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  طار فتحإعباس يؤكد وجود تباين في وجهات النظر لكن الخالفات تبقي ضمن 
وضع  ناقشوا في اليوم الثاني ان اعضاء اللجنة المركزية،ه محمود عباسقالما  2/7/2005السفير نشرت 

ضاف ابو مازن تطرقنا الى االنتخابات ا. مر السادس لفتح في أسرع وقت ممكنالحركة وضرورة عقد المؤت
التشريعية وضرورة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير، وأعتقد ان نتائج االجتماع إيجابية على مجمل اوضاع 

بحثنا كل القضايا . من جهته، قال رئيس الوزراء احمد قريع ال نريد ان نكسب الدنيا ونخسر أنفسناو. الحركة
  ا ف ب.ا اتفقت على ترتيب مهام االعضاء جيد ومفتوح وشامل واللجنة بكاملهبسلبياتها وإيجابياتها والنقاش

الرئيس عباس دافع بحماس عن ضرورة التفاهم حركيا مع حماس  أن 2/7/2005القدس العربي وأضافت 
وقبول مشاركتها في اإلنتخابات فيما صدرت في اإلجتماع تحذيرات من النتائج الخطيرة علي الحركة جراء 

وقالت مصادر داخل اإلجتماع ان الموضوعات .بتنامي قوة حكرة حماس في الشارع الفلسطينيالسماح 
الساخنة لم يتم التوصل إليها بعد حتي بعد ظهر اليوم الثاني لإلجتماع في عمان حيث تتوقع جميع المصادر 

الفلتان  مثل  موضوعات أخريموضوعات حماس والجهاد اإلسالمي وحصول نقاشات ساخنة عند التطرق ل
األمني والجيوب المتصارعة داخل حركة فتح وتحت لوائها وبإسمها وكذلك موضوع اإلنسحاب اإلسرائيلي 

  .من قطاع غزة
قال في حوار مع تلفزيـون فلـسطين إن األمـور داخـل               عباس أن 2/7/2005الخليج اإلماراتية   واوردت  

أننا نمر بمرحلة حرجة، وتتطلب وقوفنـا       االجتماعات تسير بشكل ممتاز، والكل يتحمل مسؤوليته، خصوصا         
ولم ينف وجود خالفات بين أعـضاء اللجنـة،         . صفاً واحداً لمواجهة الصعوبات المحدقة بالقضية الفلسطينية      

 عامـا   40فتح عمرها   : لدينا تباين في وجهات النظر، لكن الخالفات تبقى في إطار المؤسسة، وأضاف           : وقال
  .ولن تهتز من أي حدث

 طالما أن المؤتمر    قال   شعث،.د  أن   عبد الرؤوف ارناؤوط  عن مراسلها   2/7/2005م الفلسطينية   وذكرت االيا 
العام السادس للحركة سيعقد قريبا وفيه ستجرى انتخابات الختيار اعضاء اللجنة المركزية، فإنه ليس هناك من                

التعيينات تخلق  : وأضاف. سادسداع الجراء أية تعيينات وانه من االفضل االنتظار لحين عقد المؤتمر العام ال            
 إلـى ان اللجنـة المركزيـة         شعث وأشار.اشكاليات كبيرة ال داعي لها ولذلك تم التمسك بموضوع االنتخابات         

اتفقت على عقد المؤتمر العام السادس للحركة في اقرب فرصة ممكنة وليس قبل االنتخابات التشريعية وبعـد                 
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صدد الى انه اضافة الى اللجنة التحضيرية المكلفة باإلعداد للمؤتمر          استكمال جميع الترتيبات مشيرا في هذا ال      
 أبو ماهرمكلف بلجنة لالعداد لهـذا      من قبل المجلس الثوري، فان عضو اللجنة المركزية للحركة محمد غنيم          

  .المؤتمر من قبل اللجنة المركزية
وضح أنه تم االتفـاق علـى       أ  عضو المجلس الثوري عزام األحمد     أن 2/7/2005الوطن السعودية   وأشارت  

وقال إن أمين سر    . االلتزام بالنظم األساسية وأن السلطة تتبع لمنظمة التحرير التي تمثل المرجعية الفلسطينية             
حركة فتح فاروق القدومي أبلغ أعضاء اللجنة المركزية للحركة برغبته في ترك النشاطات الدبلوماسية الدولية               

  .للرئيس محمود عباس
  

  زمة مجدداً بين شارون ونتنياهو على خلفية مشروع قانون يدعو الى تأجيل االنفصال  احتدام األ
أوساط مقربة من شارون قدرت احتمال قيامه بفـصل وزيـر الماليـة،              أن 2/7/2005 48عرب  نشر موقع   

الـى  نتنياهو، اذا ما تغيب عن التصويت الذي سيجريه الكنيست، االربعاء المقبل، حول مشروع قانون يدعو                
واالقتراح الذي قدمه عضو الكنيست ليفي، يعـد         .فبراير المقبل / تأجيل تنفيذ خطة االنفصال حتى شهر شباط      

واحدا من سلسلة اقتراحات ومشاريع قوانين ينتظر ان يناقشها الكنيست ولجنة الدستور والقانون والحكومـة،               
شارون داخل حزب الليكود واحزاب اليمـين       خالل األسابيع المقبلة في محاولة جديدة من قبل المتمردين على           

ومن المقرر ان تناقش    . المتطرف المساندة للمستوطنين، منع تنفيذ خطة االنفصال المقررة لمنتصف آب المقبل          
لجنة القانون والدستور البرلمانية، غدا األحد، مشروع اقتراح جديد قدمه ثالثة من نواب الليكود المعارضـين                

ويطالب هؤالء بتأجيل تنفيذ الخطة لنصف سنة، فيما ستناقش الحكومـة،           . القرا وياتوم لالنفصال، وهم لنداو و   
غدا، أيضا، استئنافا قدمه وزير الزراعة كاتس على قرار لجنة القانون والدستور رفض اقتراحه بتأجيل تنفيذ                

مه الى الحكومة، غداً،    وسبق لنتنياهو أن أعلن نيته مساندة كاتس في االستئناف الذي سيقد          . االنفصال لمدة سنة  
  . فيما قال مقربون منه انه ينوي التغيب، يوم االربعاء، عن التصويت الذي ستجريه الكنيست على اقتراح ليفي

وكان شارون قد امر جميع وزراء الحكومة باالمتناع عن السفر الى الخارج، خالل األسبوع المقبل، وااللتزام                
اهو ينوي خرق هذا األمر والسفر الى اوغندا، حسب ما يقوله موقـع             بالتصويت الى جانب الحكومة، لكن نتني     

ووفق معاريف فان مركز حزب الليكود ينوي تصفية الحساب مع وزراء الليكود             .صحيفة معاريف االسرائيلية  
الذين سيصوتون الى جانب موقف الحكومة، خاصة الوزراء المتذبذبين نتنياهو وشالوم ولفنات، الذين يـدلون               

ات شديدة اللهجة ضد االنفصال، لكنهم يعودوا ويصوتوا الى جانب الحكومة في كل ما يتعلق بالخطة،                بتصريح
ويعتقد مقربون من شارون ان نتنياهو قد يستغل فرصـة التـصويت علـى              . حفاظا على كراسيهم الوزارية   

 ان القانون شـديد     ويقول المقربون من شارون   . مشروع القانون، لتوجيه رسالة الى مركز الحزب، تقربه منه        
وبرأيهم اذا ما تغيب نتنياهو عن التصويت يجب التعامل معـه           . الوضوح وال حاجة الى مزيد من التفسيرات      

وفي هذا اشارة الى فصل لنداو وايتام وايلـون         . كما تم التعامل مع وزراء آخرين صوتوا ضد موقف الحكومة         
لكـن الجهـات     . خلفية تصويتهم ضد الميزانية    على خلفية موقفهم من خطة االنفصال، ووزراء شينوي على        

، عنـدما   97المقربة من نتنياهو ترفض هذا التوجه وتذكّر رجال شارون بما فعله شارون لنتنياهو في ينـاير                 
فقد صوت شارون في حينه ضد موقف نتنياهو في         . كان نتنياهو رئيسا للحكومة وشارون وزيراً للبنى التحتية       

ومع ذلك، يقول رجال نتنياهو،     .  عن جلسة الكنيست التي ناقشت القرار الحكومي       جلسة الحكومة ومن ثم تغيب    
وبرأي رجال نتنياهو هذا هو ما يجب ان يتم في          . بقي شارون في حينه وزيرا في الحكومة حتى يومها األخير         
تصويت وبرأي جماعة نتنياهو فإن المقصود في ال      . الخالف الحالي بين نتنياهو وشارون حول خطة االنفصال       

  !  على خطة االنفصال مسألة ضميرية، وان نتنياهو لن يستسلم لشارون وتهديدات رجاالته
 انـه    هآرتس مـن    اورليف للصحيفة  هقالما   : ا ف ب، رويترز    ،القدس المحتلة 2/7/2005 الدستوروأضافت  

  .يامل بان يقرر النواب الذين يؤيدون االنسحاب دعم هذه المذكرة
  

  وحدة الحكومة الفصائل ترحب ب
 حركتا حماس والجهـاد االسـالمي الجمعـة ان    ديأكت: غزة ـ اف ب  من 2/7/2005القدس العربي  نشرت

دعوة اللجنة المركزية لحركة فتح جميع الفصائل الفلسطينية الي المشاركة في حكومة وحدة وطنية فكرة جيدة                
  .من حيث المبدأ

ل سامي أبو زهري إن وجـود       وق: غزة –  النونو  طاهر عن مراسلها  2/7/2005الخليج اإلماراتية    وأضافت
جسم وطني يشارك فيه الجميع إلدارة ملف االنسحاب اإلسرائيلي من غزة واإلشراف على االنتخابات المقبلة،               

   .خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة، فكرة جيدة
بتـشكيل   حماس    ان موقف   ابو زهري  ديكتأ:  عمان - كمال زكارنة  عن مراسلها  2/7/2005 الدستور ونقلت

  . الخالف حول الوسيلة الفكرة جيدة لكن اضافو. الضرورة ان يتم عبر الحكوماتمرجعية وطنية ليس ب
 الـبطش   ما قاله خالد  :  والوكاالت  عمان -خليل رضوان عن مراسلها    2/7/2005المستقبل اللبنانية    وذكرت

ر يتطلب استكمال الحوار الـوطني حـول        قابلة للدراسة بين القوى التى ترغب في المشاركة واالم        ان الدعوة   
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لكننا في الجهاد االسالمي لن نكون في اي حال من االحوال شركاء فـي هـذه                .. موضوع الشراكة السياسية  
  .ا بقي االحتالل على ارضنا جاثماًالحكومة طالم

 , مهـم   ان التسميات ليست شيئا    ه البطش وضحما أ  : وكاالت –عمان   من 2/7/2005الراية القطرية    وأشارت
بالعكس ندعو من يريد ان يـشارك       . االحتالل ما زال موجودا ومع ذلك ال نمانع وال ندين من يريد ان يشارك             

  .   عد االنسحاب  االسرائيلي  الكاملالى ما  ب يشارك لكننا نحن نؤخر مشاركتنا في هذه الحكومة ان
د عباس، الجمعة، حركة حماس إلـى       محمووة   دع :الضفة الغربية  و رام اهللا من   1/7/2005سي ان ان     وبينت

وأكـد   .المشاركة في حكومته فوراً بحيث يمكنها المشاركة في اإلشراف على تسلم قطاع غزة بعد االنسحاب              
مسؤول كبير في حماس، رفض اإلفصاح عن اسمه، هذه األنباء، غير أنه قال إن الحركة لم تتخذ قراراً فـي                    

وأوضح المسؤول أن قيادة الحركة في غزة والخارج هـي           .شيتد برس هذا الشأن، وفقاً لما ذكرته وكالة األسو      
وكان عباس قد قدم هـذا العـرض منتـصف           .التي ستتخذ القرار النهائي بشأن االنضمام إلى حكومة عباس        

األسبوع الماضي، بعد أن طالبت حماس بتشكيل لجنة خاصة لإلشراف على نقل السلطة في قطاع غزة، غير                 
  .ب في حينه، ولكنه دعاها بدالً من ذلك إلى المشاركة في حكومتهأنه رفض هذه المطال

شعث، كشف النقاب عن انـه      .دأن  :  عبد الرؤوف ارناؤوط     هكتبما   2/7/2005األيام الفلسطينية    وأوضحت
ستتم دعوة جميع الفصائل الفلسطينية لالنضمام الى حكومة وحـدة وطنيـة تـشكل اآلن وقبـل االنـسحاب                   

سيجري مشاورات مكثفة مع الفصائل الفلسطينية بهذا الـشأن بعـد            ب مشيرا الى ان عباس    االسرائيلي المرتق 
  .جولته التي يبدؤها اليوم وتشمل موريتانيا وليبيا ومصر

. معارضة شديدة النضمام حماس الى الحكومة الفلـسطينية       من   اسرائيل   هابدتما   2/7/2005 السفير   وجاء في 
 االسرائيلية ان حماس هي منظمة ارهابية مجرمة مسؤولة عـن اعمـال             وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية    

اضاف ان حماس ليست شريكا لنا في أي شكل مـن اشـكال             و. عنف حمقاء ال حصر لها ضد مدنيين ابرياء       
  ا ف ب، ا ب، رويترز. انها جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل. العملية السياسية

  
  ابالقدومي يعود الى غزة بعد االنسح

عود لإلقامة  يذا انسحب اإلسرائيليون من غزة، س     إأنه   القدومي   علنهأما  : وكاالت - 2/7/2005البيان   نشرت
  . ستيطاني فيهاوجود أي أثر أمني إسرائيلي أو ابقبل ي ال هفيها لكن
  مـصري  يمانع وجود     ماأضافه القدومي انه ال   إلى    : اف ب   -  عمان  من 2/7/2005األيام البحرينية    وأشارت

مـع االخـوة       حركة فتح تقبل بتعـاون امنـي         كدا ان مؤ   على المعابر والحدود الى جانب الوجود الفلسطيني       
    . الحدود وبتدريب رجال االمن الفلسطينيين اذا انسحب االسرائيليون   المصريين في

  
 مرونة الالعواصم العربية فتحت ابوابها للقدومي بعد اظهاره 

الحظ مقربون جدا من فاروق القدومي حاليا مؤخرا صدور رسائل وإيحاءات عن  :البدارينعمان ـ من بسام  
الرجل في عدة إتجاهات تفيد بانه يخلق قصدا إنطباعات مقصودة عن إعتدال شخصيته وإجتهـادات تقـصد                 

لقدومي في  اشارات المرونة هذه أرسلها ا     .التأكيد بان الرجل ليس متشددا بالصورة التي يفترضها الجميع عنه         
ـ ظل الضغط الشديد الذي مورس عليه فلسطينيا ومن عدة دول عربية لكي يغير ويبدل في خطا              .ه الـسياسي ب

ويقول مصدر مطلع علي الحيثيات ان الحكومة التونسية تراجعت مؤخرا عن الرسائل التي ارسـلتها سـابقا                 
صرا علي إعاقة برنامج عباس وبالفعـل       للقدومي وأفادت بان بقاءه في تونس لم يعد أمرا مرحبا به إذا كان م             

وعمليـا   .فكر الرجل أنذاك باإلقامة في المغرب التي لم ترحب كثيرا بالفكرة وإن كانت لم تتخذ موقفا سـلبيا                 
حوصر القدومي من اكثر من حكومة عربية فعندما زار عمان قبل اسابيع قامت السلطات األردنيـة بتفتـيش                  

ح له بعقد لقاءات في المخيمات، وفي القاهرة تعـرض الرجـل لـضغوط              المقر الذي يقيم فيه ورفضت السما     
 دمشق التي زارهـا عـدة       ىحت . يتكيف مع الوقائع الجديدة ويتوقف عن التحرش بالرئيس عباس         ىمؤخرا حت 

وبشكل مفاجئ وخالل   . مرات قيدت نسبيا حركته السياسية مع الفصائل حتي ال تتهم بأنها تعيق برنامج عباس             
يرت نفسية العواصم العربية تجاه القدومي فقد توقفت تونس عن رسائلها وحل في عمـان ضـيفا                 ايام فقط تغ  

عزيزا وفتحت له األبواب المغلقة في القاهرة ومن قبل المؤسسة األمنية وسمح له بإقامة ما يشبه مقرا رسميا                  
مقاس برنـامج عبـاس    ىومن الواضح ان أبواب العواصم العربية التي تتحرك عل  .له في العاصمة المصرية   

وهي مبادرات يرصدها حاليا أصدقاء الرجل      ه  فقط، بدأت تفتح عندما ظهرت مبادرات إعتدال جديدة من جانب         
وخصومه في الوقت نفسه، فقد جامل عباس كثيرا في اآلونة األخيرة وقال عن الرئيس األمريكي في صحيفة                 

ـ         االهرام المصرية بانه يؤمن فعال بإقامة دولة فلسطينية،         ى وهو تصريح قرئ بعناية في الوسط الفلسطيني عل
ومع ذلك مرر القدومي رسائل إعتدال للمصريين عـدة          .اساس انه أكبر دليل علي تغيير في مفردات القدومي        

 برنامج الـسالم    ىمرات كما يقال في الوسط الفلسطيني انه ابلغ سفراء عدة عواصم غربية بأنه ليس مغلقا عل               
مريكيون، وال تخفي بعض المصادر معلوماتها حول قنوات إتصال حـاول القـدومي             او متشددا كما يظن األ    

 إجتماع عمان بنـاء     ىولذلك حضر إل   .فتحها فعال مع األمريكيين والبريطانيين خالل األسابيع القليلة الماضية        
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ل للقـدومي   واكدت المصادر ان عباس قا    .  شخصيته الجديدة األكثر إعتداال واألقل ترديدا لقصة الثوابت        ىعل
والحـظ   .بوضوح في عمان بانه ال يستطيع إحتالل اي موقع رسمي في السلطة ما دام يطرح خطابا ال يمثلها  

 بوابة بيت الضيافة الفلسطيني فـي       ىن بوضوح ان القدومي لم يكن في إستقبال العاهل األردني عل          والصحافي
ـ       عمان بل كان عباس، فيما تواجد القدومي بالداخل مع بقية أعضا            ىء المركزية، األمر الذي اعتبر مؤشرا عل

 .ان القدومي يميل اآلن وبعد الضغوط للتكيف والدمج وقبول موقع الرجل الثاني
 2/7/2005القدس العربي 

 
  رسالة عباس إلى الفصائل أكدت التزامه تنفيذ نتائج حوارات القاهرة  

لة التي نقلها جبريل الرجوب إلى قـادة        لخليج ان الرسا  لقال مصدر فلسطيني مطلع      : يوسف كركوتي  -دمشق  
قيمت إيجابياً نتائج زيارة عباس إلى واشـنطن ،         دمشق  الفصائل المقيمة في دمشق من عباس في زيارته إلى          

وورد في الرسالة أن عباس كان يتوقـع        . واعتبرت ان المواقف التي صدرت عن بوش ورايس كانت إيجابية         
وأكـدت الرسـالة أن    .اشنطن أن تكون نتائج لقائه مع شارون إيجابيةعلى ضوء ما انتهت إليه مباحثاته في و 

قيادة السلطة ملتزمة وجادة في تنفيذ نتائج حوارات القاهرة، وأن ما يعيق تطبيقها هي المشكالت الداخلية التي                 
وأكدت الرسالة حرص عباس على االتفاق مع الفصائل والقوى على األخـذ             .تعاني منها السلطة وحركة فتح    

بقرارات القاهرة في ما يخص قانون تعديل االنتخابات التشريعية والبلدية، وتضمينها في القـانون األساسـي                
للسلطة الفلسطينية، والتزام البحث عن كيفية إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير وعقد اللجنة الفلسطينية العليا               

وأفـاد   . اللجنة لالجتماع خالل األسابيع المقبلة     ووعد أن يتم دعوة هذه     التي نص على تشكيلها إعالن القاهرة،     
المصدر أن قيادات الفصائل أبلغت الرجوب أنه ال خروج من مأزق فتح والسلطة ، وال خـروج مـن حالـة                     
الفوضى األمنية والفساد وتجاوزات القانون، إال بحل وطني يقوم على تطبيق ما ورد في اعالن القاهرة مـن                  

المزيد من الوقت، وبأن إصدار القوانين يمكن أن يتم بـسالسة وسـهولة، وهـذا               دون انتقائية، وعدم تضييع     
سيسهم في فتح الطريق أمام بناء نظام برلماني ديمقراطي فلسطيني، وتشكيل حكومـة ائتالفيـة مـن جميـع      

وأضاف أن الفصائل أكـدت      .الفصائل والقوى تضع حداً للفوضى واالنفالت األمني والفساد ونهب المال العام          
على ضرورة اإلسراع في إصدار القوانين الالزمة لالنتخابات الثانية في المجلس الوطني على أساس التمثيـل        

وأجمعت مواقف قيادات الفصائل على اعتبار خطوات، مثل         .النسبي، واعتبار كل تجمع فلسطيني دائرة واحدة      
القانونية، كون األمـر محلـوالً فـي        تعيين نائب لرئيس السلطة، جزئية غير الزمة من الناحيتين السياسية و          

وقال المصدر ان الفصائل أكدت ان استمرار المأزق الذي تعيـشه الـسلطة وفـتح                .القانون األساسي للسلطة  
وفـي   .واستمرار تعطيل قرارات إعالن القاهرة سيمكن إسرائيل من االستمرار في ضغطها على الفلسطينيين            

ادات الفصائل أن ثالثة وستين عضواً من المجلـس الثـوري           جانب آخر، قال المصدر ان الرجوب كشف لقي       
لحركة فتح وقعوا على عريضة تطالب بحل اللجنة المركزية لفتح وتشكيل قيادة طوارئ تقود الحركة إلى حين                 

وأضاف أن الرجوب اعتبر     .انعقاد مؤتمرها نهاية العام الحالي، وأن عباس ضغط من أجل تبني هذا االقتراح            
عود إلى طبيعة تركيبة اللجنة المركزية لفتح، وأعضاؤها بحسب وصف الرجوب هم من أهـل               أن أزمة فتح ت   

  .الكهف، ومما قاله الرجوب أيضاً ان قرار قيادة فتح بإنهاء احتكار السلطة الفلسطينية مبدئي وال عودة عنه
  2/7/2005الخليج اإلماراتية 

  
  كفى بطوالت وهمية :  الفلسطينية للفصائلالداخلية
طالبت وزارة الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني الجماعات المسلحة التي سارعت إلـى تبنـي               :، نابلس غزة

عملية اختطاف جنود إسرائيليين في نابلس بأن تتقي اهللا في شعبها بدالً من تسجيل بطوالت وهمية ال أسـاس                   
 ودعت الوزارة تلـك     .يلي الخبر لها من الصحة تضر بالمصلحة الوطنية الفلسطينية، فيما نفى الجيش اإلسرائ          

الجماعات إلى تقديم أدنى دليل على تلك االدعاءات التي قالت عنها انها أصبحت منهجاً في اآلونـة األخيـرة                   
  . لتلك الجماعات

  2/7/2005البيان 
 

  
  عباس ينفي وجود منصب نائب رئيس لمنظمة التحرير او لدولة فلسطين 

او لدولة فلسطين موضحا ان     ود منصب نائب رئيس لمنظمة التحرير       نفى عباس ، اليوم السبت، في عمان وج       
لس التـشريعي القـراره     هناك فكرة ومشروع تعيين نائب لرئيس السلطة فقط، وهذا االمر مطروح امام المج            

  .بشكل دستوري
 2/7/2005 48عرب 

  
   في جولة عربيةالرئيس الفلسطيني 
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د عباس أبومازن اليوم جولة عربية تشمل موريتانيا ثم ليبيـا  يبدأ الرئيس الفلسطيني محمو: ب . ف . عمان ـ أ 
التي تعقد بعد غد في مدينة سرت حيث سيلقي كلمة عـن األوضـاع فـي                 حيث يحضر قمة االتحاد االفريقي    

  ويتوجه بعدها إلي مصر الطالع المسئولين المصريين علي           . االراضي الفلسطينية وتطورات العملية السلمية    
   . لسطينية المرافقة لالنسحاب اإلسرائيلي من غزةالترتيبات الف

  2/7/2005االهرام 
  

  هناك تضخيم إعالمي لمسألة عالقة حماس مع أوروبا : حماس
قال اسماعيل هنية عضو القيادة السياسية لحركة حماس، خالل الملتقى الفكري األول الذي نظمته الحركة 

قادة الرأي العام و المفكرين و الباحثين، ان اولوياتها تاب وتها و عشرات المثقفين و الكبمشاركة عدد من قاد
تتمثل في المساهمة الفعلية والجادة في حماية وحدة الشعب الفلسطيني وصيانة الصف الداخلي، وحماية 

حيثما يكون هناك احتالل فهناك مقاومة، وتعزيز المشاركة السياسية في هذه : وأضاف.مشروع المقاومة
 ولكن .عور ان فتح والسلطة تمر بصعوبات كة غير المنطلقة من االنتهازية السياسية والشالمرحلة والمشار

  المشاركة منطلقة من قناعات وتقدير ظروف محلية ودولية ورؤية للمتغيرات القائمة وان التحديات المفروضة 
 العربي هي اننا لم وحول عالقة حماس بالدول العربية قال هنية إن االسس التي تحكم عالقة حماس بالمحيط

حول الحوار مع أوروبا قال هنية  أرجو أال نضخم مسألة الحوار مع .نتدخل في الشأن العربي الداخلي 
  أوروبا، فهناك تضخيم إعالمي لمسألة عالقة حماس بأوروبا، 

1/7/2005 48عرب   
 

  حماس ترفض اقامة حفل موسيقي في قلقيلية
حماس احتفال رقص وموسيقى في الهواء الطلق ية الذي تديره حركة بالضفة الغربحظر مجلس مدينة قلقيلية 

وقال متحدث باسم المجلس .مما جلب اتهامات من المنظمين بأن حماس تحاول فرض ارائها الدينية المحافظة
لكن مصطفى صبري قال ان حماس تم انتخابها .انها فرضت الحظر اساسا لمنع االضرار بالحشائشالبلدي 

واضاف ان القيم السائدة ترفض اختالط . من الناس تريد المحافظة على القيم المحافظة للمدينةبواسطة شريحة 
  .الجنسين وان شعب قلقيلية أشاد بهذا االجراء

  2/7/2005الرأي االردنية 
 

  ملتزمون بالتهدئة ومستعدون للرد على الخروقات االسرائيلية: فصائل المقاومة
التزامهم بالتهدئة القائمة، مشددين على حق المقاومة في الرد على الخروقات أكد ممثلون عن فصائل المقاومة 

اإلسرائيلية كما شددوا على ضرورة تكريس الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات القادمة بعد االنسحاب 
ان جاء ذلك خالل مهرجان تكريم أسر شهداء المقاومة الذي نظمته لج. اإلسرائيلي المزمع من محافظات غزة

  . المقاومة الشعبية في مخيم جباليا مساء امس االول
  2/7/2005الحياة الجديدة 

  
  االحتالل يهاجم بالقنابل مسيرة سلمية ضد الجدار الفاصل في قرية بلعين برام اهللا

أصيب أكثر من أربعة عشر فلسطينياً بينما اعتقل آخرون خالل مهاجمة قـوات االحـتالل   ،رام اهللا ـ خاص 
وأفادت .اليوم، مسيرة سلمية ضد بناء جدار الفصل العنصري، في قرية بلعين غرب مدينة رام اهللا              الصهيوني  

مصادر محلية أن جنود االحتالل، هاجموا مسيرة سلمية ضد الجدار الـذي تقيمـه فـي عمـق األراضـي                    
، ممـا أدى إلـى      الفلسطينية، وألقوا القنابل الغازية والصوتية واستخدموا األسلحة اإلسفنجية ضد المـشاركين          

 متضامنين أجانب، نقل أربعة منهم إلى مستشفى رام اهللا لتلقي العالج، فيمـا اعتقـل                3 فلسطينياً و  11إصابة  
وأشارت المصادر إلى أن المواجهات تركزت في منطقة الظهر الواقعة بين قريتي بلعين وصفا              .أربعة آخرين 
  .غرب رام اهللا

  2/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  مفتي القدس يطالب المقدسيين بحماية مدينتهم من المخططات الصهيونية والدفاع عن منازلهم
أكد الشيخ عكرمة صبري في خطبته أن اعتزام قوات االحـتالل الـصهيوني هـدم    ،القدس المحتلة ـ خاص 

ينـة المقدسـة،    المنازل في بلدة سلوان بالقدس المحتلة بأنه يندرج في إطار المخططات الصهيونية لتهويد المد             
 منزالً فلسطينياً في منطقة سلوان، خاصة في حي البـستان           88مشيراً إلى أن السلطات الصهيونية تعتزم هدم        

وشدد الشيخ صبري على ضرورة التضامن مع أصحاب        .ووادي حلوة وغيرها من أحياء وقرى القدس المحتلة       
ورفض مفتـي القـدس المخطـط        .مة في المنطقة  األهالي المهددة منازلهم بالهدم وزيارة خيمة االعتصام المقا       

الصهيوني في وضع األجهزة االلكترونية والكاميرات على البوابات الخارجية للمـسجد األقـصى المبـارك               
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واعتبر أن هذه الخطوة الصهيونية بمثابـة       .بدعوى حماية المسجد من محاوالت المتطرفين الصهاينة القتحامه       
 وقال إن المسجد هو ملك للمسلمين وحدهم ونرفض أي تدخل خارجي في             تدخال في شؤون األوقاف اإلسالمية    

شؤونه، مشيراً إلى أن المراقبة ينبغي أن تكون من خارج المسجد وليس من داخله، وشدد مفتي القـدس فـي                    
  .خطبة الجمعة علىضرورة قيام أهالي القدس بحماية مدينتهم من المخططات الصهيونية والدفاع عن منازلهم

  2/7/2005  الفلسطيني لإلعالم المركز
  

    اصابة فلسطينية دهسها مستوطن بجروح خطيرة
 اصيبت مواطنة فلسطينية مسنة صباح امس بجروح خطيرة جراء دهسها من قبل مستوطن              - بترا   -بيت لحم   

نية وذكرت مصادر فلسطي  . اسرائيلي كان يقود سيارته على احد الطرق االلتفافية في بيت لحم بالضفة الغربية            
 من بلدة الخضر قضاء بيت لحم ما ادى الى           عاما 69عمد المواطنة مريم عيسى     أن المستوطن دهس وبشكل مت    

  .اصابتها بجروح خطيرة
  2/7/2005 الدستور

  
   مواطنين من جنين بعد رشق مستوطنين مركبتهم بالحجارة قرب نابلس8إصابة 

أول من أمس، برضوض وجروح جراء انقالب       أصيب ثمانية مواطنين من محافظة جنين،       : جنين ــ األيام  
المركبة العمومية التي كانت تقلهم في طريق العودة، عندما هاجمهم مستوطنون متطرفـون مـن مـستوطنة                 

عامـا، وهـو    42وقال المواطن عدنان وشاحي     .يتسهار القريبة من قرية بورين في محافظة نابلس، بالحجارة        
وأضـاف  . عودته من رام اهللا إلى جنين، عند الساعة الثالثة عصراسائق المركبة العمومية، إنه كان في طريق    

وشاحي، عندما اقتربت من مفترق المستوطنة، شاهدت خمسة مستوطنين يقفون على قارعة الطريق، وما أن               
وأكد، أن دورية عسكرية    .اقتربت منهم، حتى أخذوا يرشقون المركبة بالحجارة، وهم يصرخون بأعلى صوتهم          

اجدت في المكان لحظة انقالب المركبة، ساعد أفرادها الركاب الفلسطينيين وعددهم سبعة إضافة             إسرائيلية، تو 
إلى السائق، على الخروج من المركبة المنقلبة، بينما فر المستوطنون من المكان، بواسطة سيارة حمراء اللون                

  .من نوع ميتسوبيشي، إلى مستوطنة يتسهار
  2/7/2005األيام الفلسطينية 

 
  إعداد مخطط هيكلي جديد للمدينة وضواحيها:  بلدية طولكرم لـ االيامرئيس

قال المهندس محمود الجالد رئيس بلدية طولكرم، ان البلدية قطعت شوطاً كبيراً فـي تنفيـذ                : االيام-طولكرم  
كما اعتمدت مشروع توسعة وتطوير مخطط هيكلـي  . المزيد من مشاريع البنية التحتية في المدينة والضواحي       

واوضح الجالد في لقاء مع األيـام       . جديد للمدينة والضواحي وذلك في ضوء التوسع العمراني والنمو السكاني         
مجاالت التوسعة والتطوير التي تتعلق بشبكتي الكهرباء والمياه، وتأهيل آبار المياه ومـد شـبكات الـصرف                 

وأشار .دة، وتأهيل وتوسعة أخرى   الصحي وتأهيل برك التنقية وشق وتعبيد وتوسعة الطرق وبناء مدارس جدي          
الجالد الى أن البلدية تسارع الستكمال إنشاء شبكة الصرف الصحي في المدينة والضواحي بتمويل من بنـك                 

 أيـضا   K.F.Wوالصليب األحمر، واستكمال تأهيل شبكة المياه بتمويل مـن الــ            . K.F.Wالتنمية األلماني   
  .لى إنشاء الخط الناقل، والثانية إنشاء محطة التنقية،ومشروع مجاري واد الزومر على مرحلتين األو

  2/7/2005األيام الفلسطينية 
  

   تحقق فوزا في انتخابات نقابة العاملين في البلديات والمؤسسات العامة والخاصة بالخليلفتح
ـ             - فوزي الشويكي  - الحياة الجديدة  -الخليل ي  حققت حركة فتح فوزا ساحقا في انتخابات نقابـة العـاملين ف

من خالل االنتخابات الديمقراطيـة التـي جـرت         . البلديات والمؤسسات العامة والخاصة في محافظة الخليل      
وكانت الهيئة العامة لهذه النقابة عقدت اجتماعا لها عند الساعة التاسعة من صباح امس في قاعة البلديـة       .امس

المحافظة واعضاء المكتب اللوائي محمـد      بحضور الحاج سمور النتشة رئيس االتحاد العام لنقابات العمال في           
العطاونة وصالح الصغير وراتب الزعتري ومحمد اديب الدويك وعبد الجبار الشرباتي ومدير مكتب العمـال               

واستمعت الهيئة العامة الى التقريرين االداري والمالي وتمت مناقشتهما بعـدها اعلنـت الهيئـة       .علي قديحات 
 مرشحا للتنافس على تسعة مقاعد موزعـون علـى كتلتـين            52ذه االنتخابات   االدارية استقالتها حيث تقدم له    

  . والثانية كتلة البناء والمستقلينكتلة الوفاء واالنتماء حركة فتحاالولى 
   2/7/2005الحياة الجديدة 

  
  خطتنا لمواجهة الجدار تتضمن تفعيل العمل الشعبي والتحرك الدولي: مجدالني
أحمد مجدالني، امس، إن وزارته قـدمت خطـة لمواجهـة النـشاطات             . الدولة د  قال وزير    - وفا -رام اهللا   

األول : االستعمارية وجدار الفصل العنصري وتبنتها الحكومة، مشيراً إلى أن هذه الخطة مكونة مـن شـقين               
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. وأوضح د .التحرك على صعيد دولي وإقليمي، والثاني تنظيم فعاليات شعبية وتضامنية متواصلة على األرض            
يث مع وكالة األنبـاء الفلـسطينية   الني، الذي يتولى مسؤولية ملف الجدار والنشاطات االستعمارية في حد      مجد
، أن هناك نظاماً مؤسساتياً في الحكومة، يستند في األساس على تشكيل وإقامة لجان دائمة ومؤقتة، وينـاط      فاو

ولة أن تشكل لجنة وزارية تضم العديد       بها مسؤوليات ومهام محددة، وأنه من هذا المنطلق طلب من وزارة الد           
: وأضاف أن مهمة هذه اللجنة الوزارية المكونة مـن ثمـاني وزارات هـي             .من الوزارات ذات االختصاص   

الشؤون الخارجية، الشؤون المدنية، األشغال العامة واإلسكان، الحكم المحلي، الزراعة، التخطيط، إضافة إلى             
التطورات الميدانية واإلجراءات التي تقوم بها حكومـة االحـتالل          وزارتي دولة، ليس فقط رصد األوضاع و      

اإلسرائيلي، وإنما أيضاً وضع الخطط والبرامج واآلليات لمواجهة هذه اإلجراءات، ولمعالجة اآلثار الناجمـة              
ونوه إلى أن هـذه اللجنـة عقـدت ثالثـة           .فعلياً وواقعياً على ما تم بناؤه من هذا الجدار العنصري التوسعي          

تماعات، األخير كان في قرية بلعين في محافظة رام اهللا التي تواصل انتفاضة سلمية في مواجهة الجـدار                  اج
  .من أراضيها % 60الذي سيلتهم 

   2/7/2005الحياة الجديدة 
  

  البرغوثي يدعو للتضامن غدا مع األسرى المعزولين 
ركة فتح في الضفة الغربية المسجون فـي        دعا أمين سر ح   : عبد الرؤوف أرناؤوط ، الوكاالت    : رام اهللا،القدس 

إسرائيل النائب مروان البرغوثي السلطة الوطنية إلى التدخل من أجل إنهاء سياسة العزل االنفرادي والجماعي               
في سجون االحتالل، ودعا الشعب الفلسطيني وقواه وأحزابه ومؤسساته إلى إعالن التـضامن مـع األسـرى                 

وأكـد البرغـوثي أن      .فة السجون اإلضراب عن الطعام ليوم واحد غـدا          المعزولين حيث قرر اإلخوة في كا     
هنالك عددا كبيرا من األسرى الذين قضوا أعواماً طويلة في العزل االنفرادي والعزل الجماعي وإن ظـروف                 

  .أسرهم صعبة وقاسية وتحتاج لتدخل من الجهات الحقوقية لوضع حد لهذه السياسة
   2/7/2005الوطن السعودية 

  
  مطالبة بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل الدولية على األطفال االسرى في سجون االحتاللال

شدد مشاركون في مؤتمر دولي حول حقوق األطفال في بيت لحم امس، على ضرورة تطبيق               :  وفا -بيت لحم 
 مـؤتمر   واصل .اتفاقية حقوق الطفل الدولية على األطفال الفلسطينيين خلف القضبان في السجون االسرائيلية           

. من منظور حقوق الطفل امس لليوم الثاني على التوالي أعماله في مدينة بيـت لحـم               : أطفال وراء القضبان  
وتمحورت الجلستان الرئيستان لمؤتمر الحركة العالمية للدفاع عن األطفال، حول برامج كل مـن المنظمـات                

حيث جرى عرض أوراق اجمع مقـدموها  األهلية في العالم ومنظمات األمم المتحده في مجال قضاء األحداث         
كمـا أجمـع     .على ضرورة اعتبار قانون حقوق الطفل بمثابة مرجعية رئيسة في مجـال قـضاء األحـداث               

المؤتمرون في جلسة المنظات األهلية وقضاء األحداث على جعل االحتجاز واالعتقال بالنسبة لألطفال خيـاراً               
رجعية في قضاء األحداث اتفاقية حقوق الطفل هـي مرجعيـة           أخيراً، في الوقت الذي رأى المشاركون أن الم       

انقاذ الطفل جهود المؤسسة في المناصرة من خمـس          وعرضت غادة ياسين من    .عالمية، يجب تطبيقها محلياً   
سنوات خصوصاً في االنتفاضة الثانية في ظل االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق األطفال واعتقالهم في ظـروف               

وأضافت امـا فـي      .مام وصولهم إلى المدارس إلى آخر سلسة كبيرة من االنتهاكات         سيئة ووضع صعوبات أ   
مجال األطفال المعتقلين فتم التنسيق مع الشركاء المحليين ومساعدتهم للوصول الى الـشركاء فـي المحافـل                 

ل وطالبت باالستماع الى شهادة األطفال في المعتقالت وتغيير وجهة نظـر الجمهـور حـول اعتقـا                 .الدولية
  .األطفال والطفالت

   2/7/2005الحياة الجديدة 
  

     ..!نفحة تفرض غرامات مالية على األسرى ألتفه األسباب إدارة: أبو زايدة
دارة فـي سـجن نفحـة       اإل تموز، أن    1 أكد وزير شؤون األسرى والمحررين سفيان أبو زايدة، يوم           :القدس

ة لهم، ويتم سحب مبلغ الغرامة مـن الحـساب          الصحراوي، السجن تفرض غرامة عالية على األسرى كعقوب       
 وقـد   .الشخصي لألسير، وإذا ال يوجد مبالغ في حسابه، يتم سحب الغرامة من رصيد التنظيم الذي ينتمي إليه                

وكان  . شيكل، وذلك ألتفه األسباب    800- 400تصاعدت داخل السجون بشكل مكثف ومتواصل تصل ما بين          
: بزيارة إلى نفحة برفقة هشام عبد الرازق، عضو لجنة األسـرى، وقـال             حزيران   30أبو زايدة، قد قام يوم      

إلتقينا بممثلي األسرى من كافة التنظيمات الوطنية واإلسالمية وعدد من األسرى ممن أمضوا سنوات طويلـة                
في السجن في إجتماع مطول استغرق عدة ساعات، واستمعنا إلى مشاكلهم وما يتعرضون له من ممارسـات                 

وه إلى أن معاناة األسرى لم تقتصر بالتضييق عليهم فسحب، لكن امتد ذلك للتضييق علـى اهـاليهم          ون .قمعية
ودعا اللجنة الدوليـة للـصليب       .عند الزيارة وصلبهم بالخارج لعدة ساعات وخضوعهم لتفتيشات دقيقة ومذلة         

جلة لإلطالع على أوضـاع     األحمر، لتوجيه مندوبيها لزيارة كافة السجون والمعتقالت اإلسرائيلية بصورة عا         
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األسرى الصعبة والقاسية هناك، والمعاملة الالإنسانية التي يتعرضون لها والتـي تتنـافى وكافـة المواثيـق                 
 كم عـن مدينـة بئـر        100يذكر أن سجن نفحة يقع في صحراء النقب ويبعد           .واألعراف واإلتفاقيات الدولية  

 أسيراً فقط ومن ثم تم توسيعه، وإضافة أقـسام          120لـ وكان يتسع حينذاك     1980السبع، وأنشئ وافتتح عام     
جديدة إليه، ويعتبر من أشد السجون قساوة، وبنى خصيصاً آنذاك للقيادات الفلسطينية من المعتقلين في مختلف                
السجون إلخضاعهم للموت التدريجي، وعزلهم عن بقية السجون األخرى للحد من تأثيرهم، وقد شرعت إدارة               

 أسير، وذلك الستيعاب عدد اكبر مـن        300نة األخيرة في بناء قسمين جديدين يتسعان لحوالي         السجن في اآلو  
   . أسيرا740ًاألسرى في هذا السجن الصحراوي الذي يتسع في الوقت الحاضر لـ 

  1/7/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
  

  سير ة بحق ا عاماً إضافي59 مؤبداً و12السلطات الصهيونية تصدر حكماً بالسجن 
 12 الصهيوني مساء أمس حكمـاً بالـسجن   ت المحكمة العسكرية في سجن عوفرأصدر: بيت لحم ـ خاص 

 من مخيم عايدة شمال بيـت       عاماً 23  عاماً إضافية بحق األسير الشاب إبراهيم عبد الرحمن جندية         59مؤبداً و 
، مشيرة إلـى أنـه طالـب        2002لعام  وذكرت عائلة جندية، بأن ابنها اعتقل في شهر تشرين ثاني من ا            .لحم

يذكر أن قوات االحتالل كانت دمرت قبل عدة أشهر منزل عائلة المعتقـل              .يدرس في جامعة القدس المفتوحة    
  .جندية، والمكون من ثالث طبقات

  2/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  وتهويد أطفال غزة   ·· المتشددون العسكريون 
خلقنا أننا سنستمر في احترام اليهودية واعتبارها الدين الحنيف الذي ينير لنا الطريق             نقسم بمن   : براهيمأحمد إ 

واحترامها في العالم كله حتى    ' عظمة إسرائيل 'حتى بعد انسحاب آبائنا اليهود من غزة، وسنعمل على أن تسود            
طينيين المسلمين ممن ال    بهذه الكلمات بدأ عدد من األطفال الفلس      . وهى غير موجودة بيننا في ربوع قطاع غزة       

تتعدى أعمارهم أثنى عشر عاماً صالتهم الدينية مع الحاخام شموئيل بن كوهين ، وهى الصالة التي تمت قبيل                  
المعهـد العـسكري    . انسحاب بن كوهين ووحدته نهائياً من القطاع، تمهيداً لالنسحاب اإلسـرائيلي الكامـل            

التهويد عن  ' أصدرها في التاسع عشر من شهر يونيو بعنوان       اإلسرائيلي للدراسات السياسية كشف في دراسة       
تفاصيل هذه القضية، موضحاً أن الهيئة الحاخامية الدينية العسكرية التي تشرف على كافة األمور الدينية داخل                
الجيش اتخذت منذ قرابة عام قراراً سرياً بتهويد غزة، وهو التهويد الذي رأى كبار القائمين على الهيئـة أنـه           
سيحافظ على التواجد اإلسرائيلي حتى بعد االنسحاب من غزة خاصة بعد أن لعن المجمع اليهـودي المقـدس                  
السنهادرين أي عسكري إسرائيلي ينصاع لألوامر وينسحب من غزة ويجبر المستوطنين به علـى المغـادرة                

ى ما أسـمته بـالوجود   وأضافت الدراسة أن الهيئة الحاخامية رأت أن أفضل شيء يحافظ عل  ·.واالنسحاب منه 
المعنوي إلسرائيل في أي منطقة يتم االنسحاب منها هو تربية جيل كامل من محبيها وسط األطفال والـصبية                  
صغار السن في هذه المناطق، وهى التربية التي تعتمد في األساس على التعلق بالديانة اليهودية وزرع الوالء                 

   · .واالنتماء إلسرائيل بداخلهم
  خطة تهويد

لقد بلورت الهيئة خطة للقيام بهذا التهويد، وهى الخطة التي تتكون من مرحلتين أساسيتين األولـى خاصـة                  و
بتهويد األطفال الصغار ممن ال تتعدى أعمارهم أثنى عشر عاماً وإغرائهم بشتى السبل من أجل اعتناقهم للدين                 

ية خاصة باألماكن ومحاولة نشر الدراسات      والثان·.اليهودي، وهو االعتناق الذي يتم سراً بدون معرفة من أحد         
اإلسرائيلية أو الصهيونية في العالم من أجل إثبات يهودية غزة وإيهام المؤسسات العلمية واألكاديمية العالميـة                
أن غزة منطقة يهودية في األساس وال يوجد أي حق للعرب بها وأن اإلسرائيليين انسحبوا منها بسبب رغبتهم                  

 المثير أن الدراسة تزعم وجود عدد كبير مـن          .ع العرب الذين ال حق لهم في هذه األرض        في إبرام السالم م   
األطفال الفلسطينيين من المتهودين الذين يمارسون طقوس الديانة اليهودية بصورة منتظمة كل سبت في أماكن               

 عمـل أعـضاء     سرية، وهى الطقوس التي لقنها إياهم أعضاء الوحدة الحاخامية أبان وجدودهم في غزة حيث             
هذه الوحدة على أعطاء الهدايا واأللعاب المختلفة لهؤالء األطفال ومصادقتهم من أجل تجميعهم وتنظيم حلقات               
نقاشية لتهويدهم، وهى الحلقات التي كانت أشبه بجلسات غسيل المخ لهؤالء األطفال، وكانت تنظم وبـصورة                

ن على حضورها نظراً لإلغراءات واألمـوال التـي         منتظمة كل أسبوع وواظب العديد من األطفال الفلسطينيي       
  ·.كانت تقدم إلى كل طفل يحضرها

  الجواسيس الصغار
ولم تتوقف هذه الخطة اإلسرائيلية الخبيثة عند هذا الحد بل تم تدريب هؤالء األطفال على كيفية التجسس على                  

لى إسرائيل، وذلـك عـن طريـق        الفلسطينيين ونقل كل ما يجري في القطاع حتى ولو كان يتعلق بعائالتهم إ            
أجهزة الكترونية حساسة تم منحهم إياها، وهى األجهزة التي وضع أغلبها في لعب األطفال التي يلهـو بهـا                   

المستفز أن هؤالء األطفال رأوا أن هذا التجسس الذي سـيقومون           . هؤالء الصبية حتى ال يكتشفها أحد بسهولة      
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عقيدتهم الجديدة التي يؤمنون بها ويحافظ على دولتهم التي يؤمنون          به بعد االنسحاب اإلسرائيلي من غزة يخدم        
 وبالتالي تكشف هذه الدراسة مدي القـبح اإلسـرائيلي فـي التعامـل مـع                .بضرورة وجودها وهى إسرائيل   

الفلسطينيين، وهو القبح الذي وصل إلى محاولة صهينة وتهويد األطفال الـصغار ، األمـر الـذي يثبـت أن         
م حتى الطفولة الفلسطينية وانتهكتها من أجل القيام بأهدافها الخبيثة التي تهدف جميعهـا إلـى                إسرائيل لم ترح  

  ·.األضرار بالعرب وهو ما تكشف هذه الدراسة أحد فصوله
  2/7/2005االتحاد االماراتية 

  
  الرئيس االسرائيلي يعلن نيته االجتماع بالرئيس الفلسطيني 

وقال كتساف في لقاء    . يارته في ديوان رؤساء اسرائيل في القدس قريبا       قال كتساف، انه ينوي دعوة عباس، لز      
مسجل بثته االذاعة االسرائيلية، باللغة العبرية، صباح اليوم السبت، انه سيسعى الى سماع ما ينوي ابو مازن                 

 !.ئةعمله في الظروف المستجدة، معتبرا ان الطريقة التي انتهجها الرئيس الفلسطيني في محاورة حماس خاط              
وبرأي كتساف فإن اسرائيل ترفض االسلوب الذي ينتهجه ابو مازن في محاورة حماس والذي يحاورها كمـا                 

واعتبر كتساف تصريحات أبو مازن في األشهر األخيرة، تثبت جديتـه            !لو كان يفاوض على تشكيل ائتالف     
ـ           . ومسؤوليته واستقامته  صيرية اظهـار االصـرار     لكنه، برأيه، يتحتم على الزعيم في هـذه الـساعات الم

وقـال ان توقـع قيـام        .والمسؤولية والقيادة وهو ما لم نشاهده حتى اآلن، على حد زعم الرئيس االسرائيلي            
مضيفا ان غالبيـة العـالم      . اسرائيل بانسحابات اخرى دون مفاوضات يعتبر مسألة غير واقعية وغير عملية          

، بروح خارطة الطريق لكن ما يجب ان يحركنا هـو           يتوقع من اسرائيل القيام بخطوات اخرى بعد االنفصال       
  .مصالحنا القومية التي تقول ان كل تقدم في العملية السياسية يجب ان يناط بوقف االرهاب، على حد تعبيره

  2/7/2005 48عرب 
  

   ويحذر من حرب أهليةهاجم اعمال العنف التي يمارسها المستوطنونيكتساف 
ارسها المستوطنون في اطار محاربتهم لخطة االنفصال، لكنه حاول خلـق           هاجم كتساف اعمال العنف التي يم     

 .ممايزة مصطنعة بين المستوطنين الذين يلتزمون بالقانون واالخالق، وبين المتطرفين الذين تجاوزوا الحـدود      
والغالبية ايـضا تـتحفظ مـن       . وحسب ادعائه فإن المتطرفين يشكلون اقلية في اوساط المعارضين لالنفصال         

مال المتطرفين الذين يضعفون من قوة المعارضة لالنفصال ويعملون خالفا لقيم اليهودية واالخالق ولـيس               اع
وقال كتساف انه ال يعتقد بأن اسرائيل تواجه مخاطر حرب اهليـة الن الغالبيـة                .ضد الحكومة والقانون فقط   

 المستوطنين في الضفة الغربية     وادعى كتساف ان قيادة   . المعارضة لالنفصال تحافظ على القانون حسب رأيه      
وفي رده على سؤال     .وقطاع غزة، تقف ضد المتطرفين ودعاها الى وضع حدود فاصلة تمنع االعمال العنيفة            

كما دعـا   .حول رفض تنفيذ االوامر العسكرية اعتبر كتساف ان  الجيش يجب ان ال يساوم في مسألة الرفض            
ريحات تحريضية كتلك التي تحث على قتل رئيس الـوزراء          الى التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن اطالق تص      

  .شارون
  2/7/2005 48عرب 

  
  خطة االنفصال تهدد بـحرب أهلية إسرائيلية قد تستمر طويالً : محللون

في الوقت الذي يتبادل فيه الطرفان التهديدات، أكد محللون سياسيون وعسكريون إسـرائيليون             : القدس المحتلة 
نقسام في صفوف اإلسرائيليين، واستعداد الحركات اليمينية المتطرفـة والمـستوطنين           أن ما يحدث اآلن من ا     

اليهود لمنع الشرطة من تنفيذ خطة إخالء المستوطنات في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، مـن شـأنه أن                   
ولهم إنه  ونقلت هآرتس هذه التوقعات عن هؤالء المحللون ق        .يحدث حرب داخلية في إسرائيل قد تستمر طويالً       

وعلى ما يبدو فإن المستوى السياسي في الحكومة اإلسرائيلية لم يدرك بعد معنى كلمة حرب داخليـة، ولهـذا               
  .فهو يتحمل المسؤولية عما سيحدث الحقاً

  30/6/2005قدس برس 
  

  االنسحاب من المستوطنات يظهر أن اإلسرائيليين يتفاوضون فيما بينهم
ي المتكرر بأن اإلسرائيليين يتفاوضون فيما بينهم يمكن إثباته بأفضل صـورة            الزعم الفلسطين :  داود كتّاب  كتب

الحركـة   .عند التطرق إلى النقاش الجاري حول المستوطنات اليهودية في األراضـي الفلـسطينية المحتلـة              
اً لكل  االستيطانية، التي يعتبرها العديد من اإلسرائيليين جوهر الحركة الصهيونية، أصبحت اليوم تشكل انعكاس            

كيف يمكن إذاً تفسير الحوار الملتهب في إسرائيل حول خطط عكس اتجاه التوسع              .ما هو خطأ في هذه العقيدة     
  االستيطاني في غزة وبعض األجزاء الشمالية من الضفة الغربية؟

مج هذا الحوار اإلسرائيلي بشكل واسع هو النقطة المحورية لحلقة المستوطنات، وهي الحلقة األولى من برنـا               
يوليـو  /وثائقي تلفزيوني من أربع حلقات عنوانه رؤية للمستقبل، سيتم عرضه مساء السبت الثاني من تمـوز               
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والتلفزيون الفلـسطيني   الساعة الثامنة مساءاً على شبكة معاً التي تضم عدداً من التلفزيونات المحلية الخاصة،              
لقدس على محطة أبو ظبي الفـضائية، كمـا         بينما يعرض الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت ا       الرسمي،  

  .يعرض باللغة العبرية على المحطة الثامنة في إسرائيل في الساعة الثامنة والنصف مساءاً
الحوار األكثر إثارة لالنتباه في الحلقة يدور حول أخوين، األول هو اليميني المتطرف والوزير السابق بينـي                 

لفلسطينيون دولة مستقلة فعليهم الذهاب إلى األردن، والتي يـسميها          إيلون، الذي يصرح بوضوح أنه إذا أراد ا       
يتكلم إيلون الملتحي عن فلسطين بتعابير دينية، محوالً اهللا إلى وكيل عقاري أعطى، حسب              . الدولة الفلسطينية 

ع وكما هو الحال في الحوار مع أي شخص متدين متطرف، يمتلئ الحوار م            . رأي إيلون، فلسطين إلى اليهود    
من ناحية أخرى فإن أخاه آري إيلون،        .وهو ال يقبل أية وجهة نظر تخالف تفسيراته        .إيلون بتفسيرات توراتية  

وهو أستاذ جامعي متخصص في العلوم الدينية، يفضل االنسحاب من المستوطنات ويتكلم عن حتميـة إقـرار                 
  .لسطينييناإلسرائيليين بعدم وجود خيار غير التوصل إلى تسوية مقبولة مع الف

تتحدث عائشة   .وبينما يتجادل اإلسرائيليون فيما بينهم، يثير الفلسطينيون عدة نقاط هامة في البرنامج الوثائقي            
فرح وعائلتها من قرية دورة القرع في الضفة الغربية عن كيف لم تتمكن من رؤية بناتها المتزوجات خـالل                   

تندب بحزن أشجار الزيتـون واألجـاص التـي          .نزلهاالسنوات الماضية ألن المستوطنين اليهود يحيطون بم      
ثم يقول بيني إيلون أنه ال يشعر بأي نـدم القـتالع             .اقتلعت من جذورها لتوفير األرض للمستوطنين وأمنهم      

 إذا احتجت، لدواٍع أمنية، إلى اقتالع حتى المئات من أشـجار             .األشجار، مغطياً دفاعه هذا بالدواعي األمنية     
  . دون أية رحمة– وليس فقط أشجار الزيتون –عل ذلك الزيتون فسوف أف

ال نريد نقـاط    : ويوضح صالح التعمري، المقاتل السابق في فتح وعضو البرلمان الفلسطيني حالياً موقفه قائالً            
ال نريد العيش في . ال نريد العيش في كانتونات ..ال نريد الجنود اإلسرائيليين ليتحكموا بنا وبكرامتنا .التفتيش

  .سكرات اعتقالمع
ويعرض دوف سداكا، وهو إداري إسرائيلي سابق في األراضي المحتلة وجهات نظر مماثلـة بـشكل مثيـر                  

 فهو يشرح كيف تبذر المستوطنات ونقاط التفتيش المرافقة لها بذور            .للدهشة لبعض الفلسطينيين في البرنامج    
 تصاريح مماثلة مضادة للمستوطنين على       كما وردت   .الحقد التي سوف يكون من الصعب جداً التخلص منها        

لسان مراسل الشؤون العسكرية لصحيفة هاآرتز، زئيف شيف، الذي استخدم تعبيـر سـرطان فـي وصـفه                  
  .للمستوطنات

ويتعرض جدارالفصل الذي أنشئ حديثاً لهجمات مماثلة من قبل اإلسرائيليين والفلسطينيين الذين تمت مقابلتهم              
لجدار نجح في الجمع بين الجنرال اإلسـرائيلي الـسابق دوف سـداكا والمحـارب               فا .في البرنامج الوثائقي  

لو جرى بنـاء    . الفلسطيني السابق صالح التعمري في التعبير عن معارضتهم للجدار كما يجري إنشاؤه حالياً            
  .هذا الجدار على امتداد الخط األخضر لما عارضه الفلسطينيون كما يقول صالح التعمري

فالم السينمائية التي تعالج هذا النزاع، فإن البرنامج الوثائقي رؤية للمستقبل ال يتوقف عنـد               وبعكس معظم األ  
وإلظهار الكيفية التـي سـتكون       .تحليل المشكلة وإنما يحاول توفير مقترحات حول األشكال المحتملة للحلول         

   من أرضية مشتركة لإلنتـاج     عليها الحياة بعد تفكيك المستوطنات اليهودية، قرر منتج البرنامج جون ماركس          
  .اإلسرائيلية-العودة لزيارة بعض المستوطنين اليهود الذين تم إخالؤهم من سيناء بعد اتفاقية السالم المصرية

يبدأ المستوطنون السابقون في سيناء بشرح الصدمة التي أصيبوا بها، بشكل واسع ألنهم فقدوا منـازلهم وألن                 
  . ولكنهم يعودون للحديث وإظهار كيف تحسنت حياتهم منـذ ذلـك الوقـت              .أحداً لم يخبرهم بما كان يجري     

ويشهد كل من زوهار سعادة وناحوم شيفر، وكالهما مستوطن سابق في سيناء، بشكل مقنـع كيـف يمكـن                    
 الثاني يظهر في مزرعة كبيرة، وهو ناجح ويصرح أنه بأفـضل حـال ممـا                 .لإلنسان أن يستمر في الحياة    

يليون نصائح كثيرة عن ما بعد االستيطان حول الحاجة لتوفير أرض للمـستوطنين تماثـل           ويقدم إسرائ   .سبق
 دوالر ككلفة معقولة للتعـويض لكـل        500,000 من الناحية المالية فقد ذُكر مبلغ         .تلك التي تم إخالؤهم عنها    

  .مستوطن
زئيف شيف  . وليس جميعها أما بالنسبة لمستوطنات الضفة الغربية فإن النقاش يتركز حول بعض المستوطنات            

يتحدث عن الحاجة ألن تزيل الحكومة اإلسرائيلية بعض المستوطنات، بينما يقترح تبادل في األراضي مقابـل         
 ويبدو أن الفلسطينيين يوافقون على اقتراح تبادل األرض بشرط أن يتم ذلـك اسـتبدالها بأراضـي                   .غيرها

 فيقتـرح نبيـل الخطيـب،        .وطنة كفار عتصيون كمثـال     ويتم ذكر مست    .مساوية لها في النوعية والمساحة    
الصحفي الفلسطيني البارز، أن تقوم إسرائيل بتقديم أراٍض جنوب مدينة الخليل مقابل السماح بضم مـستوطنة                

  .كفار عتصيون إلى إسرائيل
ار عـن   بشكل عام فإن البرنامج الوثائقي يعطي فكرة جيدة عن المشاكل الناشئة عن المستوطنات وبعض األفك              

 ويظهر الفلسطينيون، وهم الطرف األضعف في هذا النزاع، بعيداً قلـيالً عـن               .كيفية وضع حلول مستقبلية   
كونهم مراقبين في هذا النزاع اإلسرائيلي الداخلي، حيث يجادل عدد من اإلسرائيليين بـأنهم علـى اسـتعداد                  

عظم المستوطنين، الذين يعلنـون عـن       للتنازل عن بعض األرض مقابل الحفاظ على وحدة شعبهم، بينما أن م           
  .أنفسهم باأللوان البرتقالية، ليسوا حتى على استعداد للتنازل ولو عن بضعة مستوطنات متناثرة في قطاع غزة
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  30/6/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
  

  !!أطباء نفسيون يقومون بعمليات تهيئة عقلية للعسكريين الذين سينفّذون خطة االنسحاب
من المقرر أن يخضع أفراد الجيش والشرطة الصهيونية، الذين سيشاركون في تنفيذ خطة االنسحاب               :وكاالت

 .أحادية الجانب، إلى عمليات تهيئة عقلية من ِقبل خبراء في الطب النفسي، وذلك خالل األسابيع القليلة القادمة                
ن خالل أسبوعين إلى ثالثة بعمليـة تهيئـة         وبحسب مصادر عبرية فإن الجيش الصهيوني والشرطة سيقومو       

عقلية للقوات المشاركة في إخالء المستوطنات في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، وذلك من أجل تـدريبهم                 
ويقول المقدم   .على العمل المشترك ضمن طواقم صغيرة ولمواجهة الصعوبات المتوقعة خالل عملية اإلخالء           

ادة القطاع البري والذي يشرف على العملية، إن كّل كتيبـٍة ستـشارك فـي               تصور كيرن، الخبير النفسي لقي    
اإلخالء سيكون فيها خبير نفسي لمساعدة القادة في تجهيز القوات، من أجل إعطاء إجاباٍت وحلول للمشكالت                 

 وأضاف إن هناك مخاوف لدى الجيش من عدم قدرة الطواقم المشتركة للجـيش             .التي يمكن أن تواجه الجيش    
وذكر أنّه تم تجهيز محاضـرات مفـصلة        . والشرطة الذين تم اختيارهم من وحدات مختلفة على العمل سوياً         

  .وأفالم إرشادية للقادة والطواقم
  2/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 بشارة يطالب المحكمة بعدم السماح للمستوطنين باستعمال اللون البرتقالي

طلب حزب عربي في البرلمان االسرائيلي من محكمة اسـرائيلية منـع            : 2/7/2005الوطن الكويتية   نشرت  
اليهود اليمينيين من استخدام اللون البرتقالي في االحتجاجات ضد االنسحاب من قطاع غزة وقال ان هذا اللون                 

ننا وقال عزمي بشارة اذا ظهرنا االن في مسيرة في الشوارع باللون البرتقالي فسيظن الناس ا              . يخص الحزب 
 واقـام   1999وقال بشارة ان حزبه يستخدم اللون البرتقالي في العلم ورمز الحزب منـذ العـام                . مستوطنون

واضاف ان الحزب يخشى من ان استخدام       . دعوى قضائية بعد ان انهالت عليه المكالمات من منتسبي الحزب         
 ويفسد رسالته المناهضة لالحتالل     اللون البرتقالي من قبل اليهود من غالة القوميين قد يشوه صورة حزب بلد            

  . االسرائيلي
ن سمر ي المحاميمن أن :الناصرة من زهير اندراوس ما نقله مراسلها في 2/7/2005القدس العربي وذكرت 

 بدعوي قضائية باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه بشارة، ضد ما اخميس وهيثم خليل تقدم
ضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة لمنعه من استعمال اللون البرتقالي في يسمي مجلس المستوطنات في ال

وجاء في . دعايته ضد خطة االنفصال احادي الجانب المزمع البدء بتنفيذها في منتصف آب اغسطس القادم
 الدعوي القضائية التي قدمت الي المحكمة اللوائية في مدينة حيفا ان اللون البرتقالي هو اللون الذي يميز
التجمع الوطني الديمقراطي في جميع فعالياته السياسية واالجتماعية، وان الحزب يستعمل هذا اللون منذ سنة 

 وحتي االنتخابات األخيرة حتي اصبح هذا 99 وقد استعمله بكثافة في الدعاية االنتخابية للكنيست منذ 99
 . اللون يرافق اسم الحزب في كل نشاطاته، مهرجاناته ومظاهراته

قالت المحامية سمر خميس ان استعمال هذا اللون من قبل المستوطنين وتبنيه علي انه العالمة واللون المميز و
لهم من شأنه ان يضر بمصالح حزب التجمع الوطني الديمقراطي من الناحية السياسية ومن شأنه ان يخلق 

أنه اللون الخاص بالتجمع الوطني البلبلة في صفوف المواطنين وخاصة العرب الذين يميزون هذا اللون علي 
هذا وقد اكد المسؤولون في المكتب البرلماني للنائب عزمي بشارة انهم علي علم بعدم وجود  .الديمقراطي

 .تسجيل للون في القانون االسرائيلي ومع ذلك يتم البحث عن مساعدة قانونية ألن الضرر الواقع حقيقي
علي علم بعدم وجود تسجيل للون في القانون االسرائيلي ومع ذلك نحن : من ناحيته قال النائب عزمي بشارة

 .يتم البحث عن مساعدة قانونية الن الضرر الواقع حقيقي
حزب بلد رفع الدعوى امام محكمة حيفـا        أن   : رويترز –القدس المحتلة    2/7/2005الرأي االردنية   وأضافت  

والجماعات اليمينية االخرى من اسـتخدام هـذا        / ييشع/الجزئية الخميس لمنع مجلس المستوطنات االسرائيلي       
اللون وقال ان اللون يبعث االن برسالة عنصرية استعمارية مما من شأنه منع الحزب مـن اسـتخدام اللـون                    

واضاف لقد لحـق    . وعلمنا يحمل نفس اللون   . وقال بشارة اذا نظرتم الى رمزنا فسترون انه برتقالي         .مستقبال
 . انه ال علم له بهذه القضيةوقال ييشع .بنا ضرر فعلي

  
  اول حفل وداع بمناسبة انسحاب مستوطنين من الضفة

 اعلنت القناة الثانية للتلفزيون االسرائيلي ان مستوطنين في مستوطنة كاديم في شمال الضفة الغربيـة                :القدس
هي المـرة االولـى     و .اقاموا حفل وداع وغادروا مكان اقامتهم على ان يتم االخالء بشكل كامل الشهر المقبل             

التي يقام فها حفل من هذا النوع منذ اتخاذ قرار االنسحاب من جميع مستوطنات غزة ومن اربع مـستوطنات                   
وجرى االحتفال الخميس بعد ان اقفلـت روضـة االطفـال فـي              .في الضفة الغربية حسب ما نقل التلفزيون      

ا وسلموا مفاتيح منازلهم الـى مـوظفين      يعيشون فيه  22 عائلة من اصل     12وغادرت المستوطنة   . المستوطنة
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ومن المقرر ان يغادر الباقون خالل      . سلموهم بدورهم شيكات هي عبارة عن تعويضات لقاء اخالئهم منازلهم         
واضاف التلفزيون االسرائيلي ان المستوطنين انشدوا النشيط الوطني االسرائيلي بعـد            .االسابيع القليلة المقبلة  

لق التلفزيون ان بدء االنسحاب من المستوطنة يعتبر نجاحا لحكومة شـارون التـي              واعتبر مع  .انتهاء الحفل 
 300تسعى الى اقناع المستوطنين الثمانية االف باخالء منازلهم بشكل طوعي مقابل تعويضات تتراوح ما بين                

  اف ب . الف دوالر لكل عائلة400و
  2/7/2005الغد االردنية 

  
  تقلين من عناصر اليمين المتطرف  القضاء اإلسرائيلي يتساهل مع المع

أبدى القضاء اإلسرائيلي، تساهالً مع عناصر اليمين المتطرف الذين شاركوا في اإلعتداء على الفلسطينيين في               
وافـادت مـصادر إسـرائيلية أن       . المواصي وحاولوا إرتكاب جريمة بشعة لينش ضد أحد الفتية الفلسطينيين         

ئناف للمحكمة العليا ضد القرار القاضي بإطالق سراح عدد مـن ناشـطي             الشرطة والنيابة تدرسان تقديم إست    
 .اليمين المتطرف الذين تم اعتقالهم بعد أعمال العربدة واإلعتداء على الفلسطينيين في المواصي في قطاع غزة               

وجاء أن المحكمة    !وبحسب المصادر فإن الشرطة، تقول أن قرار المحكمة يجعل من الصعب إجراء التحقيق            
 من عناصر اليمين الذين تم اعتقالهم، قـررت         26لمركزية في مدينة بئر السبع التي نظرت في تمديد إعتقال           ا

وقد استجاب رئيس المحكمة المركزية في بئر الـسبع،          ! منهم وإطالق سراح العشرة الباقين     16تمديد إعتقال   
 من المعتقلين، كان قـد قـرر       6عتقال  القاضي يهوشوع فلفل، ظهر اليوم الستئناف الشرطة ومدد بثالثة أيام إ          

وكان قاضي محكمة الصلح قد قرر في البداية إطالق سراح           .قاضي محكمة الصلح إطالق سراحهم يوم أمس      
  !  من المعتقلين الباقين، إال أنه وبالرغم من تقديم اإلستئناف قرر إطالق سراح عشرة منهم20

  1/7/2005 48عرب 
  

  !   مليون شيكل112.8العمل تصل إلى ديون حزب : تقرير مراقب الدولة
فرض مراقب الدولة غولدبيرغ، الخميس، غرامات مالية كبيرة على حزب العمل وشينوي والقائمـة العربيـة         

وجاء أنه فرض على حزب العمل غرامة تصل         .الموحدة، وذلك بسبب خروقات مالية لقانون تمويل األحزاب       
 ألف شيكل، أما القائمة العربية الموحدة فقد فرض عليها          20 ألف شيكل، في حين فرض على شينوي         33إلى  

 ألف شيكل، كما فرض مراقب الدولة الكنيست عدم تحويل الميزانية الـشهرية الجاريـة               341مبلغ يصل إلى    
وبحسب تقرير مراقب الدولة الذي قام       .للجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة بسبب عدم تقديم تقاريرها المالية        

، فقـد   31/12/2004 لغايـة    01/03/2003اريف ومدخوالت األحزاب المالية للفترة الممتدة من        بفحص مص 
 مليون شيكل، ويقف حزب العمل على رأس القائمـة حيـث            213.2تبين أن مجمل ديون األحزاب تصل إلى        

ويتـضح مـن     . مليون شيكل  47.2 مليون شيكل، في حين تصل ديون الليكود إلى          112.8تصل ديونه، إلى    
كما تبين أن الحزب لـم      . لتقرير ان حزب العمل لم تلتزم بالتقييدات التي يضعها القانون بشأن تلقي التبرعات            ا

 فعالية قام بها في الفترة المذكورة، وفي أعقاب فحص مراقـب الدولـة قـام                14يسدد إلتزاماته المالية مقابل     
 زعم أن الفعاليات األربع المتبقية لم يقـم         ، في حين  2005 فعاليات منها في أيار من العام        10الحزب بتغطية   

وقـد   .بها، إال أن تقرير مراقب الدولة يشير بوضوح إلى قيام الحزب بها وإلى مصادر تميول غير معروفـة                 
 شيكل شهرياً من تمويلهـا      5000 ألف شيكل، باإلضافة إلى خصم       28قرر المراقب فرض غرامة مالية بقيمة       

  .الشهري
  1/7/2005 48عرب 

  
 إسرائيل معقل الخطر النووي والعنف والعدوانية : مخول

اتهم عصام مخول، الحكومة اإلسرائيلية بالسير في أعقاب السياسة األمريكية،  :الناصرة من زهير اندراوس
التي وضعت نصب أعينها مهمة إسقاط األنظمة الحاكمه في إيران وسورية، بال عالقة مع من يقف في رأس 

ن الواليات المتحدة إذا لم تنجح في وجود الحجج لعدوانيتها لهاتين الدولتين والذرائع هذه األنظمة، معتبرا أ
الحتاللها وإسقاط األنظمة الحاكمة فيها، فإنها ستفشل في اتمام مخططها في الشرق األوسط بعد أن احتلت 

 . العراق ال يمتلكهاالعراق وأسقطت النظام الحاكم فيه، متذرعة بالبحث عن األسلحة النووية، التي ثبت بأن
إن : وقال مخول. وجاءت أقوال مخول هذه خالل مناقشة الهيئة العامة للكنيست نتائج اإلنتخابات في إيران

إسرائيل هي معقل العنف والعدوانية واإلحتالل والخطر النووي، وال يحق لها أن تحذر من األخطار النووية 
 . الدولتينلسورية وإيران، مبررة بذلك عدوانيتها لهاتين 

بعد أن انتخب : وعجب مخول جدا من ردة الفعل اإلسرائيلية المتفاجئة من نتائج اإلنتخابات في إيران، وقال
الشعب اإليراني رئيسه بشكل ديمقراطي، تحولت إيران بنظركم إلي دولة متطرفة وخطيرة، وكأنكم لم ترونها 

اليوم علي رفسنجاني وخاتمي، وكأنهما كانا رمز أراكم تذرفون الدموع : وأضاف. كذلك ما قبل اإلنتخابات
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المصالحة مع الواليات المتحدة األمريكية والعالم الغربي، وفجأة حدث تحول في أعقاب اإلنتخابات وصعد 
المتطرفون إلي الحكم علي من تضحكون؟ فإن رفسنجاني وحاتمي اللذين تذرفون الدموع عليهما اليوم، طالما 

رف العالمي، ورددتم ذلك كالببغاء من وراء بوش في كل مرة قام بتحذير العالم من كانا بنظركم محور التط
عن أي تطرف تتحدثون اليوم، وأنا أقول لكم بأن سياسة نجاد ال تتماشي مع . تطرفهما وأخطارهما

 تلعبونها أيديولوجيتي وال تعبر عن تطلعاتي األيديولوجية واإلجتماعية، ولكن ال يمكن القبول بهذه اللعبة التي
أمام شعبكم الذي تضللونه وتخيفونه من الحكم المتطرف في إيران، بينما يجلس في حكومتكم رواد العنصرية 
والتطرف اإلسرائيلي إيفي إيتام وأفيغدور ليبرمان، اللذان يمثالن الرجعية اإلسرائيلية الفظة بأبشع صورها من 

 .. خالل األيديولوجية المتطرفة التي يطرحانها
إن الخطر النووي ال يأتي من إيران وال من سورية بل من إسرائيل، وعليكم أن تكفوا عن : اف مخولوأض

التحذير من خطر الترسانة النووية اإليرانية ألنكم تملكون أكبر ترسانة نووية ليس في الشرق األوسط فحسب، 
. ذرية التي تمتلكونها وتخزنونهابل أنتم تتدرجون في المكان الثالث من حيث الخطر النووي وعدد القنابل ال

عندما رأيت باألمس إبن السفاح غولدشطاين، يتحول إلي طيار، تذكرت أنني طالما حذرتكم من خطر : وقال
غولدشطاين نووي في إسرائيل، ومن الواضح لي االن إلي أين سيصل هذا، في ظل الواقع اإلسرائيلي 

 .  اليومالمجنون والمتطرف والرجعي والمتخلف الذي نعيشه
  2/7/2005القدس العربي 

  
  ارتفاع عدد الصهاينة متلقّي اإلعفاء من الخدمة العسكرية على خلفية نفسية

أعرب تقرير عسكري صهيوني رسمي عن قلقه من ارتفاع ظاهرة اإلعفاء الطبي للشبان الـصهاينة                :وكاالت
صهاينة خالل سنوات انتفاضة األقصى، من الخدمة العسكرية على خلفية نفسية، حيث تضرر الوضع النفسي لل          

ويتبين من المعطيات أنّه في األعوام الثالثة األخيرة         . صهيوني وجرح اآلالف   1200والتي قُِتل فيها أكثر من      
 فـي   7.7 تلقّى إعفاء نفسياً نحو      2002طرأ ارتفاع في عدد متلقّي اإلعفاء الطبي على خلفية نفسية ففي العام             

 2004 في المائة، وفي العام      9.1 ارتفع معدلهم إلى     2003 للتجنيد في الجيش وفي العام       المائة من المرشحين  
  .  في المائة10.5سجل ارتفاع آخر قدر بحوالي 

  2/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

   من الجيش الصهيوني يتعاطى المخدراتخمسة وعشرون بالمائة
 الصهيوني من تفشّي ظاهرة تعاطي المخدرات في صفوف         حذّرت مصادر قيادية في جيش االحتالل      :وكاالت

وأفادت معطياتٌ بحثها الجـيش الـصهيوني مـع الـسلطة            .الجنود، ال سيما خالل تأديتهم الخدمة العسكرية      
     يتعاطون المخدرات خـالل             25المختصة لمكافحة السموم أن في المائة من عدد الجنود في الجيش الصهيوني 

شيرةً إلى أن أبحاث رعاها الجيش بينت عالقة مباشرة بين تعـاطي المخـدرات وبـين                م. خدمتهم اإللزامية 
ويسعى الجيش وسلطة مكافحة     .محاوالت االنتحار التي شهدت ارتفاعاً هي األخرى في صفوف جنود الجيش          

ـ     . المخدرات إلى بلورة خطة خاصة، لمعالجة الجنود المتعاطين للمخدرات         لطة وتشمل الخطة المذكورة قيام س
مكافحة السموم، بتشجيع الجنود على تلقي استشارة الجهات المختصة بالمخدرات خالل إجازاتهم، إضافة إلى              

  .تكثيف عمليات نشر الوعي لمخاطر المخدرات
  2/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   السلطة الفلسطينية عازمة على إحداث التحول اإللكتروني 

ر االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في السلطة الوطنية الفلـسطينية الـدكتور   أكد وزي،نابلس ـ سامر خويرة 
صبري صيدم، أن الحكومة الفلسطينية تسعى جاهدةً إلى تعزيز مبدأ التحـول االلكترونـي فـي األراضـي                  
  . الفلسطينية، مشدداً على ضرورة أن نقف وقفة جادة حول موضوع المعلومات والمخزون الفكري في فلسطين

ضح خالل مؤتمر صحافي عقده المركز الصحافي الدولي، لإلعالن عن نتائج الدراسة المسحية التي أعدها               وأو
أن  ان مصادر المعلومات في فلسطين    مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في الهيئة العامة لالستعالمات، بعنو        
، وتناولـت المرحلـة   2000ي العام هذه الدراسة تأتي كمرحلة ثانية وسابقة عن المرحلة األولى التي جاءت ف           

وقـال  .  مؤسسة حكومية وغير حكومية موزعة في الضفة الغربية وقطاع غـزة           241الثانية من هذه الدراسة     
، أنه سيكون في فلسطين خالل شهر سبتمبر المقبل، تظاهرة معلوماتيـة تـرتبط بثـورة المعلومـات                  الوزير

ؤتمر سيعقد في شهر ديسمبر القادم، ويقوم علـى تغطيـة           كما أعلن عن م   . وتكنولوجيا االتصاالت والهندسة  
المعلوماتية واالتصاالت والهندسة، مؤكداً أن هذا المؤتمر سيكون نوعياً، فيما ستكون هناك لجنة تحكيم دولية               

وفيما يتعلق  . وأوراق بمستوى دولي، تقدم أهم المحاور في هذا المؤتمر والتي تتصل بالتشريعات االلكترونية            
إننا قمنا بإعداد دراسة هي قيد التنفيذ والعمل جاري فيها، وهنـاك            : مة االلكترونية، قال الوزير صيدم    بالحكو

دعوات من العديد من الدول للزيارة واإلطالع على تجربة الحكومة االلكترونية، منها تركيا ودبي وايرلنـدا،                
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دول أخرى ستساعد فـي بلـورة هـذه         وسيكون هناك زيارات تعزيزيه قريبة لجمهورية ايرلندا والباكستان و        
  . الفكرة

أما فيما يتصل بالتنسيق مع الجانب اإلسرائيلي بخصوص أجهزة االتـصال الموجـودة فـي المـستعمرات                 
اإلسرائيلية المنوي االنسحاب منها، أجاب الوزير أنه تم االتفاق مع وزيرة االتصاالت اإلسرائيلية دالية ايتسك               

خامس من الشهر الماضي وتم إلغاؤه من قبل الجانب اإلسرائيلي بحجة األعيـاد             على عقد لقاءين، األول في ال     
واللقاء الثاني كان في الثامن من الشهر الحالي وتم إلغاؤه، أيضاً، في نفس اليوم، بحجة أن الجـو                  . اإلسرائيلية

، المعارف اإلسرائيليةاتصاالً هاتفياً بالوزيرة ايتسك وزيرة   أجريت  : وأكمل الوزير . السياسي غير مناسب للقاء   
  . وتم االتفاق على عقد لقاء خالل األيام القليلة المقبلة

 2/7/2005البيان 
  

  شمة في افتتاح مهرجان فلسطين الدولي قعبور ومارسيل و.. فرق محلية عدة شاركت
للفنان انطلقت، مساء اول من امس، في قصر رام اهللا الثقافي، وبرسالة تلفزيونية مصورة              :كتب يوسف الشايب  

اللبناني، مارسيل خليفة، فعاليات مهرجان فلسطين الدولي للموسيقى والرقص، تحت شعار عـدنا ألن حلمنـا                
تنظيمكم لهذا المهرجان، وحضوركم هذا نـضال       : وقال خليفة مخاطباً جمهور المهرجان في رام اهللا       .. أقوى  

  .ناء والقصيدة والحياة والحبحقيقي ضد االحتالل، ورد على اإلرهاب اإلسرائيلي بالموسيقى والغ
ليتني كنـت   : وتمنى خليفة أن يكون في رام اهللا ليشارك الفلسطينيين احتفالهم بافتتاح فعاليات المهرجان، وقال             

ولم يكن خليفة، الذي قدم كلمة طويلة       .استطيع أن أكون معكم في هذا اليوم، الذي تحققون فيه حلماً من أحالمنا            
عن خصوصية عالقته بالقضية الفلسطينية، وختمها بأغنيتي سالم عليك، وأحن إلى           أمام المهرجان تحدث فيها     

خبز أمي للشاعر محمود درويش، وحده من عبر عن سعادته لوجوده في فلسطين، ولو بروحـه وصـورته،                  
نـع  فالفنان اللبناني أحمد قعبور، والذي أهدى تصوير أغنيته الشهيرة أناديكم للمهرجان، أكد أن الجدار قـد يم                

قنبلة، لكنه لن يمنع التواصل، كما لن يمنع الموسيقى، في حين أكد عازف العود العراقي نصير شمة، الـذي                   
قدم مقطوعة موسيقية لألم الفلسطينية التي تتحدى االحتالل بحبها وحنانها وصبرها، فأشار إلـى خـصوصية                

أشـكركم  : ي للشعب الفلسطيني، وقال   الحدث، مشدداً على أهمية مثل هذه المهرجانات كجزء من العمل النضال          
أتمنى لكم التوفيق واالستمرار في اإلصرار على الحيـاة،         .. ألنكم أتحتم لي الفرصة، كي أكون في فلسطين         

  .رغم الموت المحيط بكم من كل جانب
  2/7/2005األيام الفلسطينية 

  
  مؤسسة يبوس ومعهد إدوارد سعيد يختتمان مواسم الموسيقى لفصل الربيع

اختتمت مؤسسة يبوس لالنتاج الفني، بالتعاون مع معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى، مـساء اول               : دسالق
من امس ، مواسم القدس الموسيقية لربيع هذا العام، بعرض موسيقي لعازف العود نزار روحانا مع مجموعة                 

الل هـذا الموسـم تـسعة       وقد اقيمت خ  . من العازفين الفلسطينيين تضمنت مقطوعات من الموسيقى الشرقية       
وتقول رانية الياس خوري مـديرة      . عروض موسيقية تنوعت ما بين الموسيقى الشرقية والكالسيكية والغربية        

مؤسسة يبوس إنه بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها مدينة القدس، اال ان المواسم هذا العـام كانـت                    
انه الى جانب   :  الجمهور المحب للموسيقى، واضافت    ناجحة ومتميزة الى حد كبير، وحضرها عدد متزايد من        

تزايد االقبال الجماهيري على عروض المواسم الموسيقية، يوجد تزايـد فـي اهتمامنـا بـابراز موسـيقيين                  
وقد اقيمت العروض في جمعية الشابات      . فلسطينيين يشقون طريقهم الفني ويثبتون كفاءة تبشر بمستقبل متميز        

عة المرمون والمسرح الوطني، وشاركت فيها تسع فرق كان من بينها فرق محليـة              المسيحية في القدس وجام   
وسام بستاني وهو عازف الفلوت اللبناني االصل، وعيسى حسن من فرنـسا            : واخرى عالمية وهذه الفرق هي    

 مع مجموعة من الموسيقيين العرب واالجانب، وقدم عرضاً من الموسيقى الكردية الرائعة والتي تفاعل معهـا               
  .الجمهور بشكل كبير

  2/7/2005األيام الفلسطينية 
  

  لن تحاربوا التوطين بالتجويع : وزير العمل
توجه وزير العمل اللبناني طراد حمادة الى الذين وضعوا قرار السماح للفلسطينيين بالعمل في لبنان في اطار 

سيؤدي الى من يأتي ويقول حاربوا إنكم لن تحاربوا التوطين بتجويع الفلسطينيين ألن ذلك :التوطين، بالقول
التوطين بسجن الفلسطينيين ولن اذهب ابعد من ذلك لكي ال اجرح احداً وال افتح ذاكرة احد على اآلالم 

اين التوطين عندما تدرج العمالة الفلسطينية داخل العمالة األجنبية؟ وأكد ان قرار تنظيم العمالة :وسأل.القاسية
والتقى حمادة ممثل حركةحماس في لبنان الدكتور اسامة .مجلس الوزراء مجتمعاًالفلسطينيةالقى تأييداً من 

حمدان يرافقه مسؤول العالقات السياسية في الحركة في لبنان علي بركة، وقال حمدان انه يتطلع الىخطوات 
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فلسطيني اخرى تعزز هذا القرار وتكرسه من قبيل مراجعة جملة من القوانين والقرارات المتعلقة بالوجود ال
  .في لبنان كقانون التملك

2/7/2005الحياة   
 

  نقابة الصحافة تضامناً مع الطيبيلقاء في :لبنان
أقيم في نقابة الصحافة امس، اعتصام تضامني مع النائب العربي في الكنيست االسرائيلي احمد الطيبي الذي 

الل وتدعو الى إقامة دولة فلسطينية يحاكم على خلفية زيارته االخيرة للبنان وإدالئه بمواقف ترفض االحت
وقال عيدو إننا نلتقي اليوم لمناصرة النائب احمد الطيبي الذي يحاكم على خلفية زيارته االخيرة . مستقلة
احمد الطيبي هو رمز للمواطن العربي القابع . اصبح جرما ان يلتقي مواطنا عربيا آخر في هذا العصر. للبنان

هذه المحاكمة عار لكثير من االنظمة التي تلهث اليوم ليس خلف الواليات  بر ان واعت.في السجن االسرائيلي
 . المتحدة بل وراء اسرائيل ايضا

  2/7/2005السفير 
  

  لعبة المعارضة الداخلية
  حسن البراري
مع اقتراب موعد إخالء مستوطنات قطاع غزة، ينشط المستوطنون اإلسرائيليون في التعبير عـن سـخطهم                 

ففـي  . لخطة اإلخالء، لكنها أيضا نشاطات ال تخلو من العنف، وتعارض القـانون اإلسـرائيلي             ومعارضتهم  
اإلخالء، قامت مجموعة من المستوطنين بإغالق طرق رئيسة في مدن تل أبيب             محاولة بائسة لمنع تنفيذ خطة    

اإلسـرائيلية  وقامـت الـشرطة     . وحيفا والقدس، وكذلك قامت بإغالق الطريق الرئيسة بين تل أبيب والقدس          
. بالتصدي لهم، لكنها لم تمارس ضدهم العنف كما كان يمكن أن يحدث لو قام بنفس النشاط عرب إسرائيليون                 

وتبين هذه الممارسات أن حكم القانون وسيادته مفاهيم غائبة عن المـستوطنين، الـذين يعتقـدون،وبحق، أن                 
وال يمكن إنكار ان    . ل والمستفز من المستوطنات   لحكومات االسرائيلية هي المسؤولة عن وجود هذا العدد الهائ        

  .الحكومات المتعاقبة شجعت النشاطات االستيطانية، وقدمت الحوافز من أجل خلق وقائع على األرض
واستنادا إلى ذلك، ال يمكن إنكار أن هناك معارضة قوية ومنظمة في إسرائيل لخطة اإلخالء المزمع تنفيـذها                  

مكن القول أيضا إن نسبة المعارضين هي االقلية في إسـرائيل، وهـي تتـصرف               في األسابيع القادمة، لكن ي    
  . بطرق غير ديمقراطية، وتعمل على زرع الخوف لدى االغلبية التي توافق على خطة االخالء

إذ يدرك شارون، كمـا     . وفي السياق نفسه، نالحظ توظيف الحكومة االسرائيلية السياسي والماهر للمعارضة         
ة والمعارضة، أن اإلخالء ليس حتميا فقط، وإنما يصب في مصلحة تعريف إسرائيل كدولـة               غيره في الحكوم  

يهودية وديمقراطية إجماع هرتسليا، ومع ذلك، فهو يحاول توظيف المعارضة من أجل تقديم نفسه إلى العـالم                 
 القـادة الغـربيين     وقد استفاد شارون في لقاءاته مع     . الخارجي باعتباره يقدم تنازالت مؤلمة، على حد تعبيره       

خصوصا من مظاهر الرفض الشعبي لخطته، عندما أظهر بأن ما يقوم به يلقى معارضة داخلية شديدة، وهـو                  
ويحاول اليمين االسرائيلي تفـسير وجـود هـذا الحجـم مـن           . بالتالي ال يستطيع أن يمضي بخطوات كبيرة      

  .ر ذلكالمعارضة بما يسمى العنف الفلسطيني، مع ان الواقع يشير الى غي
في نظرية المفاوضات التي تجري بين طرفين، فان صانع القرار أو السياسي المفاوض يفاوض على جبهتين؛                
األولى داخلية مع منافسيه، وذلك لضمان تمرير والمصادقة على أية اتفاقية قد يتم التوصل اليهـا مـع دولـة                    

إذ يحاول المفاوض ان يقلـل مـن        . لثانيةأما الجبهة األخرى فهي مع مفاوضي الدولة ا       . أخرى، في البرلمان  
فالمفاوض الذي ينتمي الى بلد ذي حكم ديموقراطي يستطيع أن يحاصر خـصمه مـن          . سقف توقعات خصمه  

الدولة الثانية بالقول، على سبيل المثال، بودي لو تنازلت أكثر في هذه النقطة، لكن ال توجد لدي أغلبية نيابية                    
ستطيع الطرف اآلخر المفاوض في المقابل، والذي ال ينتمي الى دولة أو نظام             وال ي ! تقبل بالمصادقة على ذلك   

  .حكم ديمقراطي، أن يقوم بنفس المهمة
ونالحظ في حقيقة األمر أن كل رؤساء الوزراء االسرائيليين عملوا وبشكل منهجي على استغالل مقولـة أن                 

الي، إذا كان هناك اي تنازل النجاح المعاهدة        وبالت. الوضع السياسي الداخلي يعمل على تكبيل رؤساء الوزراء       
المنوي عقدها، فإن على الطرف العربي غير الديمقراطي مقارنة بخصمه، والذي ال يخضع لمعارضة داخلية               

  ! أن يقدمها
وفي الختام، يجب التنبه الى أن شارون، وإن كان يواجه معارضة داخلية لخطته، اال انه مناور سياسي مـن                   

، وسيعمل على توظيف الوضع الداخلي من أجل تعظـيم مكاسـب إسـرائيل بالمقارنـة مـع                  الطراز الرفيع 
ومن هنا، فإن المعارضة المعقولة والقانونية لمحمود عباس يجب أن توظف سياسيا، لكن يجـب               . الفلسطينيين

 بممارسـة   على المعارضة الفلسطينية االبتعاد عن العنتريات التي ساعدت اليمين االسرائيلي كثيـرا، والبـدء             
  .السياسة وفق أصولها

  2/7/2005الغد االردنية 
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  انسحاب افضل من ال شيء

   جوناثان فريد الند
انهم يسمونها حرب االلوان، فهناك المستوطنون اليهود الذين يواجهون االجالء من غزة ويأملون في شن ثورة                

تقالية او التلـويح برايـات  برتقاليـة          يحثون زمالءهم المواطنين على ارتداء مالبس بر       -برتقالية اسرائيلية   
  .احتجاجاً على االنسحاب القادم

ومن ناحية اخرى هنالك مفهوم المستوطنين الذين فشلوا، في مثال صارخ  على الفوضى بين اليـسار، فـي                   
االتفاق على محطة تتعلق  بااللوان لذلك  اظهروا موافقتهم على فك االرتباط من غزة بالوان ازرق وابـيض                   

  .رواخض
ان معركة قمصان تي شيرت والشرائط على هوائيات السيارات ليست سوى اوضح مؤشر على مـا يـصفه                  
الوضع بحرب ثقافات، اثارها قرار اريل شارون باالنسحاب من غزة فقد اثار المتدينين ضد العلمانيين، واثار                

 لكن لهـا االن     -ل منذ عقود     فهي تفسخ اسرائي   -القوميين ضد الحمائم، وهذه االنقسامات مألوفة بشكل كاف         
  .ساحة معركة جديدة اكثر اشتعاالً

في االسابيع القادمة، سوف يشهد االسرائيليون مشاهد  تثير بعض اعمق المشاعر في ثقافتهم الوطنيـة، فهـم                  
لديهم فعالً داللة تنذر بما سيأتي ففي يوم امس سجن العريف آفي بيبر ستة وخمسين يومـاً بـسبب رفـضه                     

  .ي هدم بيوت مهجورة في منطقة غوش قطيف في غزةالمشاركة ف
وقد اثار ذلك المشهد سؤالين يضربان على العصب، ففي جيش من المواطنين الذي يجند جميع اليهود تجنيـداً                  

وشـبيها بـذلك، وفـي      . اجباريا في سن الثامنة عشرة، ذكورا واناثا، فان رفض االمر يشكل محظوراً شديداً            
وقـد  . ه روح الرواد في بناء المستوطنات، فان هدم مجتمع  يهودي انتهاك صارخ            مجتمع اسس على ما يعتبر    
  .جاء العمالن معاً يوم االحد

وكانت تلك الصور، صورة العصيان وصورة الهدم، عمالً احمائياً، فعندما يحين الخامس عشر من آب، يمكن                
وجوه زمالئهم االسرائيليين، اضـافة     ان يكون هناك مئات مثل العريف بيبر،  يرفضون ان يرفعوا ايديهم في              

  .الى صور  تلفزيونية  ال نهاية لها وهي تظهر المستوطنات السابقة خالل نسفها وتحويلها الى انقاض
واذا قام المستوطنون بمهاجمة الجنود االسرائيليين الذين يجيئون الجالئهم، فلن تبدو االمور حرب ثقافات بـل                

  .ستكون حرباً اهلية
هذا  الصراع غريباً جداً هو تركيبة الجانبين، فمن  الذي اصبح الشخصية المكروهة من جانـب                 ان ما يجعل    

  .انه اريل شارون: اليمين االسرائيلي؟ انه ليس سوى الرجل الذي يكرهه اليسار العالمي
ءه لذلك  ان قراره االحادي بالرحيل  عن غزة وضع التقدميين االسرائيليين في حالة ارتباك اولي النه كان ورا                

  .عليهم ان يقفوا  ضده
واالهم من ذلك انهم يشكون بوجود خدعة، الخطوة االولى من لعبة محسوبة من شيء مقابل شيء التخلي عن                  
غزة مقابل اذن اميركي وبالتالي اذن عالمي باالحتفاظ بافضل المناطق في الضفة الغربية ، ويظل ذلك الرأي                 

ر من آب، يصبح من االصعب ان يظل على حاله نتيجة ما سينكشف             جديرا بالثقة لكن مع اقتراب الخامس عش      
الحقاً، فاالنسحاب من غزة  بحد ذاته شيء جيد وضروري وكما يقول داعية السالم االسرائيلي المخـضرم،                 
يوسي سريد فان االنسحاب االسرائيلي حتى وان كان من خم دجاج سوف يكون جديراً باالحتفال به ، وغـزة                   

  .دجاجهي اكثر من خم 
هنالك ايضاً احتمال امام تقدم على المدى البعيد فالمتفائلون المبتهجون يرون غزة كسابقة هامة، تحمل بـصمة           

  .داعية اسرائيل الكبرى نفسه وعندما يقر شارون بانسحاب فان المحظور سوف يتم كسره
ف الذي صنعه شارون من اجل      فاالئتال. يقول هؤالء الناس المفعمون باالمل ان الزخم والحراك لن يتم وقفهما          

فك االرتباط سوف ينهار مما يؤدي الى انتخابات جديدة ، ربما في الربيع القادم، فاذا حارب اولئـك وكـسب                    
وقـد  . فانه يمكن ان ينسحب من وادي االردن ومن بضع مستوطنات اخرى منعزلة في شمال الضفة الغربية               

  .يذهب من يخلفه الى ما هو ابعد
  ان ما هو افضل ان الفلسطينيين  قد يتعاونون مع االنسحاب االسرائيلي وال يقابلونه بموجـة                  يقول المتفائلون 

يمكن لذلك ان يعتبـر    : جديدة من العنف، وهنا يقول الدكتور غاري  سوسمان، وهو محلل في جامعة تل ابيب              
  .برهاناً على ان هنالك شريكاً

قضية اجماع اسرائيلي انه ال يوجد اب شـريك فـي       بعد انهيار محادثات كامب دافيد خمس  سنوات اصبحت          
  .الجانب الفلسطيني ، ويمكن تسليم غزة بشكل سلس ان يبطل ذلك الرأي الشائع

من السهل بطبيعة الحال افساد مثل هذا الحديث المفعم باالمل، فالصدمة التي  يشعر بها اليمين االسرائيلي قد                  
ئيليين مقتنعين بان االنسحاب تجربـة مؤلمـة جـداً يـصعب            تخدم كسابقة معكوسة، تجعل كثيراً من االسرا      

  .تكرارها
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ويمكن لتلك الحجة ان تتعزز نتيجة زيادة في الهجمات على المدنيين االسرائيليين، فـاذا عـاد االنتحـاريون                  
باعداد كبيرة، يحركهم االعتقاد بان العنف هو الذي اخرج اسرائيل من غزة فـسوف يكـون هنـاك رغبـة                    

  .يلة في تسليم المزيد من االرضاسرائيلية ضئ
لكن الذين يتخيلون ان االنسحاب من غزة يمكن ان يطلق احياء لعملية  السالم الشرق اوسطية التقليديـة قـد                    

  .يرتكبون غلطة كبرى
فقد قـام   . وذلك الن من هذا الرأي يفوته ما يجري هنا  حقيقة وكيف تحول اريل شارون الى شخصية ثورية                 

بتغيير النموذج، الخروج على النموذج القديم لصنع السالم، والذي يتفاوض الجانبـان فيـه              بما يصفه الخبراء    
  . مع العدو او بدونه-ويقدمان التنازالت، وذلك حتى يتصرف على هواه 

لغاية اآلن، فان معظم دعاة السالم، بمن فيهم اولئك من اليسار االسرائيلي يأسفون لهذا التحول، قـائلين انـه                   
  .رض حل لمصلحة اسرائيل ويجعل الفلسطينيين مراقبين سلبيين لمصيرهميسعى الى ف

ان لتلك االنتقادات شدتها لكن  حجة قوية للتصرف االحادي موجودة في الوقت ذاته وقد سمعتها في حـديث                   
  .وهو وزير عمالي في حكومة شارون. جرى مؤخراً مع حاييم رامون

هاية المطاف لكن المشكلة ان الجانبين ال يستطيعان الوصـول          يقول ان الجميع يعرفون حدود حل دولتين في ن        
الى ذلك، حتى اذا وافقت اسرائيل على التخلي عن معظم الضفة الغربيـة وغـزة والقـدس الـشرقية فـان                     

  .الفلسطينيين في ظل ابو مازن ال يمكن ان يوافقوا على التخلي  عن حق عودة الالجئين الفلسطينيين
ما يصل الجانبان الى نقطة حاسمة فسوف يظالن متباعدين جدا والنتيجة كما يقول             وبكلمات اخرى،  حتى عند    

وهذا شـيء يتوافـق مـع       . رامون انه اذا انتظرتم تحقيق اتفاقية سالم شاملة فانكم سوف تنتظرون الى االبد            
  .المتطرفين من الجانبين لكن ال يوافق الذين يريدون التقدم

جعل الوضع القائم يستمر فان من االفضل انهاء اكبر قدر من االحتالل  فاالنـسحاب التـدريجي،                 وبدالً من   
من الضفة الغربية بايدي الفلسطينيين خالل خمس عـشرة         % 70االحادي على طريقة شارون يمكن ان يرى        

هم  حـول الحـدود      سنة ، كما يقول رامون، وعندئذ يمكن للجانبين ان يجلسا معاً لتجسير ما يتبقى من خالفات               
  .النهائية والالجئين والقدس لكن معظم االحتالل يمكن ان ينتهي

بطيء وليس كافياً تقريباً لكنه افضل من اوهام حل كل شيء وهي اوهام ال تنتهي باي شيء، حـسبما يقـول                     
  .الوزير فكل الذين حلموا بالطريق المختصرة لم يجلبوا سوى الكوارث

هو ال يعد اال بادارة الصراع وليس بحل كامل له ، وبالمقارنة مع اتفـاق عـادل                 انه امر ليس مرضيا كثيراً ف     
لكن بالمقارنة  مع مـا      . ومنصف بين الطرفين فان مصافحة االيدي واالبتسامات واالبتهاج امور غير مغرية          

هـو   سنة، فانه يبدو اهون الشرور، فانها واالحـتالل          38نراه االن وفي ضوء احتالل مضى عليه اكثر من          
  .االفضل من انهاء احادياً وجزئياً لالحتالل افضل من ال شيء

 الغارديان
   2/7/2005الرأي االردنية 

  
 الفلسطينيون وحق العمل  

 خليل شتوي  
قرار وزير العمل والشؤون االجتماعية طراد حمادة المتعلق بالسماح للفلسطينيين الالجئين في لبنان 

لداخلية بالعمل في بعض المهن التي ال تخضع ممارستها لشروط والمسجلين بصورة رسمية في وزارة ا
االنتساب الى نقابات، اثار سلسلة من التساؤالت والتفسيرات ارتبطت بمجملها بالتوطين وباحتمال حدوث 

 . تغيير في سياسة الدولة اللبنانية حيال مستقبل الفلسطينيين الالجئين
ين لنا أن ما جرى الموافقة عليه مؤخرا يعتبر بمثابة قوننة لحالة امر ان المراجعة الدقيقة لقرار وزير العمل تب

واقع، اذ ان مجمل المهن التي سمح الوزير للفلسطينيين بممارستها هي مهن واعمال يمارسها الفلسطينيون منذ 
فية امد بعيد سواء داخل او خارج المخيميات وهي مهن غير ادارية تدخل ضمن اطار االعمال اليدوية والحر

  .البسيطة والخدمات
ان ممارسة هذه االعمال كانت تعتبر مخالفة لمجمل القوانين والمراسيم والقرارات التي تنظم شؤون عمل غير 

 1756اللبنانيين والتي حصرت ممارسة غالبية المهن باللبنانيين دون غيرهم مع االشارة الى ان المرسوم رقم 
ستثني من تطبيق حصر الممارسة المقيمين على االراضي اللبنانية  اتاح لوزير العمل ان ي18/9/1964تاريخ 

شرط وجود ارتباط عائلي ام لبنانية او التأهل من لبنانية او االقامة على االراضي اللبنانية منذ الوالدة وهو ما 
 وبالتالي فان قرار. من الفلسطينيين وعلى جميع من هم في سن العمل منهم% 85ينطبق على ما يزيد من 

  . وزير العمل يأتي في سياق تطبيق للقانون ال تعديال او تغييرا او حتى نفيا له
لم يكن مستغربا صدور القرار عن وزير للعمل مقرب من حزب اهللا وبالتالي يأتي القرار كنتيجة طبيعية 

الحقوق لمطالبة مستمرة من قبل الحزب بضرورة تحسين االوضاع المعيشية لالجئين الفلسطينيين واعطائهم 
المدنية مع االشارة الى ان حق العمل هو من الحقوق االقتصادية واالجتماعية، وهو مطلب يدل على عمق 
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. العالقة ما بين الحزب من جهة وما بين الالجئين الفلسطينيين في لبنان بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية
ات سياسية اخرى ومنها الحزب التقدمي كما يأتي هذا القرار في ظل توافق حالي ما بين حزب اهللا وجه

االشتراكي الذي اعتبر ان تحسين اوضاع الالجئين هي اولوية من اولوياته الى حد المطالبة بإنشاء وزارة 
خاصة تعنى بشؤون الالجئين، وفي ظل انتخاب نواب جدد اعربوا عن تأييدهم إلعطاء الالجيئن الفلسطينيين 

 .  مع رفض التوطين اعالن بيروتفي لبنان الحقوق التي ال تتعارض
يأتي القرار في اعقاب زيارات عدة قام بها مسؤولون في السلطة او منظمة التحرير الفلسطينية الى لبنان وفي 
اعقاب توجيه منظمة التحرير مذكرة تضمنت المطالب الملحة لالجيئن الفلسطينيين، ومن ضمن هذه المطالب 

وبالتالي قد يعتبر هذا القرار بمثابة رسالة ايجابية من الدولة . لمخيماتحق العمل والتملك واالعمار داخل ا
اللبنانية الى السلطة الوطنية الفلسطينية قد تساعد مستقبال على التشاور والتعاون في اطار الموقف الفلسطيني 

جئين يتضمن المتعلق بمستقبل الفلسطينيين في البلدان المضيفة وهو امر ضروري قد يساهم في ايجاد حل لال
 . عودة في مرحلة اولى الى اراضي السلطة

يؤسس القرار لمرحلة سياسية جديدة قوامها التوافق ما بين اعطاء الحقوق المشروعة لالجئين واعتماد سياسة 
متشددة حيال رفض التوطين ويتطلب بالتالي جهدا مضاعفا من قبل الدولة اللبنانية كي ال يتم تفسير االمر 

وال بد هنا من االشارة الى قرار سابق لحكومة الرئيس سليم الحص الذي .  عن رفض التوطينوكأنه تراجع
، والمتعلق بالسماح للفلسطينيين بمغادرة االراضي اللبنانية والعودة اليها دون اخضاعهم 478الغى القرار 

ر االخير لوزير العمل وبالمقارنة فإن القرا. للحصول على موافقة مسبقة من المديرية العامة لالمن العام
 . سيكون اقل تأثيرا وانعكاسا من قرار الغاء التأشيرة حتى من وجهة النظر التوطينية الخاطئة

في ظل حكومة انتقالية يعطى الفلسطينييون الالجئون حق العمل، فهل تعيد الحكومة الجديدة للفلسطينيين حق 
 التملك معلنين بذلك مفهوما جديدا لرفض التوطين؟ 

  2/7/2005فير الس
 

  والذكاء السياسي" حماس: "الملتقى الفكري األول
  أشرف العجرمي 
دعت حركة المقاومة االسالمية حماس مجموعة ممن اسمتهم أصحاب الرأي من المفكرين والكتاب والباحثين              

لـك  والمثقفين الى حضور لقاء مع بعض قيادات الحركة في مدينة غزة وعلى رأسهم الشيخ اسماعيل هنية وذ                
بهدف عرض وتوضيح مواقف حركة حماس من القضايا المختلفة المطروحة على االجندة الوطنية الفلسطينية              
وأيضاً االستماع الى وجهات نظر هذه الشريحة المهمة من المجتمع وانتقاداتها واالجابة ما أمكن على االسئلة                

فون في وسائل االعالم والمنتديات وجلـسات       واالستفسارات، التي تشغل بال العديدين ويتناولها الكتاب والمثق       
  .الحوار المختلفة

هذه خطوة ذكية من قبل حركة حماس تعبر اوالً عن درجة كبيرة من الثقة بالنفس خاصة انها تأتي في ظـل                     
صعود حماس وتعزز مواقعها وليس تعبيراً عن وصول مشروع حماس الى مأزق حقيقي كما يتبادر الى ذهن                 

 انفتاح على فئات وشرائح المجتمع المختلفة حيث انه لن يكون مجرد لقاء مع فئة محددة بل                 وثانياً عن . البعض
هو في اطار برنامج اعدته اللجنة االعالمية للحركة ويهدف الى فتح حوار وصلة مباشرة بين حماس ومختلف                 

ية واضحة في االسـتفادة     وثالثاً، هي تعبر عن رغبة حمساو     . شرائح المجتمع بدءاً بالنخب الثقافية واالعالمية     
من هذه الفئات إما بإقناعها بصدق نوايا حماس ومبررات سياساتها ومواقفها المختلفة من العديد من االمـور                 
المطروحة في الساحة الفلسطينية او التخفيف من حدة توجيه النقد لها عبر عالقة متواصـلة تتـضمن تقـديم                   

يضاً االستماع الى المالحظات واالنتقادات التي يمكن ان تـساهم          المعلومات وجهوداً حثيثة للشرح واالقناع، وأ     
  .في تطوير اداء الحركة وتلفت نظرها الى بعض جوانب القصور والخلل

هذا اللقاء كان مهماً ألنه يشكل بداية حوار يمكن ان يكون مثمراً ومفيداً للجميع اذا ما تواصل وتضمن آليـات                    
قود الى ازالة الخالفات الفكرية وااليديولوجية والـسياسية القائمـة بـين            معينة لحوصلة النقاشات، ولكنه لن ي     

  .المجموعات المختلفة والمشاركة او بين بعضها وبين حركة حماس
االولويات الفلسطينية التي طرحها الشيخ هنية، المتمثلة في حماية وحدة الشعب الفلسطيني وحمايـة مـشروع                

بة االنتخابات وبناء البيت الفلسطيني على قاعدة االصـالح ومحاربـة           المقاومة والمشاركة السياسية عبر بوا    
الفساد والتواصل مع العمق العربي واالسالمي، والتي تتمسك بها حركة حماس ربما تكون صحيحة كبرنـامج      
نظري لـ حماس، ولكن لم يقتنع قسم من الحضور بأن حماس تبذل ما في وسعها مـن اجـل تحقيـق هـذه                       

  .االولويات
من يعتقد بأن حماس تتعامل مع الوحدة الوطنية من منظور فوقي أي تحصرها في مجـرد اجتماعـات                  هناك  

لجنة المتابعة العليا للفصائل الوطنية واالسالمية والحوارات التي تجري بين القيادات الفصائلية او بينها وبـين                
علـى سـبيل    . لى المستوى الشعبي  في حين تمتنع حماس عن تجسيد الوحدة الميدانية ع        . قيادة السلطة الوطنية  

المثال تحجم حماس عن المشاركة في لجان المساندة والحماية االهلية التي جرى تشكيلها في محافظات قطاع                
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غزة بدعوى عدم وجود قيادة عليا تشارك فيها حماس تكون مسؤولة عن ملف االنسحاب االسرائيلي من قطاع                 
  .غزة وبعض مناطق الضفة الغربية

حدة الوطنية والشراكة ينبغي ان تتجسدا في كل المستويات وأن ال تنحصرا في االطر القيادية او في                 اي ان الو  
وكـذلك  . مجرد المشاركة في االنتخابات والحصول على مواقع في الهيئات والمؤسسات التي تشهد انتخابات            

اد والدفاع عن همـوم     ابديت مالحظات حول احجام حماس عن الرمي بثقلها من اجل االصالح ومحاربة الفس            
ومصالح الجماهير اليومية والتركيز فقط على التأكيد على المواقف السياسية الكبرى او تلـك التـي تتعلـق                  

  .بمصلحة حماس بالدرجة االولى
. من ناحية اخرى تبدي حماس برغماتية سياسية عالية في التعاطي مع البرنامج الوطني برنامج الدولة والعودة               

اعل ايجابياً مع ما يمثل موقف الغالبية بما في ذلك موضوع التهدئة، وإن كان لحماس منطقها                وهي مستعدة للتف  
الخاص في التعامل مع هذا الموضوع من منطلق انها صاحبة القرار في توقيت وكيفية الرد على الخروقـات                  

ع فصائل العمل الوطني    االسرائيلية دون الرجوع الى الكل الوطني باعتبار ان التهدئة قرار وطني اتخذ باجما            
  .واالسالمي

ولم يكن مقنعاً رد الحركة على مبررات توسيع جهازها العسكري في غزة وتشكيل ما يشبه الجـيش الكبيـر                   
الذي يأخذ مسميات عدة مثل الجيش الشعبي و المرابطون، وتقول الحركة ان ظروف المقاومة هي التي املت                 

لكن ال يبـدو ان     . داد إلعادة النظر فيه بعد االنسحاب االسرائيلي      وساهمت في مثل هذا االمر وانها على استع       
حسابات القوة في التوازنات الداخلية غائبة عن توسيع االطار العسكري لحركة حماس، خاصة وأن المقاومـة                

  .في قطاع غزة ليست بحاجة الى تشكيالت عسكرية كبيرة
 وهذا طبيعي ومنطقي ألن االمر يحتاج الى وقـت          لم تجب حماس على االسئلة الكثيرة التي طرحت في اللقاء         

طويل لتناول كل موضوع وموضوع، وأيضاً ألن حماس ال تمتلك اجابات واضحة على العديد مـن االسـئلة                  
  .وهي بصدد اعداد برنامج شامل يحاول ان يكون وافياً ويتضمن ما امكن من االجابات

بصورة اكثر قبوالً على مختلف طبقات وفئات المجتمع        المحصلة الرئيسية لهذا اللقاء هي سعي حماس للظهور         
وهذا بحد ذاته امر ايجابي ويستحق التشجيع، فمجرد اهتمام الحركة بصورتها في المجتمع وبـرأي اآلخـرين    
فيها يساعدها على تلمس طريقها نحو االندماج بشكل أكبر في المجتمع االشمل ومغادرة حالة التقوقـع التـي                  

  .ر قسم من الحضورعاشتها على حد تعبي
فاتجـاه  . وال يمكن عزل هذا التوجه الجديد لدى حماس عن سلسلة من التطورات المحلية واالقليمية والدوليـة             

ورغبتها في الحصول على الشرعية     . حماس نحو المشاركة في االنتخابات وفي المؤسسات السلطوية المختلفة        
ظل بروز اتجاهات دولية يقودها االوروبيـون تتمثـل         والقبول على المستويين االقليمي والدولي وخاصة في        

باالنفتاح على الحركات االسالمية لتعزيز ظاهرة االعتدال لديها ومحاصرة التشدد والتطرف، كلهـا عوامـل               
وربما ايضاً الشعور بأن حماس قاب قوسين او ادنى من السيطرة           . تشجع حماس ألن تتصرف على هذا النحو      

  .ورغبتها في عدم تكرار اخطاء اآلخرينعلى جزء من مراكز القوة 
لكن بين هذا التوجه والقبول بصورة اكبر هناك حاجة لتصديق االقوال باالفعال، واذا ما حـصل ذلـك فهـذا              

  .سيكون دون شك تطوراً ايجابياً في مصلحة الشعب الفلسطيني بأسره
  1/7/2005األيام الفلسطينية 

 
 أكاذيب زمن العولمة

  احمد المرشد  
لسياسة ليس مهماً أن تقول الحق حتى يصدقك الناس، بل يمكنك أن تكذب وتكذب وتجد مـن يـصدقك،                   في ا 

  ..!!المهم أن يكون كذباً ذكياً
وال تتعجبوا، فاألكاذيب الذكية هي     .. كما أن هناك صدقاً غبياً وصدقاً ذكياً      .. فهناك أكاذيب ذكية وأخرى غبية    

في ابتكاراتهم ويغلفونها بأوراق السوليفان، ويقدمونها أحياناً كهدايا،        األقرب للتصديق اآلن، وأصحابها يتفننون      
وأصر على كذبك وسـوف تجـد فـي        .. اكذب“ويرددون مقولة شهيرة مفادها     .. أو كإعالنات مدفوعة األجر   

  .النهاية من يصدقك
واسعة االنتشار هي   من بين هذه األكاذيب كذبة نشرتها منذ أيام رابطة اليهود األمريكيين في صحيفة أمريكية               

  ..والمناسبة هي االنسحاب اإلسرائيلي من طرف واحد من قطاع غزة.. إنترناشيونال هيرالد تريبيون
فقد أرادت هذه الرابطة أن تصور إسرائيل باعتبارها الدولة التي تسعى للسالم، رغم أن العـرب علـى مـر                    

  ..!! وحتى اآلن يرفضون السالم معها1948العصور منذ عام 
عالن عبارة عن أربعة مربعات، بها ثالث صور، األولى لفلسطيني يحمل سالحاً وبجوارها تعليق يقـول                واإل

الدول العربية  :  أعلنت إسرائيل استقاللها بعد قبول خطة األمم المتحدة بإنشاء دولتين والرد           1948انه في عام    
 1967 وبجوارها عبارة تقول في عام       تشن الحرب لتدمير إسرائيل، والثانية للزعيم الراحل جمال عبدالناصر        

الجامعـة  : عرضت إسرائيل مرة أخرى المفاوضات بعد أن ألحقت الهزيمة بمصر واألردن وسوريا والـرد             
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ال سالم وال اعتراف وال مفاوضات مع إسرائيل، والصورة الثالثة لجنود ملثمين مـن حمـاس                : العربية تعلن 
م من الواليات المتحدة عرضاً تاريخياً للسالم مع الفلسطينيين          قدمت إسرائيل بدع   2000في عام   : وعبارة تقول 

  ..السلطة الفلسطينية تشن موجة جديدة من الهجمات: في كامب ديفيد والرد
إسرائيل تستعد لالنسحاب من غزة تأكيـداً       : 2005: وفي المربع األخير عالمة استفهام بجوارها عبارة تقول       

  . ينبئنا بذلك سوى الزمن فالسالم يحتاج إلى طرفين ليتم إنجازهلن: والرد.. اللتزامها بحل الدولتين
وهو تصوير اإلسرائيليين المحتلين المغتصبين على أنهم دعـاة سـالم،           ..والهدف واضح من اإلعالن الكاذب    

  ..بينما العرب أصحاب الحق واألرض على أنهم رافضون لهذا السالم
ا اليهود وأنصار إسرائيل في العالم، في إطار سعيهم للي عنق           ولن يكون هذا اإلعالن أول وال آخر كذبة يطلقه        

فهم يختلقون في كل يوم كذبة، ويلحون في ترديدها، ويدفعون الكثيـر مـن أجـل                .. الحقائق، وقلب الموازين  
وال الجامعة العربيـة    .. فال أحد من أجهزة اإلعالم العربية يتحرك      .. ونحن نائمون في العسل كعادتنا    .. نشرها
  .ولذلك فسيظلون وحدهم في الساحة يكذبون ويجدون من يصدقهم.. بشيءتدري 

وال أحد فينا من أبناء الشعوب العربية يتعجب لما يحدث فيبدو أننا فقدنا حتى مجرد القدرة علـى اإلحـساس                    
ؤتمر فالجامعة العربية هذه األيام مشغولة بعقد م      .. وال أحد يهتم  .. فنحن نعرف داءنا ونعرف دواءنا    .. بالدهشة

عن أفكار الزعيم الليبي معمر القذافي، الذي هدد باالنسحاب من الجامعة إذا لم يعقد هذا االجتمـاع لمناقـشة                   
وأجهزة اإلعالم الرسمية مشغولة    !! أفكاره العظيمة، وخاصة فكرته عن دولة يهودية فلسطينية اسمها إسراطين         

 في سبيل ذلك أنواعاً من األكاذيب الغبيـة التـي ال    بالدعاية ألنظمتها المحلية، وبعضها وال أقول كلها يمارس       
إلـى أن   .. ولهذا فليس عجباً أن تنتصر أفكار العدو وأن تنتشر أكاذيبه الذكية في كل مكان             .. تنطلي على أحد  

  !!إذا كان مقدراً لنا أن نصحو.. نصحو يوماً من نومنا
لعربية الرسمية، وإنما في يد الـذين يملكـون         الحل إذن ليس في يد الجامعة العربية، وال في أجهزة اإلعالم ا           

  ..المال منا ويبخلون عن إنفاقه في سبيل خدمة قضايانا المصيرية وهي قضايا اإلسالم والعروبة
.. كيف تقبلون أن تنشروا مثل هذا اإلعـالن؟       : فعندما سئلت صحافية في صحيفة إنترناشيونال هيرالد تريبيون       

ال تهتم بكتابة التاريخ ولكنها مؤسسات ربحية، ومن حـق أي جهـة أن              إن الصحف األمريكية    : ردت ببساطة 
  .تنشر إعالنها على صفحاتها والمهم أن تدفع ثمن اإلعالن

فهل هناك رابطة عربية  أمريكية تستطيع أن تواجه مثل هذه األكاذيب اإلسرائيلية المدفوعة األجر بإعالنـات                 
  .يقبله الرأي العام هناكتتبنى الحقيقة، وتردد صدقاً ذكياً يستطيع أن 

وعلينا أن نستفيد من مقولة نرددها كثيراً وال نفهمها أو ال ننفذها وهي             .. علينا أن نبحث عن إجابة لهذا السؤال      
ونحن نعرف أن اإلسرائيليين والصهاينة في العـالم هـم أعـداؤنا،            .. أن  عدواً عاقالً خير من صديق جاهل       
  .مادام الهدف نبيالً..  لو تعلمنا منهموسيظلون كذلك، ولكن ما الذي يعيبنا

وإذا كانوا هم يرددون أكاذيب ذكية، فعلينا أن نبحث عن الحقائق الصادقة الذكية التي يمكن أن يقبلها العـالم،                   
والخطوة األولى في سبيل الوصول إلى هذا الهدف أن تعرف كيف يفكر الناس هناك، فالرسالة اإلعالمية التي                 

و لمجموعة من الناس تحبك وتؤمن بك، غير الرسالة التي يجب أن توجههـا ألنـاس                توجهها لشعب صديق أ   
  .اعتادوا على تقديم صورة مشوهة لك على مر السنين

بعيداً عن روتين أجهزة اإلعالم الرسمية، التي تطلق أفكاراً لالستهالك          .. المسألة تحتاج لتحرك علمي مدروس    
  . حتى لو كانت صادقةال يصدقها الناس في الغالب.. المحلي فقط

يجب أال نقف مكتوفي األيدي على اعتبار أن الكذب ليس له أرجل كما كانت تقول جداتنا بحسن نية، فالكـذب         
  .في هذه األيام له أرجل وأياد وعيون وله أنصار هنا وهناك

 هتلر، الذي قـسم     وعندما يذكر الكذب يذكر أبو الكذابين وهو الدكتور جوبلز وزير اإلعالم أيام الزعيم النازي             
الكذب إلى أنواع، أبيض، وأسود، ورمادي، وكان يميل في إعالمه إلى النوع الثالث وهو الكذب الرمادي الذي                 
ينسج فيه قصصه الملفقة بعناية شديدة فتبدأ الحكاية أو الخبر بقصة حقيقية، ثم يبـدأ فـي تحـوير األحـداث                     

  .وتأويلها حتى يصل إلى هدفه
  .وتفوق التالميذ على أستاذهم الذي علمهم السحر، والكذب.. ء بررة ألبي الكذابين جوبلزولقد أصبح هناك أبنا

والكذب أصبح سالح األقوياء في زمن العولمة، فالجدار العنصري في إسرائيل قام علـى كذبـة، واحـتالل                  
تهديـد الـسودان    و.. العراق قام على كذبة أسلحة الدمار الشامل، واألكاذيب األمريكية تحاصر سوريا وإيران           

نعرف الحقيقة وال   .. بسبب أحداث دارفور تطغى فيه األكاذيب على الحقائق، فهل نبقى هكذا نائمين في العسل             
  نناصرها، وندرك الكذب وال نواجهه؟

  2/7/2005الخليج اإلماراتية 
 

  التحديات والمخاطر السياسية واالقتصادية لخطة شارون وسبل المواجهة 
   غازي الصوراني
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ديث عن خطة شارون والمخاطر السياسية والمجتمعية الناجمة عنها، إنما هو حديث عن هذا الواقع العربي                الح
المهزوم، فمنذ بداية الربع األخير من القرن العشرين إلى يومنا هذا، توالت على شعوبنا صوراً وأشكاالً عديدة                 

كانه إلى رقم كبير مجرد، ال يحسب لـه         من التراجع والخضوع، وتحول هذا الوطن العربي بدوله العديدة وس         
حساب في المعادالت الدولية، وتحولت أنظمته وحكوماته إلى أدوات لنظام العولمة اإلمبريالي، كمـا فقـدت                
القوى واألحزاب الوطنية والقومية واليسارية قدرتها على الحركة والنمو، وتجلت سيطرة العـدو الـصهيوني               

م يستطع تحقيقها في كل حروبه الـسابقة مـع العـرب، وتزايـدت روح     باسم السالم، بصورة غير مسبوقة ل 
الهزيمة والخضوع في أنظمتنا الحاكمة مع تزايد الثروات والمصالح األنانية للطغم الحاكمة وأجهزتها، األمـر               

  ألي دور سوى تأمين النفط والمواد الخام والقواعد العـسكرية - بكل دوله -الذي أدى إلى فقدان وطننا العربي     
واالستسالم لشروطها حفاظاً على مصالح في الثروة أو في الحكم دونمـا أي اعتبـار لـوعي أو           ... العدوانية

  .وجود وطني أو قومي ودونما أي اعتبار لكرامة وطنية بعد أن أصبح كل شئ مباحاً بال حدود
 أن أصبحت أنظمتنا فـي      لقد دخلنا إلى هذا القرن، الحادي والعشرين، مجردين من أسلحتنا االستراتيجية، بعد           

المشهد السياسي الدولي الراهن مجرد أدوات في خدمة مصالح العدو اإلمبريالي وركيزته إسرائيل في بالدنا،               
وفي ظل هذا الخضوع لم تعد أنظمة الوطن العربي تعرف لنفسها خطراً معيناً سوى شعوبها التي باتت تدرك                  

  .راً من العدو الخارجيأن العدو الرابض في أوضاعها الداخلية اشد خط
في هذا المشهد الرسمي العربي المهزوم والمأزوم، نتطلع مع كل أبناء شعبنا في فلسطين، إلى هـذا الحـراك                   
الشعبي العربي المقاوم في العراق وغيره، بآمال كبيرة واعدة صوب نهوض واسـتمرار المقاومـة للغـزو                 

 والتغيير الديمقراطي والعدالة االجتماعية من ناحية       اإلمبريالي الصهيوني من ناحية وصوب النهوض السياسي      
ثانية، فالمقاومة والتغيير الديمقراطي يجسدان معاً طريق الخروج من هذا المأزق، لمواجهة كافة االحتمـاالت               
التي ينطوي عليها المخطط اإلمبريالي الصهيوني الهادف إلى االسـتيالء علـى نفـط العـرب ومـواردهم                  

تهم، واستخدامها ضد مصلحة العرب أنفسهم، وكل ذلك بسبب حالة الخـضوع واالرتهـان              وإمكانياتهم وكفاءا 
وتراكماتها منذ ثالثة عقود مضت، هذا هو واقعنا اليوم، واقع الهزيمة وتراكم األزمـات، واخـتالط عوامـل            

 مـا العمـل؟     ...التغيير مع عوامل اليأس أو االستسالم، وإذا كان األمر كذلك، فإننا نطرح السؤال التقليـدي              
والجواب السريع والسهل للعمل المطلوب هو الدعوة إلى توفير اإلرادة الوطنية والقومية، لكن الجواب الحقيقي               

  :هو الذي يشير إلى الضرورات الرئيسية للنهوض الوطني والقومي
ربية لم تنهزم   أن تنزع امتنا نفسها من فكرة الهزيمة، وأن نقر بكل وعي أن امتنا الع             : الضرورة األولى    -1

  .إرادتها، وتلك هي العبرة األساسية في صراعنا مع كل األعداء
إن مستقبل امتنا قادر على الوفاء بوعده، عبر العمل الطليعي المنظم مـع الجمـاهير               : الضرورة الثانية    -2

  .الشعبية، وليس عبر األوهام من التاريخ واألمجاد
 على أن ال تنطفئ شعلة العمل القومي بما تمثله من أساس وحيـد              العمل بكل الوسائل  : الضرورة الثالثة    -3

  . إسرائيلي باألساس- للمستقبل، إذ أن الصراع مع العدو الصهيوني هو صراع عربي
أن خضوع الوطن العربي للهيمنة األمريكية في هذه المرحلة، فإن ذلـك يعنـي أن               : الضرورة الرابعة    -4

لي هم الخصم االستراتيجي لألمة العربية وال بد من مجابهته و قهره وإزالة             الواليات المتحدة والغرب الرأسما   
  .آثار عدوانه

لذلك فإن التحدي الكبير الذي يواجهنا اليوم يجب أن يبدأ بعملية تغيير سياسي جذري ديمقراطي في كل قطـر                   
ات شـعوبنا، وذلـك     عربي، جنباً إلى جنب، مع ضرورات مقاومة االحتالل والهيمنة اإلمبريالية على مقـدر            

انطالقاً من وعينا بأن الواقع العربي الرسمي المهزوم شكل األساس الرئيسي في تزايد واتساع همجية العـدو                 
اإلسرائيلي وإصراره على رفض االلتزام بكل قرارات الشرعية الدولية، بل وانتقاله إلى طـور جديـد فـي                  

ادية لحل وفق مصالحه السياسية واألمنية واالقتـصادية،  التعاطي مع المسألة الفلسطينية، يقوم على رؤيته األح   
دونما أي اعتبار ألي طرف آخر على الصعيد الدولي أو العربي، وكل ذلك باالستناد إلى دعم صريح ومباشر                  
من الواليات المتحدة األمريكية، وفي هذا المناخ تم اإلعالن عن خطة شارون التي يحاول العدو اإلسـرائيلي                 

بنا في ظل أوضاع سياسية ومجتمعية فلسطينية تعيش أزمة شمولية تطال النظـام الـسياسي               فرضها على شع  
الفلسطيني بكل أبعاده السياسية واالقتصادية واالجتماعية والقيمية، بمعنى أن هذه األزمـة متـشعبة االوجـه                

 أزمـة  -لـراهن  في المشهد الفلـسطيني ا –ومتعددة المظاهر، فهي تتخطى البعد السياسي بحيث تمتد لتصبح         
مجتمعية، فكرية واقتصادية وسياسية، بل أنها تقترب لكي تطال بآثارها الهوية الوطنية الفلسطينية ذاتها، وكل               
ذلك بالدرجة األساسية ارتبط وما زال بأداء السلطة الفلسطينية وممارساتها التي أسست وراكمت للعديد مـن                

، وبفعل تصاعد الـدور المركـزي للمقـرر الخـارجي           مظاهر التراجع والخلل والفساد والفوضى من ناحية      
اإلسرائيلي بالذات، الذي بات يفرض علينا سياساته وشروطه وديمقراطيته بعد أن باتت مـوازين               -األمريكي

الصهيوني بصورة غير مسبوقة في كوكبنا بصورة عامة وفي وطننـا            -القوى مختلّة لصالح العدو االمبريالي    
 الوطنية وحقوقنا المشروعة بصورة خاصة، فهي إذن أزمـة شـعب بأكملـه،              العربي وعلى مستوى قضيتنا   

ونقصد هنا األغلبية الساحقة من جمهورنا الفلسطيني الذي يتطلع إلـى بنـاء وحدتـه الوطنيـة، المجتمعيـة                   
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والسياسية واالقتصادية على كل أرضه المحتلة، بشغف ومصداقية وآمال تنبع من استعداده العالي للتـضحية               
ال من اجل تحقيق أهدافه الوطنية في التحرر السياسي والعدالـة االجتماعيـة والديمقراطيـة وسـيادة                 والنض
  .القانون
  : التحديات السياسيـة: أوالً

إن إدراكنا للمخاطر السياسية الناجمة عن تطبيق خطة شارون يعزز لدينا المخاطر االقتـصادية والمتغيـرات           
 بالمحددات السياسية ونتائجها، ونقصد بذلك مجمل التحـوالت المتدرجـة           االجتماعية المرتبطة ارتباطا وثيقا   

والسريعة في بنية الشرائح االجتماعية العليا خاصة الكومبرادورية منها، إلى جانب بعض الفئات البيروقراطية              
المتنفذة التي يمكن أن تتعاطى مع شروط ومعطيات خطة شارون، بمزيد من التوافق أو الرضـوخ الـسياسي              
واالقتصادي واالجتماعي لمضامينها، بذريعة األمر الواقع وما سيفرضه من تفاهم وتشابك واختالط سياسـي              
واقتصادي باسم االتفاقات المعقودة مع إسرائيل من ناحية ووفق مقتضيات وشروط الواليات المتحدة والـدول               

وع للسياسة األمريكية وشـروطها     المانحة ودول النظام العربي التي تعيش اليوم حالة غير مسبوقة من الخض           
  .المذلة من ناحية ثانية

 على حجـم المخـاطر الـسياسية        - في تقديرنا  -وفي هذا السياق، نورد هنا عدداً من أبرز المؤشرات الدالة         
  :والمجتمعية الناجمة عن تطبيق هذه الخطة

دو اإلسرائيلي لتعطيل وإزاحـة     إن اإلقرار بمشروعية خطة شارون سيشكل مدخالً أو مسوغاً قانونياً للع          : أوالً
كافة قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على عدم شرعية االحتالل الصهيوني لبالدنا سواء في القدس أو في                 
باقي مناطق الضفة والقطاع، بما في ذلك حق شعبنا في تقرير المصير حسب ما أكدت عليه نـصوص تلـك                    

 الذي بموجبه ترى كافة المراجع      181نب قرار التقسيم رقم      وحق العودة، الى جا    194القرارات، خاصة قرار    
، 67 حزيـران    5القانونية الدولية، أن الوضع القانوني اإلسرائيلي بالنسبة لجميع األراضي التي احتلتها قبـل              

والمقصود بذلك األراضي التي استولى عليها العدو اإلسرائيلي خارج المساحة الجغرافية للدولة اليهودية كمـا               
 5ها قرار التقسيم، تعتبر أراضي محتلة، ينطبق عليها قانونياً ما ينطبق على األراضي التي احتلتها بعـد                  حدد

، إنه وضع المحتل المحارب، حيث ال تستطيع إسرائيل وال تملك الحق في كل األحوال بالـسيادة                 67حزيران  
القانونية، عالوة علـى التاريخيـة،      على األراضي التي احتلتها، ألن صاحب السيادة الشرعي يحتفظ بالسيادة           

التي ال يمكن أن تلغيها أية اتفاقات تعقد باسمه من أي جهة كانت، وفي حال وجود مثل هذه االتفاقـات مـن                      
أوسلو الى خارطة الطريق الى خطة شارون فإنها تعطي العدو مؤقتاً سيادة في الواقع، سيادة بالمعنى السياسي                 

س سيادة بالمعنى القانوني بأي شكل من األشكال، خاصة وأن شعبنا لـم يوافـق               المرتبط بالقوة واإلكراه، ولي   
  باختياره على تحويل حق سيادته على بالده الى الغير، فهل ستكون خطة شارون بداية لهذا االنحدار؟

  :تفكيك مشروع الدولة الفلسطينية الى ثالث دوائر: ثانياً
علية على االرض والحدود والمعابر والميناء والمطار والبحر         دائرة قطاع غزة عبر حكم ذاتي دون سيادة ف         -أ

  .الخ..والسماء ناهيكم عن الهويات وشهادة المواليد وجوازات السفر والزوار والمستثمرين 
من الضفة تحت مظلة االحتالل في إطار الحكم الذاتي الفلـسطيني أو منـاطق              % 50 دائرة تضم حوالي     -ب

A,B    األردنـي  -وال السنوات القادمة مع احتماالت التقاسم الوظيفي اإلسـرائيلي         ويبقى مستقبلها غامضاً ط - 
  .الفلسطيني بما قد يمهد لكونفدرالية أوفيدرالية بعيدة عن المطالب الوحدوية للشعبين في اإلطار القومي العام

ـ           % 50 دائرة تضم حوالي     -جـ دار من األراضي المحتلة في الضفة وتشمل األراضي الفلسطينية خلـف الج
الفاصل واألراضي الواقعة على طول نهر األردن في وادي األردن الى جانب مدينة القدس الكبرى بما فـي                  

  .ذلك المستوطنات الصهيونية الكبرى حول مدينة القدس
االعتراف المتبادل المحتمل، بين دولة العدو االسرائيلي من ناحية والدولة القابلة للحياة في قطاع غـزة                : ثالثاً

من شمال الضفة، سيشكل فرصة للعدو الصهيوني وبدعم الواليات المتحدة للبدء بالخطوات العملية في              وجزء  
 بذريعة هذا االعتراف المتبادل بين دولة غزة ودولـة          194و181الجمعية العامة لألمم المتحدة إللغاء قراري       

  .العدو اإلسرائيلي
ارون بصورة أحادية بعيدة عـن االلتـزام الـصريح          عالوة على ما تقدم، فإنه في حال تطبيق خطة ش         : رابعاً

بقرارات الشرعية الدولية وما سيؤدي إليه هذا التطبيق من إلغاء التواصل الجغرافي والمجتمعي بين الـضفة                
والقطاع، فإن النظام السياسي الفلسطيني في شكله الراهن، أو الناتج عن االنتخابات التشريعية القادمة، سيكون               

يق استحقاقاته السياسية والقانونية والمجتمعية واالقتصادية واإلدارية على كل أو جـزء مـن              عاجزاً عن تطب  
األراضي الفلسطينية المحتلة، طالما ظل مبدأ السيادة الفلسطينية الكاملة غائباً أو معطالً، ناهيك عن تعطيل أو                

 وأمريكية بدواعي التفرغ لدولة غزة أو       إزاحة حق العودة وإقامة الدولة كاملة السيادة بذرائع متعددة إسرائيلية         
التحضير للمفاوضات النهائية، بما سيفرض على هذا النظام السياسي، أوضاعاً مستجدة لن تتوقف عند محاولة               
العدو لتكريس مجتمعين فلسطينيين متباعدين في كل من الضفة والقطاع من جهة الى جانب غموض مـستقبل                 

فلسطيني،  -إسرائيلي–  الى تقاسم وظيفي أردني  - كما أسلفنا  -ادمة قد تنتهي  الضفة الفلسطينية لسنوات طويلة ق    
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األمر الذي يحتم على كافة القوى السياسية الفلسطينية التداعي لتنـشيط وتفعيـل وحـدة التـرابط الـسياسي                   
  .والمجتمعي بين جناحي أرضنا المحتلة

لوطنية لكل مقدماتها ومخرجاتهـا، يبـرز       وفي ظل هذه االحتماالت، التي ندرك رفض شعبنا وقواه ا         : خامساً
ف إذا مـا بقيـت      . ت. أن م : ف في هذه العملية؟ بل ما هو مستقبلها؟ والجواب        . ت. ما هو دور م   : السؤال

  .ضمن بنيتها الراهنة، فإنها قد تتعرض إلى إسدال الستار عليها إذا ما تم تطبيق هذه التوجهات
لضفة والقطاع، سيكرس حالة من التراجع في الوحدة الـسياسية           والفصل بين ا   خطة شارون إن تطبيق   : سادساً

لمجتمعنا الفلسطيني، وما ينجم عن ذلك من توفير المناخ الكريه عبر عناصر أو مجموعات وشرائح معينة من                 
أصحاب المصالح صوب تراجع مفهوم المجتمع السياسي الفلسطيني الموحد، الذي شكل سمة أساسية وناظمـاً               

  .شعبنا طوال تاريخه الحديث والمعاصررئيساً لوحدة 
إن عملية الفصل الجغرافي والمجتمعي بين جناحي أرضنا المحتلة، ال تتناقض مع قرارات الشرعية الدوليـة                
فحسب، بل تتناقض أيضاً مع أتفاق أوسلو سئ الصيت، الذي نص على الوالية والوحدة الجغرافيـة للـضفة                  

المفارقة إن النظام السياسي للسلطة الفلسطينية قد تعاطى مع هذا الواقـع            بينهما، و " الممر اآلمن "والقطاع عبر   
أو الفصل الجغرافي بصورة عملية، وإكراهية بالطبع، عبر انصياعه للـشروط اإلسـرائيلية التـي تقـضي                 

     !!األمر الواقعبضرورة التنسيق المسبق عند التنقل من منطقة ألخرى بذريعة 
ة شارون أو إعادة االنتشار، أمام مفترق سياسي حاسم، إما أن تتصدى القـوى      وها نحن اليوم في مواجهة خط     

الوطنية ومعها األغلبية الساحقة من أبناء شعبنا لمواجهة هذه الخطة، التي ال تضمن إطالقاً إزالـة االحـتالل                  
فـضها  وتأكيد السيادة الفلسطينية على األرض، وإنما هي تكريس لالحتالل بأشكال أخرى، ما يجعـل مـن ر                

قضية مبدئية وعملية واجبة التنفيذ، على قاعدة التمسك بثوابتنا وحقوقنا المشروعة على أرضنا فـي العـودة                 
وتقرير المصير والحرية واالستقالل، وبدون هذه المواجهة الشعبية ضمن استراتيجية اإلجماع الـوطني كمـا               

ني الفلـسطيني، فـإن بـاب االنحـدار         ف، ومواثيق الحوار الوط   .ت.جسدتها قرارات مجالسنا الوطنية في م     
السياسي سيكون مشرعاً لمجموعات أو عناصر متنفذة من بيروقراطية السلطة وحلفائهـا مـن الكـومبرادور              
وكبار الرأسماليين والطفيليين وغيرهم، بدواعي المصالح الشخصية األنانية، وبذريعة الواقعية أو القبول باألمر             

 لتبرير تخاذلها وعجزها من جهة ولضمان مـصالحها  دولة غزة أو  شارونخطةالواقع، بما يعني التكيف مع   
من جهة ثانية، األمر الذي سيدفع هذه الفئات الى إعادة ترتيب الوضع الـداخلي الفلـسطيني تحـت غطـاء                    

  . اإلسرائيلي- وفق توجيهات المقرر الخارجي األمريكي-الديمقراطية واإلصالح
لرغم من وعينا لألبعاد والمنطلقـات األمريكيـة لمـا يـسمى باإلصـالح              وفي هذا السياق، نؤكد على أنه با      

والديمقراطية في بالدنا فلسطين، كما في العراق الشقيق، وغيره من البلدان العربية المدرجة علـى الجـدول                 
ي األمريكي، إال أن تعاطينا مع هذه العملية، يجب أن ينطلق من التزامنا بثوابتنا الوطنية وبرنامجنـا الـوطن                 

الديمقراطي البديل والنقيض، لكل مشاريع وخطط العدو الصهيوني والواليات المتحدة األمريكية، وذلك عبـر              
تجدد التمسك الفعال بحقوق شعبنا في الحرية والعودة وتقرير المصر وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة مـن                 

المهدد بمزيد من الفلتان والقلق والصراعات      جهة ومن منطلق الحرص على مجتمعنا وبيتنا الفلسطيني الداخلي          
التي قد تتحول في لحظة معينة الى صراعات دموية داخلية لن تستفيد منها سـوى طغمـة فاسـدة أعمتهـا                     
مصالحها األنانية عن مصالح وأهداف شعبنا من جهة ثانية، األمر الذي يعزز اندفاع كافة القـوى الـسياسية                  

شاركة في االنتخابات الديمقراطية الداخلية كإطار وحيد للخـروج مـن هـذه             الفلسطينية بمختلف أطيافها، للم   
األحوال البالغة التردي في مجتمعنا الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة، من أجل استمرار النضال الـوطني                
 والتحرر الكامل، ومن أجل بلورة النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني القادر على إخراج شعبنا مـن كـل                
أشكال االنفالت والفوضى عبر تطبيق مبادئ سيادة القانون جنباً الى جنب مع مبـادئ المـساءلة والمحاسـبة      
والعقاب لكل رموز الفساد بما يضمن توفير عناصر االستقرار والتوحد الداخلي، وإعادة اللحمة الـى مفهـوم                 

نمية المـستقلة والبنـاء الـديمقراطي       المجتمع السياسي الفلسطيني الموحد تحت شعار التحرر واالستقالل والت        
  .التعددي

وعلى ضوء ما تقدم فإن مخاطر التحديات السياسية الناجمة عن خطة شارون تجسد بصورة اولية ورئيـسية                  
طبيعة واهداف هذه الخطة الصهيونية، اذ ان كافة المتغيرات االقتصادية واالجتماعية وغيرها على الـصعيد               

سلطة الفلسطينية على الصعيد العربي او اإلقليمي والدولي، سترتبط بالـضرورة           المحلي، الى جانب عالقات ال    
بالمسار السياسي الذي سيحدد بدوره كافة المسارات األخرى التي لن تتخطى كونها تفريعا بهذه الدرجة او تلك                 

-ألمريكـي من تفريعاته، اذ ان نجاح العدو الصهيوني في تطبيق الهدف السياسي لهذه الخطة، عبر الـدعم ا                
 لمعطياتهـا   -بذرائع ومسميات مختلفة   –األوروبي والعربي الصريح، وعبر امكانية قبول السلطة الفلسطينية         

وشروطها، لن يعني سوى تحويل المشروع الوطني الفلسطيني او مشروع الدولة المستقلة على كـل أرضـنا                 
ادمـة مـن التـسويف والتأجيـل        المحتلة، الى مشروع سياسي ممسوخ عبر صيغة امنية قد تمتد لـسنوات ق            

والمراوغة التي خبرها شعبنا في صراعه الطويل مع العدو الصهيوني دون طائل او خطوة واحدة الى األمام،                 
 مؤقتـة او لـوطن      لدولة فلسطينية مما سيؤدي الى بقاء استمرار قطاع غزة لسنوات قادمة هو الشكل الباهت             
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" دولة غزة "يكي اوروبي، يسعى الى تمكين المولود الجديد او         فلسطيني ممسوخ في المشهد الغزاوي، بدعم أمر      
من الظهور على مسرح األحداث، خاصة وان قيادة السلطة الفلسطينية الحالية ستتعاطى مع هذا الكيان عبـر                 

 الى جانب العديد من القضايا المحلية، االقتصادية والمجتمعيـة          -بإسم الواقعية -العديد من المبررات السياسية     
 العالقة بقطاع غزة بصورة رئيسة الى جانب تنفيذ التزاماتها االمنية من ناحية وترك القضايا النهائية في                 ذات

حق العودة وازالة االحتالل عن ارضنا الفلسطينية في الضفة الغربية لمستقبل غامض من ناحية ثانية، وكـل                 
 احتمال قبول قيادة الـسلطة الفلـسطينية        ذلك يؤشر الى تزايد حدة التعقيدات والمخاطر السياسية الناجمة عن         

السياسية دون توفر االلتزامات الدولية التي تؤكد على ضـمان االنـسحاب            " خطة شارون "لمضامين وشروط   
االسرائيلي من الضفة الغربية واعالن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس خالل فترة زمنيـة محـددة، ودون                

 من حيث السيادة الفلسطينية الكاملة عليه من ناحية، وغياب اقرار االمم            وضوح الجوانب القانونية لقطاع غزة    
المتحدة ومجلس االمن باعتبار االنسحاب من القطاع خطوة مرحلية محددة بفترة ال تتجـاوز المـدة الزمنيـة                  

تحـدة  المطلوبة النسحاب العدو االسرائيلي من كل اراضي الضفة الفلسطينية يعقبها مباشرة اعتراف االمم الم             
بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس كوحدة سياسية وجغرافية واحدة، وفق قرارات الشرعية الدولية من ناحية              
ثانية، ذلك ان استمرار قيادة السلطة الفلسطينية القبول باجراءات الفصل االحادي او االنسحاب من قطاع غزة                

لقطاع تحت السيطرة االسرائيلية المباشرة وغير      وفق رؤية وشروط العدو االسرائيلي، سيعني استمرار وضع ا        
المباشرة، في كل ما يتعلق باتصاله بالعالم الخارجي برا وبحرا وجوا، ما يعني تحجيم وتحديـد صـالحيات                  
السيادة الفلسطينية على القطاع في اطار القضايا الداخلية فقط، دون اي سيادة حقيقية كاملـة علـى الحـدود                   

 رفح او تشغيل المطار الدولي، وكذلك االمر بالنسبة لميناء غزة، مـع بقـاء منافـذ                 الفلسطينية في -المصرية
االتصال والتواصل مع ارضنا في الضفة محكومة ايضا الجراءات جيش االحتالل االسـرائيلي، لـذلك فـان      

لوضـوح  نضال كافة القوى والفصائل والفعاليات السياسية الفلسطينية يجب ان يتمحور عند المطالبة بتحقيق ا             
 مـن   1967الكامل بالنسبة للوضع القانوني لقطاع غزة كجزء ال يتجزأ من االراضي الفلسطينية المحتلة عام               

جهة وانهاء كل اشكال السيادة او السيطرة القانونية واالمنية االسرائيلية عليه من ناحية ثانية، بما يحقق السيادة                 
ه وسمائه في اطار الوالية الجغرافية مـع كـل اراضـي            الكاملة لشعبنا الفلسطيني على حدوده وارضه ومياه      

 .الضفة الغربية كمقدمة مرحلية صوب االستقالل والسيادة الكاملة للدولة الفلسطينية على كل ارضنا المحتلة
 في ظل هذا الوضع الذي قد نواجه ونلمس نتائجه العملية الخطيرة خالل شهور قليلة، اذا ما تم تطبيق خطة                    -

، وعلى ضوء المعطيات    2006سرائيلي من قطاع غزة حتى نهاية هذا العام أو بداية العام القادم             االنسحاب اال 
الجديدة المترتبة على ذلك، فان درء اخطار نهج السلطة وشرائحها البيروقراطية العسكرية والمدنية المتبرجزة              

ـ       - في اطار تحالفها الكومبرادوري    ى مراكـز القـوى واالجهـزة       الطفيلي الداخلي في مجتمعنا، المستند ال
العسكرية واالمنية التي سيعاد تنظيمها واعادة تركيبها وتأسيسها بما يخدم التوجهـات الـسياسية االقتـصادية                
االجتماعية المستجده في واقعنا الفلسطيني انسجاما مع التوجهات والشروط االسرائيلية واالمريكية واالوروبية            

على تلك التوجهات من ناحية ثانية،      " ف. ت. م"وافق السلطة الفلسطينية و   والعربية الرسمية من ناحية، ومع ت     
فإن البرنامج السياسي الديمقراطي المطلوب لمواجهة هذا الهبوط، يجب أن ينطلق، عبـر العمـل الـسياسي                 
والجماهيري الضاغط، الحباط كل اشكال التعاطي مع خطة شارون التصفوية، واستمرار النـضال الـوطني               

حتالل من ارضنا في الضفة والقدس وقطاع غزة، واقامة دولتنا المـستقلة عليهـا كوحـدة سياسـية           لطرد اال 
وجغرافية ومجتمعية واحدة، االمر الذي يفرض علينا تأطير وتنظيم عملية النضال الوطني الى جانب إعـالء                

سلطة واالنظمة العربيـة    صوت النقد الشعبي والمواجهة الجماهيرية السياسية المتصله بكل اشكالها، لمواقف ال          
عموما، عبر السبل والممارسات السياسية الديمقراطية ذات الطابع الحزبي والجماهيري العام، بما يحقق اوسع              
اصطفاف الطر الجماهير الشعبية المختلفة ضمن استراتيجية وطنية ديمقراطية تهدف إلى اشـراك الجمهـور               

طنية والمجتمعية الداخلية بصورة فعالة وصادقة تؤدي الى بناء         بكل قطاعاته في كل ما يتعلق بقضايا شعبنا الو        
أوسع اصطفاف للقوى والشخصيات والفعاليات الوطنية السياسية والمجتمعية بما يمكننا مـن تـأمين القاعـدة                
الجماهيرية الواسعة التي سنستمد منها قوة الدفع في ممارسة الضغط المطلوب على السلطة الفلسطينية ووقف               

ال تعاطيها السياسي مع خطة شارون من ناحية، ووقف ومحاسبة رموز الفساد واالستبداد من ناحيـة                كل أشك 
ثانية تمهيدا لتفعيل واتساع حركة الجماهير ودورها في خوض المعارك السياسية الداخلية والمشاركة الفعالـة               

لمـدن والقـرى والمخيمـات      في المعارك االنتخابية المسنودة فعال بحضورها القوي الملموس والفعال فـي ا           
الفلسطينية على قاعدة البرنامج الوطني الديمقراطي الذي يمثل البديل الوطني التحرري لكل المشاريع العدوانية              
الهادفة الى تصفية قضيتنا الوطنية العادلة، كما يمثل ايضا البديل الشعبي الديمقراطي لكـل مظـاهر الفـساد                  

صادي المرتبطة بممارسات التحالف البيروقراطي الكمبرادوري المهيمن       واالنحطاط السياسي االجتماعي االقت   
في السلطة الفلسطينية، السيما وأن الرغبة في االنعتاق تتفاعل بقوة في صدور األغلبية الساحقة مـن ابنـاء                  
شعبنا ما يؤكد على أن أفق المستقبل مفتوح صوب ترسيخ العالقات الديمقراطية وبناء المؤسـسات الوطنيـة                 

  .شرط أساسي في موازاة شروط التحرر الوطني واالستقالل والدولةك
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إن ظروفنا السياسية واالقتصادية واالجتماعية المعقدة التي نعيشها اليوم تحدد لنـا وتعرفنـا علـى المـشكلة                  
لذي  وهي تتمثل في تغيير هذا النظام السياسي ا        -المباشرة أو العقبة المباشرة، إنها المشكلة والحل في آن واحد         

نعيشه عندنا بصورة ديمقراطية ضاغطة، ألن الحرية والتطور والتقدم السياسي تحتاج الى وسط لكي تنمو في                
، ولن يتهيأ هذا الوسط إال عبر نظام سياسي ديمقراطي يعبر عن مصالح األغلبية الساحقة من خالل                 ...إطاره

ب ان يصبح الهدف االسـتراتيجي األساسـي        هذا النظام يج  ... مؤسسات تتيح للحرية وللعقل أن يفعال فعلهما        
والفكرة المركزية التوحيدية لجماهيرنا وقواها السياسية الديمقراطية في بالدنا وذلك باالرتكاز الى العناصـر              

  : األساسية التالية
لى  الثوابت الوطنية الفلسطينية في تقرير المصير وحق العودة والحرية واالستقالل وإقامة دولتنا المستقلة ع              -

  .1967أرضنا المحتلة في حزيران 
  . تعزيز خيار مقاومة االحتالل-
  . إقامة المؤسسة الديمقراطية تطبيقا لمبدأ سيادة القانون العادل-
 تحقيق وتعزيز الوحدة السياسية العامة في صفوف الشعب في إطار التعددية والديمقراطية لجميـع القـوى                 -

  .والفصائل واألحزاب الفلسطينية 
نتخابات الديمقراطية وفق مبدأ التمثيل النسبي، وبصورة دورية، بما يحقق مبدأ المشاركة الشعبية بصورة               اال -

  . واسعة
ف وقيادة السلطة وحركـة فـتح أن        . ت. إن مخاطر الظرف الراهن وتعقيداته، تفرض على كل من قيادة م           

ايا الوطنية والـسياسية واالقتـصادية      تتوقف فورا عن االستمرار في ممارسة تفردها المطلق في إدارة القض          
واالجتماعية لشعبنا وفق منظورها السياسي األحادي، وبالتالي فإن البدء بتشكيل القيادة الجماعية المؤقتة مـن               
كل أطراف الحركة الوطنية واالسالمية الفلسطينية لصياغة الرؤيـة واالسـتراتيجية الـسياسية والمجتمعيـة               

ط المتزامن والمتداخل لكل قضايانا الوطنية المرتبطة بانسحاب العدو االسـرائيلي           الفلسطينية التي تتضمن الرب   
 من ناحيـة ولكـل قـضايانا    1967وازالة مستوطناته وجداره الفاصل من كل ارضنا الفلسطينية المحتلة عام  

ت المحلية وغير   الديمقراطية المطلبية الداخلية بدءا من تطبيق االنتخابات للمجلس الوطني، والتشريعي، والهيئا          
ذلك من المؤسسات وفق نظام التمثيل النسبي، وتطبيق عملية التغيير الداخلي ومأسسة كافة الوزارات والهيئات               
والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في القطاعين العام والخاص وفق قواعـد االدارة الحديثـة وبـااللتزام                

لفصل بين السلطات وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص حسب الكفاءة         الكامل بتطبيق سيادة القانون العادل على قاعدة ا       
والخبرة على الجميع بديال لمبدأ أهل الثقة والمحاسيب الذي استندت اليه السلطة في معظم ممارساتها طـوال                 

  .العشر سنوات الماضية
من كافة القوى    -عبد االله بلقزيز  .  كما يرى بحق د    -ف ومستقبلها فان المطلوب   . ت. أما فيما يتعلق بدور م    

والفصائل الوطنية واالسالمية، منها الضغط من اجل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس جديـدة                
 على احترام حقيقتين سياسيتين ووطنيتين غير قابلتين الي شكل من اشكال المـساومة              -من حيث المبدأ  -تقوم  
  : عليها
ومية في الصراع مع العدو الصهيوني ورفض التنـازل عنهـا            وجوب التمسك بالثوابت الوطنية والق     :األولى

تحت اي ظرف، وتحديد وثيقة االستقالل كمرجعية سياسية وقاسما مشتركا بين جميع القوى مع تأكيد االرتباط                
  .بين االنتخابات التشريعية للسلطة وعملية هيكلة المنظمة واعادة تشكيل المجلس الوطني

ف في مواجهة سائر محاوالت االستبدال والمصادرة أيـا كـان مـصدرها،             . ت.  التمسك بمرجعية م   :الثانية
  .وتكريس المنظمة مجددا ممثال شرعيا وحيدا لكل شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات

على ان هذه الثوابت، برغم اهميتها وضرورة االلتزام بها، ال تكفي لكي نعيد بناء هيكل المنظمة الذي دمرته                  
 خالل السنوات العشر العجاف الماضية، بل تحتاج الى تطبيق مطلبين رئيسيين ال يمكـن ان                اوسلو وما تالها  

  :بلقزيز. تتحقق عملية اعادة البناء من دونهما كما يضيف د
 قيام منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة وحدة وطنية حقيقية تجسر الفجوة بين قوى الحركة الوطنية                :االول

 السياسي الفلسطيني المعاصر وذلك من منطلق اعتبار المنظمة اطارا سياسـيا للجميـع       واالسالمية في المشهد  
  .وليست حكرا للقوى التي عملت فيها او ادارت مؤسساتها في المراحل السابقة

ف، بما يضع حدا لمظـاهر احتكـار    . ت.  التداعي الجراء االصالح الديمقراطي الحقيقي لمؤسسات م       :الثاني
ؤسسات وادارة العمل الوطني بعقلية بيروقراطية أوامرية وفردية، وتشكيل االجهزة حسب           القرار وتهميش الم  

ف ان تقوم على قواعد سياسـية جديـدة قوامهـا اعـادة             . ت. نظام الحصص الكوتا، ومعنى ذلك ان على م       
فعيل ادوات وقـيم    االعتبار للقانون وللقواعد الديمقراطية المؤسسية في الحياة السياسية والتنظيمية الداخلية، وت          

  .الرقابة والمحاسبة والشفافية في ادارة مؤسساتها
أخيرا إن مجتمعنا الفلسطيني، يتعرض اليوم لعوامل انقسام ال يتوقف عند االنقسام الجغرافي بين قطاع غـزة                 
وجناحه الرئيسي الضفة الفلسطينية، بل نتخطاه صوب مزيد من االنقسامات أو العزلة والتفكك عبر مخططات               
العدو اإلسرائيلي الذي استطاع أن يكرس هذه العزلة بينهما طوال السنوات العشر الماضية ارتباطاً بمخططاته               
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المرسومة الهادفة الى تكريس االنقسام االقتصادي واالنقسام المجتمعي وغير ذلك من عوامل العزلة والتفكـك               
الهوية الوطنية أو تعريضها للمخاطر الجدية التي       في البنية السياسية والمجتمعية الفلسطينية وصوالً الى تفكيك         

ستؤدي بمشروع الدولة الفلسطينية المستقلة الى مزيد من التراجع أو حصره في مساحة جغرافية فـي إطـار                  
المشهد الغزاوي الذي ال يعدو كونه شكالً ممسوخاً من أشكال الحكم الـذاتي المحـدود بمـا يجعـل الدولـة                     

ة أمراً مستحيالً، وهو ما تدركه الواليات المتحدة ويدركه العدو اإلسـرائيلي واالتحـاد              الفلسطينية القابلة للحيا  
األوروبي والنظام العربي معاً، على أن الخطر الذي يواجهه شعبنا اليوم، يكمن في العوامل الداخلية التي تسهم                 

راطي الموحد، وأقـصد بـذلك   بدورها في تدمير مشروعنا الوطني في االستقالل والدولة وبناء المجتمع الديمق          
كافة األجهزة والشخوص الذين يتحملون المسؤولية األولى في هذا االنحدار المريع ألوضاعنا الداخلية، والذين              
يعيثون فساداً، وتدميراً وتقتيالً وفوضى أفقدت مجتمعنا الفلسطيني لوحدته السياسية والكثير من القيم االيجابية              

أعرافه التراثية والمعاصرة، بحيث أصبح اليوم في حالة أقرب الى تحكم المـصالح             المكونة للعقد االجتماعي و   
الشخصية األنانية الضارة، على حساب المصالح والرؤية الوطنية والمجتمعية العامة التي بدأت في االنحـسار               

ـ                تورية في ظل استشراء الفوضى والفلتان والقلق والخوف وانتشار هذه المظاهر على حساب الـشرعية الدس
والسياسية والقانونية والعرفية واألخالقية واستبدالها بشرعية قوة الفساد والمفسدين وقوة االنحطاط والمنحطين            
استناداً الى قوة التخلف ورموزه من ناحية والى القوة المانعة للقانون والشرعية أو قوة العصابة مـن ناحيـة                   

 والثقافي واالجتماعي واالقتصادي، وبالتـالي إعاقـة كـل          ثانية، األمر الذي أدى الى إعاقة التطور السياسي       
وفي مثـل هـذه   .  على توازن المصالح وتوافق األهداف- في إطار الحوار-شرعية دستورية أو قانونية تقوم    

األحوال، تتراجع الثوابت الوطنية لحساب المتغيرات الطارئة المحكومة بمنطق الفـساد والمفـسدين، بحيـث               
تراتيجية الوطنية وتغيب المصالح الحيوية لشعبنا، وفي مثل هذا الخلط تـصبح عناصـر              تتراجع الرؤية االس  

 القوة المحركة الهادفة الى إزاحة ثوابتنا الوطنية لحـساب المـصالح            - مهما كان مصدرها   -الخراب الداخلي 
شـارون،  األنانية لهؤالء صوب مزيد من الهبوط السياسي الذي يتقاطع أو يتطابق مع معطيات وشروط خطة                

األمر الذي يفرض على كافة القوى السياسية، والعمل على إعادة إحياء آليات ونواظم المجتمع السياسي مـن                 
ناحية وتثبيت المعالم واآلليات القانونية والدستورية التي تم إقرارها من ناحية ثانية ومن ثم الـضغط الفعـال                  

 كبوابة وحيدة للخروج مـن هـذه         للمجلس التشريعي المنظم والمتسارع من أجل عقد االنتخابات الديمقراطية        
األحوال الداخلية المتردية التي بدأت تلوح عبرها مؤشرات الصراع الدموي أو االقتتال الداخلي الذي لن يخدم                

  .سوى العدو اإلسرائيلي وحده
              :التحديـات االقتصاديـة: ثانياً

، 1948 باقي اقتصاديات البلدان العربية، فمنذ نكبـة عـام           يتسم االقتصاد الفلسطيني بخصوصية، تميزه عن     
وفقدانه لقاعدته اإلنتاجية، تعرض ما بقي من مكوناته، ألوضاع سياسية جديدة في الضفة الغربية عبر إلحاقها                
للنظام األردني، وفي قطاع غزة عبر الوصاية المصرية عليها، فرضت على اقتصاد كل من الضفة والقطاع،                

  .األوضاع الجديدةالتكيف مع 
، تعرض االقتـصاد الفلـسطيني فيهمـا        1967وعلى اثر االحتالل الصهيوني، للضفة والقطاع، في حزيران         

ألوضاع قسرية جديدة أفقدته القدرة على النمو والتطور، عالوة على اخضاعه لشروط االحتالل وتحكمه فـي                
  . يةكافة الموارد االقتصادية والقطاعات اإلنتاجية وغير اإلنتاج

ومع توقيع إعالن المبادئ في أوسلو، تم خلق أسس ومعطيات لبداية مرحلة جديدة من مراحل التطور في حياة                  
شعبنا الفلسطيني عموماً، وفي الضفة والقطاع خصوصاً، من أبرزها عدم جدية السلطة الفلسطينية في الـسعي   

شكالت الحياتية األساسية بما يخدم تطلعـات     نحو صياغة السياسات الوطنية االقتصادية التنموية، والتصدي للم       
  .ومصالح جماهيرنا الفلسطينية

 اصطدمت آمال وتطلعات شعبنا، بممارسات سياسـية واقتـصادية          –فمنذ بداية العام الثاني على قيام السلطة        
  .واجتماعية داخلية، شكلت نقيضا لكل ما توقعته أو عولت عليه جماهيرنا

من الطبيعي أن تتوالد بصورة متزايدة، مظاهر الفوضى واالحتكار وتراكم الثروات           وارتباطاً بهذا الواقع، كان     
 دون  –الخاصة والطارئة بصورة غير مشروعة، وتراجع النمو االقتصادي المرتبط بالبعد التنموي المجتمعي             

ذات ، وعدم توظيف أو استغالل اإلمكانـات والتوجهـات          -إغفال دور سياسات وممارسات العدو اإلسرائيلي     
البعد اإليجابي للقطاعين العام والخاص لرأس المال الفلسطيني في الداخل والشتات، وتقديم االعتبـار الفئـوي      

 االجتماعية، واستمرار التفرد المطلق في القيـادة علـى صـعيد            –السياسي فيما يتعلق بالجوانب االقتصادية      
 آثار سلبية، عززت هذا المـسار الهـابط فـي            كل هذه العوامل وما تنتجه من       السياسة واالقتصاد واإلدارة،  

  .األوضاع االقتصادية والمجتمعية خالل العشر سنوات العجاف الماضية
يتضح من كل ما سبق أن االقتصاد الفلسطيني قد تعرض خالل العشر سنوات الماضـية الـى مزيـد مـن                     

ا في الضفة والقطـاع، سـوقا       التشوهات بسبب استمرار ارتباطه باالقتصاد االسرائيلي، بحيث اصبح اقتصادن        
مفتوحا دون اية قيود للمنتجات االسرائيلية، ويجدر بنا ان نشير هنا الـى العوامـل والممارسـات الداخليـة                   

 سببا هاما من اسباب التراجع االقتصادي والتنموي الفلسطيني، ومن اهـم            -وما زالت –الفلسطينية التي كانت    
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 التنموية الوطنية، واالنفتاح االقتصادي الكامل دون رقابـة          والخطةهذه العوامل غياب البرنامج االستراتيجي      
وفي هذا  . او متابعة او تخطيط لالولويات سواء بالنسبة للواردات او بالنسبة للمشاريع الصناعية واالستثمارية            

ـ                  د المناخ اعلنت اسرائيل خطة شارون او االنسحاب االحادي من قطاع غزة للخروج من ازمتهـا اوال ولتولي
  .المزيد من االزمات السياسية الفلسطينية عالوة على االزمات االقتصادية ثانيا

ان هذه الصورة القاتمة لالوضاع االقتصادية الفلسطينية بكل مكوناتها وانشطتها وقطاعاتها االنتاجيـة وغيـر               
لتراجـع فـي هـذا      االنتاجية، ارتباطا بصورة االوضاع السياسية المثيرة للقلق والمخاوف من تزايد وتـائر ا            

الجانب، تتطلب تداعي واستنهاض كافة الفعاليات والقوى السياسية والكفاءات االقتصادية في القطاعين العـام              
والخاص لصياغة خطط الطوارئ والسياسات واآلليات المطلوبه للخروج من هذه االزمة المـستحكمة عبـر               

لعربي من حولها، تستهدف الغاء التبعية لالقتـصاد        رؤية اقتصادية تنموية وطنية فلسطينية ارتباطاً بالمحيط ا       
االسرائيلي في موازاة التخطيط الشامل للتحوالت االقتصادية الفلسطينية عموما ولقطاعي الصناعة والزراعـة             
خصوصا، في اطار التحوالت التطويرية الشاملة لتحديث مجتمعنا الفلسطيني في الـضفة والقطـاع كوحـدة                

ة واحدة، لكن هذا الهدف الوطني الذي تتطلع اليه جماهيرنا، سيصطدم في الظروف             سياسية مجتمعية اقتصادي  
خطـة  "الراهنة استنادا لمعطيات هذه المرحلة، باستعداد قيادة السلطة وقبولها التعامل االيجابي مع مـشروع               

كـده  ليس وفق شروطه او مضامينه االقتصادية فحسب بل وفق شروطه السياسية ايضا، هذا مـا تؤ               " شارون
  .مؤشرات واقع السلطة في هذه المرحلة

وفي هذا السياق يبرز سؤاال مركزيا يطرح نفسه بقوة على كافة االفراد والمؤسسات المعنية بدراسـة االثـار                  
االقتصادية الناجمة عن االنسحاب االسرائيلي من قطاع غزة، وهو سؤال يتضمن في طياته مجموعـة مـن                 

  :هذه الورقة االولية كما يلياالسئلة واالشكاليات، نقدمه عبر 
هل سيؤدي االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة إلى إنعاش االقتصاد الفلسطيني فـي القطـاع مـع جناحـه                   
الرئيسي في الضفة، وتفعيله من اجل رفع معدل النمو ومستوى الدخل عبر تفعيل دور القطاع الخـاص فـي                   

ى خلق فرص عمل بما يسهم في توفير أحد الجوانـب           الضفة والقطاع؟ وبالتالي هل سيؤدي هذا االنسحاب ال       
الرئيسية المطلوبة لتعزيز االستقالل والسيادة على كل األراضي الفلسطينية المحتلة فـي الـضفة والقطـاع؟                

 بـسبب االحـتالل     –خاصةً وأن األوضاع االقتصادية الفلسطينية على درجة عالية من الصعوبة والمعانـاة             
 فاإليرادات العامـة ال     –من ناحية، والفساد والتسيب والمحسوبيات من ناحية ثانية       وعدوانه الهمجي المتواصل    

تغطي النفقات العادية المتزايدة، الى جانب ضعف وتراجع قدرة السلطة على إقامة المشاريع التطويريـة دون                
بيـة المتوقعـة بعـد      االعتماد على المساعدات الخارجية، وهذا يدفعنا الى القول بأن الجوانب أو النتائج اإليجا            

االنسحاب قد ال تكون كافية تماماً لحل المشاكل االقتصادية التي يعاني منها اقتصادنا فـي الـضفة والقطـاع                   
عموماً، وفي غزة خصوصاً، والمتمثلة في ضعف انتاجية قطاعي االنتاج الرئيـسيين الزراعـة والـصناعة                

 النمو االقتصادي، وتزايد نسبة االستيراد المباشر من        وتخلفهما، وتزايد معدالت البطالة والفقر، وبطء وتراجع      
السوق االسرائيلي، وضعف وتراجع تحصيل الضرائب بسبب عدم التزام القطاع الخاص بـدوره فـي هـذا                 
الجانب وكذلك ضعف تحصيل الرسوم الجمركية ونظام الجمارك، وكل ذلك في اطار غياب النظام الممأسـس                

والرقابة والمتابعة والتقييم والمحاسبة، االمر الذي يتوجب على القوى السياسية          وما يرافقه من التخطيط السليم      
عموما متابعة وتحليل هذه االوضاع بما يعود بالفائدة المؤكدة على االيرادات ومن ثم على االقتصاد الفلسطيني                

ن االقتصادية الرئيـسية    بما يخفف الى حد كبير هذه التبعية للدول المانحة وغيرها عبر متابعة ودراسة العناوي             
  :التي تشكل مدخال هاما للرؤية االقتصادية الوطنية المنشودة

 التخطيط لمستقبل األراضي التي سينسحب المحتل اإلسرائيلي بما يعود بالفائدة المباشرة علـى االقتـصاد                -
  :الفلسطيني، علما بأن هذه االراضي تتوزع على أكثر من عنوان أو قسم

 الف دونم ودراستها من حيـث الموقـع         55 عليها المستوطنات والتي تزيد مساحتها عن         األراضي المقام  -أ
  .الخ… والمساحة والنوعية 

  . األراضي التي تعرضت للتجريف-ب
 المناطق العمرانية سواء المساكن أو المنشآت الزراعية والمصانع التي دمرهـا االحـتالل الـى جانـب                  -ج

  .التاألضرار التي أصابت األفراد والعائ
 األراضي والمناطق المتاخمة للمستوطنات حيث تم كما هو معروف منع المواطنين مـن اسـتغالل هـذه                  -د

  .المناطق وكيفية استغاللها بعد االنسحاب
 التعرف على اثر االنسحاب على قطاعي اإلنتاج الرئيسيين الصناعة والزراعة والقطاعات الخدمية األخرى              -

الخ ارتباطـاً بالقطاعـات الموازيـة فـي الـضفة           ……مواصالت واالتصاالت   التجارة والسياحة والنقل وال   
الفلسطينية بما يعزز التجارة الداخلية، والتطوير المشترك لفروع القطاع الخـاص الفلـسطيني فـي الـضفة                 
والقطاع، وتوسيع األسواق الداخلية والخارجية من خالل تفعيل دور التجارة الخارجية الفلـسطينية ودراسـة               

  . إلغاء أو تجاوز معوقاتها اإلسرائيلية، خاصة برتوكول باريسكيفية
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 المناطق الصناعية كيفية تطوير بقية المناطق الصناعية وتوجيه نشاطها في خدمة الرؤية التنموية الوطنيـة                -
  .ا عن أي مشاركة او تدخل اسرائيليالفلسطينية بعيد

قطيف أو بالنسبة إلى كيفية وقـف اسـتغالل العـدو    سواء بالنسبة لحوض المياه في منطقة المواصي       : المياه  
االسرائيلي لمياهنا، ودراسة إمكانات الخزان الجوفي الكبير نسبياً في منطقة المواصي قطيف كمورد اقتصادي              
مائي هام، وكيفية استرجاع السيطرة الفلسطينية على مياهنا، ووقف تدفقها إلى ما بعد الخط األخضر، وبالطبع                

مكورورث اإلسرائيلية في بيع مياهنا إلى بعض مخيمات قطاع غزة الوسطى، وفـي هـذا               وقف دور شركة    
السياق فإننا ندعو إلى زيادة مشاريع محطات تكرير ومعالجة وتنقية المياه العادمة، والعمل على إقامة محطـة               

  .لقادمةأو أكثر لتحلية مياه البحر كمشروع استراتيجي البد من البدء به خالل السنوات القليلة ا
 السياحة واالستثمارات المحتملة في منطقة المواصي قطيف من حيث إقامة المنشآت السياحية والفنادق فـي                -

  .سياق تمكين رأس المال الفلسطيني من السيطرة الكاملة على هذه المشاريع في اطار الخطة الوطنية التنموية
السيادة، على النقيض مما يطرحه البنك الدولي من         إصالح المطار والبدء بتشغيله باعتباره رمزاً من رموز          -

  .مقترحات حول الميناء والمطار بما يتوافق مع الرؤية اإلسرائيلية التي تشطب حق السيادة الكاملة للفلسطينيين
  . استكمال إنشاء و إقامة ميناء غزة كرمز سيادي فلسطيني عالوة على أهميته للتجارة الخارجية الفلسطينية-
اإلمكانيات الالزمة لتامين االحتياجات الفلسطينية من الطاقة الكهربائية والوقود بمعزل عن الـسيطرة         توفير   -

اإلسرائيلية ، وما يستدعيه هذا األمر من تشغيل محطة الكهرباء الفلسطينية في قطاع غـزة بكامـل طاقتهـا                   
  .اإلنتاجية لتغطية احتياجات المحافظات الجنوبية

قنا الكاملة على مياهنا االقليمية في البحر المتوسط، وسيادتنا عليها، بما يتيح العديد من               المطالبة بتطبيق حقو   -
االمكانات او الموارد من الثروة السمكية او في باطن االرض تحت مياه البحر، وبمساحات تتجـاوز ضـعف                

  .مساحة القطاع
  .انب قوانين الضرائب األخرى العمل على إقرار قانون التعرفة والرسوم الجمركية الفلسطيني إلى ج-

إن إيرادنا للعناوين السابقة ينبع من تقديرنا بأن االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة يحمل في طياته مجموعة                 
من الفرضيات التي يمكن تحققها إذا ما توفرت الخطة واإلرادة الملتزمتين بالرؤية التنموية الوطنيـة ، وهـذه        

  : ا يليالفرضيات يمكن ايراد بعضها كم
  زيادة حصة الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع غزة -
التطوير النوعي للصناعة الفلسطينية عموما والصناعات التكنولوجية والدقيقة المتقدمة خصوصا، وتطـوير             -

  .وتوسيع الصناعات المرتبطة بالمنتجات الزراعية للضفة والقطاع معا
والوافدة من الخارج سواء عبر االستثمار أو التمويل من قبـل الـدول             زيادة حجم رؤوس األموال المحلية       -

  .المانحة العربية واألجنبية
  .المناطق الصناعية-المطار-إعادة تفعيل واستكمال المشاريع اإلستراتيجية الميناء -
  .زيادة معدالت التشغيل وفرص العمل ومن ثم تخفيض معدالت البطالة والفقر -
التبادل التجاري مع مصر خصوصاً، إلى جانب العديد من الدول العربية في الـسعودية              تنشيط وزيادة حجم     -

والخليج العربي والدول األجنبية، مع األخذ بعين االعتبار ما ينتج عن ذلـك مـن إنعـاش لـشركات النقـل                     
  .والتخليص والخدمات التجارية بأنواعها

طر الجدية غير المسبوقة علـى قـضيتنا الوطنيـة          إن هذه المرحلة الحرجة، تحمل في طياتها جملة من المخا         
وثوابتنا في حق العودة واالستقالل والدولة، إلى جانب مخاطرها التدميرية على اقتصادنا الفلسطيني باستمرار              
إلحاقه وتبعيته لالقتصاد االسرائيلي، عالوة على تفكيكه وتقسيمه إلى اقتصادين منفصلين في الضفة والقطاع،              

 -عالوة على التحديات السياسية التي أشـرنا إليهـا        –يدا من الصعوبات والتحديات االقتصادية      يملي علينا مز  
وأهمها، تحدي التنمية الوطنية الشاملة لكل من الضفة والقطاع كوحدة سياسية اقتصادية واحدة عبـر تطبيـق                 

ى االبتدال والسخرية   استراتيجية وطنية تنموية فلسطينية، وهو شعار أو مطلب شعبي فلسطيني أصبح أقرب ال            
نتيجة عجز الحركة السياسية الفلسطينية عن بلورته أو تطبيقه ولو في الحدود الـدنيا، بحيـث بـات تنـاول                    
موضوع االستراتيجية التنموية في أرضنا الفلسطينية المحتلة ال تعترضه ضبابية المستقبل وتعقيدات الحاضر،             

شكالية عدم اليقين بالنسبة للمستقبل السياسي أيضا ارتباطـا         ليس بالنسبة لالقتصاد فحسب، بل تعترضه أيضا إ       
بالموقف العدواني اإلسرائيلي المسنود بدعم أمريكي صريح ومباشر، ذلك انه في حال تكريس العدو الفـصل                
االقتصادي بين الضفة والقطاع فإن اقتصاد الضفة الفلسطينية سيتوجه نحو مزيد من العالقة مـع االقتـصاد                 

من ناحية واالقتصاد األردني من ناحية ثانية وما سينتج من هذا التحول من متغيرات وتراكمـات                اإلسرائيلي  
سلبيه في العالقات االجتماعية والسياسية التي قد تصيب مجتمعنا الفلسطيني كانعكاسـات للواقـع الـسياسي                

لمجتمعـي واالقتـصادي    ، وهو أمر قابل للتحقق، في ظل التفكك ا        "الجديد"االقتصادي الجغرافي واالجتماعي    
الراهن بين الضفة والقطاع، وغياب وحدة العالقات االجتماعية ووحدة الـسوق الفلـسطيني بينهمـا بـسبب                 
اإلجراءات العدوانية اإلسرائيلية الى جانب تعقيدات وقيود بروتوكول باريس االقتصادي من ناحية وتراخـي              

وماً والقوانين االقتصادية الشركات وغيرها خـصوصاً       السلطة الفلسطينية في تطبيق عملية توحيد القوانين عم       
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من ناحية ثانية، األمر الذي أصبح معه االقتصاد الفلسطيني قابالً للتراجع واالنقسام الى اقتصاد مـشوه فـي                  
–الضفة، وآخر أكثر تشوهاً وضغطاً وهشاشة في قطاع غزة، ومخاطر هذا االنقسام او التشتت الذي سيؤدي                 

  . إلى انقسام المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع في الضفة وآخر في قطاع غزة-ستمراراذا ما قدر له اال
 خاصة في ظروف الحصار والتـدمير اإلسـرائيلي         – لذلك فإننا ال نبالغ في القول إن اقتصادنا الفلسطيني           -

 إلى تغييب    بات أكثر ضعفا وانكماشا مما كان عليه من قبل، األمر الذي أدى            –طوال االربع سنوات الماضية     
 –الوضوح أو التأكيد بالنسبة للمستقبل على الصعيد االقتصادي والسياسي معا، نتيجـة للـدور اإلسـرائيلي                 

األمريكي على وجه التحديد من ناحية ونتيجة لعجز وتراخي أطراف الحركة السياسية، في اطار المعارضـة                
لديمقراطي لتطبيق برامجها وشعاراتها من     الديمقراطية واليسارية خصوصاً، عن ممارسة الضغط الجماهيري ا       

  .ناحية ثانية
 ولكننا على ثقة من أن إعادة بناء العالقات الداخلية الفلسطينية، وفق ثوابتنا الوطنية والمجتمعيـة، وبـإرادة              -

وطنية تقوم على المشاركة والتعددية أمر ممكن قابل للتحقق رغم مرارة الظروف الراهنة، إذ اننـا سـنملك                  
يد القدرة على تحديد معالم مستقبلنا االقتصادي والتنموي بوضوح، على قاعدة التمسك بثوابتنا واهـدافنا               بالتأك

  .السياسية في التحرر واالستقالل
وفي هذا السياق أقدم فيما يلي اقتراحا لمجموعة من األسس المكونة للرؤية او الخطوط العامة لالسـتراتيجية                 

حصر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالموارد الطبيعيـة والبـشرية          : أوالً-:االقتصادية التنموية المطلوبة  
 كهـدف وطنـي      الفلسطينية عبر فريق وطني اقتصادي متخصص، تمهيدا للسيطرة المباشرة عليها وادارتها،          

  .يستحيل بدون تحققه تطبيق أي خطة تنموية فلسطينية
المعقودة في جمعيـة    -إلى ندوة مركز الدراسات الجماهيرية    ورقة مقدمة   (خلق مقومات اقتصاد المقاومة     : ثانياً

  )30/6/2005-غزة-الهالل االحمر
الصمود انسجاماً مع متطلبات هذه المرحلة، وما يعنيه ذلك من العمل الجاد على تطبيق سياسة اقتصاد التقشف                 

 امتالك أي مواطن    -لقانونيةبعد المحاسبة ا  –أو المخيمات أو المناطق الفقيرة، بكل ما يعنيه من إجراءات تلغي            
أو مسؤول ألي شكل من أشكال الثروة الطفيلية غير المشروعة و إلغاء كافة مظاهر اإلنفاق الباذخ بكل أشكاله                  

  .و أنواعه و أساليبه عموما وفي مؤسسات السلطة خصوصا
جم الواردات، وفـرض  فك االرتباط والتبعية والتكيف مع االقتصاد اإلسرائيلي ووقف هذا التضخم في ح : ثالثاً

الرسوم الجمركية العالية على الكماليات المستوردة مقابل تخفيف الرسوم على الواردات األساسـية، ووقـف               
  .عمليات االستيراد المباشر وغير المباشر من السوق اإلسرائيل، االمر الذي يعني إلغاء بروتوكول باريس

ة اإلنتاجية في الصناعة والزراعة، والعمـل علـى تفعيـل           التخطيط التأشيري والمركزي لتفعيل العملي    : رابعاً
العالقة بين هذين القطاعين بما يخدم تطوير المنتجات الصناعية المعتمدة على اإلنتـاج الزراعـي، وإقـرار                 
مشروع القانون الزراعي بهدف تحديد وإرساء استراتيجية زراعية فلسطينية تتناسـب مـع أهميـة القطـاع                 

  .الزراعي
سياسة تنموية زراعية آنية ومستقبلية تقوم على التخطيط وتفعيـل دور مؤسـسات اإلقـراض               وضع  : خامسا

الزراعي والبنوك لتقديم الدعم للمزارعين الفقراء، وتطوير وتوسيع األراضي الزراعية وأراضـي المراعـي              
  .والثروة الحيوانية

قراء ورفع أجور الفئـات والـشرائح   مراعاة الحفاظ على ثبات األسعار للسلع األساسية الضرورية للف : سادسا
  .االجتماعية من ذوي الدخل المحدود

تطوير دور القطاع العام و التعاوني و المختلط بعيداً عن أشكال االحتكار، بما يدفع الى توسيع القاعدة                 : سابع
واضعة، لليد  اإلنتاجية الفلسطينية، والسوق الفلسطيني، على نحو يؤدي الى إيجاد المزيد من فرص التشغيل المت             

 من النمو لقطـاعي     -نسبيا–العاملة، في اإلنتاج والسوق المحليين من ناحية، ويسهم في ضمان معدالت عالية             
وفي هذا السياق فإن من الواجب والضروري، األخذ        .  من ناحية ثانية   -الزراعة والصناعة –اإلنتاج الرئيسيين   

يوسف صايغ، إذ أن هـذه      .مفكر االقتصادي الفلسطيني د   بمقترحات البرنامج العام للتنمية الذي أشرف عليه ال       
السياسية معا تقتضي من كافة المسؤولين في السلطة األخذ بتلك المقترحات           -المرحلة وضروراتها االقتصادية  
  .بعد إهمال طويل وغير مبرر لها

صناعية المساهمة  إنشاء وتفعيل المؤسسات االقتصادية الكبرى في قطاع الصناعة على نمط الشركات ال           : ثامنا
العامة والشركات القابضة والمختلطة بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة هذا الضعف في البنية الصناعية              

 العائلي الى طابعها اإلنتاجي العام الكفيـل وحـده بتطـوير القطاعـات              -الفردي-ونقلها من طابعها الحرفي   
  .اإلنتاجية في بالدنا

 كافة السبل والضغوط السياسية الممكنة، من اجل تفعيل وتوسيع مجال التبادل            العمل بكل جديه، وعبر   : تاسعا
وكذلك التركيز على فـتح سـوق       . التجاري الفلسطيني العربي، ووقف احتكار السوق اإلسرائيلي لهذه العملية        

نين وأنظمـة   العمالة العربي، في مختلف البلدان، أمام العماله الفلسطينية، الماهرة وغير الماهرة، وفقـا لقـوا              
التشغيل في تلك البلدان، دون ان يؤثر ذلك اطالقا في هوية الفلسطيني، علما بأن الـسوق العربـي فـي دول                    
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الخليج والسعودية يستوعب أكثر من خمسة ماليين عامل أجنبي سنويا، في حين ان أعلى معدل للبطالة عندنا                 
ك الدول، من الهند وسيريالنكا وباكستان وايران       من مجموع العماله الوافده الى تل     % 5في فلسطين ال يتجاوز     

  .؟!!
متابعة تنفيذ البرامج والدراسات والتوصيات المتعددة الخاصة بتفعيل دور رأس المال الفلسطيني فـي              : عاشرا

  .الشتات، رغم وعينا بارتباطه برأس المال العالمي المعولم
ة عن تحقيق أهم ركيزتين من ركائز صمودنا على         ان تطبيق هذه الخطة االستراتيجية سيمكننا من الحديث بثق        

  -:الصعيد الداخلي همـا
 محاسبة رموز الفساد واالستبداد، ووقف استخدام السلطة، من قبل الكثير من رموزهـا، كجـسر لجمـع                  -1

وتراكم الثروات الطفيليه غير المشروعة على حساب قوت وحياة الجماهير الشعبية، حيث أدى هذا االستخدام               
ني البشع، الى فقدان مساحات واسعة من جماهيرنا لدورها وحريتها، إن على صعيد ممارستها لحقها فـي          األنا

نقد ومواجهة مظاهر الخلل الداخلي أو على صعيد حقها في الحياة الكريمة واالستقرار بعيدا عن دواعي القلق                 
  .والخوف الراهن من المستقبل

ا وتوفير قدراته على الصمود والمقاومة حتـى طـرد االحـتالل             تقوية وتعزيز الوحدة السياسية لمجتمعن     -2
  .وتفكيك وإزالة مستوطناته على طريق الحرية والدولة المستقلة والتنمية والعدالة االجتماعية والديمقراطية 

  1/7/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي 
  

  وسط الكبيرربط البحرين األحمر والميت الخطوة األولى واألهم في الشرق األ
  أحمد خضير

وموقعـه  , الغني بثرواتـه الطبيعيـة    , لم يكن التعبير الشائع كمن يحرث في البحر لينطبق على البحر الميت           
وهو أكثر منطقة منخفضة عن     , إضافة إلى خواصه الطبية والعالجية    , ومكانته الدينية واألسطورية  , الجغرافي

تجذب السائحين الذين يـزورون المكـان       , ة في فصل الشتاء   سطح الكرة األرضية لذا يتسم بشطآن رملية دافئ       
  .الذي يقال أن السيد المسيح قد استحم فيه وهو المغطس

واستغالل ذلك في مشاريع مشتركة مع الجانب العربي لترسيخ         , لكن الثروات االقتصادية الكامنة في هذا البحر      
ط الكبير يظل الهاجس االكبر للقادة االسـرائيليين        الوجود االسرائيلي كأكبر قوة إقليمية في إطار الشرق االوس        

حيث يعتبر مشروع قناة البحـر      , 1973منذ طرحت هذه الفكرة من قبل أميركا في أعقاب حرب           , المتعاقبين
  . االحمر والميت إحدى هذه المشاريع المهمة

  نقل الماء
 نقل مياه البحر الحمر إلى البحر       يشير بيريز إلى أن مشروع البحرين مهم ومتعدد االغراض إذ أنه يرمي إلى            

, الميت لتعويض كمية المياه التي تحولها إسرائيل واالردن من نهري االردن واليرمـوك ألغـراض الـري                
وسيستخدم الماء أيضاً في االبحاث وتربية االسماك وتعزيز الخدمات السياحية في وادي عربـة االسـرائيلي                

ت من صخور مرتفعة تجعل من الـسهولة بمكـان توليـد الطاقـة              وستندفع المياه إلى البحر المي    , واالردني
  . الكهربائية واحتمال تحلية المياه

ويزعم بيريز أن التعاون في مجال الماء والتكنولوجيا والذي من شأنه توفير الغذاء لكل االقليم سيـساعد فـي                   
 وهي تتطلب الهدوء وهـي  كما أن التعاون في مجال السياحة ينطوي على قيمة سياسية     , القضاء على التصحر  

وتمكـن  , ومن شأن هذه التجربة أن تفتح الطريق لمحاكاة تجربة الجماعة االوروبية          , بالتالي صمام أمان االمن   
وهذا هو جل مشروع الشرق االوسط الكبير أن تكـون إسـرائيل الدولـة              , المنطقة من إزالة عوامل الكراهية    

وتقيم معها عالقـات صـداقة واحتـرام        , يم عن قناعة راسخة   المركزية التي تدور في فلكها جميع دول االقل       
  .مع تجاوز تام لحقوق الشعب الفلسطيني أو غيره, متبادل

وهذه القناة التي وقعت إسرائيل واالردن والسلطة الفلسطينية اتفاقية إلجراء دراسات تمهيدية لبحـث إمكانيـة                
ية وهي النضوب التام من المياه من المفتـرض أن           كيلو متراً التقاذ االخير من كارثة طبيع       180حفرها تمتد   

وستفحص التأثير البيئي للقناة في خلـيج العقبـة         , تستغرق الدراسات أربع سنوات بكلفة خمسة ماليين دوالر       
  .إلى جانب جدوى مشاريع الطاقة والسياحة المقترحة ضمن المشروع, ووادي عربة ونوعية مياه البحر الميت

  اختفاء البحر
فقد اقترحتها جهات إسرائيلية وأردنية خـالل الثالثـة         , وصل البحرين الميت واالحمر ليست جديدة     إن فكرة   

وهناك , عقود االخيرة إلنقاذ البحر الميت الذي يرى خبراء أن موته صار حتمياً الستمرار انخفاض المياه فيه               
  .  عامفيما يقول آخرون إن ذلك سوف يستغرق نحو مئتي, 2050من يتنبأ باختفائه في 

ويالحظ الزائر لمنطقة البحر الميت انحسار شواطئه عاماً بعد عام إلى درجة أن الفتات تحذير المستحمين فيه                 
, من الغرق التي ثبتت في الجانب المحتل إسرائيلياً باتت تمثل وسط مساحات شاسعة من الـصحراء القاحلـة                 

ت هي المسؤول االكبر عما وصلت إليه االمـور   والواقع أن إسرائيل التي تدعي حرصها على إنقاذ البحر المي         
, حيث تدأب منذ سنوات إلى ضخ مياه نهر االردن إلـى منـاطق مختلفـة              , بسبب حرمانه من روافده المائية    
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الستخدامات الري إلى جانب استيالئها على مياه الينابيع في منطقتي صحراء الخليل ووادي عربة التي طالما                
  . وباتت تسرق وتباع في زجاجات كميات معدنية, الميتكانت تغذي هي االخرى البحر 

  تجفيف الينابيع
ووصل تناقص مياه البحر الميت إلى ثمانين سم سنوياً مما أدى إلى انخفاضه اليوم عشرة أمتار عن مـستواه                   

 وحتـى االن قـام  , فاالحتالل يمضي باستمرار إلى تجفيف منابع االودية واالنهار التي تغذيـه  , في السبعينات 
وتحويل , االحتالل بما يزيد على ثمانية عشر مشروعاً لتحويل مياه نهر االردن المغذي الرئيسي واالساسي له              

االودية الجارية التي تتجمع فيها مياه االمطار وتجري باتجاه البحر الميت إلى المناطق المحتلـة وخـصوصاً                 
,  في المئة من مـصادره     90ر الميت نحو    وقد وصلت نسبة المياه المحجوزة والمحولة عن البح       , للمستعمرات

  . كما حفرت إسرائيل ما يزيد على مئة بئر غائرة لسحب المياه الجوفية من المناطق القريبة التي تغذيه
فإن إقامة المصانع ومراكز استخراج االمالح بصورة كبيرة من البحر الميـت            , إضافة إلى زيادة نسبة التبخر    

  . كما أثبت علماء ألمان من خالل أقمار اصطناعية, وزونتؤثر بحسب الخبراء في طبقة اال
  بحيرة الحولة 

وتحويلها إلى مجموعة من البرك والبحيرات الـصغيرة        , قامت إسرائيل بتجفيف بحيرة الحولة منذ زمن طويل       
حيث تتألأل الفضة   , والذي يزور المنطقة حين تالمس أشعة الشمس سطح الماء وقت الغروب          , لتربية االسماك 

ويقف منبهراً كمـا    , وإيوان كسرى , يتذكر وصف البحتري لبحيرة المتوكل    , لممزوجة بخيوط االشعة الذهبية   ا
  .فعل المتنبي الذي انبهر بجمال شعب بوان

  شركة يهودية
وتتجلـى أهميـة هـذه      , وتعتبر شركة البحر الميت من أهم الشركات اليهودية في فلسطين قبل قيام إسرائيل            

بل بما يحويه هذا البحر من كنوز غنيـة         , لبوتاس الذي تجهز االسواق العالمية به فحسب      الشركة ليس بوفرة ا   
ومادة االتيل التي تستعمل لتنقية البنزين الخاص       , أخرى كمادة الفوروم التي تستعمل في صنع المواد المخدرة        

  .بوقود الطائرات
ادت صادرات البحر الميت مـن البوتـاس        وقد ازد , ويقال إن البحر الميت من أهم االمكنة الستخراج الفوروم        

وكانت الشركة الـصهيونية    , إلى االسواق الخارجية بالنظر إلى ظروف الحرب العالمية الثانية في ذلك الوقت           
تحاول تصدير البوتاس من ميناء البصرة عبر االردن نظراً لظروف الحرب السائدة في ذلك الحين حيث كان                 

  . رباً للتصديرالميناء العراقي االكثر أمناً وق
 900 سـنة بكلفـة      15 - 10إن مشروع قناة البحرين البحر الميت واالحمر والذي من المتوقع إنجازه مـن              

ما يعني المس بطبيعة البحر  , فالعلماء متخوفون من فشل التجربة    , مليون دوالر يواجه انتقادات سياسية وعلمية     
  . الميت الحالية وقتله كبحر نادر

  بوابة إلكترونية
في حال نجاح التجربة وهو ما تسعى إليه إسرائيل بطبيعة الحال فال بد من التحكم بكمية ضخ المياه للبحـر                    و

الميت عبر بوابة إلكترونية للتحكم بكمية الماء ذلك أن البحر الميت حفرة تحت سطح البحر فيما البحر االحمر                  
  .  منطقة الغور بكاملهاوبدون ذلك سوف يكون متوسط الماء مرتفعاً يغرق, في منطقة أعلى
  المستفيد االكبر

لقد علق وزير االقتصاد الفلسطيني لحظة توقيع االتفاقية بأن إشراك الفلسطينيين كطرف ثالث إضـافة إلـى                 
ولكن سيوفر للفلسطينيين ميناء جديـداً علـى        , إسرائيل واالردن يعني اعترافاً بحق فلسطيني في البحر الميت        

لكن المستفيد االكبر هي إسرائيل التي تسعى إلى إعمار النقب عن طريق            , ناء غزة البحر الميت إضافة إلى مي    
والمنتجعات السياحية وشروط   , عبر توفير الميناء ووسائط النقل    , وملئه بالمستوطنين , هذا النهر المائي الجديد   

  .خاليةبدالً من أن يظل النقب صحراء معزولة شبه , مما يغري المستوطن للسكن, الحياة العصرية
وتطبيق مشروع الشرق االوسط الكبير     , كذلك يوفر هذا المشروع إلسرائيل فرصة إضافية للتطبيع مع العرب         

ولتطوير السياحة وتدفق السياح ال     , وخصوصا السياحة , الذي يركز فيه االسرائيليون على المشاريع المشتركة      
ت واالتصاالت وتـسويق مـشترك للحمـالت        بد من فتح الحدود وتوفير بنية تحتية لخدمات النقل والمواصال         

  .السياحية وتطوير الصناعة بما في ذلك زيادة مواقع الجذب السياحي
وله حصة في هذا البحر الذي اختلف المؤرخون علـى          , أما االردن فإنه يسعى إلى إنعاش منطقة وادي عربة        

أن سبب التـسمية وليـدة مـوت        فيما يرى آخرون    , الميت فمنهم من ينسب ذلك إلى انعدام أمواجه        تسميته ب 
البحـر  , الكائنات البحرية وفي المصادر التاريخية العربية واالجنبية وردت أسماء كثيرة للبحر الميـت منهـا             

وبحيرة , والبحيرة المقلوبة , والبحر الكافر , وبحر الحمر , وبحر سدوم , والبحر الشرقي , وبحر الصحراء , المالح
  .وعمورة, وموبحيرة سد, والبحيرة المنتنة, لوط

  2/7/2005السياسة الكويتية 
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 رابين اقترح شن حرب ضد األردن لطرد الفلسطينيين من الضفة 
 حلمي موسى  
اقترح رئيس الحكومة اإلسرائيلية األسبق اسحق رابين أثناء عضويته في هيئة األركان العامة للجيش في العام 

وكشف كتاب رسمي جديد صدر هذا .  الغربية، شن حرب ضد األردن لطرد الفلسطينيين من الضفة1956
األسبوع عن دائرة أرشيف الدولة العبرية بعنوان اسحق رابين، شهادات مختارة عن فصول حياته، أنه نفذ 

 . 1967جزئيا هذه الفكرة في حرب العام 
من ونشرت هآرتس أمس، قراءة في الكتاب بقلم المعلق العسكري أمير أورن، أشارت إلى أن رابين طلب 

رئيس الحكومة ووزير الدفاع ديفيد بن غوريون ورئيس أركان الجيش، قبيل العدوان الثالثي على مصر في 
  . ، استغالل الحرب ضد األردن لطرد الفلسطينيين من الضفة56العام 

نه وشدد رابين أثناء عرض فكرته على أ. وقال رابين وفق هذه الوثائق أنني أعتقد أن باإلمكان إبعاد غالبيتهم
ولكن يمكن القول أنه على وجه العموم يمكن طرد , ال ينبغي لنا القول اليوم بطردهم جميعا بشكل كلي

أنها ليست . ولو أن األرقام كانت صغيرة لكان األمر أسهل، ولكن المشكلة في أساسها قابلة للحل. غالبيتهم
  . خطوة إنسانية، ولكن الحرب عموما ليست عمال إنسانيا

، عندما شنت الحرب على 1956أن إسرائيل لم تشن الحرب ضد األردن في تشرين األول ومن المعروف 
واستبقت الحرب بتنفيذ . مصر في إطار خطة ثالثية مع كل من بريطانيا وفرنسا عرفت بالعدوان الثالثي

. وتهممجزرة كفر قاسم التي ذهب ضحيتها العشرات من القرويين الفلسطينيين العائدين من مزارعهم إلى بي
، عندما كان رابين نفسه 67ولكن خطة طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية تحققت جزئيا في حرب العام 

  . رئيسا ألركان الجيش اإلسرائيلي
ويتابع الكتاب، رابين في السنوات الخمس وأربعين األولى من حياته، ابتداء من طفولته مرورا بخدمته في 

ومعروف أن . 67اخ وحتى نهاية خدمته كرئيس ألركان الجيش بعد حرب العام القوات الضاربة للهاغاناه البلم
رابين عمل في فترة حاسمة من العالقات األمنية والعسكرية مع فرنسا، ملحقا عسكريا في السفارة اإلسرائيلية 

  . في باريس
ت إلى قيادة الجبهة وخالل ثماني سنوات تنقل رابين بين مناصب رفيعة المستوى، من رئاسة شعبة االستخبارا

ويتبين من الكتاب أن رابين سعي طوال الوقت للتوجه نحو . الشمالية إلى تولي منصب نائب ثم رئيس األركان
الصدام العسكري مع سوريا، من اجل إرغام النظام في دمشق على التوقف عن دعمه للعمليات الفدائية 

  . الفلسطينية ضد إسرائيل
، قال رابين أثناء عرضه تقريرا عما يجري في الضفة أمام 67 في حرب العام ويكشف الكتاب النقاب عن أنه

اللجنة الوزارية لشؤون األمن لقد خلقنا إمكانية تسمح لكل من يريد الفرار أن يفر، من أجل منع وقع قتال 
. راروقد أبلغوني أن هناك حالة ف. كما لم نرغب في تدمير جسر اللنبي، للسماح بالفرار لمن يريد. ضار

ولنفترض أنه سوف يفر من هناك مئة ألف، فإن النزوح . وباإلجمال هناك في المنطقة حوالى مليون عربي
  . ليس شامال

ويتسم نشر هذه األقوال وغيرها بأهمية خاصة لفهم البعد الترحيلي في العقل العسكري اإلسرائيلي وفي الفكر 
بين شخصيا، الذي قاد الحملة العسكرية لطرد سكان وليس من الغريب أن تنسب هذه األقوال لرا. الصهيوني

ومن المؤكد أن رابين كان واحدا من بين قادة ألوية عديدين من الذين . 48مدينتي اللد والرملة في حرب العام 
نالوا اإلذن الشفهي من رئيس الحكومة اإلسرائيلية آنذاك ديفيد بن غوريون، بتنفيذ واحدة من أكبر عمليات 

ونفذ قادة األلوية هذه في الشمال والجنوب والوسط عمليات عسكرية ومذابح ترمي لترويع . رقيالتطهير الع
  . الفلسطينيين ودفعهم إلى ترك منازلهم

ويشير الكتاب . ولكن رابين الساعي لترحيل الفلسطينيين، كان أيضا بين أول من أيدوا إقامة دولة فلسطينية
الفكرة المطروحة بخصوص إقامة دولة فلسطينية << ليفي أشكول أن إلى أن رابين قال لرئيس الحكومة آنذاك

وفي هذا اإلطار يقول الكتاب أن قضية . تنطوي على أفضلية إضافية وهي هامش المناورة الوحيد الذي نملكه
ورد رابين عليه . >>الدولة الفلسطينية بحثت وأن أشكول قال لرابين أنه يوما بعد يوم يزداد معارضة للفكرة

إعادة هذه : ئال أنه وبسبب عدم تأييده إعالن ضم األراضي التي احتلت إلسرائيل، فإن هناك خيارانقا
وأضاف أعتقد أنه ليس لدينا من . األراضي للملك حسين بشروط معينة تضمن األمن أو إقامة دولة فلسطينية

  . نعيد إليه هذه األرض اآلن
ب من حزب العمل سيف الدين الزعبي كان في حينه قد تجدر اإلشارة إلى أن عضو الكنيست العربي المقر

ومن . اقترح على أشكول إسقاط النظام الملكي األردني في عمان وإقامة دولة فلسطينية في ضفتي النهر
  . الجائز أن هذا النقاش وقع في إطار هذه الفكرة

 إلى سوريا أو شبه  كل فكرة إلعادة هضبة الجوالن67ويبين الكتاب أن رابين عارض بعد حرب العام 
  . جزيرة سيناء إلى مصر حتى لو كان ذلك في مقابل اتفاق سالم
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وفي احد االجتماعات األخيرة لقيادة أركان الجيش اإلسرائيلي برئاسته، قال رابين وارييل شارون وغيرهما 
ي تلك الجلسة وقال شارون ف. من قادة الجيش أن السيطرة الكاملة على جميع المناطق يمكنها أن تضمن األمن

  . أن إبقاء المناطق بانتظار اتفاق يعني أننا نفرض على أنفسنا كارثة
ويبين الكتاب مع ذلك رفض رابين استمرار سيطرة إسرائيل على مليون فلسطيني، حيث أن في ذلك خطرا 

  .على إسرائيل ويمكن أن تقترب من وضع شبيه بجنوب أفريقيا
  2/7/2005السفير 
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