
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "الولي الفقيه الفلسطيني" بـهجم مشعل ويصفاعباس يه": قدس برس"مصادر فلسطينية لـ
  "االنقالب" ال مصالحة قبل إنهاء :عبد ربه ينفي وجود مساع للحوار مع حماس في القاهرة

   " حزب اهللا"فرصة ال تفوت لنزع سالح  ثمة :لنظيرها االيطاليليفني 
  عن أرضية مشتركة لبدء مفاوضات مباشرة" اسرائيل"نبحث مع : األسد
 وزارة الصحة تحذر من كارثة إنسانية: غزة

عباس يقترح على دمشق تشكيل     
لجنة للحوار لتـشكيل أجهـزة      

  من وحكومة تكنوقراطاأل
  

 ٤ص ... 
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    :السلطة
 ٤  "الولي الفقيه الفلسطيني" بـهجم مشعل ويصفاعباس يه": قدس برس"مصادر فلسطينية لـ .٢
 ٥  برفض عباس االجتماع مع مشعلتندد   البرلمانيةكتلة حماس .٣
 ٥  "االنقالب" ال مصالحة قبل إنهاء :في القاهرةعبد ربه ينفي وجود مساع للحوار مع حماس  .٤
 ٦  فياض منزعج من آلية تسديد المانحين التزاماتهم .٥
 ٦  النائب العام الفلسطيني يربط بين محاولة اغتياله وملفات فساد .٦
 ٧   في الضفةللمحاكمة االنضباطية شرطي وضابط ٢٠٠ة  ضباط وإحال٤طرد  .٧
 ٧   تجاري ال"نابلس مول"مجمع ل "إسرائيل "مصادرةمحافظ نابلس ينتقد  .٨
 ٧  الداخلية المقالة تنفي قيام فلسطينيين باقتحام بوابة معبر رفح المصرية .٩
 ٧  وزارة الصحة تحذر من كارثة إنسانية: غزة .١٠
 ٨  نائب فلسطيني يهدد بكشف سماسرة عرب يبيعون ممتلكات في القدس إلسرائيليين .١١
 ٨   االسرائيلي-  الى فتح جبهة الثقافة في الصراع الفلسطيني يدعوفياض .١٢
 ٨  منظمة التحرير توافق على تحويل قيادة الطوارئ الى قيادة سياسية موحدة في لبنان .١٣
    

    :المقاومة
 ٨   وإظهارها معزولة" حماس"عباس رفض لقاء مشعل لمناكفة : نزالمحمد  .١٤
 ٩  فض لقاء القدومي في أي مكان غير مكتبهمشعل ير: صحيفة عكاظ .١٥
 ٩   تتهم عباس بعرقلة الوحدة" حماس" .١٦
 ٩  مسلسل قمع الشعوباستمرار يكشف " فضائية األقصى"استهداف أمريكا لـ:  المقاومةلجان .١٧
١٠  بذل مساعي كبيرة إلطالق الحوار بين فتح وحماسونزئة الهدنة حذرنا من تج :الجهاد .١٨
١٠   لم تلتزم باتفاق التهدئة" إسرائيل": "الديمقراطية" .١٩
١٠   هنية وعدنا بإدراج قضيتنا ضمن صفقة شاليت: مبعدو المهد .٢٠
    

    :اإلسرائيليالكيان 
١٠   وجيش االحتالل"الشاباك"تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين  .٢١
١١   في المئة من ملفات اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة٩٠ تغلق "اسرائيل" .٢٢
١١    " حزب اهللا" تفوت لنزع سالح فرصة ال ثمة :لنظيرها االيطاليليفني  .٢٣
١١   ستجوب للمرة الثالثة في قضية تاالنسكي الجمعةأولمرت ُي .٢٤
١٢  "إسرائيل"شكل جديد للمقاومة الفلسطينية ضد .. القرصنة اإللكترونية  .٢٥
١٢   راجع عن التسمية التي أطلقتها على عملية تبادل األسرىتت "إسرائيل" .٢٦
    

    :األرض، الشعب
١٢   اإلسرائيلية في مقابر األرقامةفلسطيني محتجزناشط  ٢٠٠جثامين لـ .٢٧
١٢  كيل السلطة مقاوماً من غزة سقطوا منذ تش٢١ تحتجز جثامين "إسرائيل": إحصائية .٢٨
١٣  االحتالل يرفع الحصار عن قرية نعلين في الضفة الغربية .٢٩
١٣  الطلبة العالقون في غزة يناشدون مصر فتح معبر رفح لاللتحاق بجامعاتهم .٣٠
١٣  وحشي عليه بشكل مخابرات اإلسرائيليةرجال البعد اعتداء شاب من النقب وفاة  .٣١
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   :صحة
 ١٣   قطاع غزة من المرضى من ضحايا حصار٢٠٣وفاة الحالة  .٣٢
   

   :بئية
 ١٣  تمويل إضافي لمشروع مياه غزة الطارئ الثاني .٣٣
   

   : األردن
١٣  غير واردة" المملكة األردنية الفلسطينية الهاشمية: "االعالم االردنيوزير  .٣٤
١٤       األسرى األردنيين األربعة يطالبون باالفراج عنهم .٣٥
   

   :عربي، إسالمي
١٤   ار يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لهدم الجدرئيس البرلمان العربي  .٣٦
١٤  هاتصاالت موسى يجريواشنطن ال تعارض جهود مصر الحياء الحوار الفلسطيني و: القاهرة .٣٧
 ١٥  اإلسرائيليون أطلقوا النار على القوة المصرية بعد اجتيازها الحدود .٣٨
١٥   عن أرضية مشتركة لبدء مفاوضات مباشرة" ائيلاسر"نبحث مع : األسد .٣٩
١٥  صفقة األسرى مع حزب اهللا تُفقد السجناء العرب أمل الحرية .٤٠
١٦   لمساعدة مخيمات غزة ولبنان"نرواوا"دعم سعودي لبرنامج  .٤١
١٦   تل أبيب واألسطول األميركي "حراقبإ"إيران تهدد  .٤٢
١٦      اندونيسيا تستضيف مؤتمرا لدعم اقامة دولة فلسطينية منتصف الشهر الحالي .٤٣
١٦  عاما٢٣األسير السوري سيطان الولي يعانق الحرية بعد  .٤٤
١٧  ات ينتفضن في غزة بعد معاناة مزمنةالجزائري .٤٥
   

   :دولي
١٧   مبعوث األمم المتحدة للسالم يبحث في القاهرة كيفية تقوية التهدئة .٤٦
١٧  المانحة في باريس يحّض السلطة على التقشّف في الموازنة اجتماع األطراف .٤٧
١٧   عاما٢٨ًقبل  رئيس إيطالي سابق يتـهم الجبهة الشعبية بمجزرة بولونيا .٤٨

   
    :مختارات

١٨   في العالم العربي ومعدل البطالة األعلى عالمياً عن العمل مليون عاطل١٧ .٤٩
 ١٨  في عهد بوش مرات ١٠كا إليران تضاعفت يصادرات امر .٥٠
 ١٨  ! في الطريق"بلو راي"اسطوانات  ... "الب توب"ال تشتر  .٥١
    

    :حوارات ومقاالت
١٩  عدنان أبو عامر... ماذا عن ساحة المقاومة المفترضة في الضفة الغربية؟ .٥٢
٢٢  افتتاحية القدس العربي... ة حماستجاهل عباس لقاد .٥٣
٢٣  عريب الرنتاوي"... التغميس خارج الصحن".. عباس في دمشق .٥٤
٢٤   أسامة عثمان.د... الحوار الفلسطيني الموؤود .٥٥
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٢٥  رفيق حبيب. د... التهدئة بين فتح وحماس .٥٦
٢٦  مارغريت ويس... تطور صاروخ القسام وآثاره: سالح الفلسطينيين الفتاك .٥٧
٢٩  ماجد كيالي...  وتحديات العولمة"إسرائيل" .٥٨
    

 ٣١  :كاريكاتير
***  

  
  لتشكيل أجهزة األمن وحكومة تكنوقراط دمشق تشكيل لجنة للحوار علىعباس يقترح  .١

 كشفت  :محمد يونس و ابراهيم حميدي    نقالً عن مراسليها في دمشق ورام اهللا،       ٩/٧/٢٠٠٨الحياة  ذكرت  
مصادر فلسطينية أمس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اقترح على المسؤولين الـسوريين تـشكيل               

فيها حركة حماس يكون هدفها محصوراً في نقطتـين،         لجنة للحوار الشامل مع المنظمات الفلسطينية بما        
األولى بناء أجهزة األمن برعاية عربية، والثانية تشكيل حكومة تكنوقراط هدفها اجراء انتخابات مبكـرة               

  .رئاسية وتشريعية
إن حماس تدرس اقتراح عباس، آخذة فـي االعتبـار أن           " الحياة"قالت مصادر فلسطينية في دمشق لـ       و

يا لرئاسته، مشيرة الى أن الجانب المصري يدرس حالياً فكرة بدء خطوات عملية الطالق              شهرين فقط بق  
  .حوار فلسطيني شامل في القاهرة نهاية الشهر الجاري

 في تصريحات قبل مغادرته دمشق أمس إن محادثاته مع الـرئيس بـشار األسـد تناولـت                   عباس وقال
وحدة الوطنية الفلسطينية، اضافة الى الحديث عن       مجموعة من القضايا المهمة، وعلى رأسها موضوع ال       "

اتفقنا على  : "وزاد ". االسرائيلية والمسار السوري ومجموعة من القضايا الثنائية       -المفاوضات الفلسطينية   
 -خطوات للمستقبل من أجل تنسيق المواقف في ما يتعلق بالساحة الفلسطينية والمفاوضات الفلـسطينية               

، مشيراً الى أنه سيذل كـل جهـوده لــ           " االسرائيلية غير المباشرة   - السورية   االسرائيلية والمفاوضات 
اللقاء الفلـسطيني ضـروري والوحـدة       "وشدد على أن    ". تجاوز األزمة القائمة على الساحة الفلسطينية     "

  ".الوطنية ضرورية، ونعرف بأن االنقسام ال يفيد الشعب الفلسطيني وال يخدم قضيته
الرئيس محمود عباس برر عدم لقائـه رئـيس         الوكاالت إلى أن    نقالً عن    ٩/٧/٢٠٠٨السفير  وأشارت  

، ونقلـت   "الموضوع يحتاج إلى إنضاج أكثر    "، بأن   دمشقالمكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في        
، وتبنـى    ومفيداً إذا كان اللقاء مثمراً   . المسألة ليست مسألة لقاء أو عدم لقاء      " عن عباس قوله     "وفا"وكالة  
 نتائج، بال شك نحن ال يمكن أن نستثني أو نتجاهل حماس أو خالد مشعل، لكن في هـذا الظـرف،                     عليه

نحن وضـعنا أسـسا     : الموضوع يحتاج إلى إنضاج أكثر ويحتاج إلى عمل أكثر، حتى نستطيع أن نقول            
سـتعادة  لالنطالق للمستقبل، وال نريد لقاءات لمجرد اللقاءات البروتوكولية، لكن المهم كيف نضع أسس ا             

مصر ستتولى لقاء مع كل التنظيمات      "أضاف ان   ". الوحدة الفلسطينية من خالل الحوار الفلسطيني الشامل      
  ". الفلسطينية، لتجمل المواقف الفلسطينية، حتى تقدم موقفا محددا، بما يخدم استعادة الوحدة

ي أ تحميل  رفضعباسالرئيس محمود  إلى أن وكاالتنقالً عن ال ٩/٧/٢٠٠٨القبس الكويتية ولفتت 
طالق حوار وطني وفقا للمبادرة التي طرحها إ الى طرف فلسطيني مسؤولية تعثر الحوار الداخلي، داعياً

 .اخيرا، على ان تكون برعاية الجامعة العربية
  
  "الولي الفقيه الفلسطيني" بـهجم مشعل ويصفاعباس يه": قدس برس"مصادر فلسطينية لـ .٢

ة مطلعة النقاب عن أن رئيس السلطة الفلسطينية محمـود عبـاس، شـن              كشفت مصادر فلسطيني  : دمشق
هجوماً الذعاً على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، خالل لقاءاته مع بـاقي الفـصائل                 

وأوضـحت هـذه المـصادر التـي         ".الولي الفقيه الفلسطيني  "الفلسطينية في دمشق، إلى حد وصفه بـ        
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وطلبت االحتفاظ باسـمها؛ أن     " قدس برس " عباس بقادة الفصائل، وتحدثت لـ       حضرت جزءاً من لقاءات   
، ووصفه  "االنقالب في غزة  "مشعل تعرض لهجوم شديد من طرف عباس، الذي حمله مسؤولية ما سماه             

  .، وفق نعته"الولي الفقيه الفلسطيني، وأنه يريد أن يكون في فلسطين مثل حسن نصر اهللا في لبنان"بأنه 
 هذه المصادر أن عباس عرض على قادة الفصائل صورة عن الرسالة التي كان قد كتبها مشعل،                 وذكرت

واتهم فيها عباس بأنه أطلق دعوته للحوار للتغطية على االجتياح اإلسرائيلي الذي كان متوقّعاً لغزة، ولم                
  .مشعل يقبل عباس خالل لقاءاته أي صيغة من صيغ اللقاء البارز

 .لحركـة الجهـاد اإلسـالمي د      لألمين العـام    المصادر ذاتها، أن عباس وجه انتقادا      وعلمت الوكالة من  
رمضان عبد اهللا شلح، على خلفية خرق حركة الجهاد التفاقية التهدئة في غزة، وعندما قيل له بأنه كتائب                  

 تم  كتائب شهداء األقصى ليست موجودة في غزة وقد       "شهداء األقصى هي التي خرقت التهدئة قال عباس         
  ".حلها، وهؤالء الذين يطلقون الصواريخ يتبعون جهات خارجية وهي التي تستخدم شهداء األقصى

إلى أن رمضان عبد اهللا شلح أبلغ الرئيس عباس أنه ال بد من التفاهم مع حماس،                 وأشارت المصادر ذاتها  
  . وأن عدم التفاهم يعني استمرار األزمة قائمة واستمرار االنقسام الفلسطيني

  ٨/٧/٢٠٠٨ قدس برس
  
  برفض عباس االجتماع مع مشعلتندد   البرلمانية حماسكتلة .٣

نددت كتلة حماس في المجلس التشريعي : وكاالتنقالً عن ال ٩/٧/٢٠٠٨القبس الكويتية ذكرت 
وقال صالح . مشعلرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد الفلسطيني برفض عباس االجتماع مع 

يعكس ازمة كبيرة جدا في مواقفه حيث يظهر التناقض بين "سم الكتلة ان موقف عباس البردويل الناطق با
التصريحات والفعل على ارض الواقع ويعكس حقيقة الدعوة للحوار وانها لم تكن جادة وانما لذر الرماد 

  ."في العيون
أنه ال يمكـن    "يل  اعتبر صالح البردو   :.)أ.ب.د(نقالً عن وكالة     ٩/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   وأضافت  

، وهذا  "إسرائيل"الرباعية أو الواليات المتحدة أو      ) اللجنة(لعباس أن يحاور حماس إال بضوء أخضر من         
حينما طالب الرباعية أن ترفع يدها      ) عمرو موسى (ما عبر عنه بالفعل األمين العام لجامعة الدول العربية          

  ". الفلسطيني-عن الحوار الفلسطيني 
  
  "االنقالب" ال مصالحة قبل إنهاء : في القاهرةجود مساع للحوار مع حماس ربه ينفي وعبد .٤

نفى ياسر عبد ربه أمـين       :.)أ.ب.د(ونقالً عن وكالة    رام اهللا   من   ٩/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وجود مساع إلجراء حوار وطني فلسطيني يضم حركتي              

إن القيادة الفلسطينية اقترحـت     "وقال في تصريحات إذاعية     . حماس في القاهرة، في الوقت الحالي     فتح و 
على مصر أن تبدأ عملية استطالع لمواقف فصائل فلسطينية على أن تمثل منظمة التحرير مواقف حركة                

س فـي قطـاع     إنهاء انقالب حما  "وجدد اشتراط    ".فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية في مقابل حماس      
لحماس مسلطا علـى رقبـة      " االنقالب"غزة قبل أي حوار ألن القيادة الفلسطينية لن تقبل أن يكون سيف             

هم يريدون تأسيس مملكة اإلخوان المسلمين التي تعتمـد         : "وتابع قائال . ، حسب تعبيره  "الشعب الفلسطيني 
بيين ليس لديهم نوايا لحوار وطنـي،       إن هؤالء االنقال  "وخلص إلى القول     ".فقط على الحسنات اإلسرائيلية   

وبدل أن يوزعوا ورقة فارغة من أي مضمون حول الحوار، كان عليهم أن يقولوا كلمة واحـدة وهـي                   
االعتراف بقرارات القمة العربية التي طالبت بتنفيذ المبادرة اليمنية، وعندها سيجدوننا بعد دقيقة أمـامهم               

 لدى قيادة المنظمة والسلطة، لتشكيل طاقم للمشاركة في أي          وأكد وجود توجه جدي   ". على طاولة الحوار  
  .حوار مرتقب، موضحا ان هذا التوجه نقلته القيادة الى مصر
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ـ    ياسر    إلى أن  رام اهللا من   ٨/٧/٢٠٠٨القدس الفلسطينية   ولفتت   عـدم امـتالك   "عبد ربه اتهم حماس ب
رئيس (رسالة وجهها خالد مشعل     "وأشار إلى    .النية الحقيقة للمصالحة الفلسطينية وإنهاء االنقسام الداخلي      

إلى الرؤساء والملوك العرب والجامعة العربية، بعد دعـوة الـرئيس عبـاس             ) المكتب السياسي لحماس  
مباشرة للحوار الوطني الشامل، يقول فيها إن األخير دعا للحوار للتغطية على هجوم إسـرائيلي علـى                 

وتابع ". عني أن مشعل يعتبر أن عباس متواطئ مع االحتالل        هذا ي : "وأضاف عبد ربه بالقول    ".قطاع غزة 
 ".أن مضمون الرسالة يرقى إلى مستوى اإلسفاف السياسي الذي ال حدود له وال مثيل له على اإلطـالق                 "

كيف يريد مشعل محاورة رئيس السلطة الوطنية وفي نفس الوقت يتهمه بالتواطؤ مع             : "وتساءل عبد ربه  
  ".إسرائيل؟

  
   من آلية تسديد المانحين التزاماتهم منزعجفياض .٥

سـالم فيـاض،    . أكدت مصادر فلسطينية أن رئيس حكومة تسيير األعمال، د         :منتصر حمدان  -رام اهللا   
غير راض عن الطريقة التي تتعامل بها الجهات الدولية المانحة في تسديد التزاماتها المالية للسلطة بمـا                 

، إن الدول المانحة باتت تتعامل مـع        "الخليج"ـقالت المصادر ل  و. في ذلك تسديد فواتير رواتب الموظفين     
 بشهر ما يعني ان أزمة رواتب الموظفين قد تعاود الظهور إذا لم يجـر حـسم هـذا                   الدعم المالي شهراً  

وأشارت إلى أن فياض بدأ في بحث مجموعة من الخيارات لضمان استمرار صـرف رواتـب                . الملف
لطة الفلسطينية، خاصة وان استمرار تعامل الجهات الدولية المانحـة          الموظفين في مؤسسات وأجهزة الس    

  .بهذه الطريقة مع السلطة يبقي األخيرة رهينة للضغط واالبتزاز
  ٩/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
   العام الفلسطيني يربط بين محاولة اغتياله وملفات فسادالنائب .٦

النائب العام الفلسطيني أحمد  أن  حامد جاد،غزة نقالً عن مراسلها في ٩/٧/٢٠٠٨الغد االردنيـة    ذكرت  
ولم  .المغني نجا أمس من محاولة اغتيال دبرها مجهولون له بزرع وتفجير عبوة ناسفة في حقيبة مركبته               

يتعرض المغني إلصابات رغم انفجار السيارة أثناء قيامه بتشغيلها داخل مرآب منزله في مدينـة رام اهللا                 
وأكد المغني في تصريحات صحافية أنه سـمع صـوت           .ت بمركبته جراء ذلك   إال أن أضرارا مادية لحق    

 ليتـضح   ، وفر بسرعة من داخلها    ،انفجار في مؤخرة السيارة عندما كان يقوم بتشغيلها في مرآب المنزل          
فيما بعد أن عبوة ألصقت بمؤخرة السيارة قد انفجرت وأدت إلى ثقب خزان الوقـود وإلحـاق أضـرار                   

  .بالسيارة
 مشيراً إلى أنه بانتظار التحقيق الذي تجريه الـشرطة          ،هم المغني أي جهة بالوقوف وراء الحادث       ولم يت 

في هذه القضية فيما استنكر عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء األعلى محاولة االعتداء التي تعرض                
 .لها المغني
نفـى النائـب العـام      : ن كفاح زبو  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٩/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط   وأضافت  

.  سياسـية أو شخـصية     محاولة اغتياله أن تكون   " الشرق األوسط "لـفي حديث   الفلسطيني أحمد المغني،    
  ". إنها كما يبدو لها عالقة بملفات التحقيق بالفساد لدينا": قائالً

س  حركة حمـا    إلى أن   وليد عوض  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    ٩/٧/٢٠٠٨القدس العربي   وأشارت  
، ونقل عن قيادي فيها قوله بأن الحركة ال عالقة           أحمد المغني  نفت ضلوعها بمحاولة اغتيال النائب العام     

 اثر انتشار شائعات حول وقـوف حمـاس وراء التفجيـر ومحاولـة              ىوجاء هذا النفي عل    .لها بالتفجير 
  .االغتيال
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 ة في الضفللمحاكمة االنضباطية شرطي وضابط ٢٠٠ ضباط وإحالة ٤ طرد .٧
إنه :  المحتلة عدنان الضميري    الغربية قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في الضفة       :فلسطين/ رام اهللا 

 شرطي وضـابط إلـى محـاكم        ٢٠٠تم خالل األشهر الستة الماضية طرد أربعة ضباط وإحالة حوالى           
تخصصة في  وأوضح الضميري، في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن المحكمة االنضباطية الم           .انضباطية

سلوك أفراد وضباط الشرطة بحثت قضايا هؤالء ألسباب تتعلق بسلوكهم الشرطي، وتمت معاقبتهم إمـا               
إن قيادة الـشرطة العامـة      : وقال .بخصم من الراتب، أو تنزيل رتبة، أو منع اإلجازة أو تأخير الترفيع           

 .ايا تتعلق بالفسادقامت بطرد أربعة ضباط في الشرطة خالل األشهر الثالثة الماضية بسبب قض
  ٩/٧/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  تجاري ال"نابلس مول"مجمع ل "إسرائيل "مصادرة نابلس ينتقد محافظ .٨

مصادرة مجمـع تجـاري     القاضي ب  [احتجت السلطة الفلسطينية في شدة على القرار االسرائيلي       : رام اهللا 
 -بيت المال الفلـسطيني     "ركة  يعود إلى ش  " نابلس مول " محالً في مدينة نابلس يحمل اسم        ٧٠ضخم يضم   

يبدو أن الجيش االسرائيلي قرر نقل عملياته       ": "الحياة" جمال محيسن لـ     .وقال محافظ نابلس د   . ]"العربي
هـي مؤسـسة ماليـة      " بيت المـال  "وقال محيسن إن    ". من غزة إلى الضفة الغربية بعد التهدئة في غزة        

وعـن صـلة    ". مسيحيون وسامريون ومـسلمون   مساهمة محدودة يساهم فيها أربعة آالف شخص بينهم         
إذا أرادت اسرائيل أن تصادر كل شيء لحركة حماس عالقة به،           : "المؤسسة بحركة حماس، قال محيسن    

حماس جزء من نسيج المجتمع الفلسطيني، وال يمكن السرائيل أن تجتثها من            . فإنها ستصادر نصف البلد   
جراءات االسرائيلية ألنها تطال مؤسـسات تقـع فـي          وقال إن السلطة تحتج في شدة على اال       ". المجتمع

  .مناطق السلطة الفلسطينية
  ٩/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
  الداخلية المقالة تنفي قيام فلسطينيين باقتحام بوابة معبر رفح المصرية .٩

 أمس الثالثاء وجود أي محاولـة       في غزة نفت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة        : أشرف الهور  -غزة  
وزارة مـا   الوقال إيهاب الغصين الناطق باسم      . طنين فلسطينيين القتحام معبر رفح الحدودي     من قبل موا  

حدث كان اعتصاما سلميا قام به مواطنون فلسطينيون يطالبون باإلفراج عن المعتقلين الفلسطينيين لـدي               
ر وتكـسير    أو محاولة القتحام المعب    ىوأكد أن االعتصام لم تتخلله أي حوادث فوض        .السلطات المصرية 

  .لبواباته من قبل المواطنين المتظاهرين
  ٩/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
  وزارة الصحة تحذر من كارثة إنسانية: غزة .١٠

وزارة الصحة في الحكومة المقالة حذرت من إمكـان  من غزة أن     ٩/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية   ذكرت  
وقالت في بيان، إن عـدد  . المعابر جراء استمرار إغالق  غزةتزايد عدد الوفيات بين المرضى في قطاع     

 مـن مرضـى الفـشل       ٤٠٠ بالـسرطان و    مريضاً ٤٥٠الشهداء من المرضى مرشح للتزايد مع وجود        
  . مريض قلب٤٥٠ و٤٠٠ عن وجود ما بين الكلوي، فضالً

قال خالد راضي الناطق     : أشرف الهور  ،غزة نقالً عن مراسلها في    ٩/٧/٢٠٠٨القدس العربي   وأضافت  
 ١٥٠٠ البالغ عددهم حـوالي      ىلصحة في غزة ان استمرار الحصار وعدم السماح للمرض        باسم وزارة ا  

وأكـد ان    .ى الوضع الصحي للمرض   ىمريض وبحاجة للعالج في الخارج كانت له تداعياته الخطيرة عل         
ـ    . لضحايا الحصار  ىاستمرار الحصار سينتج عنه انضمام العشرات من المرض         ان العـدد    ىوأشـار إل
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منهم أطفال  % ٣٥ مريضاً بالسرطان في قطاع غزة       ٤٥٠في أي لحظة خاصة مع وجود       مرشح للتزايد   
  .منهم من النساء% ٢٥و
  
  
  نائب فلسطيني يهدد بكشف سماسرة عرب يبيعون ممتلكات في القدس إلسرائيليين .١١

 .د نائب عن حركـة حمـاس     الهدد رئيس لجنة القدس في المجلس التشريعي        :  من أشرف الهور   -غزة  
 يعملون في حقل بيع أراض عربيـة        ية وشركات عرب   عرب  سماسرة ءحلبية بالكشف عن أسما   أحمد أبو   

وأكد أبو حلبية في مؤتمر صحافي أن هذه الشركات لها ارتباطات مع             .من مدينة القدس إلي اإلسرائيليين    
شركات إسرائيلية، وذكر أن هؤالء العرب يقومون بشراء األراضي المقدسية كبيع من عربـي لعربـي                

  .من ثم تسريبها للشركات اإلسرائيليةو
  ٩/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   االسرائيلي-  الى فتح جبهة الثقافة في الصراع الفلسطيني يدعوفياض .١٢

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني سالم فياض الى فتح جبهة الثقافـة فـي الـصراع الفلـسطيني                 : رام اهللا 
وقال في كلمة له مساء الثالثاء في حفل تكـريم           .نيةاالسرائيلي لمواجهة عمليات اقصاء الصورة الفلسطي     

/ أوريل البريطانية للكتاب السياسي   /المحامي والكاتب الفلسطيني رجا شحادة بمناسبة حصوله على جائزة          
ما لم تفتح جبهات اخرى الثقافة جبهتنـا        .. ستتواصل عملية اقصاء صورتنا ما لم تتدخل اطراف اخرى        "

اعتـدنا علـى    "واضاف قائال    ".اع بعدا حضاريا وانسانيا وسنكون االقوى     ستضفي على الصر   ...االقوى
حقيقة مفادها أن التدخل الثقافي يترك بصمات قوية على المشهد السياسي فكلما صعدت الثقافة وتحولـت                
الى رافعة للنضال الوطني والحركة السياسية كلما استطعنا تجاوز الصعاب واحرزنا التقدم واقتربنا مـن               

  ."اهدافنا الوطنيةتحديد 
 ٨/٧/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
  حويل قيادة الطوارئ الى قيادة سياسية موحدة في لبنان ت التحرير توافق علىمنظمة .١٣

ـ     جهود ونـضاالت   "في لبنان عباس زكي، عالياً      " منظمة التحرير الفلسطينية  "ثمن ممثل اللجنة التنفيذية ل
وقال خالل االجتماع االستثنائي للقيادة السياسية في       ". عربالتي اسفرت عن تحرير االسرى ال     " حزب اهللا "

ان الشهداء الذين روت دماؤهم ارض فلسطين وقاتلوا واستشهدوا على ارض الوطن ال بـد مـن                 "لبنان،  
لجنة لمتابعة تكريم االسـرى     "وتم تشكيل   ". تنفيذ وصيتهم بأن تحتضن ارض فلسطين جثامينهم الطاهرة       

والدولـة  " حـزب اهللا  "تطلب إلنجاح هذه المناسبة العظيمة، وذلك بالتنسيق مع         والجثامين وعمل كل ما ي    
  ". اللبنانية

وتوافق المجتمعون على تطوير العمل الفلسطيني المشترك مع الفصائل كافة وتحويل قيـادة الطـوارئ               
  . المشكلة مع قوى التحالف الفلسطيني الى قيادة سياسية موحدة للفصائل في لبنان

  ٩/٧/٢٠٠٨السفير 
  

  وإظهارها معزولة " حماس"عباس رفض لقاء مشعل لمناكفة : نزالمحمد  .١٤
، "قدس برس"محمد نزال، في تصريحات خاصة لـ " حماس" عضو المكتب السياسي لحركة قال: دمشق

إن السبب الجوهري الذي دفع برئيس السلطة الفلسطينية إلى عدم التجاوب مع الطلب السوري "
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل؛ يعود إلى فيتو أمريكي تم إبالغه والفلسطيني للقاء مع 

من قبل وزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس، خالصته أن أي لقاء أو مصالحة مع حماس ينبغي 
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بشروط الرباعية الدولية، أما االتكاء على الرسالة التي وجهها " حماس"أن يقوم على قاعدة اعتراف 
  .، وفق تأكيده"شعل إلى الرؤساء والملوك العرب فهي مجرد مبررات واهية للتنصل من لقاء مشعلم

إن الدليل على دعوة الرئيس محمود "وأكد نزال أن دعوة عباس للحوار الوطني لم تكن جادة، وقال 
ن الرئيس الماضي، لم تكن دعوة جدية هو أ) يونيو( حزيران ٤عباس للحوار الوطني التي أطلقها في 

تتنافى مع توفير األجواء االيجابية للحوار، في الوقت  )خطوة(محمود عباس لم يلتق مشعل، باعتبار أنها 
  ".الذي التقى فيه بجميع الفصائل الفلسطينية في دمشق

وأشار نزال إلى أن رفض محمود عباس اللقاء بخالد مشعل يحمل ثالث رسائل، األولى لألمريكيين 
، والرسالة الثانية أن عباس أراد أن يقول "حماس"لتزم بما طلبوه منه، أي االمتناع عن لقاء ومفادها أنه م

، والثالثة وهي عبارة عن رسالة "حماس"للرأي العام بأن ليس لديه مشكلة مع أي من الفصائل إالّ مع 
كانت في أغلبها نفسها، على الرغم من أن كافة اللقاءات التي جرت لم تكن جدية و" حماس"مناكفة لـ

  .لقاءات مجاملة، على حد تعبيره
ولفت نزال االنتباه إلى أن الرئيس محمود عباس في زيارته إلى سورية كان حريصاً جداً على عزل 

  . سياسياً، وإظهار أن ليس لديه أي مشكل مع باقي الفصائل الفلسطينية" حماس"
 ٨/٧/٢٠٠٨قدس برس 

  
  ومي في أي مكان غير مكتبهمشعل يرفض لقاء القد: صحيفة عكاظ .١٥

أكدت مصادر فلسطينية في دمشق أن خالد مشعل رئيس المكتب :  عبد الجبار أبو غربية- عمان 
السياسي لحركة حماس رفض لقاء فاروق القدومي امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح في اي مكان 

، )القيادة العامة(بهة الشعبية غير مكتبه، وذلك بناء على عرض قدمه طالل ناجي االمين المساعد للج
الذي كان يحاول التوسط بين مشعل والقدومي لجمعهما في منزله، او منزل احمد جبريل االمين العام 

وقالت المصادر، ان مشعل ابلغ ناجي بأنه على استعداد للقاء القدومي في مكتبه كما جرت . للقيادة العامة
ر مكتبه، يعني ان هناك مشكلة ما بين الطرفين، وهو خالف العادة دائماً، وان لقاءه في مكان آخر غي

  .للحقيقة
  ٩/٧/٢٠٠٨عكاظ 

  
  تتهم عباس بعرقلة الوحدة " حماس" .١٦

 اعتبرت حركة حماس اشتراط الرئيس عباس على وفود فصائل منظمة التحريـر             :ابراهيم  ماهر –غزة  
إعادة األمور بعد كل تقدم     "ى أنه يريد    دليالً عل " حماس"التي دعاها إلى زيارة غزة عدم التقاء قادة حركة          

وأبدى الناطق باسم الحركة فوزي برهوم اسـتغرابه مـن مواقـف            ". في ملف الحوار إلى المربع األول     
، داعياً إيـاه    "تتناقض مع مبادرته للحوار الوطني التي أطلقها قبل شهر        "الرئيس عباس والتي اعتبر أنها      

  ". الواقعترجمة أقواله إلى أفعال على أرض "إلى 
 ٩/٧/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

 
  مسلسل قمع الشعوباستمرار يكشف " فضائية األقصى"استهداف أمريكا لـ:  المقاومةلجان .١٧

إن  ،أمـس " فلـسطين "قال الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية، أبو مجاهد، في تـصريح وصـل    :غزة
، يـشكل  "إرهابيـة "مريكي باعتبارهـا  ف قناة األقصى الفضائية عبر مشروع قرار الكونجرس األ      ااستهد

استمراراً في مسلسل قمع الشعوب العربية واإلسالمية من قبـل اإلدارة األمريكيـة ومـشرعيها الـذين                 
  .يكشفون، بقرارهم هذا، زيف ادعاءاتهم بخصوص الحرية اإلعالمية

  ٩/٧/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 
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  ق الحوار بين فتح وحماسبذل مساعي كبيرة إلطالنحذرنا من تجزئة الهدنة و :الجهاد .١٨

 أن الحركة ما زالت تبذل "الجهاد"أكد نافذ عزام القيادي البارز في حركة : عبد القادر فارس -غزة 
من أجل رأب الصدع ، والتقريب " حماس"و" فتح" الجهود من أجل تقريب وجهات النظر بين حركتي 

نحن منذ : ار التهدئة الهشة ، قال عزام وحول اإلجراءات اإلسرائيلية التي تنذر بانهي. بين الحركتي
البداية حذرنا من أن انهيار التهدئة يمكن أن تتسبب به السياسة اإلسرائيلية وليس الفلسطينيون ، نحن 

وأضاف أن الجهاد حذرت من تثبيت التهدئة في غزة وفصلها عن الضفة . كفلسطينيين ملتزمون بالتهدئة
 .التهدئة الحالية الفصل بين قطاع غزة والضفةالغربية ألنها من أهم السلبيات في 

 ٩/٧/٢٠٠٨عكاظ 
  
   لم تلتزم باتفاق التهدئة" إسرائيل": "الديمقراطية" .١٩

يظهر أن مـا    " أن اإلغالق المتكرر للمعابر      ،امس،   اعتبرت الجبهة الديمقراطية في بيان     : د ب أ   -غزة  
ة مقابل تهدئة دون رفع الحصار وفـتح        تريده حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي إيهود أولمرت هو تهدئ        

أن الحكومة اإلسرائيلية لم تلتزم باتفاق التهدئـة حيـث   "ورأى البيان  ".معبر رفح وشمول التهدئة للضفة
أنهاعملت على إغالق كافة المعابر التجارية مع قطاع غزة خمس مرات منذ بدء سريان اتفاق التهدئـة ،                  

البضائع والسلع كما كان عليه األمر قبل ذلك ، ولم تدخل أيضاً            ولم تطرأ أي زيادة ملحوظة على إدخال        
 ".المواد الخام الالزمة لتشغيل المصانع في القطاع

  ٩/٧/٢٠٠٨الدستور 
  
  هنية وعدنا بإدراج قضيتنا ضمن صفقة شاليت : مبعدو المهد .٢٠

ـ  : د ب أ-غزة  يس الـوزراء  أعلن مبعدو كنيسة المهد في بيت لحم مساء امس أنهم تلقوا وعدا من رئ
الفلسطيني المقال إسماعيل هنية خالل لقاء عدد منهم به مؤخرا بحل قضيتهم ضمن صفقة تبادل األسرى                
التي تجرى مفاوضات بشأنها مع إسرائيل لإلفراجعن الجندي اإلسرائيلي المحتجز فـي القطـاع جلعـاد                

م مع رئيس الـوزراء فـي       إن أي تصريح سابق بشأن لقائه     "وقال المبعدون في بيان صحفي لهم       . شاليت
لقد قمنا نحن   "وأضافوا  ". فاشلة لتجزئة المبعدين وزجهم بمعادلة كانوا بعيدين عنها        غزة إنما هي محاولة   

بكافـة   مبعدي كنيسة المهد قبل أيام بتقديم طلب لقاء مع هنية وذلك بالتوافق مع كل اإلخـوة المبعـدين                 
بالتأكيد على حل قضية المبعدين ضمن صـفقة  ) نيةه(فصائلهم لنقاش قضيتنا في قطاع غزة حيث وعدنا      

 ". والتأكيد على وحدة صف المبعدين بعيدا عن االنتماءات الحزبية وتقديم منحة مالية للمبعدين التبادل
  ٩/٧/٢٠٠٨الدستور 

  
   وجيش االحتالل"الشاباك"تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين  .٢١

 .األولى، مكتبا دائما له في مقر قيادة عليا للجيش اإلسرائيلي، للمرة )الشاباك(أقام جهاز األمن العام 
وجاء أنه أقيم مؤخرا مكتب للشاباك خاص بالضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس، في داخل مقر قيادة 

 .المركز في القدس
جع وسريع وأشارت التقارير اإلسرائيلية إلى أن إقامة مثل هذا المكتب تسمح بتناقل المعلومات بشكل نا

الحرب على اإلرهاب، وفي إطار الجهود المشتركة "بين الشاباك والجيش، وذلك في إطار ما أسمته بـ
 ".لقوات األمن اإلسرائيلية ضد البنى المدنية لحركة حماس
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وقالت المصادر ذاتها أن التعاون في السابق بين المؤسستين كان على نطاق أصغر، في حين أن إقامة 
عتبر إزالة لكافة القواطع بين المؤسستين، وتظهر نتائج هذا التعاون بين المؤسستين في المكتب اليوم ت

  .األراضي الفلسطينية بوجه خاص
  ٩/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  في المئة من ملفات اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة٩٠ تغلق "اسرائيل" .٢٢

فات االعتداء على الفلسطينيين في الشرطة، ، التي تتابع مل"يش دين"يتضح من معطيات نشرتها منظمة 
من بين ملفات االعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية تنتهي بدون تقديم % ٩٠أن أكثر من 
 ملفات تحقيق في السنوات األخيرة، أنهت الشرطة والنيابة متابعة ٢٠٥ويتناول التقرير  .الئحة اتهام

 تبين أن أحد الملفات قد فقد، ماتقديم لوائح اتهام، في%) ٨ا نسبته أي م( ملفا منها ١٣ ملفا، تم في ١٦٣
 . الباقية فقد أغلقت بدون تقديم لوائح اتهام١٤٩ولم يستكمل التحقيق فيه، أما في الملفات الـ 

  ٩/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  "حزب اهللا"فرصة ال تفوت لنزع سالح  ثمة :لنظيرها االيطالي ليفني .٢٣

أبلغت وزيرة الخارجية اإلسـرائيلية تـسيبي       : الوكاالت نقالً عن    – اهللا   رام ٩/٧/٢٠٠٨ النهار   أوردت
ويجب عدم تفويتهـا،    " حزب اهللا "ليفني الى نظيرها االيطالي فرانكو فراتيني ان ثمة فرصة لنزع سالح            

  . اللبنانية-وذلك لدى مرافقتها إياه الى الحدود اإلسرائيلية 
وإذا لم نفعل ذلـك اآلن، فـسوف        . ، وممنوع أن نخسرها   ثمة فرصة اآلن لنزع سالح حزب اهللا      : "وقالت

الوضع في جنوب لبنان تغيـر، لكـن دور المجتمـع           "وأضافت ان   . يكون من الصعب القيام بذلك الحقاً     
، ووضع تكون فيه منظمة إرهابية شريكة فـي حكومـة           ١٧٠١الدولي هو اإلصرار على تطبيق القرار       

 كامال، وآمل في تطبيقه     ١٧٠١ن الجانب اللبناني لم يطبق القرار       نأسف أل ". تعتبر شرعية ال يمكن تحمله    
، في إشارة إلى صفقة تبادل األسرى مع        "المخطوفين) اإلسرائيليين(في األيام القريبة مع استعادة الجنديين       

  ".حزب اهللا ال يمثل مصالح الشعب اللبناني"واعتبرت ان ". حزب اهللا"
الحاجة إلى وقف تسليح حـزب      "، موضحة انها شرحت لفراتيني      "فيلاليوني"وأشادت بالدور اإليطالي في     

  ". اللبنانية–اهللا عبر الحدود السورية 
 بيان  شدد فيه خـالل اتـصال         ، أصدره مكتب وزير الدفاع ايهود باراك      ٩/٧/٢٠٠٨السفير  وجاء في   

بل استمرار وزيـادة  اسرائيل ال يمكنها ان تق"هاتفي مع وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، على ان    
اتفاق الهدنة في لبنان، مشيراً الى تهريب السالح لحزب اهللا عبر سوريا، والمطالبات بأن تتحـرك                " تآكل

  . لمنعها" اليونيفيل"
  
  ستجوب للمرة الثالثة في قضية تاالنسكي الجمعة ُيأولمرت .٢٤

حقق مع رئيس الوزراء ايهود     ذكرت االذاعة العسكرية االسرائيلية ان الشرطة ست      :  بترا –القدس المحتلة   
اولمرت للمرة الثالثة يوم الجمعة المقبل على خلفية تورطه بقضية الفساد التي باتت تعرف في اسـرائيل                 

واضافت ان محققي الشرطة في قضايا الفساد سيحققون مع اولمرت في مقره             ".مغلفات المال "باسم قضية 
 القضية رجل االعمال االميركي اليهودي مـوريس        الجمعة وذلك بالتزامن مع عودة الشاهد الرئيسي في       

 . تاالنسكي الى اسرائيل غدا الستكمال التحقيقات في القضية 
وكان تاالنسكي قد اعترف في شهادة مبكرة أدلى بها قبل أشهر أنه سلم اولمرت خالل السنوات الماضية                 

 . الف دوالر بشكل غير قانوني ١٥٠مبالغ نقدية وصلت الى نحو 
  ٩/٧/٢٠٠٨ الدستور
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  "إسرائيل"شكل جديد للمقاومة الفلسطينية ضد ..  اإللكترونية القرصنة .٢٥

أعلنت اإلذاعة اإلسرائيلية أن الموقع اإللكتروني الخاص بحزب الليكـود اإلسـرائيلي            : عبدالمنعم خليفة 
، وذكرت اإلذاعـة أن النـشطاء       "قراصنة حاسب فلسطينيين  "المعارض تعرض لالقتحام مرتين من قبل       

 .على حد قولها" شعارات معادية"لفلسطينيين كتبوا في الموقع ا
وأشارت اإلذاعة إلى أن خبراء الكمبيوتر في حزب الليكود تمكنوا من إصالح العطل وهم يعملون علـى                 

 .سد الثغرات في الموقع
ة وكان نشطاء فلسطينيون من هواة االنترنت تبادلوا مؤخرا عمليات االقتحام للمواقـع إليـصال رسـال               

 .سياسية معينة كان بينها موقع اإلذاعة اإلسرائيلية نفسه
وال تعد القرصنة اإللكترونية هي الوسيلة الوحيدة لدى الفلسطينيين ضد االحتالل بل لجئوا أيـضاً إلـى                 
موقع فيس بوك الشهير على اإلنترنت لتدعيم معركتهم ، خاصة بعد تجاهل الموقع فـي البدايـة إدراج                  

 .في قائمة تسجيل المشتركينفلسطين ضمن الدول 
  ٨/٧/٢٠٠٨موقع اإلسالم اليوم 

 
  تتراجع عن التسمية التي أطلقتها على عملية تبادل األسرى "إسرائيل" .٢٦

تحت ضغط االنتقادات، ولتجنب المزيد منها، تراجعت إسرائيل عن االسم الذي أطلقته في             : حلمي موسى 
، "وعاد األبناء "، واختارت اسما جديدا     "تفوق األخالقي ال" البداية على عملية تبادل األسرى مع حزب اهللا،       

بعدما أوحى االسم األول بأن إسرائيل وحدها تعتبر استعادة جنودها أو جثامينهم من األسر عمال أخالقيـا        
وكان عدد من المعلقين انتقـدوا مـسارعة هيئـة          . المدفوعة" األثمان"في ظل سجال واسع حول أخالقية       

  . خالقي دعائي على العمليةاألركان إلطالق اسم أ
  ٩/٧/٢٠٠٨السفير 

  
   اإلسرائيلية في مقابر األرقامةفلسطيني محتجز ناشط ٢٠٠جثامين لـ .٢٧

 جثامين مئتي ناشط فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة في           "إسرائيل"تحتجز  :  أماني سعيد  -رام اهللا   
رغـامهم  سرائيلية إل إسطينيون على أنه جريمة     مقبرة األرقام العسكرية اإلسرائيلية، وهو ما ينظر إليه الفل        

مقرر لجنة األسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني عيسى قراقع بفتح هـذا             وقد طالب    .نكسارعلى اإل 
وأوضـح أن   .  إلى أهاليهم وبيوتهم   ة هؤالء الشهداء  الملف اإلنساني الهام واالهتمام والعمل على عودة رفا       

بصفقة حزب اهللا، مما يتطلب مسؤولية فلسطينية ودولية، ألنها قضية           ة الشهداء غير مشمول    هؤالء رفات
وناشد قراقع مختطفي شاليط إدراج مسألة اإلفراج عن جثث الشهداء في            .مؤلمة جدا بالنسبة للفلسطينيين   

أن هناك مؤسسات حقوقية فلـسطينية        الحقوقي الفلسطيني ياسر عالونة    أكد في حين  .الصفقة إذا ما تمت   
استصدرت قرارات من محكمة العـدل العليـا اإلسـرائيلية          أنها  ت على متابعة هذا األمر، و     تعمل وعمل 

  .باسترجاع العديد من جثث الفلسطينيين
  ٩/٧/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

    
   مقاوماً من غزة سقطوا منذ تشكيل السلطة٢١ تحتجز جثامين "إسرائيل": إحصائية .٢٨

 جثماناً لمقاومين فلسطينيين مـن قطـاع غـزة،          ٢١جاز  تواصل سلطات االحتالل اإلسرائيلي احت    : غزة
  . في قطاع غزة١٩٩٤عام  سقطوا خالل تنفيذهم عدة عمليات فدائية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية

  ٨/٩/٢٠٠٨ قدس برس
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   يرفع الحصار عن قرية نعلين في الضفة الغربيةاالحتالل .٢٩
مـس الحـصار الـذي      أ رفعت   "سرائيلإ"ن  أسرائيلي  إعلن مصدر عسكري    أ: ب.ف. ا -القدس المحتلة   

 علـى   يام على قرية نعلين في الضفة الغربية إثر مظاهرات عنيفة، احتجاجاً          أيضربه الجيش منذ خمسة     
جراء وكذلك حظر التجول تقررا بعد مفاوضات بين ممثلين         ن رفع هذا اإل   أ موضحاً. بناء الجدار الفاصل  

لى اتفاق يسمح باستئناف بناء الجدار      إالجانبين توصال   "ن  أكد  قد أ و. عن الجيش االسرائيلي وأهالي القرية    
  ."والتزام فلسطيني بتجنب المظاهرات العنيفة مقابل رفع الحصار ومنع التجول

  ٩/٧/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  

   العالقون في غزة يناشدون مصر فتح معبر رفح لاللتحاق بجامعاتهم الطلبة .٣٠
ن في قطاع غزة، المحاصر للعام      ين العالق يلبة الفلسطيني الطمن   طالب جامعي    ٦٠٠ما يقارب   ناشد  : غزة

الثالث على التوالي، الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية تمكينهم مـن االلتحـاق بجامعـاتهم فـي                 
الخارج، ال سيما وأن المئات منهم تغيبوا لعام كامل عن دراستهم بسبب إغالق المعابر، ال سـيما معبـر                   

  .رفح الحدودي
  ٨/٩/٢٠٠٨ قدس برس

  
  وحشي عليه بشكل رجال المخابرات اإلسرائيليةبعد اعتداء شاب من النقب وفاة  .٣١

، بعد أن رقد في المستشفي مدة        في النقب  استشهد شاب من قرية وادي النعم      : زهير اندراوس  - الناصرة
عليـه فـي     إسرائيليينثر اعتداء رجلي استخبارات     إثالثة أشهر حيث كان في حالة غيبوبة كاملة، وذلك          

  .)عسقالن(منطقة شاطئ اشكلون 
  ٩/٧/٢٠٠٨القدس العربي 

  
   قطاع غزة من المرضى من ضحايا حصار٢٠٣ الحالة وفاة .٣٢

 بعد وفاة مريض بالـسرطان      ٢٠٣، أمس، إلى     قطاع غزة من المرضى    ارتفع عدد ضحايا حصار   : غزة
معاويـة  . من جهته، قـال د    و .اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار   ، بحسب ما أفادت     منع من السفر للعالج   

حسنين مدير عام الطوارئ بوزارة الصحة، إن عدد الحاالت المرضية التي تخرج من قطاع غزة قليـل                 
  .جداً، وال يفي بالغرض المطلوب بالنسبة إلى مئات المرضى الذين ينتظرون العالج

  ٩/٧/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
   إضافي لمشروع مياه غزة الطارئ الثاني تمويل .٣٣

 ماليـين   ٥جدد البنك الدولي التزامه بموافقته في نيسان من هذا العام على تقديم تمويل إضـافي بقيمـة                  
 كي تتمكن من تمويل التكاليف المتجاوزة المتعلقة بمخصـصات          ،دوالر أمريكي لخطة مياه غزة الطارئة     

يات الـساحل   إيصال خدمات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، ولتعزيز قدرة مصلحة ميـاه بلـد              
  .الجديدة

  ٩/٧/٢٠٠٨البنك الدولي 
  
 غير واردة " المملكة األردنية الفلسطينية الهاشمية: " االردنياالعالموزير  .٣٤

 أكد وزير اإلعالم واالتصال االردني ناصر جودة أمس أن األردن لم ولن يكون شريكا في :عمان
د المفاوض الفلسطيني نافيا ما تردد في  اإلسرائيلية بل ينحصر دوره في إسنا- المفاوضات الفلسطينية 
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وقال جودة في مؤتمر صحافي إن  .وسائل اإلعالم عن دخول المملكة كشريك على خط المفاوضات
  ". المفاوضات جارية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، واألردن ليس شريكاً بها"

" اردنيين قال الوزير جوده وعن صفقة تبادل االسرى بين حزب اهللا واسرائيل وامكانية شمول اسرى 
ورداً على سؤال  ".موضوع االسرى االردنيين متابع بشكل يومي من قبل الجهات المعنية في االردن
هنالك أطر قانونية "يتعلق باالفراج عن االسرى االردنيين االربعة في سجن قفقفا حسب االتفاقية قال 

  ." ونحن ملتزمون باالتفاقيات الموقعة ولكل حادث حديث
  ٨/٧/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 

  
      األسرى األردنيين األربعة يطالبون باالفراج عنهم  .٣٥

كد رئيس اللجنة الوطنية لألسرى والمفقودين في السجون اإلسرائيلية صالح أ:  محمد النجار- عمان 
ى بشرط احتجازهم لد" إسرائيل"العجلوني أن األمل يحدو األسرى األربعة االردنيين، الذين أفرجت 

السلطات األردنية، وعائالتهم واللجنة الوطنية بأن تتخذ الحكومة األردنية قرارا سريعا بإنهاء احتجاز 
وحزب اهللا على صفقة تبادل لألسرى، وهو ما يجعل " إسرائيل"سلطان العجلوني ورفاقه بعدما وقعت 

بموجب االتفاق الذي وقعه الحكومة األردنية في حل من اتفاقها مع الجانب اإلسرائيلي بشأنهم، إذ أنه 
أي اتفاق لتبادل األسرى مع أي جهة " إسرائيل"يتم اإلفراج عن األربعة إذا وقعت " إسرائيل"األردن مع 

  .أخرى
  ٨/٧/٢٠٠٨الجزيرة نت 

 
  يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لهدم الجدار  رئيس البرلمان العربي  .٣٦

لصقر البرلمانات الوطنية واالقليمية والدولية بالتحرك ناشد رئيس البرلمان العربي محمد جاسم ا :القاهرة
العاجل الزالة جدار الفصل العنصري االسرائيلي لما يسببه من كارثة انسانية وسياسية وتاريخية بحق 

وقال الصقر، في بيان صدر عنه امس بمناسبة مرور اربع سنوات على صدور . الشعب الفلسطيني
لدولية الذي اكد عدم شرعية الجداروطالب بهدمه، ان صدور هذا الرأي االستشاري لمحكمة العدل ا

الرأي يعتبر انتصارا للقانون الدولي والشرعية الدولية، وادانة قوية للسياسة االستيطانية االسرائيلية في 
وطالب المجتمع  .االراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا ان الجدار واالستيطان والسالم خطان ال يلتقيان

االستيطانية وازالة " اسرائيل"ي ومنظمات المجتمع المدني باتخاذ االجراءات الفعالة لوقف سياسة الدول
جدار الفصل العنصري الذي سيؤدي الى خلخلة الترابط الحضاري بين المواقع االثرية الفلسطينية ويشكل 

 .خرقا لقواعد القانون الدولي
  ٩/٧/٢٠٠٨القبس الكويتية 

  
  هاتصاالت موسى يجريعارض جهود مصر الحياء الحوار الفلسطيني وواشنطن ال ت: القاهرة .٣٧

نفى السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أمس، ما تردد عن : القاهرة
وجود فيتو أمريكي على الجهود المصرية إلحياء الحوار الفلسطيني  الفلسطيني، موضحاً أن الحوار سيتم 

  . اسب وانه البد من تثبيت التهدئة التي مازالت هشة أوالًفي التوقيت المن
وفي تطور آخر، كشف رئيس مكتب األمين العام لجامعة الدول العربية السفير هشام يوسف أن األمين 
العام عمرو موسى يجري سلسلة من االتصاالت والمشاورات المكثفة حول الحوار والمصالحة 

 العام أجرى مشاورات مكثفة في الفترة األخيرة فلسطينية وعربية وقال يوسف، ان األمين. الفلسطينية
ودولية، وتم التشاور مع الرئيس عباس وقيادة حماس، كما ان هناك تنسيقاً مع مصر وسوريا والسعودية 
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وحول ما إذا كانت مصر ستستضيف . واليمن واألردن لبلورة كيفية التحرك العربي في المرحلة المقبلة
  . الحوار سيعقد في مصر لكن التفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع لم تحدد بعدالحوار قال ان

  ٩/٧/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
   أطلقوا النار على القوة المصرية بعد اجتيازها الحدوداإلسرائيليون .٣٨

شنت قوات األمن المصرية، حملة مداهمات موسعة بمنطقة وسط سيناء، : حسين الشاذلي، سعيد الليثي
 أفريقيا، بعد مقتل ضابط شرطة مصري، صباح أمس األول، أثناء محاولته ١٥ أربعة مهربين وبحثا عن

عبر حدودها مع " إسرائيل"والقوة المرافقة له، إحباط محاولة تسلل لمجموعة من األفارقة إلى داخل 
مس، أن ضباطا مصريين وإسرائيليين أجروا، أ"" إسرائيل"صوت "يأتي هذا فيما ذكرت إذاعة . مصر

تحقيقا مشتركا حول الحادثة، وأن التحقيق أظهر أن القوة المصرية بادرت بإطالق النار في البداية باتجاه 
مهربين بدو، ثم اجتازت عن طريق الخطأ الحدود اإلسرائيلية، وأطلقت النار عن طريق الخطأ باتجاه 

  .الجنود اإلسرائيليين، مما حدا بهم إلى الرد على النار بالمثل
  ٨/٧/٢٠٠٨ة المصريون صحيف

  
  عن أرضية مشتركة لبدء مفاوضات مباشرة " اسرائيل"نبحث مع : األسد .٣٩

أبلغ الرئيس السوري بشار االسد صحيفة فرنسية ان من غير المرجح ان تحقق بالده :  رويترز–باريس 
 قال، في لكن االسد. في الفترة الباقية من والية الرئيس االمريكي جورج بوش" اسرائيل"السالم مع 

المقابلة التي نشرت بموقع صحيفة لوفيغارو، انه يراهن على ان الرئيس االمريكي القادم سيكون اكثر 
تبحثان عن ارضية مشتركة لبدء مفاوضات " اسرائيل"وقال االسد ان سوريا و. مشاركة في عملية السالم

 .ل هذه المحادثاتواضاف ان من الحيوي العثور على البلد المناسب للتوسط في مث. مباشرة
  ٩/٧/٢٠٠٨الدستور 

  
  صفقة األسرى مع حزب اهللا تُفقد السجناء العرب أمل الحرية .٤٠

بعد كشف تفاصيل صفقة األسرى مع حزب اهللا، وتأكيد الدولة العبرية عدم :  آمال شحادة-الجوالن 
رحة التي عاشها شمولها أسرى عرب، باستثناء عدد قليل من الفلسطينيين، تغلب اليأس واالحباط على الف

 عاماً ٢٩األسرى األمنيون في السجون االسرائيلية لخروج زميلهم األسير سمير القنطار الى الحرية بعد 
واعتبر األسرى على مدار سنوات طويلة، حزب اهللا الطرف األقوى في التفاوض لالفراج . من االعتقال

ى هؤالء األسرى أن عودة الجنديين وير. ٤٨عنهم، وبخاصة األسرى السوريين والمصريين وفلسطينيي 
األسيرين في لبنان، واالفراج عن القنطار، تسقط أقوى أوراق المساومة لحريتهم، ويستبعدون أن تؤثر 

مثل مزارع شبعا أو مفقودي معركة سلطان " اسرائيل"في مصيرهم قضايا أخرى ما زالت مفتوحة مع 
  . يعقوب

ؤالء المعتقلون كثيراً في خوض معركة جديدة لتخليصهم من ولكن بعد التوقيع على الصفقة لم يتأخر ه
معاناتهم، فبعثوا عبر لجنة دعم األسرى والمعتقلين في الجوالن برسالة الى القيادة السورية يطلبون فيها 

باالفراج عنهم، من جهة ثانية، يرزح في السجون االسرائيلية " اسرائيل"مقايضة المفاوضات المباشرة مع 
 أسيراً عربياً يعرفون باسم الدوريات، وهم من سورية ومصر ٦٨ و٤٨ من فلسطينيي  أسيرا١٣٦ً

وخاض المعتقلون العرب إضرابات عن الطعام، وقاموا بخطوات احتجاجية أخرى، . واألردن والعراق
من " اسرائيل"ووجهوا رسائل إلى السفراء العرب طالبوا فيها بتفعيل قضيتهم عبر اظهار ما ترتكبه 

ت للقانون الدولي، وكذلك السماح لهم باالتصال مع عائالتهم لالطمئنان عليهم، وتوفير حياة كريمة مخالفا
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لهم داخل السجون، وأن يكون هناك أفق سياسي في التعامل مع تلك القضية وأن ال تُترك لحسن النيات 
  .اإلسرائيلية

  ٩/٧/٢٠٠٨الحياة 
  

  ة ولبنان لمساعدة مخيمات غز"نرواوا" سعودي لبرنامج دعم .٤١
 شكرها للمملكة ممثلة في اللجنة "كارين كونينج أبو زيد"نروا وقدمت المفوضة العامة لوكالة ا: جدة

السعودية إلغاثة الشعب الفلسطيني التي يشرف عليها وزير الداخلية األمير نايف بن عبدالعزيز، لدعمها 
إلى أن اللجنة  وأشارت، هالمستمر والمكثف للشعب الفلسطيني وتوفيرها للحاجات الضرورية ل

والمفوضية تعمالن على توسيع نطاق التعاون عبر إطالق برنامج يغطي عدداً من المشاريع المهمة 
الرامية إلى مساعدة الالجئين والمتضررين في قطاع غزة وخارجه في عدد من المخيمات الفلسطينية 

 المالي لعدد من المشاريع والبرامج ومن المتضررة في لبنان حيث وافقت اللجنة أخيراً على تقديم الدعم
بينها تأمين السالل الغذائية وتأمين األدوية والمستلزمات الطبية وتوفير إمدادات الوقود بمبلغ إجمالي قدره 

  .) ماليين دوالر٦( مليون ريال ٢٢,٦
  ٩/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
  تل أبيب واألسطول األميركي  "بإحراق"إيران تهدد  .٤٢

 تل أبيب واألسطول األميركي في الخليج العربي في حال شن هجوم على "بإحراق" هددت إيران: نطهرا
منشآتها النووية، وأجرت مناورات عسكرية في الخليج، فيما اعلن عن انتهاء مناورات أميركية 

 وحذر حجة اإلسالم علي شيرازي ممثل المرشد األعلى آية اهللا علي خامنئي في القوات ،وبريطانية
النظام الصهيوني يضغط حاليا على قادة البيت األبيض لتحضير هجوم "رس الثوري من ان البحرية للح
أول رصاصة يطلقها االميركيون على ايران "ونقلت وكالة الطلبة عن علي شيرازي قوله . "على إيران

حمد نقلت وكالة مهر أمس عن مكما ،"سيعقبها قيام إيران باحراق مصالحهم الحيوية في كل أنحاء العالم
 "سنجعل العدو يندم على تهديده إليران"حجازي نائب قائد الحرس الثوري قوله 

 ٩/٧/٢٠٠٨القبس الكويتية 
  
     اندونيسيا تستضيف مؤتمرا لدعم اقامة دولة فلسطينية منتصف الشهر الحالي  .٤٣

نيسي بحث مفتي سوريا الشيخ أحمد بدرالدين حسون مع مبعوث وزير الخارجية االندو:  د ب أ- دمشق 
وتبادل مفتي . إلى سوريا نانا سوتريسنا العالقات اإلسالمية وأفق دعم حقوق الشعب العربي الفلسطيني

سوريا مع مبعوث الحكومة االندونيسية اآلراء حول قضايا المنطقة وإمكانية دعم الشعوب اآلسيوية 
كال من نائب وزير والتقى المبعوث االندونيسي صباح امس  .واألفريقية لحقوق الشعب الفلسطيني

الخارجية السوري فيصل مقداد، ونائب الرئيس السوري فاروق الشرع وبحث معهما الترتيبات التي 
تجريها اندونيسيا لعقد مؤتمر مخصص لتأييد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة منتصف 

تأتي في إطار التشاور "وتريسنا وقال سفير اندونيسيا في سوريا مزمل بسيوني إن زيارة س. تموز الحالي
  ".والتعاون والتنسيق والصداقة المشتركة مع بلد مهم في المنطقة مثل سوريا

  ٨/٧/٢٠٠٨الدستور 
  
  عاما٢٣األسير السوري سيطان الولي يعانق الحرية بعد  .٤٤

  عاما، قررت٢٣بعد رحلة كفاح طويلة مع جدران السجون اإلسرائيلية دامت أكثر من : جوالن تايمز
ويتوقع أن ينقل الولي إلى . السلطات اإلسرائيلية اإلفراج عن االسير السوري سيطان نمر نمر الولي
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مستشفى رامبام في حيفا إلجراء فحوصات طبية قبل عودته إلى قريته مجدل الشمس في الجوالن 
  ، وجاء قرار اإلفراج عن الولي الذي يعاني من مرض عضال ومشاكل صحية جدية. السوري المحتل

في مداوالت الجلسة الخاصة التي عقدتها لجنة االفراجات في مصلحة السجون العامة االسرائيلية وذلك 
 . ألسباب صحية

  ٨/٧/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
  الجزائريات ينتفضن في غزة بعد معاناة مزمنة .٤٥

لم يعد بإمكان مئات الجزائريات اللواتي تزوجن من فلسطينيين وقدمن مع :  نجالء عبد ربه- غزة 
فقمن . اوجهن إلى قطاع غزة، الصبر على عدم رؤية أهاليهن وذويهن في بلدهن المنشأ الجزائرأز

بتظاهرة رفعن خاللها األعالم الجزائرية والفلسطينية، وطالبن الرئيسي الفلسطيني محمود عباس 
  . والجزائري عبد العزيز بوتفليقة بوضع حل لمعاناتهن المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات

  ٩/٧/٢٠٠٨ ايالف موقع
  
   للسالم يبحث في القاهرة كيفية تقوية التهدئة المتحدةمبعوث األمم  .٤٦

  بحث روبرت سيري مبعوث األمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط أمس مع               : حامد جاد  -غزة
بوعين بين  أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري كيفية تقوية اتفاق التهدئة الذي تم إبرامه قبل نحو أس               

وقال سيريى في تصريحات له عقب مباحثاته مع أبو الغيط إن الكل يدرك فـي               ،  حركة حماس وإسرائيل  
 أن األوضاع في غزة تمثل أولوية لعملـه نظـرا لـسوء              و الوقت الحالي أن التهدئة ماتزال هشة للغاية      

مم المتحدة في غـزة تتركـز   األحوال المعيشية اإلنسانية ألهالي غزة مما يثير القلق خاصة وأن مهمة األ    
وحول ما يمكن أن تفعله المنظمة الدولية من أجل تقوية اتفـاق            ،  حول محاولة تحسين األوضاع اإلنسانية    

التهدئة في غزة أشار روبرت سيري إلى أن األمم المتحدة على اتصال مستمر مع اإلسرائيليين إلقناعهم                
  .بفتح كل المعابر وهو أمر يعد جزءا من اتفاق التهدئة للسماح بعبور البضائع

  ٩/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 
 
  طراف المانحة في باريس يحّض السلطة على التقشّف في الموازنة األاجتماع .٤٧

قيم المشاركون في اجتماع متابعة مؤتمر األطراف المانحة للدولة الفلسطينية في : آرليت خوري- باريس
باريس، ايجابياً ديناميكية ايصال المساعدات إلى الفلسطينيين، إال أنهم أبدوا مخاوف حيال معوقات 

االقتصادي واالجتماعي في المناطق الفلسطينية، وحضوا السلطة على التقشف في تعترض التطور 
وجاء في بيان صدر في أعقاب االجتماع الى أنه من أصل تعهدات مؤتمر باريس في كانون ، موازنتها
 مليون ٩٢٠ بليون دوالر، قدمت األسرة الدولية حتى اآلن ٧,٧، والتي بلغت ٢٠٠٧عام ) ديسمبر(األول 
،  على شكل مساعدة مباشرة في الموازنة الفلسطينية، وبليون دوالر لتمويل عدد من المشاريعدوالر

وأشاد البيان بالجهود التي بذلها الجانب الفلسطيني لتصحيح األوضاع المالية وأوضاع الموازنة، على 
ة على  وحض السلطة الفلسطيني،رغم صعوبة البنية والقيود وضغط العناصر االقتصادية الخارجية

المضي في التقشف على صعيد الموازنة، حفاظاً على االنسجام بين االنفاق والعائدات والمساهمات 
  .المستقبلية

  ٩/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
  

 



  

  

 
 

  

            ١٨ ص                                   ١١٣٣:         العدد                  ٩/٧/٢٠٠٨ األربعاء: التاريخ

   عاما٢٨ًقبل   سابق يتـهم الجبهة الشعبية بمجزرة بولونياإيطاليرئيس  .٤٨
فرنشيسكو كوسيغا، في مقابلة اتهم رئيس الجمهورية اإليطالية األسبق وعضو مجلس الشيوخ مدى الحياة 

نشرت أمس، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتدبيراالعتداء على محطة قطارات مدينة بولونيا الذي وقع 
 وفي مقابلة مع صحيفة إل كورييري ديال سيرا ، قتيال٨٥ً عاماً، موقعاً ٢٨في شمال شرق البالد قبل 

أن تفجير محطة وآنذاك،  فية التي سارت عليها األموراإليطالية، قال كوسيغا إن الشرطة أبلغته بالكي
على توقيف سيارة تابعة لعضو سابق في أحد التنظيمات  بولونيا جاء بمثابة رد من الجبهة الشعبية

   .اليسارية المتطرفة يدعى بيفانو، وكانت تنقل قذيفة للجبهة
  ٩/٧/٢٠٠٨السفير     

   
  ومعدل البطالة األعلى عالمياً في العالم العربي عن العمل مليون عاطل١٧ .٤٩

كشف التقرير العربي األول للتشغيل، الذي أعدته منظمة العمـل العربيـة، أن   :  زياد المصري -القاهرة  
 مليـون   ١٧وأن عدد العاطلين عن العمل يبلغ أكثر مـن          % ١٤نسبة البطالة في العالم العربي تجاوزت       

ولفـت الـى أن      .٢٠٠٨عام  الدول العربية في     مليون نسمة هم عدد سكان ال      ٣٣٨,٤شخص من إجمالي    
تبقـى المنطقـة ذات     كما  المنطقة العربية تظل، عبر هذه النسبة، محتفظة بأعلى معدالت البطالة عالمياً،            

التقرير  مع اإلشارة إلى أن      %.٢٥المعدالت األعلى في البطالة بين الشباب، بعد تجاوز هذا المعدل نسبة            
ما يجعل  في حين أن    .  مليون عاطل  ٢٥ إلى   ٢٠١٠في البالد العربية عام     أن يصل عدد العاطلين     يتوقع  

تقريبا من سكانها هـم دون      % ٦٠هذه القضية من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات العربية، هو أن            
  .سن الخامسة والعشرين

  ٩/٧/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 
  

   مرات في عهد بوش١٠كا إليران تضاعفت ي امرصادرات .٥٠
ضعاف خالل واليتي الرئيس بوش، رغـم       ألى ايران، عشرة    إكية  يارتفعت كمية الصادرات االمر    :ا ب 

 حيـث ذكـرت  . التوتر الكبير في التخاطب السياسي، والعالقات المقطوعة بين العاصمتين، واالدارتـين       
  .٢٠٠١ مليون دوالر منذ العام ٥٤٦كية بلغت ين الصادرات االمرأ "اسوشييتد برس"وكالة 

  ٩/٧/٢٠٠٨ السفير
  
  ! في الطريق"بلو راي"اسطوانات  ... "الب توب"ال تشتر  .٥١

وربمـا  .  في تخفيض أسعار الكومبيـوتر المحمـول  "فورة"كثير من الدول العربية     يشهد ال : أحمد مغربي 
تلعب المنافسة بين شركات الكومبيوتر دورها في دفع تلك األسعار نزوالً، إضافة الى الميـل الطبيعـي                 

لكن األمـر  . ات الرقمية الى االنخفاض بتأثير مرور الزمن، كما حدث للهاتف الخليوي مثالً  ألسعار األدو 
 أن الموجـة    "هاي تيك "إذ يعرف المهتمون بصناعة الـ      . يتعلق بشيء آخر بالنسبة للكومبيوتر المحمول     

ـ               ى األسـواق   اآلتية رأساً، والتي شرعت في التدفق هذه السنة، من اسطوانات الفيديو الرقمية ستحمل إل
تتميز بأنها تستطيع أن تُخزن أضعاف ما نستعمله راهناً من أسطوانات           . اسطوانات رقمية من نوع جديد    

 البصرية المخزنة عليها، كما أنها تصنع       -، وبأنها تعطي وضوحاً عالياً في المواد السمعية         "دي في دي  "
كان الـسوق بانتظـار نـوعين مـن هـذه           وألشهر قليلة خلت،    . "الليزر األزرق "باستخدام تقنية تُسمى    

 التي HD DVD"اتش دي دي في دي" و"سوني" التي تُنتجها شركة Blue Ray "بلو راي": االسطوانات
اتـش دي   " أنها ستقلع عن إنتاج اسطوانات       "توشيبا"وفي ربيع هذه السنة، أعلنت      . "توشيبا"تُنتجها شركة   
  ، "دي في دي
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 التي ستصبح سيدة الموجة المقبلة من اسطوانات الفيديو         "بلو راي "حسم الصراع لمصلحة اسطوانات     مما  
  .الرقمي

  ٩/٧/٢٠٠٨الحياة 
  
  ماذا عن ساحة المقاومة المفترضة في الضفة الغربية؟ .٥٢

  عدنان أبو عامر
 المقاومة من الضفة كابوس يؤرق إسرائيل 

عـن  " مشروعا"يبدو الحديث   في ظل التهدئة المعلنة في قطاع غزة، بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل،            
وضع المقاومة في الضفة الغربية، التي تعاني وضعا مزدوجا من المالحقـات والمطـاردات للمقاومـة                
والمقاومين، علما بأن الحديث عن تفعيل المقاومة في الضفة جاء فور تطبيق إسرائيل لخطة فك االرتباط                

  . ٢٠٠٥عام 
  توزيع األدوار بين غزة والضفة

أكثرت المصادر العسكرية اإلسرائيلية من الكشف عن تهريب كميات وافرة مـن األسـلحة              وفي حينها،   
 لجولة جديدة من المقاومة، بعد تنفيذ االنسحاب        -على ما يبدو  -المختلفة إلى مناطق في الضفة، تحضيرا       

ائم في  اإلسرائيلي من قطاع غزة، خصوصا أن هذه األسلحة من شأنها أن توجد خلال حادا في التوازن الق                
  .المنطقة؛ ألنها تنطوي على تهديد خطير للطائرات العسكرية والمدنية

أن قوى المقاومة في قطاع غزة، خاصة حركة حماس، اسـتغلت           " الشاباك"كما كشف جهاز األمن العام      
 لنقل خبراتها العسكرية للضفة الغربية، وبالفعل تمكنت تلك الخاليـا مـن             ٢٠٠٥فترة التهدئة خالل عام     

  : عدد من العمليات، أهمهاتنفيذ
  . إطالق النار ضد سيارات المستوطنين-
  . زرع عبوات ناسفة باتجاه حافالت إسرائيلية-
  .في مهبط تدريب تابع لسالح الجو" هيلوكبتر" ضرب طائرة مروحية -
  . التخطيط لخطف الجنود وأسلحتهم-
  . جمع معلومات حول أماكن استجمام بغرض تنفيذ عمليات-

مصادر اإلسرائيلية أن حماس نفذت تلك العمليات بعد االنسحاب من غـزة، ولـم تكـن تعلـن                  وأكدت ال 
، وقد استفادت حماس    ٢٠٠٥مسئوليتها بسبب التزامها بالتهدئة التي اتفقت عليها قوى المقاومة في مارس            

  :من ذلك على أكثر من مستوى
  . التهدئة االستمرار في العمليات العسكرية في الضفة الغربية في فترة-١
  . كمن تلتزم بالتهدئة- في حينه - تصوير نفسها أمام السلطة الفلسطينية -٢
  . االمتناع نسبيا عن أن تكون في صلب عمليات التصفية التي تنفذها إسرائيل-٣

وفي ذات الوقت الذي أبدت فيه المقاومة في قطاع غزة عشية االنسحاب اإلسرائيلي ما يمكن أن يـسمى                  
 الوضع الجديد، من خالل استخدام تكتيكات عسكرية وأمنية عبر لجوئها إلى عدد مـن               تكيفا واضحا مع  

  :األساليب التي بإمكان المقاومة في الضفة الغربية أن تحذو حذوها، ومنها
 استخدام أنماط جديدة من العبوات الجانبية، بأساليب تمويه مناسبة بما يتناسب مـع طبيعـة األرض                 -١

  .رض الرملية على غرار عبوات حزب اهللا الجانبيةواختالفها عن طبيعة األ
  : اتباع آليات جديدة لصنع وتدفق سالح المقاومة لضمان تقوية ذاتها من خالل-٢

 .المحافظة على مصادر التمويل المالي لشراء السالح، سواء من المتبرعين المحليين أو الخارجيين
ح إلى الضفة الغربية، والربط مع أكثر من جهة         العمل على توفير عدد ال بأس به من خطوط توريد السال          

 .لتأمين وصول السالح، حتى إذا ضرب خط من الخطوط يبقى اآلخر مستمرا
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تطوير التصنيع المتعدد األوجه في ظروف غير متوفرة في ظل االحتالل، وبقدرة أعلى علـى إدخـال                 
 .المواد الخام الضرورية للتصنيع وتعدد منافذ استيرادها

 .ى تعليم وتدريب المقاتلين على استخدام السالح وكيفية الحفاظ عليه وتخزينه إن وجدالتوجه إل
 .زيادة التجارب، حتى تصل إلى الدرجة المطلوبة من السالح والعبوات والقذائف والصواريخ

 .تطوير مدى صواريخ القسام؛ ألنها السالح اإلستراتيجي في الفترة المقبلة
 .راتيجي من الذخيرة بكافة أنواعهازيادة وتنويع المخزون اإلست

 .تبادل األفكار في تصنيع األسلحة بين الفصائل وقوى المقاومة
وقد أثبتت الكثير من المناوشات والمواجهات العسكرية بين قوات االحتالل وقوى المقاومة، قدرة األخيرة              

يرة عن التقدم في األراضي     على استثمار الوسائل السابقة، مما جعل قوات االحتالل تتراجع في حاالت كث           
  .الفلسطينية؛ بسبب امتالك المقاومة للكثير من الوسائل القتالية، والتكتيكات العسكرية المحترفة

  كابوس وصول الصواريخ للضفة
أبدت المصادر العسكرية واألمنية خوفا من وصول تقنية صواريخ القسام إلى الضفة الغربية المالصـقة               

ه ذلك من تهديد إستراتيجي حقيقي لألمن الذي تحاول إسرائيل جاهـدة الحفـاظ              لمدن االحتالل، لما يشكل   
عليه؛ لذا شرعت في إقامة الجدار الفاصل لمنع وصول االستشهاديين، األمر الذي تغيب الحاجة إليه في                 

 .حال وصول الصورايخ إلى الضفة
ام إلى مدينة رام اهللا بهدف      وتفيد المصادر اإلسرائيلية أن حركة حماس تمكنت من تهريب صواريخ القس          

تهديد المناطق اليهودية في القدس، حيث يتضح من تقارير وصلت أجهزة األمن أن جهودا حثيثة يبـذلها                 
نشطاء المقاومة إلنتاج الصواريخ والتزود منها من أجل تحويلها إلى خطر إستراتيجي على مـستوطنات               

 .٤٨إسرائيلية داخل المناطق المحتلة عام 
 في أوساط أجهزة أمن االحتالل من خطر صواريخ القسام، وفي هذا الـصدد يقـول القائـد                  ويسود قلق 

 ١٢-١٠أن مدى الصواريخ يتراوح بين    " غرشون إسحاق "السابق لكتيبة الجيش في الضفة الغربية العميد        
  كم فقط، وستلحق أضرارا بالغة في حال ما إذا تمكنـت           ٨كم، بعد أن اعتقد الجيش أن مداها يصل إلى          

 كجـم   ٥,٣من المس بالتجمعات السكانية، إنها على غرار الكاتيوشا، ال تحتاج إلى قاذف، وتحتوي على               
 .من المواد الناسفة، وتستطيع التسبب بأضرار جسيمة في حالة اإلصابة المباشرة

كما ظهر تخوف إسرائيلي جديد، يتمثل في الخشية من أن يتمكن مقـاتلو حمـاس مـن تحميـل رءوس                  
سام بعبوات بسيطة من أسلحة كيماوية أو بيولوجية، مما سيجعل من هذه الصواريخ سـالحا               صاروخ الق 

 .إستراتيجيا خطيرا سيؤدي إلى قتل عشرات اإلسرائيليين في كل مرة
إذا كانت التقديرات بشأن زيادة مدى صاروخ القسام أدت إلى إقـرار            : وتتساءل المصادر االستخباراتية  

، ماذا ستعمل هذه األنظمة في حالـة وصـول هـذه            "فجرّ أحمر "، يسمى   نصب نظام إنذار في عسقالن    
بن "الصواريخ إلى أراضي الضفة الغربية؟ األمر الذي قد يهدد أهدافا إستراتيجية أخرى، بما فيها مطار                

 .نظرا لقرب المسافات بين مدن الضفة والمدن اإلسرائيلية الرئيسية"! جوريون
 وغيرها من قوى المقاومة، حاولت نقل تكنولوجيا صواريخ القـسام           "حماس"ولم يعد سرا، في أن حركة       

إلى الضفة، إال أنها لم تنجح، حيث تم إحباط العديد من المحاوالت لوصول مهندسين من غزة إلى الضفة                  
واستشهادهم على السياج الحدودي، كما تم ضبط بعض قطع من هذه الصواريخ في نابلس ومناطق مـن                 

 .الضفة
 اإلسرائيلية إنها صادرت عددا من الصواريخ يجري تصنيعها في مدينـة نـابلس خـالل                وقالت القوات 

الحمالت العسكرية األخيرة، مما دفع بعض الضباط لوصف صـواريخ القـسام بأنهـا تـشكل تهديـدا                  
إستراتيجيا، ورغم أن هذا يبدو مبالغا فيه من جانب القوة الوحيدة في الشرق األوسط، والتي يفترض أنها                 

يظهر أنه حتى الصواريخ البدائية الصنع قـد تتـسبب فـي      " سيدروت" قدرات نووية، إال أن درس       تملك
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لـيس هنـاك حـل سـحري        : صراع ال ينتهي، األمر الذي دفع مصدرا أمنيا إسرائيليا بارزا للقول بأنه           
  !!لست متفائال.. لصواريخ القسام

 تـدريبا   - وهيئة اإلسعاف واإلطفاء      بالتعاون مع الجيش   -وفي خطوة جديدة من نوعها أجرت الشرطة        
عسكريا مشتركا لمحاكاة احتمال قيام المقاومة في الضفة، بإطالق صواريخ ضد أهداف إسرائيلية، وهـو               
األمر الذي لم يحدث بعد، لكنه يحصل باستمرار في قطاع غزة، حيث إن التمرين العـسكري الموسـع                  

 .هولة باإلسرائيليينيحاكي سقوط صواريخ، تصنعها المقاومة في منطقة مأ
 إجراءات الجيش إلجهاض مقاومة الضفة

بعد النجاحات الموجِعة التي حقّقتها قوى المقاومة في الضفة الغربية فـي اسـتهداف جنـود االحـتالل،        
وتصعيدها لحرب المستوطنات، واستكماال للنجاحات التي حقّقت سابقا، بمشاركة جميع أطياف المقاومـة             

 الجهات األمنية والجيش بتشكيالته بتعزيز الحراسات غير العادية في المناطق           في هذا المضمار، شرعت   
 .المستهدفة

أن " اتـساع مؤشّـر الخـوف     "ويتضح من معطيات الحال في الضفة الغربية، الذي يمكن أن يطلق عليه             
هـام  دوريات عسكرية ودبابات تساندها المروحيات بدأت بمهام غير اعتيادية، من حيث المسئوليات والم            

الميدانية، واتساع الدائرة في المستوطنات ومحيطها، وكافة الطرق والمعابر المؤديـة إليهـا، واعتمـاد               
أسلوب التمويه إلعطاء الصورة للرقابة الفلسطينية وخاليا الرصد، وجمع المعلومات بوجود أنماط جديدة             

تمكّن أحد من تنفيـذ أي عمليـات،        وشديدة من التيقّظ والحمايات األمنية والحراسات؛ للحيلولة دون أن ي         
سواء كانت عسكرية أو خطف، تمهيدا لتبادل أسرى كما صرحت المقاومة وأجنحتها العسكرية في أكثـر                

 .من مناسبة
والواضح أن ما سبق يتم تنفيذه بشكلٍّ دقيق فيما يتعلّق بالمشاهدات، عدا األمور غير المعلنة فيما يـشكّل                  

 .حا ذا فعالية عالية في سياق مقاومة المقاومةعنصر المفاجأة أداة أخرى، وسال
وتعتبر المستوطنات المحيطة بمدينة نابلس مثاال حيا، ودليال على ما سبق ذكره، حيث تالحـظ بـالعين                 
المجردة تلك التحركات، ويتناقلها المواطنون وبعض الصحف كخبرٍ عادي يأتي في سـياق النـشاطات               

المقامة على أراضي قرى ديـر      " ألون موريه "ين، ففي محيط مغتصبة     االستفزازية اإلسرائيلية للفلسطيني  
الحطب وسالم وعزموط شرقي نابلس تشاهد عمليات إطالق القنابل المضيئة ليال، في الوقت الذي تتحرك               
فيه السيارات العسكرية مستخدمة األضواء الشبيهة بأضواء سيارات اإلسعاف، ناهيك عن النشاط المكثف             

 .سكرية ليال ونهاراللمروحيات الع
ويشير واقع التجربة في الضفة الغربية، أن المعسكرات التابعة لقوات االحتالل تعتبر مواقع متقدمة يقـع                
على عاتقها العبء األكبر في تنفيذ وإسناد المهام، بل والتخطيط لها من حيث قربها وتواصلها مع ضباط                 

ناك، والذين وصل الحال ببعضهم للقيام بالتنقل من        أمن المستوطنات، والدوريات المسلحة للمستوطنين ه     
مـن  " تقليعة"المستوطنات، والمغادرة لساعات من أجل التسوق، مستخدمين الدبابات المجنزرة في أحدث            

تقاليع الهوس األمني والخوف والهلع الشديدين، والذي يحاصر أدق التفاصيل اليومية للمـستوطنين فـي               
 .الضفة الغربية
يع خمس دوريات عسكرية بطاقمها الكامل لكّل مستوطنة من المـستوطنات التـي يفـوق               وفي حال توز  

ـ          ١٢٠عددها   ومن " غير الشرعية " مستوطنة والعديد من البؤر االستيطانية، والتي تعارف اإلعالم عليها ب
ى خالل حسبة عادية نجد أن التكاليف المادية لهذه الدوريات عالية جدا، ناهيك عن مقاييس الخـوف لـد                 
 .المشاركين، والذين قد ينضم عدد منهم إلى تجمع الرافضين للخدمة في الضفة وغزة حماية ألرواحهم

وتشكّل هذه التفاصيل في حد ذاتها ضغطا عالي الحساسية لمجمل الملف األمني اإلسرائيلي، والتـداعيات               
ـ         ، وهو بحد ذاته يدفع     "ليانالضرب في الم  "الناجمة عن نجاح المقاومة باختراق االحتياطات، وما يعرف ب
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باتجاه تفريغ المستوطنات، وإشعار المحتلين بفقدان األمان في كّل مكان، حتى في األسواق والمركبـات               
 .والكرفانات االستيطانية هنا وهناك

، الـذي تنتهجـه     "األنفـاق المفخخـة   "كما أعربت مصادر أمنية عن مخاوفها الشديدة من انتقال أسلوب           
 إلى الضفة، لتنفيذ عمليات تفجيرية ضد أهداف عسكرية، مما حـدا بـأجهزة األمـن                المقاومة في غزة  

للشروع باتخاذ خطوات ميدانية، خشية أن تقوم المقاومة بحفر أنفاق تمر تحت جدار الفصل العنـصري،                
، أو استهداف مواقـع     ١٩٤٨بهدف إرسال مقاومين لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل األراضي المحتلة عام           

ة على غرار ما حدث ويحدث في قطاع غزة، وأكد مصدر أمني أن أجهزة األمن تتخذ الخطوات                 عسكري
األنفاق ال تقض مـضجع     "المناسبة إلحباط هذه المحاوالت، في حال أن قد ثبت وجودها، مشيرا إلى أن              
 ".القوات اإلسرائيلية في الجبهة الجنوبية فحسب، بل نخشى تبنيها في أماكن أخرى

، "موشيه كابلينـسكي  "لمنطقة الوسطى السابق، ونائب رئيس هيئة األركان في جيش االحتالل           وقام قائد ا  
بمناقشة الموضوع مع مصادر أمنية أخرى، حيث تم االطالع على وجهات نظر خبراء حول المنـاطق،                

 .التي يمكن أن تكون فيها مشكالت على طول خط التماس
التربة في الضفة الغربية ال تتيح في كثير من األمـاكن           وبحسب تلك المصادر فعلى الرغم من أن نوعية         

الحفر إال بأجهزة ضخمة، وال يعتبر ذلك أمرا ممكنا، إال أنه في بعض األماكن قد يكون من السهل الحفر                   
فيها مما دفع الجيش في إحدى هذه المناطق لوضع وسائل خاصة، يمكن أن ترصـد أي تحركـات فـي                    

 .المكان
  ٨/٧/٢٠٠٨موقع اسالم اون الين 

  
   عباس لقادة حماستجاهل .٥٣

  افتتاحية القدس العربي
ال نعتقد ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد تصرف بالشكل المتوقع منه كرئيس يقول انه يمثل كـل                  

 قـادة  ى معظم قادة الفصائل الفلسطينية، اثناء زيارته االخيرة الي دمشق، واستثن      ىالفلسطينيين، عندما التق  
فقد كان من المتوقع منه، وهو الذي يحاور االسرائيليين بشكل دوري           .  االسالمية حماس    حركة المقاومة 

ان ال يقع في مثل هذا الخطأ ، خاصة انه اطلق مبادرة للحوار قبل بضعة اسابيع ، وتحدث باسهاب عن                    
  .صليةضرورة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ، واعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية الي صورتها اال

 طريق الحوار تتمثل في صفاء النوايا، ووجود جدية لاللتقاء بالطرف اآلخر، ووضع             ىفالخطوة االول عل  
وكان من المتوقـع ان يبـدأ       .  مائدة البحث للتوصل ال تفاهمات تقود ال حلول        ىكل القضايا الخالفية عل   

د ان يصب المزيـد مـن       الرئيس عباس بفتح قنوات الحوار مع قادة حركة حماس في دمشق، ولكنه ارا            
ماذا سيضير الرئيس عباس لو التق السيد       .  جرح الخالف بتجاهلهم كليا بالصورة التي رأيناها       ىالملح عل 

خالد مشعل رئيس المكتب السياسي ورفاقه بالطريقة نفسها التي التق فيها بقادة الفصائل االخر، وخاصـة             
  اته االيديولوجية االسالمية عن حركة حماس ؟فصيل الجهاد االسالمي الذي ال يختلف كثيرا في منطلق

تجاهل قادة حماس من قبل الرئيس عباس بالطريقة التي شاهدناها، ال تعكس نوايا طيبة تجـاه انطـالق                  
الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني، وترتيب البيت من الداخل، وانما محاولة متعمدة لتعميق الخالف، وقتـل   

وساط الفلسطينية، الشعبية والفصائلية بعـد اطـالق الـرئيس عبـاس            كل مشاعر التفاؤل التي سادت اال     
  . ارضية اتفاق صنعاءىلمبادرته بالحوار مع اشقائه في حركة حماس عل

هذا التجاهل ربما يكون مفهوما لو ان مفاوضات السالم التي يخوضها الرئيس عباس مع ايهود اولمـرت             
ادتها ربما ينعكس سلبا عليها في حـال حدوثـه،          وحكومته تحقق نجاحات كبيرة، والحوار مع حماس وق       

ولكن ما نسمعه من الرئيس عباس ومستشاريه ان الحال ليس كذلك، وان المفاوضات مـع االسـرائيليين                 
وما يؤكد ذلك انها لم تنجح حت اآلن في تفكيـك           . تراوح مكانها ولم تحقق اي تقدم ملموس عل االرض        
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 الغربية، ولم تمنع بناء وحدة سكنية واحدة في مـستوطنات           حاجز امني واحد من ستمئة حاجز في الضفة       
  .القدس المحتلة واالخر المحيطة بها

 الحوار بين سلطة الرئيس عباس وحركة حماس والذي طالـب           ىيبدو ان الفيتو االمريكي المفروض عل     
يكية برفعـه    امين عام الجامعة العربية السيدة كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية االمر          ىالسيد عمرو موس  

اثناء اجتماع الدول المانحة في برلين قبل عشرة ايام، ما زال قائما، وال يستطيع الرئيس عباس تجـاوزه                  
فارضاء االمريكيين يبدو اكثر اهمية من اي       .  تجنب لقاء اي من قادة حماس في دمشق        ىوهذا ما دفعه ال   

ير آخر لتصرف الرئيس عباس غيـر       حوار وطني فلسطيني في هذه المرحلة، وال نعتقد ان هناك اي تفس           
  .المنطقي وغير المقبول اثناء زيارته االخيرة لدمشق

  ٩/٧/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  "التغميس خارج الصحن".. عباس في دمشق .٥٤

  عريب الرنتاوي
لقاءات الرئيس عباس الفلسطينية في العاصمة السورية ، لم تنطو على جديد يذكر ، وهي إذ استثنت خالد                  

 ".تغميس خارج الصحن"حماس من أجندتها ، فقد كانت بمثابة مشعل وقادة 
ما قيمة لقاء الرئيس مع ماهر الطاهر ، وهو الذي يلتقي من هو أرفع منه في قيـادة الجبهـة الـشعبية                      

رحالتـه  " مـتن "بصورة يومية أو شبه يومية فـي رام اهللا وعلـى            ) عبدالرحيم ملوح (لتحرير فلسطين   
 ، وما الجديد الذي يمكن أن يسفر عنه ، لقاء آخر مع نايف حواتمة ، ولم تمض                  وجوالته العربية والدولية  

سوى بضعة أسابيع فقط على آخر لقاءات أجراها الرجالن في عمان ، وهل يختلف اللقاء مع رمـضان                  
شلّح عن لقاءات عباس وقادة فتح السلطة مع قادة الجهاد اإلسالمي في الداخل ، وهل ثمة مشكلة بين فتح                   

 .جهاد أو الجهاد والسلطة أو شلّح والرئاسة؟،وال
، " منزوعـة الدسـم   "خالصة القول ، أن لقاءات الرئيس عباس الفلسطينية في العاصمة السورية جاءت             

بروتوكولية في الغالب ، وليس متوقعا لها أبدا أن تحدث فرقا أو أن تضيف جديدا على حالة االستعصاء                  
 .داخليةالتي تعيشها الساحة الفلسطينية ال

جذر االنقسام الفلسطيني الرئيس ينغرس عميقا في ثنايا األزمة المستعصية بين فتح وحماس ، العمـودين                
الفقريين للحركة الوطنية واإلسالمية الفلسطينية ، ومن دون مخاطبة هذا االنقسام ومعالجتـه ، ال قيمـة                 

إنجـاز  :  تحـت عنـوان عـريض   جوهرية لكل المبادرات واالتصاالت واللقاءات التي تطلق أو تنعقـد  
 .المصالحة واستعادة الوحدة

كبير على مسار الوحدة والمصالحة كنتيجة للقاءات دمشق        " اختراق"والحقيقة أننا لم نكن متفائلين بحدوث       
لم تتوفر شروطه بعـد ، فـي    " االختراق" الفلسطينية ، أو الفلسطينية السورية ، فمثل هذا          -، الفلسطينية   

 اإلسرائيلي على الحوار والمصالحة ، ولم تلح في األفق حتى اللحظـة ،              -تو األمريكي   ظل استمرار الفي  
التي أرفقـت   " شروط الرباعية الدولية  "إرهاصات لتبدل في مواقف فريقي األزمة والتزاماتهما ، وليست          

 بعد  ، لم ينضج  " بعض العربي "بمبادرة عباس للحوار وألحقت بها ، سوى داللة على أن الشرط الدولي و            
 .للمصالحة الوطنية

على مائدة واحدة ، أقله لغرض      " الشتيتين"في جمع   " المبادرة السورية "لكننا مع ذلك ، كنا نأمل أن تنجح         
كسر الجليد وبدء االتصاالت والتوطئة لمرحلة لن تكون بعيدة قبل أن يقتنع الجميع بـأن ال بـديل أمـام                    

 وإعادة ترميم نظامه السياسي ، ومراجعة إستراتيجيته        الشعب الفلسطيني سوى استرداد وحدته الوطنية ،      
الكفاحية الرامية الستعادة حقوقه الوطنية المشروعة ، وهي مهمة ستظل نقدمها في صـدارة األولويـات                
الفلسطينية ، دون أن نفقد األمل في إمكانية إنجازها ذات زيارة قادمة مختلفة في ظروفها وشـروطها ،                  

 .لعاصمة السوريةيقوم بها الرئيس عباس ل
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زيارة عباس إلى دمشق ، لم تكن مثيرة لالنطباع في شقها الفلسطيني ، بيد أنها كانت مهمة فـي شـقها                     
السوري ، وهي إذا تستكمل زيارة الرئيس إلى دمشق للمشاركة في القمة في آذار الفائت ، فإنها تؤسـس                   

 .كلفة وحساباته وحساسياته المعقدة سورية ، متخطية عقد الماضي وصراعاته الم-لعالقات فلسطينية 
  ٩/٧/٢٠٠٨الدستور 

  
 الحوار الفلسطيني الموؤود .٥٥

   أسامة عثمان.د
من غير الالئق بفريق من الكتاب والمثقفين الفلسطينيين والعرب ما ينتهجونـه مـن اسـتغباء للقـارئ،                  

، أو مجرد البـدء بـه       أن إنفاذ الحوار بين السلطة وحماس     : وانتقائية متعسفة، وتجاهل للحقائق المكشوفة    
ليس اآلن مرهونا باإلرادة الفلسطينية، وال هو مقيد بقيودها وشروطها؛ فلنصرح إذن أن الحوار هو فـي                 

 !! من جهة وحماس من جهة أخرى، والطرف الفلسطيني وسيط بينهما" إسرائيل"الحقيقة بين أمريكا و
 للمواقف، ليس إال، فما إن ولدت حتى        جاءت مبادرة رئيس السلطة، محمود عباس؛ رفعا للعتب، وتسجيال        

 ... استحالت كسابقاتها، ليس فيها أي جديد، التزام بشروط الرباعية الدولية واعترافات باالتفاقات السابقة
ثم نشطت األقالم الواهمة، أو المضلِّلة تشيد بها، وتجعل الكرة في ملعب حماس، وما تريثتْ حتى بـدأتْ                  

 رغبة حماس في الحوار، أو جديتها فيه، ولعل آخرها ما رأوه في زيـارة               ، تدل على عدم   "عالمات"تعدد  
 . ، الذي اعتبرته السلطة تكريسا لالنقسام"المنتدى"إسماعيل هنية لمقر الرئاسة الفلسطينية 

، التي وصلت إلـى مـا يـشبه         "إسرائيل"ثم لم تصبر السلطة على الحوار صبرها على المفاوضات مع           
لم تصبر عليه، وهي تهدد بوأده قبل أن يبدأ، إذ حدد رئيس السلطة لمبادرة الحوار               الموت السريري، نعم    
ـ    عـن  ) تموز(  يوليو ٨بتاريخ  " الشرق األوسط "  يوليو الجاري، بحسب نبأ أوردته     ١٥سقفا زمنيا ينتهي ب

الجاري هو السقف الزمني لمبادرة الرئيس الفلسطيني محمـود         ) تموز( يوليو   ١٥"مصدر فلسطيني، أن    
 )...". أبو مازن(عباس 

وإذا لـم   . وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن المبادرة لن تظل مفتوحة إلى أبـد اآلبـدين                
يحصل أي تقدم ما بعد المشاورات التي أجراها الرئيس أبو مازن في القاهرة وعمان واليمن، وغيرهـا                  

 . لمسؤول عن عدم تحقيق المصالحةمن العواصم العربية، فإنه سيشير بإصبع االتهام إلى الطرف ا
واعتبر مصدر آخر، طلب عدم ذكر اسمه أيضا، أن المبادرة وئدت في مهدها من قبل وزيرة الخارجيـة                  

وحسب المصدر، فإن رايس هي التي تبرعت بالقول إن أبو مازن مـا زال              . األميركية، كوندوليزا رايس  
م تدع المجال ألي مسؤول فلـسطيني ألن يقـول          على موقفه من حماس، مباشرة بعد طرحه المبادرة، ول        

إن رايس هي أيضا التي تبرعت بالرد على األمين العام لجامعـة الـدول              : وأضاف. شيئا في هذا الصدد   
) حزيـران (العربية، عمرو موسى، في مؤتمر برلين لدعم األجهزة األمنية الفلـسطينية نهايـة يونيـو                

ورفعا للحظر عن حماس، إال بعد قبولها بـشروط اللجنـة           الماضي، بالقول إنه لن تكون هناك مصالحة        
وهكذا : "وأضاف المصدر . الرباعية وهي االعتراف بإسرائيل وباالتفاقات الموقعة والتخلي عن اإلرهاب        

 ". بإمكاني القول دون تردد، إن هناك قرارا دوليا بعدم إنجاح الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني
  : د من النقاطوهنا ال بد من التأكيد على عد

في قضية هي من    ) رأيه(، ويطمس   )صوته(من المعيب هذا الوضع العربي، الذي يقبل أن يكتم          : األولى
أهم قضاياه، وأكثرها حساسية وقدسية، قضية فلسطين التي بالرغم من كل محاوالت التيئيس والتـضليل               

 . ما تزال حية في نفوس أبناء األمة والشعوب العربية
لجناح المتغلب اآلن في السلطة، هو المؤيد لالنصياع التام للشروط األمريكية، وغير القـادر              أن ا : الثانية

 . على المناورة؛ ألن الهوامش المتاحة له ضيقة
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من غير الالئق بفريق من الكتاب والمثقفين الفلسطينيين والعرب ما ينتهجونه من استغباء للقارئ،              : الثالثة
أن إنفاذ الحوار بين السلطة وحماس، أو مجرد البـدء بـه            : قائق المكشوفة وانتقائية متعسفة، وتجاهل للح   

ليس اآلن مرهونا باإلرادة الفلسطينية، وال هو مقيد بقيودها وشروطها؛ فلنصرح إذن أن الحوار هو فـي                 
 !! من جهة وحماس من جهة أخرى، والطرف الفلسطيني وسيط بينهما" إسرائيل"الحقيقة بين أمريكا و

وال شك أن حركة حماس تتحمل المـسئولية  : "نجد كاتبا فلسطينيا ـ على سبيل المثال ـ يقول  ومع ذلك، 
المطبـات  "األساسية في التراوح والتعرج الذي أصاب طريق الحوار، بل إنها تقوم بوضع مجموعة من               

 ". أمامه، تمنع حركة االنطالق الحقيقي للسير قدما نحو تنفيذ جوهر اإلعالن" الصناعية
هل الكاتب حقيقة مؤلمة، هي افتقاد النظام العربي الرسمي والدول العربية المـؤثرة، ثـم الـسلطة                 ويتجا

 ... الفلسطينية لإلرادة السياسية، غير المهددة باإللغاء األمريكي العلني والمصادرة والتدخل السافر
ات خطرة، باقترابها من    إننا، في المقابل، ال نرفع حماس عن درجة المساءلة، وال نراها بعيدة عن منزلق             

أنظمة ال يؤمن غدرها، وال تذبذبها، كالنظام السوري واإليراني؛ إذ من يقتل المـسلمين ويخـنقهم فـي                  
فلسطين، ومن يتعاون مع أمريكا في العراق، ويشغله النفوذ فيه،          : سوريا ليس أمينا على قضيتهم العزيزة     

 .  على فلسطين والمقاومة، ليس أمينا هو اآلخر"الشيطان األكبر" ولو بصداقة 
فلنحاول اإلنصاف ما استطعنا، وليتذكر كل من يتناول شأنا عاما أنه مؤتمن ومسؤول؛ فإن لـم يـستطع                  
الحق فال يضلل، خاصة حين يتعلق بقضية فلسطين التي هي بال شك أعلى من الزعامـات والفـصائل،                  

 . ها ويستنهضهاوهي كما يبدو ستظل جرحا نازفا، يؤشر على اعتالل األمة، يحفز
  ٨/٧/٢٠٠٨مجلة العصر 

  
  التهدئة بين فتح وحماس .٥٦

  رفيق حبيب. د
تصور البعض أن حركة حماس في قطاع غزة، تقوم بما كانت تقوم به حركة فتح من خـالل الـسلطة                    

وتلك الـصورة   . وأن ما كانت ترفضه حركة حماس من قبل، أصبحت تقوم به اآلن           . الوطنية الفلسطينية 
، ووصولها للسلطة، لم    ٢٠٠٦ل بأن حركة حماس بعد فوزها في االنتخابات التشريعية عام           يراد منها القو  

والهدف مـن ذلـك تـصوير حركـة     . تعد حركة مقاومة، بل أصبحت حركة سياسية تبحث عن السلطة   
وهذا األمر يهدف في الواقع إلى تشويه حركة حمـاس،          . حماس، وكأنها مثل النخبة النافذة في حركة فتح       

واألمر على هذا النحو يبدو وكأنه نوع مـن اللعـب           . فريق التفاوض مع إسرائيل في حركة فتح      لصالح  
فإذا كانت تلك المعركة تدور حول التهدئة، فيجـب وضـع           . باأللفاظ والكلمات، ويفتقد للدقة وللمصداقية    

د علـى   األمور في نصابها، وتحديد معنى التهدئة في كل حالة، وإعادة ترتيب األحداث بـصورة تـساع               
  .فهمها

فحركة حماس وغيرها من حركات المقاومة اإلسالمية والوطنية، وافقت على التهدئة فـي العديـد مـن                 
، ٢٠٠٥وتحققت التهدئـة فـي عـام        . المرات، وكانت تلك التهدئة بطلب من السلطة الوطنية الفلسطينية        

تهدئة هي مطلـب لحركـات      وال. وكانت هدنة من طرف واحد، ولم تلتزم بها دولة االحتالل اإلسرائيلي          
ومعنى ذلك أن الموافقة علـى      . المقاومة في مراحل محددة، وهي أيضا مطلب شعبي في بعض المراحل          

وتلك حالة طبيعـة    . التهدئة في أي مرحلة من المراحل، ليست وقفا للمقاومة أو تخليا عن خيار المقاومة             
تمارس دورها صـعودا وهبوطـا حـسب        بالنسبة لكل حركات المقاومة عبر التاريخ، فحركة المقاومة         

ونخلص من هذا أن حركات المقاومة، ومنها حركـة حمـاس وحركـة الجهـاد               . ظروفها على األرض  
اإلسالمي، لم ترفض كل مطالب التهدئة، بل وافقت وتجاوبت مع بعضها، وعندما تسعى حركة حمـاس                

وجا على خط المقاومة، ولكنه يمثـل       إلى اتفاق تهدئة مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، فإن هذا ال يكون خر           
  .مرحلة من مراحل الصراع مع العدو
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ولكن هناك أمر مهم في اتفاق التهدئة بين حركة حماس ودولة االحتالل اإلسرائيلي، والذي جـرى مـن                  
فتلك المفاوضات ارتبطت أساسا بفك الحـصار       . خالل المفاوضات غير المباشرة عبر الوسيط المصري      

 المعابر الحدودية، وهدفها في النهاية فتح كل المعابر خاصة معبر رفح الحـدودي              عن قطاع غزة، وفتح   
ومعنى هذا أن الهدف الرئيسي للتهدئة ليس استراحة للمقاومة، مـع مـشروعية             . بين قطاع غزة ومصر   

ذلك، ولكن فك الحصار عن قطاع غزة، ووقف عملية تجويع شعب غزة، والذي يتعرض لعمليـة إبـادة                  
اف لهذا أن عمليات المقاومة التي تتم من داخل قطاع غزة ال يمكن لها االستمرار بـنفس                 ويض. جماعية

ويالحظ هنا أهمية الحاضن االجتماعي لحركات المقاومة،       . القوة، مع تدني الحالة المعيشية لسكان القطاع      
ممـا  . التي تحميهـا  فالمقاومة تتم من خالل بنية تنظيمية تعتمد على السند االجتماعي والبيئة االجتماعية             
ولهذا تظهر أهمية   . يجعل استمرار عمل المقاومة مع التدهور الشديد في األحوال المعيشية للقطاع صعبا           

ما قامت به حركة حماس، عندما حاولت التوصل إلى تهدئة متبادلة، تؤدي إلـى فـك الحـصار وفـتح                    
ادة قدراته المعيشية، وتـرميم آثـار       وبهذا يتحقق لقطاع عزة، بفرض نجاح التهدئة، فترة الستع        . المعابر

والتهدئة في كل األحوال، هي     . الحصار، وتجنب المزيد من الضربات من قبل جيش االحتالل اإلسرائيلي         
مرحلة مؤقتة، وتلك المرحلة يراد منها إعادة بناء القدرات المعيشية والحياتيـة، وإعـادة بنـاء قـدرات            

  .ة من الصراع والمواجهةوتجهيزات المقاومة، استعدادا لمرحلة جديد
فقد تصرفت بوصفها حركة    . بهذا المعنى نحاول فهم ما قامت به حركة حماس، من الموافقة على التهدئة            

وتلـك صـورة   . مقاومة تقود شعبها، وتتحمل المسئولية عنه، كما تتحمل مسئولية المقاومة ضد االحتالل       
هذا نجد أطرافا متعددة تريد إحـراج حركـة         ل. تختلف عن صورة النخبة التي تريد الحفاظ على السلطة        

حماس، وذلك بإطالق الصواريخ من قطاع غزة، حتى تدفع حماس لموقف يستغل ضـدها، ويظهرهـا                
وكأن الهدف هـو    . وكأنها أصبحت ضد المقاومة، وأنها تقبض على المقاومين، مثلها من السلطة الوطنية           

تلك العمليـة   . س، وبين النخبة الحاكمة في رام اهللا      الوصول إلى نتيجة مفادها أنه ال فرق بين حركة حما         
في تصوري لن تنجح، ألن خداع الناس غير ممكن، والحقيقة تكون واضحة على األرض، مهما روجت                

  . وسائل اإلعالم لصور مغرضة
ففريق السلطة وقيادات فتح منذ اتفاق أوسـلو،        . لكن األهم من كل ذلك، هو حقيقة التهدئة والغرض منها         

ل تحقيق تهدئة، هي في حقيقتها هدنة نهائية، بغرض التوقف عن المقاومة وحل المشكلة من خـالل                 يحاو
ويصبح الطرف الفلسطيني يتفاوض بدون أن يكون في يده سالح، ألنه ال يحتاج لورقة يضغط               . التفاوض

بـه الطـرف    بها على اإلسرائيلي، بعد أن سلم كل أوراقه في أوسلو واعتمد فقط على ما يمكن أن يقوم                  
أمـا التهدئـة التـي      . األمريكي من ضغوط على اإلسرائيلي، رغم أن األمريكي منحاز بشدة لإلسرائيلي          

فهي مجرد فترة   . تعرفها حركة حماس والجهاد اإلسالمي، وبقية الفصائل الوطنية المقاومة، هي نوع آخر           
ة تحتاجها حركات المقاومة لبناء     وهي غالبا مرحل  . استرخاء من العمليات القتالية، تحقق أهدافا لكل طرف       

وبهـذا تكـون تهدئـة    . قدراتها، ويحتاجها العدو عندما يفشل في تحقيق أهدافه من عملياته ضد المقاومة          
وهـذا  . حماس، مرحلة من مراحل المقاومة، أما تهدئة السلطة وقيادات فتح، فهي مرحلة إلنهاء المقاومة             

روع المقاومة الذي تحمله حركة حماس وغيرها من فصائل         فرق كبير، ونقول أنه الفرق الرئيسي بين مش       
  . المقاومة، وبين مشروع التسوية واالستسالم، الذي تحمله قيادات فتح والسلطة الوطنية

  ٨/٧/٢٠٠٨ المصريونصحيفة 
  

  تطور صاروخ القسام وآثاره: سالح الفلسطينيين الفتاك .٥٧
  مارغريت ويس

والتي اسـتطاعت تغييـر     .. ي كراجات ومختبرات خلفية   أسلحة غير متطورة تصنع ف    -صواريخ القسام   
وتعطي هذه الصواريخ البدائية التنظيمات الفلسطينية      . الفلسطيني-المعادلة االستراتيجية للنزاع اإلسرائيلي   
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القدرة على الضرب في عمق األراضي اإلسرائيلية، ملقية باالفتراضات األمنية الكامنة وراء مفاوضـات      
  .إلى دائرة الشكوكالسالم المستقبلية 

سميت صواريخ القسام بهذا االسم  تيمنا بعز الدين القسام، الداعية السوري المتـشدد، وعـضو حركـة                  
، بينما كان يقاتل القوات البريطانية والصهيونية فـي         ١٩٣٥اإلخوان المسلمين الذي كان قد قتل في عام         

وكانـت  .  على المدنيين اإلسـرائيليين    وهي تعتبر االبتكار األحدث المستخدم في شن الهجمات       -فلسطين
، أي بعد حـوالي  ٢٠٠١من عام ) سبتمبر(حركة حماس هي أول من استخدمها في غزة، في شهر أيلول  

ومع أن حماس تظل تتوافر على صناعة الصواريخ األكثـر          . سنة من اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية     
ت مجموعات أخرى تطوير أسلحة مماثلة لتكون عنصرا        تقدماً، كما تتوافر على قدرات إطالقها، استطاع      

: ، وكتائـب شـهداء األقـصى      )صواريخ القدس : (رئيسيا في ترسانتها، بما فيها حركة الجهاد اإلسالمي       
  ).صواريخ ناصر: (ولجان المقاومة الشعبية) صواريخ األقصى(

 وتكراراً في السنوات األخيرة     لجأت هذه المجموعات الراديكالية إلى استخدام الصواريخ بشكل أكثر كثافة         
بهدف التغلب على العائق الذي شكله الجدار األمني اإلسرائيلي في غزة، والذي اثبت نجاعته الفائقة فـي                 

. ٢٠٠١الحد من عمليات التسلل الفلسطينية من تلك المنطقة والحيلولة دونها منذ التحام أجزائه في عـام                 
ت قد استغلت عدم دقة صواريخ القسام سـيئة الـصيت لغايـة             ولعل من قبيل المفارقة أن هذه المجموعا      

وعلى سبيل المثال، قال    . تسليط األضواء على نتائج العنف العشوائي الذي تفضي إلى حدوثه في أهدافها           
إن حمـاس   : "٢٠٠٧) أغسطس(احد قادة حماس محمود الزهار لصحيفة صنداي تلغراف اللندنية في آب          

تفضي إلى حدوث هجـرة     "على التفجيرات االنتحارية ألن الصواريخ      تفضل استخدام هجمات الصواريخ     
وفي حـين ال    .. جماعية، وتقطع أوصال الحياة اليومية واإلدارة الحكومية، وتترك وقعا اكبر أثرا بكثير           

  ".تقع خسائر في صفوفنا، يكون الوقع في الجانب اإلسرائيلي كبيرا جدا
 إلـى عـام     ٢٠٠٢عفت هجمات الصواريخ السنوية من عام       طبقا إلحصائيات الحكومة اإلسرائيلية، تضا    

 في الفتـرة بـين عـامي        ٨٦١ سنوياً إلى    ٢٢٥، كما شارفت على أن تتضاعف أربع مرات من          ٢٠٠٣
وقد تمثلت نقطة التحول في سيطرة      . ٢٠٠١ صاروخ منذ عام     ٣٠٠٠، لتبلغ في إجماليها     ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥

انت صواريخ القسام ما تزال تنهمر قبل التهدئـة         وك. حركة حماس على كامل غزة في الصيف الماضي       
األخيرة على جنوبي إسرائيل بمعدل متزايد بعد أن كانت قد تراجعت في أعقاب فك االشتباك اإلسرائيلي                

 صـاروخ   ٢٠٠ أكثر من    ٢٠٠٨وكان معدل الصواريخ أصالً في عام       . ٢٠٠٥من جانب واحد في عام      
وحـده، وال   ) مـارس (ي األسبوع األول من شـهر آذار       صاروخ ف  ١٠٠في الشهر، مع إطالق أكثر من       

  .تشمل هذه األرقام طرق القصف األخرى مثل الهجمات بقذائف المورتر
فقبل فك االشتباك، كانت المستوطنات اإلسرائيلية القريبـة        . تطورت هجمات الصواريخ مع مرور الوقت     

ل رئيس على البلدات والقـرى      وبعد ذلك توجهت الهجمات مباشرة بشك     . من غزة هي األهداف المفضلة    
  .والتجمعات الريفية داخل األراضي اإلسرائيلية

كان من بين هذه الهجمات مئات الصواريخ التي أطلقت من غزة، والتي استهدفت بقصفها بلدة سديروت،                
 عن   عاجزة -مثل أي تجمع مدني   -تلك البلدة اإلسرائيلية التي تعتبر بلدة للطبقة العاملة، والتي تقف فعلياً            

وتستخدم السلطات الدفاعية اإلسرائيلية نظام اللون األحمر، والـذي         . الدفاع عن نفسها أمام هذه الهجمات     
يمنح المواطنين تحذيرا يترك للمواطنين اإلسرائيليين بضع ثوان فحسب إليجاد ملجـأ قبـل أن ينفجـر                 

 شخص  ٥٠٠رح أكثر من     شخصا، بمن فيهم أطفال، نتيجة لهذه الهجمات، فيما ج         ١٢وقد قتل . الصاروخ
  .آخر

  تطورات الصاروخ
ووفق مركز معلومـات    . تطورت صواريخ القسام مع مرور السنوات وتحسنت من حيث المدى والوزن          

االستخبارات واإلرهاب في إسرائيل، كان المدى األقصى لصواريخ القسام التي أطلقت أول األمـر فـي                
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وخالل السنوات الـست التاليـة، وسـعت        . ترات يتراوح ما بين ثالثة إلى أربعة كيلو م        ٢٠٠١خريف  
مـثال  ) ٢القـسام   (ولدى صواريخ   .  كيلو مترات  ١٠التحسينات التكنولوجية والهندسية هذا المدى ليطال       

القدرة على الوصول إلى الضواحي الجنوبية لمدينة أشكلون، تلك المدينة اإلسرائيلية الصناعية الرئيـسية              
  .الواقعة على الساحل

المستوردة من نوع كاتيوشا،    " غراد"األخيرة، بدأت المجموعات الفلسطينية باستخدام صواريخ       في الفترة   
الكاتيوشا عائلة صواريخ طورها االتحاد الـسوفييتي       (والتي يصل مداها إلى أكثر من عشرين كيلو مترا          

طـالق  خالل الحرب العالمية الثانية، في حين كانت صواريخ غراد قد طورت أول األمر عن منـصة إ                
وقد أنتج البعض من هذه الصواريخ، على       .  خالل ستينيات القرن الماضي    BM-21الصاروخ السوفييتي   

أنتجت هناك بشكل محدد لتناسب الممرات الضيقة التي تشكلها أنفاق التهريب الواقعـة             -األقل، في إيران    
سـانتها مـن هـذا      ومن غير الواضح كم هو عدد األسلحة التي تمتلكها حماس في تر           . بين مصر وغزة  

  .النوع
مع هذه التحسينات في المدى، بات ربع مليون مدني إسرائيلي تقريباً في مدى نار الصواريخ الفلـسطينية         

 في اشكلون، إضافة إلى عشرات اآلالف الذين يعيشون في البلدات والقرى في             ١٠٠,٠٠٠مع أكثر من    -
  .كامل جنوبي إسرائيل ومنطقة النقب الغربي

  القسامإنتاج صواريخ 
لكن إسرائيل أماطت اللثام عن وجود بضع ورشات متنقلة         . يصنع صاروخ القسام بشكل رئيسي في غزة      

وبالرغم من أن معظم المواد الخام المستخدمة في صـناعة الـصاروخ            . لصنعه في الضفة الغربية أيضا    
 داخل إسـرائيل، أو     تأتي من صناعات مدنية رئيسية، فان هناك مواد أخرى يتم استيرادها أو سرقتها من             

أما الوقود، فيستخرج من خليط من سـماد نيتـرات البوتاسـيوم            . يجري تهربها عبر األنفاق من مصر     
وال تتطلـب   . وتصنع الصواريخ من أنابيب معدنية عادية مملـوءة بـالمتفجرات والمحركـات           . والسكر

  .ماكن بيع المعادن والكراجاتالمعدات المستخدمة لتصنيعها إي تكنولوجيا متقدمة، ويمكن أن تتوفر في أ
  التطوير المستقبلي

باإلصرار والعزيمة، ستستمر حماس وغيرها من المجموعات الفلسطينية في تحسين مدى ودقة ومـدى              
وقد سجلت تحسينات كبيرة فيما يتعلق بإنتاج وتجميع الصواريخ وجـودة المحركـات             . فتك صواريخها 

كما أن استخدام تكنولوجيا أفضل ربمـا يزيـد         . ن حدة الفتك  واستخدام المواد المعدنية بغرض الزيادة م     
وفي نهاية المطاف، سـتكون الترسـانات   . أيضا من عدد الرفوف، متيحاً المجال أمام قدرة تخزينية اكبر   

مكونة بشكل رئيسي من صواريخ يصل مداها إلى أكثر من عشرين كيلومترا، قياسا مع ترسانات سـابقة             
وسيزيد هذا وبشكل كبيـر مـن عـدد         . قتصر على عشرة كيلومترات أو اقل     كان مدى الصواريخ فيها ي    

  .المراكز الشعبية المدنية التي تكون عرضة لهجوم مباغت في إسرائيل
من جهتها، وضعت إسرائيل استثمارات كبيرة في سبيل تطوير قدرات دفاعية طويلة المدى لمواجهة هذه               

 ٢٠١٠، وستدخل األولى حيز التشغيل مـع حلـول العـام            "ةالعصا السحري "و" القبة الحديدية : "التهديدات
، فهي مصممة   "العصا السحرية "أما  . العتراض الصواريخ األصغر التي يصل مداها إلى سبعين كيلومترا        

وكان وزير الدفاع اإلسرائيلي أيهود باراك قد ربط بين رغبة          . للحماية من خطورة الصواريخ األبعد مدى     
  .الضفة الغربية وبالتطوير الناجح لهذه األنظمةإسرائيل في االنسحاب من 

  الخالصة
عملت صواريخ القسام وغيرها من الصواريخ الفلسطينية على تغيير الميزان االستراتيجي بين إسـرائيل              
والفلسطينيين، معطية للمجموعات الفلسطينية وسائل بديلة لمهاجمة المدنيين اإلسرائيليين، وإمكانية رفـع            

وعلى المدى البعيد، سيحمل وجود هذه الـصواريخ        . صفوف قطاع كبير من السكان    منسوب الخوف في    
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فلـسطينية دائمـة،    -كافة األطراف على إعادة النظر في الترتيبات األمنية الخاصة بأي اتفاقية إسرائيلية           
  .نظراً الن هذا التهديد لم يكن قائما خالل فترة جهود صنع السالم في كامب ديفيد وطابا

  ث في معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنيمساعدة بح*
  ٩/٧/٢٠٠٨الغد االردنية 

  
   وتحديات العولمة"إسرائيل" .٥٨

  ماجد كيالي
لم تستطع اسرائيل النأي بنفسها عن تأثيرات العولمة، وال سيما منها االقتصادية، التي استطاعت فرض 

 إضعاف القطاع العام - ١: تحوالت كبيرة ونوعية في القطاعات االقتصادية اإلسرائيلية، من ضمنها
 - ٣.  تآكل تدخل الحكومة في العمليات االقتصادية- ٢. والمشترك لمصلحة النمو المتزايد للقطاع الخاص

 والتكنولوديا "الهاي تيك" تزايد حصة قطاع - ٤. تراجع الحكومة عن جزء كبير من التقديمات االجتماعية
  .ةالعالية في االقتصاد، على حساب الصناعة والزراع

ولو كنا نتكلم عن دولة عادية أو طبيعية لكان األمر بديهياً، فمسارات العولمة زلزلت وغيرت كثير من 
  .الدول والمجتمعات، لكننا نتحدث عن دولة نشأت في شكل غير طبيعي هي إسرائيل

ففي هذه الدولة عكست التحوالت والتطورات الناجمة عن العولمة نفسها في شكل قوي ومؤثّر في 
مجالين االجتماعي والثقافي، ال سيما ان اسرائيل تأسست باعتبارها دولة رفاه، بسبب دورها االستيطاني ال

والوظيفي في المنطقة، الذي يفترض ان تكون دولة جاذبة للمهاجرين اليهود، وأن تغطي حيزاً كبيراً من 
في بيئة قريبة من بيئاتهم في المهاجرين، لتمكينهم من العيش / الخدمات االجتماعية لمجتمع المستوطنين

الغرب، إن لم يكن افضل عدا عن ضرورة الحفاظ على تفوق إسرائيل، على دول المنطقة، خصوصاً من 
  .الناحية االقتصادية ومستوى العيش، وقبل ذلك وبعده متطلبات تفوقها في المجال العسكري

لمة هي البوتقة التي ألمت بنا وتهزنا، العو": ويلخّص يغئال سيرنا تأثيرات العولمة على اسرائيل بقوله
العولمة حولتنا الى . تلغي العالم القديم، تحطم األطر، ولم توضح بعد بنزاهة ما ينتظرنا من اآلن فصاعداً

ولكن، على طريقة العولمة، فإن للغنى ثمناً باهظاً، . التكنولوجيا العليا هي مصدرنا األساس. دولة غنية
م للسياسة، ينقل القوة الى المال وحده، يضعضع كل أنواع المساواة، يوزع رأس فهو يلغي المبنى القدي
لقد تحولنا الى إمارة تكنولوجيا عليا على شاطئ البحر المتوسط، تعمل تقريباً . المال في شكل متفاوت

ودفعت الخصخصة المنفلتة العقال ألغراض العولمة . منتج أساس وحيد، أغنياء وفقراء: كإمارة نفط
المبنى الحساس للرفاه االجتماعي القديم والتضامن االجتماعي الى االنهيار، وهما اللذان قامت على ب

  ).١٠/٤/٢٠٠٧يديعوت أحرونوت . ("اساسهما الخدمة العسكرية للجميع
 االجتماعية، الناجمة عن مسارات العولمة، بتراجع دور الدولة، - تجلت تداعيات التحوالت االقتصادية 

نوعاً ما مؤسساتها المركزية، وتراجع دورها بوصفها المشغل األكبر لليد العاملة، نتيجة النمو فقد تآكلت 
بل ان الدولة اإلسرائيلية باتت تراجع وظائفها، وتقلص تقديماتها االجتماعية . الهائل للقطاع الخاص

 تأسست عليها كدولة للشرائح الفقيرة، ما زاد الفجوات االجتماعية في إسرائيل، على خالف صورتها التي
أما . لليهود القادمين إليها) للتعليم والصحة والعمل واإلسكان والخدمات(اشتراكية أو كدولة ضامنة 

فقد تراجع دورهما كثيراً في ) التعاونيات االستيطانية الزراعية(والكيبوتزات ) اتحاد العمال(الهستدروت 
ضاً لم تعد الدولة منزهة، فثمة فساد وامتيازات، وحتى اي. الحياة االقتصادية واالجتماعية لإلسرائيليين

الجيش لم تعد له المكانة التي كانت له في المجتمع اإلسرائيلي، من حيث اإلقبال على الخدمة، واعتباره 
  .خارج النقد

تطورت اسرائيل تطوراً صناعياً واقتصادياً رأسمالياً "وفي رأي المؤرخ والكاتب جادي طاوب، فقد 
. "ما جعل الشعب ال يحس انه في سفينة واحدة، بل انتصرت الفردية الرأسمالية واألنانيةسريعاً، 
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الفجوات في "اما توم سيغف فيرى ان العولمة أدت إلى تعمق ) ٢٣/٤/٢٠٠٧يديعوت احرونوت (
هج المجتمع، وتم التخلي عن قيم كثيرة كالتضامن والتكافل االجتماعي، اتصفت بها إسرائيل قبل تبنيها الن

. "هناك شك في ان تتبنى إسرائيل كل ذلك لوال انه كان جزءاً من الثقافة األميركية. الرأسمالي األميركي
عاش نحو ربع "وبسبب انفتاح إسرائيل على العولمة، بحسب سيفر بلوتسكر، فقد ) ٩/١/٢٠٠٨هآرتس (

شتراكية ناجحة الى رأسمالية انتقلت اسرائيل، من ا"، حيث "اإلسرائيليين في العام الماضي تحت خط الفقر
. "ناجحة لكنها أقل إنسانية، وتحولت من مجتمع يحتذى به الى مجتمع يحظى بضمان متبادل محدود

  ).٢٣/٤/٢٠٠٧يديعوت أحرونوت (
في المقابل ثمة مكاسب إلسرائيل من االندماج في العولمة، فهي جزء من العالم الرأسمالي الغربي، تعتمد 

 بليون دوالر، ومستوى ١٥٠ة واإللكترونيات، ووصل الناتج القومي اإلسرائيلي الى التكنولوجيا العالي
، وباتت إسرائيل من الدول المصدرة )٢٠٠٧عام ( ألف دوالر سنوياً ٢١الدخل للفرد ارتفع الى 

 عاماً الماضية، واستقبلت ١٢ بليون دوالر خالل ١٥٠للتكنولوجيا العالية، إذ صدرت بضائع بحوالى 
: يقول سيفر بلوتسكر. رات بعشرات الباليين من الدوالرات، نتيجة االنخراط في مسارات العولمةاستثما

 ١٢لقد أدخلت فروع التقانة العليا، مثالً، في غضون السنين الـ.  إسرائيل"الهاي تك"أنقذت العولمة و "
يديعوت . ("جنبية بليون دوالر أخرى من االستثمارات األ٣٠ بليون دوالر من التصدير و١٥٠األخيرة 

  ).٦/١١/٢٠٠٦أحرونوت 
 الذي "اقتصاد اسرائيل في عهد العولمة"وفي تقرير معهد األبحاث األمنية والقومية في جامعة تل أبيب، 

فإن اسرائيل حسنت موقعها تحسيناً ملحوظاً بالمقارنة مع الدول . كتبه الباحثان بيني لندا وشموئيل ايبن
ويشير البحث الى ان قطاعاً من الصناعات اإلسرائيلية صار ينفذ عملية . العشرين األقوى في العالم

ونحن نعرف ان اسرائيل تنفذ صناعات معينة ). في دول أجور العاملين فيها قليلة(اإلنتاج في الخارج، 
النهار . (في األردن، ومصر، حيث أجور العاملين منخفظة جداً، كما ان اسرائيل تغزو الصين اقتصادياً

٣/٨/٢٠٠٧.(  
على رغم (في شكل افضل، ) المادية والبشرية(عموماً فإن اسرائيل تتميز بتمكنها من استثمار مواردها 

فمثالً . ، ما يساعدها في استثمار التحوالت التي تفرضها العولمة والتكيف مع تحدياتها)محدوديتها العددية
في العالم العربي ( دوالر ١٢٠٠ثر من يبلغ حجم اإلنفاق على الفرد في اسرائيل، في مجال التعليم، اك

 دوالر، في ٥٠٠اما حصة الفرد من اإلنفاق على البحث العلمي فتبلغ حوالى )  دوالرا١٥٠ًيبلغ حوالى 
 في المئة من ناتجها ٢,٥العام، علماً ان نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير العلمي في إسرائيل تبلغ 

حصة اإلنفاق البحثي على الفرد في العالم العربي، ال (دوالر  بليون ١٥٠السنوي، الذي يقدر بحوالى 
  ). دوالرات في العام الواحد٨تزيد على 

 يتبين "ميزان الثروة الفكرية"موضوعه ) رئيس رابطة شركات اإللكترونيات(وبحسب بحث ألليشع يناي 
ف عامل، في حين ان  مهندساً لكل عشرة آال١٣٥: ان عدد المهندسين في إسرائيل هو األعلى في العالم

). ٣٨(، وسويسرا )٥٣(، وهولندا )٦٥( مهندساً، ثم اليابان ٧٠الواليات المتحدة تقع في المكان الثاني بـ
 لكل عشرة آالف ١٤٠ومن ناحية العلماء وذوي الخبرة التقنية، تدرج اسرائيل في المكان األول مع 

، )٦٠(، فألمانيا )٨٠(اً وتقنياً، وبعدها اليابان  عالم٨٣عامل، وتأتي الواليات المتحدة بعد إسرائيل مع 
ال يجب ان نقاس بالواليات ":  في المنطقة"وادي السليكون"أصبحت إسرائيل بمثابة ).. ٥٥(فسويسرا 

 في "الهاي تيك" معينة، مثل وادي السليكون في كاليفورنيا، ومنطقة "هاي تيك"المتحدة كلها، بل بمناطق 
. "في مقايسة كهذه، توجد اسرائيل في المكان الثالث في العالم.  في تكساس"كالهاي تي"بوسطن ومنطقة 

 في ١١وبمعيار بعض التصنيفات فإن اسرائيل تقع في الترتيب الـ) ٢٠/١١/٢٠٠٥يديعوت أحرونوت (
تقرير . (٢٠٠٤ و١٩٧٧بين عامي ... العالم بالنسبة الى عدد االختراعات المسجلة في الواليات المتحدة

  ).١٩/١٠/٢٠٠٦ذي ماركر / اسوك وطل ليفي هآرتسموطي ب
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، هي بيئة جاذبة لالستثمارات المالية )على رغم كل ما يحصل(من ناحية أخرى، فإن البيئة اإلسرائيلية 
اما من حيث مستوى المعيشة فإن حصة الفرد من الناتج السنوي . وللكفاءات من المهاجرين اليهود
وبحسب غاي بخور فإن اإلنتاج الوطني . ٢٠٠٦ دوالر، عام  ألف٢٠اجتازت للمرة األولى خط الـ

  ).٢١/١٢/٢٠٠٦يديعوت أحرونوت . (٢٠٠٦ بليون دوالر في عام ١٥٠الخام إلسرائيل ارتفع الى 
هكذا تحاول إسرائيل إدارة أوضاعها بالطريقة المالئمة للتكيف مع تحوالت العولمة ومواجهة التحديات 

، واستثمار مساراتها اإليجابية )اجتماعياً واقتصادياً(ليص آثارها السلبية واألسئلة التي تطرحها، عبر تق
لكن،  .بما يخدم تعزيز قوة االقتصاد اإلسرائيلي، واستقرار العمليات االجتماعية واالقتصادية في إسرائيل

  الى متى تستطيع إسرائيل النأي بنفسها عن تأثيرات العولمة وهزاتها؟
  ٩/٧/٢٠٠٨الحياة 

  
  :تيركاريكا .٥٩

  

  
  

  ٩/٨/٢٠٠٨العرب القطرية 
  


