
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   الدوليةفي محكمة الهايلتقديمها   لوائح اتهام ضد قادة حماسعد تُالسلطة: "صوت فتح"

   قبل نهاية العام السادسإن لم يعقد مؤتمرها" نهاية فتح"يرى " أبو مازن ":نبيل عمرو
  الفلسطينية ليفني تكشف عن مفاوضات سرية مع السلطة

  ال نسعى للتوصل إلى حل انتقالي وال ننوي مفاجأة الطرفين بأفكار أميركية: واشنطن
  ةتسعى إلجبار غزيين مقيمين في الضفة على العود" إسرائيل"

   تمنع قافلة لفك الحصار من التوّجه إلى غزةالشرطة المصرية
 مصر تبلغ عباس رفضها مقترح حل السلطة الفلسطينية

حماس تتَّخـذ":القدس العربي"
إجراءات عمليَّة لنقـل ملـف      

  ليط إلى وسيط أجنبياش
  

 ٤ص ... 

 ١١/٩/٢٠٠٨١١٩٧ الخميس



  

  

 
 

  

            ٢ ص                                   ١١٩٧:         العدد                  ١١/٩/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

    :السلطة
 ٥   الدوليةفي محكمة الهايلتقديمها   لوائح اتهام ضد قادة حماسعد تُالسلطة: "صوت فتح" .٢
 ٥  عرب أحرجوا عباس عندما سألوه عن جدوى استمرار المفاوضاتالخارجية ال وزراء :عمرو .٣
 ٦  عن الطرف المعيق للمفاوضات لإلعالنعريقات يدعو  .٤
 ٦   ولم نتفق على أي ملف"أنابوليس"ي تقدم بعد لم يحرز أ: حّماد .٥
 ٧   نظام فصل عنصريإلقامة تسعى من وراء ممارساتها التعسفية "إسرائيل": البرغوثيمصطفى  .٦
 ٧  قائد جيش التحرير في سوريا يدعو إلى توحيد الصف الفلسطيني .٧
 ٧  عباسشرطة غزة تقول إنها ضبطت سيارة محملة بالمتفجرات يقودها اثنين من حرس  .٨
 ٨  انفجاران في مجمعين حكوميين: غزة .٩
 ٨  لطبية من أقسام الخدمات ا تلغي عدداًوزارة الصحةوزير الصحة يؤكد فشل اإلضراب و: غزة .١٠
 ٨   مليون يورو٣٦ اتفاقيات مع ألمانيا بـ ٣السلطة توقع  .١١
 ٩  مليون دوالر الستئناف قضية تعويض ضدها ١٥السلطة الفلسطينية تدفع كفالة مالية بقيمة  .١٢
 ٩  لفلسطين لدى األمم المتحدة في جنيف سفيراًعباسن أمام إبراهيم خريشة يؤدي اليمي .١٣
    

    :المقاومة
 ٩   قبل نهاية العام السادسإن لم يعقد مؤتمرها" نهاية فتح"يرى " أبو مازن ":نبيل عمرو .١٤
١٠   "ة متمردةجزير" غزة سيجعلها إلىدخول قوات عربية : أبو مرزوق .١٥
١٠  يريد إعالن غّزة إقليماً متمّرداًعباس : البردويل .١٦
١٠   بصفقة التبادل الوطنيحماس تنفي ربط الحوار .١٧
١١    غزةلىإ قوات عربية وإرسالتشكيل حكومة انتقالية  في القاهرة بحثنا: فدا .١٨
١١ إجماع على حكومة توافق وصياغة األجهزة األمنية وإعادة بناء منظمة التحرير: المجدالوي .١٩
١١  "تعزز حالة االنقسام"التي تنتهجها السلطة " سياسة قطع الرواتب: "حماس .٢٠
١٢    في مخيم قرب نابلس من كتائب األقصى ويعتقل اثنين أحدهمال يعدم مواطناًاالحتال .٢١
١٢   وفد من فتح يتباحث مع الحريري الوضع في مخيم عين الحلوة: لبنان .٢٢
    

    :يسرائيلاإلالكيان 
١٢  لفلسطينيةا ليفني تكشف عن مفاوضات سرية مع السلطة .٢٣
١٢  "مؤسسات حماس المدنية" تحرض السلطة على مواصلة العمل ضد "إسرائيل" .٢٤
١٣  راضيمستوطنون يهود في الضفة الغربية يستولون على مزيد من األ: تقرير .٢٥
١٣  ن مقيمين في الضفة على العودةتسعى إلجبار غزيي" إسرائيل" .٢٦
١٣  بكامل األرض أنا واثق بأن الفلسطينيين سيحصلون على سالم مثل مصر واألردن: بيريز .٢٧
١٤ ية لتهويدها سريعاًسرائيلحاخامات في الجليل يدعون الحكومة اإل .٢٨
١٤  ية تطالب بمنع رفع األذان في القدسإسرائيلنائبة  .٢٩
١٥  عاموس غلعاد يستبعد التوصل إلى صفقة تبادل أسرى قريبا .٣٠
١٥  موفاز يدعو بشدة الستئناف االغتياالت ضد قادة حماس .٣١
١٥  باطها من هجمات لـ حزب اهللا في دول عربية وإسالمية تحذِّر ض"إسرائيل" .٣٢
١٥  يينإسرائيلإحباط محاولتين الستهداف : باراك .٣٣
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١٦  المستشار القضائي للحكومة بارع في التستر على العنصريين: النائب بركة .٣٤
١٦   غزةتالل يجري تدريبات عسكرية في محيط قطاعجيش االح .٣٥
١٦  ي بالقرب من العفولة ومصرع طياريهاسرائيلتحطم مروحية لسالح الجو اإل .٣٦
١٧  نحن دولة إثنوقراطية وغير ديمقراطية: ية سابقةإسرائيلوزيرة  .٣٧
١٧  الكيان ينظر في صفقة لجورجيا ويحتج على األسلحة الروسية لدمشق وطهران .٣٨
١٨  ةاألمريكي ضربة إيران ستقع بعد االنتخابات الرئاسية: مسؤول سابق في الموساد .٣٩
١٨  لي في حوادث الطرق منذ قيام دولة االحتالإسرائيل ألف ٣٠مقتل  .٤٠
١٨  "إسرائيل" في األطفالارتفاع ضحايا سوء المعاملة من  .٤١
    

    :األرض، الشعب
١٩   الضفةمن مساحة الضفة كمجال حيوي لمستوطنات% ٥٨االحتالل يخصص : التفكجي .٤٢
١٩  قارات في القدس ووقفها على قطاع التعليمدعوة القادة العرب لبناء ع .٤٣
١٩   بماء نار قرب نابلسيينإسرائيل فلسطينية ترش وجهي جنديين .٤٤
١٩  زوارق االحتالل تقصف قارب صيد فلسطيني في بحر غزة .٤٥
٢٠  ل أنفاق لتهريب البضائعمقتل فلسطينيين اثنين داخ .٤٦
٢٠  ٤٨ الـ  أراضيوفاة عامل فلسطيني في ظروف غامضة داخل .٤٧
   

   : األردن
٢٠  ال وثيقة أردنية فلسطينية تتبنى خيار الوطن البديل:  األردنيوزير الخارجية .٤٨
٢٠   المسؤولية عن األقصى"إسرائيل"يرفض أن تشاركه األردن  .٤٩
   

   :لبنان
٢١  وإال فضربة عسكرية للبنان.. غّيروا وضع حزب اهللا:  اللبنانيةليفني تهدد الحكومة .٥٠
٢١ نيزور تجمع اللجان والروابط الشعبية في لبنا" غزة الحرة"وفد حركة  .٥١
   

   :عربي، إسالمي
٢١  منع قافلة لفك الحصار من التوّجه إلى غزة تالشرطة المصرية .٥٢
٢٢  مصر تبلغ عباس رفضها مقترح حل السلطة الفلسطينية .٥٣
٢٢  استمرار الجدل بشأن قوات عربية إلى غزة .٥٤
٢٢   حماس ترجئ الحوار إلى ما بعد صفقة تبادل األسرى وفتح المعابر: مصر .٥٥
٢٣   تدشين الحملة البحرينية لكسر الحصار عن قطاع غزة .٥٦
٢٣  "إسرائيل"ثناء التسلل لـمقتل سوداني وجرح آخر أ ..إحباط حاالت تسلل وضبط مضخات وقود .٥٧
٢٣  للتطبيع" إسرائيل"زور ي برلماني عراقي .٥٨
٢٣  هيئة الهالل األحمر واألونروا توقعان اتفاقية تعاون لرعاية األيتام في فلسطين .٥٩
٢٤  تحمل عالمات عنف في سيناءالعثور على جثة امرأة إسرائيلية .٦٠
٢٤ التهديدات بخطف نجاد تؤكد إرهاب الكيان الصهيوني: إيران .٦١
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   :دولي
٢٤  ال نسعى للتوصل إلى حل انتقالي وال ننوي مفاجأة الطرفين بأفكار أميركية: واشنطن .٦٢
٢٤   مليون دوالر٣٣٠ بـ"إسرائيل"لـ الكونغرس يقر صفقة تسلح  .٦٣
٢٥  العدل للفلسطينيين ال يتحقق عبر المساعدات الغذائيةفالمطلوب حل سياسي : جينج .٦٤
٢٥  ق العراق تزويدها بقنابل وممر جوي إلى إيران عن طري"إسرائيل" ترفض طلب أمريكا .٦٥
٢٥   لتحرك فوري ينقذ مستقبل طلبة غزة المحاصريناليونسكوحملة أوروبية تدعو  .٦٦
٢٥   عائالت فلسطينية٨يسلندا تمنح اللجوء لـ أ .٦٧

   
    :مختارات

٢٦  ن الطمأنينة واألمل في اإلسالمهناك أكثر من مليار شخص يجدو: رايس .٦٨
    

    :حوارات ومقاالت
٢٦  اهللا محمد العبد... !المفاوضات المتعثرة وسياسة الهروب لألمام .٦٩
٢٧  أسعد عبد الرحمن. د... !!من الرجال؟) وغيرها" (فتح"هل أجدبت : يا دولة الرئيس فياض .٧٠
٢٩  صالح النعامي... !التطرف الصهيوني" مارثون"العرب في مواجهة  .٧١
٣١  نواف الزرو... يسرائيل البعد اإل-سبع سنوات على تفجيرات سبتمبر  .٧٢
٣٣  حيلةأحمد ال... !مرحباً بالعقوبات العربية ضد الفلسطينيين .٧٣
    

 ٣٤  :كاريكاتير
***  

  
  ليط إلى وسيط أجنبياحماس تتَّخذ إجراءات عمليَّة لنقل ملف ش": العربيالقدس " .١

مصادر مطَّلعة قالت  أن زهير اندراوس عن مراسلها الناصرة من ١١/٩/٢٠٠٨ القدس العربي ذكرت
خذت إجراءات عمليةً باتجاه نقل ملف الوساطة المتعلّق إن حركة حماس اتَّ" القدس العربي"أمس لـ

ليط، إلى وسيط أجنبي جديد، بديالً عن الوسيط المصري، الذي تأخذ عليه ابالجندي األسير جلعاد ش
قيادات حماس فشله الذَّريع في تحقيق أي إنجاز في هذا الملف حتى اآلن، على الرغم من مرور أكثر من 

ليط، إضافة إلى شعور عام في أوساط حماس بعدم حيادية الوسيط المصري، اعامين على اختطاف ش
  .وانحيازه إلى الموقف اإلسرائيلي

وتابعت المصادر عينها قائلة إن الحديث الدائم والمستمر لقيادات حماس عن تمسكها بالوسيط المـصري،        
وم بها قيادة حماس، التي جرت      وعن بقاء الملف بيد المصريين، هو مجرد تغطية على اإلجراءات التي تق           

  .ليطااتصاالتٌ بينها وبين أطراف عربية وأجنبية متعددة إليجاد إمكانية تسلّم ملف ش
وأشارت المصادر، إلى أن عوفر ديكل المكلَّف بملف شليط من قبل رئيس الوزراء اإلسـرائيلي ايهـود                 

صري ورغبتهم في نقل الملف إلـى جهـة         اولمرت، أبلغ األطراف األجنبية تذمرها من أداء الوسيط الم        
أخرى، ولكنَّهم ال يريدون تفجير العالقة مع مصر، التي خرجت وِفق ما قال ديكل من المولد بال حمص                  

التهدئـة،  "، ولم يبق لها إالَّ الملف الفلسطيني وتحديداً         )السودان، العراق، لبنان  (من كلَِّ الملفات اإلقليمية     
  .راجها من موضوع شليط، ستعتبره بمثابة إعالن حرب عليها، وبالتالي، فإن إخ"شليط

وتضيف المصادر، أن ديكل يدرس إمكانية تسليم الملف إلى وسيط أجنبي، على أن يكـون هنـاك دور                  
 .شرفي لمصر عند التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن شليط، على حد تعبير المصادر عينها
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ة عن مراسلها أشرف الفقي أن القاهرة وصفت على القاهر من ١١/٩/٢٠٠٨ الوطن السعودية وقالت
لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية حسام زكي التصريحات المنسوبة ألحد قياديي حماس في دمشق أن 
ملف شاليت قد أصبح اآلن في يد أطراف إقليمية ودولية غير مصر أنه كالم فارغ وغير صحيح، 

 . وسيط آخر أمال وطمعا في تحقيق نتائج أفضل لهوأضاف أن بعض األطراف تتحرق شوقا للبحث عن
ودافع زكي، أمس، عن الجهود المبذولة على هذا الصعيد وقال إن مصر تبذل جهدها في هذا الموضوع 
مثلما بذلت في كل الموضوعات األخرى وتستطيع أن تمضى فيه وسوف تواصل عملها طالما أن 

   .ا الملف بشكل إيجابيالموقف الرسمي للطرفين هو الرغبة في إنهاء هذ
  
   الدوليةفي محكمة الهايلتقديمها  لوائح اتهام ضد قادة حماس عد تُالسلطة: "صوت فتح" .٢

 عما أسمتها مصادر موثوقة داخـل أروقـة صـنع            كشفت مصادر إعالمية في حركة فتح نقالً       :)البيان(
 من  ية والعسكرية باتت مستاءة جداً    القرار الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية متمثلة في كافة أطرها السياس         

اإلخبـاري علـى    " صوت فـتح  "وتابع المصدر لموقع    . التصريحات التي تسبق الحوار الوطني الشامل     
 من تفـوه    إنوقال  ". لعل هكذا صريحات جاءت لتؤكد خوف حركة حماس من هكذا انتخابات          : "االنترنت

السلطة أعدت قائمة من المطلـوبين التـي         "إن أضاف". بهذه التصريحات سيأتيه يوم ليندم فيه أشد الندم       
تنوي تقديم لوائح اتهام ضدهم في محكمة العدل الدولية في الهاي وفي المحـاكم الفلـسطينية والعربيـة                  

  :وحيثما وجدوا في حال فشل الحوار الوطني الشامل وعلى رأس هؤالء المطلوبين
م، وخليل الحية، ويوسف الزهـار وأحمـد        خالد مشعل، وإسماعيل هنية، ومحمود الزهار، وسعيد الصيا       

الجعبري وصالح الرقب ويونس محيي الدين األسطل وجمال الخضري وباسم نعـيم وإبـراهيم غوشـة                
والكثيـر   زهري وأسامة حمدان وأحمد بحر ويوسف المنسي،      أبو  ومشير المصري ومحمد نزال وسامي      

تهام واالعتقال الدولي باإلضافة إلى فتح بـاب        من القيادات الحمساوية التي قد تعتقد أنها خارج دائرة اال         
  ". التقديم للشكاوى من كل المواطنين الذين تأذوا من حكم هؤالء القتلة

  ١١/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 
  
  عرب أحرجوا عباس عندما سألوه عن جدوى استمرار المفاوضاتالخارجية ال وزراء :عمرو .٣

وقـائع الجلـسة    " الحيـاة "سطيني في مصر نبيل عمرو لـ        روى السفير الفل   : جيهان الحسيني  –القاهرة  
المغلقة التي جمعت الرئيس محمود عباس بوزراء الخارجية العرب في اجتماع مجلس الجامعة العربيـة               

وقال عمرو إن الحديث عن االنقسام الداخلي كان مسيطراً علـى تـساؤالت            .االثنين الماضي في القاهرة   
فلسطينيين جميعاً وباتجاهاتهم المختلفة مسؤولية تدهور القضية الفلـسطينية         ، محملين ال  "بقسوة"من تحدثوا   

لكنه نفى أن يكون الوزراء العرب حملوا عباس مسؤولية هذا االنقـسام،            . على الصعيد اإلقليمي والدولي   
، "على العكس هم أشادوا بمبادرته وبمواقفه اإليجابية الداعمة لجهود الحوار مـن أجـل إنجاحـه               : "وقال
سيجتمعون ) الوزراء العرب (في حال لم تتوج جلسات الحوار باتفاق يحل األزمة الحالية، فإنهم            : "ضيفاًم

وأوضح  ".لتقويم الموقف واتخاذ قرارات وإعالن الجهة التي حالت من دون التوصل إلى اتفاق ومعاقبتها             
، فتـساؤالتهم   "محرجة" عباس كانت تبدو في بعض األحيان        إلىعمرو أن الوزراء العرب وجهوا أسئلة       

وتتناول جـدواها طالمـا ليـست لهـا نتـائج           " كانت استفهامية  ""إسرائيل"عن موضوع المفاوضات مع     
قال لهم إن المفاوضات    ... أجوبة أبو مازن وضعت النقاط على الحروف      "واالستيطان مستمر، معتبراً أن     

يين، ويجب أال نغـادر طاولـة       سرائيلإلال تغطي االستيطان لكنها تتيح لنا إمكان االشتباك السياسي مع ا          
  ".المفاوضات، وهذا قرار نهائي

: وعن كيفية حصول عباس على دعم عربي باستمرار المفاوضات في ظل هذا الموقف، أجـاب عمـرو                
لسنا مـستعدين لـدفع هـذا       ) الفلسطينيين(قال لهم إن مغادرته مائدة المفاوضات لها ثمن باهظ، ونحن           "
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ية إسـرائيل ال تقتصر فقط على قضايا الحل النهائي بل مرتبطة بقرارات           "اوضات  ، موضحا أن المف   "الثمن
لو أزلنا حاجزاً فهذا انجاز، ولو تمكنا من الحصول على          : أبو مازن قال لهم   ... تتعلق بمعيشة الفلسطينيين  

ـ                  ى هويات للعالقين داخل الوطن فهذا انجاز، باإلضافة إلى األمور التي تتعلـق بحركـة المـواطنين عل
ما كاد ينتهي من هذا العرض عـن        "ولفت عمرو إلى أن عباس       ".الجسور وحركة البضائع عبر القطاع    

ضرورة المفاوضات لتخفيف هموم الفلسطينيين وأوضاعهم حتى حصل على دعم عربي قوي لموقفه في              
أو ال اتفـاق    المفاوضات القائم على عدم تجزئة القضايا أو تأجيلها، بمعنى إما اتفاق يحل جميع القضايا               

  ".على اإلطالق
 سئل عباس عن األوضاع بعد التاسع من        إذولفت عمرو إلى أن مسألة الرئاسة طُرحت خالل االجتماع،          

لديه موقفين، األول قانوني وسيترك األمـر فيـه للدسـتور والتفـسير             " يناير، فأجابهم أن     /كانون الثاني 
ي سيظل يطالب بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية       القانوني لوضع الرئاسة، وهناك الموقف السياسي الذ      

جميع الزعماء العرب الذين التقاهم أبو مازن أخيراً،        "وأوضح أن   ". متزامنة إليجاد مخرج لألزمة الراهنة    
طلبوا منه االستمرار في موقعه وعدم الخوض في هذه المسألة ألن الوضع الفلـسطيني مـضطرب وال                 

  ".يحتمل المزيد من المفاجآت
  ١١/٩/٢٠٠٨حياة ال

  
  عن الطرف المعيق للمفاوضاتلإلعالنعريقات يدعو  .٤

انتقد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات           .): ا.ب.د( –رام اهللا   
 يةسـرائيل  اإل -أمس عدم قيام اآللية الثالثية التي شكلتها اإلدارة األمريكية لمتابعة المفاوضات الفلسطينية             

وفي بيان صحفي عقـب اجتماعـه مـع المبعـوث           . باإلعالن عن الطرف الذي يعيق سير المفاوضات      
لماذا لم تقم اآللية الثالثية بمـا       : "في رام اهللا، قال عريقات متسائالً      البريطاني لعملية السالم مايكل وليامز    

ي يلتزم بتنفيذ مـا عليـه       يتوجب عليها القيام به من حيث اإلعالن للعالم بصفتها القاضي عن الطرف الذ            
وأكد عريقات أن الرئيس محمود عباس أبلغ رئـيس الـوزراء            ".والطرف الذي ال ينفذ أيا من التزاماته      

السالم الذي نسعى لتحقيقـه     "ي إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية األمريكية كوندوليزا رايس بأن          سرائيلاإل
 ".لمستوطنات، الالجئين، الميـاه، األمـن واألسـرى       القدس، الحدود، ا  : هو السالم الشامل لكافة القضايا    

الحلول االنتقالية والجزئية وتأجيل أي من القضايا غير مقبولـة تمامـا، وليـست ضـمن                "وأضاف أن   
وشدد عريقـات علـى ضـرورة إلـزام الحكومـة           ". الخيارات، فإما االتفاق على كل شيء أو ال شيء        

ـ سرائيلاإل ة وفرض الحقائق على األرض واالقتحامات واالغتيـاالت        وقف كافة النشاطات االستيطاني   "ية ب
 ".واالعتقاالت والحصار واإلغالق في الضفة الغربية وقطاع غزة

  ١١/٩/٢٠٠٨الدستور 
  
   ولم نتفق على أي ملف"أنابوليس"لم يحرز أي تقدم بعد : حّماد .٥

ـ         :  كفاح زبون  - رام اهللا  " الـشرق األوسـط   "قال نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس لـ
دولـي علـى هـامش      [رايس بعقد اجتماع   وزيرة الخارجية األميركية كوندوليزا   تقدمت بها   هناك فكرة   "

اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك بعد أسبوعين، وذلك لعرض ما تم التوصل اليـه مـن                  
، السـتعراض إلـى أيـن وصـلت         ، ربما يكون ثالثياً   ] والفلسطينيين إسرائيلفي المفاوضات بين    " تقدم"

وأوضح حمـاد    ".، موقفه مما جرى خالل هذه المفاوضات      األقلالمفاوضات، يوضح فيه كل طرف على       
 طرف  أي ليس لدينا مانع في االجتماع مع        األولىمنذ اللحظة   "وقال  .  السلطة وافقت على هذه المبادرة     أن

لذي يتمسك بالعموميات دون تفاصيل، فـي        ا يسرائيلاإلالمشكلة في الطرف     "وأضاف". وعرض ما لدينا  
 نجمل ماذا نريد وماذا طبقنا من المرحلة من خريطة الطريق، وماذا لم يفعـل               أنحين نحن قادرون على     
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وبحسب حماد فان ما أسفرت عنه المفاوضات حتى اللحظـة، تـم اإلعـالن عنـه فـي                   ".يونسرائيلاإل
وقال ). إلى اتفاق لكن لم يحصل أي جديد في أي قضية         في إشارة إلى انه يوجد نوايا للتوصل        (،  أنابوليس

 ". اتفاق وال في أي ملفأو تقدم أيال يوجد "حماد 
 ١١/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
   نظام فصل عنصريإلقامة تسعى من وراء ممارساتها التعسفية "إسرائيل": البرغوثيمصطفى  .٦

 المستوطنات خاصة في مدينة القدس في مصطفى البرغوثي إن وتيرة البناء في.  قال النائب د:رام اهللا
 التي يةسرائيلاإل ازدياد عدد الحواجز إلى إضافة مستوطنات جديدة في الضفة، إنشاءتسارع وكذلك 

 أكثر من ثالثة "إسرائيل" اعتقلت  أيضاً"أنابوليس" حاجز وساتر ترابي، ومنذ ٦٠٠ أكثر من إلىوصلت 
 من قبل المجتمع الدولي لن يكون "إسرائيل"يقي على وأكد البرغوثي أنه دون ضغط حق .آالف مواطن

 تسعى من وراء ممارساتها التعسفية "إسرائيل"ـهناك سالم ما بين الشعبين ولن يتم تحقيق حل الدولتين، ف
 . نظام فصل عنصري ليس فقط في الضفة بل في المنطقة كلهاإلقامة

موم البريطاني في مقر المجلس التشريعي جاء ذلك خالل لقاء البرغوثي مع وفد برلماني من مجلس الع
 بحضور أعضاء المجلس التشريعي انتصار الوزير وبرنارد سابيال وقيس عبد الكريم أمس برام اهللا

 . خريشةإبراهيموخالدة جرار ونجاة األسطل واألمين العام للمجلس التشريعي 
 ١١/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
  وحيد الصف الفلسطينيقائد جيش التحرير في سوريا يدعو إلى ت .٧

دعا اللواء رئيس هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني محمد طارق الخضراء إلى وحدة الصف               :دمشق
الفلسطيني ونبذ الخالفات واالنقسامات وتعزيز الوحدة الوطنية واعتماد الحوار األخـوي سـبيالً لحـل               

 لتأسـيس جـيش التحريـر    ٤٤ وطالب في كلمة له، أمس، خالل مهرجان خطابي بالـذكرى     . النزاعات
من األراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصـمتها القـدس            " إسرائيل"بانسحاب  

وأكد على تمسك الجيش بركائز القوة والصمود والوحدة وأخوة         . وعودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم    
معرباً عن تقديره لما حظي به جيش التحريـر فـي           الخندق والدم والمصير مع الجيش العربي السوري،        

  .سوريا من الدعم
  ١١/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

  
  عباسشرطة غزة تقول إنها ضبطت سيارة محملة بالمتفجرات يقودها اثنين من حرس  .٨

سـيارة  ) األربعـاء /الثالثاء( قالت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، إنها ضبطت الليلة الماضية            :غزة
وبحسب إفادة الشرطة، فإن اثنين من حرس رئيس الـسلطة          . ة بالمتفجرات، شرق مدينة خان يونس     محمل

وأوضح بيان صدر عن شرطة غـزة اليـوم األربعـاء            .الفلسطينية محمود عباس، كانا يقودان السيارة     
 كمية كبيرة من المتفجرات وأجهزة اتـصال      "نسخة منه، أنه ضبط بالسيارة      " قدس برس "وتلقت  ) ١٠/٩(

وأضاف البيان الشرطي، أن أحد المعتقلين يعمل فـي جهـاز حـرس              ".وبطاريات تستخدم في التفجير   
الرئاسة برتبة ضابط في وحدة سالح الهندسة، وأنه تم إحالة المعتقلين إلى التحقيـق لمعرفـة مالبـسات        

  .الحادث والوجهة التي كانت السيارة متجهة إليها
  ١٠/٩/٢٠٠٨ قدس برس
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  ن في مجمعين حكوميينانفجارا: غزة .٩
، وقال شـهود ومـصادر       في قطاع غزة    انفجاران في مجمعين حكوميين    أمس وقع   : فتحي صباح  -غزة  

للـدوائر الحكوميـة،    " أبو خضرة "رسمية إن انفجارين وقعا ظهر أمس في غزة، أحدهما وقع في مجمع             
، "اإلسـالمية الجامعـة   "ار قليلة مـن     فيما وقع الثاني في المقر الرئيس للنيابة العامة الواقع على بعد أمت           

 في صفوف المـوظفين أو      إصابات عدم وقوع    إلىوأشارت المصادر    .اإلسالميةالمعقل األبرز للحركة    
 عبوة ناسفة   أننقالً عن شهود    " الحياة"وقال مصدر لـ     .العاملين الذين كانوا في زيارة للمقرين الرسميين      

وعلى الفور، منعت الـشرطة المـواطنين       . الحكومي" رة خض أبو"جانبية زرعت أسفل شجرة في مجمع       
 مكان االنفجار وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً حول المجمـع، كمـا رفـض              إلىوالصحافيين من الوصول    

  .مسؤولون رسميون التعليق على االنفجارين
  ١١/٩/٢٠٠٨الحياة 

  
   الخدمات الطبية من أقسام تلغي عدداًووزارة الصحة.. وزير الصحة يؤكد فشل اإلضراب: غزة .١٠

 باسم نعيم أن اإلضراب فـي القطـاع         .اعتبر وزير الصحة في الحكومة المقالة د       : اشرف الهور  -غزة  
وثمن دور الموظفين في القطـاع الـصحي         ".فشل في تحقيق أهدافه السياسية والحزبية المقيتة      "الصحي  

ه الموظفون المستنكفون عـن     الذين تمكنوا من ملء الفراغ وتعويض النقص ولو بجزء بسيط والذي سبب           
ويعتبر " غير شرعي "واعتبرت وزارة الصحة أن اإلضراب الذي يعم قطاع الصحة هو إضراب            . العمل
هذا اإلضراب جاء بناء علـى      "وقالت في بيان لها      . للمواطنين في لقمة عيشهم وامتهاناً لكرامتهم      ابتزازاً

ن الموظفين لالستجابة لمثل هذه الدعوات خوفاً على        االبتزاز والتهديد بقطع الرواتب مما اضطر العديد م       
وأوضحت أن اإلضراب جعل الوزارة تلغي خدمات اإلسـعاف والطـوارئ لتخصـصات              ".لقمة العيش 

العظام والباطنة في بعض المستشفيات، باإلضافة إلى إلغاء العمليات الجراحية غير الطارئة والتـي قـد                
  .بتتحول لحاالت طارئة مع استمرار اإلضرا

  ١١/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
   مليون يورو٣٦ اتفاقيات مع ألمانيا بـ ٣السلطة توقع  .١١

 مليون  ٣٦ قيمتها   ألمانية، أمس، اتفاقية منحة     ألمانياوقعت السلطة الفلسطينية وحكومة      :كتب جعفر صدقة  
 والتنمية  الحاإلص خطة   إطار، لتمويل تنفيذ مشاريع في البنى التحتية في         ) مليون دوالر  ٥١حوالي  (يورو  

   .، وذلك في مقر وزارة التخطيط برام اهللا٢٠١٠ - ٢٠٠٨ لألعوامالفلسطينية 
 مليون يورو من المنحة لتمويل مشروع تطوير شـبكة الـصرف الـصحي فـي                ١٣وسيخصص مبلغ   

 ماليين يورو لتنفيذ مشاريع بنية تحتية صـغيرة الحجـم فـي بلـديات               ٨كما سيخصص مبلغ     .طولكرم
 تأهيل البنى التحتية في بلديات      إلعادة)  مليون يورو  ١٥(فيما سيخصص الباقي     .غيرةومجالس محلية ص  

مهمة جـدا    "بأنهاووصف عبد اهللا هذه المشاريع      . كبيرة بهدف تحسين الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين      
نهـا   مليون يورو، م   ٤٧ حوالي   إلىوحيوية، وهي من المشاريع كبيرة الحجم حيث تصل كلفتها مجتمعة           

 تأتي في   األلمانية المنحة   إنوقال   ".أخرى، فيما سيمول الباقي من مصادر       ألمانية مليون يورو منحة     ٣٦
 اإلصـالح  مليون يورو لدعم خطة      ٢٠٠ في مؤتمر المانحين في باريس بمبلغ        ألمانيا التزام حكومة    إطار

 حيث بلغت قيمة المساعدات الثنائية       للشعب الفلسطيني،  األلمانيوزير بالدعم   ال وأشاد .والتنمية الفلسطينية 
 .١٩٩٤ مليون دوالر منذ العام ٥٠٠حوالي 

 ١١/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
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  مليون دوالر الستئناف قضية تعويض ضدها١٥السلطة الفلسطينية تدفع كفالة مالية بقيمة  .١٢
رفعها في المحكمـة     قررت السلطة الفلسطينية استئناف دفاعها ضد القضية التي          : محمد سعيد  -واشنطن  

الفدرالية األميركية في مانهاتن بنيويورك عائلة المستوطن اليهودي األميركي هرون أليس الذي كان قتل              
 عندما هاجم فلسطيني مسلح قالت صحيفة الـدعوى    ١٧/١/٢٠٠٢في بلدة الخضيرة بفلسطين المحتلة في       

وقد أسفر الهجوم حينذاك عن مقتـل       . بلدةبأنه ضابط أمن، حفل تعميد فتاة يهودية في ديفيد باالس في ال           
 الفلـسطينية ورفعت عائلة أليس دعوى ضد السلطة       .  آخرين بجروح  ٣٠ستة أشخاص وإصابة أكثر من      

حسب ما ينص عليه القانون األميركي الذي يسمح للضحايا األميـركيين لإلرهـاب الـدولي المطالبـة                 
 .بتعويضات في محكمة فدرالية

يكتور ماريرو الذي سبق أن حكم على منظمة التحرير الفلـسطينية والـسلطة             وكان القاضي األميركي ف   
 في الهجوم، دفع تعويض لعائلة       بوصفها المسؤول عن ضابط األمن الذي قتل هو أيضاً         الفلسطينية غيابياً 

 ١٥وكان محامو الدفاع قد ناشدوا المحكمة تقديم كفالة ماليـة بقيمـة              . مليون دوالر  ١٩٢,٧إليس قدره   
 من الميزانيـة    %١٠ دوالر التي تمثل     ١٩٢,٧ن دوالر، مشيرين إلى أن موكليهم ال يستطيعون دفع          مليو

 .السنوية للسلطة الفلسطينية
  ١١/٩/٢٠٠٨الدستور 

  
  لفلسطين لدى األمم المتحدة في جنيف سفيراًعباسإبراهيم خريشة يؤدي اليمين أمام  .١٣

، اليمين القانونية أمام الـرئيس محمـود عبـاس،          مسأ أدى السفير إبراهيم خريشة مساء       : وفا –رام اهللا   
وحـضر   . من منتصف  تشرين األول المقبل      سفيرا لفلسطين لدى هيئة األمم المتحدة في جنيف، اعتباراً        

مراسم أداء اليمين في مقر الرئاسة بمدينة رام اهللا أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ووزير الشؤون                 
 .رياض المالكي. الخارجية د

 ١١/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 
  
   قبل نهاية العام السادسإن لم يعقد مؤتمرها" نهاية فتح"يرى " أبو مازن ":نبيل عمرو .١٤

وقـائع الجلـسة    " الحيـاة "روى السفير الفلسطيني في مصر نبيل عمرو لـ         :  جيهان الحسيني  –القاهرة  
 اجتماع مجلس الجامعة العربيـة      المغلقة التي جمعت الرئيس محمود عباس بوزراء الخارجية العرب في         

اذا : "، نقل عمرو عن عباس قوله     "فتح"على صعيد المؤتمر السادس لحركة       .االثنين الماضي في القاهرة   
وشدد عمرو على ضرورة عقد المؤتمر، معتبـراً    ". لم يعقد هذا المؤتمر قبل نهاية العام، فإن فتح ستنتهي         

وعن األصوات التي تتحفظ عن عقد المؤتمر داخل         .نة أريحا ، مرجحاً عقده في مدي    "ذلك أصبح حتمياً  "أن  
ية، إسـرائيل الوطن ألسباب عدة من بينها عدم إمكان مشاركة الجميع والمخاوف التي أثيرت من تدخالت               

لن نقبل بعقد المؤتمر على أرض الوطن قبـل         : "يين ونظرهم، أجاب عمرو   سرائيلإذ سيعقد تحت سمع اإل    
 علـى   إسرائيلة بمشاركة جميع أعضاء المؤتمر، وسنتوصل إلى اتفاق مع          أن نحصل على ضمانات أكيد    

وأوضح عمرو أن الخالف الدائر حالياً هـو عـن          ".وسنضمن دخول الجميع إلى أراضي السلطة     ... ذلك
هذا األمر يجب أن يحسم سريعاً، ال أحد يحترمنا إذا ما قررنا عقد المؤتمر              : "مكان انعقاد المؤتمر، وقال   

الجميع يريـد   : "وتابع". ن، ثم إنني أشك في وجود دولة عربية تقبل استضافة مؤتمر الحركة           خارج الوط 
  ".أن يرى فتح تستعيد مكانتها على أرضها وليس في المنفى

جميع الفائزين فـي االنتخابـات      ... العضوية في المؤتمر  : "وعن التحديات التي تواجه عقد المؤتمر، قال      
اإلضافة إلى ضرورة حسم الموقف السياسي ووضع برنامج سياسي جديد،          الداخلية أعضاء في المؤتمر، ب    

 ".ثم حسم النظام والشأن الداخلي حيث يراعي المتغيرات الهائلة التي جرت والتي تؤثر في وضع الحركة               
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، "انتخاب جميع األطر الفتحاوية بال استثناء وأال يكون هناك اسـتكمال لإلطـارات            "وشدد على ضرورة    
 . اللجنة المركزية يجب أن تنتخب بالكامل باالقتراع المباشر، وكذلك المجلس الثوريالفتا إلى أن

  ١١/٩/٢٠٠٨الحياة 
  
  " جزيرة متمردة" غزة سيجعلها إلىدخول قوات عربية : أبو مرزوق .١٥

جددت حركة حماس رفضها لفكرة إرسال قوات عربية إلى غزة، معتبرة ذلك في حالة              :  د ب أ   -دمشق  
موسى أبـو   .وقال د ". جزيرة منعزلة تبدو كأنها خارجة عن القانون ومتمردة       "طاع إلى   حدوثه سيحول الق  

أي قبول لهذه الفكرة سيعني أن غزة جزيـرة خـارج           "مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إن        
محيطها الفلسطيني وستبدو في نظر اآلخرين وكأنها متمردة على البيئة والقوانين السائدة حولهـا وعـن                

لذلك من هنا نحن نقول إنه في حال استمرار         : وأضاف بالقول ". ي إخوانها من أبناء الشعب الفلسطيني     باق
طرح هذه الفكرة فإنه يتوجب أن تتواجد القوات العربية في غزة والضفة وباقي المناطق، وبذلك تـصبح                 

  .الحالة متشابهة
  ١١/٩/٢٠٠٨الدستور 

  
  متمّرداًيريد إعالن غّزة إقليماً عباس : البردويل .١٦

ما تشهده غزة مـن حـصار،   "قال القيادي في حماس، النائب صالح البردويل، إن     :  قيس صفدي  -غزة  
وإضرابات مسيسة وقطع الرواتب، يأتي في إطار حسم األمر سياسياً من خـالل اعتبـار غـزة إقليمـاً                 

واتهـم البردويـل    . "متمرداً، والمضي في خطة التسوية التي يحاول عباس تمريرها مع العدو الصهيوني           
، "غير معني بالحوار الداخلي، لذا يكثف اتصاالته بالكيـان الـصهيوني واإلدارة األميركيـة             "عباس بأنه   

هناك مزيداً من الضغط على القطاع، من خالل مطالبة الدول العربيـة باتخـاذ موقـف                "مشدداً على أن    
و مازن ربما يحاول أن يقنـع الـدول         أب"وأضاف أن   ". موحد إزاء حماس لعزلها، واستقدام قوات عربية      

العربية بجدوى خطواته تجاه حماس، وربما يريد أن يعرف وجهة نظرهم تجاه دعم إجراء انتخابات في                
الدول العربية أبلغت عباس أنهـا      "، كاشفاً عن أن     "الضفة الغربية وحدها، أي قطعها تماماً مع قطاع غزة        

  ".غير مستعدة للدخول في مهاترات كهذه
  ١١/٩/٢٠٠٨بار األخ

  
   بصفقة التبادل الوطنيحماس تنفي ربط الحوار .١٧

شددت حركة حماس على أنها ال تربط بين الحوار الوطني والقضايا الداخليـة، مـن               :  رائد الفي  -غزة  
ونفت الحركة على لـسان     . جهة، والصراع مع المحتل بما في ذلك صفقة تبادل األسرى، من جهة ثانية            

قبل إنهاء ملـف    " فتح" إرجاءها للحوار مع حركة       األنباء التي تحدثت عن    هوم،المتحدث باسمها فوزي بر   
هـذه أنبـاء    "وقال برهـوم إن      .تبادل األسرى واالتفاق على فتح معابر قطاع غزة وبالتحديد معبر رفح          

عارية عن الصحة، فنحن لم نتلق دعوة رسمية من مصر حتى اآلن تتعلق بموعد جلـسة الحـوار فـي                    
إننا ال نربط مطلقا بين مجريات الحوار الداخلي وصـفقة تبـادل            "، مضيفاً   "طالب بإرجائه القاهرة حتى ن  

  ".األسرى
  ١١/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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   غزة إلى قوات عربية وإرسالتشكيل حكومة انتقالية  في القاهرة بحثنا: فدا .١٨
رئاسة أمينه العام صالح رأفت، ب" فدا "  اختتم االتحاد الديمقراطي الفلسطيني : نائل موسى- القاهرة 

أمس، مباحثات منفصلة مع الوزير اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية، وأمين عام 
 . اللقاءات التحضيرية للحوار الوطني الشاملإطارجامعة الدول العربية عمرو موسى، وذلك في 

 وضمان نقل سلس األمن القطاع لحفظ إلى قضية دعوة قوات عربية أن العام عقب اللقاء األمينوأكد 
لى دور الجامعة العربية في إ إضافة وطنية ومهنية أسس على األجهزة بناء وإعادةللمؤسسات والمقار 

وان تطابقا في وجهات النظر .  اللقاء الذي وصفه بالمثمر والبناءأعمالالحوار كانت على رأس جدول 
 .ساد في االجتماع

 عملية لدفع مسيرة الحوار الوطني الشامل بين وإجراءاتانب المصري رؤيا  الوفد قدم للجإنوقال 
 القاهرة، وعلى وثيقة الوفاق الوطني، وبما إعالنمختلف القوى والفصائل الفلسطينية التي وقعت على 

 . اللحمة والوحدة الفلسطينيةوإعادة ومغادرة االنقسام األزمةيكفل الخروج من 
 تدعو القيادة المصرية الفرقاء على الساحة أن" الحياة الجديدة" مع ورجح رأفت في اتصال هاتفي

  . المقبلأول حوار وطني شامل في تشرين إلىالفلسطينية 
 ١١/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

 
 إجماع على حكومة توافق وصياغة األجهزة األمنية وإعادة بناء منظمة التحرير: المجدالوي .١٩

 فلسطينيا على تشكيل إجماعاب السياسي للجبهة الشعبية إن هناك قال جميل المجدالوي عضو المكت: غزة
 الفلسطينية على أسس جديدة، وإعادة بناء منظمة األمنية األجهزةحكومة توافق وطني وإعادة صياغة 

الشرق "وفي تصريحات ل. التحرير ومؤسساتها كما نص على ذلك اتفاق القاهرة ووثيقة الحوار الوطني
 توحيد إعادةوي إن حكومة الوفاق الوطني ستكون مسؤولة عن اإلشراف على قال المجدال" األوسط

 أنه ليس هناك ثمة مبرر لالختالف على فكرة إلىمؤسسات السلطة واإلعداد إلجراء االنتخابات، مشيرا 
تبكير االنتخابات على اعتبار أنه في حال تم الحوار فإن شهورا قليلة فقط ستفصل بين ذلك وبين موعد 

 إحباط أي جهد يهدف إلى في حماس وفتح بالسعي أطرافاواتهم المجدالوي . ء االنتخابات التشريعيةإجرا
 .  أنه يشكل تهديداً للقضية الفلسطينيةأكد إنهاء حالة االنقسام الداخلي، الذي إلى

 ١١/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  "متعزز حالة االنقسا"التي تنتهجها السلطة " سياسة قطع الرواتب: "حماس .٢٠

التـي  " سياسة قطع الرواتـب   "استنكر فوزي برهوم الناطق باسم حماس ما اسماه          :اشرف الهور  -غزة  
تعزز حالة االنقـسام وتعمـل علـى        "تنتهجها السلطة الفلسطينية في رام اهللا، وأشار إلى أن هذه السياسة            

  ".المسيسة"، ووصف اإلضرابات بـ"زيادة معاناة قطاع غزة
تؤكد أن سلطة رام اهللا وحكومة فياض غير أمينة علـى مـصالح شـعبنا               "سياسة  وأكد برهوم أن هذه ال    

  ".وتعمل لحسابات أجنبية أخرى
وطالب برهوم الدول العربية التي تدعم السلطة أن تتعامل بشكل مباشر فيما يخص قطاع غزة من الدعم                 

ال لمصالحه الخاصة ويمنع    ألن فريق رام اهللا يستغل هذه األمو      "المالي حتى يضمنوا وصولها لمستحقيها،      
  ".وصولها لغزة

  ١١/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
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    في مخيم قرب نابلس من كتائب األقصى ويعتقل اثنين أحدهمااالحتالل يعدم مواطناً .٢١
 آخران أحـدهما  واعتقلتية خاصة، مساء أمس، مواطنا إسرائيلأعدمت قوة  : وكاالت-مراسلون -نابلس

وانـسحبت   . في حي رأس العين بمدينة نابلس شمال الضفة الغربيـة مصاب بجراح خطيرة خالل عملية
ية التي رافقها عدد من اآلليات العسكرية من محيط العملية التي استمرت زهاء الساعة بعد               سرائيلالقوة اإل 

اعتقال شابين آخرين أحدهما أصيب بجراح خطيرة وهو جعفر جعارة أحـد نـشطاء كتائـب األقـصى                  
مل ضمن االتفاقية التي وقعتها األجهزة األمنية الفلسطينية مع االحـتالل إلنهـاء             الحاصلين على عفو كا   

من جانبها استنكرت الحكومة الفلسطينية على لسان الناطق باسـمها           .ملف المطلوبين في الضفة الغربية    
عـازي  على نابلس، ناعية الشهيد وليد فريتخ، وتقدمت من ذويـه بالت       ) يسرائيلاإل(طاهر النونو، العدوان    

  .كما ودعت إلى وقف فوري للتنسيق األمني مع االحتالل. والمواساة
  ١١/٩/٢٠٠٨صحيفة فلسطين 

  
  وفد من فتح يتباحث مع الحريري الوضع في مخيم عين الحلوة : لبنان .٢٢

بين وزيرة التربية والتعلـيم العـالي بهيـة         ] في مدينة صيدا جنوب لبنان    [عقد لقاء في مجدلون     : صيدا
 من حركة فتح في منطقة صيدا برئاسة أمين سر الحركة في صـيدا وفـصائل منظمـة                  الحريري ووفد 

  .التحرير في الجنوب وليد ورد
] عين الحلـوة  [تداولنا مع السيدة الحريري في وضع المخيم        : "وأدلى وليد ورد اثر اللقاء بتصريح قال فيه       

 الحوار الجدي والمـسؤول     إلىاألمني بشكل خاص ووضعناها في صورة األجواء التي توصلنا بنتيجتها           
 ميثـاق   إلىالذي جرى على مدى األسابيع الماضية بين كافة القوى الذي تم التوصل بنتيجة هذا الحوار                

شرف يحكم العالقة بين القوى داخل المخيم والذي شهد منذ توقيع هذا االتفاق وحتى اللحظة وان شاء اهللا                  
القات الجديدة القائمة على الحوار والتفاهم ونبذ العصبية        سيبقى وضع المخيم هادئاً، وأرسى نوعا من الع       

  . الناس والمخيم ونبذ التعامل بالسالح وما شابهإلىونبذ األعمال التي تؤدي لإلساءة 
  ١١/٩/٢٠٠٨المستقبل 

 
 ليفني تكشف عن مفاوضات سرية مع السلطة الفلسطينية  .٢٣

ية تسيبي ليفني، النقاب عن وجود مفاوضـات        سرائيلكشفت وزيرة الخارجية اإل    :وكاالت/ القدس المحتلة 
 .مع السلطة الفلسطينية بعيدة عن وسائل اإلعالم، وأن بعض التقدم قد أحرز فـي هـذه المـسار                 " سرية"

وأكدت ليفني، في تصريحات صحفية أمس على أنه يجب أن تجلب أي تسوية سلمية مـع الفلـسطينيين                  
ـ  ـ         بصورة أفضل، مشيرة إلى أنه    ) إسرائيل(األمن ل أمـن  " ال يمكن القبول بتسوية من شأنها أن تمس بـ

ترغب بالتوصل إلى سالم مع سوريا بعد أن تتأكد من أن دمـشق             ) إسرائيل(إن  :" وأضافت )".إسرائيل(
أنها تحاول إيجـاد حـل      "وأضافت   ".تستوعب معناه وليس سالماً تحاول من خالله نيل الشرعية الدولية         

لمسار اآلخر يجب أال يكون بديالً بل يجـب أن يكـون داعمـاً للمـسار                للمسالة الفلسطينية ولهذا فإن ا    
 ".الفلسطيني

  ١١/٩/٢٠٠٨صحيفة فلسطين  
  
 "مؤسسات حماس المدنية" تحرض السلطة على مواصلة العمل ضد "إسرائيل" .٢٤

 على السلطة إنقال رئيس ما يعرف باإلدارة المدنية في الضفة الغربية، يوآف مردخاي، : رام اهللا
.  حماس تدير حكومة خاصة بها داخل الحكومة الفلسطينية منذ سنين طويلةأن تدرك أنطينية الفلس

 بنيتها أساس البنية التحتية المدنية الحمساوية تعتبر إن"ية عن مردخاي قوله سرائيلونقلت اإلذاعة اإل
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ي الضفة بهدف  تتصدى للبنى التحتية الحمساوية العسكرية والمدنية فإسرائيل أن"، مؤكدا "العسكرية
  ." الضفةإلىالحؤول دون تصدير حماس ما نفذته في قطاع غزة 

 ١١/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
  راضيمستوطنون يهود في الضفة الغربية يستولون على مزيد من األ: تقرير .٢٥

 مستوطنين يهودا في الضفة الغربية المحتلـة        إنية يوم الخميس    إسرائيل إنسان قالت جماعة حقوق     :القدس
وقال تقرير نشرته منظمة بتسيلم      . بعضها ممتلكات خاصة لفلسطينيين    األفدنةعشرات اآلالف من    ضموا  

 أراض مساحتها تعادل مـرتين ونـصف        إليها بعض المستوطنات ضمت     إن اإلنسانية لحقوق   سرائيلاإل
ـ  . من خالل إقامة أسوار حولها أو بترويع الفلسطينيين        إما المخصصة أصال لها     األرضمساحة   ت وطالب

وقال يشاي هوالندر المتحدث باسم مجلس المـستوطنات         .سرائيل المستوطنين إل  إعادةالمنظمة بضرورة   
وقالـت   ." تمت االستجابة لمطالبهم فإن قتل اليهود سيكون أسـهل         إذايجب أن يكون واضحا لبتسيلم أنه       "

مان لالستيالء على    هناك وسيلتين رئيسيتين تستخد    إن صفحة   ٥٨بتسيلم في ملخص للتقرير الذي يقع في        
 األرض فـدانا مـن      ١١٢٦ بطريقة غير رسمية لمساحة      إسرائيلوقدمت المنظمة وصفا لضم      .األرض
 تزيد  األرض الخاصة والتي أضافت مساحة من       األمنية خطة تسمى المنطقة     إطار مستوطنة في    ١٢حول  

 ممتلكـات   األراضـي  نصف هـذه     إنوقالت بتسيلم    .عن مثلي المساحة التي يسيطر عليها المستوطنون      
  .خاصة لفلسطينيين

  ١٠/٩/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
   في الضفة على العودةمقيمينتسعى إلجبار غزيين " إسرائيل" .٢٦

 تسعى إلجبار عائالت فلسطينية متحدرة من قطاع غزة إسرائيلية أن إسرائيلذكرت منظمة حقوقية : غزة
مركز "و" بيتسيلم" تقرير صادر عن كل من منظمة وذكر. وتقيم في الضفة الغربية، على العودة الى هناك

 إسرائيليين اللذين يدافعان عن حقوق اإلنسان الفلسطيني في األراضي المحتلة، إن سرائيلاإل" هموكيد
، الحصول على اذونات خاصة ١٩٦٧) تشرين الثاني(تفرض على أهالي القطاع في الضفة منذ نوفمبر 

وأكد التقرير أن الجيش .  غزةإلىي يقوم بطردهم ونقلهم سرائيليش اإلللسماح لهم باإلقامة، وإال فإن الج
وأشار . المؤقتة للفلسطينيين المتحدرين من غزة" بات يضع شروطا أكثر تشددا لتسليم هذه االذونات

 إلىخيراً على العودة أ حاالت ألشخاص عاشوا لسنوات في الضفة وولدوا فيها واجبروا إلىالتقرير 
  . رفض السماح لهم بمواصلة اإلقامة هناكأنالقطاع بعد 

 ١١/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 
  
 بكامل األرض  بأن الفلسطينيين سيحصلون على سالم مثل مصر واألردنواثقأنا : بيريز .٢٧

ي شيمعون بيريز، خالل حفل إفطار رمضاني أقامه لقادة المسلمين من سرائيلأعلن الرئيس اإل :تل أبيب
 أو المسيحية أو اإلسالم، انه ال يستطيع تصور هذا العالم من دون )٤٨نيي فلسطي( العرب إسرائيلسكان 

فهذه ديانات وحضارات . ان عالمنا سيغدو فقيرا أكثر من دون هذه الديانات"وقال . اليهودية أو البوذية
  .لها قيمتها العليا في التاريخ، وال يمكن ألي منها أن تحل محل األخرى، أو تتنازل عن األخرى

 ضد العرب، مطالبين إسرائيلم عدد من الممثلين العرب عن سياسة التمييز العنصري المتبعة في وتكل
 بحق، وليس بمنة إسرائيل العرب موجودون في إنورد بيريز قائال . بيريز بإثارة القضية مع المعنيين

  .من أحد والبالد تتسع للجميع
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 سنة عبرنا سبعة حروب ٦٠خالل : "ة، فقال والدول العربيإسرائيل العالقات بين إلىوتطرق بيريز 
وأنا كلي ثقة بأن الفلسطينيين سيحصلون  .مريرة، ولكننا عقدنا اتفاقيتي سالم كاملتين واتفاق سالم جزئيا

  ".على سالم مشابه في نهاية المطاف
 ١١/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
  ية لتهويدها سريعاًسرائيل في الجليل يدعون الحكومة اإلحاخامات .٢٨

 التوتر في إنقالت اليوم " معاريف"صحيفة أن  :أبيبتل  من ١٠/٩/٢٠٠٨ القدس الفلسطينية تذكر
 بعد مرور عام على مقتل الطفلة طال زينو إذ العربية في منطقة الجليل يتصاعد، - العالقات اليهودية 

لس من كفار طابور اثر دهسها بحادث سير من قبل سائق بدوي من قرية شيبلي، شن رؤساء المجا
 تهويد إلى الجليل الفلسطينيين ودعوا الحكومة أهالي هجوما حادا على األسفلالمحلية اليهودية في الجليل 

وحذر رؤساء المجالس المحلية اليهودية في مؤتمر عقدته حركة  .المنطقة بأقصى سرعة ممكنة
 عاما ١٥ خالل إسرائيلد  لم تقم الحكومة بخطوات كبيرة، فقد تفقإذا، من انه أمس" الصهيونية المتحددة"

 يهودية أغلبية ضمان وجود أعينهاوعقد مؤتمر الحركة التي وضعت نصب  . اليهودية في الجليلاألغلبية
في الجليل والنقب في كفار طابور وذلك في الذكرى السنوية لمقتل طال زينو وانفت رؤساء السلطات 

  ".عجز الحكومة"المحلية ما وصفوه بـ
 وحذر دوتان من توجهات شهود ، حدةاألكثريس المجلس اللوائي الجليل السفلي وكان موني روتان رئ

 البروفيسور ارنون سوفر المحاضر في جامعة حيفا فكان  أما.حسب رأيه التوازن السكاني في الجليل
يقطن اليوم خمسة ماليين يهودي في منطقة :" تشاؤما وعرض معطيات وصفها بالمقلقة، وقال أكثر

 لم يتم توزيع السكان في الجليل والنقب وإذا أبيب تل إلىسقالن وحيفا، ويهاجر الشبان  بين عالشاطئ
 ". اليهودية في الجليل وسنفقدها خالل عشرين عاما في النقباألغلبية سنفقد أعوامخالل خمسة 

في مدينة كرميئيل في الجليل  :زهير اندراوس عن الناصرة من ١١/٩/٢٠٠٨ القدس العربي وقالت
ي، التي أقامتها الدولة العبرية في السبعينيات من القرن الماضي على أرض صودرت من فلسطينيي الغرب

الداخل، ُأعلن عن تأسيس حركة جديدة في المدينة، مدعومة من الفاشي افيغدور ليبرمان، رئيس حزب 
اً، ألنّهم يفقدون  بيتنا، تدعو إلى طرد العرب من المدينة، وعدم السماح لهم بالدخول إليها بتاتإسرائيل

وكان سفير تل أبيب السابق في واشنطن داني أيلون، دعا . المدينة، على حد زعمهم، صبغتها اليهودية
في مؤتمر صحافي في المدينة إلى نقل أعداد كبيرة من اليهود على الفور إلسكانهم في الجليل بهدف 

الخطوة يمكن أن تنفذ دون التأثير على إجهاض أي نزعة استقاللية عربية، فقد أكد الحزب أن مثل هذه 
حقوق عربي واحد انطالقاً من أن الجليل يقع داخل الخط األخضر، والتي تعترف بها السلطة الفلسطينية 

  .والعالم العربي برمته
  
   تطالب بمنع رفع األذان في القدسيةإسرائيلنائبة  .٢٩

" نـا يـسرائيل بيت  "هي من حـزب     وان،  ية العنصرية، استرينا طرطم   سرائيلتوجهت النائبة اإل  : الناصرة
ي، بطلب لفرض قانون    سرائيلأمس األربعاء، برسالة إلى وزير البيئة في حكومة االحتالل اإل         ،  المتطرف

المستوطنين في المدينـة    " مضايقة اليهود " القصد منه هو     أنيمنع ارتفاع األذان في القدس المحتلة، بزعم        
   .المقدسة

  ١١/٩/٢٠٠٨الغد األردنية 
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  يستبعد التوصل إلى صفقة تبادل أسرى قريباغلعادعاموس  .٣٠
ية، عاموس غلعاد، األربعاء، إن صفقة سرائيلقال رئيس الشعبة السياسية األمنية في وزارة األمن اإل

حركة "وبحسب غلعاد فإن  .ي غلعاد شاليط لن تتم قريباسرائيلتبادل األسرى إلطالق سراح الجندي اإل
وقال إن حماس تعزز من قوتها، وأنها باتت ".  قوتها على حساب حركة فتححماس مثل السرطان تعزز
 .أقوى من السلطة الفلسطينية

 ١١/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب
  
   بشدة الستئناف االغتياالت ضد قادة حماسيدعوموفاز  .٣١

ي ومن كان وزيرا للحرب شاؤول موفـاز،        سرائيل قال وزير المواصالت اإل    : برهوم جرايسي  -الناصرة  
 سياسة االغتيـاالت ضـد قـادة        إسرائيلأمس، إنه من الضروري قطعا، أن تستأنف        " اريفمع"لصحيفة  

وجاءت تصريحات موفاز في سياق مقابلة مع الصحيفة ستنـشرها           .حركة حماس والتنظيمات الفلسطينية   
فـي  " اكاديم"في عددها الصادر يوم غد الجمعة، في إطار مقابالت مع المرشحين األربعة لرئاسة حزب               

 .تخابات الداخلية التي ستجرى يوم األربعاء القادم، الستبدال الرئيس الحالي للحزب إيهـود أولمـرت              االن
، فرد موفاز   "وهذا يشمل أيضا إسماعيل هنية؟    " سأل الصحافيون،    ،وفي إطار أسئلة وأجوبة حول توجهاته     

ويقـصد موفـاز     ".٢٠٠٧العام  ) يونيو( كان علينا فعله في حزيران       ٢٠٠٤إن ما فعلناه في العام      "قائال  
  .بذلك اغتيال القائد التاريخي لحركة حماس الشيخ الشهيد أحمد ياسين

  ١١/٩/٢٠٠٨الغد األردنية 
  
  تحذِّر ضباطها من هجمات لـ حزب اهللا في دول عربية وإسالمية"إسرائيل" .٣٢

ـ      إسرائيل حذَّرت   : يو بي أي   - أبيبتل   ل عربية  في دو " حزب اهللا " أمس، ضباطها من هجمات متوقعة ل
وإسالمية، انتقاما الغتيال القيادي العسكري في الحزب عماد مغنية، وطالبت أحدهم بمغادرة دولة عربية،              

وذكـرت  ). شـمال مـصر   (يين من دخول سيناء     سرائيلبينما يدرس مسؤولون أمنيون منع المواطنين اإل      
الحتيـاط برتبـة لـواء      ي أمر ضابطا في ا    سرائيلأمس، أن جهاز األمن اإل    " يديعوت أحرونوت "صحيفة  

علـى اغتيالـه أو     " حزب اهللا "وأفراد طاقم يعمل معه في دولة عربية، بمغادرة هذه الدولة تحسباً إلقدام             
 . اختطافه ردا على اغتيال مغنية

يين في االحتياط، الذين    سرائيلتحذيرا مشابها تم تمريره لعدد آخر من الضباط اإل         "أن إلىولفتت الصحيفة   
ة األسلحة والتكنولوجيا العسكرية، ويوجدون في دول عربية وإسالمية، وبينهـا دول ال             يعملون في تجار  

وبحسب الصحيفة، فإن قسماً مـن هـؤالء        ".  مثل ماليزيا واندونيسيا   إسرائيلتقيم عالقات دبلوماسية مع     
 اتخـذوا   ، بينما بقي قسم آخر منهم في تلك الدول العربية واإلسالمية لكـنهم            إسرائيلالضباط عادوا إلى    
يون إلى أن مستوى التحذيرات من احتمـال شـن          إسرائيلوأشار مسؤولون أمنيون    . وسائل حيطة وحذر  

 ". وصل إلى أوجه"ية إسرائيلهجمات ضد أهداف " حزب اهللا"
 قلقة بشكل خاص من نشاط عدد مـن الـضباط الكبـار ذوي خلفيـة                إسرائيلإلى أن   " هآرتس" ولفتت  

 . في دول إسالمية" الشاباك"و" الموساد"لماضي في جهازي استخباراتية وممن عملوا في ا
  ١١/٩/٢٠٠٨الجريدة الكويتية 

  
  يين إسرائيلإحباط محاولتين الستهداف : باراك .٣٣

ي إيهود باراك أمس، للمرة الثانية خالل أسبوع، أنه تم إحبـاط            سرائيلأكد وزير الدفاع اإل   : حلمي موسى 
لقد أحبطنـا، بالتعـاون مـع       "وقال باراك   . ية في الخارج  ئيلإسرامحاولتين على األقل الستهداف مصالح      

ومن الجلي لنـا أن هنـاك خطـراً،         . جهات أجنبية، عمليتين على األقل في زاويتين مختلفتين في العالم         
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وأضاف إن علـى    ". بعضه على ضباط كبار سابقين، يصلون إلى دول إسالمية من دون تنسيقات حماية            
من الخطأ القول إن األمر غيـر       "أجل إحباط هذه المخاطر، مشدداً على أن        المؤسسة األمنية أن تعمل من      

ياً إسـرائيل أن تكـون    "وقال  . يقظتهم ودعا باراك الضباط الذين يعملون في الخارج، إلى تشديد           ". جدي
يين، الموفدين الرسميين أو غير     سرائيلفعلى الضباط اإل  ... فهذا مبعث فخر كبير ولكن هذه أيضا مسؤولية       

  ". يين في العالم، إبداء اليقظة واإلصغاء لكل تحذيرسرائيلرسميين بل وحتى المدنيين اإلال
  ١١/٩/٢٠٠٨السفير 

  
  المستشار القضائي للحكومة بارع في التستر على العنصريين: النائب بركة .٣٤

، تلقى النائب محمد بركة، رسالة من نائب المستشار القضائي شاي نيتـسان            : زهير اندراوس  -الناصرة  
يرد فيها على رسالة بعثها النائب بركة، طلب فيها التحقيق مع الحاخام المستوطن العنصري المتطـرف                

يجـب تنظيـف الـبالد مـن        'دوف ليئور، الذي كان قد قال في اجتماع ألمثاله في إحدى المستوطنات،             
  .، إضافة إلى تصريحات عنصرية أخرى'ومن دون هذا لن يحل السالم... العرب

) طرد جماعي (د نيتسان، إنه بعد فحص تصريحات ليئور التي دعا فيها إلى إجراء ترانسفير              وجاء في ر  
 فكرة الترانسفير مرفوضة من ناحية أخالقية كما        أنضد العرب، لم يجد دافعا إلجراء تحقيق ضده، بزعم          

ار ترى النيابة، ولكن ليس من وجهة نظر قضائية، وتستر نيتسان بمواقـف مـشابهة اتخـذها المستـش                 
  .يةسرائيلالقضائي السابق للحكومة الياكيم روبنشتاين، والذي عين قاضياً في المحكمة العليا اإل

  ١١/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  غزةجيش االحتالل يجري تدريبات عسكرية في محيط قطاع .٣٥

ي تدريبات عسكرية أمس في محيط قطاع غـزة والمنـاطق           سرائيلأجرى الجيش اإل  :  د ب أ   -تل أبيب   
ية على  سرائيلوقد لوحظ نشاطا مكثفا للطائرات المروحية وطائرات االستطالع اإل        . إسرائيلنوبية من   الج

المناطق الحدودية مع غزة منذ ساعات مساء أمس األول الثالثاء تحضيرا على مـا يبـدو لبـدء هـذه                    
 المستقلة لألنبـاء    الفلسطينية) رامتان( في تصريح نقلته وكالة      ،وقال المكتب اإلعالمي للجيش    .التدريبات

ـ       . ساعة ١١إن التدريبات استمرت     تنفذه القـوات   " إجراء اعتيادي " وأكد المكتب أن هذه التدريبات تتم ك
 .يةسرائيل، وستكون بمشاركة القوات البرية والشرطة اإليةسرائيلاإل

  ١١/٩/٢٠٠٨الدستور 
  
  هاي بالقرب من العفولة ومصرع طياريسرائيلتحطم مروحية لسالح الجو اإل .٣٦

مساء أمس، األربعاء، خالل عملية " كوبرا"ية تابعة لسالح الجو من طراز إسرائيلتحطمت مروحية 
.  من أفراد سالح الجو، طيار ومالحاثنانوعلم أنه كان على متن الطائرة . تدريب في مرج ابن عامر

ة قد سقطت، في وتشير التقارير األولية إلى أن الطائر .وأعلن في وقت الحق عن مصرعهما في المكان
ونقل عن  .السابعة من مساء األربعاء من ارتفاع شاهق، وأن أجزاءها قد تناثرت على مساحات شاسعة

أحد العاملين في فرق اإلطفاء في منطقة مرج ابن عامر أن المروحية قد اشتعلت فيها النيران وانفجرت 
خاصة في ظل انفجارات وبحسبه فقد كان من الصعب الوصول إلى المكان بسرعة، . على األرض

الذخيرة التي كانت على متن الطائرة، وبسبب كبر مساحة المنطقة التي تناثرت فيها أجزاء المروحية 
 .واشتعلت فيها النيران

كما أشارت إلى أن سالح . ية إلى أن الحديث عن خلل تقني يندر حصوله نسبياإسرائيلوأشارت تقارير 
ونقل عن أحد شهود العيان قوله إن شاهد  .ية منذ أواسط السبعينياتي يستخدم هذه المروحسرائيلالجو اإل
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وفي . الجزء الخلفي من المروحية يسقط وهي في الجو، األمر الذي أدى الحقا إلى ارتطامها باألرض
 .أعقاب ذلك سمع صوت انفجار كبير، وشوهدت ألسنة عالية من اللهب ترتفع من المكان
 ١١/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  نحن دولة إثنوقراطية وغير ديمقراطية: ية سابقةلإسرائيوزيرة  .٣٧

ية السابقة والناشطة من أجل حقوق اإلنسان شولميت سرائيلتؤكد وزيرة التعليم اإل: وديع عواودة -  حيفا
 لم تعد ديمقراطية بعد إسرائيل، أن "ديمقراطية مقيدة باألصفاد"ألوني في كتابها الصادر هذا األسبوع 

وتستعرض مظاهر  .يسودها األبرتهايد وتفوح منها روائح العنصرية على أنواعهاتحولها إلثنوقراطية، 
 وإصرارها على رفض السالم منذ عقود وتكشف فظاعات وجرائم إسرائيلنظام الفصل العنصري في 

يين بخطاب الضحية تارة وخطاب القوة والقدسية سرائيلوتطرقت الكاتبة لتشبث اإل. ارتكبتها تباعا
، وقالت إنها بالمقارنة مع فترة "على غرار موسيليني مؤسس إيطاليا الفاشية" أخرى والبطولة تارة

وتؤكد ألوني أن إطالق ". طماع ومادي وفاسد"يون اليوم لمجتمع سرائيلالتأسيس تستغرب كيف تحول اإل
عام ي في لندن شلومو أرجوف كان مجرد ذريعة لتنفيذ خطة باجتياح لبنان سرائيلالنار على السفير اإل

 وضعها مناحم بيغن وأرييل شارون لتحسين صورتهما بعد إعادة سيناء لمصر، وذلك رغم التزام ١٩٨٢
 . منظمة التحرير بوقف النار في الحدود الشمالية عالوة على خطتهما بطرد المقاومة الفلسطينية من لبنان

جير الفلسطينيين عمدا عام تغفل عمليات ته) البلماح(ألوني التي نشطت ضمن القوى الضاربة للهغاناه 
وقد سدت .. حول سبب نزوح الفلسطينيين، هربهم وتهجيرهم، هنالك خالف في الرأي" مكتفية بالقول ٤٨

 فتقول ١٩٥٦يون خالل العدوان الثالثي عام سرائيلوتروي ألوني ما قام به اإل ". طريق عودتهمإسرائيل
ة، وتقدم ألوني شهادتها حول قتل األسرى إنها سمعت حديث ضباط عن عمليات السلب والنهب في غز

سمعت أحاديث سرية كثيرة رويت خلف الكواليس عن معارك وعن تصفية األسرى "المصريين فتضيف 
 ". من خالل التدرب على إطالق النار عليهم فضال عن مجزرة كفر قاسم

 ١١/٩/٢٠٠٨الجزيرة نت 
  
  سية لدمشق وطهرانالكيان ينظر في صفقة لجورجيا ويحتج على األسلحة الرو .٣٨

لدى واشنطن تصريحات أشار فيها إلـى أن إيـران          " يسرائيلاإل"ق السفير   لط أ : حنان البدري  -واشنطن  
النووية هي أخطر تهديد تتعرض له منطقة الشرق األوسط، وأن أي مبيعـات سـالح جديـدة ألعـداء                   

لـدى  " إسرائيل" ميريدور سفير    بشكل ال مثيل له، واعتبر ساالي     " اإلرهابي"ستزيد من التهديد    " إسرائيل"
 فرض األمم المتحدة لثالث عقوبات على إيران، ليس كافياً، داعياً الدول األوروبية إلى منـع                أنواشنطن  

  .بيع المنتجات النفطية إلى إيران
لضرب مفاعل إيـران النـووي،      " إسرائيل"الذي رفض التحدث بوضوح حول خيار       " يسرائيلاإل"السفير  

" إسـرائيل "م بيع أسلحة متطورة إلى إيران وسوريا رغم غضب موسكو من تعاون             حث روسيا على عد   
وبرر ميريدور بدء محادثات غير مباشرة مع سوريا بداية العام الحالي بأنه جـاء              .العسكري مع جورجيا  

  .إلعادة التشكيل االستراتيجي بالمنطقة، وتوقيف التحالف السوري  اإليراني
مبيعات السالح الروسي إلى أعداء     " يسرائيلاإل"وصف السفير   "  ايه تودي  يو اس "وفي تصريحات لجريدة    

بالخطر، وان هذا الخطر يتزايد إذا ما استمرت موسكو فـي دعـم سـوريا               )  وسوريا إيران" (إسرائيل"
  .بأسلحة مدمرة

لسفير ا .مع جورجيا ال تمثل تهديداً لزعزعة االستقرار في القوقاز        " إسرائيل" عالقات   أنوزعم ميريدور   
أنها تنظر في طلبات جديدة للـسالح مـع   " إسرائيل "إعالنكرر تصريحاته تلك مباشرة بعد   " يسرائيلاإل"
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رفضت بيع جورجيا دبابات، وذلك ألنهـا تخـشى أن          " إسرائيل"جورجيا، ذكرت أنها أسلحة دفاعية وان       
  .تقع األسلحة المتقدمة لديها في أيدي الروس

  ١١/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  ةاألمريكي ضربة إيران ستقع بعد االنتخابات الرئاسية: مسؤول سابق في الموساد .٣٩

ي رفيع المستوى هذا األسبوع فـي مقابلـة أدلـى بهـا             إسرائيلقال مصدر    : زهير اندراوس  -الناصرة  
لـى  ياً لتدمير البرنامج النووي اإليراني سـيخرج إ       إسرائيل األمريكية، إن هجوماً عسكرياً      "التايم"لصحيفة  

وزاد المصدر، الـذي كـان يتبـوأ         .حيز التنفيذ بعد االنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة األمريكية        
 قـائالً   ،وزاد المسؤول عينه الذي كان يتبوأ منصباً رفيعاً جدا في الموساد          ،  منصباً رفيعاً جدا في الموساد    

، أي بعد   )فبراير(و شباط   ) نوفمبر(اني  إن ما وصفه بشباك الفرصة للضربة فُتح من جديد بين تشرين الث           
االنتخابات األمريكية، بهدف عدم المس باحتماالت فوز المرشح الجمهوري للرئاسة السناتور جون ماكين             

  .برئاسة الواليات المتحدة األمريكية، على حد تعبيره
أمـسكوني، ألننّـي    'ا   سياسة سـماه   إسرائيلي قائالً إنّه حتى اآلن انتهجت       سرائيلوتابع رجل الموساد اإل   

، وأن الجمهوريـة اإلسـالمية      إسـرائيل ، وبحسبه فإن الوقت ال يلعب لصالح        'سأقوم بفعل شيء جنوني   
وستصل إلى نقطة الال عودة في      . ٢٠٠٩اإليرانية ستتحول إلى دولة نووية مع بدء العام القادم، أي العام            

اها الذاتية، ونقلت عنه قوله إنّـه حتـى ذلـك            بحيث سيكون بمقدورها إنتاج قنبلة نووية بقو       ٢٠١٠العام  
الحين سنمنحهم الفرصة للتفاوض من أجل وقف تخصيب اليورانيوم، ولكن ليس لفترة طويلة، على حـد                

 األمريكي المشترك على إيران لتدمير المنشات       -ي  سرائيلووفق أقواله فإن الهجوم العسكري اإل     . تعبيره
  .أو سنتين وسيعودون بعد ذلك إلنتاج القنبلة النوويةالنووية سيؤخر اإليرانيين فقط سنة 

  ١١/٩/٢٠٠٨القدس العربي 
  
  ي في حوادث الطرق منذ قيام دولة االحتاللإسرائيل ألف ٣٠مقتل  .٤٠

أن حـوادث الطـرق فـي       " األخضرمجموعة الضوء    "أعدتهذكر تقرير   : القدس المحتلة -فلسطين اليوم 
 في عدد القتلى    األكبروهذا العدد هو    ،  قتيل منذ قيام دولة االحتالل     ألف" ٣٠" حصدت ما يقارب     إسرائيل

" ٢٠٠"وأشار التقرير إلى التقليص الذي أقرته الحكومة مؤخراً والذي يصل إلـى             . األخرىفي الجوانب   
مليون شيكل في ميزانية المواصالت واألمن الداخلي وسينعكس على زيادة حوادث السير بسبب التقليص              

حدث فعلياً على انخفاض شرطة المرور من ناحية القوى البشرية او سيارات الشرطة المنتشرة              الذي بدأ ي  
  ."إسرائيل" أنحاءعلى الشوارع في 

  ١٠/٩/٢٠٠٨شبكة فلسطين اليوم اإلخبارية 
  
  "إسرائيل" في األطفالارتفاع ضحايا سوء المعاملة من  .٤١

في العام  % ٨ بنسبة   إسرائيلالمعاملة في    ضحايا سوء    األطفال سجل ارتفاع في عدد      :)ا ف ب  (-القدس  
خالل اجتماع عقد اثر    ) البرلمان( في الكنيست    اإلنسان على لجنة حقوق     أمس وفق تقرير عرض     ٢٠٠٧

، وهو منظمة غير    لألطفال المجلس الوطني     وأفاد .األخيرة األسابيع في   األطفالوقوع عدد من جرائم قتل      
 ملف في قضايا سوء معاملة      ألف ٤١ االجتماعية فتحت    ألجهزةا أنية مقرها في القدس،     إسرائيلحكومية  
  . ملف عن العام السابقآالف بزيادة ثالثة ٢٠٠٧ العام أطفال

 تـضاعف تقريبـا خـالل عـشر     ٢٠٠٧ عدد الملفات التي فتحت العام      أن إلىوتشير معطيات المنظمة    
. خـل الخليـة العائليـة     من حاالت سوء المعاملة حصلت دا     % ٣٠وبحسب المصدر نفسه، فان      .سنوات
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 أخالقيـة بمـضايقات   % ١٢ و إهمـال بحاالت  % ٣١ عنف جسدية و   بأعمالمن الحاالت   % ٢٩وتتعلق  
  . عنف جنسيةبأعمال% ١٠و

  ١١/٩/٢٠٠٨الرأي األردنية 
  
    الضفةمن مساحة الضفة كمجال حيوي لمستوطنات% ٥٨ يخصص االحتالل: التفكجي .٤٢

إلى أن  خالل ورشة عمل بير في شؤون الجدار واالستيطان،أشار خليل تفكجي، الخ:  طولكرم-رام اهللا
من مجمل مساحة الضفة، فيما تبلغ % ١,٦المساحة المبنية للمستوطنات في الضفة الغربية ال تتجاوز 

من مساحة الضفة % ٥٨يخصص االحتالل في حين من مساحة الضفة، % ٦مساحة مخططاتها الهيكلية 
 تسعى من خالل إقامة جدار الفصل العنصري إلى "إسرائيل"ن أن وبي .كمجال حيوي لهذه المستوطنات

السيطرة على الموارد المائية والحفاظ على الكتل االستيطانية الضخمة وإبقاء المناطق الفلسطينية ساقطة 
نوه إلى الخطر الداهم الذي يحدق بالقدس مشيرا  كما .عسكريا حتى يتسنى السيطرة عليها في أي وقت

 وحدة سكنية ٦٢،٠٠٠ مستوطن يقيمون في ١٩١،٠٠٠عدد المستوطنين في المدينة إلى إلى ارتفاع 
جدار ال يسعى من خاللوأشار إلى أن االحتالل .  مواطن٢٨٠،٠٠٠استيطانية فيما يبلغ عدد الفلسطينيين 

 فلسطيني داخل المدينة، وإخراج التجمعات الفلسطينية ١٢٥،٠٠٠ إلى التخلص من حوالي قدسحول ال
  .برى من محيطها وتكثيف التوسع االستيطاني في البؤر الرئيسيةالك

 ١٠/٩/٢٠٠٨القدس الفلسطينية 
  
 دعوة القادة العرب لبناء عقارات في القدس ووقفها على قطاع التعليم  .٤٣

 المـسؤولية عـن     "إسرائيل"حملت الجبهة اإلسالمية المسيحية في القدس أمس        :  د ب أ   -القدس المحتلة   
سعة آالف طالب فلسطيني يعيشون في المدينة من التعليم في بدايـة العـام الدراسـي                حرمان أكثر من ت   

 الـدكتور حـسن     اعتبـر و". عدم قدرة المدارس العربية في المدينة على استيعابهم       "الحالي، وذلك بسبب    
 التضييق إلى ضـرب الوجـود        هذا ية تسعى من وراء   سرائيلن السلطات اإل  أخاطر األمين العام للجبهة     

دعـا   وقـد    . لتسهيل تهويد المدينة   بي في المدينة المقدسة، وتخريج أجيال محرومة من العلم والتعلم         العر
  .القادة العرب إلى شراء أو بناء عقارات في القدس ووقفها على قطاع التعليم

  ١١/٩/٢٠٠٨الدستور 
  
  بماء نار قرب نابلسيينإسرائيل فلسطينية ترش وجهي جنديين .٤٤

 حاجز حواره جنوب مدينة نابلس بعد أن رشت امرأة أمس صباح يةسرائيلاإلأغلقت القوات  :لندن
 قبل إسنادت قوة ياستدعقد و.  تلوذ بالفرارأنيين قبل إسرائيلفلسطينية بسائل ماء النار وجهي جنديين 

  . امرأة حاملإجهاض إلى أدى على المعبر مما اإلجراءاتتشديد 
  ١١/٩/٢٠٠٨الشرق األوسط 

  
 قصف قارب صيد فلسطيني في بحر غزةزوارق االحتالل ت .٤٥

قالت مصادر فلسطينية وشهود عيان إن قارب صيد فلسطيني تعرض مساء األربعاء، لقصف : ألفت حداد
من أحد زوارق االحتالل في عرض البحر أثناء قيامه بعملية الصيد، ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في 

  .األرواحأكد الشهود انه لم تقع إصابات في فيما  ،القارب
  ١٠/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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  مقتل فلسطينيين اثنين داخل أنفاق لتهريب البضائع .٤٦
 لقي فلسطيني ظهر أمس، مصرعه اثر سقوطه داخل نفق لتهريب البضائع ما يـزال               : حامد جاد  -غزة  

يعد الضحية الثانية خالل اقل مـن       هو  و. قيد اإلنشاء قرب الحدود المصرية الفلسطينية جنوب قطاع غزة        
 قضى فلسطيني آخر جراء تماس كهربائي وقع داخل نفق للتهريب على حدود مدينة رفـح                إذعة   سا ٤٨

  .أمسجنوب قطاع غزة مساء أول من 
 ١١/٩/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  ٤٨ الـ  أراضيوفاة عامل فلسطيني في ظروف غامضة داخل .٤٧

بات عمـال فلـسطين الوفـاة       استنكر شاهر سعد األمين العام لالتحاد العام لنقا        : أمين أبو وردة   -نابلس  
ذلك ن   مبيناً أ  . توجهه إلى مكان عمله في عسقالن      أطفال، أثناء أب لثمانية   فلسطيني، وهو   الغامضة لعامل   

اثر القهر الذي تعرض له من جانب سـلطات االحـتالل وممارسـاتها التعـسفية بحـق العمـال           حدث  
  .نسانيةإالفلسطينيين وغيرها من الممارسات الال

  ١١/٩/٢٠٠٨اراتية الخليج اإلم
  

  ال وثيقة أردنية فلسطينية تتبنى خيار الوطن البديل:  األردنيوزير الخارجية .٤٨
ال " صالح الدين البشير في لقاء صحافي أمس، إنه          ]األردنية[قال وزير الخارجية  :  نادين النمري  -عمان  

ـ     ـ         (ع  .ع وجود لوثيقة ما يعرف ب  )".وطن البـديل  وثيقة باسم عوض اهللا وصائب عريقات حول خيار ال
يين، وإنما نحن معنيين بـبعض قـضايا        سرائيلأننا لسنا طرفا في المفاوضات بين الفلسطينيين واإل       "وأكد  

لـم أسـمع    "وتابع أنني    ".الحل النهائي التي تمس األردن مباشرة، وعلى رأسها مسالة الالجئين والقدس          
طينية أو غيرها من يرضى بحـل غيـر         نهائيا وال أي من جهة رسمية مسؤولة في السلطة الوطنية الفلس          

يين، وفق ما نـصت عليـه       سرائيلاألردن يدعم المفاوضات بين الفلسطينيين واإل     "وبين أن    ".حل الدولتين 
المفاوضات بين الطرفين هي الخيار     "، مشددا على أن     "المبادرة العربية للسالم وتعهدات مؤتمر أنابوليس     

وشدد علـى   ".عب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة االستراتيجي إلعادة الحقوق المشروعة للش    
موقف األردن في حتمية نشوء الدولة الفلسطينية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كونهـا            

  .أهم قضايا السياسة الخارجية األردنية
ذه المسألة لم تطرح فـي      وعن مسألة إرسال قوات عربية إلى غزة واألراضي الفلسطينية، أكد على أن ه            

الجامعة العربية، وأن الحل الوحيد لما يجري في األراضي الفلسطينية هو وحدة الصف الفلسطيني، بمـا                
يضمن تعزيز الدور التفاوضي الفلسطيني وتعزيز السلطة الفلسطينية أمام الشعب الفلسطيني والعالم، وما             

فت إلى قرار مؤتمر وزراء الخارجية العرب دعـم         ول .يعكس أيضا نتائج إيجابية على الشعب الفلسطيني      
ية في القدس، خاصة المتعلقة بباب المغاربة       سرائيلالجهود الدبلوماسية لألردن في مواجهة المخططات اإل      

  .ولدى لجنة التراث التابعة لليونسكو
  ١١/٩/٢٠٠٨الغد األردنية 

  
  المسؤولية عن األقصى"إسرائيل"األردن يرفض أن تشاركه  .٤٩

 لن يسمح بإشراك األردن أنعبد اهللا كنعان  .أكد أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس د: عمان
 المبارك ويرفض تنفيذ مشاريع مشتركة معها تتعلق بالحرم األقصى في المسؤولية عن المسجد "إسرائيل"

 واألماكن قافباألو تتعلق أعمالالقدسي الشريف ال سيما المشاريع التي تتعلق بباب المغاربة، أو أية 
 أنوأوضح كنعان  . أو المسيحية في القدس العربية المحتلة على حد سواءاإلسالميةوالمقدسات 

 بكندا والذي لم تتمكن من األخير ستعيد النظر في قرار اتخذته بهذا الشأن خالل اجتماعها "اليونسكو"
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 مشترك يتعلق يإسرائيل - ني أرد لتنفيذ مشروع األردنيةتخريجه كقرار نهائي بسبب معارضة الحكومة 
 يسرائيلواإل األردني إلى االختالف بين المشروعين باإلضافةبباب المغاربة في الحرم القدسي الشريف، 

 تتولى أعمال أية يسمح فقط بإشراف اليونسكو على األردن أنوأوضح  .اللذين قدما منفصلين إلى اللجنة
 الذي قدم سابقا إلى لجنة التراث محاال األردني مع المشروع  المعنية تنفيذها بما يتوافقاألردنيةالسلطات 

 هو وحده فقط المسؤول على الحفاظ على باب المغاربة األردن أن، مشيرا إلى األمميةمن قبل المنظمة 
 . إلى ما كان عليه سابقاوإعادتهوترميمه 

 ١١/٩/٢٠٠٨الوطن القطرية 
  
 وإال فضربة عسكرية للبنان  .. ب اهللاغّيروا وضع حز:  اللبنانيةليفني تهدد الحكومة .٥٠

 أمامالفرصة سانحة اليوم "  إنالعربيةإلى  تسيبي ليفني في حديث يةسرائيلاإلقالت وزيرة الخارجية 
 ". بعملية عسكرية جديدة على لبنانإسرائيلالحكومة اللبنانية لتغيير واقع حزب اهللا قبل قيام 

 ١١/٩/٢٠٠٨القبس الكويتية 
 
 يزور تجمع اللجان والروابط الشعبية في لبنان" الحرةغزة "وفد حركة  .٥١

استقبل السيد معن بشور المنسق العام لتجمع اللجان والروابط الشعبية، الناشط األمريكي السيد بول 
التي نجحت في تنظيم رحلة بحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة " حركة غزة حرة"الرودي رئيس 

 الرودي بأن فكرة كسر الحصار البحري هذه قد وقال .فا باتريوالناشطة االيرلندية في الحركة كوي
انطلقت من بيروت بالذات قبل عامين وذلك خالل حضور اجتماع دعا إليه تجمع اللجان والروابط في 

ي على لبنان بعد سرائيلمن اجل التداول في سبل كسر الحصار البحري والعربي اإل" كراون بالزا"فندق 
أكد بشور على أهمية هذه العملية التاريخية في توقيتها ودالالتها وأبعادها، من جهته  .عدوان تموز

  .السيما لجهة ترسيخها البعد العالمي للقضية الفلسطينية
 ١٠/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب 

  
   تمنع قافلة لفك الحصار من التوّجه إلى غزةالمصريةالشرطة  .٥٢

، أمس، قافلة باصات نظمتها منعت الشرطة المصرية: القاهرة: ١١/٩/٢٠٠٨الحياة ذكرت صحيفة 
المعارضة المصرية من التوجه إلى مدينة العريش شمال سيناء في طريقها إلى غزة لكسر الحصار 

وقالت مصادر وشهود إن الشرطة أوقفت القافلة التي تتكون من باصين كبيرين . المفروض على القطاع
وفي وقت . عيلية قرب قناة السويسوآخرين صغيرين قبل نقطة تحصيل رسوم مرور قرب مدينة اإلسما

الحق، تحركت قافلة ثانية من القاهرة تتكون من أربعة باصات كبيرة وباصين صغيرين وسيارات خاصة 
وتحركت القافلة األولى من أمام مقر نقابة . وثالث شاحنات كبيرة محملة أدوية ومالبس وحليب أطفال

وضمت القافلة الثانية . نية من أمام مقر نقابة األطباءالصحافيين في العاصمة، فيما تحركت القافلة الثا
رئيس حملة كسر الحصار على غزة القاضي البارز محمود الخضيري وأعضاء في مجلس الشعب 
وناشطين وأعضاء في جماعة اإلخوان المسلمين، إضافة إلى عدد من األسر وناشطين من الجزائر 

  .واليمن وجنوب أفريقيا
بررت مصادر أمنية منع القوافل  : يسري محمد- رفح :١١/٩/٢٠٠٨ألوسط الشرق اوأضافت صحيفة 

إن الحدود بين مصر وغزة منطقة حساسة للغاية، ووجود أي توتر "من الوصول إلى الحدود بقولها 
وقالت إن عددا من الفلسطينيين كانوا ينوون التجمع . عندها يمكن أن يؤدي إلى انفالت أمني بالمنطقة

  ". وصول القافلة مما قد يهدد إمكانية اقتحام المعبرعلى الحدود فور
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  مصر تبلغ عباس رفضها مقترح حل السلطة الفلسطينية .٥٣
أن مصر أبلغت الرئيس الفلسطيني محمـود عبـاس رفـضها التـام             " المصريون"علمت  : عمر القليوبي 

السالم مع إسرائيل   لمقترحه بحل السلطة الفلسطينية، في ظل حالة االنقسام الفلسطيني، وفشل مفاوضات            
وتعهدت القاهرة فـي ردهـا علـى         . اإلسرائيلي -في االقتراب من التوصل لتسوية الصراع الفلسطيني        

مقترح عباس بالتوصل قريبا إلى تسوية للخالفات على الساحة الفلسطينية، مع اقتراب التوصل لتـصور               
ن شخصيات فلسطينية مستقلة    مصري يتم طرحه على جميع الفصائل الفلسطينية يقضي بتشكيل حكومة م          

 .تهيئ الساحة الفلسطينية النتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، وتنهي حالة القطيعة بين غزة ورام اهللا
وحذرت القاهرة من أن خيار حل السلطة الفلسطينية يحمل مخاطر جمة على األوضـاع علـى الـساحة       

د ترد بإعادة احتالل مـدن الـضفة الغربيـة    الفلسطينية، ولن يشكل ضغطا ذا قيمة على إسرائيل، التي ق     
 .بشكل كامل يجهز على النتائج التي حققها الفلسطينيون خالل السنوات األخيرة

كما حذرت من أن قرار حل السلطة سيؤدي إلى خلق فراغ شديد بالضفة الغربيـة وسـيعطي لحركـة                   
ألمر الذي لـن توافـق عليـه        الفرصة للسيطرة على األوضاع وامتداد نفوذها إلى هناك، وهو ا         " حماس"

إسرائيل، وهو ما قد يعيد أجواء المواجهة العسكرية بين الطرفين وينهي حالة التهدئة التي توصلت إليهـا               
 .إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية خالل األسابيع الماضية

 الرئاسي الفلسطيني وعدم    وطالبت القاهرة، عباس االنتظار إلى نهاية ديسمبر القادم وهو موعد االستحقاق          
اتخاذ أي خطوات مفاجئة قد تؤدي إلى خلط األوراق على الساحة الفلسطينية وتصعب أي تحرك مصري                

 .أو عربي لتنشيط عملية التسوية في المنطقة، السيما مع وصول قيادة أمريكية جديدة للبيت األبيض
  ١١/٩/٢٠٠٨ المصريونصحيفة 

 
   إلى غزةاستمرار الجدل بشأن قوات عربية .٥٤

أكدت القاهرة أن فكرة إرسال قوات عربية إلى األراضي :  وكاالت- القاهرة، عمان، رام اهللا، غزة
وقال مصدر دبلوماسي مصري كبير، إن . الفلسطينية ال تزال مطروحة وتحت الدراسة ولم يتم إلغاؤها

مجرد فكرة مطروحة من البداية قلنا إنها "وأضاف . بعض األطراف استبقت األمور وانتقدت الفكرة
للدراسة وإذا وجدت قبوال فلن تمر إال بعد تحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة وموافقة كل الفصائل 

وأشار ". عليها كشرط للتنفيذ، فليس هناك قوات جاهزة إلصدار أوامر بتحريكها إلى األراضي الفلسطينية
فاً معينة يجب أن تقول رأيها وتوافق على إلى أن هناك عناصر كثيرة تحتاج إلى الدراسة وهناك أطرا

ولفت إلى أن دوافع الفكرة هي مساعدة الشعب الفلسطيني وحكومته على استعادة الحقوق . الفكرة
المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية، وأهدافها المساعدة أيضا على إعادة بناء مؤسسات دولة وسد الذرائع 

  ".إسرائيل"أمام 
  ١١/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 

 
   إلى ما بعد صفقة تبادل األسرى وفتح المعابر الحوارحماس ترجئ : مصر .٥٥

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن رسالة بعثها مسئول مصري مقرب من المفاوضات التي  :ألفت حداد
 ي جلعاد شاليط إلى السلطة الفلسطينية في رام اهللاسرائيلتتم حول صفقة تبادل األسرى مقابل الجندي اإل

يؤكد من خاللها أن كافة قيادات حركة حماس أجمعت على عدم الشروع في حوار فلسطيني داخلي مع 
ي شاليط واالتفاق على فتح معابر قطاع غزة وبالتحديد معبر سرائيلحركة فتح قبل إنهاء ملف الجندي اإل

هرة ستعلن قريبا عن وأضافت المصادر أن القا .رفح البري الذي يعتبر المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة
  .الجهة المعطلة للحوار الوطني الفلسطيني وسيتم اتخاذ مواقف بموافقة الدول العربية ضد هذه الجهة

  ١٠/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب
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   تدشين الحملة البحرينية لكسر الحصار عن قطاع غزة .٥٦

ر الحصار عن أعلن النائب عادل العسومي تدشين الحملة البحرينية لكس:  الوكاالت–القاهرة، المنامة 
وأوضح العسومي خالل . قطاع غزة، والتي ستطلق حملة برية لكسر الحصار، خالل شهر نوفمبر المقبل

مؤتمر صحافي بمشاركة ناشطين اسكتلنديين من الحملة الدولية االسكتلندية لكسر الحصار عن غزة أن 
المدني، الناشطين البحرينيين، الحملة المزمع تدشينها ستنسق لتشكيل لجنة تأسيسية مع منظمات المجتمع 

  .وسوف يكون عمل الحملة بالتنسيق مع الحملة الدولية االسكتلندية لكسر الحصار عن غزة
  ١١/٩/٢٠٠٨البيان اإلماراتية 

 
  "إسرائيل"مقتل سوداني وجرح آخر أثناء التسلل لـ ..إحباط حاالت تسلل وضبط مضخات وقود .٥٧

 أفارقة ينتمون إلى السودان ٩ األمن المصرية محاولة قام بها أحبطت أجهزة:  رائد الفي- غزة، القاهرة 
" إسرائيل"، واعترف المتسللون بأنهم كانوا في طريقهم للبحث عن عمل في "إسرائيل"واريتريا للتسلل الى 

واكتشفت الشرطة المصرية . وانهم دفعوا مبالغ مالية كبيرة لعصابات التهريب لمساعدتهم على التسلل
ن من مدينة رفح المصرية بالقيام بضخ كميات من الوقود عبر خراطيم تسحب الوقود من قيام مواطني

مضخات إلى الجانب الفلسطيني من الحدود وذلك من داخل نفقين بمنزلين أحدهما مهجور شمال معبر 
وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه عثر داخل النفقين أيضا على عبوات معبأة بالوقود يرجح أنها . رفح
وقتلت الشرطة المصرية سودانياً كان يحاول العبور .  في طريقها للنقل إلى القطاع عبر نفق آخركانت

، أن سودانيا "فرانس برس"وأوضح مسؤول، لوكالة . ، كما أفادت أجهزة األمن أمس"إسرائيل"سراً إلى 
  .آخر يدعى محمد آدم كان يرافقه أصيب بجروح بالرصاص ونقل إلى مستشفى العريش

  ١١/٩/٢٠٠٨ج اإلماراتية الخلي
 
  للتطبيع" إسرائيل" عراقي يزور يبرلمان .٥٨

ذكرت وسائل إعالم عبرية، أمس األربعاء، أن عضو البرلمان العراقي مثال األلوسي يزور : بي،آي.يو
، كما هاجم النظام "إسرائيل"حالياً، ونقلت عنه دعوته إلقامة عالقات دبلوماسية بين العراق و" إسرائيل"

وألقى األلوسي محاضرة أمام مؤتمر نظمه معهد السياسات ضد .  ودعا إلى تعاون دولي ضدهاإليراني
وأضاف . ية، دعا فيها إلى تعاون بين دول المنطقة ضد إيرانسرائيلاإلرهاب التابع ألكاديمية هرتسليا اإل

واليات المتحدة من أجل إنتاج سالح استخباراتي مشترك مع تركيا وال" إسرائيل"ينبغي التعاون مع "انه 
  ".والكويت من أجل ضمان انتقال معلومات استخباراتية جيدة ومواجهة اإلرهاب الشرق أوسطي معاً

  ١١/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
  
  األونروا توقعان اتفاقية تعاون لرعاية األيتام في فلسطينوهيئة الهالل األحمر  .٥٩

كالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين وقعت هيئة الهالل األحمر وو:  حسين الصمادي-ظبي  أبو
ظبي اتفاقية تعاون لرعاية وكفالة  الفلسطينيين في الشرق األدنى األونروا، أمس، بمقر الهيئة في أبو

األيتام في فلسطين، وتهدف االتفاقية إلى حشد التأييد لأليتام الذين تكفلهم الهيئة في فلسطين وتوفير 
وجاء توقيع االتفاقية في إطار التعاون . لمجاالت الصحية والتعليمية والتربويةالرعاية الالزمة لهم في ا

  .والتنسيق القائم بين الجانبين لمساندة الفئات األشد ضعفا في فلسطين والحد من معاناتهم
  ١١/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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 ية تحمل عالمات عنف في سيناءإسرائيلالعثور على جثة امرأة  .٦٠
ية جثة هامدة، صباح إسرائيلأفاد مصدر أمني مصري انه تم العثور على : ب.ف. ا- قاهرة رام اهللا، ال

وقال المصدر رافضا الكشف عن هويته انه . أمس، في نويبع جنوب سيناء، وان ظروف وفاتها مجهولة
 في غرفتها في مخيم للعطالت في بلدة طرابين السياحية في نويبع)  عاما٧١(تم العثور على دينا دي 

آثار عنف في أنحاء مختلفة من "ونقلت جثتها التي تحمل . يينسرائيلالتي يزورها الكثير من السياح اإل
في " إسرائيل"وردا على سؤال، أكدت سفارة . إلى مستشفى نويبع، وفتح تحقيق في القضية" الجسد

  .على الجثةية ميتة في نويبع، لكنها نفت وجود آثار عنف إسرائيلالقاهرة انه تم العثور على 
  ١١/٩/٢٠٠٨الحياة الجديدة 

  
 التهديدات بخطف نجاد تؤكد إرهاب الكيان الصهيوني: إيران .٦١

بخطف الرئيس نجاد وقال ممثل إيران في " إسرائيل"ردت إيران على تهديدات :  ستار كريمي-طهران 
  .يائيلسراألمم المتحدة إن هذه التصريحات تظهر الطبيعة اإلجرامية واإلرهابية للكيان اإل

  ١١/٩/٢٠٠٨عكاظ 
 
  ال نسعى للتوصل إلى حل انتقالي وال ننوي مفاجأة الطرفين بأفكار أميركية: واشنطن .٦٢

 كوندوليزا رايس األميركية وزيرة الخارجية أن العام في القدس األميركي جاكوب واالس القنصل أكد
يتم التفاوض عليه هو حدود  ما أن األخيرة في خالل زيارتها يسرائيلواإلأوضحت للطرفين الفلسطيني 

 أن إلى من البحر الميت، مشيرا وأجزاءالتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ١٩٦٧
 تعديالت حدودية يجب إجراء متفقان على أنهماالطرفين قبال ذلك كأساس لما يتم التفاوض عليه كما 

على أن الواليات المتحدة " األيام "وشدد واالس في حديث خاص بـ .االتفاق عليها بين الطرفين
 ال تبحث عن حل انتقالي يعرض على اللجنة الرباعية في نيويورك نهاية الشهر الجاري وال األميركية

 اتفاق في نهاية العام وهو إلى فهدفنا هو التوصل أيلول في إليهنبحث عن حلول انتقالية يمكن التوصل 
 أن نيابة عن الرئيس بوش، أو أن احكم مسبقا على ما يمكن  الحديثأريدال : وقال .األولشهر كانون 

 ال ننوي القيام بما يمكن وأننا ال ننوي مفاجأتهما، أننايقرر القيام به ولكن هناك أمرا قلناه للطرفين وهو 
 تم بعد يسرائيلاإلوأقر واالس بأن الكثير من التوسع االستيطاني  . غير مساعد للعمليةأمراً يكون أن

 . المواقع االستيطانية العشوائيةإزالةشهدنا تقدما طفيفا للغاية باتجاه :  وقال"أنابوليس"مؤتمر 
 ١١/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 

  
   مليون دوالر ٣٣٠ بـ"إسرائيل"لـ الكونغرس يقر صفقة تسلح  .٦٣

 صادق الكونغرس األميركي هذا األسبوع على قرار اإلدارة األميركية إبرام صفقة سـالح نوعيـة مـع                
، تشمل قذائف متطورة وتحديثا لمنظومات صواريخ باتريوت المضادة للطـائرات وصـواريخ             "إسرائيل"

وثمة من يرى أن هذه الصفقة تفتح الباب أمام إقرار صـفقة كبيـرة أخـرى لتزويـد                  . مضادة للدروع 
ـ        .  األميركية ٣٥ - بطائرات مقاتلة حديثة من طراز إف        "إسرائيل" اري وأشار موقع أن أف سـي اإلخب
 ثالثة أنواع من التـسليح،       مليون دوالر، تشمل فعلياً    ٣٣٠ي إلى أن الصفقة الحالية، وهي بقيمة        سرائيلاإل

مضيفاً أن المصادقة على الصفقة من جانب الكونغرس تمت على خلفية اجتماع لجنة التعاون التكنولوجي               
  . بين الدولتين

  ١١/٩/٢٠٠٨السفير 
  
  



  

  

 
 

  

            ٢٥ ص                                   ١١٩٧:         العدد                  ١١/٩/٢٠٠٨الخميس : التاريخ

  للفلسطينيين ال يتحقق عبر المساعدات الغذائية العدلفالمطلوب حل سياسي : جينج .٦٤
قال جون جينج مدير عام األونروا في قطاع غزة إن تحقيق العدل للفلسطينيين ال يتحقق عبر  :حسن جبر

المساعدات الغذائية فقط، وأكد أهمية توفير حل سياسي عادل ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم في 
 .ى التي نص عليها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانالعمل والسفر وجميع الحقوق األخر

 ١١/٩/٢٠٠٨األيام الفلسطينية 
  
  تزويدها بقنابل وممر جوي إلى إيران عن طريق العراق "إسرائيل" ترفض طلب أمريكا .٦٥

 سرائيلاألمنية التي رفضت الواليات المتحدة تقديمها إل" رزمة المساعدات"ية أن إسرائيل أفادت تقارير 
ر األخيرة، بذريعة الخشية من استخدامها لمهاجمة المفاعالت النووية اإليرانية، قد اشتملت على في الشهو

، وتنسيق الحركة الجوية باتجاه إيران، وطائرات تزود بالوقود في الجو، "خارقة للتحصينات"قنابل 
 الشهور األخيرة ية قد نوقشت فيسرائيلوأضافت المصادر أن هذه الطلبات اإل .وأجهزة تكنولوجية حديثة

 إسرائيليين، مشيرة إلى أن رفضها سوف يصعب على سرائيلمن قبل كبار المسؤولين األمريكيين واإل
 .شن هجوم على إيران، في حال قررت اللجوء إلى مثل هذه العملية

  ١١/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب
 
   لتحرك فوري ينقذ مستقبل طلبة غزة المحاصريناليونسكوحملة أوروبية تدعو  .٦٦

، إلى تحرك عاجل من أجـل إنقـاذ         "اليونسكو"، منظمة   "حملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة     ال"دعت  
مستقبل العشرات من طالب قطاع غزة المحاصر للسنة الثالثة على التوالي، والمحرومين من االلتحـاق               

ح وأكد الدكتور عرفات ماضي، رئيس الحملة، في تـصري         .بجامعاتهم في الخارج بسبب إغالق المعابر     
صحفي له من بروكسيل اليوم األربعاء، أن الحصار المفروض على قطاع غزة يهـدد بـشكل مباشـر                  
المستقبل التعليمي للكثير من الطلبة الفلسطينيين، وبضمنهم لما يزيد عن مائة وسـبعين طالبـاً جامعيـاً                 

موقف اإلنساني الذي   المجتمع الدولي بأسره مطالب بأن يلتفت إلى خطورة ال        "وقال ماضي إن     فلسطينياً،  
الساعات "، مشيراً إلى أن     "يعانيه البشر في قطاع غزة، مع اشتداد وطأة الحصار الخانق المفروضة عليهم           

الحالية تجعلنا شهوداً على كارثة إنسانية تتشكّل بشكل متسارع، عبر انهيار ما تبقى من نظام الخـدمات                 
                           ".في شتى مناطق قطاع غزةالعامة ومقومات الحياة اليومية والرعاية الصحية 

  ١١/٩/٢٠٠٨ قدس برس
  
   عائالت فلسطينية٨يسلندا تمنح اللجوء لـ أ .٦٧

 أن أمـس  المتحدة فـي عمـان       لألممأعلنت بعثة المفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة        : آي بي يو
 وان هـذه    ٢٠٠٣رت العراق في عـام       منحت حق اللجوء لثماني عائالت فلسطينية كانت قد غاد         أيسلندا

وقال المتحدث باسم المفوضية رون ردموند في بيان صـحافي ان        . ريكافيك إلىالعائالت وصلت االثنين    
 قضوا عامين ونصف العـام فـي        واألطفال شخصا من النساء     ٢٩المجموعة التي تعيلها نساء تتألف من       

لمفوضية في بيانها انه يوجد حاليا على الحدود        وقالت ا  .مخيم صحراوي على الحدود بين العراق وسوريا      
 فلسطيني ما زالوا يعيشون في مخيمي الوليد والطنف الـصحراويين فـي             ٢٣٠٠العراقية  السورية نحو     

  . ظروف بائسة
  ١١/٩/٢٠٠٨الخليج اإلماراتية 
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  هناك أكثر من مليار شخص يجدون الطمأنينة واألمل في اإلسالم : رايس .٦٨
 رمضانية فـي مقـر      إفطاركية االثنين، وعلى عادتها منذ سنوات، مأدبة        يرجية األمر أقامت وزارة الخا  

 المعتمدين وزعماء الطائفة األميركية المـسلمة       اإلسالمية سفراء الدول    إليهاالوزارة في واشنطن، دعت     
ب مـآد أوضحت من خاللها أن     رايس، كلمة    ألقت حيث   .ولفيفا من رجاالت الثقافة والفكر والفن واألدب      

هناك أكثـر   أن   و ،كتساب فهم أعمق لهذا الشهر الكريم     الفرصة  أتاحت لها ال   على مدى سنوات،     اإلفطار
 إال همال يـسع   أتباع جميع األديان  مشيرة إلى أن    . اإلسالممن مليار شخص يجدون الطمأنينة واألمل في        

 إلـى ع والتقرب بخشوع     للمجتم واإلخالصأن يقدروا الروح الرمضانية التي تتسم بحب األسرة والعائلة          
  .اهللا تعالى

 ١١/٩/٢٠٠٨الراي الكويتية 
  
  !المفاوضات المتعثرة وسياسة الهروب لألمام .٦٩

  اهللا محمد العبد
بمزيـد مـن    " يةسـرائيل اإل"دأبت وسائل اإلعالم العربية والعالمية على تداول أخبار اللقاءات الفلسطينية           

له باستمرار من تصريحات لرئيس السلطة ومسؤول ملـف         الضبابية، إن لم نقل السوداوية، بدليل ما تتناق       
خاصة أن ربع الساعة األخيرة المتبقية من عمر رئيس حكومة العدو قد سـمحت للمـراقبين                . التفاوض

كما أن حالـة اإلدارة     . بالتوصل إلى استنتاج يقول بعجز هذه الحكومة عن التعامل مع القضايا األساسية           
مـع  -راقها لمغادرة البيت األبيض خالل األشهر القليلة القادمة قد أوصلت           األميركية التي بدأت تلملم أو    

باإلضافة للخالف الفلـسطيني    .  المتفاوضين إلى حالة الجمود الراهنة     -أوضاع أخرى تعيشها هذه اإلدارة    
الداخلي حول جدوى المفاوضات في ظل الوضع القائم على األرض في تحقيقها ألي مكاسـب للـشعب                 

 .الفلسطيني
اءت تصريحات رئيس السلطة خالل األيام القليلة الماضية، في بيروت وإيطاليا والقاهرة، والتي زارها              ج

التوصل إلـى اتفـاق     "فقد استبعد في معظم أحاديثه      . تباعا، لتوحي بوصول المفاوضات إلى أزمة حقيقية      
اتفـاق ال يـشمل القـضايا       وأن ال يوقع على     . يين يشمل كافة القضايا قبل نهاية السنة      سرائيلسالم مع اإل  

وهذا ما أشار إليه أحمد قريع رئيس الوفد المفاوض أثناء لقائه مندوب اللجنة الرباعيـة               ". الست الرئيسة 
لن نوافق على تأجيل أو تأخير البحث فـي أي موضـوع مـن              : "ديس قبل أيام بقوله    توني بلير في أبو   

 جاءت هذه المواقف المترافقة مع التـصريحات        ".مواضيع التسوية الدائمة بما في ذلك القدس والالجئين       
المتوازية التي أطلقها مؤخرا سالم فياض وصائب عريقات، لتدلل على طبيعة المأزق الذي وصلت إليـه                
هذه اللقاءات المتواصلة، والمشمولة في رعايتها من سيدة الدبلوماسية األميركية التـي حرصـت علـى                

لة العقد المستعصية بما يتالءم مع مصلحة حكومة العـدو التـي            في حلح )  زيارة ١٨(مساهمتها الميدانية   
االستعماري، مستفيدة من ضعف     - على تطبيق بنود برنامجها االحتاللي    " الوقت المستقطع "تعمل في هذا    

التي نفتها  " السيادة"سلطة رام اهللا المحتلة التي فقدت منذ لحظة وجودها قدرتها على الحركة والمناورة و               
 .د اتفاق أوسلوتماما بنو

على حكومة العدو   " الضغوط"في ظل هذه الحالة المأزومة، حاولت قيادة التفاوض ممارسة نوع جديد من             
أن أحـد   "واإلدارة األميركية الداعمة لها، فقد تحدث رئيس الوفد المفاوض في اللقاء المشار إليـه عـن                 

إن أي  ". جانب عن إقامة دولـة فلـسطينية      الخيارات األبرز أمام الفلسطينيين هو اإلعالن بشكل أحادي ال        
دراسة ميدانية تؤكد استحالة تحقيق هذا الخيار، نتيجة الوقائع المثبتة على األرض المحتلـة منـذ عـام                  

التقسيمي، وكتل المستعمرات، ومصادرة األرض والثروة الباطنية، واالرتبـاط         /الجدار االحتاللي  "١٩٦٧
وقـد  ". التحتية مع حكومة العدو، والتقطيع والتفتيت للوحدة الجغرافية       والتشابك الكاملين باالقتصاد والبنى     

جاء هذا الموقف بعد مرور أيام قليلة على حديث له حول رؤيته للخروج من المأزق الراهن من خـالل                   
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إن الرد على أزمة االستعصاء التي تشكو منها الحالة التفاوضية          ". الدولة ثنائية القومية  "اللجوء إلى خيار    
الكفـاحي  /ن الطرفين ال تتطلب القفز في الفراغ، بمقدار ما تستوجب العودة إلى البرنـامج الـسياسي               بي

للحركة الوطنية الفلسطينية، ناهيك من الفارق الكبير ما بين تحقيق الدولة الفلسطينية باإلعالن األحـادي               
ر من إسقاط لحـق الـشعب       عن قيامها، والوصول لتلك الدولة الثنائية المتخيلة، مع ما يتضمنه كل تصو           

 ).١٩٦٧ و١٩٤٨(العربي الفلسطيني في وطنه المحتل مرتين 
" سـري نـسيبة   "المتطيرة في سبيل البحث عن مخارج، جـاء كـالم           " االجتهادات"وفي هذا اإلطار من     

ة األكاديمي المعروف بأفكاره المثيرة للجدل وبعالقته الحميمة مع أحد القادة األمنيين السابقين في المؤسس             
في منتصف الشهر المنصرم، عندما أكد على       " القدس"و" هآرتس"عبر صحيفتي   " عامي أيالون "الصهيونية  

فـي هـذه   " المـساواة  "، مسقطا حق المواطن الفلسطيني في وطنه، وداعيا لتحقيق        "الدولة ثنائية القومية  "
أجل المساواة في الحقوق وحـق      استبدال الكفاح من أجل االستقالل بالكفاح من        "داعيا إلى   . الدولة العتيدة 

بالنسبة لنا، مهما كان حل     : "في صفقة للمقايضة  ) العودة(يدعو إلى إدراج هذا الحق      " نسيبة"لكن  ". العودة
ومـن أجـل القـدس      . قضية الالجئين هاما للفلسطينيين، فإن القدس أهم لهم ولباقي العرب والمـسلمين           

لذلك نقول إن القدس هي المفتـاح الوحيـد         .  التنازالت سيوافق، حتى الالجئون األكثر تطرفا على تقديم      
إن هذا اإلعالن الخطير الذي يضع مصير القضية الوطنية في بازار المقايضة            ". للتنازل عن حق العودة   

والتفاضل، يشير إلى وصول بعض دعاة الحوار والتفاوض البعيدين عن األضواء إلى مراحل متقدمة في               
 .رحلة القادمة، مما ينبئ بحصول االنهيار الشاملرسم مالمح التنازالت في الم

إن وقف االنزالق نحو الكارثة مرهون بضرورة تحقيق توافـق وطنـي عـام حـول برنـامج العمـل            
فالتمزق الجغرافي والـسياسي والمجتمعـي      . الكفاحي للشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده      /السياسي

البقاء والتمدد، خاصة أن العديد من السياسات والممارسـات         أعطى للسياسة العدوانية االحتاللية مبررات      
كما أن الشرخ   . داخل المؤسسات اإلدارية واألمنية التي أوجدها اتفاق أوسلو قد فاقمت من األزمة الداخلية            

وما نقلته األنباء عـن الخـضات       . الكبير قد انتقل منذ فترة إلى داخل األطر والصيغ التوافقية الفلسطينية          
التداولية التي تمت خالل األسبوعين الماضيين ألعـضاء         / التي دارت في االجتماعات التشاورية     العنيفة

المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في عمان، تؤكد على أن التجاذبات واالختالفات حول إعادة تهيئة              
 والعتبارات عديدة  -المجلس لتحمل دوره والقيام بوظيفته، لم تعد مجال خالف بين القوى السياسية، بل              

 داخل اللون السياسي الواحد، ألن البعض يريد إعادة ترتيب المجلس بأعضائه ومهامه بما يتالءم مـع                 -
 .رؤيته

في ظل هذا المشهد، ال بد من خطوات جماهيرية منظمة وفاعلة، تعمل على إعادة ضبط الحراك الراهن،                 
 .سك ببرنامج المقاومةوتوجيهه نحو لملمة األوضاع الداخلية على قاعدة التم

  ١١/٩/٢٠٠٨العرب القطرية 
  
  !!من الرجال؟) وغيرها" (فتح"هل أجدبت :  فياضالرئيسيا دولة  .٧٠

  أسعد عبد الرحمن. د
هل سنعرى وال نجد ما يغطـي أجـساد أطفالنـا           !! هل سنجوع أو ال نجد ما نطعم به صغارنا وكبارنا؟         

 فحص األسطوانة المشروخة التي باتـت تخـدش         نسأل هذين السؤالين، وغيرهما في معرض     !! وآبائنا؟
إن ذهبت حكومة الدكتور سالم فياض، فـإن المعاشـات سـتتوقف، وكـذلك              : "أسماعنا يوميا، ومؤداها  

، بل المفاوضات، ولن تزورنا وزيرة الخارجية األمريكية، ولن يلتقي بنا رئيس الوزراء             "التعاون األمني "
 األسطوانة علـى    -، ومن شدة ما كرر اإلعالم هذه المقولة         "!!!هدفاع"ي أو وزيرة خارجيته أو      سرائيلاإل

 األسـطورة على تكرار الكذبـة أو      " فنه اإلعالمي "الذي ارتكز   ) جوبلز(أسماعنا، تذكرنا الداهية األلماني     
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 - لـذلك، دعونـا نـتفحص هـذه المقولـة         !!! يصدقها الناس ويقبلونهـا   " حقيقة"الوهمية حتى تصبح    
  !!!االسطوانة

فإننا ال نستطيع، مع محبتنـا      ) في جوانب عديدة  (رافنا بأن دولة الرئيس الدكتور فياض هو كفاءة         مع اعت 
، أو أنه   "كفاءة عز نظيرها  "، أو أنه    "معجزة عصره "الشخصية له، قبول ما يقوله البعض المستفيد من انه          

وتبقى ( أن اإلشاعات    كذلك الحال، لو جرى الحديث عن مقدرته المالية وشفافيتها، ذلك         "! مقطوع وصفه "
، تزعم أنه بات يستخدم المال العام ليس ألغراض بنـاء الـوطن،             )إشاعات حتى تثبت صحتها أو تنتفي     

وألن هذه االتهامات   (!!!). وإنما لبناء المكانة السياسية لذاته، رغم حديثه األسبوعي عن زهده في الحكم             
 أن أبحث هذا األمر مع دولته،       -قت سابق    في و  –صدرت عن قيادات وكوادر فتحاوية وغيرها، أحببت        

ليس فقط ألنني ظننت، حينها، أنه صديق شخصي، بل ألن ذلك من واجبي كعضو في اللجنـة التنفيذيـة                
" اللجنـة التنفيذيـة   " تجـاوز    -عام معمـول بـه      " نهج" ضمن   -غير أن دولته اختار     . لمنظمة التحرير 

وعذرا إذ ال أجد كلمـة أكثـر        " (االستضراط" حتى   وأعضائها، حتى وصل األمر إلى حدود اإلهانة، أو       
!! ليس جديدا إذ سبق ومورس من قبل قيادات معروفـة         " النهج"وطبعا مثل هذا    )!! تعبيرا عن واقع الحال   

في مخاطبة  ) مقرونة بابتسامة صفراء أو قهقهة فاجرة     (وكم هي المرات التي ترددت فيها النكتة السمجة         
 يجب أن نعترف   –وطبعا، المسؤولية في هذا كله تقع       "!!! أهال يا مرجعية   ":، أو أي من أعضائها    "اللجنة"
ذاته ثانيا، سواء كان هذا الرئيس هو الـشهيد         " اللجنة"أنفسهم أوال، وعلى رئيس     " اللجنة" على أعضاء    -
 وعلى هذا الواقع المفجع شـواهد وشـهادات   . أطال اهللا في عمره   " أبا مازن "نفسه، أو الرئيس    " أبا عمار "

  .ونعود فورا لموضوعنا المحدد) نعرضها الحقا(عديدة 
 ناهيك عن الفصائل األخرى وعن      - األسطوانة أن يقنعونا أن حركة فتح        - هل يريد مرددو تلك المقولة    

 باتت عاقرا، بحيث لم يعد يتوافر فيها من يمكن أن يكون بديال لدولة الرئيس فيـاض         - جمهرة المستقلين 
التي باتت خبزنا الهوائي، الـذي ال  (دون أن نجوع ونعرى ونستمر في المفاوضات     !!) الزاهد في الحكم  (

 إلى جميع قيادات    إسرائيلهل، مثال، تنظر الواليات المتحدة و     !! كيف ذلك؟ !! ؟)يسمن وال يغني من جوع    
يـة،  وجمهرة المستقلين، بوصفهم جاهلين في علوم االقتصاد والمال       " المعتدلة"وكوادر فتح وباقي الفصائل     

نظرتهـا إلـى    ) س" (المعتدل"ية تنظران إلى القيادي الفتحاوي      سرائيلأم أن اإلدارة األمريكية والقيادة اإل     
، وأنها بالتالي ستقاطعه تفاوضـيا وسـتحجب المـال عـن الـسلطة              )أحمدي نجاد (رئيس محور الشر    "

هذا، مع العلـم   !!! ؟"هابمساعدة اإلر "الفلسطينية، إن هو تولى رئاسة الوزراء خوفا من أن يستخدمه في            
حين كان دولة الـرئيس فيـاض   (أن بعض قيادات فتحاوية ـ وغيرهاـ كانت في مواقع سياسية متقدمة  

، علما بـأن  )يوم كان دولته طالبا فيها(بل إن البعض كان أستاذا في الجامعة األمريكية في بيروت     ) طفال
ومعروف !! بعد األرض عن القمر؟   " المنظمة" و كان بعيدا عن السياسة   ) ثم الحقا الدكتور  (الطالب فياض   

 ال تنظر إليهم القيادتـان األمريكيـة        - وبعضها من المفاوضين الفلسطينيين      -أن هذه القيادات الفتحاوية     
الرئيس بشار األسد، وبالتالي فإنهـا سـتتعامل        (!!!!!) الثاني" محور الشر "ية نظرتها إلى قائد     سرائيلواإل

لم ال يتـولى    : ثم نتساءل، فقط من باب إعطاء األمثلة الحقيقية أو االفتراضية         . معهم على مختلف الصعد   
رئاسة الحكومة األخ ماهر المصري، الوزير الفتحاوي عدة مرات، وخريج الجامعـة األمريكيـة فـي                

ي اعتراضه علـى    سرائيل اإل -االقتصاد قبل دولة الدكتور فياض، وال يعترض عليه المعسكر األمريكي           
ثم مثال، بل بداية، لم ال يكـون رئـيس الـوزراء    "!!! حليف محور الشر"حمساوي سعيد صيام  الوزير ال 

أوليس هو رئيس ثـاني     ! البديل هو عزام األحمد الوزير السابق، وهو نائب لرئيس الحكومة لعدة مرات؟           
لى، سـتحاربنا   وهل إن هو تو   !! اليوم باسمها؟ " الضفة الغربية "أكبر كتلة برلمانية، التي تحكم حركة فتح        

ية، وستقطعان معنا المفاوضـات، وتحرماننـا مـن الرواتـب والغـذاء             سرائيلاإلدارتان األمريكية واإل  
 –، وهو أصال يحب وصف نفسه       "دقّة قديمة " "الليبراليين الجدد "صحيح أن األحمد في أعين      !!! والكساء؟
ن القيادتين آنفتي الذكر، ال تنظران إلـى        ، لكنني أجزم أ   "االتحاد السوفياتي " باالنتماء إلى عقلية     - مداعبا
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 باعتباره نظيـرا لنائـب رئـيس الـوزراء          - رغم كونه رجل وحدة وطنية مع حركة حماس        –األحمد  
  !!!"محور الشر"الطرف الثالث في (الكوري 

من فصائل أخرى، ناهيك عـن أوسـاط        " كفاءات معتدلة "طبعا، تكثر األمثلة على البدائل لو نحن انتقينا         
ليبقَ فياض رئيسا للحكومة، شرط أن يدخلها وزراء        : لكننا لن نستطرد في ذلك ونعلن     . ة المستقلين جمهر

من فتح والفصائل، وطبعا من المستقلين، وعلـى أن         ) إمعات(أكْفاء وشرفاء وأصحاب شخصية، وليسوا      
فيـاض  .ه لو كان د   ذلك أن . وهو مطلب لطالما تبنيته شخصيا مع آخرين      " اللجنة التنفيذية "يأتوا من خارج    

أخطر من أن تترك لـه وحـده، إذ بوجـود           " التحرير وبناء الدولة  "، فقضية   "مقطوع الوصف  "-  حقا –
 احتكـار   - عندئـذ    -وكذلك، لن يكون بمقـدوره      . الفصائل تتعزز الضمانات الوطنية والقيادة الجماعية     
لسيادة وغيرها، في ظـل عـدم        وزارات ا  -  عمليا –السلطة، كما هو الحال اآلن، إذ هو، راهنا، يرأس          

وشخصياتهم قوية، طبعا باستثناء من رحم ربك مـن وزراء حـاليين أصـدقاء            " ظهورهم"وجود وزراء   
هل ثمـة أسـباب     : ونكتفي بالسؤال المتكرر كثيرا هذه األيام، في أوساط شعبنا وأمتنا         . وجديرين بالموقع 

 رئيسا للوزراء، رغم ان حكومته لـم تمنـع          !!!)الزاهد في الحكم  (أخرى، ال نعرفها، لبقاء دولة فياض       
 -ولم تنجح فـي وقـف       "!!! حاجز"أو  " معبر"ولم تقم بإزالة أي     !! في فلسطين " االستيطان "- االستعمار

ولم تستطع حكومتـه وقـف االغتيـاالت واالقتحامـات          !!  جدار الفصل العنصري؟   -ناهيك عن إزالة    
الفلسطينية التي أسسها ورعاها هو نفسه، وقطعا لـيس         واالعتقاالت، ناهيك عن وقف إذالل قوات األمن        

 -  ألسباب عديـدة   –وزير الداخلية عبد الرزاق اليحيى الذي يعرف القاصي والداني أنه           " الفريق الركن "
مجرد ديكور يحظى بإعجاب خاص من دولة الرئيس فياض، وبإعجاب أكبر مـن الجنـرال األمريكـي                 

مة أسباب أخرى، ال نعرفها، لبقاء دولة الدكتور سالم فياض رئيـسا            هل ث : إذن، يبقى السؤال  !!!) دايتون
  !!!للوزراء، رغم أن دولته يكرر أسبوعيا على أنظارنا، أو على مسامعنا حديثه عن زهده في الحكم؟

  ١١/٩/٢٠٠٨الشرق القطرية 
  
  !التطرف الصهيوني" مارثون" مواجهة فيالعرب  .٧١

  صالح النعامي
غراب َألَّا يركز اإلعالم العربي على طبيعة المواقـف التـي يعبـر عنهـا               من دواعي االستهجان واالست   

، والتي ال تدع مجالًا للشك حول وجهة الكيـان          إسرائيلالحاكم في   " كاديما"المتنافسون على رئاسة حزب     
 .الصهيوني المستقبلية، وألّا تقف األنظمة العربية وقفةً جادة أمام هذه المواقف

يز على هذه المواقف، وإدراك دالالتها، ليس فقط في حقيقة أن أحد هؤالء المرشحين              وتكمن أهمية الترك  
، الذي سيستقيل من منصبه بعد اختيار       "إيهود أولمرت "سيتولى قيادة الكيان الصهيوني في مرحلة ما بعد         

قفه تُمثِّـل   ، وبالتالي فإن موا   "وسط"يقدم نفسه كحزب    " كاديما"خلف له في زعامة الحزب، بل أيضا؛ ألن         
 .لب اإلجماع الصهيوني في هذا الكيان

ولو كان هناك أحد من صنَّاع القرار في العالم العربي يأخذ األمور على محمل الجد، لدعا إلى اجتمـاع                   
 .قمة عربية عاجلة لمناقشة دالالت هذه المواقف وتداعياتها المستقبلية

زب الحاكم في الكيان الصهيوني ال تدع مجالًا للـشك          فالمواقف التي يطرحها المتنافسون على زعامة الح      
بأن هذا الكيان ال يتجه فقط نحو مزيد من التطرف السياسي، بل تؤكد أيضا أن النخب السياسية في تـل                    
أبيب ال تألو جهدا في الحرص على ضمان بقاء كل العوامل التي تُبقي جذوة الصراع مع العالم العربـي                   

 . مشتعلة
مليا عند المواقف التي يتبناها المتنافسان الرئيسيان، وهما وزيرة الخارجيـة تـسيفي ليفنـي،               فلو توقفنا   

ووزير المواصالت شاءول موفاز، لكان من السهولة الحكم ببؤس الرهان على أي مستقبل للمفاوضـات               
 .مع هذا الكيان
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نفيذَ أي انسحابٍ مـن هـضبة       فعلى سبيل المثال أعلن موفاز رفْضه المطلق، وبكل شكل من األشكال، ت           
الجوالن، مهما كان صغيرا، ولو كان المقابل التوقيع على اتفاق تسوية تاريخي مع سوريا، فـي نفـس                   
الوقت فإن موفاز يرفض بكل قوة إبداء أي مرونة في موضوع القدس والالجئين وغيرها من القـضايا،                 

عسكرية لحركة حماس، في حال فـاز بزعامـة الحـزب           فضلًا عن تَعهده بتصفية القيادات السياسية وال      
 .وبرئاسة الحكومة الصهيونية

ومن أجل إقناع الناخبين بأنه يمكن االعتماد عليه في تحقيق هذه األهداف، فقد أعاد موفاز لألذهان أكثـر                 
نتفاضـة  ، عندما كان رئيسا لألركان، ووزيرا للحرب أثناء ا        "مهندس سياسة االغتياالت  "من مرة أنه كان     

 . األقصى
وقد شعر موفاز بارتياحٍ كبيرٍ عندما كشف النقاب هذا األسبوع عن إصداره تعليمات في مطلع انتفاضـة                 

 . مدنيا فلسطينيا٧٠األقصى، وكرئيس لهيئة أركان الجيش، بأن يقوم الجيش كل يوم بِقَتِْل 
شهادة جدارة لـه كمرشـح لقيـادة        "واقع  مقربو موفاز اعتبروا أن الكشف عن هذه التعليمات يمثِّل في ال          

  ".الدولة
وإذا انتقلنا إلى المواقف التي تعبر عنها ليفني، التي تدل استطالعات الرأي بأنها األوفر حظـا بـالفوز،                  
لوجدنا أنها ال تقل تَطَرفًا عن موفاز، فليفني أبدت معارضةً شديدةً إلجراء المفاوضـات بـين حكومتهـا     

فضها الْمطْلق لمسودة اتفاق المبادئ الذي اقترحه أولمرت علـى رئـيس الـسلطة              وسوريا، فضلًا عن ر   
الفلسطينية محمود عباس، رغم أنه يهدف إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، ناهيك عن تشديد ليفني               

علـى الكيـان   " خطـرا ديموغرافيـا  "، بوصـفهم  ٤٨على وجوب العمل على التخلص من فلـسطينيي         
التطلعات الوطنية للـشعب الفلـسطيني،       "عازمة على سحق  "، باإلضافة إلى تأكيدها على أنها       الصهيوني

 . المتمثلة في استعادة حقوقه، عبر استخدام القوة
الصهيوني، فما بالك بالمواقف التي تتشبث بها       " الوسط"فإذا كانت هذه مواقفَ النخب السياسية، التي تمثل         

استطالعات الرأي العام أنها ستفوز بأغلبية مقاعد الكنيست في أي انتخابـات            القوى اليمينية، التي تؤكد     
أن حل القضية الفلسطينية يتمثل فقط في تحسين الظروف االقتصادية          "فزعيم حزب   . تجرى في المستقبل  

 للفلسطينيين، على أن يتولى األردن إدارةَ شئون التجمعات السكانية الفلسطينية في الضفة الغربيـة، مـع               
 . بقاء كل مظاهر االحتالل والتهويد في الضفة الغربية والقدس

، الـذي يقـوده الفاشـي إفيغـدور         " بيتنا إسرائيل"أما القوة اليمينية الثانية من حيث الشعبية، فهي حزب          
على الحرم القدسي الشريف، وتكثيف االستيطان فـي        " السيادة اليهودية "ليبرمان، الذي يدعو إلى فرض      

 .ية، واستكمال تهويد مدينة القدس، وتغيير معالمها اإلسالميةالضفة الغرب
! في نفس الوقت فإن ليبرمان يرى حلَّ القضية الفلسطينية في إعادة توطين الالجئين في صحراء سـيناء                

ـ    النظام في سوريا، عبر قصف قصر الرئاسة السوري، إلى جانب تكـراره            " تأديب"ناهيك عن مطالبته ب
ردا على أي موقف عدائي يصدر عن       "لسد العالي؛ لتوجيه ضربة اقتصادية قوية لمصر،        الدعوةَ لقصف ا  

 "!!القاهرة
والالفت أن تصريحات ليبرمان بخصوص مصر تأتي في ظل إجماع قادة األجهزة األمنيـة الـصهيونية                

مقاومة فـي قطـاع   ِلمنْعِ عمليات تهريب السالح لحركات ال" صادقة ومكثفة"على أن القاهرة تقوم بجهود      
 . غزة

إن جملة المواقف آنفة الذكر، تعكس حالة االغتراب عن الواقع الذي تحياها األنظمة العربية في عالقتهـا           
 .، ومقارباتها المختلفة من قضية حل الصراع مع الكيان الصهيونيإسرائيلمع 

 يقبل التأويل على أنه لـم يعـد مـن           فالمواقف التي تعبر عنها النخب السياسية الصهيونية تُدلِّل بِشَكٍْل ال         
المنطقي أن يواصل العرب التمترس خلف مبادرة السالم العربية، دون أن يكـون للمواقـف الرسـمية                 

 .الصهيونية الواضحة والجلية أي تأثير على الموقف العربي
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           ةمق لقاء قْدِلع ؛ إلعـادة تقيـيم       إن جملة المواقف الصهيونية تفرض على الدول العربية التداعيعربيـة 
إن كان هناك   .. إسرائيل جديدة في مواجهة     إستراتيجيةالموقف من المبادرة العربية، والعمل على صياغة        

 !! ثمةَ أحد يعنيه مصير فلسطين وقضيتها، وحتى مصير األنظمة العربية ذاتها
  ١٠/٩/٢٠٠٨موقع اإلسالم اليوم 

 
  يسرائيل اإل البعد- سبتمبر تفجيراتسبع سنوات على  .٧٢

  نواف الزرو
هل حقا كانت القاعدة    :  لنتساءل مجددا  ٢٠٠١ -نعود اليوم بعد سبع سنوات كاملة على تفجيرات سبتمبر          

؟، وعمليا خدمت مـن تلـك التفجيـرات         ...؟، وان كانت القاعدة فلصالح من كانت      ....وراء التفجيرات 
يـا تـرى    " إسرائيل"فهل كانت   : يةسرائيل اإل ةاألجند من   أكثر؟، ونقترب   ...بتداعياتها المرعبة المستمرة  

ي هـي التـي     سرائيل الموساد اإل  أصابع؟؟؟ وهل كانت    .٢٠٠١ - رسبتمب الحادي عشر من     أحداثوراء  
؟ وهي التي حاكت سيناريو تدمير البرجين في واشنطن ونيويورك من           .. آنذاك األمريكيتعبث في الداخل    

 إلى من مدريد    اإلرهابية من التفجيرات    أخرىيضاً وراء سلسلة    أ؟ وهي التي كانت     ... نهاياته إلىبداياته  
   بيروت؟إلى شرم الشيخ إلى طابا إلى بغداد إلىاسطنبول 

 بقوة بعد سبع سنوات على      األيام في كتابات سابقة وتتجدد في هذه         كبيرة ملحة كنا طرحناها مراراً     أسئلة
" القاعـدة " بن الدن وتنظـيم      ةسامأأن يكون   " علعربية ال يصدق الشار   ، في الدول ا   ...تفجيرات البرجيين 

 والواليات  إسرائيل أن" إلى تشير   أقوال، فهناك   ٢٠٠١" سبتمبر   / أيلول ١١مسؤولين وحدهما عن هجمات     
فـي القـاهرة مايكـل      " هيرالد تريبيـون  "، وجاء في مقال لمراسل      "المتحدة متورطتان في التنفيذ أيضا    

 هنا وهناك في المنطقة، سواء      األحاديثمية، ولكنه ما يتناثر في       هذا ليس خالصة دراسة عل     إن" سالكمان
 - مختلفة من القاهرة     أنحاء في   أو مقهى في الرياض     أو متنزه في الجزائر،     أوفي مركز تسوق في دبي،      

 ".٢٠٠٨-٩-٩هيرالد تريبيون 
 محاضـرة فـي     ية وحزب الليكود، بنيامين نتنياهو، في     سرائيل اعترف رئيس المعارضة اإل    -يا  إسرائيلو

ـ  سرائيلجامعة بار إيالن اإل     ربحت من الهجوم ضد برجي التوأمين في نيويورك         إسرائيلإن  " ية مؤخرا ب
، ٢٠٠٨-٤-١٦-، ونقلت صحيفة معـاريف، األربعـاء        ٢٠٠١" أيلول من العام     ٩ومبنى البنتاغون في    

وم ضـد برجـي التـوأمين       إننا نستفيد من أمر واحد حدث، وهو الهج       "قوله خالل المحاضرة التي ألقاها      
والبنتاغون، والحرب األميركية في العراق، فقد غير هذا الحدث الرأي العام األميركي بصورة ملموسـة               

 ".لصالحنا
 أي،  "انثـراكس "وعلى مستوى مكمل، اتخذت التحقيقات التي استمرت سبع سنوات في الهجمات بمـادة              

 التي تلت هجمات الحادي عشر مـن        األسابيعافتها في   الجمرة الخبيثة، التي أرهبت الواليات المتحدة وأخ      
 كان المشتبه به الرئيس فـي هـذه القـضية،           أميركي انتحار عالم    أعقابمنحى آخر في    ) سبتمبر(أيلول  

 انه مع اقتراب التحقيق من التوصـل        ٢٠٠٨-٨-١السبت  " انترناشونال هيرالد تريبيون  "وذكرت صحيفة   
 أقـدم باقتراف الجريمة التي نسبت للعرب والمـسلمين،        ) عاما( ٦٢نز   قرار باتهام العالم بروس أيفي     إلى

، وانتهت حياته في مستشفى بمدينة فريدريك بوالية ميريالنـد          اآلالمأيفينز على االنتحار بحبوب مقاومة      
  .على بعد ساعة بالسيارة تقريبا من العاصمة واشنطن
 في الفصل السابع مـن كتابـه        أكدكان  " راناريك لو "وفي قصة التفجيرات كان الكاتب الفرنسي الشهير        

 بقدر  ٢٠٠١ -سبتمبر الحادي عشر من     أحداث كانت حاضرة بقوة في      إسرائيلان  ": "عالم بوش السري  "
ي فيشترك عدد كبير من المفكرين      سرائيل عن تفاصيل هذا الحضور اإل     أما،  "ما كانت وراء حرب العراق    

 إضـافة  ..األمريكيـة لكونغرس واالستخبارات العسكرية     ا أعضاءوالباحثين االستراتيجيين وكذلك بعض     
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:  على استخالص كبير موثـق     إجماعهمالء في   ؤيشترك كل ه  ..يةسرائيل اإل اإلعالمية بعض المصادر    إلى
  ". واضح للعياناألخرى األحداث سبتمبر وكثير من أحداثي في سرائيل الدور اإلإن: "مفاده

 أن إلـى ن هناك دالئل قاطعة تشير      إ:"على سبيل المثال    " د تونر اي"ني الكاتب البريطا  أكدوفي هذا السياق    
 التي استهدفت مركـز التجـارة العـالمي ومبنـى           أيلول ١١ي كان على علم بهجمات      سرائيلالموساد اإل 
ية في اليوم التالي للهجمـات      سرائيللقد نشرت صحيفة الجيروزالم بوست اإل     :" موضحاً وأضاف" البنتاغون

 كانوا فـي مبنـى      إنهمي يعتقد   إسرائيل آالف أربعة أسماءية تسلمت   سرائيلرجية اإل تقول بان وزارة الخا   
  ".مركز التجارة العالمي قبل وقوع الهجمات

 في مقال نـشره علـى موقـع         األمريكيةالمرشح السابق للرئاسة    " ديفيد ديوك  "األمريكيويقول الكاتب   
 األبحـاث ن خبـراء مركـز     إ:" الهجمـات   في إسرائيلاالنترنت الخاص به رداً على التساؤل حول دور         

 الموساد لديه القدرة على توجيه ضـربات لقـوات          إن يقولون   األمريكيوالدراسات العسكرية في الجيش     
انه من الـسخرية    :"، ويضيف " عرب أو يبدو على انه من تدبير فلسطينيين        األمر وجعل   أمريكيةومصالح  

فهل للموساد يد خفيـة     .. ساعة من نشر هذا التقرير     وعشرين   أربع يهاجم مركز التجارة العالمي بعد       أن
 .؟..في هذا الهجوم

ن الموساد تمكن مـن     إ):" امين نشرت في صحيفة الخليج     إلميلهنا اقتباس عن مقالة     (يرى الكاتب ديوك    
هل من المنطق في شـيء      : ويتساءل .. وهي القاعدة  أال في العالم    إرهابيةاختراق ما يعتبر اخطر منظمة      

"... ؟.. فـي التـاريخ    إرهابيـة  عملية   بأكبر علم مسبق    أيدى شبكة الموساد الواسعة االنتشار      اال يكون ل  
 ألنهوربما ساعد الموساد وحرض من دبر الهجوم        .. باألمر الموساد كان على علم      نأ"ويجزم الكاتب بـ    

 ". ما يخدم مصالح الدولة العبريةاألمريكيين من اآلالفرأى في مقتل 
 هي التي تقـف وراء      إسرائيل أن" اندرس وونبولو    األلماني عضو البرلمان    أكد" ديوك"وتعزيزاً لنظرية   

 ".٢٠٠٣-٩-١٣ عن صحيفة هارتس-االعمال االرهابية 
 اف  - موظفي شركة ستارت     أن:" يضاًأ العبرية   هآرتس صحيفة   إلى تقارير عديدة استناداً     أشارتوبينما  

 يـدعى   أمريكـي ، عرض ثري    "ل وقوعه بساعتين تقريباً   ية تلقوا رسائل تحذرهم من الهجوم قب      سرائيلاإل
ـ  األمريكية اإلدارةمكافأة مالية تتجاوز ثالثة ماليين دوالر لمن يثبت عدم تورط           " جيمي وولتر " ت ا بهجم

 ".أيلول
 عدد مـن    أمام من جهته    فأعلن األمريكيةوهو مسؤول سابق في جهاز االستخبارات       " راي ماكغافرن  "أما

 كي تتمكن مـن     إسرائيل الحرب على العراق من اجل النفط و       إلى ذهبت   أمريكا أن" : الكونغرس أعضاء
  ".الهيمنة على ذلك الجزء من العالم 

 إلـى  خالل اللقاء المتلفز منشورات تشير       - كما اقتبس امين     -كما وزع نشطاء في الحزب الديمقراطي       
يضاً في مـضاربات    أانت متورطة    ربما ك  وأنها كانت متورطة في االعتداءات قبل حصولها        إسرائيلن  أ"

 ". المالية عشية االعتداءات لتحقيق مكاسب ضخمةاألسواقفي 
ن جماعة سعودية   أ" : على سبيل المثال   أعلنكان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل قد        .. واستتباعاً

 ".معارضة قد تلقت الدعم من عناصر صهيونية لشن الهجوم الذي وقع في ينبع
 ارتكـاب   إلـى  األقرب هي   إسرائيلو..  كل االحتماالت مفتوحة   إن" منيون مصريون أبراء  وبينما قال خ  

ـ األوسطي لدراسات الشرق    سرائيل المعهد اإل  أعده، اعترف تقرير    "تفجيرات شرم الشيخ    إسـرائيل  أن" ب
 ".متورطة في تفجيرات بيروت
" لرئيس والكبير من وراء كل قصة      وا األول هي المستفيد    إسرائيل أنطالما  : ونقول في الخالصة المكثفة     

يضاً مـن وراء  أ والرئيس والكبير  األولوطالما هي المستفيد    "...  الدولي اإلرهاب"و" الحرب على العراق  
 اإلجراميـة  المتالحقة المنهجية المبيتة بدءاً من تدمير البرجين مروراً بـالتفجيرات            اإلرهابيةالتفجيرات  
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 تفجيـرات   إلـى وصـوالً   .. في بغداد وغيرها   واإلنسانيةات الدولية    مدنية ومقار للهيئ   أهدافالعديدة ضد   
 .الخ... تفجيرات بيروت وطابا وشرم الشيخإلىووصوالً ... الكنس اليهودية في اسطنبول

 وراء كل هذه التفجيرات المشبوهة التي ال تخدم         إذنية الموسادية   سرائيل اإل األصابعلماذا ال تكون    : نقول
ية سـرائيل  اإل األصـابع لذلك ابحثوا دائمـاً عـن       : يضاًأ؟ ونقول   ..لة الصهيونية في تداعياتها سوى الدو   

 .؟.. مكانأي في اإلرهابيةالموسادية في كل قصص التفجيرات واالغتياالت 
ي التخريبي  سرائيل حد بلغ التدخل والتغلغل اإل     أي إلىثم ألم تثبت حرب جورجيا للعالم وبالوثائق الدامغة         

 وأجهزتهـا  إسـرائيل  دموي كالتراث والسجل الخاص ب     إرهابيمن تراث وسجل    ؟، فليس هناك    ...هناك
  ؟اإلستخبارية

  ١١/٩/٢٠٠٨الدستور 
  
  !مرحباً بالعقوبات العربية ضد الفلسطينيين .٧٣

 أحمد الحيلة
، أنا ..إن العقوبات التي تلوح الدول العربية بها ضد الفلسطينيين ستكون ضد الجميع إذا لم يتصالحوا"

نحن .. هل لهم دولة ليتعاركوا على مناصب وزارية.. غضب على المنظمات الفلسطينيةغاضب أشد ال
تلك الكلمات جاءت على لسان األمين العام للجامعة العربية " ضحكنا على أنفسنا وسميناها دولة فلسطين

على هامش اجتماع وزراء الخارجية ) ٩/٩(السيد عمرو موسى في مؤتمر صحفي عقد في القاهرة 
المسؤولية يجب أن يتحملها : "وقد علّق وزير الخارجية السعودي األمير سعود الفيصل قائالً. العرب

  .."الفلسطينيون
وتعليقاً على ذلك فليس عيباً أن يقال أن الفلسطينيين قد وقعوا في شرك السلطة قبل تحرير األرض، 

..  الرئيس، ومعالي الوزيروظنوا بأنفسهم أنهم أصبحوا حكومة وسلطة مستقلة، ورئيس دولة، ودولة
ولكن ذلك لم يكن وليداً ذاتياً يعيش في الصحراء، فالدول العربية أيضاً تتحمل المسؤولية عن واقع 
السلطة الرديء، عندما باركت مسيرة التسوية السياسية العاثرة، وباركت اتفاقيات أوسلو وإفرازاتها 

تها التي ما زالت تتمسك بخيار التسوية، وتدعم الرئيس السياسية المدمرة للواقع الفلسطيني، وهي الدول ذا
عباس في مفاوضاته مع االحتالل الذي يستغل العجز العربي، واالنقسام الفلسطيني، والحصار، والوقت، 

  ..لمصادرة األرض وتوسيع االستيطان وتهويد القدس
ك العرب بخيار كنا نتوقع أن ينصب الغضب العربي وغضب السيد عمرو موسى على استمرار تمس

تلك المبادرة التي تجاهلها . التسوية والمبادرة العربية للسالم التي لم تنجز بقدر الحبر التي كتبت به
، ولفرض المزيد من الوقائع )٢٠٠٢حملة السور الواقي نيسان (االحتالل واستغلها لتدمير الضفة الغربية 

 - لعظم، أال يستحق هذا الواقع المسؤول على األرض، وابتزاز المفاوض الفلسطيني المكشوف حتى ا
 عن تدهور الواقع السياسي الفلسطيني، دعوة من األمين العام لتصحيحه - دون تبرئة الفلسطينيين أنفسهم 

 عربية، - فلسطينية، وعربية - نصرة للقضية الفلسطينية التي ال يمكن أن تتقدم إال بمصالحة فلسطينية 
  .سطين، والسياسة الفلسطينية هي انعكاس للواقع العربيألن العرب هم العمق الطبيعي لفل

نعم . في ذات السياق، فإننا نتساءل عن الجهة التي تتحمل المسؤولية عن واقع االنقسام الفلسطيني
الفلسطينيون يتحملون مسؤولية، ولكن المسؤولية األكبر تقع على العرب الذين انساقوا وراء السياسة 

، التي جاءت ببرنامج )٢٠٠٦كانون ثاني (ل مع إفرازات االنتخابات الفلسطينية األمريكية برفضهم التعام
العرب هم من يتحملون المسؤولية قبل األمريكان ". الحكم"المقاومة وبحركة حماس إلى سدة القيادة و

عندما انحازوا لطرف فلسطيني على آخر، وعندما دعموا األقلية في المجلس التشريعي ضد األغلبية، 
ما قام بعض العرب بدعم األجهزة األمنية الفلسطينية، ومحتكري السياسة واألمن بالسالح والمال وعند

 .العربي لقلب الواقع الديمقراطي الفلسطيني الجديد الذي جاء ببرنامج المقاومة، الذي لم يرق للبعض
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خيرة من والية كنا نأمل من اجتماع وزراء الخارجية العرب أن يعلنوا غضبتهم، ولو في األشهر األ
الرئيس بوش، معلنين رفضهم الستمرار الحصار وإغالق معبر رفح، استدراكاً منهم لبقية من حمية، 
واستشعاراً منهم بأخوة العروبة والدين التي تجمعهم بالفلسطينيين الذين يعانون من الجوع في رمضان، 

  . في الوقت الذي تزخر فيه موائد العرب بفائض العائدات النفطية
يعلم الساسة العرب، كما يعلم السيد عمرو موسى أن المسؤول األول عن وقف الحوار والمصالحة 

، وبعض العرب المرتبطة مصالحهم "الفلسطينيين"الفلسطينية، هو الفيتو األمريكي وبعض الساسة 
لطة رام ونذكّر القارئ هنا بكلمة السيد عمرو موسى أثناء حضوره الجتماع الدول المانحة لس. بواشنطن

، عندما وجه كالمه للمؤتمرين بحضور وزيرة الخارجية األمريكية كونداليزا )٢٤/٦/٢٠٠٨برلين (اهللا 
، األمر الذي استدعى تدخالً من "يجب رفع الفيتو عن المصالحة بين حركتي فتح وحماس:"رايس، قائالً

زام بشروط الرباعية وزيرة الخارجية األمريكية للرد على الهواء مباشرة، مطالبة حماس االلت
  .إسرائيلوباالتفاقيات السياسية الموقعة، أي االعتراف ب

إذا كان األمر كذلك، فلم التحامل على الفلسطينيين كل الفلسطينيين، ولم ال يشار إلى األطراف المسؤولة 
هم فيه حتى أال يكفي الفلسطينيين ما . فلسطينية كانت أم عربية بعيداً عن لغة التعميم والخداع اإلعالمي

 !؟..يتوعد العرب كل الفلسطينيين بعقوبات هي أشبه ما تكون بسياسة العقوبات الجماعية
 ١٠/٩/٢٠٠٨ ٤٨عرب

  
  :كاريكاتير .٧٤

  

  
  ١٠/٩/٢٠٠٨. الجزيرة نت


