
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "بيان مشترك"ـعريقات ينفي التوصل لو".  الخريفمؤتمر"عباس يغير خطابه اإلعالمي من 
  خالفات متصاعدة بين عباس ودحالن وفياض: قدس برس

  أشد قوة من ذي قبل ألنها أصبحت لها مؤسسات أمنية وجيش ومقاومة" اسحم: "الزهار
  أولمرت يتوقع حربا وشيكة ويدعو اليهود لمغادرة إيران

  "إسرائيل"مصر لالعتراف بـ " إخوان"العريان ينفي استعداد 

أصـبحت"حماس": "معاريف"
ــاً  ــر تنظيم ــة .. أكث والحمل

     العسكرية أمر حتمي
  

 ٤ص ... 

 ١٩/١٠/٢٠٠٧٨٧٥الجمعة



  

  

 
 

  

                                    ٨٧٤:                                 العدد١٨/١٠/٢٠٠٧خميس ال: التاريخ

            ٢ ص  

    :السلطة
 ٤  "بيان مشترك"ـعريقات ينفي التوصل ل و". الخريفمؤتمر"عباس يغير خطابه اإلعالمي من  .٢
 ٥   تلويح عباس بعدم المشاركة في مؤتمر السالم هدفه االحتجاج وليس التهديد:نبيل عمرو .٣
 ٥   والموقف األميركي يتطور ايجابياًالمفاوضات السياسية لم تبدأ: قريع .٤
 ٦  مؤتمر الخريف محطة مهمة في طريق المفاوضات :عبد ربه .٥
 ٦   منظمة التحرير تنفي تشكيل عباس لجنة للتحقيق مع القدومي .٦
 ٦  عباس ودحالن وفياضخالفات متصاعدة بين : قدس برس .٧
 ٧  الحصار االقتصادي وإغالق المعابر يطال األحياء واألموات في غزة: وزير األوقاف .٨
 ٧  لتسهيل عمل الصحفيين تصدر بطاقات خاصةفي غزة وزارة اإلعالم : مسؤول إعالمي .٩
 ٧  كي يسلم بري رسالة من عباسز .١٠
    

    :المقاومة
 ٨  رهان على أوهام سيفضي إلى أسوأ من أوسلو"مؤتمر الخريف"  المشاركة في :أبو مرزوق .١١
 ٨  أشد قوة من ذي قبل ألنها أصبحت لها مؤسسات أمنية وجيش ومقاومة" حماس: "الزهار .١٢
 ٩   تهاجم سفينة حربية صهيونية قبالة ساحل رفح وتجبرها على التراجع" كتائب القسام .١٣
 ٩    غير جادة في التفاوض حول الجندي شليط"إسرائيل": أبو مجاهد .١٤
 ٩   بالمالحقة إذا استمر في استهداف المجاهدين" يالتيار الخيان"تتوعد " فتح الياسر" .١٥
١٠  الخيار العسكري  يرفضون"الشعب"و" الديموقراطية"و" الشعبية "أسرى .١٦
١٠  "حرب على الفقراء"قرار حكومة فياض حل لجان الزكاة : "حماس" .١٧
١٠  تدعو السلطة إلى وقف اللقاءات العبثية مع االحتالل" الشعبية" .١٨
١٠  "فتح"حدد منتصف كانون االول موعدا نهائيا الختتام انتخابات ي: أحمد قريع .١٩
١١  خطة بلير األمنية استكمال للمؤامرة": حماس" .٢٠
١١   تربح من ضرائب التبغ وتهريب السجائر"حماس" تدخن و"فتح: "القدس العربي .٢١
    

    :الكيان االسرائيلي
١١   ستون نائبا إسرائيليا يوقعون عريضة تعارض تقسيم القدس: القناة العاشرة .٢٢
١٢ بعد تلقيه تهديدات بالقتل من حول بيريز يصعد إجراءات األ"الشاباك" .٢٣
١٢  المستوطنون مجرمون :مجادلة .٢٤
١٢  أولمرت يتوقع حربا وشيكة ويدعو اليهود لمغادرة إيران .٢٥
١٢  ألمنية في سياسة روسيا بالمنطقةبوتين وعد بإعطاء أهمية لمصالح إسرائيل ا: أولمرت .٢٦
١٣  أدلة قاطعة على تطوير إيران لألسلحة النووية: بيريز .٢٧
١٣  ال تستطيع اية دولة في العالم محو الدولة العبرية: رئيس الموساد السابق .٢٨
١٣  ا لفلسطيني ساعد استشهاديا عام١٢٠السجن  .٢٩
١٣  إطالق القنطار رهن بمصير أراد: إسرائيل .٣٠
١٤  حول حرب تموز قبل نهاية العام تنشر تقريرها النهائي" فينوغراد .٣١
١٤  عجل لقطاع غزة٤٥٠٠وزير الزراعة اإلسرائيلي يطالب بإدخال  .٣٢
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    :األرض، الشعب

١٤  آخر دفعة من فلسطينيي الرويشد تغادر إلى البرازيل .٣٣
١٤   رفحبسبب اغالق معبرمسيرة احتجاجية لفلسطينيين عالقين  .٣٤
١٥  د الى غزة ورفعه مشروط بوقف اطالق الصواريخحظر اسرائيلي على إدخال اي موا .٣٥
١٥  مفتي القدس يدين المصادقة على مخطط جديد لجسر طريق باب المغاربة .٣٦
١٥  صبري يحذر من فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبهاعكرمة الشيخ  .٣٧
١٥   بعد طعن ضابط في رقبتهتالل ينكّل باألسرى في سجن نيتساناالح .٣٨
١٦   زوج االسيرة عطاف عليانإسرائيل تعتقل الكاتب وليد الهودلي .٣٩
١٦   فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية١٥االحتالل يعتقل  .٤٠
١٦  مستهدفا محوالت كهربائية ومقاسم هاتفيةاالحتالل يقصف غزة  .٤١
١٦  البنادق البالستيكية مصدر تسلية لألطفال الفلسطينيين وقلق لذويهم: تحقيق .٤٢
   

   :اقتصاد
 ١٧  في بيت حانونيات  دونم حمض١٧٨م بتجريف ما يزيد على ااالحتالل ق: تقرير .٤٣
   

   :ثقافة
 ١٧   عام من التاريخ الفلسطيني٥٠٠يوثق ألكثر من أرشيف الناصرة  .٤٤
   

   : األردن
١٧  عبداهللا الثاني يؤكد دعم األردن للقاء الخريف .٤٥
١٨  مسيحي يدين االنتهاكات االسرائيلية للمقدساتمؤتمر الشباب المسلم ال .٤٦
   

   :لبنان
١٨   مدارس البّداوي يبدؤون بإخالءنازحو البارد .٤٧
١٨  حزب اهللا يغدو تهديداً استراتيجّياً: موفاز .٤٨
١٨  وإسرائيلكي ال يرى سبباً للعداء بين لبنان مساعد وزير الدفاع األمير .٤٩
١٩   ينفي إقامة قواعد أمريكية في لبنانالعريضي .٥٠
   

   :عربي، إسالمي
١٩  الموقف العربي موحد ومحدد تجاه عملية السالم وال يتأثر باالختالفات: موسى .٥١
١٩ أكد أن نجاح المؤتمر أو فشله بيد أمريكا وحدهاصبيح  .٥٢
٢٠  تصاعد الخالفات داخل إخوان مصر بسبب اعتراف العريان بإسرائيل .٥٣
٢٠  "إسرائيل"مصر لالعتراف بـ " إخوان"العريان ينفي استعداد  .٥٤
٢١  تصاعد حدة التوتر بين إسرائيل ومصر بشأن عمليات التهريب في قطاع غزة .٥٥
٢١ الهالل االحمر الكويتي يرسل شحنة أدوية الى االراضي الفلسطينية .٥٦
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   :دولي
٢١ ب إسرائيل منشأة نوويةالمترجم أخطأ في ما نسب لسورية حول ضر: األمم المتحدة .٥٧

   
    :مختارات

٢١  هل تبعث النهضة االسالمية من جديد؟: تقرير للفاينانشال تايمز .٥٨
    

    :حوارات ومقاالت
٢٢  محمد جالل عناية... الحاجة الملحة لمراجعة سياسية فلسطينية .٥٩
٢٣  سمير كرم... وحتمية الفشل... لقاء الضعفاء .٦٠
٢٦  احمد عمرابي... مع تحيات رايس .٦١
٢٧  محمد اسحق الريفي. د... !!كم قميص عثمان سيرفع عبَّاس وحزبه؟ .٦٢
٢٩  ياسر الزعاترة... سجون االحتاللأقدم أسير إداري في .. وليد حرب .٦٣
٣٠  راغدة درغام... بوتين لن يرمي عالقته مع أميركا في البحر إرضاء إليران وسورية .٦٤
    

 ٣٤  :كاريكاتير
***  

  
    "والحملة العسكرية أمر حتمي.. أصبحت أكثر تنظيماً" حماس": "ريفمعا" .١

وهـي  " إسرائيل"لم تعد تخشى    " حماس"العبرية أمس أن حركة     " معاريف"ذكرت صحيفة   : القدس المحتلة 
تحاكي قدرات حزب اهللا، مستدلة على ذلك بالقتال الذي نشب أول أمس جنوب قطاع غزة وقتل خاللـه                  

ضـافت إن   ، وأ "حماس"وقالت الصحيفة إن تطورا نوعيا كبيرا حدث في قدرة مقاتلي            ".إسرائيلي"جندي  
ونقلت الصحيفة عن مصدر كبيـر  ". خاليا حماس منظمة جيدا ومسلحة بصواريخ كثيرة مضادة للدبابات  "

إنهم يحاكون قدرات حزب اهللا والقيام بحملة واسعة النطاق في غزة أمر حتمي             "في الجيش لم تسمه القول      
ي قيـادة مـا تـسمى المنطقـة         ونقلت الصحيفة عن محافل ف     ".لكن القرار في ذلك يعود للقيادة السياسية      

قبل عام تقريبا، حذر قائد المنطقة اللواء يوآف غالنت أمام لجنة الخارجية            "الجنوبية لجيش االحتالل قوله     
  .واألمن، من تدهور متوقع في غزة

  ١٩/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  " مشتركبيان"ـعريقات ينفي التوصل لو"..  الخريفمؤتمر" يغير خطابه اإلعالمي من عباس .٢
قالت مـصادر مطلعـة ان   :  محمد يونس،رام اهللا نقالً عن مراسلها في    ١٩/١٠/٢٠٠٧الحيـاة   نشرت  

من لغة التفاؤل الى لغة أكثر      " مؤتمر الخريف "قرر تغيير الخطاب االعالمي في شأن       الرئيس الفلسطيني   
.  هـذه المرحلـة    ويستبعد مساعدو عباس وجود فرص للتوصل الى اتفاق جدي مع اسرائيل في           . واقعية

لكـن  . ونظرا الى سعة الهوة بين الجانبين، فإنهما يتجنبان عقد المزيد من اللقاءات التفاوضية الرسـمية              
صائب .دوقال   .مصادر عديدة تشير الى ان احمد قريع يعقد لقاءات مع مسؤولين اسرائيليين لهذا الغرض             

. ، مشيرا الى حجم الهوة بينهمـا      "مة واحدة لم يمسكا بعد ورقة وقلما لصوغ حتى كل       "عريقات إن الجانبين    
المسألة اليوم ليـست مـسألة مفاوضـات، بـل مـسألة            : "وأضاف في مؤتمر صحافي امس في رام اهللا       

االسرائيليون يعلمون ان الفلسطينيين لن يقبلوا دولة ذات حـدود موقتـة، او اتفـاق          : "وأوضح ".قرارات
 سياسية على القضايا االساسية، وثيقة ولـيس اتفاقـا او           عباس واضح، يريد وثيقة   : "، مضيفا "اوسلو ثانيا 
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علينا مسؤوليات في المرحلـة     : "وتابع". معاهدة سالم، ويريد تطبيق المرحلة االولى من خريطة الطريق        
ومستعدون للقيام بها، وعلى اسرائيل التزامـات يتوجـب         ) مسؤوليات امنية ( االولى من خريطة الطريق   

ف االستيطان بما في ذلك النمو الطبيعي، وإزالة البؤر االستيطانية التي اقيمـت             عليها القيام بها، وهي وق    
  ".٢٠٠٠ سبتمبر عام /، وإعادة االمور الى ما كانت عليه قبل اندالع االنتفاضة في ايلول٢٠٠١منذ عام 
صـائب  . نفـى د   : نائل موسـى   ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ١٩/١٠/٢٠٠٧ الحياة الجديدة    وأضافت

قات أنباء اسرائيلية تحدثت عن توصل الفلسطينيين واالسرائيليين الى اتفاق حـول صـيغة البيـان                عري
  .المشترك لقمة انابوليس

 كـشف   :وكـاالت عن ال جمال جمال و  ،  القدس نقالً عن مراسلها في    ١٩/١٠/٢٠٠٧الدستور  وأوردت  
 المفاوضات وفـي حالـة      صائب عريقات عن إتفاق فلسطيني إسرائيلي يقضي بالتعامل بالسرية بشأن         .د

  . وقال ان عباس مرتكز الى موقف عربي مشترك .اإلتفاق فإن الشعب هو أول من سيعلم به
  
   تلويح عباس بعدم المشاركة في مؤتمر السالم هدفه االحتجاج وليس التهديد:عمرونبيل  .٣

أن تلويح الـرئيس     اعتبر المستشار اإلعالمي للرئيس الفلسطيني، نبيل عمرو         : جيهان الحسيني  -القاهرة  
وقـال  . ، هدفه االحتجاج وليس التهديـد     "بأي ثمن "عباس أول من أمس بعدم المشاركة في مؤتمر السالم          

تصريحات الرئيس أبو مازن احتجاجية على الموقف األميركي، خصوصاً بعد أن أنهـت             "إن  " الحياة"لـ
لم يحن بعـد الوقـت      : "وأضاف". وزيرة الخارجية االميركية جولتها في المنطقة من دون نتائج ملموسة         

لكن إذا استمر الموقف على ما هو عليه ستأتي ال محالة خطـوة  ... للتهديد، ولغة أبو مازن معروفة للكل   
عـن احتمـال ان يعمـد       " الحيـاة "وسـألته    ".التهديد عبر التلويح المباشر بعدم المشاركة في المـؤتمر        

رة لتحميل الفلسطينيين المـسؤولية عـن فـشل انعقـاد           اإلسرائيليون واألميركيون الى استغالل هذه النب     
أي موقف فلسطيني سيتم اتخاذه بالتوافق مع الدول العربية، باإلضافة إلى أننا نـسعى              : "المؤتمر، فأجاب 

لكنه أيضا لن يعقد    ... لن يفشلوا المؤتمر  "، مؤكداً أن الفلسطينيين     "الى الحصول على دعم أوروبي لموقفنا     
يعملـون  ) األميركيـون (هـم   : "وانتقد الموقف األميركي، وقال    ".للشروط الفلسطينية من دون االستجابة    

، لكنه لم يستبعد أن يكون      "مجرد وسيط وليس كراٍع، فيكتفون بنقل الرسائل بل يتبنون الموقف اإلسرائيلي          
ن جس نبض الفلسطينيين لمعرفة إلى أى حد سيتمسكون بمواقفهم، وان كـان باإلمكـا             "هدف األميركيين   

المكلفـة رئاسـة    (محاوالت تسيبي ليفني    "، مشددا على رفض الفلسطينيين      "االنصياع للضغوط األميركية  
الترويضية لدفعنا إلى قبول الصياغة العامة التـي يريـدونها          ) الوفد اإلسرائيلي الذي يفاوض الفلسطينيين    

طالبه التي تتعلق بأبسط حقوقه  الموقف الفلسطيني لن يتهاون ولن يتنازل عن سقف م        "، ومؤكداً أن    "للوثيقة
وهي أن يكون هناك تعهد قوي بأنه سيتم فعال التفاوض على كل قضايا الحل النهائي من دون إسقاط أي                   

هـذه القـضية ليـست نقطـة        : "وعن مسألة المقاومة والنضال المسلح، قال     ". منها بما فيها حق العودة    
الجزء األول من خريطة الطريق، ونحن نؤمن بـأن         تفاوضية، لكنها تتعلق بالجانب األمني الذي يتضمنه        

  ".المفاوضات السياسية والتسوية السلمية هي الطريق إلى إقامة الدولة الفلسطينية
  ١٩/١٠/٢٠٠٧الحياة 

  
   السياسية لم تبدأ والموقف األميركي يتطور ايجابياًالمفاوضات: قريع .٤

الوفد الفلسطيني المفاوض أحمـد قريـع        قال رئيس    :رام اهللا  من   ١٩/١٠/٢٠٠٧الحياة الجديدة   نشرت  
أمس ان المفاوضات السياسية بين الفلسطينيين واالسرائيليين لم تبدأ بعد وأن ما يجري حالياً هو تفاوض                
على التوصل لوثيقة تقدم لمؤتمر انابوليس، مؤكداً ان مفاوضات الوضع النهائي ستبدأ فـي حـال نجـح          

  . تطوراً ايجابياًوقال ان الموقف األميركي يشهد .المؤتمر
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قـال  : رام اهللا، عبد الرؤوف أرناؤوط     نقالً عن مراسلها في    ١٩/١٠/٢٠٠٧الوطن السعودية   وأضافت  
ـ     إن وزيرة الخارجية األمريكية رايس ترى في إقامة الدولة الفلسطينية،          " الوطن"أحمد قريع في تصريح ل

ونفى أبو عالء علمه    . ا يخص المفاوضات  مصلحة حيوية للواليات المتحدة، نافيا أن تكون هناك أزمة فيم         
واستغرب أبـو   . بأن تكون وزيرة الخارجية األمريكية دعت الوفدين الفلسطيني واإلسرائيلي إلى واشنطن          

 .عالء حديث بعض المصادر الفلسطينية بسلبية عن زيارة رايس
  
  مؤتمر الخريف محطة مهمة في طريق المفاوضات :عبد ربه .٥

إن مؤتمر السالم المزمع عقده في مدينة أنابوليس األمريكية الخريف المقبـل             ه،قال ياسر عبد رب    :القدس
سيكون محطة انطالق مهمة في طريق المفاوضات، مؤكداً الرفض الفلسطيني القاطع ألن يكون فرصـة               

جاء ذلك خالل لقائه كريستوفر هيوسجن، مـساعد المستـشارة األلمانيـة، وأنـدرياس               .اللتقاط الصور 
دير دائرة الشرق األدنى وشؤون الشرق األوسط في الخارجية األلمانيـة، بحـضور ممثـل               ميخاليس، م 

وأشار عبد ربه إلى أن هناك أطرافاً إقليمية ومحلية تضع العراقيل أمام مؤتمر السالم              . ألمانيا لدى السلطة  
ي قبـل   وشدد على ضرورة التوصل إلى وثيقة تفصيلية تحدد أسس الحـل النهـائ             .للحيلولة دون نجاحه  

وحمل الحكومة اإلسرائيلية مسؤولية ضياع هذه الفرصة، خاصة في ضوء تزايـد             .مؤتمرالالذهاب إلى   
الحمالت االستيطانية واتساع نطاقها لتمزيق وحدة الضفة الغربية، وفـرض صـيغة الكانتونـات علـى                

لحكومة الفلـسطينية   األرض، باإلضافة إلى استمرار أعمال القتل واالغتيال واقتحام المدن إلفشال دور ا           
. في ضبط األمن، ومواصلة سياسة الحصار والتطويق والعزل للمدن والمنـاطق الفلـسطينية المختلفـة              

  .وتوقع أن تكون المفاوضات مع إسرائيل في المرحلة القادمة صعبة ومقعدة
  ١٨/١٠/٢٠٠٧ قدس برس

  
  منظمة التحرير تنفي تشكيل عباس لجنة للتحقيق مع القدومي  .٦

نفى مسؤول رفيع المستوى في الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلـسطينية           : سف كركوتي يو -دمشق  
الخبر الذي تناقلته بعض وسائل اإلعالم حول تشكيل الرئيس عباس، لجنة داخلية للتحقيق في              " الخليج"ـل

ـ                ها مراسالت ووثائق تتضمن إساءات بالغة لشخص عباس ممهورة بختم الدائرة الـسياسية التـي يرأس
وأكد هذا المسؤول أن القدومي منتخب من المجلس الوطني الفلسطيني كوزير لخارجية             .فاروق القدومي 

دولة فلسطين، والمجلس الوطني هو صاحب الصالحية في عزله، وكان المسؤول يرد في ذلك على مـا                 
  .سربته بعض األوساط المقربة من عباس عن عزمه عزل القدومي من منصبه

  ١٩/١٠/٢٠٠٧تية الخليج اإلمارا
  
  خالفات متصاعدة بين عباس ودحالن وفياض: برسقدس  .٧

كشفت مصادر سياسية رفيعة المستوى النقاب عن خالفات عميقة تهز أركان الـسلطة الوطنيـة                :القدس
وأبلغت المصادر التي تحـدثت      .الفلسطينية وفريق الرئيس عباس شخصيا تنذر بتطورات غير محسوبة        

 اإلشارة إلى اسمها، أن خالفا محتدما بين الرئيس عباس ومحمد دحالن آخذ             وطلبت عدم " قدس برس "لـ
في التنامي على خلفية ما قيل إن الواليات المتحدة طلبت من الرئيس عباس تعيين دحالن نائبا لـه لكـن                    
عباس رفض ذلك، وتحدثت عن أن انتقادات متزايدة يوجهها دحالن للرئيس عباس من مقر إقامتـه فـي               

  .ول أسلوب إدارته لألوضاع الداخلية في األراضي الفلسطينية، على حد تعبيرهاالقاهرة ح
على صعيد آخر أوضحت المصادر أن خالفا سياسيا آخر برز إلى السطح بين الرئيس عبـاس ورئـيس                  
حكومته سالم فياض دفع بوزيرة الخارجية األمريكية إلى أن تلتقي كال منهما على حدة علـى خلفيـة أن    



  

  

 
 

  

                                    ٨٧٤:                                 العدد١٨/١٠/٢٠٠٧خميس ال: التاريخ

            ٧ ص  

 من وجهة النظر األمريكية أقرب إليها من الرئيس عباس، كما أنه أبدى مرونة أكبـر فـي                  فياض يعتبر 
  .اللقاءات التحضيرية الخاصة بمجريات مؤتمر الخريف

  ١٨/١٠/٢٠٠٧قدس برس 
  
  الحصار االقتصادي وإغالق المعابر يطال األحياء واألموات في غزة: األوقافوزير  .٨

يوسف المنسي في تصريح له     .نية في حكومة الوحدة الفلسطينية د      قال وزير األوقاف والشؤون الدي     :غزة
في إطار الحصار االقتصادي الخانق والمضروب على قطاع غزة، وفـي ظـل إغـالق               "إنه  ) ١٧/١٠(

المعابر وانقطاع المواد األساسية الالزمة لسكان القطاع، ومن أهمها اإلسمنت، الذي يلزم ألعمال البنـاء               
اء القبور، فإن األموات في المحافظات الجنوبية، قد طالهم هذا الظلم الذي يطـال              والترميم، وكذلك في بن   

وحذر في هذا الصدد مـن      ".األحياء، بسبب منع االحتالل اإلسرائيلي دخول مواد البناء بما فيها االسمنت          
ة كارثة قد تحل بقطاع غزة في حال استمرار إغالق المعابر ومنع إدخال اإلسمنت، مؤكدا على ضـرور                
 .االنتباه إلى هذه القضية وإعطائها األهمية الالزمة، بسبب ما تمثله من حفظ لكرامة الناس، كمـا قـال                 

وطالب المؤسسات والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعـابر أمـام                
  .حركة البضائع و خصوصا مواد البناء لتجنب أزمة محتملة في قطاع غزة

  ١٨/١٠/٢٠٠٧قدس برس 
  
  لتسهيل عمل الصحفيين تصدر بطاقات خاصةفي غزة وزارة اإلعالم : مسؤول إعالمي .٩

 قالت وزارة اإلعالم الفلسطينية في غزة إن باب تقديم الطلبات للحـصول علـى بطاقـة خاصـة                   :غزة
حـسن أبـو    .ورفض الوكيل المساعد في وزارة اإلعالم د       .للصحفيين مفتوح حتى نهاية الشهر الجاري     

مؤكـدا أن    شيش في تصريحات له انتقادات تعرضت لهـا وزارتـه مـن قبـل نقابـة الـصحفيين،                 ح
 نوفمبر المقبل لن تتعاطى مع أي مؤسـسة أو صـحفي ال             /وابتداء من األول من تشرين ثاني      الوزارة،

وزارة للبطاقة الصحفية أمر سابق، جرى العمل به منـذ تأسـيس    الوشدد على أن إصدار      .يحمل البطاقة 
زارة، ولم تستحدثه أو تبتكره الوزارة الحالية، بل أرادت تفعيله، وإعادة االعتبار والقيمة لتلك البطاقة،               الو

بهدف تنظيم العمل الصحفي، وتحديد العالقة بين الجهات الرسمية واإلعالميين ومؤسساتهم، معتبرا ذلك             
  .أمراً في غاية األهمية ويصب في مصلحة المهنة

  ١٨/١٠/٢٠٠٧قدس برس 
  
   رسالة من عباسبريزكي يسلم  .١٠

 ، رئيس المجلس النيابي اللبنـاني نبيـه بـري         ، سلّم ممثل منظمة التحرير في لبنان عباس زكي        :بيروت
: وقال بعـد اللقـاء    ،  زكي بري على رأس وفد    زار  و .رسالة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس      

مر الدولي مفادها أن ال تفريط بما تمسك بـه          نقلنا رسالة من الرئيس عباس الى الرئيس بري حول المؤت         "
ياسر عرفات وال ذهاب الى المجهول بل الى صيغة كاملة متكاملة تعتمد على جدول زمني وعلى برنامج                 
محدد لئال يكون هناك مؤتمر عالقات عامة او يقود الى المجهول ونقلنا اليه أيضاً الترتيبات الجارية على                 

  ".قتصادية او السياسية او حتى في ما يتعلق بترتيب البيت الفلسطينيصعيد إستعادة الحياة سواء اال
  ١٩/١٠/٢٠٠٧الحياة 

  
  
  



  

  

 
 

  

                                    ٨٧٤:                                 العدد١٨/١٠/٢٠٠٧خميس ال: التاريخ

            ٨ ص  

   رهان على أوهام سيفضي إلى أسوأ من أوسلو "مؤتمر الخريف"  في المشاركة :أبو مرزوق .١١
في تصريح خاص أدلى     ،"حماس"موسى أبو مزروق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة         .دأكد  : دمشق
المؤتمر الدولي ال يهـدف، فـي حقيقـة         "أن  ": المركز الفلسطيني لإلعالم  "لـ) ١٨/١٠( الخميس   به يوم 

األمر، إلى وضع القضية الفلسطينية على سكّة الحل، وإنما يرمي إلى محاولة إخراج اإلدارة األمريكيـة                
آفاق للخطـة   من مأزقها الراهن في المنطقة عموماً، والعراق على وجه الخصوص، وأيضاً محاولة لفتح              

  ". األمريكية المتعلقة بالملف النووي اإليراني
غير محدد المعالم، من حيث جدول أعماله، وتاريخ انعقاده، والمشاركين          "وأشار إلى أن المؤتمر المذكور      

هي ضرب من المراهنـة علـى       "، واعتبر أن مشاركة رئاسة السلطة محمود عباس في هكذا مؤتمر            "فيه
، مطالبـاً رئـيس     "ية المطاف إال إلى نفق هو صنو أوسلو، أو ربما أسوأ بكثيـر            أوهام لن تفضي في نها    

السلطة بإعادة النظر في سياساته وتوجهاته والعودة إلى طاولة الحوار إلعادة ترتيب البيـت الفلـسطيني                
وانتقد أبو مرزوق بـشدة     . الداخلي على أسس صحيحة وسليمة تتحدد من خاللها أولويات العمل الوطني          

لقاءات التي يجريها عباس مع المسؤولين الصهاينة واالندفاع نحو التسوية الـسياسية وفـق المقاسـات                ال
ما يراه مناسباً في مؤتمر الخريف، فإن ذلك        " أبو مازن "إذا فشل هذا الخيار ولم ينجز       : "األمريكية، وقال 

سيـضعف  ) لعباس( الخاطئ   من شأنه أن يجعل وضع السلطة معلقاً في الهواء، وبالتالي فإن هذا التوجه            
  ". الوضع الفلسطيني من كافة جوانبه

ما زال لدى رئاسة السلطة الفلسطينية رهـان        : "وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني الداخلي، قال أبو مرزوق       
حول انهيار الوضع في قطاع غزة، ولهذا فإن سلطة رام اهللا تشدد الحصار على قطاع غزة على كافـة                   

لحياتية والصحية واالقتصادية والتنقالت، مستعينة فـي ذلـك بالتوجـه األمريكـي             المعيشية وا : الصعد
من جهتنا، نحن في حماس، سنعمل بكل جهد على تصحيح كل األوضاع في             : "وتابع قائالً ". واإلسرائيلي

الساحة الفلسطينية بما يتوافق ومبادئ وثوابت شعبنا، وذلك من خالل حسن األداء فـي قطـاع غـزة،                  
الشعب الفلسطيني في توجه سياسي سليم للحفاظ على حقوقه، سواء من خالل طـرح المـسائل                وبتجميع  

المتعلقة بإنقاذ الوضع الفلسطيني، أو بالعمل على عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني الداعم لوحـدة شـعبنا                
  ". والمؤكد على حقوقه وثوابته ومقاومته

/ عقده في دمشق في السابع من شـهر تـشرين الثـاني           وفيما يتعلق بالمؤتمر الوطني الفلسطيني المزمع       
االستعدادات جارية لعقده وقد تم دعوة كافة ألوان الطيف الفلسطيني          "القادم، أكد أبو مرزوق، أن       نوفمبر

من فصائل ومنظمات شعبية واتحادات مهنية ومستقلين وشخصيات عامة فلسطينية من مختلف األمـاكن              
  ". إلى عدد كبير من الشخصيات العربية الوازنةداخل فلسطين وخارجها باإلضافة 

  ١٨/١٠/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
  
  أشد قوة من ذي قبل ألنها أصبحت لها مؤسسات أمنية وجيش ومقاومة" حماس: "الزهار .١٢

، في تصريحات خاصة عبر الهاتف مع       "حماس" حركة   محمود الزهار القيادي في     .دقلل  : القدس المحتلة 
من أهمية موافقة إسرائيل على إدراج قضايا جوهرية في الوثيقة التـي ستـشكل أساسـا                ،  "قدس برس "

لالجتماع حول الشرق األوسط المقرر عقده في الواليات المتحدة الشهر القادم، واعتبـر ذلـك مجـرد                 
  .استجابة لمطالب أمريكية ال يمكن أن تتحول إلى واقع ملموس

ض األوساط اإلعالمية عن وجود مفاوضات جديـدة إلطـالق          ونفى الزهار المعلومات التي أشاعتها بع     
 أسير فلـسطيني، علـى خلفيـة أن         ٢٠٠ سراح الجندي اإلسرائيلي األسير شاليط مقابل إطالق إسرائيل       

: المحاصـرة، وقـال   " حماس"األخيرة ترى بأن هذا هو الوقت األنسب لتنفيذ هذه الصفقة مستغلة ضعف             
 بل هي على العكس من ذلك أشد قوة من ذي قبل ألنها أصبحت              اليوم ضعيفة " حماس"ليس صحيحا أن    "
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لها مؤسسات أمنية وجيش ومقاومة، أما موضوع األسرى فلم يطرأ على شروطه أي تغيير، ولم يحـدث                 
  ".فيه أي جهد جديد حتى يتم الحديث عن أعداد جديدة لألسرى المتوقع اإلفراج عنهم

  ١٨/١٠/٢٠٠٧قدس برس 
 

  سفينة حربية صهيونية قبالة ساحل رفح وتجبرها على التراجع تهاجم "  القسامكتائب .١٣
سفينة حربية صهيونية باألسلحة الرشاشة الثقيلة قبالة ساحل رفـح          " ،  "كتائب القسام "هاجم مجاهدو   : رفح

" المركز الفلسطيني لإلعـالم   "وقالت شهود عيان لمراسل      ). ١٨/١٠(مساء الخميس   ) جنوب قطاع غزة  (
" دبـور "هاجموا باألسلحة الرشاشة الثقيلة سفينة حربية صهيونية من نوع          " ائب القسام كت"إن مقاومين من    

كانت تتمركز في عرض البحر قبالة ساحل رفح جنوب القطاع وأجبروها على التراجع لعمق البحر بعيداً                
ت تعرض" دبور"وأكدت إذاعة الجيش الصهيوني أن  سفينة حربية من نوع           . عن مرمى النيران القسامية   

  . إلطالق نار مساء الخميس قبالة سواحل مدينة رفح
  ١٩/١٠/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   غير جادة في التفاوض حول الجندي شليط "إسرائيل": أبو مجاهد .١٤

قال أبو مجاهد الناطق باسـم لجـان   :  من أشرف الهور-غزة  ١٩/١٠/٢٠٠٧القدس العربـي   ذكرت  
القدس العربي، إن االحـتالل      لـالمشاركة في خطف الجندي شاليت،      ، إحدى الفصائل    المقاومة الشعبية 

اإلسرائيلي غير جاد في التفاوض حول الجندي شليط، مشيراً إلي أن الفصائل الفلسطينية اآلسرة ستحتفظ               
وأكد الناطق باسم المقاومـة الـشعبية أن ملـف          . بالجندي شليط وعلي االحتالل تحمل مسؤولية التأخير      

ولفت أبو مجاهد إلي أن الفصائل الفلـسطينية        .جندي شليط متوقف تماما منذ خمسة أشهر      التفاوض عن ال  
التي تأسر شليط طالبت إسرائيل خالل عرضها التمام الصفقة باطالق سراح ألف أسير فلسطيني علـي                

وأكد أبو  .  أسيرا تختارهم فصائل المقاومة    ٣٣٠ثالث مراحل بحيث يتم في المرحة األولي إطالق سراح          
وتوقـع أبـو مجاهـد أن        .مجاهد أن مصر ال تزال هي الطرف الوسيط في قضية الجندي األسير شليط            

 الي أن صفقة التبادل في غـزة         ولفت   .يجري حراك جديد لتفعيل ملف صفقة التبادل علي المدي القريب         
  .أكثر تعقيدأ من تلك التي يحضر لها في لبنان

 في تصريحات نقلتهـا وكالـة       ،بو مجاهد أأعلن  ): أ.ب.د(،  ١٩/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية   وأضافت  
 أسير فلسطيني مقابل    ٢٠٠بتحرير  " إسرائيليا" أن حركته ترفض عرضا      ،أمس" الفلسطينية لألنباء   " معا"

  . إطالق سراح شاليت
  
  بالمالحقة إذا استمر في استهداف المجاهدين " التيار الخياني"تتوعد " فتح الياسر" .١٥

 مـن   ، في بيان صـحفي    ،، نائل الشريف  "فتح الياسر "لعام للجناح العسكري في حركة       توعد القائد ا   :غزة
ـ  بالمالحقـة  "، والذي يتخذ من المقاطعة في رام اهللا مقراً لـه،            "فتح"المتنفذ في   " التيار الخياني "وصفهم ب

ا التيـار   وحمل الشريف هذ  ". واالستهداف إذا ما استمر ذلك التيار باستهداف المجاهدين وأمن المواطنين         
الجرائم البشعة التي ارتكبت في اآلونة األخيرة في قطاع غزة، ومحاولة إرهـاب             "المسؤولية الكاملة عن    

المواطنين اآلمنين في القطاع، بما في ذلك جرائم التفجيرات ووضع العبـوات الناسـفة فـي الطرقـات            
لبشعة التي كانـت تـستهدف      واستهداف كوادر ومجاهدي الشرطة الفلسطينية، وكذلك محاولة االغتيال ا        

كل من يحاول المساس بـأمن شـعبنا        "وأكد الشريف أن    ". األمين العام لحركة فتح الياسر خالد أبو هالل       
  ."المرابط في قطاع غزة لن يكون بعيداً عن فوهات بنادق المجاهدين من أبناء المجلس العسكري األعلى

  ١٨/١٠/٢٠٠٧المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  الخيار العسكري  يرفضون"الشعب"و" الديموقراطية"و" يةالشعب "أسرى .١٦

أدان بيان صادر عن أسرى الجبهتين الديمقراطية والشعبية وحزب الشعب الفلسطيني في            : رامي دعيبس 
السجون اإلسرائيلية، اللجوء إلى أية خيارات في مقدمتها خيار الحسم العسكري بديالً عن خيار الحـوار                

ات والخالفات الداخلية التي تنشأ في سياق مسيرتنا الوطنية، مؤكدا على أن تقاليد             الوطني لمعالجة التناقض  
الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية والحريات العامة هي تقاليد قد رسمها شعبنا على مدار عشرات              

ى علـى   كما أكد بيان األسر    .السنين ال يجوز ألي طرف مس هذه األعراف والتقاليد بحال من األحوال           
ضرورة الحفاظ على وحدة الحركة األسيرة الفلسطينية للوقوف صفاً واحداً أمام سياسات البطش والتنكيل              

 .التي تمارسها إدارات السجون بحق أسرانا البواسل
  ١٨/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  "حرب على الفقراء"قرار حكومة فياض حل لجان الزكاة : "حماس" .١٧

امس قرارا حكومة تسيير األعمال الفلـسطينية بالـضفة         ن  في بيا رفضت حركة حماس    :  د ب أ   -غزة  
يؤسس لمرحلة جديدة من الحـرب علـى        "الغربية برئاسة سالم فياض حل لجان الزكاة، معتبرة أن ذلك           

في الوقت الذي يحتفـل     "وقالت حماس إن هذا القرار يأتي        ".الفقراء والمحتاجين ويستهدف مناكفة حماس    
األرصدة الكبرى في البنـوك الدوليـة بانهيـار الواقـع االقتـصادي             فيه بعض المنتفعين من أصحاب      

 وفيما تتحدث كافة التوصيات الوطنية الفلسطينية الغيورة، والمهنية الدولية ذات الطابع العلمي             ،الفلسطيني
  ".البحت عن دور لجان الزكاة في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا

  ١٩/١٠/٢٠٠٧الدستور 
  
  لطة إلى وقف اللقاءات العبثية مع االحتاللتدعو الس" الشعبية" .١٨

مع االحـتالل وإلـى وقـف    " العبثية"دعت الجبهة الشعبية، السلطة الفلسطينية إلى وقف اللقاءات   :نابلس
التنسيق األمني وصياغة خطة وطنية إلدارة الصراع مع المحتل، وشـددت علـى ضـرورة التمـسك                 

 الى االستمرار   "كتائب المقاومة " لنيل الحقوق كما دعت كافة       بالبندقية، واستمرار االنتفاضة كونها السبيل    
ودعت الـى العـودة      .في نضالها وتمسكها بالبندقية وعدم االنجرار وراء ما يسمى العفو عن المطلوبين           

للوحدة الوطنية والحوار الوطني كرد على استمرار االحتالل في جرائمه ضد الشعب ومناضليه منوهـة               
العودة عن خيار الحسم العسكري ووقف التحـريض المتبـادل ووقـف            " حماس "الى ان هذا يتطلب من    

  .االعتقاالت السياسية في كل من غزة والضفة
  ١٩/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 

  
  "فتح"حدد منتصف كانون االول موعدا نهائيا الختتام انتخابات ي:  قريعأحمد .١٩

 موعداً نهائيـاً الختتـام      ١٥/١٢/٢٠٠٧د قريع    أحم في حركة فتح  حدد مفوض التعبئة والتنظيم     : رام اهللا 
جاء ذلك خالل ترؤس قريع أمس اجتماعـا حركيـا           .االنتخابات الفتحاوية في الشعب والمناطق واألقاليم     

موسعا، ضم نخبة من أعضاء المجلس الثوري والمجلس التشريعي وأمناء سر األقاليم ورؤساء اللجـان               
ابهم، وامناء سر المكاتب الحركية والقطاعات الجماهيرية وعدد من         العاملة في مكتب التعبئة والتنظيم ونو     
  .كوادر وقيادات حركة فتح في الضفة

  ١٩/١٠/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
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  خطة بلير األمنية استكمال للمؤامرة": حماس" .٢٠
أمس خطة لمبعوث اللجنة الرباعية توني بلير لتشكيل مجلس         في بيان،   ،"حماس"وصفت حركة   : )أ.ب.د(

 إيهـود بـاراك     "اإلسرائيلي"ثالثي برئاسة رئيس حكومة سالم فياض وبمشاركته مع وزير الحرب           أمني  
استكمال مسلسل التآمر على الشعب والفصائل الفلسطينية والمقاومة وعلى رأسها حركتـا            "بأنها تستهدف   

سيق األمني  رفع وتيرة التن  " في بيان وزع على الصحافيين إن        "حماس"وقالت   ."حماس والجهاد اإلسالمي  
 للمقاومـة الفلـسطينية وتبـادل       "اإلسرائيلية" تحديدا وتوجيه الضربات العسكرية      "اإلسرائيلي"مع العدو   

المعلومات، يستدعي تسخير حكومة فياض والسلطة الفلسطينية بكاملها لخدمـة أمـن االحـتالل مقابـل                
  . "لسطينياستمرار الدعم المالي والتالعب بالظروف الحياتية اليومية للشعب الف

  ١٩/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
 

   تربح من ضرائب التبغ وتهريب السجائر "حماس" تدخن و"فتح: " العربيالقدس .٢١
تدخل السجائر ساحة الصراع الدائر ما بين حركتي فتح وحمـاس التـي باتـت                :وليد عوض  -رام اهللا   

ـ    ىلسطينيين حت تحتكر تلك السلعة مما رفع اسعارها الي ارقام جنونية بالنسبة للف            سـعرا   ى باتـت االغل
 دوالرات للعلبـة    ٤فقد وصل سعر علبة السجائر، النوعية المصنفة رديئة جداً،           .واالقل جودة في العالم   

وفي ظل النقص الحـاد      . دوالرات ١٠الواحدة، اما الماركات العالمية للسجائر فبلغ سعر العلبة اكثر من           
 المواطنين في غزة صار شراء السجائر ليس بالـصندوق          ىفي السجائر وتردي االوضاع االقتصادية لد     

ـ              سجائر من النوعيـة     ٤او علبة العشرين سيجارة بل بالسيجارة الواحدة او االثنتين من نوعية جيدة وال
 تلك السلعة من جهات تمتلك انفاقاً، تهرب من خاللهـا           ى يحصلون عل   وبات الباعة والتجار   .االقل جودة 

 هنا وهناك وسط اتهامات بعض المصادر لحماس والقوة التنفيذية التابعة لها            تلك السلعة من مصر، ومن    
  .باحتكار تلك السلعة

بعـض  " ىورغم ان اقبال عناصر حماس ومؤيديها علي السجائر قليل من باب ان التدخين مكـروه لـد                
ح والمؤيـدين   ابناء حركة فـت ى، فان الحركة متهمة باحتكار تلك السلعة المطلوبة بشكل كبير لد       "المشايخ

ويـأتي  . لهم، من باب دخن عليها تنجلي، اي ان السيجارة تخفف من الهموم وضغوط الحيـاة اليوميـة                
ارتفاع سعر السجائر هذا بعد سيطرة حركة حماس علي قطاع غزة التي يتهمها المدخنون بوضع جمارك                

 القـوة التنفيذيـة    مضاعفة سعرها لتكون مصدرا للدخل لهم لصرف رواتـب   ى إل ى السجائر مما أد   ىعل
ولوقف ذلك المصدر المالي لحركة حماس وعناصرها دعت اوساط في حركة فتح عناصرها              .التابعة لها 
  . "حماس" مقاطعة السجائر التي يصب ثمنها في جيب ىومؤيديها ال

  ١٩/١٠/٢٠٠٧القدس العربي 
  
  ستون نائبا إسرائيليا يوقعون عريضة تعارض تقسيم القدس: القناة العاشرة .٢٢

 هـو عـدد     ١٢٠ ذكرت القناة العاشرة االسرائيلية ان ستين نائبا اسرائيليا على االقل من اصـل               -غزة  
وبادر النائب اسرائيل كاتز     .وقعوا عريضة تعارض تقاسم مدينة القدس مع الفلسطينيين       , اعضاء الكنيست 
نائبـا  ١٥ االسرائيلي ان    وقالت القناة العاشرة في التلفزيون    . الى وضع العريضة  ) يمين(من تكتل الليكود    

ويؤكد قانون صـادر    .من حزب كاديما الوسطي الذي يرئسه رئيس الوزراء ايهود اولمرت وقعوا عليها           
  عن الكنيست ان اي تنازل عن اراض في القدس يجب ان يحظى بموافقة غالبية النواب

  ١٩/١٠/٢٠٠٧وكالة سما 
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  ديدات بالقتلبعد تلقيه ته يصعد إجراءات األمن حول بيريز"الشاباك .٢٣
تعزيز أمن الرئيس االسرائيلي شيمعون بيريز، بسبب مخاطرة حالية مصدرها ) الشاباك(قرر جهاز: لندن

عن مصادر مقربة "يديعوت احرونوت"ونقلت صحيفة . اليمين االسرائيلي المتطرف او منظمات فلسطينية
تفيد بان " من مصادر مختلفةان هذه القرار اتخذ بناء على معلومات حصلنا عليها"من بيريز القول 

وحسب المصادر، فان . منظمات يمينية او فصائل فلسطينية ارهابية يمكن ان تحاول الحاق االذى ببيريز
من قبل العديد من االطراف جراء دوره "هدفا بديهيا"واعتبر بيريز  .بيريز تلقى تهديدات عدة بالقتل

 ذلك ان العديد من مواقع اليمين السياسي يشير الى المباشر في التوصل الى اتفاق اوسلو، والدليل على
ان بيريز رمز وقد ""يديعوت احرونوت"وقال مصدر سياسي اسرائيلي رفيع لـ .بيريز بالخائن والقاتل

تحمل "الشاباك"وامام هذه التهديدات العديدة، قرر  ."ينال متطرفو اليمين باذى بهدف وقف عملية السالم
  . هو الحال بالنسبة لرئيس الوزراء ايهود اولمرتمسؤولية امن بيريز كما 

 ١٩/١٠/٢٠٠٧الشرق االوسط 
  
  المستوطنون مجرمون: مجادلة .٢٤

بعث وزير الثقافة والرياضة والعلوم في الحكومة االسرائيلية، غالب مجادلة، برسالة غاضبة : تل أبيب
امية التي يقوم بها المستوطنون الى وزير الدفاع، ايهود باراك، يطالبه فيها بوضع حد لالعتداءات االجر

ووصف مجادلة، وهو  .على كروم الزيتون الفلسطينية في الضفة الغربية، وعلى أصحابها المزارعين
الوزير العربي الوحيد في الحكومة االسرائيلية، المستوطنين بأنهم مجرمون متمرسون، يعتدون على 

صيل في بعض األحيان ويخربونها في أحيان أخرى الفلسطينيين بطريقة المافيا اإلجرامية ويسرقون المحا
 .ويقتلعون األشجار المثمرة ويعتدون جسدياً على المزارعين وأفراد عائالتهم

  ١٩/١٠/٢٠٠٧الشرق االوسط 
  

   يتوقع حربا وشيكة ويدعو اليهود لمغادرة إيرانأولمرت .٢٥
رئيس الوزراء اإلسرائيلي    ألف يهودي تلقوا رسائل من       ٢٠كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة أن أكثر من        

إيهود أولمرت حثهم فيها على العودة إلى إسرائيل وترك إيران فوراً خوفا على حياتهم من خطر نشوب                 
على يهود إيران ترك البالد فورا والعودة إلسرائيل إلنقاذ أنفسهم خطـر            : "وقال أولمرت  .حرب وشيكة 

ويقدر عدد اليهود في إيران مـا        ".هود للهالك تعرض إيران لهجوم قد يعرض سكانها جميعا بما فيهم الي         
 ألف يهودي موزعين في ثالث مدن رئيسية هي طهران وأصفهان وشيراز، فضال عـن               ٣٠ و   ٢٥بين  

  . بعض اليهود في مدينة مشهد
 ١٩/١٠/٢٠٠٧شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 

  
  يا بالمنطقةبوتين وعد بإعطاء أهمية لمصالح إسرائيل األمنية في سياسة روس: أولمرت .٢٦

قال بيان صادر عن مكتب ايهود أولمرت إن الرئيس الروسي بوتين وعد أولمرت أثناء اجتماعهما فـي                 
وأفـاد   .موسكو بأن تولي السياسة الروسية في الشرق األوسط أهمية كبيرة للمصالح األمنية اإلسرائيلية            

ختام اجتماع بوتين وأولمرت بأن     بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي في القدس الغربية في            
االجتماع عقد بعد مرور عام تماما على اجتماعهما السابق وأن اجتماع اليوم عقد على انفراد بين بـوتين        

  ".وتميزت المحادثة بأجواء جدية وجيدة ومنفتحة"وأولمرت طوال ثالث ساعات 
  ١٨/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب
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  نوويةأدلة قاطعة على تطوير إيران لألسلحة ال: بيريز .٢٧
توجد أدلة قاطعة على    "قال الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز أمس إنه        :  عبد الرؤوف أرناؤوط   -رام اهللا   

وأضاف بيريز  . ، رافضا تشكيك الرئيس الروسي فالديمير بوتين بهذا األمر        "أن إيران تطور سالحا نوويا    
 وزارة الخارجية اإلسـرائيلية عـن       ونقلت .يجب على العالم أن يفتح عينيه جيدا قبل أن يفوت الفرصة          "

. إيران تشكل مركزا عالميا لإلرهاب وتوجه أعماالً إرهابية كثيرة في جميع أنحاء العـالم             " "بيريز قوله   
وال يجوز تجاهل الطموحات اإليرانية لتصبح إيران إمبراطورية فارسية دينية متطرفة ستـسيطر علـى               

  ."الشرق األوسط كله
  ١٩/١٠/٢٠٠٧الوطن السعودية 

  
  ال تستطيع اية دولة في العالم محو الدولة العبرية: رئيس الموساد السابق .٢٨

ـ          :  زهير اندراوس  -الناصرة    الدولـة  ىقال رئيس الموساد السابق افراييم هليفي، ان التهديد االيراني عل
الفـق   بالده ان تقوم بالبحث عن مـا اسـماه ا          ىالعبرية هو ليس تهديدا استراتيجيا وجوديا، واقترح عل       

ـ         .الدبلوماسي مع الجمهورية االسالمية في ايران       انـه مـن     ىوكشف هليفي النقاب في سياق حديثـه ال
المستحيل ان تتمكن دولة من الدول ان تمحو اسرائيل عن الخارطة، كما قال الرئيس االيرانـي محمـود               

رفهـا الجمهـور    احمدي نجاد، وزاد قائال ان السبب في ذلك يعود الي اسباب عديدة، منهـا اسـباب يع                
 ال يعرفها وال يمكن التصريح عنها، وبالتالي فان الجمهور بامكانه ان يتخيلها،             ىالعريض، واسباب اخر  

في اشارة واضحة الي ان الدولة العبرية تملك ترسانة اسلحة تقليديـة وغيـر تقليديـة                .  حد تعبيره  ىعل
وزعم رئيس الموسـاد الـسابق       .ورةتمنحها الفرصة لصد أي عدوان عليها بجميع انواع االسلحة المتط         

 ضد حزب اهللا، تمكنت الدولـة العبريـة مـن    ٢٠٠٦ايضا انه خالل حرب لبنان الثانية في صيف العام        
احباط مخطط ايراني بعيد المدي هدفه اقامة نقطة انطالق خطيرة في لبنان يكون موجهـا لـيس فقـط                   

ولكـن جـيش االحـتالل      .  علي حد قولـه    لضرب الدولة العبرية، انما لضرب القارة االوروبية ايضا،       
  .االسرائيلي تمكن من القضاء علي هذا المخطط االيراني، الذي تلقي ضربة قاصمة، وفق مزاعمه

  ١٩/١٠/٢٠٠٧القدس العربي 
  

   لفلسطيني ساعد استشهادياعاما ١٢٠السجن  .٢٩
حكام بالـسجن   اصدرت محكمة عسكرية في اسرائيل امس خمسة ا       :  الدستور ووكاالت االنباء   -تل ابيب   

 لقيامه بنقل ومساعدة مهاجم فلسطيني قتل خمسة اشخاص في          ٤٨على فلسطيني من    )  عاما ١٢٠(المؤبد  
ووجدت محكمة في تل ابيب ان اشرف القيسي المتحدر من بلدة باقة             .تفجيراستهدف مرقصا في تل ابيب    

ى تنفيذ هجـوم فـي شـباط        الغربية في شمال اسرائيل مذنبا في مساعدة مهاجم من الجهاد االسالمي عل           
 ،ان المتهم الذي يحمل الجنـسية االسـرائيلية       "واضافت المحكمة    . بحسب متحدث باسم المحكمة    ٢٠٠٥

  ".تحالف مع اكبر اعدائنا بهدف ايقاع اكبر عدد ممكن من عمليات القتل
  ١٩/١٠/٢٠٠٧الدستور 

  
   القنطار رهن بمصير أرادإطالق: إسرائيل .٣٠

إسرائيل لـن تتنـازل عـن       "، أمس، إن    "هآرتس"اسية إسرائيلية، لصحيفة    قالت مصادر سي  : مهدي السيد 
  سـمير  "، مؤكدة أن األسير اللبنـاني       "مطالبة حزب اهللا بالكشف عن مصير الطيار اإلسرائيلي رون أراد         
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الموجودين في حوزة حزب اهللا،     " القنطار لن يكون جزءاً من الصفقة المقبلة إلعادة الجنديين اإلسرائيليين         
  ".القنطار سيعود إلى لبنان فقط في مقابل معلومات عن أراد"دة على أن مشد

  ١٩/١٠/٢٠٠٧األخبار 
  
  حول حرب تموز قبل نهاية العام تنشر تقريرها النهائي" فينوغراد .٣١

أن اللجنة تعتزم نشر تقريرها النهائي قبل حلول نهاية العام          " فينوغراد"أظهرت رسائل من لجنة     : ي ب ا  
شارت اللجنة إلى أن التقرير سيكتب بموجب تعليمات المحكمة العليا اإلسرائيلية، وأنها            وأ. ٢٠٠٧الحالي  

لم تجد في هذه التعليمات توجيهات حيال ضرورة أن تبعث اللجنة رسائل تحذير لمتضررين محتملين من                
 أكثـر   ويتوقع أن يكون رئيس الوزراء اإلسرائيلي ايهـود أولمـرت          .التقرير النهائي مثلما تدعي دافيد    

المتضررين من التقرير النهائي للجنة فينوغراد، خصوصا وأن التقرير األولي الذي تم نشره في نيـسان                
  .الماضي وجه ألولمرت انتقادات خطيرة للغاية أهمها أنه فشل في إدارة الحرب) أبريل(

  ١٩/١٠/٢٠٠٧المستقبل 
  
   عجل لقطاع غزة٤٥٠٠وزير الزراعة اإلسرائيلي يطالب بإدخال  .٣٢

رت وسائل اعالم اسرائيلية ان وزير الزراعة اإلسرائيلي شالوم سمحون طلـب مـن وزارة الجـيش                 ذك
 عجل استوردت من استراليا إلى قطاع غزة، ومن ضمن ما صوغ به طلبه منـع                ٤٥٠٠السماح بإدخال   

وتتكدس أعداد هائلة من العجول المستوردة من أستراليا ومخصـصة لـسوق             .تجويع سكان قطاع غزة   
غزة في حظائر االحتجاز، ما استدعى وزير الزراعة وبضغط من التجار والمزارعين إلى مطالبة              قطاع  

وأعلن سمحون أنه يدرس تقديم اقتـراح        . عجل إلى قطاع غزة    ٤٥٠٠وزارة الجيش بأن تسمح بإدخال      
  ".كيانا معاديا"للحكومة باستثناء المنتجات الزراعية من قرار الحكومة اإلعالن عن قطاع غزة 

 ١٩/١٠/٢٠٠٧الحياة الجديدة 
  
 آخر دفعة من فلسطينيي الرويشد تغادر إلى البرازيل .٣٣

 شخصا من الالجئين ٣٠غادرت أمس المجموعة الثالثة التي تضم :  عمان-عبدالجبار أبو غربية 
وقالت دانا . الفلسطينيين الذين لجأوا من العراق الى مخيم الرويشد في االردن، متوجهة الى البرازيل

ن هذه المجموعة هي أ،  العليا لالجئين التابعة لالمم المتحدةلي من المكتب االعالمي للمفوضيةبجا
  .االخيرة حيث سيتم بعدها اغالق المخيم بصورة رسمية

  ١٩/١٠/٢٠٠٧عكاظ 
  

  رفحبسبب اغالق معبر احتجاجية لفلسطينيين عالقين مسيرة .٣٤
ن بمدينة العريش المصرية أول من أمس نظم عشرات من الفلسطينيين العالقي:  يسري محمد-رفح 

وقد . مسيرة سلمية احتجاجا على عدم إعادتهم إلى قطاع غزة مع استمرار إغالق معبر رفح الحدودي
إلى ذلك تقدر مصادر .  فلسطيني، كان بينهم سيدات وأطفال وكبار سن٣٠٠شارك في المسيرة نحو 

 فلسطيني، إضافة إلى ٧٠٠ من الحدود بنحو مصرية عدد الفلسطينيين العالقين على الجانب المصري
  .عدد آخر غير معروف يعيش خارج شمال سيناء

  ١٩/١٠/٢٠٠٧الشرق االوسط 
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   على إدخال اي مواد الى غزة ورفعه مشروط بوقف اطالق الصواريخاسرائيليحظر  .٣٥
  شـاركوا فـي     غـزة   عن رجال اعمال وتجار من قطاع      ، مصادر فلسطينية  نقلت:  فتحي صباح  -غزة  

ن أ ،اجتماع مسؤولين اسرائيليين اول من امس بالتنسيق مع جهات في حكومة تسيير االعمال في رام اهللا               
نها لن تسمح بعد اليوم بإدخال أي مواد غذائية او اساسية الى القطاع مـا لـم تتوقـف                   أاسرائيل ابلغتهم   

واشـارت مـصادر    .تالصواريخ البدائية الفلسطينية عن السقوط داخل اسرائيل، خصوصاً في سـديرو     
ن رجال االعمال حملوا معهم قوائم بأسماء السلع والمواد ونوعيتها التي لم تسمح اسـرائيل               ألى  إمختلفة  

 مصادر اخرى الى عدم     في هذا السياق لفتت   و .بادخالها منذ سيطرة حماس على القطاع للمطالبة بإدخالها       
و خيطان او غيرها من المـواد الداخلـة فـي    وجود األقمشة البيضاء التي تستخدم عادة في كفن الميت ا  

صناعات االقمشة، وبات السكان يخشون ان ال يجد الموتى مدفناً لهم بعدما تحولت حياتهم قبـل ممـاتهم       
  .الى جحيم بسبب الحصار الخانق

  ١٩/١٠/٢٠٠٧الحياة 
  

 مفتي القدس يدين المصادقة على مخطط جديد لجسر طريق باب المغاربة .٣٦
 دان الشيخ محمد حسين امس ما نشر مؤخراً في وسائل اإلعالم حول قيام ما يسمى لجنة :بترا -رام اهللا 

التخطيط والبناء اللوائية في القدس المحتلة بالمصادقة على مخطط جديد لجسر طريق باب المغاربة 
هذه الحفريات واألعمال تتم من طرف سلطات االحتالل فقط وال يوجد  مشيرا إلى أن . مترا٩٥بطول 

  .نسيق مع أي جهة أخرى حسب ما تدعيهت
  ١٩/١٠/٢٠٠٧الرأي األردنية 

  
  صبري يحذر من فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبهاعكرمة الشيخ  .٣٧

 حذر الشيخ عكرمة صبري من استمرار سلطات االحتالل في : راسم عبد الواحد- القدس المحتلة
واستنكر قيام جيش  .ن جزئها الجنوبيمخططاتها الستكمال فصل الجزء الشمالي من الضفة الغربية ع

االحتالل مؤخراً بإصدار أمر نزع ملكية عن ألف ومئة دونم من األراضي الفلسطينية في محيط مدينة 
  .القدس مما يؤدي إلى عزل آالف الفلسطينيين عن المدينة المقدسة ومحاصرتها أيضاً

  ١٨/١٠/٢٠٠٧نشرة القدس 
  
     بعد طعن ضابط في رقبتهسان ينكّل باألسرى في سجن نيتاالحتالل .٣٨

ـ  مـا    :نابلس مراسلها من     أمين أبو وردة    عن ١٩/١٠/٢٠٠٧ الخليج اإلماراتية    نشرت  مـصادر   هأكدت
أن أسيرا فلسطينيا، طعن ضابط في السجن بسكين        من   ،األسرى والمعتقلين في سجن نيتسان اإلسرائيلي     

عل عنيفة وانتقامية من قبل إدارة الـسجن         الحادثة بردة ف   وقد قوبلت  .في رقبته وأصابه بجروح متوسطة    
 هم،جنود االحتالل بتحطيم مقتنيات األسرى وإلقاء المواد الغذائية علـى مالبـس           حيث قام   . ضد األسرى 

  .ومصادرة األجهزة الكهربائية والمعلبات
 التقواسجن  ال نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلون في        أن: ١٨/١٠/٢٠٠٧تقرير االسرى   وذكر  

باإلدارة وعقدوا معها جلسة حوار تم فيها مناقشة تفاصيل ما جرى سعيا لتهدئة األجواء وإعادة الوضـع                 
 وأنه لم يتلـق دواء      ،عملية يعاني من مرض نفسي    ال أن األسير الذي نفذ      والما كان عليه سابقا، حيث أكد     

  .مهدئا منذ أربعة أيام
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  ة عطاف عليان زوج االسير تعتقل الكاتب وليد الهودليإسرائيل .٣٩
كان قـد   ، الذي   اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس االول، الروائي والكاتب الفلسطيني وليد الهودلي          

 ١٥ سنوات في االسر، وتزوج من عطاف عليان التي امضت هي االخرى حـوالي               ١٠امضى اكثر من    
ان مـا اعـادت سـلطات    ولكن سرع.  عنهما بعد ان افرجبطفلةعاما في االسر، خلف القضبان، ورزقا    

  . وحرمت الطفلة من والدتهاالزوجةاالحتالل اعتقال 
  ١٩/١٠/٢٠٠٧االتحاد اإلماراتية 

  
   فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية١٥االحتالل يعتقل  .٤٠

 فلسطينيا، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة بعد توغالت احتاللية          ١٥اعتقلت قوات االحتالل    : رامي دعيبس 
وكانت قوات االحتالل قد أطلقـت نيـران مكثفـة           .لعديد من البلدات والقرى الفلسطينية المختلفة     طالت ا 

باتجاه السكان والمنازل في محيط بلدة عنزة بعد اشتباكات مع شبان المقاومة الفلسطينية في تلك المنطقة،                
الليـة ومنعـت    حيث أقامت العديد مـن الحـواجز االحت  ،شددت من عدوانها على محافظة طولكرم كما  

  .المواطنين من التنقل لساعات تحت تهديد السالح
  ١٨/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب

  
  مستهدفا محوالت كهربائية ومقاسم هاتفية يقصف غزة االحتالل .٤١

قصفت قوات االحتالل أمس محوالت الكهرباء الرئيسية ومقاسم الهاتف األرضي، فـي             :وكاالت -غزة  
ن  قد قالـت، أ  مصادر عسكرية إسرائيلية  وقد كانت   . غزةمنطقة الفراحين شرق خان يونس جنوب قطاع        

أفراد من المجموعة بجروح،    ، حيث أصيب    مروحية إسرائيلية استهدفت مجموعة مقاومين شمال القطاع      
ن القـوات اإلسـرائيلية     ، أ قالت مصادر فلسطينية وشهود أمـس     من جهة أخرى    و .لم يتأكد إال أن ذلك    

 القطاع قصفت منطقتي الغول والمحررات بالمدفعية الثقيلة في بلدة          المتمركزة عند السياج الحدودي شمال    
  .ذلك في هاتين المنطقتين إثر ، كما قامت بالتوغلبيت الهيا

  ١٩/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
  

  البنادق البالستيكية مصدر تسلية لألطفال الفلسطينيين وقلق لذويهم: تحقيق .٤٢
في كل عام خالل عيد الفطر يشتري اآلبـاء الفلـسطينيون           : رويترز - الضفة الغربية  - مخيم العروب 

وفي االسابيع التي تعقب ذلك يتحول وقت اللعب الى معارك بـين جنـود              . بنادق آلية بالستيكية البنائهم   
يقلد االطفال عمليات اطالق النار واالعتقاالت التي يشهدونها فـي           حيث   .اسرائيليين ومقاتلين فلسطينيين  

ن االطفـال  أ  في هذا الشأن، يرة أمانة الخطة الوطنية للطفل الفلسطيني كايرو عرفات       وقالت مد  .الشوارع
 هـم  مضيفة أن  ،يرون أشخاصا يحملون أسلحة بشكل منتظم وكأنهم يرون شخصا يحمل حقيبة الى العمل            

لة ن االطفال في االراضي المحت    أ ،وتقول جماعات حماية الطفل الفلسطيني     .يقومون بعد ذلك بتقليد الكبار    
الذين يشكلون أكثر من نصف السكان في قطاع غزة والضفة الغربية ينشأون متأثرين بـالموت واراقـة                 

لكن االكثر مدعاة للقلق هي الوقائع التي يخلـط فيهـا الجنـود              .الدماء التي يشهدونها في مرحلة مبكرة     
  .اء فيطلقون عليهم النار وبين نشط،االسرائيليون بين االطفال الذين يحملون البنادق البالستيكية للعب

  ١٩/١٠/٢٠٠٧الغد األردنية 
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  في بيت حانون دونم حمضيات ١٧٨م بتجريف ما يزيد على ااالحتالل ق: تقرير .٤٣
أفاد تقرير صادر عن وحدة البحث الميداني في المبادرة المحلية في بلدة بيت حانون شمال قطـاع                 : غزة
 ٣ دونما من الزيتون خالل      ١٠١ونما من الحمضيات و    د ١٧٨ أن االحتالل االسرائيلي قام بتجريف       ،غزة
 طـن و تقـدر الخـسائر        ٥٣٤وبين أن االنتاج السنوي لدونمات الحمضيات المجرفة يبلغ سـنويا            .أيام
 ٣١,٦٢٠ـ طن وتقدر الخسائر ب    ١٧٠ فيما يبلغ انتاج دونمات الزيتون المجرفة        ، ألف دينار  ٣٤,٢٠٠ـب

، كمـا أن     من عمال الزراعة فقدوا مصدر رزقهم الوحيـد        ١٠٦ن  وأظهرت بيانات التقرير أ    .ألف دينار 
 ٤٢٨عدد أفراد هذه العائالت ال يقل عـن         ، علما أن     عائلة في بيت حانون فقدوا رزقهم نتيجة لذلك        ٣٥
  .فرد

  ١٨/١٠/٢٠٠٧وكالة معاً اإلخبارية 
  
   عام من التاريخ الفلسطيني٥٠٠يوثق ألكثر من الناصرة أرشيف .٤٤

 الـذي   ،٦٧ـ ومناطق ال  ٤٨ـ الناصرة الفلسطيني األول على اإلطالق في مناطق ال        سيتم افتتاح أرشيف  
باشر انطالقته من قلب الناصرة بمبادرة شخصية من الباحث أحمد مروات والمدرسة العربية الفلسطينية              

سوف يجمع  و ، وسيعمل على توثيق تأريخ الشعب الفلسطيني منذ القرن السادس عشر حتى اليوم            .للسينما
 ، شـعر ، ثقافية وسياسية من روايات، وسيحتوي على وثائق تأريخية. مرئي ومسموع  ،ما هو مكتوب  كل  
سيقدم خدمات لطالب جامعـات      و . وتسجيالت أخرى  ، مقاطع فيديو  ، صور فوتوغرافية  ، مسرحيات ،أدب

كيـا   بالتعاون مع أهم األرشيفات في تر      ،أو باحثين في مجال التراث المتخصص بفلسطين تاريخا وثقافةً        
 مؤسـسة   ، مكتبة الكونغرس  ،وزارة الخارجية البريطانية  ،  والعالم منهم أرشيف رئاسة الوزراء العثماني     

  .مكتبة ومتحف الحرم القدسي وغيرهمو ،الدراسات الفلسطينية في بيروت
  ١٨/١٠/٢٠٠٧ ٤٨عرب

 
  عبداهللا الثاني يؤكد دعم األردن للقاء الخريف .٤٥

 دعم األردن للقاء الدولي للسالم معربا عن ارتياحه للتقدم الذي تم أعرب عبداهللا الثاني، امس، عن: لندن
. تحقيقه خالل المباحثات التي قامت بها وزيرة الخارجية األمريكية رايس في منطقة الشرق األوسط

وعبر، خالل مباحثات أجراها، امس، مع رايس في لندن، عن امله بان يشكل اللقاء الدولي نقطة تحول 
ورحب . ر عملية السالم وصوال إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في المستقبل القريبرئيسية في مسا

بمساعي رايس خالل جولتها األخيرة في المنطقة، مؤكدا أهمية خروج لقاء أنابولس المقرر إنعقاده هذا 
 إتفاق حول الخريف بنتائج إيجابية، مما سيسهم في مساعدة الفلسطينيين واإلسرائيليين على الوصول إلى

وشدد على أن المنطقة ال تحتمل مزيدا من عدم . قضايا الوضع النهائي بما فيها قضايا القدس والالجئين
االستقرار، بل تتطلع شعوبها إلى تحقيق تقدم حقيقي على أرض الواقع، مبينا ان على الجميع العمل على 

ودعا إسرائيل خالل . ي الشرق األوسطعدم إضاعة الفرصة الحالية لتحقيق السالم وتعزيز االستقرار ف
اللقاء إلى إبداء المزيد من المرونة السياسية خالل المرحلة القادمة وإيقاف كافة األعمال التي من شأنها 
توتير األجواء وتقديم تسهيالت أكبر للفلسطينيين لتحسين مستوى معيشتهم والتخفيف من األوضاع 

وحث اإلدارة األمريكية والمجتمع الدولي لتقديم جميع . واجهونهااالقتصادية واالجتماعية الصعبة التي ي
أشكال المساعدة التي تحتاجها السلطة الوطنية الفلسطينية لتعزيز عمل وكفاءة المؤسسات الفلسطينية مما 

 .ينعكس إيجابا على العملية السلمية برمتها
  ١٩/١٠/٢٠٠٧الرأي األردنية 
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   االنتهاكات االسرائيلية للمقدساتمؤتمر الشباب المسلم المسيحي يدين .٤٦
طالب كل من االمين العام لمجلس كنائس الشرق الوسط جرس صالح ورئيس :  حيدر المجالي-عمان 

حامد الرفاعي االمم المتحدة والمؤسسات االقليمية والدولية الرسمية .المنتدى االسالمي العالمي للحوار د
والجاد لوقف االنتهاكات االسرائيلية للمسجد االقصى والشعبية الدينية والثقافية التحرك السريع 

 االسالمي للشباب، وعقده -واكد البيان، الذي وزع امس في افتتاح المؤتمر السابع المسيحي . والمقدسات
الشباب المسيحي والمسلم بين االلتزام الديني وثقافة "مجلس كنائس الشرق االوسط في عمان بعنوان 

االماكن المقدسة وضرورة احترام خصوصيتها الدينية ومكانتها في نفوس على حرمة المس ب" العصر
المؤمنين، وااللتزام بالموثيق واالعراف الدولية التي تؤكد على احترام واجالل المقدسات الدينية وعدم 

واشار البيان الى ان المقدسات الدينية االسالمية والمسيحية تتعرض من حين الخر الى . انتهاكها
 .ت صارخة استفزازية من قبل المتطرفين اليهودانتهاكا

 ١٩/١٠/٢٠٠٧الرأي األردنية 
  
   مدارس البّداوي  يبدؤون بإخالءنازحو البارد .٤٧

أثمرت تحركات أهالي البداوي االحتجاجية للمطالبة بإخالء المدارس الرسمية من : عبد الكافي الصمد
م العالي والهيئة العليا لإلغاثة ووكالة األونروا، النازحين، تجاوباً سريعاً لدى وزارة التربية والتعلي

 .فأخليت أمس أربع مدارس دفعة واحدة، وينتظر أن تُخلى مدرسة أو مدرستان على األكثر اليوم
وتزامنت خطوة اإلخالء مع االجتماع الذي عقده وفد من أهالي مخيم البداوي مع رئيس لجنة الحوار 

ي ومستشاره زياد الصايغ، حيث أوضحت مصادر حضرت االجتماع أن  الفلسطيني خليل مكّاو-اللبناني
اشترط إخالء "، إال أن الوفد "عدم القيام بأي تحرك احتجاجي في الشارع"الصايغ تمنّى عليهم بشدة 
أعطوا مهلة "أنهم  تحذيرهم من  األهاليجددو.  مقابل التزام تأجيل التحركات"المدارس من النّازحين أوالً

  ."يرة إلخالء المدارس تنتهي األحد المقبل، وإن لم يحدث ذلك فليتحمل كّل طرف مسؤوليتهأخ
  ١٩/١٠/٢٠٠٧األخبار 

  
  حزب اهللا يغدو تهديداً استراتيجّياً: موفاز .٤٨

التهديد من لبنان هو أكبر " وزير المواصالت اإلسرائيلي شاؤول موفاز، أمس، إلى أن أشار: يحيى دبوق
وأضاف موفاز، المسؤول اإلسرائيلي عن الحوار  . األخيرة في تموز" عشية الحرببكثير مما كان عليه

إن كميات الصواريخ الموجودة اليوم في جنوب لبنان أكبر مما كانت "االستراتيجي مع الواليات المتحدة، 
حزب اهللا كثّف ورسخ المحميات الطبيعية، وإذا استمر تهريب السالح " قبل الحرب، محذراً من أن "عليه

ليس من قبيل المصادفة أن "وأوضح أنه . "بهذه الوتيرة فإنه سيشكل تهديداً استراتيجياً على إسرائيل
   . في جنوب إسرائيل"بئر السبع) مدينة(يتباهى حزب اهللا بأن في وسعه ضرب 

  ١٩/١٠/٢٠٠٧األخبار 
  
   وإسرائيلالدفاع األميركي ال يرى سبباً للعداء بين لبنان مساعد وزير  .٤٩

قال وكيل وزارة الدفاع األميركية السفير أريك أديلمان انه ال يرى سببا لكي يكون لبنان وإسرائيل  
وأشار إلى السياسة األمريكية خالل حرب . وإسرائيلعدوين، وال سبب يمنع حصول اتفاق بين لبنان 

أعتقد أن هدفنا كان الحرص على انه مهما كانت الطريقة التي ينتهي فيها النزاع، : تموز الماضي بقوله
، يسمح للبنان األمد ينتهي بشكل ثابت لكي نشهد فترة من السالم الطويل أنبين إسرائيل وحزب اهللا، 
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ق بمواصلة المضي قدما على الطريق التي انطلق فيها، نحو إعادة البناء، إحقاق الديموقراطية وتحقي
   .المزيد من االزدهار لكل شعبه

  ١٩/١٠/٢٠٠٧السفير 
  
   ينفي إقامة قواعد أمريكية في لبنان العريضي .٥٠

 في لبنان ليس أميركية ما قيل حول إقامة قواعد عسكرية أن ي غازي العريضاإلعالم وزير أعلن
 أن، مؤكدا  في هذا السياقأميركي يكون هناك طلب أنونفى . صحيحا على مستوى الحكومة اللبنانية

 طلبوا األميركيين أنوكشف العريضي . إلينالبنان ليس مستعدا لقبول مثل هذا الطلب في حال قدم 
اجتماعا تقويميا لمعركة البارد مع الضباط اللبنانيين، لكن قيادة الجيش رفضت ذلك وأيدها رئيس 

  .األمرالحكومة في هذا 
  ١٩/١٠/٢٠٠٧السفير 

  
  حدد تجاه عملية السالم وال يتأثر باالختالفاتالموقف العربي موحد وم: موسى .٥١

قال األمين العام للجامعة العربية عمروموسى إن االختالفات بوجهات النظر :  أحمد ربيع-القاهرة 
العربية حيال مؤتمر السالم ال ينبغي أن تكون مصدرا ألي قلق أومخاوف مؤكدا أنها ال تؤثر على 

، والفتا الى أن العرب "موقف جماعي وواضح ومحدد" وصفه بأنه الموقف العربي من عملية السالم الذي
يعملون من أجل انجاح دعوة الرئيس األمريكي بوش ويتعاملون مع هذا األمر بجدية، باعتبار عقد 

وشدد موسى على أن عقد هذا المؤتمر يعد فرصة تاريخية وأخيرة  .المؤتمر كان مطلبا عربيا باألساس
نزاع العربي اإلسرائيلي وفقا لألسس التي انطلقت عليها عملية السالم منذ مؤتمر لهذه المنطقة لتسوية ال

 بما في ذلك مبادرة السالم العربية، معتبرا أن إهدار هذه الفرصة وفشل المؤتمر أوعدم ١٩٩١مدريد 
عقده سيكون مسؤولية اسرائيل وسياساتها وحدها، محذرا من أن هذا الفشل ستكون له أضراره الضخمة 

وقال موسى، إننا كعرب لن نذهب الى المؤتمر لمجرد المصافحة والدعاية والتقاط  .لى المنطقة برمتهاع
 ".السالم"الصور التذكارية و

  ١٩/١٠/٢٠٠٧الشرق القطرية 
  
 أكد أن نجاح المؤتمر أو فشله بيد أمريكا وحدهاصبيح  .٥٢

 للجامعة العربية لشؤون فلسطين أن اكد محمد صبيح األمين العام المساعد : قنا- مراد فتحي -القاهرة 
استمرار الغموض بشأن المؤتمر الدولى للسالم بعد جولة وزيرة الخارجية االمريكية كونداليزا رايس 
 .األخيرة للمنطقة يشير الى أن هناك أطرافا التريد عقد هذا المؤتمر أصال، وذلك فى اشارة الى اسرائيل

نه وهو أن يترك للجانبين الفلسطينى واالسرائيلى وكشف صبيح عن وجود توجه يدور الحديث ع
التفاوض ومن ثم يقبل المشاركون فى المؤتمر وثيقة عامة تعرض عليهم باتفاق الجانبين الفلسطينى 
واالسرائيلى، وأشار الى أن الجانبين الفلسطينى واالسرائيلى إذا تفاوضا بشكل ثنائى لن يتوصال لوثيقة 

تتم المفاوضات برعاية واشراف امريكى وبين مفاوضات ثنائية لن يتم خاللها وقال ان هناك فرقا بين أن 
التوصل لوثيقة، مشددا على أنه بدون التزام امريكى بالقرارات الدولية الخاصة بالصراع العربى 

وعبر صبيح عن استغرابه  .يحرث فى البحر" االسرائيلى والموقف الدولى من عملية السالم فنكون كمن
وقف األمريكى الحالى ليس واضحا وغير ملزم للطرف االسرائيلى على أساس القانون الدولى، من أن الم

وأكد صبيح أن نجاح هذا المؤتمر مرهون بمدى التزام أمريكا بالقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية 
 مرفوض معتبرا أن أى ضغط على الجانب العربى والفلسطينى تحديدا النقاذ حكومة أولمرت هو أمر
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جملة وتفصيال، وشدد على أن العرب لن يدفعوا ثمن حماية حكومة أولمرت النه يريد أن يهرب من أية 
التزامات وهو المسؤول عن تنظيم أموره الداخلية أما العرب فهم مسؤولون عن بناء السالم الواضح الذى 

  .رات الدوليةيقوم على مبادرة السالم العربية التى قال إنها جزء اليتجزأ من القرا
  ١٩/١٠/٢٠٠٧الشرق القطرية 

 
  تصاعد الخالفات داخل إخوان مصر بسبب اعتراف العريان بإسرائيل .٥٣

توجه المرشد العام لجماعة  : جمال جوهر-القاهرة : ١٩/١٠/٢٠٠٧الوطن السعودية ذكرت صحيفة 
ة مع النفس وتوحيد اإلخوان المسلمين محمد مهدي عاكف ألول مرة بنداء إلى جماعته يطالبهم فيه بوقف

الصفوف للتصدي للتحديات التي تواجههم، وتأتي رسالة عاكف التي وجهها ألول مرة ألنصاره بعد 
نشوب خالف وجدل كبيرين بين أعضاء مكتب إرشاد الجماعة من جهة والقواعد والشعب التحتية في 

ن الجماعة ستعترف إ"المحافظات بعد تصريحات لرئيس المكتب السياسي عصام العريان قال فيها 
األمر " بإسرائيل في حالة وصولها للحكم، كما أنها ستحترم جميع المعاهدات الدولية التي أبرمت معها

أن اآلالف من رسائل االحتجاج على تصريحات " الوطن"وعلمت  .الذي أغضب مختلف قيادات اإلخوان
فظات تطالبه فيها بموقف واضح العريان وصلت إلى مكتب المرشد العام من أعضاء الجماعة في المحا

ورفض " الوطن"وأكد المصدر الذي تحدثت معه . يعلن فيه رفضه لما ذهب إليه رئيس المكتب السياسي
ذكر اسمه أن مكتب اإلرشاد بدأ، منذ أمس، في طمأنة أعضاء الجماعة بأن موقفها من إسرائيل لن يتغير 

لسطينية بما يضمن عودة القدس والالجئين وفرض حتى وإن وصلت للحكم إال في حالة تسوية القضية الف
وأضاف المصدر أن تصريحات العريان ساهمت  .السيطرة الفلسطينية على جميع بقاع األرض المحتلة

في تشتيت أفكار الكثير من أعضاء اإلخوان بعد تغيير موقف الجماعة المفاجئ من إسرائيل وهو ما 
  .لمختلفةوضع قيادات الشعب في مأزق أمام األجيال ا

أن عبارة وردت في تصريحات :  محمد صالح- القاهرة :١٩/١٠/٢٠٠٧الحياة وأضافت صحيفة 
التعبير عن الرأي متاح للجميع داخل "المرشد أثارت ضجة بين أوساط الجماعة قال فيها عاكف إن 

رحت بين وكشفت مصادر داخل الجماعة أن آراء ط". الجماعة، لكن القرار يصب في النهاية عند المرشد
يعني أن قضية االعتراف بإسرائيل تزحزحت من منطقة التحريم "أقطاب الجماعة مفادها أن كالم عاكف 

، مشيرة إلى أن مواقف الجماعة، من مرشديها وقادتها وأعضاء مكتب "إلى منطقة يمكن االختالف عليها
ى تحريم االعتراف عل"اإلرشاد وقواعدها في المحافظات والمدن والقرى، قامت على مر السنين 

  ".حرام حرام حرام"وأن علماء اإلخوان استقروا على أن االعتراف بالدولة العبرية " بإسرائيل
  
  "إسرائيل"مصر لالعتراف بـ " إخوان"العريان ينفي استعداد  .٥٤

نفى عصام العريان رئيس المكتب السياسي لجماعة اإلخوان المسلمين المحظورة في مصر، : أ.ب.د
 له باستعداد اإلخوان لالعتراف بإسرائيل، قائالً إن التصريحات التي نُسبت إليه بهذا أمس، تصريحات

وأكد العريان في تصريحات لوكالة األنباء اإلسبانية . الخصوص تعرضت لالختصار الذي أخّل بالمعنى
يها ما ذكرته نصاً هو أن أي حكومة منتخبة عل: "وأضاف. أن موقف اإلخوان ثابت من إسرائيل) إفي(

االلتزام باالتفاقيات المبرمة من قبل الحكومة التي سبقتها ومن بينها معاهدة كامب ديفيد المبرمة مع العدو 
اإلسرائيلي، وإن الشعب هو صاحب الحق في تعديلها وإعادة النظر فيها عبر طرحها لالستفتاء وهو ما 

  ".سيلتزم به اإلخوان حال وصولهم للسلطة
  ١٩/١٠/٢٠٠٧الخليج اإلماراتية 
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  تصاعد حدة التوتر بين إسرائيل ومصر بشأن عمليات التهريب في قطاع غزة .٥٥
اإلسرائيلية، امس، أن وثيقة مصرية وزعت داخل " هارتس"كشفت صحيفة :  د ب أ-تل أبيب 

الكونغرس األميركي تؤكد أن جنودا إسرائيليين يتعاونون مع المهربين في إدخال أسلحة ومعدات 
وقالت الصحيفة إن مجموعة من الجنراالت المصريين قاموا قبل عدة أيام . زةعسكرية إلى قطاع غ

بتسليم أعضاء في الكونغرس وعدد من أعضاء لجنة تخصيصات الميزانيات الخارجية فيه وثيقة مصرية 
جاء فيها أن معظم عمليات تهريب األسلحة لقطاع غزه تتم عبر البحر وليس عبر أنفاق رفح وأن جنودا 

وأضافت أن الوثيقة المصرية تشير إلى أن إسرائيل . ين يتعاونون مع مهربي األسلحة للقطاعإسرائيلي
  .تبالغ بشكل كبير في تقاريرها عن عدد عمليات تهريب األسلحة للقطاع

  ١٩/١٠/٢٠٠٧الدستور 
 

 الهالل االحمر الكويتي يرسل شحنة أدوية الى االراضي الفلسطينية .٥٦
 طنا من ٥١ير الهالل االحمر الكويتي شحنة أدوية تحتوي على اكثر من س:  الحياة الجديدة-رام اهللا 

وقالت رضا . المواد الطبية واالدوية اضافة الى الف حقيبة مدرسية في طريقها الى االراضي الفلسطينية
خضر مندوبة الهالل االحمر الكويتي في فلسطين ان الشحنة في طريقها الى الضفة عن طريق السفارة 

  .ة في العاصمة االردنية عمانالفلسطيني
  ١٩/١٠/٢٠٠٧الحياة الجديدة 

  
  المترجم أخطأ في ما نسب لسورية حول ضرب إسرائيل منشأة نووية: األمم المتحدة .٥٧

أخمدت األمم المتحدة موجة من اإلثارة، حدثت يوم االربعاء بشأن مـا يبـدو انـه تـصريح                  : نيويورك
إنه حدث خطـأ فـي ترجمـة        : وية في سورية، قائلة   لدبلوماسي سوري، بأن اسرائيل قصفت منشآت نو      

إن اسرائيل  : وأصدر المسؤولون نصا للتصريحات قال فيه الدبلوماسي       .كلماته، وفقا لما اوردته رويترز    
تنتهك المجال الجوي لدول ذات سيادة وتنفذ عدوانا عسكريا عليها مثلما حدث في السادس مـن سـبتمبر    

االمم المتحدة، ان النشرة الصحافية كانت تقوم على ترجمة فورية          وقال مسؤولو   .  على بلدي  ٢٠٠٧عام  
 .باالنجليزية لتصريحات الدبلوماسي بالعربية، وان المترجم أخطأ

  ١٩/١٠/٢٠٠٧الشرق االوسط 
  
  هل تبعث النهضة االسالمية من جديد؟ : تقرير للفاينانشال تايمز .٥٨

ن الـدول العربيـة     أ ، النهـضة االسـالمية    عودةحول  صحيفة الفاينانشال تايمز    جاء في تقرير نشرته     
 حيث ال   ،على األبحاث العالمية اال جزءا يسيرا من ميزانياتها       اليوم  واالسالمية حتى الثرية منها ال تنفق       

 بينمـا المعـدل     ، من الناتج االجمالي المحلـي     %٠,٣٨يتجاوز ذلك في دول منظمة المؤتمر االسالمي        
 مـا    وهو ٢٠٠٥ بحثا علميا عام     ١٣٤٤٤دولة عربية نشرت     ١٧ن  شير إلى أ  وي. %٢،٣٦العالمي هو   

ن هناك منحى جديدا    أ  التقرير مشيرا إلى   ثم يستدرك كاتب  .  أقل مما نشرته جامعة هارفارد لوحدها      يشكل
 مليارات دوالر لتمويل مراكز أبحاث      ١٠تشهده بعض الدول، حيث أسست دولة االمارات صندوقا بقيمة          

 مليارات دوالر في صندوق انمـائي ينفـق علـى           ٥نيجيريا ضخت الدولة    في الجامعات العربية، وفي     
يستشهد بأمثلة أخرى من قطر والسعودية ليدلل على أن العـالم           كما  . األبحاث المتعلقة بالتقنيات البترولية   

  .العربي واالسالمي بدأ يصحو
  ١٩/١٠/٢٠٠٧بي بي سي 
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  الحاجة الملحة لمراجعة سياسية فلسطينية .٥٩
  ايةمحمد جالل عن

 قـال   ٢٠٠٧،/١٠/١٠ اليومية التي تصدر في القدس، ونشرت في         "القدس"في مقابلة خاصة مع صحيفة      
أعتقد بـصدق أن    ": توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق، ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية الحالي          

.  االسـتقرار العـالمي    ، بل من أجـل    "اإلسرائيليين"القضية الفلسطينية وجوهرية ليس فقط للفلسطينيين و      
 فلن تكون هذه الخطوة مهمـة       "إسرائيل"وأعتقد أنه إذا تمكنا من إقامة دولة فلسطينية تعيش بسالم بجوار            

  ."بحد ذاتها، بل ستكون رمزاً كبيراً للوفاق والسالم
إن حديث بلير هذا عن مركزية القضية الفلسطينية، يعيدنا إلى حديث رئيس وزراء بريطاني آخـر هـو                  

 بالتحديد، عقد مؤتمر فلسطين فـي لنـدن،         ١٠/٩/١٩٤٦فقبل أكثر من ستين عاماً، وفي       . يمنت أتلي كل
وشارك في ذلك المؤتمر، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كليمنت أتلي ووزير خارجيتـه ارنـست                

لـيمن  ، هي مصر والسعودية والعراق وسوريا وا      )في ذلك الوقت  (بيفن، مندوبو سبع دول عربية مستقلة       
ولقد ورد في خطاب أتلي ما يؤكد على مركزيـة          . وكان لكل منهم خطابه في المؤتمر     . واألردن ولبنان 

يجب أن نتذكر أنه ال يمكننا معالجة المسألة الفلسطينية فـي جـو مـن               ": القضية الفلسطينية، حيث قال   
نعـم، إن   ": وتابع القـول  . "العزلة، بل يجب أن تعالج على ضوء التزامات السياسة العالمية األوسع مدى           

  ."فلسطين بلد صغير غير أن لكل ما يحدث فيها صداه في أفق أوسع بمراحل من أفقها
أما عن الشروط التي يجب توفرها إلقامة الدولة الفلسطينية، فقد حددها بلير، فـي المقابلـة الـصحافية،                  

ن يكون هناك فهم سياسـي عميـق،        يجب أ : أوالً. أعتقد أنه ال بد من حدوث ثالثة أشياء بالفعل        ": كاآلتي
يجب أن تكون هناك خطـة فلـسطينية        : وثانياً. وهذا ما يقوم به الرئيس عباس ورئيس الوزراء أولمرت        

وليس فقط مجرد قطعة أرض، فهناك قواعد للحكم، ومؤسسات، وقوة أمنيـة مالئمـة، ونظـام تعلـيم،                  
أشياء تحـدث علـى أرض      : وثالثاً. لكوضمان اجتماعي، ولذلك نريد من مؤتمر السالم أن يركز على ذ          

  ."الواقع، منها التطوير االقتصادي
إشارة بلير إلى أن الدولة ليست مجرد قطعة أرض، تعيدنا إلى الخطة الثانية التي أعدها الوسيط الـدولي                  

وكانت تلك الخطة هي الـدافع وراء قـرار         . ١٦/٩/١٩٤٨الكونت برنادوت لحل القضية الفلسطينية في       
فقط من  % ٢٠وفي تلك الخطة، خصص برنادوت      .  اإلرهابية بقيادة اسحق شامير لقتله     "يرنشت"عصابة  

األراضي الفلسطينية للدولة اليهودية، ومنع ضم القدس إليها، وطلب عودة جميع الالجئين الفلسطينيين إلى              
صـيته بـضم   أما األمر اآلخر في خطة برنادوت الثانية، فهـو تو     . ديارهم في األماكن التي نزحوا عنها     

األراضي المخصصة للعرب في فلسطين إلى شرق األردن، ألنه كما يرى، ال توجد مقومات إلقامة دولة                
وهكذا، بفاصل زمنـي    . "إسرائيل"في هذه األراضي، في الوقت الذي تتوافر فيه كل مقومات الدولة في             

  ماذا؟فل.. على مدى ستين عاماً، تتطابق رؤية كل من توني بلير والكونت برنادوت
فقد حدثنا آباء اآلباء عن     . ألن الفلسطينيين لم تواتهم الفرصة ألن يحكموا أنفسهم بأنفسهم، ولو ليوم واحد           

آبائهم أن الدولة العثمانية كانت في أواخر سنوات حكمها تصادر غاللهم لطواحينها، وتهلك أبناءهم فـي                
وعندما خرج الفلـسطينيون مـن      . ال عاهة حروبها، ومن القلة القليلة التي عادت، ندر أن يكون أحدهم ب          

غياهب الجب العثماني، وجدوا أنفسهم قلة قليلة من األعيان، ومجموعة من الحرفيين سكان المدن، وكثرة               
 وصك االنتـداب البريطـاني      ١٩١٧،وهؤالء هم الذين حرمهم وعد بلفور     . غالبة من الفالحين القرويين   

وكـان علـى    . ١٥/٥/١٩٤٨ستعمار البريطاني حتـى      من حقوقهم السياسية، وخضعوا لحكم اال      ١٩٢٢
هؤالء أن يتصدوا لالمبراطورية البريطانية، وللحركة الصهيونية العالمية ذات األلف ذراع مع الفـارق              

  .الهائل في موازين القوة
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 توزع الفلسطينيون على فلسطين المحتلة، والضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتأكيـد لـم             ١٩٤٨،وبعد نكبة 
 لهم الفرصة لحكم أنفسهم بأنفسهم، كما أن الفلسطينيين في الدول العربية األخرى إن كانوا الجئين،                تتوافر

وحشروا في لعبة سياسية خطرة في      . أو مغتربين، أو وافدين، أو أجانب لم تتوافر لهم أي حقوق سياسية           
كل دولة يقيمون فيها    حيث كان على الفلسطينيين في      . أوقات اضطراب العالقات بين دولة عربية وأخرى      

أن يتبنوا موقف هذه الدولة، وبمزيد من الحماس الذي يتجاوز مواقف مواطنيها، حتى تتأمن لقمة عيشهم                
  .وقد تحدث المأساة بتبدل نظام الحكم في دولة بذاتها، كما هو حاصل في العراق اآلن. فيها

ينية، هي قـضية االنـشقاق بـين فـتح          تبدو القضية األكثر حدة واشتعاالً، على الساحة الوطنية الفلسط        
. "حمـاس " ومحمود الزهار    "فتح"وحماس، وقد يرى البعض أن هذا االنشقاق من ابتكارات محمد دحالن            

المفارقة التي قد ال يعرفها إال القلة، أن محمد دحالن ومحمود الزهار ابنا قرية واحدة، هي قرية حمامـة                   
جدل عسقالن، وكان شبانها من المناضلين البواسل في حرب         التي كانت محاذية للطرف الشمالي لبلدة الم      

أما الحقيقة، فهي أن االنشقاق الفلسطيني ظاهرة مزمنة لم تولد مع فتح وحماس، ويتحمل وزرها               . ١٩٤٨
  .كل طرف كان له شأن أو عالقة بالقضية الفلسطينية، من األشقاء أو األعداء

شقاق بين فتح وفتح، وبـين الجبهـة الـشعبية والجبهـة            فقبل االنشقاق بين فتح وحماس، كان هناك االن       
، كان هناك بين الحاج أمـين الحـسيني         "إسرائيل"وقبل قيام   . الشعبية، وبين فئتين من اإلخوان المسلمين     

والشيخ عز الدين القسام، وبين الحسيني والنشاشيبي، وبين الحاج أمين الحـسيني وحـزب االسـتقالل                
وسالت دماء فلسطينية غزيرة في الحروب الداخلية بسبب الخلط         ).  دروزة عبدالهادي، زعيتر، الشقيري،  (

  .بين الوعي السياسي، والتعبئة الفئوية، حيث استأثر كل فريق بالوطنية ورمى البقية بالخيانة
فلـم تتـوافر   . قد يكون للموروث العقلي القبلي بعض األثر، ولكن العوامل الموضوعية تظل حقيقة قائمة        

بل كان الحكم االستعماري يختلق الخالفات فيمـا        . سلطة مركزية من بينهم لتضبط أمورهم     للفلسطينيين  
ونقولها اليوم بمرارة إنه ال توجـد       .  التي اشتهرت بريطانيا باستثمارها    "فرق تسد "بينهم ويغذيها، بسياسة    

 كل طـرف    ففي يد . مصلحة عربية في توحيد الفلسطينيين رغم كل المواعظ التي تنطلق من هنا وهناك            
  .عربي مزقة فلسطينية ال يقبل التفريط بها، ألن له فيها مآرب أخرى

وإلى أن تصل األنظمة العربية إلى الدرجة التي تتمكن فيها من عقـد مـؤتمر قمـة عربـي حقيقـي،                     
  .بالمواصفات التي تتمناها الجماهير العربية، عندئذ ستتحقق الوحدة الوطنية الفلسطينية تلقائياً

  ١٩/١٠/٢٠٠٧ماراتية الخليج اإل
  
  وحتمية الفشل... لقاء الضعفاء .٦٠

  سمير كرم 
لم يسبق أن روج لفشل لقاء كما روج لفشل مؤتمر أو اجتماع الشرق األوسط الذي يفترض أن يعقد فـي                    
مدينة انابوليس بوالية مريالند االميركية بعد أن كان من المفترض أن يعقد في منتجـع كامـب ديفيـد                   

  .  نفسهاالرئاسي في الوالية
لعلنا نكثر من استخدام كلمة يفترض، انما اضطرارا الن شيئا ليس مقررا بصفة نهائية بعد بـشأن هـذا                   

  المؤتمر أو االجتماع أو اللقاء؟ من يدري؟ بل من يدري إذا كان سيعقد أيا كانت الصفة التي سيعقد بها؟ 
مهرب منه، الى حد نقل مقر اللقـاء        لقد ذهب الخوف من الفشل، باألحرى توقعه كتوقع القضاء الذي ال            

الى المدينة التي ال يميزها شيء سوى وجود األكاديمية البحرية األميركية فيها التي تحتل الجانب األكبر                
 آخـر   ٢٠٠٠وذلك خشية أن يحدث ارتباط شرطي بين كامب ديفيد والفشل الذي أنهى عام              . من مينائها 

 الى سالم نهائي بين االسرائيليين والفلسطينيين يتـوج بـه   محاوالت الرئيس السابق بيل كلنتون للوصول 
  . رئاسته
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إن الرئيس الحالي جورج بوش يقصد الى الغاية نفسها لكنه ربما تشاءم من اسم كامب ديفيد أن يـرتبط                   
  . مع أن عوامل الفشل الموضوعية متوفرة وأكثر. في األذهان بالفشل

فاألمر المؤكد أن اسم انابوليس ال يستطيع أن ينقـذ     .  اليهم .يمكن أن نسمي هذا سذاجة أو غباء أو تطيرا        
وقد يكون القصد الحقيقي من االنتقال الى مدينة أكاديمية البحرية األميركية انتقـاال لـه               . اللقاء من الفشل  
  . طابع أمني بحت

جأة نجاح لكـي    انما ال بد من اإلقرار بأن الترويج للفشل ليس ألعوبة وال مناورة وطبعا ليس للتمهيد لمفا               
وإذا حدث عكس التوقعات فلن يكون أكثـر مـن          . انه منطق األمور وطبيعتها   . يكون لها وقع مضاعف   

  .  سينمائي سياسي بارع ال يلبث أن يترك المجال للواقع بعد حين لن يطول انما سيقصر"إخراج"
كثـر إسـهاما فـي    كما انه ليس غريبا أن يكون االسرائيليون ـ مسؤولين ومحللين ومعلقين ـ هـم األ   

وهذا أيضا منطقي وطبيعي وينبغي أن      . الترويج لفشل اللقاء، ألنهم ال يثقون حتى بأن لقاء انابولس سيعقد          
 مـن   "الفـائز "وقد بلغت صراحة اإلسرائيليين في هذا الصدد حد تعيين          . ال يكون مثار دهشة أو استنكار     

، وبالتحديد بـصفة حمـاس ممثلـة        "حماس"والفائز هو   : فشل لقاء بوش بشأن الشرق األوسط من اآلن       
والتطرف يكسب، في رأي إسـرائيل، مـا        . التطرف الفلسطيني وأحد أبرز ممثلي التطرف في المنطقة       

دامت المسافة بين التوقعات من جانب منظمي اللقاء والواقع الذي سيسفر عنه من جانـب آخـر تقـاس                   
ألوحد من فشل اللقاء حتى لو نجحت الواليات        بل ان حماس مرشحة الن تكون الفائز ا       . بالسنين الضوئية 

، وحتى لو امتثل ممثلو المملكة      "حمل السعودية على الحضور   "المتحدة وبعض النظم الحاكمة العربية في       
 إلضفاء طابع غيـر مـسبوق علـى         "التقاط الصور التاريخية  "لرغبة الداعي إذا دعا إلى انتهاز فرصة        

  . الحدث
هذا الحديث المتكرر عن فرصة اللتقاط صور ـ أو حتى صورة واحـدة   ولعل من أطرف المفارقات أن 

سعودية ـ إسرائيلية ـ يذكر من قبيل الحدث غير المسبوق، انما في إطار خفض منسوب التوقعات من   
وتبدو الواليات المتحدة الطرف األكثر حرصا على خفض مستوى التوقعات، وبالتالي خفض            . نتائج اللقاء 

تي ستنجم عن الفشل، وليس ذلك إال الن الرئيس االميركي، وال أحد غيره، كان هـو                وزن خيبة األمل ال   
ويمكن هنا التأكيد ان كل الكتابات التي أعقبت دعوة بوش الى اللقاء بدت تعبيرا عـن                . الداعي إلى اللقاء  

 نـضج   ندم وشعور بالتسرع في إعالن العودة للقاء حين لم يكن هناك ما يبررها، وحين لم يكن شيء قد                 
بل لم تكن قائمة األطراف التي تتوجب دعوتها حاضرة لدى الـداعين            . للبت أو التفاوض بين األطراف    

  . بعد
، "مـؤتمر " الى   "اجتماع ليوم واحد  "وال يدري المرء إذا كان التحول الذي طرأ فجأة على فكرة اللقاء من              

مؤامرة خارجية أو سهو داخلي يـنم  ، هو تحول نتج عن    "مدريد اخرى "األمر الذي يقربه ذهنيا إلى فكرة       
وأياً كان فإن واشنطن لم تبد من قبل غير مستعدة كما تبدو اآلن لهذا اللقاء،               . عن افتقار شديد الى التركيز    

 االميركيين لم يتردد في     "خبراء الشرق االوسط  "حتى ان دانيل بايبس الممثل االول للمحافظين الجدد بين          
فإذا . فإنني ـ إذا عقد ـ ال أرى إال الضرر نتيجة له  . مر هي أن ال يعقدان أفضل نتيجة للمؤت"أن يقول 

انه محاولة تنطوي على مخاطرة بالنظر الى سـجل المـؤتمرات           . ما تبين فشله فإنه سيضر بإدارة بوش      
  . "السابقة

من جهودهـا   وبينما تستعد االدارة االميركية للقاء بتحجيم النتائج، فإن الحكومة اإلسرائيلية تكرس الكثير             
ماذا سيقدم أولئك وهؤالء للقاء لكـي       : استعدادا له بإلقاء أضواء مركزة على الفلسطينيين والعرب بعدهم        

ينجح؟ أم أنهم كعادتهم لن يجيدوا سوى طرح المطالب؟ وال يخفى على أحد أن هذا يعنـي أن إسـرائيل                    
الفشل على إدارة الـرئيس بـوش       تريد مسبقا التنصل من مسؤولية الفشل وال تستطيع أن تلقي مسؤولية            

  . ألنها ستكون مستعدة بعد الفشل وبعد تحميل المسؤولية ألطراف عربية بقائمة من المطالب من واشنطن
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، )اللـوبي (على األطراف الخارجية للموقف اإلسرائيلي هناك مواقف الجماعات الـضاغطة اليهوديـة             
قبل أسابيع نشر،   . مواقف مؤيدة إلسرائيل  وتتضح مالمح مواقف هؤالء في ما يصدر عن الكونغرس من           

 عضواً بمجلس   ٧٩نص رسالة وقع عليها     ) ايباك ("لجنة الشؤون العامة اإلسرائيلية األميركية    "من خالل   
الشيوخ االميركي يقولون فيها إن نجاح اللقاء يتوقف على ما سيبديه العالم العربي على اتساعه وخاصـة                 

ت وثيقة مع الواليات المتحدة والتي لم توقع بعـد علـى اتفاقـات مـع                الدول العربية التي ترتبط بعالقا    
  . اسرائيل

حتى المنظمات االميركية التي تحرص على إعالن مواقف متوازنة في شأن الصراع العربي اإلسرائيلي              
ويتألف من دبلوماسيين أميـركيين سـابقين معظمهـم أدى الخدمـة             ("منبر سياسة اسرائيل  " وأهمها   -

 بعثت بورقة سياسية الى كبار المـسؤولين فـى إدارة بـوش             -ة في عواصم الشرق االوسط      الدبلوماسي
وكان االبرز بين هذه التوصـيات أن تعلـن اإلدارة األميركيـة أن             .  المؤتمر "إلنقاذ"ضمنوها توصياتهم   

همته المؤتمر سيكون األول في سلسلة مؤتمرات مماثلة، وان اإلدارة ستعين مبعوثا خاصا متفرغا تكون م              
 أوصى بتأجيل المؤتمر إلى أن يكون إعـالن         "منبر سياسة اسرائيل  "بل ان   . "إعالن مبادئ "التوصل الى   

  . المبادئ المقترح قد أصبح جاهزا بالفعل
  . مصيبة هذا المؤتمر الحقيقية هي أنه مؤتمر الضعفاء

اب أو ألخرى، إمـا     تعاني من ضعف ألسب   ) وحتى هذه القائمة ليست مؤكدة بعد     (كل االطراف المشاركة    
بسبب مشكالت تواجهها قريبة أو بعيدة من الشرق األوسط ومن الشأن اإلسرائيلي الفلسطيني، أو بـسبب                
مشكالت داخلية خاصة بها، أو الن الواليات المتحدة تريدها ضعيفة وتريدها أن تحضر بضعفها ولـيس                

  ). الثروة النفطية مثال(بأي من عوامل قوتها 
 تذهب إلى المؤتمر ضعيفة، ألنها كمن يدخل امتحانا عاما دون أن            - الطرف االكبر    - الواليات المتحدة 

وهـي  . والسبب الرئيسي هو أن ورطة العراق أضعفتها وال تزال تزيدها ضـعفا           . يكون قد استعد جيدا   
وقد زادت إدارة بوش من ضعف موقفها بالتردد بـين          . ستحضر اللقاء وعليها عالمات اإلرهاق والحيرة     

  . ستي التهديد بالقوة وتفضيل الحلول الدبلوماسية إزاء ايران وملفها النوويسيا
وتحديدا في ما يتعلق باللقاء فى انابولس تجد واشنطن نفسها مجبرة على تحديد موعد هجمات على إيران                 

وقد أضاع ترددها فرصة توجيه هجمة في وقت ليس قريبا من وقت انعقـاد              . ال يتضارب مع هذا اللقاء    
ذلك أن ردود الفعل عينها يمكن أن تكون من نوع يقوض مـؤتمر انـابولس بكـل               . ء الشرق االوسط  لقا

وقد تجد واشنطن نفسها مجبرة على تأجيل التعامل مع ايران بالقوة الى ما بعد وقت كـاف مـن                  . سهولة
ضـعت  وباختصار فإن إدارة بوش و    . المؤتمر الشرق أوسطي، وهذا كفيل بإضعافها أكثر داخل المؤتمر        

  (...) نفسها في موضع من يدان إذا فعل وإذا لم يفعل
ويزيد من  . إسرائيل تحكمها حكومة ضعيفة منذ هزيمتها الفادحة في حرب لبنان في صيف العام الماضي             
ويزيد ايضا  . ضعف مركزها في مؤتمر يفترض أن يتمحور على السالم محاولتها إثارة حرب مع سوريا             

ؤتمر بهذا المعنى إلحاحها على سياسة المدافع والصواريخ والـدبابات          من ضعف مركز اسرائيل في الم     
بمعنـى أن   . ضد الشعب الفلسطيني، األمر الذي ال يتوقع أحد أن تكف عنه حتى في يوم انعقاد المؤتمر               

  . قوة اسرائيل العسكرية في هذه الحالة هي ضعف صريح
، ظهيرا للواليات المتحدة وظال للمـشاركة       مصر تبدو كأنها مراقب أكثر منها طرفا أصليا له دور أصلي          

  . السعودية، ونصيرا ألضعف األطراف في ضعفه
أضعف المشاركين هو الرئيس الفلسطيني محمود عباس الن االنقسام الفلسطيني كان يفترض أن يكـون               

ني اليـه   سببا موجبا لعدم المشاركة، إنما أيضا ألنه ال يستند الى مصدر القوة الذي استند الشعب الفلسطي               
  . المقاومة: منذ الطلقة االولى
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 مدركة أنها ال تملك تفويضا شرعيا بتغيير جوهري إلى هذا الحـد             - إذا ما شاركت     -السعودية تشارك   
فضعفها جعلها في موقع من يخوض اختبـارا، وال         . ال بالمعنى الديني وال بالمعنى السياسي     . في سياستها 

  . يملك أن يختبر موقف أي طرف غيره
ريا ضعفها مطلب أميركي، تم السعي إليه بالطرق السياسية واالقتصادية، بل العسكرية فـي الفتـرة                سو

وإذا ما بدت   . األخيرة، منذ الدعوة إلى انعقاد اللقاء، وحتى قبل أن يتقرر انه ال غنى عن حضور سوريا               
  . ا الى عقده أصاللسوريا قوة من أي نوع في المؤتمر فسيضيف هذا إلى أسباب ندم واشنطن على دعوته

  من يبقى وماذا يتبقى؟ 
  . إذا كان لهذا اللقاء من هدف واقعي قابل للتحقق فهو تأكيد تفكك الموقف العربي وتفتته

 أن يكون بمثابة جرس إنذار أقوى للعرب بمدى الكارثة المحدقة من وراء تفرقهم              - إذا تأكد ذلك     -ولعله  
  . ذاتيحتى في مواجهة الضعفاء وفي وجه ضعفهم ال

  ١٩/١٠/٢٠٠٧السفير 
  

 مع تحيات رايس .٦١
  احمد عمرابي

، هذا هو القول الفصل الذي صدعت به "لن نفرض أي شيء على إسرائيل ال توافق عليه إسرائيل"
 . كوندوليزا رايس

إذا تخلصنا من التفاصيل الجدلية فان مغزى هذا القول هو انه مادامت إسرائيل ترفض قيام دولة 
 فان الواليات المتحدة تحترم هذا الرفض وتلتزم به، ما هو إذن ٦٧لسيادة على حدود فلسطينية كاملة ا

 التي من المفترض ان يتوصل إليها "الوثيقة المشتركة"الهدف من عقد مؤتمر دولي؟ وما هي جدوى 
مر التفاوض الثنائي الجاري بين الفلسطينيين واإلسرائيليين والتي من المفترض أيضا ان ترفع إلى المؤت

  الدولي؟ 
تصريحات رايس خالل جولتها األخيرة ال تخلو من أجوبة على هذه التساؤالت رغم ان هذه األجوبة 

المسائل "صيغت بلغة غير مباشرة، ومن أبرز أقوالها ما يلي، رغم ان الوثيقة ينبغي ان تتضمن 
ى ذلك ان يكتفي الجانبان  ـ أي قضايا الوضع النهائي ـ إال أنها ال تحتاج إلى تفاصيل، ومعن"الرئيسية

الفلسطيني واإلسرائيلي بتسجيل قضايا الحدود وعودة الالجئين ومصير القدس والسيادة على مصادر 
  . المياه كعناوين فقط ال تترتب عليها التزامات مفصلة على إسرائيل

لمعنى إن الجانبين لن يتوصال إلى حلول لمشاكل تعود إلى عدة عقود زمنية في وثيقة مختصرة، وا
المقصود هو ان التفاوض بين الجانبين يمكن ان يتواصل إلى األبد دون ان ينال الفلسطينيون أيا من 

  .  حقوقهم
أال تشير الوثيقة إلى جدول زمني لتقييد العملية التفاوضية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين التي من المقترح 

ي بمثابة شرح وتأكيد للنقطة السابقة عليها مباشرة، ان تبدأ عقب نهاية المؤتمر الدولي، وهذه النقطة ه
هكذا تتحدث وزيرة خارجية الواليات المتحدة وكأنها المستشار السياسي للحكومة اإلسرائيلية أو المتحدث 

  .  الرسمي باسمها
 لكن خطورة اللعبة تتمثل في ان الواليات المتحدة تؤدي. اللعبة اإلسرائيلية تدخل في باب فن المماطلة

، وإذا سارت األمور على هذا النحو فان "الوساطة الحيادية"فيها دور الشريك الكامل إلسرائيل باسم 
القضية الفلسطينية ستنشغل من مماطلة إلى مماطلة مع تعاقب اإلدارات األميركية، وكأن السيدة رايس 

ا مسافة ال بأس بها لقد قطعن": أوشكت ان تفصح عن هذا المعنى عندما قالت في سياق أحد تصريحاتها
  . "لكننا لن نكل. وما زال أمامنا الكثير نقوم به
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، ٢٠٠٨، والية إدارة بوش تنتهي في ديسمبر "حتى األيام األخيرة من واليتي" إلى متى؟، "لن نكل"
 شهرا لكي تنتقل بعد ذلك ١٤ومعنى قول رايس ان القضية الفلسطينية ستبقى رهن لعبة المماطلة لمدى 

  .  التي بدورها ستبدأ فصال جديدا من اللعبة.. ة الجديدةإلى اإلدار
وثيقة مشتركة بلغة معممة وغامضة تكون بمثابة قاعدة حجر األساس لعملية : السيناريو إذن واضح

 "ليبارك" إسرائيلي - بترتيب أميركي "دولي"وما بين العمليتين يعقد مؤتمر . تفاوضية تفصيلية الحقا
  .صل العملية التفاوضية الثانية إلى األبدالوثيقة، وبعد ذلك تتوا

ضرورة تطبيق االلتزامات الواردة في اطار المرحلة "فقد شددت على . وثمة حاشية أوردتها رايس
 هي باللغة العادية إبادة المقاومة الوطنية الفلسطينية تحت "االلتزامات"، وهذه "األولى من خريطة الطريق

  ."اء على اإلرهاب الفلسطينيالقض" و"نزع سالح الفصائل"عنوان 
 ١٩/١٠/٢٠٠٧البيان 

  
  !!كم قميص عثمان سيرفع عبَّاس وحزبه؟ .٦٢

  محمد اسحق الريفي.   د
، "فـتح " إلى الحكم والسلطة بقوة وجدارة، لجأت حركـة          "حماس"منذ وصول حركة المقاومة اإلسالمية      

التلويح به في وجـه حمـاس،   وباقي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، إلى سياسة رفع قميص عثمان و      
لفرض مواقفهم السياسية عليها وإلزامها باالتفاقيات التي وقعت عليها المنظمة مع االحتالل الـصهيوني،              
وال يكاد يبلى قميص حتى تبدأ فتح وحلفاؤها بالتلويح بقميص آخر، مبررين بذلك سعيهم التعسفي إلفشال                

  .حماس ومصادرة شرعيتها
مشاركة حزبه في الحكومة التي كلـف       " محمود عباس " ورئيس سلطة أوسلو     فقد رفض زعيم حركة فتح    

حماس بتشكيلها، لما تنطوي عليه هذه المشاركة من كسر ما دأبت فتح على ممارسته من احتكار السلطة                 
وكان عباس يعول على إسقاط حكومة حماس في مدة ال تتجاوز           .  والحكم والهيمنة على القرار السياسي    

شكيلها، نتيجة للضغوط التي كان يعلم عباس أن الواليات المتحدة عازمة على ممارسـتها              الشهرين من ت  
  .على تلك الحكومة

االمتناع عن تقديم أمواله لسلطة أوسـلو، بـسبب رفـض حمـاس     " المجتمع الدولي"ولما قرر ما يسمى    
ذلك من تأخر صرف    اإلذعان لشروط اللجنة الرباعية الدولية للسالم في الشرق األوسط، وما ترتب عل             

أزمة رواتب  "رواتب موظفي الحكومة واألجهزة األمنية التابعة لعباس، رفع عباس وحزبه قميص عثمان             
  .، التي ساهم في خلقها إلى حد كبير"الموظفين

فقد ساهمت سلطة محمود عباس بفعالية في منع وصول األموال التي تبرعت بها دول عربية وإسـالمية                 
، واحتجزت أجهزة عباس هذه األموال قبل دخولها إلى غزة عنـد معبـر رفـح،                إلى الشعب الفلسطيني  

وزعمت أنها أموال مهربة، إذعاناً من سلطة عباس لمطالب اإلدارة األمريكيـة واالحـتالل الـصهيوني      
بتحريض الشعب على التظاهر ضد الحكومة، وحرصاً من عباس على استمرار أزمة الرواتب ومساهمة              

  .الجائر على شعبنا المجاهدفي إحكام الحصار 
وعندما أبدى معظم أبناء شعبنا صموداً أسطورياً إزاء اآلثار المؤلمة التي خلفتها أزمة الرواتب، وبـدأت                
تتبدد أوهام المعولين على انهيار الحكومة الشرعية، بدأ عباس يوجه عصاباته، التي تتخذ من األجهـزة                

ها اإلجرامية، بإثارة الفوضى والفلتان األمني، ملوحاً في وجه حماس          األمنية مالذاً آمناً لها ومنطلقاً ألعمال     
  ".الفلتان األمني"بقميص عثمان 
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فأخذت السلطة تحرض موظفيها وأفراد أجهزتها األمنية على إثارة الفوضى المسيسة والفلتـان األمنـي،             
 بتخطيط وتوجيه مـن  فاعتدت تلك العصابات وفرق الموت المنتمية لفتح على وزارات الحكومة الشرعية 

  .عباس وفريقه، لمنع الحكومة من ممارسة أعمالها ولمصادرة صالحياتها
وانتشرت هذه العصابات وفرق الموت في شوارع غزة واعتلت أبراجها، وانتشرت في مناطق عديدة من               

  .قطاع غزة، لتروع المواطنين وتعتدي على حقوقهم وممتلكاتهم وحياتهم
 اآلن بأحدث غزة، توصلت حركتا حماس وفتح إلى اتفاق بوساطة سـعودية،             وقبل اندالع ما بات يعرف    

، "الفلتان األمنـي  "أسفر هذا االتفاق عن التوصل إلى حكومة وحدة وطنية في مقابل إسقاط قميص عثمان               
وإغـالق  " الحـصار "ولم يستمر األمر طويالً قبل أن ترفع فتح ورئيسها عباس هذه المرة قميص عثمان               

ث برر عباس تلويحه بذلك القميص بعجز حكومة الوحدة عن فك الحصار، علماً بأن عبـاس                المعابر، حي 
  .طرف أساس في فرض هذا الحصار

فعادت الفوضى المسيسة والفلتان األمني من جديد، وبدأت أجهزة عباس بتنفيذ خطة الجنرال األمريكـي               
 السيطرة على قطاع غزة، لتبـدأ  كيث ديتون الهادفة إلى تقويض حركة حماس وتصفيتها وتمكين فتح من    

في تنفيذ بنود خريطة الطريق األمريكية التي تقتضي أن يقوم عباس بتجريد المقاومة الفلـسطينية مـن                 
  .سالحها وتفكيك فصائلها ومالحقة المجاهدين

واآلن، وبعد أن نجحت حركة حماس في حسم األمر ووقف مظاهر الفوضى والفلتان واستئصال شـأفة                
، الذي وصـفته فـصائل منظمـة        "الحسم العسكري "رق الموت، رفعت فتح قميص عثمان       العصابات وف 

وهو زعم تدحضه   ..!!  التحرير الفلسطينية باالنقالب الدموي، زاعمة أن حماس قد انقلبت على الشرعية          
  .الوقائع واألحداث

لموت إلى وضـعها  وال تزال فتح ترفع هذا الشعار، مطالبة حماس بعودة عصابات الفلتان األمني وفرق ا   
السابق في غزة، ومطلقة حملة تحريضية ضد حماس، وقد وصلت هذه الحملة التحريضية إلى حد دفـع                 

  .أفراد فتح للقيام بأعمال إرهابية وتخريبية في غزة
التي رفعه عباس وحزبه عدة أشـهر، وذلـك بعـد أن            " أزمة الرواتب "وقد انكشف زيف قميص عثمان      

أفراد أجهزته األمنية ممن أضربوا عن العمل وجلسوا في بيوتهم اسـتجابة            استمر عباس في دفع رواتب      
  ..!!ألوامره، فلم تكن أزمة الرواتب السبب الحقيقي لالنفالت األمني الذي قادته األجهزة األمنية لعباس

والعجيب أن حركة فتح قد وصل بها حد المناكفات والتحريض ضـد حمـاس إلـى اختـزال القـضية                    
قضية الحسم العسكري، وكأن القضية الفلسطينية قد بدأت لحظة الحسم العسكري وانتهـت             الفلسطينية في   

عنده، ملغية بذلك ذاكرة الشعب وحقبة مهمة من التاريخ فيما يتعلق باألحداث الرهيبة التي بـدأت بفـوز                  
  .حركة حماس في االنتخابات وانتهت بالحسم العسكري

ويح بقمصان عثمان جدد في وجه حماس، كلما بلي القميص          وال شك أن عباس وفريقه سيستمرون في التل       
، وقد وضعت فتح الخطط     "العصيان المدني "الذي يرفعونه، وقميص عثمان الجديد في هذه المرة سيكون          

التحريضية، ورصدت الميزانيات الهائلة، وسخرت الوسائل اإلعالمية، واستأجرت األقـالم المرتزقـة،            
 من شك أن هذا القميص سيبلى ويحترق كسابقيه، فمن ال يملك ما يقدمـه               للتلويح بهذا القميص، ولكن ما    

  .لشعبنا سوى قمصان عثمان، سيفشل حتماً
  ١٨/١٠/٢٠٠٧الحقائق 
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  أقدم أسير إداري في سجون االحتالل.. وليد حرب .٦٣
  ياسر الزعاترة

 حرب أيامه مكبـل      قضى وليد خالد   ، وربما إلى اآلن   ،خالل األيام األخيرة من رمضان وحتى يوم العيد       
 وبالطبع كجزء من إجراءات االحـتالل الهادفـة إلـى إذالل            ،اليدين والقدمين معزوالً في سجن الرملة     

 وعاد إلى قريته سكاكا قضاء سلفيت فـي         ،١٩٧١ولد في اإلمارات عام     . المعتقلين الكبار وكسر إرادتهم   
  . لكي يكمل دراسته الجامعية١٩٩١العام 

 لكنه فـضل أن     ، حيث الموت واألسر   ،لم أنه يسافر إلى بلده الواقع تحت االحتالل       األكيد أن وليد كان يع    
 وعليها اقتتلـت الـدنيا منـذ فجـر          ،يكون هناك في فلسطين التي تعلّم أنه من أطهر البقاع في األرض           

 وما أن أنهى سنته الثانية فـي العـام          ،عاد إلى هناك والتحق بكلية الهندسة في جامعة النجاح        . العصور
 وحتى اآلن لم يعـرف وليـد        ١٩٩٣ فمنذ شهر نيسان عام      ، حتى بدأت معاناته مع الظلم واألسر      ١٩٩٣

  . أي أن مجموع ما قضاه في السجن يزيد عن اثني عشر عاما، شهراً ال أكثر٢١طعم الحرية سوى 
من الواضح أن الغزاة يصنفون وليد من العناصر الخطرة في حركة حماس رغم عـدم صـلته بالعمـل                   

 وهو اليوم أقدم أسير إداري فـي سـجون االحـتالل            ، ولذلك يصرون على بقائه في السجن      ،سكريالع
 إذ  ،) وغالباً لمدة سـتة أشـهر      ،السجن اإلداري هو السجن من غير تهمة سوى الخطورة على االحتالل          (

صل علـى    وقد ح  ،في السجن انشغل وليد بالقراءة والكتابة وتعليم زمالئه       .  حتى اآلن  ١٥جددوا له للمرة    
 في حين ألف كتابين فكـريين يتعلـق         ،بكالوريوس في اإلدارة باالنتساب من إحدى الجامعات األمريكية       

عمل وليد مديراً لمكتب صحيفة فلسطين فـي        . أحدهما بتنمية القدرات الذاتية انطالقاً من الفهم اإلسالمي       
 والصحيفة كما يعلـم     ، أيار الماضي  رام اهللا خالل الشهور التي عاشها حراً قبل أن يعاودوا اعتقاله شهر           

 خالفـاً   ، لكنها ال تطبع وال توزع في الضفة الغربية بأمر مـن الـسلطة             ،الجميع تصدر في قطاع غزة    
 ،تزوج وليد قبـل سـنوات  . للصحف الصادرة في الضفة الغربية وتصل إلى قطاع غزة من دون عوائق        

 ويروي أنها قالت له ذات مرة بعد أن ملت          ،وله طفلة صغيرة اسمها والء تعودت أن تراه وراء القضبان         
  ، بأنها ستحضر معها في المرة القادمة مفتاحاً لتفتحه بنفسها،،من عدم عودته متذرعاً بباب السجن المغلق

 ونكتب عن وليـد األديـب       ،نكتب عن وليد صاحب الرقم القياسي في األسر اإلداري في تاريخ االحتالل           
 ومعه عجزنا عن االنتصار     ،كتب عن وليد الذي يفضح بشاعة االحتالل       كما ن  ،والكاتب والصحفي والبطل  

 تماماً كما فعل إخوانهم الـذين  ،لهذه الجحافل من األبطال ممن يدافعون عنا جميعاً من المحيط إلى الخليج     
 نـصفهم   ،ساروا على خطاهم في العراق الذي يؤوي اليوم خمسة أضعاف الرقم الفلسطيني من األسرى             

  . ونصفهم اآلخر عن أتباع الغزاة،عند الغزاة
 وهم الجسر الذي نعبر من خالله إلى زمن الحريـة           ،وليد وأصحابه هم رايتنا المرفوعة في زمن الهوان       

يـستحق  .  حيث يقتلنا بؤس الداخل وغطرسة الخـارج       ، ال زمن الحرية المزيف الذي نعيش فيه       ،الحقيقي
 ، فقد دخلوا الـسجون مـن أجلنـا   ،م ونرفع رايتهم وأن نحمل رسالته ،وليد وأصحابه منا أن نعيش همهم     

 لكن اهللا أراد نصرة الحق من خاللهـم         ،صحيح أن نيتهم كانت هللا    . واستشهد الرجال قبلهم من أجلنا أيضاً     
 ،إننا عاجزون عن أن نفعل الكثير أيها األحبة       : لوليد وأصحابه نقول  . لكي نعيش في بالدنا بعزة وكرامة     

 ألن  ،"اآلخرة أكبر درجات وأكبر تفضيال    " وفي شرعه سبحانه كانت      ، قدركم لكن عزاءكم أن ربكم يعرف    
 ، وعلى جميـع األسـرى األبطـال       ،سالم على وليد حرب   . عدله يأبى أن يستوي القاعدون والمجاهدون     

  . إنه نعم المولى ونعم النصير،ونسأل اهللا أن يكرمهم بكرمه
  ١٩/١٠/٢٠٠٧الدستور 
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  ركا في البحر إرضاء إليران وسوريةبوتين لن يرمي عالقته مع أمي .٦٤
  راغدة درغام

بين أبرز ما قدمه الرئيس الروسي فالديمير بوتين الى الرئيس االيراني محمود أحمدي نجاد أثناء قمـة                 
الدول المطلة على بحر قزوين في طهران هذا االسبوع هو انتشاله من التطويق إلعادة تأهيلـه صـديقاً                  

ا معاً في بطاقة تحية وتحذير الى الرئيس األميركي جورج دبليو بوش في             استراتيجياً وإرسال صورة لهم   
 االيرانية ال يعكس أبداً تلك الكراهية اللدودة نحو الواليات          -انما هذا االخراج للعالقة الروسية      . واشنطن

ى المتحدة التي تميز عاطفة التحالف بين محمود أحمدي نجاد وهوغو شافيز، رئيس فنزويال الغاضب عل              
وبالتالي . فشافيز ليس بوتين ألن بوتين رجل دولة حتى وان كان ديكتاتوري النزعة           . كل ما هو أميركي   

 األميركية ويزنها بدقـة     -فهو ليس اعتباطياً وال عشوائياً بل إنه يحسب كثيراً حسابات العالقة الروسية             
لغـضب بالكراهيـة العارمـة      االعتباطيون من السياسيين الذين يقرنون ا     . حتى عندما يصعد من طهران    

عمدة نيويورك السابق الذي يحلم بترشيح الحزب الجمهوري لـه          . خطيرون على بالدهم وعلى اآلخرين    
لمنصب الرئيس، رودي جولياني، بات ينتمي الى زمرة الكراهية االعتباطية والكراهية المدروسة علـى              

 "لنكولن سنتر " من قاعة    ١٩٩٥فات عام   فهو يتباهى بطرده الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عر       . السواء
. "القيـادة "أثناء حفل ديبلوماسي لالستماع الى سمفونية لبيتهوفن ويقول إن ذلك كان ضرباً من ضـروب          

وهو يقطر سماً ضد الفلسطينيين والعرب عامة ويحيط نفسه بمتطرفين من المحافظين الجـدد وبرجـال                
صحيح أن وجه بـوتين،     . جولياني ليس بفالديمير بوتين   فكما هوغو شافيز، ان رودي      . شيمتهم الكراهية 

كـي جـي    "كما قال السناتور جون مكاين الذي يسعى أيضاً وراء الترشيح الجمهوري للرئاسة، له معالم               
لكن بوتين ليس اعتباطياً    .  في اشارة الى تاريخه على رأس الجهاز االستخباراتي في العهد السوفياتي           "بي

انه رجل له حنين الى الحرب الباردة ألنها وضعت روسيا          .  كما الرئيس االيراني   وال عشوائياً أو مهووساً   
روسيا اليوم تحاول أن تستعيد هيبـة       . األمس في خانة العظمة فكانت هناك دولتان عظميان فقط في حينه          

 خطأه الكبير أنـه يقـوم     . األمس وبوتين يقوم بإحياء بعض التحالفات الماضية وبعض العداءات السابقة         
بإحياء السوفياتية فيما مقوماته اليوم تجعله ليس في حاجة الى ذلك وانما تجعله قادراً على قيادة نوعيـة                  

فأدوات وضع روسيا في االعراب دولياً عديدة، وعلـى بـوتين ان        . جديدة تضعه وروسيا على الخريطة    
  .ا ايضاًيفكر بها، مثل إحياء حرب باردة بتحالفات مؤذية جداً للعالم الجديد ولروسي

بالطبع في وسع بوتين ان يصبح زعيم الغاضبين في العالم وراية حزب الكراهيـة الـدولي للواليـات                   
انما السؤال الذي   . قد يقال إن ذلك سيأتي على روسيا بشهرة كبيرة وعلى رئيسها بشعبية عالمية            . المتحدة

حاته لبالده؟ هل يفيد روسـيا ان       على بوتين أن يسأل نفسه هو ان كان يعتقد حقاً ان ذلك يليق به وبطمو              
تتزعم موجة الغضب والكراهية؟ وماذا سيفعل عندما يرتد الغضب عليه إزاء سياسـاته نحـو الشيـشان        
واألقلية االسالمية في روسيا؟ ماذا ستحصد له تحالفاته إذا خلفت وراءها انهيار فرص الديموقراطية في               

  . ايرانية في هيمنة اقليمية-م من شراكة روسية مناطق مثل الشرق األوسط ورافق ذلك الغضب العار
في هذه الفترة تبدو روسيا في صدد تهذيب مصالحها ببراغماتية باردة وعلى رأس هذه المصالح شراكة                

 ايرانية على الصعيد النفطي بصورة تضمن لروسيا مكانة الدولة العظمى ال سيما وأن عالقتها               -روسية  
ألساس، وأن ال مانع عندها من انضمام فنزويال الى الحلف النفطي عبر            االستراتيجية مع الصين نفطية ا    

  .عشق شافيز للنظام في ايران بسبب كراهيته للواليات المتحدة
يريد فالديمير بوتين في هذه الحقبة من التاريخ ان يستفيد من ضعف القطب األوحد في عالم اليـوم، أي                   

ولذلك قد يرتأي ان إنقاذها من ورطة العراق ليس         . العظمىالواليات المتحدة التي تستفرد بمنصب الدولة       
في مصلحته وأن الشراكة معها في انذار ايران إليقافها عن طموحاتها النووية تضعه في مقعد المرافـق                 

  .وليس المقعد القيادي
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ومميـزاً  يريدون مكاناً مرموقاً    . فما يريده الروس في عهد فالديمير بوتين هو االحترام واالحترام الفائق          
يريد روس بوتين ان تؤخذ روسيا ببالغ الجدية        . في المراتب الدولية وليس مجرد مرتبة عادية ذات مكانة        

بوتين يريد متعة قيامه هو بالمفاجأة وال يريد أن يفاجأ علـى            . واال تفترض مواقفها لتؤخذ بأنها مضمونة     
ات المتحدة وأوروبا مع ملفاته المهمـة       ومن ضمن أهم ما يريده بوتين هو أن تتعامل الوالي         . أيدي آخرين 

لروسيا بما يالئم موسكو واال، انه جاهز الستخدام األدوات المتاحة لديه لالنتقام إذا لم يفلح في استخدامها                 
  .للمقايضة

وألن مجلس األمن الدولي يتناول مسائل مهمة لروسيا، مثل كوسوفو أو جورجيـا، بطريقـة ال تعجـب                  
سي وطاقمه الديبلوماسي متأهبان إلبراز قدرات موسكو على استخدام صوتها أو           بوتين، فإن الرئيس الرو   

امتناعها أو الفيتو الذي لها الحق فيه لمنع المجلس من تبني قرارات للتعطيل أو للرد المالئم على مواقف                  
  .وهذا من حقها. الدول نحو القضايا المهمة لروسيا

 مقيدة بقرارات التحقـت     -ن الدول الخمس دائمة العضوية       شأنها شأن أي م    -انما واقع األمر أن روسيا      
بها وأصبحت جزءاً منها وهي غير طليقة للتحرر بسهولة من االلتزامات المترتبة عليها بموجـب تلـك                 

وكـل دولـة، ال     .  هناك "فشة خلق "فهذه دولة جدية ومجلس األمن ليس منبراً للتنفيس هنا أو           . القرارات
المجلس، مسؤولة عن األمن والسلم الدوليين بما يجعلها غيـر قـادرة علـى              سيما الدائمة العضوية في     

  .المناورة بهامش مفتوح األفق
الواليات المتحدة دفعت ثمناً باهظاً الستعالئها على مجلس األمن الدولي واالستهتار به عنـدما عـارض                

ها مع الواليات المتحـدة فـي       وبريطانيا قررت االنزواء نسبياً بعدما كلفتها غالياً شراكت       . غزوها العراق 
فبعدما انزلقت الدولتان في مأزق احتالل العراق، لم يـسرع مجلـس            . التمهيد لحرب العراق وفي شنها    

وحتى اآلن، ما زالت ورطة العراق أميركية على رغم كل          . األمن لمد يد المعونة وانتشالهما من المأزق      
 خليل زاد، لتحويل العراق الى ورطة دولية أو ورشة          الجهود التي يبذلها السفير األميركي الحالي، زلماي      

  .انقاذ دولية
انما في اآلونة األخيـرة عملـت       .  في مجلس األمن   "الفيتو"أثناء الحرب الباردة كانت هناك فترة حروب        

على قاعدة بذل الجهد المكثف لحشد      ) الواليات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا     (الدول الخمس   
لهجـة  . مؤشرات اليوم تفيد بأن روسيا قد ال تكون في مزاج اإلجماع وانما قد تلجأ الى نقيضه               . اإلجماع

السفير الروسي فيتالي تشيركين ازدادت حدة نحو مختلف الملفات ورافقتها نكهة االيحاء بأن هناك ترابطاً               
  .لتفاهاتما بين المواقف من المسائل المطروحة أمام المجلس، أقله لناحية المقايضات في ا

يخطئ جداً من يفسر ذلك على أنه تأشيرة اليران أو لسورية لضرب قرارات المجلس بعـرض الحـائط                  
الرئيس السوري بشار االسد راهن على فيتو روسي يمنـع مجلـس      . بحماية روسية تردعهما من العقاب    

ياسية في لبنان والتـي     األمن من انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة الضالعين في االغتياالت الس           
فكان رهانه فاشالً وخاسراً ألنه أساء قراءة روسيا كما أساء فهم مجلس األمـن              . تعارض سورية انشاءها  

  .وديناميكيته
انها تفهم قواعد االلتزامات وهوامش المنـاورات       . فروسيا ليست دولة عابرة وال هي دولة غير مسؤولة        

ا اما أن تلتحق باإلجماع أو تكتفي باالمتنـاع عـن التـصويت             لذلك انها تفاوض بحدة وتقاوم بشدة، لكنه      
والسبب ليس عائداً الى خوف أو تقاعس أو ملل وانما هو نتنيجة نوعية الملفات              . عندما تُزج في الزاوية   

  .المطروحة
فروسيا غير قادرة، وغير مستعدة في الواقع، ان تتخذ مواقف ضد محاكمة ضالعين في اغتياالت سياسية                

وموسكو غير مستعدة للموافقة على امتالك ايران       . نان صنفها مجلس األمن ارهابية، بموافقة روسيا      في لب 
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السالح النووي مهما دافع فالديمير بوتين عن حق ايران بامتالك القدرات النووية لغايات سلمية كما فعل                
  .هذا االسبوع

ة كبيرة لهما ومساهمة مؤذية للجهود      بوتين يشتري الوقت لكل من ايران وسورية، وهذا في حد ذاته خدم           
لكن بوتين لن يتمكن من أن يكون درعاً يحمـي سـورية مـن المحاسـبة                . الدولية الرامية الى ردعهما   

ومسؤولين فيها من المحاكمة إذا ما أثبت التحقيق الدولي تورط مسؤولين سوريين فـي اغتيـال رئـيس                  
اسية أخرى يثبت التحقيق ترابطهـا مـع إرهـاب    حكومة لبنان السابق رفيق الحريري وفي اغتياالت سي 

لن يتمكن بوتين من حماية ايران من العقوبات أو من الضربة العـسكرية إذا اسـتمر                . اغتيال الحريري 
رفض طهران االمتثال لمطلب تعليق تخصيب اليورانيوم والتنفيذ التام لجميع مطالـب الوكالـة الدوليـة                

  .للطاقة الذرية بال مماطلة
 لمـساعدتهما   "الزمن المفتـوح  "لك، فإن مجرد تقديم روسيا الى كل من ايران وسورية هدية            على رغم ذ  

فروسيا لن تحارب الواليـات المتحـدة اذا        . على شراء الوقت، يساهم، في نهاية المطاف، في توريطهما        
ـ  . اتخذت واشنطن قرار توجيه ضربات عسكرية تقضي على البنية التحتية للنظام في ايران             ن وروسيا ل

  .تقصف المحكمة الدولية في هولندا للحؤول دون تحولها الى محاكمة للنظام في دمشق
األفضل لموسكو أال تكرر نصائحها أو المواقف التي تبنتها أثناء العد العكسي الى حرب العراق، فهـي                 
بذلك اساءت النصيحة سهواً وتركت صدام حسين عمداً يتحمل وحده مسؤوليات سـوء القـراءة وسـوء                 

التاريخ سيكرر نفسه في سورية وايران ما لم تقرر القيادة في موسكو            . حساب ألنها لم تمتلك خياراً آخر     ال
أن تلعب دوراً بناء حقاً من أجل ايران ومن أجل سورية بتقديمها النصيحة الصالحة للنظامين في دمشق                 

  .وطهران بدالً من اإليحاء الخاطئ لهما بأنها معهما حتى النهاية
لى روسيا ديناً أخالقياً نحو الشعب الفلسطيني ألن هذا الشعب راهن لعقود على االتحاد السوفياتي               ثم ان ع  

المطلوب مـن فالديميـر     . اليوم. ثم على روسيا اعتقاداً منه أنها أكثر عدالة نحوه من الواليات المتحدة           
عليـه  . يك واالسـتراتيجية  بوتين ان يفكر ملياً بهذا الشعب تحت االحتالل عندما يجلس الى طاولة التكت            

مسؤولية أال يضحي بالفلسطينيين لمجرد أنه يرى أن احتياجاته وتحالفاته في الحرب البـاردة المـصغرة           
  .أمامه خيار آخر. تتطلب منه التحالف مع دمشق والفصائل الفلسطينية المعارضة للسلطة الفلسطينية

 األميركي جورج دبليو بوش للدفع نحو انـشاء         أمامه خيار استغالل الفرصة المتاحة في استعداد الرئيس       
الدولة الفلسطينية ليجعل الرئيس الروسي منها فرصة لممارسة روسيا دورها الطبيعي في رعاية سـالم               

هكذا يخدم فالديمير بوتين الفلسطينيين ويخـدم       .  اسرائيلي وفي أبوة انشاء الدولة الفلسطينية      -فلسطيني  
 "الـشمولية " االسرائيلي باسم    -الذين يريدون تعطيل السالم الفلسطيني      روسيا، وليس عبر االستماع الى      

لسورية كل الحق بالتفاوض مع اسرائيل الستعادة الجوالن المحتل أينما شـاءت وحـين              . في المسارات 
هذا حقها وال يحق للفلسطينيين أن يطالبوا سورية بأال تتفاوض على استعادة الجوالن إال بعد قيـام                 . تشاء
  . االسرائيلية- الفلسطينية أو بعد االنتهاء من المفاوضات الفلسطينية الدولة

 الذي يرمـي الـى إنـشاء        "مؤتمر الخريف "يمكن لسورية شأنها شأن أي دولة عربية أخرى مدعوة الى           
الدولة الفلسطينية أن تحضر المؤتمر لتقدم الدعم الكامل للجانب الفلسطيني ليتحصن في مفاوضـاته مـع                

ذا تكون تتصرف كدولة عربية مسؤولة وصادقة حقاً في اعتبار فلسطين لب النزاع العربـي      هك. اسرائيل
وهكذا تثبت توقفها عـن     . هكذا تساهم في اخراج الفلسطينيين من فك االحتالل االسرائيلي        .  االسرائيلي -

  .اب لبناناستخدام فلسطين والمعاناة الفلسطينية أداة تخريب ومساومة على حساب الفلسطينيين وعلى حس
روسيا مطالبة بالضغط على سورية للكف عن هذا االستغالل واالستخدام، وإال فإن فالديمير بوتين يبعث               
رسالة من قاع الماضي السوفياتي بأن كل شيء مباح من أجل التمركز في الحرب البـاردة المـصغرة                  

روسـيا  . اب فلسطين ولبنان  الجديدة بين روسيا والواليات المتحدة في بقع مثل الشرق األوسط وعلى حس           
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مطالبة بالضغط على اسرائيل لتثبت أنها حقاً مهتمة بخالص الفلسطينيين من االحـتالل وبإقامـة دولـة                 
  .فلسطين بجانب اسرائيل بسالم

وإذا أراد فالديمير بوتين أن يلعب دوراً ايجابياً في لبنان، فليكلف وزير خارجيتـه سـيرغي الفـروف                  
ن مزارع شبعا وإزالة الغموض السوري نحو السيادة على هذه المزارع وإزالة            مهمات إزالة االحتالل ع   

 بأن المقاومة المسلحة ضرورية من أجل تحرير مزارع شبعا من االحـتالل             "حزب اهللا "مبررات تظاهر   
فكل المسألة لها نكهة الخدعة فال سورية قدمت الى األمم المتحدة الوثائق حول هويـة هـذه                 . االسرائيلي

حان وقت الصدق   : رع بما يثبت قولها انها لبنانية، وبالتالي، توجد أمام موسكو فرصة للقول لدمشق            المزا
وال اسرائيل أوصت باستعدادها لوضع هذه المزارع موقتاً في عهدة األمـم            . بوثائق وليس فقط بادعاءات   

 موسكو مناسـبة للقـول      وعليه، أمام . المتحدة الى حين االنتهاء من حسم هويتها، لبنانية كانت أو سورية          
وعملياً، نحن في حاجة لمثـل هـذا        . "حزب اهللا "منطقياً، حان وقت سحب ذريعة المقاومة من        : السرائيل

االنسحاب من مزارع شبعا ألننا نريد أن نلعب دوراً بناء في لبنان يتمثل في دعم بناء الدولة ومؤسساتها                  
  . السالحوفي تجريد الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من

لماذا من المفيد لروسيا ان تلعب هذا الدور؟ ألن الواليات المتحدة عاجزة عن لعبه وألن انقاذ لبنان مـن                   
وألن االستقرار في المنطقة هو في المـصلحة        . الفوضى العارمة هو في مصلحة االستقرار في المنطقة       

  .االقتصادية لروسيا
 - ميكيافيلي بحيث ترى ان تحويل لبنان الى قاعدة ايرانية           بالطبع، قد يكون في ذهن القيادة الروسية فكر       

فكل شيء وارد في زمن     . سورية يفيد موسكو ال سيما أن اسرائيل شبه قاعدة اميركية في نهاية المطاف            
  .إحياء معادلة التنافس على العظمة

 السوري  -يراني   اال - اسرائيلي لدرجة التحالف الروسي      -انما ال يوجد في األفق ما يفيد بعداء روسي          
لذلك، قد يخطئ مـن  . فهناك عالقة حية وحيوية بين روسيا واسرائيل ومعظمها ليس علنياً . ضد اسرائيل 

  .انها عالقة تكتيك في استراتيجية مختلفة.  السورية بأنها استراتيجية ضد اسرائيل-يقرأ العالقة الروسية 
فبوتين أوعى من رمي العالقة     .  االستراتيجية خطورة المواقف الروسية هي في التكتيك أكثر مما هي في         

فهو يدرك ان اعالن الدول المطلة على بحر        .  االميركية في البحر ارضاء اليران أو لسورية       -الروسية  
قزوين بأنها لن توفر المساعدات العسكرية لضربة اميركية اليران ليس سوى موقف سياسي، إذ قـد ال                 

تكتيك بوتين حتـى اآلن     . دول على أي حال لضربات كالتي في ذهنها       تحتاج الواليات المتحدة الى هذه ال     
سوفياتي اللهجة لكن قدراته تمكنه من انطالقة جديدة في العالقات الدولية ودور روسيا العالمي إذا اختار                

 ال  فليته يفعل وقبل فوات االوان    . التجددية في القيادة الروسية بدالً من الحنين الى سوفياتية الماضي القديم          
  .سيما في فلسطين ولبنان
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