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   األمنية وتحدد موعداً للقائه بوش أبو مازنواشنطن تشيد بإنجازات
تلقى عباس دعماً اميركياً من خالل تحديد موعد للقائه بالرئيس االميركي جورج بوش             :  18/5/2005المستقبل  نشرت  

وامس اكدت الواليات المتحـدة ان       .االسبوع المقبل، وكذلك عبر اشادة المبعوث االميركي وليام وارد بإنجازاته االمنية          
وكـان مـسؤولون    .  ايـار مـايو الجـاري      26عباس سيجتمع بالرئيس االميركي جورج بوش في البيت االبيض في           

 باسم البيت االبيض سـكوت مـاكليالن ان الواليـات           وذكر المتحدث  .فلسطينيون اعلنوا عن الزيارة االسبوع الماضي     
  .المتحدة تبقى على التزامها برؤيتها بشأن قيام دولتين اسرائيل وفلسطين تعيشان في سالم وامن

اضاف يتطلع الرئيس الى البحث مع الرئيس عباس في عدد من القضايا الثنائية واالقليمية من بينها االنسحاب من غزة                   
وفي لفتة اميركية اخرى تجـاه عبـاس،         .ة الطريق باتجاه تسوية سلمية بين اسرائيل والفلسطينيين       والجهود لدفع خارط  

اعرب المنسق االميركي لالمن في االراضي الفلسطينية الجنرال وليام وارد عن ارتياحه لما انجزته السلطة الفلسطينية                
  .من تقدم في المجال االمني

 عملية السالم في الشرق األوسط وزيارة عباس المرتقبة الى واشـنطن فـي              أن اللقاء الذي سيتناول خصوصاً     توأضاف
  )ا ف ب ( .نهاية أيار مايو سيعقد في منتجع شرم الشيخ

 انه سيطلب من واشنطن تقديم مساعدة اقتـصادية وسياسـية           هلوقعن عباس   :  18/5/2005القدس العربي   وأضافت  
  .حكومية وذلك حين يزور الواليات المتحدة قريبامباشرة اكثر بدال من المساعدة عبر منظمات غير 

  
  

 لتنسيق خطة االنسحاب االسرائيليةتكثّف اللقاءات األمنية مع أطراف أمريكية ودولية وصهيونّية  :السلطة
تواصل السلطة الفلسطينية، هذه األيام، عقد سلسة اجتماعاٍت أمنّية مـع      :   18/5/2005المرآز الفلسطيني لإلعالم     أورد  
   .ولين أمريكيين ودوليين وصهاينة، استعداداً لالنسحاب الصهيونّي المرتقب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربيةمسؤ

، اليوم في مدينة أريحا، اجتماعاً أمنّياً مع المنّسق األمريكي ولـيم وورد، بحـضور طـواقم                 وعقد اللواء نصر يوسف   
تكّون من كّل األجهزة األمنية، وبحضور ممثّلي الدول المناحـة،      الضفة، التي ت   –التخطيط االستراتيجي الفلسطينية غزة     

واستمّر اللقاء أربع ساعات، تناول خاللها المجتمعون التحضيرات واالستعدادات لالنسحاب الصهيونّي           . وذلك ألّول مرة  
  .المتوقّع من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية
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 بكيفية توفير احتياجات األجهزة األمنيـة المرحليـة، والالزمـة           وبحث االجتماع العديد من القضايا األساسية الخاصة      
وانتقد الحضور غيـاب التنـسيق مـن ِقبـل     . لالستعداد لعملية اإلخالء، والمساعدات الالزمة على المدى االستراتيجي       

ـ                سيق مـع   الطرف الصهيونّي، مشّددين على ضرورة أن يكون االنسحاب المتوقّع من قطاع غزة والضفة الغربية بالتن
  .الطرف الفلسطينّي

وفي نهاية االجتماع استعرض ممثّلو الدول المناحة أشكال الدعم الممكن تقديمه من ِقبلهم للسلطة الفلسطينية، من تسليٍح،                 
  .ووسائل اتصال، ومواصالت، وغيره من االحتياجات الضرورية لألجهزة الفلسطينية

سرائيلية وفلسطينية امس ان لقاءات سياسية ستعقد بين الجانبين         كشفت مصادر ا   انه18/5/005القدس العربي   وأضافت  
الفلسطيني واالسرائيلي بشأن خطة االنسحاب االسرائيلية احادية الجانب من قطاع غزة واجزاء مـن شـمال الـضفة                  

قريع ونائب ووفق لتلك المصادر فان لقاء سيعقد لهذا الغرض السبت القادم بين رئيس الوزراء الفلسطيني احمد                .الغربية
  . رئيس الوزراء االسرائيلي شمعون بيريس لتنسيق خطة االنسحاب من غزة

وسيكون لقاء قريع وبيريس علي هامش لقاء القمة االقتصادية العالمية التي ستعقد في الجانب األردني للبحر الميت يوم                  
ير الشؤون المدنية الفلـسطينية، وبـين       ومن المقرر ان يسبق لقاء قريع بيريس لقاء بين محمد دحالن وز           . السبت القادم 

وكانت مصادر فلسطينية أعلنت في وقت سابق ان اتصاالت تجـري مـع الجانـب               . الوزير اإلسرائيلي حاييم رامون   
االسرائيلي الستئناف االتصاالت وعقد لقاء بين مسؤول ملف المفاوضات في الـسلطة الفلـسطينية صـائب عريقـات                  

وف فايسغالس وذلك لمناقشة استئناف اللقاءات وعمل اللجان المشتركة اال ان موعدا            ومستشار رئيس وزراء اسرائيل د    
وشهدت اللقاءات الفلسطينية اإلسرائلية جمودا بسبب تذرع اسرائيل بوجود خالفـات فـي وجهـات               . محددا لم ينفذ بعد   

  .النظر بين الطرفين حول عدد من القضايا التي كان من المفترض ان تنجز
ر العديد من المؤشرات التي ترسم ظالال من الـشك حـول الجديـة              وظهالى  : 18/5/2005ل االردنية   السبي واشارت

ويرى المراقبون انه يمكن تفسير التنافض فـي التـصريحات الـصهيونية بحالـة         . االسرائيلية ازاء خطة فك االرتباط    
 تتحقق رهاناتهم على خطة فك االرتبـاط، وان         االرباك الشديد التي يعيشها قادة الدولة العبرية، وبعدما تبين لهم انه لن           

  . تنفيذ هذه الخطة سيبدو للعالم بأنه دليل اخر على تراجع المشروع الصهيوني
هناك العديد من المراقبين في الدولة العبرية يرون ان الذي خلق حالة االرباك لدى المستوى السياسي الحاكم في الدولة                   

اط هو ادراك دوائر صنع القرار في الدولة العبرية انه من الصعب عليها ان تحقق               العبرية بشأن مستقبل خطة فك االرتب     
وحسب هؤالء المراقبين فإن المسؤولين الصهاينة كانوا يعتقدون انه شيئاً فـشيئاً فـإن              . رهاناتها من خطة فك االرتباط    

 أحد مظاهر تخلي الصهاينة عن هذا       .الشعب الفلسطيني يمكن ان يسلم بتحقق االهداف االسرائيلية من خطة فك االرتباط           
 يكمن في التصريحات التي اطلقها شارون نفسه مؤخراً، والتي عكست بكثير من المرارة خوفه مـن المـستقبل،                   الوهم

وقد حذر الكثيـر مـن المعلقـين        . حيث اكد شارون ان خطة فك االرتباط لن تعني وقف عمليات المقاومة الفلسطينية            
قيادة الدولة العبرية الى مزيد من التخبط في حال ظل يعتقد انه بامكان خطة فك االرتباط ان                 الصهاينة شارون من مغبة     

وكما يقول عكيفا الدار، المعلق السياسي في صحيفة الصفوة         . تؤدي الى دفع الفلسطينيين للتخلي عما يعتبرونه حقوقا لهم        
ثالثة هي في الحقيقة مؤشر الى فشل السياسة التـي          هآرتس، فإن االستعدادات التي يجريها جيش االحتالل لالنتفاضة ال        

وينوه الدار الى انه اذا كان شارون يقدم على خطة فك االرتباط وهو يعلم انها لـن تـؤدي للهـدوء                     . ينتهجها شارون 
واالستقرار واستتباب االمن، فلماذا يستثمر فيها كل هذا الجهد ولماذا يدافع عنها بكل هـذه الـشراسة؟ ويحـذر الـدار      

ارون من انه قد يأتي الوقت الذي لن يكون معه مناص من تشكيل لجنة تحقيق مع شارون بسبب دوره فـي انـدالع                       ش
االنتفاضة الثالثة، التي ال يختلف اثنان من الصهاينة على أنها ستكون اكثر شراسة واشد حدة، واكثر تأثيراً في الدولـة                    

  .العبرية وأمنها
  
  

  ألقصى وإسرائيل ترفض انتقادات إلطالقها إرهابيين خططوا لتدميرهلية الفلسطينيون يطالبون بحماية دول
الـى  طالب الفلسطينيون بفرض حماية دولية على الحرم القدسي الشريف،          انه    : 18/5/2005الشرق االوسط    ذكرت

وكان هناك مـن    .  الفلسطيني وتعاد القدس الشرقية المحتلة اليهم في اطار اتفاق سالم          -حين ينتهي الصراع االسرائيلي   
اتهم اسرائيل منهم بالتهادن مع اليمين المتطرف لدرجة التآمر على األقصى وتوزيع األدوار والمهمات، في وقت حـذر              
فيه يوفال ديسكين رئيس جهاز المخابرات العامة الشاباك الجديد، خالل اجتماعه بلجنة الخارجية واألمن في الكنيـست،                 

ية يهودية، تخطط يوميا للقيام بعمليات ارهابية ضد اهداف فلسطينية ال سيما ضـد              عن قلقله الشديد، من عناصر ارهاب     
وكان وزير األمن الداخلي االسرائيلي، جدعون عزرا، قد حاول تبرير اطالق سـراح االرهـابيين التـسعة            . المقدسات

لك فانه ال يوجد خطر علـى       لذ. بالقول انهم فكروا مجرد تفكير في ذلك المخطط الشرير ثم تراجعوا وأعربوا عن الندم             
ورفض ان ينعت المعتقلين اليهود باالرهابيين، وقال لو كـان          . واسرائيل لن تسمح ألحد بالمساس به     . المسجد األقصى 

  .  .هناك خطر حقيقي على هذا المكان المقدس من طرف المجموعة المذكورة، لما كنا أطلقنا سراحهم
حكومـة   ويعتبـر     من جدية التهديدات لألقـصى     هريقاضي القضاة يحذ   عن:  18/5/2005الخليج اإلماراتية    وأشارت

خ تيسير التميمي قاضي القضاة في فلسطين التهديـدات المتواليـة للمـسجد             استنكر الشي كما  الكيان شريكة للمتطرفين    
ان الحكومـة  وأكد . األقصى المبارك والتي كان آخرها التخطيط الفعلي لتنفيذ اعتداء على المسجد بإطالق صواريخ الو      

واعتبر التميمـي    .االسرائيلية متواطئة مع أعضاء الجماعات االرهابية ألنها أفرجت عنهم بعد فترة وجيزة من اعتقالهم             
ان هذه التهديدات حقيقة واألمر في غاية الخطورة، وأضاف ان احتمال المس بالمسجد األقصى المبارك بـات وشـيكاً                   

  . ومصادمات ومضاعفات ال تحمد عقباهاوسيؤدي الى تصعيد خطير للوضع المتوتر
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ودعا منظمة المؤتمر االسالمي ولجنة القدس لالجتماع لبحث الوضع في المدينة المقدسة والمخاطر المحدقة بالمـسجد                
وناشد المجتمع الدولي ومنظماته منع كارثة قد تحل بالمنطقة، أسوة بالقضايا األخرى التي تـسترعي               . األقصى المبارك 

صدر فيها قرارات ملزمة حفاظاً على األمن والسالم الدوليين في العالم بأسره ألن المسجد األقصى المبارك                اهتمامها وت 
  .جزء من عقيدة كل مسلم في مشارق األرض ومغاربها

  
  فراد الشرطة الفلسطينية في غزةأ باشتباكات مسلحة بين ىجرح 3

قعت بين أفراد من الشرطة الفلـسطينية وبـين وحـدة           ذكر شهود عيان ومصادر محلية في مدينة غزة أن اشتباكات و          
  .خاصة تابعة لها عندما اعتقل أحد أفرع الشرطة عضوا بفرع آخر

واوضح شهود العيان ان ثالثة من عناصر الشرطة الفلسطينية اصيبوا خالل االشتباكات التي وقعت باألسلحة الناريـة                 
وذكرت مصادر مقربـة مـن حركـة        . لسطينية في مدينة غزة   داخل مدينة عرفات للشرطة، المقر الرئيسي للشرطة الف       

المقاومة االسالمية حماس علي شبكة االنترنت أن وحدة أمن الشرطة تقوم منذ انتهاء االنتخابات البلدية بالتـدقيق فـي                   
شخوص وانتماءات عناصر الشرطة بعد وصول معلومات أن عناصر من الشرطة صوتت لصالح قوائم حركة حمـاس        

  .ابات في مخالفة لتعميم مدير الشرطة بوجوب التصويت لصالح مرشحي فتحفي االنتخ
  18/5/2005القدس العربي 

  
  "  2عرفات "مازن  االحتالل يهّيئ لتحويل أبو

طالب مسؤول كبير في الكنيست االسرائيلي بطرد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من األراضي المحتلة فوراً، تهيئـة                 
وقال رئيس لجنة الخارجية واألمن في الكنيست يوفال شـتاينتس ان عبـاس             . ”2عرفات    “الى  لما يبدو لتحويل عباس     

أسوأ من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وان على اسرائيل عدم االنتظار حتى زيادة المخـاطر التـي ستنـشأ جـراء                     
 ال يستطيع االجتماع مع عباس      وكان رئيس وزراء الكيان ارييل شارون قد شكا من انه         . استمراره في قيادة الفلسطينيين   
  .                                         بدعوى كثرة رحالته الخارجية

رئيس الجمعية البرلمانية لدى الحلف األطلسي، أمس، في القدس المحتلة ان          ) ب.ف.أ(وقال النائب الفرنسي بيار لولوش      
ب االسرائيلي من قطاع غزة إذا لم يـتم اسـتئناف جهـود             جميع العناصر تبدو مجتمعة لعودة المواجهات بعد االنسحا       

  .السالم
 عاما وتوصلت إلـى خالصـة       35انني أزور المنطقة بشكل مستمر منذ       . ليست هنالك أدنى ثقة بين الطرفين     : وأضاف

ولوش إن  مفادها أن االسرائيليين والفلسطينيين غير قادرين على حل نزاعهم بمفردهم،وبعد زيارته الضفة الغربية، قال ل              
  .متابعة االستيطان التي لمسناها على األرض، هي كارثة حقيقية للسالم

وأعرب المنسق األمريكي لألمن في األراضي الفلسطينية الجنرال وليام وورد عـن ارتياحـه لمـا أنجزتـه الـسلطة                    
 الراغبة في المـساعدة     الفلسطينية من تقدم في المجال األمني، وأعلن إنشاء مجموعة عمل تتكون من كل الدول المانحة              

 .على اصالح القطاع األمني الفلسطيني
  18/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  ميقاتي يعرض فتح سفارة فلسطينية مع وفد منظمة التحرير

استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفداً من منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركـة                 
ذي قال علي األثر نقلنا تحيات القيادة والشعب الفلسطيني الي الرئيس ميقاتي وشعب لبنان مع تمنياتنا                فتح عباس زكي ال   

وتحدثنا عن معاناة شعبنا في الداخل، وأكـدنا        . للبنان بان يكون في أفضل أوضاعه من حيث الوحدة واألمن والطمأنينة          
دة ورفض التوطين بكل األشكال، والبحث في تمثيـل         علي ضرورة مساعدة الفلسطينيين في لبنان علي قاعدة حق العو         

سياسي فلسطيني يسمح للجالية بمراجعة سفارتها خصوصاً لمن ال يحمل وثيقة وله احتياجات، كما بحثنـا فـي أوجـه                    
  .التعاون المشترك في مواجهة التحديات المقبلة 

  18/5/2005القدس العربي  
  

  دةإن عباس ضعيف ولن يتنازل عن حق العو: ديسكن
تطرق رئيس جهاز االمن العام الشاباك ديسكين امس الثالثاء ، الي رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية فزعم ان محمـود                   
عباس هو انسان ضعيف للغاية، وانه يريد اجراء اصالحات مختلفة في السلطة الفلسطينية ولكنه ليس قادرا علي تنفيـذ                   

  .  واالقتصادية، علي حد تعبيرهالخطط التي اعدها في مجال االصالحات االمنية
واتهم ديسكين عباس بانه ال يحارب ما اسماه االرهاب الفلسطيني وقال ايضا ان عباس خالفا لما يشاع عنه فانه ما زال                     

  .متشبثا بحق عودة الالجئين الفلسطينيين الي ديارهم 
  18/5/2005القدس العربي 

  
  ق حراز تقدم في خارطة الطريإ ىمحمود عباس يحث عل

قال عباس الذي وصل الي الصين في ختام زيارته الي اليابان المهم هو ان نطبق الوعود التي قطعت بموجب خارطـة                     
  .الطريق بما يشمل االنسحاب من قطاع غزة وبنوداً اخري 
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ول واضاف حين نتوصل الي السالم في الشرق االوسط ستكون اسرائيل قادرة علي تطبيع العالقات الدبلوماسية مع الـد        
  .العربية 

وقال عباس لقد اجرينا محادثات مع حماس وقوي اخري، ووضعنا نظاما يمكن فيه لهذه المنظمات المشاركة في العملية                  
  .السياسية 

  .واضاف سنحقق هذه المباديء الديمقراطية مع مواصلتنا االصالحات االدارية 
  .سطينية كاملة في االراضي الفلسطينيةلكنه قال ان االمر سيستغرق بعض الوقت قبل فرض سيطرة امنية فل

  .وتابع سيتطلب االمر مساعدة دولية اضافية ووقتا 
وقال انه سيطلب من واشنطن تقديم مساعدة اقتصادية وسياسية مباشرة اكثر بدال من المساعدة عبـر منظمـات غيـر                    

  .حكومية وذلك حين يزور الواليات المتحدة قريبا
هي احد اطراف اللجنة الرباعية حول الشرق االوسط مـع االمـم المتحـدة واالتحـاد                يشار الي ان الواليات المتحدة      

 بهدف انهاء نحو خمس سنوات من العنف وتـنص علـي            2003االوروبي وروسيا، التي اطلقت خارطة الطريق عام        
  .اقامة دولة فلسطينية الي جانب اسرائيل

ـ        وقال عباس ان خارطة الطريق تنص علي اقامة دولة فلسطينية           اسـاس   ى قادرة علي اجراء محادثات مع اسرائيل عل
  .متساو مضيفا اريد ان اطلب المساعدة االمريكية بما يشمل االجراءات االمنية 

  18/5/2005القدس العربي 
  

  عباس يطالب المجلس التشريعي باعتماد النظام االنتخابي النسبي الكامل
د ابو زياد امس ان عباس بعث رسالة الـي المجلـس دعـا فيهـا               اكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي زيا       

  .العتماد النظام االنتخابي النسبي الكامل
  .واشار ابو زياد الي ان المجلس يسعي للتوصل الي توافق وطني بين اعضائه القرار النظام االنتخابي النسبي

 88نسبي ورفع عدد اعـضاء التـشريعي مـن          هذا وكان ربع اعضاء التشريعي قدموا مذكرة تطالب باعتماد التمثيل ال          
  . 121عضوا الي 

ومن جهته أشار جمال الشوبكي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الي ان المجلس سـيقر خـالل جلـسته المقـررة                    
 مـن   17األسبوع القادم قانون االنتخابات بالقراءة الثالثة مما يتيح إجراء االنتخابات التشريعية في موعدها المحدد فـي               

  . هر تموز يوليو القادمش
  18/5/2005القدس العربي 

  
  بإسرائيل بعد خطة الفصلمقترح إسرائيلي لإلبقاء على ارتباط غزة اقتصادياً

كشفت االذاعة االسرائيلية باللغة العبرية صباح امس النقاب عن قيام منسق عمليات الحكومة االسرائيلية في الضفة 
الدرزي يوسف مشلب بعرض خطة على قيادة السلطة الفلسطينية تقضى بأن الغربية وقطاع غزة الجنرال العربي 

تواصل اسرائيل تزويد القطاع بالتيار الكهربائي على ان تدفع السلطة الفلسطينية إلسرائيل مقابل هذا التيار من 
 .التبرعات الدولية

ير الشؤون المدنية محمد وقال مشلب الذي عرض خطته على كل من رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع  ووز
دحالن، وممثل اللجنة الرباعية جيمس وولفنسون، وممثلي البنك الدولي، ان اسرائيل ستبقي على بيوت ودفيئات 

وحسب المقترح  . 2008المستوطنين وتسليمها للسلطة، باإلضافة الى مساعدة السلطة على ترميم اقتصادها حتى عام 
 ألفا من الضفة الغربية للعمل في 20 ألفا منهم من قطاع غزة و15الف فلسطيني،  35فان اسرائيل مستعدة للسماح لـ 

ووفقا للمقترح ستقوم اسرائيل بتحويل اربعة االف دونم من الدفيئات للسلطة، الى . 2008أراضيها، وذلك حتى عام 
 .جانب اقامة مناطق حدودية تخصص اللتقاء رجال األعمال االسرائيليين والفلسطينيين

ترح مشلب ان تقوم السلطة بتحويل مستوطنة نافيه ديكايم، كبرى مستوطنات القطاع التي تقع الى الغرب من مدينة واق
وأشارت االذاعة الى وجود طاقم اقتصادي يعكف حالياً على دراسة مقترحات . خان يونس جنوب غزة الى قرية سياحية

ها البنك الدولي الذي أوصى باإلبقاء على االرتباط بين السلطة مشلب، علما بأنها تتطابق مع االستنتاجات التي توصل الي
  .وإسرائيل من الناحية االقتصادية

  18/5/2005وسط الشرق األ
 

  سرائيل من تصعيد اعتداءاتهاإالسلطة تحذر 
حذرت السلطة الوطنية الفلسطيينة امس من  تصعيد قوات االحتالل االسرائيلي اعتداءاتها علـى الـشعب الفلـسطيني                  
واكدت وزارة الداخلية الفلسطينية في بيان أصدرته امس أن استمرار  االعتداءات  بصورة تصعيدية ينـذر بخطـورة                   

  .بالغة على االستقرار االمني في المنطقة ويهدد الجهود الفلسطينية للحفاظ على التهدئة
ات االستطالع في سماء قطـاع      واوضحت أن التصعيد االسرائيلي يأتي عبر تكثيف طلعات الطائرات المروحية وطائر          

   .غزة وهو ما يشير الى نية مبيتة لتنفيذ عمليات اغتيال وتصفية ضد المواطنين
واشارت الى أن هذا التوجه الخطير يهدف الى استدراج ردود فعل تستغلها أسرائيل في التغطية علـى عـدم الوفـاء                     

   .بالتفاهمات واالتفاقيات
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وافـاد   ،    االسرائيلي امس مخيمي عسكر وبالطة في نابلس في الضفة الغربية          في غضون ذلك اقتحمت قوات االحتالل     
مصدر فلسطيني أن قوات االحتالل المعززة باالليات العسكرية اقتحمت مخيم عسكر وسط اطالق نار كثيف وعشوائي                

سط اطـالق نـار     كما اقتحمت مخيم بالطة وجابت شوارعه و      ،  ومداهمة وتفتيش العديد من المنازل والمحال التجارية        
   .كثيف

  .واعلنت مصادر امنية اسرائيلية وفلسطينية ان الجيش االسرائيلي اعتقل  سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية
   18/5/2005ردنية الرأي األ

 
 !!انتخابات التشريعي السابقة جرت لمرٍة واحدة وال داٍع لتكرارها: عّزام األحمد

نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني تحفّظاٍت على إجراء انتخابـاٍت جديـدة            أبدى سياسّي فلسطينّي من حركة فتح و      
للمجلس التشريعي الفلسطيني، فقد أعرب عزام األحمد، عن خشيته من أن يصبح تكرار االنتخابات جزءاً مـن الحكـم                   

  .الذاتي طويل األمد، الذي يسعى رئيس الوزراء الصهيونّي آرائيل شارون إلى فرضه، حسب تعبيره
وقال األحمد في لقاٍء مع الصحافيين، في مدينة جنين، في الضفة الغربية، إنّه ليس مع إجراء انتخاباٍت مّرة ثانية، فـي                     

، جرت علـى أسـاس أن       1996ظّل الحكم الذاتي، واستمرار االحتالل، مشيراً إلى أّن االنتخابات التشريعية في العام             
مجلس الذي يتمتّع بعضويته حالياً، هي الفترة االنتقالية التي نّصت عليها اتفاقية            تكون لمرٍة واحدة، وعلى أن تكون مدة ال       

وأّن االنتخابات الرئاسية فرضها القدر، نظراً الستشهاد الرئيس ياسر عرفات، حيث إّن المـادة            . أوسلو، على حّد تقديره   
ى أّن مدة المجلـس التـشريعي هـي الفتـرة            البند الثالث في النظام األساسي، الذي هو بمثابة الدستور، تنّص عل           27

  .االنتقالية، حسب تعبيره
  18/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   إسرائيلية-القدومي يتهم عباس بانتهاج سياسة تستجيب لشروط أمريكية 

ع داخـل   بات في حكم المؤكد، استنادا إلى معلومات مستقاة من مصادر فلسطينية واسعة االطالع على تفاصيل األوضا               
قيادة السلطة واألطر القيادية لحركة فتح أن الخالف الدائر منذ اشهر بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حركـة                   
فتح رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي مرشح للتصاعد خاصة بعد طعن األخير العلني                

مة لعباس رئيسا لدولة فلسطين ورد اللجنة على تصريحات القدومي التي تشكك            في قانونية اختيار اللجنة التنفيذية للمنظ     
في حقها في تعيين رئيس الدولة بدعوة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون عبر مذكرة الى عقـد اجتمـاع المجلـس        

  . المركزي في أقرب وقت لتثبيت قرارها بتعيين عباس مفوضاً بمهام رئيس دولة فلسطين
وفي . لقدومي فان تعيين رئيس للدولة ليس من صالحيات اللجنة ألن ذلك من صالحيات المجلس الوطني              وحسب رأي ا  

اعتقاده، من الناحية القانونية هناك فروق كبيرة بين الصالحيات الممنوحة لرئيس دولـة فلـسطين ورئـيس الـسلطة                   
الفلسطينية الذي يشغل منصب رئيس اللجنة      فأوالً رئيس دولة فلسطين يجب أن يكون رئيس منظمة التحرير           . الفلسطينية

  . التنفيذية للمنظمة، لكن ال يمكن اعتبار رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة رئيسا لدولة فلسطين
ـ                  فـتح   ووفق مقربون منه يتهم القدومي أبا مازن بانتهاج سياسة هدفها التخلص من إرث عرفات والقادة التاريخيين لـ

  . ائيليةاستجابة لشروط أميركية إسر
ـ                تطهير مؤسـسات    وكان واضحا أن عباس ومنذ انتخابه رئيسا للسلطة الفلسطينية يسعى إلى ما وصفه مقربون منه ب

السلطة من القيادات الفتحاوية المحسوبة على ياسر عرفات، بدأها بتحويل صالحيات السلك الدبلوماسي الفلسطيني مـن                
 يعارضه بشدة القدومي الذي دخل في جدل قانوني مع أبو مازن وناصـر              الدائرة السياسية إلى وزارة الخارجية وهو ما      

  . القدوة وزير خارجية السلطة حول المسؤولية عن السفارات والممثليات الفلسطينية في الخارج
وبحسب مطلعين، فإن تحذير القدومي أبا مازن من مخاطر استخدام القوة لنزع سالح المقاومة وإعرابـه مـن خـالل                    

حفية عن خشيته من أن يكون القرار المتعلق بنزع أسلحة الفصائل الفلسطينية بالقوة بداية لـصدام مـع                  تصريحات ص 
الفصائل والقوى الفلسطينية، قد فاقم من حدة الخالف بين االثنين، ورأى فيه عباس محاولة من القدومي هدفها التشويش                  

  . تهدئةعلى عمل قيادة السلطة بشأن جهودها الرامية للمحافظة على ال
وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أعلن في وقت سابق أنه بعد االنتهاء من االنتخابات المقبلة للمجلـس التـشريعي                    

  . سيعمل على تجريد الفصائل الفلسطينية المقاومة من أسلحتها، وهو ما رفضته جميع فصائل المقاومة الفلسطينية
سلبية الناجمة عن ظهور هذه الخالفات إلى العلن، أعربت أوساط حركـة            وفيما تسعى قيادات فتحاوية الحتواء اآلثار ال      

فتح عن خشيتها من أن يترك هذا الخالف والتجاذب بين عباس والقدومي تأثيرا سلبيا ومباشرا على وضع الحركة بين                    
يمهـا خـالل    الفلسطينيين خاصة وأنها تأتي في خضم التحضير لخوض االنتخابات التشريعية الفلسطينية المزمـع تنظ             

  .النصف الثاني من شهر تموز المقبل
 18/5/2005ردنية السبيل األ

  
   نتائج جولته اآلسيويةىعل عباس يطلع مبارك السبت

أعلن مصدر رسمي فلسطيني أمس أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس  سيزور مصر للقـاء الـرئيس                   
وأضاف المصدر أن اللقاء الذي سيتناول خصوصاً عملية السالم         . المصري حسني مبارك السبت في ختام جولة آسيوية       

  )ا ف ب ( .في الشرق األوسط وزيارة عباس المرتقبة الى واشنطن في نهاية أيار مايو سيعقد في منتجع شرم الشيخ
 18/5/2005المستقبل 
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 تقرر التعامل مع المجالس الخاضعة لحماسسرائيل إ

سرائيلية التعامل مع المجلس البلدي لمدينة قلقيلية الذي حصدت فيه حماس جميع قررت سلطات االدارة المدنية اال
وسينسحب هذه الموقف على مجمل المجالس البلدية القروية الخاضعة لسيطرة حماس التي تقدر . المقاعد تقريبا

ين وفي مقدمتهم ويتناقض هذا الموقف مع دعوات بعض المسؤولين االسرائيلي. بالعشرات في الضفة الغربية وحدها
انه في حال فازت حماس في انتخابات المجلس التشريعي في , وزير الخارجية سيلفان شالوم الذي قال االسبوع الماضي

 اغسطس اب المقبل الننا لن نسمح في 15 يوليو تموز المقبل فانه ال بد من وقف تطبيق خطة الفصل المقررة في 17
 .ان تصبح غزة حماس الند

  18/5/2005 وسطالشرق األ
  

  ن اغتيال قياداتها سيكون مهمة مستحيلةأ ويؤكد ،تنامي قوة حماس: الشاباك
اعترف رئيس جهاز االمن العام الشاباك امس الثالثاء ان الجهاز الذي يترأسه يواجه صعوبات جمة في اغتيال القـادة                   

  .السياسيين لحركة حماس
 التابعة للكنيست االسرائيلي، واضاف في معرض حديثـه انـه           وكان يوفال ديسكين، يتحدث في لجنة الخارجية واالمن       

بسبب التهدئة بين التنظيمات الفلسطينية فان حركة حماس تقوم ببناء قوة عسكرية كبيرة، االمر الـذي سـيجعل مـن                    
   .عمليات اغتيال القادة السياسيين للحركة من قبل قوات االحتالل االسرائيلي مهمة شبه مستحيلة، علي حد تعبيره

 ان ديسكين هو الذي ابتكر طريقة االغتياالت السياسية للنشطاء الفلسطينيين خالل االنتفاضـة              ىيشار في هذا السياق ال    
  . الثانية، وهو االمر الذي جعله مقبوال علي رئيس الوزراء االسرائيلي ارييل شارون، لتسنم المنصب الرفيع

ي حال اجراء انتخابات للمجلس التـشريعي الفلـسطيني فـان    وقال ايضا ان قوة حماس في تصاعد مستمر وحذر انه ف  
حماس ستفوز بعدد كبير من المقاعد وتتحول الي العب مركزي علي الساحة السياسية الفلسطينية، االمر الذي يتعارض                 

  . مع نهج الحكومة االسرائيلية
سرائيلي جملة وتفـصيال االنبـاء      وفي معرض رده علي سؤال من احد اعضاء اللجنة البرلمانية نفى رئيس الشاباك اال             

التي تناقلتها مؤخرا وسائل االعالم عن محادثات يجريها الجهاز مع حركة حماس، مشددا علي ان هذا القـرار منـوط                    
  . بالمستوي السياسي فقط

  18/5/2005القدس العربي 
  

  ات البلديةتصاعد حملة االتهامات المتبادلة بين فتح وحماس حول نتائج االنتخابانتقادات بسبب 
يبدو أن حملة تبادل االتهامات بين حركتي فتح وحماس وصلت إلى مرحلة النبش والتشكيك في مواقف الطرفين علـى                   

  .المستويين الديني والدنيوي
عبد اهللا اإلفرنجي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اتهم حماس وبشكل مباشر في مؤتمر صحفي عقده أمس في مدينة                   

لتعاليم الدينية عندما استخدمت في إحدى مطبوعاتها عبارة وإذا الديمقراطية سئلت بأي ذنـب قتلـت                غزة أنها أساءت ل   
مشيراً بذلك إلى صحيفة منبر اإلصالح التابعة لحركة حماس التي نشرت هذه المقولة خالل فتـرة الحملـة الدعائيـة                    

  .النتخابات البلديات
 والتنظيم لحركة فتح جرى تقديمهما الول مرة للصحافة جملة من           واستعرض اإلفرنجي واثنان من أعضاء مكتب التعبئة      

 بشأن نتائج االنتخابات موضحاً أن هذه       ،الهيئة العامة لالستعالمات   ، اإلحصاءات الصادرة عن مؤسسة حكومية فلسطينية     
 حمـاس فـي     البيانات واألرقام تدحض النسب التي ذكرها الدكتور محمود الزهار حول عدد المقاعد التي فازت فيهـا               

من عدد المقترعين   % 42انتخابات البلديات للمرحلة الثانية وبينت محصلة هذه األرقام أن حركة فتح حصلت على نسبة               
من العدد نفسه كما انتقد بشدة قيام الزهار بعقد مؤتمر صحفي إلعالن النتائج             % 39في قطاع غزة وحماس حصلت على     

  .     اتقبل صدورها من قبل اللجنة العليا لالنتخاب
واوضح أن المجلس الثوري لحركة فتح سيعقد مؤتمرا في الثاني من الشهر المقبل لحسم قضية التمثيـل النـسبي فـي                     

  .االنتخابات التشريعية
وأكدت فتح في بيان وزعته خالل المؤتمر الصحفي على تمسكها بإعادة ترتيب  البيت الفتحاوي واالستفادة من تجربـة                   

 المرحلتين األولى التي لم تنجح فيها والمرحلة الثانية بما يخدم خوضها فـي االنتخابـات المقبلـة    االنتخابات البلدية في  
  .البلدية والتشريعية وتحقيق نتائج أفضل

إلى ذلك وجه الصحافيون خالل هذا المؤتمر الصحفي الذي عقده اإلفرنجـي نقـداً لكـال الحـركتين فـتح وحمـاس                      
شكيك في نتائج االنتخابات في الوقت الذي كان من المفترض أن ينـصب اهتمامهـا               الستمرارهما بتبادل االتهامات والت   

على جملة من القضايا الجوهرية التي تهدد القضية الفلسطينية وفي مقدمتها مواصلة بناء جدار الفصل العنصري وعدم                 
  .اإلفراج عن األسرى واستمرار االستيطان

ين عام المبادرة الوطنية وأحد مرشحي الرئاسة الفلسطينية الـسابق          وفي وقت الحق عقد الدكتور مصطفى البرغوثي أم       
مؤتمراً صحفياً انتقد فيه انشغال الحركتين فتح وحماس بالمنافسات الداخلية دون أن يلتفتا إلـى التحـديات والمخـاطر                   

ر الفصل تستهدف التهـام مـا       المحدقة بالقضية الفلسطينية الفتاً إلى أن المرحلة الثالثة التي تنفذها اسرائيل في بناء جدا             
   .من أراض الضفة الغربية% 58نسبته 

  18/5/2005ردنية الغد األ
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  دعوة لمؤتمر عام للجاليات الفلسطينية في الشتات  

دعت الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى عقد مؤتمر عام للجاليات الفلسطينية في الـشتات خـالل الربـع                   
  .حالياألخير من العام ال

وجاءت الدعوة في بيان صادر عن الدائرة السياسية التي يترأسها فاروق القدومي وتتخذ تونس مقراً، وذلك في أعقـاب                   
  .لقاء بين القدومي ووفد عن ممثلي الجاليات الفلسطينية في الشتات

لكنه قال إن الجانبين طالبا     . ولم يوضح البيان موعد عقد هذا اللقاء أو الشخصيات التي مثلت الجاليات الفلسطينية خالله             
. بعقد المجلس الوطني الفلسطيني بأسرع وقت ممكن قبل نهاية هذا العام وإشراك الجاليات في التشاور واالنتخابات لـه                 

  )أ.ب.د(
  18/5/2005الخليج اإلماراتية 

 
  فصائل اليسار الفلسطيني تسعى لخوض االنتخابات بقائمة موحدة  

ائل الفلسطينية اليسارية أن لقاءات وحوارات حثيثة تجري من اجـل الخـروج بقائمـة               كشفت مصادر مطلعة في الفص    
  .ائتالفية موحدة تخوض انتخابات المجلس التشريعي المقبلة

الجبهة الـشعبية لتحريـر     : فصائل يسارية هي   6وأن آخر اجتماع عقد بمدينة رام اهللا وسط الضفة الغربية ضم ممثلي             
 ا والمبادرة الفلسطينية وحزب الشعب وجبهة النضال الشعبي واالتحـاد الـديمقراطي فـد             فلسطين والجبهة الديمقراطية  

  .وكانت أجواء اللقاء ايجابية حيث اتفق على البرنامج المشترك واآلليات
وأن الفصائل الستة باتت متشبثة بالقائمة االئتالفية إلدراكها أن خوض االنتخابات منفردة سيكون له انعكاسـات سـلبية                  

وشدد على أن القائمة االئتالفية ستحقق حضورا في االنتخابات المقبلة لتكون قوة ثالثة إلى جانـب                . التيار اليساري على  
  .حركتي حماس وفتح

  18/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

  ظهور حماس كمنافس قوي سيزيد من فاعلية حركة فتح 
ش أزمة حادة جراء انخفاض شـعبيتها، وانفـضاض         ال تزال حركة فتح كبرى حركات منظمة التحرير الفلسطينية، تعي         

  . الشارع الفلسطيني من حولها، والتفافه حول حركة حماس
ورغم كل األصوات التي انطلقت مطالبة بإصالح فتح وجعل الهزيمة أمام حماس دافعا نحو إصالح فـتح، إال أن كـل                     

لحل جذري لمشاكلها الداخلية، بحسب مراقبين      الدالئل تشير إلى عكس ذلك، حيث اعتمدت فتح منهج الترقيع، ولم تسع             
  . للوضع الفلسطيني

وفي الوقت الذي يتحدث فيه بعض قادة فتح بجرأة عن مشاكل الحركة يرى البعض اآلخر عكس ذلك حيث يقول أمـين                     
ـ          السبيل إن حركة فتح استخلصت الدروس والعبـر مـن           مقبول عضو المجلس الثوري لحركة فتح في حديث خاص ل

ات البلدية للمرحلة األولى فعملت على تحسين أدائها وحاولت رصف صفوفها قدر اإلمكان فجـاء تقـدمها فـي                   انتخاب
  . المرحلة الثانية ثمرة لذلك

وقال إن ظهور حركة حماس كمنافس قوي سيزيد من فاعلية حركة فتح مشدداً على أنها ستلتزم بالمبـدأ الـديمقراطي                    
  . وقانون األغلبية

ن السهل على بعض الكوادر في فتح استيعاب ترك المقاعد المتقدمة واألولى، وبسؤاله عن ترجمـة                وأوضح أنه ليس م   
: لن يصل لمرحلة الصدام أو االقتتال فحركة فتح ستقبل بالتعددية والشراكة الـسياسية واسـتدرك              : هذا االستيعاب قال  

  . صالح الخلل وكل ذلك سيتم بوعي ديمقراطيولكن من حقنا كقوة سياسية أن ال نقبل بالهزيمة وبالتالي سنعمل على إ
واعترف مقبول أن تقدم حركة حماس وسيرها جنباً إلى جنب مع حركة فتح في صنع القرار سيغير الخريطة السياسية                   
الفلسطينية، منوهاً إلى أن الثنائية هي لصالح الشعب الفلسطيني، وأضاف أنهم في حركة فتح يأملون أن يتمكنـوا مـن                    

  . فق وقبول مع اآلخرينالسير بتوا
على الجانب االخر تحدث حافظ البرغوثي رئيس تحرير صحيفة الحياة الجديدة المحسوبة على السلطة الفلسطينية عـن                 

  . حركة فتح في ضوء االنتخابات بشيء من المرارة موضحا ان فتح تعيش حالة من الوهم، وال تستخلص العبر
ـ    ح البردويل الكاتب والمحلل الفلسطيني حول هـذه القـضية فقـال إن             السبيل علق الدكتور صال    وفي حديث خاص ل

استيعاب حركة فتح لفوز حماس في المرحلة األولى لم يكن إقناعياً، مشيراً إلى أنها لـم تـستخدم بـرامج إصـالحية                      
  . للجمهور وحاولت التركيز والضغط على الناخب بطرق ملتوية

: فاضة األقصى شكلت قوة جماهيرية كبيرة ال يمكن تجاوزها، وأضاف         ورأى البردويل أن حركة حماس وخاصة في انت       
الكل بات يعرف تأثيرها على أرض الواقع وعلى رأسها أمريكا ومن يتجاهل ذلك ويرفض هذه النتيجة يكابر، كمـا أن                    

  . الديمقراطية إرادة دولية وشعبية وليست منحة يهبها أحد ألحد
ل بعض كوادر وأعضاء فتح هذا التقدم لحماس وسيلجؤون إلى أعمال العنـف أو              وأشار البردويل إلى أنه ربما لن يتقب      

التبرير غير أنه توقع أن تسود العقالنية المرحلة القادمة وأن يتم االعتراف والتسليم بفوز حماس وأنها فصيل فلسطيني                  
  .ولم يأت من المريخ

 18/5/2005ردنية السبيل األ
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 سياسة االغتياالت الصهيونّية في القطاعتحذير أمنّي فلسطينّي من استئناف 
حذّرت مصادر أمنية فلسطينية، من مغبة إقدام قوات االحتالل الصهيونّي على تنفيذ حملة اغتياالت منتقاة ضّد عناصر                 

  .المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة
ر المستويات العليـا فـي جـيش        وقالت المصادر إّن معلوماٍت مؤكّدة وصلت إلى األجهزة األمنية الفلسطينية بشأن قرا           

االحتالل وأجهزته، والقاضي بتنفيذ تلك العمليات، محذّرةً من انهيار التهدئة التي تعمل السلطة الفلسطينية جاهدة للحفاظ                
  .عليها

نّها وأكّدت المصادر أنّها تنظر بقلٍق شديٍد إلى انتهاكات سلطات االحتالل المتكّررة، واستمرار حملة االعتقاالت التي تش               
قوات االحتالل في صفوف المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرةً إلى أّن مستوى التنسيق األمني مع                 

  .قوات االحتالل يصل إلى الصفر تقريباً، وفق تأكيدها
  18/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
   ي اعتمدت السجل المدنيالمحكمة تقرر إعادة انتخابات مجلس بلدي رفح في المحطات الت

قررت المحكمة، التي انعقدت برئاسة القاضي علي الفرا وعضوية القاضيين نعيم األغا وعزام األسطل، إلغاء 
 .االنتخابات التي جرت في كافة المراكز التي اعتمدت السجل المدني، والبالغ عددها عشرة مراكز

، )977(في المركز رقم ) 2(، ومحطة رقم )963( في المركز )2(كما قرر القضاة إلغاء نتائج انتخابات محطة رقم 
 .، على أن تعاد عملية االنتخابات فيها خالل عشرة أيام)970(في المركز رقم ) 4(ومحطة رقم 

وكانت محكمة بداية خان يونس، عقدت ست جلسات خالل األيام الثالثة الماضية، استمعت خاللها إلى شهادات أكثر من 
 .والبيانات التي قدمها طاقم المحامين التابع لحركة فتحثالثين شاهدا، 

، رفعت إلى المحكمة قضية ضد نتائج انتخابات بلدية رفح، التي جرت "فتح"وكانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني 
في الخامس من الشهر الجري، حيث تمكن طاقم محامو الحركة، أمام المحكمة من إثبات حدوث حاالت انتحال شخصية 

 .الغير واالنتخاب عن مسافرين وموتى ومعتقلين ومشلولين وغيرها من المخالفات
وأشار إلي انه تم إثبات انحياز لجنة االنتخابات في المحافظة لجهة دون جهة أخرى، األمر الذي مس بمبدأ الشفافية 

قوقهم، بسبب سوء إدارة والحيادية، إضافة إلى حرمان ما يزيد عن ألف مواطن من حقهم في االنتخاب رغم ثبوت ح
 .لجنة االنتخابات، والتأخير في نشر أسمائهم إلى ما قبل االنتهاء من عملية االقتراع بنصف ساعة فقط 

  18/5/2005يام الفسلطينيةاأل
  

 جبهة التحرير العربية تعلن عدم مشاركتها في االنتخابات التشريعية: غزة
انتخابات المجلس التشريعي المزمع اجراؤها في السابع عشر من تموز أعلنت جبهة التحرير العربية عدم مشاركتها في 

المقبل، انطالقاً من موقفها الرافض التفاق أوسلو، مؤكدة أن االحتالل ما زال جاثماً على األرض الفلسطينية وبالتالي ال 
 .ديمقراطية في ظل االحتالل

 العربي اإلسرائيلي رافضاً اإلقرار واالعتراف بأي من وشدد الزعانين على موقف الجبهة الثابت والمبدئي من الصراع
 .قرارات االمم المتحدة التي نصت على تقسيم فلسطين

وذكر أن الجبهة أعلنت مشاركتها الفاعلة في انتخابات المجالس البلدية على اعتبار أنها مؤسسات خدمية وإنسانية تتعلق 
بة الرائدة للديمقراطية والذين فازوا في االنتخابات التي جرت بخدمة الجمهور، مهنئاً الشعب الفلسطيني على التجر

 . مؤخراً
 .وأضاف إن الجبهة ستواصل مشاركتها الفاعلة في االنتخابات البلدية سواء بقوائم وطنية موحدة أو قائمة خاصة بها

 الوطنية مطالباً بالحذر وفي ما يتعلق باالنسحاب من قطاع غزة أكد الزعانين أهمية تمتين الجبهة الداخلية والوحدة
والحيطة وضبط النفس ومساندة القوى الوطنية واإلسالمية وقوات االمن الفلسطينية بمهامها الوطنية والسياسية واألمنية 

 .أثناء عملية االنسحاب
واشار الى أن الجبهة ستشارك بفاعلية في المحافظة على الممتلكات العامة ضمن خطة كاملة تحكم عمل كوادرها 

  . قواعدها أثناء االنسحاب كما ستشارك في اللجان الشعبية الموزعة في كافة المحافظاتو
  18/5/2005يام الفلسطينية األ

  
  حكومة شارون تتأهب لشن حملة عسكرية على القطاعوحماس تستنفر جهازها العسكري 

رتباط بمعزل عـن الواقـع األمنـي        تبين أن قيادة جيش االحتالل قد قررت تنفيذ حملة عسكرية قبيل تنفيذ خطة فك اال              
وذكرت المصادر العسكرية االسرائيلية أن هذه الحملة التي سيطلق عليها القبضة الحديديـة، تهـدف           . السائد في القطاع  

الى تقليص قدرة المقاومة الفلسطينية على المس بالمستوطنين وقوات االحتالل التي تشارك في تنفيذ فك االرتباط فـي                  
 المصادر من أنه بامكان قذيفة واحدة يطلقها الفلسطينيون أن تتسبب في عشرات االصـابات فـي                 وحذرت. قطاع غزة 

ونوهت المصادر الى ان حملة القبضة الحديدية ستكون في الواقع الرد االسرائيلي علـى              . صفوف المستوطنين والجنود  
. ل فإن الهدوء السائد حالياً هـدوء خـادع        وحسب قيادة جيش االحتال   . تنفيذ فك االرتباط بدون التنسيق مع الفلسطينيين      

وحسب المعطيات الصادرة عن هيئة اركان جيش االحتالل فإنه خالل شهر نيسان الماضي تم تسجيل ارتفاع كبير فـي                   
وتدعي قيادة جيش االحتالل أن الفلسطينيين يحاولون جعل        . عدد عمليات المقاومة في قطاع غزة بنسبة ثالثمائة بالمائة        

  . سرائيلية تعتاد على التعايش مع هذا العدد من عمليات المقاومة حتى تنفيذ  فك االرتباطالحكومة اال
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وصرح مـصدر   . في المقابل دعت حركة حماس مقاتليها لالستنفار لمواجهة أي عملية اسرائيلية مرتقبة في قطاع غزة              
واضـاف  . ملة واسعة في قطاع غزة    مسؤول في حماس ان الحركة تأخذ على محمل الجد التهديدات االسرائيلية بشن ح            

المصدر ان لهجة تصريحات المسؤولين اإلسرائيليين استفزت الحركة مما دفعها الى دعوة عناصر جهازها العـسكري                
وشددت الحركة أنها لن تقف مكتوفة األيدي في        . كتائب عز الدين القسام لالستنفار لمواجهة أي عمل عسكري اسرائيلي         

ونوه المصدر أن الحركة تعمل على تطوير قدرات كتائب         . اسرائيلية جديدة على قطاع غزة    مواجهة أي حملة عسكرية     
واشار الى ان الجهود تنصب على تطوير المضادات والصواريخ المـصنعة محليـا،             . عز الدين القسام التقنية والبشرية    

وتوقـع المـصدر اال تـصمد       . الشوارعإضافةً إلى تزويد الكتائب بالمزيد من العناصر المدربة تدريبا متقدما في قتال             
وجـاءت هـذه    . التهدئة طويالً بسبب اصرار الحكومة االسرائيلية على مواصلة عدوانها علـى الـشعب الفلـسطيني              

التصريحات في اعقاب اقرار رئيس هيئة اركان جيش االحتالل الجنرال موشيه يعلون بان حركة حماس هـي اكثـر                   
  . دئةالفصائل الفلسطينية التزاماً بالته

 18/5/2005ردنية السبيل األ
  

 سرائيلي ويصيبه بجروحإفلسطيني ينتزع سالح جندي 
تمكن شاب فلسطيني من انتزاع سالح جندي اسرائيلي واصابه بجروح خالل مشادة بينهما على حاجز اقامتـه قـوات                   

. بدوره بجروح خالل المشادة   واعلنت مصادر امنية فلسطينية ان الشاب الفلسطيني اصيب         . االحتالل في الضفة الغربية   
واوضحت ان الرجل البالغ العشرين تشاجر مع جنود اقاموا حاجزاً متنقالً بالقرب من مستوطنة سانور جنـوب مدينـة                   

  .جنين شمال الضفة الغربية
وقال متحدث عسكري ان جندياً اسرائيلياً اصيب بجروح طفيفة بالرصاص بعدما استولى فلسطيني على سالحه واطلق                

  .ارالن
  )ا ف ب. (واوضح المصدر ان الفلسطيني الذي اصيب بجروح طفيفة نقل الى مستشفى اسرائيلي للمعالجة

 18/5/2005المستقبل 
  

 حماس توافق وتتوقع أن تحقق نتائج أفضل
 ، ردا على قرار محكمة بداية خانيونس، القاضي إعادة انتخابات مجلس بلدي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

إنها تتوقع أن تحقـق نتـائج أفـضل فـي           : اس احترامها لقرار المحكمة، وقالت في تصريح صحفي       أعلنت حركة حم  
 حذرت قبل صدور الحكم من قيام قيادة فتح والسلطة الفلسطينية بممارسة ضـغط               قد انتخابات اإلعادة، رغم أنها كانت    

  .على المحكمة إلبطال النتائج
إن محاولـة اإلضـرار بحمـاس وتـشويه         : في مؤتمر صحفي  حركة حماس    وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم       

  . واتهامها بالفساد مسألة خطيرة جدا،صورتها
 حيث خرج اآلالف من مؤيدي حركة       ،في المقابل اعتبر أنصار حركة فتح قرار المحكمة لصالحهم وصنعوا منه نصراً           

  . أن يزيد التوترات في الشارع الفلسطينيفتح إلى الشوارع في وقت متأخر من الليل احتفاالً بحكم قضائي من المتوقع
  18/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
 سنصفيك كما صفينا رابين: يهوديات معتقالت لشارون

هذا واحد من الشعارات التي كتبتها . وسنعمل على تصفيتك يا شارون. صفينا رئيس الوزراء االسبق اسحق رابين
ن الزنزانة التي احتجزن فيها من باب االجراءات االحترازية قبل االفراج معتقالت مناهضات لخطة الفصل على جدرا

 .ان هتلر فخور بك.. ويقول شعار اخر شارون. عنهن اول من امس
ومن ان يقدم احد عناصر اليمين المتطرف على , وتشعر االجهزة االمنية االسرائيلية بالقلق من مثل هذه الشعارات

 بعد توقيع اتفاق اوسلو 1995رون كما قتل ييغال عمير رابين في نوفمبر تشرين الثاني اغتيال رئيس الوزراء ارييل شا
 . في البيت االبيض2

  18/5/2005 وسطالشرق األ
  

  شارون يريد إطالق بوالرد إلرضاء معارضي إخالء غزة  
بوالرد وهو محلل سـابق  أعلنت مصادر سياسية أن اسرائيل تتوقع قريبا إحراز تقدم في محاولتها اإلفراج عن جوناثان       

وقالت المـصادر إن رئـيس الـوزراء        . بالمخابرات البحرية األمريكية أدين بالتجسس لمصلحة إسرائيل في الثمانينات        
االسرائيلي ارييل شارون الذي يرغب في حشد التأييد بين اليمينيين االسرائيليين المعارضين لخطة االنسحاب من قطاع                

نتمنـى  : وقال مصدر في مكتب شارون    . لخارجية األمريكية كوندوليزا رايس في الماضي     غزة أثار القضية مع وزيرة ا     
  )رويترز(أن يتم إحراز تقدم في قضية بوالرد خالل الصيف 

  18/5/2005الخليج اإلماراتية 
  

  أغلبية الوزراء اإلسرائيليين ضد الهدم 
 8يلون إلى تأييد إبقاء المنازل على حالها، مقابل          وزيرا يؤيدون أو يم    12في استفتاء أجرته يديعوت احرونوت تبين أن        
  . وزراء من الليكود يعتقدون بوجوب هدم المنازل
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 مليـون شـيكل     200من جهة أخرى وعلى ذات الصعيد، قدرت وزارة الدفاع اإلسرائيلية كلفة هدم تلك المنازل بنحو                
طقة بالكامل، حيث إنه يتضمن هـدم مالجـئ،          شيكل، حيث يشمل المبلغ أيضا نقل الركام وتنظيف المن         4.2= الدوالر،

  . وبنى تحتية للماء والكهرباء والمجاري
 أشهر، مشيرة إلى أن هذا التقدير بـشأن         10 إلى   8وحسب صحيفة هآرتس فإن مدة الهدم واإلخالء كفيلة بان تصل من            

ر إعادة المصادقة على القـرار      الثمن والزمن كفيل بان يؤثر في أصحاب القرار الذين سيجتمعون قريبا كي يبتوا في أم              
  . الذي اتخذته الحكومة بهدم المنازل أو تغييره وتسليم معظم المنازل إلى الفلسطينيين، ربما باستثناء الكنس

حيـث  . وأوضحت الصحيفة أن مشكلة أخرى قد يخلقها الهدم تتمثل في إيجاد مكان إللقاء قمامة البناء بكميات كبيـرة                 
لبناء إلى الفلسطينيين كي يبنوا محطم أمواج في ميناء في غزة، ولكن هـذه العمليـة طويلـة                  طرح اقتراح بنقل قمامة ا    
  . وباهظة الثمن هي األخرى

وذكرت الصحيفة أن مكتب منسق شؤون المناطق في الحكومة اإلسرائيلية أوصى بالتوصل إلى تـسوية مـع الـسلطة                   
ك المنازل، وحسب التوصية، فانه إذا لم تهدم فانـه يجـب أن             الفلسطينية أو مع هيئة دولية في كل ما يتعلق بمستقبل تل          

  .تطرح على السلطة الفلسطينية شروط حول مستقبلها وال سيما حول مسألة من سيسكن فيها
  18/5/2005السبيل االردنية 

 
  الطيبي يزور صفير والسبع

البطريرك الماروني الكاردينـال مـار      زار رئيس حركة التغيير العربية النائب العربي الفلسطيني احمد الطيبي، أمس،            
نصر اهللا بطرس صفير في الصرح البطريركي في بكركي، وجرى عـرض للتطـورات األخيـرة فـي األراضـي                    

كما زار الطيبي، بعد ظهر أمس، وزير الداخلية والبلديات حسن السبع في مكتبه فـي الـوزارة، وجـرى                   . ينيةالفلسط
  .عرض األوضاع في المناطق العربية المحتلة، وال سيما في مناطق السلطة الفلسطينية، واألوضاع في المنطقة عموماً

  18/5/2005المستقبل 
  

  ماضي الف فلسطيني زارو األردن العام ال176
استقبل مدير عام هيئة تنشيط السياحة مازن الحمود أمس الثالثاء، وفد نادي اصحاب االعمـال العـرب فـي منـاطق            

  . ويضم الوفد محمود عبد القادر رئيس مجلس اإلدارة والدكتور رمزي حلبي مدير عام النادي48فلسطين 
 الـى االردن    48ص تنظيم سياحة فلسطينيي عـام       وهدف اللقاء الى وضع آليات التنسيق والتعاون بين الجانبين بخصو         

خاصـة، وان األردن يعتبـر أحـد أهـم          , والتوصل الى آليات لمعالجة الصعوبات والعوائق التي تواجه زوار المملكة         
  . األسواق السياحية لفلسطينيي الداخل

,  مقارنة بالعام الـسابق    %9 الف شخص من فلسطينيي الداخل بزيادة        176وزار االردن في العام الماضي ما يزيد عن         
وطالب الوفد الحمود بالعمل لدى السلطات الحكومية المختصة على اعفائهم من الرسوم والضرائب او تخفيفهـا والتـي        

مما سيؤثر ايجابيـا علـى      , تفرض على مركباتهم الخاصة في المعابر اضافة الى رسوم التأشيرات وضرائب المغادرة           
  .زيادة تدفقهم الى االردن

  18/5/2005االردنية الغد 
  

 إن واشنطن ليست مع توطين الفلسطينيين في لبنان: السفير األميركي  
تأكيده له بأن إدارته ليست االمريكي نقل وزير الزراعة اللبناني، طراد حمادة ـ القريب من حزب اهللا ـ عن السفير 

 .مع توطين الفلسطينيين في لبنان
ولقد نصحت سعادة السفير بان يعتبر هذا القرار ناجزاً ومنفذاً ألنه ليس . 1559تناولنا ايضاً موضوع القرار : وأضاف

ونحن قادرون كلبنانيين على الحوار في ما بيننا حول . لدينا ميليشيات الن المقاومة هي جزء من الدفاع الذاتي عن لبنان
  .هذا الموضوع

  18/5/2005الشرق االوسط 
  

  معرض صور في ذكرى النكبةو الجمعيات حماس وتوصيات لـ مهرجان لـ
أقامتـه مجموعـة    ،   الرئيس سليم الحص للصور الفلـسطينية        هافتتحالمعرض الذي   عنوان   ذاكرة النكبة ذاكرة المنفى   

عائدون في القاعة الزجاجية التابعة لوزارة السياحة في الحمرا، باالشتراك مع جمعية المساعدات الـشعبية النرويجيـة                 
وألقى جابر سليمان منسق مجموعة عائدون كلمة قـال فيهـا إن            . ني في جامعة بيروت العربية    والنادي الثقافي الفلسطي  

ثم ألقى الرئيس الحـص     . العودة هي المعنى النقيض للنكبة، وحقنا في العودة هو خريطة الطريق الحقيقية الى فلسطين             
دة الى ديارهم تقّره كل شرائع الـدنيا،  وحق الالجئين في العو . إن حق العودة هو جوهر قضية فلسطين      : كلمة ومما فيها  

والفلسطيني مدعو الى التشّبث بحق العودة الى أرضـه وديـاره فـي             . وهو من ُصلب الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان      
واللبناني أول من يدرك أن حق العودة إنمـا         . فلسطين كل فلسطين، فال يتنازل عنه قيد أنملة مهما اقتضى ذلك من ثمن            

  .ة، حق في هوية وطنية مع ما يستتبع ذلك من حقوق وواجباتهو، في النهاي
  مهرجان حماس
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في مخيم القاسمية ـ صور، أقامت حركة المقاومة اإلسالمية حماس مهرجانا في حـضور وجـوه وأحـزاب لبنانيـة      
وف الى جانـب    وتحدث إمام مسجد القاسمية الشيخ دياب المهداوي، فدعا االمة العربية واالسالمية الى الوق            . وفلسطينية

ـ   . الشعب الفلسطيني حتى استرداد حقوقه والدفاع عن مقدساته        حزب اهللا في الجنوب الـشيخ       وقال المسؤول السياسي ل
 مخاطر على القضية الفلسطينية، خصوصاً في ما يعنى حق العـودة، داعيـاً الـشعب                1559حسن عزالدين أن للقرار     

 وسالح المقاومة من تداعيات االحتالل الصهيوني لالراضي اللبنانية         ورأى أن سالح المخيمات   . الفلسطيني الى الصمود  
  .والفلسطينية

ـ     حركة أمل عاطف عون معاناة الفلسطينيين من مجازر وتهجير في مخيمات اللجوء             وتناول عضو المكتب السياسي ل
بنان أسامة حمدان الى أن هذه      ماس في ل  حونّبه ممثل حركة    . ودعا األنظمة العربية الى وقف التطبيع     . في العالم العربي  

واعتبر أن الطريق الى فلسطين هو بِخيار       . المرحلة من أشد المراحل التي تتعرض لها القضية الفلسطينية من مؤامرات          
  .وقال، إن قضية الالجئين قضية سياسية ال أمنية. الجهاد والمقاومة، مؤكداً رفض التوطين

  الهيئات األهلية
هيئات األهلية اللبنانية لدعم المقاومة واالنتفاضة في مؤتمر صحافي فـي نقابـة الـصحافة،               وأذاع تكتل الجمعيات وال   

التوصيات الصادرة عن المؤتمر األول لنصرة األقصى والمقدسات والدفاع عن االنتفاضة والمقاومة الذي عقده التكتـل                
وحـضر ممثـل مفتـي      . ية واجتماعية  جمعية وهيئة أهلية لبنانية وفلسطينية ووجوه رسم       180 الجاري بمشاركة    3في  

  .الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني الشيخ هشام خليفة
  وفد اشد الديمقراطي 

أشد، برئاسة رئيس االتحاد في لبنان يوسف أحمد، مقـر جامعـة            ،وزار وفد من اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني        
الجامعة في لبنان، عبدالرحمن الصلح، وسلّمه نتائج حملة تواقيع العـودة التـي             الدول العربية في بيروت، والتقى سفير       

  . طالب فلسطيني من مختلف المخيمات15وقّع عليها أكثر من 
وأرفق الملف بمذكرة الى األمين العام للجامعة عمرو موسى تطالب بتحّرك عربي في المحافل الدوليـة لتأكيـد حـق                    

  .العودة
  18/5/2005المستقبل 

  
   واعتقال اخرين ستشهاد فلسطيني متأثراً بجروحه ا

أعلن مصدر طبي فلسطيني أن شاباً أصيب بجروح قبل سنة برصاص الجيش اإلسرائيلي في رفح جنوب قطاع غـزة،                   
  . عاما20ًويدعى الشهيد محمد أبوشعر . استشهد متأثراً بجروحه

  .ين في الضفة الغربيةوأعلنت مصادر إسرائيلية أن جيش االحتالل اعتقل سبعة فلسطيني
وقال مصدر عسكري إن جنوداً إسرائيليين اعتقلوا اثنين من ناشطي حركة فتح في مخيم عسكر لالجئين قرب نـابلس                   

وذكرت . واعتقلت وحدة من الشرطة اإلسرائيلية فلسطينياً آخر في قرية السواحرة قرب بيت لحم            . شمال الضفة الغربية  
ن أن أفراد وحدة خاصة إسرائيلية تظاهروا بأنهم بائعو بطيخ، اعتقلوا في بيت لحـم               مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيا    

  )ب.ف.أ.      (جنوب الضفة الغربية أربعة فلسطينيين آخرين بينهم ناشط واحد على األقل مطارد وينتمي إلى فتح
  18/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
 يب، الجديرة، بير نباال وقلنديا إلى غيتو  تحويل بيت حنينا، الجوعزل النبي صموئيل وبيت اكسا 

 دونم من اراضي قرى بيت حنينا والجيب والجديرة و بير 1400قررت سلطات االحتالل االسرائيلي مصادرة قرابة 
نباال وقلنديا التي تقع جميعها في شمال القدس، وذلك لغرض اقامة جدار فصل عنصري في محيطها لتحويلها الى غيتو 

ت ادعى فيه الجيش االسرائيلي، في رسالة مفصلة وجهها الى محامي سكان هذه القرى محمد دحلة، منفصل، في وق
 بوابات زراعية لتمكين السكان من الوصول الى مساحات شاسعة من اراضيهم الزراعية يبقيها 4بأنه ينوي اقامة 

 .الجدار خارج حدود القرى
 الى عزل الحارة الشرقية من بير نباال الواقعة شرقا كما يؤدي الى ويقول المحامي دحلة ان الجدار المنوي بناؤه يؤدي

عزل بيت حنينا البلد عن بيت حنينا الفوقا والى اغالق نهائي للفتحة الموجودة في النفق الذي يصل ما بين جزئي بيت 
محيط الجغرافي ، وأضاف بناء الجدار كما هو مخطط سيؤدي الى عزل قريتي النبي صموئيل وبيت اكسا عن ال حنينا

واالنساني لهاتين القريتين وسيعزلهما تماما عن غيتو بير نباال وغيتو بدو بحيث ال يتمكن السكان في شمال القدس 
وشمال غربي القدس من الوصول او التواصل مع سكان هاتين القريتين اال بعد الحصول على تصاريح خاصة 

 .طق المعزولةللوصول الى هذه المناطق التي ستخضع لنظام المنا
وتوقع المحامي دحلة ان تصدر المحكمة العليا قرارها في غضون االيام القليلة القادمة بخصوص االمر االحترازي 
الذي طالب به الملتمسون من اجل منع اعمال الحفر والبناء حتى االنتهاء من سماع االلتماس وقال ولحين صدور هذا 

 . المحكمة بعدم اجراء اية تغييرات على ارض الواقعالقرار فقد تعهد الجيش االسرائيلي امام
  18/5/2005االيام الفلسطينية 

  
 تفاصيل الشوارع واألنفاق في قرى شمال القدس
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في اول تطبيق عملي لشوارع الفصل العنصري، سلمت قوات االحتالل االسرائيلي المحامي محمد دحلة خرائط 
ت شقها في قرى شمال القدس بيت حنينا، الجيب، الجديرة، بير نباال تفصيلية توضح عدة طرق وانفاق تنوي هذه السلطا

وقلنديا لربطها ببعضها البعض ومن ثم ربطها برام اهللا بعد ان اكد الجيش االسرائيلي على انه سيمنع السكان من 
 .استخدامها حتى االن وشقت على اراضيهم

 الى خارطة حصل عليها من الجيش االسرائيلي تظهر وقال المحامي دحلة، محامي سكان القرى، وهو يشير في مكتبه
الشوارع الجديدة قال الجيش االسرائيلي انه ينوي منع الفلسطينيين فعليا من استعمال الشوارع السريعة المحيطة بالغيتو 
ى المذكور من الشرق والشمال والغرب ويخطط لشق طرق بديلة للفلسطينيين فقط توصل ما بين القرى الفلسطينية عل

 :النحو التالي
 شارع يصل بيت حنينا البلد مع قرية بير نباال ،ولغرض شق هذا الشارع اصدرت قوات االحتالل اوامر مصادرة -

 مترا حسب جغرافيا المكان ولكن الجيش يدعي انه العمل سيكون في 150 ــ50بحيث يتراوح عرض الشارع ما بين 
 امتار ومتر ونصف 3 امتارذا اتجاهين كل اتجاه 9سيكون بعرض  مترا اما الشارع ف30مساحة ال يزيد عرضها عن 

 .المتر رصيف
 مترا على ان يكون جزء 12 شارع ما بين بدو والجيب وهو شارع اكبر ألنه ليس محليا وانما شارع لوائي بعرض -

فيه من من هذا الشارع على االغلب منخفضا، أي اسفل االرض، ومحاطا بالجدران بحيث ال يتمكن المسافرون 
الخروج منه ، اما القسم االكبر من هذا الشارع فسيكون بواسطة نفق يصل بدو مع الجيب مع احتمال ان يكون جميع 

 .هذا الشارع ع نفقا
 شارع ما بين قريتي بيت دقو وبيت اجزا حيث ينوي الجيش االسرائيلي في هذه المنطقة توسيع الشارع القائم ما بين -

 امتار ونصف المتر معبد هو بحسب 3 امتارك ألن الشارع القائم اليوم بعرض 9رع بعرض القريتين ليتحول الى شا
 .االدعاءات االسرائيلية غير آمن حيث ينوي توسيع الشارع الى جهة الغرب

 موديعين ليصل قرية 443 شارع ما بين قريتي الطيرة وبيت عور الفوقا وذلك من خالل نفق اسفل شارع رقم -
 .مع مدينة رام اهللا ومحيطهاالطيرة من هناك 

 امتار على 9 شارع ما بين قرى بيت عنان وبيت لقيا وخربة المصباح حيث ينوي االحتالل شق شارع بعرض -
ويتم الحديث عن ..  مترا في هذه المنطقة150-50الرغم من ان اوامر المصادرة تتحدث عن مصادرة بعرض ما بين 

 . المصباح الى طريق خربثة443نفق اسفل شارع رقم 
وقال دحلة الجيش االسرائيلي ادعى بأن الشوارع المنوي شقها هي شوارع جاءت لتحسين ما يسميه الجيش النسيج 
الحياتي واالجتماعي للسكان الفلسطينيين وقد قال ممثلو الجيش لمحامي سكان القرى انهم على استعداد اللغاء أي من 

كورة وبخاصة النفق الذي يربط قريتي بدو والجيب ألن هذا الشارع الشوارع في حال رفض السكان شق الشوارع المذ
  .يمر في اراض تدعي جماعات يهودية ملكيتها وعلى راسها مستوطنة عوفرا والمنظمة الصهيونية العالمية
  18/5/2005االيام الفلسطينية 

  
  المحكمة اإلسرائيلية تقر بناء جدار في سلفيت

 االلتماسات المقدمة من قبل المواطنيين الفلسطينيين لوقف بنـاء          لهايلية امس في قرار   محكمة العدل العليا اإلسرائ   الغت  
 لم تكن كافية لدحض االعتبارات واالسباب األمنية التي قدمتها الحكومة اإلسرائيلية، وهو             بحجة انها الجدار في اراضيهم  

ء المتضررين من اصحاب االراضـي مـا        ما حمل المحكمة على وقف القرار القاضي بتجميد بناء الجدار، مقابل اعطا           
  .اسمته تعويضات مناسبة، ونقل اشجار الزيتون المقتلعة الى اراضي اخرى

وقد ندد وزير الدولة الفلسطيني ومسؤول ملف متابعة الجدار واالستيطان في الـسلطة الفلـسطينية أحمـد مجـدالني،                   
ن متوقعاً في ظل الهجمـة اإلسـرائيلية المتـصاعدة          وقال في بيان صادر عن مكتبه امس إن القرار كا         . بقرارالمحكمة

لمصادرة األرض وفرض سياسة األمر الواقع وحصار القدس وعزلها عن محيطها، قبل تنفيذ خطة الفصل اإلسرائيلية                
  .أحادية الجانب المزمع تنفيذها في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، الصيف المقبل

  18/5/2005المستقبل 
  

 طاع الصحّي بنابلس يعلنون إضراباً جزئّياً للثالثة أياٍم للمطالبة بتحسين أوضاعهمالعاملون في الق
أعلنت لجان العاملين في كافة المستشفيات الحكومية في نابلس اإلضراب عن العمل ثالثـة أيـام للمطالبـة بتحـسين                    

  .أوضاعهم االقتصادية
اب الذي بدأ أمس سينظّم لمدة ساعتين يومّياً من الثامنـة           وقال جبريل اشتية، عضو نقابة العاملين في نابلس، إّن اإلضر         

  .صباحاً وحتى العاشرة، مؤكّداً أّن اإلضراب يهدف إلى توصيل صوت العاملين للمسؤولين في القطاع الصحّي
% 30-20وأوضح اشتية أّن مطالب العاملين تتلخّص في رفع العالوة للعاملين في المجال الصحّي بنسبة تتراوح مـن                  

والتي تّم وقفها من ِقبل وزارة المالية، ودفع ساعات السقف اإلضافي           % 10ف بدل مخاطرة لكافة العاملين بنسبة       وصر
  .من الراتب األساسّي% 25للعاملين البالغ 

  18/5/2005المركز الفلسطيني لإلعالم 
  

  تميز بين اليهود والعرب بطاقات الهوية اإلسرائيلية
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سرائيلية امس ان وزارة الداخلية اإلسرائيلية ال تضع تاريخ الوالدة وفقـا للتقـويم              كشفت صحيفة يديعوت احرونوت اإل    
العبري في بطاقات هوية المواطنين العرب وذلك ليتمكن أفراد قوات االمن اإلسرائيلية من معرفـة قوميـة المـواطن                   

ة للخدع التي تـستخدمها وزارة      وأشارت الصحيفة في تحقيق أجرته حول هذا الموضوع الى انه ال نهاي           . الواقف امامهم 
 سنوات تقرر حذف بند القومية مـن        4وأضافت انه قبل    . الداخلية ليكون باإلمكان التفريق بين اليهودي وغير اليهودي       

وقبل ذلك تقرر توحيد لون بطاقة الهوية لتصبح جميع البطاقات التـي يحملهـا         .. بطاقات هوية المواطنين في إسرائيل      
  .ليون ذات لون ازرق، بعد ان كان المواطنون العرب يحملون بطاقات هوية ذات لوم برتقاليالمواطنون اإلسرائي

  18/5/2005المستقبل 
  

  يعيشون علي حوالي دوالرين للفرد يومياالفلسطينيين ثلثا المواطنين 
لت بالغة الخطـورة    أكد مازن ِسنُقُرط وزير االقتصاد الفلسطيني أن االوضاع االقتصادية في االراضي الفلسطينية مازا            

من حيث معدالت البطالة العالية جدا وتفشي الفقر، مشيرا الي ان ثلثي الفلسطينيين يعيشون علي حوالي دوالرين للفرد                  
  .يوميا وذلك بسبب الممارسات االسرائيلية خالل السنوات االربع الماضية

ء ان الممارسات االسرائيلية وخاصة االغالقـات        تبثها مساء اليوم االربعا    CNBCوقال ِسنُقُرط في مقابلة خاصة لقناة       
وتدمير وسائل االنتاج أدت النعكاسات سلبية علي كافة المناحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية، كما ادت الي تدهور                
ملحوظ في الناتج القومي ودخل الفرد وتدني مستوي المعيشة وتراجع حركة بين المحافظات والمدن الفلـسطينية ومـع                  

  .لخارجا
غير ان الوزير أوضح انه رغم كل تلك العوائق والعراقيل فقد تحقق في الربع االول من العام الحالي نمو طفيف فـي                      

 مشيرا الي ان االقتصاد     ،عام اندالع االنتفاضة  ، 2000بعض القطاعات االقتصادية اال انه أقل بكثير مما تحقق في عام            
واضاف ان الوزارة تعمل علي احداث شراكة        .ي يطمح اليه الشعب الفلسطيني    الفلسطيني لم يصل بعد للوضع السليم الذ      

  .أكبر مع القطــاع الخاص
  18/5/2005القدس العربي 

  
  ضعف الهياكل المؤسسية اضعف قدرة االقتصاد علي النمو والتطور وجذب استثمارات

ستقبال الذي اقامته جمعيـة البنـوك فـي          في حفل اال   ،البنك المركزي ،قال جورج العبد محافظ سلطة النقد الفلسطينية        
فلسطين بمناسبة استالمه لمهام منصبه ان االقتصاد الفلسطيني يعاني من ضعف في الهياكل المؤسسية ونقص كبير في                 

  .الكادر البشري والمدرب والمؤهل بما يفي بمتطلبات البناء واعادة االعمار
التنظيمية المالئمة والجاذبة لالستثمار قد اضعف قدرة االقتصاد        واضاف ان ضعف الهياكل المؤسسية وعدم توفر البيئة         

الفلسطيني علي االنتقال الي معدالت نمو مرتفعة في ظل اقتصاد سوق تسوده المنافسة الكاملة، وتتوفر فيـه الـشروط                   
القيـام  الكافية والضرورية لعمل قوي السوق، بما يضمن جذب االستثمارات الخارجية وتحفيز القطاع الخـاص علـي                 

  .بدوره
واشار المحافظ الي تنامي حسابات المدين الجاري علي حساب الودائع ألجل، واكد علي ضرورة عدم قيام البنوك بمنح                  
تمويالت الغراض المضاربة في االسواق المالية، لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر، والعمل بمبادئ الحكم السليم مـن                  

  .الجهاز المصرفيخالل رفع كفاءة االدارة واالشراف في 
جورج العبد انه بصدد وضع     . وبالنسبة لسلطة النقد من حيث الواقع الحالي واآلفاق المستقبلية واالمكانات المتاحة ذكر د            

استراتيجية واضحة المعالم للفترة المقبلة لتطوير سلطة النقد باتجاه التحول الي مصرف مركزي كامل الصالحيات قادر                
دية وميزان المدفوعات، ورصد تطورات اسعار الصرف، في ظل اقتصاد نام، صغير الحجـم،              علي ادارة السياسة النق   

ومنفتح، ذي حاجات متنامية وموارد مالية محدودة لضمان تحقيق االستقرار المالي، مؤكدا ان ذلك يتطلب بنية مؤسسية                 
  .يم وشفافقوية وبيئة تنظيمية سليمة، ويستوجب وجود نظام مصرفي وقطاع مالي قوي وآمن وسل

  18/5/2005القدس العربي 
  

  مليون دوالر في الفصل األول20االتصاالت الفلسطينية تربح نحو
 مليون دوالر في الفترة الممتدة من يناير كانون 20أعلنت شركة االتصاالت الفلسطينية انها حققت ارباحا بلغت نحو 

 .الثاني وحتى مارس آذار من العام الحالي
ذي للشركة عبد المالك الجابر في مؤتمر صحافي عقده امس، ان االرباح التي حققتها الشركة مع وقال الرئيس التنفي

 .بداية هذا العام فاقت ما كانت حققته في الفترة نفسها من العام الماضي
ة هذا  الف خط جديد مع بداي20وعزا الجابر ارتفاع األرباح الى زيادة عدد المشتركين اضافة الى قيام الشركة بتركيب 

 .العام
 100وقال ان شركة االتصاالت الفلسطينية بال تل والشركة الجوالة الفلسطينية جوال صادقتا على صرف ميزانية بقيمة 

مليون دوالر لتطوير وتوسعة شبكتي االتصال وزيادة عدد المشتركين ليصل الى اكثر من مليون مشترك مع نهاية عام 
2005. 

ينية وجوال بشكل موحد في االراضي الفلسطينية من دون أي منافسة من أي شركة وتعمل شركتا االتصاالت الفلسط
 .فلسطينية اخرى
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وكانت وزارة االتصاالت الفلسطينية أعلنت قبل فترة عن نيتها فتح السوق الفلسطينية قريبا امام شركات محلية ترغب 
  .في العمل في االراضي الفلسطينية

  18/5/2005الشرق االوسط 
  

  ندرس طلب قطر بدعمها في مجلس األمن:إسرائيل
أكدت إسرائيل أنها تلقت اتصاالت من دولة قطر، في محاولة للحصول على دعم الدوحة في طلبها للحصول على مقعد 

وقالت أميرة اورون سلطاني، نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية . في مجلس األمن الدولي عن القارة اآلسيوية
تتولى في القريب العاجل منصب وزيرة مفوضة في السفارة االسرائيلية في القاهرة ان قطر معنية االسرائيلية، التي س

 .بأن تصبح عضوا في مجلس االمن، وتوجهت الى عدة دول في العالم بما فيها اسرائيل، كي تدعمها في طلبها
وسندرس هذا الطلب في غضون . وهي دولة تهمنا كثيرا. نحن من جهتنا نقيم عالقات جيدة مع قطر: وأضافت سلطاني

  . االيام القليلة المقبلة، وسنصدر القرار الذي يتالءم مع هذه العالقة، وسنبلغ قطر بقرارنا فور اتخاذه
  18/5/2005الشرق االوسط

  
 لورا بوش تزور األردن ومصر وإسرائيل

يس جورج بوش لدعم تزور لورا بوش زوجة الرئيس األميركي األردن وإسرائيل ومصر في إطار حملة الرئ
 .الديمقراطية في المنطقة وإعاة تفعيل خريطة الطريق لتحقيق السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين

  18/5/2005الشرق االوسط 
  
  سرائيلإسالمي لتنفيذ عمليات ضد عناصر لصالح الجهاد اإل: ردن يكشفاأل

ت االمنية االردنية لمخطط اعده تنظيم كان يهـدف         كشف مصدر قضائي اردني النقاب امس الثالثاء عن احباط السلطا         
الي تنفيذ عمليات عسكرية في البالد اضافة الي تنفيذ عمليات ضد اسرائيل من خالل تجنيد عناصـر لـصالح حركـة                     

  .الجهاد االسالمي الفلسطينية
 في القضية المتهم بها     واصدر امس مدعي عام محكمة امن الدولة االردني القاضي العسكري فواز العتوم الئحة االتهام             

ثمانية اشخاص جميعهم موقوفون من قبل السلطات االردنية باستثناء شخص واحد فار من وجه السلطات ويقـيم فـي                   
  .سورية، بحسب ما تشير الئحة االتهام

ع بأعمال  ووجه مدعي عام محكمة امن الدولة الي المتهمين الثمانية تهمتي المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية والشرو               
  .لم تجزها الحكومة من شأنها ان تعرض االردن لخطر اعمال عدائية وتعكر صالته بدولة اجنبية

  18/5/2005القدس العربي 
  

  اقتراح عقد مؤتمر دولي في موسكو مازال قائما 
 مـستديره   أكد مدير قسم الشرق األوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الروسية سيرجي فيرشينين خالل ندوة طاولة              

تحت عنوان اآلفاق الجديدة لتسوية المشكلة الشرق أوسطية وتطوير عالقات روسيا مع دول المنطقة في ضـوء جولـة         
الرئيس الروسي، أن عقد لقاء دولي للسالم في الشرق األوسط في موسكو أمر ممكن بعد إتمام االنسحاب اإلسـرائيلي                   

  . من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية
القتراح من جانب الواليات المتحدة وإسرائيل، وقوة الدور األمريكي في التسوية، والتي اصـطلح علـى       وحول رفض ا  

ـ  من األوراق في يد الواليات المتحدة، قال فرشينين إن الضمانة الوحيدة لنجـاح عمليـة التـسوية                 % 99.9تسميتها ب
، وتنفيذ بنود خطة خريطة الطريق، وتنفيذ الطرفين        السلمية في الشرق األوسط هي تنفيذ االتفاقات التي تم التوصل إليها          

  . لجميع االلتزامات التي أخذها كل منهما على عاتقه
   18/5/2005الوطن السعودية 

 
  ماليزيا تندد بعجرفة الكيان  

مـد  انتقدت ماليزيا الحكومة اإلسرائيلية ووصفتها بأنها متعجرفة بسبب منع رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير مح              
  .من دخول القدس

. وذكر نائب رئيس الوزراء نجيب رزاق أن القدس ليست مكاناً إلسرائيل إنها بلد مفتوح يمكن ألي شخص أن يـزوره                   
  .وقال نجيب إن هدف مهاتير من زيارة المنطقة يتمثل في رؤية وفهم الوضع بنفسه

إلبقاء على قرار العالم بشأن إحالل الـسالم        وأضاف ان مهاتير يريد بشكل غير مباشر المساعدة في إيجاد حل سياسي ل            
  .في األراضي الفلسطينية

وأكدت ماليزيا أنها ستستمر في نهجها بعدم إقامة أية عالقة دبلوماسية مع إسرائيل وقال السكرتير البرلمـاني بـوزارة                   
الحكومة الماليزية منـذ فتـرة      الخارجية الماليزية زين العابدين عثمان في كلمة له أمام البرلمان ان هذا الموقف تتبناه               

  )وكاالت.    (طويلة وال توجد دالئل تشير إلى أنها ستغير هذا النهج
  18/5/2005الخليج اإلماراتية 

 
  بطريرك القسطنطينية يستدعي زعماء الكنائس االرثوذوكسية لمناقشة ازمة بيع االراضي
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طينية وزعيم المسيحيين االرثـوذوكس فـي العـالم         ذكر التلفزيون الحكومي اليوناني إن بارثولوموس بطريرك القسطن       
  . أيار الجاري في محاولة النهاء االزمة المتفاقمة23استدعى القادة من جميع فروع الكنيسة لالجتماع في 

   18/5/2005الرأي االردنية 
  

    25تكريم الشقيري في ذكرى رحيله الـ : القاهرة
ا على رحيل مؤسس منظمة التحرير الفلسطينية أحمد الشقيري، في           عام 25شهدت القاهرة احتفاليتين في ذكرى مرور       

محاولة، إلنعاش الذاكرة الجماعية العربية واستذكار رموز النضال الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ األمة                
  .العربية حسبما يؤكد المنظمون

  .والثانية نظمتها نقابة الصحافيين. وث العربيةاالحتفالية األولى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية ومعهد البح
خير الدين حسيب، مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية افتتح فعاليات االحتفالية األولى بكلمة اسـتهلها بوصـف                  .د

  .الشقيري بأنه زعيم وطني تداخلت فيه ضرورات والتزامات النضال الفلسطيني العربي فكرياً وسياسياً
ركز دراسات الوحدة العربية بدأ مشروعه الذي يرمي إلى إصدار المؤلفات الكاملة للشقيري باعتبار              وكشف حسيب أن م   

  .ذلك واحداً من أوسع األبواب إلى تنشيط الذاكرة الجماعية التاريخية للعرب
 الفلـسطيني   خيرية قاسمية، أستاذة التاريخ في جامعة دمشق قدمت بحثاً بعنوان أحمد الشقيري بين المشروع الوطني              . د

والمشروع القومي العربي حددت فيه بدايات فكر الشقيري وممارساته مبينة إيمان الشقيري بأن فلسطين قلب العروبـة                 
وانه كان يعود إلى التاريخ يستقرئه ليثّبت هذه المكانة لفلسطين حيث لم تكن الوحدة العربية عند الشقيري بحثا أو فكـرا         

  .لية ومعايشة يوميةنظريا فحسب، بل كانت ممارسة عم
  18/5/2005الخليج اإلماراتية 

  
  لتجنبهما القيام بنشاطات في المانيا حزب اهللا وحماس برلين تنوه بـ

، بتجنب حزب اهللا وحركة حماس القيام بنشاطات علنيـة علـى            2004نوهت برلين في تقرير عن االمن الداخلي للعام         
مي الذي يمثل احد المخاطر الرئيسية في وجه الديموقراطيـة فـي            اراضيها، بعد ان حذرت من تزايد االرهاب االسال       

  .المانيا
 شخص، بزيادة طفيفة عن التقرير      31800وبلغ عدد االشخاص المنتسبين الى منظمات اسالمية متطرفة العام الماضي           

  .  عضوا30950، حيث بلغ عددهم 2003للعام 
و شيلي امس، هذا االرتفـاع الـى مجموعـات آسـيا الوسـطى،              وعزا التقرير الذي اعلنه وزير الداخلية االلماني اوت       

  .وكشف ان شبكات الجهاديين الدولية والبنى التي تستخدمها ال يمكن تقدير حجمها عدديا. وخصوصا باكستان والشيشان
ح تعتبر جزءا من منطقة تواجه بصورة عامة خطر االرهاب، مشيرا الى ان المـصال             "اضاف التقرير ان المانيا ال تزال     

االميركية والبريطانية واالسرائيلية واليهودية والعراقية والروسية، بما في ذلك على االراضي االلمانية، مهددة اكثر من               
  )ا ف ب( .المصالح االلمانية

 18/5/2005المستقبل 
  

 نص تقرير المخابرات اإلسرائيلية حول انتفاضة األقصى 
 صواريخ القسام 

تقوم ألول مرة بشن هجمات على أهداف إسرائيلية داخل قطاع غزة، ومناطق الخط  بدأت حماس 2001في نهاية عام 
 عملية إطالق لصواريخ 313ومنذ ذلك التاريخ تم تنفيذ . األخضر باستخدام قذائف صاروخية أطلق عليها اسم القسام

الخط األخضر، ونتيجة لتلك  عملية باتجاه القرى اليهوية داخل 230 عملية داخل القطاع، 81القسام، من هذه العمليات 
 .  صاروخا460ً شخصاً، وبلغ إجمالي الصواريخ 34العمليات قتل اثنان من اإلسرائيليين، وجرح 

 باتجاه القرى اإلسرائيلية داخل الخط 2 داخل القطاع، و5 عمليات إطالق لصواريخ القسام، 7 تم تنفيذ 2004عام 
 . األخضر

 باتجاه القرى اإلسرائيلية داخل الخط 27 داخل القطاع، 15صواريخ القسام،  عملية إطالق ل42 تم تنفيذ 2002عام 
 . األخضر

 .  باتجاه الخط األخضر85 داخل القطاع، 20 عمليات إطالق لصواريخ القسام، 105 تم تنفيذ 2003عام 
 .  األخضر باتجاه الخط111 داخل القطاع، 37 عملية إطالق لصواريخ القسام، 159 تم تنفيذ 2004منذ بداية 

يتم تصنيع صواريخ القسام من مواسير أعمدة إشارات المرور التي يتم ملؤها بمواد متفجرة، وقد تم تطوير هذه 
 .  موديالت مختلفة للصواريخ، وجميعها دون أجهزة توجيه3الصواريخ خالل فترة المواجهة، وحتى اآلن تم تصنيع 
ة مدينة بيت حانون، ومع ذلك سجلت حاالت معدودة إلطالق يتم إطالق صواريخ القسام من شمال قطاع غزة، خاص

) تنوبت( على بقايا صاروخ من طراز قسام بجوار مستوطنة 2002/3/8عثر بتاريخ (صواريخ من شمال الضفة 
 . بالقرب من طولكرم

 والتي تتطلع ويقف خلف تنفيذ فكرة العمليات بواسطة إطالق صواريخ القسام التفكير االستراتيجي والتكتيكي لحماس،
لتصبح مثل حزب اهللا في لبنان، بمعنى أن صواريخ القسام هي أداة إستراتيجية تردع إسرائيل، وتمنعها من تخطي 

 . الخطوط الحمراء في القطاع، أو بمثابة عقوبة ضد إسرائيل بعد تجاوزها لتلك الخطوط
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 بما يخص إحداث اصابات أو أضرار، ومع ومن الواضح لقادة حماس أن إطالق صواريخ القسام ال يشكل أداة فاعلة
ذلك فإن رأيهم يقول إن الحديث يدور عن أداة رادعة ذات تأثير كبير على اسرائيل، وأن وقف إطالق الصواريخ هو 

 . بمثابة رضوخ إلمالءات الجانب اإلسرائيلي على السلطة الفلسطينية
لى اصابات في األشخاص وأضرار في الممتلكات على الرغم من أنه في حاالت نادرة فقط أدت صواريخ القسام إ

والتأثير النفسي، فإن التهديد المبدئي هو إمكانية تطوير الصواريخ وزيادة مدى الصاروخ، ونقل تقنية التصنيع إلى 
أرجاء الضفة الغربية، حيث تمثل اسرائيل قطاعاً ضيقاً من األراضي يمكن للصواريخ التي يتم إطالقها من هذه المنطقة 

 . ن تصيب مراكز السكان في اسرائيلأ
مشغولة بنقل " المنظمات الفلسطينية" ، أثبت أن 2004من رام اهللا في شهر يناير ) ناشط في حماس(اعتقال فضل طه 

 نشطاء آخرين، عملوا كمساعدين، 5تقنية التصنيع التي تراكمت في قطاع غزة إلى مناطق الضفة، واعتقل مع طه 
 . صواريخ القسام مع صاروخ في مراحل متقدمة من التصنيعوعثر على معمل لتصنيع 

التهديد الكامن في نقل خبرة . واعترف طه خالل التحقيق معه أنه تعلم طريقة تصنيع صواريخ قسام من نشطاء في غزة
رها، التصنيع لمناطق الضفة هو أحد المخاطر الكثيرة، والخطورة تكمن في استمرار تطوير الصواريخ وزيادة مدى تأثي

 مرات، وتعمل المنظمات الفلسطينية دون 3وقد تم تطوير وزيادة مدى التأثير خالل السنوات األربع السابقة بحوالي 
 . توقف لتطوير مدى الصاروخ وزيادة فاعليته

 
 
  نفاق األ

صرية وتم  نفقاً تم حفرها من داخل منازل السكان في رفح باتجاه األراضي الم98منذ بداية المواجهات تم اكتشاف 
 عملية لتهريب وسائل قتالية 60 تم تسجيل 2004ومنذ بداية . استخدامها لتهريب الوسائل القتالية من مصر إلى القطاع

 . من الخارج، ومعظمها إلى قطاع غزة
عند حاجز أبو هولي وقتل في العملية جندي ) أورحان( بتفجير نفق تحت موقع 2004 يونيو 27قامت فتح وحماس ليلة 

 .  جنود بجراح5، وأصيب واحد
 قتل جندي عندما هاجم مخربان موقعاً للجيش اإلسرائيلي عند حاجز إيرز بإطالق نار وإلقاء 2004 فبراير 26في 

 . القنابل على الجنود، فقد وصل مخربان من حركة فتح إلى الهدف بواسطة نفق تم حفره خصيصاً لتنفيذ العملية
ة ناسفة بزنة نصف طن تحت موقع حردون وهو موقع على الحدود مع مصر،  انفجرت عبو2003 ديسمبر 17بتاريخ 

" المنظمات الفلسطينية"ولم تكن هذه هي المرة األولى التي استخدمت فيها . وتم إخفاء وزرع العبوة داخل نفق هناك
 . األنفاق من أجل العنف

، )ترميت(عت داخل نفق تحت موقع  قبل الفجر، تفجرت منطقة مزروعة بالمتفجرات وض2001 سبتمبر 26بتاريخ 
وهو موقع للجيش بالقرب من رفح على الحدود مع مصر، وبالتزامن مع ذلك أطلقت النيران الكثيفة والقنابل باتجاه 

 .  جنود، وشارك في العملية مقاومو حركة فتح وحماس4الجنود ونتيجة لذلك قتل 
ويعتمد على ( فاق او تهريبها عن طريق صحراء النقب حجم الوسائل القتالية التي ُهربت من مصر عن طريق االن

   :2004 سبتمبر-يناير ) المضبوطات والمخابرات 
 

 .  كجم مادة شديدة االنفجار2000
 .  ذخيرة ألسلحة خفيفة580.000

  بندقية اوتوماتيكية 6700
 .  قاذفاً مضاداً للدبابات750

 .  رشاشاً وبندقية قناصة18
 .  م دفع هاون33
 . خ مضادة للطائرات صواري5

 األنفاق في خدمة العنف الفلسطيني 
 : مميزات عامة

يتركز اغلب األنفاق في منطقة حدود قطاع غزة مع مصر وهي مخصصة لتهريب الوسائل القتالية، كما يتم : المكان
عمليات ضد أهداف حفر انفاق في أماكن مختلفة على طول الجدار األمني المحيط بالقطاع، من أجل استخدامها لتنفيذ ال

 . إسرائيلية ولتهريب منفذي العمليات لداخل اسرائيل
 . طول األنفاق التي اكتشفت يدل على قدرة المنظمات في حفر انفاق تصل إلى مئات األمتار: الطول
.  امتار تحت األرض على الرغم من اكتشاف انفاق عمقها اكثر من ذلك6-10يتراوح عمق معظم االنفاق بين : العمق

يتحدد عمق النفق حسب طبيعة األرض والعوائق الموجودة في المنطقة، وهدف النفق يؤثر على عمقه، حيث يكون و
 . المخصص لتفجير النفق أقل عمقاً من النفق المخصص لتهريب الوسائل القتالية

بيارة، (معزولة مثل ، أوفي منطقة )منزل مسكون أو خال من السكان ( يتم إخفاء فتحة النفق داخل منزل : فتحة النفق
 . ، ويتم حفره على شكل حفرة ضيقه ينزل عميقاً في األرض)كرم زراعي، احراش، مزرعة دجاج
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في األنفاق الطويلة، هناك حاجة لعمل فتحات تهوية وأحياناً تركيب اجهزة ضغط هواء من اجل : الظروف داخل النفق
ائل القتالية هناك حاجة لتمديد أسالك إنارة، اما في األنفاق دفع الهواء من الخارج، في األنفاق المخصصة لتهريب الوس

 . المخصصة لتهريب منفذ العمليات فقد استخدموا المصابيح اليدوية
 2003اعترف شخص من غزة وهو مختص في حفر االنفاق تم اعتقاله في نوفمبر : الفترة الزمنية الالزمة لحفر النفق

 .  شهور3-4 متراً بصورة مستمرة يحتاج من 250خالل التحقيق معه أن حفر نفق بطول 
 .  أشخاص8من اجل حفر نفق يلزم على األقل : عدد األشخاص العاملين

  .  دوالر على األقل15.000أجرة حفر النفق حوالي : الثمن
 

 إدارة عمليات من داخل السجون اإلسرائيلية 
لسجن، وهم أكثر تنظيماً داخل السجون، ويعتبر الهرم يعتبر معتقلو حماس هم األكثر محاولة لتنفيذ عمليات من داخل ا

التنظيمي لحماس، هو الذي يدير الحياة اليومية لالسرى داخل السجن وله عالقات واتصاالت مع قيادة حماس خارج 
 . السجن

  17/5/2005الشرق القطرية 
  

  لماذا تنسحب اسرائيل من غزة؟
  حسن البراري 

  
 إذا كانت االنتفاضة هي السبب وراء خطة إخالء غزة أم ال؟ وتزداد حدة النقاش، يتجدد الجدل داخل اسرائيل حول ما

  . عندما يصر الفلسطينيون على أن انسحاب اسرائيل هو ثمرة لالنتفاضة المسلحة ضد االحتالل االسرائيلي
 من غزة ليس نتيجة بهذا الخصوص، كتب عكيفا ألدار، الكاتب في جريدة هآرتس، مقاال يبين فيه أن االنسحاب المنتظر

إذن، هل يمكن اعتبار االنسحاب المنتظر منّة من إسرائيل، أم سخاء تغدقه على الفلسطينيين . اإلرهاب الفلسطيني
يستند عكيفا في تحليله هذا إلى دراسة صدرت قبل سنة تقريبا لجنرال االحتياط مائير ! يذكرنا بعروض باراك السخية؟

إذ تبين الدراسة، التي تناولت االسباب الحقيقية خلف قرار شارون . االستراتيجيةإيالن، من مركز جافي للدراسات 
وبناء على سلسلة من . باالنفصال عن غزة، أن اإلرهاب الفلسطيني لم يؤثر على قرار اسرائيل في هذا الخصوص
ى االسرائيليين، كما أدت استطالعات الرأي، يجادل إيالن بأن المقاومة المسلحة أدت الى تصاعد في الروح الوطنية لد
وتتفق غالبية . أيضا الى الزيادة في نسبة االسرائيليين الذين يريدون البقاء في اسرائيل خالل ذروة االنتفاضة

االسرائيليين، استنادا إلى الدراسة نفسها، على قبول رواية شارون، حول عدم وجود شريك للتفاوض، وأنه ال ينبغي 
  .لنارعلى اسرائيل التفاوض تحت ا

المثير في هذه الدراسات، والذي ال يمكن ألي عاقل قبوله، هو االصرار على أن االنتفاضة لم تؤثر على مواقف غالبية 
وإذا كان األمر دقيقا، فلماذا إذن انتخب الجمهور االسرائيلي . االسرائيليين فيما يتعلق باالمن والسياسة الخارجية

رائيل نحو اليمين؟ ولماذا انتقل مركز السياسة االسرائيلي الى يمين الوسط؟ شارون؟ ولماذا جنح الرأي العام في اس
األولى، تقوية اليمين االسرائيلي في الحكم، األمر الذي أثر على : نعرف جميعا أن االنتفاضة أدت الى نتيجتين مهمتين

بيقها رابين، إذ يعتبر األخير أول من والثانية، أنها سرعت بخطة االنفصال التي أراد تط. السياسة االسرائيلية الخارجية
  .أمر بإعداد مخططات انفصال عن الفلسطينيين

ولكن يغيب عن الدراسة السبب الحقيقي، وهو السبب الديموغرافي، الذي دفع شارون الى تبني مواقف حزب العمل 
العليا التي تتفق عليها كل النخب ويهودية الدولة هي المصلحة االستراتيجية . السابقة، بعد أن كان من أشد المعادين لها

دور الصمود الفلسطيني هو اقناع . االسرائيلية، والتي تشكل االطار العام الذي تشتق منه هذه النخب الخيارات السياسية
وهكذا يجب أن يفهم االخالء . االسرائيليين على أن الحفاظ على يهودية الدولة واالحتالل أمران ال يمكن التوفيق بينهما

  .نتظرالم
  18/5/2005الغد االردنية 

 
  والمعادلة الداخلية.. اإلصالح

  محمد أبو رمان 
منذ تشكيل حكومة بدران والجدل الداخلي في تصاعد مستمر، مصحوب بتحول كبير في المواقـف الـسياسية عكـسته     

 سياسية تمثَّل   عريضة النواب المطالبين بحجب الثقة عن حكومة بدران، وحراك سياسي مواز من قبل قوى وشخصيات              
بالعديد من الفعاليات والنشاطات السياسية التي تحدثت بصوت معلن في أحيان وخافت في أحيان كثيرة، وانتهى األمـر                  

  .في أوساط النخب والقوى السياسية األردنية" االستقطاب المرن"إلى حالة من 
البنيوي فـي تكـوين الحكومـة مـن جهـة،           النواب الذين طالبوا بحجب الثقة برروا مطالبهم باالعتراض على الخلل           

لكن من الواضح أن هذه المطالب تستبطن إدراكا سياسيا التجاه من           . واالحتجاج على الفريق االقتصادي من جهة أخرى      
المحللين والسياسيين األردنيين لطبيعة المرحلة القادمة؛ يقوم هذا اإلدراك على أّن هناك ضغوطا أميركية جديدة علـى                 

األمر الذي يعني حصول تغير جـوهري فـي الموقـف           .  باتجاه إصالحات سياسية وتشريعية واقتصادية     األردن تدفع 
  .األميركي يصب في المحصلة في زيادة الضغوط والتدخل في تفاصيل الحياة السياسية الداخلية
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يلخـص سياسـيون    والمشكلة هنا ال ترتبط بمشروعية عملية اإلصالح السياسي، وإنما بصيغته واتجاهاته وأهدافـه، و             
ومحللون المطالب األميركية باألفكار والرؤى التي عرضها كتـاب عـدنان أبـو عـوده قبـل سـنوات األردنيـون                     
والفلسطينيون؛ بمعنى إعادة توزيع النفوذ الرسمي داخل مؤسسات الدولة بما يكفل التوازن بين األردنيـين مـن أصـل                

لمصطلح ومشروعيته، أي أن اإلدراك السياسي السابق يرى بأّن         أردني، واألردنيين من أصل فلسطيني بعيدا عن جدل ا        
المطالب األميركية بمثابة عملية توطين تاريخي نهائي، وإلغاء لحق العودة لفلسطينيي األردن، وإزاحة للثقل الـسياسي                

  . الداخلي من اتجاه إلى اتجاه آخر
رفض اإلصالح، وال تتنكر له، كما ال تطالب بتجميد العملية          ولألمانة، فإن القوى السياسية األردنية الرئيسة المختلفة ال ت        

الديمقراطية، وال تحبذ التضييق على الحريات العامة وعلى انفتاح الحياة السياسية، والمسألة ليـست تـشكيكا بأهميـة                  
ياسي إنما هناك معضلة يقف نقاش اإلصـالح الـس        ..!. الحكومة التكنوقراطية ومشروعيتها ومطالب النمو االقتصادي     

 الفلسطينية؛ فإلى اآلن ال يوجد حوار وطني هادئ ومتزن يطـرح هـذه              -عندها، وال يتجاوزها، وهي العالقة األردنية     
القضية بموضوعية ويقدم مقاربة بهذا الخصوص، بل هناك فقط اتجاهات يمينية إقصائية متبادلة تعرض الموضوع في                

لتصبح بمثابة المسكوت عنه المؤثر في بنية الحياة السياسية األردنية          أو تتحول هذه العالقة     . إطار من التشنج واالحتقان   
وتدور حولها العديد من القضايا دون محاولة االقتراب منها والعمل على معالجتها والتعامل مع انعكاساتها على المناحي                 

  .المختلفة في الحياة
  

حول إلى رؤية جماعيـة مـشتركة تمثـل أرضـية           وهذا ال ينفي وجود محاوالت سابقة، لكنها محدودة أو فردية لم تت           
مشروعة تبنى عليها العالقة المستقبلية، وتتجاوز بذلك حالة االزدواجية في الخطـاب الـسياسي واالجتمـاعي للقـوى        

فما زال هناك ضعف ملحوظ في معالجة هذا الموضوع الخطير، والذي بدأ يأخذ بعدا              . والشرائح السياسية واالجتماعية  
 الفلـسطينية  - في الفترة األخيرة وبروز تحليالت وتكهنات حول الحل النهـائي للمفاوضـات اإلسـرائيلية          داخليا كبيرا 

  .وانعكاس ذلك استراتيجيا على األردن وأوضاعه الداخلية
 الفلسطينية من خالل منظور المواطنة والحقـوق المنقوصـة فقـط،            -إال أنه من الخطأ قراءة إشكالية العالقة األردنية       

شأن داخلي يقوم على استئثار فئة من السكان بالمناصب والنفوذ السياسي؛ فهناك شـروط تاريخيـة وسياسـية                  وكأنها  
وأزمات إقليمية أنتجت الحالة الراهنة للعالقة، ودفعت إلى تطورها بحيث أصبح هناك تقاسم أدوار تاريخي بين الجانبين                 

ض جانبية مبررة أصابت الحالة الداخليـة دون وجـود قـراءة            واشتبكت األبعاد اإلقليمية بالداخلية، مما أدى إلى أعرا       
  . موضوعية مفسره لها وألدوات التعامل معها

من هنا، فإذا كانت الضغوط األميركية الحالية ال تتفهم الحالة الداخلية وال الخصوصية الديمغرافية لـألردن، أو كانـت                   
العودة من جهة وتجاهل لهواجس األردنيين مـن جهـة          تهدف إلى حل تاريخي لمسألة الالجئين يقوم على تجاوز لحق           

فإن المطلوب ليس حالة من االستقطاب الداخلي في مواجهة هذه الضغوط، وإنما مبادرة وطنية أردنيـة تعمـل                  . أخرى
على وضع رؤية عميقة لإلصالح تتعامل مع معضالته وشروطه وآلياته والقضايا المتعلقة به وتمثل الجواب الـوطني                 

 المشروعية الحقيقية ألية عملية إصالح سياسي مأمول، وتقدم مقاربات عملية منهجية للتعامل معها، تصوغ               الذي يعطي 
هذه المبادرة نخبة من الخبراء والمثقفين والسياسيين األردنيين، وهم األقدر على قراءة المعادلـة الداخليـة وتعريـف                  

  .المصالح الوطنية األردنية
  18/5/2005الغد االردنية 

  
  !فتح وحماس.. مود عباس بينمح

 محمد خرّوب
الرئيس عباس اذا اخرج نفسه من الجدل المحتدم بين حماس وقطاع واسع من فتح حيث االولى تصر على الموعد الذي                    
اتفق عليه وتضفي عليه هالة من القداسة بل وتعتبر التأجيل مؤامرة عليها تستهدف ضرب شعبيتها المتـصاعدة والتـي            

تخابات البلدية حيث تقيس حركة حماس تفوقها على فتح بعدد االصوات وليس بعـدد البلـديات التـي                  اشرت عليها االن  
 400 الف مواطن صوتوا لها فيما لم يتجاوز عدد المؤيدين لفـتح             600سيطرت عليها هي وفتح حيث حماس تقول ان         

  .الف
تلفة لكنها في مجملها تخفي قلقا اقرب الى        فتح وبخاصة نوابها في المجلس التشريعي يدعون للتأجيل تحت ذرائع مخ          اما  

  .الهلع من تكرار سيناريو البلديات
ال أهمية توليها الحركتان لدعوة سيلفان شالوم وزير خارجية اسرائيل بتعليق االنسحاب من غزة اذا ما فازت حماس في                   

الطيب عبدالرحيم والوزير محمـد     انتخابات التشريعي وان كانت قيادات وكوادر داخل فتح بمن فيهم امين عام الرئاسة              
دحالن تستفيد من تصريحات شالوم لتبرر دعوتها تحت ذريعة عدم منح اسرائيل مبرراً آخر للتهـرب مـن اسـتحقاق                   

  .االنسحاب
اليوم االربعاء هو اليوم الحاسم في شأن الجدل الدائر، فاما ان تؤجل االنتخابات الى موعد الحـق وهـو مـا سـيفجر                  

حماس وفتح وربما يؤدي ان مقاطعة االولى رغم انه احتمال ضعيف فحماس قطعت شوطاً مهما في                خالفات حادة بين    
االنخراط في لعبة االنتخابات وارسال رسائل من خاللها الى اكثر من طرف اقليمي ودولي بانها في صدد التحول الـى                    

  .حزب سياسي
 تتحول الى حزب سياسي وهي ال تـسعى فـي اآلن            على رغم ان الشيخ حسن يوسف القيادي البارز فيها يقول انها لن           

اً وبخاصة فـي    ينفسه للهيمنة على مقاعد التشريعي وهي اقوال لالستهالك المحلي وربما من المبكر اعتبارها موقفاً نهائ              
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ـ                  ل الظروف االنتقالية التي تعيشها الحركة والضغوط التي تمارس عليها لاللتزام بالتهدئة الراهنة وعدم القيام بـأي عم
عسكري ضد القوات االسرائيلية المنسحبة ألن هذا اذا تم لن يستدرج رداً اسرائيلياً واسعاً وقاسياً فحسب وفـق اقـوال                    

بل هو سيشكل مواجهة صعبة مع السلطة التي لن تستطيع الوقوف موقف المتفرج فيمـا               ،  شارون ووزير دفاعه موفاز     
  ..االرهابية وعليها ان تقوم بتفكيك هذه المنظمات وسحب سالحهايتهمها شارون بأنها ضعيفة ومتواطئة مع المنظمات 

والحال فإن االحتمال االقرب الى التحقق هو موافقة التشريعي على الموعد المـستهدف واعطـاء الـضوء االخـضر                   
للمعركة االنتخابية التي ستكون صعبة وحاسمة ان لجهة مستقبل فتح كحركة وكحزب حـاكم واحتمـال انقـسامها او                   

هيارها اذا ما واجهت هزيمة في صناديق االقتراع ام لجهة مستقبل حماس التي تبدي ثقة متزايدة في نفسها وقـدرتها                    ان
على تمرير خطابها المزدوج الذي يبدو عند التدقيق فيه انه ذرائعي وانتقائي ذرائعي لجهة التناقض في تبرير االنخراط                  

حدث عن عمل عسكري ورفض لمطالب السلطة بتوحيد القـرار فـي      في لعبة االنتخابات تحت سقف اوسلو فيما هي تت        
االراضي الفلسطينية ثم هو انتقائي لجهة انها وهي تقبل قواعد اللعبة وتلتزم استحقاقاتها تتحدث بصوت مرتفع ان احداً                  

على منصب  لن يجبرها على التحول الى حزب سياسي والجلوس في مقاعد السلطة والمنظمة والبلديات وربما المنافسة                
اليوم االربعاء سيكون حاسـماً فـي       .. الرئاسة الحقاً وفق سقف يتوسل المفاوضات والنضال السياسي لتحقيق االستقالل         

  .اللعبة الفلسطينية
   18/5/2005الرأي االردنية 

  
  مخاوف في غير محلها من إدخال اإلسالميين في اللعبة السياسية الفلسطينية

   Hussein Ahgaحسين آغا 
 St Antony's College, Oxford) Robertر استشاري في معهد سانت انتوني كوليج في جامعة أوكـسفورد  خبي(

Malley)                مدير برنامج الشرق األوسط في مجموعة األزمات الدولية، شغل منصب مستشار خاص للرئيس األمريكـي
  ). بيل كلينتون

التي ستجري في الصيف المقبل مما يجعل من الـصعب          تلفّ أجواء من الضبابية مناخات انتخابات المجلس التشريعي         
فحركة فتح القومية العلمانية الذي سيطرت على األجواء السياسية الفلسطينية لعدة عقود            . التكهن بما يمكن أن ينتج عنها     

ضـافة  ستستفيد من وجودها في الحكم ومن الدعم الذي تقدمه مؤسسات السلطة الفلسطينية الشبيهة بمؤسسات الدولة باإل               
إلى الدعم الالعبين األساسيين على الساحة الدولية، في حين أن حماس الحركة الراديكالية اإلسالمية لم تشارك من قبـل    
في االنتخابات التشريعية، وتفتقر إلى الخبرة في الحكم، كما أنها مصنفة على الئحة المنظمـات اإلرهابيـة مـن قبـل          

  .وروبي، ومع ذلك فإن فتح قلقة من إمكانية فوز حماسالواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األ
وتفكر فتح بتشجيع كبير من اإلسرائيليين والدول الغربية المعنية بتأجيل االنتخابات تجنباً لإلحراج الذي ستقع فيه فيمـا                  

اب األجندة  لو فازت حماس، خاصة أن وفاة ياسر عرفات وسقوط اتفاقية أوسلو، وتهم الفساد الموجهة إلى الحركة وغي                
السياسية وحالة التمزق التي تسود الحركة، باإلضافة إلى تراجع األداء السياسي والقدرة على التأثير قد أضعفت موقف                 

في حين أن صورة حماس تختلف تماماً إذ ينظر إليها على أنها حركة لم تنخر فيها سوسـة الفـساد،                    . فتح بشكل سيء  
  .  سياسية محددة، قادرة تحقيق الفوزحركة فعالة، ذات جهوزية عالية وأهداف 

في سنوات أوسلو بقيت حماس خارج السلطة، وعارضت عملية السالم ولكنها لم تـدخل فـي حـرب مـع الفـصائل               
وقد جعلت حماس هدفها إقامة الدولة اإلسالمية ولكنها أوضحت أنها لن تفرض هذا الخيار علـى الـشعب                  . الفلسطينية
رضت االستراتيجية الدبلوماسية للسلطة الفلسطينية ورأت أن استخدام العنف ضرورة،          ومن ناحية أخرى عا   . الفلسطيني

ولكنها كّيفت اعتداءاتها المسلحة مع االتجاهات السائدة في األجواء الشعبية مركزة عملياتها في البدايـة علـى الجنـود                   
ضد المدنيين معتبرة هـذه العمليـات رداً        " انتحارية"والمستوطنين اإلسرائيليين، ولكنها فيما بعد وسعتها لتشمل عمليات         

وقد تحدى أبو مازن موقف حماس هذا، ولكن بشكل لعـام بقيـت قيـادات             . على قتل اإلسرائيليين للمدنيين الفلسطينيين    
حماس على ثقة من أنهم سيستفيدون من االستياء الشعبي من المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية، وقد أثبتت األيام صحة                 

  . لحركةموقف ا
وقد سمح انهيار العملية السلمية، وسعي أبو مازن لدمج حماس في اللعبة السياسية، وضـمها إلـى منظمـة التحريـر                     
والسلطة الفلسطينية، للحركة أن تشارك في اللعبة السياسية بشروطها، حيث ستتمكن من إعطاء أبو مازن فرصته دون                 

ما سيكون بإمكانها أن تشارك في السلطة وفي المؤسسات الفلسطينية          أن تكون مضطرة إلى الموافقة على اتفاق أوسلو، ك        
دون أن تكون مجبرة على تبني سياسات السلطة الفلسطينية السابقة، خاصـة وأن قـرار شـارون األحـادي الجانـب         
باالنسجاب من غزة أكبر إثبات على أن أوسلو أصبح شيئاً من الماضي، ففي نظر حماس، يؤكـد هـذا االنـسحاب أن                  

 أنها تستطيع أن تحافظ على استقاللها من        -من موقع قوة نسبي   -واليوم تؤمن حماس    . لمقاومة المسلحة قد آتت ثمارها    ا
ومع أن حمـاس وشـارون      . جهة، وأن تؤثر في قرار منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى            

 فكالهما ال يؤمن بإمكانية إرساء سالم دائم مع اإلسرائيلين، كمـا            عدوان لدودان، إال أن لديهما شيئاً مشتركاً مهماً جداً،        
  . أن كال الطرفين يؤيد عقد اتفاق مؤقت طويل المدى، مع أنه من الصعوبة الشديدة التوصل إلى مثل هذا االتفاق
 مـا، إذ    وتثير جهود أبو مازن في ضم حماس إلى منظمة التحرير وإشراكها في السلطة الفلسطينية الفضول إلى حـد                 

ورث أبو مازن منظمة مهشمة رصيدها الوحيد أمجاد الماضي، ولم تظهر بعد مالمح الفوائد التي سيعود بها انـضمام                   
حماس إلى المنظمة على إسرائيل، ناهيك عن أن الصبر الشعبي بدأ ينفذ، كما أن كالً من إسرائيل وأمريكا اللتان تريان                    

ا دخل في صراع مسلح مع الحركة، أصبحتا ترسمان الكثيـر مـن عالمـات               بأن أبو مازن ال يستطيع أن ينجح إال إذ        
إال أن أبو مازن يرى أن ضم حماس إلى المنظمة سوف يغير كال من              . االستفهام حول مقاربة أبو مازن في هذا المجال       
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مخـاوفهم ممـا    فكوادر فتح يلومون الرئيس الفلسطيني على       . حماس وفتح وأسلوب المقاربة السياسية عند الفلسطينيين      
يتوقعونه من ضعف في موقف الحركة حين تظهر نتائج االنتخابات، وأبو مازن يرى أن أي تأجيل لهـذه االنتخابـات                    
سوف يظهر أن فتح على استعداد أن تتمسك بالسلطة ال أن تنافس عليها؛ في حين أنه إذا  اضطرت فتح إلـى خـوض                        

ثم اضطرت بعد ذلك للتعامل مع الحضور البرلماني اإلسـالمي          المعركة االنتخابية من أجل الحصول على األصوات،        
القوي، فإن قياداتها سوف تتشجع على إعادة تنظيم الجناح العسكري للحركة، وعلى بلورة أجندة وطنية، وعلى ضـبط                  

  . النزعات والمصالح الفردية
ر من القلق، فـالبعض يخـاف أن        ولكن فكرة إشراك حماس في منظمة التحرير ومن ثم السلطة الفلسطينية ولدت الكثي            

تتسلم حماس زمام األمور، أو حتى زمام السلطة بشكل كامل في غزة، مما سيقّيد أبو مازن، ويشوش على دبلوماسـية                    
فحماس لها سقف معين من المؤيدين، حيث أظهرت نتائج         . ولكن هذه المخاوف ليست سوى قراءة جزئية للحدث       . السالم

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن معظـم الفلـسطينيين مـا زالـوا               . ما زالت المسيطرة  االنتخابات البلدية أن فتح     
يعارضون المشروع اإلسالمي، وتأيييدهم لحماس ال يعتبر مقياساً لتأييد الشعب الفلسطيني للبرنامج اإلسالمي بـل هـو                  

 واألحـوال االجتماعيـة واالقتـصادية       أقر إلى الموقف أو ردة الفعل الشعبية ضد عملية السالم، والسلطة الفلسطينية،           
ومن وجهة نظر أبو مازن، فإنه إذا أرادت حماس أن          . وإذا ما تغيرت هذه األمور، فإن شعبية حماس ستضعف        . السائدة

تبقى في المعارضة، فلتفعل ذلك من داخل مؤسسات الحكم، إذ يأمل الرئيس الفلسطيني أن يقنع حماس بأن تنبذ العنف،                   
 العسكري مع القوات األمنية الفلسطينية الرسمية، وبرأيه فإن من على ينتقد هذه الخطة، أن يقدم بديالً                 وأن تدمج جناحها  

  . مقبوالً عنها
ومن ناحية أخرى فإن أي مواجهة عسكرية قد تجر إلى ما ال تحمد عقباه، فحماس تتمتع بتأييد شريحة عريـضة مـن                      

نعـم إن هنـاك     . ر االحتالل اإلسرائيلي، قد تشعل فتيل حرب أهلية       الفلسطينيين، وأي محاولة لنزع سالحها مع استمرا      
مشكلة في السياسة الفلسطينية هذه األيام، وأفضل وسيلة لحل هذه المعضلة السياسية هي السماح للمزيد من القوى ومنها                  

  . حماس بالمشاركة باللعبة السياسية وليس استثناؤهم أو عزلهم بذريعة الخطر اإلسالمي المزعوم
   18/5/2005: صحيفة الغارديان
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