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  ةلمحادثات مباشربيريز يدعو و ..أولمرت مستعد الجراء محادثات مع السعودية .1

ان " ايهود اولمرت في لقاء موسع نشره ملحق يديعوت احرونوت هقال ما 30/3/2007 وكالة معا أوردت
السالم ممكن خالل خمس سنوات قادمة فهناك اشياء تحدث ولم تكن تحدث من قبل ويجب ان نستغل 

في العالم العربي في " ةمعتدل"ودعا اولمرت الى اجراء حوار مع السعودية ومع دول أخرى  ."الفرصة
وقال أولمرت في مقابلة مع  .أعقاب القمة العربية التي عقدت في الرياض، إلعادة تفعيل المبادرة العربية

أنه على استعداد للمشاركة، في لقاء قمة إقليمي يساند إجراء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل " هآرتس"
" المبادرة العربية"، وتحفظ في المقابل من "رة السعوديةالمباد"وتحدث أولمرت بإيجاب عن  .والفلسطينيين

واوضح اولمرت إنه يتعامل  .، الذي يطالب بإعادة الالجئين الفلسطينيين194بسبب تأكيدها على القرار 
 مضيفا أنه على استعداد لمناقشة ،، إال أنه ال يوافق على كل ما جاء فيها"المبادرة السعودية"بإيجاب مع 
   .بداء رأيه وسماع رأيهمالسعوديين وإ

 االخباري التابع لصحيفة يديعوت YNet) نت.واي( موقع هنسبما  30/3/2007رويترز وجاء في 
ونقل الموقع عن  .حدث في رؤية الدول العربية السرائيل" تغيرا ثوريا"أحرونوت الى اولمرت قوله ان 

 وهذه ..)العام الماضي(ي لبنان توجد عملية هنا صقلتها الحرب ف"أولمرت قوله ألعضاء في كديما 
ووصف أولمرت  .العملية جعلت الدول المؤثرة في العالم العربي تدرك أن اسرائيل ليست أكبر مشاكلها

ى  انهم يريدون عودة ال.نحن ال نخدع أنفسنا"ونقل عنه القول  ."حدث جدي بالتأكيد"قمة الرياض بأنها 
وقال ان اسرائيل لم تفاجأ وكانت  .)"ئين الفلسطينيينلالج( وهم يريدون أيضا حق العودة 1967حدود 

ستحدد في نهاية المطاف قدرة العرب "وأضاف اولمرت ان السعودية هي الدولة التي  .تتوقع هذه النتيجة
استعداد ...يوجد هنا اتجاه مهم يسترعي االنتباه"وقال  ".على الوصول الي حل وسط مع اسرائيل

اننا ال نبالغ "ومضى أولمرت قائال  ". والتدخل هو بالتأكيد شيء مثير لالهتمامالسعوديين للقيام بدور رائد
  ".في هذه المسألة لكننا ال نغفلها أيضا

بين اسرائيل والفلسطينيين ضروري وأن " الحوار المباشر"وأفاد بيان صادر عن الخارجية االسرائيلية أن 
ابيا في تشجيع التعاون االقليمي ودعم المسار دورا ايج"أن تلعب " المعتدلة"بمقدور الدول العربية 
وقالت الخارجية في  .ولم يرق مضمون البيان للترحيب بالمبادرة العربية نفسها ."االسرائيلي الفلسطيني

إن اسرائيل مهتمة باخالص بالسعي للحوار مع الدول العربية التي ترغب في اقامة سالم مع "البيان 
إن اسرائيل تأمل في أن تسهم قمة "وأضاف البيان  ". التطبيع والتعاون من أجل تعزيز عملية..اسرائيل

وقال مسؤولون اسرائيليون إن رد فعلهم فاتر ألن البيان النهائي لقمة القادة  ."الرياض في هذا المسعى
العرب لم يتطرق لمخاوف اسرائيل ولم يدع بصورة صريحة الى تشكيل لجنة بمقدورها التفاوض على 

  .ع اسرائيلالتفاصيل م
 ان العرب واسرائيل يجب ان يجروا محادثات مباشرة بشأن السالم بعـدما             ،قال شمعون بيريز   من جهته 

لنجلس سويا حسب مـا     "وقال لتلفزيون الجزيرة     .جدد الزعماء العرب عرضهم القامة سالم مع اسرائيل       
حـان  "واضـاف    ."طينيينهو مفترض ولنعمل بشأن االمر مثلما فعلنا من قبل مع مصر واالردن والفلس            

) للـسالم (يجب ان نفكر بشأن التكتيكات "وتابع " .الوقت االن لبدء التفاوض وليس مجرد اصدار اعالنات     
 اذا قمـت بـذلك      .بصورة منفردة او ثنائيـة    ) الخطوات السلمية (اما ان نتخذ هذه     "وقال   ".وكيف ننفذها 

ك موقف عربي وموقف اسرائيلي وسيتـضمن        لكن ثنائيا سيكون هنا    ..بصورة احادية فانك تصدر اعالنا    
 .واضاف بيريز انه ال يجب ان تحدد شروط للمفاوضات العربيـة االسـرائيلية             ."هذان بعض االختالف  

نريد ايضا سالما شامال يعالج     "واضاف  " .اقترح ان نجتمع بدون تحديد شروط مسبقة وان نتفاوض        "وتابع  
ختالفات حول الالجئين والقدس ولذلك يجـب ان نجلـس          نعم يوجد بعض اال   "وقال   ".كل القضايا الراكدة  
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نحن "ولم يتخذ بيريز موقفا مباشرا من المبادرة لكنه قال           ." ال يوجد طريق اخر    ..سويا ونحل هذه القضية   
 "...)القمة(نحترم الدول العربية وهذا المؤتمر 

ضح وزير الشؤون بدوره، او:  يوسف الشايب-رام اهللا  من  30/3/2007 الغد األردنية وأضافت
اسرائيل لديها مشكلة مع هذه "االجتماعية وعضو الحكومة االمنية المصغرة العمالي اسحق هرتسوغ ان 

من المستحيل ان تقبل اسرائيل كذلك المواقف "، مضيفا "المبادرة خصوصا بشأن حق عودة الالجئين
مخيبة "فان شالوم قمة الرياض بأنها ووصف سيل .الدولة الفلسطينية المقبلة" العربية بحرفيتها بشأن حدود

البلدان العربية ال تقترح سالما فعليا، على الحكومة ان ترفض بوضوح هذه المبادرة "واعتبر ان  ."لآلمال
  ."الن القبول بها يعني نهاية دولة اسرائيل

  
  مبادرة السالم تؤمن الحل العادل: عباس يحذر من زيادة العنف .2

 شكر رئيس السلطة الفلسطينية خادم الحرمين الشريفين وقـادة          :لرياضامن   30/3/2007الحياة  نشرت  
الدول العربية على ما تجده القضية الفلسطينية من دعم واهتمام، معبراً عن اعتزاز فلـسطين وشـعبها                 

وقدر عباس لخادم الحـرمين الـشريفين        .بأواصر األخوة وروابط المصير التي تجمعهم بأشقائهم العرب       
قاء مكة مؤكداً انه اثمر النجاح التام بفضل بعد نظر الملك عبداهللا ودعـم قـادة الـدول                  جهوده في عقد ل   

العربية ليجيء تشكيل الحكومة الفلسطينية لفتح باب مرحلة جديدة من النضال الفلسطيني تتكاتف فيها كل               
ي والـدولي   القوى والتيارات لتكوين اساس متين يبنى عليه مزيد من الدعم واالسناد العربي واإلسـالم             

وابـرز دور خـادم الحـرمين        .للمضي قدما في العملية السلمية بهدف اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة         
تلك المبادرة اظهرت للعالم بأسره وضـوح الموقـف        : "الشريفين في إطالق مبادرة السالم العربية، وقال      

حيـث أكـدت علـى االنـسحاب     العربي والفلسطيني تجاه السالم وتكامل عناصر هذا السالم وأركانـه   
االسرائيلي من جميع االراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وحصول الشعب الفلـسطيني علـى حقوقـه               

 بما فيها القدس    67الوطنية المشروعة مجسدة في قيام دولة فلسطين المستقلة على االراضي المحتلة العام             
، هذا كله مقابل قيـام عالقـات        194القرار  الشريف وتأمين حل عادل متفق عليه لقضية الالجئين وفق          

ورأى في القمة العربية مواصلة لوضع اآللية وتحديد الـسبل           ."طبيعية وسالم تعاقدي كامل مع اسرائيل     
المالئمة من أجل أن تواصل مبادرة السالم العربية تقدمها نحو آفاق جديدة بحيث ال تبقى مجرد إعـالن                  

ا وإنما تتحول الى خطة عملية متكاملـة تحظـى بفرصـة التطبيـق              مبادئ يشيد به العالم ويسانده نظري     
واعرب عن أمله بأن تشكل القمة لجنـة         .الملموس من دون أي تغيير في بنودها أو حتى في نصوصها          

عربية برئاسة السعودية لمتابعة تنفيذ المبادرة العربية عبر الصلة والتعاون مع اللجنة الرباعيـة الدوليـة             
وأكد عباس على أهمية نبـذ العنـف والعنـف           .معنية بإطالق عملية السالم من جديد     وجميع األطراف ال  

إننا نلتزم بكل   " وقال   .المتبادل بكل اشكاله، مشيراً إلى ان الفلسطينيين كانوا وما زالوا أول ضحايا العنف            
  ."ما وقعنا عليه من اتفاقيات ومواثيق وعهود

دعـا  :  عبدالرؤوف أرنـاؤوط   ،الرياضمراسلها في   نقالً عن    30/3/2007الوطن السعودية   وأضافت  
الرئيس محمود عباس إلى تفعيل الجهود لضمان تنفيذ مبادرة السالم العربيـة، مطالبـا القـادة العـرب                  

بإجراءات عاجلة وخطوات سياسية استثنائية قبل أن تنتصر نهائيا سياسة التوسع واالحـتالل ويـصبح               "
كما طالب بإجراءات عاجلة سياسية وعملية وخطـة إنقـاذ           ."الوضع بأكمله مفتوحا على مخاطر كبرى     

وأكد عباس أن من ال يريد أن يـرى إيجابيـة         .فعالة للحد من الخطر االستراتيجي المحدق بمدينة القدس       
الموقف الفلسطيني والعربي في مبادرة السالم العربية ويدعو إلى تجزئة هذه المبادرة أو تغييـر بعـض                 

 ." بسبب رغبته في التهرب من استحقاق السالمعناصرها إنما يفعل ذلك
حذر الرئيس الفلسطيني من مزيد مـن العنـف اذا          : وكاالتنقالً عن ال   29/3/2007 48عربوأضافت  
إنني اذ أؤكد هنا على صدق اإلرادة الفلسطينية في مـد يـد             " وقال عباس    .الممدودة" يد السالم "رفضت  
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ب وقيادته إلى مبادلتنا هذا الحلم وهذه االرادة حتى نتمكن من            أدعو هذا الشع   ..السالم للشعب اإلسرائيلي  
 وأن ال نضيع فرصاً أخـرى       ..تحقيق ذلك سوياً بدعم الدول العربية واإلسالمية والمجتمع الدولي بأكمله         

  ".في تاريخ هذه القضية الطويل واالليم
 إلى األوضاع في    لمته في ك  رئيس الفلسطيني العرج  : الرياضمن   30/3/2007الشرق األوسط   وأوردت  

نتمنى للبنان أن يعزز وحدته ويحمي استقالله ومؤسساته الديمقراطية، وسنكون دوما عونـا             "لبنان وقال   
للبنان، كما سيكون الفلسطينيون حريصين على احترام سيادة لبنان واستقالله وسيطرة الدولة على جميـع               

وبناء "قي في محنته، متمنيا للعراق االستقرار       ، كذلك عبر عن التضامن الكامل مع الشعب العرا        "أراضيه
  ."عراق جديد ديمقراطي وموحد

الفلـسطيني   الرئيس    إلى أن  وفاء عمرو ،  الرياضنقالً عن مراسلتها في      29/3/2007رويترز  وأشارت  
  . الى عقد مؤتمر دولي لتحقيق السالمدعا
  

  ال أحد يملك حق التنازل عن حق العودة: عاطف عدوان .3
اكد عاطف عدوان وزير شؤون الالجئين فى الحكومة السابقة انه ال احد يملك تقرير مصير               : ألفت حداد 

جاء ذلك   .الالجئين الفلسطينين فى شتى بقاع االرض حتى لو كان الرئيس عباس او رئيس وزرائه هنية              
تعقيبا على ما نشرته صحيفة يديعوت احرنوت والذى قالت فيه ان اتصاالت سرية جـرت قبـل قمـة                   

 اقتصادية جديدة لحل مشكلة الالجئين الفلسطينيين وتـدعو الـى           -ياض تبلورت عنها مبادرة سياسية      الر
ان مـا تحـدثت بـه       " وقال عـدوان     .اعطاء تعويضات مالية لمن يوافقون على البقاء في دول سكناهم         

هـي لـم    الصحيفة االسرائيلية هو محض كذب وافتراء الن العربية السعودية كانت واضحة فى موقفها ف             
تتحدث في مبادرتها عن قضية حق العودة لذلك فان الحديث عن خطة جاهزة تعوض فيها الالجئين امـر     

ائل تملك التنازل عن    صال عباس وال هينة وال كل الف      " واضاف   .سابق الوانه ولم يتم التفاوض عليه بعد      
حد ان يهبه الحد او ان      حق الشعب الفلسطيني فى العودة الى بلده الن هذا حق شخصى مقدس ال يمكن ال              

 صاحبه ال يملك عنه التنازل موضحا ان الشعب الفلسطيني وقف ثابتا امام اولئـك               ىيتنازل عنه الحد حت   
الذين حاولوا التنازل عن حق العودة بالتالى شعبنا اكثر وعيا ولو وقف العالم كله ابتداء مـن الواليـات                   

  .سطينين عن حق العودة اصغر دولة فلن يؤدى الى تنازل الفلىالمتحدة حت
لسنا قلقين من هذه القـضية الن الـسعودية لـن           " وحول تدخل السعودية فى صياغة الخطة قال عدوان         

 كجهة داعمة للفلسطينين فى هذه المرحلة خاصة وانها تسعى الى ايجـاد           ىتجازف بمكانتها السياسية وحت   
السعودية االصالح فى الـشان الفلـسطيني       مكانة رئيسية لها فى الدول العربية وما رايناه من محاوالت           

ال اعتقد بهذه الرغبة لدى السعودية ان تتنـازل و تكـون عرابـة              " وقال   .واللبنانى اكبر دليل على ذلك    
وفيه رده على سؤال متى يمكن حـل قـضية           .للسياسية االمريكية التي تشهد مرحلة تراجع فى المنطقة       

 السياسة االسرائبيلية فى هذه االونـة او حتـى االدعـاءات            لست متفائل من  " الالجئين الفلسطينين قال    
االمريكية فى الرغبة بالتوصل الى سالم فى المنطقة يقوم على اقامة دولتين الن امريكا واسرائيل تريدان                
  .فقط السالم الذى يخدم مصالحهما وبالتالى هذا السالم فيما لو تم لن يخدم المصلحة العربية او الفلسطينية

  29/3/2007 48عرب
  

   نتائج القمة العربية تشكل نقلة نوعية حقيقية : دحالن .4
 خاصة إذا طبقت القرارات التـي       ،وصف محمد دحالن نتائج القمة العربية بأنها تشكل نقلة نوعية حقيقية          

وقال في تصريحات لألهرام إن      . نحو يتوافق مع المصالح العربية     ىأصدرتها وتم إدخالها حيز التنفيذ عل     
 وأكد دحـالن أن قـرارات القمـة          . أقرت دعما عربيا جماعيا لحكومة الوحدة وللشعب الفلسطيني       القمة  

ـ                متابعـة   ىالعربية خاصة فيما يتعلق بمبادرة السالم العربية وتقديم الدعم المالي للفلسطينيين بحاجـة إل
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العربية من خالل اللجنـة      مشيرا في هذا الصدد إلي أن هناك آلية تم التوافق عليها لتنفيذ المبادرة               ،حثيثة
 إن المبادرة العربية هي أعظم عمل سياسي لألمة العربية خاصة في ظل مـا                : وقال  . التي تقرر تشكيلها  

تحظي به من إجماع من جميع الدول العربية واتسامها بالتوازن والتمسك باسـتعادة الحقـوق العربيـة                 
   . المشروعة

  30/3/2007األهرام المصرية 
  

 موقف العربي ثابت فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينيةال: عريقات .5
صائب عريقات ان الموقف العربي ثابت فيما يتعلـق بـدعم القـضية             . أكد د  :حزام العتيبي  - الرياض

الفلسطينية معتبراً ان تبني القمة للمبادرة العربية مجدداً يمثل رسالة للعالم اجمع واسرائيل بشكل خـاص                
لعادل والشامل والدائم الذي يعتمد على قرارات الشرعية الدولية وبما يؤدي إلـى             من أننا نسعى للسالم ا    

وقال في تصريحات لعكاظ ان مـا تريـده          .إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف      
اسرائيل هو فرض امالءاتها علينا والعمل على تعديل المبادرة العربيـة وهـو امـر مرفـوض جملـة                   

 ودعا القمة الى العمل على كسر الحصار عن الـشعب الفلـسطيني واالسـراع فـي تقـديم                   .وتفصيالً
 وأعرب عن أمله ان يتوصل العرب الى وضع رؤية اسـتراتيجية لمـا              .المساعدات المالية واالقتصادية  

 .يواجهنا من تحديات حتى نتمكن من مواجهتها بعيداً عن الشعارات التي ال طائل من ورائها
  30/3/2007عكاظ 

  
  كندا أبلغت منظمة التحرير أنها ال تقاطع الحكومة: البرغوثيمصطفى  .6

مـصطفى  .قـال د  :  علـي الـصالح    ،لنـدن نقالً عن مراسلها في      30/3/2007الشرق األوسط   نشرت  
، أمس الذي يزور كندا حاليا، ان الحكومة الكنديـة ابلغـت مكتـب              الفلسطينيالبرغوثي، وزير اإلعالم    

 .طينية، أنها ال تقاطع حكومة الوحدة الوطنية، ولكنها ما زالت تدرس موقفها منهـا             منظمة التحرير الفلس  
وكان البرغوثي، الذي وصل الى اوتاوا أول من أمس، قد التقى أمس مع ممثلي الجالية الفلسطينية، وألقى                 

أن وأشـار إلـى      .ثالث محاضرات في مونتريال وأوتاوا، وعقد مؤتمراً صحافياً في البرلمان الكنـدي           
زيارته تسهم في زيادة الضغط الشعبي والبرلماني اإليجابي إلخراج كندا من موقف العزلة، الذي تجد فيه                
حكومتها نفسها وحيدة مع إسرائيل، في حين تقرر دول العالم التعامل مع الحكومة الفلسطينية بـشكل أو                 

  .بآخر
البرغوثي في بيان صـحافي     صطفى  مقال  : نقالً عن الوكاالت   30/3/2007الخليج اإلماراتية   وأضافت  

أنه التقى مع أعضاء في البرلمان الكندي وأحزاب المعارضة وممثلي جميع األحزاب الكندية الممثلة فـي      
البرلمان وعلى رأسهم قادة الحزب الليبرالي، والحزب الكيبيكي وحزب الديمقراطية الجديدة المهيمن على             

   .البرلمان
  

   العربيةام لألمم المتحدة على هامش القمةأبو عمرو يجتمع مع األمين الع .7
التقى وزير الشؤون الخارجية زياد ابو عمرو الخميس مع االمين العام لالمم المتحدة علـى               : ألفت حداد 

بو عمرو مع بان كي مـون التطـورات الـسياسية    أوبحث  .هامش اجتماعات القمة العربية في الرياض 
وزير برنامج الحكومة مشددا على أن مبررات الحـصار         االخيرة وتشكيل حكومة الوحدة حيث عرض ال      

 من بان كي مون المساهمة في تطبيع عالقات حكومة          أبو عمرو وطلب   .على الشعب الفلسطيني قد زالت    
وتم االتفاق خالل االجتماع علـى اسـتمرار         .الوحدة مع المجتمع الدولي وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني       

 الـى االمـم     أبو عمـرو  لعام لالمم المتحدة كما جرى تداول فكرة زيارة         التواصل والتعاون مع االمين ا    
عمرو بان كي مون على زيارته الى فلـسطين         أبو  وشكر   .المتحدة الجراء حوارات ونقاشات اكثر عمقا     
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حيث كان من المفترض ان يلتقيا في رام اهللا غير أن مشاركة الوزير في االجتماعات التحضيرية للقمـة                  
 لى تأجيل اللقاء وعقده في الرياضالعربية ادت ا

  29/3/2007 48عرب
  

   يقلل من أهمية تفعيل المبادرة العربيةالبردويلصالح  .8
البرلمانية، في تـصريحات خاصـة       صالح البردويل الناطق اإلعالمي باسم الكتلة حماس      . د عبر :غزة

أهميـة إعـادة تفعيـل      لقدس برس عن تقديره للزعماء العرب الذين اجتمعوا في الرياض، لكنه قلل من              
ما جرى في قمة الرياض لم يحمل أي جديد، فذات الخطابات تكـررت،             : "المبادرة العربية للسالم، وقال   

وفيما يخص المبادرة العربية فلم تأت بنتيجة واقعية، فقد رفضتها إسـرائيل مباشـرة وأدارت الواليـات      
السالم إلى اإلدارة األمريكية، ثم إن المبادرة       المتحدة لها ظهرها، وذلك بعد أن أسلمت األمة العربية أمر           

، فهي اجترار ال أكثر وال أقل، وال أعتقـد أنهـا            2002ليست إال اجترارا لما تم طرحه في بيروت عام          
لكن البردويل اعتبر أن حضور القادة العرب في هذا الظـرف            ."ستحقق شيئا على مستوى عملية السالم     

بتصريحات األمين العام لجامعة الدول العربية بشأن الموقف        لبردويل  ابالذات يعتبر مكسبا مهما، ورحب      
من الحكومة السابقة ومن الحكومة الحالية، وتأكيده بأنهم لم يقـاطعوا ال حكومـة حمـاس وال حكومـة                   

 مليـون دوالر    450الوحدة، وأنهم لم يلتزموا بالحصار وذكر أن جامعة الدول العربية حولت أكثر مـن               
  .نيةللسلطة الفلسطي

  29/3/2007  برسسقد
  

    ملك رؤية لتحقيق السالمت وال ةأولمرت ضعيفحكومة  :وزير العمل الفلسطيني .9
حذر محمود العالول وزير العمل الفلسطيني مـن خطـورة اسـتمرار سياسـة              :  جمال جمال  -القدس  

ن نهج تـدمير    االجتياحات اإلسرائيلية المتكررة لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وخاصة نابلس، وم          
 وقال في تـصريحات     .البنى التحتية الفلسطينية الذي انعكس سلباً على الظروف االقتصادية واالجتماعية         

 األول، والذي تكـرر خـالل االشـهر         ،خاصة بالدستور ان هناك سببين رئيسيين لتكرار اجتياح نابلس        
ها ليسهل السيطرة عليها، خاصة ان      والسنوات القليلية الماضية، لتسهيل إدارة االحتالل للضفة عبر تجزئت        

نابلس مركز جذب سياسي واقتصادي لكل منطقة شمال الضفة، فالمطلوب إسرائيلياً تحطيم وضرب هذا              
والجانب الثاني الذي طرأ حديثاً خاصة بعد تشكيل حكومـة الوحـدة             .المركز القيادي الفلسطيني الصلب   

اي استحقاق سياسي في ضوء حالة الـضعف وعـدم          الفلسطينية، هو محاولة إسرائيل التهرب من تقديم        
 واشار الى ان حكومة اولمرت ضعيفة داخلياً        .االستقرار التي تعيشها الحكومة اإلسرائيلية بقيادة اولمرت      

ومهزوزة النها ال تملك رؤية حقيقية لتحقيق السالم لذلك هي تتهرب بتصعيد العنف والتدمير ضد الشعب                
هذه المحاوالت لم تتكلل بالنجـاح بـدليل        :  ورداً على سؤال قال العالول     .سالفلسطيني وتحديداً ضد نابل   

وقيم العالول الوضع االقتصادي في المدينة واالراضي الفلسطينية بشكل عام بانـه             .تكرارها وحتى االن  
صعب، وبالتأكيد فان هذه االجتياحات واإلجراءات اإلسرائيلية المستمرة تـؤثر سـلباً علـى األوضـاع                

 واضاف ان نابلس كانت قبـل       .ينية وتحديداً على الوضع االقتصادي مما يزيد نسبة البطالة والفقر         الفلسط
بضع سنوات عاصمة فلسطين االقتصادية واصبحت اليوم عاصمة الفقر والبطالة التي نسبتها مـضاعفة              

 .عن اي مدينة فلسطينية اخرى
  30/3/2007الدستور 
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  دوره الرقابي غائب نتيجة اتفاق فتح وحماسمعطل و المجلس التشريعي: حسن خريشة .10
اكد النائب الثاني لرئيس     : وليد عوض  ،رام اهللا نقالً عن مراسلها في      30/3/2007 القدس العربي نشرت  

حسن خريشة للقدس العربي امس بان المجلس معطـل ودوره الرقـابي            .المجلس التشريعي الفلسطيني د   
هما حكومة الوحدة حيث بـات معظـم نـواب المجلـس            غائب نتيجة اتفاق حركتي فتح وحماس وتشكيل      

 ال يوجد معارضة    ،وقال .مشاركين في السلطة من خالل مشاركة فصائلهم وكتلهم البرلمانية في الحكومة          
 دور التـشريعي الرقـابي نتيجـة        ى ان هناك مخاوف عل    ىواشار ال  .في التشريعي لتمارس دور الرقابة    

كان هناك أمل بفتح بعض الملفات الساخنة من قبل المجلـس اال ان      وتابع قائال    .التوافق بين فتح وحماس   
 خريـشة   شار ذلك االمل بعد ان بات نواب القطبين يغضون النظر عن بعضهم، وا            ىاتفاق الحركتين طو  

 تعم عمـل التـشريعي      ى خريشة بان الفوض   افواض .نواب انفسهم باتوا يعطلون عمل المجلس     ال ان   ىال
وحمل خريشة حركتي فتح وحماس مـسؤولية        .ا وهناك دون علم المجلس    حيث يسافر نواب المجلس هن    

تعطيل عمل المجلس والحيلولة دون انعقاد جلساته لمناقشة قضايا تهم ابناء الشعب الفلسطيني مثل فـتح                
 هذا  ىملفات الفساد والفلتان االمني والجرائم التي ترتكب في االراضي الفلسطينية من قبل المحسوبين عل             

ـ             .او ذاك التنظيم    عقـد   ى وعن رفض كتلة فتح البرلمانية اتهامها بتعطيل عمل المجلس واصـرارها عل
رلمانية تقدمت مؤخرا بعريضة برلمانية تطالـب بعقـد         ب ان كتلة فتح ال    ىجلسات المجلس اشار خريشة ال    

ـ     6جلسة للتشريعي اال ان رئاسة المجلس اكتشفت بان هناك            تلـك العريـضة     ى نواب من الموقعين عل
 وكان النائب عـن كتلـة فـتح         .افرون خارج االراضي الفلسطينية، وتابع قائال هذا تزوير مرفوض        مس

البرلمانية جمال ابو الرب حمل رئاسة التشريعي ونواب كتلة حماس المسؤولية عـن تعطيـل جلـسات                 
لرب وطالب ابو ا   .التشريعي عبر استمرارهم بسياسة المماطلة والتسويف والتهرب من تحمل مسؤولياتهم         

 عقد جلسة عادية للتـشريعي حـسب النظـام          ىخريشة وبحكم موقعه نائبا لرئيس التشريعي ان يدعو ال        
والقانون لكي يعرف ابناء الشعب الفلسطيني من الذي يتغيب ومن الذي يحضر وبالتالي من هو المسؤول                

  .عن تعطيل اعمال المجلس
ة الى ان التشريعي لم يعقد اي جلـسة         خريشحسن  اشار  : بيت لحم من   29/3/2007وكالة معا   وأضافت  

له منذ المصادقة على حكومة الوحدة بسبب تغيب وسفر نواب فتح وحمـاس مـن دون ابـالغ رئاسـة                    
 فـي حـين لـم       ، نائبا جلسة المصادقة على حكومة الوحدة      87واستهجن خريشة حضور     .المجلس بذلك 

 بادارة ظهريهما للمجلس بعـد ان حققـا          متهما الكتلتين  ،يستطع المجلس ان يعقد جلسة منذ ذلك التاريخ       
 قـال   ،احمد بحر للخـارج   .وعن سفر وفد من حماس برئاسة د       .حاجتهما بالمصادقة على حكومة الوحدة    

ألن من شأن ذلك ان يساهم في تعطيل جلسات         ،  خريشة انه لم يكن راضيا عن سفرهم بالرغم من ابالغه         
 .المجلس

  
  ون على انتحار جماعي للخالص من عذاباتهمن سيقدمالجئو ال:العراقسفير فلسطين في  .11

ناشد السفير الفلسطيني في بغداد دليل القسوس الزعماء العرب الملتئمين فـي الريـاض              : اسعد العزوني 
العمل على ايجاد حل عاجل لهم يتمثل باخراجهم من اتون النار التي يعانون منها منذ االحتالل األمريكي                 

 الف الجىء سيقدمون علـى تنفيـذ        15هؤالء الالجئين وعددهم نحو     للعراق وحتى اليوم محذرا من ان       
عملية انتحار جماعي للخالص من عذاباتهم التي ال نهاية لها في المستقبل المنظور ما لم يوفر العالم لهم                  

وقال في اتصال من عمان ان الالجئين الفلسطينيين بانتظار مالذ آمن لهم خـارج               .مالذا آمنا ولو مؤقتا   
مضيفا انهم يهربون الـى     ،  ذلك انهم يتعرضون ألبشع انواع القتل والتعذيب والخطف والحرمان        العراق  

  الحدود طلبا للنجاة مع ان حياة الحدود ال تقل خطورة عن الحياة في تجمعاتهم في بغداد حيث الحرمان 
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لكرامـة  من الذهاب الى المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وال حتى الشعور بـأدنى حـد مـن ا                
  .االنسانية واألمن واألمان

  29/3/2007العرب اليوم 
  

  أولمرت عاجز عن اتخاذ قرار باتجاه التفاهم مع العرب: مشعل .12
قال خالد مشعل إنه ال توجد فرصة سياسية حقيقية في المنطقة، ألن رئيس الـوزراء               :  يو بي آي   - غزة

وأضاف مشعل، في    .جاه التفاهم مع العرب   اإلسرائيلي إيهود أولمرت عاجز عن اتخاذ قرار سلمي أو بات         
نحـن  ": مس الخميس حركة حماس في غـزة      أكلمة ألقاها عبر الهاتف خالل احتفال بيوم األرض نظمته          

 ما يجري من تحركات خارجية باتجاه السالم بأنها تأتي لتضييع           ىلإ، مشيراً   " اليوم نعلم أنه ال أفق حقيقياً    
كومة أولمرت، مطالباً باتخاذ موقف عربـي موحـد وعـدم تقـديم             الوقت من قبل اإلدارة األمريكية وح     

أن مساٍع جرت من أجل التوصل خالل هذه القمة         مشعل   وأكد   .تنازالت عن الثوابت العربية والفلسطينية    
وأوضـح   . اتخاذ مقررات واضحة لكسر الحصار وأن يكون هناك قرار عربي قوي بهـذا الـصدد               ىلإ

 غير متفق عليها كما هو واضح مـن الموقـف           ى عليها وأخر  اً متفق اًرهناك أمو "مشعل خالل كلمته، أن     
 مرحلة التنسيق مع الموقف العربي فـي  ىلإالمعلن للحركة، لكننا ما أردنا أن نخالف العرب، وقد وصلنا   

 الضغوط هائلة وعمليات االبتزاز لم تتوقف، لكن هذا األمر لـن يمـس بثوابتنـا                :أضاف و .هذا الجانب 
ـ      .وعة، ال يمكن شطب حق العودة     وحقوقنا المشر   أن المقاومـة لـن      ىوعن موضوع المقاومة، شدد عل

تتراجع، وفق قانون المقاومة الشعبية الذي شهده الصراع الفلسطيني الصهيوني، فإن المقاومة تأتي موجة              
بعد موجة وليست حالة مستمرة، ففيها صعود وهبوط، وكر وفر، وهذا كما رأينا في المراحـل الـسابق                  

 مشعل أن ما حدث في اتفاق مكة ال يعني أن البرامج قد تساقطت، لكـن تـم                  ىورأ .للمقاومة الفلسطينية 
 نريد اسـتكمال    :وقال . توافق حول جوانب العمل المشترك مع استمرار برنامج كل فصيل          ىلإالتوصل  

دمـة للـشراكة    االتفاق، وخاصة بما يتعلق بتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، ونريد أن يكون ذلـك مق             
الحقيقية ليس في القمة فقط، بل في القاعدة أيضاً، مناشداً الجميع في الساحة الفلسطينية بوقف ما بقي من                  

  . الوراء، ولما سبق من أحداث مؤلمةىلإ عدم العودة ىأحداث والحفاظ عل
  30/3/2007 القدس العربي

  
   لمواصلة عدوانهااألداء العربي في قمة الرياض يعطي إسرائيل مبرراً: الجهاد .13

 أن األداء العربي العام فـي       ىأكد خالد البطش أحد قادة الجهاد اإلسالمي أمس عل        : أشرف الهور  - غزة
فرصـة لالسـتمرار فـي     و لمواصلة العدوان ضد الشعب الفلسطيني       قمة الرياض يعطي إسرائيل مبرراً    

 بـرفض   ي ولن تكتف  ، السالم العربية   إسرائيل ترفض مبادرة   : البطش وقال .التنكر لمبادرة السالم العربية   
المبادرة بل ستكافئ القادة العرب الذين اجتمعوا في الرياض بهجوم كاسح ضد قطاع غزة وأجزاء مـن                 

 التخلي عـن    ىوأوضح البطش أن العرب أجمعوا عل      .الضفة الغربية وستطال رموز المقاومة الفلسطينية     
 أن إسرائيل ال تريد تعديل المبادرة العربية بل         ىلإفتاً  قضية فلسطين، ولم يعد لهم عالقة بالفلسطينيين، ال       

 العربي الرسمي سيحاولون تسويق قرار      ى علي المستو  :وتابع .ترغب في مزيد من التنازالت من العرب      
 أنها إنجاز تاريخي للعرب، في حين ستروج إسرائيل وأمريكـا           ىعدم تعديل المبادرة العربية للسالم عل     

  . مزيد من التنازالتى مقبولة للحصول علبأن هذه المبادرة غير
  30/3/2007 القدس العربي
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 فتح تحذر من عملية عسكرية إسرائيلية ضد قطاع غزة .14
سماه النوايا اإلسرائيلية المبيتة لتنفيذ عملية أ حذر عبد الحكيم عوض المتحدث باسم حركة فتح مما :غزة

 أن الدعوات التي أطلقها لوكالة معاًوأوضح عوض في بيان وصل  .عسكرية واسعة ضد قطاع غزة
غابي أشكنازي رئيس هيئة أركان جيش االحتالل من خالل قوله أن جيشه أصبح جاهزاً لشن حرب 

وأكد عوض على أن الهدف  ."جديدة على قطاع غزة، من شأنها أن تساهم في معاناة شعبنا الفلسطيني
حدة الفلسطينية التي تمثلت في اتفاق مكة وليس األساسي لهذه الحمالت العدوانية هو تدمير منجزات الو

إن التهديدات تعكس مدى العجز لدى القادة اإلسرائيليين في تحركهم السياسي  ":وقال .كما يدعى االحتالل
ن أالدولي ضد حكومة الوحدة الفلسطينية، وكذلك تعكس مدى المأزق الذي يعيشه أؤلئك القادة خاصة و

وطالب عوض الدول العربية للتحرك العاجل في  ."ي تالحقهم في هذه اآلونةتهم الفساد واإلخفاق السياس
 .المؤسسات والمجتمع الفلسطيني إليقاف حرب القتل التي ينوي جيش االحتالل تنفيذها في قطاع غزة

  29/3/2007وكالة معاً 
  

  سيقابل بالرد في عمق الكيان الصهيوني على غزةأي عدوان: سرايا القدس .15
 ،ت سرايا القدس تحديها لتهديدات االحتالل االسرائيلي بشن عدوان واسع على قطاع غزة جدد:بيت لحم

مؤكدة أن أي توسيع لهذا العدوان سينعكس سلبياً على االحتالل الذي سيواجه ردات الفعل التي ستنفذها 
  وصل معاًسرايا في بيانالحمد الناطق الرسمي باسم أوقلل أبو  .المقاومة في عمق المدن االسرائيلية

الهدف من التهديدات االسرائيلية محاولة كسر "ن أ  مؤكداً،نسخة عنه من وتيرة التهديدات االسرائيلية
جل الكسب السياسي الداخلي أ وكذلك من ،إرادة الشعب الفلسطيني التي عجز االحتالل دوما عن كسرها

إن المقاومة على أتم الجاهزية للرد ": حمدأوقال أبو  ."سرائيليةاسة اإليفي ظل الفضائح التي تعصف بالس
وأكد أن عمليات  ." مشيراً إلى أن الرد سيكون في عمق الكيان الصهيوني،على أي عدوان على القطاع

ن المجاهدين إفعندما تتاح الفرصة المناسبة ف "،سرايا ضد االحتالل مرتبطة بالظروف الميدانية فقطال
 أي - خاصة عمليات إطالق الصواريخ -  تكون لهذه العمليات نافياً أن،"ينفذون الضربات ضد الصهاينة

 .عالقة بالتحركات السياسية التي تجري هنا وهناك
حمد أن يكون االحتالل قد نجح أمس في استهداف مجموعة من مقاومي سرايا أبو أوفي سياق آخر نفى 

حمد أبو أوقال  .المدنيين مؤكداً أن من أصيبوا في القصف االسرائيلي هم من ،القدس في شمال القطاع
 وعندما حاولوا الحصول على ،إن المصابين هم أشخاص توجهوا إلى تلك المنطقة من اجل جمع المعادن

منصات إلطالق الصواريخ استخدمها مقاومو السرايا صباح أمس إلطالق سبعة صواريخ على عسقالن 
  .من المقاومينومستوطنة سديروت قام جيش االحتالل بقصفهم ظانين أنهم مجموعة 

  30/3/2007وكالة معاً 
  

  ولكن يجب أن ال تتحول لهدفالمفاوضات ليست حراماً :الزهار .16
مس إنه ال يمانع من التفاوض مع أقال القيادي البارز في حركة حماس محمود الزهار : أ.ب. د-غزة 

زهار في وقال ال ." ولكن يجب أن ال تتحول لهدفالمفاوضات ليست حراماً" وقال إن ،إسرائيل
إننا يمكن أن نفاوض إسرائيل كما نفاوضهم : "نترنتتصريحات نقلتها شبكة فلسطين اإلخبارية على اإل

 .. فحماس تدير مفاوضات غير مباشرة مع االحتالل عن طريق األشقاء المصريين..اليوم لتحرير أسرى
 احترام حكومة الوحدة  وقال الزهار إن." ولكن يجب أن ال تتحول لهدفإذن المفاوضات ليست حراماً

 ورفض الزهار في نفس ." وال تعني االلتزام...ال تعني االعتراف بإسرائيل"الوطنية لالتفاقيات السابقة 
 .الوقت أن تفوض منظمة التحرير الحالية بالحديث بدالً عن الشعب الفلسطيني

  30/3/2007الدستور 
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  في غزةتهدئة جديدة بين حماس وفتح .17

توصلت حركتا فتح وحماس، : رائد الفينقالً عن مراسلها غزة  من 30/3/2007بنانية  األخبار اللأفادت
أمس، إلى اتفاق جديد للتهدئة الداخلية، بعدما تجددت االشتباكات بين الطرفين خالل اليومين الماضيين 

مسلحة،  على أن تشكل وزارة الداخلية لجنة تحقيق في مالبسات االشتباكات النحركتاالواتفقت  .في غزة
وقال ممثل حركة  .لتأخذ على عاتقها تطبيق القانون على من تثبت إدانته وتورطه في جميع الحوادث

حماس في المكتب المشترك مع حركة فتح، إن الحركتين أكدتا على حصر المشكلة في مكان وقوعها 
 والتالقي من لمنع نقلها إلى مناطق أخرى، وعدم التعاطي السلبي مع أي معلومة، وضرورة التواصل

 .أجل العمل على التأكد منها وحلّها في اللحظة
عبد الحكيم عـوض    :  أن أشرف الهور مراسلها  ن  نقالً ع غزة   من   30/3/2007  القدس العربي  وأضافت

 ىن حركته متمسكة بالوحدة الوطنية، وباتفاق مكة، من أجل المحافظة عل          بدوره أ المتحدث باسم فتح قال     
  .الفلسطيني، لنزع أي عامل خالف من شأنه أن يساهم في إشعال فتيل االقتتالحالة الهدوء في الشارع 

 
   في الجهاد اإلسالمي بارزاًإسرائيل تعتقل قيادياً .18

 اعتقلت القوات اإلسرائيلية الخميس عضواً بارزاً في حركة الجهاد اإلسـالمي، خـالل عمليـة                :القدس
وأفاد الجيش أنه اعتقل محمد كتانة، قائـد         .سرائيليعسكرية في الضفة الغربية، وفقاً لما ذكره الجيش اإل        

الحركة في مدينة نابلس بالضفة الغربية، وأنه عثر على مسدس وذخيرة أثنـاء عمليـة االعتقـال، وأن                  
  .المعتقل يخضع للتحقيق حالياً في مقر األمن العام

 30/3/2007سي إن إن 
  

 يراوي برام اهللاتختطف المرافق الشخصي للنائب جمال الطقوات االحتالل  .19
 أكد النائب عن حركة فتح جمال الطيراوي اختطاف مرافقه الشخصي على يد قوة إسرائيلية :رام اهللا

ونقلت مصادر فلسطينية عن شهود عيان أن مستعربين اقتحموا  .خاصة توغلت في مدينة رام اهللا الليلة
ه إلى جهة وونقل" بتايسون" ملقب  عالء أبو مسلم الوامقهى بلدنا في شارع ركب وسط المدينة واختطف

 .مجهولة
  30/3/2007فلسطين برس 

  
   وعقد المؤتمر السادستها واستكمال دمقرطتهاوحدتعزيز فتح تواجه تحديات : قريع .20

إن أمام الحركـة خـالل      : قال أحمد قريع، مفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح        : كتب سائد أبو فرحة   
تعزيز ودعم وتأكيد وحدة فتح، ومواجهة أي مساس بهـذه الوحـدة،            المرحلة الحالية، ثالث مهمات، هي      

قاليم، والعمل على عقد المؤتمر السادس للحركـة قبـل          واستكمال عملية دمقرطة الحركة، التي بدأت باأل      
وأوضح قريع، خالل مراسم تسلمه منصبه الجديد من هـاني الحـسن، فـي مقـر                 .نهاية العام الحالي  

مفارقـة  والن هناك تحديات كبيرة أمام الحركة، في ظل عدم الوضوح السياسي            المفوضية بالبيرة أمس، أ   
التي يتسم بها الخطاب اإلسرائيلي السياسي في حديثه عن السالم، وما تقوم به إسرائيل على األرض عبر                 

ونوه إلى أن الحركة ستعطي مدينة القدس المحتلة أولوية كبيرة، كونها تـشكل عاصـمة        .آلتها العسكرية 
  .دولة الفلسطينية المستقلة، وتعاني بصورة كبيرة جراء الممارسات اإلسرائيليةال

من ناحيته، اعتبر الحسن أن الحركة في هذه األثناء تواجه مجموعة من المآزق تتمثل بعدم وجود خـط                  
سياسي لها وخطة نضالية قابلة للتنفيذ، عدا األزمة في هيكلية الحركة، وسوء السمعة التي تـسبب بهـا                  

قال إن الظروف الحالية تتيح      لكنه   .نتيجة التراشق الكالمي عبر الفضائيات ووسائل اإلعالم      " الفتحاويون"
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 بات باإلمكان القول، إن حركة فـتح لـم تعـد جـسماً             ":للحركة فرصة كبيرة للتقدم إلى األمام، مضيفاً      
  ."، وإنما أصبحت قوة حقيقية على األرضمريضاً

 30/3/2007األيام الفلسطينية 
  

 "الصطفافل تجنباً"مجدليون  الفلسطيني في -اللبناني لقاء الحماس قاطعت  .21
 الفلسطيني الذي دعت -بعد خطوة مقاطعة تحالف القوى الفلسطينية للقاء اللبناني :  خالد الغربي-صيدا 

 إليه النائب بهية الحريري أول أمس للبحث في موضوع المخيمات الفلسطينية انطالقاً من عدم الوقوف
تعليق للتحالف دى الى وجود توجه لإمع طرف لبناني ضد آخر، أشارت مصادر فلسطينية لألخبار 

لى أن إ و،)لقاء األحزاب(حضوره في االجتماعات الدورية لألحزاب والقوى الوطنية واإلسالمية اللبنانية 
وأكد مسؤول  ."تى اآلنوال قرار نهائياً ح"األمر يناقش حالياً على مستوى أطر تحالف القوى الفلسطينية 

ليست موجهة ضد "حركة حماس في منطقة صيدا أبو أحمد فضل، أن مقاطعة التحالف الجتماع مجدليون 
أحد، ومن حيث المبدأ ال أحد يعارض التواصل والتنسيق، وليست لدينا مشكلة في االجتماع مع أحد، وقد 

 ثمة أطراف لبنانية لم تكن مدعوة الى تواصلنا مع السيدة بهية الحريري طوال األسبوع الماضي، لكن
 الفلسطيني، وبعد التداول مع المركز رأينا في االجتماع نوعاً من االصطفاف، فآثرنا أن -اللقاء اللبناني 

، نافياً تعرض التحالف "نكون على مسافة واحدة من كل اللبنانيين، بعيداً من االنقسامات الداخلية اللبنانية
ننا ندرس، كتحالف، صيغة مع األحزاب والقوى اللبنانية من أجل ترتيب أ" لىإوأشار فضل  .لضغوط

الوضع وتنظيم العالقة بما يؤكد الحيادية اإليجابية لنا نحن الفلسطينيين، مع التأكيد على وقوفنا في خط 
 ."المقاومة ولبنان الواحد الموحد

  30/3/2007األخبار اللبنانية 
  

 فاوضات مع فتح اإلسالمترقب في نهر البارد بعد فشل الم .22
نقلت أنباء صحافية عن دوائر سياسية وأمنية أوروبية أخيراً أن الجيش اللبناني :  فواز ميقاتي-طرابلس 

 فتح اإلسالم  حركةوضع خطة متكاملة، بالتنسيق مع أطراف وقوى فلسطينية في المخيم، القتحام مراكز
 - ت التي جرت بين الحركة وأهالي المخيم عناصرها، بعدما وصلت المفاوضا) أو تصفية(واعتقال 

لى طريق مسدود، نتيجة رفض إ -سالمية إبالتوازي مع محادثات أخرى بين أطراف لبنانية وفلسطينية 
وفي معلومات لألخبار أن اجتماعات عدة عقدها النائب السابق خالد ضاهر  .قيادة الحركة ترك المخيم

لى حلول ترضي إطراف اسالمية أخرى، فشلت في التوصل مع أئمة المساجد والمشايخ في المخيم، وأ
وأكدت مصادر فلسطينية في نهر البارد  .جميع األطراف، وتحد من تقدم الخيار العسكري على ما عداه

أن أي مشكلة فلسطينية يجب أن تعالج داخل المخيم، ومن جانب القوى والفصائل الفلسطينية، بحسب ما 
، "صعوبات ومحاذير وبحر من الدماء"ن أي عملية اقتحام للمخيم دونها ينص عليه اتفاق القاهرة، وأ

جاهزون ألي مواجهة ومتمترسون في مواقعهم على أطراف المخيم "مشيرة الى أن عناصر الحركة 
مركز صامد ومركز تجميع األسلحة المتوسطة (وداخله، وخصوصاً في مراكزهم األساسية الثالثة 

 لدى أهالي المخيم مع "التعاطف"لى أن هناك نوعاً من إولمحت المصادر  .")والثقيلة ومركز التعاونية
يجاده أئمة المساجد والمشايخ والقوى اإلسالمية في المخيم، وأن كل يوم إعناصر فتح اإلسالم، ساهم في 
 وتعرب هذه المصادر عن تخوفها من أن تكون أي عملية عسكرية ضد .يمر يزيد في حالة التعاطف هذه

بدورها، ال تزال الحركة  .لى تطويع القوى الفلسطينيةإكة مقدمة لتنفيذ مخططات أو مشاريع تهدف الحر
على صمتها والتزامها عدم التصريح عن موقفها من التطورات، تاركة المجال للحوار والتفاوض، في 

ها بتفجيري عين وقت تؤكد فيه مصادرها براءتها من كل ما يتردد عن عالقتها بتنظيم القاعدة، أو عالقت
 وتشدد الحركة على أنها ال تسعى الى أي مواجهة مع .علق وأي تفجيرات أخرى على الساحة اللبنانية
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السلطة اللبنانية أو مع الفصائل الفلسطينية، إال في حال الدفاع عن النفس، وهي ملتزمة الحوار 
 .والتفاوض عبر أئمة المساجد توصالً الى الحلول المقبولة

 30/3/2007اللبنانية األخبار 
  

  67ال لالنسحاب من القدس ال لحق العودة ال لالنسحاب إلى حدود : بيريز .23
قال شمعون بيريز في رده على سؤال حول مستقبل القدس أن إسرائيل لديها موقـف واضـح بالنـسبة                   

أن كان   مؤكدا أن هذا الموقف عبر عنه رئيس الوزراء أولمرت منذ            ."لن تنسحب منها  "للقدس، وهو أنها    
 بل ستتراجع إلى    ،67 وأوضح أن إسرائيل لن تنسحب إلى حدود       .رئيسا لبلدية القدس وما زال يتمسك به      

يوافق معظم الشعب ومن بينهم أوساط كثيرة من اليمين أنه ليس هنـاك حـل               : " وقال .حدود متفق عليها  
تبر بيريز أن قـرارات األمـم        ويع ."للصراع بيننا وبين الفلسطينيين إال بإقامة دولتين منفصلتين لشعبين        

 مشيرا إلى أنه ينبغي على إسرائيل أن تفـاوض  ."باالنسحاب إلى حدود آمنة متفق عليها       "المتحدة تطالب   
  .حول ذلك

  29/3/2007 48عرب
  

    محاولة اغتيال مشعل خطأ: رئيس الموساد السابق .24
اتوم بخطأ محاولة اغتيال خالـد      اعترف رئيس الموساد السابق النائب داني ي      : الشؤون اإلسرائيلية محرر  

 لم تكن هناك حاجة لتنفيذها، بل       .العملية من األساس لم يكن ليكتب لها النجاح       " وقال إن    .مشعل في عمان  
عـشر  " وجاءت مقابلة ياتوم في نطاق برنامج حـول أهـم            ."كان محظوراً تنفيذها، ومع ذلك تم تنفيذها      

وم إلى أن قرار اغتيال مشعل اتخذ في المجلـس الـوزاري            وأشار يات  . في تاريخ الدولة العبرية    "فضائح
 وقال ياتوم إن    .1997اإلسرائيلي المصغر في أعقاب عملية في سوق محانيه يهودا في نهاية شهر تموز              

 وروى يـاتوم    .نتنياهو استهداف أحد قادة حمـاس المقيمـين فـي األردن          من   بقرار    وصله أمر العملية 
 ولو أنهم أصابوا مشعل بطلقة مـسدس،        ...ل هادئ وليس بصورة مدوية    نصحت منذ البداية بالعمل بشك    "

فإنه في اللحظة التي تفتح فيها ثغرة في جبهة مشعل بين عينيه، يكون واضحاً للجميع أن عملية عدوانية                  
 لم يكن يتوقع رد الفعل المتطرف        أنه  وقال ياتوم  ."وقعت، وأن األمر كان يستدعي رد فعل أردني فورياً        

   .ء من األردنالذي جا
  30/3/2007السفير 

  
   شامالً الى غزةيكون دخولنا البرييجب أن  :شتاينتس .25

قال عضو الكنيست يوفال شتاينتس تعليقا على تصريحات اشكنازي قوله إن جيشه جاهز اآلن لخـوض                
إذا كان قرار الحرب ضد غزة صدر فعال فال داعي ألن يكـون دخولنـا               " غزة،   حرب جديدة في قطاع   

  .، حسب تعبيره"محدوداً، بل يجب أن يكون شامالً، وليصيب قلب البنية التحتية لإلرهابالبري 
  30/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  رفض أولمرت لمبادرة رايس كان يهدف إلى توجيه ضربة لليفني .26

أوضحت مصادر إسرائيلية أن إيهود أولمرت أفشل عمدا زيارة وزيرة الخارجية األمريكيـة، كونـدليزا               
س، وأحبط خطتها السياسية التي أعلنت عنها، لدوافع داخليـة، بهـدف قصقـصة أجنحـة وزيـرة                  راي

الخارجية، تسيبي ليفني وتوجيه ضربة لها ولعالقتها المميزة مع رايس والتنسيق المتواصل بينهمـا دون               
 ." في الظهر  ضربة"العودة إليه، وينظر أولمرت إلى ذلك على أنه محاولة لتحييده وتحييد سلطاته ويعتبره              

وقال محللون في محاولة لتأكيد نية أولمرت قصقصة أجنحة ليفني أن أولمرت قال بأنه علـى اسـتعداد                  
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ليفني هي أقل من ذلك بكثيـر،       -للتفاوض حول المبادرة السعودية بعد تعديل بعض البنود، وخطة رايس         
وتقول مصادر   .للخطة ذاتها ورفضه لمبادرة رايس يأتي كتعبير لرفضه للعالقة بين رايس وليفني وليس            

سياسية أن رايس وليفني كانتا قد توصلتا إلى صيغة اتفاق لدفع مسار سياسي يتجاوز المرحلة األولى من                 
خارطة الطريق ويقضي بالشروع في المفاوضات حول قضايا الحل الدائم، في رؤية تتوسط الحل الـدائم            

  .والدولة المؤقتة
  29/3/2007 48عرب

  
  س إمكانية تأجيل أو منع نشر شهادات أولمرت وبيرتس وحالوتستدر" فينوغراد" .27

أن تتوجه إلى المحكمة العليا بطلب تأجيل أو إلغاء نشر شهادات رئيس الحكومـة              " فينوغراد"تدرس لجنة   
إيهود أولمرت، ووزير األمن عمير بيرتس، ورئيس هيئة األركان السابق دان حالوتس، بـشأن أدائهـم                

 ذلك، توجه مكتب رئيس الحكومة إلى لجنة فينوغراد بطلب أن يقـوم المستـشار               إلى . لبنان خالل حرب 
السياسي شالوم تورجمان والسكرتير العسكري غادي شمنى، بمراجعة كافة الشهادات، باإلضـافة إلـى              

  .الرقابة ووحدة أمن المعلومات في الجيش، من أجل التيقن مع عدم وقوع أي ضرر سياسي أو أمني
  29/3/2007 48عرب

  
  عقوبة رمزية للوزير األسبق حاييم رامون بتهمه الفساد .28

 أفادت مصادر قضائية أن عقوبة رمزية صدرت في حق وزير العدل السابق حاييم :حكمت يوسف
وحكمت محكمة في تل  .رامون الرتكابه عمال منافيا لألخالق، ما يتيح له تولي حقيبة وزارية مجددا

 ساعة عمل للمصلحة العامة وغرامة 120لوزراء أيهود اولمرت بأبيب على رامون القريب من رئيس ا
، ما يتيح له "شائنة"وقرر القضاة أال يعتبروا جنحة رامون  .) دوالر3300( ألف شيكل 15قيمتها 

ممارسة " شائنة"االستمرار نائبا والعودة إلى الوزارة ألنه ال يحق للوزراء والنواب المحكومين بعقوبة 
 .مهماتهم

  29/3/2007ما وكالة س
  

  35 - طائرة اف 100اسرائيل ستشتري  .29
اعلن مديرو شركة لوكهيد مارتين االميركيـة لتـصنيع الطـائرات ان            :  كامل ابراهيم  -القدس المحتلة   

 وافـادت صـحيفة     0 35اسرائيل اعربت عن رغبتها في شراء مئة طائرة حربية حديثة من طراز اف              
الى اسرائيل لعقد سلسلة من اللقاءات مع قائد سالح الجـو           معاريف امس ان رؤساء هذه الشركة وصلوا        

الميجر جنرال اليعيزر شكيدي وقادة كبار اخرين من الجيش االسرائيلي بغية دفع هذه الصفقة الى االمام                
 هي االحدث من نوعها وانها ستشكل الطائرة الحربية         35 ويشار الى ان الطائرة الحربية من طراز اف          .

وافيد انه اذا تم انجاز هذه الصفقة فسيتلقى سالح الجـو            . الجو االميركي في المستقبل    الرئيسية في سالح  
 وحسب مدراء لوك هايد مارتن فان سعر كل طـائرة           2014االسرائيلي اول طائرة من هذا الطراز عام        

  . ويضاف الى هذه الكلفة االجهزة من انتاج اسرائيلي. مليون دوالر47نحو 
  30/3/2007الرأي األردنية 

  
   كوليك مخبر لالستخبارات البريطانية"العقرب" .30

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أمس، اعتمادا على أرشـيف االسـتخبارات           :  أسعد تلحمي  –الناصرة  
البريطانية، ان رئيس بلدية القدس السابق تيدي كوليك كان فـي أربعينـات القـرن الماضـي مخبـراً                   
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 ونقل معلومات مهمة    "العقرب"بريطاني في فلسطين وعرف بـ      لالستخبارات البريطانية إبان االنتداب ال    
ليحي ضد االنتداب والفلسطينيين، ما أدى إلى إحباط عمليات          "و" ايتسل"عن نشاط العصابات الصهيونية     

إرهابية كثيرة ومصادرة كميات كبيرة من أسلحتهم، كما أدى إلى اعتقال العشرات من أفراد العـصابتين                
الصحيفة ان كوليك حاول من دون أن يحقق نجاحاً مساعدة البريطانيين في اعتقـال              وتابعت   .ومحاكمتهم

ولفتت يديعوت أحرونوت إلى ان كوليك كان في موازاة تجسسه على            . مناحيم بيغين  "ايتسل"قائد عصابة   
  . في الوكالة اليهودية في فلسطين"وحدة المهمات الخاصة"التنظيمين المذكورين، رئيس 

  30/3/2007الحياة 
  

 1701وثيقة إسرائيلية تنفي عالقة العدوان البري بتعديل الـ  .31
كشفت وثيقة قُدمت للجنة التحقيق الحكومية فينوغراد، عن عدم صحة ادعاء كل من رئيس : محمد بدير

الحكومة أولمرت ووزير الدفاع بيرتس أن العملية البرية التي شنّها الجيش في األيام الثالثة األخيرة من 
وقدم ضابط رفيع المستوى الى لجنة  . لمصلحة إسرائيل1701ان على لبنان قد غيرت القرار العدو

فينوغراد وثيقة قالت هآرتس إن محررها إيلي هيرتس سأل دبلوماسياً أميركياً رفيع المستوى وضليعاً في 
في القرار نتيجة  عما إذا كان قد حصل أي تغيير 1701االتصاالت السياسية التي أدت الى بلورة القرار 

 ويكتب هيرتس أن . الذي ولَّدته العملية البرية للجيش االسرائيلي في اليومين األخيرين للعدوان"الضغط"
وأوضحت الصحيفة أن هيرتس هو عضو  .)Nonsense ("هراء": جواب الدبلوماسي كان سريعاً وحاداً

 التي ترصد التقارير "كامرا" منظمة في لجنة رؤساء المنظمات اليهودية في الواليات المتحدة، ورئيس
ويؤكد هيرتس أنه لم يعثر على أي  ."إيباك"المتعلقة بالشرق األوسط في اإلعالم األميركي، وعضو لـ

سطر في الصيغة النهائية لم يكن وارداً في صيغة المسودة األولى، بل إنه يشير إلى حصول تراجع لغير 
رجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني، التي بررت استمرار القتال، وانتقد هيرتس وزيرة الخا .مصلحة إسرائيل

، في إدخال بند حظر )1701أي قبل التصويت على القرار (اسرائيل نجحت في الساعات األخيرة "بأن 
لقد أحصيت في أقوالها كلمة حظر السالح عشر مرات، لكن اذهب "وأضاف  ."نقل السالح إلى حزب اهللا
 ." مرة واحدة في صيغة القرار الدوليوحاول أن تعثر عليها ولو

  30/3/2007األخبار اللبنانية 
  

   جندي إسرائيلي يبيع أسلحة للفلسطينيين .32
كشفت مصادر إسرائيلية أن جنديا إسرائيليا يعمل ميكانيكيا في الجيش اإلسرائيلي اعتقل بسبب تورطه 

بيعها لسماسرة كانوا يبيعونها في سرقة أسلحة وذخائر من مستودعات تابعة للجيش في شمال إسرائيل و
 وقال الجيش اإلسرائيلي إن الجندي أركان بشير من قرية إيلوت قرب .فيما بعد في الضفة الغربية

إن ثالثة أشخاص " يديعوت أحرونوت" وقالت .الناصرة، كان يقوم بهذا العمل على مدى عدة سنوات
 واعترف عدة جنود بأنهم باعوا أسلحة .آخرين تم توقيفهم في هذه القضية، ومن بينهم شقيق أركان

 وكشفت التحقيقات أن تاجر أسلحة من قرية أركان، .ألركان بشير، فيما قال آخرون إنهم رفضوا طلبه
  .كان يزوده بطلبيات ألسلحة معينة ويبيعها لزبائن في الضفة الغربية، وخاصة في مدينة طولكرم

  30/3/2007الوطن السعودية 
  

  د بإبادة العرب كأمر الهي وتوراتيجندي إسرائيلي يتعه .33
الصادرة امس مقاطع من رسالة وجهها جندي إسرائيلي دخل الخدمة العسكرية " يديعوت احرنوت"نشرت 

هذا األسبوع يتعهد فيها لمكتب التجنيد بإبادة العرب والفلسطينيين كأمر الهي أثناء خدمته خاصة إذا حدث 
   .إخالء إلحدى المستوطنات في الضفة
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  .الت الصحيفة انه ورغم التهديد إال أن مكتب التجنيد الحق المذكور بالخدمةوق

 30/3/2007الحياة الجديدة 
  

  رايس جلبت الخراب للمنطقة: كاتب إسرائيلي .34
، كتب غاي بخور في صحيفة يديعوت إن رايس وصلت المنطقـة مـرة              "انظروا من تتكلم  "تحت عنوان   
من الذي سيدافع عن الخراب     " وتساءل   ."اطة بأنقاض إنجازاتها  إسرائيل والعرب، مح   تِعظ"أخرى، وهي   

، وأضاف إن رايس بشّرت بالديمقراطية في الشرق األوسـط، وفـي            "الذي جلبته على الشرق األوسط؟    
الحقيقة إن العراق والسلطة الفلسطينية غرقا في بحر الديمقراطية، مشيراً إلـى تنـامي قـوة الحركـات            

حسب قوله رفضت توسالت الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعدم           رايس التي  وانتقد الكاتب  .اإلسالمية
إشراك حماس في االنتخابات وأنها هي التي اضطرت الرئيس المصري حسني مبـارك إلـى إشـراك                 

 لقد جاءت إلى منطقتنا     .في الحالتين كانت النتيجة كارثة    " وقال بخور    . في االنتخابات  "االخوان المسلمين "
  ."و تجربة، وهي اآلن تِعظ الجميعبال أي ِعلم أ

  30/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  وجودي اثار ضجة لكنني شعرت أنني موضع ترحيب:  الرياضفي قمة مراسلة يديعوت .35
ركزت مراسلة يديعوت أحرونوت إلى القمة العربية في الرياض أورلي أزوالي في تقريرها إلى 

ال يمكن التغاضي عن قوة السعودية، ": األوسط، فتقولصحيفتها على ريادة الدور السعودي في الشرق 
 إن إظهار القوة السعودية ذروة عملية ...التي أخذت تصبح بالتدريج عامل تأثير رائدا في الشرق األوسط

إن عملية المصالحة بين إسرائيل والعالم العربي التي ":  وتضيف أزوالي.تطورت في المدة األخيرة
وتنقل أزوالي عن مصادر ديبلوماسية في  انة وسيط يريد الجميع إعالء شأنه،تقودها تمنح السعودية مك

 فالواليات المتحدة، التي أدركت أنها تفقد قوتها ،إن العملية المقبلة تُنسج من وراء ستار": المؤتمر قولها
 .تدالًبسبب ميلها األحادي الى إسرائيل، قررت أن تقترب من السعودية لكي تصوغ هذه حلفاً عربياً مع

لكن كما هو األمر في واشنطن تماماً ال توجد في الرياض أيضاً وجبات بالمجان، فلكي يدخل السعوديون 
هذه العملية وعدهم األميركيون بالضغط على إسرائيل التخاذ قرارات صعبة وللتوصل إلى مصالحة 

لى مظلة عربية ما من أجل  هكذا ستحصل الواليات المتحدة ع.تُمكّن الفلسطينيين من إقامة دولة مستقلة
نضال ديبلوماسي أو عسكري إليران، أما السعودية فستستطيع أن تفخر في العالم العربي بأنها نجحت 

  ."في جعل إسرائيل تُهادن
أن ذلك أثار كثيراً من عدم االرتياح "وعن وجود صحافية إسرائيلية في القمة العربية تشير أزوالي إلى 

قد نكون نحن أيضاً في يوم ما وأنت ضيفتنا، : حدثت اليهم في المؤتمر قالوا ليالسعوديون الذين ت"ولكن 
  ."ضيوفك في دولتك

 30/3/2007الراي العام الكويتية 
  

     يحيون ذكرى يوم األرض48فلسطينيو  .36
 اليوم ون يحيي48يفلسطينيأن  :يافا مراسلها من  رامي منصورعن 30/3/2007 الدستور نشرت

لثالثين ليوم األرض، كمناسبة وطنية، ترفع خاللها هذه الجماهير وحدوياً أبرز وأهم الذكرى الحادية وا
قضاياها ومطالبها ومواقفها، الحقوقية المدنية والسياسية القومية، ولتشحن مسيرتها في مواجهة التحديات 

ظَّم مسيرتان وبناء لقرارات لجنة المتابعة العليا ستن .التي تواجه بقاءها وتطورها على ارض وطنها
  .في مدينة الطيبةوأخرى في مدينة سخنين، واحدة مركزيتان 
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عـددا  نظم  التجمع الوطني الديمقراطي    أن  :  من القدس المحتلة   30/3/2007 الخليج اإلماراتية    وأضافت
 لذكرىلهذه امن الفعاليات في مدن دبورية وأم الفحم وباقة الغربية وجامعتي تل أبيب وحيفا إحياء.  

لجنة المتابعة تبنت نشاطات أخرى منها تنظيم معـسكر  أن : الناصرة من 30/3/2007 الحيـاة   وأوردت
التواصل الثاني في منطقة النقب غداً، كما تقرر تخصيص ساعتين دراسيتين فـي المـدارس العربيـة                  

ـ     ستة من الشباب الفلسطينيين   التي استشهد فيها     ،للتعريف بهذه المناسبة   تالل  احتجاجا على مصادرة االح
توزيـع مـواد إرشـادية وتثقيفيـة ذات         إضافة إلى    ودالالتها التاريخية والقيمية،     لألراضي الفلسطينية، 

وفي غضون ذلك، اعتبر جمال زحالقة ان النـشر المتـواتر أخيـرا فـي الـصحف                  .مضامين وطنية 
هم مـع ايـران     اإلسرائيلية عن تقارير استخباراتية تفيد بازدياد التطرف لدى العرب في الداخل وتمـاهي            

وحزب اهللا، ما هو اال مقدمة لقرار اتخذه جهاز شاباك بمحاربة القوى الوطنية في الداخل وعلى رأسـها                  
  .التجمع الوطني الديموقراطي

يـوم األرض شـكل     إلى أن   : الناصـرةمن   30/3/2007 الغد األردنية     مراسل برهوم جرايسي وأشار  
، فقد جاء اإلضراب بعد أربعة اشهر من خلـع          48ييحلقة مركزية في فترة نهوض سياسي لدى فلسطين       

 دفعا قويا للقـوى      التي جرت  أتباع سلطة اإلحتالل من رئاسة وإدارة بلدية الناصرة، وأعطت االنتخابات         
الوطنية، انعكست في قرار إعالن اإلضراب، الذي حاولت السلطات منعه مستخدمة أعوانها فـي تلـك                

 قانوناً لنهب األرض الفلسطينية، كان      41سرائيل استخدمت أكثر من     إ ويشار على هذا الصعيد أن       .الفترة
كما ابتدع اإلحتالل قانون الحاضر غائب، وهو موجه ضد فلسطينيين بقوا            .أبرزها قانون أمالك الغائبين   

 ومـن الجـدير     .في وطنهم ولكنهم لم يتواجدوا لحظة تسجيل السكان في مناطقهم، ليفقدوا جميع أمالكهم            
تقـع  منها  % 2،5من األراضي التي هي بملكية خاصة،       % 3،5  فقط يملكوناليوم  فلسطينيين  الذكره أن   

وفـي هـذه     .يهودية تقع في مناطق نفوذ مجالس    % 1ضمن مناطق نفوذ مجالس بلدية وقروية عربية، و       
ا، في منطقة النقب جنوب   وهما  ،  48السياسة اإلسرائيلية تجاه مركزين هامين لفلسطينيي       هذه  المرحلة تشتد   

  .وفي المدن الفلسطينية التاريخية على ساحل البحر األبيض المتوسط
  

  إسرائيل تنتهج أساليب جديدة في عمليات الحفر أسفل المسجد األقصى .37
عن قيام المؤسسة اإلسرائيلية باستعمال أدوات      ،  48 الحركة اإلسالمية في فلسطين      تكشف: القدس المحتلة 

 حيث شـرعت فـي اسـتعمال        . تجريها في طريق باب المغاربة     جديدة خالل أعمال الحفر والهدم التي     
حفارات تعمل بواسطة الضغط الهوائي، يسمع صوتها من مسافات بعيدة، وفي جميع جنبـات المـسجد                

  .األقصى
  29/3/2007 قدس برس

  
 حفل راقص قرب األقصى برعاية إسرائيلية تكشف عن مؤسسة األقصى  .38

 مؤسسة األقصى إلعمار المقدسـات كـشفت     أن: ا.ب.دال عن    نق 30/3/2007 الخليج اإلماراتية    نشرت
 عن قيام السفارة اإلسرائيلية في نيجيريا بتنظيم حفل راقص في المنطقة المالصقة للجدار الجنوبي               ،أمس

حفل، عنـد المنطقـة التـي       الوأوضحت ان نحو ألفي شخص من نيجيريا شاركوا في           .للمسجد األقصى 
 وقـد ذكـرت     .ترويج لها كأنها المدخل األساسي للهيكل الثاني المزعـوم        تحاول المؤسسة اإلسرائيلية ال   

  . وتوثيقه الحفلتم تصويرالمؤسسة أنه 
 مؤسسة  نأ: رام اهللا  والوكاالت    مراسلتها من    تغريد سعادة  عن   30/3/2007 االتحاد االماراتية    وأضافت

تم خالله تقديم شـهادة تقـدير        الحفل شهد ترديد شعارات تنادي بتهويد القدس، و        االقصى أشارت إلى أن   
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المؤسسة اإلسرائيلية تواصل مـساعيها الحثيثـة لتـضليل          ولفتت إلى أن     .للسفير اإلسرائيلي في نيجيريا   
  .الرأي العام وبالذات المسيحيين منهم حول القدس واألقصى

  
  قريع يدعو الى تأسيس مجلس فلسطيني لمجابهة مخططات تهويد القدس .39

 دعا احمد قريع إلى تأسيس المجلس الفلسطيني لتنمية وتطـوير القـدس             :براهيم كامل ا  -القدس المحتلة   
تتمكن من استجماع قواها الحية، وإعادة اإلعتبـار لحـضورها          ، ل كإطار خاص بدعم صمود هذه المدينة     

المؤسسي، بعد كل ما تعرض له الحضور الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية من مصادرات وإغالقـات              
واعرب عن امله في ان يساهم هذا المجلس، في تعزيز نداء القدس             .ات الخمس الماضية  على مدار السنو  

وصوتها الموحد، لدى مخاطبة المؤسسات والجهات العربية والدولية القادرة على دعم صـمود المدينـة               
  .وتطويرها، وتأكيد مركزيتها

  30/3/2007الرأي األردنية 
  

  هدم طريق باب المغاربة مدينة القدس احتجاجاً على في اضراب عام  .40
 رغـم محـاوالت الـشرطة       ،عم االضراب العام والتجاري صباح امس مدينة القدس لمدة ثالثة ساعات          

 بأساليب الترويع والترهيب، فيما تواصلت فعاليات االعتصام فـي حـي            هوالمخابرات االسرائيلية إفشال  
ريق باب المغاربـة، ونـصرة لقـضية        وادي الجوز احتجاجاً على استمرار المؤسسة االسرائيلية هدم ط        

  .المسجد األقصى المبارك ومدينة القدس الشريف
  30/3/2007صوت الحق والحرية 

  
  مؤتمر القدس العالمي يدعو العرب لفك الحصار عن الفلسطينيين .41

القـادة العـرب إلـى فـك         في الجزائر،     دعا المؤتمر الخامس لمؤسسة القدس العالمية أمس       :أي.بي.يو
 واستنكر تجريف إسـرائيل     .فروض على الفلسطينيين وحماية القدس من مخططات إسرائيل       الحصار الم 

لباب المغاربة والحفريات التي تقوم بها تحت المسجد األقصى، معتبراً أن ذلك يدخل ضـمن مـشروع                 
ن  بالمقاومة اإلسالمية فـي لبنـا       في بيانه الختامي   وأشاد .متكامل لالستيالء عليه وبناء هيكلهم المزعوم     

 ودعا البرلمانات العربية واإلسالمية إلى تشكيل لجنة للقدس وفلسطين للقيام بما يتناسـب مـع                .والعراق
  .حجم المخاطر المحيطة بهما

  30/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  الختطاف وقتل مستوطنبالتخطيط ين مقدسي تتهمأجهزة األمن اإلسرائيلية  .42
ت فلسطينيين من سكان القدس قبل ثالثة أسابيع وتدعي أنهمـا           كشفت أجهزة األمن اإلسرائيلية أنها اعتقل     

كانا يخططان لخطف وقتل مستوطن يهودي والحصول على بطاقة هويته وإخفاء جثته لمقايضتها بأسرى              
لديهما ماض جنائي، وتم تجنيدهما من قبل مواطن         وأضافت أن الشابين     .فلسطينيين من الجهاد اإلسالمي   

  . واحد منهما مبلغ ألفي دوالر مقابل تنفيذ العملية عرض على كل، وقدمن غزة
  29/3/2007 48عرب

  
  ونجله درعين بشريتين فلسطينيا يستخدم  االسرائيلياالحتالل .43

 ،أفاد مواطنون فلسطينيون أن الجيش اإلسرائيلي استخدم في مخيم بالطة شرق نابلس أمس: نابلس
  .نزل مجاور العتقال احد أبنائهممواطنا فلسطينيا ونجله درعين بشريتين أثناء دهم م

  30/3/2007الخليج اإلماراتية 
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   فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية15اعتقال  .44
 فلسطينيا بعد توغالت احتاللية متواصلة داخل أحياء        15اعتقلت قوات االحتالل أكثر من      : رامي دعيبس 

 متصل فقد واصلت قوات االحتالل تعـسفها فـي          وفي سياق  .المدن والبلدات المختلفة في الضفة الغربية     
محافظة الخليل وواصلت تنكيلها بحق المواطنين وخاصة في البلدة القديمة وعـدد مـن البلـدات فـي                  

 بعد أن احتجـزت     ،المحافظة حيث شنت حملة تفتيش واسعة النطاق، اعتقلت خاللها عددا من المواطنين           
  .عة النطاق داخل منازلهمالسكان لساعات طويلة وقامت بحملة تفتيش واس

  29/3/2007 48عرب
  

  جراء اطالق االحتالل النار عليه متأثرا بجراحه فلسطينياستشهاد  .45
 مـن حـي أم   فلسطيني،أعلنت مصادر طبية وصحفية في مدينة القدس عن استشهاد فتى         : رامي دعيبس 

 أثناء تواجده بـالقرب مـن        الماضي  متأثرا بجراح كان قد أصيب بها األربعاء       ،الشرايط في مدينة البيرة   
  .حيث تعرض هو وعدد من الفتية لوابل كثيف من نيران أسلحة جيش االحتالل، جدار الفصل العنصري

  29/3/2007 48عرب
  

   يتظاهرون أمام سجن شطة48 من فلسطينييأهالي األسرى .46
في مظـاهرة     الفلسطيني،  الداخل أسرىشارك العشرات من أمهات وزوجات وآباء وأبناء        : حامد اغباريه 

 مطالبين بإطالق سراح أسراهم وأخذهم باالعتبار في أية مفاوضات حـول            االسرائيلي،أمام سجن شطة    
الجميـع مطالـب    ، حيث أشار إلى أن       وقد شارك في المظاهرة الشيخ رائد صالح       .عملية تبادل األسرى  

 ودعا  .سابيع القريبة اليوم بالتواصل مع قضية األسرى من خالل مظاهرات مستمرة ستشهدها األيام واأل           
 أن يتخذ موقفا شـجاعا      ،المفاوض الفلسطيني الذي يتفاوض على تبادل األسرى وكذلك المفاوض اللبناني         

  .ويهتم بأسرى الداخل
  30/3/2007صوت الحق والحرية 

  
  اعتصام أمام الصليب األحمر للمطالبة باإلفراج عن أسير من قباطية .47

 ،تضامن مع األسير ياسر نزال اعتصاما قبالة الـصليب األحمـر          نظمت اللجنة الشعبية لل   : رامي دعيبس 
بمشاركة العديد من الشخصيات الوطنية والقوى الوطنية واإلسالمية وذوي األسـير وأهـالي األسـرى               

وألقيت العديد من    .للمطالبة باإلفراج عنه وعن كافة األسرى في سجون االحتالل وإغالق ملف السجون           
 . األولى على راس اولويات العمل الفلـسطيني       ة االسرى هي   على اعتبار قضي   ، حيث تم التأكيد   الكلمات

 إلى عدم التعاطي مـع أي مبـادرة         ، اللجنة الوطنية إلطالق سراح األسرى     المتحدث باسم دعا  في حين   
وكانت  . كافة هم إال بإغالق ملف األسرى كامال وإطالق سراح       االسير،بإطالق سراح الجندي اإلسرائيلي     

 وأهـالي بلـدة     تهشعبية للتضامن مع األسير نزال قد سلمت مذكرة إلى الصليب األحمر من عائل            اللجنة ال 
محملين المسؤولية القانونية واألخالقية إلسرائيل عن ما قد        ،   يعاني من عدة أمراض    هقباطية أكدت فيها أن   

  .يتعرض له
  29/3/2007 48عرب

  
   ية الحريري  في مخيمات لبنان يلتقي بهاللجان الفلسطينيةوفد من  .48
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 جـرى عـرض      بهية الحريري، حيث    وفد من اللجان الشعبية الفلسطينية في منظمة التحرير        زار: صيدا
 .ألوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان وال سيما في منطقة صيدا من الناحيتين االجتماعية والخدماتيـة              

ـ          دعاو ين الـى رفـع الغـبن االجتمـاعي      امين سر اللجنة الشعبية لمخيم عين الحلوة اثر اللقـاء المعني
 كما طالب بالضغط على وكالـة  . عبر سن قوانين خاصة بذلكالمخيمات الفلسطينية واالقتصادي الالحق ب  

 خاصة في ظـل الحـديث عـن          عين الحلوة جنوبي لبنان،    األونروا للبدء بأعمال البنى التحتية في مخيم      
   .وصول أموال من الدول المانحة بهذا الشأن

  30/3/2007المستقبل 
  

  الفلسطينيون يشككون بتسهيالت االحتالل بمناسبة عيد الفصح .49
 للقيـام بزيـارة القـدس        الفصح،  في مثل أعياد    الفلسطينية أبناء الطوائف المسيحية  يتطلع  : رامي دعيبس 

 ولكن في كل عيد تفرض قوات       .والصالة في كنيسة القيامة حيث المعتقدات الدينية كلها بأهمية هذا العيد          
حتالل قيودها على أبناء الطوائف المسيحية بحيث تنغص عليهم حياتهم بعكس ما تدعيه مـن إدخالهـا        اال

  .التسهيالت بمناسبة األعياد
 29/3/2007 48عرب

  
  داخل حماس كتاب جديد يتحدث عن العالقات  .50

 يحاول زكي شهاب الكاتب والصحفي من أصل فلسطيني في هذا الكتاب، اإلجابة عن عدد من األسـئلة                
حول حماس، من قبيل ما هي طبيعتها، ومن هم أعضاؤها، وكيف تنشط، وكيف استطاعت الفـوز فـي                  

 بتـشجيع ضـمني مـن       الحركـة  ويوضح كيف تطورت     . الخ ...االنتخابات التي أوصلتها إلى السلطة    
اإلسرائيليين بهدف إضعاف فتح، كما يكشف مدى اختراقها من قبل أجهزة االسـتخبارات اإلسـرائيلية،               

  . على أعلى المستوياتحتى
  30/3/2007االتحاد االماراتية 

  
  2008الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في يوروفيجن  .51

 اعلنت هيئة اذاعة وتلفزيون فلسطين عن بدء التحـضيرات للمـشاركة فـي              :علي صوافطة  - رام اهللا 
م من مؤسـسة سـوبر      التي بدات قبل عام بدع    أن الجهود   هيئة  الوقال رئيس    .مهرجان االغنية االوروبية  

 تمخضت عن وضع فلسطين مجددا على الخارطة الدوليـة علـى            ،فليكس الدنمركية ومؤسسة صابرين   
 الفاعلة سيكون لها الكثير من الدالالت التي تهـم          ةمشاركهذه ال وأضاف ان    .المستوى الثقافي والموسيقي  

اوة مع باقي الـدول المعتـرف        رغم انها لم تعلن كدولة معترف بها يتعامل معها على قدم ومس            ،فلسطين
  .بها

  29/3/2007رويترز 
  

  عبداهللا الثاني يدعو إسرائيل إلى التعامل بجدية مع المبادرة .52
 في كلمته التي وزعت خالل الجلسة الختامية ،دعا العاهل األردني عبداهللا الثاني :عبداهللا فالح - الرياض

احترام والتزام مع المبادرة العربية للسالم مشيدا  إسرائيل إلى التعامل بإيجابية وجدية و،للقمة العربية
 ودعا عبداهللا الثاني الواليات المتحدة الدولة الراعية لعملية .بالدور األمريكي لتحريك عملية السالم

السالم، لإليفاء بما التزم به الرئيس جورج بوش إزاء إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتواصلة 
  .ش إلى جانب إسرائيلجغرافيا، وتعي

 30/3/2007الوطن السعودية 
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  نواب العمل االسالمي يستنكرون زيارة السفير االسرائيلي لمجلس األمة .53
استنكرت كتلة نواب حزب جبهة العمل االسالمي ما وصفته باالختراق الصهيوني لمجلس األمة  :عمان

 مجلس األمة، يوم االثنين الماضي، التقى والذي تمثل في قيام السفير االسرائيلي في عمان بزيارة إلى
 .خاللها بوزير السياحة األسبق العين عقل بلتاجي

  30/3/2007الدستور 
  

  إسالميو األردن يطالبون بقانون انتخابي مختلط .54
 ،  عبر ذراعها النيابية،في خطوة تهدف إلى إحراج الحكومة األردنية، شرعت الحركة اإلسالمية: عمان

الفردي والقائمة (على مذكرة تقترح قانون انتخاب جديد يتضمن نظاماً انتخابياً مختلطاً في توقيع النواب 
 ورأت المذكرة ، وهو قانون مؤقت، وعرضت المذكرة مالحظات نقدية للقانون االنتخابي الحالي.)النسبية

نه ال تجوز أنه يخالف الدستور الذي أوجب تنظيم عملية االنتخاب بموجب قانون وليس نظام، فضال عن أ
  .تجزئة حق الناخب في التصويت باختيار مرشح واحد للدوائر االنتخابية

  30/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  دوالرا من كل عامل مصري عند دخوله المركز الحدودي250:األردن .55
 مذكرة تفاهم مع وزارة القوى العاملة والهجرة ، امس،وقعت وزارة العمل: ليلى الكركي -عمان

 التي يبدأ سريانها ،وتهدف المذكرة . تهدف الى تنظم دخول العمال المصريين للعمل في المملكةالمصرية
 الى تنظيم دخول العمال المصريين للعمل في األردن من حيث األعداد ،خالل شهرين من تاريخ التوقيع

كومية والفحص المطلوبة والقطاعات التي سيعملون بها بالشروط التي يحددها األردن كشهادة عدم المح
ونصت المذكرة على قيام الجانب األردني بتزويد الجانب  . الطبي والشهادة المهنية بالتخصص المطلوب

المصري بأسماء العمال الذين يتم اختيارهم من قبل أصحاب العمل بعد دفع رسوم تصاريح العمل وبنسخ 
 األردني على ان يبدأ سريان تصريح من عقود عملهم الستكمال توقيعها من العمال وإعادتها إلى الجانب

ووفقا لمذكرة التفاهم يستوفي  .العمل من تاريخ دخول العامل إلى المملكة المثبت على جواز سفره
 دوالرا أمريكيا أو ما يعادلها 250الجانب األردني من كل عامل عند دخوله المركز الحدودي مبلغ 

جراءات استصدار تصريح العمل لدى صاحب العمل الذي بالدينار األردني كتأمين يعاد له بعد استكمال إ
استقدمه للعمل لديه على ان يلتزم كالهما بإنهاء هذه اإلجراءات خالل مدة شهر من تاريخ دخول العامل 

 .المملكة
  30/3/2007الدستور 

  
  لبنان إحدى أولوياتي:  كي مونبان .56

احدى اولوياته وخصوصا في ما يتعلق بتنفيذ أكد االمين العام لالمم المتحدة بان كي  مون ان لبنان هو 
، واعرب عن تقديره للحكومة اللبنانية اللتزامها المستمر تنفيذ هذا القرار وتعاونها مع قوة 1701القرار 

 واكد بان في بيان تاله على الصحافيين ان االمم المتحدة ستظل ملتزمة تماما .حفظ السالم ودعمها لها
وامل ان تستمر الوساطات اللبنانية  .يادته واستقالله واستقراره وامنهمساعدة لبنان على تدعيم س

والعربية، لحل االزمة في لبنان موضحا ان الجميع سيخسرون في حال التصعيد، والحوار والتسويات 
 ويشار الى ان مديرية التوجيه في الجيش نظمت، أمس، جولة .هي الطريق الوحيد للوحدة الوطنية
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السورية في البقاع الشمالي اكد  - سائل االعالم على جزء من الحدود اللبنانيةلمراسلي الصحف وو
خاللها مدير العمليات العميد الركن فرنسوا الحاج ان ال تهريب لألسلحة وال عمليات تهريب مع التدابير 

صول بان  وبدت هذه الجولة بمثابة رسالة الى كل العالم قبيل و.التي ينفذها الجيش وان المعابر ممسوكة
  .كي مون الى لبنان

  30/3/2007النهار 
  

  اليوماللبنانيين  يحمل سلة ملفات إلى المسؤولين  كي مونبان .57
تكتسب زيارة االمين العام الجديد لالمم المتحدة بان كي مون للبنان اهمية خاصة،  :كتب خليل فليحان

حددة لمكونات المجتمع السياسي، النه راغب في االستماع مباشرة من المسؤولين الحكوميين عن ملفات م
من شخصيات وزعماء او ممثلي احزاب مؤثرين في القرار اللبناني، مستنيرا في طرح اسئلته عليهم 

 ومن أبرز الملفات، المحكمة ذات . والذي يتمسك بتنفيذ جميع بنوده من دون استثناء1701بالقرار 
الم في الشرق االوسط، االستطالع الميداني ، موقف لبنان من عملية الس1701الطابع الدولي، القرار

  .المباشر لسير عمليات اليونيفيل
  30/3/2007النهار 

  
  بان كي مون طلب لقاءنا وسنستمع ونطرح وجهة نظرنا: فنيش .58

كشف وزير الطاقة المستقيل محمد فنيش أن االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون طلب اللقاء معه 
نحن ننتظر ما يحمله إلينا، ومن جهتنا نحمل :"   وقال فنيش.فق على هذا اللقاءكممثل لحزب اهللا الذي وا

مواضيع الخروقات االسرائيلية اليومية لالجواء اللبنانية واستمرار احتالل اسرائيل ألرضنا والتزامنا 
ية فسنبلغ اليه اذا ولجنا المواضيع السياسية الداخل:" وقال ."القرارات الدولية في مقابل عدم التزام اسرائيل

   ."وجهة نظرنا كحزب والتي هي بالطبع وجهة نظر المعارضة اللبنانية ككل التي سأتحدث باسمها
  30/3/2007السفير 

  
   الرياضقمةبنان خرج واحدا من ل: مصدر مرافق للحود .59

ء عاد رئيس الجمهورية اميل لحود من القمة العربية في الرياض مرتاحا الى ما تحقق، سوا: هدى شديد
من خالل القرارات او من خالل الموقف الذي أطلقه في المداخلة خالل الجلسة المغلقة للقمة، التي أكد 
فيها رفض التنازل عن اي فاصلة في بنود المبادرة العربية، واعطى موضوع حق العودة للشعب 

سرائيلية في دول  كما ابرز الموقف الواجب اعتماده من االطماع اال.الفلسطيني وعدم توطينه االولوية
مصدر في الوفد المرافق للرئيس لحود عكس وجهة نظره الذي اعتبر ان لبنان خرج واحدا من  .المنطقة

القمة، بفضل التعديالت التي ادخلت على الورقة اللبنانية، في حين كان يراد له من خالل الصيغة 
  .المقترحة ان يبدو مشرذماً ومنقسماً على نفسه

  30/3/2007النهار 
  

  أفكار جديدة ستُبحث وكلها بروحية مبادرة موسى: متري .60
قال وزير الخارجية بالوكالة طارق متري، من الرياض، ان هناك رغبة لدى االشقاء السعوديين واالمين 

 وشدد على .العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في معاودة المساعي العربية في لبنان، وهي جادة
ل المنطلق، لكن هناك افكار جديدة قيد البحث بين الجميع وتمليها التطورات ان مبادرة موسى ال تزا

 اما .اللبنانية وتقدم الزمن، مشيراً الى ان موسى مستعد للعودة الى لبنان، لكنه لم يحدد موعدا للعودة بعد
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ضف شيئا في شأن القضايا االخرى، بما فيها القضية اللبنانية، فالقمة اخذت مواقفها المعروفة، ولم ت
  ."جديدا الى ما قيل في مجلس الجامعة العربية واالجتماعات السابقة لهذه القمة

  30/3/2007النهار 
  

   وقانون االنتخاب في دائرة االهتمام..جعجع وحرب في بكركي .61
زار رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع البطريرك الماروني : غراسيا بيطار-بكركي

 وتناول اللقاء رسالة الرئيس نبيه بري الى البطريرك حيث عرض جعجع . اهللا بطرس صفيرمار نصر
لوجهة نظره من أنه يستغرب طرح مسألة قانون االنتخاب بشكل مفاجئ في واجهة االستحقاقات في حين 

، إال نيته السير بما توافق عليه بكركيجعجع  وإذ أكد .أن األجدر هو التركيز على االستحقاق الرئاسي
أنه لم يبد حماسة تجاه ما تدعو إليه الكنيسة حيال القضاء دائرة انتخابية كونه عرض على البطريرك فتح 

أن  " أما البطريرك، فكرر موقفه من.مساحة نقاش الحتماالت أخرى كالدائرة الفردية على سبيل المثال
للبنانيين ومنهم المسيحيون الذين كل ما يهمنا هو السير بقانون انتخاب عادل يمنع تهميش أي فئة من ا

 ."همشوا على مدى سنوات طوال، ولذلك نحن نرى أنه كلما صغرت الدوائر كان التمثيل أكثر عدالً
وكان البطريرك استهل لقاءاته باستقبال النائب بطرس حرب الذي اعتبر أنه على كل الفرقاء ان يتنازلوا 

هة السياسية، واعتقد انه على جميع المسؤولين السياسيين او يغيروا أسلوب عملهم في هذه الحدة للمواج
خصوصاً التعامل مع الظروف الحالية بروح المسؤولية المطلوبة وان يخففوا من عملية المواجهة 

   .السياسية التي ترتدي في بعض أوجهها الوجه العصبي غير المفيد والمضر بلبنان
  30/3/2007السفير 

 
  ها اعتصام الثالثاءعريضة لنواب االكثرية يلي .62

السعودي الذي بدأ على هامش القمة العربية  - رغم أن الجميع في بيروت يتابع نتائج الحوار السوري
في الرياض، تتجه األنظار، اليوم، الى محادثات األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، واحتمال 

عتصام نيابي كبير يهدف الى دفع األمم  آذار الذي كان يعد ال14حصول تصعيد سياسي من جانب فريق 
المتحدة الى األخذ بما أقرته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بشأن المحكمة الدولية، ونقل الملف مباشرة 

 آذار قرر 14وعلم أن فريق  .الى مجلس األمن بدل انتظار إقراره رسمياً في المؤسسات الدستورية
سبعين نائباً، وتتضمن شكوى من تعطيل المجلس النيابي من قبل التوقيع على عريضة نيابية تجمع أسماء 

 وفي موضوع المحكمة، ذكر مرجع سياسي، أن الرئيس .قوى لبنانية تعمل تحت ضغط الجانب السوري
السنيورة اعترف بأنه لم يرسل مشروع المحكمة الى مجلس النواب إثر المؤتمر الصحافي األخير 

ن وعداً قطعه لموسى من أجل تسهيل وساطته بين األكثرية  وقال إن السبب كا.للرئيس بري
 وقد وقَّت هذا الموقف مع اإلعالن عن زيارة األمين .والمعارضة، وأعلن أنه بات في حّل من هذا الوعد

 الجاري اعتصاماً 20العام لألمم المتحدة لبيروت، في الوقت الذي بدأ فيه نواب االكثرية ينفذون منذ 
، ومطالبين بعقد ”خطف المجلس وتعطيله“ كل ثالثاء في مجلس النواب، متهمين بري بـ”تحذيرياً“سموه 

 وفي هذا السياق، حذر رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية من .جلسة نيابية إلقرار المحكمة
 أحد في أن أي إقرار لهذه المحكمة تحت البند السابع معناه إعالن حالة حرب في لبنان لن يسلم منها

  .الشمال وال في الجنوب أو أي منطقة لبنانية أخرى
  30/3/2007األخبار اللبنانية 

  
  االسرائيليون كثّفوا طلعاتهم الجوية فوق لبنان .63
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كثّف االسرائيليون طلعاتهم الجوية فوق المناطق اللبنانية، امس، قبل ساعات من وصول االمين العام 
 وشوهد في حاصبيا حركة ملحوظة لآلليات العسكرية االسرائيلية .لالمم المتحدة بان كي مون الى بيروت

  .سجلت داخل مزارع شبعا المحتلة وفي مرتفعات كفرشوبا المحتلة
  30/3/2007النهار 

  
  يتهم اسرائيل بالتهرب من السالمالفيصل في مؤتمر صحفي مع عمرو موسى  .64

ير سعود الفيصل رفض إسرائيل اعتبر وزير الخارجية السعودي األم:  أشرف الراعي-ماجد توبة 
لمبادرة السالم العربية، التي تبنت قمة التضامن العربية في الرياض آليات لتفعيلها، موقفاً غير إيجابي 

وحذر من أن تجاهل اسرائيل للعروبة السلمية الواقعية المنطقية ستعرض . لدولة تقول إنها تريد السالم
  . االمنطقة وإسرائيل لمخاطر ال يحمد عقباه

من جهته، قال موسى إن اسرائيل تريد التطبيع فقط وال تريد أي شأن آخر مثل االنسحاب اوالمفاوضات 
وحول رفع الحصار المالي عن الفلسطينيين أشار موسى إلى أن الجامعة حولت الى السلطة . بشأن القدس

 حاليا بعض النشاط  مليون دوالر، مشيراً إلى أنه يوجد120الفلسطينية خالل الحصار االسرائيلي 
وحول تصريحات وزيرة الخارجية . لتحريك عملية السالم من جانب الواليات المتحدة االميركية

كوندوليزا رايس األخيرة إزاء اتفاق مكة بين الفصائل الفلسطينية، أكد الفيصل على أن اتفاق مكة شكل 
  .ى قناعاتخطوة إيجابية باتجاه السالم الذي ال يأتي إال إذا كان مبنيا عل

   30/3/2007الغد األردنية 
  

   العرب لن يعتبروا الرد اإلسرائيلي نهائياً: أبو الغيط .65
وقال ابو  .أكد وزير الخارجية المصري احمد أبوالغيط أن العرب لن يعتبروا الرد اإلسرائيلي رداً نهائياً

 لن تعتبر أن الرد :"الغيط رداً على ما أعلنه شمعون بيريز حول رفض المبادرة العربية كما هي
، مشيرا إلى أن الرفض اإلسرائيلي هو رد سلبي على المجتمع الدولي الذي "اإلسرائيلي هو الرد النهائي

   .يعتبر أن هذه المبادرة األساس الطيب إلطالق عملية تفاوضية
  30/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  تأكيد الحق في امتالك الطاقة الذرية: قمة الرياض .66

تتم القادة العرب، أمس، قمتهم بتبني مبادرة األرض مقابل السالم مع إسرائيل والتحذير من اخ: الرياض
احتمال بدء سباق تسلح نووي في المنطقة مع تأكيد حق جميع الدول الحصول على الطاقة النووية، كما 

رسم أكدوا حرصهم على تعزيز الهوية العربية في ظل ما تواجهه األمة من تحديات تهدد بإعادة 
األوضاع في المنطقة وتمييع الهوية العربية، كما قدموا تصوراته لسبل حل األزمات المستعصية في 

واتفق القادة على آلية جديدة لتفعيل مبادرة السالم العربية عبر  . العراق ولبنان والسودان والصومال
نة الرباعية واألطراف الدولية تكليف اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالمبادرة مواصلة جهودها مع اللج

المعنية من أجل استئناف عملية السالم وحشد التأييد لهذه المبادرة وبدء مفاوضات جادة علي أساس 
كما دعوا حكومة إسرائيل واإلسرائيليين جميعا إلى قبول ما جاء في المبادرة . المرجعيات المتفق عليها

  . اوضات المباشرة والجدية على كل المساراتواغتنام الفرصة السانحة الستئناف عملية المف
   30/3/2007البيان اإلماراتية 

  
  قرارات الرياض أكدت أننا أمة ترفض المساومة على الحقوق: االسد .67
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لقد كانت قمة الرياض بحق قمة :" القى الرئيس السوري بشار األسد كلمة في الجلسة الختامية للقمة 
لعمل عربي مشترك يمهد الطريق لتفعيل التضامن العربي الذي استعادة األمل من اجل انطالقة جادة 

إن القرارات :" وأضاف". تشهده جماهير األمة وتتطلع إليه لمواجهة التحديات الخطيرة التي تتعرض لها
التي اتخذناها في قمتنا هذه تعكس تصميمنا جميعا على السير قدما لتلبية تطلعات امتنا العربية وحشد كل 

خدمة أهداف شعبنا وتجاوز حالة الوهن التي نمر بها من اجل تحصين أمننا القومي والدفاع إمكاناتنا ل
ان كل ذلك من شأنه أن يرسل رسالة قوية إلى بعض :" مضيفا". المشترك عن مصالحنا ومستقبل أجيالنا

ض القوى الطامعة بأرضنا وثرواتنا والتي تصورت أنها قادرة على تجاوزنا والتحكم بمصيرنا وفر
وأكد االسد أنه يسجل ". إرادتها علينا فإننا امة ال تستكين للظلم والحصار وترفض المساومة على الحقوق

لهذه القمة أنها وضعت العمل العربي المشترك على المسار الصحيح مشيرا إلى أنه بمقدار التزام الجميع 
 تم اعتماده من قرارات وبالتالي بالمصداقية والعمل المخلص فإن الجميع سيكونون قادرين على تنفيذ ما

  .دفع العمل العربي المشترك قدما إلى األمام
  30/3/2007 الخليج اإلماراتية 

  
    ماليين دوالر للحكومة الفلسطينية10العراق يقدم  .68

 10أبلغ الرئيس العراقي جالل الطالباني القمة العربية أن مجلس الوزراء العراقي قرر، اليوم، تقديم 
  .ر لألشقاء الفلسطينيين دعماً لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينيةماليين دوال

  30/3/2007 الخليج اإلماراتية 
  

  نقابات العمال العرب تطالب برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني .69
طالبت االمانة العامة لالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب المجتمع الدولي برفع الحصار عن : دمشق

ي ووضع حد للممارسات الوحشية والعنصرية التي ينتهجها الكيان الصهيوني ضده الشعب الفلسطين
كما طالبت . وتمكينه من ممارسة حقه بالعودة وتقرير المصير واقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف

االمانة العامة، في بيان أصدرته في دمشق أمس ، لمناسبة يوم االرض الحكومات العربية والمنظمات 
ية والنقابية بتعزيز دعمها السياسي والمعنوي للشعب الفلسطيني لتمكينه من الصمود ومواصلة الشعب

مقاومته المشروعة ألن االنتصار لشعب فلسطين هو انتصار لحقوق العرب ولمكانتهم ولتاريخهم 
  .وحيا البيان الشعب العربي الفلسطيني في ذكرى يوم االرض. ولمستقبلهم

  30/3/2007الخليج اإلماراتية 
  

  مبارك وعباس يدعوان إسرائيل لقبول المبادرة .70
دعا الرئيس المصري حسني مبارك والفلسطيني محمود عباس والعاهل االردني عبد اهللا الثاني : الرياض

واعتبر الرئيس العراقي جالل . إسرئيل، في ختام قمة الرياض، إلى القبول بمبادرة السالم العربية
وأكد مبارك على ضرورة تدعيم .  للعراق تحول إلى احتالل بنتائج وخيمةالطالباني أن تحرير أميركا

العمل المشترك وتعزيز آلياته فى مواجهة األزمات والتحديات التي تواجه منطقة الشرق األوسط ما بين 
جمود عملية السالم والوضع في العراق واألزمة السياسية في لبنان وتصاعد المواجهات الدولية مع 

ذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته من عنف إقليمي اذا لم تقبل اسرائيل يد السالم وح. إيران
  .التي يمدها الفلسطينيون ودعا الى عقد مؤتمر دولي لتحقيق السالم

  30/3/2007االتحاد االماراتية 
  

  مناوئون المريكا واسرائيل يتجمعون في القاهرة .71
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 دولة في مؤتمر 17اوئون للواليات المتحدة واسرائيل من حوالي تجمع من:  من محمد عبد الاله-القاهرة 
بالقاهرة، يوم الخميس، ووقفوا دقيقة حدادا على أرواح شهداء المقاومة الذين قالوا إنهم سقطوا في العراق 

وهذا هو المؤتمر الخامس . ولبنان واالراضي الفلسطينية وأفغانستان وطالبوا بقيام تحالف عالمي للمقاومة
ويشترك فيه اسالميون " الحملة الدولية لمناهضة العدوان االمريكي الصهيوني"ذي يعقد في القاهرة باسم ال

ويساريون وقوميون عرب وأجانب يرفضون السياسة االمريكية في أفغانستان والعراق والسياسة 
 كلمة في وقال المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف في. االسرائيلية في االراضي الفلسطينية

نحن نتعرض لعدوان متصل منذ عقود الستعمار عاد في "المؤتمر الذي ستستمر أعماله ثالثة أيام 
مشاركة هؤالء االحرار من "لكنه أضاف أن ". صورته العسكرية البغيضة ليذكرنا بأن استقاللنا منقوص

  ".ة اللقاء المشترككل بالد العالم الغربي في حملتنا الدولية ضد العدوان لهو دليل على امكاني
  29/3/2007رويترز 

  
  موفد مصري إلى واشنطن لبحث تحريك التسوية .72

أوفدت مصر مبعوثا دبلوماسيا رفيع المستوى إلى واشنطن إلجراء مباحثات عاجلة مع كبار مسؤولي 
االدارة األمريكية والكونجرس تتركز حول سبل تحريك المسيرة السلمية وذلك في اطار تحرك دبلوماسي 

وصرح السفير حاتم سيف النصر مساعد وزير  .صري عاجل عقب اختتام القمة العربية بالرياضم
الخارجية المصري للشؤون األمريكية قبيل توجهه للواليات المتحدة، امس، بأنه سيبحث بتكليف من 

لداخلية وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط مع المسؤولين األمريكيين عددا من القضايا الخارجية وا
وفي مقدمتها متابعة تطور الموقف األمريكي بالنسبة لقضية السالم في الشرق األوسط ووسائل تحريك 

  .المسيرة السلمية والعملية السياسية بالمنطقة
  30/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  األسد طالب العاهل السعودي بدخول الرباعية العربية: يديعوت أحرونوت .73

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، في عددها الصادر أمس، ان الرئيس  :اح أحمد عبدالفت-القدس 
السوري بشار األسد طلب من العاهل السعودي عبداهللا بن عبدالعزيز ضمه الى الرباعية العربية، واألسد 
معني في ان يكون مندوبو سوريا شركاء هم أيضا في الخطوة المتبلورة بين اسرائيل والفلسطينيين وذلك 

وأوضحت مصادر دبلوماسية في .  ممكنا أيضا البحث في اعادة هضبة الجوالن إلى سورياكي يكون
الرياض ان السعودية سيتعين عليها العمل بكد كي تقنع واشنطن الموافقة على ضم سوريا الى 

وحسب هذه المصادر، قريبا ستطلب المملكة من سوريا تنفيذ سلسلة من الخطوات . المحادثات
احد المطالب األولى من . بة لتقنع االميركيين بانها جدية في نواياها وان وجهتها السالموالمبادرات الطي

وسيكون األسد مطالبا بتنفيذ قرار . األسد سيكون التعاون مع لجنة التحقيق في اغتيال رفيق الحريري
  . وعدم السماح إليران بنقل السالح الى حزب اهللا عبر سوريا1701مجلس األمن 

  30/3/2007يتية القبس الكو
  

   باإليجابية للغاية الرياضواشنطن تصف نتائج قمة .74
وقـال المتحـدث باسـم       ."ايجابية للغاية "قالت الواليات المتحدة انها تعتبر نتائج القمة العربية         : الرياض

اننا نشجع الزعمـاء    " واضاف مكورماك    ."هذا شيء نعتبره ايجابيا جدا    "وزارة الخارجية شون مكورماك     
ستخدام المبادرة كنقطة انطالق لدبلوماسية نشطة وكوسيلة لتنشيط قوة الدفع نحو الـسالم فـي               العرب ال 

ورفضت الواليات   ". وهذه الجهود من جانبهم ومن جانب غيرهم لديها دور هام تقوم به            .الشرق االوسط 
 في وزارة   وقال المسؤول الثالث   .المتحدة قول السعودية بأن العراق يخضع الحتالل اجنبي غير مشروع         
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بكالم العاهل السعودي وانهـا     " فوجئت"الخارجية االميركية نيكوالس بيرنز، امس، ان الواليات المتحدة         
  .من الرياض" ايضاحات"تنوي طلب 

 30/3/2007الدستور 
  
  

  للتسوية" قاعدة"فرنسا تعتبر المبادرة العربية  .75
 والتـي   2002لعربية، التي تعـود الـى       اعتبرت الخارجية الفرنسية، أمس، أن مبادرة السالم ا       : ب.ف.ا

 .قررت القمة العربية في الرياض تفعيلها، تشكل القاعدة التي يتوجب على أساسها مواصلة مسيرة السالم              
واكد ديني سيمونو المتحدث المساعد باسم الخارجية ان فرنسا دعمت دائما المبادرة العربية للسالم لـسنة     

  .ضمنة في خريطة الطريق التي اعتمدتها اللجنة الرباعية الدولية، مشيرا الى ان هذه المبادرة م2002
  30/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  ميركل تزور الشرق األوسط لدفع جهود السالم .76

قال مسؤولون المان ان المستشارة االلمانية انجيال ميركـل التـي تتـولى    :  من مادلين تشامبرز  -برلين  
ريد ايضا تقييم حكومة الوحدة الفلسطينية الجديدة التي تضم حركتـي           الرئاسة الدورية لالتحاد االوروبي ت    

الوقت االن مهم جدا، عندنا     :  وقال مسؤول الماني طالبا عدم نشر اسمه       .فتح العلمانية وحماس االسالمية   
وافاد مـسؤولون   " .وضع معقد بالفرص والمخاطر وتريد المستشارة ان تكون صورة عن الوضع بنفسها           

 وأن ميركـل    . بصورة خاصة انتهاز االستعداد المتزايد من الدول العربيـة للمـشاركة           ان ميركل تريد  
  ستوضح ان سياسات الحكومة يجب ان تعكس مطالب الرباعية قبل ان يحدث تعاون"

وستتوجه ميركل الى االردن حيث تلتقي مع الملك عبد اهللا يوم السبت قبل التوجه الى اسرائيل الجـراء                  
 وستزور بعد ذلك لبنان حيث تجتمـع مـع          .وعباس وغيرهما من كبار السياسيين    محادثات مع اولمرت    

  .رئيس الوزراء فؤاد السنيورة وتتفقد فرقاطة المانية ضمن بعثة حفظ السالم التابعة لالمم المتحدة هناك
  29/3/2007رويترز 

  
  وزير المالية الفلسطيني سيزور بروكسل :فيريرو فالدنر .77

رو فالدنر مفوضة العالقات الخارجية باالتحاد االوروبـي، يـوم الخمـيس، إن           قالت بنيتا فيري  : بروكسل
 أبريل نيسان لبحث سبل استئناف مساعدات       11وزير المالية الفلسطيني سالم فياض سيزور بروكسل في         

من المهم جدا أن نبدأ في ترتيب       " لكن فيريرو فالدنر قالت  للصحفيين        .االتحاد المجمدة للسلطة الفلسطينية   
االمور اآلن وأتطلع ألن استمع لخططه بشأن ميزانية السلطة الفلسطينية والن أتناول معه أيضا جانـب                

لنكن واضحين، استئناف االتصال، حتى عندما يحدث، لن يعني استئناف          "ومضت تقول   " .البناء المؤسسي 
ل الوقـت االن    ما يتعين علينا عملـه هـو أن نـستغ         "وأضافت  " .المساعدات المالية بين عشية وضحاها    

  ".للتخطيط اللية للمساعدات الدولية تتوفر لها درجة أكبر من مقومات االستمرار لدعم الفلسطينيين
  29/3/2007رويترز 

  
  اليسار األوروبي الموحد يدعو إلى االعتراف بحكومة الوحدة الفلسطينية .78

يكون من الخطأ الفادح س" شدد فرنسيس ويرتز رئيس مجموعة اليسار األوروبي الموحد على أنه :روما
عدم التعامل مع الفلسطينيين واستغالل الفرصة الحالية لدفع األمور باتجاه حل الصراع الفلسطيني 

 في رده على تصريحات لسوالنا صباح اليوم أمام البرلمان األوروبي حيث ،وقال ويرتز ."اإلسرائيلي
جهود كافة القوى الديمقراطية "لجديدة، إن دعا من خاللها إلى تعامل انتقائي مع الحكومة الفلسطينية ا
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 ."الفلسطينية واألطراف العربية، أدت إلى الوصول إلى النتائج الحالية التي يجب استثمارها لصالح السالم
دليل على ميل البرلمانيين "وأشار إلى أن قيام البرلمان األوروبي باستقبال وزير الثقافة الفلسطيني أمس 

، فهذه "د لالعتراف بالحكومة الفلسطينية ككل ورفع العقوبات عن الشعب الفلسطينيللعمل على دفع اإلتحا
وقد قام ويرتز بتسليم  ."العقوبات التي لم تؤد إال إلى زيادة معاناة الفلسطينيين وإنعاش التطرف بينهم

ينية بشكل سوالنا نص النداء الذي أطلقه النواب األوروبيون أمس داعين إلى االعتراف بالحكومة الفلسط
 .كامل

  29/3/2007وكالة سما 
  

  ةاالسرائيلي واشنطن تدخلت لمنع تعيين حوريب مديراً لوزارة الدفاع .79
أفادت اإلذاعة اإلسرائيلية، أمس، ان واشنطن كانت وراء عدم تعيين البريغادير في االحتيـاط              : الناصرة

 وأضافت  .رئيساً لهيئة اركان الجيش   يحيئيل حوريب مديرا لوزارة الدفاع خلفاً لغابي أشكنازي الذي عين           
ان واشنطن التي تتهم حوريب في لعب دور في إبرام صفقة بيع طائرات للصين في تـسعينات القـرن                   
الماضي، خالفا لرغبة الواليات المتحدة، لمحت إلسرائيل بأن العالقات األمنية بينهمـا قـد تعـود إلـى          

ينه مدير وزارة الدفاع عاموس يارون إلـى        الحضيض الذي شهدته بعد كشف الصفقة، ما اضطر في ح         
 وزادت اإلذاعة ان تعيين بنحاس بوخوس مديراً لوزارة الدفاع حال           .االستقالة بناء لطلب أميركي صريح    

  .دون تأزم العالقات األمنية بين واشنطن وتل أبيب
  30/3/2007الحياة 

  
  الرباعية تأمل عقد لقاء مع إسرائيل .80

ال المنسق األعلى للسياسات الخارجية واألمنية باالتحاد األوروبي خـافيير          ق:  وكاالت -أوتاوا، بروكسل   
سوالنا، أمس، إن اللجنة الرباعية الدولية المعنية بالشرق األوسط تأمل في االجتماع مع إسـرائيل قبـل                 

 وأضاف ان الرباعية تريد عقد محادثات مع عدد من الدول العربية خالل             .صيف العام الحالي ألول مرة    
 وقال سوالنا إن إحياء المبادرة العربية يمكن أن يكون وسيلة أساسية إلعطاء دفعة              .سابيع القليلة المقبلة  األ

  .جديدة لعملية السالم
  30/3/2007الخليج اإلماراتية 

  
  بيس تحذر من مخاطر المشروع النووي اإلسرائيلي غرين .81

 غرينبيس، أمـس، مـن مخـاطر        حذرت منظمة السالم األخضر العالمية    :  برهوم جرايسي  -الناصرة  
هناك الكثير من المرافق النووية الخطرة في محيط        " وقالت، في تقرير، إن      .المشروع النووي اإلسرائيلي  

مقلق جداً، ألن أي انفجار في المفاعل سـيؤدي إلـى           " وتؤكد المنظمة ان الوضع      .مفاعل ديمونة النووي  
ضرار بالبشرية كما يضر األعضاء الداخليـة لإلنـسان         انتشار البلوتونيوم في المنطقة، وبالتالي يلحق األ      

 ويعيد هذا التقرير إلى األذهان حـديث خبيـر          ."وخاصة الكلى باالضافة الى التسبب بأمراض السرطان      
مفاعل ديمونة قـد  "في وقت سابق إن    " الغد"الفيزياء النووية اإلسرائيلي كالمان ألتمان، الذي قال لصحيفة         

 وكل المفاعالت النووية التي بعمره في العالم تم إغالقها منذ زمن طويـل، ألن                عاما، 46بلغ من العمر    
هذا العمر كفيل بظهور تصدعات وتشققات في المبنى وفي جدرانه الداخلية، تسمح بتسريب مواد مـشعة                

ـ      ."وسامة في المنطقة كلها    تخزين األسـلحة والمـواد النوويـة فـي         " ويكشف التقرير عن عدة أماكن ل
، غالبيتها في مناطق سكنية مأهولة خاصة قرب قرية عيلبون الفلسطينية فضالً عن قرى وبلدات               إسرائيل

في ميناء خليج حيفا تتواجد قاعدة لغواصة تحمـل رؤوس نوويـة يـتم     " ويضيف   ."في الشمال والجنوب  
  ." صاروخاً من هذا النوع20لدى إسرائيل حوالي "أن " غرينبيس"في حين تقدر " اطالقها من البحر
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   30/3/2007الغد األردنية 
  
  
  

  اثيوبيا تتهم جماعة يهودية باالحتيال .82
افاد خطاب، اطلعت عليه رويترز يوم الخميس، أن اثيوبيا اغلقت مكاتـب  :  تسيجاي تاديسي-اديس ابابا  

رابطـة بيـت    ( اتهم الخطاب منظمة يهودية هـي        .جماعة من اليهود االثيوبيين بسبب مزاعم باالحتيال      
باالحتيال على بعض افقر الناس في هذه المنطقة من خالل اغراء المزارعين بـالهجرة الـى                ) اسرائيل

 وقال الخطاب المؤرخ في الشهر      .المراكز الحضرية توقعا لحصولهم على مساعدات والسفر الى اسرائيل        
ولـم يتـسن    " .بموجب ذرائع زائفة  "الماضي إن الجماعة انتزعت اكثر من ستة االف طفل من جذورهم            

 ويقيم االالف من الفالشـا مـورا فـي          .الحصول على رد فوري من رابطة بيت اسرائيل على المزاعم         
 وانتقـدت اسـرائيل     .معسكرات بائسة في جوندار في شمال اثيوبيا حيث ينتظر الكثير منهم منذ سنوات            

ثيـوبيين وكثيـر    الجماعات الخيرية التي تدعم هذه المعسكرات قائلة إنها تثير اماال زائفة لالالف من اال             
   ."االجنبي"منهم ال عالقة له بالفالشا وهي كلمة تعني 

  29/3/2007رويترز 
  

  المطارنة اللوثريين يطالبون إسرائيل بإنهاء االحتالل .83
، بيانا أكدوا فيه أن عدم      اجتماع عام للهيئة العامة للكنائس اللوثرية      ، خالل المطارنة اللوثريين  أصدر: دس

إلسرائيلي سيهدد السلم العالمي، ودعوا فيه جميع الكنائس في العـالم إلـى بـذل               حل النزاع الفلسطيني ا   
 ودعوا أيضاً المجتمع الـدولي      .جهودهم من أجل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية المحترمة        

إلى التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء الحصار االقتصادي المفروض علـى شـعبنا               
 ودعا البيان دولة إسرائيل إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية والى ضرورة عقـد مـؤتمر                .لفلسطينيا

دولي إليجاد حل للقضايا المستعصية والعالقة بين الجانبين مثل قضية القدس وحق العودة، والمستوطنات              
فلـسطين والـشرق     وأبدى المجتمعون قلقهم من تنامي الهجرة المسيحية مـن           .والحدود ومصادر المياه  

  .األوسط
  29/3/2007 48عرب

  
   عربي- نسعى إلى تأسيس حلف عسكري إيراني :متقيمنوشهر  .84

استبعد وزير الخارجية اإليراني ضربة أميركية لـبالده، ورأى         :  محمد صالح وبدر المطوع    -الرياض  
 سعود الفيصل   وكشف أنه فاتح   .أن األصوات التي تدق طبول الحرب في الواليات المتحدة بدأت تتوارى          

في فكرة تأسيس حلف عسكري يجمع إيران والعرب، لمواجهة التحديات والمخاطر التي تقف في وجـه                
ن الفكرة تقوم على أن يبدأ الحلف بين إيران ودول الخليج، على أن يمتد فـي                أ أوضح و .األمة اإلسالمية 

ن عودة العالقات اإليرانية    تحدث عن ظروف تحول دو    كما   .مرحلة الحقة ليشمل الدول العربية االخرى     
ورأى أن   .مع مصر، إال أنه أشار إلى تعاون ثنائي في مجاالت عدة، بينها االقتصاد وقـضايا المنطقـة                

 وقال إن هناك من يريدون تـشويه        ، العربي ينعكس على مصالح الطرفين     -استمرار االنفصال اإليراني    
  .هم أعداء للجانبينبل وليسوا عرباً،  معتبراً أنهم ليسوا إيرانيين ،العالقة بين الجانبين

  30/3/2007الحياة 
  

  "قدمنا تنازالت سياسية لوقف االقتتال الداخلي": موسى أبو مرزوق .85
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  : حاوره في الجزائر مصطفى فرحات
   ـ هل كان اتفاق مكة تنازال من حركة حماس ورضوخا للواقع الذي رفضت االعتراف به سلفا؟

إنجازا ومكسبا كبيرا للفلسطينيين، وهو على هذا األساس ال يعتبر تنازال، اتفاق مكة في مجمله يعتبر  =
 فعال، قدمت حماس تنازالت على .ألنه جاء من أجل وحدة الشارع الفلسطيني ووقف االقتتال الداخلي

مستوى الثمن السياسي في الموضوع الفلسطيني، غير أن االتفاق حقق إنجازا كبيرا للفلسطينيين بداية من 
   . االقتتال الداخلي ثم تشكيل أول حكومة وحدة في تاريخ الشعب الفلسطينيوقف

ـ كيف تدهور الواقع الفلسطيني ومعه واقع حركة المقاومة اإلسالمية، إلى درجة أن مجرد وقف 
االقتتال الداخلي صار يعتبر إنجازا؟ وكأن حركة المقاومة بدأت تحسب إنجازاتها على سلّم يبدأ قياسه من 

   ت درجة الصفر؟تح
نحن نقول إن االتفاق كان إنجازا ألن الشعب الفلسطيني لما اختار حركة المقاومة اإلسالمية لتقود  =

المرحلة النضالية في الوقت الراهن، تبع تلك الثقة قبول لفظي بنتائج االنتخابات ولم يكن واقعيا بحال، 
لسطيني، وفُرض عليه بناء على ذلك الحصار وبالتالي ما كان يحدث في الواقع هو مقاومة للخيار الف

وقوطعت الحكومة التي زكاها، وكانت المقاطعة من أطراف عربية ودولية وحتى أطراف داخلية، وتال 
المقاطعة اضطرابات حقيقية في الشارع الفلسطيني منها تنظيم إضرابات، ومنها قطع الرواتب وحجز 

 صمود الشعب وصمود حماس لمدة عام كان تاريخيا بعدما أموال الشعب الفلسيطيني وسجن النواب، لكن
 أشهر، فثبت أن هاته التقديرات لم تكن 3اعتبرت رايس أن تجربة مواجهة الحكومة لن تتجاوز 

 وعندما عجزوا عن تغيير الحكومة حاولوا زجها في إلى حرب داخلية بهدف عزلها، واتفاق .صحيحة
ة فتح للمرة األولى بنتائج االنتخابات، واحتضان السعودية مكة جاء لبيان اعتراف صحيح من طرف حرك

لهذا االتفاق وتسويقه إقليميا نتج عنه القبول واالعتراف بنتائج االنتخابات، فاالتفاق فتح الباب واسعا أمام 
   .2006 يناير 25شرعية االنتخابات التي تمت في 

محاولة الستنقاذ حماس بعدما ارتمت في ـ على ذكر المملكة العربية السعودية، هل كانت مبادرتها 
   أحضان إيران، باحثة عن دعم لم تجده عند العرب؟

هناك لعبة أمريكية في تقسيم المنطقة بكاملها، فهي تحاول زرع الفرقة وتقسيم الناس إلى أقسام ما بين  =
ئون إلى ، ومرة هالل شيعي ومرة دول معتدلة، واآلن يلج2+6شرق أوسط كبير أو جديد ومرة دول 

ولهذا علينا أالّ ننساق وراء هذه االدعاءات األمريكية، فأمريكا فشلت في كل السياسات،   .رباعية عربية
سواء في لبنان أو العراق أو أمريكا الالتينية، فأين اإلنجاز في إدارة بوش الحالية وهي لم تستطع حتى 

 ال نعول على هذه التسميات كالهالل الشيعي التعامل بمسؤولية مع المكونات الجديدة ألوروبا، ولهذا نحن
   .أو غيره

فحماس ال تلقي بأوراقها في أي مكان، وهي لما ذهبت إلى السعودية لم تعترف بالمبادرة العربية، كما لم 
تعترف بها من قبل في دمشق، ولما ذهبت الحركة إلى إيران لم تُعط السياسة اإليرانية أية مزية في 

 قضية مركزية لكل الدول اإلسالمية، ولهذا يسعى البعض ألن تكون لهم المكانة في التعامل، ففلسطين
   .محور هذا الصراع

إيران مثال تعتقد أنها تقوم بتحمل واجبها الديني والسياسي، فمن حق إيران أن تمأل الفراغ السياسي الذي 
ي التي تمأله، فال يالم من سارع أحدثته الدول األوروبية، في حين كان من المفترض أن الدول العربية ه

   .إلى مساعدة الشعب الفلسطيني، بل علينا أن نشكره
صحيح أن القضية الفلسطينية قضية عربيةٌ في المقام األول، وحينما ذكرنا ما التفاق مكة من مزية، قلنا 

نما تديره إن القرار العربي ينجح في اإلطار الفلسطيني ألول مرة، في حين فشلت عشرات المرات حي
يجب أن يعود الحضن العربي الدافئ الحتضان القضية العربية ولكن ليس لمنافسة : أمريكا، ونحن نقول

   .الدور اإليراني أو مقابلته، فكل له دور وواجب تجاه فلسطين
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ـ هناك آمال كبيرة معلّقة على قمة الرياض، فما الذي تغير في السياسة العالمية حتى تكون المواقف 
   بية بعد قمة الرياض أفضل من المواقف العربية قبلها؟العر
هناك تغير كبير على المستوى الدولي، فالحصار على فلسطين لم يكن أخالقيا بالمرة، وكانت فتح تقف  =

عصا غليظة مع الغرب والشرق لمواجهة حماس، لكن الوضع تغير اآلن وصار هناك فريق واحد، 
حكومة واحدة، فليس هناك مبرر الستمرار المراهنة على االنقسام وهناك برنامج رسمي واحد، وهناك 

الفلسطيني، وخاصة المبررات األخالقية، ولهذا حدث انقسام أوروبي في النظر إلى طريقة التعامل مع 
 ونحن نتوقع من القمة العربية أن تصب في صالح الحكومة الفلسطينية الموحدة، .الحكومة الفلسطينية
   .ور إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينيةخاصة بمناسبة حض

ـ زكى الشعب الفلسطيني حماس فقاطعته المجموعة الدولية، وهو ما اضطرها إلى التنازل لصالح 
حكومة وحدة وطنية، ومع ذلك ما زالت الدول الفاعلة ترفض التعامل مع حكومة الوحدة، فهل هذا 

   سيقودكم إلى تقديم تنازالت أخرى؟
امج تم اعتماده من طرف المجلس التشريعي، وموقف حماس لم يزل أعلى سقفا من موقف هناك برن =

الحكومة الوطنية، وهذا التعامل سيكون منطلق الحكومة في التعامل مع كل األطراف، ومرونة حماس في 
مواجهة العقبات لم يكن على حساب مبادئها األساسية، فاإلسالم ال يزال محور للحركة، وال تزال 

مقاومة هي الوسيلة األساسية للتغلب على العدو اإلسرائيلي، وال زالت الحركة ترفض االعتراف ال
   .بإسرائيل، وهذه الحكومة صاغت من االتفاقيات والعبارات ما يمكّنها من التعامل مع الجميع

و أكثر ورايس طلبت من الحكومات العربية تقديم تنازالت جديدة لدعم أولمرت، خوفا من أن يأتي من ه
منه تشددا على الساحة اإلسرائيلية، ونحن ال نريد أن نعالج ضعف أولمرت بتنازالت جديدة في العالم 

   .العربي، بل نريد أن نحشر إسرائيل في الزاوية لالعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني
ئيل، مع أن ـ كيف يعقل أن تجمع حماس بين المشاركة السياسية ومبدأ المقاومة وعدم االعتراف بإسرا

   اللعبة السياسية مطوقة سلفا بقبضة إسرائيلية سياسية وتبعات ما بعد أوسلو؟
ال شك أن وجود السلطة في ظل احتالل يتحمل كافة المسؤوليات والتبعات، تناقض أساسي، وهذا واقع  =

ن البد من  سنة مع واقع مفروض، فكا12تعاملنا معه ولم نستحدث شيئا جديدا، فنحن تعاملنا ألكثر من 
المشاركة في السلطة خدمة لهذا الشعب، مع الحفاظ على مبدأ المقاومة، وليس هناك تناقض من هذه 

   .الزاوية، وهذه فعال تركيبة جديدة لم تُجرب من قبل
ـ فتحت المشاركة السياسية الباب أمام ثنائية الداخل والخارج في الحركة، حيث يرى بعض المراقبين 

األراضي المحتلة ترفع سقف المطالب والمواقف في مقابل وضع داخلي صعب، أن حماس في خارج 
 وقد طرحتُ هذا السؤال أساسا على خالد مشعل، وأعاود طرحه ..وهو ما قد يحرج حماس في الداخل

   عليك اليوم، فما مدى صحة هذه القراءات؟
ن صنع القرار، والمواقف مرت الحركة بظروف صعبة للغاية، حيث كان فيه محاولة لعزل الخارج ع =

المتخذة في حماس عليها إجماع فلسطيني ال ينفرد به داخل وال خارج، والمواقف تأتي من خالل 
   .مؤسسات الحركة التي تنبثق وفق تنظيم محكم، فال ازدواجية في الخطاب وال ثنائية

مكة، هل هذا يعني ـ دخلت بعض قواعدكم في اشتباكات مع بعض قواعد فتح حتى بعد التهدئة واتفاق 
   أن الخرق اتسع عليكم ولم تعودوا تتحكمون في قواعد الحركة؟

حماس لها تنظيم حديدي بشهادة القريب والبعيد، وهي تلتزم بقراراتها داخليا أو خارجيا، كما أنها ال  =
تجد خروقات حينما تقرر سياسة ما، ولذلك ما حدث كان شيئا مرفوضا وغير مقبول وحرصنا على 

وزه واحتوائه بكل قوة، والتزمت الحركة بمواقفها الداعية إلى التهدئة، وإن كانت دخلت في معركة تجا
داخلية دفاعا عن النفس وكان ممرا إجباريا بكل معنى الكلمة، فالحركة اعتُقلت وظُلمت فلم تستخدم 

   .السالح على الرغم من االختالف السياسي مع األطراف األخرى
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ة إلى الحركة كان هناك استئساد عليها وتمرد ورفض االنصياع إلى قراراتها مع ما وعندما تحولت السلط
حدث من محاولة اغتيال رئيس الوزراء، فكان البد للحركة أن تدافع عن قراراتها وسياساتها وعن خيار 
ت الشعب الفلسطيني، ولهذا تم التعامل بمسؤولية تجاه األحداث، ولو لم تبادر الحركة إلى ذلك لكان

األوضاع الحالية غير ما هي عليه اليوم، مع أننا نأسف لكل قطرة دم فلسطينية ألن إهراقها لم يكن من 
إرادتنا وال في سياستنا، وليس ما حدث فخرا لحماس، لكن الحركة ملتزمة ومسؤولة، وأول مسؤولياتها 

   .ههو ما تقدمه لشعبها ألنها ما قامت إال لخدمة له وتحقيقا لطموحاته وغايات
م، فهل هذا يعني أنها رضخت للواقع وتركت تحرير ما 67ـ تحدثت حماس ألول مرة عن حدود ما قبل 

   عدا ذلك لألجيال الالحقة؟
م هو الممكن في ظل اتفاق وطني، والحد األدنى اآلن هو دولة فلسطينية على الضفة 67الحديث عن  =

يني، مع ثبات الحركة على عدم االعتراف الغربية وقطاع غزة، وهذا تبنيناه لوحدة الشعب الفلسط
وليس االعتراف " الهدنة" وعندما تحدثنا عن مستقبل الصراع، كان الموضوع يدور حول .بإسرائيل

بإسرائيل وإنهاء الصراع، وهذا يفسر ما طرحناه، فنعم لدولة فلسطينية على الضفة الغربية كهدف 
   .مشترك

ات دون النفاذ إلى مضامينها؟ بمعنى أنكم تتحدثون اليوم ـ هل الحرب الدائرة اليوم هي حرب مصطلح
مع إسرائيل بدل " الهدنة"، وتتحدثون عن "التنازالت"، بدل مصطلح "الخيار اإلستراتيجي"عن مصطلح 

 فهل هذا التحوير في المصطلحات يمس جوهر القضية أم أنه يبقى حبيس الظواهر .."السالم"مصطلح 
   فقط؟

قة بين الدول العربية وإسرائيل بعد مؤتمر رودس كانت عالقة هدنة، ونحن نرى بأنه بالتأكيد ال، فالعال =
 لكن هذا ال .م في ظل المتفق عليه في حكومة الوحدة الوطنية67ال بأس بأن ترجع األمور إلى ما قبل 

يعطي الحق ألحد بأن يجبرني على التنازل عن حقوقي التي لم تتحقق على أرض الواقع، وال أحد 
لزمني باالعتراف بإسرائيلي.   

  29/3/2007مجلة العصر 
  

  خلفيات وأهداف الغزل االسرائيلي المفاجئ بالمبادرة العربية .86
   ماجد عزام

ما من سياسي او مسؤول اسرائيلي اال تغزل في شكل ما وعلى طريقته بالمبادرة العربية للسالم التي 
أهود أولمرات أعلن فجأة ومن دون تنسيق مع ، فرئيس الوزراء 2002صدرت عن قمة بيروت في العام 

الجاري أنه يتعاطى بكل جدية مع المبادرة ) مارس( آذار 11مساعديه قبل جلسة مجلس الوزراء األحد 
العربية، واعتبرت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أن بنوداً إيجابية في المبادرة يمكن التعاطي معها 

زير الدفاع عمير بيريتس بأنه أول من تحدث عن المبادرة واعتبارها أساساً للتفاوض، وتفاخر و
 وفي جلسة مجلس .واعتبرها أساساً صالحاً للتفاوض من دون تمييز أو إشارة إلى السلبي واإليجابي فيها

الوزراء نفسها كرر الوزير عن كديما مئير شتريت موقفه السابق القاضي بالتفاوض الفوري مع 
خرى على أساس المبادرة ووصل إلى حد الطلب من أولمرت دعوة نفسه السعودية والدول العربية األ

  .إلى القمة العربية المرتقبة وإعالن موافقته على المبادرة رسمياً من هناك
عدوى الغزل أو الترحيب بالمبادرة طاولت حتى زعيم حزب الليكود بنيامين نتانياهو الذي اعتبر في 

 إيجابية في المبادرة يمكن التعاطي معها، األمر الذي دعا أحد أن بنوداً) 9/3/2007(حديث مع هآرتس 
المعلقين الى القول ساخراً إن هذا الموقف تحديداً هو الذي أجبر أولمرت على الترحيب بها واإلعالن عن 

  .رغبته في التعاطي معها بجدية
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سئلة عن خلفياته وأسبابه  االسرائيلي المفاجئ بالمبادرة العربية يثير عالمات استفهام ويطرح أ"الغزل"
 ولإلجابة على هذا السؤال ال بد .واألهداف المتوخاة منه في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة
 تاريخ طرح المبادرة الذي 2002من قراءة التطورات التي مرت بها اسرائيل والمنطقة منذ ربيع العام 

  ".غزالً" الذي شهد ترحيباً وحتى 2007ام شهد رفضاً اسرائيلياً مطلقاً لها إلى ربيع الع
 تعاطت معها الحكومة االسرائيلية 2002عندما طرحت المبادرة في قمة بيروت أواخر آذار من العام 
المكان الطبيعي لقرارات القمة العربية : آنذاك برئاسة ارئيل شارون وفق طريقة اسحق شامير التقليدية

لهذا الفهم تبدت في اجتياح الجيش االسرائيلي الضفة الغربية وإعادة  والترجمة العملية .هو سلة المهمالت
احتاللها في ما عرف باسم عدوان السور الواقي، وترافق الرد الميداني على المبادرة مع ردود سياسية 
تضمنت تشكيكاً في مغزى ودوافع المبادرة واإلشارة إلى رغبة سعودية في تحسين صورتها بعد هجمات 

 وكذلك بداية التشكيك بالزعيم الفلسطيني ياسر عرفات واعتباره داعماً . من سبتمبرالحادي عشر
لإلرهاب وصوالً إلى حصاره ثم اغتياله وتكريس نظرية الالشريك التي مثلت الحاضنة الفكرية 

  .وااليديولوجية والسياسية لخطة االنفصال وفك االرتباط األحادي عن الفلسطينيين
ادرة واالستمرار في رفضها اكتسب زخماً إضافياً مع بدء االستعداد للغزو األميركي الرد السلبي على المب

 وهذا األمر تبدى واضحا في مؤتمر مرسيليا السنوي 2003للعراق األمر الذي تم فعالً في ربيع العام 
ئلة  والذي تبارى خالله المسؤولون االسرائيليون في طرح التقديرات المتفا2002الذي عقد في العام 

والمبالغ فيها عن األثر الذي سيتركه الغزو في فلسطين والمنطقة عموماً، وجرى الحديث عن تغيير في 
   . تناسب األهداف والسياسات الشارونية"معتدلة"قيادة السلطة الفلسطينية لإلتيان بقيادة 

  29/3/2007وكالة معا 
  

  التفرد األميركي وفرص التعددية القطبية .87
  ن أسعد عبد الرحم.د

 من الصواريخ الموجـودة     2611، اتفقت الواليات المتحدة وروسيا على إتالف        1988 أغسطس   28في  
، الروسية التي ظلـت لـسنوات تثيـر         "أس أس "األميركية و " بيرشينج"في ترسانتهما الحربية من طراز      

لباردة الرعب من حصول حرب نووية عالمية، تلتها بداية تقارب بين موسكو وواشنطن ونهاية الحرب ا              
 .بين الشرق والغرب، ومن ثم انهار جدار برلين بعد عام واحد، وانهارت معه اإلمبراطورية الـسوفيتية               

حينها، رأى الرئيس األسبق جورج بوش أن الوقت قد حان إلعالن قيام نظام عالمي جديد يقـوم علـى                   
ا العسكرية ممـا أدى إلـى        منذ ذلك الوقت، انفردت الواليات المتحدة باستعراض قوته        .األحادية القطبية 

غضب روسيا جراء الخسائر الكثيرة التي منيت بها سياستها التي حاولت أن تقوم على الدبلوماسية، حتى                
، كما يقـول    "بق الرئيس فالديمير بوتين البحصة    "جاء مؤتمر األمن في ميونيخ في فبراير الماضي، حين          

ذر واشنطن من محاوالت حكم العالم، مهاجماً       المثل الشعبي، وأعلن عودة ظهور روسيا قوة عظمى، وح        
سعيها الحثيث لزيادة التسلح وإعادة إحياء مشروع حرب النجوم من خالل عسكرة الفـضاء، واسـتخدام                
تقنية عسكرية فائقة جديدة متمثلة في خطط واشنطن نصب أنظمة مضادة للصواريخ في بولندا والتشيك،               

وجورجيا وأذربيجان، األمر الذي اعتبره بوتين تهديداً صريحاً ألمن         والتمدد الحقاً إلى أوكرانيا والقوقاز      
   .روسيا

األقرب إلى الواقع، أن شبكات الصواريخ األميركية الجديدة المعروضة على بولندا وتشيكيا، هي استكمال             
 وبحسب وزير الدفاع الروسي، فإن هذا التطـور يخـل           .للطوق الصاروخي األميركي لمحاصرة روسيا    

قائـد القـوات االسـتراتيجية      " نيكوالي سولفتسوف " أما من منظور الجنرال      . القوى في أوروبا   بميزان
وحتى اآلن لم نر    "الروسية، فإن وجود هذه الصواريخ في بولندا وتشيكيا يمثل إعالن حرب على روسيا              

ركي، فـستكون    ولكن إذا قررت الحكومتان، البولندية والتشيكية، استضافة الدرع الصاروخي األمي          .شيئاً
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 يظهر ممـا سـبق أن       ."صواريخنا قادرة على استهدافها وتدميرها إذا تم اتخاذ قرار سياسي بهذا الشأن           
العالم اآلن يستعد لمنافسة جديدة بين موسكو وواشنطن تعيد إحياء الحرب الباردة بين القطبين الـسابقين،                

ى، على رأسها الصين، وأخرى تسعى      ستكون بالتأكيد مغايرة للحرب السابقة خاصة مع وجود قوى أخر         
 وإن كان األمر ال يخرج عن إطار صراع األقوياء الذي ال مكـان لنـا                .لذلك مثل فرنسا وألمانيا والهند    

لهذه القوة أو تلك، إال أن تعدد القطبية أخف وطأة علينا من القطبية األحاديـة               " سوى التبعية "كعرب فيه   
األميركي ماركة  " الفيتو"المتحدة بدوائر وزارة خارجيتها، وأصبح      األميركية التي نجحت في إلحاق األمم       

أميركية مسجلة في ظلم الشعوب وفي حماية المعتدي، فخلقت لنفسها ذراعاً اقتصادية قوية، تتمثـل فـي                 
، والتي مررت من خاللها أفكار العولمة االقتصادية التي جاءت كارثيـة علـى              "منظمة التجارة العالمية  "

ضمن منطق التفرد   (مي ولم تحقق ما كان يرجى منها من أهداف تنموية حقيقية، فضالً عن أنه               العالم النا 
ـ     ) بالقرار العالمي  تحت زعم محاربـة اإلرهـاب،      " الحروب الوقائية "خلقت اإلدارة األميركية ما تسميه ب

عـن  حين وضعت في الخندق المعادي لها كل من ال تتفق مصالحه مع مصالحها، حتى وإن كان ذلـك                   
طريق الديمقراطية التي رفضتها، سواء في فلسطين أو أميركا الالتينية ألنها تمخضت عن نتائج ال تتفق                
معها، وسوغت لغزو العراق وأفغانستان فخلقت األكاذيب والذرائع، وأعطت، وما زالت تعطي، الـضوء              

ر غزو لبنان األخيـر أو      األخضر لمزيد من القهر واإلذالل في األراضي الفلسطينية المحتلة، وأخذت قرا          
  ! إطالته

لقد بدأت تتجلى مالمح بدايات العالم الجديد المتعدد األقطاب شيئاً فشيئاً مـع عـودة روسـيا والـصين                   
بوصفهما قوتين قررتا الوقوف في وجه التمدد األميركي، بعد أن أدركتا أن بإمكانهما اسـتثمار ضـعف                 

 بـل   .د بسبب حربها غير الشرعية على وليدها اإلرهاب       وتخبط الواليات المتحدة التي تعرض نفسها للنق      
لتزيـد مـن    ) الشرق األوسط (، العودة إلى جارها التاريخي      "على استحياء "إن أوروبا أيضاً تحاول، ولو      

اللجنـة  "تعمل على إحيـاء دور      ) منذ تسلمها رئاسة االتحاد األوروبي    (نفوذها فيه، وها نحن نرى ألمانيا       
 ورغم ذلك،   .التي أصبحت حبراً على ورق بسبب الموقف األميركي       " طة الطريق خري"وتفعيل  " الرباعية

فأكثر ما يقلق واشنطن راهناً هو روسيا والصين، األولى لتمسكها بحماية إيران وملفها النووي، وارتفاع               
ية مـن آسـيا   نسبة مبيعاتها من السالح لدول العالم المختلفة، والثانية الجتياحها العالم بأكمله اقتصادياً بدا          

 الصيني بقوة خالل عـام      - لقد ظهر المحور الروسي    .ومروراً بالشرق األوسط وانتهاء بأوروبا وأميركا     
 أثناء مناقشات عدد من الملفات الساخنة وخصوصاً الوضع في الشرق األوسط، واألزمة النوويـة               2006

القات في منطقة آسيا الوسـطى      اإليرانية، وكذلك الوضع في شبه الجزيرة الكورية، إضافة إلى ملف الع          
 فبحسب المحللين الروس أنفسهم، بدأت موسكو نسج عالقات تحالف مع التنين            .واألوضاع في أفغانستان  

اآلسيوي، رغم المشاكل الراكدة تحت السطح بين البلدين وأهمها زيادة النشاط الصيني في مناطق شـرق                
رانها األوروبيين تراوحت بين توجهات لشراكة       كما حدثت تغييرات حاسمة في عالقات روسيا بجي        .آسيا

التي باتت تضم العديـد مـن       " أوروبا الجديدة "استراتيجية ومواجهة هادئة حيناً وساخنة أحيانا أخرى مع         
الروسية المتزايدة، وبحسب المحللين الروس أيـضاً،       /  لكن المواجهة األميركية   .الدول االشتراكية السابقة  

عدم االعتراف بضخامة التحوالت التي شهدتها روسيا خالل العقد األخيـر           سببها إصرار واشنطن على     
ومواصلة التعامل مع موسكو بمنطق الغالب والمغلوب الذي انتهت إليه الحرب الباردة، رافضة االقتنـاع               

 2006 التي استجدت صندوق النقد الدولي وقدمت تنازالت، هي غير روسيا عام             1994بأن روسيا عام    
   .القوية

د دشن االتحاد الروسي موقعه كقطب دولي يسعى إلعادة أحالم الدب الروسي الذي خرج من تخبطـه                 لق
وها هي روسيا تسعى لحجز مكانـة       ! بل ونومه لمدة ظن كثيرون معها أنه كان قد دخل في غيبوبة أبدية            

 على أكثر مـن     لها في خريطة العالم المستقبلية، والتي باتت تطل برأسها بقوة الفشل األميركي المتكرر            
 ففيما نرى الصين غير مستعجلة، نرى روسيا تحث الخطى حيـث ال يخفـي رئيـسها نزوعـه                   .صعيد
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الستعادة المكانة التي كان يحتلها االتحاد السوفييتي السابق، ويسعى إلعادة تـوازن العالقـات الدوليـة،                
" الرسـالة "ي وتعابير القلق، فإن  ورغم كل التصعيد اللفظ .والتصدي لألحادية األميركية التي تجتاح العالم     

الروسية للواليات المتحدة ال تعدو كونها مجرد رغبة روسية بمشاركة أميركا في منطقة الشرق األوسط،               
ففي ظل الظروف الدولية الحالية، ال تستطيع روسيا وال تسعى لخلق هوة عميقة في عالقتها مع الواليات                 

ة نشأت في العالم ومن المؤكد أننا أمام إرهاصـات تبلـور             لكن من الواضح أن معادالت جديد      .المتحدة
   .خريطة جديدة تتشكل في ظل النظرة الروسية والصينية واألوروبية لضرورة التعددية القطبية
  30/3/2007االتحاد االماراتية 

  
   اليهود أم الفلسطينيون؟...من أحق بحق العودة .88

  عبداهللا األشعل
ة باسم الخارجية اإلسرائيلية أميرة أرون في أحد برامج هيئة اإلذاعة            أكدت المتحدث  2003في أواخر عام    

البريطانية الذي كنت اشارك فيه عندما كنت مساعداً لوزير الخارجية المصرية أن حـق العـودة لـيس                  
موجوداً في القانون الدولي وحاولت أن تشهدني على ذلك، ولكني أدليت بشهادة علمية وبكل أمانة بـأن                 

األولى إذا أجبر المواطن على مغادرة بلـده فمـن          : ي القانون الدولي معترف به في حالتين      حق العودة ف  
حقه أن يعود وليس من حق الحكومة الوطنية أن تحرمه من هذا الحق، بل ان القانون الـدولي لحقـوق                    

 وأن اإلنسان بدأ يفرض نفسه على دساتير العالم وأن يؤكد حق المواطن في أن يغادر وطنه بحرية تامـة    
يعود إليه بحرية تامة وال يجوز ألي دولة أن تبعد المواطن أو أن تحرمه من العودة إلى وطنه ألن حـق                     

  .المغادرة والعودة من الحقوق األصلية أو من حقوق الجيل االول
ولسوء الحظ فإن بعض أحكام القانون الدولي استقرت نتيجة ظروف تتعلق بأوضاع اليهود، ولذلك يحسن               

 وتكفي اإلشارة إلى أن أحكـام محـاكم         .كترث بظروف نشأتها وإنما أن نستفيد من هذه القواعد        بنا أال ن  
نورمبرغ هي التي وضعت اللبنة المعاصرة لقواعد القانون الجنائي الدولي الذي ترفض إسرائيل تطبيقـه               

ا األراضـي    كذلك فإن اليهود كانوا يجادلون بأن من حق اليهود السوفيات أن يغـادرو             .على غير اليهود  
السوفياتية من دون موافقة الحكومة وأن يعودوا إليها رغماً عنها كما تجوز هجرتهم الجماعية وذلك فـي                 

  .إطار المشروع الصهيوني حتى يتجمعوا في بلد ثالث ينقلون بعده ومنه إلى إسرائيل
الطوعي للمـواطن مـن     أما الحالة الثانية لحق العودة التي يعترف بها القانون الدولي فهي حالة الخروج              

بلده والعودة الطوعية فال يرغم على المغادرة كما ال يرغم على العودة وهو حـق أسـهل بكثيـر مـن                     
  .الصورة األولى لهذا الحق

إذا انتقلنا إلى القضية الفلسطينية وخصوصية وقائعها فال بد أن نحذر من المواءمة بين القاعدة القانونيـة                 
 إلى إصدار قانون العودة، وذلك      1950 لقد بادرت إسرائيل عام      .سطينالدولية وخصوصية الوضع في فل    

 بأغلبية سـاحقة فـي كـانون االول         194بعد مضي عامين فقط على صدور قرار الجمعية العامة رقم           
من ذلك العام، وهي الدورة نفسها التي صدر فيها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، كمـا أنـه                 ) ديسمبر(

 وهو إهدار لحق شعب مستقر أعقبه القـرار         1948شأت فيه إسرائيل، فكأن قيامها عام       العام نفسه الذي ن   
 1947المذكور الذي يجب أن يفهم بمنطق ذلك العصر وهو أن اغتصاب فلسطين بقرار دولي صدر عام                 

، أضيف إليه قرار آخر لجبر الكسور الخطيرة التي أحـدثها           181عن الجمعية العامة نفسها وهو القرار       
 التقسيم باعتباره القرار الفريد في تاريخ القانون الدولي وهو معالجة قضية الالجئين مـن فلـسطين                 قرار

إلى األراضي المجاورة بعد أن اضطرتهم أعمال اإلرهاب والمذابح اليهودية إلى النـزوح، ولكـن هـذا            
ا خطأ فادح ألن    القرار تضمن ثغرة خطيرة وهي حق الالجئين الفلسطينيين في العودة أو التعويض، وهذ            

مجال الحقين وموضعهما مختلفان، فحق العودة يتعلق بالوطن الذي خرج منه الالجئ وأما حق التعويض               
 الحق األول، أي حق العودة هو حـق معنـوي ال            .فله عالقة بممتلكات الالجئ التي فقدها بسبب نزوحه       
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من اإلسفاف، أن يوضع الحقان     يمكن المساومة فيه، وأما حق التعويض فهو حق مادي ومن الظلم، بل و            
  .على قدم المساواة وعلى سبيل التخيير
 كانت بالغة الدقة ألن المجموعة العربية في األمم المتحدة كانت           194ان الظروف التي صدر فيها القرار       

قليلة وتأثيرها على غيرها كان محدوداً وحاولت اسرائيل بكل الطرق أن تمنع صدور مثل هذا القـرار،                 
، فقرار التقسيم فتح الباب إلقامة دولة يهودية على االراضي          181فق عضوياً ويقترن مادياً بالقرار      ألنه يت 

الفلسطينية، أما قرار التعويض فهو يذكر بأن هذه الدولة حديثة النشأة وأن الـذين يـراد تعويـضهم أو                   
نذ صدوره يتبين    م 194 ومن خالل متابعة ما كتب عن القرار         .إعادتهم إلى وطنهم هم أصحاب األرض     

أنه اتخذ لنفسه مكاناً بالغ األهمية في الكتابات الصهيونية في الوقت الذي انـشغل فيـه العـالم العربـي                    
بقضاياه الداخلية وتمكنت هذه الدراسات من أن تؤسس لسياسة إسرائيلية ثابتة تقوم على فصم كل عالقة                

 والتأكيد على أن فلسطين كلها لليهـود        بين الفلسطينيين وأرضهم وطمس كل ذكر لظروف قيام إسرائيل        
ومن يبقى من الفلسطينيين فيها هم أقلية ممن تبقى من احتالل تاريخي لهذه األرض، فقد قلبت إسـرائيل                  

 لقد ركزت الدراسات الصهيونية على فكرة       .الحقائق رأساً على عقب في غياب االهتمام القانوني العربي        
كما ركزت السياسات اإلسرائيلية على فكرة التعويض فـي مقابـل           التعويض وتجاهلت حق العودة تماماً      

  .فكرة التوطين
ويضيق المقام عن تفصيل التدابير الداخلية والدولية التي اتخذتها إسرائيل لتقويض حق العـودة تمامـاً،                
وهي ال تدرك أن هذا المسعى اإلسرائيلي يتناقض مع مسعى إسرائيلي آخر وهو تأكيـد حـق العـودة                   

 ومعنى ذلك أننا يجب أن نجري مقارنة بين حق الفلسطينيين األصيل في العودة إلـى                .بين اليهود للمغتص
وطنهم وحق من يرغب منهم في الحصول على تعويض عن العودة وعن الممتلكات وبين الحق المزعوم                

 المذكور   فقد زعم القانون اإلسرائيلي    .لليهود في اللحاق ببني جلدتهم في فلسطين تحت مسمى حق العودة          
الذي استظهر وثيقة اغتصاب فلسطين التي تسمى بوثيقة استقالل إسرائيل أن اليهود كـانوا أصـالً فـي       

 مـا دام    "الدياسـبورا "فلسطين وأنهم تبعثروا خارجها وأن من بقي منهم في المهاجر هم يهود المنفى أو               
أحلوا نفسهم في هذا الـسيناريو      األصل هو فلسطين واالستثناء هو االضطرار إلى المغادرة فكأن اليهود           

  .محل الفلسطينيين
انطلق القانون من هذه الفرضية الوهمية إلى التأكيد على حق كل يهودي يولد في أي بقعة في العالم فـي                    

 سوف تلتهم كـل     1948على أساس أن إسرائيل التي قامت عام        ) فلسطين ("وطنه األصلي "أن يعود إلى    
وطن " أو   "الكومنولث اليهودي "المعنى التوراتي المزعوم سوف تكون      فلسطين وعلى أساس أن إسرائيل ب     

  . كما تقول األدبيات الصهيونية"األجداد
وفي هذا المجال إذا كانت التسوية تتسع لدولتين كما يقول الرئيس بوش، فـإن النظريـة اإلسـرائيلية ال                   

العالم العربي بها لن تتحقـق ألنهـا        تسمح لغير اليهود باإلقامة في فلسطين وهذه التسوية التي يتم تخدير            
 وحري بالفلسطينيين أن يصدروا قانوناً يؤكد حق عودة أي فلسطيني وفقاً           .تتناقض مع المنطق اإلسرائيلي   

 ولكن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تؤكد أن عودة الالجئين إلى إسـرائيل أمـر              .لألرض التي خرج منها   
 فإذا افترضنا جدالً سالمة     .ى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية    غير منطقي واألكثر قبوالً هو عودتهم إل      

 ماليين نسمة مـن     5هذا المنطق لكان معنى ذلك أن كل الفلسطينيين وعددهم خارج فلسطين يربو على              
 ماليين نـسمة    10 في المئة من أرض فلسطين التاريخية أي أن أكثر من            8حقهم أن يعودوا إلى أقل من       

 مقابل ذلك تفـتح     .ألف كيلو متر مربع وهو أمر غير منطقي وال يمكن تصوره           27سوف يوجدون على    
 ماليين يهودي خالل السنوات القليلة المقبلة بحيث يصبح عدد اليهـود فـي             3إسرائيل الهجرة ألكثر من     

 مليـون   13 ماليين نسمة من أصـل       9إسرائيل واألراضي الفلسطينية المرشحة لالنضمام إليها حوالي        
 إننا يجب أن ننظر إلى المواقف اإلسرائيلية في كلياتهـا وأن نتجنـب تبعيـضها ألن                 .لعالميهودي في ا  

إسرائيل تقدم لنا الحقائق مجزأة حتى يسهل ابتالعها ولذلك يجب على العالم العربي أن يـرفض رفـضاً                  
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وتنـازل  قاطعاً التساهل في هذا الجزء الحساس من القضية الفلسطينية ألن إسرائيل تريد كل فلـسطين،                
العالم العربي عن حق إقليمي يتصل باألرض والوطن جناية خطيرة ال يتحمل أحد مـن القـادة العـرب          

  .مسؤوليتها أمام اهللا وأمام التاريخ وأمام هذه الشعوب
وهكذا ومن خالل مقابلة حق العودة األصيل في القانون الدولي للفلسطينيين في مقابل حق العودة العكسي                

من حق اليهود الذين يتمتعون بجنسية أي دولة في العالم أن يخرجوا أو يعـودوا إليهـا                 لليهود يظهر أن    
كمواطنين ولكن عندما يتعلق األمر بفلسطين فإن طبيعة المشكلة يجب أن تلزمنا الحذر في تناول القضية                

  .وأال نستسلم للتعميمات القانونية
يد إسرائيل أن القدس هي عاصمتها األبديـة        ويجب أن نحذر من مثال آخر لمثل هذه التعميمات وهو تأك          

والدائمة وتأكيدها أيضاً أن الدولة عندما تختار لها عاصمة من دون سائر مدنها األخرى فهذا حق لها ال                  
 وتغفل إسرائيل أنها مغتصبة لهذه األرض بل إن اغتصابها للقدس هو حلقة مركبـة               .يجوز المجادلة فيه  

ينية والمقدسات وانتهاك مباشر للشرعية الدولية التي قامت عليهـا          من حلقات اغتصاب األراضي الفلسط    
إسرائيل نفسها، ذلك أن قرار التقسيم هو شهادة ميالد إسرائيل ولكن إسرائيل مزقت هذا القرار حتـى ال                  
يستفيد منه الفلسطينيون وحتى ال يؤسس للوضع القانوني لمدينة القدس وهو موقف يعني قانونـا عـودة                 

  . مرحلة ما قبل قرار التقسيم أي المرحلة التي لم تكن موجودة فيها أصالًإسرائيل إلى
وفي الوقت نفسه فإن إسرائيل تؤكد أن الدولة عندما تختار عاصمتها فإن البعثات الديبلوماسية ملزمة وفقًا                

 ليس من حقها    التفاقية فيينا للعالقات الديبلوماسية أن تنتقل إلى هذه العاصمة، ولم تلتفت إسرائيل إلى أنه             
 وقرارات مجلس األمن األخرى الخاصة بالقدس       181أن تختار القدس عاصمة لها انتهاكا ألحكام القرار         

 الذي اعتبر قانون ضم القدس قانونا باطالً وحذّر دول العالم من نقل بعثاتهـا               478وبشكل أخص القرار    
  .من تل أبيب إلى القدس

  30/3/2007الحياة 
 

  ساومات مؤلمةكواليس القمة تشهد م .89
 هيثم الصادق

شهدت كواليس القمة العديد من االجتماعات المغلقة بين اطراف عربية مؤثرة وسوريا، جرى خاللها 
محاولة تطويع الموقف السوري، ودفع دمشق للتخلي عن أوراقها السياسية في إطار مشروع الممانعة 

 "وديعة رابين"يد لسوريا المفاوضات حول  االسرائيلية في مقابل صفقة منفردة تع-للتسوية األميركية 
 .بخصوص انسحاب اسرائيلي من الجوالن، ووقف الضغوط الدولية عليها

هذه المساومة تقتضي من سوريا التخلي عن تحالفاتها االقليمية مع اطراف المقاومة اللبنانية وإيران 
ة اللبنانية لالنصياع لقرارات والفصائل الفلسطينية المقاومة السرائيل، وممارسة الضغط على المعارض

 -األكثرية اللبنانية، واالعتراف الكامل بالشرعية لحكومة السنيورة، والقبول بصياغة العالقات اللبنانية 
 على أسس االستقاللية الكاملة واسقاط الدعم - بالطبع مع اطراف ومؤسسات االكثرية-السورية 

 االسرائيلية المتواصلة وتطبيع العالقات -ألميركية  وذلك في مقابل وقف الضغوط ا.الطراف المعارضة
 ".األميركية"معها، والتخلي عن موضوع المحكمة الدولية 

وثانيا القبول السوري بقرار قوي ضد المشروع النووي االيراني، في اطار صيغة حول منطقة اقليمية 
اوضات ال تنتهي سوى الفراغ خالية من السالح النووي، والموافقة على المصالحة مع اسرائيل لبدء مف

 من مضمونها، واعادتها الى الصيغة التي اقرت بها في السعودية 2002المبادرة العربية في بيروت 
والتي تخلو من قضية حق الالجئين الفلسطينيين بالعودة الى ديارهم ورفض مشاريع توطينهم، وهي 

 .الصيغة التي تطالب بها اسرائيل
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ت الكواليس عشية القمة كانت مطالبة سوريا بالتضييق على العمل الفلسطيني الورقة الثالثة الجتماعا
 .لفصائل المقاومة في دمشق، بهدف الضغط عليهم لالذعان لشروط الرباعية الدولية

وفي اإلطار ذاته طرحت الورقة العراقية وموقف سوريا منها، لتطويعه بما يتماشى مع ضغوط االدارة 
 .ايس لالطراف العربية، والصمت العربي ازاء الهجوم المحتمل على إيراناألميركية التي نقلتها ر

 الغربية وفتح باب المفاوضات -هذه التنازالت المطالبة بها سوريا في مقابل وقف الضغوط األميركية 
حول الجوالن وربما القبول باعطاء مكاسب لسوريا فيها، انها تصب في النتيجة في صالح المشروع 

 فهل تتحقق هذه األهداف؟ وهل يمكن ..االسرائيلي العادة رسم الشرق االوسط الجديد -األميركي 
  تصديق الوعود األميركية بعد تجربة المنطقة المريرة معها؟
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