
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "مؤتمر دمشق" الغاء  من سورية رسمياًانتطلب" فتح"الفلسطيينة والرئاسة 
  في نقل تجربة الحسم العسكري إلى الضفة" حماس"ـال نية ل: الزهار
  "المعتدلين"تؤدي إلى إقصاء " حماس"خالفات داخل  :الحياة

  "خريطة الطريق"أوساط أولمرت مرتاحة لنجاحه في إقناع عباس بإعادة المفاوضات إلى 
 وقف بناء الجدار بسبب نقص الميزانيةاسرائيل ت
   رغم اعالنها تأجيل تنفيذ العقوباتالوقود لغزةتبدأ بتقليص إمدادات اسرائيل 

تنفـذ عمليـة"القـسام": رفح
واالحتالل يقر  " ٣صيد األفاعي "

   بمقتل جندي وإصابة آخرين
  

 ٤ص ... 

 ٢٩/١٠/٢٠٠٧٨٨٥اإلثنين



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                     ٨٨٥:         العدد                        ٢٩/١٠/٢٠٠٧ثنين اإل: التاريخ

    :السلطة
 ٤  "مؤتمر دمشق" الغاء  من سورية رسمياًانتطلب" فتح"الفلسطيينة والرئاسة  .٢
 ٥   ليست جديدة"اسرائيل"تها مع اتصاال وتخطّط لتكرار تجربة غّزة في الضفّة" حماس: "عباس .٣
 ٦  منية وتطبقها اآلن في غزة خطة دايتون األى وافقت عل"حماس": الطيب عبد الرحيم .٤
 ٦  "االسرائلي" هلقاءات بنظيرلب بوقف الايططاقم المفاوضات الفلسطيني  .٥
 ٦    عباس على عدم مناقشة قضايا الحل النهائي في مؤتمر الخريف ينفي موافقةادنمر حّم .٦
 ٧  االحتالل يمهد لمؤتمر الخريف من خالل التالعب بدم الفلسطينيين وقوتهم: النونوطاهر  .٧
 ٧   لتخفيف الحصاراسرائيل الضغط على تحركات دولية وعربية من أجل: حكومة هنية .٨
 ٧   بوقف إمداد غزة بالمحروقات بالمجحف"سرائيلا"قرار حكومة فياض تصف  .٩
 ٧  سبوع المقبلقريع يعلن ان السلطة ستتسلم نابلس خالل األ .١٠
 ٨   في الضفة حاجزا١٦ً بتفكيك "رائيلسا"لسلطة تطالب ا .١١
 ٨   غزة مسؤولية االعتداءات على اموال الزكاة في قطاع"حماس"ل حّميجمال بواطنة  .١٢
    

    :المقاومة
 ٨ "دمشقمؤتمر " من "فتح" لـ"اللجنة المركزية" تهاجم موقف "الجهاد" و"حماس" و"الشعبية" .١٣
 ٩   في نقل تجربة الحسم العسكري إلى الضفة" حماس"ـال نية ل: الزهار .١٤
 ٩  "المعتدلين"تؤدي إلى إقصاء " حماس"خالفات داخل : الحياة .١٥
١٠    الحركة يطالبون عباس بإصالحات في"فتح" نشطاء من :غزة .١٦
١٠  فصائل سياسية تعقد لقاءات متكررة لمناقشة المؤتمر الدولي للسالم: غزة .١٧
١١   المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية عند نقطة الصفر :حواتمة .١٨
١١  جاح أي مفاوضاتورقة المقاومة شرط ن: النشاشيبي .١٩
١١   بين واقع الحركة وطموحاتها"فتح"ـاالنتخابات الداخلية ل .٢٠
    

    :الكيان االسرائيلي
١٢  أبومازن وأولمرت اتفقا على تجنب قضايا الحل النهائي": معاريف" .٢١
١٢  "خريطة الطريق"رت مرتاحة لنجاحه في إقناع عباس بإعادة المفاوضات إلى أوساط أولم .٢٢
١٣    تخفيف العبء الملقى على رجال االحتياط يقرراإلسرائيلي الجيش .٢٣
١٣  "الطريقخارطة "يجب أن يعيد الطرفين إلى المرحلة األولى من " أنابوليس: "ديختر .٢٤
١٣  الجيش اإلسرائيلي يعتزم إعادة تفعيل وحدة التصنت على المكالمات الهاتفية العسكرية .٢٥
١٣  وقف بناء الجدار بسبب نقص الميزانيةاسرائيل ت .٢٦
١٤   بالمستوطنين٤٨طينيي ليبرمان يطالب اولمرت بمقايضة فلس .٢٧
١٤  ناورات إسرائيلية في الجليل وأولمرت قدم اعتذاراً لتركيام .٢٨
١٤  باراك يعلن موافقته على اقامة دولة مؤقته بالضفة .٢٩
١٤  "هدنة"يفضي إلى " تفاوضا"ماني عبر وسيط أل" حزب اهللا"على  إسرائيل تعرض .٣٠
١٥   مليون شيكل عن طريق الخداع١,٨غلعاد شارون حصل على مبلغ  .٣١
١٥  إسرائيل تقرر منح سكان من الضفة يقيمون في القدس تصاريح إقامة مؤقتة .٣٢
    



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ٨٨٥:         العدد                        ٢٩/١٠/٢٠٠٧ثنين اإل: التاريخ

    :األرض، الشعب
١٥  تطورات ايجابية تسهم بتسريع قطار عودة النازحين الفلسطينيين إلى مخيم نهر البارد .٣٣
١٦   رغم اعالنها تأجيل تنفيذ العقوباتالوقود لغزةاسرائيل تبدأ بتقليص إمدادات  .٣٤
١٦   غزة لرفع القيود عن قطاعألضمير تناشد الرئيس المصري التدخلمؤسسة  .٣٥
١٦  حملة فلسطينية لمالحقة مجرمي الحرب في سجون االحتالل .٣٦
١٧   يوقفون إضرابهم عن الطعام الفلسطينيوناألسرى .٣٧
١٧   لدى زيارة المحافظةأسرى من نابلس يستهجنون اإلحتفاء الرسمي بدايتون .٣٨
١٧   لالسرىعزل ومعاناه مركبه...مستشفى سجن الرمله: مركز األسرى للدراسات .٣٩
١٧   في سجن هشارون الفلسطينياتتواصل معاناة األسيرات .٤٠
١٧   بنابلس بزعم تقديم مساعدات لحماسإسرائيل تصادر محتويات دار أيتام .٤١
١٨   قطاع غزة يشعرون بالخوف من تزايد التطرف اإلسالميومسيحي: تحقيق .٤٢
١٨   يحيون اليوم ذكرى ضحاياهم ويطالبون اسرائيل باالعتراف بالمجزرةكفر قاسمأهالي  .٤٣
   

   : األردن
١٨   البرنامج االنتخابي للحركة االسالمية األردنية يطالب بمقاومة التطبيع .٤٤
١٩  عبداهللا الثاني والعاهل البحريني يدعوان لمساعدة السلطة الفلسطينية .٤٥
١٩      جاهزية الفلسطينيةإرجاء تزويد اريحا بالكهرباء األردنية لعدم ال .٤٦
١٩   سنوات على أردنيين نفذا عملية ضد إسرائيل٨السجن  .٤٧
   

   :لبنان
٢٠  شمال لبنانقنديل يكشف وثيقة أميركية لقاعدة عسكرية في القليعات ناصر  .٤٨
٢٠  "مخيم الرعب واالرهاب"البارد مخيم د العودة إلى  ينتق مارونيمطران .٤٩
٢٠   ينفي معلومات إسرائيلية عن تهريب السالح إلى جنوب الليطانياليونيفيل .٥٠
   

   :عربي، إسالمي
٢٠ مؤتمر الخريف في طريقه لالنعقاد: ابو الغيط .٥١
٢١  الجامعة العربية تدين سياسة تهويد القدس .٥٢
٢١  وتأجيل لجنة المبادرة لما بعد جولة رايس مشاورات عربية الجتماع وزاري طارئ .٥٣
٢١  السعودية تمول مشروعاً لفقيرات في الخليل .٥٤
٢٢  شف األكاذيب اإلسرائيلية في الكونجرسمصر تك .٥٥
   

   :دولي
٢٢  السويد ترفض منح تأشيرة للنائب منى منصور .٥٦
٢٢   على سوريا" اإلسرائيلية"البرادعي يدين الغارة  .٥٧
٢٢  سورية قبل شهر من الغارةطلبت صوراً للمنشأة ال" سي آي إيه" .٥٨

   
    :تقارير
٢٣   متى؟ىإغالق المعابر التجارية إل .٥٩



  

  

 
 

  

            ٤ ص                                     ٨٨٥:         العدد                        ٢٩/١٠/٢٠٠٧ثنين اإل: التاريخ

    
    :حوارات ومقاالت

٢٤  "حماس"أبو مرزوق يستهجن محاوالت عباس خلط األوراق بمشاركته في التجني على  .٦٠
٢٦  نقوال ناصر... لماذا ينعقد مؤتمر فلسطيني معارض؟.. يتساءلونو .٦١
٢٩  أحمد عمرابي... الورقة التفاوضية التي فرط فيها أبو مازن.. المقاومة .٦٢
٣٠  تسفي برئيل... حرب ضد مصر في الشتاء .٦٣
٣٢  علي الرشيد... مشروعة بين الدعمين البرازيلي والعربي لالجئين الفلسطينيينمقارنة  .٦٤
    

 ٣٤  :كاريكاتير
***  

  
  واالحتالل يقر بمقتل جندي وإصابة آخرين" ٣صيد األفاعي"تنفذ عملية " القسام": رفح .١

ونية الخاصة، وأوقعتهـا فـي كمـين        ، مرة أخرى في ضرب القوات الصهي      "كتائب القسام "نجحت  : رفح
واعترفـت قـوات     . موقعة قتيالً والعديد من الجرحى في العملية      " ٣صيد األفاعي   "خاص أطلقت عليه    

العبرية بإصـابة   " يديعوت أحرونوت "االحتالل الصهيوني، بحسب ما نشرته النسخة اإللكترونية لصحيفة         
جنوب قطـاع   (مجاهدي كتائب القسام شرق رفح      اثنين من جنودها بجروح خطيرة خالل االشتباكات مع         

فجر اليوم، والتي استشهد فيها المجاهد في القسام أحمد إبراهيم أبو طاحون، فيما تحـدثت إذاعـة                 ) غزة
وأقرت قوات االحتالل بقوة المواجهـة      . الجيش الصهيوني عن مقتل جندي وإصابة أربعة آخرين بجراح        

القتال مع الجنود الصهاينة، ال سيما وأن ضباطاً وجنـوداً أقـروا            وجرأتهم في   " كتائب القسام "مع مقاتلي   
  . بأنهم يواجهون جيشاً منظماً وليس مسلحين يطلقون النار بصورة عشوائية

بعون اهللا وقوته وتوفيقه، ال زالت كتائب القسام تواصل عملياتها          : "قالت كتائب القسام في بيان عسكري     و
ة ضد القوات الخاصة الصهيونية على جميع محاور وثغور قطاع غزة           البطولية النوعية وكمائنها المحكم   

  ".صيد األفاعي"ضمن سلسلة عمليات من شماله إلى جنوبه 
فبعد االشتباك العنيف الذي خاضه مجاهدو القسام فجر اليوم والذي بدأ حوالي الساعة الواحدة              : "وأضافت

أحمد إبراهيم أبو طاحون، هاهو العدو الصهيوني       من فجر االثنين، والذي استشهد خالله المجاهد القسامي         
يضطر من جديد لإلعالن عن خسائره في جنود الوحدات الخاصة المدججة بالسالح والعتاد، وقد اعترف               

  ". العدو حتى اآلن بإصابة خطيرة جداً ألحد جنوده في حين أننا نؤكد بأن الخسائر أكبر من ذلك
 ٢٩/١٠/٢٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  "مؤتمر دمشق" الغاء  من سورية رسمياًانتطلب" فتح"الفلسطيينة والرئاسة  .٢

سوريا بالغاء مؤتمر   الفلسطيني   طالب الرئيس    :بيت لحم من   ٢٨/١٠/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية    نشرت  
 في  عباسوقال نمر حماد مستشار      . وفصائل أخرى لمناهضة مؤتمر الخريف     "حماس"دمشق الذي يضم    
 وصـالح   ، ونصر يوسـف   ،ان الرئيس اوفد الى دمشق كال من روحي فتوح        " معا"الة  تصريح خاص لوك  

ان المبعوثين سيطالبون سوريا صراحة بالغاء المؤتمر لما له من انعكاسـات سـلبية              "واضاف  . "..رافت
ووصف حماد المؤتمر بانه يخدم مصالح اسـرائيلية الظهـار الطـرف             ".على تعميق الخالفات الداخلية   

كمـا راى ان انعقـاد هـذا     ".بانه ضعيف وال يقوى على شيء وهو ما تبحث عنه اسـرائيل      الفلسطيني  
المؤتمر سيؤثر بالسلب ايضا على سوريا ويظهرها بانها تعارض عملية السالم وتعارض اتفاقية الـسالم               

 .العربية



  

  

 
 

  

            ٥ ص                                     ٨٨٥:         العدد                        ٢٩/١٠/٢٠٠٧ثنين اإل: التاريخ

عبـد  علن الطيب   أ:  صالح النعامي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٩/١٠/٢٠٠٧الشرق االوسط   وأضافت  
 يعني السماح    دمشق الرحيم امين عام الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس عباس يعتبر أن السماح بعقد مؤتمر            

وشدد عبـد الـرحيم علـى أن      . باقامة منظمة تحرير جديدة النه يشكل انشقاقاً عن اطار المنظمة الحالي          
 . لموقفه عشية عقد اللقاءالرئيس الفلسطيني سيقوم بجولة عربية جديدة لحشد التأييد العربي الرسمي

قال تيـسير خالـد      : وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٢٩/١٠/٢٠٠٧القدس العربي   وأوردت  
ـ       امس ان ارسال وفد فلسطيني لدمشق جاء بقرار         "القدس العربي "عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ل

 اساسه  ى هو الوقوف علي الغرض الذي ينعقد عل       واوضح بأن الهدف من زيارة الوفد      .من اللجنة التنفيذية  
  .مؤتمر دمشق، وذلك اضافة الي التشاور مع القيادة السورية حول مؤتمر انابوليس

 امس ان الوفد الفلسطيني سيدعو سـورية        "فتح" قال احمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم         ،ومن جهته 
 انقالب  ىطينية ان مؤتمر دمشق هو للتغطية عل      وقال لالذاعة الفلس   .لمراجعة حساباتها بشأن دعم حماس    

ـ                   الـسياسة   ىحماس، واعرب عن امله ان يقف االخوة في سورية عند حٍد معين فـي اعتراضـهم عل
الفلسطينية الرسمية، ال ان يحتضنوا مؤتمراً له صفة سلبية جداً وهدفه االول ان يعزز مكانة االنقالبيـين                 

 القضية الفلـسطينية ويخـشون      ىلمؤتمرين فيه حريصون عل   في غزة تحت ادعاء كاذب بان المؤتمر وا       
 احـداث   ىضياعها ومن التنازالت التي يكثرون الحديث عنها دون ان يقـدموا اي عمـل جـدي سـو                 

 عدم السماح   ىودعا ال . االنقسامات واالنشقاقات واالنقالبات والمؤامرات ضد الشرعية الوطنية الفلسطينية       
  .بعقد هذا المؤتمر
فت امانة سر اللجنة التنفيذية التي يتوالها ياسر عبد ربه مؤتمر دمـشق بأنـه تكـريس                 ومن جهتها وص  

  .  الشرعية الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير والرئيس عباسى عل"حماس"النقالب 
  
   ليست جديدة"اسرائيل" واتصاالتها مع تخطّط لتكرار تجربة غّزة في الضفّة" حماس: "عباس .٣

الكويت تدعم السلطة الوطنية الفلسطينية " اكد رئيس السلطة الفلسطينية ان : خضير محمد أبو-رام اهللا 
ان " الراي"كد في لقاء خاص بـأو". وتدعم الشرعية الفلسطينية وال تعترف باالنقالب الذي حدث في غزة

: ، وأضافسرائيل وحماس، قديمة وليست جديدة، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرةاالحوارات بين "
ونحن ال . اما ما سمعناه اخيراً من اتصاالت مع إسرائيليين، فنحن متأكدون ولدينا الشواهد على ذلك"

  ". ندين مثل هذه االتصاالت لكن نطلب من حماس، عندما تقوم بذلك ان يكون لديها الجرأة وتقول حصلت
تخطط لفعل في " حماس"في وقت سابق، أن " الراي"وفي رد على سؤال عن ان مصادر امنية ابلغت 

لدينا معلومات بان حماس : "وهل عندكم المعلومات نفسها؟ قال. الضفة الغربية مماثل لما حصل في غزة
هناك جهات دولية "وقال ان  ".تريد ان تفعل في الضفة كما فعلت في قطاع غزة، لكن سيكتب لها الفشل

حماس ال تملك قرارها " كما اكد ان ".معروف انها تدعم حماس وتؤيدها وال تخفي دعمها وتأييدها لها
وردا على سؤال حول ما  ".بنفسها، وهناك تأثيرات كثيرة عليها سياسية واقتصادية، وهذا أمر معروف

ال ليس هناك أي وساطة كويتية بين حركة فتح : "والسلطة، قال" حماس"تردد عن وساطة كويتية بين 
   ".الوساطة، ابداًولم تطلب الكويت مثل هذه  والسلطة، وحركة حماس،

النجاح يتوقف على "وفي ما يتعلق بفرص نجاح مؤتمر السالم الدولي المرتقب في انابوليس، قال ان 
حتى االن ...  اإلسرائيلية من جوانبها كافة-المجتمع الدولي في ما إذا كان جاداً لحل القضية الفلسطينية 
ونفى ". ل، وعلينا ان نعمل وعلى اهللا النتيجةال توجد ضمانات بنجاح المؤتمر وليست هناك بوادر للفش

الواليات المتحدة لن تفرض على "وتابع ان . للصراع" القضايا الجوهرية"وجود حلول أميركية لـ
العالقات مع "واكد أن  ".الطرفين حلوالً وانما تترك للطرفين التفاوض للوصول الى حلول متفق عليها

 ".وال بعده" اسحم"السعودية لم تتغير ال قبل انقالب 
   ٢٩/١٠/٢٠٠٧-٢٨الرأي الكويتية 
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  منية وتطبقها اآلن في غزة خطة دايتون األى وافقت عل"حماس": الطيب عبد الرحيم .٤

اكد الطيب عبد الرحيم     :شرف الهور أ ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٩/١٠/٢٠٠٧القدس العربي    نشرت
ات بالصوت تؤكد اتصاالت اجرتها حركة حماس لفتح        امين عام الرئاسة الفلسطينية ان السلطة لديها إثبات       
وكشف النقاب خالل مقابلة اجراهـا معـه تلفزيـون           .قنوات اتصال مع نائب وزير الجيش اإلسرائيلي      

فلسطين السبت ان ممثلين عن حماس التقوا بإسرائيليين بمقـر وزارة الـدفاع رغـم قـرار الحكومـة                   
واوضـح ان هـذه اللقـاءات اجريـت فـي           . هذه اللقاءات اإلسرائيلية امام وسائل اإلعالم برفض مثل       

 . اكتوبر / سبتمبر، وفي االسبوع االول من شهر تشرين االول        /االسبوعين االول واالخير من شهر ايلول     
ـ        ا حاولت التوسط بين     يةجيالنروالحكومة  واشار ان     ىسرائيل وحماس، بطلب من االخيرة، الفتاً كذلك ال

  .غان، طلب من اولمرت خالل لقائهما في لندن ان يلتقي قادة من حماسان رئيس الوزراء التركي اردو
واتهم عبد الرحيم حماس بأنها تطبق اآلن خطة دايتون في قطاع غزة التي قدمت للسلطة وقدمها الرئيس                 

 انشاء غرفة عمليات مركزيـة      ىوقال هذه الخطة تنص عل     . ان هنية وافق عليها    ىعباس لهنية، مشيراً ال   
نع إطالق الصواريخ مقابل وقف اسرائيل لعملياتها بغزة وان تشمل بعد ذلك الضفة وإنهـاء                م ىتعمل عل 

 وإزالة الحواجز وطالبت    ىسياسة االعتقاالت واالغتياالت في غزة والضفة وحل مشكلة المبعدين واالسر         
ـ  . اإلفراج عن الوزراء والنواب المعتقلين     ىحماس في ذلك الوقت بأن يندرج احد البنود عل         ابع بعـد   وت

 الخطة اقيمت غرفة عمليات مشتركة ووافقت حماس ان تشارك فيها القـوة التنفيذيـة               ىموافقة هنية عل  
  .بموجب خطة دايتون

سـامي أبـو    " حمـاس "حركة  باسم  ناطق  النفى  : وكاالتالنقالً عن    ٢٩/١٠/٢٠٠٧المستقبل  وجاء في   
  ."فيها مغالطات كثيرة: "زهري تصريحات الطيب عبد الرحيم، وقال

  
  "االسرائلي" هلقاءات بنظيرلب بوقف الايططاقم المفاوضات الفلسطيني  .٥

سرائيلي وقف لقاءات طاقم    أعلنت مصادر مختلفة ان الجانب الفلسطيني طلب من الجانب اال         : ألفت حداد 
 اإلسرائيلي وذلك بسبب تعنت طاقم المفاوضات اإلسـرائيلي فـي بعـض      هالمفاوضات الفلسطيني بنظير  

وأوضـحت المـصادر ان      .هرية التي من شأنها دفع عجلة المفاوضـات بـين الجـانبين           القضايا الجو 
المفاوضات تمر بمأزق حقيقي نتيجة لتعنت الطرف اإلسرائيلي في بعض القضايا الجوهرية التي تتعلـق               

 .بمبدأ قيام دولة فلسطينية مستقلة مشيرا الي انها وصلت اآلن الي طريق مسدود 
  ٢٨/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
   عباس على عدم مناقشة قضايا الحل النهائي في مؤتمر الخريف  ينفي موافقةادحّمنمر  .٦

اد المستشار السياسي للرئيس عباس اسرائيل مسؤولية افشال مؤتمر         ل نمر حم   حم : تقرير معا  -بيت لحم 
الخريف من خالل رفضها التوصل والتجاوب مع الطرف الفلسطيني النجاز وثيقة تكون حاضـرة فـي                

ان فريقي التفاوض الفلسطيني واالسرائيلي لم يتوصال الى        " معا"وكشف حماد في حديث لوكالة       .المؤتمر
كما قلل من احتمالية نجاح مؤتمر الخريف في ظـل التعنـت االسـرائيلي               .اي شيء حتى هذه اللحظة    

 بـان   ونفى حماد ما ذكرته الصحف االسرئيلية      .ومحاولته اختالق اشياء تعمل على افراغه من محتواه         
الرئيس عباس اتفق مع اولمرت في االجتماع االخير على عدم مناقشة قضايا الحل النهائي فـي مـؤتمر                  

  . واعتبرها سيناريوهات اسرائيلية تتكرر كل يوم بهدف افشال المؤتمر وعدم التوصل الى سالم،الخريف
  ٢٨/١٠/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
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  خريف من خالل التالعب بدم الفلسطينيين وقوتهماالحتالل يمهد لمؤتمر ال: النونوطاهر  .٧
جزء مـن   " وصفت حكومة هنية المقالة القرار اإلسرائيلي بتقليص ضخ الوقود إلى قطاع غزة بأنه               :غزة

إرهاب منظم ضد الشعب الفلسطيني لكسر إرادته وتركيعه لفـرض إمـالءات عليـه تمهيـدا لمـؤتمر                  
المجتمع الدولي إلى   " قدس برس "حكومة في تصريح لوكالة     لا، ودعا طاهر النونو المتحدث باسم       "الخريف

تحمل مسؤوليته في هذا الصدد، والعمل على توفير المقومات األساسية للسكان المدنيين وتحديدا لمليـون               
ونصف مليون يعيشون في قطاع غزة وكأنهم في سجن كبير محرومون من المقومات األساسية للحيـاة،                

تصادي وتكثيف الهجمات اإلسرائيلية محاوالت للتمهيد لمؤتمر الخريف مـن          واعتبر تشديد الحصار االق   
ودعا النونو الـدول العربيـة       .الشعب الفلسطيني وحياته   خالل إراقة الدم الفلسطيني، والتالعب في قوت      

واإلسالمية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في كافة المحافل والضغط على االحـتالل اإلسـرائيلي               
كما حث جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي على اتخاذ           .اره وعدوانه العسكري  لوقف حص 

قرار تاريخي باختراق الطوق المفروض على الشعب الفلسطيني وتحويل معبر رفح الحدودي إلى معبـر            
  .فلسطيني مصري خالص وإنهاء الحصار االقتصادي

  ٢٩/١٠/٢٠٠٧ قدس برس
  
   لتخفيف الحصاراسرائيل وعربية من أجل الضغط على تحركات دولية: حكومة هنية .٨

إن تحركات دوليـة وعربيـة تـسير بـوتيرة          ":  المقالة  هنية قال وزير االقتصاد في حكومة    : ألفت حداد 
 ."متسارعة باتجاه الضغط على حكومة االحتالل اإلسرائيلي لتخفيف الحصار الجائر عـن قطـاع غـزة      

 مبيناً أن هناك قناعـات      ،ه التحركات أكلها في اقرب وقت ممكن       الظاظا عن امله ان تؤتي هذ      زيادوعبر  
واعترف الظاظا بحالة التدهور التـي       .دولية وعربية تؤكد بأن الحصار حصار ظالم من الدرجة األولى         

أصابت االقتصاد الفلسطيني جراء استمرار الحصار، محمالً المسؤولية الكاملـة لالحـتالل اإلسـرائيلي              
  . القاضي بتقليص تزويد القطاع بالوقود والمواد األساسية"اإلسرائيلي"رار وندد بالق .وأعوانه

  ٢٨/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
   بوقف إمداد غزة بالمحروقات بالمجحف"سرائيلا"قرار حكومة فياض تصف  .٩

وصف وزير االقتصاد واألشغال واالتصاالت الفلسطيني محمد حسونة قـرار          : عبدالقادر فارس  -غزة  
 قطاع غزة بالمحروقات بالمجحف مشيرا إلى أن هناك مـساعي تبـذلها الـسلطة               إسرائيل بوقف إمداد  

وقال إن هذا القرار وفي حال تطبيقـه        . الفلسطينية وعلى كافة الصعد في سبيل عدم تطبيق هذا اإلجراء         
سيسبب مشاكل وتعقيدات جمة بجميع النواحي الحياتية في قطاع غزة، منوها الى أن السلطة تعمل جاهدة                

ل االتصاالت باإلسرائيليين والمؤسسات الدولية واألمم المتحدة من أجل وقـف هـذه العقوبـات               من خال 
واإلجراءات التي تتخذها إسرائيل بحق المواطنين في قطاع غزة وخاصة قطع الكهرباء ووقف إمـدادات               

 .المحروقات
  ٢٩/١٠/٢٠٠٧عكاظ 

  
  سبوع المقبلقريع يعلن ان السلطة ستتسلم نابلس خالل األ .١٠

علن رئيس طاقم المفاوضات احمد قريع ان السلطة الفلسطينية سوف تتسلم السيطرة االمنيـة              أ :ت لحم بي
ونقل التلفزيون االسـرائيلي هـذه    .على نابلس اعتبارا من االسبوع المقبل وذلك تمهيدا لتسلم باقي المدن    

 خارطة الطريق ومحاربة ما     ان هناك اتفاقا بان تتسلم السلطة وضمن تنفيذها لخطة        " :الليلة عن قريع قوله   
اسماه التلفزيون باالرهاب وفرض السيطرة االمنية على المدن من اجل اظهار ان السلطة تسيطر علـى                

 شدد قريـع علـى      ،وفيما يتعلق بمؤتمر الخريف    ".االوضاع وتنفذ خارطة الطريق كما وصف التلفزيون      
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 .بعات فشله على المنطقـة برمتهـا      ضرورة ان يكون هناك مجال النجاحه محذرا في ذات الوقت من ت           
واضاف التلفزيون ان قريع سوف يخرج الى سوريا         ".ان فشل انابوليس ستكون نتائجه سلبية جدا      " :وقال

  . في محاولة الفشال مؤتمر تخطط له حماس قبل انعقاد مؤتمر انابوليس
  ٢٨/١٠/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 

  
   في الضفة حاجزا١٦ً بتفكيك "سرائيلا"لسلطة تطالب ا .١١

 أمس، إن السلطة الفلسطينية طالبت إسرائيل خـالل اجتمـاع الـرئيس             "هآارتس"قالت صحيفة    :رام اهللا 
 حاجزاً في أرجاء الضفة الغربية،      ١٦عباس مع رئيس الوزراء االسرائيلي أولمرت يوم الجمعة، بتفكيك          

 ووزيرة الخارجيـة لفنـي      واضافت إن أولمرت   ."خريطة الطريق "كجزء من تطبيق المرحلة األولى من       
خريطـة  "سرائيل لن توافق على التنازل عن التطبيق الكامل للمرحلة األولـى فـي              اأوضحا لعباس أن    

  . كشرط للتقدم نحو التسوية الدائمة"الطريق
  ٢٩/١٠/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 

  
   غزة مسؤولية االعتداءات على اموال الزكاة في قطاع"حماس"ل حّميجمال بواطنة  .١٢

حركـة حمـاس    ] في حكومة فياض  [ ل الشيخ جمال بواطنة وزير األوقاف والشؤون الدينية        حم :م اهللا را
مسؤولية االعتداء على أموال وممتلكات لجان الزكاة في قطاع غزة إضافة إلى إقصاء بعـض رؤسـاء                 

كـاة  وحمل المشاركون في اجتماع للجنة العليا لشؤون الز        .وأعضاء لجان الزكاة من غير حركة حماس      
والذي ترأسه بواطنة حركة حماس ومليشياتها مسؤولية االعتداءات المتكررة على لجان الزكاة، ونقل كل              
أرصدتها من البنوك إلى بنك البريد ليتصرفوا بها كما يشاؤون بعيداً عن كل القوانين واألنظمة واللـوائح             

كاة ومجلس إدارة صـندوق الزكـاة       المعمول بها في السلطة الوطنية، وقرارات اللجنة العليا لشؤون الز         
  .ولجان المتابعة في جميع المحافظات

  ٢٩/١٠/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
 "مؤتمر دمشق" من "فتح" لـ"اللجنة المركزية" تهاجم موقف "الجهاد" و"حماس" و"الشعبية" .١٣

هاجمت ابرز ثالثـة    :  صالح النعامي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٩/١٠/٢٠٠٧ الشرق االوسط    ذكرت
فصائل فلسطينية ستشارك في مؤتمر دمشق اللجنة المركزية لحركة فتح التي وصفت منظمي المـؤتمر               

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجهاد اإلسالمي هجـوم مركزيـة          " حماس"واعتبرت  ". االنقالبيين"بـ
 لقـاء   محاولة لحرف الساحة الفلسطينية عن المخاطر التي قـد تـنجم عـن            " مؤتمر دمشق "على  " فتح"

واعتبر سامي ابو زهري، الناطق بلسان حركة حماس، أن هجوم اللجنة المركزية على المؤتمر              . الخريف
ـ  . يدلل على اهميته والحاجة الى عقده      ، قال ابو زهري إن المشاركين      "الشرق االوسط "وفي تصريحات ل

لتنازل عـن الحقـوق     في مؤتمر دمشق سيشددون على أن ابو مازن ليس مخوالً وال يملك أي تفويض ل              
 واضاف أن مؤتمر دمشق سيحمل للعالم رسـالة؛ مفادهـا أن المفاوضـين الـذين                ،والثوابت الفلسطينية 

يمثلون إال أقلية في الشارع الفلسطيني وليس هناك أدنى قيمة للتفـاوض أو             "سيحضرون لقاء الخريف ال     
  .توقيع اتفاقات معهم

في قطاع غزة، أن السلطة الفلسطينية ارتكبت " الجهاد"ات من ناحيته، اعتبر الشيخ نافذ عزام من قياد
خطًأ كبيراً عندما حصرت رهاناتها في االدارة االميركية وسياستها والمؤتمرات التي ترعاها، مشدداً 
. على موقف حركته رفضها الذهاب لمؤتمر الخريف في هذه اللحظات الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون

بخدمة مصالح إقليمية، أكد عزام أن المشاركين في المؤتمر " مؤتمر دمشق"ة فتح ورداً على اتهام مركزي
 .ال يبلورون مواقفهم بإمالء من أحد على اإلطالق، وهي ثوابت يعرفها الفلسطينيون جميعاً
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اما رباح مهنا، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، فقد وصف هجوم حركة فتح على المشاركين في 
محاولة حرف الساحة الفلسطينية عن المخاطر التي قد تنجم عن لقاء الخريف وتمزيق "بـمؤتمر دشمق 

وأكد أن الجبهة ستكون ". الوضع الفلسطيني الداخلي الممزق اصالً، والهبوط بمستوى النقاش الفلسطيني
 .ضمن القوى التي تسعى لمواجهة لقاء الخريف ومخاطره

عـال عطـا اهللا     ،  غزةوبيروت   نقالً عن مراسليها في    ٢٨/١٠/٢٠٠٧إسالم أون الين     وأضاف موقع 
إن مؤتمر دمشق هو محاولة وطنية جامعة لمختلـف          ":في بيان صحفي  " حماس"قالت   :أيمن المصري و

أطياف اللون الفلسطيني؛ لكبح جماح بعض التيارات داخل حركة فتح التي تسعى لالرتماء في الحـضن                
للجنة المركزية لفتح بأن مرحلة التفرد والهيمنة على القـرار          للجميع وخاصة ا  "وأكدت حماس    ."األجنبي

الوطني والقفز بالمشروع الفلسطيني إلى المجهول قد ولّت إلى غير رجعة، وأن المؤتمرين في دمشق قد                
قدموا من التضحيات الجسام ما يؤهلهم للوجود على ساحة القرار الوطني أكبر من كثير مـن الـصغار                  

 ."يسالالهثين إلى أنابول
  
  في نقل تجربة الحسم العسكري إلى الضفة " حماس"ـال نية ل: الزهار .١٤

نفى القيـادي فـي      : حسام جحجوح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٩/١٠/٢٠٠٧ صحيفة فلسطين    ذكرت
في محافظات الضفة الغربيـة، علـى       " حسم عسكري "محمود الزهار، نية حركته تنفيذ      . د "حماس"حركة  

ة، مفندا في ذات الوقت تصريحات قادة حكومة رام اهللا حـول عقـد حركتـه                غرار ما قامت به في غز     
وأكد الزهار في    .جاءت تصريحات الزهار ردا على تصريحات الرئيس عباس        و .لقاءات مع اإلسرائيليين  

ـ  ـ            " فلسطين"تصريح ل ، الـذين   "المجـرمين "على حق حركته في الدفاع عن نفسها ضد من أسـماهم بـ
هـل الـشعب    : "وتـساءل  .حرمات المساجد والجامعات في الضفة الغربيـة      ينتهكون أعراض الناس و   

ونفى  ".أعتقد أن تجربة غزة ماثلة    " ، وتابع !"الفلسطيني في الضفة الغربية سيسكت على هذه االعتداءات؟       
 ادعاءات أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم بوجود لقـاءات تجـري بـين حركـة حمـاس                   الزهار

هذا كذب واضح، وإن الدليل الصوتي الذي يتحدث عنه هو عبارة عـن تـسجيل                ":واإلسرائيليين، وقال 
لصحفي إسرائيلي كان موجوداً في مكتب وزير الحرب، اتصل بأحـد الـصحفيين بغـزة، واإلعالمـي                 

  ".الفلسطيني محسوب على حركة حماس
اس فوزي  رد الناطق باسم حركة حم    : ألفت حداد  نقالً عن مراسلته،   ٢٨/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عربوأضافت  

رئيس عباس بعد تصريحاته لصحيفة كويتيه عن نية حماس تكرار الحسم العـسكري فـي               البرهوم على   
واعتبر برهوم أن ما يدعيه رئيس السلطة يأتي في إطار التغطية على جرائم مليـشيات                .الضفة الغربية 

سطيني ومؤسساته، وضد   األجهزة األمنية في الضفة، التي ترتكب الجرائم والويالت ضد أبناء الشعب الفل           
 ويقول برهوم انه بذلك يعطي المبررات لمليشياته أن تستمر في نهجها ضد             ،حماس وقيادتها وعناصرها  

أن ما قامت به حماس في قطاع غـزة   "وأكد برهوم في حوار لموقع فلسطين مباشر         .المقاومة الفلسطينية 
ويالت من خالل أجهزة أمنية فاسدة،      هو خطوة أمنية اضطرارية لتصحيح مسار خاطئ جر على شعبنا ال          
  ."...عملت بأجندات خارجية أمريكية إسرائيلية، ضد الشعب الفلسطيني

  
  "المعتدلين"تؤدي إلى إقصاء " حماس"خالفات داخل : الحياة .١٥

، أن الحركـة    "الحياة"لـ" حماس"كشفت مصادر فلسطينية ينتمي بعضها الى حركة        :  فتحي صباح  -غزة  
لماضية عمل الناطق السابق باسم حكومة هنية المقالة، مسؤول ملـف المفاوضـات             جمدت الجمعة قبل ا   

غازي حمد، على خلفية مقال نشره في احدى الصحف المحلية ورسـالة وجههـا   .الخاصة في الحكومة د   
وأوضـحت  . الى قادة الحركة، مضيفة ان حمد لم يتوجه منذ أكثر من اسبوع الى مقر مجلس الـوزراء                

في الحركة على مقاليد األمور فيهـا، فـضالً    "التيار المتشدد"قرار يعكس مدى سيطرة مصادر عدة ان ال  
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واضافت ان التيار المتشدد في     . عن انه يمثل ضربة قوية للتيار المعتدل الذي كان حمد من أبرز رموزه            
" حماس "الحركة لم ترق له سلسلة المقاالت التي كتبها حمد منذ أشهر، خصوصاً المقال األول بعد سيطرة               

واشارت الى ان الرسالة التي بعث بها حمد أخيـراً           ".هذا زمن العقالء  : "على القطاع، وكان تحت عنوان    
، اذ اجتمـع    "القشة التي قصمت ظهر البعير    "الى قادة الحركة وتسربت الى وسائل االعالم، كانت بمثابة          

   .يتوجه الى مجلس الوزراءقادة متنفذون في غزة وقرروا تجميد عمله، ما جعله يلزم منزله وال 
احمد يوسف، القى استياء بـين      .وكشفت المصادر ان القرار الذي شمل ايضا المستشار السياسي لهنية د          

في الحركة اعترض على    " التيار المتشدد "وقالت المصادر ان    . قيادات اخرى في الحركة وبعض كوادرها     
. ه يغرد خارج السرب او االطار العام للحركة       بعض التصريحات التي اطلقها يوسف، معتبرا انه بدا كأن        

لكنها اضافت ان يوسف ما زال يمارس عمله والتقى اخيراً، بحسب معلومات مؤكدة، ديبلوماسياً اوروبياً               
محمود الزهار الذي يعتبره كثيـرون      .دفي مدينة غزة واصطحب معه لمقابلته القيادي البارز في الحركة           

وتابعت ان قضية حمد ويوسف تشير بوضوح الـى وجـود            .في الحركة من أبرز رموز التيار المتشدد      
خالفات داخل الحركة في شأن كيفية معالجة االمور المتعلقة بالنزاع الداخلي، أو الصراع مع االحـتالل                

. االسرائيلي، او العالقة مع المحيط االقليمي والدولي، وغيرها من القضايا الـسياسية وغيـر الـسياسية               
ض تقويمها لما يجري داخل الحركة ان التيار المتشدد يرفض بشكل قـاطع الحـديث               واوضحت في معر  

علناً عن التباينات ويفضل أن تبقى داخل الحركة، وهو المأخذ على حمد الذي تحدث بصورة علنية اعتبر                 
  ".حماس"اكثر مما تخدم " فتح"المتشددون انها تخدم حركة 

  ٢٩/١٠/٢٠٠٧الحياة 
  

  يطالبون عباس بإصالحات في الحركة  "فتح" نشطاء من :غزة .١٦
طالب نشطاء من حركة فتح في قطاع غزة امس االحد الرئيس عباس القائد العام               : اشرف الهور  -غزة  

للحركة وقيادتها المركزية باتخاذ خطوات اصالحية تفادياً لحالة التآكل التي تشهدها الحركـة فـي هـذه                 
نطقة الوسطي بقطاع غزة بضرورة اشراك العناصـر        وطالب النشطاء في حشد نظموه في الم      . المرحلة

الي ذلك فقد نظم المئات من الموظفين العسكريين الذين         . الشابة في المواقع التنظيمية المتقدمة في الحركة      
 واوقفت رواتبهم بعد سيطرة حماس علي       ٢٠٠٥عملوا في االجهزة االمنية الفلسطينية بعد تاريخ نوفمبر         

قر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في غزة، طـالبوا خاللـه بإعـادة              القطاع اعتصاماً امام م   
  . صرف الرواتب

  ٢٩/١٠/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  فصائل سياسية تعقد لقاءات متكررة لمناقشة المؤتمر الدولي للسالم: غزة .١٧

ولي للـسالم   قالت فصائل في غزة إنها تعقد لقاءات متكررة لمناقشة المـؤتمر الـد             :حسن جبر  -غزة  
رباح مهنا، إن لقـاءات جمعـت بـين         .وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية د       .ونتائجه المحتملة 

وأكد مهنـا أن القـوى       .والجهاد اإلسالمي " حماس"ممثلين عن الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركتي       
هدف مناقشة سبل الخروج مـن      األربع عقدت لقاء أول من أمس في مدينة غزة، استمرارا لعدة لقاءات ب            

وأشار في تصريحات صحافية، إلى أن       .المأزق الوطني وكيفية مواجهة المؤتمر الدولي للسالم وتحدياته       
الفصائل ستعقد لقاء آخر خالل األسبوع الجاري، من أجل دراسة سبل مواجهة المؤتمر الـدولي للـسالم        

 عن تقديم ورقة مبادئ عامة السـتئناف الحـوار          وتحدث مهنا  .والحد من تداعياته على القضية الوطنية     
 .الوطني وحل األزمة الداخلية، الفتاً إلى أنه جرى االتفاق على نقاش الورقة خـالل االجتمـاع القـادم                 

، إن الهدف من اللقاءات التي تجـرى مناقـشة المـؤتمر            "حماس"بدوره، قال أيمن طه، أحد قادة حركة        
ـ  و .الدولي للسالم ونتائجه المحتملة    أن القوى األربع عقدت ثالثة اجتماعات سابقة لنفس        " األيام"أكد طه ل



  

  

 
 

  

            ١١ ص                                     ٨٨٥:         العدد                        ٢٩/١٠/٢٠٠٧ثنين اإل: التاريخ

وأشار إلـى أن الجبهتـين الـشعبية         .الغرض، مشيراً إلى أن االجتماعات لم تخرج بأي نتائج حتى اآلن          
  .والديمقراطية قدمتا ورقة مشتركة، سيتم نقاشها خالل االجتماع القادم واتخاذ الالزم بشأنها

  ٢٩/١٠/٢٠٠٧نية األيام الفلسطي
  

  المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية عند نقطة الصفر  :حواتمة .١٨
أن اجتماع " قدس برس"أكد نائف حواتمة في تصريحات صحفية مكتوبة وصلت نسخة منها لـ : دمشق

الخريف يمكن أن يمثل خطوة على صعيد فتح باب الستئناف المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، وصوالً 
، ...)القدس، الالجئين، الحدود، المستوطنات، األمن والسالم والمياه (ل سياسية لقضايا الصراع إلى حلو

ويمكن أن يكون أيضاً اجتماعا ألخذ الصور وتوزيع االبتسامات، دون أن يفتح على استئناف مفاوضات 
ى إعداد ورقة جدية وشاملة، وهذا يتوقف بوضوح على حكومة أولمرت واإلدارة األمريكية في العمل عل

وأوضح حواتمة أن ثماني  .عمل مشتركة، تتناول عناصر الصراع الرئيسية الستة، على حد تعبيره
جوالت مغلقة من المفاوضات بين أبو مازن وأولمرت، وأربع جوالت بين طواقم المفاوضات برئاسة 

  .ع الصفر، كما قالأحمد قريع وليفني لم تسفر عن شيء حتى اآلن، واألمور ال تزال تراوح في المرب
 ٢٨/١٠/٢٠٠٧قدس برس 

  
  ورقة المقاومة شرط نجاح أي مفاوضات: النشاشيبي .١٩

رأى محمد النشاشيبي الـسياسي الفلـسطيني المخـضرم    :  عال عطا اهللا، أيمن المصري    -بيروت، غزة   
لـسطيني  وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن المزج بين المقاومة والعمل الـسياسي الف          

المفاوضات بدون قوة تساندها على     "ورأى أن   .يعتبر أحد شروط نجاح أي مفاوضات إسرائيلية فلسطينية         
الجمع بين المقاومة والعمل السياسي، من خالل وضـع خطـة           "ودعا إلى   ". األرض تنتهي إلى ال شيء    

أن رؤيته يمكـن تفعيلهـا      واعتبر النشاشيبي   ". إستراتيجية للنضال والمقاومة بجميع أشكالها بأفق سياسي      
من خالل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام جميع الفصائل إليها، بتشكيل لجنة متابعة مـن األمنـاء                "

العامين وأعضاء الهيئة التنفيذية، تضع الخطوات الجادة إلعادة بناء المجلس الوطني واللجنـة التنفيذيـة               
 ".والمجلس المركزي وجميع مؤسسات المنظمة

  ٢٨/١٠/٢٠٠٧ أون الين إسالم
  
   بين واقع الحركة وطموحاتها"فتح"ـاالنتخابات الداخلية ل .٢٠

كثفت حركة فتح جهودها إلنجاز االنتخابات الداخلية فـي مختلـف األقـاليم             :  عوض الرجوب  - الخليل
ـ         . قريبا، مؤملة استنهاض ذاتها وتفعيل أدائها      ام وبدأت مفوضية التعبئة والتنظيم وبتكليف من القائـد الع

للحركة الرئيس عباس ومفوض التعبئة والتنظيم أحمد قريع سلسلة اجتماعات في األقاليم تمهيدا إلجـراء               
ورغم هذه المحاوالت يـستبعد عـدد مـن          .كانون األول المقبل  / االنتخابات فيها حتى منتصف ديسمبر    

قبـل انتخابـات المجلـس      المحللين قدرة فتح على استنهاض ذاتها واستعادة المكانة التي كانت تتمتع بها             
وخالل االجتماعات الداخلية    . بغالبية المقاعد  "حماس"التشريعي التي جرت العام الماضي وأدت إلى فوز         

تعزيز ثقافـة العمـل وااللتـزام وقـيم     "في عدد من األقاليم شددت مفوضية التعبئة والتنظيم على أهمية        
وأكـدت   ".ألطر التنظيميـة بعـضها بـبعض      التضامن والتضافر بين كافة أعضاء الحركة وفي عالقة ا        

االتـصال مـع القيـادات       تعزيز"المفوضية في بيان لها أن اجتماعاتها التي تسبق االنتخابات تهدف إلى            
والكوادر والقواعد الحركية وشرح الموقف الحركي من القضايا الراهنة، وكيفية توسيع المـشاركة فـي               

وقال النـاطق باسـم    ".النتخابات في الحركة في كافة األقاليمعملية البناء الحركي وتنشيط عملية إجراء ا    
الحركة في الضفة الغربية فهمي زعارير إن قرار المفوضية وتوجهات الحركة هو إجراء االنتخابات في               
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ونفى  زعارير في حديث للجزيرة نـت أن يكـون            .كانون األول المقبل  كمقدمة للمؤتمر العام      / ديسمبر
لداخلية عالقة بقرار تبكير االنتخابات التشريعية والرئاسية الفلـسطينية، مـضيفا أن            إلجراء االنتخابات ا  
حاجة وضرورة وحق وواجب، ويجب الشروع في استئنافها واستكمالها من أجل بناء            "االنتخابات الداخلية   

  ".كل أطر حركة فتح في الضفة وغزة
يشهد حاليا ظروفا خاصة، وحجم التعديات      "وحول كيفية التعامل مع قطاع غزة قال الزعارير إن القطاع           

حيـث  " التي تواجهها الحركة لن يفقدنا الوسيلة التي سيتم من خاللها استكمال بناء األقاليم فـي القطـاع                
أنجزت بالفعل انتخابات أربعة أقاليم من سبعة، وسيصار إلى استكمال ما تبقى وفق آلية محددة تقـدرها                 

  .ون مع قيادات الحركة في القطاعمفوضية التعبئة والتنظيم بالتعا
   ٢٨/١٠/٢٠٠٧الجزيرة نت  

  
  أبومازن وأولمرت اتفقا على تجنب قضايا الحل النهائي": معاريف" .٢١

، ان رئيس الوزراء االسرائيلي ايهود أولمـرت،        "معاريف"زعمت صحيفة   :  والوكاالت  -القدس المحتلة 
 . م طرح قضايا الحل النهائي فـي المـؤتمر        اتفقا على عد  ) ابومازن(والرئيس الفلسطيني محمود عباس     

إنجازا كبيرا حققه أولمرت ووزيرة خارجيته تـسيبي ليفنـي، بإقنـاع الـرئيس              "وزعمت الصحيفة ان    
الفلسطيني بأن يكون هدف المؤتمر هو الدعوة إلى العودة إلى خطة خريطة الطريـق للـسالم وتـشجيع      

ر االساسية المذكورة أو مطالبة الفلسطينيين بتنازالت       عملية السالم، من دون توقع اختراق كبير في االمو        
ونقلت الصحيفة عن مصادر لـم تكـشفها ان الجـانبين وافقـا علـى ان                 ". أساسية في تلك المواضيع   

من أسلحتها، وهو ما يعني تنفيـذ المرحلـة         " منظمات االرهاب "الفلسطينيين ستكون لهم دولة بعد تجريد       
  . تنص أيضا على تجميد االستيطان وازالة نقاط استيطانيةاالولى من خريطة الطريق والتي 

  ٢٩/١٠/٢٠٠٧البيان 
  
  "خريطة الطريق"أوساط أولمرت مرتاحة لنجاحه في إقناع عباس بإعادة المفاوضات إلى  .٢٢

أكدت تصريحات وزراء بارزين في الحكومة اإلسرائيلية أمـس أن إسـرائيل            :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
ضات حقيقية للتوصل إلى تسوية دائمة مع الفلسطينيين لحل الصراع، ال في            ليست في وارد خوض مفاو    

كما أبدت أوساط قريبة من رئيس الحكومة ايهود اولمرت ارتياحهـا        . أنابوليس وال في المستقبل المنظور    
الجمعة الماضي بداعي   ) أبو مازن (لنتائج اللقاء السابع بينه وبين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس           

الدوليـة التـي تراهـا      " خريطة الطريق "أن اولمرت نجح في إقناع عباس بإعادة المفاوضات إلى مربع           
وقـال   .إسرائيل مجموعة إمالءات يتوجب على الفلسطينيين االمتثال لها قبل الحديث عن إقامة دولـتهم             

سـنذهب إلـى    أوضحنا، أبو مازن وأنا، أننـا       : "اولمرت لوزرائه خالل جلسة الحكومة األسبوعية أمس      
مؤتمر أنابوليس مع بيانات عامة ال مع حلول إنما مع التزامات بمواصلة التفاوض على أن يتطرق فـي                  

وعندما سنتوصل إلى اتفاق كهذا في المـستقبل، فـسيكون تطبيقـه            . المستقبل للقضايا األساسية للصراع   
وأضـاف أن    ".مـا جـاء فيهـا     مشروطاً بتنفيذ كامل لخريطة الطريق الدولية وبشكل ال يقبل التأويل، ك          

بنية ايجاد حلول لكل القضايا التي تتيح إقامـة         " لقاء أنابوليس "المفاوضات مع الفلسطينيين ستتواصل بعد      
تعيش بأمن إلى جانب إسرائيل، وتكون هذه الدولة دولة قومية للفلسطينيين وإسرائيل دولة             "دولة فلسطينية   

لكننا سنبدي رغبة حقيقية بهدف التقدم      "ني دقيق للمفاوضات    وأكد رفضه تحديد جدول زم    ". قومية لليهود 
  ".بال كلل نحو تحقيق الحل

  ٢٩/١٠/٢٠٠٧الحياة 
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   تخفيف العبء الملقى على رجال االحتياط يقررالجيش اإلسرائيلي .٢٣
 تخفيف العبء الملقى على عاتق رجال االحتيـاط فـي           رقراإلسرائيلي الجيش  أن ذكرت صحيفة يديعوت  

ولهذا فإنهم سيستدعون في سنة العمل القريبـة القادمـة   . يدانية منذ الحرب األخيرة في لبنان   الوحدات الم 
وكان رئيس األركان غابي اشـكنازي وجـه        . ثلثي كتائب االحتياط فقط، وذلك لغرض العمل العملياتي       

 فقد  ٢٠٠٨.شعبة العمليات في هيئة األركان لمحاولة تخفيض العبء عن رجال االحتياط في سنة العمل               
وصلت إلى مكتب اشكنازي طلبات عديدة من رجال االحتياط احتجوا على أنهم منذ الحرب عملوا ألكثر                

الكثيرون من رجـال االحــتياط      . ياتي في ذلك التدريب والعمل العمل     من سبعين يوماً في االحتياط، بما     
لبـزات علـى مـدى سـنة        هؤالء شاركوا في الحرب، بحيث أنهم قضوا باإلجمال زمناً كبيراً جداً في ا            

  . ونصف
  ٢٩/١٠/٢٠٠٧السفير 

  
  "خارطة الطريق"يجب أن يعيد الطرفين إلى المرحلة األولى من " أنابوليس: "ديختر .٢٤

تناقلت بعض وسائل االعالم االسرائيلية ما قاله وزير األمن الداخلي، آفي ديختر،في كلمة ألقاها، مـساء                
اللقـاء الـدولي فـي      "لذي يعقد في فيالدلفيا، حيث قال ان        ا" آيباك"السبت، في مؤتمر اللوبي الصهيوني      

يجـب أن يبنـي     "وأضاف أن اللقاء    ". أنابوليس ليس مختبر تجارب واإلسرائيليون ليسوا أرانب تجارب       
مسارا يمكن الطرفين من الدخول في نهاية األمر إلى المرحلة األولى من خارطة الطريق بكل ما يترتب                 

  ".الفلسطينيينعليها، من جانب إسرائيل و
   ٢٩/١٠/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  الجيش اإلسرائيلي يعتزم إعادة تفعيل وحدة التصنت على المكالمات الهاتفية العسكرية .٢٥

للتصنت على مكالمات خطوط الهواتـف والهواتـف        " عيط"يعتزم الجيش اإلسرائيلي إعادة تفعيل وحدة       
ويعتبر قرار الجيش الذي يتطلب مـصادقة       . ساسةالنقالة العسكرية من أجل منع تسرب معلومات أمنية ح        

ونقلت صحيفة هآرتس عن الناطق      .رئيس األركان، غابي أشكنازي، جزءا من دروس حرب لبنان الثانية         
الموضوع ما زال قيد البحث، وهو يأتي في إطار فحص دروس حرب لبنان الثانيـة               : بلسان الجيش قوله  

وقد عملت الوحدة المذكورة عشرات السنوات       ".عيط"امة وحدة   وتطبيقها، وتجري في هذه األيام دراسة إق      
وعكف جنود هذه الوحدة على التصنت على خطوط الهواتف العـسكرية ومتابعـة             . ٢٠٠٠وأغلقت عام   

وكان أفراد الوحدة يقطعـون اتـصاالت الجنـود         . المكالمات في تلك الخطوط وفي خطوط مدنية معينة       
  .رية ومن ثم تتخذ إجراءات ضدهموالضباط التي تتطرق إلى معلومات س

  ٢٨/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  
  وقف بناء الجدار بسبب نقص الميزانيةاسرائيل ت .٢٦

 نقلت تقارير إخبارية عن مصادر في جهاز األمن اإلسـرائيلي امـس أن              :  الناصرة   -برهوم جرايسي 
لبناء بعـد   المال المخصص إلقامة جدار الفصل العنصري قد نفد، وأنه في غضون بضعة أيام سيتوقف ا              

أن أعلنت وزارة المالية االسرائيلية أن نصف مليار شيكل حولت من ميزانية المشروع لـصالح التـزود               
وقال نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي متان فلنائي أمس، إنه في حال لـم تحـول وزارة                 .بالوسائل القتالية 

الفصل العنصري فـي الـضفة       مليون دوالر بشكل فوري لوزارته فإن مشروع بناء جدار           ١٢٥المالية  
  .الغربية المحتلة سيتوقف

  ٢٩/١٠/٢٠٠٧الغد األردنية 
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   بالمستوطنين٤٨ليبرمان يطالب اولمرت بمقايضة فلسطينيي  .٢٧
طرح الوزير اإلسرائيلي العنصري أفيغدور ليبرمان مجـددا أمـس علـى            : برهوم جرايسي  -الناصرة  

 بمـستوطني الـضفة الغربيـة       ٤٨ فلسطينيي   رئيس حكومته إيهود أولمرت مخططه العنصري لمقايضة      
وقال ليبرمان لوسائل إعالم إسرائيلية ان       %.٨٠المحتلة، لضمان غالبية يهودية ثابتة في إسرائيل بنسبة         

قبل التوجه إلى مؤتمر انابوليس، في الشهر المقبل في الواليات المتحدة، وهي أن             " عدة خطوط حمر  "لديه  
سس ومقاييس أمنية وديمغرافية وجغرافية، وأن كل حل سياسي مستقبلي          حدود إسرائيل على أ   "يتم تثبيت   

كما يطالب ليبرمـان بـأن       .، على حد تعبيره   "عليه ان يضمن الطابع اليهودي الصهيوني لدولة إسرائيل       
تحتفظ إسرائيل بجميع األماكن المقدسة في القدس المحتلة بما في ذلك البلدة القديمة من المدينة، وأن يـتم                  

  ".من أجل ضمان أمن إسرائيل"وات حلف الناتو في الضفة الغربية وقطاع غزة نشر ق
  ٢٩/١٠/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
  ناورات إسرائيلية في الجليل وأولمرت قدم اعتذاراً لتركيام .٢٨

بدأ الجيش االسرائيلي أمس مناورات واسعة في منطقة الجليل قرب الحـدود مـع               :والوكاالت –رام اهللا   
مناورات كل فروع الجيش    الوتشارك في    . لة الستخالص العبر من حرب العام الماضي      لبنان، في محاو  

هذه المناورات الواسعة والمهمة ستجري في الجليل اعتباراً        "وصرحت ناطقة باسم الجيش بأن      . واسلحته
. "ولمدة اربعة ايام بمشاركة وحدات من البحرية وسالح الجو والقـوات البريـة            ) االحد(من هذا المساء    

ويذكر ان اسرائيل ألغت مناورات كانت مقررة بالتزامن مع المناورات في الجليل، لئال يفسر ذلك بأنـه                 
وفي أقوى تلميح رسـمي الـى الغـارة االسـرائيلية            ،   على صعيد آخر،   .خطوة تصعيدية حيال سوريا   

 بأن انتهاكاً قـد  الغامضة على سوريا، اقر اولمرت امام وزرائه خالل الجلسة االسبوعية لمجلس الوزراء  
وفي ظل التزام الصمت الرسمي حيال الغـارة،         .يكون حصل لالجواء التركية خالل العملية االسرائيلية      

قدم رئيس الوزراء اعتذاراً غامضاً لتركيا التي كانت شكت لدى اسرائيل من ان مقاتالتها القت خزانـات                 
  .وقود في اراضيها خالل تنفيذ الغارة على سوريا

  ٢٩/١٠/٢٠٠٧النهار 
  

  باراك يعلن موافقته على اقامة دولة مؤقته بالضفة .٢٩
اعلن وزير الجيش االسرائيلي ايهود باراك موافقته على الجزء الثـاني مـن خارطـة               :  معا -بيت لحم 

الطريق والمتمثل باقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة في الضفة الغربية كما قالت القنـاة الثانيـة مـن        
  .التلفزيون 

  ٢٨/١٠/٢٠٠٧ معاً اإلخبارية وكالة
  

  "هدنة"يفضي إلى " تفاوضا"عبر وسيط ألماني " حزب اهللا"إسرائيل تعرض على  .٣٠
احتماالت تحسين العالقـات    "قالت مصادر ديبلوماسية أوروبية في برلين امس ان          : حميد غريافي  -لندن  
نية الى جانب المفاوضـات  واسرائيل مطروحة اآلن على بساط البحث في العاصمة االلما      " حزب اهللا "بين  

المستمرة حول عمليات تبادل االسرى بينهما حيث يأمل الوسطاء االلمان في تلك المفاوضات التي توجت               
االسبوع االسبق بمبادرات بناء ثقة بين الطرفين اثر حدوث التبادل االخير لجثة مواطن اسرائيلي عثـر                

 للحزب كما اعلن االمين العام لحزب اهللا حسن نصر          عليها في البحر بجثتي مقاومين لبنانيين واسير ثالث       
  ".اهللا بعد اتمام عملية التبادل

مفاوضات تبادل االسرى المستمرة في العاصمة االلمانية بـين         "وكشف ديبلوماسي بلجيكي في برلين ان       
ـ               عت مفاوضين امنيين من الحزب ونظراء لهم امنيين وعسكريين من االسرائيليين برعاية المانية قد توس
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في عملية التبادل االخيرة باتجاه جديد نحو انخراط الطرفين في قنـاة            " زرع الثقة "هذا االسبوع بعد نجاح     
تفاوضية اخرى لتحسين العالقات السياسية بينهما توصال الى امكان اعالن هدنة طويلة االجل على غرار               

مع اسرائيل في ابريـل الماضـي       الفلسطينية  " حركة حماس "اقتراح هدنة السنوات العشر التي اقترحتها       
 سورية اذ يبدو    -وذلك بمباركة ايرانية    , وجرى رفضه فورا من حكومتي ايهود اولمرت ومحمود عباس        

ان هذا االقتراح الذي طرحه رئيس الوزراء السابق اسماعيل هنية ورده من قيادة الحركة فـي دمـشق                  
  ".حيث يقيم زعيمها خالد مشعل واعضاء قيادته

  ٢٩/١٠/٢٠٠٧ويتية السياسة الك
 
   مليون شيكل عن طريق الخداع١,٨غلعاد شارون حصل على مبلغ  .٣١

قدمت مطلقة رجل األعمال اإلسرائيلي أرييه غنغار المقرب من عائلة شارون، داليـا غنغـار، دعـوى                 
الخـداع  طريق  قضائية في محكمة في نييورك جاء فيها أن غلعاد شارون ابن أرئيل شارون حصل عن                

 مليون دوالر في صفقة عقارات في كندا عن طريق شـركتين يـديرهما وهمـا                ١,٨مبلغ  على أرباح ب  
  ".لرنر منور"وشركة " مزرعة شكميم"

  ٢٨/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

  إسرائيل تقرر منح سكان من الضفة يقيمون في القدس تصاريح إقامة مؤقتة .٣٢
كان األشخاص مـن سـكان      أعلنت الحكومة اإلسرائيلية أنه سيكون بإم     :  عبد الرؤوف ارناؤوط   -القدس  

دون إذن اقامة، أن يتقدموا     ١٩٨٧الضفة الغربية الذين يقيمون في مدينة القدس الشرقية منذ ما بعد العام             
الى وزارة الداخلية اإلسرائيلية بطلب تصريح إقامة مؤقت في المدينة، مشيرة الـى أن وزارة الداخليـة                 

وسيتم اصدار التصاريح المؤقتة شريطة أن ال يكون        االسرائيلية ستنظر في هذه الطلبات، كل على حدة،         
 يومـاً  ٤٥اشارت الى أن وزارة الداخلية االسرائيلية ستقوم في غـضون   .هناك أي مانع أمني أو جنائي     

بنشر التفاصيل الكاملة لكيفية التقدم للحصول على هذه التصاريح في صحيفتين ناطقتين باللغة العربيـة،               
  .٢٠٠٨ نيسان ٣٠م بطلبات للحصول على هذه التصاريح حتى موعد اقصاه على أن يفتح المجال للتقد

 ٢٩/١٠/٢٠٠٧األيام الفلسطينية 
  
  تطورات ايجابية تسهم بتسريع قطار عودة النازحين الفلسطينيين إلى مخيم نهر البارد .٣٣

ن مخـيم نهـر    ينتظر أن يبلغ عدد العائالت العائدة إلى الجزء الجديد م       : عبد الكافي الصمد   -نهر البارد   
 عائلة فلسطينية، وفق اإلحصاءات األولية التي أجرتهـا وكالـة           ١٢٠٠البارد، مطلع هذا األسبوع، نحو      

 عقد اللجنة الشعبية    هاأبرزكان   أن الالفت في موضوع العودة جملة من التطورات اإليجابية           إال .األونروا
رس في تأليف لجان فرعية في كّل قطاع مـن          التداحيث تم    أول من أمس،     همخيم اجتماعها األول داخل   لل

 إضافة  .الجزء الجديد، بهدف المساهمة في تقديم المساعدات والخدمات الضرورية إلى النّازحين العائدين           
 إعطاء الجيش اللبناني الموافقة على بدء السماح للنّازحين بالعودة إلى قطاعين من الجزء الجديد مـن   إلى

 الشمالي منه لناحية شاطئ البحر، األمر الذي سيسهم في دحض الـشائعات             المخيم، واقعين عند الطرف   
 للفلسطينيين بالعودة إلى هذا الجزء نهائياً، إما بسبب منع عمليات التهريـب             التي تحدثت عن عدم السماح    

ات التي كان المخيم يشتهر بها في السابق؛ أو بما كان يروج له البعض من أن مشاريع استثمارية وطرق                 
 حفـل   ةقامبإ اجتماعياً إيجابياً هاماً،     ا تطور كما كان هناك  . دولية ينتظر تنفيذها على طول شاطئ المخيم      

زفاف مساء الجمعة الماضي، برعاية جمعية النجدة االجتماعية، ليكون بذلك العرس األول الذي يـشهده               
  . ممثل منظمة التحرير في لبنان كمال ناجي مستشارةشارك، وذلك بمالمخيم منذ عودة النّازحين إليه

  ٢٩/١٠/٢٠٠٧األخبار 
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   رغم اعالنها تأجيل تنفيذ العقوباتالوقود لغزةاسرائيل تبدأ بتقليص إمدادات  .٣٤

اسرائيل شرعت امس في ادخال     أن  : غزة مراسلها من     فتحي صباح  عن ٢٩/١٠/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
 يقـضي بخفـض امـدادات الوقـود والطاقـة         قطاع غزة في نفق مظلم طويل تنفيذاً لقرار اتخذه باراك         

وخالفاً لتصريحات مسؤولين إسرائيليين ادعوا فيها ان القرار لم يبدأ           . غزة الكهربائية الموردة الى قطاع   
تنفيذه بعد، فان الوقائع على االرض تفيد عكس ذلك تماماً، اذ قلصت سلطات االحتالل اعتباراً من امس                 

ا وبلغنهم أ  المدير العام لهيئة البترول الفلسطينية أُ      حيث أكد دة الى القطاع،    امدادات السوالر والبنزين الوار   
فيما لم تبدأ بقطع التيار الكهربائي الذي       %. ٤٠رسميا بخفض امدادات المحروقات الى قطاع غزة بنسبة         

كـان  قـد  و .يعتمد القطاع في ثلثي استهالكه على ما تزوده به شركة الكهربـاء القطريـة االسـرائيلية    
مسؤولون في الحكومة االسرائيلية اعطوا معلومات متناقضة عن بدء تطبيق العقوبات، اذ قـال النـاطق                

قطع تباسم وزير الدفاع موشيه رونين اول من امس ان خفض امدادات الوقود سيبدأ اعتبارا من االحد وس                
لي كبير ان التنفيذ سيبدأ     وفي وقت الحق، اعلن مسؤول اسرائي      .الكهرباء لفترات اعتبارا من االيام المقبلة     

الناطقة كما أشارت   . في وقت الحق من االسبوع ويفترض ان تتم الموافقة عليها على المستوى الحكومي            
ن المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز، سـيدرس االنعكاسـات          أباسم رئاسة الحكومة ميري ايسين      

ال لجوء منظمات اسرائيلية للدفاع عـن حقـوق         القانونية للعقوبات االقتصادية، وسيحضر رداً على احتم      
  .االنسان الى المحكمة العليا للطعن في هذه العقوبات

إسرائيل فترة خمسة أيام للرد على      منحت  محكمة العدل العليا     أن: ٢٨/١٠/٢٠٠٧ ٤٨ عرب وذكر موقع 
 حيـث أعتبـر     .اإللتماس الذي تقدمت به منظمات عالمية لحقوق اإلنسان لمنع قطع الكهرباء عن القطاع            

ن معاقبة جماعية لجميع سكان القطاع ليست قانونية وتؤدي إلى أضـرار صـحية وتمـس                ، أ الملتمسون
  .برفاهية المواطنين وهو ما يتعارض والقانون الدولي

  
   غزةألضمير تناشد الرئيس المصري التدخل لرفع القيود عن قطاعمؤسسة  .٣٥

رئيس المصري بالتدخل العاجل لدى األطراف كافة       ناشدت مؤسسة الضمير لحقوق االنسان ال     : ألفت حداد 
بهدف رفع القيود المفروضة على كامل حرية الحركة والتنقل لما يزيد عن مليون ونصف مواطن مـن                 
الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة ولمدة تجاوزت أكثر من أربعة شهور خالفا لمبادئ القانون الـدولي                

وقوع كارثة إنسانية   ب ذلك، مما ينذر  داعيات الخطيرة الستمرار    وحذرت من الت   .اإلنساني وحقوق اإلنسان  
أكثـر  بلغت ن نسبة البطالة أ  المؤسسة إلىبيان وأشار  .سيدفع ثمنها األطفال والنساء والشيوخ في القطاع      

نسبة الفقر ازدادت بين السكان، بعد أن اضطر أصحاب آالف المـصانع والمنـشآت              ، كما أن    %٨٠من  
 وأصـبح إلغالق والتوقف عن العمل نتيجة لعدم توفر المواد الخـام،           لة والمتوسطة   االقتصادية الصغير 
 يعتمدون على مساعدات إنسانية بسيطة ال تكفي ألكثـر مـن            باتوارزق و بال مصدر   اآلالف من العمال    

 فلسطيني من العودة إلى أماكن إقاماتهم سواء        ٧٠٠٠أكثر من    كما لفت البيان إلى عدم استطاعة        .يومين
منهم من فقد فرصة عملـه وانـضم   و دول الخليج أو بلدان أخرى بسبب إغالق معبر رفح الحدودي،   في

 طالب مهددون بفقدان فرصة إكمال دراسـتهم        ٨٠٠ حوالي   هممن بين كما  إلى جيش العاطلين عن العمل،      
  .وبعضهم فقدها بالفعل

  ٢٨/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

  حتالل حملة فلسطينية لمالحقة مجرمي الحرب في سجون اال .٣٦
 أعلن نادي األسير الفلسطيني أمس اطالق حملة تستهدف مالحقة من وصفهم بالمسؤولين عـن               :ب.ف.أ

 ان  ،وقال رئيس النـادي قـدورة فـارس        .ضد األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل      جرائم الحرب 



  

  

 
 

  

            ١٧ ص                                     ٨٨٥:         العدد                        ٢٩/١٠/٢٠٠٧ثنين اإل: التاريخ

 دقيقـة حـول     مكاتب نادي األسير ستفتح ابوابها في مختلف المناطق الفلسطينية الستقبال اي معلومـات            
  . االشخاص الذين يمارسون االعتداء على األسرى عبر شهادات مشفوعة بالقسم

  ٢٩/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

   يوقفون إضرابهم عن الطعام  الفلسطينيوناألسرى .٣٧
 أعلن األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية مساء السبت إنهاء إضرابهم عن الطعام الذي              :د ب ا  

أكد محمود أبو حصيرة النـاطق باسـم        قد  و. ل أربعة أيام تنديداً بمقتل زميل لهم في سجن النقب         بدأوه قب 
 عن حوار سيخوضه أسرى سجن النقب مـع إدارة الـسجن لبحـث حقـوق         اشفاكذلك،  عمداء األسرى   

  .األسرى وتحسين ظروف اعتقالهم
  ٢٩/١٠/٢٠٠٧البيان 

  
 تون لدى زيارة المحافظة  أسرى من نابلس يستهجنون اإلحتفاء الرسمي بداي .٣٨

عبر أسرى من أبناء محافظة نابلس، عن صدمتهم من حجم الحفاوة والترحيب الذي لقيه دايتون، خـالل                 
زيارته لمدينة نابلس يوم الخميس الماضي، ولقائه بالمحافظ وعدد من قادة األجهـزة األمنيـة بالـضفة                 

 حجـم   كمـا أن   يبشر بالخير على اإلطالق،       إلى نابلس ال   هن وصول أعتبروا أ و .الغربية وفي المحافظة  
 ينذر الفلسطينيين بالمزيد من القطيعـة والمزيـد مـن           ،الحفاوة الرسمية التي استقبل بها هي نذير شؤم       

 ال يحمل معه إال وصفات الحروب األهلية لشعوب المنطقـة،           هالتعقيدات في الوضع الداخلي، مؤكدين أن     
 .ونيمن أجل ضمان أمن دولة االحتالل الصهي

  ٢٨/١٠/٢٠٠٧تقرير األسرى 
  

   لالسرىعزل ومعاناه مركبه...مستشفى سجن الرمله: مركز األسرى للدراسات .٣٩
 .حذر مركز األسرى للدراسات واألبحاث من تردي أوضاع األسرى القابعين في مستشفى سجن الرملـه              

ال يوجد فيه وال     عزل بمسمى طبي يسبب لألسير معاناه مركبة حيث           المستشفى وأكد محامي المركز أن   
أن استفزازات ادارة الـسجن بحـق األسـرى          كما   .حتى الحد األدنى من المستلزمات أو العنايه الطبيه       

 . داخل سجون األحـتالل    ونهالمرضى تتصاعد يوما بعد يوم متجاهلة الوضع الصحي الصعب الذي يعان          
  .صيهال يستطيعون الحركه وال يجدون من يساعدهم على قضاء حوائجهم الشخفهم 

  ٢٩/١٠/٢٠٠٧ مركز األسرى للدراسات
  

   في سجن هشارون الفلسطينياتتواصل معاناة األسيرات .٤٠
أفاد محامي مركز رسالة الحقوق، أن إدارة مصلحة السجون اإلسرائيلية ما زالت تمعن في ارتكاب               : غزة

ه ذكرت ل  األسيرة فلسطين صباح     وأضاف أن . المزيد من االنتهاكات بحق األسيرات في سجن هشارون       
 أن إدارة السجن حرمت األسيرات من الصالة وممارسة الشعائر الدينية في يوم عيد              خالل زيارة قام بها،   

  .بذلكالفطر، ومنعت لقاء األسيرات مع بعضهن البعض على الرغم من تقديم ممثلة القسم طلباً 
  ٢٨/١٠/٢٠٠٧ وفا -وكالة االنباء الفلسطينية

  
 يتام بنابلس بزعم تقديم مساعدات لحماسإسرائيل تصادر محتويات دار أ .٤١

اقتحمت قوة تابعة لجيش االحتالل مقر جمعية التضامن الخيريـة ودار األيتـام             :  قيس أبوسمرة  - نابلس
التابعة لها في نابلس، وصادرت ملفات تخص األيتام وأجهزة حاسوب، بزعم أن الجمعية تقدم مساعدات               

آالف يتيم يستيفيدون من الجمعية، بحسب مديرة دار األيتام،         ويشار في هذاالصدد أن نحو ثالثة       . لحماس
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التي تعتبر الحملة األخيرة عملية منظمة من قبل الحكومة اإلسرائيلية لتركيع الشعب الفلسطيني في ظـل                
وأعتبرت أن سلسلة االقتحامات األخيرة     .  إليها ةومن جهتها نفت حماس انتماء المؤسس     . الحصار والغالء 
ؤسسات الخيرية واإلسالمية، هي ثمرة مباشرة للتنسيق األمني المعلـن الـذي يـستهدف              التي طالت الم  

 .اجتثاث حماس والمؤسسات اإلسالمية في الضفة الغربية
  ٢٨/١٠/٢٠٠٧إسالم أون الين 

  
   قطاع غزة يشعرون بالخوف من تزايد التطرف اإلسالميومسيحي: تحقيق .٤٢

، يشعر المسيحيون الذين يبلغ عددهم حوالى ثالثـة          حماس على قطاع غزة    سيطرةمنذ  : ا ف ب   - غزة
اال انهم يؤكدون انهم ال يخشون حماس، انما مجموعـات           .االف، غالبيتهم من الروم االرثوذكس، بالقلق     

 الـذين   ورغم وعود حماس بمعاقبة المجرمين     .صغيرة متطرفة بدأت تنشط في غزة منذ اقل من سنتين         
ن عـددا متزايـدا مـن       إوكالمها المطمئن، ف  طلع الشهر الجاري،    خطفوا وقتلوا المسيحي رامي عياد م     

قال االب مانويل مسلم، المسؤول عن رعية غزة الكاثوليكية         من جهته   و .المسيحيين يفكر في مغادرة غزة    
 ومـثلهم يـشعرون     ،ن المسيحيين معزولون، تماما كما المسلمين     أالتي يبلغ عدد اعضائها حوالى مئتين،       

اذ يعتبر االرثوذكس   .  عدد المسيحيين المحدود ال يحول دون وقوع مشادات بينهم         إن إلى ذلك ف   .بالخوف
 في حين يؤكد    .ن رامي قتل ليس النه مسيحي، انما بسبب التبشير الذي يقوم به المعمدانيون            أوالكاثوليك  

ن التحالف االنجيلي العالمي المتخصص في نـشر        أالقس حنا مسعد، راعي الكنيسة المعمدانية في غزة،         
 ويـضيف   .االنجيل في العالم والذي كان ينتمي اليه رامي عياد، ال يقوم سوى باعمال خيرية في غـزة                

 ونجبـر ي ال   هـم اال ان . ه له وؤمني هماذا اراد احد في غزة ان يحصل على الكتاب المقدس، فان          موضحا،  
  .ناع احد باعتناق المسيحية اقونحاولياحدا على الحصول عليه وال 

  ٢٩/١٠/٢٠٠٧الغد األردنية 
  

   يحيون اليوم ذكرى ضحاياهم ويطالبون اسرائيل باالعتراف بالمجزرة كفر قاسمأهالي  .٤٣
اليوم الـذكرى   ،  ٤٨يحيي أهالي قرية كفر قاسم في فلسطين المحتلة عام           : وديع عواودة  -القدس المحتلة   

 فلسطينياً وعـشرات    ٤٩لتي اقترفتها إسرائيل بحقهم وراح ضحيتها       السنوية الحادية والخمسين للمذبحة ا    
ذكرى ولمطالبة إسـرائيل بـاالعتراف      للهالي مساء اليوم في شوارع البلدة احياء        االوسيطوف   .الجرحى
ن متحف الشهداء الذي يحتوي على صور الـضحايا         ، أ وقالت الناشطة األهلية هيا صرصور     .بالمجزرة

افة إلى أعمال فنية مستوحاة من المجزرة سيكون مفتوحاً أمام طالب المدارس            ضإ ،ومالبسهم وأغراضهم 
هدف تأمين رواية المذبحة للناشئة التي ال تزال مهددة بالتبادل السكاني وتعديل            بوأهالي القرية والزائرين،    

رة مجـز ال أن    من جهته،  أكد المؤرخ عادل مناع    في حين    .الحدود وغيرها من أشكال الترحيل العصرية     
نفذت ضمن خطة تهدف إلى ترحيل فلسطينيي منطقة المثلث بواسطة الترهيب، موضحاً أن القرية التـي                

وأوضح ان إسـرائيل     . ألف نسمة  ١٨ نسمة قبل النكبة يبلغ عدد سكانها اليوم نحو          ٢٠٠٠كانت تعد نحو    
ا العودة بعـد     فلسطيني بدم بارد معظمهم ممن حاولو      ٣٠٠٠ نحو   ١٩٥٦ إلى   ١٩٤٩قتلت في الفترة بين     

  .تهجيرهم إلى بلدان الجوار
 ٢٩/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  البرنامج االنتخابي للحركة االسالمية األردنية يطالب بمقاومة التطبيع  .٤٤

أعلنت الحركة اإلسالمية في األردن تفاصيل البرنامج الذي قررت به خوض االنتخابات النيابية : عمان
وطالب البرنامج التركيز على قضايا األمة العربية واإلسالمية، .  المقبلالمزمعة في العشرين من الشهر

وفي مقدمتها قضية فلسطين في المناهج والكتب المدرسية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين األولى، 
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وبيان مخاطر التحدي الصهيوني، باعتباره كيانا عنصريا استيطانيا توسعيا، يشكل األردن أحد أهدافه 
عية، ومقاومة التطبيع التربوي مع العدو الصهيوني في المناهج والكتب المدرسية، والتأكيد على التوس

حقيقة أن اإلعالم للدولة وليس الحكومات، وتحصين االردنيين من اإلفساد، ومقاومة التطبيع الثقافي 
نعة والمقاومة واإلعالمي مع العدو الصهيوني، ومحاوالت االختراق األمريكية، وتعزيز ثقافة المما

للمشروع االستعماري الغربي الصهيوني، ومنع التدخالت األمنية في التوظيف في مؤسسات اإلذاعة 
وشددت الحركة اإلسالمية على أنه ليس ألحد كائنا من كان الحق . والتلفزيون وسائر األجهزة اإلعالمية

 على أي جزء من أرضها في التنازل عن أي جزء من أرض فلسطين، أو إعطاء الشرعية لالحتالل
المباركة، واعتبرت الصراع ومع المحتل صراعاً عقائدياً حضارياً ال تنهيه اتفاقيات سالم، وهو صراع 
وجود وليس صراع حدود، وان الجهاد والمقاومة هما السبيل لتحرير فلسطين، ما يقتضي ضرورة تعبئة 

جهة الهجمة الصهيونية االستعمارية، ودعم األمة جهاديا، وحشد الطاقات، واستنهاض جميع القوى، لموا
  .أسس وقوى الجهاد والمقاومة

  ٢٩/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  عبداهللا الثاني والعاهل البحريني يدعوان لمساعدة السلطة الفلسطينية .٤٥

حث عبداهللا الثاني والعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفه في :  صالح الدعجة- بترا -المنامة 
ت بالمنامة، أمس، اإلدارة األميركية والمجتمع الدولي تقديم جميع أشكال المساعدة التي تحتاجها مباحثا

السلطة الفلسطينية لتعزيز عمل وكفاءات المؤسسات الفلسطينية مما ينعكس إيجابا على العملية السلمية 
طقة وتأييدهما للجهود وأكدا دعمهما للجهود الهادفة الى إنجاح مساعي إحالل السالم في المن. برمتها

. الهادفة الستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
كما أكد الزعيمان ضرورة أن يبحث لقاء انابوليس قضايا الحل النهائي المتصلة بالقدس والحدود 

  .لقاءوالالجئين وان يتم التحضير واإلعداد الجيد لهذا ال
  ٢٩/١٠/٢٠٠٧الغد األردنية 

  
  إرجاء تزويد اريحا بالكهرباء األردنية لعدم الجاهزية الفلسطينية     .٤٦

من مصدر مطلع ان تأخيرا سيطرأ على مشروع تزويد محافظة اريحا بالكهرباء " الدستور"علمت : عمان
ورد المصدر . ل المقبلمن الشبكة االردنية والذي كان مقررا ان يبدأ اعتبارا من مطلع كانون االو

التأخير السباب تتعلق بعدم جاهزية الجانب الفلسطيني في اتمام الجزء المطلوب منه، متوقعا ان ال 
  .يتجاوز التأخير عدة اشهر

  ٢٩/١٠/٢٠٠٧الدستور 
  
   سنوات على أردنيين نفذا عملية ضد إسرائيل٨السجن  .٤٧

ردنية، أمس، قرارا لمحكمة أمن الدولة بحق نقضت محكمة التمييز األ:  عبد الجبار أبو غربية-عمان 
 لتنفيذهما عملية عسكرية ضد إسرائيل، وخفضت محكمة التمييز الحكم ٢٠٠٤شابين موقوفين منذ عام 

وكانت محكمة أمن الدولة األردنية . بحقهما من األشغال الشاقة المؤبدة إلى السجن ثماني سنوات فقط
السويركي بتنفيذ عملية عسكرية ضد اليهود، وبتهم حيازة دانت المحكومين عكرمة السرحان ومحمود 

أسلحة أتوماتيكية بدون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، باإلضافة إلى محاولة 
  .التسلل من األراضي األردنية وبحوزتهم أسلحة اتوماتيكية

  ٢٩/١٠/٢٠٠٧عكاظ 
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  شمال لبنانفي القليعات قنديل يكشف وثيقة أميركية لقاعدة عسكرية ناصر  .٤٨
السابق ناصر قنديل عن وثيقة صادرة عن مكتب األعمال في المنـاطق الخطـرة              اللبناني  كشف النائب   

التابع لوزارة الدفاع األميركية، وقد تضمنت إعالنا عن البدء في األعمال التحضيرية إلقامة قاعدة جوية               
شمال لبنان مع نهاية العام، وتضمن اإلعالن دعـوة         لحلف الناتو والقوات األميركية، في منطقة القليعات        

المقاولين المهتمين بالمشروع إلى اإلتصال بقيادة الناتو في بروكسيل، للحصول علـى التفاصـيل عـن                
  .المشروع المخصص لقاعدة طائرات هليكوبتر وقوات تدخل سريع

  ٢٩/١٠/٢٠٠٧السفير 
  
  " الرعب واالرهابمخيم"البارد مخيم  ينتقد العودة إلى  مارونيمطران .٤٩

 الذي أسـماه مخـيم    ) مخيم البارد (بتحويل  ،   في كنيسة السيدة   ،المطران سمعان عطا اهللا في عظته      طالب
 الى متحف او معـرض يـزوره النـاس          ، على حد قوله،   الرعب واالرهاب والنار واالسلحة المتطورة    

 -رفع في وسط هـذا المخـيم        ليأخذوا درسا في كيفية بناء السالم وينحنوا امام نصب تذكاري للجيش ي           
بعدم "النداء الذي وجهناه الى رئيس مجلس الوزراء ومجلسه         : اضافو". الحديقة اجالال واعترافا بجميلهم   

 لم يلق اي صدى لديه ووزرائه الميامين، وخوفـا مـن ان             ،، مطالبين بحق المواطنين   "العودة الى المخيم  
كبر عدد ممكن من المواطنين امثال مـواطني عكـار          تتسع رقعة النداء المذكور ويصل مداه الى آذان ا        

عمليـة اعـادة    ) رئـيس الحكومـة   (المباركين الرافضين عودة الفلسطينيين الى ذلك المخيم، اسـتعجل          
الفلسطينيين المذكورين راصدا المبالغ الطائلة لترميم ما تهدم من المخيم المذكور مخيم المؤامرات ضـد               

اهالي الشهداء لم تختم بعد، معتبرا اياهم وكأنهم بال اهل والعديـد مـن              لبنان واللبنانيين، فيما جروحات     
اللبنانيين الذين هجرتم حرب الغرباء على لبنان لم يتمكنوا بعد من العودة الى قراهم ومنازلهم بحجة عدم                 

والعسكر لم يسلح وال بأي سالح يعفيه من الحرب بالسالح االبيض ضد المهاجمين علـى               . وجود المال 
  . ن واللبنانيين باالسلحة االكثر تطورا في العالملبنا

  ٢٩/١٠/٢٠٠٧السفير 
  
   ينفي معلومات إسرائيلية عن تهريب السالح إلى جنوب الليطاني اليونيفيل .٥٠

الميجور جنرال كالوديـو    " اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان       القائد العام للقوات الدولية    قال: ادوار عشي 
من جهتنا كقوات دولية،    "عن تهريب السالح إلى جنوب الليطاني،        ت اإلسرائيلية  االتهاما حولغراتسيانو  

وفي ما خـص الـسؤال حـول        . نبذل قصارى جهدنا على هذا الصعيد، ولدينا كل الثقة بكل ما نقوم به            
تهريب السالح إلى المنطقة، فإن القوات الدولية والجيش اللبناني يعمالن معاً لترسـيخ األمـن وتطبيـق                 

 ولم نواجه أي سالح في المنطقة، ولم نعثرعلى أسلحة، ولم تحـصل أي عمليـات تهريـب                  ١٧٠١الـ
  ". للسالح

  ٢٩/١٠/٢٠٠٧السفير 
  
  مؤتمر الخريف في طريقه لالنعقاد: ابو الغيط .٥١

صرح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بأن مؤتمر السالم الذي دعا :  محمد الشاذلي-القاهرة 
دو أنه في طريقه لالنعقاد، معربا عن اعتقاده بأن الدعوة لهذا المؤتمر ستتم في إليه الرئيس بوش يب

وبالنسبة الى تصريحات الرئيس محمود عباس عن . نوفمبر المقبل/ االسبوع االخير من تشرين الثاني
 تتحدث عن أن األساس هو ١٩٦٧االستعداد لتعديل حدودي، أكد أبو الغيط أن فلسفة التسوية منذ عام 

 هي تبادل ٢٠٠٠ بتعديالت طفيفة أو صغيرة، وأن الفلسفة اإلضافية التي جاءت عام ١٩٦٧ود حد
ونفى أن تكون فكرة تبادل األراضي تأتي في إطار ربط قطاع غزة . أراض، وهو أمر ما زال مطروحا
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هي  "بالضفة، وقال إن االطار العام للتسوية الفلسطينية معروف للجميع، مشيرا إلى أن تفاهمات طابا
وهي التي توصل إليها مفاوضون فلسطينيون وإسرائيليون عام " االساس، وللعلم فإنها تفاهمات مكتوبة

٢٠٠١.  
النائب عزام األحمد عقب اجتماعه في القاهرة، " فتح"في غضون ذلك، صرح القيادي البارز في حركة 

لسطينية واإلدارة االميركية أمس، مع أبو الغيط بأنه تم بحث االتصاالت التي تجري بين القيادة الف
واألطراف المعنية األخرى في شأن الجهود التي يتم بذلها حالياً لتذليل العقبات التي تقف أمام المؤتمر 

ال يمكن أن يعقد في ظل عدم وضوح األفق السياسي "وضرورة توفير كل العوامل إلنجاح المؤتمر ألنه 
  ".م حقيقيالذي يلبي المطالب الفلسطينية ويؤدي إلى سال

  ٢٩/١٠/٢٠٠٧الحياة 
  
  الجامعة العربية تدين سياسة تهويد القدس .٥٢

 دونم من األراضي ١١٠٠دانت الجامعة العربية بشدة مصادرة سلطات االحتالل اإلسرائيلي : القاهرة
الفلسطينية المحتلة ضمن محافظة القدس في أربع قرى فلسطينية بهدف إنشاء مجمع استيطاني لمصلحة 

وأصدرت األمانة العامة . والذي استكمل بناء مشاريع البنى التحتية له" شروع القدس الكبرىم"ما يسمى 
تجديد سلطات االحتالل اإلسرائيلي نشاطها التخريبي ضد الحرم "معة بياناً، أمس، نددت فيه بـ اللج

على مخطط القدسي الشريف واستئناف أعمال هدم وحفر الطريق المؤدي إلى باب المغاربة، والمصادقة 
جديد لبناء جسر في طريق باب المغاربة، باإلضافة إلى أعمال الحفريات األخرى قرب هذا الباب 

وطالب بيان األمانة العامة األمم المتحدة ومجلس األمن واللجنة الرباعية بالتدخل الفوري ". التاريخي
  . في مدينة القدس وتهويدهاللضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي لوقف انتهاكها للمقدسات الدينية

  ٢٩/١٠/٢٠٠٧الحياة 
 
 مشاورات عربية الجتماع وزاري طارئ وتأجيل لجنة المبادرة لما بعد جولة رايس .٥٣

كشفت مصادر دبلوماسية في الجامعة  : ربيع شاهين، عبدالقادر فارس، جوزيف حرب-القاهرة، غزة 
ى من أجل عقد اجتماع طارئ لوزراء العربية عن مشاورات مكثفة يجريها األمين العام عمرو موس

الخارجية العرب خالل النصف الثاني من نوفمبر المقبل وبعد انتهاء جولة وزيرة الخارجية األمريكية 
وقد تقرر تأجيل اجتماع لجنة المبادرة الذي كان مقرراً له أن  .كوندوليزا رايس التي ربما تكون األخيرة
جاري بعدما قررت رايس القيام بجولة أخرى الى المنطقة في يعقد خالل النصف الثاني من أكتوبر ال

محاولة للتوصل الى اتفاق بين الطرفين الفلسطيني واالسرائيلي يكون أساسا وجدوال ألعمال المؤتمر 
 . المزمع عقده قبل نهاية العام الجاري

 ٢٩/١٠/٢٠٠٧عكاظ 
  
  السعودية تمول مشروعاً لفقيرات في الخليل .٥٤

ة السعودية إلغاثة الشعب الفلسطيني، في بيان أمس، أنه صدرت موافقة المقام السامي أعلنت اللجن: أبها
على تمويل اللجنة لمشروع إنشاء مركز تقني ومهني للسيدات الفقيرات وذوي االحتياجات الخاصة في 

  .  ماليين ريال٥,٩٦٢الخليل بالضفة الغربية، بتكلفة قدرها 
  ٢٩/١٠/٢٠٠٧الوطن السعودية 
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  تكشف األكاذيب اإلسرائيلية في الكونجرسمصر  .٥٥
 بأن هناك معلومات مؤكدة حول تعاون عناصر فلسطينية ،صرح مصدر دبلوماسي :سوزي الجنيدي 

 بل أيضا تهريب البشر والبضائع ومنذ فترة  ، وإسرائيلية في مجال تهريب ليس فقط األسلحة واألموال
 مشيرا إلي أن الوثيقة التي تم توزيعها علي أعضاء ،, طويلة قبل االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة

 مليون دوالر  ٢٠٠   خصوصا أعضاء لجنة االعتمادات التي أوصت منذ عدة أشهر بتجميد ، الكونجرس
من المساعدات العسكرية األمريكية لمصر تتضمن وقائع حول تورط جنود من الجيش اإلسرائيلي في 

ربين الفلسطينيين في تهريب البضائع واألسلحة عبر البحر قبالة مقابل أموال من أجل مساعدة بعض المه
وأكد المصدر أن مصر لديها معلومات حول استغالل إسرائيل سياسيا لعمليات   . ء اإلسرائيليىالشاط

وأكدت المصادر أن تلك االتهامات هي  .التهريب التي تتم عبر الحدود منذ سنوات عديدة عبر األنفاق
 حيث إن هناك ارتباطا بين إدخال تلك العناصر ،, لط األوراق اإلسرائيلية المعتادةاستمرار لعملية خ

   . توالمحاوالت المصرية لبدء حوار بين فتح وحماس وإنهاء صفقة إطالق سراح األسير اإلسرائيلي شلي
 ٢٧/١٠/٢٠٠٧األهرام العربي 

  
  السويد ترفض منح تأشيرة للنائب منى منصور .٥٦

السويدية في القدس المحتلة منح تأشيرة دخول للنائـب منـى منـصور عـضو               رفضت السفارة   : نابلس
المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير واالصالح للمشاركة في المؤتمر الذي سينعقد في الـسويد               

 بدعوة من مركز اوالف بالمه الدولي، والذي يتناول القضية الفلسطينية مع            ٢٨/١٠/٢٠٠٧ - ٢٧بتاريخ  
  . تم السماح لشخصيات فلسطينية أخرى بالمشاركة في هذا المؤتمرالعلم أنه

  ٢٩/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  على سوريا " اإلسرائيلية"البرادعي يدين الغارة  .٥٧

حتى "االخبارية،  " سي ان ان  "قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، أمس لمحطة            
أضـاف  ". علومة حول وجود أنشطة نووية في سوريا، أنشطة نوويـة سـرية   اليوم لم نحصل على أي م     

لدينا نظـام، إذا كانـت      “وتابع  ". طبقت القانون بنفسها  "بأنها  " إسرائيل"، متهماً   "بصراحة أنا مستاء للغاية   "
ولكـن أن  . لدى دول ما معلومات بشأن عمل بلد ما على برنامج مرتبط بالنووي، فعليها االتـصال بنـا           

  ". أوال ثم تطرح االسئلة الحقا، أعتقد أن هذا يطيح بالنظام وال يقدم أي حلتقصف 
  ٢٩/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  طلبت صوراً للمنشأة السورية قبل شهر من الغارة" سي آي إيه" .٥٨

قوله إن  " مسؤول أميركي مطلع  "، أمس، عن    "يديعوت أحرونوت "نقلت صحيفة   : أ ف ب، رويترز، أ ب     
استدعت صوراً جوية للمنشأة النووية السورية التـي هاجمهـا سـالح الجـو              "ت األميركية   االستخبارا
الصور التُقطت بواسطة أجهزة تابعة لشركة خاصة تدعى ديجيتال غلوب، قبـل            "، مضيفاً إن    "اإلسرائيلي

وقـال محلّـل الـشؤون االسـتخبارية فـي          ". شهر واحد من هجوم سالح الجو اإلسرائيلي على سوريا        
إن هدف التصوير جاء لتمكين وسائل اإلعالم من نشر صور لموقع المنشأة،            "فة، رونين برغمان،    الصحي

ـ            "تكون بمثابة إدانة لسوريا    " الموسـاد "، كاشفاً عن أن وحداٍت للتنصت والرصد والتـصوير، تابعـة لـ
  ".المنشأة"، تم من بعدها تصوير "معلومات دقيقة"، جلبت "سي آي اي"والـ

 ٢٩/١٠/٢٠٠٧األخبار 
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   متى؟ ىإغالق المعابر التجارية إل .٥٩
يعـد هـذا    : الغرفة التجارية الفلـسطينية    - مدير العالقات العامة  / ماهـر تيسير الطباع  .د إعداد - غزة

 فبعـد مـرور     ، بين مختلف شرائح المجتمع في محافظات غزة       اليومالسؤال من األسئلة الهامة المتداولة      
 فانهار قطاع المقاوالت واإلنشاءات نتيجـة       ،ية بدأ كل شيء  ينهار      إغالق المعابر التجار   على يوم   ١٢٠

عدم دخول مواد البناء األساسية كاالسمنت والحديد والحمصة  وانهار قطاع الصناعة بشكل كامل نتيجة               
عدم دخول المواد الخام الخاصة بالصناعة ونتيجة عدم إمكانية تصدير المنتجـات الـصناعية الجـاهزة                

  .زراعة نتيجة عدم التمكن من تصدير المنتجات الزراعية للخارجوانهار قطاع ال
 االنهيار وذلك نتيجة للنقص الشديد في البضائع المتـوفرة فـي األسـواق              علىوأوشك القطاع التجاري    

أس من وصـول    إلىوأوشكت المحال التجارية على إغالق أبوابها وبدأ التجار والمستوردون يشعرون ب          
موانئ اإلسرائيلية وأصبح التجار والمستوردون الفلسطينيون في قطـاع غـزة           بضائعهم المحجوزة في ال   

  . على شفا اإلفالس بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة
 أي بعد شـهر مـن    ١٢/٧/٢٠٠٧بتاريخ  ) المخصص لدخول مواد البناء     (وتم إعادة افتتاح معبر صوفا      

 ،واد الغذائية والفواكه والمـستلزمات الطبيـة      اإلغالق المتواصل وذلك لدخول المساعدات اإلنسانية والم      
ولكن المعبر ال يفي باالحتياجات المطلوبة حيث أن المعبر غير معد الستقبال البضائع وكان يستخدم في                

  . كذلك تم إعادة افتتاح معبر كرم أبو سالم لدخول المواد األساسية فقط،السابق لدخول مواد البناء فقط
 علما بان حاجة قطاع غـزة  ،وميإل شاحنة في ١٠٠-٧٠كرم أبو سالم من ويستوعب معبر صوفا ومعبر   

  . شاحنة وذلك لتلبية االحتياجات األساسية واإلنسانية فقط٢٠٠ – ١٥٠ومية من يلا
ة المستخدمة لدخول البضائع والتي تعتمد على تفريغ البضائع الواردة في ساعات الـصباح              لىكما أن اإل  

 المشددة وفي الساعة الثالثة بعد الظهر تعود الشاحنات اإلسرائيلية إلـى            في ساحة المعبر وتحت الحراسة    
 ، سيارات النقـل المحليـة     علىإسرائيل ثم تغلق بوابة المعبر ويبدأ التجار الفلسطينيون بتحميل بضائعهم           

تـي  ويبذل التجار الفلسطينيين كل ما في وسعهم عند المعبر إلنقاذ األغذية والفواكه والبضائع األخرى ال              
  .تتعرض لتلف بالغ بسبب سوء النقل والتفريغ والتحميل حيث أن منطقة المعبر غير معده ومجهزة لذلك

 بدأ التنسيق لمرور القرطاسية واألدوات المدرسية ومواد خام لصناعة البالسـتيك            ٢٣/٧/٢٠٠٧وبتاريخ  
 شاحنة مواد   ٤٦ ، شاحنة قرطاسيه وأدوات مدرسية    ١٣٥وزيوت السيارات وتم بالفعل خالل شهر مرور        

  .  شاحنة زيوت١٢ ، شاحنة شنط مدرسية١٢ ،خام بالستيك
وحسب الطريقة المتبعة لمرور البضائع والقدرة االستيعابية لمعبر صوفا فإن العديد من البضائع لن تمر               

 عمـل   علـى ثالث شهور على األقل وذلك في حال موافقة الجانب اإلسرائيلي           ) ٣(إلى قطاع غزة قبل     
 وال يسمح الجانب اإلسرائيلي بالتنسيق ألي بضائع أخري غير المـذكورة فـي       ،لالزم لمرورها التنسيق ا 
  .السابق

 قطاع  إلى  قلصت قوات االحتالل اإلسرائيلي أصناف البضائع المسموح بدخولها           ٢٥/٩/٢٠٠٧و بتاريخ   
لزمات  مـست  - سكر  أدوية     – طحين   – أرز   – أصناف رئيسية وأساسية  وهى زيت وسمنة         ٨غزة إلى   

  ).الحوم واألسماك(  المجمدات- حليب ومشتقاته -طبية 
حفاضـات  ورق  - معلبـات لحمـة     – أصناف جديدة وهى بقوليات      ٦ تم إضافة    ٢/١٠/٢٠٠٧وبتاريخ  
 التمر والعجوة وبعد ذلك تم إلغاء الحفظات وورق المناديـل           – البيض المخصب    –) تيلاورق تو (مناديل

  .والمحارم من القوائم المسموحة
 شاحنة عن  ٣٠ إلىكما قلصت قوات االحتالل عدد الشاحنات المسموح لها بالدخول يوميا إلى قطاع غزة              

 شاحنة عن معبر كرم أبو سالم علما بان هذا العدد اليفى بأدنى االحتياجات األساسـية                ٣٠معبر صوفا و    
  . من األصناف المسموح بدخولها
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مختلفة والتي تحمل تاريخ صالحية سنوية وبدا هذا التاريخ         ويجب التنويه بأنة يوجد العديد من البضائع ال       
بالتناقص وسوف تصبح فرصة بيع هذه البضائع في حال دخولها ضئيلة جدا نتيجة قرب انتهاء تـاريخ                 

  . صالحيتها وعدم جودتها لالستخدام
 ومع دخول فصل الشتاء سوف تتضاءل إمكانية تشغيل معبر صوفا حيث أن المعبر غير معـد ومجهـز                 
  .للعمل في فصل الشتاء حيث أن أرضية المعبر طينية كذلك عدم وجود معرشات لتفريغ وتحميل البضائع

 و إمكانية دخول البضائع تحت األمطار       ،وهنا البد من التساؤل حول بديل معبر صوفا في فصل الشتاء؟          
  . ومن المتوقع أن تتفاقم األزمة نتيجة عدم تدفق البضائع األساسية،؟

تهلك الفلسطيني في قطاع غزة يعاني من االرتفاع الحاد في األسعار نتيجـة الـنقص الـشديد                 وبدأ المس 
 علما بان القدرة الشرائية لدي المستهلك منخفضة جـدا نتيجـة            ،للبضائع المعروضة في األسواق المحلية    

  . الشعب الفلسطيني منذ عام ونصفعلى المفروض إلىالحصار الم
لبضائع من األسواق وبدأت تظهر مشاكل كبيرة نتيجة النقص الحاد فـي            واختفت العديد من األصناف وا    

إطـارات  ,  والمعدات الخاصة بالبلـديات    ،جميع أنواع قطع الغيار مثل قطع غيار السيارات واإلسعافات        
 وقطع  ، وقطع الغيار الخاصة بمحطات المجاري     ، قطع غيار األجهزة الكهربائية وااللكترونيات     ،السيارات

 وقطع غيار لشركة جوال واالتصاالت ممـا سـوف يـضاعف      ،المعدات واألجهزة الطبية  غيار خاصة ب  
  . متابعة أعمال الصيانةعلىاألزمة في المستقبل القريب نتيجة عدم القدرة 

 قائمة األصناف المسموح بهـا      إلى نستجدي من الجانب اإلسرائيلي إضافة أصناف جديدة         اليوموأصبحنا  
  .عتبر صنف واحدمن المواد الغذائية والتي ت

 العديد من الشركات والمحال التجارية ال تستطيع تغطية نفقات المصاريف الجارية مثـل              اليوموأصبحت  
  . مصاريف الكهرباء والهاتف واإليجارات, رواتب الموظفين والعمال

 تنضم فيه فئة جديدة من العمـال ومـوظفي القطـاع            ،وأصبح كل يوم يمر على إغالق المعابر التجارية       
لخاص إلى البطالة ويتوقف قطاع جديد عن العمل  ومن المتوقع أن تغلق بعض المحال التجارية أبوابها                 ا

   %. ٨٠ علما بان نسبة البطاله في محافظات غزة قد تجاوزت ،نتيجة عدم توفر البضائع
ع  قطـا  إلىوفي حالة استمرار إغالق معبر المنطار البد من السؤال متى سوف يسمح بدخول الحاويات               

 حيث توجد العديد من البضائع ال يوجد إمكانية لدخولها إال عن طريق الحاويـات مثـل                 ،غزة ومن أين؟  
 ، بروفيل االلمنيوم والحديد   ، السجاد والموكيت  األثاث    ، الماكينات والمعدات  ، الزجاج ،الرخام والجرانيت 

  . الخ... الحديد الخاص بالبناء
ال المؤسسات الدولية وأصحاب القرار بضرورة إيجـاد حـل          ويناشد المستوردين والتجار ورجال األعم    

 علـى فوري لبضائعهم الموجودة في ميناء أسدود وخارج الميناء في مخازن خاصة والعمـل الـسريع                
ة سريعة لخـروج البـضائع      يلآدخولها لقطاع غزة قبل فوات األوان والتكبد بخسائر كبيرة ، كذلك إيجاد             

  .ع غزةالجاهزة والمعدة للتصدير من قطا
٢٨/١٠/٢٠٠٧  

  
  "حماس"أبو مرزوق يستهجن محاوالت عباس خلط األوراق بمشاركته في التجني على  .٦٠

 عبر الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركـة المقاومـة اإلسـالمية                -دمشق  
وراق فـي   خلـط األ  "، عن استهجانه ورفضه الشديد لمحاوالت رئيس السلطة الفلسطينية وفريقه           "حماس"

الساحة الفلسطينية عبر مشاركته في حملة أكاذيب وأضاليل يتجنى فيها على حركة حماس، ويستخف من               
  ". المثل العربي القائل رمتني بدائها وانسلّت) عباس وفريقه(خاللها بعقول أبناء شعبنا، متمثّالً بذلك 

من ": "المركز الفلسطيني لإلعالم  "لـ  ) ٢٨/١٠(وقال أبو مرزوق في تصريح خاص أدلى به اليوم األحد           
المعيب أن يلج رئيس السلطة الفلسطينية دوامة األكاذيب واالفتراءات الباطلة والمثيرة للـسخرية حـول               
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في نسج االدعاءات التي تهدف في حقيقتهـا إلـى          ) عباس(حركة حماس، ومن غير األخالق أن يمضي        
جز النفسي الراسخ في الوعي الـشعبي الفلـسطيني   تعويم مبدأ االتصال مع العدو الصهيوني، وكسر الحا      

الرافض لالتصال مع االحتالل، خاصة في ظل مواصلة هذا العدو عملياتها اإلرهابية ضد شـعبنا فـي                 
  ". الضفة والقطاع

مع " حماس"وأضاف رداً على ما ادعاه محمود عباس بأن لديه تسجيالت صوتية وشواهد تؤكد اتصاالت               
نحن نتحدى رئيس الـسلطة الفلـسطينية أن يبـرز تلـك التـسجيالت        : "بو مرزوق قادة االحتالل؛ قال أ   

  ". والشواهد
إننا في حركة حماس نعتمد مبدأ الشفافية أساساً للعالقة مع الجميع وأمام أبناء شعبنا،              : "ومضى إلى القول  

  ". ونحن نصر على هذا المبدأ باعتباره جسر الثقة الممتد ما بين الحركة وشعبنا
إن حماس حينما تقرر القيام بأي تحرك سياسي، في أي توجه كان، فإن ذلك سيتم بشكّل واضـح                  : "عوتاب

وعلني، وإن شعبنا الذي أودع ثقته في الحركة، يدرك تماماً بأننا ال نعمل خارج دائرة المـصالح العليـا                   
فـواتير هـذه   لشعبنا، وال تحكم قراراتنا إمالءات أو ضغوطات من أي جهة كانت، ولذلك نحـن نـدفع           

المواقف في غزة والضفة، ولكن تلك الفواتير وإن كنّا ندفعها دماً، فإنها ال تزيدنا سوى تمسكاً بمواقفنـا،                  
  ". وال تزيد شعبنا إال إيماناً بنهجنا وثقة بخطنا المقاوم

، "سرائيليينال يدين اتصاالت حماس مع اإل     "وتعليقاً على ما ذكره عباس في المقابلة المشار إليها آنفاً بأنه            
إذا كان عباس ال يدين االتصاالت مع الجانب الصهيوني، فنحن ندين هـذا االتـصال               : "قال أبو مرزوق  

ونرى أنه من المعيب أن تتم االتصاالت واللقاءات مع العدو بينما هناك دم فلسطيني نازف بفعل إرهاب                 
دس والخليل وفـي كافـة منـاطق        االحتالل في جباليا والشجاعية ورفح وخان يونس ونابلس وجنين والق         

  ". الضفة والقطاع
في الوقت الذي كان عباس يجتمع فيه مع أولمـرت قتـل عـشرة مـن                : "قائالً" حماس"وأضاف قيادي   

ما يراه عوفر شيلح مقدم برنامج      " أبو مازن "الفلسطينيين بنيران االحتالل الصهيوني، وأنا أريد أن ُأسمع         
إن التعاطف الذي يبديـه  : (لعاشرة الصهيونية، والذي قال ـ أي شيلح في قناة التلفزة ا" حصاد األسبوع"

العالم صوب إسرائيل وتسامحه معها رغم ما تقوم به من عمليات عسكرية تخلف قتلـى فـي صـفوف                   
المدنيين الفلسطينيين هو حقيقة أن العالم يشاهد أنه رغم ما تقوم به إسرائيل فإن أبو مازن يواصل اللقـاء      

إن لسان حال دول العالم يقول إنـه        : (، ويتابع شيلح بالقول   )اء اإلسرائيلي أيهود أولمرت   مع رئيس الوزر  
ال يمكن أن نكون ملكيين أكثر من الملك، فإذا كان أبو مازن يواصل لقاءاته مع أولمرت في الوقت الذي                   

  ). سرائيل العسكريةيقتل فيه الجيش اإلسرائيلي أبناء شعبه، فلماذا ال نقوم نحن بإبداء التفهم لعمليات إ
ويشير الدكتور أبو مرزوق في هذا الصدد أيضاً إلى أن القناة التلفزيونية الصهيونية الثانية نقلـت عـن                  

إن المكاسب التي حققتها إسرائيل جراء اللقاءات مع أبو مـازن تفـوق   : (مصدر في ديوان أولمرت قوله    
  ). الخيال

تسعى إلى إحداث انقالب فـي      " حماس"ى فيها أن حركة     وفي سياق الرد على تصريحات عباس التي ادع       
الذي قـام بـاالنقالب فـي       "الضفة الغربية على غرار ما حصل في قطاع غزة، أوضح أبو مرزوق أن              

فهو الذي عطل المجلس التشريعي، وهو الـذي ألغـى المؤسـسات            "؛  "أبو مازن "الساحة الفلسطينية هو    
للشعب الفلسطيني ويتصرف بدون مرجعيات، ويدير األمـور        الدستورية الموجودة وهو ذاته يدير ظهره       

من خالل مراسيم رئاسية متجاهالً حتى مؤسسات منظمة التحرير الصورية إضافة إلـى فـرض وزارة                
  . ، حسب توضيحه"غير شرعية وإلغاء اتفاقية القاهرة

لتي أقرت بالمؤسـسات    وليست حركة حماس ا   " أبو مازن "إن الذي قام باالنقالب حقيقة هو       : "وتابع قائالً 
وشرعيتها وأقرت بالقانون األساسي كناظم للحياة السياسية في الساحة الفلسطينية، ثم دعت وبكل صراحة              
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إلى استئناف الحوار المسؤول في الساحة الفلسطينية لتشكيل حكومة توافق وطني، وصوالً إلى اسـتعادة               
  ". اللحمة الداخلية

تسعى إلى إحداث انقالب في الضفة الغربيـة،        " حماس"أن االدعاء بأن    واعتبر القيادي الفلسطيني البارز     
يأتي في إطار التغطية على حملة االستهداف الواسعة التي تقوم بها األجهزة األمنيـة التابعـة لرئاسـة                  

  . السلطة بحق الحركة وكوادرها ومؤسساتها
ريكية واإلسرائيلية، وأنه يضع    فريق عباس ال يريد الحوار مع حماس بسبب الضغوط األم         "وأكد على أن    

إن ما يطالب به فريق رئاسة السلطة بعودة األمور         : "، وقال "العراقيل واالشتراطات أمام استئناف الحوار    
هل عباس مستعد إللغـاء     : يدعونا إلى التساؤل  ) يونيو(إلى ما كانت عليه قبل الرابع عشر من حزيران          

التاريخ المذكور، وهل هو مستعد إللغاء حكومة رام اهللا الغير          جميع المراسيم والقرارات التي اتخذها بعد       
هل : فإننا ننتقل إلى السؤال التالي    " ال"شرعية والعودة إلى حكومة الوحدة الوطنية، وإن كان الجواب بـ           

عباس يريد إعادة دحالن وعصابته إلى رأس الهرم في الجهاز األمني الفلسطيني، تلك العـصابة التـي                 
  ".  الفلسطيني وارتبطت بمخطط معاٍد لشعبنا ولمصالحه الوطنيةاستباحت الدم

فـضائية  "وفيما يتعلق بتصريحات أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم خـالل مقابلـة مـع                 
تطبق خطة دايتون بغزة كامالً، أعرب الـدكتور        " حماس"، والتي ذكر فيها أن حركة       )٢٧/١٠" (فلسطين

على مثل هذه الترهات، التي إن      "ريته من هذا الكالم، معرباً عن رفضه الرد         موسى أبو مرزوق عن سخ    
دلت على شيء، فإنما تدل على استخفاف هذا الفريق بعقول أبناء شعبنا، واعتماده أسلوباً يعلم أصـحابه                 

  ". أن حركة حماس ليست في وارد الرد على مثل هذه التصريحات
ية أن ينحدر الفكر التآمري في الساحة الفلسطينية إلـى هـذا            إنه لشيء مثير للضحك والسخر    : "وأضاف

الدرك من الرخص واالبتذال، فكيف من الممكن فهم أن يقوم الجنرال األمريكي بتقـديم الـدعم المـالي                  
واللوجستي والسياسي لعباس وفريقه لتكريس االنقسام في الساحة الفلسطينية وجر رئاسة الـسلطة إلـى               

ية، في حين تعلن فيه اإلدارة األمريكية أن حماس كياناً عـدواً لهـا، ويواصـل                مربع المفاوضات العبث  
االحتالل عدوانه على الحركة وعلى شعبنا في الضفة والقطاع، وفي الوقت ذاته تنفذ حمـاس المخطـط                 

  !". األمريكي؟
، تصريحه بتوجيـه دعـوة إلـى جمـاهير الـشعب            "حماس"وختم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة       

لسطيني في شتى أماكن تواجده من أجل التحرك لوضع حد لسياسات التفـريط والتنـازل وتكـريس                 الف
  . االنقسام والتي يقودها فريق فلسطيني

  ٢٨/١٠/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  لماذا ينعقد مؤتمر فلسطيني معارض؟.. ويتساءلون .٦١

  نقوال ناصر
سرائيلي إن ما هو معروض على الفلـسطينيين فـي        عندما يقول شمعون بيريس رئيس دولة االحتالل اإل       

االجتماع الدولي الذي اقترحته واشنطن في أنابوليس بوالية مريالند األمريكية قبل نهاية العام الحالي هو               
 وليس األرض الفلسطينية التي احتلتها إسـرائيل        ،"١٩٦٧من األرض المحتلة في سنة      % ١٠٠ما يعادل   "

 وإن  ،ستحتفظ بالمستعمرات االستيطانية اليهودية الكبرى في الضفة الغربيـة        وإن إسرائيل   , في تلك السنة  
 وإنها ستبادل الفلسطينيين بمـساحة تعـادل هـذه          ،من مساحة الضفة  % ٥مساحة هذه المستعمرات تبلغ     

 ،الخمسة في المئة من األراضي المأهولة بالفلسطينيين الحاصلين على الجنسية اإلسرائيلية في إسـرائيل             
ه الخمسة في المئة ال تشمل القدس الشرقية وال المستعمرات اليهودية فيها وال مـستوطني هـذه                 وإن هذ 

بوش إسرائيل بها   .  وكل ذلك استنادا إلى التعهدات األمريكية التي وعد الرئيس جورج دبليو           ،المستعمرات
 أعمـال    يتضح أن جـدول    ،٢٠٠٤ نيسان   ١٤في رسالته إلى رئيس الوزراء السابق آرييل شارون في          
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التبـادل  "يتضمن بنـدين رئيـسيين همـا        ,  والذي لم يعلن عنه رسميا حتى اآلن       ،مؤتمر بوش المقترح  
  ".التبادل السكاني"و" الجغرافي

وكان تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاشر من الشهر الجاري بأنه يريد الدولة الفلسطينية               
ي مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة من مـن دون أن   كيلومترات مربعة ه ٦٢٠٥المرجوة على مساحة    

  . متساوقا ومنسجما تماما مع رؤية بيريس١٩٦٧يربط ذلك بحدود الرابع من حزيران 
ولم تصدر حتى اآلن عن القيادة الفلسطينية المسؤولة عن المفاوضات أي موافقة رسمية على مبدأ التبادل                

 وال أي توضيح للفـصل بـين تبـادل          ، لهذا المبدأ  ها أيضا أي رفض صريح    لكن لم يصدر عن   , السكاني
وال يوجد ما يـسوغ صـمتها علـى         . األراضي كما تفهمه هي وبين تبادل األراضي كما يفسره بيريس         

تصريحات بيريس وإدانتها بصراحة مباشرة من من دون االكتفاء بعرض الموقف الفلسطيني العـام ألن               
  .كما يقولون يكمن في التفاصيل" الشيطان"
دولـة  "¯ الدعوة اإلسرائيلية التي تبناها بوش وإدارته إلى تجديد االعتراف الفلسطيني بإسرائيل لكن ك             إن

 من من دون االكتفاء باالعتراف المتبادل األول مع منظمة التحرير الفلسطينية عـام              ،هذه المرة " يهودية
اإلعالمية فإنـه لـم     " شاعاتاال"وبالرغم من   ". التبادل السكاني " هي دعوة لها صلة وثيقة بمبدأ        ١٩٩٣,

دولـة  "يصدر أيضا عن القيادة الفلسطينية رسميا ما يشير إلى استعدادها لالعتراف بدولـة االحـتالل ك               
بالرغم ممـا لـرفض     , لكن لم يصدر عنها كذلك أي رفض قاطع جامع مانع ألي اعتراف كهذا            " يهودية

رض في مصداقية المفاوض الفلسطيني من      استباقي كهذا من أهمية لتبديد أي شكوك وطنية أو تشكيك مغ          
ناحية ولسد أي ثغرة في الموقف التفاوضي الفلسطيني قد توحي بأي إمكانية ألي استعداد كهذا من ناحية                 

  .أخرى
وما زال إعالن مثل هذا الرفض القاطع الجامع المانع استحقاقا مطلوبا من القيادة الفلسطينية المفاوضـة                

" الترانـسفير "أولهما يفتح مدخال لإلبعاد الجماعي : أ التبادل السكاني ذات شقين    ألن الترجمة السياسية لمبد   
في النيل  " الجنسية اإلسرائيلية " من من دون أن تنجح       ١٩٤٨لعرب فلسطين الصامدين في الوطن منذ عام        

كبة التي  من هويتهم الوطنية بينما يغلق ثانيهما باب األمل في عودة ضحايا الترانسفير العنصري األول للن              
وعدم إعالن الرفض الفلسطيني الصريح الذي ال لبس        " الصمت"أما  . حلت بعرب فلسطين قبل ستين عاما     

فيه من حيث المبدأ للتبادل السكاني فال يوجد أي تفسير سياسي له خارج نطاق تجاوز خط أحمر لواحـد                   
  .من الثوابت الوطنية األهم

قا مطلوبا من الرئاسة الفلسطينية ووفدها المفـاوض فـإن          وإذا كان إعالن رفض التبادل السكاني استحقا      
 سواء كان هـذا     ،التراجع عن الموافقة المعلنة على التبادل الجغرافي هو استحقاق آخر لم يفت أوانه بعد             

التبادل الجغرافي مدخال للتبادل السكاني كما تريده القيادة اإلسرائيلية أم كان مدخال لالعتراف الفلسطيني              
  . في الضفة الغربية وخصوصا في شرق القدس١٩٦٧سرائيل من احتاللها عام بمكاسب إل

 فإن الحـد األدنـى      ،وطالما ترى القيادة بأن الصراع مع دولة االحتالل قد تحول إلى نزاع على الحدود             
لتنازالتها من أجل السالم في مجال تبادل األراضي يجب أن يستثني القدس تماما من أي تبـادل كهـذا                   

ليس أقلها وطنيا أن القدس هي صلة الوصل اإلقليمية التـي ال غنـى              , طنية وعربية وإسالمية  ألسباب و 
  .عنها بين شمال أي دولة فلسطينية مرجوة قابلة للحياة وبين جنوبها

وتبدو القيادة المفاوضة متناقضة تماما مع نفسها عندما تكرر المطالبـة بـااللتزام بخريطـة الطريـق                 
ع النهائي وتكرر في الوقت نفسه رفضها لدولة فلسطينية انتقالية ذات حـدود             كمرجعية لمفاوضات الوض  

 ،مؤقتة ومن من دون سيادة ومجردة من السالح كخيار ورد في المرحلة الثانية مـن خريطـة الطريـق             
وتبدو متناقضة أكثر عندما تقرن هذا الرفض اللفظي بالذهاب إلى مؤتمر بوش المقترح من مـن دون أن         

 تطبيق قرار محكمة العدل الدولية في الهاي الخاص بجدار الضم والتوسع اإلسرائيلي ألن              تشترط مسبقا 
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لها في الغرب وبين الغـور      " حدود ديموغرافية "ـهذه الدولة المؤقتة بين الجدار ك     " حشر"إسرائيل تقترح   
  .لها في الشرق" حدود أمنية"ـالفلسطيني في وادي األردن ك

 لماذا ينعقد مؤتمر فلـسطيني      ، وغيره كثير  ،مستهجنة ومستنكرة بعد كل ذلك    وضة  ثم تتساءل القيادة المفا   
نعقد مؤتمر كهـذا    واألحرى بها أن تتساءل لماذا ال ي      ! معارض لمؤتمر بوش ولمشاركتها فيه في دمشق      

 بغض النظر عن األجنـدات الفـصائلية        ، ومؤتمرات مماثلة في كل العواصم العربية      ،داخل الوطن أيضا  
 فهـذه   ،ندات الخاصة بالدول التي قد تستضيف أو تمول أو تدعم مثل هـذه المـؤتمرات              الخاصة واألج 

األجندات التي تركز القيادة عليها للطعن في مثل هذه المؤتمرات لن تنجح في االنتقاص من المـسوغات                 
 فاألحرى بالقيادة أن تبحث عن هذه المسوغات في أجندتها هي التـي تـستجيب               ،الموضوعية النعقادها 

 إسرائيلية للذهاب إلى مـؤتمر يـضع خـصومها          -ستحقاقات تسميها دولية وهي في حقيقتها أمريكية        ال
  .جدول أعماله ليكونوا هم فيه الخصم والحكم في الوقت نفسه

إن ذهاب القيادة المفاوضة إلى مؤتمر كهذا ال صالحيات له وال تشارك فيه كـل األطـراف األصـيلة                   
نقسام فلسطينيا وعربيا وعلى أساس مرجعيات تتجاوز الخطوط الحمراء         المعنية بالصراع وعلى قاعدة اال    

 سيكون مستغربا إن مر من من دون احتجاجات وطنية واسعة النطاق ومـن مـن دون                 ،للثوابت الوطنية 
  .اعتراضات شعبية عربية أوسع نطاقا تنبه المشاركة العربية والدولية فيه إلى قيامها بدور شاهد الزور

المـؤتمر الـوطني    "مراقب التناقض الظاهر بين الحملة اإلعالمية هذه للحط مـن أهميـة             ويلفت نظر ال  
 الشهر المقبل وبين حملتها السياسية لمنـع        ٨ و ٧التي تزمع المعارضة عقده في دمشق يومي        " الفلسطيني

مثل تسليط األضـواء علـى وجـود        , انعقاد هذا المؤتمر الذي حقق حتى قبل انعقاده بعض أهداف عقده          
 -عارضة فلسطينية للمؤتمر الدولي الذي اقترحته واشـنطن إلحيـاء عمليـة التفـاوض الفلـسطيني                 م

اإلسرائيلي أو في األقل وجود معارضة للمرجعيات الجديدة لهذا المؤتمر التي تنطوي على تنازالت حتى               
  .١٩٩٣عن مرجعيات اتفاقيات أوسلو التي انطلقت عام 

تظهر مرة أخرى مدى    " الدمشقي"و" الدولي" عشية انعقاد المؤتمرين     إن زيادة حدة االستقطاب الفلسطيني    
الحاجة الفلسطينية الماسة إلى الوحدة الوطنية وإلى الضرورة الملحة لسرعة العـودة إليهـا باعتبارهـا                
الرصيد اإلستراتيجي الوحيد ألي قيادة وطنية فلسطينية في إطار الخلل الساحق في موازين القوى لصالح               

لدولـة  " عملية الـسالم  "بسبب االنحياز الكامل لشركاء الرئاسة الفلسطينية في        , حتالل اإلسرائيلي دولة اال 
ـ              , االحتالل خيـار  "ـوسقوط الخيار العسكري العربي بعد اإلجماع الرسمي العربـي علـى الـسالم ك

الل المقاومـة لالحـت   " عسكرة"وبسبب حسم الرئاسة لموقفها ضد      , وغياب التضامن العربي  " إستراتيجي
عليه وهو الموقف المسؤول أساسا عن حالة االزدواجية الشرعية المسؤولة بـدورها            " الثانية"واالنتفاضة  

عن حالة االنقسام الجغرافي والسياسي التي تمزق النسيج الوطني تمزيقا يهدد  في حال استمراره حركة                
  .التحرر الفلسطينية المعاصرة بأوخم العواقب

ينية في واقعية التجاوب مع استحقاقات تسميها دولية وهي في حقيقتها أمريكيـة             إن إفراط الرئاسة الفلسط   
مؤهل للتفاوض  " شريك"ـاالنقسام الفلسطيني للتعاطي مع هذه الرئاسة ك      " تأبيد" إسرائيلية تشترط مسبقا     -

ـ                  دم على السالم يساهم مساهمة رئيسية في خلق بيئة مواتية تماما لتفاقم حدة االسـتقطاب الـداخلي ويق
  .مسوغات مجانية ذات مصداقية التساع المعارضة وبالتالي تعميق االنقسام

 إلى ثمانية فصائل مشاركة     ، العضو في منظمة التحرير    ،لقد كان انضمام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين      
في مؤتمر دمشق أحدث المؤشرات إلى المسوغات الموضوعية التي توفرها الرئاسة نفسها النعقاد هـذا               

وإذا كانـت هـذه     . ويكاد يكون هناك اآلن إجماع فلسطيني على معارضة الذهاب إلى أنابوليس          . تمرالمؤ
المعارضة ال تعني بالضرورة الموافقة على حضور مؤتمر دمشق فأنها بالتأكيد تقدم للداعين له الكثيـر                

  .من المسوغات إلقناع آخرين بالمشاركة فيه



  

  

 
 

  

            ٢٩ ص                                     ٨٨٥:         العدد                        ٢٩/١٠/٢٠٠٧ثنين اإل: التاريخ

" فـدا "الجبهتان الشعبية والديموقراطيـة وحـزب الـشعب و        في السابع من تشرين األول الجاري عقدت        
في ضوء  "لمناقشة التحضيرات لمؤتمر أنابوليس وتوصلت      " اجتماعا قياديا "والمبادرة الوطنية الفلسطينية    

إلى النتائج التالية التي ال تعيرها الرئاسة أي        " النتائج العقيمة التي أفضت إليها مسيرة المفاوضات السابقة       
  :اهتمام

 اإلسـرائيلي   -أوالً ترى القوى المجتمعة أن الصيغة الناجعة إليجاد تسوية للصراع العربي والفلسطيني             ف
هي صيغة المؤتمر الدولي كامل الصالحيات الذي ينعقد بمشاركة جميع األطراف المعنية علـى أسـاس                

ألمريكية للقاء الخريف ال    وثانياً أن الدعوة ا   , قرارات الشرعية الدولية وفي إطار األمم المتحدة ورعايتها       
 وثالثاً أن مواجهة االستهدافات التي تنطوي عليهـا الـدعوة األمريكيـة             ،تستجيب لمتطلبات هذه الصيغة   

 ورابعاً أن القوى المجتمعة تحذر من مخاطر        ، عربياً -تتطلب تنسيقاً وثيقاً وعمالً مشتركاً حثيثاً فلسطينياً        
فيه ما لم يتوفر الحد األدنى من هذه الـشروط التـي تكفـل درء               عقد اللقاء الدولي المقترح والمشاركة      

 وخامساً أن معيار الجديـة      ،"زئية ومستنقع التسويات التصفوية   دوامة الحلول الج  "احتماالت االنزالق إلى    
في أي جهد دولي لتسوية الصراع يتمثل في حمل إسرائيل على وقف ممارساتها العدوانية والكف عـن                 

ألرض من جانب واحد وإلغاء القرار التعسفي باعتبار قطاع غزة كياناً معادياً وفـك              فرض الوقائع على ا   
 وسادساً تحذر القوى المجتمعة من المخاطر التي ينطوي عليها خوض المعركة التفاوضية             ،الحصار عنه 

 وسابعاً تؤكد هـذه القـوى أن درء المخـاطر           ،في ظل وعلى قاعدة تكريس االنقسام الفلسطيني الداخلي       
المنزلقات التي تنطوي عليها التحركات السياسية الجارية يتطلب اإلشراف الجماعي على إدارة العمليـة              و

  .التفاوضية بمشاركة فاعلة لكافة القوى الفلسطينية الراغبة في ذلك
إن قرار الرئاسة بإيفاد كبير مفاوضي الوضع النهائي أحمد قريع إلى دمشق لثنيها عن استضافة المؤتمر                

وحثها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون على إصـدار          ) ج اإلماراتية والحياة اللندنية   الخلي(
بيان ضد المؤتمر إنما يظهر فقط أن الرئاسة تولي مؤتمر دمشق أهمية تعادل األهمية التي يعطيهـا لـه                   

مـؤتمر  "نـه   مما يتناقض مع وصف أمين عام اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسـر عبـد ربـه بأ               , أصحابه
ووصف ) اإلعالم المركزي لفتح  " (تنتهي آثاره بمجرد رفع أعماله    "سوف  " زوبعة في فنجان  "و" خزعبالت

  ".ال قيمة له"الناطق اإلعالمي لفتح أحمد عبد الرحمن المؤتمر بأنه 
وتأخذ القيادة المفاوضة على المؤتمر عدم شرعيته ألن المنظمة لم تدع إليـه وألنـه يعمـق االنقـسام                   

 متجاهلة أن قيادة ال تدعو المجلس الوطني نفسه لالنعقـاد وال            ،)بيان رئاسة المجلس الوطني   (فلسطيني  ال
تعقد المؤتمر الحركي لفتح ال يتوقع منها الدعوة إلى أي مؤتمر شعبي في األقل لالستئناس برأيه حول ما                  

  .سام السائدة وعن استمرارهاومتجاهلة مسؤوليتها الذاتية المشتركة عن حالة االنق, تجريه من مفاوضات
 ٢٩/١٠/٢٠٠٧العرب اليوم 

  
  الورقة التفاوضية التي فرط فيها أبو مازن.. المقاومة .٦٢

  أحمد عمرابي
كما وصفته ذات مرة علنا السيدة ليفني وزيرة        " ضعيف) "ابو مازن (هل الرئيس الفلسطيني محمود عباس      

  الخارجية االسرائيلية؟
  :للسؤال اجابتان
فلسطيني فإن ابو مازن ضعيف سياسيا بمعنى انه معتمد على قاعدة شعبية محـدودة كمـا                من المنظور ال  

. الذي يتزعمه الرئيس تلـك االنتخابـات      " فتح"اثبتت نتائج االنتخابات النيابية االخيرة حيث خسر فصيل         
 ال  واذا كانت االنتخابات العامة هي خير معيار لقياس الشعبية فإن اكثر من نصف الـشعب الفلـسطيني                

  .يدعمون قائد فتح



  

  

 
 

  

            ٣٠ ص                                     ٨٨٥:         العدد                        ٢٩/١٠/٢٠٠٧ثنين اإل: التاريخ

اما من المنظور االسرائيلي فإن القيادة االسرائيلية تعتبره قائدا ضعيفا بمعنى أنه عاجز عن القضاء على                
  .المقاومة الوطنية المسلحة

  ولكن لماذا تتفاوض القيادة االسرائيلية مع قائد فلسطيني تعلم سلفا أنه ضعيف؟
تفاوض وبما ينبغي ان يفضي اليه عند نهاية المطاف الى قيـام            االجابة هي ان اسرائيل ليست جادة في ال       

  .دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة يجمع بينها وبين الدولة اليهودية تعايش سلمي
لهذه فإن االستراتيجية االسرائيلية الثابتة هي دفع المسار التفاوضي في كل مرة الـى طريـق مـسدود                  

  .فلسطينية الرسميةمستغلة بذلك نقطة ضعف القيادة ال
في سياق العملية التفاوضية بين الفلسطينيين واالسرائيليين يعمد المفاوض االسرائيلي الى اثارة مـسائل              
ثانوية وطرح تفاصيل ال قيمة لها وعندما يضيق المفاوض الفلسطيني اخيرا مطالبـا بمناقـشة قـضايا                 

لدى " نقطة الضعف "هذه الحالة على ورقة     الوضع النهائي المصيرية فإن المفاوض االسرائيلي يلعب في         
كيف نصل الى الوضع النهائي قبل اجتثـاث  : القيادة الفلسطينية فيعود بالقضية الى المربع األمني متسائال      

  من جذوره؟) أي المقاومة وفصائلها(الفلسطيني " االرهاب"
فقـد  . وضية الجارية حاليا  هذا ما جرى بالفعل االسبوع المنصرم في أحدث حلقة من حلقات العملية التفا            

التي تنص، ضمن ما تنص، على ان تقوم سـلطة ابـو            " خريطة الطريق "أبرز الجانب االسرائيلي ورقة     
  .مازن بوضع نهاية للمقاومة

ولذلك تظـل العمليـة     . هذا ما تدركه اسرائيل وأبو مازن معا      . القضاء على المقاومة الفلسطينية مستحيل    
  .وهذا بالضبط ما تريده اسرائيل. ة الى ما ال نهايةالتفاوضية تدور في حلقة مفرغ

. هي البداية والنهاية معـا    " اوسلو"من منظور االستراتيجية االسرائيلية الثابتة على تعاقب الحكومات فإن          
ورغم ان االتفاق نص علـى      . كسقف للطموح الوطني الفلسطيني   " حكما ذاتيا محدودا  "لقد حددت االتفاقية    
لمرحلة الحقة اال ان سقف الحكم الذاتي المحدود هو فـي التـصور             " مؤجلة"لنهائي  ان قضايا المصير ا   

  . عاما على اوسلو١٤هذا ما ثبت عمليا بعد . االسرائيلي سقف مستديم الى االبد
كيف يمكن للفلـسطينيين مواجهـة هـذه    : والسؤال الذي ينبغي ان تطرحه القيادة الرسمية الفلسطينية هو    

ئيلية الثابتة حتى تنطلق القضية الفلسطينية على طريق المصير النهـائي المـشروع             االستراتيجية االسرا 
  للشعب الفلسطيني؟

هنا نأتي الى مفارقة تتمثل في توافق قيادة السلطة الفلسطينية مع القيـادة االسـرائيلية علـى اسـتهداف                   
وضـية الوحيـدة للجانـب      المقاومة الفلسطينية المسلحة بينما المفروض ان تشكل المقاومة الورقـة التفا          

الفلسطيني اذ كيف يأمل المفاوض الفلسطيني في فرض ارادته على الجانب اآلخر وقد فرط سـلفا فـي                  
  ورقة الضغط الوحيدة المتاحة له؟

  أال يدرك ابو مازن هذه الحقيقة البسيطة؟: والسؤال الذي يطرح هو
   أخرىإذا كان يدركها فتلك مصيبة، واذا كانت ال يدركها فتلك مصيبة

  ٢٩/١٠/٢٠٠٧الوطن القطرية 
  
  حرب ضد مصر في الشتاء .٦٣

  تسفي برئيل
 رغم أن هنـاك مـن يـدعي أن    –االحباط العميق الناجم عن عدم اندالع حرب ضد سوريا في الصيف       

تشرين االول هو   . مصر:  يفرغ من خالل تحويل الغضب نحو دولة عربية اخرى         –الصيف لم ينته بعد     
  .تحرص على اتفاق السالم الذي وقعت عليه مع اسرائيل قبل ثالثين عاماشهر مالئم للتعرض لدولة 
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، وربما تـسعى    "هامدة"مصر، وفقا للمصادر االستخبارية التي تغذي الصحافة، تتطلع الى رؤية اسرائيل            
 يـدلي   –عموما الى الغاء معاهدة السالم أو التصالح مع حماس من اجل تهدئة االخوان المسلمين عندها                

  .ء بدلوهمالخبرا
هي مسؤولة عن تعاظم قوة     . مصر تلعب في اسرائيل الدور الذي تلعبه سوريا في نظر الواليات المتحدة           

حماس العسكرية وتهريب االسلحة عبر األنفاق، وتواصل اطالق صواريخ القسام وتهريـب المخـدرات              
  .والنساء عبر الحدود

اس الخبراء في المتفجـرات، بعـد أن         من عناصر حم   ٨٠اسرائيل غاضبة على مصر لسماحها بمرور       
مصر هي مجرمـة    . تدربوا، حسب االدعاء، في ايران، وكأن صواريخ القسام كانت بانتظارهم خصيصا          

  .ممتازة، النه يمكن معاقبتها ايضا كتجميد المساعدة االقتصادية االمريكية المقدمة لها مثال
ائيل نفسها لم تنجح في منع عمليات التهريـب         اسر. من األحرى بالمحللين والمغذين للصحافة أن يطمئنوا      

األنفاق التي حفرت تحت أنفها كانت مـن اجـل التهريـب،            . عندما سيطرت على كل سنتيمتر في غزة      
واسرائيل لم تقم حتى اآلن باعادة بناء جزء        . وكذلك من اجل شن عمليات تخريبية دموية على حد سواء         

قد اختفت فـي    )  مليون شاقل  ٢٠٠(ميزانية المخصصة لذلك    من الجدار الحدودي بينها وبين مصر الن ال       
  .مكان ما

مصر من ناحيتها تطلب من اسرائيل أن توافق على زيادة عدد عناصر الشرطة المصرية الذين يتولـون                 
اعتقادها هو أن اضافة عدة آالف من هؤالء العناصر ستساعد في سـد             . حراسة الحدود بصورة ملموسة   

ل ترفض بسبب خوفها من حدوث ثغرة أخذت في االتساع فـي اتفـاق كامـب    اسرائي. طريق التهريبات 
هي . لذلك وافقت على قيام مصر بالحراسة بالتراكتورات الصغيرة ومروحيتين في أقصى االحوال           . ديفيد

 األوائل الذين كـانوا     ٧٥٠ جنديا اضافيا الى الحدود من قبل إخراج الـ          ٧٥٠غاضبة الن مصر أرسلت     
  .اسرائيل تعتبر ذلك مساً بالثقة رغم المنفعة المترتبة على ذلك. وج السابققد جاءوا في الف

جوهر هـذا الـصراع موجـه       . مصر تخوض صراعا دؤوبا ضد االرهاب رغم االدعاءات االسرائيلية        
 البدو على امتداد محور العريش رفح، ومجموعات اسالمية متطرفة تنشط           –للمشبوهين بتهريب السالح    

المشكلة هي أن مصر تتصرف مثل اسرائيل احيانا، حيث تعتقـل           . فها عدد من البدو   في سيناء وفي صفو   
مئات، بل آالف، سكان المنطقة في غياب المعلومات االستخبارية الدقيقة، وتدمر المنازل علـى امتـداد                

النتيجة هي غضب هائل في اوساط البـدو        . المحور وتجري التحقيقات بطرق غير لطيفة بصورة خاصة       
تهريب السالح والنساء والمخدرات هو البديل األفضل فـي هـذا           . للبحث عن مراكز عمل بديلة    ودفعهم  
  .المضمار

مصر ليست معنية بأن تحصل حماس أو غيرها من التنظيمات على السالح والمواد التخريبية، إذ انهـا                 
ات فـي شـرم   تستخدم من قبل التنظيمات في سيناء ايضا، وهذه التنظيمات نفذت كما هو معروف، عملي            

كما أن مصر ليست معنية فـي مـصالحة         . الشيخ وطابا ودهب وألحقت ضررا فادحا بالسياحة المصرية       
النظام الذي يعتقل نشطاء االخوان المسلمين بالجملـة ويحـد نـشاطاتهم الـسياسية              . االخوان المسلمين 

  .خوان المسلمينويتعرض لصحافتهم، ال يمكنه منطقيا أن يرغب في مصالحة حماس من اجل تهدئة اال
هل يمكن لمصر أن تبذل مجهودا أكبر حتى توقف عمليات التهريب؟ الجواب هو نعم على ما يبـدو اذا                   

هي كانت ستستطيع القيـام بـاالمور بـصورة مختلفـة،           . صادقت لها اسرائيل على إدخال قوات أكبر      
ذه المسألة يماثـل القـول      خصوصا فيما يتعلق بالعالقة مع السكان البدو، ولكن التنظير على مصر في ه            

  .السرائيل بأن عليها أن تتصرف بصورة حسنة مع السكان الواقعين تحت احتاللها
. مصر هي حليفة السرائيل ليس فقط في مسائل النفط والغاز والتجارة، وانما ايضا في مكافحة االرهاب               

ة جدوى أو منطـق فـي   ليست هناك أي. هي الوحيدة التي تتحاور مع حماس ومع فتح، وهذه مسألة جيدة 
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شن الهجوم عليها من قبل بعض الجهات االستخبارية في اسرائيل لدرجـة تـشبيهها بالدولـة الداعمـة                  
  .ولكن أحدا ما يرغب جدا، على ما يبدو، في الوصول الى سد أسوان. لالرهاب

  ٢٨/١٠/٢٠٠٧ -  هآرتس 
  ٢٨/١٠/٢٠٠٧وكالة سما 

  
  عربي لالجئين الفلسطينيينمقارنة مشروعة بين الدعمين البرازيلي وال .٦٤

  علي الرشيد
 - كيلو مترا من الحدود مـع العـراق  ٦٠ على مسافة - احتاج الجئو مخيم الرويشد الواقع داخل األردن    

إلى أربع سنوات ونصف السنة حتى حلت مشكلتهم اإلنسانية بعد أن قبلت البرازيل باستضافة آخر دفعـة         
  .يا استقبالهم، رغم أن عددهم لم يتجاوز بضع مئات فقط قطرا عرب٢١منهم على أراضيها، بينما رفض 

لقد كانت هذه األسر الفلسطينية التي فرت من العراق بسبب حوادث القتل والخطف الطائفي العمياء التي                
استهدفتها ظلما وعدوانا منذ االحتالل األمريكي للعراق تبحث عن مالذ آمن، وقد اضطرت للجوء إلـى                

غلقت في وجهها الحدود، وكانت تعاني أوضاعا في منتهى القسوة في هذه البيئة             قلب الصحراء، بعد أن أ    
، ولم يكـن    - على حد تعبير المفوضية العليا لشؤون الالجئين       -الصحراوية القاسية التي تملؤها العقارب    

يدور في خلدها أنها ستحتاج كل هذه المدة لكي تجد المغيث الذي يرد لهفتها سـواء بـدافع إسـالمي أو                     
  .روبي أو حتى إنسانيع

 كما طالبت بذلك منظمات فلسطينية      -كما كان هؤالء الالجئون يأملون أن تحتضنهم دولة أو دول عربية          
 ليقيموا في أقرب نقطة ممكنة من ديارهم في فلسطين، أي فـي المحـيط اإلقليمـي                 -معنية بحق العودة  

  .العربي، وهو ما لم يلق إال استجابة محدودة جداً
 الجئاً إلى أراضيها ، وبموافقة السودان مؤخرا علـى          ٢٨٧ العربي تمثل بقبول سورية إدخال       واالستثناء

  .استضافة مجموعة من هؤالء على أراضيها
، )حوالي مائة شـخص   (وبدال من ذلك فقد تعرض نازحو مخيم الرويشد لعمليات تهجير سابقة إلى كندا              

ما يزيد على   (راليا، والدفعة األخيرة إلى البرازيل      ودفعة أخرى تمت قبل ما يزيد على ستة أشهر إلى است          
  . أشخاص٢٠٨ليصل إجمالي من تم ترحليهم ) مائة شخص

والحقيقة أن قضية مخيم الرويشد فتحت ملف القصور العربي الذي مازال قائما في معالجـة موضـوع                 
  :فلسطينيي العراق ولعل خطورة التقصير العربي تتمثل في اآلتي

 التي تسعى جاهدة إلصدار شهادة      - بقصد أو بغير قصد    - أمريكية -يق الرغبة الصهيو   اإلسهام في تحق   -
وفاة نهائية بحق العودة، ومنع الفلسطينيين من الرجوع إلى أراضيهم المحتلة، وتوطينهم في األماكن التي               

" توطينهم "يرحلون إليه، ولتوضيح األمر بصورة أكبر نشير إلى أن هناك قلقا فلسطينيا من التلويح بخيار              
في البالد البعيدة التي فتحت لهم أذرعها بحرارة، بدالً من تفعيل حقهم المقرر في العودة إلـى أرضـهم                   

  .وديارهم في فلسطين
وقد ذكر الباحث المتخصص في شؤون الالجئين الفلسطينيين ياسر البدرساوي، مـدير مركـز العـودة                

ي العراق أو على الحدود سواء مـع األردن أو سـورية            الثقافي بنابلس، أن بقاء الالجئين الفلسطينيين ف      
عالقين في ظروف مأساوية، سيؤدي إلى تكرار محاوالت تهجيرهم إلى خارج النطاق اإلقليمي للمنطقة،              
سواء إلى كندا أو النرويج أو غيرها من الدول االسكندنافية أو األوروبية، وستكون هذه سابقة خطيرة في                 

  .ي العودة إلى الديار والممتلكاتما يتعلق بحق الالجئين ف
ويبدو أن الالجئين في مخيم الرويشد الذين منعوا من دخول األردن، ورفضت دول عربية قبـولهم قـد                  

 للقبول بالهجرة إلى البالد التي قبلت استضافتهم، علـى مـذهب            - بعد أربع سنوات   -اضطروا مرغمين 
  .وكبار في السن ومرضى بين هؤالء، وباألخص مع وجود أطفال صغار "مكره أخاك ال بطل"
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 استمرار نزيف الدم الفلسطيني دون بذل الجهود المطلوبة لوقفه أو ابعاد المستهدفين منه عـن دائـرة                  -
الخطر، فعمليات استهداف الفلسطينيين داخل العراق من قبل مليشيات طائفية تصفية وخطفاً متواصـلة،              

بعد أن كان عددهم قبل احتالل الجيش األمريكي للعراق يزيد          وقد وصل عدد الباقين منهم ثالثة عشر ألفاً         
  .على واحد وعشرين ألف فلسطيني، حيث فر اآلالف منهم إلى خارج العراق طلبا للنجاة

  
 السورية في مخيمي    - فلسطينياً من العراق عالقين على طول الحدود العراقية        ١٤٥٠ ال يزال أكثر من      -
بائسة، بحسب مفوضية الالجئين، وتشير تقارير جهات حقوقية فلسطينية         في ظروف   " ابن الوليد "و" التنف"

إلى أن الهروب األكبر كان باتجاه سورية حيث أقام الالجئون بمخيم التنف القريب من الحدود الـسورية                 
 الجئ فلـسطيني،    ٨٠٠ و ٧٠٠ إالّ أن عدد الالجئين فيه ازداد ليصل إلى ما بين            ٣٠٤وبلغ عدد قاطنيه    

ات األخيرة التي استهدفت الالجئين في العراق، منوهة إلى أن مخيم الوليد القريب منه يـضم                بعد الهجم 
  . الجئا٢٣٠ً

 التأثير على نفسية الالجئين الفلسطينيين الذين أحسوا بظلم ذوي القربى، وباإلحباط ألنهم شعروا بتخلي               -
لمتجـددة، فقـد كـشفت محنـة        األقربين عنهم، وتركهم وحيدين في مهب الريح في محنتهم الممتـدة ا           

الفلسطينيين في العراق حجم هذا القصور العربي بشكل فاضح، بينما رحب بهـم البعيـدون وآخـرهم                  
البرازيليون، ويكفي للمقارنة بين الموقفين ما ذكره األمين العام لوزارة العدل البرازيلية، لـويز بـاولو                

    سيتمتع الفلـسطينيون بحقـوق المواطنـة    "، مضيفاً "البرازيليين فتحوا أذرعهم مرحبين  "باريتو بقوله؛ إن
وسيتسلمون هويات شخصية وجوازات سفر، كما سيحـصلون علـى          .. نفسها التي يتمتع بها البرازيليون    

وأكثر من ذلك، كما يضيف الـوزير       ". مساعدات مالية شهرية لمدة عامين حتى يتمكنوا من إعالة أنفسهم         
سيتمكنون من المحافظة على تقاليـدهم، وارتـداء مالبـسهم          "سطينيين  البرازيلي فإن أولئك الالجئين الفل    

التقليدية، وتناول طعامهم المفضل، وممارسة معتقداتهم الدينية دون الخوف مـن التعـرض العتـداء أو                
  ".انتقام

ويمكن القول إن العرب قد رسبوا بجدارة في االمتحان الخاص بقضية الالجئين الفلسطينيين سواء الباقون               
هم في العراق أو الفارون منه، وهو ما سيكون له انعكاساته الخطيرة على قضية هذه الشريحة عموما                 من

بالنظر إلى حجم التآمر االقليمي والدولي عليها، والذي يصل إلى حد إصدار شهادة وفاة رسـمية لحـق                  
) ٢٠٠٧نوفمبر  ( م   في مؤتمر الخريف القاد    ١٩٤٨عودة الالجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم المحتلة عام        

  .وبمصادقة فلسطينية
نقلت عن أولمرت رئيس حكومة االحتالل إصراره علـى أن تلتـزم أيُّ             " هآرتس"وللتذكير فإن صحيفة    

برسالة الضمانات  ) الفلسطيني والصهيوني في مؤتمر الخريف القادم     (وثيقة يتم التوصل إليها من الطرفين       
اء الصهيوني األسبق آرئيل شارون والتـي تعهـدت فيهـا           التي بعث بها الرئيس بوش إلى رئيس الوزر       

اإلدارة األمريكية بتأييد موقف الدولة العبرية القاضي بعدم االعتراف بحق الالجئـين الفلـسطينيين فـي                
، وتبني الموقف الصهيوني الرافض لالنسحاب إلى حدود        )١٩٤٨عام  (العودة لألراضي التي شردوا منها      

فـي  ) المـستعمرات (، والقاضي أيضا بضم التجمعات االستيطانية اليهودية      ١٩٦٧الرابع من يونيو لعام     
  ".إلسرائيل"الضفة الغربية 

وبكل تأكيد فإن هناك عدم ثقة لدى الفلسطينيين خصوصا، والعرب عموما بالنظام العربي الذي يفتـرض                
الم العربيـة التـي     أن تشكل قضية إعادة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم محورا أساسيا لمبادرة الـس            

  .يتبناها
وكما هو الظاهر فإن حق عودتهم حظي من كل القمم العربية، بالدعم، باعتباره يـشكل جانبـا أساسـيا                   

 اإلسرائيلي، ثم جاءت مبادرة السالم العربية، لتجعل التزام تل أبيب به من بين شروط               -للصراع العربي 
  .ور تسير باتجاهات معاكسةإنهاء الصراع معها، أما على المستوى الفعلي فاألم



  

  

 
 

  

            ٣٤ ص                                     ٨٨٥:         العدد                        ٢٩/١٠/٢٠٠٧ثنين اإل: التاريخ

إن هؤالء الالجئين الموجودين في قطاع غزة والضفة الغربية وفي عدد من الدول المجـاورة لفلـسطين                 
 ٤٤٨ ماليين و  ٤ إلى   ١٩٥٠ ألفا عام    ٩١٤والمسجلين لدى األونروا ازداد عددهم من       ) الشتات(المحتلة  

. ذ في الزيادة نتيجة للنمو السكاني الطبيعي      ، وهو رقم آخ   ٢٠٠٦ألفا حسب تقرير أصدرته نهاية ديسمبر       
 مخيما تنتشر في مناطق عمليات األونروا الخمـس فـي           ٥٩ مليون من الالجئين في      ١,٣ويعيش حوالي   

ففـي  . األردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، والباقون يعيشون في مختلف أنحاء العـالم             
 ألفـا، وفـي الـضفة       ١١٩ ألفا، وفي سوريا     ٢١٥بنان   ألف الجئ، وفي ل    ٣٢٨مخيمات األردن يعيش    

 ألفاً، وجلهم يعانون من أوضاع معيشية وإنسانية صـعبة          ٤٧٨ ألفا، وفي قطاع غزة هناك       ١٨٦الغربية  
في مخيمات تتسم جميعها باالكتظاظ الشديد، وتالصق البيوت التي يشكل الصفيح الجـزء األكبـر مـن                 

  . في بعض المناطق إال لشخص واحد يمر فيهاأسقفها، كما أن شوارعها الضيقة تتسع
  ٢٩/١٠/٢٠٠٧الشرق القطرية 

  
  :كاريكاتير .٦٥

 

  
  ناصر اإلنقاذفقد انتشل ع. مأساة جديدة تضاف إلى معاناة الفلسطينيين): ا  ب د ب، ف ا(

  .اجرين فلسطينيين، بعد غرق زورقهمفي منطقة كاالباريا في جنوب ايطاليا جثث سبعة مه
  ٢٩/١٠/٢٠٠٧السفير 


