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   مؤسسات دولة فلسطينية خالل سنتينإلقامةفياض يعلن خطة  .1

رئيس الوزراء الفلسطيني ، أن  محمد يونس،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 26/8/2009الحياة، نشرت 
 مشاريع سيادية إقامةل سنتين، وتتضمن  مؤسسات دولة مستقلة خالإلقامةسالم فياض أعلن أمس خطة 

 من 2011مثل مطار وسكة حديد وربما أيضاً مصفاة بترول، من أجل قيام دولة فلسطينية في حلول عام 
  ."إسرائيل"دون انتظار نتائج المفاوضات مع 

 ادةلإلرالخطة تشكل تحدياً " في مكتبه في رام اهللا إن اإلعالموقال فياض في لقاء مع ممثلي وسائل 
وأضاف في برنامج العمل الذي وزعه على . "الفلسطينية، وشكالً من أشكال النضال والمقاومة
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، مؤكداً ضرورة " الدولة الفلسطينية خالل فترة السنتين المقبلتين أمر واجب وممكنإقامة"الصحافيين أن 
  ."إنهائهالعمل على استكمال بناء الدولة على رغم االحتالل للتعجيل في "

 الرئيس محمود عباس قبل أيام، الخطط التفصيلية للوزارات في الصحة إلىن البرنامج الذي سلمه ويتضم
 في أن يقر عباس والهيئات القيادية العليا في فياضويأمل . والتربية والتعليم واالقتصاد والمواصالت
  .منظمة التحرير الفلسطينية، برنامج حكومته

ذات السيادة أمر "صحافيين محليين أن قيام الدولة الفلسطينية ورأى فياض خالل مؤتمر صحافي آخر مع 
حكومتنا ملتزمة برنامج منظمة التحرير "وأضاف أن . "ال غنى عنه لتعزيز أمن منطقتنا واستقرارها
 دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود إقامةالفلسطينية والسلطة الوطنية من أجل تحقيق 

 حل الدولتين إلىالخطر الذي يواجه فرصة التوصل "وشدد على  ."ين المقبلتين في غضون السنت1967
  ." والمخططات االستيطانية اإلسرائيليةاإلجراءاتمع مرور السنوات نتيجة 

 وبناء مطار فلسطين الدولي في منطقة اإلعدادبما فيها "وينص البرنامج على تطوير القوانين والخطط 
. "المطار أمر استراتيجي ومهم للدولة الفلسطينية المقبلة"وأكد فياض أن  ."ا واستالم مطار قلندياألغوار
قلت لألميركيين إن .  والواليات المتحدةاألوروبيةبحثت في هذا الموضوع مع عدد من الدول ": وأضاف

  ."األغوار مطار في منطقة إنشاءبرنامج الحكومة المقبل سيتضمن العمل على 
 أن السلطة إلىء المؤسساتي للدولة الفلسطينية نوع من المقاومة، مشيراً ويرى فياض أن سياسة البنا

ال نستطيع االستمرار في ": وقال. "أمام تحدي بناء الدولة الفلسطينية رغماً عن االحتالل"الفلسطينية 
أن تقوم،  لهذه الدولة أردنا وإذا.  ما ال نهايةإلىالمرحلة االنتقالية التي حددها اتفاق أوسلو بخمس سنوات 

  ."ال يوجد في العالم من سيمنعها
هذه هي نظرتنا بالتحدي وتجهيز بناء الدولة على رغم االحتالل، نطرحها بتواضع كبرنامج "وأضاف أن 

عملية البناء نضال ومقاومة ضد "وتابع أن . "عمل للحكومة الفلسطينية على مدار السنتين المقبلتين
  ." االحتاللاالحتالل وضد األساس الذي يقوم عليه

 الدولة الفلسطينية رغماً عن االحتالل وإقامة(...) ما نطرحه هو رؤية توحيدية "وقال فياض إن 
 تقديم مساعدة دولية للشعب الفلسطيني للتخلص من االحتالل إلىودعا . "والخروج من موقع المتلقي

على حريتنا وحقوقنا اآلوان آن لنا كشعب واقع تحت االحتالل أن نحصل "وأضاف أن . اإلسرائيلي
. "الوطنية التي يكفلها القانون الدولي من دون الخضوع إلى أي شروط يحاول المحتل فرضها علينا

 ايجابية وتدخالت بناءة على المستويين المحلي إجراءات إلىلتحقيق هذه الغاية نحن في حاجة ": وأضاف
  . "والدولي من أجل وضع حد لالحتالل

 إقامةنريد : قلت للمسؤولين األميركيين": وقال.  على مسؤولين أميركيينوكشف فياض أنه عرض خطته
 في طائرته الجوية وليس في طائرة أوباما الستقبال الرئيس األميركي باراك األغوارمطار في 
.  هذا المشروع في عهد الرئيس أوباما خالل السنوات المقبلةإقامة إلى سعيه إلى، مشيراً "الهليكوبتر

 ال يغني عن استرداد مطار قلنديا الواقع في الطرف األغوار في إقامتهلمطار المنوي وأضاف أن ا
  .1967الشمالي لمدينة القدس، والخاضع للسيطرة اإلسرائيلية منذ احتالل المدينة عام 

ورأى فياض أن . " مؤسسات الدولة تجعل الفلسطينيين في نظر العالم جديرين بالدولةإقامة"وقال إن 
، وعلى الفلسطينيين أن ال يظلوا 1999 مايو عام /النتقالية في اتفاق أوسلو انتهت في شهر أيارالمرحلة ا

محاولة جادة من ) أي الخطة(أنها "وأضاف .  دولتهمبإقامةأسرى لهذا االتفاق مدى حياتهم، وأن يبادروا 
 انتقالهنت هناك مرحلة كا.  ما ال نهايةإلى أن هذا الوضع ال يمكن أن يظل قائماً إلى لإلشارةالسلطة 

  ."وانتهت منذ عشر سنوات



  

  

 
 

  

            5 ص                                     1536:         العدد       26/8/2009ربعاء األ :التاريخ

وقال إن . إعالنها قبل "إسرائيل" دولة بإقامة، إعالنها مؤسسات الدولة الفلسطينية قبل إقامةوشبه فياض 
 إسرائيل، لكنها عملياً ُأقيمت قبل ذلك إقامة إعالن هو 1948ما حصل عام . 1948إسرائيل لم تقم عام "

  ." دولتناإقامةتها ثم ُأعلنت، ونحن سنقيم مؤسساتنا ثم نعلن ُأقيمت مؤسسا. بكثير
 دولة فلسطينية مستقلة، فإن على مجلس األمن إقامة اتفاق على إلىوقال إنه في حال عدم التوصل 

  .بإقامتها قرار ملزم إصدار
اريع  مشإقامةوكشف أن خطته التي تشكل برنامج عمل لحكومته للسنتين المقبلتين تتضمن الشروع في 

). ج(حيوية في المناطق الخاضعة إلى السيطرة اإلسرائيلية من أراضي الضفة الغربية المسماة بمنطقة 
نعرف بأنهم يهدمون المشاريع التي نقيمها في هذه المنطقة، لكن علينا أن نحرر وعينا من أن ": وقال

 في وعينا أن هذه األراضي يريدون أن يزرعوا) اإلسرائيليون(أنهم "وأضاف . "علينا عدم البناء فيها
 المشاريع فيها بصرف النظر عما وإقامةمتنازع عليها، وعلينا أن نثبت حقنا فيها بالشروع في البناء 

وقال فياض إن التفاصيل . إقامتهاوتتضمن الخطة عناوين عامة عن مؤسسات الدولة المزمع  ."يفكرون
غزة مشمول بهذه المشاريع، معرباً عن أمله وأضاف أن قطاع . متروكة للوزارات والمؤسسات المختصة

 يناير العام / أن االنتخابات المستحقة في كانون الثانيإلى اتفاق ينهي االنقسام، مشيراً إلىفي التوصل 
 انتخابات في الضفة الغربية دون إجراءلكنه استبعد في الوقت ذاته . المقبل تشكل مخرجاً مناسباً لذلك

  .قطاع غزة
فياض شدد على ، أن رام اهللا، وليد عوض نقالً عن مراسلها في 26/8/2009العربي، القدس وأضافت 

ضرورة تكاتف أبناء الشعب الفلسطيني وإصرارهم على إنهاء االحتالل وإقامة الدولة المستقلة من خالل 
استعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وترسيخ الوحدة الوطنية، والتعاون على جميع المستويات وفي كافة 

وأوضح فياض أن فلسطين ستكون دولة محبة للسالم، ترفض العنف وتلتزم بحسن الجوار  .أنحاء الوطن
والتعايش مع جيرانها، وتقيم جسور التواصل مع المجتمع الدولي، وتمثل شعارا للسالم والتسامح والرخاء 

تكون فلسطين فخرا وعزة في هذه البقعة المضطربة من العالم، وبتجسيد كل هذه القيم والمعاني السامية س
 .لجميع مواطنيها، ومرساة استقرار لهذه المنطقة من العالم

سالم فياض قال في ، أن الرحمن السيد  عبد،لندن نقالً عن مراسلها في 26/8/2009األهرام، وأوردت 
لة  وتعلن قيام دو،مقابلة نشرتها صحيفة تايمز أمس إن السلطة الفلسطينية قد تختصر مفاوضات السالم

  .2011وأوضح أن هذا الهدف قد يتم تحقيقه بحلول منتصف عام .أمر واقع فلسطينية قبل عامين
  

  نخوض حرباً عن األمة ولن نستجدي أحداً للوقوف معنا: هنية .2
أكد إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني أن حكومته لن تستجدي أحداً : وكاالت والاإلسالم اليوم

 الدول العربية واإلسالمية بمسؤوليتها األخالقية والعربية تجاه الشعب الفلسطيني، مذكراً للوقوف بجانبها،
  .الذي ينوب عن األمة في الدفاع عنهما وعن مقدساتهما، ويحافظ على كرامتهما

وقال هنية في تصريحات عقب اجتماع الحكومة الفلسطينية يوم الثالثاء، إن الحكومة تعمل على متابعة 
فات، ومن ضمنها التصعيد الصهيوني الخطير في الساعات األخيرة، والذي ارتقى على العديد من المل

وأعرب عن استنكاره العدوان، وطالب الجميع بالوقوف في وجه . إثره العديد من الشهداء والجرحى
االحتالل وإلجامه ومنعه من االستمرار في استهداف الشعب الفلسطيني، محذراً من أن فصائل المقاومة 
الفلسطينية ال تزال تتحرك على قاعدة االلتزام بالهدوء، وأكد أن التصعيد يهدف إلي استثارة ردود فعل 

  . ليضع قطاع غزة في آتون المواجهة من جديد
وفي سياق آخر قال هنية إن دعوة عباس إلى عقد المجلس الوطني محاولة الستباق نتائج الحوار، وأشار 

عزيز حالة االنقسام، وزيادة اإلرباك في الساحة الفلسطينية، مجدداً دعوته إلى أنه سيناريو يهدف إلى ت
  . على طاولة الحوار الفلسطينية" منظمة التحرير"إلى التراجع عن هذه الخطوة، وترك ملف 
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وحول االعتداءات الصهيونية على القدس نوه رئيس الوزراء أن هذه القضية وما يجري فيها من 
؛ هي سياسة قديمة جديدة، مضيفاً أن التصعيد "االستيطان"لتهويد والحفريات واستمرارٍ لسياسات ا

الصهيوني استهدف القدس عدة مرات، مما يستوجب من أبناء األمة العربية واإلسالمية النهوض من أجل 
وطالب الدول العربية بتقديم كل العون السياسي والمادي . التصدي لهم وحماية المسجد األقصى وسكانه

  . لمعنوي إلى أهل القدس المرابطين في القدس وأكنافهوا
وفيما يتعلق بالتحقيق الصحفي الذي نشرته الصحيفة السويدية مؤخراً، واتهمت فيه حكومة االحتالل 
بسرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين؛ أكد هنية أن حكومته تثمن موقف السويد، وتطالب المجتمع الدولي 

وأضاف أنه على المجتمع الدولي . والكشف عن جرائم االحتالل الصهيونيبالوقوف عند مسؤوليته، 
تقديم قادة االحتالل إلى محاكم جرائم الحرب، خصوصاً بعد الجرائم التي ارتكبوها في الحرب األخيرة 
على غزة، وال يزالون يرتكبونها حتى اآلن، مطالباً كافة أسر الشهداء التي ال يزال االحتالل يحتفظ 

ن أبنائها بالتوجه إلى وزارة العدل وتقديم األدلة التي تمتلكها للوقوف عند مسؤوليتها الشرعية بجثامي
  .واألخالقية والوطنية تجاه الشهداء الذين تعرضوا لهذه القرصنة والهجمة الشرسة

فح  باألجهزة األمنية في غزة التي استطاعت الحفاظ على األمن واالستقرار قبل أحداث رهنيةوأشاد 
  . وبعدها، وأكد انتهاء هذه األحداث بكل تداعياتها، وعدم تأثيرها على سكان القطاع

  26/8/2009موقع اإلسالم اليوم، 
  
  ال يوجد حلول وسط بشأن االستيطان: عريقات .3

 صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحريـر،    . التقى د  : سمبل أبو عماد   - أريحا
 على وجوب إلزام الحكومة اإلسرائيلية بتنفيذ ما         عريقات كدوأ. وروبي كريستيان بيرجر  ممثل االتحاد األ  

ترتب عليها من التزامات من المرحلة األولى من خارطة الطريق، وخاصة وقف النشاطات االسـتيطانية               
وإعـادة  ،  2001 مارس/ بما فيها ما يسمى النمو الطبيعي وإزالة البؤر االستيطانية التي أقيمت منذ آذار            

، ورفع الحصار واإلغالق عن الـضفة وقطـاع         2000 سبتمبر/ األوضاع على ما كانت عليه قبل أيلول      
غزة، وفتح مكاتب المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية واإلفراج عن المعتقلـين واسـتئناف               

مستوطنات، الالجئين،  القدس، الحدود، ال  ( مفاوضات الوضع النهائي من النقطة التي توقفت عندها حول          
وشدد عريقات على أنه ال يجد حلوالً وسط فيما يتعلـق            ).المياه، األمن واإلفراج عن األسرى والمعتقلين     

بوقف النشاطات االستيطانية على اعتبار أن كافة أشكال االستيطان غير شرعية وتعتبر الغيـة وباطلـة                
  .ن ال يلتقيانبحكم القانون الدولي، وان االستيطان والسالم متوازيا

  26/8/2009الحياة الجديدة، 
  

   قوات عربيةالستقدام أيلول المقبل  في سُيعلن قطاع غزة منطقة متمردةعباس: معهد القدس .4
ترجمة مركز دراسات وتحليل المعلومات (معهد القدس للشؤون العامة والدولة / بنحاس عنبيري

قدس للشؤون العامة والدولة أن أعضاء في ذكر بنحاس عنبيري في مقال له نشره معهد ال: )الصحفية
أبو مازن، مثل عزام ] رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس[اللجنة المركزية لحركة فتح مقربة من 

األحمد، يدعون إلى إعالن سلطة رام اهللا قطاع غزة منطقة متمردة وذلك بهدف إرغام الجامعة العربية 
ويضيف بنحاس أن . مع وإنهاء سلطة حركة حماس هناكعلى إرسال قوات عسكرية عربية من أجل ق

/ أبو مازن متحمس لهذا القرار وقد يقدم عليه قريباً بالتوازي مع اإلعالن عن بدأ المفاوضات في أيلول
  . المقبل، وذلك بعكس توجهات المسؤولين المصريين الذين ال يفضلون هذا الخيارسبتمبر

  25/8/2009، 1748 ، العددالتقرير المعلوماتي
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  ضغوط لسحب ترشيحات لتنفيذية منظمة التحرير .5
مصادر مطلعة ، أن  يوسف الشايب،رام اهللا نقالً عن مراسلها في 26/8/2009الغد، األردن، نشرت 
 كبيرة تمارس لسحب مرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن ضغوطاً" الغد"أبلغت 

  . بالتزكية، بدل الدخول في معمعمة االنتخابات على ستة مرشحينلإلبقاءالفلسطينية 
 في حركة فتح، التي أعضاءوأفادت المصادر المطلعة أن الضغوط تمارس على مرشحين ليسوا 

  . اللجنةأعضاءستستحوذ على غالبية 
أن منظمة التحرير سوف تصوت عبر مجلسها "من جهته صرح نبيل عمرو، القيادي في حركة فتح، 

منذ تأسيسها " م ت ف" اللجنة التنفيذية الجدد وهذا سيكون أول تصويت في تاريخ أعضاءالوطني على 
النظام األساسي للمنظمة : وأكد عمرو ".التي حكمت المنظمة عدة عقود قد انتهت) الكوتا(وبذلك تكون 

 من يحتم على رئيس المجلس الوطني إجراء االنتخابات باالقتراع السري؛ الن ما كان يتم في السابق كان
إذا ما جرت هذه االنتخابات فان هذا سيكون أول : وأضاف عمرو .قبيل العرف وليس من باب القانون

مرة في تاريخ المنظمة وستكون عملية مليئة باإلثارة الديمقراطية، علما أن القانون يكفل ألي عضو 
  .مجلس وطني أن يرشح نفسه لعضوية اللجنة التنفيذية

النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، ، أن رام اهللامن  26/8/2009الخليج، وأوردت 
، إلى إمكان ترشيح نفسه، مؤكدا انه رغم تدني فرص الفوز إال انه يرى أهمية تكريس "الخليج"ـالمح ل

  .إجراء االنتخابات بعيدا عن التعيين والكوتا
  

  شاليطمنع زيارة األسرى لن تفلح في الضغط على آسري: وزارة األسرى .6
كدت وزارة شؤون األسرى والمحررين، بأن قرار إدارة مصلحة السجون الصهيونية بإلغاء زيارة أ: غزة

أهالي األسرى الفلسطينيين في سجني هداريم وشيكما، من اجل السماح للمستوطنين المتضامنين مع 
يل عجز لدى االحتالل على  يحتجز فيها األسرى الفلسطينيين، يعتبر دلالتيشاليط بالتظاهر قبالة السجون 
   .مواجهة هؤالء المستوطنين

 بيان صحفي، أنها أبلغت الصليب األحمر الدولي قبل أسبوع بنية المستوطنين إغالق فيوكشفت الوزارة 
 من الزيارة، وطالبته بحماية أهالي األسرى من اعتداءات المستوطنين الذين سبق األهاليالشوارع ومنع 

واتهمت الوزارة . هالي بالشتائم وقذف الحجارة على حافالتهم على أبواب السجونلهم أن اعتدوا على األ
االحتالل يتعمد إطالق العنان للمستوطنين الحاقدين الستفزاز أهالي األسرى ومنعهم من زيارة أبنائهم في 

 .السجون، واالعتداء عليهم
 األسرى من الزيارة، لن أهالي لمنع ووجهت الوزارة خطابها إلى المستوطنين بالقول بان تلك التظاهرات

 توجهوا أن الضغط على الفصائل الفلسطينية اآلسرة بتغيير مواقفها من زيارة شاليط، ويجب فيتفلح 
غضبكم واحتجاجكم إلى حكومتكم التي تكذب عليكم بشان الصفقة، حيث تعيق إتمامها برفضها إطالق 

 .طالق سراح شاليطسراح كافة األسرى الذين قدمتها الفصائل مقابل إ
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى توفير الحماية لألسرى داخل السجون من بطش االحتالل وانتهاكاته 

 األسرى من اعتداءات المستوطنين، والسماح لهم بزيارة ألهاليللقانون الدولي، وكذلك توفير الحماية 
 من 116دولية واإلنسانية وخاصة المادة أبنائهم بشكل دوري وآمن كاستحقاق تكفله كافة المواثيق ال

 .اتفاقية جنيف الرابعة
 26/8/2009السبيل، األردن، 
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  عّد انتهاكاً للحقوق والحرياتيغزة في  فرض زي محدد :وزارة التعليم في رام اهللا .7
بعاد محمد أبو زيد إلى إ.دعا وكيل وزارة التربية والتعليم العالي في رام اهللا أ : وليد عوض-رام اهللا 

المدارس والمؤسسات التربوية والجامعات عن التجاذبات السياسية، وإبقائها منابر للعلم والمعرفة، وعدم 
وأوضح أبو زيد أن قضية . إغراق الطلبة في قضايا وأمور تبعدهم عن تحصيلهم العلمي واألكاديمي

ت الشخصية والعامة التي فرض زي محدد من قبل الوزارة المقالة بغزة تعد انتهاكاً للحقوق والحريا
كفلتها كافة المواثيق الدولية ومنها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وإعالن حقوق الطفل، والقانون 

ويتعارض مع . كما يتنافى مع سياسة الوزارة وقوانينها الخاصة بالزي المدرسي. األساسي الفلسطيني
بعدم تقييد حرية الطالب ال سيما في ظل الضغوط كافة األسس والمبادئ التربوية والنفسية التي تنادي 

  .التي يعيشها المواطنون في قطاع غزة
 أن سياسة وزارة التربية والتعليم المقالة الهادفة إلى تأنيث المدارس وإخالئها من إلىوأشار أبو زيد 

الستفادة جميع المدرسين الذكور، إنما تشكل خطوة غير مدروسة، ألن ذلك يعني حرمان الطالبات من ا
وناشد أبو زيد جمهور  .من ذوي الخبرة والكفاءة بما سينعكس سلباً على المستوى التحصيلي للطالبات

التربويين واألكاديميين واألهالي في القطاع إلى لعب دور تربوي ومحوري هادف يصب باتجاه المحافظة 
  .تقبلهمعلى العملية التعليمية وإبقائها الحصن المنيع الذي يحفظ الطلبة ومس

  26/8/2009القدس العربي، 
  

  أوروبية نهاية األسبوع - يبدأ جولة عربية عباس .8
 واسعة تستهدف اطالع وأوروبية جولة عربية األسبوعيبدأ الرئيس محمود عباس نهاية هذا : رام اهللا

 المسؤولين في الدول التي يزورها على آخر التطورات في الساحة الفلسطينية وتنسيق المواقف قبيل
 المسؤولون إليهاالمتحدة المقررة الشهر المقبل والتي ينظر لألمم اجتماعات الجمعية العمومية 

 جولته عددا من الدول العربية بينها تونس إطاروسيزور الرئيس عباس في  .الفلسطينيون بأهمية بالغة
  . بينها اسبانيا وفرنسا وعدد آخر من الدولأوروبيةوالجزائر والمغرب ودول 

 26/8/2009م، فلسطين، األيا
  

  وفد من حماس يصل القاهرة للتشاور بشأن قضايا الحوار الفلسطيني .9
في قطاع غزة بقيادة " حماس"وصل القاهرة، أمس، وفد من قيادة حركة  ":الخليج "-القاهرة، رفح، غزة 

 وقال مصدر مسؤول في. محمود الزهار في زيارة مفاجئة أحيطت بحراسة أمنية مصرية مشددة. د
إن الوفد ضم أيضا كال من شريف فروانة وعصام رباح سالم ومحمد محمود خالد " الخليج"معبر رفح ل 

الزهار، فيما أشارت مصادر ذات صله إلى أن الزيارة تمت بهدف التشاور مع مسؤولين مصريين حول 
جلعاد " ياإلسرائيل"مصير الحوار الفلسطيني إضافة إلى مستجدات لم يحدد نوعها في قضية الجندي 

  .شاليت
  26/8/2009الخليج، 

  
   وثيقة فياض بال أدنى قيمة : حماس .10

حماس أن وثيقة رئيس وزراء حكومة رام اهللا، سالم فياض هي وثيقة غير شـرعية،                أكدت حركة  :غزة
ال تمثل أكثـر مـن      "ألن حكومته غير دستورية، ولم تُمنح الثقة من المجلس التشريعي، مشددةً على أنها              

، في  "حماس"وقال الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة         ". رق وليس لها أدنى قيمة    حبر على و  
إن برنامج أية حكومة يجب     : "تصريحٍ صحفي أمس تعقيبا على وثيقة فياض التي أعلنها اليوم من رام اهللا            
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سم الـشعب   أن يعرض أمام المجلس التشريعي، وهذا لم يتحقق، وبالتالي فياض ليس مفوضا بالحديث با             
  ". الفلسطيني، خاصة في مثل هذه القضايا المصرية، وهو آخر من يتحدث فيها

وأشار أبو زهري إلى أن الوثيقة تتضمن إشكاليات أسياسية، منها الحديث عن دولـة فلـسطينية خـالل                  
يني عامين، وهو إعالن من طرف واحد ال يلزم االحتالل بشيء، إنما يرتب التزامات على الشعب الفلسط               

  . خالل هذه الفترة، تحت ذريعة تهيئة المناخات إلقامة الدولة
ولفت إلى أن ذلك سيعطي سلطة رام اهللا الذريعة لالستمرار في حملتها األمنية ضد المقاومة، واالستمرار                

  . في التبعية االقتصادية وغير ذلك من أشكال التعاون مع االحتالل الصهيوني
لشعب الفلسطيني بالمقاومة، وتصف ذلك بالعنف، مشددا على أن ذلك أمـر            وأكد أن الوثيقة تتنكر لحق ا     

إن الوثيقة تتضمن تمهيد لتصفية حق العودة تحت شعار         " حماس"وقال المتحدث باسم    . غير مقبوٍل وطنيا  
  . الحل العادل لقضية الالجئين

  26/8/2009صحيفة فلسطين، 
  

   تقرره منظمة التحريرهذه المسألة شأٌن: الشعبية تنتقد وثيقة فياض .11
، وقال ة فياضانتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برنامج عمل حكوم : منتصر حمدان-رام اهللا 

إن هذه المسألة شأن تقرره " يو بي آي"ناطق رسمي باسم الجبهة لم يكشف عن هويته في تصريح نقلته 
فرد في إعطاء المواقف بهذا الشأن، ال يحق ألحد الت"وشددت على أنه . منظمة التحرير الفلسطينية

  ".خصوصاً أن هذا األمر ال يدخل في إطار صالحيات حكومة تصريف األعمال في رام اهللا
إشاعة مثل هذه األوهام وضرب الوحدة السياسية والجغرافية، "وحذر الناطق من المخاطر المترتبة على 

  .وتبديد حقوق شعبنا في الحرية واالستقالل والعودة
  26/8/2009ج، الخلي

  
  "إسرائيل" تساعد في محادثات األسرى مع ألمانيا: حماس .12

 األسـرى قالت حركة حماس الفلسطينية امس الثالثاء إن مشاركة المانيا في الوساطة بشأن تبـادل               : غزة
  . ساعد على تقدم المفاوضات لكن ال يوجد انفراج وشيكواإلسرائيليينالفلسطينيين 

.  قطاع غزة ان تبادل جنديا اسرائيليا اسيرا بمئات الـسجناء الفلـسطينيين            وتريد حركة حماس التي تدير    
  وترفض 

ورفضت حماس في البداية التعليق، لكن ايمن طه المسؤول البارز فيها اعلن امس الثالثاء انه مـا مـن                   
  .جديد فيما عدا تدخل األلمان الذي ساعد على تحريك األمور لكنها لم تصل بعد الى نقطة االنفراج

وقال مصدر وثيق الصلة بالوساطة ان اسرائيل اسقطت معارضتها لإلفراج عن بعـض الـسجناء مـن                 
وقال المصدر ان حماس ابدت مرونة ازاء الطلب االسرائيلي          .المدرجين على القائمة التي اعدتها حماس     

 .بترحيل بعض السجناء المفرج عنهم بدال من عودتهم الى منازلهم في الضفة الغربية
  26/8/2009العربي، القدس 

  
   مدارس البنات في قطاع غزةوتأنيثالشعبية تطالب بتحركات شعبية ضد فرض الجلباب  .13

طالبت الجبهة الشعبية الفصيل الثاني في منظمة التحرير  :رام اهللا ـ غزة ـ وليد عوض واشرف الهور  
قطاع غزة فرض الـزي     الفلسطينية الثالثاء ابناء قطاع غزة بالتحرك شعبيا ضد قرار حكومة حماس في             

  .االسالمي على طالبات المدارس هناك وتأنيث مدارس البنات
وعبرت الجبهة الشعبية عن قلقها البالغ إلجراءات فرض الجلباب على طالبات الثانويـة بقطـاع غـزة                 

أنها إجراءات غيـر    "وتأنيث مدارس البنات وإخالئها من المدرسين األكفاء، مؤكدة في بيان صحافي لها             
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لة تحدث شرخاً في النسيج المجتمعي الفلسطيني وستنعكس سلباً على أوضاع التعليم، وتعتبر تعديا              مسؤو
  ".صارخا على الحقوق اإلنسانية التي كفلها القانون

ال يوجد أي بند في القانون األساسي الفلسطيني، يتيح ألي جهة كانت فرض رؤيتهـا               "وقالت الجبهة انه    
  ". وأن المجتمع الفلسطيني متعدد االتجاهات والميول والمذاهبعلى المجتمع الفلسطيني، خاصة

  26/8/2009القدس العربي، 
  

 "دع الجيل الجديد يقود":  نتائج انتخابات فتحتعليقاً علىالقدومي  .14
 أمين سر حركة فتح فاروق القدومي في معرض تعقيبه على قال: عمان ـ عبد الجبار أبو غربية
 المركزية عزام األحمد، بعد اجتماع له مع القدومي في تونس، إنه ال تصريحات أدلى بها عضو اللجنة

 ".هذه تصريحات منسوبة لصاحبها وليس لي"ينفي شيئاً هو غير مسؤول عنه، مضيفاً 
ال يزال كما هو، ولم يجر عليه أي ) القدومي وعباس(ما أقوله أنا أن موقف الجانبين "وأضاف القدومي 

حريصون على وحدة حركة .. فنا سابقاً، وانتهت القضية عند ذلك الموقف حددنا مواق"وتابع ". تغيير
 ".، ولن يكون هناك انشقاق مطلقاً، وكل واحد مسؤول عما يقوم به"فتح"

وأردف القدومي في أول اعتراف له بنتائج انتخابات مؤتمر بيت لحم لحركة فتح، وما انبثق عنه من 
وفيما يتعلق باالجتماع الخاص الذي سيعقده ". يل الجديد يقوددع الج"تشكيل لجنة مركزية جدية للحركة 

المجلس الوطني الفلسطيني في رام اهللا األربعاء المقبل، قال القدومي إنه يرى وجوب أن يعقد المجلس 
 .الوطني بكامل أعضائه، وبحضور ومشاركة جميع الفصائل الفلسطينية

  26/8/2009عكاظ، 
  

  على التصعيد اإلسرائيلي يكون باستمرار المقاومة الرد حماس والجهاد تؤكدان أن .15
حملت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي  :محمد جمال وأيمن الرفاتي-وكاالت-فلسطين المحتلة

الفلسطينيتان أمس الثالثاء إسرائيل المسؤولية عن التصعيد األمني األخير في قطاع غزة الذي أدى إلى 
وقال القيادي في . ة آخرين إضافة إلى إصابة جندي إسرائيلياستشهاد أربعة فلسطينيين وجرح نحو عشر

حركة حماس إسماعيل رضوان، إن إسرائيل وحدها تتحمل النتائج المترتبة على هذا التصعيد الخطير في 
بدورها، قالت حركة الجهاد . قطاع غزة، مشددا على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه

يكشف عن نوايا "، معتبرةً أنه "عدواني وخطير"د اإلسرائيلي على غزة  إن التصعي، في بياناإلسالمي
وجوب "وأكدت الحركة، ". االحتالل المبيتة لشن عدوان واسع جديد على شعبنا إلخضاعه وكسر صموده

أن يكون هذا التصعيد دافعاً لوحدة شعبنا والتفاف كل قواه حول خيار استمرار المقاومة للدفاع عن شعبنا 
 وأرضنا 
، الذراع المسلح للجان المقاومة، عن استهداف قوة إسرائيلية توغلت "ألوية الناصر صالح الدين"وأعلنت 

 . مسافة محدودة شرق رفح جنوب قطاع غزة فجر أمس بأربع قذائف هاون
  26/8/2009الشرق، قطر، 

  
  ة للمنظمةتختار عريقات لمقعدها الوحيد في اللجنة التنفيذي" مركزية فتح"": الشرق األوسط" .16

أن اللجنة رشحت صائب " الشرق األوسط"أكدت مصادر في اللجنة المركزية لحركة فتح لـ: رام اهللا
عريقات لمقعدها الوحيد في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في االنتخابات التكميلية التي 

اء جدد للتنفيذية لشغر مقاعد  أعض6ستجري اليوم في اجتماع المجلس الوطني في رام اهللا، إلضافة 
  .األعضاء المتوفين
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في غضون ذلك انتخبت اللجنة المركزية لفتح باإلجماع أبو ماهر غنيم أمينا لسر مركزيتها ولم يتم بعد 
وبحسب المصادر فإن عريقات هو مرشح المركزية في حال أعطي . توزيع بقية المناصب داخل اللجنة
ريع مفوض التعبئة والتنظيم، ثاني أقوى المرشحين إذا ما أعطيت مقعدا لفتح مقعد واحد، وسيعتبر أحمد ق

 لشغل منصب عضوية المنظمة، بدال من الرئيس الراحل ياسر 2ومن المفترض أن ترشح فتح . ثانيا
عرفات وفيصل الحسيني، لكن خالفا نشب بين فتح وفصائل المنظمة التي قالت إن الحسيني دخل تنفيذية 

ستقال، وبالتالي فقد طلب من فتح أن ترشح شخصا واحدا فقط، لكن فتح تريد ترشيح المنظمة بصفته م
 .وقالت المصادر إن اجتماعا لتنفيذية المنظمة أمس يفترض أن يكون قد حسم هذا الخالف. اثنين

ورغم أن سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني ترك الباب مفتوحا للتوافق أو االقتراع، فإن نبيل عمرو، 
إن منظمة التحرير ستصوت عبر مجلسها الوطني على " المجلس المركزي في المنظمة، قال أمس عضو

  ".التي حكمت المنظمة عدة عقود قد انتهت) الكوتة(أعضاء اللجنة التنفيذية الجدد وبذلك تكون 
  . عضوا، حتى األمس13ووصل عدد األعضاء المرشحين إلى 

لواء عبد الرزاق اليحيى وحنان عشراوي ومصطفى البرغوثي أما من أبرز المستقلين المرشحين فهم ال
ويستطيع المرشحون التنافس فرادى أو في  .وزياد أبو عمرو، وستدعم فتح مرشحين مستقلين بالتأكيد

من الحاضرين، فسيتم اعتمادها % 51 أشخاص على موافقة 6قوائم، وفي حال حصلت قائمة معينة من 
  .فورا

 26/8/2009الشرق األوسط، 
 

 الباردمخيم   إلعمار في شاتيال دعماًالديمقراطية تعتصم .17
أقامت الجبهة الديموقراطية، والمنظمات الجماهيرية، اعتصاماً شعبياً أمام مدرسة أريحا في : بيروت

 ".دعماً إلعمار مخيم نهر البارد والحقوق اإلنسانية للفلسطينيين في لبنان"مخيم شاتيال، 
ممثلي الفصائل الفلسطينية والمؤسسات االجتماعية، ورفع المشاركون وشارك في االعتصام عدد من 

 .الفتات تدعو الى إعمار المخيم وإقرار الحقوق اإلنسانية
التأخير في إعمار المخيم ليس له ما يبرره، "وأشار عضو قيادة الجبهة في لبنان علي محمود الى أن 
قضية اإلعمار ليست "ولفت الى أن ". اإلعمارخصوصاً في ظل تأكيدات الحكومة اللبنانية حول حتمية 

إخراج هذه "كما دعا محمود إلى ". قضية تتعلق بأبناء البارد وحسب بل بالحالة الفلسطينية في لبنان
 ". المسألة من دائرة التجاذبات الداخلية وعدم استخدامها من البعض ألهداف ال عالقة للفلسطينيين بها

 26/8/2009السفير، 
  

   دولة لليهود"إسرائيل"بـ جوهر الصراع مع الفلسطينيين رفضهم االعتراف : نتنياهو .18
 رئيس الوزراء اإلسرائيلي ، أن أسعد تلحمينقالً عن مراسلهاالناصرة  من 26/8/2009الحياة،  ذكرت

تعترف بدولة إسرائيل " مطالبته بقيام دولة فلسطينية منزوعة السالح شرط أن  جددبنيامين نتانياهو
وقال، في مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني غوردون براون عقب محادثاتهما في لندن، إن ". اليهودية

اسرائيل والواليات المتحدة تقتربان من تفاهم على قضية المستوطنات تسمح باستئناف محادثات السالم 
موقفه الرافض وجدد تمسكه ب. للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة" حياة طبيعية"مع الفلسطينيين وبـ

القدس ليست مستوطنة ولن تقبل "لفرض أي قيود على االستيطان في القدس الشرقية المحتلة، قائالً إن 
  ".اسرائيل بأي قيود على سيادتها في المدينة

من جهته، قال براون إنه أجرى محادثات جيدة مع نظيره اإلسرائيلي، مشيراً الى أن المناقشات كانت 
وأوضح أن بريطانيا صديق للفلسطينيين وإلسرائيل، مؤكداً أهمية . ة في الوقت ذاتهواقعية ولكن متفائل
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وأكد تأييده وجهة نظر نتانياهو في شأن . قيام الدولة الفلسطينية المستقلة الى جانب إسرائيل اآلمنة
  .ضرورة دعم االقتصاد الفلسطيني، على أن ترافق ذلك خريطة طريق سياسية

أمام التوصل الى حل الدولتين، مشيراً " أن المستوطنات تمثل عقبة"بريطاني على وشدد رئيس الوزراء ال
وأعلن دعمه للرئيس األميركي باراك أوباما في جهوده . الى مسألة تطبيع العالقات العربية مع إسرائيل

  .الرامية الى التوصل الى اتفاق سالم شامل في المنطقة
س بأن نتانياهو قال في لقائه ممثلي وسائل اإلعالم في أفادت أم" يديعوت أحرونوت"وكانت صحيفة 

يصعب علي أن أعتقد بأنه "بريطانيا وخالل حديثه عن رؤيته لمستقبل السالم في الشرق األوسط إنه 
يمكن التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين حتى لو افترضنا نظرياً بأن إسرائيل ستنسحب من المناطق 

أهدروا أربعة أشهر من "واعتبر نتانياهو أن الفلسطينيين ". خر سنتيمترحتى آ) الفلسطينية المحتلة(
المناكفات التي ال طائل منها مع حكومته، وعرقلوا بذلك إمكان استئناف المفاوضات ووضعوا شروطاً لم 

وتطرق نتانياهو إلى عالقاته مع الرئيس األميركي ". يطرحوها أبداً أمام أي حكومة إسرائيلية أخرى
  ".لكنها تتسم اليوم بالتعاون الوثيق وإبداء التفهم"أوباما، فقال إنها بدأت في صورة متلعثمة باراك 

، أن رئيس الحكومة "تشاؤم حذر: "وأضافت الصحيفة التي عنونت خبراً كبيراً عن زيارة نتانياهو بكلمتين
في لقائهما اليوم في اإلسرائيلية سيطلب من المبعوث األميركي الخاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل 

لندن أن تمارس الواليات المتحدة ضغوطاً على دول عربية لتوافق على تنفيذ خطوات تطبيع عالقات مع 
قبل موافقتنا على التوصل إلى تفاهمات في خصوص تجميد أعمال البناء في مستوطنات الضفة "إسرائيل 
 فتح قنوات ديبلوماسية مع إسرائيل وفتح على"، على أن تشمل هذه الخطوات موافقة هذه الدول "الغربية

، ما سيقصر مدة الرحلة بأربع "مجالها الجوي للطائرات اإلسرائيلية المدنية المتوجهة إلى الشرق األقصى
  . ساعات

من جهته، أفاد موقع الصحيفة على شبكة االنترنت بأن نتانياهو يطالب بأن تتعهد دول عربية التزامات 
) سبتمبر(قبل افتتاح أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك في أيلول تجاه إسرائيل ) تطبيع(

المقبل التي يأمل في أن يعقد خاللها لقاء ثالثياً يضمه ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس 
  .األميركي باراك أوباما إلعالن استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

ك، نفت مصادر في حاشية نتنياهو التي ترافقه في زيارته لندن وبرلين أنباء عن موافقته على إلى ذل
واتهمت المصادر أوساط وزير الدفاع ايهود باراك بالوقوف وراء . تجميد موقت للبناء في المستوطنات

 مستوطنات مثل هذه األنباء، وكررت أن نتانياهو لن يوافق أبداً على تجميد أو وقف أعمال بناء في
  . القدس الشرقية

احـد كبـار    ،  أن    زهير اندراوس نقالً عن مراسلها    الناصرة   من   26/8/2009القدس العربي،   وأضافت  
 قال ان رئيس الوزراء سـيقوم بـابالغ         ،المسؤولين في وفد رئيس الحكومة االسرائيلي، بنيامين نتنياهو       
  .ائيلي تجاه موضوع االستيطان والقدسالمبعوث الخاص للشرق االوسط جورج ميتشل بالموقف االسر

العبرية الثالثاء، عن احد المرافقين لنتنياهو فان االجتماع المقرر اليوم          ' هآرتس'وبحسب ما نقلت صحيفة     
مع جورج ميتشل لن يتم خالله االعالن عن اتفاق بخصوص االستيطان، وان االمر بحاجة لمزيـد مـن                  

  .انه حصل بعض التقدم في هذا الشأناالجتماعات واللقاءات بين الجانبين مع 
 لن تتنازل ولن تـسمح بنقـاش موضـوع سـيادة            إسرائيلواضاف ان نتنياهو سيقوم بابالغ ميتشل بأن        

اسرائيل على القدس الموحدة بجزءيها الشرقي والغربي، وان هذا الموضوع غير قابل للنقاش، وكـذلك               
ربية حياة طبيعية، في اشارة واضحة للموقـف        سيطلب من ميتشل منح المستوطنين اليهود في الضفة الغ        

الذي سبق واعلنته الحكومة االسرائيلية مرارا عن البناء الذي يستجيب للزيـادة الطبيعيـة فـي سـكان                  
  .المستوطنات
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  نتنياهو سيطالب بضغط أمريكي على السعودية للتطبيع مع تل أبيب: مصادر .19
ستوى النقاب عن أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية كشفت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة الم -الناصرة 

بينيامين نتنياهو سيطالب بضغط أمريكي على المملكة العربية السعودية من أجل القيام بالتطبيع مع الدولة 
  .العبرية

إن نتنياهو سيطلب من المبعوث ) 25/8(ونقلت اإلذاعة العبرية عن المصادر قولها اليوم الثالثاء 
لسالم في المنطقة جورج ميتشيل، خالل اجتماعهما في لندن المقرر يوم غد األربعاء، األمريكي لعملية ا

لتلعب دوراً قيادياً فيما يتعلق باتخاذ إجراءات لبناء الثقة "ممارسة الضغوط على المملكة العربية السعودية 
  .، في إشارة إلى التطبيع"بين إسرائيل والدول العربية

  25/8/2009 قدس برس
  

  توتر العالقات بين مكتبي نتنياهو والمستشارة األلمانية ميركل: "هآرتس" .20
 توترت العالقات بين مكتبي رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو : فرح سمير- القدس المحتلة

والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل مؤخرا في أعقاب سلوك دبلوماسي إسرائيلي محرج وذلك عشية لقاء 
 .يركل في برليننتنياهو مع م

أمس بأن رئيس مجلس األمن القومي ومستشار نتنياهو السياسي عوزي أراد " هآرتس"وأفادت صحيفة 
انفجر في نوبة غضب خالل محادثة هاتفية مع مستشار ميركل السياسي والدبلوماسي األلماني كريستوف 

ت خالل لقاء نتنياهو وميركل أويسغن مطالبا بأال يطرح الجانب األلماني موضوع البناء في المستوطنا
وأضافت الصحيفة أن أراد طلب خالل المحادثة مع أويسغن أال يكون موضوع . يوم الخميس المقبل

االستيطان مركزيا خالل اللقاء وأال تتطرق ميركل إليه علنا في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو، 
زء أساسي من السياسة الخارجية ورفض أويسغن طلب أراد، مؤكدا على أن موضوع االستيطان هو ج

األلمانية، وأن موقف ألمانيا مطابق للموقف األمريكي المطالب بتجميد أعمال البناء في مستوطنات الضفة 
 .الغربية والقدس الشرقية

  26/8/2009عكاظ، 
 

  عائالتهملشهداء الفلسطينيين لوإعادة جثث ا بركة يطالب باراك بالكشف عن مقابر األرقام .21
س الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة النائب محمد بركة في رسالة لوزير الدفاع االسرائيلي طالب رئي

ايهود باراك، بالكشف عن ما يسمى بمقابر األرقام وعدد الشهداء الفلسطينيين المدفونين فيها وإعادة جثث 
ن الحملة الوطنية السترداد وجاءت هذه الرسالة بعدما تلقى النائب بركة توجهاً م .الشهداء الى عائالتهم

جثامين الشهداء والتي تعمل على طرح موضوع الشهداء والمفقودين الذين لم تعترف اسرائيل بهم أو 
قامت باحتجازهم او احتجاز جثثهم، على الرأي العام العالمي لكون هذه القضية هي قضية إنسانية من 

 الدولة الوحيدة التي تفرض عقوبات على ان اسرائيل هي: "وقال بركة في رسالته .الدرجة األولى
الجثث، حيث انها تحتجز أعداداً غير معروفة من جثث الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين استشهدوا في 

ولهذه الغاية أقامت اسرائيل مقابر تفرض عليها طابع السرية وتقوم بترقيم . مراحل مختلفة منذ قيامها
  ".قبور الشهداء فيها

  26/8/2009المستقبل، 
  

  باراك يتعهد بإخالء البؤر االستيطانية العشوائية خالل أسابيع .22
 يعتزم وزير الجيش اإلسرائيلي إيهود باراك إخالء جميع المواقع االستيطانية غير المصرح بها              -رام اهللا   

ان إخـالء المواقـع     "وقال باراك في بيان أصدره مكتبـه         .في الضفة في غضون أسابيع وليس سنوات      
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الفتاً إلى أن عملية اإلخالء سيتم تنفيذها في غـضون          ". طانية غير قانونية واجبنا كدولة ديمقراطية     االستي
  ".أسابيع وليس سنوات

 وفي السياق ذاته، قال عضو الكنيست عن حزب العمل دانيال بن سيمون خالل جولة في منطقة الضفة                 
واضـاف ان   . ي غضون شهرين من الزمن    أن باراك كان قد وعد بأنه سيكون تفكيك البؤر االستيطانية ف          

 .االخالء سيتم بداية فصل الشتاء
 26/8/2009الحياة الجديدة، 

  
  "المحرقة"موقف السويد السلبي من نشر أخبار ضد اليهود يذكرنا بموقفهم من : ليبرمان  .23

ة نشر  هاجم وزير الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان بشدة موقف وزارة الخارجية السويدية من قضي            
  . احدى الصحف السويدية لخبر عن قيام الجيش اإلسرائيلي ببيع أعضاء شهداء فلسطينيين قتلهم الجيش

وعبر مكتب ليبرمان عن أسفه على تصرفات وزارة الخارجية السويدية ، وعدم تدخلها بقـضية نـشر                 
ـ                اف أن هـذا    اتهامات باطلة ضد اليهود في أحد صحفها على حد وصف الخارجية اإلسـرائيلية ، وأض

حيث لـم   ) المحرقة ضد اليهود  (الموقف من الخارجية السويدية يذكر إسرائيل بموقف السويد مما أسمته           
  .تتدخل السويد إليقافها

وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية فإن وزارة الخارجية اإلسرائيلية أرسلت برقيـة احتجـاج           
  .شر في الصحيفة السويديةلوزير الخارجية السويدي تدعوه ألن يتنصل مما ن

  26/8/2009الدستور، 
  

  "خارطة الطريق"إذا أراد الفلسطينيون دولة يحب عليهم االلتزام بـ: الخارجية اإلسرائيلية .24
داني أيالون وفي " اإلسرائيلية"ائب وزير الخارجية قالت المتحدثة باسم ن : منتصر حمدان-رام اهللا 

التواريخ والمواعيد النهائية الزائفة لم تجد نفعا في الماضي ولم "معرض ردها على تصريحات فياض أن 
إذا أراد الفلسطينيون دولة يجب عليهم أوال وقبل كل "وقالت ". تسبب سوى الضرر ولن تجدي نفعا اآلن

حسب خارطة الطريق ووقف اإلرهاب والتحريض واإلعالن عن وضع حد شيء الوفاء بالتزاماتهم 
  ")".إسرائيل"ضد " (مزاعمهم"للصراع ووقف 

  26/8/2009الخليج، 
  

  األبدية" إسرائيل" والقدس عاصمة 67ال عودة لحدود : مريدور .25
" شـبيغل دير  "خالل حديث مع صحيفة     " دان مريدور "قال وزير المخابرات اإلسرائيلية      -القدس المحتلة   

م، معتبرا ذلك أمرا مسلَّما لدى كـل  1967األلمانية أمس الثالثاء إن تل أبيب لن تسلِّم بالعودة إلى  حدود             
  ). إسرائيل(األوساط السياسية في 

األبديـة،  " إسرائيل"متفقة على أن القدس ستبقى عاصمة       " اإلسرائيلية"كل الحكومات   ": "مريدور"وأضاف  
  ". وضات أو التجزئةوأنها غير خاضعة للمفا

وأشار مريدور إلى أن أية مفاوضات مع الفلسطينيين ستتم على أجزاء من الضفة الغربية ولـيس كـل                  
  . الضفة، والقدس ليست جزءا من المفاوضات

على أنه ال يجب على أحد في العالم أن يتوقع من نتنيـاهو أن يقـدم لـرئيس الـسلطة                    " مريدور"وشدد  
  .   س أكثر مما قدمه رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرتالفلسطينية محمود عبا

  26/8/2009صحيفة فلسطين، 
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   تجهز مبنى بديل للكنيست لمواصلة عمله في حال تعرض للقصف"إسرائيل" .26
أن هناك خطة مفصلة تسمح للكنيست باستمرار العمل في         " اسرائيل اليوم "ذكرت صحيفة   : القدس المحتلة 

لى إن الكنيست اإلسرائيلية بدأت بتحضير وتجهيز مقر بديل على بعـد عـدة              حاالت الطوارئ، مشيرة إ   
كيلومترات من مقرها، وقد تم توقيع عقد لمباشرة إعداد المقر البديل لحاالت الطوارئ، حيـث وضـعت                 
الكنيست خطة واضحة ومفصلة لعملية االنتقال السريع إليه من أجل مواصلة العمل خالل ساعات، مـع                

وأشارت إلى أن المبنـى     . مكانه واسمه، علما أنه مجهز تماما بجميع المستلزمات الفنية        عدم الكشف عن    
البديل تم إعداده لمواجهة جميع احتماالت الطوارئ، مثل تعرض القدس لهـزة أرضـية، أو حريـق أو                  
عملية تفجيرية أو نشوب حرب شاملة تتعرض من خاللها القدس والكنيست إلى هجوم بالصواريخ، وان               

نى المذكور محصن ويمكن الكنيست من االستمرار في العمل، في كل حاالت الطـوارئ التـي قـد                  المب
 . تتعرض لها البالد

  26/8/2009المستقبل، 
 

  على حدود غزة" تجربة نووية" ستجري هزة أرضية اصطناعية "إسرائيل" .27
المعهد الجيوفيزيائي  أفصحت مصادر أمنية إسرائيلية، أنه من المقرر أن يقوم :عبد القادر فارس-غزة 

اإلسرائيلي، في التاسعة من صباح اليوم، بتفجير كمية كبيرة من المتفجرات في منطقة النقب تحت 
 .األرض

وقالت المصادر أن هذا التفجير يأتي في إطار تجربة دولية من أجل تدريج معايير الشبكات 
 .حوض البحر المتوسطالسيسموغرافية في إسرائيل، ومحطات الرصد في الدول األوروبية و

وتشير التوقعات إلى أن االهتزازات الناجمة عن التفجير ستكون مماثلة لتلك الناجمة عن هزة أرضية 
 طنا من المواد المتفجرة، في معسكر 80وعلم أنه سيتم تفجير .  درجات بحسب سلم ريختر3بقوة 

 .ةيذه في السنوات األخيرفي جنوب النقب، وهو يعتبر التفجير األقوى الذي يجري تنف" سيريم"
  26/8/2009عكاظ، 

  
  لسنا بحاجة العتراف العرب": إسرائيلي"كاتب  .28

" بشائر"بما نشرته بعض وسائل إعالم الكيان حول " إسرائيلي"شكك كاتب  ":الخليج "-القدس المحتلة 
د التطبيع مقابل تجمي"تطبيع مزعومة من جانب دول عربية كعمان وقطر، ساخراً من الحديث عن 

يفرغ هذا "إن تجميد االستيطان كثمن للتطبيع " إسرائيل اليوم"وقال اوري هايتمر في صحيفة ". االستيطان
أن تكف عن التصرف كمن " إسرائيل"على "وقال  ".التطبيع من مضمونه ويجعله أمرا عديم المعنى

  ".وجودها منوط باعتراف العرب
رغم أنفهم استوطنا البالد،  فماذا في ذلك؟. من العربلقد واجهت الصهيونية في بداياتها مقاومة قاطعة 

إذا كانت هناك حاجة للتذكير، فإننا أبداً لم نطلب  .أقمنا دولة ونحن نبقيها بنجاح تام ال بأس به حتى اليوم
  .اليوم أيضا نحن ال نحتاج الى إذنهم. وبالتالي لم نحصل على إذن من العرب لتحقيق الصهيونية

  26/8/2009الخليج، 
  

   األقصى المسجد تقسيماالحتاللتحذر من محاوالت فلسطينية شخصيات دينية  .29
حذرت ثالث شخصيات دينية فلسطينية من مخاطر سياسة االحتالل الرامية الى تقسيم المسجد  :رام اهللا

األقصى على غرار ما حصل في الحرم اإلبراهيمي، مؤكدين أن المدينة المقدسة تتعرض ألبشع مظاهر 
  .العرقيالتطهير 
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وعقدت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أمس، مؤتمرا صحافيا في رام اهللا في 
. تيسير التميمي والمطران د. الذكرى األربعين لجريمة إحراق المسجد األقصى، وذلك بمشاركة الشيخ د

  .حسن خاطر. هللا حنا واألمين العام د عطا
د الجمعة يوما للقدس ونصرة األقصى، محذرا مما آل إليه وضع المدينة وطالب التميمي، أن يكون بعد غ

وأشار إلى مخاطر تقسيم األقصى التي يحاول االحتالل فرضها . المقدسة في ظل إجراءات التهويد
  .بمنطق القوة، مؤكدا ان ما تتعرض له مدينة القدس يعد من أبشع مظاهر التطهير العرقي

 اهللا حنا ان االحتالل يصعد جرائمه ضد كل ما هو غير يهودي في القدس ومن جانبه، أكد المطران عطا
المحتلة، مؤكدا أن الهيئة اإلسالمية المسيحية تواصل نشاطها رغم صعوبة التحديات، مشيرا الى القواسم 

 االعتداء أنوأعلن . المشتركة التي تجمع المسلمين والمسيحيين في فلسطين وتصديهم المشترك للعدوان
  .األقصى هو اعتداء على كنيسة القيامة واعتداء على كل مسيحي في األرض المقدسةعلى 

وأكد خاطر أن القدس تمنح العرب والمسلمين رصيدا كبيرا للدفاع عنها وعليهم االستفادة منه، منتقدا ما 
تثمار وصفه بإهدار الرصيد الكبير من جرائم االحتالل وعدوانه المتواصل ومعاناة المقدسيين وعدم اس

ذلك على المستوى السياسي والدولي بما يخدم قضية القدس والمقدسات، محذراً من محاوالت االحتالل 
  .تقسيم األقصى

26/8/2009الخليج،   
  

  االحتالل يلغي الزيارة الشهرية للمعتقلين الفلسطينيين  .30
ألسرى الفلـسطينيين    موعد الزيارة الشهري لذوي ا     أمسألغت مصلحة السجون اإلسرائيلية     : باقة الغربية 
، مسوغة ذلك بوجود مخاوف تراود أجهزة األمـن اإلسـرائيلية حـصول             "شيكما"و" هداريم"في سجني   

، "الهيئة من اجل إطالق سراح جلعـاد شـاليط        "اشتباكات بين عائالت األسرى ومتظاهرين من ما يسمى         
 شاليط أمام سجن مجيدو،     هذا في وقت تظاهر فيه العشرات من أعضاء الهيئة ألجل إطالق سراح جلعاد            

" حمـاس "في محاولة لمنع أهالي األسرى من زيارة أبنائهم، وذلك في محاولة منهم للضغط على حركـة   
  .العمل على إطالق سراحه قريبا

وكان الناطق بلسان مصلحة السجون اإلسرائيلية قد أعلن االثنين إن سلطة السجون قررت إلغاء الزيـارة          
خشية وقوع اشتباكات بين مناصري الجندي شاليط وعـائالت األسـرى ،            " ماشيك"و" هداريم"إلى سجني   

  .حيث قام مؤيدي شاليط بالتظاهر أمام هذه السجون
26/8/2009الدستور،   

  
  مظاهرة فلسطينية بريطانية احتجاجا على زيارة نتنياهو : لندن .31

ريطانية في لندن احتجاجاً على     تظاهر، أمس، مئات الفلسطينيين والبريطانيين أمام مقر الحكومة الب         :لندن
وقـال   .زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لرئيس حكومة المملكة المتحدة جوردون براون           

إن الجاليـات الفلـسطينية والعربيـة       : "المتحدث باسم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا زاهـر بيـراوي         
تي ترتكب في الضفة الغربية وقطاع غزة خرجـوا فـي           والبريطانيين المعارضين للجرائم اإلسرائيلية ال    

التظاهرة للتعبير عن رفضهم لزيارة نتنياهو وطالبوا رئيس الوزراء البريطاني بمطالـب لهـا عالقـة                
ـ     ".بالوضع الفلسطيني    دعا للمظاهرة عـدد مـن المؤسـسات        ": " فلسطين"وأضاف بيراوي في حديث ل

فلسطيني في بريطانيا ومؤسسة أصدقاء األقصى وجمعية التضامن        الفلسطينية والبريطانية منها المنتدى ال    
  ".مع فلسطين البريطانية 

26/8/2009صحيفة فلسطين،    
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  أسرة مقدسية تفطر في الشارع بعد أن طردها االحتالل من منزلها  .32
 قدم التمر الطازج وحساء الدجاج الساخن بعد اذان المغرب على الرصـيف           ): رويترز( –القدس المحتلة   

  ..في ضاحية الشيخ جراح الراقية السرة الغاوي التي أمضت ليلة أخرى أمام منزلها السابق
تحول منزل االسرة الحجري في القدس الشرقية في الحي الذي توجد به قنصليات ومطاعم فـاخرة الـى         

 المكونـة  وألقي أثاث االسرة . منه في الثاني من اباألسرةمنزل لمستوطنين يهود انتقلوا اليه وقت طرد        
ولكن أسـرة الغـاوي      . في منزلهم  إيواءهموعرض عليهم الجيران    . من سبعة أفراد وأمتعتها في الشارع     

 مع مجموعة مـن المتعـاطفين       األسرةوفي ثالث أيام رمضان تجمع أفراد       . ترفض االستستالم والرحيل  
 مـن   إجالؤهماللتان تم    ا  واألسرتان . التي تناولتها أسرة الغاوي على الرصيف      اإلفطارمعهم على وجبة    

 وفقا لما تقوله منظمة اير اميم اليهودية التـي تراقـب النـشاط              1956نسل الجئين نزحوا للمنطقة عام      
  .االستيطاني في القدس الشرقية وتعارضه

26/8/2009الدستور،   
  

   "إسرائيل"لمشاهير العرب إلثارة قضية األسرى لدى ا فروانة يدعو .33
الناصر فروانة كافة المؤسـسات      باحث المختص في شؤون األسرى عبد     دعا ال :  ضياء الكحلوت  -غزة  

والفعاليات الرسمية والشعبية والنشطاء إلى االستفادة بالفعل من المشاهير الفلسطينيين والعرب والمسلمين            
 نسخة منه   "العرب"وقال فروانة في تقرير تسلمت       .في إثارة قضية األسرى وتسليط الضوء على معاناتهم       

لك يأتي من خالل إشراكهم في الفعاليات واألنشطة المساندة لألسـرى وإدراج قـضيتهم ضـمن                ذ"أمس  
إنتاجاتهم المختلفة، وضرورة إحياء مناسبات أعياد الميالد لكبار السن واألطفال، وأيضاً إحياء مناسـبات              

ة بمـا   دخول عشرات األسرى لقائمة عمداء األسرى وتكريمهم في احتفاالت وتظاهرات شعبية ورسـمي            
إن العديد من المشاهير ينضمون لجيش شاليط، فيمـا مـشاهيرنا خـارج             ": وأضاف . "يليق بتضحياتهم 

   . "الخدمة لم نسمع لهم صوتاً أو نقرأ لهم كلمة كما لم نر لهم أية مشاركة
إن  في األسـر، و    79 فإن لنا أسرى احتفلوا بعامهم       23إذا كان شاليط سيحتفل بعيد ميالده       ": وقال فروانة 

بشكل متواصل ومنهم من أمضوا أكثـر       ) عاما23ً( أسيرا أمضى كل واحد منهم في سجون االحتالل          57
  . "من ذلك بكثير وال يزالون في األسر

26/8/2009العرب، قطر،   
  

  لجان حق العودة تعتصم في دمشق تنديدا بدعوة عباس عقد المجلس الوطني في رام اهللا .34
ظهر ) ميثاق(نضوية تحت مظلة المجلس الفلسطيني من أجل العودة         نفذت لجان ومؤسسات حق العودة الم     

االثنين اعتصاماً أمام ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية بالعاصمة السورية دمشق للتنديد بـدعوة رئـيس               
واعتبر المعتـصمون أن     .السلطة الوطنية محمود عباس المجلس الوطني الفلسطيني لالنعقاد في رام اهللا          

 الدعوة تعميق حالة االنقسام في الساحة الفلسطينية، وأنها تأتي خدمة للمشروع الـصهيوني              من شأن تلك  
ووصف بيان   .األميركي الهادف لتصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية         

ـ  ، جرت تالوته على المعتصمين وحصلت الجزيرة نت على نسخة منه         ، صادر عن ميثاق   ي الظروف الت
   .تمر بها القضية الفلسطينية حاليا بالصعبة والخطيرة
المحاوالت الحالية الجارية لتعميـق االنقـسام فـي         "وجاء في البيان أن مما يزيد تلك الظروف خطورة          

الساحة الفلسطينية وذلك من خالل سلسلة الخطوات االنفرادية التي يقوم بها عبـاس وآخرهـا الـدعوة                 
لوطني الفلسطيني في رام اهللا وتحت حراب المحتل الصهيوني والتي تأتي خدمة            العاجلة النعقاد المجلس ا   

للمشروع الصهيوني األميركي الهادف لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء مؤسـسات منظمـة التحريـر              
مناشدا أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني إلـى مقاطعتهـا         ، ودعا البيان إلى رفض الدعوة     ."الفلسطينية
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الملتزمة "كما دعا قوى المقاومة الفلسطينية والشخصيات الوطنية         ."غير قانونية وغير شرعية    "باعتبارها
لكـل  " وطنـي جـامع   "إلى عقد مؤتمر    " بالميثاق الوطني الفلسطيني وبالمقاومة كخيار إستراتيجي وحيد      

  .أطياف الشعب الفلسطيني
طنية تتمسك بالحقوق والثوابت وتستعيد     مرجعية و "وأضاف البيان أن الغاية من عقد المؤتمر هي إنشاء           

  ..."منظمة التحرير الفلسطينية من سارقيها
25/8/2009نت، .الجزيرة  

  
   بمصر تحتج على سحب السلطة اعترافها بمعهد تابع للجامعة العربيةةاللجنة الطالبية الفلسطيني .35

لى قرار وزارة التربية احتجت اللجنة الطالبية الفلسطينية في مصر ودول المغرب العربي ع :القاهرة
والتعليم العالي الفلسطينية سحب االعتراف بشهادة معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول 

ووجه المحتجون رسالة إلى الرئيس محمود عباس لالحتجاج على قرارات الوزارة بحق المعهد . العربية
 األمر الذي اعتبروه مساً 2007آذار،/ مارس7يل وآخرها سحب االعتراف بشهادة المعهد ابتداء من تسج

المقلق في القرار "وأكد الطلبة أن . بمستقبل مئات الطلبة الفلسطينيين من درجتي الدكتوراه والماجستير
هو تطبيقه بأثر رجعي وأنه طال مؤسسة تعليمية عريقة تتبع الجامعة العربية، وتمنح درجة الماجستير 

  ."1953والدكتوراه منذ سنة 
لمست من خالل "نبيل شعث أنها .وأوضحت اللجنة في الرسالة التي تسلمها ممثل الرئيس الفلسطيني د

مراجعتها لدوائر وزارة التعليم العالي، أن القرار اتخذ بناء على معلومات مغلوطة، من دون أن تأخذ 
  ".حساسية القرار وأبعاده، ومكانة المعهد

26/8/2009الخليج،   
  

 "البحرين"نا اعتراض من رئيس السلطة الفلسطينية على مشروع لم يرد: األردن .36
قال وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود انه ال يوجد اعتراض من قبل : ر ماجد األمي-عمان 

 السعود في رده على سؤال مقدم من أبو  وأضاف.السلطة الوطنية الفلسطينية على مشروع ناقل البحرين
ر لم يردنا رسميا اعتراض رئيس السلطة الفلسطينية على تنفيذ المشروع وعلى النائب فخري اسكند

العكس فقد أكد رئيس سلطة المياه الفلسطينية الدكتور شداد العتيلي أثناء اجتماع اللجنة التوجيهية 
 في األردن بأن السلطة الوطنية لفلسطينية رئيسا وحكومة 2009/ 7/-2للمشروع والذي عقد بتاريخ 

وحول أين وصلت الدراسة التي يمولها االتحاد األوروبي بخصوص ربط  .مشروع ناقل البحرينتدعم 
 ال يمول األوروبي االتحاد أنقناة البحرين وهل هناك اعتراضات دولية عليها، قال وزير المياه والري 

بتدأت في  الوزير أن الدراسة ا وأضاف.دراسة مشروع ناقل البحرين، وإنما يتم تمويلها من عدة دول
 وال يوجد 2011 أو بداية عام 2010 ومن المتوقع االنتهاء منها في نهاية عام 2008/ 5/ 25

 .اعتراضات على الدراسة من إي جهة
 .وتتكون الدراسة من جزئين األولى دراسة جدوى والثانية الدراسة البيئية واالجتماعية

26/8/2009الرأي، األردن،   
 

 األردن إلى "حكومة هنية"لوني يحمل رسالتين من العجاألسير األردني المحرر  .37
حمل األسير المحرر سلطان العجلوني رسالتين مغلقتين من رئيس الوزراء :  هديل الدسوقي-السبيل 

إسماعيل هنية في قطاع غزة، إحداهما للملك عبداهللا الثاني، واألخرى لرئيس الوزراء نادر الذهبي، بعد 
وأوضح العجلوني أن رئاسة الوزراء في القطاع وجهت له دعوى  .ععودة العجلوني من زيارة للقطا
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الستقباله في مقر الرئاسة، حيث التقى إسماعيل هنية لساعات، ونقل العجلوني تقدير هنية الشديد للدعم 
 .الذي قدمه الجانب األردني على الصعيدين الرسمي والشعبي
عجلوني يوم أمس في مجمع النقابات المهنية جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده األسير المحرر سلطان ال

  بعد عودته 
أكدت تفهمها واعتزازها للخصوصية التي تجمع بين البلدين غربي النهر " حكومة هنية"وأشار إلى أن 

وشرقيه، مطالبا باستمرار دعم الجانب األردني للقضية الفلسطينية والعمل على تطويره والتعامل بحيادية 
ولفت العجلوني إلى أن لقاء جمع بينه وبين نائب رئيس المجلس التشريعي . فلسطينيةمع كافة الفصائل ال

الفلسطيني أحمد بحر، وعددا من نواب المجلس التشريعي، حيث عبر النواب عن رغبتهم في أن تواصل 
 .ةالحكومة األردنية دعمها ألبناء القطاع، سيما أن العدوان السياسي واإلنساني ال زال مستمرا على غز

26/8/2009السبيل، األردن،   
   

 بري يطالب بتحرك عربي وعالمي إلطالق أعضاء البرلمان الفلسطيني .38
ابرق رئيس مجلس النواب نبيه بري امس، الى كل من رئيس االتحاد البرلماني الدولي الدكتور ثيوبن 

حاد البرلمانات غوريراب، رئيس االتحاد البرلماني العربي احمد بن محمد العسيائي، رئيس مؤتمر ات
 الدكتور احمد فتحي سرور، رئيس الجمعية البرلمانية االورو ـ اإلسالميالدول االعضاء في المؤتمر 

متوسطية المهندس عبد الهادي المجالي، رئيس البرلمان االوروبي جيرزي بوزيك، رئيس الجمعية 
يوية اغونغ الكسونو، رئيس المنظمة البرلمانية الفرنكوفونية ايفون فالييري، رئيس منظمة البرلمانات اآلس

 .البرلمانية المتوسطية رودي سالنر ورئيسة برلمانات االندين ايفون عبد الباقي
االعتقال التعسفي لسلطات االحتالل "وطالب بري في البرقيات في مناسبة مرور ثالث سنوات على 

اسع على مساحة كل االتحادات  المجلس التشريعي الفلسطيني بتحرك وأعضاءالربعين نائبا منتخبا من 
 .البرلمانية وممارسة الضغوط من اجل تحرير هؤالء النواب

26/8/2009السفير،   
   

  وفد عسكري امريكي في العريش لعرض خطة تعاون مع مصر لمكافحة االنفاق .39
مصادر امنية مصرية قالت ان وفدا عسكريا امريكيا        ، أن   العريشمن    25/8/2009 ،وكالة سما ذكرت  
واكد المـصدراالمني بـأن الوفـد العـسكرى          . المنطقة الحدودية المصرية مع قطاع غزة برفح       يزور

االمريكى يضم خبراء عسكريين من مكتب التعاون العسكرى االمريكى الـذى يـشرف علـى صـرف          
المعونة العسكرية لمصر حيث وصل الوفد مطار العريش الدولى صباح اليوم الثالثاء وتوجه فى حراسة               

  .عبر رفح البرى وكان فى استقباله قيادات امنية مصرية رفيعة المستوىمشددة لم
وقدم الجانب المصري للوفد األمريكي عرضا مفصال لما يستخدمه من تقنيات هي األحدث من نوعها في                
العالم من أجهزة رصد واستشعار أرضي للكشف عن األنفاق وكاميرات مراقبة حصل على جزء منهـا                

 وبتمويل منه من أجل الحد من ظاهرة التهريب عبر األنفاق التي تزعج الطـرفين               من الجانب األمريكي  
  .األمريكي واالسرائيلى على حد سواء

كما عرض الجانب االمريكى خطة التعاون العسكرى بين مصر وامريكا لمنع التهريـب عبـر االنفـاق              
 كـم بـين     13.5حدود بطول   باالضافة الى الميزانية الموضوعة من الكونجرس االمريكى لتامين خط ال         

فيما قام الوفد العسكرى االمريكى بزيارة تفقدية لخط الحدود بين مصر وقطاع غزة               .مصر وقطاع غزة  
وتابع اداء االمن المصرى على خط الحدود واالنفاق االخيرة المضبوطة والتى تم تفجيرها والتى بلغـت                

قد الوفد االمريكى االجهزة الجـارى تركيبهـا        كما تف .  نفقا تم ضبطها خالل العام الجارى      350اكثر من   
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على خط الحدود وكاميرات المراقبة وقد اشاد الوفد العسكرى االمريكى بجهود مصر فى منع التهريـب                
  عبر االنفاق 

 مليـون دوالر لتـأمين الحـدود        50وقد اقر الكونجرس األمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ تخصيص         
 مليون دوالر   50 كم لمواجهة التهريب عبر األنفاق وأن أكثر من          13.8المصرية مع قطاع غزة، بطول      

 ماليين دوالر للكيلـومتر     3.6ستكون متاحة لتعزيز األمن على طول حدود غزة، أي بواقع تكلفة قرابة             
  . آالف دوالر للمتر 3.6الواحد 
طت بالسرية القاهرة عن مراسلها محمد أبوعيطة، أن الزيارة أحي من 26/8/2009 الخليج، وأضافت

وقال مصدر مسؤول، إن الوفد ضم اثنين من . وتمت تحت حراسة أمنية مشددة ووصفت بالروتينية
الخبراء العسكريين األمريكيين التابعين لمكتب التعاون األمريكي وضابطا عسكرياً أمريكياً ثالثاً من أصل 

  .ق مطار العريشلبناني يدعى الرائد وليد نصر ووصلوا إلى سيناء بطائرة خاصة عن طري
  

  األمم المتحدة تحذر من كارثة وشيكة بغزة بسبب استمرار الحصار   .40
حذر تقرير صادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في القدس المحتلة مـن أن         : وكاالت

ـ                  ن قطاع غزة على وشك كارثة إنسانية حال استمر الحصار اإلسرائيلي المفروض عليه منذ ما يزيـد ع
إن اآلثـار   : "وقال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في القدس، في تقرير له           . ثالث سنوات 

السلبية للحصار على قطاع غزة قد بدأت في الظهور والتجلي، خاصة على شريحة العمـال وأصـحاب                 
صحي والتعليمي لـدى     ألفًا منهم وظائفهم، فيما انعدم األمن الغذائي وال        120الوظائف الخاصة؛ حيث فقد     

فهناك العديد من المواد الحيوية يتم إتالفها بسبب فسادها نتيجة إجـراءات التفتـيش              ". من السكان % 75
". المطولة التي تقوم بها قوات االحتالل على المعابر الحدودية، والتي تتسبب بتأخير دخول العديد منهـا               

ية محملة ببضائع مستوردة تنتظـر فـي مخـازن           حاوية تجار  1700وأشار إلى أن هناك حاليا حوالي       
وكانت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية      . االحتالل؛ مما سيتسبب بخسائر تقدر بعشرة ماليين دوالر       

.  مريض جراء نفاد األدوية العالجية الخاصـة بهـم    400بغزة قد أطلقت تحذيراً بأن خطر الموت يتهدد         
الل اإلسرائيلي يتعمد المماطلة في إدخال المهمات واألدوية الـصحية          وأوضحت وزارة الصحة أن االحت    

ووجهت وزارة الصحة الفلسطينية نداء استغاثة إلى جميع أحرار وشرفاء العالم           . الالزمة آلالف المرضى  
كمـا طالبـت   . بضرورة التحرك الفوري والعاجل إلنهاء هذه اإلبادة الوحشية بحق مرضى قطاع غـزة            

تالل من أجل فتح المعابر والسماح بإدخال األدوية والمستلزمات الطبية وتمكين المئات            بالضغط على االح  
  .من المرضى بمغادرة القطاع لتناول العالج في الخارج

26/8/2009اإلسالم اليوم،   
  

      نشطاء التضامن مع الشعب الفلسطيني يحتجون على زيارة نتنياهو لبريطانيا   .41
اء التضامن مع الشعب الفلسطيني أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في           تظاهر نشط :  لندن -مدين ديرية 

  .داونينغ ستريت احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
". ناطوري كارتا اليهودية  "ومنظمة  " أوقفوا الحرب "وشارك في االحتجاج عدد من المنظمات منها تحالف         

بالقوة عشرات الغاضبين من أمام البوابة الرئيسية لمقـر رئاسـة الـوزراء،             وفرقت الشرطة البريطانية    
وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، في لقائه مـع رئـيس الـوزراء              . واعتقلت ثالثة منهم  

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن استمرار بناء المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلـة             
  .  عائقا أمام المفاوضاتسيكون

25/8/2009نت، .الجزيرة  
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  تؤيد الموقف السويدي في مواجهة غضب الحكومة اإلسرائيلية" مراسلون بال حدود" .42

أمس، في باريس عن تأييدها للموقف السويدي في        " مراسلون بال حدود  "أعلنت منظمة   ): أ.ب.ب، د .ف.أ(
ه صحيفة سويدية وتناول سرقة أعـضاء الـشهداء         من مقال نشرت  " اإلسرائيلية"مواجهة غضب الحكومة    

الصحيفة السويدية فقط هي المسؤولة عـن التقريـر         : "، قائلة "اإلسرائيلية"الفلسطينيين داخل المستشفيات    
، مشيرة إلى أن الصحافي دونالد بوستروم الذي حرر التقرير استند إلى مقابالت مع أقارب               "الذي نشرته 

وكان بوستروم قد صرح    . ثم أعيدت بعد بضعة أيام إليهم     " إسرائيل" إلى   ضحايا فلسطينيين أرسلت جثثهم   
فـي  " مراسلون بال حـدود   "وأضافت منظمة   . أنه تلقى منذ نشر التقرير خطابين يحتويان تهديدات بالقتل        

تشعر أن التقرير احتوى على قذف وافتراء عليهـا فعليهـا اللجـوء إلـى               " إسرائيل"إذا كانت   : "إعالنها
  ".القضاء

لمكافحة العداء للسامية ومركزه باريس بخطابين لرؤساء       " سيمون فيزنتال "من ناحية أخرى أرسل مركز      
م المقدمة من الحكومتين لوكالة أنبـاء       عحكومة كل من الدنمارك وهولندا لمطالبتهما بوقف كل أوجه الد         

يدية ومقالها حول سـرقة     وقال المركز في خطابه إن الوكالة حاولت دعم الصحيفة السو         . الفلسطينية" معا"
وتلقت وزارة العدل السويدية شكويين ضد صحيفة       . ، حسب زعمه  "ادعاءات كاذبة "األعضاء الذي يحوي    

بتهريب أعـضاء بـشرية     " االسرائيلي"وعليها أن تقول ما إذا كان المقال الذي اتهم الجيش           " افتونبالديت"
  .ينتهك قانون حرية التعبير كما علم من الوزارة أمس

26/8/2009خليج، ال  
  

  فرصة سانحة للسالم قد ال تتكرر اذا فشلت المساعي: وزير بريطاني .43
اعتبر أيفن لويس الوزير في وزارة الخارجية البريطانية المسؤول عن ملـف            :  بارعة علم الدين   -لندن  

الشرق األوسط أمس، أن هناك فرصة فريدة أمام السالم في الشرق األوسط قـد ال تتكـرر إذا فـشلت،                    
معرباً عن تفاؤل حذر حيال إمكان تحقيق السالم، مشدداً على أنه إذا لم يتحقـق الـسالم، فـإن الحالـة                     

  . الموجودة اليوم لن تستمر فحسب، بل ستعود المنطقة الى الوراء
26/8/2009الحياة،   

  
 معنى أن تكون الجئاً فلسطينياً في لبنان .44

 سامر مناع
صحياً وتربوياً واجتماعياً : قوقهم على مختلف المستوياتحينها، تكون على رأس قائمة المنتهكة ح

إما أن تضع أوراقك بين أيدي سماسرة الهجرة لتشد الرحال إلى خارج : وإمامك خياران. الخ... وسياسياً
 .لبنان، أو أن تكون الجئاً فلسطينياً في لبنان

ف العالج أشد ألماً من المرض نفسه، ومعنى إن تكون الجئاً فلسطينياً في لبنان أن يكون هم تأمين تكالي
وأن تستقبلك المستشفيات بكفالة مالية باهظة، وبالئحة أسماء الجمعيات الخيرية التي ال تعتبر الفلسطينيين 

 .من أولوياتها
، وحفيداً لفاقد أوراق ثبوتية »فاقدا لألوراق الثبوتية«وأن تكون الجئا فلسطينيا في لبنان يعني أن تكون 

قد أوراق ثبوتية، فتحمل مشكلتك في رحلة البحث عن األوراق الثبوتية دون جدوى، تجنباً وجداً لفا
والدهم » يومية«للتوقيفات األمنية، ليس خوفاً من قضبان السجن بل من أن يطال الجوع أطفاالً ينتظرون 

 .وقوت يومهم
 تعمل يومياً من دون كلل أو وأن تكون الجئاً فلسطينياً في لبنان، وأن تكون وجدت عمالً فيه، يعني أن

ملل، وال تململ أمام رب العمل الذي ال يتوقف عن وضع الشروط التعجيزية، ويجب عليك دائماً أن 
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تتذكر فضله عليك بالمخاطرة في تشغيلك بشكل غير قانوني، دون ضمان أو تأمين أو حد أدنى لألجر أو 
 يحتمل أية إجازات مهما كانت الظروف، ويجب أن ال تمرض، ألن العمل ال. أي حق من حقوقك كعامل

 .فالقبور تكاد تضيق على أصحابها.. وألنك إن مرضت ومت قد ال تجد قبرا
وأن تكون الجئاً فلسطينياً في لبنان يعني أن تتمهل قبل التفكير بمستقبلك العلمي والعملي، وأن تتواضع 

 .في أحالمك مهما كانت كفاءاتك وقدراتك فطريقك مسدود مسدود
بركسات «وأن تكون الجئا فلسطينيا في لبنان، يعني أن تتحمل العيش ألكثر من سنتين حتى اآلن في 

تتماهى مع قيظ شمس الصيف وصقيع الشتاء، أو أن تسكن في كاراجات السيارات بانتظار » حديدية
 .»!إعمار محتّم وعودة مؤكدة إلى مخيم نهر البارد«

، يعني أن تكون محروماً من حقك في أن ترث وتورث، أو تتمتع بلذة وأن تكون الجئاً فلسطينياً في لبنان
 .ادخار بعض األموال لشراء منزل، فال تستطيع فتكون، منفردا بالعناية عن غير اللبنانيين

وأن تكون الجئاً فلسطينياً في لبنان، يعني أن تكون متهماً حتى تثبت براءتك، وان تتحمل أعباء كل من 
شارة تربطه بالفلسطينيين، فتعاقب وأبناء مخيمك وجيرانك لبنانيين وفلسطينيين، بكل أساء وأخطأ وحمل إ

الوسائل، من حصار مخيمك ومنع إدخال المواد األولية ومعالجة تساقط سقف البيت المهترئ، إلى 
الطلب من الفلسطينيين دون غيرهم «الوقوف عدة ساعات على حواجز الجيش عند مداخل المخيمات أو 

 .»ول من الباصات العمومية لتفتيشهم بدقة عند حواجز الجيش في مختلف المناطق اللبنانيةالنز
وأن تكون الجئاً فلسطينياً في لبنان، يعني أن تكون سعيداً جداً حين ترى اللبنانيين على مختلف تالوينهم 

ال يعطوك ولو حقاً متضامنين مع قضيتك إلى أبعد الحدود، وان تكون حزيناً جداً ألن أكثرهم متفقون أ
 .واحداً من حقوقك كإنسان في لبنان

وأن تكون الجئاً فلسطينياً في لبنان، يعني أن ال يتذكرك بعض ساسة لبنان إالّ في سياق حديثهم عن 
الخوف من التوطين، وكأنهم ال يملكون خيار رفض ومنع التوطين، ويتباهون بتعبئة الحقد عليك فقط 

 .فلسطيني... ألنك
 الجئاً فلسطينياً في لبنان معناه أن تفتخر بعد واحد وستين عاماً، وبالرغم من تراكم اآلالم أن تكون

  .أمل العودة... وتالشي الكثير من اآلمال، بأن طفالً الجئاً يعاني ويعاند المرارات بأمل واحد حي ينبض
  26/8/2009السفير، 

  
 السيطرة على األرض .45

 بثينة شعبان
األقمار االصطناعية ونظم تحديد «، بعنوان 2009 آب 18» الحياة« في جريدة يتحدث مقال أحمد مغربي

، عن التنافس الشديد الجاري في »المواقع جغرافيا في صراع القوى الكبرى للسيطرة على األرض
الفضاء، خاصة في مجال استخدام األقمار االصطناعية، للحصول على نظرة أدق وأشمل وأعمق عن 

بأن األقمار االصطناعية » اتحاد العلماء المهتمين«قع علمي أميركي يعود إلى األرض حيث يبين مو
 . ألف إطاللة من الفضاء يوميا على األرض80ترسل 

تشمل أشرطة مصورة وأفالما مطولة تعمل باألشعة تحت » اإلطاللة«ويشير ذلك المصطلح إلى أن 
لذلك يجب تخيل المقدار الهائل من و. الحمراء وأشرطة مصورة عن حركة الرياح واألمواج وغيرها

المعلومات التي تتدفق من الفضاء وبالتالي حجم المصالح الدولية التي تغدق األموال على تطوير هذه 
وليس عبثا أن الدول الكبرى تتصارع باستمرار على إطالق األقمار االصطناعية وتحسين . األقمار

ن من استخدام هذه األقمار لتحقيق سيطرتها في هذا أدائها، وعلى امتالك المعرفة الفضائية التي تمك
 .المجال
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لقد انتقل «وفي هذا اإلطار ال بد من العودة إلى العبارة الشهيرة التي أطلقها جورج بوش حين قال 
حيث يعطي الصراع بين القوى الكبرى عالميا في نشر » الصراع للسيطرة على األرض إلى الفضاء

 .ي الفضاء، مدخال للتأمل في هذه السيطرة الكونيةشبكات األقمار االصطناعية ف
والسيطرة على األرض هو الموضوع المحوري الذي تندرج تحته كل مسببات الحروب من االحتالل، 

إلى » حرب على اإلرهاب«واالستيطان، والنهب االستعماري، مهما اتخذت لنفسها من عناوين من 
في العراق، إلى التخلص من أسلحة الدمار » ن المرأةتمكي«و» تحرير الشعب العراقي من صدام حسين«

الشامل التي برهنت األحداث أنها لم تكن موجودة في العراق، إلى السيطرة على منابع النيل تحت 
تسميات إعادة النظر باتفاقيات، إلى اختالق مشكلة دارفور بين العرب واألفارقة الذين عاشوا دهورا 

 .»ف العيش وعطاءات الطبيعةاألرض والموارد وشظ«يتقاسمون 
ولكن ومن أجل تقديم منطق مقنع، يلبس لبوسا حضارية، تنسجم والدعاية اإلعالمية التي تتبنى مفهوم 
الغرب الحضاري الممتثل لحكم القانون، فإن الحروب التي تُشن من أجل السيطرة على األرض تتخذ 

ذي تم حصره باإلسالم، كي يبقى هذا األداء لنفسها لبوسا تتعلق بالحقوق واألمن ومكافحة التطرف، ال
منسجما مع مفهوم الغرب الحضاري وال تتم تعرية األهداف الحقيقية التي إذا ما تعرت ستظهر العدوانية 
الحقيقية تجاه الشعوب المسالمة والطمع في أرضها وثرواتها وخيراتها كمحرك أساسي لألعمال 

 االقتصادية التي تمارسها الدول المنتصرة في الحرب العالمية العسكرية، واالبتزاز السياسي، والعقوبات
 .الثانية على الدول التي ما زالت تصارع من أجل تثبيت دعائم استقاللها الحقيقي

ضمن هذا اإلطار يمكن التوصل إلى الفهم الحقيقي ألسباب الحرب على العراق والحرب على أفغانستان، 
سطينيين وهدم بيوتهم، ومصادرة أرضهم، وحرمانهم من مياههم، والحرب اليومية المستمرة على الفل
وتخلو وكاالت األنباء الغربية الصانعة ألخبار الترويج للحروب من . وقطع أشجارهم، واعتقال شبابهم

 أي محاولة لتعقب آثار هذه الحروب على الماليين من المدنيين الذين دمرت حياتهم تحت وطأتها،
لحروب وضع البشر في هذه البلدان بل ما يعنيهم فقط هو الرقعة الجغرافية التي إذ ال يعني صناع هذه ا

وعلى سبيل المثال ال الحصر، . تمت السيطرة عليها وسبل إحكام هذه السيطرة للمستقبل المنظور والبعيد
ن فقد قرأت منذ فترة مقاال يتحدث عن وجود تمور مستوردة في البصرة، ويقول المقال هل يعقل أن يكو

في البصرة، بلد غابات النخيل تاريخيا، تمر مستورد؟ ويشير مقال آخر إلى أن العراق الذي اشتهر عبر 
التاريخ بأنواع نخيله وتموره النادرة قد خسر بسبب الحروب والحصار معظم ثروته التي كانت تصل إلى 

خلة، ناهيك عن تدمير  مليون نخلة ال يوجد منها اليوم في العراق سوى ما يقارب سبعة ماليين ن45
البنية التحتية في كل مجاالت الحياة وبث روح الطائفية وافتعال األعمال اإلرهابية إلثارة الفتن واألحقاد 

 .رغم وعي وتصميم وتكاتف الشعب العراقي لرفض هذه الفتن
الهدف إذن من كل هذه الحرب، التي لم تستطع وضع مبرر منطقي واحد، هو السيطرة على أرض 

واألمر ذاته ينطبق على أفغانستان التي تعاني من حرب أدت إلى تفكيك البلد وانتشار . راق وثرواتهالع
الجريمة واإلرهاب فيه بطريقة سيكون من الصعب معالجتها حتى إذا توافرت النية الحسنة واإلرادة 

 .الصلبة الهادفة لمعالجتها
 آب 17في » الهيرالد تريبيون«نه في جريدة ويعتبر بحث الكاتب كانيش سيتارامان الذي نشر ملخصا ع

نذير شؤم عن مستقبل أفغانستان وإمكانية إعادة بناء الدولة، » أرض عشرة آالف حرب« بعنوان 2009
بطريقة تضع حدا للصراعات الطائفية والعرقية والدينية والقبلية، التي زرعت بذورها الحرب على 

صبح اإلرهاب اليوم في كل قرية، وعلى كل طريق، وفي أفغانستان بذريعة محاربة اإلرهاب، بحيث أ
 .كل مكان، األمر الذي يضمن لمشعلي الحروب السيطرة على األرض إلى أمد غير معلوم

والصراع األوضح على األرض هو في فلسطين حيث عمدت قوات االحتالل منذ أكثر من ستين عاما 
ا إثر معلم، وقرية إثر قرية، ومنزال إثر على مصادرة أراضي الفلسطينيين قطعة إثر قطعة، ومعلم
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منزل، وتعمد اليوم إلى تهويد المكان واالسم لتغير معالمه مرة وإلى األبد، وترفض رفضا نهائيا طرح 
مسألة ملكية األرض على طاولة البحث، حتى وإن بقي الفلسطينيون يحملون مفاتيح منازلهم التي أخرجوا 

كهم لألرض والديار التي استولى عليها المستوطنون بقوة السالح منها بقوة السالح وثبوتيات امتال
 .وطردوا أهلها األصليين الذين توارثوها أبا عن جد منذ آالف السنين

وللتغطية على هذا الموضوع األساس اخترعت لنفسها أسطورة الصراع الديني والعداء للسامية، وأخيرا 
ر التطرف اإلسالمي وحاجة إسرائيل إلى األمن، وبعد أحداث الحادي عشر من أيلول ركزت على خط

وكأن التطرف اليهودي الذي يهجر السكان من بيوتهم ويستقدم مستوطنين من كل أنحاء األرض أقل 
ومفهوم الخطر الذي تروج له الدعاية !! خطرا على أمن الفلسطينيين والعرب وحياتهم ومستقبل أبنائهم

ياز ألنه يصور كل عربي بأنه مصدر للخطر بينما يصور جندي المعادية للعرب هو مفهوم عنصري بامت
االحتالل المدجج بالسالح والمستوطن المسلح الذي يطرده من منزل بناه هو ويجلس مكانه في هذا 

 .المنزل، بأنه خائف على أمنه وحياته
اضي في إطار منظور السيطرة على األرض تأتي هذه الحمى االستيطانية التي ابتلعت خيرة األر

 .الفلسطينية والتي تعمل اليوم البتالع القدس الشرقية والضفة الغربية في عملية تهويد لألرض والمقدسات
من هذا المنظور، تأتي زيارة وفد مجلس الشيوخ الجمهوري برئاسة السيناتور مايك هاكبي إلى مبنى 

المكان واستهانة بأسس فندق شيبرد في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، تحديا لطبيعة وقدسية 
واألمر األكثر داللة في هذا الصدد هو أن المانحين األميركيين . الحقوق الفلسطينية في هذه المدينة

لجمعية تشجيع االستيطان في القدس الشرقية يستفيدون من إعفاء ضريبي تمنحه حكومة الواليات المتحدة 
 !!»المشاريع التربوية«للهيئات الداعمة لـ

األميركيين جمعوا في السنوات » عطيريت كوهانيم«إلى أن أصدقاء منظمة » هآرتس«يفة وأشارت صح
وأقر مسؤول حملة جمع األموال . الماضية ماليين الدوالرات لهذه الجمعية الساعية لتهويد القدس الشرقية

دس الشرقية من ترسيخ الجذور اليهودية في الق«دانيال لوريا أن هذه الجمعية الدينية المتطرفة تعمل على 
، أي من خالل السطو على األرض وسلبها وها هو هاكبي يقيم حفال في فندق »خالل إنقاذ األرض

شيبرد في حي الشيخ جراح في القدس العربية الذي صادرته إسرائيل وكذلك األرض المحيطة به عام 
غم من احتجاجات ، وبدأت األشغال لبناء عشرين وحدة في هذا الموقع الشهر الماضي على الر1968

 .المجتمع الدولي
من اإلسرائيليين % 66 بأن 2009 آب 9في » يديعوت أحرونوت«هل قرأتم ما نشرته : ولهؤالء أقول

يعتبرون سيادتهم على القدس غير قابلة للنقاش وأنه من حق إسرائيل أن تبني مستوطنات في أي مكان 
وهل هناك من يتذكر أن األرض هي » ى األرضللسيطرة عل«تشاء؟ فهل هناك من يقرأ اللغة الحقيقية 

أغلى ما يملكه البشر، أو لم تكن األرض دوما سبب الحروب بين البشر ومصدر نزاعاتهم ألنها أثمن ما 
  يملكون؟

 26/8/2009القدس، فلسطين، 
  

  "تهريبة رمضان" .46
     عريب الرنتاوي

ة من المواد الغذائية المعدة للتهريب      جاء في األنباء ، أن السلطات المصرية وضعت يدها على كمية كبير           
إلى قطاع غزة عبر األنفاق كما جرت العادة منذ اندالع حرب التجويع والحصار ، وقـد أطلـق علـى                    

ال أدري ما الذي اشتملت عليه المواد المصادرة ، بيـد      "... تهريبة رمضان : "المضبوطات اسم ذو مغزى   
" والخـروب " "قمر الـدين  "هذا العام ، أرجح أن يكون       أنني وانطالقا من طقوس رمضان وتوقيته القائظ        
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، من بين أهـم المـواد التـي تـضمنتها الـشحنة             " جوز الهند وعين الجمل   "، ناهيك عن    " عرقسوس"و
  .المضبوطة

 بين السلطة وإسرائيل واالتحاد األوروبي ، لم أجد ما يفيد بأنه يتعـين علـى                2005وبالعودة إلى اتفاق    
في عداد المواد المحظور دخولهـا      " الخروب"، ولم أر    " رمضان بال قمر دين   "ء  الفلسطييين في غزة قضا   

عسكري ومدني ، ولم ألحظ كيف يمكن لشحنة من هذا          " استخدام مزدوج "إلى القطاع باعتبارها مواد ذات      
في هذا الشريط الضيق والمنكوب من فلسطين ، سواء بين إسرائيل           " توازن القوى الهش  "النوع أن تكسر    

س أو بين األخيرة وحركة فتح ، لكن يبدو أن ثقافتي العسكرية قاصرة وبحاجة للتجديد والتطوير ،                 وحما
  .وهذه فجوة معرفية سأحرص على تجسيرها

، مع قـرار إسـرائيل نـشر        " تهريبة رمضان "المصاحبة للقبض على    " الطنطنة اإلعالمية "وإذ تزامنت   
علـى  " المواد المـستهلكة  " حينها إن الكثير من      منظومة صواريخ مضادة للصواريخ حول غزة ، أدركت       

موائد الرحمن في الشهر الفضيل ، إنما تدخل في صناعة صواريخ القسام وتطوير مـداياتها ورؤوسـها                 
الحربية ، ومن يدري فربما توصل الفلسطينيون تحت ضعط الحاجة التي هي أم االختراع كما يقال ، إلى                  

  .لصواريخ ، األمر الذي سيعزز مداها ويكسبها قوة تدميرية رادعةل" وقود سائل"إلى " تحويل العرقسوس
تهريبـة  "الرمضانية الشهيرة ، من ضمن قائمـة مـضبوطات          " الفوانيس"وتساءلت أيضا عما إذا كانت      

، " مهددات األمن القومي العربي   "، فإن كان األمر كذلك ، تعين إدراج المسألة برمتها في عداد             " رمضان
يمكن أن تتحول إلى منارات توزع على شواطئ غـزة ، تـضلل الـزوراق الحربيـة                 " سالفواني"فهذه  

اإلسرائيلية ، وترشد المهربين الذين ال يكفون عن إدخال السالح والرجال واإلرهاب إلى القطاع ، كمـا                 
سيق التن"تقول المصادر االستخبارية اإلسرائيلية ، التي تصر بدورها على إدراج هذه المسألة على أجندة               

  .المنتظرة" خطة أوباما"عمال بمقتضيات المعاهدة وضرورات األمن واالستقرار ومتطلبات " األمني
ووفقا لمصادر فضلت عدم الكشف عن هويتها ، فإن الجرأة بلغت بالمهربين حدا غير مسبوق هذه المرة                 

 من التمر ، وفي روايـة       ، إذ تفيد المعلومات التي ال يأتيها الباطل عن يمين أو شمال ، أن كميات كبيرة               
ـ   " العجوة"أخرى من    التي تستخدم عادة لصنع كعك العيد ويحبهـا األطفـال          " العجوة"من النوع الشبيه ب

 والحمد هللا   -، ولكنها   " تنك"بخاصة ، وجدت مرصوفة في صناديق خشبية وكرتونية وأحيانا في صفائح            
ت بعيدا عن مستودعات العجـوة المعـدة        ووضع" صواعقها" لم تكن معدة للتفجير ، حيث نزعت منها          -

للتهريب عبر األنفاق ، ولوال لطف اهللا ورعايته ، لوقعت كارثة إنسانية كفيلة بإلحاق ضرر ال يرمم في                  
  . الفلسطينية-العالقات األخوية المصرية 

فـي  " مجمـع األمـن واالسـتخبارات     "المصادر ذاتها أضافت ، إن مناخات من االرتياح ، خيمت على            
المضبوطة ، وأن المعلومات المتسربة عن اجتماع قادة        " التهريبة"ائيل بعد توارد األنباء عن تفاصيل       إسر

، وإن قرارا برفـع     " دول المنشأ "يتعقب شحنات مماثلة في     " الموساد"األجهزة األمنية اإلسرائيلية تفيد بأن      
ه ، وأن من المتوقع استمرار العمل       قد صدر عن االجتماع ذات    " األحمر القاني "إلى درجة   " التهديد األمني "

حتى ثالث أيام عيد الفطر السعيد ، حيث ترجح األوساط األمنية تنامي محاوالت تهريب              " التصنيف"بهذا  
الغزيين للقطايف وكعـك العيـد ، ويـزداد         ) عفوا الصائمين (مواد مماثلة ، نظرا لتزايد نهم الصامدين        
  .حرارةاستهالكهم للسوائل نظرا الرتفاع درجات ال

  26/8/2009الدستور، 
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التي نشر فيها التحقيـق الـصحافي الـذي      » افتونبلدت«رفضت إسرائيل منح مراسل الصحيفة السويدية       
كشف عن متاجرة الجنود اإلسرائيليين بأعضاء األسرى الفلسطينيين وقتلهم في غـزة تأشـيرة دخـول،                
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 وصلت إلى رفض إسرائيل ومن اآلن منح أي صحافي سـويدي تأشـيرة              والمثير في األمر أن القضية    
دخول بسبب ما كتبته افتونبلدت ووصل األمر أيضا بجانب هذا إلى اقتراح وزير الداخلية إيلـي يـشاي                  

وهل هاجم إسـرائيل  ، على الحكومة عدم منح أي صحافي سويدي التأشيرة إال بعد فحص تاريخه المهني           
وهل قام بدعمهم   ،  إلقاء الضوء على أسلوب تعامل هذا الصحافي مع الفلسطينيين         من قبل أو ال؟ واألخطر    

  . في المقاالت أو التحقيقات التي كتبها؟
الالفت أن مدير المكتب الصحافي الحكومي دانييل سيمان والذي تنصب مهمته في األساس على متابعـة                

أكد صراحة أن الصحافيين الـسويديين      ، مالمقاالت الصحافية للعديد من أصحاب مقاالت الرأي عبر العال        
والمثير أنه كشف أيضا عـن أمـر        ، من أهم وأخطر جنسيات الصحافيين الذين دأبوا على انتقاد إسرائيل         

خطير آخر وهو أن الصحافيين السويديين يقومون بتقديم المساعدات العينية والمادية للفلسطينيين، األمـر              
والذي يفترض علينا التصدي لهم وردعهم      ، مجرمين في حق إسرائيل   الذي يجعلنا أمام صحافيين بمثابة ال     

  .بقوة
الغريب أن بعض األجهزة األمنية في إسرائيل زعمت صراحة أن هؤالء الصحافيين يقومون بمهام أمنية               

  .حيث يقومون بنقل الرسائل لحركة حماس من غزة إلى الضفة الغربية والعكس، غير نزيهة للفلسطينيين
هذا أن هذه األجهزة المشار إليها سلفا أكدت أن الكثير منهم يقوم صراحة بتقديم المعونـات             واألخطر من   

واألهم أن هناك تقارير تزعم أن العديد مـنهم         ) حماس غزة (إلى  ) حماس الضفة (العسكرية التي تطلبها    
يقوم باالتصال ببعض من الصحف العالمية من أجل نشر مقاالت مختلفة ومتخصـصة لـدعم حمـاس                 

الحـق  (خاصة مع اقتناعهم الفكري بما يسمونه بـ        ، اإلساءة للسياسة اإلسرائيلية بكل ما أوتوا من قوة       و
  ).الفلسطيني في أراضي اآلباء

والذي يواصل تحرشه واحتكاكـه     ، ومن هنا يجب االلتفات إلى هذا العدو األوروبي البغيض وهو السويد          
ن الدنمارك أيضا بها نزعات بغيضة للهجـوم علـى        خاصة إن وضعنا في االعتبار أ     ، بإسرائيل كل فترة  

وهو ما يجعلنا نتحدث عن حملـة اسـكندنافية تهـدف لإلسـاءة             ، باإلضافة إلى أيسلندا أيضاً   ، إسرائيل
  .إلسرائيل

خاصـة  ، والحاصل أن الجميع يعرف خطورة أن تتصدر دولة مثل السويد بالتحديد الهجوم على إسرائيل             
احدة من أهم دول العالم التي وقفت بجانب اليهود إبان الحقبة النازية فلـي              أن السويد كانت في الماضي و     

واستطاعت الدفاع عن اليهود الذين كانوا يرغبون في الهروب من المآسـي والجـرائم              ، الحرب العالمية 
األمر الذي يجعل من مجرد ذكر اسم السويد في عمل يسيء إلسرائيل            ، التي كان هتلر يرتكبها في حقهم     

  . بل والخطير للغاية، ليس بالهينأمرا 
فإننا وبالفعل أمام قـضية     ، ومهما كان ما سيتمخض عن هذه األزمة الحاصلة اآلن بين إسرائيل والسويد           

وهي تعاطف العالم مع هؤالء العرب وهو مـا سيفـسد علـى             ، تهم الرأي العام اإلسرائيلي قبل العالمي     
 بها، األمر الذي يفرض علينا ومـن اآلن ضـرورة           إسرائيل الكثير من المخططات والتحركات الخاصة     

االنتباه لهذه التحركات وهذا الدعم والتأييد العربي إلسرائيل حتى ال يتزايد هذا التأييد في العالم وتخـسر                 
  . إسرائيل الكثير

  26/8/2009العرب، قطر، 
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