
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   دون اتفاق بوشيحذّر من مأزق انتهاء عهدوعباس يشعر بخيبة أمل 
  حكومة الوحدة الوطنية المقالة تدعو عباس إلعالن فشل المفاوضات

  صل على خطة إعالمية وضعتها فتح لمواجهة حماس تح" القطريةالعرب"
  سياسة أميركا تقوم على تفجير األوضاع: شعث

  االحتالل يمنع المسيحيين من الوصول الى كنيسة القيامة

حماس لم تبادر بعرض: مشعل
 هناك انفجار مقبلو ...التهدئة

  إذا لم يرفع الحصار
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 ٦  حكومة الوحدة الوطنية المقالة تدعو عباس إلعالن فشل المفاوضات .٣
 ٦ سياسة أميركا تقوم على تفجير األوضاع: شعث .٤
 ٧  تراجع أو المساومة مع أي كانتكريس سيادة القانون غير خاضع لل: فياض .٥
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١٨  هل سقطت فلسطين من الحسابات السورية؟: الحص يتساءل .٣٠
   

   :ميعربي، إسال
١٨  قيادي إخواني ينفي اتهامه بمساعدة حماس على التخطيط الغتيال عناصر فتح في القاهرة .٣١
١٨  في القطاع" كارثة إنسانية غير مسبوقة"الجامعة العربية تحذر من  .٣٢
١٩   تتفنن في إضاعة الوقت"لإسرائي": دبلوماسي مصري .٣٣
١٩  معوقات كثيرة أمام التهدئة وليس شرطاً التزامن بين عناصرها: مصر .٣٤
١٩   إسرائيلية علنية-أردوغان يسعى إلى توفير أساس مشترك إلطالق مفاوضات سورية  .٣٥
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   :دولي
٢٠  بهدف تقييم وضعهمباريس تستضيف مؤتمر عالمي لالجئين الفلسطينيين  .٣٧
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    :مختارات

٢١    دولة يعملون في اإلمارات٢٠٢ ماليين أجنبي من ٣,١ .٤٠
    

    :حوارات ومقاالت
٢١  بالل الحسن... يلة في واشنطنالمهمة الفلسطينية المستح .٤١
٢٣  فايز رشيد. د …والخيارات المحدودة.. السلطة الفلسطينية .٤٢
٢٤  حمادة فراعنة... المشكلة ليست في المفاوضات .٤٣
٢٥   صالح بنانطالل... ؟..!من يصرخ أوالً..  وحماس"إسرائيل" .٤٤
    

 ٢٦  :كاريكاتير
***  

  
  إذا لم يرفع الحصار هناك انفجار مقبلو ...حماس لم تبادر بعرض التهدئة: مشعل .١

 رئـيس   ،خالد مـشعل  أن  : الدوحة  في محمد المكي أحمد  نقالً عن مراسلها     ٢٧/٤/٢٠٠٨ الحياةنشرت  
ل مؤتمر صحافي عقده أمس في الدوحة التـي يزورهـا مـع              خال قال ،المكتب السياسي لحركة حماس   

في انتظار أن يطلعنا االخوة في      " حماس محمد نزال وعزت الرشق، إن       لحركةعضوي المكتب السياسي ل   
. مصر على الموقف اإلسرائيلي من التهدئة، عبر قنوات االتصال المباشر بيننا ال عبر وسائل اإلعـالم               

مصر هي التي سعت إلـى التهدئـة،        "وأضاف أن   . "يين سنحدد موقفنا  وبناء على ما سنسمعه من المصر     
حماس لـم تعـرض     "، مشدداً على أن     "ومسؤوليتها أن تواجه الموقف اإلسرائيلي المطروح على طاولتها       

هناك "وأكد أن   . "التهدئة، وتجاوبنا مع المساعي المصرية بهدف وقف العدوان على شعبنا ورفع الحصار           
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الوزير عمر سليمان تـشير     ) رئيس االستخبارات المصرية  ( وفد الحركة عندما التقى      إشارات ُأطلع عليها  
  ."إلى استعدادات أولية للتعامل مع تهدئة متبادلة

طلبت من مصر أن تكون في أيدينا ورقة مسجلة فيها االلتزامات الواضحة المحـددة              "وكشف أن حركته    
وفي ضوء ذلك سنحدد موقفنا بالموافقة أو عدمها حسب         من االحتالل اإلسرائيلي تجاه استحقاقات التهدئة،       
االلتزامات التي تنتظرها حماس مـن      "ولفت إلى أن    . "ما يطلعنا عليه المصريون عن التزامات إسرائيل      

خياراتنا مفتوحة، فنحن لم نعـرض التهدئـة        "، مشددا على أن     "إسرائيل ستتضمن فتح معبر رفح وغيره     
االخوة المصريين يتحركون بجهد من أجل الوصـول إلـى          "وقال إن   . "حتى تقبلها اسرائيل أو ترفضها    

   ."تهدئة متبادلة، بعلم من اإلدارة االميركية وبموافقتها، سواء اعتبرت موافقة ضمنية أو صريحة
للتوصل إلى تهدئة تبدأ بغزة وتمتد الحقاً إلى الضفة،         "وأشار إلى أن حماس تجاوبت مع الجهود المصرية         

هدئة متبادلة ومتزامنة وأن يتوقف العدوان الصهيوني من قتل واجتيـاح واغتيـال، وأن              شرط أن تكون ت   
تضمن التهدئة رفع الحصار عن غزة وفتح المعابر كلها بما فيها معبر رفح في ظل وفاق وطنـي بـين                    

 الحركة ال يضرها أن تتعامل مع هذه القضايا من أجل شعبنا، فهي تتعامل            "وأضاف أن   . "فصائل المقاومة 
مع ذلك من موقف القوة ال الضعف، وإسرائيل تعرف حماس وكتائب القسام وفصائل المقاومة التـي ال                 

  ."تنكسر
رغم أننا ال نتدخل فـي      : "وحين سئل عن زيارة وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني للدوحة، أجاب          

 ضد العالقات العربية مـع      نحن. شؤون الدول العربية، نحن ضد زيارة ليفني لقطر وإلى أي بلد عربي           
إسرائيل وضد التطبيع، فال يجوز أن يكافأ هذا الكيان المجـرم الظـالم بالزيـارات أو االتـصاالت أو                   

  ".التطبيع
ال جديد في صفقة تبادل األسرى بسبب التعنت اإلسرائيلي وعدم استجابة العـدو لقـوائم               "وشدد على أن    

.  أسيراً، وهذه عقبة في طريق التبادل      ٣٥٠ي وتضمنت    التي قدمناها عن طريق الوسيط المصر      األسماء
 تـتم وأن    أنأما السبب الثاني الذي نستنتجه، فيكمن في أن أطرافاً عدة في المنطقة ال تريد لهذه الصفقة                 

يفرج عن الوزراء والنواب الذين تعتقلهم إسرائيل حتى ال تكون لذلك تداعيات على الوضع الفلـسطيني                
  ."في الداخل
ال أعتقد بأن إسـرائيل جـادة       ": وقال.  انعكاسات أي اتصاالت سورية مع إسرائيل على حماس        وقلل من 

لن تدفع  "وأكد أن حركته    . "رغم الحديث عن اتصاالت، وال أعتقد بأنها جادة لالنسحاب من كامل الجوالن           
  . في حال حصول سالم"الظروف ستكون مختلفة"، لكنه اعترف بأن "أي استحقاق نتيجة لذلك

 هو رسالة أوصلتها حمـاس      )معبر رفح (موضوع االنفجارات "وقال   الحصار،   ذر مشعل من استمرار   وح
  . "ليس باللسان بل بواقع الحال، وإذا لم يرفع الحصار الظالم، فهناك انفجار مقبل

ال شك في أن في األفق نذراً التفاق إطـار،          ": ورداً على سؤال عن إمكان توقيع اتفاق جديد للسالم، قال         
سنحكم على أي اتفاق في ضوء التزامه البرنامج الوطني في وثيقـة الوفـاق،              ... ٢بما يكون أوسلو    ور

وشدد على أهمية المصالحة الفلسطينية حتى يتم إجراء انتخابـات رئاسـية            . "وسيكون لنا موقف واضح   
سطينية، فإن  رغم ما أصابنا من حصار وتضييق وانقالب على نتائج الديموقراطية الفل          ": وتشريعية، وقال 

كانت مشاركة حماس في اللعبة الديموقراطية تحدث هذا الغضب األميركي واإلسرائيلي وربما اإلقليمي،             
  ."فنحن مستعدون للتحدي ألننا لن نقبل أن نريح هؤالء من خالل اعتزالنا العمل السياسي

لقـاءات مـع    إصرار على خـط التفـاوض وال      "واعتبر أن محادثات الرئيس محمود عباس في أميركا         
نحن قلقون  ": وقال. "اإلسرائيليين واألميركيين بصرف النظر عن نتائج هذه االتصاالت وفشلها أو نجاحها          

ولن نـسمح   . من هذا اإلصرار المرفوض على مواصلة التفاوض رغم عدم النجاح واستمرار االستيطان           
لفلسطينية وما توافقت عليه    ألي مسؤول فلسطيني أو غير فلسطيني بأن يتخذ خطوة تتناقض مع الحقوق ا            

  ."القوى الفلسطينية
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 ردهأن مشعل قال في     : الدوحة  في طه حسين نقالً عن مراسلها     ٢٧/٤/٢٠٠٨الشرق القطرية   وأوردت  
إن أطروحات الحركة منذ أعلنها الشيخ أحمد ياسين        " ٦٧على سؤال حول قبول حماس بدولة على حدود         

حزيران يوينـو     فان حماس تقبل بدولة على خطوط الرابع من         وفي وثيقة الوفاق الوطني    - رحمه اهللا    -
 بكامل هذه االرض وعاصمتها القدس مع حق العودة كامال، كما نصت عليه وثيقة الوفاق الـوطني                 ٦٧

 التي اخـرج منهـا الـشعب        األراضي ويعني به العودة إلى      ٢٠٠٥وكما نص عليه إعالن القاهرة عام       
 لالستيطان ودون االعتراف بإسرائيل وان هذا جزء مـن          األشكالن  الفلسطيني ودون القبول بأي شكل م     

إننا عرضنا ذلك في مقابل الهدنة عشر سنوات بـديال عـن االعتـراف              " وقال   "إدارة الموقف الفلسطيني  
 أن حماس   أدبياتن االعتراف ليس هو الخيار الوحيد في العالقات بين الدول وانه ليس من              أو. بإسرائيل

  ".د إسرائيلتعترف بشرعية وجو
 في مهده حين سحب ممثل فتح توقيعه وهـددت إسـرائيل            أجهضوحول مصير إعالن صنعاء قال إنه       

 إعطاء السلطة وخيرتها بين المصالحة مع حماس أو التفاوض مع إسرائيل، والعجز العربي عن               وأمريكا
 لطرفين المعنيين وهو ما    الذي تم برعاية الرئيس اليمني علي عبد اهللا صالح وبتوقيع ا           لإلعالنأي غطاء   

 هناك فيتو أمريكي وإسرائيلي على المصالحة الفلسطينية وبالتأكيد عند فريق معروف في الساحة              أنيؤكد  
 . أيضا يكون هناك فيتو إقليمي أن أخشىوقال إنني . الفلسطينية

  
   دون اتفاق بوشيحذّر من مأزق انتهاء عهدوعباس يشعر بخيبة أمل  .٢

رغم تأكيدات المفاوض الفلسطيني صائب عريقات، بـأن        : نظير مجلي  و  كفاح زبون  ، تل أبيب  - رام اهللا 
لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرئيس االميركي جورج بوش أحرز تقـدما، إال ان مـصادر                 

ـ    ، ان عباس يشعر بخيبة امل كبيرة من مباحثات السالم الجارية           "الشرق األوسط "فلسطينية مطلعة قالت ل
  .رائيليينمع االس

ـ   مـن  % ٦٤، ان االسرائيليين يطرحون على عبـاس مـا مـساحته            "الشرق االوسط "وقالت المصادر ل
المساحة الحقيقية للضفة الغربية، بعد استثناء منطقة االغوار والمستوطنات، وما تسميها اسرائيل القـدس              

 المصادر فإن عبـاس     وحسب. الكبرى، مع امكانية بحث كيف يدير الفلسطينيون بعض االماكن المقدسة         
، مع قناعاته بأن يقدم تنازالت      ١٩٦٧يصر على الحصول على دولة في حدود االرض التي احتلت عام            

فقط، وهي مساحة بعض المستوطنات الكبرى المقامة على اراضي الضفة الغربية، اال أن             % ٣ أو   ٢في  
وكاالت انباء عن عباس قوله انـه       ونقلت  . االسرائيليين ال يوافقون على ذلك، ومن ورائهم االميريكيون       

ان ال أحد من الـذين تباحـث        "وتابع بانفعال   . ١٩٦٧طلب من المسؤولين األميركيين الحديث عن حدود        
  ."١٩٦٧معهم يريد التحدث عن حدود 

ـ        ، ان أولمرت، يحاول في لقاءاتـه       "الشرق األوسط "وكشف مصدر فلسطيني مسؤول في حديث خاص ب
فكلما يواجهه عباس بمطلـب شـرعي       . فلسطيني وزر الخالفات االسرائيلية   مع عباس، تحميل الطرف ال    

إذا استجبت لطلب كهذا، فـإن حكـومتي ستـسقط،          ":  يجيبه ٦٧حول اقامة الدولة الفلسطينية في حدود       
  ."وستجدون أنفسكم أمام حكومة اسرائيلية جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو

العتبار، ان هناك معارضة أيـضا فـي صـفوف الـشعب       وقال هذا المصدر، ان أولمرت ال يأخذ في ا        
الفلسطيني، وليس من قوى الرفض الحماسية أو الجهادية، بل من داخل فتح نفسها وفي المحيط القريـب                 

ان منظمة التحرير الفلسطينية منحت أبو مازن حيزا من التفاوض يـدور فـي              ": وأضاف. من أبو مازن  
وإذا كانت اسرائيل صادقة في توجهها السلمي،       . ة العربية للسالم  محيط قرارات الشرعية الدولية والمبادر    

عليها ان تتجاوب مع اقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تكون عاصـمتها القـدس                 
  ."الشرقية وايجاد تسوية معقولة لقضية الالجئين على أساس قرارات األمم المتحدة
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ت طرح مطلبا توسعيا وقحا من الرئيس الفلسطيني، مثل االبقاء على           وأكد المصدر الفلسطيني، ان أولمر    
القدس كاملة تحت السيطرة األمنية االسرائيلية مع اعطاء الفلسطينيين ادارة الشؤون الداخلية في المسجد               
األقصى وقبة الصخرة ال أكثر، كما طلب منه ان تحتفظ اسرائيل بالسيطرة األمنية على غـور األردن،                 

وقد رفض أبو مازن هـذه المطالـب، واعتبرهـا محاولـة إلجهـاض      . م مناطق االستيطان وعلى معظ 
خصوصا انه كان قد اتفق مع أولمرت على ان يكون أساس اتفاق الـسالم بينهمـا، هـو                   المفاوضات،  

) شـباط (في شـهر فبرايـر      (االتفاق الذي توصل اليه المفاوضون االسرائيليون والفلسطينيون في طابا          
حينه اتفق أولمرت وأبو مازن على اعالن اتفاقهما بشكل جزئي، وعلى حلقات بما يـتالءم               ، وفي   ٢٠٠١

ومنذ ذلك الحين، قبل سنة، وأولمرت يرفض االعالن عن أية تفصيل            .وأوضاع الرأي العام في الطرفين    
  . من هذا االتفاق ويحاول اضفاء جو ضبابي على قضايا الصراع

تهى عهد بوش من دون اتفاق، نكون قد وصلنا الى مـأزق صـعب              اذا ان "وكان عباس قال في واشنطن      
يدرك تماما ويعرف ان الفترة     "مؤكدا ان بوش    . "جدا، وعلينا نحن الفلسطينيين ان نتدارس الخطوة القادمة       
وبرغم خبية األمل، اال ان عباس ينوي مواصلة        . "الباقية قصيرة، لكن لديه األمل انه يمكن ان يحقق شيئا         

  .اولمرتلقاءاته مع 
  ٢٧/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  الوطنية المقالة تدعو عباس إلعالن فشل المفاوضاتالوحدةحكومة  .٣

الوحدة الوطنية الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنية رئـيس          دعت حكومة :  أنس عبد الرحمن   -غزة
ت التـي أسـمتها     السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى وقف رهانه على اإلدارة األميركية والمفاوضـا           

بعد طرح الرئيس األميركي جورج بوش خـالل        ،   والعودة الى الحوار الوطني الداخلي     "عديمة الجدوى "
لقائه األخير مع عباس بتعريف جديد للدولة الفلسطينية، معربة عن أملها أن تلعب مصر دورا مهما فـي                  

نحن حـذرنا منـذ     : سم حكومة هنية  وقال طاهر النونو المتحدث با     .إقناع عباس بعدم تعطيل فتح المعابر     
فترة وقلنا إن الرئيس عباس يسير في مسار فاشل وال طائل منه وال يوجد جدية وال نيـة لـدى اإلدارة                     

 .األميركية أو الحكومة اإلسرائيلية إعطاء الشعب الفلسطيني شيئا من حقوقه
كارثـة جديـدة بالنـسبة      ما قيل باألمس على لسان بوش كـان          : "الوطن"وأضاف النونو في حديثه لـ      

للمفاوض الفلسطيني بتعريف جديد للدولة، فالشعب الفلسطيني والعالم كله يعرف كل أشكال الدول، ولكن              
البحث عن شكل جديد للدولة الفلسطينية هذا أمر غريب، وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه في البداية من انحيـاز                   

ا هي رهان فاشل وان على أبو مـازن العـودة إلـى             هذه اإلدارة األميركية لالحتالل وان المراهنة عليه      
 .حضن الشعب والى الحوار الفلسطيني وإنهاء حالة االنقسام الجارية بين الضفة الغربية وقطاع غزة

ر ييـس ) عباس(إن انتظار تحركات رايس وقدومها للمنطقة أيضا هو انتظار الوهم، وتأكيد انه             : وأضاف
م حكومة هنية عن أمله أن تلعب القاهرة التي يزورهـا عبـاس             كما أعرب المتحدث باس    .في خط الوهم  

دورا في إقناع أبو مازن بعدم تعطيل عملية فتح المعابر التي جرى الحديث فيها خـالل زيارتنـا وفـد                    
 . حماس للقاهرة األسبوع الماضي

  ٢٧/٤/٢٠٠٨الوطن القطرية 
  
  أميركا تقوم على تفجير األوضاعسياسة: شعث .٤

 في مقابلة مطولـة مـع       ،قال نبيل شعث ممثل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس         : د ب أ   -القاهرة  
هناك خطة تفجير سـمتها وزيـرة الخارجيـة األميركيـة           "وكالة األنباء األلمانية في مكتبه بالقاهرة إن        

نـاك  وأسماء متعددة ه  " الديمقراطية"و" الشرق األوسط الكبير  "وسمتها  " الفوضى الخالقة "كوندوليزا رايس   
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السياسة األميركية في المنطقة في الـسنوات       "وأضاف   ". أيلول ١١استراتيجية أميركية بدأت بعد هجمات      
 ".الماضية تعتمد على استخدام القوة للهيمنة والتفجير من الداخل للسيطرة أيضا

ث ، قال شع  " إعالن صنعاء "وحول عدم استئناف الحوار والمصالحة بين حركتي فتح وحماس رغم توقيع            
رسميا ما زالت موجودة إال أنه لم يحدث حراك عليها، لكن رسميا، الـسلطة ملتزمـة بهـا                  "إن المبادرة   

 ".ومعترفة بها ولو يحصل أي تجديد لها فإن عباس مستعد إال أنه ال يوجد حركة
إسرائيل تريد أن تظل غزة منفصلة وتتعامل معها بمفردها وإذا أبرمت معها اتفاقـا لوقـف                "وأضاف أن   

إنها تريد تجسيد تقسيم األراضي     . طالق نار يكون بمفردها وإذا أبرمت معها اتفاق معابر يكون بمفردها          ا
إسرائيل تسعى إلضعاف حماس ولـيس      .. الفلسطينية لكن هذا ال يمثل إطالقا رأي عباس أو حركة فتح            

ضعف أحدا وإنمـا    إسرائيل تعتقد أن الحصار يضعف حماس والحقيقة أن الحصار ال ي          . إزالتها من غزة    
 ".يؤذي الناس

  ٢٧/٤/٢٠٠٨الدستور 
  
  تكريس سيادة القانون غير خاضع للتراجع أو المساومة مع أي كان: فياض .٥

سالم فياض، امس، اجتماعاً موسعاً مع قادة األمن الـوطني، وقـال ان             . عقد رئيس الوزراء د   : رام اهللا 
 مشيدا بجهود االجهزة االمنية االخيـرة التـي         خطة اعادة بناء المقاطعات ستبدأ خالل الشهرين المقبلين       

وأكـد  . اعادت للقانون هيبته وللسلطة واالجهزة االمنية االعتبار واالحتضان من الجمهـور الفلـسطيني            
فياض استكمال خطة فرض األمن والنظام العام، رغم كل الممارسات االسرائيلية التي من شأنها تقويض               

فيـاض أن اسـتعادة األمـن    . واكـد د . لسلطة الوطنية على ذلك هذه الخطة واضعاف مصداقية وقدرة ا     
والنظام وتكريس سيادة القانون غير خاضعة للتراجع أو المساومة مع أي كان، وان كل من أعتـدى أو                  

  .  يفكر باالعتداء أو التطاول على هيبة السلطة أو أمن المواطنين سيواجه بكل قوة وفقاً للقانون 
 ٢٧/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  الفلسطينيون لن يقبلوا بأقل من دولة كاملة السيادة: البرغوثي .٦

قال األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية النائـب مـصطفى البرغـوثي ان            : أمين أبو وردة   - نابلس
الشعب الفلسطيني ال يريد دولة باالسم، وإن معالم الدولة ليست بحاجة الى تحديد بل هـي واضـحة اذا                   

وأكد البرغوثي تعقيبا على المباحثات التي جرت في واشنطن بـين الـرئيس             .  نوايا لتحقيقها  كانت هناك 
االمريكي جورج بوش والرئيس الفلسطيني محمود عباس ان الدولة الفلسطينية الحقيقية يجب ان تحظـى               

ن االراضي  كامال من كل شبر م    ” اسرائيليا“بسيادة كاملة على األرض والمياه والحدود، ما يعني انسحابا          
. المحتلة وأولها مدينة القدس وازالة جدار الفصل العنصري والمستعمرات، وحل عادل لقضية الالجئـين             

واضاف ان ما نخشاه هو ان هناك محاوالت للترويج لكانتونات ومعازل وجيتوات في اطار نظام للفصل                
  .العنصري وثم تسمية هذه الترتيبات دولة او دولة مؤقتة

  ٢٧/٤/٢٠٠٨تية الخليج اإلمارا
  
  نسبة الفقر في الضفة وغزة تبلغ ذروتها:الهباش .٧

قال محمود الهباش وزير الشؤون االجتماعية ان نسبة الفقر في األراضي           :  جمال جمال  -القدس المحتلة   
الفلسطينية المحتلة ارتفعت بشكل ملحوظ خالل األشهر القليلة الماضية وبلغت ذروتها في قطـاع غـزة                

ـ      %.٧٩حيث وصلت    ان انعكاسات مشكلة الفقر خطيرة     " الدستور"واضاف الهباش في تصريح خاص ل
على المجتمع الفلسطيني وهي تؤدي الى حدوث آثار اجتماعية صعبة والبطالة وتوسع الحرمان والمرض              

 .وضرب النسيج االجتماعي
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 تخـصيص    من موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية تذهب الى غزة وقررت الحكومـة           ٥٨%ان  : "وقال
 الفا ، واضاف ان الـسلطة اصـبحت تحـول           ١٧٧عشرات الماليين لمساعدة االسر الفلسطينية حوالي       

 الـف   ٤٠٠و ماليـين    ٦المساعدات المالية عبر البنوك باسماء المستفيدين مباشرة ولقد صرفنا حـوالي            
 .دوالر بأسماء المحتاجين مباشرة عبر البنوك فقط حرصا على الشفافية

  ٢٧/٤/٢٠٠٨الدستور 
  
  شمال نابلس غدا"١٧" تبلغ السلطة رسميا بإزالة حاجز الـ "اسرائيل" .٨

أكدت محافظة نابلس امس أن اسرائيل ابلغت السلطة الوطنيـة الفلـسطينية   :  معا–نابلس، بشار دراغمة  
" ب"واعادة فتح ستة مخـافر للـشرطة فـي منطقـة            , شمال نابلس " ١٧"رسمياً بنيتها إزالة حاجز الـ      

محافظة أن القرار االسرائيلي ابلغ الى الجانب الفلـسطيني         الوأفاد الناطق الرسمي باسم      .  نابلس بمحافظة
خالل اجتماع عقد بين الجانبين يوم الجمعة في مقر دائرة االرتباط والتنسيق الفلسطيني االسرائيلي فـي                

إزالة حاجزي حـوارة    حيث طالب الجانب الفلسطيني ب    , حوارة وحضره كبار المسؤولين من كال الجانبين      
  .وبيت ايبا

وذكرت مصادر مطلعة أن اسرائيل وافقت بشكل رسمي على اعادة افتتاح ستة مخافر للشرطة الفلسطينية               
وقالت المصادر التى فضلت عدم الكـشف       ".  ب"في قرية بيت فوريك شرق نابلس وهي منطقة مصنفة          

عـصيرة  (م القليلة المقبلة في قرى نابلس وهي        عن هويتها أن السلطة ستبدأ بفتح هذه المراكز خالل االيا         
كما ان الجانب االسـرائيلي يـدرس االن         ).الشمالية وتل، وبيت فوريك، وعقربا، وبيت امرين، وتلفيت       

  .إزالة مزيد من الحواجز العسكرية في محيط نابلس في حال سارت االمور بشكل ايجابي
  ٢٧/٤/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  على خطة إعالمية وضعتها فتح لمواجهة حماس تحصل " القطريةالعرب" .٩

 على تفاصيل خطة إعالمية داخلية أعدتها لجنة إعالمية متخصصة في           "العرب"حصلت  :  العرب –خاص  
 .حركة فتح لمواجهة حركة حماس إعالمياً، والتفوق عليها وكشف نقاط ضعفها

 خطة الطوارئ بالتركيز علـى      - مقترح الخطة اإلعالمية  "وحسب ما ورد في الخطة التي حملت عنوان         
 فإن الغاية منها التركيز على االنقالب على الشرعية بما هو استمرار للمشروع اإلسرائيلي              "عمل الرئاسة 

لتدمير السلطة، والضرورة لضبط األمن وتوفير األمان للمواطنين بانتهاج تكامل فيه العمل اإلعالمي من              
 .علومة في وقتهاخالل الرئاسة والحكومة وفتح وتوفير الم

 : وحدد فريق إعداد الخطة أربعة أهداف ينبغي تحقيقها في المرحلة القادمة هي
 ).حماس( إسقاط الشرعية الشعبية عن المنقلبين على الشرعية ١-
 . رفع مكانة الرئاسة الفلسطينية والحكومة التي عينها الرئيس بأنجع الوسائل٢-
والممارسات واالنتهاكات والمواقـف الـسياسية بـشكل علمـي           والتكفيري   التخويني محاربة الفكر    ٣-

 .وموضوعي
، وتأكيـد حـق     )إقامة الدولة الفلسطينية  ( التركيز على الوحدة الوطنية والمشروع الوطني الفلسطيني         ٤-

 .الشعب الفلسطيني في المقاومة والنضال من االحتالل
 : وتم تحديد خمسة مرتكزات لضمان نجاح الخطة هي

 .د الرئيس شخصياً للقيام بالمقترحات العملية ذات العالقة بشخصه استعدا١-
 . التعامل بروح الفريق الواحد ما بين الرئاسة ووزارة اإلعالم، وفتح والفصائل٢-
 . توفير مستلزمات الخطة من تمويل وكادر بشري٣-
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وافق في التوجـه     العمل ضمن مفهوم أن إعالم الرئاسة مهمة سياسية وإعالمية، بحيث يكون هناك ت             ٤-
 .واألدوات بين األذرع السياسية واإلعالمية في الرئاسة

 . استخدام خطة الطوارئ هذه لتصب في خطة إعالمية طويلة المدى٥-
فمن أجل تحقيق الهـدف األول      . بعدها تنتقل الخطة لتفصيل الوسائل والخطوات الالزمة لتحقيق األهداف        

 :  تم تحديد الخطوات التالية"عن المنقلبين عن الشرعيةإسقاط الشرعية الشعبية "الذي ينص على 
تبسيط شرح الوضع القانوني بشأن حكومة الطوارئ والمراسيم الرئاسية، والتركيز على أنه ال يمكـن                ●

ويكون ذلك من خالل االسـتعانة بمستـشارين قـانونيين غيـر            . مواجهة االنقالب إال بحكومة طوارئ    
 .محسوبين على فتح أو حماس

 .االستعداد للتبرير السياسي والقانوني إلمكانية استمرارية الحكومة ●
 .تزويد وسائل اإلعالم بالتعميمات والنشرات والتصريحات من الرئاسة بشكل يومي ●
 .تعميم مركزي للوزارات والسفارات ●
 .إعداد الشارع قبل إصدار المراسيم الرئاسية ●
 .على ما يتم نشره مع تقرير يوميرصد الصفحات اإللكترونية والرد السريع  ●
 .نشر ما يصدر عن مؤيدي الرئاسة والسلطة ●
 ".اإلعالم المضاد والرد السريع"رصد الثغرات والتناقضات في خطاب حماس، من خالل إيجاد وحدة  ●
 .العمل بشكل مبرمج وموحد على إضعاف حركة حماس في شقي اإلسالم والمقاومة ●
براز الرئاسة والحكومة على أنهما قادرتان على التحكم بـاألمور وضـبط            العمل بشكل ممنهج على إ     ●

 .األمن والفلتان
التركيز على نقد بناء بأسلوب علمي لما حصل في غزة من خالل االستشهاد بتبعات االنقالب والنتائج                 ●

إضافة لعرض صـور عبـر وسـائل        . السلبية على المواطن العادي في غزة، وإبراز الضرر الحاصل        
جلوس مقنعين على كرسي الرئيس، خالد أبو هـالل         : عالم بشكل متواصل تبين أفعال االنقالبيين مثل      اإل

 ..في بيت الرئيس، اقتحام منزل أبو جهاد
استمرار مناقشة العدمية السياسية لحماس، ما هي وإلى أين تؤدي؟، وفي المقابل التركيـز علـى أن                  ●

 .السلطة هي من يملك حالً صحيحاً للقضية
صواريخ حماس على غزة وليس علـى       : استخدام تصريحات حماس إلفقادهم الشرعية وعزلهم وطنياً       ●

 .إسرائيل، تصريح الزهار، وثيقة أحمد يوسف
 حـددت   "رفع مكانة الرئاسة الفلسطينية والحكومة التي عينها الرئيس       "ولتحقيق الهدف الثاني المتمثل بـ      
 : الخطة الوسائل والخطوات التالية

الق الرئاسة الفلسطينية حملة شعبية لتقديم الدعم والمساعدات من المواطنين في الضفة إلى أهـالي               إط ●
 .غزة وبمبادرة من الرئيس

قيام مسؤولين وممثلين للرئيس ولرئيس الوزراء بزيارات تفقدية وتضامنية للمتضررين من مختلـف              ●
محالهم أو مؤسساتهم ومنها التي تحسب على       الفصائل والمواطنين العاديين أو الذين تضررت منازلهم أو         

حركة حماس في الضفة الغربية، وذلك بهدف التأكيد على أن الرئاسة وحكومة الطوارئ هي لكافة أبناء                
 .الشعب

توفير تصريحات صحافية شبه يومية من الرئاسة وتصريحات صحافية يومية مـن الحكومـة حـول                 ●
 .موقفها من مجريات األمور

س جماهيرياً وبشكل مكثف ومنهجي وبأهداف معروفة ومدروسـة لـشرائح الجمهـور             تحريك الرئي  ●
 .الفلسطيني المتعدد، وكذلك مع المجتمع الدولي وتفعيل العالقات العامة على المستوى الدولي
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 .عقد اجتماع أسبوعي بين الحكومة والرئاسة وكلما دعت الحاجة ●
الصفحة اإللكترونية للرئاسة، عـن     : اإلعالمية المتعددة نشر قرارات الرئيس أوالً بأول عبر الوسائل         ●

 .، قنوات اإلعالم المرئي والمسموع والصحافة المقروءة)SMS(طريق 
توثيق االنتهاكات والجرائم ونشرها من خالل فيلم وثائقي، وإنتاج كتيب يتضمن قصصاً حقيقية عـن                ●

 .ادية تركّز على تبعات انقالب حماسالضحايا، وتنفيذ دراسات إحصائية اجتماعية ونفسية واقتص
 .التواصل مع غزة لجلب مواد إعالمية ●
 .رصد الصحافة اإلسرائيلية كمصدر رئيس لتعرية حماس ●
إجراء استطالعات رأي من مؤسسات متعددة بالتركيز على الفلتان األمني وغياب القـانون وسـلوك                ●

 .األجهزة األمنية
 . عن الخروقات القانونية في كل وزارة في غزةإصدار تقرير أسبوعي من الوزارات ●

محاربة الفكـر التخـويني والتكفيـري والممارسـات واالنتهاكـات           "ولتحقيق الهدف الثالث المتمثل بـ      
 : حددت الخطة الخطوات التالية" والمواقف السياسية بشكل علمي وموضوعي

المتضررين والضحايا وأهاليهم فـي     وضع إطار عام للرسائل اإلعالمية يركز على التوثيق بشهادات           ●
غزة ومن تضرر في الضفة، وتجنّب الخطاب العاطفي الهجومي كل الوقت، واللجـوء إلـى الخطـاب                 

 . العاطفي التضامني والتأثيري والمنطقي، أي التعاطف مع الضحايا وأهالي غزة والتعاطف معهم
وسائل اإلعالم، وتنويع الخطاب مـا بـين        أن يتجنّب كافّة المتحدثين تبنّي الخطاب العاطفي نفسه في           ●

عاطفي ومنطقي وتوزيعه على المتحدثين، وليس في كافة المحافل، وذلك لـضمان طـرح الموضـوع                
 .بحيادية تامة

التركيز على مهاجمة الفئة المنقلبة والمسببة لما حصل في غزة، وليس كافّة أعضاء ومناصري حركة                ●
 .والتكفير مثل فضائية األقصىحماس، وكذلك مهاجمة أدوات التخوين 

توضيح دور األهداف اإلقليمية في االنقالب وسيطرة حماس على قطاع غزة، وتوجيه الرأي العام إلى                ●
أن هناك أيادي خفية إقليمية مستفيدة من هذه األحداث، وكشف الحقـائق سياسـياً وتـدريجياً وبـسرعة                  

 .لتعريتهم والتأثير على حجمهم الجماهيري
حملة إعالمية توعوية عبر الصحف ووسائل اإلعالم المحليـة تتـسم بخطـاب موضـوعي،               إطالق   ●

وتوضيح ما حصل وشرعية قرارات الرئيس بلغة مبسطة إلى أهالي المحافظات، وبث كافـة الرسـائل                
 ).طبعاً غير التابعة لحركة حماس(الموحدة والمتفق عليها عبر وسائل اإلعالم المحلية 

إيرز ورفح، واالستدالل بشهادات من هنـاك، والقيـام بزيـارات           : ناة على معبري  التركيز على المعا   ●
 .تفقدية إلى المعابر من قبل مسؤولين وشخصيات مقبولة لدى المجتمع إن أمكن

االعتماد على أطراف مقبولة في المقابالت والخطابات والمؤتمرات عند تنـاول الموضـوع وذلـك                ●
 .بأسلوب علمي وتحليلي

 .قصة/مبدأ كل أسبوع قضيةالعمل ب ●
بأسلوب منطقي وعلمي من خالل مقابالت ومؤتمرات مع محللين إعالميين          " األقصى"مهاجمة فضائية    ●

 .محايدين وقانونيين
 أسلوب الموضوعية في فضائية فلسطين، وأن يكون أسلوب الخطاب اإلعالمي بمستوى القنـاة               إتباع ●

 . المحدد، وتنويع أشكال تناول موضوع االنقالبالفلسطينية الرسمية البعيدة عن االنتماء
مواصلة إجراء المقابالت مع المواطنين في الشارع الفلسطيني الستطالع آرائهم ومعرفـة توجهـاتهم               ●

 .بخصوص التوصل إلى الحلول
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، وأخذ المعلومات عنه، ما هو عدد األقمار التي تعاقـد           "األقصى"دراسة التعامل القانوني مع تلفزيون       ●
 .ها؟، ومع أي شركة متعاقد؟مع
 .تطور اإلذاعة والتلفزيون ●
إيجاد متحدثين لإلعالم من الوجوه الجديدة من خالل تحديد مجموعة من األسماء الوطنية المتخصصة               ●

 . القادرة على توصيل الرسالة اإلعالمية وبلغات مختلفة
هم في ذاكـرة الـشارع أخطـاء        الحد من اإلدالء بتصريحات من قبل وجوه من المتحدثين التصقت ب           ●

 . ، مع مراعاة وجود الوجوه الشابة)على األقل في المرحلة الحالية(السلطة 
 . إيجاد عنصر نسوي من المتحدثات لإلعالم وخاصة اإلعالم األجنبي ●
 .توفير برنامج مكثف إلعداد متحدثين لإلعالم بفترة زمنية قياسية ●
مثـل اتخـذ مجلـس الـوزراء        : مة مع تحديد جمل تردد دائماً     وضع آلية للناطق الرسمي باسم الحكو      ●

 .القرارات التالية
 .الدعوة الستقبال الصحافيين مع الرئيس، واستقبال الصحافيين مع الوزراء ●
الحثّ على إرسال وفود أجنبية وصحافية لالطالع على األوضاع في غزة ورفع التقارير إلى الجهات                ●

 .الدولية المختصة
 .اسة إلنشاء إذاعة في رام اهللا موجهة تحديداً نحو غزة، أو تقوية اإلذاعة في الخليلإعداد در ●
 .إنشاء خلية إعالمية في غزة ●
 .عقد مؤتمرات صحافية لشرائح مجتمعية متعددة ●
 .إلى رام اهللا) AFP(استئناف إصدار نشرة المعلومات من الرئاسة، ونقل اشتراك الـ  ●

التركيز على الوحدة الوطنيـة والمـشروع   "طوارئ اإلعالمية والذي يرمي لـ أما الهدف الرابع لخطة ال  
وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والنـضال مـن          ) إقامة الدولة الفلسطينية  (الوطني الفلسطيني   

 : ، فقد طلبت الخطة التركيز على"االحتالل
 .اغتيال أبو جهاد وأبو عمار وإبراز حصار المقاطعة-
 .ح المقاومة هو السالح الشرعي الموجه إلى االحتالل وليس إلى صدور أبناء الشعبأن سال ●
السير ضمن وحدة واحدة تحت إمرة الرئاسة الفلسطينية الشرعية وحكومة طوارئ من أجـل إعـادة                 ●

 .إصالح الفصائل داخلياً، دعماً لألمن واألمان
ظام والقانون واألمن الـداخلي، ودون هـذه        أن الخطوة األولى إلى التوصل إلى السالم هي فرض الن          ●

 .المكونات لن نكون قادرين على إقامة الدولة وعاصمتها القدس
 .أن ما يحصل في غزة ال يخدم إال مصلحة االحتالل، وأن العدو األوحد لنا هو االحتالل ●
يـر القـدس    أن ما حصل هو دمار لكافة الثوابت الوطنية وللقضية الفلسطينية ولحـق العـودة ولتحر               ●

 .الشريف
 .رسالة فصل غزة عن االنقالبيين، وتبنّيه كشعار في مختلف الخطابات والمناسبات ●
صور ورسائل التعاطف مع أهالي غزة، والتأكيد دوماً على أن غزة هي جزء ال يتجزأ مـن الـوطن                   -

  . فلسطين، والتركيز على رسالة فصل غزة عن االنقالبيين
  :ط على الرابط التاليلإلطالع على نص الخطة، اضغ
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 ونحن جاهزون لها... ني إعالن الحرب التهدئة في قطاع غزة يع"إسرائيل"رفض : الزهار .١٠
 مساء اليوم السبت إن رفض إسرائيل لتهدئة        ، القيادي البارز في حركة حماس     ، قال محمود الزهار   :غزة

جاهزة لهـذا الخيـار وكـل       "، مؤكداً أن حركته     "يعني إعالن الحرب  "في قطاع غزة    " متبادلة ومتزامنة "
التليفزيونية أن التهدئة المتبادلة هي مصلحة لكافة       " األقصى"ة  واعتبر الزهار في مقابلة مع قنا      ".الخيارات

فإن ذلك يعني   "األطراف في المنطقة ومن بينها إسرائيل، مضيفاً أنه في حال رفض تل أبيب هذه التهدئة                
 ".رغبتها في إعالن الحرب ونحن لها

  ٢٧/٤/٢٠٠٨وكالة سما 
 
  عباس بإعالن فشل عملية الّسالمالرئيس حماس تطالب   .١١

عبـاس  الـرئيس   ن زيـارة    أ حركة حمـاس،  الناطق باسم   ،   زهري أبوقال سامي   :  فتحي صباح  -غزة  
 زهري بتصريحات عباس نفسه لوكالة األنبـاء  أبوواستشهد  ."انتهت بالفشل من دون أي نتائج "لواشنطن  
ش عـن  بـو ) الرئيس جورج(هذا الفشل يبرهن على أن أحاديث " أن، معتبرا   "اسوشييتد برس "األميركية  

قيام دولة فلسطينية قبل مغادرته البيت األبيض هي مجرد أكاذيب وترويج لألوهام، خـصوصاً بعـض                
 نقطـة   إلـى تصريحاته لعباس بأنه سيقدم له تعريفاً جديداً للدولة الفلسطينية، وهو ما يعتبر عودة األمور               

ة على كامـل حـدود األراضـي        الصفر، ويمثل رفضاً أميركياً صريحاً لقيام دولة فلسطينية كاملة السياد         
 فإن حماس   ،...في ضوء هذه المواقف األميركية    "وشدد على انه     ." وعاصمتها القدس  ١٩٦٧المحتلة عام   

 التفاوض مع القوى الفلسطينية لبناء      إلى إعالن فشل مفاوضات التسوية والعودة       إلىتدعو الرئيس عباس    
  ."جبهة فلسطينية متماسكة في ومواجهة العدوان

  ٢٧/٤/٢٠٠٨ الحياة
  
     "التهدئة "لبحث المصالحة الداخلية وتتوجه إلى القاهرة فلسطينية الصائل الف .١٢

 أكدت مصادر قيادية فلسطينية في دمشق أن القاهرة ستستضيف األربعـاء حـواراً بـين                :غزة، دمشق 
  بوساطة مصرية مكلف بهـا رئـيس المخـابرات         "إسرائيل"فصائل المقاومة للبحث في إعالن تهدئة مع        

 أن وفوداً تمثل حركتـي حمـاس وفـتح          "الخليج" ـوأضافت المصادر ل   .المصرية اللواء عمر سليمان   
والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد اإلسالمي، ستتوجه إلى القاهرة الثالثاء            

   .استعداداً للحوار
د اإلسالمي ستسعى إلى اغتنام هذه الفرصة       وأكدت على أن الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركة الجها       

أكدت المصادر ذاتها أن حماس رحبت بتوسيع حوار القاهرة         و. لمناقشة العودة إلى طاولة الحوار الشامل     
وقـال   .بين الفصائل الخمسة ليشمل القضايا الخالفية الداخلية، في حين لم تعط فتح بعد ردها على ذلـك                

، إن وفداً من الجبهة يصل إلى       "القيادة العامة "اسي في الجبهة الشعبية     أنور رجا المسؤول اإلعالمي والسي    
 ساعة المقبلة وذلك تلبية لدعوة من الجانب المصري للمشاركة في مناقشات أفكار             ٢٤ ـالقاهرة خالل ال  

  ."إسرائيل" مع "التهدئة"
  ٢٧/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  هاقوة حماس ونفوذعلى تصريحات ماكين تؤكد : حماس .١٣

 جون مـاكين مرشـح      إلى التصريحات التي نسبت     أن ، الناطق باسم حماس   ،زهريأبو  قال سامي    :غزة
، وقال فيها انه سيكون أسوأ كوابيس حماس، تؤكـد قـوة حمـاس              األميركيةالحزب الجمهوري للرئاسة    

هـا، وان   أصبحت هاجساً حتى لرؤساء اإلدارة األميركية وقادت      " اإلسالميةأن الحركة   وأضاف  . ونفوذها
الجميع بات يحسب لها حساباً لدرجة أن اسمها أصبح جزءاً رئيسياً من الدعاية االنتخابية األميركية فـي                 
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 انه ال يوجد أي أمل ألي تغير محتمل في الـسياسة            أيضاالمساجالت بين المرشحين للرئاسة، كما تعكس       
لق لالحتالل علـى حـساب المـصالح    الخارجية لإلدارة األميركية، وان الجميع ينتهج سياسة الدعم المط  

  ."العربية والفلسطينية، إلى جانب التحريض المستمر على قوى المقاومة والتنسيق مع االحتالل لمواجهتها
  ٢٧/٤/٢٠٠٨الشرق األوسط 

 
     تنفي شراء تقنيات لتطوير طائرات من دون طيار  حماس .١٤

 المصرية حول اعتقال خلية مـن     "هراماأل"نفت حركة حماس صحة األنباء التي نشرتها صحيفة         :  أ.ب.د
 وقال  .جماعة اإلخوان المسلمين في مصر وكتائب القسام اشترت تقنيات لتطوير طائرات من دون طيار             

كاذبة وال أساس لها    ) األهرام(إن األخبار التي نشرتها صحيفة      " ، المتحدث باسم حماس   ،سامي أبو زهري  
 في سياق الحملة التي تقودها صحيفة األهرام وعدد مـن           نشر هذه األنباء يأتي   "وأضاف أن   . "من الصحة 

محاولة "وأشار إلى أن نشر هذه األخبار يمثل        . "الصحف األخرى ضد حركة حماس والشعب الفلسطيني      
للربط المباشر بين اإلخوان المسلمين في مصر وحركة حماس، وهي دعاية عمل على الترويج لها بعض                

يهدف للـزج باسـم حركـة    "وأوضح أن هذا الربط   . "ت معروفة الشخصيات في مصر ممن لهم ارتباطا     
الجهات المحرضة والمغرضة بالتوقف عن     "طالب  و. "حماس في الخالفات الداخلية على الساحة المصرية      

  ."جلد الشعب الفلسطيني
  ٢٧/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
  يةالتوغالت اإلسرائيلية ترمي إلى إفشال الجهود المصر: الجهاد اإلسالمي .١٥

إن التـوغالت   "اإلسـالمي،    القيادي في حركـة الجهـاد        ،قال خالد البطش  : ألفت حداد ورأفت الكيالني   
 ترمي إلى إفشال الجهود المصرية للوصول إلى تهدئة في المنطقة تفضي إلـى              اإلسرائيليةواالجتياحات  

  .تجاه كما يشكل إحراجاً للدور الذي تقوم به مصر في ذات اال،فتح المعابر وكسر الحصار
  ٢٦/٤/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  رفض كل أنواع التوطينالفلسطيني يملك المناعة ل: أبو العينين .١٦

 خالل احتفال في مدينة صور في جنوب        ، سلطان أبو العينين   ،فتح في لبنان   أكد أمين سر حركة   : بيروت
ن الـبعض   أ" مشيراً إلى .  التوطين وأنواع أشكاللبنان، أن لدى الفلسطيني المناعة والحصانة لمقاومة كل         

يستخدم التوطين كفزاعة وأن لبنان جميل ألهله، والفلسطينيون لن يكون لهم وطن آخر تحت الشمس، إذ                
  ."إن فلسطين ستبقى قبلتهم وهم قدموا الشهداء ال ليكون لهم وطن آخر هنا أو هناك

  ٢٧/٤/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 
  
  ال مصلحة لنا في الهدنة: إفرايم سنيه .١٧

قال نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق وعضو حزب العمل إفرايم سنيه إنه ليس              : الت والوكا -غزة  
وأضاف سنيه فـي حديثـه إلـى اإلذاعـة          ". حماس"من مصلحة إسرائيل أن تقبل هدنة مع قادة حركة          

أي هدنة من شأنها إطالة سيطرة حماس على قطاع غزة وليس هـذا فـي صـالح                 "اإلسرائيلية أمس أن    
  ".على إسرائيل أن تسعى إلى اإلطاحة بحركة حماس بالقوة من الحكم" ويرى أنه ".إسرائيل

  ٢٧/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
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   تنتظر نتائج محادثات الفصائل في القاهرة قبل اتخاذ موقف من التهدئة"اسرائيل": هارتس .١٨
زة االمنيـة االسـرائيلية      ذكر الموقع االلكتروني لصحيفة هارتس االسرائيلية ان االجه        -القدس المحتلة   

ومكتب رئيس الوزراء االسرائيلي اولمرت ينتظرون نتائج المحداثات التي سيجريها وزيـر المخـابرات              
المصري عمر سليمان مع الفصائل الفلسطينية المختلفة في القاهرة قبل اتخاذ اي موقف بالقبول او رفض                

ية اسرائيلية للصحيفة ان اي وقف الطـالق        وقالت مصادر امن   .التهدئة المقترحة من قبل حركة حماس       
النار لن يكون له اي قيمة دون توقف حركة الجهاد االسالمي عن اطالق الصواريخ واقناعها بعدم تنفيذ                 

واوضـحت   .عمليات ضد اسرائيل مشيرة الى ان التهدئة السابقة تم خرقها عبر فصائل فلسطينية مختلفة 
ت ووزير الحرب باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني يتلقون         الصحيفة ان مكتب رئيس الوزراء اولمر     

 .معلومات مكثفة اوال باول عن سير المحادثات بين حماس ومصر والفصائل الفلسطينية
  ٢٧/٤/٢٠٠٨وكالة سما 

  
  ٤٨من أسرى ال " إسرائيل"صفقات التبادل متعثرة بسبب موقف : زحالقة .١٩

جمال زحالقة أن تعثر إنجاز     " اإلسرائيلي"ربي في الكنيست    أكد العضو الع   : وديع عواودة  -القدس المحتلة 
مرده تعنت األخيرة ورفضها    " إسرائيل"صفقات تبادل األسرى بين كل من حماس وحزب اهللا من جهة، و           

ولفت زحالقة خالل مهرجان خاص بيوم األسـير الفلـسطيني           .اإلفراج عن أسرى من فلسطينيي الداخل     
وأوضـح  . ه اآلالف، إلى أن أسرى الداخل ما زالوا يظلمون مرتين         جرى في قرية كفرمندا أمس وحضر     

فتحرمهم من أبسط الحقوق وبنفس الوقت ترفض دمجهم في         " إسرائيليين"ال تعاملهم كأسرى    " إسرائيل"أن  
 ".إسرائيليين"أي صفقة تبادل كأسرى فلسطينيين بحجة كونهم مواطنين 

  ٢٧/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  

   بمساعدة فرنسية١٩٦٤يمونة بدأ العمل في مفاعل د: تحقيق .٢٠
 بمساعدة فرنسية، فـي حـين بـدأ         ١٩٥٨تمتلك إسرائيل مفاعل ديمونة الذي بدئ العمل ببنائه في العام           

الهدف المعلن من إنشائه كان توفير الطاقة لمنشآت تعمـل علـى            . ١٩٦٤ و ١٩٦٢العمل فيه بين عامي     
رارية تعززت على نحو ملحوظ في أوائل سبعينات القـرن          ويقال إن قدرته الح   . استصالح منطقة النقب  

 .  ميغاوات إلى ثالثة أو أربعة أضعاف هذه الطاقة٢٤العشرين بحيث ارتفعت قدرته الفعلية األصلية من 
ويعتقد أن العمليات في مصنع استخراج البلوتونيوم المرتبط بالمفاعل انطلقت بعد مرور فتـرة وجيـزة                

 ٤٠ إلـى    ٢٠مصنع إعادة المعالجة فـي الـسنة الواحـدة بنحـو            ما تُقدر قدرة    في. على تشغيل المفاعل  
 ١٠ إلـى    ٥كيلوغراماً من البلوتونيوم من الدرجة المستخدمة في صنع األسلحة، أي ما يكفي لتـصنيع               

، ١٩٥٥فـي العـام     . ولطالما عملت منشأة ديمونة خارج اتفاقيات الحماية الدولية       . رؤوس حربية سنوياً  
واكتمـل بنـاء    . ريك لألبحاث النووية بالقرب من بئر سبع جنوبي تل أبيب         جرى افتتاح مركز ناهال سو    

  . ١٩٦٠ ميغاوات حرارة، في العام ٥مفاعل األبحاث الخاص بالمركز، وقدرته 
وتشير مصادر خارجية إلى أن البنية النووية إلسرائيل تشمل أيضاً مصانع ومنشآت أخرى عدة لألسلحة               

 للتطـوير   "رفائيـل "تيروش وإيليابون، ومنظمـة     : ألسلحة النووية هما  االستراتيجية، ومنشأتين لتخزين ا   
واألبحاث على األسلحة المتطورة تقنياً، وهي منظمة تابعة لوزارة الدفاع وتنتج الـصواريخ والـرؤوس               

وهو مركز للقيادة يقع تحت مبنى وزارة الدفاع ويجتمع         ) الثقب( ويعني   "بور"الحربية، باإلضافة إلى مقر     
  .ؤولون اإلسرائيليون في خالل األزمات ويديرون منه أي حربفيه المس

 صاروخ مـن نـوع      ١٠٠ حيث يمكن أن يتم نشر نحو        "هيربات زخاريا "أما منشآت الصواريخ فتقع في      
 حيـث المنـشأة اإلسـرائيلية       "بير ياكوف "ومن مواقع منشآت الصواريخ أيضاً      . "٢أريحا  " و "١أريحا  "

، "شـافيت "ث يتم تجميع صواريخ أريحا والسهم ومركبة إطالق صواريخ          الرئيسة إلنتاج الصواريخ، وحي   
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، فتشكل منشأة التطوير واألبحاث الرئيسة لدى قوات الدفاع اإلسـرائيلية،           "بلماخيم"أما قاعدة سالح الجو     
  . وفيها يتم تجميع واختبار الصواريخ والقذائف الصاروخية

 طائرات حاملة صواريخ نووية، وتقع علـى        "تل نوف " فضالً عن ذلك، تضم قاعدة سالح الجو الكبيرة         
. بعد بضعة أميال من تيروش، منشأة تخزين األسلحة النووية، ومن قاعدة الصواريخ هيربـات زخاريـا               

لم توقّع إسرائيل على معاهـدة      . ويعتقد أن عدداً من الطائرات في القاعدة تبقى متأهبة على مدار الساعة           
وية أو على اتفاقية األسلحة البيولوجية، في حين أنها وقّعت اتفاقية األسـلحة             الحد من انتشار األسلحة النو    

 .الكيميائية ومعاهدة حظر االختبارات الشاملة، إنما لما تصدق عليهما بعد
  ٢٧/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية  

 
  على إغالق موقعه اإللكتروني" بنك إسرائيل"يجبرون " هاكرز" .٢١

. نيجيـريين " قراصنة مسلمين "موقعه على االنترنت بعد استهدافه من قبل        " بنك إسرائيل "أغلق  :آي.بي.يو
كتبوا  رسالة على موقع المـصرف       " القراصنة المسلمين "أمس، ان   " جيروزالوم بوست "وذكرت صحيفة   

اصغوا الينا أيها اليهود، إنكم أمة قد تقرر مصيرها، وعاجالً أم آجالً            "جاء في بضع فقراتها     " اإلسرائيلي"
النصر آت بإذن اهللا، وسيناريو الشيـشان سـيتكرر وسـوف           "أضافت الرسالة    ". تخسرون الحرب  سوف

ولفتـت   ".ماليين الشباب المسلم على استعداد للموت من أجل القدس ألنها لنـا           "، مشيرة الى أن     "نطردكم
قـع  الصحيفة الى أن هذه تعد المرة األولى التي يستطيع فيها قراصـنة انترنـت الـسيطرة علـى المو                  

يعتبرون ذلك انتهاكا أمنيـا     " اإلسرائيليين"، مشيرة الى أن المسؤولين      "اإلسرائيلي"اإللكتروني للمصرف   
  .خطيرا إلحدى مؤسساتهم الحيوية

  ٢٧/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   يمنع المسيحيين من الوصول الى كنيسة القيامةاالحتالل .٢٢

أغلقت الشرطة اإلسرائيلية   : جمال جمال سلها   عن مرا  القدس المحتلة  من   ٢٧/٤/٢٠٠٨الدستور  ذكرت  
جميع شوارع البلدة القديمة في القدس المحتلة امام حركة السير ومنعت المسيحيين من كافة أرجاء الضفة                
الغربية وقطاع غزة من المشاركة في احتفاالت وإقامة صلوات سبت النور في كنيسة القيامـة بمناسـبة                 

سيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي واعتدت علـى عـدد مـنهم             حلول عيد الفصح لدى الطوائف الم     
وفرضت الشرطة اإلسرائيلية حـصاراً مـشدداً        .واعتقلت العشرات منهم وفرقتهم بالغاز المسيل للدموع      

على البلدة القديمة ونشرت اآلالف من أفرادها في أزقة وشوارع المدينة وخاصة في محيط كنيسة القيامة                
  . لمصلينلتدقيق في هويات ا

" الدسـتور "وقال عيسى قسيسية مقرر اللجنة الرئاسية للشؤون المسيحية في ديوان الرئاسة الفلسطينية لـ            
ان قوات االحتالل قامت بنصب الحواجز ومنع المصلين من الوصول الى كنيسة القيامة ما يشكل خرقـا                 

   ".للوضع القائم المعمول به منذ مئات السنين
في بيان أصـدره،     ندد التجمع الوطني المسيحي      : خاص ٢٧/٤/٢٠٠٨دستور  الومن جهة أخرى قالت     

وأكد البيان ان هذه االجراءات تتحول مع الوقـت         ،  باجراءات االمن االسرائيلية في محيط كنيسة القيامة      
الى أمر واقع يهدف الى زيادة تحكم السلطات االسرائيلية في مجريات االمور وتحديـد مـن يـستطيع                  

  .ر الدينية ، االمر الذي يرفضه المسيحيون في االراضي المقدسةممارسة الشعائ
وقال ديمتري دلياني رئيس التجمع الوطني المسيحي ان االجراءات االسرائيلية التي تمنع المصلين غيـر               
اليهود من الوصول الى اماكن عبادتهم و ممارستهم شعائرهم الدينية بحرية وكرامة تعتبـر مـن اسـوأ                  

  .الديني الذي ينبع من ايديولوجية عنصرية ترفض االخراشكال االضطهاد 
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 استنكر األب عيسى مصلح، الناطق الرسمي باسم :القدس من ٢٧/٤/٢٠٠٨ األيام الفلسطينية وأضافت
بطريركية الروم األرثوذكس، اجراءات شرطة االحتالل بحق المصلين المسيحيين خالل احتفاالت سبت 

 غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث يرفض مثل هذه التصرفات التي إن" وقال في تصريح صحافي، .النور
 .تطال أبناء رعيته

  
   الفلسطينية– تجارة تهريب البشر عبر األنفاق المصرية ازدهار .٢٣

ازدهرت تجارة التهريب عبر األنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية، فعمليـات           : ردينة فارس  -غزة  
بل تهريب البشر ممن يرغبـون      . ذائية والدخان والمخدرات واألسلحة     التهريب ال تقتصر على المواد الغ     

في الهروب من جحيم غزة ، أو ممن تقطعت بهم السبل ويبحثون عن أي وسيلة للعـودة إلـى الـوطن                     
 .والمنزل واألهل

واألنفاق ظاهرة ليست بالجديدة بل هي قديمة، ولكن في ظل الحصار انتعشت وباتت تشكل تجارة رابحة                
صحاب األنفاق وبعض الجماعات المتنفذة حيث تقوم باإلشراف على عمليات التهريب كـي تأخـذ     جدا أل 

نصيبها من الضرائب على البضائع المهربة التي وصلت أسعارها إلى أرقام خيالية بسبب ندرتها وقلتهـا                
 . في السوق الفلسطينية 

  ٢٧/٤/٢٠٠٨عكاظ 
  
   النكبة من إحياء ذكرى٤٨تمنع فلسطينيي ال " إسرائيل" .٢٤

 أمس، تظاهرة في بلدة قانا الجليل احتجاجا على رفـض الـسلطات             ٤٨نظم فلسطينيو ،  : القدس المحتلة 
عمـال  "إلقامة مهرجان إلحياء الذكرى الستين للنكبة والمولد النبوي الشريف بادعاء كونـه             " اإلسرائيلية"

يوم اسـتقاللهم يـوم     "ارا مركزيا   وكانت التظاهرة التي تخللها رفع شعارات وهتافات متبنية شع         ".سياسيا
انطلقت من النصب التذكاري لشهداء قانا الجليل وانتهت بمركز البلدة حيث أقـيم حفـل خطـابي                 " نكبتنا

 على إقامـة    ٤٨وأكد الخطباء خالل الحفل عزم فلسطينيي        .بمشاركة القوى الوطنية واإلسالمية في البلدة     
لمته استهجن الشيخ كمال خطيب نائـب رئـيس الحركـة           في ك  ".االسرائيلية"المهرجان رغم المعارضة    

فيما تمنـع   " استقاللها"منذ سنتين بتنظيم احتفاالت في الذكرى الستين لما تسميه          " إسرائيل"اإلسالمية قيام   
 .نشاطات إلحياء ذكرى النكبة الفلسطينية

  ٢٧/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  م الدروز يتظاهرون في الكرمل دفاعا عن أرضهآالف .٢٥

عاد اآلالف من الفلسطينيين من أبناء الطائفة الدرزية، اليوم، للتظاهر على أراضـي              :نضال وتد  -حيفا  
على جبل الكرمل احتجاجا على نية الحكومة اإلسرائيلية مصادرة هذه األراضـي            " الجلمة"و" المنصورة"

ئيل، كـان أتـى     بحجة مد أنبوب غاز قطري، وسكة حديدية وشق شارع قطري يعرف باسم شارع إسرا             
و شارك أكثر من ثالثة آالف فلسطيني مـن         .على آالف الدونمات العربية في منطقة المثلث ووادي عارة        

أبناء الطائفة الدرزية اليوم في المظاهرة التي نظمت عند خيمة االعتـصام المنـصوبة علـى أراضـي                  
 .هم لمخططات المصادراتفي الكرمل منددين بنوايا الحكومة اإلسرائيلية ومؤكدين رفض" المنصورة"

  ٢٧/٤/٢٠٠٨موقع ايالف 
  

 ثورة خبز على األبواب في غزة .٢٦
 في قطـاع غـزة،      "ثورة خبز "أعربت مصادر فلسطينية، عن خشيتها من اندالع        :  سمية درويش  -غزة  

بعدما توقف العديد من المخابز عن العمل، بسبب نفاد الغاز، وعدم تمكن المركبات من نقل الدقيق الـى                  
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وشهدت غزة قبل اسبوعين ازمة في الخبـز، بعـدما          .  لوقف اسرائيل امداد القطاع بالمحروقات     المخابز
، نتيجة غـالء    "ربطة الخبز "اغلقت المخابز ابوابها لرفض الحكومة المقالة طلب اصحابها برفع تسعيرة           

حتـاج إلـى    الدقيق، وانقطاع التيار الكهربائي، واضطرارها إلى استخدام المولدات الكهربائيـة التـي ت            
 .المحروقات

ووفقا لمنظمات انسانية نشيطة في االراضي الفلسطينية، فإن الوضع االنساني في القطاع الذي يـستهلك               
 طنا يوميا من الدقيق، يتدهور تدريجيا منذ ان اعلنت اسرائيل فـي             ٤٥٠سكانه المليون ونصف المليون     

، أن توقف   "الجريدة"رى مراقبون تحدثت اليهم     وي. "كيانا معاديا "التاسع عشر من سبتمبر الماضي القطاع       
عدد من المخابز عن العمل في القطاع بمنزلة انذار يدق ناقوس الخطر القادم، خصوصا ان سكان غـزة                  
يعيشون منذ اشهر على موجات متتالية من ارتفاعات في اسعار السلع الغذائية، وعدم قدرتهم على شراء                

  .مستلزماتهم المعيشية اليومية
  ٢٧/٤/٢٠٠٨يدة الكويتية الجر

  
  تحذيرات من كارثة شاملة وموت جماعي للمرضى في غزة .٢٧

حذرت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة، أمس، من حاالت موت جماعي             : رائد الفي  - غزة
 .للمرضى الفلسطينيين في قطاع غزة جراء نفاد الوقود من المستشفيات وسيارات اإلسعاف العاملة لديها             

ال الطبيب حسن خلف وكيل الوزارة في مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة إن الحصار أصاب قطاع                وق
الصحة بحالة شلل تام، محذراً من توقف الخدمات الطبية في مستشفيات القطاع جراء نفاد الوقود الـذي                 

م في الحاويات   النفايات في مستشفيات غزة باتت تتراك     "وأوضح أن   . ألقى بظالله على كافة مناحي الحياة     
  ".في ظل توقف عربات البلديات التي تقوم بتجميع ونقل تلك النفايات إلى األماكن المخصصة لها

من سيارات اإلسعاف فقط    % ٣٠إن  "وقال الطبيب معاوية حسنين مدير اإلسعاف والطوارئ في الوزارة          
ل ساعات إذا لم تنتـه أزمـة        تلك السيارات ستتوقف بشكل كامل خال     "، مبيناً أن    "تعمل منذ ثالثة أسابيع   

 مريًض يرقدون على أسرة المرض في مستشفيات غزة وبحاجة إلـى            ٧٠٠هناك  "وأضاف أن   ". الوقود
، مناشداً القيادة المصرية بالتدخل إلنقاذ أرواح هؤالء المرضى الذين يلفظون أنفاسهم            "العالج في الخارج  

  .األخيرة
  ٢٧/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  ينفذ اعتصاما تضامنيا مع غزة المحاصرة "المياالسالعمل " .٢٨

أقام حزب جبهة العمل االسالمي اعتصاما تضامنيا مع أبناء قطاع غزة المحاصر أمـس أمـام                 -عمان  
مقر الحزب في العبدلي، وشارك باالعتصام التضامني عدد من قادة الحركـة االسـالمية ومئـات مـن      

ب النائب حمزة منصور كلمة اكد فيها أن الحركة االسـالمية           والقى رئيس الكتلة النيابية للحز    . انصارها  
ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية االولى للعرب والمسلمين ، و شدد أن الممارسـات               

ودعـا   .الصهيونية ضد أبناء قطاع غزة تمثل فاجعة انسانية و أخالقية تتعارض والقيم االنسانية العالمية 
 . والمجتمع الدولي للتحرك لوقف هذه المجازر المتواصلة ضد أبناء القطاع المحاصرالدول العربية

  ٢٧/٤/٢٠٠٨الدستور 
  
  "إسرائيل"حزب اهللا يجند مقاتلين استعدادا لحرب مع : األوبزرفر .٢٩

انفردت صحيفة األوبرزفر بتقرير لمراسلها في جنوب لبنان ميتشيل بروثيرو قال فيه إن حزب اهللا يجند 
وقال المراسل إن الحزب بدأ في هدوء وبشكل منتظم . استعدادا لمواجهة جديدة مع إسرائيلمقاتلين 

توسيع قدراته القتالية بتكثيف عمليات التجنيد في صفوفه بهدف تعويض النقص الناجم عن الخسائر في 
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وذكر التقرير أن الحزب يرسل  . ٢٠٠٦صفوفه خاصة خالل الحرب الدموية مع إسرائيل في صيف 
مئات إن لم يكن آالف المجندين الشبان إلى معسكرات تدريب مكثف في لبنان وسوريا وإيران في إطار ال

ويقول ميتشيل بروثيرو إن الجولة التي قام بها في . استعدادات لحرب مع إسرائيل قد تكون أكثر شراسة
. ن القتالقرى جنوب لبنان حيث معاقل حزب اهللا أظهرت له بوضوح النقص في عدد الرجال في س

وأشار المراسل نقال عن سكان هذه القرى أن شبابا صغار السن قتلوا عرضا خالل تدريب في معسكرات 
  . بإيران

 ٢٧/٤/٢٠٠٨بي بي سي 
  
  هل سقطت فلسطين من الحسابات السورية؟:  يتساءلالحص .٣٠

منفـرد مـع    دعا رئيس الحكومة اللبنانية األسبق سليم الحص أمس سوريا إلى عدم توقيع صلح              : بيروت
إننا نربأ بسوريا أال تقدم على توقيع تسوية منفردة مع إسرائيل فـي             '': إسرائيل في مقابل الجوالن، وقال    

إذا '': وقال الحص . ''هل سقطت فلسطين من المعادلة في الحسابات السورية؟       '': وتساءل. ''مقابل الجوالن 
لجوالن، فما الذي يميز موقف سـوريا       وقّعت سوريا على صلح منفرد مع إسرائيل في مقابل استرجاع ا          

عند ذلك عن موقف أنور السادات، أو عن موقف األردن؟ إن أقدمت سوريا على هذه الخطـوة، فكيـف                   
ستبرر امتناعها عن التوقيع حتى اليوم والذي كنا نعتبره صموداً مشرفاً يعبر عن موقف قومي من قضية                 

  .''فلسطين؟
 ٢٧/٤/٢٠٠٨االتحاد اإلماراتية 

  
  ي إخواني ينفي اتهامه بمساعدة حماس على التخطيط الغتيال عناصر فتح في القاهرةقياد .٣١

نفى الدكتور عبد الحي الفرماوي القيادي البارز بجماعة اإلخوان المسلمين في           : محمد مصطفى - القاهرة
مـة  مصر، االتهامات التي وجهتها له نيابة أمن الدولة العليا المصرية، بمساعدة عناصر حركـة المقاو               

على شراء معدات تستخدم في صنع طائرات بدون طيار، ومـساعدتهم علـى تنفيـذ               " حماس"اإلسالمية  
  .عمليات اغتيال تستهدف عناصر حركة فتح والمنشقين عن حماس الموجودين في القاهرة

خالل خضوعه للتحقيقـات فـي النيابـة التـي          " الشرق األوسط "وقال الفرماوي، في اتصال هاتفي مع       
ال أعلم شيئا عن االتهامـات التـي        " يوما على ذمة التحقيقات،      ١٥ل خمسة أيام قرارا بحبسه      أصدرت قب 

وجهتها لي النيابة، وكل ما أسندوه إلي عبارة عن محضر تحريات أعده ضابط بجهـاز مباحـث أمـن                   
  ".الدولة

  ٢٧/٤/٢٠٠٨الشرق االوسط 
  
  قطاعفي ال" كارثة إنسانية غير مسبوقة" العربية تحذر من الجامعة .٣٢

فـي  " كارثة انسانية غيـر مـسبوقة  "حذرت جامعة الدول العربية أمس من : وكاالت - حامد جاد -غزة  
وقال رئيس مكتـب االمـين العـام         .المساعدات الغذائية لألهالي  " االونروا"قطاع غزة اثر تعليق وكالة      

مثابة جرس إنـذار    ان اضطرار االونروا الى التوقف عن تقديم المساعدات، هو ب         "للجامعة هشام يوسف    
  ".ضاع متفجرة اساساألوينبئ بالمزيد من التدهور 

ان هذه االوضاع باالضافة الى استمرار القوات العسكرية االسـرائيلية فـي هجومهـا علـى                "واضاف  
  ".الفلسطينيين في قطاع غزة، تنذر بكارثة انسانية غير مسبوقة تتحمل الحكومة االسرائيلية مسؤوليتها

  ٢٧/٤/٢٠٠٨الغد االردنية 
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   تتفنن في إضاعة الوقت"إسرائيل":  مصريدبلوماسي .٣٣
محمد شـاكر عـن     . أعرب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير د        : ربيع شاهين  -القاهرة  

تفاؤله بشأن الجهود المصرية التي تبذل من أجل التهدئة رغم رفض إسرائيل مبادرة حماس بالتهدئة لمدة                
ريحات لعكاظ على ضرورة صدق النوايا خاصة من جانـب اسـرائيل التـي    وشدد في تص. ستة أشهر   

اعتبر أنها تتفنن في اضاعة كل الفرص وتقويضها من أجل ابقاء الوضع على ما هو عليه واالستفادة من                  
عنصر الوقت لمصلحتها ولالستمرار في تنفيذ خطط االستيطان وابتالع األراضي من أجل فرض األمر              

 .ينيين والعربالواقع على الفلسط
  ٢٧/٤/٢٠٠٨عكاظ 

 
  معوقات كثيرة أمام التهدئة وليس شرطاً التزامن بين عناصرها: مصر .٣٤

خفضت مصر أمس سقف التوقعات في خصوص التهدئة بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي،  -القاهرة 
وقال . لثالثة، ومعتبرة أن التزامن ليس شرطاً لتطبيق عناصرها ا"معوقات كثيرة"مشيرة إلى وجود 

إن المرحلة المقبلة هي مرحلة بلورة موقف فلسطيني : "الناطق باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي
ونفى ان يكون الجانب ". موحد في موضوع التهدئة لطرحه على الجانب اإلسرائيلي بانتظار رده

الجتياح إسرائيلي لقطاع " ةعواقب وخيمة للغاي"االسرائيلي قدم موقفه النهائي من التهدئة، وحذر من 
  .غزة

  ٢٧/٤/٢٠٠٨ الحياة
  
   إسرائيلية علنية-أردوغان يسعى إلى توفير أساس مشترك إلطالق مفاوضات سورية  .٣٥

تعاطى الرئيس بشار االسد بايجابية مع نية رئيس الوزراء التركي رجب طيب :  ابراهيم حميدي-دمشق
النطالق مفاوضات " ارضية مشتركة"ه لتوفير اردوغان الذي قام امس بزيارة لدمشق مواصلة جهود

وقال ناطق رئاسي . علنية بين سورية واسرائيل الستعادة الجوالن السوري في مقابل تحقيق السالم
تركز على سبل تفعيل عملية السالم الشامل والعادل، ونوه االسد بجهود "سوري ان لقاء االسد واردوغان 

 سورية لمواصلة التعاون مع تركيا في كل ما يحقق امن المنطقة تركيا في هذا الصدد وعبر عن استعداد
تفاصيل سبل تفعيل المفاوضات على "ان الحديث تناول " الحياة"وقالت مصادر رسمية لـ". واستقرارها

  ". االسرائيلي-المسار السوري 
  ٢٧/٤/٢٠٠٨ الحياة

 
  نية وتحتمه األخوةاإلنسا التخفيف من معاناة الفلسطينيين واجب تفرضه: حاكم الشارقة .٣٦

 أن معاناة الشعب الفلسطيني ، أكد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة:نضال القاضي
هي معاناة كل األمة العربية وأن معاناة أطفال فلسطين جرح في صدر األمة وان التخفيف عن معاناتهم 

كلمة له عبر الهاتف من كندا بمناسبة اليوم وقال في  .واجب تفرضه اإلنسانية وتحتمه األخوة والعروبة
إن أطفال فلسطين يعيشون أصعب أنواع الحياة القلقة المحفوفة بالمخاطر ” سالم يا صغار“المفتوح لحملة 

” سالم يا صغار“واأللم والحرمان من ابسط الحقوق المشروعة في المأكل والملبس والمأمن وإن حملة 
للتخفيف من آالم أطفال فلسطين وتجديد الدعوة لمساعدتهم وتمكينهم من التي تنظمها الشارقة هي محاولة 

بعض حقوقهم المسلوبة في الحياة وهي دعوة تحتمها اإلنسانية طالما المأساة مستمرة، داعيا المؤسسات 
وأهاب بكل مواطن ومقيم وزائر وإنسان الوقوف مع الشعب  .والشركات للمساهمة في تلك الحملة

  .خالل مساهمتهم في تلك الحملةالفلسطيني، من 
  ٢٧/٤/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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 بهدف تقييم وضعهمباريس تستضيف مؤتمر عالمي لالجئين الفلسطينيين  .٣٧

يستضيف مقر اليونسكو في باريس يوم الثالثاء المؤتمر العالمي لالجئين          :  عبد الجبار أبو غربية    -عمان  
ويهدف المؤتمر الى تقييم    . قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني   الفلسطينيين الذي تنظمه لجنة الحقوق غير ال      

باالضافة الـى تقيـيم     , وضع الالجئين الفلسطينيين الحالي ودور االمم المتحدة في التخفيف من معاناتهم          
الجهود المبذولة اليجاد حل عادل ومقبول ومتفق عليه لمشكلة الالجئين بما يتوافق مع القرارات األمميـة                

تفتـتح   .لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السالم العادل والدائم والشامل في الشرق األوسـط           ذات العالقة   
الجلسة األولى بخطاب لألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ، يتبعها كلمة للمـدير العـام لليونـسكو                   

ا ، وتختـتم    كوشيرو ماتسورا ، وكلمة لرئيس اللجنة بول بادجي ، اضافة الى ممثل فلسطين زكريا اآلغ              
 -الالجئين الفلسطينيين   "ويناقش المؤتمر موضوع    . بعرض فيلم وثائقي عن أوضاع الالجئين الفلسطينيين      

  .، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين" أطول مشكلة انسانية في عالمنا الحاضر
  ٢٧/٤/٢٠٠٨عكاظ 

 
 ف خدماتنا في قطاع غزة لن تطولتوقّّ": أونروا" .٣٨

عدنان أبو حسنة أن فترة توقف تقديم الخدمات الغذائيـة التـي تقـدمها              ) اونروا(كالة  أكد الناطق باسم و   
إننا من تجربتنا   ":"صوت فلسطين "وقال أبو حسنة في تصريحات إلذاعة       . الوكالة في قطاع غزة لن تطول     

 كافة  ال اعتقد أن هذا الموضوع سيستمر طويالً هناك اتصاالت مكثفة وحثيثة مع الجانب اإلسرائيلي على              
المستويات، هناك على مستويات سياسية عليا وهناك وعود لحل هذه اإلشكالية في القريب العاجل، نتمنى               

 ". أن ال يطول هذا الموضوع ألنه في حالة إطالته سيكون له نتائج سلبية على حياة الناس
ـ           "وأضاف أبو حسنة أنه      ى الالجئـين   في حال فشلت الجهود إلعادة تشغيل توزيع مساعدات أونـروا عل

أونـروا تقـدم مـساعداتها      "، مشيرا إلى أن     "الفلسطينيين في قطاع غزة سيكون لألمر تداعيات خطيرة       
 ألف تقريبا وجميع هؤالء النـاس ال        ٧٠٠ ألف أو أكثر قد يصل الرقم إلى         ٦٥٠التنموية والغذائية على    

 ". يملكون أي شيء يعتمدون اعتمادا كبيرا على المساعدات التي نقدمها لهم
اونروا أوقفت في قطاع غزة فقط تقديم المساعدات الغذائية ضمن برنامج الطوارئ والـذي              "وأوضح أن   

يستفيد منه شريحة كبيرة جدا من المواطن الفلسطيني ولكن بقية الخدمات مـستمرة كمـا هـي التعلـيم                   
ان على الفـصائل    :"ودعا الفصائل الفلسطينية إلى وقف الهجمات التي تستهدف المعابر، قائال         ". والصحة

في حين دعا إسرائيل إلـى إتاحـة تزويـد          " الفلسطينية االمتناع عن شن هجمات على المعابر الحدودية       
وحذر من أن هناك قطاعات مهمة في قطـاع غـزة علـى شـفا               . السكان بالوقود حسب القانون الدولي    

 .االنهيار
  ٢٧/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

  
  ها المفضليتهم اوباما بأنه مرشحوس ساكون اسوأ كابوس لحما :ماكين .٣٩

، " محترمة"الذي تعهد بالقيام بحملة      المرشح الجمهوري للبيت االبيض جون ماكين     :  ا ف ب   -واشنطن  
اعتقد ان الذي تريده    "وقال ماكين   ". المرشح المفضل لحماس  "اتهم خصمه الديموقراطي باراك اوباما بانه       
واضـاف  ". وغيرهم) رئيس نيكاراغوا ( وكذلك داني اورتيغا     حماس رئيسا للواليات المتحدة واضح جدا     

واذا كان السناتور اوباما هو المرشح      . اعتقد ان الناس يجب ان يدركوا انني ساكون اسوأ كابوس لحماس          "
ونـشرت تـصريحات   ". المفضل لحماس ، فاعتقد انه على الناخبين ان يقوموا بخيارهم على هذا المعيار   

 . المحافظة" ذي ويكلي ستاندارد" نشرته مجلة ماكين في ملخص للدردشة
  ٢٧/٤/٢٠٠٨الدستور 
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   دولة يعملون في اإلمارات٢٠٢ ماليين أجنبي من ٣,١ .٤٠

وكشفت الوزارة فـي    . أكدت وزارة العمل أن اإلمارات تواصل إدارة بيئة العمل فيها وفقاً للقانون الدولي            
 قطر يعملـون لـدى      ٢٠٢ أجنبي وفدوا من      ألف عامل  ١١٣تقريرها السنوي أن حوالي ثالثة ماليين و      

 ألف شركة تعمل في الدولة من خالل تعزيز القوانين والتشريعات لوضع منظومة وطنيـة               ٢٦٠حوالي  
 . لحماية حقوق العمال فيها

  ٢٧/٤/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
 المهمة الفلسطينية المستحيلة في واشنطن .٤١

  بالل الحسن
، التي قررت انتداب ملك األردن      )األردن ومصر والسعودية  (ل العربية   ال نخطئ إذا وجهنا تحية إلى الدو      

للذهاب إلى واشنطن في مهمة عاجلة، وإبالغ الرئيس األميركي جورج بوش أن مـن األفـضل لـه أال                   
يحضر إلى المنطقة لالحتفال بالذكرى الستين إلنشاء دولة إسرائيل، إذا لم يكن لديه جديد في موضـوع                 

  .٢٠٠٨لسطينية قبل انتهاء واليته في نهاية العام إنشاء الدولة الف
إن الدول المذكورة هي أقرب الدول العربية إلى الواليات المتحدة األميركية، وهي مؤيدة بوضوح لسياسة               
التفاوض والتسوية السياسية، ولكنها رغم هذا كله ال تستطيع أن تتعامل مع سياسة أميركية مخادعة إلـى                 

 "اللياقـة "كما أن هذه الدول تشعر بانعدام       .  كثيرا ولكنها ال تفعل شيئا على األرض       هذا الحد، تقول كالما   
األميركية، حين يقرر الرئيس األميركي المشاركة في احتفاالت الذكرى الستين إلنشاء دولـة إسـرائيل،               

  .وهو موقف معاد للعرب، ومن دون أن يشفعه حتى بأي إجراء عملي ضاغط على إسرائيل
 بإنشاء دولتين إسـرائيلية     "رؤية بوش " الذي شهد    ٢٠٠٢واليات المتحدة األميركية، منذ العام      لقد عملت ال  

والضغط على الفلسطينيين مـن     . وفلسطينية، على الضغط على الفلسطينيين ودفعهم باتجاه تغيير أنفسهم        
 جديدة تحـارب    ، وانتخاب قيادة  )قيادة عرفات ( حسب قولهم    "اإلرهاب"أجل التخلي عن القيادة التي تدعم       

واعتبرت رؤية بوش في حينه أن وجود قيادة فلسطينية تقاوم اإلرهاب هـو شـرط أساسـي                 . اإلرهاب
  .إلنشاء الدولة الفلسطينية

وقد شهد الوضع الفلسطيني منذ ذلك الحين تغيرات كثيرة، إلى أن جاء الـرئيس محمـود عبـاس إلـى                    
يؤمن أن الميليشيات الفلسطينية المسلحة     .  يقاومه رجل ال يؤمن بالعمل المسلح ضد االحتالل بل       . السلطة

وهو قبل رؤية بوش، وخطـة خارطـة الطريـق،          . ال جدوى منها، حتى أنه أصدر قرارا بحلها جميعا        
وخطط الجنرال دايتون األمنية، وذهب إلى مؤتمر أنا بوليس، وعقد عشرات اللقاءات مع رئيس الوزراء               

ولكن ما هي النتيجة بعد هـذا كلـه؟         . املة من اإلدارة األميركية   اإلسرائيلي ايهود اولمرت، وبمباركة ك    
النتيجة أن إسرائيل ترفض البحث في إنشاء دولة فلسطينية، وترفض تحديد موضوعات الحل النهـائي،               
وترفض تحديد جدول زمني إلنجاز المفاوضات، وترفض تحديد المرجعيات التي يتم االستناد إليها فـي               

ومن . ه السياسة اإلسرائيلية إلى تفشيل المفاوضات، وإلى تحويلها إلى أمر عبثي          وقد قادت هذ  . التفاوض
أجل تغطية هذا العبث التفاوضي، غاب موضوع الدولة الفلسطينية عن طاولة المفاوضات، وحضر بدال               

 السيئة الـصيت    ١٩٩٣، الذي يريد أن يكرر مرة أخرى تجربة اتفاق اوسلو           "اتفاق اإلطار "منه موضوع   
  .عةوالسم

وقد ذهب الرئيس محمود عباس بنفسه إلى واشنطن لاللتقاء مع الرئيس جورج بوش، وبعد يوم واحد من                 
تلقي بوش للرسالة العربية، فلم يسمع منه سوى تكرار للمواقف اإلسرائيلية، مما يثبت ويؤكد للمرة األلف                

فحين اسـتقبل   .  من أجل قبوله   أن اإلدارة األميركية تدعم الموقف اإلسرائيلي، وتضغط على الفلسطينيين        
بوش الرئيس عباس، خاطب الصحافيين داعيا إلى اتفاق، ليس حول الدولة الفلسطينية، بل حول تحديـد                
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إن الدولة الفلسطينية هي أولوية عالية لي ولحكومتي، وأنا على ثقـة            "قال بوش   . معالم الدولة الفلسطينية  
وبهذا يتطابق الموقف األميركي مـع      . "نية قبل نهاية واليتي   بأننا قادرون على تحديد معالم الدولة الفلسطي      

  .الموقف اإلسرائيلي، ويتشكل منهما موقف واحد ضد المطالب الفلسطينية والعربية
إن هذه الصورة المتشائمة ليست صورة نقدمها نحن فقط، فالناطقة الرسمية باسم البيت األبـيض، تعلـق         

منذ أنابوليس لم تحقق مساعي السالم سوى خطـوات         " تقول   .على زيارة عباس وتقدم صورة أشد قتامة      
ال يزال التوتر الشديد يعتري العديد من مسائل خارطة الطريق، وأبرزها مواصلة بنـاء              "وتقول  . "متعثرة

  ."المستوطنات والبؤر االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي المحتلة
ة هائلة على الصبر، إنه ينتقل من لقـاء إلـى           في مواجهة هذه الصورة، يملك الرئيس محمود عباس قدر        

 الرئيس األميركـي    "األخ األكبر "لقاء، من دون أية نتيجة، وحين ييأس من الموقف اإلسرائيلي يلجأ إلى             
. ولكنه يرفض الذهاب إلى النتيجة المنطقية الوحيدة لهذا كله، أي االنسحاب من المفاوضات            . فيزداد يأسه 

ال أمل من هذه المفاوضات، وإسرائيل ال تعطينا شيئا، ومع          : المقربين دائما الرئيس عباس يقول لجلسائه     
ذلك يجب أن نواصل المفاوضات ألن مواصلتها تبقي الضغط الدولي قائما ضد إسرائيل، أما إذا انسحبنا                

إن هذه النظرة سيزيفية أكثر مما هي سياسـية، ففـي           . من المفاوضات فإن الضغط الدولي سيتجه نحونا      
سة شيء اسمه الزمن، وشيء اسمه اإلنجاز، وحين ال تؤخذ هذه القضايا بعين االعتبار، فإن األمور                السيا

  .تنقلب ضدك
  :أبرزها ثالثة تكتيكات. في سياق هذا كله تواصل إسرائيل إطالق تكتيكات مفيدة لها

لنقطـة  وهي تستعمل هـذه ا    . الحديث بين فترة وأخرى عن ضرورة تنشيط المفاوضات مع سوريا         : أوال
والقادة اإلسـرائيليون المعتـدلون مقارنـة       . للضغط على الفلسطينيين أكثر مما تستعملها لمغازلة سوريا       

بايهود اولمرت، رفضوا االتفاق مع سوريا، ألنهم كانوا وال يزالون، يريدون مساومة حول مياه الجوالن،               
  .ومياه بحيرة طبريا، وهو ما رفضته سوريا باستمرار

الدائم عن ضعف الحكومة اإلسرائيلية، وأنها مهددة بالسقوط إذا فعلت كذا أو كذا، ولـذلك               الحديث  : ثانيا
إن الحديث عن ضعف    . يجب على الفلسطينيين أن يقبلوا األمر الواقع حتى ال تنهار عملية التسوية برمتها            
اللعبة مـن  لقد مارس . الحكومات اإلسرائيلية هو حديث دائم، وليست حكومة اولمرت سوى أحد مظاهره  

قبل بنيامين نتنياهو، ومارسها ايهود باراك، ال بل إن البعض يتعمـد تـشكيل حكومـة تـضم بعـض                    
  .المتناقضات لكي يستعمل احتمال سقوطها ذريعة سياسية تشكل حماية له

الحديث عن االنتخابات القادمة بعد فترة، حيث ال بـد لكـل طـرف مـن األطـراف الـسياسية                    : ثالثا
صوغ مواقفه السياسية بما يضمن له النجاح في االنتخابات والبقاء في السلطة، فالكـل              المتصارعة، أن ي  

يعرف طموحات وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، وطموحات وزير الدفاع ايهود باراك، وطموحات رئيس             
وكلهم يلتقون حول نقطة واحدة هي رفض التجاوب مـع مطالـب الحـد              . حزب الليكود بنيامين نتنياهو   

  .ومواقفهم باقية على حالها قبل االنتخابات وبعد االنتخابات.  الفلسطينيةاألدنى
والمهم أن هذه التكتيكات اإلسرائيلية، التي أصبحت نوعا من أالعيب الحواة، تلقى دائما الدعم والرعايـة                

  .والتقدير من اإلدارة األميركية
تجاوز حديث التطرف واالعتدال، ويؤكـد  هذا الوضع المعقد بين فلسطين وإسرائيل واإلدارة األميركية، ي        

ولكن الواليات المتحدة قادرة كدولة عظمـى أن  . أن التطرف موقف إسرائيلي ـ أميركي أوال وباألساس 
ولكن هل ستستطيع أن تفعل ذلك مع األردن ومصر والسعودية، وهي التي            . تلصق تهمة التطرف بسواها   

   المتحدة األميركية أنه ليس من حق الحلفاء أن يغضبوا؟تتطلع إليهم دائما كحليف؟ وهل تعتقد الواليات
  ٢٧/٤/٢٠٠٨الشرق االوسط 
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 والخيارات المحدودة.. السلطة الفلسطينية .٤٢
 فايز رشيد. د

في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الروسي في موسكو ، قال الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس                
وأضاف بأنـه   .. سكو للسالم بين الفلسطينيين وإسرائيل    بأن الرئيس بوتين يريد ان يستضيف مؤتمر مو       (

يريد ان يبحث الموعد وأجندة المؤتمر مع الرئيس الروسي ، فالرغبة مشتركة لعقده لدى الطرفين والذي                
 ).من المرجح ان يكون موعده في حزيران القادم

تعراضه للـصراع العربـي     من ناحيته ، فإن بوتين لم يتطرق النعقاد مثل هذا المؤتمر ، وفقط تمثّل اس              
بأنك سيدي الرئيس مع رئيس الحكومة اإلسـرائيلية  (الفلسطيني ـ اإلسرائيلي من خالل مخاطبته لعباس  

أتت زيارة عباس إلى موسـكو      ). ايهود اولمرت تكثفان من الجهود لدفع األمور قدماً ، ونحن ندعم ذلك           
ش ، والذي بدوره سيقوم بزيارة إلى اسـرائيل  قبل بضعة أيام من زيارته المقررة الى واشنطن لمقابلة بو       
 .في أواسط ايار المقبل ، لمباركة الذكرى الستين لتأسيسها

قيام دولة فلسطينية خالل العام الحـالي       ) وليس تفاؤالً (من قبل كان الرئيس الفلسطيني قد عبر عن حتمية          
 . وذلك قبل مغادرة بوش للبيت االبيض٢٠٠٨

ه للرئاسة الفلسطينية بعد وفاة عرفات ، يؤمن إيمانا قاطعاً بأن المفاوضات ،             الرئيس عباس وما قبل تولي    
والمفاوضات فقط هي االستراتيجية الوحيدة للوصول الى حل مع اسرائيل فهو لطالما نادى بعدم عسكرة               
االنتفاضة ، وهو الذي اعلن مراراً وتكراراً بأنه أحد مهندسي لقاءات اوسلو ، التي اسفرت عـن قيـام                   
السلطة الوطنية الفلسطينية والتي برغم مضي ما يزيد على عقد زمني على توقيعها ، فإنهـا لـم تلحـق             

ورغم إعالن شارون اثنـاء اجتياحـه لمنـاطق         . سوى المزيد من الدمار بالمشروع الوطني الفلسطيني      
 ، بالرغم مـن ان      إالّ ان السلطة الفلسطينية ال تزال تتمسك بها       .. السلطة عن وفاة وموت هذه االتفاقيات     

فلـسطينية وأخـرى    : اللقاءات االثني عشر بين عباس واولمرت ، واللقاءات الكثيرة األخرى بين لجنتين           
إسرائيلية برئاسة قريع وليفني لم تنتج حالّ ، وال اعترافا إسرائيليا من اي نوع بحق واحد مـن الحقـوق                    

هذا ما ال نقول نحن ، يعكـسه  . ة ، بال جدوى الوطنية الفلسطينية ، بل كانت كلها عبارة عن لقاءات عبثي         
فإسرائيل تزداد تطرفاً واستيطاناً في الضفة الغربية ، واقترافا للمجـازر بحـق الفلـسطينيين ،                . الواقع

ومصادرة لالراضي وهدما للبيوت ، واعتقاالً واغتياالً وتنكراً للحقوق الفلـسطينية ، وإصـراراً علـى                
 .استمرار بناء الجدار العازل

على ما يبدو ، ان الرئيس الفلسطيني ال يزال يراهن جدياً على دبلوماسية المؤتمرات ، بالرغم مـن ان                   
تجربة مؤتمر أنابوليس وما تاله من خطوات إسرائيلية على صعيد الواقع ، مترجمة في التنكر المطلـق                 

التفـاوض علـى قـضايا      لما أخذه من قرارات ، بدءاً من مطالبته لها بوقف االستيطان وانتهاء برفضها              
كل ذلك لم يكن كفيالً بالرئيس الفلسطيني للخروج باستنتاج         ).. وهو ما دعا اليه المؤتمر    (الوضع النهائي   

، عن فهم اسرائيل وبتأييد كامل من الواليات المتحدة ، المضمون عقد مثل هذه المؤتمرات ، والـذي ال                   
ر بين الفلسطينيين واسرائيل بحثا عن حل لما يـدور  يتعدى اإليحاء إعالميا ، بأن حركة ما ، سياسية تدو        

بالنسبة لمؤتمر موسكو ، لم يصدر عن واشنطن أو تـل           . بين الجانبين على طريق إنهاء الصراع بينهما      
 .ابيب ما يشي بقبولهما انعقاد مثل هذا المؤتمر او حتى إمكانية حضورهما ألعماله

المتحدة االميركية ال اآلن وال مستقبال ، تقبل بأي دور          وقد يغيب عن ذهن الرئيس ايضا ، بأن الواليات          
لروسيا في حل الصراع الفلسطيني العربي ـ االسرائيلي ، او للتواجد من جديد في المنطقة مثلما كـان   

 .التواجد السوفياتي الفاعل والمؤثر في الشرق األوسط في الحقبة الناصرية
 بأن اسرائيل لن تقبل بدور دولة او دول اخرى ، أيـا             من جهة أخرى ، قد ال يدرك الرئيس ابو مازن ،          

ذلك محكـوم بأسـباب كثيـرة ،        . كانت غير دور الواليات المتحدة االميركية في إيجاد الحلول للجانبين         
. ابرزها هو التماهي المطلق بين الجانبين في رؤيتيهما للحلول او بشكل أدق للتسوية مـضموناً وشـكالً                
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اسـرائيل تعلـن خطوطـاً حمـراء        . م العادل ، فالفارق كبير بين المضمونين      نقول التسوية وليس السال   
لمضمون وشكل الحل ، وواشنطن تؤيدها ، بالتالي ، هل ستسمح واشنطن وتل أبيب لعاصـمة اخـرى                  

باإلمساك بأوراق الحل؟ ولعل من المفيد اإلشارة ، إلى أن االستنتاج األول في تجـارب               ) وحتى ألوروبا (
إبقاء كل الخيارات الممكنـة مفتوحـة أمـام         : لوطني على صعيد العالم أجمع يتمثل في      حركات التحرر ا  

ان لم يؤد الى نتائج ، تظـل  ) وفي حالتنا المفاوضات السياسية (مطلق حركة تحرر وطني ، فطرق خيار        
الخيارات األخرى مفتوحة من اجل ممارسة الضغط على العدو ، وإجباره على االعتراف باألهداف التي               

لألسـف ، فـإن   . امت حركة التحرر الوطني بثورتها في سبيلها ، بدءاً بالجزائر وانتهاء بجنوب افريقيا   ق
وتعـززت  (منذ اتفاقيات اوسلو    ) فيما بعد ، اي بعد تشكيلها     (خيارات الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية      

الباب امام كـل الخيـارات      المفاوضات السياسية ، وبذلك يتم إغالق       : تتمثل في خيار وحيد هو    ) فيما بعد 
ولكن خيار المقاومة ايضا لم ينـتج       : ومثلما قلنا فإن خيار التفاوض لم ينتج حالً، قد يقول قائل          . االخرى

كيفية استثمار المقاومـة فـي      : ان تجارب حركات التحرر الوطني ايضا تتم على       : حالً؟ وفي الرد نقول   
 غير مرهون بزمن ، وايضا نستحضر تجربـة الجزائـر           الفعل السياسي اوالً ، وثانياً فإن نهج المقاومة       

 . سنة٢٥٢وجنوب افريقيا التي دامت 
ما نقوله ، يكتسب اهميته في الذكرى الستين للنكبة ، إلننا مطالبون جميعاً بإجراء المراجعة والتمحـيص                 

ـ             . في الفترة الماضية   م يـنجح   ولألسف ال يملك الرئيس ابو مازن والسلطة سوى خيار واحد وهو الذي ل
 .وال بعد مائة عام.. حتى اللحظة ، وال يشي باعتقادي بإمكانية تحقيق نتائج من خالله ، ال اآلن وال غداً

  ٢٧/٤/٢٠٠٨الدستور 
  
 المشكلة ليست في المفاوضات .٤٣

 حمادة فراعنة
 عقد مؤتمر انابوليس للسالم، بحضور ممثلي خمسين دولة، وكانت حـصيلته بـدء              ٢٧/١١/٢٠٠٧في  

 وعلى ثالثة مستويات، على المـستوى       ١٢/١٢/٢٠٠٧الفلسطينية االسرائيلية المباشرة يوم     المفاوضات  
الرئاسي بين الرئيس محمود عباس مع رئيس الوزراء ايهود اولمرت، وعلى المستوى الـوزاري بـين                
احمد قريع مع وزيرة الخارجية تسيبي لفني، وعلى مستوى الخبراء ضمن لجـان مهنيـة متخصـصة                 

 والمقرة من قبل مجلس االمن      ١١/٥/٢٠٠٣عيتها خارطة طريق اللجنة الرباعية المعلنة في        متعددة، مرج 
 .١٥١٥ وحملت رقم القرار الدولي ١٩/١١/٢٠٠٣ المعقودة يوم ٤٨٦٢في جلسته رقم 

ان المفاوضات مع اسرائيل    : "نبيل ابو ردينة الناطق بلسان أبو مازن، اجمل نتائج هذه المفاوضات بقوله           
 ".ثيثة، ولكن لآلن لم يتم اغالق اي ملف بعد، وان الطريق ال يزال طويالمستمرة وح

المفاوضات ليست خسارة مثقلة للفلسطينيين، وليست مكسبا صافيا لهم، بل هي عمليـة سياسـية، لهـا                 
ايجابياتها مثلما لها سلبياتها، فقد حققت المفاوضات مكاسب سياسية للفلسطينيين تتمثل بظـاهرتين همـا؛               

وضع قضايا المرحلة النهائية على طاولة المفاوضـات        : ثانيا. فك الحصار السياسي والمالي عنهم    : اوال
من دون لبس او مراوغة او تضليل، ادت الى خروج المتطرف ليبرمان وحزبه من حكومـة اولمـرت                  

 .وكادت تدفع حزب شاس للخروج من الحكومة واسقاطها
من القضايا التي يتمسكون بها سواء من ناحية القدس حيـث           الفلسطينيون لم يقدموا تنازال واحدا عن اي        

او حق الالجئـين    " ٤٧٨ و ٢٦٧ و ٢٥٢القرارات  "القرارات الدولية التي تشكل سالحا لهم وبيدهم بشأنها         
 ١٣٩٧ و ١٨١ او حقهم في اقامة الدولـة وفـق القـرارات            ١٩٤بالعودة والتعويض وفق القرار الدولي      

 .لقضايا المدرجة على جدول االعمال مثل الحدود والمياه واالمن، او غيرها من عناوين ا١٥١٥و
كما حقق الفلسطينيون دعما ماليا، عزز من صمودهم وبقائهم على االرض وتشبثهم فـي وطـنهم، فـي        
مواجهة برنامج وسياسة البرنامج االستعماري التوسعي االستيطاني االسرائيلي الذي يهدف الـى جعـل              
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 لسكانها واهلها وشعبها، وغير قادرة على استيعابهم وتكيفهم وتوفير االمـن            فلسطين وطنا وارضا طاردة   
واالستقرار والحياة لهم، وذلك بفعل االحتالل واالستيطان والمـصادرة والحـصار والقتـل والتجويـع               

 .واالغتيال وغيرها من سياسة العقوبات الجماعية
بالشفافية واالستقامة والنظافة، ادى الى دفع      توفر السيولة والدعم الدولي لحكومة سالم فياض الموصوفة         

الرواتب شهريا وبانتظام وتسديد الديون المترتبة عليها للموظفين وللمؤسسات واالهتمام ببعض المشاريع            
التنموية، ما ادى الى تنشيط السوق وتحريك االقتصاد المجمد وتوفير مـستلزمات الحيـاة والـضرورة                

 .للموظفين المدنيين والعسكريين
ولكن المفاوضات لم تخلق وصفا سياسيا وامنيا مبشرا لالمل للفلسطينيين، فقد واصل االسـتيطان شـق                
طريقه المدمر جنبا الى جنب مع المفاوضات ضمن المشروع االسرائيلي بتهويد وصهينة واسرلة القدس              

 .الفلسطينية العربية االسالمية المسيحية، من دون خجل او مواربة
ايا من التزاماتها وفق خارطة الطريق ال بشأن وقف االستيطان بشكل نهـائي وكامـل               ولم تنفذ اسرائيل    

ومطلق سواء في القدس او محيطها او خارجها، كما لم تعد فتح وعمل المؤسسات الفلسطينية في القـدس          
وفق خارطة الطريق كبيت الشرق وغرفة التجارة والسماح للمصلين بالقدوم مـن مـدن الـضفة الداء                 

 والصلوات، وال ازالت الحواجز المعيقة لحركة السيارات واالفراد بين مدن الـضفة الفلـسطينية              الشعائر
 كما نصت علـى ذلـك       ٢٠٠٠ ايلول   ٢٨وبينها وبين قطاع غزة، وال انسحبت خارج المدن الى مواقع           

 .متطلبات المرحلة االولى من خارطة الطريق
ان وقـف االسـتيطان   : "سرائيلية التصادمية بقولـه وقد لخص سالم فياض مشهد العالقات الفلسطينية اال 

وان االستمرار في التوسع االسـتيطاني فـي        . يتصدر سلم اولويات حكومته والسلطة الوطنية الفلسطينية      
االراضي الفلسطينية المحتلة والقدس لن يفضي الى النتائج المرجوة في العملية السياسية وفي المفاوضات              

قيات الموقعة بين الجانبين ومخالفة للقانون الدولي وعامال اساسيا فـي عـدم             الجارية ويشكل فرقا لالتفا   
 ".وان الهم االكبر هو كيفية انهاء االحتالل. امكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة

الممارسات االسرائيلية علـى االرض     "اما الجزء اآلخر من المشكلة فيحدده رئيس الوزراء سالم فياض           
ال يمكننا ان ندخل في مفاوضات حـول        : "فيقول" عرقلة عمل االجهزة االمنية الفلسطينية    والتي تستهدف   

التسهيالت والحواجز بالرغم من اهميتها، الن االجراءات االسرائيلية، على االرض تتجاهل ما نبذله من              
و فـي   جهود، وان نجاحنا في الجانب االمني مرتبط بمدى السلوك االسرائيلي على االرض، والذي يبـد              

 ".غالبيته متجها نحو تعويض عمل السلطة واالجهزة االمنية
اذن اسرائيل ال تنفذ ما هو مطلوب منها من وجهة نظر السلطة الوطنية وحكومتها، وال تعمل على وقف                  
اجراءات تعطيل وافشال برامج الحكومة الفلسطينية، فهل اذا اوقفت السلطة طريق المفاوضات سـتتوقف              

 .االستيطانية وتدميرها للحياة الفلسطينية بشرا وجغرافيا ومعالم وديموغرافيااجراءات اسرائيل 
المشكلة ليست في المفاوضات، المشكلة في غياب االوراق الضاغطة التي يملكها المفاوض الفلـسطيني،              

 .كي تجعل االحتالل ومشروعه االستعماري مكلفا
  ٢٧/٤/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
 ؟..!يصرخ أوالًمن ..  وحماس"إسرائيل" .٤٤

 طالل صالح بنان
بدأ مشروع التهدئة بين حماس وإسرائيل، عندما ُأعلن األسبوع الماضي، وكأنه اتفاق بين الجـانبين تـم                 

لكن، في حقيقة األمر، كما اتضح      . التوصل إليه بوساطة مصرية، على أن تكون مصر، نفسها، طرفاً فيه          
: إسرائيل لم تضيع وقتاً لتقول للجميع     . كن إسرائيل طرفاً فيها   الحقاً، أنه نتاج لوساطة مصرية للتهدئة لم ت       

وأن التهدئة ليست في حاجة ألكثر من أن تُوِقف حمـاس الـصواريخ             ... إن مشروع التهدئة هذا ترفضه    
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التي تطلقها على األراضي اإلسرائيلية، دون توقع أن تلتزم إسرائيل بأي شيء من شأنه أن يحـول دون                  
 ؟..!، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية"اإلرهابيين"ية في مالحقة من تصفهم بـ استراتيجيتها األمن
ليس هناك اتفاق للتهدئة، وليس هناك نية إسرائيلية لجعل أي شكل من أشكال التهدئـة               : في نهاية المطاف  

زلـة  يأخذ أسلوب المعاملة الندية المتبادلة مع حماس، ألسباب سياسية تتعلـق باسـتراتيجية فـرض الع               
السياسية على الحركة والحصار االقتصادي على القطاع، واستبعاد حماس نهائياً من أي صـيغة سـلمية                

إسرائيل تتمتع بتـوفر كـل إمكانـات        : في حقيقة األمر  . يمكن أن تتوصل إليها إسرائيل مع الفلسطينيين      
له، إال الثبـات علـى      وحماس، من ناحية أخرى، ليس لديها الكثير لتناور من خال         ... الثبات على موقفها  

وتعطيل أي حل يمكن التوصل إليـه بـين      .. وعدم االعتراف بإسرائيل  .. موقفها بالتمسك بخيار المقاومة   
  . السلطة الفلسطينية وإسرائيل

. إسرائيل، من ناحيتها، سوف تحتفظ بإدارة ملف حصار غزة بأبعاده الفلـسطينية واإلقليميـة والدوليـة               
.. يمكن أن تفتح معبر رفح،، ألسباب لها عالقة باتفاقية السالم مع إسـرائيل  مصر، على سبيل المثال، ال      

وأخرى لها عالقة باالتفاقات التي تحكم الحركة من خالل المعبر، وتتضمن أطرافاً دولية، بـل وحتـى                 
كما ال ننسى الدعم الدولي المتزايد لما يسمى حق إسرائيل الدفاع عن نفـسها، فـي مواجهـة                  . فلسطينية
، وليس عمالً وطنياً مشروعاً من أعمـال مقاومـة   "عدوانياً"اريخ التي تطلقها حماس بوصفها عمالً  الصو

 ؟..!االحتالل
  .تدور بين حماس وإسرائيل لعبة عض األصابع التي ال تنتهي إال بصراخ أحد الطرفين، أو كليهما

  ٢٧/٤/٢٠٠٨عكاظ 
  
  :كاريكاتير .٤٥

  

  
  ٢٦/٤/٢٠٠٨الوطن السعودية   


