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 ة وصحية تهدد آالف المواطنينأزمة غذائي...  موعد مع الظالمعلىغزة  .1

أعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة ستتوقف عن العمل  :غزة
  . المعابر ومنع دخول الوقوداإلسرائيلي الجيش أغلق أنمجدداً بعد 

لوقت الحاضر حيث  وهذا يعني قطع التيار الكهربائي عن جميع مناطق غزة لفترات طويلة، مقارنة با
  . يقطع التيار الكهربائي لمدة سبع ساعات يومياً

 أن هذا اإلجراء جاء رداً على إطالق قذائف "إسرائيل" المعابر، وزعمت إغالقوأحكم الجيش أمس 
  . صاروخية على البلدات المحيطة بالقطاع

ز الصحية بجميع أقسامها واعتبرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن توقف المحطة يعني تعطل المراك
والمستشفيات وغرف العمليات، إلى جانب تعطيل الخدمات األساسية وآبار المياه وتهديد حياة آالف 

  .المواطنين الفلسطينيين
وشددت اللجنة في بيان لها على أن العديد من مخابز القطاع أغلقت أبوابها وتوقفت عن تقديم الخدمة 

  . ومن المتوقع توقف الباقي بمجرد توقف المحطة. غيل المخابزجراء النقص الحاد في الغاز لتش
 14/11/2008الشرق األوسط، 

  
  بحر يؤكد أن التهدئة في مهب الريح .2

جثامين أربعة شهداء من كتائب القسام، ) 13/11(شيع اآلالف من الفلسطينيين يوم الخميس : غزة
وأكد بحر في كلمة له انه  أحمد بحر. ابة دوشارك في التشييع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلن

من حق المقاومة الفلسطينية الرد على استشهاد المقاومين األربعة، مشددا أن الشعب الفلسطيني سيظل 
إن التهدئة اآلن في مهب الريح، والمقاومة هي التي ستقرر حسب مصلحة شعبنا، أما : "وقال. صامداً

نؤكد أن شعبنا المجاهد لن يتخلى عن "، مضيفا "قويا وموجعاالرد فيجب أن يكون على هذه المجزرة 
مقاومته، ونقول أننا مع الحوار الفلسطيني ولكن ليس على حساب الثوابت وضرب المقاومة كما يمارس 

إننا ماضون وال يمكن أن نتنازل عن ثوابتنا، وهذا الحصار والدماء لن يركع شعبنا، "وتابع ". في الضفة
  ."ن نركع إال هللاونحن نؤكد أننا ل

إن الرائد ال كذب أهله، فال يجوز للرئيس أن يحرض على "وقال بحر مخاطبا الرئيس محمود عباس 
األجهزة األمنية في الضفة هي وكيلة "، مضيفا أن "شعبه، ال يجوز للرئيس اليوم أن يتعاون مع االحتالل

وحمل بحر الرئيس عباس ". قضيةعن المخابرات اإلسرائيلية، وال يجوز للرئيس أن يتجاوز هذه ال
المسؤولية عن مواصلة احتجاز المعتقلين السياسيين وإصراره على أنه ال يوجد معتقلون سياسيون في 

عليك أن تتحمل المسؤولية : "وقال لعباس. سجون الضفة على الرغم من تأكيد منظمات حقوق اإلنسان
  ".مقاومة وان تسلمها لالحتاللأمام اهللا أوال ثم أمام شعبك، فال يجوز أن تطارد ال

  13/11/2008 ،قدس برس
  

   ولكن ليس من موقع الضعف...بأن قطاع غزة معني بالتهدئة يؤكد النونو": هآرتس" .3
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، صرح لمراسلة الصحيفة، الحكومة الفلسطينية المقالةطاهر النونو، المتحدث باسم أن " هآرتس "ذكرت
وقع الضعف، وفي حال كان االستفزاز أكبر من المتوقع، بأن قطاع غزة معني بالتهدئة، ولكن ليس من م

 لم تقم بإزالة القيود "إسرائيل"عن النونو قوله إن " هآرتس"نقلت  و.فإن الرد الفلسطيني لن يكون بسيطا
المفروضة على حركة الناس والبضائع في معابر قطاع غزة طوال مدة التهدئة التي تزيد عن خمسة 

وتابعت  .صلة الحصار على قطاع غزة أمر غير مقبول في ظل التهدئة إلى أن مواشهور، مشيراً
 بأن الحملة العسكرية التي أدت إلى إنهاء التهدئة النسبية في "إسرائيل"أن النونو شكك بادعاءات " هآرتس"

األسبوع الماضي تهدف إلى إحباط عمليات قيد التنفيذ، حيث ادعى الجيش اإلسرائيلي أنه قام بتفجير نفق 
وبحسب النونو فإنه حتى لو كان هناك نفق، فهو لم يكن في داخل . حباط تنفيذ عملية أو خطف جنودإل
  أيضاً"إسرائيل"وردا على سؤال حول استغالل حماس للتهدئة من أجل التسلح، قال النونو إن  ."إسرائيل"

 .تواصل عملية التسلح وتعزز من قوتها العسكرية خالل فترة التهدئة أيضاً
 14/11/2008، 48عرب 

  
   تعرض عملية السالم للخطر بمواصلتها لالستيطان"إسرائيل": فياض .4

 بتعريض "إسرائيل" أمسسالم فياض . د]الفلسطيني[ اتهم رئيس الوزراء.):ب.ف.ا( -  باريس - رام اهللا 
وقال  . الفلسطينيةاألراضيعبر عدم الوفاء بالتزاماتها لجهة وقف االستيطان في " للخطر"عملية السالم 

عملية السالم في  "إن في باريس مع وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أجراهافياض اثر محادثات 
 في تجاهل التزاماتها بموجب خارطة الطريق، خصوصا فيما إسرائيل استمرت إذا مهددة إنهاخطر، 

غط على  عمل دولي فاعل بهدف تغيير هذا الوضع والضإلىنحتاج  "وأضاف". يتصل باالستيطان
 المتحدة التي األمم قرارات إلىفياض مطالبته بتسوية سلمية تستند .وجدد د".  لتفي بالتزاماتهاإسرائيل

واتفق  .، بما فيها القدس الشرقية1967 المحتلة عام األراضيتنص على انسحاب الدولة العبرية من 
وير شراكة المسؤولية في فياض وكوشنير على ضرورة تعزيز الدور األوروبي في عملية السالم، وتط

إطار اللجنة الرباعية، بما يضمن حماية مستقبل السالم والحل القائم على أساس الدولتين على حدود عام 
67.  

من جهتهما أشار كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفرنسيان بالجهود التي تبذلها السلطة الوطنية، 
مجاالت سيما في مجال األمن وفرض القانون والنظام العام وما تحققه الحكومة من نجاحات في كافة ال

وبناء المؤسسات القادرة على توفير الخدمات للمواطنين وإصالح أنظمة عمل السلطة الوطنية وتكريس 
الشفافية في العمل المالي األمر الذي ساهم في تمكين فرنسا والدول المانحة من متابعة تنفيذ التزامات 

  .ير حوالي مليار وستمائة مليون دوالر مباشرة لخزينة السلطة الوطنية حتى اآلنمؤتمر باريس، وتوف
أما كوشنير فقد أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء سالم فياض أن فرنسا ومن خالل 

 بصورة األميركيةاإلتحاد األوروبي ستتحرك فوراً ومن خالل اللجنة الرباعية للمساهمة مع اإلدارة 
 لالنتخابات إعطاء دفعة لعملية السالم ومنع حالة الفراغ التي تولدها حالة الترقب المصاحبة يففورية 

كما أبدى تفاؤله من الدور الذي ستلعبه إدارة الرئيس .  الجديدةاألميركيةاإلسرائيلية وتسلم اإلدارة 
 هو هدفنا  دولةإقامة"وصرح كوشنير ان  .المنتخب أوباما في إيجاد حل لقضية الشرق األوسط

 تشهد تغييرا كبيرا وان الحكومة األميركية اإلدارة أنال يمكننا التوقف بحجة  "وأضاف، "المشترك
 ". مرحلة انتخاباتأيضا تعيش اإلسرائيلية

 14/11/2008الحياة الجديدة، 
  
  

  بالعمل على تفكيك المستوطنات وترحيل المستوطنين من المدينةتطالب  الخليل محافظة .5
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 طالبت محافظة الخليل، في مؤتمر صحفي عقد بمقر المحافظة، أمس، بالعمل :زي الشويكي فو- الخليل 
على تفكيك المستوطنات وترحيل المستوطنين من المدينة، لوضع حد لمعاناة أكثر من ربع مليون مواطن  

 الذي ويأتي  المؤتمر .يعانون من المضايقات واالستفزازات العدوانية من جيش االحتالل والمستوطنين
 على وفد من "االستيطاني والهمجي والبربري"يؤكد على تفاقم المعاناة في البلدة القديمة ، بعد االعتداء 

، كان يزور قلب المدينة المنتهك برفقة وزير وأجنبية دولة عربية 27الدبلوماسيين والقناصل الممثلين لـ 
ل طه ومحافظ الخليل ومسؤولين في لجنة  المتوكاإلعالمالشؤون الخارجية رياض المالكي ووكيل وزارة 

 من شرطة االحتالل وقوة من أفراداعمار المدينة، من قبل مجموعة من المستوطنين تحت سمع ومرأى 
 استغرابه واستهجانه لهذا االعتداء، خالل أبدىن الوفد أ األعرجوأكد المحافظ حسين  .جيش االحتالل

 بها، ناقالً اعتقاد البعض منهم بأن الظروف في مدينة سرائيلياإلالزيارة المخطط لها والتي يعلم الجانب 
الخليل لم تكن بتلك الصورة من الصعوبة والسوء، ووعدوا بنقل الصورة الحقيقية والوجه الحقيقي 

 . بالدهم وشعوبهمإلىلالحتالل 
 14/11/2008الحياة الجديدة، 

  
   في البحث عن شاليتيستخدم أساليب جديدة" شاباكال: "زةالفلسطيني في غمن األ .6

 إتباع، عن ]12/11األربعاء [أعلنت مصادر أمنية تابعة للحكومة المقالة بغزة، أمس :كتب محمد البابا
المخابرات اإلسرائيلية أسلوبا جديداً للبحث عن الجندي األسير جلعاد شاليت، من خالل عرض مبلغ مغر 

  .من المال على المواطنين
ين اشتكوا من تلقيهم اتصاالت على هواتفهم النقّالة من جهاز المخابرات وكان عدد من المواطنين الغزي

 آالف دوالر مقابل اإلدالء بمعلومات حول 10يعرض عليهم فيها مبلغ " الشاباك"اإلسرائيلية العامة 
 .الجندي اإلسرائيلي

 االتصال على أن عدة أشخاص تلقوا مثل هذا" المجد"وأوضح الجهاز األمني عبر موقعه الذي أطلق عليه 
هواتفهم الجوالة، طالبتهم فيها المخابرات اإلسرائيلية باالتصال على رقم محدد حال كانت لديهم معلومات 

معك المخابرات "ولفت الجهاز األمني إلى أن االتصال عبارة عن رسالة مسجلة تقول  .حول شاليت
ت معلومات حول مكان الجندي تستطيع الحصول على مبلغ عشرة آالف دوالر إن قدم.. اإلسرائيلية

، موضحا أنه ال يوجد متحدث مباشر من الطرف اإلسرائيلي بل "اإلسرائيلي المختطف جلعاد شاليت
  .يتلقى المتصل الرسالة المسجلة فقط

أن يتابع " حسام"ووفقاً للجهاز األمني ذاته، طلبت مخابرات االحتالل عبر أسطوانة ثانية من المواطن 
نية التي ذكرتها األسطوانة الصوتية وفي حال حصل على معلومات عن الجندي األسير المواقع االلكترو

وفي االتصال نفسه تحاول المخابرات إقناع  .يرسلها على موقع معين أو يتصل على جوال معين
 ".الكثير يرسلون لنا معلومات"المواطن وتشجيعه لتلبية طلبها من خالل عبارة 

 13/11/2008األيام، فلسطين، 
  

  تفرج عن نائب من كتلة حماس البرلمانية"إسرائيل" .7
 عن النائب في المجلس التشريعي الفلـسطيني محمـود          أمسأفرجت إسرائيل مساء    .): أ.ب.د( –رام اهللا   

وقالت مصادر فلسطينية إن مصلح وهو نائب عن كتلة حماس البرلمانيـة             . شهرا 28مصلح بعد اعتقال    
 . عقب انتهاء فترة اعتقالهمن سكان مدينة رام اهللا أفرج عنه

  14/11/2008الدستور، 
  

  قّدم معلومات ثمينةي و فلسطينيينمكّن من اختراق جهازين أمنيينيت  إسرائيليعميل
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 كشفت قضية نظر فيها القضاء العسكري التابع للسلطة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، عن :بيت لحم
ائيلية في زرع عناصرها داخل صفوف أكثر من جهاز معطيات عن كيفية نجاح أجهزة المخابرات اإلسر

  .أمني فلسطيني، بما فيه جهاز المخابرات العامة ذاته
فقد تبين من محاكمة العنصر أحمد دغاغمة، البالغ من العمر أربعاً وعشرين سنة، أن المخابرات 

 خاصة وأنها ليست اإلسرائيلية تتمكن باستمرار من زرع عناصرها في األجهزة األمنية الفلسطينية،
فقد أصدرت المحكمة العسكرية في بيت لحم، يوم أمس األربعاء، حكماً  .القضية األولى من نوعها

باإلعدام رمياً بالرصاص حتى الموت على العنصر في جهاز المخابرات العامة، أيمن أحمد عواد 
نيين تابعين للسلطة، من دغاغمة، من سكان العروب، شمالي الخليل، بعد نجاحه في اختراق جهازين أم

  .أجل القيام بخدمات استخبارية للمخابرات اإلسرائيلية التي يعمل لصالحها منذ تسع سنوات
وجاء في الئحة االتهام  .وأدانت المحكمة المتهم بالخيانة، وأصدرت بحقه حكم اإلعدام وباإلجماع

كفار " في محطة للوقود في مستوطنة الموجهة للعميل، أنه ارتبط مع المخابرات اإلسرائيلية أثناء عمله
، أي خالل وجود السلطة الفلسطينية وقبيل اندالع 1999المقامة إلى الجنوب من بيت لحم سنة " عتصيون

وبدأ دغاغمة منذ ذلك الحين بمهام استخبارية ابتدائية، مثل مراقبة . انتفاضة األقصى في العام الالحق
وفي ما بعد . خابرات االحتالل، بذلك مقابل مبالغ مالية زهيدةراشقي الحجارة وطلبة المدارس وإبالغ م

ابتدأت مسيرة العميل في اختراق أجهزة أمن السلطة، رغم أن االلتحاق بها يخضع من الناحية الرسمية 
وبهذا التحق عميل  .لمواصفات خاصة، وعادة ما يكون الملتحقين بها من منتسبي حركة فتح أو مقربيها

إلسرائيلية بجهاز البحرية في السلطة، والذي كان له نشاط ميداني في الضفة الغربية غير االستخبارات ا
وفي ما بعد تمكّن العميل من إنجاز خطوة أكثر أهمية، بالتحاقه بجهاز المخابرات . المطلة على البحر

  .العامة التابع للسلطة الفلسطينية
قبة خاليا المقاومة الفلسطينية عن كثب، خاصة ومن موقعه في المخابرات العامة، نجح دغاغمة في مرا

وأن أجهزة أمن السلطة تقوم من جانبها ومنذ نحو السنتين ونصف السنة، وبشكل متزايد، بعمليات رصد 
مكثفة للمقاومين وأذرع المقاومة التي ما زالت تعمل في الضفة الغربية، وعادة ما تقوم بتعقبهم أو 

وقعه هذا، ذاته أمام حصيلة معلوماتية مغرية كان يقوم بتزويد المخابرات وقد وجد العميل من م .اعتقالهم
اإلسرائيلية بها أوالً بأول، بما أعان االحتالل في تسجيل إنجازات ميدانية سواء في عمليات اغتيال 

  .مقاومين أو تعقبهم واختطافهم
ات قيام جيش االحتالل وعلى سبيل المثال؛ اتضح من ملفات القضية أنه قد نتج عن تلك المعلوم

، بقصف سيارتهما في "كتائب األقصى"اإلسرائيلي باغتيال جاد عطا هللا سالم، وأحمد اسحق حمامدة، من 
بل إن عنصر المخابرات العامة كان يشارك جيش االحتالل اإلسرائيلي .  مارس الماضي/الثامن من آذار

 عمليات اختطاف مواطنين فلسطينيين مطلوبين في توغالته اليومية بالضفة الغربية، بهدف المساعدة في
  .لمخابرات االحتالل

  13/11/2008 قدس برس
  

 عود لتسجيله أشرطة فاضحة لكبار المقربين من عباستإقالة الطيراوي : " لإلعالمالفلسطيني" .8
 كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب عن أن قرار رئيس السلطة محمود عباس إقالة اللواء :رام اهللا

فيق الطيراوي قبل عدة أسابيع يعود لتورطه في إسقاط عدد من كبار مستشاري وحاشية رئيس السلطة تو
المركز الفلسطيني "وأكدت المصادر لمراسل . بعد استدراجهم بواسطة فتيات وتسجيل أشرطة فاضحة لهم

مقرب من أن رئيس السلطة أصيب بغضب شديد عندما علم أن الطيراوي قام بإسقاط مسؤول " لإلعالم
وذكرت المصادر . عباس وتسجيل شريط فاضح له مع فتاة تم دفعها إليه، وبناء عليه اتخذ قرار بإقالته

أن الطيراوي نفذ مخططاً إلسقاط كبار المسؤولين في المقاطعة عبر استدراجهم بواسطة فتيات جميالت 
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 أجل تعزيز مكانته وتحقيق وتسجيل مقاطع فاضحة لهم من أجل استخدامها البتزازهم بها مالياً ومن
  .بعض المكاسب

وأشارت المصادر إلى أن احتفاظ الطيراوي بملفات وأشرطة خطيرة وتهديده بنشرها واستخدامها هو 
الذي خفف العقوبة التي قررها عباس ضدها واكتفى بإقالته من منصبه وترقيته لرتبة وزير شرفي 

 . وتعيينه كمسؤول لألكاديمية األمنية في أريحا
  13/11/2008المركز الفلسطيني لإلعالم، 

  
   احتجاجاً على أبو العينين في لبنان يقاطع االحتفال بذكرى عرفاتعباس زكي": الحياة" .9

تحيي منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في لبنان اليوم الذكرى الرابعة لرحيل الرئيس : بيروت
وتقيم المنظمة احتفاالً . ل وقيام الدولة الفلسطينيةياسر عرفات والذكرى العشرين إلعالن وثيقة االستقال

صباحاً يتحدث فيه ممثلون لتيار المستقبل وحزب اهللا وحركة أمل والحزب التقدمي " يونيسكو"في قصر 
  . ممثل المنظمة في لبنان السفير الفلسطيني عباس زكيإلىاالشتراكي إضافة 

 هي انعكاس للوضع الفلسطيني واإلقليمي، واستمرت وشهد اإلعداد للمهرجان تجاذبات فلسطينية داخلية،
  .المحاوالت لمعالجتها حتى ساعة متقدمة ليل أمس

 المساعي لتقريب وجهات النظر فشلت، بعد إصرار العميد أن" الحياة"وأوضحت مصادر مطلعة ليالً لـ 
 شرعياً لفلسطين  كلمة زكي بصفته ممثالًإلىسلطان أبو العينين على إلقاء كلمة في المهرجان إضافة 

، وقرر زكي ومعاونوه ليالً مقاطعة االحتفال، وإبالغ األطراف المشاركة )فتحوسلطة ومنظمة تحرير (
  .هذا الموقف

  14/11/2008الحياة، 
  

  لإلرهابيينالعرض العسكري في عين الحلوة رسالة : زكيعباس  .10
أن العرض العسكري الذي نفذ  أوضح ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي، :بيروت

لم يكن رسالة للبنان، بل هو جزء من قوته لمواجهة تيارات "في مخيم عين الحلوة األحد الماضي 
وقال زكي بعد لقائه الرئيس اللبناني األسبق أمين الجميل الذي انتقد حضور ممثلين للحكومة  ".اإلرهاب

ا للرئيس الجميل أن هذا السالح ليس لتهديد بحثنا في هذا الموضوع بعمق، وأكدن: "العرض العسكري
 الفلسطينية، بمقدار ما هناك تهديد حقيقي من قبل -  وال للتمرد على الشرعية اللبنانية األهليالسلم 

 الفلسطينية -نقلنا رسالة عن الحوارات الفلسطينية : "وأضاف ".متطرفين يفكرون باستباحة المخيم
 - وبددنا مخاوف وهواجس حول ما يشاع عن خالفات فلسطينية والتطورات الجارية على غير صعيد، 

كل ما للفلسطينيين في "، مؤكداً أن "فلسطينية في لبنان، وعن بعض المظاهر المسلحة في بعض المخيمات
 يخرج عن قرارنا، كمنظمة أن سيادة القانون اللبناني ولم يعد هناك ما يمكن إطارهذا البلد ملتزم في 
مخيماتنا لن تكون ملجأ للهاربين من "وشدد على أن ". لشرعية الوحيدة للشعب الفلسطينيتحرير، الممثلة ا

 مستوى يوجد لنا إلى اللبناني، وأي إشكاالت لن تصل األهليالعدالة وال سكيناً في خاصرة السلم 
  ".هواجس

  14/11/2008الحياة، 
  

 لقاهرة من اجل الحوار عن معتقلي حماس سنكون بعد ساعة واحدة في اأفرج إذا: البردويل
 حركة حماس استعدادها للمشاركة في جلسات الحوار الفلسطيني، الذي أكدت:  اشرف الهور-غزة 

 عن معتقليها السياسيين، والذين قالت باإلفراجترعاه مصر فور قيام السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية 
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يتم تنفيذها بيد " أمريكيةخطة إسرائيلية "لـ  معتقال، وعزت الحركة اعتقال ناشطيها 616ان عددهم يبلغ 
 .اجهزة االمن الفلسطينية

 صالح البردويل الناطق باسم كتلتها .وحملت حماس في مؤتمر صحافي عقده ثالثة من قادتها وهم د
البرلمانية، وفوزي برهوم المتحدث باسمها، وفتحي حماد عضوها في المجلس التشريعي الرئيس محمود 

 ".كل تبعات فشل الحوار"المن في الضفة عباس واجهزة ا
واشار البردويل الذي تحدث في المؤتمر الذي خصصته حماس للحديث عن عمليات االعتقال التي طالت 

التخلص منها والعودة "، وطالب الرئيس عباس بـ "مؤامرة"ناشطيها في الضفة الى ان ما يحدث يمثل 
 ". دا عن الفيتو االمريكي الصهيونيالى الحوار الهادئ في اجواء وطنية صحيحة بعي

ال داعي ابدا "ورفض البردويل حديث الرئيس عباس عن عدم وجود معتقلين سياسيين في الضفة، وقال
وذكر ". لتضليل الشعب واالمة والعالم بانكار االعتقاالت السياسية، فالجميع يعلم كذب هذه االدعاءات

ت ومحامين ومهندسين وائمة مساجد وصحافيين، وذوي قادة البردويل ان من بين المعتقلين اساتذة جامعا
مغادرة هذه "واتهم البردويل الرئيس عباس بالتحريض على حماس، وطالبه بـ  .وشهداء من حماس

يستدعي "، مشيرا الى ان هذا "يخضع الرادة القانون الفلسطيني والشعب الفلسطيني"، من خالل ان "اللغة
 كل المعتقلين ووقف الممارسات االجرامية بحق المؤسسات واعادة منه قرارا عاجال باالفراج عن

 ". الحقوق واالموال المنهوبة الى اصحابها
توضيح موقفها من "الى ذلك، طالب النائب البردويل حركة فتح في قطاع غزة والضفة الغربية بـ 

كون زجا لتاريخها في هذا سي"، وقال "يعني رضاها عما يحدث"، ورأى ان صمتها "االعتقاالت السياسية
 ".اتون التعاون مع االحتالل

انتهاك حقوق االنسان "وحمل البردويل الدول المانحة والممولة لالجهزة االمنية في الضفة المسؤولية عن 
، في الوقت ذاته حث الدول العربي على "وقف االموال الممنوحة لحكومة عباس"، وطالبها بـ "الفلسطيني

 ". التعاون مع االحتاللالضغط على عباس لوقف"
اليس "وانتقد ايضا منظمات حقوق االنسان، لعدم حديثها عن ما يحدث في الضفة الغربية، وقال متسائال 

 ".من واجبها ان تقف وقفة صادقة مع نفسها ومع الجهات المقهورة المتضررة
لن تجبرنا "ئيس عباس ، بأمر من الر"الجرائم"واشار البردويل ان ما يحدث في الضفة والتي وصفها بـ 

  ".على االستسالم لها، ولن تمنح الرئيس فرصه لتمديد واليته ولن تحقق له الشرعية التي يريد
وذكر البردويل خالل حديثه انه اذا تم اطالق سراح معتقلي حركته فان حماس ستتوجه فورا لحضور 

وسمح لوفد حماس بالمغادرة سنكون اذا تم االفراج غدا عن المعتقلين السياسيين، "حوار القاهرة، وقال 
  ".بعد ساعة واحدة في القاهرة من اجل الحوار

  14/11/2008القدس العربي، 
  
  الضفةبضغط من كوادر  وقف المشاركة في الحوار جاء  حماس قرار":الحياة"

أكد مسؤول رفيع في حركة حماس أن قرار الحركة ربط مشاركتها في الحوار :  محمد يونس- رام اهللا 
جاء بضغط من قيادات وقواعد "وطني في القاهرة بإطالق سراح المعتقلين لدى السلطة الفلسطينية ال

 500إن لدى حماس " الحياة"وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ  ".الحركة في الضفة الغربية
 ربط قواعد الحركة وأهالي المعتقلين ضغطوا بشدة علينا من أجل"معتقل في سجون السلطة، وأن 

  ".المشاركة في الحوار بإطالق سراحهم
أكثر من "لـ حماس، مشيراً إلى أن " مصدر أرق كبير"وأضاف أن ملف المعتقلين لدى السلطة يشكل 

العام ) يونيو(منذ سيطرتها على قطاع غزة بالقوة المسلحة في حزيران "  من أبناء الحركة اعتقلوا3500
  .الماضي
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لجزء األكبر من هؤالء المعتقلين، لكن استمرار ماكينة االعتقال حتى السلطة أفرجت عن ا"وأقر بأن 
اليوم األخير قبل الحوار شكّل دافعاً قوياً لدى الحركة لربط إطالق سراح المعتقلين بمشاركتها في 

قيادة الحركة في قطاع غزة تفهمت مطالب أبناء الحركة في الضفة وضغطت "ولفت إلى أن ". الحوار
  ".سياسي في الخارج من أجل تبني هذا الشرطعلى المكتب ال

غير أن مصادر أخرى أقرت بأن عوامل أخرى لعبت دوراً في ترجيح اتخاذ موقف المقاطعة، منها 
خشية الحركة من أن يكون مؤتمر الحوار فخاً تنصبه مصر لها لتحميلها المسؤولية وإجبارها على قبول 

ضيل الحركة االنتظار إلى حين اتضاح معالم السياسة عودة السلطة إلى قطاع غزة، ومنها أيضاً تف
  .الخارجية لإلدارة األميركية الجديدة

14/11/2008الحياة،   
  
  كانون الثاني موعد انتهاء والية عباس إلىحماس تريد تأجيل الحوار ": القدس العربي"

ن ان حركة النقاب ع" القدس العربي"كشف مصدر فلسطيني مطلع، لـ : زهير اندراوس- الناصرة 
يناير من / حماس تريد تأجيل الحوار الفلسطيني الشامل في القاهرة لما بعد التاسع من شهر كانون الثاني

 .العام المقبل، وهو الموعد الذي تنتهي فيه فترة والية الرئيس محمود عباس
مع  المصدر المقرب من حركة حماس، والذي طلب عدم ذكر اسمه، ان المصريين باالتفاق وأضاف

الرئيس عباس ارادوا من وراء الحوار الوطني الشامل الذي كان مقررا عقده في القاهرة يوم االثنين 
االول، تمديد والية الرئيس عباس لفترة غير محددة، : الماضي الحصول على امرين مهمين بالنسبة لهما

لثاني الذي كان يراد وهو االمر الذي ترفضه حركة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية، اما االمر ا
الوصول اليه، فهو منح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية عباس الضوء االخضر لمواصلة المفاوضات 

 .العبثية مع العدو الصهيوني، على حد تعبير المصدر عينه
 ديسمبر المقبل، في ظل /اما فيما يتعلق بالتهدئة التي ستنتهي في التاسع عشر من شهر كانون االول

 امس وقيام االحتالل بقتل اربعة مقاومين من كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح اإلسرائيليعيد التص
العسكري لحركة حماس، فقال المصدر ان حركة حماس كانت قد قررت ان تبدأ بدراسة موضوع تجديد 

حماس في  الغاشم، اضاف المصدر، فان حركة اإلسرائيليالتهدئة او عدمها، ولكن في ظل التصعيد 
الداخل والخارج تقوم في هذه االثناء باجراء المفاوضات فيما بينها التخاذ قرار بالنسبة للتهدئة، كما انه 

 لتحديد موقفها من التهدئة، األخرىشدد على ان الحركة تقوم باجراء المفاوضات مع الفصائل الفلسطينية 
 .فيما اذا كانت ستجدد او تمدد او اعتبارها الغية

لمصدر قائال ان العدو اإلسرائيلي يعمل كل ما في وسعه من اجل انهاء التهدئة قبل موعدها المحدد وزاد ا
في التاسع عشر من الشهر المقبل، اي بعد مرور ستة اشهر على دخولها الى حيز التنفيذ، االمر الذي 

 .دفع حماس الى بدء المفاوضات حولها
لمسؤولة عن افشال حوار القاهرة فقال المصدر ان المصريين اما بالنسبة التهام المصريين حماس بأنها ا

ليسوا معنيين االن في الدخول بمواجهة مع حماس، وبالتالي فان ردة الفعل الرسمية لدى صناع القرار 
في القاهرة على تأجيل الحوار الفلسطيني الشامل كانت محددة للغاية، الفتا الى ان المصريين غير معنيين 

امام الحوار الفلسطيني بشكل نهائي، النهم في نهاية المطاف يريدون ايجاد مخرج لألزمة باغالق الباب 
العباسية، اي ألزمة الرئيس عباس ومحاولة منحه مرة اخرى التكليف للمضي قدما في المفاوضات مع 

 .إسرائيل
 اإلسرائيلي واعادة الجندي األسرىاما بالنسبة للمفاوضات بين إسرائيل وحماس حول صفقة تبادل 

االسير جلعاد شليط، فقال المصدر ان المصريين قرروا تجميد الملف بسبب االوضاع الداخلية في 
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واضاف انه وفق تقديراته فانه لن يحدث اي اختراق في ملف شليط حتى انتهاء االنتخابات . إسرائيل
  . على حد تعبيرهالعامة في إسرائيل بعد ثالثة اشهر وتشكيل حكومة جديدة في الدولة العبرية،

  14/11/2008القدس العربي، 
 

  وتقصف سديروت وعسقالن "رد مزلزل"فصائل المقاومة تهدد بـ 
كتائب األقصى، كتائب أبو علي مصطفى، ألوية الناصر صالح الدين، شنت :  اشرف الهور- غزة 

 غزة، ردا على  امس الخميس هجمات بصواريخ على بلدات إسرائيلية مجاورة لحدودوالمقاومة الوطنية،
وشددت الفصائل على ان القصف . مقاومين من كتائب القسامالغارات اإلسرائيلية التي اودت بحياة اربعة 

رد قاس "، وتوعدت بـ "اطار ردها الطبيعي على مجازر المحتل، واستمرارا في نهج المقاومة"يأتي في 
شعب الفلسطيني، وحذرت إسرائيل ، على إسرائيل، حال اقدم على ارتكاب اي هجمات بحق ال"ومزلزل

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس ان الهجمات  ".باتت تعد ايامها االخيرة"من ان التهدئة 
خرقا يستدعي ضرورة النظر مرة اخرى بالتهدئة واعادة تقييمها من جديد مع الفصائل "اإلسرائيلية تمثل 

  ".الفلسطينية واتخاذ قرار نهائي بشأنها
 14/11/2008ربي، القدس الع

 
   العالقة بين األردن وحماسإعادةفتح لم تنزعج من  :عزام األحمد

رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام األحمد في محاضرة  قال : أسعد العزوني-عمان 
إن إن االنقسام الحالي شغل بال جميع أبناء الشعب الفلسطيني و: نظمها  منتدى العصرية  حول الحوار

وأضاف أن . السؤال الملح هو كيف الخروج منه لقطع الطريق على العدو الذي استثمره أبشع استثمار
  .نصر العدو االسراتيجي تحقق بهذا االنقسام

إن قيادة فتح لم تنزعج من اعادة العالقة بين : األحمدوفي معرض إجابته عن أسئلة الحضور، قال 
  .نية ترفضان فكرة الوطن البديلاألردن وحماس وإنها مع القيادة األرد

وكشف أن التحقيق في أحداث غزة فتحاويا ال يزال مستمرا مؤكدا أن فتح بمجملها تتحمل مسؤولية ما 
إن هناك لجنة تحقيق مستمرة وأن العقاب سيطال رؤوسا فتحاوية كبيرة من : وقال .جرى في غزة

  .أصحاب القرار السياسي الذين أمروا باالنسحاب من غزة
 14/11/2008لراية، قطر، ا

  
  في لبنانتستهدف المخيمات  إقليمية ودولية مشاريع": البارد"وفد الجهاد يزور 

قام وفد من حركة الجهاد برئاسة ممثل الحركة في لبنان أبو عماد الرفاعي، بزيارة مخيم نهر البارد في 
وتحدث الرفاعي عن وجود .  المخيموالتقى عدداً من الفعاليات األهلية واللجان الشعبية في. شمال لبنان

مشاريع إقليمية ودولية تستهدف المخيمات والوجود الفلسطيني في لبنان، معتبراً أن أزمة البارد هي خير 
برهن أبناء البارد من خالل تمسكهم بالمخيم وبحقهم "دليل على حجم االستهداف، لكن في الوقت نفسه 

وأكد ". ذا االستهداف في النيل من وجودنا وكياننا الفلسطينيبالعودة إلى بيوتهم المدمرة، فشل قدرة ه
الرفاعي ضرورة إزالة إجراءات الدخول والخروج إلى مخيم البارد، وخصوصا قضية التصاريح التي 

 . من شأنها تسهيل حركة األهالي
 14/11/2008السفير،    

 
   ه ضربة لجهود مصرالحركة تعّد.. الوقائي يعتقل القيادي في حماس رأفت ناصيف: الضفة
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اعتقل جهاز األمن الوقائي التابع لرئاسة السلطة الفلسطينية، أمـس، رأفـت ناصـيف              : غزة - طولكرم
من جانبها، دانت حركة حماس اعتقال ناصيف،        .عضو القيادة السياسية لحركة حماس في الضفة الغربية       

باإلفراج الفوري عنـه وعـن كـل        محملة الرئيس محمود عباس شخصياً المسؤولية عن حياته، مطالبة          
  .المعتقلين السياسيين بالضفة

نسخة عنه، اعتقال ناصيف بمثابـة      " فلسطين" فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريح وصل          عدو
ضربة في وجه القيادة المصرية، التي تسعى مع الفصائل الفلسطينية إلى مد جسور الثقة والحوار، مشددة                

 .باعتقالها عضو وفد الحركة قد قطعت جسور الثقة وقطعت خطوط التواصلعلى أن أجهزة أمن عباس 
إن اختطاف ناصيف يدحض كلَّ المزاعم، التي تحاول نفي طبيعة االعتقاالت، من أنَّها اعتقـاالت               : "وقال

سياسية، حيث يعد أحد قيادات حماس بالضفة وأحد مسؤولي االتصال مع السلطة في رام اهللا، كمـا أنـه                   
كما أن اعتقاله يوضح االنحدار األخالقي واألمني والسياسي الـذي          "وأضافت   ".ضاء وفد الحوار  أحد أع 

  ". وصلت إليه هذه السلطة وأجهزتها األمنية، امتثاالً وتنفيذاً لسياسات االحتالل اإلسرائيلي
   14/11/2008 ،صحيفة فلسطين

  
 اسية مطلب سخيف  دعوة حماس لفتح توضيح موقفها من االعتقاالت السي:الزعارير
القدس "حمل الناطق بلسان حركة فتح، فهمي الزعارير، في حديث خص به : زهير اندراوس - الناصرة 
بشدة على حركة حماس وقال انّها تتهم السلطة باالعتقاالت ولكنّها تقوم في نفس الوقت " العربي

لية افشال حوار القاهرة، الفتا باالعتقاالت السياسية ضد نشطاء حركة فتح في القطاع، كما حملها مسؤو
 التي تعتبرها من قوى الممانعة، وتساءل الزعارير عن إيران غريبة مثل بأجنداتالى ان حماس مرتبطة 

 عملياتها ضد االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية منذ أوقفتاية مقاومة تتحدث حماس، وهي التي 
وقال ان االجهزة االمنية في الضفة . ئيل في قطاع غزةثالث سنوات ووقعت على اتفاق للتهدئة مع إسرا

تعمل بموجب القانون الن الجميع تحت سلطة القانون، وتحاول بكل امكانياتها منع تنفيذ انقالب كما حدث 
 . في غزة العام الماضي

هو دعوة حركة حماس حركة فتح اوال من توضيح موقفنا من االعتقاالت السياسية إن : "وقال الزعارير
مطلب سخيف لسببين، السبب االول الن كل قيادات حركة حماس في الضفة الغربية لم تدن بعبارات ال 
قوية وال مخففة ال االنقالب وال الدم الذي سفكته حركة حماس جراء االنقالب الذي تم في قطاع غزة في 

الشيء الثاني ان ابناء   وال كل ما تلى ذلك من انتهاكات وتعديات تجلت في العام الماضي،14/6/2007
حركة فتح الذين يضطهدون يوميا في غزة والذين يمنعون من ان يقوموا بأية مظاهر سياسية او نشاط 

  .سياسي
  14/11/2008القدس العربي، 

  
  "سيكونون في قفص االتهام طال الزمن أم قصر":  على خطاب صيامبلعاوي وعبد الرحمن ردا
وصف أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، حكم بلعاوي، في حديث            :"الخليج"فلسطين المحتلة، القاهرة    

، "كالم قاس جدا وغير مقبـول     " صيام بأنه     وزير الداخلية في حكومة هنية سعيد      ما صدر عن  " الخليج"ل  
الذي قامت به،   " االنقالب"داعيا حماس لإلصغاء إلى أبناء الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والتراجع عن            

  .، حسب تعبيره"الجرائم التي اقترفتها"ها باالعتذار عن كما طالب
وجدد، التمسك بالحوار الهادف والجاد للوصول إلى الوحدة الوطنية، متهما في الوقت ذاته حماس بأن لها                

  .امتداداً غير وطني وأنها طارئة على المسيرة الفلسطينية
، "قاطع طريق "عاً على صيام ووصفه بأنه      وشن الناطق الرسمي باسم فتح احمد عبد الرحمن، هجوماً الذ         

". سيكونون في قفص االتهام طال الزمن أم قـصر        "داعياً إلزالة قادة حماس من الحياة الفلسطينية، وقال         
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كانت لدينا الرغبة في طي الصفحة السوداء النقالبهم وجرائمهم وقتلهم للمواطنين والمناضلين،            "وأضاف  
ولذلك فإن مستقبل هؤالء لن يكون المجلس التشريعي، بل في قفص           لكنهم أصروا على ضاللتهم وغيهم،      

  .الرحمن ، حسب تعبير عبد"االتهام وعلى رأسهم احمد بحر وسعيد صيام، فهؤالء ليسوا إال قتلة
  14/11/2008الخليج، 

 
   لفتح ترشيح دحالن والبرغوثي والقدوة لعضوية اللجنة المركزيةاآلغا ينفي

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور زكريا األغا األنباء التي : عبد القادر فارس - غزة 
تحدثت عن ترشيح الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكل من محمد دحالن ومروان البرغوثي وناصر 

توجد مفاجآت بالنسبة للمرشحين  وأكدت مصادر فلسطينية أنه ال. القدوة لعضوية اللجنة المركزية للحركة
ل اللجنة المركزية مشيرة إلى أن األسماء التي سترشح نفسها معروفة وفي الخمسينيات من لترك أو دخو

كما ان عددا من أعضاء ) يطلق عليهم مصطلح شبيبة فتح أو الجيل الثاني من الحركة ( العمر وهم ما 
 . اللجنة المركزية الحالية ربما لن يتمكنوا صحيا من ترشيح أنفسهم

 14/11/2008عكاظ، 
  
  بيريز يخادع في الحديث عن المبادرة العربية لكسب الوقت لتهويد القدس والضفة : ى موسىيحي
يحيى موسى عضو المجلس التشريعي عن حماس حضور إسرائيل ودول عربية مؤتمر . عد د: غزة

ال يصح ": قدس برس"وقال موسى لوكالة . حوار األديان بأنه يؤكد وجود خلل في النظام العربي الرسمي
 يقوم األعداء باحتالل أرضنا وقتلنا ليل ونهار وفي نفس الوقت ونجلس نحن وهم في مكان واحد تحت أن

وعن حديث الرئيس اإلسرائيلي ". عنوان حوار األديان، هذا أمر غير مقبول بأي حال من األحوال
إلى متاهات واضح أن الطرف الصهيوني يحاول إدخالنا : "شمعون بيريز عن المبادرة العربية قال موسى

جديدة وذلك هروبا من أي استحقاقات لالنسحاب وكسبا للوقت إلى حين استكمال تهويد القدس وتهويد 
  ".الضفة الغربية

  13/11/2008قدس برس، 
  

 ضبط متفجرات في مخيم البداوي : لبنان
زال غير دهمت القوى األمنية الفلسطينية ليل أول من امس، من:  مرسال الترس- )شمال لبنان(طرابلس 

يعود الى الموقوف خالد جبر وتمكنت من ضبط كميات من األسلحة ) طرابلس(مأهول في مخيم البداوي 
ورفيقه نادر العلي، وهما بين خمسة " اإلسالمفتح "والمتفجرات، بناء على اعترافات جبر من تنظيم 
 االمنية الفلسطينية وقد تسلم الجيش من اللجنة .موقوفين لدى الجيش اللبناني ومديرية المخابرات

 . المتفجرات التي كان بعضها جاهزا للتفجير والبعض اآلخر قيد التصنيع والتجهيز
 14/11/2008الشرق األوسط، 

 
  ال عودة لالجئينأليفني تشيد بالعاهل السعودي وتدعو أوباما لعدم التدخل بالتسوية وتؤكد  .11

 تسيبي ليفني التي ترأس وفد التفاوض       سرائيليةاإل قالت وزيرة الخارجية     : من كلوديا بارسونز   -نيويورك
في محادثـات   " واسع" أي تدخل    إلى ليست في حاجة     إسرائيل مع الفلسطينيين يوم الخميس ان       اإلسرائيلي

وقالـت   .السالم من الرئيس األمريكي المنتخب باراك أوباما عندما يتولى السلطة في يناير كانون الثاني             
 تقتـصر علـى دعـم       أنود في نيويورك ان جهود المجتمع الدولي يجب         ليفني في كلمة أمام زعماء يه     

 قبـل   األمريكيةالمحادثات وفقا لُألطر التي وضعها مؤتمر السالم الذي عقد في أنابوليس بوالية ماريالند              
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وتعثرت المحادثات بسبب العنف والخالفات بشأن أنشطة البناء االستيطانية ومستقبل مدينـة             .عام تقريبا 
  .القدس

 في مدينة شرم الشيخ المـصرية مـع اللجنـة           األسبوعورحبت ليفني بنتائج اجتماع حضرته في مطلع        
 المتحدة والواليات المتحدة ومـع زعمـاء عـرب          واألمم وروسيا   األوروبيالرباعية التي تضم االتحاد     

  .وفلسطينيين
ال نريد مـنكم ان  . ثنائيةمن فضلكم هذه عملية     . ال نطلب منكم التدخل   "وذكرت ليفني انها قالت للحضور      

  ."ال تطرحوا أفكارا جديدة على الطاولة. تحاولوا سد الفجوات بيننا
ال نحتـاج الـى     . نحن نعرف ما نفعله ونحن نتحلى بقدر كاف مـن اإلحـساس بالمـسؤولية             "وأضافت  

  ."مساعدتكم اال في دعم العملية وفقا لُألطر والبنود التي حددناها جميعا بيننا
لستم في  " الجديدة هي    لإلدارة إال ان رسالتها     األوسطك آماال معلقة على أوباما بشأن الشرق        وقالت ان هنا  

نحن نجري محادثـات الـسالم      . هادئالوضع  ). األوسطالشرق  (حاجة اآلن لعمل أي شيء واسع بشأن        
  ."هذه

متحدة بالصديق  ووصفت في كلمة ألقتها خالل اجتماع الحدى المنظمات اليهودية في نيويورك الواليات ال            
ليست دولة تضع مشاكلها على الطاولة األمريكية في اليوم التالي لتـولي االدارة              "إسرائيللكنها قالت ان    

  ".الجديدة
وقالت ليفني ان السبيل الوحيد أمام إسرائيل للعيش كدولة يهودية ديمقراطية في أمن وسالم هو ان تتخلى                 

ية في مقابل ان يتخلى الفلسطينيون عن اصرارهم علـى          عن بعض االراضي من أجل اقامة دولة فلسطين       
  .حق العودة لالجئين

 فروا من ديارهم أو طُـردوا       1948 الف شخص هم نصف سكان فلسطين في مايو آيار           700وكان نحو   
 مليون نسمة ويتركـز اغلـبهم فـي         4.5ويصل االن عدد الالجئين ونسلهم الى       . منها عند قيام إسرائيل   
  .نان باالضافة الى الضفة الغربية وقطاع غزةاالردن وسوريا ولب

  ".وال حتى لواحد منهم"وقالت ليفني ان حل قضية الالجئين ليس هو السماح بعودتهم الى إسرائيل 
أنا مستعدة للقيام بهذه المصالحة التاريخية ما دمت أعرف ان إقامة دولة فلسطينية هـو الـسبيل                 "وقالت  

  ."لتحقيق طموحاتهم الوطنية
  ." فهذه لم تعد مشكلة إسرائيلية1948واذا كانت هناك مشكلة الجئين غادروا عام "ت وأضاف

وتزور ليفني نيويورك لحضور اجتماع عالي المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن الحـوار بـين    
  .األديان بناء على مبادرة الملك عبد اهللا بن عبد العزيز عاهل السعودية

بالدعوة لعقد االجتماع األمر الذي يشير الى إدراك ان         " شجاعة" عبد اهللا أخذ خطوة      وقالت ليفني ان الملك   
  .عدو الدول العربية ليس هو إسرائيل وانما االرهاب

  13/11/2008رويترز، 
  

   حكومة برئاسة نتنياهوإلى الكنيست عدم االنضمام أعضاء أمامباراك رفض التعهد  .12
سرائيلية مطلعة للغاية، الخميس، ان رئيس حزب العمل قالت مصادر إ: زهير اندراوس - الناصرة 

 الكنيست الذين يجرون مفاوضات مع قادة أعضاءووزير االمن، ايهود باراك، رفض التعهد امام 
مركز جديد، بأن -، المحسوب على ما يسمى اليسار الصهيوني اإلسرائيلي لتشكيل حزب يسار"ميرتس"

 العبرية "هآرتس"ونقلت صحيفة . حكومة برئاسة بنيامين نتنياهويلتزم حزب العمل بعدم االنضمام الى ال
عن مسؤول وصفته بانّه رفيع المستوى في حزب العمل قوله انّه تمت مناقشة هذا الطلب في االيام 
االخيرة خالل المحادثات التي اجريت مع باراك، وذلك بهدف منع انضمام الوزير بدون حقيبة عامي 

 . "ميرتس" بينيس وميخائيل ملكيئور للحزب الجديد الذي تعمل عليه ايالون والنائبان اوفير
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  14/11/2008القدس العربي، 
  

   لكاديما29 لليكود مقابل  مقعدا33ً:  للرأياستطالع .13
كشف استطالع للرأي تقدم الليكود أكبر أحزاب المعارضـة اإلسـرائيلية           :  فرح سمير  -القدس المحتلة   

ب كاديما بزعامة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني قبل أقل من ثالثة أشهر            بزعامة بنيامين نتانياهو على حز    
إسرائيل "وجاء في االستطالع الذي نشرت نتائجه أمس الصحيفة المجانية          .على موعد االنتخابات المبكرة   

 فـي البرلمـان     12في مقابل   )  في الكنيست  120من أصل   ( مقعدا   33ان الليكود سيحصل على     " هايوم
 11 حاليا بينما سيتراجع حزب العمل إلـى         29 مقعدا في مقابل     28ل حزب كاديما على     وسيحص. الحالي

 مقعـدا   12 مقاعد مقابل    10وتوقع االستطالع حصول حزب شاس المتشدد على        .  حاليا 19مقعدا مقابل   
 العربية مستقرة على عشرة نواب في حين سيتراجع حزب إسـرائيل بيتنـا              حاليا على أن تبقى األحزاب    

وأظهر االستطالع الذى أجـراه معهـد هاغـال         .  نائبا حاليا  11اليميني المتطرف الى سبعة نواب مقابل       
  . شخصا حصول حزب ميريتس اليساري على سبعة مقاعد مقابل خمسة حاليا623هاحداش وشمل 

  14/11/2008 عكاظ، 
 

   وألمانيا تطوران منظومة لرصد صواريخ باليستية"يلإسرائ" .14
 وبرلين تطوران منظومـة مـشتركة       أبيب تل   إن أمس اإلسرائيلية اإلذاعةذكرت  : ا بتر –القدس المحتلة   

 .لرصد صواريخ باليستية تحمل رؤوسا حربية نووية
 أجهـزة ة بواسـطة     فان المنظومة التي يجري تطويرها تقوم برصد الصواريخ الباليستي         اإلذاعةوبحسب  
 المنظومات العاملة على اعتراض     إلى تحت الحمراء ونقل المعطيات التي تقوم بالتقاطها         وأشعةاستشعار  

 .الصواريخ الباليستية
 المشترك الذي   األلماني اإلسرائيلي ان الطاقم    أمسفي عددها الصادر    " معاريف"من جانبها، قالت صحيفة     

تركيبها على طائرات بدون طيار وعلى سفن صـواريخ وكـذلك           يعمل على تطوير هذه المنظومة ينوي       
 .أرضيةعلى منظومات 

  14/11/2008الدستور، 
  

   تأمل باستمرار التهدئة في قطاع غزة"إسرائيل" .15
قال نائب وزير الجيش اإلسرائيلي الجنرال في االحتياط ماتان فيلنـاي فـي تـصريح               :  القدس المحتلة 
إننا نمر بمرحلة حساسة لكننـا مـستعدون لمواجهـة أي           . لتهدئة انتهت نأمل أال تكون ا   " :لإلذاعة العامة 

سيستمر في التحرك أينما يرى ضـرورة       "لكنه حذر من أن الجيش اإلسرائيلي       . ، على حد تعبيره   "وضع
 ".لذلك

   14/11/2008 ،صحيفة فلسطين
  

   مجلس األمنأمامسورية تخرق التزاماتها : ليفني .16
إلسرائيلية أمس عن وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تسيبي ليفنـي أنهـا           ا" هآرتس"نقلت صحيفة   : الناصرة

السكرتير العام لألمم المتحدة بان كي مون، بأن سورية خرقت التزاماتها لمجلس األمن الـدولي،               " أبلغت"
  .في كل ما يتعلق بتسلح حزب اهللا اللبناني

تهريـب  "سورية تساعد حزب اهللا علـى       وزعمت ليفني خالل لقائها بالسكرتير العام لألمم المتحدة، بأن          
  .، وهو ما يتناقض مع التزاماتها لمجلس األمن الدولي"األسلحة بشكل خطير
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وتهريب ليفني في ذلك اللقاء من مسؤولية حكومة االحتالل التي تمثلها، عن األزمة اإلنسانية المتزايـدة                
  .بالمسؤولية على حركة حماسفي قطاع غزة، بفعل الحصار االحتالل المفروض على القطاع، وألقت 

  14/11/2008الغد،األردن، 
  

  %70 سيرتفع خالل العام القادم بنسبة اإلسرائيليالعجز التجاري : مصادر اقتصادية .17
 مليـار   14.6 العشرة الماضية عجزا بقيمة      األشهر خالل   اإلسرائيلي سجل الميزان التجاري      -بيت لحم 

 17 إلـى  2009 ارتفاع العجز التجاري خالل عام       سرائيليةاإلدوالر، فيما توقعت المصادر االقتصادية      
  . مليار دوالر10.2 الذي سجل عجزا بقيمة 2007قياسا مع عام % 70 إلىمليار دوالر، بارتفاع يصل 

 من نوعه منذ خمس سنوات،      األول ما عدا صادرات الماس انخفاضا هو        اإلسرائيليةوسجلت الصادرات   
 وحزيران من عـام     أيار أشهرمقابل ارتفاعا سجلته    % 3.4ا بنسبة   حيث سجل شهر آب الماضي انخفاض     

  %.7.9 إلى وصلت نسبته 2008
  13/11/2008وكالة معاً اإلخبارية، 

  
   دولية من تدهور الحالة اإلنسانية في قطاع غزةتحذيرات .18

جون جينج أمس من كارثة إنسانية ستحل في " األونروا"حذر مدير عمليات  :عالء المشهراوي -غزة
 المعابر التجارية وتسمح لشاحناتها المحملة بالمواد الغذائية من دخول "إسرائيل" لم تفتح إذاقطاع غزة 

 750 بالمريع والمخيف، فهناك إال في قطاع غزة اإلنسانيال يمكننا وصف الوضع "وقال جينج . القطاع
 تلك المواد؛ لذا إدخالمن  تمنعنا "إسرائيل"و الجئ يعتمدون على ما نقدمه من مواد غذائية لهم، ألف

  ". في القطاع ال تبشر بالخيرفاألمور
 الفلسطينية واألراضي إسرائيلفي " الصليب األحمر"من جهتها، صرحت رئيسة بعثة اللجنة الدولية لـ

 إلى سكان غزة، حيث الحاجة ماسة إلىالوضع يزداد هشاشة يوماً بعد يوم بالنسبة  "أنكاتارينا ريتز 
  ". معدات طبية

  14/11/2008االتحاد، اإلمارات، 
  

  استيطاني جديد قرب المسجد األقصى مشروع .19
 االستيطانية "إلعاد"، أمس، أن سلطة اآلثار اإلسرائيلية وجمعية "هآرتس" ذكرت صحيفة .):أ.ش.أ(

 متراً ٣٠باشرت بشكل غير قانوني ومن دون ترخيص بناء مركز تجاري وقاعة مؤتمرات على مسافة 
 . د األقصىفقط من المسج

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم الكشف عن هذه األعمال االستيطانية من خالل التماس قدمه فلسطينيون من 
 اإلسرائيلية المناهضة لالستيطان إلى المحكمة العليا "السالم اآلن" للقدس المحتلة وحركة "سلوان"ضاحية 

 . اإلسرائيلية، مطالبين بإصدار أمر بوقف هذا المخطط
  14/11/2008ر، السفي

  
  يعانون من انتشار مرض جلدي" عوفر"أسرى  .20

القريب من رام اهللا " عوفر" المعتقلين في سجن أقاربهمن أ أمسأكد فلسطينيون : .)أ.ب.د(غزة، نابلس 
 . الطبي الذي يتعرضون له من قبل إدارة السجناإلهماليعانون من انتشار مرض جلدي بينهم جراء 

 المرض الجلدي معد، وقد تفاقم بعد استخدامهم للعالج الذي قدمته لهم إدارة أن أبنائهمونقل األهالي عن 
  .السجن
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وأفادت مصادر حقوقية ان قوات االحتالل اإلسرائيلي اتخذت إجراءات قمعية بحق األسير الصحافي 
لى قرب رام اهللا في الضفة الغربية المحتلة إ" عوفر"محمد القيق وعدد من األسرى بنقلهم من معتقل 

  .معتقل النقب الصحراوي
  14/11/2008الخليج، 

  
  إسالميون يرسلون سفينة لكسر الحصار إلى غزة برلمانيون .21

أعلن النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن المنتدى العالمي : ألفت حداد
ع غزة المحاصر منطلقين للبرلمانيين اإلسالميين قرر إرسال سفينة لكسر الحصار اإلسرائيلي على قطا

 .من قبرص
وأوضح الخضري أن المنتدى شكل لجنة لبدء التنفيذ، وتحديد األعضاء وعددهم والتوقيت المناسبة 

 .النطالق الرحلة اإلسالمية األولى من هذا النوع
وشدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة  وتوقع الخضري، وصول هذه الرحلة في غضون عدة أسابيع،

ى تواصل كافة الخطوات واألنشطة والفعاليات واالتصاالت من أجل تفعيل الممر البحري، الحصار عل
 .والسعي بكل الوسائل السلمية من أجل كسر الحصار وإنقاذ قطاع غزة

 13/11/2008، 48عرب
  

  ثغرات القوانين السارية النتهاك الحريات العامةنستغالت حكومتا الضفة والقطاع :ورشة .22
ون في ورشة نظمها المعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية في قاعتي شبكة المؤسسات اتفق مشارك: غزة

" فيديو كونفرنس"عبر نظام هما مشتركة بينورشة في في مدينتي غزة ورام اهللا، أمس " بنجو"األهلية 
 على فداحة االنتهاكات التي تطال الحريات" حرية الرأي والتعبير في غزة والضفة، إلى أين؟"بعنوان 

 .العامة، خاصة حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي في كل من الضفة والقطاع
وأضاف المجتمعون أن كال من الحكومتين في الضفة والقطاع يوظف القوانين الفلسطينية كقانون 

 . لصالحه ولتبرير انتهاكاته للحريات العامة1995العقوبات وقانون الـمطبوعات والنشر العام 
 14/11/2008ين، األيام، فلسط

  
 من المجتمع الفلسطيني مصابون بمرض السكري % 10 .23

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ضمن األسبوع العالمي لمرض السكري بأن ما  : نجالء عبد ربه- غزة
 وأن شخص واحد على األقل ،من أفراد المجتمع الفلسطيني مصابون بمرض السكري% 10ال يقل عن 

عشرة أشخاص في الضفة والقطاع، األمر الذي يستدعي ضرورة العمل مصاب بالسكري من بين كل 
 .الفاعل في هذا المجال

 فتحي أبو مغلي إلى أن عبء األمراض المزمنة ومنها مرض السكري يبلغ .أشار وزير الصحة دو
 .من ميزانية وزارة الصحة الفلسطينية% 45حوالي 

  12/11/2008موقع إيالف، 
   

  ض فلسطين الدولي للكتاب عنوان في معرآالف عشرة .24
افتتحت في رام اهللا يوم الخميس الدورة السابعة لمعرض فلسطين الدولي للكتاب تحت شعار : رام اهللا

  .وأجنبية بمشاركة واسعة من دور نشر عربية "دورة الشاعر محمود درويش"
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 فلسطينية  دار نشر12 عنوان وتشارك فيه آالفويضم المعرض في دورته السابعة هذا العام عشرة 
 أخرى في ثماني دور نشر وأجنبية وخمس دور مصرية فيما تجتمع دول عربية أردنية دار نشر 33و

  .وأجنبية دار نشر عربية 115 توكيالت تخص إليهايضاف 
  13/11/2008رويترز، 

  
  

 تحقيق االستقرار في الشرق األوسطل السبيل الوحيد  هو حل الدولتين:اهللا الثاني عبد .25
اهللا الثاني أن مبادرة السالم العربية ال تزال توفر األرضية المناسبة للوصول   الملك عبدأكد:  بترا–لندن 

 إن حل الدولتين هو السبيل إلى اإلسرائيلي، الفتا -إلى سالم شامل يعالج جميع جوانب الصراع العربي 
 .الوحيد إلنهاء الصراع في منطقة الشرق األوسط وتحقيق األمن واالستقرار

 أن تنخرط اإلدارة األميركية الجديدة بشكل مباشر في العملية السلمية والبناء على ما تم إنجازه في وأمل
 . اإلسرائيلية- مسار المفاوضات الفلسطينية 

وشدد في محاضرة ألقاها في الكلية الملكية للدراسات الدفاعية في لندن على أهمية إنهاء معاناة الشعب 
قف االستيطان وإزالة الحواجز وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، الفلسطيني عبر خطوات تشمل و

مؤكدا جاللته في السياق دعم إعادة البناء في العراق الذي يشكل أمنه واستقراره ركيزة رئيسة من ركائز 
 .األمن واالستقرار في المنطقة

  14/11/2008الدستور، 
 

  ية في حوار األديان االختراقات الصهيونية للمقاطعة العربينتقدالحص  .26
قال رئيس الوزراء اللبناني األسبق سليم الحص، أمس في تصريح صحافي باسم منبر الوحدة  :بيروت

كنا نتخوف من أن يفتح مؤتمر الحضارات واألديان الباب أمام اختراقات مؤلمة للمقاطعة "الوطنية 
ب الرئيس الصهيوني العربية وقد حصل شيء من ذلك على صعيد مصافحة أحد المسؤولين العر

 انفتاح الدولتين العربيتين اللتين سبق أن وقعتا على اتفاق منفرد مع الكيان إلى باإلضافة، "شمعون بيريز"
  "الصهيوني

  14/11/2008الخليج، 
  

  مصدر دبلوماسي عربي يستبعد عقوبات على حماس  .27
 أن األمين العـام لجامعـة       القاهرة، أحمد علي   نقالً عن مراسلها في    14/11/2008العرب، قطر،   ذكرت  

 مـن   26الدول العربية عمرو موسى أعلن أنه تقرر عقد اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية العرب يوم               
وقـال  . الشهر الجاري لمناقشة تقييم جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية والموقف المتعلق بعملية الـسالم            

 جاء بناء على القرار الصادر مـن الـدورة          موسى في تصريح صحافي، أمس، إن انعقاد هذا االجتماع        
العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب في دورته العادية والذي نص على عقد اجتماع لدورة غير عادية                
في شهر نوفمبر الجاري لتقييم جهود المصالحة الفلسطينية ومتابعتها تحت مظلة الجامعة العربية، وكذلك              

شيرا إلى أنه كان مقررا من قبل وال يرتبط عقـده بتأجيـل المـصالحة       الموقف المتعلق بعملية السالم، م    
  .الفلسطينية

إن االجتماع ال ينوي توجيه اللوم لحركة حماس أو تحميلهـا           " العرب"وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ      
  . مسؤولية تأجيل الحوار الفلسطيني في القاهرة

، إن "الحياة"، فضل عدم ذكر اسمه، قال لـ  أن ديبلوماسي عربي رفيع14/11/2008الحياة، وأضافت 
االجتماع دعا إليه موسى بناء على طلب رسمي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، موضحاً أن 
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سيشارك في االجتماع وسيطرح المعوقات التي تضعها حماس أمام الحوار ولم الشمل "األخير 
ة بجميع جوانبها، سواء ما يتعلق بالحوار االجتماع مخصص للقضية الفلسطيني"وأضاف أن ". الفلسطيني

بندين "، مشيراً إلى أن "أمام مفاوضات السالم" اسرائيل" الفلسطيني أو المعوقات التي تضعها - الفلسطيني 
رئيسين فقط سيكونان أمام االجتماع، وهما تقويم جهود المصالحة الفلسطينية ومتابعتها تحت مظلة 

  ".ة السالمالجامعة، والموقف المتعلق بعملي
 

  مصر تنفي نقل ملف الحوار الفلسطيني إلى الجامعة العربية .28
 - نفت مصر بشدة األنباء التي تحدثت عن نقل ملف الحوار الفلسطيني  : صالح جمعة-القاهرة 

القاهرة ستقدم تقريراً عما جرى "الفلسطيني إلى جامعة الدول العربية، وأوضح مصدر مصري مطلع أن 
ني إلى االجتماع المرتقب لوزراء الخارجية العرب، حول ما قامت به مصر من في الحوار الفلسطي

جهود حتى اآلن بشأن المصالحة واألزمة العارضة التي حدثت نتيجة عدم حضور وفد حركة حماس 
  ". نوفمبر10للمشاركة في جلسات الحوار التي كان مقرراً أن تبدأ يوم 

الرئيس الفلسطيني "قريرها لوزراء الخارجية العرب أن ، أن مصر ستؤكد في ت"الشرق األوسط"وعلمت 
محمود عباس قدم تنازالت أدت إلى تعديل على مشروع الورقة المصرية ومع ذلك لم تتجاوب حركة 

أن القرار الذي سيصدر عن اجتماع وزراء الخارجية "واوضحت المصادر ". حماس مع هذا التنازل
طلب منه االستمرار في عمله إلى حين إجراء انتخابات العرب سيؤكد شرعية الرئيس أبو مازن وسي

 ".2010كانون الثاني / رئاسية وتشريعية متزامنة في يناير
 14/11/2008الشرق األوسط، 

 
 قناة البحرين تمنح الدولة الصهيونية هيمنة إقتصادية على المنطقة: القاهرة .29

مشروع قناة البحرين، قناة ربط خلصت دراسة مصرية إلى أن : مركز الناطور للدراسات واألبحاث
البحر األحمر بالبحر الميت عن طريق خليج العقبة عبر قناة انبوبية، يضر باألمن الوطني المصري في 

ودعت الدراسة إلى ضرورة التلويح بورقة أم . أكثر من بعد؛ سياسي وإقتصادي وبيئي وإستراتيجي
. طراف على بدائل أخرى لتوفير المياه المحالةالرشراش المصرية المحتلة لوقف مشروع القناة وحث األ

وقالت الدراسة، إن ظهور قناة البحرين على أرض الواقع يهدد أمن مصر ويوجه ضربة شديدة للدور 
اإلقليمي لمصر في حين يكرس لتعاظم الدور اإلقليمي للدولة الصهيونية في منطقة الشرق األوسط 

في حال نجاحه مقدمة ألن تدير الدولة الصهيونية المنطقة وحذرت من أن المشروع . والقارة األفريقية
ـّا لحسابها مستغلة حال الوهن العربي الراهنة   . إقتصاديـ

 13/11/2008، 1510التقرير المعلوماتي، 
  

  "إسرائيل" يؤكد رفض اليمن التطبيع مع  الخارجية اليمنيوزير .30
، ونفى وزير "إسرائيل"للتطبيع مع أكدت صنعاء أنها ليست لديها أية نية :  صادق ناشر-صنعاء 

، أن يكون قد صافح الرئيس اإلسرائيلي "الخليج"أبو بكر القربي في اتصال مع . الخارجية اليمني د
وقال . شيمون بيريز في مؤتمر األديان والحضارات في نيويورك، ألنه لم يشارك أصالً في المؤتمر

إلطالق، ألن اليمن لم ترسل وفداً للمشاركة في هذا هذا الخبر ال أساس له من الصحة على ا"القربي إن 
، مشيراً إلى أنه موجود في "المؤتمر، فهي تعتبر مثل هذه المؤتمرات محاوالت للتطبيع مع الدولة العبرية

، وترى "إسرائيل"اليمن لها موقف معروف من قضية التطبيع مع : "وأضاف. العاصمة صنعاء منذ أيام
 ال يمكن أن يتحقق إال إذا تم إجراء حل كامل لجوانب الصراع العربي "إسرائيل"أن التطبيع مع 

نحن ال نرى أية جدية من الجانب اإلسرائيلي في الوقت الحاضر لتحقيق السالم : "وقال". اإلسرائيلي
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وأكدت مصادر رسمية يمنية، أمس، ". العادل والشامل للقضية العربية المركزية، وهي القضية الفلسطينية
ء أوفدت عبد الكريم االرياني المستشار السياسي للرئيس اليمني لتمثيل اليمن في المؤتمر، أن صنعا

، أن االرياني موجود منذ ايام في نيويورك، لكنها نفت ان يكون قد "الخليج"وأوضحت المصادر لـ 
  .صافح بيريز أو تجاذب معه الحديث

  14/11/2008الخليج، 
  

  اء من مبادرة السالمأجز" إسرائيل"السعودية ترفض تبني  .31
التبني "رفض وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل، أمس، ما سماه :  علي بردى–نيويورك 
من الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريس لمبادرة السالم العربية التي أطلقها العاهل السعودي عبد " الجزئي

هد، مؤكداً أن هناك شوطاً كبيراً يجب أن  من بيروت حين كان ولياً للع2002اهللا بن عبد العزيز عام 
  . يقطعه العرب واإلسرائيليون في عملية السالم قبل أن يعقد لقاء بين المسؤولين السعوديين واإلسرائيليين

 14/11/2008النهار، 
  

  األونروا تجدد تحذيرها من إعاقة عملياتها بسبب حصار غزة .32
 الحصار المفروض على قطاع غزة حالياً، يعيق ونروا، مجدداً، من أناألحذّرت : القدس المحتلة

  .عملياتها كما لم يحدث من قبل
، إنه وضع خطة استراتجية للحفاظ "أونكتاد"قال مؤتمر األمم المتحدة للتنمية والتجارة ومن جهة أخرى، 

  .على توسيع االستثمار في األرض الفلسطينية المحتلة
ر فقط سنوياً نتيجة االستثمارات األجنبية لألرض  مليون دوال27مع تدفق نحو  "حيث اعتبر أنه

  ."، هناك حاجة إلى رعاية المستثمرين األجانب والمحليين2002الفلسطينية المحتلة منذ عام 
  13/11/2008، قدس برس

  
  قطع الوقود سيؤدي إلغالق محطة كهرباء غزة:  في الشرق األوسطمنسق عملية السالم .33

 الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط، االنتباه إلى أن منع مكتب المنسق لفت :القدس المحتلة
ه إلى إغالق رالسلطات اإلسرائيلية تدفق الوقود إلى قطاع غزة المحاصر، قد يؤدي في حال استمرا

 ، العديد من المخابزحول إغالقأشار إلى مخاوف  فيما ..محطة توليد الكهرباء مع حلول نهاية األسبوع
  .شأن توفر الخبزمما يثير القلق ب

  13/11/2008، قدس برس
  

  الصحافيين من الدخول لقطاع غزة "سرائيلإ" الدولي للصحافيين يدين منع االتحاد .34
 بمنع المراسلين األجانب من "إسرائيل"دان االتحاد الدولي للصحافيين قرار : وليد عوض - رام اهللا

  إلى أن  إيدن وايت، أمين عام االتحادشارأ و.دخول قطاع غزة، معتبراً ذلك انتهاكاً لحرية الصحافة
تظهر مرة أخرى عدم احترامها لحرية الصحافة من خالل فرضها قيوداً على المراسلين  إسرائيل"

شدد على ان الرقابة وتقييد اإلعالم ال يؤدي إال إلى تدهور و". األجانب وقدرتهم على التحرك بحرية
عن قلقه لما قد ينتج عن هذا  معرباً .لخوف واإلشاعاتاألزمة، كما وسيشجع هذا القرار على نشر ا

 .القرار من تأثير خطير على التغطية الصحافية الالزمة للصراع وخاصة في قطاع غزة
  14/11/2008 القدس العربي، 

  
   يورو من ألمانيا لقطاع التعليم الفلسطينيماليين 10 .35
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 ماليين يورو، لدعم تنفيذ برنامج 10خصيص اعلنت الحكومة االلمانية، عن ت : منتصر حمدان- رام اهللا 
وذلك خالل اجتماع مديرة  المرحلة التاسعة لتطوير البنية التحتية والتعليم التقني في األراضي الفلسطينية،

التعاون األلماني الفلسطيني في وزارة التعاون االقتصادي األلمانية، جاكلين جروت، مع وزيرة التربية 
  . لميس العلمي في رام اهللايني الفلسطوالتعليم العالي

  14/11/2008الخليج، 
  

   تحرك أوباما بسرعة إلحياء السالم في الشرق األوسطيتوقعكارتر  .36
 ان الرئيس المنتخب باراك أوباما سيعيد اطالق :الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارترقال  :)آي.بي.يو(

 مبديا اعتقاده بأن اوباما سيشكل حافزا جديدا عملية السالم في الشرق األوسط فور تسلمه مقاليد السلطة،
  .وتوقع ان تكون هناك مقاربة جديدة لعملية السالم عند توليه الحكم .لعملية السالم

  14/11/2008الخليج، 
  

   أكتوبر/ تشرين األول مليار دوالر في237.18 : للميزانية األمريكيةقياسيعجز  .37
 ان الواليات المتحدة دشنت سنتها المالية بعجز قياسي قالت الخزانة األمريكية يوم الخميس: واشنطن

  . المالياإلنقاذ مليار دوالر في أكتوبر تشرين األول مع بدء تراكم تكاليف خطة 237.18للميزانية قدره 
 مليار دوالر 115 مليار دول وشمل 402.02وقالت الخزانة ان شهر أكتوبر شهد إنفاقا قياسيا بلغ 

 مليار دوالر لشراء أوراق مالية معززة برهون عقارية 21.5نوك رئيسية ولشراء حصص مساهمة في ب
  .من فاني ماي وفريدي ماك

ويتجاوز أضخم عجز شهري على االطالق مثلي تقديرات اقتصاديي وول ستريت في مسح لرويترز 
في  مليار دوالر وهو أكثر من أربعة أمثال مستوى العجز المسجل 101.5والذين توقعوا عجزا قدره 

  . مليار دوالر56.84 عند 2007أكتوبر 
  13/11/2008رويترز، 

  
  تكشف عالقة قربى تربطها بأوباما  فلسطينيةعشيرة بدوية: "يديعوت" .38

 عالقة قربى تربطها بالرئيس األميركي إنقالت عشيرة بدوية من شمالي فلسطين، .): آي.بي.يو(
 . لتهنئته بالفوز واشنطن إلى، وإنها سترسل وفدا أوباماالمنتخب باراك 
نحن " عن الشيخ عبد الرحمن عبد اهللا من بلدة بير المكسور، قوله "أحرونوتيديعوت "ونقلت صحيفة 

 أنوقد ذكرت الصحيفة . "تهانينا": الواليات المتحدة لمصافحته ولنقول لهإلى نخطط إلرسال وفد كبير 
 . خبعبد اهللا وعشيرته يعتقدون أنهم أقارب بالدم مع الرئيس المنت

 14/11/2008السفير، 
  

   من نظيرتها في بريطانيا%4القراءة في عالمنا ال تتجاوز :  األول للتنمية الثقافيةالتقرير .39
 األمير خالد الفيصل، خالل مؤتمر صحافي "مؤسسة الفكر العربي"أطلق رئيس :  علي عطا-القاهرة 

 "التقرير العربي األول للتنمية الثقافية"ويعد  ،"التقرير العربي األول للتنمية الثقافية"عقد في القاهرة أمس، 
 باحثاً من مختلف أنحاء العالم العربي، أول تقرير من نوعه يصدر عن 40الذي شارك في إعداده 

  . مؤسسة أهلية عربية بتمويل عربي
 من وقال خالد الفيصل إن إعداد التقرير، الذي انتقد ضعف نوعية التعليم العالي في المنطقة العربية

منظار دولي، تطلب بذل جهد كبير من القائمين عليه، ونوه في هذا الصدد بجهد األمين العام للمؤسسة 
 أن التقرير قد ال يكون مرضياً للجميع، لكنه يتضمن حقيقة الوضع الثقافي إلىوأشار . المنعم سليمان عبد
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وأعرب عن األمل في أن . ىالعربي مقارنة بأوضاع الثقافة قي المجتمعات األخرى والقارات األخر
يساهم هذا التقرير في دفع المثقفين والمسؤولين إلى المشاركة في مشروع للنهوض بالثقافة العربية إلى 

  .المستوى الذي يليق بها
التعليم واإلعالم وحركة التأليف والنشر واإلبداع، إضافة إلى : ويغطي التقرير خمسة ملفات أساسية هي

ولحظ التقرير أن الكتب . 2007ثقافي السنوي في العالم العربي خالل العام جزء خاص عن الحصاد ال
 في المئة من مجمل الكتب التي نشرت في 15المنشورة في العلوم والمعارف المختلفة ال تمثل سوى 

 ألف مواطن عربي، بينما 12وأوضح أن هناك كتاباً يصدر لكل . العالم العربي خالل السنة الماضية
 4 ألماني، أي أن معدل القراءة في العالم العربي ال يتجاوز 900 بريطاني ولكل 500لكل هناك كتاب 

  .في المئة من معدل القراءة في بريطانيا
  14/11/2008الحياة، 

  
 تواجه األوراق المكشوفة... حماس .40

 عمر عياصرة
ا الحيوية  منذ أن رفضت حركة حماس الذهاب للقاهرة واالنصياع لشروط غير موضوعية تمس مصالحه            

ووجودها على الساحة، منذ ذلك الوقت باتت حماس معرضة لمواجهة مكشوفة مـع جميـع األطـراف                 
المتحالفة معاً، إلعادة صياغة المشهد الفلسطيني وتأهيله، ليكون مشهداً أحادياً، يقوده أبو مازن بمشروعه              

 . الفلسطينية العلياالقائم على التنازل المجاني، مقابل ال شيء يذكر من المصالح الوطنية 
فقد شنت إسرائيل، بعد إعالن حماس عدم رغبتها للذهاب إلى القاهرة، حملة تضييق واسعة على الحركة                
ووجودها في غزة، وتراوح األمر بين عمليات عسكرية وقطع لإلمدادات النفطية وعرقلة للحياة اليومية،              

لك كان بهدف الـضغط علـى حركـة         مما جعل نصف مليون فلسطيني يعيشون في ظالم دامس، وكل ذ          
 . حماس وثوابتها المعدلة التي ظهرت بعد السيطرة على غزة 

المراقب البسيط يمكنه أن يلمس أن إسرائيل كانت على إطالع ولها يد ليست بالقـصيرة فـي الترتيـب                   
للمصالحة الفلسطينية، وصياغة المشروع المصري، بهدف إنعاش حالة أبو مازن التـي قاربـت علـى                

لموت السريري الخالي من أفق الشرعية، وكذا منحه ـ أي أبو مازن ـ فرصة أخرى إلدانـة حركـة     ا
 . حماس وتقليم أظفارها التي استطالت

ورافق ذلك إجراءات قاسية في الضفة الغربية من قبل حركة فتح وأجهزة السلطة الفلسطينية، تشير إلـى                 
ظهرت في تصريحاته األخيرة، فالرجل اقتربـت نهايـة         حالة القلق، التي يعاني منها الرئيس أبو مازن و        

فترة رئاسته، مما يعني أن خطاب الشرعية والخروج على القانون الذي شكل أساساً لخطاب أبو مـازن                 
وزمرته منذ سيطرة حماس على غزة، بات ـ واعتباراً من بدايات كانون الثاني ـ حبالً من مسد يقترب   

 وحماس تملك سحبها من سيادة الرئيس بمجرد السلوك السلبي تجـاه            من رقبة الرئيس، فالشرعية مهددة    
 . المصالحة والمشهد الفلسطيني

األردن بدورها، مارست استدارة إيجابية تجاه حماس، فاألردنيون ال يعجبهم أداء أبو مازن فـي اآلونـة                 
يون على قناعة أن    األخيرة، وهم يشعرون أنه قد يساير المريدين للحل على حساب األردن، وبات األردن            

موازين القوى في المشهد الفلسطيني، مؤشر واقعي على عدم قدرة أبو مازن للسيطرة على أدوات القرار                
السياسي، وهنا جاء االنفتاح على حماس كواحدة من الخيارات األردنية المحتملة، وليسجل هذا الموقـف               

 . تكشفاً آخر ألوراق الالعبين في المشهد الفلسطيني
ون بدورهم، ارتضوا أن يتحولوا إلى ساحة إجرائية للترتيبات اإلسرائيلية المتعلقـة بالمـصالحة              المصري

وترتيب البيت الفلسطيني، وهنا فقدت مصر دورها الحيادي في المسألة، وقدمت ورقة منحـازة لجانـب                
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على حساب اآلخر، وأصرت على أن تكون أداة لضرب حماس والتضييق عليها، ولعل سـكوتها عمـا                 
 . يجري اآلن في غزة، يشكل كشفاً واضحاً عن المستور المصري تجاه أطراف اللعبة الفلسطينية

ما سبق، يقودنا للتساؤل عن األسباب التي جعلت حماس تقف أمام مشهد مكشوف كالذي عليه وضـعها                 
 اليوم، ولعل صمود حماس في غزة وصبرها على الحصار لمدة جاوزت الثمانية عشر شهراً، وقـدرتها               

على تجاوز الدسائس السياسية في غزة ما قبل االنقالب، إلى جانب تحوالت المشهد اإلقليمي وفشل أبـو                 
مازن المزمن في تحصيل فوائد من الجانب اإلسرائيلي، كل ذلك عزز قوة حماس، ومكنها من خيـارات                 

 المـصري بكـل     وأدوات، تؤهلها لكشف اللعبة بل والتحكم أكثر في خياراتها، مما قادها لرفض العرض            
 . أريحية ودون قلق

قادم األيام، يشكل مرحلة عسيرة لكافة األطراف، وتبقى حماس أمام تحدي الحصار والضربات الموجعة              
في الضفة ومصر، يجعلها تبحث عن هوامش حركة، تساعدها على الصمود، ولعل الوقت في صالحها،               

ية، وال ننكر أن خبرة حماس في العمـل تحـت           سيما مع اقتراب استحقاقات نهاية فترة الرئاسة الفلسطين       
الضغط، أصبحت غنية، إلى الحد الذي يمكن استشراف المشهد القادم على أسس تنازالت ستجنيها حماس               
من األطراف الضاغطة األخرى ودون استثناء، وهذا ما ستكشف عنه األيام المقبلة التي باتـت عـسيرة                 

 . يارات المرهقةعلى كاهل الشعب الفلسطيني الحائر بين الخ
  13/11/2008مجلة العصر 

  
  هل يمكن أن يحقّق أوباما السالم في الشرق األوسط؟ .41

  باتريك سيل
فهل يرقى باراك أوباما، الرئيس األميركي . منطقة الشرق األوسط بحاجة ماسة إلى صانع سالم

جية الواضحة واألصعب المنتخب، إلى هذا التحدي؟ ال شك أنه يجب أن يملك الشّجاعة والنظرة االستراتي
من ذلك، يجب أن يكون مستعدا الستخدام قوة أميركا السياسية في إقناع إسرائيل وحلفائها في أميركا 

  .وفي أي مكانٍ آخر، بأنه حان الوقت إلحالل السالم
فلم تُظهر الدولة . ولطالما اتّضح أنه في حين أن العرب مستعدون للسالم، يبدو أن إسرائيل غير مستعدة

 التي تقترح السالم وإقامة عالقات طبيعية 2002العبرية اهتماما كبيرا بمبادرة السالم العربية في العام 
  .1967مع األعضاء االثنين والعشرين في جامعة الدول العربية مقابل انسحاب إسرائيل إلى حدود 

إسرائيل ال تزال مصممة في لكن القوى النافذة في . ال تزال مبادرة السالم العربية مطروحة على الطاولة
وبرزت . المقابل على توسيع حدود الدولة، سواء كان األمر ألسباب دينية أو العتبارات األمن القومي

مقاومة كبيرة من قبل مجموعات الضغط االستيطانية والقوميين المتدينين وخبراء االستراتيجية في الجناح 
 الشرقية وهضبة الجوالن ومنطقة حدودية صغيرة في اليميني إزاء التخلي عن الضفة الغربية والقدس

  .1967) يونيو(لبنان، وهي مناطق اجتاحتها إسرائيل خالل حرب حزيران 
لم تكن إسرائيل تملك الدوافع الكافية إلرجاع هذه األراضي ألنها ومنذ إبرام معاهدة السالم مع مصر منذ 

ي والسياسي الهائل، تعاظمت قوتها بشكٍل غير ثالثين سنة وبفضل الدعم األميركي العسكري والمال
  .محدود مقارنةً بدول الجوار

إال أن الوضع يتغير بالنسبة إلى إسرائيل وإلى عرابها األميركي، وكذلك األمر ال سيما مع بروز 
 "حماس" في لبنان وحركة "حزب اهللا"مجموعات المقاومة المتجذرة بعمق بين ابناء المنطقة، مثل انصار 

ونجحت هذه المجموعات من خالل شن . غزة، والتي حاولت إسرائيل القضاء عليها لكنها فشلتفي 
  .حرب عصابات، في اكتساب قدرة رادعة مقابل الجيش اإلسرائيلي

 وإجبارها على االنسحاب، وهي 2006 في وقف هجوم إسرائيل على لبنان في العام "حزب اهللا"ونجح 
كما أجبرت . 1948قوة عربية إنجازاً مماثالً منذ قيام الدولة اليهودية عام المرة األولى التي تُسجل فيها 
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 بدورها إسرائيل على القبول بهدنة، قد تكون هشة لكنها ال تزال صامدة، رغم أن ثمنها "حماس"حركة 
باهظٌ يدفعه الشعب الفلسطيني في غزة حيث يترتّب عليه أن يتحمل الحصار القاسي الذي فرضته 

 وخالل هذا األسبوع، على سبيل المثال، توجب على نصف سكان قطاع غزة أن يعيشوا من .إسرائيل
  .دون كهرباء ألن إسرائيل منعت وصول إمدادات الوقود إلى محطّة الكهرباء الوحيدة في القطاع

 إال أن وجهة النظر التي غالبا ما تبنّتها إسرائيل والتي تعتبر بموجبها أنه ال يمكن إجراء مفاوضات
.  بالدولة اليهودية وترغب في تدميرها، لم تعد صالحة"تعترف" ألنها ال "حماس"سياسية مع حركة 

فرئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية كرر يوم السبت الماضي أن حكومته قد تقبل بدولة فلسطينية ضمن 
ترفت بحقوق  وهي مستعدة للموافقة على هدنة طويلة األمد إلى إسرائيل في حال اع1967حدود 

ويعتقد معظم المراقبين في هذا الصدد أن هدنة مماثلة قد تتحول إلى معاهدة سالم . الفلسطينيين الوطنية
  .رسمية عندما يتم إنشاء دولة فلسطينية وبالتالي ال يعود أي من الطرفين بحاجة إلى استخدام العنف

ا من قبل الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ، تحديا جديد"حماس" و "حزب اهللا"وتواجه إسرائيل، بعيدا عن 
 َل شعلة القضية الفلسطينية70التي تضمموفي خالل التسعينات وال سيما .  مليون نسمة والتي تبنّت ح
، مارست إسرائيل وحلفاؤها الضغوط على الواليات المتحدة لشن هجوم )سبتمبر( أيلول 11بعد أحداث 

إال أن تدمير العراق كانت . يد محتمل إلسرائيل يأتيها من الشرقعلى العراق بغية القضاء على أي تهد
له تبعات غير متوقّعة تمثّلت بقلب موازين القوى في الخليج لصالح إيران التي برزت كخصمٍ حقيقي لكل 

  .من الواليات المتحدة وإسرائيل في المنطقة
و بروز المملكة العربية السعودية ومن التغييرات األخرى التي يشهدها محيط إسرائيل االستراتيجي ه

ودول الخليج كقطبٍ عربي يجمع الثروة والتقدم على صعيد التكنولوجيا العالية والسعي الحثيث في 
بطريقة أو بأخرى، بدأت سياسة إسرائيل المعهودة والمتمثّلة . المجال التربوي والقوة العسكرية المهمة
  . خالل القوة العسكرية تبدو غير واقعيةبالسعي للسيطرة على المنطقة بأكملها من

لهذه األسباب كلها، أدرك عدد كبير من زعماء العالم أنه حان الوقت كي تنهي إسرائيل احتاللها 
لألراضي العربية وتتخلى عن المطامع التوسعية وتتوصل إلى سالم مع الفلسطينيين وسورية ولبنان، 

وبعد سنوات من النزاع وسفك الدماء، . العالم العربي كلهفتمهد بالتالي الطريق للتوصل إلى سالم مع 
  .أصبحت فرص تحقيق اختراق تاريخي كبيرة

فقد أدى دعمها األعمى إلسرائيل والحربان . بالنسبة إلى الواليات المتحدة، تعتبر الرهانات كبيرة أيضاً
 الغربية وعدم مباالتها بمعاناة اللّتان شنتهما في العراق وأفغانستان والسماح بتوسع االستيطان في الضفة

.  إلى تأجيج المشاعر المعادية ألميركا2006غزة ودعمها الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان عام 
وبالتالي، بهدف بقاء أميركا آمنة . واصبحت هذه السياسة تشكل أرضا خصبة لنمو الحركات اإلرهابية

ه، تغدو عملية السالم في الشرق األوسط أساسية وليس  وتفرعاته بقطع الدعم عن"القاعدة"وشّل تنظيم 
  . اإلسرائيلي فحسب، بل السالم في العراق وأفغانستان أيضا- السالم العربي 

خالل اجتماع عقد يوم األحد الماضي في منتجع شرم الشيخ المصري، سِئَل مبعوث اللجنة الرباعية 
:  اإلسرائيلية، فأجاب بحماس واضح- العربية للشرق األوسط توني بلير عن رأيه في عملية السالم 

األمر األهم الذي ال بد أن تقوم به اإلدارة األميركية الجديدة هو اإلمساك بزمام هذه المسألة منذ اليوم "
ومعالجة الموضوع ال بد أن تتم من خالل التعامل مع هذه . يتوفّر أساس يمكن االنطالق منه... األول

ة ليس بالنسبة للمنطقة فحسب بل للعالم أيضا، ومنذ اليوم األول لتسلّم اإلدارة المقبلة المسألة بأهمية كبير
  ."الحكم

وأطلق هذا النداء ايضاً األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ووزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا 
، )أكتوبر(ألول  تشرين ا30وفي . رايس ووزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف من شرم الشيخ

تعتبر معايير إبرام اتفاق ": أعلن الممثل األعلى للسياسة الخارجية األوروبية خافيير سوالنا من باريس
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ومن الملح في نهاية األمر وضع حد .  فلسطيني واضحة ولطالما كانت كذلك لمدة من الوقت- إسرائيلي 
لفرنسي نيكوال ساركوزي عن القول بأن قيام دولة وال يكّل الرئيس ا. "لهذا النزاع عبر االلتزام الدائم

.  إسرائيلي هو الضمانة الوحيدة ألمن إسرائيل على المدى الطويل- فلسطينية في إطار سالم عربي 
  . اإلسرائيلي- ويسعى ساركوزي في اتجاه دفع االتحاد األوروبي ليساند بقوة حالً للنزاع العربي 

إقناع إسرائيل بأن وقت السالم قد حّل، ووحدها الواليات المتحدة وحدها الواليات المتحدة قادرة على 
هذا هو التحدي الذي يواجهه . قادرة على إعطائها الضمانات األمنية التي يحتاجها بعض اإلسرائيليين

هو رجل يملك طباعا هادئة وقد أظهر أنه يعرف كيف يسيطر . فهو يعرف ما يجب فعله. باراك أوباما
مكن أن يفعل األمر نفسه إلسرائيل، فيهدئ مخاوفها الكامنة، ويضبط طموحاتها المبالغ هل ي. على غضبه

  فيها فيما هو يدعوها إلى طاولة المحادثات؟
القادم، أي ) فبراير(وبغية القيام بذلك، يجب أال يتردد في التدخل في انتخابات إسرائيل في شهر شباط 

إن إشارة دعمٍ قوية من واشنطن لمعسكر ). يناير(نون الثاني  كا20بعد أسابيع قليلة على توليه الحكم في 
  .السالم اإلسرائيلي كفيلة بأن تهزم أصحاب المطامع التوسعية والصقور المتطرفين

لكن كونه . وال بد ألوباما أن يتقن عاجال أم آجال فن قواعد الحكم في عالمٍ معولمٍ ومتعدد األقطاب
وربما يكون التوصل إلى شرق .  العالم يفرض عليه تحمل مشاكل العالمالرئيس المنتخب ألعظم بلد في

  .أوسط في حالة سالم وخاٍل من فظائع الحرب اإلنجاز الوحيد واألعظم الذي قد يحققه أوباما
  14/11/2008الحياة، 

  
  نعم ولكن.. أوباما جيد للدولة العبرية  .42

  ياسر الزعاترة
 الماضي ، وفيما كانت المعركة االنتخابية ماتزال محتدمة بين          قبل شهور ، تحديداً في الخامس من شباط       

، كتـب المحلـل     " جيد لليهود "هيالري كلينتون وأوباما على ترشيح الحزب الديمقراطي ، وتحت عنوان           
اإلسرائيلي المعروف سيفر بلوتسكر مقاالً في صحيفة يديعوت أحرونوت يتحدث فيه عن أوباما وعالقته              

وقد كان ذلك قبل أن يلقي أوباما خطابه الشهير أمام اإليباك ويغـدق فيـه        .  حال فوزه  بالدولة العبرية في  
 .الوعود لإلسرائيليين

) نيـو رببلـك   (بدأ بلوتسكر مقاله باإلشارة إلى إعالن مارن بيرتس ، رئيس تحرير الصحيفة األسبوعية              
ة للدولة العبرية ، كما أن لها       تأييده ألوباما ، مع العلم أن الصحيفة المذكورة هي من أشد الصحف حماس            

ومن بعدها صحيفة أخرى يمينيـة      . نفوذاً كبيراً في أوساط النخبة السياسية والثقافية في الواليات المتحدة         
 . ، إضافة إلى عدد كبير من وسائل اإلعالم األخرى" نيويورك سان"ليكودية ، هي 

من أجل أن يرضي يهـود الواليـات   "كل شيء  في المقال اشار المحلل اإلسرائيلي إلى أن أوباما قد فعل           
تبين أنهم مـن    (، ومن ضمن ذلك اختياره لفريق كبير من المستشارين اليهود           " المتحدة ويحظى بتأييدهم  

عتاة الصهاينة الملتصقين بملف الشرق األوسط ، وعلى رأسـهم الطـاقم األمريكـي المـشرف علـى                  
دينيس روس ، مارتن إنديك ، دان كيرتـزر ، سـفير            : (المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية أيام كلينتون    

أمريكا السابق في تل أبيب ، هرون ميلر ، ساندي بيرغر ، مستشار األمـن القـومي أيـام كلينتـون ،                      
، كانـت بعـض     ) وروبرت مالي ، مدير دائرة الشرق األوسط في مجلس األمن القوم خالل ذات الفترة             

نة حملة على أوباما متهمة إياه بإخفاء مواقفه الحقيقية مـن الدولـة             الدوائر اليهودية قد شنت في تلك اآلو      
، فـضالً   " عانى الفلسطينيون في الشرق األوسط أكثر من غيرهم       "العبرية ، مستندين إلى قوله ذات مرة        

أي (، وهو ما رد عليه المحلل اإلسرائيلي بالقول إنه          " السامية"عن انتمائه إلى كنيسة يتهم رئسيها بميول        
هو جيد لليهود ألنه يتمتـع بـشعبية        : "ثم يفسر ذلك بالقول   ". ذخراً غير متوقع إلسرائيل   "سيكون  ) باماأو

(...) عظيمة بين تلك األجزاء من الرأي العام األمريكي والعالمي المعادية إما علناً أو خفيـة إلسـرائيل                  
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 على الفلسطينيين أن ينسوا حـق       وإذا قال إن إلسرائيل الحق في الوجود إلى األبد كدولة يهودية ، ولهذا            
 فسيكون ألقواله تأثير وصدى عند الجمـاهير التـي ال يـصلها اإلعـالم               - ولقد قال ذلك حقاً      -العودة  

 ".اإلسرائيلي البتة
نشره قبـل أيـام بعنـوان       ) بن كسبيت (مقال للمحلل اإلسرائيلي المعروف     ) بلوتسكر(يؤكد ما ذهب إليه     

" منذ األزل " فيه على الذين اعتبروا جورج بوش أفضل صديق إلسرائيل           ، ورد " السنوات السبع العجاف  "
إيران اقرب ما يكـون  : "، حيث يرى أن وضع إسرائيل بعد السنوات إياها هو أسوأ ، وحين يفصل يقول          

من القنبلة النووية ، اإلسالم المتطرف فرض معسكرات هائلة على جدراننا ، دائرة السالم لـم تتـسع ،                   
 ".لى الحكم ، مصر تبتعد وتبرد ، واالرهاب االسالمي بعيد عن االستسالمحماس صعدت ا

هناك الكثير مما يدفع إلى القول إن أوباما لن يفرض على اإلسرائيليين ما ال يريدونه ، في ذات الوقـت                    
هناك ابتداء خوفه من إثارة لوبي اإلعالم الصهيوني ضده ، فـضالً عـن              . الذي لن يقصر في نصرتهم    

وال .  لنفوذ اليهود في حزبه ، ومن ثم داخل الكونغرس في الوسطين الجمهـوري والـديمقراطي               إدراكه
المعـروف بحماسـته    ) بايدين(تسأل بعد ذلك عن جيش المستشارين اليهود من حوله ، إلى جانب نائبه              

اإلسـرائيلي  أما الذي ال يقل أهمية فقد تبدى منذ بداية التعيينات في اإلدارة حـين عـين                 . للدولة العبرية 
كبيراً لموظفي البيت األبيض ، ما يعني مشاركته عملياً في التعيينات           ) رام إيمانويل (الصهيوني المعروف   

 ").رجلنا في البيت األبيض"معاريف كتبت عنه تقريراً عنوان (التالية 
لعربيـة ،   على أن ذلك ال ينفي إمكانية أن يتخذ أوباما بعض المواقف التي يستقطب من خاللها الـدول ا                 

السيما المعتدلة ، وبالطبع من أجل دفعها إلى التحالف مع بالده ضد الخصوم األهم بحسب اإلسـتراتيجية      
وسيحدث ذلك بالتنسيق مع    . الجديدة المتمثلة في التصدي للمنافسين الكبار ، وعلى رأسهم الصين وروسيا          

 .مريكية المشار إليهااإلسرائيليين أنفسهم ، هم الذين يعنيهم نجاح اإلستراتيجية األ
أما الموقف من التسوية فال يستبعد أن تنشأ مواقف جديدة محدودة ، ليس مردها الـضغط األمريكـي ،                   
ولكن القناعة اإلسرائيلية بضرورة استغالل الوقت وعدم انتظـار استـسالم فلـسطيني لـن يحـدث ،                  

 .وتصريحات أولمرت قبل أسابيع تشير إلى ذلك
 جيد لليهود ، لكننا نقول إن من افشلوا برامج بوش بالمقاومـة والممانعـة لـن                 خالصة القول أن أوباما   

 . يعجزوا عن إفشال خلفه في حال تبنى مواقف مشابهة
  14/11/2008الدستور، 
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  أسعد عبد الرحمن. د
ميركية، عدداً من التـساؤالت حـول       أثار فوز باراك أوباما، أول مرشح أفريقي في انتخابات الرئاسة األ          

في تاريخ الواليـات    " أسود"نصره الكاسح على خصمه األبيض، واستطاعته بذلك أن يصبح أول رئيس            
سـريعاً علـى   (وال ينظر كثيرون إلى انتخاب أوباما رئيساً على أنه سيحدث تحـوال             . المتحدة األميركية 

  . سنوات من االخفاقات الكبيرة المتتاليةفي السياسة الخارجية األميركية بعد ثماني) األقل
واألمر هنـا ال    . ولعل أحد أسباب فوز أوباما يتجلى في شعار التغيير الذي رفعه خالل حملته االنتخابية             

يتعلق بمجرد كلمة التغيير، بل ألن الشعار جاء في وقت مناسب تحتدم فيه األزمات األميركيـة داخليـاً                  
: رفعه أوباما غير شعار منافسه جون ماكين، ذلك أنه حمل أكثر من معنى            فشعار التغيير الذي    . وخارجياً

فهو، بالنسبة لألميركيين السود كان يعني نهاية سنوات من االضطهاد والمرارة التي عاشوها وما تـزال                
ويكفي هنا أن نورد تعليق جيسي جاكسون، رفيق مارتن لوثر كيـنج، علـى فـوز         . متجسدة في نفوسهم  

، فـي   "لم أكن أعلم متى، لكني طالما اعتقدت أن ذلك أمـر ممكـن            : "ال وقد سالت دموعه   أوباما، حين ق  
إنني : "وقال جون لويس، أحد قادة النشطاء السود      . إشارة منه إلى وصول أول رئيس أسود للبيت األبيض        
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 معـاني   كذلك، لم تكن  ". حقاً ممتن ألنني ما زلت هنا أعيش هذه اللحظة التاريخية التي ال تصدق لبالدنا             
فقد كانوا يتطلعون   . التغيير غائبة عن األميركيين البيض، فقد جاءت رسالة التغيير لهم في وقتها المناسب            

بدورهم إلى التغيير، فهو يعني قطيعة مع ثماني سنوات من حكم الرئيس بوش، تعرضت خاللها مكانـة                 
على كل  " خرج"ر ذكره أن أوباما قد      ومما يجد . الواليات المتحدة العالمية وأوضاعها االقتصادية للتدهور     

ليس ألنه أفريقي الجذور فحسب، وال لكونه ابن كيني مسلم فقط، بل ألنه أيـضاً ال                . القواعد المعمول بها  
  ".البيض من األميركيين األنكلوساكسونيين البروتستانت"أي " مجموعة الواسب"ينتمي إلى 

ميركي الدور األكبر في تعزيز انتصار أوباما، وجعـل         لقد كان لألزمة المالية التي تعصف باالقتصاد األ       
فقبل أيام من حدوث األزمة، كانت استطالعات الرأي تـشير إلـى            . التغيير الذي يدعو إليه أكثر إلحاحاً     

وكمـا  . ، األمر تغير تماماً عقب حدوث األزمـة  )ماكين(التقارب في النقاط بينه وبين منافسه الجمهوري        
أعادت هيكلة السباق الرئاسـي     "اري الحزب الجمهوري، فإن األزمة المالية       يرى سكوت ريد، أحد مستش    

وإذا كان هذا السباق بين المرشحين المتنافـسين هـو          . ووضعت ماكين في موقع الدفاع على طول الخط       
". سباق سيارات، فإن األزمة المالية بمثابة ثقب في إطار سيارة ماكين، لم يستطع أن يتغلب عليـه أبـداً                  

خرجت عن مسارها بسبب السوق،     "كل من إدوين تشين وهانز نيكوالس، كيف أن حملة ماكين           ويوضح  
ومـاكين  ". أساء التعامل مع األزمة المالية ما أفقده ثقة األميركيين        "فماكين  ". واألخطاء، واالرتباط ببوش  

س اقتـصادنا   أس"إن  : ، رابع أكبر مصرف أميركي    "ليمان براذرز "هو الذي قال، بعد يوم من إفالس بنك         
، في وقت كان الذعر قد بدأ يسيطر على األميركيين، وهو الخطأ ذاته الذي ارتكبـه أحـد                "ما زالت قوية  

وأن الكساد هـو  . أمة من البكائين"كبار مستشاريه، قبل ذلك ببضعة أشهر، حين وصف األميركيين بأنهم  
  .يركيين لبيوتهم قد بدأت بالتمدد، بعد أن كانت موجة خسارة األم"كساد في عقولهم وليس في االقتصاد

سـتظل  "، لكنه عاد فقال عن القدس إنهـا         "الفلسطينيين بحاجة إلى دولة مترابطة جغرافياً     "أوباما قال إن    
  "!عاصمة إسرائيل الموحدة

لكن السؤال المهم هو كيف سيقود أوباما أمة مأزومة دولياً؟ فمنذ سـقوط االتحـاد الـسوفييتي والكتلـة                   
 نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن المنصرم، لـم تواجـه الواليـات المتحـدة                االشتراكية في 

وهذا اإلرث سيكون عائقاً أساسياً أمام حركـة أوبامـا إلصـالح            . تحديات مماثلة على الصعيد الخارجي    
ـ  : فأوباما يرث ثالث حروب   . النهج الذي اتبعته إدارة الرئيس بوش داخلياً وخارجياً        ى األرض  اثنتان عل

، فضال عن توسيع نشاط     "اإلرهاب"في العراق وأفغانستان، وواحدة في المخيلة األميركية على ما تسميه           
القوات األميركية وتراجع التأييد والتقارب الدولي للواليات المتحدة، وارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة             

 الدين األميركي إلى ما يقرب من عشرة        الدوالر وعجز مالي وصل إلى تريليون دوالر، وارتفاع في قيمة         
تريليونات دوالر، عالوة على االخفاق في ثني إيران عن سعيها المتالك تكنولوجيا نووية، وتزايد نفوذها               

  .في منطقة الشرق األوسط
اإلسرائيلي، والذي يعتبر أحد األسباب الرئيـسة لألزمـة األميركيـة فـي     -أما بالنسبة للصراع العربي    

إنه يصعب تحقيق ما تعهدت به اإلدارة األميركية من قيام دولتين، في ظل الظروف الفلسطينية               المنطقة، ف 
فأجندة كل مرشح وأطروحاته تتغير مع األيام وتدخل عليها تعديالت ومـستجدات            . واإلسرائيلية المتنوعة 

 مـا ظهـر فـي       في ضوء ثبات األهداف االستراتيجية األميركية المستندة أساسا إلى مصالح ثابتة، وهو           
خطاب أوباما بعد فوزه حين لجأ إلى تغيير موقفه من القضية النووية اإليرانية، وهو مـا يعيـدنا إلـى                    

، حين تحدث عن قضية الـشرق       "اإليباك"حزيران الماضي، في ظل حمى السباق التملّقي أمام مجموعة          
، أي غيـر مقطّعـة      "جغرافيـاً أن الفلسطينيين بحاجة إلى دولة متماسكة ومترابطة        "األوسط، مؤكدا على    

ـ    ثم ما لبث أن اتخذ موقفاً منحازاً وغير منسجم مع كالمه عن            ". مستوطنات"األوصال، وغير مفصولة ب
ستظل عاصمة  "الحاجة الى دولة فلسطينية متماسكة ومترابطة جغرافياً، خاصة عندما قال عن القدس إنها              

  "!إسرائيل الموحدة
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خطـاب  : "متوازن ومفتوح على مختلـف االحتمـاالت      " أوفير بينس باز  "في ضوء هذا كله، فإن ما قاله        
يمكن اإلدعاء بأنه ألقى خطابـا صـهيونياً حماسـياً          . أوباما في إيباك دفعني الحساس كبير بعدم الراحة       

هرتزل نفسه، لو كان يشارك في مؤتمر اللوبي من أجل إسرائيل، لوقف بالتأكيد خجـال فـي                 . وانفعالياً
ما يقلقني أساساً في خطاب أوبامـا       : "ويضيف". كيف لم يقل أموراً مشابهة من قبل      :  نفسه الزاوية مسائال 

تخوفي هو أنه يوجد لمن يتحدث بمثل هذه الحماسة أمام منـدوبي   . هو الحماسة الزائدة إلرضاء الجمهور    
يرغبـون فـي    إما أن يكون أوباما يقول لمستمعيه كل ما         : مؤتمر إيباك عشية االنتخابات، بديالن مقلقان     

سماعه، وأكثر بقليل، لهذا فمن شأنه أن يقول أيضاً على منصات خصومنا ما يريدون أن يسمعوه، أو أنه                  
بعد أن ينتخب سيواصل ذات االتجاه ويفعل كل شيء، مثل الـرئيس الحـالي، كـي يرضـي اليمـين                    

  ".اإلسرائيلي، في ظل تجميد المسيرة السياسية وتدمير فرص التوصل إلى سالم
" مزدوجـة "ائيل واللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة يعرفان احتماالت مواقف أوبامـا وكونهـا              إسر

إلسرائيل، لذلك فمن المؤكد أنهما سيمارسان االبتزاز إلبقائه تحت الضغط ووضعه بصورة متواصلة في              
اً فـي تطبيـق     فهل ينجح حق  . موقع الساعي الثبات صدق وحسن نواياه تجاه إسرائيل واليهود في العالم          

  !في التعامل مع إسرائيل؟" التغيير"شعاره 
  14/11/2008حاد، االمارات، االت
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