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  األحمد ينفى تسلم أية مقترحات يمنية بشأن الحوارعزام  وحماس ترحب.. صنعاء تعرض الوساطة .1
تقدم الرئيس اليمني علي صالح بمبادرة سياسية لحل        : من صنعاء  10/8/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  

وأكـد  . ح منها األزمة بين حركتي فتح وحماس، ووافقت األخيرة عليها فوراً فيما ينتظر موقف حركة فت             
 على االتفاقية أثناء عرضها عليها خالل اللقاء الـذي جمـع أمـس           "حماس"صالح للرئيس عباس موافقة     

  . خالد مشعل"حماس"ـالرئيس اليمني ورئيس المكتب السياسي ل
المبادرة اليمنية عرضها صالح أثناء إجرائه اتصاال هاتفيا بنظيره الفلسطيني، تستهدف رأب الصدع فـي               

 ،2005 فلسطيني، وترتكز على أساس استئناف الحوار بين الحركتين على قاعدة اتفاق القـاهرة            الصف ال 
 بما يضمن تجاوز الخالفات ووحدة الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنيـة، والتأكيـد             ،2007واتفاق مكة   

ـ         س وطنيـة  على الشرعية الفلسطينية واحترام القانون الفلسطيني، وإعادة بناء األجهزة األمنية علـى أس
كمـا  . ومهنية والتوافق الوطني على تشكيل حكومة واحدة لتكون قادرة على ممارسة مهامها ومسؤوليتها            

  .تقترح المبادرة تشكيل لجنة عربية لإلشراف على متابعة تنفيذ اتفاقي مكة والقاهرة
ـ خالد   رحب   :بو بكر عبداهللا  أ ،صنعاء نقالً عن مراسلها في    10/8/2007النهار  وجاء في    شعل لـدى   م

جيدة ومتوازنة ومن شأنها إنهاء الـشرخ وتحقيـق         "مغادرته صنعاء بالمبادرة اليمنية واصفا اياها بانها        
وأمل أن تنجح الجهود المبذولة لجمع األطراف الفلسطينيين الى طاولة الحوار، مؤكدا            ". الوفاق الفلسطيني 

واوضحت مصادر سياسية    ".فلسطينيحق وضرورة ومطلب وطني     "أن الحوار بين االفرقاء الفلسطينيين      
على المبادرة جاءت بعد سلسلة لقاءات ومحادثـات جمعـت مـشعل ووزيـر              " حماس"يمنية أن موافقة    

ابوبكر القربي استمرت حتى فجر الخميس وتناولت محددات المبادرة اليمنية في ضوء            .الخارجية اليمني د  
  .عباسرئيس الس المصري والنتائج التي خلص إليها اجتماع اإلسكندرية بين الرئي

 الرئيس اليمني   بمبادرة رحب إسماعيل هنية،     :غزةمن   10/8/2007المركز الفلسطيني لإلعالم    وأضاف  
  ".حماس"و" فتح"إلنهاء االنقسام في الساحة الفلسطينية بين 

اد الحركة  صالح البردويل بالمبادرة اليمنية، وأكد استعد     .البرلمانية د " حماس"ة  وقد رحب الناطق باسم كتل    
  .للتجاوب إيجابياً معها ومع الجهود العربية المبذولة لحل األزمة الداخلية

الـرؤوف أرنـاؤوط     عبـد  غزة، و رام اهللا  نقالً عن مراسليها في    10/8/2007الوطن السعودية   ولفتت  
بد  أحمد ع  "فتح"وقال الناطق الرسمي باسم      .رحبت حركة فتح أمس بمبادرة الرئيس اليمني      : وائل بنات و

 ترحب بجهود الرئيس اليمني وكافة الجهود العربية إلنهاء ظاهرة االنقالب في قطاع             "فتح"إن  ": الرحمن
 ضرورة  "حماس"واشترط عبد الرحمن إلجراء الحوار مع        ".غزة والتي شكلت ضربة للمشروع الوطني     

  .الفصائلتراجع األخيرة عن حسمها العسكري بقطاع غزة وأن يكون الحوار شامال لكل القوى و
 نفى أن   البرلمانية عزام األحمد رئيس كتلة فتح       إلى أن رام اهللا   من   10/8/2007الحياة الجديدة   وأشارت  

تكون القيادة قد تسلمت أية مقترحات من اليمن، حول ما قيل عن وساطة تقوم بها، بين القيادة الفلسطينية                  
الرغم من حرص القيادة اليمنية على      وأوضح في تصريحات له امس أنه على        . وحركة حماس االنقالبية  

وحدة الصف الفلسطيني، وسالمة المشروع الفلسطيني، إال أنها تعرف جيداً موقف القيادة الفلسطينية الذي              
 قبل انتهاء االنقالب الذي قامـت       "حماس"اتخذه المجلس المركزي الفلسطيني، والذي أكد أنه ال حوار مع           

 .اع غزة للرئيس عباسبه، وإزالة كافة مظاهره، وتسليم قط
  

  ستشكل االطار لكل مؤتمر سالم المبادرة العربية وخريطة الطريق ورؤية بوش: عباس .2
شدد الرئيس الفلـسطيني،    :  رائد الفي  ،غزة نقالً عن مراسلها في    10/8/2007األخبار  اللبنانية    نشرت  

مبادرة العربية وخريطـة    بعد لقائه رئيس الوزراء األردني معروف البخيت في عمان، أمس، على أن ال            
، مـشدداً   " إسرائيلي -ستكون اإلطار ألي مؤتمر يتحدث عن سالم عربي         "الطريق ورؤية الرئيس بوش     

ونفـى   ".المؤتمر الدولي يجب أن يكون منذ البداية محدد األهداف والجهات التـي ستحـضره             "على أن   
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م وجود مخولين بإجراء أي حـوار  ، مؤكداً أيضاً عد"حماس"الرئيس عباس وجود وساطات بين السلطة و      
أعلنّا موقفنا مسبقاً وقلنا إن على حماس أن تتراجع عما قامت به في غزة، وبعد ذلك يكـون                  "وقال  . معها

  ".لكل حادث حديث
شـدد رئـيس الـوزراء      :  خليل رضوان  ،عمان نقالً عن مراسلها في    10/8/2007المستقبل  وأضافت  

استمرار التـشاور مـع األشـقاء       "، مؤكداً   ]للسالم[ لمؤتمر الدولي األردني على ضرورة اإلعداد الجيد ل     
الفلسطينيين لإلعداد لهذا المؤتمر الذي ستكون مرجعياته وإطاره المبـادرة العربيـة وخطـة خارطـة                

أهمية دعم دفع العملية السياسية من جهة ومن جهة أخرى التخفيف من معانـاة الـشعب                "وأكد   ".الطريق
زالة الحواجز وإطالق أكبر عدد ممكن من السجناء والمعتقلين الفلسطينيين وعمـل            الفلسطيني من خالل إ   

 ".كل ما من شأنه التخفيف على الشعب الفلسطيني
  

  تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني طريق الوحدة: عباس وحواتمة .3
س أن تنفيذ    أكد الرئيس الفلسطيني واألمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين امس الخمي           :)أ.ب.د(

وثيقة الوفاق الوطني الموقع عليها من جميع الفصائل الفلسطينية وقرارات المجلس المركـزي لمنظمـة               
وذكـرت وكالـة     .التحرير هو طريق الوحدة الوطنية ووقف التدهور واالنقسامات في الساحة الفلسطينية          

مة األردنية على إعادة بناء النظام      حواتمة شددا في لقائهما بالعاص    نايف  عباس و الرئيس  أن  " رامتان"أنباء  
السياسي الفلسطيني على قواعد ديمقراطية تعددية بإصدار قوانين انتخابـات التمثيـل النـسبي الكامـل                

واتفقا على أن باب الحـوار      . للمؤسسات التشريعية والتنفيذية للسلطة ومنظمة التحرير والمجتمع المدني       
وعودة األوضاع إلى طبيعتها في قطاع      " انقالبها العسكري "الوطني الشامل مفتوح بعد تراجع حماس عن        

" اإلسـرائيلية "وأكدا ضرورة تجاوز سياسة الخطوات الجزئية الصغيرة في المفاوضات الفلسطينية           . غزة
  . لقضايا القدس والمستعمرات والالجئين وغيرها واالنتقال للمفاوضات السياسية الشاملة

  10/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  "اتفاق إطار"إلى " إعالن مبادئ"عباس يسعى إلى نقل المفاوضات من  ..سريةصاالت ات .4
 يسعى الرئيس محمـود عبـاس       : محمد يونس  ،رام اهللا  نقالً عن مراسلها في    10/8/2007الحياة  نشرت  

" اتفاق اطـار  "ويسميه الفلسطينيون   " اعالن مبادئ "واولمرت الى التوصل الى اتفاق يسميه االسرائيليون        
وتقـول مـصادر     . نوفمبر المقبل  /بل موعد مؤتمر السالم المزمع عقده في نيويورك في تشرين الثاني          ق

متطابقة ان اتصاالت تجري بين الجانبين للتوصل الى اتفاق في هذا الشأن قبل موعد المؤتمر، مـشيرة                 
 للبحـث فـي     الى ان عباس واولمرت سيعقدان ثالثة اجتماعات قمة، على االقل، قبل الموعد المـذكور             

ما نحن في حاجة اليه هو اتفاق اطار لتطبيـق          : "وقال ياسر عبد ربه    .العقبات التي تظهر في االتصاالت    
لسنا في حاجـة الـى اتفـاق        : "واضاف ".مبادئ التسوية، اتفاق على خطة تفصيلية لتطبيق تلك المبادئ        

ريطة الطريـق، وفـي مبـادرة       مبادرة العربية، وفي خ   الاعالن مبادئ، ألن مبادئ التسوية موجودة في        
  ".الرئيس بوش، وفي القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية

مصادر فلسطينية مطلعة كشفت أن عباس وأولمـرت يتفاوضـان          إلى أن    10/8/2007البيان  وأشارت  
ت وقالت مـصادر رفـض  . حالياً عبر قناة سرية بشأن اتفاق إعالن مبادئ جديد يستبدالن به اتفاق أوسلو          

ـ   أولمرت أبلغ أبومازن أنـه     "وذكرت أن   ". القناة فتحت أخيرا بعد انقالب حماس     "إن  " البيان"ذكر اسمها ل
غير قادر في هذه المرحلة على التوصل إلى اتفاق حيال قضايا الوضع النهائي مثل الدولـة والالجئـين                  

الن مبادئ يصار بعده إلـى      والمستوطنات والقدس والمياه وأن الحل األمثل هو أن يتوصال إلى اتفاق إع           
اشترط أن يتضمن اإلعالن الجديـد مبـادئ        "وأضافت المصادر أن عباس     ". التفاوض حول تطبيق بنوده   

 مع  1967واضحة ال لبس فيها حول إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل األراضي المحتلة العام               



  

  

 
 

  

            6 ص                                      809:                                 العدد10/8/2007الجمعة : التاريخ

رئيس الفلسطيني وجد نفسه مـضطرا لقبـول        ال"وقالت المصادر إن    ". ترك المجال مفتوحا لتبادل أراض    
اقتراح التوصل إلى اتفاق إعالن مبادئ لمعرفته أن الجانب اإلسرائيلي غير جاهز للتوصل إلـى اتفـاق                 

  ". نهائي في هذه المرحلة بسبب ضعف أولمرت
  

   يعرض على الجانب الفلسطيني دويلة معازليزشمعون بير: تيسير خالد .5
، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن إسرائيل تحاول من خـالل  صرح تيسير خالد : رامي دعيبس 

عروض التسوية السياسية، التي تتقدم بها أوساط سياسية إسرائيلية، استباق االجتماع الدولي، الذي دعـا               
الرئيس االميريكي الى عقده، لتحديد صورة التسوية السياسية التي تسعى الى فرضـها علـى الجانـب                 

، يحاول تسويق مشروع للتسوية ينطلق مـن تجاهـل          زوقال إن بيري   .والدول العربية المعنية  الفلسطيني  
 االسرائيلي والقضية الفلـسطينية وتجاهـل       –قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني        

الفلـسطيني  مبادرة السالم العربية، ويستند أساساً الى نزعة عدوانية استيطانية توسعية ال تبقي للجانـب               
  . حول تبادل األراضي ينطوي على نزعة عنصريةزوأضاف أن مشروع بيري .سوى دويلة معازل

  9/8/2007 48عرب
  

 ولمرتأ اطروحات  خطورة التساوق معالبرغوثي يحذر من مصطفى  .6
النائـب  حـذر   : رام اهللا، منتصر حمـدان     نقالً عن مراسلها في    10/8/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  

والرامية الى انتهاج توسيع    " اسرائيل"برغوثي من مخاطر السياسة االستعمارية التي تمارسها        مصطفى ال 
تعمد الى استثمار التحركـات     " اسرائيل"، ان   "الخليج"ـاالستيطان ومصادرة االراضي، وقال في حديث ل      

ت لمصلحة تنفيـذ    السياسية بما فيها اللقاء الدولي المزمع عقده في الخريف المقبل لكسب المزيد من الوق             
خططها االستعمارية واتمام سياسة فرض االمر الواقع على االرض بشكل اسـتباقي لكـل التحركـات                

وكان البرغوثي عقد مؤتمرا صحافيا امس الخميس، اكد خالله ان نسبة المستعمرين في              .السياسية الدولية 
وحذر مـن ، كمـا      . اع غزة منذ انسحاب الكيان االحادي من قط     %) 50(االراضي الفلسطينية زادت ب     

وقال ان االخطر من ذلك هو       . فلسطيني -حصر الصراع وجعله فلسطيني     " اسرائيل"اشار الى محاوالت    
  .من مساحة الضفة% 90محاولة خداع وإيهام الشعب الفلسطيني بالحديث عن دولة في حدود 

البرغـوثي مـن    مصطفى  .حذر د : رامي دعيبس  نقالً عن مراسله،   9/8/2007 48عربوأضاف موقع   
وأضـاف   .عملية تضليل واسعة يتم تسويقها، هدفها اإليهام بأن هناك طروحات جدية للسالم في المنطقة             

أن األمر اآلخر الذي يجير في إطاره محاولة تشويه األمور هو موضوع الالجئـين، ومحاولـة انتـزاع      
 ]التحرير[لين في نفس المنظمة   يؤسفني القول أن عددا من المسؤو     : "تنازل فلسطيني عن حق العودة، وقال     

 ".يخرج عن هذا البرنامج عندما يتحدث عن التنازل عن حقوق الالجئين الفلسطينيين المشروعة
  

  طالب بمحكمة خاصة لمجرمي الحرب اإلسرائيليينتالتشريعي رئاسة  .7
ي طالب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة أحمد بحـر، بتحـرك فلـسطين            : وائل بنات  - غزة

ودعـا فـي     .وعربي ودولي واسع لتشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب اإلسـرائيليين           
 ألـف أسـير     11مؤتمر صحفي أمس بمناسبة مرور عام على اعتقال نواب فلسطينيين إلى طرح قضية              

 فلسطيني ومن بينهم رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك وثلث أعضاء المجلس المنتخبين على أجنـدة    
مجلس األمن الدولي، باعتبارها جريمة حرب بمفهوم القانون الدولي اإلنساني، وباالستناد إلـى أحكـام               

ودعت رئاسة التشريعي جميـع البرلمانـات وخاصـة العربيـة          . الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة     
 دعت إلى عقـد     كما. واإلسالمية بالعمل على إصدار تشريع وطني لمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين         
وطالب بحر أن تكون     .مؤتمر وطني للمصالحة الشاملة والحوار الجاد والمعمق بين حركتي فتح وحماس          
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وثيقة الوفاق الوطني واتفاق القاهرة واتفاق مكة، مرجعيات أساسية لمؤتمر الحـوار الـوطني، وعلـى                
 .وجداولها الزمنيةأساسها تتم صياغة جدول أعمال مؤتمر الحوار، وتُحدد آليات التنفيذ، 

 10/8/2007الوطن السعودية 
  

  تشكل قوة بحرية لحماية شواطئ غزةحكومة هنية .8
ـ            : كفاح زبون  ،رام اهللا  الشرق " قال ايهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة هنية المقالة ل
وأكـد   .ر مباشر من هنية   ، بقرا يم القوة البحرية التابعة للسلطة    ، ان الوزارة اعادت تشكيل وتنظ     "االوسط

ـ          ، ان حمـاس    "الشرق االوسـط  "مسؤول سابق في الشرطة البحرية التابعة مباشرة للرئاسة الفلسطينية ل
اتصلت مع عدد من عناصر الشرطة البحرية، القناعهم باالنضمام الى قوتها البحرية، اال ان هؤالء كما                

  .ب التي يتقاضونها من حكومة فياضذكر المسؤول، رفضوا عرض حماس، وذلك خوفا من وقف الروات
قد اشارت في تقرير لها أمس الى نية حماس اقامة سالح للبحريـة،             " يديعوت احرونوت "وكانت صحيفة   

وذكرت الصحيفة ان حماس ال تملـك        .بعد ان شكلت جهاز استخبارات خاصا وجندت له االف العناصر         
فع على شاطئ البحر قـادرة علـى اصـابة          سفنا حتى اللحظة لسالحها البحري، وتكتفي بنصب عدة مدا        

لكن ايهاب الغصين نفى ان تكـون القـوة البحريـة           . السفن االسرائيلية ان هي اقتربت من شواطئ غزة       
نصبت اي مدافع على شواطئ غزة، غير انه اقر بان القوة تملك بعض المدافع والراجمات الثقيلة التـي                  

وة البحرية تملك قوارب وزوارق صغيرة جاهزة للعمـل،         واكد ان الق  . ورثتها عن فتح واالجهزة االمنية    
وتشكلت القوة حسب الغصين، مـن ضـباط جهـاز          . وتستخدم سالحا خفيفا في مهمة حراسة الشواطئ      

البحرية السابق وعناصر مدربة من القوة التنفيذية، كما يتولى االشراف عليها جميل الدهشان احد ضباط               
  .لقوة البحريةالقوة التنفيذية لحين تعيين قائد ا

  10/8/2007الشرق األوسط 
  

 في غزة" التنفيذية"تحويل رواتب ألعضاء في " خطأ"تحقيق في  .9
قالت حكومة سالم فياض، انها     ): ب.ف.أ(من رام اهللا ونقالً عن       10/8/2007الخليج اإلماراتية   نشرت  

لقـوة التنفيذيـة،     عنصر مـن ا    3500أدى الى تحويل رواتب لنحو      " خطأ"شكلت لجنة فنية للتحقيق في      
وقال مصدر في وزارة المالية في رام اهللا ان الوزارة حولت لـوائح بأسـماء                .لضمان عدم تكرار ذلك   

، بناء على بيانات وصلت الوزارة من االدارة المالية العـسكرية           "التنفيذية"حوالى ثالثة آالف من عناصر      
حوالي ألف عنـصر    "زراء سعدي الكرنز ان     وقال االمين العام لمجلس الو     .في قطاع غزة التابعة للسلطة    

لكننا قمنا بتدارك هذا الخطأ وسحبنا      "واضاف  ".  سحبوا رواتبهم التي وصلت للبنوك     "التنفيذية"من اعضاء   
وردا على سؤال حـول مـا اذا        ". الكشوف من البنوك لكن بعد ان سحب عناصر القوة التنفيذية رواتبهم          

فعال من موظفين يعملون في االدارة المالية العسكرية فـي          " صودامق"كانت الحكومة تعتقد ان الخطأ كان       
  ".ما جرى خطأ فني وبشري واتخذنا االجراءات الالزمة لعدم تكراره"غزة، قال الكرنز ان 

" يديعوت أحرونوت "ذكر موقع   : مهدي السيد نقالً عن مراسلها،     10/8/2007األخبار  اللبنانية    وأوردت  
ة التابعة للرئيس عباس في الضفة اعتقلت أمس موظفاً رفيعاً في وزارة المالية             أن أجهزة األمن الفلسطيني   

 شخص مـن القـوة      3500، وتحويل رواتب، عبر الحسابات المصرفية، إلى        "حماس"بتهمة التعاون مع    
وأفاد مصدر فلسطيني للموقع نفسه أن اعتقال يوسف الزمر جاء           .التنفيذية، خالفاً لتعليمات حكومة فياض    

عقاب تحقيق أجراه فياض، بعدما كان االعتقاد في البداية أن خطًأ ما حصل سبب تحويل الرواتـب                 في أ 
  ".حماس"الى رجال 
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  الرئاسة الفلسطينية تنفي اي خالفات مع دولة قطر  .10
 مصدر رسمي مسؤول في رئاسة السلطة الفلسطينية امس ان تكون للرئاسـة             ىنف :أشرف الهور  -غزة  

 ان اية تصريحات بخالف ذلك ال تعبر عن موقف الرئاسة والقيادة            ىواشار ال  .قطراي خالفات مع دولة     
  .الفلسطينية

وقـال   . االنقالب في غزة"حماس" هاجمت دولة قطر، متهم إياها بأنها نسقت مع       "فتح"وكانت قيادات من    
خريبـي فـي     في تصريح صحافي قبل أيام ان قطر تقوم بدور ت          البرلمانيةعزام األحمد رئيس كتلة فتح      

  .المنطقة
  10/8/2007القدس العربي 

  
   في غزة"حماس" القيام بعمليات ضد أبدتخاليا تحمل اسم سميح المدهون : يديعوت .11

قالت صحيفة يديعوت احرونوت الصادرة صباح الجمعة ان خاليا مسلحة مـن            :  ترجمة معا  -بيت لحم   
نوب القطاع ضد القوة االمنية الخاصة      حركة فتح شرعت في القيام باعمال اطالق نار في مدينة غزة وج           

التابعة لحركة حماس، وضد مقراتها فيما يتوقع ازدياد مثل هذه العمليات اذا تواصل التجاذب الـسياسي                
الثورة االخرى في غزة قال الصحافي علي واكد في صحيفة          " وتحت عنوان    .بين ابو مازن وبين حماس    

بدات حركة فتح وخاصة في المخيم الذي نشأ فيـه محمـد            يديعوت احرونوت انه وفي االسابيع االخيرة       
خاليا مسلحة للعمل ضد اهداف حماس ومقراتها التي استولت عليها قبل شـهر ونـصف               م  دحالن بتنظي 

 10- 5وتقول يديعوت احرونوت انهـا علمـت ان      .الشهر في محاولة منهم الستعادة كرامتهم المهدورة      
نة غزة وجنوب القطاع وان الخاليا تعمل تحت اسم كتائب شهداء           خاليا مسلحة بدأت فعال بالعمل في مدي      

وتواصل الصحيفة العبرية قولها ان افراد الخاليا تمكنوا مؤخرا من           .االقصى مجموعات سميح المدهون   
زرع عبوات ناسفة بجانب مقر العام للقوات الخاصة بحماس والذي جرى اقامته مكان االمن الوقائي في                

فتح ( ة غزة، كما جرى تشغيل عبوة ناسفة الى جانب نشطاء انشقوا عن حركة فتح               حي تل الهوى بمدين   
وتقول يديعوت احرونوت ان غالبية اعضاء هذه الخاليا هم من نـشطاء االمـن               .وايدوا حماس ) الياسر  

تمويل هذه الخاليا يقتصر حتى االن على عدد من الميسورين في غزة وابناء عـائالت               . الوقائي السابق 
  .وية والمعنيون بعودة حكم فتح في القطاعفتحا

  10/8/207وكالة معا 
  

  "فتح" ولم نجر حوارات مع داخليلم نتلق اي عرض مصري النهاء الخالف ال: ابو زهري .12
نفت حركة حماس امس ان تكون قد اتفقت مع الحكومـة المـصرية خـالل                :من اشرف الهور   -غزة  

واكد سامي ابو    .مصر لتقوم بعدها بتسليمها للرئيس عباس      تسليم المقرات االمنية ل    ىمفاوضات سابقة عل  
وقـال  .  في حديث مع القدس العربي ان حركته لم يطرح عليها هذا العرض        "حماس"زهري الناطق باسم    

واوضح ان مصر ال يمكن ان تضع نفسها طرفاً رئيسياً ومباشراً للخالف             .هذا ليس له اساس من الصحة     
 ان حركة حمـاس لهـا تواصـل         ىلكنه اكد عل   .خل في الشان الفلسطيني    او ان تتد   "فتح" و "حماس"بين  

وعبر ابو زهري عن    . "فتح" و "حماس"مستمر مع القيادة المصرية في اطار الجهود والدعوة للحوار بين           
 .واإلسـرائيلية  األمريكيـة ، معتبراً ان رفضه استجابة للضغوط       "حماس"اسفه لرفض عباس الحوار مع      

جر اي حوارات مع حركة فتح، نافياً ما تردد قبل ايام من وجود وسـاطات عربيـة                 واكد ان حركته لم ت    
لكـن المتحـدث باسـم       ."فتح"وقال ال حوارات ال سرية وال علنية اجريناها مع           .ومحلية في هذا الشأن   

ـ  الحـركتين  بان هناك بعض االطراف العربية تقوم اآلن بواسطات لتجمع قيادات            أوضح "حماس"  ى عل
 ان الزيارة التي يقوم بها خالد مـشعل رئـيس المكتـب الـسياسي               إلىار من جديد، مشيراً     طاولة الحو 
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 عربية لم يـسمها     ألطراف "حماس"كما جدد ابو زهري اتهام       . اليمن تأتي في هذا االطار     إلى "حماس"ـل
 . حصار الشعب الفلسطينيعلىبأنها تعمل 

  10/8/2007القدس العربي 
  

  أريد اذنا لالقامة في الضفة: "ئيلياإلسرالتلفزيون ا"ـحواتمه ل .13
نايف حواتمه السماح لـه باالقامـة فـي         " الجبهة الديمقراطية " طلب أمين عام     :ب.ف. ا - القدس المحتلة 

وقال حواتمـه    .الضفة، وذلك في مقابلة غير مسبوقة بثتها امس المحطة العامة في التلفزيون االسرائيلي            
لت على االذن لزيارة لمدة اسبوعين ولكن اريد اذنا لالقامة في           حص"للمحطة التي بثت مقاطع من المقابلة       
ـ   ". الضفة الغربية وان اتنقل فيها بحرية      رجـل  "وجدد التأكيد على دعمه للرئيس عباس الذي وصـفه بـ

وهي . فلسطينية واسرائيلية " حل يقوم على دولتين   "وذكر بأن الجبهة كانت أول من اعترف بمبدأ         ". السالم
 .ها وسيلة اعالمية اسرائيلية عامة مقابلة مع حواتمة مرة تبث فيأول

  10/8/2007الحياة الجديدة 
  

  ال نحتاج إلى إعالن مبادئ جديد بل ألمور محددة وواضحة وقابلة للتطبيق: شعث .14
إنه ليست  " األيام"قال الدكتور نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، لـ            :عبد الرؤوف أرناؤوط  

صل إلى إعالن مبادئ جديد مع اإلسرائيليين، مشدداً على أن المطلوب هو التوصل إلـى               هناك حاجة للتو  
شيء واضح ومحدد، وقابل للتطبيق، قبل الذهاب إلى اللقاء الدولي المقرر في شهر تشرين الثاني المقبل،                

  إلى .، قريباً كاشفاً النقاب عن أن وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا رايس ستصل إلى المنطقة، مجدداً            
 ولكن بعد ان    "حماس" مستعدون للحوار مع     أنناموقف الرئيس ابو مازن واضح وهو       "ذلك أكد شعث ان     

  ". عليه في منتصف شهر حزيران الماضيأقدمتتعود عما فعلته وما احتلته وما 
 10/8/2007األيام الفلسطينية 

  
 في مدينة غزة" فتح الياسر"تفجير مقر حركة  .15

، في حي   "فتح الياسر "ولون، فجر أمس، عبوة ناسفة محلية الصنع، في مدخل مقر حركة            فجر مجه : غزة
واتهمت الحركة على لسان الناطق الميداني باسمها حـسن القـانوع، مـن              .الشجاعية، شرق مدينة غزة   

 خفافيش الظالم وبقايا من يعشقون العمل في الليل وال يريدون استمرار حال األمان واالطمئنـان              "سماهم  
  .بالوقوف وراء هذا التفجير الذي يستهدف مقار الحركة" في قطاع غزة

  10/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  التكنولوجيا اإلسرائيلية لن تمنع صواريخ المقاومة": سرايا القدس" .16
 أمس من أهمية تصريحات وزير الدفاع اإلسـرائيلي إيهـود           "سرايا القدس "قللت  :  ماهر إبراهيم  -غزة  

وقال النـاطق   .  دعا فيها إليجاد حل تكنولوجي للتصدي للصواريخ الفلسطينية منزلية الصنع         باراك التي   
هذه الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية هـي        " أبو أحمد في تصريحات صحافية إن        "السرايا"باسم  

لمئة مقارنـة   في ا5صواريخ من المنظور العسكري بدائية ومحلية الصنع وال تحمل من المواد المتفجرة        
وأشار أبـو أحمـد إلـى أن        ". بالصواريخ التي تصنع في الدول الخارجية أو دولة االحتالل اإلسرائيلي         

صواريخ المقاومة ستنتقل ذات يوم إلى الضفة الغربية كما انتقلت كثير من األساليب كالعبوات الناسـفة                "
لى الضفة الغربية، وحينها تصبح المـدن       والبد أن يأتي يوم وتنتقل هذه التكنولوجيات إ       .. واالستشهاديين

 ".  جميعها في مرمى صواريخ المقاومة48الفلسطينية المحتلة عام 
  10/8/2007البيان 
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   من محاولة اغتيال إسرائيلية"سرايا القدس"نجاة مجموعتين من  .17

و سالم   من محاولة اغتيال مباشرة في محيط معبر كرم أب         "سرايا القدس "نجت مجموعتان من    : ألفت حداد 
وقال شهود عيان أن اآلليات العسكرية اإلسرائيلية المتمركـزة فـي            .شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة     

محيط معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع أطلقت صاروخين من نوع أرض أرض اتجاه مجموعتن مـن                 
  .، كانتا تنويان إطالق صواريخ تجاه المعبر"سرايا القدس"

  9/8/2007 48عرب
  

  مسؤولية وفاة بني عودة سريريا جراء التعذيب  عباس ملتح" حماس" .18
د بني عودة قد تُوفي سـريرياً بعـدما جـرى            أن المجاهد مؤي     مصادر فلسطينية  أكدت : طوباس ،نابلس

إخضاعه للتعذيب الشديد في سجن الجنيد بنابلس الذي تديره السلطة، ما أدى إلى تدهور حالته الـصحية                 
استنكارا لذلك  . في حالة الخطر الشديد   ستدعى إلى نقله إلى مستشفى صهيوني        مما ا  بشكل بالغ الخطورة  

 إن هذا األمر يكشف عن حقيقة التعذيب الوحـشي والتحقيـق            ،في تصريح صحفي  " حماس"قالت حركة   
القاسي الذي يستهدف أبناء الحركة المعتقلين في سجون السلطة، وينبئ عن تدني المـستوى األخالقـي                

ن السلطة، وسيطرة الهمجية على أذهان المحققين الذين لم يـردعهم رادع فـي ظـل                والوطني في سجو  
، رئيس السلطة محمود عباس، بـصفته       "حماس"وحملت  . الصمت المتنامي والتكتيم اإلعالمي المتواطئ    

  .القائد األعلى لألجهزة األمنية والقائد العام لحركة فتح، المسؤولية الكاملة عن حياة الشاب بني عودة
 10/8/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  اتفاق إعالن مبادئ جديد؟قبل التوصل الى " أوالً"التخلي عن حق العودة : ليفني .19

قال مشاركون إسرائيليون في اجتماعات عقدت على مدى األسبوع الماضي مـع مـسؤولين أميـركيين                
 تلك االجتماعات أهمية معالجـة      وأوروبيين زائرين إلسرائيل إن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أكدت في         

، وأضاف  "هذا قاتل لعباس  "وقال دبلوماسي أوروبي عن ملف الالجئين       . قضية الالجئين الفلسطينيين أوالً   
تعرض للخطر المحادثات بشأن مؤتمر السالم األميركي المتوقـع         "أن معالجة هذه القضية أوالً يمكن أن        

بخطوات تدريجية إلقناع الفلسطينيين التخلي عن حـق        على عباس أن يقوم     "وأضاف  ". عقده في نوفمبر  
  ". العودة من دون المواجهة الشرسة

إسرائيل تريد أن تسبق المحادثات بشأن الالجئين قضايا الوضع النهائي األخـرى الخاصـة              "وأوضح أن   
مبـادئ  في مقابل إحراز تقدم في ملف الالجئين قد توافق إسرائيل على            "ولفت إلى أن    ". بالحدود والقدس 

تشمل دعوة لقيام دولة فلسطينية في كل الضفة الغربية وقطاع غزة مع بقاء بعض الكتل االستيطانية من                 
تل أبيب تريد أن يعكس أي اتفاق مبـادئ         "وكشف مصدر إسرائيلي أن     ". خالل صفقات لتبادل األراضي   

لسطينية مستقبلية بدالً   موقفها مدعومة من الرئيس األميركي جورج بوش بأن يستقر الالجئون في دولة ف            
بدون أي اتفاق مبكر من حيث المبدأ       "وقال الناطق باسم وزارة الخارجية مارك رجيف إنه         ". من إسرائيل 

بشأن الالجئين الفلسطينيين سيبقى مبعث قلق دائماً إال ينهي تأسيس دولة فلسطينية الـصراع وان يكـون                
عليق بصورة محددة على ما يمكن أن يحـصل         ورفض رجيف الت  ". هناك مزيد من المطالب من إسرائيل     

التحرك بشأن ملف الالجئين سيعطي دافعاً      "لكنه قال   . عليه الفلسطينيون مقابل إحراز تقدم بشأن الالجئين      
إقامة وطنين يعني انه مثلمـا حلـت إسـرائيل مـشكلة            "واعتبر أن   ". كبيراً للتعامل مع القضايا األخرى    
  ".ن ستحل قضية الالجئين الفلسطينيينالالجئين اليهود فإن إقامة فلسطي

  10/8/2007البيان 
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  سنهاجم غزة إذا استمر إطالق الصواريخ: ليفني .20
أن "أكدت وزيرة الخارجية اإلسرائيلية تـسيبي ليفنـي أمـس علـى             :  عبد الرؤوف أرناؤوط   - رام اهللا 

إذا " أنها حذرت من أنه   إال  " األوضاع في قطاع غزة تعد أوالً وقبل كل شيء مشكلة يواجهها الفلسطينيون           
استمرت التهديدات ضد إسرائيل وإطالق الصواريخ من القطاع فإن إسـرائيل سـتلجأ إلـى الوسـائل                 

وأشارت  .، ملمحة إلى إمكانية قيام جيش االحتالل بمهاجمة القطاع        "العسكرية للدفاع عن سالمة مواطنيها    
ضاء من الكونجرس األمريكي ، إلـى أنـه      الوزيرة اإلسرائيلية، خالل جولة لها في بلدة سديروت مع أع         

يمكن المضي قدماً في الحوار مع السلطة الفلسطينية في األماكن التي تتولى هذه السلطة السيطرة فيهـا                 "
  ".فقط وليس في قطاع غزة

 10/8/2007الوطن السعودية 
  

  ال مصلحة أو رغبة لدى اسرائيل للدخول في حرب مع سوريا: اولمرت .21
ئيس وزراء اسرائيل ايهود اولمرت انه ال مصلحة لسوريا والدولة العبريـة فـي              أوضح ر : محمد بشير 

عن اولمرت قوله خالل اجتماع لحزب كاديمـا        " ستهار"ونقلت صحيفة    .الدخول في نزاع عسكري آخر    
ا نستطيع ان نتوقع صيفاً هادئاً وخريفاً هادئاً وشتاء هادئاً، ومع اننا نعمل على تعزيز قدراتن              "الذي يتزعمه   

الدفاعية بطبيعة الحال، اال انه ال توجد لدينا أي خطط وال رغبة وال مصلحة في مواجهة عسكرية فـي                   
واضاف انه يعتقد في عدم وجود خطط او رغبة او مصلحة           . شمال او جنوب اسرائيل، أي سوريا ولبنان      

غة فـي ايجـاد جـو       لدى السوريين في الدخول في معركة عسكرية معنا، مشيراً الى ان هناك دائماً مبال             
التوتر بين الطرفين، ولكن القيادة المسؤولة تعرف كيف تسيطر على نفسها وتمارس ضبط النفس وتتحكم               

  .في اعصابها لتفادي النزاعات المسلحة
  10/8/2007عكاظ 

  
  صفقة شاليت إلكمال إلى غزة تطالب مصر بعودة وفدها األمني "إسرائيل" .22

السابق عوفر دكل مـسؤول     ) شين بيت ( أن نائب رئيس جهاز   " حياةال"علمت  :  جيهان الحسيني  -القاهرة  
قالـت   .ملف صفقة غلعاد شاليت زار القاهرة في مطلع االسبوع الجاري والتقى مـسؤولين مـصريين              

دكل طلب من المسؤولين المصريين إعادة الوفد األمني المـصري الـى            "إن  " الحياة"مصادر مطلعة لـ    
واوضحت المصادر أن دكل اعتبر ان غيـاب الوفـد األمنـي            . لصفقةغزة الستئناف دوره كوسيط في ا     

المصري خسارة لهذه الصفقة خصوصاً في ضوء الجهود التي بذلت وما تم تحقيقه من انجازات على هذا                
الصعيد، الفتاً الى أن المسؤولين المصريين أكدوا له أن الوفد األمني لن يعود الى غزة قبل عودة األمور                  

على القطاع وان هذه المسألة أكثر أهمية بالنسبة الى مصر          " حماس"ليه سابقاً قبل سيطرة     الى ما كانت ع   
  .من البحث في جهود الوساطة من اجل اطالق سراح شاليت

  10/8/2007الحياة 
  

  جنود االحتالل في جبل الشيخ يتعاطون المخدرات .23
 اقتحمت موقع جبـل الـشيخ،   أمس أن الشرطة العسكرية اإلسرائيلية   " يديعوت أحرونوت "ذكرت صحيفة   

 جندياً للتحقيق، بتهمة تعـاطي      14الذي يعد إحدى أكثر النقاط استراتيجية للجيش االسرائيلي، واحتجزت          
المخدرات أثناء النشاط العملياتي، فيما ينبغي أن يكونوا على أعلى درجات اليقظة والتأهب، وخاصة في               

 جنود على ذمة التحقيق،     4حقيقات األولية، اعتقلت الشرطة     وبعد الت  .الفترة الحالية من التوتر مع سوريا     
وأكد مكتـب النـاطق اإلعالمـي للجـيش          .وأوقفت ثمانية عن الخدمة العسكرية إلى حين االنتهاء منه        
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ولفتت الصحيفة إلى أن القضية بدأت، بحسب تقدير المحققين، قبل أسابيع، إالّ أن القائد              . اإلسرائيلي النبأ 
  . المقدم عوديد بن عوز، كشف األمر وعالجه كما ينبغيالجديد للكتيبة،

  10/8/2007األخبار  اللبنانية 
  

 تراجع كبير في تأييد مفاوضات السالم في إسرائيل: استطالع .24
دلت عدة استطالعات رأي أجريت اخيرا في اسرائيل على تراجع ملحوظ في              : نظير مجلي  - تل أبيب 

وحتـى  . يني، وارتفاع بارز في تأييد طروحات اليمين المتطرف       تأييد مفاوضات سالم مع الجانب الفلسط     
في المجتمع االسرائيلي هي قضية األمـن، لـوحظ         " بقرة مقدسة ال يجوز ذبحها    "في قضية كانت تعتبر     
وفي آخر استطالع نشر، أمس، جاء ان حوالي ثلث المستطلعة آراؤهم يبررون            . تراجع عن قيم الماضي   

يذكر ان جميع استطالعات الرأي التي       .امر اخالء المستوطنين في الخليل    تمرد جنود في الجيش على أو     
نشرت في السنوات العشر األخيرة دلت على ان غالبية الجمهور االسرائيلي يؤيد استمرار التفاوض مـع                

لكن االسـتطالع  ). أبو مازن(وأيدت غالبية أكبر التفاوض مع . الفلسطينيين، حتى في زمن ياسر عرفات   
، أشار هذا الشهر    "هآرتس"، وينشر في صحيفة     "مقياس السالم "يه جامعة تل أبيب شهريا بعنوان       الذي تجر 
من اليهود في اسرائيل ال يؤمنون بسياسة الحكومة الحالية بالتفاوض مع السلطة الفلسطينية             % 63الى ان   

مـن االسـرائيليين    % 58وفي حين كانت االستطالعات السابقة تشير الى ان          .وتقديم الدعم لها لتقويتها   
يؤيدون االنسحاب من غالبية أنحاء الضفة الغربية مقابل اتفاق سالم، هبطت هذه النسبة في االسـتطالع                

  .قالوا انهم يعارضون ذلك% 53، مقابل %42الحالي الى 
  10/8/2007الشرق األوسط 

  
   كيلومترات7براك يرفض توسيع خط المواجهة ليشمل بلدات أخرى تبعد أكثر من  .25

ـ           رفض ، وقال  "خطوط مواجهة " وزير األمن اإلسرائيلي، إيهود براك، اعتبار حيفا وكافة بلدات الشمال ك
 كيلومترات عن   7إنه يؤيد إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، أي تعريف خطوط المواجهة بأنها تبعد                

ميس، في مكتبة في تل     وذلك في لقائه مع رؤساء بلدات حدودية في الشمال، اليوم الخ          . الحدود في الشمال  
ونقل عن رؤساء سلطات محلية آخرين في الشمال قولهم إنهم لم يتفاجأوا بأقوال براك، وإنـه لـو                  .أبيب

خـط  "أشغل منصب وزير األمن خالل الحرب على لبنان، لعرف أية بلدات تحولت إلـى جـزء مـن                   
ل خالل الحرب األخيرة مـن      ونقل عن رئيس بلدية عكا قوله إن الوضع الذي ساد في الشما            ".المواجهة

  .المتوقع أن يتكرر مرة أخرى في حال نشوب حرب أخرى
  9/8/2007 48عرب

  
  حزب اهللا أقام شبكة اتصاالت يصعب اختراقها: اسرائيل .26

 ذكر موقع دبكا االستخباراتي اإلسرائيلي نقال عن مصادر عـسكرية إسـرائيلية أن              : د ب أ   -تل أبيب   
ن أجانب شبكة هواتف عسكرية تحت األرض في منطقة بيروت وجنوبي           حزب اهللا أقام بمساعدة مهندسي    "

وذكرت المصادر اإلسـرائيلية أن      ".لبنان ال تستطيع إسرائيل أو جهات أخرى رصدها أو التنصت عليها          
وذكرت المصادر   .وزارة االتصاالت اللبنانية كشفت األمر قبل عدة أيام قرب بيروت عن طريق الصدفة            

شبكة بالقرب من معسكرات تدريب تابعه له وللجبهة الشعبية بقيادة أحمد جبريل فـي              مد ال "أن حزب اهللا    
  ".وبلدة العباسية التي يوجد فيها القيادة الجنوبية لحزب اهللا النقطة الواقعة بين مدينة صور

  10/8/2007الدستور 
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  تنسيق اسرائيلي امريكي لتفعيل العقوبات ضد إيران .27
التقت وزيرة الخارجية االسرائيلية تسيبي ليفني امس مسؤوال اميركيا لبحث          :  فرح سمير  - القدس المحتلة 

وقال الناطق باسـم الخارجيـة       .ملف العقوبات االقتصادية الدولية على ايران كما اعلن ناطق اسرائيلي         
مارك ريغيف لوكالة الصحافة الفرنسية قبل لقاء ليفني مع مساعد وزير الخزانـة االميركيـة المكلـف                 

الضغوط االقتصادية التي تمارس على النظام االيراني تشكل مكونا         "ة االرهاب ستيوارت ليفي ان      بمكافح
واضـاف ان    ".مهما وحيويا في الجهود الدولية الرغام ايران على التخلي عن امتالك السالح النـووي             

حزمـا وان   ولكي تنجح الدبلوماسية يجب ان تبـدي        . اسرائيل ترغب بتشديد العقوبات المفروضة اساسا     "
على نظام طهران ان يفهم ان االعمال والتبادل التجاري ال يمكن ان تـستمر              "وتابع   ".تتكلم بصوت واحد  

  ". كما وكأن شيئا لم يحصل طالما انها تواصل برنامجها النووي
  10/8/2007عكاظ 

  
  اسرائيل مازالت تخطط الصدار سندات باليورو هذا العام .28

سرائيلية يوم الخميس ان اسرائيل مازالت تعتزم اصدار سندات مقومـة           قال مصدر من وزارة المالية اال     
وقال المصدر   .باليورو تصل قيمتها الى مليار يورو بحلول نهاية هذا العام حالما تتحسن أسواق السندات             

اذا استقرت أوضـاع الـسوق ستـصدر        "وأضاف  ." 2007مازال االمر مطروحا خالل عام      "لرويترز  
  ." باليورو في وقت الحق هذا العاماسرائيل سندات مقومة

  9/8/2007رويترز 
  

   مطلوباً من حماس 25توقع تشغيل معبر رفح األسبوع المقبل للسماح بعبور  .29
 فلسطيني من العالقين في االراضي المصرية إلى قطاع غزة أمس عبر منفذ العوجة،              400عاد  : القاهرة

لت مصادر فلسطينية إن عدد المرحلين البـاقين فـى          وقا. ليشكلوا الدفعة العاشرة واألخيرة من العائدين     
 ال ينتمون   4نحو   ، وهم من العناصر المحسوبة على حماس، مشيرة إلى أن         25مطار العريش يبلغ نحو     

شارت إلـى أنـه سـيتم       وأ.  كانوا ضمن العالقين، إال أنهم محكومون بمؤبدات في إسرائيل         الحركةإلى  
 بالـدخول   مكلتهم، موضحة أن األمور تسير في اتجاه السماح له        شقق لهؤالء الى حين إنهاء مش     استئجار  

 إسرائيلي يجري التفاوض في شأنه حاليا، متوقعـة فـتح           -إلى غزة من معبر رفح بعد تنسيق مصري         
  .ذلك إلتمامالمعبر استثنائياً االسبوع المقبل 

  10/8/2007الحياة 
  

  األرثوذوكسدعو لمؤتمر شعبي حول حقوق العرب يالمؤتمر األرثوذوكسي  .30
دعت اللجنة التنفيذية للمؤتمر األرذوكسي، في مدينة الناصرة، إلى مؤتمر شعبي وطني تمثيلـي حـول                

تجديد تمديد الحرمـان الكنـسي       وذلك على إثر     .حقوق العرب األرثوذوكس في بطريركيتهم وعقاراتهم     
 إضـافة  ، ميالتيـوس للمطران عطااهللا حنا، وتوبيخ كل من االرشمندريت خريستفوروس واالرشمندريت        

كما تقرر، المباشرة بحملة تواقيع استنكاراً الستفراد        .هنةمجموعة من الك  الى استمرار قطع الرواتب عن      
. العنصر اليوناني داخل البطريركية، بمقدراتها وأمالكها وشجبا لقراراتها التعسفية الظالمة والعنـصرية           

كافة المناطق من اجل تنسيق موقف موحد يخـدم         ويين في   عالتواصل مع الكهنة العرب الر    وتقرر أيضا   
  .الطائفة عامة كهنة ورعية

  9/8/2007 48عرب
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  االحتالل يجدد منع الشيخ صالح من دخول األقصى للمرة الثالثة  .31
جددت محكمة اسرائيلية في القدس المحتلة أمس فرض قيود على حركـة            :  جمال جمال  -القدس المحتلة   

المحكمة ب عدم اعترافه   من جهته،  الشيخ صالح في حين أكد    . ثة على التوالي  الشيخ رائد صالح للمرة الثال    
 صورة وأداة من أدوات االحـتالل اإلسـرائيلي علـى المقدسـات واألراضـي               وأعتبرها ،اإلسرائيلية
ـ  في الوصول الى المسجد األقصى في الوقت والزمان الـذي            هبحقمشددا على تمسكه    . الفلسطينية راه ي

شدد على اهمية الرباط فـي      كما  .  تجاه اولى القبلتين ومسرى رسول اهللا      ه عن واجب  يهل تخ عدم و ،مناسباً
  . عليه تحت شعارات ومسميات كثيرةةاالقصى في هذه المرحلة تحديداً مع اشتداد الهجم

  10/8/2007الدستور 
  

  في سجن ايشل من زيارة أبنائهم الفلسطينيينمنع أهالي األسرى .32
 عالمية في جمعية نفحة بأنه ولليوم العاشر على التوالي يستمر إضراب االسرى           أفادت الدائرة اإل  : نابلس

 ومن جهة   . في سجن ايشل عن الطعام، احتجاجا على استشهاد أسير في سجن نفحة المركزي             الفلسطينيين
 عاما، بأن إدارة سجن ايشل منعتهم وجميع العائالت من زيـارة            38ـأفادت عائلة أسير محكوم ب    أخرى  
  . بحجة الضغط على االسرى لوقف إضرابهم الهادف إلى فضح االنتهاكات بحق االسرىأبنائهم

  10/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  في غزة بين الحماسة والتذمر من الشروطلشرطة النسائية ا: تحقيق .33
 للمشاركة في قوة الشرطة النسائية التي أعلنـت         ا استعداد اتالفلسطينيبعض  تبدي  :  ماهرابراهيم -غزة  
ـ شـرف   ويعتبرن أنه .نها حماس ووزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة قبل أيام      ع كـن  ن ين أله

ـ يثضمن نواة أول قوة شرطية نسائية إسالمية تعمل وفق النظام اإلسالمي والقانون الفلسطيني، كي                 وابت
ن خشية أن تقف عـدم      على الرغم م  . أن المرأة المسلمة والفلسطينية قادرة على العمل في كافة المجاالت         

. موافقة الزوج عائقا في سبيل تحقيق ذلك، بسبب ضرورات العمل التي تحتاج التواجد الليلي في الوظيفة               
 أن وزارة الداخلية تشترط في الدفعة األولى من المتقدمين أن تكـون متزوجـة ويزيـد                 يه،يشار إل ومما  

ووفقاً . ات الخبرة والتجربة في العمل العام      عاماً، وذلك لضمان تقدم فئة من السيدات ذو        35عمرها على   
 فإن كتائب القسام أكدت أنها تضم وحدة خاصة تحمل اسم قساميات على اسـتعداد لالنـضمام                 ،لمصادر

للقوة النسائية الشرطية، وإن كانت قدراتهن القتالية عالية بحكم تـدريبات تلقينهـا لمقاومـة االحـتالل                 
قال الناطق باسم وزارة الداخلية فـي الحكومـة         من جهته فقد    و. قطاإلسرائيلي، وليس تدريبات شرطية ف    

وأكـد أن فريقـاً   . ن المئات من السيدات تقدمن للوظيفة في الـشرطة النـسائية          أ ،المقالة إيهاب الغصين  
مختصاً درس الطلبات واختار مئة سيدة، ليس على أساس حزبي أو تنظيمي، بل على أسـاس الكفـاءة                  

 وعلى صعيد آخر تنتقد بعض الفتيات شرطي        .والحاجة، مشيرا إلى أنهن سيعملن في كل مناطق القطاع        
كامل لالنضمام للشرطة النسائية، بغض النظـر عـن االنتمـاء           واج، رغم استعدادهن ال    والز سن القبول 
وجهن رسالة إلـى القـوة التنفيذيـة لتغييـر          قد  الفتيات  هذه الفئة من    وتشير المصادر إلى أن      .السياسي
  .لممارسة دورهن في العمل بقوة الشرطة النسائية اإلسالمية ألول مرة في قطاع غزة، المعايير

  10/8/2007ان البي
  

  قوات االحتالل تواصل اغتيال الفلسطينيين في غزة .34
أفادت مصادر طبية فلسطينية امس ان فلسطينيا استشهد برصـاص جـيش            :  وكاالت -  حامد جاد  -غزة

، بينما ذكر مصدر طبي ان فلسطينيين اصيبا ظهر امـس            غزة االحتالل شرق دير البلح في وسط قطاع      
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جنود االحتالل قرب معبر المنطار شرق مدينة غزة، مشيرا الى ان احـد             جراء اطالق النار عليهما من      
  .الجريحين في حالة خطرة

  10/8/2007الغد األردنية 
  

   فلسطينيين بعد اتهامهم بكتابة شعارات معادية5إسرائيل تطلق سراح  .35
نة أم الفحم،    فلسطينيين من مدي   5، سراح    ناصرةال  اإلسرائيلية في مدينة    أطلقت محكمة الصلح  : الناصرة

 أشخاص من المدينة، وجهت لهم      9بعد اعتقالهم، خالل حملة مداهمات قامت بها شرطة المروج، وطالت           
  .عبرية واالنتساب إلى تنظيم معادتهم االتجار باألسلحة وكتابة شعارات معادية للدولة ال

  9/8/2007 قدس برس
  

   اإلسالم عنصرية ضد هولندية تصريحاترجال دين فلسطينيون يستنكرون .36
 الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، دعوة أحد أعضاء البرلمان             نتقد ا : وفا –القدس  

الهولندي إلى حظر القرآن الكريم في هولندا، مبيناً أن هذه التصريحات تنم عن حقد دفين تجاه اإلسـالم                  
 الحقد تجاه اإلسالم والمسلمين، مـشدداً       وحذر من أن مثل هذه التصريحات تؤدي إلى زيادة         .والمسلمين

 الـشيخ تيـسير     من جهته شدد  و . هذه األقوال حرية تعبير كما سبق وأن تذرعوا        تسميةعلى أنه ال يمكن     
على أن مثل هذه العبارات تنطوي على استهانة بعقيدة المسلمين في مشارق األرض ومغاربهـا               التميمي  
ة الهولندية الرافض لفكرة منع تداول المصحف الشريف في         بموقف الحكوم  مرحبا   . لمشاعرهم اواستفزاز

  .بالدها، والمدين لهذه التصريحات
  10/8/2007الحياة الجديدة 

  
   يناشدون حمايتهم من همجية االحتالل والمستوطنين الغربيةأهالي بلدة تقوع بالضفة .37

االحـتالل اإلسـرائيلي    شاب فلسطيني على أيدي جنود       فتحت حادثة استشهاد  : يوسف الشايب  –رام اهللا   
ضربا بالعصي وأعقاب البنادق حتى الموت باسلوب همجي، في بلدة تقوع قرب بيت لحم اخيرا، ملـف                 
اعتداءات المستوطنين والجنود على أهالي البلدة والذي ال يتوقف كونها تقع بمحاذاة الـشارع الرئيـسي                

ى أراضي القرى الواقعة إلى الشرق من       الذي يستخدمه المستوطنون القاطنون في المستوطنات المقامة عل       
  .بيت لحم

  10/8/2007الغد األردنية 
  

  محكمة إسرائيل العليا تسمح لشركة الكهرباء بمد أنبوب غاز أسفل مقبرة إسالمية .38
قررت المحكمة العليا اإلسرائيلية السماح لشركة الكهرباء اإلسرائيلية، مد أنبوب غـاز عبـر              : الناصرة

جـاء  قد  و .، ليصل إلى محطة توليد كهرباء أسفل القبور       48اء حيفا المهجرة عام     مقبرة قرية قمبازة قض   
الماضي، بطلب من المحكمة     عمار المقدسات اإلسالمية نهاية أيار     بعد أن تقدمت مؤسسة األقصى إل      ذلك
هذا القرار يعكس مـدى     أن  مؤسسة  الرئيس   وقد اعتبر    .مقبرةالشركة من إجراء أي أعمال داخل       المنع  
  .تهتار اإلسرائيلي بمشاعر المسلمين والعرباالس

  9/8/2007 قدس برس
  

   مليون دوالر30المحرومة اقتصاديا بقيمة الفلسطينية انطالق برنامج تمكين العائالت  .39
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، والبنك اإلسالمي للتنمية وبرنامج األمم      الفلسطينية أعلنت السلطة الوطنية     : إبراهيم أبو كامش   -رام اهللا   
،  مليـون دوالر اميركـي     30انطالق برنامج تمكين األسر المحرومة اقتصاديا، بقيمة        المتحدة اإلنمائي،   

محمود في حكومة الطواريء    وأفاد وزير الشؤون االجتماعية      . سينفذ خالل السنوات الثالث المقبلة     الذي
 الهباش، أن هذا البرنامج، يهدف إلى استخدام اإلقراض الصغير والرفاه االجتماعي كـأدوات لمـساعدة              

 ألف عائلة فلسطينية، وإخراجها من حالة الفقر وتحسين معايير حياتها المعيشية، باإلضـافة              12أكثر من   
إلى أنه سيتم توسيع قدرات المؤسسات المنفذة في الضفة وقطاع غـزة، لتعزيـز وتطـوير مهاراتهـا                  

  .وكفاءاتها وفعالياتها االقتصادية
  10/8/2007الحياة الجديدة 

  
  معهود في أسعار الخضار في غزة جراء الحصارانهيار غير: تحقيق .40

 المزارعين وتجار   إلى عجز الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة        أدى   :صالح النعامي  - غزة
وممـا زاد    .الخضار عن تصدير الفائض الكبير عن حاجة القطاع للخارج ال سيما الى الضفة الغربيـة              

العام في انتاج الخضار، ألن المزارعين شرعوا وألول مرة منذ          األمور تعقيداً، أن هناك طفرة كبيرة هذا        
ثالثة عقود في استغالل أراضيهم التي كانت تتاخم المستوطنات التي تـم تفكيكهـا ضـمن خطـة فـك           

لـيس  زاد االمور تعقيدا أيـضا،      وما  . التي تعتبر من أكثر األراضي خصوبة في قطاع غزة        واالرتباط،  
ة قـدر الاء التدهور المتزايد لألوضاع االقتصادية في غزة، الذي يقلـص           كثرة العرض بل قلة الطلب جر     

وبالنسبة للفلسطينيين، فإن تسلم الموظفين لرواتبهم ال يساهم كثيراً في تحسن القـوة     . الشرائية بشكل كبير  
في الوقت الذي يحظر     مع االشارة إلى أنه      %.70الشرائية في منطقة تصل نسبة البطالة فيها إلى حوالي          

على الفلسطينيين تصدير منتوجاتهم، فإن إسرائيل تغرق أسواق غزة بمنتوجاتها من الفواكه، ذات الجودة              
  .الرديئة التي ال يقبل اإلسرائيليون عليها

  10/8/2007الشرق األوسط 
  

  في التزوير السافر في االنتخابات البلدية إسالميو األردن يطلبون تحقيق هيئات دولية .41
اإلسالمية في األردن، في تصعيد الفت، البرلمان العربي والدولي، ومنظمات حقوق           دعت الحركة   : عمان

اإلنسان المحلية والعربية والعالمية، الى الوقوف على مجريات ما وصفته بالتزوير المكشوف لالنتخابات             
ووجهت مذكرات في هذا الخصوص الى المركز الوطني والمنظمة العربيـة لحقـوق اإلنـسان               . البلدية
وقال األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي زكي بني          .نظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش     وم

وأبلـغ  . أرشيد، ان ذلك يأتي بما أن األردن وقع على اتفاقيات دولية كثيرة، تعنى بالديمقراطية والشفافية              
البرلمان العربي، ورئـيس    رئيس كتلة الحزب النيابية عزام الهنيدي رئيس مجلس النواب، ورئيس اتحاد            

وقـال  . المنتدى العالمي للبرلمانيين اإلسالميين، ورئيس البرلمان األوروبي، بمجريات االنتخابات البلدية         
في مذكرته انه كان هناك تدخل سافر من السلطة التنفيذية في العملية االنتخابية لمصلحة أشخاص بعينهم،                

  .واستبعاد مرشحي حزب جبهة العمل اإلسالمي
  10/8/2007الخليج اإلماراتية 

  
  في انتظار االنتخابات التشريعية... في األردن" األخوان"تصعيد غير مسبوق بين السلطة و .42

تسعى السلطات األردنية وحركة األخوان المسلمين، المتصارعتان ضمن مواجهـة       :  رنا الصباغ  -عمان  
ن الناخبين بعد االنتخابات البلديـة األسـبوع        م" الغالبية الحائرة "إعالمية وتنظيمية، إلى استمالة تعاطف      

  .الماضي، وقبل ثالثة أشهر من االنتخابات التشريعية
  .صعد كل من الفريقين حدة المواجهة المتنامية منذ أشهر" البلدية"وعلى خلفية مشهد االنتخابات 
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، ففي مقابلة مع    "األخوان"رئيس الوزراء األردني معروف البخيت شكّل رأس حربة إعالمية في مواجهة            
جبهة العمل  "وكالة األنباء الرسمية، شن هجوماً غير مسبوق على الجماعة وعلى ذراعها السياسية حزب              

  ".اإلسالمي
فـتح  "وجماعـة   " األخـوان "وبنبرة غير اعتيادية تنذر بتداعيات مستقبلية، قارن البخيت بين بعض قادة            

العمود الفقري للسلطة   " فتح"، التي أقصت    "حماس"وحركة  ) في شمال لبنان  (في مخيم نهر البارد     " اإلسالم
  .الماضي) يونيو( من قطاع غزة في منتصف حزيران -الفلسطينية 

تحمل هذه التوصيفات في طياتها لهجة اتهامية وإقصائية ألول مرة منذ تشكلّت الجماعة كجمعية خيريـة                
كذلك تتناقض مع حالة التعـايش وتبـادل        . 1992عنها عام   " جبهة العمل اإلسالمي  " وانبثاق   1946عام  

  .المصالح التي حكمت عالقة اإلسالميين بالنظام األردني على مدى العقود الستة الماضية
على أن الخطاب الرسمي الناري جاء رداً على مقال تهجمي، غير مسبوق أيضاً، ظهـر علـى موقـع                   

 –كم على جهاز االستخبارات العامة وقطع       كاتب المقال، ته  ". المحرر السياسي "الجماعة اإللكتروني بقلم    
  . خطاً أحمر حين غمز من قناة رأس الدولة بأنه يتلقى أوامره من الرئيس األميركي جورج بوش-ضمناً 

 علـى خـط     -في اليوم الثالث، دخل اإلسالميون المعتدلون، من أمثال المراقب العام سـالم الفالحـات               
 ووصفت هذه الفئة مقابلة رئيس الوزراء باالنفعاليـة ودعـت           .المواجهة على أمل التخفيف من االحتقان     

الحكومة الى فتح حوار واالبتعاد عن لغة التهديد، فيما تحدى الفالحات أن تكون صدرت عن اإلسالميين                
  ".إساءة الى الجيش"أي 

اديكالي زكي بني ارشيد، الذي تنظر إليه المؤسسة الرسمية على أنه ر          " جبهة العمل اإلسالمي  "أمين عام   
اختطف الحركة اإلسالمية نحو التشدد، عاد وأكد أن المؤسسة العسكرية خط أحمر ال يجـوز االقتـراب                 

أمـا  . ومع ذلك يصر اإلسالميون على اعتذار حكومي وفتح تحقيق في مزاعم التجاوزات االنتخابية            . منه
  .الحكومة، فيبدو أنها عقدت النّية على المواجهة مع اإلسالميين

من االنتخابات البلدية في تعزيـز شـعبية   " األخوان" المشهد أسئلة كثيرة عما إذا ساهم انسحاب      في خلفية 
" اإلخـوان "الحركة؟ وكذلك حول مستقبل عملية التنمية السياسية الموعودة؟ وتضاؤل احتماالت مشاركة            

دي بالمقاطعة بينما   المسلمين في االنتخابات التشريعية، في ضوء غلبة تيار التشدد على األصوات التي تنا            
تستعر لعبة شد الحبال منذ سنتين بين اإلسالميين والسلطات األردنية وتسعى األخيرة الى رفـع الغطـاء                 
عن هذه الحركة األوسع نفوذاً بعد ستة عقود من تحالف مصالح بينهمـا باعتبـار أن الحركـة، بـرأي                    

على خط التأثير والنفـوذ     " ماسح"الحكومة ومراكز القوى، أضحت موضع تجاذب واستقطاب مع دخول          
وبالتالي أخذت تتجه الى منافسة الدولة عبر محاوالت االستقواء على الحكومة تمهيداً لمحاولـة انتـزاع                

  .السلطة
فقد بلغ السيل الزبى هذه المرة، على لسان مسؤولين معنيين بهذا الملف            . المؤشرات ال تدعو الى التفاؤل    

الذي اختطفته على ما يبدو قيادات متشددة، على حـد تعبيـر رئـيس              كما في خطاب اإلسالميين المعلن      
وتـستمر أجـواء   . كل طرف يريد إلقاء اللوم على اآلخر وتجيير نتيجة االنتخابات لمـصلحته          . الحكومة

  .التوتر الداخلي إلى ما ال نهاية وسط حرائق تجتاح المنطقة من شرقي وغربي المملكة
اً إمكان مقاضاة اإلسالميين على خلفية رسالة غير مـسبوقة علـى            الدولة، بحسب مسؤولين، تدرس حالي    

المحـرر  "موقع الجماعة اإللكتروني مست ضمناً استقاللية القرار السياسي لرأس الدولة ونـسبت إلـى               
سعت تلك الرسالة، بعد ساعات من االنسحاب من االنتخابات، الى شرح أسبابه بما في ذلـك                ". السياسي

د أفراد القوات المسلحة لالقتراع ضد مرشحي الحركة في خمس بلديات ينظر إليها             مزاعم بالتزوير وحش  
كاتب الرسـالة انتقـد     . وهي مأدبا، وإربد، والرصيفة، والزرقاء والكرك     : كعنوان نفوذ تقليدي لإلخوان   

لعسكريين مباشرة وبنبرة حادة دائرة االستخبارات العامة معتبراً أنها أدارت العملية االنتخابية وأرغمت ا            
أثار انتقادات حتى داخـل الـدوائر       " اقتراع موجه "على التصويت في مناطق لم يختاروها أصالً ضمن         



  

  

 
 

  

            18 ص                                      809:                                 العدد10/8/2007الجمعة : التاريخ

هذا التدبير حرك أيضاً حساسيات عشائرية إذ اختطف أصـوات عـشائر داخـل المؤسـسة                 .الرسمية
اعـة بمقاضـاة    وفي المقابل لوحت الجم   . العسكرية وصبها في مناطق أخرى، بعضها في مناطق منافسة        

. حدة المواجهة لن تخبو في المدى المنظور بل هـي مرشـحة للتـصعيد              .الحكومة خارج وداخل البالد   
، مـن خـالل     "قصقصة أجنحة التيـار اإلسـالمي     "فالدولة، برأي مسؤولين، عازمة على االستمرار في        

" عية المركز اإلسالمي  جم"االحتكام للقانون والدستور ضمن آلية بدأت قبل أكثر من عام حين أحالت ملف              
 الذي تفوق موجوداته وأصوله المليـار دينـار،         -هذا المركز   . إلى القضاء بشبهة رصد تجاوزات مالية     

  .يشكل عصب الجماعة المالي
تمثّلت اإلجراءات الحكومية أيضاً بقوننة وتقنين اإلفتاء، وضبط منابر المساجد والضغط من أجـل فـك                

  تشددة المؤيدة للحركة الفلسطينيةالفلسطينية عبر عزل الرموز الم" حماس"االرتباط بين إسالميي األردن و
أن الحركة اإلسالمية في األردن اصطبغت      "يرى أحد المسؤولين أن االنتخابات األخيرة أظهرت بوضوح         
، "حمـاس "أصبحت الحركة مثل    "ويضيف  ". بأطياف من خارج الثوابت الوطنية التي حكمت العالقة بيننا        

كذلك باتت تنطلق   . ة التخوين والتكفير واالستقواء على الدولة وعلى رموزها وأجهزتها األمنية         تستعمل لغ 
  ".من قاعدة إما ان نفوز أو نقاطع ونتهم

كانوا يعتقدون  "وشدد المسؤول على ان اإلسالميين في البداية لم يقفوا ضد مشاركة القوات المسلحة ألنهم               
إضـافة الـى ان     . وهم كثر بسبب طبيعة المجتمع المحـافظ      " لمتدينينأن بإمكانهم استمالة منتسبيها من ا     

الحكومة تصرفت بحدود القانون وشروط المنافسة الديموقراطية، كما يشير المـسؤول، الفتـاً إلـى أن                
االعتراضات والشكاوى أمام المحاكم في موضوع االنتخابات كانت محدودة وتمحورت غالبيتهـا حـول              

بعد االنتهاء من تصويب آالف األسماء خالل       ) أحد معاقل اإلسالميين  ( الزرقاء   تكرار األسماء في منطقة   
كانت أول من كشف قضايا تالعب في األصوات فـي قـضيتين            "ويذكر بأن الحكومة    . فترة االعتراض 

  ".وتمت إحالة المخالفين الى المحكمة. األولى في الرمثا والثانية في عمان
" يريدون أسلمة المجتمع  "ة لرئاسة البلديات كان يردد علناً ان اإلخوان         ويتابع أن عدداً من مرشحي الحرك     

على نحـو مـا     " االستعصاء على الدولة  "في عملية متدرجة للوصول الى ما يسمى في أدبياتهم بمرحلة           
  سيدفعون ثمنها غالياً" قة سياسيةحما"وخلص الى االستنتاج بأن اإلخوان ارتكبوا . في غزة" حماس"فعلت 
إن " المراقب العـام "ويقول . مقابل، بات اإلسالميون على قناعة بأن السلطة تهدف الى تحييد نفوذهم     في ال 

لقناعتنا بأن الديموقراطية لن تصل الـى       "مشاركة اإلسالميين على رغم االعتراضات والمالحظات تمت        
لكنه استدرك  ". تخاباتالصورة المثلى التي نريد وسنتحمل المخالفات وإجراءات التزوير والتأثير في االن          

فـي  " خـط االعتـدال   "ويرفض الفالحات الذي يمثل     ". ما جرى يوم االنتخابات فاق كل التوقعات      "قائالً  
  ".أساءت الى الوطن"الحركة، االتهامات بأن الحركة اإلسالمية 

مقبلة لكـن   ومن السيناريوات المتداولة بين اإلسالميين لجوء الحركة إلى مقاطعة االنتخابات التشريعية ال           
من خالل تكتيك يضمن لهم االستفادة من المدة الزمنية التي تستغرقها الحمـالت االنتخابيـة لالتـصال                 

وقد تعلن  . بالمواطنين وترويج طروحاتهم الفكرية وحشد األنصار للجماعة والحزب، قبل إعالن المقاطعة          
ية الى صب أصواتها في صناديق      الحركة سحب مرشحيها قبل أيام من االنتخابات وتوجه قواعدها الشعب         

ثمة سيناريو آخـر    . مستقلين مقربين منها، أو عشائريين ينافسون مرشحي الدولة المناهضين لإلسالميين         
يتضمن ترشيح عدد من األعضاء خارج قوائم األخوان في المحافظات كما حدث في االنتخابات البلديـة                

معركة خارج القائمة الرسـمية بعـد انـسحاب         األخيرة حيث لم ينسحب مرشحو الحركة ممن خاضوا ال        
  .بمقاعد في عدد من البلديات" جبهة العمل"وفاز خمسة من أعضاء . المدرجين على قوائم األخوان

من الواضح أن الدولة ال ترغب في دفع التيار اإلسالمي الى خارج اللعبة الديموقراطية والـى أحـضان                 
  . له وحدهلكنها غير مستعدة لترك الملعب. التكفيريين
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إذ ترى هذه الفئة أن االنتخابات      . االنتخابات البلدية عززت جبهة المتشائمين من إمكان التغيير والتحديث        
النيابية لن تختلف كثيراً عن مجريات االنتخابات البلدية، وأن قانون الصوت الواحد سيفرز نواب حارات               

عف األحزاب السياسية وتشتت الغالبية     زد على ذلك ض   . وخدمات وشعارات وليس نواب محاسبة ومراقبة     
الصامته، وغياب برامج عمل مقنعة، وحكومة تتهاون في تطبيق القانون على المرشـحين وأنـصارهم               
خصوصاً من قاموا بممارسات غير قانونية من شغب وتكسير سيارات وقطع طرقات وتعليـق يافطـات                

لدولة عبر اإلمعان في إطالق مفرقعات ناريـة        على كل ما طالته أيديهم ليستكملوها بمسلسل تحدي هيبة ا         
  .احتفالية اختلطت بأصوات الرصاص

  10/8/2007الحياة 
  

  سفينة ألمانية تتوجه إلى لبنان ضمن اليونيفيل .43
ستغادر مدينة روستوك االلمانية يوم     " دوناو"أعلنت البحرية االلمانية أمس، أن سفينة اإلمدادات        : )د ب أ  (

وسـتحل الـسفينة     .ى السواحل اللبنانية للمشاركة في مهمة تستمر ستة أشـهر         السبت المقبل متوجهة إل   
التي سـتعود إلـى     " موسل" رجالً وثالث سيدات، محل سفينة اإلمدادات        90التي تقل على متنها     " دوناو"

  .مدينة كيل األلمانية
  10/8/2007األخبار  اللبنانية 

  
   منازل مؤقّتة في البداوياألونروا تقترحو.. بالطائرات" البارد"الجيش يقصف  .44

من طـراز   اللبناني   شاركت طائرات للجيش     : عبد الكافي الصمد  ،  نزيه الصديق ،   البداوي –نهر البارد    
غازيل على دفعتين، في قصف مواقع مسلحي تنظيم فتح االسالم في مخيم نهر البارد، األمر الذي ساعد                 

ألبنية التي يتحصن بها المسلحون داخـل المربـع         على ما يبدو، في إلحاق إصابات مباشرة بالمالجئ وا        
وترافق الهجوم الجوي مع اشتباكات عنيفة استطاع فيها الجيش التقـدم داخـل              .االمني من المخيم القديم   

السوق القديم أسهمت في شق المخيم القديم نصفين، وجعلت حركة المسلحين واتصاالتهم في مـا بيـنهم                 
  .لمالجئ األمر الوحيد المتاح أمامهممقطوعة، بعدما باتت إقامتهم في ا

 وحدة سكنية مؤقتة في محيط مخيم البداوي، وهـي          1100عرضت األونروا إقامة نحو     في سياق آخر،    
مسألة ما تزال موضوع أخذ ورد، ألن هذه الوحدات ال تكفي سوى ما يقارب خُمس العائالت النازحـة                   

مـسؤول   وشـدد    . عائلة 5125األخير لألونروا   من مخيم نهر البارد، والتي بلغ عددها حسب اإلحصاء          
بمساهمة أبناء  "في الشمال أبو لؤي أركان بدر على ضرورة أن تتم إعادة اإلعمار             " الجبهة الديموقراطية "

  ."المخيم ومساعدتهم اختصاراً للوقت وتسريعاً في عملة العودة
  10/8/2007األخبار  اللبنانية 

  
  مرشد إخوان مصر يهاجم مؤتمر بوش .45

شن المرشد العام لجماعة اإلخوان المسلمين بمصر محمد مهـدي عـاكف            :  محيي الدين سعيد   - قاهرةال
، القادم بدعوة من الرئيس األمريكـي     هجوما حادا على المؤتمر الدولي للسالم المزمع عقده في الخريف           

 مـشيرا إلـى      للدعوة األمريكيـة،     عدا سوريا   وانتقد عاكف االستجابة السريعة من الحكومات العربية      
وقال في رسالته األسبوعية إن األمريكيين      . الغموض الذي يحيط بمرجعية المؤتمر واألطراف المدعوة له       

جربوا أالعيب عديدة مع القادة العرب لم تنطل على الشعوب العربية وخاصة على الشعب الفلـسطيني،                
بق بيل كلينتون ومارس فيه كـل       وكان آخرها مؤتمر قمة كامب ديفيد، الذي رعاه الرئيس األمريكي السا          

الضغوط الممكنة على الرئيس الراحل ياسر عرفات ليوقع آخر وثيقة للتنازل عن الحقـوق الفلـسطينية                
المشروعة، ودفع عرفات حياته ثمنا لرفضه هذا االتفاق المنقوص، مؤكدا أن هذا المؤتمر لم يقصد بـه                 
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ة وال الضغط على العدو الصهيوني ليقـدم بعـض   دعم مسيرة السالم، وال تحقيق تقدم على مسار التسوي      
 حـسب    التنازالت لدعم موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنما المقـصود منـه أحـد أمـرين               

إما الضغط الرهيب على الطرف الفلسطيني ليقدم آخر ما لديه من تنازالت ويوقع علـى وثيقـة    " :عاكف
 من قبل عرفات، وإما التمهيد لحـرب قادمـة تـشنها            االستسالم التام للمطالب الصهيونية والتي رفضها     

، مما قد يدخل منطقـة الخلـيج والمنطقـة          "أمريكا والعدو الصهيوني ضد إيران لتدمير منشآتها النووية       
  .العربية كلها في أتون فوضى مدمرة ال يعلم إال اهللا آثارها

  10/8/2007الخليج اإلماراتية 
  

  لمقار األمنية في غزةمصر لم تعرض تسلم ا: وزارة الخارجية .46
 بأن ما نشرته إحدى الصحف العربية، ومقرها        ]المصرية [صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية     

لندن أمس، بشأن استعداد مصر لتسلم المقار األمنية في غزة ثم تسليمها إلى األجهزة القومية الفلـسطينية                 
الرسمي ما ورد في سياق الخبـر المنـشور         الحقا هو أمر ال أساس له من الصحة واستغرب المتحدث           

  .منسوبا إلى مصادر دبلوماسية من أن مصر عرضت تسلم مقار األمن في غزة ووصف الخبر بأنه ملفق
  10/8/2007األهرام المصرية 

  
 البرلمان العربي يدعو اسرائيل لالفراج عن البرلمانيين الفلسطينيين .47

تمع الدولي بالضغط على اسرائيل لالفـراج عـن رئـيس           طالب البرلمان العربي، اليوم، المج    : القاهرة
المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك وعدد من اعضاء المجلس الذين اعتقلتهم اسرائيل منذ عام في               

. 1954خطوة تشكل انتهاكا فاضحا لميثاق حقوق االنسان واتفاقيات جنيف الرابعة واتفاق الهـاي لعـام                
ه اليوم بمناسبة مرور عام علـى اعتقـال البرلمـانيين الفلـسطينيين،             وطالب البرلمان، في بيان اصدر    

البرلمانات الدولية واالقليمية والوطنية باتخاذ الوسائل الكفيلة بادانـة وفـضح الممارسـات االسـرائيلية               
  .المتصاعدة والمنافية لحقوق االنسان والعمل على حماية ممثلي الشعب الفلسطيني من هذه الممارسات

  9/8/2007نباء األردنية بترا وكالة األ
  

 الجامعة العربية تندد بالممارسات االسرائيلية ضد األسرى والمقدسات .48
دانت االمانة العامة لجامعة الدول العربية الممارسات االسرائيلية بحـق االسـرى والمعتقلـين              : القاهرة

اسرائيل بالتقيد باالتفاقيـات    الفلسطينيين والعرب، داعية المجتمع الدولي للضغط الطالق سراحهم والزام          
وقالت، في بيان بمناسبة ذكرى احراق المسجد االقصى دانت الجامعة كل ما تقـوم بـه                . الدولية المعنية 

اسرائيل من ممارسات وانتهاكات خطيرة ضد مدينة القدس والمقدسات والمقدسيين بهدف تهويد المدينة،             
ا اكدت المسؤولية المباشرة لدول العالم الموقعة علـى  كم. مؤكدة ان القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية     

اتفاقية جنيف التي تلتزم بميثاق ومبادىء االمم المتحدة لحماية القدس وتاريخها ومنع سياسات اسـرائيل               
الرامية لتغيير معالمها وضرورة اجبار اسرائيل على االمتثال لرأى محكمة العدل الدولية بوقـف بنـاء                

  .تناع عن اي اجراءات تهويدية للمدينةالجدار الفاصل واالم
  9/8/2007وكالة األنباء األردنية بترا 

  
  قافلة معونات سورية جديدة للشعب الفلسطيني .49

 شاحنة محملـة    12قدمت سوريا قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى الشعب الفلسطيني تتألف من            : دمشق
   .  طن من المواد الغذائية النوعية300ـب

  10/8/2007اتية الخليج اإلمار
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  األونروا تحذر من انهيار كامل لالقتصاد في غزة  .50

أكد فيليبو جراندي نائب المفوض العام لالونروا في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة أن              :  د ب أ   -غزة  
بؤرة منعزلة ومنغلقـة    "حالة الحصار واإلغالق اإلسرائيلي المفروضة على قطاع غزة ينذر بتحوله إلى            

إن الحـصار   "وقـال   ". مساعدات اإلنسانية بشكل كامل في غضون اشهر او حتى اسـابيع          تعتمد على ال  
اإلسرائيلي المستمر للمعابر والمنافذ الخارجية لقطاع غزة يستتب بانهيار كامل فـي قطـاع الـصناعة                

، مشددا على وجوب التدخل العاجـل       " والزراعة التي يعيش عليها سكان غزة ما ينذر بتداعيات خطيرة         
ودعا جراندي السلطة الفلسطينية وإسرائيل وكل األطراف األخرى التخـاذ خطـوات            .  هذه الحالة  لوقف

وأضـاف أن   . كارني لحركة الصادرات والواردات وكذلك للبضائع اإلنسانية      ) المنطار(فورية لفتح معبر    
القطاعين كل ما رآه من نتائج الجتماعات عقدها مع رجال األعمال في قطاع غزة وإطالعه على خسائر                 

أكثر من إعالن عـن انهيـار وشـيك للوضـع           "الصناعي والزراعي بالقطاع نتيجة إلغالق المعبر هو        
وأشار المسؤول الدولي إلى توقف مشاريع البناء بشكل كامـل والتـي تنفـذها              ". االقتصادي في القطاع  

. ستيراد مواد البنـاء    مليون دوالر بسب عدم القدرة على ا       93االونروا في قطاع غزة والتي تبلغ قيمتها        
إنه وفقا لألرقام األخيرة من جمعية رجال األعمال فإن الخـسارة اإلجماليـة المتراكمـة لقطـاع                 "وقال  

 مليون دوالر مما يعني خسارة نصف مليون يومياً منذ فرض الحصار حيث تتوقـع               23الصناعة بلغت   
  ". ألف عامل لوظائفهم بالقطاع120الجمعية فقدان 

  10/8/2007الدستور 
  

  عباس وحماس بال حدود .51
  فوزي برهوم. أ

إنه الرئيس ولكن بال حدود وصالحياته بال حدود وقراراته بال حدود ونطاق سفره بال حـدود ولكـن إذا    
أراد أن يتحدث عن الحقوق الفلسطينية في أي مكان إسرائيلي أمريكي يتكلَّم بحدود اسمه ال فـي إطـار                   

من كثرة ألقاب الرئيس فهي قابلة لالزدياد كلما شـن حربـا علـى              لقبه،عفوا فقد اختلطت علينا األمور      
حماس وعلى المقاومة وتماشى مع الرغبات األمريكية واإلسرائيلية وهي أيضا بال حدود ولكن خطابه إذا               
كان يمس بحماس تنساب الكلمات منه أيضا بال حدود أو سامحونا إذا كان الحديث عـن المقاومـة فـي                    

أو قـل   , لحامية لبني يهود فهي أيضا مليشيات، إرهاب، عنف، حقيرة، غبية، عبثية          اجتماعات المشاريع ا  
  . ما شئت على لسان الرئيس فالشيك مفتوح وغير محدود

هل يعني ذلك أن الرئيس أسقط من حساباته الوفاق الوطني والحوار الـوطني و المقاومـة والـصمود                  
 كبيرة من الـوطن وتـرك مـصير ماليـين     واستغنى عن شريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني ومساحة     

/ الالجئين وآالف السجناء المعذبين لحسن نوايا األمريكيين واليهود وهل ليس باإلمكان إال ما يحققه السيد              
محمود عباس بجهده الشخصي وباسمه وكل جهد الشهداء والسجناء والقادة العظام لم تجد نفعا فإذا كـان                 

وتذكرنا خطاب الرئيس عباس عند ترشحه للرئاسة وبعد فوزه حينما أكد           كذلك ولو عدنا قليالً إلى الوراء       
هـل  ! على الحقوق والثوابت ووحدة األرض والشعب ومركزية القرار، هل اكتشف أنه كان مخطئـا ؟              

اكتشفت أمريكا وإسرائيل أنها كانت مخطئة عندما سمحت بهذا الخطاب دون عتـاب أو ربمـا حـصل                  
  !. مغلقة وماذا كان الثمن؟العتاب ولكن خلف األبواب ال

هل سيكتشف الشعب الفلسطيني بعد كل هذه التضحيات الجسام أنه استلم أمره شخص واحد ورجل واحد                
  ). رحمه اهللا(وأن الشعب أخطأ في االختيار بعد الختيار 

ن أن األمور أصبحت واضحة ال لبس فيها وال غموض، التفكير األمريكي واإلسرائيلي في القـضاء                ظأ
 حماس وعلى المقاومة هو القديم الحديث ولكن زاد من نهمهم التعاون واالستعداد من قبل الـرئيس                 على
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عباس لتطبيق هذا المخطط في مواقف معلنة وواضحة بل وعلى العكس بـات يعطـي ويفـصح عـن                   
المبررات لضرب المقاومة وحماس والشعب ضربة أميركية إسرائيلية عسكرية قوية عندما ذكـر وأكـد               

من مرة أن هناك تنظيم قاعدة إرهابياً على حد تعبيره في الشعب الفلسطيني بمعنى أن ما فعلتمـوه                  أكثر  
في العراق وأفغانستان ممكن أن أساعدكم في عمله في فلسطين ولكن دعوني أبقى رئيساً وما فشلتم فـي                  

رغبة األمريكية  تحقيقه مع الرئيس أبو عمار وحصاركم له وقتلكم له بالسم لن يتكرر فكل شيء حسب ال               
فالـسالم هـو الخيـار      (واألهداف اإلسرائيلية سوف يتحقق وسأبذل في ذلك كل ما في وسعي من جهد              

  ). االستراتيجي
فهل يا ترى أن لدى أمريكا وإسرائيل وعباس طرقاً أخطر وأصعب سـوف تمارسـها علـى الـشعب                   

 أن أسست حماس حتى وقتنا       منذ الفلسطيني وعلى حماس لتركيعها وابتزاز المواقف منها التي استخدمت        
 إلـى مـرج     1992فقد أبعدوا كل قيادات حماس الميدانية السياسية والعسكرية واألمنية عـام             .الحاضر

الزهور وتعاونت معهم أمريكا وأوروبا وتواطأ معهم الكثيرون إقليميا ودوليا فعادوا منتصرين وبنو مجدا              
  . انتصروا بصبرهم وانتصر الشعب الفلسطينيلهم وألبناء شعبهم من دمائهم وجهدهم وعرقهم ف

ووضعوا مخططا للتخلص منهم ومن المقاومة وممن رفض مشاريع الظلم واالستبداد التي اكتشف الشعب              
زيفها وجورها بعد محاصرة الرئيس عرفات وقتله بالسم فاعتقلوا جميعا وأغلقـت مؤسـسات الحركـة                

هللا خرج أبناء هذه الحركة من الزنازين إلى الميادين وإلى          وضربوا بنيتها وتنظيمها وهياكلها ولكن بحمد ا      
  . قيادة الماليين وانتصرت وانتصر الشعب الفلسطيني

واستخدموا أسلوب القتل وبدأوا بالقيادات ومارسوا أبشع صور القتل والقـصف بـال رادع أخالقـي أو                 
الخامس والعـشرين مـن ينـاير       وتحقق االنتصار العظيم لهم ولشعبهم في       , إنساني ولكن لم يحققوا شيئا    

 وأدخلت القضية الفلسطينية في المنظومة الدولية بخيار الشعب الحضاري والـديمقراطي فكانـت              2006
االنتصارات بال حدود ولم يبق سوى التجويع والحصار والخنق وإغالق المعابر والتعدي على الحرمات              

رهاب والحرمان وقل ما شـئت فـي حـال          وتعزيز االنشقاق واالنقسامات واختزال القضية والعنف واإل      
حديثك عن أمريكا وإسرائيل والرئيس عباس ونظرتهم إلى حماس وكيفية القضاء عليها فأنت أيضا أيهـا                

  . المراقب للوضع الفلسطيني بإمكانك أن تحكم ولكنك لن تصل إلى طريق مسدود
بو مـازن قـد أفلـس       ألن الشعب وحماس والمقاومة أسست وبنت وأعطت وضحت وصبرت فإذا كان أ           

وأفرغ ما في جعبته وتعب وقدم التنازالت تلو األخرى دون حدود وبات يتخبط في سياسته وقدم كل مـا                   
طلب منه حتى لو كان الثمن الشعب واألرض والهوية نقول له إن الشعب حي والشهداء أحيـاء وفكـر                   

وبثبات وإيمان وعزيمة هذا الشعب     القادة تحيا وتقتات عليه األجيال وجذوة المقاومة حية ومشتعلة بصبر           
فهذا يعطينا آماال وآفاقا ال تعيقها حواجز وال اعتبارات وال قتل وال حدود فطموحاتهم وآمالهم فـي نيـل                   

  . حريتهم في معركة الدفاع عن أرضهم وشعبهم وقدسهم هي أيضا بال حدود
  9/8/2007المركز الفلسطيني لإلعالم 

  
  رسالتي الى الجامعة العربية .52

  شيخ رائد صالحال
 هناك جمود فلسطيني داخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين حكومة أبو العبد اسماعيل هنيـة                 -1

ورئاسة أبو مازن محمود عباس، وهو جمود خطير جدا تسبب حتى اآلن بقطيعة خطيرة جدا بـين كـل                   
 بنتائج كارثية تـصيب كـل       هذه األطراف الفلسطينية، وإن ظّل هذا الجمود على ما هو عليه فقد يتسبب            

فلسطيني في كل العالم، ولذلك فال مخرج من هذا الجمود وهذه القطيعة إال بتجديـد الحـوار الـداخلي                   
الفلسطيني، وفي تصوري ووفق قناعتني ال عذر ألحد أي كان من هذه المسيرة الفلسطينية               - الفلسطيني
امس عشر من حزيران الماضي القريب، ومـن        أنا أشترط سلفاً عودة األوضاع الى ما قبل الخ        : أن يقول 
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الفلسطيني، نعم، ال عذر ألحد أن يرفض مبدأ تجديد هذا الحوار علـى هـذه      -ثم سنبدأ الحوار الفلسطيني   
المقولة، ألن هذه المقولة قد يصرح بها أبو العبد ويقصد بها المعنى الذي يطمئن إليه، وقد يصرح بها أبو                   

يطمئن إليه، وقد تصرح بها حركة فتح وتقصد بها المعنى الـذي تطمـئن   مازن ويقصد بها المعنى الذي     
إليه، وقد تصرح بها حركة حماس وتقصد بها المعنى الذي تطمئن إليـه، وعنـدها سيـضيع الموقـف                   
الفلسطيني، وستضيع الشرعية الفلسطنيية بين قصد هذا وذاك، وعندها سـيتم تكـريس حالـة الجمـود                 

 الفلـسطيني، وعنـدها     -نية، وال مخرج من ذلك إال بتجديد الحوار الفلسطيني          والقطيعة الداخلية الفلسطي  
ليطالب كل واحد بعودة األوضاع الى ما قبل الخامس عشر من حزيران الماضـي القريـب، وليوضـح           
قصده من وراء هذا الطلب، وليتواصل الحوار على هذا الطلب وعلى قصد كل طرف مـن وراء هـذا                   

 إذا أردنا الخروج من مأزق الجمود والقطيعة الداخلية الفلسطينية فال بـد مـن               الطلب، لذلك أعود وأقول   
  .الفلسطيني فورا قبل أن تقع الكارثة-تجديد الحوار الفلسطيني

 ولكن بجانب ذلك هناك قضية ال يمكن غض الطرف عنها إطالقاً، وهي ليست حقاً خاصاً لفـرد أو                   -2
لتنازل عنها ثم تُطوى كأن لم تكن، بل هي حقّ عـام وأبـدي              فصيل من المسيرة الفلسطينية حتى يملك ا      

 أن  - وأنا منهم    -للمسيرة الفلسطينية تاريخاً وحاضراً ومستقبالً، ومن حقّ كل فلسطيني في هذه األرض             
يعرف حقيقة هذه القضية، وأن يستجلي كل تفصيالتها كي يظهر الصواب من الخطأ، والحقّ من الباطل،                

القضية، وما أقصده بهذه القضية هو هذا الكم من األحداث التي ال تزال غامـضة               في كل تفصيالت هذه     
أو التي أخذت طابع االتهام من طرف فلسطيني لطرف فلسطيني آخر، وعلى سبيل المثال هناك حـدث                  
كان غامضاً وال يزال يزداد الغموض فيه يوماً بعد يوم، وهو من الذي قتل الرئيس الراحل ياسر عرفات                  

، ومن الذي أدلى بمعلومات مفصلة عن تحركات الشيخ الـشهيد أحمـد ياسـين الـى           ! ؟ - اهللا    رحمه -
وما هـي حقيقـة   ! المؤسسة اإلحتاللية اإلسرائيلية، والتي بنت على أثرها خطّة اغتياله في صالة الفجر؟           

يس وما هي حقيقة وتفـصيالت محاولـة اغتيـال الـرئ          ! وتفصيالت محاولة اغتيال الرئيس أبو مازن؟     
ولكن هذه القضية ال تقف عند حد هذه األسئلة فقط، بل إن هذه القضية تحمل في طياتها                 ! اسماعيل هنية؟ 

مئات التساؤالت إن لم يكن أكثر حول ما جرى باألمس البعيد واألمس القريب، وحول ما يجري اليـوم                  
  .في المساحة الداخلية للمسيرة الفلسطينية

 أن  - وأنا منهم    -وأبدي للمسيرة الفلسطينية، وألن من حقّ كل فلسطيني          وألن هذه القضية حقّ عام       -3
يعرف حقيقة كل ما في هذه القضية من أحداث قد تكون صدمات ال تصدق، وألن تحقيق ذلك لن يتم إال                    
باستجالء حقيقة كل ما تحمل هذه القضية من أحداث، وألن هذه القضية وفق ظاهرها العام وقبل الخوض                 

يالتها وحقيقة هذه التفصيالت تشير الى أن الكثير من القيادات الفلسطينية الرسمية أو الفـصائلية               في تفص 
لكل ذلك فال بد من مباركة قرار الجامعة العربية، الذي دعـت            ) متَّهمة(وتارة تكون   ) متَِّهمة(تارة تكون   

 الداخلية للمسيرة الفلسطينية في يـوم       الستجالء حقيقة كل ما وقع في المساحة      " لجنة تحقيق "فيه إلى إقامة    
م وما قبله وما بعده، وال بد لكل القيادات الفلـسطينية الرسـمية والفـصائلية بـدون       2007 حزيران   15

                  استثناء، وال بد لكّل الفصائل الفلسطينية بدون استثناء أن تخضع لمساءالت لجنة التحقيق هـذه، وال بـد
ى أقصى حدود التعاون، وال بد للجميع أن يجيبها عن كل سؤال مهما             للجميع أن يتعاون مع هذه اللجنة ال      

كان، بدون لفّ أو دوران أو تهرب، وال يقبل عذر من أي أحد أي كان، وال بد أن يكون أعـضاء هـذه             
اللجنة من ثقاة الحاضر اإلسالمي والعربية فقط، وأن يستمدوا مسؤوليتهم من الجامعة العربية صاحبة هذا               

، ثم ال بد لهذه اللجنة أن تقدم تقريرها األخير الى الجامعة العربية أوال ألنّها صاحبة التصرف في                  القرار
  .هذا التقرير، ولكن على أال يتم وأد هذا التقرير وحبسه طي الكتمان

ار نعم، ال بد من السعي الفوري إلقامة هذه اللجنة جنباً الى جنب مع ضرورة السعي الفوري لتجديد الحو                 
  .الفلسطيني فوراً-الداخلي الفلسطيني
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 وإال فستنوء المسيرة الفلسطينية بحمل أفراد غامضين يزدادون يوماً بعـد يـوم، وحمـل فـصائل                  -4
فلسطينية غامضة تزداد يوماً بعد يوم، وحمل مسائل وأحداث فلسطينية غامضة تزداد يوماً بعد يوم، وهذا                

 الى مسيرة التاريخ الفلـسطيني الغـامض والحاضـر الفلـسطيني            مما يهدد المسيرة الفلسطينية بتحولها    
الغامض،وعندها ال أدري كيف ستقوى هذه المسيرة الفلسطينية على صناعة مستقبلها الواعد القائم علـى               
الثوابت الفلسطينية التي يجب أن تترجم بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وال يعقـل أن                

ل مئات األحداث التي وقعت في المساحة الداخلية الفلسطينية دون جواب، وال يعقـل أن               نبقى نتساءل حو  
الفلسطينية الداخلية والمتبادلة دون جواب، وال يعقل أن نبادر الـى نـشر             -تتصاعد االتهامات الفلسطينية  

فـي  غسيلنا على حبال إعالم كل األرض دون جواب، وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك من حقّ كل فلسطيني                 
 أن يعرف حقيقة كل هذه المسائل واألحداث، وحرام ثم حرام أن نموت ونحن              - وأنا منهم    -هذه األرض   

دون الوصول الى هذه الحقيقة، وحرام ثم حرام أن نبقى رهائن لما يبثّه اإلعـالم               ! أين الحقيقة؟ : نتساءل
  .نا أبناء هذا البيتعن داخل البيت الفلسطيني دون أن نعلم ما هي حقيقة ما يبثه، علماً أنّ

حيث كشف عـن وثيقـة     "  نيوز -نوبلز  " لكل ذلك أقول أين الحقيقة فيما نشره موقع إلكتروني يدعى            -5
   أيامه األخيرة       - أيضاً   -تأكّدوا  : "قال لموفاز " محمد دحالن "تقول أن ياسر عرفات أصبح يعد ولكن !!  أن

 أن ما قطعته على نفسي أمام الرئيس        - أيضاً   -دوا  وتأكّ!! دعونا ننهيه على طريقتنا وليس على طريقتكم      
  ".بوش من وعود فإنّني مستعد ألدفع حياتي ثمناً له

 وأين الحقيقة فيما نشرته الكثير من صحفنا في الداخل الفلسطيني حول وثيقة تقول أن محمد دحـالن                  -6
مؤسسة االحتاللية االسرائيلية،   كان قد قدم معلومات دقيقة حول تحركات الشيخ الشهيد أحمد ياسين الى ال            

  .والتي على اثرها قامت هذه المؤسسة االحتاللية باغتيال الشيخ الشهيد أحمد ياسين في صالة الفجر
 وأين الحقيقة فيما نشرته الكثير من وسائل اإلعالم المحلية والدولية حول قيام بعض قـوات محمـد                  -7

  .ة عبر معبر رفح بعد عودته من الديار الحجازيةدحالن بمحاولة اغتيال الرئيس هنية لدى دخول غز
 وأين الحقيقة فيما نشرته الكثير من وسائل اإلعالم المحلية والدولية حول قيام بعض كتائـب القـسام                  -8

  .بمحاولة اغتيال الرئيس محمود عباس
يث صـرح    مدير المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، ح      - وأين الحقيقة فيما أدلى به راجي سوراني         -9

انه يحقّ للرئيس أبو مازن فرض حالة الطوارئ بموجب أحكـام           : "22/6/2007لصحيفة الحدث بتاريخ    
الباب السابع من القانون األساسي، كما أنّه يملك أيضاً صالحية حّل الحكومـة، ولكـن يحـدد القـانون                   

الجديدة التـي يجـب أن      األساسي بأن تبقى الحكومة المقالة كحكومة تسيير أعمال لحين تشكيل الحكومة            
  ".تنال الثقة من المجلس التشريعي

إنّه لم يرد في القانون األساسي أية صالحية للرئيس أبو مازن، حتـى فـي حالـة                 : "وحيث صرح كذلك  
الطوارئ بتعليق العمل بمواد هذا القانون، فيما يخص صالحية المجلس التشريعي في منح الثقة للحكومة،               

مـن  ) 311(التشريعي أو تعطيله خالل فترة الطوارئ، وهذا حـسب المـادة            بل ال يجوز حّل المجلس      
من شأن اإلجراءات التي اتخذها الرئيس أبو مازن أن تزيد مـن  : "، وحيث صرح كذلك "القانون األساسي 

تفاقم األزمة ال أن تسهم في حلّها، بل إنّها ستزيد أيضاً من العزلة التي يتعرض لها قطاع غزة والتضحية                   
 مليون مدني فلسطيني والزج بهم الى مستقبل مجهول، وتعريضهم للعقوبات الدولية، فضالً عن              1.5نحو  ب

  ".المخاوف من تكريس واقع سياسي يتم فيه فصل القطاع عن بقية األراضي الفلسطينية المحتلة
 إدارة الرئيس   األلمانية، حيث كشفت النقاب أن    " يونجه فيلت " وأين الحقيقة فيما صرحت به صحيفة        -10

 وفـتح   -جورج بوش االبن كانت قد أوعزت لعناصر فلسطينية متحالفة معها تسترت باسم حركة فـتح                
واستندت الصحيفة في هذا الكشف على      !!  للقيام بتصفيات جسدية لبعض القيادات الفلسطينية      -بريئة منها   

سسة االسرائيلية، حيث كان قـد   المسؤول عن االتصال العسكري األمريكي مع المؤ    -أقوال كيت دايتون    
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أدلى بهذه األقوال أمام جلسة استماع في لجنة الشرق األوسط بالكونجرس األمريكي، لدرجة أنّه قال من                
  ".األوضاع ستنفجر قريباً في قطاع غزة وبال رحمة: "ضمن ما قال في هذه الجلسة

" مصدر أمني "م على لسان    2007/يونيو/17 وأين الحقيقة فيما صرحت به صحيفة المصري بتاريخ          -11
أسباب الصراع بغزة حسبما تابع الوفد، هي مجموعة محمد دحالن التي تسيطر على كـل               : "مصري قال 

األجهزة األمنية، وتقاتل في القطاع بأوامره، فيظهر الصراع على أنّه اقتتال بين فتح وحماس، وهو فـي                 
إن : "وقال نفس هذا المصدر األمني    ". سطينيمن الشعب الفل  % 70الواقع صراع بين مجموعة دحالن و       

حركة حماس واللجنة المركزية لحركة فتح ال تريد هذه المجموعة، لكن لألسف فإن مجموعـة دحـالن                 
  ".مفروضة بالقوة من اسرائيل وأمريكا

م وهي صحيفة أسبوعية تصدر     18/7/2007بتاريخ  " المدينة" وأين الحقيقة فيما صرحت به صحيفة        -12
لداخل الفلسطيني على لسان وزير العدل الفلسطيني السابق والعضو السابق بالمجلس التشريعي عـن              في ا 

إن حماس بسيطرتها على قطاع غزة قبل نحو شهر اسـتبقت           : " ناهض الريس حيث صرح    -حركة فتح   
المسؤولية ضربة كانت ستوجه لها من األجهزة األمنية، وحمل هذا الوزير السابق تلك األجهزة وقيادتها               

  .عن المرحلة القاسية التي يعيشها الفلسطينيون
 وأين الحقيقة وكل تفصيالتها فيما كان قد صرح به االستاذ هاني الحسن خالل لقاء معه في برنامج                  -13

، حيث تطرق فيه الى احداث غزة األخيرة وأدان التيـار االنقالبـي             "بال حدود   " قناة الجزيرة المشهور    
  .دحالنالذي يقوده محمد 

 من تصريحات للرئيس ابو     2007-7-27بتاريخ  " فصل المقال   "  وأين الحقيقة فيما نشرته صحيفة       -14
الحوار : " مازن في حفل تدشين مشروع لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في رام اهللا حيث قال               

اذا ارادوا فعليهم التراجـع     مع حركة حماس، ال حوار مع االنقالبيين الذين قتلوا ابناء شعبهم بدم بارد، و             
  ".كليا عما اقترفته ايديهم 

"  على لسان المتحدث باسم      2007-7-27بتاريخ  " فصل المقال   "  وأين الحقيقة فيما نشرته صحيفة       -15
" في بلدة   " فتح  " فهمي الزعارير، حيث اتهم حماس بشن حملة دهم واختطاف للعشرات من نشطاء             " فتح

  .خارجة عن القانون" حماس" ة داعيا الى اعتبار شمال قطاع غز" بيت حانون
العبرية حيث كانت قد ادعـت ان       " يديعوت احرونوت "  وأين الحقيقة فيما كانت قد اوردته صحيفة         -16

سوف تواصل تدريب قوات الحرس الرئاسي      " كيت دايتون " الواليات المتحدة من خالل مبعوثها الجنرال       
  . الضفة الغربيةالفلسطيني بعد نقل مركز الثقل الى

، حيث ذكرت ان حركـة      2007-6-29 وأين الحقيقة فيما كانت قد نشرته صحيفة الصنارة بتاريخ           -17
حماس قد عثرت على اشرطة جنسية بعد السيطرة على المباني التابعة لألمن الفلسطيني في غزة، وقـد                 

البتزاز وزراء وقيـادات     " من قبل بعض اعضاء تلك األجهزة األمنية      " استخدمت هذه االشرطة الهابطة     
  .في السلطة الفلسطينية

. ، حيث ذكرت ان د    2007-8-3بتاريخ  " فصل المقال   "  وأين الحقيقة فيما كانت قد نشرته صحيفة         -18
محمود الزهار كان قد استعرض جزءا من الوثائق التي عثرت عليها حركة حماس بعد سيطرتها علـى                 

ت هذه الوثائق تورط شخصيات بارزة فـي الـسلطة الفلـسطينية     المقار األمنية في قطاع غزة، حيث تثب      
واألجهزة األمنية في قضايا فساد مالي وتلقي رشاوي على المعابر وقيام البعض منهم بمصادرة ممتلكات               
المسافرين دون الرجوع لالدارة الجمركية، ويتقدم كل هؤالء العقيد محمد دحالن، كما وتبين هذه الوثائق               

الوقائي قد تحول الى شركة اقتصادية فاسدة على حساب مصالح الشعب الفلسطيني، وان             ان جهاز األمن    
  . مليون دوالر777موازنة هذا الجهاز قد بلغت 
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محمود زهار قد   .  حيث بينت ان د    2007-8-3بتاريخ  " الحدث"  وأين الحقيقة فيما نشرته صحيفة       -19
يس الراحل ياسر عرفات يحـذره فيهـا مـن          كشف عن وثيقة كان قد ارسلها بسام ابو شريف الى الرئ          
  .محاوالت لتسميمه واغتياله وان هناك مؤامرة تحاك ضده

 وزير  - على لسان سعيد صيام      2007-6 -29بتاريخ  " رسالة األخوان   :  وأين الحقيقة فيما نشرته      -20
ط طالبنا فـي     حيث بين ان بعض االجهزة األمنية وصل بهم األمر انهم يقومون باسقا            -الداخلية األسبق   

الدول العربية عن طريق السفارات، وعن طريق الملحقين األمنيين والعسكريين والتجسس علـى هـذه               
الدول وتقديم معلومات لدول خارجية، وهناك تجارة شنطة للمعلومات، فما يتم جمعه من معلومات يـتم                

محمود .  هذا العدد على لسان د     وأين الحقيقة فيما ورد في هذه الرسالة في نفس        ..." بيعه لمخابرات اجنبية  
 سـيارة مفخخـة وجـاهزة       50على  " السفينة  " الزهار حيث اوضح انه تم العثور داخل مقر المخابرات        

بتفكيكها وابطال مفعولها، ولوال ذلك لغرقت غـزة فـي          " كتائب عز الدين القسام   " للتفجير قامت عناصر    
  .بحر من الدم حسب قوله

" معريـف " نقال عن صـحيفة      2007-8-3بتاريخ  " فصل المقال " صحيفة    وأين الحقيقة فيما نشرته    -21
العبرية التي بينت ان سفير اسرائيل وفلسطين لدى األمم المتحدة تمكنا فـي مـسعى مـشترك وصـفته                   
الصحيفة بالنادر من عرقلة قرار تقدمت به دولة قطر يدعو العتبار غزة منطقة منكوبـة مـن الناحيـة                   

صحيفة العبرية ان الرئيس عباس قرر بشكل نادر العمل ضد القرار، وقالت هذه             االنسانية، وكتبت هذه ال   
ورئيس " ور  رياض منص " الصحيفة ان الرئيس محمود عباس طلب من سفير فلسطين في األمم المتحدة             

العمل على اقناع اعضاء مجلس األمن بتجاهل المشروع القطري قائال          " سالم فياض "الحكومة الفلسطينية   
  .موطئ قدم في العالم من خالل تحقيق انجازات في مجلس األمن" حماس"منح انه لن ي

.  لذلك فانني اعتبر هذه المقالة كتابا خاصا اتوجه به الى الجامعة العربية عامـة والـى رئيـسها د                   -22
عمرو موسى، اناشدهم بضرورة العمل على اقامة لجنة التحقيق فورا كيما تباشر عملها فورا ساعية الى                

الء حقيقة ما وقع وما يقع من مسائل واحداث في المساحة الداخلية الفلـسطينية سـيما وان قـضية                   استج
فلسطين ليست قضية الشعب الفلسطيني لوحده بل هي قضية كل الحاضر االسالمي والعربي وقضية كل               

  .مسلم وكل عربي كما انها قضية كل فلسطيني
 9/8/2007صوت الحق والحرية 
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