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  " الهدوء في مقابل الهدوء"تتمسك بمعادلة " إسرائيل"و.. توافق على تهدئة في غزة" حماس" .1
مصر موافقتـه   " حماس"أبلغ وفد من حركة     :  من القاهرة  محمد الشاذلي  عن   25/4/2008 الحياة   ذكرت

أوالً وفتح المعابر الستة وإطالق خطة لتبادل األسـرى الـذين           في غزة   "يين  سرائيلعلى بدء تهدئة مع اإل    
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وقالـت  ". ي غلعاد شـاليت   سرائيلسبق أن حددتهم حماس في كشف لألسماء في مقابل إطالق الجندي اإل           
مصر نجحت في تحقيق الخطة الشاملة المتكاملة للتوصـل إلـى           "إن  " الحياة"مصادر مصرية مطلعة لـ     
  ". على أن الخطة ستشمل الضفة في خطوة مقبلةإسرائيلتأكيدات من تهدئة وفتح المعابر، وتلقت 

حمل في  "إن وفد الحركة    " الحياة"وقال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني المقال الدكتور أحمد يوسف لـ           
يين في قطـاع    سرائيللقائه مع الوزير سليمان موافقة حماس على العرض المصري بتحقيق تهدئة مع اإل            

 أن يتم نقلها إلى الضفة، فضال عن بحث قضية تبادل األسرى ومطالب الحركة إلطـالق                غزة أوال، على  
سـليمان سـيحمل هـذه الملفـات إلـى          "، مشيراً إلى أن     "شاليت، وأيضا سبل فك الحصار عن القطاع      

  ".يين في لقاء قريبسرائيلاإل
بتهدئة في غزة أوالً، وتوقع     واشار يوسف الى المرونة التي أبدتها الحركة مع االقتراح المصري وقبولها            

 على تعنتهـا وأفـشلت جهـود        إسرائيلإذا ما أصرت    "أن تبادر مصر إلى فتح المعبر من جانب واحد          
استمرار غلق المعبر سيؤثر سلباً على صورة مصر ويزيد االحتقان بسبب المعاناة التي             : "، وقال "التهدئة

إلنساني الصعب في غزة واستعداداً لبناء تفاهمات       اشتدت في القطاع، ولمسنا تعاطفاً مصرياً مع الوضع ا        
ال نستطيع  : "واضاف".  الفلسطينية تتفهم رؤيتنا لكل الملفات السياسية واالقتصادية       -في العالقة المصرية    

  ".وننتظر فتحه. أن نتفهم استمرار غلق المعبر على رغم مرونتنا، وأبلغنا المصريين بهذا الموقف
 على أي اعتداءات في الضفة، قال       إسرائيلشمولية التهدئة، وإذا ما أقدمت      من عدم   " حماس"وعن موقف   

لن تقوم تهدئة إذا استمر العدوان في الضفة، ولن تكون مضمونة في غزة ألن شـعبنا شـعب                  : "يوسف
 على مكابرتها فالتهدئة ستفشل، فلو أعلنت التهدئة في غزة فلـتعلم            إسرائيلإذا استمرت   : "، مضيفا "واحد

لو سلمنا أن التهدئـة     : "، وقال "اومة لن تسكت عن أي جرائم في الضفة، أما سبل الرد فنحتفظ بها            أن المق 
تحققت في القطاع، فإن عدم انسحابها على الضفة يعني قتلها، ألن ذلك يدل على أن االحتالل غير معني                  

  ".بالتهدئة
الحديث يدور  : "لضفة، قال يوسف  اقترحت آلية محددة لنقل التهدئة من غزة إلى ا        " حماس"وعما إذا كانت    

 بعض رجال المقاومة فـي  إسرائيلعن أسابيع عدة أو اشهر قليلة، لكن إذا ما أعلنت التهدئة اليوم وقتلت              
" حمـاس "ورداً على سؤال هل     " الضفة أو داهمت أو ارتكبت أي عدوان، فلن تكون هناك تهدئة في غزة            

ستسعى الحركة الى اقنـاع الفـصائل،       : "التهدئة، أجاب قادرة على إقناع بقية فصائل المقاومة في غزة ب        
فالتهدئة باتت مصلحة وطنية عليا تقتضي أن تتفق الفصائل عليها ألنها ستكون بمثابة استراحة محـارب                

  ". وفرصة إلعادة النظر في حسابات كل فريق لإلطالع إلى أين يمكن أن تصل بنا
صار وتوفير أجواء أفضل لجهـود التـسوية الـسياسية،          إذا كنا معنيين بالتهدئة لرفع الح     : "وقال يوسف 

يون أيضا معنيون بها أكثر منا، فهم يواجهون شعبا يحرص على الشهادة من أجل الحياة، وكل                سرائيلفاإل
ي ستكون بها خسائر لنا، لكن هناك أيضا خسائر في صفوفهم، وهم يعلمون             سرائيلمواجهة مع المحتل اإل   

  ".ذلك جيدا
قال مصدر مقرب موثوق    : عن أماني سعيد القاهرة من رام اهللا       25/4/2008الكويتية   الجريدة   وأضافت

وأن الوفد الذي يتكون من وزير الخارجية السابق         إن رد الحركة على المقترحات المصرية جاء إيجابياً،       
 عـن " حماس"محمود الزهار ووزير الداخلية في الحكومة المقالة سعيد صيام، يحمل إجابة واضحة من              

وافقت " حماس"وأشار المصدر إلى أن      .األسئلة التي طرحها عليهم الوزير سليمان قبل سفرهم إلى دمشق         
على إعالن التهدئة، ولكن ظلت بعض النقاط معلقة ومحل خالف مثل طبيعة المراقبة األوروبية لمعبـر                

 في قطاع غـزة أو      على أن تكون إقامتهم   " حماس"رفح ومكان وجود المراقبين األوروبيين، الذين تصر        
  .ية على المعبرإسرائيلفي مصر وأال تكون هناك سلطة 

الفلسطينية امس، إن وفـد     " رامتان"وقال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان، في تصريح لوكالة أنباء           
حركة حماس موجود حالياً في القاهرة بانتظار الرد المصري على التصور الذي قدمـه عـن التهدئـة                  



  

  

 
 

  

            5 ص                                   1060:         العدد                  25/4/2008 الجمعة: التاريخ

وأشار رضوان الى أن الوفد لم يحدد موعداً لعودته، الفتاً إلى أن ذلك             .  وفتح المعابر  وموضوع الحصار 
قد يكون خالل األيام المقبلة، بعد الحصول على رد مصري بشأن ما طرحه، وموضحاً أن المـسؤولين                 

  ".على قناعة بالردود الواقعية لحركة حماس والتي تنسجم مع الثوابت الفلسطينية"المصريين 
ـ      "حماس"المتحدث باسم   قال   عمليـات المقاومـة    " أمـس، إن     "الجريـدة " في قطاع غزة فوزي برهوم ل

ي تهدف إلى كسر الحصار ونقل المقاومة الفلسطينية مـن حالـة            سرائيلالعسكرية ضد جيش االحتالل اإل    
  ." تراجع حساباتها جيداًإسرائيلالدفاع إلى الهجوم، وهو ما سيجعل 

س تسعى من خالل العمليات الى التأكيد على أنها حركة مقاومـة تجمـع              حركة حما "وأوضح برهوم ان    
 علـى   إسـرائيل من الضروري ان تكون هناك مقاومـة الجبـار          "، مؤكداً أنه    "السياسة والعمل المقاوم  

وأكد برهوم أن القبول بتهدئـة      . "االعتراف بالحقوق الفلسطينية خصوصا حقهم في العيش بكرامة وبأمان        
التهدئة "، موضحا ان    "يعني تنازال من الحركة عن ثوابتها أو تراجعا نحو سياسة االنهزام          ال  " إسرائيلمع  

لن تألو جهدا وبكل الوسائل والطرق المتاحة لها لكسر الحصار          "، ومشدداً على أن حركته      "استراحة مقاتل 
  ."عن القطاع والمشدد منذ عام

 على  إسرائيلي ستجبر   سرائيلينية ضد االحتالل اإل   العمليات التي تنفذها المقاومة الفلسط    "ورأى برهوم أن    
فك الحصار ومراجعة حساباتها وعدم اإلقدام على ارتكاب حماقات جديدة فـي قطـاع غـزة والـضفة                  

  ."الغربية
قال الزهار في مؤتمر صحافي عقده فـي         :من غزة عن وكاالت    25/4/2008 الخليج اإلماراتية    ونقلت

اسـماعيل  وقال   . أشهر 6جهود مصرية ستمتد الى الضفة الغربية خالل        القاهرة أن الموافقة التي جاءت ب     
على قناعة بالردود الواقعية للحركة والتي تنسجم مـن         "رضوان في تصريحات أن المسؤولين المصريين       

يجب انتهاز هذه الفرصة، ألن المنطقة مقبلة على بركان كبير، واألمور           "وتابع يقول   ". الثوابت الفلسطينية 
 ".      فشل هذه الجهود التي اعتبرها حاسمة حول ملفي التهدئة والحصار"، محذراً من "بخيرال تبشر 
هناك توجـه   " قال غازي حمد القيادي في حماس        : القاهرةمن   25/4/2008 القدس الفلسطينية    ونشرت

 يتوقـف   بان تبدأ التهدئة في قطاع غزة ومن ثم تنتقل الى الضفة الغربية في المرحلة الالحقة علـى ان                 
   ".ي ويعاد فتح المعابر بما فيها معبر رفح الحدودي مع مصرسرائيلالعدوان اإل

ية طلب عدم الكشف عن هويته عـن وجـود          سرائيلمن جانبه، كشف مسؤول كبير في وزارة الدفاع اإل        
 لن تتخلى   إسرائيلمشددا في الوقت عينه على ان       " مؤشرات طفيفة عن حصول تغيير في موقف حماس       "

  .ن شروطهاابدا ع
 مرتابة، إذ قال مصدر أمنـي       إسرائيلبدت    :عن أحمد شاكر من رام اهللا      25/4/2008 األخبار وجاء في 
الخشية األساسية تتمثّل في أن هذا االتفاق سيسمح لحمـاس          "اإللكتروني، إن   " معاريف"ي، لموقع   إسرائيل

ر الذي سيخدم مصالحها فـي هـذه        ، األم إسرائيلبأن تبدو كجهة مؤثرة ال يمكن تجاهلها كما كانت تريد           
المرحلة، ويعززها في الشارع الفلسطيني وفي الدول العربية، وسينتج منه اقتناع بـأن االسـتثمار فـي                 

  ".الجناح العسكري لحماس أمر مثير لالهتمام
ال يمكننا أن نقبـل فتـرة     "ي إيهود أولمرت، مارك ريغيف،      سرائيلوقال المتحدث باسم رئيس الوزراء اإل     

  ".ء ليكون هو الهدوء الذي يسبق العاصفةهدو
، "على الهدوء بهدوء  "خالل أيام، وسترد    " حماس" سترد على موقف     إسرائيلإن  " هآرتس"وقالت صحيفة   

. عن شن هجماتهـا علـى النقـب       " حماس"ممتنعة عن شن أي نشاط هجومي في القطاع إذا ما امتنعت            
" حماس"من قبل   " القسام"وقف التام إلطالق صواريخ     ية للتهدئة تتضمن ال   سرائيلوأوضحت أن الشروط اإل   

وكل الفصائل الفلسطينية في القطاع، ووقف تهريب السالح وعدم انسحاب التهدئة على الـضفة، بحيـث            
 الوضع لفترة معينة، فإذا     إسرائيلستدرس  "كما  . ي مواصلة حمالت االعتقال هناك    سرائيليتاح للجيش اإل  

  ". في خطوات مثل تخفيف الحصار االقتصادي على القطاعتمت المحافظة على الهدوء تنظر
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يوم الجمعة اقتراح حركـة حمـاس إعـالن هدنـة       ال إسرائيلرفضت   :25/4/2008 48 عرب وأوردت
مشروطة مدتها ستة أشهر في قطاع غزة واصفة إياه بأنه خدعة تهدف إلى تمكين حماس من التعافي من                  

حماس تشتري الوقـت    "ية دافيد بيكر    سرائيل باسم الحكومة اإل   وقال المتحدث  .المعارك في اآلونة األخيرة   
 لـو  إسرائيلولن تكون هناك حاجة الى األعمال الدفاعية من جانب . من اجل اعادة التسلح وتجميع قواها   

وفي اشارة واضحة الى الغـارات   ."يينسرائيلكفت حماس وامتنعت عن ارتكاب هجمات ارهابية على اإل      
 فـي التـصرف لحمايـة       إسرائيلستستمر  "هجمات الكوماندوس في غزة قال بيكر       ية و سرائيلالجوية اإل 
  ."مواطنيها

  
   دولة فلسطينيةاهتمامه بقيامبوش يؤكد و.. طرح قمة خماسيةي و"السالم" قلق على عباس .2

جورج بوش ونظيره الفلسطيني محمود     األمريكي   عقد الرئيس    :واشنطن من   25/4/2008الحياة  نشرت  
ة في البيت األبيض ركزت على التحضيرات لزيارة الرئيس األميركي للمنطقـة وآفـاق              عباس قمة ثنائي  

وقال بوش انه يبقى على ثقـة بـأن الجـانبين           .  اتفاق قبل نهاية العام    إلىعملية السالم وفرص التوصل     
ية واليتـه   للدولة الفلسطينية بنها  " تعريف" في العملية السلمية يمكنهما االتفاق على        يسرائيلواإلالفلسطيني  

 الدولة الفلسطينية تتصدر اهتماماتـه واهتمامـات        أن إلىضاف انه طمأن عباس     أو. مطلع السنة المقبلة  
  ".اسوشييتد برس"، بحسب ما نقلت عنه وكالة إدارته

 إسـرائيل وطلب عباس من بوش أن تضغط واشنطن وأعضاء آخرون في لجنة الوساطة الرباعية على               
  .يد األنشطة االستيطانية في الضفة وإزالة نقاط التفتيشمن أجل وفاء التزاماتها تجم

ـ    وأكدت  واشنطن قلقه علـى الوضـع الـداخلي         إلىأن عباس نقل    " الحياة" مصادر ديبلوماسية مطلعة ل
، سـيهدد   "خريطة الطريق " التنازالت المنصوص عليها في      إسرائيلالفلسطيني، وحذر من أن عدم تقديم       

  . اتفاقإلى في التوصل ةاإلدارنجاح زيارة بوش ومساعي 
ـ     " خماسـي " الجانب الفلسطيني سـيطرح عقـد مـؤتمر          إن" الحياة"وقالت مصادر ديبلوماسية مطلعة ل

في شرم الشيخ خالل الزيارة، وهـو مـا يلقـى           ) إسرائيلوبمشاركة الواليات المتحدة واألردن ومصر      (
 أولمرت لتقـديم    يسرائيلاإلالوزراء   عدم استعداد رئيس     إلىنظرا  "  في الوقت الحالي   يةإسرائيلتحفظات  "

 مخاوفه من عدم نجـاح الزيـارة أو         اإلدارة إلى أن عباس سينقل     إلىوأشارت  . أي تنازالت للفلسطينيين  
  . اتفاق سالم حقيقي في هذه األجواءإلىفرص التوصل 

ـ   يسرائيلاإل أن أوساطا غربية مطلعة على صلة بالطرفين         إال رئيس الوفد  أن  " الحياة" والفلسطيني أكدت ل
أكثر من عباس وأولمرت    " تفاؤال" تسيبي ليفني أبديا     يةسرائيلاإلالمفاوض الفلسطيني أحمد قريع ونظيرته      

وقال الناطق باسم مكتب الشرق األدنى في وزارة الخارجية األميركيـة ديفيـد             . في فرص نجاح االتفاق   
ـ  ـ   إليه أي اتفاق يتم التوصل      إن" الحياة"فولي ل ، وأن نجاحه سـيعتمد     "خريطة الطريق " سيكون مرتبطا ب

  .على التزامها وتطبيقها
 الرئيس عباس  قال:  طلحة جبريل  ،واشنطن نقالً عن مراسلها في    25/4/2008الشرق األوسط   وأوردت  

 مفاوضات حقيقية للوصول    إجراءنحن جادون في    : " العربي في واشنطن   األميركيفي لقاء نظمه المعهد     
 ما تزال كبيـرة، والعقبـة       يينسرائيلاإل الخالفات بيننا وبين     أنهذه السنة، بيد     اتفاق سالم قبل نهاية      إلى

 نـشاط   أي التوقـف عـن      يةسرائيلاإل هي استمرار بناء المستوطنات، لذلك اطلب من الحكومة          األساسية
 ".األساسية لألموراستيطاني حتى يمكننا التوصل لحل 

عندما أتحدث عـن  : " مخاطباً بوش قال عباس:واشنطنمن  25/4/2008القدس الفلـسطينية    وجاء في   
مبادرتكم فإنني أتحدث عن المبادرة العربية التي تقول انه ال بد أن يتم السالم مـن خـالل االنـسحاب                    

أكثـر  "، معتبرا أن تحقيق ذلك سيؤدي إلى أن تقوم     "ي من األراضي العربية والفلسطينية المحتلة     سرائيلاإل
  ".إسرائيلالمنطقة بتطبيع عالقاتها مع  دولة عربية وإسالمية في 57من 
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الفرصة الموجـودة حاليـاً     "وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح من ضياع             
إن "وقـال   " يسـرائيل للوصول إلى اتفاق خاصة وأن الفجوة ما زالت كبيرة بين الموقفين الفلسطيني واإل            

 نحـو الفوضـى     بأسـرها سالم حقيقي وإما أن المنطقة ستتجه       إما  .. المنطقة بأسرها على مفترق طرق    
  ."والضياع
ن بوش قال لعبـاس انـه سـيدفع         أ، كشف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات        أخرىمن جهة   

  . اتفاق قبل نهاية العامإلى التزامه بالوصول أكد اتفاق وانه إلىشخصيا من اجل التوصل 
أكد كل مـن عبـاس وبـوش أنهمـا           :25/4/2008ام الفلسطينية    األي في أرناؤوطكتب عبد الرؤوف    

  .المقبلمايو / أيارسيلتقيان، مجدداً، في منتجع شرم الشيخ المصري يوم السابع عشر من الشهر 
 مـصادر    إلى أن   حنان البدري  ،واشنطن نقالً عن مراسلتها في    25/4/2008الخليج اإلماراتية   وأشارت  

أن زيارة عباس لواشنطن جاءت تنفيذاً القتراح دبلوماسي        " الخليج"ـت ل دكدبلوماسية عربية في واشنطن أ    
" إسـرائيل "المقبل لحضور احتفاالت    " إسرائيل "إلى عباس خالل الزيارة المقبلة      -كحل لتفادي لقاء بوش     

  .بذكرى النكبة
  

  وقف المفاوضات أقل ما هو مطلوب من عباس ردا على االستيطان والعدوان: البرغوثي .3
مصطفى البرغوثي انسحاب ممثلي الواليات المتحدة األمريكية       .تقد رئيس لجنة المبادرة الوطنية د      ان :دبي

وفرنسا وبريطانيا من جلسة مغلقة لمجلس األمن احتجاجا على قرار يشبه ما يجري في غزة بالمحرقـة،                 
 .ين الدوليـة   وضوءا أخضر لها على اعتبار أنها فوق كل القـوان          سرائيلواعتبر ذلك انحيازا صارخا إل    
ـ     الرئيس عباس إلى وقـف كـل أشـكال المفاوضـات مـع             " قدس برس "ودعا في تصريحات خاصة ل

أقـل مـا يجـب أن       : " كي تستمر في عدوانها، وقال     سرائيل يوفر غطاء سياسيا إل    يين، حتى ال  سرائيلاإل
لجـدار   هو أن يعلن وقفا للمفاوضات حتى وقف االستيطان ووقف العدوان ووقـف بنـاء ا               ]عباس[يفعله
وأشاد البرغوثي بموقف حركة حماس القابل بدولة فلسطينية على حدود الرابع            .، على حد تعبيره   "العازل

  .1967من حزيران 
  24/4/2008 قدس برس

  
  كلف لجنة برلمانية للتحقيق في مقتل سامي خطاب ويقر قانون حماية المقاومةُي "التشريعي" .4

إلصالح البرلمانية، أمس، في جلستها الثانية في الدورة العادية         أقرت كتلة التغيير وا    :كتب فايز أبو عون   
الثالثة التي أطلقت عليها اسم دورة كسر الحصار وحماية المقاومة، التي عقـدتها فـي مقـر المجلـس                   
التشريعي المؤقت بمدينة غزة، مشروع قانون الجريدة الرسمية بالقراءة األولى، وقبول مشروع قـانون              

مقدم من اللجنة القانونية بالمجلس بالمناقشة العامة، وتوصيات لجنة األمـن والداخليـة             حماية المقاومة ال  
  .نواب الحاضرين ووكالء النواب المعتقلينالوالحكم المحلي بالتعديالت المقترحة عليها، وذلك بإجماع 

برلمانيـة  أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي باإلنابة أعلن في بداية الجلسة عن تكليف لجنـة               .وكان د 
تضم كالً من النواب حسن خريشة، وخالدة جرار، ومصطفى البرغوثي، وحسام الطويل، وقـيس عبـد                
الكريم، وبسام الصالحي لتقصي الحقائق في ظروف ومالبسات خطف وقتل المواطن سامي خطاب مـن               

قاً مـن الـدور     دير البلح، داعياً جميع الجهات إلى التعاون مع اللجنة للوصول إلى الحقيقة، وذلك انطال             
  .الرقابي الذي يضطلع به المجلس التشريعي

  25/4/2008األيام الفلسطينية 
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 نبيل عمرو بسبب تصريحاته على  يشن هجوماً"حماس" في قيادي .5
 الـسفير   أمـس هاجم يحيى موسى نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية بـشدة           .): أ.ب.د( –غزة، القاهرة   

" تحريضاً سافراً "يل عمرو، معتبراً تصريحاته لدى تقديمه أوراق اعتماده         الفلسطيني الجديد في القاهرة نب    
إن تـصريحات   "وقال في تصريحات خاصة لوكالة األنباء األلمانية         .الفلسطينية" المقاومة"على حماس و  

عمرو محاولة رخيصة لتقديم عمله في القاهرة على أساس الوقيعة بين المقاومة الفلسطينية وحماس مـن                
دور السفير الفلسطيني أن يمثل كل الفلسطينيين ال أن يبدأ عمله           "وأضاف   ".مصر من جهة أخرى   جهة، و 

منذ اليوم األول في محاولة زرع الفتنة وتأزيم العالقة بين جزء أصيل من شعبه وهي حركة حماس مـع       
 ".قطر عربي شقيق هي مصر

ة المصري أحمد أبو الغيط في وقـت        وكان عمرو قد قال عقب تسليمه أوراق اعتماده إلى وزير الخارجي          
 من الشعب الفلسطيني يرفضون سلوك حماس ضد مصر ويرفضون االعتداء           % 99" إن   أمسسابق من   

 ".على الحدود المصرية ويرفضون الفتاوى الملفقة التي تحمل اإلساءة للدين
ية إلسقاط مشروع   ية وأميرك إسرائيلجزء من فريق رام اهللا الذي يراهن على أجندات          "موسى إنه   أضاف  و

 ".المقاومة في فلسطين والتفريط في الثوابت الفلسطينية
 دينية باقتحام الحدود المصرية     ىوجدد القيادي في حماس نفي إصدار حركته أي نوع من التهديد أو فتاو            

حماس والشعب الفلسطيني ال يشكالن أي إساءة لمصر ونحن نؤكد          "لكسر الحصار عن قطاع غزة، وقال       
 ".أمن مصر من أمننادوما أن 

  25/4/2008الدستور 
  

  وزارة الزراعة تندد بالتوغالت المتكررة لقوات االحتالل وتجريف أراضي المزارعين: غزة .6
نددت وزارة الزراعة في الحكومة المقالة بـالتوغالت المتكـررة لقـوات            : ألفت حداد ورأفت الكيالني   

، وإقدام قوات االحتالل علـى تجريـف أراضـي          ي على الحدود الشرقية لقطاع غزة     سرائيلاالحتالل اإل 
وأكدت الوزارة في بيان لها الخمـيس، أن محـاوالت           .المزارعين وتدمير منشآتهم وإحراق محصولهم    

: االحتالل النيل من صمود المزارع الفلسطيني لن تنجح في ثنيه عن فالحة أرضه وزراعتها، مـضيفة                
ذي ما مازال يوفر السلة الغذائية لـسكان القطـاع رغـم            إن الشعب الفلسطيني يكن االحترام للمزارع ال      "

  ".خسائره الفادحة ويرسم بذلك أسمى معاني الثبات في الحصار
وحذرت الوزارة أن مواصلة العدوان على المناطق الحدودية سيضاعف من معاناة المـواطنين العـزل،               

والضغط على االحتالل لوقـف     داعية دول العالم الحر إلى التدخل لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني            
جرائمه، وطالبت المؤسسات الحقوقية بتوثيق االعتداءات المتكررة التي يتعرض لها المـدنيين وخاصـة              

 المزارعين
  24/4/2008 48عرب

  
   حول التهدئةلسليمان" حماس"نص ردود تنشر " األيام" .7

تي قـدمتها حركـة حمـاس لـرئيس         النص الحرفي للردود المكتوبة، ال    " األيام"تنشر  ": األيام "-القدس  
. التهدئة، كما عرضها القيادي فـي حركـة حمـاس، د           المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان، بشأن     

  :محمود الزهار
 نعبر عن عميق تقديرنا للجهود المصرية المشكورة، وحسن استضافتهم، وتفهمهم لمواقفنا، وسعيهم             :أوالً

  .إلنهاء معاناة شعبنا
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صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الهجمة الصهيونية المتـصاعدة، والحـصار الظـالم،              نشيد ب  :ثانياً
ونؤكد أن إرهاب االحتالل وعدوانه، لن يفت من عزيمة شعبنا وإصراره على التمسك بخيار الـصمود                

  .والمقاومة
الحقـاً إلـى     موافقة الحركة على التهدئة في قطاع غزة أوالً، في إطار توافق وطني، بحيث تمتـد                 :ثالثاً

  .الضفة الغربية وقد حددت الفترة بستة أشهر، تعمل مصر خاللها على مد التهدئة إلى الضفة الغربية
 التهدئة يجب أن تكون متبادلة ومتزامنة، وأن يتم فك الحصار، وفتح المعابر، بما فيها معبر رفح،                 :رابعاً

  .بالتزامن مع موعد بدء سريان التهدئة
 عـن   إسرائيل التهدئة، تقوم مصر بفتح معبر رفح، وفي حال تراجعت           إسرائيل في حال رفضت     :خامساً

  .التهدئة، تستمر مصر في فتح المعبر
 تشرف مصر على عملية الوصول إلى اتفاق التهدئة مع فصائل المقاومة الفلـسطينية األخـرى،                :سادساً

ر سـليمان، علـى دعـوة       بحيث يجري اإلعالن عنها في ظل إجماع وطني، وتم االتفاق مع الوزير عم            
  ".حماس"الفصائل الفلسطينية يومي الثالثاء واألربعاء القادمين؛ لبحث الورقة المقدمة من 

بعد االتفاق على مشروع الورقة مع الفصائل، سيقوم الوزير عمر سليمان، باالتـصال بالجانـب               : سابعاً
  .ي لضمان التزامه بالتهدئة، وتحديد موعٍد لتطبيقهاسرائيلاإل
ي، لتهيئـة   سـرائيل ، ووعد الجانب المصري، ببدء اتصاالت فورية مع الجانب اإل         "حماس" طالبت   :اًثامن

  .األجواء من أجل التهدئة، وتوفير االحتياجات األساسية لقطاع غزة وخاصة مشتاقات البترول
بعرقلة فتح   تقرر بدء األشقاء المصريين، باالتصاالت مع رئاسة السلطة الفلسطينية، حتى ال تقوم              :تاسعاً

  .المعابر في قطاع غزة، وبدء اإلجراءات الفعلية من أجل افتتاحها في حال التوصل إلى التهدئة
 التأكيد على أن تعمل مصر، على إلزام الرئيس أبو مازن بوقف االنتهاكات والتنكيل المتواصـل                :عاشراً

  .في الضفة الغربية
  . ال تملك حق إعادة إغالق معبر رفحإسرائيلن  جرى التأكيد مع الوزير عمر سليمان على أ:أحد عشر
 تم االتفاق على اآلليات والترتيبات المتعلقة بإعادة فتح معبر رفح بشكل مقبول، من الجميـع،      :ثاني عشر 

  .وذلك عبر سلسلة طويلة من المشاورات السابقة
ي، وإذا لم تلتـزم     يلسرائوإزاء كل ما سبق، فإننا نعلن وبشكل واضح، أن الكرة اآلن هي في الملعب اإل              

باستحقاقات التهدئة، وبحق شعبنا في العيش كبقية الشعوب، ووقف العدوان وفك الحصار، فإن من حقنـا                
  ".أن ندافع عن شعبنا بكل الوسائل المشروعة

  25/4/2008األيام الفلسطينية 
  

  مشعل يلتقي أمير قطر بعد أيام من زيارة ليفني .8
استقبل أمير قطر الشيخ حمد بن خليفـة        :  الدوحة  من مكي أحمد محمد ال  عن   25/4/2008الحياة  ذكرت  

وقال مشعل لــ     .خالد مشعل الذي يزور الدوحة    " حماس"آل ثاني أمس رئيس المكتب السياسي لحركة        
إن لقاءه األمير برفقة عضوي المكتب السياسي للحركة محمد نزال وعزت الرشق يأتي في إطار               " الحياة"
وضعت سمو األمير فـي صـورة تطـورات         : "وأضاف". طريين والتشاور معهم  التواصل مع القادة الق   "

المفروض علـى   ) يسرائيلاإل(القضية الفلسطينية، سواء في الداخل، أو في ما يخص موضوع الحصار            
  ".غزة، والمعابر، والعدوان على القطاع، والمصالحة الفلسطينية، ومشروع التهدئة الذي تتابعه مصر

أين وصلت األمور في كل هذه القضايا، إضـافة إلـى زيـارة الـرئيس               "مير على   وأوضح أنه أطلع األ   
وخلص إلى أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً الـسبت فـي    ". األميركي السابق جيمي كارتر لدمشق ولقائي معه      

 ونتائج جهود المـصالحة     إسرائيلالدوحة يتناول آخر التطورات الفلسطينية، خصوصاً قضية التهدئة مع          
  ". حماس"و " فتح"ي بين حركت
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ـ     نفى:  من الدوحة  24/4/2008قدس برس وأضافت وكالة     "قدس برس "  الرشق في تصريحات خاصة ل
، ال سيما وأن وزيرة الخارجية تـسيبي ليفنـي          إسرائيلأن تكون الزيارة ذات عالقة بوساطة قطرية مع         

نا بسمو األمير وتوجهنـا لـه       ليس هنالك أي وساطة قطرية، لقد التقي      : "كانت في الدوحة قبل أيام، وقال     
بالشكر على دعمه وإسناده للشعب الفلسطيني وحكومته في غزة وجهوده لكسر الحصار المفروض على              

ية تـسيبي   سرائيلغزة، لكننا لم نخف استياءنا العميق لسمو األمير عن استقبال قطر لوزيرة الخارجية اإل             
  .يره، على حد تعب"المقاطعة عربيا وليس باالستقباليين وممارساتهم يجب أن تقابل بسرائيلليفني، ألن اإل

  
  قرب طولكرم في عملية نوعية للمقاومة "يينإسرائيل "مقتل حارسين .9

وقالت إذاعة جيش االحتالل إن فلسطينيا أطلق النار على حارسين صـهيونيين فـي منطقـة                : طولكرم
ور، ونجح المقاوم باالنـسحاب مـن       نيتساني عوز الصناعية قرب طولكرم مما أدى إلى مقتلهما على الف          

وقالت مصادر محلية إن قـوات      . المكان، فيما هرعت قوات االحتالل واإلسعاف الصهيونية إلى المنطقة        
  . كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت قرية ارتاح في طولكرم، وشرعت في حملة مداهمة وتفتيش واسعة

  25/4/2008المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   لدخول منظمة التحرير الفلسطينية والتراجع عن الحسم "حماس" عوأد: النجاأبو  .10
ـ      " فتح"رفض القيادي في حركة     : غزة إطالق اسم  "  قدس برس "إبراهيم أبو النجا في تصريحات خاصة ل

خالد مشعل للتوافق أوال قبل عرض أي اتفاق        " حماس"المبادرة على دعوة رئيس المكتب السياسي لحركة        
إلى التجاوب مـع مبـادرة رئـيس        " حماس"يين على استفتاء، ودعا حركة      سرائيلع اإل يتم التوصل إليه م   

وانتقد أبو النجا الدعوات الموجهـة لعبـاس         .السلطة محمود عباس والعودة عن سيطرتها عن غزة أوال        
  .لزيارة غزة، واعتبر ذلك هروبا من االستحقاقات السياسية المطلوبة فلسطينيا

 24/4/2008قدس برس
  

   رهان الرئيس عباس على أمريكا أمر مؤسف:نزال محمد .11
قـدس  "محمد نزال في تصريحات خاصـة لــ       " حماس"أعرب عضو المكتب السياسي لحركة      : الدوحة
عن أسفه الشديد للرهان الكبير الذي يضعه الرئيس محمود عباس على الـدور األمريكـي فـي                  " برس

رسالة من انسحاب ممثلـي أمريكـا وبريطانيـا         األوسط، وأشار إلى أنه كان يتوقع من عباس أن يفهم ال          
وفرنسا من الجلسة المغلقة الجتماع مجلس األمن يوم أمس احتجاجا على وصف ما يجـري فـي غـزة                 

  .واستبعد نزال في إمكانية قبول عباس بدعوة العودة إلى الحوار الوطني في الوقت القريب .بالمحرقة
 24/4/2008قدس برس

  
  بشكل مشترك ويطالبانهما باالعتذار للشعب"حماس" و"حفت"الشاعر وفارس ينتقدان  .12

وجه مسؤوالن في حركتي فتح وحماس امس انتقادات مـشتركة للحـركتين اللتـين              :  ا ف ب   -رام اهللا   
  ".عن القلق واالحباط الذي تسببتا به"دعواهما لالعتذار للشعب الفلسطيني 

نصب نائب رئيس الوزراء في حكومـة       وتحدث ناصر الدين الشاعر، المسؤول في حماس والذي شغل م         
حماس، والقيادي في حركة فتح قدورة فارس امام حشد من تحالف السالم الفلسطيني، احد اطراف اتفاقية                

اي محاولة من حماس النهاء حركة فتح في غزة ليست لصالح حماس وال للشعب              "وقال الشاعر   . جنيف
  ".الفلسطيني

لتقدم بعملية سالم دون حركة حماس ، وبالمقابل حماس في غزة           السلطة وفتح ال تستطيعان ا    "واضاف ان   
وقـال   ". من خالل تخليها عـن حركـة فـتح         إسرائيلغير قادرة على توفير االمن وتحقيق السالم مع         
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هناك اصوات كثيرة من حماس وفتح تريد المصالحة الداخلية ، ويجب ان يكون هناك اصـوات                "الشاعر
  ".تساند وتدعم هؤالء

ان فـتح وحمـاس     "قال فارس الذي يشغل االن كذلك منصب رئيس نادي االسير الفلسطيني            من جهته،   
مطالبتان في يوم من االيام باالعتذار للشعب الفلسطيني وللشباب تحديدا عن القلق واالحباط الذي تـسببتا                

 حمـاس  ينادي بضرورة دخول"واشار الى تيار داخل منظمة التحرير الفلسطينية  ".به للشعب الفلسطيني
في اطار المنظمة لكنه يتمنى ان ال يتم ذلك ، كي يجد مبررا لتوجيه االتهامات لحركة حماس ، وبالمقابل                   

وقال فارس ان هنـاك   ".هناك تيار ظالمي في حماس ال يدرك التعقيدات التي تمر بها القضية الفلسطينية
 .نيفي الحركتين من ال يريد للحوار ان ينجح وان يتوحد العمل الفلسطي

  25/4/2008الدستور 
  

  خالل مؤتمر الحركة السادس " فتح"البرغوثي يتصدر المشهد لتزعم  مروان .13
أن الحركة تعمل على استباق انتهاء والية رئيس        " فتح" أكدت مصادر في حركة      :لقمان اسكندر  - عمان

دس للحركة الذي   السلطة محمود عباس نهاية العام الحالي، بتنصيب رئيس جديد لها، خالل المؤتمر السا            
إن أبرز األسماء التي جرى     " البيان"وقالت المصادر في تصريح لـ       .لعقده في نوفمبر المقبل   " فتح"تسعى  

  .طرحها لقيادة فتح في المرحلة المقبلة األسير مروان البرغوثي
 25/4/2008البيان اإلماراتية 

  
  لغربية منذ ثماني سنوات في الضفة ا"إسرائيل " بإقامة سالم دافئ مع"حماس" تتهم "فتح" .14

جمال نزال الناطق باسم حركة فتح في بيان صحافي هناك هدنة ثابتـة بـين               قال  :  أشرف الهور  -غزة  
 وحماس في الضفة الغربية منذ سبع سنوات وهي تدخل اآلن عامها الثامن، وذكر نزال أنه منـذ                  إسرائيل

ية ضد حماس حتى اليوم،     إسرائيلغتيال   في آخر عملية ا    2001ابريل  /  نيسان 5استشهاد قيس عدوان في     
وأشار الـى ان     .2005فقدت حماس بالضفة الغربية شهيدين فقط هما سامر دواهقة ومحمد عياش سنة             

واتهم نزال   .إسرائيلهذا األمر دليل قاطع على وجود سالم دافئ كليا على الصعيد الميداني بين حماس و              
نة ورفضت المشاركة في معركة جنين بحجة ان شهداء          تمسكت بالهد  2002حركة حماس بأنها في العام      

  .منظمة التحرير والجهاد اإلسالمي هم مجرد جثث للعلمانيين
  25/4/2008القدس العربي 

 
   لقاء عباس بوش بالفشلى سيحكم علسرائيلتحيز أمريكا إل: "الجهاد" .15

 تصريح صحافي تلقـت      في لحركة الجهاد قال خالد البطش عضو القيادة السياسية       :  أشرف الهور  -غزة  
القدس العربي نسخة منه تعتبر الحركة لقاء الرئيس أبو مازن مع جورج بوش في واشنطن لقاء فاشـالً                  
مسبقاً، بسبب االنحياز المطلق من قبل االدارة األمريكية التي يرأسها بوش للكيان الصهيوني وألن هـذه                

واعتبـر الـبطش تعهـد      .  للبيت األبيض  اللقاءات تأتي في النصف ساعة األخيرة من قيادة جورج بوش         
االدارة األمريكية في قمة أنابوليس للسالم للرئيس عباس بتقديم الدعم له بقيام دولة فلسطينية فـي العـام                  

وأكد أن من أصدرها ال يستطيع الوفاء بها، فهو عاجز اآلن           .  صرفا لشيكات سياسية بدون رصيد     2008
  ).إسرائيليقصد (عن القيام بأي خطوة للضغط على الكيان 

  25/4/2008القدس العربي 
  

  إلى عدم االستجابة للضغوط األميركيةعباستدعو " الفصائل" .16
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دعت الفصائل الفلسطينية الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى عدم االستجابة          : الرحمن  أنس عبد  - غزة
دعوة الفصائل للـرئيس    جاءت  . للضغوط االميركية وعدم تقديم تنازالت جديدة تمس القضية الفلسطينية        

  . الفلسطيني بالتزامن مع توقيت لقائه مع الرئيس االميركي جورج بوش في واشنطن امس
يأتي هذا اللقـاء فـي ظـل        : وقال الدكتور اسماعيل رضوان القيادي في حماس في تصريح لـ الوطن          

الستيالء على  تواصل العدوان ضد شعبنا الفلسطيني وتواصل الحصار المفروض عليه وفي ظل تواصل ا            
نحن نوجه رسالة له بضرورة توقف : " وقال رضوان ".االراضي الفلسطينية والتهامها وبناء المستوطنات

تلك اللقاءات العبثية التفاوضية التي لم تحقق شيئا بل لألسف مثلت تراجعا عن الثوابت ومثلت انحرافـا                 
 ".الجتياح واالغتيالسياسيا خطيرا في ظل تواصل العدوان وتواصل الحصار، وتواصل ا

إن كان من رسائل نوجهها للـرئيس عبـاس وهـو فـي             : "وقال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد        
واشنطن فهي أن األميركيين لن يحققوا لنا حلما ولم يلتزموا بتعهداتهم في إقامة دولة فلسطينية في عـام                  

  ". يتم الرهان على الموقـف األميركـي  م، أو أنهم سيتوصلون التفاق في هذا العام وانه يجب أال2008
أال يستجيب للضغوطات األميركية وان يدير ظهره تمامـا  " أبو مازن"وطالب القيادي في الجهاد الرئيس       

  .لها، السيما تلك الضغوط المعلقة باألزمة الفلسطينية الداخلية وعدم إجراء حوار مع حركة حماس
ركزية في الجبهة الشعبية الرئيس عباس بضرورة الحفـاظ         ومن جهته طالب كايد الغول عضو اللجنة الم       

وقال  .على الثوابت وعدم تقديم المزيد من التنازالت خالل هذا اللقاء وعدم الرضوخ للضغوط األميركية
 الفلسطيني ويجب العـودة     -ال يجب أن يبقى الفيتو األميركي هو العائق حول الحوار الفلسطيني            : الغول

 .رح كل المسائل عليها من اجل إنهاء االنقسام الفلسطينيإلى طاولة الحوار وط
  25/4/2008الوطن القطرية 

  
   عقب لقائها مع كارتر"حماس" يحذر من تصريحات "حزب التحرير" .17

ان زيارة جيمي كارتر للمنطقة تشكل عمـال مـن اعمـال            "قال حزب التحرير في بيان له اليوم        : قلقيلية
 ليس حاكما في الوقت الراهن اال انه يمثل توجها امريكيا في التعاطي             السياسة االمريكية فرغم ان كارتر    

وبين الحزب بان لقاءات كارتر مع قادة حركة حماس لـيس حبـا فـي                ".مع مشكلة فلسطين واطرافها     
االسالم واهله وال اعجاب منه بمجاهدي الحركة وانما مساهمة منه في تطويع حماس ودفعها لالنخـراط                

وحذر الحزب   .على حد قول البيان     . اسية بشكل كامل وبحسب المعايير والقوانين الدولية      في العملية السي  
 1967من تصريحات حركة حماس عقب زيارة كارتر وخاصة فيما يتعلق بالقبول بدولة في حدود عـام                 

  .إسرائيلوان ذلك يعني اعتراف ب
صل اليه الـرئيس محمـود      وحول التصريح الذي صرحت به حماس لكارتر بخصوص قبولها باتفاق يتو          

ان هذا القبول يحمل ثالثة معاني منها        " شريطة عرضه على استفتاء شعبي قال البيان       إسرائيلعباس مع   
على الـسائل   "ان حماس تفوض الرئيس محمود عباس بالمفاوضات وتطلق يده بالمفاوضات مع اليهود و            

وان حمـاس تقبـل االعتـراف       " مباشرةان يسأل ما الفرق بين تفويض عباس بالمفاوضات او القيام بها            
  ." ان كانت نتيجة االستفتاء لصالح االعتراف او قبل به المجلس الوطني الجديد إسرائيلب

  24/4/2008وكالة معاً اإلخبارية 
  

  بتشكيل أي حكومة فلسطينية مقبلة "حماس"أبو زهري يجدد تمسك  .18
، تمسك حركته بتشكيل أي     "حماس"كة  جدد سامي أبو زهري المتحدث باسم حر      :  ضياء الكحلوت  -غزة  

حكومة فلسطينية قادمة بحكم أغلبيتها البرلمانية في المجلس التشريعي، رافضةً بـذلك دعـوات تطالـب                
ورفض أبو زهري فـي تـصريحات     .إسرائيلباستبعاد الحركة من الحكم لصالح دفع عملية التسوية مع          
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الغيظ التي أعلن فيها تأييده الستبعاد الحركة من        صحافية أمس، دعوة وزير الخارجية المصرية أحمد أبو         
 .إسرائيلأي حكومة فلسطينية في مقابل تشجيع عملية المفاوضات الجارية بين السلطة الفلسطينية و

  25/4/2008العرب القطرية 
  

 "كتائب االقصى"لعشرة مطلوبين اخرين من " العفو" تمنح "إسرائيل": مصدر امني فلسطيني .19
 وافقت على منح العفو لعشرة مطلـوبين مـن كتائـب            إسرائيلدر امني فلسطيني ان     قال مص : بيت لحم 
ية ان قوات االحتالل وافقت على مـنح        إسرائيلونفى المصدر االمني صحة ما ذكرته المصادر         .االقصى

ان " معـا "ية ذكرت لوكالة    إسرائيلوكانت مصادر صحافية     .العفو التام لثالثين مطلوبا من كتائب االقصى      
بـدوره   .ية فلسطينية مشتركةإسرائيل منحت العفو لثالثين مطلوبا وان ذلك اقر خالل جلسة امنية    ائيلإسر

ـ               الن " النكتـة "وصف الناطق باسم عمداء االسرى محمود ابو حصيرة العفو عن عشرة مطـاردين بـ
 . اعتقلت وقتلت من المعفو عنهم سابقاإسرائيل

  24/4/2008وكالة معاً اإلخبارية 
  

  ترفض تنفيذ قرار قضائي بتعديل مسار الجدار في بلعين" يلإسرائ" .20
العليـا الـذي يلـزم الجـيش        " يةسـرائيل اإل"على الرغم من قرار المحكمة       :القدس المحتلة آمال شحادة   

بتفكيك جدار الفصل العنصري الذي المقام على أراضي قرية بلعين في الـضفة الغربيـة،               " يسرائيلاإل"
وزعم المتحدث باسم وزارة الحـرب، شـلومو         .عن التخطيط لمسار بديل   " يةيلسرائاإل"امتنعت السلطات   

درور أن عدم تنفيذ أمر المحكمة نابع من اعتبارات تتعلق بميزانية الوزراة وأن التخطيط لمسار بديل قد                 
أيلول مـن العـام     /وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا في سبتمبر      . 2009تشمله خطة عمل الوزارة للعام      

 متر قرب بلعـين وبنـاء       1700بتفكيك مقطع من الجدار طوله      " يةسرائيلاإل"مرت فيه السلطات     أ 2007
 .مقطع بمسار آخر مكانه

  25/4/2008الخليج اإلماراتية 
  

  في معرض وارسو للكتاب" ضيفة شرف "إسرائيل .21
  ستحّل ضيفة شرف على المعرض الذي سيفتح       إسرائيل أعلن معرض وارسو للكتاب، أمس، أن        :د ب أ  

وأكدت اللجنـة المنظمـة      .  دولة 29 دار نشر من     600 أيار المقبل، بمشاركة نحو      18 و 15أبوابه بين   
  .إسرائيلللمعرض في العاصمة البولندية، أنها وجهت الدعوة ألكبر أدباء وشعراء 

  25/4/2008السفير 
  

  ي يمنع استخدام الهواتف الخليويةسرائيلالجيش اإل .22
ي بدأ حملة جديدة لمنع     سرائيلزيونية العاشرة، مساء اليوم الخميس، إن الجيش اإل       قال تقرير بثته القناة التلف    

العدو يتنـصت   "ونقل عن مسؤولين كبار في المخابرات العسكرية قولهم إن           .استخدام الهواتف الخليوية  
وأفادت المصادر ذاتها أن ذلك يأتي بعد أن تم العثـور علـى نـصوص                ".علينا، تماما مثلما نفعل نحن    

يون في منشآت تابعة لحزب اهللا، كان األخيـر         سرائيلمحادثات هاتفية كان قد أجراها الضباط والجنود اإل       ل
وبحسب القناة العاشرة، فقد أصدر الجيش، في األيام         .قد تنصت عليها، خالل الحرب األخيرة على لبنان       

 .و مدنيةنقالة عسكرية أ/األخيرة، تعليمات جديدة، يمنع فيها استخدام هواتف خليوية
  24/4/2008 48عرب
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  "3عاموس "ي سرائيلفشل إطالق القمر االصطناعي اإل .23
في أعقاب خلل في عملية الفصل بين الذراع المثبت للقمر االصطناعي وبين منصة اإلطـالق، فـشلت                 

، والذي كان يفترض أن ينطلق إلى الفضاء صباح اليـوم،           "3عاموس  "عملية إطالق القمر االصطناعي     
ويـأتي   .وتأجلت عملية اإلطالق إلى مطلع األسبوع القـادم       . ي الساعة الثامنة، في كزاخستان    الخميس، ف 

ية، بعد أن تم ترتيب حفل رسمي بهذه المناسبة         سرائيلهذا الفشل، الذي شكل خيبة أمل للصناعة الجوية اإل        
القنـوات  ، شمعون بيرس، وبعد أن تم ترتيب عملية بث اإلطالق في عدد مـن               إسرائيلفي بيت رئيس    

  "..إسرائيل عاما على قيام 60مرور "التلفزيونية في إطار االحتفاالت بما يسمى 
  24/4/2008 48عرب

  
   النكبةىحياء ذكرإ  ضمن فعاليات194 لتنفيذ القرار الحدودمطالبة الالجئين بالزحف نحو  .24

نيـة العليـا    اللجنـة الوط  أن  : رام اهللا  مراسلها من    وليد عوض عن   25/4/2008القدس العربي   نشرت  
 تنفيذ حقهم بالعودة وفـق      ىلإ الالجئين الفلسطينيين    ،مسأ ،دعت  الستين للنكبة في رام اهللا     ىالحياء ذكر 

عالم االمم المتحـدة، صـبيحة      أ الحدود حاملين خيامهم و    ىلإ، وذلك بالزحف    194قرار الشرعية الدولية    
 ومـن جهتـه     .حياء المناسـبة  اللجنة إل علنتها  أ ةيار المقبل ضمن سلسلة فعاليات مقرر     أالرابع عشر من    

 الحدود وحـل    ىلإالربط بين الدعوة للزحف     ،  بو عين عن الهيئة التحضيرية لمبادرة العوده      أرفض زياد   
 يقـرره الـشعب      سياسـياً   حل الدولتين شأناً   ية، معتبراً سرائيلليه الحكومة اإل  إالدولتين، وفق ما روجت     

  . اتفاقىلإتوصل الفلسطيني في استفتاء شعبي في حال تم ال
 زياد أبو   نأ: رام اهللا  مراسلتها من    أماني سعيد  نقالً عن    25/4/2008 الجريدة الكويتية    وذكرت صحيفة 

ن حركة التضامن الـدولي     أ وروبية، مضيفاً ميركية واأل  في الساحتين األ   الدعوة القت قبوالً  أن   عين بين 
 عاد وألقـى الكـرة فـي        إال أنه  الزحف،   سطول من السفن والطائرات لنقل المشاركين في      أبدأت بحشد   

 . أن نجاح الفعاليات هو مسؤولية الشعب الفلسطينيالملعب الفلسطيني، مؤكداً
  

  الجالية الفلسطينية في النرويج تنظم ندوة عن األسرى في يوم األسير .25
طينية في  ضمن حملتها للتعريف بقضية األسرى الفلسطينيين والعرب نظمت الهيئة االدارية للجالية الفلس           

تحـدث  ، الذي   النرويج ندوة حوارية، عن قضية األسرى مع أبو يوسف الدهمان أحد األسرى المحررين            
عن تجربة المعتقل وضرورة الوقوف الى جانب قضية األسرى ومساندتهم، والتعريف بمعاناتهم وحـشد              

عة قـضية األسـرى     اتفق المشاركون على ضرورة تشكيل لجنة لمتاب      قد  و .التأييد لهم من أجل تحريرهم    
والتنسيق مع أعضاء في البرلمان النرويجي مؤيدين للقضية الفلسطينية من أجل حث الحكومة واألحزاب              

  .قضيةهذه الوالمجتمع النرويجي على دعم 
  24/4/2008 48عرب

  
  ية تعرض أفالماً تهويدية على أسوار القدسإسرائيلجهات هناك : مؤسسة االقصى .26

ية بعرض عدد من األفالم التسجيلية التهويديـة        إسرائيل عن شروع جهات     كشفت مؤسسة األقصى   :نابلس
ي سـرائيل على خلفية أسوار القدس القديمة وبالتحديد بالقرب من باب الخليل، بهدف تكريس الـسعي اإل              

شروحات عن تاريخ عبـري يهـودي       تحوي  األفالم  هذه    مشيرةً إلى أن   .لتهويد المدينة وتزوير تاريخها   
  .ة القدسموهوم في مدين

  25/4/2008الخليج اإلماراتية 
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  وحدة استيطانية في منطقة قلنديا400قامة إ يدين مصادقة بلدية القدس على التميمي .27
 وحدة استيطانية 400عالن بلدية القدس مصادقتها على إقامة إأدان الشيخ تيسير التميمي : القدس المحتلة

إلى سلخ مدينة القدس بالكامل عن محيطها الفلسطيني ن هذه الخطوات تهدف أ مؤكداً، في منطقة قلنديا
  واقتصادياًمنياًأ ن المدينة المقدسة تعيش واقعاًأ على  من جهة أخرىوشدد .وتكريس االحتالل فيها

 للغاية نتيجة الحملة االستيطانية المحمومة وبشكل متسارع فيها، واستمرار بناء الجدار  صعباًواجتماعياً
  .ين مما يهدد هويتها العربية واالسالميةواعتداءات المستوطن

  25/4/2008الحياة الجديدة 
  

 ية بحق سكان القدسسرائيلاللجنة العليا للشؤون المسيحية تطالب بوقف اإلجراءات اإل .28
 بكافة الدول والقوى الدولية الفاعلة، والهيئات ، اللجنة الرئاسية العليا للشؤون المسيحيةأهابت: رام اهللا

 على وقف "إسرائيل"في العالم، العمل لحمل  مؤسسات األممية واإلنسانية والقانونيةالمسيحية وال
إجراءاتها التعسفية، بحق سكان مدينة القدس وكافة المؤمنين فيها، وال سيما وصولهم إلى أماكن عبادتهم، 

  .ستقرارألداء شعائرهم الدينية في ظل أجواء من الهدوء واألمن والسالم واإل
  25/4/2008يدة الحياة الجد

  
   األونروا الف لتر من وقود الديزل الى وكالة50سيتم تسليم شحنة من : الخزندار .29

نـه  أقال عضو رابطة أصحاب محطات البنزين في قطاع غزة محمود الخزنـدار             :  فتحي صباح  -غزة  
ماتها  األونروا بعد أن اضطرت لوقف خـد        الف لتر من وقود الديزل الى وكالة       50سيتم تسليم شحنة من     

ترفض تسلم الوقود قرب معبر ناحل عوز       هي   و ،رابطة أعلنت االضراب  الن  أ ، علماً نتيجة نقص الوقود  
ن أي  إسـرائيل مـسؤول    وفي هذا الصدد أشار      .غزةلى  الوقود إ مدادات  إ "إسرائيل" على خفض    احتجاجاً

 حمـاس بمنـع     تهماًمبها مليون لتر من الوقود،       صهاريج التخزين في الجانب الفلسطيني من ناحل عوز       
  .توزيعها

  25/4/2008الحياة 
  

  هدد بتوقف المطاحن والمخابز عن العملفي غزة تاستمرار أزمة الوقود  .30
حذّر أصحاب مطاحن القمح وموزعون للدقيق في محافظات غزة من خطورة توقـف كافـة                :حامد جاد 

بعـد أن   ،  داً منها توقف فعليـاً    مخابز القطاع عن العمل في غضون األيام القليلة القادمة، السيما وأن عد           
  . لهذه المخابز، إثر نفاد الوقود من شاحنات النقلهعجز موردو الدقيق عن توصيل

  25/4/2008األيام الفلسطينية 
  

   أثناء توغل لالحتالل شمال قطاع غزةية واعتقاالتإسرائيلشهيد في غارة  .31
 بيت حانون شمال قطاع غزة بعد ظهر        ي من بلدة  سرائيلانسحبت قوات االحتالل اإل   :  فتحي صباح  -غزة  

. مس بعد عملية توغل في مناطق تقع شمال البلدة وشرقها قتلت خاللها مواطناً وأصابت ثمانية آخـرين                أ
 مواطناً،  15ن قوات االحتالل اعتقلت     ، أ وقال منسق المبادرة المحلية في بلدة بيت حانون صابر الزعانين         

 الخميس  -ل عملية التوغل التي بدأت قبل منتصف ليل األربعاء           خال واحدة من أبناء عائلة     13من بينهم   
وأشار الى أن جرافـات االحـتالل       .  جرافة 17 دبابة و  50 ساعة، وشارك فيها نحو      15واستمرت نحو   

هدمت أسوار منازل ودمرت البنية التحتية في المناطق التي توغلت فيها، فـضالً عـن اقـتالع مئـات                   
  .راعية الحقليةاألشجار وجرف األراضي الز



  

  

 
 

  

            16 ص                                   1060:         العدد                  25/4/2008 الجمعة: التاريخ

  25/4/2008الحياة 
  

  غرب رام اهللا بؤرة استيطانية على فلسطينيين وناشطي سالم نهي سيطرةاالحتالل ي .32
يين وأجانب، من بؤرة    إسرائيل، وناشطي سالم     فلسطينياً 40قام جيش االحتالل بإخالء     : عبد اهللا أبو رحمة   

هم إدخال مستوطنين إلى المكان تحت حمايـة  بعد إخالئتم و. استيطانية مقامة على أراضي غرب رام اهللا  
وكان المتظاهرون الفلسطينيون وناشطو الـسالم قـد         .ير قانونية غالجيش، على الرغم من كون البؤرة       

البـؤرة  هذه  تجدر اإلشارة إلى أن      فيما   . منه العلم الفلسطيني   ي، ورفعوا بدالً  سرائيلقاموا بإنزال العلم اإل   
دة عسكرية لجيش االحتالل، وبعد ذلك تم وضع نصب تذكاري لمـستوطن            االستيطانية كان تستخدم كقاع   

  .قتل في عملية وقعت في المكان
  24/4/2008 48عرب

 
   االحتالل تطلق خنازير برية في أراضي طولكرمسلطات .33

اتهم مزارعو قريتي الراس وكفر صور جنوب طولكرم الواقعة أراضيهم خلف  : عيد ياسين-طولكرم 
طات االحتالل بابتكار طريقة جديدة إلجبارهم على ترك أراضيهم وهجرها، عن جدار العنصري سلال

طريق إطالق قطعان من الخنازير البرية داخل هذه األراضي لتدمير أشجارهم والمحاصيل الزراعية 
ية تحظر محاربة وقتل سرائيل حماية الطبيعة اإلدائرةوأكد المزارعون أن  .خاصة المزروعات الصيفية

 اللجنة الشعبية من جهة أخرى ذكرت و.هازير وتفرض غرامات باهظة بحق كل من يقتلهذه الخنا
 إلىل والوصلتمكينهم من  للمزارعين 2007جدار أن نسبة التصاريح الممنوحة خالل العام اللمواجهة 

مقدمة وهو ما يشكل ي، سرائيلمن عدد الطلبات المقدمة للجانب اإل% 18هي  أراضيهم خلف الجدار
  . واالستيالء عليهاة أراضي المواطنينلمصادر

  23/4/2008وكالة األنباء الفلسطينية وفا 
  

   الدعم الحكومي السنوي على مخيمات الالجئينتوزيع: األردن .34
وزع رؤساء األندية الرياضية والشبابية ولجان تحسين المخيمات الفلسطينية، في األردن،           :   بترا  -عمان

نية التحتية واالجتماعية واالقتصادية والـشبابية لمخيمـات الالجئـين          الدعم الحكومي السنوي لتحسين الب    
واستعرض مدير عام الدائرة وجيه العزايزة عددا من المشاريع التي تم تنفيـذها السـتبدال               . الفلسطينيين

 مسكن سلمت الى مستحقيها خالل المرحلـة األولـى          500وذكر ان   . بيوت صفائح الزنك في المخيمات    
وبـين إن   .  اخرى هذا العام من خالل منحة وزارة التخطيط والتعاون الـدولي           500يم  وسيصار الى تسل  

 300الدائرة ستبدأ بعد أقل من ثالثة أشهر تقريباً تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيـل قرابـة                   
جلـس  وحسب مصادر الدائرة فقد تلقى كل م      . وحدة سكنية بكلفة تقدر بنحو مليون ونصف المليون دينار        

وكل ناد رياضي من تسعة الى عـشرة آالف دينـار وبلـغ عـدد               ) مئة ألف دينار  ( خدمات مخيم مبلغ  
كمـا  .  بالمائـة  40المخيمات ثالثة عشر واربعة عشر ناديا بزيادة عن مخصصات العام الماضي بنسبة             

انة مقرات وتنفيذ   شملت المشاريع تبرع الملك بمقر دائم لنادي البقعة وتقديم حافالت لعدد من االندية وصي             
  .مشاريع صحية وتعليمية وشبابية

  25/4/2008 األردنيةالغد 
  

  اعتصام في بيروت استنكاراً لجريمة اغتيال فضل شناعة في غزة .35
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 ظهر أمس، اعتصاما امام مقر بيت األمم المتحدة ،نفذت نقابة المصورين الصحافيين في لبنان: بيروت
الصحافي فضل شناعة، " رويترز"، استنكارا الستشهاد الزميل المصور في وكالة ، وسط بيروت"األسكوا"

وسلم المعتصمون مذكرة إلى مدير . ، خالل تغطيته العدوان في قطاع غزة"يسرائيلاإل"على يد االحتالل 
ى نبيل ابو ضرغم، موجهة إلى االمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، دعته إل" األسكوا"اإلعالم في 

  ".حماية المصور الصحافي في كل ميادين العمل وخصوصا في أماكن التوتر"
  25/4/2008الخليج اإلماراتية 

  
   فجراً في عين الحلوة يجرح زوجة أحد عناصر فتحانفجار .36

وذكرت مصادر امنية، ان . شهد مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين، عملية تفجير جديدة، فجر امس
ى زرع عبوة ناسفة امام منزل احد عناصر حركه فتح ويدعى محمد ابو الكل في حي مجهولين اقدموا عل

واعقب االنفجار حال توتر واستنفار انتشر خاللها العديد من . الصفصاف ما أدى الى اصابة زوجته
الى سحبها من الشوارع واعادة الهدوء الى " الكفاح المسلح"المسلحين قبل ان تعمل الفصائل الفلسطنية و

 .لمخيم، فيما بوشرت التحقيقات في الحادث لمعرفة الفاعلينا
  25/4/2008الرأي الكويتية 

  
 أردوغان أبلغني استعداد أولمرت لالنسحاب من الجوالن: األسد .37

لالنسحاب من الجوالن " إسرائيل"أبلغني استعداد "أكد الرئيس السوري بشار األسد أن أردوغان : دمشق
الوساطات بين دمشق وتل أبيب تكثفت بشكل أساسي بعد العدوان "ف أن وأضا". مقابل سالم مع سوريا
، وبعد انتصار المقاومة، ولكن دخول تركيا على الخط منذ العام الماضي، 2006على لبنان في صيف 

، أثمر تفاصيل إيجابية جديدة، حيث أكد أولمرت لرئيس الوزراء التركي 2007وبالتحديد في شهر إبريل 
: ة الجوالن، وقد تلقينا هذا الخبر منذ أسبوع، وبعد ذلك سمعنا تصريحا ألولمرت يقول فيهاستعداده إلعاد

إن ما نحتاج إليه اآلن هو "وقال الرئيس السوري ". نحن نعرف ماذا تريد سوريا، وهي تعرف ماذا نريد
 سرية مع لن تكون هناك مفاوضات"لكنه أكد أنه ". إيجاد األرضية المشتركة من خالل الوسيط التركي

، بل ستكون معلنة إن حصلت، ولن تكون مباشرة بل عبر الطرف التركي، وسنبحث أوال في "إسرائيل"
، ألن علينا أن نكون حذرين ودقيقين في مناقشة "يةسرائيلاإل"موضوع استرجاع األرض لنرى المصداقية 

دث بعد ذلك عن مفاوضات هذا الموضوع، وربما مع إدارة مقبلة في الواليات المتحدة، نستطيع أن نتح
 ". مباشرة

  24/4/2008الوطن القطرية 
  

  وحماس " إسرائيل"مصر تبحث تفاصيل الهدنة بين  .38
قال مسؤول مصري رفيع المستوى أن الوزير سليمان بعد تلقيه موافقة حركة :  صالح جمعة-القاهرة 

ت وخطة التحرك القادمة حماس على التهدئة سيقوم بعرضها على الرئيس مبارك وسيتلقى منه التعليما
مع السلطة الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس والفصائل الفلسطينية األخرى والجانبين 

وقال المسؤول ان نجاح مصر في تحقيق . واألميركى لترجمة هذه األفكار إلى اتفاق للتهدئة" يسرائيلاإل"
من أهمها وقف العدوان وفك الحصار على الشعب التهدئة يمكن أن ينعكس إيجابيا على ملفات كثيرة؛ 

 الفلسطينية الدائرة حالياً واستئناف الحوار -" يةسرائيلاإل"الفلسطيني وتهيئة األجواء إلنجاح المفاوضات 
وقال ان .  الفلسطيني وإتمام تبادل صفقة االسرى الفلسطينيين بالجندي األسير جلعاد شاليط-الفلسطيني 

وفتح معبر رفح بين مصر " إسرائيل" بعد تحقيق التهدئة هو فتح المعابر بين غزة والعنصر المهم والملح
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بوجود مراقبين من االتحاد األوروبي، " إسرائيل"والقطاع حسب ترتيبات تم االتفاق عليها بين السلطة و
  . مما يتيح انتعاش القطاع المحاصر منذ فترة طويلة، وهذا الملف تم بحثه مع األطراف جميعها

  25/4/2008لشرق األوسط ا
  

  يدين ممارسات االحتالل ويتضامن مع سوريا" إسرائيل"مؤتمر مقاطعة  .39
، أمس، أعمالهم في دمشق بإدانة شديدة "إسرائيل"اختتم ضباط اتصال المكاتب اإلقليمية لمقاطعة : دمشق

تي تشكل جرائم على الشعب الفلسطيني وسياسة الحصار وإغالق المعابر وال" يةسرائيلاإل"لالعتداءات 
وأكدوا في بيان ختامي أن السالم العادل والشامل ال يمكن أن يتحقق إال من خالل . حرب ضد اإلنسانية

حزيران عام /الكامل من األراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من يونيو" يسرائيلاإل"االنسحاب 
ف والتوصل إلى حل لقضية الالجئين  وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشري1967

وشددوا على أن المقاطعة العربية . الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية ومرجعية عملية السالم
تشكل أداة سلمية مشروعة ونبيلة وقيمة أخالقية عالية أقرتها الشرائع الدولية ونص عليها " إسرائيل"لـ

ه المقاطعة ستبقى إحدى األدوات الفاعلة والسند القوي لنضال ميثاق األمم المتحدة، مشيرين إلى أن هذ
  .الشعب الفلسطيني وصموده

  25/4/2008الخليج اإلماراتية 
  

   بحرينية يهودية سفيرة في واشنطنترشيح .40
أكدت مصادر بحرينية أن المنامة رشحت عضو مجلس الشورى هدى عازار نونو، التي تعتنق : المنامة

ونفت المصادر ان يكون تعيين نونو كامرأة ويهودية هو . ة لبالدها في واشنطنالديانة اليهودية، سفير
حملة عالقات عامة تقوم بها البحرين في الغرب، مؤكدة ان هدى نونو أثبتت كفاءتها، سواء من خالل 
عضويتها في مجلس الشورى، أو في عملها مع جمعيات حقوق االنسان، التي تعد نونو أحد عناصرها 

وهدى نونو هي األمينة العامة لجمعية البحرين لمراقبة حقوق اإلنسان، وعينها . ي البحرينالنشيطة ف
  .2006) كانون االول(الملك حمد بن عيسى آل خليفة عضوا في مجلس الشورى في ديسمبر 

  25/4/2008الشرق األوسط 
  

  "إسرائيل"طبيب عراقي يستنجد بالجزائر لمنع ترحيل أطفال بغداد للعالج في  .41
 طفلة عراقية 14لنت نقابة األطباء الجزائريين واالتحاد العام للعمال الجزائريين، عن استعدادهما لنقل أع

التي " إسرائيل"يوجدن حاليا باألردن، وذلك لعالجهن من تشوهات خلقية في القلب بدل ترحيلهن إلى 
بيب فضيحة ال يرضاها نقل أطفال العراق للعالج في تل أ"وقال الكبيسي إن . أبدت استعدادها لذلك

وكشف أن المركز العراقي للمساعدة الطبية ". عربي وهي إهانة للعراق وألطباء العراق والعرب أجمعين
الكائن مقره في المنطقة الخضراء ببغداد والذي يضم عراقيين وأمريكيين، أمر بنقل األطفال إلى 

  ".يةسرائيلاإل" "يفيت آخيمش"، مشيرا إلى أن المركز يعمل بالتنسيق مع جمعية "إسرائيل"
  25/4/2008الخليج اإلماراتية 

  
  في السودان" يسرائيلاإل"خبراء يحذرون من تنامي الدور  .42

في السودان داعين إلى االنتباه للدعوات " يسرائيلاإل"حذر خبراء ومختصون من تنامي الدور : الخرطوم
ض الدكتور معتصم أبو القاسم صورا وعر .التي يطلقها يهود برفع نجمة داوود على القارة السمراء

ودول أجنبية أخرى كاشفا " إسرائيل"فوتوغرافية ووثائق تثبت قيام أعمال مخابراتية في دارفور لمصلحة 
األول نشر معلومات مضخمة عن : عن مخطط صهيوني من ثالثة محاور لزعزعة األمن بدارفور
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ياسية تعتمد على تحريك البرلمانيين نجحت األوضاع باإلقليم، والثاني خطة عسكرية، واألخير خطة س
  .في إصدار عشرين قرارا من األمم المتحدة

  
وأشار في هذا الصدد إلى ابتدار اللوبي الصهيوني لتحالف إنقاذ دارفور وإلى ما تم الكشف عنه من 

  . في تهريب أسلحة إلى دارفور" يةسرائيلاإل"تورط داني ياتوب ابن مدير المخابرات 
  25/4/2008ماراتية الخليج اإل

  
  "إسرائيل"لن أتحدث مع حماس أو نجاد لموقفهما من : ساركوزي .43

قال الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، في مقابلة تلفزيونية لمناسبة مرور عام علـى تـسلمه               : أ ف ب  
 ألنه"الحكم، أنه كرئيس للدولة لن يتحدث إلى حركة حماس أو إلى الرئيس اإليراني محمود احمدي نجاد                 

، مـشيراً إلـى أن      "عن الخريطـة  " إسرائيل"ليس لي الحق بالتحدث إلى منظمة أعلنت أنها تريد شطب           
الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر ال يشغل أي موقع رسمي وبالتالي فهو أكثر حريـة للقـاء قـادة                   

كـد أن دعـم     ، لكنه أ  "تمثل قسما من الشارع الفلسطيني    "برغم ذلك، أقر ساركوزي أن حماس       .  حماس
  . األسرة الدولية يجب ان يبقى للرئيس الفلسطيني محمود عباس

  25/4/2008السفير 
  

  تشغل شبكة تجسس واسعة" إسرائيل: " العام في قضية بوالرداألمريكي المدعي .44
 شـغلت   إسـرائيل قال المدعي العام األمريكي في قضية جوناثان بوالرد، جوزيف جنوفا، يوم أمس إن              

التي " كاديش"واعتبر إن قضية الجاسوس     . ة خالل سنوات الثمانين تشمل خاليا نائمة      شبكة تجسس واسع  
 كذبت حينما ادعت في سنوات الثمانين أن بـوالرد كـان            إسرائيلكشف عنها يوم أمس األول تثبت أن        
ويعتبر تحذير جنوفا إشارة إلى وجود جواسيس في منشآت هامة          . الجاسوس الوحيد في الواليات المتحدة    

وأشار مراقب أمريكي إلى أن ذلك قد يكون له تـأثير           .  حالة خمول مما يضيف أبعادا أخرى للقضية       في
القضية الجديدة تظهـر    "وأضاف جنوفا أن    . واسع ويعيد إلى األذهان الجدل حول والء اليهود األمريكيين        

ـ                   نفس دون شك أن أمريكيين آخرين كانوا يعملون في منشآت عسكرية أخرى وطلـب مـنهم العمـل ب
  ".عن عمليات أكبر مما كان المسؤولون األمريكيون يتوقعونه"مشيرا إلى أن الحديث يدور ". الطريقة

  24/4/2008 48عرب
  

 بتوسيع مستوطنات الضفة" إسرائيل"أميركا منحت اإلذن لـ: واشنطن بوست .45
بين إن جهود الرئيس األميركي جورج بوش للتوصل إلى اتفاق سالم : قالت صحيفة واشنطن بوست

يين والفلسطينيين تواجه عقبة كبيرة تتمثل في رسالة كان هو شخصيا قد سلّمها قبل أربع سنوات سرائيلاإل
إيهود " إسرائيل"ونسبت الصحيفة لرئيس وزراء  .ي آنذاك أرييل شارونسرائيللرئيس الوزراء اإل

لضفة الغربية التي تأمل منحت الدولة اليهودية اإلذن بتوسيع مستوطنات ا"أولمرت قوله إن رسالة بوش 
في االحتفاظ بها عند إقرار اتفاقية سالم نهائية وذلك بالرغم من أن خطة بوش للسالم تقضي بتجميد 

وقال دوف فيسغالس، رئيس هيئة  ".ية على األراضي الفلسطينية بالضفة الغربيةسرائيلالمستوطنات اإل
وندوليزا رايس أكدت حدوث مثل هذا التفاهم األركان في عهد شارون، إن وزيرة الخارجية األميركية ك

 أي قبل االنسحاب 2005والواليات المتحدة في ربيع " إسرائيل"ضمن اتفاقية سرية أبرمت بين 
في ضوء "واقتبست الصحيفة ما وصفته بجملة رئيسية في رسالة بوش يقول فيها . ي من غزةسرائيلاإل

ية الكبيرة القائمة أصال، لعله سرائيلالكثافة السكانية اإلالحقائق الجديدة على األرض، بما في ذلك مراكز 
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من غير الواقعي التوقع بأن تتمخض مفاوضات الوضع النهائي عن عودة كاملة وتامة لخطوط هدنة عام 
1949".  

  24/4/2008الجزيرة نت 
  

  إلى استئناف تزويد القطاع بالمحروقات " إسرائيل"المفوضية األوروبية تدعو  .46
الى اسـتئناف تزويـد قطـاع غـزة         " إسرائيل"دعت المفوضية االوروبية، امس،     : صباح فتحي   -غزة  

بالمحروقات، معتبرة ان احتمال توقف وكاالت االمم المتحدة عن توزيع االغذية في القطاع بسبب نفـاد                
 ان  ليس مقبوال : "وقال المفوض االوروبي للتنمية لوي ميشال في بيان       . الوقود او الديزل امر غير مقبول     

مـن  "واضاف انـه    ". تبحث االمم المتحدة تعليق عملياتها االنسانية لمجرد نفاد المحروقات في سياراتها          
  ".الضروري ان يستأنف تزويد غزة بالمحروقات

  25/4/2008الحياة 
  

  الوضع في غزة يتفاقم يوماً بعد يوم:  أوكسفامةمنظم .47
 ألف ليتر من    800كانت تنقل حوالى    " إسرائيل"أن  : البريطانية" أوكسفام"ذكرت منظمة   :  وكاالت –غزة  

الديزل اسبوعياً، قبل اقفال معبر ناحال عوز، في حين تطالب جمعية أصحاب محطات الوقود في غـزة                 
وتؤكد المنظمات اإلنسانية واألمم المتحدة، أن الوضع في        .  ألف ليتر يومياً، لتلبية حاجات السكان      400بـ

ة إلى انتشار القمامة في عدد كبير من األحياء، ألن البلدية عـاجزة عـن               غزة يتفاقم يوماً بعد يوم، مشير     
جمعها، بسبب نقص المحروقات، ووضع المستشفيات الحرج والمياه المبتذلة التي تصب في البحر بوتيرة              

إن روائح كريهة تفوح من بعـض       : "وقالت ساره هاموند، من منظمة أوكسفام     .  مليون ليتر في اليوم    60
القمامة تنتشر على طول خمسين إلى مائة متر في بعض األوتوسترادات، ألنه لم يعـد لـدى                 األحياء، و 

في بعض المستشفيات توقفت سيارات اإلسعاف عن العمل، وحالة         : "وأضافت هاموند ". البلدية محروقات 
  ".البؤس كبيرة

  25/4/2008األيام الفلسطينية 
  

   من زيارة عباس لواشنطنالحذار .48
 منير شفيق

فزيارة الرئيس الفلسطيني ". والحذار من زيارة بوش للقدس"رورة اختصار العنوان ألضفت إليه لوال ض
، ليست من نمط زياراته 2008نيسان /محمود عباس لواشنطن خالل األسبوع الرابع من شهر أبريل

 .السابقة، بما فيها حضوره لمؤتمر أنابوليس، وتكرار لقاءاته بالرئيس األميركي جورج دبليو بوش
الزيارة الحالية إلى واشنطن تأتي لتتويج مسار مفاوضات ثنائية بإشراف أميركي مباشر من أجل التوصل 

 ). ودولة مؤقتة2أوسلو (جديد " إطار"أو " مبادئ"إلى اتفاق نهائي، أو اتفاق 
 .ينفالمطلوب من هذه الزيارة أن تحل العقدة، أو العقد القليلة، الباقية من أجل إنجاز أحد االتفاق

أما . إن هدف عباس هو التوصل إلى اتفاق نهائي وليس اتفاق مبادئ بدولة مؤقتة، أو ممهداً لدولة مؤقتة
إذا تعذر فقد يقبل بالثاني، علماً أنه قبل به من حيث المبدأ من خالل الموافقة على خريطة الطريق التي 

ا عندما راح يخون حماس باالستعداد ولكنه تورط في رفض الدولة المؤقتة وقد أدانه. تتضمن دولة مؤقتة
 .لقبولها

فلماذا ال ينسى اعتبار الدولة المؤقتة جريمة وخيانة على . طبعاَ، قيل إن كلمة إنسان جاءت من النسيان
وقد اتهمت " وثيقة أحمد يوسف"حد تعبير أحد مستشاريه األقربين في حملة الهجوم على ما سمي ظلماً بـ

 . دولة مؤقتةبأنها تتضمن الموافقة على
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من هنا فإن المطالبة بالحذر من زيارة عباس إلى واشنطن تأتي من خطورة التوصل إلى حل العقدة أو 
أو أكثر (العقد الباقية، من أجل إنجاز اتفاق تصفوي نهائي للقضية الفلسطينية، أو اتفاق نصف تصفوي 

ل وعن سقف محمود عباس نفسه باتفاق مبادئ جديد يهبط حتى عن سقف أوسلو درجات، ب) من الثلثين
إلى ما قبل االنقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك بإقامة دويلة مؤقتة، أو ما يشبه، على مناطق 

 .أما قطاع غزة فسيتركونه لمرحلة قادمة حتى ال يعوق إنجاز اتفاق. من الضفة الغربية) أ(
. ي تدنى كثيراً عن الحد األدنى السابقفالمطلوب من بوش أن يضغط من أجل حصول الحد األدني الذ

حتى يمكن أن يغطي ) جزء من المدينة القديمة(جزء من القدس الشرقية " إعطاء"وهو ما يتعلق بـ
من توضيحات " (آلية دولية للتعويض"وإحالة قضية الالجئين إلى " تبادل األراضي"التنازل في موضوع 

 في البقاء على أراضيهم 48 حتى حقوق فلسطينيي الـشطب(، واالعتراف بيهودية الدولة )بوش لرؤيته
 ).التاريخية

، هي ما )الدولة الفلسطينية" عاصمة"الخروج باتفاق يتضمن جزءاً من القدس الشرقية ليكون (هذه العقدة 
 .دائمة وليست مؤقتة" دولة فلسطينية"يجب أن يضغط بوش من أجله إذا أراد التوصل إلى إقامة 

ياً إسرائيل قد صفيت بأسوأ من أي تصور سابق لتصفيتها، ومع ذلك ما زال المطلوب وبهذا تكون القضية
 .تنازالً أسوأ في القدس الشرقية بما في ذلك موضوع المسجد األقصى واقتسامه

فهل سيعد بوش بتلبية هذا المطلب؟ وهل إذا وعد حتى تكون الزيارة ناجحة، يستطيع أن يحقق الوعد؟ 
، وإن غدا احتماله أقوى من ذي قبل، ألن الليمونة الفلسطينية لم يعد باإلمكان الجواب ما زال معلقاً

 .ي النهائي للقدس والمسجد األقصىسرائيلعصرها أكثر، أي القبول بالحل اإل
، وبعد شهرين 2008حزيران / يونيو15أما من الجهة األخرى فإن زيارة الرئيس األميركي للقدس في 

وليس مجرد دعم لدولة ) ي فلسطينيإسرائيلاتفاق (، يريدها أن تحقق إنجازاً تقريباً من زيارته السابقة
 وشردت ثلثي الشعب الفلسطيني 1948/1949من فلسطين عام % 78الكيان الصهيوني التي اغتصبت 

ي للحزب الجمهوري في سرائيلفي حينه، وأيضا ليس مجرد ثمن يدفع مقابل مزيد من دعم اللوبي اإل
 .2008انتخابات خريف 

ومن هنا توجب الحذار من زيارة بوش القادمة إلى القدس مرة أخرى، ألن بوش وحزبه الجمهوري 
بحاجة إلى إنجاز على حساب الحقوق الفلسطينية يقدم باعتباره إنجازاً فذاً في حل أعقد قضية استعصت 

 .، وليس منذ ستين عاماً فقط)1918(على الحل منذ تسعين عاماً 
هكذا اتفاق يشارك إيهود أولمرت في الحاجة إليه بما يفوق حاجة بوش وسعى عباس طبعاً الوصول إلى 

إليه، ألنه أمله الوحيد في حالة تعذر إنجاز عسكري ضد إيران في الخروج من فشله الساحق في حرب 
 . في لبنان، والذي جعله في حكم المستقيل أو المقال عمليا2006ًتموز /يوليو

، وإال فإنه يستطيع حتى أن "اتفاق سالم"امة له عبر التقدم إلى االنتخابات بـوذلك في محاولة ليصنع زع
 .مرة أخرى في االنتخابات القادمة" كديما"يترأس قائمة حزب 

، ألن الضعف هو الذي يجمعهم وهو الذي "الزعماء الضعاف الثالثة"فالزعماء الثالثة يمكن أن يسموا 
 .ومن هنا مصدر الخطورة هذه المرة.  من ذي قبليجعل من احتمال اتفاقهم احتماالً أقوى

لقد زاد الطين بلة في هذه المعادلة التي راحت تعمل منذ السعي لعقد مؤتمر أنابوليس ما حدث من تغيير 
 . في موقف كل من مصر والسعودية في الموضوع الفلسطيني والموضوع اللبناني

لكن لم يظهر جليا . طاع غزة واقتحام معبر رفحوقد بدأ هذا االنعطاف منذ أزمة الوقود األولى في ق
 .وخطا محددا إال قبيل القمة العربية في دمشق ثم القمم الثنائية والثالثية التي عقدت بعدها في القاهرة

بغض النظر عن الجزئيات والتفاصيل، وبغض النظر عما يمكن أن تفسر به أسباب هذا التغيير أو وصفه 
وليس نكرانه باعتبار كلمة تراجع غير .  الضروري اإلقرار به حقيقة قائمةبالتراجع في الوقت، فإن من

 .مقبولة، بما قد تحمله من إيحاءات
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فالشيء الذي ال خالف عليه في حدوث هذا التغيير في المواقف بداية في لبنان، هو تغير كل من 
 .الموقفين السعودي والمصري من األطراف المتنازعة الداخلية في لبنان

، اتجه الموقفان إلى "الوقوف على مسافة واحدة من األطراف جميعاً" أن كان العنوان الرئيسي هو فبعد
 آذار ال سيما في الموقف من انتخاب الرئيس اللبناني 14التماهي أو االقتراب أكثر فأكثر من طرف 

 العربية قد تناولت أوال، ومن دون بحث تشكيل الحكومة وقانون االنتخابات القادمة، فيما كانت المبادره
 .المواضيع الثالثة

وهو ما ترجمته المفاوضات التي خاضها األمين العام في موضوع تطبيقها حيث دار حواره مع 
ولكن الموقف المصري الذي اعتبر حوار . األطراف المعنية حول تشكيل الحكومة ونسب التمثيل فيها

 .وازناألطراف اللبنانية قد يخفف األزمة محاولة خجولة للت
هذا وحدث تغيير مماثل في الموقف من االنقسام الفلسطيني الفلسطيني حيث كان الموقف المصري 

 يتلخص بالضغط 2007حزيران /والسعودي بعد وقوع االنقسام بين القطاع والضفة في منتصف يونيو
فاق على محمود عباس وفتح للدخول في الحوار من دون شروط وضرورة العودة إلى اتفاق مكة وات

 .القاهرة بشأن منظمة التحرير
وكانت اللقاءات مع . وكانت هنالك مخاوف وتحفظات إزاء ما يجري وراء الظهر من مفاوضات ثنائية

 .محمود عباس متقطعة متباعدة ويقال متوترة
أما اآلن فقد أعلن أن ثمة دعماً مصريا وسعوديا للمفاوضات، وأن الرئيس الفلسطيني قبل زيارته إلى 

األمر الذي يعني هنا أن . ن حمل معه الموافقة المصرية السعودية على ما يمكن أن يتفق عليهواشنط
التغيير ليس كما حدث في لبنان اقتصر على تغيير الموقف من األطراف المتنازعة، وإنما كان تغييرا 

عتراف سياسيا يتضمن هبوطاً عن سقف المبادرة العربية ألن عباس وافق على تبادل األراضي واال
 .ية والتفاوض على القدس الشرقيةسرائيلبالقدس الغربية عاصمة للدولة اإل

وسكت سكوت الرضا أو سكوت عدم اعتراض على تفسير بوش لرؤيته في حل الدولتين بأنها تضمن 
والتعويض يعني في ما يعني التوطين (االعتراف بيهودية الدولة، وبتشكيل آلية للتعويض على الالجئين 

 ).لوطن البديلوربما ا
صحيح أن ما أعلن من تفاهم مع عباس ودعم له فيما يحمله من مطالب في زيارته لواشنطن ال يعني 

وال يعني . اعترافا رسميا مصريا وسعوديا بمبدأي تبادل األراضي واعتبار القدس عاصمتين للدولتين
ولكن ما معنى دعم . الجئينالموافقة الرسمية على تفسير بوش لرؤيته إزاء يهودية الدولة وقضية ال

المفاوضات وتغطية عباس، وهو الذي أعلن تبنيه لمبادئ ستة تتضمن اإلقرار بمبدأ تبادل األراضي 
 فإلى أين يصل بسقف المبادرة العربية، الهابط أصال؟. واقتسام القدس عاصمتين

لتفاوض عليه سيكون وفقا بالتأكيد لو نبس المفاوض الفلسطيني جادا ببنت شفة بأن االتفاق الذي يجري ا
للمبادرة العربية التي تريد العودة إلى خطوط ما قبل حرب حزيران لما كان هنالك جلسة أخرى 

وهذا مفهوم من الموقفين . للتفاوض، ولما كان ثمة لقاء آخر مع بوش، وال حتى كوندوليزا رايس
 .ي المعلنين بوضوح تامسرائيلاألميركي واإل

أو " التنازل"ى إن التجربة الماضية أثبتت أن الكيان الصهيوني ال يريد يقول البعض من جهة أخر
وإنما اتفاقا يعيد االنتشار إلى ما وراء الجدار وإلى أمام ما سيقتطع من أراض على الحدود، " السالم"

 .تاركا بينهما ما يتبقى من الضفة الغربية
ومن ثم يكون الموقف العربي تجنب األمر الذي يعني أن دعم عباس عربياً سوف ال يحقق تسوية، 

 .ولم يوقع. مواجهة مع أميركا وأحرج بوش وأولمرت
بكلمة، يلحظ مرة أخرى أن كل التنازالت الفلسطينية والعربية تغطت تحت حجة ليس هنالك تسوية ولن 

 !ومن ثم لماذا الخوف من تنازالت على الورق؟.. ينفذ ما تم التنازل عليه
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ية سرائيلالقيادتين األميركية واإل" نحرج"و" المناورة"فالمهم اآلن أن نتقن .  قوىوالمشكلة مشكلة موازين
 .فيما نكون قد أفلتنا من ضغوط ومواجهات وكسبنا الوقت) الدول الغربية(ونكسب الرأي العام 

ولن ينسى هؤالء بأنه في المقابل فإن كل جولة مفاوضات أو مساع بشأن التسوية تبدأ من حيث انتهت 
وهذا ما يسمح بالقول إن كل ما .. نازالت الفلسطينية والعربية ومن ثم يصبح المطلوب تنازالت جديدةالت

قدم من تنازالت كان مجانا ولم يخرج بمقابل على األرض وال في موضوع األرض الفلسطينية أو 
 .الحقوق الفلسطينية ولم يخرج حتى بكسب الدول الغربية

، ألن النتائج على أرض الواقع أصدق أنباء من الحجج، فكيف يتكرر وإذا كان األمر كذلك، دون جدال
األمر نفسه مرة بعد أخرى؟ ولكن هذه المرة الحذار ألن حاجة كل من بوش وأولمرت ملحة في التوصل 

 .إلى اتفاق
وإذا صح وتم التوصل إلى اتفاق تكون القضية الفلسطينية قد تعرضت للتصفية أو أصبحت في خطر ال 

، فقد "العبثية"ففي هذه المرة تتوجب الحيطة من االنقياد وراء تجربة المفاوضات . ن يدرأ عنهابد من أ
 .يكون الذئب هذه المرة على الباب

هذا التحليل محاولة لالقتراب بأعلى درجات الموضوعية إلى ما آل إليه وضع المفاوضات الثنائية 
مصري والسعودي، وبصورة خاصة ألهمية وخطورتها الداهمة، وإلى متابعة تطورات الموقفين ال

 .موقفيهما من المفاوضات
وذلك من أجل التنبيه وليس التحريض أو صب الزيت على نار االنقسامات العربية العربية، أو 

 .االنقسامات اللبنانية اللبنانية، والفلسطينية الفلسطينية
دوع، وإال فاألضرار واقعة ال ألن الجهود كلها يجب أن تنصب على إطفاء هذه النيران، ورأب الص

 .محالة
 2007حزيران /فهل من عود إلى التوازن في المواقف، على األقل إلى مستوى ما كانت عليه قبل يونيو

فلسطينيا، وإلى ما قبيل القمة العربية في الرياض، وإلى ما قبل أحداث معبر رفح مصريا فلسطينيا، وإلى 
 عربيا لبنانيا؟المبادرة العربية لبنانيا لبنانيا، و

 .وهل يتوقف التدحرج الذي يجعلنا في اليوم الذي نحن فيه نتحسر على يوم مضى بكينا منه؟
  24/4/2008الجزيرة نت 
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  رائد نعيرات. د
سة العالميـة،   تارةً أخرى تعود حركة حماس إلى واجهة العمل السياسي، لكنها هذه المرة إلى دائرة السيا              

أو على أقل تقدير في طموح حماس إلى وضٍع مكّنها من اختراق جدار الصمت العالمي الذي حاصـرها                  
منذ نشأت، واشتد بنيانه حين سيطرت حماس على قطاع غزة، فبدأت أعراضه تتمظهـر علـى شـكل                  

ية المباشـرة   سرائيلسياسات عملية على األرض، من حصار دولي سياسي واقتصادي إلى االعتداءات اإل           
  . الجتياح القطاعإسرائيلوصوال إلى تأهب 

على هذه األرضية السياسية وطأت قدما كارتر أرض الشرق األوسط، وفي ظالل هـذه البيئـة جـاءت                  
هل ستكلل جهود كارتر بالنجاح فـي فـك عزلـة    : تصريحات خالد مشعل، لتنهض لنا التساؤالت التالية  

 األمريكي جيمي كارتر أن يروج تـصريحات حمـاس فـي            حماس في القطاع؟ وهل سيستطيع الرئيس     
أسواق القوى الدولية، على أن تغييرا في الحركة، قد تم فعال؟  وهل باتت حماس قريبة من الولوج فـي                    
العملية السلمية، وما تبقى فقط هو منحها الفرصة؟ وهل الرئيس كارتر قادر فعالً على القيام بهكذا مهمة                 

لقرار األمريكي؟ وفي المقابل هل ما قدمته حماس يرتقي بالنقاش الى مستوى البحث             بينما لم يعد صانعا ل    
  في اننا نقف أمام حماس أخرى؟ 
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هذه األسئلة وأخرى كثيرة تعتبر عصب تفكير الشارع اليوم وصناع القرار، وذات التـساؤالت سـتكون                
ح المراقـب امكانيـة تـشكيل       المدخالت األساسية في هذا التحليل، بهدف الخروج بتصورات دقيقة، تمن         

  .صورة متكاملة للحدث السياسي األبرز على الساحة الفلسطينية
إن الحديث عن جولة الرئيس كارتر تتطلب من الباحث عدم المبالغة في النتائج، وفي نفس الوقت عـدم                  

ئيس األمريكي  ما للر : التقزيم، فالرئيس األمريكي يتمتع بجملة قدرات تؤهله ألن يلعب دوراً مهماً، ومنها           
من سمعه دولية، وشخصيته المركزية في الحزب الديمقراطي األمريكي الذي يعتقد بـأن فرصـته فـي                 

أما ثانياً فإن الرئيس األمريكي لـم يـأت إلـى           . النجاح في االنتخابات القادمة باتت محسومة، هذا أوالً       
 الواليات المتحدة، والكـل    فيThink Tanksالمنطقة بمفرده بل إنه يعمل مع مجموعة من مؤسسات 

يعلم ما لهذه المؤسسات من دور في الحياة السياسية األمريكية، وقدرتها في التأثير على صناعة القـرار                 
  .وتوجيهه

 كما أن الرئيس األمريكي يعمل مع مجموعة النبالء  وهم ماري روبنسون، ونلسون مانـديال، وكـوفي                 
ا على السياسية الدولية، عدا عن كل هـذه العوامـل فـإن             عنان وهذه شخصيات لديها احترامها وتأثيره     

وهـو  : القضية المهمة تتعلق بالسياسة األمريكية القادمة، والتي باتت محكومة بعاملين مركـزيين، األول            
وهو التغيير في السياسة نفسها، فعلى صعيد التغيرات في المنطقة فإنهـا            : التغيرات في المنطقة، والثاني   

ة مهمة، وهي ما يطلق عليه اليوم أعداء الواليات المتحدة األمريكية وعلى رأسـهم              جميعا تصب في خان   
  .حركة حماس

 هذا العامل مرتبط بالعامل اآلخر، وهو أن الواليات المتحدة ال يمكنها االستمرار في نفس السياسة التـي         
، والحفاظ على مصالحها    انتهجتها منذ خمسة عشر عاماً، باتجاه صناعة السالم في المنطقة وتقوية نفوذها           

دون تغيير هذه السياسية، والتغيير بالتأكيد يجب أن يأخذ بالحسبان المتغيرات في المنطقة، فهناك جملـة                
من المعوقات التي تقف في وجه أي صانع قرار أمريكي باتجاه إحداث تغيير جـذري فـي التوجهـات                   

  .السياسية األمريكية وبالذات تجاه حماس
حول دون إحداث بعض التقاربات التي من خاللها يستطيع كلٌّ من الطـرفين أن يـدير                 إال أن ذلك لن ي    

عالقاته مع اآلخر من منطلق تبادل المصالح وتكاملها، حيث تنتفي سياسة تطابق المصالح، وهذه القضية               
نلـسون  بدا أن للواليات المتحدة االمريكية إبداعات فيها،  فلغاية اآلن ما زال الرئيس الجنوب افريقـي                 

، ولكن ال ضـير لـدى       )شبه االرهاب االمريكية  (مانديال  والمعروف بحمامة السالم في العالم في خانة          
الواليات المتحدة من التعامل مع نلسون مانديال، ومن هنا فالمنطق يشير إلى أن زيارة الرئيس األمريكي                

ت صنع السياسية االمريكية وحركة     تصب في هذه الخانة، و قد تفتح باباً دواراً من العالقات بين مؤسسا            
  . حماس مستقبالً

وبناء على هذا التحليل لطبيعة الزيارة، يمكن فهم تصريحات السيد خالد مشعل، وقراءة ما احتوته مـن                 
 من زاوية حركـة     إسرائيلفقد جاء مضمون تصريحاته بمغزيين، األول أسس لطبيعة العالقة مع           . جديد

س أن تكون جزء من إدارة الصراع بصيغته الجديدة، مما يؤهلهـا ألن             حماس، والثاني رغبة حركة حما    
فقـد أكـد خالـد      . تكون في وضع هي فيه ليست من  الشركاء وال األعداء، بالمفهوم المطلق للتصنيفين             

، ولكن حماس كمنظومة حكم وجزء من المعادلة الوطنيـة          إسرائيلمشعل أن حماس كحركة لن تعترف ب      
  : أدلى بذلك رئيس مكتبها السياسي منظومة جديدة، تقوم على أسس ثالثةالفلسطينية رسمت وكما

اإلعالن الصريح الذي ال لبس فيه أن حماس توافق على دولة في حدود الرابع مـن حزيـران                  :  األول
  .كاملة السيادة، وبهذا  تكون حماس قد تقاطعت مع العقل الجمعي لحركة فتح ومع أغلب قيادات فتح

، وهكذا تكون حماس قد أقرت بالتفاوض كاحـد         إسرائيلنظمة التحرير بالمفاوضات مع     تفويض م : الثاني
  . السبل لحل القضية الفلسطينية، وكذلك لم تنازع السلطة الفلسطينية في شرعيتها
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إقرار حماس بمبدئية االستفتاء وهو ما يعتقد أنه أكثر المواضيع حداثة فـي خطابـات حمـاس                 : الثالث
ما أضاف خالد مشعل أنه كرئيس لمكتب حماس السياسي سيرضى بالنتائج حتـى             وسياستها، خاصة عند  

وإن خالفت استراتيجية حركته، وهنا تكون حماس قد استطاعت أن تخترق جدار العملية السلمية بأبعادها               
ي، واألمريكي، وكذلك العربي، وكأن حماس قد قرأت الخريطة جيداً مـن أن العمليـة               سرائيلاإل: الثالثة
ية لن تفضي إلى سالم عادل يقبل به الشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت هي تعيـد الكـرة إلـى                    السلم

بهكـذا تـصورات    . الملعب الدولي وتطالبه بصناعة عملية سلمية تحقق طموحات الـشعب الفلـسطيني           
استطاعت حماس أن تجد لها موطئ قدم في ساحة السياسة الدولية، وغرفة في البيت العـالمي، وإن لـم                   

  .تطع أن تكون إحدى ساكنيه، فإن أحداً ليس بوسعه طردها بحجة أنها ال ترغب بالعيش فيهتس
ويبقى السؤال ماذا ستكون عليه الحال في اليوم التالي؟ إن القراءة للواقع المعـاش اليـوم تتطلـب مـن                    

يكي قد أتـى    األطراف اغتنام هذه الفرصة والبناء عليها باتجاه تصحيح البوصلة، فإذا كان الرئيس األمر            
من أجل استكشاف حماس، فإن حماس قد قدمت ما لديها من تصورات، وتبقى اآلن تصورات الطـرف                 

ي، ومدى قدرته على اغتنام هذه الفرصة من أجل البناء عليها باتجاه مستقبل أكثر أمنـاً ألبنـاء       سرائيلاإل
ت الشعب الفلسطيني، ليتحقـق     المنطقة جميعاً، وكذلك تحقيق تقدم حقيقي في عملية السالم  يلبي طموحا           

  . سالم الشعوب بدل سالم القادة الذي عادة ما يولد ميتاً
24/4/2008  

  
  مصير المفاوضات عندما يفقد القادة البوصلة .50

  أحمد الحيلة
توزعت تصريحات العديد من المسؤولين الفلسطينيين في رام اهللا بين التفاؤل والتشاؤم، بـشأن عمليـة                

وقد غلب في اآلونة األخيرة نظرة التـشاؤم        . فاوضات الجارية مع حكومة أولمرت    التسوية السياسية والم  
على روح التفاؤل التي سادت عقب انعقاد مؤتمر أنابوليس نهاية العام المنصرم؛ فالرئيس عباس عبر في                

عن استيائه من مجريات المفاوضات وما آلت إليه، بالتهديد باالنسحاب          ) مارس/ آذار 30-29(قمة دمشق   
 في عدوانها على الشعب الفلسطيني، وواصلت استيطانها ألرضـه          إسرائيلمن المفاوضات إن استمرت     

  .وتهويدها لعاصمته
وفي ذات السياق فقد أوضح مستشار الرئيس عباس السيد نمر حماد في حديث لصحيفة القدس العربـي                 

الزيـارة بـدأت    (اشـنطن   ، أن الرئيس عباس يعتزم مطالبة الرئيس بوش أثناء زيارته لو          )9/4/2008(
. يين يتفاوضـون مـع أنفـسهم      سرائيل، بالتدخل في سير عملية المفاوضات، مدعياً أن اإل        )22/4الثالثاء  

مجـرد رياضـة فكريـة      "أن المفاوضات واللقاءات التي جرت في اآلونة األخيرة كانت          : وأضاف حماد 
بشأنه في جلسات المفاوضات السابقة      رفضت إجمال ما تم الحوار       إسرائيل، مشيراً إلى أن     "وجساً للنبض 

  .في وثيقة مكتوبة
، صبت ..تلك المواقف وغيرها مما ورد على لسان أحمد قريع، عزام األحمد، نبيل أبو ردينة، نبيل شعث            

 تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق، باسـتمرارها فـي بنـاء آالف            إسرائيلفي ذات االتجاه بعدما رفضت      
ة في الضفة الغربية والقدس، ناهيك عن اسـتمرارها فـي االعتـداء علـى               الوحدات السكنية االستيطاني  

المواطنين الفلسطينيين قتالً، واعتقاالً، ونشراً للحواجز العسكرية التي أحالت حياة الفلسطينيين إلى جحيم             
  ..ال يطاق

 المتعثـرة   المفاجئ والغريب في المسألة، أنه رغم هذا الواقع المؤلم وأجواء التشاؤم حيال المفاوضـات             
أثناء تواجده في تونس وقبيل سـفره إلـى         ) 21/4األيام  (ي، أعلن الرئيس عباس     سرائيلبسبب التعنت اإل  

ليشكل أساساً لمعاهدة سالم مـع      " إطار"واشنطن للقاء الرئيس بوش بأنه مصمم على التوصل إلى اتفاق           
لمهم االتفـاق اإلطـار، وكيفيـة       ا" قبل انتهاء والية الرئيس األمريكي جورج بوش، معتبراً أن           إسرائيل
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أن االتفاق اإلطار سيـشكل     : مضيفاً". الوصول إليه، وحين نصل إلى االتفاق اإلطار تصبح األمور سهلة         
  ".األحرف األولى لمعاهدة السالم"

ووجه الغرابة هنا نابع من تراجع وانقالب موقف الرئيس عباس ـ بهذه السرعة والكيفية ـ من طبيعـة    
 فالرئيس عباس أصر في مرات عدة وفي أكثر من مناسبة على عدم التنازل عن اتفـاق                 االتفاق الهدف؛ 

 وعاصـمتها  67نهائي تفصيلي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على األراضي المحتلة عام         
ـ         ) دولة مؤقتة (القدس، رافضاً أية حلول جزئية أو مؤقتة         ي حتى ال يتكرر مشهد أوسلو، إلى الدرجـة الت

وجه فيها مستشاروه االتهامات بالخيانة إلى كل من يقبل بفكرة الدولة المؤقتة أو الحلول المؤقتـة؛ وفـي                
بيومين فقـط،   " اتفاق اإلطار "هذا السياق نضع القارئ أمام آخر تصريح للرئيس عباس قبل إعالنه قبول             

واليـة للرئاسـة ـ    ة ـ م يـد ، وصـحيفة الحيـاة الجد  )وفـا (فقد نقلـت وكالـة األنبـاء الفلـسطينية     
ال بد من الوصول إلى اتفاق نهائي قابل للتطبيـق، وال           : "تصريحاً للرئيس عباس يقول فيه    19/4/2008

  ".يسرائيلمجال للعودة إلى إعالن مبادئ مع الجانب اإل
ما السر في انقالب موقف الرئيس عباس بإعالنه القبول باتفـاق إطـار بـاألحرف               : وهنا يبرز السؤال  

   من االتفاق النهائي حول جميع القضايا محل الخالف؟األولى بدالً
/ نيسان10،  48موقع عرب   (ية وفلسطينية   إسرائيللإلجابة على هذا السؤال، نسوق ما كشفت عنه مصادر          

الواليات المتحدة تراجعت خطوة إلى الخلف، وتقترح إرجاء بحث الملفات المعقدة كالقدس،            "، بأن   )أبريل
 اتفاق مبادئ حتى نهاية العام الجاري، بحيث يضمن للفلـسطينيين صـالحيات             والالجئين، والتوصل إلى  

  .."مدنية خدماتية محدودة في القدس لمدة خمس سنوات
مـع  " اتفاق رف "، التي تحدث مسؤوليها مؤخراً عن سعيهم إلبرام         إسرائيلوهذا بدوره يتناسب مع رغبة      

ته، وذلك تلبية لرغبة الرئيس األمريكي بـوش فـي         الرئيس عباس بدالً عن االتفاق النهائي المتعسر والد       
إلدارته الفاشلة فـي سياسـاتها      " كإنجاز"إحراز تقدم ولو شكلي في مسار المفاوضات السياسية، لتسويقه          

برفض عودة الالجئين، ورفـض     " ثابتهم السياسي "الخارجية، في الوقت الذي ال يتنازل فيه الصهاينة عن          
وهذا بالمناسـبة   . المقدسة، والحدود التي يرسمها جدار الفصل العنصري      التفاوض حول القدس واألماكن     

ية، ورئيسة الوفد المفاوض السيدة تـسيبي ليفنـي، عنـدما           سرائيلما جاء على لسان وزيرة الخارجية اإل      
 تعتزم تحديد الخطوط الحمر في المفاوضات مع الفلسطينيين، ولـن تـساوم عليهـا،               إسرائيل"أعلنت أن   

ية هي في شؤون األمن، والالجئـين،       سرائيلالخطوط الحمراء اإل  "موضحة أن   " أن يعي ذلك  وعلى العالم   
  ".واألماكن المقدسة

يجسد رغبة للرئيس األمريكـي جـورج       " اتفاق"بالمحصلة، فإن ما يجري أو ما يمكن أن يصار إليه من            
لـشهر القـادم بمناسـبة      أثناء زيارته للقدس في منتصف ا     " اتفاق اإلطار "بوش الذي قد يعمد إلى رعاية       
  ".إسرائيلدولة "احتفاالت الذكرى الستين إلقامة 

بمعنى آخر، إن الرئيس عباس والطرف الفلسطيني المفاوض يمارس خداع الذات بتأجيل الحـسم حـول                
، والقبول بما هو أدنى     ..المسائل الجوهرية في القضية الفلسطينية كالقدس، والالجئين، والحدود، والسيادة        

، األمر الذي   2000أوسلو، وبما هو أدنى من عرض باراك على ياسر عرفات في كامب ديفيد              من سقف   
قد يعني إمكانية قبول عباس بدولة مؤقتة ذات صالحيات مدنية محدودة، أو القبول بتوسـيع صـالحيات                 

فة حسب تصنيفات اتفاقية أوسـلو لمنـاطق الـض        ) ب(و) أ(السلطة القائمة في رام اهللا لتمتد إلى مناطق         
الغربية، مع استمرار مسلسل المفاوضات التي ستمنح االحتالل الغطاء السياسي والزمني ـ إن شـئنا أم   
أبينا ـ إلنفاذ كامل مخططاته االستيطانية في الضفة الغربية، وفرضـه لألمـر الواقـع علـى أعـين       

  .الفلسطينيين والعالم، ليصبح المؤقت دائماً ونهائياً
راهنة تدل على أن الطرف الفلسطيني المفاوض عاثر في إدارة المفاوضـات،            إن المفاوضات السياسية ال   

وال يتمتع باإلرادة السياسية الحرة القادرة على تجسيد تطلعات الفلسطينيين، وهو فاقد للبوصلة الـسياسية               
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الوطنية بتساوقه مع رغبات ونزوات إدارة الرئيس بوش بمعزل عن الحقوق وسقف المطالب الفلسطينية،              
  !لك بذريعة الواقعية السياسيةوذ

يبدوا أن القوم في واد والشعب وحلمه الوطني في واد، وما يجري من مفاوضات راهنة، إنما هو سـعي                   
وراء السراب والوهم الذي ال يعيد حقاً وال يرضي شعباً، وليس أدل على ذلك ما كشف عنه اسـتطالع                   

  :، وجاء فيه)22/4الجزيرة نت (يسان الجاري ن13 و8للرأي أعده مركز القدس لإلعالم واالتصال بين 
في % 18.3تراجع ملحوظ في نسبة الثقة بالشخصيات السياسية، فقد هبطت نسبة تأييد الرئيس عباس من               

  .في االستطالع الجديد% 11.7تشرين الثاني الماضي إلى /استطالع نوفمبر
استمرار المفاوضات بعد مؤتمر    ممن شملهم االستطالع أنه ال فرق بين        % 41وحول المفاوضات، رأى    

تلميحـات  % 78.8، في حـين أيـد       "ال تقدم وال تؤخر   "أنابوليس للسالم، وعدم استمرارها، واعتبروها      
  .الرئيس عباس بوقفها في حال استمر االستيطان

هذا هو حال الرأي العام الفلسطيني، وهذه هي قراءته ونظرته لواقع المفاوض والمفاوضـات الجاريـة،                
 ل الساسة الفلسطينيون موقفهم من مجريات التسوية ومسار التفاوض بما ينـسجم مـع تطلعـات       فهل يعد

وقناعات الشعب الذي طالما تغنوا باسمه وبشرعيته؟ أم أن ساستنا يدركون ويعلمون ما ال يدركه ويعلمه                
  !العامة؟

  24/4/2008 48عرب
  

  هل تندلع الحرب في الشرق األوسط خالل هذا الّصيف؟ .51
  سيلباتريك 

فقد كثرت الحسابات المريرة التـي تنتظـر        . تعتبر هذه المرحلة مرحلة عدم استقرار في الشرق األوسط        
وقد بلغ األمر حداً ال يحتاج سوى لـشرارة         . تصفيتها، والخالفات العنيفة، والحقد الذي ال يعرف الصفح       

لمراقبين يتوقعون صيفاً حـاراً     فالعديد من ا  . أو على األقل، هذا ما يبدو     . واحدة إلشعال المنطقة بأسرها   
  .ودموياً

ما يقصده المراقبون ليس فقط استمرار الحربين الكارثيتين في العراق وأفغانستان، وإمكانية امتداد النزاع              
  .األفغاني إلى المناطق القبلية في باكستان، بل أيضاً اندالع حرب كبيرة في الشرق

 حرب قد تـشمل     - والبلدان المجاورة لها     إسرائيلن  يسود في المنطقة خوف من اندالع حرب أخرى بي        
لبنان وسورية واألراضي الفلسطينية المحتلة، وحتى المجازفة بتدخّل إيراني، نظراً الى التحالف الوثيـق              

  .، ال شك أن المصالح األميركية ستتأثّر بذلكإسرائيلبين الواليات المتحدة و
حثّت وزارة الخارجية األميركية المواطنين األميـركيين       وفي تحذير جديد أطلق خالل األسبوع الجاري،        

في هذا النطاق، في    . "التفكير ملّياً بمخاطرة البقاء فيه    "على تجنب السفر إلى لبنان ونصحت رعاياها بـ         
  ظل هذا الجو إلى أي حد يعتبر تخطر نشوب الحرب وشيكاً؟

 فـي   "حزب اهللا "فقد يملك   . مرجح إطالقاً هل يمكن أن يبادر العرب بإطالق شرارة الحرب؟ األمر غير           
 - بمضايقات مزعجة، إال أنهما مهما فعـال         إسرائيل في غزة القدرة على استفزاز       "حماس"لبنان وحركة   

 تبقى مبادرة تـصعيد النـزاع       -مثالً، عبر إطالق صواريخ القسام أو اعتداءات الكر والفر عبر الحدود            
  .رائيلإسليصبح حرباً كبرى دائماً في يد 

فهل يمكن في هـذه     .  التي تملك قدرةً عسكرية جدية     سرائيلوسورية هي الوحيدة بين الدول المجاورة إل      
الحال أن تبادر سورية الى إطالق شرارة الحرب؟ مرة أخرى، األمر غير محتمل إطالقـاً نظـرا إلـى                   

 إسرائيلظراً أيضاً إلى تفوق     االنقسامات الداخلية التي أشيع عنها بين كوادر الجيش الرفيعة المستوى، ون          
فهي تملك صناعات عسكرية بالغة التطور خاصة بها، إلى جانب تلقيها مـساعدات ضـخمة               . العسكري

  .وأسلحة متطورة من الواليات المتحدة
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فقد فشلت، أو لم تتمكن، من الـرد عنـدما          . بالفعل، قد يبدو موقف سورية اليوم موقفاً دفاعياً ليس أكثر         
 ومـن دون شـك بهـدف        -ية، خالل هجوم مفاجئ لم يسبقه أي استفزاز         سرائيلت الجوية اإل  قامت القوا 

وبما أنها بعيدة   . الماضي) سبتمبر( بتدمير منشأة عسكرية شرق سورية في أيلول         -التهويل على دمشق    
كل البعد عن الرغبة في الحرب، سعت سورية، على العكس، إلى تهدئة التوترات مـن خـالل الـدعوة                   

 وآخرها في رسالة نقلتها األسـبوع الماضـي بواسـطة           - إسرائيلتكررة إلجراء محادثات سالم مع      الم
  .الرئيس األميركي االسبق جيمي كارتر

 من المسائل العالقة بـين      " في المئة  85حوالي  "فقد أبلغ الرئيس السوري بشار األسد، كارتر أنه يعتقد أن           
فـي  "تي عقدت في التسعينات، وأنه متحمس إلبرام اتفاقية          قد حلّت خالل المحادثات ال     إسرائيلسورية و 

  ."أقرب وقت ممكن
وتستند هـذه   . إسرائيلبالتالي، تبقى اإلجابة عن السؤال حول امكانية اندالع الحرب هذا الصيف في يد              

  . ستستمر في حّل بعض مشاكلها االستراتيجية بالقوةإسرائيلاإلجابة، بالتحديد، إلى ما اذا كانت 
فهي تتعلّق ببروز غير مسبوق للجمهورية اإلسالمية في        .  ثالث من هذه المشاكل ملحة بشكل خاص       تبدو

، الجهتين المقاتلتين غيـر     "حماس" و   "حزب اهللا "إيران كقوة إقليمية كبرى، والتحدي الذي يشكله كل من          
 أن يقـوم بهـا الـرئيس        ية، والتغييرات المحتملة التي يمكن    سرائيلالتابعتين ألية حكومة على الحدود اإل     

  .األميركي الجديد خالل السنة المقبلة على السياسة األميركية في الشرق األوسط
فتأثيرهـا  .  إنما أيضا للواليات المتحدة األميركيـة      سرائيلبرزت إيران كقوة إقليمية منافسة، ليس فقط إل       

راضـي الفلـسطينية ودول   كبير في العراق، ومتزايد في سورية ولبنان، وبدأ حاليا بالوصـول إلـى األ     
وهي تشكّل تهديداً للهيمنة اإلقليمية التي مارستها الواليات المتحدة األميركية منذ انهيار االتحـاد              . الخليج

  .السوفياتي
ي إسـرائيل  بتـشجيع    -فبحماقة، لم تتوقّع الواليات المتحدة أنه من خالل هجومها على العراق وتدميره             

 أن تتحمال اآلن تبعات     إسرائيلوعلى الواليات المتحدة و   .  لصعود إيران   أمنت الظروف المناسبة   -حثيث  
  .هذا الخطأ االستراتيجي الفاضح

 ظـاهر   "خطر وجودي "ية، ال يشكّل برنامج إيران النووي أي        سرائيلوعلى عكس المخاوف والدعاية اإل    
 الـشرق األوسـط،      كأقوى دولة عسكرية ونوويـة فـي       إسرائيلإال أنه قد يطيح     . على الدولة اليهودية  

 وحركـة   "حـزب اهللا  "وبالتالي، يحد من حرية تحركها ضد منافسيها في المنطقة على غرار سـورية و               
  ."حماس"

 بالهجوم على منشآت إيـران النوويـة؟        - بمساعدة الواليات المتحدة أو من دونها        - إسرائيلهل ستقوم   
. ب، يبقى هذا االحتمال غير مرجح إطالقاً      يين المشجع على الحر   سرائيلعلى رغم خطاب بعض القادة اإل     

 نفسها وبالنسبة الـى المـصالح       إسرائيلفالتبعات المتوقعة بسبب عمل مماثل على المنطقة، بالنسبة الى          
 أن تكتفيا ربما باالحتواء     إسرائيلعلى الواليات المتحدة و   . األميركية، كبيرة إلى درجة ال يمكن تصورها      

 لتقويض االقتصاد اإليراني وحشد الـدول العربيـة ضـد الجمهوريـة             والردع، مع استمرار جهودهما   
 على غرار ما حاولت وزيرة الخارجية األميركية، كوندوليزا رايس، القيام به في الكويـت               -اإلسالمية  

  .خالل األسبوع الجاري
اذ أن  إال أنها مهمـة صـعبة،       . "حماس" وحركة   "حزب اهللا "، بالطبع، بتدمير كّل من      إسرائيلقد ترغب   

، يبدو أن   "غير متكافئة "الحركتين متجذّرتان داخل مجتمعيهما، وتعمدان إلى شن ما يشبه حرب عصابات            
ي، غيـر مجهـز بالـشّكل       سـرائيل جيشاً محبطاً ويخوض حروبه بطريقة تقليدية، على غرار الجيش اإل         

  .المناسب لمواجهتها
باهظة التكاليف التي شنتها علـى لبنـان         في حربها ال   "حزب اهللا " في سحق    - وفشلت   - إسرائيلحاولت  

وال شـك أن علـى      . ي متهور يمكن أن يعيد الكرة في الظروف الحاليـة         إسرائيلوحده قائد   . 2006سنة  
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 القوي، المدعوم من إيران وسورية، والذي يفرض شـروطه علـى            "حزب اهللا " أن تتعايش مع     إسرائيل
  .النظام السياسي في لبنان

 من خالل حصار وتجويع وقـصف       "حماس" في محاولتها إسقاط حكومة      إسرائيلر  في هذه األثناء، تستم   
فـإذا  . إال أنه ال تظهر بوادر نجاح لهذه السياسة الوحشية        . مليون ونصف مليون مواطن من سكّان غزة      

وبالتالي، تقوم بتحدي الحصار من خـالل مهاجمـة         .  بالحصار، فذلك يعني موتها البطيء     "حماس"قبلت  
الماضـي  ) ينـاير (ية متى تمكنت من ذلك، على غرار ما فعلت في كانون الثاني             سرائيلور اإل نقاط العب 

 ألف فلـسطيني    700عندما أسقطت الحاجز الفاصل على الحدود المصرية، ما أدى إلى تدفق ما يقارب              
  .جائع

كون متـشدداً   ي أن الرئيس األميركي المقبل قد ال ي       سرائيلومن المخاوف األخرى التي تلوح في األفق اإل       
وال شك أن إمكانية االنـسحاب      .  على غرار ما كان عليه الرئيس جورج بوش االبن         سرائيلفي دعمه إل  

ومن غير المفاجئ أن    .  أميركية مع إيران يشكّالن مصدر قلق كبير       "صفقة كبيرة "األميركي من العراق و     
ـ     سرائيلأعضاء مجموعات الضغط األميركية اإل     صيات فـي معهـد واشـنطن       ية، ومن بينهم كبار الشخ

لدراسات الشرق األدنى، يدعمون بشكٍل كبير المرشح الجمهوري جون ماكين، ويشوهون صورة باراك             
  .أوباما ويشنون حملة حاقدة ضد جيمي كارتر

 وليـست  - ال تريـد  إسرائيلإال أن .  خيار آخر؟ نعم، يتمثّل الخيار اآلخر بسالم شامل   إسرائيلهل أمام   
ما مـن   . 1967 على تسديد ثمن مثل هذا السالم، الذي يتطلب االنسحاب إلى حدود سنة              -بالفعل قادرة   

 كثيـرة   "وقائع"فثمة  . ي يتمتّع بالرؤيا السياسية أو السلطة األخالقية لإلقدام على خطوة مماثلة          إسرائيلقائد  
السيطرة علـى كامـل     ي المتمثّل ب  سرائيلوال يزال الحلم اإل   . تم فرضها ميدانياً على األراضي الفلسطينية     
  .ارض فلسطين التاريخية قائما بشكٍل كبير

، والمتمثلة بتبادل األسرى ورفع الحصار      "حماس" أيضاً أن تقبل الشروط التي تقترحها        سرائيلال يمكن إل  
فالقبول بهذه الشروط يعني القبول بـشكل مـن         . عن غزة والتوقيع على هدنة بين الجانبين لعشر سنوات        

  .إسرائيلمتبادل، وهو أمر طالما رفضته أشكال الردع ال
 ال تستطيع شن حرب شاملة ضد خصومها، وال إبرام سالم معهم        إسرائيلوتتمثل الحقيقة كما يبدو في أن       

لقد باتت محكومة بالتالي باالستمرار في االعتماد على سياساتها الحالية المتمثلة بحـصار غـزة               . ايضاً
لجوية البعيدة األمد وهجمات الكوماندوس، وقطع رأس حركـات         وإخافة خصومها عن طريق الضربات ا     
  .المقاومة المعادية بواسطة االغتياالت

ويبدو أن هذه المناوشات ستستمر، مبقيةً المنطقة في حالة من التوتّر الحاد يـدفع المـدنيون، وال سـيما                   
أخرى، فإن هـذا الـصراع      وباستثناء خطأ في الحساب من قبل جهة أو         . الفلسطينيين منهم، ثمنها البالغ   

وفي النهاية، قد ال يكون الصيف المقبل       . المنخفض الحدة يمكن أن يعفي المنطقة من احتدام كبير لألزمة         
  .دامياً كما يخشى البعض

  25/4/2008الحياة 
  

 ! دولة فاسدةإسرائيل..في الذكرى الستين لها .52
 خالد وليد محمود

، مع صدور فيه تقرير،     إسرائيلدعم أطفال   : ، تحت عنوان  يلإسرائتزامن االحتفال بالذكرى الستين لدولة      
 3الماضي من قبل معهد التأمين الوطني، جاء فيه إلى أن طفالً من أصـل               ) فبراير(أعد في شهر شباط     
 . ، على الرغم من االقتصاد المزدهرإسرائيليعيش في الفقر في 

لى هناك عن فساد مروع فـي األخـالق،          هذه األيام، واألصوات تتعا    إسرائيلتحل الذكرى الستين على     
 سـنوات، لـم تـتمكن    7 باءت بالفشل، وطـوال    26حيث يعتبر الجميع أن الحرب على لبنان في العام          
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 مع كل جبروتها العسكري، من أن تمنع سقوط الصواريخ البسيطة المصنوعة في غزة على بلدة                إسرائيل
ةسديروت، كما تتهمها انتقادات حركة التقشف بالشعبوية واالنهزامية والغوغائي . 

ضاً ما خلص إليه تقرير البنك الدولي، حيث اعتبر         ي، هذا أ  !!" فاسدة من رأسها إلى أخمص قدمها      إسرائيل"
 وصـلت   إسـرائيل أن نسبة الفساد في المؤسسات الرسمية فاقت النسبة المقبولة في الدول المتقدمة، ففي              

 في أسفل سلم الدول     إسرائيل، مما وضع    %4.91 تزيد عن    ، بينما في الدول الغربية ال     %8.8النسبة إلى   
 .. الغربية، وعلى رأس قائمة الدول األكثر فساداً في مجموعة الدول المتقدمة

، وخاصة بعد مثُـول رئـيس الـوزراء    إسرائيلال شك أن هذه الحقائق تلخص حجم الفساد السياسي في           
الـذين قـاموا     افحة جـرائم الغـش واالحتيـال،        ي إيهود أولمرت للتحقيق مع وحدة شرطة مك       سرائيلاإل

  باستجوابه بتهمة محاولة ممارسة نفوذه، حين كان يتولى منصب وزير المالية إلرساء عطاء بنك لئـومي         
 في أثناء خصخصته على اثنين من األثرياء اليهود مـن أصـدقائه،      ) إسرائيلثاني أكبر بنك تجاري في      (

 . فضال عن غيرها من االتهامات
االمتيـازات  :  أصبح منظما، ويدور حول ثالثة أنواع من الفـساد  إسرائيلواقع أن الفساد السياسي في      وال

الحكومية، الرشوة، والتعيينات السياسية، وهو منتشر بدءا من رئيس الحكومة ومرورا بالوزراء وأعضاء             
 . الكنيست والموظفين الكبار

 أزمتين أساسيتين؛ األولى، قديمة قدم النظام نفسه، أمـا          ي يعاني من  سرائيلوالحقيقة أن النظام السياسي اإل    
 : الثانية، فهي قديمة جديدة في آن مما

ي وعوامـل   سـرائيل أزمة غياب االستقرار السياسي النابع من عوامل بنيوية تميز النظام اإل          :  األولى -1
االستقرار الحكـومي، حيـث     ي يفتقد   سرائيلي، فمنذ قيام الدولة والنظام اإل     سرائيلثقافية تميز المجتمع اإل   

 حكومة، بمعدل حكومتين لكل دورة انتخابيـة، أي أن          32 انتخابات كنيست وشملت     17جرت حتى اآلن    
ية أنهت مدتها القانونية المقابلة لعمل دورة كنيـست،  إسرائيلالمعدل العام يشير إلى أنه ليس هناك حكومة    

 . أقل األنظمة استقرارا في الغرب) مقراطيالدي(ي سرائيلوقد أدى كل ذلك إلى اعتبار النظام اإل
أزمة الفساد التنظيمي أو اإلداري والمالي، والفساد في النظام السياسي والبيروقراطي، وهـي       :  الثانية -2

قديمة أيضا، ولكن التعرض لها أصبح جديدا في العقود األولى التي أعقبت قيام الدولة، فقد كانت هنـاك                  
الحاكم، وكان األخير الحاكم الديناميكي في الدولة وهيمن عليها حتى         " مباي"ب  عملية تماه بين الدولة وحز    

 .  بصعود حزب الليكود ألول مرة إلى الحكم1977االنقالب السياسي عام 
" مباي"ي، حيث عين حزب     سرائيلوفي هذه السنوات، كانت التعيينات السياسية مسألة عادية في النظام اإل          

ي، وارتكز التقدم المهني واإلداري على المعيار الحزبي، علـى          سرائيلروقراطي اإل أتباعه في الجهاز البي   
الرغم من ذلك، فإن نظافة اليد كانت موجودة رغم التعيينات السياسية، فلم يقاض أحـد بـسبب ذلـك،                   

 وبدأت عملية التصفية للنخب البيروقراطية بعد صعود الليكود       . فالحزب كان الدولة والدولة كانت الحزب     
 . للحكم، ولكن نجاحه كان محدودا، فالنخب كانت أقوى من أي انقالب سياسي آني

فكانت فترة نتنياهو فترة ثورية في هذا المجال، حيث اصطدم األخير مع النخب القديمة بصورة مباشرة،                
وبدأت مرحلة من التعيينات السياسية، ولكن هذه المرة، اختلف المعيار والقيمة تغيـرت، حيـث دخلـت                 

 . عتبارات بنيوية ومفاهيم ثقافية وقضائية جديدة، فتحولت التعيينات السياسية كجزء من الفساد في النظاما
، بدت األخيرة في قمة هرم الدول األكثر فساداً، سيما فـي المؤسـسات              إسرائيلفي الذكرى الستين لقيام     

، بينما في الدول الغربية     %8.8 الرسمية التي فاقت النسبة المقبولة في الدول المتقدمة، حيث وصلت إلى          
 %. 4.91ال تزيد على 

 الدولة القوية واإلمبراطورية التي ال تقهر فـي مجالهـا           إسرائيلبعد حجم الفساد هذا، هل لنا أن نتخيل         
الشرق األوسطي؟ اإلجابة قطعاً ال، ألنها فاسدة بنظر أبنائها وغير شرعية بنظرنا ، بسبب طبيعة نشوئها                

 .ووجودها
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 سنوات مضت، حين صرح     3، منذ   "أبراهام بورغ "يف أكثر على ما قاله رئيس الكنيست السابق         ولن أض 
 ".  غدت دولة من المستوطنين تقودها زمرة من الفاسدينإسرائيلإن : "قائالً

  24/4/2008مجلة العصر 
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