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   الزهار يقبل الوساطة مع إسرائيلو...  حماس تهّيئ لثمن سياسي بغطاء عربيحكومة .1

 في موقف يعكس بعض المرونة      :رام اهللا محمد هواش والوكاالت     عن مراسها في     27/4/2006النهار  نشرت  
لدى حماس تحدث نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ناصر الدين الشاعر الى موقع الحركة على االنترنت، عـن                 
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ال بأس بدفع ثمن سياسي، ولكـن هـذا         : وقال. امكان تقديم تنازل سياسي بشروط للخروج من االزمة الحالية        
قد ... ية، بحيث ينطلق التحرك من منطلق عربي جماعي شرعي        الثمن ال بد من دفعه بالتنسيق مع الدول العرب        

يكون هذا الثمن، من منطلق قرارات القمة العربية وخصوصا قمة بيروت، مشروطا وهـذه تـصورات نحـن              
  . )2002في اشارة الى مبادرة السالم العربية (نتداولها في نقاشنا الداخلي ولم ترق الى مستوى القرارات بعد 

إن هذا التصور قـد يكـون أحـد         :  الشاعر  ناصر الدين  قال: نقالً عن الوكالت   27/4/2006السفير  وأضافت  
السيناريوهات للخروج من األزمة مشروطا بضمانة وآليات وضوابط دولية يلتزم بموجبها الـصهاينة بتطبيـق               

 علـيهم وأن    وقال ان الشروط تشمل االعتراف بالشرعية الفلسطينية وتنفيذ ما يترتـب          . الجانب المطلوب منهم  
 هل هنـاك    :وتساءل. سرائيل لتنفيذ التزاماتها  ايكون هناك تحرك دولي قابل للضغط وتنفيذ ما يتفق عليه وردع            

  طرف إقليمي ودولي يضمن ذلك إذا تحركت الحكومة الفلسطينية بهذا االتجاه مع اإلخوة في العالم العربي؟ 
ها في غزة رائد محمد ولينا رضوان أن غازي حمـد           نقالً عن مراسلي   27/4/2006الخليج اإلماراتية   وذكرت  

هناك نقاشات وطروحات ونحن لسنا ضد حـل        : في تصريحات لوكالة فرانس برس    قال  الناطق باسم الحكومة    
سياسة الحكومة مرنة وقد أرسلت إشارات عديـدة، لكـن          : وأضاف ان . سياسي ال يجحف بالثوابت الفلسطينية    

  .سيما الحديث عن هدنة طويلةأحداً لم يلتقط هذه االشارات ال 
قال وزير الخارجية الفلسطيني إن حكومة بالده ال تمانع فـي           : الجزيرةنقالً عن    26/4/2006البراق  ونشرت  

 الزهـار فـي     وأضاف. وجود أطراف أخرى للوساطة مع اإلسرائيليين للتفاوض على السالم القائم على العدل           
لحكومة ليس آليات التفاوض ومن بينها الوساطة ولكـن مـضامين           ، أن المهم بالنسبة ل    حديث أدلى به للجزيرة   

وجدد الوزير رفض حكومته مبدأ التفاوض مع الطرف اآلخر من أجل التفاوض، لكنـه               .وأهداف المفاوضات 
رحب بالمفاوضات الرامية لمناقشة مبادرات من شأنها أن تفضي إلى نتائج ملموسـة علـى األرض كتحريـر           

وعن الضغوط التي تتعرض لها الحكومة      . الحكومة بخيار المقاومة في معناها الشامل     كما أكد تشبث     .األسرى
كما تساءل عن معنى االعتراف بدولة       .الفلسطينية من أجل االعتراف بتل أبيب، تساءل الزهار عن مغزى ذلك          

ال ال زالت تحتل أراضي عربية في الجوالن ومزارع شبعا وأراضي فلسطينية، وحـدودها غيـر معروفـة و                 
وبخصوص تعـاطي الحكومـة      .تعترف بحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى األراضي التي هجروا منها          
، قال الزهار إن إسـرائيل      2002الفلسطينية الحالية مع المبادرة العربية للسالم التي قدمت في قمة بيروت عام             

  .ة للصراع العربي اإلسرائيلينفسها ال تعترف بمضامين تلك المبادرة الرامية لتحقيق تسوية كامل
  
 واسرائيل ترفض.. عباس يدعو لعقد مؤتمر دولي .2

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمـس فـي         : وكاالتنقالً عن ال   27/4/2006الخليج اإلماراتية   نشرت  
أوسلو انه يجب الدعوة فوراً الى مؤتمر دولي لتسوية الصراع بـين الفلـسطينيين وإسـرائيل مـن طريـق                    

وقال عباس، فـي     .اوضات، مؤكداً أن اإلجراءات اإلسرائيلية تقضي على أي فرصة إلقامة دولة فلسطينية           المف
إن أريد حل الصراع فيجب أال يترك الطرفان وحدهما مع وجود هذا الخلـل بـين                : كلمة ألقاها في معهد نوبل    
   .محتل وواقع تحت االحتالل

كد الرئيس الفلسطيني انه يستطيع التفـاوض مـع         أ: كاالت الو نقالً عن  27/4/2006القبس الكويتية وأضافت  
 من موقعي كرئيس لمنظمة التحريـر الممثـل الـشرعي           :االسرائيليين رغم فوز حماس في االنتخابات، وقال      

. الوحيد للشعب الفلسطيني، وكرئيس منتخب للسلطة الوطنية، انني على اتم االستعداد للبدء فورا في مفاوضات              
  .ضات هي من صالحيات منظمة التحريرواعتبر ان المفاو

اسرائيل رفضت دعوة عبـاس، وقـال       أن  رويترز  وا ف ب    نقالً عن    27/4/2006القدس العربي   وجاء في   
المتحدث باسم الخارجية مارك ريغيف ان اسرائيل تتمني استئناف المفاوضات لكن العقبات نشأت من الطـرف                

 .الفلسطيني بعد فوز حماس في االنتخابات
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ضرورة ان يتحرك المجتمع الدولي بسرعة، اذ       :  أكد أن عباس الوكاالت  نقالً عن    27/4/2006النهار   وذكرت
ان اجراءات اسرائيل االحادية الجانب التي تحاول من خاللها فرض تصورها وخريطتها التوسـعية، باقامـة                

 58الى ضم أكثر مـن      جدار الفصل العنصري، وتهويد القدس، ومصادرة االراضي الفلسطينية، ستؤدي عمليا           
  .  من مساحة الضفة%

 مصدر رفيع في مكتـب      هقالما   27/4/2006الشرق األوسط    أوردت   تل أبيب نظير مجلي   وعن مراسلها في    
 من غير الوارد اجراء مفاوضات سالم اآلن مع السلطة الفلسطينية ألنها تعتبر سلطة ارهـاب،                هانمن  اولمرت  

  . ضوية حماسمنذ أن انتخبت فيها حكومة برئاسة وع
  
   وعباس يعّزز الحرس الرئاسي...جيشان فتحاوي وحماسي .3

في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة حماس عن تشكيل       :  نقالً عن مراسلها في رام اهللا      27/4/2006الحياة  نشرت  
قوة أمنية خاصة في قطاع غزة قوامها حوالى ثالثة آالف رجل، كان مكتب الرئيس عباس في رام اهللا يـدرس                    

وفيما يبرر قادة حماس خطوتهم هـذه برفـد الـشرطة            .احاً بتعزيز قوة الحرس الرئاسي وتوسيع مهماته      اقتر
الضعيفة بقوة عسكرية شديدة البأس لفرض سيادة القانون والنظام في قطاع غزة الخاضع للفوضى واالنفـالت،     

لمؤسسات الرئاسية والهيئـات    فان أصحاب االقتراح بتعزيز قوة الحرس الرئاسي يبررونه بالحاجة لقوة تحمي ا           
وأمس أعلنت مجموعات عسكرية عدة تابعة لفـتح فـي           .التابعة لها من معابر وهيئة اذاعة وتلفزيون وغيرها       

غزة عن تشكيل وحدة خاصة لحماية المشروع الوطني واعضاء فتح في االراضي الفلسطينية، محـذرةً مـن                 
ي العالقة بين حماس وفتح تثير القلق من ان ينتهي األمر           لكن التوترات األخيرة ف    .تجاهل دور الشرطة واالمن   

ويذهب بعض المراقبين الى حد التحذير من تمزق وحـدة          . الى وجود جيشين متقابلين في األراضي الفلسطينية      
وأعلن  .الضفة والقطاع بحيث ينتهي القطاع تحت سيطرة حماس فيما تنتهي مدن الضفة تحت سيطرة قيادة فتح               

تشريعي عن حماس يونس األسطل ان حركته ماضية في تشكيل القوة األمنية الخاصة الرديفة              عضو المجلس ال  
وسرب مسؤولون في مكتب عباس نبًأ مفاده انه يعتزم تعزيز الحرس الرئاسي وزيادة افـراده                .لجهاز الشرطة 

تـوزع القـوة    قطاع بينمـا ت   الوسيكون مركز القوة األمنية الحكومية في       .  رجل 3500 الى حوالي    2500من  
ومع تزايد التوقعات بحدوث أزمة سياسية بين جناحي السلطة، فـإن كثيـراً مـن                .الرئاسية بين غزة والضفة   

المراقبين يخشون من وقوع مواجهات مسلحة في حال حدوث تدهور في العالقة بين الطرفين مثـل ان يقـدم                   
ما تبع تلك التصريحات من ردود فعـل        وأذكت تصريحات مشعل هذه التوقعات، و      .الرئيس على اقالة الحكومة   

ويتوقع كثيرون ان يترافق أي خروج او اخراج حماس من النظام السياسي مـع احـداث                . حادة من جانب فتح   
ربما نكون امام   :  باسم الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت        .ويقول د  .عنف يصعب التنبؤ بمداها   

 يعرفه التاريخ السياسي من قبل، نوع قد يقوم على اغتيـاالت فرديـة              نوع خاص من الحرب األهلية، نوع لم      
  .والمرجح ان تشكل كتائب القسام والقوة األمنية الجديدة نواة لحالة استقاللية خاصة للحركة في غزة .انتقائية

كونـة مـن    انها ستشارك في الميليشيا الجديدة الم      فيه   قالتاً  صحافياً  عقدت اجنحة عسكرية تابعة لفتح مؤتمر     و
 ةكتائب لوكالة رويتـرز ان القـو      الوقال الناطق باسم    . الفي مسلح ردا على خطة حماس لتشكيل وحدة للشرطة        

 التي شكلتها وزارة الداخلية فيما لو حاولت منع         ةالجديدة تهدف الى توحيد الجماعات المسلحة وحمايتها من القو        
ويقدم اصدار مثل هذه البيانات والمواقف دليال       . ائيليةعناصر فتح من تنفيذ مهامهم عند مهاجمة االهداف االسر        

قويا على ان حال االحتقان ما زالت تتفاعل في الشارع الفلسطيني على رغم الهدوء النسبي الـذي يمكـن ان                    
في وقـت    .يتحول الى اشتباكات وصدامات مسلحة في أي لحظة اذا ما توافرت شرارة صغيرة توقد نار الفتنة               

بأنها فوجئت من اللغة التي استخدمها البيان الصادر عن اللجنة المركزية لفتح التي جـاء               الحق، ردت حماس    
واعتبـر سـامي ابـو      . فيها عدم شرعية أي اتجاه يرفض االلتزام الكامل بمنظمة التحرير وبرنامجها السياسي           

 فـي   أضـاف و. ينيةزهري ان صدور البيان بهذه اللغة واستمرار الحرب االعالمية ال يخدم العالقات الفلسط            
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واكـد  . ان شرعية أي فصيل تستمد من صناديق االقتراع ومن دوره في خدمة القضية الفلـسطينية              له  تصريح  
ضرورة توافر المناخات الضرورية التي تسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وانجاح الحوار الـوطني الـذي             على  

  .سينطلق خالل االيام المقبلة
دعت كل القوى والفصائل الوطنية إلى اتخاذ المزيـد  فتح اللجنة المركزية ل   ان 27/4/2006 البيـان    و اوردت 

  لمواجهـة التحـديات والتطـورات      ومن اإلجراءات والفعاليات التي تعبر عن وعيها، لتعزيز الوحدة الوطنية           
. لمنـافقين شعب الفلسطيني، ليضع حداً للعابثين والمتطاولين وا      الولتوفير المناخ الوطني المسؤول الذي يستحقه       

فتح، بتصريحات خالد أبو هالل التي توعد فيها بإطالق النار          لتابعة  العسكرية  الجنحة  األ تًمن جهة أخرى، ندد   
ناطق باسم األجنحة لقد تمادى أبوهالل بتـصريحاته        الوقال   .على من يتجاوز القانون ويعتدي على المؤسسات      

لتي تستهدف إطالق النار علـى المـواطنين وكـأنهم          المؤسفة حتى أصبح يتبجح بهذه التصريحات المؤلمة، وا       
طالب وسـائل   و  فئران تجارب، ونفى أي صلة للناطق باسم وزارة الداخلية بحركة فتح أو أجنحتها العسكرية               

   .فتح اإلعالم بعدم التعامل مع أبوهالل على أنه أحد عناصر
هناك إشكالية كبيرة في     ان   رمي قال ب والمحلل السياسي أشرف العج    تالكا ان   27/4/2006 المستقبل   و ذكرت 

، موضحا ان حكومة حماس تعتزم القيام بإصالح المؤسسات الفلسطينية           لفتح اإلعالن عن تشكيل القوة الخاصة    
أضاف ان اإلصالح وفق قيام تـشكيالت       و  . القائمة وترتيب أوضاعها بما ينسجم مع مصالح الشعب الفلسطيني        

ة األمنية الفلسطينية والمؤسسات وليس بتغييرها الى األفضل، مؤكـدا ان           خاصة يأتي في عملية استبدال األجهز     
ان هذه القوة ستحل محل الشرطة وتقوم بـدوريات  و اشار الى . هذا التشكيل ال يعد إسنادا بل هو تشكيل هزيل    

ما هو  واعتبر ان السبيل الوحيد لحل هذا الموضوع بعيدا عن تشكيل قوات أخرى              .بدال من الشرطة الفلسطينية   
إال الحاجة لنقاش جاد من السلطة الوطنية الفلسطينية وخاصة بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، من اجل توحيد                

ودعا الى ضرورة إعادة النظر فـي        .األجهزة األمنية وان تكون األجهزة األمنية كلها تابعة للسلطة الفلسطينية         
وفي اطار الخضوع للقانون والنظام العام وليس في        موضوع األجهزة األمنية جميعها بحيث تعمل بشكل تكاملي         

 .إطار أجهزة تنظيمية، موضحا أن العمل التنظيمي يتم فقط في مقاومة االحتالل وفي التصدي لمهمات أخرى
  
  مسؤول في حماس يؤكد وجود قرار رباعي إلسقاط الحكومة .4

ار التـصعيد االردنـي ضـد       توقعت مصادر رفيعة المستوى في حماس امس استمر        : ابراهيم حميدي  ،دمشق
الحركة وسورية عبر اظهار اشخاص يدلون بشهادات متلفزة عن عمليات مفترضة، ذلك فـي اطـار قـرار                  

ان تقريراً وصل   : وتابعت المصادر  . فلسطيني السقاط حكومة حماس    - اسرائيلي - اردني -استراتيجي اميركي 
اري في فندق هوليداي ان في عمان تضمن وضع         الى قيادة الحركة عن اجتماع رباعي عقد في بداية الشهر الج          

خطة السقاط الحكومة، قبل ان تشير الى ان هذا التقرير كان السبب في التصريحات التي ادلـى بهـا مـشعل                     
واوضحت المصادر الرفيعة المستوى ان االجتماع الرباعي الذي عقد في االردن انطلق مـن               .الجمعة الماضي 

كان يجب اعطاؤهم فرصة ام ال واالحتماالت المستقبلية، قبل ان تشير الى ان             تحليل معاني فوز حماس وما اذا       
االستنتاج الغالب كان بضرورة عدم اعطائهم فرصة الن أي نجاح لحماس سيشكل نموذجاً اسالمياً يشجع باقي                

وبعـدما قالـت     .الحركات االسالمية للوصول الى الحكم ما يشكل خطورة استراتيجية على وجـود اسـرائيل             
المصادر ان التقرير الذي وصل الى قيادة حماس تضمن صدور قرار بافشال الحكومة، اوضحت ان المجتمعين                
اتفقوا على خطوات محددة لتحقيق ذلك بينها الحصار المالي بحيث ترهن بعض الـدول العربيـة مـساعداتها                  

وال الى الرئاسة كمـا  بشروط االعتراف والتفاوض، وفي حال كانت أي حكومة مضطرة، فيجب ان ترسل االم  
على هـذا االسـاس     : وزادت.  مليون دوالر الى مؤسسة الرئاسة     30حصل مع الجزائر التي ارسلت اكثر من        

جرى التعميم على المصارف بعدم تحويل االموال الى الحكومة والتهديد باتهام أي بنـك يقـوم بـذلك بتهمـة                
لخطة هي قيام االردن بالتصعيد ضد حماس عبر رفض         والنقطة الثانية التي جرى االتفاق عليها في ا        .االرهاب
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استقبال قيادتها كما حصل مرتين بالغاء زيارتي مشعل والزهار، ثم عبر اتهـام الحركـة باسـتهداف النظـام                   
وتابعت  .الضغط على حماس وعلى سورية    : ان االردن اراد تحقيق اكثر من هدف      : وقالت المصادر . االردني

ت السلطات السورية في اجواء هذه المعلومات على اسـاس ان االردن كـان              المصادر ان قيادة حماس وضع    
اعتقل عناصر قبل ثالث سنوات، وهو بصدد اظهار بعض االشخاص على التلفزيون لتوجيه التهم الـى قيـادة                

واشارت المصادر الى ان العنصر الثالث في الخطة يتضمن ايجاد شرخ بين القيادة والحكومة               .الحركة وسورية 
لسطينيتين عبر التركيز على انتقاد قيادة الخارج وبالتحديد على كل من مشعل ومحمـد نـزال، باعتبـار ان         الف

التقويم يفيد ان جولة قيادة حماس حولت مشعل الى زعيم فلسطيني وكون نزال مسؤوالً عـن العالقـات مـع                    
الفلسطينية كما حصل مـع     وتوقعت المصادر القيادية في حماس حصول عمليات اغتيال في االراضي            .االردن

وبعدما توقعت اسـتهدافاً    . صيام ينوي تعيينه في قيادة االمن الوقائي       الذي كان وزير الداخلية سعيد       اعبدو القوق 
ان الهدف هـو احـداث      : لجمال ابو سمهدانة الذي كان صيام ينوي تعيينه مراقبا عاما للوزارة، قالت المصادر            

ووضعت المصادر قراري الرئيس عباس وضع صـالحيات المعـابر           .فلتان امني ونقل الفوضى الى الشارع     
واجهزة االمن في الرئاسة في اطار سلب الحكومة الصالحيات ودفعها الى الفشل، قبل ان تالحظ تحوالت فـي                  
موقف ابو مازن من قوله بضرورة اعطاء الحكومة فرصة بعد االنتخابـات الـى اعالنـه ان االردن ابلغـه                    

. شأن تهريب االسلحة الى االردن وانتهاء بتلويحه بحل الحكومة خالل وجوده في تركيـا             بمعلومات خطرة في    
  .حماس تعرف ان هناك قراراً استراتيجياً بإسقاط الحكومة: وختمت المصادر

  27/4/2006الحياة 
  
  ط عملية تفجيرية في معبر المنطاراجهزة األمن الفلسطينية تحب .5

 احبط رجال امـن فلـسطينيون محاولـة         :غزة فتحي صباح  سلها في   نقالً عن مرا   27/4/2006الحياة  نشرت  
وكشفت مـصادر فـي المعبـر       . تفجير معبر المنطار التجاري شرق مدينة غزة من احدى الجماعات المسلحة          

 مسلحاً وصلوا الى المعبر في سيارتين، احـداهما تحتـوي           12للحياة ان المسلحين المقنعين البالغ عددهم نحو        
 مشيرة الى ان السيارة المفخخة اجتازت حاجزين لقوات األمن الوقائي وكشفت عند الحـاجز               على المتفجرات، 

وقالت المصادر ان رجـال     . الثالث من أصل خمسة أقامتها هذه القوات لضمان عدم حصول مثل هذه العمليات            
يفة أنه وقع اشتباك    األمن الموجودين عند الحاجز الثالث اعتقلوا اربعة أشخاص كانوا في السيارة المفخخة، مض            

 .، ما أدى إلى اصابة ستة، اثنان منهم من األمن الوقائي          نيةمسلح مع المسلحين الذين كانوا يستقلون السيارة الثا       
وقال ناطق عسكري اسرائيلي ان لدى القوات االسـرائيلية         . االسرائيلي المعبر حتى اشعار آخر    وأغلق الجانب   

فلسطينية مسلحة ستنفذ عملية عسكرية في الجانب االسـرائيلي مـن           معلومات استخبارية تفيد بأن مجموعات      
وأثارت محاولة تفجير المعبر غضب التجار والمواطنين الذين يرون في المعبر التجاري الوحيد البوابة               .المعبر

  . مليون فلسطيني يعيشون في القطاع المحاصر1.5لدخول المواد الغذائية واالساسية وحاجات نحو 
هجـوم  القال متحدث باسم الرئاسة الفلسطينية ان       : الوكاالتنقالً عن    27/4/2006تحاد اإلماراتية   اإلوأضافت  

  .ودان المتحدث محاولة التفجير. كان يستهدف موقعا لالمن الفلسطيني قرب معبر المنطار
 باسـم   خالد أبو هالل الناطق اإلعالمي     أن   رام اهللا وليد عوض   في   27/4/2006القدس العربي   وذكر مراسل   

وزارة الداخلية واألمن الوطني قال ان بقاء المعابر مفتوحة في ظل هذا الحصار المفروض علي شعبنا مصلحة                 
ونذكر بموقف االجماع الوطني لكافة القوي والفصائل بضرورة تجنيب هذه المعابرالحيويـة كـل               وطنية عليا، 

 . مبررات اإلغالق من قبل االحتالل اإلسرائيلي
ألوية الناصر صالح الدين نفت أمس األربعاء        إلى أن    الفت حداد  27/4/2006 48عرب  وقع  وأشار مراسلة م  

واعلنت ألوية الناصر فى بيان لها أنه ال         .أي عالقة لها بحادثة السيارة المفخخة التى ضبطت فى معبر المنطار          



 

 8

ع كل اإلتهامات الموجهـة     معبر رافضة وبشكل قاط   العالقة لها من قريب أو بعيد بحادثة السيارة المفخخة عند           
  .إلى أي قائد من قادة ألوية الناصر صالح الدين

  
  !نفق قرب منزل الرئيس الفلسطيني والمستهدف قد يكون دحالن .6

 كشفت مصادر أمنية فلسطينية ان قوات حرس الرئاسة المكلفة حراسة منزل الرئيس الفلسطيني محمـود                :لندن
امضاً قرب المنزل، يمتد من بئر للمياه الى الجهة الجنوبية مـن            عباس بالقرب من شاطئ غزة اكتشفت نفقاً غ       

وقالت المصادر للحياة في اتصال هاتفي معها من لندن ان تحقيقـات            . ميدان صالح الدين القدوة في مدينة غزة      
وقالت المصادر ان قوات حرس الرئاسـة عثـرت          .أجهزة األمن تفيد بأن المستهدف ربما يكون محمد دحالن        

وأضـافت ان قـوات حـرس       . ق، بعد تلقيها بالغاً من فلسطيني يحرس البئر للمياه قبالة منزل عباس           على النف 
وحسب  .الرئاسة اعتقلت عدداً من الفلسطينيين العاملين في البئر التي بدأ الحفر في النفق من غرفة مجاورة لها                

نت تستهدف دحالن خالل انتقالـه مـن    المصادر، فإن أوساطاً في األمن الوقائي تتداول تقديرات بان العملية كا          
واستبعدت المصادر ان يكـون      .مكتبه واليه، قبل ان ينتقل الى مكتب في بناية أخرى الى الشرق من بئر المياه              

هدف الحفر الوصول الى منزل عباس، خصوصاً ان عمق الحفر ال يتجاوز متراً ونصف المتر، بينما الوصول                 
   .الى منزل عباس يتطلب عمقاً أكبر

  27/4/2006الحياة 
  
  هنية يطلب من العاهل االردني التدخل شخصيا الحتواء االزمة  .7

طلب رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية، عبر وسطاء، من العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني  :عمان
مصادر أردنية وعلمت القدس العربي من . التدخل شخصيا الحتواء ومعالجة األزمة الحالية بين عمان وحماس

 اتصاالت مباشرة وغير مباشرة مع الجانب األردني طوال اليومين الماضيين عبر مكتب ىمطلعة ان هنية أجر
الرئيس محمود عباس، وانه تبرأ باسم الحكومة وبصورة غير علنية من اي محاولة للعبث في األمن األردني 

 .ام األراضي األردنية او تخزين السالح فيهاالداخلي، مؤكدا بان حكومته ال يوجد لديها اي خطط الستخد
وعلمت القدس العربي بأن هنية عبر عن امله في ان تساعده الحكومة األردنية في تجاهل األزمة الحاصلة، 
واعدا بضبط تصريحات وزراء حكومته وشخصيات حماس بالداخل، ومعربا عن امله في ان يتدخل الملك 

ل الحكومة األردنية لوقف اصدار البيانات حتي تشارك حكومته في لجنة األردني شخصيا لوقف التصعيد من قب
وأبدي رئيس الورزاء األردني معروف البخيت  .كان عباس قد وعد بتشكيلها للبحث في المالحظات األردنية

ال تقديره لموقف هنية المسؤول من مجمل األزمة، وعلم ان البخيت ابلغ أمس وفدا برلمانيا التقاه بان حكومته 
وتحدث البخيت مع احدي . تسعي للتصعيد بخصوص قصة اسلحة حماس وستكتفي بالخطوات التي اتخذتها

الكتل البرلمانية عن اتصاالت مسؤولة ومريحة تجري مع أطراف في السلطة والحكومة الفلسطينية، معتبرا ان 
مشيدا بموقف الرئيس حكومته ال تخطط لالبقاء علي األزمة او استغاللها للقطيعة مع حكومة حماس، 

 .الفلسطيني محمود عباس وقائال بان عمان تنتظر التعاون مع اللجنة األمنية السياسية التي وعد عباس بتشكيلها
 27/4/2006القدس العربي 

  
  وزير الداخلية سليمة ومن ضمن صالحياته األخيرة لقرارات ال: دراسة قانونية .8

 الداخلية سعيد صيام باستحداث قوة جديدة لحفظ األمن والنظـام            أكد تقرير قانوني على أن قرارات وزير       :غزة
في المذكرة القانونية   ذلك  وجاء   .وتعيين مراقب لوزارة الداخلية هي قرارات سليمة وضمن صالحياته القانونية         
  .التي أعدها إبراهيم رضوان المستشار القانوني في المجلس التشريعي الفلسطيني

  26/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 
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   حماس تتهم واشنطن بإرهاب المصارفحكومة .9

عن غازي حمد، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية قوله الى إذاعة          ) أ.ب.د(نقلت وكالة االنباء االلمانية     : رام اهللا 
صوت فلسطين أمس إن هناك مشكلة حقيقية مع المصارف ووصف الموقف االميركي بأنـه يتـسم بالتهديـد                  

وأضـاف أن   . هاب على المصارف من خالل تهديدها بعدم التعاطي مع السلطة الفلـسطينية           ومحاولة فرض إر  
مجلس الوزراء بحث الكثير من الخيارات من اجل االتصال بعدد من المصارف، إليجـاد آليـة الن االمـوال                   

  .الموجودة، بحمد اهللا، متوافرة ولكن االشكالية في كيفية ضخها الى المصارف
  27/4/2006الشرق األوسط 

  
  دورنا في األمة العربية هو جمعها على قضيتنا وليس العبث بأمن الدول : الزهار .10

محمود الزهار مع الشيخ عبد اهللا بن زايد، وزير خارجيـة           . التقى ظهر أمس السيد وزير الشؤون الخارجية د       
طـورات الـسياسية فـي      دولة االمارات في أبو ظبي، وتبادال فيه النقاش الجاد والهام نحو ساعتين في آخر الت              

ورحب الشيخ زايد بالزهار مشددا على العالقة التاريخية بين البلدين، وخاصة العالقة المميـزة بـين                 .فلسطين
 .وأكد الشيخ ان هناك شعوراً باالحترام والتقدير لالنـسان الفلـسطيني           .الراحلين الشيخ زايد والرئيس عرفات    

 لتأمين حياة كريمة الخواننا في فلسطين مجددا التزام بالده بما      هناك حرص لتقديم كل ما يمكن تقديمه       :واضاف
 نحن ننظر لكم باحترام ومحبة وشرعية اكتسبتموها باالنتخابات وباالعتراف          :وقال .تعهد به للشعب الفلسطيني   
 .يةفأنتم في لحظة تاريخية مهم كسبتم فيها الشعب الفلسطيني الذي أعطاكم الـشرع            ،  الدولي بنزاهة االنتخابات  

وشدد على ضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية والتوافق بين الرئيس عباس وبين الحكومة، معتبرا أن مطلـب                
مـن  . الحوار الفلسطيني الفلسطيني ملح االن والبد الشروع فيه بفاعلية الدراك الظرف التاريخي والموضوعي            

وشدد ان برنامج الحكومة     .ية المتحدة وفلسطين  الزهار على العالقة التاريخية بين االمارات العرب      . جانبه أكد د  
الجديدة قائم على الصمود والصبر في مواجهة االحتالل، واعتماد برنامج اصالح شامل وتطـوير فـي كـل                  
المجاالت، واالبتعاد عن سياسة المحاور مع اي طرف عربي او دولي ضد طرف آخر، كما اكد ان حكومته ال                   

 دورنا في االمة العربية هو جمعها على قضيتنا ومحاولـة اصـالح اي              :التعبث بأمن اي دولة ولن تعبث، وق      
  . اشكالية بين الدول وليس االنخراط في هذه االشكاليات

  27/4/2006 48عرب 
  

   والخارجية تنفي ...الزهار سرق في الكويت: هآرتس .11
زعمت  : من القدس  ناكووعن  الكويت ناصر العتيبي     نقالً عن مراسلها في    27/4/2006القبس الكويتية نشرت  

وحسب الصحيفة،  . محمود الزهار قد تعرض للسرقة اثناء زيارته للكويت األسبوع الفائت         . هآرتس امس ان د   
وادعت الصحيفة ان الزهار     . ألف دوالر من غرفة الفندق الذي كان ينزل فيه الزهار          450ان لصوصا سرقوا    

 إال ان مسؤوال في أمن الفندق أكـد  ،بقاءها طي الكتمانطلب من السلطات الكويتية عدم اثارة حادثة السرقة، وا   
لـم  .. كذب كـذب كـذب    : وسألت القبس الزهار المتواجد في أبوظبي خالل اتصال هاتفي فعلق قائال          . السرقة

  .لم أجد في الكويت اال طيب اإلقامة: واضاف .يسرق أي شيء مني في الكويت
اطعا امس ما ورد على موقع ايالف االلكتروني مـن تعـرض             نفيا ق   الكويتية ومن جهتها، نفت وزارة الداخلية    

واكد مصدر امني مسؤول انه ال صحة اطالقا         . لحادث سرقة مبلغ من المال اثناء زيارته اخيرا للكويت         الزهار
  .لهذا النبأ، وانه عار عن الصحة وال يمت للحقيقة بصلة
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بشدة االنباء التي ادعتهـا     الفلسطينية  ة  نفى ناطق باسم وزارة الخارجي    : 27/4/2006 48عرب  وأضاف موقع   
بعض وسائل االعالم عن سرقة مبلغ مالي من الزهار اثناء جولته التي يقوم بها للعديد من الدول العربية لزيادة                   

  !الدعم السياسي واالقتصادي للسلطة الفلسطينية
  

  السفير الفلسطيني في اليابان ينفي تجميد المساعدات اليابانية .12
ام سفير فلسطين في اليابان أن ما ذكر في وسائل اإلعالم حول تجميد الحكومة اليابانية المساعدات                أكد وليد صي  

للشعب الفلسطيني هي معلومات غير دقيقة وجاءت إلرضاء بعض األطراف الدولية حسب ما أكد له مدير عام                 
سوف يتم تنفيذها كما هو متفق عليه       الشرق األوسط في الخارجية اليابانية، وأن جميع المشاريع اليابانية القائمة           

  .مع الحكومة اليابانية
  26/4/2006مركز اإلعالم والمعلومات 

  
  تقدير ما تقدمه روسيا من عون للشعب الفلسطيني :  في روسياالسفير الفلسطيني .13

ه  بكر عبد المنعم في حديث له لصحيفة نوفي ازفستيا الروسية عن شكر            .أعرب السفير الفلسطيني في روسيا د     
وتقديره للحكومة الروسية والرئيس بوتين وما قدماه ويقدمانه من عون ودعم للشعب الفلسطيني، ودعا البلـدان                

   .األخرى إلى االقتداء بما تفعله روسيا
  26/4/2006وكالة األنباء الروسية نوفوستي 

  
  خالف بين القدومي وزكي على رئاسة مكتب بيروت   .14

ة عن خالف حاد نشب بين فاروق القدومي وعباس زكي، جراء رفـض   كشفت مصادر فلسطينية موثوق    :عمان
وكان زكي زار عمان أخيراً فـي        .في بيروت التحرير  القدومي تسليم زكي ملف لبنان، ورئاسة مكتب المنظمة       

مسعى لحل خالفه مع القدومي ولتسلم مهام عمله الجديد في بيروت، لكنه اضطر الى العـودة اثـر اصـرار                    
  .بيروتفه، متمسكاً ببقاء شفيق الحوت مديراً لمكتب المنظمة في القدومي على موق

  27/4/2006الخليج اإلماراتية 
  

  وزير شؤون الالجئين يحذر من اغراءات مالية لمساومة الالجئين على حق العودة .15
 عاطف عدوان وزير . حذر د:غزة تحسين االسطلنقالً عن مراسلها في  27/4/2006الحياة الجديـدة   نشرت  
 الالجئين من وجود محاوالت إسرائيلية حثيثة لالتصال بالالجئين الفلسطينيين المقيمين في دول عربيـة               شؤون

ووصف عدوان في بيان صحفي أصدرته الدائرة اإلعالميـة بـالوزارة،            .وأجنبية لمساومتهم على حق العودة    
نحاء العالم بعدم التعاطي مـع هـذه    أمس هذه المحاوالت بالخطيرة جداً، داعياً الالجئين الفلسطينيين في جميع أ          

 الـدول   ناشدو .المحاوالت المشبوهة والتصدي لها بكل قوة وفضح مروجيها وكل من يسعون لتبنيها وتحقيقها            
المضيفة لالجئين باإلنتباه لمثل هذه المحاوالت والمخططات المشبوهة والخطيرة التي ال تصب إال في المصلحة               

ودعا المؤسسات والجمعيـات     .ا لما تشكله من خطورة كبيرة على حق العودة        اإلسرائيلية، وعدم التعاطي معه   
واللجان الفاعلة في الدفاع عن حق العودة إلى أخذ دورها في كشف السياسات والممارسات التـي تقـوم بهـا                    
إسرائيل سابقاً وحالياً في خطوات استباقية تهدف إلى إفراغ حق العودة من مضمونه من خالل الحصول علـى                  

واقف لبعض الفلسطينيين المغرر بهم للتنازل عن حق العودة، مطالباً الالجئين الفلـسطينيين أينمـا تواجـدوا                 م
بالمحافظة على تمسكهم بحق العودة وعدم التخلي عنه تحت اى ظرف من الظروف باعتباره حقاً مقدساً وفردياً                 

  .ال تملك أي جهة أحقية في التنازل عنه
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تعهد عدوان بـان الحكومـة       :رام اهللا وليد عوض   نقالً عن مراسلها في      27/4/2006القدس العربي   وأضافت  
  .من الفلسطينيين هم الجئون% 70ستقاتل كل من يساوم علي حق العودة، خاصة وان 

  
 عاملن نسمح بإهدار المال ال: وزير الصحة الفلسطيني .16
لسطينية لن يسمحوا بإهدار المال العام،       باسم نعيم، أنهم في الحكومة الف      .أكد وزير الصحة الفلسطيني د    : ةغز

 انطلقنا في عملنا فـي      :وأضاف نعيم  .معلناً عن خمسة محددات لالرتقاء بوزارته، وواضعاً خطة لالتقاء بها         
الوزارة الجديدة مع محددات خمسة، األول هو المواطن الفلسطيني، فأولويتنا األولى هي هذا الشعب الذي قدم                

وأشار إلـى    .المحدد الثاني هو أن تسود لغة القانون مع الجميع        أما  مصابين والمعاقين،   الشهداء والجرحى وال  
وتحدث عن أن المحدد الرابع هو أن وزارة الصحة تعاني من أزمة إدارية              .أن المحدد الثالث هو المال العام     

ؤهلين لمواقعهم، فكانـت    خانقة، حيث أن هذه الوزارة وضع فيها في كثير من المواقع رجال غير مناسبين وم              
الخطة أن يكون الرجل المناسب في المكان والموقع المناسب، وأن يكون على رأس الهرم الفنيون والمهنيون                

 أما المحدد الخامس هو أن الوزارة ضـمر فيهـا خـط العلـم               :وقال .وأصحاب الكفاءات والخبرات العلمية   
 على دراسات علمية عبارة عن جهد فـردي خـاص، أو            والتحصيل العلمي، ونالحظ أن معظم الذين حصلوا      

بمساعدة بعض الجهات غير الرسمية، مشيراً إلى أن األصل أن تسعى الوزارة لالرتقـاء بـاألداء العلمـي                  
 هذه الوزارة هي خدماتية فنية، عندما يدخل الموظف في الوزارة ال يجب أن يبقى مثلما هـو،                  :داخلها، وقال 

ة تطويرية تنموية تساعده على تطوير خدمته، فالبد أن يحـدث لهـذا الموظـف               بل يجب أن يدخل في عملي     
  .تطوير أو يخرج للبحث عن وزارة أخرى

  26/4/2006 قدس برس
  

  نبحث مع إدارة صندوق االستثمار إمكانية مساهمته في حل األزمة المالية: وزير المالية .17
رة المالية تبحث مع ادارة صـندوق االسـتثمار         قال وزير المالية عمر عبد الرازق إن وزا        :كتب جعفر صدقة  

الفلسطيني في امكانية مساهمته في حل االزمة المالية للسلطة، التي تحول حتى اآلن دون دفع رواتب اكثر من                  
وأضاف ان ادارة صندوق االستثمار يناقشون الموضـوع معنـا بايجابيـة،             . الف موظف عن شهر آذار     160

  .ستخدام ما يمكن تسييله في حل االزمةوبتعليمات من الرئيس عباس، ال
  27/4/2006األيام الفلسطينية 

  
  مركزية فتح ترفض اشارات الفتنة التي جسدها خطاب مشعل في دمشق .18
اعربت اللجنة المركزية لحركة فتح عن رفضها ما وصفته بكل إشارات الفتنة واالنقسام الـوطني التـي                 : غزة

وقالت في بيان ان الخطاب عبر عن عقليته غير المؤتمنة على           . شعلجسدها الخطاب األخير الذي ألقاه خالد م      
الديموقراطية والسلوك المنظم في األداء والوعي واالخالق التنظيمية، وهو أمر يقود المجتمع الفلسطيني الـى               

ـ    .التفسخ واإلرباك، فضال عن أنه عبر عن التفكير المغلق بأنه الحقيقة المطلقة وال أحد غيره               ان وأضـاف البي
الذي من المتوقع أن يثير ردود فعل غاضبة بعدما هدأت األحداث في الشارع، ان الخطاب عبر عن الكمـائن                   
في القول والفعل لمخططات االحتالل التدريجي وتتويج ذلك بنتائج العقلية االنقالبية التي ستقود العمل الـوطني                

ب الموبوء الذي تلذذ بكيـل االتهامـات الباطلـة          واعتبرت ان الخطا  . الفلسطيني الى التدمير والفتنة والكوارث    
للقيادات الوطنية الفلسطينية، اكد من دون شك ضحالة الفكر والغطرسة والغرور والعبـث بالنـسيج الـوطني                 

  .والرغبة الجامحة بالتفرد
  27/4/2006الحياة 
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  مجاألزمة بين الرئاسة والحكومة أحد الثمار المرة الزدواجية الخطاب والبرا: حواتمه .19
تداعياتها الخطيرة هي أولى الثمار      أكد نايف حواتمة ان األزمة الناشبة بين مؤسستي الرئاسة وحكومة حماس و           

المرة والسامة الزدواجية الخطاب والبرامج، كما تجلى ذلك بوضوح في الجلسة االفتتاحية للمجلس التـشريعي               
وأشار حواتمة إن المخرج من المأزق الـراهن         .الفلسطيني على حساب تغييب برنامج القاسم الوطني المشترك       

مام بالحوار الجـاد والمـسؤول      األالذي تعيشه الحالة الفلسطينية ككل يتطلب حلوالً وطنية شاملة، والتقدم إلى            
والمثمر، وبتقديم المصلحة الوطنية على حساب المصالح الفئوية الضيقة، ورفض اإلنجرار إلى معارك ثانويـة               

ورة العودة إلى طاولة الحوار، الستكمال ما بدأ في مؤتمر الحوار الـوطني بالقـاهرة،               ودعا الى ضر  . مدمرة
كما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس       .2005وإيجاد آليات لتنفيذ قرارات إعالن القاهرة المعلقة منذ  آذار           

 .ن القاهرة موضع التنفيـذ    سريعاً إلى دعوة اللجنة الوطنية العليا لالجتماع لتأخذ دورها في وضع قرارات إعال            
 وشـدد علـى دعـوة    .وحذر من استمرار التصعيد، ألنه يفتح الطريق إلى جحيم الفتنة وهذا ما تريده إسرائيل         

الجميع إلى ضبط النفس، واالبتعاد عن التجييش، وإذكاء النعرات واالنقسامات التناحرية، والتصعيد اإلعالمي،             
  .وأن يتحملوا مسؤولياتهم أمام شعبهم

  25/4/2006مركز اإلعالم والمعلومات  
  

  فتح ستعمل لمنع تدهور الوضع الداخلي ولن تكون بديالً عن الحكومة : عباس زكي .20
أطلع عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلـسطيني، المفـوض العـام للعالقـات                 

حمر، على آخـر المـستجدات والتعقيـدات فـي          بينو كوتشر، مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب األ        الخارجية،
وأكد زكي خالل اللقـاء      .األراضي الفلسطينية وما آلت إليه األوضاع الداخلية بعد نجاح حماس في االنتخابات           

أننا في فتح موقفنا واضح وأننا على أتم االستعداد للعمل أكثر مما كنّا نعمل ولن نكون بديالً عـن الحكومـة،                     
ودعا العـالم إلـى      .ور داخلياً ولن تكون هناك معركة داخلية ألن الدم الفلسطيني خط أحمر           وسنعمل لمنع التده  

 .االعتراف بنتائج االنتخابات الفلسطينية واحترام اختيار الشعب ودعم الحكومة ألنها نتاج عمليـة ديمقراطيـة              
 االقتصادي للـشعب    وحثّ مبعوث الصليب األحمر على استمرار تقديم المساعدات وبشكل عاجل، ألن الوضع           

الفلسطيني ال يحتمل بعد التعقيدات والحصار الذي تواجهه الحكومة من إسرائيل والدول األوروبية وأمريكا في               
  .تقديم المساعدات المالية وعملة إدخال األموال إلى األراضي الفلسطينية

  26/4/2006مركز اإلعالم والمعلومات 
  

  موقع إعالمي لحماس يدعو لقتل أبومازن  .21
اتهمت مصادر صحافية مقربة من فتح حماس وجهازها اإلعالمي بإطالق دعـوة لقتـل               : ماهر إبراهيم  ،غزة

شبكة فلسطين للحوار التابعة للمركـز الفلـسطيني        ان  وقال تقرير صحافي نشر أمس في غزة         .الرئيس عباس 
انـات بعنـوان    لالعالم المحسوب على حماس نشرت بعض الصور الشخصية وغير الشخصية ممثلـة بالحيو            

وأضاف التقرير الذي نشرته المجموعة الفلسطينية لإلعالم وراديو الشباب على االنترنت أن هـذه   . الموت قادم 
وبعد أن تحـصل     الشبكة المحسوبة على حماس ال تنشر أي معلومة أو خبر إال بمباركة عناصر من الحركة                

 بهذه الصور والتي يتقدمها صورة      ئواواطنون فوج الم ان    وأوضحت المجموعة  .نشرالعلى الموافقة التامة على     
  .   هذا وتوعد الناشر هذه الشخصيات بالموت والقتل... محمد دحالن وسمير المشهراوي وللرئيس عباس 

  27/4/2006البيان  
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   في وزارة الصحة ىفتح ال عالقة لها بما جر: حماس .22
االحد الماضي فـي وزارة الـصحة الفلـسطينية         فتح بما جري يوم     لقال سامي ابو زهري ان العالقة       : غزة  

لوا االعتداء علـي وزيـر      و ابو زهري ان مجموعة من المجرمين حا       اضافو .واالعتداء علي وزير الصحة   
الصحة الرغامه علي التوقيع علي اوراق بخالف القانون مما ادي الي اشتباك والقاء القـبض علـي هـوالء                   

  .نفت اي عالقة لها بهذه المجموعة  ابو زهري ان حركة فتح شاروا. المجرمين
  26/4/2006البراق 

  
 اسرائيل لن تحاكم سعدات فيما يتصل بمقتل زئيفي .23
قرر المستشار القضائي للحكومة االسرائيلية، ميني مزوز، ونيابة الدولة وممثلو الشاباك  :آمال شحادة، القدس 

وتقرر تقديم الئحة . طرف رحبعام زئيفيوالجيش عدم محاكمة أحمد سعدات بتهمة قتل الوزير اليميني المت
بتهمة تمويل تهريب  كما تقرر عدم محاكمة فؤاد الشوبكي.اتهام ضده الى المحكمة العسكرية بتهم امنية اخرى

وأعلن مكتب مزوز أن القرار اتخذ لعدم  .االسلحة في سفينة كارين ايه وانما المشاركة في تهريب االسلحة
   .ت وشوبكي بالتهم التي وجهتها اسرائيلتوفر االدلة التي تدين سعدا

 27/4/2006الخليج اإلماراتية 
  

  إستشهاد أحد قادة كتائب األقصى  .24
استشهد خالل اشتباك مع جنـود      األقصى  قالت مصادر فلسطينية أن عامر غويشة احد قادة كتائب          : ألفت حداد 

مكنت من اعتقال عضو آخـر مـن        وأضافت المصادر أن قوات االحتالل ت      .من مدينة جنين   اإلحتالل بالقرب 
كتائب بالرد السريع على استهداف عناصرها، وأكدت أن الرد على ذلك سيكون قريبا، وأنها              الوهددت  . كتائبال

  .سخرت كافة إمكانياتها للرد على الجرائم اإلسرائيلية المتواصلة
  26/4/2006 48عرب  

  
  االحتالل يعتقل نجل قائد الجهاد في جنين .25

وات االحتالل على اختطاف عز الدين السعدي نجل قائد حركة الجهاد في مدينة جنين وذلك بعد                أقدمت ق : جنين
  .وإندالع اشتباك مسلح مع رجال المقاومة. أن قصفت منزله بالصواريخ

  26/04/2006قدس برس 
  

  إستشهاد فلسطيني وإصابة أربعة في قصف صاروخي في غزة  .26
على استشهد   نية أن خمسة فلسطينيين أصيبوا في غارتين جويتين       ذكرت مصادر أمنية فلسطي   : ألفت حداد ،  غزة

  .هأحد عناصر الجهاد اإلسالمي متأثراً بجروحأثرها 
  27/4/2006 48عرب 

  
  حماس تستشعر خطر الفتنة في المخيمات .27

ان بندقية حماس لن تصوب إال الى صدر العدو الصهيوني المحتل ألرضنا، ونحن نرحب              : صالح محمد ،  صيدا
. عى وأي وساطة يقوم بها االشقاء اللبنانيون من أجل صون الوحدة الفلسطينية وتمتين الوحدة الداخليـة               بأي مس 

 زار  بعدماهذا الكالم أعلنه امس في صيدا وفد من حركة حماس برئاسة مسؤول العالقات السياسية علي بركة                 
وقال . جماعة االسالمية في الجنوب   لواالوفد كال من رئيس بلدية صيدا البزري وإمام مسجد القدس ماهر حمود             
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أكدنا التزامنا في حركة حماس بالتهدئة وبالوحدة الوطنية الفلسطينية، وان لغة الحوار هي التي يجب أن                : بركة
وأبدى بركة الخشية من تمرير بعض الصفقات من خالل هـذا التـوتير وان يجـر                 . تسود الشارع الفلسطيني  

وأعلن البزري انه سيبذل أي جهد مطلوب       . 1559,ني بما يخدم تطبيق القرار      الملف الفلسطيني الى المربع االم    
  .للسير في مبادرات لتقريب وجهات النظر بين حماس وفتح

  27/4/2006السفير 
  

   تدين الحصار في لبنانالفصائل الفلسطينية .28
 في بيروت، الحصار    أدانت الفصائل الفلسطينية في لبنان، بعد اجتماع طارئ لها امس في مقر منظمة الصاعقة             
وناشد المجتمعـون    . الظالم الذي تفرضه االدارة االميركية والعدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وحكومته          

الدول العربية واالسالمية عدم االستجابة للضغوط االميركية ومساندة الشعب الفلسطيني والوقوف الـى جانبـه               
 واعتبارها الضمانة والمدخل الـصحيح لمعالجـة االوضـاع          وأكدوا التمسك بالوحدة الوطنية،    . لفك الحصار 

الفلسطينية كافة ومجابهة التحديات، واعتبار الحوار السبيل الوحيد لمعالجة اي تعارضات في الساحة الفلسطينية              
  .وعلى حق الشعب الفلسطيني بمواصلة المقاومة ضد االحتالل الصهيوني

  27/4/2006السفير 
  

  حاولة إفشال حكومة حماسأحمد جبريل يتهم عباس م .29
وقال إن قيـادات     .، الرئيس محمود عباس ومن حوله بمحاولة إفشال حكومة حماس         أحمد جبريل اتهم  : الجزيرة

 .بفتح من بينها محمود عباس وآخرون يريدون أن تصل األمور في الساحة الفلسطينية إلى الطريـق المـسدود                 
سطيني، وإعادة بناء منظمة التحرير لتصبح بمثابـة مظلـة          ودعا إلى فتح حوار جدي وفعلي إلنقاذ الوضع الفل        

  .وشبكة إنقاذ للحكومة والسلطة الفلسطينيتين
  26/4/2006البراق 

  
  أبو العينين للمرة األولى في صيدا .30

وفي هذا االطار زار    . تواصلت الجهود الحثيثة الحتواء االزمة بين حركتي حماس وفتح        :   محمد صالح  ،صيدا
و العينين مدينة صيدا للمرة االولى منذ حصوله على حكم البراءة، والتقى إمـام مـسجد                مساء امس سلطان اب   

وعلم انـه سـيلتقي كافـة القيـادات         . القدس الشيخ ماهر حمود يرافقه عدد من اعضاء قيادة الساحة في لبنان           
الداخلي خاصة بين فتح    وإثر اللقاء اكد ابو العينين ان ال احد له مصلحة بتوتير الوضع              . والفعاليات الصيداوية 

مـن   . وحماس، وليس لنا مصلحة في اي توتير ولن نسمح ألحد بأن يعتدي على احد في كل مخيمات لبنـان                  
جهته الشيخ ماهر حمود اكد ان ماحصل بين فتح وحماس هو غمامة صيف، والفائز من يستوعب الخطـأ وال                   

ا الخالف، ألن فلسطين اكبر من اية جهـة،         يرد على الخطأ بخطأ، وما حصل لن يجد اي اثر على االرض لهذ            
  .وكلنا نكمل بعضنا البعض من اجل فلسطين

  27/4/2006السفير 
  

  كاديما يتابع مفاوضاته مع االحزاب لتشكيل الحكومة .31
 بـين    قائمة خالفات ال تزال   أن   :سرائيليةاإلذاعة اإل  نقال عن    26/4/2006مركز دراسات الشرق االوسط     ذكر  

 شاس مع كديما حـول مطالبتـه        في حين تدور خالفات   نا تحول دون إنجاز االتفاق بينهما،       كديما وإسرائيل بيت  
 اليـوم علـى   انيوقعسحزبا كديما والمتقاعدين   في حين أن.بزيادة مخصصات األطفال، ومنحه حقيبة الداخلية  
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ؤون المتقاعـدين   وزير لش كرافي ايتان   ل إحداهما حزب المتقاعدين على وزارتين،       بموجبه اتفاق بينهما، يحصل  
  .في ديوان رئيس الوزراء، بينما سيتم تعيين يعقوب إدري وزيراً للصحة

علـى تـشكيل كتلـة      يـنص   كديما والمتقاعدين    أن االتفاق بين      إلى 27/4/2006 -26 48 عرب وأشار موقع 
 بشكل  هماديتم توحي ، من دون أن     برلمانية مشتركة، يعمل في إطارها أعضاء الكنيست من الكتلتين ككتلة واحدة          

 حصل في المفاوضات الجارية بين كديما وشاس، ومن المتوقع أن يـتم التوصـل،               ا كبير اتقدم كما أن    .رسمي
 أن هناك مصاعب في المفاوضات بين كديما ويهـدوت          ومن جهة أخرى، ذكر    .همااليوم، إلى اتفاق إئتالفي بين    

  . ستبقى، على مايبدو، في المعارضةناسرائيل بيتاان وهتوراه، 
  

  بيريتس يعرض الخطوط العريضة للحكومة أمام أعضاء كتلته .32
بيرتس استعرض أمام أعضاء كتلته البرلمانية الخطـوط        أن   :26/4/2006 مركز دراسات الشرق االوسط      نقل

 باإلصرار على تعيين أفراييم سنيه نائباً له بصفته وزيراً          الحزب أقطاب   هطالبحيث  العريضة للحكومة الجديدة،    
   . على عدم تعيين نواب للوزراء مع أولمرتتفاقالللدفاع، رغم ا

اقتراح بيرتس تعيين الوزراء الذين سـيمثلون العمـل فـي            أنه تم رفض     27/4/2006 48 عرب   وذكر موقع 
وقد تم اتخاذ هـذا القـرار فـي          .حزبالكز   من قبل مر   همالحكومة، حيث تقرر إجراء تصويت سري النتخاب      

  . أن نية بيرتس تناقض دستور الحزباادعالذان أعقاب اإللتماس الذي تقدم بها متان فلنائي وداني ياتوم، 
  

  كديما والعمل يزعمان االتفاق على إخالء بؤر استيطانية عشوائية   .33
ائيلية الجديدة تقرير ساسون المتعلـق بـإخالء        زعم حزبا كديما والعمل انهما اتفقا على أن تنفذ الحكومة اإلسر          

  .في إطار المفاوضات بينهما على تشكيل االئتالف الحكومي، البؤر االستيطانية العشوائية في الضفة الغربية
  26/4/2006 48عرب 

  
  نفصال عن الفلسطينيينأولمرت يأمل بحكومة تجمع على تأييد اإل .34

 مع اعضاء الرابطة اليهودية االميركية ضد القـذف         هت في حديث   اعرب اولمر  : وكاالت ، كامل ابراهيم  ،القدس
 عن امله في ان يتمكن خالل عدة ايام من تشكيل ائتالف حكومي واسع النطاق يعكس اجماعا واسعا                  ،والتشهير

 وأشار إلى   .في الجمهور االسرائيلي فيما يتعلق باالنفصال عن الفلسطينيين وخلق واقع جديد في الشرق االوسط             
 م حدود ي ترس واإلقدام إسرائليا على   ، الفلسطينيين الى االبد   عدم الرغبة في انتظار    ، إال أنه أكد   التفاوضية  أفضل

  .تضمن االمن السرائيل وتتيح للفلسطينيين اقامة دولتهم
  27/4/2006الرأي األردنية 

  
  أولمرت ينوي بناء جدران مؤقتة في المقاطع المفتوحة من جدار الفصل .35

ائيلية أن أولمرت، أصدر تعليمات إلى األجهزة األمنية بوضع جدران مؤقتة فـي المقـاطع               قالت مصادر إسر  
المفتوحة في مسار جدار الفصل المسمى غالف القدس، كما طلب من الشرطة زيادة قواتها على طول مـسار                  

ئيسية التـي   غالف القدس قد أصبح الثغرة الر      حيث أن    .الجدار، عالوة على تركيب أجهزة ألكترونية للمراقبة      
  .وفقاً لمصادر أمنية يمر منها منفذو العمليات

  27/4/2006 48عرب 
  

  الشاباك يتهم فتح بإرسال استشهادي يومياً إلى إسرائيل .36
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التلفزيون اإلسرائيلي أن األجنحة العسكرية التابعة لفتح تقف وراء معظم محـاوالت            في  ذكر المحلل العسكري    
 تحاول تصدير استـشهادي يوميـا حـسب          هاوقال أن  . في الفترة األخيرة   تنفيذ عمليات استشهادية ضد إسرائيل    

 أن الشاباك اعتقل في اليومين الماضيين ثالثة        إلى شاروأ .األرقام التي رشحت عن بروتوكول عمليات الشاباك      
  .  ودليهلفلسطينين كانوا في طريقهم لتفجير أنفسهم داخل مدن اسرائيلة تزامنا مع إحياء ذكرى قتل النازيين 
  27/4/2006مركز اإلعالم والمعلومات 

  
     بتنظيم القاعدة في سيناء  لجان المقاومة وحماستربط إسرائيل :يديعوت .37
يديعوت احرونوت أمس ان االستخبارات العسكرية لديها معلومـات عـن وجـود     ذكرت : ماهر إبراهيم  ،غزة

 وصفتها باإلرهابية في غزة، في تلميح إلـى         عالقة بين مجموعات تابعة لتنظيم القاعدة في سيناء وبين محافل         
  .لجان المقاومة الشعبية وحماس

  27/4/2006البيان  
  

  نواب اليمين اإلسرائيلي يطالبون بمحاكمة عزمي بشارة .38
طالب عدد من نواب اليمين في الكنيست  بمحاكمة عزمي بشارة، بسبب لقائه مع محمـود الزهـار،                  : تل أبيب 

  . للحكومة التي يمثلهاواعالنه التأييد والمساندة
  27/4/2006الشرق األوسط 

  
  إسرائيل تحقق في دخول أبوعيشة إلى غزة  .39

ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن مكتب أولمرت طالب بفتح تحقيق فوري في كيفيـة حـصول وزيـر التخطـيط       
داخـل  ن القضية تثير تـساؤالت عديـدة        وأعتبرت أ . الفلسطيني على تصريح لدخول غزة من دون أي موانع        

 من المرور عبر الحواجز اإلسرائيلية بسيارته التي        الوزيرتمكن  كيفية   ها يقلق التي ،األجهزة األمنية اإلسرائيلية  
  .تحمل لوحات فلسطينية حتى حاجز بيت حانون مستغالً تصريح الدخول الذي منحه

  27/4/2006البيان 
  

  مسؤول الموساد يزور واشنطن سراً:  االسرائيليالتلفزيون .40
مشاورات مع عدد مـن     خاللها  ر أن مئير داغان يقوم حالياً بزيارة لواشنطن أحيطت بالسرية التامة، أجرى             ذك

كبار المسؤولين األمريكيين، حول تداعيات المشروع النووي اإليراني، وأعرب لهم عن قلق إسرائيل واعتقادها              
  .أن إيران ال تزال تواصل خداع األسرة الدولية

  26/4/2006االوسط مركز دراسات الشرق 
  

   كيلومتر 2500 إيران تمتلك صواريخ يصل مداها إلى :اإلستخبارات اإلسرائيلية .41
 أرض مـن    –قال رئيس جهاز اإلستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، أن إيران قامت بشراء صـواريخ أرض               

فإنه قادر على حمل رأس     ونظراً لكونه يعمل بالوقود السائل،      .  كيلومتر 2500كوريا الشمالية يصل مداها إلى      
 في روسيا كان قادراً على حمـل         سابقا وبحسب المصادر اإلسرائيلية فإن الصاروخ لدى تطويره      . متفجر أكبر 

 له، أصبحت قادرة على التقدم إلى األمام في تطوير الصاروخ           هابامتالك وأشارت إلى أن إيران    .رؤوس نووية 
أن الـصورايخ   في نفس الـسياق،     كما زعمت    . كيلومتر 2000 الذي يصل معدل مداه إلى       4اإليراني شهاب   

   .اإليرانية قادرة على الوصول إلى دول في أوروبا ودول أخرى في الشرق األوسط



 

 17

  27/4/2006 48عرب 
 

  
  عتذار بعد إحراق علمها خالل مسيرة الإسرائيل تطالب إيطاليا با .42

عتذار رسمي، بعد يوم من إحـراق مجموعـة          طالبت إسرائيل السلطات االيطالية امس، بتقديم ا       :أ ب، د ب أ    
د شعارات مناهضة السرائيل، مثل صهيونيون قتلة وفلسطين حـرة          يردوت ،يسارية ألعالم إسرائيلية في ميالنو    

وأدان بـرودي، مـن جهتـه، احـراق العلمـين            .  في وجه مجموعة يهودية شاركت في المسيرة       ،وانتفاضة
هذا النوع من السلوك يسيء الى الـشعب         اعتبر ان حيث  ت اليهودية،    وقام باتصاالت مع الجماعا    ،اإلسرائيليين

 .االيطالي بأسره وجميع من يهتمون بالسالم في الشرق االوسط
  27/4/2006السفير 

  
   شهيد فلسطيني برصاص االحتالل264،  شهرا15في أقل من  .43

سقطوا شهداء برصاص االحتالل    نشر مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، أن مائتين وأربعة وستين فلسطينياً           
منذ اإلعالن عن تهدئـة    جريحاً فلسطينيا  1761 ألف عملية إطالق نار، كما سقط        35اإلسرائيلي، في أكثر من     

وتقول المعطيات الواردة في تقرير بهذا الشأن، إن قوات االحتالل، أقامت فـي             . بين المقاومة وقوات االحتالل   
 مواطناً، أما إجمالي مساحة األراضي التي صادرتها        6207، تم خاللها اعتقال      حاجزاً متنقالً  5900تلك الفترة،   

كما قامت تلك القوات بأعمال التجريف واقتالع األشجار، حيث بلغ عـدد            .  دونماً 36334قوات االحتالل فتبلغ    
 674فـذوا    واقعة، هذا ولم يسلم المواطنون الفلسطينيون من اعتداءات المستوطنين، حيث ن           219هذه األعمال   

  .اعتداء بحقهم وباستهداف ممتلكاتهم وأراضيهم
26/4/20006قدس برس   

  
  إصابة خمسة فلسطينيين في محاولة اغتيال في غزة .44

ذكرت مصادر أمنية فلسطينية اليوم أن خمسة فلسطينيين أصيبوا في غـارتين جـويتين متتـاليين                : ألفت حداد 
وأفادت المصادر أن صاروخين أطلقـا علـى    .ي لمدينة غزةاستهدفتا سيارتين فلسطينيتين على الطريق الساحل  

سيارة وهي في طريقها على الشارع الساحلي في مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة السيارة فيما تمكن من فيهـا                    
  . من اإلنسحاب من المكان

  27/4/2006 48عرب 
  

  المقاطعة الغربية لحكومة حماس تفرض على الفلسطينيين تغيير أنماط حياتهم .45
تأخر الرواتب أدى الى تدهور كبير في االوضاع االقتصادية للناس هنا األمر الذي قلص              :  صالح النعامي  ،غزة

 فالمواطنون الفلسطينيون الذين كانوا عادة يفدون خالل أيام األسبوع          ،قدرة الناس على دفع نفقات السفر وتبعاته      
وفي المقابـل، فـإن     . لص عددهم الى حد كبير    على غزة من مدن الجنوب ومخيمات الالجئين وسط القطاع، تق         

المتجول في األسواق الشعبية بمدن الجنوب ومخيمات الالجئين في الوسط ال بد أن يلفت نظره ازدهار االتجار                 
ومن ،  رواتب الى مزيد من انخفاض القوة الشرائية لدى الجمهور الفلسطيني         البالمالبس المستخدمة، وأدى تأخر     

قطاع باتوا يحصلون على حاجياتهم، وتحديداً المواد الغذائية، بالدين علـى           العظم الناس في    األمور الالفتة أن م   
ومن المؤشرات الواضحة الى الوضع االقتصادي     . أمل أن تحل مشكلة الرواتب فيستطيعون تسديد الدين بسرعة        

اللحوم الطازجة كساداً   الصعب هو انتعاش سوق اللحوم المجمدة الزهيدة الثمن، في الوقت الذي تشهد فيه سوق               
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رواتب هو ميل الفلسطينيين لعـدم الوفـاء باسـتحقاقات العالقـات            الومن التداعيات الواضحة لتأخر     ا،  واضح
االجتماعية، فبسبب الوضع االقتصادي الصعب ال يهتم الناس هنا بزيارة بعضهم بعضا، والكثير من النـاس ال                 

  . اج ألقربائه او اصدقائه وتكبيدهم نفات الضيافةيقدم على مثل هذه الزيارات حتى ال يسبب االحر
  27/4/2006الشرق األوسط 

  
  لجنة إسرائيلية تدعو لزيارة المنطقة لفهم الحقائق ودعم جهود قوى السالم  .46

، المهتمين بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي      ICAHDدعت اللجنة اإلسرائيلية ضد هدم منازل الفلسطينيين        
وأكدت اللجنة في بيـان      .زيارة فلسطين وإسرائيل لفهم الحقائق على أرض الواقع في الجانبين         الفلسطينية، إلى   

لها ان القراءة واالستماع إلى المحاضرات ومشاهدة األفالم ال يمكن أن تقدم فهماً لما يجري، كما تقدم الزيـارة              
لجنة، أن األشهر القادمـة، سـتكون       واعتبرت ال ،  والمشاركة في جوالت الدراسة الميدانية التي ستنظمها اللجنة       

حاسمة في تقرير مصير فلسطين وإسرائيل، مؤكدة على أن العدالة والسالم الدائم ال يمكن أن يتحققـا إذا مـا                    
، واحدة  ICAHDوتعتبر   .تركت الحكومتان اإلسرائيلية والفلسطينية، تعمالن وفق ما أسمته بعيداً عن االتفاقات          

  .سرائيلمن قوى السالم الرئيسة في إ
  26/4/2006مركز اإلعالم والمعلومات  

  
  مؤسسة حقوقية تُحذّر من وقوع كارثة إنسانية نتيجة لحرب التجويع ضد الفلسطينيين .47

حذرت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، اإلدارة األمريكية واالتحاد األوروبـي وحكومـة االحـتالل               
 .ة التجويع التي تمارسها هذه الجهات ضد الشعب الفلـسطيني         الصهيوني، من وقوع كارثة إنسانية نتيجة لسياس      

مؤسسة في بيان حكومة وجيش االحتالل الصهيوني اإلدارة األمريكيـة واألوروبيـة، التـي تمنـع                الوحملت  
المساعدات المالية العاجلة من الوصول إلى الشعب الفلسطيني، المسؤولية في حالة حدوث اضطرابات وقالقـل               

  .جة عدم وصول المساعداتوفوضى شاملة نتي
  26/4/2006المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  وفود عربية وأجنبية في عين الحلوة .48

زار مخيم عين الحلوة امس اعضاء في الوفود العربية واالجنبية المشاركة في مؤتمر حقوق االنسان للمرأة في                 
  . المية وميةالشرق االوسط وشمال افريقيا المنعقد في بيروت، كما زارت الوفود مخيم

27/4/2006النهار   
  

   منحهم حرية اختيار وجهتهم  عباسالالجئون على الحدود العراقية يناشدون الرئيس .49
ناشد الناطق باسم الالجئين الفلسطينيين في مخيم طريبيل الحدودى بين العراق واألردن، امس، محمود عباس،               

 233أشار في رسالة إلى أن الالجئين وصل عددهم         و .التدخل لمنحهم حرية اختيار الدولة التي تناسب وضعهم       
وأكد تيم على رفض الالجئـين أليـة محاولـة           . خالل فترة قريبة   22000الجئاً، ومن المتوقع أن يصل إلى       

إلجبارهم أوتخديرهم أوتغيير وجهتهم إلى أي بلد عربي آخر، داعياً الرئيس إلى منحهم جوازات سفر فلسطينية                
  .لقادمةخالل األيام القريبة ا

  27/4/2006الحياة الجديدة 
  

  مهرجان عربي إيطالي لمساعدة الفلسطينيين .50
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تلبية لنداء ائتالف الخير، قامت الجمعية الخيرية لمناصرة الـشعب الفلـسطيني، ممثلـة              : أيمن أبوعبيد  ا،روم
الً من مـدن    االئتالف عن إيطاليا بإطالق مهرجان األقصى، من مدينة بريشة ولمدة عشرة أيام، حيث يطوف ك              

ويهدف المهرجان فـي المقـام األول إلـى توحيـد           ،  ميالنو، بولونيا، تورينو، روفيرتو، فيتشنزه على التوالي      
كمـا يطـرح    ،  الصفوف من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتوضيح حجم المعاناه التي يتعـرض لهـا              

سطيني واإليطـالي ممثلـة فـي أفـراد         المهرجان مشروع المؤاخاة، والذي يقوم على الربط بين الشعبين الفل         
  .ومؤسسات، من أجل التعاون في كافة مناحي الحياة

27/4/200الخليج اإلماراتية   
  

  وفاة أسير وسط تعتيم إسرائيلي .51
                 أفادت مصادر حقوقية فلسطينية، بوفاة أحد األسرى من سكان مدينة الطيبة، وقال نادي األسير الفلـسطيني إن

وحسب مصادر النادي؛ فإن     .هشارون الكائن في منطقة الرملة، وسط الدولة العبرية       األسير، قد توفى في سجن      
األسير دراجي، معتقل على خلفية سياسية، ومحكوم عليه بالسجن لمدة سبعة أعوام بتهمة نقل أسلحة لمقـاومين                

مدعياً أنـه يفتقـد     من جانبه؛ أقر الناطق بلسان سلطة سجون االحتالل بوقوع الوفاة،           . في األراضي الفلسطينية  
  .لتفاصيل أخرى مع تأكيده أن تحقيقاً قد فُتح، كما جرى تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الوفاة، حسب ما ذكر

26/04/06قدس برس   
  

   مليون دوالر على مؤسسات اهلية5،1الوكالة السويسرية توزع منحا بقيمة  .52
للتنمية المنحة السويسرية أمس منحـا لتمويـل         وقعت الوكالة السويسرية     :  يوسف فياض  -المحافظة الوسطى 

 فرصة عمل مباشرة و     36000 مؤسسة أهلية بقيمة مليون ونصف المليون دوالر بهدف توفير           24مشاريع لـ   
 فرصة عمل أخرى غير مباشرة بحضور الممثل السويسري لتجمع مؤسسة التعاون في فلسطين ومدير               36000

  .مؤسسة بمدينة غزةالعام إدارة تجمع 
  27/4/2006الحياة الجديدة 

  
  االردن يسعى لوضع حماس على قائمة االرهاب .53

 نقلت مصادر إعالمية عن مـصادر       :االتك و ، محمد بشير  ،ابوغربية عبدالجبار،  فرح سمير ،  فارس عبدالقادر
يحظـر التعامـل     سياسية أردنية إن الحكومة األردنية تعتزم اتخاذ قرار باعتبار حركة حماس حركة إرهابيـة             

 .هامع
 27/4/2006عكاظ 

  
   المفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيليةتأكيد مصر على أهمية .54

ثوابت السياسة الخارجية المصرية في سـعيها الـدائم لتحقيـق           ,  المصري  وزير الخارجية  أكد: محمود النوبي 
سب الستئناف   عن بذل أي جهد من أجل توفير المناخ المنا         ى أن مصر لن تتوان    ى وشدد عل   . السالم في المنطقة  

 تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلـسطينية        ى وصوال ال   , المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي    
 وفـد   ، أمس ، خالل استقباله  ،وأشار أبوالغيط   .  أساس قيام دولة فلسطينية مستقلة بجانب دولة إسرائيل        ىتقوم عل 
 عـدم   ى أهمية تشجيع الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي عل      ى ال ،قاهرةالفي   السياسة اإلسرائيلية األمريكية     ىمنتد

    .  ما تحقق من انجازات واتفاقيات وتفاهماتى واهمية البناء عل , التمسك بمواقف سابقة
  27/4/2006األهرام المصرية 
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  قلقون من تراجع نصراهللا عن السالح الفلسطيني والترسيم : لبنان .55

 ، للممثل الشخصي لالمـين العـام لالمـم المتحـدة          ، نايلة معوض   اللبنانية، اعيةعبرت وزيرة الشؤون االجتم   
  حزب اهللا عن االتفاق على قضيتي السالح الفلسطيني وترسيم ـ عن قلقنا من تراجع االمين العام ل،بيدرسن

  
  . الحدود مما يشغل بالنا في الحقيقة

  27/4/2006النهار 
  

  مر حوار األديانثالثة يهود اسرائيليين في مؤت: الدوحة .56
 على أهمية الحوار وغرس مبادئه، باعتبارهـا الـسبيل   ،شدد مندوبون الى مؤتمر الدوحة الرابع لحوار األديان    

الى معرفة اآلخر وعدم سوء الفهم استناداً الى قيم رفيعة تشكل قواسم مشتركة بين الذين يؤمنـون بـاهللا مـن                     
 131ويشارك في المؤتمر      .ى محاوالت االساءة الى المقدسات    ووجهت قطر انتقادات ال    .األديان السماوية كافة  

  . مسلماً، وبين المشاركين اليهود ثالثة من اسرائيل79 يهودياً و14 مسيحياً و38بينهم شخصية 
  27/4/2006الحياة 

  
  حملة تبرعات قطرية للشعب الفلسطيني .57

لتلقي التبرعات من الهيئات واألفـراد      علنت المؤسسات والجمعيات الخيرية في قطر عن حملة          أ :طارق عبداهللا 
وتأتي حملة الجمعيات الخيرية فـي قطـر        . لدعم الشعب الفلسطيني تجاه األزمة التي يواجهها وحكومته حالياً        
  .استجابة للدعوة التي تبناها القرضاوي في خطبته الجمعة الماضي

  27/4/2006الخليج اإلماراتية 
  

  يق االزمة مع حماسبتطوالحكومة  يطالبون  األردناسالميو .58
 دعا حزب جبهة العمل االسالمي الحكومة الى عقد لقاءات رفيعة مع الحكومة الفلسطينية لتطويـق                -ماجد توبة 

وشدد امين عام الحزب زكي بني ارشيد على ضرورة تطويق هـذه القـضية               .التأزم في العالقة بين الجانبين    
واعتبر ان الرواية الرسمية    ،  المشكك بإعالن الحكومة  وكرر موقف الحزب     . ودون وساطات  ،بعيداً عن االعالم  

  . حول القضية تعاني ارتباكاً وتردداً
  27/4/2006الغد األردنية 

  
   معاناة الفلسطينيينءبريطانيا تدعو حماس إلنها .59

نهـاء عزلـة الـشعب      إلى  إسم الخارجية البريطانية حركة حماس      إبالناطق  دعا جيسون بنهام     :علي العمودي 
 وتفعيـل خارطـة     لى طاولة المفاوضات والتجاوب مع المطالب الثالثة للمجتمـع الـدولي          إ بالعودة   الفلسطيني
مام مسؤولية حماية مصالح    أ ها وقال إن بريطانيا تعترف بشرعية حكومة حماس، وهذه الشرعية تضع          .الطريق

قات تاريخيـة، وأكـد      نحن ال نريد معاقبة الشعب الفلسطيني الذي تربطنا به عال          : وأضاف الشعب الفلسطيني، 
لـى مـن   إبنهام على استمرار بالده في تقديم المساعدات اإلنسانية للفلسطينيين بصورة مباشرة كـيال تـذهب              

  ·.وصفهم دعاة العنف
 27/4/2006اإلتحاد اإلماراتية 
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  وزير الفلسطينيال على منع مشاركة اًاحتجاجفي فرنسا تظاهرة  .60
مام معهد العالم العربي في باريس لدى افتتاح منتـدى          أمس  أ تظاهر حوالي عشرين شخصاً   :  ا ف ب   -باريس  

 على عـدم    وجاءت التظاهرة احتجاجاً  . وروبية والعربية طالق الحوار بين الدول األ    وروبي عربي مخصص إل   أ
  .لى فرنسا للمشاركة في المنتدىإالسماح لوزير التخطيط في الحكومة الفلسطينية بالدخول 

  27/4/2006الدستور 
 

   تنسحب من مناورات عسكرية بسبب مشاركة إسرائيلالسويد .61
إن المناورات الجوية سـبرينغ فـالغ المقـرر         : رسمانأسم الخارجية السويدية نينا     إقالت المتحدثة ب  : ب.ف.ا

 لعمليات حفظ سالم وال نود المشاركة فيها بسبب مشاركة           نظمت تحسباً  ، مايو 25 و 8تنظيمها في سردينيا بين     
  . في أي عملية حفظ سالم، متسائلة عن جدوى هذه المناوراتن إسرائيل ال تشارك حالياًأوتابعت . إسرائيل

  27/4/2006الخليج اإلماراتية 
  

  ينمنظمة العفو الدولية تدعو إلى تحّرك لمنع تدهور أوضاع الفلسطيني .62
صلية في اتفاقية جنيـف   حكومات الدول التي تشكّل أطرافاً متعاقدة أ ، في بياٍن لها    العفو الدولية،  البت المنظمة ط

حدوث مزيٍد من التدهور الهائل في أوضاع الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين فـي   الرابعة إلى اتّخاذ إجراءات لمنع 
 يتوقـع أن يـتقلص      ،وأعربت عن االعتقاد أنه وفقاً لدراسة أعدها البنك الـدولي          .الضفة الغربية وقطاع غزة   

، نتيجة قطـع التمويـل األوروبـي        2006 بالمائة بحلول نهاية العام      27قتصاد الفلسطيني بنسبة أخرى تبلغ      اإل
  .واألمريكي عن السلطة  الفلسطينية

  26/4/2006مركز اإلعالم والمعلومات 
  

   والفلسطينية لاللتزام بخطة خريطة الطريق اإلسرائيلية يتنعنان يدعو الحكوم .63
ديدة إلى الوفاء بالتزاماتها وفقاً لخطة خريطة الطريـق         دعا األمين العام لألمم المتحدة، الحكومة اإلسرائيلية الج       

 .ووقف النشاط االستيطاني وغيره من اإلجراءات التي يمكن أن تفسد القضايا المتعلقة بتحديد الوضع النهـائي               
وحثّ . وعبر أنان عن قلقه من االحتماالت المنذرة بمزيٍد من التدهور في األوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني              

لطة الفلسطينية على التأكيد من جديد على التزامها بنبذ العنف واالعتراف بإسرائيل وقبول االتفاقيات السابقة               الس
 وأكد في الوقت نفسه مواصلة المنظمة الدولية تعاونهـا مـع الـشركاء واألطـراف                .بما فيها خريطة الطريق   

ياً المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للتوصل       لمحاولة إيجاد طريق لضمان تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، داع        
  .إلى هدف إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية

  26/4/2006مركز اإلعالم والمعلومات 
  

  عالقات روسيا مع الغرب تتدهور: خبير .64
ما من شك في أن اجتماع قمة قادة        :  )الواليات المتحدة (كتب نيقوالي زلوبين، الخبير في معهد األمن العالمي         

لدول الصناعية الكبرى الثماني المقرر عقده في مدينة سانت بطرسبورغ الصيف المقبل سيكون ناجحا، ولكن               ا
 .عالقات روسيا مع الغرب، خصوصا الواليات المتحدة األمريكية، ستسير إلى التدهور بعد ختام اجتماع القمة              

 العالمية التي توجه انتقادات إلـى       ومن الواضح ان موسكو منزعجة ألنها خضعت لمجهر رقابة وسائل اإلعالم          
وأخطأت اإلدارة األمريكية حين اعتبرت ان روسيا لم تقف ضد الواليات المتحـدة بـسبب الـضعف                  .روسيا

وأخطأت النخبة الروسية بدورها حين ظنـت       . العسكري واالقتصادي، فالحقيقة هي ان روسيا لم تكن تريد هذا         
رجت من عباءة عدو أمريكا اللـدود االتحـاد الـسوفيتي شـريكا             ان الواليات المتحدة ستجعل روسيا التي خ      
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استراتيجيا، فالحاصل هو ان روسيا فقدت قدرا كبيرا من األمن وقدرا شبه كامل من النفوذ الدولي عندما بلـغ                   
وظن األمريكان والروس ان ما يفرق بيـنهم هـو األيـديولوجيا والنظـام               .تقربها من الواليات المتحدة أوجه    

فقـد  .  ولم يعد هذا وال ذاك يفرق بين البلدين، ولكن روسيا والواليات المتحدة تتباعدان أكثر فـأكثر                .السياسي
أظهرت المناقشات حول العراق وإيران والشيشان وحماس ان وجود خطر مشترك وعدو مشترك ال يعمل على                

  لقد تجاوز تدهور  .تعارضةتحقيق التقارب المنشود، فروسيا والواليات المتحدة تظالن في مواقع متباعدة وم
  

  . العالقات األمريكية الروسية خطا أحمر ووصل إلى نقطة الالعودة
  26/4/2006وكالة األنباء الروسية نوفوستي 

  
  عالم ماليزي يحدد اتجاه القبلة لرواد الفضاء ببرنامج كمبيوتر .65

 وكالة الفضاء الماليزية على ايجاد      مع استعداد ماليزيا الختيار أول رائد فضاء تعمل       : ماليزيا،  بانجي،  رويترز
بعض الحلول لمعضالت دينية من المتوقع ان تواجه رواد الفضاء المسلمين ومنها الوضوء والقبلـة والـسجود     

وقال زين العابدين عبدالراشد استاذ علوم الفضاء بمعهد تابع لجامعـة ماليزيـا              .رغم انعدام الجاذبية االرضية   
 .رض واتخاذها قبلة هي ضرورة لحل المشاكل التي قد تواجه المسلم فـي الفـضاء  الوطنية ان اتباع توقيت اال  

واوضح بانه وضع برنامج كمبيوتر بمساعدة طلبته المتخرجين يحسب مواقيت الصالة الدقيقة واتجـاه القبلـة                
  .بالنسبة للرواد فور تحديد موقعهم

 27/4/2006عكاظ 
  

  ..دئنا وسياستناما يشاع في عّمان ليس من مبا:  الشاعرناصر.د .66
يجب أن يكون واضحاً لألشقاء في األردن أننا حكومة وشعب فلـسطيني             :  نائب رئيس الوزراء   الشاعر. قال د 

واحد، ال نقبل أن يمس األمن األردني، نحن نقول إننا ال نرضى وليس من مبادئنا وليس من سياساتنا وال مـن                     
، مشدداً على أن الحكومة الفلسطينية تعلم أن مثل هكذا تصرفات           أهدافنا واستراتيجياتنا وتكتيكاتنا مثل هذا العمل     

  .تضر بالفلسطينيين قبل أن يضر باألردنيين
وحذر الشاعر من منزلق ومطب التنظيمات الوهمية التي تصدر تعليمات لعناصر يخرجـون لتنفيـذ مهمـات                 

ى دولـة وهـم ال يعلمـون مـاذا          يكتشفوا فيما بعد أنهم آخر من يعلم بأنهم متورطون بأمور دولية على مستو            
  .اقترفوا

وكشف الشاعر عن اتصاالت مكثفة تجري بين الحكومتين األردنية والفلسطينية على أعلى مستوى لتطويق هذه               
إن حكومة الشعب : القضية التي يجب أن ال تؤثر على العالقات الفلسطينية ـ األردنية الراسخة والمتينة، وقال 

رة احترام األمن والسيادة لجميع الدول العربية المجاورة وال تقبل تصدير أيـة             الفلسطيني تؤمن جازمة بضرو   
أزمة للمنطقة، بل نحن نبحث في حل أزمتنا التي نعيشها، وأكد أن الهدف األساس للـشعب الفلـسطيني هـو                    

يس هناك  مقاومة االحتالل الصهيوني، وحصر هذه المقاومة في األراضي الفلسطينية المحتلة، مشدداً على أنه ل             
نرى أن أي بوصلة ال تشير إلى القدس المحتلة هـي بوصـلة             : أية مشاكل وخالفات مع أي دولة عربية، وقال       

  .مشبوهة
وأوضح أنه من غير المعقول الضغط على الضحية ونطالبها باالعتراف فيما يتـرك الطـرف المعتـدي دون                  

  .نة بالمجان ودون مقابلالتزامات، مشدداً على أن الفلسطينيين لن يقدموا شيئاً للصهاي
هم يتحدثون عن فرض حل أحادي في الضفة الغربية يقسمها إلـى مجموعـة مـن الكانتونـات                  : وتابع يقول 

المعزولة ويصادر منطقة غور األردن ويكثف االستيطان فيه ويجمع المستوطنين في مناطق حساسة في قلـب                
  .ر على تهويدها وابتالعهاوأطراف الضفة الغربية ويضم القدس المحتلة ويعمل ليل نها
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وأضاف أن الحكومة الصهيونية تخطط لحصرنا بين فكي كماشة والفصل بيننا وبين األردن وإبعادنا عن منطقة                
الغور لتحول دون التواصل بيننا وبين أهلنا في األردن، وكذلك مع مصر، مؤكداً أن هناك مشكلة حقيقية فـي                   

  .ذي يجب أن يكونالرؤية والتصور الصهيوني لطبيعة الحل ال
نتكلم ونتعامل كحكومـة لكـل أبنـاء الـشعب          ) اليمين الدستورية (إننا منذ اليوم األول الذي أقسمنا فيه        : وقال

الفلسطيني، نحن نتحرك كحكومة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني بغض النظر عن انتماءاتهم الـسياسية ونتـابع                
  .قضايا شعبنا من هذا المنطلق

إنه ال يجوز   :  األستاذ خالد مشعل قال الشاعر     ورتقب بين الرئيس محمود عباس أبو مازن        وبخصوص اللقاء الم  
أن يستمر السجال والخالفات بين حماس وفتح، وال يجوز استمرار هذه المناكفات ألنها تنعكس على الـشارع                 

نات وتـصريحات   الفلسطيني، ونحن غير مستعدين وال نقبل على اإلطالق أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن إعال             
هنا وهناك وخصام وقطيعة، نحن في أمس الحاجة إلى الوحدة والتالحم والتكامل لنستظل جميعاً بمظلة الوحـدة    
الوطنية، مشدداً على ضرورة تسوية الخالفات واألمور بين فتح وحماس حتى ينعم الشعب الفلسطيني بـاألمن                

  .والراحة والسالم
 موظفي السلطة أوضح الـشاعر أن االتـصاالت تجـري علـى             ورداً على سؤال حول موعد صرف رواتب      

  .كيفية إدخالها، ونأمل أن تتكلل جهودنا بالنجاح قريباً: األول توفير األموال، والثاني: صعيدين
نحن في الحكومة ندرك أن جزء من الحل المطلوب هو موقف سياسي، ونحن نبحث عن األمور التي قد                  : وقال

 .تساعد في هذا األمر
  27/4/2006كز الفلسطيني لإلعالم المر

  
  إذا تعارضت ظروف الحكم مع المقاومة فالمقاومة هي األصل: مرزوقموسى أبو .67

في موضوع تشكيل الحكومة، هناك من حمل حماس مسؤولية عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية، : عزالدين أحمد
  ما تعليقكم في حماس على ذلك؟ 

 ليست مصلحة في اطارها الوطني فقط وال في وجهها السياسي، فالوحدة             هذا كالم مجانب للحقيقة ألن الوحدة      -
امر رباني يأمر به المسلمون بأن يعتصموا بحبل اهللا جميعاً وال يتفرقوا، وحماس كون مرجعيتها األساسية هي                 
 اإلسالم، فال بد أن تكون وفية بعهودها، وحماس وعدت الشعب الفلسطيني بأن يكون هنالك مـشاركة سياسـية                
وكانت جادة في الوصول إلى هذه المشاركة السياسية، فموقف الحركة السياسي وهي في المعارضة كان هـو                 
المشاركة السياسية وبالتالي ال يعقل أن تتنكر حماس لمبادئها بعد أن فازت باألغلبية، واالخوة فاوضوا الكتـل                 

في الحكومات التي شُـكّلت قبـل هـذه          -ولألسف-وكان شرطها أن تقدم حماس برنامجاً سياسياً، وهنا نقول          
الحكومة ورقمها العاشرة لم يقدم برنامج سياسي لهذه الحكومات، ال للفصائل وال للمجلس التشريعي، وهذه أول                
حكومة تأتي ببرنامج سياسي ثم تطرحه على الناس ليشاركوها في سياسة البلد وإدارتـه علـى قاعـدة هـذا                    

مج برنامجاً ليس موسعاً، وأضاف الفريق المفاوض كل النقاط المطروحة من           البرنامج، وبالتالي كان هذا البرنا    
اآلخرين ولم يبق إال عدة مسائل، وهذه المسائل هي التي كانت فارقة بين برنامج حماس والبـرامج األخـرى،               

يـة  وطرح في الساحة الفلسطينية احد عشر برنامجاً وكانت هذه البرامج تتحدث عن االحتالل والـشرعية الدول             
ـ  والقرارات واالتفاقيات بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية، هـذه المواضـيع           ) اسرائيل(واالعتراف ب

حدث فيها التباين بين حماس وبين االخرين، وحماس كان اقتراحها ان نسعى إلى رؤية مشتركة حـول هـذه                   
   .األمور، وبالتالي كانت هناك صياغة مقبولة للجميع

  لندم لدى حماس اآلن سيما بعد تفجر االوضاع وتكثيف الضغوط على الحركة والحكومة؟ هل هناك شعور با*
 ندم على ماذا، نندم على أن الشعب الفلسطيني وضع ثقته وفوض الحركة؟ وبالمناسبة ونحن ذاهبـون إلـى                   -

انـتم  : ها قـال  موسكو طلبنا نصيحة االستاذ محمد حسنين هيكل بحكم خبرته الطويلة فالعبارة األولى التي ذكر             
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 اعتقد ان االمر على العكس من ذلك نحن فـي           .اول وفد عربي يكون مفوضاً من شعبه ليحاور القوى العظمى         
اول لحظة من اعالن النتائج وجهنا شكرنا وامتناننا وعرفاننا لشعبنا العظيم على هذه الثقة الغالية وبالتـالي ال                  

  .ولن نندم
ب الملفات الداخلية والخارجية من كل حدب وصوب، والبعض وصف           بعد تشكيل الحكومة فتحت عليكم أبوا      *

  اداء حماس في األيام األولى بالتخبط والعشوائية في التعامل مع الملفات المختلفة، ما تعليقك؟ 
 في اعتقادي ان هذا حكم ظالم وحكم متسرع، حماس لها ايام قليلة في الحكومة فكيف تـصدر مثـل هـذه                      -

 التي تتداول السلطة سنوات طويلة عندما يأتي الناس ليقيموها يعطوها فترة مائة يـوم،               االحكام؟ ان الحكومات  
هذه فترة التجربة الحقيقية لتقيم أي حكومة، ونعترف أيضاً أن خبرة من جاءوا إلى الحكومة هي خبرة جديـدة،                   

  . وبالتالي حتى لو كان هناك بعض األخطاء البروتوكولية فهذه أخطاء طبيعية
  اك مسعى من قبل حماس اليجاد حل للخروج من األزمة بين حماس وفتح؟ هل هن*
 نحن سنبذل كل ما في وسعنا حتى ال تكون ازمة بيننا وبين أي طـرف فلـسطيني، ألن مـصلحة الـشعب          -

الفلسطيني تقتضي ذلك والمرحلة دقيقة، ونحن اآلن نواجه ضغوطاً امريكية واوروبية ومـن األمـم المتحـدة،                
رافاً اقليمية أيضاً سلبية تجاه الحكومة الفلسطينية، فنحن ال نريد خلق المزيد مـن المتاعـب فـي             واعتقد أن أط  

 -الوضع الفلسطيني، وبالتالي نسعى لتوافقات وحوارات ولننزع كل ما هـو معكـر للعالقـات الفلـسطينية                  
  . الفلسطينية، وقلوبنا مفتوحة بكل معنى الكلمة للجميع

ر المقبل ان يتم لقاء بين مسؤولين فلسطينيين على رأسهم ياسر عبدربه وبعض قـادة         من المقرر في بداية أيا     *
  فتح مع قادة وسياسيين اسرائيليين في المغرب كيف تتعاطون مع هكذا تحركات؟

 لم يتعلموا من جنيف وهناك اصرار لدى البعض بأن يبقى الوضع الفلسطيني في موضع التجاذب والتجارب                 -
  .األخرى لشعبنا بطريقة خاطئة وسيثبت خطأ هذه الخطوة وسيرفضها الشعب الفلسطينيويقدموا رسالة تلو 

 مؤخراً برزت جملة مواقف للجهاد اإلسالمي وصفت بااليجابية تجاه حماس، هل تمارس الجهاد نـوع مـن                  *
  التقارب مع حماس بعد أن قاطعت االنتخابات؟ 

اتها وموقفاً مسؤوالً، ألنه حينما تأتي لحظة الحقيقـة فـي           كان موقفاً طبيعياً ومنسجماً مع ذ     ) الجهاد( موقف   -
موضوع الدفاع عن الكليات والحقوق الفلسطينية فان خيارهم إلى جانب حماس فـي هـذا األمـر وألن كـل                    

ـ           او بالقرارات المختلفة أو    ) إسرائيل(المطالبات لحماس لم تكن مطالبات من الجانب الوطني سواء االعتراف ب
، فحينما تريد أن تختار الجهاد ال بد أن تقف إلى جوار حماس وهذه كانت رسالة جيدة                 )العنف(ـبنبذ ما يسمى ب   

للشعب الفلسطيني، واعتقد أنه في مستقبل األيام سيكون التفاهم والمشاركة في هذه القضايا أكثر من االخوة في                 
  . حركة الجهاد

ة، ما السبل لـديكم للخـروج مـن هـذه           في موضوع تجاذبات الصالحيات بين مؤسستي الرئاسة والحكوم       *
  المعضلة؟

 أوالً هناك صالحيات منصوص عليها في القانون لرئيس السلطة وهناك صالحيات ومسؤوليات منـصوص               -
عليها لرئيس الوزراء وهنا يجب أن يكون تكامل بين المؤسستين واعتقد أن األبواب يجب أن تكون مفتوحة بين                  

نفع الوضع الفلسطيني، ولن ينفع فريق ابو مازن في الرئاسة وفريق هنيـة             الطرفين وأي مقاطعة أو حرد لن ي      
  . في الحكومة

 وهل من آلية واضحة السترجاع ما سلب من الوزارات من ملفات وصالحيات أم أن حماس ستكتفي بأبـداء                   *
  المواقف بالشجب واالدانة؟

ة، وفي االجتمـاع األول بـين رئـيس          نحن نتعامل بحكمة وروية وصبر، وال نريد التعامل بنزق وال نرفز           -
الوزراء والرئيس أبو مازن تم طرح هذه المواضيع كلها، واتصور أن الوصول إلى قواسم مشتركة فـي هـذه              

  .المواضيع يحتاج إلى أن يطبق القانون واللوائح وهذا هو األسلوب األفضل بدل التجاذبات
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لى احتواء حماس، هل تتفق مع هذا التحليل وما          هناك من يرى الدعوات لدخول حماس الى المنظمة يهدف إ          *
  الحجم الذي تطمح له حماس في المنظمة؟ 

 ال يوجد حجم تطمح له حماس في المنظمة، حماس وجهة نظرها بأن االنتخابات هي الوسيلة التـي تفـرز                    -
وبالتـالي  مفوضين وممثلين لشعبنا الفلسطيني وحيث ان هناك تفويضاً يجب أن يكون الشعب هو الذي يختـار                 

حماس لم ترفض يوماً دخول المنظمة لكنها كانت ترفض دخولها كشاهد زور، بل دخولهـا الحـداث تغييـر                   
  . وعكس وجه نظرها الحقيقية

  تلوح بالخطوات أحادية الجانب، هل تستطيع أن نقول ان حماس بالمقابل تلوح بانتفاضة ثالثة؟ ) إسرائيل(*
طيني سيحدث ما حدث في االنتفاضـة األولـى والثانيـة، والـشعب            اذا ضيقت الخيارات على الشعب الفلس      -

واآلن اذا وقعت المواجهة مع الغرب      . الفلسطيني مهيء للدخول في انتفاضة ثالثة اذا ما استمر مسلسل التضييق          
ولم يتعاملوا مع حماس بطريقة فيها احترام لخيار الشعب اعتقد ان الشعب والفصائل ستلجأ لتنـزع                ) إسرائيل(و
وقها بالصورة التي يرونها مناسبة واعتقد انه من الممكن ان يكون انتفاضة في الطريق بسبب االجـراءات                 حق

  .التعسفية بحق شعبنا
 تطرح اآلن ما يمكن وصفها بأنصاف الحلول بين الفلسطينيين واالسرائيليين للخروج من المأزق الـسياسي                *

  ، هل حماس معنية بمثل هكذا حلول؟ )إسرائيل(عتراف بـمثل التخلي عن حق العودة مقابل التخلي باشتراط اال
 حماس وفية لمبادئها في برنامجها السياسي المطروح وقد قالت انها تعتقد بفلسطين التاريخية من البحر الـى                  -

النهر كارض للشعب الفلسطيني والمقاومة حق طبيعي لهذا الشعب السترداد حقوقه وحماس والشعب الفلسطيني              
المعنيين بالقضية الفلسطينية بل األمة كلها شريكة وحماس قالت انها حركة تحرر مرجعيتها االسالم،              ليسوا فقط   

  .هذه ثوابت لن نحيد عنها
  سؤال ملح يطرح اآلن حول المقاومة، ما مصيركتائب القسام وما مصير المقاومة؟ *
 جديدة اي ان تجمـع بـين الـسلطة          هذا سؤال وجيه ال شك، نعم بيئة المقاومة غير بيئة السلطة وهذه تجربة            -

والمقاومة وبالتالي يجب علينا ان نستنسخ تجربتنا الذاتية وعلينا الكثير من العبء، واذا كان الظرف الـسياسي                 
في الوقت الحالي ال يتيح كثيراً من الحراك العسكري لكتائب القسام اعتقد ان هـذه مـسألة ظرفيـة وليـست                     

الحتالل حتى تحرير االراضي من المستحيل التخلي عنها، لكن كيف سنتعامل           استراتيجية، استراتيجية مقاومة ا   
هذه مسألة ظرفية، واذا تعارضت ظروف الحكم والحكومة مع المقاومة، فالمقاومة هي األصل وهي المقدمـة                

  .على ظروف الحكم والحكومة
  25/4/2006السبيل االردنية 

  
  ..!جيةقضية األسلحة بين مشعل والقيادة الخار: األردن .68

  صالح القالب
إعالن األردن قبل نحو اسبوعين عن ضبط أسلحة ومتفجرات، قال ان حركة حماس قامـت بإدخالهـا عبـر                   

عنـدما بـادرت   1999الحدود السورية وتخزينها داخل أراضيه، فجر تلك األزمة التي بقيت نائمة منـذ عـام     
عاد خالد مشعل وآخرين من قادتها الى قطر بعد         السلطات األردنية الى إغالق مكاتب هذه الحركة في عمان، وإب         

اتهامهم بالتدخل في الشأن األردني الداخلي، وبالسعي للسيطرة على جماعة اإلخوان المـسلمين التـي حـسب                 
  .القوانين النافذة تعتبر تنظيماً وطنياً أردنياً

وحزب جبهة العمـل    )..! دنيةاألر(وما أثار حفيظة المؤيدين لهذه الحركة، وبخاصة جماعة اإلخوان المسلمين           
اإلسالمي الذي من المفترض أنه حزب أردني، هو أن هذا اإلعالن المذكور قد ترافق مع تأجيل زيارة كان من                   
المقرر أن يقوم بها الى عمان وزير الخارجية في حكومة حماس الفلسطينية الجديدة الدكتور محمود الزهـار،                 

  . ك الحين الى القاهرة والرياضالذي كان باشر جولة عربية قادته حتى ذل
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لقد ردد هؤالء المؤيدون الذين يعتبرون أن حركة حماس تشكل امتدادهم التنظيمي في غزة والضفة الغربية كل                 
ما قاله قادة هذه الحركة، الذين يعيشون في الخارج والذين يواصلون التنقل بين دمـشق والدوحـة وطهـران                   

انية بيروت، من ان األردن لجأ الى خطوة تأجيل زيارة الزهـار، وفـي              والضاحية الجنوبية من العاصمة اللبن    
حقيقة األمر إلغائها تحت الضغط الخارجي الذي تقوده الواليات المتحدة والذي هدفه، حسب رأي هؤالء، تشديد                
الحصار على الحكومة الفلسطينية الجديدة إلجبارها على إما التخلي عـن مواقـع المـسؤولية أو االعتـراف                  

  .  واالعتراف بالدولة اإلسرائيلية338 و242تفاقيات أوسلو وعملية السالم على أساس قراري مجلس األمن با
وبالطبع فقد قال هؤالء أيضاً ان مسألة تهريب األسلحة والمتفجرات عبر الحدود السورية وتخزينها في األردن                

ار الى عمان، التي كان قد تم االتفاق بشأنها سلفاً          قد تم افتعالها إليجاد مبرر لتأجيل أو إلغاء زيارة الدكتور الزه          
بين الحكـومة األردنية والحكومة الفلسطينية، كما كان قد تم االتفاق أيضاً على لقاء بـين وزيـر الخارجيـة                   

  . الفلسطيني وبين وزير الخارجية األردني عبد اإلله الخطيب خالل هذه الزيارة التي لم تتم
مات فقد انتظر األردن حتى قيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالزيارة التي قـام              ولذلك إزاء كل هذه االتها    

بها الى عمان يوم الجمعة الماضي، إذْ جرى إطالعه في اليوم التالي، خالل لقاءين منفصلين األول مع رئـيس                   
فصيالت قـضية   الوزراء معروف البخيت والثاني مع مدير المخابرات اللواء محمد الذهبي، على كل حقائق وت             

األسلحة هذه، بما في ذلك الدور الذي لعبته الجهات غير الفلسطينية في إيصال هذه األسلحة والمتفجرات الـى                  
  . مراكز تخزينها في األراضي األردنية

وكما هو معروف فقد خرج الرئيس الفلسطيني من هذين االجتماعين ليدلي بتصريحات قال فيها إنه اطلع مـن                  
والتي كان من نتائجهـا تهريـب أسـلحة         .. األردنية على معلومات عن األحداث التي جرت      مدير المخابرات   

إن كل ما استمعت إليه يشكل معلومـات خطيـرة         .. ومعدات عسكرية لها تأثير بالغ على أمن األردن وسالمته        
  . ومذهلة

يس الوزراء معـروف    والجانب األردني المتمثل برئ   ) ابو مازن (وحسب ما تم االتفاق عليه بين محمود عباس         
حكومـة  (البخيت ومدير المخابرات العامة محمد الذهبي، فإن المفترض ان يصل وفد من الحكومة الفلسطينية               

الى عمان في غضون هذه االيام، هذا إذا كان هذا الوفد لم يصل الى العاصمة األردنية بعد لالطـالع                   ) حماس
 االردنية على إجراءات أمنية مشتركة تحول دون تورط         على هذا الملف بكل تفصيالته، ولالتفاق مع السلطات       

  . أي طرف فلسطيني في أي عمل يسيئ الى األردن وأمنه
وهنا ولمزيد من إيضاح هذه الصورة فإنه البد من اإلشارة الى ان المسؤولين األردنيين الذين التقاهم أبو مازن                  

 وفي البيان الرسمي الذي كشفوا فيه النقاب عن هذه          قد قالوا في الغرف المغلقة ما لم يقولوه في وسائل اإلعالم          
األسلحة والمتفجرات عبر حدودها والتي ورد اسمها في هـذا           القضية، وهو ان الدولة المجاورة التي تم إدخال       

البيان هي سوريا، وهو ان رئيس المكتب السياسي خالد مشعل هو المتورط شخصياً في عملية تهريب األسلحة                 
  . اء ظهر مجموعة الداخل من قادة هذه الحركة الفلسطينيةهذه، وذلك من ور

ولعل ما يؤكد صحة المعلومات التي وضعها األردنيون بين يدي الرئيس الفلسطيني بالنـسبة لحـصر تـورط                  
حركة حماس بهذه العملية، بخالد مشعل وحده، هو ان التصريحات التي صدرت عن إسماعيل هنية وعن وزير                 

ناطق الرسمي باسم حكومته قد تضمنت، في جانب كبير منها، إطـراء علـى الموقـف                إعالمه، وأيضاً عن ال   
األردني تجاه شعب فلسطين وقضيته وتضمنت انتقادا وإن بطريقة غير مباشرة لرئيس المكتب السياسي لهـذه                

  . الحركة الفلسطينية، كما تضمنت إدانة واضحة ألي عمل يسيئ ألمن األردن ويضر بالمصالح األردنية
وأكثر من هذا فإن هذه االزدواجية في مواقف هذه الحركة وبروز تناقٍض بين ما تقوله قيادة الخارج وما تقوله                   
قيادة الداخل هو ان نائب إسماعيل هنية السيد ناصر الشاعر قد قال، رداً على االتهامات التي وجههـا رئـيس                    

الجمعة الماضي، لبعض األطراف العربية     المكتب السياسي لحركة حماس، في مهرجان اليرموك المعروف يوم          
، ان خالد مشعل يتحدث نيابة عن نفسه فقـط،          )أبو مازن (ولحركة فتح ولرئيس السلطة الوطنية محمود عباس        
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وأنه في ما قاله ال يمثل وبأي شكل من األشكال الحكومة الفلسطينية التي هي حكومة الشعب الفلـسطيني كلـه                    
  . وليست حكومة أي حركة سياسية

لقد نأت حركة حماس في الداخل ومن ضمنها حكومة إسماعيل هنية بنفسها عن أقـوال خالـد مـشعل، فـي                     
مهرجان اليرموك يوم الجمعة الماضي، وتبرأت منها سراً وعالنية ولعل ما هو جدير ذكره في هذا المجال هو                  

زراء الفلسطيني ومعـه    ان هناك معلومات على جانب كبير من الصحة والمصداقية، تتحدث عن أن رئيس الو             
أعضاء حكومته الموجودين في الضفة الغربية وقطاع غزة، قد هددوا رئيس المكتب السياسي لحركتهم، المقيم               
في دمشق والمتنقل دائماً بين العاصمة السورية وطهران والدوحة في قطر والضاحية الجنوبية مـن بيـروت،                 

ن هو لم يتراجع عن أقواله التي قالهـا فـي لحظـة تـوتر          بأنهم سيقدمون استقالة جماعية من هذه الحكومة، إ       
وانفعال في هذا المهرجان المشار إليه الذي حضره بعض المسؤولين السوريين وشارك فيه قادة كل الفـصائل                 

  . الفلسطينية المعارضة
ـ                    دة ولذلك ووفقاً لكل هذا فإنه يمكن الجزم وبصورة مطلقة وبدون أي تردد ان حركة حماس التي كانـت موح

وعلى قلب رجل واحد، عندما كانت في المعارضة، بدأ ينبت لها رأسان منذ ان فازت في االنتخابات التشريعية                  
رأس الخارج الذي يمثله خالد مشعل ورأس الداخل الذي يمثله رئيس الـوزراء إسـماعيل               . الفلسطينية األخيرة 

  . ومتههنية ومعه، باستثناء وزير الخارجية محمود الزهار، كل وزراء حك
؟ فإنه يمكن القول ان سيف االنشقاق الذي ضرب كل الفـصائل            ..وماذا يعني هذا  : وبالنتيجة وإجابة على سؤال   

الفلسطينية حتى بما في ذلك حركة فتح، التي انشق عنها في نحو منتصف سبعينات القرن الماضي صبري البنا                  
و عشرة أعوام الثنائي أبو خالد العملـة وأبـو   لحساب بعث العراق، والتي انشق عنها بعد ذلك بنح) أبو نضال (

موسى لحساب بعث سوريا، سيضرب أيضاً حركة حماس طالما أنها أصبحت برأسـين، رأس فـي الـداخل،                  
وسياساته أكثر استقاللية وواقعية، ورأس في الخارج أعلن رمزه الذي هو خالد مـشعل علـى رؤوس                 مواقفه  

 الماضي ان هناك فسطاطان في المنطقة، أحـدهما يمثـل قـوى    األشهاد في مهــرجان اليرموك يوم الجمعة 
الثورة والممانعة واآلخر يمثل العمالة ألميركا واالستسالم إلسرائيل ويمثل االنبطاح، وأنه ال خيـار لحركتـه                

  ..!.وحكومتها سوى االنضمام الى الفسطاط االول الذي هو فسطاط الرفض والمقاومة
  27/4/2006الشرق األوسط 

  
  زمة بين حماس واألردنعن األ .69

    عريب الرنتاوي 
سمحت سنوات العدوان واالنتفاضة الخمس، وما صاحبها من حروب اغتياالت واجتياحات، وما ترتب عليهـا               
من تقطيع ألواصر الصلة والتواصل بين مكونات القوى والفصائل والجغرافيـا الفلـسطينية، سـمحت هـذه                 

نظيمات، بمد جسورها إلى الداخل الفلسطيني وصوال إلى النسيج الحي          السنوات، لقوى إقليمية، دوال وفصائل وت     
  .للفصيل الفلسطيني الواحد

فلم يعد سرا على سبيل المثال، أن كتائب األقصى التابعة لحركة فتح، حزب الـسلطة، تعرضـت الختراقـات         
قناة مباشرة مع حـزب     إيرانية واسعة، عبر قنوات عين الحلوة وضباط فتح المنشقين في المخيم، أو من خالل               

اهللا، وباتت بعض أجنحة هذه الكتائب تتحدث علنا وبالفم المآلن عن روابطها مع هذه القوى، بل وتوجه الشكر                  
  . لها عبر صحف عالمية مرموقة، كما فعل منذ بضعة أسابيع أحد قادة الكتائب في صحيفة دير شبيغل األلمانية

قدس، التابعة لحركة الجهاد اإلسالمي، وتحديدا في مناطق شـمال          ولم يعد سرا كذلك، أن بعض أجندة سرايا ال        
الضفة، عملت وتعمل بإمرة مباشرة من األطراف ذاتها، فهي لم تعد مكتفية بالحلف االستراتيجي بين تنظيمهـا                 
األم من جهة، وسلطات طهران وحلفائها في المنطقة من جهة ثانية، فعمدت إلى إقامة عالقة تنسيق مباشر مع                  

  . صدرالم
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وليس مستبعدا أبدا، أن تكون األطراف التدخلية ذاتها، في الهالل إياه قد نجحت في تـسجيل اختـراق داخـل                    
صفوف حماس الخارج أساسا، ذلك أن المجال الحيوي لهذه الحركة يبدأ وينتهي بين مكونات الهالل المـذكور،                 

ية حالة خـالف أو اخـتالف، بـين هـذا           وهناك قنّاصون، جاهزون بالمرصاد، اللتقاط أية حالة واستقطاب أ        
المناضل أو المجموعة والتنظيم األم، وليس سرا كذلك، أن مشاركة حماس في العمليـة الـسياسية وجنوحهـا                  

  . للتهدئة، لم يكونا موضع إجماع داخل الحركة، والقصص بهذا الشأن كثيرة ومتعددة
 الجهادية العريض، تجهد منذ سنوات في االقتراب        وليس سرا أيضا وأيضا، أن القاعدة، ومن خلفها تيار السلفية         

من فلسطين، وقد رصدت تقارير وتصريحات عدة، إرهاصات وصول القاعدة إلى الداخل الفلسطيني بدءا مـن                
غزة، كما سبق لتقارير وتصريحات مماثلة أن كشفت عن توغل للقاعدة في مخيمات لبنان بداللة عملية إطالق                 

  .ل من حزب اهللا الندالصواريخ على شمال إسرائي
نقول ذلك ونحن نتابع باهتمام تفاصيل األزمة القائمة بين الحكومة األردنية وحركة حماس الفلسطينية، األولـى                
تتمسك برواية صلبة وبراهين عملية وشواهد حسية، والثانية تنفي بشدة كما لو أنها ضـحية روايـة مفبركـة                   

  .لتواؤم مع الحملة الدولية المنسقة أمريكيا ضد حماسبالكامل من قبل الحكومة األردنية، وهدفها ا
: لماذا ال نأخذ بنظر االعتبار سيناريو الطرف الثالث؟ مثل هذا السيناريو يبدو مرجحا عند األخـذ بفرضـيتين                 

األولى أن الحكومة تقدمت خطوات إضافية على طريق كشف المعطيات والشواهد الحسية التي تملك عن الخلية                
اس، والثانية، أن حماس، حركة وحكومة، لم تلعب تاريخيا، ومن باب أولى في الوقـت الـراهن                 المنسوبة لحم 

  .بورقة األمن واالستقرار الداخلي للدول العربية
استكمال التحقيق مطلوب، ونشر نتائجه مطلوب بشدة أكبر، والتحقيق المنتظر ال يقتصر على مـا تقـوم بـه                   

فهناك تحقيق آخر، مطلوب أن يجري بعمق وبسرعة، في صفوف حماس،           الحكومة واألجهزة األمنية األردنية،     
فالحركة ليست عصية على االختراق، شأنها في ذلك شأن أي حركة عريضة وجماهيرية، ومجاالت تحركهـا                
الحيوية في هالل ملغوم يزيد من هذا االحتمال وال يقلل منه، وبدل التراشق باالتهامات واالتهامات المتبادلـة،                 

ورة اإلسراع في تقصي الحقيقة وكشفها على المأل، فهذا هو الطريق الممكن الحتواء األزمة، ومنـع                نرى ضر 
  .تداعياتها الالحقة

  27/4/2006الدستور 
  

  !من الجنوب سيأتي الشر .70
    -أمير بوحبوط 
  ترجمة عباس اسماعيل

 في االقتراب منا، وأنـه يـصبح        منذ فترة طويلة تحذر المؤسسة األمنية اإلسرائيلية من أن الجهاد العالمي آخذ           
وثمة من أفلح في وصف الخاليا اإلرهابية في سيناء على أنها كالخاليا السرطانية التي أخـذت                . أكثر ملموسية 

  .في النمو والتطور مع مرور السنين تحت أنظار رجال الشرطة المصرية، ومن دون أن يحرك أحد ساكناً
ل نحو عام كانت بمثابة لكمة ضربت وجه قادة المؤسـسة األمنيـة             سلسلة االنفجارات التي وقعت في سيناء قب      

 اعتقال بهدف تعقب آثار  3000ومنذ ذلك الحين نفذ نظام الرئيس المصري، حسني مبارك، أكثر من            . المصرية
لكن هذا األمر أدى في اإلجمال إلى إرجاء ساعة الهالك، وهذا ما يدل عليه              . الخاليا التي نفذت تلك االنفجارات    

  .النفجار األخيرا
يعترفون في المؤسسة األمنية بوجود صعوبة استخباراتية في منطقة سيناء بسبب الخشية من وقوع أخطاء من                

  .شأنها أن تمس مساً فادحاً بالعالقات بين مصر وإسرائيل، التي لم تبدأ بالسخونة إال في السنوات األخيرة
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 وهو أنه قرأ الخارطة بشكل صحيح وعقد قبل أكثر مـن    ويمكن قول كالم جيد في وزير الدفاع شاؤول موفاز،        
عام اجتماعاً للقيادة األمنية ـ رئيس الشاباك السابق آفي ديختر، ورئيس األركان آنذاك الفريق موشيه يعلـون،   

  .في موقع على عند الحدود من أجل بحث التهديدات التي تأتي من الحدود المصرية
 اإلسرائيلي لنقل قوات خاصة والوسائل التكنولوجية الضرورية من أجـل  وقد أصدر موفاز تعليماته إلى الجيش 

  .االستعداد إلمكانية تصاعد اإلرهاب من غزة عبر الحدود المصرية، لكن الفارق بين الكالم واألفعال كبير جداً
، بقيـادة   صحيح أنه تم تقسيم للحدود في قيادة المنطقة الجنوبية بهدف توزيع العبء بشكل فعال بين فرقة غزة                

ومع .  بقيادة العميد عماد فارس، بهدف كبح أي إرهاب مستقبلي         80العميد أفيف كوخابي، وبين الفرقة اللوائية       
أنه نُقل إلى المنطقة قوات من سالح المشاة وسالح المدرعات، وتم البدء في أعمال البنى التحتية لبناء البروج،                  

ذلك أن كمية القوات مقارنة بحجم المنطقـة يعتبـر          . قي صعباً الطرقات والعوائق، إال أن الوضع في المنطقة ب       
كما أن مبادرة رجال الشرطة المصرية لبناء سياج بقوة أنفـسهم ينظـر             . فغالبية الحدود من دون سياج    . طُرفة

  .إليها في الجيش اإلسرائيلي على أنها نقطة في بحر
لقاعدة التي سقطت في إيالت، وتهديدات اسـامة بـن   بعد االنفجارين في سيناء، االنفجار في األردن، كاتيوشا ا       

الدن بضرب إسرائيل، بعد ذلك كله ما هي اإلشارات التي تحتاجها المؤسسة األمنية والحكومة كي تدركان أن                 
نوايا الجهاد العالمي تتحول إلى نوايا جدية أكثر من أي وقت مضى؟ واالنفجارات في دهب هـي أكثـر مـن                     

  .إشارة  تحذير
ربمـا يحملـون معهـم اليـوم        . د ذهابكم للنوم بعدد المتسللين القادرين على التسلل إلـى إسـرائيل           فكروا عن 

اليوم قد يحملون قرصاً مدمجاً حول كيفية صناعة القسام، وغداً قـد  . الماريجوانا، لكن غداً سيحلمون آربي جي    
العليـا وأن يقـوم بتغييـر سـلم     من المناسب أن يصحوا أحد ما ممن هم في المراكز           .يكون المتسلل انتحارياً  

  .األولويات كي ال تنفجر التهديدات في وجهنا
  2006 /25/4معاريف 

 27/4/2006المستقبل 
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