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 30  :كاريكاتير

***  
  

   ما نسب لعباس بشأن فشل محادثاته بواشنطنينفيعريقات  .1
 قال صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية إن ما نسبته وكالة أسوشـيتد               

وأوضح عريقات في تصريح    .  واشنطن غير صحيح   برس للرئيس محمود عباس بشان فشل محادثاته في       
سي العربية أن محادثات عباس مع بوش لم تكن لتحقيق السالم بل إلطالعه على آخر تطـورات             بي لبي

 هذه المحادثات كانت في إطار سلسلة لقاءات لمراجعة ما تم تحقيقه            إنوأضاف  . "إسرائيل"المحادثات مع   
س عباس أبلغ الرئيس بوش بأن هناك هوة عميقة في المحادثـات            وأضاف أن الرئي  . منذ مؤتمر أنابوليس  

وأشار عريقات  .  التزاماتها بموجب قرارات الشرعية الدولية وخريطة الطريق       "إسرائيل"نتيجة عدم تنفيذ    
أيضا أن الرئيس عباس أثار خالل محادثاته إلى مسألة استمرار األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية وطلـب               

وأضاف أن بوش لم يرد بشكل مباشر على الطلب ولكنه أعرب عن امتعاضه             .  الموضوع منه التدخل في  
 .تجاه موضوع االستيطان، مؤكدا ضرورة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة

وكانت وكالة أسوشيتد برس نسبت للرئيس الفلسطيني قوله في مقابلة معها إنه فشل في تحقيق أي تقـدم                  
وبحسب الوكالة أكد عباس أنه يعـود إلـى رام اهللا دون أن              .ش في واشنطن  في محادثاته مع الرئيس بو    

عـن تـشاؤمه    عبر  برس أن عباس     وأضافت أسوشيتد . تحقق زيارته لواشنطن نتائج يمكن الحديث عنها      
تجاه إمكانية التوصل على اتفاق سالم مع إسرائيل قبل نهاية العام الحالي رغم الزخم القوي الذي وفرتـه        

برس إن عباس أعرب عـن خيبـة أملـه ألن            وقالت أسوشيتد  . أنابوليسلمتحدة بعقد مؤتمر    الواليات ا 
 .الواليات المتحدة لم تكثف ضغوطها على إسرائيل لوقف االستيطان

  26/4/2008بي بي سي 
  

   غداًمبارك يلتقي عباس: تهدئةاللجهود المصرية من أجل تحقيق لؤكد دعم السلطة يعمرو  .2
 في مدينـة    الفلسطيني غدا جلسة محادثات مع الرئيس       المصري يعقد الرئيس    :سيني جيهان الح  -القاهرة  

ـ     .  يصلها عباس اليوم   أنشرم الشيخ التي من المتوقع       نبيـل  " الحياة"وقال السفير الفلسطيني في القاهرة ل
 مـؤتمر   أطلقهـا عمرو إن محادثات عباس مع الرئيس بوش في واشنطن تناولت تعثر المفاوضات التي              

 أن لقاء عباس ومبارك سيتناول الجهود والمساعي المصرية         إلىوأشار  . األمام إلى وأفق دفعها    وليسأناب
 اتفاق تهدئة بهدف تشغيل المعابر ورفع الحصار عن أهالي غزة لتخفيـف حجـم               إلىفي سبيل التوصل    

ل من أجل تحقيـق     معاناتهم الهائلة، مؤكداً دعم السلطة الفلسطينية الجهود والتحركات المصرية التي تبذ          
وقال إن مبارك وسليمان سيعرضان على عباس تفاصيل اتفاق التهدئة الذي اقترحته مصر وقبلـت               . ذلك

لـدينا مخـاوف مـن أن       : "التهدئة، مضيفا " عدم استجابة إسرائيل لجهود   "به حماس، وأبدى مخاوف من      
  ". عرقلتهاإلىتسعى إسرائيل 

، مـشيراً   "غير متعاون "، ووصفه بأنه    عباس بأنه يحرج    مرتأول اإلسرائيليةواتهم عمرو رئيس الحكومة     
هذه السياسة   "أن في االستيطان، وعدم رفع الحواجز التي اتفق على رفعها، واعتبر            أولمرت استمرار   إلى

  ". مازن وليس ضد حماسأبوموجهة ضد 
  26/4/2008الحياة 
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  ًما لم يكن مقنعالن يعرض أي اتفاق على االستفتاء والقدس خط أحمر : أبو ردينة .3
 لـن  عبـاس  الرئيس إن أمس ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني أبوكد نبيل   أ:  الوكاالت – واشنطن

 ال يستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني، وذلك غداة لقاء عباس والرئيس           إسرائيل اتفاق مع    أييقبل بإبرام   
ء ما لم يكن مقنعا للـشعب الفلـسطيني          اتفاق على االستفتا   أيلن يعرض   "وقال   . جورج بوش  األمريكي

 قضية  أليالقدس خط احمر ولن نقبل بأي تأجيل        " :وتابع ." مازن تحديدا  أبووالقيادة الفلسطينية والرئيس    
 . لتحقيق السالم"نحذر من ضياع الفرصة" مضيفا " يكون وفق الشرعية الدوليةأنوالحل يجب 

  26/4/2008عكاظ 
  

 طولكرم يدين عملية المالكي .4
فـي رام   دان رياض المالكي وزير اإلعالم والناطق باسم حكومة تسيير األعمال           : بلس أمين أبو وردة   نا
ورأى أنها تقوض الجهود التي تبذلها السلطة لالضطالع بكامل المسؤوليات األمنيـة             طولكرم ، عملية اهللا

واشـنطن لعقـد    ورأى أن العملية تهدف إلى إحراج الرئيس عباس بينما هـو فـي              .  الغربية في الضفة 
 .اجتماعات مع المسؤولين األمريكيين

  26/4/2008الخليج اإلماراتية 
  

   يؤكد عدم حدوث أي تقدم في قضية المعابر الشيخحسين .5
 الهيئة قطعـت شـوطا   إنكشف حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية،           :نابلس
عالن عن القائمة الثالثة من دفعة لم الـشمل التـي تـضم              في قضية لم الشمل، مضيفا أنه سيتم اإل        كبيراً

أما عـن قـضية المعـابر فقـال الـشيخ إن             .عشرة آالف اسم خالل األسبوع األول من الشهر المقبل        
اإلجراءات بشأنها كانت أحادية الجانب من الطرف اإلسرائيلي بعد إقامة جدار الضم والتوسع، مـضيفا               

وأوضح الشيخ أن هناك مسألتين رئيسيتين تـستحوذان علـى           .وععدم وجود تقدم يذكر في هذا الموض      
اهتمام السلطة وهما األمن واالقتصاد، موضحا أن النموذج األمني المطبق في نابلس والسعي إلنجاحـه               

 .سيعود بالكثير على المدينة بغض النظر عن اإلجراءات اإلسرائيلية
  26/4/2008الخليج اإلماراتية 

 
   عمل السلطةإستراتيجيةلمحرك الرئيس لالقتصاد في القطاع الخاص ا: فياض .6

 عمل السلطة الوطنية إزاء     إستراتيجية أنسالم فياض   .أكد رئيس الوزراء د    :أرناؤوطكتب عبد الرؤوف    
االقتصاد الفلسطيني تستند إلى أن القطاع الخاص يمثل المحرك والمشغل الرئيس لالقتـصاد الـوطني،               

عتبر العباً رئيسياً في العملية االقتصادية كمـنظم لهـذه العمليـة عبـر              ويرتبط ذلك كون القطاع العام ي     
القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية، إضافة لكونه مستهلكاً ومستثمراً وجابياً دون اإلثقال على القطاع             

   .الخاص
 26/4/2008األيام الفلسطينية 

  
  تبقى مفتوحة لفك الحصار" سحما"خيارات ... مصرمن  نتلقى الرد على التهدئة: الزهار .7

: قال الدكتور محمود الزهار، القيادي في حركة حمـاس  :غزةمن  26/4/2008صحيفة فلسطين ذكرت 
، مجـددا   "إن حركته ال تتلقى الرد اإلسرائيلي بشأن مقترحها الخاص بالتهدئة في قطاع غزة عبر اإلعالم              

  .غزةالتحذير من عواقب استمرار الحصار اإلسرائيلي على قطاع 
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الزهار في تصريحات للصحفيين لدى عودته عبر معبر رفح البري إلى قطاع غزة أمـس بعـد                 . وقلل د 
إجرائه مباحثات مطولة مع المسئولين المصريين في القاهرة، من أهمية الـرفض اإلسـرائيلي لمقتـرح                

  .التهدئة
 نجري حواراً مباشـراً مـع       ال نأخذ الجواب الرسمي عبر اإلعالم وال يهمنا ما يقال ألننا ال           : " وأضاف

ما نسمعه هو من الجانب المصري الذي يتوسط بيننا وبين االحتالل ونتوقع الحصول             : "، وتابع )"إسرائيل(
  ".على رد بعد أقل من أسبوع من اليوم

تبقى مفتوحة لرفع الحصار عن غزة في حال رفـض التهدئـة،            " حماس"وشدد الزهار على أن خيارات      
ار بشروطنا عبر التهدئة كان بها وإذا لم يكن فإن خياراتنـا مفتوحـة والمواجهـة                إذا رفع الحص  : "وقال

  ".مستمرة مع االحتالل ألن هدفنا أن نكسر الحصار وإزالة كل العوائق التي تهدد مصير هذا الشعب
، معبرا عن دعم مصر لـشروط الحركـة         "ليست مجانية "وأكد على أن التهدئة التي وافقت عليها حماس         

 الصعيد، وأشار إلى أن فصائل فلسطينية ستجري مشاورات في القاهرة يومي الثالثاء واألربعاء              على هذا 
) إسـرائيل (القادمين سيحمل بعدها مدير المخابرات المصرية عمر سليمان المقترح بكافة تفاصيله إلـى              

  ". ونحن بانتظار الرد من الجانب المصري"
قال سامي أبو زهري الناطق  :و حسين من غزةعن سوسن أب 26/4/2008الشرق األوسط  وأضافت

". كل الخيارات العسكرية والشعبية مفتوحة لكسر الحصار"إن " الشرق األوسط"الرسمي باسم حماس لـ
اذا لم يلتقط االحتالل الفرصة، وينجح الجهد "وحذر أبو زهري إسرائيل من تفويت الفرصة، قائال 

، معتبرا ان التصريحات اإلسرائيلية "جل وقف العدوانالمصري فان حماس ستلجأ لكل الخيارات من ا
  ". تدل على عدم جدية اسرائيل، وانها غير معنية بالتوصل الى هدوء"

في الوقت ذاته قال أيمن طه، القيادي في الحركة، أن حماس تلقت وعداً واضحاً من الحكومة المصرية 
وشدد طه . ن قبلت الحركة االقتراح المصريبإعادة فتح معبر رفح حتى بدون التنسيق مع إسرائيل بعد أ

على أن مصر والدولة العربية مطالبة بتبني مواقف واضحة وجدية إلنهاء الحصار المفروض على 
وشدد طه على أن حماس قامت بأقصى ما يمكن أن تقوم به من أجل انجاح الجهود المصرية . القطاع

ف الذي تعبر عنه حماس حالياً هو الموقف المصري إلحالل التهدئة ورفع الحصار، مشدداً على أن الموق
  .وأكد طه أن حركته تصر على التبادلية. الرسمي ايضا

 فوزي برهوم من حركة حماس أن       ى رأ :عن اشرف الهور من غزة     26/4/2008 القدس العربي    ونقلت
ـ                دة مـن   تصريحات المسؤول االسرائيلي تؤكد عدم جدية بالده في التهدئة، وأنها تخطـط لمرحلـة جدي

ورأى برهوم أن مثل هذه التصريحات تعتبر ضربا للجهود المصرية، ألنها ترفض ايجاد حالة               .التصعيد
من االستقرار في المنطقة، وتابع وعليه فان االحتالل يتحمل مسؤولية افشال أي جهود مـصرية بـشأن                 

  .التهدئة 
  

  الفصائل الفلسطينية تتلقى دعوات من القاهرة لبحث التهدئة  .8
وجهت جمهورية مصر العربية الدعوة لكافة فصائل العمل الوطني لزيارة القاهرة :  حسن دوحان-غزة 

وأكد القيادي البارز  .األسبوع الجاري للتباحث حول التهدئة التي أعلنت حركة حماس قبولها مع اسرائيل
لمصرية لزيارة في حركة الجهاد االسالمي، الشيخ نافذ عزام توجيه دعوة للفصائل من قبل الحكومة ا

 ".القاهرة نهاية األسبوع الماضي
ان أي تهدئة مع االحتالل االسرائيلي يجب أن تكون عبر توافق فلسطيني، " للحياة الجديدة"وقال عزام 

 ودعم عزام الموقف المصري الذي يتمثل في فتح معبر ،مشيرا أن مصلحة شعبنا تقتضي حدوث توافق
 .ئة معتبرة هذه الخطوة بالجريئةرفح في حال لم تقبل اسرائيل التهد
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وأكد عزام عدم مشاركة الجهاد في أي حكومة فلسطينية قادمة في ظل الوضع السياسي الموجود على 
 .الساحة الفلسطينية ألنها من آثار اتفاق أوسلو، على حد تعبيره

باألزمة وكانت مصادر مصرية في القاهرة ذكرت أن القاهرة اقترحت على مختلف األطراف المعنية 
الفلسطينية خطة للتعامل مع الموقف حال نجاح التهدئة، وتشمل الخطة تشكيل حكومة تكنوقراط ليس من 
بينها وزراء من حركتي حماس وفتح، على أن تراقب الحركتان أداء الحكومة من خالل المجلس 

 .التشريعي، وأن تقوم تلك الحكومة باجراء انتخابات عامة
ى الحركة تفاصيل عن االتفاق الذي ذكرته المصادر الصحفية وال تعرف ال توجد لد" وقال عزام 

 .بالضبط ما هو االتفاق الذي تم بين حركة حماس والحكومة المصرية
وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب أن الحزب تلقى دعوة رسمية للقاء الوزير عمر 

ض أن وفدا من قيادة الحزب سيتوجه الى القاهرة سليمان في القاهرة األسبوع الجاري، وأشار العو
األسبوع المقبل لهذا الغرض، ونوه العوض الى أن الفصائل الفلسطينية األخرى تلقت دعوات مماثلة 
لبحث عدد من المسائل الهامة التي تخص الشأن الفلسطيني ومن ضمنها التهدئة والرد الذي سلمته حركة 

 .ر والجهود المبذولة الستعادة الوحدة الوطنيةحماس بهذا الشأن، وسبل رفع الحصا
وكشف عضو المكتب السياسي للجبهة عوني أبو غوش في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني النقاب عن 
دعوة رسمية تلقتها، أمس، للقاء الوزير اللواء عمر سليمان في القاهرة األسبوع المقبل لبحث التهدئة 

 .هة رحبت وستلبيها على مستوىوالحصار وقضايا اخرى وقال ان الجب
واعلن أبو غوش أن األمين العام الدكتور سمير غوشة سيتوجه على رأس وفد الجبهة الى القاهرة الثالثاء 

وفي المقابل أكد أبو غوش على موقف الجبهة الرفض لتهدئة منقوصة ومجتزأة، مشددا على  .المقبل
ع الحصار عن شعبنا في القطاع ووقف االعتداءات ضرورة أن تكون التهدئة شاملة ومتبادلة وتتضمن رف
 ..والعدون االحتاللي بكافة اشكالة العسكرية واالستيطانية

 26/4/2008الحياة الجديدة 
  

  تشترط" الديمقراطية.. "تناقش موضوع التهدئة التخاذ موقف بصدده" الشعبية" .9
 للجبهة الشعبية ومـسؤول     قال عضو المكتب السياسي   :  د ب أ   -غزة   من 26/4/2008الدستور  ذكرت  

فرعها في قطاع غزة رباح مهنا أن الجبهة ما زالت تدرس موضوع التهدئة مع إسرائيل، مشيراً إلى أن                  
وأكد مهنا، تعقيباً على البيان الذي       ".غير دقيقة "التقارير التي تحدثت عن عدم موافقة الجبهة على التهدئة          

المكتب السياسي للجبهة مـا زال ينـاقش        "دئة، أن   وزع في وقت سابق بخصوص موقف الجبهة من الته        
موضوع التهدئة المطروح حاليا التخاذ موقف بصددها، مشيراً إلى أنه مهما كان موقـف الجبهـة مـن                  

وشدد مهنـا فـي ذات    .التهدئة، فإنها تؤكد أن المقاومة منهجاً يجب أال نتنازل عنه في مواجهة االحتالل
وكان بيان صـادر    . مصلحة الشعب الفلسطيني عند اتخاذ أي موقف      الوقت على أن الجبهة سوف تراعي       

إن نقاش التهدئة بالطريقة التي تجري فـي القـاهرة          "عن عضو اللجنة المركزية للجبهة كايد الغول ذكر         
التهدئـة  "وأضاف أن ". أمر ضار وغير مفيد، مشيراً إلى عدم جواز عقد تهدئة في ظل استمرار االحتالل             

وء اتفاق سياسي على انسحاب إسرائيل من األراضي الفلسطينية، أو في إطار قرار             يمكن أن تعقد في ض    
  .تكتيكي لفصائل المقاومة دون أي شروط من أجل ضمان استئناف المقاومة

قال طالل أبو ظريفة، عـضو اللجنـة المركزيـة للجبهـة             :من غزة  6/1/2008 قدس برس  وأضافت
   حتى تكون ذات جدوى يجب أن تكون متبادلة ومتزامنة وشاملة          التهدئة من وجهة نظرنا     "الديمقراطية، إن

لقطاع غزة والضفة، مع رفع الحصار من خالل إعادة فتح المعابر جميعها في قطـاع غـزة والـضفة                   
  ".الغربية
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أي تهدئة يجب أن تتم في اإلطار الوطني، أي بمعنى قـوى            "، أن   "قدس برس "وأضاف أبو ظريفة لوكالة     
فق جمعاء حتى تختار األشكال واألساليب لهذه المقاومة بما يمكنها مـن االسـتمرار              المقاومة يجب أن تت   

  ".وبما يحمي هذه المقاومة، ويجنب شعبنا أية آثار ضارة أو أية نتائج من جراء العدوان على شعبنا
  

  الهدنة يجب أن تكون شاملة ومتزامنة في الضفة وغزة ": فتح"التابعة لـ"  المجاهدينكتائب" .10
طالبت احدى المجموعات المسلحة التابعة لحركة فتح بوجود ضمانات تضمن          :  من أشرف الهور   -غزة  

التزام اسرائيل بوقف كافة أشكال االعتداءات واالغتياالت والحـصار، ورفـع المعانـاة عـن الـشعب                 
ـ            .الفلسطيني قبل اقرار التهدئة    ع ودعت كتائب المجاهدين الى توافق فلسطيني شامل للتهدئة يـشمل جمي

وأكدت أنها سترد وبكـل قـوة        .الخاليا العسكرية والتنظيمات الفلسطينية تحت مظلة الشرعية الفلسطينية       
  .على أي اختراق اسرائيلي للتهدئة في حال اقرارها، أينما كان االختراق في غزة أو الضفة

  26/4/2008القدس العربي 
  

   من الحوار"فتح"أدعو عزام األحمد العمل على توحيد موقف : عزت الرشق .11
قـدس  "عزت الرشق في تصريحات خاصـة لــ     " حماس"أشاد عضو المكتب السياسي لحركة      : الدوحة
البرلمانية عزام األحمد، إلنهاء االنقسام الداخلي واعتباره شرطاً أساسـيا          " فتح"بدعوة رئيس كتلة    " برس

ناعات لدى اإلخـوة فـي   يسرنا أن تظهر ق" وقال الرشق. ألي مفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية ناجحة، 
ولدى األخ عزام األحمد تحديداً، بأنه ال يمكن حصول أي تقدم دون الوفاق واستعادة وحـدة                " فتح"حركة  

الصف الفلسطيني، وهذا هو ما كنا نؤكد عليه دوماً، لكننا لألسف نالحظ أن سلوك الرئيس محمود عباس                 
ط بكل دعوات الحوار الوطني وآخرهـا       هو عكس هذه الرؤية، حيث أنه باستمرار يضرب عرض الحائ         

  .، على حد تعبيره"إعالن صنعاء
  ".فتح"وحمل الرشق مسؤولية إجهاض إعالن صنعاء إلى جهات نافذة في حركة 

بأنها عمدت إلى اجهاض حوار صنعاء برفضها الحوار مـع       " حماس"واعتبر الرشق اتهام األحمد لحركة      
 جزء من سيناريو متكامل للتهرب مـن اسـتحقاقات إعـالن            وفد يمثل منظمة التحرير الفلسطينية؛ بأنه     

وإجهاض إعـالن   " حماس " صنعاء وللتغطية على قرار ام اتخاذها بعيداً عن صنعاء برفض الحوار مع           
  . صنعاء

من أن الحوار الوطني هو أساس      " فتح"ودعا الرشق، األحمد ورفاقه ممن يحملون ذات القناعة في حركة           
  . على حقوق الشعب الفلسطيني، أن يوحدوا الصف الفتحاوي لدعم هذا التوجهأي اتفاق ممكن للحصول

  25/4/2008قدس برس
  

 اإلستباك الحقيقي مع االحتالل :  لحماس في القطاع باتجاه الحدودنامسيرت .12
أمس، عدة مسيرات حاشدة عقب صالة الجمعة باتجاه الشارع الرئيس فـي            " حماس"نظمت حركة   : غزة

 .لحدود مع مصر للمطالبة مجددا برفع الحصار عن القطاعقطاع غزة باتجاه ا
وأكد عطا اهللا أبو السبح القيادي في حماس في مدينة رفح أن االشتباك الحقيقي مع االحتالل اإلسـرائيلي                  

 .لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة بات وشيكاً
من المصري في أي حال     وطمأن أبو السبح جمهورية مصر العبرية بأن حماس لن تشكل خطرا على األ            

كمـا انطلقـت   . من األحوال، وطالب مصر بأن تساهم في كسر الحصار المفروض على قطـاع غـزة              
مسيرات حماس من شمال القطاع انطالقا من مسجد الخلفاء الراشدين وسط مخيم جباليا باتجـاه محطـة                 

 ".إيرز"حمودة على شارع صالح الدين بالقرب من معبر بيت حانون 
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مسؤول العمل الجماهيري في حركة حماس إن هذه الفعاليـة تـأتي ضـمن عـدة          ,  أبو دية  وقال أشرف 
 ".فعاليات ستقوم بها الحركة من أجل كسر الحصار المفروض على قطاع غزة

أن هذه الخطوة تصعيديه وتحذيرية بعد ازدياد المعاناة على الشعب الفلسطيني وفي حـال              , وأكد أبو دية  
وطالب يوسـف الـشرافي     . فجار سيكون في األيام القادمة في كل االتجاهات       استمرار الحصار فإن االن   

مصر أن تعيد فتح معبر رفح فورا لتساهم في         , النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير واإلصالح       
 .كسر الحصار ولتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

  26/4/2008العرب القطرية 
  

  لم يكونوا مالئكة  ل فتح في غزةجريمة غير مبررة ورجا" الحسم": الرجوب .13
إن رجـال  : "قال جبريل الرجوب أحد أبرز القيادات األمنية الفتحاوية في الضفة الغربية سـابقاً  :الخليل

في إشارة إلى السقوط المدوي للسلطة وحركـة فـتح أمـام            " حركة فتح في قطاع غزة لم يكونوا مالئكة       
لكن الرجوب الذي أسـس جهـاز األمـن          .طرت على القطاع قبل عشرة أشهر     التي سي " حماس"حركة  

علـى  " حماس"السعودية أمس، سيطرة    " اليوم"الوقائي في الضفة، اعتبر في تصريحات صحفية لصحيفة         
  ".   األمور في غزة من خالل الحسم العسكري جريمة غير مبررة

، محذراً في الوقت    "فتح"لى نحو المصالحة مع     لتخطو الخطوة األو  " حماس"ودعا القيادي الفتحاوي حركة     
إن الطريـق   : "وقال .ذاته من خطورة القسمة السياسية والقسمة الجغرافية التي يعانيها الوطن الفلسطيني          

إلى الوحدة يأتي عبر صندوق االقتراع، وصندوق االقتراع قد يحمل مفاجآت واحترام النتائج هو األساس               
 ".راطية، وأنا مقتنع بأننا كنا قادرين على تجنب أحداث غزة من خالل ذلكاألخالقي في العملية الديمق

نحن أسرة فلسطينية واللحمة والوحدة هي أساس القوة إلقناع العالم لإليفاء باسـتحقاق الدولـة               "وأضاف  
واالستقالل، وإنهاء االحتالل، وأعتقد بأن استمرار الوضع الراهن يشكل خطراً علـى مـستقبلنا وعلـى                

  ".نا الوطنيمشروع
  26/4/2008صحيفة فلسطين   

  
  أبو العينين حاول منذ أسبوعين التخطيط الغتيال عباس زكي:  فلسطينيمرجع .14

ففيما تتكثـف اللقـاءات بـين رئـيس         . تزداد جدية الخالفات داخل حركة فتح وخطورتها      : غسان سعود 
 في لبنان اللواء سـلطان أبـو        الممثلية الفلسطينية في لبنان عباس زكي من جهة، وأمين سر حركة فتح           

العينين من جهة أخرى، يعقد األخير اجتماعات سرية بمعظمها، تهدف إلى تقويض سلطة زكي والتشكيك               
  .بشرعيته التمثيلية وإضعاف االلتفاف الفتحاوي من حوله

تماعـات  ورغم تقصد الرجلين اإلطالل سوياً متشابكي األيدي في أكثر من مناسبة أخيراً، وعقـدهما اج              
كان آخرها أمس، تقول مصادر فلسطينية متابعة إن الخالف يزداد تعقيـداً،            " للبحث في التطورات  "ثنائية  

وبات في كل حي داخل المخيمات الفلسطينية توزيع جديد للناس بين فتحاوي ألبو العينين وفتحاوي مـع                 
سان، ذكر مرجع فلـسطيني واسـع        ني 17في عدد الخميس    " األخبار"وبعد التفاصيل التي نشرتها     . زكي

ط، المقيم في مخيم    . االطالع أن أبو العينين حاول منذ قرابة أسبوعين عبر أحد أصدقائه المقربين موسى            
  . برج البراجنة، التحضير الغتيال زكي

 وقد وصلت المعلومات، التي تنفيها مصادر فتح بكل أطيافها، إلى القوى األمنية اللبنانية التي قبضت على               
الشاب األربعيني المقرب اجتماعياً من أبو العينين، واحتجزته أربع ساعات ثم أطلقت سراحه نتيجة تدخّل               

ويقال في مخيم برج البراجنة إن عملية أبو العينين كانـت رد            . أبو العينين عند بعض األطراف اللبنانية     
 آخـر قراراتهـا سـحب ملـف      وكـان . فعل على استراتيجية اإلقصاء الكامل التي يمارسها زكي بحقه        
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عامل المال أساسـي  "المساعدات االجتماعية واإلنسانية من أبو العينين لإلمعان في عزله، وخصوصاً أن          
  . ، كما يقول أحد المتابعين"في استقطاب النفوذ الفتحاوي

د يـستخدمها ببراعـة لحـش   " السلطان"وخطوة زكي األخيرة خطفت من أبو العينين ميزانية ضخمة كان  
وقد سلّم زكي المسؤولية عن هذه المساعدات لفتحاوي لبناني يـدعى إدوار            ". تجييش المؤيدين "األنصار و 

كتّورة، خصص له مكتباً داخل مقر منظمة التحرير الفلسطينية، وكلف زكي أحد معاونيه إيجاد منزل له                
الفـصائل، يقـول مـصدر    وبعد إقصاء أبو العينين عن هذا الملف، نجح أمين سر       . في مخيم مار الياس   

فلسطيني، بتنظيم إضراب لألطباء والممرضين في الهالل األحمر الفلسطيني للمطالبة بزيـادة الرواتـب              
  .وتحسين ظروف العمل، وذلك إلظهار عدم نجاح زكي بضبط المؤسسات التابعة لحركة فتح

 للحركـة وإقالـة آالف      ويكشف أحدهم أن أبو العينين رد على قرار زكي بتعيين قيادة عسكرية جديـدة             
العسكريين بحجة إعادة تشكيل الوحدات والبدء بالتأخر في دفع الرواتب للعسكريين، عبر تـشجيع ردود               
الفعل العفوية التي كان أولها بيع البعض لألسلحة التي تسلموها أخيراً، إذ يباع اليوم في بعض المخيمات                 

 والمسدسات السريعة   18 وإم   16الكالشينكوف واإلم   الفلسطينية، وخصوصاً في الجنوب وبرج البراجنة،       
  .كما أطلق بعض العسكريين الفتحاويين الرصاص أمام مراكز فتح. الطلقات بأسعار متدنّية جداً

زكـي  . ويرجح البعض أن يستمر الصراع ويتطور، وخصوصاً أن ميزان القوى ال يميـل ألي طـرف    
  . فلسطيني جديد يلوح في األفق-راع فلسطيني ص: يصرف األموال وأبو العينين يستنهض الصداقات

  26/4/2008األخبار
  

 حول تنفيذ عمليات مشتركة في غزة " سرايا القدس"رفضت طلباً من " القسام": "الجريدة" .15
ـ      :  الجريدة – أماني سعيد القاهرة     -رام اهللا    ، أن  "الجريدة"أكدت مصادر مقربة من الفصائل الفلسطينية ل

رفضت طلباً من قيادة سرايا القدس بتنفيذ عمليات عسكرية ضد اهـداف اسـرائيلية              قيادة كتائب القسام    "
إن قيـادة  : وقالت المصادر التي اشترطت عدم كـشف هويتهـا   ".على حدود قطاع غزة بشكل مشترك

قدمت طلبا لقيادة كتائب القسام خالل اجتماع مشترك عقد قبل يومين في مدينة غزة لتنفيذ               " سرايا القدس "
رفضت ذلك بدعوى أن لكل فصيل طرقـه        " القسام" مشتركة بين الفصيلين االسالميين، لكن قيادة        عمليات

 .في تنفيذ العمليات
ـ " سرايا القدس "وقال قيادي في     أفضل "إن كتائب القسام رفضت الطلب ألنها تعتقد أنها         " : الجريدة"بغزة ل

، مؤكـدا   "كرية ضد االحتالل االسرائيلي   الفصائل، وأنها هي من تحدد من يشترك معها في العمليات العس          
  ".كتائب القسام تتعامل باستكبار مع فصائل المقاومة األخرى في قطاع غزة"أن 

كتائب "تمول تيارات في بعض فصائل المقاومة السيما        " حماس"في غزة، فإن    " الجريدة"وبحسب مصادر   
ـ " ألوية الناصر صالح الدين   "و" فتح"التابعة لحركة   " شهداء األقصى  ، "لجان المقاومـة الـشعبية    "التابعة ل

ورغم أن هذه الفصائل ال تقر بذلك، فإن المصادر تؤكد أنها تتلقى التعليمات من قيادة القسام المركزيـة                  
  .بقطاع غزة

  26/4/2008الجريدة الكويتية 
  

  "سرائيلإ"ـ صاروخ على مقربة من منشأة استراتيجية بسقوط .16
وقالت  .قدس انها أطلقت أربعة صواريخ مطورة على مدينة المجدل        قالت سرايا ال  :  أشرف الهور  -غزة  

السرايا في بيان لها ان احدى خالياها المسلحة تمكنت من قصف المجدل على مرحلتين، مشيرة الـى أن                  
  .منفذي عملية القصف عادوا الى قواعدهم بسالم

مود المطـور علـى     كما تبنت كتائب أبو علي مصطفي، مسؤوليتها عن اطالق صاروخين من نوع ص            
  .بلدتي سيديروت وزيكيم القريبتين من حدود القطاع الشمالية
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واعترف متحدث عسكري اسرائيلي بسقوط أربع قذائف أطلقت من قطاع غزة، وقال انها سقطت جنوبي               
مدينة أشكلون، دون أن توقع اصابات أو أضرارا، لكنها أكدت أن أحد الصواريخ سقط على مقربة مـن                  

ولم توضح حسب االذاعة االسرائيلية التي نقلت الخبر عن المتحدث العسكري، نـوع             .يجية  منشأة استرات 
 .وطبيعة المنشأة

  26/4/2008القدس العربي 
  

  تعلنان مسؤليتهما المشتركة عن عملية طولكرم " سرايا القدس"و" القسام" .17
 العملية التي وقعت    ركة عن أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، مسؤوليتهما المشت      : نابلس أمين أبو وردة   

وقالت بيـان مـشترك إن أحـد        . قرب طولكرم في الضفة الغربية    ” إسرائيليان“ حارسان   فيهاقتل  أمس و 
المقاومين المطلوبين لقوات االحتالل وأحد المالحقين من قبل أجهزة أمن السلطة، تمكن مـن الوصـول                

وتابع البيان أن المقاوم بادر     .  مدينة طولكرم   غرب 1948متخفياً بمالبس امرأة لبلدة قلنسوة المحتلة عام        
بإطالق النار على حراس المنطقة الصناعية، وحينما حاول التقدم داخل المنطقة تعـرض لبوابـل مـن                 

. في غـزة العمليـة    ” حماس“وباركت حركة   . النيران ما اضطره لالنسحاب بعد إصابته بإصابات طفيفة       
تبـارك هـذه   “إن الحركـة  ” يونايتد برس انترناشونال“ي ل   وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهر      

المستمر ضد قطاع غزة    ” اإلسرائيلي“العملية، وتعتبرها تأكيدا على استمرار المقاومة ومواجهة العدوان         
 . ”و الضفة

  26/4/2008الخليج اإلماراتية 
  

  "عين الحلوة"في " جبهة التحرير"مسيرة لـ .18
ينية احتفاالتها بيومها الوطني، فنظمت مسيرة انطلقـت مـن امـام            واصلت جبهة التحرير الفلسط   : صيدا

مقرها في جبل الحليب في مخيم عين الحلوة وتوجهت نحو أضرحة الشهداء في الجهة الجنوبية للمخـيم                 
في منطقة درب السيم، يتقدمها مسؤول الجبهة في لبنان صالح اليوسف وممثلون عن فـصائل منظمـة                 

لفـت  و. ى الوطنية واالسالمية واللجان الشعبية وحشد كبير من ابنـاء المخـيم           التحرير الفلسطينية والقو  
عضو قيادتها في لبنان ابو نزار معتوق الى المخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في ظل التفرد                 
األميركي بالقرار الدولي وبعيدا من الشرعية الدوليه وقراراتها بهدف فرض امـالءات علـى الـشعب                

يني لتصفية المقاومة وحق الالجئين في العودة الى ديارهم عبر تمرير مؤامرة الدولة ذات الحدود               الفلسط
وأعلن وقوف الجبهة على مسافة واحدة من جميع الفرقاء اللبنانيين وإلى جانـب وحـدة لبنـان                 .المؤقتة

  . دة إلى فلسطينوسيادته وعروبته ومقاومته مؤكدين اننا في حاجة إلى لبنان موحد لدعم حقنا في العو
  26/4/2008المستقبل 

  
  أبولبدة ليس مدير مكتب مشعل وقتل بحادث سير في دمشق: مصادر فلسطينية ومن حماس .19

أن عضو حركة " الشرق األوسط"أكدت مصادر فلسطينية رفيعة في دمشق لـ:  سعاد جروس- دمشق
قالت المصادر إن أبولبدة حماس هشام فايز أبولبدة لقي حتفه في حادث سير عادي، أمس في دمشق، و

هو عنصر عادي من كوادر الحركة وال يشغل موقع مدير مكتب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي 
وجاء ذلك ردا على ما ذكره موقع إسرائيلي استخباراتي قال إن هشام فايز ابولبدة مدير  .لحركة حماس

  ".ق بسيارة صدمته وفرتقتل في دمش"مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل 
ان ال اساس " الشرق األوسط"وفي غزة نفت حركة حماس بداية صحة الخبر وقال ناطقون باسمها لـ

لكن مصادر في الحركة عادت واكدت وفاة ابولبدة في حادث سير . للخبر وهو فبركة اعالمية اسرائيلية
  .ت المصادر االسرائيليةعادي اول من امس، وقالت انه ليس مدير مكتب خالد مشعل كما ادع
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وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس ان احدا من عناصر الحركة لم يغتال وليس لدى حماس ما 
واكد سامي ابوزهري وفاة ابولبدة قائال انه مسؤول العمل الطالبي في الحركة وهو يعرفه . تخفيه

ب مشعل معروف لالعالم وقال ابوزهري ان مدير مكت. شخصيا وليست له عالقة بمكتب خالد مشعل
االسرائيلي، والذي يعرف نفسه على انه " ديبكا"وكان موقع . زهري ويكنى بابوالعبد وهو سالمات أبو

انه تمت تصفية هشام فايز ابولبدة " مصادر مكافحة االرهاب"موقع استخباراتي قد نقل أمس عما سماه 
س، في دمشق بحادث مريب، اذ صدمته مدير مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ام

ووفق مصادر اسرائيلية، فان اوساطا في حركة حماس اكدت موت ابولبدة . سيارة بشكل متعمد وفرت
 .في حادث دهس وان الفاعل او الفاعلين قد الذوا بالفرار بدون ان تعرف هويتهم

ي العالم وفي غزة، هذا غير ان ابولبدة كان ينسق اتصاالت مشعل بقادة عمليات حماس ف" ديبكا"وذكر 
تنسيق اجتماعاته المنتظمة مع مسؤولين سوريين وايرانيين كذلك، ما يعطي العملية اهمية خاصة، حسب 
 .المصادر االسرائيلية التي قالت ان الرئيس بشار األسد قرر عدم نشر نتائج التحقيق لعملية اغتيال مغنية

  26/4/2008الشرق األوسط 
  

 اعتقلت أحد عناصرنا السلطة : "الجهاد" .20
اتهمت حركة الجهاد جهاز المخابرات الفلسطينية التابع لـسلطة محمـود عبـاس،    :  يو بي آي -رام اهللا   

إن عناصـر مـن     " في بيـان أمـس،       الحركةوقالت  .  في جنين بالضفة الغربية    هاباعتقال أحد عناصر  
لمطلة قرب الزبابدة واقتادوه إلى     من سكان منطقة ا   )  عاما 27(المخابرات اختطفوا المجاهد محمد البزور      

 ."السرايا"وطالبت حركة الجهاد السلطة الفلسطينية بوقف مالحقة عناصر الحركة أو  ".جهة مجهولة
  26/4/2008الجريدة الكويتية 

  
  ناعمليات  وال يمكن شطبيناال يمكن المزايدة عل: ترد على تصريحات جمال نزال" حماس" .21

ان القيادي في حماس ان جمال نزال الناطق باسم حركة فتح رجل ربط             أكد الدكتور اسماعيل رضو   : غزة
مصيره بالموساد اإلسرائيلي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تصريحاته التي زعم من خاللها أن حماس لم                 

 .م ال تستحق الرد2001تنفذ أي عملية ضد االحتالل بالضفة الغربية منذ عام 
تصريحات هذا الرجل ال تستحق الرد ولكن       :  ة فلسطين اآلن  وقال رضوان في تصريحات خاصة لـشبك     

م شهد الكثير من العمليات البطولية التي نفذها الذراع العسكري لحركـة            2002لتوضيح الحقائق فإن عام     
 .بالضفة الغربية" كتائب القسام"حماس 

ها كتائب القسام والتي    حماس ال يمكن المزايدة عليها وال يمكن شطب العمليات الكبيرة التي نفذت           "وأضاف  
، من جانبه رفض الناطق باسم كتائب القسام الرد على تـصريحات المـدعو              "كان أخرها ديمونا والخليل   

هذا الكالم تافه ال يستحق الرد، كما أن قائله نكـرة  : "نزال وقال في اتصال هاتفي مع شبكة فلسطين اآلن      
  ". الذين يستحقون المناقشةفي سجل الشعب الفلسطيني وال يرتقي إلى مستوى الرجال

  24/4/2008موقع فلسطين اآلن 
  

  يساهم في حصارها " مؤتمر فلسطين لالستثمار"تجاهل غزة من مشاريع ": حماس" .22
أن السلطة الفلسطينية في رام اهللا غيـر مؤتمنـة علـى أمـوال الـشعب               " حماس"اعتبرت حركة   : غزة

الذي من المقرر أن يعقد في مدينة بيت لحـم          " ستثمارفلسطين لال "الفلسطيني، متهمة القائمين على مؤتمر      
بالضفة الغربية الشهر القادم لجمع مئات ماليين الدوالرات، بتجاهل قطاع غزة، والمشاركة في فـرض               

  .الحصار عليه
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إن ما يقوم به فريق رام اهللا  بجمع األموال على حـساب             "،  "حماس"وقال سامي أبو زهري الناطق باسم       
يني في غزة؛ هو مشاركة في الضغوط والحصار الذي يمارس على غزة، ومـساهمة فـي                شعبنا الفلسط 

معاقبة غزة بأنها تحتضن الخيار الديمقراطي وحركة حماس، وهذا يؤكد أن فريق رام اهللا مـشارك فـي             
  ".الحصار جنباً إلى جنب مع االحتالل

 25/4/2008قدس برس
  

  ثات السالم طولكرم ستلقي بظاللها على محادعملية: بيريز .23
 قال الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز إن مقتل إسرائيليين قرب مدينة طولكرم شمال             :  د ب أ   -تل أبيب   

وتوعـد بيريـز فـي     .مع الفلسطينيين" سيلقي بظالله على عملية السالم والتعايش"الضفة الغربية امس 
تبنتها كتائب القسام الجنـاح العـسكري   تصريحات نقلتها اإلذاعة اإلسرائيلية بمالحقة منفذي العملية التي    

وأكد في ذات الوقت أن إسرائيل      . لحركة حماس وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي        
ستواصل التفاوض مع الفلسطينيين حتى يستتب السالم الحقيقي وتقام دولة فلسطينية مستقلة إلـى جانـب                

 واألردن وسنصنع السالم مع الفلسطينيين والـسوريين إذا         صنعنا السالم مع مصر   "وقال  . دولة إسرائيل 
 ". أراد السوريون السالم

  26/4/2008الدستور 
  

  غير جدية" حماس: " يستبعد التهدئة في غزةاالحتالل .24
" حمـاس "قال المتحدث باسم الحكومة اإلسرائيلية، مارك ريغيف، أن عـرض           : رام اهللا ــ أحمد شاكر    

إلطالق، وستستخدمه الحركة اللتقاط أنفاسها عند توقف الـضربات العـسكرية           ليس جدياً على ا   "للتهدئة  
حماس تواصل استهداف إسرائيليين وتسليح نفسها، والهـدوء الـذي          "، مضيفاً أن    "اإلسرائيلية على غزة  

وقـف  "وجدد تعداد الشروط اإلسرائيلية للقبول بالتهدئة، وتتمثّل في         ". تقترحه هو هدوء ما قبل العاصفة     
   ".رهاب الذي تمارسه حماس، ووقف تهريب األسلحة من مصر إلى القطاعاإل

وفي موقف يتعارض مع رد الفعل الرسمي، أعلن مصدر مقرب من وزير الدفاع إيهود باراك، لوكالـة                 
اتفاقاً ضمنياً مع حماس، كما سبق أن حصل مراراً في الماضـي،            "، أن إسرائيل ال تستبعد      "فرانس برس "

نشترط في المرحلة األولى وقفاً تاماً إلطالق الصواريخ من جميـع           : "وتابع". ى مراحل على أن يكون عل   
ونقلـت   ".المجموعات الفلسطينية، ومن ثم تكون إسرائيل مستعدة لخفض عملياتها إذا ما استمر الهـدوء             

كل وقف للنار يجب أن يضم كـل المنظمـات          "عن مكتب رئيس الوزراء أولمرت أن       " هآرتس"صحيفة  
إلّا أن الصحيفة   ". ابية في غزة، والوقف التام إلطالق الصواريخ وتهريب الوسائل القتالية من مصر           اإلره

قالت إن إسرائيل أوضحت لمصر موقفها بالنسبة إلى المبادرة الجديدة، وأغلب الظن أنها وافقت باإليجاب               
  .على معظم تفاصيلها

  26/4/2008األخبار
 

  ماءيدا كارتر ملطختان بالد": إسرائيل" .25
لدى األمم المتحدة الخميس، ان الرئيس االمريكي االسـبق         " اسرائيل"قال دان جيلرمان مندوب     : رويترز

وقال جيلرمان فـي حديثـه الـى    ". حماس"ألنه التقى في سوريا مع زعيم حركة       " متزمت"جيمي كارتر   
مما أحزنـه لقـاء     اليهودي، انه   " اسرائيل بروجكت "الصحافيين في نيويورك في مؤتمر دعا اليه مركز         
جاء الـى   "وقال إن كارتر     .إلتمامه هذا اللقاء  " متزمتاً"كارتر مع مشعل، وقال انه يرى ان كارتر اصبح          

   ".المنطقة بيدين متسختين وغادرها بيدين ملطختين بالدماء
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 ". ولم يتسن االتصال بمركز كارتر في اتالنتا للتعقيب
  26/4/2008الخليج اإلماراتية 

 
  االحتاللجرائم جنود لئيلية مناهضة لالحتالل تنظم معرض صور ووثائق  اسرامنظمة .26

تنظم منظمة يكسرون الصمت االسرائيلية معرض صور فوتوغرافية في تل          : زهير اندراوس  -الناصرة  
 .  عاما علي الخليل يهدف الي فضح جرائم االحتالل ضد المدنيين في الـضفة الغربيـة               40أبيب بعنوان   

تي تأسست عقب انتفاضة األقصي الثانيـة مئـات الـصور التقطهـا مـصورون               وعرضت المنظمة ال  
وتظهر الصور الشتائم والشعارات التحريضية ضد       .فلسطينيون واسرائيليون في العقود األربعة الماضية     

  .العرب التي يكتبها المستوطنون علي الجدران وواجهات المنازل العربية الحجرية
  26/4/2008القدس العربي 

 
  ثلثا اإلسرائيليين يعارضون انسحابا كامال من الجوالن: العاستط .27

 كشف استطالع للرأي نشر امس ان اكثر من ثلثي االسرائيليين يعارضون            :ـ فرح سمير   القدس المحتلة 
 مقابل ابرام اتفاقيـة سـالم مـع         1967انسحابا اسرائيليا من كامل هضبة الجوالن السورية المحتلة منذ          

من االسرائيليين يعارضون   % 68ع الذي نشرته صحيفة يديعوت احرونوت ان        واظهر االستطال . دمشق
فقط من االسرائيليين المستطلعين عارضوا انـسحابا      % 51يؤيدونه، ولكن   % 32االنسحاب الكامل مقابل    

فأبدوا اسـتعدادهم   ) عرب ويهود (الباقون من االسرائيليين المستطلعين     % 49اما ال . جزئيا من الجوالن  
ومن جهة اخرى كشف االسـتطالع      . ن هضبة الجوالن، كليا او جزئيا مقابل السالم مع سوريا         للتخلي ع 

من االسرائيليين ال يصدقون ان الرئيس السوري بشار االسد يسعى جديا الى التوصـل الـى                % 74ان  
 .اتفاق سالم مع اسرائيل

  26/4/2008عكاظ 
  

  ته مع اشتداد حصار غزةالخضري واألب مسلم يناشدان العالم الوقوف عند مسؤوليا .28
رئـيس اللجنـة الـشعبية      جمال الخضري    أن   : وكاالت نقال عن غزة   من   26/4/2008 الدستور   نشرت

إلى تدخل دولي عاجل وفوري لوقف ما وصـفاه         دعيا   ،الفلسطينية لمواجهة الحصار واألب مانويل مسلم     
ـ    واعتبرا. بالكارثة في قطاع غزة جراء اشتداد الحصار اإلسرائيلي        ن أؤتمر صـحفي مـشترك       فـي م

وأبدى الخضري تـضامن    ". قطاع مأساوية وتستوجب تدخالً دولياً حقوقياً وإنسانياً عاجالً       الاألوضاع في   
األونروا، مطالباً األمين العام لألمم المتحدة بتحمـل مـسؤولياته القانونيـة            وكالة  الشعب الفلسطيني مع    

أن توقـف   "وأكـد   . إحدى مؤسسات األمم المتحـدة    واإلنسانية تجاه حصار غزة، والتحرك أيضاً إلنقاذ        
 باإلعدام على آالف األسر الفلسطينية التـي تعتمـد          خدمات األونروا سيزيد األزمة في غزة ويعني حكماً       

بدوره ، قال األب مـسلم       %".75على المساعدات، خاصة مع وصول نسبة الفقر في غزة إلى أكثر من             
أن الـشعب الفلـسطيني     "، مـضيفاً    "تموت في ساحات القتال   إن من حق غزة أال تموت، وإن ماتت أن          "

 ونصف مليـون    وأشار إلى أن مليوناً    ".سيصبر على الجوع والعطش ألن مطلبه الحرية له وليس لمعدته         
إنسان محاصرون في غزة، يحاول االحتالل أن يدوس كرامتهم، ويبني لهم قبوراً جماعية، ويسانده فـي                

  .ذلك عالم أعمى أصم
 أن األب مسلم لفت إلى أن: غزة مراسلها من  حسن دوحان عن26/4/2008لحياة الجديدة  اوأضافت

في سجون االحتالل، وال يوجد واحد منهم أسير حرب، ومن بينهم  يقبعون آالف األسرى الفلسطينيين
سرائيلي انتزعته المقاومة من بين مئات إفي حين أن هناك أسير . نواب ووزراء ورجال ونساء وأطفال

 كما .لجنود المدججين بالسالح والدبابات، ويطالب كل العالم بتحريره، وال يسأل عن أسرى فلسطينا
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على  م حصار غزة المرير،هراهنون بقبولسألهم من خاللها إن كانوا يوجه رسالة للشعوب العربية 
  .، التي ماتت جميعها اتفاقية أوسلوومؤتمر أنابوليس أعلى  والمبادرة العربية أ

  
 متحف يهودي بالقرب من باب المغاربة نشاءإ يستنكر قرار االحتالل يميالتم .29

نشاء متحف في ساحة البراق إقرار الحكومة االسرائيلية ، مس الشيخ تيسير التميميأاستنكر : رام اهللا
لتضع فيه مجسماً للهيكل المزعوم الذي أعد ليقام في ساحة المسجد األقصى ، على أرض حارة المغاربة

رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر بصفته ناشد العاهل المغربي  وقد .نه بعد هدمهوفي مكا
  .لى اجتماع طارئ لمواجهة األخطار المحدقة بالمدينة المقدسةإ أن يدعو اللجنة ،االسالمي

  26/4/2008الحياة الجديدة 
  

  بحرية بقية األسرى النواب المختطفين يدعمون موقف حماس الرافض لمقايضة حريتهم أهالي .30
رفضت عائالت النواب الفلسطينيين األسرى في سجون االحتالل الطرح الـذي قدمـه كـارتر               : رام اهللا 

سراح  والقاضي بإطالق سراح النواب األسرى وعدد قليل آخر من األسرى الفلسطينيين في مقابل إطالق             
، ماس الـرافض لهـذا العـرض      عائالت على موقف ح   الأثنت   كما   .األسير في غزة  اإلسرائيلي  الجندي  

هو موقف كافة الفلسطينيين الذين يعتبرون أي صفقة تبادل مقبلـة فرصـة نـادرة               مشيرين إلى أن هذا     
 أصحاب األولويـة فـي      همإلطالق سراح األسرى من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، والذين          

  .ذلك
  25/4/2008 قدس برس

  
  س لالرقام القياسيةيينغ في موسوعة  يستعد للدخولالفلسطيني العودة مفتاح .31

لى الـشمال مـن بيـت لحـم         إ في مخيم عايدة لالجئين الفلسطينيين الواقع        يطلق مركز شباب  أ :بيت لحم 
تشتمل علـى   هي  و .الفصل العنصري  لبناء بوابة العودة على مدخل المخيم الذي يحيط به جدار            مشروعاً

رقام القياسية  ينيس العالمية لأل  غلى موسوعة   إدخاله  إمدخل ضخم للبوابة ومفتاح ضخم يجري العمل على         
وقال منذر عميرة رئيس مركـز شـباب عايـدة           .لى جدارية ضخمة في محيط البوابة والمفتاح      إضافة  إ

حياء الذكرى الـستين لنكبـة فلـسطين        طار الفعاليات الفلسطينية إل   إتي في   أن هذا النشاط ي   أ ،االجتماعي
ن حجم المفتاح الذي يرمز للعودة      موضحاً أ ضاف  أو .لى العالم الغربي  إبطريقة مميزة تمكن من الوصول      

  . طن من الحديد2 امتار بوزن 10وتمسك الالجئين بقراهم ومنازلهم يبلغ 
  25/4/2008وكالة معاً اإلخبارية 

  
   بينهما فتاة في غارة على شمال قطاع غزةشهيدان .32

 مـواطنين   8أحدهما طفلة، استشهدا وأصـيب       إن فلسطينيين    ،قالت مصادر طبية فلسطينية   : ألفت حداد 
 . توغل إسرائيلي في منطقة الشيماء، شرق بلدة بيت الهيا شمال قطاع غـزة             أثناءآخرين بجراح متفاوتة    

ن سقوط الشهداء والجرحى جاء نتيجة ثالث غارات جوية شنتها طائرات مروحيـة             أ ،وقال شهود عيان  
  .ي حماس، ومجموعة من المقاومين في منطقة التوغل ألحد القياديين فإسرائيلية استهدفت منزالً

  26/4/2008 48عرب
  

   ضد الجدارعشرات حاالت االختناق بالغاز في مسيرة بلعين األسبوعية .33
خرج أهالي قرية بلعين بعد صالة الجمعة في مسيرة شعبية حاشـدة شـارك فيهـا                : عبد اهللا أبو رحمة   

، باإلضافة إلى مجموعة من النواب من حـزب اليـسار           مجموعة من المتضامنين الدوليين واإلسرائيليين    
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ورفع المتظاهرون األعـالم الفلـسطينية، وصـور         .قريةالاألوروبي، الذين جاءوا للتضامن مع أهالي       
أطلق  وقد   .األسرى والمعتقلين، واليافطات التي تدعو إلى تطبيق القرار الداعي إلى هدم الجدار في بلعين             

 مما أدى إلى إصابة العشرات بحـاالت        ، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط     قنابل الغاز   االحتالل جنود
قريـة،  المن جانب آخر قام وفد طبي من وكالة الغوث بتقديم العالج واألدوية ألهالي               و .االختناق بالغاز 

  .قتصادية السيئة والظروف الصحية الصعبة التي يمر بها المواطنون بسبب األوضاع االهمكمساعدة ل
  25/4/2008 48عرب

  
  قرب بيت لحمإصابة ثالثة مواطنين في اعتداء قوات االحتالل على مسيرة ضد الجدار  .34

مس، واحتجز آخرون لعدة ساعات خـالل مواجهـات   أ أصيب ثالثة مواطنين بجروحٍ  :حسن عبد الجواد  
يـت  بين قوات االحتالل ومتظاهرين فلسطينيين وإسرائيليين وأجانب عند مدخل قرية المعصرة جنوب ب            

ستيطانية فـي الريـف      بناء جدار الفصل العنصري، والسياسات اإل      "سرائيلإ"لحم احتجاجاً على مواصلة     
  .الجنوبي

  26/4/2008األيام الفلسطينية 
  

  مؤتمر في القاهرةخالل وضع المرأة الفلسطينية تحت االحتالل  الضوء على تسليط .35
ر الذي نظمه مركـز البحـوث والدراسـات         مؤتماللم يغفل المشاركون في      :الرحمن طه عبد  -القاهرة  

 النـضالي    الفلسطينية  دور المرأة  ، الدور السياسي للمرأة في العالم العربي       حول السياسية بجامعة القاهرة  
 في االنتفاضـة    هادورأن   المشاركون    ورأى .في مقاومة االحتالل، وأوضاعها بين حركتي فتح وحماس       

اتفاقية أوسلو التي ساهمت في إضـعاف الـدور          نتيجةوذلك  الثانية،  منه في االنتفاضة    األولى كان أبرز    
النضالي لمنظمة التحرير، والتي قامت بدورها بتقليص هذا الدور لحركتها المسلحة، وكان من بين هـذه                

  .االنعكاسات، تأثر المرأة بضعف الممارسة السياسية
  26/4/2008الخليج اإلماراتية 

  
  قتصاد الفلسطينيصالحات جريئة لإلإثني على  ي الدوليصندوق النقد لتقرير .36

 لكنه قـال    ،قتصادية الجريئة للحكومة الفلسطينية   صالحات اإل أثنى صندوق النقد الدولي على اإل     : واشنطن
 يعوقان المـضي    "إسرائيل"إن القيود الحدودية وعدم احراز تقدم على طريق التوصل إلى اتفاق سالم مع              

صالحات التي تشمل   أن اإل   مايو /ل اجتماع للمانحين في الثاني من أيار      في تقرير يصدر قب    وأضاف   .قدماً
جور شجعت المـانحين علـى تغطيـة        تشديد القيود لكبح الفاتورة المتضخمة لسلك موظفي الحكومة واأل        

 بقيمـة    عجزاً ه توقع  لكن ،2008الحاجات المالية للسلطة الفلسطينية كاملة خالل النصف االول من العام           
 2008صالحات المنفذة حتى اآلن وميزانيـة       أن اإل  واعتبر   .دوالر للفترة المتبقية من السنة     مليون   400

 تهدف إلى خفض العجز ليـصبح       2008ن ميزانية    حيث أ  .يمثالن خطوة واسعة باتجاه االستدامة المالية     
 وذلك عن طريق تجميد أجـور وفـرض         ،2007في  % 27 من   من الناتج المحلي االجمالي بدالً    % 22
 فـي   %16معدل التضخم عند     وبين من جهة أخرى أن       .نفاقدات على رسوم المرافق وقيود على اإل      زيا

وسط قيود حدودية تفرضـها     ، وذلك   %9  يبلغ في الضفة الغربية  إضافة إلى أن التضخم      ،غزة هو االسوأ  
  . وارتفاع في أسعار الحبوب والوقود باالسواق العالمية"إسرائيل"

 25/4/2008رويترز 
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   غزة على أعتاب كارثة بيئية بعد توقف آبار المياه عن العمل :ذر شبالقمن .37
حذرت مصلحة مياه الساحل في قطاع غزة، من أن القطاع على أبواب كارثة بيئية خطيرة، بعـد                 : غزة

وأفاد مدير المصلحة منـذر      .توقف عدد من آبار ضخ المياه إلى منازل الفلسطينيين بسبب نقص الوقود           
   مضخة، كما بلغ عدد     17عدد مضخات المجاري التي نفذ منها الوقود االحتياطي بلغ حوالي           شبالق، أن 

 كما  . مضخة 20المضخات التي تحتوي على الوقود االحتياطي والذي يكفيها لمدة أربعة أيام فقط حوالي              
 فـي  9هـا   بئـراً، من 15أوضح أن عدد اآلبار المتوقفة نهائياً عن العمل وال يوجد بها كهرباء حـوالي               

أشار إلى أن عـدد      فيما   . في مدينة غزة   6المنطقة الوسطى من القطاع تغذي حوالي سبعين ألف نسمة، و         
 بئراً، وأن فترات انقطاع التيار الكهربائي تتراوح من         115 وقود يبلغ حوالي     ىاآلبار التي ال تحتوي عل    

 500 إلـى    100 على كمية وقود من      عدد اآلبار التي تحتوي    كما بين أن     .ثمان إلى عشر ساعات يومياً    
  .لتر، يبلغ حوالي عشرة آبار فقط

  25/4/2008 قدس برس
  

    التدخل لرفع الحصار وفتح المعابريطالبون مصرأمام السفارة المصرية  معتصمون .38
نفذت اللجنة الشبابية والطالبية لدعم القضية الفلسطينية إعتصاما أمام مقر السفارة المصرية في بئر حسن 

، استنكاراً للحصار المتواصل على قطاع غزة من قبل "ال للحصار الظالم، الجوع ال الركوع"شعار تحت 
وشارك فيه حشد من الطالب واالهالي من سكان المخيمات اضافة الى  .قوات االحتالل االسرائيلي

  .ممثلين عن اللجنة مرددين الشعارات التي تدعو مصر الى التدخل لرفع الحصار وفتح المعابر
  26/4/2008المستقبل 

  
 سوريا ابدت استعدادها للتخلي عن مصادر المياه في الجوالن في اطار اتفاق سالم": معاريف" .39

ان سوريا ابدت استعدادها للتخلي "العبرية في عددها الصادر أمس " معاريف"ذكرت صحيفة : رام اهللا
دة منها في اطار اتفاق سالم بين باالستفا" اسرائيل"عن مصادر المياه في هضبة الجوالن والسماح لـ

واوضحت الصحيفة ان وزير الخارجية السوري وليد معلم  ابلغ هذا األمر لشخصية غربية ". البلدين
خالفا لموقف سوريا في الماضي عرض وزير الخارجية " وتابعت الصحيفة .  زارت دمشق مؤخرا

كنه أوضح ان دمشق ستطلب تعويضها عن السوري استعداد بالده للتنازل عن مطالبها في هذا المجال ول
 ". فقدان المياه بواسطة استيراد من تركيا أو اقامة منشأة تحلية في اراضيها على شاطئ البحر المتوسط

  26/4/2008الحياة الجديدة 
  

  إدخالها غزة" إسرائيل"مصر تعيد مساعدات رفضت  .40
 من المعونات الغذائية رفضت أعاد مسؤولون مصريون أمس، شاحنات محملة بالمساعدات: القاهرة

وقال مصدر مصري مسؤول إنه تم . سلطات االحتالل اإلسرائيلي دخولها قطاع غزة منذ أسبوع
إلدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات للقطاع عن طريق منفذ كرم أبو " اإلسرائيلي"االتصال بالجانب 

ة الشاحنات إلى مقر الجمعية الشرعية سالم، لكن لم يصل رد، وهو ما دعا السلطات المصرية إلى إعاد
 .المصرية في القاهرة خشية تلفها، خصوصا في ظل الظروف الجوية وارتفاع درجة الحرارة
  26/4/2008الجريدة الكويتية 

  
  سبب كوارث مصر" كامب ديفيد: " عاكفمهدي .41
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دي عاكف أن اعتبر المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين، المحظورة في مصر محمد مه: القاهرة
هي السبب في الكوارث "1973بعد حرب أكتوبر العام " إسرائيل"اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين بالده و

هل مصر اليوم قادرة على القيام بدورها : "وتسائل". التي نعانيها سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي
قة كما كانت طوال تاريخها؟ وهل مصر اإلقليمي؟ وهل مصر اليوم هي مفتاح الحرب والسالم في المنط

اليوم تمتلك قرارها الحر المستقل، وهل مصر اليوم تتمتع بسيادة حقيقية على سيناء تستطيع أن تمنع بها 
الجواب الواضح الصريح : "وأجاب". اجتياح الجنود الصهاينة حدودها كما حدث من قبل مرات عدة؟

، الفتا "ة كامب ديفيد أسفرت عن العديد من النتائج الخطيرةاتفاقي"وشدد على أن ". ال: الذي يفجعنا هو
إخراج مصر من معادلة الصراع مع العدو الصهيوني الذي انفرد بالمنطقة وشن حروب "إلى أن أبرزها 

وضربات عدة على عدد من الدول العربية وفقدان مصر دورها القيادي في المنطقة وتأثيرها في القضايا 
لمهمة وانتقاص السيادة المصرية على سيناء بحيث أصبحت الحدود المصرية الشرقية الرئيسية والملفات ا

مهددة دائما وخاضعة فقط إلرادة العدو الصهيوني والتزام مصر تأمين العدو الصهيوني وسالمته وعدم 
 ".تهديده

  26/4/2008الرأي الكويتية 
  

   طائرات صغيرة وتفجيرهاالتحقيق مع خلية من اإلخوان وحماس لتطوير: األهرام المصرية .42
هو , تجري نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات مع خلية تنظيمية يقودها مسئول بجماعة اإلخوان المحظورة

, ومسئول آخر للمحظورة, وعناصر من كتائب القسام, الدكتور عبدالحي الفرماوي األستاذ بجامعة األزهر
وكشفت عن قيام , مصر الشرقية في يناير الماضيتولي إدارة الحركة علي الحدود خالل اقتحام حدود 

العناصر اإلخوانية بمساعدة حمساويين في شراء تقنيات ومعدات الستخدامها في تطوير طائرات 
ويتم إعداد تلك النوعية , وتفجيرها عن بعد, يعاد تصنيعها وتزويدها بعبوات متفجرة, دون طيار, صغيرة

  .المستهدفةمن الطائرات بما يتوافق مع العمليات 
  26/4/2008األهرام المصرية 

  
 مصر ترسل تعزيزات أمنية إلى حدودها مع قطاع غزة  .43

أعلن مسؤول أمني مصري، أمس، أن مصر أرسلت تعزيزات أمنية إلى معبر رفح :  الفرنسية-العريش 
وكالة وأكد المصدر ل. ومحيطه لمنع أي محاولة من متظاهرين فلسطينيين الجتياز حدودها مع قطاع غزة

 شرطي انتشروا في المعبر وحوله في حين تجمع 300فرانس برس، طالبا عدم كشف هويته، أن حوالي 
: وقال المسؤول. نحو ألف شخص في الجانب الفلسطيني في مدينة رفح الحدودية مطالبين بفتح المعبر

 .ت احتياطية، مؤكدا أنها إجراءا"ولكن هناك نداء للتجمع) أمس(ليس هناك تهديد مباشر اليوم "
  26/4/2008صحيفة فلسطين 

  
   أشهر7قبل اغتياله بـ" إسرائيل"السادات فكَّر في قطع عالقته بـ": سي آي إيه"تقرير لـ .44

إن الرئيس المصري " سي آي إيه"قال تقرير للمخابرات االميركية :  عبد الستار إبراهيم-القاهرة 
أبيب وواشنطن عن تعهداتهما في كامب ديفيد، الراحل، محمد أنور السادات، كان غاضباً من تخلي تل 

فكر في قطع ) السادات(وشعوره بأن آماالً عريضة لم تتحقق كان يرى تبددها بمضي الوقت، وأنه 
، وبدأ رفع السرية 1981، وأشار التقرير الذي كُتب عام ) أشهر7قبل اغتياله بـ" (إسرائيل"عالقته بـ

بعد أن " إسرائيل"ت، إن السادات كان يمكن أن يقطع عالقته بـعن أجزاء منه بداية من نهاية التسعينا
 وفقاً 1982من عام ) نيسان( أبريل 25تتم انسحابها من سيناء الذي كان مقرراً االنتهاء منه في يوم 

وأضاف التقرير أن السادات كان سيلقي بمسألة تطبيع . 1979التفاقية السالم المبرمة بين البلدين سنة 
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في عرض البحر، في حال ما إذا لم تظهر تل أبيب مرونة كافية تجاه القضية " إسرائيل"العالقات مع 
، بعد ذلك، من خالل مصر، وليس من خالل "إسرائيل"الفلسطينية، وأن يكون طريق السالم بين العرب و

في إشارة (وواشنطن من جانب وأي دولة عربية أخرى من جانب آخر " إسرائيل"اتصاالت منفردة بين 
 ). ألردن حينذاكل

  26/4/2008الشرق األوسط 
      

  متكي يطالب بان كي مون بالتدخل في غزة .45
حث وزير الخارجية االيراني مونشهر متكي األمين العام لالمم المتحدة بان كي مون :  كونا–نيويورك 

ا الى وتساءل متكي في رسالة وجهه . أمس، على التدخل لوقف تدهور االوضاع االنسانية في قطاع غزة
بعضويتها في المنظمة الدولية رغم ما تقوم به من اعتداءات ضد " اسرائيل"كيف تحتفظ : "كي مون

مما ال شك فيه ان استمرار هذه االبادة والمحرقة يؤثر سلبا على جهود : "وقال". الشعب الفلسطيني؟
  ".السالم واالستقرار والهدوء في منطقة الشرق األوسط والعالم بأسره

  26/4/2008الكويتية الجريدة 
  

    الدعم إلى غزة كل اشكال يناشد تقديم" المؤتمر القومي العربي" .46
ان النازية الجديدة التي تتجسد في الكيان الصهيوني وفي المحافظين الجدد " "المؤتمر القومي العربي"أكد 

 يجب ان تحاسب في البيت االبيض، ترتكب من الجرائم ما لم تعرف االنسانية له مثيال من قبل، وأنها
وناشد أبناء االمة العربية واالسالمية وكل احرار العالم، فضح جرائم ". وتحاكم عن جرائمها البشعة

االحتالل وفضح الداعمين لها والمتواطئين والمشاركين في تنفيذها، وتقديم كل اشكال الدعم ألبناء غزة، 
ار عن الشعب الفلسطيني وتمكينه من كل وكل ابناء فلسطين، والسعي بكل ما أوتوا من قوة لرفع الحص

كما دعا كل جماهير االمة وقواها الحية الى إنجاح قرار ". ما يحتاجه لدعم صموده ومقاومته لالحتالل
توجيه قافلة الى غزة تنطلق من موريتانيا غربا وصنعاء شرقا وتلتقي في رفح في يوم الغضب والحزن 

لنظام العربي الرسمي الى االختيار بين دعم الحق العربي وبين ا"ودعا .  من الشهر المقبل15العربي في 
دعم االجرام الصهيوني والخضوع إلمالءاته وإمالءات اإلدارة االميركية، والتواطؤ الضـمني ام المعلن 

  ". معهم في تنفيذ مخططاتهم االرهابية
  26/4/2008السفير 

  
 طنات لتوسيع مستو" اسرائيل"واشنطن تنفي اعطاء ضوء اخضر لـ .47

ـ          :  ا ف ب   -واشنطن   " اسرائيل"نفت الواليات المتحدة، الخميس، ان تكون تكون اعطت ضوءا اخضر ل
وقال المتحدث باسـم الخارجيـة      . لتوسيع مستوطنات ستحتفظ بها في اتفاق سالم نهائي مع الفلسطينيين         

ا الـى   انظـرو "االميركية شون ماكورماك للصحفيين، ردا على سؤال عن صـحة هـذه المعلومـات،               
تصريحات دان كيرتزر وتصريحات البيت االبيض وتصريحات غوردن جوندرو في هذا الشأن وسيكون             

وجونـدرو  " اسـرائيل "ويشير ماكورماك الى تصريحات كيرتزرالسفير االميركي السابق فـي          ". الرد ال 
 . المتحدث باسم مجلس االمن القومي االميركي

  26/4/2008الدستور 
  

  إلى التحرك العاجل لتجنب مزيد من معاناة غزةاألمم المتحدة تدعو  .48
قال الناطق بلسان منسق االمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق االوسط روبرت سيري،              : القدس

اعادة امدادات كافية من وقود الديزل والبنزين للسكان المدنيين في قطاع           " اسرائيل"يجب على   "في بيان،   
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يجب أن تضمن حماس الظروف التي تمكن توزيع االمـدادات فـي            " اضاف  و" غزة وفقا للقانون الدولي   
، بحيث يمكن للمزيد من االمدادات ان تدخل ويجب على حماس ان تضع على الفـور حـدا                  "نحال عوز "

  ".للهجمات سواء منها أو أي مجموعة أخرى ضد المعابر في غزة
  26/4/2008األيام الفلسطينية 

  
 عادة بناء مخيم نهر الباردإل مليون دوالر 300: األونروا .49

كشف ممثل المفوض العام لوكالة االونروا السفير بيتر فورد عن تبني الوكالة اكبـر              :  فهيم الحامد  -جدة  
 مليـون   300مشروع في تاريخها عبر اعادة بناء مخيم نهر البارد شمال لبنان مشيرا الى ان تكلفته تبلغ                 

ـ     .  سنوات 3 ويستمر   2008دوالر وأن العمل سيبدأ في نهاية عام         " عكاظ"وقال السفير فورد في حوار ل
واضـاف ان   . ان هدف االونروا هو اعادة بناء المخيم بشكل حديث ومتقدم بحيث ال تتكـرر مأسـاته                 

الوكالة استفادت من تجربة مخيم نهر البارد ولن تسمح بتكرار االحداث مناشدا الدول العربية والمجتمـع                
وحول مصادر تمويل االونروا قال ان معظم التمويل يأتي من التبرعـات            . وعالدولي التبرع لهذا المشر   

الطوعية من الدول المانحة موضحا ان اكبر المانحين هم امريكـا والمفوضـية االوروبيـة وبريطانيـا                 
من اجمـالي التبرعـات     % 95والسويد والدول االسكندنافية واليابان وكندا والدول الخليجية واضاف ان          

وقال ان تبرع لكسمبورج التي تعتبـر       . فقط% 5رب اما من الدول العربية فهي تتبرع ب         تصل من الغ  
اصغر دولة اوروبية للوكالة يعد اكبر مقارنة بما تتبرع به كثير من الدول العربية موضحا ان المملكـة                  

 .هي الدولة العربية الوحيدة العضوة في الهيئة االستشارية للوكالة
الفلسطينية قال ان استمرار ازمة الوقود سيكون له نتائج كارثية على الوضع وحول الوضع في االراضي 

المعيشي والحياتي في القطاع موضحا انه نتيجة النقطاع الكهرباء توقف عمل الوكالة و ال يوجد اي لتر 
وناشد المجتمع الدولي بسرعة . من هذا الوقود في مخازن االونروا في غزة محذرا من انهيار االوضاع

وقال ان الفلسطينيين في . قديم المساعدات العاجلة للفلسطينيين للعمل على رفع الحصار المفروض عليهمت
االراضي الفلسطينية يعيشون تحت خط الفقر واالقتصاد مدمر بشكل شبه كامل واتهم سلطات االحتالل 

  .بعملهماالسرائيلي بمنع وصول قوافل االغاثة كما انها تمنع موظفي الوكالة من القيام 
من الحياة التجارية واالقتصادية منهارة تماما وهناك نقص شديد وحاد في االغذية % 90واضاف ان 

  .وقال ان هدف الحصار هو انهاء حماس وتقليل السيطرة على النظام وبالتالي فقدانها لشعبيتها. واالدوية
  26/4/2008عكاظ 

  
 ستوى المطلوبصرف المانحين ال يرقى إلى الم:  النقد الدوليصندوق .50

اكد صندوق النقد الدولي، في تقرير سيقدم الى اجتماع لجنة تنسيق مـساعدات الـدول المانحـة                 : القدس
اسرائيل شددت من القيود المفروضة     "للفلسطينيين، المقرر في لندن في الثاني من الشهر المقبل، على ان            
 يشكل مخـاطر علـى االصـالحات        على التنقل والعبور، ووسعت المستوطنات في الضفة الغربية، مما        

داعيا الحكومة االسرائيلية الى تخفيف القيود المفروضة على حرية الحركة والعبور،           " والنمو االقتصادي 
التعاون الجيد بين االطراف الثالثة، السلطة الفلسطينية والحكومة االسرائيلية والمانحين،          "ومشددا على ان    

هو التقرير االول الذي يعده صندوق النقد الدولي عن سير التقدم           وهذا  ". أمر ملح للحد من هذه المخاطر     
في تطبيق خطة التنمية واالصالح الفلسطينية، حيث يشيد التقرير بشكل خاص بسير تطبيق االلتزامـات               

بلـغ  : "الفلسطينية في خطة التنمية واالصالح، في حين يشير الى قصور في اداء الدول المانحة، حيـث               
 مليون  700 و 7 نحو   2010 -2000 المالية في مؤتمر باريس للمانحين للفترة ما بين          اجمالي التعهدات 

وقال التقرير أنه بدون مساعدة اضافية فانـه        . دوالر، وهي اقل من تلك المطلوبة لتمويل العجز المتوقع        
ي  مليون دوالر في النصف الثـان      400 مليون شيكل اسرائيلي، اي قرابة       400يتوقع عجز بقيمة مليار و    
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، وعليه فان الصرف المالئم وفي الوقت المناسب من الجهات المانحة والتنسيق الوثيـق              2008من العام   
  ".مع السلطة الفلسطينية، هو ضروري لمنع المشاكل المالية وتراكم المتأخرات

  26/4/2008األيام الفلسطينية 
  

 رائيلي االجتماعية في االتحاد األفريقي تدين سياسات االحتالل اإلسالشؤون .51
أعربت لجنة العمل والشؤون االجتماعية التابعة لالتحاد االفريقي عن قلقها العميق من            :  وفا –أديس أبابا   

وقالت اللجنة، في ختام دورتها العاديـة        .االعتداءات اإلسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وخاصة العمال      
من سياسة التخريب المتعمـد للبنيـة التحتيـة    السادسة في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا، امس، إنها قلقة       

والمؤسسات االقتصادية والخدمية ومصادرة األراضي الفلسطينية التـي تنتهجهـا سـلطات االحـتالل              
اإلسرائيلي، التي تواصل فرض حصارها على األراضي الفلسطينية المحتلة من خالل تكثيف الحـواجز              

. ب التي تتنافى مع مسار السالم وخطة خارطة الطريـق         العسكرية ومواصلة اتخاذ التدابير احادية الجان     
وأدانـت اللجنـة    . وحثت إسرائيل على وقف كافة األعمال الرامية إلى إذالل العمال والمس بكـرامتهم            

سياسات االحتالل اإلسرائيلي في فرض الحصار الكامل على الشعب الفلسطيني والعقاب الجماعي علـى              
اع المعيشية للعمال الفلسطينيين ورفع نسب البطالة والفقـر داخـل           قطاع غزة، ما زاد من تدهور األوض      

  .المجتمع الفلسطيني
  26/4/2008الحياة الجديدة 

  
  " كفاحي" المركزي ليهود ألمانيا ينشر كتاب هتلر المجلس .52

عبر المجلس المركزي ليهود المانيا، الجمعة، عن تأييده العادة نشر كتاب ادولـف             : ب. ف.  أ -برلين  
الذي يضم االفكار االساسية للنازية والممنوع في المانيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية،             " فاحيك"هتلر  

" دويتشالند فونك"واكد االمين العام للمجلس ستيفان كرامر لالذاعة االلمانية        . لكن مع اضافة تعليقات عليه    
ويتضمن كتاب  ". لى شبكة االنترنت  يؤيد من حيث المبدأ نشر الكتاب مزودا بتعليقات وحتى وضعه ع          "انه  

  . اهم نظرياته العنصرية1924 و1923الذي وضعه هتلر بين " كفاحي"
  26/4/2008موقع ايالف 

  
 عباس إذ يعترف بمفاوضاته السرية .53

 ياسر الزعاترة
مع الحكومة اإلسرائيلية لم تكن سرية ، ونحـن         " السرية"إذا شئنا دقة التوصيف ، فإن مفاوضات السلطة         

ن نستند إلى معلومات حين أكدنا مرة إثر أخرى على وجود تلك المفاوضات ، بقدر ما استندنا إلى                  لم نك 
تحليل سياسي يرى الموقف من كافة الزوايا ، معطوفاً على إدراك لغرام الرئيس الفلـسطيني التقليـدي                 

 . بالتفاوض السري بعيداً عن وسائل اإلعالم
بعد شهور من انطالقها ، وأثناء رحلتـه إلـى          : فاوضات اآلن ولكن لماذا يعترف الرجل بوجود تلك الم      

واشنطن للقاء الرئيس األمريكي الذي يشكل عنصر التسريع الثالث في المفاوضات إضافة إلى طرفيهـا               
الرئيسين؟ يأتي اإلعالن بعد القناعة بأنه لن يشكل تهديداً لسير المفاوضات ، بقدر ما يهيـيء األجـواء                  

دوء ، وذلك بعد أن جرى ترتيب األجواء المناسبة لإلعالن عنها داخل فتح وأروقـة               الستقبال نتائجها به  
، مع الشروع فـي العمـل علـى         ) من دول االعتدال  (السلطة ، إضافة إلى توفير الغطاء العربي الالزم         

استقطاب سوريا إلى دورة مفاوضات عبثية جديدة كما عبرت عن ذلك رسالة أولمرت إلى دمشق التـي                 
ردوغان ، فضالً عن الضغط المتواصل على حركة حماس من خالل تعميق ورطتها في قطـاع                حملها أ 
 .غزة
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وفي حين تبقى الصفقة الشاملة هي الطموح الذي لم يتخل عنه المعنيون ، فإن اإلصرار عليها قد تراجع                  
، األمر الذي   الذي يؤجل القضايا األساسية إلى سنوات الحقة        " اتفاق اإلطار "بعض الشيء ، ليحل مكانها      

يعيدنا إلى قصة الدولة المؤقتة على قطاع غزة وما يتركه الجدار من الضفة الغربية ، لكن ذلك لن يلغي                   
اإلشارة إلى قضايا بالغة األهمية مثل قضية الالجئين التي تم التنازل عنها عملياً ، وما حـديث الـرئيس                   

إشارة إلى العودة إلى مناطق الـسلطة ولـيس         الفلسطيني عن الجئي لبنان وعدم بقائهم في أماكنهم سوى          
 48,أراضيهم التي شردوا منها عام 

أوالً بسبب صعوبة أن يقدم للفلسطينيين صـفقة سياسـية ال           : أعني اللجوء إلى اتفاق اإلطار    : يحدث ذلك 
 ، وثانياً ألن أولمرت لن يتمكن       2000ترتقي إلى مستوى العرض الذي رفضوه في قمة كامب ديفيد عام            

تقديم الحد المقبول للفلسطينيين فيما يتعلق بالقدس بسبب وضعه السياسي الصعب ، بمـا فـي ذلـك                  من  
 ، فضالً عن بعض األحياء العربية داخلها ، إلى جانـب المعطـى              67األحياء التي ضمت إليها بعد عام       

االنتقـالي  السياسي المتعلق بحزب كاديما نفسه ، والذي تأسس على قاعدة مشروع شارون المسمى الحل               
 . بعيد المدى ، وهو ذاته مشروع الدولة المؤقتة

هكذا يغدو تمرير اتفاق اإلطار أكثر سهولة للطرفين ، فيما سيكون معقوالً بالنسبة لجورج بوش ، أكـان                  
على صعيد شخصي ، أم على صعيد تقوية فرص الحزب الجمهوري في االنتخابات المقبلة ، في حـين                  

على أن ذلك كله لـن      .  بمظهر من مرر التنازل عن القدس في عملية التسوية         لن تظهر األنظمة العربية   
يخفي بحال بؤس االتفاق الذي نحن بصدده ، ليس فقط ألن الجيمع يدركون أن نهايته لن تـصل بحـال                    

 ، بل أيضاً ألن معالم التنازل ستكون ماثلة للعيان تبعاً لحاجة أولمرت إليهـا               2000حدود ما عرض عام     
ش ، وهي متمثلة بالطبع في اإلقرار بمبدأ تبادل األراضي الذي يستند إلى وعد بوش لـشارون                 ومعه بو 

باعتبار المستوطنات في الضفة الغربية أمراً واقعاً ال يمكن تغييره ، إضافة إلى مبدأ أن العودة ، عـودة                   
ة تنفيـذ الجـزء      ال يعرف بالطبع كم ستستغرق عملي      48,الالجئين لن تكون إلى األراضي المحتلة عام        

األول المتعلق بمقدمات الدولة المؤقتة التي ستتم غالباً على قاعدة خريطة الطريق ، وتحديداً بندها األول                
أسرى ، إزالة حواجز ،     (المتعلق بوقف اإلرهاب والتحريض ، وما هي الحوافز التي ستمنح للفلسطينيين            

كل ذلك ال يلغـي إمكانيـة الـصفقة         . تاء المهزلة من أجل دفعهم للموافقة على اللعبة في االستف       ) معونات
الشاملة إذا كانت تحت سقف وعد بوش لشارون ، لكننا نعود إلى تأكيد ما قلناه غير مرة ممثالً في أننـا                     
إزاء لعبة لن تستقر ، حتى لو مرت في مراحلها األولى ، إذ لن يلبـث تيـار الـرفض والمقاومـة أن                       

 . ة والتحرير حتى نهايتها المحتومةيتجاوزها ويمضي في مسيرة المقاوم
  26/4/2008الدستور 

  
 بين الرئيس عباس وتل أبيب) سرية(أوسلو جديدة  .54

 محمد جمال عرفة 
هل صحيح أن هناك نسخة ثانية من المفاوضات السرية تجري بين فريق فلسطيني مـن سـلطة رام اهللا                   

صورة ما مصر، بهدف إنجاح زيارة بـوش        وبين اإلسرائيليين وال أحد يعلم تفاصيلها سوى األمريكان وب        
المقبلة للمنطقة وخروجه بشكل مشرف من الحكم، وكأنه حقق شيئا مفيدا بـدال مـن ذكـرى العـراق                   

 .وأفغانستان السوداوان في تاريخه
هذه المفاوضات لم يكشف عنها النطاق بشكل كامل، ولكن تصريحات متفرقة من الرئيس عبـاس ومـن                 

 الرئيس كارتر ومن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط فـضحت هـذه              مسئولين إسرائيليين ومن  
 تستعبد حركة المقاومة الفلسطينية حماس      –كما كُشف –أما الخطير فهو أن هذه المفاوضات       .. المفاوضات

، مـع   )التنازالت بشكل أوضح  (رغم أنها الفائز في االنتخابات التشريعية بحجة عدم عرقلتها المفاوضات           
 .فاق المزمع التوصل إليه في استفتاء فلسطيني عام بغرض التغلب علة رفض حماسعرض االت
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واألكثر خطورة، أنه في حين يتحدث الرئيس الفلسطيني عباس عن أن المفاوضات تتناول كل شيء بمـا              
فيها القدس، ينفي رئيس الوزراء اإلسرائيلي أولمرت ذلك ويصر علي بقاء القـدس الموحـدة عاصـمة                 

هيونية، ما يثير المخاوف من حجم التنازالت والتفريط في القضايا الفلـسطينية المركزيـة أو               للدولة الص 
يعطي انطباعا على األقل بأن تل أبيب ال يعنيها التوصل بالفعل التفاق سالم، وأن ما تفعله هو ذر للرماد                   

إلسرائيلية زارت قطـر    وزيرة الخارجية ا  (في العيون لتهدئة العواصم العربية والتغلغل في دول الخليج،          
 )!.والتقت وزير خارجية سلطنة عمان وأمير قطر تحت مزاعم أن السالم قادم

) إسـرائيل (فالرئيس الفلسطيني محمود عباس تحدث عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق سـالم مـع                  
فني ورئـيس   ، وأكد أن المفاوضات بين وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي لي         2008خالل العام الجاري    

كل القضايا المعروفة دون اسـتثناء القـدس        "فريق التفاوض الفلسطيني أحمد قريع تحرز تقدماً، وتتناول         
 ".والالجئين والحدود والمستوطنات والمياه واألمن

تجـري  " مفاوضات سرية "وأعقب هذا تصريحات إسرائيلية ومصرية مباشرة وغير مباشرة كشفت عن           
تل أبيب والرئيس الفلسطيني محمود عباس بغرض التوصل لتهدئة أو تـسوية            منذ فترة غير محددة بين      

في األراضي الفلسطينية، والتوجه لعرض هذه التسوية المرتقبة في استفتاء فلسطيني عام للتغلـب علـى                
رفض حركة حماس لها، فيما رجح مصدر دبلوماسي مصري أن تكون هذه المفاوضات التـي تجـري                 

، التي انتهت لتوقيع اتفاقية أوسلو الشهيرة فـي         1991خرى من مفاوضات أوسلو     برعاية أمريكية نسخة أ   
 .1993سبتمبر 

إن االتـصاالت   : " أبريل الجاري  18فمثال لوحظ أن مصدراً أمنياً إسرائيلياً قال لإلذاعة اإلسرائيلية يوم           
بعد وزيـر الخارجيـة     ، ولم يست  "‘سري’بين دولة االحتالل والسلطة الفلسطينية مستمرة، وإن جانبا منها          

في تصريحات للصحفيين المصريين بواشنطن عقب لقائه بوزيرة الخارجيـة          -المصري أحمد أبو الغيط     
في المفاوضات الفلسطينية اإلسـرائيلية الجاريـة،       " ثمة شيء يتم  " أن يكون    – أبريل 18كوندوليزا رايس   

 ".ي ربما يجري إحرازهاألطراف ربما تكون قد نجحت في الحفاظ على سرية التقدم الذ"وأن 
إن األسابيع القليلة القادمة كفيلة بالكشف عن حقيقة ذلك، ولدينا إفادات مـن األطـراف               : "وقال أبو الغيط  

 بأن هناك أفكارا محددة يجري البحـث فيهـا بقـدر مـن              -الفلسطينية واإلسرائيلية واألمريكية  -الثالثة
ال نرى أي بلورة فعليـة      "، حيث   "ات واتفاقات صياغ"، ولكنه شدد على أن مصر تريد أن ترى          "التفصيل

 ".ألي صياغات أو اتفاقات
وبرغم حـرص   –وقد الحظت مصادر فلسطينية مقربة من حماس بالمقابل، أن الرئيس األمريكي كارتر             

 ركز في مفاوضاته مع قادة حركة حمـاس بالقـاهرة           –الخارجية األمريكية على نفي أي صفة رسمية له       
ى إجابة لسؤال واحد حول موقفهم من اتفـاق يبرمـه الـرئيس عبـاس مـع                 ودمشق على الحصول عل   

 أبريل أيضا، أن زعماء حماس الذين       18اإلسرائيليين، وأكد كارتر في محاضرته بالجامعة األمريكية يوم         
يتوصل إليه الـرئيس الفلـسطيني محمـود        ) إسرائيل(أبلغوه أنهم سيقبلون اتفاقا للسالم مع       "اجتمع معهم   
 ".إذا وافق عليه الفلسطينيون في استفتاء عام" فتح من خالل التفاوض، عباس زعيم

 19وتزامنت هذه التصريحات لكارتر مع تصريحات أخرى للوزير المصري أبو الغيط في واشنطن يوم               
إنه في حالة   : "-)إسرائيل(حول مستقبل حماس في حال التوصل إلى اتفاق بين السلطة و          –أبريل قال فيها    

، سـيتم طرحـه علـى الفلـسطينيين         -2009-2008آمال في أن يكون خالل عام       -اتفاق  التوصل إلى   
لالستفتاء، ولو تمت الموافقة عليه فستواجه حماس ضغوطا لكي تلقي الـسالح وتنخـرط فـي المـسار                  

 ".السياسي
 )!إسرائيل(فرصة ذهبية ترفضها 

ستفادة من حالة االنقسام الفلسطيني     والغريب في األمر أنه على حين تبدو كل الظروف مهيأة للصهاينة لال           
الحالية ونيل فرصة ذهبية، والضغط إلبرام اتفاق لصالحها، يقدم فيه الفلسطينيون المزيد من التنـازالت،               
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عام يتهربـون  " إعالن مبادئ"فقد رفض الصهاينة هذه الفرصة الذهبية وسعوا بخبث للوصول إلى مجرد           
ه يستخدمونه للضغط على حماس دوليا لوقف عملياتهـا ضـد           به من االلتزام بأي شيء، وفي الوقت نفس       

المستوطنات اإلسرائيلية؛ ألنهم ال يقبلون سوى بمعادلة القوة ويدركون ضعف الطرف الفلسطيني حاليـا،              
كما أن هذا العام هو عام االنتخابات األمريكية واللوبي الصهيوني يتكفل بالضغط على اإلدارة األمريكية               

 !.رضاء الصوت اليهوديومرشحي الرئاسة إل
وقد أكدت هذه النوايا الصهيونية الخبيثة مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة، قللت من حجم التفاؤل السائد               
بفعل التحركات األمريكية الحالية الهادفة لتنشيط عملية التسوية والتفاوض بين الفلسطينيين واإلسرائيليين            

تل أبيب في مايو القادم، وقالت إنها تستبعد التوصل إلي اتفاق           قبل زيارة الرئيس األمريكي بوش المقبلة ل      
خالل األشهر المتبقية من حكم اإلدارة الحاليـة برئاسـة بـوش، وإن             ) إسرائيل(سالم بين الفلسطينيين و   

) إسرائيل(على أقصى تقدير؛ ألن     " إعالن مبادئ "المساعي األمريكية ال تهدف إلبرام اتفاق، وإنما مجرد         
 ! اتفاقترفض إبرام
 تهرب أمريكي

واألمر ال يقتصر على إجهاض االنتخابات األمريكية ألي دور أمريكي فاعل في عملية الـسالم بحكـم                 
تسابق كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وإنما هناك مؤشرات على تهرب أمريكي من العمليـة               

تهربا من زيارة مدينة شرم الـشيخ  السلمية ككل، فالرئيس األمريكي بوش ورئيس الوزراء أولمرت أبديا      
لحضور قمة دعت لها مصر، ما جعل الوزير أبو الغيط يقول إن عدم حضور أولمرت تحديدا يعني عدم                  

 .أهمية عقد المؤتمر
وتشير تصريحات المسئولين المصريين ضمناً، إلى أن هناك مخاوف من سعي أمريكا للتهرب من إلزام               

قبـل  -ددة، وأن هذا هو السبب وراء قول السفير األمريكي بالقاهرة           مح" صياغات واتفاقا "بـ) إسرائيل(
إنه ليس هناك إعالن من جانب البيت األبيض بالنسبة إلمكانية زيـارة الـرئيس              : "–سفره النتهاء مهمته  

إن الكثيـر   : "، وهو ما ألمح إليه الوزير أبو الغيط في تصريحاته في أمريكا حينما قال             "بوش لشرم الشيخ  
، ورده على التلكؤ الخاص باحتمال زيارة بوش لشرم الـشيخ أم ال             "ى نظرة الواليات المتحدة   يتوقف عل 

إن مبارك سينظر فيهـا     : "برد دبلوماسي مماثل على دعوة أمريكية للرئيس مبارك لزيارة أمريكا، وقوله          
 "!.   عندما تصله

لمفاوضـات الفلـسطينية    بالتوازي مـع هـذه ا     –ولوحظ أن القاهرة عرضت على المسئولين األمريكان        
 خطة للتهدئة في غزة واستئناف مفاوضات التسوية تتضمن ثالث نقاط، تقوم على تـشكيل               -اإلسرائيلية

 أسـير   400حكومة وحدة وطنية تستبعد منها حماس كي ال تتعرقل مفاوضات الـسالم، مـع اسـتبدال                 
المعبر وعرض االتفاق المزمع    فلسطيني كدفعة أولى بالجندي اإلسرائيلي شاليط، ووقف الصواريخ وفتح          

 .التوصل إليه لالستفتاء في فلسطين
وقد كشف العناصر الرئيسية للخطة الثالثية للتهدئة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين وزير الخارجية أحمـد              

 في لقاء بمجلس العالقات الخارجية، أداره وكيل وزارة الخارجية األمريكي السابق تومـاس              -أبو الغيط   
 كتوطئة لنجاح المفاوضات الجارية، ولوحظ أنه ألمح لتفضيله عدم إشراك حماس في حكومـة               - بيكرنج

وحدة وطنية فلسطينية، قال إنها يمكن أن تشكل قيدا يكبل جهود السلطة الفلسطينية نحو التوصـل إلـى                  
 .تسوية، ثم عاد مصدر دبلوماسي مصري لينفي استبعاد أبو الغيط لحماس 

من الخطة المصرية التي عرضها أبو الغيط، وذكرت تفاصيلها على لسانه وكالة األنباء             ووفقا للبند األول    
المصرية الرسمية، سوف تبدأ فترة تهدئة تتوقف فيها عمليات إطالق الصواريخ من غزة ومعها تتوقـف                

 .عن استهداف النشطاء الفلسطينيين وضرب غزة) إسرائيل(
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 ألف أسير فلسطيني فـي سـجون      12 من بين حوالي     400 نحو   والبند الثاني من الخطة يتمثل في مبادلة      
، مقابل إطالق سراح األسير اإلسرائيلي جلعاد شاليط، الذي أكد وزير الخارجية أنه على قيـد                )إسرائيل(

 .الحياة 
حسب ترتيبات تم االتفاق عليها بـين الـسلطة      ) إسرائيل(أما البند الثالث فيتضمن فتح المعابر بين غزة و        

 .بوجود مراقبين من االتحاد األوروبي) لإسرائي(و
إذا حدث ذلك فيمكن التوصل إلى اتفاق في أقل من يوم           "وأكد أن القرار ينبغي أن ينبع من إسرائيل وأنه          

يتم صياغة بنوده األساسية في عشر فقرات، ثم يتم تفصيل مسار التنفيذ في عشرات الصفحات أو ربمـا                  
 ".مئات

طيني محمود عباس الذي كان له دور بارز في مفاوضات أوسـلو الـسرية       فهل يسعي تيار الرئيس الفلس    
، إلحيـاء نـسخة     1993 وكان هو الموقع علي االتفاق مع وزير الخارجية حينئذ بيريز عام             1991عام  

جديدة من اتفاق أوسلو المقبور في سرية كما حدث في النسخة األولي مع فارق أن النسخة األولى شهدت                  
وقفاً عربياً قوياً نسبياً، في حين النسخة الثانية تجري في أجـواء مـشبوهة وضـعف                وحدة فلسطينية وم  

 ؟!فلسطيني ومخاوف حقيقية من أن يكون الهدف هو إجهاض المقاومة بأي شكل
  26/4/2008صحيفة فلسطين 

  
  في المشروع الصهيوني ومستقبلهتأمالت .55

 عبداهللا األشعل
في الحالة العربية التي تشهد انكسارا متزايداً في الحـساب          من الواضح أنه ال تجدي كل عبارات الرثاء         

كما لم يعد يجدي في النظرة اإلستراتيجية أن نقدم توصيات بعـد أن             .  حتى اآلن  1948الختامي منذ عام    
ومع ذلك فمن المهم أن نطل علـى صـعود          . حكم المنطقة قانون حديدي له متطلباته اإلقليمية والعالمية       

البد أن نقرر   . نرى جوانب قوته ودواعي اندفاعه وجوانب ضعفه وإمكانية انكساره        المشروع الصهيوني ل  
وفي أعمالنا الدرامية ونجحنا في تـصوير       , أننا في الجانب العربي تمسكنا بالبكائيات العربية شعرا ونثرا        

لطريـق الـذي    أبعاد المأساة العربية التي سببها أساسا إسرائيٍل، ولكننا أغفلنا أمرين مهمين، األول هو ا             
يجب أن نسلكه ولو كان متواضعا بشرط أن يكون ممكنا، والثاني أننا لم نصارح أنفسنا بأن عيوبنا أعظم                  

بل أن فريقا منا اطمأن تماماً إلى أن إسرائيل زائلة وليس على المنطقة إال أن تتحلـى                 . من قوة إسرائيل  
  .بطول النفس واالنتظار

هيونية إلقامة إسرائيل كما تخطط إلتمام المشروع الـصهيوني         على الجانب اآلخر، خططت الحركة الص     
كذلك تتصور إسرائيل مكانـا     . ودخول مرحلة ما بعد الصهيونية بإنشاء الدولة اليهودية على كل فلسطين          

أما الجانب العربي فقد انفرط عقده تحـت أوهـام          . 2020لنفسها في المنطقة بعد عشر سنوات أي عام         
 ما سمح بالتطورات الدرامية الالحقة وأبرزها احتالل العراق         1979كية منذ عام    السالم والضغوط األمير  

وتدمير واتساع المشروع ليشمل مواقع ساخنة أخرى في لبنان والسودان، وستكشف األيام المقبلـة عـن                
ولذلك من العبث الحديث عـن خطـة        . المزيد من الساحات التي تشهد على تردي أوضاع العالم العربي         

  .لسالم وغيرها من الطروحات التي تعبر عن التراجع العربي والتعلق بأوهام حقيقيةعربية ل
هذه المناسبة تسمح لنا بالتأمل في العشرات من القضايا أولها رحلة إسرائيل من قرار التقـسيم وتجمـع                  

 وثانيها  .أعداد من المهاجرين وفق مخطط محكم نفذته بريطانيا وأميركا إلى تغول هذه الحفنة في المنطقة              
تحول معنى الصهيونية في العالم العربي من الصورة السلبية البغيضة إلـى صـورة تقـدمها إسـرائيل         
وتعتبرها حركة تحرر قومي، فقد أرغم العرب على نفي الصفة اإلجرامية والعنـصرية عـن الحركـة                 

ا عدلت القوانين   العنصرية، حتى صارت القوانين تعاقب أي تطاول على الصهيونية بتهمة الالسامية، كم           
الجنائية في مصر إلزالة كلمة الصهيونية وغيرها مما كان يعد التعامل معها جريمة سياسية خطيرة،ٍ بل                
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صار التعاون األمني العربي الصهيوني ممكناً وأصبحت إسرائيل جزءاً من األمن فـي بعـض الـنظم                 
  .راق واختل الميزانالعربية، بينما صارت المقاومة تهديداً لهذا األمن، فاختلطت األو

أما القضية الثالثة فهي أن األمن القومي العربي صار لفظا بال معنى، وصارت الرموز القومية بكاء على                 
وهذه القضية تسلم إلى قضية رابعة وهي أن واشنطن         . لبن مسكوب واسترجاع لفترة مضت وقد ال تعود       

ة الوحيدة في المنطقة، واعتبـر الـبعض أن         طوال هذه العقود كانت تعتبر إسرائيل الديموقراطية الغربي       
ضعف الدول العربية وفشلها إزاء إسرائيل سببه الدكتاتورية، ولو تحولت هذه النظم إلـى الديموقراطيـة       

ورغم أن هذه المقولة صحيحة تماماً،      . فسوف تهزم إسرائيل وتنهي الصراع العربي اإلسرائيلي لصالحها       
الديموقراطية وحقوق اإلنسان، ولكن ثبت أنها أدوات في سياستها         فقد لوحت واشنطن ٍبشعارات الحرية و     

الخارجية وأنها غير جادة مطلقاً في مساندة الحركة الديمقراطيةٍ في المنطقة ألنها سـوف تغـرز نظمـا                  
بالضرورة معادية لها، وأسعدها أن تلهب ظهر النظم العربية بالتظاهرٍ بالدعوة إلى الديموقراطية، ولكنها              

  .ذه النظم إلى أن المصالح السياسية التي تخدمها التحالفات أقوي من أية دوافع أخالقيةطمأنت ه
قضية خامسة مرتبطة بهذه المناسبة هي أن واشنطن أكدت أن السالم في فلسطين يتطلـب بالـضرورة                 

مت هد" حماس"تنظيف البيت الفلسطيني عن طريق إزالة الفساد وإدخال الديموقراطية، ولكن عندما فازت             
، "حمـاس "اختياره، وعمدت إلى اقـتالع      " سوء"المعبد فوق سكانه، فحاصرت الشعب كله عقاباً له على          

وتحاول ذلك بالتعاون مع السلطة الوطنية بعد أن غضت الطرف عن الديكتاتوريـة والفـساد، وبـذلك                 
م ال يعنـي سـوي      تعلمنا درساً سادساًٍ وهو أن الـسال      . ظهرت خرافة العالقة بين الديموقراطية والسالم     

ظهر خالل هذه المرحلـة الطويلـة أن االنكـسار          . التسليم بالمشروع الصهيوني واإلمالءات األميركية    
العربي أمام أميركا وإسرائيل سمح لقوي أخري تتقدم لملء الفراغ ووراثة العالم العربي، فاختفي العامل               

  .العربي من القضايا العربية
بعد ستة عقود على إنشاء إسرائيل التي تسببت في رهن العالم العربـي             إلى أين تسير المنطقة     : والسؤال

  ومقدراته وعالقاته في هذا الصراع؟
  :تلوح أمامنا ثالثة احتماالت

هو أن الفجوة تتعمق في جدار النظم ما دامت إسرائيل وأميركا مستمرتين في الـضغط               : االحتمال األول 
ية أو انقالبات خصوصاً مع تراجع القوة األميركية وعـدم          وتمكين إسرائيل فتشهد المنطقة انتفاضات شعب     

  .قدرتها وحدها على إدارة العالم من دون تدبر وتفكير
أن تضطر الحكومات العربية إلى التخلي عن حال التراجع المـستمر أمـام إسـرائيل               : االحتمال الثاني 

في هذا االحتمال تصبح النظم     . ةفيصبح للسالم االستراتيجي معني حقيقي مع استخدام أوراق القوة العربي         
  .نفسها مقاومة وتختفي قوى المقاومة لتحل محلها الجيوش العربية، وهذا احتمال أكثر قربا من الواقع

أن يستمر التراجع العربي والضغط األميركي واإلسرائيلي مع االجتهاد في تعطيل آليات            : االحتمال الثالث 
قات كاملة من النخب الموالية إلسرائيل تحت ستار المـصلحة          التنفيس الشعبي على أمل توسيع دائرة طب      

لكـن الـدرس األهـم      . ولكن هذا االحتمال قد ينجح في المدى القصير وال يتعدى سنوات قليلة           . الوطنية
واالستراتيجي هو أن إسرائيل هي التجسيد األرضي للمشروع الصهيوني، وأن مصادر قوة هذا المشروع              

 واالختراق الصهيوني، والتغول األميركي، والوحشية اإلسرائيلية، ومعالجة        العجز العربي، : خمسة وهي 
والدرس األخير هو أن التعايش بين العرب وإسرائيل ممكن بشروط          . عوامل الضعف في كفاءة إسرائيل    

أهمها أن يتم تقييد األخيرة في نطاق جغرافي معين، وأن يـدرك العـالم العربـي مخـاطر المـشروع                    
دم كل األوراق لوقفه، وأن يتعامل العالم العربي كوحدة واحدة متجـاوزاً االختراقـات              الصهيوني ويستخ 

  .الصهيونية، وأن يظهر كرقم مهم في معادلة القوة
  .بهذه الشروط فقط يمكن التعايش، وإال فإن البدائل الثالثة السابقة هي األرجح

  26/4/2008الحياة 
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 "حماس"رؤية  .56

 احمد عمرابي
وأنها بالتالي تفتقر إلـى     .. بأنها غير واقعية من حيث رؤيتها السياسية      " حماس "هل يجوز وصف حركة   

  المرونة التي يمكن أن تفضي إلى تسوية سلمية عادلة للنزاع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي؟  
ليس سراً أن الهدف االستراتيجي األعظم لحركة حماس على المدى المستقبلي البعيد ـ غيـر المرئـي    

بما في ذلـك األرض الفلـسطينية   .. من البحر إلى النهر" فلسطين التاريخية"حرير أراضي حالياً ـ هو ت 
المقامة عليها الدولة اليهودية اإلسرائيلية التي ستحتفل األمة اليهودية بذكراها الستين خـالل أقـل مـن                 

  فهل هو هدف رومانسي خيالي يدخل احتمال تحقيقه في باب المستحيل؟ . أسبوعين
لكن ما يبرر إعادة طرحه هذه األيام ما أعلن عن صيغة لتسوية النزاع المصيري              . طروح قديم السؤال الم 

أبلغتها قيادة الحركة الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر خالل محادثاته في دمشق مع رئيس المكتب               
، 1967قيام دولة فلسطينية ضمن حـدود       : السياسي خالد مشعل، وهذه الصيغة يمكن تلخيصها كما يلي        

وأن يكون لها سيادة وطنية حقيقية، وأن تكون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وإخـالء المـستوطنات                
  .  اليهودية بالكامل من أرض الدولة الفلسطينية، ضمان حق العودة بالكامل لالجئين الفلسطينيين

ف عرضـت الحركـة ـ    وكبديل عن االعترا. لكن وفقا لهذه الصيغة لن تعترف حماس إطالقاً بإسرائيل
منتقدو حماس ـ بمن فيهم غالبية الدولة العربيـة وقيـادة    . هدنة مع الدولة اليهودية لمدى عشر سنوات

فصيل فتح المتمثل في السلطة الفلسطينية برئاسة أبو مازن يعتبرون أن الحركة تقدم شروطا تعجيزية من                
" الواقعية"ى المنتقدون أن يتوخى قادة حماس       ومن ثم ير  . المستحيل أن تقبل إسرائيل مبدأ التفاوض حولها      

فيعترفوا أوالً بإسرائيل كدولة شرعية ذات سيادة باعتبار أن الدولة اليهودية باتت بعد انسالخ ستة عقـود     
  . زمنية أمرا واقعا ليس من الممكن القفز عليه، هل هو انتقاد مصيب؟

كوعد إلهي لألمة اليهودية،    " أرض الميعاد "لى فكرة   المنتقدون يتناسون ثوابت الرؤية اإلسرائيلية المبنية ع      
جدار فاصـل يأكـل   : فالحقائق على أرض الضفة الغربية تشرح نفسها بنفسها     . وليس هذا تنظيراً متبطال   

 في المئة من األرض على هيئة استيطان يهودي مع تهويد بالكامل للقدس على أسـاس أنهـا                  60نحول  
  . اإلسرائيلية الموسعةالعاصمة األبدية الموحدة، للدولة 

ليست أرضا واقعة   " يهودا والسامرا "فكل ذلك على طريق إنفاذ متطلبات عقيدة دينية يعتبر من خاللها أن             
تأسيساً على ذلك فإن أي مسعي فلسطيني أو        . تطبيقا للوعد اإللهي  " محررة"تحت احتالل وإنما هي أرض      

  . ي سلفاعربي للتفاوض مع إسرائيل محكوم عليه بالفشل الحتم
 26/4/2008البيان اإلماراتية  

  
  حّل أمني في غزة، وحّل سياسي في الضفة: ما بعد التهدئة .57

  هاني المصري
خالل أسبوع أو أسبوعين على األكثر، ستتضح الصورة، فيما إذا ستكون هناك تهدئة فـي غـزة أم ال؟                   

 محمود الزهار وجهة نظـر حركـة        وفيما إذا كانت التهدئة لفترة مؤقتة أم طويلة؟ فبعد أن قدم الدكتور           
، وموافقتها على تهدئة في غزة أوالً، لمدة ستة أشهر، تتبعها تهدئة في الضفة، ويتبعها بعد فترة                 "حماس"

معينة، رفع الحصار وفتح المعابر، بما فيها معبر رفح، والبحث في مسألة إتمام صفقة تبادل األسـرى،                 
ليمان مشاورات مع بقية الفصائل للحصول على موافقتها        من المقرر أن تجري مصر عبر الوزير عمر س        

على التهدئة، خصوصاً حركة الجهاد اإلسالمي، التي أعربت في بيانات وتصريحات مختلفة عن رفضها              
  .لتهدئة مجتزأة بعيداً عن التهدئة الشاملة المتوازنة والمتبادلة، التي كانت تصر عليها كافة الفصائل
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فلسطيني توافقي، سيجري الوزير المصري اتصاالت مـع إسـرائيل، التـي            وبعد الحصول على موقف     
أعلنت عن موقفها، وهو ضرورة أن تكون التهدئة في غزة، وأن تشمل إضـافة إلـى وقـف إطـالق                    
الصواريخ، وقف تهريب السالح ووقف تطويره، لكي ال تكون التهدئة فترة اللتقاط األنفاس، أو كما قـال   

ال يمكننا أن نقبل فترة هدوء ليكون هو الهدوء         : سم رئيس الحكومة االسرائيلية   مارك ريغيف، المتحدث با   
كما رفضت حكومة أولمرت االتفاق على تهدئة تستمر لمدة عشر سنوات، ألن مثل             . الذي يسبق العاصفة  

  .هذه التهدئة توحي بوجود نوع من الردع المتبادل، وهذا آخر أمر يمكن أن تقر به إسرائيل
" حمـاس "ة اإلسرائيلية تريد تهدئة، ولكن تهدئة من الطرف الفلسطيني، تهدئة ال تشتري فيها              إن الحكوم 

كما صرح دافيد بيكر الناطق باسـم       . وغيرها من الفصائل، الوقت، من أجل إعادة التسلّح وتجميع قواها         
. طـولكرم الحكومة اإلسرائيلية، بعد عملية المقاومة التي استهدفت حارسين إسـرائيليين علـى حـدود               

، ال تعتزم االلتزام علناً، بالتهدئة، والرد اإلسـرائيلي علـى العـرض             "هآرتس"فإسرائيل، وفقاً لصحيفة    
، أي ستمتنع إسرائيل عن     "هدوء مقابل هدوء  "الفلسطيني سيكون تكراراً للموقف السابق المتمسك بمعادلة        

واريخ على إسرائيل من غزة،     أي نشاط عسكري هجومي في القطاع، في حال توقف، فعالً، إطالق الص           
مع احتفاظها بحق تنفيذ نشاط عسكري دفاعي لمنع التخطيط لتنفيذ عملية ضد إسرائيل، وحقها بمطـاردة                

. في الضفة، التي يمكن أن تنفذ أو تخطط لتنفيذ عمليات ضـد إسـرائيل             " االرهابية"العناصر الفلسطينية   
اردة واعتقال واغتيال، كل من تـراه أو تعتقـد أو           وهذا عنوان يعطي إلسرائيل لتفعل ما تفعله، من مط        

  .تدعي أنه يهدد األمن اإلسرائيلي
، أن مصر أبدت استعدادها لفـتح معبـر رفـح إذا            "حماس"النقطة اإليجابية البارزة التي حصلت عليها       

رفضت إسرائيل العرض الفلسطيني، كما التزمت مصر بعدم العودة إلى وضـع مـصير المعبـر بيـد                  
والفصائل التي يمكن أن توافق علـى       " حماس"إالّ أن هذه النقطة اإليجابية، يجب أالّ تحجب أن          . إسرائيل

عرض التهدئة بصيغته الحالية، تراجعت خطوات الى الوراء، بموافقتها على تهدئة في غزة أوالً، ولمدة               
، في وقت تواصل فيه     ستة أشهر، وأن تتم التهدئة أوالً، ثم رفع الحصار وفتح المعابر، أي بشكل متزامن             

أال يعمق هذا االتفـاق، إن حـدث،        . إسرائيل حمالت االعتقال واالقتحام واالغتيال في كافة أنحاء الضفة        
حالة االنقسام بين الضفة وغزة؟ أال يقدم الحل األمني على الحلول األخرى؟ وهذا التراجع يشكّل اعترافاً                

ها القطاع وأهله، بأشكال أشد كثيراً مما تعاني هـي منهـا،            ، بالضائقة التي تمر بها، ويمر ب      "حماس"من  
. وهذا يعتبر محاولة ذكية لتحميل مسؤولية استمرار الحصار الخانق والمحرقة المستمرة على إسـرائيل             

لمـصر، فـي الملعـب      " حمـاس "فالكرة اآلن، كما قال الزهار في آخر جملة في الورقة التي قـدمتها              
  .اإلسرائيلي
أية تهدئة تعتبر أمراً جيداً، ولكن يجب أال تأتي التهدئة في غزة على غرار التهدئة التي عِقدت                 بالتأكيد إن   

فالجانب الفلسطيني مطالب وملتزم بوقـف المقاومـة وتـصفية          . في الضفة، وهي تهدئة من جانب واحد      
ـ             دوان ضـدهم،   بنيتها التحتية، واعتقال المقاومين وسحب سالحهم، بينما إسرائيل تواصل كل أنواع الع

بحجة أن السلطة ضعيفة وال تستطيع القيام بالتزاماتها كاملة، وفي الوقت الذي لم تطبق إسرائيل أياً مـن                  
  !!التزاماتها الواردة في المرحلة األولى من خارطة الطريق

أعرف جيداً أنه ال يمكن الحصول على اتفاق أفضل حول التهدئة حالياً، مـع عـدم إعطـاء األولويـة                    
فإسرائيل في وضع مـريح، فهـي   . حة الوطنية، وفي وقت يستمر فيه االنقسام الفلسطيني ويتعمق للمصال

أمنياً إلضعاف السلطة، وتمنع الحوار الفلسطيني      " حماس"وتبتز  . وغزة" حماس"تفاوض السلطة وتضرب    
  .الداخلي والمصالحة الوطنية، برفع سالح التهديد بوقف المفاوضات إذا تحققت المصالحة

سرائيل يمكن أن توافق على نوع من التهدئة حالياً، لضمان فرص نجاح أكبـر الحتفاالتهـا بإحيـاء                  وإ
الذكرى الستين لقيامها، ولزيارة بوش المقررة في الشهر المقبل، ولزيادة فرص نجاح المفاوضات، التـي          

سـتمرار  تسعى حكومة أولمرت جاهدة لكي تتوصل إلى تفاهمات فيها، تساعدها علـى الحفـاظ علـى ا      
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المفاوضات في الوقت الضائع في الربع األخير من فترة رئاسة بوش الثانية، والربع األول مـن فتـرة                  
رئاسة الرئيس األميركي القادم، الذي ستضعه، هذه التفاهمات إن تحققت، أمام واقع ال مفر أمامـه مـن                  

دم في المفاوضات، ولو علـى      االستمرارية، كما تساعد على الحفاظ على السلطة، ألن عدم إحراز أي تق           
شاكلة وهم بالتقدم عبر إعالن مبادئ أو اتفاق إطار، أو إعالن نوايا، أو شـيء علـى شـاكلة إعـالن                     
أنابوليس، شرط أنه ليس مطروحاً للتنفيذ، وإنما ليكون اتفاق رف، ولإليحاء، كذباً، بأن عملية السالم حية                

  .وسائرة في طريق تحقيق أهدافها
بو مازن، فهو الذي وضع التوصل إلى تهدئة شرطاً الستئناف المفاوضات عنـدما علّقهـا،               أما الرئيس أ  

فألنه يدرك أن استمرار المفاوضات في ظل استمرار المحرقة في غزة، خصوصاً إذا تصاعد العـدوان                
وإذا حدث واستمرت المفاوضات بينمـا العـدوان االسـرائيلي          ..االسرائيلي هناك، يعتبر أمراً مستحيالً    

  .يتصاعد، سيكلفه ثمناً باهظاً ال يستطيع االستمرار بمنصبه بعده
وتعزيـز  " حماس"لذلك، سعى لدى مصر وواشنطن للتوصل الى تهدئة، رغم أن التهدئة من شأنها تقوية               

  ".الشيء األمر منه.. فما الذي يدفعك على المر. "سلطتها، وهذا يعمق االنقسام الفلسطيني أكثر وأكثر
؛ فهي تراجعت قليالً الى الوراء، من أجل االحتفاظ بسلطتها في غزة، وهـي تـراهن علـى         "حماس"أما  

الوقت، وعلى أن المفاوضات ال يمكن أن تتقدم، وأنها يمكن أن توظف التهدئة، رغم شروطها القاسـية،                 
دة اللتقاط األنفاس وتعزيز القدرات، والحصول على أسلحة جديدة، وتطوير األسلحة، بحيث تكون مـستع             

هدنة مقابـل   ..وهي تراهن على إمكانية توصلها إلى اتفاق أمني مع إسرائيل         . أكثر في المواجهات المقبلة   
  .االعتراف الواقعي بسلطتها

، وحّل سياسي فـي الـضفة       "حماس"أخشى ما أخشاه، أن نجد أنفسنا أمام حلٍّ أمني في غزة يحفظ سلطة              
راع األساسـية دون حـّل، وتواصـل إسـرائيل تنفيـذ            يحفظ السلطة الفلسطينية، بينما تبقى قضايا الص      

مخططاتها التوسعية والعنصرية واالستيطانية، خصوصاً في القدس والكتل االسـتيطانية الكبيـرة وفـي              
األغوار، بحيث تستكمل حكومة أولمرت تطبيق الحل االسرائيلي على األرض، وبعد ذلك تطرحه علـى               

بوله، أو ضرب رأسهم في الحائط، وأن يعـيش كـّل فريـق             الفلسطينيين الذين لن يكون أمامهم سوى ق      
فال الضفة ستكون سنغافورة، وغزة أصـبحت فعـالً         .. فلسطيني في نعيم، بل في جحيم سلطته الخاصة       

صوماالً جديداً، وعجبي على ما حدث ويحدث للقضية الفلسطينية في ظل تنازع الفلسطينيين وانقـسامهم               
  !!ية والفصائلية على المصلحة الوطنية العامةوتغليبهم المصالح الفئوية والجهو

التهدئة يمكن أن تتحقق، ولكنها ستكون هشّة وقابلة لالنهيار بسرعة، سواء إذا تم اتفاق في المفاوضـات                 
ففي الحالة األولى يمكن أن تنهار التهدئـة اعتراضـاً مـن            .. قبل نهاية هذا العام، أو إذا لم يحدث اتفاق        

وفـي الحالـة    . االتفاق، الذي لن يحقق الحد األدنى من المطالب الفلـسطينية         وغيرها على هذا    " حماس"
فالبـديل عـن   . الثانية، يمكن أن تنهار التهدئة كرد فعل طبيعي على فشل المفاوضات وعمليـة الـسالم       

المفاوضات هو المقاومة، خصوصاً إذا كان الفلسطينيون لم يستعدوا لهذا االحتمال، ولم يحضروا أنفسهم              
  !! بشكل جيدله

  26/4/2008األيام الفلسطينية 
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