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  مركزية فتح تنهي إجتماعاتها
اجتماعات اللجنة المركزية لحركة   أنشاكر الجوهري  عن مراسلها في عمان 3/7/2005 الحقائق نشرت

لك من مع ما اقتضاه ذ, وفلسطينية وعربية ودولية, فتح انتهت إلى حملة عالقات عامة واسعة متعددة داخلية
وخاصة التحدي , مصالحات وتوافقات هدفها األساس الحفاظ على وحدة  وحركة فتح في مواجهة التحديات

وبذا يمكن القول أن حماس . الكبير الذي مثلته حركة حماس في المرحلتين السابقتين من اإلنتخابات البلدية
لقة بكل من فاروق القدومي رئيس وخاصة المتع, لكن هذه التوافقات.كانت حاضرة في اجتماع مركزية فتح

وال تنهي الخالف بين , ومحمود عباس رئيس السلطة تظل تكتيكية بأكثر مما هي حقيقية واستراتيجية, الحركة
وهذا ما يستفاد من تباين , خاصة ما يتعلق منه بدور القدومي في السياسة الخارجية الفلسطينية, الرجلين

والشؤون الخارجية , ن التوافق بين وزارتي الخارجية التي يتوالها القدوميالمفاهيم التي تم التعبير عنها بشأ
بل إن الحديث انصب على العالقة بين الدائرة السياسية لمنظمة التحرير . التي يتوالها الدكتور ناصر القدوة

حملة .ينمع تجاهل وجود وزارة خارجية دولة فلسط, ووزارة الشؤون الخارجية, التي يتوالها أيضا القدومي
العالقات العامة داخل فتح تمثلت في تشكيل لجنة برئاسة محمد راتب غنيم أبو ماهر المفوض المركزي 

مهمتها التحضير النعقاد المؤتمر العام السادس لحركة فتح بعد انتخابات المجلس , لمكتب التعبئة والتنظيم
ووفقا لصخر حبش عضو اللجنة .قبلالتشريعي التي تقرر أن ال تتأخر عن العشرين من كانون ثاني الم

فإنه يفترض أن تجتمع هذه اللجنة بمعدل مرة أو مرتين كل , مفوض الشؤون الفكرية والدراسات, المركزية
وتضم هذه اللجنة ثمانية أعضاء لجنة مركزية إلى جانب غنيم من بينهم هاني الحسن مسؤول مكتب . شهر

, وعباس زكي, رنجي مسؤول مكتب التعبئة والتنظيم في قطاع غزةوعبد اهللا اإلف, التعبئة والتنظيم في الضفة
وتؤكد مصادر الحائق أنه بموجب اتفاق القدومي وعباس سيتم سحب مشروع . وحكم بلعاوي وزكريا األغا
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وهو يعطي وزير , قانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني من المجلس التشريعي الذي أقره في القراءة األولى
دون أية إشارة لدور الدائرة السياسية , ة حق التنسيب بتعيين ونقل وإنهاء خدمات السفراءالشؤون الخارجي
وتكشف المصادر عن أن الدكتور ناصر القدوة منزعج . أو وزارة خارجية دولة فلسطين, لمنظمة التحرير

ة العربية تتمثل حملة العالقات العام.وغاضب جدا من اتفاق القدومي عباس رغم أنه توافقي في المقام األول
أما الشق الدولي لهذه الحملة فيتمثل في عدم توجيه أي نقد .في زيارة عباس لكل من موريتانيا وليبيا وسوريا

مع أن حبش يرى أن فهم أبو , أو لفشل لقائه األخير مع آرئيل شارون, لنتائج زيارة عباس األخيرة لواشنطن
ايا شارون ساهم مساهمة كبرى في نجاح اجتماع اللجنة مازن لصحة تقديرات اللجنة المركزية لحقيقة نو

  .المركزية بعمان
تأجيل المؤتمر عضو اللجنة الحركية حاتم عبد القادر قال لـ الحياة ان قرار أن  3/7/2005الحياة وذكرت 

سادس كنا نأمل بأن يسبق عقد المؤتمر الحركي ال. يعني ان الحركة لن تستفيد من تأجيل االنتخابات التشريعية
ووصف . لتشريعية حتى تتمكن الحركة من تعزيز نفسها وخوض االنتخابات بشكل اكثر تنظيماًااالنتخابات 

 بأنه غير حكيم وال يساعد في تعزيز  المؤتمرعضو اللجنة الحركية الوزير السابق قدورة فارس قرار تأجيل
ي مشترك مع الناطق باسم وضع الحركة ويضعفهاوقال فاروق القدومي أمين سر فتح في مؤتمر صحاف

المؤتمر الدكتور نبيل شعث ان المؤتمرين ناقشوا قضايا التسوية السياسية والصعوبات التي تواجهها ومشاكل 
وأكد تصميم اللجنة المركزية على تحويل االنسحاب . السلطة الفلسطينية وإعادة ترميم منظمة التحرير
فتح الحدود ويطلق الحريات ويستمر ليشمل الضفة الغربية اإلسرائيلي من غزة إلى نصر للشعب الفلسطيني ي

والقدس ويؤدي إلى تطبيق كامل لخريطة الطريق ومبادرة السالم العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
  .194وعاصمتها القدس وعودة الالجئين وفق قرار 

ن الشيخ شن هجوماً كاسحاً على من القيادي في فتح حسي أن 3/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  ونقل
هناك من يفكر باإلضافات والتعيينات في اللجنة المركزية، وليس : وصفهم بمن يريد االستيالء على فتح، قائالً

  . عاما16ًهذه ممارسة دكتاتورية، ونهج مرفوض لالستمرار في سرقة القيادة منذ .. من خالل االنتخابات
لقيادة على مستوى المسؤولية، فإذا حلت اإلشكاليات بين الرئيس محمود عباس أتمنى أن تكون ا: وتابع قائالً

يجب حل اإلشكال القائم بين القيادة ... واألخ فاروق القدومي، فهذا ال يعني أن كل المشكالت قد انتهت
  قدس برس. والقاعدة الفتحاوية، ال أن تشرع الديكتاتورية كما يريد البعض

يبدو أن فاروق القدومي قد :  فضل عدم ذكر اسمه المركزية عضو في اللجنة3/7/2005 البيان  وأضافت
: وأضاف. فهم المعادلة الدولية اإلقليمية وعرف أن ال مجال للحياة السياسية خارج مياه الرئيس محمود عباس
 خاصة مع أدرك القدومي أن أياً من الدول العربية لن تقدم له تسهيالت للعمل، فتونس مقر إقامته على عالقة

. عباس وكذلك األردن ومصر ولم يبق له سوى سوريا التي تعاني من مشكالت ال يبدو في األفق حل لها
كشف مصدر فلسطيني كما .حتى لبنان خرج عن الدائرة السورية وبدأ يشق طريقه بصورة مستقلة: وأضاف

يين وهي عبارة عن أموال في عمان ان اجتماعات اللجنة أوصت بفتح ملف أمالك فتح في سوريا مع السور
  .ومزارع ومصانع وبيوت وغير ذلك

محمود عباس اعرب عن االستعداد من اجل االنسحاب من غزة،  أن 3/7/2005 الشرق االوسط واوردت
 ان نتائج االجتماع ممتازة، وطرحنا اللجنة المركزيةوقال ردا على سؤال حول . ليكون هادئا ونظيفا ومحترما

لتأكيد على المواقف السياسية الثابتة لفتح، وأعادت اللجنة المركزية ا.مور على ما يرامكل القضايا وسارت اال
من حيث اتخاذ قرار السالم كخيار استراتيجي، يستند الى قاعدة قرارات الشرعية الدولية واالتفاقات 

جزءا من والتعهدات المبرمة، ورؤية الرئيس األميركي جورج بوش، واعتبار عملية االنسحاب من غزة 
واوضحت انه ستتم معالجة االوضاع المالية ألسر وذوي الشهداء والمصابين في االراضي . خريطة الطريق

وقررت االستمرار في تطبيق االصالحات الشاملة . الفلسطينية، وزيادة الدعم الذي يوفر لهم حياة حرة كريمة
 فتح ومالحقة، ومحاسبة كل من اساء على جميع الصعد سواء في السلطة الوطنية، او منظمة التحرير او

 .لمقدرات الشعب الفلسطيني وتقديمه للمحاكمة والقضاء العادل
شعث الى ان اللجنة المركزية اكدت على وجوب  نبيل  د اليهأشارما  3/7/2005 االيام الفلسطينية وأضحت

لفلسطينية وانما المشكلة انهاء حالة الفوضى وقال المشكلة ليست في حجم االسلحة الموجودة مع الفصائل ا
الحقيقية هي اولئك الذين يستخدمون السالح خارج اطار الدفاع عن الوطن وفقط للهيمنة والسيطرة واالبتزاز 

الذي يخشاه المواطن الفلسطيني هو ان ال يطبق القانون وانما من في يديه السالح هو ..والرتكاب الجرائم 
 التي اقرها االجتماع تبدأ بمباركة ما تم من توحيد كامل لالجهزة الذي يفرض ارادته، ولذلك فان االجراءات

االمنية والدعوة الى استكمال التوحيد باعادة بناء هذه المؤسسة االمنية لتكون قادرة على ضبط فلتان السالح 
  .وعلى حماية القضاء وعلى تطبيق القانون

  
  ع لإلبتزاز  مسلحون يقتحمون مقر التشريعي والداخلية تؤكد أنها لن تخض
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عشرات المسلحين من عناصر كتائب شهداء االقصى التابعة لفتح، ان  3/7/2005: 48 عربنشر موقع
مقر المجلس التشريعي في رفح جنوب قطاع غزة، مطالبين بتوفير وظائف لهم في السلطة امس السبت  وااقتح

نفيذ مطالبهم المتمثلة في توفير فرص واشترط المقتحمون الخالء المكتب ت.الفلسطينية حسبما افاد شهود عيان
واستنكر ابو علي شاهين عضو المجلس التشريعي عن محافظة . عمل لهم داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية

رفح هذه التوجهات الخاطئة النها جزء من تجاوزات القانون التي انتشرت مؤخرا في االراضي الفلسطينية 
  . ولهبحيث اصبح كل ياخذ القانون بيده حسب ق

وزارة الداخلية واألمن الفلسطيني أدانت االقتحام واعتبرت أنه  أن 3/7/2005 اإلتحاد اإلماراتية وأضافت
، مؤكدةً ''يأتي في إطار التجاوزات والتعديات الحاصلة على القانون، والتوجهات الخاطئة التي لن تجدي نفعاً''

 المسلحة، في أن أنحاء متفرقة في المحافظات عدم خضوعها ألية محاولة ابتزاز تمارسها بعض الجماعات
وشددت في بيان رسمي، على أن األجهزة األمنية التابعة لها لن تتوانى في فرض القانون وحماية · الفلسطينية

وأشار البيان إلى قرار القيادة السياسية باستيعاب الحاالت النضالية، ضمن أجهزة · الممتلكات العامة والخاصة
  .، مؤكداً وجود لجان متخصصة جرى تشكيلها لمعالجة هذه القضيةاألمن والشرطة

مجموعة يقال لها ألوية الشهيد ياسر عرفات، التابعة لكتائب          ن أ 3/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم     وذكر
شهداء األقصى، المحسوبة على حركة فتح اتهمت  بعض الفلسطينيين بالخروج على الصف، ومحاولة إثـارة                

العصبية، واستهداف المناضلين، وإشاعة الذعر والفوضى بين المواطنين، متهمـةً إيـاهم بالـسعي              النعرات  
وهددت األلوية بالضرب بيٍد من حديد كّل مـن      .لتحقيق مكاسب شخصية، وبإضعاف عزيمة الشعب الفلسطيني      

وقالـت إنهـا    . هتسول له نفسه بالخروج على الصف، أو السعي إلى إشعال الفتن بين أبناء شعبنا أو فـصائل                
سنتمترس في خنادقنا بشتى الوسائل النضالية      : وأضافت. ستدافع بكّل ما أوتيت من قوة عن الثوابت الفلسطينية        

من عسكرية وسياسية وتعليمية واجتماعية واقتصادية، ألجل الحفاظ على صالبة وحدتنا الوطنيـة، ونظافـة               
  .وكاالت. سالحنا ونزاهته، وسالمة سلوكنا العام حسب تعبيرها

  
  السلطة الفلسطينية تحذّر من ترويج عمالٍت مزورة 

قال بيان للمكتب اإلعالمي لوزارة الداخلية إن الوزارة تحذّر المواطنين من الوقوع في شرك مروجي العمالت 
)  دوالر100فئة (المزورة، وخصوصاً الدوالر األمريكي، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الدوالرات المزيفة 

ي األسواق الفلسطينية، من ِقبل رجال المباحث الجنائية، وال زالت التحقيقات جارية للكشف عن مصادرها، ف
وأضاف البيان أن هذه المحاوالت المتكررة لترويج وتسويق .وهذا يشمل المحافظات الشمالية والجنوبية

داخلية المواطنين الفلسطينيين وناشدت ال. العمالت المزورة تأتي بهدف ضرب االقتصاد الوطني الفلسطيني
إبداء الحيطة والحذر واالنتباه، واإلبالغ فوراً للجهات الرسمية عن أي معلوماٍت بخصوص العمالت 

من جهة أخرى قال الوزارة إن قوات األمن الفلسطيني تعزز وجودها على المحاور والطرق المؤدية .المزورة
لمالحقة عمليات تهريب المخدرات، والمواد التموينية الفاسدة، إلى إلى المستوطنات، في إطار الجهود المبذولة 

 :وكاالت .مناطق قطاع غزة
3/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   

  
 شارون يهدف إلى جعل اإلنسحاب من غزة بديالً لخارطة الطريق : عريقات

ات رئيس الوزراء وصف صائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية تصريح
اإلسرائيلي ارئيل شارون التي قال فيها ان االنسحاب من قطاع غزة يهدف الى تكثيف االستيطان في الضفة 

وقال عريقات  إن الجانب الفلسطيني ينظر لهذه التصريحات ببالغ .الغربية والقدس بأنها خطيرة للغاية
واشار .ة عن رئيس وزراء حكومة االحتاللالخطورة والحذر ويأخذها علي محمل الجد خاصة وانها صادر

الى ان مثل هذه التصريحات تفضح حقيقة المخططات اإلسرائيلية التي تهدف الى جعل االنسحاب من قطاع 
ودعا عريقات أطراف اللجنة الرباعية بضرورة اخذ تصريحات رئيس الوزراء .غزة بديال عن خطة الطريق

عملية السالم في المنطقة وضرورة ان تعمل جديا علي تحديد جداول علي محمل الجد والقيام بواجباتها تجاه 
 .ابة على األرضانسحاب وفرض فرق الرق

3/7/2005: 48عرب  
 

   تصوير أفراد األجهزة األمنية أثناء تأديتهم لمهامهمتمنعوزارة الداخلية تصدر 
تلفة العاملة في األراضي الفلسطينية دعت وزارة الداخلية الفلسطينية في السلطة الفلسطينية وسائل اإلعالم المخ

وأشارت مصادر أمنية فلسطينية مطلعة إلى .بعدم تصوير أفراد األجهزة األمنية خالل قيامهم بمهامهم األمنية
أن القرار جاء على ما يبدو في إطار اإلجراءات األمنية التي تتخذها وزارة الداخلية في إطار تعزيز سيطرة 

 األوضاع وفرض النظام واألمن في األراضي الفلسطينية على ضوء التدهور الذي األجهزة األمنية في ضبط
  .شهده الوضع الداخلي مؤخراً وتزايد مظاهر فوضى السالح وما اصطلح على تسميتها حالة الفلتان األمني
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3/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

 لقاء قمة بين الرئيسين عباس واألسد الخميس القادم  
سورية، تجمع بين الرئيسين محمود -يوم الخميس القادم، في العاصمة السورية، دمشق، قمة فلسطينيةتعقد 

وأوضح العميد جبريل الرجوب مستشار الرئيس لألمن القومي، لـوفا، اليوم، أن القمة .عباس، وبشار األسد
 .تأتي في إطار التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين

3/7/2005ينية وفا وكالة االنباء الفلسط  
 

 ال اتفاق أمني دون وجود ربط جغرافي وسياسي واجتماعي بين الضفة والقطاع :دحالن
بأن المنافذ أو المعابر، هي كلمة السر في نجاح أو فشل اإلنسحاب، مؤكداً على أنه ال يمكن  محمد دحالن أكد 

  .ي بين الضفة الغربية وقطاع غزةأن يكون هناك أي اتفاق أمني دون وجود ربط جغرافي وسياسي واجتماع
من جهة أخرى، قال الوزير دحالن بأن عملية االنسحاب األحادية الجانب من قطاع غزة وشمال الضفة 
الغربية، جاءت نتيجة جدل داخلي في المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية لتحسين وضعها التفاوضي في المستقبل، 

يل شارون من خاللها أي فكرة سالم شاملة قد تفرض عليه من وحتى يتجنب رئيس الوزراء اإلسرائيلي اريئ
  .المجتمع الدولي مستقبالً، ويصل بذلك إلي تعميق االعمال اإلستعمارية

3/7/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   
 

   يدعو العرب إلى االستثمار في غزة بعد االنسحاب : دحالن
ن إسرائيل باستغالل األراضي الفلسطينية كمناطق استهالك اتهم وزير الشؤون المدنية الفلسطيني محمد دحال

تستفيد منها سنويا من طرف واحد بما يزيد على ملياري دوالر، وقال ان االقتصاد الفلسطيني بحاجة إلى أن 
يتحرر من االحتالل الذى يسيطر بشكل كامل على كل مناحي الحياة الفلسطينية االقتصادية والسياسة واألمنية 

ودعا دحالن المسؤول عن ملف االنسحاب االسرائيلي الدول العربية ورجال األعمال إلى . الجتماعيةوحتى ا
العمل على تشجيع ودعم االقتصاد الفلسطيني بعد االنسحاب اإلسرائيلي المزمع من قطاع غزة وشمال الضفة 

قات الفلسطينية ـ وأكد دحالن في تصريح صحافي على هامش ندوة العال.الغربية فى شهر أغسطس المقبل
عة في مجال المصرية في مدينة غزة أمس أن الفترة التي ستعقب االنسحاب اإلسرائيلي ستكون مشج

 أ ش أ.االستثمارات العربية
3/7/2005البيان    

   أول قمة بين أبو مازن والقذافي 
زعيم معمر القذافي أكدت مصادر فلسطينية في طرابلس أن قمة ليبية فلسطينية ستعقد للمرة األولى بين ال

 التي ستبدأ أعمالها في سرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على هامش قمة االتحاد األفريقي
وأوضحت المصادر أن أبو مازن سيسعى إلى إقناع القذافي بوضع حد للمضايقات التي يتعرض لها منذ .غدا

بأن مصادر فلسطينية تعتقد أن هذه المضايقات بضعة أسابيع العمال الفلسطينيون المقيمون في ليبيا، علما 
تعكس في واقع األمر االستياء الليبي غير المعلن من االنتقادات التي وجهتها أخيراً عدة صحف فلسطينية 

  .للقذافي بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية والوضع الراهن في األراضي الفلسطينية المحتلة
3/7/2005البيان     

 
  راات مع اسرائيل لم تنهالمفاوض: عباس

واكد ان المفاوضات مع الجانب االسرائيلي لم تنهار وانما هي في البداية والنتائج ال زالت متواضعة ونحن 
االن نتابع البحث والتفاوض مع االسرائيليين على كل االصعدة لتحقيق نتائج افضل وان امامنا استحقاق هو 

  .يةاالنسحاب من غزة وبعض مناطق الضفة الغرب
3/7/2005الغد األردنية   

 
  وكلفة العملية االنتخابية قتراع في االنتخابات التشريعيةالتسجيل لال: الدويك

أعلن عمار الدويك المدير التنفيذي للجنة االنتخابات المركزية ان عدد المواطنين أصحاب حق االقتراع الذين 
 ألف من العدد الكلي المتوقع وهو مليون 300وسجلوا في السجل االنتخابي حتى اآلن وصول إلى نحو مليون 

هذا العدد ال يشمل المقدسيين، ألننا منعنا من التسجيل في القدس التي تتوقع اللجنة : وقال. وثمانمائة ألف
وفيما يتعلق تكلفة العملية االنتخابية قال دويك أنها  ستكون ما . مقدسي لهم حق االقتراع100.000وجود نحو 

سنقدم الموازنة بشكل : ماليين دوالر في كافة مراحلها بما في ذلك توعية المواطنين، وأوضح 10  إلى 8بين 
ال أتوقع أن : وأضاف. تفصيلي إلى وزارة المالية التي تقوم بدورها بتقديم التمويل الالزم إلجراء االنتخابات
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بالذات دول االتحاد األوروبي تكون هنالك إشكالية في التمويل خصوصا أن هناك الكثير من الدول الصديقة، و
 .معنية بدعم االنتخابات باعتبارها جزءاً من عملية اإلصالح

2/7/2005مركز االنترنت لإلعالم العربي   
  

  تدرس المشاركة بحكومة وحدة وطنية: حماس 
قال  إن الطرح من ِقبل حركة فتح بالمشاركة   مشير المصري الناطق اإلعالمي باسم حركة حماسأن نشر
 حكومة وحدة وطنية فقط، جاء عبر وسائل اإلعالم، وحركة حماس تدرس أي طرح يقدم إليها بشكٍل في

رسمي، خاصة إذا كان يدفع باتجاه إيجاد صيغة تمثل مرجعية للشعب الفلسطيني، خاصة في هذه المرحلة، 
الطرح م.قبل االنسحاب الصهيوني ن قبل فتح وأضاف المصري في تصريٍح خاص لوكالة قدس برس، أن

للمشاركة في حكومة وحدة وطنية هو خطوة إعالمية، ومحاولة من التهرب من استحقاق االنتخابات، في 
وأشار إلى أن حركة حماس تنظر إلى موضوع المشاركة في حكومة .تحديد موعد قريب لها، بعد تأجيلها

رف على االنسحاب، مؤكداً وحدة وطنية بعدم جدية، ألن مطلب حركته كان ضرورة تشكيل لجنة وطنية تش
  .أن تحديد لجنة أسهل وأسرع للقيام بمهامها، وفق رؤية وطنية، من تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما قال

3/7/2005المركز الفلسطيني لإلعالم   
 

 حماس تعتبر موعد اإلنتخابات بعيداً 
عية المقبلة في شهر كانون عن استيائها من تحديد موعد لالنتخابات التشريامس السبت عبرت حركة حماس 

ثاني المقبل، موضحة ان السلطة الفلسطينية ال زالت تصر على التعامل مع الملفات الساخنة على الساحة 
 .الفلسطينية بمفردها دون التشاور مع باقي الفصائل الفلسطينية

3/7/2005: 48عرب   
  

  !ئه بألوان حماسعناصر محسوبة على فتح تطلي مبنى بلدية خزاعة باألسود بحجة طال
أقدم أفراد محسوبين على حركة فتح على طالء المبنى الجديد الذي شيدته بلدية خزاعـة الـذي فـازت بهـا              
وتديرها قائمة التغيير واإلصالح المحسوبة على حركة حماس بالزفت األسود، في اعتداٍء هو الثاني من نوعه                

وقال رئيس البلديـة الـشيخ كمـال        . حركة حماس  في غضون عشرة أيام، على المبنى بدعوى طالئه بألوان        
ال يعقل أن نبقى رهينة مزاج فئة ال تريد للمجلس البلدي أن يقوم بعمله الذي عبرت الجمـاهير عـن                    : النجار

ارتياحها لما تحقق خالل األشهر الماضية، مشدداً على رفض الخضوع إلمالءات هذه الفئة التي ال تزال تفكر                 
وكُِشفَ عن أن رئيس البلدية دعا إلى اجتمـاع طـارئ           .لمتحكمة في زمام أمور شعبنا    بطريقة غريبة وكأنها ا   

ألعضاء المجلس البلدي ولجان األحياء لتدارس الموقف والمشاكل التي توضع أمام عمل البلدية، مشيراً إلـى                
  .وجود توجه بعمل اعتصام أمام مبنى البلدية ودعوة الصحافيين إليه

3/7/2005 م المركز الفلسطيني لإلعال  
  

  مسؤولية الحماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية في اليمن يحملون فتح والسفارة 
حملت حركة حماس والجبهتان الشعبية والديمقراطية في الجمهورية اليمنية حركة فتح والسفارة الفلسطينية في              

كونوا رافعة للعمـل المـشترك،      اليمن كامل المسؤولية عن ضرب وحدة العمل الوطني، وأهابت بالجميع أن ي           
  .وبناء اتحادات شعبية فاعلة

3/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   
  

  سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن تفجير جيب عسكري قرب مغتصبة عتصمونا في رفح
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي مسؤوليتها عن العملية التي اسـتهدفت جيـب                

  .سكري صهيوني بالقرب من مغتصبة عتصمونا الصهيونية جنوب قطاع غزةع
3/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم   

 
  اإلعالن رسميا عن افتتاح مكتب للجنة المركزية لحركة فتح في خان يونس

ن أعلن أمس رسميا عن افتتاح المكتب اإلعالمي للجنة المركزية لحركة فتح ـ أمانة السر ـ في مدينـة خـا    
وقال سليمان الفرا مدير المكتب أن افتتاح المكتـب         .يونس والذي يعتبر األول من نوعه في محافظات الوطن        

يهدف إلى نقل الحقيقة البناء شعبنا في ظل المرحلة الحالية وخاصة مع اقتراب االنسحاب اإلسـرائيلي مـن                  
  .قطاع غزة

الفلسطينية المقيمة في الخارج وعلى رأسها القائـد        واوضح أن من المهام اإلعالمية للمكتب نقل أخبار القيادة          
فاروق القدومي لقطع الطريق أمام النفاق السياسي إضافة إلى التنسيق الكامل مع الفـصائل الفلـسطينية فـي                  
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إرشاد المواطنين ومحاربة الشائعات المغرضة والتي بدأت تنتشر في الساحة الفلسطينية وخاصة فيما يتعلـق               
  .يلي من قطاع غزةباالنسحاب اإلسرائ

3/7/2005الحياة الجديدة   
 

 الجهاد ينفي دراسة حركته المشاركة في حكومة وحدة وطنية 
أكد الشيخ عبد الحليم عز الدين، القيادي البارز في حركة الجهاد اإلسالمي بالضفة الغربية، إن ما تناقلته 

ة وطنية، غير سليم، فالحركة ال وسائل اإلعالم حول دراسة حركة الجهاد اإلسالمي لدخول حكومة وحد
تدرس هذا التوجه، وذلك من باب أن أية حكومة تنفيذية سيكون سقفها اتفاقيات مع العدو الصهيوني، األمر 

 ب .ف.ا. الذي ترفضه الحركة جملة وتفصيالً
3/7/2005االيام الفلسطينية   

  
  يب طفلة في الثالثة  رصاص االحتالل يص،المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين 

بدأ المستوطنون اليهود في إعداد الكمائن الصطياد المواطنين الفلسطينيين والتنكيـل بهـم ردا علـى قـرار                  
االنسحاب من قطاع غزة، فيما أطلق جنود يحرسون مستوطنة النار على طفلـة فـي الثالثـة مـن عمرهـا           

طنين فلسطينيين من جنوب الخليل واعتقلـت       كما نكلت قوات االحتالل بخمسة موا     . فأصابوها بجروح خطيرة  
وأصيب ثمانية فلسطينيين برضوض وجروح مختلفة جراء انقالب المركبة العمومية التي كانـت             . اثنين منهم 

 القريبـة   مهم مستوطنون من مستوطنة يتسهار    تقلهم فى طريق العودة من مدينة رام اهللا إلى جنين عندما هاج           
وفي السياق نفسه قالت مصادر طبية إن طفلة تبلـغ          . دينة نابلس بالحجارة  من قرية بورين إلى الجنوب من م      

من العمر ثالث سنوات أصيبت بجروح خطيرة مساء الجمعة بعد أن فتح جنود إسرائيليون يحرسون مستوطنة                
 نمن جانبها ذكرت مصادر فلـسطينية ا      . رفح يام النيران الكثيفة على منازل المواطنين الفلسطينيين في البلدة         

 خالل احتجازها وتوقيفها للمواطنين وسياراتهم فى منطقـة         خمسة شبان جنود االحتالل انهالوا بالضرب على      
 قبل أن يقوموا بتكبيل اثنين واعتقالهم فيما نقل المواطنون الثالثة            الجنودقاما بضربهم    وأفاد شهود بأن  . البركة

طقة شرق يطا أن جنود الـدوريات الحقـوا   وأوضح مواطنون من من.اآلخرون إلى مركز صحي لتلقي العالج   
أضرارا بالغة بعدد من المركبات والسيارات الخاصة والعمومية بعد توقيفها على الحواجز العسكرية وتعمدوا              

  .وكاالت.تحطيم زجاج عدد منها واالعتداء على سائقيها
 1/7/2005البيان  

  
  فتاتين على خلع حجابيهماقوات االحتالل على حاجز بيت إيبا غرب نابلس تحاول إجبار 

استمراراً في سياسة القمع واإلذالل التي يمارسها جيش االحتالل الصهيوني بحق المـواطنين             ، خاص -نابلس
الفلسطينيين على الحواجز العسكرية الصهيونية، حاول جنود االحتالل المتمركزين على حـاجز بيـت إيبـا                

وذكر شهود عيان أن الجنـود      .لى خلع حجابها ومالبسها   الصهيوني غرب مدينة نابلس إجبار فتاة فلسطينية ع       
الصهاينة على الحاجز طلبوا من الفتاة خلع حجابها ومالبسها بحجة التفتيش، ولكن الفتاة رفضت، وتدخل عدد                

وفي حادثة مماثلة أجبر جنود الحـاجز       .من المواطنين وسائقي السيارات ومنعوا الجنود من االقتراب من الفتاة         
  .ة أخرى على الوقوف تحت أشعة الشمس لساعات طويلة، بعد رفضها خلع نقابهاالمذكور فتا

  3/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  حوارة والجنود يحطمون محطة محروقات في قصرةيحرقون مساحات من اراضي المستوطنون 
 علـى حـرق      أقدم قطعان المستوطنين عـصر امـس       - رومل شحرور السويطي     - الحياة الجديدة    -نابلس  

واشـار  .مساحات واسعة من اراضي بلدة حوارة فيما قام جنود االحتالل بتدمير محطة للوقود جنوب نـابلس               
مواطنون الى ان سوائب المستوطنين في مستوطنة يتسهار المقامة على اراضي المواطنين جنوب نابلس قاموا               

واوضـح  . بلدة حوارة وقرية عينبـوس     بحرق عشرات الدونمات من االراضي الزراعية التابعة للمواطنين في        
المواطنون بان عددا من سيارات اطفائية نابلس قامت بالسيطرة على الحريق وحالت دون وصولها الى منازل                

من جهة اخرى، قام جنود االحتالل ظهر أمس بتحطيم مضخة بنزين لمحطة محروقات في قريـة                .المواطنين  
ن جيب همر تابع لقوات االحتالل دخل محطة المحروقات         قصرة، وأفاد صاحب محطة قصرة للمحروقات، بأ      

  .في القرية، وقام الجنود باستفزاز العاملين في المحطة وحطموا إحدى مضخات البنزين قبل مغادرتهم
  3/7/2005الحياة الجديدة 

  
  

  شرطة االحتالل تضيق على إمام مسجد شهاب الدين في الناصرة المحتلة
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لم اإلسالمي الثقافي في الناصرة، شرطة االحتالل الصهيوني في المدينة، بأنهـا            اتهم مركز شهاب للع   :وكاالت
وقال المركز في بيـاٍن  .تقوم منذ فترة بالتضييق على الشيخ ناظم أبو سليم، إمام مسجد شهاب الدين في المدينة        

أخرى، ضـمن هجمـة     إن الشرطة تمنع إمام المسجد من السفر حيناً، وتعتقله وتحقّق معه أحياناً             : صادر عنه 
وكان الشيخ أبو سليم قد برز قبل سنوات، أثناء أحداث مسجد شهاب الدين في المدينة،               .شرسة للترويع والصد  

والهجمة السلطوية الشرسة عليه، وأصبح الحقاً إماماً للمسجد، وتعرض في الماضي إلى مضايقاٍت من ِقبـل                
وحسب البيان، فقد اعتقلت شـرطة      .ريضتي الحج والعمرة  السلطات الصهيونية، التي منعته من السفر ألداء ف       

  .الناصرة، قبل يومين أبو سليم، وحقّقت معه، وأطلقت سراحه، ليلة األربعاء الماضي
  3/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  ن ممارسات االحتالل تجاه األطفال الفلسطينييني الدولي يدانأطفال خلف القضبمؤتمر 

مع ناشطون دوليون في مجال حقوق اإلنسان على وجود سياٍق اجتماعي واقتصادي يدفع             أج: خاص –بيت لحم   
وتحـدث هـؤالء فـي      .األطفال إلى الجنوح، وأدانوا ممارسات االحتالل الصهيوني تجاه األطفال الفلسطينيين         

فـي   الذي يواصل أعماله     مؤتمر بعنوان أطفال خلف القضبان    ورشة عمل حول أطفال السجون خالل جلسات        
  .فلسطين، بمشاركة حقوقيين من مختلف دول العالم وتنظمه الحركة العالمية للدفاع عن األطفال

، نائب رئيس لجنة حقوق الطفل في األمم المتحدة ورئيس الحركة العالمية للدفاع عن              وبين نوربيرتيو لويسكي  
 بإيجاد نظرة كلية شـاملة للطفـل        األطفال فرع األرجنتين، أهمية تطوير آليات تطبيق حقوق األطفال، مطالباً         

باالعتماد على اتفاقية حقوق الطفل، تقوم على االندماج والعالمية والعمومية، لضمان بقاء الطفل في وضٍع جيد                
جسمانياً وعاطفياً ومعنوياً، وحتى يتحقق ذلك ال بد أن يأخذ باالعتبار عالقة الطفل بالدولة والتعليم والـصحة                 

وحول خصوصية عقد المؤتمر في فلـسطين قـال إن األطفـال هنـا              .أطفال المهاجرين والعالقة مع األهل و   
يشعرون باالضطهاد والتمييز والفصل العنصري، وطالب أن يتم التعامل مع الفلسطينيين بـاحترام كـرامتهم               

  .ومراعاة المعايير الدولية في التعامل مع األطفال الفلسطينيين
  3/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  حملة السلم األهليتلفزيون فلسطين يطلق 

ـ    عبر شاشة تلفزيون فلسطين التـي   انطلقت أمس حملة السلم األهلي- يحيى المدهونغزة ـ الحياة الجديدة 
نظمها التلفزيون بالتعاون مع وزارتي اإلعالم والداخلية واألمن الـوطني بإشـراف إدارة العالقـات العامـة                 

قال محمد الداهودي مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم بتلفزيون فلسطين ان الحملـة             و.واإلعالم بالتلفزيون 
تهدف إلى نبذ العنف وتعزيز مفاهيم التسامح بين أفراد المجتمع، مؤكدا أن عمليات القتل واالجـرام ظـاهرة                  

وقال .حملة أهدافها خطيرة ويجب القضاء عليها من اجل مستقبل أطفالنا وأعرب الداهودي عن أمله ان تحقق ال              
آن األوان لنعمل بشكل جدي فيما يحقق الصالح العام لشعبنا واالبتعاد عن التركيز علـى               حيدر عبد الشافي    .د

المصالح الذاتية والعائلية والحزبية وتفعيل القانون حتى نتفادى حالة الفوضى ونؤسس لمجتمع ينبذ الجريمـة               
  . ويحاربها

  3/7/2005الحياة الجديدة  
  

   تستنكر اعتداء جنود االحتالل في حاجز بيت ايبا على صحفيين فلسطينيين  الصحافيكتلة
استنكرت كتلة الصحافي الفلسطيني قيام جنود االحتالل المتمركزين على حـاجز بيـت إيبـا               ، خاص -نابلس

العسكري الصهيوني غرب نابلس، باالعتداء بالضرب على الصحفيين وضاح أبو شعر وعاطف دغلس، وهما              
افيان يعمالن في مكتب النجاح للصحافة واإلعالم، والذي يديره الدكتور فريد أبو ضهير المحاضر بقـسم                صح

وقال الصحفي أبو شعر والذي يعمل مراسال لوكالة قدس برس لألنباء أن            .الصحافة في جامعة النجاح الوطنية    
رفقة زميله دغلس عند حاجز بيت      وحدة عسكرية صهيونية، ينتمي أفرادها إلى قوات التدخل السريع، أوقفته ب          

ايبا واحتجزته، فيما حاولت مصادرة آلة التصوير التي كانت بحوزته أثناء محاولته التقاط صور لما يحـدث                 
عند مداخل المدينة التي تشهد تدخال عسكريا واسعا بعد حديث عن خطف جنديين صهيونيين في المدينة، على                 

ي أبو شعر، أن جنود االحتالل اقتادوه إلى مكان بعيد عن أعـين  وأوضح الصحف.يد إحدى مجموعات المقاومة   
الناس، واعتدوا عليه بالضرب، قبل أن يمطروه بوابل من الشتائم والكلمات النابية، مؤكداً أن الجنود الصهاينة                

 من جهته قال الصحفي دغلس    . ساعات رغم أنه أبرز لهم هويته الصحفية       4تعمدوا التنكيل به، واحتجزوه لمدة      
إن جنود الحاجز الصهيوني فحصوا جهاز الحاسوب المحمول الذي         : الذي يعمل مراسال لموقع إسالم اون الين      

  .كان بحوزته، فيما قام أحد الجنود بتوجيه اللكمات على وجهه
  3/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
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  األسرى يعلنون اإلضراب اليوم 
أعلن األسرى الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية اإلضـراب عـن    ،ي القدس المحتلة ـ عبدالرحيم الريماو 

وقال رئيس نادي األسـير     . الطعام ليوم واحد اليوم األحد تضامنا مع األسرى المعزولين في زنازين انفرادية           
الفلسطيني عيسى قراقع إن هذه الخطوة النضالية تهدف إلى إثارة الرأي العـام المحلـي والـدولي لقـضية                   

وان هناك أسرى يقبعون في زنازين العـزل        . من األسرى الفلسطينيين خاصة أن أوضاعهم صعبة       المعزولين
منذ أربعة أعوام في ظروف صعبة وسيئة ال تطاق، وإسرائيل تستخدم سياسة العزل ألنها سياسة خطيرة ومن                 

زين هو بمثابـة    وقال قراقع إن عزل األسرى في الزنا      . أقسى العقوبات التي تفرض على األسرى الفلسطينيين      
ي زنازين تحت األرض تشبه القبـور وتـسمى         خاصة أن األسرى يحتجزون لفترات طويلة ف      .الموت البطيء 

ر السبع وسجن عسقالن     أسيراً معزولين في سجن بئ     15يوجد في زنازين العزل     وأوضح  . باألكياس الحجرية 
  .وسجن الرملة

 3/7/2005البيان  
  

  بالسجن على أسرى فلسطينيينمحكمة صهيونية تصدر أحكاما قاسية 
أصدرت محكمة سالم العسكرية الصهيونية خالل األيام القليلة الماضية أحكاما جائرة بالـسجن             ، خاص -نابلس

الفعلي لفترات متفاوتة على تسعة أسرى فلسطينيين، فيما أجلت النظر في ملفات عدد مـن األسـرى بيـنهم                   
د الحلبي أن المحكمة الصهيونية حكمت بالـسجن الفعلـي          وذكر محامي نادي األسير الفلسطيني محم     .أسيرات

 شـيكل غرامـة   2000 أشـهر و  4عاما، فواز عز الدين الحسن 12على األسرى     عزمي مروان بركات     
 سنوات ونصف   8 سنوات، حسام بالل عبدو بالسجن       4 شهرا، إيهاب زياد التيتي      30مالية، ثائر فتحي قنديل     

 شـهرا، و  12 سنوات، مالك زيـاد دبابـسي    9، محمود عوض بهنجاوي   سنة 21السنة، مجدي ياسر خليل     
وأضاف محامي نادي األسير أن المحكمـة       . شيكل غرامة مالية   2000شهرا و 30األسير حمزة زهير عوادة       

مراد موسى فضل بايزيد جمال عطا، نادر خالد داوود، ناصـر           : أجلت النظر في ملفات عدد من األسرى هم       
 احمد نعيم عبيد، رجا حمدان عواد، رامي مشهور عواد، يوسف مجدي حنني، محمـود               محمد فؤاد عورتاني،  

  .غازي أبو ذراع، عمار فايز عرفات، خلود ساطي منصور وعال جميل إبراهيم بدرساوي
  3/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  أبو زايدة يندد باصرار اسرائيل على استمرار احتجاز األسير المريض أبو ساكوت 

صف وزير شؤون األسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية سفيان أبو زايدة  وكتب محسن اإلفرنجي
إصرار الحكومة اإلسرائيلية على اعتقال األسير مراد أبو ساكوت الذي تدهورت حالته الصحية بصورة 

ا بضرورة اإلفراج خطيرة إلصابته بالسرطان باالستهتار الفاضح والواضح بحياة األسرى الفلسطينيين مطالب
وأكد أبو زايدة أن األسير أبو ساكوت يعاني من وضع .عن كافة األسرى المرضى الذين يتهدد الموت حياتهم

ال زالت سلطات : وقال. صحي خطير للغاية وتبذل جهود حثيثة لإلفراج عنه الستكمال عالجه في الخارج
رائيلي يمنع ذلك على الرغم من النداءات التي االحتالل ترفض إطالق سراحه بحجة أن جهاز المخابرات اإلس

وتساءل أبو زايدة عن مبررات رفض .وجهت إلطالق سراحه من قبل منظمات طبية وحقوقية محلية ودولية
لجنة اإلفراجات اإلسرائيلية للمرة الثانية على التوالي خالل أسبوعين إطالق سراح األسير أبو ساكوت الذي ال 

ه ويتنقل على كرسي متحرك، ويتنفس عبر جهاز أوكسجين خاص، مستهجنا في يستطيع الوقوف على رجلي
الوقت نفسه ادعاءات المستشار القانوني اإلسرائيلي القاضية بأن أبو ساكوت يشكل خطرا على أمن إسرائيل 

 .وأن وجوده في السجن ال يشكل خطرا على حياته
  3/7/2005االنترنت لإلعالم العربي امين 

  
  ونية تصدر أحكاماً بالسجن على ثالثة شبان من قلقيليةالسلطات الصهي

أصدرت السلطات الصهيونية يوم أمس أحكاماً بالسجن على ثالثة معتقلين فلـسطينيين مـن   ،قلقيلية ـ خاص 
وذكرت مصادر حقوقية أن محكمة عسكرية صـهيونية أصـدر          .قلقيلية بتهمة المشاركة في مقاومة االحتالل     

 شهراً مع وقف التنفيذ، علـى المعتقـل عمـاد مـروان             18 شهراً والسجن الفعلي و    18أحكاماً بالسجن لمدة    
وأضافت تلك المصادر أن المحكمة الصهيونية ذاتها، أصدرت أيـضاً حكمـاً            .الحوتري ومحمد عبد اهللا شريم    

 الفتاح   شهراً ومثلها مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألفي شيكل، على المعتقل محمد عبد              20بالسجن لمدة   
  .داوود

  3/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  شطة يعانون من االكتظاظ الشديد واالهمال الطبياسرى 
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 افادت محامية انصار السجين سناء حرباوي بعد زيارة تفقدية لسجن شطة امـس              - الحياة الجديدة    -رام اهللا   
 146 وفيـه    11 اسيرا وقـسم     135يه   وف 7 معتقال موزعين على قسمي      281االول انه يقبع في هذا السجن       

اسيرا من بينهم العديد من االسرى المرضى والمعزولين في اوضاع صحية سيئة، كما يعاني هؤالء االسـرى                 
والتقـت المحاميـة حربـاوي      .من الضيق واالكتظاظ الشديد وسوء المعاملة من قبل السجانين وادارة المعتقل          

وأكد االسرى لمحاميـة انـصار ان هنـاك         .نعان وربيع ماليشة  باالسرى شادي ياسين، شادي بالونة، رائد ك      
حاالت مرضية كثيرة بينهم وهي بحاجة للعالج والرعاية الصحية التي تحرمهم منها ادارة السجن خاصـة ان                 

واشارت حرباوي الى ان بعـض االسـرى يعـانون          .عددا منهم بحاجة الى مستشفى ومتابعة من قبل االطباء        
 7الصحية المزرية في اجسامهم دون مباالة من ادارة واوضحت حرباوي ان قسم             ويالت المرض واالوضاع    

في سجن شطة ينقصه الكثير من االمور الحياتية المهمة، وان االسرى يفتقدون في غرفهم الى المراوح خاصة                 
  .انهم يعانون من ارتفاع شديد في درجات الحرارة

  3/7/2005الحياة الجديدة  
  

   ماس إلى حكومة وحدة فلسطينية اسرائيل تعارض دعوة ح
بدأ مسؤولون من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اتصاالات مع فصائل المقاومة لحضها على المشاركة 
في حكومة الوحدة الوطنية المقترحة، وهو ما اعلنت الحكومة االسرائيلية رفضه وتحفظت تحديدا على 

 الناطق باسم وزارة الخارجية االسرائيلية مارك ريجيف ان قالو. مشاركة حركة المقاومة االسالمية حماس
بالده تعتبرحماس جزءا من المشكلة ال جزءا من اي حل وكرر مطالبة رئيس السلطة الفلسطينية محمود 

واضاف نعتقد أن أفضل أسلوب للتعامل مع حماس هو نزع سالحها . عباس ابومازن بتفكيك الحركة
التزم السيد عباس بنزع أسلحة جميع الجماعات االرهابية ونأمل أن . فةوتجريدها من الشرعية ومن أي ص

وتخشى اسرائيل أن تحاول حماس السيطرة على قطاع غزة في أعقاب االنسحاب المزمع من . ينفذ التزامه
 مستوطنة في القطاع في أغسطس وهددت بأنها لن تنسحب من القطاع 21المستوطنات اليهودية البالغ عددها 

  .رويترز.تمرت هجمات النشطاءاذا اس
  3/7/2005البيان  

  
  غالبية أعضاء الكنيست ضد قانون تأجيل االنسحاب من غزة

 من المتوقع ان يسقط الكنيست يوم االربعاء القادم، مشروع قانون خاص قدمه ،برهوم جرايسي -الناصرة
ة اخالء مستوطنات قطاع غزة، النائب يتسحاق ليفي من كتلة الصهيونية المتجددة، يقضي بتأجيل تنفيذ خط

وتتحدث . القادم آب، بدال من منتصفواربع مستوطنات من شمال الضفة الغربية المحتلة الى شهر شباط القادم
وسائل االعالم االسرائيلية حول تسريبات من محيط وزير المالية بنيامين نتنياهو، الذي صعد في االسابيع 

ل شارون، في اطار المنافسة على زعامة حزب الليكود، وتدعي األخيرة مقارعته رئيس الحكومة اريئي
التسريبات ان نتنياهو سيدعم القانون، اليوم األحد، في جلسة الحكومة التي ستبحث القانون مجددا اليوم، حسب 

  .ما افادت مصادر في رئاسة الحكومة االسرائيلية
 3/7/2005الغد األردنية 

  
   شارون يهدد باقالة نتانياهو 

 قال مقربون من رئيس الوزراء االسرائيلي، ارييل شارون أنه سيقيل وزير ،بناصرة ـ فراس الخطيال
المالية في حكومته، بنيامين نتانياهو، في حال تغيب األخير عن جلسة الكنيسيت اإلسرائيلي، يوم االربعاء 

، زبولون اورليف، من المقبل والتي سيصوت االعضاء من خاللها على اقتراح قانون قدمه عضو الكنيست
وأعلن نتانياهو في وقت سابق .حزب المفدال اليميني المتطرف، يقضي بتأجيل خطة الفصل األحادي لمدة عام

انه لن يصوت على ما هو مناقض لضميره، ولن ينحني أمام التهديدات، لذا فهو لن يأتي للتصويت يوم 
في هذا الشأن واضح جدا وعلى جميع من في الحكومة االربعاء المقبل، بينما رد مقربو شارون بأن القانون 

  .  االلتزام به
 3/7/2005البيان  

 
  رموز معادية إلسرائيل على جدار الكنيست   

 - وجد رجال حرس الكنيست رموزاً على حائط الشعبة الجديدة وهي الصليب المعقوف ـ عالمة النازية 
 وكلمة الموت وتجري التحقيقات حول ما إذا كانت 666قم ورمز عبدة الشيطان وكتب على أطرافها الثالثة الر

ويستبعد الكنيست أن يكون أحد أعضائه هو الذي قام بذلك وتدور التحقيقات · الكتابات هزلية أم رمزاً لالسامية
وقال متحدث باسم الكنيست ·  عامالً قام بذلك150حول ما إذا كان أحد العاملين في المبنى الذي يضم حوالي 

ة يديعوت أحرنوت أن هناك تقدماً في التحقيقات فعلى ما يبدو قد توصلوا للمشتبه به ، وأوضح أنه لصحيف
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عندما يتم اكتشاف المسؤول عن هذه الحادثة سيمنع من الدخول إلى المبنى وستنظر الكنيست باتخاذ 
س الكنيست هو الذي وقد تسلمت الشرطة تقريراً حول هذه الحادثة إال أن مدير حر·اإلجراءات الالزمة ضده

  ·يتولى التحقيق باألمر هذا ألن الكنيست تخضع لصالحياته وليس للشرطة
  2/7/2005االتحاد االماراتية 

  
   فيالت في بؤرة استيطانية عشوائية 9االحتالل يمتنع عن تنفيذ أمر هدم 

ذ امر هدم تسعة بيوت يجري افاد التماس للمحكمة العليا االسرائيلية بان السلطات االسرائيلية تمتنع عن تنفي
وقالت صحيفة هآرتس اليوم االحد ان اعمال بناء تسع .انشاؤها في بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية

فيالت في البؤرة االستيطانية العشوائية عمونة القريبة اصبحت في المراحل النهائية وان تسعة عائالت ستسكن 
وقالت هآتس انه رغم ان الفيالت مثل البؤرة االستيطانية اقيمت دون .قبلةهذه البيوت في الفترة القريبة الم

مصادقة السلطات االسرائيلية ورغم ان البؤرة مقامة على ارض فلسطينية خاصة ورغم صدور اوامر لوقف 
اعمال بناء هذه البيوت ورغم صدور اوامر هدم بحقها، اال ان تسع عائالت اخرى ستسكن البؤرة االستيطانية 

وتطالب حركة سالم االن االسرائيلية المناهضة لالحتالل واالستيطان في االراضي . في االيام القريبة القادمة
الفلسطينية من خالل التماس ستقدمه اليوم الى المحكمة العليا االسرائيلية بتنفيذ السلطات االسرائيلية الوامر 

 .القاضية بوقف اعمال البناء ومن ثم هدم البيوت التسعةصادرة عن االدارة المدنية التابعة للجيش االسرائيلي و
  3/7/2005: 48عرب

  
 مرتكبي االعتداءات في مواصي خان يونس  قرارات قضائية اسرائيلية متساهلة بحق

جرياً على عادته، أبدى القضاء اإلسرائيلي تساهالً مع مستوطنين من اليمين اإلسرائيلي المتطرف الذين 
على المواطنين الفلسطينيين في مواصي خان يونس، وحاولوا ارتكاب جريمة بشعة ضد شاركوا في اإلعتداء 

وذكرت مصادر إسرائيلية أن الشرطة والنيابة اإلسرائيليتان تدرسان تقديم استئناف للمحكمة . فتى فلسطيني
يا ضد القرار القاضي بإطالق سراح عدد من ناشطي اليمين المتطرف الذين تم اعتقالهم بعد أعمال العربدة العل

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الشرطة اإلسرائيلية . واإلعتداء على الفلسطينيين في المواصي في قطاع غزة
لمركزية في مدينة بئر السبع التي وجاء أن المحكمة ا.تقول إن قرار المحكمة يجعل من الصعب إجراء التحقيق

 منهم وإطالق سراح 16 من عناصر اليمين الذين تم اعتقالهم قررت تمديد اعتقال 26نظرت في تمديد اعتقال 
وقد استجاب رئيس المحكمة المركزية في بئر السبع القاضي يهوشوع فلفل، الستئناف الشرطة .العشرة الباقين

وكان قاضي . معتقلين كان قد قرر قاضي محكمة الصلح إطالق سراحهم أمس من ال6ومدد بثالثة أيام اعتقال 
 من المعتقلين الباقين، إال أنه وعلى الرغم من تقديم االستئناف 20محكمة الصلح قرر في البداية إطالق سراح 

 . قرر إطالق سراح عشرة منهم
   3/7/2005المستقبل

  
  عد مقابل المالثالث مستوطنات شمال الضفة تُخلى طوعاً قبل المو

ذكرت مصادر إعالمية عبرية أن معظم المستوطنين اليهود، الذين يقطنون مستعمرة غنيم اليهوديـة،              :وكاالت
المقامة على أراضي مواطنين فلسطينيين في شمال الضفة الغربية، بدأوا مغادرتها فعلياً، دون انتظار الموعـد           

خطة االنسحاب، التي تشمل هذه المستوطنة، والمقرر أن يـتم          الرسمي، الذي يلزمهم بإخالء منازلهم، تنفيذاً ل      
وقالـت المـصادر إن معظـم مـستوطني         .إخالؤها بعد إخالء مستوطنات قطاع غزة في منتصف آب القادم         

مستوطنة كاديم اليهودية المجاورة لها يستعدون لمغادرتها، خالل فترة قصيرة، والحصول على التعويـضات              
وفيما يتعلق بمستعمرة حومش، المقرر إخالؤها أيضاً في إطار         .هم، مقابل اإلخالء  الحكومية، التي عرضت علي   

خطة االنفصال، ذكرت اإلذاعة العبرية أنّه قد تم االتفاق مع جميع السكان على نقلهم إلى مستوطنة يـاد حنـا       
كرية وفي أعقاب ذلك تتوقـع مـصادر عـس        .1948اليهودية داخل الخط األخضر، في فلسطين المحتلة عام         

صهيونية أن المستوطنة الوحيدة في شمال الضفة الغربية، التي قد تتخلل عملية إخالئها مواجهات عنيفة بـين                 
  .المستوطنين وقوات االحتالل هي مستوطنة صانور، التي أقام فيها مؤخراً يهود متزمتون

  3/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

   بعد منعهم من اقتحام مواصي خان يونسمستوطنون محتجون يحرقون جيبا احتالليا
 احرق المئات من المستوطنين جيبا عسكريا عنـدما حـاول   - تحسين األسطل - الحياة الجديدة -خان يونس  

وانطلق المستوطنون  .منعهم من اقتحام منطقتي اللحام وعرب الماللحة في منطقة المواصي غرب خان يونس            
م بعد أن أزالوا األسالك الشائكة التي أقامتها قوات االحتالل مـؤخراً            المتطرفون من داخل مستوطنة نفيه دقالي     

حولها للسيطرة على تحركات المستوطنين ومنع حدوث تظاهرات واحتجاجات ضد خطـة االنـسحاب مـن                
وقال شهود عيان ان المستوطنين توجهوا سيراً على األقدام صوب منطقتي اللحـام وعـرب               .مستوطنات غزة 
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ما وشن اعتداءات على المواطنين اآلمنين داخل منازلهم مـشيرين الـى ان سـيارة جيـب               الماللحة القتحامه 
عسكرية احتاللية الحظت تحركات المستوطنين صوب المنطقة فحاولت منعهم واشتبكت مع عدد منهم فقاموا              

ـ                ى بحرق السيارة واالعتداء على الجنود، موضحين انه في اعقاب الحادث حضرت قوات كبيرة وتعزيزية إل
  . المنطقة وتصدت للمستوطنين وأجبرتهم على االنسحاب والعودة للمستوطنة

  3/7/2005الحياة الجديدة 
  

  القوات الصهيونية ترفع وتيرة التوتر وتنصب صواريخ باتريوت قرب الجنوب اللبناني
يونية مكثفة تشاهد   أفادت التقارير األمنية الواردة من الجنوب اللبناني عن تحركاٍت آلية وعسكرية صه           :وكاالت

عن بعد داخل مزارع شبعا، حيث تتمركز دبابات من نوع ميركافا في مواقع قتالية متقدمة، كما ظهرت عـدة                   
منصات صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ وأخرى مضادة لـالكاتيوشا في محيط المواقـع الـصهيونية              

في الجنوب اللبناني أن المستوطنات الصهيونية      والحظ المراقبون العسكريون    .وخاصة موقعي الرادار والرمتا   
القريبة من الخط األزرق الحدودي، معدومة الحركة، كما أن البساتين خلت من العمال، ولم تسجل أي حركـة                  
سير على الطرقات المحاذية للشريط الشائك الحدودي بما في ذلك الـدوريات العـسكرية المعتـادة وحلقـت                  

ار فوق الخط األزرق والمستوطنات الصهيونية الشمالية أكثر من مرة في عمليات            طائرات استطالع بدون طي   
  .تجسٍس مستمرة

  3/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  البورصة الفلسطينية
 ليقفل 89.0تراجع مؤشر القدس في سوق فلسطين لألوراق المالية االسبوع الماضي بنسبة ، الدستور-عمان

وشهدت .  مليون دوالر69.15 مليون سهم بقيمة 95.2 حيث تم تداول ما يقارب  نقطة69.669عند مستوى 
السوق المالية تداوال فاترا في ظل تدهور االوضاع السياسية خاصة في قطاع غزة مع اقتراب عملية 

واصبح المتعاملون اكثر تحفظا هذه األيام منتظرين . االنسحاب من غزة و إخالء المستوطنات المحيطة بها
 حيث تم تداول ما يقارب سطين للتنمية واالستثمار باديكوع أية أخبار عن النتائج نصف السنوية لشركة فلسما

وعلى الرغم من ذلك فقد . من حجم التداول الكلي للسوق% 47 مليون سهم من أسهمها مشكلة بذلك 39.1
 حاليا على مضاعف ربح  دوالر ويتداول السهم60.3ليقفل عند مستوى % 1تراجع سعر سهم الشركة بنسبة 

P/E ليقفل عند مستوى % 1و تراجع سعر سهم شركة االتصاالت الفلسطينية بنسبة . مرة4.19 يصل إلى
 مرة كما قامت شركة جوال، التابعة P/E) 3.16 دينار ويبلغ مضاعف الربح المستقبلي لسهم الشركة 13.9

فاقية التجوال الدولي مع شركة أمنية لالتصاالت لشركة االتصاالت الفلسطينية، قامت هذا األسبوع بتوقيع ات
واستقبل المتعاملون في سوق فلسطين لألوراق المالية هذا األسبوع اسهم شركة مطاحن .الخلوية في االردن

 10.3 دينار وارتفع على مستوى 60.2القمح الذهبي التي تم إدراجها يوم األحد حيث افتتح السهم على سعر 
إال أن السهم أنهى األسبوع عند مستوى .  دينار في أول جلسة تداول00.3د مستوى دينار قبل أن يقفل عن

 دينار، وبناء على توقعات إدارة الشركة ألرباحها في نهاية العام، فان مضاعف ربح السهم المستقبلي 53.2
P/E ت والتي وضمن قطاع العقارات، فهناك شركة االتحاد لإلعمار واالستثمارا. مرة6.22 يصل حاليا إلى

وضمن قطاع التأمين، حافظ كل من . سوف يكون آخر يوم لالكتتاب في أسهمها هو الثامن من تموز المقبل
ومن الناحية .ابقةسهمي شركة المجموعة األهلية للتأمين والشركة الوطنية للتأمين على أسعار إغالقهما الس

ت التفاؤل بسبب تحسن بعض  بعض مؤشرا2005االقتصادية، أظهرت إحصائيات الربع األول لعام 
. مقارنة بنفس الربع من العام الماضي% 25القطاعات كان منها قطاع التجارة، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 

في الضفة % 6.53إضافة إلى ذلك شهد القطاع الخاص بعض التحسن فقد ارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 
  في قطاع غزة% 79الغربية و 

  3/7/2005 الدستور 
  

  بنك فلسطين المحدود يحصل على جائزة التميز النوعي في التحويالت المالية الدولية
 نيويورك ــ الواليات المتحدة االميركية، JP MORGAN CHASE منح بنك -  الحياة الجديدة -رام اهللا 

 باستخدام نظام بنك فلسطين المحدود جائزة التميز النوعي في التحويالت المالية الدولية بالدوالر االميركي
وتم اختيار بنك فلسطين المحدود من بين البنوك العاملة بمنطقة الشرق األوسط .SWIFTالحواالت الدولية 

لمنحه هذه الشهادة للعام الثالث على التوالي وذلك تقديراً لمجهوداته واستخدامه للنظام اإللكتروني بدقة عالية 
عة مساعد المدير العام للعالقات الخارجية في بنك فلسطين واعتبر إحسان شعشا.ودون أخطاء وبسرعة كبيرة

المحدود حصول البنك على هذه الجائزة عن منطقة الشرق األوسط للمرة الثالثة على التوالي إنجازا كبيرا 
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يعبر عن الثقة الكبيرة التي توليها البنوك العالمية لبنك فلسطين المحدود وعلى قدرة البنك في المحافظة على 
  .سويفتالتعامل بنظام الحواالت الدولية ته وتميزه في صدار

  3/7/2005الحياة الجديدة 
  

  اتفاق لتصدير الغاز الفلسطيني ألوروبا وأميركا
 فى االراضى الفلسطينية وليد C.C.C اعلن المدير التنفيذي لشركة اتحاد المقاولين العالمية ،غزة-حامد جاد

أن تصدير الغاز الطبيعي الفلسطيني إلى السوقين األوروبية سلمان  أنه تم التوصل، إلى اتفاقات بش
 البريطانية توصلتا مؤخراً إلى تفاهمات تتعلق BG وشركة C.C.Cوأوضح سلمان أن شركتي .واألميركية

بتصدير الغاز الفلسطيني إلى أوروبا والواليات المتحدة، عبر نقل الغاز من خالل الشبكة المصرية للغاز، 
ولفت سلمان في تصريح صحافي إلى أنه .دامه في تزويد محطة توليد الكهرباء في قطاع غزةإضافة إلى استخ

فى حال تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعت األسبوع الماضي بين سلطة الطاقة الفلسطينية ووزارة البترول 
ضح أن بريتش وأو. مليون دوالر سنويا200ً إلى 150المصرية سترفد الخزينة الفلسطينية بما يتراوح بين 

غاز حصلت على موافقة إسرائيلية لبدء الخطوات العملية دون رهن المشروع بأية خطوات أخرى تتعلق 
وبين أن اتفاقية أخرى سيتم توقيعها خالل أيام لمد خط أنبوب للغاز .بتنفيذ االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة

  .طين وبسعر تفضيليمن مدينة الشيخ زايد المصرية إلى محطة توليد كهرباء فلس
  3/7/2005الغد األردنية 

  
   اتفاقيات مع الدنمارك واليابان واالتحاد االوروبي3السلطة توقع 

 وقعت السلطة الوطنية امس ثالث اتفاقيات ذات طابع اقتصادي مع           - امجد التميمي    - الحياة الجديدة    -البيرة  
وتتعلـق  . يابانية للتعاون الدولي، واالتحـاد االوروبـي      الحكومة الدنماركية، والحكومة اليابانية عبر الوكالة ال      

االتفاقيات الثالث التي تم توقيعها في وزارة التخطيط بالبيرة كال على حدة، بتقديم دعـم دنمـاركي لجهـاز                   
الشرطة الفلسطيني، ودعم ياباني لصالح الحكم المحلي، ودعم من االتحاد االوروبي لصالح مـشروع األمـن                

 ماليـين   5وتخص االتفاقية االولى تقديم دعم من الحكومة الدنماركية بقيمة          .ضي الفلسطينية الغذائي في االرا  
لتمويل مشروع وسائل االتصال الخاص بالشرطة المدنيـة        <  الف دوالر اميركي   800نحو  >كرون دنماركي   

سـالم  . ليـة د  غسان الخطيب ووزير الما   . ووقع االتفاقية عن الجانب الفلسطيني وزير التخطيط د       .الفلسطينية
فياض، ومساعد وزير الداخلية لشؤون األمن العميد راجي نجمي ممثال لوزير الداخلية، فيمـا وقعهـا عـن                  
الحكومة الدنماركية ممثلها لدى السلطة الوطنية هانس هنريك ليليحيورغ وعـن مكتـب االتحـاد االوروبـي        

زويد الجبهة االمامية للـشرطة الفلـسطينية       وتهدف االتفاقية الى ت   . المستشار االعلى للشرطة جوناثان مجايفر    
باجهزة الراديو للمساعدة في تمكين جهاز الشرطة من التنسيق ومباشرة نشاطاته على االرض، حيـث سـيتم                 

  .تطبيق نظام الراديو الشامل في الضفة وغزة قبل االنسحاب االسرائيلي المحتمل من غزة
 لصالح انشاء مجلس خدمات مشتركة الدارة النفايات الصلبة في          اما االتفاقية الثانية فهي عبارة عن دعم ياباني       

سميح العبد ووكيـل    . ووقع االتفاقية عن الجانب الفلسطيني وكيل وزارة التخطيط د        . محافظة اريحا واالغوار  
حسين االعرج ورئيس بلدية اريحا حسن صالح، فيما وقعها عن الجانب الياباني مدير             . وزارة الحكم المحلي د   

العبد اهمية المشروع وانعكاساته االيجابية على      . وأكد د .اليابانية ماسوموتو كيوشي  < جايكا>ة مؤسسة   مجموع
حسين االعرج ان المشروع مهم النه سـيدار بكفـاءات          . واعتبر د . الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة    

الدارة النفايات الـصلبة فـي      واشار الى ان االتفاقية تخص انشاء مجلس خدمات مشتركة          . فلسطينية خالصة 
االغوار، وارسال مهندسين فلسطينيين الى اليابان لتقي التدريب علـى ادارة المـشروع والتبـرع بـسيارات                 

اما االتفاقية الثالثة فهي عبارة عن تمويل الجزء الثاني من مشروع األمن الغـذائي              .ومعدات لخدمة المشروع  
 مليـون يـورو   3,1بلغ قيمة التمويل لهذه المرحلة من المـشروع        وت.الفلسطيني الممول من االتحاد االوروبي    

. ووقع االتفاقية عن الجانب الفلسطيني وزير التخطيط د       .ستخصص لتطوير البنى التحتية الريفية لهذا المشروع      
خالد القواسمي، وعن االتحاد االوروبي ممثله في فلسطين جون كيـر  . غسان الخطيب ووزير الحكم المحلي د   

ويهدف المشروع الى توفير الـدعم الـالزم لتمكـين          . سم األمن الغذائي في االتحاد رجس ميريتان      ورئيس ق 
المواطنين من الحصول على مياه شرب صالحة ونقية وتسهيل وصول المنتوجات الزراعيـة مـن المنـاطق                 

يـشية   وترميم الطرق الريفية، وخلق فرص عمـل، وتطـوير الظـروف المع            -الريفية الى االسواق المحلية     
 مراحل وتبلـغ قيمتـه      5ويشمل المشروع   . للمواطنين، وتوفير نوعية جيدة من الغذاء للفئات الفقيرة والمهددة        

  . ماليين يورو5الكلية 
  3/7/2005الحياة الجديدة 

  
  وزير الزراعة يلتقي وفد نقابة المهندسين الزراعيين
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زراعة في مكتبه برام اهللا امس وفدا من نقابة وليد عبد ربه وزير ال.  التقى د-  الحياة الجديدة - رام اهللا 
وبحث الجانبان اوضاع .المهندسين الزراعيين ضم النقيب عبدالرحيم االسعد وعددا من اعضاء مجلس النقابة

المهندسين الزراعيين ودور النقابة في خدمة المهندسين وسبل تفعيلها وكذلك العديد من المشاكل التي تعاني 
جاتهم وقانون الزراعة بخصوص بيع المواد البيطرية واستيعاب المهندسين الزراعيين منها النقابة واحتيا

العاطلين عن العمل واشراك النقابة في اللوائح الخاصة باالنظمة الزراعية وبرامج التطوير والتدريب وكذلك 
  .قانون الخدمة المدنية وعالوة المهندس الزراعي

  3/7/2005الحياة الجديدة 
  

  اتحاد المهن الصحية يعلن تعليق العمل لثالث أيام في كافة مشافي السلطة.. عهمتحسين أوضال
في األسبوع الثاني من خطواته االحتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاع العاملين فيه، أعلن اتحاد ، خاص-نابلس

ستشفيات المهن الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة عن استمراره في الخطوات االحتجاجية في كافة الم
: وقال أسامة النجار رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية في الضفة الغربية.الحكومية التابعة للسلطة الفلسطينية

إن خطوات االحتجاج ستبدأ األسبوع الحالي ابتداء من يوم غد األحد، حيث سيتم تعليق الدوام من الساعة 
 إن مسيرة احتجاجية حاشدة ستنطلق يوم الثالثاء :وقال النجار.  الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا

القادم من أمام مستشفى رام اهللا الحكومي باتجاه مقر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للمطالبة بتحسين 
ظروف العاملين في القطاع الصحي، مضيفا أن اجتماعا ضم ممثلين عن السلطة الفلسطينية ونقابة المهن 

 عقد يوم الخميس الماضي لم يحقق أية نتائج، وتم االتفاق على عقد اجتماع آخر يوم الصحية في رام اهللا
  .الخميس القادم

 3/7/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم 
 

 قبرص ستقوم بتدريب وتأهيل عدد من افراد الشرطة الفلسطينية
 في أيلول وتشرين قال وكيل وزارة الخارجية القبرصية سوتس زاكيوس في حديث خاص لــ القدس سنقوم

 . برامج لتدريب وتأهيل افراد من جهاز الشرطة الفلسطينية في قبرص 3االول وتشرين الثاني القادمين بتنفيذ 
اضافة الى برنامج لتأهيل وإعداد مسؤولين فلسطينيين رفيع المستوى يعملون في الحكومة الفلسطينية من 

اتصال مباشر مع القيادة الفلسطينية لمعرفة أي المجاالت خالل اإلدارة العامة مشيرا الى اننا سنكون على 
االخرى التي يمكن ان نساعد فيها اذ يتوفر لدينا االن الميزانيات لهذا العام من اجل تنفيذ هذه البرامج ونحن 

ووصف وكيل وزارة الخارجية القبرصية عالقات بالده . نريد لعب دور ايجابي للنهوض بمستوى الفلسطينيين
لسطينيين بأنها عالقات تقليدية جيدة وهي عالقات قريبة جدا ، وقال ان الرئيس محمود عباس مرحب مع الف

. به لزيارة بلدنا قبرص ونحن من جهتنا سنعد له برنامجا حافال لمقابلة المسئولين القبارصة واالجتماع معهم
 .وأؤكد لكم أن كل فلسطيني مرحب به في قبرص

2/7/2005القدس الفلسطينية   
 

  اسرائيل قلقة و .بلير يعرض على األمير عبد اهللا مبادرة سالم جديدة ستطرح في قمة الثماني
من مصادر دبلوماسية غربية مطلعة في الرياض، أن زيارة  أنها علمت 3/7/2005 الشرق االوسط نشرت

 القيادة  ساعات للسعودية أمس، تركزت حول مناقشة مبادرة سالم جديدة مع3بلير، التي استغرقت نحو 
السعودية، ينتظر أن تعلن في قمة الدول الثماني، المقرر عقدها في السادس من الشهر الحالي في في غلين 

وقال المتحدث الرسمي باسم بلير أمس، إنها فترة مهمة للشرق األوسط وال يقتصر االمر .ايغلز باسكوتلندا
  .شكل ذلك جزءا كبيرا من جدول االعمالعلى العراق، بل ايضا الخطة االسرائيلية لفك االرتباط، وسي

عن قلقها من مبادرة رئيس الوزراء البريطاني  ا اسرائيل عربت  أن3/7/2005: 48عرب وجاء في موقع
 على خطة سالم جديدة بين اسرائيل والفلسطينيين 8- توني بلير بان يصادق قادة الدول الصناعية الكبرى جي

عة الجيش االسرائيلي عن مصادر في الحكومة االسرائيلية قولها اليوم ونقلت اذا.بعد تنفيذ خطة فك االرتباط
 .السبت ان الحكومة تخشى من زيادة الضغوط الدولية على اسرائيل لتنفيذ تنازالت اخرى بعد فك االرتباط

 
 رأي الدستور ...مركزية فتح وتحديات المرحلة المقبلة

 رأي الدستور
كزية لحركة فتح انجزت مهمتها بنجاح كبير وهي تحاول رسم صورة من موقع المراقب نرى ان اللجنة المر

للمستقبل القريب، وتسعى الى لم الشمل الفلسطيني ليكون قادرا على التعامل مع احتماالت المرحلة المقبلة، 
وخاصة الكيفية التي سيكون عليها االنسحاب االسرائيلي من غزة والذي بات مؤشرا عمليا على طبيعة 

  .حل المنتظر للصراع الفلسطيني االسرائيليومستوى ال
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افضل ما انجزته مركزية فتح هو الوفاق بين اعضائها، وروح المسؤولية التي تحلى بها الجميع خالل ثالثة 
ايام من االجتماعات التي احتضنتها عمان وفي اجواء مشبعة بالمساندة والدعم الذي عبر عنه جاللة الملك 

ن حين التقى القيادة الفلسطينية وشدد على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية على كامل عبداهللا الثاني ابن الحسي
الضفة الغربية وقطاع غزة لتعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل طبقا للشرعية الدولية وخطة السالم المعروفة 

  .باسم خريطة الطريق
ل بمسؤولية مضاعفة كانت القيادة هذه االجواء ساعدت على النظر الى الشؤون المعروضة على جدول االعما

الفلسطينية مستعدة لها وهي تعزز مفهوم تشكيل حكومة وطنية تمثل االطراف الفاعلة في النظام الفلسطيني، 
وتتقدم نحو انتخابات تشريعية في شهر يناير المقبل، فضال عن اتخاذ مزيد من الخطوات الهادفة الى تعظيم 

شكيل موقف جماعي اكثر تأثيرا في ميزان المواجهة السلمية مع الجانب امكانات الحوار الوطني، واعادة ت
  .االسرائيلي

من دون الدخول في التفاصيل التي نعتبرها شأنا فلسطينيا محضا استطاع الجميع المساهمة في اشاعة جو من 
ة فعال كي تطوي الثقة التي تقود الى عقد المؤتمر العام لحركة فتح في وقت قريب، وهو ما تحتاجه تلك الحرك

بعض الخالفات وتوحد وجهات النظر بحثا عن الوسائل المناسبة والصحيحة والنظيفة الدارة شؤون الشعب 
الفلسطيني بواسطة مؤسسات يحكم عملها النظام والقانون، وقيادات نزيهة وقادرة على حمل امانة المسؤولية، 

  . لمرحلة قيام الدولة المستقلةوكوادر مدربة ومؤهلة، كل ذلك في نطاق حالة من التحضير
مما يبعث على االرتياح فعال ما لمسناه من مسؤولية عالية عبر عنها عدد من القادة الذين ادلوا بتصريحات 
للصحافة حين اوضحوا لنا التطور الحادث في نوعية النقاش الذي انتقل من المشهد الحركي او الحزبي الى 

اتها السياسية لنجد امامنا الصورة التي كنا نأمل ان نراها منذ زمن بعيد المشهد القريب من شكل الدولة ومكون
  .لتكون شاهدا على قدرة الفصائل الفلسطينية لالنتقال الى مرحلة الدولة بثقة وقدرة وثبات

بهذه الطريقة يأتي الرد على محاوالت اسرائىل تشويه الصورة الفلسطينية، واالدعاء بعدم قدرة الفلسطينيين 
اقامة دولتهم المستقلة تارة بدعوى وجود تناقض في الخطاب الفلسطيني وتارة بافتراء اكاذيب حول على 

وجود تنافس شخصي على السلطة، وفساد في االدارة وغيرها مما كان له اثر سلبي وضغوط مارستها 
لة الناشئة وللقيادات اطراف دولية كثيرة ارادت ان تصدق االدعاءات االسرائىلية بدل ان تمد يد المساعدة للدو

  .التي روضت نفسها كي تتحول من الثورة الى الدولة باخالص شديد
نبارك للمركزية نجاحها في ما وصلت اليه من نتائج لمصلحة النضال الفلسطيني، وما استخلصته من دروس 

سطيني وتفهم عبر مسيرة حافلة بالجهاد والتضحية والعذاب، وما اظهرته من مقدرة على تشخيص الواقع الفل
االوضاع االقليمية والدولية، واالستعداد الذكي لمرحلة تدرك صعوبتها وخطورتها مثلما تعرف اثرها في تأكيد 

  .ثبات الشعب الفلسطيني الشقيق ورسوخ حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف او التنازل
3/7/2005 الدستور   

 
 لجديدة ؟هل يستفيد الفلسطينيون من المعطيات األميركية ا

 خيراهللا خيراهللا
ويتمثل هذا التطور في الكالم الذي . الفلسطينية-حصل تطور في غاية األهمية على صعيد العالقات األميركية

صدر عن الرئيس جورج بوش االبن بعد محادثاته مع الرئيس الفلسطيني، السيد محمود عباس أبو مازن، في 
ضحاً ان ليس في العالم العربي من يريد أخذ علم بالذي حصل يبدو وا.  أيار الماضي26البيت األبيض يوم 

والبناء عليه، من منطلق أن الرئيس األميركي هو في الواقع العملي صاحب الكلمة األولى واألخيرة في شأن 
ويمكن بالطبع استثناء قلة عربية، تعرف . كل ما له عالقة بالسياسة الخارجية للقوة العظمى الوحيدة في العالم

قال جورج بوش بالحرف الواحد، والى جانبه أبو مازن، ان مفاوضات . يركا وتعرف كيف التعاطي معهاأم
، 1949الوضع النهائي بين الفلسطينيين واإلسرائيليين يجب ان تبدأ انطالقاً من خطوط وقف إطالق النار للعام

ش ان على اسرائيل االمتناع عن وأضاف بو. مشيراً إلى ان ال تعديل لهذه الخطوط من دون موافقة فلسطينية
ولم ينس الرئيس األميركي القدس؛ . االقدام على أية خطوة يمكن أن تؤثر سلباً على مفاوضات الوضع النهائي

إذا أخذنا الوضع الفلسطيني .إذ اعتبر ان تحديد وضع المدينة المقدسة يدخل في إطار مفاوضات الحل النهائي
يكفي للتأكد من . ليه اليوم، يتبين أن تقدماً حقيقياً تحقق في مجاالت معينةقبل اقل من سنة وقارناه بما هو ع

ذلك أن الرئيس الفلسطيني عاد مجددا من زوار البيت األبيض بعدما أغلقت أبوابه بإحكام في وجه الرئيس 
امام أبو اكثر من ذلك، فإن الكالم األخير لبوش . الراحل ياسر عرفات في السنوات األربع التي سبقت وفاته

، 2004مازن يعكس الى حد بعيد، انقالباً في الموقف األميركي كما عبر عنه الرئيس في نيسان من العام 
، مؤكداً أن باستطاعة إسرائيل االحتفاظ 1967عندما تعهد آلرييل شارون بأن ال عودة الى خطوط العام 

  .بالتجمعات السكنية الكبيرة في الضفة الغربية
وال شك . انب الفلسطيني الكثير ليفعله، اذا كان هدفه االستفادة من المعطيات األميركية الجديدةال يزال أمام الج

أن االجتماعات التي عقدتها اللجنة المركزية لـفتح في عمان وانتهت يوم أمس، تندرج في سياق الخطوات 
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ى ألنه ال استفادة من أي تطور التي البد من اإلقدام عليها بغية االستفادة من الجديد األميركي، ال لشيء سو
وإلى إشعار آخر، تظل فتح حجر . إيجابي، من أي نوع كان، دون إعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل

تعتبر اعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل أولوية األولويات، !الزاوية ألية عملية إعادة ترتيب للبيت
عى فيها إسرائيل الى انسحاب احادي الجانب من قطاع غزة في مقابل خصوصاً في المرحلة الراهنة، التي تس

  .تكريس احتاللها لجزٍء من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، كل القدس، والمناطق المحيطة بها
وفي مثل هذه الظروف، يمكن القول إنه إذا كان الجانب الفلسطيني يمتلك حدا أدنى من الشجاعة، فيترتب عليه 

وتتطلب مثل هذه العملية التعرض لألسباب التي جعلت فتح قبائل وعشائر . عملية نقد للذات في العمقمباشرة 
كذلك، يفترض أن . وفرقاً، بدل أن تكون ملتفةً حول السلطة الوطنية الفلسطينية وبرنامجها السياسي تحديداً

فلسطينية في شيء من تجربتي يكون هناك نقد ذاتي يتعرض لفوضى السالح، ولماذا لم تستفد المقاومة ال
كيف يمكن أن : األردن ولبنان؟ ومن أهم األسئلة التي قد يتوجب على الجانب الفلسطيني طرحها على نفسه

يكون هذا الصعود لـحماس على حساب فتح، في وقت ليس لدى حماس أي برنامج سياسي واقعي قابل 
  ! للمزايدات؟إذا وضعنا جانباً الشعارات التي ال تصلح اال... للتطبيق

كان غياب القدرة على ممارسة عملية نقد ذاتي في العمق السمة البارزة ألكثرية القياديين الفلسطينيين، بغض 
وشمل ذلك، لألسف الشديد، كثيرين من الذين عادوا إلى فلسطين في . النظر عن التنظيم الذي ينتمون إليه

ن، وفي غياب الرئيس ياسر عرفات الذي كان قادراً أما اآل. 1993أعقاب توقيع اتفاق أوسلو خريف العام 
على تغطية كل األخطاء مهما بلغت ضخامتها، مثل قرار عسكرة االنتفاضة الذي اتخذ اثر فشل قمة كامب 
ديفيد، التي ضمت إلى جانب عرفات كال من الرئيس كلينتون ورئيس الوزراء اإلسرائيلي وقتذاك إيهود 

لى ممارسة النقد الذاتي الى سلسلة أخطاء، يمكن أن تترتب عليها نتائج في غاية باراك، يتحول غياب القدرة ع
إنه عالم في حاجة الى زعماء . الخطورة؛ ذلك أن العالم الذي تتحرك فيه القضية الفلسطينية عالم ال يرحم

  .  الحقيقيةحقيقيين، ال ينقادون للشارع بمقدار ما يعملون على قيادته وتوعيته بالحقائق وموازين القوى
بكالم أوضح، ال بد من التعامل مع العالم كما هو، وليس كما يتصوره ذلك الالجئ المظلوم، القابع في أحد 

هذا الالجئ يعتقد أن قضيته ستنتصر . أو تحت االحتالل اإلسرائيلي... مخيمات االردن أو سورية أو لبنان
تنتصر اذا وجد من يدير الصراع السياسي مستنداً الى والحقيقة أن القضية يمكن أن ! لمجرد أنها محقة وعادلة

الدعم األميركي، من منطلق ان للواليات المتحدة في هذه االيام، مصلحة في التسوية، نظراً الى أنها تبحث عن 
  .االستقرار في المنطقة كي تتفرغ لكيفية الخروج من المأزق الذي وجدت نفسها فيه في العراق

فلسطيني بكل مكواناته هذا الواقع، لن يكون بعيداً اليوم الذي سيتبخر فيه كالم بوش إذا لم يدرك الجانب ال
عندئذ، يكون الفلسطينيون قد أضاعوا فرصة أخرى يصعب تعويضها، ليس ألنهم لم . االبن أمام ابو مازن

؛ إنه 2001ل  ايلو11يحسنوا إعادة ترتيب بيتهم وحسب، بل ألنهم لم يستوعبوا معنى العيش في عالم ما بعد 
هذا المشهد يحول أكبر ! بكل بساطة وصراحة، عالم ال يتقبل مسلحين ملثمين يطلقون النار في الهواء عشوائيا

من هنا يمكن أن تبدأ عملية النقد الذاتي . ارهابي الى ضحية، وصاحب أكثر القضايا عدالة الى مجرم
  !ن غد، وغد أفضل من اليوم الذي سيليهاليوم أفضل م: فلسطينيا، واال انطبق على الفلسطينيين قول

3/7/2005الغد األردنية   
 

  التسلح وسياسة المعايير المزدوجةالحد من 
 ماجد كيالي 
سلطت أزمة الثقة بين الواليات المتحدة األميركية وإسرائيل، المتعلقة بصادرات األسلحة اإلسرائيلية إلى 

التجسس في البنتاغون لصالح إسرائيل، األضواء على الصين، وضمنها صفقة الطائرة من دون طيار وأزمة 
عالقات التعاون العسكري بين الواليات المتحدة وإسرائيل، وعلى تجارة السالح في العالم، التي تثير الكثير 

 . من عالمات االستفهام واالستغراب، لما تحتويه من مفارقات
 لنفقات الدفاع ولإلمعان في تطوير ترسانتها فإسرائيل، مثال، تخصص حوالي عشرة مليارات من الدوالرات

 بالمئة من الناتج 10 بالمئة من الموازنة و16 مليار دوالر بنسبة 60الحربية، من موازنة حكومية قدرها 
 قنبلة 200وإسرائيل هذه تحتكر امتالك السالح النووي في الشرق األوسط ، مع امتالك . السنوي المحلي

وهي تحظى على عالقات تعاون مع الواليات المتحدة في المجال العسكري، إن . نووية مع صواريخ اإلطالق
بالنسبة لتبادل الخبرات ومعلومات البحوث أو بالنسبة للتطوير المشترك لبعض السلع العسكرية، كما بالنسبة 

دول إلمدادها بأحدث ما في ترسانة الواليات المتحدة من أسلحة، لضمان تفوقها النوعي العسكري على ال
 مليار دوالر سنويا لتعزيز قدراتها العسكرية واألمنية 2العربية المحيطة، هذا فضال عن تلقيها تمويل قدره 

 .من الواليات المتحدة
 مليارات دوالر سنويا، وهو رقم يمثل عشر التصدير العالمي من 3ـ 2وتناهز صادرات إسرائيل العسكرية 

والر وتحتل إسرائيل بذلك موقعا مرموقا بين أكبر خمس دول  مليار د30السلع الحربية من مجموع قدره 
وهي تصدر أسلحة ومعدات عسكرية . مصدرة للسالح، إلى جانب الواليات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا
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مختلفة إلى الصين والهند وتركيا والعديد من الدول في أفريقيا وأسيا وأميركا الالتينية، وأوروبا الشرقية، هذا 
 . عن عالقات التعاون العسكري التي تربطها بالدول األوروبية وبالواليات المتحدة ذاتهاعدا

 المفارقة أن إسرائيل هذه تدعو الواليات المتحدة األميركية، وغيرها من الدول الكبرى، إلى مراقبة التسلح في 
قة بالحد من انتشار أسلحة الدمار المنطقة، وإجبار الدول العربية على التوقيع على االتفاقيات الدولية المتعل

الشامل، بينما ترفض هي التوقيع على مثل هذه االتفاقيات، مثلما ترفض إخضاع ترسانتها العسكرية ألية 
رقابة دولية، متعمدة في ذلك استخدام ما يسمى إستراتيجية الغموض النووي، مدعية أنها جزء من إستراتيجية 

والالفت أن إسرائيل ال تطالب بتجريد الدول المجاورة لها من . لعالم العربيالردع التي تنتهجها، في مواجهة ا
أسلحتها، أو الحد من قدراتها، فقط، مثلما تفعل باتجاه سورية، مثال، وإنما هي تطالب بأن يشمل ذلك حتى 

عات السالح كما أنها تراقب عن كثب مبي. الدول البعيدة عنها، مثل ليبيا أو إيران أو حتى  كوريا الشمالية
 .األميركية لمصر أو للمملكة العربية السعودية، وتثير مخاوف كبيرة حول مستوى تسلّح هاتين الدولتين

األهم من ذلك أن إسرائيل، التي تدعي بأنها مجرد دولة صغيرة مستهدفة في وجودها ومحاطة ببيئة معادية، 
لدول العربية فهي تمتلك أقوى األسلحة وأحدثها؛ وهي تتمتّع بامتيازات نوعية في مجال التسلح والدفاع، قياسا ل

التي تهدد استقرار البلدان العربية؛ وتحظى بدعم وحماية العالم الغربي وخصوصا الواليات المتحدة، التي 
تهيمن على النظام العالمي؛ وألنه ثمة فجوة نوعية بينها وبين العالم العربي، في مجال التسلح والعلوم 

 .والبحث العلمي ووسائل االتصاالت واإلدارةوالتكنولوجيا 
ولعل هذه الجردة للسياسة اإلسرائيلية، في مجال العسكرة، تفسر نتائج استطالعات الرأي التي اعتبر فيها أكثر 

 . بالمئة من األوروبيين ونصف األميركيين بأن إسرائيل أكثر دولة تشكل تهديدا لألمن الدولي60من 
رائيل التي تبرر فيها حقّها في احتكار التسلح النووي والتفوق العسكري، في ومعنى ذلك أن مخاوف إس

المنطقة، بدعوى أنها دولة صغيرة تدافع عن وجودها، ليست إال ادعاءات للمراوغة على الرأي العام العالمي 
 . ومحاولة منها لتغطية نزعتها العسكرية والعدوانية في المنطقة العربية

ات المتحدة األميركية، فهذه الدولة تعتبر من أهم مصادر التسلح في العالم، بل إنها أول  أما من جهة الوالي
 . مزود لألسلحة فيه، منذ سنوات عديدة، بحسب تقرير نشره مؤخرا اتحاد العلماء األميركيين

 في 47,6  بالمئة من مبيعات األسلحة في العالم، مقابل49 حوالي 2001فالواليات المتحدة أمنت في العام 
 في المئة، ثم 12,4 في المئة، وبعدها فرنسا 18,7 حلت بريطانيا في المرتبة الثانية 1998المئة في العام 

 29,2 بلغ 2002وبحسب التقرير فإن حجم سوق األسلحة المباعة في العالم في العام .  في المئة6,6روسيا 
 في المئة، وبلغت عائدات الواليات 62,2عات مليار دوالر، وقد بلغت حصة البلدان النامية من هذه المبي

 .  مليار دوالر13.3المتحدة من هذه المبيعات حوالي 
أيضا فإن موازنة اإلنفاق على الدفاع والتسلح، في الواليات المتحدة، هي األكبر في العالم، إذ بلغت في العام 

اإلنفاق على الدفاع في العالم  بالمئة من مخصصات 48 ـ  45 مليار دوالر، وهي تشكل 420 حوالي 2004
كذلك بالنسبة المتالك أسلحة الدمار الشامل، فإن الواليات المتحدة هي األولى في .  مليار دوالر840التي تبلغ 

 قاذفة إستراتيجية، وهي ما 500 غواصة نووية ومع 700 ألف رأس وحوالي 15عدد الرؤوس النووية مع 
. ترصد مبالغ طائلة على البحث العلمي في مجال تكنولوجيا التسلحزالت منخرطة في برنامج حرب النجوم، و

وأخيرا وكما هو معروف فإن اإلدارة األميركية الحالية تراجعت عن اتفاقية الحد من انتشار األسلحة الباليستية 
ة وفوق كل ما تقدم فإن الواليات المتحدة تنتهج سياس. التي كانت وقعتها مع االتحاد السوفييتي السابق

مساعدات تقوم على نشر التسلح في العالم، إذ أنها تقدم جزءا كبيرا من مساعداتها للدول النامية على شكل 
 . أسلحة؛ بدال من التركيز على المساعدات التقنية واالقتصادية

المشكلة أن الواليات المتحدة، وفق فلسفة المحافظين الجدد، باتت تغطي هذه السياسات الحربية بدعوى أن 
وأن الدول الديمقراطية . لدول الديمقراطية يحق لها ما ال يحق لغيرها، من امتالك أسلحة وتوزيعها بمعاييرهاا

القوية معنية بنشر رسالتها، وفرضها على اآلخرين ولو بالوسائل القسرية والعسكرية؛ باعتبار ذلك يساعد 
 ! على الحفاظ على االستقرار والسالم في العالم

يم الديمقراطية لدولة ما تحرمه على غيرها؟ أال يعتبر ذلك تهديدا للسالم العالمي ولمبادئ فهل حقا تبيح ق
 الديمقراطية والمساواة والعدالة واالعتماد المتبادل؟

3/7/2005المشهد االسرائيلي   
 

  أهداف ورسائل  الحرب االسرائيلية ضد الجهاد االسالمي
 ماجد عزام  

ا وزير الدفاع االسرائيلي شاؤول موفاز لتبرير القرار االسرائيلي بشن حرب لم يقتنع أحد بالحجج التي ساقه
قادة وكوادر وأعضاء وأنصاراً، مبرراً ذلك بعدم احترام الجهاد للهدنة السائدة في , ضد الجهاد االسالمي

ة لدى سرايا األراضي الفلسطينية منذ بداية شباط فبراير الماضي تقريباً، ومشيراً الى االستعدادات المتواصل
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 أو 1967القدس لتنفيذ عمليات نوعية ضد الجيش االسرائيلي والمستوطنين سواء في األراضي المحتلة عام 
  .1948في العمق األمني االسرائيلي أي في األراضي المحتلة عام 

مسك حجة موفاز دحضت على لسان مسؤولي الحركة الذين أكدوا التزام الهدنة المشروطة وغير المجانية والت
وفي موقف . باتفاق القاهرة الذي يكفل حق المقاومة في الدفاع عن النفس ومواجهة الخروقات االسرائيلية

حمل وزير الداخلية الفلسطيني نصر يوسف إسرائيل مسؤولية التصعيد العسكري األخير عبر استهدافها , الفت
  . االسرائيليةقادة الحركة وكوادرها األمر الذي أجبرها على الرد على التجاوزات

بعيداً من حجج موفاز غير المقنعة يمكن وضع التصعيد ضد الجهاد االسالمي في سياق استراتيجية اسرائيلية 
أوسع تتضمن تصوراً اسرائيلياً لطبيعة العالقة مع األطراف الفاعلة على الساحة السياسية الفلسطينية، كما 

تباط أو االنسحاب االسرائيلي األحادي من قطاع غزة تتضمن فكرة عن التصورات لـاليوم التالي لفك االر
وعموماً فإن األهداف والغايات الحقيقية للتصعيد االسرائيلي ضد الحركة يمكن . وشمال الضفة الغربية
  :ايجازها في ما يأتي

ثمة محاولة الستفزاز السلطة الفلسطينية وتوجيه رسالة مفادها ان عدم اصطدامها مع الفصائل : أوالً
لسطينية المسلحة سيجبر اسرائيل على القيام بالعمل ما يؤثر سلباً في الساحة السياسية الفلسطينية وفي الف

وهذا األمر عبر عنه بصراحة القائد الجديد .  السائدة منذ حوار القاهرة األخير– الهشة –الوحدة الفلسطينية 
ألبي مازن :  قوله20/6/2005معاريف لجهاز األمن العام الشاباك يوفال ديسكين الذي نقلت عنه صحيفة 

وإذا كان يخاف العمل ضد حماس ففي وسعه . تفويض جماهيري وسياسي للعمل ضد اإلرهاب وهو ال يستغله
يجب البدء في مكان ما، أما هو فيفضل . أن يعمل ضد منظمة أصغر مثل الجهاد االسالمي أو الجبهة الشعبية

  .عدم عمل شيء وال يترك لنا خياراً
تهدف اسرائيل من حربها المفتوحة على الجهاد االسالمي الى إيصال رسالة للمجتمع االسرائيلي، كما : اًثاني

مفادها انها ال تنسحب تحت النار وهي ستنفذ فك االرتباط محتفظة بزمام المبادرة في , لألطراف الفلسطينية
د قد تضعف وتشوش الهدنة لكنها ال وتعتقد اسرائيل بأن الحرب على الجها. الحرب ضد الفصائل الفلسطينية

تقتلها نهائياً على اعتبار انها تريد التوجه نحو فك االرتباط في ظل درجة محسوبة ومضبوطة من التوتر بما 
  .يمنع التوجه نحو استئناف عملية التسوية بعد تنفيذ االنسحاب األحادي

لغربية خصوصاً جنين وطولكرم حيث تتمتع لم تكن مصادفة أن تركز اسرائيل حربها في شمال الضفة ا: ثالثاً
وهي بذلك تريد أن تستأصل كل بؤر وخاليا المقاومة قبل إعادة , الجهاد االسالمي بنفوذ وحضور قويين

وعالوة على ذلك تنظر اسرائيل بعين الخطورة الى محاوالت الجهاد تطوير منظومة . انتشارها في المنطقة
ولذلك فهي تسعى الى قتل هذه , يلية عدة في العمق األمن االسرائيليصاروخية قادرة على اصابة مدن اسرائ

  .المحاوالت في مهدها وعدم اعطائها الحيز األمني واللوجستي المطلوب للوصول الى غاياتها
 أبو -الحرب على الجهاد االسالمي إذا ما وضعت جنباً الى جنب مع الفشل المدوي للقاء شارون : رابعاً

مطلوب : حاوالت األوروبية للحوار مع حركة حماس يمكن أن تقود الى استنتاج اآلتيمازن األخير والم
إضعاف السلطة الفلسطينية وإجبارها على الرضوخ للشروط والمطالب االسرائيلية، ومطلوب القضاء على 
, حركة الجهاد االسالمي كقوة عسكرية قادرة على تهديد وحتى تقويض التصورات والسياسات االسرائيلية

ومطلوب تهدئة حركة حماس وترغيبها واغراؤها لالندماج في العملية السياسية أو مواجهة حرب مفتوحة 
  .كالتي أعلنت ضد الجهاد االسالمي

فحركة الجهاد قادرة على تنفيذ عمليات نوعية , معظم التصورات االسرائيلية السابقة ال تملك حظاً من النجاح
وتنفيذ االنسحاب االسرائيلي تحت النار الفلسطينية ,  يؤدي الى سقوط الهدنةوالرد على الحرب االسرائيلية بما

وحركة حماس لن تقف جانباً ولن يتم اغواؤها أو إلهاؤها بالعملية السياسية واالنتخابات . الكثيفة والغزيرة
ل الفلسطينية وهذه هي حال الفصائ, والمجالس البلدية فيما اسرائيل تخوض حرباً مفتوحة ضد شقيقتها الجهاد
  .المختلفة التي لن تتبنى الحياد تجاه الحرب االسرائيلية المفتوحة ضد الجهاد

كما انه ليس من مصلحة السلطة شن حرب على الجهاد االسالمي أو أي فصيل آخر في ظل اآلفاق المسدودة 
د تبرهن على ان لعملية التسوية مع األخذ في االعتبار وجهة النظر التي تشير الى أن الحرب ضد الجها

وأن صباح اليوم التالي لتنفيذ فك االرتباط سيشهد تواصل الحرب , االنسحاب من غزة سيكون أوالً وأخيراً
االسرائيلية على الفصائل الفلسطينية وتصاعد الردود من هذه الفصائل ما يؤدي حتماً الى اندالع االنتفاضة 

وحدها التنازالت . شهادية سنصل الى انتفاضة الصواريخوبعد انتفاضتي الحجارة والعمليات االست, الثالثة
واألمر طبعاً غير ممكن . االسرائيلية واالنسحابات العميقة في الضفة الغربية ستؤدي الى تأخير هذه االنتفاضة

في ظل التعنت الشاروني والبخل الشديد في التعاطي مع السلطة والشعب الفلسطيني، وما يقوم به جيش 
  . ليس أكثر من استخدام دلو ماء لمواجهة انفجار بركاني مقبلاالحتالل اآلن

3/7/2005الحياة   
 

  فتح ما بعد ابوعمار
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 ياسر أبوهاللة
لو أن حماس فازت بأكثرية مقاعد المجلس التشريعي، فهذا يعني أنها ستصبح الحزب الحاكم؛ أي تملك السلطة             

مار اتفاق أوسلو، الذي قالت فيه مقالـة مالـك فـي            التي نذرت نفسها لمحاربتها، باعتبارها ثمرة خبيثة من ث        
وفي ظل المؤسسية التي تبشر بها القيادة الفلسطينية بعد رحيل أبو عمار، فإن من يقود السلطة يكـون                  . الخمر

مسؤوال عن األجهزة األمنية؛ أي أن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس، والـذي سيـشكل                  
سيطلب من وزير الداخلية  نزع سالح المقاومة في حال نفذت حكومـة شـارون               الحكومة بعد فوز الحركة،     

, أم أن حماس ستعلن انتفاضة رابعة، مستغلة تفويض الشعب الفلسطيني لهـا           .التزامات خريطة الطريق حرفيا   
شهيدا، خصوصا أن السم الـذي أصـابه فـي محاولـة            .. وتكرر حصار المقاطعة، وتقدم خالد مشعل شهيدا      

وسيحظى بوصفه رئيس سلطة بعناية غير مجديـة فـي          , الفاشلة ال يزال موجدا في خزائن الموساد      االغتيال  
المستشفيات الفرنسية؟ افتراضات قد تكون غير منطقية، لكن قرار فتح االستراتيجي الـذي اتخذتـه اللجنـة                 

  .ت وغيرها منطقيةالمركزية في اجتماع عمان، بإجراء االنتخابات قبل كانون الثاني، يجعل هذه االفتراضا
خصوصا أنها تدخل   , باحتكامها لصندوق االقتراع تكون فتح قد قدمت نموذجا غير مسبوق في السياسة العربية            

أي أنها ستكون   . وفي وقت تمر فيه الحركة بمرحلة جزر      , انتخابات نزيهة على الغالب وغير مضمونة النتائج      
وهو نموذج محرج لكل مـن يفـرض قـوانين          . سلطةعن ال , من حيث المبدأ  , أول حزب حاكم مستعد للتخلي    

ويـدخلها فـي    , قرار االنتخابات ربما يفقد فتح بعض مكاسبها      .الطوارئ ويؤجل االنتخابات في العالم العربي     
هذا في المدى القصير، لكن في المديين المتوسط والبعيد، تكسب كثيرا، وتـدخل فـي   . مخاطرة غير محسوبة  

التحرر الوطني الفلسطيني التي انطلقت قبل أربعة عقود لم تقم لتنقل الـشعب  فحركة . صفقة مضمونة األرباح 
كما تشكل االنطباع عقب أوسلو، في ظل هيمنة األجهـزة          , الفلسطيني من سجن االحتالل إلى سجن االستبداد      

  . واقعوالشعب الفلسطيني ال يقبل أن تحتله حكومة منتخبة ويحكم من قبل حكومة أمر. وانتشار أقبية التعذيب
ففتح ستواصـل دورهـا     . مع كل ذلك، ال يبدو أن االنتخابات ستؤدي إلى تغيرات جذرية في تركيبة السلطة             

وضع كهذا  . السلطوي على األرجح، مسنودة بأكثرية محدودة، في الوقت الذي تقود فيه حماس معارضة قوية             
ووجودها فـي   , لى فعلها الثوري  سيقوي حماس وفتح معا؛ إذ ستبدو حماس حركة تملك رؤية سياسية إضافة إ            

وسـيجعل  , المجلس التشريعي سيفرض على السلطة الفتحاوية رقابة صارمة، تنقيها من كثير مـن الـشوائب       
الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حماس ألن حقوقه     , أكثر من ذلك  .العناصر النظيفة في فتح تتصدر العمل الرسمي      

إن لم تقدموا شيئا للشعب الفلـسطيني       : من التلويح بورقة حماس   والبد للسلطة   , التاريخية لم يحصل عليها بعد    
. يمكن لفتح أن تشطب حماس من الخريطة الفلسطينية، كما ال يمكـن العكـس   ال. فإن حماس ستكون الرابحة

لكـن انتخابـات    , وفي انتفاضة األقصى، غسلت شراكة الدم بين الفصيلين كل ما شاب عالقتهما من شوائب             
ليس مطلوبا من فتح ما بعد أبو عمار أن تحتكر تمثيل الشعب الفلسطيني بقدر ما هـو                 .  ثانية البلديات فرقتهما 

. مطلوب منها إدارة التناقضات في الشارع الفلسطيني، بما يجعلها مصدر إثراء وتنوع، ال عامل تفريق وتشظٍ               
جتماعـات اللجنـة    وإن ساعدته فـتح فـي ا      . وزيارة أبو مازن لدمشق ستعكس مدى قدرته على تلك اإلدارة         

فهو بحاجة إلى مساعدة حماس عندما يزور دمشق؛ فهل ستقبل عرضه بالمشاركة في حكومة وحدة               , المركزية
  .وطنية؟ أم أنها تسعى إلى تشكيل تلك الحكومة بعد االنتخابات؟ المرجح أن تكون اإلجابة بـال عن السؤالين

3/7/2005الغد األردنية   
 

 ماذا نحن فاعلون؟
   دق شرابناجي صا.د

انتهت قمة الرئيس محمود عباس وشارون التي عقدت في مكتب األخير، وما لذلك من داللة، بالفشل، والمهم 
ليس الفشل في حد ذاته، أو أن نعقد مؤتمر صحافياً ونعلن فيه أننا براء من هذا الفشل، وأن شارون حاول في 

إسرائيل قبل أن تأتي الى .  تكمن المعضلة األولىاللقاء كعادته وعادة من قبله فرض شروطه وتصوراته، وهنا
اللقاء تعرف ماذا تريد، وماذا يمكن أن تقدمه؟ وهي مسلحة دائما بهاجس األمن والعنف وتفكيك البنية التحتية 

أما الجانب الفلسطيني وكعادتنا كعرب . للتنظيمات الفلسطينية، إذا أراد الفلسطينيون السير نحو المفاوضات
التمنيات ونذهب وسلم التوقعات مرتفع واآلمال كبيرة ولماذا ال؟ واالجتماع يحضر له منذ أكثر نراهن على 

وذهبنا الى اللقاء معتقدين أن إسرائيل معنية بإنجاح . من خمسة أشهر الى جانب التشجيع اإلقليمي والدولي
ت الفلسطينية مقابل التهدئة الرئيس عباس في مهمته الصعبة والدقيقة، وأن إسرائيل ستغض النظر عن المنظما

هذا وقد عقد االجتماع في ظل مواقف واحداث وتطورات حاسمة، فالقضية الجوهرية . العرجاء القابلة للسقوط
التي تفرض نفسها على اسرائيل وعلى األجندة السياسية اإلقليمية والدولية هي إتمام االنسحاب اإلسرائيلي من 

ربية بهدوء، ودون أحداث عنف، وأن تثبت السلطة الفلسطينية قدرتها غزة وبعض مستوطنات شمال الضفة الغ
على إدارة هذه المناطق بكفاءة وقدرة، والكفاءة يقصد بها هنا قدرتها على لجم التنظيمات الفلسطينية وجمع كل 

 .أنواع األسلحة، ألنه لم يعد هناك مبرر الستمرار حمل السالح
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رية وهذا ليس دفاعا عن الموقف اإلسرائيلي، لكنها قضية األمن وقد يكون هذا الطرح له مبرراته النظ
 .والعنف، حيث إن كل قضية مرتبطة بها وستتوقف عندها كل قضايا التفاوض النهائي

وهذا يقودنا الى إدراك سبب آخر يكمن وراء فشل القمة، وهو أن هذا اللقاء عقد في مرحلة سياسية مهمة في 
ئيلي وتسويته نهائيا، المرحلة األولى مرحلة أوسلو وهي مرحلة سهلة يمكن أن إدارة الصراع العربي  اإلسرا

تقدم فيها تنازالت شكلية أو إجرائية ال تمس أمن إسرائيل، أما اآلن فإن اسرائيل تدرك تماما قواعد اللعبة 
 أنها مرحلة السياسية وتوازنات القوى اإلقليمية والدولية، والدور األمريكي في هذه المنظومة، ولذا نرى

 . الوضع النهائي وحتمية حسمه لمصلحتها، طالما أن كل عناصر اللعبة تعمل معها
ولذلك انتهت المرحلة السهلة من المفاوضات ألنها لم تتطرق الى القضايا الرئيسية كالقدس والمستوطنات 

لى طريق مسدود في والحدود النهائية، ولذلك كان طبيعيا أن تصطدم المفاوضات بهذه القضايا وأن تصل ا
 . ظل نفس المعطيات والمتغيرات الداخلية والدولية

واإلدراك الثالث الذي قد يفسر لنا المشكلة كلها، وليس فقط فشل القمة، أن إسرائيل وجدت لتبقى من وجهة 
إلدراك نظرها وتساندها في ذلك الواليات المتحدة، وترى أنها أكبر من القضية الفلسطينية، ولذلك يتجاوز هذا ا

وأن ما حصل عليه الفلسطينيون وما قد يحصلون عليه في . كل القضايا التفاوضية النهائية المطروحة للبحث
االنسحاب من غزة قد يكون كافيا لقيام كيان سياسي سمه ما شئت، اما بقية القضايا فيمكن أن تناقش ويتم 

 . التفاوض عليها في إطار آخر غير االطار الحالي
رابع الذي ينقصنا فهمه واستيعابه أنه في ظل عالقات دولية تحكمها نظرية القوة، ال تساوي واإلدراك ال

وأنه لم تعد هناك ضمانات فعلية لتنفيذ هذه المعاهدات، وأن . معاهدات السالم التي توقع الورق المكتوب عليها
 في المعادلة القائمة هي الطرف كل تفاهمات أو معاهدات تضمنها مواقع األطراف وقوة التأثير فيها، وإسرائيل

أما نحن فنذهب بقدر من المثاليات . ولذلك ليس مستغربا هذا التشدد اإلسرائيلي. األكثر تأثيرا وقوة
 .واألخالقيات دون إدراك لعناصر القوة التي نملكها

اهدات، وأن واإلدراك الخامس أن اسرائيل تخلق حقائق على االرض تتجاوز حدود الكلمات التي تتضمنها المع
 .هذه الحقائق هي التي تحكم وستحكم مسار اي مفاوضات مستقبلية

واإلدراك األخير، تصوير شارون أنه أكثر تصلبا من غيره وممن سبقوه ولذلك فإن ما يقدمه من تنازل يعتبر 
 .أمرا كبيرا وغير مسبوق في السياسة اإلسرائيلية

تكشف لنا الخطوط العريضة ألي خطة ومفاوضات في ظل هذه اإلدراكات وهذه المنظومة من القيم ت
 .دون إجابة.. ولذلك يبقى السؤال ماذا نحن فاعلون.. مستقبلية

3/7/2005الخليج االماراتية    
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