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 لى الضفة وغزةإعادة الراغبين منهم إاتصاالت سرية لتعويض الالجئين و: يديعوت .1
 ذكرت يديعوت احرونوت اليوم ان اتصاالت سرية جرت قبل قمة الرياض تبلورت عنها :عال محمود

 وتدعو الى اعطاء تعويضات مالية ،ن الفلسطينيين اقتصادية جديدة لحل مشكلة الالجئي-مبادرة سياسية 
وقالت يديعوت انه في االتصاالت السرية التي قادها موظفون  .لمن يوافقون على البقاء في دول سكنهم

 بن سلطان، وموظفون  بندر مستشار االمن القومي في السعودية االمير فيهاامريكيون كبار شارك
 .اسرائيليون كبار

 الالجئين الذين يعربون عن موافقتهم على مواصلة العيش في الدول التي تستضيفهم  يديعوت انوأضافت
 اما أولئك الذين يطالبون بتحقيق حق العودة فلن يسمح لهم اال بالعودة الى ،سيحظون بتعويض مالي

يما  ف، ولكن عودتهم ستنسق مع قيادة السلطة منعا لالزدحام والمشاكل االقتصادية الخطيرة،الضفة وغزة
 لهم اماكن وجدمارات واالدارة االمريكية مشاريع تحسن جودة حياة الالجئين وتإلادولة تمول السعودية و

ويدور الحديث حسب الصحيفة عن خطة طموحة ستتطلب تمويال بحجم عشرات مليارات  .عمل
 .الدوالرات
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لن تكشف تفاصيل وقالت الصحيفة ان االتصاالت السرية تبلورت لتصبح خطة تعويض لالجئين فيما 
الحل سيتم بالتوافق، في ظل احترام حقوق أمن "الخطة في البيان الختامي للقمة، ولن يرد فيه سوى أن 

 ".كل االطراف ذات الصلة
 أن الرئيس الليبي سيقاطع القمة، وسيعارض الخطة حيث يسكن في ،والتقدير حسب المصادر االسرائيلية

كما أن موقف سوريا التي يعيش . يين، والقذافي قد يهدد بطردهمليبيا عشرات االف الالجئين الفلسطين
 الف الجيء، لم يعرف بعد حسب الصحيفة فيما تعطي الخطة الجديدة أولوية لمعالجة 200فيها أكثر من 

اما األردن، الذي يستضيف أكثر عدد " سيء للغاية" الف الجيء في لبنان يوصف وضعهم بانه 300أمر 
 فقد أعلنوا عن موافقتهم )دول الخليج (وبعض االمارات) من مليون ونصف المليوناكثر (من الالجئين 
 .على الخطة

  28/3/2007وكالة سما 
  
  مبادرة العربية أفضل فرصة للسالمال: عباس يحذر من استمرار الحصار .2

اعتبـر  : الرياض، عبـدالرؤوف أرنـاؤوط    نقالً عن مراسلها في      28/3/2007الوطن السعودية   نشرت  
فرصة لحل األزمـة فـي      " أفضل"س الفلسطيني محمود عباس أمس أن مبادرة السالم العربية هي           الرئي

أعتقد أن المبادرة العربية هي األثمن واألهـم واألغلـى          "وقال عباس في مقابلة صحفية      . الشرق األوسط 
طة تقـول   أن المبادرة ببسا  "وأضاف  ". 1948التي طرحت لحل المشكلة الفلسطينية ومشكلة االحتالل منذ         

إذا قضي على هذه المبـادرة فـال        "وأكد أنه   ". لإلسرائيليين أفرجوا عن أرض الفلسطينيين وتقدم الحلول      
  ". أعتقد أنه ستتاح فرصة أحسن منها في المستقبل القريب

حذر الرئيس عباس من انـه اذا مـا          :28/3/2007األيام الفلسطينية    في   كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   و
ستكون وخيمـة   : دة بالرفض والمقاطعة والحصار فان العواقب ستكون وخيمة وقال        عوملت حكومة الوح  

على الشعب الفلسطيني وعلى المنطقة بأسرها ألن الشعب الفلسطيني ال يمكن ان يتحمل اكثر مما تحمل،                
ف تحملنا سنة من القطيعة ال يمكن ان نتحمل اكثر وبالتالي على العالم ان يتحمل مسؤوليته تجاه ما يتصر              

العالم االن يقبل على هـذه الحكومـة ويتفهمهـا ويـتفهم ان مـن               : واضاف .او ما يتخذه من خطوات    
موقفنا منذ ان اطلقت مبادرة السالم العربيـة        : عباس على ان  وشدد   .الضروري ان يتعامل معها بايجابية    

 الى  2002ذ عام   هو ان ال تغيير عليها، وال نرى ان هناك ضرورة ألي تغيير وقد استمر هذا الموقف من                
يومنا هذا، حتى اننا في االسابيع االخيرة سمعنا ان هناك بعض الجهات االقليمية او الدولية التي ترغـب                  
باجراء تعديالت على هذه المبادرة اال اننا في كل وقت كنا نقول ان ال حاجة للتغييـر والمفـروض ان                    

بة عربية للطلبات السياسية الفلسطينية معربـا        الى بوادر استجا   عباسوفي هذا الصدد اشار      .يقبلها العالم 
بالنسبة للوضع السياسي فاننا نراه من خالل القرارات،         :عن االمل باستجابة سريعة للمطالب المالية وقال      

اللجان والمتابعة واالهتمام والمبادرة العربية واالندفاع نحو العالم من اجل توضيح المبادرة العربية للعالم              
بيقها، وثانيا هناك التزامات عربية نأمل ان تلبى في اقصى سرعة ممكنة حتى نتمكن من               والعمل على تط  

:  مبادرة السالم العربية بكل بساطة تقول السـرائيل        ، عباس أضافو .تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني   
ا او  اخرجوا من االراضي المحتلة وستعيشون في بحر من السالم يبدأ من نواكشوط وينتهي في اندونيسي              

انهـا  : واضـاف  ...ماليزيا، فهي تقدم شيئا ملموسا مهما لالطراف المعنية حتى تندفع للبحث عن حـل             
مبادرة متوازنة تماما وكل ما ينقصها هو ان تطبق وسيرى الجميع انهم يصلون الـى حقـوقهم سـواء                   

االراضـي العربيـة    بالنسبة للفلسطينيين فيما يتعلق بانشاء الدولة وحل مشكلة الالجئين واالنسحاب من            
واكد على ان    .المحتلة او تطبيع العالقات فيما بعد بين الدول العربية وكذلك الدول االسالمية مع اسرائيل             

نحن ملتزمون بهـذا    :  ال يتحدث عن حق العودة ال يكون قرأ القرار جيدا وقال           194من يقول ان القرار     
ول حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين حسب        القرار وملتزمون بالنص الذي ورد في المبادرة الذي يق        
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وبشأن الفرق التي قرر وزراء الخارجية العرب تشكيلها لتتفرع عن لجنة متابعـة مبـادرة               . 194القرار  
المفروض ان يكون هناك تحرك لتفعيل المبادرة اما ان تترك المبادرة           : السالم العربية لتفعيل المبادرة قال    

 مع االسف   :واضافواظن ان ذلك سيعتمد في القمة،        ..ا لم تنفذ فهذا ال يفيد     لمجرد االطالق ثم نقول انه    
المبادرة العربية عندما لم تفهم وظلمت عندما لم تشرح وعندما شـوهت مـن بعـض                 .. ظلمت ،الشديد

نحن االن نريد ان نعيد لها اعتبارهـا مـن          : واضاف .االطراف والجهات االمر الذي تركها بهذا الشكل      
يات التي تقرها القمة العربية وكل الفعاليات التي اقرت من قبل وزراء الخارجية، نحن نلتزم               خالل الفعال 

نحن  ..نتكلم باسم العرب مع الجميع من يستطيع ان يتكلم يتكلم         : واضاف . بها وموافقون عليها باالجماع   
اسرائيل امـا فـي     هؤالء يمثلون كل العرب في الحديث مع         ..تكلم وغيرها تنتكلم واالردن يتكلم ومصر     

  .وسيكون هناك تكامل لعمل العرب في هذا االتجاه.. الحديث مع غيرها فالكل يتكلم ويلتقي
 أولمرتوردا على سؤال بشأن ما اعلنت وزيرة الخارجية االميركية عن لقاءات يعقدها كل اسبوعين مع                

ن هناك كل اسبوعين اجتماع     من حيث المبدأ ال بد ان تكون هناك اتصاالت مع االسرائيليين، وسيكو           : قال
هذه االجتماعات ستشمل بحث جميع القـضايا الموجـودة بيننـا            ..بيني وبين رئيس الوزراء االسرائيلي    

وعما اذا   ..والمعلقة سواء القضايا الراهنة او القضايا التي نسميها تفاهمات شرم الشيخ او قضايا المستقبل             
عندما كنا نطرح القناة الخلفيـة      : بقناة تفاوض خلفية قال   كان الطرف الفلسطيني بذلك تخلى عن المطالبة        

كنا نقصد انه يجب ان نجلس الى طاولة المفاوضات، كيف؟ في قناة خلفية، قناة امامية، قناة مغلقة، قنـاة                   
كيـف تجلـس     ..ايا كانت تسميتها بالنسبة لنا ليس مهما االداة وانما المهم هو الهدف            ..سرية او مفتوحة  
وكيف نتحدث وما هي المواضيع التي نتحدث فيها وكيف يمكن ان نصل الى النتيجة التي               على الطاولة؟   

انا من المغرمين بالمفاوضات السرية ولكن حتـى االن         :  واضاف قائال  .يريدها كل االطراف ويقبلون بها    
رة وفيما اذا كان ينتظر ان تقدم رايـس مبـاد   .لالسف ال توجد مفاوضات سرية وان شاء اهللا يحدث ذلك        

نحن ال نعـرف بالـضبط       ..ال نريد ان نتنبأ ونقول قد يطرحون او اليطرحون        : معينة خالل شهرين قال   
اذا لم يطرحوا فعلينا ان نطرح، ان نضع نحن على الطاولة كـل القـضايا                ..ولكن نحن علينا ان نطرح    

  .التي تحتاج في النهاية الى ان تحل بين الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي
اكد الرئيس انه يجري البحث مع العراق واالمانة العامة للجامعة العربية لحل مشكلة الالجئـين               الى ذلك   

  .الفلسطينيين في العراق
  

 الحكومة الفلسطينية تعتبر تصريحات رايس مخيبة لالمال ومنحازة السرائيل .3
المتحدث باسم  صرح  : نقالً عن مراسلتها في القدس، آمال شحادة       28/3/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  

رايس وزيرة الخارجية االمريكية     أن تصريحات    مصطفى البرغوثي . د الحكومة الفلسطينية وزير اإلعالم   
. مخيبة لآلمال ومنحازة لوجهة النظر اإلسرائيلية، مؤكدا أن إسرائيل هي التي تعرقل البدء بالمفاوضـات              

تشكيل حكومة فلسطينية يمـثالن     من المؤسف أن البعض ال يرى أن وحدة الشعب الفلسطيني و          "وأضاف  
من الشعب الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية ومؤسساتها يفتح الباب على مصراعيه لتحقيـق سـالم            % 96

ان برنامج الحكومة الفلسطينية يحمل في طياته مبادرة سالم حقيقيـة           "وتابع   ".عادل وشامل وقابل للدوام   
فإن إسـرائيل تواصـل رفـض وعرقلـة البـدء           تعكس إجماعا فلسطينيا غير مسبوق وفي الوقت ذاته         

  ".بمفاوضات الحل النهائي مع الرئيس عباس المفوض بإجراء هذه المفاوضات
 ان اسرائيل هي الطرف الـذي       قال مصطفى البرغوثي،   :رام اهللا من   27/3/2007وكالة معا   وأضافت  

وطنات جديـدة وتـدمر     يواصل التوسع االستيطاني ويستقبل رايس كل مرة باجواء توتيرية واقامة مـست           
وتساءل انه اذا لم يحن الوقت حتـى االن          .مقومات حل اساسه قيام دولة فلسطينية مستقلة وكاملة السيادة        

للمفاوضاات النهائية فعلى ماذا ستجري المفاوضات فيما بعد وهل هناك من يريد تكرار تجربـة فـشل                 
رغوثي ان الشعب الفلسطيني ال يسعى لمجرد ازالة        واكد الب  .االتفاقيات الجزئية والحلول االنتقالية الفاشلة    
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حاجز هنا وحاجز هناك بل النهاء االحتالل والتمييز العنصري واقامة سالم عادل ودائم وامـن مـستقر                 
وطالب االدارة االمريكية ان تمارس دورها ونفوذها علـى اسـرائيل لوقـف كافـة االنـشطة                  .للجميع

ان الشعب الفلسطيني يتطلع    "وقال   .العنيفة ضد الشعب الفلسطيني   االستيطانية وجدار الفصل واالعتداءات     
لعالقات طيبة مع الشعب االمريكي وان تمارس االدارة االمريكية دورا متوازنا في حل الصراع العربي               

 ".االسرائيلي
  

 اإلدارة األمريكية هي العقبة الحقيقية أمام عملية التسوية في المنطقة: حمدغازي  .4
ي حمد، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، في تصريح صحفي له يوم الثالثاء،             غاز.د  قال :غزة

، التي زعمت فيها أن حكومة الوحدة تمثل عقبة في طريـق الدولـة الفلـسطينية                رايسمعقباً على أقوال    
لية واضح أن وزيرة الخارجية األمريكية تتخبط في مفاهيمها وهي تحاول إلقاء المـسؤو            : "وعملية السالم 

إن الواليات المتحدة هي التي تضع العقبـات وتعقـد          : "وأضاف". على الضحية في تعطيل عملية السالم     
فقدت "، مشيراً إلى أن اإلدارة األمريكية       "المسار السياسي في المنطقة برفضها التعامل مع حكومة الوحدة        

بهذه التصريحات تنحاز بشكل صارخ     مصداقيتها في المنطقة، وإنها لم تعد وسيطاً نزيها أو محايداً، ألنها            
الحكومة الفلسطينية لديها برنامج سياسي واضح ورؤيـة واضـحة،          : "وتابع قائالً ". للمطالب الصهيونية 

رئيس عباس بتولي الشأن السياسي، وبالتالي المطلوب اآلن هو الضغط على الكيان الصهيوني             الوفوضت  
مر في بناء المستعمرات وجدار الفـصل العنـصري         الذي يرفض البدء في مفاوضات الحل النهائي ويست       
  ". وفي سياسته التدميرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني

  27/3/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   يتوقع أن تتخذ القمة العربية موقفاً قوياً وموحداً في دعم شعبنا وحقوقه الثابتةهنية .5
قمة العربية المنعقدة فـي الريـاض، موقفـاً قويـاً           ، أن تتخذ ال    الفلسطيني  توقع رئيس الوزراء   :الرياض

وموحداً، في دعم شعبنا الفلسطيني وحقوقه الثابتة وفي مقدمتها حق العودة، إلى جانب إنهـاء الحـصار                 
وأكد إسماعيل هنية، أن المشكلة في البعـد الـسياسي           .السياسي والمالي المفروض عليه وعلى حكومته     

عربية، وإنما المشكلة عند اإلسرائيليين، الذين رفـضوا كـل           -بية   فلسطينية وليست عر   - ليست عربية 
وعبر عن أمله    .المبادرات العربية ولم يتقدموا بأي خطوة إيجابية نحو اإلعتراف بحقوق شعبنا الفلسطيني           

في أن تشكل هذه القمة العربية، مرتكزاً للعمل العربي المشترك القادر على مواجهـة التحـديات، التـي               
ألمة العربية، مشيراً إلى أن شعبنا الفلسطيني ينتظر من القمة ترجمة عملية للقرارات، الخاصـة               تعيشها ا 

  .برفع الحصار االقتصادي عنه
  28/3/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  ألن لديه مخاوف من التنازل عن حق عودة الالجئينالقمة العربية القدومي يقاطع  .6

القدومي، فضل عدم الكشف عن هويته، أن     فاروق  ر فلسطيني مقرب من      أكد مصد  : تيسير أحمد  - دمشق
 قرر االمتناع عن المشاركة في قمة الرياض العربية، ألن لديه مخاوف جدية من التنـازل عـن      القدومي

وذكر المصدر أن أبواللطف يتخوف من استبدال بند عـودة الالجئـين            . حق عودة الالجئين الفلسطينيين   
. 194يارهم ببند عودة الالجئين الفلسطينيين إلى الدولة الفلسطينية، وتجاوز القرار رقم            الفلسطينيين إلى د  

وأعرب القدومي، عن خشيته من أنه تحت عنوان تشجيع إسرائيل على السالم أن تبـدأ عمليـة تطبيـع                   
  . لمحتلةمبدئي بين الدول العربية وإسرائيل دون التزام إسرائيلي واضح باالنسحاب الكامل من األراضي ا

   28/3/2007البيان اإلماراتية 
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   يلتقي في الرياض وزير الخارجية النرويجيهنية .7
التقى رئيس الوزراء الفلسطيني بوزير الخارجية النرويجي يوناس غارستورا على هامش القمة العربيـة              

ية ال سـيما    وبحث إسماعيل هنية خالل اللقاء اخر التطورات على الساحة الفلسطين          .المنعقدة في الرياض  
 موقف الحكومة النرويجية تجـاه الـشعب الفلـسطيني          هنيةوقد ثمن   . بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية    

  .كومة الفلسطينية بعد قرارها فك الحصار عن الشهب الفلسطيني بعد تشكيل حكومة الوحدةحوال
 االقتـصادي   من جهته اكد وزير الخارجية النرويجي على موقف حكومته الداعي الى رفـع الحـصاء              

 .والسياسي المفروض على الشعب الفلسطيني
  27/3/2007 48عرب

  
   أبلغتنا أّن برنامج حكومة الوحدة اقترب من شروط الرباعيةاألماني: األحمدعزام  .8

 وصف نائـب رئـيس حكومـة    : اسكندر الديك،برليننقالً عن مراسلها في  28/3/2007الحياة  نشرت  
معربـا عـن    " الناجحة جدا "ج زيارته والوفد المرافق له إلى ألمانيا بـ         الفلسطينية عزام األحمد أمس نتائ    

إلى إحداث تحول في الموقف األميركي،      "أمله في أن تؤدي االتصاالت األوروبية والدولية الجارية حاليا          
على أساس أننا نمثـل     " إلى أن الكل تعامل مع الوزيرين في الوفد          أشارو ".كذلك في الموقف اإلسرائيلي   

والتقى الوفد وزيـرة التعـاون االقتـصادي واإلنمـاء      ".كومة الفلسطينية الجديدة وليس فقط البرلمان    الح
هايديماري فيتشوريك تسويل، ووزير الدولة في وزارة الخارجية غيرنوت إرلر، وبعض كبار مـسؤولي              

النائـب سـهر    ة و  ابـو شـمال     النائب ماجد  كما اجتمع . األحزاب األلمانية الممثلة في البرلمان االتحادي     
وأكد األحمد أن النقاشات الدائرة حاليا داخـل الحكومـة           .القواسمي مع أحد مستشاري المستشارة مركل     

الفتـا إلـى    " تسير في اتجـاه إيجـابي     "األلمانية والبرلمان واألحزاب حول الموقف من حكومة الوحدة         
. ئيس عباس بهدف التشاور والتنسيق    االتصاالت الهاتفية المتواصلة التي تجريها المستشارة مركل مع الر        

وقال إنه تبلّغ أول من أمس أن الوزيرة فيتشوريك تسويل ستتوجه قريبا إلى فلسطين للبحث في استئناف                 
وجدنا تفهما فـي لقاءاتنـا      : "وأضاف ردا على سؤال للحياة     .المساعدات اإلنمائية األوروبية للفلسطينيين   
مساعدة إسرائيل لكي نجلس سويا الـى طاولـة المفاوضـات           وشعرنا بوجود رغبة جادة في مساعدتنا و      

يثمنون الدور الذي تلعبه ألمانيا، خـصوصاً وأنهـا تـرأس           "وزاد أن الفلسطينيين    ". إلحياء عملية السالم  
  ".االتحاد األوروبي حاليا، ما يلقي عليها مسؤوليات أخالقية وسياسية كبيرة

قال عـزام األحمـد، إن الخارجيـة        : برلينمن   27/3/2007 وفا   -وكالة االنباء الفلسطينية  وأضافت  
 .األلمانية أبلغت الوفد الفلسطيني أن برنامج حكومة الوحدة اقترب من شروط اللجنة الرباعيـة الدوليـة               

إن الخارجية األلمانية رحبت باتفاق مكّة المكرمة واعتبرته خطوةً هامـةً فـي العمـل الـسياسي                 : وقال
نّه تم التأكيد من قبل المسؤولين األلمان أنّهم سيدعمون تنشيط جهـود الرباعيـة،              وأضاف، أ  .الفلسطيني

  .مؤكّدين على ضرورة إيجاد دور عربي في الرباعية ينشِّط جهود الرباعية
  

  مبادرة العربيةالزياد أبو عمرو يدعو الى محاصرة اسرائيل دوليا اذا رفضت  .9
أبو عمرو أمس المجتمع الدولي الى محاصرة اسرائيل اذا         دعا وزير الخارجية الفلسطيني زياد      : ب.ف.ا

وقال أبـو عمـرو      .رفضت مبادرة السالم العربية، مؤكداً ان هناك شبه إجماع دولي على هذه المبادرة            
لوكالة فرانس برس في الرياض ان اسرائيل دوماً تعطل، واذا رفضت المبادرة العربية للسالم، فالجهود               

وعـن موقـف     .الى السالم العادل والشامل، ويجب ان تتواصل هذه الجهـود         العربية مستمرة للوصول    
المبادرة هي ضمن القرارات العربية، وضـمن برنـامج         "حكومة الوحدة الفلسطينية، قال أبو عمرو ان        

، "اإلسـرائيلي  حكومة الوحدة، وال يوجد هناك أي خالف على المبادرة كأساس لتسوية الصراع العربـي     
 االسـرائيلي ألنهـا       تشكل األساس األصلح ألي عملية سياسية لحل الصراع العربـي          المبادرة"كما أن   
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نحن كسلطة وحكومة فلسطينية نأمل ان تتوحد كلمة العرب حول القـضية الفلـسطينية،              "وقال   ".متكاملة
وأضـاف ان    ".ويتوجه الدعم لحكومة الوحدة، ويجري العمل على حشد الموقف الدولي لموقف الحكومة           

 الفلسطيني في حاجة ماسة الى المساعدات العربية، والقمة ستكون في غايـة األهميـة، ألنهـا                 الشعب"
تستطيع ان تقدم الدعم الكبير لحكومة الوحدة، ليس فقط الدعم المالي واالقتصادي بل الدعم السياسي الذي                

  ".يحدث صدى عالمياً كبيراً
  28/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ني يلتقي المبعوث الياباني لعملية السالموزير الخارجية الفلسطي .10

التقى وزير الشؤون الخارجية زياد ابو عمرو المبعوث الياباني لعملية السالم فـي الـشرق               : ألفت حداد 
واكد ابـوعمرو    .االوسط في العاصمة السعودية الرياض على هامش اللقاءات التحضيرية للقمة العربية          

ات بين فلسطين واليابان وبحث مع المبعوث اليابـاني التطـورات           خالل اللقاء على اهمية تطوير العالق     
وطلـب مـن    .السياسية االخيرة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ومبادرة السالم العربية والقمة العربيـة         

المبعوث الياباني استئناف بالده تقديم المساعدات والمشاريع للشعب الفلسطيني وخاصة تنفيذ ما تعهـدت              
  . مشاريع مثل مشروع تطوير الطريق الساحلي في قطاع غزةبه اليابان من

  27/3/2007 48عرب
  

  عريقات ينفي وجود مالحق للمبادرة العربية .11
 نفى صائب عريقات    : غيث الطراونة  ،الرياضنقالً عن مراسلها في      28/3/2007الرأي األردنية   نشرت  

فيين امس ان المبادرة العربية هي      وقال في تصريحات للصحا   . وجود مالحق على مبادرة السالم العربية     
واضاف عريقات ان العرب وجهوا رسالة واضـحة        . استراتيجية لصناعة السالم الذي لن يكون بأي ثمن       

وعلق على تصريحات وزيـرة      .إلسرائيل والمجتمع الدولي عبر تأكيدهم على المبادرة العربية وتفعيلها        
الباب مفتوحاً امام المفاوضات السياسية بين الفلـسطينيين        الخارجية االميركية في رام اهللا وقال انها ابقت         

  .واالسرائيليين الذين أعلنوا االسبوع الماضي انها ستكون مرتبطة بالشأن اإلنساني فقط
 رأى صـائب  : تركـي الـصهيل  ،الرياضنقالً عن مراسلها في    28/3/2007الشرق األوسط   وأضافت  

تعديل المبادرة العربية قبل قبولها، بأنها إمـالءات وليـست          عريقات في المحاوالت اإلسرائيلية الرامية ل     
مفاوضات، مؤمال أن تخرج قمة الرياض بالتأكيد على استمرار المساعدات المالية، لما قال إنه سـيعزز                

وأبدى أمله، في أن تخـرج لقـاءات القـادة           .صمود الشعب الفلسطيني، وكسر الحصار المفروض عليه      
 لما يواجه األمة العربية من تحديات في كثير من دولها، وصـوال للقـدرة               العرب، باستراتيجية واضحة  

  ".بعيدا عن الشعارات التي ال طائل منها، أو التنازالت التي ال كرامة معها"على مواجهتها، 
  

 القيادة الفلسطينية متمسكة بالمبادرة العربية للسالم: الرحيم عبدالطيب  .12
ئاسة الفلسطينية الطيب عبدالرحيم امس تمـسك القيـادة الفلـسطينية           أكد أمين عام الر   :  د ب أ   -رام اهللا   

ـ      دون  "ووضع اآلليـة المناسـبة لهـا        " مبادرة اإلجماع العربي  "بالمبادرة العربية للسالم والتي وصفها ب
وطالب عبدالرحيم جميع الجهات الدولية برفض      ." تفريط بحق، أو عزل ألي طرف، أو استدراج بال ثمن         

وقال خـالل المـؤتمر      .از اإلسرائيلي بعدم التعامل مع الحكومة أو التمييز بين وزرائها         الخضوع لالبتز 
الدولي حول اإلحصاء والتنمية الذي عقد امس في رام اهللا إن الجانب اإلسرائيلي ينفي وجـود الـشريك                  

نى تهربا من االلتزامات وحتى يستمر في فرض الحصار بهدف التهجير وتفريغ األرض من سكانها ليتس              
وشدد عبد الرحيم على أن الجانب اإلسرائيلي لم يبق من االتفاقيات إال             .له تنفيذ مخطط ترسيخ االحتالل    

  . تسمياتها
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 حماس لن تتفاوض على المبادرة العربية بإعتبارها الحد األدنى لرؤيتها .13
 فـي حـديث     ، صـالح البردويـل    حماس البرلمانية قال الناطق الرسمي باسم كتلة      :  نزار عليان  -غزة  

ال مجال أبداً للتفاوض على المبادرة العربية فهي حل متدن للمطالب العربية والفلسطينية،             "لنوفوستي أن   
ومن المستحيل حذف قضية الالجئين فهي حق مقدس وجوهر الصراع وبدونها ال يمكن حـل القـضية                 

طالب الجديدة لإلدارة األمريكية وإسـرائيل      أعتقد أن الم  : "وأضاف". والوصول إلى استقرار في المنطقة    
وعن محاولة الدول   ". هي بالون إختبار تطلقانه ثم تتراجعان عنه ألنها ليست مقبولة ألي إنسان فلسطيني            

الغربية تهميش دور حماس في القرار الفلسطيني عن طريق اإللتقاء بوزراء فتح والمستقلين دون وزراء               
طعة للحكومة السابقة ليست لها مبررات، وكانت انسياقاً وراء الموقف          إن المقا : "حماس أوضح البردويل  

األمريكي واإلسرائيلي، واآلن بعد تشكيل الحكومة ال معنى الستمرارها، هناك جزء من المجتمع الدولي              
يتعاطى مباشرة مع الحكومة كما فعلت النرويج وآخر الزال يكابر، هذا مهين للحكومة التي يجب أن يتم                 

أما عن الزيارة المكوكيـة لـرايس       ". ل معها بشكل موحد، ومن يحاربها يحارب الشعب الفلسطيني        التعام
أن رايس تريـد أن     "ومحاوالتها جمع الرئيس عباس واولمرت على طاولة المفاوضات، اعتبر البردويل           

استمراراً تلتف على القمة العربية من خالل الظهور كراعية لعملية السالم ، وأن أي جهد يجب أن يكون                  
للجهود السابقة، رايس ضد الوفاق الوطني الفلسطيني وعبرت عن غضبها صراحة بعد اتفاق مكة، لـن                

 ". تستطيع أمريكا سحق حماس أو انهاءها من المشهد السياسي ومن الصعب أن تنجح جهودها
عبر البردويل  وعلى صعيد الحديث عن إتفاقية وشيكة لتبادل األسرى بين حماس والحكومة اإلسرائيلية،             

المفاوضات التي ال تجيء بأي جديد غير المزيد من التعنت اإلسرائيلي، وأنه ال مجال              "عن خيبة أمله من     
نهاء معاناة الجندي اإلسرائيلي األسير لدى حماس بدون إنهاء معاناة األسـرى            التلفيق الصفقة وال يمكن     

عبر البردويل عن شكر حماس للحكومة الروسية       وفي نهاية اللقاء    ". الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية   
أن روسيا عبرت عن موقف متميز في إطار اللجنة الرباعية،          "ولمواقفها التي وصفها بالمتقدمة، موضحاً      

 ". ودعت إلى فك الحصار عن الشعب الفلسطيني، ونأمل أن تقوم بكسر هذا الحصار
  27/3/2007وكالة نوفوستي 

  
  القمة رفع الحصارفعاليات فلسطينية تنتظر من .14

يأمل الفلسطينيون أن تسفر قمة الرياض عن عودة قضيتهم إلى سلم الـصدارة             :  أمين أبو وردة   -نابلس  
ويعقـد  . في االهتمام الرسمي العربي واتخاذ خطوات جريئة برفع الحصار عـن الـشعب الفلـسطيني              

 وزراء الخارجية العرب المبادرة     الفلسطينيون آماالً كبيرة على نتائج هذه االجتماعات وبخاصة بعد تبني         
وطالب عبدالرحيم ملوح نائـب األمـين       . العربية كما هي، رافضين الضغوطات إلجراء تعديالت عليها       

العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المعتقل في سجون االحتالل، بضرورة تعزيـز صـمود الـشعب                
 مطالباً القمة العربيـة المقبلـة بتحمـل         الفلسطيني وحضوره السياسي على الصعيدين الدولي والعربي،      

ودعت نقابة العاملين في الوظيفة      .مسؤولياتها القومية واإلسالمية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة       
. الحكومية القادة العرب إلى تحمل مسؤولياتهم القومية تجاه الشعب الفلسطيني والعمل على كسر الحصار             

بة في بيان صحافي إننا نذكر القادة العرب في قمتهم أن هذا الحصار الظالم              وقال بسام زكارنة رئيس النقا    
وناشد شاهر سعد األمـين     . بات يهدد صمود الشعب الفلسطيني بشكل عام وقطاع الموظفين بشكل خاص          

العام التحاد نقابات عمال فلسطين القادة العرب النظر للقضايا الحياتية اليومية وخاصة ظـروف عمـال                
ويؤكـد   .وفق تقارير األمم المتحـدة    % 60ونسبة الفقر   % 40حيث وصلت نسبة البطالة الى      فلسطين،  
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أمام القمة فرصة سانحة في مجـال       "علي الجرباوي المحاضر في جامعة بير زيت أنه         .المحلل والكاتب د  
  ".تسوية الصراع مع إسرائيل يجب عدم إغفالها أو تضييعها أو تخريبها

  28/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

 القدس في خطر وال دولة فلسطينية بدونها: قريع مناشدا القادة العرب .15
احمد قريع امس من ان هناك مـشروعا اسـرائيليا يكتـب علـى االرض                حذر:  جمال جمال  -القدس  

وقال نريد ان نستمع من القادة العرب في مـؤتمرهم كلمـة             .بالبلدوزرات لتصميم وضع القدس النهائي    
واضاف في سياق كلمة القاها امس خالل مؤتمر عقد فـي جامعـة             . هما بلغ الثمن  تقول القدس عربية م   

القدس، نقول لالدارة االميركية قبل ان تدعو العرب للمصالحة مع اسرائيل، ما هو موقف اللجنة الرباعية                
باسـم اهـالي القـدس      " من قضايا الوضع النهائي؟ وعلى ماذا نجري مفاوضات الحل الـدائم؟ وتـابع              

تها المسيحية واالسالمية، باسم المسجد االقصى، نتوجه للقمة العربية الى قادة العرب المجتمعـين              ومقدسا
ودعا الفـصائل    .في الرياض لنقول لهم ان القدس في خطر وال يمكن اقامة دولة فلسطينية بدون القدس              
تحديين امام القمـة    الفلسطينية الوطنية واالسالمية ان تضع القدس ضمن اولوياتها، مشيرا الى ان هناك             

وقـال ان   . العربية االول موضوع القدس، والثاني موضوع الالجئين الذي يجـب عـدم التفـريط بـه               
 .الفلسطينيين دعاة سالم ولكنهم يريدون سالما عادال يضمن حقوقهم وليس استسالما يفرض علينا

  28/3/2007الدستور 
  

  التي تستحقهاستسعى الحكومة إليالء القدس العناية : وزيرة السياحة .16
خلود دعيبس وزيرة السياحة واآلثار، أن مجلس الوزراء يسعى من أجل إيـالء القـدس               .أكدت د : القدس

 .األهمية التي تستحقها في خطط الوزارة واستغالل كافة القدرات لتنميتها بهدف دعم االقتصاد المقدسـي              
ام المقدسات اإلسـالمية والمـسيحية   إنها ستتوجه إلى الدول األجنبية للضغط على إسرائيل الحتر    : وقالت

ـ             توجه إلـى القيـادات     تفيها وعدم المس بها ورفع اإلجراءات الظالمة ضد المؤسسات المقدسية، كما س
المسيحية واإلسالمية في العالم لزيارة فلسطين وخاصة القـدس والتعامـل مـع المؤسـسات الـسياحية                 

 ستعمل إلبراز الـصناعة الـسياحية الفلـسطينية         كما أكدت وزيرة السياحة على أنها      .الفلسطينية مباشرة 
بشكل عام والمقدسية بشكل خاص في االجتماعات الوزارية إلعطاءها االهتمام والرعايا وشـملها فـي               

إن ما ينقص مدينة القدس هـو االنتقـال مـن مرحلـة             : وأضافت قائلة  .جميع خطط الحكومة التنموية   
 مرحلة التنفيذ والعمل الصادق والجاد من أجـل تنفيـذ           التشخيص والحديث النظري والتضامن العام إلى     

البرامج والمشاريع الفعلية لتعزيز صمود المدينة وأهلها في وجـه المحـاوالت اإلسـرائيلية المـستمرة                
  .إلضعاف الوجود الفلسطيني والعربي اإلسالمي والمسيحي فيها

    27/3/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  ني يبدأ جولة عربية من أجل رفع الحصار ودعم حكومة الوحدةوفد برلماني فلسطي .17
أحمد بحـر   . بدأ اليوم وفد برلماني فلسطيني جولة تشمل العديد من الدول العربية، وذلك برئاسة د              :غزة

وأعلن بحر أن الزيارة تهدف إلى التواصل مع البرلمانـات           .رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة    
اء بالقيادات الرسمية والشعبية، إلى جانب نقل صورة الوضع السياسي الفلسطيني وخاصة            العربية وااللتق 

وأضاف بحر في تصريح أن الزيارة تهدف إلـى          .في إعقاب اتفاق مكة المكرمة وتشكيل حكومة الوحدة       
حض الدول العربية على اإلسراع في رفع الحصار الظالم وتقديم الدعم السياسي واالقتـصادي للـشعب                

وأشار إلى أن الوفد سيطرح العديد من القضايا التي يواجهها الشعب الفلسطيني ومنها ملـف               . فلسطينيال
حكومة الوحدة وضرورة تقديم الدعم السياسي واالقتصادي العربي لها، إلى جانب شرح ما يتعرض لـه                
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لي الشعب الفلسطيني من مضايقات وحصار وسياسة توسيع المـستوطنات وسياسـة الـضم اإلسـرائي              
وأكد بحر أن ملفات الالجئين الفلـسطينيين       . لألراضي الفلسطيني من خالل بناء جدار الفصل العنصري       

وخاصة في العراق ووضع حد لمعاناتهم وكذلك قضية األسرى وخاصة النواب المختطفين في سـجون               
  .عزيز دويك.االحتالل وعلى رأسهم د

لس التشريعي وأحد المشاركين إن الوفد سيضم إلـى         وقال إياد القرا المستشار اإلعالمي في رئاسة المج       
عبد القـادر   وعبد الرحمن الجمل، وحسام الطويل،      .رجائي بركة، ود  .صالح البردويل، ود  .جانب بحر د  

وأضـاف أن الزيـارة     . أبو النور مدير مكتب رئيس المجلس التشريعي، وصقر المغني مدير المراسـيم           
ات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمـان والـسودان         تستغرق أسبوعين وتشمل مصر ودولة اإلمار     

  .والمغرب
   27/3/2007 قدس برس

  
  "أم النصر"أثناء تفقده الكارثة البيئة في قرية  اطالق النار على وزير الداخلية .18

اطلق مـسلحون    : عبدالرازق أبو جزر   ،غزةنقالً عن مراسلها في      28/3/2007القبس الكويتية   نشرت  
جهولون النار على موكب وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمي لدى تفقده موقع انهيـار مـشروع                م

وقال شهود عيان ان النار اطلقت على الوزير عندما وصل الى قرية             .للصرف الصحي شمال قطاع غزة    
الى وفـاة   ام النصر البدوية لالطالع على الوضع هناك، بعد ان دهمتها مياه الصرف الصحي، مما ادى                

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية خالد ابو هالل ان اطالق النار على موكـب               .ستة اشخاص على االقل   
 .الوزير هو حادث عفوي

قرر الـرئيس   : وكاالتعن ال  سمير حمتو، و   ،غزةنقالً عن مراسلها في      28/3/2007الدستور  وأضافت  
ا قرر وزير الداخلية تشكيل لجنة تحقيـق جـادة          محمود عباس اعتبار قرية أم النصر منطقة منكوبة، فيم        

واكد رئيس بلدية قريـة ام       .لمعرفة أسباب وقوع كارثة قرية أم النصر البدوية ومحاسبة المسؤولين عنها          
من منازل القرية تعرضت للحصار بسبب الميـاه العادمـة التـي     % 70النصر زياد أبو فريا أن حوالي       

 .تدفقت على القرية
حملـت الحكومـة    : نقالً عن مراسلها في غزة، رائـد الفـي         28/3/2007اإلماراتية  الخليج  وجاء في   
مصطفى .وقال وزير اإلعالم د   . سرائيل والمجتمع الدولي مسؤولية الكارثة في قرية أم النصر        االفلسطينية  

البرغوثي ان الذين يمارسون الحصار ويحتجزون الضرائب ويضعون شعبا بكامله في معسكرات اعتقال             
  .لون قسطا كبيرا من المسؤوليةيتحم

وطالب النائب محمد دحالن بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب الكارثة، ودعا الرئاسة والحكومة العتبـار               
  .المنطقة منكوبة
وزارة الصحة، أعلنت حالة الطوارئ      إلى أن    وفانقالً عن    27/3/2007عين على فلسطين    ولفتت نشرة   

بية في قطاع غزة، الستقبال الحاالت الناجمة عن الكارثة البيئية التـي            في كافة المستشفيات والمراكز الط    
  .أم النصرحدثت في قرية 

 قال رئيس مجلس القرية البدوية      : فتحي صباح  ،غزةنقالً عن مراسلها في      28/3/2007الحياة  وأوردت  
واضاف انه سيتم اسكان    . زياد أبو ثريا للحياة ان السلطة والحكومة لم تقدما شيئا الهالي القرية المنكوبين            

  .ونروااألالمواطنين المشردين في معسكر من الخيام التي قدمتها اللجنة الدولية للصليب االحمر ووكالة 
يوسف أبو صفية رئيس سلطة البيئة حمل االحتالل        . د  إلى أن  غزة من 27/3/2007 قدس برس وأشارت  

وقال إن قوات االحتالل حينما وضعت هذه        . النصر اإلسرائيلي مسؤولية الكارثة البيئة التي حلت بقرية أم       
البرك التي تتجمع فيها المجاري كانت تعرف أنها توجد في مناطق استراتيجية وهي موزعة على عـدة                 

وحذر من أن البركة التي انهارت هي األصغر والتي أنشأها           .مناطق في القطاع، وقد تنهار في أي وقت       
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، مشيرا إلى ضرورة عمل شيء إلنقاذ المنطقة من تـسرب الغـازات             الفلسطينيون لحماية البرك الكبيرة   
  .السامة التي تصدر عن مياه الصرف الصحي

  
  خريشة يحمل كتلتي حماس وفتح مسؤولية تغييب دور التشريعي .19

حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلـس التـشريعي         . د أن   28/3/2007 األيام الفلسطينية    ذكرت
كالة، انتقد السفر المتكرر للعديد من النواب الذي يحول دون عقد جلسات المجلس             وأمين سر المجلس بالو   

وقيامه بدوره في الحياة السياسية، باعتباره المؤسسة البرلمانية والتشريعية التـي تراقـب أداء الـسلطة                
لية عدم  بصفتي النائب الثاني لرئيس المجلس ال أريد تحمل مسؤو        : وقال خريشة  .التنفيذية وتسن القوانين  

انتظام عقد جلسات المجلس في مواعيدها بسبب عدم وجود نصاب قانوني، أطالـب النـواب بتكـريس                 
جهودهم من أجل تفعيل دور المجلس وإعادته إلى دوره الطبيعي في الحياة الـسياسية، مؤكـداً أهميـة                  

وانتظام عقد جلساته   الزيارات الخارجية وخاصة البرلمانية منها، بشرط أال تؤثر سلباً على عمل المجلس             
وأكد خريشة في بيان صحافي أمس، أن الوفاق الوطني الذي جاء بعـد اتفـاق مكـة      .واجتماعات لجانه 

وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية، يجب أن يعطي دفعة قوية للحياة السياسية ويفعل مؤسـسات العمـل                 
  .نظام السياسيالوطني، وخاصة المؤسسة التشريعية التي تحتل أهمية خاصة في بناء ال

إن هاتين  : وحمل كتلة التغيير واإلصالح وكتلة حركة فتح مسؤولية تغييب دور المجلس التشريعي، وقال            
الكتلتين يجب أن تحرصا أكثر من غيرهما على الحفاظ على مكاسب المجلس التشريعي التي تحققت عبر                

  .والرقابيةالسنوات الماضية، وأن تعمال على تفعيل المجلس ومهامه التشريعية 
مصادر رسـمية    الى أن    :منتصر حمدان  عن مراسلها    رام اهللا  من 28/3/2007الخليج اإلماراتية    ولفتت

. في المجلس التشريعي كشفت عن أن غالبية النواب باتوا يمضون وقتهم خارج االراضـي الفلـسطينية               
طينية دون إخبـار    هناك عدد كبير من النواب يسافرون خـارج االراضـي الفلـس           "وقال خريشة للخليج    

المجلس كما ان هناك نوابا يقومون بزيارات لعدد من الدول دون معرفة الجهات الماليـة التـي تمـول                   
 ".سفرهم

  
  نواب من التشريعي يطالبون المجلس بتفعيل دوره واستئناف جلساته .20

خطيا امـس بتفعيـل دور       طالب اكثر من ربع النواب رئاسة المجلس التشريعي          : نائل موسى  -رام اهللا   
 43ووقع   .المجلس واستئناف جلساته، لتمكين االعضاء من ممارسة عملهم البرلماني الذي انتخبوا الجله           

نائبا اغلبهم من كتلة فتح ومن الكتل والقوائم البرلمانية االخرى مذكرة موجهة الى رئيس المجلس باالنابة                
الجلسات وفق النظام الداخلي في اشارة ضمنية الى تعطل         احمد بحر تطالبه بالدعوة فورا النتظام عقد        . د

للمجلـس وفـق قـرارات      < المؤسسة التنفيذية >وطالبت المذكرة كذلك بانتظام عمل       .ناهز الستة اشهر  
  .التشريعي نفسه والقانون والنظام والقضاء مشددة على اهمية عملها للمجلس والنواب

       28/3/2007الحياة الجديدة 
  

  د إختطاف النواب والوزراء دليل عجز وفشل قضائي اسرائيليتمدي: قبها .21
اكد وزير الدولة وصفي قبها إن إستمرار إختطاف ممثلي الشعب الفلسطيني يعد إنتهاكاً فاضحاُ وإستخفافاً               
ألبسط القيم واألعراف والقوانين الدولية التي تضمن حصانة ممثلي الشعوب الذين يتم إنتخابهم بطريقـة               

 كما أن ذلك يأتي كتحٍد صارخ لمؤتمر القمة العربية وخاصة في ظل حراك سياسي تشهده                حرة ونزيهة، 
المنطقة برمتها ومحاولة إلفشال وشرخ حكومة الوحدة الوطنية، فما حصل في المحكمة العـسكرية فـي                

 يعبر عن تخبٍط وعدم إكتراث باألستقرار واألمن فـي          ، امس  من تمديد اختطاف الوزراء والنواب     عوفر
  .لمنطقةا
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  28/3/2007الحياة الجديدة 
  

  ولين أجانب طلبوا منها التدخل لحماية رعاياهمؤالقوة التنفيذية تستقبل مس .22
اعلنت القوة التنفيذية انها التقت بعض المسؤولين األجانب، الذين طلبوا منها التدخل لحمايـة              : ألفت حداد 

كما التقت القوة مدير األمـن فـي         .نيةرعاياهم في قطاع غزة، وتم وضعهم في صورة التطورات الميدا         
جون جنج  ) أونروا(األمم المتحدة والذي طالب القوة بالتحقيق في حادث إطالق النار على مدير عمليات              

ووعدت القوة ببذل الجهود للتحقيق فـي مالبـسات         ،  في قطاع غزة قبل أسبوعين تقديم الفاعلين للقانون       
 التنفيذية مع مدير هيئة البي بي سي في الشرق األوسط، وذلك            كما التقت القوة   .الحادث وكشف الفاعلين  

في إطار البحث عن الصحافي البريطاني المختطف ألن جونسون، حيث تقدم بطلب رسمي للقوة التنفيذية               
تشارك في البحث عن الصحفي المختطف، مثمنا دور القوة في اإلفراج عن العديـد مـن المختطفـين،                  ل

  .قطاعوسعيها لضبط األمن في ال
وفي سياق آخر التقت القوة مع وفد من مستشاري اإلتحاد األوربي، حيث أطلعتهم على صورة التطورات                
الميدانية داخل قطاع غزة، وأكدت حرصها على توفير األمن للمواطنين والرعايا األجانب األمـر الـذي          

ذية حماية كل األجانب والعمل     ري اإلتحاد األوروبي والذي دفعهم الطلب من القوة التنفي        اراق كثيراً مستش  
 .على الحفاظ على األمن في قطاع غزة

  27/3/2007 48عرب
  

  الفصائل في غزة تدعو القمة العربية لرفض الضغوط الهادفة لشطب حق العودة .23
 في ثالثاء، عقد مساء ال، القيادي في الجبهة الشعبية جميل مزهر خالل مؤتمر صحفي مشتركتال: غزة

 ،الفلسطينية الموجهة إلى الرؤساء والملوك العرب المشاركين في القمة العربيةغزة مذكرة الفصائل 
 ودعت الملوك والرؤساء العرب إلى ،أكدت فيها الفصائل على التمسك بحق العودة والثوابت الفلسطينية

 .تالتمسك بها، والوقوف إلى جانب الفلسطينيين في العراق الذين يواجهون المجازر والتنكيل والمالحقا
واعتبر البيان أن الضغوط واالشتراطات الهادفة إلى شطب حق أبناء الشعب الفلسطيني بالعودة تتطلب 

 .هاموقفاً واضحاً وموحداً في رفض
  27/3/2007وكالة معاً 

  
  حث القمة العربية على االبتعاد عن سياسة التنازالت حماس ت .24

موسى أبو مرزوق، عشية القمة العربية      . د أكد: دمشق من   27/3/2007 المركز الفلسطيني لإلعالم     أورد
مؤسس على التمسك بالحقوق الثابتـة للـشعب        "في الرياض، أن الحركة تدعم وتساند كل إجماع عربي          

تتخذ قمة الرياض قرارات مقترنة بآليات عمل واضحة مـن أجـل            "وأعرب عن تفاؤله بأن     ". الفلسطيني
بدعم نضال الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانـب        " أبو مرزوق، القمة العربية      طالبو". كسر الحصار 

، ودعا الـدول    "الحكومة الفلسطينية بدعم موازنتها وإفساح المجال أمام إقامة عالقات طبيعية ومتينة معها           
العربية إلى التعامل مع أعضاء الحكومة الفلسطينية بال تمييز، كمـا دعـا الزعمـاء العـرب باإليفـاء                   

ونـوه أبـو مـرزوق     . لسطيني التي ُأقرت في مؤتمر الخرطوم العام الماضي       بالتزاماتهم تجاه الشعب الف   
ولفـت  ". بضرورة التحرك العربي باتجاه الضغط على الدول األوروبية المشاركة في فرض الحـصار            "

المطلوب أيضاً من القمـة العربيـة اتخـاذ         : "االنتباه إلى معاناة الالجئين الفلسطينيين في العراق، وقال       
وسة وتحركات سريعة وعاجلة إلنقاذ أبناء شعبنا الـذي يعيـشون فـي العـراق، والـذين        إجراءات ملم 

أن أبو مـرزوق     قالوحول موقف حماس من المبادرة العربية،       ". يتعرضون للقتل واالختطاف والتنكيل   
هو من يقف في وجه أي مبادرة أو تحرك من شأنه إحالل السالم، وذلك من خالل                "االحتالل الصهيوني   
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إننا في حركة حماس مع اإلجماع العربـي،        : "أضافو".  للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني     تنكره
 على وجـوب    اًكد مؤ ".الداعم لحقوق شعبنا والمؤيد لنضاله والمعزز لصموده في وجه العدوان والحصار          
ل استمرار صمود   في ظ "أن يأخذ الزعماء العرب بعين االعتبار المتغيرات التي شهدتها المنطقة العربية            

الشعب الفلسطيني ومقاومته في الضفة والقطاع وهزيمة الجيش الصهيوني في لبنان، وازدياد حدة المأزق              
األمريكي في العراق، وأن يبتعدوا عن سياسة التنازالت المجانية التي لم تجلب إال الكـوارث لـشعوب                 

  ".المنطقة
ل عضو المكتب السياسي لحركة حماس أكد محمد نزا: من الجزائر أن 27/3/2007قدس برس وذكرت 

مرفوضة من الطرف "أن التعبير عن موقف الحركة من المبادرة العربية سابق ألوانه ألنها حتى اآلن 
 ال معنى له إال إضاعة الوقت  سياسياًاإلسرائيلي من األصل، وهو ما يجعل أي موقف بشأنها جدالً

 ورداً على سؤال .هم في الدفاع عن الحقوق الفلسطينيةوطالب نزال العرب بأن يمارسوا دور ".والجهد
الزيارة جاءت : "، قال نزالتها خالد مشعل الخاطفة إلى السعودية واجتماعه مع وزير خارجي زيارةعن

أما إذا كان .  آلراء مختلف األطراف الفلسطينية، واستطالعاً للقاءات وزيارات تمت سابقاًاستكماالً
س أعطت ضوءا أخضر للمبادرة العربية في هذه الزيارة، فأنا أقول بأن الدول المقصود بالسؤال أن حما
 أخضر من حماس لتمرير المبادرة العربية التي أقرتها باإلجماع في قمة بيروت العربية ال تنتظر ضوءاً

  ".2002عام 
 قـادة   خليل أبو ليلة أحـد    .د : أن أشرف الهور عن مراسلها   غزة   من   28/3/2007  القدس العربي  ونقلت

 بإقرار القمة لمبادرة السالم العربية مع إسرائيل كون هـذه المبـادرة              أن األمر ليس منوطاً    ىحماس رأ 
وعند سؤال القدس العربي للدكتور أبو ليلة حول موقف حركته من االشـتراك        .كانت قد طرحت من قبل    

أجاب بأن حركة حماس لم تقـر        ،بالعملية التفاوضية السياسية مع إسرائيل إذا ما طرحت المبادرة للتنفيذ         
 وإذا مـا    ، موضوع التفاوض منوط بمنظمة التحرير الفلسطينية      :وتابع .هذا األمر بأي حال من األحوال     

 المنظمة تلك المفاوضات التي ستكون عبثيـة وبـدون          ىأقرت المبادرة وبدأ تنفيذها علي األرض فستتول      
 :ائيل عقب انتهاء القمة العربية قال أبو ليلة       وعن موقف الحركة من إعطاء تهدئة جديدة مع إسر         .ىجدو

 فإذا كان األمر يخدم مصلحة الشعب الفلـسطيني فـال مـانع             ،هناك دراسة لهذا الموقف من قبل الحركة      
  .بشرط التزام إسرائيل بها بالكامل

  
 فتح تطالب القمة العربية باتخاذ قرارات جريئة لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني  .25

القمة العربية باتخاذ قرارات جريئة وحاسمة لرفع الحصار السياسي  ركة فتحطالبت ح: عمان
وأكد الناطق باسم فتح في الضفة الغربية فهمي الزعارير أن  .ينواالقتصادي المفروض على الفلسطيني

فتح ترحب بقرارات وزراء الخارجية العرب من حيث رفض تعديل مبادرة السالم العربية، وتصر على 
 آليات لتفعيلها وتنشيطها كأساس لعملية تفاوضية شاملة تفضي النسحاب اسرائيلي كلي ضرورة وضع

 أن العرب ، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، معتبرا1967ًمن األراضي التي احتلت عام 
د سرائيلية التي تهدف لتحييد القمة قبل انعقادها والتنكر ألي مسعى عربي بع المحاوالت اإلاتجاوزو

سرائيل حاولت على الدوام االستفادة من عملية السالم بمستوى ال يمكن معه تحقيق إ أن  مؤكداً،نتهائهاا
 .سالم شامل

  28/3/2007الدستور 
  
  

 الجهاد تعتبر المبادرة العربية بمثابة إقرار بشرعية االحتالل .26
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 ،تمر صحفي مشترك خالل مؤ الجهاد اإلسالمي أكدت حركة:غزة من 27/3/2007 وكالة معاً أوردت
أية مبادرة وأية مقررات تصدر عن أية قمة أو أية دولة أو أية " في غزة رفضها ثالثاء،عقد مساء ال

وقالت  ".سرائيل كيان غاز ال شرعية وال حق له في الوجودإهيئة، تمس بما أجمعت عليه األمة من أن 
العربية التي تستند إليها القمة العربية، إن المبادرة  ":الحركة في بيان تاله القيادي فيها خالد البطش

ويجري تصوير عدم تعديلها كما لو كان انتصاراً كبيراًً للعرب، هي بمثابة إقرار نهائي، من قبل 
  ".أصحاب الحق، بشرعية وجود إسرائيل وتفريط وتنازل النظام العربي عن أرض فلسطين التاريخية

اتخاذ "حركة الجهاد دعت القمة إلى :  أنأ.ب. دكالةعن ورام اهللا  من 28/3/2007 الدستور ونقلت
مواقف داعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته وعدم الرضوخ للضغوط التي تستهدف تعميق جراح األمة من 

من حق فصائل "وقالت الحركة في بيان لها إن . "خالل القبول بالتطبيع وإقامة عالقات عادية مع إسرائيل
العتداءات االسرائيلية المتصاعدة بكل الوسائل المتاحة والممكنة، والدول المقاومة الرد على مسلسل ا

العربية مطالبة في القمة باتخاذ مواقف عملية لمساعدة الشعب الفلسطيني في مقاومة العدوان، وحماية 
المسجد األقصى المبارك، والتمسك بحق العودة وحرية األسرى واألسيرات القابعين في سجون 

تعزيز وتفعيل المقاطعة العربية إلسرائيل والتحرك الجاد بهدف "دعت الحركة في بيانها إلى  و."االحتالل
 ." ودولياًعزلها إقليمياً

  
  الجبهة الشعبية تطالب القمة العربية بالكسر الفوري للحصار .27

 دعا أحد الناطقين باسم الجبهة الشعبية في تصريح صحافي وصلت القدس العربي             :أشرف الهور  -غزة  
 ى الكسر الفوري للحصار عن الشعب الفلسطيني وإدانة السياسة األمريكية عل          ىلإخة منه مؤتمر القمة     نس

ـ         ىدعمها وتأييدها األعم   .  الفلـسطينيين  ى لالحتالل اإلسرائيلي وحصاره وعدوانه الغاشم والمـستمر عل
 التشبث بالحـل    ىعلوحذر من االنخداع بتصريحات مبعوثي اإلدارة األمريكية ووعودهم الزائفة القائمة           

 رفض الجبهـة التنـازالت المجانيـة        ىكما شدد عل  . والمدخل األمني في التعامل مع القضية الفلسطينية      
   .الداعية إللزام الدول العربية بتطبيع العالقات مع دولة االحتالل

  28/3/2007 القدس العربي
  

  طقة جديد في المنالمس بحق العودة يؤسس النفجار :طيةاالديمقرالجبهة  .28
زار وفد من الجبهة الديمقراطية برئاسة علي فيصل الكاردينال مار نصراهللا بطرس صفير في بكركـي،                

 هو  194ي مس بحق العودة وبالقرار      أن  إ... : "وصرح فيصل بعد لقاء صفير     .مين الجميل أثم الرئيس   
لح اللبنانيـة  وسط ومس بمصالح الشعب الفلـسطيني والمـصا   تأسيس النفجار جديد في منطقة الشرق األ      

لى اسـتئناف   إوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان ودعونا       أعرضنا  : "ضافأو ."والفلسطينية المشتركة 
ساس التفاهم على رؤية سياسـية      أاللبناني لتنظيم العالقات الفلسطينية واللبنانية على        -الحوار الفلسطيني 

قرار حق العـودة    إجل  ألنضال المتواصل من    مشتركة هدفها المصلحة الوطنية المشتركة التي تتمثل في ا        
اي عمل  أ، رافضاً   "الجريمة النكراء في عين علق    "واستنكر فيصل    ...".مشاريع التوطين والترحيل  " قبر"و

  ...".الفلسطينية-يمس باألمن والسلم األهلي اللبناني والعالقات اللبنانية
  28/3/2007النهار 

  
 حماس تحمل الحصار المسؤوليةو" أم النصر"ثة للتحقيق في كارفتح وحزب الشعب يدعوان  .29

 نعت حركة فتح ذوي ضحايا الكارثة اإلنسانية التي نجمت عن :غزة من 28/3/2007 وكالة معاً أفادت
انهيار أحواض الصرف الصحي في قرية أم النصر وأعربت عن تضامنها وقوفها الكامل مع أهالي 

إنه أمام هذا الحادث المفجع الذي أصاب أهلنا في "، هالوقالت الحركة في بيان  .الضحايا والمنكوبين
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شمال قطاع غزة فإننا نطالب الحكومة الفلسطينية بالوقوف أمام مسؤولياتها الوطنية وتقديم يد العون 
وطالبت  ".والمساعدة للمواطنين وعمل كل ما يلزم من أجل إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة المتفاقمة

يق فوري وعاجل للكشف عن أسباب حدوث الكارثة اإلنسانية وتقديم المسؤولين فتح الحكومة بفتح تحق
عنها للمحاسبة القانونية داعية كافة المؤسسات اإلنسانية لمساعدة وإغاثة أهالي المنطقة المنكوبة ليتمكنوا 

 .من تجاوز هذه المِحنة القاسية التي حلت بهم
حركـة  :  أن عـالء المـشهراوي     عن مراسـلها    نقالً غزة من   28/3/2007 القدس الفلسطينية    وذكرت
ورأت الحركة، في    . على ما أصابهم    من أهالي القرية   تقدمت بخالص العزاء والمواساة     من جهتها  ،حماس

تصريح صحفي أن ما حدث من انهيار لحوض المياه العادمة في القرية لـم يـأت إال نتيجـة لتوقـف                     
والذي يحرم الحكومة من تحسين وتطوير الخدمات الصحية        المساعدات الدولية المقدمة لشعبنا الفلسطيني      

، المجتمع الدولي وضع هذه الكارثة اإلنسانية بعين االعتبـار        ة  ناشد م .واإلنسانية الحياتية والضرورية له   
والنظر بواقعية لما يعانيه المجتمع الفلسطيني من مآسي إنسانية وفقدان الكثير من مقومات الحياة جـراء                

وأكدت حماس جاهزيتها التامة لتقديم المساعدة لألهل القرية البدويـة، ووضـع جميـع               .الحصار الظالم 
مؤسسات الحركة االجتماعية والخيرية تحت تصرف الجهات المعنية لتقديم كل ما يلزم للتخفيـف مـن                

وناشدت حماس، الحكومة والمجلس التشريعي والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني مـد يـد              .مصابهم
  .ةلمساعدة للمنكوبين بأقصى سرعة ممكنالعون وا
 طالب حزب الشعب الفلسطيني بإجراء تحقيق فوري في مقتل أكثر من ستة مواطنين وجـرح                ،من جانبه 

وقال وليد العـوض     .ولين عنها للعدالة فوراً   ؤالعشرات من سكان القرية نتيجة الكارثة البيئية وتقديم المس        
ا الحادث المؤسف جاء نتيجة عدم االكتراث لدعوات األهالي         عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب أن هذ      

 أن وجودها    علماً ...ومناشداتهم المستمرة للسلطات المختصة بضرورة إيجاد حل لبرك الصرف الصحي         
نه كان باإلمكان حل هذه المعضلة      أوقال العوض    .تسبب في مقتل العديد من المواطنين في مرات سابقة        

الزمة لذلك بدل إنفاقها بكل أسف على سباق التـسلح والـصراعات الداخليـة       فيما لو رصدت األموال ال    
  . من الوطن والمواطنأوعلى أمور ال تخدم 

  
  الدعم األمريكي لحرس الرئاسة يهدف لتقويض حكومة الوحدة: فوزي برهوم .30

عـزم الواليـات    عليقاً علـى     ت ،قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم      : نضال المغربي  -غزة  
 مليون دوالر لتعزيز الحرس الرئاسي التابع للرئيس محمود عباس ودعـم مستـشاره              59لمتحدة تقديم   ا

موال هو تأجيج الخالفات بـين الفلـسطينيين     األهذه  ن الهدف من    أ ،من القومي و محمد دحالن    الجديد لأل 
  .وتقويض حكومة الوحدة الوطنية

  27/3/2007رويترز 
  

   األمور في المنطقةتعقّدزيارات رايس عقيمة و: حماس .31
 كوندليزا رايس المتتاليـة  مريكية الثالثاء، زيارات وزيرة الخارجية األ    ،حركة حماس وصفت  : ألفت حداد 

 . عقيمة، وتعقد األمور في المنطقة، و تهتم بأمن االحتالل وتتجاهل معاناة وحقوق الشعب الفلسطيني              بأنها
جوالتها المتتاليـة إلـى منطقـة الـشرق         ورايس  ن زيارات   إ ": الحركة وقال فوزى برهوم الناطق باسم    

ـ             تطبيـق أجنـدتها     ىاألوسط، وعقد اللقاءات الماراثونية بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني تهـدف إل
الخاصة على المنطقة؛ لتهيئة األجواء لمشاريعها التوسعية القادمة، وللتغطية علـى مأزقهـا المتواصـل               

إن حماس تنظر بعين الريبة والخطورة لتـصريحاتها        ": اف برهوم وأض ."والمتصاعد في العراق الشقيق   
 الطريق نحو إقامـة الدولـة الفلـسطينية         ان اتفاق مكة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية عقد       أالتي أفادت ب  

لنا أن نتساءل هل كانت الطريق ممهـدة         ":وأضاف ". عملية السالم في الشرق األوسط     المستقلة، وعطال 
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ن تصريحات رايـس    أوضح  أو ."كيل حكومة الوحدة من اجل إقامة الدولة الموعودة؟       قبل اتفاق مكة وتش   
، وعدم التعامل معها، وإبقاء حالة الحصار مفروضـة         ة حكومة الوحدة   على مقاطع   سافراً تمثل تحريضاً 

وأضاف أن حماس ترى في إعالن رايـس         .على الشعب الفلسطيني كعقاب له على حالة الوفاق الداخلي        
وقت لم يحن بعد إليجاد حلول للقضية الفلسطينية انه إعطاء إسرائيل لمزيد من الوقت لفـرض                على أن ال  

سياسية األمر الواقع من خالل تهويد القدس، واستمرار بناء جدار الفصل العنصري، واالسـتمرار فـي                
ادة الوطنية،  سياسية االعتقال واإلبعاد بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وإعطاء الفرصة لطمس كل معالم السي            

 .وتفريغ القضية من مضمونها الحقيقي
  27/3/2007 48عرب

  
  حماس تدعو إلى اإلسراع في تشكيل لجنة المصالحة الوطنية من أجل إزالة االحتقان .32

سراع في تـشكيل لجنـة المـصالحة        لى اإل إدعا أيمن طه، القيادي في حركة حماس،         :كتب حسن جبر  
وأكد طـه لأليـام      . فقدت أبناءها خالل االشتباكات بين الجانبين      رضاء العائالت التي  إالوطنية من أجل    

نهاء صدار مرسوم رئاسي، من أجل تشكيل لجنة المصالحة إل        إلى  إأهمية أن يبادر الرئيس محمود عباس       
ذا استمر الوضع على ما هو عليه وبدأت        إ": وأضاف .ذيول االحداث والصدامات التي جرت في السابق      

من جهة أخرى، نفى     ."بعمليات ثأر من هنا وهناك، سندخل في دوامة خطيرة وصعبة         العائالت في القيام    
هذا غيـر   ": طه ما تردد مؤخراً من أن العسكريين التابعين لحماس ال يلتزمون بمواقفها السياسية، وقال             

  ."صحيح، لكننا ال نستطيع أن نقول للذي يعمل على األرض ال تدافع عن نفسك
ة الشعبية تجدد االشتباكات وعمليات الخطف المتبادل بين قطبي اتفاق مكة فـي             من جهتها، أدانت الجبه   

نهـا  أوقالت في بيان أصدرته، أمس، . قطاع غزة، واعتبرت أن هذا االقتتال ال يخدم سوى أعداء الشعب        
تنظر بخطورة بالغة إلى تجدد االقتتال في قطاع غزة، خاصة بعد نقله إلى محافظة رفح التي ظل الهدوء                  

 ودعت الطرفين إلى اعتبار كل من يشارك في االقتتال أو يغذيه خارجاً            .حكمها على مدار الفترة السابقة    ي
  .عن الصف الوطني، كما دعت فتح وحماس إلى رفع الغطاء التنظيمي عن القتلة

 28/3/2007األيام الفلسطينية 
  

 المجدالوي يطالب بالبدء في اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير .33
 الرئاسة والحكومة بالبدء في ،عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية النائب جميل المجدالويطالب 

 .ف؟.ت.لماذا هذا التسويف في إعادة بناء م: "اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، متسائالً
 أن من يريد وأعرب المجدالوي عن شكه في جدوى الوفاق والتوافق الفلسطيني في اتفاق مكة، مؤكداً

: ، وهو ما اعتبره المجدالوي سؤاالً مطلوب االجابة عليه، قائالً انهاالصالح ال يجعل خالد اسالم وسيطاً
وحول جرائم االقتتال الداخلي الذي حدث، أكد المجدالوي ان  ".كلنا نعرف من هو خالد اسالم؟"

ق مكة وبرنامج حكومة التوافق المجرمين معروفين وينبغي القاء القبض عليهم، وهو ما اغفله اتفا
وأشار خالل مهرجان تأبيني الى موقف الجبهة المرحب والمبارك التفاق مكة على اعتبار  .الفلسطينية

أنه أوقف نزيف الدم، مجددا تأكيد الجبهة على ضرورة محاسبة ومالحقة القتلة والمجرمين، حتى ال 
على أن الجبهة بناء على كل قناعتها بان اتفاق كد المجدالوي أو .يتجرأ أحد على هذا الشعب وكرامته

مكة جاء ليمثل هبوطا سياسياً لما تم االتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني، قررت الجبهة عدم المشاركة 
 .في الحكومة، مؤكدة انها ستكون معارضة بناءة وجادة ومسئولة، بما سيخدم الناس، ويعزز صمودهم

لم نستخدم سالحنا في اقتتال، لكن "، مؤكدا اننا "لن تستخدم قوة السالح أبداً"وتعهد المجدالوي بأن الجبهة 
وعبر عن رفضه  .بقوة الجماهير واالحتكام لهم لن نقف متفرجين، وسندعم كل ما يكون بصالح الجماهير

لمنطق المحاصصة، متخوفاً من أن تطال كل الوظائف، مطالباً بأن يأخذ الجميع فرصته في الوظيفة 
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قيادة فتح وحماس أدخلونا في "وأكد ان  .مومية على قدر المساواة بعيداً عن المحاصصة والمحسوبيةالع
موجة من االقتتال الداخلي حتى نستنزف جميعاً، لو كان الخطأ فردي هنا أو هناك، كان باإلمكان 

 فهذا يكون محاصرته، ولكن أن تحدث في رفح، وخان يونس، وجباليا، وبيت حانون، وبيت الهيا، وغزة
وتابع  ".لغاية مكة ألن مكة حسب رأيهم هي بوابة العرب على األمريكان" جرجرونا"خطأ قيادي، 
حدث بمكة اتفاق وباركناه ألنه يجنب هذا االقتتال بشكل واضح، ولكننا قلنا لماذا تصروا : "المجدالوي

بو مازن من كل فلسطيني أن على أن يدفع كل جيل فلسطيني ثمن اتفاقيات أوسلو؟ فال يجوز أن يطلب أ
يمشي على خيار أوسلو، لماذا يدفع شعبنا الثمن في كل مرة، فهل المطلوب االحترام أو االلتزام لهذه 

 االتفاقيات لماذا؟
  27/3/2007وكالة معاً 

  
  وفي حركة حماس حول التهدئة... انشقاقات في الجهاد حول الصواريخ .34

 أن حركة الجهاد تعاني انشقاقات في صفوف جناحهـا          ، أمس ،ذكرت مصادر فلسطينية لألخبار   : رام اهللا 
 وقالت المـصادر،  .العسكري، سرايا القدس، حول جدوى إطالق الصواريخ المحلية على جنوب إسرائيل     

                قادة عسكريين في الجهاد يرفضون إطالق الصواريخ باعتباره يـضر التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن
، موضحة أن حماس    "توازن الرعب مع إسرائيل   "ات مضادة تعمل وفق مقولة      أكثر مما يفيد، خالفاً لتوجه    

بدورها تعاني انشقاقات داخلية بين تيارين في كتائب القسام؛ األول يؤيد استمرار التهدئة مـع إسـرائيل                 
  .بينما يرفضها الثاني باعتبارها لمصلحة الدولة العبرية

اة العاشرة اإلسرائيلية، تسفيكا يحزقيلي، قـد قـال أمـس إن           وكان المسؤول عن الشؤون العربية في القن      
سـماعيل  إبوادر انشقاق ظهرت بشكل جلي داخل حماس عقب تأليف حكومة الوحدة الوطنية برئاسـة               "

 إلى أن الظهور األول للخالفات ظهر لحظة توجه رئيس المكتب السياسي للحركـة خالـد                ، مشيراً "هنية
الخالف اتسع اكثر على خلفية المبـادرة الـسعودية         "تفاق مع حركة فتح، وأن      لى مكّة لال  إمشعل وهنية   

وادعى يحزقيلي أن أشكال االنشقاق لوحظت بشكل أوضح خالل االحتفـال            .")المبادرة العربية (السياسية  
الحركة وكأنها تعمل برأسين، يقـود العـسكري        "بالذكرى الثالثة الغتيال الشيخ أحمد ياسين، حيث بدت         

  ."بينهما وزير الخارجية السابق محمود الزهار ووزير الداخلية السابق سعيد صيام) المقاوم(
  28/3/2007األخبار اللبنانية 

  
   نمر حّماد تطالب بإقالة المجلس العسكري- األقصىكتائب  .35

 المجلس العسكري األعلى بشدة التصريحات التي أدلى بها نمـر         -انتقدت كتائب شهداء األقصى   : رام اهللا 
 .رئيس محمود عباس للشؤون السياسية ودعا فيها إلى إعادة التنسيق األمني مع االحتالل            الحماد، مستشار   

عبارة عن خـواطر بعـض       التصريحات الخطيرة، " أمس، أن هذه     ،واعتبرت الكتائب، في بيان أصدرته    
 تأتي لتعكيـر    "هذه التصريحات المسمومة  "ن  أوقالت  ". الشخصيات التي ارتبطت مصالحها مع االحتالل     

 لوزيرة الخارجية األميركيـة كونـداليزا       أجواء الوحدة والحديث عن حماية المقاومة وأجنحتها، وإرضاءً       
  .رئيس عباس إلى إقالة حماد ومحاسبتهالكتائب ال تودع. رايس

  28/3/2007االتحاد االماراتية 
  

  حماس تشكك في نزاهة استطالعات الرأي  .36
قائلة , عات الرأي التي تجريها وسائل اعالم ومراكز لالستطالعاتشككت حركة حماس بنتائج استطال

وخدمة لبعض االجندات , إنها تأسف بشدة لبعض االستطالعات الموجهة في سبيل تحقيق أهداف خاصة
إن ورقة استطالعات الرأي التي تجريها "وقال متحدث باسم الحركة في الضفة الغربية  .هنا وهناك
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 بشرت بنتائج - المراكز-بعد نتائج االنتخابات التشريعية األخيرة والتي طالما , بعض المراكز قد سقطت
والتي أظهرت للشارع مدى استغالل بعض الجهات لإلعالم من .. معاكسة للنتائج الحقيقية التي ظهرت

ودعت حماس كل مراكز استطالع الرأي إلى  ".أجل تضليل الشارع وتشكيكه بواقع الحالة الفلسطينية
كما دعت وسائل , لتعكس رأي الشارع الفلسطيني بدقة, مل بحيادية مطلقة مع نتائج االستطالعاتالتعا

اإلعالم إلى عدم الرضوخ لما اسمتها الضغوطات التي قد تمارس من بعض الجهات التي تريد أن 
 .نفسها عبر استطالعات رأي موجهة يكذبها الواقع" لشرعنة"تفرض سيطرتها بالتهديدات وتسعى 

  28/3/2007الة معا وك
  

  في نابلس وفشل محاولة اغتيال في قباطيةمقاومين استشهاد القسام تتوعد بالرد على  .37
 بأنهـا   ، أمس ،توعدت كتائب القسام  :  من غزة ونقالً عن الوكاالت     28/3/2007 البيان اإلماراتية    أفادت

مقاومين من كتائب األقصى     التي أدت الستشهاد     وفصائل فلسطينية أخرى سترد على الجريمة اإلسرائيلية      
هذه الجريمة التي ارتكبهـا     "وقال أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب في تصريحات صحافية إن           . في نابلس 

العدو الصهيوني في نابلس تؤكد للعالم أجمع نازية الجيش اإلسرائيلي وبربريته، وأنه ال يعرف سوى لغة                
. "الل ال هدف لها وال معنى في ظل هذا العدوان المتصاعد          القوة والنار وأن كل اللقاءات العبثية مع االحت       

كتائب القسام لن تسكت على هذه الجـرائم ولـن تـسمح بهـذه التجـاوزات الـصهيونية                  "وأوضح أن   
  ."واالعتداءات المستمرة، والمقاومة الفلسطينية بكل أطيافها سترد على هذه الجريمة البشعة

:  أن غزة عالء المشهراوي   نقالً عن مراسلها في      28/3/2007 االتحاد االماراتية    من جهة أخرى، ذكرت   
غتيال كوادر من سرايا القدس ونشطاء من ألوية الناصر صالح الدين في بلدة قباطية              المحاولة إسرائيلية   

سرايا القدس الذي نجا من محاولة االغتيال، أن مجموعة من          الوأكد أحد كوادر    . بجنين فشلت فجر أمس   
سرائيلية تسللت الى الحارة الغربية من بلدة قباطية، واصطدمت عن طريق الـصدفة       الوحدات الخاصة اال  

  .لى فتح النار باتجاهها واشتبكوا معها حتى تمكنوا من النجاة بصعوبةإبالمقاومين الذين بادروا 
  

  طالبون محاميهم بوقف المداوالت القضائيةالمتهمون بقتل زئيفي ي .38
قاومو الجبهة الشعبية األربعة المتهمون بقضية وزير السياحة اإلسرائيلي         طالب م : رام اهللا، القدس المحتلة   

السابق رحبعام زئيفي محاميهم بوقف المداوالت القضائية، طالما ترفض شرطة االحتالل نزع القيود من              
وجيء إلى محكمة االحتالل في القدس بكل من عاهد أبوغلمة قائـد كتائـب أبـوعلي                . أيديهم وأرجلهم 
. جدي الريماوي وحمد قرعان وباسل األسمر مكبلين في أقدامهم وأيديهم من خلف الظهـر             مصطفى، وم 

 سنة لم أواجه وضعاً يكبل فيه متهمون من خلف الظهر، هذا            35على مدى   " :وقالت المحامية ليئا تسيحل   
  ."أمر مهين

  28/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  إخوان األردنال يوجد أي ارتباط تنظيمي بين حماس و: عاطف عدوان .39
في أعقاب حالة الجدل التي أثيرت في اآلونة األخيرة، حول طبيعة العالقة بين : سمير حمتو - غزة

عاطف عدوان أحد قادة حركة .حركة حماس والتنظيم العالمي لإلخوان المسلمين في األردن، نفى د
ي األردن، أو في أي حماس وجود أي ارتباط تنظيمي عضوي بين الحركة وتنظيم اإلخوان المسلمين ف

تاريخياً لم : "وأضاف عدوان. بلد آخر، موضحاً أنه لم يكن هناك أي ارتباط حتى يكون هناك انفصال
، "يكن هناك عالقة عضوية بين تنظيم حماس وتنظيم إخوان األردن، واالرتباط هو روحي وفكري فقط

 التي تعرضت لها، لم تثبت قوات  والضربات واالعتقاالت1987منذ تأسيس حماس عام "مشيراً إلى أنه 
االحتالل أن أياً من المعتقلين كان له ارتباط باألردن، ألن تنظيم حماس هو في داخل الوطن، وله أذرع 
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ولفت وزير الالجئين السابق الى أن حديث بعض الصحف ووسائل ". خارج الوطن، ولكن ليست تنظيمية
ردن، هو جزء من الهجمة اإلسرائيلية األمريكية على اإلعالم عن انفصال تنظيمي بين حماس وإخوان األ

وأوضح عدوان أن الدعم من إخوان األردن لحماس هو باإلمكانيات . حركات المقاومة الفلسطينية
  .المتاحة، السياسية واإلعالمية، دون أن يوجد ارتباط عضوي بين الطرفين

  28/3/2007الدستور 
  

 مجدليون فلسطينياً في - لبنانياً اًجتماعاقاطع يقوى الفلسطينية التحالف  .40
الفلسطيني الذي دعت إليه النائبة بهية الحريري في دارتها في  -عقد مساء أمس االجتماع اللبناني

مجدليون، والذي خصص للبحث في أوضاع المخيمات الفلسطينية من مختلف جوانبها، فضالً عن 
طعة تحالف القوى الفلسطينية االجتماع، بعدما غير أن الالفت كان مقا .مواضيع متصلة بالشأن اللبناني

ُأبلغت النائبة الحريري اعتذاراً من ممثلي التحالف بعدم حضورهم، من دون تبرير األسباب الكامنة وراء 
التحالف قاطع بعد تمنيات "بيد أن مصادر سياسية في صيدا ذكرت لألخبار أن . التخلف عن المشاركة

ون التحالف ال يرغب في الدخول بلعبة االصطفافات اللبنانية، والخالفت من مراجع سياسية لبنانية، ولك
 ."الداخلية، سواء على الساحة الصيداوية، أو على المستوى اللبناني ككل

  28/3/2007األخبار اللبنانية 
  

  حالياً تصدر أولويات القيادة الفلسطينيةيخروج فتح اإلسالم من نهر البارد : القيادة العامة .41
بو عماد رامز إلى أن مسألة      في لبنان أ  القيادة العامة   - مسؤول الجبهة الشعبية   شارأ :براهيمإعمر   - المنية

ولويات القيادة الفلسطينية في الوقت الراهن، وهي       أخروج عناصر فتح االسالم من مخيم البارد، تتصدر         
ـ               يغة حـل تكـون     تسعى جاهدة من خالل اتصاالت ولقاءات تعقد مع الجانب اللبناني للوصول إلـى ص

نحن "(...) : عقاب جولة قام بها على مخيمي البداوي والبارد       أبو عماد للسفير في     أوقال   .مرضية للجميع 
كقيادة عامة ومعنا كافة الفصائل مع معالجة هذه القضية بعيداً عن الخيارات العسكرية، التي ستكون لهـا                 

وضع تصور معين للبـدء بمعالجـة هـذه         وهناك اتصاالت ولقاءات ل   . تداعيات سلبية على وضع المخيم    
نهائها، ألن هذه المجموعة ال تشكل خطراً علـى الواقـع اللبنـاني             إالظاهرة، من خالل حظرها ومن ثم       

مر ال يمكن ان نسمح به، وهناك نموذج تم معالجته في تعمير            فحسب بل على الواقع الفلسطيني، وهذا األ      
هنـاك جنـسيات    ": ليه قال إوحول المكان الذي سيتم ترحيلهم       ."عين الحلوة، فلماذا ال يعتمد في البارد؟      

وبالتالي فإن البحث يتركز حاليـاً علـى        . مختلفة داخل هذه المجموعة، وعدد الفلسطينيين فيها قليل جداً        
خفي أال  ": وأضاف. "ي شخص منهم على المغادرة    أليه في حال وافق     إلى ترحيلهم   إالمكان الذي سيصار    

سالم في تفجيرات عين علق، بحسب رأيي       فراد فتح اإل  أحد  أدلة القاطعة تورط    ثبت باأل أذا القضاء   إسراً،  
: وتابع. "فإن الحل سيكون عبر الضغط لتسليم المتورطين للقضاء ولكن بعيداً عن استخدام القوة العسكرية             

سماؤهم ألقي القبض عليهم وتناولتهم وسائل االعالم، وفجأة سحبت         أشخاص من جنسيات مختلفة     أهناك  "
ن يتم التعاطي مـع هـذه القـضية    أحوال نتمنى لكن في كل األ. من التداول، ال ندري ما الغاية من ذلك      

عطاء هذا الموضوع طابعاً سياسياً، وتحويله إلـى   إوقد حذرنا كافة المرجعيات اللبنانية من       . بشفافية أكثر 
مات، فهذه مجموعة غريبـة عـن       ذريعة لفتح الملف الفلسطيني عبر عنوان السالح داخل وخارج المخي         

  ."النسيج الفلسطيني وال يجوز تحميلنا مسؤوليتها
  28/3/2007السفير 

  
  هيكلية جديدة لفتح ووصول دفعات مالية وحديث عن إحياء جيش التحرير الفلسطيني  .42
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تشهد حركة فتح في لبنان إعادة بناء جديدة وفق هيكلية تنظيمية متطـورة، للمـرة               : محمد صالح -صيدا
ولى منذ تأسيسها وانطالقة الثورة الفلسطينية، على ضوء الحديث عن إعادة تشكيل جـيش التحريـر                األ

لى ذلك ما يتداول    إمنية الوحيدة للفلسطينين فيه، أضف      داة أو المرجعية األ   الفلسطيني في لبنان، ليصبح األ    
)  مليـون دوالر   12لـى   إ 8ما بين   (عن وصول دفعات أو مستحقات مالية لحركة فتح وفصائل المنظمة           

رواتب ومستحقات دفع مؤجلة عن أربعة أشهر ماضية، من أصل تسعة أشهر لم يـتم دفـع مـستحقاتها            
ن حركة فتح شكلت لجنة إلعادة تأهيل مؤسسات الحركة واالتحادات النقابية، ولجنة ثانيـة    أوعلم  . المالية
ا إعادة فرز عسكريي الحركة، بين      شراف على إعادة البناء التنظيمي من جديد، ولجنة عسكرية مهمته         لإل

حالة على  لى تحديد مرحلة التقاعد واإل    إ ميليشيا وأمن ومتفرغين وكوادر، وفق المراحل العمرية وصوالً       
، في حين تـولى مهـام رئاسـة اللجنـة           "بو طعان أ"وتولى رئاسة مهام اللجنة العسكرية اللواء       . المعاش

ن هذه اللجان كلفت بمهامها شرط إنجازها في مـدة          أعلم  و. التنظيمية المسؤول في الحركة رفعت شناعة     
وقد التقت رئاسة اللجان لغاية تاريخه، في مخيمات منطقة صيدا، بكل من ممثل حركة فتح               . زمنية محددة 

في الجنوب خالد عارف، والمشرف العام على ميليشيا فتح في لبنان منير المقدح، الذي وصف ما يجري                 
ن هذه العملية مرهونة بوقت محدد على أن        أفرز شاملة لكل شيء في التنظيم، و      داخل الحركة بأنه عملية     

لى أن هـذه اللجـان شـكلت        إولفت المقدح   . لى ممثل المنظمة في لبنان في أقرب وقت       إترفع تقريرها   
نه على ضوء االنتهاء من إعادة تنظـيم هيكليـة          أبموجب قرار صادر عن ممثل المنظمة عباس زكي، و        

لـى االوضـاع االداريـة      إقدمية والتقاعد، إضـافة     ية، لجهة تحديد الرتبة والراتب واأل     الحركة العسكر 
لـى تـشكيل    إوفور االنتهاء من عملية الفرز الداخلية سيصار        . والشؤون السياسية والنقابية والمؤسساتية   

فلسطينية في  المرجعية الفلسطينية الموحدة من كل الفصائل الفلسطينية العاملة والموجودة في المخيمات ال           
ونفى المقدح أن تكون لعملية الفرز أي عالقة مـع وجـود             .لبنان، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية     

نمـا  إ. ن القرار بشأن إعادة التحديث في الحركة متخذ منذ أكثر من ثمانية أشـهر              أل ،سالمتنظيم فتح اإل  
وهو . عمال الداخلي الفتحاوي في لبنان    قرار التنفيذ أجل أكثر من مرة ألسباب داخلية مرتبطة بجدول األ          

 وله عالقة بمؤتمر فتح الذي      ،ردنقرار صادر عن اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري في األ          
موال على تنظـيم    من جهة ثانية، يستمر لليوم الثاني على التوالي دفع الرواتب وتوزيع األ           . سيعقد الحقاً 

 إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وربطت مـصادر فلـسطينية          حركة فتح وعلى الفصائل المنضوية في     
 عن إعـادة تـشكيل      موال بهذا الشكل السريع وغير المعتاد، بما تم تداوله مؤخراً         مطلعة، عملية دفع األ   

  . جيش التحرير الفلسطيني في لبنان
  28/3/2007السفير 

 
  نسانية ستقتصر على المسائل األمنية واال سالمأي مناقشات: مكتب اولمرت .43

:  وائل بنـات، الوكـاالت     ، عن القدس المحتلة، رام اهللا، غزة     من 28/3/2007الوطن السعودية    نشرت
وسط تقارير إعالمية إسرائيلية تحدثت عن عدم االتفاق مع وزيرة الخارجية األمريكيـة حـول كيفيـة                 

ن إقامة دولة لـن    التحرك إلقرار السالم، أوضح مسؤول في مكتب أولمرت أن المفاوضات الملموسة بشأ           
القضايا التي ستشملها المحادثات ستكون أمنية وإنـسانية واألفـق          "وقال   .تكون في جدول األعمال اآلن    

، واألخير هو تعبير فضفاض في إشارة إلى رؤية تساندها الواليـات المتحـدة إلقامـة دولـة                  "السياسي
مستبعدا فيما يبدو أي    " ق بأشياء محددة  األفق السياسي ال يتعل   "وأضاف  . فلسطينية إلى جانب إسرائيل آمنة    

مناقشات قريبة حول القضايا الرئيسية منها مستقبل القدس وحدود الدولة الفلسطينية ومـصير الالجئـين               
رئيس الوزراء رفض البدء بمفاوضات مع الفلسطينيين       "وأكدت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أن       .الفلسطينيين

وصرح مصدر قريب مـن     ". أمريكي مباشر في المفاوضات   حول الوضع النهائي واعترض على تدخل       
  ".يجب أال يضحي بنا األمريكيون من أجل تحسين عالقاتهم مع السعودية"أولمرت لإلذاعة 
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اوساط حكومية اسرائيلية أشارت امس إلى      أن  :  أسعد تلحمي   عن الناصرة من 28/3/2007 الحياة   ونقلت
ها الصحافي صباح أمس وانكماش خطتها وحـصرها        ارتياحها مما ورد في تصريحات رايس في مؤتمر       

 ولقاءات ثنائية دورية بين اولمرت وعباس، مضيفة إلى ذلك دعوة إلـى الـدول               "خطوات لبناء الثقة  "في  
كمـا  . "لتظهر إلسرائيل بأنها قبلت بمكانها في الـشرق االوسـط         ... انفتاح حيال اسرائيل  "العربية، إلى   

موقف اإلسرائيلي الرافض الخوض في الوقت الراهن في مفاوضـات          أشارت بارتياح إلى قبول رايس بال     
  . اإلسرائيلي-الحل النهائي للصراع الفلسطيني 

الخطة " مضيفين ان    "الجبل تمخض فولد فأراً   "ولخص معلقون إسرائيليون نافذون زيارة رايس بالقول إن         
داً بفعل الموقف الموحـد الـذي       انكمشت ج " التي حملتها رايس في جعبتها مع وصولها         "السياسية الثورية 

 خصوصاً بعد ان عولت رايس على تأييد من نظيرتها اإلسرائيلية التـي سـبق أن                "أبداه اولمرت وليفني  
  .لمحت إلى موافقتها على تجاوز المرحلة األولى من خريطة الطريق

ـ                 ق الـدول   ولقيت مواقف اولمرت التأييد من سائر أركان حكومته وقال شمعون بيريز أمس إن مـن ح
لكن يجب أن تطرح هذه المبادرات على أنها مواقف أولية ال           "العربية المبادأة في طرح مبادرات سياسية       

لكننا ننتظر مزيدا من مثل هـذا       "وأضاف ان إسرائيل مرتاحة للتطور في الموقف السعودي،         . "إمالءات
ة فلسطينية فقط، عبـر القـضاء      ألن ذلك معناه إقامة دول    "وكرر رفض إسرائيل عودة الالجئين      . "التطور

ورحب بمواقف اولمرت أقطاب اليمين المتشدد وعلى رأسهم زعـيم           ."على الدولة العبرية  ) ديموغرافياً(
وأعلن هذا ان المبادرة العربية للسالم ال يمكن أن تقبلها إسرائيل ألن مناقشة مـا               . ليكود بنيامين نتانياهو  

وأضاف . "يل في الوجود وهذه المسألة ليست خاضعة للنقاش       يسمى حق العودة معناها مناقشة حق إسرائ      
وكل من يريد   "ان إسرائيل لن تسمح بعودة حتى الجئ واحد وهذه الحقيقة يجب أن يدركها العالم العربي                

ورحب نواب اليمين بفشل رايس في الترويج لخطتهـا         . "السالم معنا عليه أن يشطب موضوع الالجئين      
 حتى لصديقتها الكبـرى الواليـات       "ال"ال شتاينتس إنه يحق إلسرائيل أن تقول        السياسية وقال النائب يوف   

 اليساري يوسي بيلـين     "ميرتس"من جهته اعتبر زعيم حزب      . المتحدة في حال رأت أن األمر ال يناسبها       
  ."نتيجة الموقف الرافض الذي تبناه اولمرت"تصريحات رايس في المؤتمر الصافي فارغة 

وقـال إن هـذه     . آرتس في واشنطن من وطأة الخالفات بين اولمرت ورايـس         وخفف مراسل صحيفة ه   
تخدم تماماً الهدف الذي جاءت رايس من أجله إلى المنطقة وهو أن تثبت للعـالم العربـي ان                  "الخالفات  

وأضاف ان العرب سيقتنعون بادعـاء رايـس        . "واشنطن تبذل جهودا حقيقية لمعالجة القضية الفلسطينية      
  ."معون عن الخالفات العلنية في وجهات النظر بينها وبين اولمرتيرون ويس"وهم 

  
  على إسرائيل اختراق الطريق المسدود حول القضية الفلسطينية: الوزير شيطريت .44

 يجب على إسرائيل اختراق الطريق المسدود حول القضية الفلسطينية :قال الوزير مئير شيطريت
 اآلن للتفاوض مع حركة حماس ألنها تسعى إلى القضاء ال مجال: وأضاف. بواسطة المبادرة السعودية

من هنا ينبغي على .  وال مع حركة فتح ألنها باتت ضعيفة، وغير قادرة على تزويد البضاعةا،علين
رئيس الحكومة أولمرت توجيه دعوة لرؤساء الدول العربية المعتدلة إلى زيارة القدس، والشروع في 

  .ط يمكن كسر الوضع الراهنمفاوضات معها، وبهذه الطريقة فق
  27/3/2007 رصد البث اإلذاعي والتلفزيوني العبري

  
  
  

 أولمرت يرفض خوض مفاوضات سالم جدية مع الفلسطينيين: بيلين .45
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 رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود ،يوسي بيلين" ميريتس"اتهم رئيس حزب :  د ب ا-القدس المحتلة 
ونقلت اإلذاعة اإلسرائيلية عن بيلين  . مع الفلسطينيينأولمرت بأنه يرفض خوض مفاوضات سالم جدية

أولمرت يضيع فرصة نادرة للقيام بتحرك سياسي ذي مغزى تتيحه مبادرة السالم العربية، "قوله امس إن 
وإنشاء الرباعية العربية واالستعداد األميركي لتقديم المساعدة في العملية السلمية، األمر الذي قد يكلف 

 .باهظاإسرائيل ثمنا 
  28/3/2007الدستور 

  
  بيرتس من وزارة الدفاع إلى المالية؟ .46

وزير الدفاع عمير بيرتس، ألمح امس، الى انه يعتزم التخلي عن منـصبه    أن   28/3/2007 السفير   قالت
ويواجه بيـرتس منافـسة     . وتسلم حقيبة المالية، إذا فاز في انتخابات رئاسة حزب العمل في ايار المقبل            

ويعتبر باراك، مرشحاً طبيعياً لخالفة بيرتس فـي        . مة الحزب، من ايهود باراك وآخرين     شديدة على زعا  
وقد يرغم وزير المالية الحالي افراهام هيرشزون، على االستقالة، وذلك على خلفية اتهامه             . وزارة الدفاع 

  .بالفساد
رت، حقيبـة   بيرتس، أوضح أنه سيطلب من رئيس الوزراء، أولم        أن 28/3/2007 48 موقع عرب  وذكر

، معتبرا شهادته فـي لجنـة       يزموجها االنتقادات إلى وزراء حزبه وإلى شمعون بير       . الداخلية بدل األمن  
، وبذلك  "كسوف"واتهم بيرتس منافسيه بالمسؤولية عن إخفاقات الجيش مستخدما كلمة           ".ضربة"فينوغراد  

ن يرثني شريكا في إخفاقـات      كل من يسعى أل   "يعترف ضمنيا باإلخفاق أو الكسوف على حد قوله، وقال          
، ولم يوضح هل يوجه االتهام إليهود باراك أم لعامي أيالون أم لكليهمـا أم               "شريكا بشكل كبير  .. الجيش

  .لجميع المتنافسين
  

  الشرطة اإلسرائيلية تستجوب مجدداً وزير المالية .47
ن استجوب من جديد     صرح متحدث باسم الشرطة االسرائيلية ان وزير المالية افراهام هيرشسو          :ا ف ب  

واوضحت الشرطة فـي     .في اطار تحقيق اولي حول قضية فساد يشتبه بانه لجأ الى االحتيال في اطارها             
سرقة واحتيال مع ظروف مشددة وفي محاولة       "بيان ان هناك شبهات حول هيرشسون بتورطه في قضية          

  ".ارتكاب جنحة وتبييض اموال
  28/3/2007المستقبل 

  
   تبدأ اخالء مستوطنة في الضفة الغربيةالشرطة االسرائيلية .48

 من الناشطين المؤيدين لالستيطان من مستوطنة مهجـورة         300بدأت الشرطة االسرائيلية اجالء أثر من       
الشرطة دخلـت هـوميش   "وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة   .في الضفة الغربية يوم االربعاء    

. كل من ال يغادر طواعية سنجليه عـن المنطقـة         " قائال   واضاف ."وبدأت اخالء المنطقة بطريقة منظمة    
  ."الشرطة ستعمل بعناية وحذر وستقوم باعتقاالت اذا اقتضت الضرورة

  28/3/2007رويترز 
  

  48استفحال عنصرية اليهود ضد فلسطينيي : استطالع إسرائيلي .49
ي بطلب مـن مركـز      دّل استطالع أجراه معهد جيوكراتوغرافيا، اإلسرائيل     :  برهوم جرايسي  -الناصرة  

 على استفحال مظاهر العنـصرية       دلّ ونشر أمس، ،  مكافحة العنصرية الفلسطيني، ومقره في مدينة حيفا      
على الرحيل  " تشجيع العرب "منهم الحكومة اإلسرائيلية إلى     % 51، إذ دعا    48لدى اليهود ضد فلسطينيي     

  .اسيةبحرمان العرب من حقوقهم المدنية والسي% 40من وطنهم، فيما طالب 
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من اليهود أنهم   % 61من اليهود يرفضون السكن بجوار عرب، فيما قال         % 75وجاء في االستطالع أن     
من المستطلعين إنهم يرفضون    % 50يرفضون ان يكون لديهم أصدقاء عرب يزورونهم في بيوتهم، وقال           

الثقافـة  "مستوى  إن الثقافة العربية اقل بكثير من       % 38وقال   .العمل في مكان عمل فيها مسؤول عربي      
وال يتوقـف األمـر      بالفصل بين اليهود والعرب في المرافق العامة والتنزه،         % 55اإلسرائيلية، وطالب   

من اليهود أن العرب يشكلون خطرا أمنيا على إسرائيل، إلى جانب الخطر            % 56عند هذا الحد، بل يرى      
جيع وتحفيز العرب على الهجرة، فيما      من اليهود بمطالبة الحكومة بتش    % 51الديموغرافي، وهذا ما يدفع     

من اليهود بفرض تقييدات مدنية وسياسية ضد العرب، مثل حرمانهم من المـشاركة فـي               % 40يطالب  
  .االنتخابات البرلمانية

من % 60ومن الجدير ذكره ان استطالعات سابقة دلت على نتائج مشابهة، إذ قال احد االستطالعات أن                
في ذلك االستطالع أنهم يوافقـون علـى طـرد          % 30 على الهجرة، وقال     اليهود يدعون لتحفيز العرب   

 شكوى  276 حوالي   2006من جهة أخرى قال مركز مكافحة العنصرية إنه تلقى في العام             .العرب بالقوة 
  . شكوى250 ،2005في قضايا عنصرية، في حين كانت تلقت في العام 

   28/3/2007الغد األردنية 
  

  الشريعة اليهودية على القانوننصف المستوطنين يقّدمون .50
أظهر بحث أكاديمي أن نصف المستوطنين اليهود في الضفة الغربية يرون أن الدين والشريعة اليهودية 

 في المئة منهم على استعداد الستخدام السالح لمنع اتخاذ حكومة 5أهم من القانون اإلسرائيلي وأن 
معطيات في بحث أكاديمي أجراه رئيس مركز أبحاث وجاءت هذه ال .إسرائيل قراراً بإخالء مستوطنات

 في المئة من 20وأفاد البحث بأن  .الجريمة والقضاء والمجتمع في جامعة حيفا البروفيسور أرييه رتنر
المستوطنين أكدوا أنه إذا اتخذ قرار بإخالء مستوطنات فإنهم سيشاركون في مقاومة حتى ضد قوات 

  .األمن اإلسرائيلية
  28/3/2007نانية األخبار اللب

  
   تعلن االضراب اليوم وغدا48السلطات المحلية لفلسطينيي  .51

قررت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل االعالن عن :  رامي منصور-يافا 
 اضراب شامل في كافة السلطات المحلية العربية اليوم وغدا، لنية الداخلية االسرائيلية إقالة عدد من

، فيما تردد في وسائل اعالمية محلية عن نية "سوء االدارة وتراكم الديون"رؤساء المجالس بحجة 
وجاء قرار اللجنة . الداخلية تعيين جنراالت سابقين في الجيش االسرائيلي إلدارة المجالس المحلية

تها المتصاعدة، في القطرية في اجتماع استثنائي لها بحثت خالله واقع السلطات المحلية العربية وأزما
وقد أجمع رؤساء السلطات المحلية العربية على  .ظل السياسات الحكومية المنهجية والمتراكمة تجاهها

رفض إجراءات وزارة الداخلية، وعلى تحميل الحكومات اإلسرائيلية المسؤولية المباشرة لما آلت إليه 
 . ي الميزانيات والمواردالسلطات المحلية العربية بشكل خاص جراء سياسة التمييز ف

  28/3/2007الدستور 
  

 بيريز يحظر زعزعة الخط األزرق .52
وقال خالل جولة أجراها في  . بين لبنان وإسرائيل"زعزعة الخط األزرق"حذر شمعون بيريز، من 

، وأثنى بيريز على نشاط قوات اليونيفيل "أساس االتفاق بيننا وبين لبنان"الجليل األعلى، إن هذا الخط هو 
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فقط هو سيمنع إعادة "العاملة جنوب لبنان، مشيراً إلى أن هذا النشاط يهدف إلى منع تهريب السالح وأنه 
  ."إشعال منطقة الشمال كما حصل الصيف الماضي

  28/3/2007األخبار اللبنانية 
  

 وحدها المعارضة اللبنانية لحزب اهللا يمكنها اقتالعه من جذوره: موشيه يعلون .53
اإلسرائيلي األسبق، موشيه يعلون، أن نتيجة عدوان تموز ال تزال غير محسومة رأى رئيس األركان 

نتائج "ورأى في كلمة أمام مؤتمر المنظمات التطوعية في تل أبيب، أن  .لجهة انتصار إسرائيل أو فشلها
، عازياً ذلك إلى رفع سقف التوقعات في بداية "الحرب أضعفت، من دون شك، قدرة إسرائيل الردعية

لقد أطلقوا العديد ": وقال، منتقداً الحكومة اإلسرائيلية. رب وخاللها بشأن األهداف المطلوب تحقيقهاالح
من التصريحات التي جعلت األميركيين يعتقدون أن للجيش اإلسرائيلي القدرة على اقتالع حزب اهللا من 

اصة لو أنها وجهت ليت الحكومة وضعت أهدافاً معقولة يمكن تحقيقها، خ": وأضاف يعلون ."جذوره
الحرب نحو إضعاف حزب اهللا وتعزيز األطراف اللبنانية المعارضة له، وهي الجهة الوحيدة القادرة على 

  ."اقتالع حزب اهللا من جذوره أو تفكيك سالحه
  28/3/2007األخبار اللبنانية 

  
 أو سوريا على األبواب الحرب مع حزب اهللا: معاريف .54

عن األسرار األمنية بموافقة المحكمة العليا، قائال إن هذه األسـرار خدمـة             انتقد كاتب إسرائيلي الكشف     
لألعداء في حين تستعد إسرائيل لجولة أخرى من الحرب مع حزب اهللا أو مـع سـوريا، وأضـاف أن                    

وكتب يرؤون باستنغر فـي صـحيفة معـاريف إن لجنـة             .الخبراء يعتبرون هذه الحرب على األبواب     
ر جلسات المحاضر السرية للنقاشات التي ُأجريت أمامها، في أعقاب قرار ما            فينوغراد، اضطرت إلى نش   

  ،"حرية المعلومات والكشف" وفقا لمبدأ "محكمة العدل العليا"تسمى 
  28/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
   منظمة فلسطينية تناشد القمة العربية حماية الالجئين في العراق68 .55

سة فلسطينية تعنى بشؤون الالجئين الفلسطينيين، مذكرة للزعماء         منظمة ومؤس  68وجهت  : القدس المحتلة 
في قمة الرياض، طالبتهم فيها بالتمسك بحق العودة، وعدم التنازل عن حقوق الالجئين، أمام الـضغوط                

وأكدت أن أي تراخ أو تنازل في حقوق الالجئين يعني عمليا اسـتمرار النكبـة                .األمريكية واإلسرائيلية 
وأضـافت أن حقـوق الالجئـين        . بحق شعب فلسطين ومن ثم استمرار الصراع       48العام  المرتكبة منذ   

 ال يجـب أن تكـون       ،الفلسطينيين المدنية واإلنسانية في دول اللجوء وتحديدا في البلدان العربية المضيفة          
د منذ  مشروطة أو معلقة أو موقوفة على أي أمر يراكم من معاناتهم ويهدد هويتهم وينال من ثباتهم الممت                

 يجب تفويت الفرصة على الجهات التي تحاول إثارته كورقة ضاغطة على الدول العربية              ، كما ستة عقود 
وأكدت أن ما يتعرض له الالجئون الفلسطينيون في العراق، يستدعي تدخال رسميا عاجال              .والفلسطينيين

 يـستهدف تحديـد     ،وياتوفاعال، يشكل في الوقت ذاته قاعدة لتحرك عربي استراتيجي على كافة المست           
المسؤولين والمسؤوليات المترتبة على كل منهم بما يضمن توفير الحماية الدولية والمـساعدة اإلنـسانية               

اقترحت تشكيل لجنة عربية بالتعاون مـع       في هذا السياق    و . وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي     ،لالجئين
الخاصة بفلسطين لالطالع بـدورها وفقـا للقـرارات        تعنى بإحياء لجنة التوفيق الدولية      ،  منظمة التحرير 

الدولية ذات الصلة، وتفعيل وتطوير بروتوكول الدار البيضاء حول معاملـة الفلـسطينيين فـي الـدول                 
  . العربية، وتشكيل لجنة متابعة دائمة تعنى بضمان تطبيقه

  27/3/2006 قدس برس
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   ضية الفلسطينية   الق الحفاظ على ثوابت العربيةثابت تناشد القمةمنظمة  .56

 رسالة الى القمة العربية والى الملك السعودي واألمـين العـام            ،وجهت المنظمة الفلسطينية لحق العودة    
وصل الـى  ، عدد الالجئين الفلسطينيين في دول اللجوء والشتات ، أوضحت فيها أن     لجامعة الدول العربية  

يني منتشرين في شتى أنحاء المعمـورة،        ألف فلسط  400 ماليين و  3 يضاف إليهم  ألف،   400 ماليين و  6
 ويوصون القادة الحفاظ على الثوابت وعدم التنازل عنهـا          ،يتطلعون الى القمة العربية بشيء من التفاؤل      

 يتمسكون بحق العـودة الـى ديـارهم         أكدت على أن هؤالء الالجئين    و. مهما بلغت الضغوط والتحديات   
ويوصون باألسـرى   . عب الفلسطيني، وتحديداً في العراق    وممتلكاتهم في فلسطين ورفع المعاناة عن الش      

  .ويناشدون فك الحصار المفروض عن الشعب الفلسطيني كمقدمة لبقية الدول األخرى. والمعتقلين وذويهم
  28/3/2007المستقبل 

  
  مركز العودة الفلسطيني يحث القمة العربية على التمسك بحقوق الالجئين الفلسطينيين .57

 نداًء إلى الزعمـاء وقـادة الـدول العربيـة الـذين             ،كز العودة الفلسطيني في لندن    وجه مر : فت حداد لأ
 في قمتهم على التمـسك بـالحقوق        واحيث أعرب عن آمله الكبير في أن يحافظ       . سيجتمعون في الرياض  

كما حضهم على مقاومة كل الضغوط الخارجية       . الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة لالجئين الفلسطينيين      
 ثمـن موقـف القيـادة        فيما .حق الذي كفلته ونصت عليه القوانين واألعراف الدولية       ال هذاهدف  ستالتي ت 

  .للسالمرة العربية مبادالالسعودية باإلعالن عن نيتها بعدم تغيير 
  27/3/2007 48عرب

  
  طالب القمة العربية بوضع قضية الالجئين على سلم أولوياتها ت واجبجمعية  .58

طالب تجمع العودة الفلسطيني، القادة العرب بوضع قـضية الالجئـين الفلـسطينيين علـى سـلم                 : غزة
دة اإلسـرائيليين بعـين القلـق        للقمة العربية، إلى أنه ينظر لتصريحات القـا        تهوأشارت رسال  .أولوياتهم

، عبر أكثر   تهاوالخوف على قضية عودة الالجئين، خصوصاً وأنهم قد فشلوا في مخططهم الرامي لتصفي            
 إلى تصفية القضية عبر منابر العـرب        ون ينظر واولفت إلى أن قادة االحتالل، بات     . من مشروع ومخطط  

 تكون هذه القمة منبراً لترسيخ حق العودة لالجئين         في أن  وقد أكدت الرسالة على الثقة بالقادة،        .ومحافلهم
 بدل أن تكون منبـراً لتـضييع حقـوق          ،في الخطاب الرسمي العربي، وفي المشروع العروبي والقومي       
  .الالجئين الذين هم جزٌء مهم من النسيج القومي لألمة العربية

  26/3/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

   التشبث بحق العودة العربية القمة يطالبون االردنفلسطينيو .59
تتزامن انطالقة أعمال مؤتمر القمة العربية اليـوم، مـع مطالبـات الجئـين              : عمان – نادية سعد الدين  

فلسطينيين في مخيمات األردن بالثبات على موقف رفض تعديل المبادرة العربية والتشبث بحق العـودة،               
رايس إلى المنطقة مصدر قلق وعدم ارتيـاح لـدى           زيارةوفيما شكلت    .مع ضرورة النص على تطبيقه    

البعض في ظل تسريبات إعالمية من وجود محاوالت التفافية على صيغة المبادرة، أعرب آخرون عـن                
 ويشار في هذا السياق إلـى       .توقعهم بخروج القمة بقرارات من شأنها إحداث حراك في العملية السياسية          

 ألف الجئ مسجلين في     900 مخيماً من أصل حوالي مليون و      13 ألف الجئ فلسطيني في      300قرابة  أن  
  .في األردنيعيشون األونروا  وكالة

  28/3/2007الغد األردنية 
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   إحياء ذكرى النكبةاتتحضيرتبدأ   الالجئين الفلسطينيينلدفاع عن حق عودةالجنة  .60
، التحضير إلحياء ذكرى    ين الالجئين الفلسطيني  بدأت اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق عودة        :الناصرة
استعرضت األطـراف المـشاركة     قد  و. بمشاركة مؤسسات ذات الصلة بقضايا الالجئين     ،  59الـالنكبة  

 عن حقهم    والضغوط التي تمارسها اإلدارة األمريكية لفرض التنازل       ،المخاطر التي تواجه قضية الالجئين    
 بالتمـسك   هـا تطالبل  مذكرة للقمة العربية   توجيهقررت  اللجنة  ذكرت مصادر فلسطينية، أن     و .في العودة 

بالتعاون ،   وفي السياق ذاته قررت تنظيم اعتصام      .بحق العودة والتصدي للضغوط األمريكية واإلسرائيلية     
مع القوى الوطنية واإلسالمية لمطالبة القمة بتحمل مسؤولياتها نحو الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنيـة              

  .194العودة للديار وفق القرار  وفي المقدمة منها حق ،المشروعة
  27/3/2006 قدس برس

  
     المتغّيرات الميدانّية ودور الشبكات المقدسّية يناقش مؤتمر القدس السنوي الخامس .61

شهد اليوم الثاني من أعمال مؤتمر القدس السنوي الخامس في الجزائر، سلـسلة             :  قاسم قصير  -الجزائر  
    ة التي تجري في مدينة القدس والهادفة إلى تغييـر  جلسات عمل للبحث في التطورات والمتغيرات الميداني

معالمها وإحكام السيطرة اإلسرائيلية على مقدساتها، إضافة إلى عرض نشاطات وتحركـات الجمعيـات              
 في مختلف الدول العربية واإلسالمية للدفاع عن القدس ودعم الـشعب الفلـسطيني،              ،والشبكات المقدسية 

ع العمل المستقبلية وتشكيل مجموعات عمل متنوعة لوضع خطط عمليـة فـي             فضالً عن عرض مشاري   
عرض مفصل قدمه خليـل التفكجـي للمتغيـرات والوقـائع            وقد تم خالل الجلسات،      .مختلف المجاالت 

السكانية والجغرافية داخل مدينة القدس وما تقوم به السلطات اإلسرائيلية من مشاريع لتغيير معالم المدينة               
 تقـارير مفـصلة مـن الجمعيـات      وقدمت.يطرة عليها تمهيداً القامة ما يسمى هيكل سليمان  وإحكام الس 

 في العديد من الدول العربية واالوروبية واإلسالمية، كما تـم           ،والهيئات العاملة من أجل القدس وفلسطين     
ند للقـضية   تقديم دراسة مفصلة حول أهمية الشبكات والتحالفات المجتمعية لتكوين رأي عام عالمي مسا            

  . وما تتعرض له من مخاطر، في واقع المقدسات المسيحية في القدساحث كما أنه كان هنا ب.الفلسطينية
  28/3/2007المستقبل 

  
   رسالة إسرائيلية للقمة العربية حومشتحركات مستوطني: محافظ جنين .62

 . القريبة من المدينة   أدان محافظ جنين، عودة مستوطنين يهود إلى مستوطنة حوميش،        : سليم تايه  - جنين
، رد إسرائيلي على اتفاق مكة، وحكومـة        بذلكممارسات، وسماح الحكومة اإلسرائيلية     هذه ال ن  وأعتبر أ 

كـل   الفتـا إلـى أن     .الوحدة الفلسطينية، ورسالة إلى القمة العربية، ولذلك لم يكن اختيار التوقيت غريبا           
  .ن في حوميش مجددا أنهم يعملون على إعادة االستيطاعلى دلالمؤشرات ت

  27/3/2006 قدس برس
  

    البريطانيالفراج عن الصحافيباصحافيون يسدون بوابات التشريعي ويطالبون : غزة .63
مجلس التشريعي بأجسادهم لعدة دقـائق، أمـس،        سد صحافيون غاضبون بوابات ال     :كتب فايز أبو عون   

إزاء اإلفراج عن الـصحافي البريطـاني        ،احتجاجاً على تقاعس السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية      
. المختطف لليوم السادس عشر على التوالي، ولدورهم تجاه زمالئه من الصحافيين الذين اختطفوا سـابقاً              

ي  يعرب عن رفضه لتحميل التـشريع      ،الذي تصادف خروجه  و  النائب عن فتح   فيصل أبو شهال  مما دفع ب  
  .مسؤولية للحكومةالمسؤولية، مطالباً بتحميل ال

  28/3/2007األيام الفلسطينية 
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  إسرائيل الضغوط على المقدسيين تقرير حقوقي يبرز تشديد  .64
 ذكر تقرير أصدرته الدائرة القانونية في مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتـصادية،             :القدس المحتلة 

تمنـع خاللـه    ،  أن الداخلية اإلسرائيلية واصلت فرض قيود مشددة على طلبات تسجيل األوالد المقدسيين           
المواطنين تقديم طلبات لتسجيل أطفالهم ممن تجاوز سن الرابعة عشرة، في حين تأمر بتقديم طلبات لـم                 
شمل لجميع األطفال المسجلين في سجل السكان الخاص بالسلطة الوطنية، لتعطى لهم الحقا إقامات مؤقتة               

تقرير قيـودا إسـرائيلية   الكذلك أورد . يللمدة سنتين، على أن يتم خاللها إثبات مركز الحياة داخل إسرائ     
 تقول البلدية   ،مشددة على البناء الفلسطيني في القدس من خالل مضاعفة عدد لوائح االتهام بحق مقدسيين             

اإلسرائيلية بأنهم يخالفون قوانين البناء المعمول بها، في حين صدرت أوامر هدم إدارية لكثير من البيوت                
وان والمناطق المحاذية لمناطق وتجمعات اسـتيطانية يهوديـة، أو داخـل            خاصة في القدس القديمة وسل    

  .مناطق وعلى أراض تعتبرها إسرائيل مناطق حساسة أثريا وتاريخيا
  28/3/2007البيان اإلماراتية 

  
   الستكمال جدار الفصل العنصري فلسطينية دونماً من أراضي 80االحتالل يصادر  .65

 يقضي بمصادرة المزيد من األراضي الزراعية الفلسطينية، من أصدر جيش االحتالل قراراً: قلقيلية
من أجل إقامة مرحلة جديدة من جدار الفصل ، أراضي قريتي عزون وجيوس قضاء مدينة قلقيلية

  .العنصري
  27/3/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  االسرائيلي في جنين برصاص االحتالل فلسطينياستشهاد  .66

ادر الطبية الفلسطينية صباح اليوم عن استشهاد احد المواطنين فـي مخـيم             أعلنت المص : رامي دعيبس 
جنين بعد مواجهات طاحنة شهدها المخيم اثر توغل لجيش االحتالل في الليل بحجة البحث عن من تدعي                 

اعتقلت قوات االحتالل الليلة الماضية وفجر اليوم أكثر من خمسة          ومن جهة أخرى،    . أنهم مطلوبون لديها  
 .ن مواطنا فلسطينيا فيما هدمت جرافاتها أربعة بركسات تعود لمواطنين من برطعة، غرب جنـين              وثالثي

من جانب آخر اعتقل ثمانية مواطنين من مدينة قلقيلية بعد توغل احتاللي صباح وفجر اليوم داخل عدد                 و
كما  .مواطنينمن أحياء المدينة شنت من خاللها حملة تفتيش واسعة النطاق طالت العشرات من منازل ال              

 . اثنين مـن خطبـاء المـساجد       هممن بين ،   في أماكن مختلفة من محافظة بيت لحم       آخرونواعتقل عشرة   
وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت عددا من المواطنين من محافظة الخليل من بينهم احـد العـاملين فـي                

حيـث  ،   توغالت احتالليـة   وكذلك اعتقلت عددا من المواطنين من محافظة نابلس بعد        ،  األجهزة األمنية 
دارت اشتباكات بين شبان المقاومة الفلسطينية وجيش االحتالل في أنحاء متفرقة من المدينة والمخيمـات               
وسط حملة تفتيش واسعة النطاق طالت العشرات من المنازل بحجة البحث عن من تدعي أنهم مطلوبون                

  .ألجهزتها األمنية
  28/3/2007 48عرب

  
  امنعهبرغم قرار المحكمة  جراء انتخاباتال تدعو لسطينيينالفن ينقابة المعلم .67

اصدرت المحكمة العليا في فلسطين قرارا يقضي بمنع جمعية نقابة المعلمين من اجراء : قلقيلية
نقابة الالناطق باسم جمعية إال أن  .االنتخابات بناء على دعوة تقدم بها االتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين

واوضح انه لم يتم تبليغ أي احد بمثل هذه القرارات،  .قرارهكذا المحكمة العليا قد اصدرت   تكوناننفى 
 ، مما يعنيولم يصل جمعية نقابة المعلمين وال وزارة التربية وال وزارة الداخلية اي قرار من المحكمة

لقطاع الحكومي دعا بيان صادر عن معلمي افي هذا السياق و .ان االنتخابات ستجري في موعدها المحدد
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لما فيها من استخفاف للمعلم ،  كافة المعلمين والمعلمات لمقاطعة انتخابات جمعية نقابة المعلمين،في غزة
واوضح ان ما يسمي بنقابة المعلمين ما هي اال جمعية اهلية منحت ترخيصا من قبل وزارة  .الفلسطيني

واكد ان تعدد المرجعيات الخاصة بالمعلم  .ادر لهاالداخلية ووزارة التربية والتعليم ذلك وفقا للقانون الص
 ان تكون بعيدة كل البعد عن الحزبية يجبالفلسطيني هي بمثابة شرخ كبير للعملية التعليمية والتي 

 .والتعصبية
  27/3/2007وكالة معا 

  
   وتحسين مخرجاته الفلسطينيتوقيع مذكرة تفاهم لتطوير قطاع التعليم .68

عت وزارة التربية والتعليم العالي، برام اهللا، أمس، مذكرة تفاهم مـع منظمـة              وق:  حنان قرط  - رام اهللا 
 ألف دوالر، مقدمة من الصندوق العربي ومنظمة األوبك، بالتعاون مع برنامج            400وورلد لينكس، بقيمة    

هذا األمم المتحدة اإلنمائي، وذلك لتطوير قطاع التعليم وتحسين مخرجاته، وبناء القدرات المؤسساتية في              
  .المجال

  28/3/2007األيام الفلسطينية 
  

   على االدارة واتفاق على الهدففلسطينيينخالفات في نقابة الموظفين ال .69
 دعت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية وفروعها في المحافظات علـى لـسان              : نائل موسى  -رام اهللا   
وزارات والمؤسسات الحكومية في تأكيـد       الموظفين الى االمتناع عن التوجه الى أعمالهم في ال         ،رؤسائها

ـ  بكـسر الحـصار علـى         العربية  لمطالبة القمة  ،على قرارها تنفيذ اضراب شامل       الفلـسطيني،  شعبال
 الجديد المعين محمد حمدان بقصر       النقابة  رئيس  في حين دعا   .والحكومة بالوفاء بتعهداتها بشأن الرواتب    
  .االجراءات على اعتصام أمام وزارة المالية

  28/3/2007لحياة الجديدة ا
  

 عمل للخروج باستراتيجية شاملة توجه عمل االتحادتنقابة عمال فلسطين  .70
 على أهمية الخروج باستراتيجية ، خالل ورشة عمل، شدد األمين العام لنقابات عمال فلسطين:اريحا

ية التخطيط تناولت الورشة مفهوم عملقد و .شاملة توجه عمل االتحاد خالل األربع سنوات القادمة
 وأهدافه ته ورؤيتهاالستراتيجي والتحليل البيئي الداخلي لالتحاد بمختلف دوائره وتحديد رسال

قد ومن الجدير بالذكر أن مركز التضامن األمريكي  .االستراتيجية وتقييم االداء ونقاط القوة والضعف
  .شارك في أعمال الورشة

  28/3/2007وكالة معا 
  

  اتفاق مكةبمهور الفلسطيني متفائل من الج % 68.9: استطالع .71
أظهر استطالع للرأي نفذه مركز القدس لإلعالم واالتصال بعد تشكيل حكومة الوحدة، أن : رام اهللا

أكثرية ملحوظة من الجمهور الفلسطيني متفائلة بنجاح هذه الحكومة في معالجة المشاكل األساسية للشعب 
قالوا % 25.5مة في إنهاء حال الفلتان األمني، مقابل نجاح هذه الحكو% 68.9فقد توقع . الفلسطيني
ومن ناحية %. 29.1نجاحها في فك الحصار، األمر الذي لم يتوقعه % 63.9كما توقع . عكس ذلك

قالوا عكس % 32.9أن اتفاق مكة قادر على إنهاء األزمة الفلسطينية مقابل % 61.2أخرى، فقد اعتبر 
ن انتخبوا حماس في االنتخابات التشريعية، عن شعورهم بأن من الذي% 44عبر وفي سياق آخر . ذلك

أن مظاهر الفوضى % 60.8ورأى . حكومة هنية السابقة لم ترتفع في أدائها إلى مستوى توقعاتهم
. قالوا أن مظاهر الفوضى قلت%  11.1وضعف تطبيق القانون ازدادت في عهد تلك الحكومة، مقابل 
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يرون أن الحكومة السابقة ساعدت في دفع اإلصالحات إلى وفي موضوع اإلصالح، تساوى الذين 
 لم تقدم ولم تؤخر عملية اإلصالحات هاأن% 39.2 ى في حين رأ.ذلك مع الذين رأوا أنها عطلت ،األمام

بوجود واسطة أو محاباة بدرجة كبيرة أو % 52.9فقد شعر  إلى ذلك .التي كانت جارية في السلطة
شعروا بأنه لم يكن هناك % 39.8ة في ظل حكومة هنية السابقة، مقابل متوسطة في التعيينات الحكومي
 أن تبينحكومة السابقة، فقد الأما على مستوى تقييم أداء مجلس وزراء  .محاباة أو كانت بدرجة قليلة

بر تعأ وبالنسبة لتقييم أداء األجهزة األمنية، فقد .يرونه جيد% 25، مقابل ئا سيئهيرون أدا% 36.1
طبق التقييم السلبي أيضاً على أداء كما ان. ن أدائها جيدأقالوا % 17.4 أدائها سيئ مقابل أن% 47.9

رأوا % 23.1أداء هنية إيجاباً مقابل % 44.2في المقابل، فقد قيم و .جهاز الصحة والشؤون االجتماعية
 كان ئهاأن أدا% 33.7 فقد رأىحكومة، الوبرغم التقييم السلبي نسبياً ألداء  إال انه .أن أدائه كان سيئاً

أن % 35.8كذلك فقد رأى  .رأوا العكس% 28.5أفضل من أداء حكومة أبو عالء التي سبقتها، مقابل 
 ،نسبة الفساد قلت في عهد حكومة حماس السابقة مقارنة بنسبة الفساد في عهد حكومة فتح التي سبقتها

اعتبر ه، ففي حين رأي العام تجاهقسم الاند  أما المجلس التشريعي فق.رأوا العكس% 25.9مقابل 
لو جرت اليوم على صعيد االنتخابات، تبين أنه و. اأدائه جيد% 23 ، رأىأن أدائه سيئ% 34.1

لقائمة التغيير % 24.3من األصوات، مقابل % 31.6وترشحت نفس القوائم االنتخابية، لحصلت فتح على 
نسب قليلة، ولكن الملفت لالنتباه، أن نسبة كذلك فإن جميع القوائم األخرى سوف تتراجع ب. واإلصالح

  .قالوا أنهم لن يشاركوا% 29.2
إلى أنهم أشاروا % 67.8 أن االستطالع بيني، وبالنسبة لتفاؤل الجمهور حيال عملية السالم والمستقبل

متفائلون بشكل عام، وكذلك ارتفعت نسبة المتفائلين حيال الوصول إلى تسوية سلمية للصراع إلى 
وحول موقف الرأي العام من النشاطات الدبلوماسية  .2006في حزيران % 34.0مقارنة مع % 44.9

قالوا أن دورها % 11.5أن رايس تلعب دوراً سلبياً في المنطقة، مقابل % 82.4 اعتبر ،الدولية األخيرة
ي جهود زادت من درجة السوء لصورة الواليات المتحدة فهذه الإلى أن % 44.4كما أشار . إيجابي

أن جهود رايس لم تغير % 46.3رأوا أن هذه الصورة تحسنت، في حين اعتقد % 4.6المنطقة، مقابل 
دورها في رئاسة اإلتحاد % 34.6أما بالنسبة أللمانيا، فقد اعتبر  .من صورة أمريكا في المنطقة

وبخصوص  .ا متوسطهاعتبرو% 35.7 جيدا، في حين أن هاعتبرو % 11.9األوروبي سيئ، مقابل 
اعتبروا ألمانيا منحازة إلسرائيل أكثر، مقابل % 61.1 اإلسرائيلي، فإن –الموقف من الصراع الفلسطيني 

  .غير منحازة ألي من الطرفينها أن% 21.5قالوا إنها منحازة للفلسطينيين أكثر، في حين رأى % 4.3
  27/3/2007وكالة معا  

  
  بنك فلسطيني يسعى لدخول السوق االسرائيلية .72

 إن  ،قال المحامي االسرائيلي لبنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة الفلـسطيني         : جوناثان سول  - القدس
 .البنك بدأ مفاوضات مع بنوك اسرائيلية القامة عالقات تجارية وانه قدم طلبا القراره لدى بنك اسـرائيل                

. نشاء فرع في اسرائيل   م طلب ال  يقدتم ت نه عقب اتمام تلك الخطوات فسي     ، أ المدير العام للبنك  في حين قال    
 أن اقامة صالت اقتصادية أكبر بين اسرائيل والفلسطينيين قد يكون لها أثـر ايجـابي علـى                  مشيرا إلى 
  . على ذلك التعليق من جهتهارفضت متحدثة باسم بنك اسرائيل المركزي وقد .الصراع

  27/3/2007رويترز 
  

  استمرار الحصارغرفة تجارة جنين تحذر من مخاطر انهيار االقتصاد جراء  .73
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حذرت، أمس، الغرفة التجارية الصناعية والزراعية، وتجار محافظة جنين، مـن           :  محمد بالص  -جنين  
ووجهت رسالة   .مخاطر االنهيار االقتصادي الـمتواصل الذي يشهده االقتصاد الـمحلي في الـمحافظة         

األزمـة  هـذه   جـل إلنهـاء     مشتركة إلى مؤسسات حقوقية محلية ودولية، طالبت بالتدخل الفوري والعا         
 من أفقر الــمدن الفلـسطينية،        وقد تمت االشارة إلى أن هذا الوضع أدى ألن تصبح جنين           .االقتصادية

ومن ضمن الـمدن الـمنكوبة بسبب الـممارسات والسياسات التعسفية التي تمارسها سلطات االحـتالل             
  .اإلسرائيلي

  28/3/2007األيام الفلسطينية 
  

 ول للخدمات الصحية في االراضي الفلسطينية تفاقم مشكلة الوص .74
 ، ومنظمـة اليونيـسيف    ، وصندوق االمم المتحدة للسكان    ،اعربت منظمة الصحة العالمية   : القدس المحتلة 

 عن القلق العميق من التدهور السريع لقدرة الفلسطينيين على الوصـول للخـدمات الـصحية     ،األونرواو
  .ضراب المعلن للعاملين الصحيين الذين لم يحصلوا على رواتبهمالكافية وذلك بسبب االزمة المالية واال

  28/3/2007الدستور 
  

   يلتقي بان كي مون ويدعوه الى استغالل فرصة السالمعبداهللا الثاني .75
دعا العاهل االردني عبداهللا الثاني الى عدم إضاعة الوقت واستغالل الفرصة المتاحة : نبيل غيشان-عمان

 والشامل في المنطقة والمتمثلة بالمبادرة العربية للسالم التي تشكل إطارا مناسبا لتحقيق السالم العادل
وشدد عبداهللا الثاني، خالل .  اإلسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة-لحل الصراع الفلسطيني

تحدة في دفع استقباله في عمان امس االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون، على الدور المهم لألمم الم
مسيرة السالم في الشرق األوسط إلى امام وتوفير المظلة الدولية الالزمة للبناء على الجهود العربية 

وأشار إلى أهمية استمرار . والدولية المبذولة إلعادة الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي لطاولة المفاوضات
دولية ذات العالقة للدفع نحو إحياء عملية الزخم السياسي الجاري والتنسيق بين األطراف العربية وال

السالم تبعا لصيغة حل الدولتين وقرارت الشرعية الدولية، محذرا من أن البديل لذلك سيكون اتساع دائرة 
وطرح بان كي مون على . انعدام الثقة وما يتبعه من عنف وآثار سلبية على مستقبل شعوب المنطقة

 اسرائيلي برعاية الرباعية الدولية وهو االقتراح الذي قبلته -ربي العاهل االردني اقتراحه عقد لقاء ع
واشار االمين العام الى . اسرائيل وتحفظت عنه الدول العربية التي تربطه بحصول تقدم في عملية السالم

 انا:" أنه شاهد بعينه حجم التحديات والصعوبات التي تواجه العالقة بين الفلسطينيين واالسرائيليين، وقال
اعرف ان الفلسطينيين يعانون بشدة جراء الحد من حرية الحركة والحواجز وفي ذات الوقت اقدر 
المخاوف واالعتبارات االمنية االسرائيلية التي يجب ان تكون متوازنة مع معالجة المشاكل والصعوبات 

  ".االنسانية واالقتصادية التي يعيشيها الفلسطينيون
  28/3/2007الحياة 

  
  ن االسرائيلي في األردن يخترق البرلمانسفير الكيا .76

في سابقه هي األولى من نوعها، اخترق السفير اإلسرائيلي في األردن يعقوب روزين مجلس : عمان
وصدمت أوساط المجلسين . األمة، وتمكن من االلتقاء بعضو مجلس األعيان عقل بلتاجي، أمس األول

قباله السفير اإلسرائيلي في عقر دار مجلس األمة على من جرأة العين بلتاجي في است) األعيان والنواب(
وأحاط بلتاجي . نحو اعتبروه خرقاً فاضحاً لمواقف مجلس األمة الرافضة ألي عالقات تطبيعية مع الكيان

زيارة السفير إلى مكتبه في مجلس األعيان بالسرية التامة ما أخر كشفها إلى أمس الثالثاء بعد أن سربت 
علومات عن مشاهدتهم روزين بصحبة العين بلتاجي في مكتب األخير داخل دار مصادر برلمانية م
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وقال بلتاجي ان استقباله روزين ليس مسألة كارثية، وكونه مسؤول منظمة الشرق األوسط في . المجلس
المنظمة العالمية للسياحة وتم بحث قضايا تتعلق بقطاع السياحة في المنطقة، دون إعطاء المزيد من 

  .لالتفاصي
  28/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  العمل االسالمي يقرر المشاركة في االنتخابات البلدية .77

قرر حزب جبهة العمل االسالمي المشاركة في االنتخابات البلدية المزمع : رياض منصور-عمان
زب وقال االمين العام المساعد للحزب رحيل غرايبة ان المكتب التنفيذي للح. إجراؤها في تموز المقبل

قرر في اجتماع طارئ عقده، أمس، المشاركة في االنتخابات البلدية على الرغم من عيوب القانون المقر 
واشار الى ان هذا القرار جاء بناًء على . في هذا الشأن، والذي سنستمر في المطالبة بتعديله وتطويره

 والتي كانت قد تلقت تقارير ميدانية تنسيب اللجنة العليا المكلفة بدراسة المشاركة في االنتخابات البلدية،
كما اقر المكتب آليات المشاركة . تفصيلية حول فرص الحزب في المشاركة في مختلف مناطق األردن

  .وشروط ومواصفات المرشحين وكذلك الشروط الواجب توافرها في المرشح لرئاسة البلدية
  28/3/2007الدستور 

  
  لعودة لالجئينمناشدة للقمة العربية للتأكيد على حق ا .78

وصف بيان صادر عن اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لالجئين الفلسطينيين في االردن، : عمان
مخاطبا قمة الرياض، حق العودة بانه غير قابل للتصرف حسب القانون الدولي وميثاق حقوق اإلنسان 

وناشدت اللجنة في بيانها . نوال يسقط بمرور الزم) 194(وقرارات األمم المتحدة وخصوصا القرار رقم 
باسم لجان العودة في األردن القمة العربية بإعادة التأكيد على هذا الحق والسعي لتنفيذه ورفض التعامل 
مع أي ورقة أو مبادرة تروج إلسقاطه أو اإلغراء بالتوطين أو التعويض أو بالعودة الرمزية إلى أراضي 

  .دة الكاملالسلطة الفلسطينية فقط بديال عن حق العو
  28/3/2007الرأي األردنية 

  
  استطالع مركز بيروت لألبحاث حول الحوار الداخلي وفرص نجاحه .79

أجرى مركز بيروت لألبحاث والمعلومات استطالعاً للرأي حول ما جاء في المؤتمر الصحافي األخيـر               
ستمرار الحـوار    الشهر الجاري، والجهة المسؤولة عن عرقلة الحل، وجدوى ا         20للرئيس نبيه بري في     

كشفت نتائج  و مستطلَع،   800، وشمل عيِّنة من     2007 آذار 26 و 23نُفِّذ االستطالع بين  . ومواضيع أخرى 
من المسيحيين، اقتنع بمـضمون     % 58من السنة ونحو    % 33، منهم نحو    %59االستطالع أن أكثر من     

 بري مـع النائـب سـعد        كالم الرئيس بري، وأن أكثرية المستطلعين ترى أن مشروع الحل الذي ناقشه           
من السنَّة  % 30، منهم   %58فبلغت نسبة الراضين نحو     . الحريري، والذي تتبناه المعارضة، كان مرضياً     

وأقلية من المستطلعين رأت أن الرئيس بري لم يكشف شـيئاً جديـداً فـي               . من المسيحيين % 58ونحو  
 جنبالط وجعجع مـسؤولية عرقلـة       من المستطلعين المعارضين يحملون   % 41بينما  . مؤتمره الصحافي 

، بسبب  %20الحل، بالمقابل فإن أكثرية المستطلعين الموالين حملت حزب اهللا هذه المسؤولية بنسبة نحو              
والمفارقة أن أقلية من المستطلعين المؤيدين للمعارضة حملت النائـب          . تصدر الحزب واجهة المعارضة   

 قادة المعارضة أحالوا مسؤولية هـذه العرقلـة علـى           سعد الحريري مسؤولية عرقلة الحل، باعتبار أن      
شركائه في المواالة، فضالً عن وجود انطباع لدى جمهور المعارضة بعدم وجود مرجعية موحدة لقيـادة                

وقد أبدت غالبية كبيرة من المستطلعين تشاؤمها بإمكان التوصل إلى حّل لألزمة قبـل مـؤتمر                . المواالة
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، وأظهر االستطالع أن األكثرية الساحقة من المستطلعين من كـل           %74 القمة العربية في الرياض نحو    
مـن أبنـاء    % 71الطوائف تؤيد استمرار الحوارات في عين التينة بين بري والحريري، منهـا نحـو               

 .الطائفتين السنية والشيعية
  28/3/2007األخبار اللبنانية 

  
   فتح االسالمالجيش يخفف إجراءاته حول مخيم البارد ولقاءات لبنانية مع .80

خفف الجيش اللبناني من االجراءات والتدابير التي يتخذها منذ فترة علـى مـداخل              : عمر ابراهيم -المنية
من جهة ثانية، كشفت مصادر مطلعة عن وجود اتـصاالت          . مخيم نهر البارد، بعيد تفجيرات عين علق      

عالم، موضحة ان احد النواب السابقين      ولقاءات تجريها قيادات لبنانية مع قيادة فتح االسالم بعيداً عن اال          
عقد خالل األيام الماضية عدة لقاءات مع قيادة هذا التنظيم، بتكليف من شخصية سياسـية مقربـة مـن                   
مسؤول تيار سياسي بارز على الساحة اللبنانية، من دون ان تتضح أي معلومات عن ماهية هذه اللقاءات                 

تبطاً بتسوية ما، خصوصاً مع وجـود معلومـات عـن           والهدف من ورائها، مرجحة ان يكون البحث مر       
هذه المعلومات، لم تؤكدها او     . مغادرة قسم من عناصر فتح االسالم مخيم البارد باتجاه مخيم عين الحلوة           

القيادة العامة ابو عماد     -وأعرب مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين     . تنفها مصادر القوى الفلسطينية   
  . ى بالوصول الى حل يجنب المخيم تداعيات هذه القضيةرامز، عن أمل هذه القو

  28/3/2007السفير 
  

  األمم المتّحدة تنفي وجود طلب لبناني لمراقبة الحدود مع سوريا .81
نفت المتّحدثة باسم األمين العام لألمم المتّحدة ميشيل مونتاس، أمس، حدوث أي تنسيق بين القوات الدولية              

وأوضحت مونتاس أن مقاالت صـحافية       .للبنانية لمراقبة الحدود مع سوريا    العاملة في لبنان والحكومة ا    
عديدة تناولت نشاطات القوات الدولية في لبنان لم تعالج بدقّة طبيعة هذه النشاطات اال ان القوات الدولية                 

  . ، بضبط الحدود المذكورة، بطلب من الحكومة اللبنانية1701معنية، بحكم القرار 
  28/3/2007لبنانية األخبار ال

  
  العفو الدولية تدعو قمة الرياض إلى حل مسألة اإلفالت من العقاب في لبنان .82

وجهت منظمة العفو الدولية نداًء إلى المشاركين في القمة العربية في الرياض، دعتهم فيه إلـى تـشجيع                  
قرار في لبنان، وخاصـة     الحكومة اللبنانية على معالجة المسائل المثيرة للجدل التي تؤدي إلى عدم االست           

العمل لحل مسألة إفالت المتهمين بانتهاك حقوق اإلنسان من العقاب، ومن ضمنها ما جرى في الحـرب                 
 .، إضافة إلى البدء بإعادة هيكلة نظام العدالة الوطني1990 و1975الممتدة بين عامي 

  28/3/2007األخبار اللبنانية 
  

   آتية لحماية لبنانلن نساوم على الحكومة والمحكمة: الحريري .83
لنكن واقعيين، أمامنـا    :" أكد رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري أنه سيكمل الحوار، وقال           

فالمحكمـة  . مشكلتان، المحكمة والحكومة ونحن نشدد اننا لن نساوم ال على المحكمة وال على الحكومـة              
ما لحماية لبنان واللبنانيين من جرائم االغتيال والقتل        آتية في نهاية المطاف ليس بهدف االنتقام والثأر وإن        

  ".السياسي
  28/3/2007السفير 
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  القوى اللبنانية والفلسطينية تؤكد حق العودة .84

طالبت االحزاب والقوى الوطنية اللبنانية وتحالف القوى الفلسطينية، بعد اجتماعها فـي مقـر الحـزب                
التمسك بحق العودة وعدم الرضـوخ للـضغوط االميركيـة          السوري القومي االجتماعي، القمة العربية ب     

وأكد المجتمعون حرصهم على السلم االهلي واالستقرار في لبنان والمخيمات الفلسطينية فيه،            . الصهيونية
كما شددوا على ضـرورة مـنح الفلـسطينيين         . وتحييد االخوة الفلسطينيين عن االزمة اللبنانية الداخلية      

 حقوقهم االنسانية واالجتماعية والسياسية على قاعـدة تمـسكهم بحـق العـودة،           المقيمين قسرا في لبنان   
  . ورفض مشاريع التوطين والتهجير

  28/3/2007السفير 
  

  "يوم األرض"لقاء تضامني مع فلسطين في  .85
أقيم لقاء تضامني مع الشعب الفلسطيني وانتفاضته ومقاومته، في دار نقابة الصحافة، لمناسـبة الـذكرى                

ـ 31 وألقيت كلمات شددت على ان فلـسطين  . ، بدعوة من لجنة دعم المقاومة في فلسطين"م األرض يو" ل
وناشدت المؤتمرين في القمـة العربيـة       . أرضاً وشعباً ومقدسات هي جوهر الصراع العربي الصهيوني       

المنعقدة في الرياض وزعماء الدول العربية الخروج بمقررات تؤدي الى تحرير األرض وطرد الغـزاة               
  .لمحتلينا

  28/3/2007المستقبل 
  

  مجلس األمن يمدد سنة كاملة مهمة لجنة التحقيق بجريمة اغتيال الحريري .86
قرر مجلس األمن في اجتماع رسمي تمديد عمل اللجنـة الدوليـة المـستقلة              :  صالح عواد  -نيويورك  

وقـد  . دة سنة أخرى  المكلفة التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري لم           
اعتمد المجلس قرارا فنيا لتمديد والية البعثة باإلجماع بناء على طلب الحكومة اللبنانية وعلـى توصـية                 

  . القاضي البلجيكي سيرج براميتز في تقريره األخير الذي قدمه إلى مجلس األمن
  28/3/2007الشرق األوسط 

  
 لمبادرة في األمم المتحدةقرار بتسجيل امالحظات حول القرارات و: قمة الرياض .87

كشف مصدر دبلوماسي عربي انـه سـيتم        : طير  ماهرابو -الرياض من   28/3/2007 الدستور   نشرت
تشكيل وفد عربي يضم سبع دول في الحد االعلى وسيقوم هذا الوفد بزيارة رسمية الى االمـم المتحـدة                   

العتمادها رسميا، في حـين سـيقوم       لتسجيل المبادرة العربية للسالم بتفويض من جامعة الدول العربية،          
. ذات الوفد بزيارات تشمل الواليات المتحدة االمريكية، وعواصم الرباعية الدولية وعدة عواصم عربيـة             

ان هناك قرارا يتم التكتم عليه حاليا يتعلق بعقد مؤتمر مصغر للسالم يـضم عـدة دول                  وكشف المصدر 
بعد ان تكون حركة حمـاس وحكومـة الوحـدة          ،  ائيلعربية والواليات المتحدة وممثلين الوروبا واسر     

الفلسطينية قد اعلنت القبول بمبادرة السالم العربية وقرارات قمة الرياض، وان يتم فـي هـذا المـؤتمر                  
المصغر للسالم اعالن اعتماد خارطة الطريق والمبادرة العربية، واعالن بدء المفاوضات بين الجـانبين              

لمتوقع ان يتم خالل المؤتمر اعالن من جانب اسـرائيل يحمـل اعترافـا        الفلسطيني واالسرائيلي، ومن ا   
كامال بحق الفلسطينيين في اقامة دولة لهم واحترام خيار الشعب الفلسطيني في ايصال حركة حماس الى                
السلطة، في حين تعلن الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير االلتزام بحق اسرائيل بالبقاء واالعتراف بها              

 . وعدم تهديد وجودهاكدولة
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إن اللجنة المعنية    االمين العام للجامعة العربية عمرو موسى        قال 28/3/2007البيان اإلماراتية   وذكرت  
بمبادرة السالم العربية سيكون لها إطار دولي للتحرك في أكثر من مجال وتجاه أكثر من مجموعة ابتداء                 

نب وزراء الخارجية ولكن قد يشارك فيها سفراء        من األمم المتحدة وليس شرطا أن تكون الجهود من جا         
الدول األعضاء باللجنة أو مبعوثون خاصون، مشيرا إلى أن سوريا لم تعترض على مشروع المبـادرة                

وأكد على أن هذه اللجنة مخولة أو معنية بالتحـدث مـع            . وطلبت إضافة فقرة إليها وتمت الموافقة عليها      
واستبعد موسى إمكانية إجراء أي حوار       .مبادرة مع الدوائر الدولية   إسرائيل بل هي معنية بالتحدث عن ال      

بين الجامعة العربية وإسرائيل في الوقت الراهن قائال انه من غير الوارد مثل هذا الحوار الن الطـرف                  
  . اآلخر لم يقبل المبادرة وعندما يقبلون هذه المبادرة سيكون لكل حادث حديث

كشفت مصادر دبلوماسية عربية بالرياض عن أن هناك عـدة           28/3/2007 االتحاد االماراتية    واضافت
مالحظات أبداها عدد من الدول العربية حول مشاريع القرارات التي ستعرض علـى القـادة العـرب،                 
مطالبين بتعديل بعض الفقرات والصياغات فيها وخاصة تشدد سوريا في مشروع القرار الخاص بمبادرة              

 بنود المبادرة وثوابتها في القرار فيما يتعلق بحق العودة والالجئين والتوطين            السالم العربية على توضيح   
   .والقدس

  
  ال ترتيب الجتماع بين الرباعية العربية وإسرائيل :أبو الغيط .88

نفى وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط وجود ترتيبات لعقد اجتماع بين اللجنة الرباعيـة                :الرياض
دولية تشارك فيه اسرائيل والسلطة الفلسطينية، وقال ان هناك لجنة ستشكل بقرار من             العربية والرباعية ال  

القمة تضم مجموعات عمل صغيرة الجراء اتصاالت مع االطراف الدولية المختلفة لتفعيل فرص تحقيق              
ـ                  سة السالم في المنطقة في اطار تفعيل االدوار، مشيرا الى ان هذه اللجنة ستكون تحت رئاسة الدولة رئي

واوضح ابو الغيط ان اللجنة ستقوم باتصاالت مع االطراف كافـة اال ان ذلـك ال يعنـي                  . القمة العربية 
   .ليبالضرورة ان هذا الجهد يمثل اي نوع من انواع التطبيع مع اسرائ

  28/3/2007القبس الكويتية 
  

   أو الحرب العربيةةرإّما المباد: الفيصل للديلي تلغرافسعود  .89
خارجية السعودية سعود الفيصل، في مقابلة مع صحيفة        الوزير  قال  : ضاحي حسن  -ي بي بي س   - لندن

:  الصادرة صبيحة يوم األربعاء الذي يصادف افتتاح القمة العربية في الرياض           ،الديلي تلغراف البريطانية  
قدر، وأنهـم   إن رفضت إسرائيل المبادرة فهذا يعني أنّها ال تريد السالم وأنّها تعيد كّل شيء إلى أيادي ال                

وتـساءل  . سيضعون مستقبلهم ليس بين أيادي صنّاع السالم، بل بين أيادي أمراء الحرب           ) اإلسرائيليين(
لقد اعترفت أكبر دولة عربية، مصر، بإسرائيل، فماذا كانت النتيجة؟ لم يطرأ تغير ولو مقـدار                : الفيصل

  . ذرة واحدة في موقف إسرائيل من السالم
  28/3/2007بي بي سي 

  
  أجندة القمة العربية صنعت بواشنطنو.. "اسراطين"اصر على دولة : لقذافيا .90

 إن  ، عشية القمة العربية التي تبدأ األربعاء      ، في لقاء مطول مع الجزيرة     ،قال الزعيم الليبي معمر القذافي    
. م وال قوة   وإنه يرثي للقادة العرب ألنه ال حول له        ،أجندة اللقاء صنعتها الدوائر المعادية للعرب واإلسالم      

وقال القذافي إن ليبيا دعت إلى تجميد عضوية السعودية أو ليبيا بعد الذي حدث في قمة شرم الـشيخ إال                    
 لكنه وصف مـع ذلـك العالقـات مـع           .أن ذلك لم يحدث وتجاهل القادة العرب ما حدث في تلك القمة           

 ليذهبوا إلى فلـسطين حتـى ال        و جدد تأييده ترحيل الفلسطينيين من ليبيا ودول أخرى         .السعودية بالودية 
 قائال إنه كان سيدافع عـن اليهـود         ،"إسراطين" مذكرا بحله المتمثل في دولة ثنائية القومية باسم          ،يباعوا
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واعتبر القذافي أن دولة ثنائية القومية ستنقذ         . لوال تأسيس إسرائيل   ،كأقلية اضطهدها العالم كله إال العرب     
محيط عربي عدد سكانه ثالثمائة مليون نسمة يتضاعفون بينهم مليـون            في   ،اليهود المهددين باالنقراض  

وقـال القـذافي إن    .فلسطيني بإسرائيل التي لن تستطيع أن تكون دولة يهودية نقية الدم في هذا الجـوار    
 وذكّر بأن ليبيا    ،حركة المقاومة اإلسالمية حماس مقاطعة ألنها تريد تحرير فلسطين من النهر إلى البحر            

 وتحفظت عليها حين طرحت في قمة بيروت في         ط،د يوما المبادرة العربية للسالم في الشرق األوس       لم تؤي 
2002.  

   27/3/2007الجزيرة نت 
  

  لالجئين فلسطينيين من العراق بوادر الستقبال اليمن .91
 بشأن أوضـاع    ، صباح أمس الثالثاء   ، في اليمن ندوة تضامنية    "كنعان لفلسطين " نظمت جمعية    :أي.بي.يو
لالجئين الفلسطينيين في العراق ومعاناتهم، في خطوة وصفت من قبل مراقبين بأنها توطئـة السـتقبال                ا

حـشد مـن   و في الندوة، ابن شقيق الرئيس اليمني    ينشاركمن الم و. اليمن لهؤالء الالجئين على أراضيها    
 .أبناء الجالية الفلسطينية في اليمن

  28/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

 وتفعيل مبادرة السالم إلى رفع معاناة الفلسطينيين  يدعوملك البحرين .92
 على ضرورة اتخـاذ القمـة العربيـة         ، أمس ، شدد العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة        :اي.بي.يو

خطوات ملموسة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلـسطينية المـستقلة وعاصـمتها               
 لدى وصوله إلى الرياض أن العمل مكثف لحشد الدعم والتأييـد لمبـادرة               في بيان صحافي   كدوأ. القدس

   .2002السالم العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام 
  28/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  منظمات المجتمع المدني تطالب القمة بالحد من معاناة الشعبين العراقي والفلسطيني .93

 ، القادة والزعماء والرؤساء العرب بقمة الريـاض        ,  المجتمع المدني العربي   طالبت منظمات   : عماد حجاب 
 قضايا رئيـسية     4   بضرورة اتخاذ مواقف عربية حاسمة وواضحة تنتظرها الشعوب العربية تجاه           , اليوم
  والقـضية الفلـسطينية وتـأثير       ,  تتضمن القضية العراقية والعنف الطائفي وعدم االستقرار بهـا          , تشغلها

   . الحصار المفروض دوليا علي الحكومة الجديدة والنزاع المسلح بدارفور
   28/3/2007األهرام المصرية 

  
  :نص مذكرة المؤتمرات الثالثة الى القمة العربية .94

م  االسـالمي، والمـؤتمر العـا      -وجهت المؤتمرات الثالثة؛ المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي         
لالحزاب العربية، مذكرة الى الملوك والرؤساء العرب عشية انعقاد القمة العربية في الرياض، فيما يلـي                

  :نصها
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  اصحاب الجاللة والسيادة الملوك والرؤساء العرب
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد

 االسالمي، والمؤتمر العـام     –لمؤتمر القومي   المؤتمر القومي العربي، وا   : فان المؤتمرات الثالث  
لالحزاب العربية، التي تضم في صفوفها المئات من المنظمات والهيئات والشخصيات السياسية والثقافية             
والنقابية وفعاليات المجتمع المدني، اذ تسأل اهللا تعالى ان يكلل اعمال مؤتمركم بالسداد والنجاح والتوفيق،               
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اسبة للتقدم منكم بما هو آت، عسى ان يكون فيه اسهام خير في اعمال مؤتمركم ومـا                 فانها تغتنم هذه المن   
  .يواجهه من صعوبات وتحديات وضغوط

 اسـرائيلية شرسـة     –تعرضت بالدنا العربية خالل االربع سنوات الماضية الى هجمة امريكية           
" الشرق االوسط الجديـد   "استخدمت العدوان العسكري واالبتزاز السياسي واالقتصادي لفرض ما اسمته          

فقد شنت حرباً عدوانية علـى      ).  امريكياً –شرق دويالت الفسيفساء المتعادية والمهيمن عليها اسرائيلياً        (
العراق واحتلته ونجم ما نجم من تدمير وتقسيم واثارة للصراعات الطائفية واالثنيـة وضـحايا بمئـات                 

ارون في حرب على الشعب الفلسطيني مقتحمـة        واطلقت يد ش  . االلوف وتهجير خارج العراق بالماليين    
  .وضربت حصاراً على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، واغتالته بالسم) أ(منطقة 

، بهدف اشعال الفتنة الداخليـة واسـقاط        2006طوال عام   (وقد تواصل ذلك الى حصار التجويع       
وانية واسعة لمدة ثالث وثالثين     الحكومة الفلسطينية التي خرجت من صناديق االقتراع، ثم شنت حرباً عد          
وخلفت بالرغم مـن هزيمـة      . يوماً على لبنان والحقت ما ال يحصى من دمار في بنيته المدنية والتحتية            

وشجعت اثيوبيا علـى غـزو الـصومال واحتاللـه     . الجيش االسرائيلي في الميدان ازمة داخلية خطيرة 
زئة السودان من خالل التدخالت الخارجية في       وتعريضه للتقسيم والحرب االهلية، وراحت تعمل على تج       

شؤونه الداخلية واثارة الفتن الجهوية، هذا الى جانب ما مارسته من حمالت على الدول العربيـة تحـت                  
ادعاء المطالبة بالديمقراطية واالصالح والدفاع عن حقوق االنسان وكان الهدف الوحيد ابتزاز التنازالت             

  .لمصلحة الكيان الصهيوني
تجربة االربع سنوات الماضية اثبتت عدم قدرة امريكا والكيان الصهيوني من خالل العدوان             لكن  

العسكري واالحتالل على اخضاع شعوبنا او تصفية قوى المقاومة والممانعة التي فرضـت علـى تلـك                 
السياسات الفشل واالخفاقات مما دفع ادارة بوش وحكومة اولمرت الى مأزق خانق وادخالها في عزلـة                

  .داخلية وعالمية وعجز عقيم
ولكن على الرغم من فشل تلك السياسات والعدوانات والمغامرات، وعلى الرغم مما حدث مـن               
تغيير في ميزان القوى في غير مصلحة امريكا والكيان الصهيوني، وبدالً من ان ينعكس ذلـك ايجابيـاً                  

 لبنانيـاً،   – فلسطينياً، ولبنانيـاً     –ياً  على الوضع العربي بمجمله، نقل الصراع الى الداخل ليصبح فلسطين         
 سنياً، االمر الذي اخذ يتهدد      – ايرانياً، واالخطر شيعياً     – عربياً، وعربياً    – عراقياً، او عربياً     –وعراقياً  

الوضع العربي بمخاطر الفتن واالنقسامات التي لن تنجو منها دولة اذا لم يسارع الجميع، قوى المقاومـة                 
ع االهلي وانظمة عربية، لوقف هذا التدهور وتحويل ما حققته المقاومات والممانعـات             والممانعة والمجتم 

  .في فلسطين ولبنان والعراق من انتصارات الى وضع عربي جديد قوي ومتماسك وممتلك لزمام المبادرة
وهذا ما نتطلع من مؤتمر قمة الرياض ان يسير في اتجاهه، وقد شجعنا على ذلك تلك الخطوات                 

 –مثل لقاء مكة والحـوار اللبنـاني        ) البلد المضيف للمؤتمر  (ادرت اليها المملكة العربية السعودية      التي ب 
اللبناني، ورأب الصدع العربي السيما بين السعودية وسوريا، تمهيداً لنجاح مؤتمر القمة فـي الريـاض                

ومنع تكرار التدخالت   والذي يجب ان يكون تاريخياً ومشهوداً لوضع حد للتدهور، وللوقوف على القدمين             
الخارجية االمريكية، والسيما ما يعد من عدوان على ايران يشكل خطراً كبيراً على منطقة الخليج وليس                

  .فيه مصلحة الحد اال للكيان الصهيوني
ومن هنا فان مؤتمراتنا الثالثة وكل القوى المقاومة والممانعة وشعوبنا كافة تتطلع الـى مـؤتمر                

ين ان يأخذ بعين االعتبار ضرورة دعم المقاومات المشروعة ضد االحتالل في فلسطين             القمة العربية، آمل  
  .ولبنان والعراق

  : فلسطينياً– 1
دعم حكومة الوحدة الفلسطينية وكسر الحصار الجائر عن الشعب الفلسطيني من خـالل احـالل               

 االمريكية التـي وضـع      –ة  المساعدات العربية واالسالمية الرسمية والشعبية مكان المساعدات االوروبي       
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قرارها بيد الحكومة االسرائيلية، واستخدمت طوال عام لتجويع الشعب الفلـسطيني وابتـزازه واسـقاط               
  .حكومته وضرب مساره التحرري ووحدته الداخلية ومقاومته وممانعته

وينبغي للقضية الفلسطينية ان تعود قضية عربية واسالمية وليس فلسطينية فقط، الن فـي ذلـك                
انقاذاً لها، ونصرة للوضع العربي كله، ونلفت االنتباه الى ضرورة دعم مشروع فلسطيني نـضالي لهـد                 

وال حاجة الى التنبيه الى     . الجدار ودحر االحتالل وتفكيك المستوطنات واستنقاذ القدس والمسجد االقصى        
ـ            ي الرسـمي وعـدم     ضرورة ابقاء السقف الفلسطيني بالنسبة للموقف السياسي اعلى من الموقف العرب

الضغط عليه لتقديم التنازالت المجانية، وفي هذا مصلحة للموقف كله عربياً واسالمياً ان احسنا امعـان                
  .النظر في هذا االمر

  : لبنانيا– 2
 اللبناني ودعمها ومؤازرتها لكي تكلـل       –تدعو الى انجاح مساعي السعودية في الحوار اللبناني         

  .ل وعدم السماح الي كان ان يثبط هذا الحوار الي سبب كانبالنجاح في ما اطلقته من تفاؤ
حرام على هذا اللبنان الذي حقق اكبر مأثرة في التاريخ العربي الحديث حـين انـزل هزيمـة                  
عسكرية بالجيش الصهيوني، ان تمزقه الخالفات الداخلية ويدفع الى شفا هاوية الحرب االهليـة، فـوأد                

وقـد اثبتـت المبـادرة      . ان واجب عربي بقدر ما هو مسؤولية لبنانية       الفتنة واعادة وحدة الصف في لبن     
الديبلوماسية العربية ايجابيتها وفاعليتها، واستفادتها من صمود المقاومة والشعب في لبنان، على قـدرتها              

 االمريكي في مجلس االمن، فيما اثبتت االستقالة العربية وتـرك           -على تعديل مشروع القرار الفرنسي      
للتدخالت الخارجية خطورتها على تدهور االوضاع الداخلية، بما في ذلك التشجيع على العـدوان              القرار  

  .والفتن الداخلية
  : عراقياً– 3

الوقوف الى جانب المطالبة بالرحيل الفوري لالحتالل والى التأكيد على وحدة العـراق وهويتـه               
ة واالثنية، فهذا العراق العظيم الـذي شـن         العربية واالسالمية ومنع تدهوره الى الفتن والحروب الطائفي       

 البريطاني وجعلته مستحيال، ال يجوز ان يحرفها احـد          –مقاومة مسلحة هزت اركان االحتالل االمريكي       
الى حرب طائفية او مذهبية او اثنية، فالى جانب تكريس وحدة العراق وهويته العربية واالسالمية يجـب      

ية المتساوية واالحتكام الى صناديق االقتراع بين احزاب تمثل الشعب          ان يجري التوافق على مبدأ المواطن     
  .كله وليس على اساس طائفي فيدرالي تمييزي وتقسيمي

  : سودانياً – 4
يجب ان تقف القمة العربية ضد التدخالت الخارجية التي تستهدف تقـسيم الـسودان وثرواتـه                

لعربية هو الطريق للمحافظة علـى وحـدة الـسودان         والهيمنة عليه، فالدور العربي بقيادة جامعة الدول ا       
  .وانقاذه من شر ما يدبر ضده

  :  صومالياً– 5
ندعو القمة العربية للوقوف ضد االحتالل االثيوبي، والدعوة الفورية لرحيلـه مـع تفعيـل دور                

  .عربي نشط الجراء مصالحة داخلية واستعادة الصومال لوحدته وعافيته
  :مكونات االمة الوحدة الداخلية بين – 6

ان الوحدة بين مختلف المكونات الداخلية من دينية ومذهبية وقومية وجهوية وقبلية، وفي المقدمة              
في هذه المرحلة وأد ما يثار من صراع طائفي او مذهبي مدمر بين سنة وشيعة يشكل اساساً لكل موقف                   

  .ى االمةصحيح وضرورة تعبر عن المصلحة العليا لكل قطر ودولة وشعب وعلى مستو
ان تعدد المكونات داخل مجتمعاتنا وامتنا يجب ان يكون سببا الثرائهـا ونـضارتها ونهـضتها                
وتعزيز وحدتها فال يسمح باثارة النعرات والعصبيات البغيضة بين كل المكونات وتحويلها الى عوامـل               

فية لالسالم والمسيحية،   تنازع يذهب بريحنا وال يفيد غير اعدائنا، ناهيك عن مخالفة تلك العصبيات الطائ            
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وللعروبة وللوطنية القطرية، وللمذاهب ولمبادئ الديمقراطية والمساواة والمواطنة والعدالـة االجتماعيـة            
  .ولالمن القومي العربي والقطري كما االسالمي والعالم الثالثي

  : عربياً– عربياً - 7
تها، تدعو الى مصالحة االنظمة مـع       ان مؤتمراتنا الثالثة وانطالقاً من مواثيقها وقرارات مؤتمرا       

شعوبها والى وحدة الصف العربي عبر التضامن السياسي والتكامل االقتصادي وتطوير وسـائل العمـل               
المشترك وتعزيز دور الجامعة العربية، وفي المقدمة تحقيق االمن القومي العربي الذي هو شرط تحقيق               

  .االمن القومي لكل قطر من االقطار العربية
   اسالمياً وعالمياً–عربياً  – 8

واخيراً تدعو مؤتمراتنا القمة العربية لتوطيد العالقات العربية مع الدول االسالمية السـيما دول              
الجوار الحضاري كتركيا وايران، وتعزيز منظمة المؤتمر االسالمي والـدعوة الـى رحيـل االحـتالل          

 االسرائيلي على ايران مع تثبيت حقها، كمـا  – االطلسي عن افغانستان والحيلولة دون العدوان االمريكي      
حق كل دولنا العربية واالسالمية، في امتالك القدرة على التخصيب النووي لالغراض السلمية، والسعي              
لفتح حوار صادق وجريء مع القيادة االيرانية لمعالجة قضايا خالفية يجري استغاللها من قبـل اعـداء                 

  .العرب وااليرانيين معاً
مؤتمراتنا القمة العربية الى الوقوف الى جانب بلدان العالم الثالث في كفاحها ضد مطامع              وتدعو  

العولمة التي جعلت طريقها باتجاه واحد في مصلحة الدول الغنية وفي النضال من اجـل اقامـة نظـام                   
  .اقتصادي عالمي اكثر انصافا وعدالة لكل الشعوب 

   السفيانياالمين العام للمؤتمر القومي العربي خالد
    منير شفيق  االسالمي–للمؤتمر القومي  المنسق العام
  عبد العزيز السيد للمؤتمر العام لالحزاب العربية االمين العام
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  رايس تدعو العرب إلى االنفتاح نحو اسرائيل .95
لبـات رئـيس    استجابت وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايـس، أمـس، لط         : غزة-القدس المحتلة 

الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت تأجيل بحث إقامة الدولة الفلسطينية وقضايا الحل الدائم، فيما حملـت               
واكتفـت رايـس التـي       .الحكومة الفلسطينية مسؤولية الحصار، الذي تفرضه إسرائيل والمجتمع الدولي        

ئيلي، أمس، في القـدس المحتلـة،       اختتمت جولتها المكوكية في المنطقة بلقاء مع رئيس الوزراء اإلسرا         
بدعوة العرب عشية قمتهم إلى انفتاح حيال إسرائيل، ومد اليد إليها وطمأنتها، معلنة عن لقاءات مرة كل                 
أسبوعين بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء اإلسرائيلي، واعتبرت أن حكومة الوحـدة الفلـسطينية              

تدخل أمريكا المباشر في المفاوضـات، وبأصـوات   عقّدت األمور، ومع ذلك اصطدمت برفض أولمرت       
ورفـضت  . إسرائيلية تطالب واشنطن بعدم التضحية بإسرائيل من أجل تحسين العالقات مع الـسعودية            

رايس التنبؤ متى ستقوم الدولة الفلسطينية، كما طالبت بإطالق سراح الجندي اإلسرائيلي األسير في قطاع               
  .  ألف أسير فلسطيني في السجون الصهيونية11 إلى غزة جلعاد شاليت، في حين لم تتطرق

  28/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  نقاشات امريكية اسرائيلية برسم قمة الرياض .96
أكدت مصادر مطلعة قريبة من دائرة صنع القرار في واشنطن وتل ابيب ان نقاشات حادة تجـري منـذ                   

ديدة في المنطقة، وأن هذه النقاشات قامت بهـا         اشهر بين اسرائيل والواليات المتحدة، حول الترتيبات الج       
وقالت المصادر أن القيادات العليا في      . طواقم متخصصة وسرية تم تشكيلها في اعقاب الحرب على لبنان         
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واشنطن وتل ابيب السياسية والعسكرية أبدت قلقها من نتائج هذه النقاشات التي استندت اليها واشنطن في                
وقالت المصادر ان   .  في المنطقة وفي مقدمتها جولة الوزيرة االمريكية رايس        تحركاتها السياسية االخيرة  

الحرب االخيرة على لبنان والنتائج التي ترتبت عليها شكلت نقطة تحول في الرؤية االستراتيجية ألمريكا               
 يمكن  في المنطقة، وأخطر هذه النتائج ان اسرائيل التي راهنت عليها الواليات المتحدة لعشرات السنين ال              

فـي  " الـشجاعة "االعتماد عليها في الوقت الحاضر، وأن هناك عجزا في القيادة السياسية والعـسكرية              
وذكرت المصادر ان ما تسعى اليه الواليات المتحدة اآلن هو       . اسرائيل التي لم تعد كما كانت في الماضي       

رار بقاء اسرائيل عبـر     ضمان االستقرار العسكري والسياسي في منطقة الشرق االوسط، وضمان استم         
الحلول السياسية واالبتعاد عما اسمته المصادر بالمغامرات العسكرية، وهذه الرؤية التي توصلت اليهـا              

في الشرق االوسـط    " الدول العربية المعتدلة  "االدارة االمريكية، حجر االساس فيها دعم المحور المعتدل         
ا بالنسبة للمشكلة الفلسطينية، فان واشنطن تسعى القامة        ام. والدفع باتجاه اقامة تطبيع جماعي مع اسرائيل      

دولة فلسطينية مؤقتة يتم التفاوض بعد االعالن عنها حول القضايا االساسية كالقدس والالجئين والحدود،              
وعدم بحث هذه القضايا في هذه المرحلة، ألن االدارة االمريكية حريصة على ضـمان عـدم اهتـزاز                  

ية في اسرائيل، وعدم التسبب في ازمات قد تؤدي الى صعود جماعات متطرفـة              الساحة السياسية والحزب  
وأكدت المصادر أن النشاط الدبلوماسي     . الى الحكم في تل ابيب، على االقل حتى نهاية والية بوش الثانية           

الحالي والقادم في منطقة الشرق االوسط واالتصاالت التي تديرها واشنطن بشكل مباشر مـع اطـراف                
ومع اسرائيل، ومحاولة عقد لقاءات فلسطينية اسرائيلية هدفها توفير االجواء المناسبة والمالئمـة             عربية  

  .للدول العربية الراغبة في عقد اتفاقيات سالم دائمة مع اسرائيل
   27/3/2007المنار الفلسطينية 

  
   مليون دوالر لدعم قوات عباس59واشنطن تقدم  .97

 مليون دوالر لتعزيز الحرس الرئاسي التابع للرئيس        59لمتحدة تقديم   تعتزم الواليات ا  : ادم انتوس -القدس
 .الفلسطيني محمود عباس ودعم مستشاره الجديد لالمن القومي والخصم القديم لحمـاس محمـد دحـالن       

 مليون دوالر أخرى للمساعدة فـي تمويـل أي          20 أنه سيتم تخصيص     ،وكشفت وثائق حكومية أمريكية   
مستقبل وتحسين البنية التحتية لمعبر المنطار التجـاري بـين غـزة واسـرائيل         انتخابات فلسطينية في ال   

   .ومشروعات أخرى غير أمنية
 27/3/2007رويترز 

  
  بان كي مون َيحِمل رسالة من اولمرت إلى القمة العربية .98

أن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون سيحمل رسالة من رئيس            " يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة   
زراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت إلى العاهل السعودي عبد اهللا خالل مشاركته في القمة العربيـة فـي                 الو

الرياض، مفادها أنه سينظر بإيجابية للقاء قمة بين إسرائيل من جهة والسعودية والدول العربية المعتدلـة                
السعودي أن أولمرت يعتقد    وبحسب الصحيفة سيبلغ بان العاهل      . من جهة أخرى برعاية الرباعية الدولية     

وقالت يـديعوت إن    . أن المبادرة العربية جيدة ويمكن أن تشكل أساساً للحوار، باستثناء بعض التحفظات           
بان سيوضح لعبد اهللا وللزعماء العرب بأن أولمرت غاضب من عدم تحرير الجنود اإلسرائيليين األسرى               

 دراماتيكي في هذا الموضوع، فسيجد صعوبة في        حتى اآلن، وإنه أوضح له بأنه إذا لم يكن هناك تطور          
  .إقناع الجمهور في اسرائيل بوجود مجال لمبادرات سلمية

  28/3/2007األخبار اللبنانية 
  

  اجتماع دولي في روما يرحب بحكومة الوحدة الفلسطينية ويطالب بدعمها .99
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م بتشكيل حكومة الوحدة    أعرب مشاركون في اجتماع دولي متعلق بالقضية الفلسطينية، عن ترحيبه         : روما
الوطنية الفلسطينية، وأبدوا أملهم في أن يؤدي هذا التطور إلى قيام المجتمع الدولي باستئناف المساعدات               

، "االجتماع الدولي لدعم عمليـة الـسالم      "ولفت المشاركون في    . االقتصادية واإلنسانية للجانب الفلسطيني   
أصبحت هي المثال على الهـوة      "نزاع حول القضية الفلسطينية     المنعقد في روما، االنتباه إلى أن عقود ال       

انعدام أي تقـدم علـى   "واعتبر هؤالء أن . ، وفق تقديرهم "التي تفصل بين الغرب والمجتمعات اإلسالمية     
مسار عملية التسوية السياسية قد زاد من مشاعر اإلحباط وانعدام الثقة، مما يشعل التطرف على المستوى                

مبني على تفـسيرات    "، معربين عن شعورهم بأن عدم التقدم في تلك العملية           "مي والعالمي المحلي واإلقلي 
وقـال رئـيس    ". مشوهة عن الدوافع الدينية بهدف تحويل المشكلة من سياسية إلى مشكلة ثقافية ودينيـة             

 وعادالً فلـن    اللجنة، بول بادجي، في كلمته الختامية، إنه طالما لم يتم حل القضية الفلسطينية حالً شامالً              
 . يكون هناك سالم، حسب تأكيده

  27/3/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  سوالنا يعرب عن دعمه مبادرة السالم العربية .100
وصل الممثل االعلى للسياسة الخارجية لالتحاد االوروبي خافيير سـوالنا، اليـوم            : ب. ف.  أ -الرياض

في الوقت الراهن   " الفرصة المتاحة "على االستفادة من    االربعاء، الى الرياض لدعم القادة العرب وحضهم        
واعرب سوالنا عن امله في االسراع في عقد اجتمـاع للجنـة            . الحياء عملية السالم في الشرق االوسط     

نتوقع "وقال سوالنا للصحافيين خالل رحلته الى الرياض        . الرباعية لدفع عملية السالم في الشرق االوسط      
ل للجنة الرباعية في المنطقة ونأمل اذا كان ممكنا عقد اجتماع آخر تنـضم اليـه                ان يعقد االجتماع المقب   
وذكرت مصادر اوروبية ان المشاريع االساسية تنص على عقد اجتماع للجنـة            ". اللجنة الرباعية العربية  

ووصف سوالنا التطورات االخيرة     ).مصر(ابريل في شرم الشيخ     /الرباعية في النصف الثاني من نيسان     
يتعـين  " فرصة متاحـة  "تفاق مكة بين حركتي فتح وحماس واستئناف مفاوضات السالم في لبنان بأنها             كا

  .اغتنامها
  28/3/2007موقع ايالف 

  
  روسيا تُؤكِّد ضرورة القيام بخطوة جدّية الستئناف عملية السالم .101

السـتئناف عمليـة     اليوم، ضرورة القيام بخطوة جدية وجديدة        ،أكّدت وزارة الخارجية الروسية   : موسكو
وشدد التقرير السنوي للخارجية     .السالم في المنطقة على جميع المسارات الفلسطيني والسوري واللبناني        

 الذي نُِشر في موسكو اليوم، على إمكانية إيجاد حلٍّ عادٍل وشامٍل ومتين للصراع في المنطقـة                 ،الروسية
، مؤكّـداً أن    2002بادرة السالم العربية للعـام      انطالقاً من قرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة وم        

وأوصى  .المشكلة الرئيسية التي تواجه المنطقة تتمثل بعدم التوصل إلى حلٍّ للصراع العربي اإلسرائيلي            
التقرير بمواصلة بذل الجهود الستئناف المفاوضات على جميع مسارات عملية السالم في المنطقة وعقـد               

  .لشرق األوسط وتحويل المنطقة إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشاملمؤتمر إقليمي دولي حول ا
     27/3/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  فرنسا تُؤكِّد أهمّية قّمة الرياض وضرورة إيجاد حل لقضية الالجئين الفلسطينيين .102

 غـداً، فـي العاصـمة الـسعودية          اليوم، أهمية القمة العربية التي تبدأ أعمالها       ،أكَّدت فرنسا : 27باريس
الرياض، مشدِّدةً في الوقت نفسه على ضرورة إيجاد حل لقضية الالجئـين الفلـسطينيين مـن خـالل                  

وشدد جان باتيست ماتيي المتحدِّث باسم الخارجية الفرنسية في تصريٍح صحفي على أهمية              .المفاوضات
 الـذي تـم     ،ية الفلسطينية بناًء على اتفاق مكَّة المكرمـة       القمة التي تأتي بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطن       
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السيما بعد التطورات األخيـرة     " هذه القمة تأتي في وقت حساس     "إن  : وقال .التوصل إليه الشهر الماضي   
التي شهدها الوضع الفلسطيني خصوصاً التوصل إلى اتفاق مكَّة بين الفصائل الفلسطينية وتشكيل حكومة              

وأشار ماتيي إلى أن بالده تأمل بتحقيق القمة تقدماً في مختلف قضايا ومشاكل              .لوحدة الوطنية الفلسطينية  ا
وعلـى   .المنطقة ومنها الوضع في لبنان والعراق والمأساة اإلنسانية في إقليم دارفور غربـي الـسودان              

 المبادرات التي ُأطلقت، مـضيفاً      صعيد عملية السالم في المنطقة أشار المتحدِّث الفرنسي إلى سلسلة من          
أن زيارة وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس إلى المنطقة ساهمت في اتفاق الـرئيس محمـود                

وعلى صعيد الحكومة    .عباس و رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت على عقد لقاءات دورية بينهما           
د تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وجهت دعوة إلى         إن بالده وبع  : الفلسطينية الجديدة، قال ماتيي   

وأكّـد   .الدكتور زياد أبو عمرو وزير الخارجية المستقل لزيارتها في الثاني من شـهر إبريـل المقبـل                
عودة البحـث   " معتبراً أن    2002المتحدِّث الفرنسي أن بالده تدعم مبادرة السالم العربية التي أطلقت عام            

  ".دبها أمر جي
    27/3/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  مجلس حقوق اإلنسان ينتقد إسرائيل .103

انتقد مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، أمس، السلطات اإلسرائيلية إلعاقتهـا إرسـال              : ب.ف.أ
ـ    . لجان تحقيق كان المجلس شكلها للتحقق من الوضع في األراضي الفلسطينية           رار وأشار المجلس في ق

اتخذه بإجماع أعضائه مع األسف فإن إسرائيل، القوة المحتلة، منعت إرسال لجان تحقيق عاجلـة تقـرر                 
وأشـار  . إرسالها خالل جلستين طارئتين للمجلس خصصتا لبحث الوضع فـي األراضـي الفلـسطينية             
 أراضـيها  مسؤولون في األمم المتحدة في جنيف إلى أن إسرائيل ترفض باستمرار السماح بأن تدخل إلى        

أو إلى األراضي الفلسطينية لجان تشكلت عقب إدانة أصدرتها لجنة حقوق اإلنسان ثم المجلس الذي حـل        
  .2006حزيران / محلها في يونيو

  28/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  مسؤول ُأَممي ُيعِرب عن التفاؤل بإمكانية دفع عملية السالم  .104
ق الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، أن الظـروف          رأى السيد ألفارو دي سوت، المنسِّ     : نيويورك

وقال دي سوتو في حواٍر مع إذاعـة األمـم     . الحالية تدعو للتفاؤل بإمكانية دفع عملية السالم في المنطقة        
إن الفترة األخيرة شهدت تطورات إيجابية منها إعـادة تفعيـل دور اللجنـة الرباعيـة                :" المتحدة، الليلة 
واعتبر السيد  ". 2002كل إيجابي داخل إسرائيل عن المبادرة العربية للسالم التي ُأعلنت عام            والحديث بش 

مـن  :" دي سوتو، أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية خطوة مهمة في الطريق الصحيح، وقال             
لـى دور الـرئيس     األشياء الواضحة للغاية بالنسبة لي في البرنامج السياسي للحكومة هو إعادة التأكيد ع            

 بأنّها الممثّل الـشرعي الوحيـد       1993محمود عباس كرئيس لمنظمة التحرير، التي أقرت إسرائيل عام          
األمر الذي يعني إقرار الحكومة الفلسطينية بأن السيد عباس مخـول بـشكل كامـل               ". للشعب الفلسطيني 

وأشاد السيد دي سوتو بالجهود     . الدوليةللتفاوض نيابةً عن الشعب الفلسطيني وهو ما يتوافق مع المطالب           
التي تبذلها وزيرة الخارجية األميركية للجمع بين القيادتين الفلسطينية واإلسرائيلية لمحاولة التوصل إلـى              

إن أمام الطرفين طريقـاً طـويالً لتطبيـق         : وقال. نوع من التفاهم المشترك حول قضايا الوضع النهائي       
  .ا خطة خارطة الطريقااللتزامات التي تنص عليه

   28/3/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
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  مجلس الشيوخ االمريكي يؤيد موعدا لسحب القوات من العراق .105
 موعدا مستهدفا لسحب القوات القتاليـة       2008 مارس   نهايةأيد مجلس الشيوخ االمريكي تحديد      : واشنطن

ومن المتوقـع    .مواجهة مع بوش بخصوص الحرب    االمريكية من العراق مقتربا بالكونجرس خطوة نحو        
  .اجراء تصويت نهائي على مشروع القانون في وقت الحق هذا االسبوع

  27/3/2007رويترز 
  

 في انتظار قمة عربية .106
 ي إبراهيم حمام.د

 كانت وبحسب معديها الحد األدنى المقبول من قبل النظام          28/03/2002المبادرة العربية التي أعلنت في      
ي العربي الرسمي، وكانت أقصى ما يمكن أن يقدم في سبيل السالم الموهوم وبـشكل جمـاعي،                 السياس

وحوت في بنودها تنازالت فاقت ما كان يحلم به السادات، وإغراءات كفيلة بأن يسيل لها لعاب االحتالل                 
لمحتل بـل كـان     لو كان سياسيوه حقاً يريديون السالم، لكن حتى تلك المبادرة لم تفلح في تغيير مواقف ا               

" الدرع الواقي " ساعة بإطالق شارون لحملته اإلجرامية الشهيرة        24الرد عليها قوياً حاسماً وبعد أقل من        
لينسف كل ما جاءت به أوسلو ويصدر شهادة وفاة لعملية سلمية وهمية فرطت في الحقـوق وأضـاعت                  

  .الثوابت
 وال يوجد على جدول أعمالها تقريباً إال إعادة         اليوم تغيرت النظرة من جديد، وها هي القمة العربية تعقد         

، في ظل زيارات ولقاءات وضغوطات تمارس من األطراف الدوليـة لتعـديلها            2002إحياء مبادرة عام    
لتسقط أهم أركان القضية الفلسطينية، أال وهو الركن البشري المتمثل بحق العودة المقدس وغير القابـل                

الفلسطيني، ورغم أن بنود المبادرة أصالً تسقط هذا الحق في بنودها           للتصرف للماليين من ابناء الشعب      
  .، إال أن المطلوب بات إسقاطه رسمياً وعملياً بعدم التحدث عنه حتى ولو بالتلميح4ب و-2

النظام الرسمي العربي وكما هي العادة أبقى الباب مفتوحاً لكل االحتماالت، ورغـم محـاوالت النفـي                 
المبادرة، إال أن التسريبات من كواليس االجتماعات، واألنباء التـي تتحـدث عـن              المتكرر لفكرة تعديل    

عملية تطبيع قادمة، والتصريحات التي تذهب ألكثر من ذلك من خالل وعـود حالمـة بـشرق أوسـط                   
، وبمغريات جديدة وتنازالت أجد، مقابـل       "السالم"مزدهر، جعلت األمر وكأنه هرولة عربية حثيثة نحو         

  .ي مواقف االحتاللتعنت كامل ف
الموقف الفلسطيني هو األسوأ دون منازع، محمود عباس وبحسب لقاء مع صحيفة يديعوت أحرونـوت               

 يريد أن يرفرف علم االحتالل علـى        23/03/2007من خالل مراسليها ناحوم برنيع وروني شاكيد يوم         
ذلك من خاللها، ويزيـد أنـه        عاصمة إسالمية، بل يتبرع بتوجيه االحتالل للكيفية التي يمكن تحقيق            57

نمر حماد ليقـدم خدماتـه المجانيـة        (..) العنوان لتحقيق ذلك، ليخرج بعدها مستشاره السياسي الخاص         
  !لإلحتالل داعياً للتنسيق األمني للقضاء على المقاومة

ـ            ق، العرب بقدهم وقديدهم متمسكون بالمبادرة ومستعدون لمناقشتها وتعديلها، ومتمسكون بخارطة الطري
وبكل ما قد يجلب لهم الرضى السامي المفقود، يستجدون السالم المزعوم، ويسترضون اإلحتالل صـباح        
مساء، وكأن العرب هم من يريد االعتراف بكيانهم، أو التغاضي عن إحتاللهم ألراضي الغير، وهم بذلك                

ع، واالرتماء المجـاني    يغفلون حقيقة واضحة أن التنازل يجر التنازل، واالستجداء يليه الخضوع والخنو          
في أحضان تسوية لم تتحدد معالمها بعد يؤدي لضياع كل شيء، وهو ما عبرت عنه المواقف المتتاليـة                  

  .لمسؤولي اإلحتالل واإلدارة األمريكية
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االستجداء العربي يقابله تعنت واستعالء إحتاللي مدعوم برباعية دولية فقدت البوصلة، فبات همها معاقبة              
  :ن المحتل الجالد، ولنقرأ سوياً بعضاً من المواقف المقابلة للموقف العربي الضعيفالضحية وتمكي

كونداليزا رايس تعلن اليوم في مؤتمر صحفي بان اتفاق مكة و تشكيل حكومة الوحدة الوطنيـة                 •
   !عقد الطريق نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعطل عملية السالم في الشرق األوسط

بين اإلسـرائيليين   " الوضع النهائي "ن الوقت لم يحن بعد إلجراء مفاوضات حول         تضيف رايس أ   •
   .والفلسطينيين

تعلن رايس أن على الدول العربية أن تقوم بانفتاح حيال إسرائيل لتظهر لها أنها قبلت بمكانها في                  •
الشرق األوسط مما يعني نسف المبادرة العربية من أساسـها، وتبـشر ببدايـة تنـسيق أمنـي                  

    إسرائيلي جديد-لسطينيف
مقابل ذلك ال تطلب من االحتالل تقديم أي شيء على اإلطالق لكنها تتبنى وجهة نظره بالكامـل                  •

   .وبشكل مطلق
: : المحلل السياسي ايهود يعاري كشف جزء هاماً من األسلوب المعتمد للتعامل مع المبادرة قائالً              •

ضة سياسيا اال انهم سيوافقون شـكليا عليهـا   مرفو ان حكام تل ابيب يرون ان المبادرة العربية
   .لاللتفاف وراء ظهر الفلسطينيين والبدء بمفاوضات وعالقات عالنية مع دول الخليج

أودي سيغل مراسل القناة العبرية الثانية كشف أول أمس الموقف الرسمي االسرائيلي بالتمـسك               •
التفاوض، ورفض كل ما جاءت     بالمرحلة األولى من خارطة الطريق كشرط ألي تقدم في عملية           

   به رايس
الجنرال عاموس جلبوع رئيس قسم االبحاث في شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية سـابقا              •

وفي مقال نشره   . كان أكثر وضوحاً وطلب من الحكومة اإلسرائيلية عدم القبول بالمبادرة العربية          
امالء علـى اسـرائيل،     "نها تمثل    وصف جلبوع المبادرة بأ    "معاريف"في عدد امس من صحيفة      

وافقي قبل كل شيء على االنسحاب التام، ووافقي على اقامة دولة فلـسطينية عاصـمتها               : مفاده
القدس الشرقية، ووافقي على اعادة الالجئين، وبعد ذلك فقط ستتفضل الدول العربيـة بـاالعالن               

مبادرة العربية أكثر تـشدداً مـن       وأشار الى أن ال   . "عن انتهاء النزاع وتطبيع العالقات باسرائيل     
، وهذا يعني   1967) حزيران(، ألنها تطالب باالنسحاب الى خطوط الرابع من يونيو          242قرار  

حتى منتصف بحيرة طبرية على حسب التوجه السوري، واقتالع كل المستوطنات فـي الـضفة               
كمـا  ) "ا وآمنة معترف به "الى حدود    ("من المناطق " عن انسحاب    242الغربية، في حين يتحدث     

تنص خطة بيل كلينتون الرئيس االميركي السابق على ابقاء جميع الكتل االستيطانية الكبيرة تحت              
وأشار الى أن المبادرة العربيـة تـنص        . السيادة االسرائيلية مثل أجزاء من القدس الشرقية ايضا       

ة في منطقـة حـائط      على اعادة القدس الشرقية للفلسطينيين، بحيث ال تبقى السرائيل أية سيطر          
   !المبكى

بدورهم رفض قادة اإلحتالل من أولمرت إلى بيريز مروراً بليفني أي حـديث حـول الوضـع                  •
  النهائي خاصة موضوع القدس والحدود، ناهيك عن الرفض المطلق ألي حديث عن حق العودة

نشره " رة إلسرائيل  الفرصة األخي  -القمة العربية في الرياض   "يقول ناصر اللحام في مقال له تحت عنوان         
في اإلستهانة بعامل الوقت بدءاً من قيامها  أن إسرائيل تمادت: "يوم أمس حول طبيعة هذه القمة وظروفها

السكان العرب من منازلهم ومروراً بإحتالل الضفة وقطاع   وطرد1948على منطق القوة العسكرية عام 
 بعدم التخلي عنهـا فـي   1978تاريخي عام رئيس وزرائها مناحيم بيغن ال  ، وخطأ1967غزة في العام 
 ديفيد مع الرئيس المصري محمد أنور السادات، ومروراً بمؤتمر مدريد ومراهنـة رئـيس   إتفاقية كامب

وزرائهـا   وزرائها إسحق شامير على عملية تهجير ماليين اليهود الى فلسطين، ومروراً بعبارة رئـيس 
مبـدأ اإلسـتعانة    لشارونية الجديدة التي تقـوم علـى  ووصوالً الى ا) الوقت غير مقدس( إسحق رابين 
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باإلحتالل كمنهاج حياة دائـم   بواشنطن في إذالل وخنق قادة الشعب الفلسطيني ومحاصرتهم حتى يقتنعوا
ولو كنت إسرائيلياً، إلعتذرت للرئيس أبومازن فوراً ولطلبت        : " ، ليضيف "الى جانب جدار إسمنتي مرتفع    

 أرجوك يا جاللة الملك ساعدنا وإغفر لنـا : سريع، ولقُلت للعاهل السعودي الصفح ال من إسماعيل هنية
األردنـي،    ، كما يجب اإلستماع مرة أخرى الى خطاب العاهـل 2002حماقتنا في رفض مبادرتك عام 

  "ألفهم من جديد بأنها ربما تكون الفرصة األخيرة إلسرائيل
متهم كونداليزا رايس، وحدد هوية القمة واتجاههـا،        كما اس " المعتدلين"ناصر اللحام عبر عن رؤية تيار       

لكنه وكما الزعامات العربية لم يأت على ذكر الشعب الفلسطيني ومكانه في هذه القمة، بل ركـز علـى                   
، وعدم إضاعتها للفرصة الذهبية العربية، تماماً كما هو حـال البيانـات الختاميـة               "إسرائيل"أهمية إنقاذ   

وال أعتقد أن بيان هذه القمة وقراراتها سيشذ عن هذه القاعدة، فالقمة عربية اللغـة               السابقة للقمم العربية،    
  .والحضور، أعجمية أجنبية األهداف والنتائج

نعم بعد كل ذلك تأتي القمة العربية إلنقاذ اإلحتالل المتعنت والرافض لكل التنازالت واإلغراءات، لتكون               
يعاً بأضعف مما نحن فيه، وتثبت أننا فاشلون سياسياً بكـل           قمة االسترضاء واالستجداء، قمة تظهرنا جم     

معنى الكلمة، ألن مصالح العالم االقتصادية والسياسية الكبيرة والهامة مع منطقتنـا العربيـة، ومئـات                
على موقف أصغر دولة عـضو      % 1المليارات من العقود والمشاريع، ال تستطيع أن تضغط ولو بنسبة           

  .و الشرعية الدولية كما يسمونهافي منظمة األمم المتحدة أ
لن تفلح المغريات العربية في تليين مواقف المحتل، ولن تجد محاوالت إنقاذه، ومن يحتاج لإلنقاذ اليـوم                 

، قمة عربية بأجندة عربية وألهداف عربيـة      هو النظام الرسمي العربي الضعيف الواهن، فهل تعقد يوماً          
   الذل والمهانة التي وصلت إليها؟يكون على رأس أولوياتها إتقاذ أمتنا من

 com.Hotmail@DrHamami27/03/2007  
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  حلمي موسى

قفز عن  بعدما أخفقت في نيل موافقة إسرائيلية على مبادرتها لتحريك العملية السياسية مع الفلسطينيين بال             
، اكتفت وزيرة الخارجية األميركية كوندليسا رايس امـس بـإعالن إنجـاز             "خريطة الطريق "اشتراطات  

استعراضي، مشيرة الى اتفاق على اجتماع دوري مرتين في الشهر بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية إيهود               
ومشددة في الوقت نفـسه     أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل التقدم في العملية السلمية،            

  . على ان الوقت لم يحن بعد لمفاوضات الحل النهائي
ولم يخف هذا اإلعالن خيبة أمل رايس، التي شددت في مؤتمرها الصحافي الذي أجملت فيـه جولتهـا                  

 وأن هناك حاجة للبحث     "خريطة الطريق عالقة  "األخيرة للمنطقة، وهي الرابعة في اربعة اشهر، على أن          
ودعت وزيرة الخارجية األميركية القمة العربية فـي        . اسي جديد يقود إلى قيام دولة فلسطينية      عن أفق سي  

رسم أفق سياسي إلسرائيل، وتقرير أن مكان إسرائيل في         "الرياض، بعدما امتدحت المبادرة العربية، إلى       
  . "الشرق األوسط مضمون في مقابل وقف االحتالل

مكنها أن تحول كلمات الجامعة العربية إلى أساس لدبلوماسية نـشطة           مثل هذه المبادرة الشجاعة ي    "وقالت  
  . "ويمكنها ان تسرع األمور حينما تتخذ دولة اسمها فلسطين مكانها المستحق في المجتمع الدولي

واعترفت رايس أن لقاءات أولمرت ـ عباس الدورية المستقبلية ليست للتفاوض السياسي، وإنما من أجل  
تغييرا جوهريا في بناء الثقة بين الرجلين، وأن يسيرا في النهاية سـويا             "ي، الذي يمثل    رسم األفق السياس  

وفي البدايـة   . المداوالت بين الرجلين ستتركز على مبدأ حل دولتين لشعبين        "وقالت إن   . "في طريق واحد  
غـزة، فـي    سوف يتباحثان في القضايا اليومية، في مشاكل التنقل، في المعابر وتهريب األسلحة لقطاع              

  . "وفي هذه المواضيع للواليات المتحدة دور كبير. إطالق الصواريخ من القطاع نحو إسرائيل
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لقد سـدت حمـاس مـسار    . صنع السالم صار أشد تعقيدا بسبب حكومة الوحدة الفلسطينية"واضافت أن   
لمرت مـن  وسوف نلتقي مع أناس مثل عباس ومثل أو    . االعتراف بإسرائيل واالعتراف بشروط الرباعية    

ينبغي التقدم وفق   "وتابعت أنه   .  مشددة على الحاجة للتقدم في األفق السياسي       "أجل التقدم بالعملية السياسية   
وينبغي لإلسـرائيليين أن يفهمـوا أن الدولـة         . وهذه ليست مفاوضات للتسوية النهائية    . خريطة الطريق 

  ارك في عملية كما ينبغي للجهات الدولية أن تش. الفلسطينية ستكون مصدر أمن
  . "التفاوض وتساعد الفلسطينيين على بناء اقتصادهم

ورفضت رايس االدعاءات بأنه لم يحدث أي تقدم في المواضيع التي كانت على جدول أعمـال جولتهـا                  
الحالية وجوالتها السابقة، مشيرة الى أنها غير خائبة من جولتها األخيرة وموضحة أن الـرئيس جـورج             

. إنها عملية طويلة ومركبة   . نحن نتقدم "وقالت  . يرة لتحقيق السالم في الشرق األوسط     بوش يولي أهمية كب   
وليس هناك من يتوقع أن تؤدي أربع زيارات لي في أربعة أشهر إلى هنا إلى تغيير وضع مستمر منـذ                    

إن المقصود حاليا هو بناء الثقة بين الطرفين من أجل الوصول إلى مناقـشة القـضايا                . عشرات السنين 
  . "الجوهرية بشكل ينجح هذه المفاوضات

أننا لم نصل إلـى     " مضيفة   "وضع أساس يتيح التقدم الحقا    "وقالت أن هدف اللقاءات الدورية الجديدة هو        
تفكير جديد  "ودعت إسرائيل إلى إظهار     . "مرحلة المفاوضات النهائية، والحديث يدور عن اتصاالت أولية       

  . "تسهيل ظروف معيشة الفلسطينيين"ت في التباحث حول  آملة أن تسهم اللقاءا"وأفعال جديدة
ودعت رايس، التي تعهدت الهالي االسرى االسرائيليين في لبنان وغزة بالسعي الى اطالق سراحهم، إلى               

  . اإلفراج عن الجندي األسير جلعاد شاليت
 تشعر بنـشاط  وردا على سؤال حول سبب الغاء مؤتمرها الصحافي مساء امس االول، اجابت رايس انها         
  ! اكبر في الصباح مما في المساء، مشيرة الى انها تأوي الى الفراش عند التاسعة والنصف

وكانت رايس قد عجزت في اجتماعات مطولة مساء أمس األول مع أولمرت، عن إقناعه بقبول مبادرتها                
وأشـارت صـحف    . مكما لم تفلح طواقم من الجانبين في إيجاد صيغة مقبولة توحي بحدوث تقد            . الجديدة

، هـي رسـالة المبـادرة العربيـة،         "عربية جامعة "إسرائيلية إلى أن رايس التي جلبت إلسرائيل رسالة         
. "خريطة الطريـق  "اصطدمت بجدار الرفض اإلسرائيلي القاطع للتخلي عن أي من مراحل واشتراطات            

 االعتراف بإسـرائيل،    :وأصر أولمرت في محادثاته مع رايس على وجوب اكتمال تنفيذ شروط الرباعية           
  . نبذ اإلرهاب واحترام االتفاقات الموقعة

وأوضح أولمرت لرايس أنه، برغم إعالنه أن هناك عناصر إيجابية في المبادرة العربية، إال أن إسرائيل                
كمـا  . ترفض إجراء مفاوضات على أساس المبادرة، ألنها تتضمن بند حق عودة الالجئين الفلـسطينيين             

ائيل لن تقبل أي نقاش في قضايا الحل النهائي قبل تنفيذ الفلسطينيين لشروط الرباعيـة               شدد على أن إسر   
  . ووقف اإلرهاب وإطالق الصواريخ

ورأت وسائل إعالم إسرائيلية أن أولمرت أفلح في إفراغ مبادرة رايس من محتواها، وأنـه فـي مقابـل     
  . وري بمناقشة بعض قضايا الحل النهائياستعداده لالجتماع كل أسبوعين بعباس، ألغى مطلب الشروع الف

 وخطـة المراحـل     "خريطة الطريق "وطالب أولمرت بأن تستند أي مبادرة أو صيغة سياسية جديدة إلى            
محاربة اإلرهاب وتفكيك المواقع االستيطانية، دولة فلسطينية في حدود مؤقتة ثـم التـسوية              (الكامنة فيها   

 للبحث في أمور مثل الترتيبـات األمنيـة للدولـة الفلـسطينية             وأبلغ أولمرت رايس استعداده   ). النهائية
  . "خريطة الطريق"المستقبلية، شرط أن تأتي التسوية وفق 

 عن مقربين من أولمرت أنه صد بحزم كـل محاولـة مـن رايـس                "يديعوت احرونوت "ونقلت صحيفة   
. ود، القـدس والالجئـين    مـسألة الحـد   : للشروع اآلن بالبحث في المسائل الجوهرية في التسوية الدائمة        

وأشارت الصحيفة إلى أن أولمرت برر رفضه بوضعه العام والسياسي، الذي يجعل من الـصعب عليـه          
وقـال  . ولكن التبرير األشد إقناعا لديه هو عجز عباس عن القيام بـأي شـيء             . القيام بالقفزة المطلوبة  
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 دراجة سرقها فلسطينيون مـن احـد        أبو مازن غير قادر أن يعيد لنا      "أولمرت، وفق مقربيه، لرايس أن      
  . "أحياء العاصمة، ال توجد أي غاية للحديث معه عن التسوية الدائمة وعن حدود الدولة الفلسطينية

 نقال عن مصادر سياسية إسرائيلية أن رايس لم تنجح في أن تنتزع مـن الـسعوديين                 "يديعوت"وأضافت  
شاركة في مؤتمر إقليمي مع مندوبين إسرائيليين، ولم        ودول الخليج موافقة على االعتراف بإسرائيل أو الم       

  . تتقدم في مسألة تحرير شاليت
.  في واشنطن شموئيل روزنر أن الخالف بين أولمرت ورايس مفيد لها           "هآرتس"من جهته، رأى مراسل     

عن نطاق السيطرة، فإنها تخدم بإخالص الهدف الذي من أجلـه جـاءت     "وطالما ال تخرج هذه الخالفات      
فرايس ترغب في أن تثبت للعالم العربي ان الواليات المتحدة تبذل جهدا حقيقيـا لمعالجـة                .  المنطقة إلى

المشكلة الفلسطينية ـ وما الذي سيقنع العرب بان الوزيرة جدية أكثر من الخالف العلنـي مـع رئـيس     
  . "وزراء إسرائيل؟

  28/3/2007السفير 
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  عبد الباري عطوان

 السيدة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية االمريكية جولتها المكوكية في المنطقة بتوجيه نصيحة             اختتمت
الي الزعماء العرب الذين سيجتمعون اليوم في الرياض بضرورة المصالحة مع الدولة العبرية، واالقـدام           

  . السالمعلي خطوات تطبيعية معها، لطمأنتها، وبالتالي تشجيعها علي المضي قدماً في عملية
ومن الصعب علينا التكهن بكيفية تعامل القادة العرب مع هذه النصيحة، او التوجيه االمريكي، ولكن مـا                 
يمكن استخالصه من كل ما تسرب عن محادثاتها مع وزراء خارجية دول الرباعية العربية هو وجـود                 

 اولمرت، بعد ان اصـبح      مرونة عربية، ولو من قبل محور االعتدال ، لبدء اتصاالت مع حكومة ايهود            
  .الجميع يؤمن بأن الخطر الذي يهدد المنطقة قادم من ايران وبرنامجها النووي علي وجه التحديد

 -ة  ن الحديث عن وجود اتصاالت سعودي     يلة الماضية ع  لية لم تتوقف طوال االسابيع القل     الصحف االسرائي 
لي درجة مناشدة العاهل السعودي الملـك       اسرائيلية، وذهب الحال بالصحافي االمريكي توماس فريدمان ا       

ي الرئيس الراحل انور السادات، والذهاب الي القدس المحتلة ومخاطبة          بد اهللا بن عبد العزيز اتباع خط      ع
البرلمان االسرائيلي مباشرة لتحقيق المصالحة التاريخية بين العرب واالسرائيليين، وتحقيق التسوية التي            

  .دتنهي الصراع بينهما الي األب
السيدة رايس ال تنطق عن هوي، وانما تستند الي سوابق عربية، فتحت ذريعة طمأنة اسرائيل وتشجيعها                
للمضي قدماً في عملية السالم، اقامت عدة دول عربية عالقات دبلوماسية، وفتحت سـفارات ومكاتـب                

دون ان يحدث اي تقدم     تجارية في عواصمها، ولكن جاءت النتائج مخيبة لآلمال كلياً، فقد ترسخ التطبيع،             
علي صعيد السالم، واألكثر من ذلك ان االطمئنان الذي حصلت عليه الدولة العبرية من جراء هذا الكرم                 
العربي، شجعها علي بناء المزيد من المستوطنات، واعادة احتالل الضفة الغربية، وارتكاب مجازر اكثر              

  .فظاعة في جنين وبيت حانون ورفح ونابلس
، حتي تتجـاوب مـع      2002ة لن تقدم علي تعديل مبادرة السالم التي تبنتها قمة بيروت عام             القمة العربي 

المطالب االسرائيلية في اسقاط اهم بندين فيها، وهما حق العودة ومنع توطين الالجئين الفلسطينيين فـي                
تفاف حول هاتين   الدول التي يقيمون فيها مثل االردن ولبنان وسورية، ولكنها، اي القمة، ستعمل علي االل             

  .المسألتين، بطريقة او بأخري
فإحياء مبادرة السالم العربية، بعد خمسة اعوام من الموات، وفي مثل هذا التوقيت بالذات، هو امر يثير                 
الريبة والشك، خاصة بعد اعالن اكثر من وزير خارجية عربي، بينهم السيد احمد ابو الغـيط، ان هـذه                   

  .ن ان يكون اساساً للتفاوض من اجل حل القضية الفلسطينيةالمبادرة هي اطار للسالم يمك
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فاطار السالم قابل للتعديل، واألخذ والرد، عندما تبدأ المفاوضات، ونحن نعرف ان الطرف االسـرائيلي               
هو األكثر مهارة في المساومة، وفرض صياغات مبهمة للمعاهدات او للحدود، وثقوب اتفاقـات اوسـلو                

  .برز في هذا الخصوصالكثيرة هي المثال األ
مسؤول كبير يمثل احدي دول اللجنة الرباعية العربية قال لي شخصياً إن هناك ثالثـة ملفـات رئيـسية               

 االسرائيلي، والوضع المتفجر في العراق، والبرنـامج        -مطروحة امام القمة العربية، هي النزاع العربي        
هو اسهلها واقلها تعقيداً، ولهذا يمكن ان يـتم         واعترف بأن الملف االول اي الفلسطيني       . النووي االيراني 

  .البدء في التعامل معه، بعدها يتم االنتقال الي الملف العــراقي ثم الملف االيراني
سهولة الملف الفلسطيني المفاجئة هذه تعود الي أمرين اساسيين، االول هو عدم وجود قيـادة فلـسطينية                 

كومة الوحدة الوطنية، وبيت الطاعة العربي عبر بوابة        قوية، وترويض حركة حماس من خالل ادخالها ح       
اتفاق مكة ، واألمر الثاني اتفاق محور المعتدلين العرب علي التضحية بهذه القـضية وتقـديم تنـازالت                  
كبيرة بشأنها، من اجل الدخول في شراكة امنية وعسكرية مع الدولة العبرية لخوض حـرب مـشتركة                 

  .رانيللتخلص من التهديد النووي االي
فليس من قبيل الصدفة ان يتم تجويع الشعب الفلسطيني ألكثر من عام بوقف الرواتب والمساعدات عنه،                

فالهدف هو تيئيسه وإذالله،    . ومشاركة الدول العربية بـحماس غير معهود في هذا الحصار المالي الظالم          
  .ودفعه للقبول بأي شيء بما في ذلك التنازل عن حق العودة

فلسطينية الجديدة ليست معنية بالمفاوضات، وال بدعم المقاومة، وانما بكيفية كسر الحـصار،             فالحكومة ال 
فالهدف االساسي من تشكيلها هو كيفية استئناف ضخ المساعدات العربية والدولية لموظفي السلطة، ونيل              

حت ومن الالفت ان حركة حماس دخلت هـذه المـصيدة، واصـب           . االعتراف االمريكي واالوروبي بها   
  .المحلل لمثل هذا التوجه المرسوم بعناية من قبل الواليات المتحدة واسرائيل وبعض الدول العربية

السيدة رايس اكدت علي هذه المسألة بوضوح عندما نجحت في ترتيب لقاءات دورية بين السيد محمـود                 
المنية واالنـسانية   عباس رئيس السلطة، وايهود اولمرت رئيس الوزراء االسرائيلي، تبحث في القضايا ا           

فقط، اما قضايا الحل النهائي والجدار العنصري العازل، والتوسع االستيطاني وخنق القدس، فعليهـا ان               
تنتظر ريثما يهدأ غبار الحرب القادمة ضد ايران، وتحصل الواليات المتحدة علي ما تريد، وتغير النظام                

  .يث بعد ذلكفي طهران مثلما غيرت النظام في العراق، ولكل حادث حد
اللقاءات المنتظرة، او المتفق عليها بين عباس واولمرت برعاية امريكية، هي بهدف االيحاء بان القضية               
الفلسطينية علي طريق الحل، مما سيسهل، او سيوفر الغطاء، للقاءات عربيـة علنيـة مـع المـسؤولين                  

 ابيب مثـل المملكـة العربيـة        االسرائيليين، وخاصة بين مسؤولين عرب في دول لم تقم عالقات مع تل           
  .السعودية ودول الخليج

القمة العربية الحالية ربما تدخل التاريخ كقمة تشريع التطبيع، وتأكيد الزعامة السعودية للمنطقـة بعـدما                
تخلت عنها مصر طوعاً، وانتهت منافسة العراق لعدة عقود، واصبحت القيادة السورية تسعي جاهدة لنيل               

  .تجنب العزلة الخليجيةالرضي السعودي، او 
تأكيد الزعامة السعودية للعرب علي درجة كبيرة من االهمية، النه يعني توفير الغطاء الـسني العربـي                 
واالسالمي ألي ضربة امريكية قادمة وشبه مؤكدة اليران، الن السعودية ستكون الشريك االساسي فيها،              

ابتداء من حربي افغانستان االولي ضد السوفييت،       مثلما كان حالها في كل الحروب االمريكية في المنطقة          
والثانية ضد االرهاب وانتهاء بحربي امريكا ضد العراق، لتحرير الكويت اوالً، واطاحة النظام البعثـي               

  .الوطني ثانياً
ما زلنا، وسنظل نعتقد ان هذه القمة هي اخطر القمم العربية، او واحدة من اخطرها علي االقل، ومثلمـا                   

 وجه المنطقة، واغرقتها في الفوضي والحروب االهلية        1990عام  ) اغسطس( القاهرة في اب     غيرت قمة 
وادخلتها تحت الهيمنة االمريكية، فان هذه القمة قد تكرس االهداف نفسها، وتضيف اليها تقـسيم العـالم                 
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ـ               روب االسالمي الي معسكرين احدهما سني وآخر شيعي، وتمزق الدول القطرية نفسها، وتغرقها في ح
  .اهلية علي هذا األساس

  28/3/2007 القدس العربي
 

  مؤتمر القمة العربية والمسؤولية التاريخية .109
  منير شفيق

آذار /  مارس19الوزراء السعودي عبر في  آذار الجاري أن مجلس/  مارس20نقلت صحيفة الحياة في 
ه في أن تكون القمـة المقبلـة   عن عميق أمل‘’اهللا  الملك عبد الجاري في جلسته األسبوعية التي ترأسها

وان تتحلى تعاملها مع القضايا العربيـة بالمـصداقية، وان تتـصدى    . العراقي مجسدة لتطلعات الشعب
وتكـرس   . وان تعيد اللحمة الى األسرة العربيـة -وشفافية للتحديات التي تواجه الوطن العربي  بواقعية

التبـادل التجـاري بـين     التكامل االقتصادي وتسهيلالهوية الثقافية والحضارية للمجتمع العربي وتدفع ب
 .’’وصادقة للعمل العربي المشترك األقطار العربية وأن يكون بيان الرياض انطالقة حقيقية وعملية

العربية المقبل في الرياض فهذا يعني أن قفزة فـي   إذا كانت هذه هي الروحية التي ستسود مؤتمر القمة
هذا الوضع الذي تدهور الى حد أصبح يهدد كل دولة بـال            . لرسميي ا طريقها للوثوب في الوضع العرب    

وهنالك اقتتال طائفي . عربية غزيرة تسفك كل يوم تحت االحتالل األميركي للعراق فهنالك دماء. استثناء
ـ   أو الطائفيـة  ة أعمال إجرامية طائفية تمارس ضد كل من السنة والشيعة لكي تنتقل بالجريمة الـى الفتن

  .األمر الذي يترك شررها ينتشر بعيداً عن حدود الطرق. العمياء
ومتفاقماً ما لم  تدهور في الوضع الفلسطيني ما قبل مؤتمر لقاء مكة، ومثله في لبنان مازال قائماً وهنالك

ثم أضـف األزمـة   . السوري -  الحريري بالرعاية السعودية والدعم المصري-تنجح مفاوضات بري 
 .االحتالل األثيوبي يتعرض لها السودان وجاره الصومال معالتجزيئية الخطيرة التي 

األميركية والعدوانية اإلسرائيلية أو ما استهدف  صحيح أن المسؤول األول عن هذا التدهور يعود لإلدارة
من الصحيح أيضاً أن أخطاء سياسية رسمية عربية رافقت ذلـك   ولكن. ’’شرق أوسط جديد‘’من إقامة 

مشروع الشرق أوسطية، أو تواطأ بحذر، أو حين سكت البعض وانتظر،  عض لدعمالتدهور حين جنح الب
 ربما(فمادامت النار بعيدة من قطري فلماذا اجلب لنفسي شر أميركا . ’’اللهم رأسي’‘ أو بسبب سياسات

 .)كان هذا رأي الغالبية
 ما أخـذ علـى عاتقـه    مؤتمرات القمة إذا من هنا يكون انعقاد مؤتمر القمة العربي في الرياض من أهم

حكومة وحدة وطنية لبنانية، واعد للملمة جراح العـراق   تثبيت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وحقق
والتفت الى إنقـاذ الـسودان   . واإلسالمية من براثن الطائفية والفيدرالية وتوحيده واستعادة هويته العربية

الـوزراء   عادة التضامن العربي، أو ما اسماه مجلسوذلك باست. االحتالل اإلثيوبي من الصومال وترحيل
مع الدفع . للمجتمع العربي السعودي إعادة اللحمة الى األسرة العربية وتكريس الهوية الثقافية والحضارية

 .باتجاه التكامل االقتصادي العربي
سـيما بـين    العربيـة ال -وساءت روح التضامن العربي وتحسنت العالقات العربية  إذا تحقق ما تقدم،

 وتقرر أن يصار الى العمل التضامني العربي المشترك بـدالً مـن  . والسعودية، وسوريا ومصر سوريا
ألنها ستكون قمة  التجمعات المحورية، فهذا يعني أن قمة الرياض دخلت التاريخ العربي من أوسع أبوابه

تقبل ال تقل أهميـة عـن   المس وهذه في حسابات التاريخ. وقف تدهور أو قمة وقف االستنزاف والنزف
التدهور، أو الوقوف على القدمين، همـا شـرط    تحقيق االنتصارات واالنجازات إذ من البديهي أن وقف

 .األمر الى ابعد من وقف التدهور والنزيف لتحقيق االنتصارات واالنجازات إذا ما تطور
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فلـسطينيين مـن االرتهـان    وهي اتخاذ قـرار بتحريـر إرادة ال   تبقى نقطة على القمة العربية انجازها
ألن تجربة العام الماضي حين استخدمت تلك المـساعدات للتجويـع   . األميركية - للمساعدات األوروبية

 والضغط وكادت تفجر الوضع الداخلي الفلسطيني على بعضه، ومازالت مستمرة علـى هـذه   واالبتزاز
 .ةالسياسات الال أخالقية، تفرض أن يفك الحصار بالمساعدات العربي

 استراتيجية يجب أن يحرص عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكثر من رئيس الوزراء وهذه مسألة
 عـدوه   بيـد ) هلقمة عيش (ال يحق له، وال يستطيع، أن يفاوض وراتبه         ’’ المفاوض‘’ألن  . إسماعيل هنية 
  .فالمفاوضة والحالة هذه كمن يفاوض والمسدس فوق رأسه. الذي يفاوضه

  27/3/2007 الوقت
 

   وزمام المبادرة"المقايضة الكبرى": قمة الرياض .110
  خالد الحروب

تطورات األوضاع االقليمية والعربية والدولية والفلسطينية األخيرة باتت توفر فرصاً البد من اسـتثمارها         
 الطرف االسرائيلي وحليفه األمريكي وعلى إيقاع قائمـة       . إزاء االمساك بزمام المبادرة عربياً وفلسطينياً     

يضاف إلـى الفـشل المتعـدد       . مهمة من الفشل المتنوع صارا في الموقع األضعف سياسياً ودبلوماسياً         
الجوانب، األمريكي واالسرائيلي، تخوفات الدول العربية من تصاعد القوة االيرانية االقليمية وإمتـداداتها             

تقي مع التخوفـات األمريكيـة      بما يدفع بها نحو سياسة أكثر نشاطاً وعلى أكثر من جبهة، األمر الذي يل             
النجاح في تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية وبرعاية سعودية في اتفاق مكـة، ثـم بدايـة تفكـك            . أيضاً

الحصار الغربي على الفلسطينيين، واالبتعاد التدريجي للموقف األوروبي عن الموقف األمريكي، ذلك كله             
  . ألقى الكرة بعيدا عن الملعب العربي والفلسطيني

لجهة الفشل األمريكي واالسرائيلي المشكل لألرضية االقليمية لفرصة التقدم دبلوماسـياً علـى الـصعيد               
الواليات المتحدة ما تزال تغرق في مستنقع الفـشل العراقـي وتتخـبط             : العربي تبدو الصورة كما يلي    

رة الغزو كلها وقد صارت     قراراتها بشأن البقاء أم االنسحاب، والرأي العام األمريكي يزداد نقمة على فك           
لكن يظل القلق األكثر إلحاحاً حالياً هو خطـر النفـوذ االيرانـي             . تتبدى له تفاصيلها ودوافعها األصيلة    

وتعاظم قوته، األمر الذي ضاعف من إرباك السياسة األمريكية التي ال تستطيع خوض حرب جديدة ضد                
يرها االضافي للمنطقة برمتها، كما ال تـستطيع        إيران وفتح جبهة إضافية ال تعلم كيف تنهيها ومدى تدم         

مع الفلسطينيين فشلت الواليات المتحدة في إسـقاط        . وقف المشروع النووي االيراني بأية وسائل أخرى      
حكومة حماس رغم أن هذا االسقاط صار الهدف األول للسياسة األمريكية الخاصة بالفلسطينيين ومباشرة              

 مع سوريا فشلت الواليات المتحـدة فـي         2006نتخابات في يناير    عشية االعالن عن فوز حماس في اال      
فرض رؤيتها وفي التأثير على النظام القائم هناك، بعد فشلها غير المباشر ومع إسـرائيل فـي حـرب                   

  . الصيف الماضي ضد حزب اهللا
 إسرائيل فشلت هي األخرى أيضاً في كسر إرادة الفلسطينيين خالل العام الماضـي رغـم كـل أنـواع                  

وكانت قد فشلت في مشروع االنـسحاب االحـادي، وصـارت الـسياسة             . الحصار الذي مارسته عليهم   
االسرائيلية فاقدة لبوصلتها خاصة مع تشكل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتخلخل الحصار الـدولي              

سياسية علـى   ذلك كله على خلفية شبه هزيمة عسكرية في لبنان وترد في المعنويات ال            . على الفلسطينيين 
بيـد أن االرتبـاك     . مستوى القيادة والحكومة، معطوفاً على ذلك سلسلة من الفضائح األخالقية المنهكـة           

االسرائيلي يبلغ اآلن ذروته مع عودة الحديث الجدي عن المبادرة العربية، والدور السعودي المتعاظم في               
ر ينشط من دون أن يكون هناك معارضـة         الذي يقلق الطرف االسرائيلي أن هذا الدو      . السياسة االقليمية 

وهنا فإن المخاوف االسرائيلية تأتي من أن الضوء االخضر األمريكي لدور عربـي أكثـر               . أمريكية له 
واألمـر  . نشاطاً في مواجهة، قد يقود إلى تبلور موقف عربي أكثر صالبة وتوحدا لـدعم الفلـسطينيين               
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 نفسها قد تغيرت في االشهر األخيـرة بـشأن مركزيـة            المؤكد في هذا السياق هو أن السياسة األمريكية       
فبعد أن حاولت تلك السياسة دفع ذلك الملف إلى درجة هامشية مقدمة عليـه الملـف                . الملف الفلسطيني 
، عادت دورة السياسة الواقعية     "محاربة االرهاب " و "نشر الديمقراطية في الشرق األوسط    "العراقي وملف   

االدارة األمريكية ولتؤكد على أنه من دون إيجاد حل عادل للقـضية            على األرض لتفرض منطقها على      
  . الفلسطينية فإنه لن يتحقق أمن واستقرار المنطقة وبلدانها والمصالح الغربية فيها

على تلك الخلفية فإنه من المفترض أن تتيح قمة الرياض فرصة لربط تلك العناصر االقليميـة بعـضها                  
دة إزاء القضايا الرئيسية من منطلق المصالح العربيـة المـشتركة،           ببعض وصياغة مواقف عربية موح    

الهم األمريكي الكبير في المنطقة اآلن      . وليس منطلق مجاملة الموقف األمريكي واخذه في االعتبار األول        
هو تطور قوة ونفوذ إيران، ومن دون أن يكون االعتماد على العرب فإن الواليات المتحدة لن تـستطيع                  

من هذه الزاوية يمتلك العرب ورقة ضغط قوية تقـول إن النفـوذ             .  الكثير لتحجيم ذلك النفوذ    فعل الشيء 
االيراني في المنطقة تعاظم نتيجة فشل السياسة األمريكية والدولية في الوصول إلى حل عادل ومنـصف                

ـ               . للقضية الفلسطينية  ب أن  وأن هذا الحل هو مفتاح تفكيك المشكالت في الشرق األوسط، وهـو مـا يج
ال يمكن ألي موقف عربي أو غير       . يفرض على الواليات المتحدة برسم التطبيق والضغط على إسرائيل        

. عربي ان يحد من النفوذ االيراني ما دام الملف الفلسطيني مشتعالً والحقوق الفلسطينية غيـر متحققـة                
قمة الرياض من التوصل    إذا تمكن العرب في     . إيران ستظل تستثمر هذا الوضع وتعزز شعبيتها ونفوذها       

 آخر على المستوى العربي يربط بين الملفين االيرانـي والفلـسطيني فـإنهم يخرجـون           "اتفاق مكة "إلى  
موقف قاعدته الدبلوماسية تعزيز المبادرة     . بصورة وموقع، وموقف قوي أمام الواليات المتحدة وإسرائيل       
دون خلق آليات لترويجها دوليـاً وأمريكيـا        العربية والهجوم بها، وليس طرحها على سبيل التعذر ومن          

يكفي أن نذكر أن الموقف األوروبي على سبيل المثال شبه جاهز للتعامل الجدي مع المبادرة،               . وأوروبياً
مثـل هـذا    . أوروبي موحد يشكل بداية االمساك بزمام المبادرة      -ويمكن االنطالق بتشكيل موقف عربي    

 به الفلسطينيون بعد اتفاق مكة وتوحدهم فـي حكومـة وحـدة             الموقف سيكون شقيقاً للموقف الذي خرج     
  . وطنية

في المقدمة يأتي التأكيد علـى      . أما لجهة إيران والموقف منها في القمة المنتظرة فهناك أكثر من عنصر           
رفض اي حل عسكري لألزمة بينها وبين الواليات المتحدة، ألن أي حرب جديدة ستجلب معهـا دمـاراَ               

مرة أقرب إلى دول الخليج، خاصة مع وجود تهديدات إيرانية باستهداف مصالح أمريكيـة              إضافياً وهذه ال  
العنصر الثاني تأييد استخدام إيران للطاقة النووية سلمياً لكن رفـض تطويرهـا ألي              . "في كل المنطقة  "

سالح نووي وربط هذا الرفض بموقف عربي سابق إزاء الدعوة ألن يكون الشرق االوسط خاليـاً مـن                  
إيران النووية تعني وضع المنطقة كلها على شـفير         . لسالح النووي، أي رفض امتالك إسرائيل له أيضاً       ا

كما يعني انهيار كبير لموازين     . هاوية كارثية في حال اندالع أي صراع يتم فيه استخدام السالح النووي           
  . امالت دبلوماسيةالقوى في المنطقة، وسيطرة ونفوذ إيران على منطقة الخليج، هكذا ومن دون مج

وبلورة أي موقف عربي موحد إزاء الملف النووي االيراني يخدم أوالً المصلحة العربية، لكنه ثانياً يجب                
ومن جهة إيران نفسها    . أن يقدم على سبيل المقايضة مع موقف أمريكي قابل للمبادرة العربية ومتبنياً لها            

 من قبـل    "الطلب"رغم مرور سنوات طويلة على هذا       األول هو أنها لم تستطع لحد اآلن و       : هناك أمران 
فقد . العرب أن تصوغ سياسة أمن إقليمي ودبلوماسية مطمئنة للدول العربية المجاورة وخاصة في الخليج             

. دفعت بالتخوفات العربية والخليجية إزاء حقيقة المطامح االيرانية في المنطقة إلى حـدودها القـصوى              
 دول المنطقة أن تكون المصلحة الخاصة بها مجتمعة هي بوصلة صـوغ             ولهذا ال تستطيع أن تتوقع من     

األمر الثـاني متعلـق     . سياستها االقليمية حتى لو تعارضت تلك المصلحة مع المصلحة االيرانية القومية          
فهنا من المفترض أن تكون الـسياسة االيرانيـة المؤيـدة           . بموقف وسياسة إيران من القضية الفلسطينية     

طينية راضية عن االنجاز العربي في فرض المبـادرة العربيـة علـى األجنـدة الدوليـة                 للحقوق الفلس 
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بمعنى آخـر سـتكون     . واألمريكية ألنها موقف موحد وعملي ومحرج لآلخرين وقابل للحياة الدبلوماسية         
ي  في النجاح بترويج المبادرة العربية مقابل موقف عربي متحفظ على إيران النووية ف             "المقايضة الكبرى "

صالح الفلسطينيين في نهاية األمر، األمر الذي يجب أن يقلق االيرانيين في نهاية المطاف ألن المصلحة                
  . الفلسطينية هي ما يريدونه أيضاً، أو على األقل هذا ما يتم ترديده في الخطاب االيراني

Email: khaled_hroub@yahoo.com    
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  شاكر الجوهري 

على التزام الطـرفين باتفـاق مكـة،        " حماس"التأكيدات اللفظية من قبل رئيس السلطة الفلسطينية وقادة         
والجولتان اللتان قام بهما كال من محمود عباس وخالد مشعل، وشملت عـددا مـن العواصـم العربيـة                   

حكومة الوحدة الوطنية التي انبثقت عنه، يدعو للتساؤل عما         واإلسالمية والدولية، بهدف تسويق اإلتفاق و     
، والزامها بما اتفق، ووقع عليه مع       "فتح"إذا كان عباس قادرا على السيطرة على عناصر وتيارات حركة           

  ؟..في مكة" حماس"قادة 
بل إن السؤال األساس الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو ما الذي جعل عباس يعـين محمـد دحـالن                     

هل هي الرغبة في افشال اتفاق مكة، أم تراها محاولة مـن الـرئيس              ..ستشارا للرئيس للشؤون األمنية   م
  !؟..الضعيف التقاء شرور المستشار المستقوي على شخص الرئيس

  .نحن نغلب اإلحتمال الثاني، ونرى في ذات الوقت أن تكتيك عباس لم ينجح لهذه الجهة
س الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، وروج اتباعه المؤلفة قلوبهم          دحالن أراد أن يتولى موقع نائب رئي      

بأنه قادم لهذا الموقع ال محالة، لكن ارادة عباس التقت مع ارادة مشعل على رفض ذلـك، كـل لـسبب                     
عباس ألنه يدرك أن طموحات دحالن ال تقف عند هذا الحد، فهو طامح فـي خالفتـه كـرئيس                . يخصه

مشعل يرفض تعيين دحالن في أي موقع رسمي ألنه إن وافق يكون قد تراجع              و". فتح"للسلطة، ولحركة   
عن كل اتهاماته له باإلرتباط بإسرائيل واميركا، في وقت هو واثق فيه من أن هذه اإلتهامـات ستـصدر    

  .مجددا في مقبل األيام، حين يبدأ دحالن المرحلة المقبلة من مخططه" حماس"عنه وعن 
  .حيال تعيين دحالن في منصب المستشار األمني" حماس"س عن موقف لهذا، تباين موقف الرئي

ولذا فقد قرر   . الرئيس ألنه أراد اتقاء شرور دحالن، وإلزامه باإلتفاق، وضمان إعادة الهدوء لقطاع غزة            
أمـا  . تعيينه في منصب المستشار، وقرراصطحابه ضمن الوفد الفلسطيني للقمة العربية فـي الريـاض             

وضع حد لطموحات دحالن، والتخلص منه مرة واحدة، ولألبد، وذلك من موقع اإلدراك             مشعل، فقد أراد    
أن قطع رأس األفعى أفضل بكثير من اإلكتفاء بقطع ذيلها فقط، خاصة حين يكون برنامجها بالغ الذاتية،                 

  .وال عالقة لهه بالمصلحة العامة
ذلـك  ..مصيبة أكثر من حسابات عباس    اإلشتباكات المتجددة اآلن في غزة تؤكد أن حسابات مشعل كانت           

، وقبل ذلك هم الـذين      "حماس"أن أنصار دحالن المؤلفة قلوبهم هم الذين يفتعلون اإلشتباكات الحالية مع            
  .خطفوا الصحفي البريطاني في غزة

الرسالة التي يريد دحالن توجيهها لمن يهمه األمر هي أنه هو العنوان الفتحاوي الوحيد بعد أن نجح فـي           
وأن اإلتفاق مع عباس ال يلغي الحاجـة إلـى          . ء العنوان اآلخر الذي كان يمثله أحمد حلس في غزة         الغا

التفاهم معه، ألنه إن كان عباس هو القادر على توقيع اإلتفاقات فإنه هو وحده القـادر علـى مواصـلة                    
قـادر علـى    ؟بين الضعيف غيـر ال    ..أن تختار بينه وبين عباس    " حماس"وعلى  ..!اطالق النار أو وقفها   

احترام توقيعه لعدم سيطرته على الحركة التي يقودها، وبين القوي القادر على تخريب أي اتفاق ال يقوده                 
  .خطوة مهمة لألمام
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اآلن بين التفاهم معه على حساب عباس، أو مواصلة         " حماس"بلغة أخرى أكثر وضوحا إن دحالن يخير        
الذي يجد عباس نفسه مضطرا لتقديم وتـوفير ذرائـع          بل  ..!اإلشتباك معها، الذي ال يستطيع وقفه عباس      

  .سياسية كافية له
دحالن يريد أن يفتح ملف خالفة الرئيس الذي تنتهي واليته بعد سنة وتسعة أشهر من اآلن، يشجعه على                  

إنـه  . ذلك مناورات عباس البائسة التي تجعله يعلن منذ اآلن اعتزامه عدم خوض انتخابات والية ثانيـة               
  ".حماس" السلطة، ال فقط الحكومة ، مع يريد تقاسم

  27/3/2007الحقائق 
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