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   لإلنتخاباتاسرائيل تهدد ضمناً بقتل مرشحي حماس .1
تصريحات شارون التي أدلى بها أمـام       أن  : الناصرة  من أسعد تلحمي عن مراسلها    8/11/2005 الحياة   نشرت

لجنة الخارجية واألمن البرلمانية أمس عكست صورة غير واضحة للموقف االسرائيلي من مـشاركة الحركـة                
 عرقلـة االنتخابـات،     بعدم هفيما اشتم معلقون اسرائيليون من تصريحات     ف ,اإلسالمية في االنتخابات الفلسطينية   

ستشاره اإلعالمي الى التوضيح بأن اسرائيل تنظر الى االنتخابـات باعتبارهـا شـأناً              بعض التراجع، سارع م   
، مضيفا أنه لـن يـتم تـشكيل لجـان           هاداخلياً ال تتدخل فيه لكن لن يحدث أي تعاون لترتيب مسألة حماس في            

خابيـة لنفـسه    سيقوم بدعايـة انت ها، مهددا بأن أي ممثل عن  الحركة فلسطينية تشارك فيها     –مشتركة اسرائيلية   
ورجحت مصادر صحافية أن ال يتم االعالن عـن الموقـف           . ينبغي عليه أن يحتاط بوسائل حذر لحماية حياته       

  .االسرائيلي قبل زيارة رايس الى المنطقة
 شارون، بان اسرائيل هضاف إلى ما أ:من الناصرة 8/11/2005 القدس العربي  مراسل زهير اندراوسولفت

.  آخرىاء حماس خالل المعركة االنتخابية، ولن تسمح لهم بالتنقل من مكان ال نشطىلن تسهل الحركة عل
 محمود عباس بانه اذا سمح لحماس ان تشارك فان اسرائيل ستوقف االتصاالت ىاضاف في اشارة واضحة الو

 .معها
 أبـو   ل سـامي  وقإلى  :  د ب أ    نقال عن    الناصرة من   برهوم جرايسي  8/11/2005 الغد األردنية    ونوه مراسل 

ن الحملة االسرائيلية االميركية إلضعاف مشاركة الحركة في االنتخابات متواصلة عبر توسيع نطـاق              أزهري  
وقال إن الضغط االميركي واالسرائيلي لعرقلة مشاركة حماس لم يتوقف ولكنه            .االعتقاالت في الضفة الغربية   

  .يأخذ أشكاال مختلفة
 ناطق بلسان فتح، أمس، انه يعتبـر تـصريحات          هقالإلى ما    : غزة من 8/11/2005 الشرق األوسط    وأشارت

انهم يعرفون مدى كراهيـة الفلـسطينيين       : وأضاف. شارون مساعدة مباشرة لحماس ومرشحيها في االنتخابات      
وشارون ال يريد أن ترى السلطة الفلسطينية في العالم سـلطة ديمقراطيـة،             . ، ويستغلون ذلك أيما استغالل    همل

 ابو زهري، ان كال من واشنطن وتل ابيب غيرتا من لهجتهما ازاء مشاركة               قال من جانبه و .ذات رسالة سالم  
 قد تستفيد من الحملة الدولية الدعائية ضدها، خاصة أنها تأتي من أعداء             الحركةحماس ألن لديهم تقديرات بأن      

  .للشعب الفلسطيني
 رفض السلطة :القدس المحتلة من ادةآمال شحنقال عن مراسلتها  8/11/2005 الخليج اإلمارتية وأوردت

 .نطوي على دالالت سياسية بالغة الخطورةت إن هذه التهديدات اسةتهديدات شارون، وقال بيان لديوان الرئ
  

  معبر رفح على فلسطينية شددالسلطة ت .2
محمد دحالن والمبعوث األوروبي  أن : من غزةىرائد موس عن مراسلها 8/11/2005 القدس العربي نشرت

، عقب ياوأثن .، أملهما في حل مشكلة معبر رفح جذرياً، والعمل علي فتحه قريبا بشكل كاملياملية السالم أبدلع
 في ارستمرباإلووعد دحالن  .ه إعادة فتحى االستعدادات الفلسطينية الهادفة إلىمعبر، علالجولة قاما بها في 

 هذا المعبر وتضمن الشفافية والسيطرة المطلقة، عمل الترتيبات األمنية التي تحمي حقوق الشعب الفلسطيني في
 سليمة وطبقا لقواعد  الفلسطينيةجراءاتال ضمان شهادة الطرف الثالث بأن إى حرص السلطة علىالفتاً إل

  . فقط لرقابة المعبر داخلياها أنىوفيما يتعلق بالكاميرات شدد عل .العمل المتفق عليها
 ان الممثلين    من  الموفد االوروبي امس   هعلن أ ام:  وكاالت  نقال عن  رفحمن   8/11/2005 الغد األردنية    وتناولت

وقال لسنا هنا لمراقبة الفلسطينيين باسم طـرف ثالـث           .االوروبيين لن يمارسوا رقابة مباشرة على المسافرين      
أشيع حول وجود ما يسمى بالقوائم الـسوداء التـي           دحالن صحة ما  محمد  نفى   من جهته  و .نحن هنا للمساعدة  
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انت تسعى إسرائيل من خاللها لمنع سفر أفراد من حماس والجهاد وفتح وربما من العاملين في السلطة مشدداً                  ك
   .على أنه سيكون من حق كل فلسطيني الخروج والعودة من وإلى قطاع غزة عبر معبر رفح

د حاتم عبد القادر،    يكتأإلى  :  القدس المحتلة  منمحمد عبد ربه    عن مراسلها   8/11/2005الحياة الجديدة    ولفتت
ان السلطة التنفيذية لم تحط المجلس التشريعي بمفاوضاتها مع اسرائيل بشأن المعبر، بل هي غير معتادة علـى                  

واضاف عادة ما يخاطر المجلـس بهـذه         .عرض االتفاقيات على المجلس، خالفا لما يفعله الجانب االسرائيلي        
، واحيانا بتواطـؤ مـن بعـض        هوبالتالي هناك مصادرة لدور   ادقة،  االتفاقيات من باب العلم فقط، وليس للمص      

  .اعضائه، لكن اتفاق معبر رفح بالذات سنشدد على عرضه على التشريعي لمناقشته ومن ثم اقراره
د مارك أوت على ان األوروبيين سيغادرون المعبر        يشد إلى ت  :غزة والوكاالت  من   8/11/2005البيان   ونوهت

وأكد أن لكل شخص الحق فـي الـسيطرة         . ين معرباً عن ثقته بنجاح الدور األوروبي      ثقة بين الجانب  الحال بناء   
  .على منزله

 موفاز، صباح اليوم، انه سيحاول يوم غد تلخيص المبادئ الخاصة           هقالما   8/11/2005 48 عرب   وأورد موقع 
 الفلـسطينية،   -ئيلية  معبر، وذلك في ضوء ما وصفه بالتقدم الذي اسفرت عنه المحادثات االسرا            ال باعادة فتح   
 .ون في محاولة لالتفاق على التفاصيل االخيرةسيجتمع اليوم بوولفنحيث , مساء امس

  
  ليلى شهيد تخلف شوقي األرملي مفوضة عامة في بروكسيل .3

 عاماً شهد خاللها تطور سياسات االتحاد       22أنهى المفوض العام الفلسطيني مهامه في بروكسل بعد         : بروكسيل
رأي العام حيال القضية الفلسطينية من مواقف خجولة ومنحازة احياناً لفائدة اسرائيل، الى مواقف              األوروبي وال 

وقال شوقي األرملي ان االقتراحات التي عرضتها المفوضـية فـي           . متوازنة ومؤازرة لقيام الدولة الفلسطينية    
طينية واعادة بناء االقتصاد هـي      األيام األخيرة على المجلس الوزاري من أجل دعم قيام مؤسسات الدولة الفلس           

وتحدث بتأثر النتهاء مهمته قبـل قيـام الدولـة          . نتيجة تراكمات مقاومة االحتالل ومفاوضات السالم والحوار      
  . بدءاً من مطلع الشهر الجاريهتحل ليلى شهيد مكانحيث  ,الفلسطينية

  8/11/2005الحياة 
 

  لتدريب السفراء الجدد ي فلسطيني مصراتفاق .4
بحث مسؤولون فلسطينيون ومصريون سبل تلبيـة احتياجـات الـسلطة الفلـسطينية              :من رائد موسي  ـ   غزة

المتعلقة بمجال تطوير العمل الدبلوماسي، وتزويد الكوادر الدبلوماسية، خاصـة الـسفراء الجـدد، بـالخبرات                
لخارجيـة المـصرية،    وشملت المباحثات بين وفد من ا      .والمهارات الالزمة لتطوير أداء السفارات الفلسطينية     

  .وعدد من المسؤولين في الشؤون الخارجية الفلسطينية، االتفاق علي تنظيم دورات تدريبية تخصصيه
  8/11/2005القدس العربي 

  
  استمرار الفوضى والفلتان االمني في االراضي الفلسطينية .5

ادر فلسطينية إن المسلحين    وقالت مص . اندلعت اشتباكات بين مسلحين والشرطة في إحدى بلدات مدينة رام اهللا          
وذكـرت  . أطلقوا النار باتجاه أفراد من الشرطة أثناء محاولتهم اعتقال شاب يعمل لدى أحد االجهزة االمنيـة               

أوضحت مصادر أمنية أن مسؤولين ومجموعات      حيث  . المصادر أن الشرطة عززت من تواجدها في المنطقة       
  .االمور وللتوصل إلى اتفاق لتسليم الشاب للشرطةمن كتائب األقصى حضروا إلى المكان منعا لتصاعد 

  . أصيب فى غزة اثنان من نشطاء كتائب األقصى اثر انفجار قنبلة يدوية كانت بحوزتهما, من ناحية أخرى 
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ثنين اصيبا في انفجار بالقرب من إحـدى المـزارع متهمـة االحـتالل              الذكرت مصادر في الكتائب ان ا     فيما  
  .وعمالءه بالمسؤولية

8/11/2005بيان ال  
 

 وتشكيل وفد موحد... عقبات تعترض الحوار الفلسطيني .6
العسكرية، : انجزت حركة فتح وفصائل المنظمة تشكيل لجان الحوار الفلسطيني وهي مؤلفة من: محمد دهشة

ى وأشرف سلطان ابو العينين عليها شخصيا بعدما أعط. االعالم، الحقوقيين، االطباء الثقافة والتربية والعمال
وعلمت  . توجيهاته بضرورة البدء بإعداد اوراق الحوار كي تكون جاهزة عند التوافق مع السلطة اللبنانية

صدى البلد ان ابو العينين ترأس اجتماعا لممثلي فصائل المنظمة في الرشيدية خلص الى تشكيل لجنة حوار 
ومروان عبد ) الديمقراطية(لي فيصل ع) المنظمة(، العقيد جميل خليل )فتح(فلسطينية مؤلفة من خالد عارف 

مهمتها االتصال بممثلي تحالف القوى الفلسطينية في بيروت ومناقشة اقتراح تشكيل وفد ) الشعبية(العال 
وبدا واضحا ان التحالف ليس في عجلة من أمره في انتظار  . فلسطيني موحد للحوار مع السلطة اللبنانية

 محددة حول موقف حركة فتح والمنظمة من قضية السالح  زكي للحصول منه على أجوبة عباسوصول
الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها بعدما صدرت مواقف متعددة وحتى متناقضة بينهما من جهة وبين السلطة 

وكشف مسؤول بارز في التحالف ان االجواء ليست مريحة حتى اآلن على رغم اننا . من جهة ثانيةالفلسطينية
لكن المشكلة في ان قرار فتح والمنظمة مشتت بين الداخل والخارج، بين . وفد موحدحريصون على تشكيل 

هناك مساٍع وربما .. قيادة الساحة والوزير زكي والمسؤولين في الداخل وهذا ما يجعل امكانية التوافق صعبة
 . لقاءات ونأمل ان نصل الى صيغة موحدة

 8/11/2005البلد اللبنانية 
  

  ه مصادر أردنية حول طلب قادتها العودة إلى األردنحماس تنفي ما أشاعت .7
نفت حركة حماس ما أوردته بعض وكاالت األنباء ووسائل اإلعالم، نقال عن مصادر إعالمية أردنيـة، بأنهـا               
تقدمت بطلب للسلطات األردنية بالسماح لها بنقل مكاتبها إلى األردن وافتتاح مكتب إعالمي لها هناك، والسماح                

  ال صحة مطلقـا      :وقال مصدر مسؤول في حركة حماس      .أن السلطات األردنية رفضت الطلب     و ابعودة قادته 
لهدف مـن هـذه التـسريبات والتـصريحات     ا فحماس لم تتقدم بأية طلبات بهذا الخصوص معتبرا أن   ،  للخبر

يع المغرضة اإلساءة لحركة حماس، واستغالل أجواء الضغوط المفروضة على سوريا وعلى حركة حماس وجم             
قوى المقاومة، لخدمة صانعي الضغوط وخدمة االحتالل الصهيوني الذي يشن عدوانا متواصـال ضـد قـوى                 

وأعربت حماس عن تقديرها لجهود الشخصيات اإلسالمية والوطنية في الساحة األردنية التي دافعت               .المقاومة
كة الذين أبعدوا من بـين أهلهـم        عن الحركة ووقفت إلى جانبها وتدخلت لصالحها، معتبرة أن قضية قادة الحر           

  .وشعبهم في األردن منذ ستة سنوات ال تزال معلقة
 8/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 زكي في بيروت اليوم للمشاركة في ذكرى عرفات .8

يصل عباس زكي الى بيروت اليوم للمشاركة في المهرجان الذي يقام في قصر االونيسكو يوم الجمعة المقبل 
ويتضمن البرنامج كلمات للرؤساء الثالثة لحود، بري و  . الذكرى السنوية االولى لوفاة ياسر عرفاتلمناسبة 

مفتي قباني اضافة الى الحزب التقدمي الالسنيورة وللرؤساء الروحيين بطرس صفير،عبد االمير قبالن و
  . االشتراكي وكلمة فلسطين التي سيلقيها زكي

  8/11/2005السفير 
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  تخلي عن حق العودةالنتقد دعوة البعض الى أبو العينين ي .9

وأعرب عن رفض الدعوة  .إنتقد سلطان أبو العينين، دعوة البعض الى تخلي شعبنا عن حق العودة الى دياره
واعتبر ان السالح  .الفلسطينيين في لبنان او في اي بلد آخر باسلوب مباشر او غير مباشر الى توطين الالجئين 

 ردع حقيقية واساسية بيد ابناء الشعب الفلسطيني منتقدا الدعوات التي تطلق من هنا وهناك وسيلة الفلسطيني هو 
ووصف دعوة البعض ومطالبتهم بسحب السالح الفلسطيني او نزعه  .المقاومة الوطنية للتخلي عن سالح 

 تؤدي الى توطين المشبوهة، والمؤامرة على لبنان وفلسطين التي تهدف لتحقيق اهداف سياسية خبيثة بالدعوة 
  .الفلسطينيين تمهيدا اللغاء حق عودتهم الى ديارهم ووطنهم المقدس 

  7/11/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  

  تمهيدية النتخابات الثوري فتح يبدأ اجتماعات لحسم الجدل بشأن ا .10
تماعات الطارئة للمجلس   دورة االج أن  : القدس المحتلة  من   سائدة حمد  عن مراسلتها    8/11/2005 الحياة   نشرت

الثوري لفتح التي بدأت مساء امس، وتستمر على مدى يومين، تحسم الجدل القـائم داخليـاً فـي شـأن عقـد                    
االنتخابات التمهيدية الداخلية استعداداً لخوض االنتخابات التشريعية العامة وسـط معلومـات تـرجح توصـل        

خابات برمتها وآخر يضغط باتجـاه اجرائهـا بحـسب          االعضاء الى حل وسط بين فريق يسعى الى الغاء االنت         
ويأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعـة ان مـروان البرغـوثي                .المعايير التي تم االتفاق عليها    

قائمة االنتخابية الموحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بدل         اليفضل خوض منافسة انتخابية على موقع رئاسة        
, حركة، وعدد من الكوادر التراجع عن فكرة االنتخابات       لفضل غالبية في اللجنة المركزية ل     وت .ترشيحه بالتوافق 

فيما ترى غالبية في الكوادر القيادية المتوسطة والقاعدة ضرورة المضي قدما في ما يرونـه انجـازاً كبيـراً                   
ـ            .للحركة على طريق الدمقرطة والنهوض     ادة العليـا،   وكشف اعضاء في المجلس الثوري ان قـوى فـي القي

العضاء الذين يحق لهم المشاركة فـي االنتخابـات، انتخابـا           لطرحت حالً وسطاً يشمل وضع معايير محددة        
 يهدد بأن النتيجة سـتكون       الكبير للمنتسبين  بعض بان العدد  الاستغرابه لتصريحات     غنيم حمدا وأبدى   .وترشيحا

عدد ال يدركون   الورأى ان الذين فوجئوا ب     . العامة غير محسوبة لصالح الحركة ما يعني اضعافها في االنتخابات        
وعلـم ان المجلـس      .بنية فتح وخصائصها االجتماعية وهي الحركة االوسع واالشمل على الساحة الفلسطينية          

  . مسألة مشاركة افراد االجهزة االمنية االعضاء في الحركة أيضاسيحسم
 في بيت لحم ضرورة إيجـاد اآلليـات للتقنـين           د كوادر فتح  يشدإلى ت  :غزةمن   8/11/2005البيان   وأشارت

جعل الباب مـشرعاً لـدخول      يوالترشيد في موضوع أنصار الحركة الذين يحق لهم االنتخاب، ألن هذا األمر             
حتى عمالء، األمر الذي يدفع باتجـاه تعزيـز فـرص أشـخاص             وعناصر كثيرة غير فتحاوية، أو مشبوهين       
  . شحي التنظيمات األخرى الحقاًهامشيين لن يستطيعوا المنافسة أمام مر

د باإلجماع، توصيات اللجنـة     يأ  المجلس أن: 8/11/2005 األيام الفلسطينية     في كتب عبد الرؤوف أرناؤوط   و
أن ينتخب المشاركون ضعف العدد المطلوب لعضوية       على  المركزية بإجراء االنتخابات التمهيدية في موعدها،       

 عضواً لخوض   132برئاسة محمود عباس بترشيد هذه القوائم باختيار        أن تقوم لجنة عليا     و،   التشريعي المجلس
  . التشريعيةاالنتخابات

  
  حماس تحذر من منع قائمتها من الترشح النتخابات بلدية نابلس .11

ماس في مدينة نابلس من وجود نية مبيتة لمنع قائمتها االنتخابية من التقدم بطلبـات الترشـح                 ححذرت  : نابلس
قالت أن البنك المختص باستالم رسوم الترشيح لـم تـصله تعليمـات بقبـول                حيث   .لديةبالالنتخابات مجلس   

أن لـديها    وأشـارت  .الرسوم، وبالتالي فإن لجنة اإلشراف على االنتخابات المحلية ال تستطيع قبول الطلبـات            
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هناك نيـة مبيتـة     معلومات تفيد بأن العديد من األطراف المعنية لم تجهز قوائمها حتى اآلن، مما يشير إلى أن                 
  .لتعطيل قائمة الحركة من تقديم أوراقها

 8/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
 مسيرة للجهاد في مخيم شاتيال .12

نظمت حركة الجهاد االسالمي مسيرة في مخيم شاتيال امس، دعما وتاييدا لخيار المقاومة ولمناسبة الذكرى 
والقى علي  .  فيها حشد كبير من ابناء المخيم جالوا في أرجائهالسنوية العاشرة الستشهاد فتحي الشقاقي، شارك

ابو شاهين كلمة الحركة تطرق فيها الى مخاطر السياسة االميركية التي تضع في سلم اولوياتها استهداف 
واشاد بالمبادرة االيجابية عبر اطالق الحوار الفلسطيني . ومحاصرة قوى المقاومة والدول الممانعة لسياستها

  .بناني معتبرا ان هذه الخطوة هي لمصلحة الشعبين اللبناني والفلسطينيالل
  8/11/2005السفير 

  
  وفد منظمة التحرير يزور صفير .13

ودعـاه   . زار وفد من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان البطريرك الماروني بطرس صفير في بكركي         
 كما نقل اليه رسالة شفهية من محمود عباس ابو          ،   عرفات الى المشاركة في الذكرى السنوية االولى لوفاة ياسر       

مازن الذي اكد التزامه السيادة والقانون اللبناني، متمنيا المساعدة في إعطاء الحقـوق المدنيـة واالجتماعيـة                 
  .والسياسية مع الظروف المأسوية للمخيمات الفلسطينية

  8/11/2005المستقبل اللبنانية 
  
  دونما من أراضي الخليل'' 292''االحتالل يصادر  .14

كشفت اللجنة العامة للدفاع عن األراضي في محافظة الخليل النقاب عن أمـر عـسكري اسـرائيلي يقـضي                   
دونما من أراضي بلدتي دورا والظاهرية وقرية عرب الرماضين المجـاورة، وقالـت             '' 292''باالستيالء على   

األمر العسكري االسرائيلي الـذي تركتـه القـوات         اللجنة العامة للدفاع عن األراضي في محافظة الخليل أن          
االسرائيلية في أراضي المواطنين المشمولة بعملية االستيالء، يستهدف بناء مقطع جديد من جدار الفصل، الذي               

   .تواصل الحكومة اإلسرائيلية إقامته في المحافظة
 8/11/2005الدستور 

  
  حصيلة اإلرهاب الصهيوني خالل الشهر الماضي .15

 فلسطينيا بينهم تسعة أطفال استشهدوا بنيران قوات االحتالل فـي الـضفة الغربيـة               26كز حقوقي أن    بين مر 
  . طفال31 فلسطينيا بينهم 96وقطاع غزة خالل شهر تشرين األول الماضي، في حين بلغ عدد الجرحى 

 8/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  قوعود أميركية بحل معاناة الفلسطينيين في العرا .16

 هل بحل عادل وسريع     "كاميليا"وعدت مسؤولة الالجئين في السفارة االميركية في العراق         :  احمد صبري  ،بغداد
واكدت هل لوفد فلسطيني     . لمعاناة الفلسطينيين المقيمين في العراق وتذليل جميع العقبات التي تعترض اقامتهم          

في العراق انها ستقوم برفع مطالب الفلـسطينيين         اطباء ومهندسين ومحامين من الفلسطينيين المقيمين        10يضم  
ومشاغلهم والصعوبات التي تعترض حياتهم خصوصا تسهيل تجديد االقامة لهم الـى المـسؤولين فـي وزارة                 
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وقال مصدر في الوفد الفلسطيني ان  الوفد طالب بإطالق سراح المعتقلـين الفلـسطينيين               . الخارجية االميركية 
طة مسؤولية رعاية الفلسطينيين المقيمين في العراق الـى وكالـة االنـروا وتـذليل               لدى الجهات العراقية وانا   

  . االجراءات الحكومية العراقية في التعاطي مع الفلسطينيين في العراق
  8/11/2005الغد األردنية 

  
   تقديم الخدمات لالجئين الفلسطينيينفياألنروا تؤكد استمرارها  .17

تمرارها في تقديم الخدمات لالجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس           اس أونروا أكدت وكالة    : ألفت حداد 
حتى يتم التوصل إلى حل عادل ونهائي لقضية الالجئين وفق قرارات األمم المتحدة، مؤكدة رفـض المنظمـة                  

لـن   ة  وكالالوقالت كارن أبو زيد مفوض عام االنروا أن عمل           .الدولية نقل صالحياتها الى السلطة الفلسطينية     
يتغير الن قضية الالجئين الفلسطينيين هي جزء من قضايا الحل النهائي وال يمكن انهاء الخدمات التي تقـدمها                  

الالجئون سيبقون في أماكنهم حتى يجـدوا حـال         أن  و .االنروا لهم قبل التوصل الى حل عادل وشامل لهؤالء        
ماما فان األمور ازدادت سوءا في قطاع غـزة         نهائيا لقضيتهم ولن تغير خطة االنفصال شيئا بل على العكس ت          

  !!بعد االنسحاب اإلسرائيلي بسبب األوضاع المزرية لحرية الحركة والمعابر
  7/11/2005 48عرب 

  
  !! جميعها عربية–بطالة في إسرائيل البؤر  .18

 29حـتالل    تؤكد المعطيات التي نشرت ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع العربي في الداخل، وا             : ياسر العقبي 
  .بلدة عربية لقائمة البلدات المنكوبة بالبطالة

  7/11/2005 48عرب 
  
   سجون االحتاللقضبانأسيرات خلف  .19

بلغ عدد الفتيات الفلسطينيات اللواتي تم اعتقالهن على أيدي قوات االحتالل في محافظة الخليل منـذ انطالقـة                  
.  فتاة معتقلة فـي سـجون االحـتالل   24ما ال تزال  منهن في11 فتاة، وتم اإلفراج عن    35'' انتفاضة األقصى ''

وذكرت مصادر حقوقية أن عمليات اعتقال الفتيات والشبان الفلسطينيين في المدينة ازدادت مؤخرا خاصة قرب               
الحرم اإلبراهيمي، مشيرة إلى أن هذه االعتقاالت تتم في أعقاب ادعاء الجنود الصهاينة بأن الفلسطينيين الـذين              

  . حاولوا تنفيذ عمليات طعنيتم اعتقالهم
 8/11/2005الدستور 

  
  سلطات االحتالل تحول معتقل مجدو إلى سجن مركزي .20

أفاد محامي جمعية أنصار السجين في نابلس المحامي فايز الزربا أن األسرى في سجن مجـدو يعـانون مـن                    
م بمعاقبـة مـن يمثـل       أوضاع سيئة للغاية، حيث منعت إدارة السجن الزيارات بين الغرف واألقسام وهي تقو            

وأضاف المحامي الزربا أن إدارة سجن مجدو قامت مؤخرا بمعاقبـة            . األسرى بنقله إلى سجن أخر أو بعزله      
خمسة وعشرين أسيرا لدى مطالبتهم بتحسين أوضاع المعتقلين، وأشار إلى أن الـسلطات الـصهيونية قامـت                 

جراءات مشددة على األسرى منها منع إدخال       مؤخرا بتحويل معتقل مجدو إلى سجن مركزي، حيث رافق ذلك إ          
العديد من األغراض الضرورية لألسرى وتقييد ساعات الفورة بشكل قليل جدا، إضافة إلى إنها حولت الخيـام                 

  .إلى غرف وألزمت السجناء بلباس موحد
  8/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  اهالي االسرى يعتصمون مطالبين باالفراج عن ذويهم .21
 طالب أهالي األسرى و المعتقلين بتحسين أوضاع أبنائهم واإلفـراج العاجـل عـنهم، واالهتمـام                 : ر خالد سم

بقضيتهم بصورة عملية، مطالبين المؤسسات الحقوقية والدولية للعمل الجاد والفعال من اجل إطالق سراح كافة               
 ساحة الصليب األحمر الدولي فـي       جاء ذلك خالل االعتصام الذي نفذه االهالي في        .االسرى دون قيد او شرط    

  .غزة امس بحضور ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية وممثلين عن المؤسسات األهلية
  8/11/2005الرأي األردنية 

  
   إجراءات قاسية بحق األسرىمنر يتحذ .22

 حذر نادي األسير الفلسطيني من قيام سلطات السجون الصهيونية بالتضييق واتخاذ إجـراءات قاسـية بحـق                
األسرى والمعتقلين، على خلفية زعم سلطة السجون بالعثور على رسائل موجهة من المعتقلـين إلـى تنظـيم                  

لتطبيـق  ) إسـرائيلية (إن هذه االدعاءات تدل على نوايا    : وقال عيسى قراقع رئيس النادي في بيان له         .القاعدة
ولفت قراقع االنتبـاه إلـى أن سـلطة          .خطة قمعية بحق األسرى، وأن هذا االدعاء هو تغطية على تلك النوايا           

السجون الصهيونية، وتحت شعارات أمنية، طبقت مجموعة إجراءات قاسية بحق األسـرى، ومنهـا العـزل                
  .االنفرادي، وبناء عازل زجاجي في غرف الزيارات للمحامين واألهالي

 8/11/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  صفعة جديدة لشارون في البرلمان .23

الكينست وجه امس صفعة قويـة      أن  : وكاالت نقال عن    رام اهللا والقدس المحتلة    من   8/11/2005اظ   عك نشرت
 بعد اخالء مستوطنات غـزة وصـوتوا        ته الى معاقب  يا منهم  سع ,لشارون بدعم من معارضين من حزب الليكود      

  .ضد ثالثة من التعيينات الوزارية الرئيسية بما في ذلك وزير المالية ونائبه
 شارون بعد التصويت عن عقد اجتماع هأعلنما : رويترزوا ف ب نقال عن  8/11/2005لسفير  اوأضافت

وبعيد االجتماع، ثبت النواب رسميا، اولمرت وزيرا للمال، ووافقوا . م اقتراح جديديقد لتاستثنائي للحكومة،
جناح المتشدد في الليكود، وبذلك نجح نواب ال. على ترقية ماتان فيلنائي إلى منصب وزير العلوم والتكنولوجيا

 . في عرقلة تعيين زئيف بويم وروني بار اون
 مقربون من شارون، الليلة الماضية انه بات مـن الواضـح ان            هقالإلى ما    8/11/2005 48 عرب   ونوه موقع 

ه فانه سيكون   ووحسب ما قال   . في التصويت  شارونكتلة الليكود في الكنيست انشقت بعد الهزيمة التي مني بها           
عليه اتخاذ قرار حاسم فيما اذا كان سيقدم على حل الحكومة والتوجه نحو اجراء انتخابات جديـدة او تـشكيل                    

وحسب هذه المصادر سيستصعب شارون تمرير الميزانية للعام المقبل في ضوء الوضـع             . اطار سياسي جديد  
 .الحالي في حزبه

  
  اسرائيل تتهم حماس بنقل تقنيات عسكرية الى الضفة .24

المسؤول عن االبحاث في شعبة االستخبارات العسكرية االسرائيلية ان حماس قال : رة ـ زهير اندراوسالناص
 الضفة الغربية، وانها تقوم بتخصيص امكانيات كبيرة من اجل ىتقوم بنقل التقنيات العسكرية من قطاع غزة ال

  .لية االسرائيليةانجاح هذه المهمة، لكي يتسني لها في المستقبل القريب قصف المدن الساح
  8/11/2005القدس العربي 
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   على الحدود مع سيناء إسرائيليجدار  .25

 . كشفت يديعوت احرونوت أمس عن مشروع لبناء جدار على الحدود مـع سـيناء              :القدس المحتلة والوكاالت  
وأوضحت أنه فى غضون أسبوعين يعتزم حلوتس أن يقترح على شارون وعلى وزير المالية خطـة إلغـالق           

وأضافت ان الجدار سيبنى بطول ثمانية كيلو مترات من النوع الذي يفصل            . ذه الحدود، لمنع تهريب األسلحة    ه
وقالت انه بحسب أقوال جهات في الجيش اإلسـرائيلي         .  من الضفة  اليوم إسرائيل عن غزة وعن أجزاء كبيرة      
  . فإن شارون يميل الى المصادقة على الخطة

  8/11/2005البيان 
  

  يرة في انتخابات رئاسة حزب العمل االسرائيلي غدامنافسة كب .26
وتشير استطالعات الرأي الى تقـدم   . تجري غدا االنتخابات لرئاسة حزب العمل:الناصرة ـ  برهوم جرايسي

حزب فـي   النتائج ان تؤثر على مستقبل شراكة       الومن شأن    .شمعون بيرس على منافسيه بيرتس وبن اليعيزر      
  .حكومة شارون

  8/11/2005ية الغد األردن
  

   يسقط في إسرائيل   5صاروخ من كل : تل أبيب .27
قالت مصادر عسكرية إسرائيلية أن صاروخا واحدا من كل خمسة تطلقها المجموعـات الفلـسطينية               : رام اهللا 

المقاومة من قطاع غزة على إسرائيل، يسقط في األراضي اإلسرائيلية في حين ينفجر األربعة اآلخـرون فـي                  
هذه التصريحات بال فائدة، وان اسرائيل تسعى إلـى تـدمير           أن   أشارت إلى لمقاومة الفلسطينية   لكن ا . قطاعال

  .الروح المعنوية لدى الفلسطينيين
  8/11/2005االتحاد االماراتية 

  
  شالوم يترأس في تونس وفداً إلى قمة المعلومات  .28

لوم سيترأس الوفد اإلسرائيلي المشارك سيلفان شاأن  أعلن المتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية، أمس، :رويترز
غداً، معتبراً أن الزيارة تؤكد على تحسن العالقات مع  في القمة العالمية حول مجتمع المعلومات في تونس

 ان  ليس هناك من سبب يمنع بلدان افريقيا الشمالية من الحصول على عالقات صحية وايجابية قالو. تونس
 .  زيارة مسقط رأسه، الذي يقع قرب جربةهناكيخطط خالل تواجده   شالوم أنيشار إلىو. متبادلة مع اسرائيل

  8/11/2005السفير 
  

   بورصات مرتفعة6فلسطين في طليعة  .29
اجتـاز  ، و  بورصات تصدرتها فلـسطين    6شهدت أسواق المال العربية أمس ارتفاع مؤشرات          :حسين حمادنه 

، 1997 تاريخه منذ بدء التداول في السوق عـام           نقطة ألول مرة في    1000مؤشر القدس أول من أمس حاجز       
  .%260.9 نقطة، محققا بذلك ارتفاعا نسبته 1001.72حيث أغلق على 

 8/11/2005البيان 
  
  إغالق تسعة آالف منشأة اقتصادية فلسطينية بسبب الحصار .30
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نـة بـاالعوام    أكد جهاز االحصاء المركزي الفلسطيني امس أن االقتصاد الفلسطيني يعاني تضخما كبيرا مقار            
 . مليار دوالر خالل العام الماضي     1ر809السابقة وأن العجز في الميزان التجاري االقتصادي وصل ما يقارب           

وأوضح التقرير االقتصادي أن تسعة أالف منشأة اقتصادية فلسطينية أغلقت بسبب الحصار االسرائيلي الخانق              
دمرت تدميرا كامال وكما أدى بناء إسرائيل للجدار         مصنعا   430وبين أن   . المفروض على االراضي الفلسطينية   

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجيـة الفلـسطينية        . منشأة اقتصادية في الضفة الغربية     1702العازل الغالق حوالي    
.  في المئـة   44 حوالي   2002أشار التقرير إلى أن حجم الواردات تأثر أيضا وسجل تراجعا وبلغت نسبته عام              

كما قدر البنك الدولي الخسائر غيـر  .  في المئة54 بحوالي2002اجع الصادرات خالل العام     وكشف التقرير تر  
  . مليون دوالر145المباشرة التي تكبدها االقتصاد الفلسطيني نتيجة انخفاض االستثمارات العامة بحوالي 

 8/11/2005الدستور 
  
  صندوق البنك العربي يستكمل جميع الخطوات لالستثمار في فلسطين .31
اعلن رئيس مجموعة االستثمار المصرفي في البنك العربي، مدير عام مجموعـة أطلـس               :تب جعفر صدقة  ك

االستثمارية، ان صندوق البنك العربي للشرق االوسط وشمال افريقيا استكمل جميع الخطوات العملية الالزمـة               
لسطينية حيث اسـتعادت قيادتهـا      واشار الى االداء المتنامي للبورصة الف      .لبدء نشاطه في األراضي الفلسطينية    

، %117ر5لالسواق المالية العربية اعتبارا من الربع االول من العام الجاري، بتحقيق نمو واضح وصل الـى                 
  .مع زيادة واضحة في حجم التداول

  8/11/2005األيام الفلسطينية 
  
  طالبة فلسطينية تفوز بجائزة إيسيسكو عن أحسن إنتاج أدبي لألطفال .32

بة هبة سامر محمد اشتية، من فلسطين، بجائزة المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو فازت الطال
 ."فلسطيني األصل لكن بدون هوية"عن أحسن إنتاج أدبي لألطفال عن قصتها القصيرة 

  7/11/2005 وفا –وكالة األنباء الفلسطينية 
  
 طهران ستقترح خطة لتسوية النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي .33

قال وزير الخارجية اإليراني منوشهر متكي، أمس، إن طهران ستقترح على االمم المتحدة خطتها الخاصة 
 وقال إن وزارة الخارجية ستسلم االمم المتحدة خطة شاملة إلرساء السالم ،لتسوية النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي

األوسط، مضيفا ان هذه الخطة قدمها قبل سنوات المرشد االعلى آية اهللا علي خامنئي وان ايران في الشرق 
وكان خامنئي قد قال قبل سنوات إن الحل الوحيد إلنهاء النزاع اإلسرائيلي . سترفعها فقط الى االمم المتحدة

 . او مسيحيين خصوصا في الشتاتالفلسطيني، هو تنظيم استفتاء يشارك فيه جميع الفلسطينيين أكانوا مسلمين 
  8/11/2005السفير 

  
 مسؤولة اوروبية تعلن عن خطة لتنمية غزة بماليين الدوالرات .34

 حق الشعب الفلسطيني في ىاكدت رئيسة لجنة التنمية في االتحاد األوروبي لويزا مورغائتيني عل :وليد عوض
نمية قطاع غزة تقدر بماليين الدوالرات، واعلنت عن خطة لت  .مقاومة االحتالل مع عدم المس بالمدنيين

وطالبت اسرائيل بعدم  . سجن كبيرى اذا تحول قطاع غزة الى انه لن يكون لخطط التنمية اي مغزىوشددت عل
: وقالت . وضع العراقيل أمام اجراء االنتخابات التشريعية الفلسطينية التي يجب أن تجري في موعدها المحدد

نظم في اوروبا ضد مشاركة حماس في االنتخابات وهذا غير مسموح به، فهي من الواضح ان هناك حملة ت
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قضية فلسطينية داخلية ليس من حق أحد التدخل فيها، واذا حماس قررت وقف العمليات العسكرية فهوأفضل 
  عت ود .ألنه ال يمكن تنظيم انتخابات من خالل العمليات وستكون الديمقراطية للجميع ومن حقها المشاركة فيها

  
 . االنفتاح علي الشعب الفلسطيني وان تصارحه بكل شيء وتشاركه في اتخاذ القرارىالسلطة الفلسطينية ال

  8/11/2005القدس العربي 
  
 الحص يؤكد رفض السالح خارج المخيمات .35

سليم الحص مع وفد من الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين برئاسة علي فيصل، االوضاع على . دبحث 
وصدر عن المكتب االعالمي للحص  . المحلية وآخر التطورات الخاصة بالحوار الفلسطيني اللبنانيالساحة 

وكان تالق في الموقف حيال . بيان اعلن فيه ان الحوار مع الوفد الفلسطيني دار حول وضعهم في لبنان
إجماع اللبنانيين على وأكد الحص . ضرورة تأمين الحقوق االنسانية الحيوية لالجئين الفلسطينيين في لبنان

رفض وجود أي سالح خارج المخيمات، وضرورة التحاور مع السلطة اللبنانية بروح من االيجابية المطلقة 
  .حول تنظيم الوجود المسلح داخل المخيمات في المرحلة الحاضرة

  8/11/2005النهار اللبنانية 
  
  الكريمةمفتي الجمهورية اللبنانية يؤكد على حق الالجئين في الحياة  .36

 على حق الالجئين الفلسطينيين في لبنان بالحياة الحرة الكريمة بانتظار عودتهم إلى أمسقباني، المفتي أكد 
واستنكر بشدة استمرار اإلعتداءات واإلنتهاكات اإلسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني،  .وطنهم الحر المستقل

 .مؤكدا على دعمه الثابت للقضية الفلسطينية
  7/11/2005 وفا – األنباء الفلسطينية وكالة

 
 شياطين في سماء غزة  .37

 جدعون ليفي
أهالي االطفال يتحدثون من غزة عن المخاوف التي يعاني منها اطفالهم في االسابيع األخيرة والكوابيس الليليـة              

منازل يتحطم من   زجاج النوافذ في ال   . األزواج يتحدثون عن زوجاتهم الحوامل الخائفات جدا      . والتبول الالارادي 
 . شدة الصوت

حقيقة ان سالح الجو يستخدم هذا السالح باألساس في ساعات الليل المتأخرة أو في ساعات الفجر الباكر حيث                  
 . تتوجه جموع التالميذ الى مدارسهم، تبرز فقط مستوى الشر الذي تنطوي عليه

ي وعي الفلسطينيين كلهم حتى يضغطوا على       اسرائيل ما زالت متمسكة بسياستها القديمة والسيئة التي تؤمن بك         
وسـيلة العقوبـات    : النتيجة التي يحصلون عليها معاكسة تماما في العادة       . منفذي العمليات للتوقف عن أعمالهم    

 . الجماعية القاسية جدا تشجع االرهاب أكثر من قيامها بمنعه
 

: انت عليه قبـل فـك االرتبـاط   ظروف السجن أصبحت أصعب مما ك : هذا هو حال االمور في غزة المحررة      
. حصار مطلق للمرضى والطالب والعمال وعمليات تصفية متواصلة وأصوات مدوية خارقة لجدار الـصوت             

صحيح ان صواريخ القسام مخيفة جدا هي االخرى، ولكن هل تبرر طريقة وحشية استخدام مثيلتها؟ وهل تمنع                 
سام؟ أم أن هذه االصوات تهدف فقط الى معاقبة من          هذه االصوات المخترقة لجدار الصوت اطالق صواريخ الق       

 يعارضون اطالق صواريخ القسام بغالبيتهم العظمى؟ 
  8/11/2005البلد اللبنانية 
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 المشكلة والحل: الالجئون الفلسطينيون .38

 محمد صوان
يث هـم فـي     المطالبة بتحسين أحوال الالجئين الفلسطينيين الحياتية شيء والدعوة إلى تجنيسهم أو توطينهم ح            

أشتات االرض شيء آخر، وال يجوز خلط األوراق بغرض تذويب القضية وإضاعة حق العودة الذي تعتـرف                 
 ).خارطة الطريق(به قرارات هيئة األمم المتحدة وجميع االتفاقات والمشاريع الدولية المطروحة بما فيها 

جعياً اساسـياً لحـل مـشكلة الالجئـين          الصادر عن األمم المتحدة، اطاراً مر      194ويشكل القرار الدولي رقم     
 وقد نص القـرار صـراحة علـى         1948الفلسطينيين الذين طردوا من ديارهم بقوة اإلرهاب الصهيوني عام          

وجوب السماح بعودة الالجئين الفلسطينيين إلى ارضهم ومنازلهم والعيش بسالم مع جيرانهم ودفع التعويضات              
 . مصاب بضرر وفقاً لمبادئ القانون الدوليعن ممتلكاتهم المغتصبة وعن كل مفقود أو

 الكونت برنـادوت    948وقد اكتسب هذا القرار أهمية بالغة بعد ان دفع مبعوث األمم المتحدة إلى فلسطين عام                
دمه وحياته ثمناً لتوصيته التي شكلت األساس السياسي والقانوني لصياغة هذا القرار، والتي نـادت بـضرورة     

 .نيين إلى وطنهمعودة الالجئين الفلسطي
ومن المفارقات، ان نص قرار قبول ـ اسرائيل عضواً ـ في األمم المتحدة تضمن شرطاً مسبقاً بقبولها القرار   

 ما يعني ان رفضها السابق والراهن لهذين القرارين يـشكل مـساساً             181 إضافة إلى قرار التقسيم رقم       194
 !.صارخاً بأسس شرعية وجودها في المنظمة الدولية

، شـكل   1991في لجنة الالجئين المنبثقة عن المفاوضات المتعددة األطراف التي أقرها مؤتمر مدريد للسالم              و
 أساساً يستند إلى الشرعية الدولية للشروع في بحث قضية الالجئين وحقهم في العودة إلى ارضهم                194القرار  

 .ومنازلهم وممتلكاتهم
ة المتعددة، تفتق بؤس الغطرسة الصهيونية عن إصدار قـانون          مقابل قوة هذا الحق ووضوحه وأسانيده الشرعي      

العودة االسرائيلي الذي يطمح إلى استقطاب اليهود للعيش على أرض فلسطين، ومنحهم الجنـسية االسـرائيلية                
وهو يهدف إلى مواجهة قرارات الشرعية الدولية التي أكـدت          ) عائدون(بمجرد الهجرة اليها على اعتبار انهم       

 . لالجئين الفلسطينيينحق العودة
لم تعد فكرة التوطين المتهالكة والمرفوضة تماماً تبعث على الرغبة في مجرد الدحض، ألن ستين سـنة مـن                   
االختبار الصهيوني لها، والمدعومة بسلسلة من الحروب المتعاقبة اثبتت عقمها واستحالتها في ان تشكل بـديالً                

ف، وفي مقدمتها حقه في العودة إلى أرضه ووطنه بوصفه جـزءاً            لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصر     
 .من حقه في تقرير مصيره بنفسه وفوق تراب وطنه

ومن نافل القول، التأكيد على أن ليس ثمة تناقض بين حق التعويض وحق العـودة، فـالعودة ال تـسقط حـق                      
حيث انه تعويض لالجئين الفلسطينيين     التعويض، والتعويض ال يسقط حق العودة وال يشكل بديالً أو مبطال له،             

مقابل تشريدهم عن وطنهم وتدمير مؤسساتهم االقتصادية واالجتماعية والـسياسية ووقـف مـسيرة حيـاتهم،                
ومما يجدر ذكره ان حق العودة ال يسقط        . وعوضاً عن استثمار اراضيهم وبيوتهم طوال العقود الستة الماضية        

 . وال يزول وال يفنى بالتقادم
ومع ذلك فـإن التمـسك      . لقانون الدولي، فإنه حتى في حالة القبول بالتعويض، فإن حق العودة ال يسقط            وفي ا 

التاريخي والمبدئي بهذا الحق وتطوير القوى الذاتية النتزاعه، والتقاط اللحظة التاريخية المواتية لتحقيقه، يجب              
 .ه الحيةأن ال تغيب لحظة عن أهداف وطموحات ونضال الشعب الفلسطيني وقوا
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وإذا كان البعد السياسي هو جوهر قضية الالجئين الفلسطينيين، فـإن للقـضية ذاتهـا ابعادهـا االجتماعيـة                   
وال شك في ان المخيمات الفلسطينية سواء تلك التي في األراضي الفلسطينية المحتلـة              . واالقتصادية واالنسانية 

. نساني الذي يستحيل وصفه في كلمات أو سـطور        أو في أماكن اللجوء والشتات، تعيش في حالة من البؤس اال          
وعليه، فإن المطالبة الفلسطينية من اجل تحسين الشروط الحياتية المعيشية لالجئين الفلسطينيين، هي نوع مـن                
تذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته االنسانية واألخالقية تجاههم، وهذه المسؤولية ال تعني بأي حال من األحـوال                

 .وق السياسية لالجئين الفلسطينيين التي أقرتها الشرعية الدوليةالمساس بالحق
ويستحيل في أي منطق أو أي منطلق مقايضة تحسين الشروط الحياتية اليومية بـالحقوق الـسياسية الوطنيـة                  

 .والقومية
قـوق  ان التشديد على الصبغة السياسية والقانونية لحق العودة لالجئين الفلسطينيين وتجاوز كونهـا مجـرد ح               

انسانية أو اخالقية، يجب ان يظل األساس المبدئي لكل بحث في قضية الالجئين مع الحـرص علـى الـربط                    
السياسي المبدئي والمحكم بين حق الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل وتقرير المصير وحقه في العـودة                

 .رات الشرعية الدوليةإلى وطنه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، انطالقاً من مبادئ وقرا
 8/11/2005المستقبل اللبنانية 

 
 هل إسرائيل معنية بإسقاط النظام في سوريا؟ .39

 صالح النعامي 
 النقاب عن أن رئيس الـوزراء اإلسـرائيلي       28/10/2005كشفت صحيفة معاريف في عددها الصادر بتاريخ        

 المداوالت السرية تحفظات كبيرة إزاء      ومعظم وزرائه وقادة جيشه ورؤساء األجهزة اإلستخبارية يبدون خالل        
 .السياسة األميركية تجاه سوريا

وكما أكدت الصحيفة فإن هناك ما يشبه اإلجماع داخل المستويات السياسية والعسكرية على أنه مـن مـصلحة                  
  إسرائيل بقاء نظام الحكم الحالي في سوريا، وأن كل البدائل التي تطرح لخالفة هـذا النظـام تعتبـر كارثيـة                    

 . بالنسبة للدولة العبرية ومصالحها اإلستراتيجية
ليس هذا فحسب، بل إن بن كاسبيت المعلق السياسي في الصحيفة يقتبس عن شارون قوله من األفضل الحفـاظ   

من األفضل وجود دول عربية متخلفة ودكتاتورية مستقرة ومنضبطة حتى تعـرف علـى              .. على الوضع القائم  
 .ياألقل أين تبدأ وأين تنته

وأحد االستنتاجات التي خلصت إليها هذه المداوالت كان االتفاق على أنه ال يمكن أن تكون سوريا أضعف في                  
 . المستقبل مما هي عليه اآلن في ظل حكم بشار األسد

وورد في تقييم قسم األبحاث التابع لشعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية المعروفة باسم أمـان المـسؤولة                
م عن تقديم التقييمات اإلستراتيجية للعالقات مع العالم العربي، أن سوريا بشار األسد دولـة ضـعيفة                 بشكل عا 

 .ومفتقدة لجيش ذي أهمية وتتغذى من إشاعات الماضي
وكما أكد قادة األجهزة االستخبارية خالل هذه المداوالت فإن سوريا حاليا غير قادرة علـى مفاجـأة إسـرائيل             

معلومات استخبارية حول كل واردة وشاردة تتم في سوريا، في حين أن على إسرائيل أن               بسبب تمتع األخيرة ب   
 . تنتظر فقط المفاجآت إذا حل نظام آخر في دمشق

وتستهجن محافل التقدير اإلستراتيجي في الدولة العبرية عدم إدراك اإلدارة األميركية لجملة النتائج الخطيـرة               
ى أن من شأنها الدفع باتجاه انهيار النظام السوري بفعل التـدخل المباشـر              الناجمة عن هذه السياسة، والتي تر     

وغير المباشر، ال سيما عن طريق توظيف توصيات المحقق الدولي ديتليف ميليس في قضية اغتيـال رئـيس                  
 .الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري

 الخوف من انتقال الضغط الدولي إلى إسرائيل
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راتيجية التي قدمت لدوائر صنع القرار في الدولة العبرية فإن أي نظام سيخلف النظـام               حسب التقديرات اإلست  
 .الحالي سيتمتع بشرعية دولية وإقليمية ووطنية ال يمكن مقارنتها بالشرعية التي يحظى بها النظام الحالي

ط دولية كبيـرة    وحسب تقييمات قسم األبحاث التابع ألمان فإن هناك أساسا للخوف من تعرض إسرائيل لضغو             
في أعقاب زوال النظام الحالي من أجل دفعها للتوصل إلى تسوية سياسية مع الحكم الجديد، بما في ذلك ضغط                   

 . كبير من أجل موافقة تل أبيب على االنسحاب من هضبة الجوالن بشكل كامل
ط التـي يـضعها     وتضيف أمان أنه ال أحد في العالم يبدي حاليا أي تعاطف مع الحكم السوري حول الـشرو                

وتخشى التقييمات اإلستراتيجية العبرية أن يظهر للعالم عدم جاهزيـة          . للتوصل إلى تسوية سياسية مع إسرائيل     
إسرائيل للتوصل إلى مثل هذه التسوية وتلكؤها في الوفاء بمستحقاتها السياسية، األمر الذي سـيفاقم الـضغوط                 

 .على تل أبيب
 حزب الليكود الحاكم قد التزم أمام الرأي العام اإلسرائيلي لـيس فقـط       وسيكون وضع إسرائيل أكثر حرجا ألن     

بعدم االنسحاب من هضبة الجوالن، بل وبتعزيز االستيطان اليهودي فيها كما عبر عن ذلك مـؤخرا شـارون                  
 . بشكل واضح

ية مع دمشق   وفي المقابل فإن الكثيرين في إسرائيل يرون أنه لو اضطرت إسرائيل في النهاية للتوصل إلى تسو               
بشأن الجوالن، فإنه من األفضل التوصل إليها في ظل حكم بشار األسد وليس مع البـدائل المرشـحة لخالفـة             

 . نظامه
ويقـول  . وترى المحافل اإلسرائيلية أن النظام الحالي قد يوافق على تسوية سياسية تضمن مـصالح إسـرائيل               

يكون مستعدا لتقبل فكرة تبادل أراض، أو وضع الجوالن         الباحث والكاتب اإلسرائيلي مناحيم حين إن األسد قد         
تحت سيادة مزدوجة برعاية دولية، أو الموافقة على تعويض مالي مقابل شـراء جـزء مـن أرض هـضبة                    

 .الجوالن، بشكل يسمح باستمرار وجود المستوطنات اإلسرائيلية
 إشكالية البديل الديمقراطي

عددية المتوقعة ألي نظام يخلف النظام الحالي في دمشق ستشكل تحديا          ال خالف داخل إسرائيل على أن البنية الت       
وحسب التقييمات الرسمية اإلسرائيلية فإن المعارضة السورية تتميز بأنها أكثر تطرفا من            . كبيرا للدولة العبرية  

 . نظام الحكم في كل ما يتعلق بحل الصراع مع إسرائيل
ز الذي تلعبه جماعة اإلخوان المسلمين ضمن صفوف هذه المعارضة،          وتشير التقييمات إلى الدور الكبير والبار     

 . ومواقفها التقليدية من الصراع
وال يفوت الدوائر اإلسرائيلية أن تذكر بأن المعارضة السورية تختلف بشكل واسع عن المعارضة العراقية قبل                

اإلسالميين إلى الحكـم فـي      كما ال يوجد خالف داخل هذه الدوائر على أن وصول           . سقوط نظام صدام حسين   
العالم العربي ومن ضمنه سوريا يعني أن الصراع مع إسرائيل لن يحل إال عن طريق الحسم العسكري، األمر                  
الذي يعني أن على الدولة العبرية أال تعيد سيفها إلى غمده أبداً كما يقول المؤرخ الصهيوني بنتسيون نتنيـاهو                   

 .بنيامين نتنياهووالد رئيس الوزراء الصهيوني األسبق 
ويحذر البروفيسور يحزقيل درور الذي يوصف بأنه أبو الفكر اإلستراتيجي والسياسي والذي يعتبر أحد القالئل               
في الوسط األكاديمي اإلسرائيلي الذين تحرص تل أبيب على استشارتهم، من خطـورة تـرك إسـرائيل مـع                   

داً أن الشعوب العربية لن تختار إال الجهـات التـي           حكومات عربية تفرزها االنتخابات في العالم العربي، مؤك       
ويضيف أنه على مدى تاريخ الصراع العربي اإلسرائيلي كان للجمـاهير العربيـة             . تكن العداء للدولة العبرية   
 .دوما توجهات السامية

 إلى جانب ذلك ترى المحافل اإلسرائيلية أن النظام الحالي في سوريا وظف كل إمكانياته مـن أجـل ضـمان                   
استقراره وبقائه في الحكم، وتجاهل إمكانية تطويره قدرات الدولة السورية في مواجهة إسرائيل ال سيما علـى                 
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الصعيد العسكري، في حين تخشى هذه المحافل أن أولويات النظام الجديد ستكون مختلفة وستركز على تطوير                
 .الدولة وفتح آفاق جديدة أمام الشعب السوري

ق السياسي اإلسرائيلي علوف بن عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه لـيس مـن مـصلحة    وينقل الكاتب والمعل  
إسرائيل تحول سوريا والعالم العربي بشكل خاص نحو الديمقراطية ألن تل أبيب فـي هـذه الحالـة سـتفقد                    

ولـة  خصوصيتها كواحة للديمقراطية في منطقة تحكمها الدكتاتوريات، وبذلك تفقد الحق في الـزعم بأنهـا الد               
 . الوحيدة في المنطقة التي تربطها قواسم مشتركة مع حضارة الغرب

ويصل بن كاسبيت المعلق البارز إلى نفس االستنتاج حيث يقول إن إسرائيل ال يمكنها أن تعيش في ظل تحول                   
ت العالم العربي نحو الديمقراطية، حيث إن الرأي العام العربي معاد للسالم معها فـي حـين أن الـدكتاتوريا                  

 .العربية تعي أهمية عالقاتها بإسرائيل
 غول متعدد الرؤوس.. سيناريو آخر

السيناريوهات التي تضعها إسرائيل لوضعها بعد حكم بشار األسد تتضمن أيضا سيناريو رعب آخر مفـاده أن                 
 .أجواء الفوضى ستسود بعد سقوط النظام على غرار ما حدث ويحدث في العراق

ة اإلسرائيلية من أن ما يحدث في العراق سيكون مجرد مزحـة مقارنـة مـع مـا                  وتحذر األجهزة االستخباري  
وتتخوف هذه األجهزة من أن سوريا ستتحول في هذه الحالة إلى موقع متقـدم للحركـات                . سيحدث في سوريا  
 . الجهادية في العالم

حاولة ضرب إسـرائيل    وحسب هذا السيناريو فإن جهود كل الحركات الجهادية والقومية العربية ستتحول إلى م            
عن طريق حدودها مع سوريا، وبذلك تتحول الحدود مع سوريا التي كانت مثاال للهدوء واالنضباط على مـدى              

 .أكثر من ثالثة عقود، إلى ساحة مواجهة شديدة القسوة
تـي  وترى هذه التقييمات أن العمل ضد إسرائيل انطالقاً من سوريا سيحظى بشرعية أكبر بكثير من الشرعية ال      

تحظى بها الجماعات التي تعمل ضد االحتالل األميركي في العراق، مشيرة إلى أن حالة الفوضى تعني غياب                 
أي جهة رسمية يمكن إلسرائيل أن تمارس الضغوط عليها من أجل وقف العمليات ضدها انطالقا من األراضي                 

 . السورية
وكما يقـول   . م األسد والعراق بعد صدام حسين     ويعقد الكثيرون في إسرائيل مقارنات بين وضع سوريا بعد نظا         

الكاتب اإلسرائيلي بن دورون يميني فإن أميركا استبدلت نظام صدام بغول متعدد الرؤوس غير قابل للتـصفية                 
ويرى يميني أنه سيتبين الحقا أن التخلص من نظام األسد سيكون لـه نفـس نتـائج                 . وال يمكن التفاوض معه   

 .ره أكبر حماقة ارتكبت في العقد األول من القرن الواحد والعشرينالتخلص من صدام والذي يعتب
وتجمع األجهزة االستخبارية العبرية على التحذير من أن انهيار النظام الحالي وتحـول سـوريا إلـى سـاحة                   
 للحركات الجهادية سيؤثر سلبا على استقرار نظام الحكم في األردن الذي تعتبره إسرائيل حليفا لها، كما يقـول                 
أفراييم هليفي الرئيس السابق لجهاز الموساد، والذي ال يفوت أي فرصة للتشديد على أن استقرار النظام الحالي                 

 .في األردن من أهم المصالح اإلستراتيجية للدولة العبرية
 نصيحة إسرائيلية لواشنطن

سـرائيلية بالـضغط علـى    بناء على كل ما تقدم فإن محافل التقدير اإلستراتيجي توصي دوائر صنع القرار اإل          
الواليات المتحدة من أجل تغيير سياستها تجاه النظام في دمشق ومحاولة التوصل معه إلى صفقة تضمن بقـاءه                  

 . مقابل تعهد النظام بالسير وفق إيقاع السياسة األميركية
 اسـتقراره   وتشير هذه الدوائر إلى أن على واشنطن أن تستغل حقيقة أن أهم ما يعني النظام في سـوريا هـو                   

وضمان بقاء الحكم في الطائفة العلوية التي تشكل أقلية، وتوظيف ذلك من أجـل دفـع هـذا النظـام للقبـول                      
 . باإلمالءات األميركية
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ويشير الجنرال المتقاعد داني روتشيلد الذي شغل في السابق منصب رئيس قسم األبحاث في أمان من أن األسد                  
 الذي خرج عن طوره من أجل استرضاء أميركا خوفـا مـن مـصير               قد يتحول إلى نسخة أخرى من القذافي      

 .كمصير صدام
إذا كان كل هذا التخوف اإلسرائيلي من التحول الديمقراطي فـي           : والسؤال الذي يطرح نفسه إزاء كل ما تقدم       

سوريا، وإن كانت بوصلة األمان الوحيدة التي تمنحها تل أبيب وواشنطن لهذا النظام هـو قبولـه بالخـضوع                   
لإلمالءات اإلسرائيلية واألميركية المهينة، فلماذا ال يبادر هذا النظام من تلقـاء نفـسه للتحـول الـديمقراطي                  
 .والسماح بحرية العمل السياسي وعودة أحزاب المعارضة السورية الذي ثبت أن معظمها ذو حس وطني كبير

ايا العيش في ظل نظم ديمقراطية، لكـن        المواطن العربي ليس بحاجة إلى التقييمات اإلسرائيلية حتى يدرك مز         
الغريب أن تتشبث نظم الحكم العربية التي تدعي القومية وترفع شعارات حماية المقاومة في وجـه االحـتالل                  
بطابعها الشمولي، مع أنه ال شيء يوجع هذا االحتالل أكثر من اضطراره لمواجهة نظم يـتم فرزهـا بـشكل                    

 .العربية ال رغما عنهاديمقراطي وكتعبير عن إرادة الشعوب 
 8/11/2005الجزيرة نت 

 
 العقالنية السياسية ضمانة لالستمرار .40

 عماد فوزي شُعيبي  
ومهما تعالت األصـوات بـأن      . المؤكد أن سورية تواجه اليوم أصعب موقف لها في تاريخ عالقتها مع العالم            

تريد عودة حقوقها، فإن هذا سيكون كمن        مسيس وأن ثمة ظلماً يقع على دولة ال ذنب لها إال أنها              1636القرار  
وقـراءة  . هذا هو الدرس األول في الـسياسة  . اذ أن ميزان القوى العالمي هو الذي يحسم المسألة        . يحدث نفسه 

 .السياسة... ميزان القوى الدقيق هي معيار االنتقال من الوجدان السياسي، أو من النظريات السياسية، إلى 
 !ثر في التاريخ، والقاعدة المثلى التي تتأتى عنها هي االختيار بين السيئ واألسوأقراءة ميزان القوى لها مآ

أحياناً ال يفسح المجال أن تختار بين الجيد والحسن، وألن عليك أن تتعامل مع المتغيرات السياسية فإن عليـك                   
أن تتعلم كيف   : وس السياسة هو درس ثاٍن من در    . أن تواجه أزمنة ال تجدُ بداً إال أن تختار بين السيئ واألسوأ           

وإذا كان ال بد من أن تخسر الجولة، فلتكن بأقل األضـرار    . تخسر الجولة، ألن السياسة ليست دائما انتصارات      
 .هي خسارة موقتة تجنباً لالنكسار، وكي تلتقط أنفاسك للجولة الثانية. على أن تُجهز نفسك للجولة الثانية

ميزان القوى، االختيار بين السيئ واألسوأ، تعلم الخسارة، ثمة         : س الثالثة في تجارب التاريخ التي تقارب الدرو     
 : تجارب

فجـأة قـرر    . اجتاحت جيوش نابوليون روسيا، وقاربت موسكو، وكانت المعارك سجاالً ولم ينتصر فيها أحد            
مـة لروسـيا   عارضه القادة العسكريون اذ كان تسليم العاصمة القدي      . الماريشال الروسي تسليم موسكو محروقة    
ننسحب من موسكو   : أصر قائد الجيوش الروسي على موقفه، وقال      . القيصرية من دون هزيمة عسكرية مؤلماً     

تركوا موسـكو بعـدما     . إذا حمينا الجيش حمينا القيصر، وإذا حمينا القيصر ستبقى روسيا         . كي نحمي الجيش  
: م جيشه فيها ألشهر، فقـرر مغادرتهـا       لم يستطع أن يطع   . أصبحت مدينة مهجورة، ودخلها نابوليون المنتصر     

الحكمة والمكر واسـتخدام    (انتصر عسكرياً بسبب ميزان القوى المائل لمصلحته، وهزمه ميزان القوى الكامن            
انهزمت موسكو في البداية،    . ، وبدأت مالحقة فلول نوابليون إلى أن أنكسر       )القوى الصغيرة على القوى الكبيرة    

 .وانكسر نابليون في النهاية
كان . تقدمت القوات األلمانية نحو روسيا الحديثِة العهد بتحولها نحو االشتراكية         : المثال الثاني من روسيا أيضاً    

. فاوض األلمان في أسوأ ظـروف     . أرسل لينين تروتسكي  . ميزان القوى في غير مصلحتها، وكادت أن تنكسر       
شفة والمناشفة، وطلبـوا التـصويت علـى        هاجمته قوى في البال   . وقع صلحاً مذالً هو صلح تريست ليتوفيست      

. لقد صوت الجنود بأقدامهم عندما انـسحبوا      : أصر لينين أن يكون رجل دولة، ورفض التصويت قائالً        . الصلح
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الحرية ال يمكـن أن     : تعالى صوت روزا لوكسمبورغ من بعيد مطالبة بموقف مشترك من األممية االشتراكية           
أجابها لينين مـستخفاً بهـذا      . ة، وحرية كل الذين يفكرون بشكل مخالف      الحرية حرية المعارض  . تكون امتيازاً 

الموقف المثقفاتي الذي ال يرى حدود اللعبة السياسية كميزان للقوى وكاختيار بين الـسيئ واألسـوأ، وكـتعلم                  
 .الحرية هنا هي كمن يود أن يوقع نفسه في مستنقع، وهذا هو العهر السياسي. للخسارة من أجل االنتصار

كان لينين جريئاً إلى    . نسحبت القوات الروسية بعدما خسرت روسيا عدداً كبيراً من مقاطعاتها األحب واألقرب           ا
لكن الكرة للضواري، يجب علينا أن نجبر الظـروف المتحجـرة           . لقد وقعنا صلحاً مذالً   : الحد الذي جعله يقول   

لكرة وكـسبوا الحـرب واسـتعادوا مـا         مضت السنين وأعاد الروس ا    . على الرقص بأن نغني لها لحنها ذاته      
 وزيادة... خسروه

 كان ميزان القوى الظاهر في المعركة مـع إسـرائيل           1982في عام   . إنه من سورية  : المثال الثالث ليس بعيداً   
. خرجت القوات الفلسطينية والجيش السوري من بيروت، ودخلت القوات المتعددة الجنـسية           . لمصلحة األخيرة 

بعـد  . اختارت سورية االنسحاب بدالً من االنكـسار      ... القوات اإلسرائيلية واألميركية  بعضهم رش الرز على     
المقاومة، وكانت النتيجة أن خرجت القـوات المتعـددة         : سنوات تمكنت سورية من احياء ميزان القوى الكامن       

ا قرأت ميزان   خسرت سورية في البداية جولة، وربحت الحرب ألنه       ... الجنسية، واندحرت القوات اإلسرائيلية   
 .قيل الكثير أنذاك مما يجرح الكرامة اآلنية، لكنها ربحت الكرامة. القوى واختارت بشجاعة بين السيئ واألسوأ

الفرق بين الموقعين، بالنسبة الى بعض المحللين، قد ال يبدو          . سورية حتماً مستهدفة، وليست فقط تحت الضغط      
 .عله فرقاً بل فُُيرقاً، خصوصاً في هذا التوقيت بالذاتبالصورة الالزمة باعتبار أن المتغيرات ال تج

مقولة تحت الضغط تعني أن النتائج المترتبة على هذا التحليل ستكون في حدود أن هناك إمكاناً لتوزيع الضغط                  
هذا التحليل الذي يعتبر األمر ال يتعدى الضغط ،إذا تم االستمرار فيه أو الركون إليـه فقـط                  . أو التعامل معه  

 .ترتب عليه الذهاب نحو رد فعل ليس بمستوى الفعل المقابل، في ذاته غير مناسبسي
لم تعد هناك تكتيكات واسعة في العمل السياسي على المستوى الدولي، كما لـم              . لم يعد هناك شيء مخفي تماماً     

ية ما يحـدث    يعد مفهوم الحرب النفسية ووسائل الضغط ولعبة حافة الهاوية وعض األصابع، كافية وحدها لرؤ             
أن المخفي غير الظاهر، لم يعد يـصلح كقـراءة          : اليوم في العالم وتجاه المنطقة، بل األهم أن مفاهيم من نوع          

سياسية لهذا الوضع العالمي الذي تتحدث فيه الواليات المتحدة لغة واضحة، وقد تجـد أن أزماتهـا الداخليـة                   
فالخطير أنهم يريدون   . جام وإنما للهروب إلى األمام    فرصة ليس لإلح  ) العراق(والخارجية  ) قضية لويس ليبي  (

فالمـسافة بـين المخفـي      . تبديل لغة السياسة، وبالتالي فالحسابات العقالنية ال تتفق مع الالعقالنية التبـشيرية           
–صحيح أنها ليست دائماً قابلة للتحقـق ولكـن          . والظاهر تضاءلت إلى أبعد الحدود؛ إذ أن التصريحات علنية        

 . أصحابها سيحاولون ذلك-بالتأكيد
الوضع الذي وضعت فيه سورية يتلخص في انها بين الضغط واالستهداف، لكنها تـدخل دائـرة االسـتهداف                  

 .بخطى وئيدة
 إلى اغتيال الـرئيس     1559نعم ال تزال هنالك مساحة للعب السياسة لكن الخطوات الممتدة من استصدار القرار            

د إلى لبنان، فعمليات استهداف المواطنين التـي تخللهـا تقريـر بيتـر              رفيق الحريري إلى قدوم ديفيد ساثرفيل     
فيتزجيرالد الذي كان أشبه باتهام سياسي منه إلى تقرير تقصي حقائق، إلى تقرير ديتليف ميليس فجلسة مجلس                 

. اًكل هذا يقول ان المسافة بين الضغط واالستهداف باتت رقيقة جد          ... األمن الخطيرة بمشروع القرار األخطر      
وبـين  . فبين المتفائلين من يقول ان آليات الضغط هي التي تعمل وال يزال هنالك متسع من الوقـت للـسياسة                  

ثمة مسافة تعتمد بالدرجة األولى على ما يمكن اتخـاذه مـن            . المرتجين من يقول ان المخطط يسير وال فائدة       
السوري يقوم علـى قاعـدة أن الـزمن         ومع ذلك فإذا كان التكتيك السياسي       . إجراءات على صعد سياسية عدة    

يقضم الوقت، وهو تكتيك صحيح في فترات االنبساط السياسي، فإن الزمن يقضم الوقت في زمن االسـتهداف                 
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إنه بكلمـة االنكفـاء   . فالمطلوب من سورية ال يتصل بالحريري     . ولم يعد هناك وقت يمكن استهالكه     . السياسي
 :وفقاً لترتيب أولوياتهااإلقليمي، بمعنى تنفيذ العناصر اآلتية 

وعدم التدخل كلياً في الملـف الفلـسطيني ال فـي           ) لـالجهاد وحماس على األقل   ( طرد القادة الفلسطينيين     -1
 .الوضع الفلسطيني الداخلي، وال في موضوع سحب سالح الفلسطينيين في لبنان، ومن ثم توطينهم

هة مصيره المتمثل في سحب سالحه وتدجينه، تمهيـداً          وقف حزب اهللا، ولو لفظياً أو سياسياً، وتركه لمواج         -2
 .لتوقيع اتفاق سلمي بين لبنان وإسرائيل

وفـي  .  التعاون في ترتيب األوضاع في العراق تمهيداً لفك االشتباك بين القوات األميركيـة والعـراقيين               -3
، ليس أكثر من هراوة تستخدم      المناسبة فإن استخدام بروباغندا االدعاء بأن سورية ال تتعاون في الشأن العراقي           

إلبعاد سورية عن الملفين اللبناني والفلسطيني، وهو ما يشعر السوريين بأن كل ما قدموه على الحدود العراقية                 
 السورية ال يلقى تقديراً ما يفيد بأن سلسلة التنازالت ال تتوقف مع األميركيين، وهو أمـر خطـر جـداً ألن                      -

خر إن لم يعرقل االستجابة السورية لهذه المطالب التي أصبحت بمثابة المبادلـة             الركون إلى هذه النتيجة قد يؤ     
الوحيدة الممكنة بين احتمال اتهام رموز النظام وبالتالي النظام وتهديد استقراره، وبين االستجابة السريعة التـي             

ة إلى الريـادة اإلقليميـة أو       ال تقبل التأويل لهذه المطالب من دون تأخير أو طلب المقابل اإلقليمي الذي كالعود             
 .الوعد باستعادة األرض

 ماذا ينبغي على سورية أن تفعل؟
بعيداً من التحليالت الـتآمرية والبوليسية، تستخدم اليوم عملية التحقيق في اغتيال الحريري في التحـول مـن                 

 إذ أنـه مبنـي علـى         تجاوز حدود التحقيق اإلجرائي،    1636فالقرار  . الضغط إلى االستهداف بالنسبة لسورية    
الفصل السابع بما يقتضيه من إلزام سورية بالتعاون من ناحية ووضع السيادة السورية تحت تـصرف األمـم                  
المتحدة، وصوال إلى العقوبات العسكرية، في وقت بنيت فيه عملية المساومة قبيل استصداره علـى االعتمـاد                 

لفصل السابع والذي يـنص علـى توقيـع العقوبـات            المدرج أصالً تحت ا    41على التفضل بعدم إدراج البند      
في حال ادعاء عـدم     (االقتصادية والديبلوماسية، بمعنى اعتماد الفضفاضية التي تسمح بتوقيع مجمل العقوبات           

 ).تعاون سورية
ع إنه مرحلة إنتقالية نحو نظام عالمي لم يتبلور بعد، والدول الصغيرة عادة ما تـدف              . العالم اليوم ليس فيه توازن    

بالنسبة الى االميركيين، ال مجـال  . الثمن العالي جراء جموح الدول الصغيرة، وسورية اليوم في محرق الهدف     
لقبول أنصاف الحلول في المطالب سابقة الذكر، وكل تأخير خالل األربعين يوماً المقبلة سيستتبعه قـضم مـا                  

طباع بأن ما يقدم بتأخير عن وقته المتـاح         لمكانة الدولة السورية ورموزها، واألخطر أن كل تأخر يعطي االن         
سيكون بال قيمة إن لم يكن في وقته، وهنا بالذات ستبدو قاعدة عدم القبول بما يقدم وطلب المزيد مفتوحة، وهو                    
ما تخشاه الدولة في سورية، األمر الذي يجعلها تؤخر تقديم ما هو مطلوب طلباً لشروط أفضل، ممـا يـدخل                    

 في التـأرجح بـين تقـديمات    Feed back من التغذية الخلفية الراجعة Bad circuit المسألة في دارة معيبة
متأخرة ال تقبل من الطرف اآلخر، وتحرز من التقدم خطوة إضافية، مما يؤخر تقديم مـا يمكـن فـي وقتـه                      

ـ              ... المناسب وبشروط أقل بشاعة    ار وصوال إلى فتح الدائرة إما على المواجهة غير المتكافئـة أو علـى انهي
 .الموقف برمته

أخطر ما في العمل السياسي الوصول إلى طريق مسدود ما يفضي إلى القناعة بأن التعاون غير مجـٍد، أو أن                    
وإذا كان هامش المناورة ضيقاً، فإن اختيـار        . ولهذا فإن المخارج يجب أن تتنوع     ... سلسلة المطالب لن تتوقف   

والمهم هو الحفاظ على الجيش ورأس الـبالد والـبالد،          . اقعاللحظة المناسبة لالندراج هو الوعي المطابق للو      
فالثابت الوحيد في السياسة هو المتغير، وتستطيع سورية بعد مرور العاصفة بسالم، وتغيـر القـوى الدوليـة                  
والمرحلة االنتقالية الحرجة أن ترسم وجودها اإلقليمي بطريقة مختلفة وتعود إلى مـصالحها، ألنـه مـن دون                  

 .إنه الصراع المركزي على سورية. لة لن تكون هنالك ال مصالح وال استقرارالدو-سورية 
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بكلمة كل ما يمكن فعله في مقابل بقاء الدولة، هو ذروة العقالنية السياسية ضمانة لالستمرار، اذ يجب إجبـار                   
 .الكرة للضواري... الظروف المتحجرة على الرقص بأن تغني لها سورية لحنها ذاته و
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