
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الحوارفشلموسى في تحميل حماس مسؤولية " تردد "لـ ي العربيراوزالعباس يقاطع : األحمد
  القاهرة وزعت ملحقاً للورقة المصرية على الفصائل": سما"مصادر فلسطينية لـ

  فصائل مخيم عين الحلوة تجتمع مع قيادة الجيش لبحث الملف األمني للمخيم: لبنان
  "الغرف المغلقة"اإلسرائيليين والفلسطينيين توصلوا لتفاهمات جوهرية داخل : بيلين

   حماسمبدأ فرض عقوبات ضد حركةرفض عربي ل
 بل حتى أصعب" ٢البارد "تقتربون من : تلتقي الفعاليات في عين الحلوةاللبنانية خابرات الم

المصالحة لن تحمـي: الزهار
من يالحـق المقـاومين فـي       

  الضفة
  

 ٤ص ... 
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    :السلطة
 ٥   الحوارفشلموسى في تحميل حماس مسؤولية " تردد "لـ ي العربيراوزالعباس يقاطع : األحمد .٢
 ٥  وحماس تنفي تقدمها باقتراح لتمديد فترة عباس.. تغييرات واسعة في هيكلية منظمة التحرير .٣
 ٦ القطاعموسم الحج في " حكومة رام اهللا بالسعي إلفشال" تتهم  في غزةاألوقافوزارة  .٤
 ٧  مبادرة العربيةال بيينسرائيلاإل في الصحف العبرية إلقناع إعالنات السلطة تنشر :الطيبي .٥
 ٧ عباس يبحث مع القنصل األميركي جهود دفع عملية السالم .٦
 ٧  انتهاكات االحتالل  أسير جاء للتغطية على٢٥٠قرار اإلفراج عن : وزير فلسطيني .٧
 ٧  أبو العينين لم يتمرد وال قرار بنقله إلى عمان: عباس زكي .٨
 ٨  مقدمة من الحكومة التركيةإسعاف سيارة ١٥وزارة الصحة تتسلم  .٩

    
    :المقاومة

 ٩  حقها في الدفاع عن النفس أبلغت مصر التزامها بالهدنة والحركة: الزهار .١٠
 ٩  القاهرة وزعت ملحقاً للورقة المصرية على الفصائل": سما"مصادر فلسطينية لـ .١١
 ٩  تلتقي وزير خارجية لبنان لبحث أوضاع الجئي مخيم نهر البارد "الديمقراطية" .١٢
١٠  يةإسرائيلسرايا القدس وكتائب األقصى تطلقان صواريخ وقذائف هاون على أهداف : غزة .١٣
١٠  لقاءات ثنائية مع فتح قبل الحوار.. حماس تطلب وقف الصواريخ": الجريدة الكويتية" .١٤
١٠ الثمن السياسي جراء حصارها للقطاع على تقليل "إسرائيل" ساعدت األنفاق: غنيم .١٥
١١  القسام تحذر تل أبيب من المساس بقادة حماس وتتوعدها بحرب حقيقية .١٦
١١   في الضفةالحركة من أنصار ١٧أمن السلطة يعتقل : حماس .١٧
١١   للمخيمي عين الحلوة تجتمع مع قيادة الجيش لبحث الملف األمنفصائل مخيم: لبنان .١٨
١٢  بيان لقيادة المقاومة في شمال لبنان يستنكر اتهام القيادة العامة بتهريب شاكر العبسي .١٩
١٢  الت والتسليم للدولة اللبنانيةعصبة األنصار تطالب أبو العينين بعدم توسيع رقعة االعتقا .٢٠
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٣  "الغرف المغلقة"يين والفلسطينيين توصلوا لتفاهمات جوهرية داخل سرائيلاإل: بيلين .٢١
١٤   أعتقد أن ثمة فرصة جيدة للتوصل إلى سالم في الشرق األوسط: زبيري .٢٢
١٤   لدمشق وطهرانيةإسرائيلات عن ضربة هتكشف سيناريو" معاريف" .٢٣
١٤  إطالق سراح األسرى الفلسطينيين يعود بالضرر على المساعي إلطالق ابني: والد شليط .٢٤
١٥  يو خوفاً من اعتقاله في لندن يحاضر عبر الفيديإسرائيلجنرال  .٢٥
١٥  عن شاليط يجب استهداف قيادات حماس في القطاع عسكرياًلإلفراج: نائب عن الليكود .٢٦
١٥  تقرر تشغيل نظام إنذار مضاد للصواريخ في أشدود"إسرائيل": "هآرتس" .٢٧
    

    :األرض، الشعب
١٥  مم المتحدة بعد استئناف توزيع المساعداتمئات يتهافتون على مراكز األال :غزة .٢٨
١٦   متضامنين أجانب وصيادين فلسطينيين٣االحتالل يتوغل جنوب غزة ويعتقل  .٢٩
١٦  الشعب الفلسطيني لن يبقى صامتاً...  المقبلةل األيامتوقع ماذا سيحدث خاليال أحد : الخضري .٣٠
١٦  مطاحن غزة تتوقف عن العمل بعد نفاد مخزون القمح  .٣١
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١٧   تمنع المياه عن المعتقلين"إسرائيل": مركز األسرى .٣٢
١٧   ألطفال ال يستخدم في الصواريخحليب ا: "ونروااأل" .٣٣
١٧  مدينةمن مخططات االحتالل لتهويد ال يحذر في القدس االئتالف األهلي .٣٤
١٧   بعد مصادرة منزلهاأقامتها تهدد عائلة مقدسية بهدم الخيمة التي "إسرائيل" .٣٥
١٨  الحتالل يعتقل فتى فلسطينيا ويغلق حاجزا عسكرياا .٣٦
١٨  على المفاوض أن يكون على درجة من الذكاء وال يجعل من معاناة األسرى ألعوبة": واعد" .٣٧
١٨   يكشف عبثية المفاوضات على غزةالتصعيد العسكري األخير: مؤسسة صحية .٣٨
١٨   شهيداً في قطاع غزة منذ بدء الشهر الجاري١٥: مؤسسة حقوقية .٣٩
١٩  ٢٠٠٨فلسطين تحتفل بدخول مليون سائح لمدينة القدس في  .٤٠
١٩  االحتالل يحاكم اليوم الشيخ رائد صالح .٤١
   

   :اقتصاد
١٩  مليون دوالر٧٠٠مؤتمر فلسطين لالستثمار يطرح مشاريع ب  .٤٢
   

   :صحة
 ٢٠     مريضا وصحفيون يغادرون قطاع غزة عن طريق معبر رفح٩٠ .٤٣
   

   :لبنان
٢٠  بل حتى أصعب" ٢البارد "قتربون من ت:  تلتقي الفعاليات في عين الحلوةاللبنانيةخابرات الم .٤٤
   

   :عربي، إسالمي
٢١  مبدأ فرض عقوبات ضد حركة حماسرفض عربي ل .٤٥
٢٢  وزراء الخارجية لن يدينوا حماس أو يعاقبوها: عمرو موسى طمأن مشعل .٤٦
٢٢  يد اتصاالت الحوار مع حماس وقصرها على التهدئة فقطتجم: القاهرة .٤٧
٢٢   القاهرة لم تهدد حماس ولم توقف جهودها للم الشمل الفلسطيني:يمصدر مصر .٤٨
٢٢ انطلقت بالطريقة الصحيحة" إسرائيل"محادثات السالم غير المباشرة مع : بثينة شعبان .٤٩
٢٣ والحكومة تطعن في القرار" إسرائيل"محكمة مصرية تقضي بوقف تصدير الغاز لـ .٥٠
٢٣  تحرك عربي لتسويق مبادرة السالم بعد معلومات عن اعتزام أوباما تبنّيها .٥١
٢٤   ى غزةقافلة شعبية مغربية تتوجه إل .٥٢
٢٤ "العودة حق"الملتقى العربي الدولي لحق العودة اعتمد ألعماله شعار : بشورمعن  .٥٣
٢٤ يإسرائيلمحامون مغاربة يطالبون باعتقال مسؤول  .٥٤
   

   :دولي
٢٥  تضطهد المتضامنين" إسرائيل"ار واألمم المتحدة تطالب برفع الحص .٥٥
٢٥  بريطانيا تنفي إجراء أي حوار مع حماس وال تستبعده إذا تخلت الحركة عن العنف .٥٦
٢٥   لحماسهاتنتقد تأييدو" إسرائيل" تحث سورية للسالم مع بريطانيا .٥٧
٢٦  إسرائيل والسلطة الفلسطينية"يطانيا تؤكد على االتفاقية التجارية التفضيلية مع بر .٥٨
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٢٦   مليون دوالر١٦٠األونروا تتوقع عجزاً مالياً يتجاوز  .٥٩
٢٦  فرنسا تؤيد عقد اجتماع للجنة الرباعية في باريس قبل نهاية العام .٦٠
٢٦ الحكومة الهندية تعرب عن قلقها إزاء تفاقم األوضاع في غزة .٦١

   
   :تقارير
٢٧ صراع ديكة داخل حركة فتح في لبنان": األخبار"تقرير لجريدة  .٦٢
   

    :حوارات ومقاالت
٢٩  نتاويعريب الر... نحن أو ال أحد؟ .٦٣
٣٠  توجان فيصل... هل تهدد مواقف حماس النظام األردني؟؟ .٦٤
٣٢  عوض الرجوب... ي بالضفة والقطاعسرائيلقراءات في أسباب التصعيد اإل .٦٥
    

 ٣٤  :كاريكاتير
***  

  
    ي من يالحق المقاومين في الضفة المصالحة لن تحم: الزهار .١

ضـد  " ينفذون االعتـداءات "شدد الدكتور محمود الزهار، القيادي في حركة حماس، على أن الذين          :ةغز
لـن  "عباس؛   عناصر حركته في الضفة الغربية من أعضاء وقادة األجهزة األمنية التابعة للرئيس محمود               

   .ةحتى في حال تمت المصالح" يفلتوا من العقاب
فـي مـسيرة     جاء ذلك في كلمة ألقاها الزهار، أمس، أمام اآلالف من النساء الفلسطينيات اللواتي خرجن               

الضفة، وما يتعرضون    كبيرة دعت لها دائرة العمل النسائي بحركة حماس للتضامن مع أبناء الحركة في              
  .عباس د له من اعتقاالت ومالحقة على أيدي األجهزة األمنية التابعة للرئيس محمو

الضفة  إلى الذين يرتكبون الجرائم في      : "ووجه الزهار كلمة إلى عناصر تلك األجهزة في الضفة قال فيها          
مخطئون، نحـن    المحتلة نقولها واضحة وجلية؛ إذا ظننتم أنه في المصالحة سنتجاوز عن جرائمكم فأنتم              

العدو، فما معنى التنسيق مـع       ي تعاون مع    الذ"، ملفتاً إلى أن ذلك يشمل       "سنالحقكم قضائياً في كل مكان    
إلى الذين قطعوا الرواتب، وإلـى الـذين        : "وأضاف  .، على حد وصفه   "العدو أمنياً سوى الخيانة والعمالة    

الشعب الفلسطيني، وإلى الذين أوعزوا إلى الموظفين بعـدم الـذهاب إلـى              شاركوا العدو في محاصرة     
ي لن نضيعها إن شاء اهللا، سنالحقكم بكل الوسائل المشروعة ولن           والحقوق الت  عملهم؛ هذه قضايا الشعب     

 ".وقعنا ألف ألف مصالحة مع فتح نغفر لكم، حتى ولو 
االنتخابـات   وأكد  القيادي في حماس أنهم على استعداد لخوض االنتخابات، مشيراً إلى أنهم ال يخـافون                 

ال نريـد  : "وقال الزهار .بات السابقةوأنهم سيحصلون على أضعاف أضعاف ما حصلوا عليه في االنتخا
التي أجريـت   " االنتخابات الشريفة  أن نجري االنتخابات حسب المشروع األمريكي الذي التفّ على نتائج           

  .٢٠٠٦يناير من العام /في كانون الثاني
علـى   ١٩٩٦يناير من العام    /الثاني وأشارإلى أن السلطة الفلسطينية أجرت انتخابات تشريعية في كانون          

أما اآلن وألن حماس حصلت على األغلبيـة         أساس أربع سنوات للدورة، ولكنها استمرت عشر سنوات،         
  .المطلقة فيها فقد رفضت منذ اللحظة األولى

فلسطينيا  نحن لسنا ألعوبة في يد أمريكا، وسنجري االنتخابات حسب الوقت الذي نتفق فيه              : "وقال الزهار 
  ". واحد منها في الضفة الغربيةونضمن أن ال يعبث بصندوق
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توفي في   الرئيس الراحل ياسر عرفات، الذي      " سمم"وشدد الزهار على المطالبة بضرورة الكشف عن من         
  .ظروف غامضة قبل أربع سنوات

خمـسة   وتطرق الزهار إلى األزمة التي تعيشها حركة فتح، مشيرا إلى أن هذه الحركة لم تعقـد سـوى                   
وأنهـا تجـد      عاماً، كان آخرها قبل قرابة عقدين من الزمن،          ٤٣يرتها التي تزيد عن     مؤتمرات خالل مس  

  .المؤتمر صعوبة في عقد مؤتمرها السادس، متوقعاً أن تبرز خالفات كبيرة إذا ما عقد هذا 
   ١٩/١١/٢٠٠٨ ،صحيفة فلسطين

  
   الحوارفشلة موسى في تحميل حماس مسؤولي" تردد "لـ ي العربيراوزالعباس يقاطع : األحمد .٢

 أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة فتح عضو مجلسها الثـوري أن الـرئيس              : جيهان الحسيني  -القاهرة  
الفلسطيني محمود عباس لن يحضر اجتماع وزراء الخارجية العرب المزمع عقده في القاهرة األربعـاء               

ميل حركة حماس مسؤولية تعطيل     األمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في تح       " تردد"المقبل، بسبب   
إن مسؤول ملف المفاوضات في منظمـة التحريـر         " الحياة"وقال األحمد لـ     .الحوار الفلسطيني الشامل  

سيقود الوفد الفلسطيني في االجتماع، وسيطرح على الوزراء العرب تقويمـاً للموقـف             "صائب عريقات   
 ".ع الرباعية الدولية، لوضـعهم فـي الـصورة        يين واالجتماعات م  سرائيلبالنسبة إلى المفاوضات مع اإل    

موسى وعد بأنه سيحمل الطرف الذي سيعطل المصالحة مسؤولية ذلك، لكنـه لـم يـف                "وأشار إلى أن    
هل مازالت لديه شكوك في من يقف وراء إعاقة عقد الحوار، أم أن لديه قناعـة بـأن     : "وتساءل". بوعده

سؤولية لكنه ال يستطيع أن يعلن عن موقفه هذا بوضوح          حماس هي المتسببة في ذلك وهي التي تتحمل الم        
  ".إال بإجماع عربي؟

إذا كان يرى أن حركة فـتح  : "وقال". أن يحسم موقفه "إلى  " بما يمثله من ثقل   " األمين العام    ]األحمد [ودعا
 ومـا   تتحمل جزءاً من المسؤولية، فعليه أن يعلن ذلك، لكن ما هي نسبة هذه المسؤولية التي تتحملها فتح                

، مشيراً  "يتمسك بما يراه صواباً   " موسى بأن    ]األحمد [وطالب". هي نسبة المسؤولية التي تتحملها حماس؟     
  ".المصريين حملوا حماس مسؤولية تعطيل الحوار"الى أن 

  ١٩/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
  عباسحماس تنفي تقدمها باقتراح لتمديد فترة  و..تغييرات واسعة في هيكلية منظمة التحرير .٣

مصادر دبلوماسية عربية ذكـرت   أن وكاالتال  ونقالً عنغزةمن   ١٩/١١/٢٠٠٨الوطن، قطر،   رت  ذك
االلكتروني أن الساعات األخيرة شهدت اتصاالت مكثفة بين عدد مـن العواصـم             " فلسطين اليوم "لموقع  

 أربـع   العربية لجمع األطراف المتصارعة في الساحة الفلسطينية على طاولة الحوار بإشراف ممثلين من            
وقالت تلك المصادر إن األيام القليلة القادمة سوف تشهد تطـوراً ايجابيـاً              .دول عربية ورعاية مصرية   

وأضـافت نفـس     .باتجاه عقد الحوار الذي سيكون شامالً يسبقه لقاء ثالثي يجمع فتح وحماس ومـصر             
ية فـي األيـام     حماس فرضتها التطورات العسكر   حركة  أن اتصاالت عربية واسعة بدأت مع       "المصادر  

، وتوقعت المصادر أن يتم التوصل إلـى حـل لهـاتين            "األخيرة وذلك بخصوص التهدئة وملف شاليت     
وأشارت المصادر إلى أن هذا الحوار قد ينطلق في نهاية الشهر            .المسألتين قبل انعقاد الحوار الفلسطيني    
  .لورقتها بهذا الخصوص) ملحق(الجاري، حيث ستقوم مصر بصياغة 

لمصادر أن حركة حماس طرحت اقتراحاً بموافقتها على تمديد فترة الرئيس مقابل المشاركة في              وكشفت ا 
  .مؤسسات الرئاسة

وأكدت المصادر أن شهر يناير القادم سوف يشهد تغييرات واسعة في هيكلية منظمة التحرير في إطـار                 
رئاسية تعقد في شهر يونيـو مـن   اتفاق بين الفصائل الفلسطينية التي ستعلن تأييدها النتخابات تشريعية و     

  .العام القادم
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 حركة حماس نفـت اليـوم األربعـاء،          إلى أن  غزةمن   ١٩/١١/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية،    وأشارت  
 .طرحها اقتراحاً بموافقتها على تمديد فترة الرئيس محمود عباس مقابل مشاركتها في مؤسسات الرئاسـة              

أن التمديد قضية قانونية بحتة ويجـب       ": "معا"حديث لـ   وأضاف فوزي برهوم المتحدث باسم حماس في        
أن "وعن اتصاالت الحوار أوضح برهـوم        ".أن تبحث في إطار القانون وتحت مظلة المجلس التشريعي        

، مؤكداً أن الحوار هو الطريق الوحيد إلنهاء حالة االنقـسام، وأن            "االتصاالت لم تنقطع مع الدول العربية     
أن الحوار مرهون بإطالق كافة المعتقلين لدى األجهـزة         "وأوضح   .ر للحوار حركته متمسكة برعاية مص   

األمنية بالضفة الغربية وإنهاء االعتقال السياسي، وإعطاء فرصة متكافئة بين حركتي فتح وحماس فـي               
جلسات الحوار، والسماح لوفد حركة حماس من الضفة الغربية بالذهاب للقاهرة للمشاركة فـي الحـوار                

جواء بالكامل باتجاه الحوار واألخذ بعين االعتبار تعديالت الفصائل وحماس علـى المـسودة              وتهيئة األ 
  ".المصرية للحوار

  
 القطاعموسم الحج في " حكومة رام اهللا بالسعي إلفشال" تتهم  في غزةاألوقافوزارة  .٤

هللا بالـسعي   حكومـة رام ا   "ون الدينية في غزة، أمس،      ؤاتهمت وزارة األوقاف والش    : تامر قشطة  - غزة
لحرمان حجـاج   " بوضع العراقيل وممارسة الضغوط السياسية    " متهمةً إياها    ،"لمحاولة إفشال موسم الحج   

إن : "طالب أبو شعر وزير األوقاف في مؤتمر صحافي        .وقال د  .قطاع غزة من أداء الفريضة لهذا العام      
عبر تسجيل أسماء مـن غـزة        ،حكومة رام اهللا تسعى إلى تشويه سمعة الشعب الفلسطيني وتفريق صفه          

وأوضح أن   ". متجاوزة ما أجرته الوزارة من تسجيل رسمي عبر الشركات المؤهلة          ،بطريقة غير قانونية  
حكومة رام اهللا تحاول االستيالء على حصة غزة من الحجاج واإلداريين والزيادة من المكرمة الملكيـة                "

 متجاوزةً في ذلك القرعة العلنية التي تمت        ،اع ووضع العراقيل أمام منح تأشيرات حجاج القط       ،السعودية
حكومة رام اهللا إلى تحييد الحج عن       "ودعا   ".بحضور العلماء وقادة الرأي وممثلي شركات الحج والعمرة       

  ".المناكفات الحزبية والسياسية وإنقاذ موسم الحج قبل فوات األوان
 واالتحـاد العـالمي لعلمـاء       ، اإلسالمي  ومنظمة المؤتمر  ،وناشد الوزير أبو شعر جامعة الدول العربية      

 . التحرك العاجل من أجل مساعدة الحجاج المسجلين في غزة ألداء الفريضة،المسلمين
 بضرورة اإلسراع في منح التأشيرات لحجاج القطاع الذين         ، ملك السعودية وولي عهده    أبو شعر كما ناشد   

 .ازت على ثقة المجلس التشريعي المنتخب بصفتها الحكومة الشرعية التي ح،أفرزتهم القرعة العلنية
إن " ":فلسطين"في ذات السياق قالت مصادر مقربة من البعثة الفلسطينية الموجودة في السعودية لصحيفة              

 هنية ووزير األوقاف طالـب أبـو شـعر تجـري            إسماعيلالفلسطينية ممثلة برئيس الوزراء      الحكومة  
تأشيرات لحجاج قطاع غـزة لهـذا        السعودية للحصول على    اتصاالتها على قدم وساق مع المسئولين في         

األمر   أن وفد البعثة التقى  مع ولي العهد السعودي والذي وعد بمتابعة              إلىوأشارت هذه المصادر      ".العام
حيث يتوقع أن يكون ايجابيـاً       ن البعثة مازالت  تتابع وتنتظر القرار النهائي من ولي العهد،            أ إلىمنوهة  

 .ج قطاع غزةولصالح حجا
ـ   إلجراءاتومن ناحية ثانية أكدت مصادر مقربة من الجهات الرسمية المتابعة            " فلـسطين " حجاج غزة ل

إتمام حصول حجاج قطاع غزة على تأشيرة حج لهذا العام مـن الـسفارة               على وجود عقبات تحول دون      
 موقف وزارة األوقاف فـي      إن السبب المباشر في وجود هذه العقبات هو       " :وقالت  .السعودية في القاهرة  

ووزيرها جمال بواطنة الذي زار السعودية قبل شهر رمضان المبارك واتفق فـي حينـه مـع                  رام اهللا   
الوحيد للتعامـل     والمفوض   ،الجهات المختصة على انه الجهة الرسمية التي يتعامل معها المجتمع الدولي           

  .مع حجاج فلسطين بشقيها قطاع غزة والضفة الغربية
   ١٩/١١/٢٠٠٨ ،فة فلسطينصحي
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  مبادرة العربيةال بيينسرائيلاإل في الصحف العبرية إلقناع إعالنات السلطة تنشر :الطيبي .٥
تقوم السلطة الفلسطينية وألول مرة منذ إنشائها، بنشر إعالنات تجارية فـي             : زهير اندراوس  -الناصرة  

مبادرة السعودية، التي تحولت إلى مبـادرة       يين بال سرائيلالصحف العبرية يوم غد الخميس بهدف إقناع اإل       
  .٢٠٠٢ مارس من عام / في آذاربيروتعربية في مؤتمر القمة العربية في 
ـ   . وقال النائب العربي في الكنيست د       اتخـذ   اإلعالناتإن قرار نشر    " القدس العربي "أحمد الطيبي أمس ل

، مؤكداّ أنّه ألقيت عليه مهمـة إخـراج         "ةبعد سلسلة من االجتماعات التي عقدتها قيادة السلطة الفلسطيني        
وقال الطيبي إن    .المشروع إلى حيز التنفيذ، ألن أقطاب السلطة يعتبرونه اختصاصياً في اإلعالم العبري           

يين أن يقـرأوا جيـداً     سـرائيل هذا األمر هو سابقة، السلطة بواسطة اإلعالنات التجارية تريد أن تقول لإل           
  .نّها فرصة حقيقية للسالم، وال يجب أن تُفوتمبادرة السالم العربية، أل

إنّه بسبب مواقف الرئيس األمريكي المنتخـب بـاراك أوبامـا، فـإن الـسلطة               " القدس العربي "وعلمت  
وقال مـسؤول   . الفلسطينية تدرس اآلن فكرة نشر اإلعالنات التجارية أيضاً في وسائل اإلعالم األمريكية           

 أن اإلعالنات التجارية مهمة للغاية، ألن الهدف من وراء ذلك إزالة            فلسطيني إن السلطة الفلسطينية ترى    
يين بالخوف من المبادرة، وأن تؤكد لهم أن السلطة الفلسطينية شريكة في الحفـاظ علـى                سرائيلشعور اإل 

 .أمنهم
  ١٩/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

  
 عباس يبحث مع القنصل األميركي جهود دفع عملية السالم .٦

بحث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع القنصل األميركي العام في القدس            .): أ.ب.د( –رام اهللا   
 في رام اهللا جهود دفع عملية الـسالم فـي المنطقـة والمفاوضـات               أمسجاك والس خالل اجتماعهما     

آخر التطـورات فـي     "وذكر بيان للرئاسة الفلسطينية أن عباس أطلع والس على           .يةسرائيلالفلسطينية اإل 
 ".األراضي الفلسطينية والجهود المبذولة لدفع عملية السالم إلى األمام

  ١٩/١١/٢٠٠٨الدستور، 
  
  انتهاكات االحتالل  أسير جاء للتغطية على٢٥٠قرار اإلفراج عن : وزير فلسطيني .٧

حكومة الفلسطينية المقالة، محمد فرج الغـول، أن قـرار          الب  أكد وزير شؤون األسرى والمحررين     :غزة
ضمن المعايير الذي يحددها االحتالل، جاء للتغطية علـى         "أسيراً فلسطينياً    مائتين وخمسين  اج عن اإلفر

  .، على حد تحذيره"يةسرائيلجرائمه بحق األسرى الفلسطينيين والعرب في السجون اإل
 وشدد الغـول   ". أسير فلسطيني  أيترحب بإطالق سراح    "وتابع الغول أن الحكومة برئاسة إسماعيل هنية        

ي جلعاد شاليط، على مطالبها بـإطالق       سرائيلعلى ضرورة تمسك الفصائل الفلسطينية اآلسرة للجندي اإل       
، "األسرى القدامى وأصحاب المحكوميات العالية، ألن صفقات حسن النوايا ستتجاهلهم بكل تأكيـد            "سراح  

  .هعلى حد قول
  ١٨/١١/٢٠٠٨ قدس برس

  
  ر بنقله إلى عمانأبو العينين لم يتمرد وال قرا: عباس زكي .٨

 أنعلى  " القبس"في حوار مع     ، ممثل منظمة التحرير في لبنان     ،شدد عباس زكي   : مازن مجوز  –بيروت  
 أوسـلو فـي   " طبخة صـغيرة   "أن إذ رفض التوطين    وأعلنالحرب لن تندلع بين فتح وحماس في لبنان         

 هل هذا ممكن حقا؟ وعن       وقف العرب يعود كل الفلسطينيين     إذا ديارهم،   إلى فلسطيني   ألف ٤٠٠ أعادت
يشاع، واللجان التي شـكلت تقـوم        الوضع في المخيم هادئ ومستقر بعكس ما      : مخيم عين الحلوة يقول   

وفي حين يكثر الكالم حول نزاع حاد بينه وبين امين سر حركة فتح في لبنـان                .  المحددة األهدافبتنفيذ  
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 الخالفات تقتـصر علـى الملفـات        أن إلىير   قد تمرد ليش   األخير يكون هذا    أن العينين، ينفي    أبوسلطان  
 ال  واألب" مرجعية للحركة    أعلى ليس له جماعة داخل فتح في لبنان فهو يمثل           أنكد  أو. المتوسطة والدنيا 

  ونفى زكي وجود قرار بنقل أبو العينين إلى عمان، ".ألحديكون خصما 
 في عـين     الرئيس ياسر عرفات   استعراض حركة فتح مسلح في الذكرى الرابعة لغياب       وعندما سئل عن    

 نحن كشركاء للحكومة ولألمن في البلد، وكي ال يقول المتطرفون إن لديهم أسلحة ونحـن ال                 :حلوة، قال 
نملكها، حصل ذلك من دون تخطيط ومن دون قرار، فكانت ردة فعل على تهديدات داخل المخيم بـالقول          

إنما هذا ليس موجهاً ألمن      .هناك األسلحة القوية  نحن هنا، وكي ال يقال إن هؤالء لديهم بنادق كالعصي و          
لبنان أو تهديده، ألننا جزء من األمن اللبناني، وبالتالي أي سالح لدينا من اآلن فصاعداً نقول انه سـالح                   

 . لبناني من أجل األمن اللبناني وسيادته
متلك ازدواجية فـي  ت"حماس : ، وقالفشال جولة الحوار المفترض في القاهرةواتهم زكي حركة حماس بإ  

ويمكن تفسير هذه االزدواجية بأنه المضمر لـديها، وهـو           .السياسة بين ممارستها الميدانية وبين خطابها     
 تتخلـى   أنحركة حماس ال تنوي     (يتعاكس بقدر كبير، مع المعلن، واكبر دليل تصريح أبو مرزوق بأن            

 ترفع راية الحوار دجال     أنهاواعتقد  . )اهرةعن مكاسبها التي حققتها في الميدان على طاولة الحوار في الق          
يناير المقبل، وتعليقا على قول احـد       / كانون الثاني  ٩االنتخابات الرئاسية الفلسطينية في      وعن   ."وتضليال

، عتبر بقاءه غير شرعي   يقادة حركة حماس انه ال يحق للرئيس عباس البقاء ساعة واحدة في الحكم وإال               
 تفريغ  إلىون، المسألة سياسية هم يريدون مصادرة كل موقع شرعي، ويهدفون           ليقولوا ما يقول  : "قال زكي 

 االنتخابـات   إلـى ننا نتحدى حركة حماس في الذهاب        إ .النظام السياسي الفلسطيني من رموزه الشرعيين     
 ال ديموقراطية، دخلت االنتخابات     ظالمي حركة   ألنها، هم ال يريدون االنتخابات      ٩/١/٢٠٠٩غدا، وقبل   

 وتكسب وليس على خلفية انها تنظيم ديمـوقراطي يـؤمن بتـداول الـسلطة وتطـوير الحيـاة                   لتصادر
 ."الديموقراطية الفلسطينية

 في الضفة الغربية، وهـذا       جديداً تريد انقالباً " : وقال سالمية في غزة،  إ إمارة   بالسعي إلقامة  حماس   واتهم
با، نحن حملة المشروع الوطني الفلـسطيني       نحن ال نغلق با   " : وأضاف قائالً  ."هو برنامج الحركة الواقعي   

في المقابل حركـة حمـاس هـي         . شعبنا نقدم عليه   مصلحةالمنسجم مع مصلحة شعبنا، وما نراه يخدم        
 .صاحبة مشروع فئوي حزبي ايديولوجي ال ينسجم مع مصلحة الشعب الفلسطيني

: ، قال  هذا قرار ذاتي   أن أمس  ن ثمة دوال معينة لها تأثير على قرار حما        أرى  إذا كان ي  هل  وعندما سئل   
 " يكون لها تأثير؟أنهل يمكن ان تدفع طهران مليارات الدوالرات لحركة حماس من دون "

 ١٩/١١/٢٠٠٨القبس، 
  
  مقدمة من الحكومة التركيةإسعاف سيارة ١٥وزارة الصحة تتسلم  .٩

قطاع الصحي والذي  مغلي وزير الصحة بالدعم التركي للأبو د فتحي أشاد : ملكي سليمان- رام اهللا 
 مليون دوالر، منوها خالل حفل مراسيم تسليم وزارة ٣٠ إلىسيصل خالل السنوات الثالث المقبلة 

 الطبية الحديثة مقدمة من الحكومة واألجهزة مجهزة بكافة المعدات إسعاف سيارات ١٥ أمسالصحة 
 في قاعة مختبرات رام اهللا يمأقالتركية من خالل مؤسسة التنمية والتعاون التركية في فلسطين والذي 

 الرئيس التركي سيقوم خالل زيارته لفلسطين في كانون الثاني المقبل أن إلى مغلي أبو وأشار. المركزية
 سريرا سيطلق عليه مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية، ٦٠بافتتاح مستشفى حكومي في طوباس بسعة 

 عن دعم المستشفى التعليمي في جامعة اإلعالنلتركي  خالل زيارة الرئيس اأيضالى انه سيتم إ وأشار
 .النجاح الوطنية بنابلس كبديل للمستشفى الوطني

 ١٩/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
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   أبلغت مصر التزامها بالهدنة وحقها في الدفاع عن النفسالحركة: الزهار .١٠
بالتزامها بالهدنة بعد أن قال القيادي بحماس محمود الزهار إن الحركة أبلغت مصر :  وائل بنات-  غزة

تحتفظ بحق الدفاع "لكنه قال إن حماس .  باالتفاقإسرائيلتلقت تأكيدات من القاهرة عن استمرار التزام 
  .يةإسرائيلضد أي هجمات " عن النفس

وقصفت كتائب القسام، اآلليات المتوغلة بصاروخ من طراز قسام، مؤكدة في بيان أن القصف يأتي ردا 
وأعلنت ألوية الناصر صالح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية .  االحتاللعلى توغل قوات

المحاذية لشمال غزة بأربعة قذائف هاون، مؤكدة في بيان أن " نتيف هعتسراه"أنها قصفت مستوطنة 
ري وأعلنت كتائب أبو علي مصطفى الجناح العسك .العملية تأتي رداً على اغتيال أربعة من مجاهديها

للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها خاضت اشتباكا شرق بلدة بيت حانون جنوب القطاع مع قوة 
  .ية خاصةإسرائيل

 ١٨/١١/٢٠٠٨الوطن، السعودية، 
  
  وزعت ملحقاً للورقة المصرية على الفصائل القاهرة": سما"مصادر فلسطينية لـ .١١

ليوم األربعاء في تـصريحات خاصـة       أكدت مصادر فلسطينية حسنة االطالع ا     : حكمت يوسف  - غزة
ملحقا للورقة المـصرية يتـضمن      ) فتح وحماس (أن القاهرة أرسلت إلي طرفي الصراع       " " سما"لمراسل  

 .العديد من اإليضاحات في بنود ما جاء في الورقة المصرية التي تم  توزيعها على الفصائل الفلـسطينية                 
تصاالت مع الدول العربية التي لها تأثير في الـساحة          وقالت المصادر ان القيادة المصرية أجرت سلسلة ا       

الفلسطينية وأطلعتها على الورقة المصرية التي تم توزيعها على الفصائل الفلسطينية حيث اتفقت القاهرة              
مع هذه الدول على ضرورة إصدار ملحق للورقة المصرية يتم إرساله لحركتي فتح وحمـاس لالطـالع                

وجهت رسالة للحركتين بضرورة معالجة كافة القضايا التي تعترض طريـق           عليه مشيره الي ان القاهرة      
 .المصالحة الفلسطينية من خالل طاولة الحوار

وأوضحت المصادر ان القاهرة ومعها دول عربية أصرت على إنهاء ملف االنقسام الداخلي الفلـسطيني               
ها بنية جهات خارجية التدخل في      لما يشكل من خطر على القضية الفلسطينية برمتها ولتوفر معلومات لدي          

 .الساحة الفلسطينية واإلبقاء على حالة االنقسام الفلسطيني الداخلي لتعزيز مصالحها الذاتية
ان القاهرة ستبدأ باستقبال وفود الفصائل الفلسطينية من داخـل قطـاع            " سما"وأضافت المصادر لمراسل    

لسات الحوار بداية الشهر القادم وحل كافة القـضايا         غزة والخارج  نهاية الشهر الحالي تميداً النطالق ج        
 .التي تعترض طريق الحوار خالل جلسات الحوار

  ١٩/١١/٢٠٠٨ ،وكالة سما
  
  تلتقي وزير خارجية لبنان لبحث أوضاع الجئي مخيم نهر البارد "الديمقراطية" .١٢

الخارجية والمغتربين وزير زار وفد من الجبهة الديمقراطية برئاسة علي فيصل، عضو مكتبها السياسي، 
إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وإبعادها عن المتاجرة "على ضرورة وأكد صلوخ فوزي صلوخ، 

". ال يوفر فرصة اال ويطالب بحل هذه القضية أمام المحافل الدولية"، مشيرا الى ان لبنان "السياسية
ـ اللبنانية وسبل تطويرها واشار فيصل الى انه عرض مع الوزير صلوخ العالقات الفلسطينية 

وتعزيزها، لجهة استئناف الحوار وتنظيم العالقات األخوية، وتوقف أمام الحالة األمنية في المخيمات 
وأطلعه على ما تقوم به الفصائل الفلسطينية من عمل موحد بالتعاون مع الدولة اللبنانية من أجل الحفاظ 

ع مخيم نهر البارد ودعا الى اإلسراع في إزالة كما عرض أوضا. على أمن المخيمات وأمن الجوار
 . الركام للبدء بعملية اإلعمار مع بداية العام المقبل إلنهاء هذه المأساة وعودة أبناء المخيم إليه

 ١٩/١١/٢٠٠٨السفير، 
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  يةإسرائيلسرايا القدس وكتائب األقصى تطلقان صواريخ وقذائف هاون على أهداف : غزة .١٣

 إن صاروخا قد أطلق بعد ظهر اليوم، الثالثاء، من شمال قطاع غزة، سقط فـي                يةإسرائيلقالت مصادر   
وأعلنت كتائب شهداء األقصى مـسؤوليتها، فـي    ".شاعار هنيغيف"منطقة مفتوحة في المجلس اإلقليمي "

ـ   ، كما  "كفار عزة "باتجاه مستوطنة   " ٢أقصى  "ـرب، عن إطالق صاروخين من نوع       ٤٨بيان وصل عـ
ـ    أعلنت سرايا الق    قذائف هاون باتجاه موقع     ٤ـرب، مسؤوليتها عن إطالق     ٤٨دس، في بيان وصل عـ

وأكدت كتائب شـهداء األقـصى    . من مساء اليوم٥:٣٢العسكري شرقي غزة، في الساعة " ناحال عوز"
وسرايا القدس على أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد المتواصل على جرائم االحـتالل واالعتـداءات                 

 .الفلسطينيعلى الشعب 
 ١٨/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
  لقاءات ثنائية مع فتح قبل الحوار.. حماس تطلب وقف الصواريخ": الجريدة الكويتية" .١٤

" حمـاس "من مصادر فلسطينية موثوقة أمس، أن حركة        " الجريدة"علمت  :  سمية درويش  ، رام اهللا  -غزة  
ة، والتي تطلق صواريخ محلية     أجرت اتصاالت مع عدد من الفصائل الفلسطينية الموجودة في قطاع غز          

  .، وأبلغتها بضرورة عدم إطالق الصواريخ من دون مبررات كافيةإسرائيلالصنع على 
والجبهة الشعبية عـدم اطـالق صـواريخ علـى          " الجهاد"طلبت من حركة    " حماس"وقالت المصادر ان    

قـط رداً علـى     ، مشيرة إلى أن ضرورة اطالق الـصواريخ ف        "من دون أن يكون للقصف داع      "إسرائيل
وبينت المـصادر أن مـصر       .ية وفي يومها، وليس االستمرار في القصف عدة ايام        سرائيلالخروقات اإل 

 لن تكتفي بهذه العمليات المحدودة إذا استمرت الفصائل المسلحة في اطـالق             إسرائيلأن  " حماس"أبلغت  
  ".حماس" خصوصا كوادر الصواريخ، وأنها قد تقدم على اغتياالت واسعة في صفوف قادة الفصائل

ـ         ، النقاب عن اتصاالت سـرية      "الجريدة"وفي سياق منفصل، كشفت مصادر فلسطينية واسعة االطالع ل
المتنـاحرتين  " حماس"و" فتح"مكثفة تجريها القاهرة بالتعاون مع عدد من العواصم العربية، لجمع حركتي            

 الوطني الشامل في نهاية شـهر نـوفمبر         على طاولة الحوار، متوقعة في الوقت ذاته، نجاح عقد الحوار         
تحت اشراف مصري قبيل    " حماس"و" فتح"ووفقا للمصادر ذاتها، فإن هناك جهودا لعقد لقاء بين           .الجاري

  .اعالن موعد انطالق قطار الحوار
   ١٩/١١/٢٠٠٨الجريدة، الكويت، 

  
 قطاع على تقليل الثمن السياسي جراء حصارها لل"إسرائيل" ساعدت األنفاق: غنيم .١٥

ان اعتبر البعض أن دافع ":عضو المكتب السياسي لحزب الشعب نافذ غنيم قال  : نادر القصير-رفح 
حفر األنفاق وطني خالص وبهدف دعم المقاومة، فان الدالئل في حينه أكدت بما ال يدع مجاال للشك، ان 

ل على ذلك ان ثمن الهدف من وراء ذلك كان االتجار بالسالح بهدف تحقيق أقصى درجات الربح، مدل
بعض األسلحة ارتفع بصورة جنونية بعد عمليات التهريب وارتبط بشراهة الطلب على هذه السلعة في 

، وأضاف لكن تجدر االشارة في هذا المقام الى أن نتائج "حينه، وألسباب ال أريد التطرق لتفاصيلها
ي في حينه عن عمل بعض االنفاق لسرائيتهريب األسلحة ماثلة أمامنا، وتؤكد ان تغاضي االحتالل اإل

ي هدف الى اغراق قطاع غزة باألسلحة الخفيفة، ليفعل إسرائيلوتهريب األسلحة جاء في سياق مخطط 
  .ي لقطاع غزة، وهذا ما كانسرائيلذلك فعله بعد عملية االخالء اإل

ابل جرائم  على تقليل الثمن السياسي الذي يفترض أن تدفعه مقإسرائيلأن األنفاق ساعدت  وقال
فقد عطلت عمليه تهريب البضائع عبر األنفاق من تراكم المعاناة الشعبية التي يسببها الحصار . حصارها
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 ودفعها إسرائيلي ألهالي قطاع غزة، والتي كان من شانها رفع وتيرة الضغط الدولي الحراج سرائيلاإل
 .لوقف سياستها التعسفية

 ١٩/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
  ذر تل أبيب من المساس بقادة حماس وتتوعدها بحرب حقيقيةالقسام تح .١٦

قال المتحدث اإلعالمي باسم الكتائب القسام أبو عبيدة في تصريح صحفي نشره موقع الكتائب على  :غزة
إن اإلقدام على اغتياالت سياسية ضد رموز شعبنا يعني أنكم حكمتم على مدنكم ومغتصباتكم "االنترنت 

لجحيم، وبذلك ستجنون على عشرات اآلالف من المغتصبين وستجعلونهم يعيشون بالعيش تحت النار وا
  ".في حالة حرب حقيقية

إن تكرار العدو الصهيوني تهديده باالغتياالت ضدنا هو تهديد باهت ومرتبك، وهو يدل على "وأضاف 
عمل على حماية العجز الكبير في المواجهة الميدانية، ونحن سنأخذ هذه التهديدات على محمل الجد وسن

إذا أردتم اآلن أن "وحذر أبو عبيدة الدولة العبرية من سفك مزيد من دماء الفلسطينيين، وقال ". قادتنا
  .، وفق تعبيره"تجربوا جوالت جديدة ستكون حتماً أقسى وأشد عليكم بإذن اهللا

  ١٨/١١/٢٠٠٨قدس برس، 
  
   في الضفةالحركة من أنصار ١٧أمن السلطة يعتقل : حماس .١٧

اعتقلت األجهزة األمنية التابعة لجناح السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، سبعة عشر  :م اهللارا
مواطناً فلسطينياً بالضفة الغربية المحتلة، من أنصار حركة حماس، في حصيلة يومية جديدة نشرتها 

  .على نسخة منها" قدس برس"الحركة اليوم الثالثاء، وحصلت 
  ١٨/١١/٢٠٠٨قدس برس، 

  
   للمخيميفصائل مخيم عين الحلوة تجتمع مع قيادة الجيش لبحث الملف األمن: لبنان .١٨

أبلغت الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة قيادة الجيش اللبناني أنها سوف تدعو قريباً إلـى                : صيدا
كـل  عقد مؤتمر سياسي وشعبي في المخيم، لرفع الغطاء عن أي مطلوب أو أي مخّل باألمن، وسـتُبدي                  

كذلك، أبلغت الفصائل أنها بصدد تأليف قوة أمنيـة         . أشكال التعاون مع الجيش اللبناني واألجهزة األمنية      
مشتركة منها، تتولى إدارة األمور داخل المخيم، وتتولى هي توقيف كل المطلوبين من األجهزة األمنيـة                

اتصال مع قيـادة الجـيش أنهـا        وأكدت عصبة األنصار في     . واعتقالهم وتسليمهم إلى السلطات اللبنانية    
  .موافقة على هذه اإلجراءات، وأنها ليست بصدد توفير الملجأ ألي مطلوب وال منع اعتقاله

وكان قد عقد ظهر أمس في ثكنة محمد زغيب في صيدا لقاء بين مساعد مدير االستخبارات في الجيش،                  
فد من فاعليات القوى الفلسطينية في      العقيد عباس إبراهيم، ومدير فرع الجنوب، العقيد علي شحرور، وو         

وخصص االجتماع للبحث في إخراج مخيم عين الحلوة من عنـق           . مخيم عين الحلوة ووجهائها وممثليها    
، المتهم األساسـي فـي      "أبو محمد "الزجاجة األمنية التي وضعته فيها قضية وجود عبد الرحمن عوض           

  . التفجيرات التي طالت الجيش اللبناني
أفاد به عدد من المشاركين في اللقاء، فإن الجيش مصر على أمر واحد، هو تسليم عبد الرحمن                 ووفقاً لما   

. والمتهمـين اآلخـرين    ، المتهم األساسي في التفجيرات التي طالت الجيش اللبنـاني         "أبو محمد "عوض  
ن معـه، وإن    وأشارت مصادر االجتماع إلى أن البحث لم يتطرق إلى آلية تنفيذية لكيفية تسليم الرجل وم              

كان المجتمعون يعلقون آماالً كبيرة على بدايات التحركات الشعبية التي سيشهدها المخيم قريباً، الهادفـة               
  .إلى الضغط الشعبي من أجل تسليم المتهمين، والتأكيد أن المخيم يرفض أن يأسره بعض المطلوبين
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ه إيجابي جداً وبنّاء، مشيراً إلى      مسؤول حركة حماس في منطقة صيدا، أبو أحمد فضل، وصف اللقاء بأن           
أن الفاعليات الفلسطينية ستتحمل المسؤوليات، وستُعقَد لقاءات موسعة داخل المخـيم لـرفض أي حالـة                
عبثية، وستمارس هذه اللقاءات ضغطاً على المطلوبين لتسليم أنفسهم، ألن المخيم ليس باستطاعته تحمـل               

مـشاركون  . ضع كما هو عليه، فالمطلوب تسليم هؤالء ألنفسهم       العواقب الوخيمة المتأتية من استمرار الو     
لكن، لم تُناقَش أي آلية تنفيذية للوصول إلى        . آخرون أكدوا أن المطلب الوحيد للجيش هو تسليم المتهمين        

وأشار هؤالء إلى أن الجانب اللبناني لم يقدم الئحة رسمية بأسماء المطلوب القبض علـيهم،               . هذا الهدف 
ولفتـت مـصادر فلـسطينية      . اول ببعضهم لكونهم متهمين رئيسيين، ومنهم أبو محمد عوض        وإن تم التد  

  ".التفلت من مسؤولية إخراجه من المخيم"مطلعة إلى أن كون عوض متوارياً عن األنظار ال يعني إطالقاً 
  لقاء اليرزة ولوائح المطلوبين

الـذي  " اإليجابي والهام "راهيم إشادته بالدور    يشار إلى أن مسؤولين فلسطينيين كانوا قد نقلوا عن العقيد إب          
  .قامت به فصائل المقاومة الفلسطينية في الشمال

وإضافة إلى بحث تخفيف اإلجراءات األمنية التي يتخذها الجيش اللبناني في محيط مخيمي البداوي ونهر               
د من الفلـسطينيين    البارد، وخاصة لناحية معالجة عدد من الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة تعرض لها عد            

على حواجز للجيش، توافق الطرفان على تفاصيل آليات تنفيذية لتوقيف بعض من تـرد أسـماؤهم فـي                  
وأشار ممثلو بعض الفـصائل     . التحقيقات، وبينهم لبنانيون وفلسطينيون من سكان مخيم البداوي ومحيطه        

 طرابلس، لناحيـة نـشر الفكـر        إلى خطورة الدور الذي يؤديه بعض رجال الدين اللبنانيين داخل مدينة          
  .السلفي التكفيري، وفتح مدارس تابعة لهم داخل مخيمي البداوي والبارد، مطالبين بمعالجة هذا األمر

وقُدمت في االجتماع قراءة لواقع مخيم عين الحلوة، حيث أشير إلى دور سفارات عربية وأجنبيـة فـي                  
حساسية وضع المخيم، ألن من غير      "اهيم تشديده على    ونُقل عن إبر  . السعي لتفجير الوضع األمني للمخيم    

  .المسموح استمرار بقاء المطلوبين بجرائم إرهابية في داخله
  ١٩/١١/٢٠٠٨األخبار، 

  
  بيان لقيادة المقاومة في شمال لبنان يستنكر اتهام القيادة العامة بتهريب شاكر العبسي .١٩

ما تناقلته  "ينية في الشمال بياناً أمس استنكرت فيه        أصدرت قيادة فصائل المقاومة واللجان الشعبية الفلسط      
الدور "وأكد البيان   ".  القيادة العامة بتهريب شاكر العبسي     -بعض وسائل اإلعالم من اتهام الجبهة الشعبية        

اإليجابي والمسؤول للرفاق واإلخوة في القيادة العامة وقوات الصاعقة في إطار فصائل المقاومـة فـي                
 الملف األمني وإلقاء القبض على المطلوبين وتسليمهم إلى الجهات األمنيـة المختـصة              الشمال في متابعة  

بقرار فلسطيني محض، بعيداً عن التدخالت الخارجية ولحماية أمن المخيم في إطار الحفاظ علـى أمـن                 
  ".لبنان واستقراره، وهو ما تؤكده قيادة الجيش اللبناني

  ١٩/١١/٢٠٠٨األخبار، 
  
  لب أبو العينين بعدم توسيع رقعة االعتقاالت والتسليم للدولة اللبنانيةعصبة األنصار تطا .٢٠

كادت الخالفات داخل حركة فتح تنعكس سلباً على الوضع اإلجمالي للمخيمات، وخـصوصاً أن القـوى                
بأنه مكلَّف مهمة تصفية اإلسالميين لحساب جهات خارجيـة         " اللينو"اإلسالمية وجهت اتهاماً مباشراً إلى      

وحصل استنفار مرات عدة قبل أن يرفع اللينو من مستوى          . لى رأسها الواليات المتحدة األميركية    تقف ع 
الحراسات الخاصة به واتخاذ إجراءات أمنية، بينها ما يتعلق بقيادات أخرى من فـتح، بعـدما ورده أن                  

بـو العينـين،    مسؤولين في القوى اإلسالمية عقدوا اجتماعات مع قيادات في فتح، على رأسها سـلطان أ              
  .وجرى البحث في وضعه
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ـ             ضمانات بعدم توسـيع    "وتبين الحقاً أن االجتماع عقد بين سلطان وقياديين من عصبة األنصار طالبوه ب
فـي عـين    " اللينو"توضيحات رسمية بشأن مهمة     "، إضافة إلى    "رقعة االعتقاالت والتسليم للدولة اللبنانية    
وقال قياديو العصبة إنهـم     ". كية في بيروت وبموافقة عباس زكي     الحلوة وخلفية دعمه من السفارة األمير     
إخراج العناصر المتهمة بالتفجيرات، وال سيما عبد الرحمن عوض         "في مقابل ذلك، سوف يساعدون على       

إذا تخلّفـت فـتح     "وأنهى هؤالء حديثهم بما يشبه التحذير من أنه         ". وغيره من المخيم  ) أبو محمد عوض  (
مني، فستعيد عصبة األنصار والقوى اإلسالمية في عين الحلوة حساباتها وتتعامل مع            عن هذا االتفاق الض   

فتح على أنها وحدة موحدة ومتورطة في مشروع ضرب القوى اإلسالمية، ولن تتأخر القوى اإلسـالمية                
  ".بالدفاع عن نفسها، وإن أدى ذلك إلى صدام

ستُضبط تجاوزات البعض في حركة     " بأنه قريباً    من جانبه، حاول سلطان أبو العينين تهدئة محدثيه، فوعد        
، نافياً وجود قرار للحركة بمهاجمة اإلسالميين، وما يجري يندرج في إطار التعاون والتنـسيق مـع                "فتح

وشدد على أن فتح    ". إنهاء ظاهرتي فتح اإلسالم وجند الشام     "األجهزة األمنية اللبنانية، وهو المساعدة على       
وقف التواصل مع عباس    "لكنه لفت إلى ضرورة     ". ساعدة للعصبة بمختلف جوانبها   سوف تلتزم تقديم الم   "

تأليف لجنة تواصل يومية بين فتح والعصبة واإلسهام في عقـد لقـاءات             "، مقترحاً   "زكي وكمال مدحت  
  ".ثنائية وثالثية مع قيادة الجيش اللبناني

  ١٩/١١/٢٠٠٨األخبار، 
  
  الغرف المغلقة"لوا لتفاهمات جوهرية داخل يين والفلسطينيين توصسرائيلاإل: بيلين .٢١

ي السابق، النائب يوسي بيلين المستقيل من الكنيست أن عدم سرائيلأكد الوزير اإل: وديع عواودة - حيفا 
ية والفلسطينية وحماقة الدور األميركي قد أفشلت المسيرة السياسية وجعلت سرائيلشجاعة القيادة اإل

  . عقيمةأنابوليسمداوالت 
ي سرائيلأن الطرفين اإل" العرب"بيلين أحد أبرز المبادرين لمذكرة جنيف في حديث لـ وكشف 

إلى تفاهمات حول قضايا جوهرية منها الحدود والقدس مشيرا " الغرف المغلقة"والفلسطيني توصال داخل 
  . االنسحاب منها بما في لك الحرم القدسي الشريفإسرائيلالستعداد 

، قائال "القضية الحساسة واألصعب من بين قضايا الحل النهائي"دة بـ ووصف بيلين موضوع حق العو
لم أطلع على تفاصيل هذه القضية ، وقتها لم نتفق على معايير بل على أرقام لكنني غير معني بالكشف "

عنها لحساسية وتبعات ذلك على المداوالت الجارية اليوم ولكن الفارق بين مواقف الطرفين أقل مما كان 
  ".٢٠٠١يوم تفاوضنا في طابا آخر أيام حكومة ايهود باراك عام عليه 

وأوضح بيلين أنه اعتزل السياسة بعدما فشلت تسيبي ليفني بتشكيل الحكومة، وزوال الفرصة لالنضمام 
لها كوزير قضاء، وأكد احتفاظه بقدرته على مواصلة التأثير على مجريات األمور السياسية من خارج 

  .ل بمساهمته في وضع مذكرة جنيفالبرلمان مثلما فع
يين الذين ال يقرنون أقوالهم عن السالم والتنازالت باألفعال على سرائيلكما وجه انتقادات للساسة اإل

األرض والم السلطة الفلسطينية على قبولها بالمماطلة والدخول بمسار تفاوضي مهلهل وغير مقيد بجدول 
   .زمني

  :لالحوار الكامنص ولإلطالع على 
15=secId&330=issueNo&63320=docId?php.details/qa.com.alarab.www://http  

 ١٨/١١/٢٠٠٨العرب، قطر، 
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  أعتقد أن ثمة فرصة جيدة للتوصل إلى سالم في الشرق األوسط: بيريز .٢٢
 اتفاق سالم في إلىللتوصل " فرصة جيدة"ي، شيمعون بيريز، أمس إن هناك سرائيللرئيس اإلقال ا: لندن

 .  البيت األبيضإلىالشرق األوسط العام المقبل مع وصول باراك أوباما 
 إلىفي مستهل زيارة رسمية " سي.بي.بي"وقال بيريز في مقابلة أجرتها معه هيئة اإلذاعة البريطانية 

 سالم شامل في الشرق األوسط بعد إلىأعتقد أن ثمة فرصة جيدة بالتوصل "ثة أيام بريطانيا تستمر ثال
األمر لم يتم بعد لكن ثمة فرصة جيدة بان . لقد أحرزنا تقدما"وقال ".  مفاوضاتنا مع الفلسطينيينإتمام

 بذلك من تلقاء  تقومإسرائيل.  لتحقيق السالمإسرائيلال حاجة لدفع "وقال ". نبرم اتفاقا في السنة المقبلة
لسنا مستعدين .  مستعدون لتقديم األرض، لكننا نريد التأكد من الحصول على السالمإننا. نفسها وبإرادتها

عدم خدمة القضية الفلسطينية، بل "متهما مجددا حركة حماس بـ"  ارض لقاء تلقي صواريخإلعطاء
 ".خدمة قضية مناهضة للفلسطينيين

 األميركي اإليرانيين وفق ما يوصي به الرئيس إلىتعداده للتحدث  فأبدى اسإيرانوسئل بيريز عن 
 لديها إيران إن، معتبرا " يكون لها هدفأنالمفاوضات يجب  "أنالمنتخب، باراك أوباما، لكنه شدد على 

 .في الشرق األوسط" إمبراطورية إقامة إلىال تقتصر على النووي، بل تطمح "طموحات 
 ١٩/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

 
   لدمشق وطهرانيةإسرائيلات عن ضربة هتكشف سيناريو" معاريف" .٢٣

 تستعد في الوقت الحـالي للخيـار        إسرائيلأن  " معاريف" أكدت صحيفة    : حسن مواسي  -القدس المحتلة   
  . نوويةإيران لن تسمح بقيام "إسرائيل" أن باعتبار إيرانالعسكري ضد 

أهمية عليا لتحييد سوريا وانتزاعها مـن دائـرة         هناك  "وبحسب المصادر األمنية التي تحدثت للصحيفة،       
 يقول في الجلسات المغلقـة أن       وأولمرتالرهبة قبيل االشتعال المحتمل، السوريون أيضا يدركون ذلك،         

األسد شخص ذكي وفطن وهو يعرف بالضبط ما الذي يريد أن يكونـه ومـا ال           ) الرئيس السوري بشار  (
  ".حون بين العالمينيريده، ومع ذلك، ما زال السوريون يتأرج

 إسرائيل وضعها جهاز األمن تشير إلى إطالق مئات الصواريخ السورية على            تسيناريوهاوتحدثت عن   
في المرحلة األولى إلى أن ينجح سالح الجو في إبادة غالبية قواعد الصواريخ والسيطرة علـى المجـال                  

  .الجوي
ي سيجتاح سوريا ويـصل خـالل فتـرة         رائيلسات فان الجيش اإل   ه انه وفقا ألحد السيناريو    إلىوأشارت  

  .قصيرة نسبيا إلى دمشق حيث سيكون بإمكانه أن أراد السيطرة عليها
 بمهاجمة إيران مع االفتـراض بـأن الـسوريين لـن            إسرائيل قامت   إن"في المقابل، تضيف الصحيفة،     

الـصواريخ  يتدخلوا، فلدى اإليرانيين عشرات صواريخ شهاب القادرة على اإلصـابة، ومعظـم هـذه               
ستعترض في الجو ولكن المشكلة ستأتي من الشمال ومن الجنوب، وسيطلق حزب اهللا كل ما لديه وهـو                  

 ".كثير، وحماس مثله، وبالتالي فان حيفا واسدود ستتلقيان ضربات قاسية وتل أبيب
  ١٩/١١/٢٠٠٨المستقبل 

 
   إلطالق ابنيإطالق سراح األسرى الفلسطينيين يعود بالضرر على المساعي: والد شليط .٢٤

يـديعوت  (ي األسير غلعاد شـليط لـصحيفة        سرائيلقال والد الجندي اإل   :  من زهير اندراوس   - الناصرة
 الثالثاء، إن إطالق سراح األسرى الفلسطينيين يؤثر سـلباً علـى المـساعي              أمسالعبرية،  ) أحرونوت

 وأضاف أنه على الـرغم      ،ةية والمصرية إلطالق سراح نجله المحتجز لدى المقاومة الفلسطيني        سرائيلاإل
ية بإطالق سراح دفعات من األسرى الفلسطينيين، إال أن األمر لم يجلب شـيئاً              سرائيلمن قيام الحكومة اإل   

إيجابياً على قضية نجله األسير، زاد قائالً إن األنكى من ذلـك، أنـه بعـد إطـالق سـراح األسـرى                      
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الب بإطالق سراح أسرى آخرين، لم يكونوا       الفلسطينيين، قامت حركة حماس بتشديد شروطها، وبدأت تط       
 إطالق سراح األسرى الفلسطينيين ال يـصب فـي          واخلص إلى القول إن    .في الحسبان، على حد وصفه    

  .مصلحة قضية نجله شليط، إنما على العكس من ذلك
  ١٩/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 

 
   يحاضر عبر الفيديو خوفاً من اعتقاله في لندنيإسرائيلجنرال  .٢٥

اللواء دورون ألمـوج    " يسرائيلاإل"يعتزم القائد السابق للجبهة الجنوبية في جيش االحتالل         : آي. بي. يو
، وذلك خوفاً من اعتقاله في حـال دخولـه          "إسرائيل"المشاركة في ندوة ستعقد في لندن عبر الفيديو من          
  .بريطانيا بتهمة ارتكابه جرائم حرب ضد الفلسطينيين

 اسـتخدام   إسـاءة منـع   " ألموج سيشارك في نـدوة حـول         أنبرية، أمس،   الع" هآرتس"وذكرت صحيفة   
مركز القدس لشؤون الجمهور    "، ستعقد في لندن األربعاء المقبل والتي ينظمها         "صالحيات قضائية عالمية  

  . السابق في األمم المتحدة دوري جولد" يسرائيلاإل"الذي يرأسه السفير " والدولة
  ١٩/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
   عن شاليط يجب استهداف قيادات حماس في القطاع عسكرياًلإلفراج: لليكودنائب عن ا .٢٦

عن اعتقاده بأنه يستحسن السعي لإلفراج      " يوفال شتاينيتس " أعرب النائب الليكودي المعارض    -بيت لحم   
 في غزة شاليط من خالل تكثيف الضغوط على قيادات حماس في قطـاع              األسير يسرائيلاإلعن الجندي   
  .د استهدافهم عسكرياًغزة إلى ح
 األرجـح أن الضرورة ستقتضي علـى  :" يةسرائيلاإل االذاعة  أوردتهافي تصريحات   " شتاينيتس"وأضاف  

 على محور   إسرائيلاإلقدام على ضرب المنظومة التي شكلتها حماس في القطاع بقوة، واستعادة سيطرة             
  ".فيالدلفي المحاذي للحدود بين القطاع ومصر

  ١٨/١١/٢٠٠٨ارية، وكالة معاً اإلخب
 
   تقرر تشغيل نظام إنذار مضاد للصواريخ في أشدود"إسرائيل": "هآرتس" .٢٧

 قررت تشغيل نظام اإلنذار المضاد للصواريخ في مدينة أشدود والتي إنها أمس "إسرائيل" قالت - رام اهللا 
 . كيلومترا٣٠تبعد عن شمال قطاع غزة أكثر من 

قيادة الجبهة الداخلية في الجيش " موقعها اإللكتروني أن ية علىسرائيلاإل" هآرتس"وذكرت صحيفة 
 ".ي اتخذت قرارا بأن يشمل نظام اإلنذار الخاص بالصواريخ الفلسطينية هذه المدينةسرائيلاإل

هذا األمر " ، موضحة أن "أن العمل بدأ لتشغيل هذا النظام خالل األيام المقبلة"وأشارت الصحيفة إلى 
 بأن الفصائل الفلسطينية وحركة حماس تملك صواريخ طويلة المدى إسرائيلي جاء بعد تقديرات تسود ف

 ".يمكنها ضرب هذه المدينة الساحلية
ي متان فلنائي زار المدينة االثنين لإلشراف سرائيلنائب وزير الدفاع اإل"وأوضح الموقع االلكتروني أن 

ك أن اتفاق التهدئة مع الفلسطينيين على االستعدادات الخاصة بتشغيل نظام اإلنذار حيث أعلن من هنا
 ".ينهار

 ١٩/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
   المتحدة بعد استئناف توزيع المساعدات األمممئات يتهافتون على مراكز ال :غزة .٢٨

تهافت مئات الفلسطينيين على مراكز توزيع المعونات الغذائية فور استئناف االمم المتحدة الثالثـاء              : غزة
 االنسانية على نصف سكان قطاع غزة، بعدما سمحت إسرائيل بادخال مواد غذائية الى              توزيع المساعدات 
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التوزيع يتم على اساس الكميات الـضئيلة       " ان   "اونروا"وقال كريس غانيس المتحدث باسم وكالة       . القطاع
  ."وهذه المواد الغذائية تكفي اليام وليس السابيع.. التي تمكنا من نقلها االثنين

عت إسرائيل، صباح امس الثالثاء، وفداً إغاثياً دولياً من دخول قطاع غزة، كان يسعى لتفقـد                الى ذلك من  
  .األوضاع اإلنسانية في القطاع في ظل الحصار اإلسرائيلي المفروض منذ أكثر من عام ونصف

  ١٩/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  ين متضامنين أجانب وصيادين فلسطيني٣االحتالل يتوغل جنوب غزة ويعتقل  .٢٩

توغل صباح أمس رتل من آليات االحتالل داخل أراضي بلدة الشوكة شرق مدينة رفح              :  حامد جاد  -غزة
جنوب قطاع غزة، وشرعت اآلليات قبيل انسحابها عصر أمس بعمليات تجريف طالت مساحة واسعة من               

  .األراضي الزراعية
 ٣بلدة، فيمـا جـرى اعتقـال         كما قصفت مدرعات االحتالل عددا من منازل ومزارع المواطنين في ال          

  . متضامنين أجانب وصيادين فلسطينيين
 صياداً فلسطينياً كانوا يستقلون ثالثة      ١٦ اعتقلت قوات االحتالل صباح أمس ثالثة متضامنين أجانب و         كما

  قوارب في رحلة صيد قرب شواطئ غزة 
  ١٩/١١/٢٠٠٨الغد، األردن، 

  
 الشعب الفلسطيني لن يبقى صامتاً...  المقبلةمتوقع ماذا سيحدث خالل األيايال أحد : الخضري .٣٠

 معبر بيت في مسيرة قرب اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار وعدد من المتضامنين األجانب شاركت :غزة
زمة قطع الكهرباء والوقود وإغالق أحانون شمال غزة، احتجاجاً على الوضع المتدهور جراء الحصار و

 .المعابر
ال أحد يستطيع التوقع حول ماذا " ، لمواجهة الحصار اللجنة الشعبية رئيس النائب جمال الخضريقالو

 .، مؤكداً  أن الشعب الفلسطيني لن يبقى صامتاً"سيحدث خالل األيام المقبلة نتيجة هذا الخنق اإلسرائيلي
من سكان % ٨٠ مليون دوالر، وأن ٧٥٠ولفت إلى أن الخسائر المباشرة نتيجة الحصار بلغت اكثر من 

معدل البطالة نتيجة إغالق المعابر وإغالق المصانع ومنع تنقل العمال % ٦٥ة تحت خط الفقر، وغز
 .خارج غزة

وأوضح الخضري، أن نصف سكان غزة يعيشون في معاناة وخطر كبير بسبب توقف خدمات وكالة 
وأشار  .ا، وخلو مخازنها من المساعدات بسبب رفض إسرائيل إدخاله"األونروا"غوث وتشغيل الالجئين 

رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إلى أن عدة دول عربية ستشهد خالل الساعات واأليام المقبلة 
 .مسيرات تضامن مع غزة

  ١٩/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، 
  
  مطاحن غزة تتوقف عن العمل بعد نفاد مخزون القمح .٣١

ب نفاد مخزون القمح لديها، وذلك توقفت شركة المطاحن الفلسطينية في قطاع غزة عن العمل، بسب: غزة
في ظل استمرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي في إغالق معابر قطاع غزة لليوم الخامس عشر على 

  .التوالي
إن شركة المطاحن "وقال قاسم الفرا، مدير مكتب رئيس مجلس اإلدارة في الشركة، في بيان له، 

 األحد الماضي بشكل كامل، بسبب توقف تزويدها الفلسطينية في قطاع غزة توقفت عن العمل منذ يوم
  ". بالقمح

  ١٨/١١/٢٠٠٨، قدس برس 
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  تمنع المياه عن المعتقلين "إسرائيل": مركز األسرى .٣٢

األسرى في معتقلـي    "الفلسطيني في بيان أن     " األسرى للدراسات واألبحاث  "ذكر مركز   :  د ب أ   - غزة  
الفترة الماضية جراء انقطاع المياه عـنهم لعـدة مـرات           النقب ومجدو عانوا نقصا حادا في المياه خالل         

 ".خالل نفس األسبوع تحت ذريعة أن إسرائيل تعيش أزمة مياه خانقة
إدارة السجن ال تقوم بتبليغ األسرى عندما تقوم بقطع المياه ما يسبب حالة من اإلرباك والتذمر                "واضاف  

 ".يام بأعمال التنظيف وأداء الصالةجراء عدم مقدرتهم على استخدام الحمامات والغسيل والق
  ١٩/١١/٢٠٠٨الدستور، 

  
  حليب األطفال ال يستخدم في الصواريخ : "ونروااأل" .٣٣

 إن توزيع الكميات التي تـم       "فرانس برس "كريس غانيس لوكالة    " اونروا"قال الناطق باسم وكالة     :وكاالت
لة التي تمكنا من نقلهـا االثنـين،        على اساس الكميات الضئي   "استالمها من المساعدات أول من أمس يتم        
  . "وهذه المواد الغذائية تكفي أليام وليس ألسابيع

وقال غانيس انه تم إهدار كميات من الحليب المجفف بقيمة بضعة آالف الدوالرات أثناء كشف السلطات                
أنـه  وأضـاف   . "تم تمزيق الرزم فتناثر مسحوق الحليب وأهدر      "اإلسرائيلية على البضائع، وأوضح انه      

يجب عدم معاقبة األطفال بحرمانهم من الحليب، ال اعلم بأطفال يطلقون صواريخ أو بحليـب لألطفـال                 "
  . "يستخدم في شحنات الصواريخ

  ١٩/١١/٢٠٠٨البيان، اإلمارات، 
 

  مدينةمن مخططات االحتالل لتهويد ال يحذر في القدس االئتالف األهلي .٣٤
 امـس، مـن     "هلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القـدس       االئتالف األ "حذر  :  أماني سعيد  -رام اهللا   

المخاطر الجسيمة على الوجود العربي الفلسطيني في المدينة المقدسة، المترتبة على ما يسمى بالمخطط              "
  ."اإلقليمي للواء القدس الذي أودعته بلدية القدس أخيراً

ها في المدينة المقدسة، كونه يعكـس  المخطط المذكور يعد من أخطر المخططات المنوي تنفيذ    "وأكد ، أن    
  ."فلسفة الحكومات اإلسرائيلية ورؤيتها بشأن تطوير القدس

تجميع كل مؤسـسات الـشعب      "  في بيان اصدره أمس أن المخطط المذكور يسعى إلى            "االئتالف"واعتبر
  ."سساتاليهودي وتطويرها فيها، إضافة إلى تجميع الشباب اليهودي الموجود في الشتات في تلك المؤ

 متراً عن جدار الفـصل  ١٢٠أي مشاريع تطوير في المدينة يجب أن تبتعد مسافة      "وحسب المخطط، فإن    
 متراً عن خط سكة الحديد، ما يقلل من فرص التطوير والبناء ويحد من نسبة السكان العـرب فـي                    ٨٠و

  ."مركز المدينة
  ١٩/١١/٢٠٠٨الجريدة، الكويت، 

 
   بعد مصادرة منزلهاأقامتهاهدم الخيمة التي  تهدد عائلة مقدسية ب"إسرائيل" .٣٥

قال العديد من المعتصمين في خيمة الصمود المقامة في حي الشيخ جـراح،             : زهير اندراوس  -الناصرة
ان افرادا من الشرطة اإلسرائيلية قاموا صباح امس بمهاجمة الخيمة واعتراض من تواجد فيهـا بـشكل                 

  استفزازي، ثم قاموا بمصادرة بطاقاتهم 
وفي السياق نفسه تناقلت اخبار ان البلدية العبرية في القدس الغربية تهدد ايضا بأنها ستقوم بهدم الـسياج                  

من جهة أخرى أضافت القدس العربي، عـن        والحديدي الذي يحيط االرض المقامة عليها خيمة الصمود،         
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عتقلت نجـل صـاحب     مراسلها وليد عوض أن قوات االحتالل هدمت امس منزال في القدس الشرقية، وا            
  المنزل

  ١٩/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
 االحتالل يعتقل فتى فلسطينيا ويغلق حاجزا عسكريا  .٣٦

ي أغلق حاجزا عسكريا غربي مدينة نابلس       قالت مصادر فلسطينية إن الجيش اإلسرائيل     :  د ب أ   -رام اهللا   
 .في الضفة الغربية ظهر امس بعد أن اعتقل فتى فلسطينيا بدعوى أنه يحمل متفجرات

فتى بدعوى أنه يحمل عبوة على جسده قبل أن يقوموا باعتقاله بعد تجريـده              ال اعتقلو   الجنود   أنوذكرت  
 . من مالبسه

  ١٩/١١/٢٠٠٨الدستور، 
  
  ض أن يكون على درجة من الذكاء وال يجعل من معاناة األسرى ألعوبةعلى المفاو": واعد" .٣٧

مائتين  اإلفراج عن ، من أن إجراء"جمعية واعد لألسرى والمحررين الفلسطينيين"حذّرت : غزة
تعزيزاً لالنقسام الفلسطيني، ودعماً لطرف على "أسيراً فلسطينياً في السجون اإلسرائيلية، يأتي  وخمسين

  . لى حد تعبيرها، ع"حساب آخر
جمعية عبد اهللا قنديل، في تصريح صحفي مكتوب أرسل نسخة منه لـ ال الناطق اإلعالمي باسم قالو
إن الجمعية ترحب باإلفراج عن أي أسير فلسطيني، لكن المؤلم أن يكون هؤالء األسرى "،  "قدس برس"

، في إشارة إلى حركة "اسي واحدممن انقضت محكومياتهم أو شارفت على االنتهاء، ومن أبناء فصيل سي
  ".فتح"

بأن يكون على درجة من الذكاء، وأالّ يجعل من معاناة األسرى "المفاوض الفلسطيني  وطالب قنديل
ألعوبة على طاولة التفاوض، فإما أن يفاوض بشرف وإما أن يعلن أنه ليس قادراً على إدارة هذا الملف، 

ما قيمة أن يفرج عن عدد من األسرى ثم يعتقل "أضاف ، ، و"ويفسح المجال لعمليات أسر الجنود
   ".أضعاف هذا العدد في نفس اليوم والليلة

  ١٨/١١/٢٠٠٨، قدس برس 
  
   يكشف عبثية المفاوضات على غزةالتصعيد العسكري األخير: مؤسسة صحية .٣٨

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

وأكدت لجان العمل الصحي، على أن التصعيد العسكري األخير يكشف عبثية المفاوضات الجارية مع 
  . االحتالل الذي يمعن القتل بحق المواطنين الغزيين

ساسية من دخول القطاع منذ أيام ينذر بكارثة صحية وإنسانية إن منع األدوية والسلع التموينية األ"وقالت 
، وحذرت المؤسسة من جعل معاناة ودماء المواطنين "خطيرة تهدد السكان والمرضى واألطفال والنساء

  . في القطاع قرابين للحالة السياسية في إسرائيل المقبلة على انتخابات برلمانية
  ١٨/١١/٢٠٠٨، قدس برس 

  
   شهيداً في قطاع غزة منذ بدء الشهر الجاري ١٥: مؤسسة حقوقية .٣٩

، في تقرير أصدرته اليوم الثالثاء أن قوات "التضامن الدولي لحقوق اإلنسان"قالت مؤسسة : رام اهللا
 "نوفمبر" مواطناً فلسطينياً في قطاع غزة منذ بداية شهر تشرين الثاني ١٥االحتالل اإلسرائيلي قتلت 

  .الجاري



  

  

 
 

  

            ١٩ ص                                     ١٢٦١:         العدد       ١٩/١١/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

استمرار القتل الذي ينتهجه االحتالل وعودته ألساليب القتل "الحقوقية في تقريرها وأدانت المؤسسة 
  ". الممنهج خارج نطاق القانون

بالكف عن هذه "ودعت المؤسسة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق اإلنسان إلى إلزام الجانب اإلسرائيلي 
لفلسطيني، والعمل على تحمل االحتالل ، مطالبة بالكف عن االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الشعب ا"الجرائم

  .مسؤولياته القانونية واألخالقية تجاهه، كما نصت على ذلك المعاهدات والمواثيق الدولية وضمنتها له
  ١٨/١١/٢٠٠٨، قدس برس 

  
  ٢٠٠٨فلسطين تحتفل بدخول مليون سائح لمدينة القدس في  .٤٠

م ببلوغ رقم المليون سائح الذين وصلوا إلى احتفل في ساحة المهد كبرى ساحات مدينة بيت لح :رام اهللا
 وهي المرة االولى منذ نحو عشر ٢٠٠٨مدينة بيت لحم وباقي االراضي الفلسطينية في العام الحالي 

   .سنوات حيث جرى بهذه المناسبة استقبال رسمي لعدد من الباصات السياحية في منطقة رأس بيت جاال
ة خلود دعيبس ان بولندا شكلت النسبة االكبر من بين السياح اذ  وزيرة السياحة واالثار الدكتوروقالت 

 تليها ايطاليا وروسيا والهند وكذلك فلسطينيو الداخل، % ٢٤بلغت نحو 
 ١٩/١١/٢٠٠٨الراية، قطر 

 
  االحتالل يحاكم اليوم الشيخ رائد صالح .٤١

جلسات في محكمة الصلح من المقرر أن تعقد اليوم الثالثاء وغداً األربعاء صباحا، : القدس المحتلة
اإلسرائيلية بالقدس المحتلة، لبحث ملف الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي 

، على خلفية تصديه مدنياً ألعمال الهدم والحفر التي تقوم بها سلطات ١٩٤٨الفلسطينية المحتلة سنة 
  .االحتالل في محيط المسجد األقصى المبارك

  ١٨/١١/٢٠٠٨، قدس برس 
  
   مليون دوالر٧٠٠مؤتمر فلسطين لالستثمار يطرح مشاريع ب  .٤٢

عقدت وزارة اإلعالم في مدينة نابلس مؤتمرا صحافيا للحـديث عـن مـؤتمر               :وردة  أمين أبو  -نابلس
  . األسبوع القادماالستثمار الذي يعقد في مدينة نابلس

 ٢٥٠ملتقـى الـشمال، إن هنـاك        -رقال سفيان البرغوثي نائب المنسق العام لمؤتمر فلسطين لالستثما        و
مستثمراً عربياً وفلسطينياً سيشاركون بالمؤتمر وخمسين اخرين من رجال األعمال مـن داخـل الخـط                

 مليون دوالر، ويكون بذلك العدد اإلجمالي للمشاركين في المؤتمر          ٧٠٠األخضر، وهناك ومشاريع بقيمة     
  .قرابة األلف شخص 

عة قطاعات منها الصناعية والزراعية والبنى التحتيـة وسـياحية          وأضاف ان المشاريع موزعة على ارب     
وهناك جانب آخر وهو التكنولوجيا وستكون موزعة على المحافظات الست، وسـيتم انـشاء صـندوق                

 مليون دوالر ويهدف الى انعاش ومـساعدة الـشركات          ٥٠االنعاش االقتصادي والذي سيعلن عنه بقيمة       
يرة والصندوق ممول بمساعدة الـدول المانحـة وبـشراكة القطـاع            المتعثرة والتي تعرضت الزمات كب    

  .الخاص والحكومي 
  ١٩/١١/٢٠٠٨الخليج، 
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  مريضا وصحفيون يغادرون قطاع غزة عن طريق معبر رفح  ٩٠ .٤٣
 مريضا، ٩٠أكدت مصادر فلسطينية أن الجانب المصري سمح مساء اليوم، بدخول : رأفت الكيالني

 . مريضا الى يوم غد٥٠ فيما تاخر دخول  صحفيا، إلى قطاع غزة،١٢و
 ١٩/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
 بل حتى أصعب" ٢البارد "تقتربون من : تلتقي الفعاليات في عين الحلوةاللبنانية خابرات الم .٤٤

 شخصية فلسطينية تمثل هيئات المجتمع المدني في مخيم عين ٥٥ الى ٥٠ما بين التقت : محمد صالح
اليات، والوجهاء والعشائر والعائالت في المخيم، امس مع نائب مدير الحلوة واللجان الشعبية والفع

مخابرات الجيش اللبناني العقيد عباس ابراهيم في احدى القاعات في ثكنة الجيش اللبناني في صيدا من 
  ٢.اجل وضع خريطة طريق النقاذ مخيم عين الحلوة من نموذج البارد 

سليم امير فتح االسالم الشيخ عبد الرحمن عوض وعدد آخر ان المطلوب ت" العقيد عباس ابراهيم وقال
لعقيد ابراهيم بمجموعة من االرهابيين خطفوا طائرة على وشبههم ا. " شخصا١٥ و١٠من المطلوبين بين 

ويهددون بقتل الرهائن ويسيرون بالطائرة نحو ) عدد سكان مخيم عين الحلوة( الف رهينة ٧٠متنها 
هؤالء االشخاص خطفوا مخيم عين الحلوة وأخذوا اهله : وقال. من فيهاالمجهول وتدميرها ونسفها ب

انهم مرتبطون بجهات خارجية ومخطط ... رهائن ويريدون تدمير المخيم وتشريد اهله وقتلكم انتم
خارجي يهدف الى تعميم نموذج مخيم البارد في مخيم عين الحلوة من اجل انهاء هذا المخيم عن بكرة 

 .  حق العودة وصوال الى التوطينابيه، تمهيدا لشطب
اننا نحذر من هذا المخطط المشبوه الذي ينفذه هؤالء االرهابيون القتلة والمجرمون، "وقال العقيد ابراهيم 

ونحذركم من بارد جديد يريد هؤالء تنفيذه بدم بارد خدمة لهذا المخطط الخارجي، فهل ستسمحون لهم 
د النساء وتدمير المخيم، النه اذا لم تضعوا حدا لهذه المجموعة بتنفيذ هذا المخطط وقتل االطفال وتشري

فإن مخيم عين الحلوة ذاهب الى الخراب، وإنكم تقتربون جدا من نموذج البارد، ال بل حتى اصعب من 
 . نهر البارد اذا بقيت هذه المجموعة في مخيم عين الحلوة

في تعميم نموذج البارد، ونريد فقط المجرم نحن نريد تعميم نموذج البداوي وشاتيال وال نرغب : وقال
الذي يحمل صفة االرهابي الذي ارتكب الجرائم والقتل بحق الجيش اللبناني، وال نريد اعتقال الناس 

 ..". لمجرد االعتقال وكل بريء وغير مذنب يفرج عنه فورا وهذا ما حصل في شاتيال
وعة وفق الئحة االسماء المطلوبة، الن االعالن وشدد العقيد ابراهيم على ان المطلوب تسليم هذه المجم

انهم اختبأوا في المخيم او تواروا عن االنظار او خرجوا من المخيم او لم يتم العثور عليهم او غابوا عن 
 . السمع، فإننا كجيش وحكومة ودولة لبنانية لن نقبل بأقل من التسليم الصريح والواضح لهذه المجموعة

انتم تناضلون من اجل أنبل قضية اسمها فلسطين ودفعتم الكثير وضحيتم بالمال : وخاطب الحضور قائال
كيف ترتضون بوجود هؤالء االرهابيين بينكم وكيف . وبالشهداء وبالغالي والثمين من اجل فلسطين

تقبلون بأن يخطفوا مخيمكم لتصبحوا رهائن بين ايديهم؟ اننا ناضلنا معكم فكيف تقبلون ان تتهجروا من 
يم وتشطبوا حق العودة بأياديكم، فالموضوع اصبح عندكم الننا كدولة وحكومة وجيش لن نقبل بعد المخ

فمن قال لكم ان الشعب اللبناني يقبل بوجود هؤالء او . اليوم بوجود هؤالء االشخاص القتلة في المخيم
انتم مصير الموضوع اصبح عندكم ولديكم النماذج وقرورا . يرضى عن أفعالهم ضد جيشهم ودولتهم

فالجيش ليس عاجزا عن القيام بهذه المهمة لكنه ال يرغب بتنفيذها، فال تحشروه أكثر والمطلوب . مخيمكم
 . منكم تأمين الغطاء الشعبي والجماهيري للقوة الفلسطينية التي ستقوم بهذه المهمة

لمخيم حتى وطرحت أسئلة حول المخارج وحماية المخيم، ومنها اعالن االعتصام واالضراب في ا
 ... ينصاع هؤالء ويسلموا انفسهم الى الدولة
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هل ترضون ان تناموا في المدارس وتصبحوا بال مخيم، وهل تتحملون ان يمن عليكم : وسأل ابراهيم
الننا هذه المرة لن نسكت على هؤالء االرهابيين القتلة ومضى لنا .. البعض بعلبة حليب وغذاء الطفالكم

 . ن نطالب بتسليم هذه المجموعة الى القضاء ولم يستجب لمطلبنااكثر من ثالث سنوات ونح
أنا دخلت المخيم وشاهدت المعاناة ومشيت فوق المياه اآلسنة والمجاري الصحية، واليوم اريد ان : "وقال

ادخل المخيم ومعي جرافة من اجل ازالة البؤس والمباشرة بعمليات االنماء والتنمية في المخيم، لكننا 
 . جر المخيم من قبل هذه المجموعة الى حيث ال نرغب ال نحن وال انتمنخاف من 

وقد انعكس اللقاء تخوفا لدى الحضور والبعض منهم ينتمي الى الفصائل واالطر الفلسطينية التابعة اما 
لفصائل المنظمة او قوى التحالف او القوى االسالمية، حتى ان البعض منهم احتج على وصف المخيم 

بإطالق سمة االرهاب على عين الحلوة، مؤكدين ان االمر ليس بيدهم من هذه الناحية، بالمخطوف و
وكان العقيد ابراهيم متفهما لهذه الهواجس . وتحدثوا عن هواجسهم وعن حصار المخيم باالسالك وغيرها

السالك فلتسلم هذه المجموعة نفسها وأعدكم برفع الحصار الذي تتحدثون عنه تدريجيا ورفع ا: ورد قائال
 .. الشائكة كما هو وضع مخيمات بيروت

لكن في المقابل فإن الكالم الذي سمعوه ووضع المسألة بين اياديهم ترك ارتياحا وفرصة لعدم الجنوح 
باتجاه نموذج البارد والتفكير مليا بكيفية الوصول الى حل يفضي الى تسليم االشخاص المطلوبين الى 

  . القضاء بأقل الخسائر
 ان اجتماعا اسالميا موسعا عقد في "السفير"قال مصدر فلسطيني في عين الحلوة لـخرى من جهة أ

عصبة "الشيخ ماهر حمود وقائد " مسجد القدس"المخيم في ساعة متأخرة من ليل أمس، وشارك امام 
 الشيخ أبو طارق السعدي والقيادي االسالمي الشيخ جمال خطاب باالضافة الى عدد آخر، "االنصار
، وبينهم عدد "عبد الرحمن عوض" "الشحرور"عن عدد من ممثلي عشيرة عوض التي ينتمي اليها فضال 

 . من أفراد أسرته وأشقائه، وتم خالله التداول بالمخارج
طلبت من " عصبة األنصار"وأشار المصدر الفلسطيني إلى أن القيادات اإلسالمية في المخيم وخاصة 

 إلى "مسجد القدس" اتخاذ أية إجراءات ميدانية، و بادر إمام حمود أن يتمنى على الجيش التريث في
االتصال بقيادة الجيش وحصل على تعهد بأن يفسح المجال أمام المخارج لكن على قاعدة تسليم 

 . وتم التوافق على مهلة زمنية محددة من دون اإلفصاح عنها. المطلوبين وفي طليعتهم عوض
 ١٩/١١/٢٠٠٨السفير، 

 
  أ فرض عقوبات ضد حركة حماسمبدرفض عربي ل .٤٥

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، عن رفض الكثير من الدول :  الشرق- أحمد ربيع - القاهرة، عمان 
العربية مبدأ فرض عقوبات ضد حركة حماس، وأكدت أن الوضع الفلسطيني ودعم التوجه نحو الحوار 

حركة فتح دفعت بقوة باتجاه فرض هذه وأشارت إلى أن السلطة الفلسطينية و. ال يحتمل مثل هذه الخطوة
وفي ذات . العقوبات، حيث كانت قد طالبت بضرورة فرضها ضد الطرف الذي يتسبب بتعطيل الحوار

السياق، قالت المصادر إن القاهرة ال تستبعد وجود تدخالت أو ضغوط خارجية كانت وراء ما آل إليه 
سمية األطراف التي كانت وراء إفشال وإجهاض الحوار الفلسطيني من تأجيل وتعثر، غير أنها رفضت ت

هذا الحوار قبل أن يبدأ فيما ألمحت إلى أن هناك أطرافا عديدة تلعب على الساحة الفلسطينية من أجل 
  .مصلحتها وليس المصلحة الفلسطينية رغم ادعائها وإظهارها الحرص عليها

  ١٩/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 
  
  
  



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                     ١٢٦١:         العدد       ١٩/١١/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

  ارجية لن يدينوا حماس أو يعاقبوهاوزراء الخ: عمرو موسى طمأن مشعل .٤٦
 عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول العربيةمصادر فلسطينية وثيقة االطالع، أن " الشرق"كشفت لـ 

أبلغ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أنه ستتم مواصلة الجهود من أجل الحوار بين 
 حين التقاه بأن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية وقدم موسى تطمينات لمشعل. حركته وحركة فتح

الذي سيعقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، في السادس والعشرين من الشهر الجاري، لن يتطرق إلى 
  .تحديد وإدانة الطرف الذي أفشل الحوار، بخالف تصريحات سابقة لألمين العام

  ١٩/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 
  

  االت الحوار مع حماس وقصرها على التهدئة فقطتجميد اتص: القاهرة .٤٧
كشفت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة عن اتصاالت مكثفة قالت إن القاهرة تجريها من أجل : القاهرة

ي سرائيلالعمل على التوصل إلى وقف فوري لكافة العمليات العدوانية التي تقوم بها قوات االحتالل اإل
شارت إلى أن هذه االتصاالت تشمل كافة األطراف المعنية، خاصة وأ. ضد الفلسطينيين في قطاع غزة

وحذّرت . ية وحركة المقاومة اإلسالمية حماس إلى جانب أطراف الرباعية الدوليةسرائيلالحكومة اإل
مصر، خالل هذه االتصاالت، من عواقب هذه االنتهاكات وانعكاساتها على المناخ العام بالمنطقة وكذا 

من . زل من أبناء الشعب الفلسطيني وزيادة معاناتهم من جراء استمرار هذه االنتهاكاتعلى المدنيين الع
، الفتة إلى أنها "شبه مجمدة"جانب آخر قالت المصادر إن االتصاالت بين مصر وحركة حماس باتت 

قاصرة على موضوع التهدئة فقط، نافية وجود أي حوار أو اتصاالت في الوقت الراهن مع الحركة بشأن 
نوفمبر /  تشرين ثاني١٠الحوار الفلسطيني الشامل، الذي كان من المقرر انطالقه االثنين الماضي 

وقالت المصادر، التي طلبت عدم تسميتها، إن القاهرة اتخذت هذا الموقف من الحركة كحد أدنى . الجاري
 المصرية التي أعدت تعطيلها الحوار والتفافها عليه وعلى الورقة"مما اعتبرت أنه يعكس استيائها من 

، كما اعتبرت أنه يمثل وقفة مصرية مع الحركة لكي تدرك األخطاء التي وقعت فيها وأنها "لهذا الغرض
  .ال يمكن أن تمر دون أن يكون لمصر موقف منها، حسب تعبيره

  ١٨/١١/٢٠٠٨قدس برس 
  
   القاهرة لم تهدد حماس ولم توقف جهودها للم الشمل الفلسطيني:يمصدر مصر .٤٨

نفى مصدر مصري مسؤول أن تكون القاهرة تنظر إلى قضية تأجيل الحوار الوطني :  غزة،قاهرةال
الفلسطيني بأنها نتيجة خذالن من حركة المقاومة اإلسالمية لها، وأكد أن القاهرة لم تقطع جهودها من 

وجود في أجل جمع الصف الفلسطيني وأنها تراهن في ذلك على التيار العقالني المؤمن بالحوار الم
وأوضح عضو لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم في مصر مجدي الدقاق في  .حركة حماس

ونفى الدقاق علمه .  أن الجهود المصرية للم الشمل الفلسطيني مستمرة،"قدس برس"تصريحات خاصة لـ
  .وطنيبوجود خطابات تهديد وجهتها القاهرة إلى قيادة حماس، على خلفية موقفها من الحوار ال

  ١٨/١١/٢٠٠٨قدس برس 
  
 انطلقت بالطريقة الصحيحة" إسرائيل"محادثات السالم غير المباشرة مع : بثينة شعبان .٤٩

اعتبرت وزيرة المغتربين السوريين ومستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان، أن  : مينا العريبي-لندن 
وأنها تحمل عوامل " الطريقة الصحيحةانطلقت ب" "إسرائيل"محادثات السالم غير المباشرة بين بالدها و

وأضافت شعبان، في ندوة عقدت في األكاديمية الدبلوماسية بلندن مساء أول من أمس، أن . النجاح
، وهي المرحلة التي وصل ١٩٦٧المحادثات ترتكز اآلن على تحديد الحدود بين البلدين العائدة لحرب 

هذه المحادثات بدأت بالطريقة : "وقالت شعبان. ٢٠٠٠يون عام سرائيلإليها المفاوضون السوريون واإل
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وتحدثت شعبان عن أهمية أن يعتمد السالم على ". الصحيحة، ولكن ال يمكنني معرفة كيف ستنتهي
وتابعت أن كل ". ال يمكن ألي سالم أن يستمر إذا لم يكن عادالً"الصراحة والشجاعة، مضيفة أنه 

ورداً ". تخسر وأصدقاؤها بدأوا يعون ذلك" إسرائيل"حتى  ":األطراف تخسر من انعدام السالم، مضيفة
عن جعل القدس ) ايباك( األميركية -ية سرائيلعلى سؤال حول تصريحات أوباما أمام مجلس العالقات اإل

لقد سمعت هذا الخطاب ونعلم بأن على المرشحين الحديث : "، قالت شعبان"إسرائيل"المحتلة عاصمة لـ
 ".االنتخابات، ولكن آمل أن إستراتيجية اإلدارة المقبلة تعتمد على العدالةبطريقة معينة من أجل 

  ١٩/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 
      

 والحكومة تطعن في القرار" إسرائيل"محكمة مصرية تقضي بوقف تصدير الغاز لـ .٥٠
قضت محكمة القضاء  : محمد فتحي يونس- القاهرة :١٩/١١/٢٠٠٨ الشرق األوسط، ذكرت صحيفة

 بالسماح ٢٠٠٥ري بمصر، أمس، بوقف قرار وزير البترول المصري سامح فهمي الصادر في عام اإلدا
عبر شركة غاز شرق " إسرائيل"لهيئة البترول المصرية والشركات القابضة للغاز بتصدير الغاز لـ

 وقالت مصادر قضائية إن المحكمة استندت الى أن الدستور المصري أعطى للبرلمان وحده .المتوسط
لحق في تقرير بيع الموارد الطبيعية، وبينما أفاد مسؤول في مجلس الوزراء المصري أن الحكم ال يلزم ا

ولم تطلب الحكومة المصرية . الحكومة بالتنفيذ الفوري، قررت هيئة قضايا الدولة االستشكال ضد الحكم
ص بين شركة غاز شرق ، قائلة إنه اتفاق خا"إسرائيل"موافقة البرلمان على توقيع اتفاق الغاز مع 

 إنه يتعين ، أمس،ية، إال إن محكمة القضاء اإلداري قالتسرائيلالمتوسط المصرية وشركة الكهرباء اإل
 .على الحكومة أن تتوجه للبرلمان للحصول على موافقته طالما أنها تمنح امتيازات في الموارد الطبيعية

على لسان " ال لنكسة الغاز"ي مصر والمسماة بـيأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحملة الشعبية ف
الحكم "المتحدث الرسمي لها النائب السابق بمجلس الشعب المصري، محمد أنور عصمت السادات، أن 

، كما أعلن عن تواصل "فرصة ذهبية للحكومة للتراجع عن تعاقداتها التي تضر بمصالح األجيال القادمة
 ".إسرائيل"ب تنظيم وقفة احتجاجية اعتراضا على ضخ الغاز لـاالحتجاجات السلمية على التصدير وقر

السفير إبراهيم يسري المدعي الرئيس  أنَّ من لندن،، ١٩/١١/٢٠٠٨القدس العربي، وأضافت صحيفة 
بالغاز " إسرائيل"، طالب الحكومة المصرية بوقف إمداد "إسرائيل"في قضية تصدير الغاز المصري لـ

وشدد السفير وهو خبير في القانون الدولي ان تقديم . ء المصري بهذا الشأنفورا احتراما لقرار القضا
لو كان هناك حسن تصرف من الحكومة الستخدمت : وأضاف. الحكومة استئنافا ال يوقف تنفيذ القرار

وحول تزامن الحكم مع اشتداد الحصار . لرفع السعر" إسرائيل"الحكومة هذا الحكم في مفاوضاتها مع 
ي عشرين بالمئة من سرائيلال السفير ان الغاز المصري وفر على مستهلك الكهرباء اإلعلى غزة، ق

 ". إسرائيل"لماذا ال نمد غزة بالغاز بدال من . الكلفة
  
  تحرك عربي لتسويق مبادرة السالم بعد معلومات عن اعتزام أوباما تبنّيها .٥١

المملكة العربية السعودية واعتمدها القادة يتوقع أن تحظى المبادرة العربية للسالم التي طرحتها : لندن
، باهتمام كبير ٢٠٠٧ ثم أعادوا تأكيدها في قمة الرياض في العام ٢٠٠٢العرب في قمة بيروت في العام 

وستركز . يناير المقبل/ مع تسلم إدارة الرئيس األميركي المنتخب باراك أوباما مهماتها في كانون الثاني
صنداي "ماسي لدى اإلدارة الجديدة على تفعيل المبادرة التي نقلت صحيفة دول عربية تحركها الديبلو

" سيلقي بثقله"البريطانية، األحد الماضي، عن مصدر قريب من أوباما أن الرئيس المنتخب " تايمز
  . وراءها

  ١٩/١١/٢٠٠٨الحياة، 
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  قافلة شعبية مغربية تتوجه إلى غزة  .٥٢
 قافلة شعبية مغربية متوجهة إلى قطاع غزة، أعدت لها انطلقت، أمس، أول:  رضا األعرجي-الرباط 

مجموعة من المنظمات وناشطون مغاربة في المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي اإلسالمي، 
وتشمل القافلة، التي يتوقع وصولها اليوم معبر رفح، أطناناً من . ومؤتمر األحزاب القومية العربية

ويأتي تنظيم القافلة .  يرافقها وفد يمثل مختلف مكونات الشعب المغربياألدوية والمعدات الطبية، كما
بالتنسيق مع هيئات التعبئة الشعبية العربية، واتحاد األطباء العرب، واتحاد الصيادلة العرب، وبمساعدة 

ي، وتعهدها بعدم اعتراضها على مرور سرائيلاتحاد المحامين العرب، بعد رضوخ سلطات االحتالل اإل
  .  ل رفع الحصار بحراً إلى غزة، وقبول السلطات المصرية فتح معبر رفح لمرور القوافل العربيةقواف

  ١٩/١١/٢٠٠٨البيان، اإلمارات، 
  
 "العودة حق" الملتقى العربي الدولي لحق العودة اعتمد ألعماله شعار :بشورمعن  .٥٣

دة، النقاب عن أن عدد كشفت اللجنة التحضيرية للملتقى العربي الدولي لحق العو: لندن ،دمشق
نوفمبر الجاري، بلغ حتى /  تشرين الثاني٢٤ و٢٣المشاركين والمشاركات في الملتقى المرتقب يومي 
وقال معن بشور،  . بلداً عربياً وإسالمياً وأجنبيا٥٤ًاآلن أكثر من أربعة آالف وخمسمائة، جاؤوا من 

يشكلون مع اآلالف الذين شاركوا في ملتقى المشاركين  رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى، أن هؤالء
القدس الدولي في اسطنبول قبل عام تماماً، ومع األلوف الذين يشاركون في مؤتمرات وملتقيات تنعقد 

يوم "سنوياً في دول عربية وإسالمية وأجنبية، مكوِّنات أولية لشبكة عالمية لنصرة فلسطين، وصوالً الى 
 في مؤتمر صحفي ،وأورد معن بشور .، حسب تعبيره"يتنا المركزيةنقيم فيه جبهة عالمية من أجل قض

وذكر بشور . عقده اليوم الثالثاء بالعاصمة السورية دمشق، قائمة بأسماء الدول التي جاء منها المشاركون
ية مارست ضغوطاً في العديد من عواصم العالم، على المدعوين من أجل سرائيلأن عدداً من األوساط اإل

، انطالقاً من أن فكرته "العودة حق"وأوضح بشور أن الملتقى اعتمد ألعماله شعار . ورعدم الحض
وأهدافه كما حددتها ورقة العمل التي أقرتها اللجنة التحضيرية والتي تشدد على المساهمة في ترسيخ حق 

رفض العودة كأحد الثوابت في فلسطين واألمة ورفض أي مساومة أو مقايضة عليه، بما في ذلك 
مشاريع توطين الفلسطينيين أو الوطن البديل، واعتبار تطبيق حق العودة هو الرد الطبيعي على هذه 

  .الفكرة
  ١٨/١١/٢٠٠٨قدس برس 

 
  يإسرائيلمحامون مغاربة يطالبون باعتقال مسؤول  .٥٤

في محكمة الرباط باعتقال وزير الدفاع ) المدعي العام(طالب ثالثة محامين مغاربة وكيل الملك 
ي السابق عمير بيريتس، الذي من المنتظر أن يزور مدينة طنجة شمال المغرب في الفترة سرائيلاإل

وقال المحامون خالد السفياني وعبد الرحيم الجامعي وعبد .  من الشهر الجاري٢٨ إلى ٢٦الممتدة من 
 إطار في"الرحمن بنعمرو، في رسالة تلقت الجزيرة نت نسخة منها، إن بيريتس سيحضر إلى طنجة 

وكان المحامون الثالثة قد رفعوا في فاتح ". عمل تطبيعي مقيت هو وبعض من شاركوه جرائمه
/  شكوى إلى المحكمة ضد بيريتس، الذي كان وزيرا للدفاع أثناء حرب يوليو٢٠٠٦آب سنة / أغسطس

تسليمه على لبنان، التمسوا فيها نشر مذكرة بحث واعتقال دولي ضده و" إسرائيل"تموز التي شنتها 
 ".من أجل الجرائم التي ارتكبها"للسلطات المغربية قصد التحقيق معه ومحاكمته 

  ١٩/١١/٢٠٠٨الجزيرة نت، 
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  تضطهد المتضامنين" إسرائيل"األمم المتحدة تطالب برفع الحصار و .٥٥
، أمس، الى رفع الحصار "إسرائيل"دعت المفوضية العليا لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة : وكاالت

علنت نافي وأ. لمفروض على قطاع غزة الذي يتعارض مع القانون اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسانا
.. مليون شخص طوال اشهر من حقوقهم البشرية األساسية ١,٥ بيالي أن الحصار تسبب في حرمان

أن يعقبه رد إنساني قوي هو وحده سيكون كفيال بتخفيف يجب الرفع الفوري للحصار أن وأضافت 
  .عاناة اإلنسانية الشاملة الجلية في غزة اآلنالم
قال مسؤول اإلعالم في مؤسسة أوكسفام اإلغاثية الدولية في القدس المحتلة، مايكل من جهة أخرى، و

وأكد .  إلى قطاع غزة مؤسسة إنسانية دولية من الدخول٢٠منعت وفدها الذي يمثل " إسرائيل"بايلي، إن 
ـ باربرا ستوكينج المديرة التنفيذية لفيما أبدت . أخرى األسبوع المقبلأن الوفد سيحاول دخول غزة مرة 

كريس جانيس المتحدث إلى ذلك أعلن . في غزة الوكالة من تفاقم خطير للموقف اإلنسانيخشية اوكسفام  
. ا من نقلهاويتم على أساس الكميات الضئيلة التي تمكنس المعونات الغذائيةان توزيع ) اونروا(باسم وكالة 
  .تكفي أليام وليس ألسابيعمبيناً أنها 

١٩/١١/٢٠٠٨الخليج،   
  
  بريطانيا تنفي إجراء أي حوار مع حماس وال تستبعده إذا تخلت الحركة عن العنف .٥٦

الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية البريطانية،  من عمان، أن ١٩/١١/٢٠٠٨ الشرق األوسط،نشرت
 مؤكدا في الوقت ذاته استعداد بالده إلجراء حوار كهذا ،جون ويلكس، نفى إجراء أي حوار مع حماس

وخلص الى ان بريطانيا والمجتمع الدولي . في حال نبذت الحركة العنف واحترمت القرارات الدولية
 للفلسطينيين، يؤدي الى معاناة أكثر للشعب  بالنسبةأوضح ويلكس أن العنفو .لديهما الموقف ذاته

وأكد على ان القضية الفلسطينية تتمتع بتأييد شعبي واسع في العالم، لكن . الفلسطيني وال يؤدي الى حلول
 يؤدي الى فقدان الفلسطينيين والقضية هاهجوم انتحاري في) شن( أو "إسرائيل"إطالق صواريخ على 

  .الفلسطينية للصدقية
ي ويلكس وصف االستيطان االسرائيلي في االراض، أن عمان من ١٩/١١/٢٠٠٨الخليج، وأضافت 

ان مشكلة الالجئين هو موضوع أساسي في كما اعتبر  .الفلسطينية بأنه عقبة أساسية امام عملية السالم
  .المفاوضات وان الحل في أيدي الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني، داعياً الى تقديم مساعدات لالجئين

أن  أكد ، أن ويلكس  من رام اهللانائل موسى  نقال من مراسلها١٩/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، وأضافت 
 وجود الجدار والتوسع حيث أن في االراضي المحتلة غير قانونية، وغير مقبولة، ، "اسرائيل"ممارسات 

، خاصة أنه في ظل وجود الجدار فان الوضع في ة غير مقبولاروالعنصري في االراضي المحتلة أم
 بريطانيا ترى وأكد من جهة أخرى أن .األراضي المحتلة غير مشجع لبناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها

أن االتحاد كما أكد  .رحب بالمبادرة المصريةحيث أن األمر يحتاج أوال الى توحيد صفوف الفلسطينيين، 
األوروبي يريد تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، مشيرا الى أن عدم فتح المعابر عقبة أمام دخول 

  . الدولية لتحسن االوضاع في القطاعالمساعدات في نطاق االستراتيجية االنسانية
  
    لحماسهاتنتقد تأييدو" إسرائيل" تحث سورية للسالم مع بريطانيا .٥٧

ميليباند إنه يؤيد جهود دمشق إلبرام اتفاق سالم وزير الخارجية البريطاني ديفيد قال :  وكاالت-دمشق 
رأى أن و . والفلسطينيين"رائيلإس" المساعدة في حل الصراع التاريخي بين  من يمكنهامما" إسرائيل"مع 

غير انه انتقد تأييد  .من المهم ان يمارس أصحاب النفوذ في المنطقة نفوذهم متحملين مسؤولية كبيرة
 في الوجود وتعارض محادثات السالم التي يجريها الرئيس "إسرائيل"سورية لحماس التي ال تعترف بحق 
ميليباند ان التفكك الفلسطيني وعنف حماس واعتبر  . اإلسرائيليةالفلسطيني محمود عباس مع الدولة
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وفي رده على سؤال عن إمكانية استمرار  .يضران بقضية سورية التي تقول انها تؤمن بسالم شامل
وزير الخارجية  رد. المحادثات بين سورية وبريطانيا في ظل العالقة التي تقيمها دمشق مع حماس

شعب الفلسطيني، وهي تستحوذ على أغلبية في المجلس المعلم إن حماس جزء من الالسوري وليد 
شدد على أن العالقة مع حماس  و.'التشريعي الفلسطيني نتيجة انتخابات جرت داخل األراضي الفلسطينية

هي كالعالقة مع فتح ومع الفصائل األخرى، وما نأمله أن ينضم الجميع في توافق وطني حول الحقوق 
  .تُخدم أكثر من خالل الوحدة الوطنيةالفلسطينية ألن قضية فلسطين 

١٩/١١/٢٠٠٨القدس العربي،    
 
  إسرائيل والسلطة الفلسطينية"بريطانيا تؤكد على االتفاقية التجارية التفضيلية مع  .٥٨

 اكد الناطق باسم الحكومة البريطانية التزام بالده بحسن تنفيذ االتفاقية التجارية : نائل موسى- رام اهللا 
 والسلطة الوطنية بشأن السماح بحصص "سرائيلإ"ة بين االتحاد االوروبي وكل من التفضيلية المبرم

لبعض المنتجات من الدخول الى دول االتحاد مستفيدة من تعرفة جمركية منخفضة وهي اتفاقية ال تشمل 
  فيمرن بريطانيا ستسوأكد أ. "اسرائيل"بضائع المستوطنات التي قال ان اوروبا التعترف انها جزء من 

تقديم المساعدات للسلطة الوطنية، رغم األزمة المالية العالمية دون أي تخفيض، بل ستقدم دعما اضافيا 
 . مليون جنيه استرليني، ولكنها مرهونة بالتقدم في العملية السلمية٢٥٠للسلطة بقيمة 

يلية في  الى أن أي نجاح اقتصادي يقتضي بالضرورة ازالة الحواجز االسرائ في هذا السياق،وأشار
أن بريطانيا تقبل وتقر بمسؤوليتها التاريخية ازاء المنطقة، وقال الفتا إلى الضفة، واتاحة حرية التحرك، 

ان المساعدات الفنية مبينا لدينا مسؤوليات عن شعوبها وعن الوضع في األراضي الفلسطينية، الفتا 
مسؤولية وجانب اخر تعبر عنه الجهود والمالية التي تقدمها بالده واحدة من اسبابها تعبير عن هذه ال

 .اليجاد حل للصراع
١٩/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة،   

 
   مليون دوالر١٦٠األونروا تتوقع عجزاً مالياً يتجاوز  .٥٩

توقعت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين االونروا أن يتجاوز العجز المالي في : ب.ف.أ
قالت كارين أبو زيد ، حيث  مليون دوالر١٦٠بلغ  م٢٠٠٩موازنتها مع األشهر األولى من عام 

 ٢٠٠٩وضع الوكالة المالي حرج وستحتاج في الربع األول من العام المقبل "المفوضة العامة للوكالة، ان 
 مليون دوالر ليتجاوز العجز ٧٧ مليون دوالر اضافة إلى احتياجات غير مدفوعة حالياً تبلغ ٨٧نحو 
  .أبوزيد الدول المانحة والدول العربية تقديم مزيد من التبرعات للوكالةناشدت قد و . مليون دوالر١٦٠

١٩/١١/٢٠٠٨الخليج،   
 

  ي باريس قبل نهاية العامؤيد عقد اجتماع للجنة الرباعية ففرنسا ت .٦٠
  ان فرنسا ترغب في عقد اجتماع للجنة ،وزارة الخارجية الفرنسيةأعلنت : باريس  -  )ا ف ب (

على ) الواليات المتحدة وروسيا واالمم المتحدة واالتحاد االوروبي(ق االوسط الرباعية الدولية للشر
   .مستوى وزاري قبل نهاية العام في باريس

١٩/١١/٢٠٠٨الرأي، األردن،    
 
 الحكومة الهندية تعرب عن قلقها إزاء تفاقم األوضاع في غزة .٦١

آلثار السلبية الناتجة عن إغالق معابر الحكومة الهندية عن قلقها الشديد إزاء اأعربت  : رام اهللا-  وفا 
 إنه ال يوجد أي مبرر لمنع إدخال اللوازم األساسية مثل :قالت و.غزة وتأثير ذلك على الوضع اإلنساني
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ودعت حكومة الهند إلى اتخاذ خطوات فورية تضمن المبادئ اإلنسانية . الغذاء والوقود للسكان المدنيين
  .السماح للوضع بأن يتفاقم أكثروأعربت عن أملها بعدم . األساسية

١٩/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة،   
 
  صراع ديكة داخل حركة فتح في لبنان": األخبار"تقرير لجريدة  .٦٢

تُعد األوضاع داخل حركة فتح عموماً وفي لبنان على وجه الخصوص، العنصر األبرز فـي اهتمامـات                 
استدعت قيام الرئيس الفلسطيني محمود     القوى الفلسطينية وجهات عربية أخرى، وخصوصاً أن المشاكل         

عباس بإيفاد أكثر من مندوب أمني وسياسي إلى بيروت لعقد اجتماعات مع قادة األجنحـة المتـصارعة                 
  دون حسم الخالفات

قبل شهور عدة، قرر الرئيس الفلسطيني إيفاد أديب الحصان، وهو ضابط كبير في السلطة، إلـى لبنـان                  
وعند وصول الحصان، كان التشنّج في ذروته بين أقطاب         . ري لفتح في لبنان   وتكليفه بإدارة الجهاز العسك   

الحركة األعرق عند الفلسطينيين، إن على مستوى القرار األول بين ممثل منظمة التحرير عباس زكـي                
وأمين سر المنظمة في لبنان اللواء سلطان أبو العينين، أو على مستوى القيادات الفتحاوية األخرى التـي                 

ت بمهمات جديدة بعد وصول زكي إلى لبنان، وصوالً إلى التنافس الميداني في مخيم عـين الحلـوة،                  كلّف
المعـروف  (الذي يمكن تجسيده أخيراً بالصراع بين العميد منير المقدح والعقيد محمد عبد الحميد عيسى               

  ).باللينو
   موفدو رام اهللا بالجملة■

ن إجراءات لم يؤد إلى حسم األمر على األرض، إذ إن           وقبل أسبوع، وجد عباس أن ما قرره الحصان م        
ظّل قائماً في كل مخيمات لبنان، حتى علـى مـستوى القـرار الـسياسي للحركـة                 " بالتمرد"ما وصف   

فكان أن أوفد مجدداً إلى بيروت عضو اللجنة المركزية لحركـة فـتح عـزام               . والتحالفات واالتصاالت 
    ط لحل المشكلة األبرز بين زكي وأبو العينـين، إضـافة إلـى عقـد               األحمد مكلّفاً بدرس الملف والتوس

وقد سمع األحمد انتقادات من زكي واتهامات ألبـو العينـين           . اجتماعات أخرى مع قيادات فتح في لبنان      
وضع حد لتجاوزات زكي الذي بات شغله الوحيـد         "، فيما طلب األخير من الموفد       "فاتح على حسابه  "بأنه  

  ".تفاوض على قضية الالجئينهو جمع السالح وال
كذلك أوفد عباس مدير االستخبارات العامة الفلسطينية اللواء محمد ديب منصور بقـصد متابعـة ملـف                 

وجاء قرار إيفاده بعد إلغاء اجتماع كان مقرراً عقده في عمان           . الخالفات الداخلية بين زكي وأبو العينين     
كـذلك كلّـف    . ن أبو العينين لوضع حد لخالفاتهما     يضم عباس زكي وسلطا   ) قبل عشرة أيام  (يوم األحد   

منصور بزيارة رؤساء األجهزة األمنية اللبنانية بقصد التعاون والتنسيق، علماً بأن نتائج االجتماع األخير              
للجنة التحضيرية النعقاد المؤتمر العام لحركة فتح كانت قد تضمنت قراراً بتكليـف أبـو مـاهر غنـيم                   

مر الساحة اللبنانية، واعتبار نتائجه نافذة فوراً، وأخذ علماً بطلب عبـاس زكـي              باإلشراف على عقد مؤت   
  .إعفاءه من تولّيه مهمة سفير في لبنان

   اجتماع الكادر العسكري■
وكان قد سبق وصول األحمد دعوة زكي القيادات العسكرية في فتح ـــــ لبنان إلى اجتماع عقـده                 

استهلّه زكـي   . ضره أديب الحصان، منير المقدح، اللينو وآخرون      في مكتبه في مبنى السفارة الجديد، وح      
بالحديث عن الوضع المالي وكلفة المبنى الجديد للسفارة قائالً إن المبلـغ يـساوي سـتة ماليـين دوالر                   

". أحـد المحـسنين  "أميركي، وإنه حصل على أربعة ماليين من الرئيس عباس وحصل على مليونين من            
، فنفى زكي قـائالً  "أن آل الحريري تبرعوا بالمبلغ"ركين في االجتماع عن حقيقة فكان أن سأله أحد المشا   

لكن المسؤول المالي الذي كان حاضراً في االجتماع تدخّل         ". عرض الحريري األمر علي لكنني رفضت     "
  ". ماليين٤الصندوق القومي ال يعلم ولم يصرف مبلغ : "قائالً
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، وعرض ما حقّقه هو خـالل       "لقطاع العسكري عن إدارة التنظيم    أهمية فصل إدارة ا   "ثم تحدث زكي عن     
ثـم تحـدث    ". من تمرد قائم داخل الحركة، متهماً سلطان أبو العينين باألمر         "كما حذر   . وجوده في لبنان  

وضع الساحة في لبنان غير طبيعي، وال أحد يـستطيع ضـبط األمـور، والعناصـر            "الحصان قائالً إن    
وهذا . ت القيادة وال بقرار قادة الوحدات، والعمل يجري وفق منطق المحسوبيات          الموجودة ال تلتزم بقرار   

ثم أبلغ الحضور أنه يسعى إلى شراء تجهيزات شتوية للقوات العسكرية، لكنّه لـم يوفـق                ". شيء خطير 
 ٢٠٠٦علماً بأن الحصان اشترى هذا الشهر سيارة جيب من نوع فولزفاكن صنع             (بالحصول على المال    

  ). ألف دوالر٤٠دره بمبلغ ق
أنا أتبع للرئيس أبو مازن، وال أتلقّى أوامـر         : "ولم يكد الحصان ينهي مداخلته حتى واجهه المقدح بالقول        

فرد الحصان بحدة، ما أدى إلى سجال توقّف من دون تدخّل زكي، فيمـا كـان                ". منك أو من أحد غيرك    
ت تقدم دعماً لبعض المسؤولين في فـتح مقابـل          حقيقة أن السفارة األميركية في بيرو     "المقدح يسأله عن    

، فلم يجب زكي، فأصر المقدح على سؤاله، لكـن          )قاصداً اللينو دون أن يسميه    (ضرب القوى اإلسالمية    
ولم يقتنع المقدح، فكان أن تدخّل اللينو مباشرة وتبادل الـشتائم           . الحصان قال له إن هذا الملف عندي أنا       

  .ل األمر إلى حدود سحب السالح بينهما، ما دفع زكي إلى رفع االجتماعوالصراخ مع المقدح حتى وص
  مهرجانان...  مهرجان■

وكان أول انعكاس للخالف العاصف بين مجموعتي زكي وسلطان هـو الخـالف علـى آليـة تنظـيم                   
 مهرجانات الذكرى السنوية لرحيل الرئيس ياسر عرفات، إذ إن الطرح التوافقي قال بأن يلقي زكي كلمة               

لكن زكي رفض بحجة أن ذلك سـوف يكـرس قاعـدة            . منظمة التحرير وأن يلقي أبو العينين كلمة فتح       
وتدخّل وسطاء من داخل فتح ومن فصائل أخرى إليجاد آليات للتوفيـق،           . وجود رأسين للحركة في لبنان    
 العينين زكي بأنـه     وعندما تقرر عملياً إقامة أكثر من مهرجان، اتهم أبو        . ولكن األمور ظلّت على حالها    

وكان الفتاً  . مارس الضغوط على السلك الدبلوماسي وعدد من الشخصيات اللبنانية لعدم حضور مهرجانه           
غياب أنصار زكي عن مهرجان األونيسكو، وغاب أيضاً ممثّلو الصف األول من قوى منظمة التحريـر،             

  .ة والقيادة العامةبينما حضرت قيادات رفيعة في تنظيمات قريبة من سوريا مثل الصاعق
وكان أبو العينين قد أعلم كوادر وقيادات في فتح أنه تبلّغ من مسؤول تنظيم الصاعقة في لبنان أبو حسن                   

قرار فصائل قوى التحالف الفلسطيني لجهة اعتبار سلطان أبو العينين مرجع حركة فتح في لبنان، ومن                "
عة عباس زكي الذي يجـري التعامـل معـه          خالله يجري التنسيق، ال مع كمال مدحت، لكن دون مقاط         

قـرار القيـادة   "ونقل أبو العينين عن مسؤول الصاعقة أن ". بصفته سفير فلسطين وممثّل منظمة التحرير  
المركزية في دمشق يعتبر سلطان أبو العينين ضمانة سياسية في المخيمات، وأن اآلخرين مكلّفين بتنفيـذ                

  ".مشروع سياسي أميركي عربي
.) ف.ت.نائب األمـين العـام ج     (رى، وعلى هامش تقديم واجب العزاء بوالد ناظم اليوسف          من جهة أخ  

  .تحدث أسامة حمدان مع سلطان أبو العينين عن ضرورة اللقاء بينهما
  لقائه مع حماس:  تهمة أبو العينين■

ات لـم تعـد     ويبدو أن زكي الذي يواجه مشكلة في حسم األمور مع أبو العينين قد أثار أخيراً أن الخالف                
محصورة في اإلطار التنظيمي، وأن هناك أبعاداً سياسية لها، ليتبين الحقاً أنه يقصد ما أشيع عن لقاء بين                  

ـ              حـصول  " األخبـار "أبو العينين ومسؤول حركة حماس في لبنان أسامة حمدان، علماً بأن األخير نفى ل
جتماع والحوار مع الجميع، بما فـي ذلـك         مع األسف، لم يحصل اللقاء، ونحن نرغب في اال        "اللقاء قائالً   
  ".قادة فتح

إال أن األكيد هو أن حمدان وأبو العينين صودف أن اجتمعا في مناسبة تقديم العزاء بوفاة قريـب أحـد                    
المسؤولين الفلسطينيين في لبنان، وتشاورا في إمكان عقد لقاء، فطلب أبو العينين بعض الوقت لمـشاورة                

  .ان بانتظار وصول موفدي الرئيس الفلسطيني عزام األحمد واللواء منصورقيادته، وخصوصاً أنه ك
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  هيكلية فتح
المفوض العام للحركة في لبنان، سلطان أبـو        : عباس زكي : تتألف هيئة فتح في لبنان اليوم، من كل من        

ـ         " الساحة"أمين سر حركة فتح في لبنان، أعضاء قيادة         : العينين ة التي تضم فتحـي أبـو العـردات، آمن
أمين سر منطقة في كل من بيروت، صـيدا، البقـاع،           . جبريل، خالد العارف، محمود األسدي وغيرهم     

أمين سر شعبة المخيم في كل من عين الحلوة، المية ومية، الرشيدية، صبرا، شـاتيال، بـرج                 . والشمال
. ، النسائي، وغيرهـا   المكاتب الحركية مثل المكتب الطالبي، المكتب العمالي      . البراجنة، البداوي، والبارد  

القائد العسكري للحركة في لبنان ومسؤول الكتائب العسكرية التي تضم صبحي أبو            : اللواء أديب الحصان  
  .عرب واللينو وغيرهما

  . مسؤول الكفاح المسلح الفلسطيني: العقيد منير المقدح
  ١٩/١١/٢٠٠٨األخبار، 

 
  نحن أو ال أحد؟ .٦٣

 عريب الرنتاوي
 من اإلشارات الدالة على رفـضها قيـام أي طـرف عربـي بالتوسـط بـين                  أرسلت القاهرة ما يكفي   

ما عجزت القاهرة عن فعله، لن ينجح غيرها فـي          : الفلسطينيين، ولسان حال الدبلوماسية المصرية يقول     
تحقيقه، فيما الجامعة العربية تبث تقارير من القاهرة تقول ان ملف الوساطة المصرية لم يغلق بعد، وان                 

 .قدم للحلول محل الوسيط المصريأحدا لم يت
للقاهرة فيما ذهبت إليه، أسبابها الوجيهة والعديدة، فقطاع غزة ال يعد من ضمن الحديقة الخلفية لمـصر،                 

شقيق صغير  "أو  " غريب"أن يتدخل   " الشقيقة الكبرى "وليس من الالئق بحق     ... بل من ضمن غرف نومها    
" مجاالتها الحيوية "ة المصرية، التي يبدو أنها فقدت الكثير من         للدبلوماسي" مجاال حيويا "في ما يعد    " وبعيد

، تحول إلـى ملعـب لكـل        "حتة واحدة "في الفترة األخيرة، حتى أن السودان الذي ظل يقال انه ومصر            
الوسطاء والمبعوثين في غياب مصري شبه كامل، وبالكاد نجحت زيارة الرئيس المصري محمد حـسني               

 .جوبا في استعادة بعض من ألقه المفقودمبارك األخيرة للخرطوم و
، خصوصا مـع انـشغال      "تسترجع عافيتها "و" تسترد وعيها "والحقيقة أننا نريد للدبلوماسية المصرية أن       
عالقتها المتأزمة مع دمشق، وقلقها مـن النفـوذ اإليرانـي           "الدبلوماسية السعودية بملفات أخرى، أهمها      

، ونريد للدبلوماسية المصرية أن تمـأل       "د وأسعار الطاقة العالمية   الزاحف وتحسبها ألزمة المال واالقتصا    
 .فراغا تجهد قوى إقليمية في ملئه كيفا كان، ولحسابات مصالحها الخاصة بكل تأكيد

بصورة أكثر توازنا واعتداال، وأن ال يفهـم مـن          " دورها الفلسطيني "لكن المرجو أن تنظر القاهرة إلى       
على أي دور وأية وساطة، وأنها فـي        " فيتو"ريباتهم بأن القاهرة تضع     تصريحات بعض دبلوماسييها وتس   

 .المقابل ترفض إعادة النظر في األسس والمحددات التي تحكم دورها وتقرر مسار وساطتها
مطلوب من الدبلوماسية المصرية أن تتحلى بكثير من المرونة والتوازن حين يتعلـق األمـر بالمـسألة                 

 تفصل بين حسابات سياستها الداخلية وصراعها مع جماعة اإلخوان المـسلمين            الفلسطينية الداخلية، وأن  
المصرية من جهة، وخالفاتها مع حماس والحركة اإلسالمية الفلسطينية من جهة ثانيـة، فأيـة مقاربـة                 

السياسة المصرية الداخليـة وحـسابات      " هواجس"مصرية للشأن الفلسطيني يجب أن تكون متحررة من         
 .ريث واإلخوان إلى غير ما هنالكالمعارضة والتو

الـشقيقة  "ليـست مقبولـة مـن       " الوساطة"ية، فإن   سرائيل اإل -أما حين يتعلق األمر بالعالقات المصرية       
ي، وال ينبغي أن تكـون،      سرائيلفي الصراع الفلسطيني اإل   " عدم االنحياز "، فمصر ال تقف موقف      "الكبرى

 جانبه ومن خلفه في مختلف معاركه مع االحتالل وجوالت          وإلى" الشقيق الفلسطيني "ومكانها الطبيعي مع    
كفاحه من أجل الحرية واالستقالل، مع االحتفاظ بحقها الكامل في امتالك رؤى نقدية لكـل مـا يفعلـه                   
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أو من دول المنـافي     " جماعة غزة "أو من   " جماعة رام اهللا  "الفلسطينيون أو يصدر عنهم، سواء كانوا من        
 .لكن من دون إمالءات أو ضغوطوالمهاجر والمغتربات، و

من يتتبع األداء الدبلوماسي المصري يلحظ أنه يصاب أحيانا ببعض الضيق والنزق، لكأن كـل محاولـة                 
تقوم بها الدبلوماسية المصرية، يجب أن تقابل باالنصياع الكامل فلسطينيا، وهذا غير ممكن ومـستحيل،               

 تقف على مسافة واحدة من األفرقاء الفلسطينيين،        وثمة إحساس عند فريق من الفلسطينيين، بأن مصر ال        
وأنها في أحيان عدة، ال تتوانى عن ممارسة ضغوط على الجانب الفلسطيني، بدل صب جـام غـضبها                  

ي الذي ينتهك التهدئة ويبني المستوطنات ويتوسع في العدوان، ويدير ظهره لكـل             سرائيلعلى الجانب اإل  
 .مشاريع السالم ومبادراته

ضل أو أنسب من القاهرة للقيام بدورها المزدوج بين الفلسطينيين أنفسهم من جهة، وبينهم وبين               ال أحد أف  
يين من جهة ثانية، ولكن لهذا الدور شروطا تعرفها القاهرة أكثر من غيرها، والمأمول أن تعمل                سرائيلاإل

آخر بالتدخل، ولنا فـي     على توفيرها، بدل استمرار الرهان أو التهديد بعدم السماح ألي العب أو وسيط              
وغيرها كثير، أمثلة علـى     ) نيفاشا وأبوجا (والسودان  ) اتفاق الدوحة (ولبنان  ) اتفاق مكة (تجارب فلسطين   

إمكانية تجاوز الدور المصري إن اقتضت الضرورة والحاجة، فهل نأخذ الحكمة مـن دروس الماضـي                
 .القريب حتى ال نعيد إنتاج األخطاء ذاتها ؟

  ١٩/١١/٢٠٠٨الدستور، 
  
 هل تهدد مواقف حماس النظام األردني؟؟ .٦٤

  توجان فيصل
نقلت صحيفة إيديعوت أحرانوت عن مدير المخابرات المصرية عمر سـليمان تخوفـه مـن أن يـؤدي                  

 إلى إشعال حريق في المنطقة وحتى تشكيل خطـر علـى            إسرائيلاستئناف األعمال العدائية بين غزة و     
ولبيـان هـذا    . هذا اإلقحام لألردن على الخط ليس صحيحا بتاتـا        . استقرار النظام السياسي في األردن    

  .نوضح ابتداء العالقة القائمة بين األردن وحماس
فمع أن حماس نشأت من رحم اإلخوان المسلمين، مثلها في هذا مثل تنظيمات إسـالمية عـدة يـراوح                   

التنسيق السري، إلى الـرفض     اإلخوان في تبني طروحاتها بين القبول والتأييد العلني أو الصمت العلني و           
وذلك حسب الظـروف الـسياسية المحليـة        .. القابل للتفسير على أوجه عدة ليس بعيدا عنها التأييد ذاته         

ودرجة قيام ما نسمية في األردن ب  شهر العسل  بينهم وبين النظام األردني، والذي تراجعـه وتذبذبـه                    
  . اليد العليا كانت فيه دوما للنظامأنمؤخرا يؤكد 

وهذا ما أدى ألن ال تصل األمور إلى الطالق حتى في أسوأ حاالتها قبل حـوالي سـنتين حـين قامـت       
الحكومة بوضع يدها على أموال وإدارة جمعية المركز اإلسالمي والمستشفى اإلسالمي اللذين يعتبـران              

ن التيار األقـرب    أهم األذرع االقتصادية لجماعة اإلخوان، بالتزامن مع اعتقال اثنين من نواب الحركة م            
لحماس، في تمهيد لما درجت عليه الحكومات مؤخرا من إحالة أقطاب المعارضة إلى محكمة امن الدولة                

  .الستصدار أحكام بمدد وتوصيفات مدروسة بحيث تجردهم من حقوقهم السياسية بالتعذر بها
عيان هو شق الـسلطة     مجلس األ (وعدم استقالة بقية نواب اإلخوان في المجلس، بل وعدم إخضاع العين            

المنتقى من صفوفهم لما قيل أنه مطالبة       ) التشريعية المعين بكامله بتنسيب من الحكومة وموافقة من الملك        
  .٩٧من الجماعة باستقالته،هي مواقف بنوها على تجربة مقاطعتهم الفاشلة النتخابات عام 

 لكـل أشـكال التحجـيم، كحركـة         ، حيث تعرضوا  ٢٠٠٣ التالية عام    لالنتخاباتوعاد اإلخوان للترشح    
  .وكنواب، التي أشرنا إليها آنفا وغيرها مما ال يسمح به حيز المقال، وخضعوا له

هذه كلها وغيرها تدل على أن اإلخوان كانوا وما زالوا تحت السقف الذي تحدده الحكومة لهـم وضـمن                   
  .حدود المعارضة التي تسمح بها
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 غير منظورة،   أخرىولن يتغير إال ضمن ونتيجة لتغيرات       وهو وضع مضمون استمراره لسنوات قادمة،       
، مما ينفي مزاعم أن التخوف مـن        األرضأي أنه لن يأتي من تغيير يبادر له اإلخوان ويفرضونه على            

خوان كمعارضة بالحجم الذي تواطأ الطرفان، الدولة واإلخـوان،         حماس وارد كونه هنالك تخوف من اإل      
ولهذا تحديدا ال يمكن لمحاولـة إعـادة        . ورة في الخارج بشكل رئيس    على ترويجه ألغراض تتعلق بالص    

  .تصديره إلينا أن تنجح في إيجاد سوق له
وفي فترة غياب اإلخوان وللتقرب من حكومات أدارت الوجه لذلك الغياب تمامـا، وإلعـادة اسـتقطاب                 

م في التوسط بين حكومـة   اإلخوان رغيته أعلن..شارع لم يستشعر ذلك الغياب بالقدر الذي أمله اإلخوان        
وبقصد أو دون قصد، يرقى هذا      .الروابدة وبين حماس في أزمة إغالق مكاتبهم وترحيل قياداتهم من البلد          

  .العرض لمرتبة إنكار العالقة بحماس
وإن كانت وساطة لم تجد نفعا حينهـا وجـرى          .. فالوساطة، بداهة، ال يقوم بها سوى طرف ثالث محايد        

  .ساوية إلى قطر التي حلت وساطتها أزمة كافة األطرافترحيل القيادات الحم
واإلشارة للمقالة تفيد في بيان مواقف لمعارضة غيـر         (وقد كتبت حينها مقالة بعنوان مطار مرج الزهور         

دعوت فيها قيادات حماس لرفض قبول إخراجهم لبلد آخر وأن يبقوا في المطار مهما طال بهم                ) اإلخوانية
بإيصال حاجاتهم من الغذاء والعناية الطبيـة التـي سـيقت،            ضطرة لالستمرار الزمن، حيث الحكومة م   

 أوتهمش الصفة السياسة للقـضية  " إنسانية" كالعادة في كل حالة اضطهاد سياسي، كأعذار إلصباغ صفة          
  .الحدث

 األزمة األشد، وهو الحكومة األردنية، حين عاد أحد         صاحبولكن قطر لم تنج من لوم واتهامات الطرف         
  . وجواز سفرهجنسيتههؤالء المبعدين للممارسة حقه في العودة للوطن الذي يحمل 

 لعرى اإلخوان مع حماس،     أعمقوما بين اإلبعاد والعودة، طرأ ما ابرز بشكل غير مقصود، أوجه فصم             
  .والذي كان قد بدأ يشكل بوادر انقسام في صفوف اإلخوان في األردن ما زالت تداعياتها مستمرة

التي كانـت ضـمن أبنيـة       "  على مكاتبها    االستيالء" ذي طرا هو قيام اإلخوان بما أسمته حماس         وهذا ال 
  .يملكها تنظيم اإلخوان وحزب جبهة العمل اإلسالمي

ومؤخرا وفي ضوء تنامي دور حماس على األرض الفلسطينية لما بات يوزن، حتى دوليا، بحجم السلطة                
 حالة القسمة بين التنظيمـين علـى ضـفتي          أكثرراهن، تأكدت   وما تبقى من منظمة التحرير في حالها ال       

  .األردن
 تكتيكي بين اإلخوان وحماس كالذي يجري مع قوى معارضـة  أووكل ما تال هذا هو تنسيق، استراتيجي     

كون هذه لم تحسم حتى داخل أخوان       " تنظيمية" عالقة   أيةأخرى علمانية قومية ويسارية، وال يؤشر على        
بل إن عالقة حماس بقوى المعارضة األردنيـة        .. أن حماس راغبة بها ألسباب سياسية     األردن وال يبدو    

األخرى اكتسبت صدقية أكبر لوضوحها من جهة، ولكونها لم تشب بشروخ كتلك التي شابت العالقة بمن                
  ".أيديولوجيا"كانوا األقربين 

 بمـا ال يقبـل اإللحـاق أو         وعلى أية حال، تبدو حماس في المشهد الحالي الطرف األكبر، على األقـل            
الذي تصدت له ولطبيعة المرحلة التي وفرت لها         التوظيف ألية أجندة قطرية عربية، وذلك لطبيعة الدور       

فرص ذلك النماء والتي تمثلت في ازدياد قوة محور الممانعة مقابل فشل شبه كلي لمـا اسـمي بمحـور           
  .االعتدال

 من تجاوز على سلطات     حقيقتهصراع على السلطات نشأ في      وفيما يتعلق باألردن تحديدا، تزامن هذا مع        
 إسرائيلالحكومة من قبل رئيس الديوان الملكي السابق، قيل أنه وصل حدود دخوله على خط التسوية مع                 

إلى جانب بعض المفاوضين الفلسطينيين المتهمين بالتفريط بالحقوق الثابتة للشعب الفلـسطيني،بما رفـع              
يا، بل إن تصريحات نـسبت      إسرائيلالوطن البديل الذي لم تطو صفحته        ن خطر سوية تخوف األردنيين م   
وبمجمله، أدى ذلك الصراع الداخلي إلى اسـتقالة        .  شرعية تلك المخاوف   أكدتألحد أقطاب حملة ماكين     
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رئيس الديوان، وإن لم تنجح الحكومة في إقالة وزير الخارجية الذي قيل أن رئيس الديوان السابق فرضه                 
  .لحكومةعلى ا

. ولكن بالمقابل، تولى رئيس المخابرات شقيق رئيس الوزراء ملف الخارجية في كل مـا هـو ذو شـأن          
ورغم عدم دستورية هذا الوضع، فإن الشارع المؤيد ألهون الضررين استشهد بتولي السيد عمر سليمان               

ئة بين حمـاس   ملف التهد- كثيرة هو اآلخر    اعتراضات في ظل وجود وزير خارجية مصري تالحقه         -
ودون إبراز حقيقة أن السيد سـليمان يحمـل         ..  وملف الحوار والمصالحة بين السلطة وحماس      إسرائيلو

  .على غير نظيره األردني" وزير" رتبة 
هو أهم، أمكن تقبله من قبل الـشعب األردنـي           ولكن غضا لطرف عن خرق آخر للدستور المخترق بما        

تقارب أفضل مع سوريا وقطر، واألهم لموضـوعنا اليـوم،           سياسات مدير المخابرات عن      أثمرتحين  
  .التقارب مع حماس الذي هو لحينه ال يتجاوز اتفاق عدم تدخل أي طرف بشؤون الطرف اآلخر الداخلية

ولكنه في جوهره اتفاق يحمل مباركة لسياسات ومواقف حماس التي تصب لصالح إبعاد خطـر الـوطن                 
ة الكثير من االندفاع السابق لصالح سلطة فلسطينية أقل مـا يقـال             البديل، وتتضمن في الوقت ذاته فرمل     

يضاف لهـذا أن الـضفة      . عنها أنها فاقدة للقدرة على إحداث تغيير إيجابي يبعد ذلك الخطر عن األردن            
  .الغربية، ساحة السلطة، لصيقة باألردن لوال المستوطنات على طول الحدود

بينمـا  . يه، وهو ما يجري بجرعات غير محسوبة منـذ زمـن          واألردن مهدد بفتح الضفة ديموغرافيا عل     
ي منها وحدها فعليا، وتسعى لضم الـضفة        سرائيلحماس، جغرافيا، تقبع في غزة التي جرى االنسحاب اإل        

  .إسرائيلأو الحال التي يجري تفاوض السلطة عليه مع  ،اآلنوليس للعودة للحال التي عليها الضفة 
 إحالة الـشأن اإلنـساني      إسرائيلا جارتا مصر، ومؤخرا تكرر عرض       ولكن بالمقابل، حماس وغزة هم    

وقد يكون هذا مـا     .. ومنها إمداد غزة بالطاقة، لمصر، دون أن ترشح تفاصيل عن التبعات السياسية لهذا            
يخشاه النظام المصري من ممانعة ومقاومة حماس، ولكن ليس للنظام األردني حاليا وضمن سياسات هذه               

  . ضغوط عليهاأيةقل، ما يخشاه من حماس، وال يمكن بالتالي جره لممارسة الحكومة على األ
  ١٩/١١/٢٠٠٨الراية، قطر 

  
  ي بالضفة والقطاعسرائيلقراءات في أسباب التصعيد اإل .٦٥

  عوض الرجوب
يرى محللون فلسطينيون أن عدة محفزات وعوامل تدفع االحتالل للتصعيد من وتيرة اعتداءاته في الضفة               

ي واسـتمرار   سرائيلع غزة، ودعوته الستئناف االغتياالت السياسية، من أبرزها الوضع اإل         الغربية وقطا 
  .االنقسام الفلسطيني وفشل الحوار

وفي قراءتهم لهذا التصعيد لم يستبعد محللون في أحاديثهم للجزيرة نت أن يكون التهرب من اسـتحقاقات                 
فاوضات من جهة أخرى، دافعا لتل أبيب كـي         المحافظة على التهدئة من جهة، واستحقاقات استمرار الم       

  .تزيد من وتيرة عملياتها العسكرية ضد الفلسطينيين
  حالة ضبابية

يين سرائيلموضحا أن اإل  " ضبابية"ية بأنها   سرائيلوبدوره يصف اللواء المتقاعد واصف عريقات، الحالة اإل       
  .على وقف صواريخ غزةمن الناحية االنتخابية منقسمون، ومن ناحية المواجهة غير قادريين 

لكـن  "ي يرغب بالتهدئة واستمرار االنقـسام الفلـسطيني         سرائيلوأضاف الخبير العسكري أن الجانب اإل     
سقوط الصواريخ الفلسطينية يشكل عامل إحراج بالنسبة له حيث يعتبر نفسه القوة العسكرية األولى فـي                

  ".الشرق األوسط
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 وطالب الرئيس محمود عباس بالمحافظة عليها ورفع الحصار         وتابع أن الفلسطينيين حافظوا على التهدئة،     
 أمـام العـالم     إسـرائيل مما أحرج   "ي على أنه الطرف المتعنت      سرائيلعن قطاع غزة، فظهر الجانب اإل     

  ".ودفعها لمحاولة التملص من االستحقاقات المترتبة عليها
في الهروب من   "ي يعكس رغبة    يلسرائحازم أبو شنب أن التصعيد اإل     . من جهته يرى المحلل السياسي د     

  ".يةسرائيلاألزمات التي تواجه الساحتين الفلسطينية واإل
وربط أبو شنب، في حديث هاتفي مع الجزيرة نت من القاهرة، التصعيد بالمشاكل الداخليـة فيمـا بـين                   

ـ          سرائيلاألحزاب اإل  إال "سطينية ية وداخل الحزب الواحد، مشبها هذه العقبات بتلك التي تواجه الحالـة الفل
  ".أنهم ال يصطدمون باستخدام العنف

يون وعدم قدرتهم علـى إدارة شـؤونهم        سرائيلهروب من الواقع الذي يواجهه اإل     "وأضاف أن التصعيد    
ي إيهود أولمرت خرج مستقيال ومجبرا، ووزيرة الخارجية        سرائيلفرئيس الوزراء اإل  " وتشكيل حكوماتهم 

  .دة ولم تتمكن من ذلكتسيبي ليفني كلفت بتشكيل حكومة جدي
خدمت االحتالل ولم تخـدم     "وشدد أبو شنب على أن االحتالل لم يلتزم باستحقاقات التهدئة التي رأى أنها              

ي لتكـون مـدخال للتهدئـة       سـرائيل تهدئة مع العـدو اإل    "ومع ذلك قال إن المطلوب      " الطرف الفلسطيني 
  ".الفلسطينية الداخلية والعودة السريعة الستعادة الوحدة

كما يؤكد المحلل الفلسطيني أن التصعيد يشكل هروبا من استحقاقات المفاوضات الجارية، مـشيرا إلـى                
ية، ومحاولة توجيه الرأي العام قبيل االنتخابـات العامـة باتجاهـات            سرائيلحالة تشنج في المواقف اإل    "

  ".لياتهم الداخليةمختلفة، ألنه ليس لديهم قدرة على مواجهة الواقع الذي يعيشون وأن يحلوا إشكا
 للهروب  -لم يسمها -ي مصلحة ألطراف فلسطينية     سرائيلوإضافة لما سبق يرى أبو شنب في التصعيد اإل        

إضافة إلى أن التـصعيد قـد       " ترتبط بدفع فاتورة الوفاق الوطني الداخلي الفلسطيني      "من استحقاقات آنية    
  ".ة السياسية، ويأتي بأجندات أخرى مختلفةيبعد األنظار عن األجندات التي تشق طريقها اآلن في الساح"

  حماس ومصر
ية فـي   سـرائيل رائد نعيرات أن تسابق األحزاب اإل     . بدوره يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح د       

  .يسرائيلإظهار تشددها تجاه الفلسطينيين قبيل االنتخابات، أحد أهم الحوافز وراء التصعيد اإل
العالقة التشابكية مـع    "مهمة األخرى الوضع الداخلي الفلسطيني، وما أسماها        كما أكد أن من المحفزات ال     

  ". بأن حركة المقاومة اإلسالمية حماس غير مسنودة سياسيا وعربياإسرائيلمصر وشعور 
"  الضوء األخضر لمواصلة عملياتها العسكرية ضد قطـاع غـزة          إسرائيليعطي  "وقال نعيرات إن ذلك     

ي من تطوير المقاومة الفلسطينية لقدراتها واستخدام       سرائيلاستمرار التخوف اإل  مشيرا في ذات الوقت إلى      
  .يةسرائيلصواريخ غراد التي باتت تهدد عددا من المدن اإل

 إسرائيلوتابع أن انتخاب باراك أوباما رئيسا للواليات المتحدة وخروج بوش من القيادة ولّد شعورا لدى                
حروب جديدة كمـا أراد بـوش، ولـذلك لجـأت للتـصعيد ضـد       بأن أوباما لن يمنحها فرصة إلشعال      

  .الفلسطينيين
  ١٧/١١/٢٠٠٨الجزيرة نت، 
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  :كاريكاتير .٦٦
  

  
  ١٩/١١/٢٠٠٨الخليج، 


