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***  
  المتطرفون اليهود يهددون األقصى

في  على البلدة القديمة واآالف المتطرفين اليهود توافدأن  :غزة ـ ماهر إبراهيم 15/8/2005 البيان نشرت
رة استفزازية من منطقة باب الخليل باتجاه باب العمود، القدس المحتلة منذ ليل السبت األحد حيث قاموا بمسي

فيما استطاع اآلالف من فلسطينيي الداخل تجاوز . ومن هناك إلى البلدة القديمة وصوالً إلى حائط البراق
حواجز شرطة االحتالل اإلسرائيلي والوصول إلى المسجد األقصى والمرابطة داخل باحاته لحمايته من أي 

 اآلالف من فلسطينيي الداخل تجاوز الحواجز على مداخل جميع الطرق المؤدية إلى المسجد واستطاع. اعتداء
األقصى، يتقدمهم قادة الحركة اإلسالمية وعلى رأسهم الشيخ كمال خطيب وأعطى الشيخ خطيب تعليماته 

. كراراً ومراراًللمرابطين بتفويت الفرصة على الشرطة اإلسرائيلية التي حاولت قواتها استفزاز المحتشدين ت
وقد اعتدى أفراد  .كما رابط اآلالف من كبار السن والنساء ممن سمح لهم بدخول األقصى داخل باحات الحرم

القوات الخاصة اإلسرائيلية بالضرب العنيف على عدد من المرابطين بالقرب من الطريق المؤدي إلى باب 
وهم ممن تواجدوا منذ ظهر السبت فيه وواصلوا يتواجد في المسجد نحو ألفي مصل و. األسباط دون أي سبب

   .تواجدهم وقضوا ليلتهم معتكفين في داخل األقصى للتصدي ألي طاريء من قبل المستوطنين
 قبيل ظهر واالفلسطينيين نظم  مئات أن: من زهير اندراوس،الناصرة 15/8/2005 القدس العربي وذكرت

جا علي منعهم من دخول الحرم القدسي، وكانت سلطات االحد مظاهرة في القدس الشرقية المحتلة احتجا
االحتالل قد قررت منع المصلين المسلمين من الضفة الغربية المحتلة ومن المواطنين العرب داخل الخط 

تجمع المتظاهرون خارج اسوار البلدة القديمة في ف.  عاما من الدخول للحرم القدسي45االخضر دون سن 
دة باغالق الحرم امام المصلين، لكنهم حافظوا علي النظام العام، مع ذلك افادت القدس وهتفوا بشعارات مند

مصادر فلسطينية ان افراد الشرطة االسرائيلية اعتدوا علي عدد من المتظاهرين في الطريق المؤدية الي باب 
مسجد األقصي وعن المنع االسرائيلي للمصلين المسلمين من دخول ال. االسباط الذي يفضي الي الحرم القدسي

قال الشيخ كمال خطيب انه ليس لهذا التصرف اال تفسيرا واحدا وهو ان دولة اسرائيل هي دولة اوال عنصرية 
وثانيا تعيش حالة من النشوة والعنجهية بالتالي انقلبت عندها الموازين واصبحنا نحن نحرم من دخول مسجدنا 

نحن ويصلون تحت زعم انه حائط مبكاهم، وهو ليس اال بينما يسمح للغرباء الدخالء بان يأتوا الي مسجدنا 
حائط البراق، بالتالي نحن امام مشهد يزيد اكثر من فضح وكشف سوءة وعورة السياسة االسرائيلية واجهزتها 

  .السياسة واالمنية
يوم ال  بان مرور هذا ال48من جهته اكد المحامي زاهي نجيدات، متحدثاً باسم الحركة االسالمية في مناطق الـ

نحن نعلم ان الجهات االسرائيلية : يعني انتهاء الخطر علي المسجد األقصي المبارك ، وقال لـ القدس العربي 
قد تنفذ اعتداء علي المسجد األقصي المبارك في يوم غير معلن عنه، في يوم غير محشود لهم، من اجل ذلك 

اط والصالة في المسجد األقصي المبارك، خاصة شعارنا وعملنا هو شد الرحال يوميا وعلي مدار الساعة للرب
في ظل منع اهلنا من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة من الدخول الي القدس والمسجد األقصي المبارك، 
فأهلنا في الداخل الفلسطيني مطالبون يوميا بشد الرحال الي المسجد األقصي صالة ورباطا وتواصال مع 

لعالمين العربي واالسالمي ألخذ دورهما في الدفاع عن المسجد األقصي اكثر من  نداء لوجهالمسجد األقصي، و
 االف مصل من كبار السن والنساء، 10في نفس الوقت صلي داخل باحات المسجد األقصي اكثر من .ذي قبل

 وجددوا بيعتهم للدفاع عن المسجد األقصي المبارك، وكان علي رأس المتواجدين والمرابطين داخل المسجد
األقصي الشيخ هاشم عبد الرحمن، رئيس بلدية ام الفحم وآخرون من قيادات الحركة االسالمية في الداخل، 

 .وبرز من المرابطين داخل المسجد األقصي مشايخ وعلماء دائرة االوقاف االسالمية
ة من القدس شوارع البلدة القديم أن : آمال شحادة-القدس المحتلة  15/8/2005الخليج اإلماراتية  وأضافت

.  المحتلة بدت أشبه بثكنة عسكرية من كثرة االنتشار المكثف ألفراد شرطة االحتالل وما يسمى حرس الحدود
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 قرب مقبرتي اليوسفية وباب 1948واحتشد آالف المواطنين من القدس وضواحيها ومن داخل أراضي العام 
. سكرية الحديدية للدخول إلى األقصى المباركالرحمة في باب األسباط وحاولوا اقتحام الحواجز والسواتر الع

وقال شهود عيان إن طائرة عمودية حلقت في سماء القدس القديمة، كما رفع منطاد راداري، يحمل أجهزة 
  .تنصت، وكاميرات لمراقبة حركة المصلين داخل حرم المسجد األقصى

سجد األقصى والتهديد باقتحامه أن االعتداءات على الم 15/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم وأوضح
 143 إلى أكثر من 2004تصاعدت بشكٍل ملحوٍظ خالل السنتين األخيرتين، حيث تعرض منذ العام الماضي 

 نظريات إلزالة المسجد 4ووضع المستوطنون والمتطرفون الصهاينة . اعتداءا من قبل المتطرفين الصهاينة
حيث تدعو أولى النظريات إلى بناء عشرة أعمدة بعدد الوصايا األقصى وبناء الهيكل الثالث المزعوم مكانه، 

العشر قرب الحائط الغربي من المسجد األقصى بحيث تكون األعمدة على ارتفاع ساحة المسجد حالياً، ومن ثم 
يقام عليها الهيكل الثالث ويربط هذا المبنى بما يعتقدونه بعامود مقدس يوجد حالياً كما يتوهمون في ساحة قبة 

أما ثاني النظريات، وهي شبيهة بسابقتها تطالب بإقامة الهيكل الثالث قرب الحائط الغربي  .الصخرة المشرفة
من المسجد األقصى بشكل عامودي، بحيث يصبح الهيكل أعلى من المسجد األقصى، ويربط تلقائياً مع ساحة 

انسفير العمراني ومفادها حفر مقطع وتتبنى ثالث نظريات الكتاب فكرة ما يسمى بـ التر. المسجد من الداخل
التفافي حول مسجد قبة الصخرة بعمق كبير جداً ونقل المسجد كما هو خارج القدس وإقامة الهيكل، أما آخر 

  .النظريات األربع فتدعو إلى إنشاء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد األقصى برمته
 أمس بشدة محاوالت المتطرفين اليهود اقتحام دان أ أحمد قريعأن:  ا ف ب،غزة 15/8/2005 الحياة ونقلت

شير إلى أن األقصى يتعرض تالحرم القدسي وتدنيسه في شكل متكرر، واعتبر أن مثل هذه المحاوالت 
لمخاطر جدية حقيقية تأتي في ظروف دقيقة وستؤدي في حال تنفيذها إلى انفجار األوضاع بشكل ال يمكن 

رائيلية من مغبة التهاون مع العناصر المتطرفة التي سبق أن ارتكبت إرهاباً حذر الحكومة اإلسو .السيطرة عليه
وقال أن هذه التهديدات تأتي في سياق . دموياً دفع ثمنه مواطنون أبرياء كان آخرهم ضحايا مجزرة شفا عمرو

لمخطط المخططات اإلسرائيلية الساعية إلى تهويد المدينة المقدسة وعزلها وضمها، محذراً من خطورة ا
اإلسرائيلي الهادف إلى فرض الحلول بشكل أحادي في مقابل االنسحاب األحادي الجانب الذي تنوي الحكومة 

  .اإلسرائيلية تنفيذه
 بالتهديدات التي أطلقتها المجموعات اليهودية  نددمحمد قباني مفتيالأن  15/8/2005 السفير ونوهت

ي الشريف، ودعا القادة العرب والمسلمين الى القيام بخطوات الصهيونية القتحام المسجد االقصى والحرم القدس
اننا نهيب بجامعة الدول العربية وأمينها العام ورابطة : وأضاف. لدى الجهات الدولية لحماية المسجد االقصى

العالم االسالمي، التحرك السريع للحؤول دون العدوان على المسجد االقصى، ووقف مسلسل تهديد القدس، كما 
أننا نضع هذه التهديدات االسرائيلية الجديدة في مسؤولية االدارة االميركية وإدارات الدول التي تسمي : فاضا

نفسها بمجموعة العالم الحر، وندعو االمم المتحدة ومجلس االمن الدولي الى لجم حكومة شارون االسرائيلية 
ط توزيع االدوار، ووقف الجرائم التي ترتكب والتجمعات االسرائيلية والتجمعات االستيطانية اليهودية عن مخط

وفي المناسبة ذاتها، نظمت حركة حماس منطقة الشمال، اعتصاماً أمام مركز األونروا . بحق الشعب الفلسطيني
في مخيم البداوي، تضامناً مع األقصى ونصرة لفلسطين، بمشاركة ممثلي فصائل المقاومة الفلسطينية 

ورفع المعتصمون رايات والفتات تطالب األمتين العربية واإلسالمية  .المناصرينواألحزاب اللبنانية وحشد من 
وتحدث ممثل . بالتصدي للهجمة الصهيونية على األقصى، وتحذر من مغبة المساس بالمقدسات اإلسالمية

لية لألقصى عمار شعبان باسم األحزاب اإلسالمية والوطنية اللبنانية، فأكد أن التهديدات اإلسرائي حركة التوحيد
ليست جديدة وهي ضمن مشروع صهيوني يهدف لتدمير األقصى، واعتبر أن فلسطين واألمة العربية 
واإلسالمية محاصرة من احتالل مباشر وغير مباشر، وهي اليوم تمر في أحلك الظروف التي تتطلب مزيداً من 

بعد ذلك ألقى .  أشكال الرعبالوحدة وااللتفاف حول القوى الجهادية، التي استطاعت خلق توازن مع كل
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مسؤول حماس في الشمال أبو بكر الصديق كلمة أكد فيها أن أي اعتداء على األقصى سيؤدي إلى رد قاس 
و تظاهر نحو اربعة . سيتجاوز فلسطين وسيدخل المنطقة برمتها في صراعات ال يمكن ألحد التكهن بنتائجها

. لقرب من مدينة صور لحماية المسجد االقصى في القدسآالف الجئ فلسطيني امس االحد في مخيم البص با
واكد . وجاب المتظاهرون الذين لبوا دعوة من حركة حماس طرقات المخيم وهم يلوحون باالعالم الفلسطينية

ممثل حماس اسامة حمدان في كلمة القاها بالمتظاهرين ان االعتداء او المساس بالمسجد االقصى يعني دخول 
 .يها وال هدنة وال حوارمرحلة ال تهدئة ف

 ان  قال عبداهللا كنعان االمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس باالردنأن 15/8/2005 الوطن القطرية وقالت
الحكومة االردنية تجري اتصاالت على اعلى المستويات مع الجانب االسرائيلي لمنع المتطرفين من تنفيذ 

 ان تكرار محاوالت اقتحام المسجد االقصى واالعتداء على المقدسات واكد‚ تهديداتهم باقتحام المسجد االقصى 
االسالمية يأتي في سياق منظم ومبرمج مع سلطات االحتالل االسرائيلي وبدعم منها محمال المناهج الدراسية 
ب واالعالم والسياسة االسرائيلية مسؤولية ايجاد المتطرفين واذكاء الحقد والكراهية في نفوسهم تجاه العر

  .الفلسطينيين
حضر الى مكان أنه  : عيسى الشرباتيعن مراسلها ،القدس المحتلة 15/8/2005 الحياة الجديدة وألمحت

المحتشدين قرب متحف روكفلر الدكتور مصطفى البرغوثي حيث القى كلمة امام االالف من المحتشدين دفاعا 
ية المدينة المقدسة، وانه ال يمكن لالحتالل عن المسجد االقصى، قائال  هذه الحشود تؤكد على عروبة واسالم
ودعا البرغوثي المحتشدين  الى اليقظة  .مهما امتلك من امكانيات ووسائل ان يغير حقيقة وتاريخ المدينة

 ولالسف يغيب عن هذه المعركة مسؤولو السلطة وكان :قائالوالحذر من المخططات االسرائيلية، كما انتقد 
، فكيف يتحدثون عنها وعن عروبتها وانها عاصمة الدولة الفلسطينية وهم غائبون القدس ال قيمة لها عندهم

من جانبه ادان الشيخ تيسير رجب  .اليوم عن معركة هامة، وعن مخططات تستهدف المدينة والمسجد االقصى
التميمي، قاضي القضاة، ورئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي، امس، المحاوالت المتكررة من قبل 

وحمل الحكومة اإلسرائيلية، المسؤولية  .اعات يهودية متطرفة، القتحام وتدنيس المسجد األقصى المباركجم
الكاملة عن أي تصعيد محتمل، بسبب استمرار استفزازات الجماعات اليهودية المتطرفة، والتي تعمل ليل نهار 

تميمي حشود المواطنين من داخل الضفة، وحيا ال .لمحاولة تدنيس الحرم القدسي، وهدمه إلقامة الهيكل المزعوم
التي احتشدت على الحواجز وضواحي مدينة القدس، ومحاولتها الدخول إلى المدينة المقدسة، للدفاع عن 

، الذين تمكنوا من دخول المسجد والمبيت فيه 1948المسجد األقصى المبارك، وكذلك مواطني أراضي عام
  .للدفاع عنه

 
  ت التشريعيةالنتخابااعباس يحدد موعد 

عباس قرر اصدار مرسوم رئاسي سيحدد فيه الحادي والعشرين من محمود قال روحي فتوح ان : أ.ش. أ-غزة
واشار الى ان الرئيس صادق على تعديالت القانون  .يناير المقبل موعداً رسمياً الجراء االنتخابات التشريعية

سنوات ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية االساسي الفلسطيني على ان تكون مدة رئاسة السلطة اربع 
كما ان مدة والية المجلس التشريعي اربع  .ثانية على اال يشغل منصة الرئاسة اكثر من دورتين متتاليتين

  .سنوات من تاريخ انتخابه وتجري االنتخابات مرة كل اربع سنوات بصورة دورية
  15/8/2005السياسة الكويتية 

  
  اختطاف صحفي في غزة 

 مصادر امنية فلسطينية، ان مجموعة مسلحة هقالتما : الفت حداد عن مراسلتها 15/8/2005 48 عرب نشرت
واشارت المصادر االمنية الى ان الطاقم الذي ينتمي  .اختطفت فى وقت متاخر من مساء امس، صحفيا فرنسيا
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طالبت النقابة بمعاقبة  جهتها  من.اليه الصحفي، الجزائرى االصل، يتواجد في غزة لتغطية احداث االنسحاب
 ضرورة تامين الحماية لكافة الصحفيين الذين جاؤوا لمتابعة ىعملية مشددة علالكل من تثبت عالقته ب

  .االنسحاب
وزير الداخلية أصدر، فجر اليوم، تعليمات أن : غزةمن  15/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا ونقلت 

  .لفوري من أجل اإلفراج عن الصحفي الفرنسي المختطفمشددة لألجهزة األمنية للتحرك ا
  

  السلطة تفرض حراسة على مؤسساتها في قلقيلية 
إن أفرادا من أجهزة األمن، انتشروا منذ ساعات الصباح بكثافة، في : قال شهود عيان في مدينة قلقيلية: قلقيلية

  .ها من قبل أفراد من حركة فتحمحيط المؤسسات المدنية التابعة للسلطة، وذلك لمنع استمرار إغالق
  15/8/2005قدس برس 

  
  السلطة تطلق مشروعا لمحاربة الفقر  

أعلنت وزارة الشؤون االجتماعية أمس إطالق مشروع جديد لمحاربة الفقر يشمل تقديم مساعدات مادية 
 مسؤولي وقال أحد. وتنموية لنحو نصف مليون شخص يشكلون الفئة األفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة

إن من شأن البرنامج، ان يعزز من امكانية ومساهمة السلطة في كسر وتخفيف حدة الفقر وتحويل  الوزارة،
 .دور وزارة الشؤون االجتماعية من نمط العمل االغاثي إلى النمط التنموي على المدى المتوسط والبعيد

  ب.ف.ا
  15/8/2005السفير 

  
 لجنة شعث أقرت النشيد الفلسطيني

ولفت . حيى يخلف امس، عن إعادة توزيع موسيقا السالم الوطني الفلسطيني وبمواصفات فنية عالميةكشف ي
وقال إن مجلس الوزراء طلب من  .الى ان هذا االنجاز سيكون جاهزاً في النصف األول من الشهر المقبل

  .بشكل فعالوزارة الثقافة ان تقدم تسجيالً موحداً للسالم الوطني، وأن تعيد توزيع موسيقاه و
  15/8/2005الخليج اإلماراتية 

 
  القدومي يعتقد انه يدير شركة: ابو شباك

اعتبر رشيد ابو شباك قرار القدومي اقالة جهاز االمن الوقائي في قطاع غزة من حركة فتح بانه قرار مخالف 
من فتح، معتبرا  عضو 2500واستنكر ابو شباك قرار القدومي بفصل . للوائح التنظيمية واالعراف الحركية

ذلك مخالفا للوائح التنظيمية واالعراف الحركية ولن نتعامل مع هذا القرار الن عضويتنا في فتح لم تأت بقرار 
وقال ابو شباك يبدو ان ابو اللطف تعامل مع الموضوع كشركة يديرها وقرر فصل  .انما نتيجة تضحيات كبيرة

واكد  . واجماال ال يمكن ان نتوقف عند هذا القرار بالمطلق عضو ولم يتعامل كأمين سر للجنة المركزية2500
ابو شباك ان وضع حركة فتح ان لم يصلح فالواقع الفلسطيني كله مهدد وفتح ذاهبة باتجاه ديمقراطي والمؤتمر 

 .العام في اذار القادم سيكون انطالقة جديدة في وضع الحركة
15/8/2005القدس العربي   

  
  قيادية في سجون االحتالل  أسرى حماس يشكلون هيئة 

كشف مصدر مسؤول في حركة حماس عن انتخاب أسرى الحركة لقيادة موحدة تمثلهم في جميع السجون 
 عضواً، بينهم ممثلة عن معتقالت الحركة، تتمثل في 16الصهيونية، وأن وظيفة الهيئة القيادية المكونة من 
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تواصل مع القيادة في الخارج في ما يتعلق بالمواقف إدارة شؤون أسرى الحركة في السجون الصهيونية، وال
وشدد المصدر على أن الهيئة المنتخبة  .السياسية والتنظيمية للحركة، وكل ما يستجد على الساحة الفلسطينية

هي وحدها المخولة بالحديث باسم معتقلي الحركة، وأن أي تصريح يصدر عن غير هذا الجسم ال يمثل موقف 
  .معتقلي الحركة

  15/8/2005لخليج اإلماراتية ا
 

  استشهاد فلسطيني احتجزه جنود االحتالل في حفرة 
 اقترف جنود االحتالل االحد، جريمة بحق أحد المواطنين الفلسطينيين في منطقة :رومل شحرور السويطي

االحتالل استشهد جراء احتجازه من ِقبل جنود   عاما22 قالت مصادر ان الشاب بشار فخري القادري ،قلقيلية
وأشارت المصادر إلى أن جنود  .في حفرة، وهو مقيد اليدين ألكثر من ساعتين، تحت أشعة الشمس الحارقة

الحاجز االحتاللي المقام على مقربٍة من بلدة بيت إيبا، أوقفوا الشهيد وقاموا بتقييده واحتجازه داخل حفرة ألكثر 
عد إصابته باإلغماء، وألقوه على جانب الحاجز، دون تقديم من ساعتين، ومن ثم قاموا بإخراجه من الحفرة، ب

إسعاٍف له، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكٍل خطير أحد سائقي . أي وأوضحت المصادر الفلسطينية أن
  .المركبات العمومية المارة على الحاجز قام بنقل الشهيد إلى مستشفى طولكرم، إال أنّه ما لبث أن فارق الحياة

14/8/2005 48عرب   
  

  االحتالل يقتحم بلدات في طولكرم ويلتهم المزيد من األراضي
 أفادت مصادر محلية أن قوة صهيونية مكونة من أربع مجنزرات وثماني سيارات جيب، اقتحمت :طولكرم

صوتية  بلدة بلعا، وفتحت النار على تجمعات األهالي والمنازل السكنية كما ألقت عشرات القنابل الأمسفجر 
وأشارت تلك  .والغازية، قبل أن يشرع جنود االحتالل بشن حملة دهم وتفتيش طالت العديد من منازل البلدة

المصادر إلى أن جنود االحتالل داهموا أيضاً منزل رئيس البلدية أحمد منصور بطريقة همجية وأجبروا كل من 
وعلى  .قوموا بتكسير أثاث ومحتويات المنزلكان بداخله على الخروج بما فيهم األطفال والنساء قبل أن ي

صعيد متصل كثّفت قوات االحتالل الصهيوني فجر اليوم األحد من وجودها العسكري في قريتي إكتابا وزيتا 
وفي قرية زيتا داهمت قوات  .ومنطقة الشعراوية في طولكرم، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة على األهالي

من جانب آخر، نصبت قوات االحتالل المزيد من الحواجز العسكرية على  .هالياالحتالل عدداً من منازل األ
الطرق المؤدية إلى منطقة العشراوية، وذكرت مصادر في البلدة أن مجنزرتان صهيونيتان تمركزتا منذ 
ساعات الصباح الباكر على طريق دير الغصون ـ بلعا ـ واعترضت السيارات المارة واحتجزتها لساعات 

وعلى صعيد آخر واصلت قوات االحتالل تجريف وتدمير األراضي في بلدة شوفة  .سماح لها بالمرورقبل ال
جنود، واصلت أعمال الجنوب طولكرم؛ وأفادت مصادر محلية أن عدد من جرافات االحتالل وتحت حراسة 

 50 حوالي تدمير األشجار وتجريف األراضي في موقع خلة الشيخ المملوكة آلل حنون والبالغة مساحتها
وأشارت تلك المصادر إلى أن قوات االحتالل تقوم بوضع األسالك الشائكة في محيط المنطقة لمنع  .دونماً

أصحابها من الوصول إليها، بهدف االستيالء عليها وضمها لمغتصبة افني حيفتس المقامة على أراضي األهالي 
 أيضاً أعمال التجريف وخلع أشجار الزيتون في وأضافت المصادر أن قوات االحتالل تواصل .في تلك المنطقة

  .منطقة واد النمر شرق مغتصبة افني حيفتس والمملوكة آلل برقاوي وآل حمدان
15/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم  
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  أطفال خالل مواجهات مع االحتالل في دورا 4إصابة
 .الحتالل في بلدة دورا جنوب غرب الخليلأصيب أربعة أطفال على األقل، خالل مواجهات مع قوات ا: الخليل

وكانت اندلعت مواجهات متفرقة الليلة الماضية في األحياء الشرقية للبلدة، تركزت في منطقتي كنار وسنجر، 
 في أعقاب عمليات قمعية زاولتها قوات االحتالل ضد المواطنين، حيث قامت مجموعة من الفتية برشق قوات

 .ود الرصاص وقنابل الغاز المدمع لتفريقهماالحتالل، فيما استخدم الجن
14/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   

  
  إغالق مداخل برقة شمال نابلس 

أغلقت قوات االحتالل مساء أمس مدخل قرية برقة بالمكعبات اإلسمنتية، كما أغلقت الطرق الترابية الفرعية 
وقال المواطنون إن القوات اإلسرائيلية أحضرت . لقريةالتي يسلكها األهالي للخروج منها إلى أراضيهم قرب ا

مشيرين إلى انه ومنذ أكثر من أسبوع  .الجرافات واآلليات الضخمة وقامت بوضع هذه المكعبات على المدخل
، وضع الجنود نقطة عسكرية على أحد منازل القرية الخاوية من السكان، وقاموا بنصب السواتر الترابية هناك

 ـ والذين وصلوا إلى نابلس عبر سلوك طرق التفافية ـ أن هذا اإلغالق يأتي في ظل إعالن ويخمن األهالي
وقد أبلغت سلطات  .الجانب اإلسرائيلي عن انسحاب مزمع من مستوطنة حومش الواقعة على أراضي القرية

قاً الستالم االحتالل أهالي برقة عبر رسائل وصلت إلى بريد القرية بضرورة التوجه لمقر سيعلن عنه الح
 دونماً وتقع بين قريتي 2012تعويضات عن األراضي التي صادرتها قبل شهرين والتي تزيد مساحتها على 

برقة وسبسطية القريبة منها، معتبرة إياها أراضي عسكرية تابعة لها، ووقع البيان باسم مسؤول أمالك الغائبين 
  . وأمالك الدولة

15/8/2005البيان    
  

  واطنين ومتضامنين تظاهروا سلميا في بلعيناالحتالل يقمع م
فرقت قوات االحتالل بالقوة امس متظاهرين كانوا يحتجون سلميا في قرية بلعين على : نائل موسى ،رام اهللا

وتصدى االهالي ومتضامنون دوليون واسرائيليون للكسارة  .عمل كسارة متنقلة قرب المنازل واعتقلت احدهم
القرية سحابة كثيفة من الغبار االبيض خشي المواطنون بسببها من فتح ابواب وطاقمها بعد ان غطت سماء 

وتمكن المتظاهرون بصدورهم العارية من وقف عمل الكسارة المتنقلة زهاء ثالث ساعات  .همونوافذ منازل
 اآللية سعى طاقمها خاللها الى نقلها الى مكان ابعد قبل ان تتدخل قوات االحتالل لتفريق المتظاهرين واعادة

واستقدمت سلطات االحتالل اآللية  .الى مكانها حيث ابلغ عن توقيف واعتقال ناشط سالم اسرائيلي يدعى ليزر
المتنقلة الى القرية المنكوبة قبل ثالثة ايام لطحن الصخور الستخدامها في رصف ارضية وطرق مواكبة لمسار 

مناطق بعيدة نسبيا قبل نقلها امس الى جدار النهب والعزل العنصري حيث عملت على مدى يومين في 
وغطت طبقة كثيفة من الغبار االبيض المائل للحمرة المنازل واالشجار والجدران فيما كانت  .مشارف القرية

سحابة تلف االجزاء القريب من القرية وتتحرك مع الريح الى المركز حاجبة الشمس وسط ضوضاء تصم 
  .اآلذان

15/8/2005الحياة الجديدة   
  
  براء حقوق اإلنسان يطالبون بإزالة جدار الفصلخ

مم المتحدة إسرائيل بتفكيك الجدار الفاصل الذي تبنيه على طالبت مجموعة من خبراء حقوق اإلنسان في األ
. األراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ودفع تعويضات مقابل األضرار الناتجة عن بنائه

وأكدت المجموعة في بيان صادر لها ان هناك عدم توافق بين دعم األمم المتحدة لخريطة الطريق التي تطالب 
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. ة دولتين كحل لمشكلة الشرق األوسط وبين الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار الفاصلبإقام
الشيء الواضح هو تجاهل رأي محكمة العدل الدولية لصالح المفاوضات المتعلقة بخريطة : وقال الخبراء

وجود المستوطنات، التي وأضاف الخبراء ان مفاوضات خريطة الطريق تبدو موافقة على استمرار . الطريق
  .رأت المحكمة انها غير قانونية، ووجود أجزاء من الجدار الفاصل على األراضي الفلسطينية

15/8/2005البلد اللبنانية  
  

  عرب الترابين يبدأون اإلنفصال عن بلدة عومر في النقب 
نقب، اليوم االنفصال عن بلدة  بدأ أبناء عرب الترابين، الذين يسكنون بمحاذاة بلدة عومر في ال:ياسر العقبي

وقد تم اليوم هدم بيت أحد قادة اللجنة المحلية، خليل  .عومر واالنتقال إلى بلدتهم الجديدة جنوبي مدينة رهط
وتتم عملية االنفصال بين الترابين وبلدة عومر . ترابين الصانع، الذي انتقل إلى بيته الجديد في قرية الترابين

 عائلة 50ومن المتوقع أن يتم انتقال نحو . لمجلس المحلي ومديرية النهوض ببدو النقببالتعاون بين السكان وا
وقد تم .  نسمة2500 عائلة تشكل نحو 250تسكن في الترابين الجدير ذكره انه . خالل األسبوعين القادمين

% 95لصانع سينتقل وقال خليل ا . عاما، من أراضيهم في منطقة اوفكيم اليوم40تهجيرهم إلى هذا المكان قبل 
    .من السكان حتى المدة المحددة في الثالثين من سبتمر

15/8/2005 48عرب   
 

  موقعاً تراثيا20لجنة التراث العالمي تتسلم الئحة بأسماء 
أكد الدكتور حمدان طه، مدير عام دائرة اآلثار أهمية النتائج التي حققتها مشاركة فلسطين في فعاليات الدورة 

عشرين للجنة التراث العالمي، سواء على صعيد إطالع اللجنة على قائمة المواقع التراثية الفلسطينية، التاسعة وال
واستمرت فعاليات الدورة على . أو دور اللجنة في دعم متطلبات الحفاظ على مواقع التراث الثقافي الفلسطيني

ا، بحضور دولي رفيع المستوى من مدار أسبوع من الشهر الماضي في مدينة ديربان، في دولة جنوب أفريقي
وأشار طه إلى أن اللجنة تسلمت على هامش فعاليات هذه . وزراء وخبراء دوليين في مجال السياحة واآلثار

 موقعاً مختلفاً 20الدورة قائمة الالئحة التمهيدية للتراث الثقافي والطبيعي في األراضي الفلسطينية، التي شملت 
وأوضح في تصريحات صحفية أن اللجنة خصصت منحة .  والتراثية الفلسطينيةعكست تنوع المواقع األثرية

 ألف دوالر لدعم وزارة السياحة عبر دوائرها المختصة في إعداد ملفات لترشيح عدة مواقع تراثية 100قيمتها 
  . تمهيداً لضمها لمواقع الالئحة التنفيذية للتراث العالمي

15/8/2005الشرق القطرية   
 

   وتمديد التوقيف آلخرينة بحق خمسة أسرى من جنينأحكام جائر
باسل محمد زيود، ومحمد صالح : حكمت محكمة سالم العسكرية، امس، على االسرى: جنين ــ األيام

جرادات، وخالد محمد زيود، ونور الدين كامل عبد الهادي، وجميعهم من بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين، 
كما حكمت على االسير حاتم توفيق  . شيكل لكل منهم2000وغرامة مالية قدرها شهرا 24بالسجن الفعلي مدة 

سالم  من جهة أخرى، مددت محكمة . شيكل2000 شهرا وغرامة مالية قدرها 25سليمان أبو الوفا بالسجن مدة 
حوشية، يحيى سعيد زيود، ونجله ربيع، من بلدة السيلة الحارثية، وهيثم عبد اهللا : العسكرية توقيف االسرى

وعصام شفيق سمار، وكالهما من بلدة اليامون، وذلك حتى الحادي والعشرين من أيلول المقبل، وأشرف عبد 
  .الرؤوف زيود من السيلة الحارثية حتى الثامن عشر من الشهر الجاري

15/8/2005األيام الفلسطينية   
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  االعتقال يحرم أطفال أسيرة فلسطينية من حنان األم

 منال غانم وعائلتها في الثالثة من فجر السابع عشر من منزلعندما اقتحم الجنود: القيسيغزة ـ من نسرين 
التنكيل بها وبأسرتها وأمام أطفالها الثالثة من عهم كونها حامال في شهرها الرابع شيئا، من، لم ي2003ابريل 

ء محاولتها التدخل لمنع الجنود وزوجها، قاموا بتقييد يديها وقدميها أمام أطفالها وتعرضت للضرب المبرح أثنا
وضعوا عصبة سوداء على عينيها وعلى الفور  .من ضرب طفلها األصغر في حينها ماجد ذو األربع سنوات

قاموا بتحويلها الى أقرب مركز تحقيق بعد أن حطموا محتويات منزل األسرة وصادروا كافة األوراق 
وبحسب مؤسسة الضمير  .ون أدنى مراعاة لوضعها الصحيوهناك بدأ العذاب الحقيقي د... الشخصية والثبوتية

الحقوقية التي أطلقت مؤخراً حملة شعبية ورسمية إلطالق سراح منال غانم في موعد فصل ولدها نور الذي 
ولد بداخل السجن بعيد اعتقالها بأشهر، فإن جنود االحتالل لم يبرزوا أية أوامر عسكرية خطية تقضي باعتقال 

   . باعتقالها تعسفيا ورغما عن العائلة وتحت الضرب والتهديدمنال، بل قاموا
15/8/2005الوطن العمانية   

  
  أهالي األسرى األردنيين في إسرائيل يطلبون لقاء أبنائهم

قال . طالبت بتنظيم زيارة جماعية للعائالت لرؤية أبنائهم، بعد ست سنوات من موعد الزيارة السابقة:رويترز
جنة أهالي األسرى والمفقودين األردنيين في السجون اإلسرائيلية أمس صالح العجلوني الناطق الرسمي باسم ل

في بيان حق الزيارة حق مشروع، ولذلك فإن اللجنة تطلب من الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية ومن خالل 
ن عدد األسرى وتقول اللجنة إ .السفارة األردنية في تل ابيب، القيام بتنظيم زيارة جماعية ألهالي األسرى

 مفقوداً، فيما تقول الحكومة إن عددهم ال يتجاوز األحد 24 اسيراً و33األردنيين في السجون اإلسرائيلية هو 
  .عشر بعد قيام إسرائيل بإطالق سراح سبعة في نيسان نيسان الماضي

15/8/2005المستقبل اللبنانية   
 

 "  ايشل"و" ي كيداراوهل"أوضاع األسرى صعبة في سجني  :جمعية أنصار السجين
 اوهلي  في سجني قال محامي جمعية أنصار السجين عيد أبو طاعة إنه التقى بعدد من األسرى- وفا-رام اهللا

فايز غزاز، فائق البحبوح، شريف أبو حميد، حمزة أبو الهيجا، تيسير سليمان، : كيدار وايشل اإلسرائيلي وهم
التفتيش المفاجئ للغرف ليالً ونهاراً، حيث يقوم لجهة ل الغرف، وابلغوه بأنهم يعاملون معاملة سيئة جداً داخ

وأضاف األسرى  .الحراس بتفتيش األسرى بطريقة استفزازية ومحاولة إزاعجهم وهم نيام ودون سابق إنذار
 موزعين على ثالثة أقسام أن الكثير منهم معزولون تماماً عن العالم الخارجي، وممنوعين 452البالغ عددهم 

سط الحقوق خاصة زيارة األهل والمحامين، وذلك بحجة المنع األمني الذي أصبح يتوعد كل من ال يروق من أب
وأشار محامي الجمعية إلى تزايد ظاهرة  .لإلدارة، والزيارة بين األقسام داخل السجن كذلك ممنوعة بالكامل

هم أيضاً االستفزاز والمعاناة، حيث المنع األمني ألهالي األسرى والسماح ألعداد قليلة للزيارة والذين يطال
وذكر األسير حمزة أبو الهيجا أن  .ينتظرون ساعات طويلة تحت أشعة الشمس قبل الدخول لزيارة أبنائهم

الغرفة المخصصة لزيارة األهل صغيرة جداً وال يوجد فيها حمام أو ماء، إضافة إلى أنهم يضعوا في الغرفة 
وفي سياق متصل، أبدى األسرى استياءهم من العقوبات التي تضعها  .عدد أشخاص مع أنها ال تتسع لهذا ال10

 شيكالً على 450عليهم إدارة السجن، إضافة إلى فرض غرامات مالية مرتفعة جداً ألتفه األسباب، تصل إلى 
 ويعاني األسرى كباقي السجون، من حيث الغذاء السيئ وبكميات قليلة ). شواكل4.5الدوالر يعادل (كل أسير 

وأبلغ األسرى محامي الجمعية، أنهم يواجهون مشكلة جديدة وهي أن أي أسير يريد مالبس يجب أن يقدم طلب 
لإلدارة وان يتم الموافقة عليه من مدير السجن ويأخذ مدة طويلة ومع ذلك ال يدخل لهم مالبس إال جزء بسيط 
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قديم العالج لهم، مؤكدين أن الطبيب واشتكى األسرى كذلك، من المماطلة بت .وبعد عدة أشهر من المطالبة
 أسيراً، وأن العالج عبارة عن أدوية 152يكشف كل أسبوع على ستة أسرى من كل قسم، والبالغ عدده 

األسير حمزة أبو الهيجا، من جنين في الضفة الغربية،  :ومسكنات وذكر المحامي أن هناك حاالت مرضية وهم
 له اآلم مستمرة، وال يقدم له العالج المناسب ولكثرة بمنى وكتفه تسبحيث يعاني من إصابته بشظايا في يده الي

 .مطالبته بالعالج اخبره الطبيب بان يخرج الشظايا من كتفه ويده بواسطة شفرة ويقوم على ذلك هو بنفسه
األسير زياد القواسمي من الخليل في الضفة ومحكوم تسع سنوات ونصف ويعاني من انتفاخ في ثديه األيمن و
ال يقدم له سوى دواء مسكن وحالته الصحية تزداد سوءاً، واألسير حسن عبد الكريم جودة من نابلس في و

 .الضفة، ويعاني من ألم شديد عند التبول وال يسمح له حتى بالعرض على طبيب السجن
14/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   

 
   ..!اجالتمديد الحادي عشر للمعتقل اإلداري عبد الرازق فر

 عاما من رام 40في التاسع من شهر آب الجاري، سجل المعتقل االداري عبد الرازق فراج  كتب هشام نفاع
 السور عمليةتم اعتقاله خالل .. لماذا؟ هو ال يعرف، وال ذووه، وال محاميته .  شهرا خلف القضبان40اهللا 

ـُفترض أن تن .الواقي ولكن كعادة سلطات . تهي مطلع آب الجاريفترة التمديد األخيرة العتقاله كان ي
في .. 11هذا هو التمديد رقم . االحتالل، وفي اللحظات األخيرة، تم إخطاره بتمديد اعتقاله لنصف سنة أخرى

 جاء أن التمديد .الموقعة من قائد المنطقة الوسطى في جيش االحتالل االسرائيلي"! الوثيقة العسكرية"الورقة 
قة تتهم عبد الرازق فراج بأن له وظيفة عليا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأن يستند على مصادر موثو

ـّل خطرا على الجمهور والمنطقة   .له نشاط داخل السجن وهو يشك
14/8/2005 - أمين-اإلنترنت لالعالم العربي   

  
  خالف بين موفاز وحالوتس على سكرتير شارون العسكري  

حالوتس، مع تعيين اول شخصية امنية عسكرية حساسة في وت بين موفاز بدأت الخالفا :القدس المحتلة
اسرائيل، السكرتير العسكري المقبل لشارون، بدل الحالي جلنات الذي تقرر تعيينه قائداً لمنطقة الجنوب بعد 

اها وكان يفترض بموفاز وحالوتس تقرير هويته منذ جولة التعيينات االولى التي اجر .االنتهاء من االنسحاب
ولكن الخالفات التي نشبت بينهما اعاقت التعيين، ما ولد . رئيس االركان بعد عشرة ايام من توليه المنصب

وتبين من خالل نقاش الموضوع ان . حالة من الحساسية والخالفات التي لم تكن ظاهرة قبل ذلك بين الشخصين
اما حالوتس فيسعى الى . عى مئير كلفيموفاز يريد تعيين احدى الشخصيات البارزة في جهازه العسكري ويد

ونقلت الى شارون قائمة من المرشحين الختيار شخصية  .تعيين رئيس قيادة سالح الجو ويدعى عيدو نحوشتان
  .منها ويتوقع المطلعون على النقاش ان يرفض شارون الشخصيتين وان يختار مايك هرتسوج

  15/8/2005الخليج اإلماراتية 
  

  حة في مقدمتها تليها فلسطين بورصات الدو4صعود 
 4 بورصات وهبوط مؤشرات 4أغلقت أسواق المال العربية أمس بارتفاع مؤشرات : كتب حسين حمادنه

بورصات أيضاً، وتصدرت بورصة الدوحة أسواق المال العربية المتداولة أمس نتيجة الرتفاع مؤشرها 
وفي القدس صعد مؤشر السوق  .خيراً السعوديةفالكويت وأ% 47,2تلتها، فلسطين % 80,2الرئيسي بما نسبته 

 نقطة وبلغ عدد 62,839ليصل في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت اإلمارات إلى مستوى % 47,2بما نسبته 
  .  صفقة928 مليون سهم نفذت من خالل 4,1األسهم المتداولة 
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15/8/2005البيان   
  

  ينالقطاع الخاص يشارك في مؤتمر المستثمرين المغترب
 رجل أعمال في مؤتمر 60يشارك وفد كبير من القطاع الخاص الفلسطيني يضم نحو  :كتب حامد جاد

وأشار محمد  .المستثمرين المغتربين، الذي سيعقد اليوم ، في العاصمة األردنية عمان، ويستمر مدة ثالثة أيام
ى مستوى عرض رؤية القطاع مسروجي رئيس جمعية رجال األعمال الى ما يشكله هذا المؤتمر من أهمية عل

الخاص الفلسطيني لفرص االستثمار، وإقامة الشراكات الفلسطينية األردنية في المشاريع االستثمارية، ورفع 
  .مستوى التبادل التجاري بين الجانبين

15/8/2005األيام الفلسطينية   
  

   جدول غالء المعيشة يسجل ارتفاعاً في األراضي الفلسطينية
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، اليوم، أن أسعار المستهلك في األراضي الفلسطينية،  أعلن:رام اهللا

مقارنة بشهر حزيران الماضي، إذ ارتفع الرقم القياسي العام % 0.24سجلت الشهر الماضي ارتفاعاً مقداره 
  .لسابق  خالل الشهر ا145.17 مقارنة ب 145.53 إلى 100=1996ألسعار المستهلك لسنة األساس 

14/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   
  

  كارثة بيئية تهدداألرض واإلنسان في محافظة سلفيت 
ونبهت  . حذرت اليوم، سلطة جودة البيئة من ان كارثة بيئية تهدد األرض واإلنسان في محافظة سلفيت:غزة

 العادمة المكشوفة وغير المعالجة بهذا سلطة جودة البيئة في تقرير لها تلقت وفا نسخة منه الى إن تدفق المياه
الشكل من المستعمرات المقامة على أراضي المحافظة باتجاه األراضي الزراعية واألودية والتجمعات السكانية 
 .الفلسطينية، يهدد البيئة بعناصرها المختلفة من ماء وهواء وتربة، وتلوث المحاصيل الزراعية، وقد يسبب تلفها

 ما يحمله تدفق هذه المياه العادمة من مخاطر على الصحة العامة في األراضي الفلسطينية وأشار التقرير إلى
واحتماالت انتشار األمراض الوبائية أو غيرها، خاصة أن معظم المياه العادمة الناتجة عن المستعمرات 

الوديان الفلسطينية االسرائيلية في منطقة سلفيت ال يتم معالجتها ويتم التخلص منها بصرفها عبر االراضي و
المجاورة لها كما هو الحال في مستعمرة بركان المقامة على أراضي قرى سلفيت والتي تعتبر اكبر مستعمرة 

ودعت سلطة جودة البيئة في تقريرها الى العمل على إجبار الطرف اإلسرائيلي  .صناعية في الضفة الغربية
البيئة، ودعت الجهات الوطنية المعنية الى طلب التعويضات على اإللتزام بالمعاهدات الدولية الخاصة بحماية 

 .من سلطات االحتالل عن األضرار الكارثية الناجمة عن هذا التلوث
14/8/2005وكالة االنباء الفلسطينية وفا   

  
  اليوم ..القدس الفلسطيني للشباب بضيافة الكرمل

ى فريق نادي الكرمل اعتبارا من اليوم وذلك يحل فريق القدس الفلسطيني للشباب بكرة القدم ضيفا عل: اربد
وسيخوض الفريق مباراتين وديتين امام البقعة ومستضيفه الكرمل يومي الثالثاء  .القامة معسكره التدريبي

وحسب راكان محمود رئيس النادي الذي افضى بالخبر فان ادارة النادي قد اعدت كافة .واالربعاء القادمين
  .فة الفريق الضيف طيلة مدة معسكره التدريبي في اربدالترتيبات الالزمة الستضا

15/8/2005 الدستور  
 

  الموسيقار حسين نازك يعيد توزيع السالم الوطني 
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افاد وزير الثقافة ، يحيى يخلف، أن الموسيقار الفلسطيني حسين نازك اعاد توزيع موسيقى الـسالم الـوطني                  
الجديد سيكون جاهزاً في النصف األول مـن شـهر ايلـول            الفلسطيني وبمواصفات فنية عالمية، وان التوزيع       

وقال يخلف لوكالة وفا، إن مجلس الوزراء طلب من وزارة الثقافة أن تقدم تـسجيالً موحـداً للـسالم                    .المقبل
وقامت دائرة الموسيقى باالتصال بعدد مـن       . الوطني، وأن تقوم بإعادة توزيع موسيقى هذا السالم وبشكل فعال         

فـي  : وقـال  .فلسطينيين، وتم االتفاق مع الفنان الفلسطيني حسين نازك، على القيام بهذه المهمـة            الموسيقيين ال 
األسبوع األول أو الثاني من شهر سبتمبر سيعمم العزف الجديد على المدارس، والجهـات الرسـمية المعنيـة                  

  .زف األوركستراوالسفارات، وسيكون هناك نوتاً لعزف اآلالت النحاسية للعسكريين ونوتاً ثانية لع
  14/8/2005 48عرب 

  
  صفد:  كتابا بعنوانتصدرمؤسسة الدراسات الفلسطينية 

صفد في عهد االنتداب : صفد أصدرت مؤسسة الدراسات الفلسطينية مؤخراً كتاباً بعنوان: مصطفى العباسي
 االجتماعية ، أعده المؤرخ الفلسطيني مصطفى العباسي، ويندرج في سياق الدراسات1948/1917البريطاني 

والسياسية، ويتناول مدينة صفد التي كانت على مر التاريخ العاصمة االدارية واالقتصادية والثقافية للجليل 
وال شك في ان هذا الكتاب يمثل محاولة جديدة لدراسة . األعلى ولجزء من جبل عامل والجنوب اللبناني معاً
ونعثر في هذا الكتاب على اداة .  والسياسي لهذه المدينةالتاريخ الفلسطيني من خالل فهم البعدين االجتماعي

 . منهجية مهمة وهي الربط بين الدراسة المعمقة للتاريخ المحلي وبين التاريخ الفلسطيني العام
15/8/2005السفير   

  
  برنارد لويس يتمنى إقامة محارق للعرب   

 االميركي برنارد لويس الساميون صدرت الترجمة العربية لكتاب المستشرق :القاهرة ـ حلمي النمنم
والمعادون للسامية ورغم ان العنوان يبدو علميا ومتخصصا فإن مضمون الكتاب يختلف عن العنوان، فالكتاب 
يتناول القضية الفلسطينية وإسرائيل، ويطوف في أرجاء الكرة األرضية، حيث يهود العالم، ويتجول كذلك في 

  ·فلسطين وإسرائيلمراحل التاريخ المختلفة، ليصب في 
برنارد لويس هو هنا كما في سائر كتبه، منحاز انحيازا تاما إلسرائيل فهو ليكودي الهوى والميول ومستعد ألن 
يدافع عن ميوله إلى آخر مدى ويلوي الحقائق ويلون التاريخ ويسقط أحداثا، حتى تخرج إسرائيل في نظر 

وبرغم محاولته ان يبدو علميا · الفلسطينيين والعربالقارئ بريئة من أي خطأ، ولم ترتكب أي جرم بحق 
  .دوموضوعيا، فإن انحيازه الواضح ال يخفى على أح

15/8/2005االتحاد االماراتية   
  

  مركز راشيل كوري يختتم مشروع الرسومات الجدارية
ة رفح، نظم اتحاد لجان العمل الصحي مركز راشيل كوري في مركز العودة الصحي بمدين :كتب محمد البابا

أمس، حفالً ختامياً لمناسبة انتهاء مشروع الرسومات الجدارية، التي عكست قصة المقاومة واألمل في المدينة 
الحدودية، وشملت رسومات تصور حياة الفلسطينيين منذ النكبة، مركزة على معاناة الالجئين، وحق العودة، 

ور، والحياة اليومية، وقصة الشهيدة راشيل كوري، فيما تناولت أخرى الصمود في المخيم، والمقاومة، والفلكل
وشارك في انجاز المشروع مركز راشيل  .التي جاءت للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقتلتها جرافة اسرائيلية

كوري برفح وفنانون أميركيون من مؤسسة كسر الصمت، وفنانون فلسطينيون من لجنة الفنانين التشكيليين في 
لوسطى، اضافة الى مؤسسات ملتقى الفنانين التشكيليين عنقاء فلسطين، وبرنامج غزة رفح، وخان يونس، وا

  .للصحة النفسية
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15/8/2005األيام الفلسطينية   
  

  فتح دمشق تطلق آخر معتقلين سوريين من
وأعلنت . حركة فتح بعد عقدين على اعتقالهمانتميان الى أطلقت دمشق سراح آخر سجينين سوريين كانا ي

وق اإلنسان في سوريا أن األجهزة األمنية في سوريا أطلقت األسبوع الماضي سراح جواد الجابي جمعية حق
  ب.ف.أ.  عاما20ًوألبير الطويل من دمشق بعد احتجاز دام 

15/8/2005البيان   
 

  موظفيها االجانب من قطاع غزة كبار االمم المتحدة تسحب 
متحدة أمس ان المنظمة قررت سحب جميع موظفيها  ذكرت مصادر في االمم ال- ا ف ب -القدس المحتلة 

االجانب غير االساسيين من قطاع غزة، اثرسلسلة عمليات خطف قام بها اخيرا مسلحون فلسطينيون في 
 سينقل جميع الموظفين غير االساسيين موقتا :وقال مسؤول في االمم المتحدة طلب عدم كشف اسمه .المنطقة

ويعمل معظم موظفي االمم . اء يشمل ثالثين موظفا اجنبيا في االمم المتحدةواوضح ان هذا االجر. الى القدس
وقالت مصادر  . في اطار وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين االونروا،المتحدة المعنيين بهذا القرار

  .القرار الجمعةاالمم المتحدة ان المفوضة العامة الجديدة لوكالة االونروا كارين ابو زايد هي التي اتخذت هذا 
15/8/2005 الدستور  

  
 أخطر ما في التوطين ما يتصل بتقسيم لبنان :عباس زكي

 رفض الفلسطينيين لكل ما يسمى ،رئيس حزب الكتائب اللبنانية كريم بقرادوني ئهزكي خالل لقاعباس أكد 
المعايير، ونحن بالتوطين معتبرا ان اخطر ما في االمر هو ما يتصل بتقسيم لبنان وهذا ما نرفضه بكل 

وقال . مستعدون لوضع كل امكاناتنا االعالمية والسياسية والديبلوماسية للتحذير من مخاطر هذا االتجاه
نحن نعتبر ان هناك احتالال واحدا ومقاومة واحدة، االحتالل هو إسرائيلي للبنان وسوريا وفلسطين : بقرادوني

وال بد من الدعوة الى . ان المقاومة مشروعة بكل الوسائلومقاومة واحدة في لبنان وسوريا وفلسطين، ونعتبر 
مؤتمر وطني لبناني فلسطيني في هذه المرحلة، كما ندعو الى مؤتمر عربي ودولي لحق العودة وإنهاء ما 

  . يسمى هذا االلتباس الكبير حول حق العودة لحل القضية الفلسطينية
15/8/2005السفير   

 
  سي باالنحياز إلى إسرائيل . بي. المجلس اإلسالمي يتهم بي

 جماعة ومنظمة ومؤسسة  اسالمية انتقاداً الذعاً 400وجه المجلس االسالمي في بريطانيا الذي يضم أكثر من 
سي وتلفزيونها واتهمها باالنحياز الى اسرائيل وتبني موقفها والعمل طبقاً . بي. لهيئة االذاعة البريطانية بي

ن المنظمات االسالمية في بريطانيا سيتم بثه يوم االحد المقبل ضمن سلسلة ألجندتها في برنامج تلفزيوني ع
. وفي رسالة بعث بها الى  المدير العام ل بي. حلقات عن الشؤون الراهنة واألوضاع الحالية بعنوان بانوراما

مي في سي مارك ثومبسون قبل ايام وأعلنت أمس، قال عنايات بنجالواال الناطق باسم المجلس االسال. بي
سي تقف وراء البرنامج التلفزيوني وإن . بي. بريطانيا ان جماعات الضغط اللوبي الموالية ل اسرائيل في بي

جون وير مراسل البرنامج تعمد في مقابلة اجراها مع إقبال سكراني األمين العام للمجلس ضمن البرنامج ان 
ثل موقف المجلس من ذكرى الجرائم النازية تكون اسئلته كافة حول اسرائيل بصورة مباشرة وغير مباشرة م

 .ضد اليهود الهولوكوست
15/8/2005الخليج اإلماراتية   
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  مفوضة االونروا تنفي قولها ان الالجئين الفلسطينيين ال يرغبون بالعودة 
 نفت المفوض العام لالونروا، كارن ابو زايد، ما نشرته صحيفة معاريف االسرائيلية : الفت حداد-48عرب
وقالت ابو  .ى لسانها، االسبوع الماضي، مؤكدة انها اكدت للصحيفة تمسك الالجئين الفلسطينيين بحق العودةعل

زايد في رسالة وجهتها الى موظفي االونروا انها شعرت بانزعاج شديد من المقال الذي احتوى مقتطفات 
رات واضحة لقرارات األمم المتحدة مضللة للغاية من إجاباتها على أسئلة معينة حيث تم حذف نقاط مهمة واشا

وقالت ابو زايد ان ردها على سؤال للصحيفة حول تهديد حق العودة  .ذات الصلة بقضية الالجئين الفلسطينيين
إلسرائيل ديموغرافيا كان ان هناك قرارا صادرا عن األمم المتحدة حول هذه المسألة يضمن لالجئين حق 

سيكون سياسيا ويرتكز على مفاوضات الوضع النهائي بين األطراف، أو التعويض؛ وأن أي قرار /العودة و
ولذا يقع خارج نطاق عمل األونروا المتمثل في توفير المساعدات اإلنسانية والتنمية البشرية لالجئين 

  .الفلسطينيين حتى يتم التوصل الى حل سياسي
14/8/2005 48عرب   

  
  حتالل لن نترك الضفة فريسة لجرائم اال :  الزهار . د

   محمد مصطفي  : حاوره في غزة 
 بعد االنسحاب اإلسرائيلي المزمع من غزة وشمال الضفة الغربيـة ستتـصدر قـضايا االنتخابـات البلديـة                  

 والدالئل تشير إلـي أن النظـام الـسياسي           ,  وترتيب البيت الداخلي أجندة العمل الوطني الفلسطيني        , والتشريعية
واته وتوجهاته مرشح لتغيير جذري اذا حسمت نتائج االنتخابات لحركـة المقاومـة             الفلسطيني القائم بشكله واد   

 وفي الجزء الثاني من استشراف المستقبل بعد رحيل االحتالل عن القطاع وشمال الـضفة                .. اإلسالمية حماس 
 الخـروج   أكد الدكتور الزهار عضو القيادة السياسية لحركة حماس ان المقاومة هي التي أجبرت إسرائيل على              

من غزة وأنه يجب نقل وسائل وخبرات المقاومة إلي الضفة الغربية وتحدث الزهار عن رؤية حماس للصراع                 
    ..  واعتبر جدار الفصل العنصري مقدمة قتال لن يتوقف إال باسترداد فلسطين , مع إسرائيل

 ان حالـة الفـساد       ,  آخـر  معتبرا ان األزمة هي بين فتح والسلطة من جانب والجمهور الفلسطيني من جانـب             
الينكرها احد وهم غير قادرين على حلها وأخطر اشكال الفساد هو الفساد في األجهزة األمنية التي اعتدت علي                  

 القانون غير قادر علي أن يفعل شيئا         ,  الفساد االداري والفساد القانوني     , حقوق المواطن واآلن تعتدي علي روحه     
اس بالتزوير في الجولة الثانية لالنتخابات البلدية في غزة مما يوجـد حالـة مـن                ثم االزمة األخيرة باتهام حم    

   . التوتر ليست فقط حماس طرفا فيها بل الشارع الفلسطيني كله طرف فيها
 موقفها مختلـف مـا       2005  كان قرارها عدم الصدام مع السلطة الفلسطينية اآلن حماس في           96 ان حماس عام  

والفارق ان الشارع الفلسطيني وقتها ظن ما لم تظنه حماس ظن ان هؤالء سـيأتون               .  ؟  2005  و  96 الفارق بين 
 الظلم سيرفع عن الناس في هذه الفترة         , ، االقتصاد سيكون سنغافورة جديدة     67 بدولة عاصمتها القدس علي حدود    

 تـصديق    : نـارين تمت ممارسة عملية خداع كبري علي الشعب الفلسطيني ولذلك الشارع الفلسطيني كان بين              
 حماس تركت للـشارع ان يجـرب هـذه الـسلطة             , حماس وما تطرحه من محاذير ونار الحاجة لهذه الوعود        
 السلطة تغولـت علينـا فتركنـا الفرصـة للنـاس             , واالدارات التي عرفناها في االردن ولبنان واماكن أخري       

بح الشارع الفلسطيني يدرك اكذوبة هـذه        اآلن ثبتت صحة رؤية حماس وأص       .. الستيضاح الرؤية وتحملنا ذلك   
  .الوعود
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نحن نقول إن هذه تجربة يجب أن يتم نقلها للضفة ونقل كل وسائل المقاومة التي استخدمت فـي قطـاع                  : وقال
غزة لتعزز الموقف الصامد في الضفة الغربية بمزيد من القوة والنشاط نحن النتحدث عن الضفة فقـط نحـن                   

   . مرحلة، مشروعنا كل فلسطين، فنحن نقول إن هذه مرحلة ستتبعها مراحلنقول الضفة مرحلة والقدس 
 وادارات بلدية    , يجب إجراء االنتخابات وعندها ستشكل نظما سياسية جديدة       : وعن فترة ما بعد االنسحاب اجاب     
الت بمعني اذا    كلمة االستحقاقات في المرحلة السابقة اصبحت مرادفا للتناز         , جديدة هي التي ستحدد االستحقاقات    

 نحن نري ان التعاون األمنـي مـع          , سألتهم هل التعاون األمني مع إسرائيل جريمة يقولون إن هذه استحقاقات          
   .  المطلوب اآلن استحقاقات الشارع الفلسطيني علي اإلدارة التي ستنتخب , إسرائيل خيانة

  15/8/2005االهرام 
  

 كاريكاتر

  
15/8/2005االتحاد االماراتية   

  
  
  


