
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انسحبت من األراضي المحتلةوإذا قبلت المبادرة العربية " إسرائيل"دولة سترفع علم  ٥٧: عباس
  حول الجزر اإلماراتيةأبو مرزوق فهم تصريحات حماس تعلن انتهاء أزمة سوء 

  بعد فشل المشاورات لتأليف حكومة جديدةبيريز يمهد النتخابات مبكرة 
    بنود من المبادرة المصرية للحوار وإنهاء االنقسام الفلسطيني ثمانيةحماس تتحفظ على 

  د برلماني دولي إلى غزةالسلطات المصرية ترفض السماح لعبور وف

حفرنا األنفـاق:قائد منطقة الخليل
" إسرائيل"وأحبطنا عملية تفجير ضد     
  والتنسيق األمني أمر واقع

 ٣ص ... 
 

 ٢٨/١٠/٢٠٠٨١٢٣٩الثالثاء



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ١٢٣٩:         العدد       ٢٨/١٠/٢٠٠٨ الثالثاء: التاريخ

    :السلطة
 ٥  لإلدارة المقبلة" التسوية"ل يحتر  يبلغ عباس بوش":أنابوليس" ناعياً المالكي .٢
 ٥  انسحبت من األراضي المحتلةوإذا قبلت المبادرة العربية " إسرائيل"دولة سترفع علم  ٥٧: عباس .٣
 ٥  الزعنون ينتقد المبادرة العربية للسالم ويحذر من تراجع حق العودة .٤
 ٦  لن نقبل دولة محاطة باإلسرائيليينو استمرار االستيطان يهدد بانهيار خيار الدولتين: فياض .٥
 ٧   إلى بعض الوقتةحاجب المصالحة  يرى أنمباركو ...ورقة المصريةلل ه دعم يؤكدعباس .٦
 ٧  يرفع الغطاء عن األجهزة األمنية بالضفة ويتهمها بالتنسيق مع االحتالل" التشريعي" .٧
 ٧  السلطة تدرس إجراءات ضد المشاركين في انتخابات بلدية القدس .٨
 ٨ وكينغ يطالب برفع الحصار... غزة مسؤولية تداعي الصحة النفسية في االحتاللنعيم يحّمل  .٩
 ٨  ةخالفات الفلسطينيالتجاوز واألخير يتمنى ...  يزور البابا شنودةعباس .١٠
    

    :المقاومة
 ٩  مشعل اتصل بمكتب أمير دولة اإلمارات لتوضيح تصريحات أبو مرزوق": القدس العربي" .١١
 ٩  حول الجزر اإلماراتيةأبو مرزوق تصريحات فهم حماس تعلن انتهاء أزمة سوء  .١٢
١٠    المفاوضات مع اإلحتالليجب وقف.. ورقة الحوار المصرية ورقة متقدمة: رباح مهنا .١٣
١٠   فصائل تناقش الوثيقة المصرية وسبل توحيد شطري الوطنأربعة: غزة .١٤
١١    بنود من المبادرة المصرية للحوار وإنهاء االنقسام الفلسطيني ثمانيةحماس تتحفظ على  .١٥
١٢  حماس ترفض تأكيدات عباس قبول جميع الفصائل للورقة المصرية للمصالحة .١٦
١٢  الشعبية والجهاد تطالبان الدول العربية باتخاذ موقف من الغارة االمريكية على سورية .١٧
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢  بعد فشل المشاورات لتأليف حكومة جديدةت مبكرة بيريز يمهد النتخابا .١٨
١٣  ٦٧ال تفاوض على القدس أو حدود الـ:  بتشدد سياسي االنتخابيةنتانياهو يطلق حملته .١٩
١٣  من قوى اليسار يتوسطون إلنجاز صفقة شاليط ءنشطا: نائب بالكنيست .٢٠
١٤  مالسنة بين الطيبي ونتنياهو في الكنيست .٢١
١٤   تفشل في حملة استقدام اسرائيليين مهاجرين"إسرائيل ":معطيات رسمية .٢٢
١٤  "إسرائيل"الهجوم األمريكي على سوريا لن يؤثر في : باراك .٢٣
    

    :شعباألرض، ال
١٤  المشاركة في انتخابات بلدية القدسيحّرم التميمي  .٢٤
١٥   ينتقدون التعاطف الدولي مع شاليط وتجاهل أبنائهم الفلسطينيينأهالي األسرى .٢٥
١٥  االحتالل يعتقل خمسة فلسطينيين في نابلس .٢٦
١٥  اسراهملسماح لسكان غّزة بزيارة ل تنظر في التماس يةسرائيل اإلالعلياالمحكمة  .٢٧
١٥  قوات اإلحتالل تطلق نيرانها على مدرسة وتصيب طالبة بجروح .٢٨
١٥  وبين على حماسفصل عشرات المعلمين المحسمركز حقوقي يندد ب .٢٩
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   :اقتصاد
١٦   تنضم إلى مشروع ربط كهربائي إقليمي الفلسطينيةالسلطة .٣٠
 ١٦  الـمالية للمصارف العاملة في فلسطين  مليون دوالر حجم المحفظة٣٨٠: الوزيرجهاد  .٣١
   

   :صحة
 ١٦  شهيداً ٢٥٥ارتفاع عدد المرضى المتوفين جراء حصار غزة لـ  .٣٢
 ١٦  قطاع غزة فلسطيني في ٣٧٢٣صيدلية واحدة لكل : تحقيق .٣٣
 ١٧  الحصار اإلسرائيلي ساهم في تدهور الصحة النفسية للمجتمع الفلسطيني: وخبراءعلماء  .٣٤
   

   :بيئة
 ١٧   غزةسلطة البيئة تنفي وجود تلوث إشعاعي في جنوب قطاع .٣٥
   

   :عربي، إسالمي
١٧   تحذيرات العاهل األردني لالسرائيليين تمثل الموقف العربي الشامل: عمرو موسى .٣٦
١٨  ية للتنفيذ وليست للتفاوضالمبادرة العرب: القاهرة .٣٧
١٨  السلطات المصرية ترفض السماح لعبور وفد برلماني دولي إلى غزة .٣٨
١٨   األمن إال بعد انسحابها من كافة األراضي المحتلة" إسرائيل"لن يتحقق ل: القطان .٣٩
١٩  من تغيير معالم القدس" إسرائيل" المغربي يناشد المجتمع الدولي منع العاهل .٤٠
١٩    أسيرا سودانيا يعانون في معتقل إسرائيلي١١٦: مركز األسرى الفلسطيني .٤١
١٩   ألف دوالر لفلسطين٢٥٠الهالل األحمر القطري يقدم  .٤٢
   

   :دولي
١٩  واشنطن تجدد التزامها تجاه عملية السالم في الشرق األوسط .٤٣
٢٠  الوكالة األميركية للتنمية الدولية تؤكد دعمها لتطوير القطاع الخاص الفلسطيني .٤٤
٢٠   دخول غزة للوفد البرلماني الدولي رفض السماحمصر قرار تدينالحملة األوروبية  .٤٥

   
    :حوارات ومقاالت

٢٠  باتريك سيل... مبعوث للسالم في الشرق األوسط... باول .٤٦
٢٢  هاني المصري... إسرائيل غير جاهزة للسالم: الهروب نحو االنتخابات المبكرة .٤٧
٢٤  هشام الهاللى... هل يخطط الصهاينة القتحام شامل للمسجد األقصى؟ .٤٨
    

 ٢٥  :كاريكاتير
***  

  
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ١٢٣٩:         العدد       ٢٨/١٠/٢٠٠٨ الثالثاء: التاريخ

 أمر واقعاألمني  والتنسيق "إسرائيل" تفجير ضد ة عمليوأحبطنا األنفاقحفرنا  :قائد منطقة الخليل .١
األجهزة األمنيـة    أن    كفاح زبون  ،رام اهللا   مراسلها في  نقالً عن  ٢٨/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط   ذكرت  

 من المطلوبين لها في مناطق قـرب         كبيراً الفلسطينية قالت، إنها نفذت عملية أمنية كبيرة، واعتقلت عدداً        
إشـراقة  "الخليل، وذلك بعد يومين من االنتشار األمني في المدينة ضمن الحملة الجديدة التي ُأطلق عليها                

 . ممن سمتهم مطلوبين للعدالة، في بلدتي السموع ويطـا بجنـوب الخليـل             ٥٣لت األجهزة   واعتق". وطن
 .أمس من عناصرها اعتقلوا     ٣٥ن  أ وأعلنتوقالت حماس ان الحملة األمنية تهدف للقضاء على الحركة،          

ـ       أو اعتقال مجموعات مسلحة خارجة عـن      " الشرق األوسط "كد العميد سميح الصيفي قائد منطقة الخليل ل
 أومهما كانت انتماءاتهـا     " خارجة عن القانون   "أنها كل جماعة مسلحة على      إلىوتنظر السلطة   . لقانونا

نحن واضحين ونعمل ضد الخارجين عن القانون وتجار المخدرات واللصوص والفئـات            "وقال  . دوافعها
منية، غيـر    األ األجهزةأي سالح غير سالح     "وأضاف  " المسلحة التابعة ألي جهة والتي تحمل أي سالح       

  ".شرعي
سالح العـشائر   "وتتهم حماس السلطة، بأنها تستهدف بشكل أساسي سالح المقاومة، ورد الصيفي متسائال             

نحن استهدفنا سالحا غيـر     "وتابع  ". هل هو سالح مقاومة؟ وسالح تجار السالح هل هو سالح مقاومة ؟           
ويهـزأ  ". أماكن سكانية مأهولـة   شرعي مع جماعات مسلحة كان هدفها اإلرهاب وتخزن المتفجرات في           

أنا وين بشتغل، أنا عسكري فـي       "وقال  . الصيفي من اتهامات حماس ألجهزته بالتنسيق مع اإلسرائيليين       
 يكون هناك   أنالسلطة وال يحق لي بعد االنتفاضة أن أحرك قواتي بدون التنسيق مع اإلسرائيليين، يجب               

   ".بين حماس وإسرائيل، كيف يغادرون رفح؟ثم أليس هناك تنسيق "وتابع ". تنسيق وهذا واقع
وكان كبار قادة األمن، اجتمعوا بكبار قادة الجيش اإلسرائيلي من اجل التنسيق لمواجهـة حمـاس فـي                  

وقـال  .  لم تنفه األجهزة األمنية    أمر غرفة عمليات مشتركة لهذا الغرض، وهو        إقامةواتفقوا على   . الضفة
وردا . ان التنسيق مع اإلسرائيليين لـيس سـرا       " الشرق األوسط "ـمساعدون لوزير الداخلية الفلسطيني ل    

 أمنيـة كانوا يستهدفون قيادات فلسطينية     " اعتقال مسلحين من حماس قال الصيفي        أسبابعلى سؤال حول    
  ". يقتلني ويعتدي على مقراتيأن اعتقل من يريد أن يحق لي أال"وأضاف ". وسياسية

ال نريد  "، وقال   "حسبي اهللا ونعم الوكيل   "الستئصال حماس، وقل    ويرفض الصيفي القول بان سلطته تنسق       
 يعتقلون كل المـسلحين     أنهم، مشددا على    " حماس، وهناك قيادات سياسية ومعروفة، ال نعتقلهم       لاستئصا

 .وقال فككنا كتائب األقصى وكل جناح مسلح هو محظور.  لغيرهاأوالتابعين لحماس 
 لهـا   "إسـرائيل "، فرض سيطرتها بالقوة على المناطق التي سمحت         وتنوي السلطة الفلسطينية في الخليل    

ـ     . بالعمل فيها  عادة إ إلى قوات األمن تهدف     إن": "الشرق األوسط "وتساءل محافظ المدينة حسين األعرج ل
هناك مسلحون ومنفلتون وعصابات    "وأضاف  ". النظام ومواجهة االنفالت األمني وأي سالح غير شرعي       

، أغلقت الـسلطة مستـشفى      أمسوضمن حملتها   ".  وعائالت تتسلح، من سيالحقهم؟    وهاربون من القانون  
كانوا يستخدمون األدوية الفاسدة حتى في غرف العمليات، فأغلقنا المستشفى، هذا           "وقال الصيفي،   . خاصاً

  ".أيضا ضمن خططنا وليس فقط استهداف مسلحين
 العميد سميح    أن  زهير اندراوس  ،لناصرةا نقالً عن مراسلها في    ٢٨/١٠/٢٠٠٨القدس العربي   وأضافت  

 الخليل هو انجاز هـام،      إلىدخول القوات الفلسطينية    "، ان   "القدس العربي " االثنين لـ    أمسالصيفي، قال   
 ارض محافظة الخليل، على المنـاطق التـي         إلى مرة لنا بالدخول     ألول يسمح   األقصىنّه بعد انتفاضة    أل

 إلـى  اسـتطعنا الـدخول      األمنيضمن المساعي والحثيثة والتنسيق      و اآلن ندخلها،   أنكان ممنوعا علينا    
 . نقوم بحملة مكثف لفرض سيادة القانون البناء شـعبنا         أنمناطق كانت محرمة علينا في الماضي، قررنا        

 وأعلنـا نعم،  ": "إسرائيل" عمليات تفجير ضد     وقال عندما سئل عن صحة األنباء التي تحدثت عن إحباط         
 أربعـين  التي تـم حفرهـا بعمـق         األنفاق إلى احد الضباط الذي نزلوا      أنام، وكنت   على المال هذا الكال   
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توقع خيرا من هـذه     أ وأنا. األسلحة ابحث عن    أنا،  األنفاق في هذه    آثار ال ابحث عن     أناوخمسين ومترا،   
 .اتها وبنوأبنائها وبعائالتها بأهلهانّها كبيرة  اسمي الخليل محافظة الكبرياء، ألوأنا. ...الحملة

 محـافظ الخليـل حـسين        أن الخليـل  نقالً عن مراسلها في    ٢٨/١٠/٢٠٠٨األيام، فلسطين،   وجاء في   
ال "ن السلطة   أ،  أمس، أكد خالل مؤتمر صحافي نظم بمقر المخابرات العامة الفلسطينية بالمدينة،            األعرج

 سـلطات   إلـى لفلـسطيني    أن تسلم أياً من المعتقلين لديها من أبناء الشعب ا          األحواليمكن بأي حال من     
، خالل مؤتمر صحافي توسط فيه المعتقلين احمد العويوي ووائـل البيطـار             األعرجضاف  أو ".االحتالل

 إلىوهما معتقالن لدى جهاز المخابرات العامة، اتهم القيادي في حماس أسامة حمدان السلطة بتسليمهما               (
 اإلسرائيليين تـضر بمـصلحة وطننـا        إلى تعطي معلومات    أن السلطة ال يمكن     إن) "الجانب اإلسرائيلي 

لتطبيق القانون وبسط النظام    " األمنية من حمالت أمنية هي       األجهزةن ما تقوم به     أ إلى، مشيراً   "ومواطنينا
 األمنيـة تـتم     األجهزةن الحملة األمنية التي تجريها      إ: األعرجوقال   ". فصيل من الفصائل   أيوليس ضد   

ملة المعتقلين من أبناء الشعب الفلسطيني معاملة حـسنة وتـوفير           بتعليمات صارمة وواضحة تقضي بمعا    
 . لهماإلنسانيةاالحتياجات 
 المعتقالن العويوي والبيطار خالل المؤتمر الصحافي، أنهما رهن االعتقـال لـدى جهـاز           أكدبدورهما،  

  .المخابرات العامة وبإمكان عائلتيهما زيارتهما في أي وقت
  
  لإلدارة المقبلة" التسوية"ل يحتر  يبلغ عباس بوش":أنابوليس" ناعياً المالكي .٢

ن الرئيس  أ، رياض المالكي    ]الفلسطينية[حكومة تسيير األعمال      وزير الشؤون الخارجية في     أكد :باريس
 عباس أن إدارته قررت وقف مساعيها في ما يخص التسوية            محمود بلغ الرئيس أاألمريكي جورج بوش،    

 في الموقف، وعزا األمر، في لقاء مع        واعتبر المالكي ذلك تراجعاً    .قبلةوتحويل الملف برمته لإلدارة الم    
، في باريس بحضور سفيرة فلسطين هند خوري،        أمسعدد محدود من الصحافيين العرب واألجانب عقده        

  . إلى التعنت اإلسرائيلي من جهة، وانشغال الواليات المتحدة باالنتخابات الرئاسية من جهة ثانية
سبتمبر الماضي،  /  ان بوش صارح عباس، خالل لقائه به في السادس والعشرين من أيلول            وقال المالكي 
 تنجح حيـث فـشلت      أنويترك الفرصة لإلدارة المقبلة، لكي تحاول عسى        " مساعيه السلمية "أنه سيوقف   

نه لم   قناعة بأ  إلىإن جوهر موقف إدارة بوش هو، أنها وصلت         " الخليج "ـوقال المالكي ل  . اإلدارة الحالية 
 ،٢٠٠٨ إقامة الدولة الفلسطينية قبل نهايـة سـنة    يعد في إمكانها تحقيق الوعود التي قطعتها، وخصوصاً       

ن أ األمريكيـة  اإلدارة، ولهذا تـرى     "أنابوليس"كما نص على ذلك اإلعالن النهائي الذي صدر عن لقاء           
 من طرف بوش الذي تعهد بنقل       باًوقال ان ذلك ال يعد انسحا     . استمرار بذل الجهد في هذا االتجاه ال يفيد       

  . المقبلةلإلدارةالملف 
  ٢٨/١٠/٢٠٠٨الخليج، 

  
  انسحبت من األراضي المحتلةوإذا قبلت المبادرة العربية " إسرائيل"دولة سترفع علم  ٥٧: عباس .٣

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من كل وسائل اإلعالم         :  علي فراج  - "الجزيرة" مكتب   -القاهرة  
ة أن تركز على المبادرة العربية للسالم وأن تعيد تناولها وقراءتها وطرحها للرأي العـام العـالمي                 العربي

، حيث اعتمدت في نفـس       إلى أن المبادرة ليست فقط عربية ولكنها مبادرة إسالمية أيضاً          والعربي مشيراً 
ـ   . العام الذي طرحت فيه في مؤتمر منظمة المؤتمر اإلسالمي بطهران          ي تـصريحات   وأوضح عباس ف

 دولة عربية وإسالمية مستعدة     ٥٧صحفية أدلى بها عقب لقائه الرئيس حسني مبارك في القاهرة أمس أن             
ـ           "إسرائيل" إذا انسحبت    "إسرائيل"لتطبيع عالقاتها مع     ـ  من األراضي العربيـة المحتلـة، وال يجـوز ل

 دوال إسالمية مثـل أفغانـستان        أن تطلب تطبيع العالقات قبل أن تبادر باالنسحاب، ألن هناك          "إسرائيل"
 بشرط االنسحاب وتحقيـق الـسالم وحـل المـشكلة           "إسرائيل"ـ  وماليزيا وغيرها مستعدة لالعتراف ب    
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مسبقاً قبـل أن  " إسرائيل"وأكد الرئيس الفلسطيني أنه ال يوجد أحد مستعد لتطبيع العالقات مع  . الفلسطينية
اب من األراضي الفلسطينية ومن الجوالن ومن مـزارع   تقوم بالخطوة األولى المطلوبة منها وهي االنسح      

 ."إسرائيل" دولة عربية وإسالمية ترفع علم ٥٧شبعا، وعندئذ ستجد أمامها 
 ٢٨/١٠/٢٠٠٨الجزيرة، السعودية، 

  
   ينتقد المبادرة العربية للسالم ويحذر من تراجع حق العودةالزعنون .٤

ي الفلسطيني سليم الزعنون المبادرة العربية للـسالم        انتقد رئيس المجلس الوطن   : الدين نادية سعد  – عمان
وحـذر خـالل     .بحسب تعبيره " لغم خاص يتعلق بقضية حق عودة الالجئين الفلسطينيين       "الحتوائها على   

، "قضية الالجئين تشهد تراجعـاً نحـو الخلـف        "اجتماع أعضاء المجلس الوطني أمس في عمان من أن          
 سلطات االحتالل اإلسرائيلي من األراضـي المحتلـة         بانسحابطالب  مضيفا أن المبادرة العربية للسالم ت     

  . وبالتوصل إلى حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين مقابل التطبيع١٩٦٧عام 
تسلم إدارات أميركية   "ورجح الزعنون ترحيل البحث في قضايا الوضع النهائي إلى ما بعد أشهر، بسبب              

القيادات في العالم ترحل دون أن توفي بعهود أطلقتهـا بالنـسبة            "أن  وإسرائيلية جديدة للحكم، مشيراً إلى      
  ".للشعب الفلسطيني

اجتماع المجلس الوطني يأتي في مرحلة عصيبة على كافـة األصـعد، فـاإلدارة              "وأوضح الزعنون إن    
يما األميركية راحلة لتأتي أخرى جديدة تطلب التحرك من البداية وأخذ مدى عدة أشهر لدراسة الملفات، ف               

  ".ستنشغل اإلدارة اإلسرائيلية بشؤونها وقد تجري انتخابات تتطلب أيضاً البدء من جديد
الجهود المـصرية المبذولـة إلنجـاح الحـوار     "، الفتاً إلى "الوطن ما يزال ممزقاً إلى شطرين     "وقال إن   

رس علـى وقـع     غير أن جهود الحوار تما     ".الوطني الفلسطيني وإنهاء االنقسام الداخلي وتحقيق الوحدة      
حسب الزعنون الذي أعرب عن     " تصريحات سلبية تصدر من بعض األشخاص في حركتي فتح وحماس         "

 المقبلين في القاهرة حتى يتكلل بعودة اللحمة إلى جناحي الوطن في            ١٠ و ٩نجاح الحوار يومي    "أمله في   
ي ياسر عرفات عـام     تاريخ الحادي عشر من الشهر المقبل وهو تاريخ ذكرى استشهاد الرئيس الفلسطين           

رفض استخدام المجلس الوطني في الصراع باعتباره يشكل الجامع لكافة فصائل           "وأكد الزعنون    .٢٠٠٤
انحيازه للوحدة الوطنية وسعيه إلشاعة األجواء اإليجابيـة عنـد          "، مشدداً على    "وقوى الشعب الفلسطيني  

 ألن الكثيرين بـدأوا     إنجاحه والعمل على    الحركتين وعدم استمرار السلبيات من أجل الدفع باتجاه الحوار        
  ".ينفضون من حول الشعب الفلسطيني بسبب الخالف القائم

  ٢٨/١٠/٢٠٠٨الغد، األردن، 
  
  لن نقبل دولة محاطة باإلسرائيليينو استمرار االستيطان يهدد بانهيار خيار الدولتين: فياض .٥

ي سالم فياض أمس أن الشعب الفلسطيني       أكد رئيس الوزراء الفلسطين   :  عبد الرؤوف أرناؤوط   - رام اهللا 
 وحذر من أن حل النـزاع       ،لن يقبل بأن تكون دولته عبارة من معازل محاطة باإلسرائيليين من كل مكان            

 .اإلسرائيلي الفلسطيني المبني على قيام دولتين مهدد باالنهيار بسبب االستيطان في األراضـي المحتلـة              
هذه ليست الدولة التـي انتظرهـا        "، لسوق رأس المال الفلسطيني    وقال في افتتاح الملتقى السنوي الثاني     

، ١٩٨٨شعبنا طويالً، وقدم التضحيات الكبيرة من أجلها، بما في ذلك التنازل األكبر الذي أعلن عنه عام                 
وأضاف أن الشعب الفلسطيني يسعى      ".من أرضه ووطنه التاريخي   "% ٧٨"عندما تخلى عن المطالبة بـ      

وبناء دولته المستقلة، ولكن على الجميع أن يدرك أن الشعب الفلـسطيني لـيس معنيـاً                إلنهاء االحتالل   
ونوه فياض إلى أنه لألسف فإن الحل القائم على أساس حل الـدولتين             . بمجرد أي دولة، وليس بأي ثمن     

 مستوطنة، وما يقرب من نصف      ١٧٠ يترنح ويتعرض لخطر االنهيار تحت وطأة        ١٩٦٧على حدود عام    
 .ستوطنمليون م
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 وسرعت من وتيرة أنشطتها االستيطانية، وضـيقت        "إسرائيل" كثفت   "أنابوليس"وأشار إلى أنه منذ مؤتمر      
، أصبح هناك اليوم أكثـر مـن        "أنابوليس" حاجزاً قبل    ٥٦٣ فبالمقارنة مع    ،الخناق على حركة المواطنين   

ادرة األراضـي وهـدم      وسياسات مـص   ، حاجزاً، وذلك باإلضافة لتشديد الحصار على قطاع غزة        ٦٣٠
 . البيوت والتوغالت واالجتياحات للمناطق الفلسطينية

  ٢٧/١٠/٢٠٠٨الوطن، السعودية، 
  
  

  
   إلى بعض الوقتةحاجب المصالحة  يرى أنمباركو ...لورقة المصريةل ه دعم يؤكدعباس .٦

الحـوار   محمود عباس عدم وجود ضمانات لنجـاح         ]الفلسطيني [ الرئيس أكد : جيهان الحسيني  -القاهرة  
 نـوفمبر المقبـل، وقـال       /الفلسطيني الشامل المرتقب عقده في القاهرة في التاسع من تـشرين الثـاني            

نحن موافقون على كل شيء، لكن ال أحد        : "أمسللصحافيين عقب لقائه الرئيس حسني مبارك في القاهرة         
 باركن المحادثات مع م   وأوضح أ  ".لديه ضمانات بنجاح الحوار مئة في المئة، قد نفشل وسنحاول مجدداً          

، وانتظار تشكيل اإلدارتين األميركية     اإلسرائيلية -تناولت القضايا المختلفة، سواء المفاوضات الفلسطينية       
اتفقنا على برنامج هذه المصالحة، ونحـن       : "وأضاف. واإلسرائيلية الجديدتين، وكذلك المصالحة الوطنية    

كل فصائل منظمة التحريـر الفلـسطينية       "، الفتا إلى أن     " الحوار الفلسطيني متفقون وجادون    إلىبالنسبة  
  ".وافق على الورقة المصرية، ونحن ندعم هذه الورقة ونؤيدها

ورفض عباس ربط إقالة رئيس االستخبارات توفيق الطيراوي بقضية الحوار واستجابة مطالـب حركـة         
ها بالحوار أو بأي طلبـات مـن أي         هذه المسألة ال عالقة ل    : "حماس بإقالة رؤساء األجهزة األمنية، وقال     

هـي  " إقالة الطيراوي "، معتبراً أن خطوة     "جهة، فنحن ال نخضع لطلب هذه الجهة أو تلك وال نقبل بذلك           
األخ الطيراوي نقل من مكان إلى مكان آخر وأصـبح مستـشارا            : "جزء من ترتيبات أمنية داخلية، وقال     

وشـدد عبـاس علـى أن        .إعطاء األمر أكبر من حجمه     عدم   إلى، داعيا   "أمنياً في الرئاسة برتبة وزير    
سلطة واحـدة وبندقيـة واحـدة       "الترتيبات األمنية تقوم على أساس أن هناك قاعدة يجب أال تمس، وهي             

نحـن نطالـب    : "، وقـال  "هل يوجد في دول العالم سلطتان وقانونان؟      : "، متسائالً باستنكار  "وقانون واحد 
عما إذا كان سيحضر الحوار     " الحياة"وسألته  ". ا من أجل تحقيق ذلك    بذلك، وعلى األشقاء العرب أن يسعو     

سنجيب على ذلك عنـدما يحـين       : "باعتباره رئيسا لحركة فتح أو رئيساً للشعب الفلسطيني، فاكتفى بالرد         
  ".األمر

  ٢٨/١٠/٢٠٠٨الحياة، 
  
  الليرفع الغطاء عن األجهزة األمنية بالضفة ويتهمها بالتنسيق مع االحت" التشريعي" .٧

 أن المجلس التشريعي يعلن عـن رفـع         باإلنابةقال احمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني        : غزة
الغطاء الشرعي عن األجهزة األمنية في الضفة الغربية وخاصة التي تنسق مـع االحـتالل وتـستهدف                 

وخيانة للشعب   ريمةواعتبر في بيان له أن التنسيق األمني مع االحتالل هو ج          . المقاومين على حد تعبيره   
وقال بحر انه يعبر عن بالغ إدانته وشـجبه لمـا           . الفلسطيني يحق للقضاء الفلسطيني محاكمته ومحاسبته     

أسماه لجرائم األجهزة األمنية في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين وخاصة فـي مدينـة الخليـل والتـي                  
ليل، واعتقال نجله معاذ وترويع اآلمنين      استهدفت منزل النائب محمد مطلق أبو جحيشة في قرية ادنا بالخ          

والعبث بمحتويات المنزل ومطاردة أبناء األسير النائب محمد أبو جحيشة، وذلك من قبل مجموعة تـضم                
ووجه بحر دعوة لكافة الجمـاهير       . عنصر من عناصر األجهزة األمنية التي دخلت الخليل مؤخرا         ١٠٠
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أبناء وزوجات النواب األسـرى المعتقلـين فـي سـجون           الفلسطينية بالتدخل لحماية عائالت ومنازل و     
  .االحتالل بسبب ما أسماه بالممارسات غير الوطنية وغير األخالقية التي تمارسها ضدهم األجهزة األمنية

  ٢٨/١٠/٢٠٠٨الوطن، عمان، 
  
   تدرس إجراءات ضد المشاركين في انتخابات بلدية القدسالسلطة .٨

 من المقدسيين في انتخابات بلديـة       أية الفلسطينية رفضها لمشاركة      السلط أعلنت:  كفاح زبون  - رام اهللا 
وقال حاتم عبد القادر مستشار     .  نوفمبر المقبل  / تشرين الثاني  ١١ تجرى في    أنالقدس التي من المفترض     

ـ    إجراءات جنائي يستوجب اتخاذ     أمر التصويت   أوالمشاركة في الترشح    " "األوسطالشرق  "سالم فياض، ل
هذه ليست حريـة شخـصية،       "وأضاف". ها الن ذلك يمس بالسيادة على القدس وعروبتها       ضد من يقوم ب   

يـشارك بعـض مـوظفي الـدوائر        "وقال عبد القادر     ". ضد المشاركين  إجراءاتونحن سندرس اتخاذ    
كيف نشارك بالتصويت على توحيد     "وتساءل عبد القادر    ".  العرب تحت الضغط الحكومي فقط     اإلسرائيلية

 ".هذه مفارقة ..  ال تؤمن بتوحيد شطري المدينة     ألنها فشلت تسيبي ليفني في تشكيل حكومتها        القدس، بينما 
ويعتقد ". بالظاهرة المعزولة "ووصف عبد القادر المرشح العربي زهير حمدان، مختار قرية صور باهر،            

ان ال يمثـل    حمـد "ضاف  أو .بانه ال يتوقع ان يؤثر حمدان على قرار البعض بمقاطعة االنتخابات البلدية           
ـ    ". أهدافهالمقدسيين ومن غير المعروف ما هي        لـو قـالوا   "سابقا " األوسطالشرق "وكان حمدان قد قال ل

 ".عني عميل فهذا عادي جدا
  ٢٨/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 وكينغ يطالب برفع الحصار... غزة مسؤولية تداعي الصحة النفسية في االحتالل يحّملنعيم  .٩

 الجـائر  اإلسـرائيلي  الحكومة المقالـة علـى أن الحـصار    فيعيم وزير الصحة  أكد باسم ن:ألفت حداد 
 شهرا له تداعيات خطيرة على الصحة النفسية وخاصة عند          ١٦المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من        

 مستعرضاً كافة اآلثـار     ،األطفال الذين يعتبرون الشريحة األكثر تضررا من كافة أشكال الحصار وألوانه          
جاءت أقواله على هامش مشاركته في المـؤتمر         .لمترتبة على نفسية المواطنين جراء الحصار     الجانبية ا 

إلى جانـب الـسيد     " الحصار والصحة النفسية  "الدولي والذي ينظمه برنامج غزة للصحة النفسية بعنوان         
 .بمدينة غزة" األونروا"جون كينغ مدير عمليات وكالة 

لي برفع الحصار الظالم عن أكثر من مليـون ونـصف المليـون             بدوره جدد كينغ مطالبته المجتمع الدو     
مواطن والذي طال كافة مناحي الحياة ويؤثر بشكل سلبي على نفسية المـواطنين نتيجـة القهـر الـذي                   

 .يعيشونه نتيجة الفقر والبطالة التي أصبحت مستشرية بفعل الحصار الظالم
  ٢٧/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  ةخالفات الفلسطينيالتجاوز ير يتمنى واألخ...  يزور البابا شنودةعباس .١٠

الـرئيس الفلـسطيني     أن    أشرف صادق  ،القاهرة نقالً عن مراسلها في    ٢٨/١٠/٢٠٠٨األهرام،  ذكرت  
 بزيارة البابا شنودة الثالث بابا اإلسـكندرية وبطريـرك الكـرازة            ]اإلثنين[محمود عباس قام صباح أمس    

وقال .  بسالمة العودة من رحلته العالجية     شنودةلك لتهنئة    وذ ،المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة ألول مرة     
 ، إن هذه الزيارة شرف كبير لنا واصفا البابا شنودة بالمواطن المصري العربي والرجـل الحكـيم                عباس

وأكد أن البابا يستحق التحية علي موقفه الوطني من القضية الفلسطينية ورفضه زيارة القدس إال ويده في                 
  .زهر الشريفيد فضيلة شيخ األ

 البابـا شـنودة      إلى أن   جيهان الحسيني  ،القاهرة نقالً عن مراسلها في    ٢٨/١٠/٢٠٠٨الحياة،  وأشارت  
أعرب عن ترحيبه الشديد بزيارة الرئيس الفلسطيني وحرصه على االطمئنان على حالته الصحية، مشددا              
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 عودة التالحم وتجاوز أي خالفـات       في الوقت ذاته على مساندة الكنيسة القبطية الحق الفلسطيني، ومتمنياً         
  .وانشقاق في الصف الفلسطيني من أجل نصرة القضية الفلسطينية

 صالح متولي وسوسـن أبـو       ،القاهرة نقالً عن مراسليها في    ٢٨/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط   وجاء في   
قـات  للبابا شنودة أنه يرعى كل الطوائف المسيحية في فلـسطين وأن العال             أكد عباسالرئيس   أن   حسين

 مازن البابا   أبووأهدى   .اإلسالمية المسيحية في فلسطين متميزة ويسودها التعاون والتسامح وقبول اآلخر         
 ".مسبحة قيمة"مازن   البابا شنودة أبووأهداهصنع في بيت لحم، " صليبا مرصعا"
  
  
  
  مشعل اتصل بمكتب أمير دولة اإلمارات لتوضيح تصريحات أبو مرزوق": القدس العربي" .١١

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل اتصل هاتفيا بمكتب الشيخ خليفة بـن              علمت أن   : لندن
  .زايد آل نهيان امير دولة االمارات وحاول توضيح تصريحات ابو مرزوق واالعتذار عنها

ـ    ان تصريحات ابو مرزوق تركت انزعاجا كبيـرا، حيـث ان           "،  "القدس العربي "وقال مسؤول اماراتي ل
ت لم تتوقع هذا الموقف من حركة حماس التي تقوم بمحاربة االحتالل االسرائيلي بينما ال تعترف                االمارا

  ".باالحتالل االيراني للجزر
أن الغمز واللمز علـى الموقـف   'القطرية بـ' الراية'وكان ابو مرزوق اكد في حوار اجرته معه صحيفة    

ابه مما يثار من قضايا ضد إيران، ضاربا المثل         ، وأعرب عن استغر   'اإليراني ال يخدم القضية الفلسطينية    
  .بقضية الجزر التي حصلت في عهد الشاه، ولم تثر في عهده بل أثيرت في عهد اإلدارة الحالية

ورأى أن تغيـر    . األسباب التي تدفع إلى إثارة قضية الجزر في الوقت الحالي         'وتساءل أبو مرزوق عن     
بضرورة أن يكون هناك وضوح في هذه المسألة، وشدد علـى           الموقف اإليراني يقف وراء ذلك، مطالبا       

  .'عدم تحويل العداوة من إسرائيل إلى إيران'ضرورة 
  ٢٧/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  حول الجزر اإلماراتيةأبو مرزوق تصريحات  تعلن انتهاء أزمة سوء فهم حماس .١٢

توضـيحاتها بخـصوص    أنه ال توجد أزمـة حاليـا بعـد           "حماس"حركة  عدت  :  فراج إسماعيل  - دبي
 "تحتلهـا "موسى أبو مروزق بخصوص الجزر االماراتية التي        .تصريحات نائب رئيس مكتبها السياسي د     

ـ       .ايران التصريحات التي نشرتها صـحيفة الرايـة       ": نت.العربية"وقال مصدر مقرب من أبو مرزوق ل
ي أرسلت لرئاستها وهذا أهم     القطرية أغضبت اإلمارات، لكن سوء الفهم انتهى تماما بعد التوضيحات الت          

كنت حاضرا حوار الصحيفة مع أبـو مـرزوق فـي فنـدق     "وأضاف المصدر  .ما يعنينا في الموضوع  
الشيراتون بالدوحة، وتصريحه حول الجزر تم تحميله أكثر مما يحتمل، فقد جاء في مجال تقييم عالقتنـا                 

 ".مع إيران
إنها لم تثر إال اآلن، وما قاله إنها لم         "ل أبو مرزوق    فيما يخص قضية الجزر اإلماراتية، لم يق      : واستطرد

وبعد ذلك أصدرنا توضيحا لنفس الصحفي الـذي سـأل ابـو            " تثر بهذه القوة والحساسية أيام حكم الشاه      
مرزوق سؤاال مباشرا هذه المرة عن قضية الجزر، فقلنا إن موقف حماس الرسمي مع الموقف العربـي،       

 . والطرق السلميةوالبد من حل الموضوع بالحوار
وأشار المصدر إلى أن هذا ليس تراجعا ألن التصريح األول في هذه المسألة أسيئ فهمـه، موضـحا أن                   
هذه القضية واحدة من القضايا الحدودية الموجودة بين معظم الدول التي تحل بالمفاوضات وعبر الحوار،               

 .مثل مثلث حاليب بين مصر والسودان
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" أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية         " ياسر عبد ربه     وأخذ المصدر الحماسي، على   
موقـف  "تشبيهه تصريح أبو مرزوق بتأييد منظمة التحرير الفلسطينية الحتالل الكويت، وعلـق بقولـه               

المنظمة في ذلك الحين تسبب فيما نعانيه حاليا من مشاكل، فكيف يجري تشبيهه بتصريح يتحدث عن حل                 
 ".بالطرق السلمية وعبر الحوار وأننا مع الموقف العربي المساند للموقف اإلماراتيقضية الجزر 

على العمـوم الموضـوع     . نستغرب هذه الحملة غير المبررة    "وأضاف المصدر المقرب من أبو مرزوق       
أهم شئ أننا بعثنا توضيحا     . فقضيتنا وهمومنا أكبر من تصريح عابر     . انتهى وال نريد حتى مجرد العتب     

 ".اسة دولة االمارات وهذا ما يعنينا في الموضوعلرئ
في : "وقال إن الصحافة االيرانية عبرت أيضا عن غضبها من التوضيح الذي صدر، وكتبت اليوم االثنين              

مع أنه لم يقـل هـذا فـي توضـيحه           " أبو مرزوق يعتبر الجزر من حق االمارات      .. تحد لموقف ايران  
موقف العربي، ويجب أن تكون عالقة الدول العربيـة واالسـالمية           للتصريح األول، وإنما قال إننا مع ال      

هذا ما حكاه، فلم يقل نحـن مـع         . عالقة حوار وتفاهم، وأن تحل المشاكل العالقة بينهم بالطرق السلمية         
 ".اإلمارات وال نحن مع إيران

  ٢٨/١٠/٢٠٠٨العربية نت 
  
  مفاوضات مع اإلحتالل يجب وقف ال.. ورقة الحوار المصرية ورقة متقدمة: رباح مهنا .١٣

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الورقة المصرية للحوار هي خطوه : ألفت حداد ورأفت الكيالني
متقدمة من اجل إنجاح الحوار، مشيرة الى أن لها بعض التحفظات على هذه الورقة تتضمن أربعة 

اومة، واالنتخابات الرئاسية المفاوضات، والمق"محاور أساسية تحتاج إلى تعديل وتوضيح وهي 
  ".والتشريعية المبكرة، وإعادة تفعيل منظمة التحرير

نطالب "  ـرب ٤٨وقال رباح مهنا القيادي في الجبهة الشعبية في تصريحات ادلي بها لـ موقع عــ
بإيقاف المفاوضات مع االحتالل، التي وصفها بالعبثية والضارة، مطالباً بإعادة النظر في كل مواضيع 

وأضاف أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى تمسك الجبهة  ".التفاوض وأسسه وآلياته
وأضاف انه بإمكان  .بإعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية حسب اتفاق القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني
والفصائلي على حركة الفصائل الفلسطينية لعب دور ايجابي إلنجاح الحوار الوطني، بالضغط السياسي 

  .حماس
وأشار أن الجبهة الشعبة ستقوم بااللتقاء مع حركة حماس إلقناعها بوجهة نظر الجبهة والتي تستند إلى 
ضرورة إنجاح هذا الحوار، كما ستقوم الجبهة بلقاء الرئيس أبو مازن وحركة فتح، مضيفا ان الجبهة 

 . والضفة الغربية لدعم إنجاح الحوارستقوم بعدد من الفعاليات الجماهيرية في قطاع غزة 
  ٢٧/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
   فصائل تناقش الوثيقة المصرية وسبل توحيد شطري الوطنأربعة: غزة .١٤

أكد صالح زيدان، القيادي في الجبهة الديمقراطية، أن اجتماعا عقد مساء اليوم في مدينة غزة ضم                : غزة
راطية لنقاش تفاعالت الوثيقة المـصرية الخاصـة        حماس، والجهاد االسالمي، والجبهة الشعبية، والديمق     

  .بإنهاء االنقسام ومن اجل العمل بجدية إلنهاء االنقسام على أسس سليمة
وشارك في االجتماع عن حركة حماس القياديون جمال أبو هاشم، وأيمن طه و إسماعيل رضوان، فيمـا                 

الشعبية القياديان رباح مهنا، وكايـد      شارك عن الجهاد القياديان محمد الهندي و محمد الحرازين، و عن            
  .الغول، فيما شارك عن الديمقراطية صالح زيدان وصالح ناصر 

ان االجتماع كان يهدف الى تقريب وجهات النظر إلنجـاح الحـوار            " معا"وقال زيدان في اتصال لوكالة      
  . الحوار الوطني الشامل للدخول في المرحلة الثانية وهي مرحلة عمل اللجان التي ستنبثق عن
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 االتفاق على ان تعقد الفصائل األربعة لقاء أخرا يوم الجمعة المقبل للبحث فـي               ىوأوضح زيدان انه جر   
  .نقاط اتفاق قد تسهل الحوار

وأضاف زيدان ان من األمور التي جري بحثها االنتخابات التشريعية والرئاسية ونظام التمثيل النسبي في               
نظمة التحرير وفق وثيقة الوفاق الوطني والتمثيل النسبي في انتخابـات           االنتخابات، وكذلك إعادة تفعيل م    

المجلس الوطني، وبحث ملف الحكومة وماذا تعني حكومة توافق وطني هل هي شخـصيات مـستقلة ام                 
  .حكومة قوى سياسية ؟ كما تم تناول قضايا آخرى

  ٢٧/١٠/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 
  
  

  
   المبادرة المصرية للحوار وإنهاء االنقسام الفلسطيني   بنود منثمانية تتحفظ على حماس .١٥

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أمس أن حركة حماس وضعت العديد  :عبدالرؤوف أرناؤوط -  رام اهللا
 حيث قدمت للجانب ،من المالحظات على المشروع المصري للحوار الوطني وإنهاء االنقسام الفلسطيني

 . من المبادرةالمصري تحفظات على ثمانية بنود
وأوضحت المصادر أنه بالنسبة للبند السادس الذي ينص على المقاومة في إطار التوافق الوطني وأنها 
حق مشروع للشعب الفلسطيني مادام االحتالل قائما، فإن حماس تصر على أن المقاومة حق مشروع 

 .للشعب الفلسطيني بدون قيود
ي يعدد المرجعيات، بسبب تضمنه مبادرة الرئيس محمود كما اعترضت الحركة على البند السابع، الذ

 .، وقرارات القمة العربية المتعلقة بإنهاء حالة االنقسام٢٠٠٨عباس للحوار الشامل في يونيو 
وفيما يتعلق بالبند الثامن، الذي ينص على تشكيل حكومة توافق وطني ذات مهام محددة تتمثل في رفع 

للشعب الفلسطيني واإلعداد إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة الحصار وتسيير الحياة اليومية 
واإلشراف على إعادة بناء األجهزة األمنية، فإن حماس تطلب أن تعكس الحكومة التمثيل في المجلس 
التشريعي وتضع تساؤالت على مهام الحكومة وإن كانت كلمة رفع الحصار تعني االلتزام بالتزامات 

 .فلسطينية وشروط اللجنة الرباعية الدوليةمنظمة التحرير ال
وأضافت المصادر أنه فيما يتعلق بالبند التاسع، الذي ينص على إعادة بناء األجهزة األمنية الفلسطينية 
على أسس مهنية ووطنية بعيدا عن الفصائلية، لتكون وحدها هي المخولة بمهمة الدفاع عن الوطن 

م المساعدة العربية الالزمة إلنجاز عملية البناء واإلصالح، فإن والمواطنين، وما يتطلبه ذلك من تقدي
حماس تعتبر أن حصر مهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين باألجهزة األمنية إنما يستهدف سالح 

 .المقاومة
وبالنسبة بالبند العاشر، الذي ينص على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في توقيت متفق عليه، 

ة قانون االنتخابات وفقا لما تقتضيه مصلحة الوطن، فإن حماس تدعو ألن يتم اإلضافة إليها في مراجع
حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن االنتخابات ستجرى في موعدها وأن تجرى االنتخابات على أساس 

 .القانون القديم
رير الفلسطينية يجعلها وأشارت المصادر إلى أن حماس تعتبر أن انضمام كل الفصائل إلى منظمة التح

الممثل الوحيد وأن االنتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني يجب أن تجرى في كل مكان، وذلك في تحفظ 
على البند الحادي عشر الذي ينص على تطوير وتفعيل المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب 

والفصائل، والحفاظ على المنظمة ، بحيث تضم جميع القوى ٢٠٠٥الفلسطيني طبقا التفاق القاهرة مارس 
إطارا وطنيا جامعا ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين، وانتخاب مجلس وطني جديد في الداخل والخارج 

 .حيثما أمكن
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كما ترفض حماس المشاركة العربية في اللجان، التي ينص عليها البند الرابع عشر، وتصر على عدم 
 تتولى مهمة بحث التفصيالت المطلوبة وآليات عملها، لوضع ما وضع قيود زمنية على عمل اللجان التي

لجنة الحكومة، (يتم التوصل إليه موضع التنفيذ، وذلك في إطار معالجة كافة قضايا الحوار والمصالحة 
 على أن تبدأ هذه اللجان ،)لجنة االنتخابات، لجنة األمن، لجنة منظمة التحرير، لجنة المصالحات الداخلية

د انتهاء اجتماعات الحوار الشامل المباشر، وال مانع من مشاركة عربية في أي من هذه اللجان عملها بع
 .إذا ما طلبت التنظيمات

وفيما يتعلق بالبند الخامس عشر الذي ينص على اتفاق جميع الفصائل وقوى الشعب الفلسطيني على أن 
طينية ورئيس السلطة الفلسطينية إدارة المفاوضات السياسية هي من صالحية منظمة التحرير الفلس

والمبنية على قاعدة التمسك باألهداف الوطنية، على أن يتم عرض أي اتفاق بهذا الشأن على المجلس 
الوطني للتصديق عليه أو إجراء استفتاء حيثما أمكن، فإن حماس تطلب وضع محددات على استمرار 

 .  المفاوضات من توقفها في حال عدم توفر شروط معينة
  ٢٨/١٠/٢٠٠٨الوطن، السعودية، 

  
  ترفض تأكيدات عباس قبول جميع الفصائل للورقة المصرية للمصالحة حماس .١٦

طالبت حركة حماس بإشراك جميع الفصائل الفلسطينية في حوار القـاهرة           :  وكاالت – العرب   –القاهرة  
ورقة "ورقة المصرية تمثل    المقرر أن يبدأ في التاسع من الشهر المقبل، معتبرة أن الورقة المصرية أن ال             

 ".للنقاش ال صيغة نهائية للتوقيع
وانتقد المتحدث باسم حماس سامي أبوزهري تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة أمس               

 .الذي أعلن فيه موافقة فصائل منظمة التحرير على الورقة المصرية
لى إظهار أن الخـالف هـو بـين حمـاس     إصراراً من رئيس السلطة ع"واعتبر أن هذه التصريح يمثل      

 ".وفصائل المنظمة، وهو ما يعني أن الترتيبات تجري لحوار بين طرفين وليس حواراً فلسطينيا شامالً
ويدعم هذا االستنتاج اإلصرار على استبعاد عدد من الفصائل الفلسطينية من المـشاركة فـي               : "وأضاف

فصائل التي دعيت إليه، وهو ما يعتبر أحـد االنتقـادات           الحوار رغم أنها أكبر حجما وتأثيراً من تلك ال        
 ".لترتيبات الحوار القادم في القاهرة

 مـن   ٣١ومن جانب آخر اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة الغربيـة باعتقـال                
 .عناصرها في الضفة الغربية

  ٢٨/١٠/٢٠٠٨العرب، قطر 
  

 بية باتخاذ موقف من الغارة االمريكية على سورية  والجهاد تطالبان الدول العرالشعبية .١٧
فـي تعقيبـه   الشعبية قال النائب جميل مجدالوي عضو المكتب السياسي للجبهة : رام اهللا ـ وليد عوض 

ان ادارة بوش وفي ظل قراءتهـا التجاهـات   "على الغارة االمريكية على االراضي السورية امس االول      
ترح افتعال وقح من جديد طبول الحرب لكي تعطي غطاء لحملة مكـين             الراي العام االمريكي تريد ان تق     

، حقيقيـة " االنتخابية لكي تشييع اوهاما جديدة لدى الناخب االمريكي بان ادارة بوش كانت تقود حـروب              
وشدد مجدالوي على ان استمرار وتكرار هذه االعتداءات االمريكية تستدعي موقفا عربيا واضحا خاصة              

ال بد من ان يكـون هنـاك موقـف          " سمحت المريكا ان تقيم قواعد عسكرية فيها، وقال          من البلدان التي  
عربي صريح في ادانته ورفضه لهذا العدوان االمريكي ثم اتخاذ االجراءات السياسية واالقتصادية التـي               

 ".تردع هذا الصلف والعنجهية والعدوان االمريكي على شعوبنا وبلداننا
" ان العدوان على سورية وشعبها هـو اعتـداء        " على    في بيان  اد االسالمي ومن جهتها اكدت حركة الجه    

اننا نطالب جامعة الدول العربية باتخاذ موقف عملي داعم لسورية          : على العرب اجمعين، واضاف البيان    
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في مواجهة ما تتعرض له من تهديدات امريكية على اعتبار ان اي عدوان يقع ضد بلد عربي هو اعتداء                   
ع وان الجميع مطالب بأن يكون صفا واحدا في مواجهة اي عدوان يقع على اي جزء من هذه                  يطال الجمي 

 .االمة
  ٢٨/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  بعد فشل المشاورات لتأليف حكومة جديدة يمهد النتخابات مبكرة بيريز .١٨

ات لتـأليف   أقر الرئيس االسرائيلي شيمون بيريز أمس بإخفاق المشاور       :  برهوم جرايسي  -القدس المحتلة 
) الكنيـست (وقال بيريز في رسالة الى رئاسة        .حكومة جديدة، ما يمهد الجراء انتخابات تشريعية مبكرة       

  ".بعد التشاور مع كل ممثلي االحزاب، ال ارى امكانا لتشكيل حكومة"
وينص التشريع االسرائيلي على انه في حال لم يتمكن النواب من التوافق على موعد لالنتخابات خـالل                 

  .االسابيع الثالثة المقبلة، فإن البرلمان يتخذ قرارا بحل نفسه على ان تجري االنتخابات بعد تسعين يوما
، "كديما"من جهة أخرى فقد نفى وزير الحرب إيهود باراك أمس وجود نية في حزبه لالندماج مع حزب                  

ير واقعية وأن حزب    وقال في حديث إلذاعة جيش االحتالل ردا على هذه األصوات، إن هذه فرضيات غ             
  .عازم على التوجه بمفرده إلى االنتخابات البرلمانية القادمة" العمل"

أزمة داخلية خانقة على ضوء تدهوره المستمر في اسـتطالعات الـرأي،            " العمل"في حين يواجه حزب     
  .التي ستضع حدا لوزنه التاريخي على الساحة السياسية اإلسرائيلية

  ٢٨/١٠/٢٠٠٨الغد، االردن، 
  
  ٦٧ال تفاوض على القدس أو حدود الـ:  يطلق حملته بتشدد سياسينتانياهو .١٩

باشرت االحزاب االسرائيلية استعداداتها النتخابات عامة مبكرة تجرى مطلع :  أسعد تلحمي- الناصرة 
بنيامين نتانياهو حملته بخطاب متشدد سياسياً امام الكنيست رحب به " ليكود"العام المقبل، وأطلق زعيم 

قطاب اليمين المتشدد واألحزاب الدينية المتزمتة، خصوصا إعالنه أن حكومة برئاسته لن تفاوض أبداً أ
  .في شأن القدس

حدد نتانياهو الخطوط العامة لبرنامجه االنتخابي بالقول امام الكنيست انه يريد حكومة وحدة، ويرفض و
 او التنازل عن السيطرة ١٩٦٧عام التفاوض على قضيتي القدس والالجئين، او العودة الى حدود ال

وقال بثقة الفائز حتما . االمنية، مشيرا الى انه سيحتفظ بهضبة الجوالن واجزاء كبيرة من الضفة الغربية
، سنشكل حكومة وحدة وطنية )في االنتخابات المقبلة(بعد أن نحصل على ثقة الشعب : "في االنتخابات
وتابع أن . نتخابات دعوة ليفني وباراك لالنضمام الى حكومتهوأضاف أنه يعتزم بعد اال". قوية ومستقرة

 عام، والالجئون ٣٠٠٠عاصمة شعب إسرائيل منذ "القدس : هناك مسألتين ال يعتزم التفاوض حولهما
طمح لتحقيق السالم، ليكود ي"وزاد أن ". ألنه ما من شعب يجري مفاوضات في شأن سبل القضاء عليه"

سياستنا تقوم أساساً على ... السالم يصنع من منطلق قوة ال ضعف). مع مصر(وهو أيضاً حقق السالم 
لن يعيد إسرائيل إلى " ليكود"واضاف أن ". دفع سالم اقتصادي مع الفلسطينيين من أجل تحقيق السالم

  ".واألمن سيبقى بأيدينا فقط "١٩٦٧حدود العام 
إذ أن "ل اولمرت إن دخول إسرائيل أجواء انتخابات عامة ال يعني دخولها أجواء جمود من جانبه، قا

وتفادى اولمرت ". سيتم اتخاذ القرارات والدولة ستُدار... هناك قرارات يجب اتخاذها ودولة إلدارتها 
ية الجارية، الذي كان يلقي خطاباً في الكنيست مع افتتاح الدورة الشتوية أمس الخوض في القضايا السياس

وقال إنه سيواصل تأدية مهماته بكل مسؤولية وحذَر إلى حين انتخاب حكومة جديدة بعد االنتخابات 
الحياة في إسرائيل ال : "واضاف. المقبلة، ملتزماُ عدم إقحام اعتبارات حزبية في قرارات سياسية يتخذها
هناك حدود يجب ضمان أمنها، . ..تتوقف مع انتخابات جديدة ومصالح إسرائيل ال تدخل مرحلة جمود
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واوضح إن التهديدات على أمن اإلسرائيليين أو تسلح حركة ". وهناك تحديات أمنية تستوجب حلوالً
، ال تتوقف بسبب دخول إسرائيل معركة انتخابية، كذلك "تهريب السالح في الشمال والجنوب"او " حماس"

  ".جميع بعدم استنفاد صبرنا أو اختبار قدرتناإن كنت أنصح ال"ال يتوقف زعماء ايران عن تهديدنا و
  ٢٨/١٠/٢٠٠٨الحياة، 

  
  من قوى اليسار يتوسطون إلنجاز صفقة شاليط ءنشطا: نائب بالكنيست .٢٠

كشف العضو العربي في الكنيست عباس زكور النقاب امس أن يهـودا مـن قـوى                :  د ب أ   -تل أبيب   
تهدف إلى اإلفراج عن الجندي جلعـاد شـاليط         اليسار في إسرائيل سيقدمون قريبا مبادرة لحركة حماس         

إن هؤالء يريدون التحرك لمالقـاة      "وقال زكور في بيان صحفي      .المحتجز في غزة منذ اكثر من عامين      
 ".قيادات من حركة حماس في غزة بما في ذلك الدخول إلى هذه المنطقة للبحث في قضية الجندي االسير

يسار لمعرفة مدى مقدرتهم على التـأثير فـي هـذا الملـف           أنه يجري اآلن نقاشا مع نشطاء ال      "وأوضح  
 ".والضغط على الحكومة اإلسرائيلية إلتمام صفقة تبادل لألسرى

وأكد زكور انه أجرى اتصاالت مع مسؤولين من حركة حماس في غزة بشأن هذه المبادرة ، مضيفا أنهم                  
، معـربين عـن     " جانب اإلسـرائيلي  طلبوا أن يكون األمر رسميا وبتخويل من ال       "رحبوا بذلك إال إنهم     

 .استعدادهم لفتح نقاش حول هذا الموضوع
  ٢٨/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
   بين الطيبي ونتنياهو في الكنيستمالسنة .٢١

ـ             : 'لندن  زخالل افتتاح الجلسة الشتوية للكنيست امس، والتي تحدث فيها الرئيس االسرائيلي شمعون بيري
ثت مالسنة بين النائب العربي عن الكتلة الموحـدة العربيـة           حول التمهيد النتخابات تشريعية مبكرة، حد     

  .للتغيير في البرلمان االسرائيلي احمد الطيبي وزعيم حزب الليكود المعارض بنيامين نتنياهو
،فتصدى 'يجب محاربة االرهاب الفلسطيني والذهاب الى سالم اقتصادي       'وبدأت المالسنة حين قال نتنياهو      

 .'نتنياهو يريد اشعال المنطقة'واضاف الطيبي . 'راء لقد جربناك، وانت فاشلكفى ه' له الطيبي قائال 
  ٢٨/١٠/٢٠٠٨القدس العربي 

 
   تفشل في حملة استقدام اسرائيليين مهاجرين"إسرائيل ": رسميةمعطيات .٢٢

أكدت معطيات نشرتها وزارة الهجرة اإلسرائيلية أمس أن إسرائيل فشلت في           :  برهوم جرايسي  -الناصرة
 ألف إسرائيلي هاجروا من إسـرائيل فـي         ١٥ التي أطلقتها قبل نحو عام الستقدام ما ال يقل عن            حملتها

السنوات الماضية، في حين أن عدد حاملي الجنسية اإلسرائيلية المهاجرين إلى دول مختلفـة فـي هـذه                  
  . ألف مهاجر٧٠٠المرحلة بلغ 

ص بعد أن تجاوبوا مع الحملة التي أطلقتهـا          آالف شخ  ٧وتقول المعطيات إنه في العام الحالي تم استقدام         
الحكومة اإلسرائيلية وتشمل رزمة من المحفزات المالية وغيرها، مـن بينهـا منحـة ماليـة محـدودة،                  
وتسهيالت ضريبية، وتقديم قروض سكنية مسهلة والمساعدة في إيجاد أماكن عمل، وهذا على الرغم من               

  .من مجمل المهاجرين من إسرائيل% ٢ يشكلون حوالي  ألف مهاجر،١٥أن الهدف كان يقضي باستقدام 
  ٢٨/١٠/٢٠٠٨الغد، االردن، 

  
  "إسرائيل"الهجوم األمريكي على سوريا لن يؤثر في : باراك .٢٣

رئيس حزب العمل ايهود باراك امس االثنين عن اعتقاده بـأن           " االسرائيلي"أعرب وزير الحرب    : أ.ب.د
األراضي السورية اول امس االحد  لن يكون له تأثير في           الهجوم العسكري األمريكي على أهداف داخل       
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ورفض باراك القول ما إذا كانت الواليات المتحدة قد أبلغت تل ابيب مسبقا بنيتها تنفيذ هـذا                 ". إسرائيل"
  . الهجوم

  ٢٨/١٠/٢٠٠٨الخليج، 
  

  المشاركة في انتخابات بلدية القدس يحّرمالتميمي  .٢٤
 التميمي قاضي قضاة فلسطين بحرمة المشاركة في انتخابـات بلديـة            أفتى تيسير :  كفاح زبون  - رام اهللا 

 الموقـف الـوطني     إن" قائال   ، نوفمبر المقبل  / تشرين الثاني  ١١ تجرى في    أنالقدس التي من المفترض     
 التصويت ألن في ذلك اعتـراف صـريح   أووالديني، يحرم االشتراك في هذه االنتخابات سواء بالترشح   

  ". اإلسرائيليباالحتالل 
  ٢٨/١٠/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   ينتقدون التعاطف الدولي مع شاليط وتجاهل أبنائهم الفلسطينييناألسرىأهالي  .٢٥

انتقد أهالي األسرى الفلسطينيين في غزة، ما وصفوه بالتعاطف الدولي مع قـضية   :رنا الشرافي - غزة
ين المعتقلين منذ عشرات الـسنين      الجندي اإلسرائيلي األسير مقابل تجاهل قضية آالف األسرى الفلسطيني        

 خالل اعتصامهم األسبوعي في مقر الصليب األحمر بمدينـة          واوشدد .في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي   
غزة، أمس، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي من أجل تبييض معتقالت االحتالل من كافة األسـرى                

 .الفلسطينيين قبل التطرق لقضية شاليط
  ٢٨/١٠/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
   يعتقل خمسة فلسطينيين في نابلساالحتالل .٢٦

 اعتقلت قوات االحتالل، ظهر أمس شابين على حاجز حوارة العسكري جنوب            :يوسف الشايب  - رام اهللا 
ـ حاجز بأن الجنود اعتدوا علـى       الوأفاد شهود عيان في      .مدينة نابلس بالضفة الغربية    ، دون أن   شابينال

اعتقلـت قـوات االحـتالل خـالل         وفي السياق ذاته،     .ال بغرض اإلهانة   ذلك إ  يعمال أي حادثة تستدعي   
  .عدوانها صباح أمس في البلدة القديمة من نابلس ثالثة مواطنين ونقلتهم إلى جهة غير معلومة

  ٢٨/١٠/٢٠٠٨الغد، االردن، 
  

  اسراهملسماح لسكان غّزة بزيارة ل تنظر في التماس يةسرائيل اإلالعليا المحكمة .٢٧
 المركز لحماية الفـرد، باسـم       -" هموكيد"و" عدالة"، في التماس مركز      اإلسرائيلية كمة العليا نظرت المح 

لحقوق اإلنسان والجمعية مـن أجـل األسـرى         " الميزان"عائالت األسرى من قطاع غزة وباسم مؤسسة        
ومـن  .  في السجون اإلسرائيلية بشكل منـتظم      بنائهمالفلسطينيين، للسماح لعائالت من قطاع غزة زيارة أ       

 ادعت  اإلسرائيلية نيابة حيث كانت ال   .المفروض أن تصدر المحكمة في الفترة القريبة قرارها بهذا الشأن         
في الرد الذي قدمته للمحكمة، أن الحكم العسكري الذي كان مفروضا على قطاع غزة انتهى مـع إتمـام                   

     ان قطـاع غـزة إلـى داخـل          ليست ملزمة بأن تسمح بدخول سك      "إسرائيل"خطة االنفصال، وعليه فإن
 عتبر كيانا معادياالحدودها، ألنقطاع ي.  

  ٢٨/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

 قوات اإلحتالل تطلق نيرانها على مدرسة وتصيب طالبة بجروح  .٢٨



  

  

 
 

  

            ١٦ ص                                     ١٢٣٩:         العدد       ٢٨/١٠/٢٠٠٨ الثالثاء: التاريخ

 مـن   ،اعلنت مصادر فلسطينية عن اصابة طالبة فلسطينية بجروح فيما أصيبت عدة طالبات           : ألفت حداد 
 بحالة هلع بعد إطالق قوات االحتالل النـار باتجـاه           ،طاع غزة مدرسة للبنات شرق خان يونس جنوب ق      
  .المدرسة واألراضي الزراعية المحيطة

  ٢٧/١٠/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

 فصل عشرات المعلمين المحسوبين على حماس  حقوقي يندد بمركز .٢٩
فـي رام   ندد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان امس بقرارات حكومة تصريف األعمال           :  د ب أ   -غزة  
 . القاضية بفصل عشرات المعلمين والمعلمات في الضفة الغربية من المحسوبين على حركة حمـاس              ،اهللا
عدم زج الموظفين العمـوميين فـي       بمطالبا  و،  "مخالفة للقانون الفلسطيني  " على أن هذه القرارات      اًشددم

  .الصراع الدائر بين حركتي فتح وحماس
  ٢٨/١٠/٢٠٠٨الدستور 

  
  إلى مشروع ربط كهربائي إقليمي تنضم  الفلسطينيةالسلطة .٣٠

 أعلن وزراء الكهرباء والطاقة في الدول األعضاء في مشروع الربط الكهربائي السباعي، أمـس،               :بترا
في عمان انضمام السلطة الفلسطينية الى المشروع الذي يضم األردن ومصر وسوريا ولبنـان والعـراق            

عمليـة ربـط    "ن  إلموارد الطبيعيـة الفلـسطيني،      وقال عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة وا       .وليبيا وتركيا 
  ."فلسطين بالمشروع ستتم من خالل ربط األردن بالضفة الغربية وقطاع غزة بالشبكة المصرية

  ٢٨/١٠/٢٠٠٨الخليج، 
  

 الـمالية للمصارف العاملة في فلسطين  مليون دوالر حجم المحفظة٣٨٠: الوزيرجهاد  .٣١
جهاد الوزير التأكيد على أن تـأثيرات األزمـة         .  د  الفلسطينية جدد محافظ سلطة النقد    :كتب جعفر صدقة  

 عن أن حجم الـمحفظة     اًشفاك ".تكاد تكون معدومة  "الـمالية العالـمية على القطاع المصرفي الفلسطيني       
 ١٦٨ مليون دوالر، منها حـوالي       ٣٨٠الـمالية الـمجمعة للـمصارف العاملة في فلسطين يبلغ حوالي         

 مليون دوالر في أسواق الـمال العالــمية، فـي          ٢١٢ي السوق الفلسطينية، وحوالي     مليوناً مستثمرة ف  
  .أدوات ذات نسبة مخاطر منخفضة

  ٢٨/١٠/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  
  شهيداً ٢٥٥ عدد المرضى المتوفين جراء حصار غزة لـ ارتفاع .٣٢

ـ      : د ب أ   -غزة   راء الحـصار   أعلنت مصادر طبية فلسطينية امس ارتفاع عدد المرضـى المتـوفين ج
، بعد وفاة مريض مصاب بتضخم حاد في التهاب الكلى منع           شهيداً ٢٥٥اإلسرائيلي على قطاع غزة إلى      
  .من السفر لتلقي العالج في الخارج

  ٢٨/١٠/٢٠٠٨الرأي، األردن، 
  

   قطاع غزة فلسطيني في ٣٧٢٣صيدلية واحدة لكل : تحقيق .٣٣
في مدن قطاع غزة تعتمد بشكل أساسـي علـى بيـع    باتت الصيدليات المنتشرة  : نجالء عبد ربه   -غزة  

قطاع نتيجة عـدم تزويـده      الاألدوية المهربة من مصر إليها، وذلك بعد إغالق مصنع األدوية الوحيد في             
وعلى الرغم من عدم ضبط فتح تلك الصيدليات بشكل مناسب من حيث             .بالمواد الالزمة بسبب الحصار   

ومحافظات القطاع، إال أن إزدهار العمل التجاري داخل الصيدلية         توزيع السكان الفلسطينيين داخل المدن      
ورغم عشوائية فتح الصيدليات فـي شـوارع         .بدا واضحاً أكثر من غيره كباقي أنواع التجارة المختلفة        
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وكانت اإلدارة العامة لإلجـازة والتـراخيص    .قطاع غزة، إال أن أحياء سكنية بالكامل تفتقر لتلك الخدمة         
ة الفلسطينية في غزة قد أنجزت أول دراسة في فلسطين توضح واقع توزيع الصيدليات في               بوزارة الصح 

 حـوالي   ٢٠٠٨أن عدد سكان القطاع بلـغ حتـى منتـصف العـام             إلى  محافظات قطاع غزة، خلصت     
 صيدلية، بحيث تخـدم الـصيدلية       ٤٠٩قطاع  ال نسمة، فيما بلغ عدد الصيدليات القائمة في         ١,٥٢٢,٥٧٦
  . مواطن٣٧٢٣الواحدة نحو 

  ٢٨/١٠/٢٠٠٨موقع ايالف 
  
  

 الحصار اإلسرائيلي ساهم في تدهور الصحة النفسية للمجتمع الفلسطيني: وخبراء علماء .٣٤
 علـى األراضـي     "إسـرائيل " إن الحصار الذي تفرضه      ،قال علماء نفس دوليون ومحليون     :حسن جبر 

، أمـس، فـي     خالل المـشاركة   واروحذ .الفلسطينية ساهم في تدهور الصحة النفسية للمجتمع الفلسطيني       
أعمال المؤتمر الدولي الذي نظمه برنامج غزة للصحة النفسية، من خطورة استمرار الحواجز والحصار              

سمير قوتة، رئيس قسم علم الـنفس بالجامعـة اإلسـالمية      .  د  وأوضح .على الصحة النفسية للفلسطينيين   
سلوك األطفال والمرضى والطلبة والعـاطلين       أن نتائج دراسة أجراها سجلت مؤشرات سلبية على          ،بغزة

من المرضى في غزة غيـر      % ٤٧نتائج بينت أن    العن العمل، إذ زاد توترهم واضطرابهم، الفتا إلى أن          
 سيطرتها على المعابر، فيمـا زادت معانـاة         "إسرائيل"قادرين على الحصول على الدواء بعد أن أحكمت         

وعلى صعيد التـأثيرات االجتماعيـة انخفـضت         .الطبيةمن المرضى جراء عدم تلقيهم الخدمات       % ٣٨
بسبب تردي األوضاع المالية واالجتماعية، في وقـت        % ٧٩الزيارات االجتماعية بين المواطنين بنسبة      

% ٩٥لم يجد    كما   .على سلوك المواطنين بخصوص المناسبات االجتماعية     % ٩٢أثر فيه الحصار بنسبة     
 وقـل   ،%٩٩ي يبحثون عنها في وقت ارتفعت فيه األسعار بدرجـة           من المواطنين األشياء والبضائع الت    

مـن  % ٧٧منهم عن العمـل وجمـد       % ٤٥، فيما توقف    %٦٨دخل المواطنين العاملين الشهري بنسبة      
 وفي السياق ذاته    .العاملين في قطاع البناء أعمالهم ولم يتمكنوا من مواصلته لعدم وجود المواد األساسية            

المحاضر في جامعة األقصى المشاكل الوجدانية والسلوكية لدى األطفال وذويهم          فضل أبو هين،    . تناول د 
من أطفال غزة يخافون الظالم وأصبحوا      % ٨٧تحت الحصار، مؤكدا أنه أجرى دراسة أظهرت أن نحو          

منهم يعـانون   % ٩٢أكثر التصاقا بأهلهم كما أصبحوا يشاركونهم النوم في نفس السرير، إضافة إلى أن              
منهم يعانون من مشاكل في الدراسـة       % ٦٨ن  مشيراً إلى أ  والتوتر ويفتقدون الشعور باألمان،     من القلق   

منهم يعانون من مشاكل سلوكية مثل االنعزال واالنسحاب        % ٧٦ أن   ومبيناًمثل عدم القدرة على التركيز،      
ـ             و .االجتماعي والعدوانية  رى عـن   من جهة أخرى، تحدث عبد الناصر فروانة الباحث في قـضايا األس

تأثيرات الحصار والحواجز على المعتقلين الفلسطينيين وذويهم خاصة معتقلي قطاع غزة، الفتا إلـى أن               
قائمة االنتهاكات بحق األسرى طويلة جداً واشتدت قسوتها وفظاعتها منذ بداية الحصار بـشكل صـامت                

  .وبعيد عن وسائل اإلعالم
  ٢٨/١٠/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

  
   غزةوجود تلوث إشعاعي في جنوب قطاع البيئة تنفي سلطة .٣٥

أعلنت سلطة جودة البيئة الفلسطينية امس عدم وجود أي تلوث إشعاعي في            :  د ب أ   -جنوب قطاع غزة    
الهواء في منطقة خزاعة شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، وذلك بعد إجرائها دراسات ميدانيـة         

كانت تقارير إعالمية تحدثت عن وجود مخاوف       بعد أن    .بصورة عاجلة على مدار األيام الثالثة الماضية      
أكدت في الوقت ذاته أن      إال أنها    .لدى سكان منطقة خزاعة، حول تكرار والدة أجنة مشوهة في منطقتهم          

  .هذا ال ينفي إمكانية وجود التلوث اإلشعاعي في التربة أو المياه
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  ٢٨/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  

  السرائيليين تمثل الموقف العربي الشامل تحذيرات العاهل األردني ل: عمرو موسى .٣٦
عمرو موسى االمين العام لجامعة الدول العربية التحذيرات التـي اطلقهـا             ايد:  نبيل الغزاوي  -القاهرة  
عبداهللا الثاني بن الحسين، االسبوع الماضي، بشأن التعنت االسرائيلي ومماطلته ازاء حل النـزاع              الملك  

اع االسرائيلي الفلسطيني خاصة والـذي وصـفه انـه فـي حـال بقـاء              العربي االسرائيلي عامة والنز   
واعرب موسى عن امله     .سوف تكون قلعة معزولة   " اسرائيل"االسرائيليين على ما هم عليه بتعنتهم ، فان         

في رده على سؤال ان تكون المفاوضات السورية االسرائيلية غير الرسـمية التـي تحتـضنها تركيـا،                  
اننا نـدعم  "خل في دائرة مفرغة دخلتها المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية، مؤكدا مفاوضات بفائدة وال تد  

المبادرة التركية وطالما ان سوريا قررت هذا التفاوض فنحن مع سوريا ونؤيد موقفها من التفاوض وفي                
ه وكشف السيد عمرو موسى، ان هناك اجتماعا استثنائيا لوزراء الخارجية العرب سيتم عقـد             ". التفاوض

الشهر المقبل في مقر الجامعة العربية للنظر في نتائج المساعي المـصرية مـع الفـصائل الفلـسطينية                  
المتخاصمة ومساعدة الفلسطينيين على السير قدما فيها بكل ما يعني من متطلبات ادبية وسياسية وغيـر                

  .ذلك
  ٢٨/١٠/٢٠٠٨الدستور 

 
  المبادرة العربية للتنفيذ وليست للتفاوض: القاهرة .٣٧

جددت مصر تأكيدها أن المبادرة العربية للسالم غير مطروحة للتفاوض وإنما للتنفيذ، وأن مـا               : القاهرة
يمكن التفاوض بشأنه في هذه الحالة التنفيذ هو إجراءات أمنية على قاعدة التبادليـة وقـضايا التـسوية                  

ارات الـشرعية الدوليـة      اإلسرائيلي مطروحة للتفاوض على أساس قر      -النهائية على المسار الفلسطيني     
والتفاهمات المتبادلة بين الطرفين، وقال مصدر دبلوماسي مصري، إنه في ما يتعلق بموضـوع القـدس                

. الشريف فإذا كان لديهم متطرفون يحسبون لهم حساباً فلدينا أيضا من لن يقبل بـالتفريط فـي القـدس                  
ب من األراضي العربيـة المحتلـة عـام         فقط االنسحا " إسرائيل"ال مطالب مبالغاً فيها من      "وأوضح أنه   

، وهي مطالب المجتمع الدولي كله وكذلك قرارات مجلس األمـن مـن أجـل تحقيـق الـسالم                   ١٩٦٧
واالستقرار واألمن في الشرق األوسط ولبدء مرحلة جديدة من العالقات والتعـايش وتحقـق االزدهـار                

 طلـب الـرئيس اإلسـرائيلي       وكشف عن أن رفض الرئيس المصري حسني مبارك       ". ورفاهية الشعوب 
 توحيد مسارات المفاوضات اإلسرائيلية العربيـة       ،شيمون بيريز،  خالل زيارته لمصر الخميس الماضي       

في مسار واحد فضال عن رفض أي تعديل في المبادرة وطرحها للتفاوض عجل بالدعوة إلى انتخابـات                 
  ".إسرائيل"مبكرة في 

  ٢٨/١٠/٢٠٠٨الخليج، 
  
  رفض السماح لعبور وفد برلماني دولي إلى غزة المصرية تالسلطات .٣٨

أن السلطات المصرية رفضت السماح لوفـد       " قدس برس لألنباء  "علمت وكالة   : لندن، القاهرة، بروكسيل  
 ٥٣ويضم الوفد   . برلماني دولي من الدخول إلى األراضي المصرية، في طريقهم إلى معبر رفح الدولي            

وكان من المنتظر أن يصل الوفد      .  البريطاني اللورد نظير أحمد    برلمانيا، بينهم العضو بمجلس اللوردات    
المذكور من كافة أنحاء العالم إلى القاهرة بعد أيام قليلة استعدادا لعبور األراضي المصرية باتجاه قطـاع                 

وتهدف زيارة الوفد إلى لفت األنظار لمعاناتة الشعب الفلسطيني وتعبيرا عن تضامن شعوب العالم              . غزة
، مساء اليـوم االثنـين،      "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     "وأدانت  . لسطينيين المحاصرين مع الف 

  . بشدة، قرار السلطات المصرية، معتبرة ذلك مشاركة في الحصار
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  ٢٧/١٠/٢٠٠٨قدس برس 
  
  األمن إال بعد انسحابها من كافة األراضي المحتلة " إسرائيل"لن يتحقق ل: القطان .٣٩

أكـد  :  ربيع شاهين، عبدالجبار أبو غربية، عبدالقادر فارس، فرح سمير         -زة، القدس   القاهرة، عمان، غ  
أحمد القطان، مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية في كلمة له عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي                

 بعـد   إال" إسـرائيل "عقده الرئيس اإليطالي جورجيو نابوليتو أمس في القاهرة، أن األمن لـن يتحقـق ل              
  .١٩٦٧انسحابها من كافة األراضي المحتلة في 

  ٢٨/١٠/٢٠٠٨عكاظ 
  
  من تغيير معالم القدس" إسرائيل"العاهل المغربي يناشد المجتمع الدولي منع  .٤٠

من تغييـر   " إسرائيل"ناشد العاهل المغربي محمد السادس، أمس، المجتمع الدولي التدخل لمنع           : رويترز
 على بناء معبد يهودي في الحي اإلسالمي بـساحة البـراق المحـاذي              مالمح القدس بعد إقدامها مؤخراً    

وقالت وكالة المغرب العربي الرسمية لألنباء، ان العاهل المغربي رئيس لجنة القـدس             . للمسجد األقصى 
وجه رسائل الى كل من الدول دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي واألمين العام لألمم المتحدة بـان                  

ابا بنديكت السادس عشر يناشدهم فيها بذل المـساعي الخيـرة والتـدخل لـدى الحكومـة                 كي مون والب  
  .اإلسرائيلية لكي تعدل عن أي إجراء لن يخدم السالم في المنطقة

  ٢٨/١٠/٢٠٠٨الخليج، 
  
   أسيرا سودانيا يعانون في معتقل إسرائيلي ١١٦:  األسرى الفلسطينيمركز .٤١

 أسيرا سودانيا يحتجزون بشكل     ١١٦إن  "ات، في بيان صحفي،     قال مركز األسرى للدراس   :  د ب أ   -غزة  
وأكد أن األسـرى    ". منفصل في معتقل النقب الصحراوي ويعانون من ظروف معيشية صعبة ومتدهورة          
حيث يحتجز في كل    "السودانيين يحتجزون في قسم يحمل اسمهم، وفي خيام خاصة بهم في معتقل النقب،              

وأفـاد بـأن هـؤالء     ".ات يوميا عمال بأنظمة إدارة مصلحة السجون أسيرا يتم عدهم ثالث مر  ١٨خيمة  
". قلة مواد التنظيف، وشح كمية المالبس واألحذية واألغطية، وقلة كميـة الطعـام            "األسرى يعانون من    

باألحداث التي تمر بها منطقة دارفور منذ بداية حقبة التسعينات كونهم           " إسرائيل"وعزا األسرى اللجوء ل   
  . من مناطق مستقرة بال حروب أهليةمنها وليسوا

  ٢٨/١٠/٢٠٠٨الدستور 
  
   ألف دوالر لفلسطين٢٥٠ األحمر القطري يقدم الهالل .٤٢

تضامناً مع األوضاع اإلنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، قام الهـالل االحمـر القطـري                 
ل القطري في رام اهللا لتوفير       ألف دوالر كردة فعل أولية وسريعة لحساب مكتب الهال         ٢٥٠باعتماد مبلغ   

كمية من األدوية حسب األولوية القصوى وذلك من خالل قوائم األدوية المتوافرة مـن وزارة الـصحة                 
 دوالراً لتـوفير األدويـة والمـستهلكات الطبيـة          ١ ،٠٨٢ ،٥٠الفلسطينية التي نادت بضرورة تـوفير       

 مخزون األدويـة لـديها إضـافة لكونهـا          ومستلزمات المختبرات الطبية، وذلك نتيجة النقص الحاد في       
استنفدت من صيدليات مستشفيات الوزارة األمر الذي يشكل خطراً جدياً على حياة المرضى بمستـشفيات   

  .القطاع
  ٢٨/١٠/٢٠٠٨الوطن، قطر، 

  
  واشنطن تجدد التزامها تجاه عملية السالم في الشرق األوسط  .٤٣
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اننا ملتزمون ببرنامج   " البيت االبيض دانا بيرينو أمس       قالت المتحدثة باسم  :  حامد جاد  ، وكاالت -نواشنط
انابوليس الذي اطلقناه العام الماضي والذي سيساعد الفلسطينيين واالسرائيليين على تحديد معـالم دولـة               

لقد حقق الجانبان تطورا كبيرا مع استمرار       "وأضافت   ".وسنعمل يوميا على تحقيق هذا الهدف     .. فلسطينية
 جـونز بتأهيـل قـوات االمـن         "جـيم "الى ذلك فإنه على سبيل المثال يقوم الجنرال         جهودنا، واضافة   

  ".الفلسطينية
  ٢٨/١٠/٢٠٠٨الغد، االردن، 

  
  
 الوكالة األميركية للتنمية الدولية تؤكد دعمها لتطوير القطاع الخاص الفلسطيني .٤٤

ميركية للتنمية الدولية قال مايك مارتن، مدير مشروع تطوير القطاع الخاص في الوكالة األ :محمد بالص
)USAID( إن الوكالة وضعت على سلم أولوياتها، الوقوف إلى جانب القطاع الخاص الفلسطيني، حتى ،

يأخذ دوره الطبيعي في تحقيق التنمية االقتصادية، وتحديدا في محافظة جنين، وذلك بفعل االستقرار 
ع تطوير القطاع الخاص في الوكالة وأبدى مارتن، استعداد مشرو .األمني الذي بدأ يتحقق فيها

األميركية، لمساعدة القطاع الخاص الفلسطيني، على التغلب على العقبات التي تواجهه فيما يتعلق 
وذكر أن الوكالة األميركية ومن خالل مشروع تطوير القطاع الخاص، استثمرت  .بالتصدير واالستيراد

شمالي جنين، إال أن " الجلمة" من بينها معبر  مليون دوالر لوضع الفاحصات على المعابر التي٥٠
 .التكنولوجيا وحدها لم تحل المشكلة، ما يستدعي تدخال لتسهيل حركة البضائع على المعابر
 ٢٨/١٠/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

  
   دخول غزة رفض السماح للوفد البرلماني الدوليمصر قرار تدين األوروبية الحملة .٤٥

قرار السلطات المصرية رفض الـسماح للوفـد        "  لرفع الحصار عن غزة    الحملة األوروبية " أدانت   :غزة
البرلماني الدولي، الذي يضم العشرات من النواب العرب واألجانب، من دخول قطاع غزة عبـر معبـر                 

، معتبـرة   )نوفمبر/ تشرين ثاني (رفح الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة في بدايات الشهر المقبل            
واستهجن رئيس الوفد البرلماني الدولي اللورد نظير أحمد في بيـان وصـل              .ذلك مشاركة في الحصار   

بشدة رفض السلطات المصرية فتح معبر رفح أمام الوفد ليقوم بزيارة غـزة، وقـال فـي                 " معا"لوكالة  
نستغرب وندين بشدة قرار مصر برفض دخولنا إلى قطاع غزة، رغـم أن الهـدف   : "تصريح صحفي له 

  ".سانيمن هذه الزيارة هو إن
بدوره؛ قال الدكتور عرفات ماضي، رئيس الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة، التي تنظّم الزيارة               

إننا نبدي استغرابنا واستهجاننا من قرار السلطات المصرية رفض الـسماح           : "رداً على القرار المصري   
اء العالم، لالطالع على األوضـاع     للوفد البرلماني الدولي المؤلّف من ثالثة وخمسين نائباً من مختلف أنح          

  ".اإلنسانية المأساوية لمليون ونصف المليون إنسان فلسطيني محاصرين للسنة الثالثة على التوالي
  ٢٧/١٠/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية 

  
  مبعوث للسالم في الشرق األوسط ... باول .٤٦

  باتريك سيل
الرئيس األميركي القادم بتكليف كولين باول      هناك اآلن تحرك هادئ يمضي قدماً في أوروبا، بهدف إقناع           

الجنرال، ورجل الدولة األميركي البارز ، بالمهمة الصعبة المتعلقة بإحياء عملية الـسالم فـي الـشرق                 
  .األوسط بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، والتي أوشكت على لفظ أنفاسها األخيرة
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وماسيين أوروبيين متنفذين، لم تكتسب بعد دعماً       غير أن هذه الفكرة التي نوقشت بشكل سري من قبل دبل          
ومن الواضح أن خروجها للنور سيعتمد على ما إذا كان باراك أوباما، سيفوز بانتخابات الـشهر                . رسمياً

على أية حال، يمكن القول إنه من غير المتيقن حتى اآلن مـا             . المقبل الرئاسية في الواليات المتحدة أم ال      
 الذي خدم كرئيس لهيئة األركان المشتركة، وكوزير للخارجية األميركية من قبـل،             إذا كان الجنرال باول   

  .سيقبل بلعب دور في سالم الشرق االوسط
ال يحول دون القول بإنه من المعترف به على نطاق واسع أنه في مقدور رجل في مكانة باول وتاريخه،                   

ني بلير، مبعوث اللجنة الرباعية الدولية، والذي       أن يقدم دعماً كبيراً لرئيس الوزراء البريطاني السابق تو        
يحاول جاهداً بناء المؤسسات التي ستحتاجها الدولة الفلسطينية إذا ما قامت، ويواجه فـي ذلـك عقبـات                  

  .كبيرة
الذي يحاول جاهداً بنـاء     " الرباعية"بمقدور رجل في مكانة باول أن يقدم دعماً كبيراً لتوني بلير، مبعوث             

ويستطيع بلير وباول أن يشكال معاً فريقاً قوياً         . الفلسطينية ويواجه في ذلك عقبات كبيرة      مؤسسات الدولة 
  .قادراً على لعب دور مؤثر في هذا الصدد

فهو مـن ناحيـة يحظـى       . فباول يتمتع بأمكانيات عديدة تجعل منه رجالً مناسباً لالضطالع بتلك المهمة          
ومن ناحية أخرى، يدرك جيداً مدى      . األمنية للدولة اليهودية   باالحترام في إسرائيل، كما يتفهم االحتياجات     

  .حاجة أميركا إلعادة بناء الجسور مع العالمين العربي واإلسالمي
 اإلسرائيلي يحظى بمكانة متقدمة على أجنـدة الـسياسة الخارجيـة            -ومن المعروف أن الصراع العربي    

عاً مؤسفاً، مؤداه أنه لم يتم إحراز تقدم من أي          وإذا ما انتخب األميركيون أوباما فسوف يرث وض       . ألوباما
. فـي نـوفمبر الماضـي     " أنـابوليس "نوع على جبهة السالم بين العرب واإلسرائيليين منذ مؤتمر قمة           

فالزيارات العديدة التي قامت بها وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس إلى المنطقة منذ ذلك الحين، لم تسفر                
فـال تـزال هنـاك    : مجال، بل ويمكن القول إن األوضاع هناك قد انتكست       عن تحقيق أي تقدم في هذا ال      

العديد من نقاط التفتيش األمنية اإلسرائيلية في مختلف مناطق الضفة الغربية، بل إن عدد تلك النقاط قـد                  
إضافة لذلك لم يتم تفكيك أي مستوطنة من المستوطنات غير الشرعية           . زاد عما كان عليه منذ عام مضى      

علنت إسرائيل غير مرة أنها ستزيلها بل إن عدد تلك المستوطنات قد زاد إلى حد كبير، كمـا زاد                   التي أ 
 في  - كما يتضح مما يحدث أثناء موسم حصاد الزيتون الحالي         -معه عنف المستوطنيين ضد الفلسطينيين      

  .ظاهرة قبيحة لم تتمكن إسرائيل حتى اآلن من كبحها
 انتشار دعاية الجناح الديني اليميني في الجيش اإلسرائيلي بتشجيع          وهناك موضوع آخر يدعو للقلق، وهو     

" هـآرتس "، وهو ما دعا صحيفة      "أفيحاي رونسكي " من كبير الحاخامات اإلسرائيليين العسكريين العميد       
، وذلك في مقال نشرته األسبوع الماضـي جـاء          "تهديد داخلي خطير  "اليسارية للتحذير مما وصفته بـ      

ل السماح للحاخامات بالتدخل في شؤون الجيش، والتأثير على عقول وقلوب الشبان الذين             ال يجب بحا  "فيه
  ".ألن إسرائيل يسودها قانون ديمقراطي وليس قانون ديني... يمضون مدة الخدمة اإلجبارية

واالضطراب الحادث حالياً في الحقل السياسي اإلسرائيلي ال يخدم عملية السالم في الـشرق األوسـط،                
وهو من أحزاب الوسـط، والتـي كـان    " كاديما"رئيسة حزب   " تسيبي ليفني "اً بعد أن اعترفت     وخصوص

الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز قد كلفها بتشكيل الحكومة، بفشلها في إنجاز مهمتها، حيث لم تتمكن من                
المتطرف " شاس اليميني "حشد أغلبية فعالة داخل الكنيست، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى رفض حزب               

االنضمام إلى االئتالف إال بالشروط التي وضعها، والتي كان يصعب على ليفني قبولها، ومنهـا علـى                 
سبيل المثال مطالبته بعالوات كبيرة على المرتب إلنجاب األطفال، وإصراره على ضرورة تعهد ليفنـي               

" ليفنـي "الخبراء إن فـشل     ويقول  . بعدم التفاوض مطلقاً مع الفلسطينيين حول مصير القدس في المستقبل         
  .يشير إلى الضعف الخطير الذي يعاني منه معسكر السالم في إسرائيل
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فإما أن يعمد إلى تكليف شخص آخر بالمهمة الـشاقة          ": بيريز"هناك في الوقت الراهن خيار أمام الرئيس        
ء انتخابـات    أو أن يعطي موافقته على إجـرا       - وهذا هو االحتمال األرجح    -الخاصة بتشكيل الحكومة أو   
وفي الحالة األخيرة، فإن إيهود أولمـرت، رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي             . عامة مبكرة في العام الجديد    

  .المغادر، سيظل في منصبه لتصريف شؤون الدولة إلى أن يحين موعد إجراء االنتخابات
ني، في وضـع قـد      اليمي" الليكود"رئيس حزب   " بنيامين نتانياهو "تشير نتائج استطالعات الرأي، إلى أن       

ونظرا ألن نتانياهو معروف عنه معارضته الصلبة إلقامة دولة فلـسطينية،           . يمكنه من الفوز باالنتخابات   
  .فإن مستقبل عملية السالم سوف يغدو قاتماً إذا ما فاز في االنتخابات القادمة

ه كنموذج لما تمكـن  في المعسكر الفلسطيني، اليوجد لدى الرئيس محمود عباس الكثير مما يمكن أن يقدم  
مـن أي   -فهو لم يكسب أي تنازل      : من إنجازه خالل فترة الخمس سنوات الماضية التي تولى فيها الحكم          

خصمه " حماس" كما أن حركته الوطنية منقسمة على نفسها جغرافياً وسياسياً، أما            -نوع من اإلسرائيليين    
". حماس"تحدي  " فتح" سواء في إسرائيل أو في       اللدود، فكانت المنتصر الوحيد، ولم يعد اآلن بمقدور أحد        

فعلى الرغم من أن وقف إطالق النار قد جلب فترة راحة من العنف لسكان الجانبين، فإنه أدى من ناحية                   
أخرى إلى ازدهار ما يعرف باالقتصاد البديل في غزة، بـسبب اسـتمرار تـدفق األسـلحة والبـضائع       

لضرائب " حماس"قامها الفلسطينيون بين القطاع ومصر، وفرض       الشحيحة، عبر العديد من األنفاق التي أ      
على تلك المهربات، تحصل منها على المزيد من األموال التي تزيدها قوة، حتى وإن تحقق ذلـك علـى                   

  .حساب المعاناة الهائلة لسكان القطاع المحاصرين
ي القادم بحاجـة لمعالجتـه،      وهذا الوضع المتفجر غير قابل لالستمرار بالطبع، وسيكون الرئيس األميرك         

باعتبـاره  " وطالما أن األمر كذلك، فإن الرئيس األميركي الجديد يمكن أن يجد ضالته في كـولين بـاول                
  . الرجل الذي يمتلك القدرة على حل الوضع المتأزم بالمنطقة ودفع األمور فيها في االتجاه الصحيح

  ٢٨/١٠/٢٠٠٨االتحاد، االمارات، 
  

  غير جاهزة للسالم"إسرائيل": بات المبكرةالهروب نحو االنتخا .٤٧
 هاني المصري

لـم يكن ينقص الـمفاوضات، وما يسمى عملية السالم، سوى دخول إسرائيل في دوامة التحضير 
إلجراء انتخابات مبكرة من الـمتوقع أن يفوز فيها حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو الذي أعلن أنه 

ومثل هذه الخطوة تعني . حسين حياتهم االقتصادية، وليس لعقد اتفاق سالمسيتفاوض مع الفلسطينيين لت
أن إسرائيل ستكون مشغولةً لفترة ال تقل عن ستة أشهر باالنتخابات وتشكيل الحكومة بعد االنتخابات، 
وهذا يعني أن حكومة أولـمرت االنتقالية ستكون غير قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية، خاصة في 

علق بعملية السالم؛ ألنها ال تملك التفويض األخالقي الالزم؛ لذلك فأولـمرت الالهث لتحقيق مواضيع تت
إنجاز يختم به حياته السياسية، سيهبط من السماوات العالية التي يحلق بها جراء أوهامه الخاصة، ليرتطم 

 اشتراطات حركة بصخرة الواقع العنيد التي تذكره بأن ليفني لـم تستطع تشكيل حكومة ألنها رفضت
شاس، وأهمها رفض التفاوض ــ مجرد التفاوض ــ حول القدس؛ ما يحول حكومة ليفني إذا وافقت 

 .على ذلك إلى دمية في يد حركة شاس
ما سبق ال يعني أن بقاء حكومة أولـمرت، أو نجاح ليفني بتشكيل حكومة سيقربنا من السالم، 

وض فلسطينياً؛ ألنه يقوم على حلول جزئية انتقالية، فالـمطروح، في كل األحوال حل إسرائيلي مرف
 .وإعادة إنتاج اتفاق أوسلو، وإعالن مبادئ جديدة واللجوء لبدعة اتفاق الرف

. إن الذهاب إلى انتخابات مبكرة، هو السلوك اإلسرائيلي الـمعتاد والسائد منذ عشرين عاماً على األقل
. لكنيست التي من الـمفترض أن تستمر أربع سنوات لـم تستكمل أية حكومة دورة ا١٩٨٨فمنذ عام 

لقد تعاقب على مكتب رئاسة الوزارة في إسرائيل تسعة رؤساء حكومات لـم يعمر كل واحد منهم سوى 
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أقل أو أكثر بقليل من نصف الـمدة، ما يدل على عدم االستقرار السياسي في إسرائيل الذي يعود إلى 
فإسرائيل تريد أن تحصل . يلي الدائم من دفع ثمن استحقاقات السالمالتهرب اإلسرائ: عدة أسباب، أهمها

 .على فوائد السالم دون أن تدفع ثمنه
فإذا نظرنا إلى برامج . فرغم التغييرات التي حدثت في إسرائيل، إالّ أنها ليست جاهزة للسالم حتى اآلن

 . بالشكل وليس الـمضموناألحزاب اإلسرائيلية طوال السنوات الـماضية سنرى أنها تغيرت ولكن
، ونظرية طرد الفلسطينيين وإقامة "شعب بال أرض، ألرض بال شعب"لقد سقطت في إسرائيل مقولة 

إسرائيل الكبرى، وحل محلها االعتراف بالـمنظمة كممثل للشعب الفلسطيني دون االعتراف بالحقوق 
 حفاظاً على بقاء إسرائيل كدولة يهودية، الفلسطينية، ووافقت إسرائيل على مبدأ قيام دولة فلسطينية، ولكن

، في ١٩٦٧وعلى أن تقوم الدولة الفلسطينية الـمطلوبة إسرائيلياً على جزء من األراضي الـمحتلة العام 
الـمناطق اآلهلة بالسكان في الضفة، وبعد ضم وسيطرة إسرائيل على مساحات واسعة من الضفة بما 

فالـمساحات التي تريد إسرائيل . سكرية ودينية ومائية واقتصاديةفيها القدس، ألسباب سياسية وأمنية وع
من % ٦٠ ــ٤٠السيطرة عليها بشكل دائم أو ضمها إلسرائيل في أية تسوية نهائية تتراوح ما بين 

مساحة الضفة، هذا فضالً عن الـمطالبة بإقامة ترتيبات أمنية تضمن وجود نقاط ومواقع عسكرية في 
وعلى الحدود والـمعابر، وتضمن السيطرة على األجواء وعلى ما في باطن النقاط اإلستراتيجية 

األرض، وتحتفظ بحق إسرائيل بدخول قواتها إلى عمق الدولة الفلسطينية إذا وجدت ضرورة لذلك، مع 
أن تكون هذه الدولة منزوعة السالح، وكذلك ممنوع عليها أن تقيم تحالفات عسكرية مع أي دولة أو 

 .أو دوليتحالف إقليمي 
إن ما سبق، وجملة الـمعطيات والـمؤشرات التي تحكم العروض اإلسرائيلية التي قدمت والتي يمكن 
تقديمها للسالم مع الفلسطينيين، تدل على أن إسرائيل غير جاهزة للسالم، وال يوجد شريك إسرائيلي 

طيني أو عربي أو فإسرائيل تريد إدارة الصراع دون سالم إلى أن يظهر طرف فلس. لصنع السالم
صيغة مطروحة، بعيداً تماماً عما " أفضل"فلسطيني عربي مستعد لقبول الحل اإلسرائيلي الذي يعتبر في 

 .هو وارد في القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعما يمكن أن يقبله أكثر الفلسطينيين اعتداالً
ل تقوم حالياً، وبشكل مستمر ــ بتطبيق سياسة إن إسرائيل تدرك ذلك، لذلك قامت سابقاً ــ وال تزا

فرض الحقائق على األرض، التي تجعل الحل اإلسرائيلي أكثر وأكثر هو الحل الـمطروح والـممكن 
عملياً، ولجأت إلى سياسة الخطوات أحادية الجانب التي تمثلت بخطوة فك االرتباط األحادي من غزة، 

أجل التقدم عشر خطوات إلى األمام في الضفة، ومن أجل التي شكلت خطوة إلى الوراء في غزة من 
 .قطع الطريق على الـمبادرات والجهود العربية والدولية

وكما نذكر جميعاً، فإن أرئيل شارون صاحب نظرية الحل االنتقالي طويل األمد متعدد الـمراحل، 
ياسة وتطبيق خطة وسياسة الخطوات أحادية الجانب، شكل حزب كاديما من أجل الـمضي بهذه الس

 .االنطواء في الضفة
إن ما جمد هذه الخطة ــ أو حال دون تطبيقها حتى اآلن ــ هو أن شارون الزعيم القوي وصاحب 
الفكرة، فاجأه الـمرض ويعيش في غيبوبة منذ زمن طويل وحتى اآلن، وأن خليفته أولـمرت لـم يكد 

الـمخزية في الحرب اللبنانية األخيرة، والتي يصل إلى سدة الحكم في إسرائيل حتى فاجأته الهزيمة 
جعلت إسرائيل منشغلة في فهم أبعاد ودروس هذه الحرب التي مست بنتائجها غير الـمتوقعة نظرية 

فلـم تعد إسرائيل هي التي تقرر موعد ومكان الحرب، ومتى تنتهي، وال أن . الردع اإلسرائيلية بالصميم
 .أى عنهاتفرض أن تكون جبهتها الداخلية بمن

في هذا السياق، فإن إسرائيل عندما تستكمل مخططاتها التوسعية والعنصرية واالستيطانية في الضفة، 
خصوصا القدس واألغوار، وفيما يتعلق بالتوسع االستيطاني واستكمال جدار الفصل العنصري، فإنها، إذا 

خطوات أحادية الجانب، ألنها لـم تجد شريكاً فلسطينياً يوافق على ما تطرحه، ستعيد طرح سياسة ال
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تخشى من أن الوقت لن يكون دائما في صالحها، خصوصاً بعد ظهور ظاهرة التعددية القطبية على 
الـمستوى الدولي، واألزمة الـمالية األميركية والعالـمية، وصعود إيران، وغيرها من التطورات 

إن إسرائيل تخشى من حقيقة أنها إذا لـم . ةالحاصلة فعالً أو الـمحتملة والتي ال تناسب إسرائيل بالـمر
تتوصل إلى حل مع الفلسطينيين، وإذا لـم تستطع أن تفرض حلها وإن من جانب واحد، سيتدخل العالـم 

 .لفرض حل عليها سيكون مناسباً للفلسطينيين أكثر مما هو مناسب إلسرائيل
والواليات الـمتحدة األميركية في إن أمام الفلسطينيين فرصة ذهبية اآلن، بسبب انشغال إسرائيل 

االنتخابات وتداعيات األزمة الـمالية، وهم يستطيعون فيها ترتيب بيتهم وإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة، 
واإلمساك بزمام الـمبادرة مجدداً من خالل طرح استراتيجية وطنية توقف التآكل الـمستمر بالبرنامج 

اماً الـماضية، وتبرهن إلسرائيل أن لدى الفلسطينيين بدائل أخرى، الوطني الفلسطيني، طوال العشرين ع
غير البدائل الـمفضلة من إسرائيل، وهي استمرار الوضع الراهن، أو العودة للخطوات أحادية الجانب، 
أو إحياء الخيارات األردنية والـمصرية والعربية على حساب الخيار الفلسطيني، أو الدولة ذات الحدود 

 .، أو حل دولي يناسب إسرائيلالـمؤقتة
إن لدى الفلسطينيين خيار الكفاح الوطني القادر على إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة االهتمامات 
العربية والدولية، وإلى مرجعيتها الـمتمثلة بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وما يستدعيه هذا الخيار 

إلصرار على انطالق مفاوضات جادة قادرة على إنهاء من إعادة النظر بمسيرة الـمفاوضات وا
االحتالل، وليس االستمرار بمفاوضات تدور حول الـمفاوضات، وبال مرجعية واضحة وملزمة، 
وتستخدمها إسرائيل للتغطية على سياسة فرض الحقائق على األرض، ولقطع الطريق على الـمبادرات 

 .والجهود األخرى العربية والدولية
تنع إسرائيل بأن لدى الفلسطينيين خيارات وبدائل أخرى، وأنهم جادون لتطبيقها، عندها ستغير عندما تق

سياستها وتصبح جاهزة للسالم، وإلى أن يحدث ذلك، نأمل أن يكف بعض الفلسطينيين عن الركض وراء 
لـمطالبات، األوهام، والبحث عن سالم ضائع، ال يمكن أن يتحقق عن طريق االكتفاء بإبداء التمنيات وا

  !!وإنما بحاجة إلى كفاح يجعل إسرائيل تخسر من احتاللها أكثر مما تربح
 ٢٨/١٠/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

  
  هل يخطط الصهاينة القتحام شامل للمسجد األقصى؟ .٤٨

  هشام الهاللى
ناقوس خطر جديد بدأ يدق بشدة على مسامع المسلمين والعرب هذه األيام، فقد قامت مجموعـات مـن                  

طنين المتطرفين اليهود األحد الماضي، باقتحام المسجد األقصى المبارك، وتدنيس ساحاته، وتهـدد    المستو
 مجموعة صهيونية متطرفة أخرى بإجراء عدة اقتحامات للمسجد األقصى المبارك في            ٢٤في الوقت ذاته    

 .غضون األيام المقبلة 
 هـذه  -، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين     أولى القبلتين  –التهديدات الصهيونية باقتحام المسجد األقصى      

 .المرة ربما تكون لها ما بعدها ، وبخاصة بعد االنشغاالت التى تطوف في األفق هذه األيام 
 ردود أفعال

وعلى الفور أدان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة طاهر النونو ، قيام متطرفين يهود باقتحام باحة                
إننـا  :" ، وأضاف "تُعرفُ نتائجه "س، محذِّرا من أن أي مساس به ينذر بتفجير ال           المسجد األقصى في القد   

                 ـرفَجمن أن أي مساس بالمسجد األقصى قد ي ذِّرين كل هذه الممارسات العنصرية الصهيونية، ِلنُحإذْ نُد
، وأي تداعيات لـه،     "رعنالتصرف األ "المسئولية عن هذا    ” اإلسرائيلية“، وحمَل الحكومة    "المنطقة برمتها 

 .ودعا اُألمتَينِ العربية واإلسالمية للتحرك
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: ، وفيه )وفا(وأيضا أدان محمود عباس أبو مازن في بيان صحافي بثَّتْه وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية               
ي أكثر من   ندين االعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون أثناء قطفهم الزيتون ف           "

كما ندين ما تشهده مدينة القدس الشريف من محـاوالت متكـررة القتحـام              : ، وأضاف "مكان في الضفة  
 ".باحات المسجد األقصى المبارك من قبِل مجموعات متطرفة من المستوطنين

وفي نفس سياق األحداث، وبالتحديد في مصر، كشفتْ أوراق المشاركين فـي مـؤتمر االتحـاد العـام                  
 تنظيما يهوديا   ٢٤ريين العرب، والذي يترأسه األستاذ الدكتور محمد الكحالوى، عن وجود أكثر من             لآلثا

 .متطرفًا، تشارك في العدوان على القدس، وعلى رأسها منظمة أمناء جبل الهيكل
عبادات ويحذِّر المشاركون من أن القدس تَتَعرض لحملة تشويه وتهويد؛ حيث استبدلت مظاهر التسامح وال             

بالدبابات والجنود واألسالك الشائكة، ومنع المصلين المسلمين والمسيحيين من أداء شـعائرهم وانتهـاك              
 .المقدسات

 تَحرٌك سريع
يبدو أن التحركات الصهيونية تجري على قدم وساق من أجل استغالل المواقف واألحداث التي يمر بهـا                 

 فلسطين انشغل األشقاء في حماس بصفقة شاليط، وأنها البد          العالم، والمنطقة، والشرق األوسط ، فهنا في      
 .ألّا تذهب سدى مع كثرة الضغوط المصرية في هذا الصدد

أما في فتح، فكل ما يهم في أجندتهم هو إقصاء حماس من الساحة الفلسطينية، وهو شيء يبدو مـستحيلًا                   
ريحات محمود عباس تأتي متأخرة،     بعد الثقة التى حصلت عليها حماس في الشارع الفلسطيني ، حتى تص           

وربما على هامش السياق، أو بمعنى آخر على استحياء ، حتى ال يتهم بتقاعسه في الدفاع عن المـسجد                   
 .. ال قَدر اهللا –األقصى إذا حدثت الكارثة 

، وفي المقابل تنشغل المنطقة بتلويحات الضربة اإليرانية الوهمية، وينشغل العالم بـالخراب االقتـصادي             
ومتابعة أخبار البورصة ، في حين ينشغل أبناء الحركة اإلسالمية بالمعركة التي وقعت بين الشيخ الجليل                
يوسف القرضاوي والشيعة في إيران ، وفرحوا بانتصار الشيخ، بعد أن نصره البيان الختامى بالدوحة ،                

 .وغيرها من أحداث تنشغل بها المنطقة وتستيقظ عليها ليل نهار
ـ         في مثل ه    مجموعة متطرفةً باقتحام المسجد     ٢٤ذه األجواء يمكن أن يفَاجَِئ الصهاينة العالم عن طريق ال

 م، حينما قام متطـرف صـهيونى بإشـعال          ١٩٦٩ أغسطس سنة    ٢١األقصى المبارك ، كما حدث في       
 .النيران في المسجد األقصى

ه، وال يألون جهدا في الدفاع عنـه،  على أي حال هناك حراس لألقصى ال ينامون ويتناوبون على حراست 
 . ولو بأي ثمن ، ولكن ربما يكون األمر هذه المرة َأكْبر من رائد صالح ورفاقه 

  ٢٧/١٠/٢٠٠٨موقع اإلسالم اليوم 
  

  :كاريكاتير .٤٩
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  ٢٨/١٠/٢٠٠٨الوطن السعودية، 
  


