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    أمام التشريعي طالبا الثقةيعرض برنامج حكومتههنية  .1

قضايا والمهام التي تنتظر حكومته، أشار إسماعيل هنية في كلمته أمام المجلس التشريعي على التحديات وال
وعلى رأسها االحتالل وممارساته البشعة ضد األرض واإلنسان والمقدسات والمقدرات، وتوفير األمن وإنهاء 
الفوضى داخل الساحة الفلسطينية، واألوضاع االقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، 

الي، ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وصياغة المؤسسات الفلسطينية واإلصالح ومحاربة الفساد اإلداري والم
على أسس ديموقراطية تحقق الشراكة السياسية للجميع، وتعزيز مكانة القضية الفلسطينية في العمق العربي 

ا أكد كم .واإلسالمي، و تطوير العالقة مع المحيط اإلقليمي والدولي بما يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني
على أسس ديمقراطية سليمة، تحقق الشراكة السياسية، باعتبارها  التحرير على ضرورة إعادة إعادة بناء منظمة

المظلة الكبيرة التي يستظل بها كل الفلسطينيين في الداخل والخارج؛ تمثلهم وترعى مصالحهم، وتحمل 
 على الوحدة الجغرافية الفلسطينية، وأكد .همومهم، وتعالج مشاكلهم وقضاياهم، وتحمي حقوقهم الوطنية

واإلصرار على الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة بالربط السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي، 
وتفعيل المؤسسات الوطنية وعلى رأسها منظمة التحرير، لضمان هذا , فضالً عن الربط بين الداخل والخارج
وفي هذا األطارة أكد على حماية حق الشعب الفلسطيني في  . في الشتاتالترابط، ولصيانة حق العودة لشعبنا

نضال من أجل إقامة الالدفاع عن نفسه في مواجهة االحتالل، وإزالة المستوطنات، وجدار الفصل، ومواصلة 
سة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ورفض الحلول الجزئية والحدود المؤقتة وسيا

األمر الواقع، ورفض كل مشروع ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه كخطة فك االرتباط الهادفة 
كما . إلى تحويل األراضي الفلسطينية إلى معازل وكنتونات تقطع الطريق أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة

الحتالل على االرض من اغتياالت أكد على التمسك بالعمل من أجل تحرير األسرى، ومواجهة إجراءات ا
ومواجهة محاوالت ضم األغوار . واعتقاالت واجتياحات، والدفاع عن القدس التي تتعرض ألكبر عملية تهويد

 الحكومة ستتعامل مع االتفاقيات التي وقعتها منظمة على أنفي هذا اإلطار، وأكد . وتوسيع المستوطنات
كما أن الحكومة . ، وبما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتةالتحرير والسلطة بمسؤولية وطنيٍة عاليٍة

وبوزاراتها المختصة سوف تراعي مصالح ومتطلبات شعبنا وآليات حركة الحياة ذات التماس باالحتالل، وذلك 
ولية كما أن الحكومة ستتعامل مع القرارات الد. في كافة النواحي االقتصادية والتجارية والصحية والعمالية

 ومن ثم طلب الثقة .المتعلقة بالقضية الفلسطينية بمسؤولية وطنية وبما يحمي حقوق شعبنا وثوابته الوطنية
 : لحكومته بعد أن عرض أسماء الوزراء على الشكل التالي

 نائب رئيس الوزراء ووزير, رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، األستاذ إسماعيل عبد السالم أحمد هنية
وزير المالية األستاذ الدكتور عمر محمود  ,الدكتور ناصر الدين محمد أحمد الشاعر ربية والتعليم العاليالت

 وزير الداخلية واألمن الوطني, وزير الشؤون الخارجية الدكتور محمود خالد الزهار الزهار, مطر عبد الرازق
وزير الثقافة , د عبد الحميد مبارك الخالديوزير العدل األستاذ الدكتور أحم, األستاذ سعيد محمد شعبان صيام

وزير الصحة , وزير اإلعالم الدكتور يوسف موسى محمد رزقة, الدكتور عطا اهللا عبد العال محمد أبو السبح
وزير الحكم , وزير التخطيط األستاذ الدكتور سمير عبد اهللا صالح أبو عيشة, الدكتور باسم نعيم محمد نعيم
وزير االقتصاد الوطني المهندس عالء الدين محمد حسين  ,يري عيسى الجعبريالمحلي المهندس عيسى خ

وزير النقل , وزير األشغال العامة واإلسكان المهندس عبد الرحمن فهمي عبد الرحمن زيدان, األعرج
وزير االتصاالت والتكنولوجيا المهندس جمال ناجي , والمواصالت المهندس زياد شكري عبد ربه الظاظا

وزير الزراعة األستاذ , وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ نايف محمود محمد الرجوب, لخضريشحادة ا
وزير العمل , وزير السياحة واآلثار المهندس جودة جورج جودة مرقص, الدكتور محمد رمضان محمد اآلغا

وزير , وسى تركماناألستاذ فخري فهد م وزير الشؤون االجتماعية, المهندس محمد ابراهيم موسى البرغوثي
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وزيرة شؤون المرأة الدكتورة مريم محمود , شؤون األسرى والمحررين المهندس وصفي مصطفي عزت قبها
وزير دولة المهندس خالد ابراهيم , وزير دولة، األستاذ الدكتور عاطف ابراهيم محمد عدوان, حسن صالح

  .د عوضأمين عام مجلس الوزراء األستاذ الدكتور محم, إسحاق أبو عرفة
  27/3/2006 48عرب

  
  لم أهدد حماس وعليها تعديل برنامجها:  مباركبعد لقاءعباس  .2

محمود عباس شدد أمس، في أعقاب لقائه حسني مبارك، على أن : شرم الشيخمن 27/3/2006الحياة نشرت 
قال إن و .تبعد عن الشعب الفلسطيني شبح العزلة الدولية والمحلية ضرورة تعديل برنامج حكومة حماس كي

  ال تمثل الشعب التحريرحماس تستند إلى إعالن القاهرة، وبالتالي ال يستطيع أحد أن يقول إن منظمة
 اعترف بأن المنظمة تحتاج الى تفعيل أو ترميم أو غير ذلك، لكنها في النهاية تبقى الممثل هغير أن .الفلسطيني

 أن محادثاته مع أشار إلىو. عية الرسمية للسلطةالشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والمظلة الرسمية والمرج
مبارك تأتي في إطار األحداث األخيرة التي تشهدها المنطقة، سواء في ما يتعلق بتشكيل الحكومة الفلسطينية أو 

  .االنتخابات اإلسرائيلية أو القمة العربية
 ما تردد عـن     ى نف  عباس  أن محمود  :27/3/2006 لصحيفة الجمهورية المصرية     كتب عبدالوهاب اليرقاني  و

 أنه وضع كل التسهيالت الالزمة أمام حماس من أجل تشكيل           ىحكومة الجديدة مشيراً إل   التهديدات لوح بها ضد     
  . الحكومة
 ق االحداثاستبا أن عباس أشار بعدم:  يو بي آينقال عنالقاهرة  من 27/3/2006 القدس العربي وذكرت
 من حيث المبدأ ان اي حكومة أنه إال أنه قال. اسرائيلية جديدة مستقبل عملية السالم في ظل حكومة حول

 من وأعرب .حكمال الشرعية الدولية التي هي أواسرائيلية يجب عليها اال تتجاهل وجود الطرف الفلسطيني 
 إجراء مفاوضات سرية مع اسرائيل مشيرا ى عن استغرابه من الضجة التي أثيرت بسبب دعوته الناحية أخرى

 أدت في السابق إلى التوصل إن المفاوضات السرية , قائالوتابع .طرح هذه الفكرة منذ أربع سنوات انه ىال
  . في إشارة إلى إتفاق أوسلو سنة40خالل ثمانية شهور ما لم نستطع التوصل اليه خالل 

  
  يستبعد أزمات مع عباسهنية  .3

ـ  يسمها بمحاولة تشويش العالقـة     فلسطينية لمهنية جهات إسماعيل اتهم   : وكاالت  -   عبدالرزاق أبوجزر غزة 
ألن مـسار      أزمات بـين الطـرفين،        إال أنه أشار إلى عدم توقعه حدوث أي         . محمود عباس  بين حكومته وبين    

 ومن جهة أخرى أكد      . يستند إلى الحوار والتعاون والتنسيق ومعالجة التباينات السياسية          العالقة هو مسار هادئ   
   . ستنال ثقة المجلس التشريعي    أن حكومته الجديدة ببرنامجها السياسيأنه واثق من

  27/3/2006األيام البحرينية 
  

  يؤكد على سالسة االنتقال للسلطةهنية  .4
ـ وائل بنات  وأن ,أحمد قريع، يؤكد على سالسـة االنتقـال للـسلطة   بهنية إلى أن لقائه اسماعيل أشار  : غزة 

 أما  .وفق تفاهمات تم االتفاق عليها مع قريع      ووفق بروتوكوالت معمول بها     الوزارات سوف تنتقل بشكل سلس      
 6 إلـى    3إلى أنه اتفق مع عباس على إصدار مرسوم رئاسي لمـدة            حول مشروع موازنة الحكومة فقد أشار       

 علـى   في نفـس الـسياق    وشدد   .مشروع جديد أشهر حتى يستمر الصرف إلى أن تقوم الحكومة المقبلة بإقرار         
  . لتقديم الضمانات التي تحتاجها أي دولة لضمان صرف المساعدات في اتجاهها الصحيحاستعداده

  27/3/2006الوطن السعودية 
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    جودة مرقص للسياحة بعد اعتذار أبوعيطة: البردويل .5

 اختارت جودة مرقص كمرشح جديد لحقيبة السياحة واآلثار، في اعقـاب            حماسقال صالح البردويل إن     : غزة
  .اعتذر بسبب دواع صحية الذي ابو عيطةانسحاب طناس 

  27/3/2006الشرق األوسط 
  

   إفشال جلسة منح الثقةبمحاولة يتهم جهات خارجية الدويك .6
 أعضاء المجلس ىاتهم رئيس المجلس التشريعي امس جهات خارجية بمحاولة الضغط عل: غزة ـ يو بي آي

لوال هذا التدخل لكان هناك حكومة أنه وقال  .م حكومة حماس اليوىالفشال جلسة الثقة المقررة للتصويت عل
 بالتوجه الي أعضاء المجلس بأن ىلم يفصح عن أسماء الجهات التي قصدها غير أنه اكتفو ,وحدة وطنية
 الرضوخ للضغوط للقبول بما ال يخدم المصلحة العليا للشعب  وعدم جلسةال المسؤولية في ى مستوىيرتفعوا ال
  .الفلسطيني

  27/3/2006 القدس العربي
  

  تقرران حجب الثقة عن حكومة هنيةفتح والطريق الثالث  .7
ستحجب الثقة عن حكومة هنية، كما علم أن كتلة الطريـق           ة فتح   اكد عزام االحمد ان كتل     :كتب حسام عزالدين  

 في حـين   عدم حجب الثقة وااللتزام باالمتناع عن التصويت،         فقد قررت أما كتلة البديل     . أيضا هاالثالث ستحجب 
  .لم يعرف توجه مصطفى البرغوثي

  27/3/2006األيام الفلسطينية 
  

   منا مباشرة حول سياستنا   األميركيالعامالرأي  سنسعى لكي يطلع :هنية .8
 أنه سينشر قريباً في صحيفة واشنطن بوست وصحف أخرى رسـالة   إسماعيل هنيةأوضح: غزة ـ  حامد جاد

ة كي يطلع من حماس نفسها ولـيس عبـر وسـائل اإلعـالم              يخاطب من خاللها الرأي العام األميركي مباشر      
  . اإلسرائيلية على برنامج الحكومة الفلسطينية

  27/3/2006الغد األردنية 
  

   بيد أبو مازناالستثمارصندوق : عريقات .9
 سـيبقى تحـت إشـراف       , التابع لمنظمة التحرير    أكد صائب عريقات أن صندوق االستثمار الفلسطيني       :أ ش أ  

  .رئيس السلطة
  27/3/2006المستقبل اللبنانية 

  
   يدعم السلطة برئاسة عباس العربيةللقمة الختاميمشروع البيان  .10

اتفق وزراء الخارجية العرب في اجتماعاتهم على قرار يرفع للقادة :  سليمان نمر ومحمد صالح-الخرطوم 
في الوقت نفسه عن الدعم إلقراره يعرب عن الدعم الكامل للسلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، ويعبر 

ويدعو الى االستمرار في دعم موازنة السلطة، وااللتزام بتسديد حصص . العربي للحوار الوطني الفلسطيني
وتكليف األمانة العامة االستمرار في إصدار تقرير . الدول العربية وفق اآللية نفسها التي اقرتها قمة بيروت

ويدعو المجتمع الدولي الى  . وتعميمه على الدول األعضاءشهري يوضح الموقف المالي لعملية السداد
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االستمرار في تقديم المنح والمساعدات المالية واالقتصادية للسلطة واحترام الخيار الديموقراطي الفلسطيني 
كما يطلب . والتحذير من استمرار المواقف الداعية الى وقف الدعم الدولي بعد االنتخابات التشريعية األخيرة

السلطة، إعداد دراسة عن حجم المنح والمساعدات التي يمكن ان تفقدها في حال ربطت بعض الدول أو من 
 بشروط سياسية ال تنسجم مع أهداف الشعب الفلسطيني ومصالحه وعرضها اتهاالجهات المانحة استمرار تقديم

بوقف تحويل عائدات الضرائب يندد بالقرار االسرائيلي القاضي  كما .على مجلس الجامعة التخاذ قرار بشأنها
   .والرسوم الجمركية المستحقة للجانب الفلسطيني، ويدعو المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل

  27/3/2006الحياة 
  

  دستورية حكومة حماس هي التي حالت دون مشاركتها في القمة: القدوة .11
رة للغاية من األراضـي الفلـسطينية       قال ناصر القدوة إن إسرائيل تنوي االستيالء على أجزاء كبي         : جورج علم 

وأن موقف القادة العرب من هذه المسألة سيكون الرافعة التي سنـستند إليهـا فـي                . المحتلة في الضفة الغربية   
تحركنا الدولي القادم الذي يستهدف تحقيق إجماع دولي على رفض الخطة اإلسـرائيلية وإسـقاطها لمـصلحة                 

 إن حماس، التي تؤكد على خيـار        ,في نفس السياق  وقال  . 67ن وفقا لحدود    التسوية الحقيقية القائمة على دولتي    
وأشار إلى أن   .  بسبب ذلك  ، ستكون خارج سياق باقي المجموعة العربية      67المقاومة وترفض االعتراف بحدود     

  .هي التي حالت دون مشاركتها في القمة, عدم دستورية حكومة حماس حتى اآلن
  27/3/2006السفير 

  
   في االجتماعات العربية المقبلةلحماسل يمثوعود لمشعل بتأنباء عن  .12

ـ الخرطوم علم أن عدداً من وزراء الخارجية العرب تلقوا اتصاالت هاتفية من خالـد مـشعل،   :  أشرف الفقي 
أن الوزراء نصحوه بالتروي، وقـدموا لـه وعـدا          حيث  من تغييب حماس عن اجتماعات الخرطوم،       ها  شكا في 

  . في االجتماعات العربية المقبلةللحركةبمشاركة ممثل 
  27/3/2006الوطن السعودية 

  
  مليون دوالر شهريا170 عربيا للفلسطينيين بقيمة دعماحماس تريد : مشعل .13

 مليون دوالر 170 حدود ى زيادة دعمهم المالي للفلسطينيين الىدعت حماس امس العرب ال: الكويت ـ اف ب
 مليون دوالر 170رية حسب االرقام عند الحكومة السابقة هي حوالي وقال خالد مشعل ان النفقات الشه .شهريا

  .مليون دوالر رواتب موظفين115شهريا منها 
  27/3/2006القدس العربي 

  
  العدوان على الفلسطينيين سرايا القدس تحذر االحتالل من مغبة .14

، من مغبة القيام بعدوان أطلقت سرايا القدس، تحذيراً شديد اللهجة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي: طولكرم
ودعت كافة فصائل المقاومة، ألن تكون في . عسكري ضد الضفة الغربية وغزة، بعد االنتخابات اإلسرائيلية

  .جاهزية عالية، للتصدي ألي عدوان إسرائيلي قادم
  26/03/2006قدس برس 

  
   إسرائيليةنجاة أحد قادة كتائب األقصى من محاولة اغتيال .15
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 . أطلقت صاروخاً باتجاه سيارة كانت تسير في مركز مدينة غـزة           هاادر إسرائيلية إن قوات   قالت مص : لوكاالتا
سيارة كان بداخلها عدد من عناصر كتائب شهداء األقصى، في حين أصـيب             الونقل عن شهود عيان قولهم أن       

  لسطينية قولها ونقل عن مصادر ف .إثنان من المارة بجروح، من المرجح أن يكونا من رجال الشرطة الفلسطينية
  

  . أحد قادة الكتائب في غزة، إال أنه لم يصب في العمليةكانستهدف المأن 
  27/3/2006 48عرب 

  
 إستشهاد أحد عناصر الجهاد اإلسالمي في غزة .16

طائرة استطالع على مجموعة فلسطينية من استشهد فلسطيني وأصيب آخر في قصف إسرائيلي : ألفت حداد
  . قرب من الكلية الزراعية في بلدة بيت حانونمسلحة من سرايا القدس بال

  27/3/2006 48عرب
 

  اليوم" األقصى" باقتحام يهددونمتطرفون صهاينة  .17
هـدد متطرفـون   :   آمال شحادة، طاهر النونو عنالقدس المحتلة من  27/3/2006 الخليج اإلماراتية   جاء في 

مسجد األقصى اليوم، االمر الذي اعتبره قاضـي        باقتحام ال ” الحركة من أجل بناء الهيكل    “يهود ينتمون لجماعة    
قضاة فلسطين التميمي، خطوة في غاية الخطورة، ودعا منظمة المؤتمر اإلسالمي إلى عقد مؤتمر قمة طـارئ                 
لبحث األخطار التي تهدد المسجد األقصى ، في حين ناشد عكرمة صبري، مؤتمر القمة العربية بوضع القدس                 

وقال صبري إن الفلسطينيين يرفضون ان يكون األقـصى ورقـة           .  أولوياته والمسجد األقصى على رأس سلم    
ضد االقـصى لـم     ” اإلسرائيلية“واكد ان المحاوالت    . مساومة او ابتزاز الستغالله عشية االنتخابات البرلمانية      

  .اولمرتوينفذ اعتداءاته بدعم من موشيه كتساف، ” اإلسرائيلي“تتوقف وأن اليمين 
حركة حماس دعت الشعب الفلسطينّي لالحتشاد في المـسجد  أن  27/3/2006 يني لإلعالمالمركز الفلسط وقال

وقالت  .األقصى وساحاته لحمايته من محاوالت صهيونّية القتحامه بحسب إعالن مجموعات صهيونية متطّرفة
لصهيوني الغاصب  الحركة، إّن الحديث عن اقتحام المسجد األقصى إنّما يوحي بنوايا خبيثة ومبّيتة لدى الكيان ا              

كما دعت حماس القادة العرب ومنظّمة المؤتمر اإلسالمي، إلى  .الستهدافه وتقسيمه والسماح لليهود بالصالة فيه
 .تحّمل مسؤولياتهم والتحرك سريعاً لحمايته

  
  الفلسطينيون يصرون على مغادرة العراق بعد حمالت منظمة استهدفتهم  .18

 االردنية، العودة الى    -فض فلسطينيون، احتشدوا عند الحدود العراقية       ر: من بغداد   27/3/2006 الحياة   قالت
بغداد على رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها في المخيمات التي نصبتها لهـم لجنـة الـصليب                  

 عائلة فلسطينية، اجبرتها جماعات مجهولة      300ومقابل المجمع السكني في البلديات، افترشت       . االحمر الدولية 
على ترك منازلها في مناطق متفرقة في بغداد، االرض في مخيمات اعدتها المنظمات االنسانية، وفـي نـادي                  

  .حيفا الرياضي
انا هنا منذ سنة وسبعة شـهور بعـد         «ويؤكد ابو اسراء، الذي اتخذ زاوية مع عائلته المكونة من ثمانية افراد،             

ئل تهديد وصلت الى بيوت فلـسطينية فـي االيـام         وجاء في رسا   .»تهديد تعرضت له في بيتي بحي المنصور      
وجاء في رسالة انذار ثانيـة      . »ساعة(...) نعلم انك فلسطيني وبعثي وصدامي اترك المنطقة خالل         « الماضية  

» إلى الخونة الفلسطينيين المتعاونين مع النواصب نذركم بتصفيتكم جميعاً خالل عشرة ايام وقد اعذر من انذر               «
 ان استهداف الفلـسطينيين جـزء مـن          الفلسطيني ويعتبر السفير  .»سرايا يوم الحساب  «توقيع  وذُيلت الرسالة ب  

المشكلة تكمـن   «: التدهور االمني وتداعيات التفرقة والفتنة التي يحاول اعداء العراق واالسالم تأجيجها، ويتابع           
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ويؤكد  .»مكانات المادية الضئيلة  في عدم قدرتنا نقلهم الى مكان آخر غير بغداد، اقليم كردستان مثالً، بسبب اال             
  .يعانون من سياسة التمييز«تقرير لمكتب حقوق االنسان، التابع لالمم المتحدة، ان الفلسطينيين في العراق 

مدير دائرة الالجئـين فـي منظمـة        أن  : فارس شرعان  عن   عمانمن    27/3/2006 الشرق األوسط    وذكرت
 الجئـاً فلـسطينياً     89قال ان السلطات العراقية وفرت السكن لـ        التحرير الفلسطينية في عمان محمد ابو بكر        

وأوضح ان الفلسطينيين يقيمون في عدد من       . داخل الحدود العراقية بعد ان فشلوا في دخول االراضي االردنية         
مراكز الحرس الوطني العراقي داخل معبر القادسية العراقي فيما تقدم لهم المفوضية العليا لـشؤون الالجئـين                 

  .دمات االغاثة الالزمةخ
  

  النتخابات اإلسرائيليةباغير مكترثين  و حكومة حماسعنالفلسطينيون راضون  .19
 تبدي الغالبية العظمى من المواطنين الفلسطينيين، في أحدث استطالع للرأي، رضاها إزاء             -) فلسطين(رام اهللا   

اً آخر لهذه الحركة في وجـه الـضغوط         الحكومة الجديدة التي قامت حركة حماس بتشكيلها، ما يعد دعماً شعبي          
 فـي  74.4يشير استطالع، أعده المركز الفلسطيني الستطالع الـرأي، أّن           و   .الممارسة عليها داخلياً وخارجياً   

 في المائـة فـي الـضفة الغربيـة،          84 في المائة في قطاع غزة و      59.1المائة من الجمهور الفلسطيني، منهم      
 الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس بدون مشاركة فتح وباقي فـصائل            راضون بدرجات متفاوتة عن الحكومة    

 في المائة من الجمهور الفلسطيني، أّن حركة حماس قـادرة لوحـدها             64.8ويرى   .منظمة التحرير الفلسطينية  
كما أعـرب   .  في المائة إنها غير قادرة على ذلك       33على إدارة الحكومة للمرحلة القادمة بكفاءة، في حين قال          

 في المائة من الفلسطينيين عن تفاؤلهم في األوضاع بعد تشكيل الحكومـة الفلـسطينية بقيـادة                 60.8ما نسبته   
 . في المائـة عـن تـشاؤمهم       36.5حماس، بدون مشاركة فتح وباقي فصائل منظمة التحرير، في حين أعرب            

 في المائة من الفلـسطينيين      47.2ويقول الدكتور كوكالي، إّن من بين أهم ما جاء في هذا االستطالع أن نسبة               
   .يؤيدون بدرجات متفاوتة حّل السلطة الفلسطينية، التي يرأسها محمود عباس

 فـي   52.4وفيما يتعلق بطلب محمود عباس من حركة حماس االعتراف باالتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، قال               
  .وافقون بدرجات متفاوتة في المائة إنهم ي46.8المائة إنهم ال يوافقون على ذلك، في حين قال 

من جهة أخرى؛ أكّد غالبية الجمهور الفلسطيني، ممن استطلعت آراؤهم، أّن خطة إيهود أولمـرت، القاضـية                 
ستؤدي إلى استمرارية الصراع في المنطقة ولن تضمن استقرار         "باالنسحاب أحادي الجانب من الضفة الغربية       

سرائيلية؛ أظهر االستطالع عدم اكتراث المـواطنين الفلـسطينيين         وفيما يتعلق باالنتخابات اإل    ".إسرائيل وأمنها 
 في المائة ممن شملهم االستطالع، أّن أياً من هذه األحزاب لن تـتمكن              48بالحزب الذي سيفوز فيها، حيث أكد       

  .من حل الصراع على فلسطين
26/3/200قدس برس   

 
   ارتباط جديد في الضفة من اإلسرائيليين يفضلون إجراء فك% 76 والفلسطينيينمن % 73 .20

من % 73يتضح من استطالع مشترك للرأي العام الفلسطيني واالسرائيلي ان          :  عبد الرؤوف ارناؤوط   -القدس  
من اإلسرائيليين يفضلون إجراء فك ارتباط جديد في الضفة الغربية من خالل مفاوضـات              % 76الفلسطينيين و 

من اإلسرائيليين إجـراء    % 17من الفلسطينيين و  % 23ة من   بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فيما تفضل نسب      
مـن  %) 63مـن الفلـسطينيين و    % 59(وتعتقد أغلبية من الطـرفين       . فك ارتباط جديد بشكل أحادي الجانب     

اإلسرائيليين أن الخطوات األحادية تقلل من فرص التوصل لحل دائم للصراع في نهاية المطاف، لهـذا، فـإن                  
تؤيد الدخول في محادثات مع أبو مازن للتوصل لتـسوية دائمـة، فيمـا              % 60ائيليين  أغلبية كبيرة من اإلسر   

  . فقط% 38يعارض ذلك 
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  27/3/2006األيام الفلسطينية 
  
  
  

 
  إسرائيل تسرق المياه الفلسطينية: خبراء يؤكدون .21

لدائم ألحدث   حذرت سحر هريدي خبيرة شؤون المياه األستاذة فى جامعة القاهرة من استخدام إسرائيل ا              : سانا
التقنيات العلمية والتجهيز الفني التى تمكنها من جر المياه الجوفية والنهرية من األراضى العربية المحتلة ونقلها                

وحذر الصحافي األلماني خبير شؤون الشرق      . وتوزيعها على المستوطنات واستخدامها في الزراعة والصناعة      
وأشار إلى عدم اكتراث إسرائيل     .  األراضى الفلسطينية المحتلة   األوسط كالوس بولكن من تزايد تلوث المياه في       

 65وأضاف أن خبراء المياه األلمان أكدوا أن الفلسطينيين خسروا          . بازدياد نسبة التلوث في مياه الشرب والري      
في المئة من احتياط المياه فى أراضيهم، ووزعتها إسرائيل على المستوطنات واألراضـى الزراعيـة وعلـى                 

  .خدام العسكري والصناعياالست
  27/3/2006المستقبل اللبنانية 

  
   عامال فلسطينيا في نهاية األسبوع الماضي في إسرائيل680اعتقال  .22

 فلـسطينيا،   680قامت باعتقال   " شرطة حرس الحدود  "قالت مصادر إسرائيلية إّن ما يسمى بـ        :  ياسر العقبي 
 من بين الفلـسطينيين اعتقلـوا فـي         550 المصادر أن    وأضافت .بزعم أنهم مكثوا في إسرائيل بدون تصاريح      

 إسرائيليا  15 إسرائيليا قاموا بنقل العمال الفلسطينيين، في حين اعتقل          20كما جاء أنه تم اعتقال       .القدس وحدها 
  .  قاموا بتشغيلهم

  26/3/2006 48عرب 
  

  ية واألسرة الدول حدود اسرائيل بالتنسيق مع اميركالرسماولمرت يؤكد خطته  .23
 رسم اولمرت اسـتراتيجية لمـا بعـد         :وكاالتوال امال شحادة    ،الناصرة 27/3/2006الرأي األردنية   نشرت  

االنتخابات اذا قال امس انه قد يجري محادثات مع الواليات المتحدة ودول أخرى قبل أي انسحاب من طـرف                   
دة والمجتمع الدولي بشأن الحدود     وقال انه ستكون هناك بعد ذلك محادثات مع الواليات المتح          .واحد من الضفة  

وقال لراديو اسرائيل ان الخطة ستساعد على الحفاظ على اسرائيل كدولة يهودية بأغلبية يهودية               .التي يدعمونها 
وفي مقابلة مع االذاعة أعاد التأكيد على أن اسرائيل ال يمكن ان تفكر في               .مستقرة مع فصلها عن الفلسطينيين    

عترف بالدولة اليهودية وتنبذ العنف وتقبل اتفاقـات الـسالم االسـرائيلية الفلـسطينية          التعامل مع حماس مالم ت    
او تعثر علـى وسـيلة      ..  لذا فالخيار اليوم هو اما أن تجلس وتتورط في حرب ال تنتهي            :وقال للراديو  .السابقة

ة لترى ما اذا كانـت      وقال ان اسرائيل ستنتظر فترة معقول      .لالنفصال عن الفلسطينيين بدون التخلي عن االمن      
بان حماس  .. حماس ستغير طريقتها ولتعطي المجتمع الدولي وقتا   للوصول الى نفس النتيجة التي وصلنا اليها               

  .ليست شريكا تفاوضيا
أكد اولمرت انه سيواصل درب شارون حتى يحقق األمن          :القدسمن   27/3/2006الخليج اإلماراتية   وأضافت  

يجلس مع حماس ويفاوضها فإن الحكومة المقبلة       ل كما ان شارون لم يكن في حياته         :واالمان لإلسرائيليين وقال  
ونحن في الحكومة نريد ان ننفصل عن الفلسطينيين وأن نعلن عن الحـدود             . فاوض حماس تبرئاسة كاديما لن    

علينا أن  وحتى ننفذ ذلك    . الحمراء التي ال يمكن تجاوزها وان نعلن عدم خضوعنا المالءات الجانب الفلسطيني           
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واعتبر  أن الفلسطينيين لـن يقـرروا متـى يـتم إجـراء               .نعرف ما نريده وان تحظى خطتنا باجماع وطني       
واكد ان خطة تجميع المستعمرات وترسيم حدود إسرائيل من جانـب واحـد             . مفاوضات ومتى ال يتم إجراؤها    

  .الفلسطينيينمحاولة متزنة للغاية وحذرة ومسؤولية لكي ال تكون إسرائيل رهينة بأيدي 
خطة أولمرت   رداً عن    هنية قال  أن إسماعيل     وائل بنات  27/3/2006الوطن السعودية    ذكر مراسل    غزةومن  

 إن كل خطة إسرائيلية تنتقص من الحقوق الفلسطينية الواضحة والكاملـة وتقـوم علـى                :لرسم حدود إسرائيل  
 قابلة للحياة، هي خطة غير مقبولـة عنـد          فرض سياسة األمر الواقع وقطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية         

  .الحكومة الفلسطينية وال عند الشعب الفلسطيني
  

  جلعاد يكشف عن مخطط عدوان بعد االنتخابات اإلسرائيلية  .24
كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية امس، ان وزارة الدفاع االسرائيلية وضـعت خططـا لعمليـة                : ا ش ا  

التى يسيطر عليها الفلسطينيون فـي الـضفة بعـد اجـراء االنتخابـات              عسكرية ضخمة فى المدن الرئيسية      
ونقلت الصحيفة عن    .االسرائيلية، بهدف كسر القبضة القوية على نحو متزايد للجماعات المسلحة في تلك المدن            

الجنرال جلعاد، وهو من اكبر مسؤولي وزارة الدفاع ان الوزارة تريد ان تخترق معاقل المسلحين في الـضفة                  
وتوقعت صنداي تايمز ان تستدعي الخطة       .قطاع، وذلك في اعقاب اعالن الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس        لاو

التي تبحثها شخصيات كبيرة في كاديما ثالث الوية مدرعة وكتائب عدة من سالحي المظالت والمشاة، مـشيرة              
 في مدن الضفة مثـل نـابلس   الى ان الخطة تهدف اساسا الى تدمير معاقل مسلحي حماس والجماعات االخرى   

  .ورام اهللا وبيت لحم والخليل
  27/3/2006المستقبل اللبنانية 

  
   وتبقيها مع الرئاسة  حماسإسرائيل تقطع االتصاالت مع حكومة .25

اعلن مسؤول اسرائيلي كبير ان الحكومة االسرائيلية ستوقف جميع اتصاالتها مع            :كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   
اشرة بعد اداء اعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، ولكنه اشار الى ان االتصاالت             الحكومة الفلسطينية مب  

مع الرئاسة الفلسطينية والهيئات التابعة للرئاسة ستبقى متواصلة على ان يتمكن المواطنون في الضفة من تقديم                
بالمكاتـب التابعـة للحكومـة      طلبات التصاريح المختلفة مباشرة الى مكاتب التنسيق االسرائيلية دون المرور           

الفلسطينية مقرا في هذا الصدد بوجود اشكالية فيما يتعلق بغزة حيث ال اتـصاالت مباشـرة بـين المـواطنين      
واكد شلومو درور، الناطق بلسان منسق االنشطة االسرائيلية في االراضي الفلـسطينية،             .والمكاتب االسرائيلية 

 تزويد الكهرباء والمياه الى غزة، حتى بعد تـشكيل حكومـة حمـاس،             لأليام ان الحكومة االسرائيلية ستواصل    
فضال عن السماح بادخال المواد الغذائية االساسية والمواد الطبية وغيرها من المواد االساسية وسنبذل كل جهد                

ريح وشدد على ان الحكومة االسرائيلية لن تمنح تصا        .ممكن لمنع وقوع كارثة انسانية في االراضي الفلسطينية       
وأضـاف بـشأن    . التنقل ال ألعضاء حكومة حماس وال ألعضاء المجلس التشريعي للتنقل بين الضفة وغـزة             

من الغباء توقع الجلوس مع شخص ال يعترف بحقك االساسـي           : امكانية الحديث مع اعضاء من حكومة حماس      
وعلينا ان ننتظر ونرى ما سيحدث بعد االنتخابات االسرائيلية واللحظة التـي سـتبدأ فيهـا حمـاس                   .بالوجود

نحن نأمل ان تتغير حماس وان تشعر بالمسؤولية تجاه ابناء الـشعب            .. بالتعامل مع االمور من واقع المسؤولية     
ـ     : وقال .الفلسطيني واال فان المنطقة سوف تعاني      ل مـع مكتـب ابـو مـازن او          ال توجد لدينا مشكلة بالتعام

للشروط المطلوبة فعندها لن تكون لدينا اية مشكلة         وفي حال استجابت حماس    ..المؤسسات التي تتبع أبو مازن    
اكد ان الحكومة    و .بالجلوس والحديث معهم ولكن لحين يتحقق ذلك فان جميع االتصاالت مع الحكومة ستتوقف            

. سهيل االستثمار واقامة المصانع وغيرها من القضايا االستثمارية       االسرائيلية لن تقدم اية مساعدة في موضوع ت       
  ...حتى االسرائيليين الذين يريدون االستثمار في المناطق الفلسطينية فان ذلك سيكون صعبا جدا: وأضاف
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  27/3/2006األيام الفلسطينية 
  

   الحفريات تحت األقصىلمواصلةكتساف يدعو  .26
ي الكنيست لمواصلة الحفريات تحت باحة المسجد االقصى في المنطقة          طالب موشيه كتساف خالل حفل ديني ف      

المحاذية لحائط البراق لتخطي الجدار الجنوبي للمسجد وصوال الى القصور االموية ومنطقة سـلوان جنـوبي                
، في حين استنكرت    !صرح انه ال يجد المبرر ألبناء الديانات االخرى لالعتراض على هذا المخطط           ، و المسجد
ها وخشيتها من أكمال مخطط الحفريات      قاسالمية داخل وخارج فلسطين هذه التصريحات، معبرة عن قل        أوساط  

  .تحت باحة الحرم القدسي الشريف
   27/3/2006اللواء االردنية 

  
   عليه لفنيبيرس يتقبل تقديم  .27

جيـة لفنـي    عقب شمعون بيرس على تصريحات أولمرت بشأن منح وزيرة الخار         : اإلذاعة اإلسرائيلية الثانية  
 . إنني أقبل ذلك بكل احترام وتقدير وليس بخنوع: الشخص الثاني في الحزب، قائالً

  26/3/2006مركز دراسات الشرق األوسط 
  

  إعادة فتح معبر المنطار بعد أكثر من شهر من إغالقه .28
 فـتح   أن شاؤول موفاز قرر إعادة    » يديعوت أحرونوت «وذكرت صحيفة   ،  أعيد امس فتح معبر كارني المنطار     

عقب مباحثات أجراهـا     معبر لنقل معدات وبضائع إنسانية إلى قطاع غزة، ولنقل منتجات زراعية من القطاع            ال
في الوقت نفسه أعيد فتح معبر صوفا جنوب قطاع غزة بغرض نقل منتجات زراعية إلى               . مع مسؤولين أمنيين  

  .القطاع
  27/3/2006الشرق األوسط 

  
  شار إنفلونزا الطيور في األراضي الفلسطينية النتقلقةمنظمة الصحة العالمية  .29

 .  نفى غسان الخطيب أمس صحة أنباء عن إصابة امرأة فلسطينية بمرض انفلونزا الطيـور              : ب.ف. أ ,أ.ن.ق
وأكد أنه ال توجد أي اصابة بشرية بالمرض في األراضي الفلسطينية، مضيفاً أن الضفة خالية من هذا الفيروس                  

إن األنباء التي ترددت عن أن البنك الـدولي         “وقال الخطيب في تصريح      .لفحوصاتوهذا ما دلت عليه جميع ا     
قدم مليوني دوالر للسلطة الفلسطينية هي أنباء غير صحيحة ألنه تمت مراجعة البنك الدولي الذي أكد أنـه لـم    

ف هو اإلرباك   والهد” اسرائيل“يعلن على االطالق بأنه قدم مساعدات للجانب الفلسطيني وأن األخبار مصدرها            
وكانت منظمة الصحة العالمية أبدت قلقها       .”ونحن نعمل في قضية خطيرة جداً واالمكانات المالية شبه معدومة         

وطلبت المنظمة من    .البالغ ازاء األخطار الغذائية والصحية التي قد يتسبب بها اكتشاف الفيروس في قطاع غزة             
  . سريعة الى السلطة الفلسطينية لمواجهة الوباءتقديم مساعدة مالية” اسرائيل”المجتمع الدولي و

  27/3/2006الخليج اإلماراتية 
  

  مبادرة السالم هي الخيار الوحيد: رسالة عربية الى حماس .30
أن : الخرطوم من  سليمان نمر ومحمد الشاذلي والنور أحمد النور عن مراسليها27/3/2006 الحياة نشرت

تفعيل مبادرة السالم العربية والسعي الى ادخال حماس فيها حتى لو ب قراراً واوزراء الخارجية العرب اعتمد
من دون التزامها الواضح تها  وضع حل للمأزق المحتمل بعد تشكيل حكومة فلسطينية بقيادواوحاول .بعد القمة
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 د على أن السالم العادل والشامل في المنطقة ال يمكن أن يتحقق إال من خالليأك والت.المبادرةوالصريح ب
االنسحاب االسرائيلي الكامل من األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، والتوصل الى حل عادل لمشكلة 
الالجئين الفلسطينيين، ورفض كل أشكال التوطين، وقبول اسرائيل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة 

الرباعية الى استئناف العمل الجاد من أجل ويدعو اللجنة  .مبادرةالوعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لما جاء في 
 الرفض للحلول الجزئية واالجراءات االسرائيلية األحادية تأكيدو .تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة

الجانب باعتبار أنها تؤدي الى منع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، وتقوض الجهود العربية والدولية المبذولة 
الحلول، ويكلف اللجنة هذه ويطالب الدول والمنظمات الدولية كافة بعدم االعتراف ب .رة العربيةفي اطار المباد

الوزارية الخاصة بالمبادرة مواصلة اتصاالتها مع الرباعية واألطراف الدولية لحشد التأييد لها واستصدار قرار 
وبحسب مصادر شاركت في . من مجلس األمن أو الجمعية العامة لتبنيها كإطار للحل المنشود للنزاع

موسى اطالع الحكومة الفلسطينية الجديدة على الموقف العربي من مبادرة السالم عمرو تولى ياالجتماعات، س
تصل الرسالة الى ل وذلك ,سيشارك بنفسه في القمةعباس على رغم ان , ها الخيار الوحيد المطروحوالتي اعتبر

  .حماس بأن العرب جميعا خلف المبادرة
أن ب, المبادرةمن  ماس إسماعيل هنية حول موقف حتأكيد إلى: 26/3/2006 اسالم أون الين ار موقعوأش

أن بدوره  فقد قال أبو ليلة أما خليل . بها تقبلسائل إن كانت إسرائيلوت .يةالمشكلة ليست عربية، بل إسرائيل
ال يجوز أن نتمسك بشيء  لذا .هاعالن قبل أن تولد حينما اجتاحت الضفة الغربية في نفس وقت إ ألغتهاإسرائيل

  .رفضته إسرائيل بشكل كامل
  

   أن تدفع ثمن وصولها للسلطة حماس منمطلوبا ليس :عمرو موسى .31
ـ الخرطوم  أن تدفع ثمن وصولها هاليس مطلوبا من, هلوقب عن موقف حماس عمرو موسىدافع :  أشرف الفقي 

إسرائيل أو غيره دون حصولها على مقابل حقيقي يحقق         للسلطة، وطالب الجميع بعدم الضغط عليها لالعتراف ب       
طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف تعيش إلى جـوار إسـرائيل،                

وعلـم أن    . ما أسماه بالطريقة المجانية التي كانت تحقق منها إسرائيل مكاسب على حساب الفلسطينيين             افضار
 .لى وزراء الخارجية تضمن تحذيرهم من مخاطر التصرفات اإلسرائيلية أحادية الجانـب            إ ناصر القدوة تقرير  

 نظراءه العرب بوضـع    اطالبم أوروبية على الفلسطينيين،     - بوجود ضغوط أمريكية      من ناحية أخرى   واعترف
قف ينزلـق    فلسطينية تمكن الشعب الفلسطيني من مواجهة تلك الهجمة، مشيرا إلى أن المو            -استراتيجية عربية   

  .ما يتصوره البعض بسبب استمرار المخطط االستيطاني اإلسرائيلي، وبناء الجدار العازلمإلى أخطر 
  27/3/2006الوطن السعودية 

  
  ال اعتراف بحدود اسرائيلية من جانب واحد: موسى .32

 غـداً   القمة العربية ستعلن  أن  :  أشرف الفقي   عن مراسلها  الخرطوممن   27/3/2006 الوطن السعودية    ذكرت
حسبما ورد في مشروع قرار أقره وزراء الخارجية        " رفض رسم حدود إسرائيل من جانب واحد      "في الخرطوم   

  .العرب وسيرفع إلى القادة العرب العتماده
فـي ختـام االجتماعـات      وعمرو موسـى    أن  : 27/3/2006 في عكاظ     الخرطوم من   سعيد معتوق  وأضاف

مؤكدا ان « يتم ترسيمها من جانب واحد  ) اسرائيلية(االعتراف بحدود   ال يمكن   »التحضيرية للقمة اعلن أمس انه      
ترسيم الحدود يجب ان يكون في اطار القانون وفي اطار مجلس           أن  وقال   .«ال مشروعية لها  »مثل هذه الحدود    

االمن وفي اطار مبدأ االرض مقابل السالم وفي اطار تفاوضي وليس من جانـب واحـد وهـذه الحـدود ال                     
  .«سياسة اسرائيل خرجت عن المعقول»واعتبر موسى ان .«امشروعية له
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ناصر القدوة قال إن إسرائيل تنوي االستيالء على أجزاء         أن  : جورج علم من    27/3/2006 السفير   وجاء في 
وأضاف أن موقف القادة العـرب مـن هـذه          . كبيرة للغاية من األراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية        

  .رافعة التي سنستند إليها في تحركنا الدولي القادمالمسألة سيكون ال
  

  الحكومة اللبنانية أعدت خطة لتحسين مخيمات الالجئين  .33
أكد مستشار رئيس الوزراء اللبناني لشؤون المخيمات الفلسطينية أن الحكومة اللبنانية   :بيروت ـ فريد وجدي

ين المقيمين في المخيمات من خالل دراسة شرعت في تنفيذ خطة شاملة ومتكاملة لتحسين أوضاع الفلسطيني
تمهيداً لعالج المشكالت التي يعاني منها سكانها وإزالة التشنجات وعالج بؤر ، األوضاع والمصاعب داخلها

وأوضح أن خطة الحكومة في  .التوتر وتحسين ظروف الحياة اليومية والمعيشية لالجئين الفلسطينيين في لبنان
مين األول يتمثل في تكليف وزراء الخدمات بالنزول لزيارة المخيمات والوقوف هذا الخصوص تنقسم إلى قس

أما القسم الثاني من الخطة فيشمل اإلعداد لمؤتمر ، على األوضاع الميدانية فيها وهو األمر الذي حدث فعال
في صيغة (ة إضافة إلى عدد من الدول العربي، للدول المانحة والداعمة للسلطة الفلسطينية والدول الغربية

لالتفاق على تمويل خطة النهوض بالمخيمات الفلسطينية على األراضي اللبنانية والتي توقع أن ) مؤتمر دولي
وقال إن الحكومة اللبنانية تعمل حالياً على اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالسماح ، تكلف ماليين الدوالرات

ي لم يكن مسموحاً لهم حتى اآلن بممارستها في لبنان مثل للفلسطينيين المقيمين في المخيمات بممارسة المهن الت
 .الطب والهندسة والمحاماة وغيرها

  27/3/2006البيان 
 

  زيارة اللجنة الوزارية إلى الجنوب تهدد التحالف الفلسطيني بالتصدع  .34
ـ                :محمد صالح  ن قبـل   ما زالت تداعيات عدم زيارة وفد اللجنة الوزارية المكلفة شؤون الملف الفلـسطيني م

الحكومة اللبنانية الى مخيم عين الحلوة ترخي بظاللها سلبا على فصائل قوى التحالف الفلسطيني كإطار سياسي                
وبرزت المشكلة داخل اطـار      . موحد وتهدد بتصدع هذا االطار وحصول انشقاق بين القوى التي يتشكل منها           

نظمة الصاعقة بزيارة دارة النائـب بهيـة        قوى التحالف بعد قيام وفد فلسطيني يمثل كال من حركة حماس وم           
الحريري والمشاركة في االجتماع الذي عقدته الوزارية الى جانب فصائل منظمة التحريـر، خالفـاً للقـرار                 

  . المركزي الذي كانت فصائل قوى التحالف في بيروت قد اتخذته بمقاطعة اللجنة الوزارية
الف خرقا لالجماع وتفردا بالرأي، اصـدرت بيانـا اتهـم           وعلى ضوء هذه المشاركة التي اعتبرتها قوى التح       

حماس والصاعقة بخرق ما كان قد تم االتفاق بشانه مركزيا وانهما شاركا في االجتماع من دون الرجوع الـى                   
  . التحالف وشدد البيان على ان حماس والصاعقة ال يمثالن اال نفسيهما

رد امين سر فصائل قوى التحالف الفلسطينية في الجنـوب          في المقابل وبعد صدور بيان الموقع باسم التحالف         
ببيان مضاد جاء فيه ان البيان المنسوب الى قوى التحـالف فـي             ) مسؤول منظمة الصاعقة  (ابو عماد الحسن    

منطقة صيدا لم يصدر عن اي اجتماع رسمي لقيادة التحالف في منطقة صيدا وبالتالي ال يحق الي فـصيل او                    
. ضوية في اطار التحالف ان تصدر بيانا باسم التحالف دون التشاور مع جميع الفـصائل              عدد من الفصائل المن   

لذا فان هذا البيان ال يعبر عن التحالف مجتمعا انما اعد في بيروت من قبل بعض الفصائل ووزع في صـيدا                     
  . وخلص الى ان ما صدر يؤثر سلبا على وحدة التحالف. دون مراجعة امين سر التحالف في صيدا

إال أن ممثل حركة الجهاد االسالمي في الجنوب شدد على أن أي تصدع يصيب التحالف لن نكون نحـن مـن                     
لكن من شارك في اللقاء في دارة الحريـري مـع           . تسبب فيه ألننا حريصون كل الحرص على وحدة التحالف        

خـضة او هـزة داخـل       أما ممثل حركة حماس في الجنوب فقال إنه ال بد من             . وفد اللجنة يكون هو البادىء    
 . تجاوب مع مصلحة شعبنا الفلسطيني واننا لم نشارك باسم قوى التحـالف           تالتحالف لكننا نشدد على ان حماس       
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من جهة أخرى اعتبر عباس زكي أن زيارة اللجنة الوزارية للمخيمات خطوة أولى في الطريق الصحيح لـرد                  
وأعرب عن االرتياح الكبير للفلسطينيين داخل الـوطن        . ن لدى األشقاء في لبنا    للمهاجرين الفلسطينيين اإلعتبار  

المحتل وهم يشاهدون نخبة من قيادات لبنان يقومون بهذه الزيارة النوعية ويعبرون في تصريحاتهم عن عمـق                 
  .وجوهر اإلرتباط اللبناني لفلسطين شعباً وقيادة

  27/3/2006السفير 
  
  

  ةال أزمة بين الرئاسة و الحكوم: نية للغدحوار ه .35
 أكد هنية أن األردن كباقي الدول العربية احترم خيار الشعب الفلسطيني وسوف يتعامل مـع                : غزة -حامد جاد 

العالقة مع األشقاء في األردن عالقة مصيرية وال نفكر إطالقا  بالمس            "وقال إن    .الحكومة الفلسطينية المنتخبة  
ومسؤولين أردنيين أكدت بأن األردن كباقي الدول       بهذه العالقة، كما أن كافة االتصاالت التي جرت مع أوساط           

  ".العربية يحترم خيار الشعب الفلسطيني وسوف يتعامل ويتعاون مع الحكومة الفلسطينية المنتخبة
وبين هنية أن قيادة حماس ستقوم عقب االنتهاء من ترسيم الحكومة بجولة في الدول العربية، وسـيكون األردن               

  . قيادة الحركة وأعضاء من الحكومة الفلسطينيةمن أهم الدول التي ستزورها
ولفت إلى أن رئيس مكتب التمثيل األردني لدى السلطة الفلسطينية يحيى القرالة كان من أوائل سـفراء الـدول                   
العربية الذين زاروه في منزله وقدموا التهنئة بفوز حركة حماس باالنتخابات، مؤكداً أن كل ما يتعلق بالعالقات                 

  . األردنية يسير في االتجاه الصحيحالفلسطينية
أعلن هنية استعداد الحركة لزيارة أي برلمان أوروبي وكذلك االجتماع مع اإلدارة األميركية لشرح برنامج               كما  

  .حكومة حماس، مؤكداً أن هذه الجهات ستجد الكثير من القضايا التي تناولها البرنامج محل إجماع
رئيس أبو مازن فأنا ال أعتقد أن الرئيس من الممكن أن يوقع على أي اتفـاق                أما بالنسبة للعالقة مع ال    "وأضاف  

ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملـة الـسيادة وعاصـمتها القـدس                  
  ".الشريف

مظلة للـشعب   وشدد هنية على التزام حركة حماس بتفاهمات إعالن القاهرة حول منظمة التحرير الفلسطينية ك             
الفلسطيني شكلت تراكماً نضالياً للشعب في الداخل والخارج، إال أن ما تم االتفاق عليه في القاهرة هـو إعـادة       

  ".هذا لم يتم"تفعيل منظمة التحرير وفق أسس ديمقراطية و
 ف مبيناً أن الخالف في هذا الـشأن هـو أن          .ت.ونفى هنية ما يروجه البعض بشأن عدم اعتراف حماس بـ م          

الميثاق الوطني، والمجلس الوطني الفلسطيني الذي ال أحد يعرف حتـى اآلن  : المنظمة تعتمد على اربعة ركائز 
عدد أعضائه، واللجنة التنفيذية التي تعد هرم المنظمة وتوفي عدد من أعضائها وعدد آخر في السجن، وبالتالي                 

الركيزة الرابعة وهي الصندوق القـومي الـذي        فهي ال تملك النصاب القانوني لعقد اجتماعات لها، إضافة إلى           
من الفلسطينيين العاملين في الخارج وبالتالي فهناك تباطؤ في إعادة تفعيل هـذه      % 5توقف عن جمع التبرعات     

  .الركائز
من ال يريـد  " وتابع أن هناك اتصاالت عديدة مع دول االتحاد األوروبي وسوف تتعمق هذه االتصاالت قريباً و             

  ".ع حكومة حماس فهو يرفض التعامل مع قطاع واسع من الشعب الفلسطينيأن يتعامل م
ستـستمر  " وأكد أن مواصلة المباحثات مع الجانب اإلسرائيلي في كل القضايا المتعلقة بتسيير الحياة الفلسطينية               

لفلـسطيني ال   انطالقاً من قناعتنا بضرورة التعامل مع االحتالل وفي الوقت ذاته عدم اإلقرار بوجوده فالشعب ا              
يستطيع أن يهرب إلى الفضاء، فهناك التشابك االقتصادي والتجاري والمالي والمصالح المشتركة في المعـابر               

  ".وبالتالي ال بد من التعامل مع هذا الواقع
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وقـال  . وتطرق هنية إلى مقابلة نشرتها إحدى وسائل اإلعالم األميركية ونسبت له رفضه إرسال ابنه ليستشهد              
ووجه لي عدة   "أراد أن يثبت عالقة غير موجودة بين القيادة السياسية والعمل العسكري،            " الصحافي"ل  إن السائ 

لو طلـب ابنـك أن      : فقال. هل أرسلت أشخاصاً لينفذوا عمليات عسكرية داخل إسرائيل؟ فقلت ال         : أسئلة منها 
  ".فقلت له أنا لم أرسل أحداً حتى أرسل ابني. يستشهد

المتمسك بتجنيب المدنيين من الصراع الفلسطيني االسرائيلي، متهماً االحتالل بأنه هو           وأكد على موقف حماس     
  .    الذي كان يزج دوماً بالمدنيين في حلبة الصراع

نحـن  "وختم حديثه مؤكداً رغبة حماس بتحقيق االستقرار في المنطقة على قاعدة إنهاء االحتالل مشدداً بقولـه                 
 نسعى الستمرار دوامة الدم في المنطقة فنحن من أكثر الـشعوب رغبـة فـي                لسنا ضد اليهود ألنهم يهود وال     

  ".السالم
 وأعرب عن رفض حماس لخطة رئيس الوزراء اإلسرائيلي باإلنابة إيهود أولمرت بشأن ترسيم الحدود بـين                

حتالل االنسحاب  حدود الدولة الفلسطينية معروفة للجميع وإذا أراد اال       "األراضي الفلسطينية وإسرائيل مؤكداً أن      
  ".من الضفة فلينسحب ولكن حدودنا معروفة

  27/3/2006الغد األردنية 
 

  هل تنتهي بموت األخيرة؟.. ثنائية حماس ومنظمة التحرير .36
  أسماء الغول

يقول سامي أبو زهري، المتحدث اإلعالمي باسم حركة حماس، إن األمر ليس كما يتم اإلعـالن بـأنهم ضـد                    
ألبنـاء الـشعب الفلـسطيني والقـوى الـسياسية          " البيت الجامع "ة، بل هم يعتبرونها     منظمة التحرير الفلسطيني  

الفلسطينية ويتمسكون ببقائها كمرجعية للعمل الفلسطيني، لكن المشكلة في الكيفية التي هي عليها هذه المنظمة،               
القوى السياسية، التـي ال     على أسس جديدة تم االتفاق عليها في إعالن القاهرة، تمكن جميع            "مؤكداً أهمية بنائها    

  ".من الشعب الفلسطيني، من االنضواء تحتها وتفعيلها% 60تزال غير مشاركة فيها كحركة حماس التي تمثل 
عدم حدوث ذلك يفقد قرارات المنظمة أية قيمة، إال حين إعادة بنائها من جديد من قبـل اللجنـة                   "ويوضح أن   

بأي تعديالت إلحداث هذا اإلصالح، وبالتالي الكرة في ملعبها ولـيس           التنفيذية، التي لم تتقدم منذ آذار الماضي        
  ". في ملعب حماس التي تنتظر هذا التعديل

وحول أزمة النظام السياسي الفلسطيني، يوضح أبراش أنه بعد رفض اللجنة التنفيذية، بصفتها األداة التنفيذيـة                
 المكلف إسماعيل هنية، ازداد النظـام الـسياسي         لمنظمة التحرير، برنامج الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء       

رفض متوقع، ألنه ال يعقل أن تعترف مرجعية أعلى بمرجعية أدنـى ال تعتـرف بهـا وال                  "تأزماً، مؤكداً أنه    
  ".بالقانون األساسي الذي شّرع لالنتخابات

ثل شـرعي ووحيـد     ويرى أبراش أن النظام السياسي أصبح بثالثة رؤوس أساسية، أولها منظمة التحرير كمم            
بمقتضى الميثاق الوطني والقانون األساسي للسلطة، وبمقتضى االعتراف العربي واإلسالمي والدولي، والرأس            
الثاني رئيس المنظمة والسلطة، والثالث حكومة تترأسها أغلبية انتُخبت من جزء من الشعب على جـزء مـن                  

  . شعباألرض وببرنامج متعارض مع برنامج الممثل الشرعي لكل ال
وأضاف أبراش أنه للمرة األولى في تاريخ األنظمة السياسية الديمقراطية أو البرلمانية تحدث انتخابات وتتقـدم                

يمكن أن تكون الحكومة من لـون       "األغلبية الفائزة ببرنامج حكومي يتعارض مع دستور الدولة، مشيراً إلى أنه            
نامجها ضد دستور الدولة وقانونها األساسي فهـذه        سياسي والرئيس من لون آخر، لكن أن تكون الحكومة وبر         

  ".سابقة ومعضلة تحتاج إلى عقول دستورية وسياسية جبارة لحلها
  27/3/2006األيام الفلسطينية 

  



 

 16

  أبعد من األزمة الدستورية .37
  سميح شبيب 

ه وتحذير  ف على البرنامج السياسي للحكومة، وهنالك؛ تنبي      .ت.هناك اعتراض واضح من اللجنة التنفيذية لـ م       
في الرسالة الجوابية للرئيس على رسالة حماس المتضمنة التشكيلة الحكومية وبرنامجهـا الـسياسي؛ ذلـك ان                
رسالة حماس ال تلبي ما ورد في رسالة التكليف الرئاسية من نقاط تقر بها مؤسسة الرئاسة، نقـاط مركزيـة                    

ر الصراع مع المخطط االسرائيلي الرامـي       ومهمة من أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية من جهة، واستمرا         
  .إلى الوصول إلى حلول منفردة، غير ملتزمة بما ورد في االتفاقات الموقعة ومقررات الشرعية الدولية

من الواضح في رسالة الرئيس األخيرة، انه يحتفظ بحقه في حل الحكومة، ان اقتضت المصلحة العليا للـشعب                  
لحكومة الجديدة في صياغة عالقاتها الداخلية واالقليمية والدولية، بمـا يكفـل            الفلسطيني ذلك، وفيما اذا فشلت ا     

  .المصلحة الوطنية العليا
هنالك تحفزات واجراءات وتهديدات باجراءات معادية للشعب الفلسطيني ولسلطته الوطنية وقواه السياسية كافة؛             

ت عمليات عسكرية واستهدفت مـدنيين،      ذلك ان حماس ال تزال في نظر المجتمع الدولي، قوة ارهابية، مارس           
. ودون تمييز، وبأن برنامجها يخلو من االلتزام الالزم بقواعد القانون الـدولي ومقـررات الـشرعية الدوليـة             

وبالتالي فان ما تشهده فلسطين بعد قيام الحكومة الجديدة، وقوامها حماس، هو ما يشبه العزلة الدوليـة، رغـم                   
بة الروسية؛ ذلك ان روسيا استقبلت حماس وفق اشتراطات محددة، في مقـدمتها             االختراق المشروع عبر البوا   

ضرورة التزام حماس بالقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية واقرارهـا باالتفاقـات الموقعـة مـا بـين                  
بقة الى جانب ذلك، فان هنالك ازمات متعددة الجوانب، ورثتها حماس من الحكومات السا            . الفلسطينيين وغيرهم 

  .وابرزها األزمة االقتصادية والسياسية
ما بشرت به حماس ومنذ فوزها في االنتخابات التشريعية، هو ان ال أزمات مقبلة، وان الحكومة الجديدة تمتلك                  
حلوالً شبه سحرية لتجاوز األزمات كافة، وأن ال مشكالت جدية في وجه تلك الحكومة، على الرغم من العالئم                  

  .كد عكس ذلكوالمؤشرات التي تؤ
فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي، ستجد حماس نفسها شبه وحيدة في بوتقة الحكـم، وبالتـالي سـيتوجب       

فـي االنتخابـات    " كـديما "عليها العمل على االجابة على تساؤالت ميدانية جارية، وسياسية بارزة بعد فـوز              
طلب يد العون والمـساندة والمـساعدة مـن فـتح           التشريعية االسرائيلية، وبحكم الواقع ستجد نفسها مضطرة ل       

وغيرها من الفصائل، وكذلك االستعانة بالخبرات الفلسطينية في مجالي المفاوضات واألمـن، وهـذا يـستلزم                
بالضرورة حواراً مسؤوالً ونشطاً وعملياً، بعيداً عن لغة الشعارات العريضة والتعبيرات غير المحددة، وكذلك               

  .د واالستقواء بوحدانية التنظيماالبتعاد عن لغة التفر
فـي مقدمـة تلـك      . ستجد حماس نفسها امام استحقاقات حقيقية ال تقبـل التأويـل او التأجيـل             وباختصار  

ف، .ت.االستحقاقات ضرورة قيام الشراكة السياسية الفلسطينية، وهذه الشراكة حكماً ستكون مع فـصائل م             
ها وواقعها ومن ثم البحث في صيغ مستقبلها امـراً الزمـاً            وبالتالي سيكون االقرار بأهمية المنظمة وتاريخ     

  .وواجباً في آن
كما ستكون االتفاقات الموقعة، ودور اسرائيل في تخريبها وعرقلتها بهدف الوصول الـى صـيغة تتـيح لهـا                  

اضافة الى ذلـك ولتحقيـق      . ممارسة الفصل االحادي الجانب امراً يحتاج الى اعادة النظر من قبل حماس بها            
لتكامل ما بين مؤسستي الرئاسة ورئاسة الوزراء، فانه ال بد من ايجاد الصيغ المناسبة، التي تتـيح للـرئيس                   ا

ومؤسسته تسويق الحكومة ورئاسة الوزراء اقليمياً ودولياً، وهذا ما سيحتاج حتماً، الى تلبية بعـض متطلبـات                 
  .الرئاسة

ا يحقق التواؤم الالزم ما بين مؤسستي الرئاسـة         في حال عدم تمكن حماس من اعادة النظر في برامجها، بم          
ورئاسة الوزراء، فسيضطر الرئيس حتماً لممارسة صالحياته، ومعها حل الحكومة، وتكليف شخصية قـادرة              
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لكن ذلك يطرح تساؤالً مركزيـاً      ... على تشكيل حكومة جديدة، بما يتواءم والمصالح العليا للشعب الفلسطيني         
  !! ات اخطر وابعد من األزمة الدستورية بمعناها القانوني؟هل يمكن ذلك دون ازم: هو

  27/3/2006األيام الفلسطينية 
  

 
  والموقف الدولي منها... حماس في الحكومة  .38

  السير سيريل تاونسند
 يناير / ال يزال العالم الغربي مشّوشاً ومرتبكاً من فوز حركة حماس في االنتخابات العامة في كانون الثاني

ي هذا اإلطار تعّبر الواليات المتحدة األميركية واالتحاد األوروبي عن وجهات نظر مختلفة، وف. الماضي
  .وكالهما ينتظر مترقباً لمعرفة ماذا ستكون عليه السلطة الفلسطينية بقيادة حماس

. تقدمت حماس بخطى بطيئةً ال تثير إعجاب المراقبين في الخارج في وقت يشهد الفلسطينيون أزمةً خانقة
أمضت حماس أسابيع طويلة من المفاوضات في محاولة للتوصل الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهي 

ويتساءل المرء عّما إذا كانت دول العالم ستتعامل بشكل حسن مع . محاولة تستحق العناء، إال أنها فشلت
  .حكومة تسيطر عليها حماس

ولم تنجح أسابيع التفاوض في . ها ومراقبة فشلهاأّما حركة فتح، فكان موقفها األولي ترك حماس تكمل طريق
  .إقناع فتح بتغيير موقفها

في هذه األثناء، تحتاج حركة . لكن المشكلة هنا أن فشل حماس في المرحلة المقبلة سيجّر معه سائر الفلسطينيين
يوم مولعاً بـ فتح إلى تنسيق أوضاعها الداخلية، إذ أنها خسرت االنتخابات العامة ليس ألن الجميع بات ال

حماس، لكن ألن السلطة الفلسطينية السابقة كانت فقدت سيطرتها على مجريات األمور، وباتت منهارة وفاسدة 
  .وتخضع للمصالح الخاصة

وقد اختارت حماس إسماعيل هنية، المقيم . أدى مجلس النواب الفلسطيني قسم اليمين وطرحت الحكومة الجديدة
وفي هذا اإلطار قرأنا في صحف بالدنا أنه في حال قال له ابنه أنه . وزراءفي غزة، لتولي منصب رئيس ال

إن تعليقاً كهذا لن ينال استحسانا كبيراً في . ينوي القيام بعملية انتحارية فهو سيحاول إقناعه بالعدول عن رأيه
حارية ضربة قوية وقد شكّلت حملة التفجيرات االنت. أوروبا، لكنه قد يكون خطوة صغيرة في االتجاه الصحيح

  .والسيد هنية ينتمي الى التيار األساسي في حماس. للفلسطينيين، كما يالحظ العديد منهم
أمام وزير الخارجية الجديد، محمود زهار، من غزة أيضاً، عقبات كثيرة يتوجب عليه تخطيها في األسابيع 

 من الدول التي يمكن أن تقف إلى جانبهم فالفلسطينيون بحاجة ماسة إلى بعض األصدقاء، وعدد. القليلة المقبلة
لكن، ولسبٍب غريب، فهم يحاصرون . خالل فترة التغيير التي يمرون بها، والتي يمكن أن تدافع عنهم وتدعمهم

ويعتبر سعيد صيام خياراً شعبياً لشغل منصب . أنفسهم بأعداٍء محتملين، بينما يبتعد أصدقاؤهم القدامى عنهم
  .ن المدنيةوزير الداخلية والشؤو

أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس، زعيم حركة فتح الذي انتخب بشكل منفصل، فهو في وضع ال يحسد 
وفي تصريٍح سابٍق له لّوح بأن من الممكن أن . عليه ولم يبقَ لديه سوى أوراق قليلة يمكنه أن يفاوض بها

  .ن أن تنال ثقة المجتمع الدولي ومساعداتهيستقيل إال في حال موافقة حماس على تشكيل حكومٍة وسياساٍت يمك
ال «إن هجوم الجيش اإلسرائيلي القاسي لكن الناجح على سجن أريحا بعدما أصبح وضع المراقبين الدوليين 

، على حد تعبير وزير خارجية بريطانيا جاك سترو، رفع أصواتاً فلسطينية مطالبة الرئيس بحل »يحتمل
 ماليين فلسطيني بشكل مباشر وكذلك إلى 3حصل بإسرائيل إلى السيطرة على نظرياً، سيؤدي هذا اذا . السلطة

  .إلغاء نتيجة االنتخابات العامة التي جرت في كانون الثاني الماضي
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فالبلدان شعرا بالرعب . وتتخذ الواليات المتحدة وإسرائيل، بشكل مشترك كالعادة، مواقف عدائية تجاه حماس
تلك هذا التأييد الشعبي، وقد اعتبرا نجاحها جزءاً من تقدم الحركات اإلسالمية لدى معرفتهم أن هذه الحركة تم

كما دفع فوز حماس العديد من األميركيين الى . األصولية في المنطقة، خصوصاً في لبنان والعراق ومصر
التساؤل عّما إذا كانت سياسة الرئيس جورج بوش المعلنة وغير المتقنة في تشجيع، وأحياناً فرض، 

وتعتبر واشنطن ولندن ان حماس حزب إرهابي بامتياز يرفض . الديموقراطية في الشرق األوسط في محلها
  .االعتراف بإسرائيل وقد أقدم انتحاريوه على قتل وتشويه مئات اإلسرائيليين

د وقد صّوت الكونغرس األميركي لصالح وقف جميع المساعدات للفلسطينيين، وذهبت اإلدارة األميركية الى ح
من جهتها،  ! 2005 مليون دوالر من األموال غير المنفقة منذ عام 50الطلب من السلطات الفلسطينية استرداد 

 وهو موقف ال -أعلنت إسرائيل انها لن تحول عائدات الضرائب الجمركية التي تجمعها للسلطة الفلسطينية 
  .يمكن الدفاع عنه

وكالعديد من . خذ موقفاً حذراً لتغطية االختالف الواضح في الرأييقوم االتحاد األوروبي بتمويل السلطة لكنه ات
الدول غير األعضاء في االتحاد األوروبي يتساءل االتحاد من سيستفيد من انهيار السلطة بسبب نقص 

في الوقت نفسه، هناك قلق كبير من عدم اعتراف حماس بإسرائيل وبالتالي االمتناع عن التفاوض . المساعدات
  .معها

  27/3/2006حياة ال
  

  عبر وسيط ووفق امالء امريكي  للفلسطينيينالمساعدات المالية  ستقدمالقمة :تقرير .39
 هامش ىال يستبق إسماعيل هنية أي توقعات او قراءات للمشهد الفلسطيني عل :الخرطوم ـ من بسام البدارين

 فخالل كل .ابا مباشراكواليس قمة الخرطوم وهو يناشد القمة دعم الشعب الفلسطيني ويوجه لها خط
وبهذه  . طاولة القمةى ان ال تجلس حماس علىالتحضيرات الفنية حرص وزراء الخارجية العرب النشطون عل

قمة، لكنها لم تكن موضع ترحيب علي الالحال ال يمكن القول ان حماس كانت مستهدفة في أروقة تحضيرات 
 ,قمةال عدم التشاور مع قادة حماس ألغراض ى مكتب محمود عباس حرص علىاإلطالق بكل األحوال، وحت

ويبدو في  .حكومةال بجلسة المجلس التشريعي التي ستنعقد اليوم في إطار مناقشات الثقة بواانشغلفيما هم 
 أمل ان يتم ى األقل، علىمناقشات لثالثة أو أربعة أيام علالالسياق نفسه ان فتح ستتكفل بإشغال حماس خالل 

 ال تجد القمة نفسها مضطرة ى ما بعد إنتهاء قمة الخرطوم وليس أثناءها، حتىحكومة الل لتأخير إنجاز الشرعية
 . حسم الثقة بجلسة واحدة وعاصفة والمجازفة بالسمعة الديمقراطية مع إمكانية توجه حماس إلى.هاللتعامل مع

 ىينيا سلطويا، وعل، يمكن القول بان قرارا عربيا وفلسطالحركةوبصرف النظر عن التكتيك الذي ستتبعه 
فرسالة هنية للقمة لم تؤخذ بأي  األغلب أمريكيا، تم إعداده إلخراج الحركة من مولد قمة الخرطوم بال حمص،

 أكثر من عبارات الترحيب بخيار الشعب ىإعتبار، وفي أفضل األحوال لن تحصل حماس الغائبة عن القمة عل
 ىلكي يحاول الحصول عليه من القمة نفسها، فهو مرتاح إللكن عباس في جعبته الكثير  .الفلسطيني العمومية

 إتفاق سابق بينه وبينها بخصوص تأجيل حسم ىحد ما إلستبعاد حماس، بعد أن إتهمها منذ ايام باإلنقالب عل
 األقل ى وموقفه التكتيكي علهقمة مع طموحاتالوفيما تنسجم تحضيرات . قمةالنقاشات الثقة بالوزارة إلي ما بعد 

الرفض المطلق ألي عقوبات او ضغوطات يمكن ان تحوي يحضر أجندة أساسية فإنه يا، من حماس، مرحل
 البيان الختامي يرفض ىوإضافة بند عل .تمارس علي الشعب الفلسطيني سواء دوليا او عربيا بذريعة حماس

طموحات كبيرة وال ال يحمل  أما على صعيد المساعدات المالية فعباس .بإسم العرب جميعا الحلول اآلحادية
يتوقع الكثير من قمة الخرطوم، ويقول في مجالسه الخاصة ان التمكن من منع العرب من المشاركة في حفلة 

 هذا الصعيد تقديم ىومن بين األفكار المطروحة عل .مقاطعة الشعب الفلسطيني بذريعة حماس سيكون إنجازا
وهو ما تدعمه السودان، وتوافق عليه مبدئيا كل من قمة، المساعدة عاجلة وسريعة للسلطة من خالل مقررات 
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من الواضح أن الجانب الفلسطيني سيزود إجتماعات وزراء الخارجية  حيث .قطر والسعودية والجزائر
 عبر اإلشارة لوجود قرار أمريكي يقضي بحرمان حماس من اي ,بمعلومات وتقارير حول الملف المالي
 . مرحلة تجويع الشعب الفلسطيني، وفقا للمعيار األمريكيىالوصول إلمساعدات مالية عربية او دولية دون 

اإلدارة األمريكية طلبت  ويشار هنا إلى أن .قمة في السياق الماليال األرجح ما ستلتزم به مقررات ىوهو عل
  ابلغ مصدر دبلوماسي حيث  .مساعدات للشعب الفلسطيني من قمة الخرطوم اإللتزام بشروطها عند إقرار

  
  .قمةالجتماع خبراء اقتصاديين وماليين سبق إجتماع إلمسبقا ذلك ابلغت ها بي مطلع بانعر

  27/3/2006القدس العربي  
 

  :كاريكاتير .40
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