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***  

  
 لب بمقاومة االعتقالا وتط" صلحألف"الضفة حتى لو عقد ب األمنماس تتوعد بمحاسبة قادة ح .1

 محمود الزهار القيادي البارز في حماس حملة االعتقاالت في الضفة .وصف د : اشرف الهور- غزة 
 ".بحق حماس" جرائم"بأنها 

س صلح مع فتح، وقال وتوعد الزهار في تصريحات صحافية بمعاقبة مرتكبيها حتى حال عقدت حما
 ". صلحألفهذه الجرائم لن تمر دون عقاب حتى وان تم تنفيذ "

 )".األمنيقصد قادة ( المعركة في مواجهة هؤالء المجرمين إدارة" على قدرة حماس على وأكد
واتهمهم " الجنراالت"وانتقد الزهار موقف قادة السلطة الفلسطينية في رام اهللا، الذين وصفهم بـ 

 . لجعل حركة حماس تواجه الدول العربية والعالمبالتخطيط
 الخالف، غير انه اشترط ان إلنهاءن حماس جاهزة لحوار حركة فتح أ إلىفي الوقت ذاته لفت الزهار 

 حماس لن تتوجه للحوار أن إلى، الفتا " عن كل المعتقلين في سجون سلطة رام اهللاإلفراج"يسبق الحوار 
 ".خل تلك السجوناذا ما تبقى معتقل واحد دا"

هم من دفعوا حماس لمقاطعة الحوار عبر تنظيمهم حملة اعتقاالت ) يقصد قادة االمن(الجنراالت "وقال 
 ". شخصا يوميا، نظرا للفيتو االمريكي القائم30طالت اكثر من 

 تدخل ال يشرفها ان"الفضائية الموالية لحماس قال الزهار، ان حركته " االقصى"في مقابلة اجرتها قناة و
المنظمة التي انتهت باسمها حقوق الشعب الفلسطيني بل يشرفها ان تدخل منظمة التحرير الفلسطينية التي 

 ".1964اسسها القائد احمد الشقيري لتحرير فلسطين بالمقاومة عام 
، واشار "تنظيفها من الخونة والتجار والجواسيس"واعتبر الزهار ان حماس تريد دخول المنظمة من اجل 

 ".يسيطرون عليها حاليا"ى انهم ال
وكان القيادي البارز في حماس، يرد على تصريحات الرئيس عباس خالل خطابه قبل ثالثة ايام في 

الفصائل الراغبة باالنضمام للمنظمة "مدينة رام اهللا في ذكرى احياء وفاة الرئيس ياسر عرفات حين قال 
 ".ال تشرفها، وانما المنظمة هي التي تشرفها

، نريد )يقصد منظمة التحرير(الن هذا الوعاء كان نظيفا " رده على خطاب عباس قال الزهار ايضا وفي
ان ننظفه، حتى يتم وضع الممثلين الحقيقيين للشعب الفلسطيني، والذين حصلوا على اغلبية الشعب 

 الذي يريد وشدد الزهار على ضرورة ان يكون الفصيل". الفلسطيني في االنتخابات التشريعية االخيرة
 ".تحرير كل فلسطين، ال من يربط بقائه باالحتالل"االنضمام لمنظمة التحرير، لديه اجنده لـ 
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تمديد فترة والية الرئيس "ورأى الزهار ان السبب وراء موافقة فتح على اجراء حوار مع حماس، هو 
 ".عباس التي تنتهي في يناير القادم

تحصل على الحكومة وتغيير سالم فياض، الذي "لحوار ان واشار الى ان فتح كانت تريد من وراء ا
 ".اصبح بشكل عبء عليها بعد سيطرته على المال واالمن في الضفة، وهم يريدون التخلص منه

 الجمعة مسيرة حاشدة في مدينة غزة، تنديدا باستمرار اعتقالهم، ورفع انصار  حماس أمسونظمت
 نددت بحملة االعتقاالت، واتهمت اجهزة االمن في الضفة بـ الحركة راياتها الخضراء، وهتفوا بشعارات

وخالل التظاهرة دعا الدكتور خليل الحية القيادي في حماس انصار حركته في الضفة الى عدم  ".الخيانة"
مقاومة االعتقال السياسي والمطاردة في الجبال "تسليم انفسهم الجهزة االمن هناك، وطالبهم بـ 

ه الظاهرة يجب ان تتوقف وعليكم انتم يا شباب حماس ايقافها برفض االعتقال وعدم هذ"، وقال "والوديان
 ".القتلة والمجرمون"، وهاجم في الوقت ذاته قادة االمن في الضفة، ووصفهم بـ "تسليم انفسكم

من يعلن الحرب على "، واضاف "حرب شعواء على اهللا والمقاومة"ووصف االعتقاالت في الضفة بأنها 
 ".لمقاومة فمصيره االندحار واالنكسار والهزيمةاهللا وا

لتفضح وتكشف زيف ممارسات االجهزة االمنية، "وذكر ان التظاهرة التي نظمتها حماس خرجت 
 ".ولتكشف الكذب بأنه ال يوجد معتقلين سياسيين

، "م اهللا التابعة لسلطة رااألمنية األجهزةلن تترك ابناءها في الضفة يعذبون على يد " ان حركته وأكد
زعزعه االمن "ووجه القيادي في حماس تحذير خالل حديثه لعناصر حركة فتح في غزة من القيام بـ 

 ".عدم االستماع الي توجيهات قياداتهم في رام اهللا"، وطالبهم بـ "واالستقرار الذي ينعم به القطاع
عبثوا باالمن بغزة، فستجدوا  والعبث به، نحذركم من ان تاألمنياحذروا من االقتراب من المربع "وقال 

 ". يدا من حديد تضرب بقوة، ولن يرحمكم احد اذا مسستم االمن بغزة
، وطالبهم بـ "األوانقبل فوات "وطالب الحية قادة االمن في الضفة بالكف عن مالحقة ناشطي حماس 

 األمنية  بعد تغلبها على القواتاألوضاع، مما حدث في غزة، يقصد سيطرة حماس على "اخذ العبر"
 .المن العام الماضي) يونيو(المالية للرئيس عباس منتصف شهر حزيران 

رسالتنا "الف من فتح في غزة، ردا على اعتقاالت الضفة، وقال آلاواكد الحية قدرة حماس على اعتقال 
تقل للبقية من حركة فتح في غزة، نقول لكم بكل وضوح انتم تعلمون والعالم يعلم اننا قادرون على ان نع

، وحث حركة فتح على " نزجكم في السجون ردا على ما يفعله قادتكم هناكباآلالفمنكم في ساعة واحدة 
رسالتنا لمن يتباكون على الحوار ويريدونه ان ينجح فعليهم ان يسهلوا له "تسهيل عقد الحوار، وقال 

انتم " الحوار، وقال إنجاحوطالب الحية مصر والدول العربية والفصائل الفلسطينية بالعمل على ".السبل
 ". اللحمة للشعبإلعادةتدركون من عطل الحوار فسهلوا كل السبل، فنحن نؤكد انه ال بديل عن الحوار 

 على قوة حركة حماس،  وأكد".فصل الضفة عن القطاع"واتهم الحية السلطة الفلسطينية بأنها تعمل على 
اقع الضعف والمهانة ونقول اليوم ليسمعها لم نخرج اليوم من موطن ضعف، فحماس غادرت مو"وقال 
 في الضفة، جئنا والعالم كله يقف على قدم واحدة وقد بذلنا كل السبل لتسهيل وأبطالنا وإخوانناالكل 

  ".وتذليل الحوار، لكن ليعلم شعبنا وليعلم العالم اجمع من هو الذي عطل الحوار
  15/11/2008القدس العربي، 

  
  السيرة الذاتية إلبراهيم غوشة".. المئذنة الحمراء "مركز الزيتونة يصدر كتاب .2

  محسن صالح.  دعرض
عندما يتحدث إبراهيم غوشة بنفسه عن تجربة اإلخوان المسلمين في األردن وفلسطين وعن تجربة 
حماس فال بد أن يلقى آذاناً صاغية من كافة المتخصصين والباحثين في الشأن الفلسطيني، فضالً عن 

 .إلسالمية والمتابعين لشأنهاأبناء الحركة ا



  

  

 
 

  

            6 ص                                     1257:         العدد       15/11/2008 السبت: التاريخ

 سيرة ذاتية: المئذنة الحمراء: الكتاب- 
 إبراهيم غوشة: المؤلف- 
 376: عدد الصفحات- 
 بيروت, مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات: الناشر- 
 2008/األولى: الطبعة- 

 وعلى ألول مرة يصدر أحد أبرز قيادات حماس في الخارج مذكراته، وهي بحق شهادة على العصر،
 .تجربة اإلخوان وحماس من داخلها

لذلك تأتي غنية بالمعلومات التي تُنشر ألول مرة، لرجل عاش في الوسط اإلخواني الفلسطيني واألردني 
، 1999- 1991لمدة تزيد عن خمسين عاماً، ولرجل كان هو الناطق الرسمي باسم حماس في الفترة 

 . األولى من نشأتها12لسنوات الـوأحد أبرز صنّاع قرارها السياسي خصوصاً في ا
وهو ما يعني أن هذا الكتاب سيصبح مصدراً ال غنى عنه للباحثين والدارسين للقضية الفلسطينية، 

 .وخصوصاً للتيار اإلسالمي الفلسطيني
لينقلنا إلى أجواء مدينة القدس حيث نشأ، وكانت " سيرة ذاتية: المئذنة الحمراء"اختار غوشة لمذكراته اسم 

 .اءى له مئذنة المسجد الحمراء قرب بيتهتتر
 فصالً بلغة سهلة صريحة، يمتزج فيها الجانب االجتماعي العائلي 15يتحدث غوشة في كتابه المكون من 

اإلنساني بالجانب الحركي والدعوي، والجانب السياسي، والجانب المقاوم، بشكل ال تكلّف فيه، وبعيداً عن 
 .المذكراتالتي تكثر في كتب " األنا"لغة 

 .وتجد نفسك أمام شخص مؤمن بدعوته، ومشرب بروح الوالء والجندية لها، ومستعد للتضحية في سبيلها
 المولد والنشأة والنكبة

 بعد نحو شهر من انتهاء المرحلة األولى من الثورة الكبرى في فلسطين، 1936ولد إبراهيم غوشة سنة 
لته وذكريات طفولته، ويصف القدس وأحياءها ويتحدث غوشة في الفصل األول من كتابه عن عائ

 .1948وأسواقها والمسجد األقصى، في الفترة التي سبقت حرب 
، ويتعرض لمعركة القسطل واستشهاد عبد 1948ويتحدث في الفصل الثاني عن ذكرياته حول نكبة 

 . أخرىالقادر الحسيني، وعن اضطرار العائلة لالنتقال إلى أريحا قبل العودة إلى القدس مرة
ويتحدث عن تزايد االهتمام السياسي في أوساط الفتيان والشباب ومحاولة التعرف على الطريق األمثل 

ويذكر أنه انجذب عندما كان في الصف السادس االبتدائي، إلى دروس الشيخ تقي الدين . لتحرير فلسطين
إلخوان عندما كان في السابع النبهاني التي كان يلقيها في شعبة اإلخوان المسلمين، وأنه انتظم في ا

 .االبتدائي، متلمساً طريق أخيه األكبر مرسي وابن خاله محمود العريان
ثم يتحدث عن بدايات حزب التحرير في القدس، وكيف تمكن النبهاني من استقطاب أغلب مثقفي ومعلمي 

ثم كيف استعاد . ةاإلخوان المسلمين، ولم يبق إال عدد محدود أمثال زكريا قنيبي وإبراهيم أبو عرف
اإلخوان زمام المبادرة، مستفيدين من أجواء انتشار اإلخوان القوي في مصر وشرقي األردن، ومن عودة 
الطالب الدارسين من مصر، وكيف أسهم أمثال شحادة األنصاري وسالم علي سالم ومحمد نمر وهبة في 

 .إعادة تنظيم وتقوية العمل اإلخواني في القدس
 .1954ات جديدة حول أنشطة اإلخوان المسلمين في القدس حتى سنة ويلقي غوشة إضاء

وفي الفصل الثالث يتحدث غوشة عن باقي عقد الخمسينيات وخصوصاً مرحلة دراسته للهندسة في 
مصر، وعن العمل اإلخواني السري للفلسطينيين واألردنيين تحت ظروف أمنية صعبة أيام حكم عبد 

 .ين اإلخوان القادمين من األردن والقادمين من قطاع غزةالناصر، وعن كيفية التنسيق ب
ويلقي غوشة أضواء مهمة على رابطة طلبة فلسطين حيث يؤكد أن القائمة الطالبية التي كان يدعمها 
اإلخوان كانت هي التي تفوز في االنتخابات، وكانت في البداية بقيادة ياسر عرفات الذي كان مقرباً 
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الذي كان عضواً في اإلخوان، غير أن النشاط اإلخواني ) أبو إياد(ح خلف لإلخوان، ثم بقيادة صال
 .الطالبي أصابه الضعف مع أواخر الخمسينيات بسبب الضغط األمني عليهم

وحول اإلخوان وعالقتهم بنشأة حركة فتح ينبه إلى أن الرواد األوائل من فتح كانوا أعضاء في اإلخوان 
لذي كان يمثل إخوان غزة عندما كان يلتقي غوشة ممثالً عن إخوان ا) أبو جهاد(أمثال خليل الوزير 

األردن، ويشير إلى أسماء أخرى من أمثال عبد الفتاح حمود، ورياض الزعنون، ومحمد يوسف النجار 
ويقدم . كما يوضح كيفية االنفصال والتمايز بين من أسسوا فتح وبين اإلخوان. ممن أصبحوا قادة في فتح

 .لفصل تقييماً لتجربة عبد الناصرغوشة في هذا ا
 الكويت واألردن

، ويقدم رؤية حول إنشاء منظمة 1966-1962ثم يتحدث غوشة عن فترة عمله في بلدية الكويت 
 .التحرير وموقف فتح واإلخوان منها

ويتوقف للحديث عن أول مراقب عام لإلخوان المسلمين الفلسطينيين األستاذ هاني بسيسو الذي كان يعمل 
. ، حيث استقر في مصر1963رساً في العراق، والذي استدعاه اإلخوان لقيادة التنظيم الفلسطيني سنة مد

، ومات في 1965وقد قبض على بسيسو مع سيد قطب في الضربة التي تعرض لها اإلخوان سنة 
 .السجن

اني مع كارثة عاد غوشة لألردن وعمل في بناء سد خالد بن الوليد، ومن هناك ينقل لنا التفاعل اإلخو
، والعمل الفدائي الفلسطيني، واإلسهام اإلخواني في معسكرات الشيوخ، 1967حزيران /حرب يونيو

 .1971-1970ورؤية اإلخوان لمعارك الجيش األردني مع المنظمات الفدائية في 
، ثم عاد ليشارك في بناء سد الملك طالل في 1971شارك غوشة في بناء أبراج الكويت في أوائل 

، ويتحدث غوشة عن بداية العمل اإلخواني في نقابة المهندسين في األردن 1972ردن منذ أواخر األ
، وبدأت مشاركتهم في التزايد منذ مجلس النقابة 1973عندما أسندت له رئاسة تيار اإلخوان فيها سنة 

- 1982ابة ، إلى أن تمكنوا من استقطاب ليث شبيالت ودعموه ليصبح رئيساً للنق1975- 1974التاسع 
1983. 

 العمل اإلسالمي لفلسطين في الخارج
ويكشف غوشة النقاب عن جوانب من العمل اإلسالمي لفلسطين في الخارج والتي كان أبرزها تشكيل 
قسم فلسطين الذي يتبع قيادة اإلخوان في األردن، وذلك بعد أن اندمج التنظيم الفلسطيني في قطاع غزة 

، بحضور 1983تحدث عن المؤتمر الداخلي الذي عقده هذا القسم سنة ، وي1978مع إخوان األردن سنة 
عدد من قيادات اإلخوان من الضفة الغربية أمثال حسن القيق، ومن قطاع غزة أمثال عبد الفتاح دخان، 

 .ومن الكويت أمثال خالد مشعل وغيرهم
أن العمل الجهادي في وهو لقاء مهم حدد مسارات وأولويات العمل اإلخواني تجاه فلسطين وأكد على 
 .فلسطين ال يتعارض مع العمل إلقامة الدولة اإلسالمية، وإنما يسيران جنباً إلى جنب

كما يشير غوشة إلى تشكيل جهاز . كما أكد المؤتمر بذل االستعدادات الالزمة النطالقة العمل المقاوم
بع من وراء ستار انطالقة حماس فلسطين بقرار من التنظيم العالمي لإلخوان، وهو الجهاز الذي كان يتا

 .وما تالها
، بطلب من محمد عبد الرحمن خليفة 1989ويشير غوشة إلى بدايات تفرغه في حركة حماس سنة 

وقد أسندت لغوشة مهمة تشكيل أول لجنة سياسية لحركة حماس حيث . المراقب العام لإلخوان آنذاك
 .تفرغ للعمل فيها في الكويت

 ردنعالقة حماس بفتح واأل
في الفصل الثامن يلقي غوشة الضوء على عالقة حماس بفتح ومنظمة التحرير، وعن موقف حماس من 

 .من مقاعد المجلس الوطني% 40 الحصول على 1990الدخول في المنظمة عندما اشترطت سنة 
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آب / والثاني في أغسطس12/8/1990- 10ويستعرض لقاءات الحوار مع فتح حيث كان أولها في اليمن 
 ممثالً لحماس مع الوفود في - أي غوشة- كما يتحدث عن االحتالل العراقي للكويت ومشاركته . 1991

 .محاوالت رأب الصدع وإقناع القيادة العراقية باالنسحاب
كما يتحدث عن تصاعد الدور اإلخواني في العمل السياسي في األردن إثر فوزهم الكبير في انتخابات 

لى بدايات قدوم عدد من قيادات حماس من الكويت لألردن، وبدايات ويلقي الضوء ع. 1989البرلمان 
 .ترسيم العالقة بين حماس وبين الحكومة األردنية

 ناطقاً رسمياً باسم حماس، وإلى الحوار مع الجبهتين الشعبية 1991ويشير إلى تعيينه أواخر سنة 
عد تحالف الفصائل العشرة في ، الذي شكّل فيما ب1991والديمقراطية، ولقاء الفصائل العشرة سنة 

 .مواجهة اتفاق أوسلو
يتحدث غوشة في الفصل التاسع عن تطور عالقة حماس مع األردن، وكيف تم ترسيم العالقة بينهما سنة 

، وعن تطورات العالقة مع فتح والموقف من اتفاق أوسلو، وعن بدايات اتصاالت حماس 1992-1993
علق بالضغط من أجل إعادة مبعدي مرج الزهور، حيث تمت  خصوصاً فيما يت1993الخارجية أوائل 

غير أنه . مقابلة مسؤولين في السفارات األميركية واأللمانية والبريطانية واإليطالية والنرويجية في عمان
 . أصدرت وزارة الخارجية األميركية قرارا بحظر االتصال بحماس1993آذار /في نهاية مارس

، ويوضح عدداً من أنشطة حماس ومواقفها في 1996- 1994ر على الفترة يركز غوشة في الفصل العاش
معارضة اتفاق أوسلو، والعمليات االستشهادية واستشهاد يحيى عياش، والعالقة بفتح، وعودة العالقات 

، وانتخاب 1995للتوتر مع األردن واضطرار موسى أبو مرزوق وعماد العلمي لمغادرة األردن سنة 
 .1995 للمكتب السياسي خلفاً ألبي مرزوق في نهاية خالد مشعل رئيساً

ويستعرض في الفصل الحادي عشر تطورات العالقة مع األردن، ويلقي الضوء على محاولة اغتيال 
 .خالد مشعل وانعكاساتها، وتحرير الشيخ أحمد ياسين وجولته في الخارج
 مع الحكومة األردنية 1999 ثم يشرح في الفصل الذي يليه العالقة المتوترة التي تفاعلت سنة

والمخابرات، ويتكلم بالتفصيل عن عملية اعتقال قيادات حماس في األردن وحياتهم في السجن، ومواقفهم 
السياسية، وعن عملية اإلبعاد إلى قطر ألربعة قيادات هم خالد مشعل، وإبراهيم غوشة، وسامي خاطر، 

 .وعزت الرشق، وما تبع ذلك من تعقيدات
 رؤية ذاتية

، وكيف تطورت العالقة مع 2001 إلى 2000في الفصل الثالث عشر يتحدث غوشة عن الفترة من 
ويتوقف بالتفصيل عند قصة عودته إلى . دمشق واألردن والسلطة الفلسطينية، وعن انتفاضة األقصى

، وما تعرض له من احتجاز في المطار دام نحو أسبوعين، 2000حزيران /األردن في منتصف يونيو
 أن تم تسوية األمر وفق ترتيب جديد، تم اصطحابه فيه في طائرة سافرت إلى بانكوك ثم عاد إلى إلى

 .األردن
لم يفقد غوشة حيويته ومتابعته لألحداث في السنوات التالية، والمشاركة بما يستطيع من أنشطة وفعاليات، 

 .لكن وضعه في األردن قيد من حركته
، ويقدم رؤيته لتجربة حماس 2007-2001 من الكتاب تقييماً للسنوات ويقدم غوشة في الصفحات الباقية

أيلول، ووفاة ياسر عرفات، وفوز حماس في / سبتمبر11في االنتفاضة والعالقة مع فتح، وأحداث 
 .االنتخابات التشريعية وما ترتب على ذلك من استحقاقات هائلة، والحسم العسكري في قطاع غزة

صياً على مشاركة حماس في االنتخابات التشريعية، لما يترتب على ذلك من ويكشف غوشة أنه تحفّظ شخ
استحقاقات هائلة، مبيناً أنه كان يخشى من إضعاف محور المقاومة في عمل حماس، ولكنه يؤكد على 

 .احترامه رأي األغلبية والتزامه به
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ي باحث للتاريخ الحديث كتاب غني بالمعلومات والمواقف التي سيحتاجها أ" المئذنة الحمراء"كتاب 
وقد كان جميالً أن يختتم الكتاب بفهرس لألسماء واألماكن والمؤسسات . والمعاصر في قضية فلسطين

 .الواردة في الكتاب مما يسهل عمل الباحثين
  13/11/2008الجزيرة نت، 

  
  الورقة المصرية أساس إلنهاء االنقسام: فّياض .3

لحكومة الفلسطينية سالم فياض أن إنهاء االنقـسام الفلـسطيني           اعتبر رئيس ا   : رندة تقي الدين   -باريس  
وقـال   .يتطلب التوافق والتعامل اإليجابي مع الورقة المصرية للحوار التي شدد على ضرورة استغاللها            

خالل مؤتمر صحافي عقده أمس في باريس التي زارها لمدة يومين التقـى خاللهمـا رئـيس الـوزراء            
الورقة المصرية تمخضت عن العمل مـع الفـصائل       "رجية برنار كوشنير، إن     فرانسوا فيون ووزير الخا   

الفلسطينية كافة، وقمنا بما هو مطلوب من تعامل إيجابي مع هذه الورقة ألنهـا أسـاس صـالح إلنهـاء      
ينبغي توجيه السؤال عن سبب الفشل في الوصول للمصالحة، إلى الطرف الذي لم             "، معتبراً أنه    "االنقسام

: وأضاف". لماذا نبحث عن طرق أخرى والفرصة لم تستغل؟       : "وتساءل ".يجابية مع هذه الوثيقة   يتعامل بإ 
 المصريين وبعد اتصاالت مكثفة وضـعوا       أشقاءنانحن متمسكون بهذه الورقة، ال ألننا كتبناها، بل ألن          "

ة ويجب التخلي   يجب أن تكون هناك مصداقي    . هذه الوثيقة التي غطت القضايا كافة التي يمكن التكلم عنها         
الطريق ... عن الشعارات الرنانة الخالية من أي مضمون إذا كان هدف وحدة الوطن هو بالفعل المنشود              
  ".إلنهاء هذا الوضع الشاذ واضحة المعالم والفرصة التي أتاحتها الوثيقة المصرية يجب أن تُستغل

هي تلك الخاصة بتشكيل حكومة     وضرب مثاالً بإحدى نقاط الوثيقة التي اعترضت عليها حركة حماس، و          
 شخصية من الشعب الفلسطيني إذا كانت       20ما وجه الصعوبة في التوافق على       : "وتساءل. توافق وطني 

 شخصية ليست هناك على األقل اعتراضات عليها، إن         20هناك جدية؟ ما وجه الصعوبة في العثور على         
  ".لم يكن هناك توافق عليها

  15/11/2008الحياة، 
  

  من التنازالت مزيداًوا لن يقبلينالفلسطينييؤكد أن  وفض فكرة دولة ثنائية القوميةفياض ير .4
 األعمـال رئـيس حكومـة تـصريف        أن.) ب.ف.ا( وكالـة نقالً عن    15/11/2008الدستور،  ذكرت  

 رئـيس    فلسطينية تحدث عنها مـؤخراً     إسرائيلية" دولة واحدة " فكرة    أمس  رفض ،سالم فياض  الفلسطينية
فياض  وقال .األوسططيني المفاوض احمد قريع كبديل في حال فشل عملية السالم في الشرق             الوفد الفلس 

خالل مؤتمر صحافي عقده أمس في باريس التي زارها لمدة يومين التقى خاللهمـا رئـيس الـوزراء                  [
وقف ال لبس في الم   . ال تتطابق مع موقفنا   " هذه الفكرة    إن ]فرانسوا فيون ووزير الخارجية برنار كوشنير     

 واألسـرة " توافقا دوليـا  "ن حل الدولتين يلقى     أكد  أو ".نحن متمسكون بحل الدولتين   . الرسمي الفلسطيني 
 إلىي حل آخر غير حل الدولتين سيؤدي        أ "إنضاف  أو .الدولية لن تفهم تغييرا في الموقف في هذا الشأن        

 فلـسطين   أراضي من   22%ى  بدولة عل " يقبل   1988 الدولة الفلسطينية في     إعالن، مذكرا بان    "المجهول
 حـل   أن أيـضا كـد   أو ". يقبل مزيدا من التنازالت    أنالشعب الفلسطيني ال يمكنه      "إنوتابع   ".التاريخية

 اإلسـرائيلية الذي اعتمد في مفاوضات السالم الفلسطينية       "  مقابل السالم  األرض"الدولتين يتطابق مع مبدأ     
 األمـم  قـرارات    أسـاس  تسوية سلمية على     إلى ودعا فياض من جديد    . في مدريد  1991التي بدأت في    

 . بما في ذلك القدس الشرقية1967 المحتلة في األراضي من إسرائيلي انسحاب إلىالمتحدة التي تدعو 
 سـالم فيـاض دعـا        أن  رندة تقي الدين   ،باريس نقالً عن مراسلتها في    15/11/2008الحياة،  وأوردت  

وضاع على األرض وعدم االنتظار حتـى انتهـاء المرحلـة           المجتمع الدولي إلى تحرك فعال لتغيير األ      
ورأى أن في إمكان المجتمع الدولي أن يقوم         .االنتقالية لإلدارة األميركية الجديدة واالنتخابات اإلسرائيلية     
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، وهناك قضايا والتزامات ترتبها قرارات الشرعية       األطراففهناك اتفاقات تحكم الدول     "بخطوات محددة،   
تلفة، ومنها على سبيل المثال الفتوى التي صدرت عن محكمة العدل الدولية في الهاي فـي                الدولية المخ 

ما الذي يمنع تحويل الموقف الكالمي عن إزالة االستيطان إلـى موقـف             : "وتساءل". شأن الجدار األمني  
الوضع ال يحتمل االنتظـار حتـى تنتهـي المرحلـة           "وشدد على أن     ".عملي من خالل إجراءات عملية    

ال يمكن االنتظار وموضوع االستيطان غائب كلياً عن        : "وقال". تكثيف االستيطان "، مشيراً إلى    "النتقاليةا
المطلوب جدية أكبر للتعامل مع هذه المسألة، أكثر من مجرد االنتقادات           . المناقشة في المجتمع اإلسرائيلي   

  ".الكالمية
 كـانون   15لمؤتمر باريس للدول المانحة فـي       وكان وزير الخارجية الفرنسي أعلن عقد اجتماع متابعة         

 ديسمبر المقبل، وأن المجموعة الوزارية للجنة الرباعية الدولية ستجتمع أيضاً قبل نهاية الرئاسـة               /األول
  .األوروبية لفرنسا، أي الشهر المقبل، من دون أن يحدد المكان

فياض  أن سالم    شال أبو نجم   مي ،باريس نقالً عن مراسلها في    15/11/2008الشرق األوسط،   وأضافت  
طالب أطراف اللجنة الرباعية باستعادة دورها في مراقبة تنفيذ مضمون خريطة الطريق الـذي تتـواله                

فـي أعمـال    " الشراكة" مزيد من    إلىودعا فياض   . الواليات المتحدة منذ مؤتمر أنابوليس العام الماضي      
ـ      اللجنة الرباعية لتمكينها من القيام بمهمتها األساسية       " المـشاركة "، معتبرا أن مطالبة االتحاد األوروبي ب

" إضـعافا " ليس بالـضرورة     "إسرائيل"في اإلشراف على تنفيذ خريطة الطريق ومتابعة المفاوضات مع          
  .محل واشنطن" حلوال"للدور األميركي أو 

 
 التهدئة لوقف التصعيد في غزة والتزام "إسرائيل"الرئاسة الفلسطينية تدعو  .5

ان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة مصادقة وزير الحرب اإلسـرائيلي أيهـود                د :رام اهللا 
وقال في تـصريح     .باراك على بناء مئات الوحدات االستيطانية في مختلف أرجاء الضفة الغربية المحتلة           

، تعنـي   إن مصادقة براك على بناء مئات الوحدات االستيطانية في أرضـنا الفلـسطينية            " صحفي اليوم 
مصادقته فعلياً على قتل عملية السالم حيث يعلم براك والحكومة اإلسرائيلية حق المعرفة انـه ال يمكـن                  
السير في عملية السالم وال يمكن أن تحرز أي تقدم في ظل عمليات سلب أرضنا والسطو على ممتلكات                  

ر أبو ردينة من مغبة جعـل       وحذ ".شعبنا، وبناء المزيد من المستوطنات، وزرع المزيد من المستوطنين        
االستيطان في األراضي الفلسطينية وبخاصة في مدينة القدس العربية المحتلـة موضـوعاً للمزايـدات               

ودعا أبو ردينة اللجنة الرباعيـة والمجتمـع الـدولي ومؤسـساته             .االنتخابية  بين األحزاب اإلسرائيلية    
ات االستيطان ونهب األراضـي الفلـسطينية       وبخاصة مجلس األمن الدولي إلى التدخل فوراً لوقف عملي        

المتواصلة من قبل حكومة االحتالل، باعتبارها أعمال غير مشروعة وتتناقض مـع الـشرعية الدوليـة                
 .وقوانينها وتهدد بنسف عملية السالم

 إلى وقف اعتداءاتها على قطاع غزة منعاً        اإلسرائيليةمن جانب آخر دعا الناطق باسم الرئاسة، الحكومة         
 األطـراف  ردينة سائر    أبووطالب   .عمال العنف، وااللتزام الكامل بالتهدئة    أقوع المزيد من التصعيد، و    لو

 بها، وتجديد دورة العنف الدموي التـي سـيدفع          اإلطاحةااللتزام بالتهدئة وقطع الطريق على محاوالت       
 الوقود وسـائر المـواد      بإدخالكما طالب برفع الحصار عن القطاع، والسماح         . األبرياءثمنها مواطنينا   

 على المواطنين المحتـاجين الـذين يعـانون         الالجئينالتموينية، وخاصة تلك التي توزعها وكالة غوث        
 .إنسانية بوقوع كارثة وأهله جراء الحصار المضروب عليهم ويهدد القطاع األمرين

  15/11/2008 ،وكالة سما
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 افظة على التهدئةوالمح" األفعالردود "عريقات يطالب الفصائل بتجنب  .6
 أمـس  صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات فـي منظمـة التحريـر             .حث د  :شرف الهور  أ -غزة  

 اإلسـرائيلية ، وعدم االنجرار وراء االستفزازات      "األفعالردود  "الفصائل الفلسطينية على ضرورة تجنب      
قده لقاءات منفردة مع    واتهم عريقات في تصريح صحافي عقب ع       .والمحافظة على التهدئة في قطاع غزة     

، وقـال   "السعي لتدمير التهدئة  " بـ   "إسرائيل"السفير الياباني والقنصل البريطاني العام ريتشارد مكابيس،        
 الحكومـة   إلـزام "وطالب عريقـات المجتمـع الـدولي         ".تعد العدة العتداء شامل على قطاع غزة       "إنها

زة ومدها لتشمل الضفة الغربية على اعتبـار ذلـك           بالحفاظ على التهدئة وتثبيتها في قطاع غ       اإلسرائيلية
 على غـزة، وبـسياسة      اإلسرائيليةبالهجمات  عريقات  وندد  ".  وليس منه من احد    األطرافمصلحة لكافة   

ن استعادة الوحدة   أى  أور . الوقود والغداء والدواء والمياه والكهرباء     إدخال ومنع   واإلغالقتشديد الحصار   
 انه  وأكد". اإلسرائيليكاز رئيسية في مواجهة التحديات التي يفرزها االحتالل         نقطة ارت "الفلسطينية تعتبر   

  ."وقف الجرح النازف واالحتكام للمصالح العليا، فلن يساعدنا احد" لـ أنفسهمن لم يساعد الفلسطينيون إ
احتمال قيام  ، و اإلسرائيلية واالنتخابات   األمريكيةوحذر عريقات من مرحلة الفراغ الناتجة عن االنتخابات         

ملء الفراغ بالمزيد من االعتداءات فـي       " باستغالل الخالفات الفلسطينية الداخلية لـ       اإلسرائيليةالحكومة  
 ". واالعتقاالتواإلغالقالضفة والقطاع، واالقتحامات واالغتياالت والحصار 

  15/11/2008القدس العربي، 
  

 وزير األوقاف يستنكر مهاجمة ليفني للمساجد .7
، مهاجمـة وزيـرة     ]في الحكومة المقالة  [ طالب أبو شعر وزير األوقاف والشئون الدينية       .نكر د است : غزة

الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني لدور المساجد في الدول اإلسالمية والعربية، حيث طالبت بتغيير مـا               
ر عن الكراهية   واعتبر أبو شعر أن تصريحات ليفني تعب       ".الفكر المتطرف في المساجد والمدارس    "أسمته  

إن مـؤتمر   : "وقـال . والحقد الصهيوني على اإلسالم والمسلمين، وتفضح النوايا الخفية للعدو الصهيوني         
حوار األديان من المفترض أن يساهم في التسامح بين أبناء الديانات، ال أن يكون فرصة لتعزيز الكراهية                 

 ".ة اآلخر، وعدم احترام شـعائره الدينيـة       والحقد بينهم، عبر التصريحات العنصرية التي تنم عن كراهي        
ونوه وزير األوقاف إلى أن الكيان العبري يمارس أبشع الممارسات العنـصرية علـى مـر التـاريخ،                  
بمحاربته للشعب الفلسطيني ومنعه من ممارسة شعائره الدينيـة ودخـول المـسجد األقـصى والحـرم                 

 .اإلبراهيمي
   15/11/2008 ،صحيفة فلسطين

  
  ر في سجون االحتالل لمقابلة أمن السلطة أسياستدعاء .8

سلمت األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في محافظة جنين شمال الـضفة الغربيـة، ذوي       :نابلس
األسير في سجون االحتالل محمد صالح المحسوب على حركة حماس، استدعاء لمقابلتها بعد اإلفـراج               

  .عنه خالل أيام
  15/11/2008الخليج، 

  
  تقدم اإلدارة األميركية الجديدة على التواصل مع حماسف يتوقع أن يوس .9

ال يراهن الفلسطينيون كثيرا على تحقيق انفراجة سريعة في عملية الـسالم   :الرحيم حسين عبد – رام اهللا 
وأجمع . يناير المقبل / كانون الثاني  20 مهام منصبه في     أوباما المنتخب باراك    األميركيمع تسلم الرئيس    

دثون خالل ندوة حوارية حول مستقبل السياسة األميركية الشرق أوسطية عقدت في غـزة علـى أن                 متح
اإلدارة المقبلة لن تولي اهتماماً كبيراً للملف الفلسطيني اإلسرائيلي النشغالها بقضايا أخرى أهمها األزمة              
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جيـة فـي الحكومـة      ورأى أحمد يوسف المستشار السياسي بـوزارة الخار        .المالية والركود االقتصادي  
أن مكانة الواليات المتحدة مهزوزة في العالم وهي في وضع متأزم جراء أسباب عدة              "الفلسطينية المقالة   

وأشار إلـى أن أميركـا      ". أهمها األزمة العالمية، والعداء الكبير لها نتيجة سياسات الرئيس جورج بوش          
 تركز كثيـرا    أنقع العراق، وبالتالي ال يتوقع       ثم الخروج من مستن    أوالستسعى حاليا لحل األزمة المالية      

وتوقع يوسف أن تقدم اإلدارة األميركية الجديـدة         . في المرحلة المقبلة   اإلسرائيليعلى الملف الفلسطيني    
 بوش حاليا عبـر شخـصيات سياسـية مخـضرمة           إدارةعلى التواصل مع حركة حماس التي تقاطعها        
 اإلسـرائيلي واعتبر أن تعيين    . روبي أيضاً في هذا االتجاه    ومختصين في هذا الشأن، إلى جانب تحرك أو       
 يضع عالمات استفهام حول حجـم التغييـر الـذي       األبيضرام ايمانويل في منصب كبير موظفي البيت        

ودعا أوباما ألن يكون صادقاً مع نفسه وأن يخلق نوعـاً مـن التـوازن               . ينتظره العرب من هذه اإلدارة    
  . قم الذي يرسم خطط التعامل مع المنطقةبإيجاد أسماء عربية في الطا

  15/11/2008االتحاد، اإلمارات، 
  

  ونظيرته النمساوية يفتتحان اجتماع سفراء فلسطين لدى المنظمات الدوليةالمالكي .10
أورزوال . رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية ووزيرة الخارجية النمساوية د        . افتتح د  : رام اهللا  -فيينا  

 اجتماع سفراء فلسطين لدى المنظمات الدولية في فنـدق الراديـسون فـي العاصـمة                بالسنيك فعاليات 
ويأتي هذا االجتماع ضمن سلسلة من االجتماعات التي يعقدها  المالكي مـع سـفراء               .  فيينا -النمساوية  

 .فلسطين في المناطق الجغرافية المختلفة من العالم
موضحةً أن تبدي تفهما لخيبة أمل الفلـسطينيين مـن          وعبرت الوزيرة أوزوال عن دعمها لعملية السالم،        

ومع هذا فإننا يجب أن نعمل بـصبر وثبـات          ": مؤتمر أنابوليس وعدم تحقيقه لما تم االتفاق عليه، وقالت        
 ."خالل الظروف الصعبة الراهنة من أجل السالم

ثنائي أو على مستوى    شكراً على عطائكم، في كافة القضايا سواء على المستوى ال         ":من جهته قال المالكي   
اإلتحاد األوروبي، وخاصةً استمرار النمسا في دعم الالجئين الفلسطينيين من خالل األونـروا، ودعمهـا        

:  النمسا عضواً غير دائـم فـي مجلـس األمـن، وقـال             الختياركما هنأها   . "لمخيم نهر البارد في لبنان    
 أن النمسا ستلعب دوراً هاماً في الدفع باتجاه         حضوركم هناك سيمكننا من تحقيق أهدافنا العادلة، كما نعتقد        

وطالب بتقديم الدعوة لفلسطين لحضور مؤتمر منظمة األمن والتعـاون الدوليـة األمـر الـذي                . السالم
 .تعترض عليه إسرائيل

 15/11/2008الحياة الجديدة، 
  

  اتأجرينا اتفاقا مع األجهزة األمنية اللبنانية بشأن المطلوبين بالمخيم: زكيعباس  .11
 مـع  ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي عرضأن  15/11/2008المـستقبل   ذكرت  

 . المخيمات الفلسطينية  وأوضاع النائب سعد الحريري أمس، مع التطورات        ]اللبنانية["المستقبل"رئيس كتلة   
اصـلة واسـتمرار    اطلعنا النائب الحريري على موضوع الجهود التي بـذلت لمو         : "وقال زكي بعد اللقاء   

 نتـاج عربـي     األسـاس الحوار وان يكون الرفض الحمساوي وإفشال الورقة المصرية التي هي فـي             
 مبادرة عربية في قمة     إلىباعتبارها جاءت على أرضية مبادرة الرئيس علي عبد اهللا صالح التي تحولت             

ون في الضغط بهدف استئناف     دمشق والمقاربة ما بين كافة االفرقاء الفلسطينيين نحن طمأناه اننا مستمر          
  ". نرأب الصدع الفلسطينيأن شيء أهمالحوار مهما كانت العقبات الن 

 ما يشاع حول المخيمات الفلسطينية وخصوصا البداوي وعين الحلوة ووضعناه           إلىكما تطرقنا   : "أضاف
ـ                   ل ان  في صورة التفاصيل وان هناك ما يروج حول انفجار آت وغيره ليس في مكانه من اإلعـراب ب

 التـشاور   إطـار  فـي    أمـر  بشأن المطلوبين وهو     األمنهناك اتفاقا بيننا وبين الجيش اللبناني وأجهزة        
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 يتكرر نهر البارد عمليا وليس شعارات       أال أخذنا على عاتقنا     وإننا فلسطينية   -والمالحقة المشتركة لبنانية    
ضبط وضع المخيمـات، بمـا فيهـا         التطبيق وذلك برفع مستوى الهيئات المسؤولة والمعنية ل        إلىتفتقر  

 وتحمـل مـسؤولية     األمـن  مشتركة تضم كافة الفصائل بما فيها التحالف لـضبط           أمنيةاستحداث لجنة   
وكذلك هناك  .  مفاجآت غير سارة   أية محيط المخيم    أو المجتمع المدني    أوفلسطينية كاملة لتجنيب مخيماتنا     

ث بوضوح حولها كحقوق الفلسطينيين وضـرورة        التحد أو التي نحن بصدد المشاركة      األمورالكثير من   
  ".االنتقال النوعي في التعاطي مع كافة القضايا العالقة

، أمس عباس زكي قال انه تم االتفاق يوم          أن بيت لحم من   15/11/2008وكالة معاً اإلخبارية،    وأضافت  
نسخة عنه  " معا"بيان وصل   كد عباس في    أو . ملف المطلوبين بالمخيم   إلنهاءانية،  ن اللب األمنية األجهزةمع  

استعداده للضغط بهدف استئناف الحوار الفلسطيني، مهما كانت العقبات، ألنه من المهـم أن يـتم رأب                 "
 اتفاقا مع الجيش اللبناني وأجهزة األمـن بـشأن المطلـوبين،            أبرمنا: "ضاف قائال أو ".الصدع الفلسطيني 

  ". الفلسطينية- المشتركة اللبنانية  التشاور والمالحقةإطار في األمر هذا أن إلىمشيرا 
  

 2008 يفوز بجائزة دبي الدولية لعام لإلسكانالمجلس الفلسطيني  .12
 بجائزة دبي الدولية،    لإلسكان عن فوز المجلس الفلسطيني      اإلمارات أعلن في بلدية دبي بدولة       : وفا –دبي  

، أنـه   أمس في بيان له     وذكر المجلس . 2008ألفضل الممارسات في مجال تحسين ظروف المعيشة لعام         
 في تحسين ظروف المعيـشة      وإسهاماته مشاركة دولية بناء على تأثيره المتميز        500تم اختياره من بين     

 .في المجتمع الفلسطيني ونقل وتعميم خبرته في هذا المجال
 15/11/2008الحياة الجديدة، 

  
  "غراد" بينها "إسرائيل" صاروخا على 16 تطلق القسام .13

 باتجاه البلدات اإلسرائيلية، من اروخاً ص16أطلقت كتائب القسام التابعة لحماس، : ل أبيب ت- رام اهللا 
وذلك اثر غارة شنها الطيران اإلسرائيلي شمال بيت  سوفياتية الصنع" غراد"بينها صاروخان من طراز 

 القرن الى عقد الستينات من" غراد"وتعود صواريخ .  من المقاومين4الهيا بشمال القطاع، أصابت 
وقد أصيبت امرأة يهودية بشظايا أحد الصواريخ في بلدة سديروت، .  كيلومترا25الماضي ويبلغ مداها 

وعقدت قيادة . في قلب مدينة أشكلون االسرائيلية" غراد"وأصيب أربعة أطفال بالهلع من سقوط صاروخ 
دفاع ورئيس الحكومة الجيش، مساء أمس، جلسة مشاورات عاجلة للبحث في سبل الرد بحضور وزير ال

وساد في االجتماع االقتناع بأن حماس تحاول بهذا التصعيد فرض شروط . وعدد من المسؤولين اآلخرين
 .جديدة على التهدئة

وقال الناطق باسم . على عسقالن" غراد"واكد بيان صادر عن القسام، انها أطلقت امس صواريخ 
 . تالل ستبقى مفتوحة طالما استمرت جرائمهالكتائب، ابو عبيدة، ان فاتورة الحساب مع االح

وحذرت القسام، جيش االحتالل من المساس مجددا بأي من ابناء الشعب الفلسطيني أو مجاهدي القسام 
والتهدئة لن تمنعنا من الرد على أي حماقة يرتكبها "ألن الرد سيكون في حينه أضعاف هذا الرد 

  ".االحتالل
.  لحركة فتح، أعلنت مسؤوليتها عن قصف سديروت بأربعة صواريخوكانت كتائب المجاهدين التابعة

كما اعلنت كتائب ابو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية، مسؤوليتها عن قصف مستوطنة 
  .سديروت والنقب الغربي بثالثة صواريخ على دفعتين

  15/11/2008الشرق األوسط، 
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  قطاعال لعملية عسكرية في عّد تُ"إسرائيل"فة جداً وإمكانية تجديد التهدئة ضعي: سرايا القدس .14
إن إنهاء التهدئة سيكون من خالل موافقة جميع الفصائل، ونتوقع أن ": أبو الوليد"قال القيادي : خان يونس

 .تنتهي بانتهاء آخر يوم بتاريخها، وتعود األمور حسب التقييمات الميدانية وما قد تشهده المرحلة المقبلة
إلى أن المسمار األخير في نعش للتهدئة كان مع العمليات " سرايا القدس"في القيادي " الوليدأبو "ولفت 

األخيرة التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة، معتبرا أن المجازر التي ترتكبها إسرائيل متعمدة واستهداف 
ية في إبقاء هذه التهدئة قيد مراكز للمقاومين يدل على أن نوايا االحتالل منذ اليوم األول للتهدئة كانت سلب

التزمت بالتوافق الوطني الذي ينص على حق المقاومة بالرد على الخروق " السرايا"وبين أن  .الحياة
 .اإلسرائيلية

هناك مخططات في أروقة المؤسسات العسكرية اإلسرائيلية للتوغل عدة ": األيام"وقال في حديث لـ 
لصواريخ ووقف أية عمليات أسر لجنود إسرائيليين قد تقبل كيلومترات داخل غزة، بحجة منع إطالق ا

المقاومة على تنفيذها خالل المرحلة المقبلة، وتحسباً لوجود أنفاق قامت المقاومة بحفرها الستخدامها في 
 .تنفيذ عمليات تطال المواقع العسكرية اإلسرائيلية المحيطة بالقطاع

 15/11/2008األيام، فلسطين، 
  

    نصمت على خروق االحتالل للتهدئة وسنرد عليها بطريقتنا لن: عبيدة أبو .15
نحن نعتقد " ،"قدس برس"، في تصريحات خاصة لـ "كتائب القسام"، المتحدث باسم "أبو عبيدة"قال : غزة

أن هذه العمليات العسكرية اإلسرائيلية المستمرة تأتي في إطار الخروقات الخطيرة التي تقوم بها قوات 
دئة، وقد أطلقنا ثمانية صواريخ باتجاه مستوطنة سديروت رداً على هذه الجرائم، ونحن لن االحتالل للته

نصمت إزاء جرائم االحتالل وسنرد عليها في الوقت والمكان المناسبين وبالطريقة التي نراها، وليس 
  ".شرطاً الرد الفوري، ولكن المؤكد أننا لن نسكت على هذه الجرائم

  14/11/2008قدس برس 
  

   حماس جاهزة للحوار متى ما توفرت مناخات نجاحه: الرشق .16
" قدس برس"عزت الرشق في تصريحات خاصة لـ " حماس"دعا عضو المكتب السياسي لحركة : دمشق

" حماس"قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية إلى وقف حملتها األمنية ضد قادة وأنصار 
نحن على أتم االستعداد للتعاطي مع الحوار وإنجاحه في : "وطني، وقالمن أجل تهيئة المناخ للحوار ال

 عن المعتقلين في الضفة الغربية ووقف حملة اإلفراجحال تمت تهيئة المناخ لذلك، وعلى رأس ذلك 
وأنصارها، ال سيما وأننا الحظنا أنه بعد إعالن القاهرة عن تأجيل موعد " حماس"االعتقاالت ضد قادة 

دا ملحوظا في هذه الحملة وأصبحت حملة مجنونة في كل االتجاهات، حتى وصلت أمس الحوار تصاع
  ".رأفت ناصيف وهو عضو مسمى في وفدنا للحوار في القاهرة" حماس"إلى اعتقال القيادي في 

، وهو طريق لن يجدي نفعا، "حماس"نحن نعتقد أن هذه الحملة هي محاولة يائسة للضغط على : "وقال
 للتعاطي مع الحوار الوطني الفلسطيني هو الجدية بتهيئة المناخات المناسبة واإلجباريحيد ألن الممر الو

وقد أبلغنا األطراف المختلفة . للحوار إذا كانوا راغبين حقيقة في الحوار وليس من أجل استهالك الوقت
لبنا فقط بتوفير بما في ذلك المصريين وبعض المسؤولين العرب بأننا الزلنا مع الحوار الفلسطيني وطا

مناخات نجاح الحوار، ومن المعلوم أن مصر هي من قامت بتأجيل الحوار ولعلها خيرا فعلت بأن قررت 
    .، كما قال"تأجيل الحوار ولم تلغه

  14/11/2008قدس برس 
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   من أنصار حماس في الضفة17 أجهزة السلطة تعتقل  .17
سلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، اعتقاالتها في صفوف تواصل األجهزة األمنية التابعة لجناح ال: رام اهللا

  .، لتبلغ حصيلة يومية جديدة صادرة عن الحركة سبعة عشر معتقالً"حماس"أنصار حركة 
 14/11/2008قدس برس 

 
  اعتقال األمن الفلسطيني للقيادي ناصيف تصعيد خطير : أسرى حماس .18

سرائيلية اعتقال األجهزة األمنية في الضفة انتقد أسرى حركة حماس في السجون اإل: القدس المحتلة
 ال يساعد على إصالح الوضع إجراءالغربية المحتلة للقيادي بالحركة رأفت ناصيف، واعتبروه 

وأكد بيان صادر عن أسرى حماس وسرب من سجن نفحة أمس وأرسلت نسخة منه  .الفلسطيني الداخلي
تدهورا جديدا وخطيرا في العالقات الوطنية  "أن اعتقال القيادي رأفت ناصيف يمثل" قدس برس"لـ 

، وأوضحوا أن اعتقال شخص بوزن ناصيف يحمل رسالة قوية حول توجه السلطة الفلسطينية "الفلسطينية
  ".شعرة معاوية التي كانت تربطها مع النهج الوحدوي القائم على تقبل اآلخر والتحاور معه"لقطع 

 -  المكتب السياسي -  في القيادة السياسية للحركة وذكر بيان أسرى حماس أن ناصيف وهو عضو
وعضو في وفد الحركة للحوار في القاهرة، سبق أن تعرض لالعتقال في سجون السلطة ألكثر من 
سنتين كما قضى عدة أعوام في سجون االحتالل على فترات متفاوتة، وأكدوا أن االعتقال لن يهزه أو 

  . الوطنيةيؤثر على صموده وإيمانه المطلق بقضيته
 14/11/2008قدس برس 

  
  فتح تحيي ذكرى عرفات وتؤكد على أهمية الحوار الفلسطيني اللبناني:  داخليةخالفاتوسط  .19

 الذكرى الرابعة لرحيل امنظمة التحرير وحركة فتح امس، أحيت أن 15/11/2008السفير، ذكرت 
 االستقالل وقيام الدولة رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات والذكرى العشرين إلعالن وثيقة

بحضور عدد من الفاعليات السياسية " االونيسكو"الفلسطينية، في مهرجان سياسي مركزي في قصر 
 .  الفلسطينية واللبنانيةواألحزابوالدبلوماسية والعسكرية واالجتماعية، وممثلين عن الفصائل 

واجبنا الوطني الفلسطيني ان ال " ان في لبنان سلطان ابو العينين في كلمته" فتح"وقال امين سر حركة 
يكون مخيم من مخيماتنا ظاهرة او قاعدة للتعدي او الستهداف السلم االهلي واالجتماعي، ال مكان 
للهروب من مسؤولياتنا، لنتعاون جميعا كي ال يتكرر نهر البارد مرة ثانية، نحن مطالبون امام الجميع ان 

ال، وليس مسموحاً ألحد ان يفتح منزله ليشكل خطرا على السلم نعالج االمر بحكمة الحكماء وحزم الرج
االهلي، نعم لن يغيب عن بالنا خطاب القسم، وفي ظل هذا المناخ من المصالحة باسم الالجئين وباسم 
مخيمات الصفيح، باسم المعذبين والمقهورين، نستصرخ ضمائركم، ال بد ان يكون هناك حوار فلسطيني 

جميع مسؤولياتهم، على قاعدة الحقوق والواجبات، على قاعدة اننا ضيوف في لبنان، لبناني يتحمل فيه ال
 ". نستصرخ ضمائركم بأن تكون لنا حياة كريمة الئقة

أقول لالخوة اللبنانيين نحن واثقون تماما اننا في اللحظات االخيرة من اقامتنا القسرية في : "أضافو
 العام األمينونائب ". حزب اهللا"السابق طراد حمادة كلمة الوزير كما تحدث في اللقاء كل من . لبنان

معن " الحملة االهلية لنصرة فلسطين والعراق"ومنسق . للحزب الشيوعي اللبناني سعد اهللا مزرعاني
  .بشور

عكست االختالف بين   الذكرى الرابعة لرحيل عرفاتمن بيروت أن 15/11/2008 الحياة، وأضافت
في لبنان عباس زكي وبين أبو العينين الذي سرعان " فتح"وض العام لحركة ممثل منظمة التحرير، المف

ما تمدد الى داخل الفصائل الفلسطينية المنتمية الى منظمة التحرير أو قوى التحالف الفلسطيني الحليفة 
  .لسورية
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نية وكان مقرراً ان يشارك في االحتفال الى جانب أبو العينين ممثلون عن عدد من األحزاب اللبنا
وفصائل منظمة التحرير وقوى التحالف الفلسطيني، لكن بعض هذه األحزاب وفي مقدمها الحزب التقدمي 

عدلت عن المشاركة في االحتفال الذي اقتصرت المشاركة " أمل"وحركة " المستقبل"االشتراكي وتيار 
  . اللبنانيوتجمع اللجان والروابط الشعبية والحزب الشيوعي" حزب اهللا"اللبنانية فيه على 

ممثلة " جبهة التحرير الفلسطينية"كما لم يشارك من الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير سوى 
" الصاعقة"و " جبهة النضال"بناظم العباس فيما اقتصرت مشاركة قوى التحالف على ممثلين عن 

  .واألخيرة من الفصائل الحليفة لسورية
ان حجم المقاطعة لالحتفال الذي رعاه أبو العينين لم يكن مفاجئاً من مصادر فلسطينية " الحياة"وعلمت 

للفصائل الفلسطينية واألحزاب اللبنانية وأن من واكب االتصاالت التي أجريت في الساعات األخيرة التي 
  .سيظهر مرة جديدة الى العلن" فتح"سبقت االحتفال كان على يقين بأن االختالف داخل 

جهود التي قام بها بعض األحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية لدى زكي وأبو وبحسب المصادر، فإن ال
العينين لتدارك ما حصل في االحتفال وصلت الى طريق مسدود بسبب إصرار أبو العينين على أن يلقي 

وقوبل إصرار أبو العينين برفض زكي . في مقابل حصر خطاب منظمة التحرير بعباس زكي" فتح"كلمة 
يغة باعتبارها تكرس وضعاً ألبو العينين يخالف ما صدر عن عباس من قرارات تنظيمية هذه الص

  .في لبنان في آن" فتح"وإصراره على أن يتحدث كممثل للمنظمة ومفوض عام لـ 
  

   على مزيد من البناء االستيطانيصادقباراك  .20
النقاب عـن أن وزيـر      اإلسرائيلية أمس الجمعة،    " هآرتس"كشفت صحيفة   : برهوم جرايسي  - الناصرة

الحرب اإلسرائيلي إيهود باراك، صادق في األيام األخيرة على سلسلة من المخططات االستيطانية، تشمل              
مئات البيوت االستيطانية وعشرات المرافق العامة، إضافة إلى نقل مئات الدونمات الستخدام عـصابات              

ك قبل ثالثة أشهر من االنتخابات البرلمانية       المستوطنين، وهي هجمة استيطانية واسعة النطاق يشنها بارا       
  .اإلسرائيلية

أن المخططات االستيطانية التي أقرها باراك في أنحاء مختلفة فـي الـضفة الغربيـة،               " هآرتس"وأكدت  
وحتى في مستوطنات تقع شرقي جدار الفصل العنصري، في مستوطنات صغيرة زعمت إسرائيل أنهـا               

ئم، كما قالت الصحيفة إن هذه المشاريع تتناقض مع كـل االلتزامـات             تنوي اخالءها في إطار الحل الدا     
  .اإلسرائيلية في خطة خارطة الطريق

 بيت استيطاني في عدة مـستوطنات،       400ويظهر من تقرير الصحيفة، أن من ضمن ما أقره باراك بناء            
ينة الخليـل المحتلـة،    بيتا استيطانيا في بؤرة استيطانية تقع جنوب مد60إضافة إلى المصادقة على بناء     

المزعـوم، يبعـد عـدة      " الحـي "، على الرغم من أن هـذا        "شيلو"استيطاني لمستوطنة   " حي"بزعم أنها   
  .كيلومترات عن المستوطنة المذكورة

  15/11/2008الغد، األردن، 
  

   يلتقيان االثنين في القدس لتلخيص المفاوضات بينهما في تسوية دائمةعباسوأولمرت  .21
أعلن مصدر مقرب من رئيس الوزراء االسرائيلي، ايهود أولمرت، انه سيعقد :  مجلي نظير- تل أبيب

لقاء مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس بعد غد اإلثنين، في القدس الغربية من أجل تلخيص 
وقد أكد  .المفاوضات التي جرت بينهما خالل السنة األخيرة بغية التقدم نحو توقيع اتفاق سالم دائم

بنفسه أمر هذا اللقاء، خالل اجتماعه الليلة قبل الماضية مع سفراء وقناصل دول االتحاد أولمرت 
وقال ان المفاوضات بين الطرفين بلغت حدا بعيدا من التقدم، لدرجة . األوروبي المقيمين في تل أبيب

لفلسطينية الداخلية ولكن األوضاع ا. انهما لم يكونا قريبين في اآلراء في يوم من األيام بمثل قربهما اليوم
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منعت الطرف الفلسطيني من اإلقدام على االتفاق، وتركت أثرها بشكل سلبي على اسرائيل وقادتها، وهذا 
وقال أولمرت ان المفاوضات مع الفلسطينيين لن تتوقف بسبب االنتخابات . هو السبب في منع االتفاق

وأضاف ان عهد الرئيس األميركي . ي الحكموانه سيسعى لمواصلتها خالل األشهر الثالثة المتبقية له ف
المنتخب، براك أوباما، سيشهد انتعاشا في العملية السلمية، ولكن ادارة الرئيس جورج بوش أيضا تواصل 

وانه سيبحث في هذا الموضوع مع الرئيس بوش خالل زيارته القريبة الى . جهودها لدفع العملية السلمية
 .لع الشهر المقبلواشنطن في نهاية هذا الشهر أو مط

  15/11/2008الشرق األوسط، 
  

  لن نبادر بإعالن انتهاء التهدئة في غزة: يةاإلسرائيلحكومة ال .22
 عدم اتخاذ أي خطوات عسكرية دراماتيكية ضد قطاع غزة          "إسرائيل"قررت  : وكاالتال - القدس المحتلة 

 .أمسفي أعقاب إطالق المقاومة وابل من الصواريخ باتجاه عسقالن وسديروت، 
جاء ذلك عقب اجتماع لقادة أجهزة األمن حضره وزير الجيش ايهود باراك وترأسه ايهود اولمرت رئيس                

 لن تبادر بإعالن انتهاء التهدئة مع حماس في قطـاع غـزة             "إسرائيل"أن  "الوزراء المستقيل، وجاء عقبه     
بـإطالق الـصواريخ كـأمر      ولكننا لن نقبل التسليم     : "ولكن اولمرت أوضح  ". والمستمرة منذ عدة أشهر     

 ".واقع
 تداعت الجتماع كابينيت أمني في مكتب أولمرت بوزارة الجيش بمنطقة كريوت في تل              "إسرائيل"وكانت  

وقـال اولمـرت إن     ". تصعيد ضد مناطق التماس مع غـزة      "أبيب بعد ظهر أمس في أعقاب ما وصفته         
 ".ستواصل حصارها وعقابها ضد القطاع وإغالق معابرها" إسرائيل"

وشارك في الكابينيت األمني إلى جانب اولمرت وباراك كل من رئيس األركان جابي اشكنازي ورئـيس                
 ."إسرائيل"جهاز الشاباك يوفال ديسكين وقادة آخرون كبار في أجهزة أمن 

 ال تـسمح    "إسرائيل"واعتبر اولمرت أن إطالق الصواريخ سيحتسب خرقا للتهدئة من جانب حماس وأن             
 .بالتهاون مع أمن سكانها، على حد قوله

   15/11/2008 ،صحيفة فلسطين
  

   تتوعد حماس برد قاس وتستبعد انهيار التهدئة مع غزة"إسرائيل" .23
إن "قال وزير الحرب إيهود باراك، خالل جولة له فـي بلـدة سـديروت،               : برهوم جرايسي   -الناصرة

، "سرائيلي سيضرب بقوة، دفاعا عن نفسه وعن المـواطنين        إسرائيل لن تقبل بما يجري، وأن الجيش اإل       
  .حسب مزاعم باراك

هذا وطالب نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية الوزير إيلي يشاي أمس، بتشديد ضربات جيش االحتالل في               
عدم االستمرار في وهم التهدئة التي تحت غطائها يصاب         "قطاع غزة من دون هوادة، داعيا حكومته إلى         

ودعا يشاي إلى وقف فوري للتيار الكهربـائي وقطـع           .، حسب تعبيره  " بالهلع كل أيام حياتهم    مواطنون
المياه عن قطاع غزة، وأن تلقي إسرائيل المسؤولية على عاتق القيادة الفلسطينية، كما دعا إلـى وقـف                  

ـ          "فوري للمفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وقال،        وار هل مع قيادة فلسطينية نجري حـوارا؟، إنـه ح
  ".الطرشان والعميان، الفلسطينيون ال يسمعون ونحن عميان أمام ما يفعلون

هذا وأعلن مصدر مسؤول في ديوان رئاسة الحكومة اإلسرائيلية، إن رئيس الحكومـة إيهـود أولمـرت                
  .سيعقد مساء اليوم السبت اجتماعا أمنيا لبحث التحركات المقبلة، على ضوء تدهور األوضاع األمنية

  15/11/2008ألردن، الغد، ا
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  صفقة تبادل االسرى تأجلت وحماس ترفع من سقف مطالبها: مصادر في مكتب اولمرت .24
 اعتبر مسؤولون كبار في مكتب اولمرت وعلى رأسهم رئيس طاقم موظفي المكتـب الـسابق                :بيت لحم 

سـرى  يورام تروفوفيتش صفقة تبادل االسرى مع حزب اهللا والتي اطلق في اطارها سـراح جميـع اال                
اللبنانيين ومن بينهم سمير القنطار كانت خطأ جسيما تسببت بضرر استراتيجي السرائيل وادت لتاجيـل               

ونقلـت صـحيفة     .وعرقلة صفقة تبادل مع الفلسطينيين كان من شأنها اطالق سراح الجنـدي شـاليط             
ع حماس لسقف   عن المسؤولين المذكورين قولهم بان صفقة التبادل مع حزب اهللا، ادت الى رف            " معاريف"

  .مطالبها لمستويات غير مقبولة
وكشفت الصحيفة ما اسمته بالصراع القوي والدراماتيكي الدائر خلف الكواليس بين يورام تروفوفيتـشو              
رئيس الموساد مئير دغان ورئيس الشاباك يوفال ديسكين الذين عارضوا الصفقة مع حزب اهللا وبين كبير                

 المتهم بفرض الصفقة على اولمرت من خالل ممارسـة الـضغوط            المفاوضين االسرائيليين عوفر ديكل   
  .الشديدة عليه وكبار قادة الجيش الذين ايدوا ودعموا الصفقة

ويتضح للصحيفة ان الخالفات بين االطراف المذكورة لم تقتصر على صفقة حزب اهللا بل وصلت الـى                 
خالفات حادة بين قيادة الجـيش     شروط الصفقة المتوقعة مع حماس الطالق سراح شاليط، مضيفة بوجود           

الداعية البرام الصفقة واطالق سراح االسرى الذين تطالب بهم حماس والمدعومة بموقف مماثـل مـن                
وزير الجيش اهود باراك وبين رئيس الشاباك يوفال ديسكين ورئيس الموساد مئير دغان وجهات عليا في                

  .وحةمكتب اولمرت الذين يعارضون عقد الصفقة بالشروط المطر
  14/11/2008وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  "تإرهاب االنترن"يقيم وحدة خاصة لمكافحة " الشاباك" .25

أقـام  " شاباك"عن أن جهاز المخابرات اإلسرائيلية العامة،       ) الجمعة(، في ملحقها    "يديعوت"كشفت صحيفة   
 مستخدمي الحاسـوب    في اإلنترنت وللمحافظة على   " اإلرهاب"لمكافحة ما أسمته    " رام"وحدة خاصة باسم    

وأقـرت أن   . تقف إيران وحـزب اهللا والقاعـدة      " اإلرهاب"وقالت الصحيفة أن وراء هذا      . اإلسرائيليين
وينصب جّل اهتمام    ".قريبة أكثر من أي مرة لضرب مراكز األعصاب اإلسرائيلية        "المنظمات اإلسالمية   

، التي تستـضيف مواقـع الـوزارات        )ترنتالشبكة الحكومية لعهد اإلن   " (تهياله"لحماية مستخدمي   " رام"
 ألـف رسـالة     85، حيث يعبر من خاللهـا       1997الحكومية اإلسرائيلية المختلفة والتي أقيمت في العام        

 ألفا  80إلكترونية في اليوم الواحد منها تسعة عشر ألفا محملة بفيروسات وبرامج خطيرة، وقد تصل إلى                
ع نفسه من ناحية، وأن تحمي المعلومات التي تدخل إليه وتلك           أن تحمي الموق  " رام"ومهمة  .عند الهجمات   

فـي  " الجهادية"هي مراقبة المواقع التي تصفها بـ       " رام"والمهمة األخرى المنوطة بـ     . التي تخرج منه  
  . العالم

  14/11/2008القدس، فلسطين، 
  

  "أسرى في منازلهم"الفصل العنصري حّول الفلسطينيين إلى : "يديعوت" .26
في تقرير موسع، أمس، عن تفاقم ازدواجيـة    " يديعوت أحرونوت "كشفت  :  وديع عواودة  - محتلةالقدس ال 

المعايير لدى سلطات االحتالل في تعاملها مع المستوطنين والفلسطينيين في الضفة في ظل تنامي نظـام                
أن مـا   ويذكر التقريـر    . للفصل العنصري، الذي حول الفلسطينيين شرقي الخليل إلى أسرى في منازلهم          

يقترفه المستوطنون بدعم صامت من المجتمع اإلسرائيلي يتنافي والقوانين الدولية، ويشدد على أن تطبيق              
. القانون يشهد تآكال متواصال فيما تدب الفوضى واالعتداءات جراء ازدواجية معايير مؤسسة االحـتالل             

  .ويشير التقرير لوجود شوارع خاصة باليهود وأخرى للعرب في الضفة
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تحول الفلسطينيون إلى أسرى داخل منازلهم سيما أن المسنين عاجزون عن التنقل عبر             "ضيف التقرير   وي
الطرق الجبلية البديلة أما المرضى المحتاجون للعالج فحياتهم تبقى مرهونة بالحظ وبجاهزية الجنود لفتح              

  .المجال الستخدام الشارع
  15/11/2008الخليج، 

  
  ات مباشرة مع سورية مطلع العامأولمرت يرغب في إجراء محادث .27

كشف رئيس الوزراء اإلسرائيلي، إيهود أولمرت، أن المفاوضات غير المباشرة : نظير مجلي: تل أبيب
مع سورية ستستأنف في اسطنبول خالل األيام القريبة، وان الطرفين سيقرران فيها االنتقال الى 

ت القريبة ستتم على نفس منوال وأضاف، ان المفاوضا. المفاوضات المباشرة في غضون شهر
المفاوضات التي جرت حتى اآلن، بحيث يجلس المفاوضون اإلسرائيليون في غرفة منفردة وكذلك 

ولكنه أعرب عن ثقته في أن يتحوالن الى مفاوضات . السوريون، بينما الوسيط التركي يتنقل بينهما
صبح مباشرة في عهد إدارة الرئيس جورج مباشرة في الفترة المقبلة بعد شهر، مؤكدا ان المفاوضات ست

 . يناير/بوش، أي قبل شهر كانون الثاني
  15/11/2008الشرق األوسط، 

 
   بريطانية على منتجات المستوطناتإسرائيليةأزمة  .28

كشفت مصادر إسرائيلية عـن أزمـة بـين الحكومـة           :  عبدالرؤوف أرناؤوط  - القدس المحتلة  رام اهللا، 
يطانية في أعقاب توجه بريطاني للفرض على الحكومة اإلسـرائيلية اإلظهـار            اإلسرائيلية والحكومة البر  

بوضوح على المنتجات المصنوعة في مستوطنات الضفة الغربية بأنها مصنوعة هناك وليس في إسرائيل              
مشيرة إلى أن هذا األمر سيكون مثار بحث بين المسؤولين اإلسرائيليين ووزير الخارجيـة البريطـاني                

  . للمنطقة األسبوع المقبلخالل زيارته
وأشارت إلى أنه على مدى األسابيع القليلة الماضية كان هذا الموضوع محل نقاش هاتفي بـين وزيـرة                  
الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني ووزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليابند حيث حاولت إقناعه بالتراجع             

على أن هذا اإلجراء ال يرتقي إلـى مـستوى مقاطعـة            عن مخططاته هذه إال أن الوزير البريطاني أكد         
البضائع المصنوعة في المستوطنات وإنما محاولة لتطبيق االتفاقات التجاريـة الـسابقة بـين بريطانيـا                

  .  وإسرائيل
  15/11/2008الوطن، السعودية، 

  
  تضاعف طالبي المساعدات النفسية في إسرائيل .29

ليين المراجعين لمركز العالج األولي النفسي منذ بدء األزمة         تضاعف عدد االسرائي  : سليم المعاني  -عمان
وأكّد المركز على أن أكثر من نـصف        . المالية العالمية وموجة فصل العمال وخروجهم إلى سوق البطالة        

  .المتوجهين قد تجاوزت أعمارهم الخمسين عاما
ساعدة نفسية ارتفعت بنسبة    وأوضحت الصحافة االسرائيلية نقال عن المركز ان نسبة المتوجهين لطلب م          

وقدر المركز أن استفحال األزمـة االقتـصادية        .  بالمائة مقارنة مع الفترة الموازية من العام الفائت        30
العالمية سيؤدي دون شك إلى موجة جديدة من التوجهات حيث ان الناس تحتاج إلى وقت كي تـستوعب                  

  وضعها الجديد 
  15/11/2008الوطن، قطر، 
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  في واشنطن" اللوبي اليهودي"توقع انحساراً لدور ت" هآرتس" .30
اللوبي اليهودي المدافع اليميني    " إيباك"انحساراً لدور   " هآرتس"توقعت صحيفة   : وكاالت - القدس المحتلة 
يسعى " جي ستريت " لدى اإلدارات األميركية، مع نشوء لوبي يهودي جديد يسمى           "إسرائيل"التقليدي عن   

 ".    إيباك"رالي لـإلى طرح بديل يساري ليب
، "حسن سماع صوت يهودي جديـد     "جاءت توقعات الصحيفة هذه في افتتاحيتها في عدد األمس، بعنوان           

واعتبرت الصحيفة أن انتخاب بـاراك       .حيث تحدثت عن تأثير هذا التغيير مع اإلدارة األميركية الجديدة         
ليس فقط في تغيير سياسي، بل وباألسـاس        أوباما رئيساً للواليات المتحدة يحدث موجة جديدة من األمل          

 إلى إدراك أنه قد ال يكون       "إسرائيل"المؤشر األول لهذا الفهم قد يدفع       :"وقالت. لتطبيق مذهب فكري آخر   
في وسعها مواصلة االعتماد على موافقة اإلدارة الجديدة، على االنجرار خلـف سياسـة جـر األقـدام                  

 وفي الطائفة اليهودية في الواليات المتحدة هناك من يرى في           "ئيلإسرا"وأشارت إلى أنه في     ". اإلسرائيلية
 في سياستها القائمـة علـى عـدم         "إسرائيل"انتخاب أوباما وفي رسم سياسته الجديدة تهديداً سياسياً على          

م، والذي كان اليباك الدور األساس فـي دعـم هـذه    1967التخلي عن  األراضي التي احتلتها في العام   
 .السياسة

   15/11/2008 ،فة فلسطينصحي
  

   تتهم قادة إسرائيل بنسف التهدئةاالستخبارات .31
اتهمت دوائر عسكرية واستخباراتية في قيادة جيش االحتالل القيادة الـسياسية           : عبد القادر فارس   - غزة

تيـك  "وقالت المصادر لموقـع     . في إسرائيل بالعمل على إنهاء التهدئة وتصعيد األوضاع في قطاع غزة          
 التابع لالستخبارات اإلسرائيلية إن رئيس الوزراء المستقيل ايهود أولمرت ووزير الجـيش ايهـود               "ديبكا

باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني يخططون إلنهاء التهدئة بعد فشل االتصاالت لإلفراج عن الجنـدي               
 الرغم مـن خطـورة      واستغربت الدوائر األمنية تجاهل باراك النهيار التهدئة على       . األسير جلعاد شاليط  

 .الوضع السيما استمرار إطالق الصواريخ نحو إسرائيل
  15/11/2008عكاظ، 

  
  النائب احمد الطيبي يبرز في قائمة أفضل عشر نواب في الكنيست: معاريف .32

لمراسلها البرلماني المعروف اريك بيندر قائمة بأسماء النواب العـشرة          " معاريف" نشرت صحيفة    :القدس
وتبين من القائمة أن هنـاك نائبـا         ".منتخب المتفوقين " في الكنيست واسماهم     120ن الـ   المتفوقين من بي  

وهذه هي أسماء أفضل نواب الكنيـست كمـا          .عربيا واحدا في القائمة هو النائب الدكتور احمد الطيبي        
  :نشرتها الصحيفة

  )العمل( شيلي يحموفيتش -1
  )الموحدة والعربية للتغيير( احمد الطيبي -2
  )ميرتس(هافة غلئون  ز-3
  )ليكود( غدعون ساعر -4
  )ليكود( غلعاد اردان -5
  )الجبهة( دوف حنين -6
  )المفدال( زبلون ارليف -7
  )االتحاد الوطني( أريه الداد -8
  )العمل( اوفير بينس -9
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  )ميرتس(حاييم اورون -10
قون ومبدعون وهـم    ممتازون ومجتهدون وخال  "ان هؤالء النواب هم باعتراف الجميع       "وقالت الصحيفة   

  ".مصدر فخر لكل كتلة برلمانية
  14/11/2008وكالة معاً اإلخبارية، 

 
  غذائية المواد  تعلن نفاذ الونروااأل..  المعابرإغالقجراء  .33

. "لم تعد لدينا مواد غذائية ومخازننا فارغة":  كريس غونيس"أونروا" وكالةقال الناطق باسم : غزة
وربات منازل ومسنين من بين األفقر واألضعف في الشرق األوسط لن هذا يعني أن أطفاالً ": وأضاف

  ."يتلقوا مساعدة األمم المتحدة
 ألف نسمة، أي نصف سكان غزة، 750 مساعدات غذائية على نحو "أونروا"وفي األيام العادية، توزع 

سرائيل على إال أن الوكالة لم تعد تتلقى المؤن منذ بضعة أيام بسبب تعزيز الحصار الذي تفرضه إ
  .القطاع

  15/11/2008الحياة، 
  

  وحاالت اختناق في مسيرتين ضد جدار الفصل بجروحاصابات  .34
أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين بجروح جراء اعتداء قوات االحتالل على المشاركين :  بترا–رام اهللا 

 .في مسيرة بلعين األسبوعية ضد جدار الفصل العنصري
بالضرب المبرح عليهم جنبي جراء اعتداء قوات االحتالل أان ومتضامن خرى اصيب فلسطينيأمن جهة 

 .جدارالفي المسيرة االسبوعية في قرية المعصرة جنوب بيت لحم تنديدا ب
  15/11/2008الدستور، 

  
 " إغالق معابر قطاع غزة لليوم الحادي عشر دليل ضعف: الخضري .35

عبية لمواجهة الحصار على أن إغالق االحتالل شدد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الش: ألفت حداد
اإلسرائيلي معابر قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي، وتعطل الخدمات الرئيسية جراء منع 

 .دخول المستلزمات والوقود دليل ضعف وليس قوة
ودعا الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم إلى إخراج معابر القطاع من دائرة الفعل ورد 

 .لفعل، وفتح المعابر بشكل كامل وفوري وعدم إغالقها بأي حال من األحوالا
" األونروا"وأكد على ضرورة السماح بمرور المساعدات اإلنسانية ليتثنى لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 

وجدد الخضري، التأكيد على أن األزمات في قطاع غزة تتفاقم  .بتوزيعها على آالف الفلسطينيين الفقراء
ومياً في ظل تشديد الحصار اإلسرائيلي، مشيراً إلى أن توقف العديد من مخابز غزة جراء اإلغالق ي

 .اإلسرائيلي الشامل لمعابر القطاع
 14/11/2008، 48عرب

  
 حصار تحذر من تدهور األوضاع اإلنسانية في غزة الالحملة الدولية لفك  .36

صار في شبكة المنظمات األهلية من تدهور حذرت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الح: ألفت حداد
األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة جراء استمرار قوات االحتالل اإلسرائيلي في إغالق المعابر الحدودية 

وأكدت الحملة على أن قطاع غزة بات يعاني نقصا  .مع قطاع غزة منذ الخامس من شهر تشرين الجاري
 المواد الغذائية والوقود الالزم لمحطة توليد الكهرباء وكذلك في كبيرا في كافة المواد األساسية وبخاصة

 .قطع الغيار الالزمة لصيانة نظام الصرف الصحي وآبار المياه وغيرها من االحتياجات
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 14/11/2008، 48عرب
 

  االحتالل يسلم عشرات العائالت المقدسية إخطارات بهدم منازلها .37
ليومين الماضيين إخطارات لمجموعة من المواطنين ثمانية منهم  على مدار ا اإلحتاللسلم :القدس المحتلة

  . بحجة عدم الترخيصهمخطارات بهدم منازلإ.  في بلدة العيساويةوواحدفي بيت حنينا وثالثة في شعفاط 
 8620 قضية إضافة إلى 2396وكشفت مصادر حقوقية فلسطينية أن محكمة البلدية تنظر في نحو 

 وأوضحت أن البلدية تستفيد من هذه القضايا ومن فرض الغرامات ،ينقضية خالل العامين الماضي
 50" ألف شيكل 200الباهظة على المقدسيين إذ يجبر المواطن الفلسطيني على دفع غرامات تتراوح بين 

  ." ألف دوالر250" إلى مليون شيكل "ألف دوالر
 15/11/2008الشرق، قطر، 

  
   العربي والدولي فاق التوقعاتاإلقبال على ملتقى العودة: الزيرماجد  .38

أكد ماجد الزير، المدير العام لمركز العودة الفلسطيني وعضو لجنة المتابعة التحضيرية للملتقى : لندن
العربي والدولي لحق العودة، أن الملتقى الذي يلتئم في دمشق يومي الثالث والعشرين، والرابع 

نعقد في ظرف دقيق بالنسبة للقضية الفلسطينية بعامة ي" الجاري "نوفمبر"والعشرين، من تشرين الثاني 
  ".ولملف العودة بشكل خاص

إنه فرصة هامة لمتابعة المسؤوليات في هذا الصدد، ومضاعفة الجهود، وتطوير الوسائل، " الزير، قالو
  ".والمزيد من التنسيق والتعاون فلسطينياً وعربياً ودولياً

منصة موسعة وغير مسبوقة، للتباحث والتداول بشأن ملف "مثابة وأوضح الزير أن هذا الملتقى سيكون ب
الالجئين وحق العودة، وسبل تطوير التفاعل مع هذا الملف، وتعزيز كل أشكال المشاركة اإليجابية في 

   ."خدمته وإنضاجه والمضي به قدماً
 اً النعقاد هذا الملتقى الكبير بأبعاده ال"وأضاف الزير أنعربية واإلسالمية والعالمية؛ هناك مغزى مهم

  .، وفق تأكيده"مفاده أن الشعب الفلسطيي ليس وحيداً في معادلة الصراع
 اإلقبال على المشاركة في أعمال الملتقى العربي والدولي لحق العودة "وكشف ماجد الزير النقاب عن أن

  ". العالموهناك مشاركة واسعة بما فيها وفود وشخصيات من كل أرجاء. فاق التوقعات
هذا الملتقى يسعى إلى تطوير آليات لزيادة التنسيق بين المؤسسات والجمعيات واللجان "إلى أن أشاركما 

العاملة لحق العودة، ومن المقرر بلورة آليات محددة في هذا االتجاه، وستكون هذه ثمرة من ثمرات 
  ".الملتقى بإذن اهللا

  14/11/2008،قدس برس
 

  توطنة شمال الضفة  يقتحمون مسمتظاهرون .39
 احتجاجا على ممارسات المستوطنين اليهود ،نظم مئات الفلسطينيين غرب مدينة نابلس، مظاهرة: نابلس

ضد المواطنين الفلسطينيين، وذلك بدعوة من اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان في محافظة 
  .نابلس

 قنابل الغاز وقنابل الصوت والرصاص حتالل الوأطلق وعبر المتظاهرون المدخل الرئيسي للمستوطنة
   .هم من5المطاطي على المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة 

  14/11/2008، قدس برس
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  جراء الحصار االحتاللي للمدينة متزايدةهجرة: نابلس .40

حذر رئيس بلدية نابلس عدلي يعيش من هجرة بعض أبناء نابلس الى :  رومل شحرور السويطي-نابلس 
 .مؤكدا بأن نتائج الحصار االسرائيلي على المدينة مقلقة جدا على مستقبل المدينة واهلهاخارجها 

 ان عدد سكان محافظة نابلس كان متوقعا حسب االحصائيات في "الحياة الجديدة"وقال في لقاء خاص مع 
اضح أن  ، موضحا بأنه من الو321 ألفاً، لكن تفاجأنا ان العدد كان 385 أن يكون حوالي 2007عام 

  ، %17هناك هجرة سواء كانت داخلية أو خارجية بنسبة 
 15/11/2008الحياة الجديدة، 

  
  "حوار األديان"في  مساجد فلسطينية تندد بتصريحات ليفني ضد المساجد .41

نددت مجموعة مساجد فلسطينية، بتصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني : غزة
، التصريحات التي أدلت بها ليفني، "شبكة مساجدنا الدعوية"، واعتبرت "ألديانحوار ا"خالل مؤتمر 

، حسب وصف "مثيرة للسخرية واالشمئزاز"، أنها تصريحات "امرأة الموساد"والتي وصفتها الشبكة بـ
  .الشبكة

وكانت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني، شنّت في تصريحاتها هجوماً على المساجد بصفة 
عدد " تساهل"، محذرة من مغبة "تغيير الفكر المتطرف في المساجد والمدارس"خاصة، وطالبت بوجوب 

  . مع المتطرفين" دول الجوار"من زعماء 
  14/11/2008 ،قدس برس

  
  الصليب األحمر يصدر دراسة عن الحصار  .42

بسبب الحصار زمة سوء التغذية التي يواجهها قطاع غزة أتناولت صحيفة االندبندنت : مصطفى حمو
  . االسرائيلي حسبما جاء

 صحيفة االندبندنت عن تقرير للصليب االحمر الدولي ان الحصار الذي فرضته اسرائيل على ادى تنقل
الى تدهور ثابت في مستوى معيشة سكان القطاع البالغ اكثر من مليون ونصف انسان اذ اجبر الحصار 

 .  مما يترك اثارا سلبية على صحتهم على المدى الطويلسكانه على تغيير نوعية الطعام الذي يتناولونه
 صفحة هو اهم دراسة حتى االن آلثار الحصار االسرائيلي على صحة 46تقرير الذي يقع في ويعتبر ال

 . سكان القطاع
 بالمائة على 40وجاء في تقرير المنظمة ان الحصار الذي ترافق بارتفاع اسعار المواد الغذائية بنسبة 

 بالمائة من السكان وبالتالي ارتفعت نسبة 70ى الى تدهور مضطرد في االمن الغذائي الكثر من االقل اد
 . سوء التغذية المرضي

  15/11/2008بي بي سي، 
  

     عرض أحدث ما توصلت إليه صناعة التكنولوجيا تستون فلسطينية شركة  .43
 والضفة الغربية لعرض تسابقت ستون شركة فلسطينية متخصصة في قطاع غزة:  ضياء الكحلوت-غزة

أحدث ما توصلت إليه صناعة التكنولوجيا من منتجات وحلول وأنظمة بأيد فلسطينية، في معرض 
الذي أقيم بالتزامن في غزة " 2008إكسبوتك "فلسطين الخامس لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

 .والضفة
 7/11/2008الجزيرة نت، 
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  يني المسلح بالسرعة الممكنةيجب ان تحل قضية الوجود الفلسط: عون .44

قدم رئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب العماد ميشال إلى جلسة الحوار :  أمين مصطفى- بيروت 
الثانية وطرح فيها تصوره لالستراتيجية الدفاعية، مقترحا االستحصال على شبكة دفاع جوي لحماية 

وعرص فيها . ق اللبنانية من الجنوب إلى الشماللبنان وتعميم المقاومة الشعبية المسلحة على سائر المناط
  :األخطار التي تهدد لبنان ومنها

الوجود المسلح الفلسطيني بشقيه، خارج المخيمات وداخلها، وذلك نظرا لتعدد قياداته واهدافها، ونظرا 
 ما تطورت، لصداماته الداخلية التي تحدث بين الفينة والفينة وتشكل مصدر قلق للبنانيين، وقد تتسبب، اذا

  .بضرب االستقرار الوطني
اسرائيل وأطماعها في لبنان، خصوصا في مياهه، وهي اليوم تحتل قسما من : ومن األخطار الخارجية

  .االرض اللبنانية، واعتداءاتها تتكرر بشكل مستمر برا وجوا وبحرا
رض الحلول في ما يتعلق محاولة اسرائيل نزع سالح المقاومة للسيطرة على القرار اللبناني بغية فكذلك 

بالقضايا المعلقة مع لبنان ومع الفلسطينيين، يساعدها في ذلك المجتمع الدولي من خالل تجزئته تنفيذ 
القرارات الدولية باالصرار على تنفيذ ما هو حديث ومريح السرائيل وتجاهل ما هو قديم ولمصلحة 

  ).1701 -  1559 - 194القرارات (الفلسطينيين 
  .اسرائيل لعودة الفلسطينيين وفرض التوطين رفض ومنها

ان االحداث االمنية المتتابعة بين الجيش وبعض التنظيمات الفلسطينية المسلحة، وبين : وأضاف
الفلسطينيين انفسهم، تثير قلق المواطنين اللبنانيين لما يوقظ الوجود الفلسطيني المسلح في نفوسهم من 

  .للبنانيين من ان يصبح الفلسطينيون طرفا في نزاع داخليذكريات أليمة، اضافة الى خشية بعض ا
لذلك، يجب ان تحل قضية الوجود الفلسطيني المسلح بالسرعة الممكنة، وفي مطلق االحوال، ان تكون 
  .القوى العسكرية اللبنانية جاهزة وقادرة على احتواء اي طارئ امني يهدد باالنتشار في المجتمع اللبناني

  15/11/2008الوطن، قطر، 
  

 ن من موقع القوةوفلسطينييتحرك ال بعد انتصار حرب تموز :حمادةطراد  .45
الذكرى الرابعة لرحيل رئيس السلطة في حزب اهللا امس، "ألقى الوزير السابق طراد حمادة كلمة 

 - حركة التحرير الوطني الفلسطيني" و"منظمة التحرير الفلسطينيةوالتي نظمتها الفلسطينية ياسر عرفات 
ان المتغيرات االستراتيجية بعد انتصار حرب تموز تسمح للفلسطينيين بالحركة من موقع القوة، "فتح 

وعليه اذا استطاعت المقاومة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية التقاط خصائص 
 . "ننبض اللحظة التاريخية الراهنة، يصبح النصر قريباً وفي مدى منظور متحقق للعيا

  15/11/2008السفير، 
  

   سيلتقي مشعل في دمشق على هامش اجتماعات وزراء اإلعالم العربموسىعمرو  .46
أن األمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى سيلتقي " الحياة"علمت :  جيهان الحسيني- القاهرة 

ن، على هامش رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في دمشق خالل اليومين المقبلي
وقالت مصادر . مشاركته في اجتماعات وزراء اإلعالم واالتصاالت العرب التي تبدأ أعمالها بعد غد

، "أبدى أسفه الشديد إلرجاء عقد الحوار الوطني الفلسطيني"، إن موسى "الحياة"ديبلوماسية عربية لـ 
يجري اتصاالت مع جميع " أنه الذي كان مفترضاً أن يعقد في القاهرة االثنين الماضي، الفتة إلى

األطراف المعنية الفلسطينية والعربية لدفع األمور في اتجاه التوافق، ويحض الفلسطينيين على الجلوس 
موسى يرى أن الجانبين معاً يتحمالن مسؤولية االنقسام الجاري في الساحة "وأوضحت أن ". معاً للتحاور
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سيظل يبذل مساعيه وسيتحرك في كل االتجاهات "إلى أنه ، مشيرة "الفلسطينية، وهو ال يبرئ طرفاً ما
من أجل معالجة األزمة الراهنة في الساحة الفلسطينية برمتها، خصوصا أنها ستكون لها انعكاساتها 

واستبعدت المصادر أن تحمل ". السلبية والخطيرة على المنطقة ككل إذا لم يتم وضع حل عاجل لها
اً بعينه مسؤولية فشل عقد الحوار تلبية لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود الجامعة العربية طرفاً فلسطيني

، "الجامعة لن تحمل على كاهلها مسؤولية القيام بمثل هذه الخطوة ألن الحوار لم يفشل"وقالت إن . عباس
ما تم إعالنه هو إرجاء الحوار وليس فشله، كما أن هناك دوالً عربية لديها مواقف "مشيرة إلى أن 

هة، وليس هناك توافق عربي كامل على تحميل هذا الطرف الفلسطيني أو ذاك مسؤولية عرقلة أو مجاب
حرص األمين العام على حياد الجامعة وموضوعيتها في الوقت نفسه، لذلك "وشددت على ". إعاقة الحوار

". لجميع بال استثناءفهو لن يتخذ إال الموقف المقتنع به ولن يعلن أمراً إال إذا رآه مفيداً ويحقق مصلحة ل
تناولت ملفات عدة بينها اإلعداد للقمة "ولفتت المصادر إلى أن زيارة موسى للدوحة التي قام بها، أمس، 

مارس المقبل وأيضاً مسألة المصالحة الوطنية الفلسطينية وضرورة إعادة اللحمة / العربية في آذار
  ".وتوحيد الصف الفلسطيني

  15/11/2008الحياة، 
  

  يناقش مقترحات عديدة للتعامل مع الوضع الفلسطينيلجامعةامجلس  .47
، أن مجلس الجامعة العربية الوزاري الطارئ تقرر عقده وفقا "الشرق"علمت :  أحمد ربيع- القاهرة 

القتراح تداولت بشأنه القاهرة مع األمين العام للجامعة العربية الذي أجرى مشاورات عربية موسعة 
ه، التخاذ موقف مما تشهده الساحة الفلسطينية من تأجج الخالفات والشحن المتبادل القت تأييدا فوريا لعقد

بعد تعثر التئام الحوار كما سيناقش المجلس خطوات محددة للتحرك وعدة بدائل من بينها إعطاء إنذار 
اء حالة أخير لألطراف الفلسطينية ووضعها أمام األمر الواقع إما بالقبول بعقد الحوار والتوصل إلى إنه

االنقسام والتشرذم القائمة، أو تعرض كل من تسبب بإجهاض هذا الحوار لعقوبات ومقاطعة عربية ناقشها 
 سبتمبر الماضي خالل دورته العادية التي 8وأقر بها االجتماع الفائت للمجلس الذي ناقش ذات القضية 

  . ل الرئاسة إلى المملكةعقدت برئاسة األمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي بعد انتقا
  15/11/2008الشرق، قطر، 

  
   تفتقد إلى الصحة والمصداقية الحوار لتأجيلحماسكافة الحجج التي ذهبت : مصادر مصرية .48

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة عما وصفته باستياء مصري تجاه مسلك حركة حماس، فيما 
 من نوفمبر 10ني الذي كان مقرر أن ينطلق بالقاهرة اعتبرتها المسؤول عن تأجيل وتعثر الحوار الفلسطي

واتهمت المصادر حركة حماس بالعمل على إبقاء الوضع الفلسطيني على ما هو عليه . الجاري
وسيطرتها على قطاع غزة، فيما اعتبرت أيضا أن السبب الرئيسي وراء التأجيل هو إدراك الحركة 

القطاع وهو األمر الذي يتعارض مع أجندتها وطموحاتها، وتيقنها أنه سينتهي إلى إنهاء سيطرتها على 
وقالت إن كافة الحجج والمبررات التي ذهبت إليها الحركة وراء طلبها التأجيل تفتقد إلى الصحة 

وأشارت إلى أن التزام الحركة بالتهدئة ومعاقبة أي من " نبذ العنف"والمصداقية، خاصة ما يتعلق بقضية 
عماال ضد أهداف إسرائيلية ما هو إال انعكاس لهذا األمر، فيما نفت بهذا الصدد أفرادها الذين ينفذون أ

استهداف الحوار أو الورقة المصرية إنهاء المقاومة التي اعتبرتها حقا للشعب الفلسطيني حتى استعادة 
ا حقوقه المشروعة، غير أنها أشارت إلى أن أمر المقاومة يتعين أن يتقرر بموجب اتفاق من خالل هذ

كما أشارت إلى أن أبجديات الحركة . الحوار ومن منطلق توافق فلسطيني كإحدى قضاياه المهمة
  .وقاموسها السياسي ال يتضمن أي إشارة إلى الدولة الفلسطينية المستقلة

  15/11/2008الشرق، قطر، 
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  يجدد دعم بالده الثابت للقضية الفلسطينيةالرئيس التونسي  .49

لتونسي زين العابدين بن علي، أمس، التأكيد على دعم بالده الثابت للقضية جدد الرئيس ا: آي. بي. يو
وقال في برقية تهنئة بعث بها الى . والوقوف الدائم الى جانب الشعب الفلسطيني" العادلة"الفلسطينية 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة ذكرى إعالن االستقالل التي تصادف اليوم، إن تونس تدعم 
  .الشعب الفلسطيني من أجل استعادة كامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضهنضال 

  15/11/2008الخليج، 
  

     "إسرائيل"دعوات بالمغرب للتصدي لمحاوالت التطبيع مع  .50
ناشد منسق مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين العاهل المغربي :  الحسن سرات- الرباط 

التي تزايدت األيام " إسرائيل"س بصفته رئيس لجنة القدس، التصدي لمحاوالت التطبيع مع محمد الساد
لكن خالد السفياني أثنى، في المقابل، على رسائل االحتجاج التي وجهها العاهل . األخيرة بالمملكة

اله المغربي إلى عدة منظمات وهيئات ضد ما تقوم به تل أبيب في المقبرة اإلسالمية للقدس، وإرس
جاءت هذه التصريحات خالل ندوة صحفية عقدت أمس بشأن مشاركة . مبعوثين باسمه لهذا األمر

واستنكر السفياني استقبال وفد . المغرب بملتقى حق العودة المنعقد باألسبوع األخير من الشهر الحالي
لماضيين، في وقت إسرائيلي للمشاركة بمؤتمر الشغل والتشغيل المنظم بمراكش، يومي األحد واالثنين ا

كما ندد، في حديث . غاراتها على الفلسطينيين بقطاع غزة وتمنع تزويدهم بالوقود" إسرائيل"تشن فيه 
للجزيرة نت، بمشاركة قادة إسرائيليين لهم تاريخ حافل بالجرائم بحق فلسطين وشعبها في مؤتمر األديان 

  .الذي نظمته األمم المتحدة إلى جانب قادة عرب ومسلمين
  14/11/2008لجزيرة نت، ا

  
   للتيار اإلسالمي واستعداء" إسرائيل"مؤتمر حوار األديان في نيويورك مصافحة لـ: المسفر .51

انتقد كاتب وأكاديمي قطري نتائج مؤتمر حوار الذي احتضنه مقر األمم المتحدة في نيويورك، : الدوحة
واستعداء " إسرائيل"سالمي مع واعتبره مجرد غطاء ديني لهدف سياسي جوهره التطبيع العربي واإل

ونفى أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر . العالم عبر مؤسساته الرسمية ضد تيار اإلسالم السياسي
، أي أهداف دينية ذات مردود إيجابي على "قدس برس"الدكتور محمد المسفر في تصريحات خاصة لـ 

شاركة فيه جريمة بحق اإلسالم والمسلمين، وأوضح اإلسالم والمسلمين لمؤتمر حوار األديان، واعتبر الم
ليس معناه المصافحة المادية وحدها، وإنما النوايا واالجراءات العملية " إسرائيل"المسفر أن الحوار مع 

على األرض، التي قال بأنها تعكس عملية استسالم عربي بالكامل للمطالب اإلسرائيلية، حيث قدم العرب 
  .ولو تنازال واحدا" إسرائيل"ينما لم تقدم كل ما هو مطلوب منهم ب

  14/11/2008قدس برس 
  

 "إسرائيل"مؤتمر حوار األديان يهدف إلى التطبيع مع : إمام جامعة طهران .52
قال إمام جمعة طهران عضو مجلس خبراء القيادة :  وكاالت-  عواصم – صالح السيد باقر -طهران

الذي عقد في نيويورك، خالل اليومين الماضيين، يهدف اإليرانية أحمد خاتمي، إن مؤتمر حوار األديان 
داعياً إلى عدم التعويل كثيراً على السياسة الخارجية للرئيس األمريكي " إسرائيل"إلى تطبيع العالقات مع 
  . المنتخب باراك أوباما

  15/11/2008الشرق، قطر، 
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  "إسرائيل"امة منظمة تضم وتستنكر الدعوة إلقلجنة برلمانية بحرينية ترسل نواباً إلى غزة  .53

 قررت اللجنة البرلمانية البحرينية لمناصرة الشعب الفلسطيني في بيانٍ أمس، : غازي الغريري- المنامة 
مخاطبة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وطلب عقد اجتماع معه بهدف استيضاح دعوته 

 والدول العربية واإلسالمية، وإرسال نواب بحرينيين "إسرائيل"السابقة لمبادرة إنشاء منظمة إقليمية تضم 
على متن سفينة لكسر الحصار عن قطاع غزة نهاية الشهر الجاري، في حين شنت انتقادات حادة على 

  .  ضمن الئحة الدول على موقعها االلكتروني"إسرائيل"شركة الطيران الوطنية لتضمينها اسم 
 15/11/2008البيان، اإلمارات،  

 
  منذ أسبوعين بسبب األسعار"إسرائيل"ـ أوقفت ضخ الغاز لمصر .54

البريطانية، وذلك للتنقيب " بريتش غاز"تتجه الحكومة اإلسرائيلية لفتح مفاوضات مع شركة  :محمد عطية
عن الغاز الطبيعي في غزة، بعد تعثر المفاوضات بين القاهرة وتل أبيب حول أسعار الغاز المصري 

المعني بالشئون االقتصادية أمس األول، " جلوبز" الموقع اإللكتروني اإلسرائيلي وذكر. المصدر إلسرائيل
إن وزارتي المالية والبنية التحتية أصدرت تعليمات رسمية لشركة كهرباء تل أبيب للتفاوض مع شركة 

 إم إي"اإلخباري اإلسرائيلي، أن شركة " زا ميكر"وجاء ذلك فيما ذكر تقرير لموقع  .الغاز البريطانية
المصرية أوقفت ضخ الغاز إلى إسرائيل خالل األسبوعين الماضيين، بعد وجود شكوك في عيوب " جي
   .فنية

   14/11/2008 المصريون،صحيفة 
  

  أثناء رئاستي للحكومة لم أكن أملك الفهم الكافي عن الشرق األوسط : بلير .55
األوسط توني بلير، رئيس الوزراء بعوث اللجنة الرباعية إلى الشرق ماعترف  :اهللا  إلياس نصر- لندن 

البريطاني السابق، بأنه حاول عندما كان رئيساً للحكومة، التأثير على عملية السالم في الشرق األوسط، 
أشعر بأنني مصدوم نوعاً ما، كم أصبح فهمي ": وأوضح. لكنه لم يكن يملك الفهم الكافي لهذا الموضوع

جاء  ."يني، أكثر مما كان عليه عندما كنت في رئاسة الوزراء الفلسط- شامالً اآلن للوضع اإلسرائيلي 
 من رواندا خالل جولته األفريقية، وقال ان أمام الرئيس "الغارديان"ذلك في حديث أدلى به بلير لصحيفة 

 لرأب الصدع في منطقة الشرق األوسط، مشيراً إلى أن "فرصة حقيقية"األميركي المنتخب باراك أوباما 
 كانوا مشغولين في جداول أعمالهم المعتادة ولم يتمكنوا من التركيز في شكل جيد على زعماء العالم

ونبه بلير إلى أهمية رؤية الرابط بين الصراع  .الصراع في الشرق األوسط المستمر منذ عقود
 أعتقد شخصياً ان أحد"وقال . القاعدة  الفلسطيني والمعركة مع المتطرفين من مثل تنظيم-اإلسرائيلي 

أي ( الرئيس األميركي الجديد وللعالم في شكل عام النظر إلى هذه المنطقة إلىاألمور األساسية بالنسبة 
وما هو أوسع منها على أنها مشكلة واحدة، ألننا نواجه المسألة نفسها في كل مكان، ما ) الشرق األوسط

انه .  أولئك المتطرفين الرجعيينيعني أنها معركة بين أولئك الذين يريدون مستقبالً وحياة متطورة وبين
موضوع واحد، إن كان ذلك في فلسطين أو في العراق وما يحدث في المناطق المختلفة من باكستان 

 ."وأفغانستان
  15/11/2008الراي، الكويت 

  
  الوضع اإلنساني مقلق جداً.. لفتح المعابر" إسرائيل" يدعو االتحاد األوروبي .56

 وقالت مفوضة . على السماح بدخول إمدادات اإلغاثة إلى القطاع"رائيلإس"حض االتحاد األوروبي : غزة
أشعر بقلق بالغ على سكان غزة من عواقب اإلغالق : االتحاد للعالقات الخارجية بينيتا فيرارو فالدنر
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 إلى "إسرائيل"وأدعو . الكامل لكل معابر القطاع أمام شحنات الوقود والمساعدات اإلنسانية الضرورية
فتح المعابر بما يتماشى مع القانون الدولي الذي ينص على السماح بدخول الخدمات األساسية مثل إعادة 

  .الكهرباء والمياه النقية للمدنيين
أسفها لقرار الحكومة اإلسرائيلية إغالق معابر قطاع "وأبدت الرئاسة الفرنسية لالتحاد األوروبي في بيان 

ة جديدة إلى عقاب جماعي لمجمل السكان المدنيين في غزة حيث هذا القرار غير المتناسب يقود مر. غزة
بإلحاح إلى إعادة فتح نقاط العبور واستئناف إمدادات الوقود والمواد "ودعت . "الوضع اإلنساني مقلق جداً

  ."اإلنسانية على الفور
  15/11/2008الحياة، 

  
   والعفو الدولية يطالبان بوضع حد للعقاب الجماعي على غزةمونكي  .57

طالبت منظمة العفو الدولية أمس، سلطات االحتالل بالسماح بدخول المساعدات االنسانية الى : ب ف أ
ن إ"وسط وشمال افريقيا في المنظمة في بيان غزة، وقال فيليب لوثر مساعد مدير برنامج الشرق األ

 ليس سوى عقاب جماعي وهو. فاقم وضعاً انسانياً سيئاً اصالً" اسرائيل"التشديد االخير للحصار من قبل 
حتى القليل من المساعدة "، واشار الى انه "للسكان المدنيين في غزة ويجب ان يتوقف هذا االمر فورا
 في المائة من السكان، توقف منذ تسعة 80االنسانية الذي كان مسموحا بدخوله الى غزة والذي يشمل 

  ".يام بتدخل من جيش االحتاللأ
 االدوية والوقود الممنوحة من االتحاد االوروبي لتغذية المحطات كما تم وقف امدادات"واضاف 

   ."الكهربائية في غزة
مداد القطاع بما يحتاج إالى االسراع في معاودة " إسرائيل"مم المتحدة بان كي مون مين العام لألدعا األ

  .جب وقفها فوراوي" غير مقبولة"اليه من مواد غذائية ووقود، واصفا االجراءات التي اتخذتها بأنها 
 15/11/2008الخليج، 

  
  لمنازل الفلسطينيين في القدس انتهاك للقانون الدولي "إسرائيل"هدم : سويسرا .58

استنكرت الخارجية السويسرية تواصل هدم قوات االحتالل لمنازل المواطنين  : وكاالت -   بيرن
واعتبرت الحكومة السويسرية هذه  . المحتلة بحجج وذرائع مختلفة الشرقيةالفلسطينيين في مدينة القدس

األحداث خرق للقانون الدولي اإلنساني، والذي يحظر على القوة المحتلة تدمير الممتلكات في األراضي 
   .توجد أي حاجة عسكرية تبرر تدمير هذه المنازلال   موضحة أنه في هذه الحالة.التي تحتلها

 يتجزأ من األرض الفلسطينية المحتلة، مشيراً  أن القدس هي جزء ال: الخارجية السويسريةوأوضح بيان
 مبيناً . مجبرة على ضمان حماية السكان المدنيين"إسرائيل"إلى أنه وحسب القانون اإلنساني الدولي فـإن 

 منزل في الضفة 1600 منزل في القدس الشرقية، وأكثر من 600م تم تدمير 2000منذ العام أنه و 
  .الغربية

  15/11/2008 ،صحيفة فلسطين
  

   فرضت قيودا صارمة وإغالقات تعيق حرية التجارة الفلسطينية"إسرائيل": البنك الدولي .59
 البنك الدولي في تقرير جديد له انه على ضوء تدهور الوضع أكد :إبراهيم كامل -القدس المحتلة 

وتحت . يةاألمني، فرضت الحكومة اإلسرائيلية قيودا صارمة وإغالقات تعيق من حرية التجارة الفلسطين
طرق الضفة الغربية جاء في الملخص التنفيذي للتقرير  تعتبر الضفة الغربية : عنوان التجارة الفلسطينية

  . وقطاع غزة اقتصادا صغيرا فقير الموارد
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وتشكل التدفقات التجارية ما يقرب من . وعليه، يعتمد نموه على المحافظة على تجارة مفتوحة مع جيرانه
على حال كما أدت التغييرات التي طرأت على .  منها مع إسرائيل90تج المحلي، من إجمالي النا% 85

  .االقتصاد اإلسرائيلي إلى تقليل السوق بالنسبة للمنتجات الفلسطينية التقليدية
  15/11/2008الرأي، األردن، 

  
 أنابوليسالذي زاد منذ مؤتمر   تعارض االستيطانبريطانيا: يلرام .60

 بيل راميل، وزير شؤون الشرق االوسط الجديد في وزارة الخارجية اكد : سيمر ناصيف -  لندن
البريطانية، في لقاء مع مجموعة صغيرة من الصحافيين العرب في مكتبه في لندن، ان بريطانيا تعارض 

 بثمانين في ته زادت نسبوالذي ،"سرائيلإ"بشدة زيادة االستيطان في االراضي الفلسطينية الذي تمارسه 
  واضاف.بحيث يتعارض مع انشاء الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، نطالق مؤتمر انابوليسالمئة منذ ا

 في البقاء ونتمنى على جميع الجهات عدم قتل "اسرائيل"نتمنى على منظمة حماس التزام حق : قائالً
مبيناً  اي حل الزمة الشرق االوسط يجب ان يشمل دورا سوريا فيه،  وأكد من جهة أخرى أن.المدنيين

 استمرار مفاوضاتها مع سورية، ولكن من دون تأييد سورية لمجموعات تقتل "سرائيلإ"من مصلحة أن 
  . المدنيين

 15/11/2008القدس العربي، 
  

  "إسرائيل " منالجيش الروسي يعتزم شراء طائرات من دون طيار .61
س الدوما عن رئيس ميخائيل موساتوف العضو في لجنة الدفاع بمجلالروسي النائب صرح : )أ.ب.د(

 هيئة األركان العامة للقوات المسلحة الروسية قررت أن أن ،هيئة األركان العامة نيكوالي ماكاروف
 نظراً وذلك ،على مدى العامين أو األعوام الثالثة المقبلة" إسرائيل"تشتري طائرات من دون طيار من 

   .ألننا ال نملك مثل هذا النوع من الطائرات
  15/11/2008الخليج، 

  
  والده" إساءة"رام إيمانويل يعتذر للعرب األمريكيين عن  .62

 اعتذر رام إيمانويل رئيس هيئة موظفي البيت األبيض في إدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما               :واشنطن
وكان األب بنيامين إيمانويـل قـد صـرح لـصحيفة            .للعرب األمريكيين عن تصريحات أدلى بها والده      

وقد  ".سيؤثر على الرئيس ليكون مؤيدا إلسرائيل     " بأن إبنه من خالل وظيفته الجديدة        معاريف اإلسرائيلية 
من الواضح أنـه سـيؤثر      "اثارت تصريحاته غضب اللجنة العربية األمريكية لمكافحة التمييز حيث قال           

على الرئيس ليكون مؤيدا السرائيل؟ ولماذا ال يفعل ذلك؟ ما هي هويته؟ هل هـو عربـي؟ إن وظيفتـه                    
اعتذر نيابـة عـن اسـرته       "وقال بيان صادر عن مكتب ايمانويل إنه         ".يست مسح بالط البيت األبيض    ل

  "وعرض لقاء أعضاء باللجنة في وقت مالئم في المستقبل
  14/11/2008القدس، فلسطين، 

  
  والتحريض أيضا.. غزة تحت الحصار  .63

  ياسر الزعاترة
 حماس يتواصل ، وبالطبع عبـر وقـف إدخـال           ها هو مسلسل االبتزاز اإلسرائيلي لقطاع غزة وحركة       

البضائع من خالل المعابر التي يسيطر عليها االحتالل ، إلى جانب وقف أو تقنين شحنات الوقود علـى                  
 .نحو أعاد القطاع إلى واقع ما قبل شهور عندما كان يغرق في الظالم بين حين وآخر
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الفلسطينية للتهدئة  " الخروقات"نه بالرد على    يأتي ذلك من الطرف اإلسرائيلي في سياق يتعلق في جانب م          
بسيطرتها على القطـاع ،     " التمتع"، بينما يتعلق الجانب اآلخر بسياسة االبتزاز اليومي ومنع حماس من            

 .فضالً عن استثمار فترة التهدئة في سياق تحسين قوتها البشرية والتسليحية
ست في وارد السكوت عن الجرائم اإلسرائيلية ،        والحال أن كال السببين ال يخلوان من صحة ، فحماس لي          

وهي معنية بتثبيت الوضع على حقيقته بوصفه تهدئة مررها اإلسرائيليون وهم كارهون ، لكنهم قـدروا                
فيها مصلحة لهم في ظل البؤس السياسي الذي يعيشونه في الداخل ، ومعه التطورات اإلقليمية والدوليـة                 

حتى لـو لـم يطبـق       : غبة حماس في إنهائها في ظل الوضع الراهن       الجديدة ، من دون أن يعني ذلك ر       
 .الطرف اإلسرائيلي كامل شروطها من حيث البضائع والمواد التي ينبغي دخولها للقطاع

من جانب آخر ، فإن حماس لن تنام في العسل وهي تعلم أن العدو يتربص بها الدوائر ، ويتحين الفرصة                    
 القطاع ، وبالطبع كي ينضم إلى سلطة األمن والمعونات القائمـة فـي              الذي يعيشه " الوضع الشاذ "إلنهاء  

الضفة الغربية ، والتي ترفع عنوان رفض الكفاح المسلح واستمرار المفاوضات بصرف النظر عن مداها               
الزمني ونتيجيتها الواقعية ما دام لقيادتها سلطة على األرض تتلقى المليارات وتدير االسـتثمارات ولهـا                

ووزراؤها ، فضالً عن رئيسها الذي يجوب العالم شرقاً وغرباً بوصفه رئيس دولة ، وليس قائد                حكومتها  
 .حركة تحرر

حماس في ضوء ذلك تبدو معنية بتحسين قدراتها العسكرية تحسباً ليوم االجتياح ، أكـان الجزئـي ، أم                   
كل ما في وسعها لتثبيـت      مسألة وقت ، وهي ستبذل      ) باراك(الشامل الذي يراه وزير الحرب اإلسرائيلي       

القطاع كمنطقة شبه محررة ، وعدم السماح للعدو بإعادة احتاللها من جديد ، حتى لو علمت أن هدفه هو                   
مـا  (وضعها بعد ذلك بين يدي سلطة رام اهللا كجزء من الدولة المؤقتة القائمة ، والتي يـشرف دايتـون           

 .على تدريب عناصرها األمنية) غيره
 تتعرض حماس ، ومعها القطاع الذي تسيطر عليه ، لحملة تحريض سـافرة يتـولى          يحدث ذلك كله فيما   

كبرها قادة السلطة ممن يناشدون الدول العربية فرض العقوبات عليها ، وبالضرورة على القطاع ، وذلك                
حتى تأتي صاغرة إلى طاولة الحوار الذي ال هدف له غير ما ذكرنا من قبل ، أي ضم القطاع إلى سلطة                     

 ، ووضع الشعب الفلسطيني رهينة برنامج سياسي سبق أن          2006 اهللا ونسخ ما ترتب على انتخابات        رام
 .جربه طوال سبع عجاف من دون نتيجة تحفظ ماء الوجه

من يتابع أدبيات التحريض الطالعة من رام اهللا يدرك أن العدو بات واضحاً ومحسوماً في وعي الفريـق                  
: يب هو من نصيب حماس ، بينما للعدو أن ينعم باألمن من دون تنغـيص الحاكم هناك ، فاالعتقال والتعذ 

حتى عندما يجد حاجة للدخول إلى هذه المنطقة أو تلك من أجل اعتقال من يشاء من الرجال الـذين مـا                     
أما ممارساته األخرى من اسـتيطان      . يزالون على إيمانهم بجدوى المقاومة في التحرير واستعادة الكرامة        

 .باإلمكان التنديد بها في وسائل اإلعالم وخالل اللقاءات الدبلوماسيةوخالفه ، ف
ال يتوقف التحريض عند سلطة رام اهللا ، بل يمتد ليشمل من يرعونها ويمدونها باإلسناد السياسي ، وهنا                  
يتبدى الموقف المصري الذي يقف في خندق المواجهة مع حماس حتى لو قدم نفـسه بوصـفه الوسـيط                   

ومن هنا يشتد الحصار من الجانب المصري ، وإن لم يغادر سياسة            . م الشمل الفلسطيني  الحريص على ل  
 .التي يجري تنفيسها كلما اقترب الوضع من درجة االنفجار" طنجرة الضغط"

حماس في المقابل ال تملك غير الصبر والمصابرة ما دام البديل هو إعادتها إلى واقع ما قبل االنتخابـات                   
رسات ثأر تراكمت مشاعره طوال عامين أو أكثر ، إلى جانب إلقاء القضية برمتها في               معطوفاً على مما  

 .متاهة المفاوضات من جديد
  15/11/2008الدستور، 
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 غزة في بؤرة االستهداف .64
 أحمد الحيلة 
تجددت التهديدات اإلسرائيلية باستهداف قطاع غزة، وحركة حماس التي حافظت على تمسكها بالمقاومـة              

تراتيجي في المواجهة المستدامة مع االحتالل الذي صعد خالل األيام القليلة الماضية من نشاطه              كخيار اس 
حول القطاع؛ ففي األسبوع الماضي قام جيش االحتالل فجأة باقتحام المنطقة الشرقية لوسط القطاع موقعاً               

ما قامـت الطـائرات     عند) 12/11(ستة شهداء، إضافة إلى تكرار المشهد شرقي مدينة خانيونس جنوباً           
والمدفعية اإلسرائيلية باستهداف عدد من مقاتلي كتائب القسام، األمر الذي أسفر عن وقوع نحـو أربعـة                 
شهداء في أجواء تنذر بالتصعيد خاصة بعد تحذير رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت أثناء جولـة                

 األركان غابي أشكنازي، مـن مواجهـة        ، برفقة وزير الدفاع باراك، ورئيس     )11/11(له في فرقة غزة     
ليس لدي أدنى شك من أن الوضع بيننا وبين حماس سيؤدي حتماً إلـى              : "حتمية مع حركة حماس، قائالً    

نحن ال نرغب في هذه المواجهة غير أننـا ال نخـشاها            : "، مضيفاً "والمسألة كلها مسألة وقت   .. المواجهة
 ".ل، وفي كل األحوال علينا االستعداد لذلكأيضاً، وإذا كان ال بد من قتال حماس فسنفع

المثير في المشهد أن التصعيد اإلسرائيلي ضد حركة حماس جاء من طرف واحد ودون سابق اسـتفزاز                 
، أي أن التصعيد هو سياسة إسـرائيلية،        ..من حركة حماس ودون تغير في مواقف األطراف من التهدئة         

اسي والعسكري باتجاه القطاع وحركة حماس لغاية فـي         وبقرار سياسي مسبق يسعى لتحريك الواقع السي      
وعندما نقرأ في توقيت وزمان هذا التصعيد، نرى أنه يقع فـي عقـدة تقاطعـات                . نفس القادة الصهاينة  

 :وتغيرات هامة، نلحظها في النقاط التالية
الورقة المـصرية   فشل الرعاية المصرية للحوار الفلسطيني، مما يعنى تجميد المصالحة بناء على            : أوالً·

التي سعت لتثبيت المشهد الفلسطيني الداخلي، لصالح التمديد لوالية الرئيس عباس الذي يشكل بشخـصه               
وقناعاته السياسية نقطة ارتكاز في مسار المفاوضات والتسوية، التي يؤمـل إعـادة الحيـاة لهـا بعـد                   

أن انسداد أفق المفاوضـات مـع انعـدام         أي  . االنتخابات اإلسرائيلية، وتشكيل اإلدارة األمريكية الجديدة     
السيطرة لفريق التسوية على غزة، وضعف سيطرته على الضفة، يخشى أن يؤدي إلى تقدم حماس وقوى                
المقاومة لملء الفراغ السياسي في فلسطين، األمر الذي يصعب قبوله من الطرف اآلخر، الـذي شـرع                 

 .المقاومة وحركة حماس من السعي لملء الفراغبالتهديد والتحذير من المواجهة الحتمية بغية إخافة 
فشل القاهرة في دعوتها للمصالحة، يخشى أن يؤدي إلى تعقيد ملف الجندي األسير لدى حمـاس                : ثانياً·
، خاصة وأن مصر هي الراعي أو الوسيط لإلفراج عنه مقابل أسرى فلسطينيين في سجون               "جلعاد شاليط "

 .االحتالل
ل وأجهزته األمنية، من مغبة قيام حركة حماس باختطاف جنود صهاينة جدد،            تخوف جيش االحتال  : ثالثاً·

إلرغام االحتالل على القبول بشروط المقاومة إلطالق سراح األسرى الفلسطينيين في سجون االحـتالل،              
وما زاد من هذا االحتمال، شكوك الصهاينة بوجود أنفاق تحت األرض تقع شرقي حدود القطاع المحاذية                

إذا : "، بالقول )11/11هآرتس  ( ، وهذا ما حذر منه ايهود اولمرت         48ي الفلسطينية المحتلة عام     لألراض
 ". نجح التهديد باختطاف جنود آخرين، فسيكون لهذا معنى استراتيجي

التصعيد اإلسرائيلي ضد حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، يأتي في سياق المعركة االنتخابيـة             : رابعاً·
اإلسرائيلية التي تسارع عادة الستهداف الفلسطينيين، كورقة لرفع رصيدها لدى الرأي العام            بين األحزاب   

وإذا كان حزب الليكود اليميني بقيادة نتانيـاهو  يتقـدم           .. الصهيوني الشغوف باالعتداء على الفلسطينيين    
، التصعيد الـسياسي  )االئتالف الحاكم(استطالعات الرأي، فمن المتوقع من قيادات حزبي كاديما، والعمل   

 .والعسكري ضد حماس وغزة للظهور بمظهر الصقور ذات اليد الطويلة القادرة على النيل من أعدائها
في ضوء ما سقناه من مالحظات، والتي نعتقد أنها شكلت دافعاً للقيادة الصهيونية لرفع وتيرة التـصعيد                 

ل في الوقت المنظور إلى تصعيد نـسبي        تجاه حركة حماس وقطاع غزة، فليس مستبعداً أن يعمد االحتال         
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متقطع ضد غزة والمقاومة هناك، بدرجة ال تؤدي بالضرورة إلى انهيار التهدئة، التي ما زالـت تمثـل                  
حاجة إسرائيلية مع استمرار الفشل في التصدي للصواريخ الفلسطينية، وتسمح في ذات الوقـت بإربـاك                

 المفاوضات في الضفة الغربية التي يراد لها أن تبقـى           المقاومة وحرمانها من استثمار تعثر وفشل مسار      
خاضعة لسيطرة فريق التسوية السياسية لحين انكشاف أولويات وخيارات اإلدارة األمريكية الجديدة بقيادة             
باراك أوباما، وبالتالي كسب الوقت لعدة أشهر، يشغل فيه قطاع غزة وحركة حماس بالضغط العـسكري                

صار االقتصادي، ويفسح فيه المجال إلعادة ترتيب األوضاع في الضفة الغربيـة            واألمني، واستمرار الح  
أمنياً، أمالً في القضاء على خيار وبرنامج المقاومة هناك في ظل استمرار أجواء االنقسام النكد الـذي ال                  

 .يخدم سوى االحتالل ومشاريعه االستيطانية
 15/11/2008 ،صحيفة فلسطين

  
  مساعدات األميركية إلسرائيلسونامي وول ستريت والت .65

  علي بدوان
يتوقع العديد من الخبراء اإلسرائيليين والمصادر االسرائيلية المختلفة أن تترك األزمة المالية العالمية 
أثارها الكبيرة على مسار المساعدات األميركية إلسرائيل، بما فيها المساعدات العسكرية واألمنية حال 

شديد وفقد ماليين األميركيين أعمالهم ومنازلهم ومدخراتهم، وعندها لن يكون استمر التردي االقتصادي ال
  .بإمكان إسرائيل أن تقف ال مبالية وان تصر على تلقي المساعدات كما هي

ومع أن الرئيس األميركي المنتخب باراك اوباما وعد في خطابه أمام مؤتمر ايباك لليهود األميركيين 
ولكن هذا األمر كان في يونيو . حترم اتفاقية زيادة الدعم العسكري إلسرائيلاألخير قبل أشهر قليلة أن ي

الماضي قبل انهيار البورصات والبنوك االستثمارية ومؤسسات اإلقراض وشركات التأمين وسوق 
حيث باتت اآلن مطالبة إسرائيل للرئيس الجديد القادم للبيت األبيض بان يحترم الوعود التي . العقارات
حيث يتوقع البعض من الخبراء اإلسرائيليين أن األمور . خالل االنجازات غير سلسة على األرجحاطلقها 

ستندفع باتجاه اضطرار إسرائيل للتنازل عن جزء من المساعدة التي تتلقاها من الواليات المتحدة، إال في 
 والمساعدات تعود حال أن انقلب االتجاه فجأة وعندها ستعود البورصات لالرتفاع وتزداد فرص العمل

  .للتدفق وفق منسوبها المرسوم لها قبل نشوب األزمات المالية الطاحنة
وعلى هذا األساس فان المقترحات التي يقدمها الخبراء اإلسرائيليون تنحو للقول أن على إسرائيل تجنب 

عدات الخارجية الضغوط القادمة جراء األزمات المالية العالمية والسير نحو تقليص االعتماد على المسا
األميركية وتحمل معاناة أكبر، خصوصاً وأن األشهر القريبة القادمة متوقعاً لها أن تحمل معها أبعاد 

وعليه فان الخبراء الماليين في . األزمة االقتصادية التي تعيشها الواليات المتحدة التي تتخبط بها منذ اآلن
االستعداد من اآلن الحتماالت تقليص المساعدات إسرائيل يقترحون على جهاز األمن ووزارة المالية 

كما طالبوا أيضاً الجيش اإلسرائيلي بتأجيل . األميركية المقدمة إلسرائيل وإيقاف زيادتها في اقل األحوال
تزوده بالطائرات والسفن الجديدة وإدخال تفكير إبداعي إليجاد البدائل، مثل استعادة المعدات لمدة طويلة، 

ت السياسية التي تلزم إسرائيل باالنسحاب من الضفة والجوالن ستبرر تقدم تعويض كما أن التسويا
  .أميركي من خالل مساعدة موسعة أو منح خاصة لتمويل الترتيبات األمنية

ويذكر أنه في السنة الماضية توصلت إسرائيل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس جورج بوش وخالصته أنها 
ليار شيكل بالعملة الصعبة خالل عقد من السنين في إطار المساعدات م) 2,350(ستحصل على مايعادل 

مليار شيكل أي أكثر من العام الماضي بـ ) 2.55(وفي هذه السنة ستصل المساعدة إلى نحو . العسكرية
وستزداد تدريجياً كما كان مقرراً إلى أن تستقر على مايعادل ثالثة مليارات شيكل . مليوناً تقريباً) 150(

بينما ستكون أموال الدعم المتبقية بحدود سدس الميزانية العسكرية االسرائيلية وأغلبيتها . لسنةفي ا
أما عند الجهات العسكرية االسرائيلية، فإنها تعتبر أن . مخصصة لشراء طائرات لسالح الجو اإلسرائيلي
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التهديد "سميه بـ كل تقليص في المساعدة العسكرية األميركية كفراً خصوصاً على خلفية تزايد مات
  ".اإليراني

وقفت عند أكثر من ) 2007 -  1948(علماً أن مساعدات الواليات المتحدة األمنية إلسرائيل بين أعوام 
مليار دوالر، ويمكن تصنيفها في ثالث فترات يخالف بعضها بعضا في األساس بمقدار المساعدة ) 70(

المدنية (ة السبعينيات كانت المساعدة األمنية إلسرائيل وباألسباب السياسية التي ميزت كل فترة، فإلى بداي
وازداد مقدار المساعدة . مليون دوالر في السنة في المتوسط) 63(قليلة جدا ووقفت عند نحو ) والعسكرية

بعد أن أخلت إسرائيل سيناء في . مليون دوالر في العام في السبعينيات) 600(زيادة جوهرية لتبلغ إلى 
أي أن . لسالم مع مصر ازداد مقدار المساعدة ليبلغ إلى نحو ملياري دوالر في العامإطار اتفاقات ا

إسرائيل ابتداء من نهاية السبعينيات أصبحت المستمتعة الرئيسة بين الحاصالت على المساعدة الخارجية 
 العالم، من جملة المساعدة األمنية للواليات المتحدة لدول%) 50(فإسرائيل تحصل على نحو : األميركية

وفي أثناء الفترة المستعرضة كانت هناك بضع . من جملة المساعدة االقتصادية كلها%) 25(وعلى نحو 
األمثلة . حاالت نقلت فيها الواليات المتحدة إلى إسرائيل زيادات خاصة على المساعدة األمنية السنوية

؛ ومساعدة )1979(جديد مساعدة خاصة من اجل نشر القوات في سيناء من : البارزة على ذلك هي
؛ ومساعدة خاصة من اجل )WYE2000(خاصة من اجل نشر مجدد للقوات كما تقتضي اتفاقات 

باإلضافة إلى ذلك، وعلى حسب اتفاق بين حكومتي ). 2003(االستعدادات قبل الحرب في العراق 
 المحولة إلى ، تضاءل في كل سنة المساعدة االقتصادية1998الواليات المتحدة وإسرائيل من سنة 

مليون ) 1200(إسرائيل فوقفت المساعدة االقتصادية السنوية من الواليات المتحدة إلى إسرائيل عند 
، وبمقابلة ذلك تُزاد المساعدة األمنية بنصف مقدار المضاءلة من المساعدة 1998دوالر في سنة 

 عند 2008اعدة األمنية في العام االقتصادية، حيث كان يتوقع قبل األزمة المالية العالمية أن تقف المس
ينقل أكثر المساعدة األمنية األميركية إلى إسرائيل كمخصص تمويل لشراء . مليون دوالر للعام) 2400(

هذا المخصص يستعمل لشراء أشياء . جارٍ لوسائل قتالية ومعدات عسكرية ثانية من منتجات أميركية
وفي السنين األخيرة أجازت حكومة ).  وقود للطائراتمثال(وأشياء ثانية ) قواعد سالح رئيسة(رئيسة 

من قيمة المساعدة األمنية إلى عملة إسرائيلية لتمول بها نفقات %) 25(الواليات المتحدة تحويل نحو 
الطرق الثانية للمساعدة األمنية األميركية . محلية ولتكون جزءا من مصادر الموازنة األمنية إلسرائيل

مثل مساعدة خاصة لنشاط (، بين الجملة، مساعدة أمنية خاصة )ت في الماضيأو كان(إلسرائيل هي 
، ونقل فوائض جيش الواليات المتحدة إلى الجيش اإلسرائيلي، وإعالم منتجات من )محاربة اإلرهاب

يضاف إلى ذلك أنه منذ حرب الخليج . فوائض الجيش األميركي لجعلها تحت يد إسرائيل وقت الحاجة
 يمكّن األميركيون إسرائيل من الحصول سلفا على كامل مخصص الدعم، لتحشد 1991األولى في عام 

  .بهذا إيرادات ربوية عن الفوائض غير المستغلة ولزيادة مخصصات الشراء الفعالة
على كل حال، إن أبعاد المنحة العسكرية واألمنية األميركية الدائمة إلسرائيل ال تكمن في إلقاء جزء منها 

افعي الضرائب األميركيين وإنما ايضاً كتعبير صارخ عن التزام الواليات المتحدة األعمى على كاهل د
حيث تعتبر المساعدات العسكرية . بتعزيز قوة اسرائيل الصهيونية وضمان تفوقها العسكري في المنطقة

لية، لذلك يتوقع وفق الرؤية األميركية االسرائي" الردع اإلسرائيلي"واألمنية األميركية عنصراً من عناصر 
  .بكل الحاالت أن تكون إسرائيل كالعادة على رأس الحاصلين على المساعدات األميركية

أخيراً، صحيح أن المساعدة المقدمة إلسرائيل تبقى صغيرة بالمقارنة مع التريليونات التي ضاعت هباء 
 تتعلق بتحالف استراتيجي في وول ستريت أو المبالغ الضخمة التي حولت إلنقاذ البنوك إال أن المسألة

وطيد بين الطرفين قائم على إدامة حضور الدولة الصهيونية في المنطقة كقوة رئيسية في مواجهة 
  .تطلعات حركة التحرر الفلسطينية والعربية



  

  

 
 

  

            34 ص                                     1257:         العدد       15/11/2008 السبت: التاريخ

 15/11/2008الوطن، عمان، 
  

  :كاريكاتير .66
  

  
  15/11/2008الشرق، قطر، 


