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*** 
   اعتقال مجموعة تلقت تعليمات من مسؤول عسكري لحماس في سورية:األردن .1

أعلن المتحدث باسـم الحكومـة       : رائد محمد   نقال عن مراسلها في غزة     26/4/2006راتية  الخليج اإلما نشرت  
األردنية ناصر جودة ان السلطات األمنية اعتقلت مجموعة من األشخاص يتبعون لحركة حمـاس، وضـبطت                

ـ       . مخزناً لألسلحة ومتفجرات وكبسوالت صواريخ     لحة وقال ان التحقيقات ال زالت جارية، لكنها كشفت ان األس
ستهدف بعض المنـشآت وعـدداً مـن        ت ،والمتفجرات قادمة من سوريا، بأوامر صدرت من قيادي في حماس         

إن األجهزة األمنية رصدت نشاطات لعدد من عناصر حماس على الساحة األردنيـة، كانـت               كما  . المسؤولين
  . ان األردن لم يشر إلى أي عالقة لسوريا بالمخططوأضاف . تخطط لضرب اهداف حيوية

، نفى مصدر في الخارجيـة الـسورية      : نبيل غيشان , فتحي صباح عن مراسليها    26/4/2006الحياة  وذكرت  
) سـانا (النباء السورية اوقال المصدر لوكالة .  ما أعلنه جودة عن تهريب اسلحة الى االردن عبر سورية      ،أمس

 أمر عار عن الصحة تماماً، وال       ان االدعاء بأن قيادياً عسكرياً من حماس موجود في سورية هو وراء العملية            
 وان جميع قادة حماس الموجودين فـي سـورية       ،علم لسورية بوجود قيادي عسكري من حماس على أراضيها        

سياسيون يمارسون مهمات سياسية وإعالمية بحتة وهم ملتزمون موقف السلطات السورية التي ال تسمح بـأي                
في هذا االدعاء أمر ال يخدم العالقات االخوية القائمـة          وتابع ان زج اسم سورية      . نشاط عسكري من أراضيها   

اعرب الناطق الرسمي باسم حركة حماس سامي أبو زهري عـن رفـض             من جهة أخرى     .بين دمشق وعمان  
 أبـو زهـري االردن      اتهمو. الحركة االتهامات االردنية، واصفاً اياها بأنها باطلة وليس لها أساس من الصحة           

وأعرب عن اعتقاده ان مثـل هـذه االتهامـات          . ولية ضد الحركة والشعب الفلسطيني    بالمشاركة في الحملة الد   
والمواقف االردنية لن تنجح في عزل الحركة، بل ستسهم في عزل من يتورطون بها في هذا الـدور، داعيـاً                    

  .دورالمثقفين والقيادات االردنية الى التدخل وفضح دور الحكومة االردنية ومنعها من مواصلة لعب هذا ال



 

 4

األمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبـد       انتقاد   26/4/2006الغد األردنية    من   ماجد توبة وحامد جاد   وذكر  
موقف حماس بشأن نفيها لما أثبتته األدلة حول تورط عناصر في الحركـة فـي اسـتخدام األراضـي                    الرحيم

  .وقفها تجاه هذه القضيةاألردنية لتهريب وتخزين األسلحة، واصفاً حماس بأنها تكابر في م
هناك جهات تحاول توتير العالقة مـع        إن    عمر عبد الرازق   ية وزير المال  هقال ما   26/4/2006السفير  ونشرت  
 مضيفاً ان الحكومة الفلسطينية تؤكد حرصها على أمن االردن واستقراره على كل المستويات ومؤكداً               ،االردن

  .أي نية لتوتير االجواء مع االردن وشعبها الشقيق ليس لديهم ينان الحكومة والشعب الفلسطيني
 نائب المراقب العام لجماعـة      قول : سامي محاسنة  ، فارس شرعان  من 26/4/2006الشرق األوسط   وأضافت  

ال توجد لدى الجماعة أية معلومـات بهـذا         بانه  الناطق االعالمي باسمها، جميل ابو بكر،       واالخوان المسلمين   
  . ماس بمثل هذه االعمالالخصوص، مستبعداً قيام ح

من جهته أكد موسى أبو مرزوق، أن ما قيل في األردن يدخل في مجال التشويش، وإذا كانت الحكومة األردنية                   
غير مرتاحة الى وجود حكومة حماس والنتخاب الشعب الفلسطيني لحماس فإنني أعتقد أن هذه الوسيلة التـي                 

 .ون مع حكومة حماس والحركة ومـع الـشعب الفلـسطيني          يمارسونها اآلن ليست هي الطريق الصحيح للتعا      
 لـم تنقـل     هـي وأضاف أبو مرزوق إن حماس لم تعبث بأمن أي دولة في العالم فما بالك في دول عربية، و                 

ووصف حركة حماس بأنها حركة مسؤولة يعرفها الجميع بأنها ملتزمة بسياساتها،           . معركتها إلى خارج فلسطين   
أن هذه الطريق   وتشويه سواء تعلق ذلك بدعم الشعب الفلسطيني أوحكومته وخياره،          ولذلك لم تنجح محاوالت ال    

  .تخسر بها الحكومة األردنية أكثر مما تخسر بها حماس
 إنه إزاء هذا التـصعيد  ،في بيروت  أسامة حمدانهقالإلى ما  25/4/2006المركز الفلسطيني لإلعـالم   وأشار  

 من معلومات غير صحيح، وأن هناك عملية مفبركة لهذه القـضية            األردني غير المبرر، نؤكد أن كل ما ورد       
بشكل كامل لتبرير سلوك سابق تمثل في إلغاء زيارة وزير شؤون الخارجيـة الفلـسطينية الـدكتور محمـود                   

 محاولة  لإلساءة لمكانة الحركة بين صفوف أبناء الـشعب األردنـي              هذا التصعيد  أنحمدان  وأضاف  . الزهار
 مشيراً إلى أن موقف الحكومة األردنية يأتي في سياق حملـة            ،حماس وأيدها وعمل لنصرتها   الذي طالما دعم    

وأكد حمدان أن    .يشنها االحتالل الصهيوني واإلدارة األمريكية ضد الحركة وضد الحكومة الفلسطينية المنتخبة          
 بين الشعبين الفلـسطيني  حركة حريصة على تعزيز عالقاتها مع الشعب األردني على قاعدة العالقة التاريخية    ال

   .واألردني، واعتبر أن تعزيز العالقة بين الشعبين هو من ضمن أولويات الحركة تجاه األردن الشقيق
  
  حماس تهدد بخرق الهدنة رداً على تلميح عباس بحل الحكومة .2

 بخـرق   هددت حمـاس  : الثانية اإلسرائيلية   اإلذاعةنقالً عن    25/4/2006مركز دراسات الشرق األوسط     نشر  
كتب السياسي في حماس محمـد      موقال عضو ال  . التهدئة القائمة في حال عمل محمود عباس على حل الحكومة         

  .إن إقدام عباس على إقالة الحكومة من شأنه إقحام النظام السياسي الفلسطيني في أزمة كبيرة: نزال
 حذر :محمد المكي أحمد و حميدي  ابراهيم ،الدوحة و دمشقنقالً عن مراسليها في      26/4/2006الحياة  وجاء في   

ذلـك بعـدما اتهـم      جاء  موسى ابو مرزوق من ان أي بديل لحكومة حماس سيكون اسوأ من المأزق الراهن،               
 ان  قالو .ةحكومالالرئيس عباس بالوقوف في الجانب اآلخر واتهم الحكومة االردنية بفتح ملفات قديمة الفشال              

  الي فلسطيني ان يوافق عليها النها احادية وتمس الوجود الفلسطيني المشروعات التي تحملها اسرائيل ال يمكن 
هذا تهديد صعب   :  بإمكان حله الحكومة   عباس تهديد   لىعمحمود الزهار رداً    . من جانبه قال وزير الخارجية د     

تحقيقه على أرض الواقع، لماذا؟ ألن الحكومة جاءت بالمجلس التشريعي، وبالتالي اذا أردنـا حـل الحكومـة                  
معنى ذلك حل المجلس التشريعي، ومعنى ذلك أننا سندخل في فوضى داخلية نتيجة الفراغ السياسي، وهو أمر                 ف

  .ال أعتقد أن السيد أبو مازن يقبل به وال أحد يقبل به
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من أهمية تهديد ) حماس ( قلّل النائب يحيى موسى:غزةمن  25/4/2006المركز الفلسطيني لإلعـالم    وأضاف  
 الحكومة مشدداً على أن هذا التهديد ال يعني شيئاً، ألن أية حكومٍة قادمة يجب أن تنال ثقـة                   الرئيس عباس بحلّ  

   .التشريعي الذي ال يملك أحداً صالحية حلّه
صـالح  . أكـد د   :وكـاالت والالقدس كامل ابراهيم    نقالً عن مراسلها في      26/4/2006الرأي األردنية   وذكرت  

س البرلمانية أن مسئولية الحصار هي مسئولية مشتركة بين الحكومة والرئاسة           البردويل الناطق باسم كتلة حما    
وقال البردويل في تصريحات خاصة لوكالة سما أن أي حديث عن انتخابـات جديـدة أو إسـقاط                   .والتشريعي

الحكومة هو أمر خطير جدا وانقالب على الديمقراطية الفلسطينية موضحا أن أي حكومة جديدة تحتـاج إلـى                  
بية برلمانية واألغلبية بيد حماس لذلك فإن المطلوب من الجميع التعاون إلنقاذ الوضع وفـك الحـصارعن                 أغل

ن القانون يعطي الرئيس الحق     ا :وقال .الشعب الفلسطيني بدال من الدوران في حلقة مفرغة ال طائل من ورائها           
اس أال يضع يده بالماء البارد مضيفا أنـه         بإقالة الحكومة في حال عدم قدرتها اإليفاء بالتزاماتها ولكن على عب          

  .إذا كانت الحكومة مسئولة أمام الرئيس وبإمكانه إقالتها فهو أيضا مسئول أمام الشعب الفلسطيني
  
  عباس يستنجد بأنقرة إلقناع حماس .3

إستنجد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنقرة إلقنـاع حمـاس          :  حسني محلي  ،أنقرة،   أحمد رمضان  ،رام اهللا 
تغيير تصرفاتها على الصعيدين الداخلي والخارجي من خالل القبول بالمعطيات الواقعية، خصوصا التفـاوض              ب

مع اسرائيل واالعتراف المتبادل والتنسيق اليومي مع الحكومة االسرائيلية لتغطية حاجات الشعب الفلـسطيني              
تركيا مـساعدة الـشعب والـسلطة       وناشد عباس   .  عن قلقه من تطورات الوضع الداخلي      عباسعبر   و .اليومية

وقالت مصادر ديبلوماسـية فـي أنقـرة إن عبـاس شـرح             . والحكومة الفلسطينية للخروج من أزمتها الحالية     
للمسؤولين األتراك تفاصيل العالقة بين السلطة وحكومة حماس شاكياً سياسات هـذه الحكومـة، وقـال إنهـا                  

ادر إلى أهمية لقاء عباس رئيس الـوزراء أردوغـان،          وأشارت المص . ستوصل الشعب الفلسطيني إلى الهاوية    
وقالت إنه دعا أردوغان الى التحدث مع قيادات حماس إلقناعها بضرورة التخلي عن نهجها التقليدي المعروف                

 على أنقرة أن تستغل تأثيرها على الحركة فـي          :وقال. معتبرا هذا النهج خطرا على مستقبل القضية الفلسطينية       
  .اس بضرورة الحوار المباشر مع اسرائيل والتخلي عن كل أنواع العنف واالرهابإقناع حكومة حم

   26/4/2006المستقبل 
  
  عباس يعلن انه لن نسمح بنشوب حرب اهلية بين فتح وحماس .4

 اعلن رئيس السلطة    :وكاالتوالالقدس كامل ابراهيم    نقالً عن مراسلها في      26/4/2006الرأي األردنية   نشرت  
 :وقـال عبـاس    .ود عباس امس في انقرة انه لن يسمح بنشوب حرب اهلية بين فتح وحمـاس              الفلسطينية محم 

الـبعض  . حصلت مواجهات هنا وهناك، لكن الحرب االهلية خط احمر وال احد يريد الوصول الى هذا الوضع               
يه الكفاية لكي ال يريد ان ينعم الشعب الفلسطيني باالستقرار ويريد ان يتدهور الوضع اكثر، لكننا متيقظون بما ف               

  .ال نقع في هذا الفخ
وقال انه  .  ان البعض ربما يريد تدمير فلسطين لكنهم لن ينجحوا         :قال ابومازن أن   26/4/2006البيان  وذكرت  

  . لن يسمح بهذه االشتباكات المدمرة
  
  هنية يكرر االشادة بعباس ويعلن استعداده للحوار مع اي دولة في العالم .5

درتين، احداهما موجهة للداخل الفلسطيني، واألخرى للمجتمع الدولي، اشـاد رئـيس            في با  : فتحي صباح  ،غزة
الوزراء إسماعيل هنية بالرئيس عباس، ومد يده للحوار مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بعـدما اشـاد                  

ـ            . ايضا بمواقف الرئيس السويسري    س وغازل هنية في حديث للصحافيين في مستهل الجلـسة الرابعـة لمجل
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 الرئيس عباس الذي قال ان له احترامه ومكانته، واشاد بجهوده الهادفة الى جلب الدعم               ، امس ،الوزراء في غزة  
نحن ليست لدينا مشكلة في الشروع في       : لكن هنية الذي عرج على مواقف اوروبية عدة قال         .للشعب الفلسطيني 

تحاد االوروبي، او في العـالم لتوضـيح        أي حوار مباشر مع رئيس الوزراء البريطاني، ومع أي دولة في اال           
على الصعيد الدولي اود االشادة بالموقف السويسري والرئيس السويسري الـذي أكـد             : واضاف هنية . مواقفنا

واشار  .في التعامل مع الحكومة الفلسطينية    ) سويسرا(احترامه خيار الشعب الفلسطيني الديموقراطي، ورغبتها       
واعتبر ان جزءاً من االحتقان الداخلي ناتج عن الـضغوط الدوليـة التـي              . بهةالى ان النروج لها مواقف مشا     

وحذر من أن االستمرار فـي هـذه        . تمارس ضد الشعب الفلسطيني وحكومته مثل الحصار وقطع المساعدات        
وشـدد   .السياسة يمكن أن يؤدي الى فوضى ال تعود بالنفع ال على الساحة الفلسطينية وال على المنطقة برمتها                

هنية على انه يجب على كل االطراف التي تمارس الحصار ان تتوقف وتعيد النظر في هذه السياسة، مـشيرا                   
الى انه اجرى اتصاالت عدة مع عدد من المسؤولين في العالم من بينهم الرئيس االيراني نجاد، وولـي العهـد                    

ية تأكيده عزم الحكومة على فرض      وجدد هن  .السعودي األمير سلطان بن عبد العزيز، ورئيس الوزراء االردني        
النظام والقانون ووقف كل المظاهر المسلحة، مشيرا الى التهديدات واالخطار الكبيرة المحدقة بمدينـة القـدس                

  .وجدار الفصل العنصري واالسرى في سجون االحتالل، والالجئين
  26/4/2006الحياة 

  
  حكومة ائتالف من الفصائل الفلسطينية غير مستبعدة .6

 أكد أمين سر المجلس التـشريعي       :رام اهللا أحمد رمضان   نقالً عن مراسلها في      26/4/2006المستقبل  نشرت  
 .محمود الرمحي أن خيار تشكيل حكومة فلسطينية ائتالفية من كل الفصائل وفي مقدمتها فـتح غيـر مـستبعد        

 عبـاس وبمـشاركة     ولفت الرمحي إلى أن اللجنة التحضيرية لهذا الحوار شرعت في العمل برعاية الـرئيس             
 :أضـاف  .الحكومة وجميع الفصائل والمؤسسات الوطنية واإلسالمية إضافة إلى مؤسسات المجتمـع المـدني            

  .لألسف، هناك من يقوم بممارسات هدفها إضعاف الحكومة
وزير المالية الفلسطيني عمر عبد الرازق أعلن       أن   25/4/2006 48عرب   ذكر موقع    ألفت حداد وعن مراسلته   

رج األمثل لالزمة االقتصادية التي تعاني منها السلطة هو التوصل إلى حكومة وحدة وطنية بمـشاركة                أن المخ 
   .الجميع

أكّد أن حمـاس جـاهزة      ) حماس (النائب يحيى موسى  إلى أن    25/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم    أشار  و
رونة كبيرة مع هذا الموضوع، ولـيس       لحكومة وطنية، والباب مفتوح للجميع، مشيراً إلى أن حركته تتعاطى بم          

لديها تحفّظات إال على شيء واحد ال يمكن التخلّي عنه ويتعلق برفض االعتراف بالكيان الصهيوني.   
  
 الحكومة ال تمانع ان يتولي عباس الشؤون المالية للسلطة  .7

تمانع ان يتولي الرئيس اكد وزير المالية الفلسطيني عمر عبد الرازق بان الحكومة ال  : وليد عوض،رام اهللا
وقال ان الحكومة ال تمانع ان يتولي عباس تلقي المساعدات الدولية وادارتها  .عباس الشؤون المالية للسلطة

 العالقة الطيبة بين الحكومة ومؤسسة الرئاسة، مؤكدا أن ىوشدد عبد الرازق عل . انفاقهاىواالشراف عل
 . عباس في أداء مهامهالحكومة الجديدة تعتبر حكومة مساندة للرئيس

 26/4/2006القدس العربي 
  
  حّول المساعدات الى اليورو وتبحث عن مصارف مستقلةت الحكومة .8

قال وزير المالية الفلسطيني عمر عبد الرازق أن مصارف عربية تمتنع عن تحويل االمـوال الـى                 : الوكالت
نك المركزي المصري والبنك المركـزي      وقال إن الب  . الحكومة الفلسطينية خشية فرض عقوبات أميركية عليها      
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األردني لم يصدرا أوامر للمصارف العربية بمنع تحويل األموال للحكومة الفلسطينية، لكنها تتصرف بدافع من               
المشكلة تتمثل في نقلها الى هنـا،       .  المال متوفر  :وتابع إن . التخوف االحتياطي من انتقام الواليات المتحدة منها      

وأوضح عبد الرازق   . مصارف التي ال تتعامل مع الواليات المتحدة ستنقل الينا هذه االموال           نأمل بأن ال   :مضيفاً
ان بعض االموال التي تم التعهد بتقديمها تم تحويلها الى يورو من الدوالر االميركـي، وذلـك فـي محاولـة                     

 ألن اوروبا اقل صرامة في       لقد حولنا هذه االموال الى يورو      :أضاف. لاللتفاف على القيود المصرفية االميركية    
  . وتابع انه يجب على العرب والمسلمين تحمل مسؤولياتهم وسداد هذه االلتزامات. التعامل مع الفلسطينيين

 26/4/2006السفير 
  
  عبد الرحيم ينفي أن تكون جولة عباس لتجنيد أموال لحرس الرئاسة   .9

لطيب عبد الرحيم ما ورد عن مـصادر دبلوماسـية           نفى أمين عام الرئاسة الفلسطينية ا      : كامل ابراهيم  ،القدس
غربية ومساعد للرئاسة الفلسطينية حول سعي الرئيس عباس لحشد الدعم المالي من األوروبي من أجل توسيع                

إن جولـة الـرئيس   : وقال عبد الـرحيم    .قوات حرس الرئيس ولضمان استمرار عمل المؤسسات الخاضعة له        
وأكد أن هذه األخبار المزعومة عارية عـن        . وفير الدعم للشعب الفلسطيني   لبعض الدول األوروبية تهدف إلى ت     

وال تهدف إال لتثبيت المقولة التي يشيعها البعض بأن هناك حكومة ظل يتم إنشاؤها في مؤسـسة                 .الصحة تماما 
  .الرئاسة بديلة عن الحكومة وهي مقولة مرفوضة وغير صحيحة

  26/4/2006الرأي األردنية 
  

  نصاره من الحرس القديم في فتحعباس يكافئ أ .10
وضـمت التعيينـات    . عين الرئيس محمود عباس اخيراً عدداً من المقربين منه مستشارين في مكتبه            :رام اهللا 

الجديدة كالً من حكمت زيد وزير الزراعة السابق، ونبيل عمرو وزير االعالم السابق ونمـر حمـاد الـسفير                   
وفي ذات الوقت انهى عبـاس عمـل         .روحي فتوح ممثالً شخصياً له    وعين عباس ايضاً    . السابق لدى ايطاليا  

واثارت هذه التعيينات انتقادات واسعة فـي صـفوف فـتح            .جبريل رجوب مستشاراً لألمن القومي في مكتبه      
خصوصاً ان غالبية هؤالء المستشارين، إما ال يتمتعون بكفاءات عالية، أو لورود اسماء بعضهم في مخالفـات                 

وبررت مصادر قريبة من عباس هذه التعيينات بالقول انها جاءت مكافأة لهـم              . مناصبهم الرسمية  اثناء توليهم 
  . 2003على اخالصهم للرئيس اثناء المشكالت التي واجهها لدى توليه منصب رئيس الوزراء في العام 

  26/4/2006الحياة 
  

  سياستنا عدم الدخول في صراع داخلي:  في قطرالزهار .11
وصل وزير الخارجية محمود الزهار الى الدوحـة حيـث           :الدوحةمن   26/4/2006ماراتية  الخليج اإل نشرت  

 .استقبله أمير قطر وتم خالل المقابلة استعراض العالقات الثنائية وتطورات األوضاع على الساحة الفلـسطينية              
ؤون الخارجية احمد   كما التقى الزهار وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ووزير الدولة للش               

 عزمي بشارة وتباحثا في قـضايا       الكنيستوالتقى الزهار في الدوحة النائب العربي في        . بن عبد اهللا آل محمود    
 اإلسرائيلي وتعزيز وحدة وتماسك الشعب الفلسطيني وقواه        -سياسية مختلفة، وسبل مواجهة الحصار األمريكي     

طينية في وجه الحصار الذي بدأت بوادره تنتهي وتنهار في وجـه            واتفقا على أهمية الوحدة الفلس    . الوطنية كافة 
  .  الصمود الفلسطيني والتعاطي العربي المميز الذي يلقاه الوزير الزهار في جولته العربية

محمود الزهار شدد علـى     . أن د  الدوحة محمد المكي أحمد   نقالً عن مراسلها في      26/4/2006الحياة  وذكرت  
 التدخل في الشؤون الخارجية وعدم الدخول في صراع داخلي وعدم االبتعاد عن المظلة               سياستنا تعتمد عدم   :أن

العربية مع االحتفاظ بمصالحنا الوطنية، اضافة الى اصالح حقيقي يبنى على مساعدة كل الدول سواء العربيـة                 
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دعم المـالي العربـي     وتابع أنه في ما يتعلق بال      .أو االسالمية ومن دون الدخول في محاور سياسية أو اقليمية         
ونوه بتسهيالت ستقدمها قطر للفلسطينيين بينها مـا        . فالكل أجمع على االلتزام بما قدمته قرارات قمة الخرطوم        

يتعلق بتسهيل نقل كفالة اإلقامة من الوثيقة الى الجواز الفلسطيني، واعتبر ذلك اعترافاً بالجواز، اضـافة الـى                  
 .ء وغيرهم ووصف ذلك بأنه خطوة مهمة، كما أشاد بتسهيالت سـورية تسهيل تشغيل فلسطينيين مؤهلين كأطبا  

يقولون مقاطعة دولية، فالعالم العربـي واالسـالمي        : وعن سؤال بشأن المقاطعة الدولية لحكومة حماس أجاب       
جزء من العالم وال يحاصرنا، بل هناك أيضاً من ال يقاطع حكومة حماس في أوروبا، فهناك روسـيا وتركيـا                    

 وسويسرا والنروج وفرنسا ال توافق على كل ما يجري في هذا الموقف المعلن، فهناك فقـط أميركـا                   وايطاليا
ورأى أن هذا الموقـف الـسياسي       . وكشف أن بريطانيا أعلنت استعدادها أن تتوسط بيننا وجهة ما          .وبريطانيا

ما فـضح النيـات الحقيقيـة    فضح الرؤية األميركية للمشروع الديموقراطي الذي جاؤوا به الى العالم العربي ك 
وخلص الزهار الـى أنـه       .لالنتخابات، فهم يريدون حكومة على النمط الذي يريدونه وهذه ليست ديموقراطية          

  .بمزيد من الصبر والثبات والدعم العربي سنخرج من هذه المشكلة أشد عوداً وأقوى صالبة
زهار أن السعودية تعهدت بتقديم معونـة    محمود ال  .دأكد  : الدوحة  من 26/4/2006الوطن السعودية   وأضافت  

  . ماليين دوالر7.5 مليون دوالر للسلطة، فيما تعهدت الكويت بتقديم 90طارئة قيمتها 
  

  تأكيد بحريني على دعم الفلسطينين والدعوة الى الوحدة والتكامل بين المؤسسات .12
 اجتمـع وزيـر الخارجيـة       :مالقدس كامل إبـراهي   نقالً عن مراسلها في      26/4/2006الرأي األردنية   نشرت  

محمود الزهار االثنين مع األمير خالد بن محمد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني في                . الفلسطيني د 
وذكر تقرير للمكتب اإلعالمي لوزارة الخارجية أن الزهار أكد على ضرورة بنـاء اقتـصاد وطنـي                  .المنامة

من جانبه أكد وزيـر الخارجيـة       . يلي عبر االستثمار في فلسطين    فلسطيني وفك االرتباط عن االقتصاد االسرائ     
البحريني على دعم بالده لفلسطين وللشعب الفلسطيني وحكومته وجدد التزام بالده بما تعهدت بـه فـي قمـة                   

ودعا الوزير البحريني الشعب الفلـسطيني إلـى        . الخرطوم معتبرا أن هذا التعهد واجب تجاه فلسطين وشعبها        
 لن نتخلى عن السلطة وعن الحكومة الفلـسطينية         :لوحدة والتكامل بين المؤسسات الفلسطينية، وقال     المزيد من ا  

نحن معكم في إقامة نظام اقتصادي قوي للشعب الفلسطيني، داعيا إلى إيجاد آلية             : والشعب الفلسطيني، وأضاف  
  .للتواصل مع الشعب الفلسطيني في المناطق المحاصرة

 اقتراحـاً   واخمسة عشر نائباً قـدم    أن  المنامة فيصل الشيخ    في   26/4/2006ماراتية  الخليج اإل وأورد مراسل   
  . ماليين دينار10بصفة مستعجلة لدعم الشعب الفلسطيني مادياً بمبلغ 

  
  دهب  لتفجيرات فلسطينيةإدانة  .13

يان صدر   قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ب       :وكاالتنقالً عن ال   26/4/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
من أنقرة إنه يدين بشدة العمل اإلجرامي في مدينة دهب المصرية السياحية، واعتبر أن الذي قام بهذه الجريمة                  

واعتبرت دائرة العالقات الدولية والقومية     . وخطط لها هو عدو لكل القيم والمبادئ اإلنسانية والشرائع السماوية         
وأفاد المتحـدث   . يرات تقدم خدمة مجانية لمخططات إسرائيل      أن التفج  ، أمس ،في منظمة التحرير في بيان لها     

الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد بأن رئيس الحكومة أجرى عدة اتصاالت مع وزراء وأعضاء في                
القيادة المصرية، وعبر عن تضامنه مع مصر إزاء العمل اإلجرامي في دهب، وعبر عن استنكاره وإدانته لهذا                 

وأعلنت حماس أمس رفضها لهـذه االعتـداءات، وقـال    .  وقدم تعازيه للقيادة وللشعب المصري العمل المدان، 
إن مثل هذه العمليات ضد المدنيين مرفوضة، وأي إربـاك فـي الـساحات              : المتحدث باسمها مشير المصري   

  . العربية واإلسالمية يمكن أن يؤثر في االستقرار والنظام
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 اعتبر وزير الخارجيـة الفرنـسي دوسـت    :باريسمن ا ف ب قالً عن ن 26/4/2006الغد األردنية  وأضافت  
 .بالزي ادانة الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس لتفجيرات دهب في مصر تطورا في سياستها الخارجيـة               

  .  الفرنسية، ان هذه االدانة عنصر مهم في السياسة الخارجية2فرانس لمحطة وقال 
  

  ز المؤسسات حذر من عواقب تجاوتليلى شهيد  .14
 حذرت المفوضية الفلسطينية في بروكسيل ليلى شـهيد مـن عواقـب تجـاوز        :بروكسيل، نورالدين الفريضي  

وقالت شهيد ان مراهنة بعض االطـراف الدوليـة         . المؤسسات التي عانى الفلسطينيون الويالت من اجل بنائها       
مقترحات انشاء اآلليات البديلـة عـن       ووصفت  . على خنق الحكومة الفلسطينية المنتخبة لن يضمن االستقرار       

وشككت المفوضـة   . السلطة محاوالت تعيد الفلسطينيين الى طوابير الخمسينات لشحد الطحين والسكر والزيت          
وكشفت فـي تـصريحات للحيـاة ان        . العامة في جدوى اآلليات البديلة التي يبحثها االتحاد والواليات المتحدة         

متحده تحفظت على عروض قدمتها اطراف دولية من اجل ان تتـولى مهمـات              الهيئات الدولية التابعة لألمم ال    
وتحمل شهيد االتحاد االوروبي والواليات المتحدة مسؤوليات ما سيحدث في المنطقـة            . سداد رواتب الموظفين  

وهي تحـذر خـصوصاً مـن ان        . وطالبت برفع القيود عن البنوك لتحويل معونات الدول العربية واالسالمية         
يجية محاربة حكومة حماس من اجل اسقاطها واستعادة فتح ستؤدي الى مـضاعفة التـصعيد واحتمـال                 استرات

وتدعو شهيد في اجتماعات تعقـدها       .انهيار الوضع بأكمله وبذلك ستجد اسرائيل دليل انعدام الشريك الفلسطيني         
مة الفلسطينية على اسـاس     في مختلف اوساط المؤسسات االوروبية الى ان يتعاون االتحاد االوروبي مع الحكو           

وثيقة برشلونة واتفاق الشراكة االوروبية المتوسطية وان تفرض شروط استئناف عملية السالم على كـل مـن                 
  . الحكومتين الفلسطينية واالسرائيلية

  26/4/2006الحياة 
  

  موقف إسرائيل يعيق تزويد فلسطين بعربات مدرعة روسية  : عبد المنعم .15
لسطيني في موسكو بكر عبد المنعم أن موقف إسرائيل فقط يعيق تزويد فلسطين بعربات            ذكر السفير الف   :موسكو

لقد اقترح أصدقاؤنا الروس تزويدنا بعدد من العربات المدرعة، ومروحيتين صـغيرتين            : وقال .مدرعة روسية 
لمدرعـة  وأضاف أن العربات ا   . وقد رفضت إسرائيل هذه الخطط    . لتأمين تنقالت الرئيس محمود عباس بحرية     

  .ضرورية لقوى حفظ النظام والقانون الفلسطينية في مجال دعم األمن واالستقرار في األراضي الفلسطينية
  25/4/2006نوفوستي 

  
  وزير الصحة يتفقد مهاجميه الجرحى   .16
 زار وزير الصحة الفلسطيني باسم نعيم بشكل مفاجئ جرحى االعتداء على وزارة الصحة بغزة متمنيا                :ا.ن.ق

وتفقد نعيم فى غرفة العناية المركزة بالمشفى الحالة الصحية للجرحى الثالثة الذين أصـيبوا          . شفاء العاجل لهم ال 
يشار إلى أن الجرحى الثالثة هم عامل النظافة في الـوزارة واثنـان مـن               . أمس األول واطمأن على صحتهم    

  . المجموعة المسلحة التي هاجمت مكتب الوزير
  26/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
  إسرائيل تعتقل فرحات أسعد الناطق باسم حماس بالضفة .17

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي الثالثاء عضو القيادة الـسياسية لحمـاس، والنـاطق             :  سامر خويرة  ،نابلس
  وأكدت عائلة أسعد أن قوات كبيرة من جيش االحتالل حاصرت  .باسمها في الضفة الغربية فرحات أسعد
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  .ساعة الثانية فجرا، وقامت باقتياد الشيخ أسعد الى جهة مجهولةمنزلهم قرابة ال
  26/4/2006السبيل االردنية 

  
  دول اقليمية وخارجية تلعب بالساحة الفلسطينية :مدير جهاز االستخبارات العسكرية .18

بو فضة اكد مدير االستخبارات العسكرية الفلسطينية بالضفة الغربية العقيد مروان ا :رام اهللا من وليد عوض
 . بان هناك دوال اقليمية وخارجية تلعب بالساحة الفلسطينية خدمة لمصالحها االستراتيجية، امس،للقدس العربي

 الساحة الفلسطينية، مضيفا ان ى ان هناك مثلثا اقليميا يتبلور في المنطقة وعليه هجمة يحاول تصديرها الوقال
ة تعمل علي تنفيذ مخططات ذلك المثلث االقليمي الذي االجهزة االمنية الفلسطينية تتابع عناصر فلسطيني

وعند سؤاله هل يقصد سورية وايران و حزب اهللا رد قائال ال  .تتعارض اجندته مع االجندة الوطنية الفلسطينية
 .اريد ذكر اسماء، الننا ال نحتاج الي صراعات اضافية

وقال ان  .يستبعد ابو فضة وجود تلك الخالياوحول وجود خاليا لتنظيم القاعدة في االراضي الفلسطينية، لم 
 .االجهزة االمنية الفلسطينية تمتلك معلومات عن وجود خاليا للقاعدة

 26/4/2006القدس العربي 
 

  قطاع الوصول أول وزير فلسطيني من الضفة إلى  .19
ريقـة شـرعية     أكد وزير التخطيط الفلسطيني سمير أبو عيشة الثالثاء على انه دخل قطاع غزة بط              :ألفت حداد 

ويعتبـر أبـو     .قطاع كونه من سكان الضفة    العن طريق معبر رفح الحدودي، وانه لم يجد صعوبة في دخول            
  .قطاعالعيشة أول وزير من حكومة حماس يستطيع دخول 

  25/4/2006 48عرب 
  

  وزراء الحكومة يتنقلون بسيارات األجرة واإلسعاف وبيع الخضار بين المدن الفلسطينية  .20
ل كل مواطن يتنقـل بـين المـدن         احالة الحصار التي يعيشها الشعب الفلسطيني تط      :  جهاد القواسمي  ،رام اهللا 

وفي ظل هذه التعقيدات اليومية، يضطر الوزراء إلى اسـتخدام          . الفلسطينية، حتى الوزراء وأعضاء التشريعي    
ل الخضراوات من مكان    أقدامهم لتجاوز حواجز عسكرية مشددة، أو استخدام مركبات عمومية، أو شاحنات تنق           

  . إلى آخر، ومنهم من استخدم سيارات اإلسعاف للوصول إلى مكان عمله
وزير شؤون األسرى وصفي قبها، قال اضطر وبشكل شبه يومي إلى السير على األقدام مسافة طويلة لتجاوز                 

 عانى األسبوع   عزيز دويك، فقد  .أما رئيس المجلس التشريعي، د    . حواجز عسكرية مشددة تمنع مواصلة سفرنا     
الماضي من ذات العذاب عندما كان مدعوا للمشاركة في حفل ببلدة قبالن، واضطر للسير بين الجبال وتجاوز                 

  . أكثر من سبعة حواجز عسكرية لجيش االحتالل من اجل المشاركة في ذلك االحتفال
  26/4/2006الشرق القطرية 

  
  صمود حماس تدعو الشعب الفلسطيني الى التحلي بالصبر وال .21

الشعب الفلسطيني الى التحلي بالصبر والصمود من أجل الدفاع عـن           ة   برك يعلدعى  :  ماريانا بيلينكيا  ،بيروت
 ةويرى برك  . انهال على مشعل    الذي كان قد   د تصريحات أبو العينين   تقناو. خياره وعدم السماح باقالة الحكومة    

  .  تصميمها على خدمة مصالح شعبهاأن من شأن االنتقادات الموجهة الى حماس وقيادتها أن تعزز
  25/4/2006نوفوستي 
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     تفجيرات دهبكتائب األقصى تحمل إسرائيل وأميركا مسؤولية .22
 .حملت كتائب األقصى إسرائيل وأميركا المسؤولية الكاملة عن التفجيرات التي استهدفت منتجع دهب في سيناء              

ه الشعوب العربية والشعب الفلسطيني من استكبار وظلم        كا وإسرائيل مسؤوالن عما تعاني    يكتائب إن أمر  ت ال وقال
كيـة  ي تخدم المصالح األمر   التي للعمليةوعبرت عن إدانتها الشديدة     . بسبب اإلرهاب الذي تمارسانه في المنطقة     

  . واإلسرائيلية في المنطقة
 26/4/2006البيان 

  
  ة القيادة العامة تستحدث موقعاً مسلحاً مشرفاً على الدامور والناعم .23

افادت مصادر امنية مطلعة ان عناصر من الجبهة الشعبية المتمركزة في منطقة الناعمة وضواحيها، اقدمت ليل                
 .على منطقة الناعمة وحارة الناعمة و  على بلدة الدامورةاالثنين على استحداث دشم ترابية على مطل

  26/4/2006النهار 
  

  قانون وسنستمر في المقاومة أي مقاتل يرتكب مخالفة سنسلمه لل: كتائب األقصى .24
أكد خالد الجعبري، أحد قياديي كتائب األقصى ان أي مقاتل من الكتائب يرتكب مخالفة سيتم تسليمه                 :حسن جبر 
 إن الكتائب أصدرت تعميماً لجميع مقاتليها بعدم اظهار السالح وعدم اطالق النار في الهواء                واشار إلى  .للقانون

مقاومة وعن دعوات وقف ال    . ان تكون المقاومة شريكة في الفلتان األمني       ياًفان في أية مناسبة وتحت أي ظرف     
   .مقاومةتمر في النسسومن غزة قال ان الكتائب تبنت برنامج الـمقاومة كخيار استراتيجي حتى التحرير 

  26/4/2006األيام الفلسطينية 
  

  على خط التهدئة بين حركتي حماس وفتحيدخل حزب اهللا  .25
 على خط التهدئة بين حركتي حماس وفتح منعاً المتداد التوتر القـائم بينهمـا فـي األراضـي                   دخل حزب اهللا  

حزب في الجنوب وفداً من تحـالف       للوفي هذا االطار، التقى المسؤول السياسي       . الفلسطينية الى مخيمات لبنان   
ر عن المجتمعين فان الرأي كان       ووفقاً لبيان صاد   ،القوى الفلسطينية واللجان الشعبية ولجنة المتابعة الفلسطينية      

متفقاً على ضرورة عدم االنجرار وراء أي فتنة يعمل لها العدو الصهيوني، وتجنيب المخيمات اي اقتتال داخلي               
اثر اللقاء أكد مسؤول حركة حماس في منطقة صيدا ابو أحمد فضل ضـبط الـساحة                ،  بين االخوة الفلسطينيين  

 الحركة ألية صراعات يستفيد منها العدو األمر الذي ينعكس سلباً علـى             الفلسطينية في المخيمات وعدم انجرار    
  . قضية المقاومة الفلسطينية

  26/4/2006المستقبل 
  

  تصاعد وتيرة إعدام إسرائيل لألسرى بعد اعتقالهم .26
ة  شهيدا من الحركة األسيرة منذ بداية انتفاض       74اتهم وزير األسرى االحتالل بـقتل وإعدام       :   حامد جاد  ،غزة

وأكد أن سلطات االحتالل تلجأ إلى كل السبل غير المشروعة في اعتقـال المـواطنيين                . 2000االقصى عام   
من جهته أشار مدير الدائرة اإلعالمية في الوزارة الى ان سلطات االحتالل صعدت فـي الفتـرة                 . الفلسطينيين

تقرير ان عمليات إعدام األسرى تتم      وأوضح في   ،  األخيرة من سياسة إعدام األسرى بعد االعتقال بشكل ملحوظ        
بعدة طرق منها إطالق النار على األسير مباشرة بعد إلقاء القبض عليه، او من خالل عمليات اقتحام المنـازل                   

  .بعد تدميرها حيث ال تتوانى من اإلجهاز على المعتقلين الجرحى داخل تلك المنازل
  26/4/2006الغد األردنية 
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   في توغالت اسرائيلية جديدة في نابلس16قال إصابة خمسة مواطنين واعت .27

 بينهم سيدة في الخمسين مـن عمرهـا         16اصيب خمسة مواطنين برصاص الجيش في نابلس واعتقل         : نابلس
وتوغلت قوات االحتالل، في نـابلس       . يوما دون توقف   26خالل حلقة جديدة من حملة تتعرض لها نابلس منذ          

وشملت عمليات التوغل مدينة نابلس ومخيمي عسكر القديم والجديـد           ،وشنت حملة اقتحامات ودهم واعتقاالت    
  .وبلدة عصيرة الشمالية

  26/4/2006األيام الفلسطينية 
  

   الجئاً فلسطينياً من العراق181سورية توافق على استقبال  .28
 –  فلسطينيا عالقين على الحدود العراقيـة      181وافقت سورية امس على دخول      :  ابراهيم حميدي  ،غزة،  دمشق

لكن خبراء اشاروا الى احتمال ان تؤدي هذه الخطوة لطموح معظم الالجئين الفلسطينيين في العـراق         ،  االردنية
ومن المقرر ان تتحمل المفوضية الـسامية لـشؤون         ،   الفا، الى طلب اللجوء في سورية      34البالغ عددهم نحو    

ـ             18وكانـت سـورية استـضافت        .رواالالجئين نقلهم الى سورية، قبل ان يصبحوا تحت صالحية وكالة اون
مـن   .فلسطينيا لجأوا من العراق، وال يزالون يقيمون في معسكر الهول في منطقة الحسكة شمال شرقي البالد               

جهة اخرى، قالت المفوضة العامة لوكالة اونروا كارين أبو زيد أن ان الالجئين الفلسطينيين الموجودين علـى                 
واضافت ان الوكالة تتابع بعنايـة العـائالت        ،  أونروا) خدمات التي تقدمها  بال(االراضي العراقية غير مشمولين     

  .الفلسطينية التي تغادر العراق، وانها معنية بحل مشكلتهم
  26/4/2006الحياة 

  
  فلسطينيو الدول االسكندنافية يرفضون قطع المساعدات .29

 النرويجية واالتحاد األوروبي واألمـم       طالبت رابطة الجالية الفلسطينية في الدول االسكندنافية الحكومة        :د ب ا  
أن الرابطة التي تمثل     وذكرت وكالة وفا   . المتحدة بمساعدة الشعب الفلسطيني على نيل حقوقه وإنهاء االحتالل        

 ألف فلسطيني في الدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا دعت المجتمع الدولي إلى تقديم يد العـون للـشعب                  70
ودعـت الرابطـة النـرويج واالتحـاد         . امل معه كما يتعامل مع حكومة إسـرائيل       الفلسطيني وحكومته والتع  
التسلح بالمنطق ووضع شروط مماثلة للطرف اإلسرائيلي الذي تعج حكوماته، وكذلك           األوروبي إلى التواضع و   

مجلسه البرلماني الكنيست بالقتلة وبمجرمي الحرب المطلوبين للمحاكم الدوليـة وسـبق لـبعض األوروبيـين                
  .والنرويجيين ان تقدموا بشكاوى ضد بعض هؤالء في المحاكم األوروبية

 26/4/2006البيان 
  

  ة القدس المفتوحة لمستثمرينبيع جامع .30
ونقلت وكالـة   . كشفت مصادر صحافية فلسطينية عن بيع جامعة القدس المفتوحة لثالثة مستثمرين منذ شهرين            

معا عن طالب الجامعة التقوا بأمين سر التشريعي محمود الرمحي قوله ان جامعة القدس المفتوحة تم بيعها قبل                  
ورفع الطالب شكوى إلى رئيس الجامعـة ضـد         . ل بها بشكل مباشر   شهرين للمستثمرين وال نستطيع ان نتدخ     

وقال الرمحـي ان الحكومـة الفلـسطينية لـيس لهـا             . الرمحي وقالوا ان تصريح الرمحي سبب لهم صدمة       
صالحيات على الجامعات الفلسطينية، ولكننا فوجئنا انه تم بيع الجامعة بعد االنتخابات التشريعية لمـستثمر او                

تطيع ان نتكلم باألسماء ألننا رحلنا الموضوع برمته للجنة الرقابة في التشريعي حتى نتابع ونتأكـد    اثنين وال نس  
  .وأضاف انه تم فعالً بيعها وأصبحت جامعة خاصة كبقية الجامعات. مما حصل
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 26/4/2006البيان  
  

  مصور فلسطيني يحصل على المرتبة األولى لجائزة الصحافة العربية .31
 جاد اهللا، والذي يعمل مصوراً صحافياً لصالح وكالة رويترز ، على المرتبـة األولـى                مصور صهيب الحصل  

وفازت الصورة التي التقطها جاد اهللا فـي شـهر          ،  لجائزة الصحافة العربية والتي يرعاها نادي دبي للصحافة       
 .إطالق قذيفة تجاههم  سبتمبر من العام الماضي ويظهر فيها أطفال فلسطينيون يهربون بعد قيام دبابة صهيونية ب             

هذا وعبرت وكالة رويترز عن اعتزازها بالصحافي جاد اهللا حيث إن هذه ليست المرة األولى التي يحصد فيها                  
  .المرتبة األولى فقد سبق له الحصول على العديد من الجوائز في المسابقات الدولية

  25/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   للفصائل الفلسطينيةيين دوالر مال10طهران أرسلت : موفاز .32
 ماليين دوالر الى فصائل المقاومة الفلسطينية فـي         10 قال موفاز، إن طهران أرسلت       :ا ف ب، أ ب، رويترز     

  .االراضي المحتلة خالل االشهر االربعة االولى من العام الحالي
  26/4/2006السفير 

  
  طلب الصانع ةشاركلمنع ملجنة الخارجية واألمن في الكنيست تلغي جلسة  .33

قرر رئيس لجنة الخارجية واالمن التابعة للكنيست، الغاء جلسة للجنة كان من  : زهير اندراوس،الناصرة
القدس،  في  حماسنواب بزيارة هامي قعلى تهمعاقبل ها،من المشاركة في المقرر عقدها امس لمنع طلب الصانع

تشكيل لجنة تأديب مؤقتة لكي تجتمع لالمؤقت،  رئيس الكنيست ىاينتس توجه برسالة خطية الطواضافت ان ش
على دراسة  يعكف إضافة إلى انهوتقرر منع الصانع من المشاركة في اجتماعات لجنة الخارجية واالمن، 

 على حضوره الصانعومن جهته أكد .  عضويتهاى وتشكيل لجنة جديدة دون ضم الصانع ال،امكانية حل اللجنة
 ان فيما بعدوتبين  .ات شطاينتس قريبة جدا من نظام العزل العنصري البائد تصرفاجتماعات اللجنة، وأعتبر
 . من دون حضورهعقدت اجتماعا لها، و الصانعى بهدف االلتفاف علت شكل الخارجيةلجنة فرعية تابعة للجنة

  26/4/2006القدس العربي 
  

   بخالفات داخل العمل حول تسمية الوزراءتوقعات  .34
حيـث ينـوي   .  اختيار الـوزراء  بها داخل حزب العمل حول الطريقة التي سيتممن المتوقع أن يحصل خالف    

 في مركـز الحـزب،      هم بنفسه، في حين يرغب عدد ليس بالقليل من أعضاء كتلة العمل بانتخاب            همبيرتس تعيين 
  . ومن بينهم متان فيلنائي وداني ياتوم

  25/4/2006 48عرب  
  

   تل أبيب يتهمون موفاز بجرائم حربيوجامع .35
ذكر موقع هآرتس أن نحو عشرين طالباً من جامعة تل أبيب تظاهروا، احتجاجاً علـى دعـوة                 : القدس المحتلة 

حيـث  .  طـابع أمنـي    ذاالجامعة لموفاز،  للمشاركة في افتتاح مركز للدراسات اإليرانية، تخوفا من أن يكون              
كما  .ير الغطاء األكاديمي لها ولسياستها    المراكز مراقبة ونقد السلطة التنفيذية وليس توف      هذه  اعتبروا أن وظيفة    

أن المتظاهرين رفعوا شعارات وصور شهداء فلسطينيين سقطوا جراء القصف اإلسرائيلي لقطاع غزة، تحـت               
  ان المركـز     ،ن أساتذة الجامعة في رسالة إحتجاج     إضافة إلى ذلك بي   . شعار، ال تقلق فهم بانتظارك في الهاي      
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كمـا  . حملة الدعائية المناهضة إليران، وتحديدها هدفاً للمغامرة األميركية القادمة   على ما يبدو مجند لمواصلة ال     
   تمثل منح الشرعية لرجل حكم مسؤول مسؤولية مباشرة عن جرائم الحرب التي ،أعتبروا أن دعوة موفاز

  
  .ترتكبها إسرائيل في األراضي المحتلة

  26/4/2006المستقبل 
  

  ة مقابل حصولهم على مقر في قلب القدسمستوطنون يمولون بناء مقر للشرط .36
كشف التماس للمحكمة العليا اإلسرائيلية عن اتفاق بين مستوطنين متطرفين والحكومـة اإلسـرائيلية يقـضي                 

 مقابل حـصولهم    ،بتمويل المستوطنين بناء مقر للشرطة في الضفة الغربية بين معاليه أدوميم والقدس الشرقية            
قدم محامي جمعيـة مدينـة      في حين    .ب ضاحية رأس العامود بالقدس الشرقية     على بناية مركز الشرطة في قل     

وأكد على أن االتفـاق     . مقرهذا ال الشعوب اإلسرائيلية التماسا للمحكمة العليا طالب فيه بإصدار أمر يمنع بناء            
  . لبناء هي تمكين االستيطان في رأس العامودليثبت أن النية الحقيقية 

  26/4/2006 48عرب 
  

  ئيليون ينشطون لمناهضة مفاعل ديموناإسرا .37
أنشأت مجموعة من سكان مدينة ديمونا جمعية هدفها الكشف عن اإلشعاعات الـصادرة عـن               : القدس المحتلة 

حيث تسعى إلى مطالبة اسرائيل بالكشف عن اإلشعاعات التي تنجم عـن المفاعـل         . المفاعل الذري في المدينة   
  .كان منهوانتهاج الشفافية بما يخص معاناة الس

  26/4/2006  المستقبل 
  

  اسرائيل تتهم العصابة الليبية بتفيذ تفجيرات دهب .38
تقديرات األجهـزة االسـتخباراتية     أن  يديعوت احرنوت،    قال المحلل العسكري في   : الناصرة ،برهوم جرايسي 

ـ          إنفجارات دهب  تشير إلى أن  االسرائيلية   مال افريقيـا،    نفذتها خلية اصولية ليبية، تنشط في صحراء سيناء وش
  .وعلى عالقة متفاوتة بتنظيم القاعدة، وتطاردها عدة أجهزة مخابرات في العالم ومن بينها مصر وفرنسا

  26/4/2006الغد األردنية 
  

  ارتفاع في نسبة السياح اإلسرائيليين لمصر   .39
لماضي اذ بلغ   بينت احصائيات حديثة ان السياحة من اسرائيل لسيناء سجلت رقما قياسيا خالل شهر اغسطس ا              

وكان جهاز االحصاء المصري قـد اعلـن ان         . وصفت الرقم بانه غير مسبوق    حيث   ، الفا من االسرائيليين   89
 في المائة مقارنة بالعام االسبق، حيـث توقعـت          58هناك ارتفاعا في عدد السياح االسرائيليين الوافدين بنسبة         

ا وسيناء بشكل خاص مائة الف اسرائيلي خالل        وزارة السياحة المصرية الشهر الماضي ان يزور مصر عموم        
  .  فترة االعياد اليهودية

  26/4/2006القبس الكويتية
  

  إسرائيل تبحث نقل مالحقة الجهاد العالمي من الموساد إلى الشاباك  : تقرير .40
ليه مالحقة  تبحث قيادة االجهزة االمنية االسرائيلية في إمكانية نقل ملف ما تطلق ع            :القدس المحتلة  آمال شحادة    

الجهاد العالمي من الموساد الى جهاز الشاباك، في ظل اعتقاد جهات امنية ان دخول الجهاد العالمي والقاعـدة                  
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الى النشاط في الشرق االوسط يزيد الخطر على اسرائيل بضرب اهداف في الخـارج او اطـالق صـواريخ                   
حيـث  . ية مشددة، وأعلنت حالة التأهـب     واتخذت اسرائيل، امس، احتياطات أمن    . باتجاهها خصوصا من لبنان   

. مكانية تنفيذ عمليات ضد اهداف اسرائيلية، وخصوصا في ايالت        إادعى جهاز األمن انه تلقى انذارات ساخنة ب       
ان ،  وعقدت االجهزة االمنية اجتماعا لقيادتها في اعقاب تفجيرات دهب، وادعى رئيس قيادة مكافحة االرهـاب              

ولم  يتم الكشف عن تفاصيل حول مـا         . فل اجنبية باحتمال تنفيذ عملية في سيناء      الموساد تلقى انذارات من محا    
وتشهد االجهزة االمنيـة جـدال       .ملف الى الشاباك  القام به الموساد تجاه هذه المعلومات، إال انه اقترح تحويل           

كما أن رجال   . لوبحول كيفية التعامل مع هذا الملف، وما اذا بامكان جهاز الموساد التعامل معه بالشكل المط              
وذكرت مصادر ان جهـة مـن       .  في آرائهم حول ما تشكله اسرائيل من هدف للجهاد العالمي          ونقسمالموساد ين 

االستخبارات ترى ان منفذي العمليات يعرفون ان اسرائيل مستعدة للتصدي لالرهاب، ولذا يرون ان عمليـات                
 ان عملية   فيعتقدون رونأما اخ .  غير اسرائيلية  كهذه ستكون بالنسبة لهم اصعب بكثير من عمليات ضد اهداف         

 ذكرت  ،وفي تصريح ليديعوت احرونوت   .  االمر يتعلق بمسألة الوقت    ، إال أن  فذ ضد اهداف اسرائيلية   تنكبرى س 
شخصية امنية كبيرة خططت الحباط عمليات كبيرة، انه من ناحية القاعدة او كل تنظيم اسالمي متطرف آخـر                  

وتؤيد هـذا   . ات اعتبار واهمية أعلى بكثير من تفجير هدف اسرائيلي في خارج البالد           فان عملية في اسرائيل ذ    
 ما يولد حالة قلق لدى جهاز االستخبارات، الذي يزعم وصول معلومات مؤكدة عـن               ،الرأي شخصيات عديدة  

  .ةعالقات بين جهات فاعلة مع الجهاد العالمي في سيناء وما تطلق عليها جهات ارهابية مركزية في غز
  26/4/2006الخليج اإلماراتية 

  
 الرئيس اللبناني يتبرع براتب شهر .41

 أن الرئيس إميل لحود تبرع براتب شهر لصندوق العون ،أعلن مصدر رسمي لبناني:  يو بي آي،بيروت
وقال المصدر إن لحود قام بخطوته هذه تجاوباً مع النداء الذي أطلقه رئيس الحكومة  .القانوني للفلسطينيين

 .ق سليم الحصاالسب
 26/4/2006القدس العربي 

  
  مصر تواصل تقديم المساعدة للفلسطينيين .42

أعلن رئيس مجلس الشعب المصري أحمد فتحي سرور أن مصر تواصل تقديم المساعدة للفلـسطينيين بغـض                 
نا وفي رأي . وقال إن المقصود دعم الشعب الفلسطيني     ،  النظر عن انتخاب ممثلي حماس الى الحكومة الفلسطينية       

، أن الدعم يجب أن يستمر لتمكين الشعب من استعادة حقوقه المشروعة والتوصل الى اتفاقية سالم مع اسرائيل                
  .وقال ال بد أن نحترم ارادة الشعب الفلسطيني واختياراته

  25/4/2006وكالة األنباء الروسية نوفوستي 
  

   تجميد حساب الحكومة الفلسطينية ينفيبنك مصر الدولي .43
 وأكـد , نفى مسؤول في بنك مصر الدولي تجميد حساب الحكومة الفلسطينية لدى البنك           : تحي خطاب  ف -القاهرة

واوضح المسؤول ان   ،  عدم ممارسة الجانب الفرنسي اي ضغوط على البنك بعد استحواذ سوسيتيه جنرال عليه            
ورفـض   ,تى االن حساب الحكومة الفلسطينية قديم وجرى فتحه من خالل الجامعة العربية وما زال مستمرا ح             

المسؤول الكشف عن حجم التبرعات التي تلقاها البنك من االفراد والمؤسسات لـصالح الحكومـة الفلـسطينية                 
  .مؤكدا سرية الحسابات وعلى ان دور البنك ينتهي عند تسليم االموال للجامعة العربية

  26/4/2006العرب اليوم 
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  تركيا محور الشرق األوسط الكبير: رايس .44
وصفت كوندوليزا رايس، تركيا بأنها دولة نموذجية وعلى دول المنطقة ان تـستفيد مـن               : ني محلي  حس ،أنقرة

كما تطرقت رايـس فـي      . تجربتها الديموقراطية، معتبرة انها المحور الرئيسي لمشروع الشرق االوسط الكبير         
يين يحترمون محمود   مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها التركي غول الى الملف الفلسطيني وقالت ان االميرك            
ودعـت حكومـة    . عباس الذي اثبت باستنكاره الشديد للعملية االنتحارية في تل ابيب انه يستحق هذا االحترام             

وأشار غول الـى المـسؤولية التاريخيـة         .حماس لاللتزام بمطالب وشروط المجتمع الدولي واللجنة الرباعية       
وأكدت المصادر المذكورة رفض المـسؤولون      ،   حماس واالنسانية لتركيا في موضوع فلسطين، رافضا معاقبة      

االتراك سياسات واشنطن والعواصم الغربية ضد حكومة حماس معتبرين ذلك مناقضاً للديموقراطيـة ويـشكل               
  .خطراً على االمن واالستقرار في المنطقة عموماً

  26/4/2006المستقبل 
  

  برلمانيون مغاربة يتبرعون بمرتب شهر لصالح الفلسطينيين .45
قرروا التبرع بشهر )  نائبا43(ال بالغ وزع بالرباط ان اعضاء كتلة حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب ق

. من مرتبهم لصالح صندوق لجمع التبرعات لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة
ية تضامنية لدعم الشعب ودعت الحركات االصولية المغربية الشعب المغربي الي القيام بتحركات شعب

 .الفلسطيني ماديا ومعنويا وتحدثت عن مسيرة شعبية تنظم في الرباط
 26/4/2006القدس العربي 

  
  حملة في تركيا لجمع تبّرعات ومساعدات للشعب الفلسطيني .46

أعلن وقف حقوق اإلنسان والحريات للمساعدات اإلنسانية في تركيا، الليلة الماضية، عن بـدء حملـة لجمـع                  
وكان رئيس الوقف، عقد اجتماعاً مع مجموعة من ممثلي منظمـات            .تبرعات والمساعدات للشعب الفلسطيني   ال

المجتمع المدني، أشار فيه إلى معاناة الشعب الفلسطيني، جراء الحصار المفروض عليه من طـرف إسـرائيل                 
  .هلية تركية منظّمة أ91يذكر أن هذه الحملة مدعومة من جانب أكثر من  .والمجتمع الدولي

  26/4/2006 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

   الترحيب النرويجي بإستقبال موفدين عن حماستناقض أنباء حول .47
أنه يعتقد أن ب،  صرحالسفير اإلسرائلي في النرويجأن : التلفزيون النرويجي  مراسلي إريك فيوم وميك تورذكر

كما أن البعض في حماس سيفهمونه على أنه . إسرائيللقاء مبعوثين من حماس سيزيد من خطر اإلرهاب في 
ذكر أن حماس كان قد و.  مما يدفع إسرائيل إلعادة النظر في العالقة مع النرويج،إطفاء للشرعية على حركتهم

مرحب بها في النرويج بغض النظر عن الموقف اإلسرائيلي، وأن وزارة الخارجية صرحت بأنها سوف تعمل 
  .ن بعد أسبوعينوإضافة إلى موعد اللقاء، حيث من المرجح أن يكموفدي الحركة، ل على  تحديد من سيقاب

عن ارتياحها لتراجع   عربت  أميركية   في الخارجية األ   امصادرإلى أن   : الناصرة من   26/4/2006 الحياة   ولفتت
ن الـضغوط   أى  لإشارت  أا بولندا عن نيتهما التقاء مسؤولين من حماس الشهر المقبل، و          مبلجيكا والنروج وقبله  

خيرتين قررتا إلغـاء اجتماعـات لمـوظفين        ن األ إميركية واالسرائيلية على حكومتي البلدين فعلت فعلها و       األ
  .عضاء حماسأحكوميين مع 

  
  أمريكا لن تعترف بحدود إسرائيل بعد خطة التجميع : هآرتس .48
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رائيليين بأن الواليات المتحدة لـن      أفادت هآرتس اليوم بأن مسؤولين في اإلدارة األمريكية أبلغوا نظرائهم اإلس          
أثناء اإلعـداد لزيـارة      خالل محادثات غير رسمية   ،   بعد تنفيذ خطة التجميع    ،تعترف بالحدود الدائمة إلسرائيل   

لحدود اإلسـرائيلية سـيكون   اونقل عن مصدر أمريكي قوله إن االعتراف الدولي ب       .لواشنطنالمرتقبة  أولمرت  
من جهة أخرى توقـع أحـد المـسؤولين          و . فلسطيني بهذا الخصوص   –ئيلي  فقط بعد التوصل إلى اتفاق إسرا     

 قد يتحول   ، مؤقتة احدود األمريكيين أن الواليات المتحدة ستوافق على اعتبار الخط الذي ستنسحب إسرائيل إليه           
ل ويعتقد المسؤولون األمريكيـون بـأن الـدو       . مفاوضاتالإلى حدود دائمة بعد إجراء تغييرات قليلة عليه بعد          

 أوروبيـة موحـدة بهـذا       – تسعى للحفاظ على جبهة أمريكية       التي   ،األوروبية ستحذو حذو الواليات المتحدة    
 إن أي تفسير معقول للقانون الـدولي لـن يـسمح       ،من جهة أخرى نقل عن مصدر قضائي قوله        و .الخصوص

  .باالعتراف بحدود تم رسمها بصورة أحادية الجانب
  26/4/2006 48عرب 

  
  والر لتطوير جزيرة السعديات في أبوظبي بليون د26 .49

 بليون  100كشف ولي عهد ابوظبي عن مشروع تطوير جزيرة السعديات بكلفة تبلغ            :   شفيق األسدي  ،أبوظبي
 ألف ساكن، وذلك في اطار رؤية استثمارية        150ويهدف المشروع إلى استيعاب      . بليون دوالر  26درهم نحو   

 متـر  500 كيلومتراً مربعاً وتبعـد    27هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها      سياحية طويلة األجل ترمي الى تحويل       
  فقط عن شواطئ العاصمة ابوظبي، الى وجهة سياحية عالمية،

  26/4/2006الحياة 
  

  مشروع عقاري بمليار دوالر في وسط بيروت  .50
شـتراك مـع    أعلنت مجموعة المستثمرين الكويتيين عن إطالق مشروع للتطوير العقاري في وسط بيروت باال            

يمتد المشروع الذي اطلق عليه اسم القريـة الفينيقيـة علـى             .شركة سوليدير، وذلك بقيمة تفوق المليار دوالر      
   . تشمل مساحات سكنية وتجارية وترفيهية ومراكز اعمال  الف متر مربع20مساحة تبلغ حوالى 

 26/4/2006السفير 
  

  .. أمريكي من قبل مستويات لم يصل إليها أي رئيستهبط الىشعبية بوش  .51
فقط من األمريكيين يؤيدون % 32 تبين أن  CNNاستطالع للرأي أجرته شبكة     فق   بوش و  جهبطت شعبية جور  

إلـى ذلـك، كـشفت أحـدث         .من األمريكيين يعارضون بوش وسياسـته     % 60كما تبين أن     !الرئيس بوش 
اته في العراق وأفغانـستان مـن       اإلحصائيات لجيش اإلحتالل األمريكي تزايد معدالت االنتحار بين صفوف قو         

يشار إلى أن جيش اإلحتالل األمريكي كان قـد         ،   الفائت 2005 خالل عام    25 إلى   2004 حالة انتحار في     14
 من المختصين بعلم النفس لدعم معنويات الجنود على الخطـوط  230أرسل، خالل حرب العراق، ما يزيد عن       

 من الجنود األمريكيين المنتشرين حول العالم أقدموا        83 أن   وأظهرت أحدث اإلحصائيات العسكرية    !!!األمامية
  .2004 حالة في العام 67على االنتحار خالل العام الفائت مقابل 

  25/4/2006 48عرب 
  

  يهوديان جديدان في البيت األبيض  .52
 نه بعد تعيين اليهودي جوشوا بولتن في منصب كبير موظفي البيـت           أ ذكرت جيروزاليم بوست أمس،      :ا ف ب  

األبيض، رشح جورج بوش اليهودي جويل كابالن كنائب لبولتن، ما يضعه في مركز التخطيط اليومي للسياسة                
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واعتبر نعوم نوسنير،   . وقلّل عدد من الناشطين في الجالية اليهودية في أميركا من أهمية قرار بوش            . األميركية
نه ال عالقـة للديانـة بقـضية        ، أ 2005 إلى   2002الذي كان وسيطاً بين الجالية اليهودية والبيت األبيض من          

 سياسة اإلدارة االميركية موضحا أن بوش يحدد األهداف السياسية ومهمة جوش وجويل المساعدة على تحقيقها
  26/4/2006السفير 

  
  

  ربطت تفجيرات دهب بفلسطين ولبناناسرائيل  .53
  حلمي موسى

في سيناء، كانت الكلمـة المـشتركة بـين كـل           قبل أن تجف دماء شهداء المجزرة اإلرهابية في مدينة دهب           
فقـد كتـب رونـين      . التعليقات اإلسرائيلية حول تفجيرات دهب هي أنها لم تفاجئ إسرائيل وأجهزتها األمنية           

بيرغمان في يديعوت أن عمليات سيناء لم تفاجئ إسرائيل، وال سيما رئيس طـاقم مكافحـة اإلرهـاب دانـي                    
ريف تحت عنوان غير مفاجئ أنـه تراكمـت لـدى المؤسـسة األمنيـة               وكتب أوري يابلنكا في معا    . أرديتي

اإلسرائيلية في الشهور األخيرة معلومات مقلقة عن نوايا اإلرهابيين لتنفيذ عمليات في سيناء، وأنها منذ تشرين                
  . األول الماضي تطلق تحذيرات لإلسرائيليين من مغبة السفر إلى هناك

ين، أن مصر فشلت ألنها باتت دولة في بؤرة االستهداف، حيث تمكن            واعتبر المعلق في معاريف، عميت كوه     
ويعتقد كوهين أن الفـشل يتبـدى فـي         . رجال القاعدة خالل عام ونصف العام من تنفيذ ثالث عمليات كبرى          

ويشير إلى أن عمليـة     . المفهوم األمني المصري القائم على فرضية أن الدفاع عن القاهرة والنظام هو األساس            
خيرة تبرهن على أن اإلرهاب اإلسالمي في مصر، الذي يتماثل مع القاعدة، اجتاز مرحلة تحول لـم                 دهب األ 

  . تتكيف االستخبارات المصرية معها بعد
وكتب زئيف شيف في هآرتس تحت عنوان مصر فشلت أن الحكومة المصرية ادعت في األشهر األخيرة أنها                 

 سيناء للحيلولة دون استمرار نجاح تنظيم القاعدة في تجنيد          بذلت جهودا جبارة من أجل إيجاد فرص عمل لبدو        
وأشار إلى قيام مصر أخيراً بإبالغ دوائر أميركية ودولية بأنها نجحت مؤخراً في             . خاليا إرهابية بين صفوفهم   

وألمح شيف إلى أن المشكلة تتمثل في نجاح اإلرهـابيين          . تصفية قاعدة القاعدة في جبل حالل، في وسط سيناء        
  .  تهريب األسلحة والمتفجرات إلى سيناء، وربما من السعوديةفي

غير أن تلميح شيف يغدو تصريحاً لدى المراسل العسكري لصحيفة معاريف عمير رافبورات، الذي كتـب أن                 
المشكلة األخطر لمصر تتمثل في أن شواطئ سيناء غير المحدودة مفتوحة لعمليات مستمرة لتهريب األسـلحة                

فن السالح التي تخرج من الموانئ في لبنان، وربما من إيران أيضا، تشق طريقها إلى سـيناء                 فس. والمتفجرات
ويبقى قسم في سيناء    . ويذهب قسم من هذا السالح إلى قطاع غزة وربما إلى إسرائيل          . تقريبا من دون عراقيل   

  . بانتظار استخدامه، كما جرى أمس
ين تهريب األسلحة للمقاومة الفلسطينية الذي يجب منعه، من         ومما ال ريب فيه أن القصد واضح هنا في الربط ب          

وهذا ما يقوله   . وجهة نظر إسرائيلية، كي ال تنفذ به عمليات ضد المواطنين المصريين والضيوف على أرضهم             
صراحة بيرغمان في يديعوت، إذ يشير إلى معلومات وصلت عن العالقات بين المحافل المتماثلة مـع الجهـاد       

  . سيناء وبين محافل إرهابية مركزية في غزةالعالمي في 
وفي نظر بيرغمان، الذي يوحي أن معلوماته مأخوذة من رئيس طاقم مكافحة اإلرهاب في رئاسـة الحكومـة                  
اإلسرائيلية داني أرديتي، فإن بطالة المقاومة في غزة، الناجمة عن التهدئة، دفعت عدداً من العناصر لالرتبـاط            

أنهم في المؤسسة األمنية يالحظون بقلق شديد اإلرهابيين العاطلين عـن العمـل، تلـك               وكتب  . بتنظيم القاعدة 
المحافل في هوامش لجان المقاومة وحماس، ممن وجدوا أنفسهم بال عمل في أعقاب التهدئة فـي االنتفاضـة                  
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 وصلت معلومات   ويقول إنه في األسابيع األخيرة    . ويبحثون اآلن عن قناة جديدة لتوجيه نزعة القتل عندهم إليها         
  . عن عالقة نشأت بين هذه المحافل وبين مجموعات بدوية متطرفة في سيناء

وهنا يعرض بيرغمان للغطرسة اإلسرائيلية حيث يكتب أنه في محادثات مغلقة يوجد لدى أرديتي الكثير ممـا                 
ن الموساد وتـسليم    يقوله عن الحرب التي تديرها إسرائيل ضد الجهاد العالمي، بل انه يقترح أخذ الموضوع م              

 كل الكفاح ضد اإلرهاب اإلسالمي إلى الشاباك التي جمعت في السنوات األخيرة نجاحات مثبتة في هذا المجال
 26/4/2006السفير 

  
  صوت العقل .54

   لؤي قدومي
يحتاج الغرب إلى أصوات عاقلة ومعتدلة من قبيل صوت الرئيس السويسري موريتس لوينبرغر الذي دعا بكل                

ول األوروبية إلى عدم مقاطعة الحكومة الفلسطينية بزعامة حركة حماس وطالب بإعطائها الفرصـة              شجاعة الد 
  .قبل فرض أي شروط أو مطالب عليها

رأي السيد لوينبرغر ال يعني حتما أنه مقتنع ببرنامج حماس السياسي والعسكري وال يعكـس إيمانـه بـنهج                   
  .عيدة المدى ورؤية ثاقبة للمستقبلالحركة ورؤيتها لألمور، إال أنه يكشف عن نظرة ب

فهذه المقاطعة غير المبررة لحكومة فلسطينية منتخبة ديمقراطيا هي في نهاية المطاف انعكاس مباشر للموقـف                
سرائيلي المدعوم أميركيا والذي يرفض التعاطي مع حكومة حماس تحت حجج ومبررات واهيـة إلخفـاء                اال

  . فرض حلول أحادية الجانب ورسم الحدود النهائية من جانب واحداألسباب الحقيقية المتمثلة بالرغبة في
ماال تدركه أوروبا وهي تنساق وراء رغبة أميركية تحكمها توجهات لوبيات متعاطفة تمامـا مـع المـشروع                  
اإلسرائيلي في المنطقة هو ان الشعوب العربية التي طالما سمعت عن ضرورة تطبيق قيم الحرية والديمقراطية                

طقة باتت ترى الحرية كرديف لالحتالل والذل والمهانة، والديمقراطية كقيمة باهتة تحكمهـا مـصالح               في المن 
  .الدول الغربية ورؤيتها لكيفية حماية مصالحها االستراتيجية والحيوية في المنطقة

وفي وقت يتحدث فيه الجميع عن ضرورة نبذ العنف ومحاربة اإلرهاب، فإن الشباب الحـانقين لـن يجـدوا                   
خيارات كثيرة أخرى يتشبثون بها وهم يرون أن تطبيق الديمقراطية الحقيقية ليس الحـل الـسحري الموعـود                  

  .لمشاكلهم وانه قد يحمل معه حصارا وتجويعا وإذالال
ما قاله الرئيس السويسري هو صوت العقل والمنطق، وهما كما علمتنا التجارب كثيرا مـا يوضـعان تحـت                   

  .لح االستراتيجية والحسابات السياسية للدول الكبرى على المحكاألقدام عندما تكون المصا
  26/4/2006الوطن القطرية 

  
  خرافة الشريك .55

  احمد عمرابي  
سواء اعترفت حركة حماس بإسرائيل أو بقيت على رفضها االعتراف فان إسرائيل تبقـى متمـسكة بـسياسة                  

فما معنـى إصـرار الـرئيس        . تفاوضيةرفض التفاوض بذريعة عدم وجود شريك فلسطيني مؤهل للعملية ال         
الفلسطيني محمود عباس على مطالبته حكومة حماس باالعتراف بإسرائيل إذا كانـت القيـادة اإلسـرائيلية ال                 

  تعترف حتى بالرئيس عباس نفسه كشريك تفاوضي؟ 
ية معتمدة منذ   يقول إن ذريعة الشريك الفلسطيني سياسة إسرائيل      ) في لقاء مع قناة الجزيرة    (محمد حسنين هيكل    

ويضيف قائالً إن عرفات قدم إلسرائيل أكبر تنازل ممكن عبر اعترافه بها دون أن يلقـى                . عهد ياسر عرفات  
ويقيني أن إقدامه علـى     . لقد رجوته كثيراً أال يفعل    : ويقول هيكل  . الطرف اآلخر تجاوباً بنفس الحجم والقيمة     

ول هيكل بوضوح إن إسرائيل ليس لديها رغبة في التفاوض          يقومن هنا    . االعتراف بإسرائيل أنهى دوره تماما    
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بهـذا   . مع أي طرف فلسطيني على اإلطالق سواء كان ذلك في عهد عرفات أو عهد عباس أو حكومة حماس                 
  . الطرح فان هيكل ال يعبر عن و جهة نظر ذاتية وإنما يعرض علينا صورة لوضع واقعي

ن اإلسرائيليين ال يرون في اتفاق أوسلو سـوى انجـاز مرحلـي             اأما ما يمكن استنباطه من هذا الطرح فهو         
للحصول على االعتراف الفلسطيني بالدولة اليهودية االحتاللية ومن ثم تتجاهل إسـرائيل عرفـات ومنظمـة                

إذن دور عرفـات     . التحرير والشعب الفلسطيني لتخطيط الوضع النهائي وفقا لرؤية إسرائيلية أحادية الجانـب           
وهكذا رحل عرفات وهو حـزين      . ير انتهى من وجهة النظر اإلسرائيلية عند التوقيع على أوسلو         ومنظمة التحر 

  . وبال دور.. ومنكسر ومتحسر 
فما معنى أن يكرر عباس على أسماع قادة حماس أن يلتزموا باتفاقات ومشروعات دولية هي أصال لـم تعـد                    

يكون األجدى لرئيس السلطة الفلسطينية أن يدعو إلى        ربما   وهو يعلم علم اليقين أنها غير موجودة؟        .. موجودة  
مؤتمر حوار وطني لوضع برنامج وطني لكيفية التصدي لالحتالل تشارك فيه كافة فصائل منظمة التحرير مع                

وال بأس أن تدخل معها حركة الجهاد اإلسالمي عضوية منظمة التحرير لكن ليس قبل أن يعاد                 . فصيل حماس 
عضويتها على أساس الثقل االنتخابي لكل فصيل وفقا لنتائج االنتخابات النيابية األخيـرة،             بناء هياكل المنظمة و   

  .إذا كانت قيادة المنظمة الراهنة تؤمن حقا بالنهج الديمقراطي
 26/4/2006البيان 

  
  !حماس الحكومة إلى أين؟ .56

  حازم قشوع. د
ينية الفرق بـين الحـزب المعـارض        حماس التي باتت تدرك أكثر من غيرها من الفصائل واألحزاب الفلسط          

والحزب الحاكم من حيث المسؤولية واألداء وتعي أن على الحزب الحاكم تقع مسؤوليات معيشية واجتماعيـة                
وأخرى اقتصادية تجاه المجتمع الفلسطيني، والمواقف السياسية للحزب الحاكم تقاس بتداعيات المشهد العـالمي              

تكون موزونة األداء منضبطة التصور لتعلم كيف تؤثر علـى صـانع   الجديد وتحسب تحركات طاقم حكومتها ل 
مطالبة سياسيا  ) حماس الحكومة (القرار العالمي الذي طاب لنا أم لم يطب ما زال في البيت األبيض وعليه فإن                

إن أرادت استمالة صاحب القرار ما استطاعت لصالح عدالة القضية الفلسطينية أن تدخل في العملية الـسلمية                 
أيضا مطالبة إن أرادت استمالة الدور األوروبي كونه من أكثـر الـدول     ) وحماس الحكومة (ا يترتب عليها،    وم

بالعمل على وقف معادالت سياسية برجماتية وليست أيدلوجية الطـابع،          دعما للسلطة الفلسطينية لصف السلطة      
فلـسطيني بدوامـة تحالفـات أو       أو أن ترفض عملية السالم برمتها وتحاول الهروب إلى أعلى وزج الشعب ال            

، والفلسطينيون ما زالوا يعانون مـن ويـالت   محاور إقليمية ستؤثر سلبا بالقطع على الحالة الفلسطينية المعاشة        
االحتالل وما زال المجتمع الفلسطيني محاصرا وهو بأمس الحاجة إلى كل أشكال الدعم واإلسناد عربيا وعالميا                

 إلى هذا الحلف سيمكن الطرف اإلسرائيلي من االستمرار بسياسة التسويف           )حماس الحكومة (وأن دخول   ، كما   
، ثـم أن هـذا      !المتبعة وسياسة االنسحابات األحادية التي تنتهجها قيادته إال إن كانت حماس يطيب لها ذلـك؟              

من فرض سياساتها على أرض الواقـع كونـه         ) حماس الحكومة (الحلف اإلقليمي العتيد لن يستطيع من تمكين        
ليس الطرف األقوى في المعادلة العالمية، وأن الرهان على هذا الحلف سيعبث بإنجازات الـشعب الفلـسطيني                 

   .واستحقاقاته
أملنا أن تستطيع حماس بأسلوب واقعي عقالني متزن من ترتيب أوراقها واتباع عملية تراكم اإلنجاز التي قادت                

  .يني إلى المربع األولفتح مسيرتها في السابق وأن ال تعود بالشعب الفلسط
  26/4/2006الرأي األردنية 

  
  أحداث وأيام حاسمة .57
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   إبراهيم غوشة
حيث أعلن رئـيس جمهوريـة إيـران        : خالل األسبوعين الماضيين جرت أحداث حاسمة وهامة لها ما بعدها         

لمتحـدة  اإلسالمية نجاح علماء إيران بتخصيب اليورانيوم، ووقع هذا الخبر كالصاعقة على رأس الواليـات ا              
والكيان الصهيوني، حيث اختارت إيران الظرف المناسب، كون الواليات المتحدة غارقة في المستنقع العراقـي             
بفعل المقاومة العراقية البطلة، وعاجزة عن استهالل حرب جديدة في المنطقة، بينما هي كانت تخطط لـسحب                 

عام في الواليات المتحدة ضـد بـوش،         ألف جندي أمريكي بأسرع ما يمكن وسط تحرك الرأي ال          150حوالي  
وتحرك الجنراالت ضد رامسفيلد وزير الدفاع، والخشية من أن تحرك إيران النصف الثاني من الشعب العراقي                
ضدها، وكذلك الخوف من تهديد الممر المائي في الخليج العربي ضد القطاعات البحرية األمريكيـة وارتفـاع                 

  ·الر دو70أسعار برميل البترول فوق الـ 
وقامت إيران بتحرك سياسي آخر حيث عقد في طهران المؤتمر الثالث لـدعم القـدس والقـضية الفلـسطينية                   

، وقد افتتحه المرشد الخامنئي بكلمة قوية، وكذلك رئـيس          )2001 والثاني عام    1991المؤتمر األول عقد عام     (
لمجلس التـشريعي الفلـسطيني عزيـز       الجمهورية أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، ورئيس ا         

الدويك، وغيرهم آخرون، كما صدرت قرارات بدعم المقاومة الفلـسطينية والحكومـة الفلـسطينية والـشعب                
  ·الفلسطيني لمواجهة الكيان الصهيوني الغاصب، ومن ورائه الشيطان األكبر والغرب

ة ديموقراطياً، وقامت قيادة فتح لألسف أيضا       وعندما أطبقت الدول االستعمارية على الحكومة الفلسطينية المنتخب       
المعابر، الشرطة واألمـن الوقـائي والـدفاع        (بالتضييق على حكومة إسماعيل هنية، بسحب الصالحيات منها         

 ألف موظف بعـد ظهـور نتيجـة         30، وكذلك تعيين    )المدني بإسنادها إلى أبي شباك وربطها بمحمود عباس       
 مليار دوالر للبنوك المحلية وجهات داخلية، والعمـل         1.3اوية مدينة بـ    انتخابات التشريعي وتوريث خزينة خ    

على ابتزازها بشروط الصهاينة الثالثة، أو االلتفاف عليها بااللتزام ببرنـامج منظمـة التحريـر الفلـسطينية،                 
إلذاعـة  والمبادرة العربية وميثاق االستقالل، وجميعها يقود لالعتراف بالكيان الصهيوني، إضافة إلى ربـط ا             

والتلفزيون الفلسطيني بمؤسسة الرئاسة بحيث إن أخبار الحكومة الجديدة التي يرصدها العالم أجمع تـأتي بعـد        
وبعد ذلك بصورة هامشية وسريعة     ·· أخبار الرئيس وسفراته الكثيرة للخارج، وأخبار حركة فتح وناطقيها الكثر         

  !.ألخبار حكومة الشعب الفلسطيني
 وألقـى   14/4/2006لجأ رئيس الحكومة إسماعيل هنية إلى مسجد جباليا يوم          ·· نغصاتأمام هذا الحصار والم   

 عندما لجأ الرئيس عبد الناصر أثناء العدوان        1956خطبة الجمعة وأعادنا خمسين عاما إلى الوراء أي إلى عام           
ن، وعندها خرج   الثالثي والحصار الشديد على مصر إلى األزهر ليستمد من الشعب المؤمن قوة وتحديا للعدوا             

وفي قطاع غزة والضفة الغربيـة خـرج عـشرات     الشعب في مظاهرات حاشدة يهتف حنحارب مش خايفين         
اآلالف من المصلين يهتفون نعم للجوع وال للركوع بعد أن أوضح المجاهد إسماعيل هنية بأن الحـصون لـن                   

   .لة ستكون خطيرةتسقط ولن نتخلى عن الثوابت، وأن الحكومة مستمرة، وأن أية خيارات بدي
من األحداث الهامة نجاح مرشح يسار الوسط في إيطاليا برودي الذي وعد باالعتراف بالحكومة الفلـسطينية                و

  ·المنتخبة، وسحب القوات االيطالية من العراق تماما مثل ثباتيرو رئيس وزراء اسبانيا
 التي نفذتها سـرايا القـدس رداً علـى          17/4أما بالنسبة لأليام الحاسمة القادمة فقد بدأت بعملية تل أبيب يوم            

 شهيداً بينهم أطفـال     20عمليات االغتيال والقتل بالسيارات المفخخة والطائرات والمدفعية، والتي سقط بسببها           
وجرح العشرات ولم تتم إدانة هذه الجرائم من أحد، بينما سارعت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي واألمـم          

بإدانة عملية تل أبيب االستشهادية علماً بأن الشعب الفلسطيني ال يملك طائرات وال دبابـات،               المتحدة وغيرها   
وقد قرر أولمرت التصدي لفصائل المقاومة وفصل شمال الضفة عن جنوبها،           . وإنما يملك إرادة وعزيمة شبابه    

مم المتحدة، ولكـن المـؤلم   وأبعد وزراء ونواب القدس عن مدينتهم المقدسة ضارباً عرض الحائط باتفاقيات األ      
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والخطير أن يصف عباس القصف والتفجير الصهيوني وقتل المدنيين الفلسطينيين بأنه عمل غير مبـرر، أمـا                 
  .الرد المقاوم الفلسطيني فهو عمل حقير ومرفوض حسب قوله

  25/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  ؟..من يمأل فراغ القضية الفلسطينية .58
  فهمي هويدي

سأل سائل، من المشغول اآلن بالقضية الفلسطينية، فلن يعثر على إجابة محددة، وسوف يفاجأ بأنه ال أحـد                  إذا  
مشغول بتلك القضية، فليس يخفى على أحد أن الجميع في الخارج ـ تقريبا ـ نفضوا أيديهم منها، أمـا فـي     

 الحمساوية يجيبك علـى الـسؤال،       الداخل، فالصراع الحاصل اآلن بين رئاسة السلطة الفتحاوية وبين الحكومة         
وتلك مفارقه مدهشة، لم تخطر على بال أحد ممن عاشوا زمنا كان الجميع يتحدثون فيه عن أن فلسطين هـي                    
القضية المركزية في العالم العربي واإلسالمي، ويعتبرون حلها على نحو عادل ومنصف هو مفتاح االسـتقرار        

زمن واختفى ذلك الخطاب تدريجيا، فإن المآل يطرح علينا الـسؤال  في الشرق األوسط كله، وإذا دارت دورة ال      
  .من المشغول بملف القضية؟: مجددا

ضعف الموقف المصري والتغول األميركي، أوصال إلى اتفاقيات أوسلو، وما سمي بطور التسوية الـسياسية،               
القضية فـي ظـل الخلـل    الذي أطلق في ظله سراب الحلول السلمية تحت عناوين مختلفة، األمر الذي أوصل              

المخيم في موازين القوة إلى ما وصلت إليه، من تراجع للدور العربي وتوسع وتمكين لإلسرائيليين، مع تعاظم                 
  .للدور األميركي في مسار التسوية

بمضي الوقت، استقر االقتناع في العالم العربي بالشعار الذي أطلقة الرئيس السادات حينا من الدهر، وتحـدث                 
 بالمائة من األوراق في يد الواليات المتحدة، األمر الذي بدا إعالنا صريحا عن االستقالة مـن                 99أن  فيه عن   

والكل يعرف ما جرى بعد ذلك، سواء في عهد الرئيس األميركي بيـل             . القضية، وتسليم مفاتيحها إلى واشنطن    
  .  الجدد، وما أدراك ما همكلينتون، أو خلفه الرئيس جورج بوش الذي جاء محموال على أكتاف المحافظين

منذ أوسلو إلى بداية العام الحالي، أي طيلة ثالثة عشر عاما، شهد العالم العربي عروضـا أميركيـة متعـددة                    
ألفكار ومشاريع التسوية السياسية التي كانت خريطة الطريق آخرها، وفيما كان العالم العربـي يقـوم بـدور                  

 تلك األفكار على محمل الجد، ومن ثم لم تعول عليها، ومـضت تنفـذ               المتلقي والمتفرج، فإن إسرائيل لم تأخذ     
  .مخططاتها التوسعية واالستيطانية، مطمئنة إلى أنها مهما فعلت أو تجاوزت فإن الغطاء األميركي كفيل بتأمينها
ـ                 د ذلك كله انتهى اآلن بصورة نسبية، فإسرائيل ألغت الطرف الفلسطيني واعتبرته غير موجود، وقررت أن تم

السور إلى غايته وأن ترسم حدودها على النحو الذي ارتأته، بغض النظر عـن أيـة اسـتحقاقات فلـسطينية،                    
. وبالتالي حركة حماس في االنتخابات التشريعية وتشكيلها للحكومة ذريعة إضافية استخدمتها لتبريـر موقفهـا              

وروبية، واألمم المتحدة، حين امتثلت     ليس ذلك فحسب، وإنما اصطفت وراءها اإلدارة األميركية، والرباعية األ         
للقرار اإلسرائيلي، وقررت مقاطعة حكومة حماس، ووقف أي تعامل سياسي أو اقتصادي معها، ومن الناحيـة                
العلمية فإن هذه األطراف الخارجية التي ظلت تتداول ملف القضية خالل العقود الثالثة األخيرة، رفعت أيـديها                 

  .ال صاحبعنها، وأصبحت القضية اآلن ب
هل حان وقـت اسـتعادة      : الفراغ الناشئ عن انفضاض تلك األطراف من حول القضية، يسوغ لنا أن نتساءل            

العالم العربي للملف، بعد ثالثة عقود من تحول مركز الثقة في إدارته إلى العالم الخارجي، وإذا جاز لمثلي أن                   
أال يستحق األمر قمة تشاورية يتداول فيها القادة        : اءليذهب به الخيال أو التمني إلى أبعد، فإنه يعني لي أن أتس           

العرب، في دول الجوار على األقل، كيفية التعاطي مع القضية بحيث تحـدد موقفـا حازمـا إزاء المـساعي                    
أخـشى  . وإزاء ما تمثله تلك المساعي من تهديد ألي من الدول العربية المجاورة           . اإلسرائيلية الحثيثة لتصفيتها  

 مطلبا بعيد المنال، سواء بسبب حالة االنكفاء المفجعة التي أصابت أغلب الدول العربية، أو بسبب                أن يكون ذلك  
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االضطرابات والقالقل الداخلية التي تعاني منها بعض تلك األقطار، األمر الذي قد يترتب عليه استمرار الفراغ                
تستصحبه من التهام ألراضي الضفة وتهويد      المشار إليه، واستمرار االندفاع اإلسرائيلي في عملية التصفية بما          

  .للقدس
ليس سرا أن بعض الدول العربية توجست من ظهور إيران على المسرح، ومحاولتها إثبات الحضور ومـلء                 
بعض الفراغ في الساحة الفلسطينية، وهو ما تبدى مثال في المؤتمر الدولي لدعم القضية الفلسطينية الذي عقـد                  

وفي قرارها تقديم مائة مليون دوالر لمساعدة الشعب الفلـسطيني علـى مواجهـة              في طهران قبل أسبوعين،     
الحصار المفروض عليه إسرائيليا وغربيا، وأيا كان الرأي في مدى صواب ذلك الموقف، فإنني من القائلين بأن               

 بـأس مـن     على الدول العربية التي يقلقها ذلك الحضور اإليراني أن تتقدم هي من جانبها لتمأل الفـراغ، وال                
التنافس في مساندة الشعب الفلسطيني وإغاثته، حيث ال محل وال منطق في تبني الموقف الذي يمتنع عن إنزال                  

  . الرحمة بالخلق، وفي الوقت ذاته يعمل على مصادرة فرصة إنزال رحمة اهللا بهم من أي باب
ة اإلغاثة، سواء تحت مظلـة الجامعـة        من ناحية ثانية، فإن التفاهم والتنسيق مع اإليرانيين وغيرهم حول مسأل          

العربية، أو منظمة المؤتمر اإلسالمي، من شأنه أن يوفر دعما حقيقيا للشعب الفلسطيني كما أنه يفتح األبـواب                  
لدور عربي وإسالمي في الشأن الفلسطيني الذي تخلى اآلخرون عنه، بما يخفف مـن الـضغوط األميركيـة                  

  .لمالي واالقتصاديواألوروبية، على األقل في الجانب ا
وعلى صعيد آخر، فإنه من المحزن حقا أن ينشغل الفلسطينيون في الداخل بالصراع الحاصـل بـين الـسلطة                   
والحكومة، وهو الصراع الذي بدأته السلطة حين اشتبكت مع الحكومة حول مسألة الصالحيات، األمـر الـذي                 

 من دون أن تتحمل أية مـسؤولية، وحكومـة          أفرز موقفا عبثيا وضعنا بإزاء سلطة تستحوذ على الصالحيات        
  .تحمل بالمسؤولية من دون أن تمكن من الصالحيات التي تمكنها من النهوض بواجباتها

دأب اإلعالم على وصف مساعي السلطة بأنها محاولة إلقامة حكومة ظل موازية للحكومة الشرعية، وهـو                لقد  
ية تدرس وتراقب وتتأهب إذا ما حانت فرصة تداول         وصف غير دقيق، ألن حكومة الظل في التجربة البريطان        

السلطة، وال تملك أية صالحيات، في حين أن الحكومة الموازية التي أقيمت في رام اهللا تملك صالحيات واسعة                  
األمر الذي أفرز وضعا استثنائيا، كـان ال بـد          . أمنية ومالية وإدارية تتجاوز بكثير ما تملكه الحكومة الشرعية        

لى تداخل االختصاصات وإثارة الحساسيات بين مجموعة معينة استمرأت احتكار السلطة ورفضت            وأن يؤدي إ  
أن تتخلى عن ميزاتها، وأخرى منتخبة جاءت بإرادة أغلبية الشعب الفلسطيني، أريد لها أن تبقى بال حـول وال                   

  .قوة
كاساته على القضية، التي هي حتـى    وإذ يصيبنا ذلك التجاذب بالحزن واألسى، إال أن أكثر ما يعنينا فيه هو انع             

اآلن سلبية بكل المعايير ألن مثل هذا الصراع إذا استمر فإنه يصبح هدية مجانية ثمينة يقدمها الفلسطينيون إلى                  
اإلسرائيليين، الذين حددوا هدفهم االستراتيجي بوضوح، وال يزالون يعملون ألجله مستفيدين من كل الظـروف               

طينيين والعرب أجمعين ال يزالون يبحثون عن هدف يلتفون حوله، وال تدل شواهد             المحيطة، في حين أن الفلس    
  .الواقع على أنهم اتفقوا على ذلك الهدف

  26/4/2006الشرق األوسط 
  

 :كاريكاتير .59
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25/4/2006الدستور   

  


