
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "نابوليسأ" على "وثيقة مشتركة"لن تطرح : قريع
  "الخارج" تحذر من انفجار وشيك ينال "حماس"

   غزةوات االحتالل في قطاع في مواجهات مع ق"القسام"و" األقصى"من استشهاد ثالثة 
  الفصائل تعلن حالة الطوارئ قبل موعد االستحقاق الرئاسي اللبناني: مخيم عين الحلوة

  تجميد االستيطانب أسيراً و٤٥٠ق طالتعهد باأولمرت ي
 نان والضفة وغزة يواجهون تحديات كبيرةن في لبو الالجئ:أبو زيد

ــرت ــاء أولم ــاس-لق ... عب
إلنقاذ " اللحظات االخيرة "محاوالت  
  " المشتركةالوثيقة"مفاوضات 
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            ٢ ص                                     ٩٠٧:         العدد                        ٢٠/١١/٢٠٠٧الثالثاء : التاريخ

    :السلطة
 ٥  "نابوليسأ" على "وثيقة مشتركة"لن تطرح : قريع .٢
 ٥ "أنابوليس"ـفلن نذهب ل.. إذا قال العرب ال: عباس .٣
 ٥   خاصة بمؤتمر أنابوليس وسنعرض ذلك على العربلم نتوصل إلى وثيقة: ادنمر حّم .٤
 ٦   "أنابوليس" في الطريق الى "اسرائيلية"ست عقبات : عميرهحنا  .٥
 ٦  قطاعالالعالن عن سلسلة مشاريع خاصة بالضفة وفياض يلتقي بلير وباراك ل: المالكي .٦
 ٦  "حماس"لحكومة ولـتوقعنا أن يفتح الغرب أبوابه ل: أحمد يوسف .٧
 ٧   فقد يكون للشعب رأي آخر"حماس" و"فتح"إذا استمرت األزمة بين : الشاعر .٨
 ٨  نالنواب األسرى يطالبون عباس بوقف مالحقة المقاومين في مخيم العي .٩

    
    :المقاومة

 ٨  "الخارج" تحذر من انفجار وشيك ينال "حماس" .١٠
 ٨  "عين بيت الماء"يطالبون السلطة برفع الحصار عن مقاتليهم في مخيم " الشعبية "أنصار .١١
 ٨  ً يومياالعشراتفراج عن أسرى ال تأثير له ألنها تعتقل  اإل"إسرائيل"إعالن : أبو زهري .١٢
 ٩  اللجنة التحضيرية تنفي إلغاء مؤتمر الفصائل في دمشق .١٣
 ٩   بالسفر ويمنع المواطنين والمرضى من ذلك" فتح"االحتالل يسمح لقيادة : برهومفوزي  .١٤
 ٩    يتبني العملية"جيش البشائر" شمال الضفة المحتلة و"إسرائيلي"مقتل مستوطن  .١٥
١٠   غزة في مواجهات مع قوات االحتالل في قطاع"القسام"و" األقصى"من استشهاد ثالثة  .١٦
١٠   "المجدل"ب في قل" مطور"سقوط صاروخ فلسطيني  .١٧
١٠    بغزةاً فتحاوي٢٠ بالضفة والحكومة المقالة تعتقل "حماس" من ٨ تعتقل األمنيةاألجهزة  .١٨
١١   يناشدون عباس إنهاء معاناتهم" مبعدو المهد" .١٩
١١ علن حالة الطوارئ قبل موعد االستحقاق الرئاسي اللبنانيالفصائل ت: مخيم عين الحلوة .٢٠
    

    :الكيان االسرائيلي
١١  تجميد االستيطانب أسيراً و٤٥٠ق طالتعهد بايأولمرت  .٢١
١٢  باراك يدعو واشنطن لدعم استئناف المفاوضات مع سورية .٢٢
١٢   قضية فساد جديدة ضد أولمرت .٢٣
١٢   الجيش وأجهزة األمن تستعد لمواجهة تصعيد محتمل مصدره حزب اهللا: باراك .٢٤
١٢  النيابة العامة تدعي أن تقليص كمية الوقود لقطاع غزة ال يمس باألوضاع اإلنسانية .٢٥
١٣   خطة فصل عنصري لتقسيم شوارع القدس .٢٦
١٣  جيش االحتالل في حالة تأّهب قصوى .٢٧
١٣   هزية االحتياط عشية حرب لبنان الثانيةاتقرير ينتقد الجيش لعدم ج .٢٨
١٣   نقلون فعالياتهم الي الجليل بشراء بيوت عربية بمبالغ ضخمةالمستوطنون ي .٢٩
١٤  ٢٠٠٨في % ٤,٤والنمو سيبلغ % ٧,٣البطالة في اسرائيل ستنخفض إلى  .٣٠
    

    :األرض، الشعب
١٤  نابولسشخصيات فلسطينية أردنية تطالب عباس بعدم تقديم تنازالت في أ .٣١
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١٤  يؤيدون حل المجلس التشريعي الفلسطيني%  ٥٥: استطالع .٣٢
١٥  االعتداء على العالقين بمطار العريش بعد اعتراضهم لطائرة أمريكية .٣٣
١٥   مع االسرائيليينوضات يطالبون بطرح قضيتهم في المفا في غزةذوو األسرى .٣٤
١٦   عنهمرفع المعاناةب تظاهروا أمام مبنى األونروا وطالبوا  في غزةمئات الالجئين .٣٥
١٦   نتيجة حصار غير مسبوقعلى مدار الساعة األوضاع في غزة تتدهور: ونروااأل .٣٦
١٦   يلملم أشالءه بجهود فردية في غياب الحكومة واألونروا الفلسطينيالباردمخيم : حقيقت .٣٧
١٧  والزي العسكري مثاالن على التعاطي العنصري االسرائيلي مع العربالحجاب  .٣٨
   

   :اقتصاد
١٧  اقتصادية واجتماعية ونفسيةخلف آثاراًعلى قطاع غزة الحصار  :تقرير .٣٩
   

   :صحة
 ١٨  ارتفاع نسبة الوفيات بين مرضى القطاع بسبب الحصار .٤٠
   

   : األردن
١٨   أنابولسة مؤتمر عبداهللا الثاني قلق من ضبابي .٤١
١٨  لدعماطالب بيبين دور االردن ويول المانحة والمضيفة لالجئين اجتماعات الدالخطيب في  .٤٢
١٩  في االنتخابات التشريعية اليوميستقطبون الفلسطينيين االردن إسالميو  .٤٣
   

   :عربي، إسالمي
١٩  مؤتمر السالمالسعوديون يساومون مساومات جادة قبل الموافقة على حضور  .٤٤
١٩  مبارك يعرب عن تمنياته أن يتحقق النجاح لمؤتمر أنابوليس .٤٥
١٩  مؤتمر أنابوليس يرتكز إلى مبادرة السالم العربية: سعود الفيصل .٤٦
٢٠   لسالمدمشق تدرس اقتراح موسكو استضافة مؤتمر ل .٤٧
٢٠ "األقصى"تحرك مصري لمواجهة تهويد القدس ووقف الحفريات في  .٤٨
٢٠    نجاح ملتقى القدس فاق كل توقعاتنا: بشور .٤٩
٢١   العدالة الطريق إلى السالم في فلسطين: نجاد .٥٠
   

   :دولي
٢١   تعّوض عجز السلطة وأولمرت" رؤية جديدة"بوش يعلن في مؤتمر أنابوليس  .٥١
٢١   في نجاح خطة عزل حماستشكك مجموعة األزمات الدولية  .٥٢
٢١    مؤتمر أنابوليسلتقديم إجراءات أمنية وإقتصادية لدعميستعد االتحاد األوروبي  .٥٣
٢٢   يدعو إلى حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين" كي مون" .٥٤
٢٢   ن في لبنان والضفة وغزة يواجهون تحديات كبيرةو الالجئ:أبو زيد .٥٥
٢٢ زادت اسرائيل نقاط التفتيشاألونروا تحذر من تدني خدماتها إذا  .٥٦

   
    :مختارات

٢٢   مليون دوالر على تأمين النووي الباكستاني١٠٠واشنطن تنفق  .٥٧
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    :حوارات ومقاالت

٢٣  فهمي هويدي... توريط العرب وابتزاز الفلسطينيين .٥٨
٢٦  محمد صالح المسفر. د... ان ينتحر وفلسطين للبيعلبن .٥٩
٢٧  تيسير خالد... قادة إسرائيل بين اإلفالس السياسي واستجداء الهوية .٦٠
٣٠  تشارلي ريز... قاطعوا إسرائيل .٦١
٣١  دوح طهمم... في الطريق إلى أنابوليس .٦٢
    

 ٣٢  :كاريكاتير
***  

  
  " المشتركةالوثيقة"إلنقاذ مفاوضات " اللحظات االخيرة"محاوالت ...  عباس-لقاء أولمرت  .١

: سـعد تلحمـي   وأ محمد يونس    ،الناصرةورام اهللا    نقالً عن مراسليها في    ٢٠/١١/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
، وعقد الرئيس عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي اولمـرت         ر انابوليس االستعدادات لعقد مؤتم  تسارعت  

في سبيل التوصـل    " حتى اللحظات االخيرة  "اجتماعا اتفقا خالله على استمرار المفاوضات بين الجانبين         
وقال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض صـائب عريقـات فـي      . تطرح على المؤتمر  " وثيقة سياسية "الى  

تبادل الطرفان اقتراحات محددة ستتم دراستها في الفتـرة         : " اولمرت -اء عباس   مؤتمر صحافي عقب لق   
واضاف ان رئيس الوفد الفلـسطيني احمـد قريـع ووزيـرة            ". االجتماع كان معمقا لكنه صعب    . المقبلة

  ".وثيقة سياسية مشتركة"الخارجية االسرائيلية ليفني بدآ مفاوضات منذ الليلة في محاولة للتوصل الى 
، ولم تستبعد مصادر فلـسطينية      "وثيقة مشتركة "د القناعة يوما بعد يوم بتراجع فرص التوصل إلى          وتزدا

أن يعلن كل طرف موقفه في وثيقة منفصلة خالل المؤتمر، على ان تتـضمن الموافقـة علـى اطـالق                    
بـاس  في هذا الصدد، كشف وزير االعالم الفلسطيني رياض المالكي ان الرئيس ع            و .المفاوضات النهائية 

للمشاركة في المؤتمر، وانه استعاض عن ذلك بالمطالبة بتعهد         " وثيقة سياسية "لم يعد يشترط التوصل الى      
تجميد النشاط االستيطاني بـصورة كاملـة تمامـا، وازالـة البـؤر             : اسرائيل القيام بأربع خطوات هي    

  .سات الفلسطينية في القدساالستيطانية، والبدء التدريجي بازالة الحواجز العسكرية، واعادة فتح المؤس
الهدف مـن انعقـاده لـيس       "من جانبه، عمد اولمرت الى خفض سقف التوقعات من المؤتمر بتأكيده أن             

لكنه سعى الى مقايضة الفشل في التوصـل        ". التفاوض، إنما هو لقاء دعم دولي سيحرك العملية السياسية        
كما حذر من   ". خريطة الطريق "رحلة االولى من    ، بتطبيق اسرائيل استحقاقاتها في الم     "وثيقة مشتركة "الى  

: ، وقـال  "الذي سيعقد بحضور زعماء أهم دول العالم وبحضور الرئيس األميركي         "االستخفاف بالمؤتمر   
سنحاول التوصل إلى اتفاق على القضايا اإلجرائية، أما سائر القضايا فـسيبدأ التفـاوض حولهـا بعـد                  "

طرق إلى جميع القضايا الجوهرية التي ينبغي أن تؤدي إلى حل           أنابوليس، وستكون المفاوضات جدية وتت    
  ". دولتين قوميتين للشعبين

كفـاح   و  نظير مجلي  ،رام اهللا  و تل أبيب  نقالً عن مراسليها في    ٢٠/١١/٢٠٠٧الشرق االوسط   وأضافت  
مـن   ان أبو مازن وأولمرت تمكنـا        "]االسرائيلي"الفلسطيني و [ قالت مصادر متقاطعة من الطرفين     :زبون

ولـم  . لكن هناك خالفات لم يستطيعا التوصل الى تسوية بشأنها        . ازالة بعض العقبات في طريق االتفاق     
يستبعد مصدر اسرائيلي ان تصل وزيرة الخارجية األميركية رايس الى المنطقة مجددا لكي تساعد على                

الرئيس عباس واولمرت   في أول تعليق رسمي فلسطيني على فشل اللقاء بين          و .تسوية االشكاالت المتبقية  
على تذليل العقبات في صدد االتفاق على وثيقة تفاهم مشتركة لمؤتمر انابوليس، قال صائب عريقات في                

ان الخالفات حول المفاهيم تشمل كل ما تعتقـده الـسلطة           " اولمرت   -مؤتمر صحافي اعقب لقاء عباس      
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ان تحقيق دولة فلسطينية مـستقلة      "وتابع  ". جوهريا، الحدود والقدس والالجئين والمياه، وخارطة الطريق      
وبدا عريقات غيـر راض     ". هو الهدف الذي تسعى له السلطة الفلسطينية من خالل المفاوضات الجارية          

اي خطـة واقعيـة إلنجـاح المفاوضـات         "عن االلتزامات االسرائيلية بما يخص خارطة الطريق، قائال         
واعترف رياض المـالكي امـس، بتقـديم         ".اضحاوالوصول الى سالم ال بد ان تتضمن جدوال زمنيا و         

وقـال ان   . االميركيين وثيقة تفاهمات للطرفين، لكنه قال انه تم سحبها بعد رفضها من قبل االسرائيليين             
السلطة الفلسطينية بدورها قدمت وثيقة للواليات المتحدة تتضمن شروط مشاركة الـسلطة فـي مـؤتمر                

وتعهدت الواليات المتحـدة بوقـف االسـتيطان وتفكيـك البـؤر            اذا التزمت اسرائيل    "انابوليس، وقال   
 ."االستيطانية، وفتح المؤسسات المغلقة بالقدس، ورفع الحواجز االسرائليية، هذا يكفي الن نذهب للمؤتمر

قال عريقات إن عباس طالب بتشكيل لجنة ثالثية         :القدسمن   ٢٠/١١/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية   وأوردت  
خريطـة  "ينية وإسرائيل والرباعية الدولية، للحكم على تنفيذ الطرفين التزامات خطة           تضم السلطة الفلسط  

  ."خريطة الطريق"ليست إسرائيل هي من يحكم على تنفيذ السلطة التزاماتها في ": وقال. "الطريق
 عريقات، أن الـرئيس   صائب  أكد   :٢٠/١١/٢٠٠٧األيام الفلسطينية    في   كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   و

شدد على وجـوب    و.  على انه لن يوقع معاهدة سالم ال تتضمن االفراج عن جميع المعتقلين             شدد عباس
عدم معاقبة الفلسطينيين في قطاع غزة، وتمكين العالقين في غزة من طالب وعمال من الخـروج مـن                  
غزة، وتمكين العالقين في مصر من العودة الى غزة، اضافة الى تمكين الحجاج من قطاع غـزة بـأي                   

  . كانت من اداء فريضة الحج لهذا العامطريقة
  
  "نابوليسأ" على "وثيقة مشتركة"لن تطرح : قريع .٢

 قال أحمد قريع كبير المفاوضين الفلسطينيين يوم االثنين انه لن يجري مزيدا من المحادثات مع                :رام اهللا 
ى وثيقة سياسـية    نظيرته االسرائيلية بعد ان فشلت محادثات يوم السبت في تحقيق تقدم بشأن التوصل ال             

وقبـل اجتمـاع الـرئيس       .وقال لرويترز انه ال يتوقع االن طرح وثيقة مشتركة على المؤتمر           .مشتركة
  .عباس واولمرت صرح قريع بأن المفاوضات انتهت دون ان تحقق النتائج المرجوة

  ١٩/١١/٢٠٠٧رويترز 
  
 "أنابوليس"ـفلن نذهب ل.. إذا قال العرب ال: عباس .٣

عباس امس في االجتماع االسبوعي لمجلس      الرئيس   شارك   :كفاح زبون  و  نظير مجلي  ،رام اهللا  و تل أبيب 
الوزراء الفلسطيني برام اهللا وأعلن خالله ان ذهاب السلطة الفلسطينية الـى مـؤتمر انـابوليس للـسالم       

وخفض ابو مازن سقف توقعاتـه مـن         ."اذا قال العرب ال، فلن نذهب     "مرهون بالموافقة العربية، وقال     
لـدينا  "ومـضيفا   " رغم اهمية المؤتمر، ننتظر ما سوف يعطى لنا       "تمر انابوليس على غير عادته قائال       مؤ

 ."حقوق اقرتها الشرعية الدولية، واذا لم نأخذ هذه الحقوق، فال سالم
 ٢٠/١١/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
  لم نتوصل إلى وثيقة خاصة بمؤتمر أنابوليس وسنعرض ذلك على العرب: ادنمر حّم .٤

لرئيس الفلسطيني للشؤون السياسية اعتبار قرار أولمـرت بـاإلفراج   ااد مستشار  رفض نمر حم   :اهللارام  
 أسيرا فلسطينيا بادرة حسن نية تستوجب ردا فلسطينيا بالمثل، وأكد أنها خطوة ال عالقة لهـا                 ٤٥٠عن  

وأكد  . تراوح مكانها  بالمفاوضات الجارية من أجل تذليل الصعاب أمام عقد اجتماع أنابوليس التي ال تزال            
ـ    أن كل الجهود الرامية للتوصل إلـى وثيقـة مـشتركة الجتمـاع             " قدس برس "في تصريحات خاصة ل

أنابوليس المرتقب فشلت، وعما إذا كان وفد السلطة سيذهب إلى اجتماع أنابوليس حتى من دون أن يـتم                  
     فاوضاتنا مع الجانب اإلسـرائيلي     سنعرض كل ما توصلنا إليه في م      : "ادالتوصل إلى هذه الوثيقة، قال حم
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ـ   ".على اجتماع وزراء الخارجية العرب، وسنرى بعدها القرار الذي يجب اتخاذه           اد أن تكـون    ونفى حم
مهمة الوفد الذي أرسله الرئيس عباس إلى الواليات المتحدة بحث مسألة الوثيقة التي يطالب الفلسطينيون               

ف هو الحوار مع األمريكيين حول المؤتمر ومحاولة لتضييق         بها قبل انعقاد المؤتمر، وأشار إلى أن الهد       
  .لهوة الخالفات مع اسرائي

  ١٩/١١/٢٠٠٧ قدس برس
  
  " أنابوليس" في الطريق الى "اسرائيلية"ست عقبات : عميرهحنا  .٥

 اشار حنا عميرة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الى وجود سـت عقبـات                :رام اهللا 
عجيزية تضعها إسرائيل وتستهدف إمالء نتائج المفاوضات سـلفا وفـق مـصالحها ورغباتهـا               كبيرة وت 
وبرفض مجرد البحث فـي      وتتمثل تلك العقبات بالمطالبة باالعتراف بإسرائيل كدولة يهودية،       . التوسعية

موضوع عودة الالجئين، وبرفض تجميد جميع األنـشطة االسـتيطانية وتفكيـك البـؤر االسـتيطانية،                
ودعـا   .عارضتها التنفيذ المتوازي للمرحلة األولى من خريطة الطريق، وبرفضها للمبادرة العربيـة           وبم

عميرة اجتماع وزراء الخارجية العربية، الذي سيعقد في القاهرة، إلى اتخاذ موقف موحد من موضـوع                
المشاركة في مؤتمر أنابوليس ومن شروط نجاحه، والى تبني موقـف جـاد وحـازم مـن مـضمون                   

مفاوضات، والتمسك بالمبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية والتجميد الكامل للالستيطان كمـدخل            ال
ودعا عميرة إلى االستعداد لمرحلة ما بعد أنابوليس، والى التركيـز علـى الجبهـة الداخليـة                  .للتفاوض

 في غزة، باعتبارها المهام     الفلسطينية وتعزيز الصمود الفلسطيني والوحدة الداخلية، وإنهاء حالة االنقالب        
  . األساسية خالل هذه المرحلة

  ١٩/١١/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
  
  قطاعالالعالن عن سلسلة مشاريع خاصة بالضفة وفياض يلتقي بلير وباراك ل: المالكي .٦

رياض المالكي، ان اجتماعا سوف يعقد بين       .، د الفلسطينيعلن وزير االعالم    أ : منتصر حمدان  - رام اهللا 
سالم فيـاض،   .وزير جيش االحتالل ايهود باراك ومبعوث اللجنة الرباعية توني بلير، ورئيس الوزراء د            

وسوف يجري االعالن عن سلسلة مشاريع خاصة بالضفة وقطاع غزة على حـد سـواء، موضـحا أن                  
 سوف يتحدث مع باراك حول اطالق سراح األسرى في سجون االحتالل واخراج العـالقين مـن                 فياض
  .قطاع غزة، وكذلك موضوع تسهيل تصدير المنتجات الزراعية من القطاعوالى 

   ٢٠/١١/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
  "حماس"لحكومة ولـتوقعنا أن يفتح الغرب أبوابه ل: أحمد يوسف .٧

 قال مستشار رئـيس حكومـة       : فتحي صباح  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٢٠/١١/٢٠٠٧الحياة  نشرت  
وحكومتها توقعتا أن يفتح    " حماس"أحمد يوسف إن حركة     .ئاسة إسماعيل هنية د   الوحدة الوطنية المقالة بر   

الغرب أبوابه أمامهما، لكنهما وجدتا األبواب موصدة بسبب اعتبار الواليات المتحدة فوز الحركة الكاسح              
ـ  ".تهديداً الستراتيجيتها في الحرب على اإلرهاب "في االنتخابات التشريعية مطلع العام الماضي        اف وأض

اتهمتنا باإلرهاب واستعدت علينا دول العالم كافة، ووجدت في فوزنا في االنتخابات            "أن الواليات المتحدة    
ضربة موجعة لسياستها في الحرب على اإلرهاب، وطعنة لمشروعها فـي تـشجيع عمليـات التحـول                 

ياسات التـي   حماس الحركة والحكومة كانت ضحية لـسوء الـس        "واعتبر أن   ". الديموقراطي في المنطقة  
انتهجتها إدارة الرئيس بوش، ليس فقط إزاء شعبنا الفلسطيني وقضيتنا الوطنية، بل أيـضاً إزاء شـعوب                 

كل هذه اإلساءات والتعديات والتـآمر الـذي تمارسـه إدارة           "، وعلى رغم    "األمتين العربية واإلسالمية  
زلنا نتطلع إلـى عالقـات إيجابيـة        الرئيس بوش، فإننا ال نُحمل الغرب وزر سياسات هذه اإلدارة، وما            
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لقد استقبلنا النداءات التي صدرت عن      : "وقال ".ومتوازنة مع كل الدول الغربية، بما فيها الواليات المتحدة        
الغرب لتشجيع الديموقراطية وحماية حقوق االنسان بالترحيب، واستبشرنا بها خيراً، ودعونا إلـى عـدم             

معه كعنوان واحد، فهناك تباينات وهم ليسوا سـواء، والمـسألة           النظر إلى الغرب كعدو وعدم التعاطي       
وكنا نـراهن   . تستدعي منا الحكم على الدولة الغربية من خالل سياساتها ومواقفها، وليس بتعميم االحكام            

على أن الغرب سيتعاطى معنا بالروح نفسها، وليس من خالل الصور النمطية واألحكام المسبقة، ولكـن                
واعرب عن خيبة أمله لعدم      ".اه هو أننا وضعنا في قفص االتهام وناصبنَا الغرب العداء         لألسف، ما شاهدن  
) بعد االنتخابات (انتظرنا أن يفتح لنا العالم الغربي صدره        : "وحكومتها، وأضاف " حماس"استقبال الغرب   

يركا لعمليات التحـول    ويستقبلنا بحفاوة وترحاب انسجاماً مع شعاراته، أسوة بالدعم والتأييد الذي قدمته أم           
لكن ... الديموقراطي التي شهدتها دول أميركا الالتينية وبعض بلدان أوروبا الشرقية في نهاية الثمانينات            

وبدل السعي إلـى التواصـل معنـا        . لألسف وجدنا األبواب تُوصد في وجوهنا، والجميع يناصبنا العداء        
في اللجنة الرباعية كل العراقيـل لـشل حراكنـا          ومحاولة استيعابنا، وضعت أميركا وأوروبا الممثلتان       

واكد يوسف أنه على رغم      ".السياسي، وإفشال قدرتنا على تحقيق اإلصالح والتغيير الذي بشرنا به شعبنا          
، "باالعتراف بإسرائيل واالتفاقات معها ونبذ اإلرهـاب      "الثالثة القاضية   " اللجنة الرباعية "إجحاف شروط   

فاوض على بعضها والتفاهم عليها، لكن، وهذه حقيقة يعرفهـا الجميـع، كانـت              كان في اإلمكان الت   "فإنه  
وقبل أيام على عقد اجتماع انـابوليس الـدولي         ". أميركا ترى في فوز حركة حماس تهديداً الستراتيجيتها       

سرائيل والمجتمـع   اعلى  " والرئيس عباس قال فيها إن       "سرائيلا"للسالم، وجه يوسف رسالة إلى الغرب و      
ي أن يفهما بأننا لن نقبل أقل من دولة فلسطينية حرة ومستقلة وقابلة للحياة على حدود الرابـع مـن                    الدول

  ". والقدس عاصمة لها١٩٦٧ يونيو /حزيران
أحمد يوسف أن عالقة حماس مع الغـرب        .أكد د : غزةمن   ٢٠/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   وأضافت  

  . يعةتقوم على التفاهم والحوار وليس المواجهة والقط
  
   فقد يكون للشعب رأي آخر"حماس" و"فتح"إذا استمرت األزمة بين : الشاعر .٨

ناصر الدين الشاعر ان المصالحة     .أكد نائب رئيس الوزراء السابق د     :  رومل شحرور السويطي   -نابلس  
الفلسطينية ال يمكن ان تكون ضد أي طرف اقليمي أو دولي وان هذه المصالحة تساهم في دعم المـسار                   

اسي، وطالب األطراف الفلسطينية المختلفة بعدم جعل لقاء انابوليس مادة لزيادة األزمة الفلـسطينية،              السي
كما حذر فتح وحماس من استمرار األزمة الن الشعب سيبحث عن بدائل أخرى إذا ما استمر الخـالف                  

 بإنهـاء   بهذا الشكل العنيف حسب وصفه، وأكد ان هناك جهات عديدة في فتح وحماس وغيرهم معنيـة               
" فتح وحماس "انه ال خيار أمام الفصيلين الكبيرين       " الحياة الجديدة "وأكد في لقاء خاص مع      . األزمة العالقة 

وال شـيء   " الحـوار "وأوضح بان نبض الشارع الفلسطيني يريد       . سوى الحوار وال شيء سوى الحوار     
في معرض تعقيبه على ما     و .سوى الحوار، ولم يخف الشاعر وجود مواقف وخطابات حادة في الطرفين          

والذي طالب بإصـدار فتـوى      "نسب الى رئيس رابطة علماء فلسطين في غزة الشيخ مروان ابو راس،             
، استبعد الشاعر صدور    "تكفر وتخرج من الملة كل من يعترف بإسرائيل وبحقها بالوجود او يستحل ذلك            

ثمة سوء فهم او خطا فـي النقـل،         مثل هذه الفتوى عن الشيخ ابو راس او عن الرابطة راجيا ان يكون              
مؤكدا على ان الشان السياسي أمر بشري وإنساني يخضع لتقدير الموقف وموازين القـوى والمـصالح                
وتغير األحوال والظروف والمعطيات وليس من جنس المطلق الديني، داعيا إلـى عـدم إقحـام الـدين                  

 الدين والفتوى خاصة وان ما يرفـضه        والفتوى في قضايا من جنس المتغير السياسي حتى ال نمس بهيبة          
الناس اليوم قد يقبلوه غدا إذا تبدلت الظروف، كما حصل في موضوع االنتخابات التي رفـضها فريـق                  

  .سابقا لمعطيات ظرفية ثم قبلها الحقا لمعطيات ظرفية أخرى
   ٢٠/١١/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
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  مخيم العينالنواب األسرى يطالبون عباس بوقف مالحقة المقاومين في  .٩

طالب النواب األسرى من حركة حماس الرئيس عباس بإصدار قـرار           :  سامر نور  - األراضي المحتلة 
فوري لقادة األجهزة األمنية التابعة له بوقف حملتهم الواسعة على مخيم عين بيت الماء غرب نابلس، وما                 

وقال النواب  . ضايقات لألهالي يجري خاللها من مالحقات للمقاومين من الفصائل الفلسطينية المسلحة وم         
إن الرئيس عباس ملزم بـالتحرك الفـوري والـسريع لرفـع            ": "مجدو"في بيان لهم أصدروه من سجن       

واعتبـر  ". الحصار عن مخيم العين الذي يتعرض لعمليات عدوانية صهيونية شبه يومية لـذات الهـدف          
ير سعى االحتالل لتكريـسه باعتبـاره       النواب استهداف المقاومة الفلسطينية بسالح فلسطيني أنه أمر خط        

سيكون أول الدوافع لالقتتال داخل المجتمع الفلسطيني وهو ما سيريح االحتالل من أعبائه والتكاليف التي               
 .يتكبدها بسبب المقاومة

  ١٩/١١/٢٠٠٧إخوان أون الين 
  
  "الخارج"تحذر من انفجار وشيك ينال " حماس" .١٠

، من استمرار الحصار على قطـاع غـزة       " حماس"في  لقيادي  حذر خليل الحية ا   : محمد الصواف  -غزة  
ـ   ف على المنطقة  : "اليوم اإلثنين، قال الحية، النائب البرلماني     " نت.إسالم أون الين  "في تصريحات خاصة ل

باعتقـادي أن   .. أن تؤهل نفسها إذا بقي الحصار وبقي العدوان على الشعب الفلسطيني لمرحلة خطـرة             
وبسؤاله بشأن ما إذا كانت تصريحاته تعني نبـذ حمـاس للـسياسة             ."ا سيحدث المنطقة كلها لن تتحمل م    

ما أعنيه كـل    : "وعودتها للمقاومة بشكل أكبر أو استهداف مصالح إسرائيلية وغربية في الخارج، أجاب           
من يضيق عليه بالخناق ليموت قبل أن يموت سيمد يده لمـن  : "ومضى القيادي بحماس موضحا" .شيء
أنا شخصيا ال أعلم ألن الشعوب عندما تثور وتنفجر انفجارها ليس له            ..  كل شيء حوله   سيمزق.. يخنقه
عندما تنفجر المنطقة وينفجر شعب من الشعوب المظلومة، ينفجر في كـل  : "وأردف الحية قائال ."حساب

ـ                  ذلك األماكن وكل األبعاد وليس له حدود ألنه حينها سيكون االنفجار غير مرتب وال توجد جهة تديره ل
 ."سيكون االنفجار في كل مكان

وفي سياق متصل نفى خليل الحية ما تردد عن اعتزام حماس تكرار سيناريو سيطرتها على قطاع غـزة                 
، كما اعتبر أن التصريحات المنسوبة لقادة مـن         "لم تفكر بها بغزة أصال    "بالضفة الغربية قائال إن حركته      

 ."أخرجت عن سياقها"حماس في هذا الصدد قد 
  ١٩/١١/٢٠٠٧سالم أون الين إ

  
  "عين بيت الماء"يطالبون السلطة برفع الحصار عن مقاتليهم في مخيم " الشعبية "أنصار .١١

امس اعتصاماً شرق مدينة غزة على طريق صالح الدين الرئيس احتجاجاً           " الشعبيةالجبهة  " نظمت: غزة
الـذراع  " ائب ابو علـي مـصطفى     كت"على استمرار محاصرة اجهزة االمن الفلسطينية عدداً من مقاتلي          

في مخيم عين بيت الماء قـرب مدينـة         " فتح"التابعة لحركة   " فارس الليل "العسكرية للجبهة ومقاتلين من     
  .وطالب المشاركون في االعتصام عباس برفع الحصار عن المقاتلين ووقف مالحقتهم .نابلس

  ٢٠/١١/٢٠٠٧الحياة 
  

   يومياًالعشراتسرى ال تأثير له ألنها تعتقل اإلفراج عن أ" إسرائيل"إعالن : أبو زهري .١٢
من استخدام قضية األسرى للمـساومة علـى        " حماس"ناطق باسم حركة    سامي أبو زهري ال   حذر  : غزة

أبو زهـري    وقال   .حقوق الشعب الفلسطيني، وأكد أن ما ينتظره الفلسطينيون هو اعتراف كامل بحقوقهم           
 معتقال  ٤٥٠هود أولمرت حول إعالنه اإلفراج عن       تصريحات إي " "قدس برس "في تصريحات خاصة لـ     
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إلى جانب إيقاف البؤر االستيطانية، يؤكد على فـشل مـؤتمر أنـابوليس، ألن الـشعب     " فتح"من حركة   
الفلسطيني ال يقبل المساومة على حقوقه، حيث من الواضح أن قضية المعتقلين تستخدم للتمويه، ذلك أن                

ينيين، أما إيقاف االستيطان فأولمرت يميز بين بؤر قانونية وأخـرى           إسرائيل تعتقل يوميا عشرات الفلسط    
غير قانونية، في حين أنها جميعا غير قانونية، كما أنه لم يتحدث عن الجدار العازل، وهذا كله يؤكـد أن                  

ودعا أبو زهري الـرئيس محمـود        ".قرارات أولمرت ليست إال لذر الرماد في العيون ال أكثر وال أقل           
  .مقاطعة مؤتمر أنابوليسعباس إلى 

 ٢٠/١١/٢٠٠٧قدس برس 
  
  اللجنة التحضيرية تنفي إلغاء مؤتمر الفصائل في دمشق .١٣

نفى مسؤول اإلعالم في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الفلسطيني المزمع عقده في دمـشق             :  د ب أ   -غزة  
أنـور رجـا فـي      وأكد   . أن تكون السلطات السورية سحبت ترخيصها لهم       س أنابولي بالتزامن مع مؤتمر  

أن السلطات السورية أبلغتهم أنها ال تتدخل في الشأن الفلـسطيني           " فلسطين اليوم "تصريح له امس لموقع     
كافة العوامل قائمة   "وأضاف أن    .الداخلي، وأن لهم كامل الحرية في اختيار الوقت المناسب لعقد المؤتمر          

  ".اده في سوريا الحاضنة لناإلنجاح المؤتمر، ونحن ننتظر الظرف السياسي المناسب النعق
  ٢٠/١١/٢٠٠٧الدستور 

  
  بالسفر ويمنع المواطنين والمرضى من ذلك " فتح"االحتالل يسمح لقيادة : برهومفوزي  .١٤

بقطاع غـزة متمثلـة فـي       " فتح"، سماح االحتالل الصهيوني لقيادة حركة       "حماس"اعتبرت حركة   : غزة
ضفة الغربية، وحرمان المرضى والمصابين مـن الـسفر،         زكريا األغا وإبراهيم أبو النجا، بالسفر إلى ال       

في تـصريح صـحفي     " حماس"وأكدت حركة   ". حجم المؤامرة الكبيرة على شعبنا الفلسطيني     "دليالً على   
، أن سماح االحتالل الصهيوني لقيادة حركة       )١٩/١١(على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، االثنين        

ة وحرمان المرضى والمصابين ما تسبب في مـوتهم وزيـادة معانـاتهم      ، بالسفر إلى الضفة الغربي    "فتح"
وأهليهم، وفي ظل لقاء يجمع أولمرت وعباس؛ إنما يدل على حجـم المـؤامرة الكبيـرة علـى شـعبنا                    

بينما تنعم هذه القيادة لحركة     "الفلسطيني، وتحديداً قطاع غزة، إزاء حالة العزلة المفروضة عليه، مضيفاً           
كة والتنقل عبر آليات التنسيق األمني وبحراسة صهيونية لتعزيز اللقـاءات؛ فـإن نـذر               فتح بحرية الحر  

  ". الكارثة الصحية واإلنسانية والبيئية باتت تلقي بظاللها على قطاع غزة
  ١٩/١١/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   يتبني العملية "جيش البشائر" شمال الضفة المحتلة و"إسرائيلي"مقتل مستوطن  .١٥

بحسب مـا   , قتل اسرائيلي كان يتنقل في شمال الضفة الغربية مساء االثنين برصاص فلسطينيين           : القدس
 للتحقيق فان الـضحية قتـل     األوليةوقالت المصادر انه حسب المعلومات       .افادت مصادر طبية اسرائيلية   

كـان االسـرائيلي    برصاص اطلق عليه من سيارة فلسطينية الذت بعدها بالفرار ولكنها لم توضح ما اذا               
واوضحت المصادر ان الهجوم وقع بالقرب من مستوطنة كيدومين الواقعة بـالقرب             .القتيل هو مستوطن  

وقالـت   .من جانبها تبنت مجموعات جيش البشائر كتائب االقصى العمليـة          .من مدينة نابلس الفلسطينية   
لكن قوات االنقـاذ التـي وصـلت        مصادر أمنية اسرائيلية ان االمر بدا للوهلة االولى مثل حادث سير و           

  .المستوطن وجدته مضرجا بدمائه جراء اطالق النار على سيارته في الطريق الذي يقطع بلدة الفندق
  ٢٠/١١/٢٠٠٧وكالة سما 
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   غزة في مواجهات مع قوات االحتالل في قطاع"القسام"و" األقصى"من استشهاد ثالثة  .١٦
رائيلية متطابقة ان ثالثة فلسطينيين استشهدوا ا ليل         ذكرت مصادر فلسطينية واس    : حكمت يوسف  -غزة  

وقال متحدث عسكري اسرائيلي ان العسكريين       .االثنين الثالثاء برصاص جنود اسرائيليين في قطاع غزة       
االسرائيليين رصدوا ثم قتلوا فلسطينيين كانا يحاوالن التسلل الى االراضي االسرائيلية انطالق من قطاع              

واعلنـت   .واضاف ان فلسطينيا ثالثا نجح في الفرار       .نوب معبر ايريز بيت حانون    غزة في منطقة تقع ج    
جنـوب  (احمد ابو ستة من سكان خان يـونس         "كتائب االقصى في بيان ان الشهيدن من عناصرها وهما          

واوضحت كتائب االقصى ان مجموعة من عناصرها نفذت         ".وجيفارا صالح من سكان غزة    ) قطاع غزة 
 ".اشتبكت مع قوة خاصة صـهيونية     "في جنوب اسرائيل و   " نتيف هعتسرا "لى مستوطنة   ع" فدائيا"هجوما  

جثماني الشهيدين بقيا في منطقة تحت الـسيطرة االسـرائيلية ويجـري التنـسيق         "واكد مصدر طبي ان     
وذكرت مصادر طبية فلسطينية ان ناشطا فلسطينيا ينتمي الى كتائب القسام قتـل واصـيب                ".لتسليمهما

احدهم اصابته خطيرة في تبادل الطالق النار مع مجموعة عـسكرية اسـرائيلية             , ن بجروح خمسة آخرو 
في بيان ان   , الجناح العسكري لحركة حماس   , واكدت كتائب القسام   . قرب خان يونس جنوب قطاع غزة     

وذكرت  ".قوة اسرائيلية خاصة تسللت الى بلدة خزاعة      "وقع بين مجموعة من عناصرها و     " اشتباكا مسلحا "
المصادر أن الشهيد هو محمد زكي النجار أما المصاب فيدعى نضال محمد النجار ووصـفت جراحـه                 
  .بالخطيرة جداً، حيث تجري محاوالت إلنقاذ حياته في غرفة العناية المكثفة في مستشفى ناصر الحكومي

  ٢٠/١١/٢٠٠٧وكالة سما 
  
  " المجدل"في قلب " مطور"سقوط صاروخ فلسطيني  .١٧

، أمس، بسقوط صاروخ فلسطيني من صنع محلي، ألول مـرة،           "إسرائيلية"در عسكرية   أقرت مصا : غزة
ونقلت اإلذاعة العبرية الرسمية     .٤٨في منطقة سكنية في قلب مدينة المجدل، داخل فلسطين المحتلة عام            

داخـل  " جبعات تسيون "عن المصادر العسكرية، أن الصاروخ المذكور أصاب مقبرة في المنطقة السكنية            
. مدينة، مشيرة إلى أن الصاروخ جرى تطويره في قطاع غزة، ويحمل كميات كبيرة مـن المتفجـرات                ال

ووفقـاً  . وقالت المصادر إن صاروخين آخرين أصابا أيضاً منطقتي زكيم ومفلسيم جنوب المدينة ذاتهـا             
مل لنقـل    تستخدمان اآلن صواريخ مطورة، فيما يجري الع       "الجهاد"و" حماس"للمصادر ذاتها فإن حركتي     
والجهاد وجبهات فلسطينية معارضة    " حماس"وزعمت المصادر ان حركتي     . الخبرات إلى الضفة الغربية   

لعملية التسوية السياسية على وشك إقامة قيادة وغرفة عمليات في الضفة المحتلة تهـدف إلـى تـصعيد                  
  . العمليات ضد االحتالل

  ٢٠/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   بغزة اً فتحاوي٢٠ بالضفة والحكومة المقالة تعتقل "حماس" من ٨تقل  تعاألمنيةاألجهزة  .١٨

تبادلت حركتا فتح وحماس امس االعتقاالت في صـفوف عناصـرهما فـي    :  من وليد عوض   -رام اهللا   
الضفة الغربية التي تسيطر عليها االجهزة االمنية الموالية للرئيس عباس وفي قطـــاع غـزة الـذي                 

 االجهزة االمنية ظهـر امـس عـن          وأعلنت .يونيو الماضي / تصف حزيران تسيطر عليه حماس منذ من    
اعتقالها للشيخ حسام القتلوني عضو مجلس بلدية نابلس المنتخب، وأحد وجوه الحركـة االسـالمية فـي                 

ويعتبر الشيخ قتلوني احد رجال االصـالح        . حاجز في منطقة رفيديا    ىالمحافظة، وذلك اثناء مروره عل    
شغل مدير شعبة الوعظ واالرشاد في دائرة اوقاف نابلس، وهو عضو جمعيـة اقـرأ               في مدينة نابلس وي   

 في بيان صـحافي ان      "حماس"، كما أعلنت    الخيرية، وتعرض لالعتقال في سجون االحتالل مرات عديدة       
  .ثمانية من أعضاء الحركة في مختلف مناطق الضفة اعتقلت ةاألمنية التابعة للسلط األجهزة
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 مواطنا من عائلة النجار الفتحاوية في       ٢٠ اتهمت حركة فتح حركة حماس باعتقال         الطرف االخر  ىوعل
وحسب وكالة االنباء الفلسطينية الرسمية التابعة لحركة فـتح فـان القـوة              .خانيونس جنوب قطاع غزة   

التنفيذية التابعة لحماس في قطاع غزة اعتقلت فجر امس نحو عشرين فرداً من عائلة النجار في مدينـة                  
  .نيونس جنوب قطاع غزة، اثر مداهمة بيوتهم وتفتيشهاخا

  ٢٠/١١/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  يناشدون عباس إنهاء معاناتهم " مبعدو المهد" .١٩

 محمود عباس بالعمل الجاد على إنهاء قضيتهم وتمكينهم من          الرئيسناشد مبعدو كنيسة المهد أمس،      : غزة
رسالة مناشدة عاجلة الى عباس بطرح قضيتهم بقـوة         وطالب المبعدون في    . العودة إلى بيوتهم ومدينتهم   

 ونتمنى عليك الضغط وبكـل      ،من أجل عودتنا وإغالق ملف إبعادنا بشكل نهائي       "مع الجانب اإلسرائيلي    
وأشار المبعدون فى رسالتهم إلى تفـاقم معانـاتهم المعيـشية           ". قوة إلنهاء معاناتنا قبل مؤتمر أنابوليس     

وضاع المزرية في قطاع غزة، على حد وصفهم مؤكدين إلتـزامهم الكامـل             واإلنسانية وعدم تحملهم لأل   
  .بجميع القرارات والمواقف التي تصدر عن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية

  ٢٠/١١/٢٠٠٧الدستور 
  
  الفصائل تعلن حالة الطوارئ قبل موعد االستحقاق الرئاسي اللبناني: مخيم عين الحلوة .٢٠

 مخيم عين الحلوة، مع اقتراب موعد االستحقاق الرئاسـي اللبنـاني،          في  " حالة الطورىء  "ُأعلنت:  صيدا
 بالوضع االمني في المخيم خالل الساعات المقبلة، البقائـه          اإلمساكوشكلت غرفة عمليات ميدانية بهدف      

واتخذ قرار اعالن حالة الطوارىء باالجماع مـن قبـل          . بمنأى عن تداعيات التجاذبات اللبنانية الراهنة     
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، القوى االسالمية وقوى التحالف الفلسطيني،         : سطينية الثالثة االطر الفل 

، في اجتماع موسع عقدته لجنة المتابعة الفلسطينية العليـا فـي            "انصار اهللا "وفي حضور اللجنة الشعبية و    
  . لمقدحوفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في الجنوب منير ا" فتح"المخيم، تراسه قائد 

  ٢٠/١١/٢٠٠٧السفير 
  
  تجميد االستيطانب أسيراً و٤٥٠ق طالتعهد بايأولمرت  .٢١

حاول رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت من خالل إقرار حكومته أمس           :  أسعد تلحمي  -الناصرة  
 أسيراً فلسطينياً وفي تصريحاته في مستهل جلسة الحكومة األسـبوعية، الـسير بـين               ٤٥٠اإلفراج عن   

قاط متفادياً إغضاب أي من األطراف، سواء في داخل إسرائيل أو خارجها قبل أسـبوع مـن انعقـاد                   الن
ورفض أولمرت الطلب الفلسطيني المدعوم أميركياً بـاإلفراج         .المؤتمر الدولي للسالم في مدينة أنابوليس     

أيـاديهم ليـست    "اً   أسير ٤٥٠بإطالق  " مكتفياً"عن ألفي أسير فلسطيني كبادرة طيبة تجاه الرئيس عباس،          
وصادقت الحكومة بغالبية أعضائها ومعارضة      .، حرصاً منه على سالمة ائتالفه الحكومي      "ملطخة بالدماء 

 من قطـاع غـزة      ١٦ منهم من الضفة الغربية و     ٤٢٥ أسيراً فلسطينياً،    ٤٤١سبعة وزراء، على إطالق     
. المحررين لم يدن بقتـل إسـرائيليين      وأفادت مصادر أمنية أن أياً من       ". فتح"وجميعهم تقريباً من حركة     

وتعهـد   .وأفادت اإلذاعة العامة أن أشكنازي عارض اإلفراج عن األسرى، خصوصاً أبناء قطاع غـزة             
ولن نبني مستوطنات جديدة ولن نـصادر       "،  "خريطة الطريق "أولمرت أن تطبق إسرائيل استحقاقاتها في       

 لم يتطرق إلى وجوب انسحاب جيش االحتالل مـن          ، لكنه "أراضي وسنخلي البؤر االستيطانية العشوائية    
كما لم يشر إلى موعد الشروع فـي        . ٢٠٠٠الضفة الغربية إلى مواقعه عشية االنتفاضة في خريف العام          

  .تفكيك البؤر أو عددها أو إلى النشاط االستيطاني المكثف المتواصل في الكتل االستيطانية الكبرى
  ٢٠/١١/٢٠٠٧الحياة 
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  نطن لدعم استئناف المفاوضات مع سوريةباراك يدعو واش .٢٢

أفادت صحيفة هآرتس أمس أن باراك سعى، خالل زيارته األخيـرة إلـى             : برهوم جرايسي  - الناصرة
وقـال   .الواليات المتحدة، إلقناع اإلدارة األميركية بدعم فكرة استئناف المفاوضات بين تل ابيب ودمشق            

أن تفشل المفاوضات مع سورية، ولكن مجرد مشاركتها في         من الممكن   "باراك، لمسؤولين أميركيين، إنه     
   .وفقاً للصحيفة" قد يفتح الباب أمام تحركات تقود إلى إخراجها من محور إيران) أنابوليس(اللقاء الدولي 

  ٢٠/١١/٢٠٠٧الغد االردنية 
  
  قضية فساد جديدة ضد أولمرت .٢٣

ل ميخا ليندنشتراوس وجود شبهات بتـورط  أظهر التقرير السنوي لمراقب الدولة في إسرائي     :)يو بي أي  (
رئيس الوزراء ايهود أولمرت في قضية فساد جديدة، هي السادسة، تتمثل بتقديم مساعدات مالية حكومية               

ويشير تقرير مراقب الدولة، الذي نشر أمس، إلى أن أولمـرت حـول،          . كبيرة لعضو في حزب الليكود    
 والتشغيل في حكومة أرييل شارون، مساعدات ماليـة         عندما كان يشغل منصب وزير الصناعة والتجارة      

إلى العضو في الليكـود رحـاميم بـن         )  مليون دوالر  ١,٩١حوالي  ( مليون شيكل    ٧,٦٧حكومية بقيمة   
 . شوشان، وذلك خالفا لقانون تشجيع استثمارات رؤوس األموال واألنظمة التي تعمل بموجبها الـوزارة             

 ألـف   ٥٨٠حـوالي   ( مليون شـيكل     ٢,٣٢٦شوشان حصل على    وتبين من تحقيق مراقب الدولة أن بن        
، موضحا انه تم اكتشاف ضلوع أولمرت في هذه األعمال غير القانونية من خالل مذكرات داخلية                )دوالر

  . في الوزارة مع مستشاره عوفيد يحزقيل ومدير مكتبه رعنان دينور
  ٢٠/١١/٢٠٠٧السفير   

    
  اجهة تصعيد محتمل مصدره حزب اهللالجيش وأجهزة األمن تستعد لمو: باراك .٢٤

أكد إيهود باراك لالذاعة االسرائيلية بأن جيشه وأجهزة األمن واالستخبارات تـستعد لمواجهـة               -القدس  
ال سيما حزب اهللا تكثيف نشاطاتها واعتداءاتها وذلـك         "منظمات اإلرهاب   "تصعيد محتمل على محاوالت     
  .من أجل إحباط مؤتمر أنابوليس

  ١٩/١١/٢٠٠٧إلخبارية وكالة معاً ا
  
  النيابة العامة تدعي أن تقليص كمية الوقود لقطاع غزة ال يمس باألوضاع اإلنسانية .٢٥

ادعت النيابة اإلسرائيلية العامة أن تقليص كمية الوقود التي يزود بها قطاع غزة ال يؤثر على األوضـاع   
، فـي   "التنـسيق واالرتبـاط   "ة  وادعى الجنرال شلومي موختار، من وحـد       .اإلنسانية للسكان في القطاع   

قرار إسرائيل تقليص كمية الوقود لقطاع غـزة ال         "تصريح قدم للمحكمة العليا بواسطة النيابة العامة أن         
ويأتي هذا التصريح في أعقاب أمر المحكمة مـن األسـبوع           ". يمس بالحد األدنى اإلنساني الذي تلتزم به      

أنه ال يوجد مس في االحتياجات اإلنسانية للسكان فـي          الماضي للنيابة العامة بعرض معطيات تشير إلى        
 ١٠تجدر اإلشارة إلى أنه قد تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا من قبل               .القطاع جراء القرار اإلسرائيلي   

منظمات حقوق إنسان ضد قرار تقليص كميات الوقود التي يزود بها القطاع، بذريعة الرد على عمليـات                 
وكانت المحكمة قد طلبت من النيابة العامة تقديم تفسير كيف ال يـؤثر              .تجاه إسرائيل إطالق الصواريخ با  

كما طلب من النيابة العامة تقديم تقـديرات    . تقليص كمية الوقود على الوضع اإلنساني للسكان في القطاع        
 .بشأن الوضع اإلنساني في غزة، واإلشارة إلى طرق المتابعة وفحص المعطيات

  ١٩/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  خطة فصل عنصري لتقسيم شوارع القدس .٢٦
 بتنفيذ المرحلة األولى مـن خطتهـا العنـصرية بفـصل            "إسرائيل"بدأت   : آمال شحادة  -القدس المحتلة   

 في القدس المحتلة بحيث اقامـت طريقـا بمـسارين احـدهما             "اإلسرائيليين"الشوارع بين الفلسطينيين و   
واطلـق علـى    . ينهما جدار على طول خمسة امتـار       والثاني خصص للفلسطينيين ويفصل ب     "إسرائيلي"

 في إحكـام    "اسرائيل"واعتبر الفلسطينيون هذا المخطط استمرارا لسياسة       . "حلقة تطويق القدس  "الطريق  
معاليه "طوق االستيطان حول القدس بما يسهل مواصلة تنفيذ المشاريع االستيطانية، خاصة في مستعمرة              

، وقال في   )تعني مدينة الشعوب   ("عير عميم "ني زايدمان من جمعية     وكشف المخطط المحامي دا    ."ادوميم
 في منطقـة    "معاليه أدوميم " العبرية إن اقامة الطريق يمهد لبناء الحي الجديد في           "هارتس"حديث لصحيفة   

  .، ويمزق التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها"١إي"
  ٢٠/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

 
  الة تأّهب قصوىجيش االحتالل في ح .٢٧

الجيش اإلسرائيلي وضع فـي حالـة       "أمس إن   " جيروزاليم بوست "قالت مصادر أمنية إسرائيلية لصحيفة      
تأهب قصوى عشية مؤتمر أنابوليس، خشية أن تعمد خاليا من حركتي حماس والجهاد اإلسالمي لتنفيـذ                

ة إنذارات موضعية تتعلق بخطط     وجود عشر "، مشيرة إلى    "هجوم إرهابي كبير، للتأثير سلباً على المؤتمر      
وأشارت المصادر األمنية اإلسرائيلية نفسها إلى ارتياح إسرائيل         ".فلسطينية لشن هجوم إرهابي قبل القمة     

تقوم بعمل فعـال وتتخـذ إجـراءات        "للجهود المبذولة من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية، وخاصة أنها          
كرم، األمر الذي أدى إلى تحويل العمليات اإلرهابية إلى         صارمة ضد حماس في مدن جنين ونابلس وطول       
   ".خارج المدن الكبيرة باتجاه القرى القريبة منها

  ٢٠/١١/٢٠٠٧األخبار 
  

  زية االحتياط عشية حرب لبنان الثانيةاهتقرير ينتقد الجيش لعدم ج .٢٨
ير نشر أمـس، عـدم      انتقد مراقب الدولة في إسرائيل ميخا ليندنشتراوس، في تقر         :)ا ف ب، يو بي اي     (

وقال ليندنشتراوس، في تقريره الذي تسلمت      .  وحدات االحتياط عشية حرب لبنان الثانية      ]جاهزية[جهوزية
رئيسة الكنيست داليا ايتسيك نسخة منه، إن الجيش لم يحدد بوضوح للقيادة السياسية التداعيات العمالنيـة                

وبحسب التقرير، فقد أهمل الجيش اإلسرائيلي      . لعدم جهوزية وحدات االحتياط، جراء النقص في الموازنة       
خالل خمس سنوات تدريب قوات االحتياط والقوات النظامية بسبب تقليص واسع في الميزانيات، ورغـم               

وذكرت اإلذاعـة    .أن الحكومة كانت على علم وإطالع على هذا الوضع إال أنها لم تفعل شيئا بخصوصه              
لمشرفين على مخازن المعدات التابعة لوحدات االحتياط بنـسبة         العسكرية انه تم تقليص عدد الموظفين ا      

 في المئة، ما اثر على هذه الوحدات في شكل جدي، موضحة أن ذلك اثر على تزويـدها المعـدات                    ٥٨
  . والذخائر الضرورية في اللحظات الحاسمة

  ٢٠/١١/٢٠٠٧السفير 
  
  مبالغ ضخمة الجليل بشراء بيوت عربية بىالمستوطنون ينقلون فعالياتهم ال .٢٩

كشفت المواجهات العنيفة التي وقعت بين الشرطة االسرائيلية والمـواطنين          :  زهير اندراوس  -الناصرة  
 داخل الخط االخضر عن محاوالت لجمعيات اسـتيطانية         ىالفلسطينيين في قرية البقيعة في الجليل االعل      

اعر فـي القريـة ويهـدد بانـدالع         يهودية يمينية متطرفة لتهويد القرية العربية االمر الذي يؤجج المش         
االسرائيلية ان سكان القرية، الذين تعرضوا لهجوم       ) هآرتس(وقالت صحيفة   . مواجهات اعنف من السابقة   

من قبل افراد الشرطة ابلغوا قائد شرطة لواء الجليل نير مارياش، بأنه في حال عدم تشكيل لجنة تحقيـق           
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واضـافت الـصحيفة ان هـذه       . مة العليا االسرائيلية  في تصرفات الشرطة، فانهم سيتوجهون الي المحك      
 بكثير من   ى شراء بيوت من اصحابها العرب بأسعار باهظة واعل        ىالجمعيات اليهودية المتطرفة تعمل عل    

وتقع غالبية البيوت التي اشترتها هذه الجمعيات في وسط          .قيمة البيوت وتعلن ان غايتها هي تهويد القرية       
  .ي تم بناؤه في القرن التاسع عشرالقرية وتحيط بكنيس يهود

  ٢٠/١١/٢٠٠٧القدس العربي 
  

   ٢٠٠٨في % ٤,٤والنمو سيبلغ % ٧,٣البطالة في اسرائيل ستنخفض إلى  .٣٠
فـي   ٥,٤يتبين من تنبؤات جديدة لبنك إسرائيل أن النمو في إسرائيل سيبلغ نسبة           : خلف خلف  -رام اهللا   

 ، في المئة في التقـديرات األولـى       ٤,١ي المئة و   ف ٥,١ بدل   ٢٠٠٨ في المئة في     ٤,٤ و ٢٠٠٧المئة في   
ويقدرون أيضا   .٢٠٠٨  في المئة في      ٧,٣ويتبين أيضا من التنبؤ أن البطالة في إسرائيل ستنخفض إلى           

 في المئة فـي  ٨,٢وترتفع بـ  (٢٠٠٨ في المئة في ٧,٣ في المئة إلى ٧,٧أن تنخفض نسبة البطالة من   
 . في المئـة   ٧٨,٧ في المئة إلى     ٨١,٥لدين إلى اإلنتاج العام من      ، وستنخفض نسبة ا   )حالة ركود عالمي  

ويقدر بنك إسرائيل أن إبقاء الفائدة بال تغيير سيساعد على مواجهة الثبات لغاية التضخم اعتمـادا علـى                  
وذكر المسؤولون الكبار في المباحثة أيضا انه سيكون للركـود          . التوقعات في السوق المالية وطرز البنك     

تأثير معدل في الطلبات واألسعار فـي  ) ٢٠٠٨وفي بداية (للنمو في الواليات المتحدة آخر السنة الحقيقي  
  .االقتصاد اإلسرائيلي

  ١٩/١٠/٢٠٠٧موقع ايالف 
  
  شخصيات فلسطينية أردنية تطالب عباس بعدم تقديم تنازالت في أنابولس .٣١

 عدم تقديم تنازالت إلسـرائيل     ب أردنية الرئيس الفلسطيني   و  شخصية فلسطينية  ١١٢ طالبت   :أي. بي. يو
 حلقة أخرى في سلـسلة المبـادرات         يأتي هذا االجتماع لهم أن   في رسالة   أعتبروا  و. خالل لقاء أنابولس  

األمريكية التي افتقرت باستمرار وحتى اآلن إلى الجدية في التعامل مع الحقـوق الوطنيـة الفلـسطينية                 
  . تآكل اإلدراك الدولي ألساسيات القضية الفلسطينية إلىمما أدىواحترام القرارات الدولية بشأنها، 

  ٢٠/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  يؤيدون حل المجلس التشريعي الفلسطيني%  ٥٥: استطالع .٣٢
أن استطالعا للرأي اجراه    : عن وليد عوض مراسلها من رام اهللا         ٢٠/١١/٢٠٠٧ القدس العربي    نشرت

ي جامعة النجاح الوطنية ونشرت نتائجه امس، أظهر أن         مركز استطالعات الرأي والدراسات المسحية ف     
يعتبرون ان حكومة فياض    % ٤٥وبين أن حوالي    . من الفلسطينيين يؤيدون حل المجلس التشريعي     % ٥٥

  .اعتبروا حكومة هنية هي الحكومة الشرعية% ١٩هي الشرعية، مقابل 
وبغض النظر عـن    أنه  : ابلسن مراسلها من    بشار دراغمة  عن   ٢٠/١١/٢٠٠٧ الحياة الجديدة    وأضافت

 أيـد   ، وبالمقابـل  لحكومـة فيـاض    السياسة العامة % ٥١،٧ أيد    فقد شرعية الحكومة أو عدم شرعيتها،    
كتلة حماس الجهة المسؤولة عن     % ٤٣اعتبر   ومن جهة أخرى     .السياسة العامة للحكومة المقالة   % ٢٢،٦

اعتقـد  فيمـا   . كتلـة فـتح   هي  ذلك  ان من يقوم ب   % ٢٤،٥تعطيل عمل المجلس التشريعي، بينما اعتبر       
 وعلـى صـعيد     .ن أعضاء المجلس التشريعي يقدمون مصلحة حزبهم على مصلحة الـوطن          أ% ٤٦،٢

قد أفـاد   نهم سيشاركون في االنتخابات التشريعية المقبلة، و      أ% ٨١،٣أعلن  المشاركة في االنتخابات فقد     
نهم سيعطون أصواتهم   أ% ١٤،٦اد   سيعطون أصواتهم لمرشح فتح، في حين أف       هؤالء أنهم من بين   % ٥٠

فوز فتح في هذه االنتخابـات،      % ٥٣،٨ توقع   ،وفي حالة إجراء انتخابات تشريعي اآلن      .لمرشح حماس 
بان حماس ال تستطيع السيطرة علـى       % ٣٦،٧اعتقد  من جهة أخرى    و .فوز حماس % ١٤،٤بينما توقع   
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ن الـسبب   أب% ١٩،٦فيما أفاد    قوة فتح،    ن السبب أأفادوا ب % ٢٣،٣ بسبب االحتالل، بينما      الغربية الضفة
ن األوضاع األمنية في قطاع غزة تسير نحو األفضل بعد          أ% ١٧رأى  من جهة أخرى    و .ضعف حماس 

ن األوضـاع   أ% ٤١عتقـد    كما أ  .نها تسير نحو األسوأ   أب% ٦٤،٩ان سيطرت عليه حماس، بينما رأى       
علـى هـذا    و .عكس ذلك % ٢٨،٦ا اعتقد   ، بينم ةسيطرالقطاع كانت أحسن حاال قبل فرض       الاألمنية في   

ن حمـاس   أ% ٦٨،٣اعتقـد   كما  . ن ما قامت به حماس انقالب على الشرعية       أ% ٥٩،٩عتبر  الصعيد ا 
عكـس  % ٢٥،٧، بينما اعتقـد      الغربية تسعى لتأسيس كيان خاص بها في قطاع غزة بمعزل عن الضفة          

فـي  ن وسائل اإلعالم التابعة لفتح، و     نهم يصدقو أب% ٣٠،٦أفاد  أما على صعيد وسائل االعالم، فقد       . ذلك
نهم ال يصدقون   أب% ٤٥،١  أفاد  يصدقون وسائل اإلعالم التابعة لحماس، بينما      منهأب% ١٣،٢المقابل أفاد   

% ٥٤،٩ن مؤتمر انابوليس سينجح، بينما اعتقد       أب% ٣٠،٨فاد   وعلى صعيد عملية السالم فقد أ      .أيا منهما 
من جهة أخرى   و .ذلك% ٢٩،٢  عارض مؤتمر، بينما اللطة في   مشاركة الس % ٦١،٣أيد  قد  و .نه سيفشل أ

نهم متـشائمون مـن     أب% ٦٢،٧أفاد   كما   .نهم خائفون على حياتهم في ظل هذه الظروف       أب% ٥٧،٦أفاد  
بانهم ال يشعرون باألمان على انفـسهم       % ٧٨،٧أفاد  في حين   . الوضع العام الفلسطيني في هذه المرحلة     

  .الراهنوأسرهم وأمالكهم في ظل الوضع 
من % ٥٧،١ أن :رام اهللا مراسلها من يوسف الشايب نقال عن ٢٠/١١/٢٠٠٧ الغد االردنية وأوردت

 عملت على إنهاء دور منظمة التحرير،  الفلسطينية االدعاءات التي تقول ان السلطةوا عارضالمستطلعين
حماس % ٣٣،٣أيد كما  .هذه االدعاءات %٢٧،٤أيد  نها تستخدمها حاليا فقط لمواجهة حماس، بينماأو

 وقد %.٥٣،٧حركة، بينما عارض ذلك ال ال تتبنى برنامج هامنظمة طالما انالفي رفضها االنضمام إلى 
حركة الن أب% ٣٢،٩اعتقد كما . ضرورة ضم حماس إلى مؤسسات منظمة التحريرإلى % ٥٠،٤أشار 

 التحرير هي الممثل الشرعي ن منظمةأ% ٦٨،٤اعتبر  إلى ذلك فقد .منظمةالجادة في مطالبتها لدخول 
ن مؤسسات أتصريحات بعض مسؤولي حماس ب% ٦٩،٨عارض قد و الفلسطيني، لشعبلوالوحيد 

  .أيدوا ذلك% ٢٤،٧ن أمنظمة غير شرعية وال تمثل الشعب الفلسطيني، في حين ال
  
  االعتداء على العالقين بمطار العريش بعد اعتراضهم لطائرة أمريكية .٣٣

لقون الفلسطينيون المحتجزون في مطار العريش إضرابهم عن الطعام واعتصامهم          يواصل العا : إيمان يس 
في مهبط الطائرات لليوم الثالث على التوالي؛ حيث قامت قوات األمن هناك باالعتداء عليهم بـالهراوات                

  على حرصهم  أحد المعتصمين قد شدد   و .والغازات المسيلة للدموع بعد اعتراضهم طريق طائرة أمريكية       
لتـذكير  ، هـا  في مهبط الطائرات لعرقلة هبوطإال أنهم اضطرو لالعتصام عالقاٍت طيبٍة مع مصر،    على

ـ يعقـل أن     مضيفا أنه ال     .هم أن الجميع نسي   حيث يظهر يوم،   ١٠٠منذ أكثر من    العالم أنهم عالقون      واري
مقومـات الحيـاة     أبسط   ونجدي ال   همو،  الجمال والخيول تُنقل عبر طائراٍت عسكريٍة إلقامة دورة سباق        

ليس لها أي دور، وال حتـى دور إنـساني          في القاهرة، فأكد أن     عن دور السفارة الفلسطينية      أما   .اآلدمية
 هو آخر األخبـار التـي تُنقـل عـن           ذلكأن يكون   إلى ذلك فمن المتوقع     .  المعيشية هملتحسين أوضاع 

 لمنـع تواصـلهم مـع وسـائل         همالمحتجزين في مطار العريش بعدما تم سحب التليفونات المحمولة من         
 .اهوناإلعالم، وهو ما ينذر بزيادة سوء األحوال التي يعيش

  ١٩/١١/٢٠٠٧إخوان أون الين 
  
   مع االسرائيليين يطالبون بطرح قضيتهم في المفاوضات في غزةذوو األسرى .٣٤

اج محمود عباس والوفد الفلسطيني المفاوض إدر      طالب ذوو األسرى في قطاع غزة،     : حامد جاد  -غزة  
قضية ابنائهم في المفاوضات مع الجانب االسرائيلي، ووضعها على اولوية القضايا التي سيبحثها مؤتمر              

موفق حميد من جمعية األسرى والمحررين خالل االعتصام المذكور الذي شارك فيـه             وطالب   .انابوليس
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ير فلـسطيني مـن داخـل       للمرة االولى عدد من ُأسر المعتقلين لدى الحكومة المقالة باإلفراج عن أي أس            
حسب المعايير الفلسطينية خاصة من ذوي المحكوميات العالية والمرضى والنـساء            السجون اإلسرائيلية 

 مبعدا عباس بالعمل على إنهـاء قـضيتهم         ٢٦ وهمقطاع  الفيما ناشد مبعدو كنيسة المهد الى       . واألطفال
م معاناتهم المعيشية واإلنسانية وعدم تحملهم       إلى تفاق  واوأشار .وتمكينهم من العودة الى مدينتهم بيت لحم      

مؤكدين التزامهم الكامل بجميع القرارات والمواقف التـي تـصدر عـن            ،  لألوضاع المزرية في القطاع   
  .مؤسسة الرئاسة الفلسطينية

  ٢٠/١١/٢٠٠٧الغد االردنية 
  

   عنهمرفع المعاناةب تظاهروا أمام مبنى األونروا وطالبوا  في غزةمئات الالجئين .٣٥
 وكالـة تظاهر مئات الالجئين الفلسطينيين أمام مبنى رئاسة األونروا في غـزة مطـالبين ال             : ألفت حداد 

سـلم وفـد    قد  و . ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة      هموالمجتمع الدولي بالتدخل لرفع المعاناة عن     
 رسالة الى مكتب المفوض     يمثل اللجان الشعبية وأندية الشباب والفعاليات العمالية والجماهيرية في القطاع         

 فيها مطالب الهيئات وممثلي الالجئين من اجتماع الدول المانحة والمضيفة المنعقـد             دِد ح ،العام لالونروا 
  .في عمان

  ١٩/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب
  

    نتيجة حصار غير مسبوقاألوضاع في غزة تتدهور على مدار الساعة: ونروااأل .٣٦
 في قطاع غزة عدنان أبو حسنة أمس، عن أن األوضاع فـي             ونروااالكشف الناطق باسم وكالة     : د ب ا  

ـ  واقطاع، تتدهور بصورة يومية وتقريبا على مدار الساعة، بسبب حصار لم يـسبق أن شـاهد               ال . ه مثل
مـن  % ٧٠وأوضح أن الحصار يزيد من األعباء الموجهة ضد األونروا، موعزا ذلك إلى أن أكثر مـن            

  . لهما رئيسيا عنوانوكالةالتالي تصبح السكان القطاع، هم الجئون فلسطينيون وب
  ٢٠/١١/٢٠٠٧  اإلماراتيةالبيان 

  
   يلملم أشالءه بجهود فردية في غياب الحكومة واألونروا الفلسطينيالباردمخيم : تحقيق .٣٧

 بهـذه  ،»األمر سيستغرق وقتاً، لكن المخيم سيعود أفضل ممـا كـان         «:  عبد الكافي الصمد   -نهر البارد   
رئيس إحدى الجمعيات الفلسطينية على الجهد الفردي الذي يبذله العائدون من نازحي مخـيم             العبارة علّق   

نهر البارد إلى الجزء الجديد منه، بهدف إعادة إعمار بعض ما تهدم فيه، وإن كان كّل ذلك يتم، حـسب                    
 أي  قوله، بإمكانات شخصية بسيطة، وعبر مساعدات تأتي من جمعيات وهيئات خاصة، في ظّل غيـاب              

 ١٤٠٠ يكون االنطباع العام السائد بين أكثر مـن           أن هذا الرأي  يكاد و .أثر لألونروا أو للحكومة اللبنانية    
، ال  هـذا التحـدي   لكن   .عائلة عادت حتى اليوم إلى المخيم، أي ما يقارب ربع العائالت التي نزحت منه             

روف ال تتوافر فيهـا أدنـى مقومـات         يخفي الوضع المعيشي البائس الذي يعيشه أغلب النّازحين، في ظ         
فالمشاهدة ومعاينة األمور ميدانياً من داخل المخيم تعطي انطباعاً مخالفاً تماماً عما            . العيش أو ضرورياته  

حجم الدمار الذي حصل، والـصعوبات المعيـشية التـي          ، من خالل    يمكن أن يصل إلى خارجه بالتواتر     
فإن أغلب النّازحين مجمعون تقريباً على أنّه بعد انتخـاب رئـيس            وفي مفارقة الفتة،    . يواجهها العائدون 

  . سيزداد، وستتغير الحال نحو األفضلأهله، فإن االهتمام بالمخيم وببنانجديد لل
  ٢٠/١١/٢٠٠٧األخبار 
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   والزي العسكري مثاالن على التعاطي العنصري االسرائيلي مع العربالحجاب  .٣٨
 الشمال حافلة ركاب كانت متجهـة       ىالشرطة االسرائيلية في احد قر    ت  أوقف:  زهير اندراوس  -الناصرة  

 مـن الحــــافلة،     علـى النـزول    فتاة عربية مسلمة تعتمر الحجاب،       وإجبارمن نهاريا الي معلوت،     
 الشابة انها ليست المرة االولي التـي تقـوم بهـا            قد أفادت و .زاعمين انها تشكل خطرا علي المسافرين     

لن تتنـازل ال عـن      مشددة على أنها    نها تشبه الفدائيات الفلسطينيات،     أتيشها، بادعاء   الشرطة بايقافها وتف  
  جامعيـة  ، الزمت طالبة  حادثة أخرى في   و . الرغم من المضايقات   ى عل ،الحجاب وال عن اللباس الشرعي    

قـوم  في قسم علم االجتماع من مدينة باقة الغربية بازالة الحجاب عن رأسها، وذلك عندما طلب منها ان ت 
ذلـك ألن  ن المسنين اليهود النزالء في المكان طلبوا ، بحجة أ في بيت للمسنين في تل ابيب   تمرين عملي ب

شولميت تماري من كلية سابير في النقـب        . قامت د وف سياق متصل فقد     . الحجاب امر يزعجهم كثيرا   
ي مقابلة اذاعية ان    ف، وأعتبرت   بطرد طالبة مسلمة من الدرس االسبوع الماضي بسبب اعتمارها الحجاب         

وقد توجه النائب الشيخ ابراهيم صرصور، الي مدير الكلية،         . الحجاب يشكل خطرا علي امنها الشخصي     
 شنت وسـائل االعـالم العبريـة        المقابلفي   و . رفض  طلبه طالبا منه طرد المحاضرة العنصرية، اال ان      

 المـشهد، والـذي يحاضـر فـي          المخرج السينمائي الفلسطيني نزار حسن، من قرية       ىهجوما عنيفا عل  
موضوع السينما في كلية سابي، وذلك النه رفض االستمرار في المحاضرة بعد ان دخل احد الطالب الي                 

بدأت المطالبات من قبل نواب اليمين المتطرف بطرد المحاضـر           كما   .القاعة وهو يلبس الزي العسكري    
  . حد تعبيرهم، بالجيش االسرائيليى فعلته التي مست، علىالفلسطيني عل

  ٢٠/١١/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  خلف آثاراً اقتصادية واجتماعية ونفسيةعلى قطاع غزة الحصار  :تقرير .٣٩

أكدت الهيئة العامة لالستعالمات في تقرير صادر عن مركز المعلومات الوطني الفلـسطيني             : ألفت حداد 
اع غزة والقيود المفروضة على الحركة من وإلى القطاع          أن اإلغالق الحدودي الشامل على قط      ،التابع لها 

وحولـت حيـاة    ،  والعدوان اإلسرائيلي اليومي، خلف آثاراً اقتصادية واجتماعية ونفسية بالغة الخطـورة          
 وضع أكثر بؤسا، إذ ازدادت معدالت الفقر وارتفعت نسب البطالة وسؤ التغذيـة وازدادت            ىالمواطنين إل 

في حين سجلت األسعار في الضفة      %. ٤,١٩ بلغ   األسعار بشكل غير مسبوق   وارتفعت  ،  معدالت التضخم 
 مـن   ارتفعتقطاع  ال سلة المشتريات الشهرية في       وأشارت موضحة أن   %.١,٩١الغربية ارتفاعا مقداره    

 شيقل، مما سبب أزمة مالية خاصة لذوي الدخل المحدود في ظل ارتفاع أسـعار               ١٢٠٠ شيقل إلى    ٧٠٠
منذ شـهر   ونه  أ  التقرير وبين .والغاز وأسعار الكهرباء والمكالمات الهاتفية وغيرها     مواد أخرى كالبنزين    

يونيو حتى اآلن ازداد معدل الفقر وتسارع انتشاره، حيث أن غالبية األسر الفلسطينية لجـأت السـتخدام                 
ـ          ن المدخرات أو القروض أو االعتماد على المساعدات التي تقدم من وزارة الـشؤون االجتماعيـة أو م

 أثر تـأثيرا  األمر الذي. مصادر أخرى كالجمعيات األهلية والمؤسسات الدولية مثل وكالة الغوث وغيرها        
أن دخل المستهلك   إلى  وأشار   .سلبيا على مستوى المعيشة في كافة المحافظات الفلسطينية في قطاع غزة          

ـ      مماالفلسطيني غير مرتبط بجدول غالء المعيشة،        ف شـرائح المجتمـع      ألحق أضرارا متفاوتـة بمختل
 إضافة إلى الطبقة العاملة التي تعاني أصال من تـدني           ،الفلسطيني خاصة موظفي القطاع العام والخاص     

أن الـسياسة اإلسـرائيلية      كمـا    . إلى أدنى مـستوياتها    ا لجأت إلى تقليص نفقاته    والتيمستوى معيشتها،   
ع الصناعات اإلنشائية نهائيـا عـن   وإغالق المعابر ساهمت في تدمير قطاعات بأكملها، حيث توقف قطا  

انهـار تمامـا سـواء      فقد  بالنسبة لقطاع السياحة     أما   . ألف عامل  ١٨العمل، األمر الذي أدى إلى تعطل       
  .السياحة الداخلية أو الخارجية، باإلضافة إلى القطاع الزراعي األكثر تضررا

  ١٩/١١/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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 صارارتفاع نسبة الوفيات بين مرضى القطاع بسبب الح .٤٠
ارتفع عدد المرضى الفلسطينيين الذين توفوا بسبب الحصار المفروض على  :صالح النعامي - غزة

 السلطات االسرائيلية السماح له تقطاع غزة الى اربعة عشر شخصاً، بعد االعالن عن وفاة طفل رفض
ث يمكث بالعالج في الخارج، في حين توفيَّ مسن مصاب بالسرطان صباح امس في رفح المصرية، حي

  .مع مئات الفلسطينيين العالقين على الحدود بسبب قرار اسرائيل إغالق المعبر
  ٢٠/١١/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
  أنابولس ة مؤتمر عبداهللا الثاني قلق من ضبابي .٤١

مـا  "االسبوعية األلمانية ان    " دير شبيغل " قال الملك عبداهللا في مقابلة مع صحيفة         :ب  .ف. أ -أي  .بي.يو
إذا ظل األمـر     .ليل من التفاصيل التي لدينا عن مؤتمر أنابولس، كل شيء ما زال عاما جدا             يقلقنا هو الق  

ووصـف  ". غامضا هكذا حتى انعقاد المؤتمر، فإنني أخشى من أنه لن تكون لدينا مفاجآت في أنـابولس               
  "....ما يسمعه من رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهود اولمرت" اإليجابي"ب

  ٢٠/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  لدعماطالب بيبين دور االردن وياجتماعات الدول المانحة والمضيفة لالجئين الخطيب في  .٤٢

 وسط مطالبات الدول المضيفة لالجئين من المجتمع الدولي بزيادة الدعم المالي - ماجد االمير -عمان 
امس في عمان لمناقشة المقدم لوكالة الغوث الدولية بدأت اجتماعات الدول المانحة والمضيفة لالجئين 

االوضاع المالية لالونروا وخططها المستقبلية وطالبت الدول العربية المضيفة لالجئين الفلسطينيين الدول 
المانحة بدعم وكالة الغوث الدولية ماليا لكي تستطيع ان تقدم خدماتها لمجتمع الالجيئن في جميع عملياتها 

عبداالله الخطيب في كلمته التي القاها نيابة عنه مدير عام االردني وقال وزير الخارجية  .بصورة افضل
دائرة الشؤون الفلسطيينة المهندس وجيه عزايزه ان القضية الفلسطينية التي تشكل جوهر الصراع في 

 ان اجتماع انابوليس يشكل خطوة هامة الستئناف الحوار والعودة اشارو...المنطقة تقف امام مفترق حاسم
واضاف  .ضات حيث ان من االهمية ان يبحث المؤتمر قضايا الوضع النهائي بشكل جادالى طاولة المفاو

الخطيب ان الدول المضيفة لالجئين ال تزال تشعر بالقلق جراء اوضاع الوكالة المالية وقدرتها على 
الوفاء بالتزاماتها بخدمة الالجئين في مناطق عملياتها الخمس خاصة وان موازنة هذا العام ال تفي 

وقال ان االردن يعتبر من اهم مناطق عمليات وكالة  .بمتطلبات البرامج االساسية المقدمة من قبل الوكالة
 بالمائة من الالجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الوكالة ٤٢الغوث الدولية اذ تستضيف اكثر من

 الالجئين ما ادى الى الخمس حيث شهدت منطقة عمليات الوكالة في االردن ازديادا ملحوظا في اعداد
زيادة الطلب على الخدمات المقدمة من الوكالة مشيرا الى ان االبنية المدرسية التابعة للوكالة في حالة 
غير مالئمة لسالمة الطالب كما يشهد برنامج الصحة لدى الوكالة تراجعا كبيرا في مستوى الخدمات 

الدوية اضافة الى ان العديد من الالجئين المقدمة وهناك نقص واضح في توفير اطباء االختصاص وا
وبين الخطيب ان الحكومة االردنية واصلت تعاونها مع وكالة الغوث  .يعيشون حالة فقر وعوز شديدين

وقدرت قيمة الخدمات المباشرة وغير المباشرة المقدمة لالجئين الفلسطينيين في االردن بما يتجاوز 
تقديم الحكومة االردنية لهذه الخدمات يجب ان ال يفسر ذلك موازنة الوكالة السنوية مشيرا الى ان 

بموافقتها على تقليص خدمات الوكالة او عدم رفع مستواها مؤكدا اهمية رفع موازنة منطقة عمليات 
  . بالمائة من موازنة الوكالة٢٠ االردن التي ال تتجاوز

  ٢٠/١١/٢٠٠٧الرأي األردنية 
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  في االنتخابات التشريعية اليوميين يستقطبون الفلسطيناالردن إسالميو  .٤٣
عشية االنتخابات التشريعية االردنيـة اليـوم، وأمـام حـشد مـن              : أ ب، أ ف ب، يو بي أي        ،رويترز

االردني الفلسطيني  " جبهة العمل اإلسالمي  "الفلسطينيين في مخيم البقعة لالجئين قرب عمان، وقف مرشح          
ملصقات للمقدسات اإلسالمية في القدس، مؤكداً أن       محمد عقل يخطب في مهرجان انتخابي أمس، وخلفه         

نطلب من اهللا أن نكون مجاهدين من حملـة الـسالح ومحـرري             "وقال عقل   . إسرائيل محكومة بالفناء  
سنحافظ على هذه المقاومة مع إخواننا فـي        "بدوره، قال الناشط االسالمي الشيخ زيد الكيالني        ". فلسطين

فلسطين وقف إسالمي عظيم ال يجوز      : "أضاف، منتقداً مؤتمر أنابوليس   و. فلسطين وأفغانستان والباكستان  
جبهـة العمـل    " مرشـحاً عـن      ٢٢ويسعى  ...". أن يتنازل عنه أي كان، ولو كان يتبوأ أرفع المناصب         

.  مقاعد نيابيـة   ١١٠لنيل حصة من    ) الذراع السياسية لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن      " (اإلسالمي
ويتمتع إسـالميو   .  مليون نسمة في االردن    ٥,٦ ما يقارب المليوني مواطن من أصل        ويشكل الفلسطينيون 

  .األردن بتأييد قوي لدى فلسطينييه، لتأييدهم حق العودة لالجئين الفلسطينيين
  ٢٠/١١/٢٠٠٧السفير 

  
 السعوديون يساومون مساومات جادة قبل الموافقة على حضور مؤتمر السالم  .٤٤

" السعوديين يساومون مساومات جادة"، في عددها امس، ان "طن بوستواشن"نشرت صحيفة  :واشنطن
. قبل ان يوافقوا على حضور مؤتمر السالم في الشرق االوسط، المرتقب نهاية هذا الشهر في انابوليس

أصروا على انهم لن يحضروا مؤتمرا ال يبحث جذور المشكلة وال يناقش أسس قيام "وقالت الصحيفة 
السعودية ودوال عربية اخرى بدأت البحث عن صفقة كاملة "ضافت الصحيفة ان وا". دولة فلسطينية

للخطوات التي يجب ان تتخذها اسرائيل، بما في ذلك تجميد بناء مستوطنات في الضفة، وإطالق سراح 
". مئات الفلسطينيين المعتقلين، وتسهيل تنقل الفلسطينيين في الضفة وغزة، ووقف بناء الجدار االمني

 الصحيفة ان مسؤوال اسرائيلياً صرح لها أن اسرائيل تعرف ان السعودية اشترطت شروطا من وأضافت
بينها وقف بناء مستوطنات جديدة، لكنه قال ان ذلك، حسب خريطة الطريق، سيأتي بعد ضمان وقف 

  . العمليات التي يشنها ناشطون فلسطينيون ضد اسرائيل
  ٢٠/١١/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
  تمنياته أن يتحقق النجاح لمؤتمر أنابوليسمبارك يعرب عن  .٤٥

استبق الرئيس المصري حسني مبارك زيارة أولمرت لمصر باإلعراب عن :  صالح متولي-القاهرة 
علينا أال نتوقع أن يتمكن المؤتمر من حل كل "تمنياته بأن يتحقق النجاح لمؤتمر أنابوليس غير أنه قال 

وأكد مبارك الذي كان يتحدث للصحافيين، عقب ". لمفاوضاتالقضايا، ويمكن أن يكون بمثابة بداية ل
افتتاحه عددا من المشروعات في محافظة اإلسماعيلية، أن مصر تسعى بكل جهدها من أجل نجاح هذا 

 . ، مشيرا إلى أن مباحثاته مع أولمرت، اليوم، ستتناول موضوع هذا المؤتمر"ألن فيه مصلحة"المؤتمر 
إن لقاء الرئيس "مان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية من جانبه، قال السفير سلي

حسنى مبارك مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي أيهود أولمرت يأتي في إطار جهود مصر لدفع المشاورات 
 ".بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي للتوصل إلى وثيقة سياسية مشتركة حول موضوعات الحل النهائي

 ٢٠/١١/٢٠٠٧االوسط الشرق 
  
  مؤتمر أنابوليس يرتكز إلى مبادرة السالم العربية: سعود الفيصل .٤٦

أكد األمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية، أهمية توحيد الموقف :  إبراهيم البهي-الرياض 
كل أساسي العربي لدعم عملية السالم، مشيرا الى أن مؤتمر أنابوليس للسالم الذي سيعقد قريبا، يرتكز بش
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الى مبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية وخطة خريطة الطريق، مشددا على أن المهم في 
وقال إنه عندما يذهب . هذا المؤتمر ليس ما يقال عن األسس التي سيبني عليها ولكن المهم هو التنفيذ

بهم، وأن يعملوا علي وقف اإلسرائيليون لهذا المؤتمر يجب أن تكون هناك بوادر حسن نية من جان
جاء ذلك في . المستعمرات والجدار العازل، ووقف الخطوات األخرى التي تعكر صفو أي مفاوضات

المؤتمر الصحفي الذي عقده األمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية في ختام قمة األوبك 
تفاؤل، ولكن من رغبة حقيقية وأضاف أن المواقف العربية ليست منطلقة من خيبة أمل وال . بالرياض

  .في إيجاد السالم، وبالتالي هناك مبادرة للسالم معقولة وقابلة للتنفيذ، مؤكدا أن يكون السالم شامال ودائما
  ٢٠/١١/٢٠٠٧األهرام المصرية 

  
  دمشق تدرس اقتراح موسكو استضافة مؤتمر للسالم  .٤٧

على ضرورة " متفقان"ي والروسي قالت مصادر سورية، إن الموقفين السور : سعاد جروس-دمشق 
التوافق في لبنان، وفيما يخص مؤتمر أنابوليس فإن الروس يرغبون في حضور سوري إلى المؤتمر، 
ويؤيدون مطالبتها بطرح موضوع الجوالن على جدول أعمال المؤتمر، على أن يكون مؤتمر أنابوليس 

اني يعقد في موسكو بعد فترة وجيزة من خطوة أولى لبحث السالم العادل والشامل، من خالل اجتماع ث
وتعول سورية على الدور األوروبي لدفع . انعقاد أنابوليس لبحث كافة القضايا المتعلقة بعملية السالم

عملية السالم، وقد أعرب وزير الخارجية وليد المعلم عن ذلك خالل لقائه، أمس، مع مفوض الشرقين 
أهمية اضطالع اوروبا "مانية، اندرياس ميكائيليس، مشيراً إلى األدنى واألوسط في وزارة الخارجية األل

بدورها في دفع عملية السالم قدما بما يضمن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي للجوالن السوري وباقي 
 ".األراضي العربية المحتلة

  ٢٠/١١/٢٠٠٧الشرق االوسط 
  
  "األقصى"تحرك مصري لمواجهة تهويد القدس ووقف الحفريات في  .٤٨

تتقدم مصر بورقة عمل لمؤتمر وزراء الثقافة في الدول اإلسالمية، المقرر :  طه عبد الرحمن-اهرة الق
، غداً األربعاء، تتضمن تبني استراتيجية على المستوى الثقافي "طرابلس"أن تستضيفه العاصمة الليبية 

وسيمثل . تي تحتلها إسرائيللحماية اآلثار الفلسطينية، ووقف أعمال التهويد الجارية بحقها في األراضي ال
مصر في المؤتمر وزير الثقافة فاروق حسني، الذي قال قبيل توجهه إلى ليبيا، إن الورقة المصرية في 
المؤتمر ستركز على مناقشة الجهود اإلسالمية المبذولة لمنع تهويد القدس الشريف، وحماية المقدسات من 

 خالل تحرك سريع لمنع تغيير مالمحها األثرية، ذات الحمالت اإلسرائيلية الرامية إلى تهويدها، من
الصبغة العربية واإلسالمية، ووقف حمالت التهويد، ودراسة موقف وزراء الثقافة عبر التحرك على 
المستوى الدولي لوقف الحفريات اإلسرائيلية في ساحة المسجد األقصى، وما يمكن أن تنتج عنه من 

   .تدمير لآلثار والمقدسات
  ٢٠/١١/٢٠٠٧ اإلماراتية الخليج 

  
  نجاح ملتقى القدس فاق كل توقعاتنا: بشور .٤٩

الذي عقد في اسطنبول، معن بشور، الى بيروت، " ملتقى القدس الدولي"عاد رئيس اللجنة التحضيرية لـ
ان نجاح الملتقى قد تجاوز كل توقعاتنا، مشيرا الى انه كان وحدوياً بامتياز وتحول الى "امس، وقال 
  ولفت الى ان الملتقى اظهر مكانة القدس وفلسطين بين ابناء االمة والعالم، وكشف ". ضخمةورشة عمل 
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عن فرصة كبيرة إلطالق حركة عالمية تعيد تصحيح واقع المجتمع الدولي الراهن ليخرج من اسر 
  . الهيمنة االميركية الصهيونية ومن سياسة ازدواجية المعايير المعتمدة ازاء المنطقة

  ٢٠/١١/٢٠٠٧السفير 
  
  العدالة الطريق إلى السالم في فلسطين : نجاد .٥٠

أكد الرئيس اإليراني أحمدي نجاد أنه طالما لم تحل العدالة في األراضي الفلسطينية، فلن يعود : طهران
إذا حلت "وأضاف، في االجتماع الثاني للجمعية العامة للبرلمانات اآلسيوية في طهران، . السالم إليها
ن عودة الالجئين إلى ديارهم وسيغادر المحتلون فلسطين وستشكل حكومة ينتخبها الشعب العدالة فستمك
  .واعتبر نجاد أن القضية الفلسطينية أحد جروح الحرب العالمية الثانية التي لم تندمل". الفلسطيني

  ٢٠/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
   وأولمرت  تعّوض عجز السلطة"رؤية جديدة"بوش يعلن في مؤتمر أنابوليس  .٥١

 إلى أن خطاب بوش في مؤتمر أنابوليس،        "معاريف"أشارت صحيفة   : أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي أي        
وأشار المراسل السياسي   . هو الخيار األميركي لمواجهة عجز الطرفين عن انتاج وثيقة تاريخية مشتركة          

سم بوش رؤيته الجديـدة      بن كسبيت إلى أنه، بدال من المناكفات بين اولمرت وعباس، سير           "معاريف"لـ
ويعتقد بوش أنه سيسمح بذلك الولمرت وعباس بـأن       . لمسار االتفاق التاريخي بين اسرائيل والفلسطينيين     

  . يعودا راضيين ومقتنعين الى ديارهما
  ٢٠/١١/٢٠٠٧السفير 

  
  في نجاح خطة عزل حماستشكك مجموعة األزمات الدولية  .٥٢

 الدولية في نجاح الخطة األمريكية اإلسرائيلية الفتحاوية        شككت مجموعة األزمات  :  جمال شاهين  -لندن  
التي تهدف إلى عزل حركة حماس عن المجتمع الدولي وتشديد الحصار عليها لكي يكون دافعـا لثـورة                  
اهالي قطاع غزة ضدها معتبرا ان ذلك التصور ليس حال استراتيجيا بقدر ما هـو اعتقـاد تأمـل تلـك             

مجموعة، في تقرير لها يصدر اليوم الثالثاء في بروكـسيل، واشـنطن            وطالبت ال . األطراف في نجاحة  
بضرورة العمل على توحيد الصف الفلسطيني وعودة األمور لما كانت عليه قبل سيطرة حركة حمـاس                
على قطاع غزة وان تشمل المفاوضات سوريا في النهاية، معتبرا انه ال سالم وال تقدم في انابوليس ما لم                   

 .ون ويتم توقيع السالم مع سوريايتوحد الفلسطيني
  ٢٠/١١/٢٠٠٧الشرق االوسط 

  
  لتقديم إجراءات أمنية وإقتصادية لدعم مؤتمر أنابوليسيستعد االتحاد األوروبي  .٥٣

يستعد االتحاد األوروبي لتقديم عدد من اإلجراءات األمنية واإلقتصادية لدعم مؤتمر السالم في أنابوليس              
دعم استقرار السالم في الـشرق األوسـط،     " وتقول الوكالة إن وثيقة بعنوان       .وفقا لوكالة األنباء الفرنسية   

وبموجب الوثيقة سيكون   .  قد وضعت لتنفيذها في حال نجاح مؤتمر السالم       " استراتيجية االتحاد األوروبي  
االتحاد األوروبي على استعداد للمساهمة في نظام أمني لتدريب وإعداد جهاز الشرطة ومصلحة السجون              

كما سيكون االتحاد األوروبي وفقا للوثيقة على       . المناطق الفلسطينية، وذلك لتعزيز سلطة القانون فيها      في  
  . استعداد لتعزيز مساهمته في قطاعات الصحة والتعليم والقضاء وكذلك القطاع الخاص

  ٢٠/١١/٢٠٠٧بي بي سي 
  
  



  

  

 
 

  

            ٢٢ ص                                     ٩٠٧:         العدد                        ٢٠/١١/٢٠٠٧الثالثاء : التاريخ

  يدعو إلى حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين" كي مون" .٥٤
قال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، أمس في رسالة تليت نيابة عنه وجههـا                : االت وك -عمان  

في عمـان علـى مـدى       " اونروا"إلى مؤتمر الدول المانحة والمضيفة لالجئين الفلسطينيين والذي تعقده          
". ير التنظيمية االستمرار في تقديم الدعم السخي لالونروا في عملية التطو        "يومين، ان على الدول المانحة      

إيجاد حل عادل ودائم لقضية الالجئين يجب ان يكون جزءا أساسيا من الحل الـسلمي               "وأكد كي مون أن     
   .اإلسرائيلي، مشيرا إلى ان التحضيرات الجارية للقاء انابولس مشجعة-للصراع العربي

  ٢٠/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  
  جهون تحديات كبيرةن في لبنان والضفة وغزة يواو الالجئ:أبو زيد .٥٥

قالت المفوض العام لالونروا كارين ابو زيد، في كلمتها خالل          :  ريما أبوالهيجاء، ماضي عيسى    -عمان  
مؤتمر الدول المانحة والمضيفة لالجئين الفلسطينيين والذي تعقده االونروا في عمان على مدى يـومين،               

 ونحاول تقديم المـساعدة والحمايـة التـي         ان الالجئين في لبنان والضفة وغزة يواجهون تحديات كبيرة        
ففي لبنان هناك ازمة استثنائية يواجهها الالجئون بسبب الصراع المسلح، وما جـرى بـين               . يستحقونها

واوضـحت أبـو    . المسلحين والجيش اللبناني في مخيم نهر البارد حيث عانوا من ذلك وما زالوا يعانون             
ها ما رأته فيه من دمار شامل لكل شيء بحيث ان المخـيم             زيد انها زارت مخيم نهر البارد مؤخرا وهز       

 ٢٠٠٢اصبح حطاما وبالتالي فان اعادة البناء مهمة صعبة شانه شان ما جرى في مخـيم جنـين عـام                    
مؤكدة انه لن يتم السماح بتكرار ما جرى في مخيم جنين مشيرة الى ان تكلفة اعادة اعمار المخيم تبلـغ                    

وفي ذات الـسياق قالـت ان       .  وان الوكالة تبحث عن ممولين دوليين لذلك       مئات الماليين من الدوالرات   
 مخيما في لبنان وهي بحاجة الى تحسين اوضاعها من اجل الالجئـين انفـسهم ومـن اجـل                   ١١هناك  

المساعدة في استقرار وضع لبنان مبينة ان الالجئين في االردن يعيشون في بيئة مستقرة بسبب اسـتقرار   
امـا  .  الوكالة تخطط لتوسعة المدارس وزيادة الرعاية الصحية لالجئين الفلسطينيين         الوضع السياسي وان  

في غزة فقد اوضحت أبو زيد ان هناك مليونا ونصف مليون نسمة يعيـشون اسـرى التـدهور بـسبب      
مجريات االمور االخيرة هناك والعقوبات الجديدة المفروضة على السكان مما ادى الى سوء اوضاع نحو               

  .ئة من الناس بسبب الظروف الصعبة والتهديدات بالما٧٠
 ٢٠/١١/٢٠٠٧الدستور 

  
  األونروا تحذر من تدني خدماتها إذا زادت اسرائيل نقاط التفتيش .٥٦

حذرت االونروا، يوم االثنين، ان خطة اسرائيلية لزيادة نقاط التفتيش في الضفة الغربيـة سـتؤدي الـى      
وقالت المفوض العام لالونروا كـارين      . منظمة وتدني نوعيتها  انحسار المساعدات االنسانية التي تقدمها ال     

ابو زيد في مؤتمر صحفي في عمان ان اسرائيل أبلغت الوكالة نيتها تطبيق نظام جديد في الضفة الغربية                  
واضافت أبـو زيـد     . يتضمن اقامة ست نقاط جديدة يتحتم على االفراد والبضائع االنسانية المرور منها           

وستؤدي الى مزيد من التدني في قـدراتنا        ... ستعود على االونروا بتبعات مالية باهظة     انني اخشى انها    "
  ."من حيث انحسار مساعداتنا االنسانية وتدني نوعيتها... على تقديم الخدمة

  ١٩/١١/٢٠٠٧رويترز 
  
   مليون دوالر على تأمين النووي الباكستاني١٠٠واشنطن تنفق  .٥٧

دارة بوش انفقت نحو مئة مليون دوالر على برنـامج          إن  أامس   ذكرت صحيفة نيويورك تايمز      :واشنطن
ونقلت عن مصادر لم تكشف هويتها ومسؤولين       . بالغ السرية لمساعدة باكستان في تأمين أسلحتها النووية       

حكوميين سابقين وحالييين، أن هذه المساعدة ُأخفيت في بنود سرية من الموازنة االتحادية، واسـتخدمت               
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ستانيين في الواليات المتحدة، وبناء مركز تدريب نووي امني في باكستان ما زال بعيداً              لتمويل تدريب باك  
وأوضحت ان البرنامج يتضمن تسليم مروحيات ومناظير للرؤية الليليـة، ومعـدات             .من طور التشغيل  

  .للتفتيش النووي، لتأمين حماية الرؤوس النووية والمختبرات
  ١٨/١١/٢٠٠٧الحياة 

  
  بتزاز الفلسطينيينتوريط العرب وا .٥٨

  فهمي هويدي
مؤتمر الخريف ليس أكثر من محاولة لتوريط العرب وابتزاز الفلـسطينيين، ونحـن نخـدع أنفـسنا إذا                  

  إلى أي مدى سيخسرون؟ : تصورنا أن أياً منهم يمكن أن يكسب منه شيئاً، ألن السؤال الحقيقي هو
)١(  

 مؤتمر أنابولس لن يقدم شيئاً للقضية الفلـسطينية، وأن          على أن " االسرائيليين"االتفاق منعقد بين المحللين     
، وايتان بن   "هآرتس"وهذا هو رأي ألوف بن في       . أولمرت أعجز من أن يخطو أي خطوة في هذا االتجاه         

  .وآخرين كثيرين" معاريف"، ويوسف لبيد في "يديعوت أحرنوت"تسور ورون روز نبلوم في 
م الذين قبلوا بالمشاركة في المؤتمر فقد تباينـت مـواقفهم إزاءه،            الحاك" اإلسرائيلي"أما أقطاب االئتالف    

 بعـد   ١٠/١١لكنهم متفقون على ست نقاط أوردها تقرير نشرته صحيفة عربية تصدر في لنـدن يـوم                 
أولمرت رئيس الحكومة وباراك وزير الدفاع، ووزيرة الخارجية تسيبي         : عرض آلراء األقطاب الخمسة   
أفيجدور ليبرمـان، النقـاط     " إسرائيل بيتنا "دينية إيلي يشاي، وزعيم حزب      ليفني، وزعيم حركة شاس ال    

ينبغي أن يكون محور أي اتفاق، االعتماد الكامـل علـى           " إسرائيل"أمن  : الست غير المختلف عليها هي    
ال ذكر لقرارات األمـم المتحـدة أو        (عليها  " إسرائيل" التي أضافتها    ١٤خريطة الطريق والتحفظات ال     

واشتراط قيام السلطة الفلسطينية بتنفيذ جزئها األول الخاص بتجريد فـصائل المقاومـة        )  العربية المبادرة
القـدس والالجئـون    (من سالحها، رفض إصدار المؤتمر ألية وثيقة تتعلق بقضايا الصراع الجوهريـة             

عمومي ، عدم تحديد جدول زمني إلجراء مفاوضات بعد المؤتمر، أن يصدر عن المؤتمر بيان               )والحدود
والـسلطة  " إسـرائيل "جداً ضرورة اشتراك الدول العربية، مع اإلبقاء على ثنائيـة المفاوضـات بـين               

  .الفلسطينية
)٢(  
فهي . سعيدة باستمرار التفاوض مع السلطة الفلسطينية وال تريد للعرب أن يعكروا هذه األجواء            " إسرائيل"

يها االقتصادية واالجتماعية، بل تذهب إلى حد       تأخذ من أبومازن ما تريد، وتواصل ذبح غزة وتدمير بنيت         
قتل المرضى بمنع عالجهم، وحجب الحليب عن األطفال، وال تتردد في قطع الكهرباء، ومنع الوقود عن                

ذلك كله يحدث في الوقت الذي تتواصل فيه اللقاءات بين أبومازن وأولمرت، ويجلـس الوفـدان       . القطاع
  .هول عربي مدهش ومهين في الوقت ذاتهيتضاحكان حول موائد الطعام، ووسط ذ

مع قيادة السلطة الفلـسطينية قـام       " الدافئة"ألنه في ظل تلك العالقة      " اإلسرائيلية"ال تستغرب هذه السعادة     
فقـط قتلـتهم   " إسـرائيليين " فلسطينياً، مقابل خمسة ٣٥٠منذ بداية العام الحالي بقتل  " اإلسرائيلي"الجيش  
فإن المستوطنين قاموا منذ بداية العـام بخمـسة         " اإلسرائيلية" المنظمات الحقوقية    وطبقاً لبيانات . المقاومة

وفي بعض مناطق الضفة، مثل الخليل، أدت االعتـداءات إلـى           . وعشرين ألف اعتداء على الفلسطينيين    
 ورغم جسامة وتعدد تلك االعتداءات فلم يقدم للمحاكمـة        . نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين من أحيائهم      

وفي شمال الضفة اقتلع المـستوطنون عـشرة آالف         . سوى مستوطن واحد أفرج عنه بكفالة مالية زهيدة       
شجرة زيتون، وقاموا بتسميم مئات اآلبار االرتوازية، ناهيك عن قيامهم بإطالق قطعـان كبيـرة مـن                 

لتـي تقيمهـا    فإن الحواجز العسكرية ا   " إسرائيلية"وحسب دراسة   . الخنازير لتخريب المحاصيل الزراعية   
  .من الفلسطينيين% ٨٠في الضفة تؤدي إلى تعطيل حياة " إسرائيل"
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لم أتحدث عن االعتقاالت وال االجتياحات وال مصادرة األراضي وال الجرائم التي ترتكب لحساب بنـاء                
وما يهمني في السياق الذي نحن بـصدده أن         . السور، معتبراً أن ذلك كله تنشره الصحف ويعلمه الجميع        

مع أبومازن وجماعته لم تجد حرجاً في أن ترتكب كل هذه الفـواحش، وهـي               " تتفاوض"وهي  " ائيلإسر"
مطمئنة إلى أن ضعف موقف رئيس السلطة لن يدفعه إلى االحتجاج على ما يجري، ولن يخطر بباله أن                  

  . يغضب ويقطع المفاوضات
إن استمرار اللقاءات بين    : " فيها مقالة لكبير معلقيها بن كاسبيت قال     " معاريف" نشرت صحيفة    ٢٧/١٠في  

أولمرت وأبومازن أشاع ارتياحاً في مختلف األوساط الدبلوماسية، وأن حكومات العالم أصبحت بـسببها              
". ، ومعنية بتواصل تلك اللقاءات من دون أن تبدي اهتماماً كبيراً بفحواها ونتائجها            "إسرائيل"متعاطفة مع   

الحظوا أن جيشنا قتل    "باللغة العبرية   " اإلسرائيلي"علق في التلفزيون    من ناحيته قال أمنون إبراموفيتش الم     
خالل األربع وعشرين ساعة األخيرة عشرة فلسطينيين بينهم أطفال، من دون أن يكون لذلك صدى يذكر                

في القناة التلفزيونية العاشرة فقد قال      " حصاد األسبوع "، أما عوفر شيلح مقدم برنامج       "في العالم الخارجي  
وتسامحه معها، رغم ما يقوم به جيشها من عمليات تخلف          " إسرائيل"ن التعاطف الذي يبديه العالم إزاء       إ"

قتلى في صفوف الفلسطينيين، راجعان إلى أنهم في الخارج أدركوا أن هذه الممارسات لـم تـؤثر فـي                   
 أن يكونوا ملكيـين     وكأن لسان حال العالم يقول إنهم ال يمكن       . استمرار اللقاءات بين أولمرت وأبومازن    

فإذا كان أبومازن يواصل لقاءاته مع أولمرت في الوقـت الـذي يقتـل فيـه الجـيش                  . أكثر من الملك  
العسكرية، ذلك كله لخـصه     " إسرائيل"أبناء شعبه، فلماذا ال نقوم نحن بإبداء التفهم لعمليات          " اإلسرائيلي"

جـراء  " إسـرائيل " المكاسب التي حققتها متحدث في مكتب أولمرت حين صرح لمراسل القناة الثانية بأن  
  .اللقاءات مع أبومازن تفوق الخيال

)٣(  
المبعوث الدولي للشرق األوسط ورئيس     -توني بلير   ) تعب عليه (ثمة فخ منصوب تحت طاولة المؤتمر،       

إصالح مؤسسات السلطة الفلسطينية ضرورة للتوصل      :  وجعل له عنوانا هو    -الوزراء البريطاني السابق  
" هاآرتس"وهي الخطة التي أوردت تفاصيلها النسخة العبرية لموقع صحيفة          . وية سياسية للصراع  إلى تس 

  ). ٢٤/١٠(يوم 
قال توني بلير في تقديم خطته إنه من الضروري إدخال إصالحات جذرية على األجهزة األمنية التابعـة                 

 حماس والجهاد، ألنـه     للرئيس محمود عباس، كي تصبح أقدر وأكثر كفاءة في التصدي لنشطاء حركتي           
من دون عمليات صارمة تقوم بها األجهزة األمنية ضد حركات المقاومة بشكل عام، فإنه ال أمـل فـي                   

ولزيادة فاعليـة األجهـزة     . إمكانية حدوث تقدم في الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع          
ئي ومؤسسة النيابة العامة فـي الـضفة        األمنية، فإن الخطة اقترحت إدخال إصالحات على الجهاز القضا        

إلى جانب ذلك، اقترحت تشكيل إدارة جديدة لإلشراف على الـسجون           . لمحاكمة عناصر المقاومة وقادتها   
في السلطة الفلسطينية، مع وجود إشراف أوروبي، لضمان عدم اإلفراج عن عناصر المقاومة الذين تـتم                

رين األوروبيين الذين يساعدون الشرطة الفلسطينية في       ودعت الخطة إلى زيادة عدد المستشا     . محاكمتهم
األنشطة التي تقوم بها لتعقب نشطاء حركات المقاومة، إلى جانب تكثيف عمل طـاقم المنـسق األمنـي                  
األمريكي الجنرال كيت دايتون، المسؤول عن زيادة فاعلية األجهزة األمنية الفلسطينية وتحديدا جهاز أمن              

إيهود بـاراك   " اإلسرائيلي"ومن أغرب ما اقترحه بلير أن يتم ضم وزير الدفاع           . يالرئاسة واألمن الوطن  
لإلشراف على تطبيق الخطة، إلى جانب رئيس الوزراء الفلسطيني         " عليا"ليكون أحد أعضاء لجنة ثالثية      

  .سالم فياض وبلير نفسه
عملت على وضع أسس لتصفية     أنها  " اإلسرائيلي"أخطر ما في الخطة التي قدمها بلير إلى رئيس الوزراء           

فبحجة العمل على تحسين األوضاع االقتصادية للفلسطينيين اقتـرح إقامـة           . قضية الالجئين الفلسطينيين  
وعلى رأس المشاريع التـي اقترحهـا       . مشاريع إسكان جديدة إلعادة توطين الالجئين في الضفة الغربية        
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، وسط الضفة تخصص إليواء عشرات اآلالف من        إقامة مدينة فلسطينية جديدة بالقرب من مدينة رام اهللا        
وهي الخطة ذاتها التي يدعو إليها قادة ومنظـرو اليمـين           ". إعادة تأهيلهم "الالجئين الفلسطينيين بدعوى    

وفي مقابل كل تلك االلتزامـات التـي تكبـل الـسلطة            . لتصفية قضية الالجئين  " إسرائيل"المتطرف في   
على تخفيف اإلجراءات المفروضة على حرية الحركة للفلسطينيين        " يلإسرائ"الفلسطينية، فإنها فقط تحث     

في الضفة الغربية، حيث اعتبر بلير أنه من المهم أن يشعر الفلسطينيون في الضفة الغربية بحدوث تغير                 
  (!)في مستوى حياتهم" إيجابي"
)٤(  

تمر، وذلك مطلب مشروع فـي      من المؤ " إسرائيل"ال نبالغ إذا قلنا إن الموضوع األمني هو أهم ما تريده            
ولكن حين تكون الدولـة غاصـبة       . الظروف العادية، حين ترنو الدولة ألن تعيش في سالم مع جيرانها          

ومحتلة، وغاية ما تريده أن تجرد الشعب الواقع تحت االحتالل من المقاومة وأن تمكـن مـن التوسـع                   
 ذلك الشعب من البر والبحر والجو،       وتغيير الواقع لمصلحة االستيطان ونهب األرض، مع إحكام حصار        

وهذا بالضبط مـا  . فإن االستجابة لتلك المتطلبات تعد جريمة ضد اإلنسانية، وتأييدها يغدو تآمراً ال توافقاً       
، سواء في تمسكها بتطبيق المرحلة األولى من خطة أو خريطة الطريق، أو في ترحيبها               "إسرائيل"تريده  

  .لسلطة الفلسطينيةبخطة توني بلير إلصالح مؤسسات ا
على أن يكون األمن بالمفهوم الـذي       " إسرائيل"لقد أشرت قبل قليل إلى اتفاق أركان االئتالف الحاكم في           

ذكرت هو محور أي اتفاق يتم مع السلطة الفلسطينية ويتبناه المؤتمر في ما يصدر عنـه مـن بيـان أو                     
عقب اجتماعهـا األخيـر مـع نظيرتهـا         " اإلسرائيلية"وهذا ما ذكرته صراحة وزيرة الخارجية       . إعالن

ال تريد تفاوضاً حول أي شيء من عناوين القضية الجوهرية، وهـي            " إسرائيل"األمريكية، وبالتالي فإن    
  .تدرك أن الواليات المتحدة ومعها الرباعية الدولية تؤيد قراءتها لموضوع األمن

ر المعقولة، وتمت تغطية تلك المطالب مـن        غي" اإلسرائيلية"إذا لم ينفجر المؤتمر وينسف بسبب المطالب        
وضع جدول زمني إلقامة الدولـة      " إسرائيل"خالل الصياغات الغامضة والعناوين الملتبسة، وإزاء رفض        

الفلسطينية، فإن غاية ما يمكن أن يتوصل إليه المؤتمر هو تحديد سقف زمني لالتفـاق حـول القـضايا                   
حقيق هذا الهدف، في حين أعرب أولمرت عـن تمنياتـه            شهراً لت  ١٤وقد تحدثت رايس عن     . الجوهرية

 عاماً، فإن هذا التحول     ٣٠ و ٢٠وألنه قال من قبل إن األمر يحتاج إلى ما بين           . بإنجاز االتفاق خالل عام   
حاليـا،  " إسرائيل"بدا مثيراً لالنتباه، وال تفسير له سوى أنه يريد أن يستثمر الفرصة الذهبية المتوفرة ل                

وهي التي أعطت ورقة الـضمانات ل       ". اإلسرائيلية"ارة أمريكية متبنية بالكامل لألجندة      في ظل وجود إد   
 وضم الكتل االستيطانية، ورفض عـودة أي        ٦٧،، ووافقت فيها على عدم العودة إلى حدود عام        "إسرائيل"

ت كما أن أولمرت يريد أن يستفيد مـن القبـول األمريكـي للمالحظـا             . أعداد من الالجئين إلى ديارهم    
، وهـو   ) مالحظة ١٤(على خريطة الطريق التي سجلها شارون أثناء توليه رئاسة الحكومة           " اإلسرائيلية"

ما تم أثناء والية الرئيس بوش األولى، في بيان مشترك نادر، وقعه كل من كولن باول الذي كان وزيرا                   
  .للخارجية، ورايس مستشارة األمن القومي آنذاك

 مبادرتها للسالم مطالبة بالمشاركة في هذه المائـدة المـسمومة، ليـصبح             إن الدول العربية التي رفضت    
، وهو الموقف الحرج الذي يتعـارض مـع كـل           "اإلسرائيلي"ممثلوها شهود زور على تأمين االحتالل       

أما السلطة الفلسطينية التي راهنت على المؤتمر فال أعرف كيف ستتـصرف            . المواقف الرسمية العربية  
، خصوصاً بعد اإلطراء الذي وجهه أبومازن ألولمـرت، وامتـدح فيـه             "اإلسرائيلية "إزاء هذه البلطجة  

لكن الذي أعرفه أن ثقتنا بوعي الشعب الفلسطيني اكبر بكثير من ثقتنا بكـل الـذين                ". نزاهته واستقامته "
  .يتحدثون باسمه هذه األيام

  ٢٠/١١/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  حر وفلسطين للبيعلبنان ينت .٥٩
  د صالح المسفرمحم. د

)١(  
لبنان مع حزني الشديد علىه وجراحي الدامية اراه ينتحر والعرب كلهم، حكاما ومحكومين، يتفرجـون               

تدافع ساسة الغرب كلهم النقاذ لبنـان مـن         . على كيفية االنتحار، بل ان بعضهم يقدم له ادوات االنتحار         
  يكي دفع بكل ثقله النقاذ لبنان من االنتحار، االنتحار، ولكن كل بشروطه ومطالبه، حتي الفاتيكان الكاثول

وحتي الكنائس االوروبية االخري تبذل جهودها كي ال ينتحر لبنان، فرنسا رمت بكـل ثقلهـا والمانيـا                  
الكل يقدم الوصفات لعالج لبنان من جراح االنتحار لكن كل مـنهم شـخص              . واسبانيا وايطاليا وامريكا  

الج المصنع في هذه الدولة او تلك بغية زيادة ارباح شركات الـدول             المأزق اللبناني بطريقته ووصف الع    
  .المقبول استخدام امصالها النقاذ حياة لبنان، لكن الثمن غال جدا ومكلف

اين العرب من هذا كله؟ مصر مشغولة بمطاردة االخوان المسلمين على امتداد جغرافية ارض الكنانـة،                
لى بطاقة الهوية، مشغولة ارض الكنانـة بمـستقبل الـوارث           ومشغولة بكتابة ديانة المواطن المصري ع     

مـصر المباركـة قـدمت      . لبنان ينتحر او يشفي من جراحه هذه مسألة ال تعني مصر كثيرا اآلن            . البيه
 عرب النفط منشغلون بأسواق االسهم ومنـشغلون        .سرا وعالنية، و ما حدش احسن من حد       (...) الكثير  

هم انقاذ صناعة الطيران في اوروبا وامريكا مـن االفـالس، وانقـاذ             ببناء يناطح السحب، همهم وواجب    
الصناعات العسكرية من الركود ثم االفالس وصفقات انقاذ تلك الصناعتين تمت بحمد اهللا وشكره على ما                

 وخلط االوراق من االخ وابن العم والجيران وهي         ىاما سورية الحبيبة فهي مستهدفة باالذ     . نايانعم اهللا عل  
 يمنة ويسرة لمن يبعث بالطمأنينة لها، انها ال تستطيع في ظل هذه الظروف ان تقدم للبنان ما يجب                   تتلفت

  .ان يقدم له بعد ان اختلطت االوراق
وماذا عن حال اهلنا في الشمال االفريقي؟ هل يستطيعون تقديم العون للبنان للخروج من محنتـه؟ انهـم                  

يا استفزت مشاعر عرب المغرب، وفرنـسا تتـذكر ايامهـا           ايضا منشغلون، ازمة من فوقها ازمة، اسبان      
الماضية وتعمل على استعادتها بدون تكلفة كما فعلت بريطانيا في استعادة مكانتها في الخليج بعد ان افل                 

السودان يسير الي حرب قـد تفتـت        . نجمها، عادت بموجب مطالب البعض منا بحماية ودعامة امريكية        
السوداوية لعالمنا العربي ماذا يمكن ان يفعل القادة العرب النقـاذ لبنـان؟             في ظل هذه النظرة     . اوصاله

الرأي عندي انهم يستطيعون فعل الكثير لو صدقت النوايا وشعروا بالخطر القادم علـى امتنـا العربيـة                  
  .واوطاننا ومواردنا اذا اختل توازن لبنان

)٢(  
ون في تاريخ ما من هذا الشهر او الشهر القادم          العرب المستهدفون ومن بينهم جوقة من الفلسطينيين ذاهب       

الي مدينة امريكية اسمها انابوليس عاصمة والية ميريالند االمريكية لحضور اجتماع الحالل السالم في              
واختيار مدينة انابوليس لعقد هذا االجتماع لـم يكـن          . فلسطين بين العرب او الفلسطينيين واالسرائيليين     

هذه المدينة تضم االكاديمية البحريـة التـي تـزود االسـاطيل          . ة لمن يعتبر  ان له دالالت وعبر   . صدفة
. البحرية الحربية بطواقم حامالت الطائرات والبوارج التي تبحر في كل بحار العالم وتحاصـر الـدول               

انهـا  . شعار هذه االكاديمية رمح طويل ينتهي بثالثة رؤوس فوالذية واسنان مدببة وهو شعار اله البحر              
يمية التي خرجت ضباط البحرية وجنودها الذين يحتلون العراق وافغانستان ويحاصرون الصومال            االكاد

ويهددون السودان ويلوثون بحار العرب ومياههم، هذه المدينة تحمل ذكريات كونتـاكونتي اول انـسان               
ن عـنهم    انسانا، وقد تم االعال    ١٤٠وصل من غامبيا االفريقية ويباع فيها كعبد ضمن شحنة مكونة من            

تم استيرادهم للتو على متن سـفينة اللـورد ليجونبيـه،           . ١٧٦٧ سبتمبر   ٢٩على النحو التالي انابوليس     
القبطان ديفيز، من نهر غامبيا، في افريقيا وسيتم بيعهم في انابوليس نقدا او بأوراق مالية معتمدة، يـوم                  
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اء المختارين وازدهرت مدينة انابوليس     القادم، شحنة من العبيد االصح    ) اكتوبر( تشرين االول    ٧االربعاء  
  .فيما بعد بتجارة العبيد
 قاعـات اكاديميـة االرهـاب البحريـة         ى ذاكرتها االجتماع الذي عقد في احد      ىهذه المدينة تستدعي ال   

االمريكية في هذه المدينة اجتمع الشهيد ياسر عرفات وفريقه الفلسطيني مع االمريكـان واالسـرائيليين،               
 احكام الضغط على عرفات في كامب ديفيد وواي بالنتيـشن لتقـديم تنـازالت لـصالح                 الذين فشلوا في  

االسرائيليين اكثر مما قدم، فعندما عجزوا نقلوا اجتماعهم الي تلك المدينة لعل الفلسطينيين يحسون بثقـل                
  .اليد االمريكية التي تمسك بالرمح االسطوري العجيب وفشلوا في ذلك

ل سيتم بيع المفاوض الفلسطيني السرائيل كما بيع كونتا كونتي؟ نقدا او بفتح             السؤال الذي يطرح نفسه ه    
  .اعتماد تجاري مدته ال تتعدي ستين يوما وشهود البيع من العرب الحاضرين

 ٢٠/١١/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  قادة إسرائيل بين اإلفالس السياسي واستجداء الهوية .٦٠

  تيسير خالد
 ، كم كانوا في غفلة من أمر هوية دولـتهم   ،سار الصهيوني في اسرائيل   فجأة اكتشف زعماء اليمين كما الي     

 الصحوة سقطت على هؤالء الزعماء      .وهم يتفاوضون مع الدول العربية ومع منظمة التحرير الفلسطينية        
 بعد أن أعلن الرئيس االمريكي جورج بوش عن دعوته الى لقاء او مؤتمر دولي               ،دفعة واحدة من السماء   

 االسرائيلي وعن عزمه على تحقيق رؤيته بقيام دولة فلسطينية          -تسوية الصراع الفلسطيني  في انابوليس ل  
  .مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة تعيش جنباً الى جنب في أمن وسالم مع دولة إسرائيل

 التي سبقت التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد        ،لم تكن هوية الدولة مطروحة على جدول أعمال المفاوضات        
 االسرائيلية فـي آذار مـن   – او معاهدة السالم المصرية   ١٩٧٨ر واسرائيل في أيلول من العام       بين مص 

 وال هي كانت مطروحة على جدول أعمال المفاوضات التي سبقت التوقيع علـى معاهـدة                ،١٩٧٩العام  
 في حينـه لـم يطـرح المفـاوض          .١٩٩٣وادي عربة بين األردن واسرائيل في تشرين أول من العام           

" ائيلي على مصر أو على األردن شرط االعتراف بدولة إسرائيل باعتبارها دولية يهودية أو دولة                االسر
 باعتبـاره   ، وفي ظني أن قادة مصر واالردن كانوا سيرفضون شرطاً من هذا النـوع             ،"للشعب اليهودي   

  .غير مألوف في العالقات بين الدول في المبدأ واألساس
 بـين   ، ومـا أكثرهـا    ،لتي سبقت التوقيع على اتفاقية اوسلو وما تالها       األمر لم يختلف في المفاوضات ا     

 مثلما لم تتضمن رسائل االعتراف المتبادل بين الجانبين الفلسطيني          ،إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية   
 . التي يعترف بها الجانب الفلـسطيني      ، أية إشارة الى هوية الدولة     ١٩٩٣واالسرائيلي في أيلول من العام      

 التي بعثها الرئيس الراحل ياسر عرفات الى رئيس الوزراء اإلسـرائيلي            ، رسالة االعتراف المتبادل   في
أن منظمـة   : "  وقع الرئيس الفلسطيني نصاً مكتوباً جرى االتفاق المسبق عليـه            ،في حينه اسحق رابين   

و ٢٤٢القـرارين   التحرير الفلسطينية تعترف بحق دولة إسرائيل في العيش في سالم وأمن وتوافق على              
  ." لمجلس األمن الدولي ٣٣٨

 لم تكـن    ،أو دولة لجميع مواطنيها اليهود والعرب     " للشعب اليهودي   " دولة يهودية أو دولة      ،هوية الدولة 
 إذ ليس مـن     ، واالسرائيلي ،مطروحة على جدول أعمال للقاءات او المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني         

 اال في حاالت استثنائية كأن تقع الدولـة         ،ها او دستورها او سيادتها    المألوف ان تتفاوض دولة على هويت     
 أما الدولـة    . كما هو الحال هذه االيام في العراق       ،تحت احتالل أجنبي يدفعها تحت ضغط القوة الى ذلك        
 باعتبار ان الهوية او الدسـتور او الـسيادة شـأن            ،المستقلة فإنها ال تقدم على ذلك وال تبادر الى طرحه         

  .ي من شؤونهاداخل
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 والتي شارك فيها كـل مـن رئـيس          ،٢٠٠٣ التي انعقدت في حزيران من العام        ،وفقط خالل قمة العقبة   
 أرئيل شارون والملـك  ، أبو مازن ورئيس الوزراء االسرائيلي    –الوزراء الفلسطيني آنذاك محمود عباس      

 ، القمة الى هـذه المـسألة       تعرض األخير في خطابه في     ،عبد اهللا الثاني والرئيس االميركي جورج بوش      
 بل كتعبير عن موقـف إدارة هـي   ،ليس بهدف طرحها على جدول أعمال أية أجندة سياسية أو تفاوضية  

  .األقرب الى اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل بين جميع االدارات االمريكية السابقة
ة فلسطينية ديمقراطية تعيش فـي  ان من شأن قيام دول:" في تلك القمة أعلن الرئيس االميركي في خطابه      

  ." باعتبارها دولة يهودية ،سالم كامل مع اسرائيل أن يدفع الى األمام أمن وازدهار دولة اسرائيل
ما جاء في خطاب الرئيس جورج بوش في تلك القمة كان موقفاً سياسياً ولم يتبادر الى ذهن احد في حينه                    

لقاء او مؤتمر انابوليس الى شرط تفاوضي يتـسابق         ان ذلك الموقف السياسي سوف يتحول على أبواب         
 أو على   ،قادة األحزاب السياسية والكتل البرلمانية في إسرائيل على إشهاره في وجه المفاوض الفلسطيني            

  .استخدامه عصا غليظة في دوالب التسوية السياسية او وسيلة من وسائل التهرب من استحقاقات التسوية
ها شرطاً النطالق عملية سياسية ومفاوضات جادة للتوصل الـى تـسوية            استحضار هوية الدولة وطرح   

 هـي   ،سياسية للصراع أو شرطاً للمصادقة على أي تفاق يمكن التوصل إليه حول قضايا الوضع النهائي              
 ملثما هي بضاعة رائجة حمى التسابق في الكنيـست علـى مـشاريع              ،اآلن بضاعة رائجة في اسرائيل    

 الذي انحدر إليه قادة االحـزاب الـصهيونية فـي    ، عن مدى االفالس السياسيقوانين تعبر اصدق تعبير 
  .المجتمع االسرائيلي وقادة الكتل البرلمانية الصهيونية في الكنيست االسرائيلي
 ٨٠ والذي يشترط موافقـة      ،في هذا االطار يندرج مشروع القانون المعروض على الكنيست حول القدس          

 في وضع المدينة أو حدودها البلدية او الصالحيات المنـسوبة الـى             عضوا من أعضائة على أي تعديل     
 ، والذي مر في القراءة التمهيدية بتواطؤ صريح بين الحكومة والمعارضة في الكنيـست             ،مجلسها البلدي 

 حول  ، وزير التهديدات االستراتيجية   ، الذي تقدم به دافيد روتيم من كتلة ليبرمان        ،ومشروع القانون الجديد  
 حزب  .الحصول على المواطنة بإعالن الوالء للدولة على نحو ليس من الصعب التكهن بنتائجه            ربط حق   
يكـون  "  يشترط في مشروع القانون ان يتعهد المواطن بـأن           ، يشاركه في ذلك أحزاب أخرى     ،ليبرمان

ه مـن    ويتعهد مع غير   ،"ولرموزها وقيمها   (!!) مخلصاً لدولة اسرائيل كدولة يهودية صهيونية ديمقراطية      
االحزاب بقانون مماثل يشرعه الكنيست يفرض على المفاوض الفلسطيني وبالتـالي علـى الفلـسطينيين          

 –االعتراف باسرائيل دولة يهودية صهيونية ديمقراطية كـشرط اليـة تـسوية للـصراع الفلـسطيني                 
 على مـشروع     بل ان الكنيست االسرائيلي صادق مؤخراً بالقراءة التمهيدية        ، ليس هذا فحسب   .االسرائيلي

 من حقه في الترشح لعضوية  ، مجرد زيارة  ، يمنع من يزور دولة معادية     ، ال تخفى أبعاده على احد     ،قانون
  .الكنيست

 .ايهود اولمرت وايهود باراك وقبلهما بنيامين نتنياهو ليسا بعيدين عن هذه االجواء من االفالس السياسي              
 كوطن قومي للشعب اليهودي     ،سرائيل كدولة يهودية  ايهود اولمرت يعتبر اعتراف المفاوض الفلسطيني با      

 ، ايهـود بـاراك    . أما نقطة النهاية فهي نهاية الصراع ونهاية المطالبات        ،نقطة االنطالق في المفاوضات   
 امـا نتنيـاهو زعـيم       ، وجد نفسه يلعب في نفس الملعب      ،زعيم حزب العمل ووزير الجيش في الحكومة      

ليبرمان ومع حزبي شاس وايحود ليئومي من اجـل تقـديم           / يل بيتينو الليكود فقد بدأ اتصاالته مع اسرائ     
مشروع قانون الى الكنيست من اجل ربط المفاوضات مع الجانب الفلسطيني باعتراف فلسطيني باسرائيل              

  ".للشعب اليهودي " كدولة يهودية ووطن قومي 
 .ية الدولة فـي المفاوضـات      الذي يسعى إليه قادة اسرائيل من وراء حشر هو         ،ال يخفى على احد الهدف    

 فـضالً عـن أبعـاده       ،ذلك ابتزاز سياسي بامتياز وفوق ذلك عصا غليظة في دوالب التسوية السياسية           
 أو باسرائيل كما يراهـا      ، فاعتراف الجانب الفلسطيني باسرائيل دولة يهودية      .االخرى وتداعياته الخطيرة  

كل منطقي اعتذارا لمملكة صاحبة الجاللـة فـي          يستدعي بش  ، القادم الجديد من روسيا    ،افيغدور ليبرمان 
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بريطانيا العظمى ولروح آرثر بلفور واعتذارا مماثالً للحركة الصهيونية والوكالة اليهودية على ما بـدر               
عن الشعب الفلسطيني من رفض ومقاومة لمشاريع االستيطان والتهويد في عهد االنتداب البريطاني على              

 الـذين واصـلوا     ، ويستدعي بشكل منطقي النظـر الـى الفلـسطينيين         ،فلسطين قبل قيام دولة اسرائيل    
ويواصلون الحياة على ارض وطنهم في دولة إسرائيل باعتبارهم غرباء عن وطنهم وجالية مقيمة حقوقها               

 بما في ذلك الترانسفير الطـوعي       ،مطروحة على بساط البحث ومصيرها معلق ومعرض لشتى المخاطر        
لك التنكر لقرارات الشرعية الدولية بشأن حقوق الالجئين بما فيهـا القـرار              كما يستدعي كذ   ،او القسري 

 وربما يستدعي الشعور بعقدة ذنب ينبغي التخلص منها بتعويضات يقدمها الشعب الفلسطيني لدولة              ،١٩٤
  .إسرائيل على الطريقة األلمانية

 لـيس   ، لعرضها على الكنيست   الصحوة بشأن هوية الدولة وما يرافقها من مشاريع قوانين يجري االعداد          
 الذي تعيشه الحياة السياسية في إسرائيل في كل ما يتـصل            ،المؤشر الوحيد على مدى اإلفالس السياسي     

 التي تستهدف إطالق عملية سياسية في لقاء او مؤتمر انابوليس تفضي الى مفاوضات من شأنها                ،بالجهود
ق أوسع تفسح المجال أمام القيادات االسـرائيلية        أن تساعد على الخروج من نفق الصراع المظلم الى آفا         

لتحرير مجتمعها من مواصلة التخبط في حالة تناقض بين دولة تعيش في األساطير وتتغذى عليها ودولة                
 باعتبار ذلك هو المدخل     ،مدنية ديمقراطية دخلت منذ زمن مراحل متقدمة من الثورة العملية التكنولوجية          

ن جنباً الى جنب في أمن واسـتقرار دونمـا إجحـاف بـالحقوق الوطنيـة                لحل يقوم على دولتين تعيشا    
 التي تكفلها قرارات الشرعية الدولية للشعب الفلسطيني بمـا فـي ذلـك حقـوق الالجئـين                  ،المشروعة
  .الفلسطينيين
 التي حولتها القيادات السياسية في إسرائيل على أبواب أنابوليس الـى قـضية أيديولوجيـة                ،هوية الدولة 

 فهنالك عقبات أخرى عديدة تضعها هذه القيـادات         ، وحدها هي العقبة التي تعترض جهود التسوية       ليست
 كعقبة األمن وربط تطبيق أي تفاق يتم التوصـل          ،بالتواطؤ مع االدارة االميركية في طريق هذه الجهود       

لة االولـى مـن     اليه في مراحل الحقة بتنفيذ الجانب الفلسطيني ما عليه من التزامات نصت عليها المرح             
 األمر الذي يسلح اسرائيل بحق الفيتو ويمكنها في كل لحظة من تجميد أي اتفاق               ،خارطة الطريق الدولية  

 وهنالك كذلك عقبة االستيطان والكتل      ،عند البوابات والحواجز االمنية للمرحلة االولى من الخطة الدولية        
ث حول تسويات تستند الى تبـادل فـي         االستيطانية وجدار الفصل العنصري وما يصاحب ذلك من حدي        

االراضي وربما كذلك تبادل في االراضي والسكان يضع الجانب الفلسطيني أمام الممر اإلجباري للقبول              
  .بدولة معازل متصلة من خالل أنفاق وجسور ولكنها بالتأكيد لن تكون دولة قابلة للحياة

ماماً عندما تحدث عن عالقـات متميـزة         رئيس وزراء اسرائيل على صواب ت      ،هنا كان ايهود اولمرت   
 حيث قدمت لالسرائيليين ما اسماه اولمرت ثـروة         ،للغاية قامت االدارة االميركية الحالية برعايتها بعناية      

االولى في رسالة الرئيس جورج بوش الى رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي الـسابق أرئيـل        : مهمة مرتين 
 ايهود اولمرت نسي ان يضيف ثـروة        .٢٠٠٣ في آذار     وقبلها خارطة الطريق   ٢٠٠٤شارون في نيسان    

 التي جاء الرئيس االميركي على ذكرها في قمة العقبة في حزيـران مـن               ،مهمة ثالثة وهي هوية الدولة    
  .٢٠٠٣العام 

 تحـضرني هنـا مقالـة للكاتـب         ، وقد بات الجميع على مقربة من موعد الحفل في انابوليس          ،مع ذلك 
ال :" وضع لها عنواناً معبراً يقول      " يديعوت احرونوت   "بل أيام في صحيفة     االسرائيلي عاموس كرمئيل ق   

  ."توجد دولة محترمة تستجدي هويتها 
 ١٩/١١/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
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  قاطعوا إسرائيل .٦١
  تشارلي ريز

 إلى دولـة إسـرائيل،  " المياه"كان من واجب السياسيين األمريكيين، منذ زمن طويل، أن يتوقفوا عن نقل   
فاإلذعان أو االنصياع األعمى من جانب الكونغرس األمريكي،        . وإلى اللوبي األمريكي القوي الداعم لها     

  .لهذا اللوبي، هو عيب وعار علينا
أما إسرائيل فهي عـبء     . إن المصالح االستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط تقع مع الدول العربية          

 للحكومة األمريكية إلسرائيل، يجعل العـالم يـصفنا بالخبـث           "اإلذعاني"والدعم  . استراتيجي واقتصادي 
  .والرياء، كما أنه السبب وراء العداء العالمي للواليات المتحدة

لقد تعرض األمريكيون لعملية غسل دماغ، جعلتهم يعتقدون بأن العرب، والفلسطينيين خاصة هم الذين ال               
موا تنازالً ضخماً عندما وافقوا على إقامة دولتهم فوق         وتلك كذبة كبيرة، فالفلسطينيون قد    . يريدون السالم 

من مساحة فلسطين، كما أن المملكة العربية السعودية، قدمت منذ سنوات عـدة، خطـة للـسالم،                 % ١٨
لكن اإلسـرائيليين   . تقضي باعتراف جميع الدول العربية بإسرائيل، مقابل انسحابها من األراضي المحتلة          

 يرفضون الجهود العربية المبذولة لجعل الشرق األوسط، منطقة خاليـة مـن             رفضوها فوراً، تماماً كما   
  .األسلحة النووية

إن هدف إسرائيل كان ولم يزل، السيطرة على كامل فلسطين، والتخلص من الفلسطينيين، وقد اسـتخدم                
 ، وتسببوا فـي مأسـاة مئـات       ١٩٦٧، ثم في عام     ١٩٤٨اإلسرائيليون أساليب التطهير العرقي في عام       
 سنة، بقي اإلسرائيليون يرفـضون إعـادة األراضـي        ٤٠اآلالف من الالجئين الفلسطينيين، وعلى مدى       

الفلسطينية والسورية التي احتلوها في الحرب، وبالقوة، كما قاموا، علناً، بخرق القانون الدولي، من خالل               
  .مستقلة وذات سيادةبناء مستوطنات فوق أراض محتلة، ومن خالل انتهاك حرمة األجواء لدول أخرى 

إن الفلسطينيين هم الضحايا، وليسوا الجالدين، واإلسرائيليون يسعون لجعل حياتهم بائـسة، علـى أمـل              
وفي الوقت عينه، يواصل اإلسرائيليون، بالتنسيق مع الحكومة األمريكية،         . دفعهم إلى االستسالم والرحيل   

تكون مثمرة أبداً، ألنها ليـست فـي المـسار          في سلسلة وهمية من مفاوضات السالم، التي ال يمكن أن           
فإذا أعطـوا  . والحكومة اإلسرائيلية ليست في صدد السماح للفلسطينيين بإقامة دولة قابلة للحياة         . الصحيح

الفلسطينيين شيئاً، فسيكون مجرد مجموعة من الجيـوب المقطعـة األوصـال، والمحاطـة بإسـرائيل،                
 ألف الجئ فلسطيني، يرفضون، منذ البداية، السماح لهـم          ٧٠٠ود  واإلسرائيليون، بعد أن تسببوا في وج     

ممتلكات مهجـورة   "بالعودة إلى ديارهم ومزارعهم ومؤسساتهم، التي صادرتها إسرائيل كلها، بزعم أنها            
  ".ومتروكة

 مليارات دوالر، ولوال الفيتو األمريكي، في       ١٠٨بدون مساعدة أمريكية، التي بلغت، حتى اليوم أكثر من          
 مرة كانت تحاول فيها منظمة األمم المتحدة التصرف، لما كان يمكن أن يحصل أي شيء مما سـبق                   كل

  .ذكره
. ليس العالم اإلسالمي وحده الذي يكره سياستنا الخارجيـة المؤيـدة إلسـرائيل، بعيـداً عـن العدالـة                  

جانب أمريكياً، إلى   فاألوروبيون، وغيرهم في أنحاء العالم، هم أيضاً مستاؤون من االنحياز الواضح من             
  .قوة أجنبية صغيرة، وقد وصل األمر إلى درجة النظر سلبياً إلى كل من هو حليف للواليات المتحدة

إن الشعوب العربية واإلسالمية، ما عدا القاعدة، ال يكرهون أمريكا أو األمريكيين، إنهم يكرهـون فقـط                 
ولتين مسلمتين، ومن المؤكد أن مجمل الدعاية       سياستنا الخارجية المؤيدة إلسرائيل، واجتياحنا ألراضي د      

  .ضد العرب والمسلمين في بالدنا، تنبع من مصدرين هما اللوبي اإلسرائيلي هنا، وإسرائيل نفسها
وبفضل الكرم، غير الدستوري، من جانب الكونغرس المذعن، تحولت إسرائيل إلى دولة غنية، وإلى قوة               

اجة لمساعدة أمريكية، ولقد حان الوقت للتوقف عن الرقص على          عسكرية بارزة في العالم، إنها ليست بح      
إن األمـريكيين يتعرضـون     . أنغام لوبي مزدوج الوالء، وللعمل بما تفرضه وتمليه المصالح األمريكية         
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لعملية خداع واسعة من جانب سياسييهم، ولقد حان الوقت لمعاملة هؤالء السياسيين المخادعين، بالطريقة              
  .التي يستحقونها

  ٢٠/١١/٢٠٠٧عكاظ 
  

  في الطريق إلى أنابوليس .٦٢
  ممدوح طه

تحـضره دول  ) لم يِحدد ولم يتحدد(وجه الرئيس بوش دعوة شفوية إلى لقاء ما أسماه اجتماعاً أو مؤتمراً         
، بال جدول أعمال معلن وبال موعـد        )لم يحددها ولم تتحدد   (معنية بالسالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين      

  . لخريفمحدد سوى فصل ا
دون أن يعرفوا مثلما ال يعرف هو عن الخبر شيئا يجيب عن األسئلة             (ومع ذلك رحب العرب على الفور       

حتى بعد السبع لفات للوزيرة رايس في المنطقة، أظن أن أحدا لـم     ) من، ماذا، متى، أين، لماذا؟    (الخمسة  
ألميركية، تحضره دول غربيـة     ا» أنابوليس« يعرف شيئا سوى أن اجتماعا سيعقد ليوم واحد في مدينة           

  . وعربية، برئاسة الوزيرة األميركية، وبعدها مفاوضات غير محددة المدة
وبرغم تجاهل أميركا وإسرائيل لمبـادرة الـسالم العربيـة كأسـاس            .. وال الموضوعات، وال األطراف   

ـ              ات بعـدم   للحلول، وبرغم مناشدات باإلعداد أو التأجيل، وتصريحات وتحذيرات مـن الفـشل، وتلويح
الحضور، ونصائح عربية وفلسطينية لإلدارة األميركية بضرورة القبول بشيء كمبادرة السالم العربيـة،             

  .. أو مناقشة شيء خصوصا موضوعات الحل النهائي الخمسة لكن أبدا
خارطة الطريق األميركية تقول اضربوا المقاومة أوال بعدها نتفاوض مما ال يدع ألحد إمكانية أن يعرف                

ورغم كل ذلك رحبوا على أمـل غـامض مـا يبـدو     .. ئا يبعث على الجدوى أو هدف المشاركة فيه       شي
  .. كالسراب ومازال في علم الغيب سيلي االجتماع الدولي

إذا عقد ونجح، ويبدو أنه أميركيا ليس مطلوبا أن يعقد فقط ولكن مطلوب أيضاً أن ينجح، ولكـن بـأي                    
 رئيسة المؤتمر المقترح في مؤتمر الجمعيات اليهودية األميركية          هذا ما أوضحته رايس    ..معيار للنجاح؟ 

  ! قبل أيام
ورحبت إسرائيل باالجتماع على الطريقة الصهيونية بمزيد من االبتزاز، وطلب تخفيض سقف التوقعات،             
ومزيد من التنازالت والشروط والتراجعات، ووضع األحصنة خلف العربات، وأخيرا بوضع العصى في             

تصريحات أولمرت العنصرية األخيرة حول يهودية الدولـة العبريـة والمتعلقـة بـالالجئين،              العجالت ب 
  . ومشروع الكنيست لمنع التنازل من أي جزء من القدس قبل أيام من عقد االجتماع الدولي

لماذا يطلب بعض الكتاب من العرب أال يذهبوا        : أحد المتأمركين العرب كتب بفهلوة سياسية عودنا عليها       
 مؤتمر أنابوليس؟ فماذا سيخسر العرب في أنابوليس فأيا ما كانت الخسارة فال خسارة فهم خاسـرون                 في

الذي » اللي تغلب به إلعب به    « أي منطق   .. اآلن، وإذا تحقق أي مكسب ولو جزئي أو ضئيل فهو مكسب          
  . شعوبقد يصلح في الملعب أو في السوق وليس في الجد وال في الدفاع عن القضايا المقدسة لل

، منطـق   »فرصـة «مشكلتنا أننا نرفض كل     «: أحد العرب المتأمركين قال بواقعية التسليم باألمر الواقع       
إذا كان رفض االستسالم ضيعنا، يا ترى القبول باالستسالم كان ممكن يعمـل             .. وأقول. »الرفض ضيعنا 

  .. واقبل شروط أولمرت..  اسمع كالم بوش..خالص! إيه؟
رائيلية األميركية الثالثة، ال عودة لالجئين وال تنازل عن القدس وال عـودة لحـدود               واقبل الالءات اإلس  

  . لكن اقبل وحدك، ألن لهذه القضية أصحابها الذين يرفضون التنازل عن الحقوق مهما طال الزمن.. ٦٧
ولكن  سنة، وقبل البعض باالحتالل،      ١٣٢االستعمار الفرنسي االستيطاني في الجزائر استمر       ..على فكرة 

  . فتحررت الجزائر.. األحرار رفضوا وقاوموا وصبروا
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هل يبدو ألي من القادة العرب ما يمكن أن يتحقق بذلك لالجتماع الـدولي مـن                .. بعد ذلك ومرة أخرى   
نجاح أو للمنطقة العربية من سالم، فيما صدر حتى اآلن عن أولمرت عن يهودية الدولة من تل أبيب أو                   

  .  الجمعيات اليهودية، والذي تدل مقدماته على نتائجهعن رايس من واشنطن أمام
في حين ال تشير مقدماته من شروط تعقيدية إسرائيلية وضبابية أميركية متعمدة إال للوصول بالمسألة إلى                

  ولكن حذار إنها قد تحمل الخطر؟ .. خريف للسالم بما يحمل من زوابع بغير مطر
  ٢٠/١١/٢٠٠٧البيان اإلماراتية 

  
  :يركاريكات .٦٣

  

  
  ٢٠/١١/٢٠٠٧الحياة الجديدة 


