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  تشكل كتائب للنساء و قاومة تعلن استمرار المحماس
 في مؤتمر صحافي عقد فـي        حماس ل احد قيادي  وق :القدس المحتلة والوكاالت   من   21/8/2005 البيان   نشرت

 رداً فيما يبدو على اعالن عباس أنه ال حاجة للمقاومـة بعـد              ,غزة أمس ان الحركة ستستمر في حمل السالح       
 ثبت ان السالح الرسمي لدى السلطة اليقـوم بـدوره وال            , إلى انه   من ناحيته لفت مشير المصري     .االنسحاب

يجب أال يحلم أحـد أو يتوقـع أن حركـة           قال   و ,يتحمل مسؤولياته وربما قام في بعض األوقات بدور معاكس        
   .حماس يمكن أن تلقي سالحها طالما هناك احتالل جاثم على أرضنا في الضفة الغربية

د كتائب القسـام، أنها سترد علـى أي خروقـات          يأكإلى ت : 20/8/2005 48 عرب  مراسلة دا الفت حد  وأشارت
اسرائيلية لألراضي الفلسطينية المحررة و ستبقى متمسكة بسالحها حتى تحرير بقية االراضـي الفلـسطينية،               
مشددة على أنها لن تتخلى عن أهلنا في القدس و الضفة المحتلة، معتبرة زوال االحـتالل عـن غـزة بدايـة                      

  .الفراج عن األسرى لها األولوية في عمل التنظيمالمشوار وقضية ا
 أن كتائب القسام ستركز مقاومتها فـي         إلى أبو عبيدة لفت  عن أن    :21/8/2005 األيام في    حسن جبر  هكتبما  

لن نسمح بوجود أي اسرائيلي على المعابر أو الحدود،         : وقال .الفترة القادمة بعد تحرير غزة في الضفة الغربية       
  .ة ال تعني فلسطين المحتلةمعتبراً ان غز

 ,مصادر في حركة حماس كشفت أمس     أن  : ا.ب. د  نقال عن    غزةمن   21/8/2005 الخليج االماراتية    وأوردت
وطبقا للمصادر فإن الجناح النسائي المـسلح يركـز علـى           . أن جناحا مسلحا يضم نساء تشكل في قطاع غزة        

ونـشرت  . دام مختلف االسلحة المتاحة في قطاع غـزة       النساء الالتي تلقين تدريبات عسكرية مكثفة على استخ       
والقنابل اليدويـة   . جيه.بي.الكتائب صورا لنساء ملثمات خالل تدريبات على استخدام أسلحة مثل صواريخ آر           

نتدرب كي نتمكن من المشاركة في      : وقالت احدى العضوات  . عالوة على تدريبات على اطالق صواريخ قسام      
  .ينامقاومة العدو وتحرير أراض
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  االراضي المحررة أمانة :  لبرلمان الشبابعباس
 أمـام ممثلـي القـوى الوطنيـة     , ألقىأن عباس: دالفت حد عن مراسلته ا 20/8/2005 48 موقع عـرب   ذكر

واالسالمية وبرلمان الشباب الفلسطيني كلمة هامة تحدث فيها عن المستقبل، واعتبر فيها ان بدء زوال االحتالل                
واعتبر ان  . ض الفلسطينية يدل على صواب تضحيات الشعب الفلسطيني وصواب ورؤيته         واالستيطان عن االر  

وقـال مخاطبـا   . تشكيل برلمان الشباب الفلسطيني من كافة التيارات السياسية يدل على نضج لهؤالء الـشباب     
 لكـل   أنتم استطعتم ان تحققوا وحدة وطنية مع االسف عجز عنها الشيوخ، ولذلك، هي رسـالة لنـا،                 :الشباب
اصبح الشباب اكثر حكمة ما يعني أن هذا الجيل اصاب الهدف قبلنا وهو في بداية حياتـه الـسياسية                   : الشيوخ

 واوضح أنه وقع مرسوم االراضي الحكومية بمناسبة لقائه مع جيل الشباب حتى يحافظ             وأ .واالجتماعية المدنية 
واعرب عن   .فلسطيني ولصالح المستقبل  على االرض ويحموها وتكون عزيزة عليهم وتستغل لصالح الشعب ال         

 ان يـرى مـن برلمـان الـشباب          ىكما تمن  .امله ان ال يرى عامال او موظفا يبحث عن عمل خارج الوطن           
 منهم رئيسا للسلطة واعضاء فـي اللجنـة         االفلسطيني من هم اعضاء في المجلس التشريعي ووزراء او واحد         

  .التنفيذية لمنظمة التحرير او اللجنة المركزية
أصدره أمس نـص    قد  عباس  , كان ا رئاسي امرسومأن  :  فتحي صباح  -غزة  من   21/8/2005ونشرت الحياة   

 وتضع يدها موقتاً علـى      ,على أن تبسط السلطة سيطرتها فوراً على المناطق التي تنسحب منها قوات االحتالل            
وحظـر المرسـوم،    .  القانون كل االموال المنقولة وغير المنقولة في هذه المناطق الى حين بت أمرها بموجب            

على أي شخص طبيعي أو اعتباري التعرض او التعدي على أي جزء من هذه الممتلكات او االموال، ودعا كل                   
من يدعي بأي حق على األموال المشار اليها، ان يتقدم بطلب الى رئيس سلطة األراضي، مؤيداً بالمـستندات                  

  .والوثائق الثبوتية
  

  ينتهي اخالء المستوطنات ال نعلم متى س: نصر يوسف
نفى نصر يوسف، ان يكون لجهة ما علم بموعد انهاء الخـروج االسـرائيلي بـشكل تـام مـن                    : الفت حداد 

المستوطنات، وقال اثناء الزيارة التفقدية التي قام بها السبت، لعدد من المواقـع التـي انتـشر فيهـا الجـيش                     
وفيمـا يتعلـق بالتنـسيق       .جتماعات المتواصلة بيينا وبينهم   الفلسطيني انه، ليس لدينا علم باية مواعيد رغم اال        

األمني، قال ان هناك اجتماعات متواصلة وهي تسير بشكل جيد، مشيرا الى احتمال عقد لقاء قريب بينه وبـين             
ووصف اوضاع قوات الشرطة الفلسطينية وقوات االمن المنتشرة فى عدد من المواقـع فـي محـيط                  .موفاز

واشار الى ان القـوات الفلـسطينية        . على جاهزية تامة الستالم االراضى     همواوضح ان . دةالمستوطنات، بالجي 
تواجه صعوبات من ابرزها ما يتعلق باالمكانيات لكنه استدرك قائال ال يوجد عمل بـدون صـعوبات ونحـن                   

  .ماضون بكل ما نقوم به
  20/8/2005 48عرب

  
  قريع في عمان ويلتقي بدران

مـشددا  ,  خالل لقائه احمد قريع عن ترحيب االردن باالنسحاب االسرائيلي من غزة           عبر عدنان بدران  : عمان
على ان يكون االنسحاب جزءا من خطة خارطة الطريق وان يتبعه انسحابات اخرى مـن بـاقي االراضـي                   

 علـى االوضـاع الـسياسية       بـدران  ,وأطلع قريع  .مثمنا التعامل الفلسطيني مع عملية االنسحاب     , الفلسطينية
كما جرى البحث في العالقات الثنائية وخاصة فـي          .ميدانية في االراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة       وال

  بترا .المجاالت االقتصادية والتجارية
  21/8/2005الغد االردنية 
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  قريع يلتقي قادة الفصائل الفلسطينية بدمشق

 قريع يصل الى دمشق اليوم فـي        احمدأن  : عمان -كمال زكارنة    عن مراسلها    21/8/2005 الدستور نشرت
زيارة يبحث خاللها مع نظيره السوري، وكبار المسؤولين على اخر التطورات والمـستجدات علـى الـساحة                 

ومن المتوقع ان يلتقي قادة الفصائل المتواجدة في دمشق لبحث االوضـاع             .الفلسطينية في ضوء بدء االنسحاب    
  . ي في ضوء المتغيرات على االرضالفلسطينية الداخلية ومواصلة الحوار الداخل

ورجحـت مـصادر     .يستقبل، اليوم، أحمـد قريـع     سبشار االسد   إلى أن    21/8/2005 48 موقع عرب  وأشار
 .فلسطينية ان اللقاء سيتناول تطورات االنسحاب والخطة الفلسطينية لفرض السيطرة االمنية على القطاع

  
  السلطة تضاعف رواتب األمن والشرطة   

اكدت مصادر امنية فلسطينية امس، ان وزير الداخلية قرر زيـادة رواتـب افـراد               :  وكاالت االنباء  -رام اهللا   
ومنتسبي االمن الوطني واالجهزة والشرطة بنسبة مائة في المائة، وقالت ان عباس وافق على ذلك وان وزارة                 

ي ما يعطي دفعة معنوية كبيرة الفراد       المالية تقوم باالجراءات االزمة لتنفيذ القرار ابتداء من نهاية الشهر الحال          
  .ومنتسبي االجهزة الذين يعتبرون اكثر فئات الشعب معاناة

  21/8/2005االتحاد االماراتية 
  

  القيادة الفلسطينيية تدين حادثة العقبة
ي اكد عطا اهللا خيري ادانة القيادة الفلسطينية واستنكارها الشديد للعمل االجرامـي الـذ             :  كمال زكارنة  -عمان  

ان هذا العمل االرهابي يستهدف النيل من االردن وصـموده وامنـه   اعتبر ارتكبه ارهابيون في مدينة العقبة، و  
  .واستقراره وخدمة اعدائه

  21/8/2005 الدستور
  

  بث القناة التعليمية قد يبدأ في تشرين الثاني: شعث
فزيونية تعليمية بات مسألة وقت، مـشيرا       إن انطالق بث أول قناة تل     : قال نبيل شعث  :  سائد أبو فرحة   -رام اهللا   

إلى أنه يمكن أن يبدأ بثها التجريبي خالل تشرين الثاني المقبل، قبل أن يصبح متواصالً وعلى مـدار الـساعة                    
الضرورات واآلفاق، نظمتها هيئة اإلذاعة     .. وأشار، خالل ورشة بعنوان القناة التعليمية الفلسطينية         .خالل عام 

 المجلس التشريعي، أمس، إلى أن الحديث عن انطالق أول قناة تعليمية فلسطينية ال يعنـي                والتلفزيون في مقر  
فكرة موجودة منذ سنوات طويلـة، وأنهـا طرحـت          الوأوضح أن    .الخوض في مشروع خيالي أو بعيد المنال      

لقناة، لـم تعـد     بالتزامن مع فكرة إنشاء جامعة القدس المفتوحة، مبيناً أن اإلشكاليات التي حالت دون إطالق ا              
إنه : كما تعرض إلى إبداء بلجيكا، وفرنسا، وبعض الدول العربية استعدادها لتمويل عمل القناة، التي قال               .قائمة

  .وتطرق إلى أنه يتطلع إلى أن تكون القناة منبرا للمثقفين الفلسطينيين .ال يريد أن تكون تقليدية في طرحها
  21/8/2005األيام الفلسطينية 

  
  س تثمنان التعاون بينهما حيال االنسحاب فتح وحما
انتهى في ساعات فجر اليوم اجتماع عقد بين لجنة المتابعة العليا للقـوى الوطنيـة واإلسـالمية و                  : الفت حداد 

 وهذا يحتاج منـا     ,ووصف محمود الزهار اللقاء بانه كان ايجابيا       .اللجنة الوزارية المختصة بشؤون االنسحاب    
واضاف ان نجاح هذه التجربة سيؤسـس       .  درجة من االتقان   ىعلأاح تجربة االنسحاب ب   المزيد من الجهد النج   

وقال .  وستعطي صورة واضحة عن كيفية ادارة الشعب لالراضى المحررة         ,لعالقات جيدة بين جميع االطراف    
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ـ       . ان االنسحاب من قطاع غزة يجب ان يبنى عليه انسحابات اخرى           ىعل ر واشار الى ان الشعب الفلسطيني يم
من جانبه قال    .بمرحلة مهمة فى تاريخه وان الجميع لديه نوايا طيبة من أجل وضع أسس جديدة لعمل مشترك               

سمير المشهراوي ان استمرار الوضع بهذا الشكل امر يبشر باالطمئنان حيث اننـا سـنكون مرتـاحين لهـذه                   
  .ة الوطنية الحقيقيةواضاف أن الذي يحدد قوة المجتمع الفلسطيني مستقبالً هو الوحد .الشفافية

  21/8/2005 48عرب
  

  غنيم يترأس اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر فتح
 25 تعقد اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس لحركة فتح اجتماعها الثاني في عمان              : كمال زكارنة  -عمان  

   .الحالي برئاسة ابو ماهر غنيم لمتابعة بحث التحضير واالستعداد لعقد المؤتمر
  21/8/2005 الدستور

  
  فصائل تطالب باالفراج عن الصحفي المخطوفال

 ثالثة اجنحة عسكرية فلسطينية في غزة، الـسبت، االفـراج عـن             ةطالب م 20/8/2005 48نشر موقع عرب  
ختطـاف  إلوقال الناطق باسم كتائب االقصى ان ا .الصحفي المخطوف، مؤكدة ان هذا العمل مرفوض فلسطينيا       

ات المقاومة وعن الصف الفلسطيني وعن العالقات الطيبة التي حكمـت العالقـة بـين               عمل خارج عن توجه   
واضاف متحدث باسم لجان المقاومة الشعبية ان هذا العمل ال يليـق بالمقاومـة              . الشعبين الفرنسي والفلسطيني  

تائب ابو الريش   اما ك  .الفلسطينية ويشوش طهارة السالح الفلسطيني داعيا الى اطالق سراحه واعادته الى اهله           
 مـستنكرا   ,فقالت ان فرنسا وقفت دوما الى جانب الفلسطينيين وال يجوز ان نقابل هذا الكرم بخطف رعاياهـا                

كتائـب ان  الواكـدت   .بشدة هذا العمل الذي وصفه بالمشبوه والذي تقف وراءه الحكومة االسرائيلية و الموساد           
  .تسليم المعلومات الجهزة االمن الفلسطينية للقيام بدورها للبحث في هذه القضية وهااالوامر اعطيت لجهاز امن

 , المتحدث باسم كتائب شهداء األقـصى هقال ما :غزةـ حسن جبر  عن مراسلها  21/8/2005 األيام وأضافت
انهم يقومون بعمليات بحث وتحر من أجل معرفة الفاعلين، مؤكداً انهم سيزودون األجهزة األمنية بأي معلومات           

سنثبت للعالم وللفرنسيين أن الـشعب الفلـسطيني        : واضاف .ا من أجل القبض عليهم ومحاسبتهم     يتوصلون له 
الى ذلك، دانـت جبهـة النـضال الـشعبي           .بريء من هذه األفعال الغريبة وال يقبل باالعتداء على األجانب         

  .ختطافإلالفلسطيني مساء أمس، حادثة ا
  

  أرفض نقلي إلى سجون غزة : سعدات
 اقتراحات غير رسمية بنقله ورفاقه المعتقلين في سجن أريحا إلـى قطـاع              أحمد سعدات رفض  : الضفة الغربية 

وقال إن كل االقتراحات والتلميحات بهـذا الـشأن         . غزة بصورة مؤقتة لحين إيجاد حل نهائي لقضية اعتقالهم        
بتطبيـق قـرارات    مرفوضة كلياً ألن مشكلتنا هي مشكلة فلسطينية داخلية تحل في اإلطار الفلسطيني وذلـك               

  . القضاء واحترام السلطة القضائية
  21/8/2005البيان 

  
  عرض عسكري لكتائب القسام في قلقيلية

نظّمت كتائب القسام، في مدينة قلقيلية، مساء الجمعة، عرضاً عسكرياً ضخماً ضم أكثر من أربعمائـة                : قلقيلية
 إن هذا العرض جاء احتفاء باندحار االحـتالل         وقالت مصادر في حركة حماس     .ملثّم مسلحين بالسالح األبيض   

  .والمستعمرين
  21/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
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  لم اتهم اسرائيل بمحاولة استهدافي: حسن يوسف

ورفض، تحديـد    . نفى الشيخ حسن يوسف، أن يكون قد اتهم إسرائيل بمحاولة اغتياله           : أسامة العيسة  -رام اهللا 
 قال الجهـة    ,ي يضع فيها عملية إطالق النار     ذملية، وردا على سؤال حول السياق ال      عالجهة باالسم تقف وراء     

التي نفذت هذا العمل، هي جهة تريد بلبلة وإحداث نوع من الفوضى في الشارع الفلسطيني، وأنا في تقـديري                   
 ،  هميرين مـن  انه لن يتحقق حلم هؤالء في أن اختفي تحت األرض، وسأبقى إن شاء اهللا، مع أبناء شعبنا، والخ                 

  . الخاص حول الحادثها تحقيق تجريحركةال وأكد أن. حتى نحقق واياههم خير شعبنا وأهدافه
  20/8/2005الحياة الجديدة 

  
  حماس تحذّر من المساس بالمسجد األقصى

حذّرت حماس، في بياٍن لها، من إلحاق أي ضرٍر بالمسجد األقصى في تزامٍن مـع الـذكرى الـسادسة                    :غزة
بيان أن القدس جزء ال يتجـزأ مـن العقيـدة           الوأكّد   .ن إلحراق المسجد، محملة االحتالل عواقب ذلك      والثالثي

وحذّرت مـن أي مـساٍس       .اإلسالمية وآية من آيات القرآن، مشددةً على أنّها لن تسمح بتهويدها ما بقي القرآن             
ولن تعـرف المنطقـة االسـتقرار       , يربالمسجد قائلة إن أي ضرر يلحق باألقصى يعني أن مسار التاريخ سيتغ           

  .واألمن
  21/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  ال تغيير على رئاسة القدومي لفتح: مصدر في منظمة التحرير

قال مصدر مطلع في الدائرة السياسية في منظمة التحرير إن فاروق القدومي بصفته : عمان ـ  نادية سعد الدين
وأضاف ان اللجنة المركزية لفتح ال تملك صالحية عزل          .ليا للحركة فإنه يترأسها   أمين سر اللجنة المركزية الع    

 إلى أن اللجنة المركزية لم تجتمع ولم تصدر قراراً          ارش وأ .أو تجميد عضوية المنتخب فيها وإنما المؤتمر العام       
واعتبره نوعاً مـن    وشكك المصدر في صحة ما ورد في البيان          .وإنما بياناً جرى تعميمه على وسائل اإلعالم      

  .المناكفة السياسية
  21/8/2005الغد االردنية 

  
   كتائب القسام تعد إحصاء جهادياً:تقرير إخباري

 عملية عسكرية   217 كتائب انفردت بتنفيذ  الأكد تقرير عسكري أعده المكتب اإلعالمي لكتائب القسام، أن           :غزة
 آب من العام الجاري والتي تقدر       15م وحتى   28/9/2000من مجموع العمليات ضد العدو في قطاع غزة منذ          

% 23.5 عملية عسكرية، فيما بلغ عدد العمليات المنفردة التي نفذت بأيدي باقي فصائل المقاومة بــ                 400بـ  
ومن الجدير ذكره أن اإلحصائية المذكورة تقتصر فقط على العمليات العسكرية التي             .من إجمالي عدد العمليات   

وأوضح التقرير الذي    .ى أو جرحى في صفوف العدو على حد اعترافه في الفترة المذكورة           تمكنت من إيقاع قتل   
صدر مع بدء االنسحاب من القطاع أن عدد العمليات التي اشترك فيها أكثر من فصيل فلسطيني، بلغـت مـا                    

 المـشتركة   وتجدر اإلشارة هنا إلى أن كتائب القسام كانت طرفاً في معظم العمليات العـسكرية              %.8.8نسبته  
 عملية عـسكرية أي مـا       22وأوضح أن كتائب األقصى انفردت بتنفيذ        .خاصة مع كتائب الشهيد نبيل مسعود     

ويشير إلى   %.4.3 عميلة أي ما نسبته      17، في حين بلغ عدد عمليات ألوية الناصر صالح الدين           %5.5نسبته  
عدد عمليات كتائب الشهيد أبو علي مصطفى       ، وبلغ   %8.5 عملية أي ما نسبته      34أن سرايا القدس انفرد بتنفيذ      

 %.2.5، في حين انفردت كتائب المقاومة الوطنية بتنفيذ عشر عمليات أي ما نـسبته               %2.8، أي ما نسبته     11
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 عملية عـسكرية، أي مـا       54وينوه التقرير إلى أن عدد العمليات التي لم يعلن أي فصيل مسئوليته عنها بلغت               
  . في ذات الفترةةالعمليات العسكرية المذكورمن إجمالي عدد % 13.5نسبته 

  
  قتلى العدو

 مجموع عدد القتلـى  من% 47.3 صهيونياً أي ما نسبته 79ويفيد ذات التقرير أن كتائب القسام تمكنت من قتل  
 قتيل، مضيفاً أن عدد قتلى العدو الذين سقطوا على أيـدي            167، والذي يبلغ إجمالي عددهم      لذات الفترة الكلي  

قتلى الناتج عن العمليات    الفي حين بلغ عدد      %.22.2 قتيالً أي ما نسبته      37باقي فصائل المقاومة منفردين بلغ      
ويؤكد التقرير أن نسبة العمليات العسكرية المشتركة التـي أوقعـت            %.30.5 قتيالً أي ما نسبته      51المشتركة  

أي ما يقارب ثلثي عدد العمليات      % 66.7قتلى في صفوف العدو، وكانت كتائب القسام طرفاً رئيسياً فيها بلغت            
  .العسكرية المشتركة في قطاع غزة

  
  إصابات العدو 

مـن  % 59.6 صهيونياً أي مـا نـسبته        646وتشير معطيات التقرير إلى أن كتائب القسام تمكنت من إصابة           
اً،  صـهيوني  1084 والبالغ إجمالي عددهم     ,أيضا لذات الفترة  إجمالي عدد الجرحى الذي أصيبوا في قطاع غزة         

 جريح صهيوني أي مـا نـسبته        308عدد الذي سقط بنيران باقي فصائل المقاومة منفردة بلغ          المشيراً إلى أن    
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 130ويفيد التقرير أن عدد جرحى العدو الناتج عن العمليات التي اشترك فيها أكثر من فصيل بلـغ                   %.28.4
 9 ألوية الناصر صالح الدين انفردت بقتل        وتفيد المعطيات الواردة في التقرير أن      %.12صهيونياً أي ما نسبته     
 أي  8 كتائب األقصى انفردت بقتل       بينما %.4 صهيونياً أي ما نسبته      43، وجرح   %5.4صهاينة أي ما نسبته       

وينوه التقرير إلى أن نسبة العمليات العـسكرية         %.3.8 صهيونياً أي ما نسبته      41، وجرحت   %4.8ما نسبته   
ويتابع التقرير أن   %. 50.7دو وكانت كتائب القسام طرفاً رئيسياً فيها بلغت         التي أوقعت جرحى في صفوف الع     

، فيما بلغ عدد قتلى     %7 آخرين أي ما نسبته      76، وجرحت   %7.2 أي ما نسبته     12سرايا القدس انفردت بقتل     
لم يعلن أي   قتلى الذين   الويؤكد أن عدد     .27 اه قتلى، وبلغ عدد جرح    3العدو على أيدي كتائب المقاومة الوطنية       

  .  صهيونيا104ًجرحى في ذات الظروف ال قتلى، و4فصيل مقاوم مسئوليته عن قتلهم بلغ 

  
  االغتياالت

مقاومة الذي سقطوا إثر عمليات االغتيال في قطاع غزة منذ بداية انتفاضـة             وتطرق التقرير إلى عدد شهداء ال     
 شهيداً ينتمي لحركة حماس منهم      215 آب الحالي، حيث أكد أن عدد شهداء االغتياالت بلغ           15األقصى وحتى   

 يعودون% 13 شهيداً أي ما نسبته      28ونوه التقرير في ذات الموضوع أن        %.67.5 شهيداً أي ما نسبته      145
وبلغ عدد شـهداء لجـان المقاومـة         %.10.7 شهيداً أي ما نسبته      23فيما بلغ عدد شهداء فتح      . لحركة الجهاد 

 شـهداء أي مـا نـسبته        3فيما بلغ عدد شهداء الشعبية والديمقراطية       %. 7.5 شهيداً أي ما نسبته      16الشعبية  
1.4.%  
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  21/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  
  االحتالل يشدد من إجراءاته العسكرية في الضفة الغربية

 من إجراءاتها العسكرية القمعية على الطرقات الواصـلة بـين            أمس  شددت سلطات االحتالل صباح    : رام اهللا 
نابلس ورام اهللا، وبين محافظات قلقيلية وطولكرم وجنين، األمر الذي أعاق حركـة األهـالي وبـشكل                 مدينتي  

وأكد شهود عيان أن سلطات االحتالل نصبت       .  خاص القادمين إلى مدينة رام اهللا والبيرة ومدينة القدس المحتلة         
في وطرق ترابية وعرة، مضيفين     عدة حواجز عسكرية طيارة، األمر الذي دفعهم إلى أخذ أكثر من طريق التفا            

أن الجنود الصهاينة المتمركزين على الحواجز كانوا يقومون بإعادتهم إلى حيث أتوا أو تؤدي إجراءات التفتيش                
وأعرب المواطنون عن استيائهم من هذا التـصعيد        .المعقدة والطويلة إلى تأخيرهم لساعات طويلة عن أعمالهم       

من جهة أخرى قام جـيش االحـتالل          . شيلو مجزرةبعاء الماضي خاصة بعد     التي تشهده المنطقة منذ يوم األر     
بإغالق حاجز زعترة الذي يقع على مفرق يربط محافظات نابلس وسلفيت ورام اهللا معا مما أدى عرقلة حركة                  
سفر المواطنين إلى المحافظات الثالثة،  فيما منع الجنود الصهاينة على حاجز حوارة العسكري جنوب نـابلس                 

شرات الشبان من العبور باتجاه مدينة رام اهللا، مما دفعهم لالتجاه إلى حاجز بيت إيبا في محاولة إليجاد بديل                   ع
لكنهم فوجؤوا بإجراءات مشددة أخرى هناك أيضا، مما اضطر العشرات منهم إلى أخذ طرق جبليـة وعـرة                  

  .األمر الذي أدى إلى تأخيرهم عن أعمالهم ومحاضراتهم
  21/8/2005 ني لإلعالمالمركز الفلسطي

  
  قوات االحتالل تداهم دورا وتعتقل ناشطين 

أفادت مصادر فلسطينية ان قوات كبيرة من الجيش اإلسرائيلي اقتحمت بلدة دورا وشنت حملة تفتيش واسـعة                 
وذكرت إذاعـة   .أعقبتها باعتقال ما ال يقل عن ثمانية أشخاص وصفتهم مصادر عسكرية إسرائيلية بالمطلوبين            

يل أن قوات الجيش اقتحمت عدداً من القرى المحيطة بمدينة نابلس بحجة البحث عن مطلوبين، حيث تـم                  اسرائ
وذلك تزامناً مع تشديد القوات العسكرية اإلسـرائيلية اجراءاتهـا األمنيـة            .. اعتقال أكثر من خمسة فلسطينيين    

 شن عشرات المتطرفين اليهـود      في غضون ذلك،  .شمالي الضفة الغربية تمهيداً الخالء أربع مستوطنات هناك       
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن مجموعات من المستعمرين هاجمت         . هجمات ضد الفلسطينيين وسط الخليل    

وأضـافت  .عدداً من المنازل في البلدة القديمة ومحيط الحرم اإلبراهيمي ونفذت عمليات ترويع بحق المواطنين             
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نظمة ورشـقوا المحكمـة الـشرعية الفلـسطينية بالحجـارة           المصادر أن المستعمرين نفذوا عمليات عنف م      
  .والزجاجات على مرأى من قوات االحتالل التي لم تتدخل لوقف االعتداءات

  21/8/2005البيان  
  

   حاالت والدة متعسرة 6مستوطنون يعرقلون وصول 
ستشفى ناصر   حاالت والدة متعسرة إلى م     6 عرقل مستوطنون في منطقة المواصي وصول        - وفا -خان يونس   
وقال الدكتور معاوية حسنين امس إن المستوطنين عرقلوا وصول الحاالت المذكورة ألكثر من سبع              .في المدينة 

مشيرا إلى أن الـوزارة     . ساعات، قبل أن تتمكن األطقم الطبية وسيارات اإلسعاف من الوصول إلى المستشفى           
منطقة المواصي، وزودتها بطاقم طبـي مؤهـل        افتتحت أمس االول، عيادة طبية في مدرسة جرار القدوة في           

يشار إلـى أن    .لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خالل عملية االنسحاب التي تنفذها قوات االحتالل من المنطقة            
  .المستوطنين اعتدوا مؤخراً، على المواطنين في منطقة المواصي، كما عرقلوا حركة سيارات اإلسعاف

  20/8/2005الحياة الجديدة 
  
  

  
  الجدار سيلتهم خمسة آالف دونم من اراضي البلدتين

  في اطار الجوالت التي تقوم بها اللجنة العامة للدفاع عن االراضي، الى االراضـي                : فوزي الشويكي  ،الخليل
المهددة بالمصادرة والبيوت والمنشآت المهددة بالهدم، قام رئيس اللجنة المحـامي موسـى مخـامرة يرافقـه                 

ي صوريف وبيت امر بمحافظة الخليل والمستشار القـانوني االسـرائيلي بجولـة ميدانيـة               مسؤولون في بلديت  
 دونم، واراضي بيت    500لالطالع على مسار الجدار العازل الذي سيقام على اراضي صوريف ويلتهم مساحة             

ـ            .  دونم 4000امر ليلتهم كذلك     ديم وذكر مخامرة ان السلطات االحتاللية امهلت اصحاب تلـك االراضـي بتق
ان الهدف من    واوضح المحامي موسى مخامرة للحياة الجديدة     .ااعتراضات اعتبرت االثنين القادم آخر موعد له      

مصادرة تلك االراضي هو وضع اليد عليها وتهيئتها لتقديمها الى المستوطنين وحرمان المواطنين من استغاللها               
مواطنون في دخلهم، وتزدهر بمزروعات العنـب       مؤكدا انها من اجود االراضي الزراعية التي يعتمد عليها ال         

وعلى صعيد البيوت المهددة بالهـدم، بـين        .والفواكه واللوزيات فهي تشكل مصدر دخل لكثير من المزارعين        
 اخطار هدم بحجج عدم الترخيص، فيما بلغ عدد الملفات المتابعة مـن             18مخامرة ان سلطات االحتالل سلمت      

 ملفا بخصوص تلك القضايا، شاملة البيوت والبركـسات الزراعيـة           80االراضي  قبل اللجنة العامة للدفاع عن      
وفي السياق ذاته، اضاف ان منطقة نحالين ببيت لحم تشهد العديد مـن اخطـارات االخـالء                 .ومنشآت اخرى 

  . دونم2000الراض مساحتها 
  20/8/2005الحياة الجديدة 

  
  نين من وفد نسوي أوروبي جراء اعتداءات للمستوط4إصابة 
 عضوات من وفد نسوي أوروبي زار المدينة بغرض التضامن واالطالع           4أصيبت في الخليل، أمس،     : الخليل

على أوضاعها، وذلك إثر اعتداءات لمجموعات من المستوطنين أثناء تواجد الوفد في شـارع الـشهداء فيمـا                  
تالل في البلدة القديمـة، خـالل       ذكرت مصادر أن فتيين أصيبا إثر عمليتي تنكيل منفصلتين من قبل جنود االح            

وبحسب مصادر متطابقة، بمن في ذلك من مرافقي وفد نـساء بالـسواد األوروبـي، فقـد                 .الليلة قبل الماضية  
 امرأة لحظة وصولهن خالل جولة بالمدينة الى الموقع االستيطاني المـسمى            50استهدفت عضوات الوفد نحو     
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 نـساء برضـوض     3الخضار والبيض، ما أدى الى إصابة       بيت هداسا، حيث استخدم المستوطنون الحجارة و      
وأوضح محمد رشاد الدويك في حديث ان جيش االحـتالل          .وكدمات، فيما أصيبت امرأة رابعة بانهيار عصبي      

الذي سمح للوفد النسوي بدخول شارع الشهداء طلب من عضواته مغادرة المنطقة بحجة عـدم قدرتـه علـى                   
يراً الى أن الجولة التي نظمت للوفد استهدفت اطالعه علـى األوضـاع             حمايتهن من هجمات المستوطنين، مش    

  .الصعبة والمأساوية التي تعيشها المدينة جراء االنتهاكات االسرائيلية المتواصلة واعتداءات المستوطنين اليومية
  21/8/2005األيام 

  
  مسؤولو مستوطنةبركان يطردون العمال العرب 

ع مستوطنة بركان جنوبي قلقيلية على طرد العمال العرب العـاملين لـديهم،              أقدم المسؤولون في مصان    ،نابلس
بحجة أنهم غير قادرين على توفير الحماية لهم، بعد تنامي مظاهر العداء ضدهم من قبل المـستوطنين الـذين                   

ـ       . يرفعون العلم البرتقالي الذي يرمز إلى معارضة االنسحاب من غزة          ة وقال احد العمال المطرودين مـن قري
وخصوصا  جيت إن المشغلين في تلك المصانع يتذرعون بوصول مستوطنين من غزة للسكن في المستوطنات             

في مناطق شمال الضفة الغربية وهؤالء المستوطنون مشحونون بمشاعر العداء ضد العرب، ومن الذين ينادون               
 أكفنا عنـدما نتوجـه      نحن نحمل أرواحنا على   : وأضاف بعد أن توجس من ذكر اسمه      .بقتل العرب وتهجيرهم  

  للعمل في المستوطنات، لكن ما الحل، وضعنا المادي سيئ للغاية وال يوجد عمل في مناطق السلطة، لذلك نلجأ 
  

  .للعمل عند المستوطنين
  21/8/2005البيان 

  
   في القدس200 وحدة استيطانية من اصل 100إقامة 

 وحدة استيطانية كمرحلة أولـى      100اً جديداً إلقامة    أقرت سلطات االحتالل مخططاً استيطاني    : نادية سعد الدين  
 دونماً في منطقة جبل المكبر في القدس        115 وحدة وفندق من ست طبقات ومطعم على مساحة          200من أصل   
وقال مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق في السلطة الوطنية الفلسطينية خليل التفكجـي إن                .المحتلة

 وحدة يـشملها مـشروع      200 وحدة استيطانية كمرحلة أولى من أصل        100 قررت إقامة    السلطات اإلسرائيلية 
وأضـاف التفكجـي    .استيطاني يهدف إلى اإلبقاء على القدس المحتلة كمدينة موحدة تحت السيادة اإلسـرائيلية            

 فـي منطقـة      وحدة استيطانية  100لـالغـد ان إسرائيل تعكف حالياً على تجهيز البنية التحتية الالزمة إلقامة            
وقال التفكجي إن المشروع يندرج في سياق مخطط كشف عنه شارون سابقاً يقضي بعدم ترك حي                .جبل المكبر 

واحد في القدس الشرقية بال يهود لضمان اعتبارها مـع القـدس الغربيـة كمدينـة موحـدة تحـت الـسيادة                      
شرين بوابة حيـاً يهوديـاً حيـث        وأضاف ان إسرائيل تهدف إلى تطويق المدينة المقدسة بست وع         .اإلسرائيلية

  . استكملت حتى اآلن إقامة سبعة أحياء يهودية وهي تعتزم إقامة الحي اليهودي الثامن في جبل المكبر
  21/8/2005الغد االردنية 

  
   هبة األقصىمطالبة باستكمال التحقيق في احداث 

يوم األحد اجتماع عمل مع مدير عام       ال،  يعقد وفد اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل         
بخطـط  "وزارة الداخلية اوسكار ابو رزق، في القدس، لمناقشة مطالب السلطات المحلية العربية فيمـا يتعلـق               

ومعاييرها وشروطها المجحفة والمقوضة لعمل وتطور هذه الـسلطات، ومواجهـة أزماتهـا الماليـة               " االشفاء
د يمثل لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، مع وزيرة القضاء تـسيبي لفنـي              من جانب آخر يلتقي وف    .الخانقة

بهدف بحث وتأكيد موقف الجماهير العربية وقياداتها باالصرار على ضرورة استكمال التحقيقات التي تجريهـا       
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اقعهم، وحدة التحقيق مع رجال الشرطة في إطار وزارة القضاء للكشف عن القتلة، بمختلف مـستوياتهم ومـو                
، وتقديمهم للمحاكمة ومعـاقبتهم دون      2000خالل العدوان البوليسي على الجماهير العربية في أكتوبر من عام           

  ..مماطلة او تلكّؤ او تضليل
  20/8/2005 48عرب 

  
  مفتي فلسطين يدين االعتداء الغاشم على مسجد حسن بك

س خنزير مكتوب عليه اسم النبـي محمـد،         أدان الشيخ صبري، في بياٍن صحافي إقدام صهاينة على إلقاء رأ          
وبين أن االعتداء ال يعتبر األول من نوعه على مسجد حسن بك، في ظـل اسـتمرار                 . معتبراً أنه عمل مشين   

اعتداءات المستعمرين اإلجرامية، مناشـداً المـواطنين أخـذ الحيطـة والحـذر، والـدفاع عـن المقدسـات              
ة كافة اعتداءات المستعمرين وسلطات االحتالل، خاصة تـدنيس         وشدد على تحريم الشرائع السماوي    .اإلسالمية

  .المصحف الشريف واالعتداء على المساجد، مطالباً بوضع حد سريع لهذه الممارسات
  21/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  االثنين المرحلة األولى النتخاب بطريرك الكنيسة االرثوذكسية

رحلة األولى النتخاب بطريـرك جديـد للكنيـسة االرثوذكـسيه خلفـاً             تجري صباح غد االثنين في القدس الم      
 وقال الدكتور رؤوف أبو جابرإن االنتخاب سيجرى على مرحلتين، يشارك فـي األولـى               .للبطريرك ارينيوس 

وسينتخب . كاهناً عربياً اربعة منهم يمثلون األردن وثمانية يمثــلون فلسطين         12 شخصاً من بينهم     50حوالي  
 كاهناً مرشحاً للمنصب بعد موافقة الحكومة األردنية علـى قائمـة            13ة األولى ثالثة كهنة من بين       في المرحل 
وستجري المرحلة الثانية داخل كنيسة القيامة في القدس للتصفية بين المرشـحين الثالثـة واختيـار              .المرشحين

مطراناً لـيس بيـنهم سـوى        14احدهم لمنصب البطريرك، لكن هذه المرحلة االنتخابية لن يشارك فيها سوى            
مطران عربي واحد هم أعضاء في المجمع المقدس بعد استثناء البطريرك المعزول والمطارنة الثالثـة الـذي                 
رفضوا التوقيع على قرار عزل البطريرك، وتجري هذه االنتخابات حسب القـانون األردنـي الـذي يوجـب                  

  .بل تسلم مهام منصبهمصادقة الحكومة األردنية على انتخاب البطريرك الجديد ق
  21/8/2005الحياة 

  
     التعويضات الفلسطينية للفئتين ج و د 

 مليـون   74 رجح مصدر مطلع في هيئة التعويضات الفلسطينية ان تبدأ عمليات صرف             : يوسف ضمرة  ،عمان
بات الفئـة   وقال المصدران الدفعة االخيرة من مطال     . مليون دوالر للفئة د  قبل عيد الفطر        25دوالر للفئة ج  و      

 مطالبة والتي تم االعالن عن اسماء مستحقيها مؤخرا دون التمييز في نشر االسـماء بـين                 4620ج  وعددها    
وبين ان المجلس الحاكم فـي جنيـف بـاقراره تعويـضات            .المقبول والمرفوض الن هذه المعلومات شخصية     

ت للفلسطينيين المتـضررين مـن    شخص يكون قد انهى ملف التعويضا402الفلسطينيين للفئة د  والتي شملت   
وقدر مصدر اخر في هيئة التعويضات مجموع المبالغ التي حـصلت عليهـا ووزعتهـا               .حرب الخليج الثانية  

  . مليون دينار150للمتضررين الفلسطينيين من حرب الخليج الثانية 
  21/8/2005 الدستور

  
  اسرائيل تحتاج اكثر الى العمالء بعد انسحابها من قطاع غزة
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  سجلت ظاهرة العمالء في قطاع غزة او الضفة الغربية واحدة من أكثر الظواهر تعقيداً في                 : آمال شحادة  ،غزة
المجتمع الفلسطيني التي نجحت اسرائيل من خاللها بتجنيد مئات وربما آالف العمالء من مختلـف االعمـار،                 

غتياالت والعمليات العسكرية واالعتقاالت    رجاالً ونساء واطفاالً، كانوا ساعدها االيمن في تنفيذها العديد من اال          
يقبع في السجون الفلسطينية اليوم أكثر من ستين عميالً حولت ملفاتهم من المحكمـة              .داخل االراضي الفلسطينية  

العسكرية الى المحاكم المدنية وينتظرون محاكمتهم، فيما ال يختلف اثنان على ان قطاع غزة ما زال يتجول فيه                  
  .ء الذين نجحوا طوال فترة خدمتهم السرائيل بالعمل السري ولم يكشف أمرهم بعدالعديد من العمال

قبل ان يخرج آخر جندي اسرائيلي من قطاع غزة بدأت االجهزة الفلسطينية التي تتابع هذه القضية تبحث فـي                   
ألساليب المتوقع  وفي الوقت نفسه توعية الفلسطينيين على ا      . كيفية منع االسرائيليين من مواصلة تفعيل عمالئها      

ويتوقع الفلسطينيون ان تبذل أجهزة االسـتخبارات االسـرائيلية         . ان تستخدمها اسرائيل لتجنيد عمالء جدد لها      
جهودها في فترة ما بعد االنسحاب لضمان عمالء الى جانبها حتى تبقى في حوزتها صورة واضحة ودقيقة عما                  

يسى، مدير ادارة التحليل في الجهاز االمني الوقائي        يقول يوسف ع  .يحدث في قطاع غزة في مختلف المجاالت      
في قطاع غزة ان قطاع غزة سيبقى بعد االنسحاب منطقة مستهدفة استخباراتياً السرائيل ألسباب عـدة، منهـا                  

واسرائيل معنية جـداً    . وجود التنظيمات الفلسطينية الفاعلة مثل حماس و الجهاد والجناح العسكري لحركة فتح           
فة نشاط هذه التنظيمات، واالمكانية الوحيـدة المتـوافرة لهـا بعـد االنـسحاب هـي تفعيـل                   بمراقبة ومعر 

المعروف ان أساليب التجنيد التي اتبعتها اسرائيل كانت متعددة، واستخدمت حتـى االطفـال والنـساء                .العمالء
بسهولة غير عاديـة،    ونجحت اسرائيل في تجنيد العمالء      . وأوقعت العديد من الشباب والصبايا جنسياً لتجنيدهم      

ربما بسبب االحتكاك اليومي بين الجيش والفلسطينيين وايضاً في مجال العمل والتجارة وعبر المعابر، وربمـا                
ضمن االساليب التي اتبعتها اسرائيل في تجنيد عمالئها الحديث         . بسبب كثرة ضعاف النفوس وربما كالهما معاً      
. م بواسطة ضباط أمن يتكلمون العربية، او من خالل عمالء لها          المباشر مع نشطاء فلسطينيين كانت تصل اليه      

ويؤكد يوسف عيسى، ان مجاالً واحداً داخل االراضي الفلسطينية سيبقى مفتوحاً امام اسرائيل لتجنيد عمالئهـا                
ويقول االسرائيليون ان السيطرة االمنية ستبقى لها عند هـذه          . هو عبر الممر الذي سيربط قطاع غزة بالضفة       

فمن وراء هذه الحـدود سـتحرص       . اما المجال اآلخر فسيكون عند خروج الفلسطينيين من المعابر        . ممراتال
  .اسرائيل على تفعيل عمالئها المنتشرين في الخارج لتجنيد فلسطينيين عبر أساليبها المختلفة واغراءاتها

  21/8/2005الحياة 
  

  ضاعتصام في جنين للمطالبة باإلفراج عن األسير رمزي فيا
نظمت حركة فتح والقوى الوطنية واإلسالمية في محافظة جنين، أمس، اعتصاما أمام مقـر الـصليب                 : جنين

وقال القائمون على هذا االعتصام، إنـه       .األحمر بالمدينة للمطالبة باإلفراج عن االسير المريض رمزي فياض        
 حالته الـصحية، مـؤخرا، بـشكل        نظم بالتعاون مع الحملة الشعبية لإلفراج عن االسير فياض الذي تدهورت          

وألقى أكرم أبو السباع كلمة بأسم القوى الوطنية واالسالمية بالمحافظة، اوضح خاللها أن الحالة الصحية               .خطير
األخيرة، مشيراً الـى انـه       تدهورت بشكل خطير خالل الفترة       2002لألسير فياض الذي اعتقل في آذار العام        

 46يعاني من انسداد في شرايين القلب، ونزيف في المعدة بسبب القرحة المعوية، فيما انخفـض وزنـه إلـى                    
وأكد أبو السباع أن حياة االسير فياض باتت مهددة بشكل جدي نتيجة سياسة اإلهمال الطبي المتعمد التـي                  .كغم

  .يعاني منها جميع األسرى المرضى
  21/8/2005األيام 

  
  ضرورة اإلفراج عن أسرى غزة وشمال الضفة: أبو زايدة
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قال سفيان أبو زايدة إن السلطة أبلغت إسرائيل عبر قنوات دولية متعددة بـضرورة اإلفـراج               :كتب حسن جبر  
وأكد أبو زايدة خالل مؤتمر صحافي عقده أمس، أنـه إذا أرادت            .عن أسرى قطاع غزة وشمال الضفة الغربية      

وقـال إن   .هاء احتاللها لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية عليها أن تطلق األسرى من هذه المنـاطق              إسرائيل إن 
الطلب الفلسطيني بإطالق سراح األسرى من المناطق المحررة يأتي انسجاماً مع القانون الـدولي، مؤكـداً أن                 

وأكـد أن   . مكانه أو شروطه   إسرائيل تخترق هذا القانون في كل ما يتعلق باألسرى سواء من حيث االعتقال أو             
الطلب الفلسطيني ليس له عالقة بالموقف الفلسطيني الدائم الذي يصر على ضرورة إطالق سراح األسرى كافة                

وقال إن األسرى المطلوب اإلفراج عنهم لسكنهم في محافظات غزة والضفة الغربية يبلغ             .بدون شرط أو تمييز   
وقال أبو زايدة إن رفض إسرائيل اإلفـراج عـن          .ضفة الغربية  أسيراً من شمال ال    986 أسيراً في غزة و    650

  .األسرى من شمال الضفة وقطاع غزة يعني عدم الحديث عن هدوء واستقرار في المنطقة
  21/8/2005األيام 

  
  السجن المؤبد على مقاوم من كتائب شهداء األقصى

 عاما  23الشاب حازم قاسم عواد     ذكرت مصادر حقوقية فلسطينية أن المحكمة الصهيونية حكمت على          : نابلس
 عاما فعلية، بتهمة قيادته لمجموعة تابعة لكتائـب         20من قرية عورتا جنوب نابلس بالسجن المؤبد إضافة إلى          

من جهة أخرى أفرجت سلطات االحتالل الصهيوني عن شابين من مخيم بالطة فـي نـابلس،                .شهداء األقصى 
 والشاب وليد سوالمة بعد اعتقاله لمدة شهرين، بحجة التواجـد            أشهر، 3وهما يحيى عرايشي بعد اعتقاله لمدة       

  .داخل مدينة القدس المحتلة بدون حيازته تصريح والتهحم على جنود االحتالل الصهيوني
  21/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  اإلنسحاب خطوة هامة يجب توظيفها لمصلحة شعبنا :حسام خضر

راإلنسحاب خطوة هامة على طريق إندحار المشروع اإلستيطاني داعياً في           اعتبراألسير حسام خض   :داألفت حد 
وقال المحامي رياض األنيس بعد زيارته للنائب       .الوقت نفسه إلى عدم المبالغة في التعبير عن الفرحة الفلسطينية         

خضر في سجن هداريم، ان خضر يتفق مع الرأي الذي يقول ان عملية اإلنسحاب مـن القطـاع هـي ثمـرة                      
وقال يجب أن نستفيد من تجربـة ودروس إعـادة اإلنتـشار            .االت شعبنا ومقاومته الباسلة وصموده الرائع     نض

اإلسرائيلي األولى بعد توقيع أوسلو وما رافقها من سوء إدارة وفوضى وفساد، حيث تبخرت كافة الوعود نتيجة                 
ا تم توظيفه لخدمة فئـة محـددة        عدم قدرتنا على توظيف اإلنسحاب بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، وإنم          

حصلت على اإلمتيازات وكانت تبحث عن رضى اإلسرائيليين، مما جعل مشروعنا الوطني برمته تحت رحمة               
كما أن هناك تحديات أخرى تواجهنا فهناك ملف القـدس والالجئـين            . هؤالء الباحثين عن مصالحهم الشخصية    

  .لها ملفات تحتاج لمعارك جديدةوالمستوطنات والجدار العنصري واألسرى والحدود ك
  21/8/2005 48عرب

  
   عيد األسير العجلوني الى معتقل هداريم االنفرادي ياالحتالل 
األسير سلطان العجلوني الى معتقل هداريم االنفرادي الذي          أعادت سلطات االحتالل   : نيفين عبد الهادي   ،عمان

 الرمله الذي نقل إليه منذ أسابيع إلجراء فحوصات         يقبع فيه منذ سنوات، وذلك بعدما اعادته من مستشفى سجن         
وفي أول ردة فعل شعبية طالبت لجنة أهالي األسرى و المفقودين األردنيين في السجون اإلسـرائيلية                .معوية له 

ونقلـت  .بضرورة اإلسراع بارسال وفد طبي حكومي للوقوف على األوضاع الصحية لكل األسرى األردنيـين             
 أمس تأكيدات األسرى كافة انه لم يتم حتى اآلن السماح لهم باالتصال هاتفيا مع ذويهم                اللجنة في بيان أصدرته   
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وأكدت اللجنة في بيانها ذاته على ضرورة ان تقوم         .وذلك خالفا لما أثير مؤخرا عن موافقة إسرائيلية على ذلك         
  . فترة قريبةوزارة الخارجية بترتيب زيارة لذوي األسرى ألبنائهم في السجون اإلسرائيلية خالل

  21/8/2005 الدستور
  

  اسرائيل تفرج عن برلماني فلسطيني 
 يوما في معسكر    20افرجت السلطات االسرائيلية عن البرلماني الفلسطيني عدنان البليدي وذلك بعد احتجاز دام             

الداري  عاما بالـسجن ا 22من ناحية أخرى، حكمت المحكمة االسرائيلية في سالم على الشاب إباء الجالد   .سالم
يذكر أن البليدي والجالد كانا قد اعتقال من منزلهما في طولكرم اثناء عملية عسكرية اسـرائيلية                . لمدة شهرين 

  .في الحي الذي يسكنان به جنوب المدينة
  21/8/2005 الدستور

  
  أحكام قاسية بحق عدد من األسرى الفلسطينيين

 حكما بالسجن ودفع غرامة مالية على شـاب         أمسم  أصدرت المحكمة العسكرية في سجن سال     :  نابلس –قلقيلية  
 شـهراً و    26من مدينة قلقيلية، وذكرت مصادر حقوقية فلسطينية أن المحكمة أصدرت حكماً بالـسجن لمـدة                

.  عامـا  21 شيكل على الشاب  كميل غالب زيد         2000سنوات مع وقف التنفيذ إضافةً إلى غرامة مالية بقيمة          3
 عاما بتهمة االنتمـاء إلـى       20 عاماً على الشاب محمد سامي عبد ربه         20علي  كما أصدرت حكماً بالسجن الف    

 شهراً مع وقف التنفيذ علـى الـشاب         20 شهراً و  42كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن الفعلي       . األقصى بكتائ
  .محمود مصطفى كالب من مدينة نابلس

  21/8/2005 المركز الفلسطيني لإلعالم
  

   توطنات شمال غزة والضفةالحكومة تصادق على اخالء مس
يـد  أو .صادقت الحكومة االسرائيلية اليوم على اخالء مستوطنات في شمال قطاع غزة وشمال الضفة الغربيـة             

وفي اعقاب مصادقة الحكومـة دخلـت قـوات          . وزيرا فيما عارضه اربعة من حزب الليكود       16قرار اليوم   ال
واشعل مـستوطنون    .نين فيها بالغات الخالء البيوت    اسرائيلية الى مستوطنات شمال القطاع وسلمت المستوط      

وفي شمال الضفة الغربية وقعت ظهـر        .االطارات المطاطية عند مدخل عتصمونا في محاولة لعرقلة اخالئهم        
ونقلت وسائل االعـالم     .اليوم صدامات بين قوات اسرائيلية ومستوطنين ادت الى اصابة ضابط بجروح طفيفة           

ادر عسكرية توقعها لحدوث صدامات مسلحة مـع المـستوطنين المتمترسـين فـي              االسرائيلية اليوم عن مص   
وهاجم شارون اليوم قادة مجلس المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة متهمـا ايـاهم                .مستوطنة سانور 

  .وفي مقابل ذلك امتدح اداء قوات االمن االسرائيلية .بتفضيل مصالحهم السياسية على مصلة المستوطنين
  21/8/2005 48عرب

  
  لبيد يدعو شارون لالستقالة واعتكاف الحياة السياسية

 شارون الى االستقالة واعتكاف الحياة السياسية مع تحقيقه قمة انجازاته السياسية مع تنفيذ خطة               ,دعا يوسف لبيد  
مـن  من المعارك داخـل الليكـود و      ه  وحذر . نشرته صحيفة معاريف اليوم     له  مقال كما جاء في  , فك االرتباط 

تساءل لمـاذا   ي ه ان ,ولفت الى  .منتصرا بدال من االنسحاب مهزوما     واضاف ان على شارون االستقالة     .نتنياهو
  .وختم مقالته بالقول ان هذه نصيحة من صديق وحسب .عليه ان يستمر؟

  21/8/2005 48عرب
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  عنصرية وزراء الكيان 

نات التي تشملها خطة فك االرتباط فيما اعلنـت         يوم ، على إخالء بقية المستوط     التصوت الحكومة االسرائيلية،    
 لفنات االدعاء بأن التصويت يتناقض كليـا         الوزيرة و كررت . وزيرة المعارف،نيتها التصويت ضد االنسحاب    

علمـا ان الـثالث     . مع قرار الحكومة الذي ينص على تقييم كل مرحلة قبل المصادقة على المرحلة التي تليها              
يضا،  ا من جهته قال داني نفيه، المعارض     .به خاوية بعد مغادرة المستوطنين طوعا     مستوطنات االخيرة باتت ش   

كوندوليسا رايس التي قالت في وقت سابق ان االنسحاب يجب اال يتوقـف   انه سيطالب بتوضيحات لتصريحات  
يحا اما الوزيركاتس، فاطلق تصر   .ن الضغط يجب ان يوجه اآلن الى الفلسطينيين       اوحسب ادعاء نفيه    . في غزة 

عنصريا فظا قال فيه انه سيقترح على الحكومة تغيير سياستها االمنية في غزة واالمتناع عـن نقـل المـواد                    
لى ترك سقوف بيوت المستوطنين تنهار ليهرب       ا اودع. الخطيرة المستخدمة في بناء المستوطنات الى اسرائيل      

لكنه قال انه سيطالب بهدم بيـوت       . بيبسكان غزة الى سيناء بدل هرب سكان اشكلون والنقب الغربي الى تل ا            
المستوطنات الثالث الواقعة في شمال غزة فقط واقامة منطقة امنية هناك تبعد صواريخ القـسام عـن سـكان                   

لتواصل لكما يطالب ايهود ياتوم، الحكومة بالتراجع عن قرار اخالء مستوطنات شمال القطاع وضمها                !اشكلون
وسوغ مطلبه هذا قائال ان قطع هذه المستوطنات عن اشكلون يشكل سابقة            . ليةاالقليمي لمدينة اشكلون االسرائي   

  !، االمر الذي لم تفعله من قبل اي حكومة اسرائيلية1967في العودة الى حدود 
وافاد مصدر اسرائيلي، السبت، انه لم يتم االتفاق نهائيا بين مصر واسرائيل على اخالء انقاض المـستوطنات                 

علما ان عاموس غلعاد، كان قد اجرى مباحثات مكثفة مع الجانب المصري بهذا الـشأن،               الى صحراء سيناء،    
واشارت مصادر إلى أن الجيش اإلسرائيلي راض       .وادلى عدة تصريحات قال فيها ان توقيع االتفاق بات وشيكاً         

مـا أسـمته    عن التنسيق األمني مع السلطة، كما اشارت إلى أنه في األسابيع القادمة سـتبذل الجهـود لـصد                   
  . اإلرهاب، ومنع المسيرات الى المستوطنات التي تم إخالؤها

  21/8/2005 48عرب
  اسرائيل تنفي وجود عالقة بين االنسحاب والمقاومة 

ادعت مصادر سياسية اسرائيلية، مساء اليوم السبت، ان ال عالقة بين قرار شارون االنسحاب وبين عمليـات                 
 .ابو مازن فـي غـزة      وكانت هذه المصادر تعقب على تصريحات     .لفلسطينيالمقاومة التي تنعتها بـاالرهاب ا    

 لم نخرج من قطاع غزة بسبب االرهاب الفلسطيني الذي خمد في أعقاب قمـة العقبـة فـي حزيـران             :وقالت
مع ذلك، أضافت المصادر، ان من مصلحة اسرائيل ان ينسب ابو مازن االنسحاب لنفسه كي يـساعده                 . 2003

  !  كانته الداخلية في السلطة الفلسطينيةذلك على تقوية م
  21/8/2005 48عرب

  
  األقصى مقابل ضواحي القدس : استفزاز إسرائيلي

اقترح أورى لوبليانسكي التخلي عن أحياء فلسطينية تحيط بالقدس، شرط أن تكون منطقة الحرم ومـا حولهـا                  
و ديس وشعفاط وجبل المكبر وبيت حنينا       وأوضح أن إسرائيل مستعدة لتسليم قرى أب      . تحت السيطرة االسرائيلية  

وصور باهر والعيسوية والعيزرية وعناتا إلى السلطة، مشيراً إلى ان إسرائيل ترفض أي سيادة فلسطينية على                
أحياء عربية داخل المدينة مثل رأس العمود وسلوان والثوري والشيخ جراح والصوان إضـافة إلـى الحـرم                  

 كوندوليزا رايس بشأن األحياء العربية في       عن فايسغالس تباحث فعال م    أمس أ  وأكدت صحيفة هآرتس  . القدسي
وفي اإلطار ذاته ذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية ان شارون رفض وساطات ومطالب من جهـات               .القدس

وقالـت المـصادر ان     . إقليمية ودولية بشأن السماح للسلطة بنشاط رسمي في القدس وفتح بعض المؤسـسات            
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سطاء رفضه القاطع ألي نشاط فلسطيني رسمي في المدينة، وطلب من الجهات المعنيـة عـدم                الو شارون ابلغ 
   .الحديث معه بهذا الشأن

  21/8/2005البيان 
  

  غالبية اإلسرائيليين تؤيد االنسحاب
 فـي المئـة مـن       54وجاء في االسـتطالع أن      . اظهر استطالع للرأي أن غالبية اإلسرائيليين تؤيد االنسحاب       

 في المئة ممن يـصفون      75في حين يؤيد  .  في المئة  39يين يؤيدون االنسحاب من غزة بينما يعارضه        اإلسرائيل
  .  في المئة من المتدينين79أنفسهم بالعلمانيين االنسحاب، الذي يعارضه في المقابل 

  21/8/2005البيان 
  

   مكاسب سياسية بعد فك االرتباط،شارون
الواليات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعيـة العامـة لالمـم           يتوجه ارييل شارون في اواسط ايلول الى        

المتحدة وسيلتقي مع زعماء دول من العالم في محاولة لجني مكاسب سياسية لصالح اسرائيل على اثـر تنفيـذ                   
ومن المتوقع ان تكون عمليات اخالء المستوطنين قد انتهت لدى بدء اجتماعـات الجمعيـة               .خطة فك االرتباط  

كن انسحاب الجيش االسرائيلي من قطاع غزة سيتم في بداية تـشرين االول القـادم وفقـا لتوقعـات                   العامة ل 
 ان تحسن مكانة اسرائيل في الحلبة       م اليو توقالت صحيفة يديعوت احرونو   .المسؤولين العسكريين االسرائيليين  

لكـن الـصحيفة    .مباركش و  بو الدولية من شأنه ان يحضر عدد كبير من زعماء دول العالم الى اسرائيل بينهم             
اشارت الى ان تقارير استخباراتية اسرائيلية تفيد بانه على عكس االمال في وزارة الخارجية االسرائيلية فـان                 

وبحسب يـديعوت احرونـوت فـان    .تنفيذ فك االرتباط لن يؤدي الى انطالقة في اقامة عالقات مع دول عربية        
ونقلت .سي يستمر الى ما بعد االنتخابات التشريعية الفلسطينية       اسرائيل ستحظى في االشهر المقبلة بـهدوء سيا      

عن مصادر سياسية ان شارون سيستغل هذه الفترة من اجل االنحراف نحو اليمين االسرائيلي لكسب                الصحيفة
من جهة ثانية ستواجه حكومة شارون في االشهر المقبلة ازمات وهـزات كبيـرة   . تأييده في االنتخابات المقبلة   

ها ان تؤدي بشارون الى االعالن عن تبكير االنتخابات العامة عن موعدها الرسمي في تشرين الثـاني                 من شأن 
 قال فيه لقد انتهى الفصل المشترك بيننـا وبـين           يزبيرل افقد تناقلت وسائل االعالم االسرائيلية تصريح      .2006
  .مرا مفروغا منهانه مع انتهاء فك االرتباط لم يعد بقاءنا في الحكومة ا واضاف،الليكود

  21/8/2005 48عرب
  

   امتار حول المستوطنات 8اسرائيل تحفر خنادق عمقها 
قالت مصادر اسرائيلية ان قوات االحتالل شرعت اخيراً في حفر خنادق عميقة حول مستوطنات غوش قطيف                

ف نحوهـا بعـد     من جهة الشرق أي جهة المخيمات والتجمعات السكانية الفلسطينية لمنع الفلسطينيين من الزح            
 أمتـار هـو وقـف    8واضافت المصادر ان الهدف من حفر هذه الخنادق بعمق     .اخالئها تماماً من المستوطنين   

  .المسيرات الشعبية الفلسطينية في اتجاه المستوطنات المخالة
  21/8/2005الحياة 

  
  الحكومة الهندية وافقت على تمويل الحديقة اإللكترونية 

صيدم، أن الحكومة الهندية وافقت على تمويل مشروع الحديقة اإللكترونية بقيمة           أعلن صبري    :كتب حامد جاد  
وأوضح صيدم أن الوزارة ستشرع فور تسلم السلطة للمنـاطق، التـي سـتخليها              . مليون دوالر أميركي   2ر5
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ين اسرائيل من قطاع غزة بتنفيذ هذا المشروع، بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات المختصة، والقائم              
 دونماً ضـمن قطعـة أرض       15وبين أن المشروع سيقام على مساحة تقارب        .على قطاع تكنولوجيا المعلومات   

ونـوه الـى أن هـذا       .المعارض المقرر إقامتها في المنطقة المجاورة لمستوطنة نتساريم، جنوب مدينة غـزة           
ـ     ي مجـال االتـصاالت   المشروع سيتضمن إنشاء مكتبة إلكترونية، وقاعات اجتماعات، ومركـز للتـدريب ف

وأشار الى أن مشروع الحـدائق االلكترونيـة        .االلكترونية، إضافة الى مكاتب للشركات العاملة في هذا القطاع        
الست المقرر اقامتها في الضفة الغربية ما زالت في طور البحث عن جهات تمويليـة، الفتـاً الـى أن هـذه                      

ولفـت الـى    .طوير قطاع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات    المشاريع تندرج في اطار خطة الوزارة الهادفة الى ت        
جهود الوزارة في تشكيل لجنة تضم مندوبين عن وزارة االقتصاد الوطني، ومؤسسات القطاعين العام والخاص               

  .الفلسطينيين ذات العالقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات
  21/8/2005  الفلسطينيةاأليام

  
  ي بين فلسطين واألردناالقتصادي والتبادل التجار تعاونال

اتفق مازن سنقرط، وشريف الزعبي، امس، على االطار العام لعدد من االتفاقيات لتعزيـز               :كتب جعفر صدقة  
التعاون االقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، من المرجح توقيعها من قبل اللجنة العليا المشتركة الفلسطينية               

وقال سـنقرط ان احـدى      .سي الوزراء في البلدين قبل نهاية العام الجاري       االردنية، في اجتماع لها برئاسة رئي     
االتفاقيات تتعلق بتعزيز االستثمارات المشتركة للقطاع الخاص في كـال البلـدين، واخـرى تتعلـق بتجـارة                  
الترانزيت، والثالثة في مجال النقل والمواصالت، وتنص الرابعة على اقامة مناطق صناعة مشتركة في الجانب               

لفلسطيني من الحدود، والخامسة القامة مناطق تجميع ألغراض تسهيل التجارة في الجانب االردني، والسادسة              ا
تتعلق بالتعاون والتنسيق بين البلدين في اطار اتفاقية التجارة العربية المتوسطية، والسابعة ثنائية للتجارة الحرة               

اعات التجارية، اضافة الى اتفاقية بين مؤسستي المواصفات        بين البلدين، والثامنة القامة نظام للتحطيم وحل النز       
  .والمقاييس الفلسطينية واالردنية

  21/8/2005  الفلسطينيةاأليام
  

  العبد يدعو الجهاز المصرفي لمواكبة التطورات المصرفية 
الصعيدين دعا جورج العبد الى بذل مزيد من الجهد لمواكبة التطورات المصرفية على             :  جعفر صدقة  -رام اهللا 

وقال العبد، الذي كان يتحدث، امس، في افتتاح برنـامج تـدريبي ينظمـه معهـد فلـسطين                  .االقليمي والدولي 
للدراسات المالية والمصرفية بالتعاون مع شركة االسواق المالية العالمية، حول التحليل االئتماني، رغم صـغر               

واشار محافظ سلطة النقـد     .لمالية في المنطقة والعالم   السوق المصرفية لدينا، اال انها عرضة للتأثر بالتوجهات ا        
الى التدفقات النقدية الكبيرة التي شهدتها المنطقة العربية خالل السنوات االخيرة، بسبب ارتفاع اسعار الـنفط،                

وقال العبـد ان    .وعودة االستثمارات العربية في الغرب، ما ادى الى نمو كبير في االسواق المالية في المنطقة              
ة النقد تبذل جهودا، بالتعاون مع الجهاز المصرفي، لتطوير امكانياته في تشجيع االئتمان وتمويل المشاريع               سلط

واشار في هذا السياق الـى اهميـة        .في قطاعات متنوعة باعتبار االئتمان المحرك االساسي للنشاط المصرفي        
  .ز المصرفي، وتعزيز دوره في التنميةالتدريب المتطور، ما يفتح الطريق امام الموظفين لتطوير اداء الجها

  21/8/2005  الفلسطينيةاأليام
  

   في األراضي الفلسطينية يالتحاد األوروبي المتبرع الرئيسا
أعلنت السلطة أن عدد المشاريع التي مولها االتحاد األوروبي في األراضي الفلسطينية خـالل               :نزار رمضان   

وقال الدكتور  .  مختف المجاالت االقتصادية والزراعية وغيرها      مشروعا في  524السنوات العشر الماضية بلغ     
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 مشروعا مختلفا، موضحا أن     524عماد شعت، إن االتحاد األوروبي مول على مدار السنوات العشر الماضية            
وأضـاف أن المفوضـية     .  مليار يـورو   2.058إجمالي قيمة المساعدات األوروبية خالل الفترة المذكورة بلغ         

   .من إجمالي التبرعات الجارية والمحتملة% 43 المتبرع الرئيس، إذ بلغت نسبة تبرعاتها األوروبية تعد
  21/8/2005الشرق القطرية 

  
  ممثٌل لفلسطين في مؤتمر الداعية عمرو خالد

يشارك الخبير االقتصادي ماهر العاصي، مندوباً عن فلسطين في المؤتمر الدولي الذي يعقـده عمـرو                 :نابلس
ت عنوان معاً من أجل مستقبل أفضل في قاعة ويمبلي في لندن بحضور أكثر من ألفـي شـاب                   خالد األحد تح  

 وذلك بهدف تقديم مبادرة للتعاون مع     ,وفتاة من داخل وخارج الوطن العربي وبمشاركة شخصيات غربية عديدة         
خـصيات  ويشارك في المـؤتمر عـدد مـن الش         .الجهات المهتمة بمعالجة مشكالت الشباب، وخاصة البطالة      

المعروفة من بينها شخصيات رسمية وتضم وزير التجارة والـصناعة المـصري والفنـان محمـد صـبحي                  
 . سـامي يوسـف     االذربيجـاني  كما يشارك المنشد  . واإلعالمي محمود سعد ومن اليمن الشيخ الحبيب الجفري       

اعية اإلسالمي أصوات أكثر    وخالل المؤتمر الذي تنظّمه جمعية رايت ستارت إنترناشيونال، ينتظر أن ينقل الد           
 ألف شاب وفتاة من مختلف أنحاء العالم العربي حول ذات الموضوع لمعرفة أسبابها وآليـات       400من مليون و  

ويسعى المؤتمر في خطوة جادة إلجراء حركة إصالح مجتمعية شاملة، على المستويات االقتـصادية           . معالجتها
  .والسياسية والثقافية

  21/8/2005 عالمالمركز الفلسطيني لإل
  

   عن القصيدة الفلسطينية يدافعهارون هاشم رشيد
 دافع الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد عن القصيدة الفلسطينية أمام االنتقـادات الموجهـة               :محمد الصادق 

إليها من قبل العديد من البحوث والدراسات التي صدرت في الفترة األخيرة والتي اتهمتهـا بأنهـا أصـبحت                   
وان الشعر  . ة وتعيش في انطواء أو انزواء وتراٍخ رافضا تعميم األحكام من قبيل انقراض شعر المقاومة              هامشي

الفلسطيني أصابته حالة من اإلغراق في مستنقع الذات بعد اتفاقيات أوسلو وقال رشيد الذي يبـدوا أنـه يقـف                    
ذهب بعض الشعراء إلى التعبير عن      وحيدا في مهب العاصفة إن القصيدة الفلسطينية لم تتخل عن القضية وإن             

الذات واإليغال في الرمزية وهذا ما أرفضه إليماني أن اإلبداع حالة إنسانية مندمجة مـع بيئـة الـشاعر وأن                    
فصلها عن هذه البيئة يجعلها كائنا مسخا ال طائل منه وأضاف أن جلد الذات والقـسوة عليهـا فـي القـصيدة                      

  . لذاتية واالنطوائية بل نجد فيها أيضا اشتباكا مع الواقعالفلسطينية ال يعني أنها تمعن في ا
  21/8/2005البيان 

  
  أنباء عن قمة بين مبارك وعباس وشارون  

كشفت مصادر صحافية فلسطينية إسرائيلية عن احتمال عقد اجتماعي قمة بين مبارك وكل من عبـاس                : ا.ن.ق
وكان الرئيس مبارك   .ين في تشرين الثاني المقبل    شارون بعد االنسحاب من قطاع غزة، وفي ذكرى اغتيال راب         و

وستجرى مشاورات بين مصر وفلسطين وإسـرائيل بعـد   .  للتعزية باغتيال رابين1995قد زار إسرائيل العام  
وقالـت الـصحف الفلـسطينية إن       .انتخابات الرئاسة المصرية الشهر المقبل بخصوص زيارة مبارك المحتملة        

يد من الضمانات من شارون بالبدء بتنفيذ خطة خريطة الطريق واسـتئناف         مبارك يسعى إلى الحصول على مز     
المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية وإبداء المزيد من المرونة حيال مجمل ملفات التفاوض العربية اإلسـرائيلية              

  .األخرى، خصوصا على المسارين السوري واللبناني
  21/8/2005الخليج 
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  ى إحراق األقصىمهرجان خطابي في اربد في ذكر

 نظم حزب جبهة العمل اإلسالمي وجماعة اإلخوان المسلمين في اربد مـساء أمـس األول                :اربد،احمد التميمي 
وقـال النائـب محمـد      .مهرجانا خطابيا بمناسبة ذكرى مرور ستة وثالثين عاما على إحراق المسجد األقصى           

ميدانية على الساحة الفلـسطينية تتمثـل فـي         البزور أن ذكرى إحراق األقصى تتزامن هذا العام مع متغيرات           
وقال ان السالم الدائم والشامل والعادل ال يعرف إال طريقا واحـدا وهـو االنـسحاب مـن               .تحرير قطاع غزة  

األراضي العربية المحتلة كافة وفي مقدمتها االنسحاب من القدس وفقا لقرارات األمـم المتحـدة ذات الـصلة                  
لفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة التامـة علـى             واالعتراف بحق الشعب العربي ا    

 شحص  500وتضمن المهرجان الذي حضرة أكثر من       .كامل ترابه الوطني وضمان عودة الالجئين الفلسطينيين      
  .عرض مشاهد لذكرى إحراق المسجد األقصى قدمتها فرقة االصايل اإلسالمية

  21/8/2005الغد االردنية 
  

  ين المسيحي األميركي يهب لمساعدة المستوطنين   اليم
يهب اليمين المسيحي المحافظ المتشدد االميركي المتمسك بفكرة عـدم المـساس بحـدود                أ ف ب   -واشنطن  

اسرائيل ، الى مساعدة المستوطنين اليهود في قطاع غزة منددا بخطة االنسحاب بلهجة اكثر تشدداً من اليهـود                  
ويلخص مسؤولون في مجموعـات محافظـة مـسيحية         .  موقفهم بالتسليم باالمر عموما    االميركيين الذين يتسم  

الموقف العام لهذه المجموعات لوكالة فرانس برس بعد بدء عمليات االنسحاب، قـائلين إنهـا كارثـة، إنهـا                   
هم ويعتبر هؤالء المسيحيون المحافظون المتشددون انفسهم يهودا اكثر من اليهود وال سيما الـبعض مـن               .خطأ

ويقدر عددهم بحوالى ستين مليون شخص ينضوون تحت اسـم كريـستيان رايـت              · وبوجه خاص االنجيليون  
 وهوالمرشـح الـسابق الـى       رويقول غاري باو  .واسهموا الى حد كبير في اعادة انتخاب الرئيس جورج بوش         

ا يقولون لـي اننـي      عندما اخطب في الكنس غالبا م     ' وكان مستشار ريغن     2000في العام    االنتخابات الرئاسية 
وقال باور بتهكم هذا يتجاوز الحد ان يطلب مـن اصـغر            ·اكثر تدينا واكثر مواالة السرائيل من اليهود انفسهم       

ويرى انه امر شاذ ان ال تكـون اجـزاء مـن            ·دولة في الشرق االوسط اعطاء اراض من اجل احالل السالم         
 تطالب كونـدوليزا رايـس الحكومـة االسـرائيلية          اسرائيل مأهولة من اليهود، معبرا عن قلقه الشديد من ان         

واضاف اعتقد ان خطة االنسحاب فكرة سيئة للغايـة سـتقود علـى             ·بـارجاع مزيد من االراضي للفلسطينيين    
االرجح الى نزاع جديد معبرا عن شكوكه في امكانية قيام دولة فلسطينية تعيش جنبا الـى جنـب مـع دولـة                      

ول في منظمة تؤكد تمسكها بالقيم االميركية من اجل المسيح عـن خيبتـه              واكد والتر جونز وهو مسؤ    ·اسرائيل
ورأى ان الفلسطينيين ال يفكـرون      ·الشديدة لقرار االنسحاب ، معتبرا ان ذلك سيزيد من معاناة الشعب اليهودي           

ز اما القس والمرشد العسكري السابق جيمس هاتـشن       ·اال بتدمير اسرائيل وهذا االنسحاب سيشجعهم على العنف       
وقال ان بوش يهتم فقط بـالقاعدة لكن يجب اال يغفل الحركات           ·فيصف االنسحاب بانه مكافأة تعطى للفلسطينيين     

  .هو ابو الهجمات االنتحارية الفلسطينية التي كانت اساسا لعرفات
  21/8/2005االتحاد االماراتية 

  
  ماذا عن الجئي قطاع غزة؟ .. أسئلة االنسحاب 

   ياسر الزعاترة 
اق متعلقات االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، سيكون من المتوقع أن يطرح البعض قضية الالجئين               في سي 

الفلسطينيين من حملة وثائق السفر المصرية، تحديداً هاهنا في األردن، إضافة إلى من يتواجد منهم في لبنـان                  
 .بالفعل متبنياً هذه الوجهة أو تلك     وسوريا أو أية أماكن أخرى، بما فيها مصر نفسها، مع أن البعض قد طرحها               
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ما ينبغي أن يقال ابتداء هو أن سؤال التعاطي مع المعابر وحق الفلسطينيين من سائر مناطق الشتات في دخول                   
غزة، أكان من أجل اإلقامة الدائمة أم من أجل الزيارة الطبيعية ما يزال من دون إجابة إلى اآلن، ليس بالنـسبة         

وقد ذهب الرئيس المصري في حـواره مـع صـحيفة يـديعوت             . بل بالنسبة للمصريين  لإلسرائيليين فحسب،   
أحرونوت إلى أن العبور إلى غزة سيكون تحت الرقابة لكي ال يتسلل اإلرهابيون، أما السلطة فال يتوقع منهـا                   

  !!مواقف قوية فيما يتعلق بمطالب اإلسرائيليين، السيما األمنية منها
ا الملف سابق ألوانه إلى حد ما، لكن ذلك ال يحول دون المساهمة فـي معالجتـه                 من هنا يبدو الحديث في هذ     

مفترضين أن االتفاقات األمنية القادمة ستمنح الجئي قطاع غزة حق الدخول واإلقامة في القطاع، ومن ثم حمل                 
كير به هنا هـو     ما ينبغي التذ   .الجنسية والجواز الفلسطيني، كما هو الحال مع مواطني القطاع والضفة الغربية          

أن الغالبية من الجئي قطاع غزة هنا في األردن ال تعود أصولهم إلى مناطق القطاع، بل هم في األصـل مـن          
 الذي هجروا إلى القطاع بعد النكبة ثم عادوا وهاجروا مـن جديـد خـالل                48مواطني األراضي المحتلة عام     
أمـا   .العودة ينبغي أن يكون إلى قراهم األصلية       ما يعني أن حق هؤالء في        67الفترة الالحقة، أو بعد حرب ،     

الذي ال يقل أهمية عن ذلك فهو أن معظم هؤالء ال يملكون شيئاً في قطاع غزة، ولـن يتمكنـوا مـن تـدبير                        
معيشتهم هناك، السيما وأن أسعار األراضي هناك تبدو فلكية بسبب االكتظاظ السكاني الذي لن تغير من واقعه                 

 تسأل عن حجم البطالة الرهيب بين السكان، ما يعني أن عودة هؤالء ستشكل في واقع                األراضي المحررة، وال  
من هنـا    .الحال محطة معاناة أخرى، في حين تبدو معيشتهم في أماكن تواجدهم قد باتت معقولة بنسب متفاوتة               

عودة سياسـية، إن    قد يبدو استمرار الوضع القائم مبرراً إلى حد كبير، لكن ذلك ال يقلل من قيمة الحديث عن                  
جاز التعبير، أي أن يحصل هؤالء على الجنسية الفلسطينية وجواز السفر مع بقائهم في أماكن عملهم ومعيشتهم                 
كمقيمين على شاكلة العراقيين وغيرهم من الجنسيات العربية هنا في األردن، لهم حق التملك والعمل وسـوى                 

ما من شك أن    . معاملة التفضيلية في بعض الشؤون الحياتية     ذلك من الحقوق التي تمنح لآلخرين، مع قدر من ال         
هناك من بين هذه الفئة من سيعود إلى القطاع بالكامل إذا ما أتيحت له الفرصة، وقد حصل ذلك مـع كثيـرين                      
خالل مرحلة أوسلو، األمر الذي يمكن أن يتكرر هذه المرة، لكن ذلك ال ينطبق على الغالبية، في حين ال يبدو                    

  .خالفا على حقهم في اإلصرار على العودة إلى مناطقهم األصليةأن ثمة 
  21/8/2005 الدستور

  
  إعالم يعزز اإلستيطان 

  فراس خطيب
عندما أعلن الجيش اإلسرائيلي عن أن قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة، شدد المـسؤولون وبحـرص علـى                  

إن الـسماح لعـشرات      .العسكرية المغلقـة  السماح بدخول الصحفيين، ما هو ليس مسبوقًا خاصة في المناطق           
ناقالت البث من كل قطر في العالم لتغطية إخالء المستوطنات هو استراتيجية مفادها تحويل المادة اإلعالميـة                 
المصورة اليوم الى أرشيف سياسي ثمين مقابل تصاعد المطالبة العالمية بعدم التوقف عند اإلنسحاب من غـزة                 

تماما مثلما شدد المحررون االسرائيليون على عرض فيديوهات قديمة إلخالء          . ة أصالً في حال المطالب  , مستقبالً
مستوطنة يميت من سيناء اثناء تداول قانون إخالء المستوطنات في الكنيست كضرورة للتعبير عـن صـعوبة                 

لـي  لإلعـالم المح  . وعناء الجيش والمستوطنين على حد سواء في ترجمة هذه الخطوة علـى أرض الواقـع              
فهذه البكائيات المعروضة على شاشات التلفزيون وصفحات الصحف اليومية         . اإلسرائيلي الدور الرئيسي طبعا   

فلم يرافق مصنع التقارير الحزينـة أي       . ، يغيب منها طابع الخلفية المهنية     !والتي ترافقها موسيقى شرقية حزينة    
فأين اختفـت   . التي ال تعبر إال عن رأي كتابها      تفاصيل عن قديم هذه المستوطنات إال في بعض مقاالت الرأي           

التفاصيل الواقعية منها والتقنية؟ ولماذا ال يذكر هؤالء أن مساحة المستوطنات تقع على ثلـث مـساحة غـزة                   
 في المائة من مجموع مصادر الميـاه لقطـاع          25المحتلة؟ لماذا ال ينقل هؤالء أن المستوطنين يستولون على          
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حراستهم وتنظيف حدائقهم على يد عمال أجانب من تايلندا؟ الـيس هـذا جـزء مـن                 غزة؟ أين اختفت تكلفة     
اإلخالء؟ ولماذا اختفت فجأة قضية التعويضات الهائلة التي نالها هؤالء؟ ال بل واألنكى أن اإلعالم يالحقهم الى                 

 في القـدس الـذي      , خمس نجوم  ,الفنادق التي انتقلوا اليها وينشر تحقيقات مفادها بأن في فندق غصن الزيتون           
ال يهم اليوم ما إذا كانت دموع المستوطنين        . طفال المستوطنين انتقل اليه بعض المستوطنين تنقصه حفاظات أل      

فال ثمن للنقاش أصالً    . المنهمرة على أطالل ليست لهم، هي دموع تماسيح أم ال كما ال يهم تعاملهم مع الجنود               
فمـثالً صـحيفتا    . تل القنوات اإلسرائيلية انما العالميـة أيـضا       في الوقت الذي تنقل هذه الدموع ليس فقط لتح        

. الجارديان واالندبندنت، نشرتا صورا ألطفال المستوطنين يبكون على بيتهم المهدوم الذي هدم على يد أهاليهم              
لمة التي  كان التقرير إسرائيليا بموجزه وسياقه ويعرض معاناة هؤالء بترك بيوتهم، إلثبات مقولة التنازالت المؤ             

مخرجين المادة اإلعالمية من سياقها التـاريخي لتكـون هديـة لـرئيس             . ضحى بها شارون على أبواب غزة     
وسبق أن كتبت الجارديان بأن على كـل العـالم دعـم            . الوزراء في المملكة المتحدة الحليف المستقبلي المهم      

 متناسين القانون الدولي الـذي يحظـر        مقاالت ما هي إال هدية لشارون     . شارون الجتياز هذه المرحلة الصعبة    
في حال طرق الباب القانوني للقضية، فهل يسمح القانون الذي اتخذ فـي              .االستيطان مع توقيع بريطاني أيضا    

الكنيست للمجندين بالبكاء مع المستوطنين والتحدث إلى اإلعالم بأن هذه المهمة صعبة وهم ينفـذونها رغمـا                 
نون؟ أم أن المؤسسة اإلسرائيلية معنية بإظهار مطاطية القـانون ودمـوع هـؤالء              عنهم؟ اليست هذه خيانة للقا    

أيـن  . الجنود مستغلين اإلعالم الظهار الجندي اإلسرائيلي بصورته الحنونة وليست صـورة القـامع المحتـل              
القناصون الذين ظهروا في تحقيق يديعوت أحرونوت قبل عام وتحدث أحدهم بانه يشعر بالـذروة عنـد قتـل                   
الفلسطيني؟ اليس هو من نفس الجيش األخالقي؟ واين الجنود الذين تصوروا بجانب جثث الفلسطينيين؟ فجـأة                

ما ينقله اإلعالم اليوم ال يعبر إال عن صورة قاتمة وموحشة           ! كلهم حنائن مجردون من السالح وبخدمة اإلعالم      
دية الجانب رافقها اإلعالم بتغطية أحادية      تماما كما كانت هذه الخطة أحا     . تختزل معاناة شعب على هذه األرض     

فحين نجتث القضية من سياقها نستطيع منحها المعنى الذي نريد في الوقت الذي نريد ونوظفهـا فـي                  . الجانب
خاصة في ظل غياب إعالم عربي موضوعي وحقيقي يخدم القضية الفلـسطينية كمـا يخـدم                . خدمة من نريد  

 عالميـة  -قولون اليوم وسيؤكدون بعد عام في ظل غياب سياسة امريكيـة   ي. اإلعالم العبري قضيته التي يراها    
 الف مـستوطن    250 عائلة بهذه الصعوبة واأللم، كيف سنخلي        1600اذا كان إخالء    : ضاغطة بعد إخالء غزة   

واكثر بكثير من الضفة الغربية؟ نحن ال نستطيع، وعلى الفلسطينيين أال يعيشوا حلم الماضي تماما مثلمـا لـم                   
  .فقط في اسرائيل وإعالم اليوم انهاء االحتالل يعني تنازالً... شه نحن وتنازلنا عن أرض اسرائيل الكاملةنع

  21/8/2005 48عرب
  

  أفراح الفلسطينيين وأحزانهم عند شاطئ غزة
  بالل الحسن

ب فهو يطيل ويطيـل أيـام االنـسحا       . يمارس شارون بتلذّذ واستمتاع، مسرحية الخروج اإلسرائيلي من غزة        
وما يجري هو معارضة إسرائيلية عنيفة لالنـسحاب        . وساعاته ودقائقه، لكي يشاهد الرأي العام كله ما يجري        

. يقوم بها المستوطنون المتطرفون، وتعويضات ضخمة لكل مستوطن يتم نقله من غزة إلى مستوطنات أخـرى               
إذا كان االنسحاب مـن     : ي القول والرسالة التي يريد شارون إيصالها من خالل الفيلم الذي يتواصل عرضه، ه           

 آالف مستوطن يحدث كل هذا الصخب اإلسرائيلي الداخلي، فكيف سـيكون            8 مستوطنة ال تضم أكثر من       17
 ألف مستوطن؟ وهو أيـضا      400األمر إذا ما فكر أحد في تفكيك مستوطنات الضفة الغربية التي تضم حوالي              

دوالر نفقات وتعويضات للمستوطنين، فكم هـي المبـالغ          آالف مستوطن يكلف ملياري      8إذا كان نقل    : القول
 ألف مستوطن من الضفة الغربية؟، واالستنتاج الذي يريد شارون الوصـول إليـه هـو أن                 400الالزمة لنقل   

الخروج من غزة وتفكيك مستوطناتها تضحية كبيرة تقدم عليها إسرائيل، أما الخروج مـن الـضفة الغربيـة                  
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وحين يكون األمر على هذه الصورة، فإن الحل السياسي، والمفاوضات          . ر مستحيل وتفكيك مستوطناتها فهو أم   
، تصبح كلها   1993، ومنذ اتفاق اوسلو عام      1991السياسية، والحلول السياسية المقترحة منذ مؤتمر مدريد عام         
ود ، وليس هناك عودة إسـرائيلية إلـى حـد         242الغية وخارج الموضوع، فليس هناك تطبيق محتمل للقرار         

، وليس هناك تنازل عن األراضي التي استولت عليها إسرائيل في الضفة الغربية، وليس هناك تراجـع                 1967
عن قرار ضم القدس بكاملها إلى دولة إسرائيل، وعلى من يقبل هذه الشروط من الفلسطينيين أن يتقدم ليـضع                   

  .ض، وليس على الحل المتفاوض عليهتوقيعه عليها، أي أن يتقدم ليضع توقيعه على الحل اإلسرائيلي المفرو
ال يوجد طبعا أي فلسطيني يمكن أن يقبل هذه الصيغة، لكن المفاجأة كانت حـين أقـدمت الواليـات المتحـدة                
األميركية، وعلى مستوى رئيسها جورج بوش، على قبول هذه الصيغة وتبنيها والترويج لها، وذلك حين قـدم                 

يركيا فريدا من نوعه، انحاز فيه إلى المطالب اإلسرائيلية بالكامـل،           بوش لشارون في العام الماضي، موقفا أم      
  :معلنا
  .أنه يؤيد بقاء المستوطنات في الضفة الغربية وال يتصور إمكانية التخلي عنها* 
  .1967أنه يؤيد موقف إسرائيل الرافض للعودة إلى حدود * 
  .أنه يؤيد عدم عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم* 
ك يكون بوش قد حسم أمر المفاوضات حول ما يسمى الحل النهائي، بينما هو يطنطن بـشكل دائـم فـي                     وبذل

وعلـى ضـوء    . الحديث عن شعاره القائل بـ قيام دولتين متجاورتين، إسرائيلية وفلسطينية، تعيشان بـسالم            
 عنها، ستقوم على ما تبقـى      موافقات بوش السابقة على المطالب اإلسرائيلية، فإن الدولة الفلسطينية التي يتحدث          

من األرض، وما تبقى من األرض هو عبارة عن مساحات مقطعة ومجزأة، هي الصورة التطبيقية والعملية لما                 
  .يعرف بالكانتونات، الكانتونات التي يستعد بوش ليسميها دولة

ضة الفلسطينية ستتجدد   وبحسب هذه الصورة، وبسببها، يقول رئيس المخابرات اإلسرائيلية العسكرية، إن االنتفا          
، إذا لم يتم إجراء مفاوضات سياسية، وهو يحدد هذا الموعد ألنه سيـشهد إكمـال                2006في شهر آذار المقبل     

االنسحاب من قطاع غزة، كما سيشهد إجراء االنتخابات التشريعية الفلسطينية التي ستشارك فيها حركة حماس               
رائيلي منطقي تماما، فالمخطط اإلسرائيلي يرسم على األرض كل         أما فلسطينيا، فإن هذا التوقع اإلس     . ألول مرة 

. العوامل الموضوعية التي تؤدي إلى تجدد االنتفاضة ضد االحتالل، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة                
مستوطنات، واستيالء على نصف مساحة الضفة، وإخراج للقدس من دائرة المفاوضـات،            : ففي الضفة الغربية  

وفـي  . دار العازل، ورفض لمبدا عودة الالجئين الفلسطينيين، وكانتونات تكون بديال للدولة المـستقلة            وبناء للج 
لم تعلن إسرائيل حتى اآلن ما إذا كانت ستتخلى عن السيطرة على المعابر حيث تنقل الناس وتنقل                 : قطاع غزة 
. الفلسطيني الذي دمرته من دون سـبب      ولم تعلن إسرائيل حتى اآلن موافقتها على إعادة بناء المطار           . البضائع

ولم تعلن إسرائيل حتى اآلن موافقتها على بناء الميناء البحري أو استعدادها لرفع السيطرة عن المياه اإلقليميـة                  
الفلسطينية، وهو واقع يعني، وبالمعنى االستراتيجي، أنه لن يكون هناك انسحاب عسكري إسرائيلي من قطـاع                

شار للجيش اإلسرائيلي، ثم تواصل إسرائيل بعد ذلـك محاصـرة القطـاع وفـرض               غزة، بل مجرد إعادة انت    
ويزيد مـن حراجـة الوضـع أن        . إنها حالة حصار تحول غزة إلى سجن كبير       . سيطرتها االستراتيجية عليه  

إسرائيل تماطل حتى اآلن في الموافقة على أية صيغة مطروحة إلنشاء الممر اآلمن بين قطاع غـزة والـضفة     
ترك الفلسطينيين ينـشئون دولـة      : ، األمر الذي يثير مخاوف فعلية من أن يكون الهدف اإلسرائيلي هو           الغربية

مستقلة محاصرة في قطاع غزة، بينما تكون كانتونات الضفة الغربية تحت الـسيطرة العـسكرية اإلسـرائيلية                 
لفلسطينيين، فها هو الجـيش     في قلب هذه الصورة المظلمة، تلوح كوة مضيئة تشيع الفرح في قلوب ا             .المباشرة

اإلسرائيلي سيغادر القطاع إلى خارجه، وها هي الحواجز التي كانت جزءا رئيسيا من عذابهم اليومي، ستزول،                
وها هي منطقة المواصي تنفتح أمامهم هي وبحرها ليذهبوا إلى شاطئه بحرية، وها هي المستوطنات، الحجـر                 

ة الثانية بعد تفكيك مستوطنة يميت في سيناء، وتزول عـن األرض            األساس في العقيدة الصهيونية، تتفكك للمر     
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ويدرك الفلسطينيون أن كل هذا يحدث نتيجة لنضالهم، ونتيجة النتفاضـتهم، ونتيجـة لـصمودهم               . الفلسطينية
يـدرك  . وعنادهم وإصرارهم على البقاء في األرض، حتى بعد كل عملية قصف وتدمير وتجريـف للبيـوت               

حهم البسيط استطاع توجيه هزيمة للجيش القوي، وأن إرادتهم وصـالبتهم اسـتطاعت أن              الفلسطينيون أن سال  
وحين يخرج الفلسطينيون إلى شوارع غزة ورفح وخان يونس، للتعبيـر عـن             . تهزم إرادة شارون ووحشيته   

  .فرحهم وبهجتهم، فألنهم يستحقون لحظة الفرح هذه بعد ذلك العناء الطويل
طينية ال يقبل هذا الفهم لألمور، يميل إلى القول بأن االنتفاضة الفلـسطينية ألحقـت               إن البعض في الساحة الفلس    
ولحسن الحظ، فإن إسرائيليين بارزين ينقضون هـذه األقـوال الفلـسطينية            .. لكن. المآسي بالشعب الفلسطيني  

الثانية، ويعلنـون ان  ويعلنون إن الفلسطينيين انتصروا بالنقاط في نهاية السنوات الخمس األخيرة من االنتفاضة         
إجراء مقارنة بين الطرفين، الفلسطيني واإلسرائيلي، يعطي أفضلية للفلسطينيين، ويعلنون نجح الفلسطينيون في             
أن ينحتوا في الوعي اإلسرائيلي عدم جدوى المشروع االستيطاني، واالعتـراف بمحدوديـة القـوة، وأهميـة                 

  ).15/8/2005ألوف بن ــ هآرتس ــ . (الشرعية الدولية
أمام هذه الصورة المتناقضة، حيث يلوح الفرح في جانب، والمخططات الشرسة في جانب آخر، ستبدأ بعد غزة                 

وسيكون الفلسطينيون بالطبع جنود الصف األول في هذه المعركة، لكـن           . المعركة األصعب في الضفة الغربية    
لفلسطينيين دفاعا عن الـضفة الغربيـة،       مسؤوليات جسيمة أخرى تقع على عاتق الحكومات العربية، فمعركة ا         

وعن القدس، وضد الجدار العازل، تحتاج إلى تحرك سياسي عربي ضاغط، ويشكو الفلسطينيون بحـق مـن                 
غياب هذا الضغط، ويشكون أكثر من إقدام بعض الدول العربية على مواصلة التطبيع مع إسـرائيل، فيـشعر                  

 هو يتلقى مكافآت عربيـة، علـى صـعيد الغـاز، والمـزارع              شارون أنه يشتط في سياساته التدميرية، بينما      
ومن الممكن عربيا أن يبدأ الضغط حـول موضـوع          . المشتركة، ومشاريع الكويز التجارية، وتبادل الزيارات     

الجدار العازل، حيث قرار اإلدانة والدعوة إلزالة الجدار، موجود في قرار محكمة العدل الدولية، الذي تم بناء                 
  .األمانة العامة لألمم المتحدةعلى طلب من 

هـذا هـو    .. فهل يبدأ العرب هذه المعركة السياسية لدعم المعركة النضالية التي سيواجهها الشعب الفلسطيني؟            
  .سؤال األشهر المقبلة

  21/8/2005الشرق األوسط 
  كاريكاتير

 

  
  21/8/2005الغد االردنية 

  
  

  


