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***  

  
   عواقب االستيطانإدراك "سرائيلإ"حل الدولتين ينهار وعلى : فياض .1

اض امس ان حل الدولتين علـى       قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سالم في      :  محمد يونس  –رام اهللا   
يترنح ويتعرض لخطر االنهيار تحت وطأة االسـتيطان وإصـرار إسـرائيل علـى              " 1967حدود عام   
تدرك مخاطر هـذه الـسياسة      "، متسائالً عما إذا كانت المؤسسة السياسية الحاكمة في إسرائيل           "استمراره

  ."التي تهدد بانهيار فرصة حل الدولتين؟
لقاها في مؤتمر نظمته مؤسسة الدراسات الفلسطينية في جامعة بيرزيـت بعنـوان             وقال فياض في كلمة ا    

مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني ومستقبل السالم الشامل فـي المنطقـة           " ان   "القدس تاريخ المستقبل  "
يتوقفان على ما سيتحقق لحماية مكانة القدس وتاريخها، وضمان الحل الـذي يـصون حقـوق شـعبنا                  
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على المجتمع اإلسرائيلي أن يدرك عواقب سياسة االستيطان علـى مـستقبل            ": وأضاف. "يهاالفلسطيني ف 
  ."حل الدولتين

ان الشعب الفلسطيني الذي قدم تنازالت تاريخية مؤلمة منذ عشرين عاماً، تخلى بموجبها عـن               "وأوضح  
ـ  مـن حقوقـه     في المئة من أرض فلسطين التاريخية، سيرفض كل محاوالت االنتقـاص             78المطالبة ب

، وفي مقدمها القدس الشرقية عاصمة سـيادية        1967الوطنية على أرض دولته المستقلة على حدود عام         
  ."، وكما تضمنته المبادرة العربية194لهذه الدولة، وايجاد حل لقضية الالجئين وفقاً للقرار 

ف التـام لالسـتيطان،     وطالب فياض العالم بعدم الضغط على الفلسطينيين الستئناف المفاوضات قبل الوق          
سيؤدي إلى المزيد من التآكل     "ورأى ان مثل هذا الضغط على الطرف الفلسطيني الذي وصفه باألضعف            

ازدواجية المعـايير لـن    "وأضاف ان   . "في العملية السياسية ومرجعيتها، وفي قدرتها على تحقيق أهدافها        
وأكد فياض ان الجانب     ."ته لهذه العملية  تجلب سوى المزيد من التدهور في صدقية المجتمع الدولي ورعاي         

المـدخل الـسليم    " باعتبـاره    "مصمم على وقف االستيطان، خصوصاً في القدس ومحيطهـا        "الفلسطيني  
  ."النطالق العملية السياسية إلنهاء االحتالل وتجسيد حل الدولتين

ـ      "اللجنة الرباعية "وطالب اإلدارة األميركية و      وقـف التعامـل مـع      "ـ   وبقية اطراف المجتمع الدولي ب
اسرائيل وكأنها دولة فوق القانون، واالسراع في بلورة خطة عملية تضمن وقف االسـتيطان، وتوقـف                

وصوالً إلى انهـاء االحـتالل عـن األراضـي          ... االنتهاكات االسرائيلية، خصوصاً في مدينة القدس       
  ."1967الفلسطينية كافة، وتنفيذ حل الدولتين على حدود عام 

  2/8/2009الحياة، 
  

  سفر أعضاء فتح بغزة بيد عباس:  المقالةالحكومة .2
من غزة للضفة الغربية بيد الـرئيس       " فتح"أكدت الحكومة الفلسطينية أن قرار سفر أعضاء مؤتمر          :غزة

محمود عباس كونه يستطيع إصدار قرار باإلفراج عن المعتقلين السياسيين في سـجون             " المنتهية واليته "
  .الضفة

ـ       وقال الناطق  ال بد لفتح أن تعلـن بوضـوح التزامهـا          ":"صفا" باسم الحكومة طاهر النونو في تصريح ل
بإطالق سراح كل المعتقلين السياسيين لديها في الضفة، وتفريغ السجون، وإنهاء هذه الظاهرة بالكامـل،               

  ".وتزويد غزة بحصتها من جوازات السفر
عندما يخـرج  "إنه " جنة المركزية لفتح نبيل شعث جاء حديث النونو في إطار الرد على ما قاله عضو الل 

  ".من غزة ستقابل فتح ذلك بإجراءات من جانبها لحل المشاكل العالقة" فتح"وفد 
إطالق سراح مواطني قطاع غـزة والـسماح لهـم بـالخروج            " فتح"على  : "وقال الناطق باسم الحكومة   

نحن نريد تطبيق واقعي وفعلـي ألنـه        "وتابع  ". والدخول عبر إعطاء القطاع حصته من جوازات السفر       
سابقًا تم االتفاق بين جميع الفصائل على إغالق ملف المعتقلين السياسيين، وفي جولة الحـوار األخيـر                 

 -"فـتح "كما تراجعت    ".عن اإلفراج عن المعتقلين السياسيين    " فتح"بالقاهرة في فبراير الماضي تراجعت      
نحن جربنا تعهدات   "، مضيفًا   2009-7-4معتقلين قبل تاريخ     عن تعهدها باإلفراج عن ال     -بحسب النونو 

  ".وعليها أن تنهي الملف بالكامل" فتح"
من بعض الدول   " حماس"بوجود ضغوط على    " فتح"وحول التصريحات التي تحدث عنها عدد من قيادات         

نا ونحن  هناك دعوات من دول عربية وإسالمية اتصلت ب       : "للسماح بخروج أعضاء فتح غزة، قال النونو      
تفهمت "وأشار إلى أن هذه الدول      ". أوضحنا لها موقفنا باإلفراج عن المعتقلين السياسيين وجوازات السفر        

  ".موقف حماس حيال ذلك
  2/8/2009صحيفة فلسطين، 
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  من القطاع" غير قانوني" تقرر اعتقال كل من خرج بشكل " المقالةالداخلية" .3

بشكل غير قانوني أو بالتنـسيق مـع      " اعتقال كل من خرج      قررت وزارة الداخلية، أمس    :فلسطين- غزة
إيهاب الغصين الناطق باسم الوزارة في      . وقال م  .وتقديمه للمحاكمة فور عودته   " االحتالل من قطاع غزة   
أصدر قرار رسمي بعدم السماح ألعضاء فـتح بمغـادرة          : " نسخة عنه، " فلسطين"تصريح مكتوب تلقت    

ماس في الضفة، وبناء على ذلك كل من يقوم بمخالفة القـرار سـيعتبر              غزة حتى اإلفراج عن معتقلي ح     
وأشار إلى أن هذا القرار ينطبق على الذين قاموا بالتسلل خالل األيام الماضية وسافروا               ".مخالفاً للقانون 

 إلى الضفة الغربية المحتلة بالتنسيق مع االحتالل، مستغلّين المساحة التي ال تـستطيع أجهزتنـا األمنيـة           
إن قرر هؤالء العودة إلى قطاع غزة ستقوم وزارة الداخلية باعتقالهم فور وصولهم،             : "وقال. التحرك بها 

ومن غير المنطقي أن تكون هنـاك حريـة     (...) وتحويلهم للمحاكمة كونهم قاموا بمخالفة قرار الحكومة        
  ".ة الغربيةحركة ألبناء حركة فتح في ظل اعتقال وتعذيب أبناء حركة حماس في سجون الضف

  22/7/2009صحيفة فلسطين، 
  

  إنجاز وثيقة حكومية حول خطة العمل الوطني: فياض .4
أعلن الدكتور سالم فياض رئيس الوزراء امس، أن الحكومة قاربت على إنجاز وثيقـة               :حسام عزالدين 

ادية ومكونات  تمهيداً لطرحها بشكل واسع على االطر القي      " إنهاء االحتالل وإقامة الدولة   : فلسطين"بعنوان  
في جامعة  " القدس تاريخ المستقبل  "وأوضح فياض في كلمته االفتتاحية لمؤتمر        .المجتمع الفلسطيني برمته  

أن جوهر هذه الخطة يتمثل في ترجمة مبادئ الحكم السليم واإلدارة الرشـيدة إلـى مؤسـسات          "بيرزيت  
ون، والفصل بين السلطات، لبناء دولة      فاعلة وقوية للدولة الفلسطينية، تكرس دولة المؤسسات وحكم القان        

عصرية تقدمية يفاخر بها أبناؤها، وذلك لنضع العالم بأسره أمام مسؤولياته لتمكين شعبنا من نيل حريته                
  ".واستقالله وحقه في تقرير مصيره

  2/8/2009األيام، فلسطين، 
  

  رحيل القيادي الفلسطيني شفيق الحوت .5
يني الكبير شفيق الحوت في أحد مستـشفيات العاصـمة اللبنانيـة             غيب الموت القيادي الفلسط    -بيروت  

أنهى الحوت دراسته الثانوية من المدرسة العامرية في يافا العـام           . بيروت بعد صراع طويل مع المرض     
التحـق بالجامعـة     .من العام ذاته  ) ابريل( حيث ُأجبر مع عائلته على الهجرة إلى لبنان في نيسان            1948

  .1953، وتخرج منها العام 1948وت العام األميركية في بير
، حيث انتقل للعمل مدرساً في الكويـت   56عمل الحوت مدرساً في مدرسة المقاصد اإلسالمية حتى العام          

، عاد بعد ذلك إلى بيروت تاركاً مهنة التدريس وملتحقاً بالعمل فـي الـصحافة مـديراً                 58وحتى العام   
  .1964ي في منصبه هذا إلى العام اللبنانية، وبق" الحوادث"لتحرير مجلة 

، كما كان أحد مؤسسي منظمة التحريـر        1963ساهم الحوت في تأسيس جبهة التحرير الفلسطينية العام         
الفلسطينية، وشارك في مؤتمرها التأسيسي الذي عقد في مدينة القدس في الثامن والعـشرين مـن أيـار                  

  .1964العام ) مايو(
نفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثالً ومديراً لمكتب المنظمة في لبنـان،           عين في أول اجتماع للجنة الت     

  .حيث ترك العمل الصحافي وتفرغ من يومها للعمل السياسي
، عاد مرةً أخرى    1968 و   1966اختير عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بين عامي           

شارك في تمثيـل     .1993ال منها في أعقاب اتفاق أوسلو العام         حتى استق  1991للجنة التنفيذية في العام     
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، وهو عضو في    1974منظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة منذ العام            
  .المجلس الوطني الفلسطيني

  2/8/2009الغد، األردن 
  

   والغرب ضد المصالحة"إسرائيل"أمريكا و: البيتاوي .6
اتهم الشيخ حامد البيتاوي النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير واإلصالح فـي               :الضفة المحتلة 

والغرب بالحيلولة دون المصالحة الفلسطينية وإنجاح الحـوار        ) إسرائيل(الضفة الغربية المحتلة، أمريكا و    
ه األجهزة األمنيـة    قبل أيام سمعت في إذاعة أجنبية صحفياً يقول بأن ما تقوم ب           :" وقال البيتاوي  .الوطني

في الضفة المحتلة من اعتقاالت لكوادر الحركة اإلسالمية تأتي بناء على أوامر المخـابرات المركزيـة                
  ".األمريكية ومباركة بريطانيا وهي التي تحول أيضاً دون التصالح

فـي الـضفة    " حمـاس "وأكد البيتاوي في تصريح صحفي على استمرار االعتقاالت السياسية ضد أبناء            
وفي معرض رده على سؤال، حول التهديدات اليهوديـة ضـد المـسجد             ". أمن السلطة "المحتلة من قبل    

الحقيقة أن جرائم واعتداءات بني صهيون على المـسجد         :" األقصى في ظل حالة االنقسام الفلسطيني قال      
  ".األقصى المبارك منذ االحتالل اإلسرائيلي للقدس الغربية والشرقية لم تتوقف

  2/8/2009لسطين، صحيفة ف
  

  حاالت تزوير في جوازات السفر الصادرة عن السلطة: غزة .7
كشف مدير عام الجوازات العامة في الحكومة الفلسطينية وسام الرمالوي : محمد جمال-القدس المحتلة

عن وجود حاالت تزوير عديدة في جوازات السفر الصادرة من السلطة وذلك من خالل برنامج 
. دارة العامة لنظم المعلومات والحاسوب للكشف عن جميع المعامالت المزورةإلكتروني أعدته اإل
لقد اكتشفنا عمليات تزوير عديدة ، لقد صدرت جوازات سفر ألشخاص متوفين : " وأضاف الرمالوي

منذ سنين ، باإلضافة إلى تزوير البيانات الشخصية للمواطنين في جوازات السفر الصادرة من رام اهللا 
 اإلجراء أحادي الجانب لحكومة رام اهللا والمتمثل بفصل شبكة الحاسوب بين جناحي الوطن وذلك بسبب

 . الواحد مما زاد من عمليات التزوير كونها ال تملك كافة بيانات المواطنين
 2/8/2009الشرق، قطر، 

  
  مستعدون للتعاون مع أي جهد دولي للتوصل إلى حل عادل ينهي االحتالل: مشعل .8

خالـد  " حمـاس "رئيس المكتب السياسي لحركـة      أن  ،  دمشق، من   2/8/2009لسطين،  صحيفة ف ذكرت  
مشعل أكد أن حركته والفصائل الفلسطينية األخرى مستعدة للتعاون مع أي مجهود أميركي أو دولـي أو                 

حل عادل للنزاع العربي اإلسرائيلي، وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي، ومـنح الـشعب            "إقليمي للتوصل إلى    
  ".ني حق تقرير المصيرالفلسطي

نشرت أمس، إنه سيكون مستعداً للقبول بحدود       " وول ستريت جورنال  "وقال مشعل في مقابلة مع صحيفة       
على حق العودة لماليين الالجئين الفلسطينيين، وعلى القدس عاصمة للدولة          ) إسرائيل( إذا وافقت    1967

اء المستوطنات، ماذا سـيحدث حينـذاك؟ إن        على وقف بن  ) إسرائيل(إذا لم توافق    " وأضاف  . الفلسطينية
  ".إنهاء المستوطنات خطوة ضرورية ولكنها ليست الحل نفسه

 فيليب كرولي المتحـدث باسـم وزارة        ، أن  د ب أ   من واشنطن، وعن  ،  2/8/2009 الدستور،   وأضافت
إن "ي  وأضاف كرول .إنه يتعين على حماس االعتراف بحق إسرائيل في الوجود ونبذ العنف          قال  الخارجية  

، "ل متكرر من قبل اللجنة الرباعية     شروطه أقل بكثير من المبادئ التي تم تحديدها على نطاق واسع وبشك           
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في إشارة إلى اللجنة الرباعية للشرق األوسط التي تضم الواليات المتحدة واالتحاد األوروبـي وروسـيا                
  .واألمم المتحدة

  
   السادس مشاركة كوادر القطاع في المؤتمر لم تتخذ قراراً بعد بعدمفتحقيادة : زكريا اآلغا .9

في القطاع فـي    " فتح"توقع أمين سر أحد أقاليم       من غزة،     فتحي صباح  ، عن 2/8/2009الحياة،  ذكرت  
تستجيب اللجنة المركزية للحركة في اجتماعها الذي عقد أمس الى مطالب           "أن  " الحياة"مقابلة اجرتها معه    

"  الى حين تهيئة الظروف المناسبة لمشاركتهم في اعمال المـؤتمر          أعضاء المؤتمر الغزيين بإرجاء عقده    
إرجاء عقد المؤتمر هو الحـل األفـضل، وأن         "ورأى أن   . المنوي عقده الثلثاء المقبل في مدينة بيت لحم       

األفضل للحركة أن تدفع ثمن خروج أعضاء غزة على مائدة الحوار بدالً من االبتزاز اآلن، وأنا أرفض                 
  ".هائنأن نُستخدم كر

، مشيراً الى أن أعضاء المؤتمر      "غياب أعضاء غزة يفرغ المؤتمر من مضمونه الديموقراطي       "واعتبر أن   
بإرجاء "عقدوا اجتماعاً أول من أمس في غزة وجهوا على أثره رسالة الى الرئيس محمود عباس تطالبه                 

  ".عقد المؤتمر وليس مقاطعته كما أشيع
ضل عدم نشر أسمه خشية اعتقاله من جانب أجهـزة األمـن التابعـة              الذي ف " الفتحاوي"وشكك القيادي   

وقـال إن   ". في حال عقده من دون مشاركة الكادر الفتحاوي الغزي        "للحكومة المقالة، في نتائج المؤتمر      
، رافضاً فكرة المشاركة عبـر تقنيـة        "أي انتقاص من الممارسة الديموقراطية سيشكك في نتائج المؤتمر        "

كـان يجـب أن   "وشدد على أنه  ". تمنع حماس ذلك، وقد تدهم المكان     "، ومتوقعاً أن    "فرنسفيديو كون "الـ  
يغادر أعضاء المؤتمر قبل اعالن مكان عقده وزمانه، وعلى من حـدد المكـان والزمـان أن يتحمـل                   

  .، في اشارة الى القائد العام للحركة الرئيس عباس"المسؤولية اآلن
، رئيس اللجنة القيادية العليا للحركة في القطاع        "فتح" المركزية لحركة    وفي السياق ذاته، أكد عضو اللجنة     

قيادة التنظيم في الحركة لم تتخذ قراراً بعد بعدم مشاركة كوادر القطاع في             "الدكتور زكريا اآلغا أمس أن      
اليـه  المشار  " سيتحدد بعد اجتماع اللجنة المركزية للحركة     "وأوضح أن موقف التنظيم في غزة       ". المؤتمر

اتفقنا على إرسال رسالة للرئيس عباس وللجنة المركزية للحركة فـي           : "وأضاف في تصريح أمس   . آنفاً
لطرح وجهة نظرنا في خصوص كل هذه األمور، وفي خصوص حضور           ) أمس(اجتماعها اليوم السبت    

  ".أبناء قطاع غزة، وأعداد المؤتمر والزيادة التي طرأت على أعضائه
فتح في غزة تريد حصتها من عدد أعضاء الداخل فـي المـؤتمر             "اليم الحركة إن    وقال امين سر احد اق    

  ".  في المئة40البالغة نحو 
إن " الحيـاة "وقال الوزير السابق، عضو اللجنة القيادية العليا للحركة في غزة هشام عبد الـرازق لــ                 

لحم، فيما وصف الـوزير     الحكومة المقالة صادرت جواز سفره وبطاقة هويته لمنعه من السفر الى بيت             
ال ": "الحيـاة "وقال لـ   ". منع حماس أعضاء فتح من السفر حماقة وخطأ كبيراً        "السابق عبدالرحمن حمد    

  ".يوجد أي مبرر لرفض خروج أعضاء فتح وربطه بإنهاء ملف االعتقال السياسي في الضفة
بالتوجه الى بيت لحـم     " تحاويينالف"هدى نعيم لمحت الى احتمال السماح للنواب        " حماس"لكن النائب عن    

وتوقعت رداً على سؤال ألحد الحاضرين في مؤتمر عقد في غزة أمس أن تسمح              . للمشاركة في المؤتمر  
  .الثالثة الموجودين في غزة بالسفر" الفتحاويين"الحكومة المقالة خالل األيام المقبلة للنواب 

مدة ثالثة أشهر تتعهـد  " حماس"و " فتح"دنة بين  حسام خضر إلى عقد ه    " الفتحاوي"الى ذلك، دعا القيادي     
خاللها الحركتان العمل على احترام حقوق المواطن الفلسطيني وأمنه وكرامته، والشروع فوراً بـإطالق              

ارتجـال  "منع أعضاء المؤتمر الغزيين بمثابة " حماس"ووصف قرار . كل المعتقلين على خلفيات االنقسام 
الوطنية بهدف تعطيل عقد المؤتمر الحركي السادس، وهو انتصار من          عاطفي يرقى إلى درجة الجريمة      



  

  

 
 

  

            8 ص                                     1511:         العدد       1/8/2009السبت  :التاريخ

حماس لمصلحة طرف على آخر داخل الحركة، وتعطيل فرصة تاريخية لفتح إلعـادة البنـاء، وتجديـد                 
  ".التأكيد على الثوابت والكفاح كوسائل للحرية واالستقالل

ار المتسرع وغيـر المقبـول وطنيـاً        خطورة اإلمعان في تنفيذ هذا القر     "من  " حماس"وجدد تحذيره لـ    
وأخالقياً ألن من شأنه أن يفتح على شعبنا باب االقتتال واالحتراب، خصوصاً أن هنـاك تيـاراً كبيـراً                   

بعقد المؤتمر تحت كـل الظـروف،       "وطالب عباس   ". وتوجهاً صادقاً في فتح يؤمن بالوحدة ويدعو إليها       
 والتصرف كقائد وطني ورئيس للشعب الفلسطيني،       وعدم رهن الحركة ومصيرها ومستقبلها بيد حماس،      
  ".وبالتالي التصرف تجاه معتقلي حماس من هذا المنطلق

قالت مصادر مسؤولة في فتح فـي       ،    رام اهللا من  كفاح زبون   ، عن   2/8/2009الشرق األوسط، وأضافت  
ـ  ا سببا في األزمـة  إن الحركة أبلغت أبو مازن بأن أبناء فتح في القطاع لم يكونو    " الشرق األوسط "غزة ل

الحالية، وأن اللجنة المركزية لفتح تتحمل كامل المسؤولية عن كل أزمات فتح بما فيها سـيطرة حمـاس                  
  .على غزة وتداعيات ذلك، وصوال إلى األزمة الحالية

ـ            أن فـتح   " الشرق األوسط "وأكد فيصل أبو شهال، عضو المجلس التشريعي عن فتح، وعضو المؤتمر، ل
  .اطعة المؤتمر إذا ما عقد على صورته الحالية بدون حضور أعضاء غزةفي غزة قررت مق

وأوضح أبو شهال أن قيادة فتح طلبت من عباس االستمرار في جهود خروج أعضاء غزة ودفع الـثمن                  
الحركات تدفع من جيبها    "وأضاف أبو شهال    . المطلوب لذلك، وهو اإلفراج عن معتقلي حماس في الضفة        

  ". ال يفرجون عن معتقلي حماس؟الثمن دائما، فلماذا
وبحسب مصادر في فتح في القطاع، فإن أبناء فتح يشعرون بأن هناك تهميشا متعمـدا للقطـاع، ونيـة                   

ـ  . إلقصائه أنه ال مؤتمر بدون غزة     ) الرئيس وثوريي فتح  (إعالنهم،  ": "الشرق األوسط "وقالت المصادر ل
فاجأوا من موقف حماس المتوقع، أثار لـدينا شـكوكا          ثم االنتظار حتى اليومين األخيرين، وقولهم إنهم ت       

واستغرب أبو شهال التصعيد الكالمي الذي تعمدته قيـادة الـسلطة ضـد             ". كبيرة وريبة وغضبا واستياء   
هذا تصعيد مرفوض، كـان يجـب أن        "حماس، مهددة باعتقال القيادة السياسية لحماس في الضفة، وقال          

  ".لهم ال تسمحوا ألعضاء غزة بالسفريستجيبوا وال يصعدوا وكأنهم يقولون 
 20بعـد   : "وليس العددي، وتساءل غاضـبا    " النصاب السياسي "واعتبر أبو شهال أن حضور غزة يكمل        

، وبعد كل هذه المعاناة وهذا الترهل وهذا التسيب الذي قاد إلى سـيطرة              )من عقد المؤتمر الخامس   (عاما  
، يريدون عقد المؤتمر الذي يفتـرض أنـه سـيناقش           حماس على القطاع، وقد دفعنا نحن في غزة الثمن        

  !". ويحاسب ويأتي بقيادة جديدة بدون غزة؟
وفي الرسالة التي وجهتها قيادة غزة إلى عباس، طالبت قيادة الحركة بإلغاء ما تم اعتمـاده مـن زيـادة                    

م وكيف تـم     وال نعرف من ه    900هذا زاد الطين بلة، اعتمدوا نحو       "ألعضاء المؤتمر، وقال أبو شهال،      
  ".اعتمادهم، وغزة ليست ممثلة في هذه الزيادات

أن هذه الزيادة تسببت في خالفات في الضفة الغربية أيضا، وقالـت مـصادر              " الشرق األوسط "وعلمت  
فتحاوية إن قياديين وناشطين ومسؤولين في فتح في الضفة أرسلوا معترضين على استثنائهم مـن هـذه                 

  .وا باالستقالةالزيادة، وترشيح آخرين، وهدد
وأوضح أبو شهال أن قيادة غزة تنتظر رد الرئيس، وبناء عليه ستعلن موقفها بشكل علني وواضح، وأكد                 
أنه إذا لم يستجب لطلبات غزة فإنه ال أحد مخول من غزة، حتى لو كان في الضفة، بحضور المـؤتمر                    

  .والترشح أو التصويت
  

   سُيعقد بأي حال السادس لفتحالمؤتمر: شعث .10
الدكتور " فتح" عضو اللجنة المركزية لحركة       من غزة، أن   فتحي صباح ، عن   2/8/2009الحياة،  كرت  ذ

ضربة سياسية ووطنيـة لتـاريخ      "اعتبر ان عدم مشاركة أبناء الحركة من غزة في المؤتمر            نبيل شعث 
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على مشاركة  إصرار فتح   "وأضاف أن   ". الحركة الوطنية الفلسطينية ال يمكن تقبلها بأي شكل من األشكال         
أعضاء الحركة من غزة في المؤتمر ليس فقط من أجل تأمين أعداد للتصويت أو كوتـة انتخابيـة، بـل           
لكونهم جزءاً رئيساً في العمل التنظيمي والسياسي، وعدم حضورهم يجب أن يثير قلق كل فتحاوي وكل                

الضغط على حماس   "ية إلى   ودعا كل األطراف الفلسطينية والعربية واإلسالمية والدول      ". فلسطيني شريف 
  ".من أجل تأمين مشاركة أبناء الحركة من غزة في مؤتمرهم الوطني

هناك قراراً من اللجنـة المركزيـة والمجلـس       "وفي ما يتعلق بعدد أعضاء المؤتمر، أشار شعث الى أن           
ي  عضو جديد للمشاركة ف    900عضواً، ورفض إلحاق    1550الثوري للحركة بتثبيت أعضاء المؤتمر عند       

المؤتمر ألسباب تتعلق بالتكوين العام للمؤتمر وطبيعة التيارات ووجهات النظر التي تفسر أمر إلحاق تلك               
األعداد بتفسيرات بعيدة من الصواب، فتم رفض تلك األعداد ليس لعدم كفاءتها أو أحقيتها بالمشاركة، بل                

وأكـد أن   ". حقيقه هدفه المنـشود   للحرص على نجاح المؤتمر وتفادي أي معوقات قد تواجه انعقاده أو ت           
 عضواً كحد أقصى مـن المناضـلين        1550 في المئة أو ما يقارب       10اللجنة المركزية اكتفت باعتماد     "

  ".القدامى واألسرى للمشاركة في المؤتمر كإضافة لألعضاء المثبتين سابقاً
 مـصادر مطلعـة   ، أن   وكاالتوعن  عبد الرؤوف ارناؤوط،     عن،  2/8/2009األيام،فلسطين،  وأضافت  

توقعت أن تُحسم اليوم أو غداً، مسألة السماح ألعضاء مؤتمر حركة فتح في قطاع غزة بالتوجه إلى بيت                  
  .لحم للمشاركة في المؤتمر

إن اجتماعاً للمجلس الثوري للحركة سيعقد مساء اليوم في مدينة          " األيام" شعث، في تصريح لـ       نبيل وقال
سيهيمنان على هذا االجتماع، االول مسألة رفع أعداد الهيئة العامـة           بيت لحم، مشيراً الى أن موضوعين       

، فيما ان   1550 عضواً بعد ان كان المجلس أقر سابقاً العدد بـ           2265للمؤتمر العام السادس للحركة الى      
  .الموضوع الثاني هو مسألة خروج اعضاء المؤتمر من قطاع غزة

االجتماع الذي عقدته ظهر امس برئاسة الرئيس محمـود         وفيما اشار الى ان اللجنة المركزية قررت في         
" حماس"عباس أن تبقى في حالة انعقاد دائم، فانه أكد على انه لن يتم البحث في اي اجراءات بالنسبة لـ                    

اال عند استنفاد جميع الجهود المبذولة حالياً من أجل إخراج أعضاء المؤتمر من قطاع غزة، منوهاً الـى                  
سيتضح االمر خالل   "لجنة المركزية االمل بأن الجهود المبذولة يمكن ان تنجح، وقال           ان الرئيس أعطى ال   

  ".اليومين القادمين، وفي حال وصل أعضاء المؤتمر من غزة فان ذلك سيكون انجازاً
بشأن ما اذا كان هذا الخالف حول السماح بخـروج اعـضاء            " رويترز"وقال شعث رداً على سؤال لـ       

  .المؤتمر سيعقد بأي حال: المؤتمر بعد أربعة أعوام من التخطيط له من غزة سيعطل " فتح"
االول الجهود المبذولـة الخـراج   : واكد شعث أن اللجنة المركزية بحثت في اجتماعها امس، موضوعين 

اعضاء المؤتمر من غزة، والثاني هو مسألة عدد اعضاء الهيئة العامة للمؤتمر العـام الـسادس، وقـال                  
سـتتوجه اللجنـة المركزيـة      ) اليـوم (اللجنة المركزية ستبقى في حالة انعقاد دائم، وغداً       اتفقنا على ان    "

والمجلس الثوري الى مدينة بيت لحم حيث ينعقد اجتماع المجلس الثوري في الساعة السابعة مساء."  
ـ               "وذكر شعث أنه     ان فيما يخص الزيادات التي تمت على اعداد الهيئة العامة للمؤتمر العـام الـسادس ف

االخوة برروها في اللجنة بأن الجزء االكبر منهم هم من االسـرى واالخـوات والمـسيحيين وقـدامى                  
اتفقنا على ان يعرض االمر على المجلس الثوري للحركة باعتبـاره الجهـة       "، وقال   "المناضلين والخارج 

  ". عضوا1550ًالتي قررت سابقاً أعداد أعضاء المؤتمر بـ 
س ابلغ اللجنة المركزية بأن الجهود ما زالت مبذولة وعلى عدة مسارات مـن              وأشار الى ان الرئيس عبا    

  .اجل تأمين خروج اعضاء المؤتمر من غزة، وانه لم يتم فقدان االمل حتى األن
على ذلك فانه لم يتم البحث في اجراءات رداً على تعنت حركة حماس في إخراج أعضاء                "شعث  .وقال د 

بإخراجهم فاننا سنرد باجراءات إيجابية على صعيد المعتقلين في الـضفة           " حماس"المؤتمر، فاذا ما قامت     
على مواقفها فان ذلك سيدفعنا الى اتخاذ اجراءات، وسيصعب بطبيعـة           " حماس"الغربية، أما اذا أصرت     
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تقوم باجراءات غير معقولة ومستهجنة     ) حماس: (، واضاف "الحال الحوار القادم في نهاية الشهر الجاري      
ان تتراجع عنه، وبالتالي فـان إصـرار        " حماس"زة ضد مناضلينا ،وهذا غير مقبول وعلى        في قطاع غ  

على مواقفها قد يفتح الباب امام اجراءات ستنعكس على الحـوار ومـن الممكـن ان تـصعب                  " حماس"
  ".االمور

" فـتح "وفي رد على سؤال بشأن ما تردد عن ان المؤتمر سيقرر انه في حال عدم الـسماح العـضاء                    
 من الحاصلين على أعلى االصوات من مرشحي قطاع غزة النتخابات اللجنـة             5خروج من غزة فان     بال

لم يتم البحث في اي مقترحات، وتُركت االمور الى ما          "شعث  .المركزية سيفوزون في االنتخابات، قال د     
  ".حماس"بعد يومين لحين تتضح الى اين تسير االمور في الجهود المبذولة حالياً مع 

  
   من حماس مقابل سفر أعضاء فتح من غزة400عباس اقترح اإلفراج عن : ار الوزيرانتص .11

عضو اللجنة المركزيـة إن الـرئيس       ) أم جهاد ( قالت انتصار الوزير     : عبد الرؤوف ارناؤوط، وكاالت   
 400عبر وسطاء عرب أنها اذا وافقت على السماح بخروج أبناء غزة فسيفرج عن              " حماس"عباس أبلغ   
سيفرج " حماس"وأضافت إن المزيد من رجال      . نصفهم قبل المؤتمر والباقون خالله    " حماس "محتجز من 

  .عنهم من سجون الضفة الغربية في وقت الحق
  2/8/2009األيام،فلسطين، 

  
  مؤتمر بمغادرة غزةالحماس ستدفع ثمنا باهظا اذا رفضت السماح ألعضاء : فتح .12

مة للشؤون المدنية لدى السلطة الفلسطينية بإن حماس ستدفع         هدد حسين الشيخ رئيس الهيئة العا     : رام اهللا 
وأكد أن السلطة الفلسطينية    . ثمنا باهظا إذا رفضت السماح ألعضاء مؤتمر فتح بالخروج من قطاع غزة           

  .ستواصل المفاوضات مع إسرائيل
مر فـتح   وأضاف الشيخ في مقابلة مع اإلذاعة اإلسرائيلية أن إسرائيل لم تضع عقبات أمـام عقـد مـؤت                 

السادس في بيت لحم ووافقت على قائمة األسماء التي نقلها إليها والتي تشمل أسماء ناشـطي فـتح فـي                    
إذا لـم تـسمح حمـاس       : وتوعد حسين الشيخ   .قطاع غزة الذين يطلبون الوصول للمؤتمر في بيت لحم        

ضر بالعالقـات   الخطوة ست . بخروج ناشطي فتح من قطاع غزة للمشاركة في المؤتمر ستدفع ثمنا باهظا           
  ".في الضفة الغربية الجمهور الفلسطيني ال يقبل موقف حماس: " وأردف". حماس"و" فتح"بين 

حركة فتح ستواصل المفاوضات مع إسرائيل وستسير فـي الطريـق األقـصر إلنهـاء               : وأضاف قائال 
  .االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل

  2/8/2009وكالة سما، 
  

  مؤتمر فتح سيكون للمحاسبة ومناقشة اغتيال عرفات من أولويات المؤتمر: بو العينينأ .13
أكد اللواء سلطان أبو العينين، أمين سر حركة فتح، وأمين سر منظمة التحرير             : أسامة العيسة  -بيت لحم   

منعطفا في  الفلسطينية في لبنان، أن المؤتمر السادس لحركة فتح المزمع عقده في الرابع من آب، سيكون                
تاريخ الحركة، يعيد لها مجدها وثوابتها التي انطلقت من اجلها، مؤكدا انه سيتم خالل المؤتمر مناقشة ما                 

  .وصفه اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات، ومواضيع أخرى هامة
ت واقر أبو العينين بوجود خالفات مع عباس زكي ممثل منظمة التحرير في لبنان، ولكنها كما قال خالفا                

عن مشاعره  " الحياة الجديدة "وتحدث أبو العينين، خالل لقاء مع       . ليست شخصية ولكن على قضايا محددة     
عشت لحظات ال تنسى من الفرح والـسرور، عنـدما تتغلـب            "خالل دخوله األراضي الفلسطينية قائال      

ـ                ى رام اهللا أن    مشاعر اإلنسان على عقل البشر، شعرت كما بقية زمالئي في الطريق من البحر الميت إل
الهواء الذي يتنفسه اإلنسان هو مختلف عن أي هواء، مشاعر شخص ولد في الشتات، وألول مرة يكتب                 
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له وهو على قيد الحياة أن يكون في الوطن، انا على ثقة بأنني لو لم أتمكن من زيارة هذا الوطن الجميل،                     
 ".لى زوالفان أوالدي أو أوالدهم سيعودون إليه في النهاية واالحتالل إ

  2/8/2009الحياة الجديدة، 
  

 و تمسك بخيار المفاوضات " يهودية إسرائيل" اعتراف ب ال: فتح للمؤتمر السادسبرنامج  .14
في ختام الجولة األولى من االجتماع التحضيري لمؤتمر : وكاالت-الشرق-محمد جمال-غزة-بيت لحم

 انعقاد المؤتمر السادس للحركة إلنجاز جدول تقرر بقاء المشاركين في حالة انعقاد دائم حتى موعد" فتح"
كما تم تثبيت انعقاد المؤتمر في مكانه وزمانه الثالثاء المقبل في بيت لحم ومشاركة فعلية ، األعمال 

لممثلي قطاع غزة ممن يحضر مع األمل في أن تنجح جهود الوساطة والمساعي مع حماس للسماح 
حث في مسألة العضوية وأعداد المشاركين وتوصيات لجنة بخروج أعضاء فتح من القطاع ومواصلة الب

وقال مشاركون في االجتماع التحضيري للحركة إن الخطوط العريضة . العضوية مع التعديالت المطلوبة
لبرنامجها في المؤتمر تؤكد على رفضها لفكرة االعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وأن هناك 

 في حالة فشلها بما في ذلك اإلعالن من جانب واحد عن دولة فلسطينية في بدائل للمفاوضات مع إسرائيل
كما تؤكد حركة فتح اإلعالن عن تمسكها باستمرار المفاوضات مع إسرائيل في نطاق  . 67حدود 

المبادرة العربية وقرارات األمم المتحدة ولكنها ستصر على تحديد إطار زمني للمفاوضات والمطالبة 
 وذلك كشرط الستئناف المفاوضات وتأكيد رفضها لتأجيل النقاش حول قضية القدس بوقف االستيطان

ويتضمن البرنامج الجديد تكثيف الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل ولمنع . والالجئين إلى المرحلة النهائية
ديالت وتسعى فتح إلى إدخال تع ..67دول عربية من تطبيع عالقاتها مع إسرائيل قبل العودة إلى حدود 

على برنامجها بما في ذلك الدعوة إلى مرافقة المفاوضات مع إسرائيل بتصعيد شبكة المواجهات السلمية 
 . ضد االستيطان والجدار العنصري وبناء أحياء عربية في شرقي القدس

  2/8/2009الشرق، قطر، 
  

   عضوا من الحركة في لبنان يشاركون بالمؤتمر السادس92: فتح .15
قالت آمنة جبرين عضو االمانة العامة التحاد المرأة الفلسطينية وعضو قيـادة اقلـيم              : حسن عبد الجواد  

 نساء، يمثلن المناطق التنظيمية للحركـة       5 عضو مؤتمر، بينهم     92إن  ": األيام"لبنان في حركة فتح لـ      
في طرابلس وصيدا وبيروت سيشاركون في اعمال المؤتمر السادس، وأن ورقة عمل سـتقدم للمـؤتمر                

واستعادة دورها التاريخي، وإعادة االعتبار للحركـة ولمنظمـة         " فتح"سم الساحة اللبنانية، تؤكد وحدة      با
التحرير، من خالل تفعيلها واستعادة وحدة الوطن والتأكيد على كافة اشكال النضال من اجل اقامة الدولة                

  . المستقلة وعاصمتها القدس
إن توجهنا الرئيسي في هذا المـؤتمر يجـب أن          :  مصر وقال الدكتور بركات الفرا ممثل حركة فتح في       

ينصب على تصحيح اوضاع الحركة، بما في ذلك اعادة هيكلتها وتطويرها لتتناسب مع ما اسـتجد مـن                  
متغيرات فلسطينية وعربية وعالمية خالل السنوات العشرين الماضية، مؤكدا انـه دون ذلـك يـصعب                

  . الحديث عن اهمية القضايا الوطنية
 الدكتور الفرا الى االهمال والتقصير الذي لحق بجسم التنظيم في الخارج منذ اوسلو وحتى اآلن،                وتطرق

ما اثر على مكانة الحركة ودورها، داعيا الى ضرورة اعطاء المؤتمر اهمية كبيرة القاليم الحركة خارج                
  . الوطن خاصة في سورية ومصر ولبنان واالردن وتمثيلها في الهيئات المركزية

كد اهمية اعادة االعتبار لدور الحركة ومنظمة التحرير في الخارج، وإعادة تشكيل المجلـس الـوطني                وأ
  . وانتخابه، حيث أمكن، وإقرار ميثاق شرف يحرم االتهامات والتالسن بين ابناء الحركة
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رنامجنـا  إن االولوية فـي ب    : " منذر حمزة، رئيس الفرع المالي للبنان وعضو قيادة الساحة اللبنانية          وقال
تتعلق بحق العودة، وضرورة استنهاض حركة فتح واالطر الحركية ــ مؤكدا تعزيز مكانـة االطـر                
الحركية في الخارج، وسد الفراغ السياسي والتنظيمي الذي تشكّل في السنوات االخيرة، مشيرا الـى أن                

ضايا شعبنا فـي    إضعاف حركة فتح هو إضعاف لفصائل منظمة التحرير، وأن المطلوب توفير الدعم لق            
  ". مخيمات الشتات والوقوف أمام همومهم الرئيسية

  2/8/2009األيام،فلسطين، 
  

   "استئصال جذور حماس بالضفة"فتح تهدد بـ .16
هدد فهمي الزعارير الناطق الرسمي باسم حركة فتح في الضفة الغربية قيادة ونـواب وكـوادر                : الخليل

وقـال الزعـارير فـي       .على حد تعبيـره   "  الجذور   االستئصال من " حركة حماس بالضفة المحتلة بـ      
إنه في حال لم تسمح قيادة حماس في غزة بخروج قيادة فتح للمشاركة في مـؤتمر                :" تصريحات إذاعية 

. باتخاذ عقوبات لن تتحملها حماس بأي شكل ضدها في الضفة         " أمن السلطة "فتح ببيت لحم، ستقوم فتح  و      
عيده بقمع كل مظاهر الحركة من جذورها ، ومتوعدا بالمزيـد         وهاجم الزعارير حركة حماس ، مجددا و      

  .من االعتقال ضد كوادرها
 2/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
  الضفة ستجد فتح مثله في غزة وهزيمتها أمام الشعب قادمةبما يحدث لحماس : البردويل .17

لمانية أن مـشروع    أكد الدكتور صالح البردويل القيادي في حركة حماس والناطق باسم كتلتها البر           : غزة
المقاومة الفلسطينية تعرض للعديد من الفتن والمؤامرات، سواء من القريب أو البعيد، منذ توقيـع اتفـاق              

  ".أوسلو"
): 7-31(لتكريم ذوي شهداء حي الصبرة جنوب غزة الجمعة         " حماس"وقال البردويل خالل حفٍل نظمته      

ية من خالل تنفيذ االعتقاالت والمالحقة، أو التـآمر         في الضفة الغرب  " حماس"إن هذه الهجمة كانت على      "
  ".عليها من خالل المشاركة في فرض الحصار

التآمر ال يزال مستمرا، وبأسماء مختلفة، وإن ظنوا أنهم سيصلون إلى القضاء على القـضية               : "وأضاف  
ـ  "الفلسطينية فظنهم خائب، وأمرهم منكشف على حقيقته       فـي  " حمـاس "اء ، مشددا على أن ما يحدث ألبن

مثله في غزة، وأن هزيمتها أمام الشعب قادمة ال محالة؛ حيث إن النصر لـن               " فتح"الضفة ستجد حركة    
  .يأتي لمن اختطف النساء وقتل األئمة وعذب طالب الجامعات

كانت تطالبهم في جميع جوالت الحوار السابقة باالعتراف بشرعية االحتالل، مشددا           " فتح"وأشار إلى أن    
  . أن هذا األمر ال يمكن حدوثه مهما كانت التضحياتعلى

 1/8/2009المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  مشروع المقاومة يتعرض للمؤامرات منذ أوسلو حتى اللحظة: البردويل .18
إن مـشروع   :" صـالح البردويـل   . قال القيادي في حركة حماس النائب د      :  عبد الكريم السموني   - غزة

 للعديد من الفتن والمؤامرات سواء من القريب أو البعيد منـذ توقيـع اتفـاق            المقاومة الفلسطينية تعرض  
  ".أوسلو وحتى اآلن ممثالً بالهجمة على حماس

هذه الهجمة كانت على    : "وأضاف خالل حفل نظمته حماس لتكريم ذوي شهداء حي الصبرة جنوب غزة           
حقة أو التـآمر عليهـا مـن خـالل          حماس في الضفة الغربية المحتلة من خالل تنفيذ االعتقاالت والمال         

  ".المشاركة في فرض الحصار
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هزيمتهم أمام الشعب قادمـة     : "، ومضى يقول  "التآمر ما زال مستمرا، وبأسماء مختلفة     "وأكد البردويل أن    
وأشار إلى أن حركة    ". ال محالة، حيث اعتقلوا النساء وقتلوا األئمة وعذبوا طالب الجامعات فلن ينتصروا           

  ).إسرائيل(لب في جميع جوالت الحوار السابقة باالعتراف بـفتح كانت تطا
  2/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
   من أبنائها خالل شهر تموز152باعتقال " أمن السلطة"حماس تتهم  .19

فـي الـضفة    " المنتهية واليته "اتهمت حركة حماس األجهزة األمنية الموالية للرئيس محمود عباس           :غزة
لتها ضد أبناء ومؤسسات الحركة والمقاومة الفلسطينية، مشيرة إلى اعتقـال           الغربية المحتلة بمواصلة حم   

  .يوليو المنصرم/  شخصاً من أنصار وقيادات الحركة خالل شهر تموز152
ـ          نسخة عنه، أن من بين المعتقلين      " فلسطين"وأوضحت حركة حماس في تقرير لها صدر أمس ووصل ل

سيراً محرراً، وستة طلبة جامعيين، واثنـين مـن أعـضاء            أ 24أستاذين جامعيين، و  "في الضفة الغربية    
  ".  اعتداء مختلفا33ًالمجالس البلدية، باإلضافة إلى 

  2/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

   موظفاً وموظفة من عملهم29فصلت " حكومة فياض: "حماس .20
 القطـاع    موظفاً وموظفة في   29بفصل  " حكومة رام اهللا   "، في بيان،  اتهمت حركة حماس   :الضفة الغربية 

  .الحكومي وقطاع الجمعيات األهلية والخيرية على خلفية االنتماء السياسي خالل األسبوع الماضي
  2/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
  سنواصل البناء في المستوطنات القائمة: نتنياهو .21

أكد رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو أن          :  حسن مواسي ووكاالت األنباء    -القدس المحتلة   
نها عازمة على إخالء بؤر اسـتيطانية       أسرائيل لن تقوم ببناء أي مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، و          إ

أن إسرائيل لن توقف النمو الطبيعي للمستوطنات على        " جيروزاليم بوست "عشوائية، فيما ذكرت صحيفة     
ن نتنياهو سيعمل علـى     الرغم من الضغوط المكثفة التي تبذلها إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما، وا           

إزالة البؤر االستيطانية، ومصر على مواصلة البناء في المستوطنات القائمة وذلك في إطار مـا أسـمته                 
 ال يوجد أي مبرر لمنع توسيع المـستوطنات         هالصحيفة النمو الطبيعي للمستوطنين، حيث يؤكد نتنياهو أن       

   .الكبيرة لألشخاص الذين يريدون مواصلة العيش هناك
انت لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست قد استمعت في وقت سابق أمس ، لتقرير قدمـه نتنيـاهو                  وك
دعى فيه أن إسرائيل لن تجمد الحياة في الضفة الغربية وان المطلب األميركي بتجميـد أعمـال البنـاء                   إ

   .المترتبة على التزايد السكاني الطبيعي في المستوطنات غير معقول
ة اإلسرائيلية تأكيد نتنياهو استعداد إسرائيل الستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين فورا دون            ونقلت اإلذاع 

نه قال أن إسرائيل ال تريد السيطرة على الفلسطينيين ولكنها لن توافق على إقامة جيش               أشروط مسبقة، و  
المنطقة والسعي إلى   ن على دول عربية أخرى االنضمام إلى عملية السالم في           أفي المناطق الفلسطينية، و   

نه قد تم الربط بين الملف اإليراني والمفاوضات مع السلطة الوطنية خـالل             أتطبيع العالقات معها، نافيا     
   .لقاء بالرئيس األميركي باراك اوباما في واشنطن

أن وزير األمن ايهود باراك سيؤكد فـي لقائـه مـع المـسؤولين      " هآرتس"وفي المقابل أشارت صحيفة     
ين نية إسرائيل حل مسألة البؤر االستيطانية، في وقت تشير التحليالت اإلسرائيلية وجود أزمـة               األميركي

تعصف بالعالقات بين البلدين، مشيرة إلى أن باراك سيعمل على تبديد التوتر القائم، وذلك علـى خليفـة                  
وبينت  .في المستوطنات دعوات أقطاب اإلدارة األميركية المطالبة بإزالة البؤر االستيطانية ووقف البناء           



  

  

 
 

  

            14 ص                                     1511:         العدد       1/8/2009السبت  :التاريخ

وباما ستلح على باراك فتح المعابر الحدودية مع قطاع غزة إلتاحة المجـال             أالصحيفة أن إدارة الرئيس     
ن اإلدارة األميركية تنفـي     أإلعادة بناء قطاع غزة بعد الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل قبل شهور، و            

  .كتالت االستيطانيةموافقة الرئيس السابق جورج بوش على البناء في الت
  2/8/2009الدستور، 

  
  ليبرمان يفشل في جولته في أميركا الجنوبية ويقرر أن يجرب حظه مع أفريقيا .22

 4فشل وزير الخارجية اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في جولته الطويلـة فـي             :  نظير مجلي  - تل أبيب 
لكـن  .  العالقات بينها وبين إسـرائيل وعاد من هناك من دون إحراز طفرة في      . دول في أميركا الالتينية   

   .مساعديه يعدون له خطة بديلة لفتح عالقات واسعة مع دول شرق أفريقيا
 أيام، التقى فيها    4وكان ليبرمان قد زار كال من البرازيل واألرجنتين وبيرو وكولومبيا، في جولة دامت              

لوسـيو لـوال، ورئـيس الحكومـة        أبرز القيادات في تلك الدول، بما فيها الرئيس البرازيلـي، لـويس             
وجاءت هذه الجولة ضمن خطة استراتيجية هـدفها فـتح بـاب عالقـات              . األرجنتيني، أنيبال فرناندس  

، حسب قوله وتجعـل     "تخرج إسرائيل من قفص عالقاتها مع الواليات المتحدة وأوروبا        "إسرائيلية جديدة   
  .ضافة إلى عالقاتها مع أميركا وأوروباإسرائيل دولة متشعبة العالقات مع دول العالم المختلفة، إ

وعرض ليبرمان على هذه الدول مساعدات إسرائيلية تكنولوجية وأمنية وتبادال تجاريا واسعا، على أمـل               
وتقدم ليبرمان بسلسلة طلبات إلى هـذه       . أن تصبح إسرائيل بديال مجديا إليران في العالقة مع هذه الدول          

اتخـاذ  "سي المطلق للعرب وللقضية الفلسطينية في األمم المتحـدة و         الدول، مثل التوقف عن الدعم السيا     
 واإلسـهام   "موقف متوازن من هذه القضايا في أبحاث األمم المتحدة التي ستجري في نهاية الشهر المقبل              

 والعـودة إلـى     "كونها تهدد السالم العالمي بتشجيعها اإلرهاب وتطوير األسلحة النووية        "في عزل إيران    
، إلقامة سوق تجارة حرة بين إسرائيل وكل من البرازيل واألرجنتـين وأورغـواي              "وسومرك"مشروع  

  .وبراغواي وغيرها
األميـركيين الجنـوبيين    "لكن مصادر سياسية إسرائيلية قالت إن ليبرمان لم يوفق في هذه األهداف وأن              

، بل طرحوا أمامـه     " طلباته المعروفين بمزاجهم الساخن، استقبلوا ليبرمان ببالغ البرودة ولم يتجاوبوا مع         
مواقف وتساؤالت حول السياسة اإلسرائيلية ومدى تعاونها مع الجهود لتحقيق السالم العادل في الـشرق               

. وتحفظوا حتى من التخلي عن عالقـاتهم مـع إيـران          . األوسط وتسوية الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني    
ورفضوا حتى إقامـة الـسوق      .  أي التزام  ووافقوا فقط على تجربة عالقات جديدة مع إسرائيل من دون         

  .الحرة، التي تعتبر من أبسط المطالب
فهنا أيـضا   .  من جهته، سيجرب ليبرمان حظه اآلن مع دول شرق أفريقيا، خاصة دول القرن األفريقي             

تجد المخابرات اإلسرائيلية بداية نفوذ إليران مثير للقلق، حيث إنها تحاول إغراء تلـك الـدول بتعـاون                  
 العاملـة إلـى     "هيئة مكافحة اإلرهاب  "وفي تقرير سينشر في تل أبيب، اليوم، عن         . ي واقتصادي عسكر

جانب شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، جاء أن إيران تنوي مساعدة كينيا على إقامـة مفاعـل                
إيرانيـة  نووي لألغراض المدنية وتستخدم موانئ الصومال مرسى لسفنها الحربية وحتى لغواصة حربية             

 .وتدفع أمواال طائلة لنقل أسلحة عبر هذه الدول إلى قطاع غزة
    2/8/2009الشرق األوسط، 

  
  في القدس" حرب السبت"ألف يهودي يشاركون في تظاهرة  .23

سبوع السادس  لف يهودي متشدد في القدس المحتلة لأل      أ تظاهر أمس، حوالى      :الفرنسية - القدس المحتلة 
   .افتتاح موقف للسيارات في عطلة السبتعلى التوالي احتجاجا على 
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وعمد حشد من حوالي سبعمائة يهودي متشدد إلى إغالق مدخل موقف كارتا المحاذي للقدس القديمة، بعد                
 وجرت تظاهرة أخرى شارك فيها مئـات       .ان أثار فتحه يوم السبت المقدس لدى اليهود حركة االحتجاج         

  .دون أحداث تذكر في حي ميا شعاريم في القدس المحتلةمن اليهود المتدينين بلباسهم التقليدي، ب
  2/8/2009صحيفة فلسطين، 

  
  ومعسكران في حزب العمل.. أزمة حادة بين نتنياهو ويعالون ": معاريف" .24

مس، إن أزمة حادة وقعت بين رئـيس الحكومـة          أاإلسرائيلية  " معاريف" قال موقع صحيفة     : وفا –حيفا  
، رئيس هيئة أركان جيش االحتالل الـسابق        "التهديدات االستراتيجية "ووزير  اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو،    

  .يعالون) بوغي(موشيه 
واشتدت األزمة مؤخرا بحسب الصحيفة، بعد رفض يعالون التصويت إلـى جانـب مـشروع قـانون                 

خطاب بـار   "إال أن بدايتها كانت منذ      . خصخصة األراضي، والذي اضطرت الحكومة اإلسرائيلية لسحبه      
من إبـداء دعمـه     ) المحسوب على التيار األكثر تطرفًا داخل حزب الليكود       (، حيث تهرب يعالون     "إيالن

  ".مبدأ الدولتين"العلني لنتنياهو، وتحديدا لما يسمى 
أن مشروع قانون خصخصة األراضي قد يعجل من انشقاق حـزب           " معاريف"من جهة أخرى، اعتبرت     

  ".عمليا بين معسكرين ال توجد بينهما أية عالقةكتلة العمل منشقة : "وكتبت". العمل"
  2/8/2009الحياة الجديدة، 

  
   حالة1717إلى " إنفلونزا الخنازير"ارتفاع عدد اإلسرائيليين المصابين بـ  .25

أعلنت وزارة الصحة اإلسرائيلية عن ارتفاع عدد حـاالت اإلصـابة بوبـاء              :فلسطين - القدس المحتلة 
 مصاباً؛ األمر الذي يشكل وتيرة ارتفاع حادة بهذا المرض خـالل األيـام              1717إلى  " إنفلونزا الخنازير "

  .األخيرة
وعبرت مصادر إسرائيلية رسمية عن خشيتها من تفشي هذا الوباء مع حلول فصل الشتاء القادم وموسم                

  . ألف إسرائيلي حتى نهاية العام الجاري700افتتاح العام الدراسي، حيث توقعت إصابة 
  2/8/2009ين، صحيفة فلسط

  
  2008 مليون حتى نهاية 4.7الالجئون الفلسطينيون  .26

، 2008 ماليين نسمة في الحد األدنى في نهاية العام الماضي           4.7بلغ عدد الالجئين الفلسطينيين     : القاهرة
، وقدمتها إلـى جامعـة      'منظمة التحرير الفلسطينية  'وذلك وفقاً لدراسة أعدتها دائرة شؤون الالجئين في         

دول العربية خالل مؤتمر المشرفين على الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة الذي انعقد منذ أيـام،                ال
  .التابعة لألمم المتحدة) أونروا(مستعينة بتقديرات وأرقام وكالة 

 في المئـة مـن إجمـالي        44.1وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الالجئين في األراضي الفلسطينية تشكل           
 في المئة من إجمالي سـكان قطـاع         69.2 في المئة من سكان الضفة الغربية،        30.2لون  سكانه، إذ يشك  

وأكدت الدراسة أن الالجئين هم األكثر فقراً، مقارنة بباقي الشعب الفلسطيني، فرغم أن األسر التي                .غزة
لمئـة مـن     في ا  47.5 في المئة من الشعب الفلسطيني، فإن نسبتهم تبلغ          40.6أربابها من الالجئين تبلغ     

الخـصائص الديموغرافيـة واالجتماعيـة      'وأشارت الدراسة، التي حملت عنوان       . إجمالي عدد الفقراء  
إلى أن نسبة الفقر أعلى كثيرا بصفة عامة في قطاع غزة، من الـضفة الغربيـة إذ                 ' لالجئين الفلسطينيين 

  .ة في الضفة في المئ23.6 في المئة مقابل 55.7تبلغ نسبة الفقر بين األسر في القطاع 
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ولفتت الدراسة الى ارتفاع البطالة بشكل ملحوظ، في أوساط الالجئـين مقارنـة ببقيـة أفـراد الـشعب                  
 في المئة في أوساط الالجئين المقيمين في األراضـي الفلـسطينية            30.6الفلسطيني، إذ تبلغ نسبة البطالة      

  . في المئة بين غير الالجئين22مقابل 
طالة والفقر في أوساط الالجئين، فإن الدراسة لفتت إلى أن معدالت التعليم بين             وفي مقابل ارتفاع نسبة الب    

الالجئين المقيمين في األراضي الفلسطينية، أعلى من بقية أفراد الشعب الفلسطيني، إذ تبلغ نسبة الالجئين               
 عامـاً،   15 في المئة من مجمل الالجئين الذين تزيد أعمارهم على           9الحاصلين على درجة البكالوريوس     

 سنوات  6 في المئة بين غير الالجئين، وتبلغ معدالت االلتحاق بالتعليم لألفراد لسن             8.6بينما تبلغ النسبة    
  .  في المئة في أوساط غير الالجئين45.6 في المئة في أوساط الالجئين، مقابل 47فأكثر 

 5.4 عاما فأكثر    15 تبلغ أعمارهم    وتبلغ نسبة األمية بين الالجئين المقيمين في األراضي الفلسطينية الذين         
وأشارت الدراسة إلى أن معدل األميـة   .  في المئة بين غير الالجئين     6.4، مقابل   2008في المئة في عام     

 فـي   16.5 في المئة، وفي مخيمـات سـورية         17.6بين الالجئين الفلسطينيين في مخيمات األردن نحو        
  .2006 في المئة، وذلك في عام 25.5المئة، ولبنان 

  2/8/2009الجريدة، الكويت، 
  

   وحدة استيطانية في القدس300سلطات االحتالل توافق على بناء  .27
حذرت مصادر قانونية فلـسطينية، أمـس، مـن أن سـلطات االحـتالل               :قدس برس  - القدس المحتلة 

 وحدة استيطانية على أراضي الـشيخ جـراح، فـي القـدس             300اإلسرائيلي، أصدرت تراخيص لبناء     
  .المحتلة

استصدرت قبل نحو الشهر، تـراخيص لبنـاء        " جمعية اليهود الشرقيين  "إن  :" وقالت المصادر الفلسطينية  
 منزل فلسطينياً، تلقي أصحابها أوامـر       28 وحدة استيطانية على أراضي الشيخ جراح، وفي مكان          300

 االسـتيطاني   وأوضحت أن الحـي    ".من قبل سلطات االحتالل، قبل عدة أشهر، بإخالئها، تمهيدا لهدمها         
المنوي بناؤه، سيمتد إلى المنطقة الصناعية في وادي الجوز أعلى الجبل، بحيث يصل إلى مقر داخليـة                 

  .االحتالل في المدخل الشمالي لوادي الجوز وسط مدينة القدس
  22/7/2009صحيفة فلسطين، 

  
  بؤرة استيطانية جديدة قرب نابلس .28

طانية جديدة في منطقة تقع بين محافظتي نـابلس وقلقيليـة           اقام مستوطنون فجر امس بؤرة استي     : رام اهللا 
وقال مسؤول ملف االستيطان في محافظة نابلس غسان دغلـس إن المـستوطنين             . شمال الضفة الغربية  

  ."متسبي عامي" وأقاموا عليها بؤرة أطلقوا عليها اسم "قدوميم"سيطروا على أراض قريبة من مستوطنة 
ي ضمن إحدى عشرة بؤرة أعلنت جماعات استيطانية متطرفـة نيتهـا            هذه البؤرة ه  "واوضح دغلس ان    

واضاف ان مستوطنين مسلحين موجودون في هذه البـؤرة، وان الجـيش            . "أقامتها في الضفة خالل أيام    
  ."اإلسرائيلي لم يحرك ساكناً إلبعادهم بل على العكس يعمل على حمايتهم

 "غوش عتصيون "يطان تضاعف سبع مرات في كتلة        اإلسرائيلية ذكرت ان االست    "هآرتس"وكانت صحيفة   
االستيطانية المقامة على اراضي القدس، والتي تخطط اسرائيل لضمها الى الدولة العبرية فـي اي حـل                 

واستناداً الى خريطة صادرة عن االدارة العسكرية االسرائيلي في الضفة، قالت الـصحيفة             . سياسي مقبل 
، تشكل أقل مـن     1948غوش عصيون التاريخية قبل إخالئها عام       اراضي اليهود في    "في تحقيق لها إن     

المستوطنات الكبرى في مجلس غوش عـصيون اليـوم، والتـي           ) كتلة( في المئة من مساحة غوش       15
مساحة غوش عصيون في الجانب     ": واضافت. "تطالب إسرائيل بضمها في االتفاق الدائم مع الفلسطينيين       
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)  االف دونـم   10 الف مقابل نحو     70( الفصل اكبر بسبعة أضعاف      من مسار جدار  ) السرائيلي(الغربي  
  ."1948من مساحة بلدات الغوش التي أقيمت قبل عام 

 2/8/2009الحياة، 
  

  االنفاق بين مصر وقطاع غزة تحولت الى مقابر للعاملين فيها .29
غـزة الـى    تحولت االنفاق التي يستخدمها الفلسطينيون لتهريب البضائع من مصر الى           :  ا ف ب   -غزة  

مقابر للعاملين فيها الذين يجدون فيها الوسيلة الوحيدة لتأمين احتياجاتهم في ظل الحـصار االسـرائيلي                
ندق ناقوس الخطـر  "وصرح الطبيب معاوية حسنين مدير عام االسعاف والطوارئ         . المحكم على القطاع  

 300واكثـر مـن     "نيين   قتلى فلـسطي   110"بسبب ارتفاع عدد ضحايا االنفاق الذي وصل الى اكثر من           
هناك ازديـاد  .  ساعة اال وهناك ضحية او اكثر12ال تمر  " واضاف حسنين    2007،منذ حزيران   " جريح

ملحوظ في عدد ضحايا االنفاق بسبب مخاطر العمل في هذه المهنة القاتلة التي لجأ اليهـا الفلـسطينيون                  
  ". مؤخرا لكسر الحصار

مـن يتحمـل   "اسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة من جهته ، قال ايهاب الغصين المتحدث ب       
واضـاف  ". مسؤولية ارتفاع ضحايا االنفاق هم الذين يحاصرون قطاع غزة منذ اكثر من ثالث سـنوات              

نعتبر ان االنفاق ظاهرة غير شرعية لكن في ظل حالة الحصار التي يعيشها الشعب الفلسطيني فمن حق                 "
من قبـل جهـات     "واشار الى ان محاربة االنفاق مستمرة       ".  لتخفيف الحصار  الشعب الفلسطيني االبتداع  

هذه الظـاهرة فـي     "مؤكدا ان   " متعددة ، اكان من قبل الطائرات االسرائيلية او من قبل الجانب المصري           
  ".حال فك الحصار تصبح غير قانونية

االنفاق ولجنة من الحكومـة     هناك اتفاقا بين اصحاب     "وهو تاجر من رفح ان      ) عاما( 45وقال ابو سامي    
المقالة يقضي بدفع سبعة آالف دوالر لعائلة االعزب الذي يموت في النفق ، وعشرة االف دوالر لعائلـة                  

ارتفاع عدد الضحايا في االونة االخيـرة الـى         "وعزا ابو سامي    ". المتزوج ، مع دفع نفقات بيت العزاء      
ومحصورة في منطقة ضيقة عند بوابة صالح الـدين         ازدياد عدد االنفاق التي تكون احيانا فوق بعضها         

بحوالى الف موجودة على الحدود مع مصر ال تعمل جميعهـا  "وقدر هذا التاجر عدد االنفاق  ".وسط رفح 
  ". تجارة االنفاق تحولت الى تجارة الموت وال يوجد بديل عنها"، مؤكدا ان "  منها فقط300بل حوالي 

مركز الفلسطيني لحقوق االنسان ان االرقام المتعلقة بضحايا االنفـاق  من جهته ، قال حمدي شقورة من ال      
ما افسح المجال لمثل هذه التجارة غير       "لكنه رأى ايضا ان     ". مخيفة واالنفاق غير قانونية وغير شرعية     "

  ". القانونية هو الحصار المفروض والعقاب الجماعي المفروض على المدنيين في غزة
  2/8/2009الدستور، 

  
   ألف شخص يعيشون في خيام30 منزل تعرض للدمار و6300: يرتقر .30

 أشهر من انتهاء وقف إطالق النار الـذي أنهـى االعتـداء             6بعد  : إدموند ساندرز : غزة -مخيم جباليا 
 يوما، تجري بعـض أعمـال إعـادة         22اإلسرائيلي على على قطاع غزة الشتاء الماضي الذي استمر          

  . منزل دمر أو تعرض لتخريب كبير6.300 نحو اإلعمار على استحياء لما يقرب من
 شخص جـراء تلـك      30.000وتشير تقديرات األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى تضرر نحو           

مؤقت، لكن البعض منهم ال يزال يعيش في خيـام أو           االعتداءات انتقل غالبيتهم وأفراد أسرهم إلى سكن        
ويشير المسؤولون إلى أنه لم يوزع سوى جـزء قليـل مـن             . مقطورات متنقلة من دون ماء أو كهرباء      

ويعود ذلك  .  مليون دوالر من الواليات المتحدة     900 مليارات دوالر، منها     4المعونات الدولية التي تبلغ     
في اإلفراج عن األموال طالما أن حماس ال تزال في الـسلطة وكـذلك              جزئيا إلى أن المانحين مترددون      
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بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومصر التي فرضت قيودا على حـدودها، وأشـار الفلـسطينيون                
 مليون شخص في غزة من تلقي الكثير مـن الغـذاء األساسـي              1.5ومنظمات اإلغاثة إلى أنها حرمت      

  .والرعاية الصحية
الذي ضرب بهدف شل قدرة حماس على إطالق الصواريخ على إسـرائيل األسـمنت              ويشمل الحصار   

والزجاج والصلب والمواسير ومواد البناء األخرى، كما منعت أيـضا كثيـرا مـن األدوات المنزليـة                 
والمنتجات الغذائية من عبور نقاط تفتيش غزة مثل القهوة والشاي والمـصابيح الكهربائيـة والبطـاطين                

  .والطباشير
من السكان يعتمدون علـى الطعـام       % 80قول الوكاالت التابعة لألمم المتحدة إنه على الرغم من أن           وت

والمساعدات الطبية التي تقدمها، فإنهم عاجزون عن المساهمة في عملية إعادة اإلعمار، حيـث يـسمح                
  .بل بدء الحصار ق400 شاحنة تابعة لألمم المتحدة تحمل الغذاء بالعبور إلى غزة يوميا مقارنة بـ75لـ

وأوضح كريس غونيس المتحدث باسم األمم المتحدة أن وكالة غوث وتشغيل الالجئـين لتابعـة لألمـم                 
المتحدة التي تساعد الفلسطينيين النازحين خصصت مليار دوالر إلعادة بناء المنازل في غزة، من بينهـا                

لنا المانحون الدوليون المال، لكننـا      لقد قدم   ": وقال.  مليون دوالر للترميمات واإلصالحات الطارئة     370
  ."عاجزون عن القيام بأي شيء

وقد ناشدت األمم المتحدة ومنظمات اإلغاثة األخرى إسرائيل، يوم الثالثـاء، اسـتثناء المـدارس مـن                 
 مدرسـة   18الحصار، وقالوا إن ما يقرب من نصف مدارس غزة تعرضت ألضرار بالغة، من بينهـا                

  .ون يتكدسون أمام الفصول الباقية أو يدرسون في فترتين صباحية ومسائيةدمرت، لكن الطلبة ال يزال
وعلى الرغم من إعالن إسرائيل هذا األسبوع أنها خططت للسماح بمرور كميات محدودة من األسـمنت                
إلى غزة إلصالح الكهرباء ومنشآت الصرف الصحي، فإنهم يقولون إن القيود العامـة علـى األسـمنت             

ستمر كما هي ألن كثيرا من هذه المواد يمكن استغالله من قبل حماس في بناء الغرف                وأنابيب الصلب ست  
إن دخول  ": وقال الميجور غاي إنبار، المتحدث باسم وزارة الدفاع اإلسرائيلية        .المحصنة والقنابل واألنفاق  

ـ      ن المواد ذات االستخدام المزدوج ـ المواد التي تأتي بغرض استخدامها فـي أغـراض مدنيـة ويمك
  ."استخدامها من قبل اإلرهابيين ـ تم منعها باستثناء الحاالت اإلنسانية الخاصة

ويقول أصحاب الشركات في غزة إن الحصار وأعمال القتال األخيرة قضت على القطاع الصناعي فـي                
وعلى أطراف قطـاع غـزة تقـف        . غزة وقضت على قدرتهم على المساعدة في إعادة انتعاشة القطاع         

  .ت والمصانع األخرى أطالال شاهدة على النزاعمصانع األسمن
 2/8/2009الشرق األوسط،

  
  )3372(مجموع من تم اعتقالهم منذ بداية العام الجاري ارتفع إلى : فروانة .31

مواطناً خـالل شـهر      ) 312( قال باحث مختص في شؤون األسرى إن قوات االحتالل اعتقلت           : غزة
وذكر عبد الناصر فروانة في تقريـر وصـل          .يومياً) تقال   حالة اع  11( تموز المنصرم بمعدل    / يوليو

، أمس، نسخة عنه أن مجموع من تم اعتقالهم منذ بداية العام الجاري ولغاية اليوم ارتفـع إلـى              "فلسطين"
حالة اعتقال، بينهم العشرات من األطفال والنساء والقاصرات، والغالبية العظمـى مـنهم مـن               ) 3372(

  . فترة الحرب على غزة، واعتقال بعض الصيادين في عرض البحر بقطاع غزةالضفة الغربية باستثناء
وأوضح فروانة بأن تراجعاً قد طرأ على نسبة االعتقاالت، وأن عدد حاالت االعتقال الـشهرية خـالل                 

وأكد أن قوات االحتالل تنتهج     . الشهر المنصرم هو العدد األقل بالنسبة للشهور الماضية من العام الجاري          
  ة االعتقاالت كسياسة ممنهجة وتقليـد يـومي، انتقـامي، مزاجـي فـي كثيـر مـن األحيـان،                    سياس
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وأحياناً أخرى للضغط والمساومة، وأن الغالبية العظمى من تلك االعتقاالت لم تكـن وفقـاً للـضرورة                 "
  ". األمنية كما يدعي االحتالل باطالً

  2/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

   تمنع األسرى من ممارسة الشعائر الدينية"إسرائيل" :مركز حقوقي فلسطيني .32
قال مركز حقوقي فلسطيني إن األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية يجـدون            :  د ب أ   -رام اهللا   

في بيان صحفي   " مركز األسرى للدراسات  "وأتهم  . صعوبة في ممارسة شعائرهم الدينية بالشكل المطلوب      
يق على األسرى في ممارسة شعائرهم الدينية مـن خـالل عـدم             أمس إدارة السجون اإلسرائيلية بالتضي    

وأضاف المركز أن إدارة السجون تمنع       .السماح بإدخال الكتب اإلسالمية عبر الزيارات بالعدد المطلوب       
جمع األسرى في صلوات عامة بشكل جماعي كما تمنع وجود مصلى عام في كل سجن رغـم مطالبـة                   

 .رى اليهود ، إضافة إلى عزلها كل خطيب يتفوه بكلمـة ال تعجبهـا             األسرى بذلك منذ سنين أسوة باألس     
  . سجنا ومركز توقيف25 ألف أسير داخل 11يشار إلى أن إسرائيل تعتقل أكثر من 

  2/8/2009الدستور، 
  

   يتظاهرون أمام الكنيست رفضا لسياسة الهدم اإلسرائيلية"48"فلسطينيو الـ .33
الشعبية العربية في منطقة المثلث القيام بمظـاهرة احتجاجيـة          قررت اللجان   :  الدستور –القدس المحتلة   

حاشدة يوم غد االثنين أمام مباني الكنيست ، وذلك على خلفية تصعيد ومواصلة الحكومـة اإلسـرائيلية                 
  .  المحتلة ، بحجة البناء غير المرخص48سياسة هدم المباني العربية في أراضي الـ

ارئ كانت قد عقدته في أم الفحم ، إن هذه المظاهرة تأتي احتجاجا             وأكدت اللجان الشعبية عقب اجتماع ط     
ـ              وهـدم   48واستنكارا لمواصلة وزارة الداخلية اإلسرائيلية ولجان التنظيم ، التضييق على فلسطيني الـ

  .منازلهم وعدم توفير المخططات المناسبة في كل ما يتعلق بملف األرض والمسكن
جنة الشعبية في أم الفحم واللجنة الشعبية في وادي عاره وعـدد مـن              وقد شارك في االجتماع مندوبو الل     

اللجان الشعبية في منطقة الطيرة والمثلث الجنوبي ، حيث تقرر رفع شعارات تنديدا بممارسات السلطات               
اإلسرائيلية حيث أقدمت على هدم عدة مبان تجارية وزراعية ومنازل سكنية في المناطق المذكورة بحجة               

  . المرخصالبناء غير
  2/8/2009الدستور، 

  
  االحتالل يطارد الصيادين ويعزل بحر غزة .34

شرعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي في إقامة منطقة أمنية عازلة، تبـدأ مـن             : عبد القادر فارس   -غزة  
الحدود البحرية شماال وحتى منتجع الواحة السياحي المدمر جنوب غربي بيت الهيا والذي يبعـد نحـو                 

وال تتردد الزوارق الحربية التي ترابط غرب المنطقة في إطـالق النـار             . مترات عن الحدود  ثالثة كيلو   
والقذائف الصوتية والمتفجرة باتجاه الصيادين ويبلغ عرض شاطئ محافظة شمال غزة نحو سـتة كيلـو                

 صياد  400 مترات فقط، أما اليوم فبعد إقامة المنطقة العازلة فإنه سيبقى ثالثة كيلو مترات يعمل بها نحو               
ويتعـرض صـيادو الـشمال إلـى انتهاكـات          . يستخدمون قوارب يدوية ال تشكل خطرا على إسرائيل       

واعتداءات مكثفة من قبل زوارق االحتالل، حيث اعتقل في السنة األخيرة نحو مائة صياد، باإلضافة إلى                
هم بـالخطيرة   ووصف الصيادون أوضـاع   .  قاربا وآالف األمتار من الشباك     35مصادرة واختطاف نحو    

وتفـرض قـوات االحـتالل      . سواء على الصعيد االقتصادي أو األمني بسبب إقامة المنطقـة العازلـة           
اإلسرائيلي حصارا بحريا على البحر منذ عدوانها الواسع على القطاع نهاية العام الماضي، وال تـسمح                
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لو مترا يحـق للـصيادين      للصيادين بتجاوز مسافة ثالثة كيلو مترات داخل البحر مقارنة مع عشرين كي           
  .ممارسة المهنة بداخلها وفق ما جاء في اتفاقية أوسلو

  2/8/2009عكاظ، 
  

  "الخليوي" تبلغ السلطة رسمياً باإلفراج عن الترددات الالزمة لتشغيل "إسرائيل" .35
كشفت مصادر مطلعة النقاب عن ان السلطة الفلسطينية ابلغت رسميا للمرة االولـى             ": األيام"القدس ــ   

قرار الحكومة االسرائيلية االفراج عن الترددات التي تسمح للشركة الوطنية، المشغل الثـاني للهـاتف               ب
واستثمرت شركة قطـر     .الخليوي في االراضي الفلسطينية، بالعمل بعد سنوات من المماطلة االسرائيلية         

الوطنيـة  "خـصة    مليون دوالر في ر    200وصندوق االستثمار الفلسطيني أكثر من      " كيوتل"لالتصاالت  
  . ، وتأسيسها والبدء في بناء شبكة االتصاالت المتنقلة"موبايل

  2/8/2009األيام، فلسطين، 
  

  "2006"الجبهة الشمالية ساخنة أكثر من أي وقت منذ : "جيروزاليم بوست" .36
عن مصادر إسرائيلية أن هناك خطوطاً حمراء وضعتها        " جيروزاليم بوست "نقلت صحيفة   : القدس المحتلة 

" حـزب اهللا  "رائيل، وترى أن تجاوزها قد يؤدي إلى قيامها بإجراءات وقائية ضرورية، ومنها امتالك              إس
في وقت ذكرت إن الحالة األمنية السائدة على الحـدود           ".ونشره قدرات ووسائل قتالية مضادة للطائرات     

رتباطهـا بعوامـل   ، وذلك من خالل ا2006الشمالية مع لبنان هي األكثر سخونة منذ انتهاء حرب تموز         
  .متعددة في الساحة السياسية اإلقليمية والداخلية اللبنانية

المعسكر الذي تقوده إيران فـي      " هزيمة"وادعت الصحيفة إن حزب اهللا يعاني حاليا من ضغط كبير اثر            
االنتخابات البرلمانية في شهر حزيران الماضي ، ما قد يجعل زعماء حزب اهللا العمل علـى المحافظـة                  

صورته القوية كمقاومة ، ولتبرير مواصلته الحرب مع إسرائيل ، إذ كثف الحزب ومن اجل هـذا                 على  
الغرض تركيزه على منطقة مزارع شبعا والعودة إلى ملف األسرى اللبنانيين في السجون اإلسـرائيلية ،                

   .وجعلهما األجندة األساسية في سياسة الحزب في المرحلة القادمة
  2/8/2009الدستور، 

  
 نرفض التوطين رفضا أكيدا وثابتا ونهائيا   : لسنيورةا .37

جدد رئيس الحكومة المكلف تصريف األعمال فؤاد السنيورة التأكيد على رفض لبنان التوطين رفضا 
أكيدا وثابتا ونهائيا معتبرا أن هذا األمر مرفوض من الزاوية القومية قبل أي شيء آخر وألنه يعني إنهاء 

ا أننا نرفضه ألنه يتعلق بالتوازنات التي علينا أن نحافظ عليها والتي تشكل أمورا للقضية الفلسطينية كم
 .ابأساسية لمجتمعنا اللبناني وعيشنا المشترك وبصيغتنا الفريدة وبهذه الفسيفسائية التي ليس فيها لونا غال

لبنانية الفلسطينية ولفت الرئيس السنيورة إلى أنه على مدى ستة عقود من عقود النكبة سادت العالقات ال
ونحن ال نستطيع أن نتغلب على إسرائيل إال إذا تضافرت جهود : "إشكاليات وأسهمنا فيها جميعا وقال

التنمية والتعليم والمواكبة لما يجري في العالم وليس فقط بالظن أن وحدها البندقية تجعلنا نتغلب على 
 ".إسرائيل دون التقليل من شأن البندقية طبعا

 2/8/2009ل، المستقب
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  1967 عام  حزيران4لى خط إال تفاوض على العودة : دساأل .38

ن عودة جميع األراضي المحتلة حتى حدود       أسد  بشار األ السوري  قال الرئيس   : براهيم حميدي إ -دمشق  
ن الجـوالن الـسوري     أ، مؤكـداً    "أمر غير قابل للتفاوض أو المساومة     " 1967عام  ) يونيو( حزيران   4
  ."السالم واالحتالل نقيضان ال يمكن ان يجتمعا"ن أ، و"مالوطن األلى إسيعود "

 64 لمناسـبة الـذكرى      "جيش الـشعب  "مس الى القوات المسلحة عبر مجلة       أجاء ذلك في كلمة وجهها      
  . لتأسيس الجيش العربي السوري

رساء أسس هـذا    ننشد بحق السالم العادل والشامل، لكن الفرق كبير بين الدعوة الصادقة إل           ": سدقال األ و
السالم وفق قرارات الشرعية الدولية وبين القبول بالمطالب اإلسرائيلية المتناقضة مع مقومـات الـسالم               

  ".تهرباً من استحقاقاته
  2/8/2009الحياة، 

  
   مليون دوالر للسلطة45بوظبي تقدم منحة بقيمة أ .39

لى الـسلطة   إ مليون دوالر    45مة   قدم صندوق أبوظبي للتنمية منحة مالية بقي       : جمال المجايدة  -أبوظبي  
  .الفلسطينية لتنفيذ مشاريع تنموية في األراضي الفلسطينية

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لمذكرة تفاهم وقعها كل من صندوق أبوظبي للتنمية ممثال بمحمد سيف السويدي                
  .ماراتإلخيري العريدي السفير الفلسطيني لدى ا. مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية باإلنابة ود

ن المنحة تأتي في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه حكومة أبوظبي من خـالل صـندوق                أوأكد السويدي   
أبوظبي للتنمية لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني من خالل تنفيذ عدة مشاريع تنموية واجتماعية تعمـل               

م مـن خـالل رفـد وتعزيـز         على توفير البنى التحتية الضرورية المطلوبة للنهوض بسبل العيش الكري         
 .االقتصاد المحلي بكل ما يحتاجه من متطلبات

  2/8/2009الحياة الجديدة، 
 

 "طمس للحقائق التاريخية والجغرافية"تهويد أسماء المدن الفلسطينية ": إيسيسكو" .40
لـسلطات  بشدة بالقرار الذي اتخذته ا    " إيسيسكو"نددت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة       : الرباط

اإلسرائيلية مؤخراً بتهويد أسماء المدن والبلدات والقرى الفلسطينية المكتوبة على اإلشـارات والالفتـات              
  . المنتشرة على الشوارع والطرقات الرئيسة في األراضي الفلسطينية

يهدف إلـى طمـس الحقـائق التاريخيـة         "إن هذا القرار     وقالت المنظمة، في بيان صحفي صادر عنها،      
، "رافية الثابتة في األراضي الفلسطينية مما يهدد تهديدا مباشرا الهوية العربية اإلسالمية لفلـسطين             والجغ

  . كما قالت
يعد مخالفة واضحة للقرارات الدولية ذات الـصلة        "كما أكدت المنظمة أن تهويد أسماء المدن الفلسطينية         

التحرك على صعيد األمم المتحدة     "لدولي إلى   ، داعية المجتمع ا   "باالحتالل الصهيوني لألراضي الفلسطينية   
  ".والمنظمات الدولية التابعة لها لوقف تنفيذ قرار تهويد أسماء المدن والمواقع الجغرافية الفلسطينية

  1/8/2009، قدس برس
  

   تواصل تقييد حياة الفلسطينيين"إسرائيل": "أوتشا" .41
 أمراً بوقف البناء في قرية كفـر        38لية وزعت   كشف تقرير لألمم المتحدة أن السلطات اإلسرائي      : القاهرة

  .قليل التابعة لمحافظة نابلس وقرى أخرى في الضفة الغربية بدعوى عدم حصولهم على تصاريح للبناء
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إن ) اوتـشا (وقال تقرير لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة             
 67 منزالً، من بينهم ثمانية منازل يعيش فيهـا علـى األقـل     30نه إزالة   هذا النوع من األوامر ينجم ع     "

وأشار إلى تراجع في عدد اإلصابات بين الفلـسطينيين نتيجـة لألنـشطة             . " طفالً 12فلسطينياً من بينهم    
  .العسكرية اإلسرائيلية في الضفة

ى ثالثة أميال بحرية من     وأضاف أن قوات الجيش اإلسرائيلي ما زالت تضع قيوداً على مناطق الصيد حت            
 متر على طول المنطقة العازلة بالنسبة إلى األراضي الزراعية، كما تطلق            300الساحل في قطاع غزة و    

وتابعت أن الدبابات   . القوات اإلسرائيلية النار في اتجاه المزارعين والصيادين في حال كسرهم هذه القيود           
  .وقامت بتسوية األراضي الزراعيةوالجرافات اإلسرائيلية دخلت المناطق الحدودية 

 37 شاحنة من السلع إلى قطاع غزة بتراجع بلـغ           417وأوضح التقرير أن إسرائيل سمحت بدخول نحو        
، أي قبل استيالء حماس على الوضع       2007في المئة عن المتوسط خالل األشهر الخمسة األولى من عام           

واد البناء الضرورية إلى مشاريع المياه والصرف       في القطاع، كما ال تزال إسرائيل تقيد أو تمنع دخول م          
 .الصحي والزراعة والصناعة

 2/8/2009الحياة، 
  

  السلطة الفلسطينية وتجاربها الثالث الفاشلة .42
  بالل الحسن

يجتمع مؤتمر حركة فتح السادس بعد يومين في مدينة بيت لحم حسب ما هو مقـرر، وتحـيط بـأجواء                    
منع تمارسه إسرائيل ضد مناضـلين فلـسطينيين،        : منع، أبرزها المؤتمر خصومات وخالفات وعمليات     

بسبب قيامهم في مراحل سابقة بتنظيم عمليات فدائية ضد إسرائيل، ومنهم ثالثة مناضلين ومسؤولين في               
منع ثان تمارسه حركة حماس المسيطرة في غزة، إذ قامت علنا باإلعالن عن أنهـا لـن تـسمح                   . لبنان

 باالنتقال إلى الضفة الغربية، إال إذا قامت السلطة في رام اهللا باإلفراج عن              ألعضاء مؤتمر فتح في غزة    
وهناك منع ثالث شبه اختياري، يمارسه      . أعضاء حماس المعتقلين هناك، ويبلغ عددهم حوالي ألف معتقل        

كما أعضاء مؤتمر فتح في البالد العربية واألجنبية، الذين يرفضون مبدأ عقد المؤتمر في ظل االحتالل،                
  .يرفضون الدخول إلى الضفة الغربية بإذن إسرائيلي

وبعمليات المنع الثالث هذه، يكون مؤتمر فتح السادس، قد تعرض إلى عملية شرخ حادة، وهنـاك مـن                  
يستنتج أن مؤتمرا بهذا الوضع، وبغض النظر عن الخالف السياسي المحيط به، هو مؤتمر مجـزوء، ال                 

 الغربية، ال بل عن أعضاء فتح في الضفة الغربية المؤيـدين لخـط              يعبر إال عن أعضاء فتح في الضفة      
فإنه من الصعب القول إن المؤتمر حين ينعقد،        .. وفي النتيجة . سياسي واحد، هو خط الرئاسة الفلسطينية     

أوال من حيث الشكل، وثانيا وثالثا ورابعا مـن حيـث المـضمون             . سيكون مؤتمرا يعبر عن حركة فتح     
 وليس من المستبعد إذا ما تواصلت عمليات المنع الثالث هذه أن يـتم تأجيـل عقـد              .السياسي والنضالي 

المؤتمر، مع الخشية من أن تلجأ سلطة رام اهللا إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد سلطة حركة حماس فـي                   
غزة، من نوع وقف دفع بعض الميزانيات التي يتم دفعها اآلن، أو تعطيل شمول غزة بأرقـام الهـاتف                   

  .ية، أو بشبكة التلفونات المحمولة، أو تعطيل تعاون بنوك المنطقتينالدول
تطرح هذه الصورة إذا حصلت، أجواء قاتمة حول سلطة الرئيس محمود عباس، فقد واجهت هذه السلطة                

ويمكن أن  . منذ أن وجدت مشكالت صعبة ومعقدة، ترافقت مع فشل في الحصول على أي إنجاز إيجابي              
  :ع أساسية من الفشلنسجل هنا ثالثة أنوا

ومن المعروف هنا أن الرئيس محمود عباس هو صاحب نظريـة           . أوال الفشل في التفاوض مع إسرائيل     
تقول بضرورة وقف االنتفاضة الفلسطينية، ووقف العمليات الفدائية ضـد إسـرائيل، والتركيـز علـى                

 الـوزراء إيهـود     وهو فاوض الجنرال آرييل شارون، وفاوض رئـيس       . المفاوضات والمفاوضات فقط  
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والصفة الجامعة بين هـؤالء     . أولمرت، وهو مدعو اآلن لمفاوضة رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو         
المفاوضين اإلسرائيليين، أنهم كلهم يرفضون مناقشة قضية القدس، ويرفضون أي تنازل فـي موضـوع               

التالي قضية عبثية، تماما على     االستيطان، ويرفضون حق العودة من حيث المبدأ، ويجعلون المفاوضات ب         
غرار الوصف الذي يطلقه الرئيس عباس على عمليات إطالق الصواريخ، حيث يكـرر أنهـا عمليـات                 

  .عبثية
وحين تكرر فشل المفاوضات بين الرئيس عباس والمسؤولين اإلسرائيليين، برزت حتى داخل صـفوف              

عباس أصر على المتابعة، وكان يـردد  مؤيديه، دعوة إلى ضرورة وقف هذه المفاوضات، ولكن الرئيس          
. دائما القول بأنه إذا فشلت المفاوضات، فسيواصل المفاوضات، وإذا فشلت أيضا، فسيواصل المفاوضات            

إن العالم بأكمله يراقب هذه المفاوضات، ويراقب اسـتمرار الفلـسطينيين           : وكان يبرر موقفه هذا بالقول    
وكان يقول أيـضا    .  سيدفع دول العالم للضغط على إسرائيل      بالمفاوضات رغم فشلها، وهذا هو بالذات ما      

إلى أن وصلت األمور إلى إنتاج حكومـة إسـرائيلية ال           . هذه هي وسيلتنا الوحيدة للضغط على إسرائيل      
دولـة  " يهوديـة "تريد حال، وال تريد المفاوضات، إال من أجل تحقيق أهداف إسرائيلية فقط، من نـوع                

  .إسرائيل
في هذا اإلطـار    . ي عايشه الرئيس عباس، تمثل في تطورات الوضع الداخلي الفلسطيني         الفشل الثاني الذ  

إنجازا ملحوظا في انتخابات الرئاسة، إذ نـال        ) ومن خالل وحدة حركة فتح    (حقق الرئيس محمود عباس     
من األصوات، ولكن ما هي إال أشهر قليلة، حتى جـرت انتخابـات المجلـس               % 60فيها ما يزيد على     

، وبرزت أثناءها خالفات حادة داخل حركة فتح حول من يترشح ومـن ال يترشـح للمجلـس                  التشريعي
وبرزت أيضا ظاهرة التمرد على أوامر القيادة، حيث رفض البعض تنفيذ أوامر االنـسحاب              . التشريعي

من االنتخابات التي دخلوها بصورة فردية، وكانت النتيجة أن حركة حماس حققت فوزا ملحوظا في تلك                
ابتعدت حركة فتح عن موقع القيـادة فـي         .. وهكذا. نتخابات، وأصبحت تملك األغلبية داخل المجلس     اال

  .الوضع الفلسطيني، ألول مرة منذ أربعين عاما
ولم تستطع الحركـة    . أحدث هذا التطور هزة عميقة داخل حركة فتح، ودفعها إلى ردود فعل غير متزنة             

عضاء، وال على مستوى نوابها الجدد في المجلس التشريعي،         ال على مستوى القيادة، وال على مستوى األ       
وهـي عبـرت    . أن تتقبل فكرة أنها لم تعد الحركة القائدة، وأن حركة حماس تقدمت الحتالل هذا الموقع              

. رفضت أوال التعاون مع حركة حماس لتشكيل حكومة وحـدة وطنيـة           . عن عدم تقبلها هذا بأشكال عدة     
جهة أمنية مع حكومة إسماعيل هنية األولى، بعد أن رفضت التـسليم لهـا              ودخلت ثانيا في عمليات موا    

وتطورت المواجهات األمنية بين الطـرفين      . بالسيطرة القيادية اليومية على أجهزة وزارة الداخلية األمنية       
 ، والذي أسـفر   "اتفاق مكة "إلى حد التدخل العربي ممثال بالسعودية، التي استطاعت إقناع الطرفين بتوقيع            

  .عن إنشاء حكومة وحدة وطنية
ولكن مرة ثانية، تطورت المواجهات األمنية، وشهدت المواجهات عامال جديدا تمثل بدور أمني مارسـه               
الجنرال كيث دايتون الذي تولى إعداد قوات أمنية جديدة تابعة للسلطة وللرئاسة، وكان يشرف على هذه                

ين قوات السلطة وحركة حماس، استطاعت حركة       وعندما وقعت مواجهة حاسمة ب    . القوات محمد دحالن  
حماس السيطرة على الوضع في غزة، وشكل ذلك فشال ثانيا للرئيس محمود عباس، الذي أصبح في تلك                 

  .اللحظة فاقدا للمجلس التشريعي، وللحكومة، ولقطاع غزة
لى حركة فـتح    الفشل الثالث الذي واجهه محمود عباس وال يزال يواجهه اآلن، هو فشله في السيطرة ع              

، وهـو   )حركة فتح في أراضي الحكم الذاتي، وفي البالد العربية، وفي البلدان األوروبيـة واألميركيـة              (
  .اختار في النهاية أن يحاول السيطرة فقط، على حركة فتح داخل الضفة الغربية

الـصعب  ومهما كانت درجة النجاح الذي سيحققه محمود عباس في أعمال مؤتمر بيت لحم، فسيكون من                
إنه مؤتمر اآلالم قريبا مـن كنيـسة الـسيد          . عليه القول إن هذا المؤتمر هو مؤتمر حركة فتح السادس         
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وستكون نتائجه فـي أفـضل      . المسيح، إنه مؤتمر بيت لحم، وما سيصدر عنه يمثل المؤتمرين وتوجههم          
 محاطا بإطار من    الظروف، انبثاق تنظيم سياسي جديد، يعمل كحزب سياسي للسلطة الفلسطينية، ويكون          

المعارضين له، خالفا لتاريخ طويل سابق، كانت فيه قيادة حركة فتح تحيط نفسها دائما بتأييـد تنظيمـي                  
  .شبه جماعي

إن هذا الوضع بمظاهر فشله الثالثة التي أشرنا إليها، ربما يستدعي من الرئيس عباس أن يعيـد النظـر                   
يرا ما يلجأ لالستعانة بمراكز القوى الخارجية للسيطرة        فهو كث . بأسلوب معالجته للمشكالت التي يواجهها    

على أوضاعه الداخلية، وهو نهج ال يحظى بالرضا، حتى لو مورس بنجاح، فكيف يكون الوضع حـين                 
  تفشل النتائج؟

لقد لجأت السلطة الفلسطينية إلى االستقواء باللجنة الدولية الرباعية لمواجهة مشكالت المواجهة بينها وبين              
  .حماسحركة 

  .ولجأت قيادة السلطة الفلسطينية إلى االستقواء بتحالفاتها العربية لمواجهة مشكالتها مع تنظيم حركة فتح
وقد آن األوان للتفكير بضرورة الحوار، والتوافق، على خطة وطنية شاملة، تكون هي األداة الجامعـة،                

 .بديال عن ضغوط تمارسها أطراف من الخارج
 2/8/2009الشرق األوسط،

  
   وأشياء معتادة أخرى"إسرائيل"فلسطين و .43

  نهلة الشهال
في الحالة التي نحن فيها، ال شيء يغيظ أكثر من تكرار الكتاب العـرب، بتعـالم مـن يخـوض فـي                      

! االستراتيجيا العليا التي ترى ما وراء الظاهر البسيط، وأبعد منه بكثير، أن إسـرائيل فقـدت وظيفتهـا                 
وهكذا يبدو أمرها وكأنها إرث ثقيل      ... وظيفتها االستعمارية : ية، وآخرون وظيفتها األميرك : بعضهم يقول 

من فترة انقضت، وال بد من التعامل معه بغرض مواكبة أفوله، أو بالحقيقة التحايل عليه حتى يموت من                  
دون أن يدري، لتخفيف الوطأة، إما إشفاقاً كما مع المرضى الميؤوس من شفائهم، أو درءاً لألذى الـذي                  

حيث دمر  " (عقدة مسعدة "كن أن يتسبب به من يوشك على الرحيل ويأبى تفرده بهذا المصير، سيما أن               يم
غادرت منذ زمن إطارها الميثولوجي اليهودي لتصبح هي األخـرى          ) اليهود الهيكل عليهم وعلى أعدائهم    

  !واقعة إستراتيجية موضوعية
ـ               بوظيفتهـا   - فحـسب    -رائيل يقتـرن    بداية، من قال إن للكيانات وظائف؟ ومن قـال إن وجـود إس

يخفي ... االستعمارية؟ وكيف يظهر انتهاء تلك الوظيفة أصالً، وكأنها مقتصرة على الشكل الذي عرفناه؟            
أو أنه موقـف    ! هذا التبسيط، على األرجح، موقفاً اتكالياً ينتظر من عضو بال وظيفة أن يضمر ويموت             

حيال فلسطين، بأنه ال يهم مـا       " حالل وحرام "ن تبقى لديهم    احتيالي يريد طمأنة النفس، وبعض القلقين مم      
  .يجري اآلن على األرض طالما هو آفل بحكم قوانين الطبيعة أو السياسة الغامضة، ال فرق

على األرض وليس في التهويمات تلك، يأتينا الرئيس األميركي فيقول كالماً يفرح القلوب، يختلـف وال                
بعد الكالم الجميل، يتبين    . ، فنعتد به ونكتفي، وننتظر أن يجد هو الحل        شك عما اعتدنا سماعه من أقرانه     

أن المطلوب من الدول العربية أن تقوم بمبادرة حسن نية، تارة لطمأنة إسرائيل، وطوراً إلطالق الدينامية                
ميركي وفي آخر األخبار، أن المبعوث األ     . االيجابية، وفي كل األحوال إلحراج بنيامين نتانياهو، المتعنت       

 18لعملية السالم، جورج ميتشل، اخترع تقنيات جديدة لحلحلة األمور، منها دورة تفاوض محدودة مـدة                
 -شهراً يقاس بعدها التقدم والعقبات، ومنها حض المغرب ذي الباع الطويـل فـي التوسـط العربـي                   

ليست كاملة  "ة ولكن   اإلسرائيلي على استئناف دوره، ومنها دعوة الزعماء العرب التخاذ خطوات تطبيعي          
  ).أثلج صدورنا! أوف" (في هذه المرحلة
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واألهم في كل ما يظهر من جولة ميتشل التراجع عن تطلب التجميـد الفـوري للتوسـع االسـتيطاني                   
خشينا، حين ركز األميركيون على هذا الشعار، أن يكونوا بصدد فرضه فعالً، بحيث يطلبون              . اإلسرائيلي

أي كنا نتهيأ لمعركـة قوامهـا       . التخلي في مواضيع القدس وحق العودة     ) حنن(مقابله من الطرف اآلخر     
وكان خوفنا أن تعتبر عملية بائخة، كتفكيـك مـا          . اإلجحاف الالحق بنا لجهة عدم تكافؤ التنازل المتبادل       

ومولد كهرباء وخزان   " موبيل هوم "وواحدتها عبارة عادة عن سيارتين      " (المستوطنات العشوائية "يقال له   
، عالمة على خطوة إيجابية من إسـرائيل تـستحق الثنـاء            )وسالح كثير بيد مستوطنين شرسين    ... ياهم

أو أن يتظاهر اإلسرائيليون بأنهم بصدد تحريك المفاوضات في الملف السوري مـثالً، فيـدور        . والمقابل
تبـين أن  ، ويضيع الموضوع الفلـسطيني تمامـاً، لي   )أو العكس (نقاش حول ربع الجوالن ونصف طبريا       

  :إسرائيل تريد كل شيء
، وديمومة السيطرة   "النمو الطبيعي "بحكم  ) ؟" (الشرعية"المستوطنات العشوائية تلك، وتوسع المستوطنات      

على غور األردن الممتاز زراعياً، وعلى كل مصدر مياه، واعتبار القدس عاصمة إسـرائيل األبديـة،                
 بالبدء بما   1948غاء حق العودة، والتخلص من فلسطينيي       واالعتراف بالطابع اليهودي لدولة إسرائيل، وإل     

ضم مثلث أم الفحم مثالً، حيث الكثافة السكانية        : من يدك هذه ليدك تلك    (يقال له بكل جدية مبادلة أراض       
، واعتراف عربـي،    !)الفلسطينية، مقابل ضم مستوطنات الضفة إلى إسرائيل      " الدولة"العربية عالية، إلى    
على طريقة دعوة السفير المصري في إسرائيل زعماء هذا البلد          (ئيل وتطبيع تام معها     بل إسالمي، بإسرا  

، ووقف كل تحريض ضدها وإلغاء كل إشارة عـداء          ) يوليو 23إلى مشاركته قص كعكة االحتفال بثورة       
إنكار "ربما يرقى بعد حين إلى جرم       (إعالمي وتربوي وسياسي وفكري، بل حتى ديني، واعتباره جرماً          

فيه، والتخفف بأكبر قدر ممكن من      " تصطفل"وكترضية، إلحاق قطاع غزة إذا أمكن بمصر،        "). حرقةالم
فلسطينية هناك، تكون إدارة ذاتية لشؤون الحياة اليوميـة         " دولة"سكان الضفة نفسها، فإن قامت بعد ذلك        

ائيل من تنـازل، وإال     وال دخل لها بالسلطات السيادية للدول، ويكون هذا هو الحد األقصى لما تقدمه إسر             
  .إذا شاؤوا... فاألردن هو الدولة الفلسطينية الطبيعية

فـي  " ضمانات"وهي على كل ذلك، تريد      . عينت إسرائيل سقف ما تريد، بل رسمت حتى زوايا أطرافه         
ال يمكـن أن    "، وأيضاً معالجة أمر إيران، فهـي        )يعني نزع سالحه  " (حزب اهللا "شأن القوة العسكرية لـ     

ويزعجهـا أن تتهـاون   . ولديها رأي في كل شؤوننا، بل في شؤون العالم كافة". مع إيران نووية  تتعايش  
". معاداة الـسامية  "السلطات في أوروبا مع ناشطي حمالت المقاطعة، وتعتبر ذلك انبعاثاً لنوع جديد من              

وتقاطع . لمحاسبةوترتكب جرائم إبادة جماعية، الواحدة تلو األخرى، وال تخشى أي نوع من المالمة أو ا              
 1500، ولكنها ترسـل وفـداً مـن         )ما سمي ديربن الثاني   (رسمياً مؤتمر مناهضة العنصرية في جنيف       

مدججين بالوسائل للتدخل حيث يمكن، والتخريب حيث ال يمكن، وال تجـد فـي ذلـك                ) ال أقل (شخص  
  .تناقضاً، ال هي وال األمم المتحدة، المنظمة للمؤتمر، وال الدولة المضيفة

هـي  ": التفـاؤل "أهذه حالة من هو على وشك األفول؟ يقول بعض الكتاب العرب من المختـصين بــ          
  !عالمات النزع األخير، وكلما أكثرت من هذا عجلت بحتفها

 بمرض األفول ذاك، ويتصرفون على هـذه الـشاكلة          – من يمكنه    –أدعو اهللا أن يصاب بعض العرب       
وإن كنا في كل مرة نظنه القعر، فنكتشف أن هناك مزيداً من            فنحن في الحضيض،    . بنسبة واحد في المئة   

هناك من يموه ذلك بحجة تمرير ابتالع كبسولة السم القاتل بأسـهل مـا              . الهبوط، وأسفالً لم ندركه بعد    
وهذان، للحق، تكتيكان ناجحان، بدليل األلفـة       . يمكن، وهناك من يراهن أو يفضل التعويد التدريجي عليه        

وكأنهم اطفال قـصر،    ) ؟(ولكن، هناك من يخشى على الناس من اإلحباط         . ة مع حالنا تلك   العامة السائد 
  فيعدهم بأن حالً بهياً على وشك االنبثاق، بينما يقوم تكتيكه على رفع وتيرة الثورية اللفظية مـن جهـة،                  
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إنهم . لمواقف وعلى اعتبار المقاومة شأن البعض من المختارين، وقطاعاً ال صلة له بسائر األوضاع وا             
 .جميعاً شركاء في الجريمة

  2/8/2009الحياة، 
  

  "!الدولة الموقتة"و " معركة استيطان القدس"بين  .44
  ماجد الشّيخ 

معركـة حكومتـه مـع اإلدارة       " تـصويب "يبدو أن نتانياهو وبتوجه متعمد ومباشر، بات يسعى إلى          < 
قضية البنـاء   (غالبية يهود الواليات المتحدة     األميركية، ونقلها إلى مجال يحظى بإجماع إسرائيلي، وتأييد         

بخاصة بعد أن أعربت مصادر فلسطينية عن قلقها من توصل واشنطن إلى حل وسط مـع                ). في القدس 
إسرائيل في شأن االستيطان، ال سيما بعد أن أخفقت في الحصول على موافقة حكومة نتانيـاهو بتجميـد                  

أوباما التي انتقد فيها الدول العربيـة والفلـسطينيين،         االستيطان في شكل كلي، واعتبرت أن تصريحات        
بسبب رفضهم تقديم بوادر حسنة تجاه إسرائيل مقابل وقف االستيطان، مؤشر إلـى اسـتعداد الواليـات                 
المتحدة للتوصل إلى صيغة توافقية، تتيح إلسرائيل االستمرار في البنـاء االسـتيطاني، بذريعـة سـد                 

  .احتياجات النمو الطبيعي
، "تسووي خاص "ذه األجواء يسعى الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز، لتكثيف متابعته لشأن سياسي            في ه 

تجلى مؤخراً في الحديث عن تسوية مرحلية موقتة، كان قد نجح بإقناع كل من نتانياهو وإيهـود بـاراك                 
 الـرئيس أوبامـا     بتبنيها، قبل أن يجرى طرحها من قبلهما على الواليات المتحدة، وذلك استباقاً إلعالن            

حيث ذكرت مصادر إعالميـة وسياسـية إسـرائيلية أن          . مبادرته أو خطته للسالم اإلقليمي في المنطقة      
 –، كمشروع جديد لتسوية موقتة للصراع اإلسـرائيلي         "التسوية المرحلية "نتانياهو في صدد بلورة فكرة      

تكن على كامل ما يفتـرض أن تقـوم         الفلسطيني، يكون من نتيجتها إقامة دولة فلسطينية موقتة، وإن لم           
وهذا بالتحديد ال يناقض خطة سالمه االقتـصادي القـائم علـى            ". دولة التسوية الكاملة أو النهائية    "عليه  

  .كانتونات حكم ذاتي، يمكن أن تطلق عليها تسمية دولة أو أي اسم آخر
إالّ أن السلطة الفلـسطينية     ،  2000ويستند هذا المشروع إلى خطة قديمة، كانت قد طرحتها إسرائيل عام            

، "دولة فلسطينية موقتة  "يومها بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات رفضتها، كونها تقوم على قاعدة إقامة             
 بالمئة مـن مـساحة      80من دون القدس ومن دون التطرق إلى تسوية قضية الالجئين، وذلك على نحو              

 بالمائة،  10رقات التي توصل إليها، وهي بمساحة       الضفة الغربية، مع حسم كامل الكتل االستيطانية والط       
 عاما، بينما يؤجل البحث في موضـوعي القـدس          30 – 20على أن يؤجر غور األردن إلسرائيل لمدة        

والالجئين إلى المفاوضات حول التسوية الدائمة، دون تحديد أي سقف زمني لذلك، رغم ذكـر أن تلـك                  
  )!.وفلسطينإسرائيل (المفاوضات سوف تجري بين دولتين 

إالّ أن الجديد في األمر اآلن، أن إسرائيل بصدد إعادة االعتبار للوصاية العربية الموسعة هـذه المـرة،                  
نظراً للوضع القيادي الفلسطيني، والتذرع بغياب الشريك الفلسطيني القادر على التوصل إلـى اتفاقـات               

لهـذا تقتـرح خطـة      . رافي القائم حاليـاً   مقبولة مع الجانب اإلسرائيلي، في ظل االنقسام السياسي والجغ        
مفاوضات مع وفد من الجامعة العربيـة، يـضم      " الحدود الموقتة "من أجل الدولة ذات     " التسوية المرحلية "

وهذا يعني أن الدور العربي بموجب هذه الخطة، يمكن أن ينحصر في محاولة            . ممثلين للسلطة الفلسطينية  
  ".دولة موقتة"دة، فحواها دفع الفلسطينيين للقبول بـ إقناع، إن لم نقل فرض خريطة طريق جدي

ليس هذا فحسب، فعلى الصعيد اإلسرائيلي الداخلي، فإن ما يجرى طبخه في صفوف حزب كاديما، قـد                 
يكون يسير نحو النضوج، بخاصة في أعقاب اإلعالن عن الخطة التي سبق لشاؤول موفـاز أن كـشف                  

، "الدولة الموقتـة " عبر إقامة توافق وإجماع وطنيين على طرح عنها، كمعبر إلقامة حكومة اتحاد وطني،     
 باراك الذي يظهر اآلن مدى تطابقه وانسجامه بصورة مدهـشة           – نتانياهو   –وهو مضمون اتفاق بيريز     
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وإذا اسـتطاع نتانيـاهو     . مع مشروع خطة موفاز، الذي تحدث يومها، عن دولة فلسطينية بحدود موقتة           
لية أو المعدلة، ربما في وقت من األوقات، سيكون من الصعب علـى ليفنـي               استجماع قوة حكومته الحا   

وحزبها البقاء خارج الحكومة، مع ما يطرحه هذا السيناريو من احتماالت انشقاق الليكود مـرة أخـرى،                 
إالّ أن دور إسرائيل في هذه الخطة سيكون هو الطرف المبادر، حيث ستدعو             . وحتى انشقاق كاديما ذاته   

عربية إلى مؤتمر موسع يضم األميركيين والروس واألوروبيين واألمم المتحـدة وكـل العـالم               الدول ال 
بسفرائه، بدالً من أن تكون مدعوة كبقية المدعوين، وهذا ما يصادر في شكل مسبق، ويعمل إلفشال كـل                  

  .من دعوة روسيا لمؤتمر موسكو، وأخيراً دعوة الرئيس الفرنسي لعقد مؤتمر دولي للسبب ذاته
في النهاية إسرائيل تحتاج إلى الواليات المتحدة لترويج خطتها العتيدة، ولكن إذا استمر نتانياهو بعنـاده                
وصلفه وعنجهيته المعهودة، وانتقاله من معركة إلى أخرى في مواجهة إدارة أوبامـا، فـذلك يعنـي أن                  

أن حكومـة نتانيـاهو     إسرائيل ليست بصدد التوصل إلى أي اتفاق تسووي من أي نوع، ما سيدلل على               
، "أرض إسـرائيل  "ليست جاهزة فحسب، بل وترفض من حيث المبدأ التنازل عن أي شبر مما تزعم أنه                

حكاية إسحاق شامير الذي وقـف علـى حـد          ) 17/7هآرتس  (وهنا يستعيد ألوف بن     . وهذا هو األرجح  
يخ على تـل    وصفه، بـبـطولة في وجه ضغوط بوش األب ضد المستوطنات، إلى أن سقطت الصوار            

أميركا حمت إسرائيل وجبت الثمن حين جرت شـامير إلـى مـؤتمر مدريـد،               "أبيب في حرب الخليج،     
  ".وساعدت في إسقاطه من الحكم

هل هذه إشارة إلى إمكانية أن تكرر الواليات المتحدة مثل هذا السيناريو مع نتانيـاهو، إذا اسـتمر فـي                    
يمكن أن تتيح توافقاً أعلـى بـين الطـرفين،          " دولة الموقتة ال"سياسة اللعب المزاجي وحيداً؟ أم أن خطة        

انطالقاً من االستعجال األميركي الساعي إلى تثبيت أن شيئاً ما تغير ويتغير، وأن هناك ما يتحرك وسط                 
فهـل  . سماء ملبدة بغيوم سياسية وعسكرية ثقيلة الوطء على اإلستراتيجية األميركية في المنطقة والعالم            

يمكن أن ينجحـوا فـي      ) عرباً(يولة المواقف المتباعدة، أن يجد اإلسرائيليون شركاء لهم         من السهولة وس  
تسوية "تطويع موقف فلسطيني، ليس جاهزاً في كل األحوال، لإلقدام على خطوة كهذه، تبعده عن مآالت                

ـ  "، ما تني تشهد فصولها الخالفية، حتى داخل الطرف الواحد؟ فما حـال              "مرحلية ، إذا "ةالتـسوية النهائي
كانت الحال هي الحال الذي نراه يتقلب على جمر الخالفات واالختالفات األكثر مـن متباعـدة، والتـي                  

  .باعدت وقد تباعد بين من يفترض أنهم أطراف في الصف أو الجهة الواحدة؟
   كاتب فلسطيني

  2/8/2009الحياة، 
  

   يحمل بصمات األزمة االقتصادية العالمية "إسرائيل"كل شيء في  .45
  أنطوان شلحت 

 االجتماعيـة فـي   -بدأت اآلثار الحقيقية لألزمة االقتصادية العالمية على صورة األوضاع االقتـصادية         
  .إسرائيل تتضح أكثر فأكثر مع انقضاء نصف العام الحالي

ويرى معظم الخبراء االقتصاديين اإلسرائيليين، كما غيرهم في الدول أجمع، أن هـذه األزمـة، وهـي                 
، تتألف في الظاهر من مـركبين       1929 تجتاح العالم الرأسمالي منذ األزمة الكبرى في عام          األعنف التي 

 مركب األزمة االقتصادية العامة والتـي       - مركب األزمة في األسواق المالية والثاني        -األول  : متصلين
ريب أو المدى   تترتب حتماً على األزمة األولى، المالية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى المدى الق             

  .البعيد
وبات من المعروف أن األزمة في األسواق المالية نجمت، أساساً، عن سـوء أداء المنظومـات الماليـة                  
المختلفة بمنأى عن الرقابة الدوالنية، وانعكست في تكبد تلك المنظومات خسائر مالية فادحـة وانهيـار                

ات وتراجع السيولة المالية في شـكل حـاد         مؤسسات مالية كبرى وبخاصة البنوك وفقدان الثقة بالمؤسس       
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المالي إلى قيام المزيد مـن      " األوكسجين"ومن ناحية أخرى موازية ومكملة أدى النقص الكبير في          . للغاية
الشركات بإلغاء مشاريع اقتصادية وفصل عمال على نطاق واسع، كما أدى إلى هبوط حجم االسـتهالك                

ارتفاع حاالت إفالس المـصالح والمؤسـسات التجاريـة وتقلـص           التجاري وحجم اإلنتاج العام، وإلى      
  .مدخوالت الدولة من الضرائب، عالوة على ارتفاع البطالة واتساع دائرة الفقر وما إلى ذلك

بصورة عامة يمكن القول إن المنظومات المالية في إسرائيل لم تواجه انهيارا على غرار ما واجهته هذه                 
لعالم الرأسمالي، لكن بما أن االقتصاد اإلسرائيلي يعتمد، في شكل رئيـسي،            المنظومات في سائر أنحاء ا    

، فهو متعلق للغاية باالقتصاد العالمي، إلـى درجـة          )الذي يبلغ نحو نصف الناتج القومي     (على التصدير   
. كما أنه يتأثر، إلى حد بعيد، بهبوط حركة النشاط االقتصادي في أميركا وأوروبـا             . التبعية شبه المطلقة  

ويبدو أن هذا االعتماد كان له األثر األبلغ، حتى اآلن، وتمثل في دخول االقتصاد اإلسـرائيلي مرحلـة                  
وتـشير  . ركود كبير، وفي تراجع نسبة نموه خالل العامين الحالي والفائت، تحت وطأة األزمة العالميـة              

 الذي اندلعت تلك األزمة     ،2008معطيات رسمية إلى أن نسبة النمو في االقتصاد اإلسرائيلي، خالل عام            
على رغـم    (2006 في المئة في عام      5.2 في المئة، بعد أن بلغت       2.8في ربعه األخير، انخفضت إلى      

وتقدر معطيات مصرف إسـرائيل المركـزي أن        . 2007 في المئة في عام      5.4و") حرب لبنان الثانية  "
ر، وفقًا للمؤشرات المتوافرة في ما       في المئة تحت الصف    0.2 نسبة نمو سلبية ربما تبلغ       2009يشهد عام   

وتتوقع المعطيات نفسها أن تعود نسبة النمو لتصبح إيجابية فقط في عـام             . يتعلق بالربعين األول والثاني   
 في المئة، وذلك في ضوء انعـدام أي محـرك حقيقـي للنمـو               1، ولكن من دون أن تتعدى الـ        2010

  .بب الركود االقتصادي العالمياالقتصادي عدا التصدير، الذي تضرر كثيرا بس
  خمسة مظاهر بارزة لألزمة االقتصادية

) يوليـو (، صدر في تموز     2009في أحدث تقدير موقف بالنسبة الى بيئة إسرائيل اإلستراتيجية في عام            
في جامعة تل أبيب، يرى الخبيران االقتصاديان شموئيل إيفـن          " معهد دراسات األمن القومي   " عن   2009

مان أن انعكاسات األزمة االقتصادية العالمية على االقتصاد اإلسرائيلي باتت تتجسد بجـالء             ونيتسان فيلد 
  :في خمسة مظاهر بارزة

ووفقًا لمؤشرات مكتب اإلحصاء المركـزي      .  إساءة المعطيات على المستوى الماكرو اقتصادي      -األول  
 بالمئـة،   3.6ج القومي الخام بنـسبة      ، فقد انخفض النات   2009اإلسرائيلي، المتعلقة بالربع األول من عام       

وبناء على  .  في المئة  4.3 بالمئة، وبلغت نسبة انخفاض االستهالك       4.2وانخفض اإلنتاج التجاري بنسبة     
أي بنـسبة   ( في المئة مقارنة بالربع الذي سبقه        14.4ذلك فقد انخفض تصدير البضائع والخدمات بنسبة        

باسـتثناء االسـتيراد األمنـي      (استيراد البضائع والخدمات    ، وانخفض   ) في المئة  46.3سنوية ربما تبلغ    
  ). في المئة61.9أي بنسبة سنوية ربما تبلغ ( في المئة 21.4بنسبة ) واستيراد الطائرات والمجوهرات

وأعلن مكتب اإلحصاء المركزي اإلسرائيلي في شـهر        .  اتساع موجات فصل العمال من العمل      -الثاني  
 في المئة، بعد أن وصـلت خـالل         8.4الفائت ارتفعت إلى    ) مايو(شهر أيار   تموز أن نسبة البطالة حتى      

وهذه األخيرة هي النسبة التي كانت عليها في النـصف          .  في المئة  7.6 إلى   2009الربع األول من عام     
ووصل عدد العمـال    . 2008 في المئة في الربع األخير من عام         6.5، بينما كانت    2007الثاني من عام    
 ألف شـخص فـي الربـع        189 ألف شخص، في مقابل      259 العاطلين من العمل إلى نحو       اإلسرائيليين

  .األخير من العام الفائت
 3وبحسب تقرير المكتب نفسه فإن عدد المنتمين إلى القوة العاملة المدنية اإلجمالية في إسرائيل تجـاوز                 

لرجال والنساء، ما يعني استمرار     ويتبين أن ارتفاع نسبة البطالة كان متساوياً بين ا        . ماليين شخص بقليل  
  .تقدم النساء في سلم البطالة
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 080216b.jpgوارتفعت نسبة البطالة في كل مناطق إسرائيل، لكنها بقيت أعلى من المعدل العام فـي                
 في المئة، وذلك بـسبب      8.9 في المئة وفي الشمال      9.2منطقتي الجنوب والشمال، إذ بلغت في الجنوب        

 في المئة، وفي الجنوب قرابة      52 العرب فيهما، ففي الشمال يشكل العرب أكثر من          وجود نسبة عالية من   
 في المئة من السكان، ما يؤكد أن البطالة ال تزال عالية جداً بين العرب وبفرق شاسع عن نسبتها بين                    38

  .اليهود
 7.1الية، هـي    وما يعزز هذا االستنتاج أن نسبة البطالة في منطقة حيفا، وهي أيضاً ذات نسبة عرب ع               

 فـي   6.1 في المئة، هي     3في المئة، بينما في منطقة تل أبيب، التي ال تتجاوز نسبة السكان العرب فيها               
  . في المئة6.7المئة، وهي أقل بكثير من المعدل العام، وفي منطقة الوسط عموما هي 

            ا عنهم، وبلغ عددهم    وأشار تقرير مكتب اإلحصاء إلى ارتفاع عدد الذين يعملون في وظائف جزئية رغم
 في المئة عما كان عليه في الربع        1.7 ألف شخص، وهذا بزيادة      113في الربع األول من العام الجاري       

  .2008األخير من عام 
 عاطالً من العمل    11أن  " يديعوت أحرونوت "في صحيفة   " مامون"وأظهر تقرير نشره الملحق االقتصادي      

، ولكن بتفاوت كبير بين فرع عمل وآخر، فنرى مثالً أن عـدد             بالمعدل يتنافسون على كل وظيفة شاغرة     
 14المرشحين للعمل في سلك الشرطة وسلطة السجون مطابق لعدد الوظائف الشاغرة، بينمـا يتنـافس                

موظفاً على كل وظيفة شاغرة في البنوك، ويتنافس عدد مماثل على كل وظيفة مـدرس فـي المدرسـة                   
 مدرساً عاطالً   27افسين على كل وظيفة شاغرة في المدارس االبتدائية إلى          الثانوية، بينما يرتفع عدد المتن    

  .من العمل
 مهندساً ميكانيكياً يتنافسون على أي وظيفة شاغرة في مهنتهم، فإن هذا العدد يرتفع              35وبينما نجد أن كل     

. ندسة اإللكترونية  متنافساً على كل وظيفة في اله      60 متنافساً في قطاع الهندسة الكهربائية، وإلى        44إلى  
  . متنافسين على كل وظيفة103حيث يوجد ) المحاماة(وأعلى منافسة نجدها في سلك الحقوق 

 بلغ عدد العمال، الذين فصلوا من أعمالهم في إسرائيل، وفقًـا لمـا              2009) مارس(يذكر أنه خالل آذار     
قياسي لعدد المفصولين من العمل     وهذا يحطم الرقم ال   .  عامالً 20070أعلنته مصلحة التشغيل اإلسرائيلية،     

  .خالل شهر واحد في تاريخ إسرائيل كله
 أدنى معدل لها منذ أكثر من عشرين عاماً، وبلغت في           2008وكانت البطالة في إسرائيل سجلت في عام        

 6.5 في المئة، لترتفع دفعة واحدة في الربع األخير من العام نفسه إلـى               5.9الربع الثالث من ذلك العام      
 فـي   11، حين قفزت البطالة عن نسبة       2003وقد بدأ هذا التراجع منذ النصف الثاني من عام          . لمئةفي ا 

  .المئة بقليل، واستمر حتى الربع الثالث من العام الفائت
  . المس بأرباح ودائع الجمهور العريض وبرامج التوفير وصناديق التقاعد-الثالث 
  .يرة بصورة حادة للغاية انخفاض أرباح شركات إسرائيلية كث-الرابع 

وقـدرت  .  انخفاض مدخوالت الدولة من الضرائب وارتفاع كبير في عجز الموازنة الحكومية           -الخامس  
مصادر وزارة المال اإلسرائيلية، في شهر آذار الفائت، أن تبلغ مدخوالت الدولة من الضرائب المباشرة               

، ) شـيكل  4 - 3.9اوح سعر الدوالر بين     يتر( بليون شيكل    160 نحو   2009وغير المباشرة خالل عام     
) أغـسطس ( بليون شيكل من تقديرات سابقة للحكومة اإلسرائيلية أعلن عنهـا فـي آب               40أي أقل بـ    

2008.  
 التي مضت منذ إقامتها، بثورة اقتصادية كبيرة، وفقًا لمـا           61لقد مرت إسرائيل، على مدار األعوام الـ        

، نحميـا شترسلر، الـذي يعتبـر مـن أبـرز المعلقـين             "آرتسه"يقوله المعلق االقتصادي في صحيفة      
إلى اقتصاد سوق حـرة تنافـسية،       ) الدولة(يدار من فوق    " اقتصاد اشتراكي "فقد انتقلت من    . االقتصاديين

ويضيف أنه نظرا الى أن إسرائيل وجدت نفسها تخوض غمار األزمة           . أتاح إمكان رفع مستوى المعيشة    
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وضاع اقتصادية جيدة نسبيا فستخرج منها بجروح أقل، مقارنة بما سيحدث فـي             القاسية الحالية في ظل أ    
، سياسـة موازنـة مـسؤولة،       1985عالوة على ذلك فإن الحكومة اإلسرائيلية انتهجت، منذ عام          . العالم

كما أن مصرف إسرائيل المركزي نجح في كبح التضخم         . بحيث بقي العجز منخفضا وتقلص الدين العام      
  .المالي

اء على ذلك يمكن القول، في رأي شترسلر، إن أوضاع إسرائيل االقتصادية تبدو جيدة علـى المـدى                  بن
وتبقى المشكلة المركزية كامنـة فـي       . القريب، غير أنها ليست كذلك على المدى البعيد، بحسب ما يؤكد          

عرب، فمعظم أفـراد    وال] اليهود المتدينون المتشددون  [فئتين من فئات المجتمع اإلسرائيلي، هما الحريديم        
ونسبة الذين ال يعملون في صفوف الرجال الحريديم والنساء العربيات          . هاتين الفئتين هم تحت خط الفقر     

  .تبلغ نحو ثلثين
ونظرا الى أن نسبة الوالدة لـديهما       . كما أن الحديث يدور، في الوقت نفسه، على فئتين ليستا صهيونيتين          

ألعوام القريبة المقبلة نشوء أكثرية ليست صـهيونية وذات مـستوى           عالية جدا، فمن المتوقع أن تشهد ا      
وثمة مشكلة أخرى تواجه إسرائيل هي تدهور جهاز التربية والتعليم، الـذي ال يحفّـز               . معيشة منخفض 

لكن تبقى المشكلة   . وتُضاف إليها مشكلة عدم االستقرار السياسي للحكومات اإلسرائيلية المختلفة        . التفوق
 أن التركيز علـى مـشكلة األمـن،         080214b.jpgوال شك في    .  هي العبء األمني الهائل    األشد وطأة 

وابتعاد احتماالت السالم، ال يتيحان للحكومة اإلسرائيلية أن تهتم بقضايا الحريـديم والعـرب وبجهـاز                
  .التربية والتعليم خصوصاً وبمشكالت االقتصاد والمجتمع عموماً

وجرى الحديث، خالل ذلك وفي أثناء      . هدت إسرائيل جدالً حاداً في شأنها     ولدى بدء األزمة االقتصادية ش    
والية الحكومة السابقة برئاسة إيهود أولمرت، على بلورة خطة حكومية تقـضي بتقـديم شـبكة أمـان                  

غير أن شبكة األمان هذه، بل واألزمة االقتصادية كلها، سـرعان مـا تبخرتـا               . لصناديق التقاعد العامة  
وعادت األزمة لتتـصدر جـدول      . 2008في غزة في نهاية عام      " الرصاص المسبوك "ملية  بمجرد بدء ع  

، 2009) فبرايـر ( شـباط    10األعمال العام على أعتاب االنتخابات اإلسرائيلية العامة، التي أجريت في           
  .وأسفرت عن فوز أحزاب اليمين وعن تأليف رئيس الليكود، بنيامين نتانياهو، حكومة جديدة

   مدار-المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيليةباحث في 
  2/8/2009الحياة، 

  
 السعودية والمعادلة األمريكية  .46

  حسام كنفاني
كان وزير الخارجية السعودي، األمير سعود الفيصل، حاسماً خالل مؤتمره الصحافي مع وزيرة 

 العربي يصم اآلذان، حتى فضجيج المطالبات األمريكية بالتطبيع. الخارجية األمريكية هيالري كلينتون
غير أن الوزير السعودي من المفترض أن يكون . أنها بدأت تجد بعض الليونة من جانب بعض العرب

 على االنسحاب من كل األراضي العربية "اإلسرائيلية"فال تطبيع عربياً قبل الموافقة : حسم الموقف
 .المحتلة

غير المسبوق، ومن المفترض أن يجعل اإلدارة موقف ال شك استثنائي في خضم هذا الضغط األمريكي 
األمريكية تنصرف إلى معادالت أخرى إذا كانت فعالً جادة في البحث عن حلول سلمية للصراع العربي  

 مقابل الحد األدنى من الحقوق "إسرائيل"معادالت غير التفافية وال تقدم هدايا مجانية ل . "اإلسرائيلي"
يس األمريكي راغباً فعلياً في فتح صفحة جديدة مع العالم العربي واإلسالمي، العربية، هذا إذا كان الرئ

  ."أساسياً لألمن القومي األمريكي"وإنهاء الصراع الذي اعتبره 
الجدية . إذا كان األمر كذلك فاألمن القومي األمريكي يستأهل من سيد البيت األبيض جهداً حقيقياً لضمانه

 تجاه "خطوات إيجابية"، الذي من الواجب عليه اتخاذ "اإلسرائيلي" الطرف تعني ضغطاً حقيقياً على



  

  

 
 

  

            31 ص                                     1511:         العدد       1/8/2009السبت  :التاريخ

وال داعي لتبرير ذلك، فالئحة الحقوق العربية لدى الكيان . الفلسطينيين وباقي العرب، وليس العكس
الصهيوني طويلة، ومن المؤكّد أن أوباما ووزيرة خارجيته هيالري كلينتون ومبعوثه إلى الشرق األوسط 

الفلسطينية والسورية واللبنانية، (الئحة تبدأ من احتالل األرض العربية .  ميتشل يعرفونها جيداًجورج
، وتمر بطرد البشر وتدمير الحجر على مدى )إضافة إلى المصرية واألردنية في مرحلة من المراحل

ن ذلك من حصار سنوات االحتالل الحادية والستين، لتصل إلى مصادرة الحقوق في الماء والكأل، وما بي
 .وتجويع ومجازر لم تتوقف

على أوباما وطاقم إدارته أن يعترفا بأن للعرب حقاً بالخطوات اإليجابية المطلوبة، وليس عليهم أن 
مثل هذا التسهيل مطلوب من . "تسهيل السالم الشامل"يقدموها ألحد، حتى وإن كانت تحت عنوان 

ية المطلب األمريكي بتجميد االستيطان في األراضي المحتلة  قبل كل شيء، ولم ال يبدأ من تلب"إسرائيل"
 أي الضفة الغربية والقدس المحتلة، على اعتبار أن قطاع غزة خارج المعادلة منذ العام 1967عام ،
  . أيضا1967ً، رغم أنه احتل في العام )تاريخ فك االرتباط في عهد أرييل شارون (2005

وعلى اإلدارة األمريكية فعلياً أن تطوي . حوالً في التوجه األمريكيالموقف السعودي يفترض أن يمثّل ت
 "حسن نوايا"، والبحث عن وسائل أخرى إلقناع العرب بإبداء "التطبيع مقابل االستيطان"صفحة معادلة 
من الواضح أن السعودية غير مستعدة ألن تقدم شيئاً يفوق ما أعلنت عنه في المبادرة . في عملية السالم

لكن ربما . بية للسالم، التي جدد الفيصل خالل المؤتمر الصحافي مع هيالري كلينتون التمسك بهاالعر
 .اإلدارة األمريكية تعول على أطراف عربية أخرى، قد تكون مستعدة للمضي معها في معادلتها
  2/8/2009الخليج، 

  
 "حماس"و" فتح"إنه تفاوض وليس حواراً بين ... "السيئة مقابل السيئة" .47

 ماجد كيالي
ومثال، فإن . لم تعد الساحة الفلسطينية تعمل بطريقة سليمة ومسؤولة وبناءة، ما يفيد شعبها وقضيتها

الحوار بين حركتي فتح وحماس، وهم الحركتان القائدتان والمقررتان، اللتان تتحكمان بموارد هذه الساحة 
ة وتعقيدا عن مفاوضات الفلسطينيين مع التي ال تقل أهمي(ومقدراتها، تحول إلى نوع من المفاوضات 

 )! يا لألسف(الطرف اإلسرائيلي 
ومعلوم أن الحوار يختلف عن التفاوض، فبينما يحدث األول بين أطراف تعتبر نفسها صاحبة قضية 
واحدة، أي مصالح واحدة ومستقبل واحد، وبهدف توحيد الجهود والموارد لمواجهة تحديات مشتركة، فإن 

 . بين طرفين متصارعين، ومتعاديين، تختلف انتماءاتهما ومصالحهما ورؤاهما للمستقبلالتفاوض يحدث 
باتوا ) في الحركتين(ويخشى، في ضوء التجربة الحوارية المهيضة، أن بعض القياديين الفلسطينيين 

راق ينظّرون إلى مايجري باعتباره أقرب إلى التفاوض منه إلى الحوار، بحكم العداء المستحكم، واالفت
 !في النظرة، والميل إلى التنازع والتنابذ، بل واالقتتال، بين الجانبين المعنيين

بات يأخذ رهائن من الطرف اآلخر، وكل ) فتح وحماس(األنكى أن كل واحد من الطرفين المعنيين 
طرف بات لديه معتقلون وينكّل بمنتسبي الطرف اآلخر، وكل طرف يدعي بأنه إنما يقوم بذلك بدعوى 

الحسنة "بمقولة ) القيادي في حماس(ومؤخرا خرج علينا محمود الزهار .  الطرف األخر يستهدفهأن
، بتبريره عدم السماح ألعضاء المؤتمر السادس لحركة فتح من قطاع (!)أو السيئة بمثيلها " مقابل الحسنة

التحاد العام وقبل ذلك منعت حماس أعضاء مؤتمر ا(غزة بالذهاب إلى الضفة للمشاركة في المؤتمر 
وفي ذلك يبدو أن حماس !). للمرأة الفلسطينية من المشاركة في مؤتمر االتحاد الذي عقد في رام اهللا

وبدل أن تقدم من نفسها نموذجا بديال لسلطة فتح، التي تنتقدها، إذا بها تمارس علنا وصراحة نفس 
 .الممارسات التي تدعي أنها تستمد شرعيتها من كونها نقيضا لها
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ى ذلك فقد باتت الساحة الفلسطينية اليوم أمام واقع من مفاوضات وتجاذبات فلسطينية ـ فلسطينية عل
فكل طرف بات يشترط على الطرف اآلخر مجموعة من الشروط، التي يعتبرها . معقدة ومضنية ومجانية

راج الطرف باف) أو المفاوضات(الطرف المقابل بمثابة إمالءات، وكل طرف يطالب قبل البدء بالحوار 
 . اآلخر عن المعتقلين في سجونه

فوق كل ذلك بات ثمة قضايا تفاوضية عديدة على أجندة المتفاوضين من قياديي فتح وحماس، كمثل 
فثمة خالف !). وكان الفلسطينيون يتعطشون إلى دولة واحدة لهم(قضية التنسيق بين الكيانين أو الدولتين 

لمعضلة، هل يكون الحل بمجرد تشكيل حكومة وحدة وطنية، حاد بين فتح وحماس على شكل حل هذه ا
إذا تم التوافق (أم بإيجاد لجنة تنسيق عليا بين الحكومتين؟ فوق ذلك، ما هو برنامج حكومة الوحدة 

بشأن موقف الحكومة من اتفاقات السلطة " (التزام"أم ينبغي إيراد كلمة " احترام"؟ وهل تكفي كلمة )عليها
؟ وطبعا ثمة متوالية أخرى من )إن اعتمدت(ما هو مستوى صالحيات لجنة التنسيق ؟ ثم )مع إسرائيل

 . األسئلة المعذّبة لهذين المجالين
، )وهي ترتيبات بين الفصائل الفلسطينية وليست مع إسرائيل(بعد ذلك ثمة قضية الترتيبات األمنية 

ا في غزة أو شمولها الضفة الغربية والمطروح هنا توحيد األجهزة األمنية، وإعادة بنائها، ومدى حصره
أيضا، مع ما يتعلق بذلك من إجراءات وترتيبات وضمانات، يحرص كل طرف على ورودها بحسب 

 ! مصالحه
وبعد الحكومة والترتيبات األمنية ثمة قضية التوجه لالنتخابات، فهل تجري االنتخابات للمجلس التشريعي 

أم تتم وفق النظام ) الحزبية على المستوى الوطني/م السياسية أي القوائ(وفق القائمة النسبية الكاملة 
؟ كما ثمة خالف على حجم التمثيل )2006، كما جرى في انتخابات العام )النسبي والمناطقي(المختلط 

 بالمئة لصالح النسبية؟ وهكذا فكل 80 أو 70 أو 60في القائمة النسبية والمناطقية فهل تكون مناصفة أو 
نسب التي تتناسب مع فرصه بالنجاح والفوز والتحكم؛ بمعزل عن المصلحة الوطنية في فصيل يطرح ال

 . تطوير النظام الفلسطيني على قاعدة الديموقراطية والتعددية والتنوع
المختلفين (بعد قضية الحكومة والترتيبات األمنية ومسألة االنتخابات تأتي مشكلة إعادة الثقة بين الطرفين 

، أي فتح وحماس، بما يتضمن إجراءات معالجة التداعيات الدموية )لمتقاتلين والمنقسمينوالمتصارعين وا
 ).2007حزيران (والثأرية الناجمة عن االقتتال واالنقسام، منذ أن سيطرت حماس على قطاع غزة 

تفعيل أخيرا، وإضافة إلى قضية الحكومة والترتيبات األمنية واالنتخابات وإجراءات الثقة، فلدينا قضية 
منظمة التحرير وكل طرف من الطرفين يقدم وجهة نظر بهذا الشأن بالشكل الذي يتيح له السيطرة على 
المنظمة؛ علما أن كل طرف من الطرفين فعل كل شيء، في الفترة الماضية، إلضعاف شرعية المنظمة 

 .المسبق عن المعتقلينوكما هو معلوم فبات لدينا فوق كل هذه القضايا قضية اإلفراج . وتقويض مكانتها
من تجاربهم التفاوضية الطويلة والمضنية والمعقدة مع " استفادوا"ويبدو من كل ذلك أن الفلسطينيين 

هذه التجربة في غير محلها، أي بما يفيد تعقيد المفاوضات بينهم، " يستثمرون"إسرائيل، ولكنهم يالألسف 
ومعلوم أن . ، لفرض حال من استمرار الواقع الراهنباختراعهم القضية تلو القضية، والعقدة تلو العقدة

الواقع الذي سيستمر بناء على هذا الوضع العقيم ليس سلطة حماس في قطاع غزة، وال سلطة فتح في 
 .الضفة الغربية، وإنما سلطة إسرائيل على الفلسطينيين وأرضهم ومستقبلهم

ال العقود األربعة الماضية، التضحيات ومعلوم أن الفلسطينيين كانوا قدموا لحركتهم الوطنية، طو
والمعاناة والبطوالت، من دون أي مساءلة، أو محاسبة، ومن دون أي التفات لجدوى كل ذلك، ال على 

  .نمط عيشهم وال على امكان استعادة بعض حقوقهم
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اس فإلى متى تستمر هذه اللعبة العبثية الخطيرة في الساحة الفلسطينية؟ وإلى متى ستبقى فتح وحم
تتحكمان، بشكل غير مسؤول، بموارد الشعب الفلسطيني ومصيره؟ وإلى متى يبقى الشعب الفلسطيني 

 .رهينة هذا االنسداد في أحواله
  2/8/2009المستقبل، 
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