
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

    
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  القاهرة ترفض االنتخابات الفلسطينية قبل المصالحة: مشعل
   نتنياهو زار سرا دولة عربية والتقى مسؤولين عربا من دولتين آخريين":المنار"
  نيمدنيمن ال غزة حربأكثر من نصف شهداء : "بتسيلم"

   دوالر خسائر اقتصادية للحرب على غزةمليارات أربعة: األمم المتحدة
  خطوات تطبيعية قد تلي بدء مفاوضات جادة: أبو الغيط

سندمر حماس:عاموس غلعاد
في حال امتلكت صواريخ يصل 

   كلم60 إلىمداها 
 

 4 ص... 

 1550 9/9/2009األربعاء 



  

  

 
 

  

            2 ص                                     1550:         العدد       9/9/2009األربعاء  :التاريخ

    :السلطة
 4  د اجتماع للجنة المتابعة العليا لمبادرة السالم العربيةس يطلب عقعبا .2
 5   لم تنفذ استحقاقاتها"إسرائيل": عريقات .3
 5  حكومة هنية تندد بمواصلة بناء الوحدات السكنية في مستوطنات القدس والضفة .4
 5  جتماعات مشتركة بين طواقم إسرائيلية وفلسطينية في محاولة للتوصل إلى حل في شأن القدسا .5
 5  االحتالل ال يؤمن بهدنة إال إذا كانت في صالحه وعلى المقاومة الحذر: نائب فلسطيني .6
 6 ى غزة بحلول العيدالزعنون يرأس وفد المجلس الوطني إل .7
 6 فتح ساعدت السلفية الجهادية في تنفيذ تفجيرات غزة األخيرة": قدس برس"مصادر لـ .8

    
    :المقاومة

 6  القاهرة ترفض االنتخابات الفلسطينية قبل المصالحة: مشعل .9
 7  فتح وحماس تتسلمان مقترحات مصر غداً.. هار يصل القاهرةالز .10
 7   االحتالل يقرر إبعاد قيادي في حماس من شمال الضفة لجنوبها .11
 8   لمركزيةل إعالميا دحالن مسؤوالًاللجنة المركزية لفتح تعّين  .12
 8  ما يلوح في األفق ال يبشر بتوقيع اتفاق: البردويل .13
 9  حماس بعيدة عن جميع المواقف العربية المطالبة بانهاء االنقسام: عزام األحمد .14
 9   نقسام وتطالب بانهاء اال"خيار استراتيجي"الجهاد تؤكد تمسكها بالجهاد والمقاومة كـ .15
 9  "جبهة مقاومة موحدة"كتائب المقاومة الوطنية تطالب الفصائل الفلسطينية بتشكيل  .16
 9   "إسرائيل"تجاه " حازم"الشعبية تدعو لموقف  .17
 10  ادة الحركةفي مواجهة قي" فتح األصالة"ـالقدومي يلوح ب .18
 10  وفد من اللجنة المركزية لفتح يتوجه إلى قطاع غزة األسبوع المقبل: شعث .19
 10  حماس ترحب بزيارة وفد فتح لغزة وتشترط التنسيق مع حكومة هنية .20
 11  بلبنانننطالب بالحقوق المدنية لالجئين الفلسطينيي.. الوطنينتمسك بإنجاح الحوار : حماس .21
 11  وتؤكد على ضرورة إخراج إعمار البارد من التجاذبات اللبنانيةالديموقراطية تلتقي الشعار .22
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 11  لة عربية والتقى مسؤولين عربا من دولتين آخريين نتنياهو زار سرا دو":المنار" .23
 12  تحذر وزير الخارجية التركي من زيارة قطاع غزة"إسرائيل" .24
 12   مستوطن يهودي جديد من الواليات المتحدة وكندا200ستقبل تليفني  .25
 12 برمان يدعو إلدارة الصراع وليس حلهلي .26
    

    :األرض، الشعب
 13  نيمدنيمن ال غزة حربأكثر من نصف شهداء ": بتسيلم" .27
 13  تظاهرات في غزة والضفة تطالب باإلفراج عن جثامين الشهداء في المقابر اإلسرائيلية .28
 14 عشرات التالميذ يتظاهرون احتجاجا على نقص اللوازم المدرسية: غزة .29
  
   



  

  

 
 

  

            3 ص                                     1550:         العدد       9/9/2009األربعاء  :التاريخ

   :اقتصاد
  14   دوالر خسائر اقتصادية للحرب على غزةمليارات أربعة: األمم المتحدة .30
   

   :صحة
  14 بعد أسبوع من احتجاز جثته في المستشفى "مخيم البداوي"في دفن رضيع فلسطيني  .31
   

   :بيئة
  15  سنواتثمانيخبير فلسطيني يحذّر من استنزاف المخزون الجوفي خالل  .32
   

   : األردن
 15   من تأشيرة الدخول اإلسرائيليين إعفاءينفي األردني رئيس الوزراء  .33
 16  تحاول محو صالحيات األوقاف في الوالية على األقصى" إسرائيل: "رئيس األوقاف األردني .34
 16 زيارة وفد إعالمي أردني للقدس تثير حفيظة مناهضي التطبيع .35
   

   :عربي، إسالمي
 16  يعية قد تلي بدء مفاوضات جادةخطوات تطب: أبو الغيط .36
 16   طن مساعدات اماراتية للقطاع عبر العوجة700إدخال  .37
 17   في سرقة اعضاء فلسطينيين"سرائيلإ"حملة مصرية تندد بجرائم  .38
 17  السالم العادللتحقيق " إسرائيل"مع الدولي بالضغط على قيام المجتالمعلم يشدد على ضرورة  .39
 17 على بذل مزيد من الجهد من أجل السالم" إسرائيل"نيجيريا تحث  .40
 18 تحذير المعارضة اإليرانية من تسييس يوم القدس .41
   

   :دولي
 18  نرويج تدرس استيعاب أسرى فلسطينيين ضمن صفقة شاليطال .42
 18  تدافع عن تدريس المحرقة اليهودية" األونروا" .43
 18 بتجميد االستيطان يستدعي خطوات عربية لعالقات أفضل معها" إسرائيل"التزام : إسبانيا .44
    

   :مختارات
 19 المصدر األول للنفط في العالمروسيا  .45
    

    :حوارات ومقاالت
 19  عبد اهللا األشعل... صراع البقاء بين المقاومة وأذناب المشروع الصهيوني .46
 21  إبراهيم غرايبة... المسار الحتمي: حماس واإلخوان .47
 22 عريب الرنتاوي... باس يقترب من المفترق الحرجع .48
    

  23  :كاريكاتير
***  

  



  

  

 
 

  

            4 ص                                     1550:         العدد       9/9/2009األربعاء  :التاريخ

  
   كلم60امتلكت صواريخ يصل مداها الى اذا عاموس غلعاد يهدد بتدمير حماس  .1

ـ             : رام اهللا  اد وجه رئيس القسم السياسي واالمني في وزارة الجيش االسرائيلي اللواء احتياط عاموس غلع
تحذيرا شديد اللهجة لحركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية مهددا بتدميرها في حال زادت مـن مـدى                 
الصواريخ التي تمتلكها متفاخرا في ذات الوقت من مستوى الردع الذي حققه الجـيش مقابـل حمـاس                  

  .والمنظمات االخرى 
لدولي التاسع لمركز السياسات ضد     ونقل موقع يديعوت احرونوت عن اللواء غلعاد قوله خالل المؤتمر ا          

 كـم   60في حال امتلكت حماس صواريخ يـصل مـداها الـى            " االرهاب الذي عقد امس في هرتسيليا       
واستخدمتها ضد اهداف اسرائيلية فان العملية العسكرية االسرائيلية القادمة ستؤدي الـى انهيـار كيـان                

  ".حماس 
 حركة ولكن من الممكن مواجهة المؤسسة التابعه لها         صحيح بأنه من غير الممكن تدمير     " واضاف غلعاد   

 كم وهل مـسموح     60ولم يجب غلعاد عن السؤال حول الحكمة من تحديد مدى الـ            ". وبنائها المؤسسي   
 كم دون   50 او   45اسرائيليا لحماس وبقية الفصائل الفلسطينية اقتناء واستخدام صواريخ يصل مداها الى            

وقال غلعاد ان االخبار الجيدة في هذا المقام وجود حالة من الردع             !!لي؟  مواجهة خطر التدمير االسرائي   
  . االسرائيلي في مواجهة حماس وحزب اهللا نابعة من التصور بأن اسرائيل ستنهي وجود الحركتين 

وفي مجال تحقيق االهداف قال غلعاد بأن حماس فشلت في تحقيق االهداف التي وضعتها لنفـسها هـذا                  
له في منع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير من تعزيز الهويه الوطنية الفلسطينية اضـافة              العام والمتمث 

  .الى فشلها خالل الحرب على غزة في تحقيق هدفها بخطف اي من الجنود االسرائيليين 
لقـد هـزم االرهـاب      "وحول عالقة ايران بالمنظمات الفلسطينية التي وصفها باالرهابية، قال غلعـاد            

ري الفلسطيني الذي ضرب المدن االسرائيلية لكن المنظمات الفلسطينية ما تزال تسعى العادة بناء              االنتحا
  " .قدراتها بمساعدة حثيثة من ايران التي ترسل سفن السالح واالموال

 9/9/2009الحياة الجديدة، 
  

   عقد اجتماع للجنة المتابعة العليا لمبادرة السالم العربيةيطلبس عبا .2
 الرئيس محمود عباس طلب إن" األيام"قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ:  الرؤوف أرناؤوط عبد-القدس 

عقد اجتماع للجنة المتابعة العليا لمبادرة السالم العربية في الثامن عشر من الشهر الجاري من اجل 
  .اطالع وزراء الخارجية العرب في هذه اللجنة على آخر المستجدات السياسية وتنسيق المواقف

 نيويورك للمشاركة في إلى الرئيس عباس تعمد طلب عقد االجتماع قبل التوجه أن إلى وأشارت
 هناك بموقف عربي موحد من إلى المتحدة من اجل الذهاب لألمماجتماعات الجمعية العمومية 

 األنشطة في االلتزام بوقف اإلسرائيليةالمستجدات السياسية السيما عملية السالم في ضوء المراوغة 
  . الفلسطينيةاألراضي في اإلسرائيليةاالستيطانية 

 لعملية السالم األميركي يكون المبعوث أنن التاريخ المرتقب الجتماعات اللجنة يأتي بعد أ إلىونوهت 
  . له في المنطقة قبل اجتماعات الجمعية العموميةأخيرة جولة أنهىالسيناتور جورج ميتشيل قد 

 عقده في نيويورك نفسها باإلمكان نيويورك فان إلىجتماع قبل التوجه وذكرت انه في حال عدم عقد اال
 . المتحدةلألمم وزراء الخارجية المعنيين سيشاركون في اجتماعات الجمعية العمومية أنالسيما 

 9/9/2009األيام، فلسطين، 
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   لم تنفذ استحقاقاتها"إسرائيل": عريقات .3
 صائب عريقات إن السلطة ال تضع وقف .ن الفلسطينيين دقال كبير المفاوضي:  أسعد تلحمي-الناصرة 

 أعمال البناء في المستوطنات في األراضي المحتلة شرطاً للقاء بين رئيسها محمود عباس "إسرائيل"
وأضاف في  ."لكن وقف النشاط االستيطاني هو استحقاق إسرائيلي في خريطة الطريق الدولية"ونتنياهو، 

ية اإلسرائيلية أن مسألة اللقاء بين عباس ونتنياهو في نيويورك لم تطرح بعد مقابلة مع اإلذاعة العسكر
لكن نتنياهو منشغل اآلن في التوصل إلى سالم مع شركائه في الحكومة وليس "وأن اللقاء يمكن أن يتم، 

ية وأكد أن الفلسطينيين نفذوا كل االستحقاقات التي نصت عليها خريطة الطريق الدول. "مع الفلسطينيين
بينما إسرائيل هي التي لم تف بالتزاماتها الواردة في الخريطة وحان الوقت لتوقفوا حملة العالقات العامة "

وتابع أن السالم في المنطقة يمكن تحقيقه خالل عامين كما يريد الرئيس األميركي  ."في هذه المسألة
. عنا، لكنها تفضل توسيع االستيطانمن مصلحة إسرائيل أن تتوصل إلى السالم م"وقال إن . باراك أوباما

  ."في حال قررتم التفاوض حول قضيتي القدس والحدود وغيرهما، فإن تحقيق السالم ممكن
  9/9/2009الحياة، 

  
   هنية تندد بمواصلة بناء الوحدات السكنية في مستوطنات القدس والضفةحكومة .4

ات السكنية اإلسرائيلية في مستوطنات الوحدة الوطنية المقالة بمواصلة بناء الوحد نددت حكومة: غزة
القدس والضفة المحتلة، مطالبة بجهد عربي وإسالمي لمواجهة هذه المخططات، والعمل على وقف هذه 

. وقال وزير األشغال العامة واإلسكان في حكومة غزة د. الجرائم ضد األرض واإلنسان الفلسطيني
 الكيان  إن دولة) "8/9( عنه الثالثاء نسخة" قدس برس"يوسف المنسي في تصريح مكتوب تلقت 

الغاصب تواصل جرائمها بحق األرض واإلنسان الفلسطيني، فهي تضرب بعرض الحائط كافة االتفاقات 
  ".والمعاهدات وتواصل نهجها االستيطاني في الضفة المحتلة والقدس

  8/9/2009قدس برس، 
  

  ولة للتوصل إلى حل في شأن القدساجتماعات مشتركة بين طواقم إسرائيلية وفلسطينية في محا .5
تسعى أطراف فلسطينية وإسرائيلية، ال تمثل جهات حكومية رسمية :  عبد الجبار أبو غربية- عمان

 عن أضواء السياسة واإلعالم، وفي هذه األثناء كشفت مصادر سياسية للتوصل إلى حل ملف القدس بعيداً
ائيلية وفلسطينية تعقد منذ أكثر من أسبوع في مطلعة أمس، عن أن اجتماعات مشتركة بين طواقم إسر

عاصمة أوروبية، وذلك في محاولة للتوصل إلى حل في شأن مدينة القدس المحتلة ليطرح على 
  .المفاوضين اإلسرائيليين والفلسطينيين

ت  إن الواليات المتحدة األمريكية ودوال أوروبية تمول هذه اللقاءا"المنار الفلسطيني"وقالت المصادر لـ
 لمشكلة القدس، يستند إلى ما يسمى بتقسيم األحياء، "خالق" ما أسمته المصادر بحل إليجادواالجتماعات 

 .واإلدارة اإلقليمية والدولية المشتركة للمقدسات في المدينة
  9/9/2009عكاظ، 

  
  االحتالل ال يؤمن بهدنة إال إذا كانت في صالحه وعلى المقاومة الحذر:  فلسطينينائب .6

سالم سالمة أن االحتالل اإلسرائيلي ال يؤمن . عتبر النائب عن كتلة التغيير واإلصالح البرلمانية دا: غزة
وقال سالمة في تصريح . بهدنة إال إذا كانت في صالحه، داعياً المقاومة إلى الحذر منه ومن خطاباته

احدة عن قطاع غزة إن االحتالل لم يغب لحظة و) "8/9(نسخة عنه الثالثاء " قدس برس"مكتوب تلقت 
خاصة واألراضي الفلسطينية بشكل عام فهو في الضفة يدخل كل يوم ويقتحم المدن والقرى والبيوت 

  ". ويروع اآلمنين بحجة التفتيش والمالحقة ومطاردة المقاومين
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عدونا ال يؤمن بالهدنة إال إذا كانت تصب في صالحه وهو ال "وخاطب سالمة المقاومة الفلسطينية بقوله 
يعرف السالم وال التعايش وعلى شعبنا ومقاومتنا االستعداد والحذر الشديد للرد علي أي حماقة قد 

علينا أن نكون على استعداد مستمر وأن نعد العدة "وأضاف ". يرتكبها في أي لحظة فغدونا غادر وخبيث
 الرحمة في التعامل لجولة جديدة من المواجهة مع هذا العدو الذي ال يرحم صغيرا وال كبيرا وال يعرف

  ".مع أبناء شعبنا
  8/9/2009قدس برس، 

  
  يرأس وفد المجلس الوطني إلى غزة بحلول العيدالزعنون .7

 سليم الزعنون أمس أنه سيقوم على يالفلسطين أعلن رئيس المجلس الوطني : جمال جوهر- القاهرة
) سبعة أعضاء(م مستقل رأس وفد من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني بعضهم من حركة فتح وبعضه

بزيارة لقطاع غزة بحلول عيد الفطر أو بعد عيد الفطر مباشرة لطرح مبادرة على حركة حماس إلنهاء 
 عقب مباحثاته مع وزير الخارجية المصري ،وأشار الزعنون. االنقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة

درة أنه سبق للفصائل أن دخلت  إلى أنه سيوضح لحماس من خالل هذه المبا،أحمد أبو الغيط أمس
 وبعد فترة ،)فتح والصاعقة( فصيلين 1964إننا كنا في عام " قائال ،بالتدريج للمجلس الوطني الفلسطيني

 .بسيطة دخلت الجبهة الديموقراطية وبعدها الشعبية
ية  قال الزعنون إنه يسير بخط متواز مع حوار الفصائل القائم برعا،وحول الهدف من هذه المبادرة

 وقد حدث اتفاق في هذا الملف على أن يكون ،مصرية وهو حوار به خمسة ملفات أحدها منظمة التحرير
وأضاف أن المبادرة التي يطرحها  .المجلس الوطني القادم باالنتخاب في الداخل وحيث أمكن في الخارج

 المجلس الوطني الفلسطيني  يناير وتجرى انتخابات25عندما يأتي " قائال ،"بين حالين"تأتى لتخدم الفترة 
 وإذا وصلنا لهذا الموعد وال تزال هناك عقبات أمام االنتخابات خاصة في ،تصبح هذه المسألة ال قيمة لها

 ." وهذه الصيغة تخدمنا إلى أن نصل إلى ما هو أفضل منها،الخارج فالبد أن نتفق
  9/9/2009الوطن، السعودية، 

  
  فية الجهادية في تنفيذ تفجيرات غزة األخيرةفتح ساعدت السل": قدس برس" لـمصادر .8

كشفت مصادر أمنية فلسطينية أن التفجيرات األخيرة التي وقعت في مدينة غزة ما كان لها أن تتم : غزة
وقالت المصادر لوكالة . بدون مساعدة عناصر من حركة فتح للسلفية الجهادية التي تبنت هذه التفجيرات

يوم " المنتهية واليته"نفجار الثاني قرب منزل الرئيس محمود عباس إنه بعد وقوع اال"، "قدس برس"
شوهد من وضع العبوة الناسفة وهو يفر من المكان وتم مالحقته من قبل ) 29/8(السبت قبل الماضي 

  ".احد العناصر األمنية وألقى القبض عليه، وقام بتسليمه لألجهزة األمنية المختصة
ف بانتمائه للسلفية الجهادية اعترف بأنه اخذ العبوة التي قام بزرعها أن هذا العنصر والمعرو"وأضافت 

من احد عناصر حركة فتح والذي يتقاضى راتبه على مالك األجهزة األمنية السابقة والتابعة للرئيس 
واتهمت تلك المصادر حركة فتح بلعب دور كبير في تهويل هذه التفجيرات من ". عباس، وانه تم اعتقاله

يحاء لبعض اإلعالميين المحسوبين عليها لبث الشائعات، وكأن حربا أهلية قادمة على غزة، خالل اإل
  .وذلك من خالل التقارير الوهمية والبيانات المدسوسة التي تقف وراءها

  8/9/2009قدس برس، 
  

  القاهرة ترفض االنتخابات الفلسطينية قبل المصالحة: مشعل .9
وجيه رسالة حازمة إلى الرئيس محمود عباس وكـل مـن           أن مصر بصدد ت   " الشروق"علمت  : الشروق

حركة فتح وحركة حماس، مضمونها أنه ال انتخابات رئاسية وال تشريعية فلسطينية دون مصالحة وطنية               
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وقال خالد مشعل رئـيس     . شاملة، بحيث تجرى االنتخابات فى الضفة الغربية وغزة معا، وفى يوم واحد           
ـ     ، عقب لقاء استمر ساعتين مع الوزير عمر سليمان رئـيس           "شروقال"المكتب السياسى لحركة حماس ل

إنه فهم من اللقاء أن مصر سوف تؤيد طلب حماس تأجيل االنتخابات، مـا              .. المخابرات العامة المصرية  
  . لم تتم المصالحة الوطنية قبل موعدها الذى يحل فى شهر يناير المقبل

  8/9/2009الشروق، 
  

  حماس تتسلمان مقترحات مصر غداًفتح و.. الزهار يصل القاهرة .10
محمود الزهار إلى القاهرة أمس في زيارة " حماس"وصل القيادي في حركة :  جيهان الحسيني-القاهرة 

إنه سيجري خاللها محادثات مع مسؤولين رفيعي المستوى، " الحياة"قالت مصادر مصرية موثوقة لـ 
  . ناكمرجحة أن يتوجه إلى دمشق للتشاور مع قيادة الحركة ه

. ورفضت المصادر نفي أو تأكيد لقاء الزهار الوسيط األلماني المعني بصفقة تبادل األسرى في القاهرة
أن الهدف من الزيارة هو لقاء الوسيط األلماني لتسلم " الحياة"لكن مصادر ديبلوماسية عربية أكدت لـ 

  . أفكار جديدة تتناول الصفقة
خبارات الوزير عمر سليمان اتفق مع الرئيس الفلسطيني وكشفت المصادر المصرية أن رئيس االست

خالد مشعل على إرسال ورقة لكل منهما غداً " حماس"محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة 
تتضمن المقترحات المصرية التي تشمل رزمة متكاملة للحل من أجل التوصل إلى اتفاق مصالحة بين 

  .يوقع عقب عيد الفطر" حماس"و" فتح"
ولفتت إلى أن وفداً أمنياً مصرياً سيتوجه الى رام اهللا ومن ثم إلى دمشق قبيل أن توجه مصر دعوة إلى 
الحوار الوطني الشامل عقب العيد، موضحة أن الوفد األمني سيقوم بزيارة استطالعية الستكشاف مواقف 

ين الجانبين لجسر الهوة الجانبين وتسلم ردهما على الورقة المصرية لدرسه والبحث في أوجه الخالف ب
  .بينهما

  9/9/2009الحياة، 
  

    يقرر إبعاد قيادي في حماس من شمال الضفة لجنوبهااالحتالل .11
 إبعاد األسير عبد اهللا     -وفي سابقة هي األولى من نوعها     -قررت المحكمة العسكرية اإلسرائيلية      :طولكرم

  . لحم جنوب الضفة الغربيةياسين الفقهاء من مدينة طولكرم شمال الضفة إلى محافظة بيت
ويأتي قرار إبعاد األسير الفقهاء وهو الناطق باسم حركة حماس في محافظة طولكرم، داخليـا بعـد أن                  

  . شهرا في االعتقال اإلداري، حيث فرضت عليه سلطات االحتالل اإلبعاد وفق عدة شروط27أمضى 
ن مكان سكناه في طولكرم إلـى منطقـة   وجاء في نص قرار المحكمة أن على األسير الفقهاء أن ينتقل م           

، وان يكون له عنوان يـتم تبليغـه للجهـات اإلسـرائيلية، وأن ال يقـوم                 " c"جنوب بيت لحم المصنفة     
  . بمغادرته

ومنعت سلطات االحتالل الفقهاء من دخول مدينتي الخليل أو بيت لحم، كمـا حظـرت عليـه اسـتخدام          
  .الطريق الرئيسي المؤدي إلى الشمال

طت المحكمة العسكرية أيضا أن ال يقوم األسير بأي أعمال جماهيريه بما في ذلك أال أن يمـارس                  واشتر
وفي حال أخّل الفقهاء، كما جاء في قرار المحكمة، بأي           .عمله كإمام مسجد، أو أي وظيفة في مسجد آخر        

  .شرط يعاد إلى السجن لقضاء فترة محكومية جديدة في االعتقال اإلداري
قرار إبعاد الناطق باسمها من شمال الضفة الغربية، مطالبـةً كافـة            " حماس"نكرت حركة   من جهتها است  

واعتبرت حركة حماس في بيان صحفي       .الجهات القانونية والحقوقية واإلنسانية بالوقوف ضد هذا القرار       
ف ، مشيرةً إلى أن هذا القـرار يكـش        "عنصري بامتياز "نسخة عنه، القرار بأنه     " فلسطين"وصل صحيفة   
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وفريق أوسلو، والتي تؤكد أن الضفة ليست فقط داخل         ) إسرائيل(دولة الكانتونات التي تحضر لها      "حقيقة  
  ".الجدار العنصري بل أيضا مقطعة األوصال ومفصولة الشمال عن الجنوب عن الوسط

مـع فيـه    وبينت الحركة أن ياسين قائد فلسطيني دفع ضريبة مواقفه البطلة بإبعاده داخل وطنه الذي تجت              
محمود عباس علـى هـدف      " المنتهية واليته "قوات االحتالل اإلسرائيلي واألجهزة األمنية التابعة للرئيس        

  ).  إسرائيل(واحد هو سحق المقاومة وحماية أمن 
  9/9/2009صحيفة فلسطين،   

  
  لمركزية ل إعالميا دحالن مسؤوالًاللجنة المركزية لفتح تعّين  .12

، ان اجتماع اللجنة المركزية )معا(جمال محيسن، لـ .، دحركة فتحالمركزية لاكد عضو اللجنة : رام اهللا
للحركة عقد امس اجتماعا وجرى خالل توزيع بعض المهام، منها قرار اللجنة بتعيين عضو اللجنة محمد 
دحالن مسؤوال اعالميا يتولى التواصل مع الصحافيين واالعالميين فيما يخص اعمال اللجنة المركزية 

  .ة فتح، اضافة الى جمع مهام نائب رئيس الحركة وامين السر مع عضو اللجنة ابو ماهر غنيملحرك
واوضح ان توحيد منصبي نائب رئيس الحركة وامين السر وجمعهما في مهام امانة السر يعزز االلتزام 

  .بالمهام التي تم االتفاق عليها داخل اللجنة المركزية قبل توزيع المناصب على االعضاء 
  9/9/2009وكالة معاً، 

 
  ما يلوح في األفق ال يبشر بتوقيع اتفاق: البردويل .13

من مصادر فلسطينية مطلعة ان الورقة التـي سـتطرحها   " القدس العربي"علمت :غزة ـ اشرف الهور 
مصر على حركتي فتح وحماس بشان المصالحة الفلسطينية، ستصل الفصيلين المتخاصـمين الخمـيس              

  .القادم
ان الورقة المصرية لن تخرج عن      " القدس العربي " صالح البردويل القيادي في حماس لـ        وقال الدكتور 

بنود تهدف لجسر الهوة بين فتح وحماس، من خالل تقريب وجهات النظر المتباينة، مشيرا الى ان ورقة                 
  ".لم يعرف بعد ان كانت ستحظى بقبول من جميع االطراف"الحلول المصرية 

دويل الى ان وفد حركة حماس برئاسة خالد مشعل الذي زار القاهرة بداية االسبوع              الى ذلك فقد اشار البر    
المنصرم وجد مساندة من قبل المسؤولين المصريين الذين يشرفون على سير الحوار فـي العديـد مـن                  
مواقف الحركة، وفي مقدمتها اطالق سراح المعتقلين السياسيين، وقال ايضا ان المصريين تفهمـوا انـه                

  .ن ال تعقد انتخابات قبل التوصل التفاق، او ان تعقد االنتخابات في الضفة دون غزةيجب ا
ال يبشر بتوقيع اتفـاق     "لكن القيادي في حماس رأى خالل حديثه انه لغاية اللحظة ان ما يلوح في االفق                

فصائل ، وتخطط مصر لعقد الجلسة السابعة التي تامل ان تصل فيها ال           "مصالحة مع فتح عقب عيد الفطر     
  .التفاق عقب انتهاء عطلة عيد الفطر

، "من الممكن ان ال ينسحب على حركة فـتح وقيـادة رام اهللا            "وقال ان الموقف المصري من المصالحة       
تعيش فـي   "واتهم البردويل حركة فتح بعدم االنشغال في الوقت الحالي بالمصالحة الفلسطينية، وقال انها              

  ".حةنشوة االنتخابات وتستغني عن المصال
لم تصل لقناعـة    "، واتهمها كذلك بأنها     "تحاول ان تحسم االمور عن طريق القوة االمريكية       "وذكر ان فتح    

عندما تصل سـيكون امـر الوصـول الـى       "، مضيفا   "راسخة بأن تعيش وفق شراكة سياسية مع حماس       
  ".مصالحة اسهل

  9/9/2009القدس العربي، 
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  بانهاء االنقسام ف العربية المطالبةحماس بعيدة عن جميع المواق:  األحمدعزام .14
التي ستصل جميع   المصرية  ان الورقة   " القدس العربي "قال عزام االحمد عضو اللجنة المركزية لفتح لـ         

الفصائل الخميس المقبل ستشمل حل جميع نقاط الخالف الثالث، االمن والحكومة واالنتخابات اضافة الى              
  .رحات مصرية ستقدم ضمن هذه الورقةملف االعتقاالت السياسية، من خالل مقت

واشار االحمد الى ان مصر ستنتظر رد الفصائل على هذه الورقة، وانها في ضـوء قراءتهـا لمواقـف                   
  ".ستحدد ان كان هناك جلسة للحوار بعد عيد الفطر ام ال"التنظيمات 

حماس "قال  ورفض االحمد موقف حماس الذي يشير الى وجود خالف بين مصر ووفد فتح حول الحل، و               
  ".في لحظة من اللحظات اتهمت الوسطاء المصريين بانهم منحازون الى فتح

انه في حال حدوث توافق بين مواقـف حمـاس ووجهـة         " القدس العربي "وراى االحمد خالل حديثه لـ      
ان اقتربـوا   "النظر المصرية لحل الخالف، فمن الممكن التوقيع مباشرة على انهاء جميع الخالفات، وقال              

  ". مواقف مصر نكون جميعا قد اقتربنا من الحل واالتفاقمن
  

  9/9/2009القدس العربي، 
  

   وتطالب بانهاء االنقسام "خيار استراتيجي" تؤكد تمسكها بالجهاد والمقاومة كـالجهاد .15
اكد الدكتور محمد الهندي ابرز قياديي حركة الجهاد االسالمي تمـسك تنظيمـه    :غزة ـ اشرف الهور 

  .كخيار استراتيجي لمواجهة اسرائيل" ومة والجهادالمقا"بخيار 
طريق شاق وطويل يحتاج    "واشار الهندي خالل حفل خيري اقيم في غزة الى ان طريق الجهاد والمقاومة              

  ".منا لصبر وتضحيات جسام ويتطلب من شعبنا التوحد ورص الصفوف
السـتئناف الحـوار   "  المتخاصميناالخوة"من جهته دعا خالد البطش القيادي في حركة الجهاد االسالمي          

 وطالبهم بايجاد السبل الكفيلـة النهـاء حالـة          ،وانهاء حالة االنقسام التي يعيشها ابناء الشعب الفلسطيني       
  .الخالف واالنقسام

  9/9/2009القدس العربي، 
  

  "جبهة مقاومة موحدة" المقاومة الوطنية تطالب الفصائل الفلسطينية بتشكيل كتائب .16
طالب ابو سليم الناطق باسم كتائب المقاومة الوطنية الجناح العـسكري للجبهـة              :هورـ اشرف ال   غزة

سـرعة التحـرك    "الديمقراطية في تصريح صحفي كافة االطراف السياسية المختلفة وقوى الفصائل الى            
  ".للبدء في اعادة ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، وانهاء رقعة االنقسام وتوحيد شطري الوطن

تجاه االحتالل االسرائيلي بشكل موحد يكون قادرا على صد         " تحديد بوصلة المقاومة  "فصائل على   وحث ال 
تشكيل جبهة مقاومة موحدة ببرنـامج       وطالب ب  .اي عدوان او اعتداء غاشم يتعرض له الشعب الفلسطيني        

ت االسرائيلية  سياسي موحد يكون قادرا على توحيد جهود المقاومة الفلسطينية، من اجل مواجهة االعتداءا            
  ". المتواصلة بحق المواطنين بغزة والضفة

  9/9/2009القدس العربي، 
  

   "إسرائيل"تجاه " حازم" لموقف تدعو الشعبية .17
 امس قيادة منظمة التحرير الفلـسطينية وجامعـة الـدول           ، في بيان  دعت الجبهة الشعبية  :  د ب أ   -غزة  

السالم المزعومة واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه       الكف عن الرهان على مبادرات ومشاريع       "العربية إلى   
  ". غطرسة االحتالل
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وأكدت ضرورة وضع خطة معدة سلفاً من المجموعة العربية بالتنسيق مع مجموعة دول عدم االنحيـاز                
وغيرها من المجموعات اإلقليمية في االجتماع القادم للجمعية العامة لألمم المتحـدة فـي نهايـة أيلـول      

لى مالحقة االحتالل وقادته وسوقهم إلى المؤسسات والمحاكم الدولية تحت طائلة المساءلة            تقوم ع "الجاري  
  ".والمحاسبة والردع وقيام مجلس األمن بمسئولياته وفق البند السابع تجاه حفظ األمن واالستقرار
  9/9/2009الدستور، 

 
  في مواجهة قيادة الحركة" فتح األصالة"ـ يلوح بالقدومي .18

فتح "ـلوح رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي، ضمنيا ب :اسيا العتروس
 وقال. برئاسة محمود عباس" فتح"، لمواجهة القيادة الجديدة التي أفرزها المؤتمر السادس لحركة "األصالة
أحد مؤسسيها، ولي و" فتح"لقد ابتعدت عن المؤتمر، ولم أرشح نفسي، وأنا ابن "، " الصباح "ـ لفي حوار

ببرنامج عملها السياسي ومبادئها وأهدافها " فتح"مسار مع أخوة آخرين نستمر من خالله بما نصت عليه 
قلت هناك منبر وهناك منبر " ، وأضاف بلهجة تنم عن قطيعة مع قيادة فتح، قائال"ووسائلها ولن نتغير

قدومي أن األوضاع في الضفة الغربية ومن جهة أخرى، اعتبر ال ".آخر، ومنبرنا هو المنبر األصيل
تحكمها قوات أمن يقودها الجنرال "ال تقود إلى مصالحة فلسطينية، وقال إن الضفة "وسياسة السلطة 
  . األمريكي دايتون

  8/9/2009الصباح، تونس، 
  

  وفد من اللجنة المركزية لفتح يتوجه إلى قطاع غزة األسبوع المقبل: شعث .19
، إن وفدا من الحركة سيتوجه الى قطاع        )فتح( عضو اللجنة المركزية لحركة      نبيل شعث، . أكد د : القدس

يضم اعـضاء   "وقال في بيان صحافي إن وفدا        .غزة االسبوع المقبل من اجل االعداد للحوار الفلسطيني       
ترتيـب  "وأوضح ان الزيارة تهدف الى       ".من اللجنة المركزية للحركة سيزور قطاع غزة االسبوع المقبل        

اوضاع حركة فتح داخليا بعد مرحلة انعقاد المؤتمر السادس للحركة واالعداد للحوار الفلـسطيني              وتنظيم  
الزيارة سيتخللها لقاءات مع قيادات من حركة حمـاس         "واشار شعث الى ان      ".الذي سيتم بعد عيد الفطر    

  ".في القطاع بهدف بحث جميع قضايا قطاع غزة
  9/9/2009األيام، فلسطين، 

  
  زيارة وفد فتح لغزة وتشترط التنسيق مع حكومة هنيةحماس ترحب ب .20

اي تنسيق او ترتيبات من قبل حركة فـتح مـع حركـة             "نفى فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس        
في حال تم التنسيق مع     "واضاف انه    ".حماس بخصوص زيارة وفد اللجنة المركزية لفتح الى قطاع غزة         

وقال برهوم في بيان صحافي تسلمت       ".لحوار فهذا امر مرحب به    الجهات المختصة لتذليل العقبات امام ا     
من المبكر الحديث عن اي ترتيبات بخـصوص االوضـاع التنظيميـة            : "وكالة فرانس برس نسخة منه    

الداخلية لحركة فتح في قطاع غزة في ضوء ما يجري من استئصال واجتثاث لحركة حماس مـن قبـل                   
  ".حركة فتح في الضفة الغربية

نحن في حركة حماس ال     ": "حماس"ح البردويل عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة          صال وقال
مانع لدينا من لقاء فتح طالما أنها جادة في مسعى الحوار وأنها قادمة إلى غزة بالتنسيق مع حكومة غزة                   

قـضايا ذات  وسنناقش معه كل ال" فتح"وتعترف بنتائج االنتخابات، فنحن وفق هذا سنجلس إلى وفد حركة        
في قطاع غزة مرتبطـة     " فتح"وأكد أن مسألة إعادة بناء حركة        ".الصلة بالحوار الوطني وإنهاء االنقسام    

  .بالسماح لحركة حماس بإعادة بناء أجهزتها في الضفة الغربية
  9/9/2009األيام، فلسطين، 
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  بلبناننسطينيينطالب بالحقوق المدنية لالجئين الفل.. نتمسك بإنجاح الحوار الوطني: حماس .21

في لبنان علي بركة في كلمة خالل اإلفطار " حماس"أكد المسؤول السياسي لحركة : صور -لبنان 
ودعا الطرف اآلخر إلى عدم اإلذعان . السنوي للحركة في صور، على تمسكها بإنجاح الحوار الفلسطيني
 .إلى الضغوط الخارجية وتغليب المصلحة الفلسطينية إلنجاح الحوار

ق إلى سياسة تهويد مدينة القدس وفلسطين، فدعا الدول العربية واإلسالمية للتحرك العاجل وتطر
والوقوف وقفة مشرفة بوجه كل المؤامرات الصهيونية على القضية الفلسطينية، وعدم التنازل أو التطبيع 

بناني مؤكدا كما تطرق إلى الشأن الل. مع الكيان الصهيوني، والتمسك بالقدس كعاصمة أبدية لفلسطين
ودعا الحكومة اللبنانية المقبلة إلى . على توطيد العالقة مع األشقاء اللبنانيين، رافضا كل مشاريع التوطين

كما دعا  الحكومة ومجلــس النــواب . إقرار الحقوق المدنية والسياسية للشعب الفلسطيني في لبنان
 .إلى اإلسراع في إعادة إعمـار مخـيم نهر البارد

 9/9/2009، السفير
  

  وتؤكد على ضرورة إخراج إعمار البارد من التجاذبات اللبنانية تلتقي الشعارالديموقراطية .22
عرض وفد من الجبهة الديموقراطية برئاسة مسؤولها في الشمال أركان بدر، مع مفتي : طرابلس

ة بشأن إعمار طرابلس والشمال الشيخ الدكتور مالك الشعار في دار الفتوى في طرابلس، مذكرة الجبه
مخيم نهر البارد والحقوق اإلنسانية للشعب الفلسطيني في لبنان، وجرى البحث في معاناة الشعب 

ودعا بدر الى إخراج مخيم نهر البارد من التجاذبات  .الفلسطيني عموما وأبناء البارد بشكل خاص
 .ذا الطرف او ذاكاللبنانية، وعدم التعاطي مع ملف االعمار كصندوق بريد إليصال الرسائل له

 9/9/2009السفير، 
 
  

  زار سرا دولة عربية والتقى مسؤولين عربا من دولتين آخرييننتنياهو ": لمنارا " .23
أن رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو قـام خـالل          ) المنــار(ذكرت مصادر عربية مطلعة لـ      

عن نشر ) المنار(تتحفظ "وماسية مع تل أبيب   الساعات االخيرة بزيارة الى دولة عربية ال تقيم عالقات دبل         
التقى خاللها رئيس هذه الدولة ومسؤولين اثنين من دولتين عربيتين اخريين تواجدا في عاصـمة               " اسمها

الدولة المذكورة بهدف اللقاء مع رئيس الوزراء االسرائيلي الذي رافقه في الزيارة مستشار األمن القومي               
يذكر أن عوزي أراد هو الممـسك بملـف االتـصاالت           .  مئير كليفي  عوزي اراد وسكرتيره العسكري   

االسرائيلية العربية والمشرف على نسج الخيوط بأشكالها وأطوالها مع الدول العربية، وقـام بزيـارات               
  .عديدة لدول عربية

بية أن هذه الزيارة لرئيس الوزراء االسرائيلي تأتي غداة موافقة دول عر          ) المنــار(وقالت المصار لـ    
أن نتنياهو كان معنيا بالقيام بهـذه       ) المنــار(على تطبيع العالقات مع اسرائيل، واضافت المصادر لـ         

الزيارة قبل الزيارة التي سيقوم بها مبعوث السالم االمريكي للشرق االوسط جورج ميتشل الى المنطقـة                
لوزراء االسـرائيلي سـلم     وكشفت المصادر ان رئيس ا    . إسرائيلوزيارته دوال عربية قبل وصوله الى       

ممثلي الدولتين العربيتين في االجتماع رسالتين الى قيادتيهما شرح فيهما ضرورة تعزيز التنسيق األمني              
المشترك في مواجهة ايران واعتبرت المصادر زيارة نتنياهو اختراقا ناجحا في الساحة العربيـة نفـذه                

  .رئيس الوزراء االسرائيلي وفي هذه المرحلة تحديدا
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 ساعة وعندما   15وكانت وسائل االعالم االسرائيلية قد ذكرت بأن رئيس الوزراء االسرائيلي اختفى لمدة             
حاولت معرفة وأسباب ومكان هذا الغياب رد السكرتير العسكري لرئيس الوزراء بأنه كان فـي زيـارة                 

  .إسرائيللموقع أمني حساس وسط 
  8/9/2009، المنارصحيفة 

  
  الخارجية التركي من زيارة قطاع غزة تحذر وزير "إسرائيل" .24

، أمس، أن إسرائيل حذرت وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو من مغبة »هآرتس«ذكرت صحيفة 
 .التوجه إلى قطاع غزة، خالل زيارة المرتقبة إلى إسرائيل في تشرين األول المقبل

كوك بعدما وجهت إليه إسرائيل باتت موضع ش«، أمس، إلى أن زيارة أوغلو »هآرتس«وأشارت صحيفة 
 .»تحذيراً مفاده أنه من غير المسموح دخول غزة عبر إسرائيل

وكان أوغلو من الشخصيات المدعوة للمشاركة في مؤتمر ينظمه الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز في 
 .القدس المحتلة في تشرين األول المقبل

ات المتوترة بين أنقرة وتل أبيب، خاصة بعد التحذير اإلسرائيلي في إطار العالق» هآرتس«ووضعت 
المواجهة الكالمية التي شهدها مؤتمر دافوس بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وبيريز، 

 .في اعقاب الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة
 9/9/2009السفير، 

 
   مستوطن يهودي جديد من الواليات المتحدة وكندا200ستقبل تليفني  .25

 مستوطن يهودي جديد من الواليات المتحدة وكندا في 200وصل إلى فلسطين المحتلة، أمس، : آي.بي.يو
.  مستوطن يهودي جديد3000الذي استقدم خالل الصيف الحالي حوالي " نيفش بنيفش"إطار مشروع 

دد في مطار تسيبي ليفني المستوطنين الج" كاديما"ورئيسة حزب " اإلسرائيلية"واستقبلت رئيسة المعارضة 
  .اللد

اإللكتروني عن قسم من المستوطنين رغبتهم في االنخراط بالخدمة " يديعوت أحرونوت"ونقل موقع 
توني غيلبرت إن بين من يسمونهم " نيفش بنيفش"وقال مؤسس مشروع . العسكرية في جيش االحتالل

وا لهم أزواجا هنا، وربما على أمل أن يجد" عازباً وعزباء 80الجدد الذين وصلوا حوالي " المهاجرين"
  ". يؤدي ذلك حتى إلى زواج قسم منهم

  9/9/2009الخليج، 
  

  ليبرمان يدعو إلدارة الصراع وليس حله .26
كرر وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، أمس، بأنه ال يرى احتماال لتسوية القضية في  - القدس المحتلة

من نيجيريا قال " اإلسرائيلية"حديثه الهاتفي لإلذاعة وفي . العقدين المقبلين، داعيا إلدارة الصراع ال حله
. ، أمس، إن زيارته إلفريقيا مهمة مثلما كانت زيارته ألمريكا الالتينية"اإلسرائيلية"ليبرمان لإلذاعة 

اإلرهاب "وتابع، إنه يقوم بهذه الجولة لتعزيز التنسيق والتفاهم مع الدول اإلفريقية في مواجهة ما أسماه 
السابقين بإهمال الساحة اإلفريقية والتركيز على الدول الثماني الكبرى " إسرائيل"، واتهم قادة "اإلسالمي

في عالقاتها، وحذر من حجم النشاط اإليراني في إفريقيا وبذلك كان يرد على معلقين سياسيين محليين 
يات المتحدة ما دفعه اتهموه بالفشل في إدارة السياسة الخارجية خاصة مقابل االتحاد األوروبي والوال

  .للبحث عن دول تستقبله في أمريكا الالتينية وإفريقيا
  9/9/2009الخليج، 
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  نيمدنيمن ال غزة حربأكثر من نصف شهداء ": بتسيلم" .27
على غزة خالل الشتاء  اإلسرائيلية في حصيلة للعدوان اإلسرائيلي" بتسيلم"كشفت منظمة : )ب ف أ(

 من نصفهم لم يشاركوا في األعمال أكثر شهيد فلسطيني، وان 1400بة  قراأوقعالماضي أن هذا العدوان 
  .العسكرية
 فلسطينيا استشهدوا في المحرقة الصهيونية التي 1387 أنالتي أجرت أبحاثها الخاصة، " بتسيلم"وأكدت 

 من 320 لم يشاركوا في األعمال العسكرية، بينهم 773"وبين هؤالء الشهداء . أسابيعاستمرت ثالثة 
 شاركوا في األعمال 330وأوضحت المنظمة أن بين الشهداء  ". نساء109 والقاصرين وألطفالا

 كانوا عناصر في الشرطة الفلسطينية وقضى معظمهم في عمليات القصف الجوي 248العسكرية و
  . شخصا36ً انه تعذر عليها تحديد أسباب استشهاد وأضافتلمواقع الشرطة في اليوم األول من العدوان، 

 أجهزة"ثالثة مدنيين وعنصر في : خالل المحرقة" إسرائيليين" الفلسطينيين قتلوا تسعة أن" بتسيلم"قالت و
 المقاومة الفلسطينية صواريخ على جنوب فلسطين المحتلة انطالقاً إطالققتلوا جراء "  اإلسرائيليةاألمن

طلقات "ب" إسرائيليين"ود  جنأربعةمن قطاع غزة، وخمسة جنود قتلوا في القطاع، إضافة إلى مقتل 
  .مصدرها معسكرهم بالذات" صديقة

 عدد أن جيش االحتالل الذي يقول أعلنهاتلك التي " تناقض" إلى أن أرقامها أيضاوأشارت المنظمة 
 وتعذر على المنظمة مقارنة الئحة الضحايا الخاصة بها مع الئحة الجيش، ألن .1166الشهداء بلغ 

 زارت منازل الضحايا وجمعت شهادات وفاة أنهاتؤكد " بتسيلم" لكن منظمة  رفض الكشف عنها،األخير
 إلى عناصر تتعلق إضافة طفال دون السادسة عشرة الذين استشهدوا 252وصوراً وشهادات تتعلق بال 

فرانس  "أسئلةورداً على  . اللواتي يتجاوزن سن السادسة عشرة واستشهدن خالل العدوان111 ألبالنساء 
.  امرأة117 طفال و447 شهيداً، بينهم 1382 الفلسطينية حصيلة من الطوارئ أجهزةضت ، عر"برس

 شهداء إذا أخذنا في االعتبار ضحايا سقطوا بعد العدوان 1503وأوضحت ان هذه الحصيلة ترتفع إلى 
  .متأثرين بجروحهم

9/9/2009الخليج،   
  

  في المقابر اإلسرائيليةتظاهرات في غزة والضفة تطالب باإلفراج عن جثامين الشهداء  .28
الشهداء ي ذو أن عبد الكريم السموني غزةنقال عن مراسلها من  9/9/2009صحيفة فلسطين، ذكرت 

، أمس،أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي بمدينة غزة لمطالبته وافي قطاع غزة اعتصم
امين الشهداء إلى ذويهم حتى يتمكنوا وإلزامها بإعادة جث"بالتدخل العاجل للضغط على حكومة إسرائيل 

  ".من تشييعهم ودفنهم وفقاً للتقاليد الدينية وبما يليق بكرامتهم اإلنسانية والوطنية
بدوره أكد عضو لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية ناصر الفار بأن دولة االحتالل هي الوحيدة في 

  .سة معتمدةالعالم التي تحتجز جثامين الشهداء وتنتهجها كسيا
ويرفض تسليمهم ألهلهم، محذراً " مقابر األرقام"وأوضح الفار أن االحتالل يحتجز نحو ثالثمائة جثة في 

  .من سياسة سرقة أعضاء الشهداء والمتاجرة بها
تحتجز " اإلسرائيلي"كشف الباحث المختص بشؤون األسرى عبد الناصر فروانة ،أن دولة االحتالل كما 

وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في " أوسلو" من سكان قطاع غزة منذ ما بعد اتفاقية شهيداً) 25(جثامين 
  " مقابر األرقام"  ، في ما يعرف بـ1994 من العام أيار/ مايو

 مئات الفلسطينيين في مدينة نابلس أن )ا ف ب ( أن نقال عن وكالة 9/9/2009السفير، وأوردت 
 إسرائيل احتجاز جثث مئات المقاتلين الفلسطينيين في مقابر سرية،  أمس احتجاجاً على مواصلةتظاهروا

 ."االستفادة من تجربة حزب اهللا في استعادة الجثامين"داعين إلى 
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  عشرات التالميذ يتظاهرون احتجاجا على نقص اللوازم المدرسية: غزة .29
ر األمم المتحدة مطالبين تظاهر عشرات التالميذ الفلسطينيين في قطاع غزة، أمس، أمام مق: )آي بي يو(

أمينها العام بان كي مون بالتدخل لرفع الحصار وفتح المعابر إلدخال مستلزماتهم المدرسية من 
  .القرطاسية والدفاتر وإنقاذ مسيرتهم التعليمية

ارفعوا الحصار عنا، ونريد .. أين دفتري؟ أين أقالمنا؟"ومن بين الشعارات التي رفعها الطلبة ورددوها 
وألقت الطالبة نور عبده رسالة الطلبة لممثل األمم المتحدة، وتساءلت ". علم، ونريد حقنا في التعليمأن نت

فيها عن حقوق اإلنسان التي يفتخر بها أمام حرمان االحتالل لطلبة وأطفال غزة من دفاترهم وأقالمهم 
  ". المدرسية بعد قتله آلباء اآلالف منهم وهدم بيوتهم ومدارسهم؟

9/9/2009الخليج،   
  

   دوالر خسائر اقتصادية للحرب على غزةمليارات أربعة: األمم المتحدة .30
 كشف تقرير أعدته منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية أمس أن الحرب اإلسرائيلية األخيرة على :غزة

الماضي تسبب في خسائر ) يناير( كانون الثاني 18 يوماً وانتهت في 22قطاع غزة التي استمرت 
  .تصادية قدرت بنحو أربعة باليين دوالراق

وقال منسق برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني في منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية محمود الخفيف 
قيمة الخسائر المباشرة وغير المباشرة تمثل ثالثة أضعاف حجم "لدى تقديم هذا التقرير السنوي إن 

و بليون دوالر كلفة االجراءات الخاصة بتخفيف الوطأة تخصيص نح"وتضمن التقرير . "اقتصاد غزة
  ."االنسانية للحملة العسكرية

 عاماً تطور الوضع االقتصادي في األراضي الفلسطينية الوضع 25ووصفت المنظمة التي تتابع منذ 
وقالت إن . "وظروف المعيشة...  على مستوى األمن االقتصادي1967األسوأ في غزة منذ "الحالي بأنه 

الوقف التام للنشاط االقتصادي اثناء الهجوم اإلسرائيلي أدى إلى خسارة في الناتج اإلجمالي المحلي "
الحكومة واإلدارة العامة والخدمات أصبحت أبرز جهات "وأضاف أن . " مليون دوالر88قدرت بنحو 

  ."التوظيف
 المئة من السكان، الفتاً إلى  في90 في غزة حيث يطاول الفقر نحو "تآكل القدرات اإلنتاجية"وأشار الى 

ومع أن النمو االقتصادي . أن سجل االقتصاد الفلسطيني العام الماضي تراجعاً للسنة التاسعة على التوالي
، فإن )2007 في المئة في 4.9مقابل ( في المئة 2ظل إيجابياً مع زيادة الناتج االجمالي المحلي بنسبة 

  . في المئة1.2ة نصيب الفرد من هذا الناتج تراجع بنسب
) مارس الماضي/في آذار(على رغم االعالن في مؤتمر شرم الشيخ "وأعربت المنظمة عن أسفها ألنه 

  . حتى اآلن"لم يتم االفراج عن أي مبالغ...  بليون دوالر بهدف دعم خطة النهوض4.5عن تخصيص 
9/9/2009الحياة،   

  
 حتجاز جثته في المستشفىبعد أسبوع من ا" مخيم البداوي"في دفن رضيع فلسطيني  .31

، وهو الذي ولد في )أمس األول(انتظر الفلسطيني أمجد عبد الرحمن سبعة أيام ليدفن طفله : البداوي
الشهر السابع في مستشفى القبيات لحديثي الوالدة، ومكث فترة شهرين في الحاضنة قبل أن يفارق الحياة، 

 مليون 33ى تسديد كامل المبالغ المطلوبة والبالغة وكانت إدارة المستشفى تحتجزه لعدم قدرة الوالد عل
 ألف ليرة والتي تغطي نفقات الوالدة 820وكان عبد الرحمن قد سدد فاتورة المستشفى البالغة  .ليرة

 مليوناً، لكن إدارة 18 مليوناً، وبقي عليه 33 مليون ليرة من أصل 15وإقامة الزوجة مدة يومين، ودفع 
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جثة طفله الذي توفي منذ أسبوع إلى حين تسديد كامل المبلغ المطلوب، إال إذا المستشفى رفضت تسليمه 
 .تعهد خطياً بدفعه

ويوم أمس األول أسدل الستار على معاناة عبد الرحمن الذي سلم بطاقة هويته إلى إدارة المستشفى، إثر 
ويشير عبد  .م البداويسلسلة من االتصاالت، تُوجت باإلفراج عن جثة الطفل، فسارع إلى دفنها في مخي

، فهو على باب اهللا ولم يعد "الشحادة والدين" مليون ليرة بـ15 الى أنه جمع مبلغ الـ"السفير"الرحمن لـ
فلو كان ذهباً لما "وزيادة في الحرقة يقول إن وزن طفله يبلغ كيلوغراماً واحداً، . قادراً على دفع أي مبلغ

 .وا والسفارة الفلسطينية التدخل لمعالجة المسألة مع المستشفى، مناشداً األونر" مليون ليرة33حصل 
 لتحرير فلسطين في الشمال، أركان بدر، أن ما يجري يعتبر الديمقراطية الجبهة مسئولمن جهته اعتبر 

وصمة عار على جبين اإلنسانية، مشدداً على ضرورة تأمين العالج الكامل ألبناء الشعب الفلسطيني في 
 من االنتقائية واالستنسابية والمحسوبية، عبر شمول أبناء البداوي والجئي طرابلس ببرنامج الشمال، بعيداً

 .وخطة الطوارئ المعلنة من قبل األونروا
9/9/2009السفير،   

  
  سنواتثمانيخبير فلسطيني يحذّر من استنزاف المخزون الجوفي خالل  .32

خالل اليوم  ارة البيئية في جامعة األقصى، الخبير الفلسطيني الدكتور مصطفى الحاوي أستاذ اإلدكشف
 المعالجة ":التدريبي الذي ينظمه منتدى اإلعالميين الفلسطينيين ضمن دورته التدريبية التي تحمل عنوان 

 مليون لتر مكعب من المياه العادمة تُنتج في قطاع غزة سنوياً، 50 أن "الصحفية ألزمة المياه في فلسطين
إن ": ام الشبكات والحفر االمتصاصية، الفتاً النظر إلى طرق معالجتها بقولهويتم تجميعها عبر استخد

من المياه العادمة تذهب إلى البحر، بعضها معالج والبعض اآلخر غير معالج، ما يسبب أمراضا % 80
وأشار إلى وجود ثالث محطات معالجة رئيسية في محافظات القطاع . »جلدية لسكان القطاع المحاصرين

إنها ": وحذر من الكوارث البيئية لعمليات المعالجة المحدودة التي قال .بيت الهيا، وغزة، ورفحفي مدن 
  ."تؤثر على كفاءة المعالجة

وقال ان محتويات البكتيريا أعلى من المعايير الفلسطينية وتوصيات منظمة الصحة العالمية،وإن محطة 
شدد الخبير على أن الخزان الجوفي في قطاع و. المعالجة في رفح هي األقل كفاءة في محافظات غزة

% 10 مليون لتر مكعب، وأن 65 و 60غزة، يعاني من نقص في مخزون المياه الجوفية يتراوح ما بين 
فقط من مجموع ما هو موجود في الخزان الجوفي يحتوي على مياه عذبة، ما يعني أن استنزاف مياه 

 دمةالخزان سوف يتم خالل السنوات الثماني القا
9/9/2009اإلتحاد، اإلمارات،   

  
   من تأشيرة الدخول اإلسرائيليين إعفاءينفي األردني رئيس الوزراء  .33

 الحصول على اإلسرائيليين رئيس الوزراء نادر الذهبي انه يطلب من أكد:  مصطفى الرياالت-عمان 
انه " عزام الهنيدي الذهبي في رده على سؤال للنائب المهندس وأضاف.لدخول األردن "تأشيرة"تصريح 

 ، مثلما يطلب األردنلدخول " تأشيرة"يطلب من حاملي الجنسية اإلسرائيلية الحصول على تصريح 
  ". تأشيرة دخول" الجانب اإلسرائيلي من حاملي الجنسية األردنية الحصول على تصريح

لكتروني  ونشرت على الموقع اال،13/5/2009 كانت تعليمات صادرة عن وزارة الداخلية بتاريخو
  . ، من الدول التي ال تحتاج الحصول على موافقة مسبقة"إسرائيل"للوزارة، اعتبرت 

  9/9/2009الدستور، 
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  تحاول محو صالحيات األوقاف في الوالية على األقصى" إسرائيل: "رئيس األوقاف األردني .34
دينة القدس المحتلة كشف رئيس مجلس األوقاف األردني في م:  هزيمأبو عبد الرزاق -القدس المحتلة 

 صالحيات األوقاف في وانتزاععبد العظيم سلهب عن وجود مخططات إسرائيلية لمحو الدور األردني 
 أنوقال سلهب لـ الرأي  .الوالية على المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية في مدينة القدس المحتلة

ئيلي المتعمد لعدم إيصال مواد األوقاف في القدس المحتلة تعاني األمرين جراء التضييق اإلسرا
 .ومستلزمات الترميم إلى المسجد األقصى وقبة الصخرة، وذلك بحجج وذرائع إسرائيلية واهية
  9/9/2009الرأي، األردن، 

 
  زيارة وفد إعالمي أردني للقدس تثير حفيظة مناهضي التطبيع .35

 في األردن بإدراج أسماء صحافيين هددت لجنة مقاومة التطبيع المنبثقة عن النقابات المهنية )آي بي يو(
أردنيين، بدأوا أمس، زيارة رسمية إلى مدينة القدس المحتلة، على القوائم السوداء بتهمة التطبيع مع 

، فيما توعد نقيب الصحافيين عبد الوهاب الزغيالت باللجوء للقضاء في حال أقدمت لجان "إسرائيل"
  .شاركين في الوفدمقاومة التطبيع على التشهير بالصحافيين الم

 صحافيا يمثلون مختلف مؤسسات اإلعالم الرسمية والخاصة إلى 12وتوجه وفد إعالمي أردني يضم 
القدس المحتلة، في أول زيارة رسمية لوفد إعالمي أردني للمدينة، بهدف االطالع على جهود رعاية 

باسم الحكومة األردنية نبيل المقدسات الدينية اإلسالمية والمسيحية، حسب ما أفاد المتحدث الرسمي 
  .الشريف الذي أوضح أن وزارة الخارجية هي من قام بتنظيم الزيارة

  9/9/2009الخليج، 
    

  خطوات تطبيعية قد تلي بدء مفاوضات جادة: أبو الغيط .36
بل تجميد رفض وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط معادلة التطبيع مقا: الناصرة، القاهرة

خطوة كبيرة تجاه " "إسرائيل"االستيطان، لكنه توقع تحرك دول عربية باتجاه التطبيع إذا اتخذت 
وقال أبو الغيط في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره ". الفلسطينيين تعكس استعدادها للتفاوض الجاد

 إن وقف االستيطان لن االسباني ميغيل انخيل موراتينوس، الذي التقى الرئيس مبارك في القاهرة أمس،
هناك حاجة لبدء مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي على أساس "وأضاف أن . يقابل بالتطبيع

، 2000مفاهيم واضحة وأرضية متفق عليها تأخذنا مرة أخرى إلى الوضع الذي كان موجوداً قبل عام 
دول عربية في إسرائيل، وتواجدت إسرائيل في افتتحت مكاتب تجارية ل"، حين "أي قبل االنتفاضة الثانية

المطلوب اليوم هو موقف عربي مصمم على أن تتوقف إسرائيل بالكامل عن "واعتبر أن ". الدول العربية
عمليات االستيطان في القدس الشرقية، وأن تقبل بالبدء الفوري للمفاوضات مع الفلسطينيين على أساس 

في حال تحركت إسرائيل خطوة كبيرة باتجاه : "وأضاف". طينيةخريطة الطريق ومفهوم الدولة الفلس
السالم مع الفلسطينيين، فإن األطراف العربية ستتحرك نحو إسرائيل عندئذ من وجهة نظرها وطبقاً 

  ". لقدراتها وطبقاً إليقاع الموقف
  9/9/2009الحياة، 

  
   طن مساعدات اماراتية للقطاع عبر العوجة700إدخال  .37

ت جمعية الهالل األحمر المصري، أمس، من إدخال كمية من شحنة المساعدات اإلماراتية انته: القاهرة
إلى قطاع غزة عن طريق معبر العوجة التجاري، وقال اللواء أحمد كامل مسؤول الهالل األحمر 

 طن أغذية مقدمة من الهالل األحمر 700المصري على الحدود مع غزة إن إجمالي الشحنة بلغ 
 50 طن معكرونة و150 طن سكر و150 طن أرز و150 طنا من الدقيق و150ارة عن اإلماراتي عب
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 طنا منها تحت إشراف الهالل األحمر المصري بالتنسيق 350 طن ملح طعام، وتم نقل 50طن عدس و
إلى غزة " األونروا"مع الهالل األحمر اإلماراتي والفلسطيني ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

  .ق معبر العوجة وسيتم إدخال بقية الشحنة إلى غزة اليوم األربعاءعن طري
  9/9/2009الخليج، 

  
   في سرقة اعضاء فلسطينيين"سرائيلإ"مصرية تندد بجرائم حملة  .38

أعلنت لجنة اإلغاثة اإلنسانية بنقابة أطباء مصر أنها قررت تنظيم حملة إعالميـة      :  حازم عبدو  -القاهرة  
ودعت اللجنـة   . رائم الجيش اإلسرائيلي بحق الشباب الفلسطيني بسرقة أعضائه       دولية وعربية للتنديد بج   

إلى فتح تحقيق عربي ودولي فى هذه الجريمة التي يندى لها جبين اإلنسانية ، حيث يقوم جنود الجـيش                   
اإلسرائيلي باختطاف الشهداء الفلسطينيين الذين يسقطون فى بعض المواجهات وسرقة أعضائهم وإلقـاء             

وقال األمين العام للجنة الدكتور عبد القادر حجازي إن اللجنة برعاية الدكتور حمدي              . فى العراء جثثهم  
السيد نقيب األطباء تندد بهذه الجريمة غير األخالقية التي كشف عن جانب منها الصحفي السويدى دونالد                

 ألن نـزع    -جريمـة   بوستروم ، مشيراً إلى أن عدداً من أطباء وجراحي إسرائيل مدانون فـى هـذه ال               
 وهذا يتنافي مع المواثيق الدولية واإلنـسانية  -األعضاء من جسم اإلنسان ال يقوم به إال أطباء محترفون      

  .ومع القيم السامية لمهنة الطب وهو عمل مجرم فى الشرائع والقوانين كافة
لتنسيق معهـا فـي     وأوضح الدكتور حجازي أن نقابة أطباء مصر تلقت خطاباً من نقابة أطباء األردن ل             

  . مالحقة األطباء اإلسرائيليين الذين يقومون بارتكاب هذه الجرائم غير األخالقية
  9/9/2009الدستور، 

  
  السالم العادللتحقيق " إسرائيل"قيام المجتمع الدولي بالضغط على المعلم يشدد على ضرورة  .39

ه اإلسباني ميغيل أنخيل موراتينوس، أشار وزير الخارجية السوري وليد المعلم خالل لقائه نظير: وكاالت
ضرورة قيام المجتمع الدولي "مشددا على "أمام تحقيق السالم " إسرائيل"العقبات التي تضعها "أمس، إلى 

لحملها على االستجابة لمتطلبات السالم العادل والشامل المبني على قرارات " إسرائيل"بالضغط على 
  ".سالمالشرعية الدولية ومبدأ األرض مقابل ال

  9/9/2009الخليج، 
  

 على بذل مزيد من الجهد من أجل السالم" إسرائيل"نيجيريا تحث  .40
بذل مزيد من " إسرائيل"قال وزير الخارجية النيجيري اوجو مادويكوي، يوم الثالثاء، إنه ينبغي لـ: أبوجا

. والتجارية مع بالدهالجهد لتحقيق السالم في الشرق االوسط ان كانت تريد تحسين العالقات الدبلوماسية 
ووقع مادويكوي ووزير الخارجية االسرائيلي افيجدور ليبرمان الذي يقوم بزيارة لنيجيريا تستغرق يومين 
اتفاقاً اقتصادياً يقضي بأن تعمل الدولتان معا بشكل وثيق في مجاالت التجارة والزراعة وتطوير البنية 

ن نحثكم على بذل مزيد من الجهد من أجل السالم أكبر نح"وقال مادويكوي بعد مراسم التوقيع . االساسية
واذا لم يكن هناك سالم فسيكون من . اذا حل السالم فسنوقع المزيد"وأضاف ." مما فعلتم حتى االن

وتابع ان نيجيريا تشعر باالحباط بسبب العنف في الشرق االوسط ". الصعب توقيع مزيد من االتفاقات
  . الى الدول االفريقية لمساعدتها في حل االزمةان تلجأ" إسرائيل"واقترح على 

  8/9/2009وكالة رويترز، 
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 تحذير المعارضة اإليرانية من تسييس يوم القدس .41
 حذر قائد الشرطة اإليرانية اسماعيل احمدي مقدم، أمس، المعارضة : وكاالت- أحمد سعيد -طهران 

كالة األنباء اإليرانية الرسمية عنه قوله إن ونقلت و. من استخدام مسيرة القدس السنوية ألغراض سياسية
يوم القدس الذي هو للتعبير عن الدعم للمستضعفين الفلسطينيين وإدانة المحتلين، يجب أال يستخدم "

عرقلة يوم القدس سيضاف إلى ملف "وأضاف في ما يبدو تحذيراً لقادة المعارضة أن ". ألغراض سياسية
 ".  يوجهون هذا الموقفالتزوير إلظهار حقيقة أولئك الذين

 9/9/2009اإلتحاد، اإلمارات، 
  
  

   تدرس استيعاب أسرى فلسطينيين ضمن صفقة شاليطالنرويج .42
أن الحكومة النرويجية تدرس إمكانية استيعاب " شينخواه " قالت وكالة األنباء الصينية :  معاً-بيت لحم

 سراح الجندي اإلسرائيلي شاليط، عدد من األسرى الفلسطينيين ضمن صفقة تبادل شاملة تضمن إطالق
وأضافت الوكالة في تقريرها بأن االقتراح النرويجي باستقبال عدد من أسرى حماس ضمن صفقة التبادل 

 أسير 900وادعت الوكالة بان . جاء بعد وعلى ضوء التدخل األلماني في مفاوضات تبادل األسرى
منهم لبعض الدول األوروبية واالستقرار فلسطيني سيطلق سراحهم ضمن الصفقة على ان يتوجه عدد 

  .فيها
8/9/2009وكالة معاً،   

  
  تدافع عن تدريس المحرقة اليهودية" األونروا" .43

جون غينغ عن قرار تدريس فصل عن ما يسمى بالمحرقة اليهوديـة            " األونروا"دافع مدير عمليات وكالة     
ج الدراسي للمنظمـة األمميـة فـي    ضمن مادة حقوق االنسان للصف الثامن في المنه   ) الهولوكوست(أو  

. قطاع غزة، بعد أن كان نفى نية تدريسها، بحسب ما علمت الجزيرة نت من مصادر واسـعة االطـالع    
وأوضحت المصادر أن غينغ حاول إقناع مدراء المدارس بوجهة نظره بالقول إن كل دول العالم تـدرس               

وحـاول تبريـر    . ن تصديقها أو نفيهـا    المحرقة ويجب أن يعرف طالب غزة عنها أيضا ثم يختارون بي          
موقفه بالقول إنه يشعر بالغصة والغضب أيضا لعدم تدريس أطفال العالم وشـبابها النكبـة الفلـسطينية                 
المستمرة، مشيرة إلى أن المسؤول األممي عرض على مدراء المدارس وثيقة صادرة عن األمم المتحدة               

  . المحرقةموقعة من جميع الدول بما فيها إيران تقر بوقوع
وفي سياق متصل، قالت المصادر إن غينغ يمارس تحريضاً على معلمين إسالميين فـي قطـاع غـزة                  

وأوضـحت المـصادر أن بعـض       . ويتهمهم بالعمل لدى حركتي حماس والجهاد اإلسالمي في فلسطين        
 التعلـيم،   المعلمين تم فصلهم نهائيا عن العمل وتدخل وجهاء ووسطاء من المجتمع المدني إلعادتهم لسلك             

. غير أنهم فوجئوا بأن عليهم توقيع تعهد رسمي بعدم االنتماء السياسي وعدم العمل في مؤسسات أخـرى     
وذكرت المصادر أن البعض اآلخر من المعلمين تم تعليق صرف رواتبهم حتى يوقعوا على هذه الورقة،                

  .ويتسنى للوكالة محاسبتهم في حال مخالفتهم األوامر
8/9/2009نت، .الجزيرة  

  
  بتجميد االستيطان يستدعي خطوات عربية لعالقات أفضل معها" إسرائيل"التزام : إسبانيا .44

دعا وزير الخارجية االسباني ميغيل انخيل موراتينوس، خالل لقائه نظيره : مراد فتحي ووكاالت-القاهرة
في حالة تجميد " إسرائيل"المصري أحمد أبو الغيط، أمس الثالثاء، إلى تطبيع العالقات بين العرب و

فإننا بالطبع نرغب في أن نرى ) تجميد االستيطان(بتعهدها "  إسرائيل"إذا التزمت "االستيطان، وقال 
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وقال موراتينوس " ". إسرائيل"خطوات وقرارات وأفعال من العالم العربي من اجل عالقات أفضل مع 
عربية عقب لقائهما مساء أمس في مؤتمر صحفي مشترك مع عمرو موسى األمين العام لجامعة الدول ال

األول إن هناك تأييدا أوروبيا لمهمة السيناتور ميتشيل وأنه أجرى اتصاال به قبيل بدء جولته الحالية في 
  . المنطقة

وردا على سؤال آخر حول الحالة الراهنة للجهود المبذولة الستئناف مفاوضات السالم ذكر الوزير 
  . ناء المستوطنات بالشكل الذي يساعد على بدء مفاوضات جادةاألسباني أن المطلوب هو وقف جدي لب

9/9/2009الشرق، قطر،   
  

  المصدر األول للنفط في العالمروسيا .45
 قائمة الدول المصدرة للنفط مخلفة 1991تصدرت روسيا ألول مرة منذ انهيار االتحاد السوفيتي في عام 

وسية، ارتفع حجم صادرات النفط الروسي ري الوحسب وكالة نوفوست .وراءها المملكة العربية السعودية
 مليون برميل في اليوم في الربع الثاني من العام الجاري، وفق معطيات الوكالة 7.4ومشتقاته إلى 
   ".بلومبرغ"وحسابات وكالة ) International Energy Agency, IEA(الدولية للطاقة 

 7لنفط هناك في الفترة بين شهري يناير ويونيو حتىأما في المملكة العربية السعودية فقد تراجع تصدير ا
لوك "و" روس نفط"ويعود الفضل في زيادة تصدير النفط الروسي إلى شركات   .ماليين برميل في اليوم

 .التي زادت من حجم استخراج النفط على خلفية زيادة سعره" ТНК-BP" و" أويل
ول المصدرة للنفط في العالم حتى الربع األول من  أن المملكة العربية السعودية ترأست قائمة الدويذكر

 مليون 7.25 مليون برميل يوميا مقابل 7.39العام الحالي، إذ وصل حجم صادراتها من النفط إلى 
 .برميل لدى روسيا وقتذاك

8/9/2009، 48عرب  
  

 صراع البقاء بين المقاومة وأذناب المشروع الصهيوني .46
  عبد اهللا األشعل 

فريقا في الصحافة العربية اليكف عن مهاجمة المقاومة العربية ونعتها بأسوأ الصفات الالفت للنظر أن 
ويشتد نقد المقاومة كلما تألقت في . بل اعتبر البعض أن المقاومة جريمة في حق الشعوب العربية

الصمود ضد كعبتهم إسرائيل ومصدر إلهامهم، ألنهم يراهنون على نجاح المشروع الصهيوني ويرون أن 
هذا الفيلق الصهيوني العربي . لمقاومة واستمرارها هو العائق الوحيد في سبيل ازدهار هذا المشروعا

ينتشر في الصحف العربية بمقاالت أسبوعية وبعضهم قيادات صحفية في أهم الصحف العربية ويعمدون 
 إسرائيل أو أنها بشكل منسق لتشويه صورة المقاومة وسواء كانت حملة تشويه المقاومة تتم بالتنسيق مع

تتم تقربا إلى من يفتح لهم الصفحات واألبواب والمناصب بعد أن أصبح ضبط اإليقاع على التصدي 
وأظن أنني لست . للمقاومة بعد مرحلة فشل النظم الرسمية في التصدي إلسرائيل هو كلمة السر والعلن

من القسوة على المقاومة أكثر مما بحاجة إلى إجراء مسح بأسماء الكتاب وعناوين مقاالتهم التي تحمل 
تحمل األقالم اإلسرائيلية، ولكني أقطع بأن مالمح الفريق العربي الصهيوني واضحة في الصحافة 
. العربية، وأن هذه الظاهرة تحتاج إلى دراسة جامعية متخصصة حول مكانة المقاومة في الحياة العربية

بشكل عام التحدد موقفها من المقاومة، فلم نعرف أن وقد ساعد على فتح هذا الباب أن النظم العربية 
نظاما عربيا غير سوريا والسودان إلى حد ما واليمن أيد المقاومة، كما لم نعرف أن نظاما عربيا تحدث 
بصراحة ضد المقاومة إال السلطة الفلسطينية التي كانت أهم خطاب التوصية الذي قدم ألبو مازن عند 

والشك أن . القيادات الموازية وأنه يمقت المقاومة ويعتبرها عمالً ال أخالقياًواشنطن أنه فلسطيني ومن 
الدراسة األكاديمية يجب أن تعرض لموقع الخارجية اإلسرائيلية وتسترشد منه بأسماء الكتاب العرب 
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ارية الذين يعتبرهم الموقع أبطاالً في السجل الصهيوني، وأتمنى أن تقيم إسرائيل في ميادينها نصباً تذك
لبعض الزعماء والكتاب العرب الذين منحوا المشروع الصهيوني من داخل المواقع العربية فرص عمره، 
وال أظن أن الباحث سوف يحد مشقة في ذلك ويكفيه أن يجمع تصريحات الزعماء الصهاينة وعبارات 

تهم على لبنان االمتنان التي كالوها لبعض الرؤساء والكتاب العرب، وشعورهم باإلمتنان خالل حمل
 وكيف ان تصريحات وكتابات ومواقف هذا الفريق الصهيوني كانت 2008/2009 وعلى غزة 2006

ونحن في المنطقة العربية البد أن نصدر كتابا أسود . خير مساند معنوي للصهاينة في هذه الحمالت
ة العربية ويلتبس الوعي بأسماء هؤالء جميعاً وكتابا أبيض بأسماء الشهداء والشرفاء حتى التضيع الذاكر

العربي وتوضع هاالت التقديس واالكبار حول خونة كفاح هذه األمة بينما تضيع أسماء الشرفاء في 
سحب الشك والغموض والهجوم الفاجر الذي يمارسه هذا الفريق ضدهم في معركة البقاء، وكفى بالتاريخ 

 .شاهداً على كل من تحالف مع أعداء هذه األمة
سع الدراسة لتفصيل ذرائع هذا الهجوم القاسي والمنسق على المقاومة تحت ستار حرية وأرجو أن تت

الصحافة بينما تقتصر هذه الحرية على نقد المقاومة دون سواها، وقد الحظنا أثناء محرقة غزة كيف أن 
نة  يوماً فعمد إلى إدا23هذا الفريق خشي من بطش الرأي العام وهو يرقب مؤامرة إحراق غزة طوال 

الوحشية اإلسرائيلية وسربل هذه اإلدانة بإدانة المقاومة أيضاً واتهمها بأنها تورطت عمداً في هذه 
المحرقة حتى تحرق الشعب مقابل مكاسب سياسية لزعماء المقاومة، بل وقال بعضهم أن المحرقة 

الة إليران في لبنان أشعلتها إيران حتى يكون لها موطئ قدم في الملف الفلسطيني واتهمت المقاومة بالعم
وفلسطين ولكن الفيلق لم يستطع أن يتهم إيران بدعم المقاومة العراقية فاتهم هذه المقاومة بأنها متواطئة 

 .مع األصولية والقاعدة والبعث الذي تسبب في ضياع العراق
ال من ومن الواضح أن هناك أسماء معينة تواظب على توظيف مقالتها األسبوعية لمساندة كل فكرة تن

 بعد أن -المقاومة تعلي شأن إسرائيل حتى إن أحد كبار المطبعين في مصر يجد له في الصحف العربية 
 كل الترحيب، وأنه دعا في إحدى المرات إلى أن الحل األمثل للصراع العربي -جفته الصحافة المصرية

تحضرها وانهزام الحضارة اإلسرائيلي هو التخلي عن المقاومة وإشاعة ثقافة التسليم بقوة إسرائيل و
وطالب الكتاب العرب بعقد مؤتمر دولي مع الكتاب الصهاينة، وهو يعلم أنه ) الواهمة(العربية واإلسالمية 

فصل من إحدى النقابات المهنية أصال بسبب دعوته إلى إشاعة كل ما يفيد إسرائيل بدعاوى العقالنية 
ه سوى الكاتب الكويتي الذي كان يرجو إسرائيل أن والتنوير واالنفتاح والحضارة، واليبزه في رسالت

  .تجتث المقاومة العربية في فلسطين ولبنان
فهل هذا الفريق الصهيوني يريد وقف المقاومة ولديه حلول مع إسرائيل السترداد الحقوق العربية أم أنه 

استرداد الحقوق بغير مغرم بإسرائيل ويريدها أن تتمدد في المنطقة وتهيمن على مقدراتها؟ إن كان يريد 
المقاومة فلدينا المبادرة العربية التي ستظل رمزاً للخضوع العربي وانكسار اإلرادة العربية مادامت بال 

وإن كان هذا الفيلق يريد االستسالم للمشروع الصهيوني بدعاوي اليأس من المواجهة . أوراق قوة تحميها
 الدعاوي تلقى صدى لدى اإلنسان العادي مهما تواضعت أو القناعة بالمنطق اإلسرائيلي فال أظن أن هذه

  .ثقافته وتدهور وعيه، ألنها دعوة تناقض الفطرة اإلنسانية، أن يخضع اإلنسان لغاصبيه وجالديه
أيها الشباب عليكم أن تلفظوا هذا الفيلق الصهيوني وأال تنخدعوا باألسماء العربية واإلسالمية فهم طابور 

العمل ضد المنطق والكرامة وإجماع األمة، واهللا غالب على أمره ولن تجد لسنة خامس فتحت لهم أبواب 
  .اهللا تبديال

وأخيراً تحية لشهداء األمة األبرار، وتحية للمقاومة الصامدة الرمز الباقي من الكرامة العربية في عصر 
  .صار فيه التجرد من دواعي الكرامة ورموزها ضرباً من ضروب المدنية والحضارة

  8/9/2009سبيل، األردن، ال
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  المسار الحتمي: حماس واإلخوان .47
  إيراهيم غرايبة

الجدل الذي يدور اآلن في وسط اإلخوان المسلمين حول إشكالية العالقة مع حماس وتفاعالتها التنظيمية 
 حول إشكالية العالقة 1987ليس جديدا، وأتذكر أنني شاركت في نقاش مع قادة الحركة اإلسالمية عام 

 حماس واإلخوان، وقلت إن استقالل التنظيمين الفلسطيني واألردني عن بعضهما ضرورة دستورية بين
ومنطقية، فال يمكن لجماعة فلسطينية تتشكل في فلسطين وتتحرك وفق قواعد القضية الفلسطينية 

ة، وال ومتطلباتها أن تعمل بقواعد جماعة أردنية سياسية اجتماعية تعمل وفق قواعد اإلصالح والمشارك
يمكن اختيار قادة حماس إال بانتخابات تنظيمية قواعدية كما يجري في جماعة اإلخوان المسلمين في 
جميع األقطار، فالمنطق يقتضي وجود جماعتين لكل واحدة منهما هيئتها العامة التي تنتخب مجلس 

حماس من موظفين الشورى والذي ينتخب بدوره المكتب التنفيذي والمراقب العام، وإن بقاء قيادة 
يختارهم جهاز فلسطين التابع للمكتب التنفيذي يخلق أزمة وازدواجية متوقعة، وبدأت األزمة بالفعل منذ 

 .ذلك التاريخ
 في مرحلة جديدة من المشاركة السياسية والعامة 1989وعندما دخلت الحركة اإلسالمية في األردن عام 
الجماعة قضايا المشاركة والترشيح والمواقف السياسية أصبحت األزمة أشد سوءا وتعقيدا، فكيف تقرر 

والعامة في األردن وفق مدخالت ومؤثرات ومشاركات بعيدة تماما عن التفاعل السياسي والعام، على 
سبيل المثال كيف يقرر في شأن المشاركة في الحكومة أو االنتخابات النيابية أو البلدية أو النقابية أعضاء 

روا األردن في حياتهم، وجزء كبير منهم ال يحمل الجنسية األردنية، وكيف يستطيع وقادة ربما لم يزو
حزب جبهة العمل اإلسالمي اتخاذ قراراته وانتخاب قياداته وفق مؤثرات وتفاعالت بعيدة ومتناقضة مع 

 م؟كونه حزبا سياسيا أردنيا يعمل وفق التشريعات األردنية المنظمة للمواطنة والعمل السياسي والعا
 بال تغيير أو توقف وظلت المسألة ترحل إلى 1989وكأن الجدل القائم اآلن هو نفسه الذي كان قائما عام 

 !المستقبل والمجهول
) قيادة الخارج(األزمة القائمة اليوم هي ببساطة ووضوح أزمة تأثير كبير وهائل للمكتب السياسي لحماس 

هة العمل اإلسالمي، وفي الوقت نفسه فإن المكتب في جسم وبنية وتشكيل اإلخوان المسلمين وحزب جب
السياسي لحماس يواجه سؤاال مصيريا عن شرعيته وكيف صار قيادة لحماس ومن يعزله؟ فهذا المكتب 
الذي يقرر في الشأن الفلسطيني واألردني هو قيادة غير منتخبة انتخابا صحيحا ومنطقيا، وتعود قصة 

م موظفون عينتهم قيادة الجماعة للعمل في جهاز فلسطين التابع وجود أعضائه في قيادة حماس إلى أنه
للمكتب التنفيذي للجماعة، وبعضهم بل الكثير منهم تعود قصة وجودهم في قيادة حماس إلى ظروف 

 وعودة الكثيرين إلى عمان بال عمل أو مورد، 1990البحث عن عمل بعد الغزو العراقي للكويت عام 
ومسيطرين على الجماعة والجبهة في األردن، ومن » بوضع اليد«اس وصار الموظفون قادةً لحم

المشكوك فيه أن يستمر وجودهم في قيادة حماس لو جرت انتخابات تنظيمية لحماس على النحو الذي 
 .تجري به االنتخابات في األردن أو كما تجري انتخابات الجماعة في سائر األقطار

 واعتقل في حينها عبداهللا نمر درويش 1984في فلسطين عام » دأسرة الجها«والحال أنه عندما اكتشفت 
قائد الجماعة في إسرائيل، والشيخ أحمد ياسين قائد الجماعة في غزة، كشف التحقيق عن عالقة التنظيم 

الخليج (في فلسطين بعمان، أعيد تشكيل جهاز فلسطين ليديره اإلخوان الفلسطينيون في خارج األردن 
 ضمن عالقة مرجعية بالمكتب في عمان، ولكنها تحولت إلى عالقة أقل ارتباطا، )وأوروبا وأميركا

وفوض الجهاز بإدارة العمل الفلسطيني ضمن المركزية للحفاظ على خصوصية الحالة ومعالجة الظروف 
األمنية في فلسطين، وكبر الجهاز تنظيميا وماليا ومؤسساتيا حتى إنه أصبح أكبر وأقوى في إمكانياته 

الية والتنظيمية واإلعالمية وشبكة عالقاته العالمية من الجماعة األم في عمان بأضعاف كثيرة، الم
حركة سياسية مؤثرة وكبيرة ) المفترض أنها جزء من جهاز فلسطين التابع للجماعة(وصارت حماس 
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عة تنشئ عالقات سياسية واسعة مع الدول والمنظمات وتملك مؤسسات وميليشيات، وأتاحت لها طبي
القضية الفلسطينية وحيويتها فرصا كبيرة للنمو والتأثير والتواصل مع العالم، ولكنها ظلت قانونيا 

ويملك المكتب التنفيذي قانونيا حق تعيين قادتها ومسؤوليها » بالد الشام«وتاريخيا جزءاً من تنظيم 
 .وتشكيل مكاتبها والرقابة المالية والسياسية عليها

إما أن يعود المكتب السياسي لحماس إلى :  إلى سياقها المنطقي إلى أحد وضعينسوف يؤدي رد المسألة
كونه تابعا للجماعة يعينه ويعزله المكتب التنفيذي في عمان، أو تتشكل جماعة فلسطينية مستقلة تنتخب 
قيادتها، ولكن هذا لن يحدث على األغلب ألن قيادة الخارج في حماس لن تغامر بتشكيل مثل هذه 

ماعة وتواجه سؤال شرعيتها، ولن تتخلى عن تأثيرها وسيطرتها على الحركة اإلسالمية في األردن الج
  .إال عندما تتحول الحركة إلى كيان هزيل متفسخ ال يصلح ألن يسيطر عليه أحد

  9/9/2009العرب، قطر، 
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  عريب الرنتاوي

عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تصريحات مؤكـدة علـى   ال يكاد يمضي يوم واحد دون أن تصدر  
رفضه الجلوس مع نتنياهو على مائدة واحدة ، قبل أن يعلق األخير النشاطات االستيطانية اإلسرائيلية في                
الضفة الغربية والقدس المحتلتين ، وهذا موقف محمود ومقدر ، شريطة أن يجري االستمساك به حتـى                 

  .فاجأ بعد أيام أو أسابيع باستدارة كاملة أو تغير مفاجئ بحجج وذرائع شتىنهاية المطاف ، وأن ال ن
نقول ذلك ، ونحن ندرك حجم الضغوط التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية من بعض العرب وكل الغرب                 
وإسرائيل الستئناف المفاوضات ، وتدشينها بقمة ثالثية في نيويورك تجمع عباس ونتنياهو إلـى مائـدة                

، " مذكرات الجلب " األمريكي باراك أوباما ، وهي ضغوط تكاد تقترب في شكلها ومضمونها من              الرئيس
التي سبق وأن نجح مصدروها قبل تسع سنوات في إرغام الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات علـى                 

  .الثالثيةعباس إلى قمة نيويورك " جلب"الذهاب إلى كامب ديفيد ، ويسعون اليوم ، وبالوسائل ذاتها ، لـ
المعركة حول تجميد االستيطان تكاد تضع أوزارها ، وغبار التصريحات متعددة الجنسيات التي أثيـرت               

في هذه المعركة ، فاالستيطان لن يتوقف ، قبـل          " النصر اإلسرائيلي "حولها ، يكاد ينجلي لتتضح صورة       
عليق المؤقت زمنيا والمحـدود     صدور قرار التعليق وبعده ، وقد تسارعت وتيرته قبل أن يصدر قرار الت            

في غور األردن ، وقـد صـدرت        " معاليه إدوميم "جغرافيا ، وثمة أحياء سكنية ستبنى امتدادا لمستوطنة         
األوامر تباعا ببناء مئات الوحدة السكنية في مستوطنات الضفة ، فيما القدس ستظل خارج نطاق التجميد                

 وحدة سكنية قيد اإلنـشاء لـن تكـون          2500، وثمة   " يلالعاصمة األبدية الموحدة إلسرائ   "والتعليق فهي   
مشمولة بالتجميد ، أي باختصار لقد ضمن نتنياهو فرص عمل على مدار الساعة واأليام طيلة األشـهر                 

  . بتعليق أعمال االستيطان- رسميا ولفظيا -التسعة القادمة التي سيلزم حكومته خاللها 
 والمعلومة الموثوقة ، ال يختلف بينيامين نتنياهو عن أسـالفه       في هذا المجال ، ومن باب الحقيقة المجردة       

ومن سبقوه في رئاسة حكومات إسرائيل ، بمن في ذلك ، بل باألخص إيهود اولمرت ، الذي بنى تحـت                    
 ألف مـستوطن    50جنح قممه المتعاقبة مع الرئيس عباس ألوف الوحدات السكنية ، وزرع ما يزيد عن               

رة واليته التي يتغنى بها بعض أركان السلطة الفلسطينية ، بوصفها المرحلـة             في الضفة الغربية خالل فت    
الذهبية في مفاوضات الحل النهائي ، والوالية التي شهدت أكبر عدد من القمم الفلـسطينية اإلسـرائيلية                 

  .ضمن ما عرف بسياق أنابوليس
قمة نيويورك الثالثية ويوافـق     فهو إما أن يذهب إلى      : أيام قليلة ويكون الرئيس عباس أمام مفترق حرج       

على استئناف المفاوضات ضاربا عرض الحائط بشرط التجميد الكامل لألنشطة االسـتيطانية ، وعنـدها          
المتحققـة فـي مـؤتمر فـتح        " إنجازاته الشخصية "سيكون قامر بماء الوجه والصدقية ، وبدد بعضا من          
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 عن المشاركة في القمة الثالثية ويظل على        السادس واالجتماع الطارئ للمجلس الوطني ، وإما أن يمتنع        
  .التي ألقى بكل بيضه وأوراقه فيها" المفاوضات"موقفه من استئناف المفاوضات ، وعندها يقامر بسلة 

، وألن أحدا ال يتخلى راغبا وطائعا عن حياته ، فأننا على األرجـح ، سنـشهد                 " المفاوضات حياة "وألن  
والذي هـو   " التجميد المؤقت والمحدد  "لفلسطيني ، يبدأ باإلشادة بمنجز      قريبا تحوال في الخطاب السياسي ا     

لـيس فـي    "من ال شيء من وجهة نظر بعض أركان السلطة ، ومن على قاعـدة               " أفضل"بكل المعايير   
ذات "، وسيذكرنا هؤالء بأننا المفاوضات هذه المرة مختلفة عن سابقاتها ، وأنهـا              " اإلمكان أبدع مما كان   

، وربما تستحضر بعض الصفحات من دليـل فيـاض لبنـاء الدولـة              " ل الملفات النهائية  تطا"و" مغزى
" رغم أنف االحـتالل   "الفلسطينية ، خصوصا تلك التي تتحدث عن بناء المؤسسات ودولة األمر الواقع و            
  .إلى غير ما هنالك من حجج ومبررات وذرائع جاهزة دائما وبذات القوة والجرأة

 شيء ، فالمقاولون اإلسرائيليون لديهم ما يكفي من مشاريع لملء أجندة األشهر             على األرض ، لن يتغير    
التسعة أو حتى السنة المقبلة على امتدادها ، والجرافات بأنيابها الحادة لن تهدأ وستواصل تقطيع أوصال                

 التي أديرت   "الكفاءة"و" الكثافة"األرض والحقوق الفلسطينية ، فيما المفاوضات العبثية ستتواصل ، وبذات           
ـ       سنة إضافية كما وعـد      16، وقد تستغرق    " تجميد االستيطان "بها المفاوضات المباشرة وغير المباشرة ل

أفيغدور ليبرلمان ، سيرا على خطى إسحق شامير الذي وعد وهو في طريقه إلـى مديـد ، بمـارثون                    
  .تفاوضي يمتد لعشر سنوات ، فإذا به يمتد لستة عشر عاما

 العربية  - اإلسرائيلية   -كامب ديفيد قبل عقد من الزمان ، نجحت الضغوط األمريكية           في حالة عرفات و   
، في جر الحصان إلى بئر الماء ولكنها اخفقت في إرغامه على شرب الماء الملوث والمـسموم ، فهـل                    
ستنجح ضغوط األطراف ذاتها هذه المرة ، هل سيرشف الرئيس عباس من الكأس المرة ذاتها ، أم أنـه                   

  .سؤال برسم األيام القادمة على أية حال .يد إنتاج سيرة سلفه؟سيع
  8/9/2009الدستور، 
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