
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نص قرار القمة العربية بإعادة تفعيل مبادرة السالم العربية
  رسائل فلسطينية3 يضع في سلة القادة عباس

 مبادرة العربيةالسرائيل ا ال أتوقع ان تقبل :دةهنية يطالب القمة بعدم التنازل عن حق العو
  كوادر وضباط فتح يشنون هجوماً عنيفاً على القمة العربية

   والرئيس عباس مخيب لآلمالالتطبيع أوالً.. ال للحل الدائم: ليفني
   الفصل العنصريجدار لصالح  المصادرة الفلسطينيةمساحة األراضي ألف دونم 47.9

ــادرة ــرفض المب ــرائيل ت اس
 العربية للسالم بصيغتها الحالية

  
  5ص ... 

29/3/2007675الخميس



  

  

 
 

  

            2 ص                                      675:                                 العدد29/3/2007 الخميس: التاريخ

    :السلطة
 5   رسائل فلسطينية3 يضع في سلة القادة عباس .2
 6  مبادرة العربيةالسرائيل ا ال أتوقع ان تقبل :هنية يطالب القمة بعدم التنازل عن حق العودة .3
 7   العربية على هامش القمةعبداهللا الثاني وهنية يلتقيان عباس .4
 7   2007 مليار دوالر دعما عربيا لعام 2.7 يتوقع وزير المالية الفلسطيني .5
 8  يةمريكاأل  اإلدارة يخضع لتدقيقاألمن الرئاسي الفلسطيني .6
 8  يالحكومة الكندية ترفض استقبال: مصطفى البرغوثي .7
 9   وكيل وزارة الخارجية ُيطالب أوروبا بدعم حكومة الوحدة الفلسطينية .8
 9 مياأمل في حل خالل آتقدم في موضوع شاليط و: هنية .9
 9   اإلسرائيليون ال يريدون مفاوضات الحل النهائي ورايس تتفهم موقفنا: دحالن .10
 10  وال جدوى منها.. لقاءات عباس بأولمرت إرضاء لواشنطن: ياسر عبد ربه .11
 11  مد سياسة أمنية إلنهاء الفلتان ومأسسة األجهزةمجلس األمن القومي سيعت: هنية .12
 11  2007مجلس الوزراء يوقف التعيينات والترقيات حتى اقرار موازنة  .13
14. 11  تقرر تشكيل لجنة للتعويضاتو ..سرائيل مسؤولية كارثة قرية أم النصرال الحكومة تحم 
 12 الرجوب يطالب القادة العرب باستيعاب الالجئين الفلسطينيين في العراق .15
 12  نواب حماس يستنكرون تمديد اعتقال زمالء لهم في إسرائيل .16
    

    :المقاومة
 12 عودةالحق التأكيد على بسعدات يطالب القمة العربية  .17
 13   كوادر وضباط فتح يشنون هجوماً عنيفاً على القمة العربية .18
 13 شهيد من سرايا القدس في غزة وقصف سديروت بستة صواريخ .19
 13  ن في غزةإصابة أحد قادة القسام وأفراد عائلته برصاص مسلحي .20
 14  مسؤولية الكارثة البيئية في أم النصرالحكومة الجبهة الشعبية تحمل السلطة و .21
 14 عارف ينفي لجوء فتح اإلسالم إلى عين الحلوةخالد  .22
    

    :الكيان االسرائيلي
 15  والرئيس عباس مخيب لآلمالالتطبيع أوالً.. لحل الدائمال ل: ليفني .23
 15 ترقب ما ستتمخض عنه القمة العربيةتتل أبيب  .24
 16  "بدء العمل ضد حركة حماس عما قريب"اشكنازي يلمح إلى إمكانية  .25
 16  سفراء عرب توسلوا الينا ان نواصل حربنا ضد حزب اهللا: يسفير اسرائيل .26
 17  "فينوغراد"أولمرت يعترض على نشر شهادات  .27
 17  سياسة االغتياالتتستأنف " إسرائيل" .28
 18  اكثر من نصف العرب داخل اسرائيل فقراء .29
 18 فقط% 1.2نسبة المحاضرين العرب في الجامعات اإلسرائيلية  .30
 18  منظمة يمينية تقدم التماساً إلى العليا لسحب مواطنة نواب التجمع .31
 19 شاباك ليس فوق القانون: جمعية حقوقية اسرائيلية .32
 19  إسرائيل ترعى مؤتمر للسحاقيات الفلسطينيات .33



  

  

 
 

  

            3 ص                                      675:                                 العدد29/3/2007 الخميس: التاريخ

  19  مراسلة يديعوت في الرياض .34
 20   تفكيك بؤر استيطانية وغالبية تأيدأيالونوتقلص الفجوة بين باراك : استطالع .35
 20  تعهد بسحب حزب العمل من حكومة أولمرت إذا فاز برئاسة الحزببينيس ي .36
 20 الشبيبة االسرائيلية تشرب الخمر والسجائر وتمرض مبكرا: دراسة اسرائيلية  .37
    

    :األرض، الشعب
 20  القدس أمانة في أعناقكم: عكرمة صبري للقادة العرب .38
 21   العربيةالفلسطينيون يعتبرون رفع الحصار عنهم معيار نجاح القمة .39
 21  يطالبون القمة العربية رفع الحصار عن الشعب الفلسطينيالفلسطينيون ن وموظفال .40
 21   في مسألة الفوائد البنكيةنقابة الموظفين تعتزم مقاضاة السلطة .41
 21   في غزةمخيم إليواء أهالي القرية المنكوبة بالصرف الصحي .42
 21  بعد مواطنا مقدسيا إلى الضفة الغربيةاالحتالل ي .43
 22   في الضفة الغربيةحوارةجنود االحتالل يتحرشون بطالبتين على حاجز  .44
 22  االسرائيلي قرب نابلسعند حاجز بيت إيبا فلسطينيين التنكيل بمئات ال .45
 22  أهالي بلعين ينجحون في بناء غرفة ثالثة لهم خلف جدار الفصل العنصري .46
 22 ل إغراق المجتمع الفلسطيني بالمخدراتاالحتالل يحاو .47
 22   الفصل العنصريجدار لصالح  المصادرة الفلسطينية ألف دونم مساحة األراضي47.9 .48
 23  جاهزون للسالممن الفلسطينيين % 62.3 :استطالع لصالح مركز تحالف السالم .49
   

   :اقتصاد
 24  انطالق فعاليات المؤتمر السياحي الدولي في جامعة بيت لحم .50
   

   : األردن
 24  مؤتمر في االردن يؤكد رفض الالجئين للتوطين والتطبيع .51
 24   المتشيعين من أعضاء الجماعة بعضإخوان األردن يفصلون  .52
 25    مجلس الوزراء يستثني أبناء قطاع غزة من لوائح األجور الطبية لغير األردنيين .53
   

   :لبنان
 25  النص الكامل لقرار التضامن مع لبنان كما أقرته القمة العربية معدالً باإلجماع   .54
 27  ليس هناك مبادرة بل رغبة باستمرار المساعي : السنيورة .55
 28   " فتح اإلسالم"أمن المخيمات وجوارها ورفض : االجتماع اللبناني الفلسطيني .56
 28   تويني ينقل إلى بري رد صفير على رسالته غسان  .57
 28   اعتصامات فلسطينية تطالب القمة بتأكيد حق العودة    .58
 28  لبنان تفتتح مركزين للمسنّين الفلسطينيين  " كاريتاس" .59
 28  تقرير أوروبي سري حول تسليح ميليشيات لبنانية  .60
 29  ا تخشى من المحكمة على استقرار سورية وامن لبنان روسي .61
 29  السفير اإليراني يبلغ البطريرك صفير استعداد بالده لمساعدة لبنان على تخطي أزمته .62



  

  

 
 

  

            4 ص                                      675:                                 العدد29/3/2007 الخميس: التاريخ

 30  أبو العينين بيروت ترجئ محاكمةفي جنايات محكمة ال .63
   

   :عربي، إسالمي
 30  نص قرار القمة العربية بإعادة تفعيل مبادرة السالم العربية .64
 30  العرب أعدوا أنفسهم للدخول في عملية سالم :  في قمة الرياضموسىعمرو  .65
 31 المستقلة ويدعون لكسر الحصارطينية الفلس والدولة القادة العرب يجددون دعم السالم .66
 31   والقرضاوي يدعو الى عدم التطبيعجمع تبرُّعات لفائدة القدس : الجزائر .67
 32  تفقد مخيمات الالجئين الفلسطينيين في سوريات  االماراتيالهاللجمعية  .68
 32  مسيرة شعبية في الدوحة تضامناً مع الشعبين الفلسطيني والعراقي   .69
   

   :دولي
 32  المبادرة العربية واحدة من أعمدة السالم: بان كي مون .70
 33  يالقيود المفروضة على حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ستبقى كما ه: واشنطن .71
 33   لم تغير من قرار األمم المتحدة لصالح إسرائيلحرب لبنان : بولتون .72
 33 رئيسة الجمعية العامة لالمم المتحدة أول امرأة تخاطب قمة عربية .73
 34  ام وإطالق شاليطأولوية هنية وقف القس: وزير خارجية النروج .74
 34  لن نخذل الشعب الفلسطيني والمبادرة العربية ال تتعارض مع خارطة الطريق: سوالنا .75
 35  الفاتيكان يقول ان وفدا اسرائيليا الغى اجتماعا لبحث العالقات .76
 35  ديالً للرباعيةروسيا ال ترى ب .77
 35   اليابان تقدر جهود الرئيس محمود عباس في اتّباع سياسة السالم  .78
 36  حلٍّ قضايا الشرق األوسطل مبادئنامبادرة السالم العربية تتجاوب مع  :روسيا .79
 36   سية بريطانية قبل دخولها إلى اجتماع بمكتب أولمرتتفتيش مهين لدبلوما .80
   

    :تقارير
 36  فلسطينيو سورية الجئون ونازحون ال تطبق عليهم القوانين نفسها .81
    

    :حوارات ومقاالت
 38      لن نقبل بتوطين الفلسطينيين في لبنان: محمود عباس .82
 41 نرحب بقرارات القمة العربية : هنية .83
 43   فهمي هويدي ... لندافع عن مرمانا في قمة الرياض .84
 46  حياة الحويك عطية!!... ثالثة تحديات .85
 47  إبراهيم أبو الهيجاء... ة العربيفخ المبادر .86
 48  حسن البراري... أولوية أولمرت .87
 49  طالل عوكل ... عين على القمة وعشر على ما بعدها .88
 51    عوني صادق ...حكومة واحدة وبرنامجان .89
    

  53  :كاريكاتير
  



  

  

 
 

  

            5 ص                                      675:                                 العدد29/3/2007 الخميس: التاريخ

*** 
  
 اسرائيل ترفض المبادرة العربية للسالم بصيغتها الحالية  .1

ان اسرائيل ترفض القبول بالمبادرة العربية اليوم،  ، اكد،شيمون بيريز أن 29/3/2007 وكالة سما قالت
ثمة  "،االسرائيليةواوضح في تصريح لالذاعة  .بصيغتها الحالية مشددا على ضرورة اجراء مفاوضات

عليكم ان تقبلوا بما نعرضه : من المستحيل القول"واضاف  ".وسيلة وحيدة لتجاوز خالفاتنا وهي التفاوض
واكد بيريز  ".المفاوضات لن يكون لها معنى في حال وافقت اسرائيل على هذه المبادرة. عليكم كما هو

 ".ونحن الى اي نتيجة من خالل االمالءاتلن يتوصل الفلسطينيون والعرب (..) ال بديل للمفاوضات "
وقال وزير الشؤون  ".المبادرة العربية كنقطة انطالق للمفاوضات تشكل خطوة ايجابية"لكنه اعتبر ان 

اسرائيل لديها مشكلة مع هذه "االجتماعية وعضو الحكومة االمنية المصغرة العمالي اسحق هرتسوغ ان 
من المستحيل ان تقبل اسرائيل كذلك المواقف "واضاف  ".المبادرة خاصة بشأن حق عودة الالجئين

  .الدولة الفلسطينية المقبلة" العربية بحرفيتها بشأن حدود
 اعلنت إسرائيل امس، انها ستدرس قرار قمة الرياض :ا ف ب عن 29/3/2007 السفير وجاء في

وقالت مسؤولة في . سميتفعيل المبادرة العربية ودعوة تل ابيب الى القبول بها، قبل اتخاذ موقف ر
 "علينا ان نــأخذ وقتنا في دراسة ما حصل خالل هذه القمة قبل اتخاذ موقف رسمي"مكتب اولمرت 

في االنتظار، نجدد تأكيد ما اعلنه رئيس الوزراء مرارا حول وجود عناصر ايجابية في المبادرة "مضيفة 
حق الالجئين الفلسطينيين بالعـودة في اطار ال يمكنها القبول بتنفيذ "وتابعت ان اسرائيل . "السعودية

  ."تسوية سلمية
  

   رسائل فلسطينية3 يضع في سلة القادة عباس .2
 دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، القادة العرب، لوضع اآللية، وتحديـد            :تركي الصهيل  - الرياض

يدة، بحيث ال تبقى مجـرد      السبل المالئمة من أجل أن تواصل مبادرة السالم العربية تقدمها نحو آفاق جد            
إعالن مبادئ يشيد به العالم ويسانده نظريا، مشددا على ضرورة أن يتحول هذا اإلعالن العربـي، إلـى                  

 .خطة عملية متكاملة تحظى بفرصة التطبيق الملموس بدون أي تغيير في بنودها أو حتى في نـصوصها                
:  في القمة العربية في الريـاض       المسائية وفي إشارة ضمنية إلسرائيل، قال عباس في كلمته أمام الجلسة         

إن من ال يريد أن يرى إيجابية هذا الموقف الفلسطيني والعربي، ويدعو إلى تجزئة مبـادرة الـسالم، أو                   
تغيير بعض عناصرها، إنما يفعل ذلك بسبب رغبته في التهرب من استحقاق السالم، الذي يشترط زوال                

وأبدى عبـاس    .جميعا، بدون انتقاء لبعضها ورفض البعض اآلخر      االحتالل وااللتزام بقراراتها وأسسها     
أمله في أن يتمخض عن مؤتمر قمة الرياض، تشكيل لجنة عربية برئاسة السعودية، لمتابعة تنفيذ المبادرة            
العربية، عبر الصلة والتعاون مع اللجنة الرباعية الدولية، وجميع األطراف المعنية بإطالق عملية السالم              

أن يكون لهذه اللجنة، حرية التحرك والتصرف، وفق ما تمليه الظروف واالعتبارات من             " على   من جديد، 
أجل تحقيق األهداف الوطنية والقومية، وذلك عبر حل تفاوضي يحظى برعاية المجتمع الدولي، وضـمن            

يه بالحـل   إننا في الوقت الذي نطالب ف     "وتابع أبو مازن خطابه،      ".إطار مؤتمر دولي للسالم في المنطقة     
العادل والشامل لقضيتنا، ننبذ العنف، والعنف المتبادل بكل أشكاله ألننا كنا وال زلنا الضحية األولى لهذا                

 دعوته للزعماء العرب، لبذل جهود مضاعفة من اجل إطالق مسيرة حـل عـادل               عباسوجدد   ".العنف
ح هذا الحل، وهو الذي سيجعل      ومتوازن، باعتبار أن المماطلة والتسويف وهدر الوقت لن تكون في صال          

المنطقة بأسرها مهددة من جديد بمخاطر الحروب واالنفجارات والمواجهات اإلقليمية والدوليـة بـسبب              
وقال عباس أن تكثيف االستيطان في الضفة الغربية، وبنـاء جـدار             .غياب هذا الحل أو استحالة تطبيقه     

يتطلب إجـراءات عاجلـة وخطـوات سياسـية         العزل العنصري، وغيرها من الممارسات اإلسرائيلية،       
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قبل أن تنتصر نهائيا سياسة التوسع واالحتالل، ويصبح الوضع بأكمله مفتوحا على مخـاطر              "استثنائية،  
إنني أقول ذلك   : وأضاف ".كبرى تهدد شعبنا والمنطقة بأسرها والبلدان العربية، وبخاصة األكثر قربا منا          

لواقع القائم الذي نعايشه ونراه يوميا أشد هوال وترديا مما وصـفته            بدون أية مبالغة أو تهويل، بل لعل ا       
  . للقادة العرب3وحرص عباس خالل كلمته على إيصال رسائل  .وعرضته أمامكم

  .  رسالة الجراح واأللم والمعاناة لشعب بأكمله يعاني من قهر االحتالل ومن التشرد:األولى
عائالت الشهداء والجرحى الذين ينتظرون بأمل كبير تـدفق          رسالة آالف األسرى والمعتقلين و     :والثانية

  .نور الحرية بعد أن ساد ظالم االحتالل طويال
  . رسالة كل المؤسسات الوطنية الفلسطينية، بما فيها الحكومة الفلسطينية الجديدة:أما الثالثة

ن الداخلي، بما في    األم: وقال عباس، إن حكومة الوحدة ستضع نصب أعينها إنجاز ملفين أساسيين، هما           
والملف االقتصادي، الذي يشمل وضع     . ذلك ضمان سيادة القانون والنظام والقضاء على الفلتان والفوضى        

حد لحالة االنهيار االقتصادي والتدهور الهائل الذي حصل في مستوى معيشة كـل عائلـة فلـسطينية،                 
 أن  عبـاس وأكد   .الية وحالة الحصار  باإلضافة إلى تراجع دور المؤسسات وشللها بفعل نقص الموارد الم         

فيما ناشد المجتمـع الـدولي بمـساندة        . رغبة شعبه في السالم، رغبة راسخة، وتنبع من حلم طال أمده          
الفلسطينيين، في تحقيق أحالم أطفالهم وشبابهم وشيوخهم، بالعيش في سالم وكرامة فـي ظـل الدولـة                 

. الفلسطينية في مد يد السالم للـشعب اإلسـرائيلي        وشدد عباس على صدق اإلرادة       .الفلسطينية المستقلة 
أدعو هذا الشعب وقيادته إلى مبادلتنا هذا الحلم وهذه اإلرادة حتى نتمكن سويا بدعم الدول العربية                : "وقال

  ".واإلسالمية، والمجتمع الدولي بأكلمه، وأن ال تضيع فرص أخرى في تأريخ هذه القضية الطويل واألليم
  29/3/2007الشرق األوسط 

  
  مبادرة العربيةالسرائيل ا ال أتوقع ان تقبل :هنية يطالب القمة بعدم التنازل عن حق العودة .3

قال هنية فـي مقابلـة مـع        :  وفاء عمرو  ،الرياضنقالً عن مراسلتها في      28/3/2007رويترز  نشرت  
لالجئـين   لكنها لن تتنازل فيمـا يتعلـق بحـق ا          ، لن تعارض مبادرة السالم العربية     ماسرويترز ان ح  

في كـل قمـة عربيـة       . التركيز العربي على المبادرة العربية ليس جديدا      "وقال   .الفلسطينيين في العودة  
يجري التركيز عليها ولكن المشكلة دائما لم تكن مشكلة فلسطينية أو عربية انما المـشكلة هـي رفـض                   

كثر من أي شيء عدم المساس      ان ما يهمني أ   "وأضاف   ."االسرائيليين التعاطي مع كل المبادرات العربية     
أنا أتوقـع أن القمـة العربيـة        "وتابع قوله    ."بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة       

أن تؤكد من جديد التزام الدول العربية بعدم التنازل مطلقا عن حق عودة الالجئين              .. المنعقدة في الرياض  
امج حكومة الوحدة تضمن التأكيد على حـق عـودة          ومضى يقول أن برن    ."تحت أي ظرف من الظروف    

 ".وحددنا العودة الى أرضهم وديارهم    ،   وأيضا التعويض  194الالجئين الذي كفله قرار االمم المتحدة رقم        
ورحب هنية بمشاريع قرارات القمة العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية غير أنه حذر من حالة االحبـاط                

قـرار  ال ان  مشيرا الى.ون اذا لم تترجم قرارات القمم العربية لخطوات عملية  التي سيصاب بها الفلسطيني   
 االقتـصادية   ةحياتغيير في ال  قع  ي  معتبرا انه ان لم    . لم تجر ترجمته   الذيسابق بكسر الحصار و   العربي  ال

 شـأن   ولم يقلل هنية من    ."سيضع شعبنا وحتى قيادته أمام خيارات متعددة      "فان ذلك   .. والمعيشية والمالية 
الصعاب التي تواجه حكومة الوحدة مع استمرار القيود المفروضة على تعامـل البنـوك مـع الـسلطة                  
الفلسطينية والعزلة السياسية والمالية ودعا الى ضرورة استئناف كافة الدول دفـع التزاماتهـا وقـال ان                 

ن الدول العربية تجـاوز      أن بامكا  هنيةوأكد   .من الدول العربية  " هناك حديثا عن مساعدة طارئة وعاجلة     "
  ..."اذا كان هناك موقف موحد وارادة قوية عربية"القيود االمريكية البنكية 
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 قال هنية في مقابلة مع وكالة فرانس بـرس          :ب.ف.أنقالً عن    29/3/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  
هناك "وأضاف أن   ". لدورانال أتوقع إطالقاً ان تقبل إسرائيل مبادرة السالم العربية وستستمر في اللف وا            "

  ". مؤشرات غير إيجابية من الجانب اإلسرائيلي تجاه المبادرة وتجاه حكومة الوحدة
اعتبر اسماعيل هنية في تصريح للشرق االوسـط        : الرياضمن   29/3/2007الشرق األوسط   وجاء في   

تجـاه االيقـاع    بانـه يعمـل فـي ا        على سؤال حول التحرك االميركي الجديد في عملية السالم         هردفي  
مبادرة الـسالم   "واضاف هنية ان    . االسرائيلي اي الحديث عن السالم ودون تحريك اي موقف من مكانه          

  ". كما هي ولن ولم نغير فيها حرفا واحدا وعلى اسرائيل ان تقبل المرجعيات الدولية والعربية
  

   العربية على هامش القمةعبداهللا الثاني وهنية يلتقيان عباس .4
تقى العاهل األردني على هامش القمة العربية في الرياض أمس الرئيس الفلسطيني ورئـيس               ال :ب.ف.ا

 لوكالة فرانس برس إن اللقـاء       هنيةوقال   .الحكومة إسماعيل هنية، وهو أول لقاء بين ملك األردن وهنية         
قبل عبـاس   الملك اسـت  "مع األردنيين كان لتعزيز العالقات، وقال مصدر من الديوان الملكي األردني إن             

اللقاء كان بروتوكوليا، ولم يتم تنـاول أي مواضـيع          "، وأضاف إن    "ضمن اللقاءات وكان هنية في الوفد     
  ".مهمة فيه

  29/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

 2007 مليار دوالر دعما عربيا لعام 2.7 يتوقع وزير المالية الفلسطيني .5
قال وزيـر   :  عبدالرؤوف أرناؤوط  ،الرياضنقالً عن مراسلها في      29/3/2007الوطن السعودية   نشرت  

نأمل ونتوقع أن يقر القادة العرب مشروع القرار        : "المالية الفلسطيني سالم فياض أمس في حديث صحفي       
".  مليون دوالر شـهريا    55المقدم إليهم الذي يدعو إلى استمرار الدعم لمدة عام كما كان في السابق أي               

ـ    2007م المالي المطلوب لعام     نأمل أيضا أن نحصل على الدع     : "وأضاف  مليـار   2.7 وحجمه يقدر بـ
 مليـار  1.4هناك  : "وقال. كما طالب فياض العرب بتسديد التزاماتهم المتأخرة للسلطة الفلسطينية        . "دوالر

دوالر التزامات على بعض األشقاء العرب لم تسدد العام الماضي ونحن بحاجة لدعم عاجـل ال يمكـن                  
نأمـل أن تقـدم هـذه       : "وأضـاف ".  بتقديم الدعم الجديد وااللتزامات الـسابقة      توفيره دون تنفيذ القرار   

المساعدات لدعم حكومة الوحدة الفلسطينية نتيجة التفاق مكة ونحن نبذل كل الجهد للقيام بالخطط الكفيلة               
". يقـة األهمية البالغة للدعم المالي في هذه المرحلة الحرجة واألزمـة الماليـة العم            "، مؤكدا   "لتحقيق ذلك 

رسالتنا لألشقاء العرب وللدول األخرى المانحة في المجتمع الدولي هي أنـه وإن             "وأشار فياض إلى أن     
كنا بحاجة إلى هذا الدعم اآلن وهذا واقع فإن رؤيتنا للمستقبل وللدولة التي نبتغي ال تقوم علـى أسـاس                    

سار االقتـصادي المترتـب علـى     الحاجة الدائمة للمساعدات إال أننا نمر اآلن بظروف صعبة أدى االنح          
أقول لهـم   : "وأضاف". الحصار والقيود المفروضة على الحركة من قبل إسرائيل إلى إضعاف إمكانياتنا          

نحن ال ننظر إلى الدولة التي نبتغيها وننشدها ألن تكون دولة بحاجة دائمة للمساعدات وانسجاما مع ذلك                 
األشقاء واألصدقاء خالل األشهر القليلة القادمة إلعـداد        فإننا سوف نستغل الفرصة التي سيتيحها لنا دعم         

خطة مالية متعددة السنوات تشكل أساسا إلعداد مشروع قانون الموازنة للعام القادم سيكفل تنفيذها تحقيق               
هذا ما نعد به شعبنا قبل أن نعد أحدا آخر به ألن التحـرك باتجـاه                .. قدر أكبر من االعتماد على الذات     

  "ن االعتماد على الذات هو مطلبنا بالمقام األولتحقيق مزيد م
فياض لرويتـرز   سالم  قال  :  وفاء عمرو  ،الرياضنقالً عن مراسلتها في      28/3/2007رويترز  وأضافت  
هذه المرة لعام بأكمله بدءا     .. أمام الزعماء العرب قرار لتقديم دعم لموازنة السلطة الفلسطينية        "في مقابلة   

 مليـون دوالر    660رب عن أمله في امكانية أن تلتزم الدول العربية بـدفع            وأع ."2007من أول ابريل    
 .سنويا للوفاء باالحتياجات االساسية الربعة ماليين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطـاع غـزة              
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هذا يرجع الى حقيقة أن لدينا متأخرات مؤجلة من العـام الماضـي             . احتياجاتنا المالية كبيرة للغاية   "وقال  
 مليون دوالر فـي صـورة أجـور         643هناك فواتير متأخرة وهذا يشمل      .  مليون دوالر  900لغ نحو   تب

   .متأخرة فقط
  

  يةمريكاأل  اإلدارة يخضع لتدقيقاألمن الرئاسي الفلسطيني .6
ظهرت وثائق امريكية يوم االربعاء ان افراد الحرس الرئاسي الفلسطيني المـؤهلين للحـصول              أ :القدس

بتمويل امريكي سيخضعون لتدقيق مسبق لتبين ما اذا كانت لهم عالقة بجماعـات             على تدريب ومعدات    
وتحاول ادارة بوش تهدئة المخاوف التي اثارها بعض المـشرعين االمـريكيين والمـسؤولين               .متشددة

 مليون دوالر لحرس الرئيس الفلسطيني يمكن       59.4االسرائيليين من ان جزءا من البرنامج البالغ حجمه         
وبموجب البرنـامج سـتقدم      .دون عمد متشددين من كتائب شهداء االقصى او من حركة حماس          ان يفيد   

 مليـون دوالر    23للحرس الرئاسـي و   " للتدريب االساسي والمتقدم  " مليون دوالر    14.5الواليات المتحدة   
ب  مليون دوالر اخرى من التمويل االمريكي لتحديث منشآت تدري         2.9وستستخدم   .للمعدات غير المميتة  

  .الحرس الرئاسي بما في ذلك قاعدة جديدة مترامية االطراف تشيد في اريحا
واظهرت وثيقة حكومية امريكية حصلت رويترز على نسخة منها ان افراد الحرس الرئاسي سيخضعون              

وستمرر اسماؤهم   .لسلسلة من الفحوصات لخلفيتهم المحلية قبل حصولهم على اي تدريب بتمويل امريكي           
 .اعد بيانات االرهاب التي يحتفظ بها مكتب التحقيقات االتحادي ووزارة الخارجية االمريكية           ايضا عبر قو  

وعالوة على ذلك سيكون باستطاعة اسرائيل التدقيق بشأن االفراد المتدربين قبل السماح لهم بالسفر الـى                
المريكـي ان   وقال دبلوماسي غربي قريب من البرنامج ا       .االردن للحصول على تدريب بتمويل امريكي     

  ."جدارا وقائيا لمنع ان يصبح اي ارهابيين جزءا من هذا البرنامج "ىءعملية التدقيق ستنش
وقالت مصادر فلسطينية ان بعض     . ويخضع المجندون في الحرس الرئاسي بالفعل لتدقيق من قادة محليين         

او الرتباط افـراد فـي      المجندين استبعدوا او نقلوا الى فروع اخرى اما الرتباطهم بجماعات خارج فتح             
  .عائالتهم بتلك الجماعات

  .ويتضمن البرنامج االمني االمريكي ثالثة ماليين دوالر لمكتب دحالن
  28/3/2007رويترز 

  
  يالحكومة الكندية ترفض استقبال: مصطفى البرغوثي .7

ل  رفضت الحكومة الكنديـة اسـتقبا      : ف ب  أ ونقالً عن غزة  من   29/3/2007البيان اإلماراتية   نشرت  
وزير اإلعالم الفلسطيني مصطفى البرغوثي، أول عضو في الحكومة الفلسطينية يزور أوتاوا منذ تعليق              

وقال وزير اإلعالم للصحافيين إن الطلبات التي تقدم بهـا   .كندا مساعداتها إلى الفلسطينيين العام الماضي   
ثي إلى أنه سيلتقي أعـضاء فـي        وأشار البرغو  .لعقد لقاءات مع ممثلين عن الحكومة الكندية لم تلق ردا         

  .المعارضة الكندية
المتحـدث اندريـه    وقـال   وأكد المتحدث باسم وزير الخارجية الكندي بيتر ماكاي عدم إعطاء المواعيد،            

  ".لم تتغير سياستنا إزاء الحكومة الفلسطينية"ليماي 
لوزير الفلـسطيني    تعرض رفض اوتاوا استقبال ا     :وكاالتال  نقالً عن  28/3/2007وكالة سما   وأضافت  

وسألت النائبة في الكتلة الكيبيكية فرانسين اللوند        .لالنتقاد خالل جلسة مساءلة في مجلس العموم االربعاء       
 لماذا ال   ،اذا كانت كوندوليزا رايس قادرة على لقاء محمود عباس واعضاء اخرين ال ينتمون الى حماس              "

 مبررا قراره عدم لقاء وزيـر االعـالم         ،ة الكندي ورد وزير الخارجي   ".؟يستطيع وزير الخارجية لقاءهم   
 ".وسنجري مفاوضات مباشرة مع الرئيس عباس... اتحدث مع عباس بصورة منتظمة"الفلسطيني 
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 معبـرا عـن     ،"الحكومة االكثر تمثيال في العالم العربي     "وقال البرغوثي ان حكومة الوحدة الوطنية هي        
 االمر الذي من ،حصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني    االمل بان تتمكن هذه الحكومة من وضع حد لل        

 .شانه ان يفتح الباب امام قيام عالقات جيدة مع كندا
  

  وكيل وزارة الخارجية ُيطالب أوروبا بدعم حكومة الوحدة الفلسطينية .8
 .أحمد صبح، وكيل وزارة الخارجية، أوروبا بدعم حكومة الوحدة الوطنيـة الفلـسطينية            .طالب د : مدريد
ء ذلك في مداخلة له خالل جلسة المائدة المستديرة أليام التضامن مع القضية الفلسطينية التي افتتحـت                 جا

إن المطلوب من أوروبا دعم حكومة      : صبح.وقال د  .في مقر الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي في مدريد       
امج سياسـي واٍع وواضـح   الوحدة سيما وأن هذه الحكومة هي حكومة الرئيس عباس وشُكِّلت ضمن برن       

  .نرفض أن يتم االنتقائية في التعامل مع وزراء حكومة الوحدة: وأضاف .المعالم
    28/3/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
 يامأمل في حل خالل آتقدم في موضوع شاليط و: هنية .9

برس في الرياض   صرح رئيس الحكومة الفلسطيني إسماعيل هنية لوكالة فرانس         .: ب. ف. أ -الرياض  
في قضية الجندي اإلسرائيلي األسير شاليت، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن األمر             " تقدما كبيرا "أن هناك   

كل الذين  "وقال هنية أن     ".يحتاج لبعض الوقت وآمل أن يكون أياما لكن هذا مرهون بالموقف اإلسرائيلي           "
اليت ونحـن مهتمـون بالقـضية وهنـاك         يلتقوننا بمن فيهم النرويجيون والروس ركزوا على قضية ش        

تقـدم علـى    "وأشار إلى وجـود      ".اتصاالت مع أشقائنا في مصر وفصائل المقاومة التي أسرت الجندي         
 "صعيد المعايير لتبادل األسرى واإلطار العام للصفقة

  28/3/2007موقع ايالف 
  

  نااإلسرائيليون ال يريدون مفاوضات الحل النهائي ورايس تتفهم موقف: دحالن .10
كشف محمد دحالن النقاب في حديث لأليام عن أن وزيرة الخارجية األميركية، ستعود خـالل               : الرياض

وقال، إنه في اللقاءات التي اتفـق مـع         . فترة وجيزة الى المنطقة، وترسل قبل ذلك مساعدها ديفيد ولش         
ق أن يعقد لقاء قمة     اتف: "رايس على أن يعقدها الرئيس عباس واولمرت، سيتم بحث جميع القضايا، وقال           

كل اسبوعين، وفي كل لقاء سنطرح كل مواقفنا ابتداء من األسرى والقضايا اليومية وانتهاء بوضع آليـة                 
وحذر دحالن، من أن تكرار اللقاءات دون نتائج يزيد مـن إحبـاط المجتمـع       ".لمفاوضات الحل النهائي  

ني من مثل هذه اللقاءات تترتب عليها فـي         الطموحات التي تتولد لدى الشعب الفلسطي     : "الفلسطيني، وقال 
الوعي الفلسطيني آمال بانفراج في مسألة الرواتب، وانفراج في الوضع االقتصادي، وانفراج في الوضع              
األمني وانفراج في االفق السياسي، أما تكرار اللقاءات دون نتائج فيزيد من إحباط المجتمع الفلـسطيني،                

اك دراسة بشكل دقيق لفوائد وأضرار مثل هذه اللقاءات خاصة اذا لـم             ولذلك أعتقد أنه يجب ان تكون هن      
نحن نرحب بالدور االميركي ولكن يجـب       "دحالن  وقال  ". تكن هناك ضمانات لنتائج محسوسة وملموسة     

نحن نقدر دور رايس ومجيئهـا وبـذلها هـذه          .. ان يكون هذا الدور اكثر تأثيراً واكثر إلزاماً لالطراف        
نحـن  .. ن االسرائيليين، ولكن يجب ان تتحول هذه الزيارات الى إلزام حقيقي لالطراف           الجهود بيننا وبي  

ملتزمون سلفا بمفاوضات جادة تنهي الصراع وتدخل في صلب الموضـوعات ولـيس فـي تفاصـيل                 
على األجندة الفلسطينية في المدى المنظور خالل الشهرين القادمين نشاط          "وقال، إنه    .االجراءات اليومية 

 من اجل كشف حقيقة عدم رغبة اسرائيل في الدخول في مفاوضات جادة مع الفلسطينيين والعرب                سياسي
وعلى كل المسارات، ألن الفرصة المتاحة السرائيل من خالل المبادرة العربية فرصة ثمينة اال انهـم ال                 

 ".سطينيا يقبل بـه   يريدون التعاطي معها اال بالمفهوم االسرائيلي، وهو ما اعتقد ان ال طرف عربيا او فل              
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نحن امام معركة سياسية ودبلوماسية طاحنة من أجل فك الحصار ومن اجل إلزام او الضغط على                : وقال
 اما الوضع السياسي فهو الى حد مـا ال يـدعو للتفـاؤل بحكـم الوضـع                  .اسرائيل لالفراج عن اموالنا   

وضات جـادة وحقيقيـة، أمـا       االسرائيلي الداخلي، ولغياب أي توجه دولي واضح وجاد للدخول في مفا          
الوضع األمني الداخلي فأعتقد ان باالمكان تحقيق انجازات فيه ألن العنصر الفاعل فيـه هـو العنـصر                  
الفلسطيني، ولكن ايضا الوضع األمني وحده ال يكفي، فهي عملية مترابطة تشمل األمن واالقتصاد واالفق               

االسـرائيليين ال   "أعرب دحالن عن اعتقـاده بـأن        و .السياسي، بذلك يصبح هناك أمل بالتقدم الى األمام       
يريدون مفاوضات حل نهائي وال أي شكل من اشكال المفاوضات الجديـة، وانمـا يريـدون اقتـصار                  

االسرائيلية على قضايا اجرائية لها عالقة بالمعابر واجراءات تفصيلية في الحيـاة             -العالقات الفلسطينية   
 وهذا ما رفضناه وابلغناه لوزيرة الخارجية االميركية، وهي تفهمت          اليومية للشعب الفلسطيني في األمن،    

اليوم هناك قمة عربية، انتهزوا هذه القمة التي فيها إجماع عربي           : قلنا لالميركيين "واضاف   ".هذا الموقف 
على عملية السالم واقنعوا االسرائيليين بذلك، اال انه من الواضح ان اولمرت والحكومة االسـرائيلية ال                
تبديان اهتماما بذلك، يبدو أن اسرائيل تعمل على اجندة داخلية فقط ليس لها عالقة باالفق السياسي ال مع                  
الفلسطينيين وال مع العرب، ولذلك رفضنا فكرة ان تكون االمور محصورة في القضايا المعيشية ونسميها               

مر فهـذا جيـد وهـم يتحملـون       اذا كان االميركيون يفهمون هذا اال      ..ال يوجد عالقة   ..على انها عالقة  
وجدنا تصميما وجدية من قبل رايس بشأن ضرورة البحث عـن           "وتابع دحالن    ".المسؤولية مع اسرائيل  

مسار سياسي، وهذا ما وعدت به العرب في اللقاء االخير، وما وعدت به الرئيس ابو مازن، وهي تؤكد                  
لكن من الواضـح انهـا تـصطدم بموقـف          على اهمية الدخول في القضايا الجوهرية وتتفهم مواقفنا، و        

اسرائيلي متعنت وغير مستعد للنقاش حتى في قضايا المستحقات المالية، هم يتهربون فمرة يقولون انهـم                
ال يريدون تحويل االموال للحكومة، ومرة عبر اتهامنا بتحويل اموال لحمـاس وهـي روايـات غيـر                  

ي لدى الحكومة االسرائيلية لعدم التعاطي مـع        ال يوجد أي مبرر منطق    "وشدد دحالن على أنه      ".صحيحة
اذا ما قارنت الوضع بقبل سنة او سنتين فإن الوضع األمني أهدأ، فال توجـد               : ، وقال "الموضوع السياسي 

عمليات كبرى أو بشكل جدي ضد اسرائيل، وانما هناك هدنة غير معلنة، ووقف اطالق نار جـاد مـن                   
أما في ملف المفاوضات فال توجد ايـة        : واضاف . انجازات طرف الفلسطينيين غير معلن، وعليه توجد     

ذريعة لدى اسرائيل لتتهرب منه، النه الول مرة في التاريخ الفلسطيني حماس وفـتح وكـل الفـصائل،                  
تفوض منظمة التحرير ورئيسها بالمفاوضات، وعليه فقد نزعت الذريعة من يد اسرائيل، ألنها اذا كانت               

اوض الحكومة فان المفاوضات لم تكن ابدا مرهونـة بالحكومـة الفلـسطينية،             تتذرع بانها ال تريد ان تف     
واالتفاقات كلها وقعت باسم المنظمة وبالتالي ال يوجد تفسير للموقف االسرائيلي سوى انهـم ال يريـدون       

نحن على االقل في هذه المرحلة ال نريد        : واضاف ".الدخول في عملية السالم، وال يوجد اي تفسير آخر        
.. الم من قبل المجتمع الدولي، يجب ان نوجه اللوم الى الطرف الذي ال يريد ان يدخل مفاوضـات                 ان ن 

نحن في معركة عالقات عامة لكسب الرأي العام، ولتحديد الجهة التي ال تريد ان تدخل في المفاوضات،                 
  . بأنه ضعيف، وكأنهم اقوياء، إنه أمر مضحكعباسوالمضحك أن اسرائيل احيانا تتهم 

 29/3/2007يام الفلسطينية األ
  

  وال جدوى منها.. لقاءات عباس بأولمرت إرضاء لواشنطن: ياسر عبد ربه .11
كشف للشرق األوسط، ياسر عبد ربه أمين أن اللقاءات التي عقدها الـرئيس             :  تركي الصهيل  - الرياض

". غير مجدية "ت  الفلسطيني مع أولمرت، هي مجرد محاولة إلرضاء الموقف األميركي، معتبرا أنها لقاءا           
إال ان عبد ربه، شدد أمس، على أن المهم بالنسبة للفلسطينيين ليس مجرد عقد مثل هذه اللقاءات، وإنمـا                   

وقال، إن هذا األمر يتوقف علـى جديـة اإلسـرائيليين فـي الـدخول                .المحتوى الذي سيتمخض عنها   
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، "عدم الجدية على اإلطـالق    " هو   بمفاوضات مع الجانب الفلسطيني، مؤكدا أن ما لمسوه من اإلسرائيليين         
   .نافيا أن يكون الطرفان قد دخال في مفاوضات حول تحديد جدول أعمال لتلك اللقاءات

  29/3/2007الشرق األوسط 
  

  مجلس األمن القومي سيعتمد سياسة أمنية إلنهاء الفلتان ومأسسة األجهزة: هنية .12
راء، أنه سيصار بعد عودة الرئيس عبـاس        أعلن اسماعيل هنية رئيس الوز    : كتب عبد الرؤوف ارناؤوط   

وقال في مقابلة مع األيام على هامش القمة        . إلى الوطن، إلى القيام بخطوات لتشكيل مجلس األمن القومي        
مجلس األمن القومي سيشكل المرجعية واإلطار الناظم للمؤسسة األمنية الفلسطينية بشقيها سواء            : العربية

ومة، وبالتأكيد إنه سيقر الخطة األمنية الوطنية التي تتعامل مـع األزمـة             أكانت عند الرئاسة أم عند الحك     
األمنية في إنهاء الفوضى والفلتان األمني، وكذلك في االشراف على مأسسة األجهزة األمنية والتأكد مـن                

نه إذا  أ"وحذر هنية من    . حياديتها والتزامها بالمهنية وابتعادها عن التجاذب السياسي والحزبية والفصائلية        
ما مر وقت على هذه القمة دون أن يلمس الشعب الفلسطيني أن شيئاً تغير على واقع حياته االقتـصادي                   

  ".والمعيشي والمالي، فإن ذلك سيضع شعبنا وحتى قيادته أمام خيارات متعددة
 29/3/2007األيام الفلسطينية 

  
  2007مجلس الوزراء يوقف التعيينات والترقيات حتى اقرار موازنة  .13

مصطفى البرغوثي امـس ان مجلـس       . اعلن وزير االعالم والمتحدث الرسمي باسم الحكومة د        :رام اهللا 
جاء ذلك في بيان وزعته      .2007الوزراء قرر وقف التعيينات الجديدة والترقيات الى حين اقرار موازنة           

  .وزراء عقد جلسته الثانية امسالوزارة االعالم امس وتضمن ان مجلس 
       29/3/2007ة الحياة الجديد

  
14. تقرر تشكيل لجنة للتعويضاتو ..سرائيل مسؤولية كارثة قرية أم النصرال الحكومة تحم  

حملت الحكومة الفلسطينية االحتالل اإلسرائيلي مسؤولية ما تعرضت له منطقـة           : جمال جمال  -القدس  
 . الـصحي الطارئـة     نتيجة انهيار أحد أحواض الـصرف      )أم النصر (القرية البدوية بمحافظة شمال غزة    

محمد عوض أمس في مؤتمر صحفي أن الحكومة عقدت اجتماعا          .وصرح األمين العام لمجلس الوزراء د     
الصحة والداخليـة والحكـم والمحلـي والماليـة         (طارئاً للوزارات ذات العالقة بين غزة والضفة وهي         

محمد واشار   .يات هذه المصيبة  ، لمناقشة وتدارس تداع   )واألشغال العامة واألمانة العامة لمجلس الوزراء     
 إلى دور االحتالل اإلسرائيلي في التسبب بالحادثة عندما منع دخول األنابيب والقطـع الالزمـة                عوض

وقال عوض في بيان لمجلـس       .إلنشاء خطوط الضخ لنقل هذه المياه إلى المنطقة الشرقية من قطاع غزة           
  : الوزراء لقد قرر المجتمعون ما يلي

ئيس ودولة رئيس الوزراء على حقيقة ما حدث، واالحتياجـات الطارئـة للتخفيـف              بعد إطالع الر  " -
وإزالة آثار االنهيار للحوض المائي تم تشكيل لجنة لدراسة التعويضات وتقييم األضرار التـي أصـابت                
المواطنين بحيث تتشكل من وزارة األشغال العامة والصحة وسلطة المياه والشؤون االجتماعية والداخلية             

   .حافظة شمال غزةوم
 .كما قرر تحميل الحكومة اإلسرائيلية واالحتالل مسؤولية ما حدث -
 دوالر كحد أعلى لكل عائلة متـضررة مـن هـذه            700صرف مساعدة مالية عاجلة بحدود      "وأقر   -

 ".الحادثة
ية كما دعا الجهات المانحة للمساعدة في إيجاد حل نهائي لمشكلة تجميع المياه العادمة في منطقة القر                -

 .البدوية
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وأكد أن تلك المناطق هي مناطق محظورة للطواقم الفنية من قبل الجيش اإلسـرائيلي حتـى بعـد                   -
انسحاب قوات االحتالل من قطاع غزة، حيث لم تتوقف قذائف المدفعية اإلسرائيلية عـن قـصف تلـك            

 .المناطق
 به في تلك المنـاطق      وأوضح األمين العام عن وجود مشروع جاهز كان من المفترض أن ينتهي العمل            

 .قبل ستة شهور إال أن الممارسات اإلسرائيلية حالت دون ذلك
  29/3/2007الدستور 

  
 الرجوب يطالب القادة العرب باستيعاب الالجئين الفلسطينيين في العراق .15

 طالب جبريل الرجوب القادة العرب المجتمعين في الرياض إلى إيجاد حل سريع وعاجل لمشكلة               :رام اهللا 
جئين الفلسطينيين في العراق مشيرا أن استمرار معاناة الالجئين هو وصمة عار في جبين األنظمـة                الال

 ألف الجئ فلسطيني في العراق والتي تحيط بها ستة          15العربية مطالبا بضرورة اإلسراع في حل مشكلة        
رجوب في حـديث    وأكد ال  .دول عربية مطالبها باستيعاب الالجئين وتوفير أماكن عيش آمنة وكريمة لهم          

للعربية أن مشكلة الالجئين في العراق مسؤولية الجامعة العربية والقادة المجتمعين في الرياض مضيفا أن               
وعبر الرجوب عن أمله فـي أن        استمرار الالجئين في تلك الظروف هو شيء معيب لكل الدول العربية            

لقضية الفلسطينية من تجاذباتهم وصراعاتهم     يجد العرب آلية لتطبيق وتنفيذ المبادرة العربية وأن يخرجوا ا         
مؤكدا وجود تقدم وتوافق عربي لمساعدة الشعب الفلسطيني متمنيا أن يتم ترجمة ذلك عمليا مـن خـالل          
تقدم المساعدة المالية وفتح أفق سياسي ببعد إقليمي مطالبا العرب بالوحدة والتوجه لألسرة الدولية للضغط               

  ".الشرعية الدوليةعلى إسرائيل للقبول بقرارات 
  28/3/2007فلسطين برس 

  
  نواب حماس يستنكرون تمديد اعتقال زمالء لهم في إسرائيل .16

استنكر مكتب نواب كتلة حركة حماس في الخليل، قرار المحكمة العسكرية اإلسـرائيلية بتمديـد               : لندن
 الـسابق النائـب     وأدان المكتب عقاب وزير األوقاف    . احتجاز نواب مختطفين منذ أكثر من تسعة أشهر       

وكانـت محكمـة   . نايف الرجوب بالسجن لمدة شهرين، بعد رفضه إدالء بالشهادة أمام قاضي المحكمـة   
عمر عبد الرازق وأمين سـر      .عوفر العسكرية قد مددت اعتقال النائب الرجوب ووزير المالية السابق د          

م والشيخ محمد أبو طير والنائب      إبراهيم أبو سال  .المجلس التشريعي محمود الرمحي والنائبين عن القدس د       
عن بيت لحم محمود الخطيب والنواب عن الخليل محمد الطل ومحمد أبو جحيشة وخليل موسى الربعي،                

  .  أيار المقبل/ مايو29حتى 
  29/3/2007الشرق األوسط 

  
 عودةالالتأكيد على حق بسعدات يطالب القمة العربية  .17

ية أحمد سعدات قادة ورؤساء القمة العربية بالتأكيد على حق مين العام للجبهة الشعبألا طالب :بيت لحم
الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها، والتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية 

سيرين وأكد خالل زيارة محامية مؤسسة مانديال بثينة دقماق له ولأل .والقومية في أي تسوية محتملة
طان العجلوني في سجن هدريم، أن القمة العربية مطالبة بكسر الحصار االقتصادي موسى دودين وسل

مم المتحدة من المفروض على الشعب الفلسطيني ووضع آليات عملية لنقل ملف القضية الفلسطينية إلى األ
 .أجل ضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية

  28/3/2007وكالة معاً 
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  عنيفاً على القمة العربيةكوادر وضباط فتح يشنون هجوماً  .18
 وغير مسبوق على القادة العرب المجتمعين في قمة          عنيفاً شن أعضاء وكوادر وضباط حركة فتح هجوماً      

بأخطر القمم على القضية الفلسطينية منذ نشوء مؤسسة القمة وإلـى يومنـا             " بسبب ما وصفوه     ،الرياض
" تلك حدود اهللا فال تقربوها    "العربية وحمل عنوان    وقال بيان صدر صبيحة اليوم األول النعقاد القمة         . "هذا
 فـي   ،" لتلقي بطوق النجاة ألعداء األمـة      أكثر ما يثير الغضب والحنق في هذه القمم أنها تأتي دوماً          "أن  

الوقت الذي ينحسر فيه المشروع الصهيوني وتنكفئ فيه الواليات المتحدة عن منـاطق الـصراع فـي                 
والحظ البيان أن عنوان القمة التي نسقتها وزيـرة         . يل وإعالن الهزيمة  أفغانستان والعراق وتتأهب للرح   

 تمهيـداً "  إسرائيلية شـاملة   - إجراء مصالحة عربية     تستهدف فعالً "الخارجية األمريكية كونداليزا رايس     
 إلى أن التضارب في التـصريحات  اً مشير، وهو ما أقر به بعض المسؤولين العرب      ،لالعتراف بإسرائيل 

 والتي يراد منها خلق أجـواء  ،ل المبادرة العربية ما هو إال لعبة األدوار بين المسؤولين العرب         حول تعدي 
وألمح البيان إلى أن المشاورات واللقاءات وجوالت الحـوار التـي            .تسمح بتمرير المزيد من التنازالت    

ي للقمة العربية وليس    أجرتها رايس مع المسؤولين العرب والفلسطينيين لم تكن إال لصياغة البيان الختام           
وفي تحذير غير مباشر للقوى الفلسطينية وخاصة حركة حمـاس بـدا بيـان الكـوادر                 .ألي شيء آخر  

إذا كنا قد نفضنا أيدينا من قيادة حركة فتح وعصبة أوسلو المفـسدة             : "والضباط حاسما حين أوضح قائالً    
 تتحالف مع عصبة أوسـلو أو تتقاسـم         فسنفعل األمر نفسه، ولن نتسامح مع أية جهة فلسطينية تساوم أو          

 معها تراث الشعب الفلسطيني وقضيته ومنجزاته وحقوقه، فاالعتراف بإسرائيل وإكسابها الشرعية نـسبياً            
  ". سياسياً وبصورة مؤقتة أو دائمة هو جريمة عقدية وليس ذنباًأو جزئياً

  28/3/2007الحقائق 
 

 صواريخشهيد من سرايا القدس في غزة وقصف سديروت بستة  .19
قصفت طائرة إسرائيلية : غزة رائد الفي نقالً عن مراسلها في 29/3/2007 األخبار اللبنانية أوردت

مجموعة من نشطاء سرايا القدس، في بلدة بيت الهيا، شمال القطاع، األمر الذي أدى إلى استشهاد مقاوم 
 .وإصابة ثالثة آخرين

 مصادر فلسطينية قالت أن     : مراسلها حامد جاد أن     من غزة عن   29/3/2007 الغد األردنية    في حين نقلت  
كـده  أمر الذي   األ, المصابين كانوا في مهمة جهادية استهدفت إطالق صواريخ باتجاه البلدات اإلسرائيلية          

 الناطق باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي باعترافه بإطالق المدفعية اإلسرائيلية عدة قـذائف باتجـاه               أيضاً
  .ا يحاولون إطالق صواريخ على البلدات اإلسرائيليةنشطاء فلسطينيين كانو

أعلنت كتائب شهداء األقصى مجموعات الشهيد ياسر عرفات مسؤوليتها عن قصف بلدة            من جهة أخرى،    
من  ".فداك يا أقصى  "عمليتها العسكرية   مواصلتها ل  وذلك في    ، صواريخ من طراز ياسر    أربعةسديروت ب 

ن إحدى مجموعاتها تمكنـت مـن قـصف بلـدة سـيدروت              أ ينعلنت ألوية الناصر صالح الد     أ جهتها
  .مسأ، ظهر 3بصاروخين من طراز ناصر 

  
  إصابة أحد قادة القسام وأفراد عائلته برصاص مسلحين في غزة .20

أعلنت كتائب القـسام أن أحـد        :فايز أبوعون  من غزة ونقالً عن      29/3/2007 األيام الفلسطينية    أفادت
 . وعائلته أمس لمحاولة اغتيال برصاص مسلحين فـي مدينـة غـزة            باري تعرض نقادتها وهو إياد الش   

كتائب في بيان تسلمت األيام نسخة منه، محسوبين على حركة فتح بمحاولة االغتيـال هـذه،                الواتهمت  
باري قرب شارع الوحدة وسط مدينة غزة، حيث قاموا بإطالق          نموضحة أن مسلحين اعترضوا سيارة الش     

أوضحت الكتائب أن مجموعة من األمن الخاص بكتائب القسام تمكنت مـن            و .النار بشكل كثيف اتجاهه   
الوصول إلى المكان خالل دقائق وتصوير منفذي محاولة االغتيال، وأنهم قاموا بمتابعة السيارة، مؤكـدة               
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وحذرت الكتائب مـن وضـع أي غطـاء          .على أنها لن تسكت على هذه الجريمة، وستحاسب مرتكبيها        
 إلى نبذهم والتخلي عنهم، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تؤكد           يةعا منفذي الهجوم، د   تنظيمي أو عائلي على   

غزة مديتة  مصادر أمنية وطبية في      وكانت   .بأن هناك تياراً داخل حركة فتح ال تروق له الوحدة الوطنية          
نتيجة إطالق مجهولين مسلحين النار على سيارة كانت تـسير           أعلنت عن إصابة خمسة مواطنين بجراح     
ووصـف مـدير عـام اإلسـعاف         .مدينة، بعد ظهر أمـس    البالقرب من ساحة الجندي المجهول وسط       

باري بفوق المتوسطة، بينما وصـف حالـة        نمعاوية حسنين حالة إياد الش    . والطوارئ بوزارة الصحة د   
  . بالخطيرة جداًخامسهما بالمتوسطة، ووصف حالة الجريح اليزوجته وطفل

إن مسلحين أطلقوا النار باتجاه ثالثة من أعضاء حركة فتح فـي بلـدة              قال شهود عيان    من جهة أخرى    
واتهمت حركة فتح، على لسان مفوضها اإلعالمـي فـي           . بجروح تهمصابإل ، ما أدى  جباليا، مساء أمس  

وقـال الـوالي إن      . الحركـة  عناصرمحافظة شمال غزة حسن الوالي، القوة التنفيذية بإطالق النار على           
  .ع خطف المصابين الثالثة من قبل مطلقي النارمواطنين تدخلوا لمن

ـ  : أن غزة أشـرف الهـور     عن مراسلها في     29/3/2007  القدس العربي  ، نقلت  ذلك ىلإ  فـتح   يحركت
 إزالة كافة المظاهر المسلحة من شوارع قطـاع غـزة وإزالـة كافـة              ى أمس اتفاقهما عل   اوحماس أعلنت 
والبنيات المرتفعة في خطوة تهدف للحد مـن أي          الطرقات ونزول المسلحين عن األبراج       ىالحواجز عل 

  .خالف أو اشتباك مسلح في المستقبل
  

  مسؤولية الكارثة البيئية في أم النصرالحكومة  الشعبية تحمل السلطة والجبهة .21
قررت لجنة الطوارئ المنبثقة عن الجبهة الشعبية في محافظة شمال غزة في            :  عالء المشهراوي  -غزة  

مـن  ذي عقد ليلة أمس في مدينة بيت الهيا تنفيذ برامج إغاثة طارئة للمتـضررين               اجتماعها الطارئ ال  
وحمل المجتمعون السلطة والحكومة المسؤولية عن انهيـار        .)أم النصر (الكارثة البيئية في القرية البدوية      

يا جميـل   ي الجبهة في بيت اله    ي وقال أحد قياد   ،أحواض المياه العادمة والتسبب في كارثة بيئية وإنسانية       
المصري أن الحوض الذي تعرض لالنهيار كان من المفترض أن يمنع ضخ المياه العادمة بداخله منـذ                  

وطالب أحد قياديي الجبهة حـسين الجمـل         . عليه مع البلديات   اً كما كان متفق   ،ذار الحالي آمنتصف شهر   
  .يسببها االحتاللولياته اإلنسانية واألخالقية تجاه الكوارث التي ؤالمجتمع الدولي بتحمل مس

  29/3/2007القدس الفلسطينية 
  

  عارف ينفي لجوء فتح اإلسالم إلى عين الحلوةخالد  .22
 المعلومات التي تحـدثت عـن لجـوء          قاطعاً  خالد عارف نفياً    لبنان مين سر حركة فتح في جنوب     أنفى  

لى عين الحلوة إجأ ال  من هذه العناصر لم يل    اًيأن  أ اًضيف م ،لى مخيم عين الحلوة   إسالم  عناصر من فتح اإل   
ن القيادات الفلـسطينية    ألى  إالمركزية  وكالة أنباء    على سؤال ل   وأشار عارف رداً   .ي مخيم آخر  ألى  إوال  

ن ثمة موقفاً موحداً من قبل كافة       أ  خصوصاً ،ساس لها من الصحة   أن ال   أ تتابعت هذه المعلومات وتأكد   
 برفض هذه الحالة الموجودة في نهر البارد وعـدم          سالميةالفصائل الفلسطينية وقوى التحالف والقوى اإل     

خراج هذه العناصر   إوعن المكان الذي يتم العمل على        .ي مخيم فلسطيني في لبنان    أالقبول بوجودها في    
و أكـان داخـل لبنـان       أ ،توا منه ألى المكان الذي    إخراجهم  إ على   الجهود تتركز حالياً  : ليه قال عارف  إ

  .مة من خالل التعقل والحك،خارجه
  29/3/2007المستقبل 
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   والرئيس عباس مخيب لآلمالالتطبيع أوالً.. ال للحل الدائم: ليفني .23
استبعدت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني إمكانية الوصول الى حل دائم ألزمة           :  والوكاالت "االتحاد" –غزة  

إن الحـل   ": نة نتانيـا  المنطقة في الوقت الراهن، وقالت في خطاب ألقته أمام مؤتمر حزب كديما في مدي             
الدائم غير ممكن في ظل األوضاع الحالية، وإن اسرائيل ستتحاور مع الفلسطينيين حول األفق الـسياسي                

، داعية الدول العربية للتطبيع أوالً كخطوة تـدفع         "كمقدمة للعودة الى المرحلة األولى من خريطة الطريق       
 تلبي شروط اللجنة الرباعية، معتبرة فـى الوقـت          ورأت ليفني أن الحكومة الفلسطينية ال     . عملية السالم 

نفسه أن موقف الرئيس محمود عباس مخيب لآلمال، وخاصة بصدد بقضية إطالق سراح الجندي األسير               
لقد كانت أمامه فرصة الشتراط إقامة حكومة الوحدة بـإطالق سـراحه،            ": شاليط، وقالت في هذا الصدد    

ى نقطتين وردتا في تصريحات نظيرتها األميركية رايس، تمثلتـا          وأشارت ليفني ال    ".ولكنه لم يقم بذلك   
في التأكيد على ضرورة االتفاق على الشروع في حوار سياسي مع الفلسطينيين، مع ضمان الحفاظ على                
المصالح االسرائيلية، بالتوازي مع حصول اسرائيل على ضمانات، وبحيث يتمحور الحوار فـي إطـار               

لية، مؤكدة أن هاتين النقطتين تعبران تعبيرا حقيقيا عـن مفـاهيم الحكومـة              الخطوط والمواقف االسرائي  
  .االسرائيلية

لقد حددنا األفق المشترك لنا وللفلسطينيين، لكن أوضحنا لهم أنه بعد انتهاء الحـوار حـول                "وقالت ليفني   
طينيين بالتصدي   التي تطالب الفلس   "خريطة الطريق "األفق السياسي سنعود الى تطبيق المرحلة االولى من         

النقطة الثانية تتلخص في أنه يجب البدء في تطبيع العالقـات اآلن مـع              "للمنظمات المسلحة، مضيفة أن     
   ".العرب

  29/3/2007االتحاد االماراتية 
 

 ترقب ما ستتمخض عنه القمة العربيةتتل أبيب  .24
المنعقدة في الرياض من تابعت تل أبيب بترقب ما ستتمخض عنه القمة العربية : خلف خلف -رام اهللا 

نتائج، كما أن محلليها السياسيين وخبراءها يراقبون لهجة خطاب الزعماء العرب المشاركين في القمة 
ينبغي على : "فيما دعا شمعون بيريز العرب إلى التفاوض المباشر وعرض المواقف، قائالً. تجاه إسرائيل

سوية الخالفات ال تكون عبر األمالي، بل من خالل إن ت. إسرائيل التحدث مع أي جهة تقبل بمبادرة سالم
 .مفاوضات مباشرة، حيث يعرض كل طرف مواقفه

وقالت البروفيسورة داليا غوالن، إن البند الذي ينطوي على إشكالية كبرى من جانب إسرائيل، هو حل 
مهم يمكّن إسرائيل مشكلة الالجئين، وحتى هذا البند يمكن القول إن المبادرة السعودية تنطوي على تجديد 

التوصل إلى تسويٍة يتفق عليها أمر طبيعي، إذ ال يمكن ألحد أن يفرض على : "وأضافت .من مواجهته
إسرائيل أمرا ترفضه، وهذه المرة األولى التي أرى فيها هذه الكلمة وهذه الصيغة المتعلقة بموضوع 

إلى : العربية اليوم إال أن السؤال المطروحتنطلق القمة : "وقال مراسل اإلذاعة اإلسرائيلية". الالجئين
 ".أين؟

الخارجية اإلسرائيلية إن ال مجال أبدا لتوقع إمكانية  وفي السياق، قال مصدر سياسي رفيع المستوى في
إتخاذ الزعماء العرب في هذه القمة أي قرار حول تعديل مبادرة السالم العربية، وبطبيعة الحال لن تلغي 

جئين، وبالتالي ينبغي على إسرائيل أن توضح أنها ال تعتزم على اإلطالق التحدث بند حق العودة لال
حول هذا الموضوع، ولن يجري أي نقاش حول عودة الجئين إلى أرض إسرائيل، ألن األمر يتعلق 

 .بوجود دولة إسرائيل
ل المخاوف من وأضاف أن إسرائيل ترى التشابه واإللتقاء في المصالح بين السعودية ودول الخليج في ظ

تعاظم المد الشيعي المحيط بها، وبالتالي على إسرائيل إغتنام هذه الفرصة من أجل مساعدة الملك 
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وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية  .السعودي على قيادة إجراءات معينة إلستئناف العملية السياسية
  .طائلة ال سيما للجهات المعتدلةأن السعودية تقدم الدعم اإلقتصادي للعديد من األطراف، واألموال ال

  28/3/2007موقع ايالف 
  

  "بدء العمل ضد حركة حماس عما قريب"اشكنازي يلمح إلى إمكانية  .25
ألمح رئيس هيئة أركان الجيش، غابي أشكنازي، إلى احتمال أن يقوم جيش االحتالل ببدء العمـل ضـد                  

ثه للمرة األولى أمام لجنة الخارجية      وفي حدي  .حركة حماس عما قريب، وذلك في ظل تعاظم قوة الحركة         
وأضاف أن  . واألمن التابعة للكنيست، قال أشكنازي إن تعاظم قوة حماس يستوجب حالً من قبل إسرائيل             

وإزاء . الحديث هو عن كميات كبيرة من األسلحة، فضالً عن االرتقاء في مستوى التخطـيط العمالنـي               
  .دريبات استعداداً الحتمال استخدام القوة العسكريةذلك، تستعد قيادة الجنوب العسكرية وتجري الت

وفي كلمته أمام اللجنة قال أشكنازي إن هدف الجيش هو ضمان تفوق إسرائيل وضمان فوزها مقابل أي                 
الهدف هو ضمان القدرة العمالنية للجيش بحيث يكون من الواضح من هو المنتصر ومن              "وتابع أن   . تحد

وبحسبه فإن الجيش يعمل طوال الوقـت علـى         ". حرب لبنان الثانية  هو المهزوم، وليس كما حصل في       
حالة من عدم االستقرار اإلقليمي، كنتيجة لتطور قـدرات العـدو،           "وأضاف أن هناك     .االستعداد للحرب 

 -حيث تعاظمت التهديدات على كافة المستويات، ابتداء من الفرد االنتحـاري وحتـى صـواريخ أرض               
  ".التفوق الجوي اإلسرائيليوهناك محاولة لتقليص . أرض

أما بالنسبة للبنان، فقال أشكنازي أن الوضع حساس وغير مستقر، وأن االحتماالت مفتوحة أمام حصول               
وأنه منهمك على   . وبحسبه فإن حزب اهللا لم يستعد بعد كامل القوة التي كان عليها عشية الحرب             . تدهور

  .نت لديه قبل الحرببناء قدرات استراتيجية واستعادة القدرات التي كا
وتابع أن سورية تعمل على زيادة قوتها العسكرية وامتالك صواريخ مضادة للدبابات، باإلضـافة إلـى                

وبحسبه فإن الجيش اإلسرائيلي لم يالحظ أي تحـرك         .  أرض ووسائل للدفاعات الجوية    -صواريخ أرض 
. ري يسير باتجاه تطـوير جاهزيتـه  للقوات السورية، أو أية مبادرة هجومية، إال أنه قال أن الجيش السو          

ونظراً لكون إسرائيل ال تعرف الوضع بدقة، فقد قامت بتعزيز قواتها في الجوالن السوري المحتل، على                
  .حد قوله

خطراً وجودياً  "كما تطرق إلى إيران، وقال أنها مصممة على تطوير قدراتها النووية، األمر الذي يشكل               
ن تقوم بدور سلبي في المنطقة بسبب دعمها لحزب اهللا وسورية والجهاد            وبحسبه فإن إيرا  ". على ٍإسرائيل 

وفي نهاية حديثه أمام اللجنة، قال إنه بسبب احتمال تدهور الوضع في المنطقة، فإن ذلك يلزم                 .اإلسالمي
كما  .إسرائيل بتحسين جاهزية وقدرات الجيش العمالنية، من خالل استخالص العبر من الحرب األخيرة            

شكنازي إلى أنه سيكون هناك حاجة لزيادة مدة الخدمة العسكرية لالحتياط لجنود الوحدات القتالية،              ألمح أ 
وأنه من غير الصواب تقـصير مـدة خدمـة          . وذلك من أجل استبدال الجنود النظاميين خالل تدريباتهم       

لى جميع السكان،   التي تسري ع  " الخدمة الوطنية اإلسرائيلية  "وأضاف أنه يؤيد ما يسمى      . الجيش النظامي 
  .بما في ذلك جمهور المتدينين

  28/3/2007 48عرب
  

 سفراء عرب توسلوا الينا ان نواصل حربنا ضد حزب اهللا: يسفير اسرائيل .26
 توسلوا" ان سفراء عرب في المنظمة الدولية " داني جيلرمان"ادعى السفير االسرائيلي في االمم المتحدة 

 ان ،ادعى جيلرمان و.منظمة حزب اهللا وايران على حد زعمهامامه ان تواصل اسرائيل حربها ضد  "
الهدف من اجتماع القمة العربية في الرياض هو الوقوف في وجه ما اسماه الخطر االيراني ولحل مشاكل 

 .العرب الداخلية
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ان الصراع مع اسرائيل قد : وردا على اسئلة الصحفيين حول الصراع االسرائيلي الفلسطيني اجاب
وبين فتح وحماس , يا بالنسبة للعرب قياسا مع الصراعات العربية الداخلية بين السنة والشيعةاصبح ثانو

 .وبين التطرف االسالمي وخط االعتدال واالقتتال في العراق والصومال والسودان وغيرها 
لذلك يجب أن تتحد جهود إسرائيل وجهود العرب لمواجهة الخطر : "وتمادى جيلرمان أكثر حين قال

إسرائيل لن تقدم على " يراني، أما المشاكل الفلسطينية فال داعي لذكرها ألن العرب إقتنعوا أن اإل
ورداً   ".1967اإلنتحار من أجل حل مشكلة الفلسطينيين، ولن تقبل بحق العودة أو اإلنسحاب الى حدود 

إنها مشكلتنا ،  العربية سوف نحلُّها بطريقتنا وليس على الطريقة، المشكلة الفلسطينية قالحولعلى سؤال 
أن الدول العربية غارقة في هموم ومشاكل داخلية وال وقت لديها لمحاربة إسرائيل، ، وونحن سنحلُّها

 . لذلك تعمل على جر حماس الى جانبها بعيداً عن إيران 
  28/3/2007وكالة معا 

  
  "فينوغراد"أولمرت يعترض على نشر شهادات  .27

بيان على نشر شهادات السياسيين والعسكريين االسـرائيليين الكبـار،          اعترض مكتب ايهود اولمرت في      
يلحق اضـراراً   "واعرب المكتب عن رفضه نشر الشهادات، قائالً انه          .بموجب قرار محكمة العدل العليا    
هناك قلقاً حقيقياً وشبه مؤكد، ان لم يكن مؤكداً، مـن ان            "واضاف ان   ". حقيقية بالمصالح الحيوية للدولة   

س بأمن الدولة، وبعالقاتها الخارجية، وبالعالقات بين الشخصيات والمؤسسات المختلفة التي تعمل            ذلك يم 
وحذر البيان من ان نشر الـشهادات سـيؤدي فـي            ".وتستمر في العمل في ادارة الشؤون األمنية للدولة       

، ممـا قـد     "قارتداع اشخاص عن الشهادة بحرية في لجان تحقيق او لجان لتقصي الحقائ           "المستقبل الى   
ونفى المكتـب مـا      ".يضر بقدرة اللجان على تحقيق اهدافها في كشف االخفاقات والعمل على اصالحها           

من ان مسؤوالً كبيراً في مكتب رئيس الوزراء وجه انتقادات شـديدة       " يديعوت احرونوت "نشرته صحيفة   
ي ان تصدر المحكمة العليا امراً      وانها ساهمت ف  " كالهواة"الى لجنة فينوغراد، قال فيها ان اللجنة تصرفت         

  .بنشر البروتوكوالت
ذلك "اليساري اهافا غلؤون، بشدة بيان مكتب رئيس الوزراء قائلة ان           " ميرتس"وانتقدت النائبة عن حزب     

رئيس الوزراء كان اول من سرب شهادته الى وسائل االعالم منهجياً، من اجل             "ألن  " يعتبر قمة الوقاحة  
ورأت ان اولمرت يسعى الى منع نشر شهادته، كـي يمنـع الجمهـور مـن                ". خدمة مصالحه واهدافه  

  .المشاركة في المناقشة وحجب الحقائق عن الرأي العام
  29/3/2007النهار 

  
 سياسة االغتياالتتستأنف " إسرائيل" .28

القمة في الوقت الذي اتجهت فيه انظار غالبية الفلسطينيين الى           : منتصر حمدان، رائد الفي     رام اهللا، غزة  
العربية في الرياض على أمل تحقيق االنفراج االقتصادي والسياسي، عمدت سـلطات االحـتالل الـى                

واكثر ما يدلل    .ممارسة المزيد من الضغوط على الفلسطينيين لمحاصرة آمالهم وتخفيض سقف توقعاتهم          
 لنـشطاء   " الميدانيـة  االعدامات"على ذلك هو االستئناف غير المعلن من قبل اسرائيل لسياسة االغتياالت            

المقاومة الفلسطينية التي يجري تنفيذها بالتزامن مع بدء فعاليات القمة العربية، التي ادت لغاية اآلن الـى                 
  .استشهاد ثالثة فلسطينيين في عملية تصفية ميدانية في نابلس وجنين على مدار اليوميين الماضيين

  29/3/2007الخليج اإلماراتية 
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 رب داخل اسرائيل فقراء اكثر من نصف الع .29
جاء في بحث علمي بحث قضية ومستويات الفقر بين العرب داخل اسرائيل في معهد فان لير في القدس 

من العرب هم من الفقراء وان بيتا من كل بيتين في القرى العربية جنوب اسرائيل يفتقر الى % 58ان 
مواطنين العرب واليهود حيث وصل وكشف البحث عن فجوة عميقة بين ال .الماء والمرافق الصحية

من % 64.3من الرجال و% 58.2من ربات البيوت و % 54مستوى الفقر بين السكان العرب الى 
واظهر  .االطفال حيث يعيش اكثر من ثلثي االطفال العرب تحت خط الفقر مقابل ثلث االطفال اليهود

من % 76.6جنوب حيث اظهر ان البحث نتائج اكثر خطورة عن مستويات الفقر بين عرب النقب وال
وارتفعت نسبة  .من االطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر% 81.9ربات البيوت يعانين الفقر اضافة الى 

من العائالت في هذه القرى تعيش % 22.1اضافة الى % 17.1البطالة في القرى غير المعترف فيها الى 
 .على مخصصات البطالة كمصدر اساسي للدخل

  28/3/2007 وكالة معا 
 

  فقط% 1.2نسبة المحاضرين العرب في الجامعات اإلسرائيلية  .30
حول الفجوات بين اليهود والعرب، أن نسبة المحاضرين العرب في          " فان لير "يتبين من بحث أجراه معهد      
مع أن نسبتهم الـسكانية     % 8ونسبة الطالب العرب في الجامعات      . فقط% 1.2الجامعات اإلسرائيلية هي    

فنـسبة  . ويظهر البحث أنه كلما تقدمت مراحل العليم الجامعي تقل نـسبة العـرب   %.20صل العامة ت
وفـي رسـالة الـدكتوراه      % 3.5بينما نسبتهم في التعليم للقب الثاني       %. 9الطالب العرب للقب األول     

 6000ويبين البحث أن مرتبات األكاديميين العرب ليست بحال أفضل إذ أن معدل مرتباتهم يبلغ  %.1.2
وجاء في البحث أن قبول العـرب ألمـاكن    . شيكل لألكاديميين اليهود9000شيكل مقابل معدل رواتب 

ويتطرق البحث إلى نـسبة الفقـر    .، محدودة جدا"حتى لو كانت ليست ذا طابع عسكري أو أمني"عمل 
لنقب نسبة  ولدى عرب ا  . ، ضعفي النسبة عند اليهود    56.4%ويقول أن نسبة الفقر في الوسط العربي هي         

  % .76.6الفقر هي 
  28/3/2007 48عرب

  
  منظمة يمينية تقدم التماساً إلى العليا لسحب مواطنة نواب التجمع .31

التماساً إلى المحكمة العليا، تطالب فيه بسحب مواطنة نواب التجمع          " شورات هادين "قدمت منظمة تدعى    
وادعـت   .سورية قبل عـدة شـهور     جمال زحالقة وواصل طه، بذريعة قيامهم بزيارة        .عزمي بشارة ود  

المنظمة في التماسها أن نواب التجمع فقدوا بذلك مواطنتهم، وأنهم ال يستطيعون إشغال منصب أعـضاء                
كما طالب الملتمسون المحكمة العليا بإصدار أمر لرئيسة الكنيست، باستبدال نواب التجمع الثالثة             . كنيست

  .ية في قائمة التجمعبالنواب الثالثة الذين يحتلون األماكن التال
ـ    ـرب مع النائب زحالقة، رئيس كتلة التجمع في الكنيست، قال إن هذا االلتماس             48وفي حديث لموقع ع

وأضاف أنه التماس استفزازي يأتي في إطار حملة التحريض المسعورة التي ال تتوقف من              . ليس الوحيد 
كلنـا  "وأنهى حديثه بـالقول      .سرائيليةقبل أعلى المستويات في إسرائيل خاصة من أجهزة المخابرات اإل         

، كما أكد على أن نـواب التجمـع لـم           "عزيمة وثقة بأننا سنتصدى ونرد هذه الحملة الشاباكية الهستيرية        
  "..سورية بالنسبة لنا بلد شقيق"، وأضاف أن "بلد عدو"يسافروا إلى 

  28/3/2007 48عرب
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 شاباك ليس فوق القانون: جمعية حقوقية اسرائيلية .32

 إلى المستشار القضائي ةقالت جمعية حقوق المواطن االسرائيلية في رسال:  رامي منصور-يافا 
شجبت تصريحات صادرة عن شاباك في واالسرائيلي إن جهاز الشاباك يتصرف كأنه فوق القانون، 

اط بـ ، حتى لو كان هذا النش"يهدد يهودية الدولة" إلى إحباط كل موقف أو نشاط عتد االسابيع األخيرة
وظيفة شاباك هي الحفاظ على أمن الدولة ونظام "وأضافت الجمعية في رسالتها أن  ".وسائل قانونية"

الحكم الديمقراطي ومؤسساته، ومنع األعمال غير القانونية والتي تهدف إلى المس بأمن الدولة، أما 
المواطنين الفلسطينيين بأن حق " مشيرة إلى أن ،"الحفاظ على يهودية الدولة فهو ليس من وظائف الشاباك

يعبروا عن هويتهم وذاكرتهم الجماعية هو باألساس تعبير واضح عن وجود الدمقراطية، وإذا اعتقد 
الفلسطينيون في إسرائيل أن تعريف دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي فقط أو دولة يهودية، قد يمس 

 حقهم أن يتخذوا موقفًا ويعبروا عنه بكل وسيلة لم بحقهم في أن يكونوا مواطنين متساوين في الدولة، فمن
وطالبت الجمعية في نهاية رسالتها من المستشار مزوز أن يعطي  ".تمنع بشكل واضح في أي قانون

 .أوامر للشاباك يتوقف بعدها عن األعمال التي تهدف إلى ضرب أعمال سياسية شرعية
  29/3/2007الدستور 

  
   الفلسطينياتإسرائيل ترعى مؤتمر للسحاقيات .33

دعت اللجنة العالمية للحقوق اإلنسانية للمثليين والمثليات السلطات اإلسرائيلية وقياداتها الدينية، لتأمين 
بهدف نيل االعتراف بهن ، الحماية للمؤتمر الذي يعقده عدد من النساء العربيات السحاقيات في إسرائيل

 .أطلقتها حركات إسالمية بالسعي لمنع انعقادهداخل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، إثر تحذيرات 
في " جميع الشرفاء"وكانت الحركة اإلسالمية في فلسطين المحتلة وجهت انتقادا شديدا للمؤتمر داعية 

ويقام مؤتمر مثليي الجنس العرب بمبادرة من  .المجتمع لمنع انعقاده ألنه يتنافى مع األعراف الدينية
في حيفا لالحتفال بالذكرى الخامسة لتأسيسها، بحسب الدعوة "  مثلياتنساء فلسطينيات-أصوات"منظمة 

وقالت روضة مرقص مديرة  .التي نشرتها المنظمة على صدر الصفحة الرئيسية لموقعها اإللكتروني
إنها ترفض الرد على اآلخرين في هذه المرحلة، وأنها ستترك الرد الى الجمعيات " أصوات"منظمة 

ر، مشيرة الى أن مؤتمر مثليي الجنس ينعقد لتجديد عمل المنظمة الذي بدأ قبل خمس الداعمة لهذا المؤتم
 .سنوات

  28/3/2007موقع الجمل 
  

 مراسلة يديعوت في الرياض .34
أمس، أن مراسلة الصحيفة أورلي أزوالي، تشارك في القمة العربية ، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت

خول إلى المملكة بمساعدة األمين العام لألمم المتحدة بان كي في السعودية، بعدما حصلت على تأشيرة الد
ويذكر أن السعوديين رفضوا منحها تأشيرة دخول أول مرة، حتى اتصل بان بوزير الخارجية  .مون

السعودي، سعود الفيصل، طالباً منه منح ازوالي تأشيرة دخول، فاستجاب الفيصل وصادق على الطلب، 
غطّت رأسها "وكتبت أزوالي، عن زيارتها من الرياض، قائلة إنَّها  .نوتحسبما جاء في يديعوت أحرو

 تبرز االّعليها "وقالت إن السعوديين أبلغوها أن . "مثل كل النساء اللواتي كن على متن الطائرة القطرية
 ".كثيراً في الميدان

  29/3/2007األخبار اللبنانية 
  
  



  

  

 
 

  

            20 ص                                      675:                                 العدد29/3/2007 الخميس: التاريخ

  
   تفكيك بؤر استيطانيةتأيدغالبية   وأيالونوتقلص الفجوة بين باراك : استطالع .35

 بطلب من مجلس المستوطنات، حول االنتخابات "ماغار موحوت"أشار آخر استطالع للرأي أجراه معهد 
وتبين، بحسب  .التمهيدية لرئاسة حزب العمل، إلى تقلص الفجوة بين إيهود باراك وعامي أيالون

 في المئة من أصوات 29فوز عامي أيالون بـ االستطالع، أنه إذا جرت هذه االنتخابات اليوم فسي
 في المئة منهم، ويحصل رئيس الحزب الحالي ووزير 28أعضاء حزب العمل، فيما يحصل باراك على 

 في المئة 2 في المئة، وداني ياتوم على 9 في المئة، وأوفير بينيس على 12الدفاع عامير بيرتس على 
 في المئة من أعضاء حزب العمل يؤيدون تفكيك بؤر 64 وتبين أيضاً من االستطالع أن .من األصوات

 في المئة منهم أنه 40فيما يرى . استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية بعد االتفاق مع المستوطنين
 .يجب انتظار الحل الدائم مع الفلسطينيين من أجل إخالء هذه البؤر

  29/3/2007األخبار اللبنانية 
  

   العمل من حكومة أولمرت إذا فاز برئاسة الحزببينيس يتعهد بسحب حزب .36
، "ميـت -حـي "هاجم المرشح لرئاسة حزب العمل، أوفير بينيس، قيادة حزب العمل، واعتبر أن الحزب              

وانتقد كون حزب العمل سواء نجح في االنتخابات أم خسر يشارك في السلطة، بخالف حـزب الليكـود                  
حزب العمل من الحكومة في حال فوزه برئاسـة حـزب   وتعهد بينيس بسحب    .الذي يبقى في المعارضة   

أنا على  : " مضيفا. العمل، معتبرا أنه يمكن التعاون مع حزب كديما على أن ال يكون أولمرت على رأسه              
 ". ليس أولمرت بيرتس، بل حكومة مع جدول أعمال جديد         -استعداد إلقامة حكومة جديدة مع قيادة جديدة      

خنا واجبنا في قيـادة معـسكر       " مضيفا  ". اوالته للتوصل إلى السالم   ترك إرث رابين، ومح   "أن الحزب   
السالم اإلسرائيلي، فمنذ محاولة باراك للتوصل إلى اتفاق مع عرفات، تنازلنا عن التزامنا بصنع السالم،               

  "آن األوان للعودة إلى إرث رابين، فكلما مر الوقت زاد المتطرفون
  28/3/2007 48عرب

  
  لشبيبة االسرائيلية تشرب الخمر والسجائر وتمرض مبكراا: دراسة اسرائيلية  .37

اظهر بحث علمي اجرته وزارة الصحة االسرائيلية ان ثلث ابناء الشبية االسرائيلية يعانون من زيادة 
وجاء في  .الوزن فيما يتعاطى الثلث االخر الخمور بينما اعلن ان نصف الشبيبة يقومون بعمل جسدي

منهم يتعاطون الخمور % 30شبيبة االسرائيلية يعانون زيادة الوزن مقابل من ابناء ال% 25البحث ان 
 .يقومون باعمال جسدية بشكل ثابت% 50و

  28/3/2007وكالة معا 
  

  القدس أمانة في أعناقكم: عكرمة صبري للقادة العرب .38
ض وجه الشيخ عكرمة صبري نداء عاجالً إلى الزعماء العرب في قمة الريـا             :مصطفى ياسين -القاهرة

 .بضرورة نبذ الخالفات والنزاعات التي غرسها األعداء بينهم، مؤكداً ان القدس أمانة في أعناق الجميـع               
األمة تنتظر من قادتها وزعمائها أن يتخذوا قرارات عملية وقابلة للتطبيق وليست قرارات ورقية              أكد أن   و

يلية في المسجد األقصى ألنها     حذر من مغبة استمرار الحفريات االسرائ     من جهة أخرى    و .ال ترى النور  
 داعياً الحكام والشعوب العربية إلـى دعـم وتفعيـل           ،تهدف إلى إزالة المعالم اإلسالمية كاملة وتهويدها      

  .المطالبة بإنشاء صندوق حماية األقصى
  29/3/2007الخليج اإلماراتية 
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   العربيةالفلسطينيون يعتبرون رفع الحصار عنهم معيار نجاح القمة .39

 أن معيار نجاح القمة العربية يكمن في قرارها برفـع            في غزة،  اعتبر الفلسطينيون : ح النعامي صال-غزة
كما طالبوا الدول العربية بـضرورة دعـم الـشعب الفلـسطيني            . الحصار عن الشعب الفلسطيني فوراً    

  .  المشروعةهاقتصاديا وسياسياً وعسكرياً من أجل نيل حقوق
  29/3/2007الشرق األوسط 

  
  يطالبون القمة العربية رفع الحصار عن الشعب الفلسطينيالفلسطينيون ن وموظفال .40

 قبالة مقر وزارة    وااعتصم  السلطة الفلسطينية  يموظفمن   عشرات   أن: 28/3/2007 48 عرب ذكر موقع 
 العالمين العربي واالسالمي االهتمام بقضيتهم والمـساهمة        واوطالب .المالية بمدينة غزة للمطالبة برواتبهم    

اول اعتصام احتجـاجى منـذ      هو  هذا   يشار إلى أن     .ع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني     فى رف 
  .مجئ حكومة الوحدة الوطنية

 االضـراب، امـس،     أن :رام اهللا  مراسلها من     منتصر حمدان   عن 29/3/2007 الحياة الجديدة    وأضافت
 وقد  %.100 كانت   هنجاحزكارنة الى ان نسبة     بسام  جميع مؤسسات ووزارات السلطة، حيث اشار       شمل  

النقابة تتفهم ظروف وواقع الحكومة  الجديدة وحاجتها لبعض الوقت من اجل البحث عن اليات               أوضح أن   
جراءات االحتجاجية والتي سـيجري تنظيمهـا       اللضمان صرف رواتب الموظفين اال ان ذلك لن يعطل ا         

ابة منحه بعض الوقت للعمل مـن       عن ان سالم  فياض طلب من مجلس النق         وكشف .خالل الفترة المقبلة  
 مـع   اقا اتف  هناك اوضح ان  كما   .اجل مواصلة الجهود لحل مشكلة رواتب الموظفين في القطاع الحكومي         

 على تنظيم فعاليات مشتركة للمطالبة برفع الحصار المالي عن السلطة وتوجيه             الفلسطيني، وزير االعالم 
  . لالفراج عن االموال التي سرقتهاكل الضغوط الفلسطينية تجاه الحكومة االسرائيلية

  
  نقابة الموظفين تعتزم مقاضاة السلطة في مسألة الفوائد البنكية .41

 رفع قضية علـى الـسلطة       ، اعلن بسام زكارنة عزم نقابة الموظفين العموميين       :منتصر حمدان -رام اهللا 
صة بالموظفين الـذين    نية، بشأن موضوع الفوائد البنكية التي فرضتها البنوك على القروض الخا          لفلسطيا

كد ان النقابة مصرة على احتساب السلف التي قـدمها االتحـاد االوروبـي              كما أ . تأخر صرف رواتبهم  
  .للموظفين على انها منح وليست جزءا من الرواتب

  29/3/2007الحياة الجديدة 
  

       في غزةمخيم إليواء أهالي القرية المنكوبة بالصرف الصحي .42
م إليواء أصحاب المنـازل التـى       أقي أمس، أن مخيما     ،يس بلدية قرية أم النصر    أعلن رئ : الوكاالت-غزة

دمرت أمس األول، نتيجة انهيار أحواض الصرف الصحي في القرية الواقعة شمال قطاع غزة، مؤكـدا                
 وأوضح أن المخيم أقيم في منطقة مرتفعة خارج القرية خوفا مـن انهيـارات               .أن الوضع فيها مأساوي   

  .أخرى
  29/3/2007 االماراتية االتحاد

  
  بعد مواطنا مقدسيا إلى الضفة الغربيةاالحتالل ي .43

 من سكان حي جبل المكبر بالقدس المحتلة إلى          فلسطيني  أبعدت قوات االحتالل مواطن    :الوكاالت - غزة
   يملك مستندات تثبت هوأوضحت المصادر أن. بدعوى التواجد غير المشروع في القدس، الضفة الغربية

  



  

  

 
 

  

            22 ص                                      675:                                 العدد29/3/2007 الخميس: التاريخ

 شرطة االحتالل على التوقيـع      هأجبرتقد  و.  لمنزله في جبل المكبر الذي يقطنه منذ سنوات طويلة         ملكيته
  .  مهددة بسجنه إذا ما فعل ذلك،على تعهدات بعدم العودة إلى عائلته في القدس

  29/3/2007البيان اإلماراتية 
  

  في الضفة الغربيةجنود االحتالل يتحرشون بطالبتين على حاجز حوارة .44
 النقاب عن محاولة جنود على حاجز حوارة جنوب          الفلسطيني كشفت نائب في المجلس التشريعي    : سنابل

 .نابلس، التحرش بطالبتين يدرسن بجامعة النجاح الوطنية وإجبارهن على خلع الحجاب بـصورة مهينـة            
على  ساعات   7زه  ا عليه بالضرب واحتج   هم من ذلك، ما أدى إلى االعتداء       منع وقد حاول مسن فلسطيني   

  .الحاجز المذكور
  29/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  االسرائيلي قرب نابلسعند حاجز بيت إيبا فلسطينيين التنكيل بمئات ال .45

 أقدمت قوات االحتالل االسرائيلي، أمس، على اغالق حاجز بيت إيبا العـسكري الــمقام عنـد               : نابلس
بهم، وذلك بذريعة العثور على مواد متفجرة       مدخل نابلس، فيما تعمدت احتجاز مئات المواطنين والتنكيل         

وفـي  . تم اعتقاله واقتياده الى جهة مجهولـة      ، وقد   بحوزة أحد الشبان اثناء محاولته المرور عبر الحاجز       
عمدت قوات االحتالل، أمس، إلى تشديد إجراءاتها التعسفية عنـد مختلـف الحـواجز     فقد  سياق متصل،   

  .الـمحيطة بمدينة نابلس
  29/3/2007طينية األيام الفلس

  
  أهالي بلعين ينجحون في بناء غرفة ثالثة لهم خلف جدار الفصل العنصري   .46

تمكن مجموعة من الشبان في قرية بلعين غرب رام اهللا من بناء غرفة أخرى لهم خلف جـدار                  : رام اهللا 
التي أسـهم   رداً على األمر العسكري اإلسرائيلي الذي يدعو إلى هدم الغرفة األولى،            ،  الفصل العنصري 

 في وقف أعمال التوسع وعدم السماح بقدوم الساكنين الجـدد لمـستعمرة ميتاتيـاهو               2005 عام   بناؤها
 الغرفة الثانية قد بنيت بعد ثالثة أشهر من األولـى،            في حين كانت   .القريةالشرقية المقامة على أراضي     

بة، وقد نجحت اللجنة الـشعبية      وكانت رداً على قرار مصادرة سبعة دونمات لبناء نقطة عسكرية للمراق          
وقد أكدت أهمية تلك البيوت، حيث       .بالحصول على قرار يلغي المصادرة ومخطط بناء النقطة العسكرية        

  .يتواجد فيها شباب القرية على مدار الساعة لتشجيع الفالحين للعمل في أرضهم دون خوف من أحد
  29/3/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية 

  
  يحاول إغراق المجتمع الفلسطيني بالمخدراتاالحتالل  .47

عن وقوف جهات خارجية وراء إقامـة مـشتل          الفلسطينية،   كشف مدير الشرطة  : أمين أبو وردة  -نابلس
 الممول هو مهندس    شار إلى أن  وأ .نا في نابلس يعد األضخم في المنطقة      اجويومصنع إلنتاج مخدر المار   

  .يا وأيضا تصديرها إلى داخل الخط األخضر محل المخدرات ترويج إلىبهدف، من إسرائيل
  29/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
   الفصل العنصريجدار لصالح  المصادرة الفلسطينية ألف دونم مساحة األراضي47.9 .48

% 24.8، بين فيه أن  أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بياناً بمناسبة يوم األرض:بيت لحم
الكثافة السكانية وذكر أن .  هي أراضي زراعية،2 كم6,020تبلغ  التي نيةمن مساحة األراضي الفلسطي
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 في الضفة حيث كانت، 2كم/ فرد645.9 بلغت حوالي 2006لألراضي الفلسطينية في منتصف العام 
، وتظهر 2كم/ فرد3,955.7 قطاع غزة حوالي  حين كانت في، في2كم/ فرد432.3الغربية حوالي 

ويتبين عند أخذ . 2كم/ فرد6,833.8بواقع ي أكثر المحافظات كثافة سكانية، البيانات أن محافظة غزة ه
 إلى مجموع من يعيشون في الضفة الغربية تبلغ وطنينالميزان الديمغرافي بعين االعتبار أن نسبة المست

 وقد أشار التقرير، إلى .2005وذلك حسب بيانات العام ، %38.0، وتبلغ هذه النسبة في القدس 15.8%
من % 3.3 أي ما نسبته 2كم187.1 اإلسرائيلية بلغت وطناتمساحة األراضي المبنية في المستأن 

 أي 2 كم44.4 في محافظة القدس بلغت، و2005أراضي الضفة الغربية كما هو في شهر آب من العام 
  في منهاعدد الرسمي أما علي صعيد عدد المستوطنات فقد بلغ .من أراضي المحافظة% 12.9ما نسبته 

 26بواقع ، أكثرها كان في محافظة القدس 2005 وذلك في نهاية العام وطنة مست144الضفة الغربية 
ن في الضفة الغربية وطنيوتشير التقديرات إلى أن عدد المست . تم ضمها إلى إسرائيل16 منها وطنة،مست

فظة يسكنون محاوطن  مست246,843، حيث يتضح أن 2005 في العام وطن مست451,441قد بلغ 
  فيوطن مست191,575 منهم ، في الضفة الغربيةوطنينمن مجموع المست% 54.7القدس أي ما نسبته 

فيما هناك ، 67 عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية في عام  من القدسالجزء الذي ضمته إسرائيل
في ، وطنو مست71,967وفيها  في باقي المحافظة، يليها محافظات رام اهللا والبيرة وطن مست55,268
 االحتالل هاصادروبالنسبة لألراضي التي . وطنمست 28,830سلفيت في ، ووطن مست43,737بيت لحم 

، 2005 دونم وذلك حتى شهر حزيران من العام 47,900 بلغت حوالي فقدقامة جدار الضم والتوسع، إل
 دونم 301,100خط األخضر حوالي الكما بلغت مساحة األراضي المعزولة والمحاصرة بين الجدار و

 . فلسطيني44,273يسكنها 
  29/3/2007وكالة معا 

  
  جاهزون للسالم من الفلسطينيين % 62.3 :استطالع لصالح مركز تحالف السالم .49

المركز المستقل للمسوح والدراسات، لـصالح مركـز          بينت نتائج استطالع للرأي أجراه فريق      :رام اهللا 
، تليها  %31.4حظى بالنصيب األوفر من األصوات بواقع       تحالف السالم، في رام اهللا ، ان حركة فتح ست         

 أن المـستقلين سيحـصلون علـى         في حين  .، في حال اجراء انتخابات تشريعية مبكرة      %17.5حماس  
 ، بينما نسبة من لم يقرر بعد الوجهة التي ستؤول اليهـا اصـواتهم             %3.4، يليهم مرشحو اليسار     9.7%

 وعلى صعيد الوضع العام، فقد      .يشاركوا في هكذا انتخابات   بأنهم لن   % 22.6، فيما جزم    %15.4فكانت  
 أن الوضع الوطني العام جيداً، فيما قـيم زهـاء            المشاركين في االستطالع   من الفلسطينيين % 3.8رأى  
وبخصوص الوضع الداخلي، فقد    . الوضع الذي تعيشه اآلراضي الفلسطينية بالسيئ والسيئ جدا       % 82.1
منهم ان المـسؤولية تقـع       %17.2 مسؤولية تدهور االوضاع، فيما وجد       الحكومة السابقة % 25.5حمل  

هـو  بأن الوفاق الوطني وتشكيل حكومة وحـدة وطنيـة          % 43.8وقد أفاد   . على عاتق مؤسسة الرئاسة   
اجراء انتخابـات   % 22.7 فضل الى الخروج من المأزق الذي تعيشه األراضي الفلسطينية، بينما           السبيل

أن % 9.6 وأعتبـر    .منهم في فكرة تشكيل حكومة من األكفاء المستقلين       %15.3مبكرة، فيما كان يرغب     
فـي  تفعيل العملية السياسية واستئناف المفاوضات مع الحكومة اإلسرائيلية سيريح المجتمع من المأزق،             

 يشار في سياق    .ان وجود قوات دولية فاعلة في اآلراضي الفلسطينية سيساهم في الحل          % 4.6حين رأى   
بينمـا  يؤيدون دعوة محمود عباس إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكـرة؛            % 54.5 أن   آخر إلى 

نتائج بينـت أن مرشـح فـتح سـينال          الفيما يتعلق بانتخابات رئاسية محتملة، فإن        و %.31.4عارضها  
علـى هـذا    مركز  الواستنتج مدير    %.15.7من اصوات المقترعين، يليه مرشح حماس بواقع         35.4%
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فبالنظر إلى جدول تقاطع    .  أن األرقام الواردة ستكون واقعية في حال مقاطعة حماس االنتخابات          ،الصعيد
 سيصوتون لمرشحي حماس، في حـين       عباسفقط ممن ايدوا دعوة     % 6.6 يتبين أن    ،معطيات االستجابة 

ن من هـؤالء سـيقاطعو     %32.5؛ و الحركةدعوة يمنحون ثقتهم لمرشحي     الممن ال يؤيدون    % 40.7أن  
يوافقـون  % 49.3 وعلى صعيد عملية التسوية فقد بينت النتائج أن          .االنتخابات المبكرة في حال اجرائها    

منهم رأيا فـي    % 12.7لم يحدد   فيما  يعارضون ذلك،   % 38على حّل سياسي يقوم على أساس دولتين و       
ـ   %31.6أفاد وإزالة الخط االخضر، % 44.3 وإلى ذلك فقد أيد .هذا الخصوص  ق عـودة  بأنهم مـع ح

ممن ينادون بإزالة الخط االخضر هم      % 12.6  يستنتج من ذلك، أن    وبالتالي. الالجئين إلى مسقط رأسهم   
 .إسرائيلي مشترك، او لرغبات لوجستية تتعلق بسهولة التنقل والعمل         - مع إزالته لصالح كيان فلسطيني    

علـى  % 16.9 ، كما وافـق   لعتيدة حدوداً للدولة الفلسطينية ا    هذا الخط ب% 15.2وفي هذا السياق فقد أقر      
 إلـى أراضـي     ة الالجئين بعود% 22.2 إلى ذلك فقد طالب      .تعديل مساره لصالح إمكانية تبادل أراضي     

منهم بالمطالبة بالتعويض على خساراتهم وتوطينهم فـي أمـاكن          % 21.1 الدولة الفلسطينية، بينما اكتفى   
ركة للفلـسطينيين واإلسـرائيليين، وثمـة       مدينة مـشت  % 51على صعيد القدس فقد أعتبرها      و .تواجدهم

 هـا يطـالبون بتحرير  % 16إضافة إلى ذلك هناك     .  تحت إشراف دولي   هاال يمانعون في وضع   % 30.9
أن مـشروع الـسالم     % 26.3، رأى   حول خيارات السالم  و .وترسيمها عاصمة موحدة وأبدية لفلسطين    

أن وثيقة جنيف قاعدة    % 6اعتبر  فيما  أن خارطة الطريق هي الحل،      % 15.2 رأىالعربي هو األنسب، و   
  إلى ذلـك فقـد     . يصلح ألن يكون أساسا لحل الصراع      طرح   ابأن كل م  % 15.7 أفاد   وقد. ذلكصالحة ل 

تنخفض هذه النسبة   في حين   أن الفلسطينيين جاهزون اآلن، تماماً، أو إلى حد ما، للسالم،           % 62.3اعتقد  
  .ذلكاهزية اإلسرائيليين لفيما يتعلق برأي الفلسطينيين في ج% 25.1إلى 

  28/3/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  انطالق فعاليات المؤتمر السياحي الدولي في جامعة بيت لحم  .50
 يـأتي نتـاج     الذي في جامعة بيت لحم، فعاليات المؤتمر السياحي الدولي في فلسطين،            ت انطلق :بيت لحم 

تحضير برنامج الماجستير في جامعة بيت لحم بتمويل        وثمار العمل المتواصل على مدار ثالث سنوات، ل       
أنه يهدف إليجاد خطوات كفيلـه      إلى  ، الفتة    بحسب ما قالت وزيرة السياحة الفلسطينية      االتحاد األوروبي 

  .قع السياحيالألخذ به نحو النهوض بالو
  28/3/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
  وطين والتطبيعيؤكد رفض الالجئين للتفي االردن مؤتمر  .51

دعت لجنة التنسيق لالحزاب والقوى الوطنية في لواء عين الباشا ومخيم البقعة في المؤتمر : عمان
الشعبي االول لحماية الوطن ومجابهة التطبيع الذي اقامته، امس، الى ايجاد صيغة تفاهم ولجان مشتركة 

كما دعت في . مع العدو االسرائيليبين ابناء المخيمات في االردن لتأكيد رفضهم للتوطين والتطبيع 
مؤتمرها الذي عقد في مقر حزب جبهة العمل االسالمي بمخيم البقعة، الى مجابهة المشروع االميركي 

وأوصى . االسرائيلي الرامي إلسقاط حق العودة وتوطين الالجئين الفلسطينيين في اماكن سكناهم
ل محاوالت االختراق والتطبيع مع العدو المشاركون في المؤتمر بتحصين المجتمع االردني من ك

اليهودي، حفاظا على االمن الوطني واالقتصاد االردني وسالمة االجيال المقبلة، وفق البيان الختامي 
وقرر المشاركون في المؤتمر تشكيل لجنة حماية الوطن ومجابهة التطبيع في لواء عين الباشا . للمؤتمر

  . لقوى الوطنية والشخصيات المستقلة في اللواء والمخيمومخيم البقعة تضم ممثلي االحزاب وا
   29/3/2007الغد األردنية 
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   المتشيعين من أعضاء الجماعةبعضإخوان األردن يفصلون  .52

الخوان المسلمين في مخيم البقعة انتهاء لاكدت مصادر في حزب جبهة العمل االسالمي الذارع السياسي 
ونفت المصادر ان .  حول تشيع بعض اعضاء الجماعة في المخيمالتحقيق الذي اجراه فرع الجماعة هناك

. مؤكدة ان االمر ال يتجاوز العشرة اعضاء فقط, تكون االعداد التي تحولت الى المذهب الشيعي كبيرة
 ورفضت اعتبار فصلهم بانه يأتي خشية ،وحول االجراء المتخذ قالت المصادر انه تم فصل عدد منهم

 كما رفض اعتبار التشيع خروجاً عن ،تأثيرهم على القواعد االخرى في الجماعةمن ازدياد اعدادهم او 
  .اصول الدين االسالمي وتجاوزاً عليها وبالتالي اعتبارهم كفرة

  29/3/2007السياسة الكويتية 
  

 مجلس الوزراء يستثني أبناء قطاع غزة من لوائح األجور الطبية لغير األردنيين .53
 مجلس الوزراء استثناء أبناء قطاع غزة المقيمين في االردن من لوائح قرر: نيفين عبدالهادي-عمان

االجور المعتمدة لغير االردنيين عن مراجعتهم للمراكز ومستشفيات وزارة الصحة ومعاملتهم معاملة 
 وجاء في الدستور اليوم .االردنيين غير المؤمنين، بحيث يدفعون أجور المعالجة بشكل مدعوم من الدولة

 ان هذا قال  و،اشاد بقرار مجلس الوزراء ر عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس وجيه عزايزةمديأن
 .القرار سوف يخفف كثيرا من معاناتهم ويسهل عليهم ظروف معيشتهم وحياتهم 

  28/3/2007الدستور 
  

  كما أقرته القمة العربية معدالً باإلجماع" التضامن مع لبنان"النص الكامل لقرار  .54
ة المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض في جلستها المغلقة، أمس، مشروع قرار أقرة العربيت القم

التضامن مع لبنان ودعمه باإلجماع، بعد إدخال تعديالت طفيفة على ثالث فقرات منه هي األولى 
ي يتضمنّها والخامسة والسادسة عشرة، على حين تم اإلبقاء على نص المواد الثالث عشرة األخرى الت

  :نص للقرار بعد تعديله وهنا .القرار من دون تعديل
 توجيه التحية لصمود لبنان ومقاومته الباسلة للعدوان االسرائيلي الغاشم، والترحم على أرواح الشهداء -1

اللبنانيين واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان، ضماناً لمستقبل لبنان وأمنه 
  .ارهواستقر

 تأكيد التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي واالقتصادي للحكومة اللبنانية بما -2
  .يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه

لبنانية بناء على  االشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي كافة المناطق ال-3
قرار الحكومة اللبنانية، ودعم مهمة هذا الجيش كما قررها مجلس الوزراء اللبناني لجهة بسط سيادة 

وتوجيه الشكر للدول الشقيقة والصديقة على إسهامها في تعزيز . الدولة اللبنانية على كامل أراضيها
  ).2006 (1701قوات اليونيفيل كما نص عليه قرار مجلس األمن رقم 

 التأكيد على ضرورة تحقيق وقف اطالق نار ثابت ودائم، وادانة الخروقات واالنتهاكات االسرائيلية -4
وتحميل اسرائيل مسؤولية هذه االنتهاكات، ودعوة مجلس األمن ) 2006 (1701لقرار مجلس األمن رقم 

ف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية الى تحمل مسؤولياته في إلزام اسرائيل التقيد بوقف كامل الطالق النار، ووق
براً وبحراً وجواً، كما يؤكد على حق لبنان في مياهه وفقاً للقانون الدولي وذلك بوجه األطماع 

  .االسرائيلية
 دعم وتبني خطة النقاط السبع التي تقدمت بها الحكومة اللبنانية، ودعوة األمين العام لألمم المتحدة -5

اح اللبناني بخصوص منطقة مزارع شبعا الوارد في هذه الخطة في ومجلس األمن الى أخذ االقتر
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االعتبار لدى تقديم األمين العام لألمم المتحدة القتراحاته حول هذا الموضوع، وفقاً لقرار مجلس األمن 
، ودعوة كافة األطراف المعنية الى التعاون مع األمم المتحدة إليجاد حل لهذه )2006 (1701رقم 

  .من حقوق لبنانالقضية بما يض
، ونتائجه 2006 تحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن العدوان الذي تعرض له لبنان خالل صيف -6

وعن االستهداف المتعمد للمدنيين وللبنى التحتية، الذي يشكل خرقاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي وال 
وتحميل اسرائيل أيضاً مسؤولية التعويض ، 1949سيما للقانون الدولي االنساني والتفاقيات جنيف لعام 

للجمهورية اللبنانية والمواطنين اللبنانيين عن الخسائر الفادحة المباشرة وغير المباشرة التي لحقت 
  .باللبنانيين وباالقتصاد اللبناني جراء العدوان االسرائيلي

ب تستوجب مالحقة  اعتبار ان ما قامت به اسرائيل خالل عدوانها على لبنان يشكل جرائم حر-7
مرتكبيها أمام المراجع الدولية المختصة، والترحيب بالقرار الذي صدر باإلجماع عن مجلس حقوق 

، بالثناء على تقرير وتوصيات لجنة التحقيق التي أنشأها المجلس بتاريخ 8/12/2006االنسان بتاريخ 
ناء العدوان االسرائيلي األخير على ، والتي أدانت االنتهاكات االسرائيلية لحقوق االنسان أث11/8/2006
  .لبنان

 تقديم الشكر الى الدول االعضاء لمسارعتها الى مساعدة لبنان في مجالي اغاثة المنكوبين وإعادة -8
، المنعقد في )3باريس(االعمار وللدعم الذي اعلنت عن تقديمه خالل المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان 

  .2007كانون الثاني /  يناير25
الذي دعت اليه مشكورة الحكومة الفرنسية، ) 3باريس( االشادة بالمؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان -9

وبالنتائج المهمة التي صدرت عنه وبورقة برنامج االصالح والنهوض االقتصادي واالجتماعي التي 
 النمو المستدام وتحسين قدمتها الحكومة اللبنانية لتحديث االقتصاد اللبناني ونهوضه، وتعزيز معدالت

  .االوضاع المعيشية لمجمل اللبنانيين
 تبني خطة دعم لبنان في مرحلة إعادة إعماره وتطوير اقتصاده والتي وضعها المجلس االقتصادي -10

، وحث الدول 17/10/2006 و16واالجتماعي الذي اجتمع في بيروت في دورة استثنائية بتاريخ 
التوصيات التي صدرت عنه، وتوجيه الشكر الى الدول االعضاء االعضاء المسارعة الى تنفيذ 

والصناديق العربية التي قدمت في السابق العون والمساهمة المالية الى الحكومة اللبنانية، والطلب الى 
باقي الدول االعضاء الوفاء بالتزاماتها المقررة في مؤتمرات القمة العربية، والمتعلقة بدعم لبنان وصمود 

  .إعادة إعمارهشعبه و
  : التأكيد على دعم لبنان في-11
 حقه السيادي في ممارسة خياراته السياسية ضمن االصول والمؤسسات الدستورية آخذاً في االعتبار -أ

حقه في إقامة عالقات مع الدول الشقيقة والصديقة على اساس االحترام المتبادل للسيادة واالستقالل، 
  .ر والمساواة والنديةولمصالحه الوطنية، وحسن الجوا

 في مطالبته باالفراج عن االسرى والمعتقلين اللبنانيين الموجودين في السجون االسرائيلية كرهائن -ب
، واتفاقية 1949خالفاً الحكام القانون الدولي، واالعالن العالمي لحقوق االنسان، واتفاقيات جنيف لعام 

غط على اسرائيل لالفراج عنهم، وتمكين مندوبي اللجنة ، ومطالبة المجتمع الدولي بالض1907الهاي لعام 
الدولية للصليب االحمر، والمنظمات االنسانية االخرى من زيارة جميع المعتقلين اللبنانيين بصورة 

  .مستمرة، واالطالع على اوضاعهم وتوفير الرعاية الصحية لهم
االسرائيلي والتي تتحمل اسرائيل مسؤولية  في مطالبته بازالة مئات آالف االلغام التي خلفها االحتالل -ج

زرعها وما تتسبب به من قتل وايذاء للمدنيين، وتزويد اسرائيل االمم المتحدة بكافة الخرائط المتبقية 
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لاللغام االرضية في االراضي اللبنانية ولخرائط شبكة القنابل العنقودية التي قصفت بها لبنان في حرب 
  .2006تموز 

مجتمع الدولي والهيئات القضائية والسياسية بالضغط على اسرائيل لتقديم التعويضات  في مطالبته ال-د
  .الى لبنان عن االضرار والخسائر الناجمة عن احتاللها واعتداءاتها المتكررة على االراضي اللبنانية

ن الكشف عن  في اطار التوافق اللبناني على مبدأ إقامة المحكمة ذات الطابع الدولي، والتأكيد على ا-12
الحقيقة في جريمة االغتيال االرهابية التي ذهب ضحيتها رئيس الوزراء رفيق الحريري ورفاقه، وجرائم 
االغتيال االرهابية االخرى منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة، ومثول المتهمين امام المحكمة ذات 

اطار توافق اللبنانيين على نظام هذه المحكمة الطابع الدولي وفقاً للنظام الذي سيعتمد للمحكمة، وذلك في 
 وبناء على طلب الحكومة اللبنانية وفقاً 1664 و1644التي ستنشأ استناداً الى قراري مجلس االمن 

لالنظمة واالصول الدستورية، لينالوا عقابهم العادل بعيداً عن االنتقام والتسييس، يساهم في احقاق العدالة 
ن بالحرية في بلدهم والتزامهم بنظامهم الديموقراطي ويساهم ايضاً في ترسيخ االمن وتعزيز ايمان اللبنانيي

  .واالستقرار في لبنان والمنطقة
 التأكيد على حق الالجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم، والتحذير من ان عدم حل قضية -13

ارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون المقيمين منهم في لبنان على قاعدة عودتهم الى ديارهم وفقاً لقر
الدولي او محاولة توطينهم، يزعزع االمن واالستقرار في المنطقة ويعيق تحقيق السالم العادل فيها، 
ويرحب بقرار الحكومة اللبنانية تأليف فريق عمل مهمته اجراء محادثات مع ممثلي الجانب الفلسطيني 

واالقتصادية والقانونية واالمنية لالجئين الفلسطينيين داخل لمعالجة المسائل الحياتية واالجتماعية 
المخيمات وللمقيمين منهم في لبنان بالتعاون مع وكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

  ".االونروا"
مية  التأكيد على ادانة االرهاب الدولي والذي تشارك الدول العربية في مكافحته بفاعلية وعلى اه-14

وضرورة التفريق بين االرهاب والمقاومة المشروعة ضد االحتالل االسرائيلي، اي عدم اعتبار العمل 
  .المقاوم فعالً ارهابياً وبالتالي عدم ادراج المقاومين على لوائح االرهابيين

ئفه، وصوناً  انطالقاً من تأكيد الدول العربية على الوحدة بين ابناء الشعب اللبناني بكافة فئاته وطوا-15
لسيادة لبنان وامنه واستقالله، وحفاظاً عل اللحمة الوطنية بين جميع ابنائه، وحرصاً على استقراره البالغ 
االهمية بالنسبة المن المنطقة واستقارها، وكونه جزءاً ال يتجزأ من امته العربية، يدعو المجلس جميع 

س الجوامع بين اللبنانيين، وكذلك على اساس ما الفئات والقوى اللبنانية الى الحوار الوطني على اسا
تحقق على صعيد التوافق الوطني بهدف التوصل الى حلول تفوت الفرصة على كل من يريد العبث بأمن 
لبنان واستقراره الوطني، وكذلك يدعو المجلس جميع اللبنانيين الى بذل كل الجهود للوصول الى حل 

ت واالنقسامات مما يمكنهم من درء المخاطر واعمال القانون لالزمة السياسية الراهنة واالضطرابا
وسيادته على كامل االراضي اللبنانية وااللتزام بالدستور اللبناني واتفاق الطائف، مما يحفظ امن 
واستقرار ووحدة لبنان الشقيق ومصالحه العليا، ويؤكد المجلس اعتزام جميع الدول العربية تقديم كافة 

  .ساندة الممكنة الى االشقاء في لبنان لتحقيق ذلك وفقاً لما جاء في قرارات القمة العربيةاشكال الدعم والم
 االشادة والدعم للجهود التي يقوم بها االمين العام والرئاسة الحالية والسابقة للقمة، بالتشاور مع -16

جل حل االزمة السياسية الدول العربية ومع المؤسسات الدستورية اللبنانية ومختلف القوى السياسية من ا
  .التي يمر بها لبنان حفاظاً على وحدته وأمنه واستقالله

  29/3/2007المستقبل 
  

  ليس هناك مبادرة بل رغبة باستمرار المساعي: السنيورة .55
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سئل الرئيس السنيورة عن مبادرة للعاهل السعودي عبد اهللا، فقال انه ليس هناك من مبادرة بالمعنى 
اك رغبة في استمرار هذه المساعي وفي التقدم على صعيد الحوار الجاري في لبنان الحقيقي لذلك، بل هن

وتعزيزه والذي يتم ما بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد 
  . الحريري

  29/3/2007السفير 
  

  "سالمفتح اإل"أمن المخيمات وجوارها ورفض : الفلسطيني -االجتماع اللبناني .56
الفلسطيني الموسع للبحث في أوضاع مخيمات -انعقد في دارة آل الحريري االجتماع اللبناني: صيدا

صيدا وسبل العمل على تحصين ساحتها بما يعزز األمن واالستقرار فيها وفي الجوار وخاصة في ظل 
اللبناني -سطينيحيث أكد المجتمعون ثبات الموقف الفل. بروز ظاهرة فتح االسالم في بعض المخيمات

وتوجه . الرافض لهذه الظاهرة واالصرار على محاصرتها واستئصالها دون اراقة اي نقطة دم فلسطينية
جاد حلول لألزمات العالقة في المجتمعون بنداء الى القمة العربية في الرياض من أجل العمل على اي

لبنان وفلسطين والعراق، مجددين التأكيد على التمسك بحق العودة ورفض التوطين ورفض التهجير 
  .ورفض التجنيس للفلسطينيين، مع العمل الحثيث من أجل تأمين العيش الكريم لهم

  29/3/2007المستقبل 
  

  تويني ينقل إلى بري رد صفير على رسالتهغسان  .57
نائب غسان تويني، أمس، رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، ناقالً إليه رد البطريرك زار ال

اعتقد أن ليس من : وقال تويني. الماروني نصراهللا بطرس صفير على رسالته بشأن قانون االنتخاب
تيجة الصعب الوصول الى موقف يشكل منطلقاً جيداً لصوغ قانون بشيء من السرعة يوفر مماحكات ن

 الرئيس بري يفضل وأشار الى أن. وقد كلفني دولته هذه المهمة. بريتشاورات يتوالها دولة الرئيس 
لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية، لكن البطريرك ال يسير بالنسبية ألنه يرى أن تطبيقها صعب، وأنا 

  .أرى أنها معقدة
  29/3/2007المستقبل 

  
   بتأكيد حق العودةاعتصامات فلسطينية تطالب القمة .58

نظمت فصائل فلسطينية سلسلة اعتصامات في بيروت والمناطق، لمناسبة انعقاد القمة العربية، للمطالبة 
بالتمسك بمبادرة السالم العربية، لجهة تأكيد حق العودة لالجئين الفلسطينيين، ونقض مخططات التوطين، 

  .ورفض الضغوط والشروط اإلسرائيلية
  29/3/2007المستقبل 

  
  تفتتح مركزين للمسنّين الفلسطينيينلبنان " كاريتاس" .59

افتتحت كاريتاس لبنان، أمس، مركزين اجتماعيين لالجئين الفلسطينيين، األول في تعلبايا والثاني : البقاع
وقال رئيس كاريتاس لبنان االب لويس سماحة ان افتتاح المركز يهدف الى . في مخيم الجليل في بعلبك

وأشارت .  الصحية واإلجتماعية للمسنين بغية تخفيف معاناتهم وزرع األمل في نفوسهمتأمين الرعاية
أندريا شيفال من كاريتاس النمسا، الى ان مركز تعلبايا من تسعة مراكز تقدم لالجئين الفلسطينيين في 

النمسا، وبدعم من مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات االنسانية وكاريتاس . لبنان الخدمات الالزمة
افتتحت كاريتاس لبنان مركز المحبة والعطاء في مخيم الجليل لالجئين الفلسطينيين في بعلبك الذي  

  .سيقدم أيضا الرعاية الصحية واالجتماعية الضرورية للمسنين



  

  

 
 

  

            29 ص                                      675:                                 العدد29/3/2007 الخميس: التاريخ

  29/3/2007المستقبل 
  

  تقرير أوروبي سري حول تسليح ميليشيات لبنانية .60
بيروت عن قيام جهاز استخبارات أوروبي بتقديم تقرير كشفت مصادر دبلوماسية غربية في : الجمل

حول عمليات تسليح الميليشيات في لبنان وتأثير ذلك على مهمة " الناتو"سري لحلف شمال األطلسي 
قوات اليونيفيل العاملة في لبنان، ومن أبرز النقاط التي وردت في التقرير، أن حزب اهللا رغم عالقته 

 إال أن اجندته داخلية لبنانية، وليس اداة بيد سوريا أو إيران، وإنه في احتمال الممتازة مع سوريا وإيران،
تم توجيه ضربة إليران لن يحرك حزب اهللا الجبهة اللبنانية، كما أكد التقرير أن حزب اهللا ال يشكل 

لصغيرة، خطراً على القوات الدولية، بل أن المخاطر الحقيقية عليه تأتي من المجموعات السنية السلفية ا
ويلفت التقرير إلى أن نشاط هذه المجموعات تزايد في الفترة األخيرة، ومن بينها  مجموعة اسمها 

. وهو شخصية اسالمية معروفة يسميها التقرير بشكل صريح ) ف ـ م(بزعامة " الجماعة اإلسالمية"
ار المستقبل وهؤالء يقوم تابعة لتي" نمور المستقبل"وحسب المصادر يبدي التقرير خشية من ميليشيا تدعى 

ويشير . والبعض تلقى تدريبات في األردن ومصر" جند الشام"و" عصبة األنصار"بتدريبهم مجموعة من 
وأن النائبة بهية الحريري تقدم تمويال لها، وقد " جند الشام"التقرير الى أن تيار المستقبل منفتح على 

ا وعدت بحل مشكالتهم حيث أن بينهم مطلوبين وعدتهم بتأمين منازل لمن يحتاجها من أفرادها، كم
( ويذكر التقرير أيضا أن األسلحة. للسلطات اللبنانية على خلفية اتهامهم باعمال تفجير وسطو على بنوك

التي ارسلتها دولة عربية الى لبنان إثر حرب تموز األخيرة لتوزع على )  ألف بندقية فضية اللون12
 بندقية 8000(زارة الداخلية التي يديرها أحمد فتفت، ذهب حوالي ثليثيها قوات األمن الداخلي وتسلمتها و

ويلحظ التقرير أن . الى ميليشيا المستقبل، و سلم الثلث الباقي الى وزارة الداخلية) من نوع متطور
قوم ويذكر التقرير أن القوات اللبنانية ت. األمريكيين أنشأوا صندوقا خاصا لتمويل القوات اللبنانية حصراً

بعملية مساومة مع أشخاص من آل الجميل  لشراء أحد المرافئ اللبنانية الصغيرة في المنطقة الشرقية 
ويبدي التقرير قلقله من شحنات األسلحة التي تأتي من أمريكا وأوروبا لتصل الى تيار  .قريباً من جونيه

نية المتطرفة وعالقتها مع على خلفية نشاط الجماعات الس.المستقبل عبر مطار بيروت ومرفأ طرابلس
  . تيار المستقبل الذي راح ينفتح أيضاً على المنظمات اإلسالمية والجماعات اإلسالمية في أوروبا

  29/3/2007موقع الجمل 
  

   وامن لبنانروسيا تخشى من المحكمة على استقرار سورية .61
فرنسا وروسيا مطلع علمت الحياة من مصدر مطلع، ان اتصاالً تم بين : رنده تقي الدين - باريس

األسبوع الحالي، وتناول خالله الجانب الفرنسي، احتمال تبني مجلس األمن قراراً حول إنشاء المحكمة 
وذكر المصدر ان الجانب . ذات الطابع الدولي، استناداً الى الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة

تقراره، وينطوي على احتمال تفجر الروسي رأى ان الفصل السابع يشكل تهديداً ألمن لبنان واس
 لن يستخدم الفيتو في حال تلقي مع ذلك .األوضاع فيه وأن أفضل األمور هو ان يتم التوافق بين اللبنانيين
وأبدى الجانب الروسي تخوفاً من ان . مجلس األمن مشروع قرار بهذا الشأن، بل يمتنع عن التصويت

 الدولية إلى زعزعة االستقرار في سورية، معرباً عن اعتقاده يؤدي إنشاء المحكمة ونتائج لجنة التحقيق
  .بأن توجيه االتهام إلى أي مسؤول سوري، قد يؤدي إلى زعزعة استقرار القوات المسلحة في سورية

  29/3/2007الحياة 
  

  السفير اإليراني يبلغ البطريرك صفير استعداد بالده لمساعدة لبنان على تخطي أزمته .62
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فير االيراني لدى لبنان محمد رضا شيباني البطريرك الماروني نصر اهللا صفير استعداد ابلغ الس: بيروت
بالده الدائم ألن تستمر في جهودها من اجل مساعدة لبنان على تخطي ازمته السياسية، مؤكداً ان افضل 

  .وسيلة هي ان يتم الحل على ايدي الشعب اللبناني وايدي القادة السياسيين
  29/3/2007الشرق األوسط 

  
  

  أبو العينين بيروت ترجئ محاكمةفي جنايات محكمة ال .63
لم يمثل أمين سر حركة فتح في لبنان سلطان أبو العينين أمام محكمة الجنايات في بيروت، حيث يحـاكم                   

وللمـرة الثانيـة،     .1992مع آخرين بجرم قتل عدد من أفراد المجلس الثوري الفلسطيني في صيدا عام              
لعينين المحامية هتاف وهبي بمعذرة طبية تفيد أن موكلها يعاني التهاباً رئوياً حاداً، مـا               تتقدم وكيلة أبو ا   

 ".ألم يكن على التلفزيون منذ يومين؟      ":حدا برئيس المحكمة القاضي ميشال أبو عراج إلى التعليق ممازحاً         
لعينين، واعتبرته   حزيران المقبل، لحين حضور أبو ا      27وإزاء ذلك، قررت المحكمة إرجاء الجلسة إلى        

  .مبلّغاً موعد الجلسة المقبلة بواسطة وكيلته، وكذلك بسبب عدم اكتمال هيئة المحكمة
  29/3/2007المستقبل 

  
  نص قرار القمة العربية بإعادة تفعيل مبادرة السالم العربية .64

ادرة الـسالم   لقرار الذي تبنته القمة العربية باإلجماع من اجل اعادة تفعيل مب          افي ما يلي نص     : الرياض
  .العربية بعد خمس سنوات من اقرارها في بيروت

 2002 ـ التأكيد على تمسك جميع الدول العربية بمبادرة السالم العربية كما اقرتها قمة بيروت عـام   1
بكافة عناصرها والمستندة الى قرارات الشرعية الدولية ومبادئها إلنهاء النزاع العربي االسرائيلي وإقامة             

شامل والعادل الذي يحقق االمن لجميع دول المنطقة ويمكن الشعب الفلسطيني من اقامة دولتـه               السالم ال 
  .المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

 ـ التأكيد مرة اخرى على دعوة حكومة اسرائيل واإلسرائيليين جميعا الى قبول مبادرة السالم العربية  2
  .ضات المباشرة والجدية على كافة المساراتواغتنام الفرصة السانحة الستئناف عملية المفاو

 ـ تكليف اللجنة الوزارية الخاصة بمبادرة السالم العربية مواصلة جهودها وتشكيل فرق عمل إلجراء  3
االتصاالت الالزمة مع االمين العام لالمم المتحدة والدول االعضاء في مجلس االمن واللجنـة الرباعيـة                

 من اجل استئناف عملية السالم وحشد التأييـد لهـذه المبـادرة وبـدء               واألطراف المعنية بعملية السالم   
مفاوضات جادة على اساس المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات االمم المتحـدة ذات الـصلة                

  .ومبدأ االرض مقابل السالم ومبدأ عدم جواز االستيالء على اراضي الغير بالقوة
وى الوزاري بمتابعة تقييم الوضع بالنسبة لجهود السالم الحاليـة   ـ تكليف مجلس الجامعة على المست 4

  .ومدى فعاليتها وإقرار الخطوات القادمة للتحرك في ضوء هذا التقييم
  29/3/2007الشرق األوسط 

  
  العرب أعدوا أنفسهم للدخول في عملية سالم:  في قمة الرياضموسىعمرو  .65

 اسرائيل أمس للقبول    ، في تقريره للقمة العربية،    رو موسى دعا االمين العام للجامعة العربية عم     : الرياض
وتابع بان المنطقة على مفترق طرق فاما        .بمبادرة السالم العربية بدال من أن تطلب اجراء تعديالت فيها         

وأضاف ان غياب الوساطة االمينة أضـرت ضـررا          .التحرك قدما نحو سالم حقيقي أو تصعيد للموقف       
الحداث نقلة نوعية في المنطقة ومع ذلك فاننا نتابع حركة دبلوماسية نرجـو ان              بالغا في الفرص المتاحة     

تكون متوجة الستئناف عملية السالم، ومن ثم نرجو لها النجاح خاصة اننا في سباق حازم مع الزمن مع                  
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 .ةاستمرار الممارسات االسرائيلية في تغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي في االراضي العربية المحتل           
وأكد ان العرب اعدوا انفسهم للدخول في عملية سالم تنهي النزاع العربي االسرائيلي وتشهد التطـورات                
في االسابيع الماضية بذلك وعلى رأس ما حققه العرب يأتي اتفاق مكة في اطار مواجهة موقف خطيـر                  

  .تتعرض له المنطقة
  29/3/2007الشرق األوسط 

  
 المستقلة ويدعون لكسر الحصارالفلسطينية  والدولة القادة العرب يجددون دعم السالم .66

تختتم الدورة التاسعة عشرة للقمة العربية، اعمالها في الريـاض           29/3/2007الخليج اإلماراتية    نشرت
ن رفـع   اشدد  الذي  خادم الحرمين الشريفين     من قبل    اليوم، بعد جلستين عقدتا عقب افتتاحها رسميا أمس       

م أن تتحرك في جو بعيد عن القهر واإلكراه، على نحو يسمح بنجاحهـا فـي                الحصار يتيح لعملية السال   
وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط       . تحقيق هدفها المنشود في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة       

لوكالة فرانس برس إن القادة العرب أقروا جميع مشاريع القرارات التي طرحت أمـامهم فـي الجلـسة                  
دعا الرئيس الـسوداني الـرئيس الفلـسطيني    فيما . ة في اليوم األول من القمة العربية في الرياض       المغلق

وقيادة حركة حماس إلى االلتزام باتفاق مكة، وطالب المجتمع الدولي برفع الحصار الجائر عن الـشعب                
 الدولة الفلسطينية   وقال إنه ال حل في منطقة الشرق األوسط إال بإقامة         . الفلسطيني ودعم حكومته الوطنية   

   .وعاصمتها القدس
شدد رئيس الوزراء التركي رجـب طيـب        : الرياضمن   29/3/2007 السفير   وفي ذات السياق اوردت   

حث منسق الـسياسية الخارجيـة      واردوغان على ان المبادرة العربية تقدم رؤية ملموسة لتحقيق السالم،           
ورأى .  حيال مبدأ األرض في مقابل الـسالم       "مرونةال"االوروبية خافيير سوالنا العرب على ان يعتمدوا        

تعمل لجنتان او ثالث على تحويل المبادرة العربية الى مسار سالم حقيقي، محذرا من انـه                "انه يجب ان    
  . "اذا لم يتم حل الصراع في المنطقة، فان الشرق االوسط لن يلحق بقطار التقدم االقتصادي واإلنساني

 الرئيس الباكستاني برويز مشرف كلمة قال فيهـا ان االمـن            ىالق 29/3/2007 القدس العربي  واضافت
ودعا رئيس الوزراء التركي رجب      .والسالم في الشرق االوسط أمر أساسي لتحقيق االستقرار في العالم         

 زيارة تركيا، وهي مبادرة من شأنها       ى نظيره الفلسطيني اسماعيل هنية ال     ، امس االربعاء  ،طيب اردوغان 
واضـافت القنـاة التركيـة ان     . ما نقلت قناة سي ان ان التلفزيونية التركيـة        ىياء اسرائيل، عل  اثارة است 

واتصلت وكالـة فـرانس     .  هامش قمة الرياض   ى محادثات مع هنية ومحمود عباس عل      ىاردوغان اجر 
 بدورها، لم تؤكد   .برس بالمتحدث باسم اردوغان محمد عفيف بيكي، فأوضح ان ال علم له بدعوة مماثلة             

  .وزارة الخارجية التركية الخبر
في القدس، التزمت اسرائيل الحذر حيال قرار قمة الرياض تفعيل مبـادرة             29/3/2007 النهار   وذكرت

علينا ان نأخذ وقتنا في درس ما       : وقالت مسؤولة في مكتب رئيس الوزراء إيهود أولمرت        .السالم العربية 
في االنتظار، نؤكد مجدداً ما أعلنـه رئـيس         : افتوأض. حصل خالل هذه القمة قبل اتخاذ موقف رسمي       

  .الوزراء مراراً عن وجود عناصر ايجابية في المبادرة السعودية
نفت مصادر مطلعة في أوسـاط      : أ.ب. د -غزة-الرياض من 29/3/2007 األيام الفلسطينية    فيما نشرت 

رية بين الواليات المتحدة    القمة العربية ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية عن اتصاالت س          
وإسرائيل والمملكة العربية السعودية جرت خالل الفترة الماضية، وأدت لبلورة مبادرة سياسية اقتصادية             
جديدة لحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين وذلك عبر إعطاء تعويضات مالية لمن يوافقون منهم على البقاء               

إن هذه األنباء ال أساس لها من الصحة، واعتماد         :  المصادر وقالت هذه  .في الدول التي يقيمون بها حالياً     
   .وتفعيل القمة للمبادرة العربية هو أفضل رد عليها

  



  

  

 
 

  

            32 ص                                      675:                                 العدد29/3/2007 الخميس: التاريخ

  والقرضاوي يدعو الى عدم التطبيعجمع تبرُّعات لفائدة القدس : الجزائر .67
 اليوم،  ،ةذكرت وكالة األنباء الجزائري   : الجزائر من 28/3/2007 وفا   - وكالة االنباء الفلسطينية   اوردت

أن قيمة التبرعات لفائدة القدس الشريف، على هامش أعمال المؤتمر الخامس لمؤسسة القـدس العالميـة                
ونقلت الوكالة عن بيـاٍن للمـؤتمر، أن هـذه           .الذي تحتضن الجزائر أشغاله، بلغت تسعة ماليين دوالر       

وداني السابق سوار الذهب، الذي استهلَّ       مساء اليوم، الرئيس الس    ،التبرعات قد جِمعت خالل جلسة أدارها     
  .الجلسة بكلمٍة للشيخ يوسف القرضاوي حثَّ فيها المؤتمرين على البذل والعطاء من أجل القدس الشريف

 يـوم   ،قال رئيس مؤسسة القدس الدولية الـشيخ يوسـف القرضـاوي           28/3/2007رويترز   واضافت
 إنه ال يتعين على البلدان العربية اتخاذ اي خطوة          ،على هامش المؤتمر الخامس لمؤسسة القدس     ،  االربعاء

نحو تطبيع العالقات مع اسرائيل ما لم تنسحب الدولة اليهودية من االراضي المحتلة وتسمح باقامة دولة                
  .فلسطينية

  
  تفقد مخيمات الالجئين الفلسطينيين في سوريا ت  االماراتيالهاللجمعية  .68

وبحث مع المسؤولين   ،   لمخيمات الالجئين الفلسطينيين في سوريا     واصل وفد هيئة الهالل األحمر زياراته     
في وكالة األونروا التي تدير وتشرف على تلك المخيمات المتطلبات الضرورية واالحتياجات األساسـية              

 كمـا . التي تساهم في تحسين الحياة داخل المخيمات وتعزز قدرة سكانها على مقاومة ظروفهم الـصعبة              
لتي تقدمها األونروا لالجئين في مجاالت الصحة والتعلـيم والخـدمات األساسـية             اطلع على الخدمات ا   

يعيـشون فـي    فلـسطيني    ألف   14، حيث يقطنه    مخيم الالجئين في حمص    وقد شملت الزيارة     .األخرى
 آالف  6فيما يعيش خارجـه      ، دونما االمر الذي يجعله من أكثر المخيمات كثافة سكانية         154مساحة تبلغ   

 وتفقـد مركـز     ، آالف الجئ فلـسطيني    9مخيم العائدين في حماة والذي يضم       ا زار الوفد    كم. فلسطيني
 معاقا من فئـة الـصم والـشلل         230لـرعاية  اللتأهيل و ايقدم  الذي  التنمية االجتماعية ورعاية المعاقين     

  .الدماغي
  29/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ي والعراقيمسيرة شعبية في الدوحة تضامناً مع الشعبين الفلسطين .69

 اليوم، مسيرةً شعبيةً دعـا      ،نظّم مئات المواطنين والمقيمين العرب في العاصمة القطرية الدوحة        : الدوحة
إليها المجلس البلدي المركزي تضامناً مع الشعبين الفلسطيني والعراقـي واحتجاجـاً علـى األوضـاع                

عيات األهلية والمدنيـة فـي قطـر        وشارك في المسيرة عدد من المنظمات والجم       .المأساوية في البلدين  
  .وبعض الشخصيات

   28/3/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  

  المبادرة العربية واحدة من أعمدة السالم: بان كي مون .70
حذر االمين العام لالمم المتحدة، بان كي مون، خالل افتتاح القمة العربية من ان منطقة الشرق                : الرياض

واضاف في العالم العربي، الجرح الذي لم يندمل،        . وخطرا من اي وقت مضى    االوسط باتت اكثر ضعفا     
رغم مرور اربعين عاما، يتمثل في استمرار احتالل االراضي العربيـة ورفـض المطالـب الـشرعية                 

وتطرق مون في كلمته الى األوضاع الراهنة في المنطقة مشيرا الى أن منطقة             . للفلسطينيين إلقامة دولة  
وقال . تعيش أكثر تعقيدا وأكثر هشاشة وأكثر خطورة اآلن مما كانت عليه لفترات طويلة            الشرق األوسط   

كمـا  . إن عدم الثقة العميق مستمر في كبح الفلسطينيين واإلسرائيليين عن القيام بعملية سالم ذات معنى              
ها فـي خارطـة     أكد أن المبادرة العربية للسالم هي واحدة من أعمدة عملية السالم، مشيرا إلى أن بإدخال              

  .الطريق فإن المبادرة ترسل اشارة واضحة بأن العالم العربي أيضا يتوق إلى السالم
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 29/3/2007الشرق األوسط 
  
  
  

  القيود المفروضة على حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ستبقى كما هي: واشنطن .71
ع حكومة الوحدة الوطنية    قال مسؤول أميركي رفيع المستوى، إن القيود المفروضة على التعامل م          : غزة

. الفلسطينية حالياً ستبقى كما هي بما في ذلك القيود المفروضة على التعامالت البنكية مع هذه الحكومـة                
وفي تصريحات مع عدد من مراسلي الصحف الفلسطينية، تجنب المسؤول اإلجابة على سـؤال يتعلـق                

قيادي فلسطيني ذي خلفية عسكرية، يتمتع      بتقارير اعالمية تحدثت عن خطط أميركية بديلة، تقضي بدعم          
بقوة ونفوذ في أوساط الفلسطينيين، ويكون قادرا على إقناعهم بالتوصل الى صلح وسالم مـع اسـرائيل                 

  . والتصدي للعناصر المتطرفة
  29/3/2007الشرق األوسط 

  
  لم تغير من قرار األمم المتحدة لصالح إسرائيلحرب لبنان : بولتون .72

رئيس الحكومة اإلسرائيلية، إيهود أولمرت، وزير األمن عمير بيرتس، فقد أكد المندوب            خالفاً الدعاءات   
السابق للواليات المتحدة في األمم المتحدة، جون بولتون، أن العمليات البرية التي نفذها جيش االحـتالل                

، لم تغير من قـرار       جندياً 33اإلسرائيلي في األيام األخيرة من الحرب الثانية على لبنان، والتي قتل فيها             
وكان أولمرت وبيرتس ومنذ انتهاء الحرب واصال االدعاء بأن إسـرائيل           . األمم المتحدة لصالح إسرائيل   

حققت بفضل العمليات البرية المذكورة اتفاقاً أكثر راحة لها بالمقارنة مع االتفاق السابق لوقـف إطـالق                 
وفي هذا السياق تجدر اإلشارة إلى أنه       . 1701لقرار  النار، خالفاً ألقوال بولتون، الذي كان له دور في ا         

أغسطس من العام الماضي بدأت إسرائيل بحملة برية واسعة النطاق، وبعد بدء            / في الحادي عشر من آب    
 والـذي أوقـف     1701 ساعة أعلن في مقر األمم المتحدة في نيويورك عن اتخاذ القرار             24الحملة بـ   
وكان أولمـرت قـد صـرح       .  جندياً إسرائيلياً  33قف إطالق النار قتل     وإلى أن تم تنفيذ و    . إطالق النار 

، والـذي   1701"أظلمت الدنيا في عيني عندما رأيت مسودة االتفاق         "بقوله  " يديعوت أحرونوت "لصحيفة  
وبحسب المعلومات التي تلقيناها فقد كان ألوروبا اليد الطولى في ذلك، وهناك            . تمت بلورته في نيويورك   

بيد أن العملية البرية األخيرة هي التي رجحت الكفة لصالح اتخاذ قـرار             . خبارية تؤكد ذلك  معلومات است 
سبتمبر أن الحملة   / وفي المقابل فقد ادعى بيرتس في مقابلة نشرت في الثامن من أيلول           ". أفضل إلسرائيل 

 هما اللـذان    وضع القوات في الميدان ومطالب الجيش اإلسرائيلي      "، وأن   1701البرية غيرت من القرار     
سئل بولتون عمـا إذا     " يديعوت أحرونوت "وفي مقابلة مع صحيفة     . ، على حد قوله   "حسما في هذا األمر   

كانت التغييرات التي أدخلت على مسودة القرار في األسبوع األخير لصالح إسرائيل أم لصالح العـرب،                
ن عما إذا أجريت تغييرات في      وسئل بولتو . أجاب أنه بشكل عام كانت التغييرات لصالح الموقف العربي        

بنود المسودة بحسب التطورات في ساحة القتال أو الهجمات أو عمليات عسكرية محددة، قال إنه ال يذكر                 
وعندما قيل له أن هناك في إسرائيل من يدعي أن مسودة االتفاق لم تكـن مريحـة                 . شيئاً من هذا القبيل   

ى تغيير بنود لصالح إسرائيل، أجاب بولتون بأن هـذا          إلسرائيل، وفقط في األيام األخيرة من الحرب جر       
كما قيـل لـه إن      . وأضاف أن المسودة السابقة كانت لصالح إسرائيل وليس العكس        . األمر ليس صحيحاً  

هناك في إسرائيل من يدعي أن الخروج في حملة برية واسعة في اليومين األخيرين من الحرب أدى إلى                  
هذا غير صحيح بتاتاً، فالحملة     : "رار، فهل هذا صحيح؟ فأجاب بولتون     تغيير بنود جوهرية في مسودة الق     

  ". بصيغته النهائية1701البرية بدأت بعد أن بات واضحاً أنه سيتم تبني القرار 
  28/3/2007 48عرب
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 رئيسة الجمعية العامة لالمم المتحدة أول امرأة تخاطب قمة عربية .73

اشد آل خليفة، التي ترأس الجمعية العامة لألمم المتحدة         أصبحت البحرينية الشيخة هيا ر    : أ.ن.ق-ب.ف.أ
حاليا أمس، المرأة األولى التي تلقي كلمة أمام قمة عربية منذ إنشاء جامعة الدول العربية ما يعد سـابقة                   

وفي كلمتها أمام القمة، قالت الشيخة هيـا إن         . في تاريخ جامعة الدول العربية، وفي تاريخ القمم العربية        
القائم بين األمم المتحدة وجامعة الدول العربية يمثل إحدى ركائز العمل العربي المـشترك فـي                التعاون  

وأوضحت ومن هذه التحديات، المشكلة الفلسطينية وضمان       . التغلب على التحديات التي تواجهها المنطقة     
فريقـي،  استمرار وحدة الصف الفلسطيني وفقا التفاق مكة، والوضع في العـراق ولبنـان والقـرن اإل               

         .باإلضافة إلى تحديات إقليمية أخرى
  29/3/2007الخليج اإلماراتية  

  
  أولوية هنية وقف القسام وإطالق شاليط: وزير خارجية النروج .74

نقل وزير الخارجية النروجي يوهانس غيهر ستوره عـن رئـيس الـوزراء             : ابراهيم حميدي -الرياض
جندي االسرائيلي جلعاد شـاليط و الـسيطرة علـى اطـالق            الفلسطيني اسماعيل هنية قوله ان اطالق ال      

علـى  " الحيـاة "واوضح غيهر ستوره الذي تحدث الى       . صواريخ القسام يشكالن اولوية رئيسية لحكومته     
هامش مشاركته في مؤتمر القمة العربية بعد لقائه الرئيس محمود عباس وهنية ووزير الخارجية زياد ابو                

اننا نحترم مجمل الجهود التـي قامـت بهـا المنظمـات     :  انه ابلغ هنيةعمرو ووزير المال سالم فياض 
الفلسطينية المختلفة، وندعم هذه العملية ونشعر ان االرضية التي تم توصل اليها قطعت خطوات اساسية               

الشيء المفتاحي بالنسبة الينا هو ان هناك اشارة واضحة الى احترام االتفاقات الموقعـة              . باتجاه التوقعات 
كان طبيعيا بالنسبة الى النروج ان تستجيب سياسيا لما حصل وان           : وزاد. ي نجد فيها معظم التوقعات    الت

بالنسبة الينا، التطبيع يعني االنخراط، واالنخراط يعني محاسبة        . نقول اننا سنقيم عالقات طبيعية من اآلن      
ر، ال بد من تنفيذ االتفاقـات       المهم انه كي تحصل الحكومة الفلسطينية على دعم دولي اكب         . بعضنا بعضاً 

وقال الوزير النروجي انه عندما ابلغ هنية انه بات ضروريا تحسين االمن وال يمكن االستمرار               . الموقعة
بقصف الصواريخ ضد اسرائيل وتبادل األسرى، الحظ ان رئيس الوزراء الفلسطيني يعي انه بات رئيس               

ابلغته ان النروج تعتبر جميع     . س، بل حكومة وحدة   حكومة وحدة وطنية وان الحكومة لم تعد حكومة حما        
وهو شرح لي ان االولويات هي العمل األمني، وهو شخـصيا منخـرط       . الوزراء مسؤولين عن مواقفهم   

واعتقد انه يرى ان تحقيق تقدم في هذه االمور،         . للسيطرة على هجمات الصواريخ وتأمين اطالق الجندي      
اوضح : وسئل اذا كان يتوقع اي تقدم في شأن اطالق شاليط، فأجاب          . سيكون اشارة قوية للمجتمع الدولي    

وهناك فرصة يجب اغتنامها والمـضي      . ورسالتي انه يجب عدم تضييع الوقت     . لي ان اطالقه اولوية له    
واذ نفى وجـود    . لكن المصريين نشطون في ذلك    . واعرف ان المفاوضات صعبة مع االسرائيليين     . قدما

نحن حريـصون ان يعـرف      :" تطبيع مع حكومة الوحدة، قال غيهر ستوره      ضوء اخضر اميركي قبل ال    
وبعد اتفاق مكة، قلنا بوضوح انه لو طبـق         . شركاؤنا واصدقاؤنا ما نقوم به، كي ال تكون هناك مفاجآت         

اميركا ليست في هذا الموقف الى      . هذا االتفاق فان النروج ترى أن الوقت سيكون مناسباً لتطبيع العالقات          
  ".ن ارى هناك تحركاً في المجتمع الدولي لالنخراط مع الحكومة ويجب اغتنام الفرصةاالن، لك

  29/3/2007الحياة 
  

  لن نخذل الشعب الفلسطيني والمبادرة العربية ال تتعارض مع خارطة الطريق: سوالنا .75
ة العربيـة   قال خافير سوالنا المنسق العام للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي أن المبـادر            : الرياض

للسالم هي جزء من خارطة الطريق وال تناقش بينهما مؤكدا أن الجامعة العربية تسعى منذ فترة لتفعيـل                  
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وأوضـح   .عملية السالم مشددا على ضرورة استمرار المفاوضات إلنهاء الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني          
أن االتحاد األوروبي   " بية كضيف،   سوالنا، في حديث لقناة العربية، والذي يشارك في فعاليات القمة العر          

لم يخذل الشعب الفلسطيني في األيام السابقة ولن يخذله في المستقبل مشيرا أن االتحاد قدم خالل العـام                  
وأكد سوالنا أن المساهمات متزايـدة       ".الماضي أموال ومساعدات أكثر من أي عام في السنوات السابقة         

ه اجتمع مع ممثل الوفد الفلسطيني وبالرئيس محمـود عبـاس           ومستمرة لدعم الشعب الفلسطيني مؤكدا أن     
ومع الدكتور صائب عريقات ومجموعة من الوفد الفلسطيني المشارك في قمة الرياض بما فيهم وزيـر                

 .الخارجية زياد أبو عمرو
 28/3/2007فلسطين برس 

  
  الفاتيكان يقول ان وفدا اسرائيليا الغى اجتماعا لبحث العالقات .76

عبر الفاتيكان عن االسف، يوم االربعاء، بعدما الغى وفد اسرائيلي اجتماعـا اسـتهدف              : يكانمدينة الفات 
وقال الفاتيكان في بيان ان المفاوضين االسرائيليين ابلغوه، يوم االثنينن، انهم           . بحث العالقات بين الدولتين   

مع فهمه  "واضاف انه   ". لياإلطار السياسي الدو  "ال يمكنهم اتمام االجتماع المقرر منذ وقت طويل بسبب          
وعبر الفاتيكان عن امله في االتفاق على موعد جديد بأسرع ما           ." للدوافع يالحظ مع األسف تلك الظروف     

". لم تلغ ولكنها أخـرت    "وقال متحدث باسم وزارة الخارجية االسرائيلية ان رحلة الوفد الى روما            . يمكن
لخارجية ارون ابراموفيتش اصبح مرتبطا بالتزامـات       وأضاف ان رئيس الوفد وهو المدير العام لوزارة ا        

كثيرة في اللحظة االخيرة لم تكن متوقعة مثل زيارتي االمين العام لالمم المتحدة بان جي مون ووزيـرة                  
وقال خلفه البابا بندكت انه يود زيارة االراضي المقدسة حين يتمتع           . الخارجية االمريكية كوندوليزا رايس   

  .م واالستقرارالشرق االوسط بالسال
  28/3/2007رويترز 

  
  روسيا ال ترى بديالً للرباعية .77

شددت روسيا على أنه ال يوجد بعد بديل عن اللجنة الرباعية الدولية آلية للتـأثير               : كريم المظفر -موسكو
ودعـت وزارة الخارجيـة     . على الوضع في الشرق األوسط، وطالبت بزيادة فعاليتها وسـرعة عملهـا           

 المفاوضات على كافة مسارات التسوية الشرق أوسطية وعقد مؤتمر دولـي موسـع              الروسية الستئناف 
 .حول الشرق األوسط مشيرة الى أن عقد لقاء على مستوى الخبراء بموسكو، يمكن أن يمهد لهذا المؤتمر

  29/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  اليابان تقدر جهود الرئيس محمود عباس في اتّباع سياسة السالم .78
 أعربت اليابان، اليوم، عن تقديرها للجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس محمود عباس في اتبـاع                :الرياض

جاء ذلك في رسالٍة قدمها السفير تاتسو أريما من حكومة بالده للقمة العربيـة ، وحملـت                 . سياسة السالم 
 أملهـا فـي أن تقـوم        الرسالة ترحيب اليابان بتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية جديدة، معربةً عن          

الحكومة الجديدة بالسير في طريق استئناف عملية السالم في الشرق األوسط، ومقدرةً للجهود التي يبذلها               
الرئيس محمود عباس في اتباع سياسة السالم إضافةً إلى الجهود التي يبذلها القادة العرب خاصة الـدور                 

 عبد العزيز في الوصول إلى اتفاق مكّة المكرمـة بـين            الذي قام به خادم الحرمين الشريفين عبداهللا بن       
وحول عملية السالم في الشرق األوسط أعربت حكومة اليابان عن سرورها بأنَّه منذ اتفاق               . الفلسطينيين

مكَّة الذي ُأبِرم في الشهر الماضي، حلَّ الهدوء محل اإلضطراب والعنف في األراضي الفلسطينية اللذين               
لفتت الرسالة إلى الوضع اإلنساني الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مشددةً على حاجة هـذا              و. داما طويالً 

  .الشعب إلى اهتمام مستمر
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    28/3/2007 وفا -وكالة االنباء الفلسطينية
  
  
  

  حلٍّ قضايا الشرق األوسطل مبادئنامبادرة السالم العربية تتجاوب مع  :روسيا .79
تتوصل القمة العربية التي تعقد حالياً في الرياض إلى موقـف           أعربت روسيا عن أملها في أن       : موسكو

وقال أوليغ أوزيـروف، نائـب رئـيس إدارة         . موحد فيما يتعلَّق بإيجاد حلٍّ للصراع العربي اإلسرائيلي       
الشرق األوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، خالل طاولة مستديرة عقدت في موسـكو،               

 مبادرة السالم العربية تتجاوب مع تلك المبادئ التي تقدمت بها روسيا منذ البداية إليجاد حـلٍّ                 إن:" اليوم
لقضايا الشرق األوسط، موضحاً أن المبدأ األول الذي يعتمده الجانبان الروسي والعربي يتلخَّص في عدم               

 تقاربـاً بـين الموقـف       وأوضح أوزيروف أن هنـاك    ". وجود حلٍّ عسكري للصراع العربي اإلسرائيلي     
الروسي ومبادرة السالم العربية يتمثَّل في وجوب إيجاد حلٍّ للصراع العربي اإلسـرائيلي عـن طريـق                 
استئناف المفاوضات وحل القضايا على جميع المسارات، مؤكّداً أن حل القضية الفلسطينية يتضمن حـل               

وماسي الروسي إلى أن روسيا أصرت منذ البدايـة         وأشار الدبل . مسألة الالجئين والسيادة الفلسطينية أيضاً    
على إدراج مبادرة السالم العربية كمقدمة لخطة خريطة الطريق وهذا ما تم تنفيذه بالفعل معرباً عن أمله                 

  .في أن تتفق الدول العربية في اليوم الثاني لقمة الرياض على موقف موحد إزاء هذا الحل
    28/3/2007 وفا -يةوكالة االنباء الفلسطين

  
  تفتيش مهين لدبلوماسية بريطانية قبل دخولها إلى اجتماع بمكتب أولمرت .80

تكشف في لندن ان اسرائيل اضطرت الى تقديم اعتذار الى بريطانيا بعـد ان كانـت                : عمر حنين -لندن
 دبلوماسية بريطانية رفيعة المستوى قد خضعت لتفتيش دقيق من جانب حراس أمنيـين، وشـمل ذلـك                

اضطرارها الى خلع بعض مالبسها قبل حضورها الجتماع رسـمي داخـل مكتـب رئـيس الـوزراء                  
وكانت هذه الدبلوماسية التي لم يكشف النقاب عن هويتها تتمتـع بالحـصانة              .االسرائيلي ايهود اولمرت  

ول األمنـي   الدبلوماسية الكاملة، وكان تم تفتيشها على هذا النحو بالرغم من انها كانت التزمت بالبروتوك             
  .االسرائيلي بإرسالها التفاصيل الخاصة بها مسبقا الى مكتب اولمرت في القدس المحتلة

 29/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  فلسطينيو سورية الجئون ونازحون ال تطبق عليهم القوانين نفسها .81
  نبيل محمود السهلي

 ألف شخص وسيصل هذا 453و  بنح2007يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين المقيمين في سورية عام 
 في 2.5 تبعاً لمعدل النمو الذي يصل الى نحو 2010 ألف الجئ فلسطيني بحلول عام 488العدد الى 
 في المئة من هؤالء في 68.8وبحسب معطيات المجموعات اإلحصائية السورية يقيم . المئة سنوياً

رموك وسبينة وجرمانا وخان الشيخ العاصمة السورية دمشق، والمخيمات القائمة في ضواحيها مثل الي
على المدن )  في المئة31.2(في حين يتوزع الباقون . والسيدة زينب وذانون والرمدان والحسينية

الالذقية وحلب وحماه وحمص ودرعا والمخيمات القائمة فيها، وفي شكل عام يقيم في : األخرى
 في المئة من إجمالي مجموع 30 نحو) األونروا(المخيمات المعترف بها من جانب وكالة الغوث 

 في المئة اذا اخذنا في االعتبار سكان مخيم اليرموك من 60الالجئين في سورية وترتفع النسبة الى 
 مدارس ابتدائية وإعدادية تابعة للوكالة تستحوذ على 110وتنتشر في سورية . الالجئين الفلسطينيين
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 مركزاً 23 اإللزامي، اضافة الى ذلك تدير الوكالة النسبة األكبر من أعداد الالجئين في سن الدراسة
وال تشمل األرقام المذكورة، . صحياً في المخيمات الفلسطينية في سورية والتجمعات الفلسطينية األخرى

 حيث ان هؤالء غير مسجلين في قيود 1970 و 1967اعداد العرب الفلسطينيين الذين وفدوا عامي 
ن العدد الفعلي لالجئين الفلسطينيين في سورية، يتجاوز الرقمين وعليه فإ.  في سورية"األونروا"

، واالقتالع القسري الذي تعرض له 1948بيد ان العدد األكبر منهم، وصل بعد نكبة . المذكورين اعاله
 85 ألفاً من الفلسطينيين خارج ارضهم، ووصل من بين هؤالء 580الفلسطينيون، الذي ادى الى طرد 

، واستمرت عمليات الترحيل المحدودة 1948 في المئة من الالجئين عام 10 يمثلون الفاً الى سورية،
وتعود أصول الالجئين الفلسطينيين . للفلسطينيين الى سورية، حتى نهاية النصف األول من الخمسينات

 في المئة من الالجئين هم 90في سورية، في شكل اساس، الى مناطق صفد وحيفا والناصرة وطبريا و
ونتيجة ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية، مرتبطة بما يتعرض له . لجليل والساحل الفلسطينيمن ا

، أعداد من الالجئين الفلسطينيين من 1956الشتات الفلسطيني من أزمات، فقد جاءت الى سورية عام 
انوا لبنان ودول مضيفة أخرى، وشكل هؤالء فئة خاصة من حيث تعامل القانون السوري معهم، وإن ك

 قامت 1967وإثر عدوان . ، والسنوات التي تلتها1948أضيفوا الى الكتلة األساسية التي وفدت سنة 
 ألف فلسطيني من الضفة الغربية والقطاع، بحسب معطيات 460سلطات االحتالل اإلسرائيلي بطرد 

ي الجديدة الى وأدت عمليات الطرد القسر. 1991الجامعة العربية وتقديرات صندوق النقد العربي عام 
مجيء اعداد اخرى من الفلسطينيين الى سورية، وال تتوافر معطيات احصائية ألعداد هؤالء المقتلعين 

، بين المقاومة الفلسطينية والحكومة األردنية التي 1970وبسبب األحداث التي شهدها األردن عام . الجدد
لة من الفلسطينيين المنضوين في صفوف أدت الى طرد المقاومة من األردن، وفد الى سورية اعداد قلي

وفي حين تم تسجيل . 2006 ألفاً حتى نهاية عام 60 و 50المقاومة مع عائالتهم قيل ان عددهم ما بين 
، في 1970 و 1967 فإنه لم يتم تسجيل موجتي "األونروا" و"المؤسسة" في قيود 1956الوافدين عام 

إذ . بر هؤالء سوريين لجهة التصنيف القانوني لوضعهمشكل رسمي عدا بعض الحاالت الفردية، وال يعت
على رغم ان القانون السوري الخاص بمنح الجنسية يشترط اإلقامة المتتالية مدة خمس سنوات في 

 حال دون منح الالجئين "الهوية الوطنية للفلسطينيين"سورية، فإن الموقف الرسمي القائل بالحفاظ على 
ة السورية، على رغم إقامتهم عقوداً في هذا البلد، وفي المقابل تمت الفلسطينيين في سورية الجنسي

معاملتهم تماماً كالمواطن السوري، وهذا ما يتميز به الالجئون الفلسطينيون في سورية عن بقية الالجئين 
 مهنة في إطار االقتصاد اللبناني، 73الفلسطينيين في لبنان حيث يمنع الفلسطيني من العمل في أكثر من 

وفي مصر حيث يمنع حامل الوثيقة المصرية من دخول األراضي المصرية من دون تأشيرة مسبقة 
ويتمتع الفلسطيني في سورية بحرية التنقل والسفر والعودة . يصعب الحصول عليها في غالب األحيان

  . شأنه شأن المواطن السوري تماماً
  مخيم اليرموك 

  .ديث عن اربع فئات من الالجئين الفلسطينيينوبحسب مراحل اللجوء الى سورية يمكن الح
يشكل هؤالء الكتلة األكبر، وتشرف على شؤونهم : 1948 الالجئون الذين وفدوا الى سورية عام -1
غايتها تنظيم شؤون " و 1949 التي تم تشكيلها بمرسوم جمهوري عام "مؤسسة الالجئين الفلسطينيين"

واتبع . "وتأمين مختلف حاجاتهم، وإيجاد األعمال المناسبة لهمالالجئين الفلسطينيين العرب، ومعونتهم، 
، الذي ساوى بين العربي والفلسطيني والمواطن السوري، في 1956 العام 260ذلك، بصدور القانون 

كافة المجاالت الوظيفية، والمهنية، والعلمية عدا ما يخص االنتخاب والترشيح لعضوية مجلس الشعب، 
  .ئ الفلسطيني االنتخاب والترشيح الى كافة االتحادات والنقابات في سوريةوفي المقابل يحق لالج
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جيش التحرير " خدمة إلزامية عسكرية في 1948ويؤدي الالجئون الذين وفدوا الى سورية عام 
، ويحصلون على وثائق سفر خاصة بالالجئين الفلسطينيين، لتسهيل االنتقال من وإلى سورية، "الفلسطيني

ويشار إليهم دوماً . لحق في العمل، والتدرج الوظيفي الى أعلى الدرجات في السلم الوظيفيكما أن لهم ا
  . وخصوصاً عند التسجيل في المعاهد والجامعات السورية المختلفة"من هم في حكم السوريين": بعبارة

، وينطبق "ااألونرو" وعلى قيود "مؤسسة الالجئين"تم تسجيل هؤالء على قيود : 1956 الالجئون عام – 2
عليهم ما ينطبق على المنتسبين الى الفئة األولى، ما عدا أنهم ال يستطيعون دخول سوق العمل، إال من 

وهذا يعني أنهم ال يستطيعون التدرج في وظائف حكومية، وال يخضعون . خالل التعاقد بصفة موقتة
  .1964 الذي تأسس في عام "جيش التحرير الفلسطيني"للخدمة اإللزامية في 

 من هؤالء، فإنه يعامل معاملة "المؤسسة"من استطاع تسجيل نفسه في قيود : 1967 الالجئون عام – 3
، أما بالنسبة الى غير المسجلين، فإنهم يعاملون معاملة األجنبي، إذا كانوا من 1956فئة الالجئين عام 

 من حملة جوازات السفر ومعاملة العربي المقيم إذا كانوا) قطاع غزة(حملة وثائق السفر المصرية 
  ).الموقتة(األردنية 

تعتبر أوضاع هذه الفئة، األكثر تعقيداً، إذ ان الغالبية العظمى منهم ال تملك : 1970 الجئو عام – 4
وثائق، بعد إلغاء أو انتهاء مفعول جوازات السفر األردنية التي كانوا يحملونها، أما القسم اآلخر فيحمل 

ويتوجب ). بالنسبة الى أبناء قطاع غزة(سطينيين تصدر عن الحكومة المصرية وثائق سفر لالجئين الفل
وثمة تقييدات على دخولهم سوق . على حملة الوثائق المصرية، تجديد إقاماتهم في سورية دورياً كل سنة
ة أما من فقدوا جوازاتهم األردني. العمل، وإن كانوا ال يعانون تمييزاً في الخدمات الصحية والتعليمية

فليس مطلوباً منهم الحصول على بطاقة إقامة، لكنهم في المقابل ال يستطيعون التحرك خارج سورية، وال 
وال توجد قوانين واضحة في التعامل مع هؤالء، ما . يستطيعون الدخول الى سوق العمل في شكل منتظم
  .يجعلهم الفئة األكثر معاناة بين الفئات المذكورة آنفاً

ي المخيمات في مناطق وأحياء تجمع أهالي قرى المنشأ في فلسطين، ما أدى الى ويعيش الالجئون ف
الحفاظ على بعض العادات والتقاليد، ونرى في اليرموك، على سبيل المثال ال الحصر، تجمعاً ألهالي 
طيرة حيفا في حارة خاصة بهم جنوب المخيم، وأهالي صفورية في وسطه، وتعود أصول الالجئين 

 مدينة هي مراكز 16 قرية في الجليل والساحل الفلسطيني، وتتبع 300 في سورية الى الفلسطينيين
 وقدموا 1965أقضية في فلسطين، وقد ساهم الالجئون الفلسطينيون في العمل الفدائي منذ بداياته في عام 

 ألفاً بين شهيد وجريح، بحسب معطيات مؤسسة أسر شهداء فلسطين في دمشق، 11 2006حتى عام 
 ثم انتفاضة األقصى عبر التظاهر 1987ر الالجئون عن وحدة المصير مع أهلهم أثناء انتفاضة عام وعب

في المخيمات واالعتصام أمام الصليب األحمر ومقرات األمم المتحدة، أو عبر عرض الرسوم وتنظيم 
هذا . المعارض في شوارع دمشق والمخيمات جنباً الى جنب مع الشعب السوري وشرائحه المختلفة

  .فضالً عن التبرعات المالية والعينية لالنتفاضة في المخيمات والمدن السورية
  28/3/2007الحياة 

  
  لن نقبل بتوطين الفلسطينيين في لبنان: محمود عباس .82

رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمطلق توطين الفلسطينيين خارج فلسطين،  :"المستقبل"-الرياض
  ".اننا لن نقبل بتوطين الفلسطينيين في لبنان" في الرياض " تقبلالمس"وأكد في مقابلة مع 

وحذر عباس من أنه إذا ما قوبلت حكومة الوحدة الوطنية بالرفض والمقاطعة والحصار فإن العواقب 
أنا أقول من اآلن إذا كانت هذه الحكومة ستُعامل بالحصار والرفض والمقاطعة "ستكون وخيمة وقال 

ستكون وخيمة على الشعب الفلسطيني وعلى المنطقة بأسرها ألن الشعب الفلسطيني ال فأعتقد أن العواقب 
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يمكن أن يتحمل أكثر مما تحمل، تحملنا سنة من القطيعة ال يمكن أن نتحمل أكثر، وبالتالي على العالم أن 
  ".يتحمل مسؤوليته تجاه ما يتصرف أو ما يتخذه من خطوات

الحكومة ويتفهمها ويتفهم أن من الضروري أن يتعامل معها العالم اآلن يقبل على هذه "وأضاف 
  ".بايجابية

موقفنا منذ أن أطلقت مبادرة السالم العربية "وشدد عباس على رفض تعديل مبادرة السالم العربية وقال 
 2002هو أن ال تغيير عليها، وال نرى أن هناك ضرورة ألي تغيير، وقد استمر هذا الموقف منذ عام 

 هذا، حتى إننا في األسابيع األخيرة سمعنا أن هناك بعض الجهات االقليمية أو الدولية التي الى يومنا
ترغب بإجراء تعديالت على هذه المبادرة إال أننا في كل وقت كنا نقول ان ال حاجة للتغيير والمفروض 

  ".أن يقبلها العالم
ض على رأس وفد ضم رئيس الوزراء وكان الرئيس الفلسطيني قد وصل أول من أمس الثالثاء الى الريا

ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والدكتور : اسماعيل هنية، وكل من
سالم فياض وزير المالية، والدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، 

ومي حيث كان في استقبالهم خادم الحرمين الشريفين ومحمد دخالن مستشار الرئيس لشؤون األمن الق
  .الملك عبداهللا الثاني وعدد من المسؤولين السعوديين

وفي هذا الصدد أشار الرئيس الفلسطيني الى بوادر استجابة عربية للطلبات السياسية الفلسطينية معرباً 
اسي فإننا نراه من خالل المبادرة بالنسبة للوضع السي"عن األمل باستجابة سريعة للمطالب المالية وقال 

العربية واالندفاع نحو العالم من أجل توضيح المبادرة العربية للعالم والعمل على تطبيقها، وثانياً هناك 
التزامات عربية نأمل أن تُلبى في أقصى سرعة ممكنة حتى نتمكن من تلبية احتياجات الشعب 

ة، وشاهدنا بوادر هذه االستجابات العربية، وأيضاً باختصار هناك طلبات سياسي"وأضاف ". الفلسطيني
  ".هناك متطلبات مالية نرجو أن نرى بوادرها في أقصى سرعة ممكنة

المبادرة األهم التي طُرحت لحل المشكلة الفلسطينية "ووصف الرئيس عباس مبادرة السالم العربية بأنها 
لقد أطلقت السعودية هذه المبادرة ثم تبنتها .. ذا الى يومنا ه1948ومشكلة االحتالل اإلسرائيلي منذ العام 

  ".القمة العربية وتبنتها بعد ذلك القمة اإلسالمية وأصبحت اآلن جميع الدول اإلسالمية ملتزمة بها
مبادرة متوازنة تماماً بمعنى أنها تلبي رغبات أو مصالح الجميع وكل ما ينقصها هو أن تُطبق "وأضاف 

الى حقوقهم سواء بالنسبة للفلسطينيين في ما يتعلق بإنشاء الدولة، وحل وسيرى الجميع أنهم يصلون 
مشكلة الالجئين، واالنسحاب من األراضي العربية المحتلة، أو تطبيع العالقات الحقاً بين الدول العربية 

  ".وكذلك الدول اإلسالمية مع إسرائيل
نحن " يكون قد قرأ القرار جيداً وقال  ال يتحدث عن حق العودة ال194وأكد على أن من يقول إن القرار 

 وملتزمون بالنص الذي ورد في المبادرة الذي يقول حل 1949ملتزمون بهذا القرار الذي أطلق عام 
  ".194عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين حسب القرار 

ين، لجهة وبشأن الدعوات اإلسرائيلية الداعية إلى تعديل المبادرة العربية بما يتصل بموضوع الالجئ
وبالتالي فتح ) 194إيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية الالجئين على أساس القرار الدولي (شطب النص 

يهمني هنا أن أوضح بما ال يقبل أية تفسيرات أو : الباب على توطينهم في بلدان الشتات قال عباس
 نهائي للقضية الفلسطينية دون تأويالت، او يدع مجاالً للشك لدى كائن من كان اننا لم ولن نقبل أي حل

إيجاد حل عادل لالجئين الفلسطينيين على أساس القرار الدولي سالف الذكر، ولن نقبل بما يشاع بين حين 
وآخر عن توطين بعض التجمعات الفلسطينية في الدول المضيفة كلبنان على سبيل المثال ال الحصر، 

ات الوضع اللبناني، وتوازناته الداخلية، وعليه فإن ويهمني في هذا المقام أن أوضح اننا نعرف حساسي
  .موضوع الجئي لبنان يحتل لدينا أولوية مطلقة في أي حل نهائي
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وبشأن الفرق التي قرر وزراء الخارجية العرب تشكيلها لتتفرع عن لجنة متابعة مبادرة السالم العربية 
لمبادرة، أما أن تترك المبادرة لمجرد المفروض أن يكون هناك تحرك لتفعيل ا"لتفعيل المبادرة قال 

يجب أن يكون هناك تحرك عربي لفرق مختلفة، وهذا ما قيل .. اإلطالق ثم نقول إنها لم تنفذ فهذا ال يفيد
وأظن أن ذلك سيعتمد في القمة، بمعنى أنه ستشكل لجنة برئاسة الدولة التي ترأس القمة وهي المملكة 

الى جميع دول العالم لشرح هذه المبادرة ) الفرق(بادرة أساساً، لتذهب العربية السعودية التي أطلقت الم
المبادرة العربية ظلمت عندما لم تُفهم، وظلمت عندما لم تُشرح وعندما .. ألنها مع األسف الشديد ظلمت

  .شوهت من بعض األطراف والجهات، األمر الذي تركها بهذا الشكل
وكل . ارها من خالل الفعاليات التي تقرها القمة العربيةنحن اآلن نريد أن يكون لها اعتب"وأضاف 

  ". الفعاليات التي أقرت من قبل وزراء الخارجية، نحن نلتزم بها وموافقون عليها باإلجماع
نحن نتكلم واألردن يتكلم، ومصر .. نتكلم باسم العرب مع الجميع، من يستطيع أن يتكلم يتكلم"وتابع 

هؤالء يمثلون كل العرب في الحديث مع إسرائيل، أما في الحديث .. يتكلمتتكلم، وغيرها من الممكن أن 
  ".تكامل عمل العرب في هذا االتجاه.. مع غيرها فالكل يتكلم ويلتقي

ورداً على سؤال بشأن ما أعلنت وزيرة الخارجية األميركية كونداليزا رايس عن لقاءات يعقدها كل 
من حيث المبدأ ال بد من أن تكون هناك اتصاالت مع  "أسبوعين مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي قال

اإلسرائيليين، والذي ظهر أخيراً أنه ال بد من أن يكون هناك كل أسبوعين اجتماع بيني وبين رئيس 
هذه االجتماعات ستشمل بحث جميع القضايا الموجودة بيننا والمعلقة بيننا سواء .. الوزراء اإلسرائيلي

هذا سبق وأن طرحناه .. ايا التي نسميها تفاهمات شرم الشيخ أو قضايا المستقبلالقضايا الراهنة أو القض
أكثر من مرة وسبق أن طرحته السيدة رايس عندما قالت إنه ال بد من استكشاف آفاق المستقبل لتطبيق 

ي ال كيف؟ من خالل معالجة القضايا المختلفة الت.. ماذا يعني هذا؟ نريد أن نصل الى هذا. رؤية الدولتين
القضايا النهائية ال خالف على تحديدها والدليل على ذلك أنها وردت في أوسلو .. خالف على تحديدها

وما بعد اوسلو في أكثر من مناسبة، وبالتالي إذا أردنا حالً ينهي الصراع ويضع حداً لكل الخالفات وأن 
  ". القضايا العالقةيوقع الطرفان الفلسطيني واإلسرائيلي معاهدة سالم ال بد أن تنتهي كل

عندما "وعما إذا كان الطرف الفلسطيني بذلك تخلى عن المطالبة بقناة تفاوض خلفية قال الرئيس عباس 
كنا نطرح القناة الخلفية كنا نقصد أنه يجب أن نجلس الى طاولة المفاوضات، كيف؟ في قناة خلفية، قناة 

 تسميتها بالنسبة لنا ليس مهماً األداة وإنما المهم هو أياً كان.. أمامية، قناة مغلقة، قناة سرية أو مفتوحة
كيف نجلس على الطاولة؟ وكيف نتحدث وما هي المواضيع التي نتحدث فيها وكيف يمكن أن .. الهدف

  .نصل الى النتيجة التي يريدها كل األطراف ويقبلون بها
ن المغرمين بالمفاوضات أنا م"وفي هذا الصدد نفى الرئيس وجود مفاوضات سرية مع إسرائيل وقال 

  ".السرية ولكن حتى اآلن لألسف ال توجد مفاوضات سرية وإن شاء اهللا يحدث ذلك
ال نريد أن نتنبأ ونقول قد يطرحون أو "وما إذا كان ينتظر أن تقدم رايس مبادرة معينة خالل شهرين قال 

حوا فعلينا أن نطرح، أن إذا لم يطر.. نحن ال نعرف بالضبط ولكن نحن علينا أن نطرح.. ال يطرحون
نضع نحن على الطاولة كل القضايا التي تحتاج في النهاية الى أن تحل بين الطرفين الفلسطيني 

  .واإلسرائيلي
يجب أن يفهم العالم أنه عندما نسعى الى تشكيل حكومة وحدة وطنية من حيث "وأكد الرئيس عباس أنه 

ه الفصائل موجودة في هذه الحكومة، وهذا بصراحة لم المبدأ تمثل جميع األطراف الفلسطينية وتكون هذ
يحصل في حكوماتنا المتعاقبة، ربما حصل في منظمة التحرير الفلسطينية في الماضي والى اآلن جميع 

  ".الفصائل والمستقلين ممثلين في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إنما في الحكومة ألول مرة يحصل هذا
لسياسي يقترب كثيراً مما يريده العالم، ولو تعمق العالم بالبرنامج الذي خرج عن برنامج الحكومة ا"وقال 

هذه الحكومة سيرى أن الحكومة قالت تقريباً كل األشياء المطلوبة، وعندما طرحت هذه الحكومة استقبلها 
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 قبل بها العرب جميعاً بالترحاب والدول األوروبية كانت مختلفة بمعنى أنها غير رافضة وإنما هناك من
  ".بسرعة وهناك من قبل بها ببطء وهناك من هو في طريقه لقبولها

العالم اآلن يقبل على هذه الحكومة ويتفهمها ويتفهم أن من الضروري أن يتعامل معها بايجابية "وأضاف 
أنا اقول من اآلن إذا كانت هذه الحكومة ستعامل بالحصار والرفض والمقاطعة .. حتى تستطيع أن تنطلق

عتقد أن العواقب ستكون وخيمة على الشعب الفلسطيني وعلى المنطقة بأسرها ألن الشعب الفلسطيني ال فأ
يمكن أن يتحمل أكثر مما تحمل، تحملنا سنة من القطيعة ال يمكن أن نتحمل أكثر وبالتالي على العالم أن 

  ". يتحمل مسؤوليته تجاه ما يتصرف أو ما يتخذه من خطوات
ن كان قد تم الطلب من األميركيين وقف التلويح بالعقوبات ضد البنوك في حال تعاملها ورداً على سؤال إ

نحن قدمنا الحكومة، وقلنا لألميركيين هذا هو خيار الشعب "مع الحكومة قال الرئيس الفلسطيني 
ننا جميعاً الفلسطيني، وبالتالي ال بد أن يتعاملوا معها وال بد أن تزال كل العقبات التي تقف في طريقها أل

الى ذلك، أكد الرئيس عباس أنه يجري ". نعرف عواقب هذه الصعوبات والعراقيل التي توضع أمامها
هذا "البحث مع العراق واألمانة العامة للجامعة العربية لحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين في العراق وقال 

راق واألمين العام للجامعة العربية، الموضوع بحثه وزير الخارجية زياد ابو عمرو مع وزير خارجية الع
هناك مشكلة ال تخلقها الحكومة العراقية "، وأضاف "نريد أن نعالج هذا األمر بهدوء بيننا وبين أشقائنا

وإنما نريد من الحكومة العراقية أن تجد لها عالجاً، ونحن معها نريد أن نجد هذا العالج، ولذلك سنناقش 
ن نصل الى طريق يعفي الشعب الفلسطيني في العراق مما يصيبه من هذا الموضوع بكل هدوء ونأمل أ

  ".انتهاكات هي جزء من الوضع العام الموجود في العراق
  29/3/2007المستقبل 

 
 نرحب بقرارات القمة العربية : هنية .83

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية بالقرارات المرتقب : عبدالرؤوف أرناؤوط: الرياض
عن القمة العربية بدعم الحكومة الفلسطينية إال أنه شدد على أن المطلوب هو تنفيذها على صدورها 

هي قرارات إيجابية ولكن الشعب الفلسطيني ينتظر ترجمتها عمليا ": "الوطن"األرض وقال في حديث لـ
ر فورا على أرض الواقع، ألن هناك قراراً عربياً صدر عن وزراء الخارجية العرب سابقا بكسر الحصا

 ."ولكن لم تجر ترجمته ولذلك فإن الشعب الفلسطيني لم ير ثمار هذا القرار
وتحدث عن تقدم في موضوع تبادل الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت بأسرى في السجون اإلسرائيلية إال 

 .أنه أكد على أن الكرة هي في الملعب اإلسرائيلي
 :وفيما يلي نص الحوار

 اعتمدها وزراء الخارجية العرب تتضمن عدة قرارات بدعم الحكومة منها مشاريع القرارات التي *
 كيف تقيمون هذه القرارات؟.. الدعوة لرفع الحصار عن الحكومة ودعمها ماليا

هي قرارات إيجابية ولكن الشعب الفلسطيني ينتظر ترجمتها عمليا على أرض الواقع، ألن هناك قراراً   -
ة العرب سابقا بكسر الحصار فورا ولكن لم تجر ترجمته ولذلك فإن عربياً صدر عن وزراء الخارجي

اليوم نحن شكلنا حكومة وحدة وطنية ببرنامج موحد وشعبنا . الشعب الفلسطيني لم ير ثمار هذا القرار
الفلسطيني يترقب هذه القمة وينتظر خطوات عملية لرفع هذا الحصار وإنهاء هذه المعاناة، وأنا أعتقد أنه 

مر وقت على هذه القمة دون أن يلمس الشعب الفلسطيني أن هناك شيئاً يتغير على واقع حياته إذا ما 
 .االقتصادي والمعيشي والمالي فإنه سيضع شعبنا وحتى قيادته أمام خيارات متعددة

 هل يمكنك أن تفسر أكثر؟ *
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م عمل حكومة وإبرام لكل حادث حديث، ولكن الشعب الفلسطيني بعد سنة كاملة من الحصار وبعد أن ت - 
اتفاق وبرنامج سياسي موحد وتوجهنا إلى القمة العربية فإن شعبنا الفلسطيني يريد أن يرى شيئا عمليا 

 .وهو لن يكتفي بالقرارات ولن يكتفي فقط بالمواقف
  مليون دوالر شهريا لمساعدة موازنة الحكومة؟55القمة العربية أقرت مساعدات بقيمة  *
 هذا القرار وتمت كذلك المطالبة بأن تستأنف كافة الدول االلتزام بدفع هذا االستحقاق تم التأكيد على -

وأن على الدول التي تأخرت بالتسديد أن تستأنف دفع المستحقات المتأخرة، وهناك حديث عن مساعدة 
 .طارئة أو عاجلة

مالحقة البنوك التي تتعامل عند الحديث عن المساعدات المالية فإن ثمة عقبة تبرز بالتلويح األمريكي ب*
 هل هناك أي إمكانية للحكومة أن تنجح في ظل هذا الوضع؟..مع الحكومة الفلسطينية

يمكنني القول إنه إذا كان هناك موقف موحد وإرادة قوية عربية فإنهم قادرون على إيصال المال إلى  -
عاطي مع الحكومة، وهذا يجب أال األراضي الفلسطينية وقد سهلنا عليهم فإذا كانت هناك مشكلة في الت

وال حكومة ) حماس(يكون ألن هذه حكومة ائتالف وطني وحكومة الشعب الفلسطيني، ليست حكومة 
لقد أكدنا على أن رقم ..وإنما حكومة الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت إذا كانت هناك إشكالية) فتح(

 .الماليةالحساب لهذه الحكومة هو رقم موحد وهو من خالل وزارة 
ما هي .. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل كان في السعودية قبل القمة العربية *

 المواقف التي نقلها؟
هي التي ال .. نحن نحترم اإلجماع العربي ولكن في نفس الوقت نقول إن المشكلة هي مشكلة إسرائيل -

لعربية وما يهمني هو عدم المساس بالحقوق تريد أن تتعاطى مع التحركات والمبادرات الفلسطينية وا
 .الثابتة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة

كانت لك لقاءات مع مسؤولين أجانب منهم وزير الخارجية النرويجي ونائب رئيس الوزراء الروسي  *
 هل من نية لديك للقيام بزيارة دول أجنبية؟.. وربما غيرهما

 أي بلد أوروبي أو غيره ومن يريد أن يلتقي بنا سنلتقي به ومن يدعونا ليس عندنا مشكلة في زيارة -
 .ال مشكلة لدينا.. سنذهب إليه ومن نطلب دعوته وال يمانع سنبادل زيارته

 هل لديك مشكلة بأن وزراء خارجية أجانب يتعاملون مع وزراء في حكومتك وال يتعاملون معك؟ *
مة الشعب الفلسطيني ونرفض التعامل بانتقائية مع وزراء لقد أكدنا على أن هذه الحكومة هي حكو -

الحكومة، وأنا عممت على جميع اإلخوة الوزراء أن يحذروا من تكريس االنتقائية في التعامل ولكن في 
نفس الوقت نحن لسنا ضد اللقاءات التي تجري لفتح ثغرات في هذا الجدار السميك الذي بني حولنا 

 .سياسيا وماليا
 ئية موجودة ولكن إلى أي مدى أنت على استعداد للقبول باستمرارها؟االنتقا *
يعلمني قبل اللقاء ويرسل تقريرا بعد اللقاء ) مسؤوالً أجنبياً(في هذه المرحلة فإن أي وزير يلتقي  -

وبالتالي أطلع على الحركة السياسية التي يقوم بها اإلخوة الوزراء ولكن إذا ما استمر هذا الوضع 
 .د أننا ندرس الموقف داخل الحكومة ونقرر بما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطينيفبالتأكي

 عملية فتح الثغرات كما وصفتها هل تحقق نتائج حتى اآلن؟ *
نعم هناك خطوات إيجابية ولكن أيضا أنا أحذر مرة ثانية من ترسيخ المفهوم لدى بعض الدول الغربية  -

 .هذا أمر بالتأكيد أن الشعب الفلسطيني ال يقبله.. ومة حكومتانبالتعامل مع الحكومة وكأن الحك
هل تشعر ببعض المرارة أحيانا بأن وزراء أجانب يلتقون معك وهناك وزراء ومسؤولين عرباً ال  *

 يلتقون معك؟
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الدول العربية تدعم باإلجماع وتؤيد اتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية، ال توجد أي دولة عربية في  -
ارج ال تلتقي معنا وباألمس كان لنا لقاءات مع عدد من القادة العرب واليوم أنا والرئيس أبومازن الخ

أما . سيكون لنا جولة على العديد من زعماء الدول العربية، ال يوجد هناك أي حرج في أي لقاء معنا
 .بالنسبة لآلخرين فمن يريدنا أهال وسهال

الرئيس مع بعض الزعماء كيف تقيم هذه التجربة األولى لك أشرت إلى اللقاءات التي عقدتها مع  *
 بالمشاركة بحدث كبير مع الرئيس أبومازن؟

بال شك أن هذه رسالة طيبة لشعبنا الفلسطيني وترسخ الوحدة الوطنية وهذا التوافق والتفاهم الفلسطيني  -
 .وقد قلنا إنه بعد اتفاق مكة هناك مرحلة جديدة

 مثال أنه طالما أنت موجود خارج األراضي الفلسطينية لربما تتوجه من هل من الممكن أن تفكر *
 األردن مثال إلى الضفة الغربية؟

وصولي إلى الضفة الغربية وإلى القدس هو حقي كفلسطيني ولكن االحتالل هو الذي يضع العراقيل  -
  .أمام ذلك
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  هويدي فهمي 

ال توحي باالطمئنان تلك التحركات التي سبقت انعقاد قمة الرياض، من الزيارات المتكررة للمنطقة التي 
قامت بها السيدة رايس، إلى الحفاوة المفاجئة في واشنطن وتل أبيب بمبادرة القمة العربية التي أطلقت 

  .قبل خمس سنوات
جرى التسخين مع شيوع أنباء توجيه . خن إلى الباردخالل أسابيع قليلة انتقلت المنطقة من السا )1(

الضربة العسكرية إليران، من خالل اإلعالن عن توجيه حامالت الطائرات صوب الخليج، وتسريب 
وتزامن ذلك مع تأجيج العالقة بين . أخبار عن خطط لتحريك القوات وقصف المنشآت بالقنابل الذكية

لكن ذلك . كتي فتح وحماس وإشاعة الفوضى في قطاع غزةالسنة والشيعة، وتفجير العالقة بين حر
التسخين تراجع بصورة تدريجية، بعدما تعالت األصوات داخل الكونجرس األمريكي، وحتى داخل 

في واشنطن، داعية إلى تفضيل الضغط االقتصادي على إيران على فكرة " إسرائيل"ذراع " ايباك"منظمة 
مناقشة المصير العراقي، وفيه التقي اإليرانيون والسوريون ألول وسبق ذلك عقد مؤتمر بغداد ل. الحرب

في ذات الوقت نجح اتفاق مكة في فتح الطريق لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في . مرة مع األمريكيين
وجرى التسكين النسبي للوضع في لبنان، وسط تفاؤل بإمكانية إحداث تطور إيجابي يخرج . فلسطين

. صوصاً مع تواصل االجتماعات بين ممثلي الطرفين، نبيه بري وسعد الحريريالجميع من المأزق، خ
هذا التطور في األجواء الذي خفف من حدة التوتر في المنطقة، تزامن مع إطالق اشارات مثيرة لالنتباه 

، كان محورها مبادرة السالم التي اطلقتها القمة العربية في "إسرائيل"صدرت عن الواليات المتحدة و
في تلك " إيجابيات" إذ توالت تصريحات المسؤولين في البلدين التي تحدثت عن 2002روت عام ،بي

وإلى جانب ذلك التلويح بإمكانية . المبادرة، وان فيها ما يستحق التشجيع، كما ان فيها ما يحتاج إلى تعديل
لم " اإلسرائيلي"ين األمريكي وفيها، فإن الطرف" سلبيات"اإلفادة من إيجابيات المبادرة وتطوير ما يعتبرونه 

  . التي صدعوا بها رؤوسنا حينا من الدهر، وكأنها لم توجد أصالً" خريطة الطريق"يعودا إلى ذكر 
وذلك عنوان جديد أضيف إلى " المعتدلون العرب"وفي الوقت ذاته فإنهما عبرا عن أملهما في أن يقوم 
في إشارة ال تخطئها عين إلى تعويل البلدين . نهاقاموس المرحلة  بدور في عملية التطوير التي ينشدو

الموقف وإزالة العقبات التي تحول دون المصالحة العربية  " تليين"في القيام بمهمة " المعتدلين"على أولئك 
  ".اإلسرائيلية"
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إذ يظل األصل فيها . ألن تلك الرياح هبت علينا من واشنطن وتل أبيب، فإنها تستدعى االنتباه والحذر
الموقف في المنطقة فإن ذلك ال ينبغي ان يصنف " ترطيب" عدم البراءة، وحتى إذا ما أدت إلى هو

، اللذين "اإلسرائيلي"باعتباره هدفاً، وإنما هو وسيلة لتحقيق هدف آخر أبعد، يهم الطرفين األمريكي و
ولكن كال . خريننعرف انهما ليسا من فاعلي الخير الذين يوزعون الهبات والصدقات السياسية على اآل
  .منهما دولة لها مصالحها وحساباتها، التي من الطبيعي ان تتحراها في كل خطوة تخطوها

لم يعد هناك خالف على أن الخروج من المستنقع العراقي أصبح الهدف األول للسياسة الخارجية  )2(
ت المتحدة هناك، وإزاء ذلك انه بعد الفشل الذريع الذي منيت به الواليا. األمريكية في الوقت الراهن

التدهور الذي أصاب سمعة الرئيس بوش والحزب الجمهوري بسبب فضائح تلك الورطة، فإن الخالص 
يزيد األمر صعوبة ان المحافظين . منها أصبح المحرك األساسي للدبلوماسية األمريكية في المنطقة

يش األمريكي في الفخ، هؤالء ال األمريكيين الجدد، الذين وقفوا وراء الحرب وأوقعوا اإلدارة والج
وهم ال يريدون . يزالون قابعين في السلطة ولهم تأثيرهم القوي على القرار السياسي في البيت األبيض

ويطالبون بإرسال المزيد من الجنود وضخ المزيد من . االقرار بالهزيمة، وال يزالون يدافعون عن موقفهم
إلى خروج مشرف يحفظ لهم ماء وجوههم، وذلك ليس متاحا وفي الوقت ذاته فإنهم يتطلعون . األموال

  .حتى اآلن
ليس معروفاً مصير السجال الراهن بين الكونجرس ذى األغلبية الديمقراطية الذي صوت في نهاية 
االسبوع الماضي لمصلحة االنسحاب التدريجي من العراق خالل العام القادم، وبين الرئيس بوش الذي 

لكن المؤكد أن استمرار الوضع الراهن في العراق من شأنه . ضد ذلك القرار" يتوحق الف"هدد باستخدام 
وان يقضي على المستقبل . ان يوجه ضربة قاصمة للجمهوريين في االنتخابات الرئاسية في العام القادم

السياسي للرئيس بوش وفريقه، من ديك تشيني إلى وزيرة خارجية كوندوليزا رايس، وصوال إلى طاقم 
ومن الطبيعي ان يمتد األثر السلبي ليصيب مجموعة المحافظين . ساعدين الذين يعملون في الظلالم

الجدد، وربما أصاب أيضا قوى الضغط الصهيونية في الواليات المتحدة، التي ما زالت تدعم سياسة 
صاحبة المصلحة في احتالل العراق " إسرائيل"الرئيس بوش، انطالقاً من تحيزها األساسي لـ 

  .والمحرض األول على ضرب إيران
لقد رفض الرئيس بوش وفريقه توصيات لجنة بيكر  هاملتون، التي تحرت األمر في العراق، واقترحت 
للخروج من المأزق أموراً عدة، من بينها الربط بين الحاصل هناك وبين المشكلة الفلسطينية، معتبرة أن 

اً لمغادرة العراق، كما اقترحت فتح حوار حول الملف تسوية هذه المشكلة من شأنه أن يوفر جواً مواتي
ورغم ذلك الرفض المبكر، إال أن الشواهد تدل على ان هناك عودة . العراقي مع كل من إيران وسوريا

خجولة إلى العمل بتوصيات اللجنة، األمر الذي يفسر العودة إلى االهتمام بتحريك عملية السالم في 
ة في مؤتمر بغداد الذي سبقت االشارة اليه، والذي كان السوريون فلسطين، والمشاركة األمريكي

  . دولة ومنظمة أخرى17واإليرانيون من بين حضوره، ضمن 
العين على العراق في كل التحركات األمريكية في المنطقة، من تعدد زيارات السيدة رايس، وحتى 

وألن الوقت . تعين بها في تحقيق مرادهاالتي أرادت اإلدارة األمريكية أن تس" الدول المعتدلة"اختراع 
قصير أمام إدارة الرئيس بوش، بسبب قرب انتهاء واليته فإنه يريد أن يحقق أي انجاز يحسب له قبل 

وإذ ال يبدو ان ذلك اإلنجاز متاح فيما يخص الملف العراقي، فإن مبعوثيه يحاولون تحقيق شيء . رحيله
عودة إلى احياء المفاوضات بين الطرفين، اخذا بتوصيات لجنة فيما يخص القضية الفلسطينية، وليكن ال

وهناك من يقول ان رايس متحمسة لذلك االتجاه ألسباب شخصية، لدرجة انها تحدثت عن . بيكر هاملتون
تدفعها إلى ذلك رغبتها . امكانية العودة إلى المنطقة مرة كل شهر لالسهام في تحريك ملف المفاوضات

  .ح مستقبلها السياسي، المهدد باالنتهاء بعد رحيل الرئيس بوش عن البيت األبيضفي تسجيل نقطة لصال
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ذلك انها . ليست سعيدة بالتحرك األمريكي، وفي الوقت نفسه فإنها ال تريد ان تعارضه" إسرائيل" )3(
ا ثم انه. تخشى من أن تؤدي الرغبة األمريكية في احياء المفاوضات إلى توجيه ضغوط عليها ال تريدها

اما لكى توسع من نطاق اختراقها للعالم العربي وتوسيع " المعتدلين العرب"تريد ان تستثمر حكاية 
لذلك . مجاالت التطبيع معه، أو لكي تعمق الشرخ وتكريس فكرة قسمة العرب بين معتدلين ومتطرفين

فمن ناحية صرح . خبثفإنها تعاملت مع التوجه األمريكي إلى احياء المبادرة العربية بدرجة عالية من ال
مسؤولوها رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيفي ليفني  بأن المبادرة تتضمن بنودا 

وهم يركزون اآلن . ولكنها تحتاج إلى بعض التعديالت. دراستها بجدية" إسرائيل"إيجابية توجب على 
ورغم . لخاص بحق الالجئين في العودة ا194على إشارة المبادرة إلى تطبيق قرار االمم المتحدة رقم ،

لقضية الالجئين، ولم تنص صراحة على حقهم في العودة، إال أن " حل عادل"أن المبادرة تحدثت عن 
أحد امرين، إما اسقاط العودة تماماً، أو النص على ضرورة عودة الالجئين إلى " إسرائيلياً"المطلوب 

ذلك ان لم يتم توطينهم في األقطار العربية . ي غزة والضفةمناطق الدولة الفلسطينية المفترض اقامتها ف
أن يتواجد الالجئون في أي بقعة من األرض، " اإلسرائيلية"المهم من وجهة النظر . التي يعيشون فيها

  ".إسرائيل"باستثناء بيوتهم التي طردوا منها واغتصبتها 
ليس األخير، ألنهم يفضلون انتزاع التنازالت لكنه . اآلن" إسرائيل"ذلك هو التعديل األول الذي تلح عليه 

ممثلة في قادة " إسرائيل"ذلك أن . وتجنبا إلثارة مشاعر الرأي العام" المعتدلين"بالتدريج، تيسيرا لمهمة 
 اذ تعتبر مسألة القدس الشرقية غير قابلة 67احزابها فضال عن حكومتها ترفض االنسحاب إلى حدود ،

في نفس . من مساحة الضفة% 20الذي يشكل " غور األردن" بالسيطرة على للمناقشة، كما انها متمسكة
الوقت فإنها أوضحت لجميع االطراف بأنها لن تقوم بتفكيك التجمعات االستيطانية الكبيرة في الضفة 

وهي المستوطنات التي قضت محكمة العدل الدولية . من المستوطنين% 70الغربية، التي تضم اكثر من 
  .نها أقيمت فوق أرض محتلة، بالمخالفة لما تقضي به نصوص القانون الدوليببطالنها، أل

من المبادرة، فهو انها تقبل منها الشق المتعلق " إسرائيل"إذا جاز لنا أن نلخص الموقف الحقيقي لـ 
ومن ثم فإنها مستعدة ! باعتراف الدول العربية بها وإقامة عالقات دبلوماسية معها، وترفض ما دون ذلك

يفتح الباب للحكي وتبادل الرأي، خارج نطاق الخطوط الحمراء التي . لقبول بالمبادرة كإطار عامل
  .وضعتها

فأزمة الرئيس بوش وهشاشة . في موقف ضعيف" اإلسرائيلي"حقيقة األمر أن الطرفين األمريكي و )4(
 في الصحف ، وهو الوصف الذي بات يالحقه"بطة عرجاء"موقفه في الداخل والخارج حولته إلى 

أولمرت ال تقل عن تعاسة الرئيس األمريكي " اإلسرائيلي"وتعاسة رئيس الوزراء . األمريكية والبريطانية
فشعبيته في انهيار بعد هزيمة جيشه في لبنان، ". بطة كسيحة"وربما زادت، األمر الذي حوله بدوره إلى 

لجنة "وسقوطه متوقع إذا ما حملته . ومسلسل الفضائح يالحقه حينا بعد حين هو والطاقم المحيط به
هذه المالبسات جردته من القدرة على الحركة، وجعلته بال . المسؤولية عن فشل حرب لبنان" فينوجراد

، على حد تعبر "االوكسجين السياسي"لذلك فإنه بحاجة إلى مبادرة تمنحه بعضا من . تبرر بقاءه" أجندة"
وورقة المبادرة العربية ستمثل هذا األوكسجين إذا ما فتحت ". هآرتس"الوف بن المعلق السياسي لصحيفة 

  .الباب لمفاوضات مع العرب، التي قد تستمر إلى ما ال نهاية، ونتائجها معلومة سلفا
عكيفا الدار مالحظة مهمة، خالصتها ان االمل " اإلسرائيلي"في هذا السياق يضيف الكاتب والمحلل 
محور "ية من مبادرة السالم، لكن استدعاءها وتنشيط دور ضعيف للغاية في ان تغير الدول العرب

  .في الدفاع عنها، من شأنه ان يوفر اجواء تسمح لها بمحاصرة إيران" المعتدلين
إلى أي مدى يستطيع العرب توظيف هذه الظروف لمصلحة : ان السؤال الكبير والمهم اآلن هو 

رب إذا اجتمعت إرادتهم أوراقا كثيرة في الوقت إن بيد الع. قضاياهم، وفي المقدمة منها قضية فلسطين
وعند الحد األدنى فإنهم إذا لم . الراهن، خصوصاً في ظل الضعف الظاهر في صفوف اآلخرين
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. فبمقدورهم ان يثبتوا على مواقعهم وال يتراجعوا إلى الوراء. يستطيعوا أن يتقدموا خطوة إلى األمام
من ثم . علوا شيئا، فبيدهم ان يرفضوا مبدأ أن يفعل بهم شيءبكالم آخر فإنهم إذا لم يستطيعوا أن يف

فمطلوب من القمة أن تعبر عن قدر من الممانعة، يدفعها إلى التمسك برفض أي تعديل في مبادرة قمة 
بيروت، ورفض أي استدراج إلى لعبة المفاوضات التي تعرف سلفا انها لن تفضي إلى شيء، وإنما 

  .عجلتها وتدور، لتحقيق مكاسب وهمية إلدارة بوش وللسيد أولمرتالمطلوب منها فقط أن تدور 
التي تقام بالرياض غداً وبعد غد، فينبغي أال نسمح للفريق " المباراة"اننا إذا لم نستطع ان نحرز أهدافا في 

  .الخصم بأن يسجل هدفاً في مرمانا برضانا، وذلك أضعف اإليمان
  28/3/2007الحقائق 

  
 !!ثالثة تحديات .85

  اة الحويك عطيةحي
تطور طبيعي ال تغيير، هو ما مرت به حماس بحسب زعيمها السياسي خالد مشعل في حديثه لقناة 

وإذا كان من الواضح أن مشعل إنما . "دورها اليوم هو غير دورها قبل سنوات"إن : الجزيرة حيث قال
صال عن السياسة، وأبسط دليل يعني بذلك الدور السياسي، فالمؤكد أيضا أن عملها في السابق لم يكن منف

لكن ما اختلف في هذا الدور هو قرارها دخول الكوادر . أن صفة المتحدث أنه رئيس المكتب السياسي
السياسية الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية، بدءا من االشتراك في االنتخابات التشريعية، حيث حصدت 

سطيني، ولكنه مكسب عززه أيضا ثمن نفاد صبر هذا حماس ثمن المصداقية التي حققتها لدى الشعب الفل
ومن هنا فإن ثالثة تحديات داخلية تفرض نفسها بإلحاح على . الشعب من فساد السلطة القائمة وكوادرها

 الحفاظ على المصداقية التي اعتبرها مشعل الموسم الذي حصدته حماس بوفرة، -األول: حماس اآلن
االلتزام بالكفاح المسلح والثوابت الوطنية الفلسطينية، :  زرعت أمرينلكنها لم تكن لتحصد لو لم تكن قد

وإذا ) . دون أن يعني هذا أننا نتجاهل الدور الديني، خاصة في المرحلة المعنية(والبعد عن الفساد المالي 
كان هذا التحدي أمرا سهال على كل قوة تقف في موقع المعارضة، فإنه يصبح حقيقيا وصعبا عندما 

 فهو تحدي االنتقال -أما التحدي الثاني. ل الكائن البشري والمجموعة التي يمثلها إلى مواقع السلطةينتق
بمعنى أن ثمة طرفين كان كل .. من مرحلة الطالق إلى مرحلة الزواج، أو لنقل من العزوبية إلى الزواج

قوى الداخلية لديه، بينما أصبح منهما يتخذ قراراته ومواقفه وفق آرائه ورؤاه وتوافقاته وأغلبيات مراكز ال
هذان الطرفان شريكين في حكومة واحدة عليها أن تتخذ قرارا واحدا يتحكم به الجدل السياسي، والصراع 

وفي هذا السياق قال مشعل إن ثمة نمطين . أو الحوار بين رؤى مختلفة ومراكز قوى مختلفة
 يحقق األغلبية التشريعية، وينفرد بالحكم في النمط الغربي القائم على حكومة الحزب الذي: ديمقراطيين

وإذا كانت األولى على ما يبدو .. حين ينتقل اآلخر إلى صفوف المعارضة، وديمقراطية التوافق والشراكة
اإلقصاء فلسفة خاطئة ألن "ال تناسب تجربة كالتجربة الفلسطينية فإن اختيار الثانية يفرض االقتناع بأن 

كالم يبدو منطقيا  . " مرحلة احتالل ومقاومة، تجعل كل واحد بحاجة لآلخرالوطن يحتاجنا جميعا في
وواقعيا ويحمل من البراغماتية السياسية وجهها اإليجابي، لكن تطبيقه ال بد وأن يقود إلى أرضية من 

لث وهنا يصل األمر إلى التحدي الثا. التنازالت التي ال بد وأن يقدمها الجانبان لتحقيق إمكانية التعايش
   واألصعب، فما هو حجم وطبيعة التنازالت التي قدمتها حماس، وسيكون عليها أن تقدمها لنجاح التجربة؟

مشعل تحدث عن مسؤولية سياسية تفرض اجتهادات، فما هي االجتهادات التي يعنيها؟ وهل هي ما قدم 
ل سيكفي الفصل بين حتى اآلن أو ما سيتوجب تقديمه الحقا، في ظل الضغوط اإلقليمية والدولية؟ وه

الحكومة والحركة كي تكون الثانية غير ملزمة بما تحدده األولى والعكس؟ هل سيصل هذا الفصل حد 
حفاظ الحركة على قدرتها كقوة معارضة إذا ما اضطرت الحكومة التي تشارك فيها ويرأسها أحد قيادييها 
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 لدى الناس التي تباهى بها عن حق رئيس إلى اتخاذ مواقف ال تنسجم مع المواقف التي منحتها المصداقية
   مكتبها السياسي؟

اختلفنا على أوسلو فوحدتنا االنتفاضة؛ فهل : وإذا كان الرجل قد لخص العالقة التاريخية بجملتين بليغتين
كان الخالف والتوحد الحالي يقتصران على االنفراد بالسلطة أو تقاسمها، بما عبر عنه مشعل بلغة أكثر 

الديمقراطية الغربية، وديمقراطية الشراكة؟ أم أن األمر يتعدى ذلك بكثير ألن الخيار هو : اءسياسية وذك
.. أكبر من مجرد شكل الحكم والتمثيل، بل هو خيار يعود في أساسه إلى نقطة الخالف المصيرية األولى

  ونوافذ جديدة؟سقف أوسلو أم سقف االنتفاضة؟ فهل يمكن أن يفرز المبنى الجديد سقفا جديدا وأبوابا
  27/3/2007السبيل االردنية  

  
 

 فخ المبادرة العربي .86
 إبراهيم أبو الهيجاء

لقد تحولت القمة العربية المنعقدة في السعودية، من الحاجة إلى موقف عربي ضاغط، يرفع الحصار عن 
ة أو تأكيد الحكومة الوحدة الفلسطينية، إلى موقف عربي ضاغط، يريد من العرب تعديل المبادرة العربي

 . تمسكهم بها
لقد تورطت الدول العربية، من حيث ال تدري أو تدري، في فخ الدفاع عن ثباتهم على المبادرة العربية، 

... في ظل إغراء األحاديث اإلسرائيلية عن بعض ميزاتها، وتلميحات اإلدارة األميركية ألهمية تعديالتها
مبادرة الزالت فرضية، لم توافق عليها إسرائيل، والزالت وال أدري ما قيمة تأكيد العرب في قمتهم على 

  ... تناور بالموقف منها 
ليس إال هرطقة ... فإصرار العرب الرسميين على فرضية سياسية دون دواعي واقعية أو إستراتيجية 

سياسية، والمقصد اإلسرائيلي األميركي وراء ذلك، هو باألساس تحريف األولويات العربية، من جعل 
قمة العربية بمثابة رافعة لحكومة الوحدة، إلى ضاغطة عليها، لكي تعطي مواقف مبكرة من مبادرة ذات ال

 ... إشكالية نظرية وعملية 
لقد ألجأوا ... واهم من يظن أن إسرائيل أو األمريكان، يمكنهم ابتالع المبادرة العربية على سلبياتها 

، ويريدون اآلن جر السعودية إلى تفاوض ...حوا مؤقتاً العرب إلى موقع الدفاع، وهذا تكتيكهم وقد نج
والذين يجادلون بعكس ذلك، عليهم النظر لخارطة الطريق، أليست أكثر انتصاراً ... مباشر حولها،

لمطالب إسرائيل؟ أليست صياغة أميركية؟ ولكن أين الموقف العملي اإلسرائيلي منها؟ لقد نُسفت، 
 ...  في التفاصيل وضيعنا اإلسرائيليون مرة أخرى

هل سيكونون أحرص من ! إذاً، على ماذا يراهن العرب بتأكيد فرضية الموافقة على المبادرة العربية؟
األميركيان على إسرائيل، أم ستكون إسرائيل أكثر إيجابية تجاه ما يطرحه العرب، بينما هي ترفض ما 

مبادرة العربية، فهو بالنهاية والدة عربية ليس مهماً الموقف العربي الرسمي من ال... طرحه األمريكان 
والمهم برأيي، أن تصمد الحكومة الفلسطينية الجديدة في أول اختبار لها في مواجهة ... رسمية قيصرية

 ... مغريات االحتضان العربي، فتوافق على المبادرة العربية أو تصمت على سلبياتها 
متوازناً من هذه المبادرة، فالقبول اإلسرائيلي المستبطن ومن المهم أن تصوغ الحكومة الفلسطينية موقفاً 

فاألصل أن يجري قياس المبادرة على مقياس ... بالرفض، ال يعني بأن توافق على ما يرفضه عدوك 
  ..المصلحة الفلسطينية والثوابت الوطنية، فما يتوافق نقبله وما يتعارض نرفضه

ة كبيرة، لم يقابل حتى اآلن بمرونة دولية، وال حتى عربية، ذلك أن اتفاق مكة، الذي مثّل مرونة فلسطيني
فتارة تريد الواليات المتحدة توضيحات التفاق مكة، وتارة تريد ... وبقينا ندور في الحلقة المفرغة ذاتها 

االتهام والشك قبل إعطاء صك "بعض الدول األوروبية رؤية أفعالنا قبل الحكم علينا على قاعدة 



  

  

 
 

  

            48 ص                                      675:                                 العدد29/3/2007 الخميس: التاريخ

آلن يريد بعض العرب جر الحكومة الفلسطينية للتورط بالموافقة على المبادرة العربية، وا"... البراءة
 ... وهي الزالت فرضية ال وزن لها عمليا 

، )67(وبالمناسبة، فإن المبادرة العربية ال تعني، كما يسوق إعالميا، قبول إسرائيل باالنسحاب لحدود 
فهي قد ... شريف، مقابل تطبيع عربي كامل مع إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ال

ربطت ذلك وبوضوح، بقرارات الشرعية الدولية ومرجعية مدريد، وكالهما تسليم مبدئي بمرجعية 
 ... أوسلو، واعتراف فصيح بإسرائيل 

بقصد ولذا فالضغط على الحكومة الفلسطينية للقبول بها، يستهدف أساساً الضغط على حماس للقبول بها، 
جرها لالعتراف بإسرائيل من البوابة الخلفية، دون أي مقابل أو ضمانات، والواهمون أن في هذا خالصا 

 ... لحماس، يؤكدون على قراءة سياسية مراهقة 
واألصل أن تأخذ حماس موقفاً متوازناً، ال يضيق عليها الخناق الدولي وال الفسحة العربية، وفي ذات 

لذا عليها أن تبقى مصرة على إبراز بعض اإليجابيات في المبادرة ... تها الوقت ال ينتقص من ثواب
العربية، وفي الوقت نفسه، أن ترفض بقوة أي نصوص أو محاوالت، تربطها بما يسمى قرارات 

أو مرجعية مؤتمر مدريد، وأن تطالب بتوضيح النصوص المتعلقة ) 338 أو 242(الشرعية الدولية، أي 
 والقدس واألرض، ألن الشيطان يمكن في التفاصيل، والغموض الذي يكتنف بحق عودة الالجئين

المبادرة، ال يؤهلها ألن تكون شاملة ودقيقة، وتعبر عن موقف عربي جمعي، يتناسب مع طموحات 
  .الشعب العربي واإلسالمي

  28/3/2007مجلة العصر 
 

  أولوية أولمرت .87
  حسن البراري

الغربيين مفاده أنه ال يمكن فرض الحل على الجانبين الفلسطيني ثمة رأي يتبناه الكثير من المحللين 
والحقيقة، توصلت . هو دور المسهل وليس الحكم) أميركا(وبالتالي فإن دور الطرف الثالث . واالسرائيلي

والمصري أرادا ذلك ) مع قليل من الضغط األميركي(مصر إلى اتفاقية سالم الن الطرفين االسرائيلي 
  . والشيء نفسه ينطبق على أوسلو وعلى اتفاقية السالم االردنية االسرائيلية. ألسباب مختلفة

بمعنى آخر ان الالعبين االقليميين امتلكوا دوما قرار النقض ألي صيغة ال تلبي الحدود الدنيا من 
تانجو ال"وكما يقال باالنجليزية . فتوفر طرفين راغبين وقادرين هو الشرط الكافي الحالل السالم. مطالبهم

  ".تحتاج الثنين
فالملك عبداهللا الثاني تكلم باسم العرب في الواليات . الطرف العربي يظهر جدية جماعية غير مسبوقة

أن يتدخل بشكل ذكي لتقوية تيار ) من خالل التركيز على القضية الفلسطينية حصرا(المتحدة وحاول 
وبالفعل .  مع أفول تأثير ديك تشينيكونداليزا رايس حتى يتسنى لها التدخل لحل الصراع، وبخاصة

وبعكس ما تحاول إسرائيل التركيز عليه فإن المبادرة المنتظرة ليست امالء، . نشطت رايس بعد الخطاب
لكن . وانما تمثل مطالب العرب لتحقيق حل عادل، ومن دون شك تستطيع اسرائيل أن ترفض ما ال تريده

ة في خلق أفق سياسي، تكمن في نفس السؤال والموقف القضية، وبخاصة بعد فشل زيارة رايس األخير
  !هل هناك شريك؟: الذي طالما طرحته إسرائيل األحادية في وجوهنا

ابتداء وبصرف النظر عن المقاربة االمنية واالستراتيجية الجديدة للسعودية تحديدا التي دفعتها الحتضان 
ويبدي الجانب . رح مبادرة سالم متكاملةحماس بدال من تركها في حضن ايران، فإن الطرف العربي يط

  . العربي تفهما الحتياجات إسرائيل األمنية وبالتالي يتعاطى معها مسبقا بشكل ايجابي
فمن الجلي لكل المراقبين بأن تحوال جوهريا حدث في المنطقة مما خلق فرصة للعرب المتالك زمام 

  .احدة ولألبدالمبادرة ليس لتسجيل موقف، وانما النهاء الصراع مرة و
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فرئيس الوزراء أولمرت يخوض صراع البقاء على . جدية وحزم العرب ال يقابلها موقف إسرائيلي مماثل
فهو يدرك بأنه خسر حرب لبنان األمر الذي قلل . السلطة وال يرتاح ابدا للتقرب بين تسيفي ليفني ورايس

دنية وأيضا لشعوره بأن تدبيرا ما وهو يتحسس الخطر نتيجة لشعبيته المت. من أسهمه لدى ادارة بوش
. والحقيقة أن اسرائيل لم تتقدم بمبادرة واحدة منذ قدم شارون وأحاديته المعروفة. داخل كديما سيطيح به

وبالتالي ال يمكن ان ننتظر من أحد تالميذ جابوتنسكي أن يرتقي للفرصة التاريخية ويقود ألنه ببساطة ال 
  . يستطيع

ف بدهائه السياسي، أن يغازل المبادرة حتى تعطيه مساحة من العمل داخل ويحاول أولمرت، المعرو
  . إسرائيل ولكن دون التعامل معها بجدية

ولهذا السبب عمل بكل جهد ممكن لضمان افشال . بعبارة أخرى؛ يريد أولمرت ادارة الصراع وليس حله
وإذا كان اولمرت فاقدا ! ئيتحركات رايس األخيرة وأصر بانه ال يمكن ان يناقش قضايا الحل النها

للقدرة او الرغبة للدخول في مفاوضات جدية حول قضايا الحل الدائم، فماذا يريد إذا؟ يجيب اولمرت انه 
وربما يراهن أولمرت ان . يريد التدرجية ومعالجة الوضع االمني اوال ثم دولة فلسطينية بحدود مؤقتة

  . كانيتعب العرب من مبادرتهم بعد حين وتصبح في خبر
واضح ان مقاربة العرب، المدعومة دوليا، هي حل دائم، أما مقاربة إسرائيل فهي ادارة الصراع وليس 

أوال، الترويج دوليا : وتصادم المقاربتين يتطلب صمودا من الجانب العربي يتمثل بنقطتين أساسيتين. حله
لتجاوز اولمرت الضعيف وثانيا هناك ضرورة . من دون كلل لخلق زخم دولي داعم للموقف العربي

  .ومخاطبة الشعب االسرائيلي مباشرة، واألساليب لعمل ذلك كثيرة وممكنة
   29/3/2007الغد األردنية 

  
  عين على القمة وعشر على ما بعدها .88

  طالل عوكل 
مقروءة مسبقاً نتائج القمة العربية التاسعة عشرة التي تنهي اليوم أعمالها في السعودية، ليس وحسب ألن 

اء الخارجية قاموا بما تعودوا ان يقوموا به من تحضير لمشاريع القرارات التي سيتخذها القادة، وزر
وإنما ألن مجمل الحركة الكثيفة التي سبقتها، قدمت تصوراً لما يمكن ان تتخذه القمة من قرارات 

  .وتوجهات
ة وذلك نظراً لمكان انعقادها، هذه القمة تنطوي على اهمية بالغة تجعلها واحدة من القمم العربية المفصلي

حيث باالضافة لما تحظى به السعودية من مكانة مالية وسياسية، فإن الملفات المطروحة أمام الزعماء 
  .العرب هي من الكبر والخطورة، ما يجعل المنطقة كلها على ابواب مرحلة مختلفة

ايام في وصف طبيعة القمة أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى ادلى بتصريح مقتضب قبل بضعة 
وفي الواقع فإن هذه القمة ال تستطيع معالجة كافة . حين قال انها قمة حل المشاكل وليست قمة المشاكل

المطروحة على جدول االعمال ولكنها ربما تنجح في تقديم مؤشرات توافقية، تظهر ارادة " المشاكل"
طين والسودان، ولبنان، والصومال والملف جماعية او شبه جماعية للتعامل مع ملفات العراق وفلس

  .النووي االيراني فضالً عن الملفات التي تتصل بالعمل العربي المشترك
السعودية كانت قد استبقت القمة، بتصعيد دورها المباشر وغير المباشر في التعاطي مع معظم هذه 

ي والذي تمثل في توقيع اتفاق مكة، الملفات، وقد حفزها للمواصلة، النجاح الذي حققته في الشأن الفلسطين
وفي ضوئه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، بما ينطوي عليه ذلك من اجتذاب حركة حماس الى مربع 

انعقاد القمة في السعودية، يفرض على . العمل السياسي وبيوت الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية
رات التي يتخذها القادة العرب ما يعطي دفعة اخرى للدور الدولة المضيفة دوراً كبيراً ازاء متابعة القرا
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السعودي وفي الوقت ذاته يضعها أمام المغامرة بسمعتها ودورها، ما سيفرض عليها مرة اخرى استخدام 
  .نفوذها ومكانتها مع المجتمع الدولي للمساعدة في معالجة جملة االزمات التي تهدد الجسم العربي

مة العربية التي تنهي اعمالها اليوم، هي قمة فلسطين بامتياز، حيث يذهب وفي كل االحوال فإن الق
الفلسطينيون اليها وهم موحدون، وأكثر جاهزية من اي وقت سابق لمخاطبة العرب بلغة وطلبات 
واضحة ومحددة، وهم يشكلون االستثمار السريع الذي يمكن ان يوفر ربحاً ملموساً يحفز الناشطين 

  .العرب على التقدم
كما ان المبادرة العربية، تشكل العنوان الرئيسي لقمة العرب في الرياض، والتي استحوذت على اهتمام 

  .كبير دولي وعربي
معيار نجاح القمة بالنسبة للشأن الفلسطيني يقوم على قدرة القمة العربية على المساهمة في انجاح 

ير في اتجاه رفع الحصار عن الشعب واستقرار تجربة حكومة الوحدة، من خالل قدرتهم على التأث
كما ان على العرب ان يظهروا . الفلسطيني، ومن خالل تقديم دعم مالي كاف للسلطة الوطنية الفلسطينية

تمسكهم بمبادرتهم، وحمايتها كما هي دون أي تعديل او نقاش من ناحية، وبعدم الوقوع في مسلسل 
لبها اسرائيل والواليات المتحدة، ويمكن ان تظهر بعد القمة االستجابة وتقديم المزيد من التنازالت التي تط

  .وفي اطار آليات تفعيل المبادرة العربية
على ان المعيار االهم للحكم على مدى نجاح القمة، هو فيما تعكسه النصوص االيجابية والتوافقية من 

تها ومدى قدرة المجموعة تولد ارادة عربية جماعية، للدفاع عن حقوق األمة العربية وعن كيانها وهوي
العربية على معالجة ازماتها انطالقاً من المصالح العربية اوالً، ومن قدرتها على استثمار الفشل 

  .االميركي في العراق وأفغانستان، وفشل الحروب االسرائيلية ضد لبنان والفلسطينيين
ية ثالثة قامت بها وزيرة الخارجية الواقع ان الواليات المتحدة التي استبقت القمة العربية بجولة عرمرم

كوندوليزا رايس، حاولت التأثير على القمة العربية ابتداء بمحاولة اقناع العرب بتعديل مبادرتهم بحيث 
تستجيب للرغبة االميركية االسرائيلية من خالل شطب بندي الالجئين والحدود من المبادرة، لكنها عادت 

  .دافهاوعدلت هذا الطلب في اتجاه تحقيق اه
كان يمكن ان يؤدي تعديل المبادرة، الى تدمير مؤسسة القمة العربية، دون اي مبرر او ثمن، ذلك ان 
قضية الالجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وألن المبادرة تمثل الحد االدنى ألية تسوية سياسية عادلة 

  .ومقبولة
صوت الوزيرة االميركية، مطالبة العرب بتفعيل بدالً عن مطالبة القمة بتعديل المبادرة العربية، ارتفع 

  .مبادرتهم
في هذا الطلب ما يثير الكثير من الشكوك، فإذا كانت الواليات المتحدة مقتنعة بهذه المبادرة الى حد 
المطالبة بتفعيلها فلماذا ال تتبنى الرباعية هذه المبادرة ولماذا ال تقوم هي وشركاؤها في الرباعية بتفعيل 

  بادرة بما يقتضي ذلك من ضغط على اسرائيل لكي تقبل بها؟هذه الم
  

، بمعنى )2+4+4(اآلليات التي تقترحها االدارة االميركية لتفعيل المبادرة تقوم على ما يسمى بصيغة 
  .عقد اجتماع تحضره الرباعية العربية، والرباعية الدولية باالضافة الى الفلسطينيين واسرائيل

آلية لمداوالت ومفاوضات عربية دولية واسرائيلية من ناحية، بالتوازي مع تتحول هذه الصيغة الى 
هذه الصيغة تشكل التفافاً على المبادرة . مفاوضات اسرائيلية فلسطينية بمشاركة من الواليات المتحدة

العربية، وعلى فكرة عقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق االوسط، وتتجاوز في الوقت ذاته صيغة 
  . الثنائية التي ثبت عقمها وفشلهاالمفاوضات
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فالصيغة يمكن النظر اليها كإطار دولي دون ان تكون فعالً، مؤتمراً دولياً بمرجعيات دولية تقوم على 
قرارات االمم المتحدة، وهي ايضاً ليست مجرد مفاوضات ثنائية اسرائيلية فلسطينية بدليل الحضور 

  ).2+4+4(االميركي المباشر، وبدليل ارتباطها بصيغة 
هذه الصيغة من شأنها ايضاً ان تكرس محوراً عربياً قيادياً معتدالً تريده الواليات المتحدة، وتمارس من 
خالله العزل، والضغط على سورية التي ال يمكن تجاهل مكانتها ودورها، فضالً عن ان جزءاً من 

خارج الضرورية، لتفعيل وتوسيع ومن شأن هذه الصيغة ايضاً تأمين الم. اراضيها محتل من قبل اسرائيل
نطاق العالقات العربية االسرائيلية دون انتظار تحقيق حل سلمي للصراع الفلسطيني والعربي 

  .االسرائيلي
والحقيقة ان هناك خشية من ان يجرى االلتفاف على المبادرة العربية، عبر اآلليات المطروحة لتفعيلها، 

قاتها مع اسرائيل، وتوسيع دائرة التطبيع معها من قبل دول في اتجاه تنشيط بعض الدول العربية عال
اخرى خصوصاً وان اسرائيل واالدارة االميركية متفقتان على ما يبدو، على ان التطبيع يسبق التوقيع، 

  .وهو ما يعيدنا الى عهد سابق منذ اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر واسرائيل
اورة كبرى تستهدف الضغط على العرب، ومن ضمنهم كوندوليزا رايس ال تزال تتحرك في اطار من

الفلسطينيون، لدفعهم نحو تقديم المزيد من التنازالت لصالح اسرائيل، سيكون التطبيع ميدانها، ثم سحب 
العرب الى المربع االميركي االسرائيلي في النظر للمبادرة، من حيث اعتبارها اساساً للمفاوضات وليست 

  . اساساً للمفاوضات، يعني منطقياً ان المفاوضات ستؤدي الى نتائج اقل من المبادرةاعتبار المبادرة. سقفاً
رايس التي اصطدمت بما قيل انه فيتو اسرائيلي من صاحب الحكومة المتهاوية ايهود اولمرت، الذي 

فقة رفض البدء بمفاوضات الحل النهائي، وال يزال يرفض المبادرة العربية بما هي عليه، واكتفى بالموا
على تكثيف اللقاء مع الرئيس محمود عباس لمناقشة قضايا انسانية واجرائية، رايس التي افشل اصحابها 

  .االسرائيليون مسعاها لن تكف عن العمل مع العرب من اجل تليين مواقفهم
واالرجح ان رايس ستحمل الفلسطينيين المسؤولية عن تعطيل عملية السالم، بدالً من ان تمارس الضغط 

لى اسرائيل رغم ما يتضح من مسؤوليتها، ذلك انه عدا ما هو معروف عن التحالف االميركي ع
االسرائيلي تاريخياً، فإن هذه االدارة كما سابقاتها، تقيم حساباً دقيقاً للوبي اليهودي في اميركا كلما اقتربت 

  .االنتخابات
عض االمل بإعادة بناء وتنشيط عملية الموقفان االميركي واالسرائيلي، ال يتيحان الفرصة الشتقاق ب

السالم ودفعها الى األمام، ولذلك فإن الحكم على القمة ينبغي ان ال يقف عند قراراتها فقط وانما بمراقبة 
  .ما ستؤول اليه الحركة السياسية بعد القمة

 29/3/2007األيام الفلسطينية 
 

  حكومة واحدة وبرنامجان .89
  عوني صادق

، "حكومة وحدة وطنية"، وعندما كان الحديث يدور حول تشكيل "اتفاق مكة"لى قبل أشهر من التوصل إ
قلنا إن حكومة الوحدة الوطنية ال بد أن تشارك في تشكيلها كل القوى السياسية والفصائل الفاعلة في 
الساحة الفلسطينية، وأن تمثل في برنامجها السياسي المصالح الوطنية لكل أو لألغلبية الساحقة من 

عب الفلسطيني في الداخل والخارج، بعد اتفاق على مفهوم الوطن ومعنى الوطنية، وتحديد دقيق الش
) فتح(وفي تلك األيام أيضا، وألن الحوار كان يتم بين حركتي . واضح لما تعنيه المصالح الوطنية

 هل سيكون للحكومة المنتظرة برنامج سياسي واحد أم برنامجان: ، كان هناك من يسأل)حماس(و
هل هذه حكومة واحدة لها برنامجان سياسيان، أم هي حكومتان لهما : سياسيان؟ اليوم هناك من يتساءل

  برنامج سياسي واحد؟
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حكومة "التساؤل مشروع تماما، وإذا تركنا جانبا مسألة التسمية، حيث أن الحكومة كما جاءت أقرب إلى 
يبدو على نفس القدر من الصعوبة أيا كانت ، فإن األمر "حكومة وحدة وطنية" منها إلى "ائتالف وطني

وهذا ما سأحاول توضيحه بإيجاز وعلى عجل من خالل التوقف عند بعض ما نص عليه الجانب . اإلجابة
  .السياسي من البرنامج الذي تقدم به هنية وقبله المجلس التشريعي

ننبذ كل أشكال ": ها بوضوحقبل أن يلقي هنية برنامج الحكومة، سبقه الرئيس محمود عباس بكلمة قال في
وهاتان العبارتان تلخصان البرنامج السياسي . "سبيل واحد هو المفاوضات"، وسبيلنا إلى حقوقنا "العنف

بينما أكد . للرئيس عباس ومن خلفه في الحكومة والسلطة، فال مقاومة، وليس من سبيل غير المفاوضات
وقف المقاومة مرهون بإنهاء "، وأن "فلسطينيالمقاومة حق مشروع للشعب ال"برنامج هنية على أن 

وكثيرا ما يردد الحمساويون وعباس أن الحكومة هي . "االحتالل وتحقيق الحرية والعودة واالستقالل
  أال يعنى هذا أننا أمام حكومة لها برنامجان سياسيان؟... حكومة الرئيس

اية المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني تلتزم الحكومة بحم"): 2(وجاء في البرنامج السياسي في الفقرة 
وصون حقوقه، والحفاظ على مكتسباته وتطويرها، والعمل على تحقيق أهدافه الوطنية، كما أقرتها 
المجالس الوطنية ومواد القانون األساسي ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات القمم العربية، وعلى أساس 

جاء . "واالتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينيةذلك تحترم الحكومة قرارات الشرعية الدولية 
هذا والجميع يعرفون أن قرارات المجالس الوطنية هي قرارات مختلفة ومتناقضة خصوصا ما تقرر منها 

كذلك، فإن القانون األساسي هو قانون وضعه االحتالل إلدارة . قبل تعديل الميثاق الوطني وما تقرر بعده
أما وثيقة الوفاق الوطني فكانت محاولة . "حكما ذاتيا محدودا"شعب تحت االحتالل منحه الشؤون المدنية ل

للتوفيق بين مواقف ومفاهيم مختلفة من أجل الوصول إلى حكومة تخرج الوضع الفلسطيني من حالة 
ا الحصار المفروض عليها وليس من أجل تحقيق المهام الوطنية الكبرى، وأما القمم العربية فيصدق فيه

 االتفاقات على أساس ذلك كله ال "احترام"والقول ب. ما يصدق في قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية
  .يترك فرقا حقيقيا بين برنامج عباس وبرنامج هنية

إقامة دولة "يعرفون، منذ مدة، األهداف الوطنية على أنها ) حماس(ومعروف أن الرئيس عباس وقيادة 
 وعاصمتها القدس وعودة 1967حزيران / ة على األراضي المحتلة في يونيوفلسطينية مستقلة ذات سياد

، وإذا كانت كذلك، فأين الفرق بين برنامج "الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"فهل هذه هي . "الالجئين
؟ واألهم هو هل السياسة التي عرضها برنامج الحكومة يسمح )حماس(عباس وجماعته وبين برنامج 

من ) 1(مقاومة وبحق العودة وبكل الحقوق الوطنية إياها؟ هنا تبرز أهمية ما جاء في الفقرةبالتمسك بال
إن الحكومة تؤكد أن مفتاح األمن واالستقرار في المنطقة يتوقف على إنهاء ": البرنامج السياسي ونصه

كومة مع وسوف تعمل الح.  واالعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني"اإلسرائيلي"االحتالل 
فإذا كان . "...المجتمع الدولي من أجل إنهاء االحتالل، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

، فكيف تتمسك "كل أشكال العنف"المجتمع الدولي قد اعتبر المقاومة إرهابا، ويطالب يوميا بوقف 
ولي؟ أال يعنى هذا ترجمة أخرى الحكومة بالمقاومة وبإنهاء االحتالل من خالل العمل مع هذا المجتمع الد

  لكلمات الرئيس عباس؟
، وهو ما "لما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة"وفي البرنامج السياسي لحكومة هنية، أيضا، رفض 

يشكل اختالفا بين برنامج عباس الذي يريد الوصول إلى تسوية نهائية مرة واحدة، وبين برنامج هنية 
ة نهائية وال تسوية مؤقتة، مع أن التمعن فيما يطرحه برنامجه في موضوع الذي يبدو أنه ال يريد تسوي

 على صعيد الوضع مع -ثانيا(يقول البرنامج في فقرة . التهدئة يجعله من أنصار التسوية المؤقتة
إن الحكومة ومن خالل التوافق الوطني سوف تعمل على تثبيت التهدئة وتوسيعها ... -2"): االحتالل

 بوقف إجراءاتها االحتاللية على األرض "إسرائيل"شاملة ومتبادلة ومتزامنة، مقابل التزام لتصبح تهدئة 
ستة أسباب (بعنوان ) 19/3/2007-هآرتس(وفي مقال له في . "...من اغتياالت واعتقاالت واجتياحات
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ألهم، الفجوة سادسا، وهو ا":  ألوف بن على هذه النقطة قائال"اإلسرائيلي"يعلق الكاتب ) للحوار مع حماس
فالهدنة، وهي وقف . بين مواقف حماس ومواقف أولمرت ووزيرة الخارجية ليفني أضيق بكثير مما تبدو

، ليست بعيدة في جوهرها عن التسوية االنتقالية "إسرائيل"نار طويل األمد التي تقترحها حماس على 
  !"طويلة المدى التي يقترحها أولمرت وليفني على الفلسطينيين

هل نحن أمام حكومة واحدة لها برنامجان سياسيان، أم نحن أمام حكومتين لهما برنامج : السؤالويبقى 
  أم ترانا أمام حكومتين لهما ثالثة برامج سياسية؟... سياسي واحد

  29/3/2007الخليج اإلماراتية 
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