
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  "حتى ال يكسر الجرة مع موسى ودول عربية"عباس يتغيب عن اجتماع وزراء الخارجية ": الحياة"
  ة عباس انتهاء واليالحركة إعالنيناقش احتمال و...  لحضور جلساتهحماسيدعو " المركزي"

  تنا تخدم أمن مصر مقاوم..حماس أبعد التنظيمات استقاللية في قرارها: أبو مرزوق
   بخطوات فورية لرفع معاناة الشعب الفلسطيني"إسرائيل"اهللا وعباس يطالبان  الملك عبد
 باألمن اإلمساك مربعاً أمنياً بهدف ١٤ الى عين الحلوة  مخيمسيمتم تق: المقدح

توجـه لـدى":القدس العربي"
تنظيمات فلسطينية لنقل ملـف     

   قطرإلى  الداخليالحوار
  

 ٤ص ... 
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            ٢ ص                                     ١٢٦٣:         العدد       ٢١/١١/٢٠٠٨ الجمعة: التاريخ

    :السلطة
 ٥  "حتى ال يكسر الجرة مع موسى ودول عربية"عباس يتغيب عن اجتماع وزراء الخارجية ": الحياة".٢
 ٥  انتهاء والية عباسالحركة إعالنيناقش احتمال و...  لحضور جلساتهحماسيدعو " المركزي".٣
 ٦  يةسرائيلللمبادرة العربية في الصحف اإل لسلطة الفلسطينية تنشر إعالنات تسويقيةا.٤
 ٧   للمقاومةمكتب عرفات للبحث عن أدلة دعمه" الشين بيت"ينفي دخول أمين عام مجلس الوزراء .٥
 ٧  %٤٥داخلية غزة قضت على الجريمة قبل وقوعها بنسبة : مصدر أمني فلسطيني.٦
 ٨ "األونروا "إلسعافاألغا يطالب الدول المانحة بالتحرك السريع .٧
 ٨  األراضي الفلسطينيةإلىا في جلب مليون سائح أجنبي االستقرار واألمن ساهم: فياض.٨

    
    :المقاومة

 ٨  تنا تخدم أمن مصر مقاوم..حماس أبعد التنظيمات استقاللية في قرارها: أبو مرزوق.٩
 ٩  ال بديل عن مصر في رعاية الحوار وتبادل األسرى: حماس.١٠
 ٩  لن نلتفت إلى قرارات الوزراء العرب إذا لم يسمح لنا بالمشاركة في اجتماعهم: حماس.١١
١٠  الجبهة الشعبية ترحب بدور قطري إلنهاء االنقسام الفلسطيني.١٢
١٠  يطالب السلطة بوقفها و"إسرائيل"سعدات ينتقد المفاوضات مع .١٣
١٠  من السابق ألوانه الحديث عن تمديد التهدئة:  بعد اجتماعها بهنيةالجهاد.١٤
١١  فشل حوار القاهرة بسبب االختالف بين برنامجي فتح وحماس: قيادي في الجهاد.١٥
١١  يةإسرائيلعلى أهداف زيد من الصواريخ مإطالق الالفصائل تواصل : غزة.١٦
١١  القسام شرق مدينة غزةتغتال عنصراً من" إسرائيل".١٧
١٢  باألمن اإلمساك مربعاً أمنياً بهدف ١٤ إلى عين الحلوة  مخيمتم تقسيم: المقدح.١٨
    

    :يسرائيل اإلالكيان
١٣  ليفني تدعي أنه ال يوجد كارثة إنسانية في قطاع غزة.١٩
١٣  ية تفاوضت مع ليبيا واليمن لبيعهما معدات عسكريةإسرائيلشركات : "هآرتس".٢٠
١٣   مقاوم فلسطيني١٠٠٠ قتل في عهده يسرائيلفي الجيش اإل" عزة"قائد فرقة .٢١
١٤   من عزمي بشارةيةسرائيلاإل لسحب الجنسية إجراءاتيشرع في اتخاذ شطريت : "معاريف".٢٢
١٤  إغاثة شاحنة ٣٥االحتالل يتراجع عن فتح المعابر ويمنع دخول .٢٣
١٤   الرقابية على طول الحدود مع مصرإجراءاتها تشدد "إسرائيل".٢٤
١٤  ية ضد إيران أو سوريةإسرائيلاحتمال كبير لعملية : واصل طه لـ الجريدة .٢٥
١٥  تستعرض قوة جوية قد تستخدمها لمهاجمة إيران" إسرائيل".٢٦
    

    :الشعباألرض، 
١٥  تصاعد أزمة الغذاء بغزة ورفض إسرائيلي لفتح المعابر.٢٧
١٥  بانتظار الفرجغزة حجاج الضفة يبدأون السفر وحجاج .٢٨
١٦  غزةأصحاب المخابز يحذّرون من توقفها إذا استمر الحصار اإلسرائيلي على .٢٩
١٦   مجلس وطني فلسطيني جديديدعو النتخابمنسق حق العودة لالجئين .٣٠
١٦     ويكتبون على جدرانه شعارات مسيئةالخليلفي المستوطنون يهاجمون مسجدا .٣١



  

  

 
 

  

            ٣ ص                                     ١٢٦٣:         العدد       ٢١/١١/٢٠٠٨ الجمعة: التاريخ

١٦  %٥٠عجز الطاقة الكهربائية في غزة وصل .٣٢
١٧   آالف طفل منذ بداية انتفاضة األقصى٨االحتالل اعتقل : قراقع.٣٣
١٧  ية لفلسطينيين في طوباس لهدم منازلهمإسرائيلخطارات إ.٣٤
١٧   طفل شهيد منذ بدء االنتفاضة١٠٠٠أكثر من : الخضري.٣٥
١٧   دولية من دخول غزةإنسانية منظمة ٢٠مركز حقوقي يندد بمنع ممثلي .٣٦
١٨  مركز الميزان يدين قول ليفني بعدم وجود كارثة في غزة.٣٧
١٨  دعوان لرفع الحصار ي" المسيحيةاإلسالميةالهيئة " و"سالمي العام لبيت المقدساإل".٣٨
١٨ الحركة العالمية للدفاع عن األطفال تنظم المؤتمر السادس ألطفال فلسطين: رام اهللا.٣٩
١٨  وقيادة اعتصام احتجاجيمحاكمة رائد صالح بتهمة حمل العلم السوري.٤٠
   

   :اقتصاد
١٩ ٢٠٠٨انخفاض عدد رخص األبنية خالل الربع الثالث من عام : اإلحصاء.٤١
   

   :بيئة
 ١٩  مسؤولية جفاف البحر الميت" إسرائيل"ون يحملون جغرافي.٤٢
   

   : األردن
١٩   لرفع معاناة الشعب الفلسطيني بخطوات فورية"إسرائيل"اهللا وعباس يطالبان  الملك عبد.٤٣
٢٠   من مغبة العدوان على غزة"إسرائيل" يحذر عبد اهللا الثاني.٤٤
٢٠  "استجداء"في الصحافة العبرية " المبادرة"ترويج السلطة لـ : إسالميو األردن.٤٥
   

   :لبنان
٢١  االعتداءات في غزة جريمة يتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي: قاسمنعيم .٤٦
   

   :عربي، إسالمي
٢١  يحذر من حدوث فراغ في موقع الرئاسة الفلسطينيةمحمد صبيح .٤٧
٢١  لطة التي تمثل فلسطينأعمال الجامعة مفتوحة فقط لمسؤولي الدول األعضاء والس: مصر.٤٨
٢١ أبو الغيط يشدد على ضرورة التزام جميع الفصائل بالمصلحة الفلسطينية العليا.٤٩
٢٢  "على الخريطة"مبارك شرح لرئيسة األرجنتين األوضاع في فلسطين .٥٠
٢٢ لف لتر من السوالر قبل تهريبها إلى غزة أ١٤٠مصر تضبط .٥١
   

   :دولي
٢٢   ألفا من سكان القطاع٩٠روا تعلق مساعداتها المالية التي تقدم لـوناأل.٥٢
٢٢   إغالق المعابر يعتبر بمثابة عقاب جماعي لسكان غزة:هولمز.٥٣
٢٢ من األمم المتحدة" إسرائيل"ناشطة ايرلندية تطالب بطرد .٥٤
٢٣   ألف دوالر٨٥٠ بـا في فلسطين للتنمية مولت مشروعاألميركيةالوكالة .٥٥
٢٣ "إسرائيل"برنامج فرنسي قد يأتي بأطباء عرب للتدرب في .٥٦
٢٣   تعرقل النشاط اإلنساني الخاص بالمنظمات الدولية في غزة"إسرائيل".٥٧
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٢٣ شكل من أشكال العقاب الجماعيللصيادين والمتضامنين هو " إسرائيل"اعتقال : المتضامنون.٥٨
٢٤  لندن تكافئ بيريز.٥٩

   
    :حوارات ومقاالت

٢٤  مصطفى البرغوثي. د... تأجيل قضية القدس يعني التنازل عنها.٦٠
٢٥  ماجد عزام... تمديد المفاوضات وعملية أنابوليس بدالً من عملية السالم.٦١
٢٦  عبد الرحمنأسعد . د... "!الخالق"ثورة ضد "... دولة المستوطنين".٦٢
    

 ٢٨  :كاريكاتير
***  

  
   قطر إلى  الداخليفلسطينية لنقل ملف الحوار توجه لدى تنظيمات": القدس العربي" .١

 الخميس وجـود توجـه      أمس" القدس العربي " مصادر فلسطينية مطلعة لـ      أكدت:  اشرف الهور  -غزة  
 لنقل ملف الحوار الفلسطيني الداخلي وانهاء االنقسام السياسي بين          حقيقي لدى بعض التنظيمات الفلسطينية    

فتح وحماس الى وساطة اخرى غير مصر، مشيرة الى ان قطر تعد افضل الدول لرعاية الحـوار لــ                   
  ".تجربتها الناجحة في انهاء الملف اللبناني االكثر تعقيدا"

لم تنجح  "الى ان مصر    " القدس العربي  "ولفتت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها خالل حديثها مع         
، في اشارة الى ملف انهاء الخـالف        "في ادارة اي من الملفات الفلسطينية الثالثة التي تولت الوساطة بها          

مصر لم تـنجح فـي      "وقالت المصادر   .  وملف صفقة تبادل االسرى    إسرائيلالداخلي، وملف التهدئة مع     
مهيد اجواء الحوار، واطالق سراح المعتقلين الـسياسيين        تشكيل اي ضغط على الرئيس محمود عباس لت       

فشلت "واوضحت في الوقت ذاته ان مصر       ". في الضفة، وهو امر انعكس بشكل سيىء على عقد الحوار         
، مستندا الى الهجمات االخيرة على القطاع وما رافقها         " بشروط التهدئة المبرمة في غزة     إسرائيلفي الزام   

وفي ملف صفقة تبـادل االسـرى بـين حركـة حمـاس             . ع مناحي الحياة  من عملية اغالق طالت جمي    
على الرغم  "، التي تتوسط فيها مصر، ذكرت المصادر ان مصر لم تفعل شيئا النهاء هذا الملف                إسرائيلو

وقـال ان هنـاك     ". ي غلعاد شليط  سرائيلمن انقضاء اكثر من عامين على اسر حركة حماس الجندي اإل          
  .توسطت فيها جهات اجنبية جرى حلها قبل حل هذه الصفقة) إسرائيلهللا ويقصد صفقة حزب ا(صفقات 

، منذ تمكن مسلحو حماس وفصيالن آخران من اسر الجندي          إسرائيلوتوسطت مصر بين حركة حماس و     
الوساطة المصرية، لـم    "ورأت هذه المصادر ان     . ٢٠٠٦من العام   ) يونيو(شليط في نهاية شهر حزيران      

  ". الشارع الفلسطيني بسبب هذه االخفاقات في ادارة الملفات السابقةيعد لها اي تأثير في
اصبحت االنظار تتجه نحو قطر لتمتعها بدراية كافية، خاصة وانها نجحـت فـي حـل الواقـع                  "وقالت  

وبحسب المصادر فان هذه التنظيمات التي تتجـه لتغييـر          ". اللبناني، الذي يعد اعقد من الواقع الفلسطيني      
ال تمانع في اي وساطة تقوم بها الجامعة العربية، او اي قطر عربـي              " فيها حركة حماس     الوساطة، بما 

  ".النهاء االنقسام الفلسطيني
 ١١ -١٠يشار الى ان مصر اعلنت عن تاجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي كان مقررا عقده يومي                

لخالف الفلسطيني الـداخلي الـى      من الشهر الجاري في العاصمة القاهرة، والذي كان مخصصا النهاء ا          
  .موعد لم يحدد بعد ان اعتذرت حركة حماس عن المشاركة، قبل االفراج عن معتقليها في الضفة الغربية

  ٢١/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
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  "حتى ال يكسر الجرة مع موسى ودول عربية"عباس يتغيب عن اجتماع وزراء الخارجية ": الحياة" .٢
 محمود عباس   ]الفلسطيني[ مسألة غياب الرئيس   أمس تأكدت   :ّباح، محمد يونس   فتحي ص  -غزة، رام اهللا    

 إلـى ، ونقل عنه قوله انه يـسعى        األربعاءعن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في القاهرة          
 أخـرى  العام للجامعة العربية عمرو موسى ودول عربية         األمينتجنب وقوع مواجهة محتملة بينه وبين       

  . تدعم حركة حماس إنهايقول 
 الرئيس عباس فضل عـدم حـضور        أن" الحياة" لـ   األحمدكد رئيس كتلة حركة فتح البرلمانية عزام        أو

 سبتمبر  /أيلول في   أعلنه موسى لن يكون قادرا على تنفيذ وعده الذي          أنبدا واضحا    "ألنهاجتماع القاهرة   
 قـرارات الجامعـة     أننفهم  : " وأضاف ". الطرف المعطل للحوار الوطني    إلىالماضي بأنه سيوجه اللوم     

 موقف حماس بسبب انحياز عدد      إدانة على   إجماع عمرو موسى ليس لديه      واألخ،  باإلجماعالعربية تؤخذ   
 ينفذ وعده ويحمل حماس المسؤولية عـن تعطيـل          أن بإمكانهولو قليل من الدول العربية لها، لكن كان         

 نعرف  ألنناهناك عتباً عليه     "أن أضاف انه   إالموسى،   بين السلطة و   أزمةورغم انه نفى وجود     ". الحوار
  ".وممارسة ضغط على الدول العربية، وهذا لم نلمسه منه... انه كان يمكنه استخدام ثقله الشخصي

 وجود توتر شديد في العالقة بين عباس وموسـى  "الحياة"وفي غزة، كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ      
 حوار القـاهرة    "إفشال"من جانب الثاني عن تحميل حماس المسؤولية عن         بسبب ما يعتبره األول تراجعاً      

 انه قـرر  أخيراً عباس قوله في احد االجتماعات القيادية المغلقة إلىونسبت المصادر . أسبوعينقبل نحو  
 وأضـافت . لـم يـسمها   "  أكسر الجرة مع موسى ودول عربية أخـرى        أنخشية  "عدم حضور االجتماع    

 باألزمـة عن آخر التطورات المتعلقـة      " فض طلباً لموسى بتقديم تقرير لالجتماع     عباس ر  "إنالمصادر  
ـ     موسى رد بأن المـسؤولين المـصريين        أن إال الحوار،   إفشالتحديد المسؤول عن    "الداخلية، بل طالبه ب

 إلىعباس يرغب في تقديم تقرير      " أن   إلى  المصادر ولفتت ".يبذلون جهودا جديدة الستئناف حوار القاهرة     
عباس رفض االستجابة لطلبات عـدد      "، مؤكدة أن    "مجلس الجامعة العربية الذي تقدم بطلب لعقد جلسة له        

الرحيم ملوح، واألمين العام     من قادة الفصائل الفلسطينية، من بينها نائب األمين العام للجبهة الشعبية عبد           
 طلب عقد اجتماع لـوزراء      عباس هو من  " أن   إلىوقالت إن رأي هؤالء يستند      . "لحزب فدا صالح رأفت   

الخارجية العرب، وال يجوز التغيب عنه، ويجب تجاوز أي حساسيات، خصوصاً أن الشعب الفلـسطيني               
  ."في حاجة الى دعم الدول العربية

  ٢١/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
  انتهاء والية عباسالحركة إعالنيناقش احتمال و...  لحضور جلساتهحماسيدعو " المركزي" .٣

رئيس كتلة فـتح البرلمانيـة وعـضو        أن  .) ب.ف.ا( نقالً عن وكالة   ٢١/١١/٢٠٠٨الدستور،  ذكرت  
 في رام اهللا لمناقشة     األحد المجلس سيجتمع    إن أمس قال   األحمدالمجلس المركزي لمنظمة التحرير عزام      

 حركة حماس انتهاء والية الرئيس محمود عباس فـي ظـل تعثـر المـصالحة                إعالنالرد على احتمال    
 انتهاء والية الرئيس عبـاس      بإعالن تهديد حركة حماس     إن"  في تصريح صحفي   األحمدبع  وتا .الوطنية

في الثامن من كانون الثاني غير قانوني وغير شرعي، والمجلس المركزي سيدعو الجميع بما فيها حماس                
لمركـزي  ن المجلس ا  أ"وضح  أو ". الفلسطيني وقانون االنتخابات الفلسطينية    األساسي االلتزام بالقانون    إلى

 عباس هو الرئيس المنتخب والشرعي للسلطة الفلـسطينية وهـو رئـيس منظمـة التحريـر                 أنسيؤكد  
 ". سند قانونيأيالفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وان كل تهديدات ال يوجد لها 

 مـصر الـشقيقة      سيركز على تعثر جهود المصالحة التي كانت تقوم بها         األعمال جدول   إن "األحمدوقال  
ن المجلـس   إ"وتابع  ".  الجهود المصرية والعربية   أمامولكنها فشلت بسبب تعنت حماس ووضعها العراقيل        

 اتفاق قبل نهاية العام الحـالي       إلى في ضوء تعثرها في التوصل       إسرائيلسيناقش مسيرة المفاوضات مع     
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يات المتحدة واالنتخابات العامة المقبلـة       لرئاسة الوال  أوباماوالمرحلة السياسية المقبلة بعد انتخاب باراك       
 ."إسرائيلفي 
ن المجلس المركزي باعتبـاره المرجعيـة       إ" فقال   رأفت لمنظمة التحرير صالح     ةالتنفيذي عضو اللجنة    أما

العليا للسلطة الفلسطينية سيجدد الدعوة للحوار وسيدعو لتشكيل حكومة توافق وطنـي انتقاليـة ملتزمـة                
 االنتخابـات الرئاسـية     إجـراء مهمتهـا   " هذه الحكومة سـتكون      إن  وأضاف ".يرببرنامج منظمة التحر  

والتشريعية بشكل متزامن بالتنسيق مع لجنة االنتخابات المركزية وعلى قاعدة التمثيل النـسبي الكامـل               
 ". انتخابات لعضوية المجلس الوطني الفلسطينيإلجراء والدعوة

 عزام األحمـد     إلى أن   جيهان الحسيني  ،القاهرة تها في نقالً عن مراسل   ٢١/١١/٢٠٠٨الحياة،  وأشارت  
نفى أن تكون مسألة التمديد للرئيس الفلسطيني مطروحة على اجتماعات المجلس المركزي، وقـال لــ                

 من  ٣٤المادة  ... فتح ترفض التمديد للرئيس يوماً واحداً، وال توجد مشكلة تتعلق بهذه المسألة           " إن   "الحياة"
على أن االنتخابات تجري وفق قانون االنتخابات، وهي غير قابلـة ألكثـر مـن               القانون األساس تنص    

 التي أقرها البرلمان بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات أقـرت إجـراء             ١١١وشدد على أن المادة     . "تفسير
ما يعني أن االنتخابات الرئاسية والتشريعية تجريـان        "االنتخابات التشريعية والرئاسية في شكل متزامن،       

  ."٢٠١٠ كانون الثاني عام ٢٥، وأن والية الرئيس تمتد إلى معاً
 بالل الشخشير مدير عام المجلس الوطني        أن نابلسمن   ٢٠/١١/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية،    وأضافت  

ـ      أن المجلس المركزي سينعقد يوم األحد القادم في رام اهللا          " معا"الفلسطيني في األراضي الفلسطينية أكد ل
ـ  . من الداخل والخارج   عضوا ١٢٠بحضور   أن المجلـس المركـزي   " معـا "وقال في اتصال هاتفي بـ

 "إسـرائيل "سيناقش في اجتماعه عددا من القضايا المهمة منها المستجدات السياسية والمفاوضـات مـع               
وأضاف أن المجلس سيناقش الحوار الفلسطيني والوحدة الوطنية         .والعالقات العربية والدولية مع فلسطين    

ية إضافة إلى تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وما يـستجد مـن             سرائيلوالتهديدات اإل والقدس  
وأكد الشخشير أن دعوات وجهت إلى عدد من أعضاء حركة حماس لحـضور االجتمـاع                .أمور أخرى 

 حيث وجهـت إلـى رئاسـة المجلـس          ١٥ إلى ١٠المركزي حسب القانون الداخلي، ويبلغ عددهم بين        
  .ان ورؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي مستبعدا حضورهم كما قالورؤساء اللج

  
  يةسرائيلللمبادرة العربية في الصحف اإل لسلطة الفلسطينية تنشر إعالنات تسويقيةا .٤

 في تاريخهـا إعالنـا تجاريـا        األولىنشرت السلطة الوطنية الفلسطينية أمس ، وللمرة        : القدس المحتلة 
ية، مهمورا بتوقيع دائرة شؤون المفاوضـات       سرائيللعربية للسالم في وسائل اإلعالم اإل     تسويقي للمبادرة ا  

ي عـشية   سـرائيل في منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في محاولة منها للتأثير على الـرأي العـام اإل              
ت صـحيفة   ونقل . فبراير المقبل  / في العاشر من شباط    إسرائيلاالنتخابات البرلمانية المبكرة التي تشهدها      

نشر في وسـائل اإلعـالم األميركيـة        ت إعالنات مماثلة لمبادرة السالم العربية س      أن" يديعوت أحرونوت "
واألوروبية لإلطالع العام على فحوى المبادرة، وان السلطة الفلسطينية بدأت نشر اإلعالنات في الصحف              

  . من الخميساعتباراية سرائيلاإل
بعد مداوالت طويلة بين كبار القادة الفلـسطينيين     " يعوت أحرونوت يد"وجاء نشر اإلعالن التجاري حسب      

وأوضح الطيبي أن الرئيس محمود عباس يعتقد أن هذه المبادرة أفـضل            ،  وعضو الكنيست أحمد الطيبي   
ي والنظام السياسي لم يتم إعطاءه فرصة للتعـرف         سرائيلآلية لتسوية النزاع وأنه يرى أن الرأي العام اإل        

 ".ي مباشرةسرائيل قرار بالتقرب من الجمهور اإلاتخاذمبادرة العربية وذلك تم على تفاصيل ال
  ٢١/١١/٢٠٠٨المستقبل، 
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  مكتب عرفات للبحث عن أدلة دعمه للمقاومة" الشين بيت"ينفي دخول أمين عام مجلس الوزراء  .٥
ء التي أوردها موقـع      سعد الكرنز األنبا   .دنفى أمين عام مجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية         : رام اهللا 

استطاع دخول المكتـب    "  بيت -الشين  "ي  سرائيلي عن أن جهاز المخابرات اإل     إسرائيلإلكتروني إخباري   
الخاص بالرئيس الراحل ياسر عرفات وتصوير بعض مستنداته، وأكد أن هذه األخبار عارية عن الصحة               

يستطيع أحد دخوله باسـتثناء الـرئيس       تماما، وأن مكتب الرئيس الموجود وسط المقاطعة في رام اهللا ال            
وأكد الكرنز فـي تـصريحات       .محمود عباس وأمين عام الرئاسة وابن أخت الرئيس نفسه ناصر القدوة          

أن حركة فتح ال تخجل من إرثها المقاوم، وأنها تفتخر برئيسها الراحـل ياسـر               " قدس برس "خاصة لـ   
  .عرفات، ولن تسمح ألحد باإلساءة إليه

ي يختص بالشؤون   إسرائيللسطينية رفيعة المستوى قد نقلت عن موقع الكتروني إخباري          وكانت مصادر ف  
ـ     استطاع الليلة الماضية دخول مكتب الـرئيس الراحـل         " شين بيت "األمنية واالستخباراتية، أن جهاز ال

ياسر عرفات وتصوير أجزاء كثيرة ومهمة من مستنداته الشخصية، وذلك بالتنسيق مع جهاز المخابرات              
انه شارك في حملـة     : "وقال الضابط في الشين بيت    . رئيس محمود عباس  الالفلسطيني، وبإذن مسبق من     

التفتيش والبحث عن مستندات وصفها بالمهمة وبالغة الخطورة إلكمال التحقيقات في ملف تشكيل ياسـر               
دا فـي الوقـت     وتمويلها وتسليحها وذلك أبان عملية السور الواقي، مؤك       " كتائب شهداء األقصى  "عرفات  

وتفتيـشه،    مشتركة بين المخابرات الفلسطينية والشين بيت بدخول مكتب الرئيس الراحل  نفسه قيام وحدة  
 في أعمال عنف وإرهاب تمس عملية السالم، حسب تعبيـر الموقـع             هوذلك بغية جمع أدلة تثبت تورط     

من داخل سجون الـسلطة     ن اعترافات من داخل سجون االحتالل وأخرى        أ"وأضاف الموقع    .يسرائيلاإل
  .في الضفة، تؤكد مشاركة عرفات الفعلية في تشكيل وتمويل عدد من المجموعات التابعة لكتائب األقصى

أن الدخول كان بالتنسيق الكامل مع ضباط كبار في جهـاز           "وأكد الضابط الصهيوني في حديثه الصحفي       
ت بهدف إكمـال التحقيـق فـي ملـف        المخابرات الفلسطيني، وبعلم رئيس السلطة محمود عباس، وجاء       

مشاركة عرفات بأعمال عنف وإرهاب حسب تعبيره، ودعم وتمويل مجموعات مسلحة تقوم بعمليات ضد              
 التي تنتدب من طرفها من يشرف علـى تطبيـق            العملية السلمية، وذلك لتقديم التقرير لإلدارة األمريكية      

ية التفتيش بمكتـب عرفـات تمـت بنجـاح          إن عمل "وأضاف الضابط    .الشق األمني في خارطة الطريق    
، "وفاعلية، وتم الحصول على صور عن مستندات مهمة تحمل توقيعات الرئيس الراحل ياسـر عرفـات               

رافضا الكشف عن كنه هذه المستندات فيما إن كانت في اتجاه إدانة عرفات من عدمـه حـسب تعبيـر                    
  .يسرائيلاإلالموقع اإلخباري 

  ٢٠/١١/٢٠٠٨ قدس برس
  
  %٤٥داخلية غزة قضت على الجريمة قبل وقوعها بنسبة : مني فلسطينيمصدر أ .٦

نية المقالة في غزة، إن قوات األمـن فـي غـزة            فلسطيحكومة ال ال قال مسؤول أمني فلسطيني في       :غزة
وأنها استطاعت القضاء علـى الجريمـة        ،%٤٥تمكنت من أن تقضي على الجريمة قبل وقوعها بنسبة          

وأوضح مدير الشرطة الفلسطينية اللواء توفيق جبر الذي يـشرف           .%٩٥ق عن   وإنهاء تبعاتها بنسبة تفو   
هذه األيام على حملة لتفعيل كوادر الشرطة إلدارة وتيسير أمور قطاع غزة، أن وزير الداخليـة سـعيد                  
صيام يحرص دائما على تفوق عمل القوات الشرطية، وأنهم في سياق ذلك يباشـرون عملهـم بعمليـة                  

 االستطالع، وعملية المشاركة في الميادين وفي الطرقات، بهدف تفعيل الكادر الـشرطي             المراقبة وعملية 
نفتخر كدولة وكحكومة ونحن في هذا الواقـع        : "ورفع معنويات الشرطي في الميادين والمفترقات، وقال      

  .القاسي، بكل ما نقوم به من جهود
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وهذا % ٤٥جريمة قبل وقوعها بنسبة     وقد استطاعت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة أن تقضي على ال          
% ٩٥وأيضاً نحن ننقض على الجريمة وننهي متابعتها بنسبة تفوق عـن            ... باعتراف المؤسسات الدولية  

  ".وهذا يعتبر إنجاز أمني وإنجاز حضاري وشرف عظيم جدا
  ٢٠/١١/٢٠٠٨ قدس برس

  
 "األونروا "إلسعافاألغا يطالب الدول المانحة بالتحرك السريع  .٧

زكريا األغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون الالجئين، .  طالب د: وفا–عمان 
والعمل الجاد لوضع حد لألزمة التي تواجهها في " األونروا "إلسعافالدول المانحة بالتحرك السريع 

دول المانحة وأعرب في كلمته في االجتماع السنوي لل. النواحي المالية وفي حرية عملها وتحركها
، عن أمله أن تبادر الدول المانحة لما تمثله من عنوان أمسفي العاصمة األردنية عمان، " لألونروا"

 والعالقات الدولية في معالجة جذور القضية الفلسطينية اإلنسانيةحضاري متقدم ومسؤول في الحياة 
 ليلتقي مع الموقفين العربي ١٩٤، ٣٣٨، ٢٤٢ لتطبيق قرارات الشرعية الدولية يإسرائيلبالضغط على 

  . والفلسطيني المتجه نحو السالم المبني على مبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية
 األوضاع المأساوية التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة وما خلفه الحصار إلىوتطرق األغا في كلمته 

 أن قطاع غزة أصبح على إلىي الحياة مشيرا  للقطاع من آثار مدمرة طالت كل مناحيسرائيلاإلالهمجي 
 لعدوانها يةسرائيلاإلحافة االنهيار في ظل استمرار الحصار المفروض على شعبنا وتصعيد الحكومة 

 التي تستهدف األونروا وعملياتها والعاملين فيها عبر وضع العراقيل إجراءاتهاعلى شعبنا وتشديد 
 . والحواجز التي تحد من حركتها

 ٢١/١١/٢٠٠٨الجديدة، فلسطين، الحياة 
  
  األراضي الفلسطينيةإلىاالستقرار واألمن ساهما في جلب مليون سائح أجنبي : فياض .٨

 سالم فياض رئيس مجلس الوزراء بان األمن واالستقرار سـاهما فـي             . أكد د  : سمبل أبوعماد   - أريحا
 . الماضية من العام الحاليزيادة أعداد السائحين والزوار األجانب إلى مليون سائح خالل األشهر

وأضاف فياض في كلمته خالل تدشين مشروع تطوير محيط قصر هشام بن عبد الملك األثري،  الـذي                  
ن السلطة تعطي منطقة األغـوار رعايـة        أ"وأكد فياض    .نظمته وزارة السياحة واآلثار في موقع القصر      

 تنفيذ المشروع هو ثمـرة  أنقت ذاته خاصة لتشجيع المواطن فيها على الصمود والثبات، موضحا في الو     
 ".جهود بين السلطة الوطنية والوكالة األميركية للتنمية الدولية وباقي المؤسسات لحماية التراث اإلنساني

عن أمله أن يكون مشروع أريحا عشرة آالف عام مقدمة لتحقيق نهضة تنموية حقيقية              "  وأعرب فياض   
الحتالل للحفريات في مقبرة مأمن اهللا في القدس األمـر الـذي            في األغوار، كما انتقد مواصلة سلطات ا      

 . يهدد التراث اإلنساني األثري في المدينة المقدسة ويهدد عملية السالم
 .لتطوير قصر هشام  ألف دوالر٨٥٠وتجد اإلشارة أن الوكالة األميركية قدمت 

 ٢١/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، فلسطين، 
 
  تنا تخدم أمن مصر  مقاوم..يمات استقاللية في قرارها التنظأبعدحماس : أبو مرزوق .٩

 موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، .دكشف :  سوسن أبو حسين-  دمشق
وأكد . عن األسباب الكاملة العتذار حماس في اللحظات األخيرة، عن حضور مؤتمر المصالحة بالقاهرة

مستعدة للعودة عن قرارها، اذا تجاوب الرئيس عباس مع أن الحركة " الشرق األوسط"في حديث لـ
مستلزمات الحوار، مطالباً باحترام النظام االساسي السياسي الفلسطيني، القائم على شرعيتين التشريعي 

ورفض أبو مرزوق ما يتردد حول تدخالت اقليمية . لحماس والرئاسي للسلطة والرئيس محمود عباس
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هل نعاقب انفسنا حتى نرد على : " الى المصالحة في القاهرة، موضحافي قرار الحركة بعدم الذهاب
وسبق ان خرجت مالحظات . تسريبات غير صحيحة، خاصة ان الجميع يعلم ان قرار الحركة مستقل

مصرية في هذا السياق، منها العالقة بين الحركة وإخوان مصر والتدخل االيراني في قرار الحركة 
وأوضحنا لمصر موقفنا بأنه ال تدخل إليران في الشأن . لوحيدة ألبومازنوالمقاومة، وان الشرعية ا

الفلسطيني، وحماس أبعد التنظيمات استقاللية في قرارها، وسبق أن وقعنا مصالحات في مكة ومصر، 
ولم نوقعها في طهران أو دمشق، وسبق ان قبلنا التهدئة بوساطة مصرية، على الرغم من رفض حركات 

كما اوضحنا لمصر اننا ندخل البيوت من ابوابها الرسمية، واننا لم نأت بانقالب وانما عبر المقاومة لها، 
  ".انتخابات
أما موضوع المقاومة، فهو بالنسبة لنا استراتيجية ال تضر بأمن مصر، بل بالعكس هي تخدم :"وتابع

 ". مصر على المستوى االستراتيجي
 ٢١/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط، 

 
  ن مصر في رعاية الحوار وتبادل األسرى ال بديل ع: حماس .١٠

نفت حركة حماس امس أنها تدفع باتجاه دخول وسيط عربي آخر بديالً لمـصر لرعايـة            :  د ب ا   -غزة  
وقـال إسـماعيل    . في صفقة تبـادل األسـرى  إسرائيلالحوار الوطني الفلسطيني أو التوسط بينها وبين 

ى أن مصر هي الراعي الرسمي للحوار الـوطني         إن موقف حماس يقوم عل    "رضوان القيادي في الحركة     
مـصر هـي   "واستدرك قائالً  ".الفلسطيني ونحن نريد إنجاح هذا الدور وال ندفع باتجاه وجود وسيط أخر

الوسيط الرسمي لكننا نرحب في الوقت ذاته بأي طرف عربي أو جهود عربية لـرأب الـصدع علـى                   
  ".يمكننا من الوصول إلى المصالحة الداخليةالساحة الفلسطينية ورعاية الحوار الوطني الذي 

ونفى رضوان بشدة علم حركته بتقارير تحدثت عن نية قطر الدخول على خط الوساطة بـين الفـصائل                  
نحن ال علم لنا بهذه التقارير لكننا نرحب مجدداً بـأي دور            "الفلسطينية بعد تعثر الجهود المصرية ، قائالً        

  ".عربي يصب في المصلحة الفلسطينية
معنية بأي طرف قادر على تحريـك       " ، قال رضوان إن الحركة       إسرائيلوحول صفقة تبادل األسرى مع      

مفاوضات صفقة التبادل باالتجاه اإليجابي لكننا نؤكد أن مصر ما زالت هي الوسيط الرسمي فـي هـذه                  
 ".المفاوضات

  ٢١/١١/٢٠٠٨الدستور، 
  
  م يسمح لنا بالمشاركة في اجتماعهملن نلتفت إلى قرارات الوزراء العرب إذا ل: حماس .١١

إلى قرارات مجلس وزراء الخارجية " لن تلتفت"بأنها " حماس"هددت حركة :  جيهان الحسيني- القاهرة 
العرب المقرر األربعاء المقبل في القاهرة، ما لم يسمح لها بالمشاركة في اجتماعه، فيما شددت مصر 

وقال الناطق باسم . ة المخولة المشاركة في االجتماعاتعلى أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الوحيد
من حضور اجتماعات ) الُمقالة(استثناء حكومة اسماعيل هنية "إن " الحياة"سامي أبو زهري لـ " حماس"

الوزراء العرب رغم أنها هي التي حازت ثقة المجلس التشريعي، يعني أن القرارات التي سيتم التوصل 
  .لوجهة نظرها"  وحماس لن تلتفت إليها طالما أن هناك غياباًإليها لن تكون موضوعية،

المكتب "إن " الحياة"لكن أبو زهري طالب الجامعة العربية بدعوة حكومة هنية إلى االجتماع، وقال لـ 
السياسي للحركة أكد لموسى خالل اللقاء الذي جمعه مع رئيس المكتب خالد مشعل األحد الماضي في 

وعد بأنه سيتبنى الموقف وسيطرحه على "، موضحاً أن موسى "ة في االجتماعدمشق ضرورة المشارك
  ".الدول العربية



  

  

 
 

  

            ١٠ ص                                     ١٢٦٣:         العدد       ٢١/١١/٢٠٠٨ الجمعة: التاريخ

اعتذر عن عدم الحضور للضغط على وزراء الخارجية العرب ألخذ "واعتبر أن الرئيس محمود عباس 
". موقف متشدد من مشاركة حماس ألن لديه مخاوف من احتماالت مشاركة الحركة في االجتماعات

هي الضمانة الوحيدة للحصول على موقف عربي متوازن من الخالف بين "أن مشاركة حركته ورأى 
ندعو وزراء الخارجية : "وأضاف". فتح وحماس ومن يتحمل مسؤولية تعطيل المصالحة حتى وقتنا هذا

وحماس ... العرب إلى اتخاذ مواقف متوازنة تجاه هذه القضية، وهذا لن يتأتى إال بمشاركة الحركتين
هناك دوالً عربية ترفض إدانة حماس وتعارض التدخل غير السليم "، الفتاً إلى أن "تصر على المشاركة
إلى أن تفّعل قرار كسر الحصار الذي صدر سابقاً، عوضاً "ودعا الدول العربية ". في الشأن الفلسطيني

  ".عن إصدار قرار بإدانة طرف فلسطيني بعينه
س المركزي لمنظمة التحرير ستبحث في رام اهللا األحد المقبل التمديد وعما تردد عن أن اجتماعات المجل

ال نعترف بمؤسسات منظمة : "لعباس في الرئاسة في ظل تعطل المجلس التشريعي، قال أبو زهري
عباس جاء إلى "وأشار إلى أن ". التحرير القائمة حالياً ألنها فقدت قانونيتها، وقراراتها ليست ذات قيمة

عليهم أن يبحثوا ... سي من خالل انتخابات رئاسية، ولم يعين من خالل المجلس المركزيموقعه الرئا
، "في تنظيم انتخابات رئاسية عوضاً عن إهدار وقتهم في اتخاذ قرارات لن تكون شرعية أو قانونية

  ".القانون األساس هو أعلى مرجعية قانونية"مذكراً بأن 
  ٢١/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
  رحب بدور قطري إلنهاء االنقسام الفلسطيني الجبهة الشعبية ت .١٢

رحبت الجبهة الشعبية بمساعي أي دولة أو دول  : وكاالت- هدى سالمة- دمشق– محمد جمال -غزة
عربية تساعد على تجاوز حالة االنقسام الفلسطيني، ورحب عمر مراد، عضو المكتب السياسي، بقيام 

  ".ها شكلت مثاال ايجابيا في الحالة اللبنانيةدولة قطر بدور لتجاوز حالة االنقسام السيما ان
 ٢١/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 

  
   ويطالب السلطة بوقفها"إسرائيل"سعدات ينتقد المفاوضات مع  .١٣

أكد األمين العام للجبهة الشعبية النائب األسير أحمد سعدات أن المسار الحالي للمفاوضات وفـق                :نابلس
جاء ذلك في    .ي إال إلى نتائج كارثية تكرس وجود االحتالل       مرجعيات تهمش دور األمم المتحدة لن تفض      

رسالة وجهها سعدات من سجنه للوفد البرلماني األوروبي والبرلمـان الـدولي، داعيـا إلـى اسـتبدال                  
المفاوضات باعتماد األمم المتحدة كمرجعية لتطبيق قراراتها وليس التفاوض عليها، مطالباً بدور إيجـابي              

  .وبي وإعادة االعتبار لألمم المتحدة، كمفتاح للسالم واألمن واالستقرار في العالم كلهوفاعل لالتحاد األور
ال تريد السالم وقد عطلت جميع الجهود التي بذلت من أجـل إنهـاء االحـتالل                " إسرائيل""وأضاف أن   

ي، وفي ظل   ، مشيراً إلى أنها تتعامل مع نفسها كقوة فوق القانون الدول          "وتطبيق قرارات الشرعية الدولية   
  .الدعم األمريكي والصمت الدولي

  ٢١/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
  من السابق ألوانه الحديث عن تمديد التهدئة: بهنية بعد اجتماعها الجهاد .١٤

إنه من السابق ألوانه الحديث عن تمديد : قال نافذ عزام، القيادي البارز في حركة الجهاد :حسن جبر
في ختام اجتماع ضم قياديين " األيام"وأكد عزام لِـ .لغة ستة أشهرالتهدئة قبل شهر من انتهاء مدتها البا

قال إسماعيل هنية أن الفصائل أبلغت األخير أنها ممن حركتي الجهاد وحماس مع رئيس الوزراء ال
اتفقنا خالل االجتماع على تقييم التهدئة بكافة : وقال .ملتزمة بالتهدئة بالقدر الذي يلتزم به االحتالل

أن اتفاقاً جرى على عقد لقاءات أخرى لنقاش : وأوضح عزام .تكررةمية السرائيلعد الخروق اإلجوانبها ب
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ووصف  .والجهاد اإلسالمي" حماس"التهدئة وقضايا الحوار الوطني والعالقات الثنائية بين حركتي 
في وجهات االجتماع باإليجابي، وبين أنه جرت مناقشة قضايا مهمة وجوهرية، مؤكداً وجود اتفاق كامل 

 .النظر
 ٢١/١١/٢٠٠٨ األيام، فلسطين،

  
  فشل حوار القاهرة بسبب االختالف بين برنامجي فتح وحماس: قيادي في الجهاد .١٥

قال ابراهيم النجار القيادي في حركة الجهاد وعضو وفدها لحوار القـاهرة الـذي          :  اشرف الهور  - غزة
االخـتالف  "د المصالحة في القاهرة، هو      كان مخصصا لحل الخالف الداخلي الفلسطيني ان سبب فشل عق         

وطالب النجار ان يكون هناك ضغط فلـسطيني        ". الكبير بين البرنامجين السياسيين لحركتي حماس وفتح      
يضعا خالفاتهما جانبا واالتفاق على قواسم مشتركة تعيد اللحمة للـشعب           "وعربي على فتح وحماس كي      

  ".لمطلوبالفلسطيني، وتعيد للقضية الفلسطينية زخمها ا
بانتهاء االنقسام الفلسطيني، كونها المستفيد الوحيد من االنقـسام واالقتتـال        " غير معنية  "إسرائيلواكد ان   

  ".يريح الموقف الرسمي للكيان الصهيوني على الساحة الدولية"والفرقة بين حماس وفتح، مؤكدا ان ذلك 
طينيين بالمصالحة الن المصالحة الوطنيـة      تمسك الفلس "ولفت الى ان الرد على هذا الوضع يتم من خالل           

، والذي قـال    "اتفاق اوسلو "وارجع النجار سبب الخالف والفرقة الفلسطينية الى        ". مصلحة فلسطينية بحتة  
فرق الفلسطينيين عن بعضهم البعض وابعد اطرافا عن خندق المقاومة الذي يحل اصعب المـشاكل               "انه  

 الى ضرورة ان يحترم طرفا الصراع الداخلي االختالف بينهما          واشار". ويحتمي فيه الفلسطينيون جميعا   
نقمة على الشعب الفلـسطيني     "، غير انه طالب بأن ال يكون الخالف بين الحركتين           "الن االختالف رحمة  "

  ".والمقاومة
ورأى ان االعتقاالت التي تجري بحق عناصر حركته في الضفة الغربية من قبل اجهزة االمـن هنـاك                  

، مستهجنا استمرار حملة االعتقاالت التي طالت بحـسب         "هم من المقاومة وتواطؤ مع المحتل     منع"هدفها  
  . معتقال ناشطا من الجهاد٦٠احصائيات حركته 

  ٢١/١١/٢٠٠٨القدس العربي، 
  
  يةإسرائيلعلى أهداف زيد من الصواريخ مإطالق الالفصائل تواصل : غزة .١٦

أن إحدى مجموعاتها أطلقت، أمس، "  جودةمجموعات أيمن" كتائب شهداء األقصى أعلنت: غزة
 .ي المحاذي لقطاع غزةسرائيلعلى تجمع كفار عزة اإل" ٢أقصى "صاروخاً محلي الصنع من نوع 

بدورها، أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
كما أعلنت كتائب أبو  .مطور" صمود"مسؤوليتها عن قصف سديروت، صباح أمس، بصاروخ من نوع 

علي مصطفى وألوية الناصر صالح الدين في بيان مشترك مسؤوليتهما عن إطالق صاروخ مطور 
 .باتجاه مدينة عسقالن

  ٢١/١١/٢٠٠٨ األيام، فلسطين،
  
  القسام شرق مدينة غزةتغتال عنصراً من" إسرائيل" .١٧

" استشهد في مهمة جهادية"دعى محمد العراير، قد أكدت كتائب القسام، أن أحد عناصرها، وي: ألفت حداد
ي بأنه أطلق قذيفة سرائيلويأتي تأكيد كتائب القسام هذا بعد اتهامات لجيش االحتالل اإل .شرق مدينة غزة

  .مدفعية تجاه منطقة شرق غزة، أدت إلى مقتل العراير
 ٢٠/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب
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  من  باألاإلمساك أمنياً بهدف  مربعا١٤ً إلى عين الحلوة  مخيمتم تقسيم: المقدح .١٨
اتجهت نحو التعقيد والتأزم بين الجيش       األمور أن بيروت من   ٢١/١١/٢٠٠٨االتحاد، اإلمارات،   ذكرت  

اللبناني والقيادات االمنية والسياسية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة لالجئين شرق صـيدا فـي جنـوب           
ـ    " االسالمفتح  "لبنان، بعد إبالغ أقارب ونجل قيادي تنظيم         " أبو محمـد  "الفار عبدالرحمن عوض الملقب ب

قيادة الجيش بأن االتصاالت فقدت معه ومع أربعة آخرين من عناصره داخل المخيم منذ ليل الثالثاء وان                 
ورفضت قيادة الجيش هذه االدعاءات، وجـددت إصـرارها علـى            .أحداً ال يعرف مكانهم أو مصيرهم     
  .االربعة اآلخرين واالّ ستلجأ الى اتخاذ موقف آخرضرورة تسليم اإلرهابي الفار مع 

وأشارت المصادر الى ان قيادة الجيش اللبناني أبلغت القيادات الفلسطينية بأن ال تراجع عن حـسم هـذا                  
ولفتت الـى ان    . الملف وان من تعهد بتسليم المطلوبين وعلى رأسهم عوض عليه تحمل كامل المسؤولية            

جيش اللبناني جدية حاسمة وإصراراً كبيراً على تسليم المطلوبين قبل فوات           الجانب الفلسطيني لمس من ال    
  .االوان

في لبنان سلطان أبو العينين ان عوض ال يزال فـي مخـيم عـين               " فتح"الى ذلك، أكد أمين سر حركة       
ـ       "الحلوة، وان تسليمه الى السلطات اللبنانية يحتاج الى اإلجماع، وقال            ى ان من يتحدث عن انفجار آت ال

مخيم عين الحلوة محق، لكن االتصاالت والمشاورات تجري حالياً بين الفصائل الفلـسطينية مـن أجـل                 
  ".اجتثاث الجماعات االرهابية من داخل المخيم

ـ   " الكفاح المسلح الفلسطيني  "وكشف قائد    والقوى االسـالمية   " فتح"ة  كأن حر " االتحاد"العميد منير المقدح ل
خطة عمل ومن دون أي ضجيج إعالمي لمعالجة قضية عوض والعمل على            في عين الحلوة توافقت على      
  .اعتقاله وتسليمه للدولة اللبنانية

 مربعاً أمنياً إلجراء مسح شامل لكل بقعة فيه بهدف االمساك باالمن            ١٤انه تم تقسيم المخيم الى      "واضاف  
  ".وتحصين المخيم من أي اختراق

ان كمال مدحت ان القوى الفلسطينية تبذل جهودا كبيـرة فـي            وأعلن مساعد ممثل منظمة التحرير في لبن      
الى الجيش اللبناني، مشددا على التزامها تنفيذ االمر بالقوة         " فتح االسالم "عين الحلوة لتسليم المطلوبين من      

ـ . اذا اقتضى االمر   تقوم حاليا اللجان الشعبية والفصائل الفلـسطينية كافـة         " "وكالة فرانس برس  "وقال ل
اذا "وأضـاف   ".  ضغوط قوية على المطلوبين لتسليم أنفسهم واال يتم اللجوء الى إجراءات اخرى            بمارسة

  ". وصل األمر الى الحسم بالقوة ستقوم بذلك الفصائل الفلسطينية وليس الجيش اللبناني
حصل اجتماع مساء الثالثاء بين الفعاليات الشعبية فـي عـين الحلـوة ومـساعد مـدير                 "وقال مدحت   

ات الجيش اللبناني العقيد عباس ابراهيم الذي وضعهم خالله في اجواء المعلومات المتوافرة بحق              استخبار
ابدت الفعاليات استعدادا كامال للتعاون وأبلغـوه بوجـود         "وأضاف   ".أشخاص مطلوبين وطلب مساعدتهم   

ـ    "، مؤكدا   "قرار في المخيم بعدم السماح الي مطلوب ان يتخذه مالذا آمنا           المية موافقـة   ان القـوى االس
  ". تماما

وأوضح المسؤول الفلسطيني ان الجيش لم يحدد مهلة معينة لتسلمهم، مشددا على ان ذلـك ال يعنـي ان                   
ان "بينما أكد ناطق عسكري لبناني      . المهلة مفتوحة انما العمل يجري بسرعة من دون ان يحدد وقتا معينا           

 السماح للمخلين باالمن وللمعتدين على الجـيش        االجتماع هدف الى وضع االليات لتسليم المطلوبين وعدم       
  ".بأن يكون مخيم عين الحلوة ملجأ آمناً لهم

أنها لن " السفير"أكدت لـ "فتح"مصادر قيادية بارزة في حركة  أن  ٢١/١١/٢٠٠ السفير، ونشرت
ل وإذا تعذر على بعض الوسطاء إقناعهم بتسليم أنفسهم، لن نسمح بجع"تتساهل في قضية المطلوبين 

، وأشارت إلى أن "المخيم رهينة، بل سنبادر إلى اتخاذ خطوات محددة نعلن عنها في الوقت المناسب
قيادة الجيش لم تحدد مهلة معينة لتسليم المطلوبين لكنها أبلغتنا وكذلك كل المشاركين في لقاء ثكنة صيدا "

 ". أن المهلة غير مفتوحة
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وي نجحت وأثمرت مصالحة، أمس، في مقر السفارة وقالت المصادر إن مساعي ترتيب البيت الفتحا
الفلسطينية في بيروت، بين ممثل السلطة الوطنية في لبنان عباس زكي وأمين سر الحركة في لبنان 

 . سلطان أبو العينين، برعاية القيادي أبو ماهر غنيم
  
  ليفني تدعي أنه ال يوجد كارثة إنسانية في قطاع غزة .١٩

ية تسيبي ليفني، في حديثها مع السكرتير العام لهيئة األمم المتحدة بان ائيلسرادعت وزيرة الخارجية اإل
مون، يوم الخميس، أنه ال يوجد كارثة إنسانية في قطاع غزة، كما هددت بالرد على إطالق  كي

 .الصواريخ
مون هو الذي بادر إلى أجراء المحادثة، التي  ية فإن بان كيسرائيلوبحسب مصادر في الخارجية اإل

رت بلهجة وصفت بالحادة، حذر خاللها من استمرار الحصار وتفاقم الكارثة اإلنسانية في قطاع غزة ج
 .في أعقاب التصعيد األخير وإغالق كافة معابر القطاع

كما رفضت االعتراف بمسؤولية االحتالل عن األزمة اإلنسانية المتفاقمة في القطاع، ولجأت إلى تحميل 
 .لوضع الحاليحركة حماس المسؤولية عن ا

ي بالمطالب برفع الحصار عن القطاع، فقد طالبت ليفني سرائيلومما يشير إلى استمرار االستخفاف اإل
ية في سرائيلالمجتمع الدولي بالتوقف عن غض النظر عن مسألة إطالق النار باتجاه المستوطنات اإل

 إسرائيلوذه الدولي ورفع مطالبة كما طالبت ليفني السكرتير العام لألمم المتحدة بممارسة نف. الجنوب
 .بوقف الصواريخ

 ٢١/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب
  
  ية تفاوضت مع ليبيا واليمن لبيعهما معدات عسكريةإسرائيلشركات : "هآرتس" .٢٠

ية سـرائيل ية أمـس إن وزارة الحـرب اإل       سرائيلاإل" هآرتس"قالت صحيفة   :  برهوم جرايسي  -الناصرة
ت عسكرية وحربية بمفاوضة ليبيا واليمن لبيعهما معـدات         سمحت في السنوات األخيرة، لشركات صناعا     
  .عسكرية وحربية، وبيع العراق معدات أمنية

ية بإجراء  إسرائيلية سمحت لشركات    سرائيل التقرير، أن من هذا الملف تبين أن وزارة الحرب اإل          وأضاف
 إسرائيلضات من ناحية    مفاوضات مع كل من ليبيا واليمن لبيعهما عتادا حربيا، وأن السماح بإجراء مفاو            

  . صفقات، ولكن ليس موافقة كليةإلتمامهو موافقة مبدئية 
وفي ما يتعلق بليبيا، فإن الحديث كان يجري عن بيعها سترات واقية، وحتى أسـلحة خفيفـة، كمـا أن                    

، "ميـغ "مفاوضات سابقة مع اليمن كانت تدور حول مشروع ترميمي وصيانة طائرات حربية من طراز               
  .صفقة لم تتمإال أن ال
 على شركات الصناعات الحربية ووكالئها، بيع معدات عسكرية وأسلحة لدول تعتبرهـا             إسرائيلوتحظر  
 تشترط الحصول على موافقة وزارة الحربيـة        إسرائيل معادية وفي حالة حرب معها، وكما أن         إسرائيل

  .ية ألي من دول العالمإسرائيلعلى كل صفقة بيع معدات وأسلحة 
  ٢١/١١/٢٠٠٨ردن، الغد، األ

  
   مقاوم فلسطيني١٠٠٠ي قتل في عهده سرائيلفي الجيش اإل" عزة"قائد فرقة  .٢١

العسكرية التي قادها لمدة سنتين وثالثة " عزة" إنهائه لمهام منصبه في قيادة فرقة  في قال موشي تمير
، واإلشارة سرائيلإشهور، ، يوم أمس األربعاء، إنه قضى شبابه في القتال، إال أن العدو الذي تواجهه 

 .إلى حركة حماس، هو األشرس واألكثر تعصبا
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 أيام بسبب ٦، وذلك بعد تأخير دام "عزة"وفي السياق ذاته فقد تم تنصيب أيال آيزنبيرغ قائدا لفرقة 
وفي مراسم تقليده لمنصبه، قال . الوضع القتالي الذي نشأ في األيام األخيرة على الحدود مع قطاع غزة

 ".األيام الصعبة ال تزال ماثلة"قيل تمير إن القائد المست
 مقاوم فلسطيني، وأحبطت مئات ١٠٠٠وبحسبه فإن قوات االحتالل قد قتلت في عهده ما يقارب 

 .المحاوالت لتنفيذ عمليات
  ٢١/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب

 
   من عزمي بشارةيةسرائيلاإل لسحب الجنسية إجراءاتيشرع في اتخاذ شطريت : "معاريف" .٢٢

ي مئير شطريت   سرائيلالنقاب صباح اليوم عن ان وزير الداخلية اإل       " معاريف"كشفت صحيفة    -بيت لحم   
ية من النائب السابق عزمي بشارة، من اجـل  سرائيلشرع في اتخاذ اجراءات مستعجلة لسحب الجنسية اإل   

  .وقف دفع معاشات التقاعد الرسمية له 
 المستشار القانوني للحكومة ميني مازوز،      وذكرت الصحيفة ان الوزير شطريت بعث برسالة الى كل من         

ورئيس جهاز االمن العام يوفال ديسكين، وطلب منهما ان يبلغان الحكومة برايهما بهذا الشان في اقـرب                 
  .وقت ممكن 

  ٢١/١١/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية، 
  
   شاحنة إغاثية٣٥االحتالل يتراجع عن فتح المعابر ويمنع دخول  .٢٣

) كـرم أبـو سـالم     (ي أمس عن فتح معبر      سرائيل تراجعت سلطات االحتالل اإل    : عبد القادر فارس   -غزة
وقالـت مـصادر    . يةسـرائيل جنوب غزة بحجة سقوط عدة قذائف صاروخية على البلدات والمواقـع اإل           

 شـاحنة   ٢٠ شاحنة مساعدات غذائية لغزة تتكون مـن         ٣٥فلسطينية كان من المقرر فتح المعبر إلدخال        
ورفـض  .  شاحنة للقطاع الخاص محملة بالدقيق واأللبان        ١٥تشغيل الالجئين و  مساعدات لوكالة غوث و   

ي إيهود باراك مطلب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مـون الـسماح بـدخول                سرائيلوزير الدفاع اإل  
  .المساعدات اإلنسانية إلى غزة

  ٢١/١١/٢٠٠٨عكاظ، 
  
  ع مصر على طول الحدود مالرقابية إجراءاتها تشدد "إسرائيل" .٢٤

ي تشديد اجراءاتها ورقابتها للحدود المصرية في سرائيلقررت قيادة الجيش اإل: امال شحادة -  الناصرة
 من قيام تنظيمات تعتبرها معادية لها ،باختطاف جنود إسرائيلاعقاب تقارير استخبارية تتخوف بموجبها 

لى طول الحدود بما في ذلك واصدر قائد فرقة الجنوب، يوآل ستريك اوامر بتشديد انظمة السير ع. 
  . حظر كل حركة مركبات على طول الحدود اال اذا كان ذلك في قافلة

  ٢١/١١/٢٠٠٨الرأي، األردن، 
 
  ية ضد إيران أو سوريةإسرائيلاحتمال كبير لعملية : واصل طه لـ الجريدة .٢٥

أمس، " الجريدة"لـي واصل طه    سرائيلأفاد النائب العربي في الكنيست اإل     : الوهاب  ناصر عبد  -القاهرة  
 بعدوان واسع على سورية أو إيران خالل األسابيع المقبلة، وهو           إسرائيلهناك احتماالت كبيرة لقيام     "أن  

  ".ية في المناطق الشماليةإسرائيلمناورات عسكرية "، مشيراً إلى أن هناك "ما قد يتطور إلى حرب إقليمية
ود باراك قد يحاول جني مكاسب انتخابية بعـدوان علـى           ي إيه سرائيلوزير الدفاع اإل  "ولفت طه الى أن     

سورية، خصوصا أن هناك تراجعا ملحوظا لحزب العمل الذي يرأسه في استطالعات الرأي األخيـرة،               
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 مقعداً في االنتخابات المقبلة، وهو األمر الذي يجعله بحاجـة إلـى             ١٥وأن الحزب لن يحصد أكثر من       
  ".إسرائيلياسي في معجزة للعودة إلى صدارة المشهد الس

  ٢١/١١/٢٠٠٨الجريدة، الكويت، 
  
  تستعرض قوة جوية قد تستخدمها لمهاجمة إيران" إسرائيل" .٢٦

القوة الجوية التي قد تستخدمها ضد المشروع النووي اإليراني المثير للجدل           " إسرائيل"عرضت  : رويترز
  .وم بالتخلي عن تخصيب اليورانيايرانفي حالة فشل الدبلوماسية في اقناع 

وخالل زيارة نادرة األربعاء لقاعدة رامون الجوية لم ينجح الصحافيون األجانب في اسـتدراج طيـاري                
البعيدة المدى ذات التجهيزات الخاصة إلى التحدث عن إيران كهدف محتمل لكنهم            "  اي ١٦إف  "طائرات  

 االعالمي الذي وجهت من     لم يبذلوا أي جهد لنفي هذا االحتمال كما لم يفعل ذلك أيضاً منظمو هذا الحدث              
فـي صـحراء    ) سوفاس" ( إي ١٦إف  "وقال الكولونيل آمون قائد سرب طائرات        .خالله رسالة عسكرية  

ان نقوم به وإذا كانت هذه هـي المهمـة          " إسرائيل"نحن مستعدون وجاهزون للقيام بكل ما تحتاج        "النقب  
  ".الموكلة إلينا فنحن جاهزون

  ٢١/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
  ي لفتح المعابر إسرائيلة الغذاء بغزة ورفض تصاعد أزم .٢٧

أعلنت شركة المطاحن الفلسطينية وهي أكبر شركة إلنتاج الدقيق في غـزة، أمـس،               : رائد الفي  -غزة  
عن قرار سابق بفتح معبر كرم أبو سالم بين مـصر           " إسرائيل"وتراجعت  . توقفها عن العمل بشكل كامل    

  . وغزة بزعم إطالق صواريخ من غزة
مدير المختبر ومراقبة الجودة في الشركة إحسان الفرا إن القطاع معرض ألزمة غـذاء حقيقيـة،                وقال  

  ".فالمخابز ستتوقف كلياً خالل أيام عن العمل جراء نفاد الدقيق من األسواق"
وندد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري باستمرار إغالق المعابر، محذراً من              

  .رثة إنسانية جراء نفاد المواد الغذائية والوقودوقوع كا
لحقوق اإلنسان من التداعيات الخطيرة الستمرار الحـصار        " الميزان"ومركز  " الضمير"وحذرت مؤسسة   

  .ونقص إمدادات الكهرباء والوقود على قدرة عمل المستشفيات في القطاع
 مسبوقة نتيجة تلوث ميـاه الـشرب        في القطاع من كارثة صحية غير     " مصلحة مياه الساحل  "كما حذرت   

  .وانتشار األوبئة واألمراض، جراء الحصار
تظاهر عشرات األطفال الفلسطينيين قرب الممثلية المصرية في غـزة، أمـس، مطـالبين برفـع                كما و 

  .الحصار
  ٢١/١١/٢٠٠٨الخليج، 

  
  بانتظار الفرجغزة حجاج الضفة يبدأون السفر وحجاج  .٢٨

عمال الفلسطينية، جمال بواطنة، عـن بـدء مغـادرة           في حكومة تسيير األ    أعلن وزير األوقاف   :رام اهللا 
اكد بواطنـة ان الترتيبـات      و. حافالت الحجاج الفلسطينيين من األراضي الفلسطينية ألداء فريضة الحج        

مؤكداً أن سفر الحجاج من غزة سوف يتم بعـد          ،  الخاصة بسفر الحجاج الفلسطينيين تشمل جميع الحجاج      
  .فر حجاج الضفةاالنتهاء من س

أن تنسيقا يجري بين الجانبين المصري والفلسطيني في القطاع لتمكين نحـو            " الخليج"وفي القاهرة علمت    
ألفي حاج من أبناء غزة من المرور عبر معبر رفح ألداء مناسك الحج بالتنسيق مع الـسفارة الـسعودية                   
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ر منحها تأشـيرات الـدخول لألراضـي        بالقاهرة التي وصلتها جوازات سفر الحجاج الفلسطينيين بانتظا       
  .السعودية، في حين استعد الجانب المصري من معبر رفح لوصول الحجاج الذي لم يحدد موعده

  ٢١/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
  ي على غزةسرائيلأصحاب المخابز يحذّرون من توقفها إذا استمر الحصار اإل .٢٩

ز قطاع غزة كافة ستتوقف عن العمل حذرت جمعية أصحاب المخابز الفلسطينية أمس من أن مخاب: غزة
 في إغالق المعابر نتيجة نفاد الدقيق والوقود إسرائيل إذا استمرت "خالل يومين على األكثر"كلياً 

  .وانقطاع الكهرباء
جميع المخابز ستتوقف كلياً خالل يومين على األكثر إذا "الناصر العجرمي إن  وقال رئيس الجمعية عبد

 مخبزاً، ٤٧ مخبزاً توقفت عن العمل كلياً من أصل ٢٧"وأوضح أن . "يلسرائياستمر الحصار اإل
شركة «وأشار إلى أن . "والعشرين الباقية تعمل جزئياً بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود والغاز

  ."المطاحن الرئيسة توقفت عن العمل بسبب نفاد القمح
  ٢١/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
   مجلس وطني فلسطيني جديدخابالنت  يدعومنسق حق العودة لالجئين .٣٠

دعا المنسق العام لمؤتمر حق العودة المؤرخ الفلسطيني سلمان أبو ستة الى انتخاب مجلس وطني  :عمان
 وحتى ١٩٩٣فلسطيني جديد يتمتع بصالحية قانونية معتمدة لمحاكمة المسؤولين الفلسطينيين منذ عام 

 الفلسطينيون، والفساد المالي والرشوة، وسرقة اليوم، بسبب حالة اإلهمال والفوضى التي وصل اليها
وشدد  .أموال الشعب، واإلثراء غير المشروع، وانتهاك حقوق اإلنسان والتعاون مع العدو بشكل معلن

أبو ستة في محاضرة ألقاها في منتدى العصرية في عمان، أمس، على ضرورة ان يكون األعضاء الجدد 
  .ومؤهلين إلعادة االحترام للقضية الفلسطينيةمن المعروفين بنظافة اليد والكفاءة 

  ٢١/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
   ويكتبون على جدرانه شعارات مسيئةالخليلفي المستوطنون يهاجمون مسجدا  .٣١

ن في مدينة الخليل، ليلة أمس ين متطرفيمستوطنأن : الخليلمن  ٢٠/١١/٢٠٠٨وكالة، وفا، ذكرت 
أضرارا كبيرة بعشرات سيارات وا والحق .جار الزيتون على تحطيم واقتالع عشرات أشواواليوم، أقدم

ومنازل المواطنين، خالل سلسلة هجمات جديدة نفذوها إلى جانب المئات من أنصارهم من حركات 
وطالت االعتداءات، مسجد الرأس المجاور كتبوا على جدرانه شعارات مسيئة لإلسالم   .يهودية عنصرية

  .أخرى تدعو إلى قتل العربوللنبي محمد عليه السالم، وشعارات 
 اتعتداءاال الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين دان          أن ٢١/١١/٢٠٠٨ القدس العربي،    وأضافت

واعتبر ان هذه الخطوة انتهاكاً واضحاً للشرائع اإللهية والمعاهدات الدولية ومواثيق حقوق اإلنسان، قائال،              
جرائمها وانتهاكاتها لحقوق اإلنسان الفلسطيني وحرمـة       ي بممارسة   سرائيللم تكتف سلطات االحتالل اإل    '

  ."األحياء، بل طال انتهاكها حتى األموات واألحجار
  
  %٥٠عجز الطاقة الكهربائية في غزة وصل  .٣٢

أكد سهيل سكيك رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة أن أزمة الكهرباء تتفاقم بسبب نفاد المواد :غزة 
  .ة المحوالت والقواطع والمواد األساسية للشبكةالكهربائية الالزمة للصيانة، خاص
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 - ٤٠وقال سكيك خالل مؤتمر صحفي عقد أمس في مدينة غزة إن نسبة العجز في كمية الطاقة ما بين 
  في محافظات غزة  % ٥٠

  ٢١/١١/٢٠٠٨الوطن، عمان، 
  
   آالف طفل منذ بداية انتفاضة األقصى٨ اعتقلاالحتالل : قراقع .٣٣

لجنة األسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني، عيسى قراقع، أن أصغر أسير في            كشف مقرر    :رام اهللا 
العالم يقبع اآلن في سجون االحتالل، وهو الطفل يوسف الزق ابن األسيرة الفلسطينية فاطمة الزق، وولد                

 وال يزال مع والدته في سجن تلموند للنساء ويعـاني مـن             ٢٠٠٨كانون الثاني   / يناير ١٨في السجن في    
  . راض مختلفةأم

ال يزال مـنهم فـي سـجون        و آالف طفل منذ اندالع انتفاضة األقصى        ٨وأكد قراقع أن االحتالل اعتقل      
  . عاما١٨ طفل اقل من ٤٠٠االحتالل ما يقارب 

  ٢١/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
  طوباس لهدم منازلهم فيية لفلسطينيين إسرائيلخطارات إ .٣٤

 عـددا مـن     أمـس  إخطاراتية سلمت   سرائيل السلطات اإل  قالت مصادر فلسطينية إن   :  د ب ا   - رام اهللا   
الفلسطينيين في قرية العقبة في محافظة طوباس شمال الضفة الغربية بهدم منازلهم الواقعة فـي وسـط                 

 .القرية
 فلسطينيا في حملة مداهمات شملت مناطق مختلفـة مـن           ٢١ي  سرائيل، اعتقل الجيش اإل   أخرىمن جهة   

 .الضفة الغربية
  ٢١/١١/٢٠٠٨الدستور، 

  
  طفل شهيد منذ بدء االنتفاضة ١٠٠٠أكثر من : الخضري .٣٥

قال النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن عدد شهداء الحصار : ألفت حداد
 . الصهيوني على قطاع غزة من األطفال فاق المائة شهيد، في ظل صمت دولي وعربي وإسالمي مريب

صحفي بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي يصادف اليوم، على أن االحتالل قتل وشدد الخضري، في بيان 
 . منذ بدء االنتفاضة أكثر من ألف طفل جراء العدوان والقصف واالقتحامات

مئات األطفال يعانون من اإلعاقة إلى جانب الخوف والحاالت النفسية جراء العدوان المتواصل "أن و
 ". كافة المحافظات الفلسطينيةوالقصف والغارات الصهيونية على

 في المائة من أطفال غزة يعانون من أمراض سوء التغذية وفقر الدم ألن ٤٠ولفت االنتباه إلى أن 
عائالتهم تعتمد على المساعدات اإلغاثية الدولية والعربية واإلسالمية، وهذه ال تكفي لمدهم بالغذاء الكافي 

 . والكامل بناء جسم وقوة سليمة
 ٢٠/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
  دولية من دخول غزةإنسانية منظمة ٢٠مركز حقوقي يندد بمنع ممثلي  .٣٦

 بشدة بقرار سلطات االحتالل منع وفد يمثل اإلنسان ندد المركز الفلسطيني لحقوق : سمير حمتو - غزة 
 / الدولية من دخول قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانوناإلنسانية منظمة من المنظمات ٢٠أكثر من 

 للسكان المدنيين في القطاع، والناجم أصالً اإلنسانية، بهدف االطالع على مستوى تدهور األوضاع إيريز
 . عن سياسة الحصار التي تفرضها سلطات االحتالل
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، عبر منع كافة الوفود الدولية  أهل غزة  عزل وحصارإجراءاتتشديد لورأى المركز أن قرار السلطات 
  . ومساعدة المدنييناإلنسانيةالكارثة لمواجهة جوانب  من دخول القطاع،

 ٢١/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، فلسطين، 
  
  مركز الميزان يدين قول ليفني بعدم وجود كارثة في غزة .٣٧

ية سرائيلشجب مركز الميزان لحقوق اإلنسان أمس الخميس ما وصفها بمحاوالت وزارة الخارجية اإل
ة المفوض السامي لحقوق اإلنسان بإنهاء تبرير الحصار المفروض على قطاع غزة في أعقاب دعو

  .حصار غزة
ية تسويغ االنتهاكات سرائيلحاولت وزارة الخارجية اإل": "الوطن" أمس في بيان صحفي لـ المركزوقال 

الجسيمة لحقوق اإلنسان والقانون الدولي بينما تستمر الحالة اإلنسانية لمليون ونصف نسمة في قطاع 
وعبر الميزان عن قلقه من جراء تدهور األوضاع اإلنسانية في قطاع . عةغزة في التدهور بخطى متسار

غزة جراء الحصار المفروض على القطاع منذ سنتين، وإغالق المعابر منذ أكثر من أسبوعين، مشيرة 
من مجموع سكان القطاع،  %٨٠فيما تبلغ نسبة الفقراء حوالي % ٤٠إلى أن نسبة البطالة وصلت إلى 

  . الت الصناعة واإلعمار والزراعةعدا عن تعطل مجا
  ٢١/١١/٢٠٠٨الوطن، عمان، 

 
  يدعوان لرفع الحصار " المسيحيةاإلسالميةالهيئة " و"سالمي العام لبيت المقدساإل" .٣٨

 المسيحية الشعب الفلسطيني    - اإلسالمية العام لبيت المقدس والهيئة      اإلسالميدعا المؤتمر   :  بترا –عمان  
 . في غزةاألهلوجه العدوان اآلثم على  الوقوف صفا واحدا في إلى
 الـشعوب   أمـس  المسيحية في بيان صدر      - اإلسالمية العام لبيت المقدس والهيئة      اإلسالمي المؤتمر   دعا

 والمسيحية للتعبير عن تـضامنهم      اإلسالمية والهيئات   واإلسالمية والحكومات العربية    واإلسالميةالعربية  
  . الدعم والعون المادي والمعنويأشكال وتقديم جميع مع الشعب الفلسطيني والتفافهم حوله

 التحرك السريع ورفـع     إلى العالمية   اإلنسانية المتحدة والهيئات    األمم الدولية ومنظمة    األسرةودعا البيان   
 قد تـؤدي  إنسانيةالحصار وان تسهم بدور فاعل في وقف العدوان على شعب اعزل خشية حدوث كارثة            

  .لسطينيين خارج الوطن من الفاآلالف نزوح إلى
  ٢١/١١/٢٠٠٨الدستور، 

  
  للدفاع عن األطفال تنظم المؤتمر السادس ألطفال فلسطينالعالميةالحركة : رام اهللا .٣٩

ؤتمر الوطني السادس مية للدفاع عن األطفال، أمس، في رام اهللا، المنظمت الحركة العال :نائلة خليل
 ".شاركة نبنيم بال...شاركة نبدع مبال: "ألطفال فلسطين، تحت شعار

ية مي للحركة العالمية للدفاع عن األطفال، ورئيس البورد العالملحركة العالادعا رفعت قسيس، مدير و
للدفاع عن األطفال، إلى تطبيق قانون األحداث في األراضي الفلسطينية، الذي يكفل حماية ومحاكمة 

 .عادلة لألطفال الذين وقعوا ضحية مشاكلهم االجتماعية
 ٢١/١١/٢٠٠٨ ام، فلسطين،األي

  
   احتجاجياعتصام وقيادة محاكمة رائد صالح بتهمة حمل العلم السوري .٤٠

أكد المحامي خالد زبارقة من طاقم محامي رئيس الحركة اإلسالمية الشمالية في              : امين ابو وردة   -نابلس  
رف النيابـة العامـة    الشيخ رائد صالح تسلم األخير الئحة اتهام جديدة من ط         ٤٨األراضي المحتلة عام ،   

تتضمن اتهاماً له بحمل العلم السوري في القدس المحتلة وبقيادة اعتصام احتجـاجي علـى               " يةسرائيلاإل"
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-٢٥وتحددت جلسة المحاكمة األولى في      . لطريق باب المغاربة العام الماضي    " يسرائيلاإل"جريمة الهدم   
  ".م٢٠٠٨-١٢

  ٢١/١١/٢٠٠٨الخليج، 
  
   ٢٠٠٨ص األبنية خالل الربع الثالث من عام انخفاض عدد رخ: اإلحصاء .٤١

 أوضح الجهاز المركزي لإلحصاء أن إجمالي عدد رخص األبنية الصادرة خالل الربع الثالث : رام اهللا
 رخصة إلضافات جديدة ٢٥٤ رخصة بناء جديد و٥٨٨ رخصة، منها ١,٠٩٦ بلغ ٢٠٠٨من عام 

 رخصـة ١٨٠ة مطلوب ترخيصها و رخصة إلضافات جديدة وأجزاء قائم٥٣لمباني مرخصـة و
 . رخصـة إلضافات قائمـة٢١ألبنيـة قائمـة و

، وتبين ٢٠٠٨ويشير اإلحصاء كذلك إلى وجود انخفاض في مؤشرات هذا الربع مقارنة بالربع الثاني 
، وينوه الجهاز ٢٠٠٦النتائج كذلك إلى وجود انخفاض في مؤشرات هذا الربع مقارنة بالربع الثالث 

حصاء الفلسطيني إلى عدم تمكنه من توفير بيانات عن قطاع غزة حول إحصاءات الرخص المركزي لإل
 .بسبب عدم تمكنه من العمل وإغالق مكاتب الجهاز منذ فترة طويلة في قطاع غزة

 ٢٠/١١/٢٠٠٨وكالة، وفا، 
  
  مسؤولية جفاف البحر الميت" إسرائيل"لون ون يحمجغرافي .٤٢

،أن منـسوب   "ملح األرض "،  "يةإسرائيل"منظمة جغرافيين وخبراء    كشفت   : وديع عواودة  -القدس المحتلة 
وكـشف  .  مترا خالل الثالثين سنة األخيرة وينخفض بنحو متر واحد كل عـام            ٢٥البحر الميت تدنى ب     

أسترينة ترتمان، فـي    " يةإسرائيل"برئاسة نائبة   " اللوبي من أجل إنقاذه   "عن المعطيات خالل اجتماع نظمه      
وبحث اللوبي ثالثة بدائل     .تم فيه طرح بدائل متعددة للحيلولة دون اختفاء البحر الميت         الكنيست االثنين و  

  .من البحر المتوسط، البحر األحمر أو مياه مستوردة من تركيا: لتزويد البحر الميت بالمياه
ر مسؤولية جفاف البحر الميت ولفت إلى تزايد مخاط       " إسرائيل"وحمل الجغرافي الفلسطيني كامل يعقوب        

  .اختفائه جراء عدة عوامل أهمها بناء السدود الزراعية في نهري األردن واليرموك
  ٢١/١١/٢٠٠٨الخليج، 

 
   بخطوات فورية لرفع معاناة الشعب الفلسطيني"إسرائيل"اهللا وعباس يطالبان  الملك عبد .٤٣

س الوزراء  ساعة على الزيارة غير المعلنة التي قام بها رئي٤٨بعد اقل من :  نبيل غيشان- عمان 
ي ايهود اولمرت ووزير دفاعه ايهود باراك الى عمان، التقى العاهل االردني الملك عبداهللا سرائيلاإل

  .الثاني امس الرئيس محمود عباس، واطلعه على فحوى محادثاته مع اولمرت وباراك
لك عبداهللا الم«: »الحياة«عن زيارة اولمرت لعمان، وقال لـ » الحياة«واكد مسؤول اردني ما نشرته 

ي بضرورة عدم إضاعة الوقت نحو التقدم الى سرائيلالثاني وجه رسالة واضحة الى رئيس الوزراء اإل
 لن تحصل على االمن او القبول في المنطقة إال بعد قيام إسرائيلخيار قيام الدولة الفلسطينية، واكد له ان 

ي، كما سرائيلق على حكمه من التصعيد اإلونفى ان يكون العاهل االردني ابلغ اولمرت بأنه قل .»الدولة
هذا كالم غير صحيح، فاالردن بلد أمن ومستقر، وقلقه نابع من «: ية، وقالإسرائيلنسبت اليه صحف 

ية التي ستؤدي الى اشتعال المنطقة وضياع سرائيلاستمرار معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة االجراءات اإل
  .»فرص التهدئة والسالم

 بيان للديوان الملكي امس ان العاهل االردني والرئيس الفلسطيني حذرا خالل لقاء عقداه الى ذلك، قال
 في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأكدا أن إسرائيلفي العقبة امس من اإلجراءات األحادية التي تقوم بها 

 إسرائيل طالبا كما. تضييق الخناق على الفلسطينيين وزيادة معاناتهم لن يؤديا إال إلى زيادة التوتر
  .»باتخاذ خطوات فورية لوقف معاناة الفلسطينيين وفتح معابر غزة والسماح بدخول المساعدات«
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 ستؤدي إلى تفاقم إسرائيلأي خطوات تصعيديه من «وحسب البيان، فإن العاهل االردني اعتبر ان 
أساس حل الدولتين الذي التوتر، وأن السبيل الوحيد لتحقيق األمن واالستقرار هو إنهاء الصراع على 

 لن إسرائيل«، كما جّدد تأكيده ان »يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني
تحصل على األمن عبر أي إجراءات عسكرية، وأن إنهاء االحتالل وتلبية حق الشعب الفلسطيني في 

ن السالم مع الفلسطينيين يشكل مدخال واعتبر أ. »إسرائيلاألمن والدولة المستقلة هو الضمان ألمن 
  .للسالم اإلقليمي الشامل، انسجاما مع المبادرة العربية

ووضع عباس العاهل االردني بصورة المحادثات التي كان أجراها مع أولمرت في إطار المفاوضات 
لوضع ي عبر اتفاق شامل يعالج جميع قضايا اسرائيل اإل- التي تهدف الى إنهاء الصراع الفلسطيني 

وأكد الزعيمان ضرورة االستمرار في المفاوضات وضمان عدم تأثرها بتبعات المرحلة . النهائي
  .يسرائيلاالنتقالية في المشهد السياسي اإل

ودعا العاهل االردني الى وحدة الصف الوطني الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية، الفتا إلى أهمية 
. ية من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعةتكاتف جميع الجهود الوطنية الفلسطين

واتفق الزعيمان على استمرار التنسيق وتكثيف التشاور حول أفضل السبل لخدمة المصالح الفلسطينية 
ودعم الموقف الفلسطيني، خصوصا في ضوء المرحلة االنتقالية في الواليات المتحدة األميركية 

  .ية المقبلةيلسرائواالنتخابات اإل
  ٢١/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
   من مغبة العدوان على غزة"إسرائيل" يحذر عبد اهللا الثاني .٤٤

 من مغبة شن عدوان علـى قطـاع   إسرائيلحذر الملك عبداهللا الثاني :  العقبة ـ بترا - الدستور -عمان 
اراك فـي عمـان     ي ايهوداولمرت ووزير دفاعه ايهود ب     سرائيلواكد خالل لقائه رئيس الوزراء اإل     . غزة

 بحـسب   -واضاف  .  لن تحصل على االمن اال اذا حصل عليه الفلسطينيون         إسرائيلالثالثاء الماضي ان    
ـ     ي من جانب واحد سيجلب اثارا سـلبية        إسرائيلان اي اجراء تصعيدي     " الدستور"ما اكد مصدر مطلع ل

ورة رفـع المعانـاة عـن        نفسها ، وسيزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ، مشددا على ضر           إسرائيلعلى  
وقـال ان   . الشعب الفلسطيني باعتبار ذلك احد متطلبات بناء الثقة الالزمة العادة احياء العملية الـسلمية             

المخرج الوحيد هو بالعمل الجاد لتحقيق السالم وفق رؤية الدولتين وبما يضمن قيـام دولـة فلـسطينية                  
ي ولالجراءات  سرائيلالردن للنشاط االستيطاني اإل   يين رفض ا  سرائيلواوضح الملك للمسؤولين اإل   . مستقلة

 لن تحقق االمـن الـذي       إسرائيل في القدس المحتلة ، مشيرا الى ان         إسرائيلاحادية الجانب التي تتخذها     
  .تنشده اال من خالل تأمين حقوق الشعب الفلسطيني ، وشعور الفلسطينيين انفسهم باالمن

 ٢١/١١/٢٠٠٨الدستور، 
  
  "استجداء"في الصحافة العبرية " المبادرة"ترويج السلطة لـ : إسالميو األردن .٤٥

  ". شكالً من أشكال التسول"اعتبرت الحركة اإلسالمية في األردن هذه الخطوة  :ب ف أ - عمان
ال يلقون باالً ان أعمالهم "على التسوية مع الكيان " المتهالكين"وقال الناطق باسمها رحيل الغرايبة ان 

بما يقترفه من جرائم بحق المسجد األقصى ومئات آالف الرهائن المحاصرين في تشكل إقرارا للعدو 
وشددت الحركة على ان . ، وكذلك استمراره في االستيطان وبناء الجدار العنصري الفاصل"قطاع غزة

  ".منهج االستجداء يفقد العرب قوتهم"
  ٢١/١١/٢٠٠٨الخليج، 
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  سؤوليتها المجتمع الدولياالعتداءات في غزة جريمة يتحمل م: قاسمنعيم  .٤٦
 الشيخ نعيم قاسم، في االحتفال التكريمي الذي أقامته التعبئة التربوية "حزب اهللا"أكد نائب االمين العام في 

في الحزب لشهداء كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، أن االعتداءات التي تحصل اليوم في غّزة على 
القرن الواحد والعشرين، ويتحمل مسؤوليتها المجتمع الدولي الشعب الفلسطيني، هي جريمة موصوفة في 

 . بأسره ألنه ال يفعل شيئاً من أجل هؤالء المستضعفين
 ٢١/١١/٢٠٠٨السفير، 

 
  محمد صبيح يحذر من حدوث فراغ في موقع الرئاسة الفلسطينية .٤٧

 صبيح من حدوث حذر مساعد األمين العام للجامعة العربية السفير محمد:  جيهان الحسيني-القاهرة 
أحداً ال يمكن أن يقبل بحدوث فراغ في "، إن "الحياة"فراغ في موقع الرئاسة الفلسطينية، وقال لـ 

... لو طرح التمديد له على أجندة اجتماعات المجلس المركزي، فهذا أمر مقبول"، الفتاً إلى أنه "الرئاسة
الرئيس فاز في . عطيل البرلمانعباس هو صمام األمان وهو المؤهل لشغل هذا الموقع في ظل ت

  ".االنتخابات وهو الذي يملك الشرعية، ولن نقبل على اإلطالق بوجود رئيسين، لذلك فالتمديد هو المخرج
  ٢١/١١/٢٠٠٨الحياة، 

  
   الدول األعضاء والسلطة التي تمثل فلسطينلمسؤوليأعمال الجامعة مفتوحة فقط : مصر .٤٨

لخارجية المصري أحمد أبو الغيط على أن المشاركة في أعمال شدد وزير ا:  جيهان الحسيني- القاهرة 
وأشار إلى أنه سيقدم . الجامعة مفتوحة فقط لمسؤولي الدول األعضاء والسلطة الوطنية التي تمثل فلسطين

تقريراً إلى المجلس الوزاري عن جهود مصر لتحقيق المصالحة والعقبات التي واجهتها، مضيفا أنه 
  .احة التي يمكن أن يتوصل إليها االجتماعيدرس الخيارات المت

  ٢١/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  
 أبو الغيط يشدد على ضرورة التزام جميع الفصائل بالمصلحة الفلسطينية العليا .٤٩

شدد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط على أن المطلب المصري دائما هو :  وفا–القاهرة 
طينية العليا، والحاجة إلتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني ضرورة التزام جميع الفصائل بالمصلحة الفلس

وقال ". إسرائيل"لتحقيق آماله في العيش بسالم في إطار دولة فلسطينية فاعلة تعيش في أمن وسالم مع 
الوزير أبو الغيط، في تصريح صحفي أمس، انه يدرس حاليا الخيارات المتاحة التي يمكن أن يتوصل 

رجية العرب بالقاهرة يوم األربعاء المقبل، والنتائج التي تهدف إلى تحقيق إليها اجتماع وزراء الخا
المصالحة الفلسطينية بشكل يفتح الطريق أمام استقرار العالقات بين الفصائل الفلسطينية ويمكن 

وأكد أبو الغيط، تعليقا على ما رددته بعض وسائل اإلعالم عن . الفلسطينيين من تفعيل عملهم الوطني
مثلين عن حركة حماس لالجتماع الوزاري، أن المشاركة في أعمال الجامعة العربية تتم فقط حضور م

 .من قبل مسؤولي الدول العربية، وكذلك السلطة الوطنية الفلسطينية التي تمثل فلسطين
  ٢١/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، فلسطين، 

   
  
  
  
  
  



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                     ١٢٦٣:         العدد       ٢١/١١/٢٠٠٨ الجمعة: التاريخ

  "ريطةعلى الخ"مبارك شرح لرئيسة األرجنتين األوضاع في فلسطين  .٥٠
طلبت رئيسة األرجنتين كريستنيا فرنانديز كيرشنر أثناء لقائها الرئيس المصري حسني مبارك : القاهرة

أمس توضيح األوضاع في األراضي الفلسطيني على خريطة جغرافية، فأحضر مسؤولو الرئاسة خريطة 
 ١٩٦٧تلة منذ عام للمنطقة شرح عليها الرئيس المصري لضيفته الموقف في األراضي الفلسطينية المح
 . ومصر" إسرائيل"واألوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحدد المعابر السبعة التي تربط القطاع بـ

  ٢١/١١/٢٠٠٨الحياة،   
  
  ألف لتر من السوالر قبل تهريبها إلى غزة١٤٠مصر تضبط  .٥١

نه تم خالل األيام قالت مصادر بأجهزة التموين بمحافظة شمال سيناء المصرية، إ:  شادي محمد- رفح 
 ألف لتر من السوالر معبأة في عبوات بعضها كان مجهزا للتهريب إلى قطاع ١٤٠األخيرة ضبط نحو 

غزة والبعض اآلخر كان سيتم بيعه في السوق السوداء بعد اختفاء السوالر من معظم محطات الوقود 
  .بشمال سيناء بسبب تهريبه إلى قطاع غزة

  ٢١/١١/٢٠٠٨العرب، قطر، 
  
  ألفا من سكان القطاع٩٠نروا تعلق مساعداتها المالية التي تقدم لـوألا .٥٢

أنها ستضطر إلى تعليق مساعداتها المالية التي تقدمها لسكان قطاع غزة والذي يفوق  أعلنت األونروا،
من بنوك غزة، مؤكدةً أنها " الشيكل" ألف فلسطيني، وذلك بسبب انعدام العملة الصهيونية ٩٠عددهم الـ 

وقالت كارين أبو زيد، المفوضة العامة لألونروا، . اجه أزمة مالية غير معهودة من قبل على أثر ذلكستو
 إنه وبالنظر إلى التقديرات الحالية فإن الخدمات األساسية :في االجتماع السنوي للمنظمة في عمان

ن دوالر عند دمج  مليو١٦٠ مليون دوالر مما سيؤدي إلى عجز بقيمة ٨٧للمنظمة ستواجه عجزاً يبلغ 
  . المشاريع غير الممولة والموقوفة منذ السنوات الماضية

٢٠/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب  
  
   إغالق المعابر يعتبر بمثابة عقاب جماعي لسكان غزة:هولمز .٥٣

 مركز أنباء األمم المتحدة عن وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية، جون هولمز، قوله إن دولة نقل
المعابر بعد أن فتحتها لوقت قصير، مؤكداً أن إغالق المعابر يعتبر بمثابة عقاب االحتالل عادت وأغلقت 

 على التوالي بحجة إطالق ١٦ إلى أن دولة االحتالل تغلق معابرها لليوم الـ وأشار ،جماعي لسكان غزة
زمة في الصواريخ المحلية على األهداف والبلدات الصهيونية المتاخمة لقطاع غزة، مما أدى إلى تفاقم األ

   .قطاع غزة
٢٠/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب   

  
  من األمم المتحدة" إسرائيل"ناشطة ايرلندية تطالب بطرد  .٥٤

طالبت الناشطة االيرلندية الحائزة على جائزة نوبل للسالم مريد ماغواير،  : منتصر حمدان-رام اهللا 
ن يعاقبوا لتجاهلهم قرارات يجب أ" إسرائيل"في األمم المتحدة، مؤكدة أن قادة " إسرائيل"بإلغاء عضوية 

ووصفت ما يجري في غزة  بأنه خطير جدا، مؤكدة أن أمريكا وأوروبا . المنظمة الدولية على مر السنين
 متهمة تلك الجهات بأنها ،"إسرائيل"حالة صمت إزاء ما تقوم به ي واألمم المتحدة ال تستطيع البقاء ف

  .شريكة في عملية التدمير الجارية ضد غزة
٢١/١١/٢٠٠٨ج، الخلي  
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  ألف دوالر٨٥٠ بـا في فلسطينميركية للتنمية مولت مشروعالوكالة األ .٥٥
ثمانمائة وخمسون ألف ( ألف دوالر٨٥٠  للتنميةالوكالة األميركيةقدمت  : عماد ابو سمبل-  أريحا
 عبر القنصل العام األميركي في القدس جاكوب  وقد،لتطوير قصر هشام بن عبد الملك األثري) دوالر
 عن سعادته بوجوده بأقدم مدينة في التاريخ وان هذا المشروع والذي مولته مشروعال خالل تدشين والص

الوكالة األميركية بالتعاون مع مؤسسة االنيرا ووزارة السياحة الفلسطينية سيسهم في تنشيط وتحسين 
سياح والزوار األميركان هناك توجه لتقديم النصائح عبر وزارة الخارجية األميركية للو .الوضع السياحي

 . للمشاريع ودعم الشعب الفلسطينيUSAIDبالقدوم إلى المنطقة ونوه باستمرار العمل والدعم من 
ان الوكالة األميركية تركز على كل الطرق " USAID"هوارد سومكا مدير بعثة .  قال دجهة أخرىمن 

 يوم عمل الى ١١٠٠وع قصر هشام خلق  الفتا االنتباه أن المشر.الممكنة لتقوية االقتصاد الفلسطيني
  .جانب خلق وظائف دائمة لمن سيقومون بادرة الموقع والذي بالتأكيد سيجلب المزيد من السياح

 ٢١/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، فلسطين، 
 
  "إسرائيل"برنامج فرنسي قد يأتي بأطباء عرب للتدرب في  .٥٦

يعمل مستشاراً الذي لبروفسور آرنود ميونخ اطفال األفرنسي وطبيب الجينات اليروج عالم : الناصرة
للرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي، لبرنامج من شأنه أن يأتي بأطباء وممرضات عرب وغيرهم من 

ان هذا المشروع سيكون إحدى و.  للخضوع لعمليات تدريب متقدمة"إسرائيل"دول شرق أوسطية إلى 
ساركوزي والتي يعتبرها فرصة لتعزيز السالم واجهات االتحاد من أجل المتوسط وهي منظمة أطلقها 

  . والدول العربية"إسرائيل"بين 
٢١/١١/٢٠٠٨القدس العربي،   

  
  تعرقل النشاط اإلنساني الخاص بالمنظمات الدولية في غزة"إسرائيل" .٥٧

إن :  في بيانحتلة،ملتقى التنسيقي لوكاالت التنمية الدولية العاملة في األراضي الفلسطينية المقال ال: غزة
حليين وغيرهم من الدوليين، مية على حركة العاملين الفلسطينيين السرائيلالقيود التي فرضتها السلطات اإل

وانتقد البيان عدم  .نظمات الدولية والتنموية في قطاع غزةمأدت إلى عرقلة النشاط اإلنساني الخاص بال
دنيين الخاضعين لسلطتها، مشيراً إلى ملحتلة بالتزاماتها الخاصة بضمان سالمة السكان اموفاء القوة ال
حليين دوراً من أجل ضمان وصول منظمات الدولية والتنموية الناشطة مع الشركاء المأهمية لعب ال

ودعا  .عقولة من أجل التخفيف من اآلثار اإلنسانية على أهالي غزةمالخدمات الضرورية ذات الجودة ال
جتمع الدولي إلى ضمان العمل بنظام يتمتع بالشفافية مؤولين بالسم وقادة وكبار ال"إسرائيل"البيان حكومة 

نظمات اإلنسانية بال إعاقة إلى قطاع غزة، كي تصل الخدمات الضرورية إلى مساءلة يتيح دخول الموال
  .السكان ممن هم بأمس الحاجة إليها

 ٢١/١١/٢٠٠٨ األيام، فلسطين،
  
  شكل من أشكال العقاب الجماعي هومنينللصيادين والمتضا" إسرائيل" اعتقال :المتضامنون .٥٨

أكد متضامنون أجانب وأعضاء في الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن غزة أن ما  :فايز أبو عون
حدث من اعتقال للصيادين والمتضامنين األجانب الثالثة الذين كانوا معهم في رحلة صيد بحرية شكل 

انتهاك للقوانين الدولية وجريمة بحق  وأيضا ،ي مبرر سياسيمن أشكال العقاب الجماعي وال يوجد له أ
 ومطالبةاإلنسانية، مجددين تأكيدهم بأنهم سيحاولون بذل جهدهم إلعادة تلك القوارب إلى أصحابها، 
 وطالبوا .االحتالل بتعويض الصيادين عن األضرار التي لحقت بهم جراء اعتقالهم واحتجاز قواربهم
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ية بحقهم وتمكينهم من الصيد سرائيلرك لحماية الصيادين ووقف االعتداءات اإلالمجتمع الدولي أن يتح
  .بحرية

٢١/١١/٢٠٠٨ األيام، فلسطين،  
  
 لندن تكافئ بيريز .٥٩

ي سرائيل وساما فخريا بلقب فارس للرئيس اإل، منحت الملكة البريطانية اليزابيث الثانية: رويترز، ا ش ا
احد قياديي منظمة الهاغاناه وي سرائيلروع النووي اإلشمعون بيريز، الذي كان يعد مهندس المش

ي الذي التقى رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، سرائيلمنح الرئيس اإلو .الصهيونية االرهابية
وهو سادس أعلى األوسمة مرتبة في النظام البريطاني، ويمنح . الوسام في حفل أقيم في قصر باكنغهام

  . وا خدمات مهمة في ما يتصل بالعالقات مع الدول األجنبيةلتكريم األشخاص الذين أد
 ٢١/١١/٢٠٠٨السفير، 

 
  تأجيل قضية القدس يعني التنازل عنها .٦٠

  مصطفى البرغوثي. د
ي منـذ   سـرائيل كي ندرك ان المخطط اإل    "بعملية السالم "لسنا بحاجة الى تعمق في دراسة تاريخ ما سمي          

وعندما عجز عن كسر مقاومة وكفاح وتـصميم        .  الفلسطيني أربعين عاماً قائم على تصفية حقوق الشعب      
الشعب الفلسطيني استبدل مخطط التصفية المباشرة بتكتيك التجزئة والتأجيل، وتجفيف القضايا، وحـول             

  .فكرة الدولة المستقلة ذات السيادة الى حكم ذاتي منزوع الصالحيات على بقع مقطعة األوصال
عاماً تضاعف عدد المستوطنين في االراضي المحتلـة،        ١٥جتها بعد   ذلك كان جوهر عملية اوسلو، ونتي     

  .وبناء جدار الفصل العنصري وعزل القدس وفصل الضفة عن القطاع
ي منصباً نحو اضفاء شرعية على المستوطنات الكبـرى         سرائيلوباستئناف المفاوضات أصبح التركيز اإل    

 فعلياً من خالل عمليات التهويد واالستيطان       وتصفية قضية الالجئين وتأجيل قضية القدس بهدف تصفيتها       
  .والعزل الشامل

وهدفها المركزي انتزاع تنازل فلسطيني فوري عن حق        "الدولة ذات الحدود المؤقتة   "ومن هنا انبثقت فكرة     
عمـواس،  (عودة الالجئين وعن بعض االراضي مثل الكتل االستيطانية، البحر الميت، قرى اللطـرون              

ي بـضمها وعمليـة     سـرائيل ازل مؤجل بتأجيل قضية القدس مع استمرار القانون اإل        وتن) يالو، بيت نوبا  
  .التهويد واالستيطان فيها

. ية التفاوضية التي تستعمل في هذا االطار استبدال مضامين االشياء واالسـماء           سرائيلواحد التكتيكات اإل  
ومـن رفـض ازالـة      . سياديفمن معارضة الدولة الى القبول باسمها ولكن مع تفريغها من مضمونها ال           

 اشخاص فقـط، وال     ٥ – ٢االستيطان الى القبول بازالة بضعة بقع استيطانية ال قيمة لها، بعضها يقطنه             
  . الف مستوطن٤٥٠ االف، مقابل تشريع الكتل االستيطانية التي تضم ٣يزيد مجموع مستوطنيها عن 

يريدوا تغيير مضمونها من القدس التي      اما في حالة القدس، فان تصريحات اولمرت وباراك تكشف انهم           
نعرفها ومنها الحرم الشريف وكنيسة القيامة والبلدة القديمة وجبل الزيتون وسلوان والعيسوية وغيرها الى              

  .احياء محيطة بالقدس كالعيزرية وابو ديس وربما بيت حنينا
كرة التجزئة والتأجيل كمـا      ثغرة وقع فيها المفاوض الفلسطيني بقبول ف       إسرائيلوفي كل االحوال تستغل     

حدث سابقاً في اتفاق اوسلو، او بقبوله التفاوض على ما ينص عليه القانون الـدولي وقـرارات االمـم                   
  .المتحدة

ال خالف على ان التفاوض جزء من ادارة الصراع، ولكن التفاوض يكون على تطبيق القـانون الـدولي      
ارات الشرعية الدولية واضحة اكدتها حتى محكمة       وقرارات الشرعية الدولية وليس على مضمونها، وقر      
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، اراضـي   ١٩٦٧العدل الدولية في الهاي، بأن كل االراضي المحتلة منذ صبيحة الخامس من حزيران              
محتلة بما فيها القدس ببلدتها القديمة واحيائها ومحيطها، والضفة الغربية وقطاع غزة وقـرى اللطـرون                

  .والجوالن وحتى مزارع شعبـا
 من كل سنتيمتر مـن سـيناء وسـوريا ال تقبـل اال              إسرائيلانت مصر لم تقبل بأقل من خروج        واذا ك 

بانسحاب شامل من كل الجوالن، فاالحرى ان يصر الفلسطينيون على خروج المحتلين من كل االراضي               
 التهمـت خـالل حـرب       إسرائيلالمحتلة، بدل الحديث عن تبادل اراضي ملغوم بالمخاطر، خاصة وان           

  .١٩٤٧صف اراضي الدولة الفلسطينية حسب قرار التقسيم لعام  ن١٩٤٨
وإذ نسمع اليوم تصريحات متناقضة عن ما يجري في المفاوضات فان الغموض فـي كـشف محتواهـا           
وتسريب معلومات لعدد من الدول العربية عن امكانية القبول بتأجيل قضية القدس، دون مصارحة الشعب               

 القلق خصوصاً ان للشعب الفلسطيني تجربة سابقة مع اتفاق اوسلو الذي            الفلسطيني بما يجري حقاً، يثير    
  .طبخ من وراء ظهر الوفد الرسمي المفاوض ثم قدم بشكل مفاجيء الضعاف مقاومة المعارضة له

ويعلم الجميع ان التنازل عن القدس العربية او أي من اجزائها لن يلقى اال المعارضـة والـرفض مـن                    
 ان الحديث عن حل مؤقت آخر، او اعالن مباديء يؤجل القدس يحمل في طياتـه                الشعب الفلسطيني غير  

ي، واذا ما اردنا التعلم مـن       سرائيلمخاطر ال تقل أبداً عن التنازل اذا ما فهمنا طبيعة واسلوب الجانب اإل            
حـاف  ية والتي كانت تنتهي دائمـا باالج      سرائيل اإل –تجربة مريرة من المفاوضات واالتفاقات الفلسطينية       

  .التام بحقوق الشعب الفلسطيني واضعافه
ولعل تسمية االشياء بأسمائها والوعي بعبء المسؤولية التاريخية التي يحملها كل من يتحدث باسم الشعب               

  .الفلسطيني، أمر حاسم في هذه المرحلة، والعبرة فيما ستحمله االيام من مواقــف
  ٢٠/١١/٢٠٠٨وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  وضات وعملية أنابوليس بدالً من عملية السالمتمديد المفا .٦١

 ماجد عزام 
مهم جداً االجتماع الذي عقدته اللجنة الرباعية في شرم الشيخ األسبوع الماضي، لألسف لم ينل ذلك اللقاء 
حظه من االهتمام والقراءة والتمحيص ربما على خلفية االنشغال بأسباب وحيثيات فشل جولة الحوار 

 .كان من المفترض أن تعقد في القاهرة في نفس الوقتالفلسطيني التي 
االجتماع مهم في حد ذاته أي لمجرد انعقاده عوضاً عن كونه أنتج أو تبنى مجموعة من المواقف 

ية الفلسطينية سرائيلوالرؤى والتي ستترك أثرها حتماً على عملية التسوية بشكل عام والمفاوضات اإل
 .بشكل خاص

د االجتماع تمثل بالرغبة في ملء الفراغ وإعطاء االنطباع أن ليس من جمود السبب األساس وراء عق
 لن إسرائيلعلى صعيد المنطقة وعملية التسوية، وان انتقال السلطة واالنتخابات سواء في أمريكا أو 

يمنعا أو يحجبا اهتمام المجتمع الدولي بتفاصيل المفاوضات واالنجازات أو التفاهمات الجزئية 
عة التي تم التوصل إليها وفى السياق جرى العمل على تمديد المدى الزمني أو السقف والمتواض

لمفاوضات التسوية التي انطلقت بعد لقاء أنابوليس العام الماضي، والتي كان يفترض أن تنتهي بنهاية 
 .، بعد التوصل إلى اتفاق سالم نهائي للصراع٢٠٠٨العام الحالي 

نوية األولى للقاء انابوليس إيصال رسالة وباألحرى تكريس وتأكيد تمديد أراد االجتماع في الذكرى الس
زمن المفاوضات هذه المرة إلى اجل غير مسمى، كذلك أراد التأكيد على أن عملية أنابوليس ستتواصل 

وفي هذا السياق يبدو الفتاً جداً تصريح وزيرة . وستصبح مرادفة وحتى بديال لمصطلح عملية السالم
 عملية أنابوليس باتت بمثابة رد المجتمع الدولي وبعض األطراف -األمريكية كونداليزا رايسالخارجية 

 إذن في الشكل بدا االجتماع بمثابة - ي الفلسطينيسرائيلعلى السؤال لمعرفة كيف سنضع جداً للنزاع اإل
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 أو حتى المجتمع احتفال بالذكرى السنوية للقاء أنابوليس وتمديد زمن المفاوضات وإثبات جدية األطراف
 .الدولي ككل في حل النزاع ليس عبر التوصل إلى اتفاق إنما عبر عملية أنابوليس وحسب

أما في المضمون فقد رسم االجتماع أو باألحرى أعاد تكريس أسس عملية التسوية أو ما بات يعرف 
هدف إلى حل جميع بعملية أنابوليس المفاوضات وكما قال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ت

المسائل العالقة بالتوازي و التزامن مع تطبيق خريطة الطريق، وخاصة بندها األول المتضمن تجميد 
أنشطة االستيطان وتفكيك البنى التحتية لتنظيمات المقاومة الفلسطينية، وهذا األمر بعد بمثابة الحل الوسط 

ي التقليدي باالنغماس أو سرائيلنهائية المطلب اإلبين المطلب الفلسطيني بالذهاب مباشرة إلى القضايا ال
 .االستغراق و التركيز على القضايا المرحلية االنتقالية ومن ثم االنتقال إلى الملفات الحساسة الشائكة

 ال اتفاق على شيء قبل - كذلك موقف تسيبي ليفني- أما األمر المهم فتمثل بالقبول بالموقف الفلسطيني،
وقف يتقاطع مع تصور ليفني للحل النهائي حيث تصر على التوصل إلى م وهو االتفاق على كل شيء

اتفاق وفق مدى زمن مفتوح، يشمل كل القضايا في مقابل موقف رئيس الوزراء المنصرف ايهود 
اولمرت الذي عرض مشروع اتفاق إطار أو اتفاق رف على الرئيس أبو مازن يشمل تأجيل قضية القدس 

 . ط ان يكون التنفيذ مرهونا بتطبيق خارطة الطريق وتحديدا البند األول منهاو حسمها فيما بعد بشر
قبل ثالثين عاما ابتدع هنري كيسنجر مصطلح عملية السالم بغرض االكتفاء واالنشغال بتواصل العملية 
ياة بغض النظر عن السالم نفسه، أصبح االهتمام منصبا على استمرار العملية نفسها وإبقائها على قيد الح

أضحت العملية غاية بحد ذاتها وليست وسيلة للوصول إلى السالم . بغض النظر عن النتائج واألهداف
واعتقد أننا اآلن بصدد نموذج مشابه استنساخ ما فعله كيسنجر على يد الجمهورية . العادل والشامل

لمجتمع الدولي واثبات المنصرفة كوندليزا رايس عملية انابوليس بديال لعملية السالم وباتت كذلك رد ا
جديته في التوصل إلى حل للصراع في فلسطين أي أن العبرة ليست بالنتيجة أو باتفاق السالم العادل 

 .والشامل والنهائي وإنما بعملية انابوليس ذاتها
 ٢٠/١١/٢٠٠٨، ٤٨عرب

  
  "!الخالق"ثورة ضد "... دولة المستوطنين" .٦٢

  أسعد عبد الرحمن. د
غير وطرد أصحابها وتوطين قادمين من الشتات فيهـا، فكـرة لهـا أساسـها               مبدأ السطو على أرض ال    

ومـا إن حلـت نكـسة       . األيديولوجي وبعدها االستراتيجي الذي يتجسد في مفهوم االستعمار االستيطاني        
وطبقاً إلحـصاءات   . ما تبقى من األرض الفلسطينية    ) استيطان( الستعمار   إسرائيل حتى سارعت    ١٩٦٧

اليهود فـي الـضفة     " المستوطنين"في يوليو الماضي، فإن تعداد      " يةسرائيلدفاع اإل ال"صدرت عن وزارة    
خالل العام الماضي حتى وصل أربعمائة ألـف نـسمة، أي أربعـة            % ٥,٥والقدس الشرقية تزايد بنسبة     

  .أضعاف تعداده قبل عشرة أعوام
ية أو حوادث معزولة، بـل      من اعتداءات، ال يندرج في إطار تصرفات فرد       " المستوطنون"إن ما يقوم به     

وقد أشار صحافيون يهود ومؤسسات     . هي أعمال تلقى دعماً وتشجيعاً من بعض أوساط الشرطة والجيش         
منها يتم إغـالق ملفاتهـا      % ٩٥ية ودولية إلى تصاعد االعتداءات، وإلى أن ما يزيد عن           إسرائيلحقوقية  

يدعمها على المستوى الرسمي فاشيون من      وهذه سياسة يشجعها و   . دون أية محاسبة ومعاقبة للمستعمرين    
وغيرهما من اليمين، بل توسعت كثيراً في األخيرة وتضمنت حرق          " آفي آيتام "و" أفغيدور ليبرمان "أمثال  

مزروعات وأشجار الفلسطينيين واقتحام منازلهم وإطالق النار عليهم وأيضاً إطالق صواريخ على قراهم             
بعد أن أضحت المستعمرات ترسانات مـسلحة       " دولة المستوطنين "ا عن   لذا، ال نبالغ إن تحدثن    . الفلسطينية

الحكومـة  " تتحـدى "ضغط وعدوان   " قوة"ومستنقعاً لتفريخ الفكر اإلرهابي وتشكيل تنظيمات تحولت إلى         
  !ية نفسهاسرائيلاإل
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ت زعـران المـستوطنا   "في مقال بعنوان    " كوبي نيف "يقول  " دولة المستوطنين "وفي تعليقات على حقيقة     
يكفي أن يرد جندي واحد بشكل مغاير فيطلق النار على مستوطن ليكون هذا بـرميالً               "، أنه   "فوق القانون 

واضح أنه يوجد عملياً قانونان مختلفان لليهود وللعـرب، وإن          : "ثم يضيف ". متفجراً، وبداية حرب أهلية   
فهـم ال  . ومية خارق القانوناستخدام وسائل فرض القانون ال يتم بناء على فعل خرق القانون بل حسب ق  

أما العـرب الملثمـون     . يتعرضون لليهود الملثمين الذين يهاجمون الجنود والشرطة بالحجارة والسكاكين        
الحـرب  : "ويخـتم بـالقول   ". الذين يهاجمون الجنود بالحجارة والسكاكين فيطلقون عليهم النار ويقتلونهم        

" جدعون ليفـي  "من جانبه، يقول    ". دون ينتصرون فيها  األهلية بدأت منذ زمن بعيد، والمستوطنون المعرب      
هناك أوسـاطا واسـعة فـي المجتمـع         "، إن   "سئمناهم جميعاً ... كراهية"في مقال بعنوان    " هآرتس"في  
وإنما . هذه ليست كراهية مجانية بال سبب ومن أجل الكراهية ذاتها         . ي تكره المستوطنين بالفعل   سرائيلاإل

وهم ينهبون ويسلبون   ) شعبهم(يون ال يريدون رؤية أبناء      إسرائيل، هناك   أجل. بسبب مشروعكم اإلجرامي  
يون ال يريدون رؤية المـستوطنين      إسرائيلالكروم ويحرقون حقول وبيارات الفالحين الفقراء، نعم هناك         

أجـل هنـاك    . الطواغيت الملثمين يضربون رعاة األغنام الفلسطينيين الكهـول بالعـصي والهـراوات           
يين آخرين وهم يقومون بثقب إطارات سـيارات الجنـود الـذين            إسرائيليريدون أن يروا    يون ال   إسرائيل

يون يخجلون من سكن عشرات اآلالف مـن        إسرائيلأجل هناك   . يحرسون ويطلقون كالبهم الهائجة عليهم    
فيقول فـي دراسـة     " عاموس إيلون "أما  ". رفاقهم على أراض خاصة نهبت في وضح النهار وفي الظالم         

أقـوى جماعـة    "، إن المستوطنين اليوم أصبحوا      "المشروع االستيطاني خطأ الصهيونيين األكبر    "بعنوان  
فطوال السنوات الماضية كانوا يحصلون على الدعم عبر معونات حكوميـة           . إسرائيلضغط سياسية في    

 في بعـض    كما كان يدعى  " أمناً" أكثر   إسرائيلوباستثناء قلة قليلة، فإن المستوطنات لم تجعل        . سخية جداً 
لقد وسع المستوطنون الخطوط الدفاعية، شكلوا لها عبئاً كبيراً جداً لحماية مستوطنات مبعثـرة              . األحيان

هذا كله يشكل حساسيات متفجرة قادرة      : "ثم يختم الكاتب بقوله   ". داخل األراضي الفلسطينية كثيفة السكان    
وربمـا  . ني لم يعزز األمن، بل أضعفه     إن المشروع االستيطا  ... على إجهاض أي تسوية تاريخية محتملة     

  ".يقود أيضاً، وهنا أرتعد لمجرد التفكير بذلك، لنتائج أكثر فظاعة بأشواط من تلك التي نشهدها اليوم
ية في األراضي الفلسطينية المحتلة،     سرائيل التي تشجع على بناء المستعمرات اإل      إسرائيلثابت أن سياسة    

فبموجب اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة باألراضـي       . القانون الدولي ، تخالف   "تسمينها"والتي تعمل على    
يحظر على دولة االحتالل نقل المدنيين من أراضيها إلى األراضـي المحتلـة،             "الواقعة تحت االحتالل،    

وقد طالبت  ". ويحظر عليها إحداث تغييرات مستديمة في األراضي المحتلة ليست لصالح السكان المحليين           
من األراضي الفلسطينية المحتلة    ) مستوطناتها( مستعمراتها   إسرائيل لمجلس األمن بأن تزيل      عدة قرارات 

ية سـرائيل إن المستوطنات اإل  " هيومن رايتس ووتش  "وفي تقرير صدر مؤخراً، قالت منظمة       . ١٩٦٧عام  
 دون تمتـع    ليست غير قانونية بموجب القانون الدولي فقط، بل إنها أيضاً عقبة تحول           "في الضفة الغربية    

وثمة التزامـات   ". جميع السكان بحقوق اإلنسان بمعزل عن التفرقة بينهم بناء على أصل قومي أو عرقي             
مماثلة ناشئة عن كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق               

وهذه المعاهدات الملزمـة حـسب   . دين على العهإسرائيلاالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وقد صادقت    
أي تمييز من أي نوع وتكفـل لجميـع األفـراد           "ممارسة  " هيومن رايتس ووتش  "القانون تحظر بحسب    

الحصول على قدر متساوٍ من الحماية ضد التمييز من أي نوع، بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الرأي                   
ومـن شـأن    ". جتماعي، أو غير ذلك من األسباب     سياسياً كان أو غير سياسي، أو األصل القومي أو اال         

فرض مزيد من التمييز ضد الفلسطينيين، في انتهاك لحقوقهم األساسـية  " المستوطنات" في  إسرائيلتوسع  
 إسـرائيل هذا الوضع يجعـل ادعـاء       . في حرية التنقل والسكن وحق التملك، سواء فرادى أو جماعات         

  .دعاء سخيفاًبسعيها لتحسين أحوال حياة الفلسطينيين ا
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، وقـد   "زئيف شيف "، كما يلخص إلى ذلك مقال       "واحد) شعب(دولتان، و ...  من الداخل  إسرائيل"حقاً إن   
 أقامت دولة المـستوطنين،     إسرائيلدولة  : "، إذ كتب يقول   "دولة المستوطنين "عبر عن حقيقة وجود ودور      

ت مجموعة ضغط سياسية قويـة،      حركة المستوطنين غد  ... وفي نهاية المطاف ثار المخلوق على خالقه      
دولة المستوطنين تأبطت السالح، واآلن هناك تخوف من أن يستخدم هـذا            ... في الحكومة وفي الكنيست   

وبالمقابل أدخل المستوطنون رجالهم إلـى الفـروع األكثـر    ... ي والشرطةسرائيلالسالح ضد الجيش اإل   
ومات حيوية في اإلدارة المدنية في األراضي       وهكذا سيطروا على معل   ... إسرائيلحساسية في اإلدارة في     

إحـدى  : "وختم بـالقول  ". المحتلة وسمحوا بأعمال غير قانونية في مجال البناء وخرقوا تعليمات الوزراء          
النتائج هي أنه في دولة المستوطنين، الشرطة تخشى فرض القانون، والجيش يغض الطرف عن أعمـال                

لومات عن دولة المستوطنين يتعين على جهاز األمن أن يقوم          ومن أجل الحصول على مع    ... غير قانونية 
ومنذ زمن والمستوطنون يتصرفون وكأن دولـة       ... بطلعات جوية خاصة باهظة الثمن إلجراء التصوير      

 هي حكم أجنبي، مثل االنتداب البريطاني في حينه، يأخذون من السلطة ما هو ممكن، يسيطرون                إسرائيل
  !والحبل على الجرار". اإلمكان، ويتجاهلون ما ال يريحهمعلى األمالك واألراضي قدر 

 ٢١/١١/٢٠٠٨االتحاد، اإلمارات، 
  
  :كاريكاتير .٦٣
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