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   في الضفة تنجح في الكشف عن أنفاق لحماسالسلطة: هآرتس .١

قالت إن حركة حماس تستنـسخ فـي         مصادر إسرائيلية أن  ،  ١٦/١١/٢٠٠٨ات،   البيان، اإلمار  نشرت
نه تم الكشف عن عدد منها في مدينة        أالضفة الغربية تجربة األنفاق الموجودة في قطاع غزة، مشيرة إلى           

 اإلسرائيلية عن مصادر في السلطة الفلـسطينية أن األمـن الفلـسطيني             "هآرتس"ونقلت صحيفة   . الخليل
  ." عن ثالثة أنفاق تم حفرها من قبل الذراع العسكري لحركة حماس في منطقة الخليلكشف مؤخراً"

دليل على أن حركة حماس تطبق في الضفة الغربية طرقـا           "ونقلت عن ضباط فلسطينيين قولهم إن ذلك        
ين نفقين من ب  "وبحسب المصادر ذاتها فإن     . "قتالية تم استنساخها من قطاع غزة، ومن حزب اهللا في لبنان          

. "األنفاق الثالثة استخدم إلخفاء وسائل قتالية، في حين جرى التخطيط الستخدام النفق الثالث لتنفيذ عملية              
 أنه تم الكشف عن هذه األنفاق في حملة أجرتها السلطة الفلسطينية، قبل أسبوعين في               "هآرتس"وجاء في   

  .  باالنتشار في المنطقة ألجهزة األمن الفلسطينية "إسرائيل"منطقة الخليل، منذ أن سمحت 
الفتة إلى أنه أطلق عليها اسـم       . "حملة ناجحة "واعتبر الضباط اإلسرائيليون أن الحملة الفلسطينية تعتبر        

قوات فلسطينية خاصة من الكتيبة التي جرى تدريبها فـي األردن           " كما تمت اإلشارة إلى أن       "نجاح كبير "
  .  "ة المشار إليهابإشراف الواليات المتحدة هي التي نفذت الحمل
 منذ بداية الحملة، وغالبيتهم مـن عناصـر   "مطلوباً" ٢٢٠وبحسب معطيات السلطة الفلسطينية تم اعتقال       

وجرى الكشف عن مواد متفجرة ومختبرات لـصناعة المتفجـرات جـرى            . "الجهاد" و "حماس"حركتي  
  .  إخفاؤها في أحد األنفاق، ووسائل قتالية

، القـول إن حركـة حمـاس        "المطلوبين " في أعقاب التحقيق مع عدد من      ونقل عن مصادر في السلطة،    
خططت لتفجير مركبات مفخخة بالقرب من مباني السلطة، ومهاجمة منشآت أخرى، وتنفيـذ عمليـات               "

  .  "انتحارية في داخل الخط األخضر واغتيال مسؤولين فلسطينيين، على حد قول المصادر الفلسطينية
 نقلت عن قائـد      عن مراسلها نظير مجلي، أن صحيفة هآرتس       ١٦/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط،   وذكرت  

يمكن مالحظة أن ما يجري هو تقليد لألنفـاق  "منطقة الخليل في األمن الفلسطيني سميح الصيفي قوله إنه   
  ."التي قام حزب اهللا بحفرها في جنوب لبنان
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ة قواسمة غربي الخليل، والذي يطل       كما جاء أن فتحة النفق األطول كانت في الطابق السفلي لمنزل عائل           
وان العناصر  .  كريات أربع، الذي يستخدمه المستوطنون والجيش االسرائيلي       -على شارع بيت جبرين     

وبحـسب  . التي عملت على حفر النفق كانت تبيت في المكان، وتقوم بعمليات الحفر في ساعات النهـار               
 متر، وهـو يـؤدي إلـى الـشارع          ١٠٠ر من   ضباط األمن الفلسطينيين فإن طول النفق يصل إلى أكث        

 من النفق يمكن السير فيها بشكل عادي، حيث يضيق بعد ذلـك بحيـث ال                 متراً ٣٠المذكور، وأن أول    
  .يمكن عبوره إال زحفا

  
  وقف محاوالت التصفية ضد حماس عربي ل–بحر يدعو إلى تحرك فلسطيني  .٢

، الجماهير الفلسطينية والعربية في كل مكـان        دعا الدكتور أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي باإلنابة       
جرائم األجهزة األمنية والضغط على سلطة المقاطعـة فـي رام اهللا لوقـف              بإلى تنظيم مسيرات للتنديد     

  .وفصائل المقاومة" حماس"محاوالت التصفية التي تنفذ ضد حركة 
قابات المهنية الفلسطينية، على     السبت تجمع الن   أمسوأكد بحر، في كلمة له في نهاية مسيرة حاشدة نظمها           

 إلى أنـه     بحر وأشار. ضرورة وقف االعتقاالت السياسية في الضفة المحتلة حتى تنجح جهود المصالحة          
تلقى اتصاالً هاتفياً قبيل وصول المسيرة إلى باحة المجلس التشريعي في غزة من النائب منى منـصور                 

 عامـاً   )١٧(بكـر   الرئيس السلطة باختطاف ابنها     زوجة الشهيد جمال منصور أبلغته عن قيام مخابرات         
ألشقائنا العرب وللقادة والزعمـاء وجامعـة الـدول         : " بحر وقال . أجهزة حاسوب من المنزل    ٣وسرقة  

أين كلمتكم وموقفكم   : العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ومنظمات حقوق اإلنسان وللشقيقة مصر، نقول         
لن نسلم أبناءنا وكوادرنا، لن نسلم الحرائـر ألقبيـة          : "وأضاف ".فةبما تفعل به األجهزة األمنية في الض      

إن شعبنا قادر على أن ينتقم من هؤالء الخونة الذين ربطـوا            . المخابرات واالستخبارات واألمن الوقائي   
إننا مع الحوار على قاعدة الحوار والمصلحة العليا للشعب         : "وتابع الدكتور بحر كلمته    ".أنفسهم باالحتالل 

، " الفلسطيني ال الشروط الصهيونية واألمريكيـة والرباعيـة        -لفلسطيني وعلى قاعدة القرار الفلسطيني      ا
  ".مصر أن تقف وقفة شجاعة أمام هذه المجزرة التي تنفذ في الضفةلآن "مشدداً على أنه 

١٥/١١/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم،   
  
  بع من حزيرانإلى االنسحاب حتى حدود الرا" إسرائيل"عباس يدعو  .٣

لم ينل مـن سـالمة الفكـرة        " االستقالل   إعالنقال الرئيس محمود عباس، أمس، إن مرور عقدين على          
وصواب الطريق، وإن أمام شعبنا ممرات إجبارية علينا اجتيازها لتحويل هذا الحلم من إعالن إلى واقـع              

  ."ملموس ومجسد على أرض وطننا
علـى مـسافة    "انه  قال   االستقالل   إلعالن الذكرى العشرين    وفي خطاب وجهه إلى الشعب الفلسطيني في      

 المدوي لقيام دولة فلسطين بدأت رحلة العودة إلى أرض الوطن وقامـت أول سـلطة                اإلعالنقريبة من   
 ـ الحلم طور التحقيـق غيـر    اإلعالنوطنية فلسطينية في فلسطين وعلى أرضها، ومع قيامها دخل هذا 

  ." التراجعأوالقابل للنقض 
إن مرور الوقت والعقود على احتالل أرضنا لن يجبرنا على التخلي أو التنازل عن شبر               :  عباس ضافوأ

 األمن والـسالم إال االنـسحاب الكامـل         أرادتإن  " إسرائيل" الطيبة، وليس أمام     األرضواحد من هذه    
ربيـة، وبحـل    والشامل من األرض الفلسطينية والعربية حتى خط الرابع من حزيران بما فيها القدس الع             

  .١٩٤شامل ومتفق عليه لقضية الالجئين حسب القرار 
١٦/١١/٢٠٠٨األيام، فلسطين،   
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   أوباما إلى التصرف سريعا إلنقاذ عملية السالم يدعوفياض  .٤
دعا سالم فياض الرئيس األميركي المنتخب باراك أوباما إلى التصرف سـريعا إلنقـاذ              :  سما –رام اهللا   

وقال فيـاض   ".  قوي"ألوسط مشيرا إلى أن هذه المهمة تحتاج إلى تدخل دولي           عملية السالم في الشرق ا    
لن يكون هناك حل من دون تدخل قوي للمجتمـع          "الفرنسية نشر أمس    " لوفيغارو"في حوار مع صحيفة     

لكي يتم التوصل إلى حل للنزاع فـي        "وأضاف  ".  الدولي تحت رعاية حازمة من جانب الواليات المتحدة       
مشيرا إلى أن التحقق من هـذه       "  فمن الضروري التأكد من التزام كال الطرفين بما عليهما         الشرق األوسط 

وأعرب فياض عن اعتقاده بأن خارطة الطريق       . المسألة سيكون المعيار الذي يحكم على النوايا األميركية       
وقـال  . يق بنودها لم تلتزم بتطب"إسرائيل"التي وضعها المجتمع الدولي لم تسفر عن أي نتائج إيجابية ألن   

تمضي فيها قدما وهذا    " إسرائيل"الخارطة تنص على تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية وها هي            "
  ".أمر خطير إذا أردنا الحفاظ على الفرص المتاحة للتوصل إلى اتفاق على أساس الدولتين

١٦/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، فلسطين،   
  
  ح تأشيرات سفر لحجاج قطاع غزة يناشد السعودية مناألوقافوزير  .٥

، خـادم الحـرمين     المقالـة حكومـة   الناشد الدكتور طالب أبو شعر وزير األوقاف والشؤون الدينية في           
الشريفين الملك عبد اهللا، وولي عهده األمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، باإليعاز للجهات المسؤولة                

قطـاع  الالحرام من أهل قطاع غزة، وزيادة عدد حجـاج          بالمملكة لمنح تأشيرات السفر لحجاج بيت اهللا        
  .أسوة بالضفة الغربية، ومنح غزة نصيباً من التأشيرة الخاصة بالبعثة اإلدارية

لقد قمنا في وزارة األوقاف بإتمام كافة االستعدادات المطلوبة لموسم الحج لهـذا العـام،             : "وقال أبو شعر  
مسجل من قطاع غـزة فقـط، وتمـت         ) ١٩٢٠٠(للقرعة  حيث بلغ عدد المسجلين ممن دخلت أسماؤهم        

  ".القرعة عالنية بحضور كبار العلماء والوجهاء ومندوبي شركات الحج والعمرة
١٦/١١/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم،   

 
  على غزة إسرائيليةات في غار من لجان المقاومةاءشهدستة  .٦

 فـي انفجـار     ااستشهد نين فلسطيني يناشطن  أ  نقالً عن الوكاالت،   ١٦/١١/٢٠٠٨الغد، األردن،   أوردت  
وقالت لجان المقاومة الشعبية إن الشهيدين ينتميان لها وقد قضيا فـي            ،  وقع صباح أمس شمال قطاع غزة     

  .غارة إسرائيلية شنتها طائرة استطالع
 على مجموعـة    نفى جيش االحتالل ما أكده شهود العيان بأن طائرة استطالع أطلقت صاروخاً           في حين   
  .مسة مسلحين تجمعوا بالقرب من حدود مدينة بيت حانونمن خ

 صباح اليوم، جراء غارة شـنتها       واأربعة مواطنين استشهد   أن   ،١٦/١١/٢٠٠٨،  ٤٨عربوذكر موقع   
وقالـت لجـان     .قوات االحتالل اإلسرائيلي من طائرة استطالع في منطقة المنطار شرق مدينـة غـزة             

  .ضاء بجناحها العسكريربعة أعن الشهداء األإالمقاومة الشعبية 
  .طالق صواريخوزعم جيش االحتالل أن الغارة الجوية استهدفت مجموعة من المسلحين يستعدون إل

  
  ترتيبات عقد مؤتمر الحركةفي عّمان تبحث " تحضيرية فتح" .٧

 بحثت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة فتح أمس بعمان ترتيبات            :عمان – نادية سعدالدين 
  .د المؤتمر الحركي في أقرب وقت ممكنعق

وحـضور  " أبومـاهر "وقالت مصادر مطلعة إن االجتماع، الذي يواصل أعماله اليوم برئاسة محمد غنيم             
  ".يستكمل مباحثاته حول تحديد مكان المؤتمر وتوقيت التئامه"أمين سر حركة فتح فاروق القدومي، 
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ية بشأن مكان انعقاد المؤتمر حول عقده إما في األردن          وتدور المقترحات المطروحة أمام اللجنة التحضير     
 داخل األراضي المحتلة، رغم صـعوبة       عقدهأو مصر، وسط تباينات في الرأي يذهب بعضها للمطالبة ب         

ألن عدداً من أعضاء اللجنة الموجودين في الخـارج لـن يتمكنـوا مـن الحـضور،                 و ،تنفيذ ذلك حالياً  
ات داخل الحركة، خاصة في ظل األوضاع الحالية في األراضـي           ولضرورة تفادي أي انشقاقات وخالف    

  .المحتلة واالنقسام الداخلي
برفع ما تـم التوصـل      "وتمهد خطوة استكمال اللجنة لترتيبات تحديد مكان وتوقيت انعقاد المؤتمر، القيام            

مبدئي مؤخر خالل   إليه إلى مركزية فتح التي يناط بها البت في تلك المسائل العالقة، بعد أن جرى توافق                 
  ". عضو١٢٠٠اجتماع اللجنة في رام اهللا على عضوية المؤتمر بحيث تدور حول 

البرنامج السياسي وبرنامج البناء الوطني والنظام الـداخلي        "فيما أنجزت اللجنة تقدماً على صعيد ملفات        
ضو فـي الحركـة     للحركة إضافة إلى شروط العضوية التي تحدد معايير اإلنضمام كالنظر إلى موقع الع            

  ".ووضعه وسيرته النضالية
  ١٦/١١/٢٠٠٨الغد، األردن 

  
   فياض يستعد للقفز إلى قيادة فتح-تحالف عبد ربه : القطريةالشرق  .٨

 لضم ياسر عبد ربـه، وعـدد مـن          أكدت مصادر في حركة فتح أن محاولة حثيثة تجري حالياً         : عمان
  .السادسأنصاره لعضوية الحركة على أبواب عقد مؤتمرها العام 

 بطلب انضمام للحركة، وتلفت إلى أنه دأب خالل الفترة الماضـية           وتقول المصادر إن عبد ربه تقدم فعالً      
على التحدث باسم فتح، والدفاع عن مواقفه باعتبارها تمثل مواقف الحركة، ما دفع أحـد كـوادر فـتح                   

 الكف عن    في األردن مؤخراً   المتقدمة إلى الطلب منه خالل اجتماع ألعضاء المجلس الوطني الفلسطيني         
  . فيهاالتحدث باسم الحركة، كونه ليس عضواً

 فيـاض، ممـن     - على تحالف عبد ربه      ة من الشخصيات السياسية المحسوب    اًن خمس أ المصادر   ضيفوت
 يسعون لالنضمام إلى فتح، وترك التيارات السياسة التـي    ،يتقلدون مناصب ومواقع رسمية حكومية هامة     

حركة بهذا الشأن، وأن هناك ثمانية آخرين       الأنهم أجروا لقاءات واتصاالت مع قيادات في        ينتمون إليها، و  
 إلى أن بعض قيادات فتح أبدت قلقها ومعارضتها مـن            المصادر  وأشارت .يستعدون للقيام بخطوة مماثلة   

يـق  حركـة، واللـواء توف    لتوجه الشخصيات المذكورة، وخاصة عزام األحمد، رئيس الكتلة البرلمانية ل         
  . الطيراوي رئيس األكاديمية األمنية الفلسطينية

 فياض يهدف من خالل التنسيق مع الرئيس محمود عبـاس إلـى             -وتؤكد المصادر أن تحالف عبد ربه       
القفز إلى عضوية قيادة فتح، وعضوية لجنتها المركزية، وهو ما سبق أن وصفه األحمد بأنهـا محاولـة                  

  .مقاس األمريكيحركة على الالإلعادة صياغة وتفصيل 
على صعيد متصل تلقى فاروق القدومي أمين سر حركة فتح رسالة من أحد أنصاره في الضفة الغربية،                 

غربلة أسماء نظيفـة    " العمل في األراضي الفلسطينية على       يجرييبلغه فيها عن وجود معلومات تفيد أنه        
ي لحضور المؤتمر العـام للحركـة ألن        من الكوادر الفتحاوية التي تنطبق عليها المعايير والنظام الداخل        
  ".توجه هؤالء ومواقفهم ينسجم مع التوجه والخط الوطني النظيف

  ١٦/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 
  
 جل الشروع في الحوار الوطنيأ تدعو لمواصلة الجهود من الشعبيةالجبهة  .٩

خ األ"،  السـتقالل في ذكرى إعالن ا    أصدرته    في بيان  ،ت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين    دع: ألفت حداد 
 كما وقادة شعبنا وقـواه الوطنيـة واإلسـالمية           [...]بو مازن بصفته رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية      أ

 لمواصلة الجهود والعمل الجاد والمسؤول مع الـشقيقة مـصر           ،هليةومنظماته االجتماعية ومؤسساته األ   
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نهـاء  إ ب ،شامل وطي صـفحة الماضـي     جل الشروع في الحوار الوطني ال     أوجامعة الدول العربية، من     
  ".االنقسام واستعادة الوحدة والخيار الوطني الديمقراطي

  ١٦/١١/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   تهدد بالقضاء على حزب العمل"إسرائيل" يسارية جديدة في حركة .١٠

 برئاسة وزير الدفاع ايهود باراك، أمس، ضربة جديدة ستنهكه في المعركة            اإلسرائيليتلقى حزب العمل    
ابية القادمة، وذلك حينما أعلن وزير الدولة للشؤون االستراتيجية، عامي أيلون، انسحابه من حزب              االنتخ

 الحركة السياسية اليسارية الجديدة، التي تأسست أول من أمـس، وتـسعى إلقامـة               إلىالعمل وانضمامه   
فلـسطينيين وسـائر     وال "إسرائيل"تحالف كبير لقوى اليسار، يشكل رافعة جدية وقوية لعملية السالم بين            

  .الدول العربية
وقـد  . اإلسرائيليوقائد سابق لسالح البحرية     ) الشاباك(وأيلون هو رئيس أسبق لجهاز المخابرات العامة        

 التقليديـة، فـي مركزهـا اهتمامـه         اإلسرائيليةترك مواقعه األمنية هذه بأفكار تعتبر ثورة في المفاهيم          
س األجندة االسرائيلية، وتكريس كل الجهود الوطنية لتحقيق        بضرورة وضع مسألة السالم الشامل على رأ      

ووجـه انتقـادات شـديدة للـسياسات        . هذا السالم، وتطوير القدرات االقتصادية والتعليم والتكنولوجيـا       
وكانت مجموعة أخرى من الوزراء والنواب السابقين من حزب العمل، قد أعلنوا في             .  الحالية اإلسرائيلية

ألول عن تأسيس حركة يسارية جديدة هدفها تشكيل تحالف كبير لليـسار يـتالءم              مؤتمر صحافي أمس ا   
 قد انقضى عهده وحـان      بأنهوقالوا انهم يئسوا من حزب العمل وقيادته، ويشعرون اليوم          . وروح العصر 

الوقت الستبداله بحزب كبير وقوي يطرح قضية السالم على رأس اهتماماته ومن دون خجل أو تالعب                
  .ةأو ازدواجي

 شخصية بارزة في حقل الثقافة والسياسة والعسكرية، ويحتمل أن          ٢٠٠وتتألف هذه المجموعة من حوالي      
وفي مقدمة المبادرين لهذا التحرك، الوزير السابق عوزي برعام، الذي          . تستقطب المزيد من الشخصيات   

لمعروف بتأييـده   شغل في الماضي منصب األمين العام لحزب العمل، واألديب العالمي عاموس عوز، ا            
التاريخي لحزب العمل، ورئيس الكنيست األسبق ورئيس الوكالة اليهودية األسبق، أبرهام بورغ، والمدير             
العام لمكتب رئيس الوزراء في عهد ايهود باراك، يوسي كوتشيك، والمفاوض الرئيس باسم باراك مـع                

  .ن، تسالي ريشف ومردخاي كرمنيتسرالفلسطينيين، جلعاد شير، والقائدان السابقان لحركة السالم اآل
بشدة واتهمه بالكذب والتضليل، وقال انه ليس رجل سالم حقيقيـا           باراك  قد هاجم األديب عاموس عوز      و

فقط قبل أيام استمعنا اليه وهو يخطب محذرا من خطر المستوطنين واعتداءاتهم على الجنـود               ": وأضاف
وسيتولى رئاسة  . " العديد من مشاريع توسيع االستيطان     وعلى الفلسطينيين، ولكنه في الحقيقة يصادق على      

هذا التحالف زعيم حزب ميرتس، حايم أورون، يليه الوزير عامي أيلون ثم نائـب الـوزير، ميخائيـل                  
  .ملكيئور، زعيم حزب ديني معتدل يتحالف حاليا مع حزب العمل

١٦/١١/٢٠٠٨الشرق األوسط،   
  
  "إسرائيل"ض فيها هدنة طويلة مع  عر بوشإلىهنية تنسب رسالة من " هآرتس" .١١

اإلسرائيلية النقاب اليوم الجمعة عن نص رسالة كان رئيس الوزراء الفلسطيني           " هآرتس" كشفت   :أبيبل  ت
 قليلة من فوز حماس في انتخابات عـام         أشهر جورج بوش بعد     األميركي الرئيس   إلىالمقال قد بعث بها     

 ال تمانع قيام دولة فلسطينية      ]حماس [ حركته أنالرسالة  ويعلن هنية في    . ، محاوالً بدء حوار معه    ٢٠٠٦
 أسـتاذ  هنية الرسـالة علـى       أملىوقد  .  لسنوات عدة  "إسرائيل" ويعرض عقد هدنة مع      ١٩٦٧في حدود   

.  المقاطعـة الغربيـة لحمـاس      إنهاءكي يهودي معني بعملية السالم في المنطقة وطلب فيها          يمرأجامعي  
 جـامعي   أسـتاذ  بوش عن طريق     إلى أرسلتالة مكتوبة من هنية     نها حصلت على رس   إ" هآرتس"وقالت  
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وطلب هنية من بوش رفع المقاطعة عن حكومة حماس والضغط على           .  التقى هنية في قطاع غزة     أمريكي
 .للحفاظ على االستقرار في المنطقة" إسرائيل"

وفي . ماريالندجيروم سيغال من جامعة     . ، اجتمع هنية في قطاع غزة مع د       ٢٠٠٦ يونيو   /وفي حزيران 
 .  في ظل مقاطعة دوليةأشهروقت االجتماع، كان هنية يحاول تثبيت دعائم حكومته المشكلة قبل ثالثة 

وتحدث هنيـة باللغـة     .  بوش إلى رسالة قصيرة طلب من سيغال نقلها        بإمالءوفي نهاية اللقاء، قام هنية      
وكتب سيغال الرسالة في مفكرتـه،      . زية االنكلي إلىالعربية، وقام مستشاره احمد يوسف بترجمة الكلمات        

 .ووقع عليها كل من هنية ويوسف
 ".نحن حكومة منتخبة جاءت من خالل عملية ديمقراطية: "وكتب هنية في الرسالة

 إزاءنحن قلقـون    : "وكتب هنية . ، حدد هنية برنامجه السياسي الذي يلتزم به حتى اليوم         أخرىوفي فقرة   
 وعرض هدنة   ١٩٦٧ دولة فلسطينية في حدود عام       إقامة ال نمانع في     إنناواالستقرار واألمن في المنطقة     

 ".لسنوات عديدة
 . حوار مع حكومة حماسإطالق إلىودعا هنية بوش 

 مفاوضـات   إجراء إلى األمريكيةنحن لسنا دعاة حرب، نحن صناع سالم وندعو الحكومة          : "وكتب هنية 
ألن " المقاطعة الدولية    إلنهاء على التحرك    األمريكيةوحض هنية الحكومة    ". مباشرة مع الحكومة المنتخبة   

 ".استمرار هذا الوضع سيشجع على العنف والفوضى في المنطقة كلها
 مسؤولين من وزارة    إلى األصلية من ذلك، سلم سيغال الرسالة       أيام الواليات المتحدة بعد     إلىوبعد عودته   

 . القومياألمنالخارجية ومجلس 
 وهدنة لـسنوات عديـدة تعتبـر        ١٩٦٧ دولة في حدود عام      أند سيغال على    وفي رسالته الخاصة، شد   

 انه خالل اجتماع منفصل، اقترح يوسف ان السلطة         إلى وأشار". حماس"اعترافا فعالً بإسرائيل من جانب      
ولم تكن هذه هي الرسالة السرية الوحيـدة     . الفلسطينية وإسرائيل يمكنهما تبادل السفراء خالل فترة الهدنة       

ولكن واشنطن لم ترد على هذه الرسـائل وواصـلت          .  بوش إدارة مسؤولين بارزين في     إلىحماس  من  
 .مقاطعتها لحكومة حماس

  ١٤/١١/٢٠٠٨القدس، فلسطين، 
  
  أصاب منشأة أمنية حساسة وألحق أضراراً فادحة بها" قسام"صاروخ ": يديعوت" .١٢

 قد أصاب بشكل مباشر منشأة أمنيـة        العبرية أن أحد صواريخ القسام،    " يديعوت أحرونوت "أكدت صحيفة   
 .حساسة للغاية وتسببت بوقوع أضرار مادية كبيرة بها، دون أن تكشف عن طبيعة هذه المنشأة الهامـة                

وكانت المصادر األمنية الصهيونية قد تكتمت على الخبر منذ وقوعه كي ال تعطي المقاومة الفلـسطينية                
   .هاالفرصة لتحديد مكان المنشأة ومعاودة استهداف

١٦/١١/٢٠٠٨المركز الفلسطيني لإلعالم   
  
  "العتداءات صاروخية"سترد بقوة في حال تعرض مواطنيها " إسرائيل: "ليفني .١٣

 سترد بقـوة فـي    إسرائيل "أن تسيبي ليفني    اإلسرائيلية أكدت وزيرة الخارجية     : وكاالت –القدس المحتلة   
  ".حال تعرض مواطنيها العتداءات صاروخية فلسطينية

 الليلة الماضية نساء عن منظمة الجاليات اليهوديـة فـي شـمال    أبيب ليفني خالل لقائها في تل   وأضافت
غير معنية بانزالق الموقف نحو األسوأ ولكن لكل شيء نهاية ويجـب وضـع حـد لهـذه                   "أنها أميركا

 التهدئـة    لم تستغل حماس فترة    إذاالهدوء سيسود المنطقة    " أن   إلىولفتت ليفني   . حسب قولها " االعتداءات
  ".للتخطيط العتداء آخر

١٦/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، فلسطين،   
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  وجعل حياة سكان قطاع غزة صعبةكنيست يدعون لتحصين المستوطنات في ال أعضاء .١٤

أدعو الحكومة  "نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أمس عن عضو الكنيست عن كاديما غدعون عزرا قوله              
.  هذا القرار ال يشمل جميع هذه القرى       أنموضحاً  " اني في المستوطنات  إلى تطبيق قرارها بتحصين المب    

 صعبة ما دامت حيـاة سـكان         غزة باستخدام كل الوسائل المتاحة لجعل حياة سكان قطاع       " وطالب عزرا 
بدوره اتهم رئيس كتلة حـزب       .على حد قوله   "المستوطنات ال تطاق بسبب إطالق الصواريخ الفلسطينية      

 حركة  أنواعتبر  " تكتفي باألقوال ال باألفعال   "انية غدعون ساعر الحكومة اإلسرائيلية بأنها       البرلم" الليكود"
  ".ال ترد على إطالق الصواريخ" إسرائيل"هي التي تحدد قواعد اللعبة ووتيرتها للتأكد من أن "حماس 

إقدامها علـى   ووجه عضو الكنيست عن كاديما شاي حيرميش انتقادات شديدة إلى األجهزة األمنية لعدم              
وقال حيرميش الـذي يقطـن فـي    . تحصين منازل المستوطنات المحيطة بقطاع غزة خالل فترة التهدئة     

األجهزة األمنية لم تحصن إال بضع عشرات من المنازل مـن           "المحاذية للقطاع إن    " كفار عزة "مستوطنة  
  ". وحدة سكنية تقرر تحصينها٣٠٠٠بين 

١٦/١١/٢٠٠٨الحياة الجديدة، فلسطين،   
  
  " إسرائيل" على غزة يجلب مخاطر على أمن الهجوم: باراك .١٥

 استبعد باراك قيام جيشه بشن هجوم واسع لوقف استمرار سقوط الصواريخ في الوقـت الحـالي وقـال                 
وزيـر  " سياسة التحريض لن تجدي نفعا وانه        إنوقال  ". عندما يحين الوقت قد نحتاج لشن عملية واسعة       "

 إطالق استمرار   أن وأضاف". إسرائيلار الهجوم يجلب خطرا على أمن       دفاع وليس وزير حرب وان قر     
 المعابر،  إغالقوحول  . يطاق  الوضع بأنه ال    واصفاً ، يتوقف أن يجب   اإلسرائيليةالصواريخ باتجاه المدن    

 نحدد لها مهلـة     أننه من المستحيل تجويع هذه المنطقة لكن ال شيء يمنعنا مثال من             إعتقد  أ ":قال باراك 
 مقابـل   "إسـرائيل " ستدفعه    باهظاً  ثمناً أن إلى باراك   وأشار".  عام واحد لتجد موارد في مكان آخر       مدتها

 إطـالق  ستفعل كل ما في وسـعها لجهـة          "إسرائيل" أن عن الجندي األسير غلعاد شاليط مؤكدا        اإلفراج
  . سراح شاليطإطالق استمرار التهدئة مع حماس لن يضر بفرص أن باراك وأضاف. سراحه

١٦/١١/٢٠٠٨بيان، اإلمارات، ال  
  
  ضد إيرانضربة عسكرية  بتلّوح "إسرائيل" .١٦

 عاموس جلعاد  في مقابلـة       "اإلسرائيلية" صرح رئيس المكتب األمني الدبلوماسي بوزارة الحرب         :أ.ب.د
 تـساند حتـى اآلن المـساعي        "إسـرائيل " أن في عددها الصادر، أمس،      "جيروزاليم بوست  "مع صحيفة 

تنتابهـا  " إسرائيل"، ولكن   امتالك أسلحة نووية   في   اإليرانية المحاوالت   إلجهاضقتصادية  الدبلوماسية واال 
  . تبقي كل الخيارات مفتوحةوأنها هذه المساعي سوف تكلل بالنجاح أنشكوك في 

 قامـت ببنـاء     إيـران  أن العمل العسكري، وبصفة خاصة      إلىوحول سؤال عن الصعوبات في اللجوء       
 عـام   "اإلسـرائيلي "ا من الصمود أمام تكرار الهجوم الذي شنه السالح الجـوي            منشآتها على نحو يمكنه   

 "إسرائيل" عن تدمير المفاعل النووي العراقي في اوسيراك، قال جلعاد إن المنتقدين داخل              وأسفر ١٩٨١
  . عاما مضت إمكانية القيام بغارة اوسيراك٢٧استبعدوا منذ 

 أن المسلحة نوويـاً، مـضيفاً   إيران لقبول "اإلسرائيلية "ربية ميل في المؤسسة الح أينه ليس هناك    إوقال  
  ."إسرائيل " سوف يشكل تهديداً لوجوداألسلحة لهذه اإليرانيامتالك النظام 

  ١٦/١١/٢٠٠٨الخليج، اإلمارات، 
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  ذكرى منسّية... إعالن االستقالل الفلسطيني: تقرير .١٧
فبعد مرور عشرين   . ي مظهر احتفالي  أن دون   مرت أمس ذكرى اعالن االستقالل الفلسطيني م      : رام اهللا 

 .عاما على ذلك االعالن، يرى الفلسطينيون انفسهم ابعد عن االستقالل مما كانوا عليه في ذلـك الوقـت                 
، باتت منقسمة تحت سلطتين متـصارعتين، واحـدة تحكمهـا           ١٩٦٧فاالراضي الفلسطينية المحتلة عام     

عـشرين  الخالل    تجذر  كما .ركة فتح في الضفة الغربية    حماس في قطاع غزة، والثانية تحكمها ح      ركة  ح
 عاما الماضية االستيطان اليهودي في الضفة الغربية، خصوصا في مدينة القدس، خالقا واقعا ديموغرافياً             

حصاءات متقاربة، يستوطن اليوم في الضفة الغربية، بما فيه القـدس، نـصف             إحسب  وب. زالتهإيصعب  
 الى ضم الكتل االستيطانية المنتشرة على مساحة واسعة من الـضفة            "ائيلسرإ"تسعى   فيما   .مليون يهودي 

تظهر تشددا   كما أنها    .الغربية، تساوي مع محيطها المرشح للضم نحو سبعة في المئة من مساحة الضفة            
  . الف مستوطن٢٠٠كثر من أخاصة في مسعاها الى ضم الجزء االكبر من مدينة القدس التي يعيش فيها 

  ١٦/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  

   للضغط على المتحاورين في غزةمستقلون وأكاديميون ينهون فعالية أقاموها .١٨
اختتمت فعاليات خيمة االعتصام التي أقامتها الشخصيات المستقلة، واألكاديمية، ورجال األعمـال،             :غزة

، وعلماء المسلمين، ورجال دين مسيحيين، ورجال اإلصالح، منذ مطلع الشهر الحالي في مدينـة غـزة               
وقـال الـدكتور     .للضغط على المتحاورين ودعم الجهد المصري المبذول من أجل لم الشمل الفلسطيني           

ياسر الوادية األكاديمي ورجل األعمال المستقل، إن الفعاليات الشعبية والجماهيرية ستستمر مـن خـالل               
 قاعدة شعبية مناهضة لحالة     الهادفة إلى نشر ثقافة التسامح الداخلي وبناء      "عقد الندوات واللقاءات الشعبية     

االنقسام تمارس حالة من الضغط على الطرفين للجلوس على طاولة الحوار وإعادة اللحمة إلى شـطري                
  ".الوطن

  ١٥/١١/٢٠٠٨قدس برس 
  

  لجم الحريات .. حكومتا غزة والضفة متفقتان على شيء واحد: خبراء .١٩
واإلعالميين والصحافيين الفلسطينيين في    خلصت مجموعة من خبراء القانون      :  منتصر حمدان  -رام اهللا   

جلسة مشتركة عقدت عبر نظام الربط التلفزيوني، ونظمها المعهد الفلسطيني لالتصال والتنمية الذي يتخذ              
 سلطتا رام اهللا وغزة تختلفان في كل شيء، لكنهما متفقتان على فـرض              ، إلى أن  من مدينة غزة مقرا له    

امة وحرية الرأي والتعبير وانتهاك حقوق المـواطنين فـي التجمـع            المزيد من القيود على الحريات الع     
وأجمع المتحدثون على أن حالة االنقسام القائمة كشفت الثغرات في القوانين المعمول بهـا فـي                . السلمي

األراضي الفلسطينية والتي تعالج حقوق المواطنين والمؤسسات اإلعالمية في مجـال حريـة التعبيـر،               
ن في الضفة الغربية وقطاع غزة تستغالن هذه الثغرات من اجـل التـضييق علـى                مؤكدين أن السلطتي  

  .الحريات المكفولة بالقوانين الدولية والقانون األساسي الفلسطيني
  ١٦/١١/٢٠٠٨الخليج، اإلمارات، 

  
   تحذيرات من تدهور األزمة اإلنسانية في غزة .٢٠

ة اإلنسانية في قطاع غزة آخـذة فـي         حذر مسؤولون فلسطينيون أمس من أن األزم      :  وكاالت - عواصم
وقال حاتم عويضة وهو مسؤول في وزارة االقتصاد الفلسطينية إنه ال توجد أي عالمات علـى                 .التدهور

 ستسمح في األيام القليلة المقبلة بدخول السلع الضرورية لتلبية االحتياجات األساسـية فـي               "إسرائيل"أن  
 على أن هذه السابقة الخطيرة يجب أن تدفع العالم         من جهته،   النائب جمال الخضري    فيما شدد  .قطاع غزة 

بأسره للعمل الفوري والضغط على االحتالل لفتح معابر قطاع غزة والسماح بدخول كافة المـستلزمات               
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من سكان القطاع يعيشون    % ٨٠وأوضح أن    .والمواد الخام والمساعدات والمستلزمات األساسية والوقود     
 ألف عامل   ١٤٠هناك   و ،%٦٥  إلى  معدل البطالة  ، كما وصل  ار اإلسرائيلي تحت خط الفقر جراء الحص    

ما يحدث في غزة تعدى مرحلة العقوبـة الجماعيـة إلـى       "ورأى أن    .معطلين عن العمل جراء الحصار    
افة النواحي  مرحلة اإلبادة الجماعية في ظل التشديد المتواصل وتفنن إسرائيل في تعذيب سكان غزة في ك              

  ".مشيداً في الوقت ذاته بصمود وصبر الشعب الفلسطيني
  ١٦/١١/٢٠٠٨الغد، األردن 

  
  ي السكر مرض يعانون من في سجون االحتالل أسيرا فلسطينيا٨٠: تقرير .٢١

 أسـيرا   ٨٠قال تقرير لوزارة األسرى في الحكومة الفلسطينية المقالة أمس إن أكثر من             : د ب أ   - غزة
اإلهمـال  " أن هؤالء األسـرى يعـانون      مشيراً إلى    .ائيلية يعانون من مرض السكري    في السجون اإلسر  

الطبي األمر الذي أدى إلى انتشار أمراض متفاوتة الخطورة بينهم، أبرزها أمراض القرحـة والعظـام                
  ".والمفاصل واألمراض الجلدية والقلب إلى جانب الضغط والسكري

  ١٦/١١/٢٠٠٨الغد، األردن 
  

  همن أحيانا لو لم يفرج عنومن يت محررونفلسطينيون أسرى: تحقيق .٢٢
ما زال األسير المحرر محمد قبها، يتلمس حياة افضل خارج سجنه، في مدينـة              : كفاح زبون  - رام اهللا 

 سـنوات   ٦جنين شمال الضفة الغربية، بعد االفراج عنه قبل اكثر من شهرين، بعد ان قضى اكثر مـن                  
 عاد إلى عمله شرطيا في السلطة الوطنية، اال انه يفتقد الـى             هرغم ان وب. معتقال في السجون االسرائيلية   

أما صديقه شادي متواسي، الذي قضى      . التقدير المطلوب، كما يقول، ويشعر كأنه لم يقدم شيئا في حياته          
 افرجت  ١٩٨أغسطس الماضي، ضمن    /  سنوات، وخرج مع محمد في اواخر شهر آب        ٦كذلك اكثر من    

درة حسن نية تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فما زال يبحث عن عمل فـي               ، كبا "سرائيلإ"عنهم  
وكالهما قاال انهمـا احيانـا      .  شيئا فشيئا  "تتبخر"مدينة رام اهللا، وبسبب فشله في ذلك، فإنه يرى احالمه           

  .يتمنيان لو لم يفرج عنهما
القـضية  "وقال  . تمام الناس بالوطن  بدا مذهوال من تراجع اه    وهو  ،  "عادية"الحياة، التي كان ينشدها قبها      

ن ذلك انعكـس    أيرى  هو  و. "ضاعت، الناس لم يعودوا مهتمين بالقضايا الوطنية، الكل يتحدث باالقتصاد         
ويتحدث قبها عن مجموعة من اصدقائه االسرى يطلبون حاجتهم مـن           . بشكل مباشر على حياة االسرى    

ألن اعمارهم اصبحت فوق سن التوظيف، وبطبيعة       ن السلطة ال تقبلهم     أ" موضحاً. المصروف من اهاليهم  
. "سرائيل، ألنهم يعتبرون مخربين، والوضع االقتصادي هنا صعب جـدا         إالحال ال يستطيعون العمل في      

أمـا  . وات من أجل ال شـيء  سن٦سجن  من أنه  الناسما يخبره بهواكثر ما يثير قبها او يدفعه للحزن،        
ديقه محمد، فبدون عمل توقفت كـل احالمـه حتـى فـي ان      اسوأ من صه كان حظفقدشادي متواسي،   

وقال انه توجه الى وزير االسرى اكثر من مرة من دون نتيجة، فالسلطة ليس لـديها اسـتعداد                  . يتزوج
واعتقـل  . يعمل في السلطة الفلسطينية، لكنه تركها قبل اعتقاله ألسباب لـم يـذكرها             وهو كان    .لتوظيفه

يصف استقبال الـسلطة لـه      وهو  .  كما يقول  "ال سلطة وال فتح   "ج لم يجد    وعندما خر . بسبب انتمائه لفتح  
حتى البوسترات والبقالوة والقهوة، التي تقدم للناس الذين جـاءوا          مؤكداً أنه   . ولرفاقه بالدعاية االعالمية  

 إال  .ه فلس واحد لعائلت   قدمتتنظيم او سلطة    إن كان هناك     كما أنه يراهن  .  أحد  لم يتكفل بها   همللسالم علي 
ا لفلـسطين ولـو     و عمل فهملناس،  ا أو للتنظيمات   أوللسلطة   هو ما قدم  واقدميلم  أنه في النهاية يؤكد أنهم      
  .اوداعادت الكّرة مرة اخرى لع

  ١٦/١١/٢٠٠٨الشرق االوسط، 
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  االحتالل ومستوطنوه يجددون اعتداءاتهم على المواطنين في الضفة الغربية .٢٣
ن فلسطينيان شقيقان وابن عمهما ألعمال قمعية، بعد احتجـازهم           تعرض طفال  :يوسف الشايب  - رام اهللا 

لساعات طويلة من قبل جيش االحتالل بادعاء قيامهم بقص األسالك الشائكة المجاورة لجـدار الفـصل                
العنصري في الجهة الشرقية من بلدة عكابا الواقعة على تلة إلى أقصى الشمال من مدينة طولكرم، وعلى                 

.  دونما لصالح جدار الفـصل     ١٥٠ن أرض والدهم التي صادر منها االحتالل أكثر من          بعد أمتار قليلة م   
من جهة أخـرى جـدد المـستوطنون اعتـداءاتهم ضـد االهـالي              و.  ثمار الزيتون  همجمعوذلك أثناء   

تتمثل في طرد المزارعين من ارضهم وسرقة       والتي  والمزروعات والممتلكات في قرى نابلس الجنوبية،       
  .م من الوصول الى أراضيهممعداتهم ومنعه

  ١٦/١١/٢٠٠٨الغد، األردن 
  

  قوات االحتالل تقتحم األجزاء الشرقية من مدينة نابلس .٢٤
،  فجـر الـسبت    قوات االحتالل اإلسرائيلي اقتحمـت    ، أن   نابلس من   ١٥/١١/٢٠٠٨ وكالة وفا،    ذكرت

قـوة عـسكرية مؤللـة      وأفادت مصادر محلية بأن      .األجزاء الشرقية من مدينة نابلس في الضفة الغربية       
  .اقتحمت عددا من األحياء الواقعة على األطراف الشرقية للمدينة

شهود عيان في   ، أن   رام اهللا مراسلها من    يوسف الشايب   نقال عن  ١٦/١١/٢٠٠٨الغد، األردن،    وأوردت
ر ن جيش االحتالل اعتقل مواطنين فلسطينيين في عدوانه ضد المدينة، ونقلهما الى معـسك             إ  قالوا نابلس

  .حوارة وسط ظروف اعتقالية صعبة
  
   العرب لفك الحصار على غزةيدعوبني ارشيد  .٢٥

 االمين العام لحزب جبهة العمل االسالمي زكي بني ارشيد االنظمة العربية بالعمـل لفـك                طالب: عمان
التخاذ خطوات عملية فـضال     "الحصار عن المحاصرين في فلسطين، وكذلك الضغط على االمم المتحدة           

الحملة "باشرت لجنة    في حين    ".ات التحذير التي تنذر بكارثة انسانية في القرن الواحد والعشرين         عن بيان 
بجملة من االتصاالت تحضيرا النطالق رحلة بحريـة اردنيـة          " االردنية لكسر الحصار عن قطاع غزة     

الحـة  باشرت اللجنة االتصال بـشركات الم      "ماك. قطاعالتزمع تسييرها لكسر الحصار المفروض على       
للحصول على المعلومات الخاصة بخط مسار الرحلة الذي اتفق على ان يبدأ من مدينة العقبة وايضا مـا                  

  .رئيس اللجنة رحيل الغرايبة، بحسب ما أفاد به "يستلزم تسيير الرحلة من اجراءات
  ١٦/١١/٢٠٠٨الدستور، األردن، 

  
   والحركة اإلسالميةألردنية اعكس االنفراج بين الحكومةي يومية كصحيفة" السبيل"إصدار  .٢٦

الناطقـة باسـم    " الـسبيل "تفضي موافقة الحكومة األردنية على تحويل صحيفة        :  خليل رضوان  -عمان  
 .الحركة اإلسالمية، من صحيفة أسبوعية الى يومية الى مناخ ايجابي في العالقات بين الحكومة والحركة              

ة األخوان المسلمين فـي األردن أول مـن         صحيفة بعد اشهر تكون جماع    المع صدور العدد االول من      و
يصدر صحيفة يومية على مستوى العالم العربي ناطقة باسم الجماعة، ما اعتبره إسالميون ومتعـاطفون               

هذه الموافقة، التي كانت الحكومة رفضتها أكثر من مرة، خالل           .معهم بأنها ستكون المنبر اإلعالمي لهم     
ر في موقفها اتجاه الحركة اإلسالمية، في ضوء معطيات أخرى،          السنوات الخمس الماضية، تدلل على تغي     

 الحكومة ورئيس االستخبارات العامة مع ممثلين عن الحركة اإلسالمية، كان           هاأبرزها اللقاءات التي عقدت   
آخرها لقاء وزير الداخلية عيد الفايز مع األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي زكي بنـي أرشـيد،                  

توقعـت مـصادر     كمـا    .تيار المتشدد القريب من حركة حماس     النفه الحكومة بأنه زعيم      تص تالذي كان 
 خالل أسابيع عن جمعيـة المركـز       الحكومة المناخ اإليجابي إلى رفع يد    هذا  رسمية وإسالمية أن يفضي     
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 .دوذلك بعد سنتين من إحالة ملفها إلى القضاء بـشبهة فـسا           ،  اإلسالمي، الذراع المالية للتيار اإلسالمي    
وتتزامن هذه الخطوات مع حال االنفراج بين األردن وحركة حماس، منهية قطيعة دامت تسع سـنوات،                
وذلك عبر سلسلة لقاءات وحوارات، كانت آخرها قبل أسبوعين بين مدير االستخبارات العامـة الفريـق                

  .محمد الذهبي وعضوي المكتب السياسي محمد نزاّل ومحمد نصر
  ١٦/١١/٢٠٠٨المستقبل، لبنان، 

  
 في ظل األزمة المالية العالمية" األونروا"لدول المانحة لبحث تمويل ااجتماع  تستضيفعمان  .٢٧

 دولة عربية وأجنبية وعدد من المؤسسات والمنظمات الدولية في ٥٣من المقرر أن تلتقي وفود  :عمان
لبحث األوضاع "طينيينللدول المانحة والمضيفة لالجئين الفلس"، في المؤتمر السنوي العام غداًان عم ،

اللها على ميزانيات الدول المانحة ظالمالية لوكالة االونروا في ظل األزمة المالية العالمية، التي ألقت ب
سيناقش "وقال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في عمان، وجيه عزايزة إن المؤتمر  .للمنظمة

لفني في وكالة الغوث الدولية، وتحديات التمويل مجموعة من المواضيع من أهمها التطوير اإلداري وا
  ."والموازنة وتطوير المخيمات ومواضيع اخرى تتعلق بمناطق العمليات

  ١٥/١١/٢٠٠٨قدس برس 
  
   إلى كسر حصار غزة بالقوة  األمم المتحدةيدعو اليمني الرئيس .٢٨

 بان كي مون باستخدام القـوة       ناشد الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح األمم المتحدة وأمينها العام         : صنعاء
بدال من اقتصار األمـر علـى       "نه  أ موضحاً في تصريح له   .  لفك الحصار عن قطاع غزة     "إسرائيل"ضد  

سرائيل بإنهاء حصارها الجائر على الفلـسطينيين والكيـل         ـ إ مجرد إصدار بيان مناشدة لألمم المتحدة ل      
ية لكل المبادئ والمواثيق اإلنـسانية وتحـدي        بمعايير مزدوجة في كل ما يتصل بممارسة إسرائيل المناف        

قرارات الشرعية الدولية، فإن على األمم المتحدة استخدام القوة تطبيقا للبند السابع مـن ميثـاق األمـم                  
  ." البندنفس بدولة أخرى لطبق عليها كان يخصاألمر لو هذا ن أحيث والمتحدة، 

  ١٦/١١/٢٠٠٨الغد، األردن 
  

  العسكري اإلسرائيلي في قطاع غزةالتصعيد   منمصرياستياء  .٢٩
أن القاهرة تبدي استياءها وغضبها الشديدين  كشف مصدر مصري مطلع:  جيهان الحسيني-القاهرة 

جراء التصعيد العسكري اإلسرائيلي في قطاع غزة، وأنها قلقة جداً على حياة المواطنين الفلسطينيين من 
طلق، وتجري اتصاالتها مع الجانب االسرائيلي أن القاهرة تتحرك من هذا المن مضيفاً .جراء ذلك

، إلنقاذ التهدئة التي "سرائيلإ"ومساعيها مع االطراف الدولية من أجل وضع حد للخروق التي تقوم بها 
  .أبرمتها مع حماس بوساطة مصرية

  ١٦/١١/٢٠٠٨الحياة، 
  

  للفلسطينيينإلى ترك الخالفات وااللتفاف حول القضايا المصيرية س تح وحمايدعو فبلخادم  .٣٠
دعا عبدالعزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس عبـدالعزيز بوتفليقـة أمـس،              : آي.بي.يو

حركتي فتح وحماس إلى ترك الخالفات االيديولوجية والفكرية جانباً وااللتفاف حول القضايا المـصيرية              
 لتأسـيس   ٢١ ـذكرى المزدوجة ال   في خطاب ألقاه في العاصمة الجزائرية بمناسبة ال        قالو .للفلسطينيين

 إن عرفات كان حريصاً علـى االهتمـام         ،دولة فلسطين والرابعة لوفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات       
 وهي قضايا ال تـدور      ،بالقضايا الجوهرية لفلسطين وهي األرض والالجئين والقدس والمياه وكذا الحدود         



  

  

 
 

  

            ١٤ ص                                     ١٢٥٨:         العدد       ١٦/١١/٢٠٠٨ األحد: التاريخ

 حرص بالده في أن يعمل الفلسطينيون علـى        ذا السياق، مؤكداً في ه  . حولها الخالفات الداخلية الفلسطينية   
  .إنجاح الحوار وإبقاء قضيتهم الوحيدة تحرير الوطن بعيداً عن التراشق والخالفات وعن تدخل اآلخرين

  ١٦/١١/٢٠٠٨الخليج، اإلمارات، 
  

  القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المقبلة : موسىعمرو  .٣١
الدول العربية عمرو موسى في دمشق، أمس  أن االحتفال بالقدس  أعلن األمين العام لجامعة :آي.بي.يو

القدس "إن  وأضاف ."لكونها محتلة" سيتم خارج المدينة المقدسة ٢٠٠٩عاصمة للثقافة العربية للعام 
لدينا جميعا دور واهتمام ومسؤولية "، قائالً "عربية والجزء الشرقي منها هو عاصمة دولة فلسطين المقبلة

  ."تجاه القدس
  ١٦/١١/٢٠٠٨الخليج، اإلمارات، 

  
  من خطر كارثة إنسانية في غزةحذر  ت"أوكسفام"منظمة  .٣٢

 البريطانية من خطر كارثة إنسانية في غزة إن لـم يرفـع الحـصار               "وكسفامأ"حذرت منظمة   : وكاالت
ا يتوجب على قادة العـالم أن يـشددو       "نه  إ جيريمي هوبس    "وكسفامأ"وقال مدير   . اإلسرائيلي عن القطاع  
  ."جل رفع الحصار عن غزةأالضغط السياسي من 

لم يبذل اإلسرائيليون والفلسطينيون الجهود الضرورية لالبقاء على التهدئة الـسارية           " ه ما وتابع القول إن  
. "ن النتيجة قد تكون كارثية على المدنيين في غزة وفي المدن اإلسـرائيلية القريبـة              إمنذ يونيو ف  ) مبدئياً(

 وقد يضع فرص السالم في      تقاعس المجتمع الدولي سيزيد المعاناة البشرية تفاقماً      "أن   من   وأضاف محذراً 
  ."كبرأخطر 

  ١٦/١١/٢٠٠٨البيان، اإلمارات، 
  
   السالح النوويوقف إنتاج ل"إسرائيل"معهد بحوث أمريكي يدعو أوباما للضغط على  .٣٣

 لوقف إنتـاج الـسالح      "إسرائيل"دعا معهد أبحاث أمريكي الرئيس المنتخب، باراك أوباما، للضغط على           
  . النووي واالنضمام إلى معاهدة منع انتشار األسلحة النووية

جاءت التوصية في تقرير أصدره معهد األبحاث للعلوم والتكنولوجيا واألمن القومي في واشنطن، برئاسة              
ـ . ديفيد أولبرايت، أحد أكبر الخبراء في العالم في األسلحة النووية ومنع انتشاره            ذر التقريـر مـن     ويح

خطورة انتشار المواد المشعة بشكل واسع في الشرق األوسط، خالل عقد من الزمن، ومـن إمكانيـة أن                  
  .تستخدم تلك المواد إلنتاج السالح النووي

 ستقام في منطقـة الـشرق       ٢٠٢٠ في عام    هوتفيد تقديرات الباحثين الذين شاركوا في إعداد التقرير، أن        
.  من البلوتونيـوم    طناً ١٣نتاج الكهرباء، تتيح لعدد من الدول امتالك أكثر من          األوسط مفاعالت نووية إل   
 كغم فقط تكفي إلنتاج قنبلة نووية، فهناك خطورة آخذة في التنامي بأن يتحول              ٨ومع األخذ بالحسبان أن     

 الشرق األوسط إلى برميل بارود نووي ال يمكن السيطرة عليه، ويصبح في الشرق األوسط مخزن لمواد               
  . قنبلة نووية١٧٠٠مشعة تكفي إلنتاج 

  ١٦/١١/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  

  !فلسطينياً... ومحاذيرها حدود األوبامية .٣٤
 خالد الحروب

تزدحم أجندة الرئيس األميركي المنتخب باراك أوباما المحلية والدولية والشرق أوسطية بقضايا تتنـافس              
هناك أوالً ومحلياً أزمة االنهيـارات      . جندةكٌل منها يريد احتالل رأس األ     . في أهميتها ومستويات إلحاحها   
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المالية واالقتصادية التي تهدد االقتصاد والوضع األميركي برمته، وبخاصة زيادة تآكل الطبقة الوسطى،             
 بالمؤسسة الحاكمة وبأميركا نفسها بعد حقبة طويلة من تـردي           األميركيوالحاجة إلى إعادة ثقة المواطن      

قات المعقدة والمتوترة مع روسيا على أكثر من خلفية، خصوصاً بعـد حـرب              دولياً هناك العال  . مكانتها
جورجيا وتوسيع مظلة الدرع الصاروخي، وكذلك مع الصين حيث الغموض في كيفية احتـواء قوتهـا                

وفي الجوار األميركي الالتيني هناك الكتلة اليسارية التي تتمحور حـول           . الصاعدة، اقتصادياً وعسكرياً  
وعالمياً هناك تحـديات التـدهور البيئـي        . يلي هوغو شافيز مقادة ببوصلة العداء ألميركا      الرئيس الفنزو 

وهشاشة اتفاقات التجارة العالمية وعدد آخر من المعاهدات الدولية التي تواجه مآزق عدة يحال تطورهـا                
نـاك حربـان     وجواره ه  "الكبير"في الشرق األوسط    . إلى سياسة التفرد األميركي خالل حقبة بوش اإلبن       

تخوضهما الواليات المتحدة في أفغانستان والعراق، الفشل في كليهما أبرز من النجاح، وهناك شبح انهيار               
الـصراع  : "أم المـآزق  "يضاف إلى ذلـك     . باكستان برمتها وما قد يقود إليه من مخاطر إقليمية ودولية         

ي وشعبي عالمي أحد سماته األساسية،      كل ذلك يتفاعل في مناخ دول     .  اإلسرائيلي وفشل التسوية   -العربي  
  .في النظرة الى أميركا، هو ارتفاع مستوى كراهية الواليات المتحدة في العالم إلى درجات غير مسبوقة

في ظل ازدحام هذه القضايا التي يلح كل منها ليتصدر أولويات الرئيس، هل من المنطقـي أن يطالـب                   
! ته في الشرق األوسط على األقل؟ الجواب على ذلـك نعـم           أوباما بأن تكون قضية فلسطين أولى أولويا      

فهذه القضية، ورغم الملل من تردادها من قبل الساسة األميركيين، الديموقراطيين والجمهوريين على حد              
سواء، ستظل القضية المركزية في الشرق األوسط والمولدة لحواضـر ومـستقبالت مظلمـة وكثيرهـا                

 قـضية  إلـى ية قضية العراق وقضية أفغانستان، بل إلعـادة االعتبـار   ليس هذا تقليالً من أهم . مجهول
فلسطين باعتبارها قضية احتالل عسكري رفضته القوانين الدولية وقرارات مجلس األمن علـى مـدار               

الواليات المتحدة  . عقود، واستنزفت جهود ودماء ومقدرات شعوب ودول، وفي مقدمها الشعب الفلسطيني          
، فـإن عليهـا   "الوسيط النزيـه "ة هذه المأساة وألنها فقدت منذ زمن طويل موقع          شريك ومساهم في إطال   

ولم تعد هناك حاجـة اليـوم إلعـادة         . مسؤولية كبيرة سياسية وأخالقية في التصدي لهذه القضية وحلها        
فما يدور الحديث عنه شرقاً وغرباً صيغة حل الدولتين بحسب          . اختراع العجلة والبحث عن مكونات للحل     

الحاجة اليوم هي إلى إرادة أميركيـة       . رات مجلس األمن وبحسب ما تبنته المبادرة العربية الجماعية        قرا
 من دون أن يحدث ذلـك       "إسرائيل": سياسية حقيقية تضغط على الطرف األهم في المعادلة واألكثر عناداً         

  . المنطقةفإن حلقة أو حلقات دموية أخرى وال ضرورة لها سوف تُضاف إلى ما شهدناه في هذه
لكن السياسة األميركية الشرق أوسطية ألي رئيس جديـد، ديموقراطيـاً كـان أم جمهوريـاً، تخـضع                  
العتبارات عدة بعضها مرتبط بحسابات الترشح لفترة رئاسية ثانية، وجزء كبير منها مـرتبط بـضغط                

لك االعتبارات، لكن لنا    مع فوز أوباما، لنا أن نتوقع استمرار اشتغال بعض ت         . اللوبيات اليهودية ونفوذها  
 نفترض تفكيراً جديداً يأخذ بالنظر بعض المكونات المستجدة التي تجعـل تطبيـق الـسياسات                أنأيضاً  

واالعتبارات الماضية سبباً في تدهور إضافي ليس على صعيد شرق أوسطي فحـسب، بـل وأميركـي                 
د التي قد تضع حدوداً محبطة لما قد يقوم به          لنتأمل أوالً االعتبارات التقليدية ومحاذير التفاؤل الزائ      . أيضاً

في البداية أعلن أن أولويته الشرق أوسطية       . أوباما في الشرق األوسط، وبخاصة إزاء القضية الفلسطينية       
واآلسيوية ستكون أفغانستان وإيقاف االنهيار فيها، واتقاءه في جارتها باكستان، ثم معالجة الوضـع فـي                

رق لفترة طويلة في هذين الملفين، وربما لن يخرج منهما في دورة رئاسـته              معنى ذلك أنه سيغ   . العراق
ثانياً، ربما كان إعالن األولويات يرتكز ولو من بعد على التقليد الرئاسـي األميركـي الممـل                 . األولى

 اإلسرائيلي إلى الوالية الثانية ألي -والمدمر والذي يؤجل بذل أي جهد جدي على جبهة الصراع العربي            
ربما لن يتبدى ألوباما أي سـبب يحـول         . يس أميركي، خشية أن تؤثر مواقفه على الدعم اليهودي له         رئ

فـالفكرة  . دون أن يفكر بالطريقة نفسها، خصوصاً أن عينه منذ اللحظة الراهنة على فترة رئاسية ثانيـة               
ه من أجل حل قضية     لماذا المغامرة ببعثرة رأس المال السياسي الذي جمع       : المباشرة التي ستلح عليه هي    
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ثالثاً، رأس المال السياسي الكبير الذي يتربع أوباما عليه، إضـافة           . قد ال تُحل وتسبب له خسارات كبيرة      
إلى الشعبية المحلية والعالمية، من الطبيعي أن يمنحه ثقة كبيرة، وربما زائدة عن اللـزوم، إزاء كيفيـة                  

. في ضوء قلة خبرته في الملفات الدولية بشكل عام        ترتيب أولويات سياسته الشرق أوسطية، وذلك أيضاً        
 العالمي الذي حصل عليه يمكنه من استثمار وقته وجهده في الملف أو             "التفويض"بمعنى آخر سيشعر بأن     

الملفات التي يراها أكثر إلحاحاً، وسيستند على تفهم العالم لما يقوم به بسبب ازدحام أجندتـه والخـراب                  
  . جورج بوشالكبير الذي أورثه إياه

لكن هناك ما هو جديد ويمكن إلدارة أوباما استثماره واالنفكاك من روتين السياسة األميركية الرئاسـية                
مواجهة الملف الفلسطيني وحله قد يضيفان رأس مـال         . الجالب للدمار من خالل تأجيل الملف الفلسطيني      

والجديد هنـا   . "القاعدة"واجهة إرهاب   إضافياً ألوباما يستثمره في حل الوضع في العراق وأفغانستان وم         
المساهمة العربية التي يطلبها الغرب للمساعدة في مواجهة األزمة المالية العالميـة، والمبـادرة              : أمران

ال يمكن لباراك أوباما او غوردن براون أو بقية قادة االتحاد األوروبي أن يتوجهوا إلـى                . العربية للسالم 
 يكون هناك تغيـر     أنساميل عربية في شرايين االقتصاد الغربي من دون         المنطقة العربية طالبين ضخ ر    

والمطالب العربية الجماعيـة الراهنـة      . في السياسة الغربية إزاء الملف الفلسطيني واالحتالل اإلسرائيلي       
وليست هناك حاجة لذكاء إضافي للتيقن من أن المزيد         . اآلن إزاء هذا الملف تتبلور حول المبادرة العربية       

من الضغط على الدول العربية لتقديم تسهيالت مالية للغرب من دون تقديم مواقف سياسية مقنعة للشعوب                
بمعنى آخر وحتى لو فشلت الدول العربية المعنية        . العربية من شأنه أن يقوي حجج الجماعات الراديكالية       

ية حصيفة يجب أن ال تصل   في فرض شروط سياسية مقابل ما يراد لها أن تقدمه، فإن أي سياسة براغمات             
إن الميزان الحالي للعالقة    . إلى آخر الشوط في مطالبها من دون تبني سياسة غربية شرق أوسطية جديدة            

الغربية العربية مختل بشكل كبير لصالح العواصم الغربية، وأي انحدار إضافي في هذا الميزان سـيزيد                
وللمـرء أن   . وات جديدة رافضة للوضع القـائم     من حالة التآكل في الشرعيات ويفتح المجال لقوى وأص        

يفترض أن وعياً دقيقاً، عند إدارة أوباما المتشكلة، بآلية الضغط الستنزاف القدرات العربية لـن يكـون                 
ولن تكون تلك السياسة ناجحة أو فعالة على المدى الطويل من دون أن تـشعر األنظمـة                 . سياسة حكيمة 

 فقط للصعوبات المالية    "الممول"هامش الدولي، وتُطالَب بالقيام بدور      والدول والشعوب بأنها ليست على ال     
  .الغربية، بل هي شريك أيضاً تُحترم مصالحه وطلباته

المساهمة والشراكة العربيـة    : من المفروض طبعاً أن يكون الموقف العربي صلباً ويفرض هذه المقايضة          
ومن المفروض طبعـاً أن     . إزاء قضية فلسطين  في االقتصاد العالمي، مقابل رزمة سياسات غربية جديدة         

لكن هذين األمرين ليـسا     . يكون الموقف الفلسطيني نفسه موحداً وال يعاني من التشرذم واالنقسام الحالي          
 مختلفـاً   "األوبامية"شرطين أوليين ال تتحسن السياسة األميركية من دونهما، أو ال يفترض أن يكون نهج               

س هذا التحليل مصلحة براغماتية لكل األطراف وال يقوم على طلب اإلحسان            ففي أسا . حتى لو لم يتحققا   
إذا أرادت الواليات المتحدة أن     . أو التخلق بأخالق فردية في مجال عالقات دولية تقوم على أسس مختلفة           

تعالج جذور التطرف فإن عليها أن تنهج سياسة جديدة، وفي قلب هذه السياسة حل قضية فلسطين وتحقيق              
من دون ذلك فإنها ستظل تواجه موجات مـن التطـرف الـذي ال              . قوق األساسية للشعب الفلسطيني   الح

  .ينتهي، وعلى أرضية فقدان الصدقية والنفاق الذي وسم سياستها في المنطقة لعقود طويلة
١٦/١١/٢٠٠٨الحياة،   
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  ! وسيوفنا عليكمعكقلوبنا .. غزة .٣٥
 محمد أبو رمان

قتاً، قصص السياسة والصراعات والحوارات الفلسطينية المزيفة التي تمأل         أخرجوا من رؤوسكم، ولو مؤ    
المنظمـات  " قادة"تحللوا قليالً من وطأة التصريحات والدعايات المتقابلة بين     . وسائل اإلعالم صباح مساء   

  . الفلسطينية
 تستبيح آدميتنـا    من سحب وضباب السياسة المارقة التي     " المشهد اإلنساني "ضعوا ذلك جانباً، واستعيدوا     

  . باستمرار
هل فكرتم بصورة ذلك الشيخ الكبير المسن الذي يقف خلف السياج ينتظر وصول سـفينة المـساعدات                 

  !األوروبية لعله يسد جوعه أو جوع أحفاده الذين ينتظرون لقمة الطعام؟
وع والبـرد،  من وقف قليالً يتآمل صورة الطفل الصغير في أحد مخيمات غزة، وهو يصرخ من شدة الج           

  ! هل فكّر أحدنا فيما لو كان أب ذلك الطفل؟
وهي !) على الرغم من التهدئة   (من تقمصت مشاعر والدة ذلك الفتى الشهيد الذي سقط بقصف إسرائيلي            

تنظر إلى ابنها مضرجاً بدمائه، ممزق الجسد ال تجد له بواكي في اإلعـالم العربـي والعـالمي وكـأن        
  !يوان بري لدى الضمير اإلنساني المخدر تجاه غزةاستباحته أهون من قتل ح

هل قرأنا تقارير المنظمات اإلنسانية الدولية التي تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة في غزة إذا لـم ترفـع                   
الحصار المطبق عنها؟ أال يكفي غزة أن يصل عدد من يتلقون المساعدات العينية فيهـا إلـى                 " إسرائيل"

  !طباء الفلسطينيين بأن نقص الدواء يهدد مصير آالف األطفال الفلسطينيين؟ألم نقرأ صيحات األ! ؟%٨٠
أتساءل فيما إذا كنّا ال نزال نعتقد أن ثمة مليون ونصف المليون إنسان يعيشون في غزة، هم بشر ولهـم                    

رهانـات  أم أن امتالكهم إلنسانيتهم برسم التوقيف والتالعب، بحسب ال        . من الحياة " الحد األدنى "الحق في   
  . السياسية والرسائل المتبادلة

ما هو أشد إيالماً من هذا وذاك تلك السياسة البشعة البربرية التي ترهن حياة جميع الغزيين للعبـة شـد                    
الحدود أياماً إلغراق القطاع بـالظالم الـدامس والبـرد          " إسرائيل"فتغلق  . وحماس" إسرائيل"الحبل بين   

وكـأن روح   . يئة والمياه والهواء، ثم تعاود التقطير على الناس بحق الحيـاة          القارس، والنفايات القاتلة للب   
  .تشده متى تشاء وتخففه متى تشاء" إسرائيل" مربوطة بحبل بيد إنسانمليون ونصف مليون 

  ! الجريمة التي ترتكبها إسرائيل؟-هل هنالك أبشع من هذه اللعبة
  .كبها جميعاً بحق سكان غزةإنّها الجريمة التي نرت.. نعم، هنالك ما هو أبشع

فمن يذبح غزة هي الفصائل الفلسطينية المتقاتلة على مكاسب سياسية صغيرة، وتلك النخـب الفلـسطينية    
  .التي سعت جهدها إلفشال حوار القاهرة، كّل ألهدافه ومصالحه

ك سـاكناً   فـال يحـر   . من يذبحها؛ هو النظام الرسمي العربي المتواطئ بامتياز مع خنق القطاع وإذالله           
لحماية الفلسطينيين، ويغيب قضية غزة عن المحافل الدولية، وكأنّنا لسنا أمام جريمة إسـرائيلية وحـشية            

  .ضد مئات اآلالف من البشر
في غزة، وكأن سياساته    " السياسات الظالمية لحماس  "إنه النظام الرسمي العربي الذي ال يفتأ يتحدث عن          

أنّه يمارس اغتياالً لحقـوق عـشرات       " متناسياً" جرائم إنسانية إسرائيلية، و    تنويرية وتقدمية، متستراً على   
  .الذين يحكمهم بسياسة الهراوات واألمن" المواطنين"الماليين من 

من يذبح غزة هو النظام الدولي الذي يشارك في الجريمة ويشرعنها بذريعة عدم التزام حماس بالقرارات                
 ها؟تلتزم ب" إسرائيل"الدولية، وكأن!  

من يذبحها؛ هو اإلنسان العربي الصامت الخائف، غير القادر على الوقوف بجرأة وشـجاعة والـضغط                
  .على حكوماته لتتحرك، سياسياً ودولياً، لوضع حد للجريمة اإلسرائيلية
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كفى كذباً أن تكون قلوبنا معها وسـيوفنا        . صرخة أطلقها غازي الحمد، قبل شهور عديدة      " ارحموا غزة "
  عليها؟

١٦/١١/٢٠٠٨الغد، األردن   
  
  !وربيع موسكو...بين خريف أنابوليس .٣٦

فايز رشيد. د  
، انعقد مؤتمر أنابوليس بالقرب من واشنطن، بحضور الرئيس جورج          ٢٠٠٧في مثل هذا الشهر من عام       

بوش، هذا المؤتمر الذي خرجت منه اللجنة الرباعية والمراقبون السياسيون بتفاؤل كبير، كان يوحي بحل               
، العام الذي جعل منه الرئيس األمريكي عـام إقامـة           ٢٠٠٨اع بين الفلسطينيين وإسرائيل في عام       الصر

بعد أنابوليس كما قبلها، كثفّت رايس من زياراتها إلى المنطقة، وقبـل رحيـل              . الدولة الفلسطينية العتيدة  
اعية في شرم الـشيخ،     إدارتها المرتقب، أصرت وزيرة الخارجية األمريكية على عقد اجتماع للجنة الرب          

في محاولة إلعادة إحياء مقررات المؤتمر بحقن شـرايينه         ) بعد زيارتها للجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني    (
ببعض الفيتامينات، لكن المحاولة فشلت أيضاً، فما كان من اللجنة الرباعية سوى إصدار بيان قرأه األمين                

باعية أكدت أهمية مواصلة عملية السالم من خـالل اتفـاق           بأن اللجنة الر  (العام لألمم المتحدة، جاء فيه      
  ).  ربما يكون موعداً مناسباً الجتماع سالم دولي في موسكو٢٠٠٩الوسطاء على أن ربيع 

وبين خريف أنابوليس، الذي يبدو وكأنه يعيش أنفاسه األخيرة، وربيع موسكو المقترح، تكمن مجموعـة               
عتيد لن يكون أفضل حاالً من المؤتمر الـذي سـبقه بـالقرب مـن     من الحقائق التي تشي بأن المؤتمر ال 

  : العاصمة األمريكية، ولعل أبرز هذه الحقائق تتمثل فيما يلي
للسالم لكنها فشلت في مهمتها الشرق أوسـطية،        ) نزيهاً(جعلت الواليات المتحدة من نفسها وسيطاً       : أوالً

، كما فشلت كل جوالت الوزيرة رايس إلى المنطقـة          كما فشل رئيسها في تنفيذ وعوده التي أجلّها مراراً        
، وكل ذلك بـسبب أن هـذه اإلدارة ليـست    )والتي تتجاوز العشرين في عددها منذ تعيينها حتى اللحظة   (

وسيطاً عادالً بين الفلسطينيين وإسرائيل، بل هي تتماهى مع وجهة النظر اإلسرائيلية فيما يتعلق بالتسوية،               
وقرأها األخير   (٢٠٠٤سالة الضمانات التي أرسلها بوش إلى شارون في عام          وليس أدل على ذلك من ر     

وقوف الواليات المتحدة قلباً وقالباً مع المواقف اإلسـرائيلية         . وفحواها) من على منصة مؤتمر هرتسيليا    
  . وبالنسبة للمبادرة العربية) وهي عملياً تتنكر لها تماماً(بالنسبة للحقوق الفلسطينية 

لفشل الذريع لكافة اللقاءات التي عقدها الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء اإلسـرائيلي، وكـذلك              ا: ثانياً
 ليفني، في الخروج بأية نتيجـة نظـراً         -حال اللقاءات بين اللجنتين الفلسطينية واإلسرائيلية برئاسة قريع       

ية إسرائيلية إلحـالل سـالم      للتعنت اإلسرائيلي وجملة المواقف اإلسرائيلية، التي ال تتمثل في نوايا حقيق          
عادل مع الفلسطينيين أو مع العرب، ولكن تنصب بشكل رئيس على اإليحاء دولياً وإعالمياً بأن حركة ما                 

  ). السالم(تعمل من أجل " إسرائيل"سياسية تدور بين الجانبين، واإليحاء أيضاً بأن 
ارة أمريكية جديدة سيجري تنصيبها فـي       إن إدارة بوش على أبواب مغادرة البيت األبيض، وأن إد         : ثالثاً

يناير القادم بعد فوز أوباما في االنتخابات الرئاسية، وأن الرئيس الجديد وإلى جانب انـشغاله بالقـضايا                 
الداخلية األمريكية، وبخاصة االقتصادية منها بفعل تركة بوش الثقيلة، فإن فترة ال تقل عن السنة تلزمـه                 

اإلسرائيلي قد ال يكون أحد أولويات أوباما       -افة إلى أن الصراع العربي    لدراسة ملف الشرق األوسط، إض    
  . في السنة األولى من رئاسته

على أبواب انتخابات تشريعية جديدة، مفتوحة على احتماالت كثيرة، قد يفـوز بهـا              " إسرائيل"أن  : رابعاً
الفلسطينية، وقد تفوز فيها ليفني     الليكود برئاسة نتنياهو صاحب الالءات المعروفة بالنسبة للحقوق الوطنية          

بأغلبية ضعيفة، ربما تحتاج معها إلى تأييد من قبل األحزاب اليمينية الصغيرة، وهذه لهـا اشـتراطاتها                 
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بينمـا هـي فـي الحقيقـة        ! المتعنتة في التسوية هذا على افتراض أن ليفني هي صاحبة مواقف متميزة           
  . محسوبة على الصقور اإلسرائيليين

 تجربة عام مضى على مقررات أنابوليس، أثبتت بما ال يدع مجاالً للشك، بوجود الهوة الكبيرة                إن: خامساً
بين القضايا المكتوبة في قرارات وبين الواقع العملي، كذلك األمر بالنسبة لخارطة الطريق التي اقترحها               

على خارطة الطريق،   الرئيس بوش نفسه وتبنتها اإلدارة األمريكية، فرغم مضي سبع سنوات أو ما يزيد              
بتطبيق بند واحد منها، إضافة إال أن قرارات أنابوليس والتـي هـي             " إسرائيل"لم تُلزِم الواليات المتحدة     

دون طموحات الشعب الفلسطينية بكثير، بقيت حبراً على ورق أيضاً، بالتالي فما الضمانة بأن ال تكـون                 
على شاكلة سابقاتها في أنابوليس؟ مما يعطي       ) فعلياًهذا فيما لو تم عقد المؤتمر       (مقررات مؤتمر موسكو    

االستنتاج بأن عقد مثل هذه المؤتمرات ليس سوى محاولة إلقناع أطراف اللجنة الرباعية لذواتهم، بـأنهم                
صنع السالم بين الفلسطينيين والعرب من جهة، واإلسـرائيليين مـن جهـة     (ليسوا مقصرين في محاولة     

  )! أخرى
لصالح إسرائيل، التـي    ) لألسف(الصهيوني ما زال يميل     - القوى في الصراع العربي    إن ميزان : سادساً

أثبتت التجارب أنها ال تخضع سوى للغة القوة، أي في الحالة الفلسطينية هي لغة المقاومة، واألخيـرة ال                  
هدئة هـي   يجري الحديث عنها بالنسبة للسلطة الفلسطينية بالطبع، بل جرى وقفها، وبالنسبة لغزة، فإن الت             

  . الحالة المسيطرة حتى هذه اللحظة
من جانب آخر، فإن االنقسام الفلسطيني، وفشل الحوار بين الفصائل الفلسطينية هو نقطة ضعف تـضاف                
إلى نقاط الضعف الفلسطينية األخرى، األمر الذي يلقي بثقله وتداعياته المتمثلة في حالة ضعف للمفاوض               

 المؤتمرات الدولية أيضاً، األمر، الذي سيؤثر بالضرورة على طبيعـة           الفلسطيني أمام اإلسرائيليين وفي   
  . مقررات مؤتمر موسكو المنوي عقده في الربيع القادم

أنه وحتى لو تم عقد المؤتمر في موسكو وفي الربيع، ومهما كانت بالغة مقرراتـه، فلـن                 : جملة القول 
حدةً بعـد أخـرى علـى طريـق عريهـا           يكون أوالً سوى مؤتمر ومقررات خريفية تتساقط أوراقها وا        

  ! هكذا علّمتنا مقررات أنابوليس...التام
  ١٦/١١/٢٠٠٨الشرق، قطر، 

  
  :كاريكاتير .٣٧
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