
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موسى وعد بحضور حماس اجتماع وزراء الخارجية العرب: أبو مرزوق
   يحاولون بناء مستقبل سياسي بالعدوان على غزة"إسرائيل"قادة : الزهار

  انتهاء التهدئة وديختر يدعو إلى شن عملية عسكرية واسعة في غزةليفني تؤكد 
 آالف المرضى في خطر بسبب انقطاع الكهرباء لليوم الخامس... غزة

يدعو إلـى    و ميليبانديلتقي  عباس  
أولمرت و" العبثية"وقف الصواريخ   
  "ينبراغماتي"ى يتعهد إطالق أسر

  
 ٤ص ... 

 ١٨/١١/٢٠٠٨١٢٦٠الثالثاء
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    :السلطة
 ٦  اتتطالب االتحاد األوروبي بفرض قيود على منتجات المستوطن السلطة الفلسطينية .٢
 ٦  مساعي مصر للمصالحة الفلسطينية لم تفشل بل تأجلت: هنية .٣
 ٦ القضية الفلسطينية تمر بمرحلة خطيرة جراء استمرار االنقسام: صبيح .٤
 ٧  ال قيمة لهاألمن أجهزة ضد حماس في الضفة فقدت سيطرتها وتحريضها: المالكي .٥
 ٧   القادماألسبوعاجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني برام اهللا  .٦

    
    :المقاومة

 ٧  موسى وعد بحضور حماس اجتماع وزراء الخارجية العرب: أبو مرزوق .٧
 ٨   يحاولون بناء مستقبل سياسي بالعدوان على غزة"إسرائيل"قادة : الزهار .٨
 ٨  تحضير لتصفية المقاومة بإشراف أمريكي: عباس أولمرت ان لقاءتهاجموالجهاد حماس  .٩
 ٩    يلتزم بالتهدئة ألنه يعرف قدرة المقاومة االحتالل: لبردويلا .١٠
 ٩    في موضوع مكان وزمان عقد المؤتمر السادس يتم التوصل إلى أّي نتيجة مل: النتشة .١١
١٠ فتح تختتم أعمال مؤتمرها بانتخاب هيئة قيادية جديدة لإلقليم: نابلس .١٢
١٠   حماس مسؤولية فشل الحوارتحمل فصائل في منظمة التحرير  .١٣
١١   من أنصار حماس في الضفة٢٤األجهزة األمنية تعتقل  .١٤
١١  المجتمعون بعمان لم يتوصلوا إلى توافق حول مكان وزمان عقد المؤتمر السادس: الحسن .١٥
١٢  تطلق حملة دولية للتضامن مع سعدات  الشعبيةالجبهة .١٦
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٢  ليفني تؤكد انتهاء التهدئة وديختر يدعو إلى شن عملية عسكرية واسعة في غزة .١٧
١٢   تمهل حماس أسبوعا لوقف إطالق الصواريخ"إسرائيل": "معاريف" .١٨
١٢ الون يعلن انضمامه إلى الليكوديعموشي  .١٩
١٣  محافل رسمية تحمل الجيش اإلسرائيلي المسؤولية عن انهيار التهدئة: "يديعوت" .٢٠
١٣  بيبأمقتل احد زعماء المافيا اإلسرائيلية بانفجار في تل  .٢١
١٣  اإلسرائيلي السابق ال يستبعد توجيه ضربة عسكرية إليراناألركان رئيس  .٢٢
١٤  "لسرائيإ"تقنين المياه لألسرى لحل األزمة المائية في ": يديعوت" .٢٣
١٤  س بوالردمطالبة إسرائيلية لبوش بإطالق الجاسو .٢٤
    

    :األرض، الشعب
١٤   آالف المرضى في خطر بسبب انقطاع الكهرباء لليوم الخامس... غزة .٢٥
١٥   شاحنة من السلع للقطاع٣٠توافق على دخول " إسرائيل" .٢٦
١٥   تشن حربا شاملة لتهويد القدس"إسرائيل": الهيئة اإلسالمية المسيحية .٢٧
١٥   السعودية ومصر السماح لحجاج غزة بالسفر تناشدرابطة علماء فلسطين .٢٨
١٥  عشرات النساء يطالبن مصر باإلفراج عن الجرحى المعتقلين لديها: غزة .٢٩
١٥  لخضري يدعو إلخراج الخدمات اإلنسانية من العقوبات اإلسرائيليةا .٣٠
١٦   أسرى سجن جلبوعاالحتالل يتخذ إجراءات تعسفية بحق  .٣١
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١٦  األكثر استهدافاً بالتوسع االستيطاني.. القدس: معهد أريج .٣٢
١٦ من مواطني القطاع على مياه الشرب% ٥٠ تحول دون حصول ءمة الكهرباأز .٣٣
١٦   بالخليل"خارصينا"تواصل عمليات التوسع االستيطانية في مستوطنة  .٣٤
١٧ ضراب شامل اليوم وغدا في الجامعات واعتصام أمام مجلس الوزراءإ .٣٥
   

   :داقتصا
١٧  ألف سائح في الربع الثالث٩٦الفنادق الفلسطينية تستقبل  .٣٦
   

   :صحة
 ١٧  كبرى مستشفيات غزة مهددة بالتوقف عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء .٣٧
 ١٧   بكارثة صحيةمنع األدوية ينذر: مؤسسة لجان العمل الصحي .٣٨
   

   : األردن
١٨  حل الدولتين أساس إنهاء النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي: البشير .٣٩
١٨  حذر من تدويل البحر األحمرتالحركة اإلسالمية في األردن  .٤٠
   

   :لبنان
١٨  محيط البداويلسطينيين في توقيف ف: لبنان .٤١
   

   :عربي، إسالمي
١٨  ملف الحوار الفلسطيني ال يزال في يد مصر: الجامعة العربية .٤٢
١٩  األسد يتمسك باالنسحاب من الجوالن وحقوق الشعب الفلسطيني .٤٣
١٩  لم الشمل الفلسطيني فانه ال أحد في العالم العربي سينجح فيه شلت مصر فيإذا ف ":مصر .٤٤
١٩  أوغلي يحذّر من تفاقم الكارثة اإلنسانية في قطاع غزة .٤٥
١٩  نشرة إماراتية تطالب المجتمع الدولي بإنقاذ غزة .٤٦
٢٠  قوات عراقية تعتقل فلسطينيين من عائلة واحدة .٤٧
٢٠  إسرائيليون يتجسسون على أنظمة االتصاالت العربية" قراصنة: "خبراء عرب .٤٨
   

   :دولي
٢٠  ألف يورو منحة أوروبية للجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية٧٥٠ .٤٩
٢٠  ماليين دوالر دعماً إضافياً من البنك الدولي لشبكة األمان االجتماعي٥ .٥٠
٢٠  بهدف خلق صورة جديدة" إسرائيل" تتعاقد مع انيةشركة بريط .٥١
٢١  ةمن األميركيين يدعمون القضية الفلسطيني% ٦: استطالع للرأي .٥٢

   
    :يرارقت

٢١   قطري على وقع تحسن عالقات عمان مع دمشق-تقارب أردني  .٥٣
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    :حوارات ومقاالت
٢٣   يديعوت-  ناحوم برنيع... غزة في ثالث مراحل .٥٤
٢٤   هآرتس-عميره هاس ... ستعزيز قوة حما :هناك منطق في الحصار .٥٥
٢٥  نقوال ناصر... "معركتين"هوية القدس بين  .٥٦
٢٧  هاني المصري... كل االحتماالت مفتوحة: التهدئة على كف عفريت .٥٧
    

 ٢٩  :كاريكاتير
***  

  
  "ينبراغماتي" ىأولمرت يتعهد إطالق أسرو" العبثية"عو إلى وقف الصواريخ يد وميليباند يلتقيعباس  .١

 رئيس الوزراء اإلسرائيلي     أن  محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٨/١١/٢٠٠٨الحياة،  ذكرت  
 أسـيراً  ٢٥٠إيهود أولمرت وعد أمس الرئيس محمود عباس خالل اجتماعهما في القدس المحتلة بإطالق  

وكرر أولمرت تعهداً سابقاً بإعادة المبعدين من كنيـسة         .  الشهر المقبل قبل عطلة عيد األضحى      فلسطينياً
 مبعداً إلى دول أوروبية، لكنـه لـم         ١٣، إلى قطاع غزة، والسماح بسفر       ٢٦، وعددهم   ٢٠٠٢المهد عام   

  .يحدد موعداً لذلك
بانـد فـي رام اهللا أمـس، إنـه     وقال عباس في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميلي       

عـن التهدئـة    "وأشار إلى أنهما تحدثا     . وأولمرت اتفقا على مواصلة التفاوض في القضايا الست الرئيسة        
بوقف كل ما من شأنه أن يكسر التهدئة ألنها ضـرورية           "، مطالباً الفصائل كافة     "وضرورة الحفاظ عليها  

وقـف  "وحض الفصائل على    ". ن معاناة أهل القطاع   لغزة، وال بد من الحفاظ عليها ألن وجودها يخفف م         
من غزة، كما دعا إلى وقف االستيطان في األراضي الفلـسطينية، مؤكـداً أن              " إطالق الصواريخ العبثية  

  ".تدمر فرص التوصل إلى السالم"مواصلته 
قالً  معـت  ٢٥٠قرر اإلفـراج عـن      "، وقال إن األخير     األسرى إلطالقوأكد ناطق باسم أولمرت االتفاق      

 األسـرى الـذين تعتـزم       أنوأوضـح   ". فلسطينياً من المعسكر البراغماتي كبادرة حسن نية تجاه عباس        
  .إسرائيل إطالقهم لن يكونوا أعضاء في حركات إسالمية، في إشارة إلى حركتي حماس والجهاد

التهدئة وضرورة الحفاظ عليها مـع ضـرورة ضـمان الحاجـات            "وخالل االجتماع، شدد عباس على      
عن انتهاك التهدئـة فـي غـزة،        " المسؤولة"هي   وكرر أولمرت أن حماس   ". إلنسانية والغذائية في غزة   ا

في حال تصاعد العنف، بحسب تصريحات مسؤول إسرائيلي        " إسرائيل ستضطر إلى الرد   "محذراً من أن    
  ".فرانس برس"رفيع نقلتها وكالة 

لمقبل سيكون مهماً جداً نظراً إلى وجود إدارة        من جهة أخرى، رأى وزير الخارجية البريطاني أن العام ا         
.  فبراير المقبـل   / عقب االنتخابات المقررة في شباط     "إسرائيل"أميركية جديدة تتشكل وحكومة جديدة في       

ستفعل ما في وسعها من أجل دعم العمل الحيوي الذي يقوم به الرئيس عباس في هذه                "وقال إن بريطانيا    
ودعـا ميليبانـد     ".تهم الشرق األوسط فحسب، بـل تهـم العـالم بأسـره           التي ال   ) المفاوضات(القضية  

اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى التزام التهدئة في قطاع غزة، وحض الدولة العبرية على وقف أي نـشاط                
، معتبراً لقاء أولمرت    "أعتقد بأن التزام وقف إطالق النار أمر حيوي       : "استيطاني في الضفة الغربية، وقال    

ورداً على سؤال عن استمرار االستيطان في الضفة، دعا          ".مساهمة بالغة األهمية في هذا األمر     "وعباس  
بريطانيا تعتبر أن   "، وقال إن    "خريطة الطريق " إلى الوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها        "إسرائيل"ميليباند  

توقف إسرائيل األنـشطة    وفاء األطراف بالتزاماتها بموجب خريطة الطريق أمر أساسي، بما في ذلك أن             
  ".االستيطانية
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وأشار إلى أن بالده تعمل على تطبيق اتفـاق األفـضلية التجاريـة الممنوحـة للمنتجـات اإلسـرائيلية              
 الممنوحة للمنتجات اإلسرائيلية ال تنطبق      األفضلية، لكنه شدد على أن      ٢٠٠٤والفلسطينية الذي وقع عام     
  .على صادرات المستوطنات

 عبـد   ،القـدس المحتلـة   ورام اهللا    نقالً عن مراسلها فـي     ١٨/١١/٢٠٠٨لسعودية،   الوطن، ا  وأضافت
الرئيس عباس بالموقف البريطاني رحب الرافض للنشاطات االستيطانية اإلسرائيلية          أن   الرؤوف أرناؤوط 

 .والرافض الستيراد بضائع المستوطنات اإلسرائيلية
 .ى المسار السوري استمرار المفاوضات علأولمرتوذكر عباس أنه طلب من 

خـالل   [شدد  الرئيس عباس أنوكاالتونقالً عن الفلسطين المحتلة من  ١٨/١١/٢٠٠٨الخلـيج،   وجاء  
، داعيا إلى خطوات    "إسرائيل" على المطلب الفلسطيني بضرورة التوصل التفاق شامل مع          ]لقائه أولمرت 

 المسار السوري بـالتوازي مـع       والمضي في المفاوضات على   " المبادرة العربية للسالم  "من أجل تفعيل    
  .المسار الفلسطيني

ولمـرت وعـد الـرئيس       أن أ  وكاالتونقالً عن ال  القدس المحتلة   من   ١٨/١١/٢٠٠٨الدستور  وأوردت  
 . المباركاألضحى معتقال من حركة فتح قبل عطلة عيد ٢٥٠فراج عن عباس باإل

 مصادر فلسطينية رفيعة     أن ١٨/١١/٢٠٠٨النهار،   ذكرت    محمد هواش  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في   و
ـ   كان بالغ الجدية، وعرضت فيه خـرائط لالنـسحاب          أمس أولمرت - اجتماع عباس    إن" النهار"قالت ل

ووعـد عبـاس بـدرس      . "إسرائيل" من الضفة الغربية وخرائط لمناطق التبادل التي تقترحها          اإلسرائيلي
 تتعلـق بمـشكالت     أولمـرت ة سابقة مـع      قدمها في قم   أسئلة ١٠ عن   أجوبة وطلب   اإلسرائيليالعرض  

 تكون  أن أولمرتفي موضوع االستيطان نفى     "وضحت المصادر انه    أو . منها أياوتوضيحات لم يتلق بعد     
 اإلسـرائيلية  ما نشر في الصحف      أنسياسة حكومته تجميد موارد االستيطان وتجفيفها قد تغيرت، مؤكداً          

 ".حلبة السياسيةعن مخططات بناء هي حمالت من خصوم باراك في ال
 فلسطيني يقيمون في الـضفة الغربيـة        ألف ٢٠ قررت منح    "سرائيلإ" أن عباس   إلى أولمرتكذلك ابلغ   

 رقم وطني جديد لفلسطينيين يعيشون خـارج الـضفة          ١٠٠٠ وطنية و  أرقاماوغزة من دون بطاقة هوية      
 أنحـاء زل فـي     من ٣٠٠٠ وقف هدم    عباس وافق على طلب     أولمرت أن إلى المصادر    وأشارت .وغزة

 .    على تراخيص بناءأصحابهامختلفة من الضفة الغربية بحجة عدم حصول 
 محمود عبـاس   أن كفاح زبون  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٨/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط،   وأضافت  

ها ن السلطة الفلسطينية تحقق نجاحات كبيرة في بناء سلطة القانون في كل األماكن التي انسحبت من                إ قال
 حد كبير فوضى السالح والمليشيات ومخالفات القوانين الجنائيـة والجزائيـة            إلى، فانخفضت   "إسرائيل"

 مازن انه وحكومته يسعيان بكل قوتهما الى بناء قاعدة سليمة لدولة سليمة             أبووقال  . وحتى قوانين السير  
 األمنيـة   باإلجراءاتل خاص   ووافقه أولمرت على ذلك مشيدا بشك     . يعيش فيها المواطن الفلسطيني بأمان    

وأشاد أبو مـازن بـالجهود األخيـرة للـشرطة     . الصارمة للشرطة الفلسطينية وغيرها من أجهزة األمن  
 .ولكنه أشار الى ان هذا ال يكفي.  في اعتقال المستوطنين المعتدين على الفلسطينييناإلسرائيلية

الـسالم  "أعلنها نتنياهو، تحـت غـالف       خطة الليكود، التي    إلى    عباس وأولمرت خالل لقائهما    تطرقو
وقال .  هذه الخطة جاءت إلجهاض ما تحقق حتى اآلن من مسيرة السالم           إنوقال أبو مازن    ". االقتصادي

 يفتش عن شريك فلسطيني آخر غيـره ليقبـل بهـذا     أنانه سيكون على نتنياهو إذا فاز برئاسة الحكومة         
 .احدا ينغر في مشروعه التآمري هذالن يجد نتنياهو فلسطينيا و: وأضاف. الطرح الفج
 مـصادر    أن  وليـد عـوض    ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها فـي     ١٨/١١/٢٠٠٨القدس العربي،   وأشارت  

ـ     أكدت فلسطينية مطلعة   مستـشاري الـرئيس محمـود       أن أمس" القدس العربي " في الرئاسة الفلسطينية ل
 ضد غـزة    اإلسرائيليفي ظل التصعيد    ولمرت  أعباس نصحوه الليلة قبل الماضية بعدم عقد اجتماع مع          

 عقد الليلة قبل الماضية واستمر لساعة متأخرة من          المصادر أن اجتماعاً    وأوضحت . المعابر معها  وإغالق



  

  

 
 

  

            ٦ ص                                     ١٢٦٠: د        العد       ١٨/١١/٢٠٠٨ الثالثاء: التاريخ

 االجتماع، وحسب المـصادر     إلغاءالليل ضم عباس وعدد من المسؤولين الفلسطينيين ومستشاريه لبحث          
  .لمرتأو على لقاء أصرفان عباس في نهاية االجتماع 

 اللقـاء مـع     إلغاء بأن الرئيس عباس بحث الليلة قبل الماضية فكرة          أمس صائب عريقات    أكدومن جهته   
 بشكل رسـمي عـدم      اإلسرائيلي عقد االجتماع للطلب من الجانب       األمر انه قرر في نهاية      إال،  أولمرت
  . التهدئة في غزة وضرورة رفع الحصار الخانق عن القطاعإنهاء

  
  تطالب االتحاد األوروبي بفرض قيود على منتجات المستوطنات نيةالسلطة الفلسطي .٢

 تطالب السلطة الفلسطينية االتحاد األوروبـي بفـرض قيـود علـى منتجـات               : محمد يونس  -رام اهللا   
 سالم فياض إنـه تلقـى   .وقال رئيس الحكومة الفلسطينية د .  المصدرة إلى دوله   ]اإلسرائيلية[المستوطنات

البية الدول األوروبية، موضحا أن السلطة قدمت الئحة اقتراحـات للتعامـل مـع              إشارات إيجابية من غ   
 التجاريـة   األفـضلية منتجات المستوطنات تبدأ بوقف استيرادها، وتمر عبر تجريـدها مـن اتفاقـات              

وقال إن التوسع االستيطاني     . بوضع إشارات على منتجاتها    اإلسرائيليينوالضريبية، وصوالً إلى مطالبة     
أسس الحل السياسي القائم على حل الدولتين، مشيراً إلى أن عدد عطاءات البناء في المستوطنات               يقوض  

 ألـف   ٥٠٠، فيهـا    ١٧٠ منذ مؤتمر أنابوليس، وأن عدد المستوطنات وصـل إلـى            %١٦ارتفع بنسبة   
وأضاف أن مطالبة دول االتحاد األوروبي فرض قيود على منتجات المستوطنات تعتمد علـى              . مستوطن

  .الفة االستيطان والتوسع االستيطاني لقوانين االتحاد والقانون الدوليمخ
وأعرب عن استنكاره لغياب مسألة وقف االستيطان عن برامج األحزاب اإلسرائيلية الرئيسة المتنافـسة              

هل يعقل أن يكون االستيطان غير مطروح كليـاً للنقـاش فـي االنتخابـات               : "في االنتخابات، وتساءل  
تـسيبي  " كـديما " مع وزيرة الخارجية اإلسرائيلية زعيمة حزب        المسألةوقال إنه أثار هذه     ". ؟اإلسرائيلية

  .ليفني في لقائه معها أخيراً
  ١٨/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
  مساعي مصر للمصالحة الفلسطينية لم تفشل بل تأجلت: هنية .٣

أن تكون المساعي المـصرية      المقالة، اليوم االثنين،      الفلسطينية حكومةال نفى إسماعيل هنية، رئيس      :غزة
تأجلت حتى إزالة بعـض     "الستضافة الحوار الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية قد فشلت، مؤكداً أنها           

العقبات، وفي مقدمتها إجراءات السلطة في رام اهللا تجاه حركة حماس في الضفة الغربيـة والترتيبـات                 
ادر عن مكتبه، أن تحرك األمين العام للجامعـة         وقال هنية، في تصريح مكتوب ص      ".المتكافئة في اللقاء  

العربية عمرو موسى بمثابة تأكيد على الرعاية العربية للحوار الفلسطيني، والذي أسند إلى مصر في هذه                
وشدد هنية على حرصه على الحوار، مستدركاً أن انطالقه يتطلب تهيئة األجواء لضمان نجاحه               .المرحلة

  .وة بتحقيق المصالحة الحقيقيةووصوله إلى أهدافه المرج
  ١٧/١١/٢٠٠٨ قدس برس

  
 القضية الفلسطينية تمر بمرحلة خطيرة جراء استمرار االنقسام: صبيح .٤

ال السفير محمد صبيح األمين العام المساعد لـشؤون فلـسطين فـي             ق : جزر أبو عبد الرازق    -القاهرة  
 القضية الفلسطينية تمر فـي اخطـر    أنين   خالل لقائه عدد من الصحفيين الفلسطيني      أمسالجامعة العربية   

 استمرار الوضع ينذر بكارثة على المـشروع        أنمشيرا إلى   ،  مراحلها بسبب استمرار الخالفات الداخلية    
والت للنيل من منظمة التحرير كعنـوان جـامع للفلـسطينيين وإعـادة             ا هنالك مح  أنوأوضح  . الوطني

قبل اندالع الثورة المعاصرة التي اعتـرف بـشرعيتها         الخارطة السياسية إلى القوى والفصائل كما كان        
.  والعمل المشترك على إصالح منظمة التحريـر       اإلعالمي الفصائل بوقف التراشق     بوطال. العالم بأسره 
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 ناوحمل صبيح بشدة على استخدام اإلعالم بهذا الشكل في االختالف بين حماس وفتح وأضاف لقد وصـل                
وقال فتح وحماس ليس لهما إال بعـضهما        ،   يعيب على كل الفلسطينيين    إلى الدرك األسفل من التعامل مما     

 أبو مـازن هـو الـرئيس        أن يحدث فراغ في منصب الرئيس مشيرا إلى         أنوأكد انه ال يجب     ،  البعض
 .الشرعي والمنتخب

 ١٨/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
  له ال قيمةاألمن أجهزةحماس في الضفة فقدت سيطرتها وتحريضها ضد : المالكي .٥

 أن  إلـى رياض المـالكي،    .  د ]في حكومة تسيير األعمال الفلسطينية    [اإلعالم   أشار وزير    : وفا –رام اهللا   
الحملة األمنية في محافظة الخليل مستمرة، ونجمت حتى اآلن عن اعتقال عدد كبير من الخارجين عـن                 

ل مدينة الخليل رغم محاوالت      أن األجهزة األمنية ستدخ    إلىالقانون، ومصادرة العديد من األسلحة، الفتا       
وأوضح أن   . البلدة القديمة هناك   إلى الحياة   إدخال هناك لمنع ذلك، وسنعمل على       اإلسرائيليينالمستوطنين  

 .حماس في الضفة فقدت سيطرتها، وأن تهديداتها المستمرة، وتحريضها ضد عناصر األمن ال قيمة لها
 ١٨/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 

  
   القادماألسبوعلمركزي الفلسطيني برام اهللا اجتماع للمجلس ا .٦

 مصادر فلسطينية  أن   وليد عوض ،  رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٨/١١/٢٠٠٨القدس العربي،   ذكرت  
 االستعدادات تجري في رام اهللا لعقد اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية             أن أمس أكدت

 المدير العام للمجلس الوطني الفلسطيني بالل الشخشير        أكدو . المقبل األسبوعفي مقر الرئاسة الفلسطينية     
 أن المركزي سيعقد دورة خاصة له باسم وثيقة االستقالل والشاعر محمود درويـش فـي الثالـث                  أمس

وقال في تصريح صحافي     .والعشرين من الشهر الجاري في رام اهللا، لبحث مستجدات الوضع الفلسطيني          
 حركة حمـاس الحـوار      أفشلت أنلذي سيعقد في ظل ظروف سياسية صعبة بعد          المجلس المركزي ا   إن

الوطني، سيبحث في جدول أعمال المستجدات السياسية والمفاوضات اإلسـرائيلية والعالقـات العربيـة              
والدولية ومسؤولية تعطيل الحوار الوطني الشامل، كذلك استعادة الوحدة الوطنية، إلـى جانـب تفعيـل                

  .أعمالتحرير، وما يستجد من مؤسسات منظمة ال
قـدس  " مصادر فلسطينية مطلعة تحدثت لــ         إلى أن  رام اهللا من   ١٧/١١/٢٠٠٨ قدس برس وأشارت  

الفلسطيني سيترأسها رئيس المجلـس الـوطني        المركزي   وطلبت االحتفاظ باسمها، قالت إن دورة     " برس
ائل المقربـة مـن الـسلطة    سليم الزعنون وسيحضرها الرئيس محمود عباس واألمناء العـامون للفـص         

   . الفلسطينية
 
 موسى وعد بحضور حماس اجتماع وزراء الخارجية العرب : أبو مرزوق .٧

أكد الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن األمين العام : دمشق
جية العرب المزمع تفهم طلب حركته المشاركة في اجتماع وزراء الخار"للجامعة العربية عمرو موسى 

  ".عقده في العاصمة المصرية القاهرة في السادس والعشرين من الشهر الجاري
أن األمين العام لجامعة الدول العربية تفهم " فلسطين"أبو مرزوق في تصريحات خاصة لـ. وأوضح د

. يهماوجهة نظر حماس ووعد أن يكون طرفا األزمة حاضرين لالجتماع ويتم االستماع إلى وجهتي نظر
أمين عام جامعة الدول العربية أبلغنا أن حضور حماس االجتماعات سيكون لكونها طرفاً في : " وقال

  ".األزمة ومثل هذه المسألة جرت في مجلس األمن الدولي حيث يتم االستماع لطرفي الخالف
ام لجامعة وحضر أبو مرزوق اللقاء الذي جمع رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل باألمين الع

  .الدول العربية مساء أول من أمس بترتيب من الخارجية السورية



  

  

 
 

  

            ٨ ص                                     ١٢٦٠: د        العد       ١٨/١١/٢٠٠٨ الثالثاء: التاريخ

تركز حديث مشعل وموسى حول المصالحة الفلسطينية منذ انطالقتها وحتى اعتذار حماس عن : "وأضاف
  ".حضور الجلسات األخيرة في القاهرة

ر الجاري لبحث أزمة ومن المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية العرب في السادس والعشرين من الشه
 . االنقسام الفلسطيني بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية عربية رسمية

تحت "أبو مرزوق على أن حركته لن تذهب إلى الحوار الفلسطيني الداخلي . من جهة أخرى، شدد د
ال شك أن سياسة الحركة ثابتة : "وقال في تصريحات صحفية نشرت أمس". الضغط األمريكي اإلسرائيلي

شأن أي إشكاليات داخلية في الساحة الفلسطينية ومهما بلغت هذه اإلشكاليات يجب أن يكون حلها ب
  ". الحوار، وهو األداة الحضارية التي يجب أن يتعامل بها الشعب مع بعضه البعض

في حال كان من يتحكم بالقرار الفلسطيني هم فئة ممن سخروا أنفسهم للعمل من أجل "ولفت إلى أنه 
 على المقاومة وخدمة األمن اإلسرائيلي وتنفيذ البند األول من خطة خارطة الطريق وتقديمه القضاء

  ".كهدية لالحتالل، فإن ذلك سيكون عائقاً أمام أي حوار فلسطيني قادم
  ". يجب أال يكون تحت العصا األمريكية أو اإلسرائيلية"وشدد أبو مرزوق على أن أي حوار وطني قادم 

دد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بحملة االعتقاالت الواسعة التي تقوم في سياق متصل، ن
بها أجهزة أمن السلطة في الضفة ضد أنصار وقادة الحركة، والتي كان آخرها احتجاز القيادي عدنان 

 .عصفور عقب اإلفراج عنه من سجون االحتالل
  ١٨/١١/٢٠٠٨صحيفة فلسطين   

  
 اولون بناء مستقبل سياسي بالعدوان على غزة  يح"إسرائيل"قادة : الزهار .٨

، أمس، تصاعد تهديدات قادة حماسمحمود الزهار القيادي في حركة . عزا د : محمود أبو كميل- غزة
حكومة االحتالل اإلسرائيلي ضد قطاع غزة إلى الخالفات الدائرة بينهم مع اقتراب االنتخابات المبكرة في 

  .الدولة العبرية
إن أرادوا التصعيد ) الجيش اإلسرائيلي وقادته(هؤالء عدوانيون ": "فلسطين"في حديث مع وقال الزهار، 

إن مصر أبلغت قيادة حماس مراراً أن حكومة : "وأضاف". فنحن سنرد عليهم كنوع من الدفاع عن النفس
  ".أولمرت تريد استمرار التهدئة في غزة ولكن ممارساتهم على األرض تثبت عكس ذلك

قادة دولة االحتالل يحاولون من خالل العدوان على غزة أن يبنوا مستقبالً سياسياً على حساب إن : وتابع
  ".الشعب الفلسطيني

إن مسألة الحوار الداخلي ما زالت متعثرة بفعل : "وفيما يتعلق بالحوار الفلسطيني الفلسطيني قال الزهار
  ".ةاستمرار االعتقاالت السياسية لقادة وأنصار الحركة في الضف

، "الجميع شاهد كيف اعتقلت قيادات حماس على شاشات التلفاز على مدار األيام الماضية: "وقال أيضاً
في إشارة إلى اعتقال القيادي في حماس عدنان عصفور ورأفت ناصيف وكالهما أسرا في السجون 

اعياتها وال عليهم هم في الحقيقة ال يدركون تجربة غزة وال تد: "وتابع القيادي في حماس .اإلسرائيلية
كأشخاص وال على أجهزتهم، وبالتالي الذي أصاب الضفة الغربية على المستويات األمنية والعسكرية 
والسياسية هو نفس العمى الذي أصابهم في قطاع غزة منتصف العقد الماضي وسينالون ما نالوه في غزة 

 ".من عقاب من خالل تجربتنا في القطاع
  ١٨/١١/٢٠٠٨صحيفة فلسطين   

  
  تحضير لتصفية المقاومة بإشراف أمريكي: عباس أولمرت ان لقاءتهاجم والجهادحماس  .٩

إن هذه : "وقالت حماس. ، لقاء عباس أولمرت"الجهاد"هاجمت كل من حماس و:  كفاح زبون-رام اهللا 
 اللقاءات هي بمثابة التحضير لمرحلة جديدة يخطط لها عباس وأولمرت وباإلشراف األمريكي لتصفية
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المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس لتمرير مشاريع خطيرة خطط لها مسبقاً لصالح المحتل وعلى 
واضح "وأضافت حماس في بيان لها  "أنقاض حقوق وثوابت الشعب وعلى رأسها حق مقاومة االحتالل

 وبشاعة أن هذه اللقاءات تأتي للتغطية على جرائم االحتالل وتجميل وجهه بعد كل جريمة يرتكبها،
   ".جرائمه في غزة جراء القتل اليومي والحصار

وجددت حركة الجهاد اإلسالمي على لسان القيادي فيها خضر حبيب، موقفها الرافض للقاءات الدورية 
إصرار الرئيس عباس على عقد مثل هذه اللقاءات مع أولمرت "بين الرئيس عباس وأولمرت، مسغربة 

لب حبيب بضرورة وجود موقف حاسم من اللقاءات التي وصفها وطا". الذي يوغل في تعذيب شعبنا
اما حركة حماس، . بالعبثية، مشيراً إلى أن دولة االحتالل تستخدمها في تجميل وجهها القبيح أمام العالم

وتحد لكل مشاعر الشعب الفلسطيني الذي يعاني الويالت من " مهزلة"فاعتبرت، ان لقاء عباس باولمرت 
  . مكان على أرض فلسطيناالحتالل في كل 

  ١٨/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
  حتالل يلتزم بالتهدئة ألنه يعرف قدرة المقاومة  اال: لبردويلا .١٠

وصف صالح البردويل القيادي في حركة حماس تصريحات قادة االحتالل بالتخطيط إلنهاء : ألفت حداد
حملة االنتخابية التي يخوضها قادة حكم حماس في قطاع غزة، بالفرقعات اإلعالمية التي تأتي لخدمة ال

وقال البردويل في تصريحاٍت  .االحتالل، مؤكداً أن االحتالل غير معني بتدمير التهدئة في الوقت الحالي
حركة حماس جاءت للحكم عبر انتخابات ديمقراطية وإزالتها تعني إزالة خيار الشعب، ولكن :" متلفزة

  ".دتهالشعب قادر على الدفاع عن نفسه وعن إرا
إذا غادر :"وأكد على أن تهديدات االحتالل بالتصعيد في قطاع غزة ال تخيف حركة حماس، وقال 

، لكنه لم يتوقع في نفس الوقت أن تحدث "االحتالل مربع التهدئة فلن نكون آسفين، ولن نتمسك بها
  . غزةمواجهة مع االحتالل في قطاع غزة خالل االيام القادمة، رغم التصعيد المتواصل على

غير معني بإنهاء التهدئة وأبلغ القاهرة بأنه ملتزم بها، ألنه "في ذات الوقت بين البردويل أن االحتالل 
  .، حسب قوله"يعلم قدرة المقاومة الفلسطينية

 ١٧/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب
  
   في موضوع مكان وزمان عقد المؤتمر السادس  يتم التوصل إلى أّي نتيجة مل: النتشة .١١

القـدس  'قالت مصادر رفيعة المستوى في حركة فتح، أمس االثنـين لــ              :ر اندراوس  زهي - الناصرة
، إن المحادثات الجارية في هذه األيام بين أقطاب حركة فتح في عمان لتحديد مكان وزمان عقـد                  'العربي

المؤتمر السادس للحركة تواجه صعوبات كثيرة وخالفات عنيفة بين األجنحة المتصارعة داخـل حركـة               
  .ول القضايا العالقة، وخصوصاً مكان وزمان المؤتمرفتح ح

وأضافت المصادر أن االجتماعات في عمان ستنتهي خالل األيام القليلة القادمة، ولكن مـع ذلـك فـإن                  
األمور لن تحسم في قضيتي زمان ومكان عقد المؤتمر السادس للحركة، الذي عقد للمرة األخيـرة فـي                  

إن ' القدس العربـي  'لحركية العليا لحركة فتح رفيق النتشة، أمس لـ         ، وقال رئيس المحكمة ا    ١٩٨٩العام  
 عاماً بإمكانه أن يصبر عدة أشهر أخرى، معرباً عن أمله في أن يتمكن قـادة فـتح مـن                    ٢٠من صبر   

  .التوصل إلى اتفاق حول القضيتين العالقتين
  .مكان المؤتمريشار في هذا السياق إلى أن الخالفات بين األجنحة المتصارعة تدور حول 
ان اجتماعـات   ' القدس العربي 'أما رفيق النتشة، رئيس المحكمة الحركية العليا لحركة فتح فقال أمس لـ             

عمان الجارية اآلن تدرس إمكانية تحديد مكان وزمان عقد المؤتمر السادس لحركة فتح، الفتاً إلى أنّه لـم             



  

  

 
 

  

            ١٠ ص                                     ١٢٦٠: د        العد       ١٨/١١/٢٠٠٨ الثالثاء: التاريخ

ات بين قادة فتح ما زالت مستمرة لتحديد مكان وزمان          وتابع قائالً إن الدراس   . يتم الوصول إلى أية نتيجة    
  .المؤتمر السادس لحركة فتح

وفي معرض رده على سؤال حول العامل الذي يعيق عقد المؤتمر قال النتشة إنه بالنسبة لي، وبالنـسبة                  
ن لعدد كبير من كوادر فتح في الساحة، ال يوجد أي مبرر لتأجيل المؤتمر، مهما كانت الحجج، ولكن نح                  

نعترف بأننا لم ننجز التحضير الكافي والكامل، لم نكمل دراساتنا وتحضيراتنا، لـذلك مـا زلنـا ننظـر      
  .وندرس لتحديد موعد ومكان عقد المؤتمر

  ١٨/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
 فتح تختتم أعمال مؤتمرها بانتخاب هيئة قيادية جديدة لإلقليم: نابلس .١٢

ل مؤتمرها اإلقليمي في نابلس، وأعلنت في ساعة متأخرة من اختتمت حركة فتح أعما :غازي بني عودة
وجاءت نتائج  .الليلة قبل الماضية نتائج االنتخابات التي اختار أعضاء الحركة عبرها قيادة جديدة لإلقليم

الفائزين بمقاعد هيئة اإلقليم متقاربة بصورة الفتة من حيث أعداد األصوات التي حصل عليها كل واحد 
) جغرافي(كس حالة من التوافق الداخلي في صفوف الحركة األمر الذي يعززه توزيع مناطقي منهم ما يع

وأعربت اللجنة المشرفة على  .غطى بدرجة شبه تامة أرجاء المحافظة والتجمعات السكانية المختلفة فيها
صفتها بالنزيه االنتخابات اقليم فتح في نابلس عن ارتياحها من سير أعمال المؤتمر واالنتخابات التي و

 .والشفافة
 ١٨/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 

  
 حماس مسؤولية فشل الحوارفصائل في منظمة التحرير تحمل  .١٣

 دعا مشاركون في ندوة نظمتها الجبهة العربية الفلسطينية حول الحوار الوطني : مراد ياسين-طولكرم 
مسك باستقاللية القرار الوطني ومراعاة الى توفير األجواء المناسبة للحوار ووقف التراشق االعالمي والت

 .المعاناة الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا في غزة
واكد المشاركون على ان منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وان المشروع 

 الشريف الوطني واحد موحد وهو دحر االحتالل واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس
 .منوهين الى ان الوحدة الوطنية ضرورة حتمية لنيل الحرية واالستقالل

وحذر ممثل الجبهة الديمقراطية صايل خليل من كارثة حقيقية لمستقبل الشعب الفلسطيني جراء استمرار 
حالة االنقسام، مشيرا ان ما يجري على الساحة الفلسطينية الداخلية هو صراع على الشرعية وان 

واكد خليل أن حركة حماس افشلت الحوار  .تفيد األول واألخير من االنقسام هو االحتالل االسرائيليالمس
نتيجة عدم قبولها التعديالت المصاغة والمقبولة من قبل جميع الفصائل باستثنائها متسائال لمصلحة من 

 نفشل الحوار؟
ي ابو زيد ان كل الدالئل تشير الى واكد عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني فتح

عدم رغبة وجدية حركة حماس بنجاح الحوار على اعتبار ان حماس لن تقبل بالجلوس على طاولة 
 .الحوار النها بذلك ستعترف باالتفاقيات االقليمية

ودعا ممثل حزب الشعب سهيل السلمان الى ممارسة ضغوط شعبية على حركة حماس واحراجها أمام 
بارها على الجلوس لطاولة المفاوضات بغرض الوصول الى توافق وطني ووحدة فلسطينية شعبها واج

 .تكون قادرة على مواجهة اجراءات االحتالل
واعتبر ممثل حركة فتح ابراهيم النمر ان فكر ورسالة حركة حماس السياسية تختلف اختالفا كليا عن 

ضها المشاركة في حوار القاهرة مؤكدا ان برنامج منظمة التحرير وحملها مسؤولية فشل الحوار لرف
 ..شعبنا أصبح يدرك تماما ارتباطات حركة حماس مع قوى اقليمية في المنطقة
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ودعا ممثل الجبهة الشعبية عالم الحمداهللا الى اعادة االعتبار لمنظمة التحرير واعادة ترتيبها واجراء 
 على أهمية مواجهة التحديات الراهنة المحدقة انتخابات على قاعدة التمثيل النسبي مشددا في الوقت ذاته

بشعبنا وأهمها انهاء حالة االنقسام وممارسة ضغوط شعبية وفصائيلة على حركة حماس باعتبارها هي 
 .من أفشلت الحوار للعودة الى طاولة الحوار بأقصى سرعة ممكنة

رى مؤخرا نتج عنه الورقة وقال ممثل جبهة التحرير الفلسطينية ابو احمد الشعبي ان الحوار الذي ج
المصرية الموجودة التي رفضتها حركة حماس مؤكدا ان المطلوب النهاء االنقسام هو مشاركة كل 

 .االطراف في الحوار وتشكيل حكومة مستقلة للوصول الى االنتخابات الرئاسية والتشريعية
قاط الخالف والهجوم خيري حنون الجميع االبتعاد عن ن) الصاعقة(ودعا ممثل طالئع حزب البعث 

والتركيز على الحوار الجدي الحقيقي النهاء حالة االنقسام مؤكدا ان معاناة شعبنا تتفاقم يوميا جراء 
 .استمرار االنقسام من جهة وجراء تصاعد اعتداءات االحتالل من جهة أخرى

 ضرورة وطنية ان انهاء االنقسام) فدا(واعتبر شكري غنايم ممثل االتحاد الديمقراطي الفلسطيني 
فلسطينية ملحة وال بد من بذل كل الجهود من اجل انهاء حالة االنقسام على أساس وثيقة الوفاق الوطني 

 .والمشروع الوطني وقرار االجماع العربي على أساس المبادرة اليمنية وضرورة اعادة الوحدة لشعبنا
ء شعبنا الذين صوتوا لحركة حماس من أبنا% ٧٠وقال عادل حسن اكباريه من الجبهة الديمقراطية ان 

في االنتخابات كان نتيجة عدم رضاهم عن اداء السلطة الوطنية مشيرا ان االنتخابات لن تحل ازمة 
 .االنقسام الراهنة داعيا الى تحرك شعبي للضغط على االطراف المتخاصمة النهاء حالة االنقسام

 ١٨/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
  من أنصار حماس في الضفة ٢٤ األجهزة األمنية تعتقل .١٤

اعتقلت،  األجهزة األمنية التابعة لرئيس السلطة محمود عباس قالت حركة حماس، في بيان، أن :رام اهللا
   . من أنصار حركة حماس في الضفة الغربية٢٤أمس، 

  ١٨/١١/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  
  
   المؤتمر السادسالمجتمعون بعمان لم يتوصلوا إلى توافق حول مكان وزمان عقد: الحسن .١٥

كشفت مصادر قيادية في حركة فتح النقاب أن اجتماعات اللجنة التحضيرية للمـؤتمر             :  رام اهللا  - عمان
في العاصمة األردنية عمان، فشلت فـي       ) ١٦/١١ (]أمس األول  [السادس لحركة فتح، التي انطلقت األحد     

أن الخالفات القديمة بين قيـادات      التوافق على موعد ومكان وعضوية المؤتمر السادس للحركة، وأكدت          
  .فتح قد تعمقت أكثر

وأوضح هاني الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في تصريحات لــ               
لمؤتمر الـسادس   د ا أن المجتمعين في عمان لم يتوصلوا إلى قرار توافقي ال على زمن انعقا            " قدس برس "

لقـد قـرر    : "ه، وجدد دعوته ألن ينعقد المؤتمر فـي الخـارج، وقـال           لحركة فتح وال على مكان انعقاد     
المجتمعون تأجيل البحث في موعد ومكان انعقاد المؤتمر إلى موعد الحق، وشخصيا أعتقد أنه من غيـر                 
الممكن انعقاد المؤتمر في الداخل، ففي غزة بسبب االنقسام، وفي الضفة فإن االحتالل موجود، وبالتـالي                

  ".خارجال بديل عن ال
" قدس بـرس "وفي رام اهللا دعا عضو اللجنة الحركية لحركة فتح فارس قدورة في تصريحات خاصة لـ        

إلى التعجيل بعقد المؤتمر السادس لحركة فتح، واعتبر أن الحديث عن صعوبات لعقد المؤتمر في الداخل                
 .مبررات غير كافية الهدف منها فقط تعطيل انعقاد المؤتمر

  ١٧/١١/٢٠٠٨قدس برس، 
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  الجبهة الشعبية تطلق حملة دولية للتضامن مع سعدات .١٦
 ٢٥إلى أن يكون يوم " قدس برس"دعت الجبهة الشعبية في نداء لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ : غزة

نوفمبر يوماً وطنياً تضامنياً للنضال من أجل إطالق سراحه وسراح كافة األسرى / تشرين ثاني
وذكر البيان أنه سيقام أمام مقر الصليب األحمر الدولي . لصهيونيوالمعتقلين في سجون االحتالل ا

بمدينة غزة اعتصاما متزامناً مع المحكمة، وحمالت تضامن في أروبا والواليات المتحدة ومناطق اللجوء 
  ".الحرية لالمين العام احمد سعدات وجميع المعتقلين في السجون الصهيونية"وكل ذلك تحت شعار

  ١٧/١١/٢٠٠٨قدس برس، 
  

   في غزةإلى شن عملية عسكرية واسعةيدعو يختر ود ليفني تؤكد انتهاء التهدئة .١٧
 إن اتفاق التهدئة بين إسرائيل أمسوزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفني " كاديما"قالت رئيسة حزب 

  ".لم يعد قائما"والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 
لمانية، حملت ليفني في تصريحات نقلتها اإلذاعة اإلسرائيلية وفي سياق جلسة لكتلة حزب كاديما البر

  ".الرد اإلسرائيلي سيوجه ضد الحركة"حركة حماس مسؤولية إنهاء اتفاق التهدئة، متوعدة بأن  العامة
ومن ناحيته دعا وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي آفي ديختر إلى شن عملية عسكرية واسعة في قطاع 

من شأنه أن " في تصريحات نقلتها اإلذاعة اإلسرائيلية أن تنفيذ مثل هذه العملية واعتبر ديختر. غزة
القيام بخطوات مثل وقف إمداد قطاع غزة بالكهرباء لن "ورأى ديختر أن  ".يستعيد قوة الردع اإلسرائيلية

  ".يؤدي إلى وضع حد لالعتداءات الصاروخية الفلسطينية
 ١٨/١١/٢٠٠٨الجزيرة نت، 

  
   تمهل حماس أسبوعا لوقف إطالق الصواريخ"إسرائيل": "معاريف" .١٨

 نقلت صحيفة معاريف العبرية على موقعها على شبكة االنترنت اليوم الثالثاء عن مصدر أمنـي                -غزة  
اسرائيلي قوله ان اتفاق التهدئة الهش انهار بالكامل وهو غيـر قـائم علـى االرض مبينـا ان الجـيش                     

 العادة الهدوء في البلدات والمواقع االسرائيلية المحيطة في قطـاع           االسرائيلي سيفعل ما هو مطلوب منه     
 .غزة

وقال المصدر ان  قيادة الجيش ستتابع عن كثب مجاري األمور في قطاع غزة وإذا طلبت منـا إعـداد                    
 ".الجيش معنوياً كمرحله تمهيدية للقيام بعملية عسكرية كبيرة فسنفعل ذلك

دل المناصب في القيادة الجنوبية األسبوع الماضـي كـان بمثابـة        فإن تأجيل مراسم تبا   " وحسب المصدر 
ـ   " وأضـاف  ". لتسيطر على الفصائل الفلسطينية األخرى التي تطلق الـصواريخ         حماسرسالة موجهة ل

 ستوقف إطالق الـصواريخ نحـو       حماساألمر يتطلب منا االنتظار حتى األسبوع المقبل لنرى إن كانت           
 ".إسرائيل

  ١٨/١١/٢٠٠٨ ،وكالة سما
  
  عالون يعلن انضمامه إلى الليكوديموشي  .١٩

 أعلن رئيس الليكود، بنيامين نتانياهو، يوم أمس عن انضمام رئيس هيئة أركان الجـيش               -القدس المحتلة   
 مـؤتمرا صـحفيا     ،ومن المتوقع أن يعقد يعالون، اليـوم      . اإلسرائيلي سابقا، موشي يعالون، إلى الليكود     

وكان نتانياهو قد بذل جهودا كبيرة في        . يعلن فيه انضمامه بشكل رسمي     مشتركا مع نتانياهو في تل أبيب     
اآلونة األخيرة من أجل ضم يعالون إلى الليكود، وذلك في إطـار خطـة الجتـذاب عـدد كبيـر مـن                      

 . الشخصيات، التي يصفها اإلعالم اإلسرائيلي بالنجومية، استعدادا للمعركة االنتخابية القادمة
  ١٨/١١/٢٠٠٨وكالة سما، 
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  محافل رسمية تحمل الجيش اإلسرائيلي المسؤولية عن انهيار التهدئة: "يديعوت" .٢٠

أوسع الصحف اإلسرائيلية انتشاراً في عددها الصادر، أمس، " يديعوت أحرنوت"كشفت صحيفة  :غزة
النقاب عن أن محافل رسمية إسرائيلية تتهم في الغرف المغلقة قيادة الجيش اإلسرائيلي بالتسبب في 

.  أشهر برعاية مصرية٥ار التهدئة التي توصلت اليها الفصائل الفلسطينية مع تل أبيب قبل حوالي انهي
وفي تقرير أعده الصحافي ناحوم برنيع، نوهت الصحيفة الى أنه على الرغم من مسارعة المحافل 

 هذه المحافل الرسمية اإلسرائيلية في العلن لتحميل حركة حماس المسؤولية عن انهيار التهدئة، لكن بعض
من ناحية . التي أصيبت بها قيادة الجيش االسرائيلي" الحماسة الزائدة"تعتبر ان انهيار التهدئة ناجم عن 

ثانية، انتقد ضباط كبار في جيش االحتالل اإلسرائيلي الدعوات التي أطلقها وزراء في الحكومة 
رائيلية في عددها الصادر امس اإلس" هآرتس"ونقلت صحيفة . اإلسرائيلية لشن حرب على قطاع غزة

االثنين عن هؤالء الضباط قولهم إن المستويات السياسية تحاول جر الجيش الى السجاالت السياسية بين 
  .األحزاب اإلسرائيلية
أن ضباط الجيش اإلسرائيلي عبروا عن دهشتهم بشأن التصريحات التي أدلى بها : " وأضافت الصحيفة

والتي أكد فيها أنه وجه أوامر لقائد الجيش جابي اشكنازي حيث طلب منه رئيس الحكومة إيهود أولمرت 
وتساءل هؤالء عن طبيعة العملية العسكرية التي يريد أولمرت تنفيذها، ". اإلعداد لعملية ضد قطاع غزة

قد قدمنا خططاً عدة للحكومة بشأن غزة منذ فترة طويلة وأصبح الوزراء على اطالع بها وعليهم "قائلين 
من سياسة الترويج للحرب التي "وحذر كبار الضباط وفق الصحيفة ". خاذ قرار فيما يجب القيام بهات

  ".تجري اآلن في إسرائيل والتي رأوا أنها فقط تشجع حركة حماس لتصعيد األوضاع
  ١٨/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

  
  بيبأافيا اإلسرائيلية بانفجار في تل مقتل احد زعماء الم .٢١

وهو من ابرز رمـوز  ) يعقوب ألفرون (فجار سيارة في شمال تل أبيب أمس إلى تصفية          ادى ان  -الناصرة
المافيا في إسرائيل، بعد سلسلة من المحاوالت الغتياله على أيدي منافسين وخصوم له في العالم الـسفلي                 

ة والمافيا اإلسرائيلية، خاصة وأنه وجهت له كثيرا اصابع االتهام بتهمة اغتيـاالت ومحـاوالت تـصفي               
  .زعماء عصابات خطيرة في إسرائيل

وكان االنفجار قد وقع بوضع عبوة ناسفة تحت سيارته، ويعتقد أنه تم تشغيلها بجهاز تشغيل عـن بعـد،                   
  .وأصيب في االنفجار فتى كان يقف عند محطة للباصات، وسائق سيارة كانت بالقرب من المكان

  ١٨/١١/٢٠٠٨الغد،األردن، 
  
  السابق ال يستبعد توجيه ضربة عسكرية إليران اإلسرائيليرئيس األركان  .٢٢

الجمعيـة العامـة    "عن يعلون، أمس، خالل مشاركته في ندوة نظمتها         " هآرتس"نقلت صحيفة   : آي.بي.يو
أن تبقى مستعدة لشن الهجوم بنفـسها رغـم أن الـدول            " إسرائيل"أن على   " للمجتمعات اليهودية المتحدة  

  .ذلك، وبفاعليةعلى القيام ب" قادرة تماماً"الغربية 
غالبية القوات الغربية المسلحة وخـصوصاً الجويـة منهـا تملـك         "ونسبت الصحيفة إلى يعلون قوله إن       

القدرات المناسبة لتسديد الضربة إلى النظام اإليراني، من حيث أجهزة االسـتخبارات لـديها واألسـلحة                
 وتقنيـاً   ،داف المرافق الـصحيحة   الدقيقة والقدرة على شن غارات جوية وخرق األنظمة الدفاعية واسته         

  ". هناك خيار عسكري
  ١٨/١١/٢٠٠٨الخليج، 
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  تقنين المياه لألسرى لحل األزمة المائية في اسرائيل": يديعوت" .٢٣
الصادرة أمس إحدى صفحاتها الداخليـة بعنـوان         "يديعوت"عنونت صحيفة   : برهوم جرايسي  -الناصرة

 لألسرى الفلسطينيين من أجل أن تحل إسـرائيل أزمـة           إن وزراء اقترحوا تقنين المياه    "ضخم، جاء فيه    
  ".المياه فيها

وجاء هذا خالل بحث الحكومة اإلسرائيلية في جلستها األسبوعية أول من أمس أزمة المياه، بسبب شـح                 
األمطار في السنوات الماضية، وقد طلب مدير سلطة المياه تقنين المياه عـن المـزارعين، وعـدم ري                  

  .لى حين اتضاح الصورةالحدائق العامة، إ
إال أن وزراء في الحكومة تفتقت أذهانهم عن ابداع إجرامي، وكان من بينهم وزيـر البيئـة، غـدعون                   
عيزرا، الذي شغل لسنوات منصب نائب رئيس جهاز الشاباك، ويشارك شخصيا في التحقيق والتعـذيب               

ب أن نحدد فترة اغتسال األسرى      يج"،  "يديعوت"وقال عيزرا حرفيا، كما نقلت عنه        .في سجون االحتالل  
في السجون، يجب فحص ما إذا يمضي األسرى أوقاتهم في الحمامات لالغتسال ألنه لـيس لـديهم مـا                   

ويقبع في سجون    ".، واضاف على وزارة األمن الداخلي أن تحدد كمية المياه الممنوحة لكل أسير            "يفعلونه
  .لشمال إلى صحراء النقب ألف أسير في سجون متعددة من ا١٢االحتالل أكثر من 

    ١٨/١١/٢٠٠٨األردن،  الغد،
  
  مطالبة إسرائيلية لبوش بإطالق الجاسوس بوالرد .٢٤

في عريضة رئيس الوزراء المستقيل ايهود أولمرت الى أن يطلـب           " إسرائيلية"دعت شخصيات   : ب.ف.ا
ي األمريكي  األسبوع المقبل من الرئيس األمريكي جورج بوش إصدار عفو رئاسي عن الجاسوس اليهود            

  .أمس" اإلسرائيلية"جوناثان بوالرد على ما ذكرت وسائل اإلعالم 
ومن المقرر أن يتوجه أولمرت رئيس الحكومة االنتقالية األحد الى واشنطن إلجراء محادثات أخيرة فـي                

كـانون  /  ينـاير ٢٠البيت األبيض مع الرئيس األمريكي قبل أن يخلفه الرئيس المنتخب باراك أوباما في              
   .لثاني المقبلا

  ١٨/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
   في خطر بسبب انقطاع الكهرباء لليوم الخامس المرضىآالف ... غزة .٢٥

حذرت سلطة الطاقة الفلسطينية من أن حياة اآلالف من المرضى في مستشفيات قطاع غزة باتت : غزة
ائي عنها نظرا لتوقف قطاع التيار الكهربانفر الوقود الالزم لتشغيلها في حال تم ومهددة بسبب عدم ت

محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل منذ عدة أيام لعدم إدخال سلطات االحتالل الوقود الالزم 
  .لتشغيلها، داعية المجتمع الدولي التحرك إلنقاذ القطاع من كارثة إنسانية حقيقة

 في المائة بسبب ٧٠  مما رفع نسبة القطع إلى،وقال إن محطة التوليد متوقفة عن العمل بشكل كامل
  .زيادة األحمال على الخطوط اإلسرائيلية

 قطاع غزة مما يهدد حياة أالف مستشفياتوأشار إلى أنه ال توجد أي قطع غيار لمولداتها االحتياطية في 
وأكد نائب رئيس سلطة الطاقة أن عدم وجود غاز منزلي في منازل المواطنين  .المرضي في قطاع غزة

  .اةزاد من حدة المأس
وناشد عبيد الدول وخاصة العربية واإلسالمية والمؤسسات الحقوقية واألمم المتحدة التدخل العاجل ووقف 
المأساة ووضع حد لهذه الكارثة؛ معرباً عن استغرابه، أن ينعم العالم برخص ثمن البترول في حين تعاني 

  .غزة من انعدام الوقود
  ١٧/١١/٢٠٠٨، قدس برس
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   شاحنة من السلع للقطاع٣٠ دخول توافق على" سرائيلإ" .٢٦
سرائيلية وافقت على نقل ينيون بأن السلطات اإلصرح مسؤولون من االمم المتحدة ومسؤولون فلسط

 . "ونروااأل"وكالة  شاحنة من السلع لقطاع غزة وتشمل لحوما وحليبا مجففا من ٣٠حمولة 
  ١٨/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط،   

  
  تشن حربا شاملة لتهويد القدس"رائيلإس": الهيئة اإلسالمية المسيحية  .٢٧

اتهمت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي :  بترا–رام اهللا 
بشن حرب حقيقية وشاملة على المدينة المقدسة مستغلة انشغال المجتمع الدولي باألزمة االقتصادية 

 .وما بعد يومالكبيرة وآثارها التي باتت تتفاقم ي
وقال امين عام الهيئة الدكتور حسن خاطر في بيان امس أن محاور الهجوم اإلسرائيلي على القدس 

  .أصبحت واضحة وضوحا تاما ولم تعد بحاجة لمن يكتشفها
واضاف ان سلطات االحتالل تشرع اليوم في عملية هدم واسعة للمباني واألحياء العربية في المدينة 

 جراح الذي شرعت فعال بهدم بيوته وتشريد أهله تمهيدا لمحوه من الوجود وبناء حي بدأتها بحي الشيخ
  .استيطاني على أنقاضه إلحكام الخناق على البلدة القديمة وتمزيق األحياء العربية شمال شرقي المدينة

  ١٨/١١/٢٠٠٨الدستور، 
  
   السعودية ومصر السماح لحجاج غزة بالسفر تناشدرابطة علماء فلسطين .٢٨

، أمس االثنين، السعودية ومصر السماح لحجاج قطاع غزة بالسفر          "رابطة علماء فلسطين  "ناشدت  : ا ب د
وقال مروان أبوراس رئيس الرابطـة       .لتأدية مناسك الحج للعام الحالي وإصدار التأشيرات الالزمة لذلك        

حج كاملة ولـيس    ان من حق أهل غزة تأدية مناسك العمرة وال        "في مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة        
جزءاً منها أسوة ببقية الحجاج من العالم اإلسالمي، مطالباً علماء المسلمين بضرورة العمـل مـن أجـل                  

تم توجيه عدد من الرسـائل لهيئـة        "وأضاف أبوراس أنه     ".مساعدة حجاج غزة لتأدية الشعائر اإلسالمية     
  ".   أنه لم يتم الرد عليها حتى اللحظةالحج والعمرة بالسعودية من أجل تمكين أهل قطاع غزة من الحج إال

  ١٨/١١/٢٠٠٨ الخليج، 
  
  عشرات النساء يطالبن مصر باإلفراج عن الجرحى المعتقلين لديها: غزة .٢٩

شارك العشرات من النساء الفلسطينيات في اعتصام أمام السفارة المصيرية في مدينة غزة للمطالب : غزة
 في العاصمة المصرية القاهرة بينهم طفلة ال ١٧/١١س األحدباإلفراج عن الجرحى الذين تم اعتقالهم أم

  .تتجاوز األربع سنوات
  ١٧/١١/٢٠٠٨، قدس برس

  
 الخضري يدعو إلخراج الخدمات اإلنسانية من العقوبات اإلسرائيلية .٣٠

شدد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على ضرورة إخراج القطاع : غزة
الصحي والقطاعات الخدماتية بشكل كامل من المواجهة والعقوبة اإلسرائيلية، مبيناً ان هذا القطاع والعمل 

 .فيه بحرية كفله القانون والمواثيق الدولية
ويحكم عليهم باإلعدام، محذراً من توقف الخدمات في كافة وأوضح ان االحتالل يمنع خروج المرضى 

 .أقسام المستشفيات والمركز الصحية نتيجة انقطاع الكهرباء ونقص الوقود والخدمات
  



  

  

 
 

  

            ١٦ ص                                     ١٢٦٠: د        العد       ١٨/١١/٢٠٠٨ الثالثاء: التاريخ

 ال تكفي لساعات، والمطلوب قرابة الفي  التي سمحت اسرائيل بدخولهاقال الخضري إن المساعداتو
  .ن إغالق المعابرشاحنة لتغطية األزمة األخيرة التي نتجت ع

  ١٨/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
  أسرى سجن جلبوعاالحتالل يتخذ إجراءات تعسفية بحق  .٣١

وأكد أنه يوجـد    " االسرائيلي"زار محامي مؤسسة مانديال لرعاية شؤون االسرى والمعتقلين سجن جلبوع           
ة من الكثير مـن      عاماً ورغم ذلك تحرمهم االدار     ٢٠في السجن عدد من االسرى ممن امضوا اكثر من          

  .حقوقهم وتفرض بحقهم إجراءات تعسفية
وأبلغ االسير بشر صدقي المقت محامي مانديال ان هؤالء األسرى القدامى يحق لهم حسب قانون مصلحة                

  .السجون قضاء فترة النهار في الساحة ولكن االدارة ترفض منحهم هذا الحق
  ١٨/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
  تهدافاً بالتوسع االستيطانياألكثر اس.. القدس: معهد أريج .٣٢

، أن االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الشعب الفلـسطيني        "أريج"أكد معهد األبحاث التطبيقية في القدس       : غزة
 نوفمبر العام الماضي، وبشكل     ٢٧ في   "أنابوليس"وأراضيه وممتلكاته تصاعدت حدتها، منذ انعقاد مؤتمر        

ا مؤخرا عملية المد االستيطاني، بهدف الـسيطرة علـى          خاص في مدينة القدس المحتلة التي تركزت فيه       
  . المدينة في إطار أي حل دائم

 وحـدة   ٣٠٧عالن عن مخطط لبناء     تم اال  ٢٠٠٧ ديسمبر   ٤وأشار التقرير الذي أعده المعهد إلى أنه في         
بعـد  سكنية جديدة في مستوطنة أبو غنيم جنوبي مدينة القدس بهدف توسيعها وزيادة عدد سكانها، وتبعها                

 وحدة اسـتيطانية    ١٥٠ذلك، في منتصف الشهر ذاته، إعالن وزارة الداخلية اإلسرائيلية عن خطط لبناء             
  . جديدة قرب جبل المكبر

  ١٨/١١/٢٠٠٨البيان، اإلمارات، 
  
 من مواطني القطاع على مياه الشرب% ٥٠ تحول دون حصول ءأزمة الكهربا .٣٣

س سلطة المياه، من خطورة األزمة الناشئة عن توقف حذّر المهندس ربحي الشيخ، نائب رئي: :حامد جاد
محطة غزة لتوليد الكهرباء عن العمل منذ الخميس الماضي، الفتاً إلى أن هذه األزمة تسببت بحرمان ما 

 .من مواطني القطاع من الحصول على المياه الالزمة للشرب واالستخدامات المنزلية% ٥٠نسبته 
 عملت، أول من أمس، على تزويد سلطة المياه بكمية كبيرة من الوقود "اأونرو"ونوه إلى أن وكالة الغوث 

 ألف لتر، من أجل توفير الطاقة الالزمة لتشغيل محطات وآبار المياه، األمر الذي أسهم ٤٠بلغت نحو 
 .في تخفيف األزمة الناجمة عن توقف االحتالل عن تزويد محطة توليد الكهرباء بالوقود

 ١٨/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
  
   بالخليل "خارصينا"تواصل عمليات التوسع االستيطانية في مستوطنة  .٣٤

 الواقعة شمال "خارصين"واصلت سلطات االحتالل اإلسرائيلية، اليوم، توسيع مستعمرة :  وفا-الخليل
  .شرق مدينة الخليل بالضفة الغربية، بتشييد أبنية جديدة داخلها

 عن قيام سلطات ، وفاعن األراضي في المحافظة لمراسلوكشفت مصادر في اللجنة العامة للدفاع 
االحتالل والمستعمرين خالل األيام القليلة الماضية، بتشييد بناية استعمارية جديدة جنوب المستعمرة في 

وكانت سلطات االحتالل أقدمت خالل األربعين يوما  .شقي المدينة' وادي القطع'المنطقة المطلة على 
كما نصبت قوات االحتالل ما يزيد عن عشرة بيوت  واتين استعماريتين جديدتين، الماضية على إنشاء ن
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متنقلة على أراض مملوكة لعائلة مضية تقع شرق المستعمرة المذكورة، وأقامت أربع أبنية إلى الغرب 
 .منها

 ١٧/١١/٢٠٠٨وكالة، وفا، 
  
 ضراب شامل اليوم وغدا في الجامعات واعتصام أمام مجلس الوزراءإ .٣٥

ن موسى عجوة رواشدة الناطق االعالمي لمجلس االتحاد وأمين سره عن سخط واستياء مجلس اتحاد اعل
النقابات في الجامعات والمعاهد العليا الفلسطينية من سياسة التسويف والمماطلة التي يقوم بها مجلس 

عاليات العاملين ونضالهم التعليم العالي تجاه مطالب العاملين العادلة والمشروعة وتعنتهم وعدم اكتراثهم لف
  النقابي 

لدينا اعتصام ينفذه العاملون في الجامعات الفلسطينية اليوم الثالثاء أمام مجلس الوزراء ومن ثم : "قالو
مسيرة تضم آالف العاملين باتجاه وزارة التربية والتعليم العالي وسيشارك في هذه الفعاليات جامعات 

، بيرزيت، القدس، بيت لحم، البوليتكنيك، القدس المفتوحة، األمريكيةالنجاح الوطنية، الخليل، العربية 
 .سالميةاألزهر واإل

 ١٨/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
   ألف سائح في الربع الثالث٩٦الفنادق الفلسطينية تستقبل  .٣٦

ني بينت نتائج مسح النشاط الفندقي الذي نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلـسطي            :نابلس أمين أبو وردة   
 نزالء، مـنهم    ٩٥،٧٠٩ قد بلغ    ٢٠٠٨أن عدد النزالء في فنادق األراضي الفلسطينية خالل الربع الثالث           

 ٢٠٠٧ وبالمقارنة مع الربع الثالث من العام        .من دول االتحاد األوروبي   % ٤٣من الفلسطينيين، و  % ١٤
س، حيث وصلت نسبتهم إلى      ويتركز النزالء في فنادق القد     .في عدد النزالء  % ٥يتبين أن هناك انخفاضاً     

على التوالي،  % ١٨و% ٣٣من مجموع النزالء، تليها فنادق جنوب ووسط الضفة الغربية وبنسبة           % ٤٦
في فنـادق قطـاع     % ١ي حين بلغت    ، ف %٢أما نسبة نزالء الفنادق في شمال الضفة الغربية، فقد بلغت           

  .غزة
  ١٨/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
 ن العمل بسبب انقطاع الكهرباءكبرى مستشفيات غزة مهددة بالتوقف ع .٣٧

حذرت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة مساء امس االثنين من أن كبرى : أ ب د -غزة
مستشفيات قطاع غزة مهددة بالتوقف عن العمل في حال انقطاع التيار الكهربائي جراء استمرار إسرائيل 

 .في إغالق معابر القطاع
مجمع الشفاء الطبي ومستشفى غزة األوروبي دخال اآلن في أزمة "تغاثة أن وأكدت الوزارة في بيان اس

حقيقية تنذر بوقوع الكارثة في أول لحظة ينقطع التيار الكهربائي، وذلك نتيجة تعطل المولدات الكهربائية 
  . "الرئيسية جراء منع االحتالل اإلسرائيلي إدخال قطع الغيار والزيوت الالزمة لتشغيلها

  ١٨/١١/٢٠٠٨ألوسط، الشرق ا  
  
  منع األدوية ينذر بكارثة صحية: مؤسسة لجان العمل الصحي .٣٨

استمرار الوضع الراهن في قطاع غزة من حصار " حذرت مؤسسة لجان العمل الصحي من :غزة
  . "وإغالق للمعابر والحدود ومنع إلدخال األدوية واألغذية والوقود إلى المحاصرين هناك

أن منع األدوية والسلع التموينية األساسية من دخول القطاع منذ أيام "افي وقالت المؤسسة في بيان صح
  . "ينذر بكارثة صحية وإنسانية خطيرة تهدد السكان والمرضى واألطفال والنساء
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جعل معاناة ودماء المواطنين في القطاع قرابين للحالة السياسية في إسرائيل "وحذرت المؤسسة من 
 ."انيةالمقبلة على انتخابات برلم

  ١٨/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط،   
    

  حل الدولتين أساس إنهاء النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي: البشير .٣٩
 وزير الخارجية الدكتور صالح الدين البشير مع وفد مـن اعـضاء             كدا: ة صالح الخوالد  -بترا  -عمان  

بيل الوحيد النهاء الصراع     حاليا ان حل الدولتين هو الس      االردن الذي يزور  "البوندستاغ"البرلمان االلماني   
  .في منطقة الشرق االوسط وتحقيق االمن واالستقرار فيها

 وبين ان مبادرة السالم العربية ما تزال توفر االرضية المناسبة للوصول الى سالم شامل يعالج جميـع                 
  .جوانب الصراع العربي االسرائيلي

قف االستيطان وازالة الحواجز وتحسين      وشدد الوزير على ضروة اتخاذ اسرائيل خطوات عملية تشمل و         
  .الظروف المعيشية للفلسطينيين وذلك من اجل انهاء معاناة الشعب الفلسطيني

  ١٨/١١/٢٠٠٨الغد، األردن، 
  

  حذر من تدويل البحر األحمرتالحركة اإلسالمية في األردن  .٤٠
 تـصاعد الحـديث     من مخاطر تدويل البحر األحمر في ظل      الحركة االسالمية في االردن     حذرت   :عمان

  . أمريكي يسمح بتواجد صهيوني-عن مخطط أوروبي 
حجـة السـتباحة سـيادة      "وأبدت الحركة في بيان لها خشيتها من استثمار أعداء األمة أعمال القرصنة             

 وقال مسؤول الملف العربي واإلسالمي في الحركة محمد البزور إن مثل هـذا               ،"واستقالل دول المنطقة  
  ". من أشكال االحتالل غير المباشرسيكون شكال "األمر 

 ١٨/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
 محيط البداويتوقيف فلسطينيين في : لبنان .٤١

أوقفت األجهزة األمنية اللبنانية أمس فلسطينيين اثنين في شمال لبنان في اطار : زياد عيتاني - بيروت
 .مالحقتها لمجموعة فتح االسالم، كما افاد مسؤول امني مقرب من الملف

المسؤول طالبا عدم كشف هويته ان االجهزة المختصة اوقفت فلسطينيين اثنين خالل سلسلة وقال 
 .مداهمات نفذتها األجهزة المختصة في طرابلس وفي محيط مخيم البداوي

 ١٨/١١/٢٠٠٨عكاظ، 
 

  ملف الحوار الفلسطيني ال يزال في يد مصر: الجامعة العربية .٤٢
بيح األمين العام المساعد لشؤون فلسطين في الجامعة قال السفير محمد ص : صالح جمعة- القاهرة 

مدعومة من الجامعة العربية كونها الوسيط األنسب ولديها "العربية، إن ملف الحوار ال يزال في يد مصر 
عدة ملفات في الشأن الفلسطيني ومنها ملف الجندي اإلسرائيلي جلعاد شليط وملفا التهدئة ومعبر رفح في 

، "يه أن الجامعة تدرس مسألة فوز أوباما لصياغة موقف عربي موحد للتعامل معهالوقت الذي أعلن ف
وتحامل على التعاطي اإلعالمي مع " ليس لهما إال بعضهما البعض"كما شدد على أن فتح وحماس 

  . الخالفات بينهما، مشيرا إلى أن القضية تمر بأخطر مراحلها
 أكثر من ٢٠٠٠ربية إلى أن الدول العربية قدمت منذ عام وأشار األمين العام المساعد لجامعة الدول الع

وقال صبيح إن . أربعة مليارات دوالر للفلسطينيين سواء للخزينة الفلسطينية أو عبر المؤسسات الشعبية
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 مليون جنية كنفقات ٦٠ ألف طرد غذائي للفلسطينيين كما غطت ١٢٠الجمعيات العربية قدمت أكثر من 
  . ينيين في المستشفيات المصريةبدل عالج لمرضى الفلسط

  ١٨/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
  
  األسد يتمسك باالنسحاب من الجوالن وحقوق الشعب الفلسطيني .٤٣

، أن الرئيس السوري بشار األسد، "الخليج"ذكرت مصادر عربية لـ : أ.ب. يوسف كركوتي، د- دمشق 
سريعة وجادة، كما أكد أن أي حل لن أكد أن األوضاع المأساوية في قطاع غزة، يحتاج إلى وقفة عربية 

من كامل الجوالن المحتل، وتمكين " إسرائيل"يكون مقبوالً من جانب سوريا، إال إذا ضمن انسحاب 
  .الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة

  ١٨/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
   نجح فيهلم الشمل الفلسطيني فانه ال أحد في العالم العربي سي إذا فشلت مصر في ":مصر .٤٤

لم الشمل (إذا فشلت مصر في هذا الدور "قال مصدر دبلوماسي مصري في السفارة المصرية بدمشق إنه 
دور األمين العام لجامعة الدول "وشدد على أن ". ، فانه ال أحد في العالم العربي سينجح فيه)الفلسطيني

  ".العربية عمرو موسى ال يتعارض مع الدور المصري بل يكمله
  ١٨/١١/٢٠٠٨ الخليج،

 
  أوغلي يحذّر من تفاقم الكارثة اإلنسانية في قطاع غزة .٤٥

أعرب البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، األمين العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، اليوم، عن : جدة
إدانته الستمرار تدهور األوضاع اإلنسانية بسبب الحصار اإلسرائيلي الجائر لقطاع غزة، وحذّر من تفاقم 

عاناة اإلنسانية للسكان بعد انقطاع إمدادات الوقود واألدوية واألغذية بفعل إغالق المعابر من قبل الم
ارتكاب عمليات القتل واالغتياالت " إسرائيل"واعتبر أوغلي، في بيان صحفي، بأن مواصلة . االحتالل

 إنسانيةً تطال أكثر من واستمرارها في منع وصول الوقود واألدوية واألغذية إلى قطاع غزة تمثّل جريمةً
وطالب أوغلي اللجنة . مليون ونصف المليون فلسطيني يتعين على المجتمع الدولي أن يضع حداً لها

الرباعية ومجلس األمن واألمين العام لألمم المتحدة واالتحاد األوروبي التحرك العاجل لوقف العدوان 
اية الشعب الفلسطيني، ودعاهم إلى تحمل مسؤوليتهم اإلسرائيلي واتخاذ اإلجراءات الالزمة التي تكفل حم

إزاء ما يقع في قطاع غزة من كارثة إنسانية وما يترتب عليها من نتائج وتداعيات تُلحق الضرر بعملية 
  . السالم في منطقة الشرق األوسط

  ١٧/١١/٢٠٠٨وكالة، وفا، 
 
  نشرة إماراتية تطالب المجتمع الدولي بإنقاذ غزة  .٤٦

، اليوم، التي تصدر عن مركز اإلمارات للدراسات و البحوث "أخبار الساعة"بت نشرة طال: أبوظبي
، المجتمع الدولي بسرعة التحرك "سياسة العقاب الجماعي في قطاع غزة"اإلستراتيجية تحت عنوان 

وممارساتها اإلجرامية التي استمرأت سياسة العقاب الجماعي " إسرائيل"إلنقاذ غزة وسكانها من براثن 
  .االنتقادات الدولية لها من ناحية أخرى دون نظر إلى نتائج هذه السياسة الكارثية من ناحية أو

  ١٧/١١/٢٠٠٨وكالة، وفا، 
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  فلسطينيين من عائلة واحدةربعة قوات عراقية تعتقل أ .٤٧
نين اعلنت هيئة علماء المسلمين في العراق، ان القوات الحكومية اعتقلت، امس، اربعة مواط:  قنا–بغداد 

وقالت الهيئة، في بيان لها، ان هذه القوات اعتقلت المواطن الفلسطيني بشار . فلسطينيين من عائلة واحدة
. عبدالفتاح الحردان بعد خروجه من شقته في مجمع البلديات جنوب شرق بغداد للذهاب الى مكان عمله

ني بشار ذهب اشقاؤه احمد وذكر الشهود، انه عندما اتصل الجنود الحكوميون بأهل المواطن الفلسطي
وعلي ومحمود ووالده عبدالفتاح الى نقطة التفتيش لمعرفة اسباب اعتقاله اقدم الجنود على اعتقالهم ايضا 

واوضحت الهيئة ان تلك القوات اقتادت المعتقلين الفلسطينيين االربعة الى . بعد تكبيل ايديهم واهانتهم
ان هذا العمل "وقالت . لت سبيل االب الذي كان مريضامركز شرطة المثنى بمنطقة زيونة بعد ان اخ

المشين يعيد الى االذهان ما اكدته هيئة علماء المسلمين مرارا وتكرارا ان مشكلة الالجئين الفلسطينيين 
في العراق هي مشكلة وجود وسط هذا الرفض الشعوبي والرسمي وليس مشكلة قانونية بابراز هويات 

  ". فتاوى كما يتوهم البعض وخصوصا رموز السلطة الفلسطينية في بغدادجديدة او اصدار قوانين او
  ١٨/١١/٢٠٠٨الوطن، قطر، 

  
  إسرائيليون يتجسسون على أنظمة االتصاالت العربية" قراصنة: "خبراء عرب .٤٨

تشن إسرائيل هجمة شرسة على أنظمة اإلتصاالت العربية، عبر جيش من القراصنة " :القاهرة
عرفة ما يدور من معلومات في العالم العربي من خالل التصنت والتجسس على هذه ، سعياً لم)الهاكرز(

هذا ما كشفه عبد الرحمن الشنيفي، الخبير األمني والمستشار بوزارة الداخلية السعودية في ". األنظمة
  .مجال أمن المعلومات

  ١٧/١١/٢٠٠٨قدس برس 
 
  ة الفلسطينية ألف يورو منحة أوروبية للجنة االنتخابات المركزي٧٥٠ .٤٩

 في القدس المحتلة،  األوروبيجرى توقيع اتفاقية بين مدير عمليات االتحاد:  منتصر حمدان- رام اهللا 
لتمويل اربعة مشاريع خالل األشهر  ،حنا ناصر. رئيس لجنة االنتخابات المركزية دوروي دكنسون 

 ). مليون شيكل٧،٣ما يقارب   (ثالثة أرباع مليون يوروحيث تبلغ قيمة المنحة . االثني عشر المقبلة
 .لتحديث سجل الناخبين واطالق حمالت توعية لجمهور الناخبين الفلسطينيينمخصصة 

١٨/١١/٢٠٠٨ الخليج،   
 

  دعماً إضافياً من البنك الدولي لشبكة األمان االجتماعيدوالر ماليين ٥ .٥٠
ن دوالر لمشروع إصالح شبكة  ماليي٥أعلن البنك الدولي عن تقديم دعم بقيمة  :عبد الرؤوف ارناؤوط
 الف اسرة من اُألسر األشد ٢٥ستستخدم في تقديم مساعدة عاجلة لحوالي التي و  األمان االجتماعي،

وذلك كرد مباشر على ارتفاع أسعار  . دوالر٢٠٠فقراً، من خالل تقديم دفعة نقدية لمرة واحدة بقيمة 
 . الفقر بشكل متزايدمما أدى إلىة، تزامن مع انخفاض الدخل وارتفاع البطالالذي الغذاء 

  ١٨/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
 
  بهدف خلق صورة جديدة" إسرائيل"شركة بريطانية تتعاقد مع  .٥١

شركة اكانشي البريطانية المتخصصة  عن تعاقد صحيفة االندبندنت كشفت : زهير اندراوس-الناصرة 
 "اسرائيل"ـ بهدف خلق صورة جديدة ل وزارة الخارجية االسرائيليةمعفي مجال العالقات العامة 

   .وانجازاتها العلمية والثقافية بدال من صورتها الحالية التي ترتكز على صراعها مع العرب
١٨/١١/٢٠٠القدس العربي،   
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 ةمن األميركيين يدعمون القضية الفلسطيني% ٦: استطالع للرأي .٥٢

 أجرته استراتيجيات الرأي العام ومركز أظهر استطالع للرأي بين الناخبين األميركيين: وكاالت –غزة 
فقط من األميركيين  % ٦بتكليف من مشروع إسرائيل عن أن " لألبحاث " غرينبرغ كوينالن روزنر"

 في حين ،يعتقدون أن على الواليات المتحدة أن تدعم الفلسطينيين في محادثات السالم بالشرق األوسط
الواليات المتحدة مطالبة بدعم إسرائيل في عملية من شاركوا في االستطالع، إلي أن  % ٦٦أشار 
من أنصار الحزب  % ٥٩من ناخبي الحزب الجمهوري و  % ٨٠وأوضح االستطالع أيضا أن . السالم

 الضوء على نتائج هذا االستطالع "هآرتس"وسلطت صحيفة  .الديمقراطي أيدوا دعم أميركا إلسرائيل
، إال أن نسبة "الت التي توجهها أميركا اآلن في الشأن الداخليكل المشك"المثير، بقولها أنه وبالرغم من 

حاجة أميركا للوقوف إلي جانب "ممن شاركوا في االستطالع وافقوا على الرأي الذي يؤكد على  %٥٨
  ".حاجة إسرائيل لالعتناء بنفسها "أكثر من " إسرائيل 

 ١٨/١١/٢٠٠٨وكالة سما 
  
  ات عمان مع دمشق قطري على وقع تحسن عالق-تقارب أردني  .٥٣

يزور العاهل األردني الملك عبداهللا الثاني قطر في نهاية الشهر الحالي لتتويج :  رنا الصباغ-عمان 
عملية ترميم للعالقات السياسية عبر البوابة االقتصادية بعد ان شهدت هذه العالقات توتراً ومشادات 

  .١٩٩٩ إلى الدوحة عام حماسإعالمية منذ إبعاد قادة 
ك يأتي على إيقاع إستراتيجية جديدة لتنويع خيارات المملكة السياسية لخدمة استراتيجيتها بعد فشل التحر

الرهان األردني على إدارة الرئيس االميركي جورج بوش بتحقيق وعد قيام دولة فلسطينية مستقلة غرب 
  .قرارهانهر االردن في نهاية فترة رئاسته بداية العام المقبل لضمان أمن المملكة واست

 في الساحة العربية التي تعمقت مع سياسات "مرحلة المحاور"كما يهدف التحرك بأتجاه قطر الى طي 
، من خالل تأمين عالقات متوازنة وطبيعية مع كل األطراف من ٢٠٠٣بوش منذ احتالل العراق عام 

نية، بحسب مسؤولين دون اإلخالل بالتحالف االستراتيجي بين عمان وواشنطن والسلطة الوطنية الفلسطي
  .اردنيين

 بقيادة "محور الممانعة" التي شجعتها اميركا تجاه ما سمي بـ "التخندق"التراجع التدريجي عن سياسة 
  . الفلسطينية وحزب اهللا اللبناني، بدأت مع دمشق قبل عام تقريباًحماسايران وعضوية سورية وحركة 

، بتكليف من خالد حماساسياً تدريجياً ومبرمجاً مع حركة وقبل ثالثة أشهر، بدأ األردن حواراً أمنياً وسي
المحاولة بدأت بجهد تدريجي لحلحلة قضايا . مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة والمقيم في دمشق

أمنية عالقة، وبعدها التقى الجانبان على شعار رفض خيار الوطن البديل والتوطين وأية حلول منقوصة 
  .نية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزةمن دون قيام دولة فلسطي

األسبوع الماضي زار رئيس الوزراء األردني نادر الذهبي الدوحة بعد شهر على قيام رئيس الديوان 
الملكي الجديد ناصر اللوزي بزيارة خاطفة لهذه الدولة في محاولة لكسر الجليد في العالقات المتأرجحة 

  .والمتوترة سنوات
 شخص، بمن فيهم ٢٠,٠٠٠تنظيم العمالة األردنية في الدوحة والمقدر عددها بحوالى جرى االتفاق على 

 معلم وأستاذ جامعة وآالف العاملين في القطاع الصحي والبنوك والقوات المسلحة، إضافة الى ٥٠٠
  .ضمان انسياب عمالة جديدة في زمن التباطؤ االقتصادي المحلي

ماري قطري بمبلغ ال يقل عن بليون دوالر إلقامة مشاريع كما جرى االتفاق على تأسيس صندوق استث
  . أردني- سياحية او خدمية في األردن اضافة الى إنشاء مجلس رجال أعمال قطري 

   مليون دوالر،٤٠٠ويقدر حجم االستثمارات القطرية في المملكة حالياً بـ
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طي صفحة "همت في وقال وزير اإلعالم ناصر اللوزي الذي رافق الذهبي ان زيارة الدوحة سا
واستبقت قطر .  والتأسيس لمرحلة جديدة من العالقات الثنائية لخدمة أهداف وتطلعات البلدين"الخالفات

إذ وافقت . زيارة رئيس الوزراء بسلسلة من إجراءات تعكس نيات إيجابية باالنفتاح صوب األردن
أحمد المفلح سفيراً لألردن في على طلب استمزاج رأيها بتعيين ) بلغت أربعة أيام(بسرعة قياسية 

  .الدوحة، بحسب ما قال مسؤول حكومي رفيع
 "للتشاور"كان يشغل الموقع الديبلوماسي األول في قطر قائم باإلعمال باإلنابة منذ استدعى األردن سفيره 

منتصف العام الماضي، بعد أن صوتت الدوحة ضد ترشيح األمير زيد بن رعد، سفير األردن لدى األمم 
متحدة، لمنصب أمين عام األمم المتحدة، معارضة بذلك قراراً جماعياً صادراً عن مجلس وزراء ال

  .من جهتها تنفي الدوحة أنها خرقت اإلجماع العربي. الخارجية العرب
مسؤول حكومي أردني آخر قال إن قطر خفّفت أخيراً من قيود صارمة غير معلنة كانت فرضتها على 

لين األردنيين بالتوازي مع تشددها في منح تأشيرات عمل جديدة لمصلحة سوريين تجديد أذون إقامة العام
  .وجنسيات عربية أخرى

 بين البلدين كانت تراجعت منذ زيارة رئيس وزراء ووزير خارجية قطر "المواجهات اإلعالمية"حدة 
 مؤتمر المرأة  لحضور أعمال٢٠٠٧الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني لألردن في الرابع من تشرين الثاني 

  .ولقائه في تلك الزيارة مع الملك عبداهللا الثاني) آفاق المستقبل(العربي 
 قطر السياسية "انتهازية"اإلعالم األردني، سواء الخاص أو الرسمي، أوقف انتقاد ما كان يسميه بـ 

  . ضد األردنحماسووقوفها مع 
ردنيين، الى رأس حربة في معركة  كانت قد تحولت، بحسب بعض المسؤولين األ"الجزيرة"فضائية 

لكنها هدأت بعد المصالحة . سياسية وإعالمية شرسة بهدف ضرب صدقية ما يسمى محور دول االعتدال
  .بين السعودية وقطر قبل شهور

 الجديد بين قطر واألردن سببه غالباً وقوف البلدين في محاور سياسية متقابلة على رغم - التأزم القديم 
  .واشنطن األقوياءأنهما من حلفاء 

 التي انقلبت على السلطة الوطنية الفلسطينية حماسعمان كانت عتبت على دعم الدوحة أستضافتها حركة 
وتوجست أيضاً من انفتاح الدوحة على . بقيادة الرئيس محمود عباس حليف األردن في مفاوضات السالم

  .طهران، زعيمة محور التشدد
حدة من ملفات الخالف بين األردن من جهة وسورية وقطر من جهة األزمة اللبنانية، التي كانت وا

  . الدوحة على االنفتاح على األردنحماسكما شجعت . أخرى، هدأت بعد مصالحة الدوحة
حيث يجري .  السورية زخماً اضافياً يصب في مصلحة البلدين- وهذا الشهر ستشهد العالقات األردنية 
بي الى دمشق على رأس وفد اقتصادي لبحث أشكال التعاون بين األردن ترتيبات لزيارة الرئيس الذه

  .ويقول مسؤولون ان عمان ودمشق تتجهان ايضاً الى تنفيذ ما اتفقا عليه في اتفاقية ترسيم الحدود. البلدين
التطورات الجديدة في العالقات بين البلدين جاءت بعد رسالة من الملك نقلها اللوزي ومدير عام دائرة 

. رات الفريق محمد الذهبي الى الرئيس بشار األسد أثناء زيارة مفاجئة الى دمشق قبل أسبوعيناالستخبا
عكست الرسالة رغبة األردن في تفعيل التعاون الثنائي لمصلحة الشعبين من خالل بوابة االقتصاد 

وتقاسم والتجارة بعد ان سارت العاصمتان العام الماضي نحو حل خالفات عميقة حول األمن والحدود 
  .المياه كمدخل لتحسين العالقات

وبحسب مسؤول حكومي سيحصد البلدان وقطاعهما الخاص قريباً الثمار االقتصادية لقاء المصالحة 
  .السياسية
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قبل شهر كان السفير األردني الجديد لدى دمشق عمر العمد يقدم أوراق اعتماده للرئيس السوري بشار 
 عودة السفير والنائب الحالي هاشم الشبول من دمشق قبل أكثر من األسد ليشغل منصباً ظل فارغاً منذ

  .عام
ويرغب األردن في استنساخ تجربته األخيرة مع سورية في قطر بعيداً من استحقاقات فرضتها طبيعة 

فالعالقات االقتصادية الوثيقة قد توفر أرضية لالرتقاء بالعالقات السياسية . ٢٠٠٣التحالفات لما بعد 
  .وحمايتها

آن األوان ألن تحترم كل الدول العربية خصوصية كل عضو في الجامعة ": مسؤول أردني آخر يقول
العربية وشبكة عالقاته وتحالفاته التي تمليها مصالحه، وأن تخرج من بوتقة تقييد عالقاتها مع بعضها 

  ."البعض من خالل من يقف مع من ضد من في محور من
ييد المشاعر عنوان الجهد األردني الجديد للتعامل مع تحديات داخلية التفكير بالمصالح المشتركة وتح

ضاغطة ومشهد إقليمي غير مستقر، وإدارة أميركية جديدة بقيادة الديموقراطي باراك اوباما ستركز على 
فالعالم كله يشهد تغييرات دراماتيكية في . الشأن الداخلي وتغير من استراتيجية سياساتها الخارجية

ات الدولية على وقع انتخاب أوباما واألزمة العالمية التي ترسم مالمح نظام عالمي جديد قد تكون العالق
  .المنطقة العربية من أشد المتأثرين به

  ١٨/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
  غزة في ثالث مراحل .٥٤

  يديعوت-  ناحوم برنيع
. بار عن المشكلة في غزةفي فترة الذروة لنار القسام، قبل نصف سنة وأكثر تحدثت مع احد الوزراء الك

قلت انكم تدعون ان الجيش االسرائيلي قادر على السيطرة على غزة في غضون عدة ايام بثمن محتمل 
االحتفاظ بغزة تحت االحتالل سيجبي من . وانتم تقولون ان المشكلة هي اليوم التالي. لقواتنا وبلداتنا

ما رأيك بحل من مرحلتين، .  وال يمكنه أن يحتملهاالجيش االسرائيلي اثمانا ال يريد المجتمع االسرائيلي
في المرحلة الثانية يسلمها لسيطرة قوات . في المرحلة االولى يحتل الجيش االسرائيلي غزة: سألت

منذئذ فكرت بهذه ". هذا لن يكون طبيعيا: "الرجل وجه نظرة حزينة الى عيني وقال. السلطة الفلسطينية
سياق : وفي النهاية اقتنعت بحكمتها.  تحت لساني، اسمعتها الخرينالكلمات مرات عديدة، دحرجتها

آخر . ينطلق فيه جنود الجيش االسرائيلي الى معركة كبرى ضد حماس، يسفكون في هذه المعركة دمهم
الجيش االسرائيلي كان يفترض . من فكر بخطوة مشابهة كان ارئيل شارون، مهندس حرب لبنان االولى

 ١٨هذا انتهى بتورط من .  قوات فلسطينية وعندها يسلمها الى حكم بشير الجميلبه أن ينظف لبنان من
الحكومة اختارت في نهاية المطاف . سنة وبحرب اخرى نتائجها بائسة بقدر ال يقل عن نتائج سابقتها

فقد سمحت لحماس وغيرها : نواقص االتفاق كانت معروفة مسبقا. اتفاق تهدئة مع حماس برعاية مصرية
وقد عززت حكم حماس . منظمات بالتعاظم، وتأهيل المقاتلين والتسلح وزيادة مدى الصواريخمن ال

فقد اجلت الحرب، وفرت االصابات ومنحت بلدات غالف غزة : كما أن فضائلها معروفة. واستقرت به
. هروقد صمد خمسة اش. قلة آمنوا بان يصمد هذا االتفاق اكثر من بضعة اسابيع. فترة من االمن النسبي

وفقط بمعجزة لم . سديروت تلقت القسام. عسقالن تلقت صواريخ غراد. في االونة االخيرة عاد ليخترق
ومثلما هو الحال . ومثلما هو الحال دائما، يطرح سؤال من الذي بدأ ولماذا. تقع اصابات في االرواح
لمسؤولية الكاملة على اما الميكروفونات القت كل المحافل في اسرائيل ا: دائما، الجواب كان مركبا

تحدثوا عن حماسة زائدة من قادة في الجيش . في الغرف المغلقة تحدث بعضهم بلغة اخرى. حماس
. االسرائيلي وعن تسلل عميق اكثر مما ينبغي لقواتنا الى اراضي غزة، في ظل خرق قواعد اللعب

كيفما دحرجنا قصة . سرائيليةردت على االعمال اال: حسب هذا التقدير، فان حماس لم تبادر الى النار
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السؤال هو اذا كان ممكنا ايجاد جهة مسؤولة . حماس يجب ابعادها. االتفاق مع حماس، فليس هو الحل
في المرحلة . االمر الذي يعيدنا الى فكرة المرحلتين او الثالث مراحل. تمأل الفراغ الذي تخلفه وراءها

في المرحلة . لمرحلة التالية يسلمها الى قوة عربيةفي ا. االولى يسيطر الجيش االسرائيلي على غزة
هذه الفكرة، التي بدت هاذية فقط قبل ستة . الثالثة تسلمها القوة العربية الى جنود السلطة الفلسطينية

حين يكون جنود السلطة الذين دربهم في االردن . اشهر، تبدو اليوم اكثر معقولية بعض الشيء
االحتمال . نين، ويصفون بنجاح اعشاش حماس في جنوب جبل الخليلاألميركيون يسيطرون جيدا في ج

صبرا، . ليس كبيرا، ولكن البديل، دخول الجيش االسرائيلي الى غزة من اجل البقاء فيها، اقل سحرا
  .لعله هذه المرة محق. ال تتحمسوا. ٢٠٠٦ تموز ١٢تذكروا . يقول ايهود باراك لزمالئه

 ١٨/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
  تعزيز قوة حماس :ناك منطق في الحصاره .٥٥

   هآرتس- عميره هاس 
ال لن ننجر الجراء حساب حول عدد أطنان االرز والقمح واليت الموجودة في قطاع غزة بعد عشرة ايام                  
من اغالق اسرائيل لكل منافذه، ولن نحصي عدد االوالد الذين ينتظرون وجبات االعانة فـي مـدارس                 

هناك من يقسم انها توضع     (التي تقوم حماس بوضع طرود الغذاء عند بواباتها         وعدد العائالت   " االونروا"
، ولن نحصي عدد المحتاجين الذين يعتمدون على أقاربهم حتـى يواصـلوا           )عند ابواب أتباع حماس فقط    

هل هناك من اعتقد بالفعل ان اسرائيل، دولـة اليهـود،           . عيشهم، الن الطعام موجود وسيبقى في القطاع      
  .قوع مليون ونصف انسان فريسة للجوع وراء الجدران الغزاوية؟ستسمح بو

 لندع حكايات الظالم وكيفية قيام اطفال غزة بتحضير وظائفهم البيتية على ضـوء الـشموع أو الغـاز                  
المشتعل، وال داعي حتى للخوض في المخاطر التي تحدق بالبيئة والمياه الجوفية والبحر وسـكان غـزة                 

 النابعة مباشرة من النقص المخطط في الوقود أو لعدم سماح اسرائيل بادخـال              وعسقالن على حد سواء،   
لن نصف االن كيـف تحـول ميـاه المجـاري           . االنابيب لرفع مستوى البنية التحتية المائية والمجاري      

والصرف الى البحر مباشرة لعدم وجود كهرباء لتشغيل منشأة تنقية المياه، ولن نحدثكم هنا عن الخـوف                 
  .ن مياه المجاري في االحياء السكنية لعدم إدخال قطع غيار الجهزة تنقية المياهمن طوفا

 الحـديث   – يجب استبدال الحديث عن الفلسطينيين وطرق مقاومتهم للحصار بالنقاش حول االسرائيليين            
بدال من الخوض فـي كميـات الـسوالر         . عن صناع القرار والمنفذون الكثيرون والمواطنون المؤيدون      

  .ح يجب الحدث حول منطق الحصار ومنطق اولئك الذين يقفون من ورائهوالقم
يجلس اشخاص يعرفون جيدا ما الذي يفعلونه عنـدما         " الشباك" في حكومة اسرائيل وفي وزارة الدفاع و      

يمنعون نقل أي شيء غير االغذية الحيوية واالدوية عبر الحواجز، وعندما يمنعون مرور النـاس الـى                 
م وقضاء احتياجاتهم الصحية واألسرية، ال تستخفون بهم وبمنطقهم، هم عرفوا جيدا ان             اعمالهم ومدارسه 

الصناعة ستنهار وان الزراعة ستموت وان عشرات آالف الشباب سينضمون الى دائرة البطالة واليـأس               
وان المدارس ستجد صعوبة في أداء دورها وأن المستوى التعليمي سيتضرر وأن المجـاري سـتفيض                

هم عرفوا كل ذلك عنـدما      . لى مياه الشرب وأن المياه لن تتمكن من الوصول الى االماكن العالية           وتنفد ا 
  .١٩٩١فرضوا حصارهم في عام 

وليـذهب القـانون    ( بصورة شبه رسمية قالوا للجمهور االسرائيلي ان هذه السياسة هي عقوبة مبـررة              
س السياق نحن نعرف ان التوقع باضـعاف        وفي نف . الن الفلسطينيين انتخبوا حماس   ) الدولي الى الجحيم  

) بعد ان فقدت سيطرتها الرسمية في الـضفة (قوة حماس في نظر الناس نتيجة للحصار وسقوط حكومتها  
  .هو بالتأكيد األمل المعلق على حكومة رام اهللا
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 خـصوصا   –هذا الحكم قد برهن عـن نفـسه         .  للناس في غزة شكاوى كثيرة ومحقة ضد حكم حماس        
بـدال  . ولكن أتباع تكتيك العقاب هو ما يعزز قوة حماس بالتحديد         .  كحكم قمعي ومخيف   –ح  العضاء فت 

 – كحكومـة    –من ان يحكم الناس على حماس من خالل قدرتها على ادارة الحكومة وااللتزام بوعودها               
والحرص على رفاه السكان، يتيح الحصار لها اسقاط كل مظاهر عدم النضج والضعف المهني على حالة                

  .الطوارىء التي تمخض عنها الحصار
الحصار الشديد يخلص حمـاس     .  الجمهور يشعر بأن الحكومة هي جزء منه وانها هدف لقسوة االحتالل          

وبين انخراطها في مؤسـسات اوسـلو       ) تحرير فلسطين (ايضا من مواجهة التناقض القائم بين برنامجها        
الل وأصحاب المتاجر يفلسون رغم ان بعـضهم        اذا كان الرضع يموتون بسبب االحت     ). رغم نفيها لذلك  (

. من انصار اوسلو وعرفات، فبامكان حكم حماس ان يظهر نفسه كمقـاوم لالحـتالل بـسبب جـوهره                 
هذه ايـضا سياسـة     (الظروف االستثنائية التي تمخض عنها الحصار المتطرف وعزل الضفة عن غزة            

وهكذا يمكن لحماس في القطـاع ان       . مة جديدة أبعدت جدا امكانية اجراء انتخابات عا     ) اسرائيلية منهجية 
  .من خالل االكراه والرواتب والصدقات وقوة الدين المعزية: ترسخ حكمها

  ١٧/١١/٢٠٠٨ ،وكالة سما
  
  "معركتين"هوية القدس بين  .٥٦

  نقوال ناصر
ـ   " المعركة الـضارية  "انشغلت وسائل االعالم العالمية الرئيسية يوم االربعاء الماضي ب         ى االنتخابيـة عل

الولى القبلتين ومسرى النبي العربي محمـد بـن         " الهوية اليهودية "رئاسة بلدية االحتالل في القدس حول       
 احدهما مليونير   ،بين ثالثة متنافسين  " هوية يهودية متدينة  "ام هي   " هوية يهودية علمانية  "عبد اهللا وهل هي     

وثانيهما حاخام متطـرف مـا زال       ) نير باركات الذي فاز بالمنصب    (وجنرال احتياط في جيش االحتالل      
وثالثهما رجل اعمال مهاجر من     ) مئير بوراش (بين نهري النيل والفرات     " ارض اسرائيل الكبرى  "يحلم ب 

 اختلفوا في ما بيـنهم حـول اي         ،)اركادي غايداماك (روسيا تجري محاكمته في فرنسا كمهرب للسالح        
تهويد ما تبقى مـن عروبتهـا واسـالمها بتوسـيع           هوية تهويدية يمنحونها للمدينة المقدسة واتفقوا على        

االستعمار االستيطاني في شرقها لكي يضمنوا ان تظل عاصمة ابدية موحدة لدولة المشروع الـصهيوني               
  .وتحت سيادتها

 المؤتمنة على عروبة بيت المقدس واسالمه بحكـم االعتـراف           --واكتفت القيادة الفلسطينية في رام اهللا       
 بتوجيه ندائها التقليـدي المتكـرر   –ا ممثال شرعيا وحيدا لعرب فلسطين ومسلميها     العربي واالسالمي به  

للمقدسيين بمقاطعة تلك االنتخابات الن المشاركة في هذه االنتخابات ستعطي دولة االحتالل ذريعة لـضم               
زالـت  ما  " الشرعية الفلسطينية "خاصة بها حول    " معركة ضارية " النشغال هذه القيادة في      ،شرقي المدينة 

بدورها تشغل وسائل االعالم العالمية الرئيسية التي يحلو لها ان تصورها بانها معركة تدور ايضا حـول                 
 ، وفي هذه الحالة فانها مقبولة     ،"علمانية ديموقراطية "وهل هي   " الشريك الفلسطيني في عملية السالم    "هوية  

 بينما يجري على قدم وسـاق       ،صارهاوفي هذه الحالة فانها مرفوضة وينبغي ح      " متدينة اسالمية "ام هي   
 المتـدينين مـنهم     ،تهويد العاصمة الروحية والسياسية واالقتصادية والتاريخية لعرب فلسطين ومسلميها        

 في حين ينشغل فيلق جديد من الموظفين العرب فـي االسـتعدادات             ، وتزوير هويتها  ،والعلمانيين جميعا 
رة لمجلس وزراء الثقافة العرب التي عقدت فـي سـلطنة           لتنفيذ القرار الذي اتخذته الدورة الخامسة عش      

 باعتماد القدس عاصـمة للثقافـة العربيـة للعـام           ٢٠٠٦تشرين الثاني عام    /  نوفمبر ٩ و ٨عمان يومي   
  . على ان تتقاسم فلسطين والعواصم العربية تنفيذ الفعاليات الثقافية،٢٠٠٩

في محافظـة  (سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية     وينضم فيلق الموظفين الجديد الى جيش عرمرم من موظفي          
القدس ومستشارية رئيس الوزراء لشؤون القدس ووحدة القدس في رئاسـة الـسلطة واللجنـة الـشعبية                 
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 الرسـمية   ،ومن نظرائهم في عشرات اللجان الملكية والجمهورية      ) المعتمدة من الرئاسة للدفاع عن القدس     
الوطن العربي وحواضر العالم االسالمي المنـشغلين جميعـا          العربية واالسالمية في عواصم      ،والشعبية

برصد المناسبات المقدسية او وقوع احداث جسام في بيت المقدس لكي يدبجوا البيانات الفصيحة او غير                
الفصيحة التي بالكاد تنشرها وسائل اعالمهم في عناوينها الرئيسية بينما طرق وصـولها الـى وسـائل                 

 النها تحولت الى ممارسة لفظية مكررة خالية من اي مضمون سـوى اجتـرار               االعالم العالمية مسدودة  
نداءات ومناشدات لم يعد احد يوليها اي اهتمام النقاذ بيت المقدس من خطر التهويد الـذي يتهـدده الن                   

االشتباك "الدفاع عن القدس قد تحول الى وظيفة ماجورة تستظل بما يحلو للمفاوض الفلسطسني تسميته ب              
الذي تقزم مؤخرا حد ان يجد رئيس الوفد المفاوض على قضايا الوضع النهائي احمد قريـع                " ضيالتفاو

انجازا تفاوضيا في عجـز     ) الذي انتبهت وسائل االعالم الى غيابه عن الحراك السياسي االخير للرئاسة          (
 الـى   وزيرة خارجية دولة االحتالل تسيبي ليفني عن تاليف حكومة وقرارهـا نتيجـة لـذلك بالـذهاب                

االنتخابات النها اصرت على ابقاء قضية القدس على طاولة المفاوضات في مواجهة معارضة قوية مـن                
  !خصومها السياسيين الن التفاوض على القدس ينطوي على احتمال تقاسمها مع اهلها الشرعيين 

لمـشروع  في االسبوع الماضي الكبر تجمعين استيطانيين حضريين فـي دولـة ا           " جنرالين"ان  انتخاب    
 وهما الجنرال احتياط في لواء المظليين باركات في القدس والجنرال والطيار الحربي السابق              ،الصهيوني

 يشير فقط الى ان دولة االحتالل تعتبر عملية البناء في           ،رون هولداي في تل الربيع التي اسموها تل ابيب        
لصراع على الوجود الدائر فـي بيـت        المستمرة في ا  " المعركة الضارية "وقت السلم ما هي اال جزء من        

االستعداد " معركة" وهذه استراتيجية تتناقض بالتاكيد مع االنشغال الفلسطيني والعربي ب         ،المقدس واكنافه 
 مـن مدينـة     ٢٠٠٩حفل افتتاح إعالن انطالقة الفعاليات إلحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية للعام            "ل

من المؤكـد   "  يناير المقبل بمشاركة فعاليات فنية عربية وفلسطينية       /القدس في اواخر شهر كانون الثاني       
  .ورخص موافقة على الفعاليات من الجنرال باركات وحكومته" تصاريح دخول"انها سوف تستجدي 

للفلسطينيين في القدس والذي استقال من حـزب        " تنازالت" المعارض لتقديم اي     ،كما ان الجنرال باركات   
 لخص في تصريحاته بعد فوزه برئاسة بلدية االحتالل وقبلها برنامجه بالعمل            ، بالذات لهذا السبب " كاديما"

على ضمان بقاء القدس عاصمة ابدية موحدة لدولة االحتالل وتحت سيادتها عبر تحقيق هدفين رئيـسيين                
  وخصوصا بناء تجمع استيطاني يهودي     ،اولهما تكثيف االستيطان االستعماري في شرقي القدس وتسريعه       

حيث اقام االحتالل مقر قيادة شرطته في       " ١ –إي  "ضخم في عناتا والمنطقة التي اصبحت معروفة باسم         
الضفة الغربية الغالق الثغرة الوحيدة التي ما زالت مفتوحة فلسطينيا في الطوق االستيطاني الـذي بنـاه               

الخارجي الذي بناه حـول     االحتالل حول القدس الشرقية العربية ولوصل هذا الطوق بالطوق االستيطاني           
 ،عبر تجمع استيطاني حضري جديد يتصل مع مستعمرة معاليه ادوميم شـرقي القـدس             " القدس الكبرى "

 التي تقرر تحويلها الى اكبر مدينة بين القدس وبين نهـر االردن بـضم               ،وهي االكبر في الضفة الغربية    
  . اليها٢ وكيدار ١مستعمرتي كيدار 

للجنرال باركات فهو تحويل القدس الى مدينة دولية تجتذب عشرة ماليين سـائح             اما الهدف الثاني المعلن     
خالل السنوات العشر المقبلة وحاضرة عالمية على نمط مدينة قال انها مثاله االعلـى وهـي نيويـورك                  
عاصمة المال والمضاربات والمؤامرات السياسية التي فجرت رذائلها االقتصادية وفضائح كبار مسؤولي            

 بالرغم من االستعدادات    ،ها المالية الدولية االزمة المالية االميركية التي تعولمت وما زالت تتفاقم          مؤسسات
الجارية الفتتاح اكبر كنيس يهودي في العالم في القدس خالل شهرين قال خبير المخطوطات فـي بيـت                  

األقصى بشكل غيـر    قبته توازي حجم قبة الصخرة المشرفة مما يهدد المسجد          "الشرق خليل التفكجي ان     
بمـصير  " ليلحق مـصير القـدس       ٢٠٢٠في سياق مخطط لتهويد المدينة المقدسة بحلول العام         " مسبوق
 ليتحول  ،اذا استمر الوضع الفلسطيني والعربي على حاله الراهن يبحث عن السالم ال عن العدل             " االندلس

ولت االندلس الى موشحات اندلـسية      بيت المقدس في الذاكرة الجمعية لالمة الى مرثيات مقدسية مثلما تح          
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تبكي الناس على انغام مجد غابر ضيعه اقتتال على االمارة بالكاد يختلف عن االصـطراع الفلـسطيني                 
  .الراهن على السلطة

وفي خضم المعركة الضارية الحقيقية التي يخوضها االحتالل للفوز بتهويد القدس مقابل معركة طواحين              
تخوضها القيادات التفاوضية الفلسطينية والعربية لم يعد يوجـد اي شـك لمـن          الهواء الدونكيشوتية التي    

   .ستكون الغلبة ومن هو الذي سيقرر هوية بيت المقدس
في نيويورك سلطت االضواء العالمية خالل االسبوع الماضي على مؤتمر قمة عـالمي رعتـه االمـم                 

يتمثل في الدفاع عن صورة االسالم الحقة ضد        المتحدة وبادرت اليه المملكة العربية السعودية لهدف نبيل         
الكامن فـي الرسـاالت     " العدل"ما علق بها من شوائب سياسية وغاب عن وسائل االعالم التناقض بين             

السماوية الموحدة الثالث والذي ركز عليه العاهل السعودي الملك عبد اهللا بن عبد العزيز كاساس للسالم                
الطافحة بالظلم التي دعا اليها رئيس دولة االحتالل شمعون بيريـز           " طي صفحة الماضي  "والتعايش وبين   
" مؤتمر ثقافة السالم  " لكن االهم كان اغفال وسائل االعالم للتناقض الصارخ اكثر بين اسم             ،كاساس للسالم 

الذي اطلق على هذه القمة وبين عاصمة الحرب والنهب العالمي التي انعقد فيها ليستمع الى جراة الرئيس                 
الحريـة  "ميركي جورج بوش في الباطل وهو يسوغ مغامراته الحربية الدموية بالسعي الـى ضـمان                اال

والحريـة  " السالم العـادل  "في العراق وافغانستان بينما بالده تحول منذ اكثر من ستين عاما بين             " الدينية
معروفـة عالميـا     حيث ال صدقية الي مؤتمر لثقافة السالم خارج هـذه المدينـة ال             ،الدينية وبين القدس  
 مدينة السالم وحيث ما زال مسرى النبي محمد ومثله قبر المسيح فـي              ، ال نيويورك  ،وتاريخيا بانها هي  

  .كنيسة القيامة محرمين على المؤمنين من الفلسطينيين والعرب والمسلمين
١٨/١١/٢٠٠٨  

  
 كل االحتماالت مفتوحة: التهدئة على كف عفريت .٥٧

 هاني المصري
رين الثاني الحالي وحتى كتابة هذه السطور بدأت التهدئة، التي عقدتها حركة حماس مع منذ الرابع من تش

اسرائيل، بوساطة مصرية، وتأييد كافة الفصائل الفلسطينية ومباركة السلطة والرئيس ابو مازن، بالترنح 
كرية حيث عادت القوات اإلسرائيلية المحتلة الى عدوانها متعدد األشكال، وردت المجموعات العس

 .الفلسطينية بقصف جنوب اسرائيل
اسرائيل تبدو حائرة بين االستمرار بالتهدئة وتمديدها في التاسع عشر من كانون األول القادم، حيث يكون 
قد مر ستة أشهر على إعالنها، وبين التصعيد العسكري بكل أشكاله بدءا بالحرب الشاملة وإعادة احتالل 

زئية ووصوال الى االكتفاء بالمبادرة بتوجيه ضربات محدودة والرد قطاع غزة مرورا باالجتياحات الج
 .على النار بالمثل

لماذا خرقت اسرائيل التهدئة عندما اقتحمت القوات اإلسرائيلية قطاع غزة : السؤال الذي يطرح نفسه هو
ية ضد  بزعم أنهم كانوا يحفرون نفقا في سياق اإلعداد لعملية عسكر١١ -  ٤وقتلت ستة مقاتلين في 

 االحتالل؟
الجواب على هذا السؤال، ال يمكن أن يكون إال بأن وزير الجيش اإلسرائيلي ايهود باراك يحاول أن 
يحسن من موقف حزبه في االنتخابات اإلسرائيلية المبكرة القادمة في العاشر من شباط القادم، بعد أن 

الل تراجع عدد المقاعد التي أشارت االستطالعات إلى أن حزب العمل سيتلقى ضربة كبيرة من خ
سيحصل عليها وسط انتقادات شديدة من داخل الحزب وخارجه وصلت الى استقالة عامي ايالون أحد قادة 
الحزب ألن حزب العمل فقد قدرته على البقاء، وفقد خطه السياسي وألنه ال يستطيع أن يدافع عن ايهود 

 . القادمةباراك ويطالب بأن يكون رئيس الحكومة اإلسرائيلية
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فال يمكن تفسير التصعيد العسكري اإلسرائيلي الذي يهدد التهدئة باالنهيار إال في سياق بدء المنافسة 
االنتخابية اإلسرائيلية حيث يتنافس قادة اسرائيل على من هو األكثر تطرفا ضد الفلسطينيين، واألقدر 

حتى لو كان ذلك على حساب مصلحة على ممارسة العدوان والقتل واالستيطان ضد الشعب الفلسطيني، 
 .فمصلحة الجانبين تقتضي الحفاظ على التهدئة وتمديدها. إسرائيلية

وكما صرح رئيس بلدية سديروت المنتخب مؤخرا دافيد بوسكيال فإن على الحكومة اإلسرائيلية اتخاذ 
وأضاف بأنه ال . ةقرار فوري لكي ال تعود مدينة سديروت أليام التصعيد والتعرض للصواريخ الفلسطيني

 . أو باتخاذ خطوات عسكريةحماسمن خالل المفاوضات مع : يهمه كيف يتحقق ذلك
إن ايهود أولمرت الذي لم يغلق الباب أمام استمرار التهدئة أصدر أوامره للجيش لوضع الخطط 

أنه يدرك  آتية ال محالة، وما هي إال مسألة وقت، رغم حماسالعسكرية، وقال إن المواجهة الشاملة مع 
أن الثمن الذي يمكن أن تدفعه اسرائيل من إعادة احتالل غزة ال يعادل ما يمكن أن تحققه من مكاسب 

المعتدلين (وخصوصا أن اسرائيل لم تعد انتشارها في غزة لكي تعود الحتالله كرمى لعيون السلطة أو 
دوان شامل أو إعادة احتالل قطاع فإسرائيل ال تميز عمليا بين الفلسطينيين وتدرك أن شن ع) الفلسطينيين

 .غزة يمكن أن يؤديا الى توحيد الفلسطينيين وهي في أمس الحاجة الستمرار انقسامهم
أما وزير حربه باراك، ورغم أنه المسؤول األول عن التصعيد فقد بدا أكثر اعتداال وقال إن اسرائيل 

 .فسنفكر في المسألة بجديةمستعدة للتفكير في العودة للتهدئة، وإذا أراد الطرف اآلخر 
فباراك يريد تصعيدا محسوبا يمكنه من إعادة فرض التهدئة من موقع القوة ومن خالل فرض المزيد من 

فال يكفي أن اسرائيل لم تلتزم بشروط التهدئة ولم تقم بفتح المعابر ورفع . حماسالشروط المذلة على 
ق المعابر، مما أدى الى انقطاع الكهرباء بنسبة الحصار بل عادت في األسابيع األخيرة الى إحكام إغال

 وكافة القوى عدم تهريب حماسفإسرائيل تريد أن تفرض على . وفقدان المواد األساسية والطبية% ٧٠
السالح وعدم االستعداد للمواجهة القادمة من خالل توظيف التهدئة كاستراحة محارب، لذلك تحرص 

 .وإبقاء الوضع على حافة االنهيار التاماسرائيل على خرق التهدئة بشكل دائم 
قلنا منذ البداية إن التهدئة ستبقى هشة ألنها لم تترافق مع مسار سياسي تفاوضي جدي قادر على إنهاء 
االحتالل، وألنها لم تشمل الضفة ولم تؤد الى رفع الحصار وفتح المعابر، واستخدمتها اسرائيل للتغطية 

حقائق على األرض في الضفة، وخصوصا في القدس، وعلى سعيها على استمرارها في سياسة خلق ال
 .الستمرار وتعميق االنقسام الذي يقدم مزايا استراتيجية إلسرائيل ال تقدر بثمن

تأسيسا على ذلك لن تفرط اسرائيل بالمصلحة التي تعود عليها من استمرار التهدئة بسهولة، ولكن من 
درا دائما على إطفائها أو التحكم بلهيبها، فرغم المصلحة يشعل النار ليس من الضروري أن يكون قا

 التي وظفت التهدئة لتأكيد وتعميق سيطرتها حماسالفلسطينية باستمرار التهدئة، بما في ذلك مصلحة 
االنفرادية على غزة، وانتزاع االعتراف اإلسرائيلي والعربي والدولي بها، إال أن إحكام الحصار 

 كثيرا، وتضعف قدرتها على السيطرة حماسسرائيلية المتصاعدة ستحرج سلطة واإلغالق والخروقات اإل
على كافة المجموعات التي لم يوافق بعضها على التهدئة إال مضطرا ومن أجل منع تفاقم االنقسام 

 .الفلسطيني
 معنية باستمرار التهدئة أيضا، ألن التصعيد نقل حماسإن السلطة رغم خالفها الحاد والمتصاعد مع 
 عن الحوار وتحميلها المسؤولية عن ذلك، إلى إدانة حماساالهتمام السياسي واإلعالمي من إدانة اعتذار 

االعتداءات اإلسرائيلية على غزة والتي أدت الى أزمة إنسانية كبيرة، استمرارها يحرج السلطة ويظهرها 
رس فيه االحتالل كل أنواع بمظهر الذي يتفاوض مع االحتالل على أعلى المستويات في الوقت الذي يما

 .العدوان والعقوبات ضد الشعب الفلسطيني
إن األخطار التي تهدد التهدئة تعطي سببا آخر وتوجب التركيز على إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة، ألن 

 من خالل التهدئة لم تستطع أن تقيم سلطة قوية ومزدهرة في غزة، وال جعلها قاعدة النطالق حماس
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، وألن السلطة لم تصل الى حل سياسي مع اسرائيل يؤمن الحقوق الفلسطينية ويجعل برنامجها المقاومة
 .مقنعا للشعب الفلسطيني

إن الشعب وجد نفسه بين حجري رحى، بين سلطة تفاوض بدون نتيجة في الوقت الذي تواصل فيه 
عتبر السيطرة على غزة،  التي علقت المقاومة وتحماساسرائيل العدوان واالستيطان والحصار، وسلطة 

قدس األقداس بدون أن تتوقف أمام عواقب ذلك على القضية الفلسطينية والمشروع الوطني، واإلنسان 
  .!!الفلسطيني

 ١٨/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين، 
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