوروبية   وقال، إن بعض ال   . األوروبي

مثل الدكتور زياد أبو عمرو وزير الخارجية الذي تلقَّى دعوات          " حماس"الفلسطينية غير المنتمين لحركة     
، معرباً عن اعتقاده بأن السلوك الدولي يميل إلى هذا المـنهج بمـا فـي ذلـك                  "لزيارة عواصم أوروبية  

واليات المتحدة التي أعلنت تعاونها مع شخصيات تشارك في الحكومة الفلسطينية وخاصة وزير المالية              ال
وأضاف داليما أن الحكومة والقوى السياسية الفلسطينية تعرف شـروط اللجنـة الرباعيـة              . سالم فياض 

  ".وتعلم أنَّه يتعين عليها الوفاء بها"الدولية 
     26/3/2007ا  وف-وكالة االنباء الفلسطينية

  
   شيكل للفقراء والمتقاعدين1000المفوضية االوروبية تصرف  .79

 شيكل للفئات االجتماعيـة الفقيـرة فـي أراضـي الـسلطة             1000بدأت المفوضية األوروبية بصرف     
عمان وفلسطين بمحافظات الضفة الغربية، وذلك في احتفال أقيم          -الفلسطينية، عبر فروع بنكي القاهرة      

  . عمان برام اهللا أمس وبحضور رئيس اآللية الدولية ماركو مارياني-اهرة بمقر بنك الق
   27/3/2007البيان اإلماراتية 

  
   مليون دوالر مساعدة جديدة من اليابان للشعب الفلسطيني12.6 .80

واصلت اليابان، تقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني من أجل تحسين األوضاع اإلنسانية            : رام اهللا 
نـسخة منـه    " وفا"وأوضحت السفارة اليابانية، في بيان صحفي تلقت        . رة في األراضي الفلسطينية   الخطي

 مليـون   12.6اليوم، أن مجموع المساعدات اليابانية المقدمة للشعب الفلسطيني في الفترة األخيرة، بلغت             
فرص عمل والتي تـم   دوالر، بما في ذلك المساعدات اإلنسانية الطارئة في مجاالت العناية الطبية وخلق             

وأكد البيان على مواصلة اليابان، المشاركة الفعالة وبذل كافـة          .  من الشهر الجاري   2اإلعالن عنها في    
الجهود من أجل إحالل السالم في الشرق األوسط، من خالل تعزيز بناء الثقة ما بين الجهـات المعنيـة                   

 باإلضافة إلـى تقـديم المـساعدات للـشعب          والحوارات السياسية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي،     
  .الفلسطيني

    26/3/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  
 

 "المخابرات السورية"و" فتح االنتفاضة"و" القاعدة"بين " فتح اإلسالم" .81
  باسمة عطوي  

فـتح  "رة  يمكن تشبيه الوضع القائم بين الفصائل الفلسطينية واالجهزة االمنية اللبنانية من جهـة، وظـاه              
من جهة اخرى، كمتصارعين على حلبة يلبسان كفوفا حريرية ويتشابكان بقبضات حديدية بغية             " االسالم

المشهد المفترض يبدو قريبا مما يحصل االن بين الجانبين، خـصوصا بعـد             . ابعاد احتمال إراقة الدماء   
رة بالمخابرات السورية وبتنظـيم     الجزم الذي يبديه المسؤولون الفلسطينيون واللبنانيون بعالقة هذه الظاه        

مع ما يفتح ذلك على معان ونتائج سياسية وأمنية عاصفة، يمكن ان تجر الساحتين الفلـسطينية                " القاعدة"
  . واللبنانية الى مواجهات ال تحمد عقباها، في حال اخذ القرار بانهاء هذه الظاهرة بقوة السالح

 الحذر والتفكير مليا في كيفية تطويق هذه الظاهرة، التـي           هذا الترابط يدفع المسؤولين في الساحتين الى      
ـ     ، وتمكنت من تنفيذ المهمات المكلفة بها على الـساحة          "قطبة مخفية "ترتبط بأجهزة المخابرات السورية ب

الداخلية اللبنانية من دون ان تتحمل هذه االجهزة مسؤولية االرتباط العلني بها، كما استطاعت على مـا                 
 لها خاليا نائمة في غير منطقة لبنانية، جاهزة لتنفيذ العمليات المطلوبة منها، وهـذا مـا                 يبدو ان تؤسس  
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ستفاجئ اللبنانيين والفلسطينيين بردة فعلها، في حال تم استهدافها فـي مخـيم نهـر               "يفسر تهديدها بأنها    
  ". البارد

 ان مرتكبي جريمة التفجير     هذا التهديد يأخذه المسؤولون في الجهتين على قدر عال من الجدية، خصوصا           
في عين علق نجحوا في االنطالق لتنفيذ عمليتهم من شقتين في منطقة االشرفية، وهذا ما يعد نجاحا فـي             
التخفي في منطقة ال يسهل على أي مظهر اسالمي ان يختبئ فيها، فكيف سيكون عليه الحال في مناطق                  

 بطرابلس وصيدا وعكار، ناهيك عن المخيمـات        ذات أكثرية مسلمة، كما هو الحال في المناطق المحيطة        
الفلسطينية؟، ويدفع في الوقت ذاته إلى السؤال عن الخلفية العقائدية والسياسية لهذه الظاهرة، وعمـا اذا                
كانت قد تأسست حقا انطالقا من مبادئ سلفية؟، خصوصا، وهذا ما يلفت االنتباه، أن اياً من االطـراف                  

واء فصائل منظمة التحرير أو تحالف القوى الفلسطينية، وان ال امتداد لهـا             الفلسطينية لم يعترف بها، س    
  . داخل االراضي الفلسطينية، بل هي تبدو وكأنها زرعت زرعا في مخيم نهر البارد

  هيكلية من ثالث كتل
رية وبالرغم من اقتناع الجانبين الفلسطيني واللبناني ان لهذه الظاهرة ارتباطات مزدوجة بالمخابرات السو            

تذهب في ربط نشاطها بالوقائع السياسية      " فتح االسالم "، اال انهما يتفقان على ان عناصر        "القاعدة"وتنظيم  
في نهر  " فتح االنتفاضة "، بحسب مصدر قريب من      "تتألف هيكليا من ثالث كتل    "في لبنان فقط، علما انها      

ـ    البارد، فالكتلة االولى مؤلفة من عناصر هم بمعظمهم اردنيون ومغ          أبي مصعب  "اربة كانوا على صلة ب
، وهربوا من االردن نحو دمشق حيث اعتقلوا ثم افرج عنهم، وطالبت بهم السلطات االردنيـة                "الزرقاوي

  .إال أن السلطات السورية رفضت تسليمهم
ـ          في العـراق وهـم فـي       " الجيش االسالمي "اما الكتلة الثانية، يتابع المصدر، فهم عناصر على عالقة ب

من السعوديين والليبيين والسوريين واللبنانيين، وقد تلقى بعض السوريين واللبنانيين من بيـنهم             معظمهم  
تدريبات في معسكر تجميع في مدينة ابو كمال السورية الواقعة على مثلث حدودي بين االردن وسـوريا                 

وهذا ما يفـسر    هو احد المشرفين على هذا المعسكر،       " أبو محجن "والعراق على نهر الفرات، ويقال ان       
شاكر العبسي  " فتح االسالم "بقائد مجموعة   " جماعة سير الضنية  "و" جند الشام "و" عصبة االنصار "التحاق  

وهذه الواقعة ال ينفيها العبسي نفسه،      . الذي سجنته المخابرات السورية لمدة ثالث سنوات ثم اطلقته فجأة         
محاولته تهريب اسلحة عبر الجوالن الى      الذي يقول في حديث اعالمي سابق انه سجن في سوريا بسبب            

وبسبب هذا التجمع ارتفع عدد العناصر المنضوين تحت جنـاح         . فلسطين وليس بسبب انتمائه الى القاعدة     
 عنصرا، ال يتجاوز عـدد الفلـسطينيين بيـنهم العـشرة            250 الى   50العبسي في مخيم نهر البارد من       

السوري الجنسية هـو القائـد      " ابو مدين "العالم ان   اشخاص، علما ان مصادر لبنانية كانت قد صرحت ل        
  . وليس العبسي" فتح االسالم"الميداني لمجموعة 

يرى المتابعون للوضع الفلسطيني أن اختيار هذه المجموعة مخيم نهر البارد للتمركز فيه منـذ اصـدار                 
لت خـالل حـاالت     ويشيرون إلى أنها عم   . ، لم يكن عفويا   2006 تشرين االول عام     26بيانها االول في    

الجبهة الـشعبية ـ   "و" فتح االنتفاضة"التوتر واالستنفار التي كانت تحصل بين الجيش اللبناني وعناصر 
في البقاع وفي منطقتي حلوة وقوسايا، على تسريب عناصرها الى مخيمات برج البراجنـة          " القيادة العامة 

واستغلت الفوضى  ". القيادة العامة "ى بواسطة   ، وتارة اخر  "فتح االنتفاضة "والبارد والبداوي تارة بواسطة     
التي سببتها حرب تموز والقصف االسرائيلي المركز على القواعد في هـذه المنطقـة، لتوجـه معظـم                  

وبرعاية ابو خالد العملة، الى ان كان       " فتح االنتفاضة "عناصرها الى مخيم نهر البارد على انهم اتباع لـ          
في تشرين االول من العام نفسه، في بيـان         " حزب اهللا "و" أمل"حركة  اول ظهور لهم بعد استقالة وزراء       

التهديد والمحاسبة للخونة والمرتدين، ويهـدد الـسنيورة        "تضمن عبارات   " تنظيم القاعدة "اصدروه باسم   
آتون للمحافظـة   "، وادعائهم انهم    "والسفير الفلسطيني عباس زكي االتي الى لبنان لتسليم سالح المخيمات         

فـتح  "في لبنان، بل حـصل خـالف داخـل          " القاعدة"بعدها لم يصدر اي بيان باسم       ". السالحعلى هذا   
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حركة "التي هي   " فتح االسالم "واعلن على أثره شاكر العبسي انشقاقه عنها في بيان جديد باسم            " االنتفاضة
ية الالـه اال اهللا     مستقلة تجعل الكتاب والسنة منهجا لها بهدف اصالح ما افسد والدعوة الى اهللا واقامة را              

  ". ، ويعتبرون كل من يقاتل دفاعا عن هذه الراية وتحت ظلها هو اخ لهم"فوق سماء فلسطين
  رسالة سورية

ـ      في هذا التوقيت بالذات، منها ما هو امني ومنها ما          " فتح االسالم "ثمة تفسيرات متعددة للظهور الملتبس ل
فمن الناحية االمنية، هو رسالة واضـحة       . تهو سياسي، وهو االخطر بحسب مصدر فلسطيني في بيرو        

من الجانب السوري للبنانيين والعرب والمجتمع الدولي بان قدرتهم اللوجستية ال تزال كبيرة بالرغم مـن                
اما من الناحية السياسية، فان     . خروجهم من لبنان، وهذا ما يؤسس الن يحول الظاهرة الى ورقة مساومة           

سيجعلهم ملزمين بالحصول على اجماع فلسطيني حـولهم،        " االنتفاضة فتح"استمرارهم بالعمل تحت اسم     
الرجل االول فـي    (وستكون حركتهم مقيدة، والسيما ان الصراع محتدم بين ابو خالد العملة وابو موسى              

وفي الوقـت   . وهو ليس بعيدا عن صراع االجهزة السورية المتعددة والداعمة لكل طرف          ) فتح االنتفاضة 
مباشرة سيستدعي تحركا امنيا وسياسيا ضدهم انطالقـا مـن          " القاعدة"تحت اسم تنظيم    نفسه فان التحرك    

بعدما انضم اليه عـدد مـن       " القاعدة"مبدأ الحرب على االرهاب، وخصوصا ان التشكيل لم يعد كله من            
مقابـل صـعوبة فـي      " القاعـدة "إذا كانت هناك صعوبة في االعالن عن وجود         . المجموعات االخرى 

، ال بد اذن من ايجاد صيغة تلبي حاجتين اساسيتين، االولـى ان يكـون               "فتح االنتفاضة "باسم  االستمرار  
المسمى فلسطينيا، وليس قاعديا او عروبيا، خصوصا ان الزعامة لهذه المجموعة معقـودة للفلـسطيني               

 هـي   شاكر العبسي مما يتيح له امكانية الربط مع النسيج االجتماعي في المخيمات، والحاجـة االخـرى               
إحداث ربط بين الوضعين الفلسطيني واللبناني بما يشكل اعادة خلط اوراق لزج العامل الفلـسطيني فـي    
الصراعات الداخلية اللبنانية رغم انف الفلسطينيين الذين يعلنون ليال ونهارا انهم ال يريدون التدخل فـي                

  . الشأن اللبناني
م بانهم غرباء عن المخيم، ويبدون قلقهم مـن ان          يصف الفلسطينيون في مخيم البارد عناصر فتح االسال       

يسبب وجودهم تحويل المخيم من مركز تجاري مهم لسكان المخيم ومناطق الجوار الـى مجـرد مخـيم       
محاصر وبقعة امنية، على غرار ما حصل في مخيم عين الحلـوة، خـصوصا ان هـؤالء العناصـر                   

ـ " صامد"يتمركزون في مركز     وفي المناطق الشمالية والـشمالية الغربيـة مـن         " فتح االنتفاضة "التابع ل
المخيم و قد صرفوا امواال طائلة لتجميع العناصر واستئجار او شراء منازل لعناصرهم، وكـان سـبق                 

  .للعبسي ان اعلن ان تمويلهم هو من اموال زكاة المسلمين
ن الحدود الـسورية    وفي هذا االطار يفسر المصدر نفسه احد اسباب تمركزهم في البارد بقرب المخيم م             

غير المضبوطة ولمنطقة عكار والجرود حيث ان احد ابرز قادتهم هو من قريـة مـشمش فـي عكـار                    
ومطلوب للدولة اللبنانية، كما ان المخيم محاذي للبحر وهو مركز تهريب اصال، ولـذلك هـم خرجـوا                  

" فتح االنتفاضة "راكز  بضغوط شعبية من مخيمي البداوي والبرج ولكنهم استطاعوا ان يتمركزوا في كل م            
سابقا واالستيالء على مستودعاتها ومراكزها واعتباره الجدار االخير واالعتماد على خاليا نائمـة لهـم               

  .  كادرا15الستخدامها، كما حصل في عين علق، علما ان عدد كوادرهم بلغ الى االن 
  "المقاولة بالباطن"

 مع السكان، وغالبا مـا يتحـدثون باللغـة العربيـة            يروي سكان المخيم ان هؤالء العناصر قليلو الكالم       
وينبـه المـصدر    . الفصحى، لكن تقارير صحافية اشارت الى ان ذلك لم يفلح في اخفاء لهجتهم السورية             

ليس من الضروري ان يكون جميع عناصر هذه الظاهرة موالين لسوريا،           "الفلسطيني في بيروت الى انه      
يستنكر في العلن كل االطروحة االرهابية، لكنـه فـي الواقـع ال             لكن الدور السوري هنا يكمن في انه        

بشكل علني لتنفيذ ما يرمي اليـه، مثلمـا   " فتح االنتفاضة "او  " القيادة العامة "يستطيع استخدام عناصر من     
ـ   متبرئا منها في العلن، و يطلق لها العنان في الخفاء، وهـذا اسـلوب        " فتح االسالم   "يستخدم مجموعة ك
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المخابرات السورية وجزء من استراتيجيتهم، فهم يتحركون على طريقة شـركات فرعيـة             معروف عن   
  ". المقاولة بالباطن"تعمل لصالح شركات اصلية اوما يسمى 

عالج هذه الظاهرة سيكون بالنسبة الى الفصائل الفلسطينية تحت سيادة القانون اللبناني، كـونهم اعلنـوا                
وفـي  . ثارة اي ملف فلسطيني على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية        ويعلنون دائما انهم ملتزمون بعدم ا     

هذا االطار تصبح الدولة هي المعنية اليجاد مخرج لهذه االزمة، وهذا ما يفترض دراسة دقيقة وعميقـة،                 
تأخذ في الحسبان عدم حصول هدر دماء ال عالقة لها بالموضوع، والعمل على كشف الخاليـا النائمـة                  

ـ    ومطاردتها واعتق  خارج البـارد بالتعـاون مـع منظمـة التحريـر           " فتح االسالم "الها ومنع اي تمدد ل
  . الفلسطينية

  27/3/2007المستقبل 
  

  أربع سنوات من المعاناة: فلسطينيو العراق .82
    فايز سارة

آخر ما لحق بالفلسطينيين في العراق، كان اعتقال سبعين شخصاً منهم ونقلهم الى مركز شرطة الرشـاد                 
د، ورغم أنه جرى إطالق سراح المعتقلين في وقت الحق، فإن الحادثة تشكل واحدة من مآسي                وسط بغدا 

ومعاناة الفلسطينيين هناك، والتي تكررت في السنوات األربع الماضية، حيث شملت تـردي أوضـاعهم               
منية االقتصادية واالجتماعية، إضافة الى عمليات التهديد والخطف والقتل في إجمالي تردي األوضاع األ            

  .المحيطة بهم
ويبلغ عدد الفلسطينيين في العراق نحو أربعين ألف نسمة منهم أربعة وثالثين ألفاً مسجلين لدى المفوضية                
العليا التابعة لألمم المتحدة، أغلبيتهم تعيش في بغداد، تتوزع في مناطق البلديات والزعفرانيـة والحريـة     

  .والطوبجي والدورة وبغداد الجديدة واألمين
جاء الفلسطينيون الى العراق على دفعات، أولها كانت ثالثة آالف الجئ، رافقت قوات الجيش العراقـي                و

، وأغلب هؤالء من منطقة حيفـا       1949بعد انسحابه من فلسطين، وصدور قراري التقسيم، والهدنة عام          
  .على الساحل الفلسطيني، التي كانت مسرح العمليات للقوات العراقية آنذاك

لسطينيون في العراق بشكل اعتيادي مع تسهيالت محدودة، طالت بعضهم في اإلقامة والـسكن              وعاش الف 
وشروط الحياة العامة من جانب الحكومات العراقية المتعاقبة، واندمج أغلبهم في الحياة العراقية من دون               

ينية مـع  أن يمنحوا أي مزايا وبخاصة في المجال السياسي لعدم استقرار عالقـات الجماعـات الفلـسط             
السلطات العراقية وال سيما في ظل حكم صدام حسين، غير أن ذلك لم يمنع من توجيه اتهامات لهم مـن                    

ـ     ـ " العالقة مع النظام السابق   "قبل بعض الجماعات العراقية ب حصولهم علـى امتيـازات فـي       "والقول ب
ي األعمال المسلحة التي تـتم      ، ثم اتسعت قائمة االتهامات الموجهة للفلسطينيين بالقول بمشاركتهم ف         "عهده

اإلرهابية، وهي اتهامات ال تجـد لهـا سـنداً          " الوهابية والتفكيرية "في العراق، وبعالقتهم مع الجماعات      
  .ووقائع تدعمها

ورغم أن معظم هذه االتهامات، جاءت من جماعات مجهولة، فإن بعض اإلشارات الرسمية الصادرة عن               
نها مع تلك االتهامات كما في اإلعالن عن اعتقال فلسطينيين فـي            السلطات العراقية، توافقت في مضمو    

والتي تتـضمن إشـارة الـى       " العرب"أعقاب تفجيرات، أو في اإلشارات المتواصلة الى اإلرهابيين من          
فلسطينيين وسوريين ومصريين، وغيرهم من المقيمين في العراق، وهو وضع تزايد بعد تصاعد العنـف               

  . المرقدين في سامراء العام الماضيالطائفي في أعقاب تفجير
وتجاوزت الوقائع التي أصابت فلسطينيي العراق أذى االتهامات الى شن حمـالت اضـطهاد وترويـع                
ضدهم على مدار السنوات، التي أعقبت احتالل العراق، فتم إخراج كثير من العائالت من مساكنها سواء                

 العراقية، وتحولت تلك العائالت للسكن في خيـام         كانت مساكن مستأجرة أصوالً، أو مقدمة من الحكومة       
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قدمتها اإلغاثة، وزاد على ذلك توجيه تهديدات لكثير منهم، وطلب رحيلهم أو مواجهة القتل والتـصفية،                
وتزايدت مداهمات مناطق إقامة الفلسطينيين مع استفزازات من دوريات األمن وسيارات مدنيـة غيـر               

مارسات في أحد نتائجها عن قتل واغتيال نحو خمسمئة من فلسطينيي           وتمخضت تلك الم  . معروفة التابعية 
العراق، واعتقال أو اختفاء مئات بينهم نحو سبعين، ثم اعتقالهم أخيراً، فيما غادر بغداد مئات الفلسطينيين                

لـم   السورية، أمالً في مغادرة العراق بصورة نهائية، لكنهم          - األردنية والعراقية    -نحو الحدود العراقية    
يجدوا بلداً يستقبلهم، ما اضطر بعضهم للعودة الى حيث كان، فيما تحول البعض اآلخر لإلقامة في مخيم                 
رويشد المقام منذ سنوات على الحدود مع األردن، أو في مخيم تديره وكالة الغوث على الحدود السورية                 

  . العراقية أقيم العام الماضي-
هم تتجه نحو مزيد من التردي والتدهور، خصوصاً فـي ظـل            ويؤكد حال فلسطينيي العراق، أن أوضاع     

ضعف االهتمام بقضيتهم لدى الدولة والجماعات المختلفة في العراق، ومثله ضـعف االهتمـام العربـي     
والدولي سواء على صعيد السياسات الرسمية أو من جانب المنظمات الدولية والجماعات المعنية بحقوق              

عجز الجهود التي بذلتها جهات فلسطينية لدى الحكومة العراقية وأطـراف           اإلنسان، وكان من نتائج ذلك      
أخرى لمعالجة أوضاع فلسطينيي العراق، ووضع حد لمعاناتهم، بما في ذلك خيار نقلهم الى األراضـي                
الفلسطينية، ولم تصل تلك الجهود الى نتائج ملموسة، وهذا يعني أن ثمـة حاجـة لتكثيـف التحركـات                   

ربية في المستويات المختلفة عشية القمة العربية في الرياض، مما قد يساهم في معالجـة               الفلسطينية والع 
ذلك أن المسؤولية عما يصيب فلسطينيي      . القضية، أو على األقل فتح آفاق لمعالجتها في مستويات أخرى         

  .العراق هي مسؤولية عربية كما هي مسؤولية دولية
  27/3/2007المستقبل 

 
  درة بدل تعديلهاشرح أو ترويج المبا .83

 ياسر الزعاترة 
تطرح وزيرة الخارجية األمريكية فكرة المحادثات المتوازية مع األطراف العربية، وذلك من أجل دفـع               
الوضع العربي نحو مزيد من التطبيع والتنازالت بعد اليأس من فكرة تعديل المبادرة العربية خالل قمـة                 

 .ذا حتى اآلنالرياض، وإن بقي هناك من يأملون في شيء كه
في سياق االلتفاف على فكرة تعديل المبادرة المرفوضة، تطرح مصطلحات غامضة، مثـل شـرح، أو                
ترويج، والنتيجة هي فتح حوارات مع اإلسرائيليين تحقق الهدف األمريكي من اللعبة برمتها ممثالً فـي                

ل التفرغ للنزيف العراقـي،     بث الوهم بوجود عملية سالم في المنطقة، األمر الذي يبدو ضرورياً من أج            
 .ومعه االستعداد للعدوان على إيران إذا أصرت على مواصلة التخصيب

منذ البداية قلنا إن هدف التحركات األمريكية المدعومة إسرائيلياً هو بث الوهم بوجود عملية سالم، األمر                
ألنهم معنيون بمنح فرصـة     أوالً  . الذي وافق عليه اإلسرائيليون بسبب جملة من االعتبارات الخاصة بهم         

لألمريكان كي ينجحوا في العراق، وذلك إدراكاً منهم لكارثية الفشل على دولـتهم ومـصالحها، وربمـا                 
وثانياً ألنهم معنيون بإنجاح عملية عزل إيران تمهيداً لضربها، األمر الذي           . مستقبل وجودها في المنطقة   

من تهدئة الملف الفلسطيني كي يصدق النـاس أن         لن يتم من دون جهد عربي مميز، وهو جهد ال بد له             
 .المشروع اإليراني هو العدو األكبر الذي ينبغي التصدي له بحزم

ثمة سبب آخر ال يقل أهمية عن ذلك كله يتمثل في حاجة اإلسرائيليين أنفسهم إلى تهدئة يلملمـون مـن                    
جرجر حماس نحو مزيـد مـن       كي ي " المعتدل"خاللها جراحات لبنان، ويمنحون الفرصة لفريق السلطة        

التنازالت مع وكي يقوي وضعه العسكري في غزة، ال سيما أن الوضع الداخلي اإلسرائيلي يعيش بؤسـاً             
لم يعرف من قبل وصل خالله المرض إلى الجيش اإلسرائيلي الذي لم يعرف ارتباكاً سياسياً كما عـرف              
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الة فقر قيادي لم تعرفه طوال تاريخهـا منـذ          إثر الحرب األخيرة على لبنان، فيما تعيش الدولة برمتها ح         
 .التأسيس

، ال يبدو هذا المسار مرفوضاً مـا دام يـؤدي إلـى التفـرغ               "محور االعتدال "من الزاوية العربية، أقله     
للمشروع اإليراني الذي يرى فيه البعض خطراً أكبر، إما تبعاً لقناعة حقيقية بسبب بعـض الممارسـات                 

من هنا تبدو الحاجة ماسة إلى هذه اللعبـة         . نطقة، وإما خدمة للبرنامج األمريكي    اإليرانية في العراق والم   
التي ستتولى رايس تنفيذها لحساب الدولة العبرية، ممثلة في محادثات متوازية لن تقـدم غيـر لقـاءات                  
 التطبيع وأوهام السالم، معطوفة على تهدئة مجانية في الساحة الفلسطينية ورحلة مفاوضات جديدة مـنح              

 .محمود عباس الضوء األخضر إلطالقها من قبل حكومة الوحدة
لعل أسوأ ما في هذه اللعبة هو مضي العرب والفلسطينيين في نهج التنازالت المجانية الذي دأبوا عليـه                  
منذ قيام الدولة العبرية، وحيث يتخصصون هم في تقديم التنازالت والمبادرات من دون أن يكون لـدى                 

 .قدمه غير المطالبة بالمزيد من تلك التنازالت ألن ما قدم منها ليس كافياً إلى اآلنالطرف اآلخر شيء ي
لو تنازلنا عن حق العودة، هل تقبل الدولة العبرية باالنـسحاب           : لعرب لألمريكان واإلسرائيليين  الو قال   

، مـن هنـا     حتى حدود الرابع من حزيران؟ ماذا ستكون اإلجابة؟ تنازلوا عنه أوالً ولكل حادث حديث؟             
تتبدى عبثية هذه اللعبة التي تتواصل منذ عقود، ويراد اآلن أن تسري على حماس، فيما يـروج بعـض                   

 السفهاء للمضي فيها من دون االعتبار بتجارب اآلخرين،،
األمريكان واإلسرائيليون هم الذين ينبغي عليهم تقديم المبادرات، ليس فقط بسبب التجارب السابقة معهم،              

، ولكن بسبب مواقف ووثائق كثيرة تنسف األمل بتحقيـق الحـد            2000ة كامب ديفيد عام     وآخرها محط 
، 2004األدنى من مطالب الفلسطينيين، وآخرها كتاب الضمانات الذي منحه بوش لشارون، نيسان عـام               

 .وصوت عليهم الكونغرس باإلجماع
         وأن برنامج المقاومـة هـو   أياً يكن األمر، فنحن واثقون من أن ما يجري هو محض زبد سيذهب جفاء ،

 .الذي سيمكث في األرض، ألنه وحده القادر على تحقيق اإلنجازات، كان وسيبقى
  27/3/2007الدستور 

  
 حول المسار السياسي وآفاقه .84

 بن كسبيت
 سؤاالً وجواباً يسعى من خاللها المحلّل اإلسرائيلي بن كسبيت إلى شرح جولة وزيرة الخارجية 12

 يزا رايس في المنطقة، من ناحية استهدافاتها وأبعادها األميركية واإلسرائيليةاألميركية كوندول
  ما هي أجندة كوندوليزا رايس؟- 1

.  اإلسرائيلي-بوش ولنفسها بأي ثمن في الموضوع الفلسطيني ) األميركي جورج(تحقيق إنجاز للرئيس 
 سيطرت على محيط الرئيس، وأن والتقدير السائد في أوساط أصحاب القرار في القدس يقضي بأن رايس

 .خصومها المحافظين الجدد انقرضوا تماماً تقريباً
ايهود ) رئيس الوزراء اإلسرائيلي(فحتى اآلن اعتمد . ، مشكلة صعبة)اسرائيل(من ناحيتنا : والمعنى

أما اآلن . اولمرت على رفض بوش ورجاله لكل ما يتعلق بالقفز عن المرحلة األولى في خريطة الطريق
المحور المحافظ الجديد إلليوت ابرامز، : حتى اآلن كان هناك محوران رئيسيان. فقد تالشى هذا األمر

الذي عمل حيال يورام توربوبيتش، وأيد استمرار مقاطعة حكومة حماس والجمود السياسي، في المقابل 
 .زمحور كوندوليزا رايس وتسيبي ليفني، الذي بحث عن السبل لاللتفاف على هذا الحاج

وهي تريد أن تتوصل حتى الشهر المقبل الى . وحدها" كوندي رايس"من اآلن فصاعداً، كما أسلفنا، بقيت 
المحور "خطة أميركية يوافق عليها المحور المعتدل في المنطقة لتحريك المسيرة السياسية بين إسرائيل و

 .على الرغم من حكومة الوحدة الفلسطينية بقيادة حماس" السني المعتدل
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  كيف تعتزم القيام بذلك؟- 2
الدولية (مؤتمر سالم كبير يعقد في شهر نيسان ويضم الرباعيتين ": مؤتمر العشرة"الفكرة الجديدة هي 

الواليات (الرباعية الدولية . أبو مازن) الرئيس الفلسطيني محمود عباس(، ايهود اولمرت و)والرباعية
مصر واألردن، السعودية (، والرباعية العربية )متحدةالمتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا واألمم ال

 .، إسرائيل والفلسطينيين)واإلمارات
وسيكون على جدول األعمال استئناف المفاوضات السياسية على أساس المبادرة العربية، فيما تدير 

دلة، التي اسرائيل، في الواقع، األمر ليس حيال ابو مازن وحده، بل حيال جملة من الدول العربية المعت
 .تتعهد لها بإقامة عالقات دبلوماسية، وتطبيع، واستقرار وأفق سياسي

  ما هو العائق األكبر الذي يمنع ذلك؟- 3
والمساعي هي . عودة الالجئين: بند واحد فقط في المبادرة العربية الذي يحبطها من ناحية اسرائيل، حالياً

، "باالتفاق"وهم يرون في كلمة .  اآلن، يرفضونالعرب، حتى. إليجاد صيغة تجعل هذا البند غامضاً
المضافة الى الدعوة إلى حل مشكلة الالجئين، منح حق فيتو إلسرائيل على دخول الجئين الى أراضيها، 

ربما موقف مرافق . إسرائيل، في المقابل، تطالب بشيء آخر إضافي. وهذا من ناحيتهم كاف ومناسب
ون داخل نطاق إسرائيل السيادية، أو اعتراف بأن الحل سيؤدي يعترف بأن حل مشكلة الالجئين لن يك

 .الى إقامة دولتين، الواحدة الى جانب األخرى وما شابه
يحتمل أن . في هذه المرحلة، ال توجد انطالقة في هذا الموضوع، ولكن من غير المستبعد أن تحصل

راف المختلفة الى حين التوصل يبعث األميركيون إلى هنا بمبعوث خاص يقوم بجولة مكوكية بين األط
 .الى صيغة متفق عليها

وهم . السعوديون هم المعارضون البارزون لمثل هذا المؤتمر، قبل أن توافق اسرائيل على مبادرتهم
من ناحيتهم، لقد قدموا التنازل األكبر بمجرد تحديد أن حل مشكلة الالجئين . يطالبون بمقابل اسرائيلي

 .آلن فدور إسرائيل كما يقولونأما ا". باالتفاق"سيكون 
  ما هي عالقات القوى داخل الساحة اإلسرائيلية تجاه هذه المعضلة؟- 4
خاص في كل ما يتعلق " جنون"لديها . تسيبي ليفني تقود هذه المعارضة) وزيرة الخارجية اإلسرائيلية(

هناك سياسيون آخرون، من الجانب اآلخر، . في هذه المرحلة، ايهود اولمرت الى جانبها. بحق العودة
افرايم سنيه، يعتقدون بأن المبادرة ) نائبه(عامير بيرتس و) وزير الدفاع(وال سيما من حزب العمل، مثل 

يمكن قبولها مع تحفظات، مثلما قبلنا خريطة الطريق . العربية يمكنها أن تشكل أساساً لبداية المفاوضات
تعطي إسرائيل حق الفيتو على دخول " حل متفق عليه"وفضالً عن أنهم يقبلون برواية أن صيغة . مثالً

وفي جهاز األمن، يعتقد الكثيرون أن إسرائيل يمكنها أن تبدي انفتاحاً أكبر تجاه . الجئين الى أراضيها
 .المبادرة العربية

  هل يوجد اتفاق على باقي البنود في المبادرة العربية؟- 5
ئيل، في واقع األمر، تعترف بالمسار السعودي الذي إسرا. نعم، وهذا هو الجزء المذهل في القصة

وهذه هي ". مسار كلينتون" مع تعديالت طفيفة وتقسيم القدس حسب 1967يتضمن عودة الى حدود 
وبالتوازي، تطرح أفكار . الخطوط الرئيسية للتسوية المتوقعة، عندما يكون ممكناً حل مشكلة الالجئين

كل هذا في إطار المبادرة . لى موعد آخر وحل باقي المشاكل حالياًحول كيفية تأجيل الالجئين والقدس ا
للتوجه الى صياغة التسويات الدائمة بشكل نظري حتى قبل ) وتسيبي ليفني(نفسها من كوندوليزا رايس 

 .ان ينشأ على األرض وضع يتيح تطبيقها
  ماذا سيحصل بين كوندوليزا رايس وأبو مازن والملك األردني عبد اهللا؟- 6

نفوره من حماس وخوفه منها يفوقان النهج . عبد اهللا هو أحد المحركات الكبرى للمسيرة في المنطقة
وهو . وهو أحد أكبر خائبي األمل من توجه أبو مازن الى اتفاق مكة. االسرائيلي، بل وأبو مازن نفسه
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 اولمرت مع األمير وتجري لقاءات ايهود. يتوسط منذ زمن بعيد بين إسرائيل والمحور العربي المعتدل
وسيطرح . وكذلك محاوالت الصياغة والغموض للمبادرة العربية. برعايته) بن سلطان(بندر ) السعودي(

عبد اهللا يوم األربعاء في الرياض، حيث ستجتمع دول المحور العربي المعتدل، بعض اقتراحات الصيغ 
 .الجديدة

  ما أهمية هذا اللقاء؟- 7
يقة انتزاع السعوديين من خالد مشعل، في زيارة سرية عقدها في الرياض أوالً وقبل كل شيء، إن حق

مثل هذه الموافقة الحماسية، يمكنها أن . األسبوع الماضي، الموافقة على قبول وطاعة كل ما يتقرر هناك
مسار التحرير واضح . تشير ربما الى بداية تفاؤل بشأن إمكان تحرير الجندي جلعاد شاليط في وقت ما

 سجين فلسطيني من ضمنهم معتقلون 500حوالى : "ع منذ زمن بعيد، وقد نشر هنا قبل أشهرللجمي
 ".ملطخة أيديهم بالدماء

  من كل هذا، هل من المتوقع شيء دراماتيكي قريباً؟- 8
المحور العربي المعتدل سيفكر بتشكيل فريق خاص من . الحمالت المكوكية ستستمر. من شبه المؤكد، ال

ب، يكون في واقع األمر قوة مهام لتسويق المبادرة العربية في العالم، بما في ذلك إقرارها الوزراء العر
. في األمم المتحدة، في محاولة إلجبار اسرائيل على التوافق معها وعدم اتخاذ صورة الرافضة للسالم

 .مثل هذه المسيرة خطيرة جداً
 فى؟ إذاً لماذا ال توافق اسرائيل على هذه المبادرة وك- 9

. الضعف السياسي البارز إليهود أولمرت ال يسمح له في هذه المرحلة بأن يتخذ قراراً بهذا الحجم الكبير
كالهما مطوقان بسلسلة من . ومن جهة أخرى، يوجد أبو مازن، الذي هو اآلخر ضعيف جداً سياسياً

. م سياسيين عنيدينالضرورات والقرارات والتصريحات اإلشكالية، وكذلك األمر في ما يتعلق بخصو
 .وعندما يكون الطرفان ضعيفين بهذا القدر، من الصعب مطالبتهما باتخاذ قرارات دراماتيكية

  ما هي العالقات بين أولمرت وأبو مازن في هذه المرحلة؟- 10
وقال أولمرت، األسبوع الماضي، في . عالقات عمل وتقدير من جهة، اشتباه وخيبة أمل من جهة أخرى

، فقد وعده صراحة في موضوع جلعاد شاليط وليس لديه أي "خرقة بالية" إن أبو مازن هو حديث مغلق
 .قدرة على اإليفاء بوعده

  ماذا يحصل مع تسيبي ليفني؟-11
ليفني تواصل اإلبقاء على محور وثيق مع كوندوليزا رايس وتجتهد لتنسيق المواقف مع أولمرت، رغم 

ني مليئة باألفكار واالقتراحات والصيغ، كالرمانة، ولكن ليس لديها ليف. العالقات المهزوزة جداً بينهما
الجبهة الداخلية السياسية أو المستشارون المجربون الذين يمكنهم أن يساعدوها في تحويل الرؤيا الى 

وهي تكتفي في هذه المرحلة بعضوية شرف في المحور البراغماتي حيال رايس ورجال وزارة . واقع
كية في البيت األبيض واالتصاالت المكثفة التي تجريها مع العالم العربي، بما في ذلك الخارجية األمير

 .اللقاءات السرية العديدة مع وزراء ومسؤولين كبار في كل أرجاء العالم العربي
 ما هو احتمال حملة عسكرية اسرائيلية هناك قريباً؟.  في هذه األثناء، يواصل القطاع الغليان- 12

ومن جهة أخرى، االتصاالت السياسية .  الجيش اإلسرائيلي يستعد لمواجهة محتملة في غزة.سؤال ممتاز
الموصوفة هنا، نافذة الفرص الضيقة التي تظهر أمام ناظرينا، كل هذا يعزز األمل بمنع المواجهة مع 

لتحقيق إيهود أولمرت يتمزق بين التفسيرات التي يتعين عليه إعطاؤها للجنة ا. الفلسطينيين في غزة
، وبين التفسيرات التي سيتعين عليه ")كيف سمحت إسرائيل لحماس بالتعاظم بهذا القدر؟("المقبلة 

  .إنه أمر ليس سهالً. إعطاؤها للجمهور ولنفسه حيال تفويت فرصة سياسية أخرى
  معاريف 

 27/3/2007األخبار اللبنانية 
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  تعديل تحت الفتة تفعيل أم ال تعديل؟: قمة الرياض .85
  اني المصري  ه

بعد أن بات واضحاً أن قمة الرياض لن تعدل مبادرة السالم العربيـة، إال أن نتـائج القمـة تحـاول أن                     
ترسمها وتحددها رايس في جولتها الجديدة في المنطقة عشية انعقادها، بحيث يتم التركيز علـى تعـديل                 

  !.المبادرة تحت الفتة تفعيلها ودون المساس بنصها األصلي
 رايس أن تكون هي أو اإلدارة األميركية قد طلبت تعديل المبادرة، بل امتدحتها، واعتبرتها شأناً                فقد نفت 

ولكن قبل أن نتفاءل بهذه التصريحات اإليجابية علينـا         . عربياً، وتصلح أن تكون أساساً وأفقاً للمفاوضات      
  .أن نرى ما تحاول رايس تسويقه

ل مبادرة السالم العربية من خالصة للموقف العربي، يجـب    إن رايس تسعى في جولتها الحالية إلى تحوي       
أن تقبل كما هي أو ترفض كما هي، إلى نقطة انطالق للمفاوضات، وعرض عربي أول يمكن أن تتلـوه                   

علـى القمـة    . عروض أخرى، فإن القمة في هذه الحالة، تكون قمة المزيد من الهبوط بالموقف العربي             
مسك بمبادرة قمة بيروت، وتضع اآلليات الكفيلة بتطبيقها كما هي، وليس           العربية في الرياض أن تقوم بالت     

وهذا يكون من خالل توظيف أوراق القوة العربية السياسية واالقتـصادية           . تعديلها تحت الفتة التفاصيل   
وحاجة اإلدارة األميركية للعرب في هذه المرحلة للخروج من مأزقها في العراق وكل المنطقة، إلقنـاع                

بدالً مـن   .  بوش بالضغط على إسرائيل لكي تقدم مبادرة إيجابية أو تستجيب لمبادرة السالم العربية             إدارة
ذلك تسعى إدارة البيت األبيض من خالل جولة رايس إلنقاذ إسرائيل من الموقف الحرج الـذي وجـدت                  

ـ           . نفسها فيه مؤخراً   الطرف المـستعد   بعد أن تذكر العرب مبادرتهم المنسية، بحيث ظهروا أمام العالم ب
للسالم، بينما ظهرت إسرائيل على حقيقتها كطرف يرفض السالم، ويحاول فرض شروطه، سواء علـى               
طاولة المفاوضات أو عبر مواصلة إقامة حقائق على األرض تجعل الحل اإلسرائيلي هو الحل المطروح               

  .عملياً
جرد عرض أول قابل للتعديل والتغيير من إذاً، مبادرة السالم العربية يمكن أن تصبح بعد القمة العربية، م         

وخطورته أكبر ألنه تنازل عربي جديد      . خالل التفاوض وآليات التطبيق والتفعيل، وهذا أمر خطير للغاية        
فأقصى ما قدمته حكومته أولمرت، ويمكن أن تقدمه حديثها مجرد حديثها عـن             . دون أي مقابل إسرائيلي   

ع توضيح أن هناك نقاطاً ايجابية فيها هي التـي تتحـدث عـن              مبادرة السالم كأساس للتفاوض، ولكن م     
الصلح والتطبيع وإنهاء الصراع والمطالب العربية من اسرائيل، وهذه النقاط يجب تكريـسها وبلورتهـا               

ففي مستهل زيارتها قالت رايس إن تطبيع العالقات مـع العـرب            . أكثر وأكثر، والبدء بتحقيقها منذ اآلن     
وقبل رايـس طالبـت     . ضات الثنائية التي سترعاها الواليات المتحدة األميركية      يجب أن يصاحب المفاو   

  .ليفني، وزيرة الخارجية اإلسرائيلية وبالفم المآلن العرب بتطبيع العالقات مع إسرائيل قبل تحقيق السالم
 مـع   إن اللقاءات والزيارات التي أجراها أو قام بها مبعوثون عرب يمثلون دوالً ترتبط بأيـة عالقـات                

إسرائيل مثل السعودية مع إسرائيل على مستويات مختلفة، مجرد نموذج قابل للتطوير إلى تطبيع رسمي               
إن مثـل   . عربي مع إسرائيل دون مقابل، ولمجرد أن اسرائيل يمكن أن توافق على استئناف المفاوضات             

، أن تحـرج إسـرائيل     هذه الطريقة بتقديم التنازالت المجانية من طرف واحد، يمكن، في أحسن األحوال           
وإذا . قليالً، ولكن لها مردود سلبي للغاية، ألنها تفتح شهية إسرائيل لطلب المزيد من التنازالت العربيـة               

عدنا للتاريخ القريب، إلى قمة بيروت، نجد أن هذه القمة التي أقرت مبادرة السالم العربية، قامـت مـن                   
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 سواء من خالل االستعداد لالعتراف والصلح والتعاون        خالل هذه الخطوة التاريخية بتقديم تنازالت كبرى      
، أو عن طريـق تقـديم صـيغة         1967مع إسرائيل مقابل انسحابها من األراضي العربية المحتلة العام          

، 194لالتفاق على قضية الالجئين تنص على التفاوض على حل متفق عليه لقضية الالجئين وفقاً لقرار                
 وكل ما تنطوي عليه من حقوق ال لبس فيها تكرسها قرارات الـشرعية              وهذا يجعل هذه القضية العادلة،    

ومـع ذلـك    . الدولية، محل تفاوض وحل يجب أن يكون متفقاً عليه، وهذا يضع الفيتو في يد إسـرائيل               
رفضت إسرائيل هذه المبادرة، وهذا البند تحديداً الذي يتحدث عن قضية الالجئين ألنها تريد إسقاطه حتى                

وفي الحقيقة ان اسرائيل ال ترفض بند الالجئين فقط في مبادرة السالم العربية             . يا التفاوض من أجندة قضا  
بل ترفض كل البنود التي تحقق المطالب والحقوق العربية مثل البند الذي ينص علـى االنـسحاب مـن                   

يطانية، ، بما في ذلك القدس، وتصر إسرائيل على االحتفاظ بالكتل االسـت           1967األراضي المحتلة العام    
وأخـشى إذا   . وجدار الضم والتوسع، والمناطق األمنية واالستراتيجية، واألحـواض المائيـة الرئيـسية           

استمرت أحوال النظام الرسمي العربي على ما هي عليه أن تبدأ التغييرات على مبادرة السالم العربيـة                 
ات التي تسعى لتطبيقها بحيـث      تتوالى من اعتبارها عرضاً أول إلى التنازل عن مكوناتها من خالل اآللي           

، بموقف التفاوض على مدى االنسحاب      1967يستبدل مبدأ االنسحاب الكامل من األراضي المحتلة العام         
إلى حدود متفق عليها، وموقف االقرار بتبادل األراضي وتلبية االحتياجات األمنية والدينية واالستراتيجية             

 حقاً لها بأخذ الحقائق التي أقامتها منذ االحـتالل وحتـى اآلن             اإلسرائيلية، التي تشمل ما تعتبره اسرائيل     
وهذا الموقف تتضمنه ورقة الـضمانات األميركيـة        . بالحسبان عند التفاوض على قضايا الوضع النهائي      

  .التي منحها بوش لشارون فيما اعتبر وعد بلفور أميركياً إلسرائيل
، أن يتمسكوا بمبادرتهم كما هي ودون تعـديل وال          على العرب إذا أرادوا تحقيق سالم عادل أو متوازن        

تغيير وال اعتبارها مجرد عرض أول، وان يطالبوا إسرائيل بطرح مبادرتها، وإذا قامت بذلك يتم رؤيـة                 
هل يوجد ما هو مشترك أو ما يصلح أساساً للتفاوض، أما المبادرتان، كما هـو متوقـع، تبعـدان عـن                   

 هذه الحالة ليس أمام العرب سوى إحالة ملف القضية الفلـسطينية            وفي. بعضهما بعد األرض عن السماء    
والتأكيد على أهمية قيـام دور فعـال   . والصراع العربي ـ اإلسرائيلي إلى األمم المتحدة ومجلس األمن 

لألمم المتحدة من خالل اعتماد صيغة المؤتمر الدولي ألن هذه الصيغة وحدها يمكن أن توفر المرجعيـة                 
ويمكن أن تتوصل إلى وضع الضمانات واآلليـات الملزمـة          ) ية الدولية والقانون الدولي   قرارات الشرع (

  .وجداول التنفيذ
إن صيغة المفاوضات الثنائية التي تحاول رايس تسويقها مجدداً مشفوعة بمفاوضات متعددة األطراف يتم              

يركية المنحازة كلياً إلسرائيل    تحت مظلتها التطبيع العربي مع اسرائيل التي ترعاها الواليات المتحدة األم          
قادت الى الحلول الجزئية واالنتقالية التي عمقت االحتالل اإلسرائيلي بأشكال متعددة، ويمكـن أن تقـود                
مجدداً الى إعادة انتاج الماضي أو الى تحقيق التطبيع العربي مع اسرائيل دون حل الصراع، وهذا يجعل                 

ألـم  . هذا ما حدث سابقاً، ويمكن أن يحدث اآلن. هذا الصراعإسرائيل في موقف أقوى وأقل حماساً لحل     
تطرح قمة بيروت مبادرة السالم العربية، وتركتها دون أن تحاول تسويقها، وانتقـل بعـض األطـراف                 
العربية بسرعة نحو خارطة الطريق، وهذا أضاع أربع سنوات هباء منثوراً، فخارطة الطريق رغم أنها               

عربية بكثير لم توافق إسرائيل عليها، بل حولتها إلى خارطة طريق إسرائيلية من             أقل من مبادرة السالم ال    
واستغلت اسرائيل السنوات الـسابقة لتكثيـف       .  تحفظاً رئيسياً عليها، نسفتها من األساس      41خالل وضع   

  .وتوسيع االستيطان، وبناء جدار الضم والتوسع الذي تريد أن يرسم حدود إسرائيل النهائية
تسويق مبادرة السالم العربية، ال يقوم بإحياء خارطة الطريق التي استخدمتها اسرائيل كغطـاء              من يريد   

مبادرة السالم العربية تـستوجب آليـة       . لالستمرار في فرض حلها االنتقالي طويل األمد متعدد المراحل        
عربي الذي يقـول    تطبيق مختلفة جوهرياً، واال نكون نجرب المجرب مرة وراء مرة، ولم نقتنع بالمثال ال             

  ."اللي بيجرب المجرب عقله مخرب"



  

  

 
 

  

            42 ص                                      673:                                 العدد27/3/2007 الثالثاء: التاريخ

 27/3/2007األيام الفلسطينية 
  
  
  
 

 حماس ستبلور موقفا جديدا تجاه اسرائيل تلبية لمتطلبات سياسية عربية .86
 ماهر ابوطير

علمت الدستور من مصدر عربي رفيع المستوى تفاصيل هامة تتعلق بالقمة العربية واتصاالت اللحظات              
صا، بشان المبادرة العربية، ومن هي االطراف التي طالبت بتعديلها، ولماذا تراجعـت؟             االخيرة، خصو 

وكيف ستعوض الدبلوماسية العربية التعديالت التي لم تتم على المبادرة والتـي طالبـت بهـا اسـرائيل       
 والواليات المتحدة في وقت سابق، ثم عادت واشنطن وتراجعت عن مطالبتها بتعديل المبادرة في حـين               

 .بقي هناك تعنت اسرائيلي
ووفقا لهذا المصدر فأن عدم تعديل المبادرة العربية سيؤدي الى اتخاذ خطوات جديـدة، حيـث اجـرت                  
الدبلوماسية السعودية اتصاالت هامة جدا مع حركة حماس خالل الفترة الماضية من اجل ابداء مرونـة                

ء اتصاالت مع حماس مـن اجـل اتخـاذ          تجاه عملية السالم، كما قامت دول عربية ابرزها مصر بأجرا         
خطوة تجلب االطمئنان الى اسرئيل عبر التلميح بأستعداد حماس لالعتراف باسرائيل، وقد ابدت حمـاس               
في هذه االتصاالت مخاوفها من اعالنها مثل هذه الخطوة في حين يقوم االسرائيليون بحرق الحركة امام                

عتراف بوجود حماس التشريعي والحكومي، وعلمـت       كوادرها عبر صد الفلسطينيين مجددا، ورفض اال      
الدستور انه بسبب االتصاالت العربية مع حركة حماس، تضمن اتفاق مكة اشارة الى اعتبار المـوقعين                
جميع االتفاقات التي قامت بها السلطة الوطنية رسمية ومعتمدة وهذه يعني ضمنا موافقة حماس عليها ثم                

ة اطارا مرجعيا للفلسطينين، وهو االطار الذي فاوض اسـرائيل اصـال            اعتبار منظمة التحرير الفلسطيني   
ووقع، وبعد ذلك صدرت تصريحات عن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حملت مرونة             
غير مباشرة على االقل تجاه وجود اسرائيل، وان كانت لم تعترف بها، وقال هذا المـصدر ان الحركـة                   

حديثا سابقا ابان وجود مؤسسها الشيخ احمد ياسين حول مبدأ الهدنة مع اسرائيل             تمتلك في ارثها السياسي     
والمؤكد هنا ان الدبلوماسية السعودية والعربيـة سـعت         . ومبدأ المطالبة اليوم بالضفة الغربية وغزة فقط      

بي عبر اتصاالت مع حركة حماس للوصول الى حل بشأن العقد التي تثيرها اسرائيل في وجه العالم العر                
دون ان يبدو العرب هنا في صورة من يرغب بجلب تنازالت من حماس لصالح اسرائيل فلربما القـصد                  
هو احراج اسرائيل وكشف انها امام أي تنازل عربي او مرونة يبديها العالم العربي ، فانها لن تتعـاون                   

 . في نهاية المطاف
د خالد مشعل رئيس المكتب السياسي في       المتوقع اذن وفقا لهذا المصدر ان تعلن حركة حماس خالل وجو          

 وخالل وجود وفد الحكومة الفلسطينية عن مفاجأة سياسـية          -الرياض والتي وصلها قبل القمة بثالثة ايام        
تتعلق بأستعدادها لالعتراف بأسرائيل وبدء التفاوض على اساس وجود اسناد عربي للحركة خالل الفترة              

لقرارات القمة العربية والبيان الختامي واعالن الريـاض الـذي          المقبلة، وحركة حماس ستعلن احترامها      
سيحمل كما اعلن من المرونة تجاه وجود اسرائيل لتقليل كلفة الحرج على حماس بحيث تكون حماس هنا                 

  .ملبية لرغبة العرب وبعيدة عن الرغبة بالخروج عن االجماع العربي
كات هامة في هذا الصدد، حيث سـيكون الموقـف          واكد هذا المصدر ان اليومين المقبلين سيشهدان تحر       

عربيا والتلبية من جانب حماس، دون تغيير نهائيا على مبادرة الـسالم العربيـة، والهـدف هـو بـدء                    
المفاوضات مابين الحكومة الفلسطينية الجديدة وحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية والتي لن تبدأ مباشـرة              

 . في منظمة التحرير والجانب الفلسطينياال بعد جوالت تمهيدية عبر شخصيات
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