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 "حل الدولتينحل لشعبين بدل "عن  أمام الكنيستتحدث  ينتنياهو .1

 إلى المفاوضات غير المباشرة  في خطاب بالكنيستتطرق رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
أود التوضيح : "، وقال"ل الدولتينح"بدالً من " حل الشعبين"مع السلطة الفلسطينية مكتفياً عن الحديث عن 

إننا في العام األخير انشغلنا بموافقة التوقعات من الطرف الفلسطيني، بأنه ال يمكن تحديد شروط مسبقة 
المبدأ األول واألكثر أهمية، الذي سعدت بأن الواليات المتحدة تبنته وأوضحته . قبل بدء المحادثات

المبدأ الثاني الذي نتفق والواليات المتحدة عليه، وأمل ان . قةللسلطة الفلسطينية، هو أن ال شروط مسب
 ".الفلسطينيين يدركونه، وهو أن محادثات التقريب هي مقدمة وممر قصير للمباحثات المباشرة

أمران هامان يجب حلهما كي نستطيع . لدينا توافق هام مع الواليات المتحدة بهذا الشأن: "وأضاف نتنياهو
هي ليس شروط مسبقة لدخول المفاوضات مع الفلسطينيين أو سوريا، لكن نقول هذين الوصول إلتفاق، و

 ".المبدأين مهمين كي نتوصل إلتفاق سالم حقيقي بيننا وبين الفلسطينيين
األمر األول هو اعتراف فلسطيني بدولة اسرائيل كدولة الشعب اليهودي، وأكرر ذلك اليوم، : "وأوضح

عندما نتحدث عن حل لشعبين، فإن . عليه) السلطة الفلسطينية(ولم يوافقوا فهذا أمر ليس مفهوما ضمناً 
أحد الشعوب هذه هو الشعب اليهودي، وأقول ذلك ألنه ينطوي على ادراك فلسطيني بأنهم على استعداد 
لوضع حد لعدم اإلعتراف بدولة اليهود وبحدود كهذه أو تلك، وعليهم اإلدراك أن مشكلة الالجئين ستحل 

النقطة الهامة الثانية وهي الترتيبات األمنية، إذ ال يمكننا السماح : "وأضاف". حدود دولة اسرائيلخارج 
ألنفسنا تكرار ما حدث في لبنان مع حزب اهللا وما حدث في غزة بعد خروجنا من هناك، لن نسمح 

ن يكون نزع يجب أ... تكراره مرة ثالثة في األراضي التي من المفترض الخروج منها في اطار اتفاق
 ...".السالح فعال

  26/5/2010، 48عرب
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  " رهن باسرائيل" تقدم في المفاوضات غير المباشرة إحراز: عباس .2
اعتبر أن إنهاء الصراع  الرئيس الفلسطيني محمود عباسأن  ،رام اهللا من 26/5/2010الحياة،  ذكرت

، مشيراً إلى أن »يا قادة إسرائيلفي حال صدقت نوا« اإلسرائيلي ال يتطلب أكثر من أسبوع -العربي 
الحل يكمن في االنسحاب اإلسرائيلي من األراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على 

  .1967) يونيو(خط الرابع من حزيران 
. المصرية إنه يأمل في أن تقتنع حكومة بنيامين نتانياهو بالسالم» قناة النيل«وقال عباس في مقابلة مع 

قيام الدولة الفلسطينية متوقف على نتانياهو وحكومته، وبمجرد أن يعترفوا بأن السالم «أضاف أن و
وكشف أن إسرائيل بدأت . »لمصلحتهم، فإن المشكلة ال تحتاج ألكثر من اسبوع لنجد الحل ونقدمه للشعب

. ستوطناتفي خصم عائدات الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية بسبب قرار مقاطعة منتجات الم
 في المئة من عائدات 17إسرائيل بدأت بالرد على قرار المقاطعة باالعتداءات وخصم «وأضاف أن 

وقال . واتهم إيران بتعطيل المصالحة الفلسطينية. »السلطة من الضرائب، لكن ذلك لن يثنينا عن قرارنا
قرارنا في إيران وليس ... شيءالقرار الفلسطيني أشبه ما يكون بالطائرة المخطتفة التي ليس بيدها «إن 

عندنا قرار، ووحدة الشعب مرهونة بقرار خارجي ألن حركة حماس ال تملك قرارها وال تريد أن توقع 
المشكلة أن حماس ال تريد التوقيع على الورقة، وعليها يتوقف كل «وأضاف أن . »على ورقة المصالحة

وجدد تأكيد . »لورقة وبعد شهر نجري انتخاباتفليوقعوا ا... شيء من عقد انتخابات رئاسية وتشريعية
  .أنه لن يرشح نفسه مرة أخرى

. »تعمل بكفاءة أكبر من المؤسسات األمنية اإلسرائيلية«وشدد على أن المؤسسات األمنية الفلسطينية 
عندنا تعمل المؤسسات األمنية أفضل من المؤسسات األمنية في إسرائيل، واألجهزة كافة لديها «: وأضاف

  . »ليمات بعدم التعدي على الحريات والحفاظ على أمالك الناستع
: وقال. واالنتفاضة الثانية» أيلول األسود«واعترف بوقوع أخطاء عدة في المسيرة الفلسطينية، منها 

عرفات لم ) الراحل ياسر(أيلول األسود واالنتفاضة الثانية كانت مطبات في حياتنا، حتى أن الرئيس «
  .» االنتفاضة الثانية، لكنه لم يستطع إيقافهايكن يريد اندالع

عن عباس قوله إن إحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة » فرانس برس«وفي هانوي، نقلت وكالة 
وقال عباس بعد محادثاته مع الرئيس الفيتنامي نغوين مينه . »رهن بإسرائيل«التي بدأت هذا الشهر 

  .» بإسرائيلنأمل في إحراز تقدم، وهذا رهن«: تريت
الرئيس الفلسطيني أن ، حسن فاطمة نقالً عن مراسلهاالقاهرة من  26/5/2010العرب، قطر، وأضافت، 

محمود عباس أعلن أن نجليه طارق وياسر سيقاضيان كُلَّ من أساء إليهما وروج أنهما يمتلكان أسهماً في 
قرضاوي، وقال إن محكمة إسرائيلية شركة االتصاالت الفلسطينية، بمن فيهم العالمة الشيخ يوسف ال

ألزمت قناة تلفزيونية عبرية باالعتذار لنجليه إلذاعتها خبراً يتعلق بهذا الموضوع، مشيراً إلى أن وسائل 
 .، ومطالباً الجميع باالعتذار لنجليه»ال أساس له من الصحة«إعالم عربية روجت لهذا الخبر الذي 

وقيع على ورقة المصالحة المصرية لكنها وقَّعها، وأضاف أنه وقال إنه رفض ضغوطا أميركية لعدم الت
مستعد للقاء رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في حالة توقيعه على تلك الوثيقة، وتابع أن 
الوضع في غزة أصبح سيئا للغاية، مدلال على ذلك بأن نسبة التلوث في المياه وصلت إلى أكثر من 

: سلطة الفلسطينية تقطع الكهرباء عن القطاع الذي تحاصره إسرائيل، لكنه قال، ونافيا أن تكون ال%97
وأكد أبومازن أنه  .»أظن أن قيادة حماس في غزة تعرف المعاناة في ظل القتل والدمار بسبب الحصار«

، مشدداً على أن التفاوض هو الحل »ألن العمل العسكري يدمرنا«لن يستخدم السالح في االنتفاضة، 
  ,ء القضية الفلسطينيةإلنها
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  ل األردنستقالني األردني في غز مهنئا بذكرى ا المستشفى الميدايزورهنية  .3
زار رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية امـس المستـشفى الميـداني             :  سمير حمتو  - غزة

ئة األردن ملكا   على رأس وفد من الوزراء والمسؤولين في حكومته لتهن        " 8غزة  "األردني في قطاع غزة     
  . وشعبا وجيشا بعيد االستقالل الرابع والستين للمملكة األردنية الهاشمية

وكان في استقبال هنية والوفد المرافق له مدير المستشفى استشاري األمراض الجلدية الـدكتور حـسين                
ه للجهـود   وعبر هنية عن تقدير   . عضيبات وعدد من أفراد الطاقم الطبي واإلداري العامل في المستشفى         

الطبية للعاملين في المستشفى الميداني األردني بتوجيهات من جاللة الملك عبد اهللا الثاني لخدمة الـشعب                
  .الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر منذ سنوات
يعكس استقالل األردن استقاللية الدولة واستقاللية القـرار        "وقال رئيس الوزراء خالل زيارته للمستشفى       

، معربا عن أمله أن يتمتع الشعب الفلسطيني أيضا باالستقالل وإقامـة الدولـة              " ر العربي األردني والقرا 
واكد هنية رفض حكومته ألية حلول للقضية الفلسطينية على حساب االردن مـشددا             . وعاصمتها القدس 

لوطن على حق الالجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ورفض المشاريع الصهيونية التي تقوم على ا              
واستحضر هنية الموقف األردني الخالد بالدفاع عن القدس والمسجد األقصى المبارك من العـام              . البديل

  .  وصمود القائد عبداهللا التل في المدينة المقدسة1948
إن استراتيجيتنا قائمة على أن الصراع مع االحتالل وليس صراعا فلـسطينيا عربيـا أو               "وأضاف هنية   

 تحويل هذا الصراع إلى اإلطار العربي العربي ، ورفض التساوق مع مخططات             عربيا عربيا ، ورفض   
، معبرا عن شكره لكل الدول التي تحتـضن الالجئـين           " االحتالل تجاه الوطن البديل أو توطين الالجئين      

وأعلن هنية عن تقديم قطعة أرض خلف المستشفى مساحتها سـبعة           . الفلسطينيين حتى العودة إلى وطنهم    
 .لالستفادة منها في توسعة مرافق المستشفى الميداني االردنيدونمات 

  26/5/2010الدستور، األردن، 
  

  "األونروا"اعتقال مجموعة يشتبه في ضلوعها بإحراق مخيم ترفيهي لـ  تعلن عنالداخلية في غزة  .4
تبه يوم أمس انها اعتقلت عدة أشخاص تش       أعلنت وزارة الداخلية في حكومة غزة       : أشرف الهور -غزة  

في وقوفهم خلف عملية التخريب التي طالت قبل أيام مخيما ترفيهيا تقيمه وكالة غوث وتشغيل الالجئـين                 
مجموعة مشتبه بـضلوعها    'وقالت الوزارة في بيان مقتضب انها اعتقلت         .لألطفال' األونروا'الفلسطينيين  

ت ان التحقيقات جارية معهم،     وذكر .'في إلحاق أضرار ببعض خيام المخيم الصيفي التابع لوكالة الغوث         
  .دون ان تشير ألي معلومات عن الجهة التي ينتمون إليها

  26/5/2010القدس العربي، 
 

   تموز القادم17المجالس البلدية والقروية في الضفة ستجرى في انتخابات : القواسميخالد  .5
القدس العربي الثالثاء بأن 'اكد وزير الحكم المحلي الفلسطيني خالد القواسمي لـ : وليد عوض-رام اهللا 

 تموز القادم وفقا لقرار الحكومة 17انتخابات المجالس البلدية والقروية في الضفة الغربية ستجرى في 
 بلديات 107واكد القواسمي بأن االنتخابات ستجرى في . الفلسطينية التي يقودها الدكتور سالم فياض

  .رى وفق التمثيل النسبي الكامل اي نظام القوائم مجلسا قرويا، مشيرا الى انها ستج195اضافة الى 
 وهو نفس 2005 لعام 12 وتعديله رقم 2005 لسنة 10االنتخابات ستجرى وفق القانون رقم 'واضاف 

التي ' 2005القانون الذي اجريت عليه انتخابات المرحلة الثالثة والرابعة لهيئات الحكم المحلي في عام 
  .سفازت في الكثير منها حركة حما
على عدم تدخل االجهزة االمنية الفلسطينية في العملية ' القدس العربي'وشدد القواسمي في حواره مع 

القانون ال ' 'القدس العربي'واضاف القواسمي قائال لـ. االنتخابية اواعطاء موافقتها على القوائم االنتخابية
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لن يكون '، مضيفا 'او الموافقة عليهايعطي لالجهزة االمنية الحق في التدخل من ناحية تشكيل القوائم 
  .'هناك تدخل لالجهزة االمنية في االنتخابات على االطالق

واشار القواسمي الى ان القانون الفلسطيني ينص على استقالة عنصر االمن من عمله اذا قرر ترشيح 
  .نفسه النتخابات المجلس البلدية والقروية

ون الفلسطيني ما يشير الى ضروة الحصول على موافقة وشدد القواسمي على انه ال يوجد في القان
ال يوجد في القانون ما يشير الى اعطاء 'االجهزة االمنية على المترشحين لالنتخابات المحلية ، وقال 

االجهزة االمنية صالحية التدخل في تركيب القوائم االنتخابية او منع اي شخص من الترشح الي سبب 
  .'كان

الموافقة االمنية غير 'موافقة االجهزة االمنية على قوائم المرشحين غير مطلوبة وقال وشدد القواسمي بان 
  .'مطلوبة على االطالق

وعند سؤاله بأن االجهزة االمنية لن تعترض على اي مرشح في القوائم االنتخابية للمجالس البلدية 
طي لهذه االجهزة صالحية ال، لن تعترض وال يوجد في القانون اي شيء يع'والقروية قال القواسمي 

  وتعهد القواسمي بعدم السماح لالجهزة االمنية بالتدخل في العملية االنتخابية . 'االعتراض
  26/5/2010القدس العربي، 

  
  خبيرا لتهويد القدس واالستيالء عليها91   إسرائيلية أعدهاخطة:  قريعأحمد .6

نة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد عضو اللج أعلن :  وكاالت، خالد األصمعي-القدس المحتلة 
قريع عن توجيهه رسالة إلي الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وعدد من الدول العربية 
واإلسالمية حول خطة هيكلية إسرائيلية أعدتها بلدية االحتالل اإلسرائيلي لمدينة القدس شارك في 

  .  مهندسا وخبيرا قانونيا 91 إعدادها
وتهدف الخطة اإلسرائيلية إلي االستيالء علي المدينة المقدسة وتغيير معالمها وتحويلها إلي مدينة يهودية 

 كما  , مع كل ما يترتب علي ذلك من بناء الهيكل المزعوم مكان المسجد األقصي والتوسع االستيطاني
 فقط من  %30  مقابل %70 ةيهدف المخطط إلي زيادة الوجود السكاني اليهودي في القدس ليكون بنسب

 بما يعني أن إسرائيل ستواصل سياسات االضطهاد وتضييق سبل العيش ضد  , العرب الفلسطينيين
 كما سيتم تصعيد سياسات التهجير ضد األفراد والمؤسسات الفلسطينية من القدس مقابل  , الفلسطينيين

  . زيادة أعداد اليهود والمستوطنين فيها
 26/5/2010االهرام ، مصر، 

  
  في مدارسنا" الهولوكوست"لن نسمح بتدريس :  الفلسطينيالتعليموزير  .7

أعرب وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، محمد عسقول عن رفضه لقرار نظيره : رام اهللا 
، ضمن المناهج الدراسية للطلبة الفلسطينيين )الهولوكوست" (المحرقة النازية"اإلسرائيلي بفرض إدراج 

  .1948 المناطق المحتلّة عام في
إن الوزارة لن تسمح بأي شكل من األشكال بتدريس مادة "، )25/5(وقال عسقول اليوم الثالثاء 

، حيث أن 1948الهولوكوست في مدارسنا الفلسطينية في غزة أو في األراضي الفلسطينية المحتلّة عام 
استشارة التعاطف مع الكيان "لقرار يسعى إلى ، الفتاً إلى أن هذا ا"هذه فكرة مرفوضة شكالً ومضموناً

  .، حسب تعبيره"الصهيوني
  تعمل على "وأكّد الوزير على ضرورة صقل وتنمية جوانب الشخصية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الوزارة 
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ضمن  الحفاظ على الهوية والثقافة الفلسطينية األصلية، حيث قامت بإدراج مادة عن القدس الشريف
  .، حسب تعبيره" التابعة لهادارسالممناهج 

  25/5/2010 قدس برس
  
  

 منعت رئيس بلدية خان يونس من لقاء الجالية الفلسطينيةفي أثينا " السلطة"سفارة :" برسقدس" .8
ذكرت مصادر يونانية مطلعة أن أفراداً من السفارة التابعة للسلطة الفلسطينية في أثينا منعوا، تحت : أثينا

من اللقاء بأفراد الجالية ) جنوب قطاع غزة(مد الفرا رئيس بلدية خان يونس التهديد، الدكتور مح
  .الفلسطينية في اليونان

وكان أفراد من الجالية الفلسطينية قد دعوا الفرا إللقاء كلمة في مقر الجالية حول األوضاع الراهنة في 
ي القطاع بعد سنوات من قطاع غزة، لوضع أبناء الجالية في صورة أحوال المواطنين الفلسطينيين ف

  .الحصار
إن أفراداً من السفارة الفلسطينية توجهوا إلى المسؤولين في " قدس برس"وقالت المصادر اليونانية لوكالة 

ومارسوا أنواعاً من الضغوط، مطالبين بعدم "الجالية الفلسطينية، قبل ساعتين من اللقاء المفترض، 
، على حد "ارة مسدسه خارج حرم المقر متوعداً ومهدداًاستقبال الفرا، كما أشهر أحد حراس السف

  .تعبيرها
اضطروا، تحت وطأة التهديد والوعيد، إلى التخلي عن دعوة الدكتور الفرا، "وأضافت أن أعضاء الجالية 

  ".إال أن أفراداً منهم دعوا الفرا بصفة فردية واستضافوه متمنين تفهمه للموضوع
  25/5/2010 قدس برس

  
   في العمقاإلسرائيلي األمن هددت نظرية اسحم: الزهار .9

في كلمة له خـالل نـدوة       محمود الزهار   .دتحدث عضو المكتب السياسي لحماس       : اشرف الهور  -غزة  
 ومـدى الخـوف الـذي يـشعر بـه           اإلسرائيلي األمنسياسية ناقشت المستجدات السياسية عن نظرية       

  . الفدائية الصواريخ ومن العملياتإطالق من عمليات اإلسرائيليون
 المناورات العسكرية الكبيرة التي     أن، ورأى   " في العمق  اإلسرائيلي األمنهددت نظرية   " حماس   إنوقال  
تمـارين دفاعيـة لتحـسين صـورة        " في تاريخها تعد     األكبر والتي تعد    األوقات في هذه    إسرائيلتنفذها  

ب التي شنتها مؤخرا ضد لبنان       الحرو إلى، عازيا السبب في ذلك      " التي تعرضت لالنهيار   األمنمنظومة  
 أي أن، علـى اعتبـار      "أخرىال يمكنها تحمل هزيمة     " اإلسرائيليين عند   األمن منظومة   أنوذكر   .وغزة

 إيـران  حربا ضد    إسرائيلوتطرق الزهار لموقف حماس في حال شن        . "األخيرةالخسارة  "هزيمة ستمثل   
وتحدث عن   ." في حال االعتداء عليها    أرضهمسيدافعون عن   " الفلسطينيين   أنوسورية وحزب اهللا، وقال     

  ."األوروبيةتاريخيا مكروهون من شعوب العالم والدول " إنهمتاريخ اليهود قائال 
ليـست  " إنهـا ، وقـال    إسرائيلوشن هجوما شديدا على المفاوضات التي تجريها السلطة الفلسطينية مع           

 الهدف من ورائها لـيس      أنورأى   ."سرائيلوإ بل هي بين فتح      واإلسرائيليينمفاوضات بين الفلسطينيين    
 يتم فيهـا    واإلسرائيليين اللقاءات التي تجمع المفاوضين الفلسطينيين       أن إلىالوصول التفاق سالم، مشيرا     

 واألغـوار  التفاوض يتم حول القـدس والحـدود والميـاه           أن الزهار    وأوضح .مناقشة بعض المواضيع  
بهدف فرض وجهات النظر    " على هذه النقاط المركزية جاء       لياإلسرائي التفاوض   أنوالمستوطنات، مبينا   

 ."الصهيونية في هذه القضايا
  26/5/2010القدس العربي، 

  



  

  

 
 

  

            9 ص                                     1800:         العدد       26/5/2010 األربعاء :التاريخ

   فضيحة جديدة"إسرائيل"اللقاءات بين ضباط السلطة و: برهوم .10
قال فوزي برهوم، المتحدث باسم حماس؛ أن الحركة تعتبر اللقاءات التي جمعت ضباطاً مـن        : )وكاالت(

تح بضباط أمن صهاينة في مواقع عسكرية صهيونية والقيام بجوالت ميدانيـة مـشتركة بمثابـة                سلطة ف 
فضيحة جديدة تضاف إلى فضائح هذه السلطة التي تدعي مقاطعتها لالحتالل، بينمـا تواصـل التنـسيق                 
األمني والتفاوض السري على أعلى مستوى لتحقيق أهداف مشتركة تتركـز فـي حفـظ أمـن العـدو                   

وتكشف هـذه   .  وقمع المقاومة الفلسطينية والتغطية على جرائم وانتهاكات االحتالل الصهيوني         الصهيوني
الفضيحة عن مدى االنحدار الوطني والقيمي واألخالقي الذي وصلت إليه هذه السلطة وأجهزتها األمنيـة               

تأكيـد علـى    في ظل ما يقوم به العدو الصهيوني من عدوان على أهلنا وأرضنا ومقدساتنا، وهي بمثابة                
الدور الخطير ألجهزة فتح األمنية في الضفة الغربية في تلقي أوامرها من ضـباط صـهاينة لمالحقـة                  

  .المقاومين الفلسطينيين وتصفيتهم بعد تلقي كافة التدريبات وعمليات غسيل الدماغ
  26/5/2010الشرق، قطر، 

  
  وخالفات داخل فتح.. نوحماس والجهاد تقاطعااالنتخابات المحلية  تشاركان في الجبهتان .11

صالح ناصر عـضو اللجنـة       أن   نقال عن مراسلها حسن جبر     26/5/2010أليام، الفلسطينية،   نشرت ا 
إن الجبهة ستشارك في االنتخابات المحليـة المزمـع إجراؤهـا           "المركزية في الجبهة الديمقراطية، قال      

وأكـد   ".ا عن التجاذبات السياسية   منتصف شهر تموز القادم باعتبارها انتخابات خدمية يجب أن ننأى به          
ـ  أن خريطة التحالف لهذه االنتخابات لم تتضح بعد، مشيرا إلى أن من الطبيعي أن تشكل               " األيام"ناصر ل

وقال إن الجبهة الديمقراطية تحدثت مع حركة حماس         .القوى المتجانسة ائتالفاً لخوض االنتخابات المحلية     
  .ي قطاع غزة كما في الضفة الغربيةمن أجل تذليل إجراء انتخابات بلدية ف

من جهته، قال الدكتور رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الـشعبية، إن الجبهـة ستـشارك فـي           
االنتخابات المحلية، الفتاً إلى أنها تحاول إجراء تحالفات بـشكل رئيـسي مـع القـوى والشخـصيات                  

قت بشكل رئيسي مع حـزب الـشعب علـى خـوض            اتف" الشعبية"أن  " األيام"وأكد مهنا لِـ   .الديمقراطية
االنتخابات معاً في أكثر من موقع، مشيراً إلى محاوالت لالتفاق مع المبادرة الوطنية في مواقـع أخـرى       

  .إلى جانب بعض الشخصيات المستقلة
وقال محمود الزق عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، إن هناك محـاوالت لتـشكيل قائمـة                 

أنه في حالة فشل محاوالت تشكيل قائمة وطنية موحدة سيتم الـدفع            " األيام"وأكد الزق لِـ     .ةوطنية موحد 
  .باتجاه التحالف مع شخصيات وطنية مستقلة ومهنية

 علمـت مـن     ، أنهـا   وليد عوض  ،رام اهللا  نقال عن مراسلها من      26/5/2010القدس العربي،   وأوردت  
لثالثاء بأن هناك مخاوف لـدى اللجنـة مـن خـسارة            مصادر مطلعة في اللجنة المركزية لحركة فتح ا       

 أن المـصادر    وأوضحت. االنتخابات المحلية في بلديات رئيسية بالضفة الغربية خالل االنتخابات المحلية         
حركة فتح تسعى لتشكيل ائتالف مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية على مـستوى جميـع المجـالس     

  .وخاصة المجالس البلدية للمدن الرئيسيةالبلدية والقروية في الضفة الغربية 
 بأن االنتخابات المحلية هي آخر الشرعيات التي علـى       أوضحعباس  محمود   بأن   "القدس العربي "وعلمت  

 المتصارعة فـي  األجنحة المستقلين بسبب الصراعات داخل      أمامحركة فتح الحفاظ عليها وعدم خسارتها       
 القيادية لفتح كـل مـن       األطروهددت   . البلدية والقروية  الحركة على الترشح لعضوية ورئاسة المجالس     

 الذي دفـع    األمر الترشح في قوائم مستقلة بفصله من الحركة بشكل نهائي،           أو الحركة   إجماعيخرج عن   
 بالتراجع خشية على وظيفتهم في حين لـم يكتـرث           وأجهزتهاالعديد من الموظفين في مؤسسات السلطة       

  .لقطاع الخاصبتلك التهديدات العاملون في ا
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ـ       إبراهيم أكدمن جهته     الثالثاء بـأن الـذي      "القدس العربي " خريشة عضو المجلس الثوري لحركة فتح ل
يجري حاليا هو حراك ديمقراطي داخل الحركة، مشددا على انه لن يكون لفتح في االنتخابـات المحليـة             

  . قائمة واحدةإالالقادمة 
الحركة وبعد دراسة متأنية لموضوع االنتخابات البلدية في        قال أيمن طه القيادي في حماس إن        من جهته   

  ."ألنها تأتي بقرار وتحت مظلة حكومة غير دستورية'الضفة الغربية تعلن مقاطعتها وعدم مشاركتها فيها 
التي أعلنت عنها   " قررت مقاطعة االنتخابات المحلية والبلدية       أنها اإلسالمي ذلك، قالت حركة الجهاد      إلى

  ."، سواء بالمشاركة فيها أو الترشح لها أو دعم أية قوائم أو مرشحينحكومة فياض
 

   تفجر عربة مفخخة بالقرب من دورية إسرائيلية شمال غزةالمقاومة .12
 "الشهيد جبريل"كتائب أن ) وكاالت(و ،عالء المشهراوي نقال عن مراسلها 26/5/2010االتحاد، نشرت 

 مسؤوليتها عن تفجير عبوة ناسفة في جيب ،العامة أعلنت أمس القيادة -الجناح العسكري للجبهة الشعبية 
وقالت في بيان لها إن مجموعة تابعة لها فجرت عبوة . عسكري للجيش اإلسرائيلي في شمال قطاع غزة

  . ناسفة لدى مرور جيب إسرائيلي شمال بلدة بيت الهيا شمال القطاع
بة مفخخة قرب السياج األمني الحدودي من جهته، أعلن متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي تفجير عر

وأشار الجيش االسرائيلي في بيان عسكري إلى أن فلسطينيين استخدموا . المحيط بشمالي قطاع غزة
حماراً لجر عربة وضعوا على متنها عبوة ناسفة لتفجيرها بقوات الجيش إال أن العبوة انفجرت قبل 

  .مقتل الحمار، دون أن تقع إصابات ما أدى إلى اإلسرائيليوصول العربة إلى الجانب 
وأعلنت ألوية الناصر صالح الدين مسؤوليتها عن إطالق قذيفتي هاون على قوات إسرائيلية توغلت في 

 أن صاروخاً أطلق أمس من غزة باتجاه إسرائيلوذكرت  . شمال قطاع غزة"بورة أبو سمرة"منطقة 
 .الحدود دون أن تقع إصاباتمدينة عسقالن، إال أنه سقط في الجهة الفلسطينية من 

 شهودنقال عن مراسلها من غزة أشرف الهور أن  26/5/2010القدس العربي، وفي السياق جاء في 
 الشمالية الشرقية لبلدة بيت حانون شمالي األطراف عددا من اآلليات العسكرية توغلت في إن عيان قالوا

وخالل التوغل فتحت تلك القوات  .ة الزراعيلألراضيقطاع غزة وقامت بعمليات تدمير وتجريف 
 نجت مجموعة  كما.إصاباتنيرانها الرشاشة الثقيلة تجاه منازل السكان القريبين، لكن لم يبلغ عن وقوع 

 استهدفهم خالل وجودهم في منطقة الواحة غرب بلدة بيت إسرائيليمن النشطاء الفلسطينيين من قصف 
 أطلقتقوات االحتالل المتمركزة على طول الحدود  إن أمنيةوقالت مصادر  .الهيا شمال القطاع

 يصيبهم أن انه سقط على مقربة منهم دون إلى تجاه مجموعة النشطاء، الفتة " ارض–ارض "صاروخ 
  .بأذى

  
   أسطول الحرية انفتح تدعمحماس و .13

قافلـة   فـي     المتضامنين  دعا ماس فوزي برهوم  حالناطق باسم   من غزة أن     26/5/2010 الحياة،   نشرت
ال يأبهوا بهذه التهديدات، بل يجب أن تكون حافزاً لهم لتحقيق أهدافهم، وأال             " أن   إلى ن أسطول الحرية  سف

  "تثنيهم هذه العربدة الصهيونية
 نقال عن مراسلتها من رام اهللا ردينـة فـارس، أن عـضو              26/5/2010عكاظ ، في نفس السياق ذكرت     

 . سـفن  9 على دعم حركته لألسطول المؤلف من        في تصريحٍ له  شدد  فتح نبيل شعت،    لاللجنة المركزية   
نحيي هذه المبادرة ونؤكد رغبة فتح العمل بالوسائل السلمية، مع كل القـوى المناصـرة للحريـة                 "وقال  

والعدالة في العالم، من أجل كسر الحصار اإلجرامي الذي تفرضه سلطات االحتالل اإلسـرائيلي علـى                
  ."ة حرب طبقا للقانون الدولي اإلنسانيجريم"واعتبر أن الحصار  ."شعبنا في غزة
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  لن يثني عزائمنا" قانون شاليط: "أسرى حماس .14
أكد أسرى حركة حماس في سجون االحتالل أن مصادقة االحتالل على مشروع قانون يقضي بالتضييق               

ـ        . ، لن يثني عزائمهم ولن يكـسر إرادتهـم        "قانون شاليط "عليهم وحرمانهم من أدنى حقوقهم والمسمى ب
نسخة عنه إن مثل هذه القرارات لن تؤتي أكلهـا ولـن            " فلسطين"ال األسرى في بيان صحفي وصل       وق

تنجح في تحقيق الضغط على خاطفي الجندي األسير جلعاد شاليط، معتبرين أن استصدار هـذا القـانون                 
 عـن   دليل على حالة اإلفالس والعجز التي وصل إليها قادة الكيان الصهيوني بعد أن أصبحوا عـاجزين               

  . إرجاع الجندي األسير من خاطفيه بشتى السبل
  26/5/2010فلسطين أون الين، 

  
   بالضفة من عناصرها وقادتها20حماس تتهم السلطة باعتقال  .15

 عنصرا وكادرا من أعضائها، بينهم 20اتهمت حماس األجهزة األمنية في الضفة الغربية باعتقال : غزة
  .قياديون بارزون وشخصيات وازنة

  26/5/2010، الخليج
  

 يتهم أمن السلطة باعتقال مجموعة من عناصره في الخليل" التحريرحزب " .16
اتهم حزب التحرير األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة الخليل جنوب الضفة، : الخليل

ب في باعتقال مجموعة من أنصار الحزب في المدينة، بعد أن تحولت المحاضرة التي دعا إليها الحز
  .نادي أضواء المدينة إلى مسيرة في شارع نمرة شمالي الخليل

  25/5/2010قدس برس، 
  

 اإلسرائيليةمنتجات اجراءات عقابية ضد حملة مقاطعة ال بفرض  السلطةيهدد شالوم  .17
 أركان الحكومة اإلسرائيلية، أن عن مراسلها من الناصرة أسعد تلحمي  26/5/2010الحياة، ذكرت 
هدد نائب رئيس و،  هم للسلطة الفلسطينية على خلفية حملتها لمقاطعة منتجات المستوطناتتهديداتواصلو 

تكون بمثابة رد حازم على قرارها حظر "الحكومة سلفان شالوم باتخاذ خطوات عقابية ضد السلطة 
ية تسويق منتجات المستوطنات وإصدار تعليمات للعمال الفلسطينيين بوقف العمل في المصانع اإلسرائيل

  ".في المستوطنات في غضون عام
وأضاف شالوم في سياق محاضرة ألقاها في الكلية األكاديمية في مستوطنة أرئيل قرب نابلس أنه في 

ستضطر الحكومة إلى اتخاذ القرارات الصائبة، ونحن في وزارة تطوير "حال تواصلت حملة المقاطعة 
واقترح جملة عقوبات ". رة الصناعة والتجارةالنقب والجليل نبحث الموضوع ونتعاون في ذلك مع وزا

بينها فرض ضرائب جمركية عالية على المنتجات الفلسطينية وتشويش تسويق هذه المنتجات داخل 
وزاد أن الحكومة تدرس إمكان تعويض المصانع المتضررة في المستوطنات جراء المقاطعة . إسرائيل

  .بأموال تعود للسلطة الفلسطينية
ر الخارجية اإلسرائيلي داني أيالون هدد السلطة الفلسطينية بأن إسرائيل ستعمل على وكان نائب وزي

الحيلولة دون ضمها إلى منظمة التجارة الدولية بصفة مراقب، وأنها قد تحتجز جزءاً من المبالغ التي 
. قاطعةفي حال لم توقف حملة الم)  ألف دوالر شهريا150ً(تحولها شهرياً الدول المانحة إلى السلطة 

واقترح رئيس اتحاد أرباب الصناعة شراغا بروش بإغالق الموانئ اإلسرائيلية أمام استيراد مواد خام 
  .للسلطة أو تصدير بضائع فلسطينية

اإلذاعة العامة اإلسرائيلية نقلت عن شالوم قوله       أن   ،   من رام اهللا   26/5/2010الحياة الجديدة،   وأضافت  
ين للتأكد من استئناف االستيطان فور انتهاء فترة تجميد االسـتيطان           إنه يجري اتصاالت مع وزراء آخر     
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وأضاف أن قرار تجميد االستيطان قبل استنئاف المفاوضات كان قـراراً           . المؤقتة في شهر أيلول المقبل    
 .خاطئاً وأن القرار الوحيد الذي يجب اتخاذه هو استئناف االستيطان في الضفة

  
  سبتمبر/ أيلولعهد إطالق حملة استيطانية واسعة في يت  اإلسرائيلياالستيطانوزير  .18

" شاس"أريئيل أتياس الذي ينتمي لحزب " اإلسرائيلي"تعهد وزير االستيطان :  يو بي آي- ب.ف .أ 
أيلول المقبل رغم مطالب أمريكية /باستئناف توسيع مستوطنات الضفة فور انتهاء فترة التعليق في سبتمبر

اإللكتروني، أمس، عن أتياس قوله خالل جولة " يديعوت أحرونوت" ونقل موقع .وفلسطينية بتمديد الفترة 
لكي نكون "في مستوطنات الضفة، أول أمس، إن وزارته ال تمنع وإنما تمول التخطيط ألعمال بناء 

وقال أتياس خالل مراسم " . جاهزين مع مخططات ونشر مناقصات في اليوم الذي ينتهي فيه التجميد
إننا مستمرون في التخطيط "في جبل الخليل جنوب الضفة " معاليه حيفر"راة إلى مستوطنة إدخال كتاب تو

  " .من أجل أن يكون هناك مخزون من الشقق لتسويقها في نهاية فترة التجميد
بيني بيغن إنه يستحيل أن يقرر نتنياهو تمديد " اإلسرائيلية"الوزارية " السباعية"وقال الوزير وعضو هيئة 

تشرين / من نوفمبر18سبتمبر المقبل الذي يوافق / أيلول26ستيطان مؤكداً أنه سيستأنف في تعليق اال
في حملة على اثر انطالق " لوبي أرض إسرائيل"وشرع ما يسمى . الثاني وفقا للتقويم العبري 

لة منع والفلسطينيين ومع اقتراب نهاية فترة التعليق بهدف محاو" إسرائيل"المفاوضات غير المباشرة بين 
. من تنفيذ خطوات لصالح الفلسطينيين في الضفة في سياق استئناف المفاوضات " إسرائيل"حكومة 

ومطالبتهم بدعم أهداف اللوبي وكان " السباعية"ويعتزم أعضاء اللوبي االلتقاء مع الوزراء األعضاء في 
  .اللقاء األول مع بيغن 

  26/5/2010الخليج، 
  

 ايرانالعقوبات لن توقف : نتنياهو .19
تطرق رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم ألول مرة إلتفاقية نقل اليورانيوم التي 

إبعاد "وأن الهدف منها " أالعيب خداع ايرانية شفافة"وقعتها ايران مع تركيا والبرازيل، واصفاً إياها بـ
هذا عرض وهمي، ألن ايران ستبقي الرأي العام الدولي عن الحديث عن عقوبات في مجلس األمن ، ف

وألقى نتنياهو خطاباً اليوم في الكنيست بعد أن وقع كافة اعضاء  ".لديها يورانيوم إلنتاج سالح نووي
الحكومة تمثل مصالح أعضاء اإلئتالف وليس "المعارضة على مقترح لجدول األعمال تحت عنوان 

 ".مصالح سكان الدولة
إنني : "ية أن نتنياهو وجه في خطابه مديحاً لإلدارة األميركية، وقالوذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيل

أهنئ الواليات المتحدة التي قررت الذهاب قدماً بتمرير العقوبات، فهذه خطوة هامة من الناحية الرمزية، 
لكن من الواضح أن هذه العقوبات لن توقف إيران، فعقوبات أشد صرامة ستوضح مدى اإلصرار لمنع 

 ".ران، لست واثقاً من أن عقوبات كهذه ستوقفهاتسلح اي
  26/5/2010، 48عرب

  
  ة غير كافي يحجم التزود بنظام القبة الحديد: التابعة للكنيست لجنة الخارجية واألمن .20

أعلنت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست ، والتي تتابع الملفات :القدس
الجبهة الداخلية ، أعلنت اليوم أن حجم التزود المقرر للجيش اإلسرائيلي من تجهيزات األمنية وجاهزية 

وعلى ذلك طالبت اللجنة من رئيس الحكومة ورؤساء  .نظام القبة الحديدة ضد الصواريخ غير كافي
أجهزة األمن ، االهتمام بالموضوع وأخذه على محمل الجد ، والعمل على تزويد الجيش بعدد أكبر من 

  .لك المنظومات من اجل الدفاع عن كافة الجمهور اإلسرائيليت



  

  

 
 

  

            13 ص                                     1800:         العدد       26/5/2010 األربعاء :التاريخ

انه وفي ضوء التحديات واإلخطار التي تتعرض لها "المسؤول عن اللجنة ، " أفي ديختر"ومن جهته قال 
إسرائيل من المحاور الثالثة سوريا، لبنان، وغزة فإن ما يوجد لدى الجيش اإلسرائيلي من تلك 

أن كل سنتمتر واحد من إسرائيل موجود على دائرة "، مضيفاً " إلطالقالمنظومات غير كافي على ا
  ". االستهداف

وأوضحت صحيفة معاريف أنه يوجد لدى الجيش عشرة بطاريات صواريخ دفاعية فقط، مشيرة إلى أن 
  .ذلك ال يكفي ، وعليه يتوجب على أجهزة األمن اإلسراع في اقتناء المزيد من أجل مواجهة الخطر

  25/5/2010ا، وكالة سم
  

  قيم مركزا العتقال المتضامنين ي و العتراض أسطول الحرية"رياح السماء"االحتالل يطلق  .21
قرر جيش االحتالل االسرائيلي إقامة غرفة عمليات مشتركة في  : والوكاالت– ماهر إبراهيم - غزة

ق االحتالل على ميناء اشدود لمواجهة أسطول الحرية الذي سيصل الى قطاع غزة السبت المقبل، وأط
السلطات اإلسرائيلية اقامت وحدة "وقالت مصادر إسرائيلية إن  ".رياح السماء"عملية اعتراض السفن اسم 

ووزارة األمن الداخلي ) الشاباك(قيادة مشتركة تتألف من ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية وجهاز 
دادات التي تقوم بها الحكومة اإلسرائيلية بهدف ستتخذ من ميناء اشدود مقراً لها، وذلك في إطار االستع
وذكرت القناة اإلسرائيلية التلفزيونية الثانية أن  ".منع أسطول الحرية من الوصول الى شواطئ غزة

الحكومة اإلسرائيلية أعطت أوامر واضحة باعتراض قافلة السفن فور دخولها المياه اإلقليمية ومنعها من "
الحكومة االسرائيلية تجري مشاورات على " وذكرت مصادر مطلعة أن  ".متابعة اإلبحار إلى غزة

مستويات وزارية متعددة وأن وحدة القيادة المشتركة تتواجد حالياً في ميناء اشدود وتقوم بترتيب الجوانب 
الالزمة، حيث سيتم اعتقال المتواجدين على متن هذه السفن وإحضارهم الى اسرائيل والتحقيق معهم 

تم إخالء جزء من ميناء اشدود من السفن "وأضافت أنه  ".إلسرائيليين منهم للقضاء ومحاكمتهموتقديم ا
التجارية وإقامة غرف اعتقال مؤقتة للمشاركين في األسطول ومنع العمال الفلسطينيين من دخول الميناء 

  ".حتى إشعار آخر
لق على عملية اعتراض االسطول العبرية ان االحتالل أط" يديعوت أحرونوت"من ناحيتها قالت صحيفة 

إسرائيل عرضت على الجهات المنظمة للقافلة إيصال المساعدات "وذكرت أن ". رياح السماء"اسم 
اإلنسانية التي ستنقل على متن السفن فوراً إلى قطاع غزة، بذلك تمنع مواجهة بحرية، إال أن العرض 

  ".اإلسرائيلي قوبل بالرفض
  26/5/2010البيان، االمارات، 

  
   ستكون أكثر قسوة"2 –المصهور  الرصاص ": بالجيش اإلسرائيليقائد كتيبة غزة .22

إن أحداث عملية "قال العميد أيال أيزنبيرغ ، قائد كتيبة غزة : القناة العاشرة للتلفزيون االسرائيلي
  ".الرصاص المصهور أوضحت لنا أن العملية الثانية ستكون أكثر عدوانية وأكثر قساوة
  26/5/2010ألردن، الدستور، ا

  
   األسطول من اإلبحار باتجاه غزة فشلت في إقناع تركيا بمنع"إسرائيل" .23

 أقرت مصادر سياسية إسرائيلية بفشل مساعي الدولة العبرية إلى إقناع تركيا بمنع األسطول :الناصرة
لسفن المبحرة وقالت إن تركيا رفضت اقتراحاً بأن تنقل إلى إسرائيل حموالت ا. من اإلبحار باتجاه غزة

نحو القطاع من مواد غذائية ومالبس ومواد بناء وغيرها من المساعدات اإلنسانية لسكان القطاع على أن 
  .يتم إدخالها إلى القطاع بواسطة منظمات إغاثة دولية، تحت رقابة إسرائيلية

  26/5/2010الحياة، 
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  لغرف المحصَّنة كنيست يتدرب اليوم على الفرار إلى اال: "4نقطة التحول "مناورة  .24
 كشفت القناة السابعة اإلسرائيلية، الناطقة بلسان المستوطنين فى الضفة الغربية، :محمد عبود - رويترز

أصدر قرارا رسميا يلزم أعضاء الكنيست وضباط الحراسة وموظفى " روبى ريفلين"أن رئيس الكنيست 
ويقضى القرار بالدخول إلى ". 4لتحول نقطة ا"المبنى وعماله والمترددين عليه بالمشاركة فى مناورة 

الغرف المحصنة بجوار القاعة الرئيسية فى مبنى الكنيست، والنقاط الحصينة المنتشرة فى جميع أنحاء 
ومن المنتظر أن يبدأ ريفلين، اليوم، الجلسة ).األربعاء(المبنى، فور سماع صفارات اإلنذار اليوم 
لحادية عشرة ظهرا، ثم يصدر قراره بالفرار إلى الغرف الصباحية فى الكنيست كالمعتاد فى تمام ا

ويتولى ضباط الحراسة فى الكنيست اإلشراف على عمليات . المحصنة فور سماع صفارة اإلنذار
  .االستيعاب اآلمن داخل المبنى

  26/5/2010المصري اليوم، 
  

    يلغي مشاركته في المناورات"الكابينيت " اإلسرائيليالحربمجلس  .25
، أمس، إلغاء مشاركته في المناورات الواسعة )الكابينيت" (اإلسرائيلي"أعلن مجلس الحرب  :يآ.بي .يو 

يديعوت "، ونقل موقع "اإلسرائيلي"التي تجريها قيادة الجبهة الداخلية في الجيش " 4نقطة تحول "
امها بنيامين نتنياهو اته" اإلسرائيلي"االلكتروني عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء " أحرونوت

في التدريب، إثر معارضتها بنودا في الموازنة " الكابينيت"للمعارضة بالتسبب بعدم مشاركة وزراء 
للدفاع عن موقف الحكومة التي تطلب زيادة بنود " الكنيست"العامة ما اضطر الوزراء إلى التوجه إلى 

  .الصرف في الموازنة 
  26/5/2010الخليج، 

  
   وإجالء آالف اإلسرائيليين الى الضفةينيين في الحرب لالحتماء بالفلسطيخططاالحتالل  .26

كشفت تقارير إسرائيلية امس الثالثاء عن مخطط أعده جيش االحتالل إلجالء آالف :  وكاالت– الناصرة
، 1948اإلسرائيليين من المناطق المكتظة بالسكان في مركز األراضي المحتلة وجنوبها وشمالها عام 

وأشارت وسائل اإلعالم العبرية إلى أن  .غربية عند اندالع الحرب القادمةونقلهم إلى أراضي الضفة ال
سيشمل عدة " 4نقطة تحول"تمرين الطوارئ األضخم في تاريخ االحتالل والذي أطلق عليه اسم 

 .مستوطنات ومناطق في الضفة الخميس القادم حيث سيتم تحضير تلك المناطق الستيعاب اإلسرائيليين
 إسرائيلية مطلعة أن االحتالل قرر نقل اإلسرائيليين إلى الضفة كونها مناطق غير وأكدت مصادر أمنية

   .مكتظة بالسكان من جهة، ولبعدها عن المدن اإلسرائيلية الكبرى والمناطق الصناعية من جهة أخرى
وأوضحت المصادر أن منطقة المستوطنات بالضفة خالية من المعدات العسكرية ومنصات اإلطالق 

يلية مما يجعل نسبة قصفها من قبل المقاومة ضئيلة جدا، الفتة إلى أنها قريبة أيضا على مناطق اإلسرائ
  .إسرائيلية مما يسهل عمليات اإلجالء

العبري، اعتمد الجيش في نظريته هذه على وجود قرى فلسطينية في محيط " ولال"وبحسب موقع 
الل الحرب كون أغلبية سكانها من العرب مستوطنات الضفة، ما يستبعد أن تستهدف تلك المناطق خ

  .الفلسطينيين
ويخطط االحتالل إلى إسكان اإلسرائيليين في منازل المستوطنين خالل الحرب، باإلضافة إلى تحضير 

  .مالجئ ومبان خاصة الستقبالهم
  ، هذه المنطقة هي قلب إسرائيل:"بدوره، قال رئيس المجلس اإلقليمي لمستوطنات الضفة غيرشون مسيكا
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وهي حق لنا، الضفة مناسبة جدا لحمايتنا من صواريخ إيران خالل الحرب، القرار كان صائبا جدا وهو 
  ".األنجع في نظري

 26/5/2010السبيل ، األردن، 
  

 الشرطة تحقق مع أولمرت في غرفة التحقيق البوليسية .27
س رئيس الوزراء السابق إيهود  أعلن ناطق باسم الشرطة اإلسرائيلية أنها استجوبت أم-القدس المحتلة 

  .أولمرت لالشتباه في قبوله رشى في ما يتصل بمشروع لإلسكان الفاخر في القدس
وكانت وسائل إعالم ذكرت أنه تلقى رشى كبيرة أثناء عمله رئيساً . وينفي أولمرت ارتكاب أي مخالفات

يستدعي فيها المحققون أولمرت وهذه المرة االولى التي . 2003 إلى 1993لبلدية القدس في الفترة من 
وقال الناطق باسم الشرطة إن االستجواب جرى في وحدة التحقيقات . إلى مركز للشرطة للرد على أسئلة

  .في جرائم االحتيال في بلدة اللد في وسط إسرائيل
 وقال أولمرت في بيان مسجل أذاعه التلفزيون في وقت ذروة المشاهدة الشهر الماضي إنه بريء ومستعد

لم يحدث قط أن عرضت رشى أو : "وقال". هولي الند"للرد على أسئلة الشرطة في ما يتعلق بمشروع 
مستعد ألي "وأضاف أنه ". أخذت رشى من أحد في أي مسألة بأي شكل سواء مباشر أم غير مباشر

ووصف ". استجواب من قبل الشرطة في أي مكان وفي أي وقت يريد المحققون أن يستجوبوني فيه
  ".محاولة اغتيال سمعة غير مسبوقة"يج اإلشاعات ضده بأنه ترو

  26/5/2010الحياة، 
  

  لوائح اتهام باالحتيال بماليين الدوالرات ضد أرفع المؤسسات الدينية اليهودية .28
، وهي "كبير الحاخامات"كشف النقاب عن فضيحة فساد ضخمة أخرى، وهذه المرة في مقر  :تل أبيب

وحسب الئحة االتهام التي كشفت، أمس، فإن هذه المؤسسة . في إسرائيلأعلى مؤسسة دينية يهودية 
وبمعرفة وموافقة وتوقيع كبير الحاخامات السابق، إلياهو باكشي دورون، أدارت عملية احتيال كبيرة 

، تم خاللها نهب مبالغ طائلة تقدر بعشرات ماليين الدوالرات من )2003 - 1999(طيلة أربع سنوات 
 وهذه المؤسسة تعتبر مسؤولة عن كل القضايا الدينية وعن العالقة ما بين المؤسسات .خزينة الدولة

الدينية والحكم، يقودها حاخامان، واحد أشكنازي وآخر شرقي، لكن االتهامات المذكورة تتعلق 
فهي مثال تعطي شهادة التدين للشباب الذين يختارون االنخراط في الدراسة الدينية ويتم . باألشكنازي

في إسرائيل، سجل فيها  . دوالر1000حريرهم من الخدمة العسكرية وتقاضى راتب شهري قدره نحو ت
أن كل واحد منهم درس لمدة خمس سنوات ونجح في الدراسة مع أن أيا منهم لم يدرس أكثر من بضعة 

ي ودفعوا ولكنهم حصلوا على الراتب الشهر. أسابيع ولم يتمم دراسته، وبعضهم لم يصلوا للدراسة بتاتا
 .سخية" رسوم تسجيل"منه إلى المؤسسة 

وامتنعت الشرطة اإلسرائيلية عن اعتقال دورون، واكتفت بالتحقيق معه في بيته بسرية وتقديمه إلى 
  موظفا كبيرا من حوله14المحاكمة، لكنها اعتقلت 

  26/5/2010الشرق األوسط، 
  

  داخل الضفة  الفلسطينيين من استخدام الطريق السريع يمنعاالحتالل  .29
 قالت قوات االحتالل اإلسرائيلي إنها ستواصل منع الفلسطينيين من استخدام طريق سريع داخل :رويترز

الضفة الغربية يصل إلى القدس ليقتصر استخدامه على اإلسرائيليين، رغم أن محكمة إسرائيلية كانت 
تالل إنها أعدت نقاط تفتيش وقالت سلطات االح .سمحت في وقت سابق للفلسطينيين باستخدام الطريق
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 سترابط عندها اعتبارا من يوم الجمعة المقبل لتنفيذ قرارها، الذي يديم قرارا قضائيا 443على الطريق 
   .بمنع الفلسطينيين من استخدام الطريق لقيادة مركباتهم منذ ثماني سنوات

  26/5/2010الجزيرة، نت، 
  

 ى في سلوان تأمر المستوطنين بإخالء مبنإسرائيليةمحكمة  .30
رفضت محكمة إسرائيلية أمس استئنافا تقدم به مستوطنون متشددون يهود يهدف إلى الحيلولة : أ ف ب

 .دون إخالء مجموعة من الشقق المتنازع عليها في حي سلوان المكتظ في القدس الشرقية المحتلة
ؤلفة من سبعة طوابق الم" بيت يوناتان"ورفضت محكمة القدس االستئناف وأمرت بإخالء وإغالق عمارة

 .في حي سلوان، فورا
وسعى المستوطنون من خالل االستئناف إلى تأخير تنفيذ حكم سابق من المحكمة بإخالء العمارة التي 

اليمينية المتطرفة التي " عطريت كوهانيم" شركة تعمل مع منظمة2004بنتها دون ترخيص في عام 
إال أن القاضي نافا بن اور  .لقدس الشرقية المحتلةتهدف إلى توطين اكبر عدد ممكن من اليهود في ا

ورجح اإلعالم أن يتم . رفض االستئناف وأمر بتنفيذ أمر اإلخالء فورا، طبقا لنسخة من حكم المحكمة
 .تنفيذ القرار خالل أيام، في خطوة ستلقى معارضة شديدة من جماعات المستوطنين

  26/5/2010البيان، االمارات،   
  

  حزب اهللاصالح عد التهام مخول وسعيد بالتجسس ليست" الشاباك" .31
تقديم الئحتي اتهام بواسطة النيابة ) الشاباك(يعتزم جهاز األمن العام اإلسرائيلي : يو بي أي - تل أبيب

العامة ضد الناشطين السياسيين العربيين أمير مخول وعمر سعيد وسيوجه إلهما تهما تتعلق بالتجسس 
وذكر موقع يديعوت أحرونوت االلكتروني أمس أن ممثل . بعميل أجنبيلصالح حزب اهللا واالتصال 

النيابة العامة صرح بأنه سيتم توجيه الئحة اتهام ضد مخول في المحكمة المركزية في مدينة حيفا حتى 
التجسس الخطير والتآمر ومساعدة العدو خالل الحرب واالتصال مع عميل "نهاية األسبوع الحالي تشمل 

قا للصحيفة فإن النيابة العامة وجهت الئحة اتهام ضد سعيد إلى المحكمة المركزية في ووف". أجنبي
كذلك يتوقع أن ترفع الشرطة ". نقل معلومة للعدو واالتصال مع عميل أجنبي"الناصرة ونسبت إليه تهم 

ومددت محكمة الصلح في مدينة بتاح . أمر حظر النشر حول تفاصيل قضية مخول وسعيد غدا الخميس
وقال محامو مخول الذين التقوا معه األسبوع . أيام3تيكفا بوسط إسرائيل أمس اعتقال مخول لمدة 

الماضي أنه بدا منهكا وشكا من آالم وعلى أثر ذلك قدموا استئنافا إلى المحكمة في بيتاح تيكفا طالبوا فيه 
 .بإدخال طبيب ليكشف عليه رغم معارضة الشاباك

  26/5/2010الشرق، قطر، 
  

 "إسرائيل"ـ  يطاردون رئيس موظفي البيت األبيض خالل زيارته ليهودطرفون مت .32
منذ وصوله في زيارة خاصة إلسرائيل، نهاية األسبوع الماضي، يخضع رام عمانوئيل، رئيس  :تل أبيب

يزعجونه ويسمعونه . طاقم العاملين في البيت األبيض لمالحقة عدد من نشطاء اليمين اليهودي المتطرف
ويدققون في تفاصيل نفقاته الشخصية في محاولة إليجاد ممسك . ، ويتهمونه بخيانة شعبه اليهوديالشتائم

وكشف . جنائي ضده، يوقعه تحت طائلة القانون األميركي الذي يمنع كبار الموظفين من تلقي الهدايا
ن األميركي من النقاب، أمس، أن المتطرفين ال يعملون وحدهم، بل ينسقون هذا النشاط مع قوى في اليمي

 ".المسيحيين الصهيونيين"حركة 
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ويتعرض منذ تعيينه كبيرا للموظفين في البيت . يذكر أن رام عمانوئيل هو يهودي إسرائيلي األصل
األبيض، لهجوم من اليمين اإلسرائيلي ونسبت إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 

  .ح شعبه اليهودي وإسرائيلتصريحات ضده في حينه، واتهم بخيانة مصال
  26/5/2010الشرق األوسط، 

 
   على منع تشومسكي من دخول الضفةتحتج شخصية اسرائيلية 500 .33

 من األكاديميين والطالب والمثقفين اإلسرائيليين رسالة موجهة إلى وزير الداخلية 500وقع : القدس
كاديمي اليهودي األميركي نعوم اإلسرائيلي إيلي يشاي ، احتجاجا على قرار الوزارة رفض دخول اال

" هآرتس"وجاء في نص الرسالة التي نشرتها  .تشومسكي إلى إسرائيل والضفة الغربية األسبوع الماضي
نحن نحتج على الطريقة المذلة التي عاملت بها الحكومة اإلسرائيلية مواطنا طلب الدخول إليها ، كما "

  . تسببت بها وزارتك والحكومة اإلسرائيليةنحتج على األذى وعدم احترام الديمقراطية التي
  26/5/2010الدستور، األردن، 

  
  األقصى غربي المسجد"بركة السلطان" تكشف عن حفريات تهويدية في "األقصىمؤسسة " .34

بركة " حفريات في الموقع اإلسالمي التاريخي األثري  حالياً"إسرائيل"تنفذ :  يوسف الشايب-رام اهللا 
مؤسسة األقصى للوقف "وقالت  ".الهيكل الثاني المزعوم"ثور على آثار من عهد ، زاعمة الع"السلطان
 كشفت الحفريات اإلسرائيلية التي تجري بصمت إنهانسخة منه أمس " الغد"في بيان تلقت " والتراث

 "إسرائيل"وأوضحت المؤسسة أن  ".خالل جولة ميدانية لمنطقة بركة السلطان غرب المسجد األقصى"
 القائمين على أن إلى لمد خط مياه جديد في المنطقة، مشيرة تها اليوم في مناطق عدة، تمهيداًتنفذ حفريا

عثروا خالل عمليات الحفر على آثار من عهد الهيكل الثاني المزعوم، وانه "الحفريات يدعون أنه 
محيطة سيجري االستمرار في عمليات الحفر، ومن ثم تطوير المنطقة ضمن مشروع الحدائق العامة ال

واعتبرت مؤسسة األقصى، أن الحفريات اإلسرائيلية محاولة لتهويد وتزييف  ".بالبلدة القديمة بالقدس
التاريخ في الماضي والحاضر، مؤكدة أن هذا الموقع إسالمي تاريخي أثري، يشهد على الحضارة 

  .سالميتهاإلسالمية العربية في الموقع ذاته، وكل الوقائع واآلثار في الموقع تشهد على إ
  26/5/2010الغد، األردن، 

 
  حذر من انهيار منازل فلسطينية بسبب الحفريات في القدسي القادرعبد حاتم  .35

حذر حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح، أمس، من انهيار ثمانية منازل فلسطينية : )وام(
القادر إن تقارير المهندسين  وقال عبد .في البلدة القديمة من القدس جراء استمرار الحفريات اإلسرائيلية

تفيد بوجود انخفاض خطير في منسوب التربة أسفل هذه المنازل الجاري شق نفق احتاللي بمحاذاتها، 
 من أهالي المنطقة سيتوجهون إلى القضاء الستصدار قرار بوقف أعمال الحفر التي تهدد  عدداًأنوأكد 
  .منازلهم

  26/5/2010الخليج، 
  

   تخطر تسعة منازل بالهدم في نابلسحتاللاالسلطات  .36
 أخطرت قوات االحتالل اإلسرائيلي أصحاب تسعة منازل في قرية يتما جنوب نابلس :الضفة الغربية

  .والتي تقع تحت سيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية) ج(بقرار هدم تلك المنازل بحجة البناء في المنطقة 
 26/5/2010السبيل، األردن، 
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  ترخص لمئات المباني الفلسطينية للتمويه على إصدار تراخيص مماثلة في مستوطنات "إسرائيل" .37
 اإلسرائيلية النقاب عن أن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية منحت مؤخراً" هآرتس" كشفت صحيفة :الناصرة

، أقيم من دون الحصول على الرخص الالزمة في الضفة الغربية  مبنى فلسطينيا1611ًتراخيص بناء لـ
  .خالل السنوات األخيرة

إنه في غضون ذلك، نظرت المحكمة العليا اإلسرائيلية في عدد من االلتماسات التي رفعها "وقالت 
مستوطنون يهود يطالبون اإلدارة المدنية، بإصدار ترخيص لمنازل استيطانية بنيت من دون تراخيص 

إنها "لتماسات، قالت اإلدارة المدنية وفي ردها على اال. في المستوطنات اليهودية في الضفة بأثر رجعي
" غبعات هايوفيل"وموقع " ناتيف هاعفوت"تنوي الترخيص بأثر رجعي لعشرات المباني في مستوطنة 

  ".راحيليم"و" حارشا"و" إيلي"االستيطاني العشوائي، ومستوطنات 
لمدنية في الضفة وزعم مكتب منسق نشاطات الحكومة اإلسرائيلية، والذي يشرف على نشاطات اإلدارة ا

 بلدة في الضفة عام 14 في  منزال956ًالغربية، أن حكومته منحت التراخيص القانونية بأثر رجعي لـ 
  . وحده2008

، كانت في منطقة الخليل، "غير المرخصة"إلى أن معظم التراخيص للمباني الفلسطينية " هآرتس"وأشارت 
 من مساحة الضفة، %60لسطينية، وتشكل ، وهي مساحات من األراضي الف)ج(وتركزت في منطقة 

وتخضع لسيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية كاملة، وتمتلك اإلدارة المدنية الصالحية القانونية لفرض قوانين 
  .التنظيم والتخطيط فيها، فيما تمنع السلطة الفلسطينية، من ممارسة أي صالحية فيها

  25/5/2010 قدس برس،
  

   االحتالل لغزة في قصف طائراتمصاباً عشرون .38
 20مصادر طبية قالت إن ، أن وكاالتال نقالً عن مراسلها وعن 26/5/2010فلسطين أون الين، نشرت 
 في قصف الطائرات اإلسرائيلية الذي استهدف 26/5/2010ربعاء األاليوم  أصيبوا فجر  فلسطينياًمواطناً

 وكمال عدوان في بلدة بيت الهيا، ووصفت إصابة شمال وجنوب قطاع غزة، نقلوا إلى مستشفيي العودة
وتزامنت الغارات مع قصف نفذته الزوارق الحربية  .اثنين منهم بالحرجة والباقي بين متوسطة وطفيفة

  . اإلسرائيلية على مناطق قرب بلدة بيت الهيا دون أن يبلغ إصابات
ما موقعا لكتائب عز الدين القسام غارتين استهدفت إحداهأن ال 26/5/2010الجزيرة، نت، وأضاف موقع 

وقال مراسل الجزيرة  .الجناح العسكري لحركة حماس في بيت حانون، واألخرى منطقة األنفاق والمطار
 .تامر المسحال إن الطيران الحربي اإلسرائيلي أطلق صاروخين على موقع للتدريب في بيت حانون

ة قامت بتوغل محدود شرق بيت حانون عقب وقال مراسل الجزيرة نت أحمد فياض إن قوات إسرائيلي
  .الغارة، حيث جرت اشتباكات مع المقاومة

  
  يحرقون مئات األشجار في القدسمستوطنونال .39

أحرق مستوطنون إسرائيليون أمس مئات أشجار الزيتون والخوخ في : عالء المشهراوي، وكاالت
الي البلدة أنهم شاهدوا مستوطنين وأوضح أه. أراضي قرية بيت اكسا شمال غرب مدينة القدس المحتلة

المقامة على أراضيهم وهم يحرقون األشجار التي تعود لعشرات العائالت " راموت"من مستوطنة 
وأضافوا أنهم حاولوا إطفاء هذه النيران بإمكاناتهم المتواضعة إال أنهم لم يستطيعوا ذلك،  .الفلسطينية

فلسطيني ال تستطيع الوصول إلى البلدة نظرا لوجود حاجز علما أن اإلطفائيات التابعة للدفاع المدني ال
 .عسكري على مدخل البلدة الرئيس
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في غضون ذلك أدت مناورات يجريها جيش االحتالل اإلسرائيلي في منطقة األغوار الفلسطينية أمس 

 .إلى اشتعال مراع وأرض زراعية واسعة يعتمد عليها الفلسطينيون في تربية مواشيهم وزراعاتهم
  26/5/2010االتحاد، اإلمارات، 

  
  فلسطينية وإسرائيلية تطالب االحتالل بوقف طرد الفلسطينيين  منظمة حقوقية16 .40

 منظمة فلسطينية وإسرائيلية مدافعة عن حقوق اإلنسان، أمس، من المحكمة العليا، 16طلبت : )ب.ف.ا(
واستناداً إلى . ربية إلى قطاع غزة، وقف طرد الفلسطينيين من الضفة الغ"إسرائيل"أعلى هيئة قضائية في 

آالف األشخاص الذين يعيشون في خوف دائم من تعرضهم للطرد ويملؤهم "المنظمات فان هناك  هذه
الوحيدة هي أن ) جريمتهم "(أنوأضافت  ".الرعب من مجرد الذهاب إلى البقال أو المدرسة أو العمل

بالقيام في السنوات األخيرة بطرد " إسرائيل"ت واتهمت المنظما ".لديهم عنوانا ترفض إسرائيل تصحيحه
عمليات الطرد هذه تعتبر نقالً قسرياً بموجب القانون  "أنواعتبرت  .فلسطينيين على أساس هذه العناوين

  ". جريمة حرببالتأكيدالدولي ما يشكل 
كومة عن أنها تنتظر ردا على طلب سابق قدم للمحكمة العليا لكي تكشف الح" هموكيد"وأوضحت منظمة 

  .عدد الفلسطينيين الذين طردوا إلى قطاع غزة 
الذين يمكن طردهم من الضفة ليشمل " المتسللين"كما انتقدت المنظمات بعنف أمراً عسكرياً يوسع تعريف 

  . من دون أن يحدد نوع هذا الترخيص المعني" ال يملك ترخيصاً"أي شخص 
  26/5/2010الخليج، 

  
 ل الطبي يشكون اإلهمافلسطينيونأسرى  .41

اشتكى األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل عبر رسالة وجهوها لمركز أحرار : وائل بنات: غزة
  ومنظماًلدراسات األسرى وحقوق اإلنسان من حالة اإلهمال الطبي الذي يعانونه والذي أصبح مقصوداً

 .من قبل مصلحة السجون بهدف قتل أكبر عدد ممكن من األسرى من خالل األمراض
 26/5/2010الوطن أون الين، السعودية، 

  
  الحصار يسبب انعدام األمن الغذائيوتؤكد أن تحذر من انهيار الصيد والزراعة في غزة " أوتشا" .42

 ، أنوكاالتوال ، سمر خالد،القدس المحتلةنقالً عن مراسلتها في  26/5/2010الرأي، األردن، نشرت 
نسيق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة  صدر عن مكتب األمم المتحدة لتاً صحفياًبيان

 إلى السماح بحرية كاملة وغير مقيدة لدخول وخروج الخامات "إسرائيل"، دعا حكومة )أوتشا(
والصادرات الضرورية إلنعاش قطاعي الزراعة والصيد في قطاع غزة ورفع القيود المفروضة على 

  . مناطق صيد األسماك بالقطاعوصول الفلسطينيين إلى األراضي الزراعية و
 الحصار على "إسرائيل" االقتصاد الرسمي انهار في قطاع غزة منذ أن فرضت أنوأكد البيان، على 

 من األسر في قطاع غزة، في الوقت %60مبينا أن أكثر من . 2007 يونيو/ قطاع غزة في حزيران
  . ة األطفال والنساء والرجالالحالي، تعاني من انعدام األمن الغذائي، ما يهدد صحة ورفاهي

 لقطاعي الزراعة وصيد األسماك سيعيد للسكان المحليين القدرة  سريعاً أن انتعاشاً)أوتشا(  مكتبويرى
على الحصول على أغذية طازجة يمكن شراؤها، السيما األسماك واللحوم، وسيوفر حماية مصادر كسب 

أنه وإلعادة تأكيد هذه الرسالة، يزور قطاع غزة الفتا إلى . الرزق التي تعتمد على الزراعة والصيد
  .فيليب الزاريني القائم بأعمال منسق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة
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إنقاذ اإلنتاج المحلي للغذاء ومصادر كسب الرزق التي تعتمد على الزراعة في غزة "وأكد الزاريني أن 
بر الحدودية إلتاحة حرية وصول الخامات الزراعية واألسواق يتوقف على ثالثة عوامل، أولها فتح المعا

حرية وصول غير مقيدة وآمنة لألراضي الزراعية : الدولية لإلغراض اإلنسانية والتجارية؛ وثانيها
حرية وصول للخامات الضرورية لمنع إلحاق أضرار بالتربة على : ومناطق الصيد الحيوية؛ وآخرها

 والذخائر التي لم ،دم السيطرة على طفح مياه الصرف الصحي، وتملح التربةالمدى البعيد، الناجمة عن ع
  ."تنفجر المتخلفة عن الحرب ومصادر التلويث األخرى

وأكد البيان انه في غياب هذه التحسينات فإن قطاع الصيد والزراعة برمته مهدد باالختفاء في قطاع 
  .حو متزايد على المساعدات اإلنسانيةويصبح سكان غزة بشكل عام بالفعل معتمدين على ن. غزة

 الصيادين إيراداتتقارير ذكرت أن ، إلى أن )أ.ب.د(نقالً عن وكالة  26/5/2010الخليج، وأشارت 
وقال فيليب  .لمناطق الصيد إلى ثالثة أميال بحرية" إسرائيل"منذ تحديد % 72الفلسطينيين تراجعت 

 على األنفاقأو عبر " إسرائيل" إلى استيراد السمك من الزاريني انه منذ ذلك الحين لجأ سكان السواحل
  .الحدود المصرية

  
  غزة  عن تجهيز عوامات لنقل المساعدات لميناءواإلعالن  يصل غزة السبت"الحريةأسطول " .43

 "شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية" مصادر في ، أنالناصرةوغزة من  26/5/2010الحياة، نشرت 
 إلى شاطئ "أسطول الحرية" وصول سفن يتأخر توقعت أن "فع الحصار عن غزةالحملة األوروبية لر"و

 "الحياة"لـفي حديث  أمجد الشوا "شبكة المنظمات األهلية" منسق أشارو .قطاع غزة إلى السبت المقبل
تحميل سفن الشحن بالمساعدات اإلنسانية ومواد البناء وغيرها من "إلى أن العائق حتى اآلن هو 

  .الضرورية الالزمة للفلسطينيين المحاصرين في غزة منذ سنوات طويلة "المساعدات
 إلىتأخر انطالق السفينة جاء بسبب الحاجة "، في بيان أمس إن "الحملة األوروبية لرفع الحصار"وقالت 

سبب إرجاء انطالق السفن "وعزت  ."إنهاء بعض األمور اإلجرائية الروتينية المتعلقة بتحميل المساعدات
ث التركية والجزائرية والكويتية من أنطاليا إلى اليوم، إلى تمكينها من االلتقاء مع السفن المنطلقة من الثال

  ."اليونان، إضافة إلى لحاق السفينة االيرلندية راشيل كوري بها
جميع "ونسب البيان إلى عضو في البرلمان االيرلندي مشارك في الحملة يدعى اينغوس سادياغ قوله إن 

نين المشاركين في أسطول الحرية عقدوا العزم على الوصول إلى قطاع غزة، آخذين في المتضام
وحذّر الحكومة اإلسرائيلية من . "الحسبان جميع االحتماالت التي قد ُيقدم عليها الجانب اإلسرائيلي

يين هذا األسطول ُيقل عشرات البرلمان "، خصوصاً أن"ارتكاب أي حماقات ضد أسطول الحرية اإلنساني"
المسؤولية الكاملة عن أي مكروه قد "وحملها . "األوروبيين والمتضامنين األجانب من أكثر من ستين دولة

  ."يصيب طواقم األسطول
رئيس ، أن ماهر إبراهيم والوكاالت، غزةنقالً عن مراسلها في  26/5/2010البيان، اإلمارات، وأضافت 

 تصل أن الحرية يفترض أسطول سفن أنخضري أعلن اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال ال
  . شواطئ غزةإلىالسبت 

 اللجنة ، إلى أن اشرف الهور،غزةنقالً عن مراسلها في  26/5/2010القدس العربي، وأشارت 
 الحرية لميناء غزة أسطولعلنت عن نجاح التجارب العملية لنقل البضائع من أالحكومية لكسر الحصار 
  . في المرة الواحدة طنا35ً العوامة الواحدة يمكنها نقل أن، وبينت عة محلياًعبر العوامات المصنو

  
  النقابات المهنية الفلسطينية تطالب بوقف مالحقة الكتاب والصحفيين بالضفة .44

 قال تجمع النقابات المهنية الفلسطينية إنه ينظر بخطورة كبيرة إلى استمرار حمالت االعتقال التي :غزة
ألمنية بالضفة الغربية بحق الكتاب والصحفيين واالعتداء المتسمر عليهم ومواصلة تنفذها األجهزة ا
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واستنكر التجمع إقدام األجهزة األمنية برام اهللا على اعتقال زوج الكاتبة الصحفية لمى خاطر  .مالحقتهم
سياسية للضغط عليها من أجل وقف كتابة المقاالت التي تتناول الوضع الفلسطيني ووقف تحليالتها ال"

بوقف "نسخة منه " قدس برس"وطالب تجمع النقابات في بيان مكتوب وصل  ".واالجتماعية واإلعالمية
فوري وعاجل للهجمة األمنية في الضفة الغربية ضد الكتاب واإلعالميين واإلفراج الفوري عن المعتقلين 

  ".في سجونها
  25/5/2010 قدس برس،

  
   غير راضين عن حياتهم48فلسطينيي  ونصف ... واليهود48  تدهور العالقات بين فلسطيني:استطالع .45

في عددها الصادر يوم الثالثاء إن تآكل العالقات بين اليهود وفلسطيني " هآرتس" قالت صحيفة :أبيبتل 
 تعمق خالل معظم سنوات العقد الماضي، بحسب تقرير سيقدم إلى الكنيست اإلسرائيلي في الداخل 48

  .2009و  2003 العالقات بين عامي اليوم وبحث التقرير هذه
والدراسة التي قاد فريقها البروفيسور سامي سموحة من جامعة حيفا، ستقدم باعتبارها جزءا من برنامج 

وكتب سموحة  ."إسرائيل" واليهود في 48ميثاق يافا، الذي نظمه منتدى وفاق المواطنين بين فلسطيني 
الداخلية يهدد بتعكير الهدوء النسبي بين المجموعتين في نتائج بحثه أن تدهور العالقات العرقية 

 لصياغة سياسة جديدة لتعزيز الحقوق 48 مع قادة فلسطينيي "إسرائيل"السكانيتين، وأنه ما لم تعمل 
  .أكثرالمتساوية، فإن الوضع بالتأكيد سيسوء 

 %35قارنة مع ، م"إسرائيل" غير راضين عن حياتهم في 48 من فلسطيني %48وتبين من الدراسة أن 
 شريحة العرب غير الراغبين في الحصول على وتضاعفت تقريباً. 2003كانوا غير راضين عام 

  . خالل الفترة ذاتها%29 إلى %16أصدقاء من اليهود، من 
 المشاركين إنهم يخشون من ترحيل حتمي للمواطنين العرب المقيمين قرب 48 من فلسطيني %62وقال 

وفي الوقت . 2003 أعربوا عن هذا القلق عام %56الفلسطينية، مقارنة مع الخط األخضر إلى السلطة 
 إلى %14 الراغبين في االنتقال إلى دولة فلسطينية مستقبلية ارتفعت من 48نفسه فإن نسبة فلسطيني 

سرائيلي يكمن في حل الدولتين،  اإل- أن حل النزاع الفلسطيني 48 من فلسطيني %65ويعتقد  .24%
، وذكر عدد اإلسرائيلي ال يثقون بالنظام القضائي أنهم %40وقال .  قبل سبع سنوات%90مقارنة مع 

  ).2003مقابل واحد من كل ثالثة عام (مماثل أنهم يؤيدون مقاطعة انتخابات الكنيست 
 تتعامل بشكل ديموقراطي معهم بشكل "إسرائيل" الذين يعتقدون أن 48وانخفضت كذلك نسبة فلسطيني 

 لها الحق في "إسرائيل" إنهم يعتقدون أن %63وقال .  إلى نصف هذه النسبة%63دراماتيكي، من 
، بما في ذلك أسلوبوارتفعت نسبة المواطنين العرب الذين يؤيدون أي  .الوجود كدولة ذات سيادة

 ارتفاعا ملموسا في أيضاكما الحظت الدراسة  .%14 إلى %5العنف، خالل التظاهرات العامة من 
 الذين يشاركون في المسيرات، وبعضها ليست مرخصة قانونيا، خصوصا 48ة لفلسطيني النسبة المئوي

  .في مناسبات هامة مثل ذكرى النكبة ويوم األرض
 تجاه فلسطيني اإلسرائيليين في ما يتعلق بمواقف اليهود إال أن الدراسة سجلت نقاطا ايجابية، خصوصاً

المرتفعة لدى العرب خطرا ديموغرافيا على فمخاوف اليهود من أن تشكل معدالت الوالدة . 48
 نسبة اليهود الذين يخشون من تغير في طبيعة أن، رغم %58 إلى %70 انخفضت من "إسرائيل"
 من اليهود المشاركين يوافقون 10 من كل 8وبشكل عام، فإن  .%70 اليهودية ظلت ثابتة عند "إسرائيل"

 منهم قالوا إنهم %58 كأقلية تتمتع بكل الحقوق، لكن "لإسرائي" الحق في الحياة في 48على أن لفلسطيني 
  .غير راغبين في العمل في ظل رب عمل عربي

  25/5/2010القدس، فلسطين، 
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  وزارة االتصاالت تعلن استعدادها لمنح رخصة االنترنت الالسلكي في قطاع غزة .46
تماد رخصة تقديم  أعلنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في غزة عن البدء في اع:غزة

االنترنت الالسلكي لكافة الشركات والمؤسسات العاملة في مجال االنترنت وتكنولوجيا المعلومات في 
  .قطاع غزة

  25/5/2010 قدس برس،
  

  مؤسسة زايد الخيرية تطعم األطفال الفلسطينيين ضد االلتهاب الرئوي .47
سسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال وقع أمس سالم عبيد الظاهري مدير عام مؤ :أبوظبي أحمد سعيد
 خيري العريدي، سفير دولة فلسطين . باإلنابة، مذكرة تفاهم مع كل من د اإلماراتيةالخيرية واإلنسانية

إف، مدتها ثالث سنوات تهدف إلى .في.، ووليام آموس الرئيس التنفيذي لمؤسسة آرماراتاإلدولة لدى 
لغربية وقطاع غزة ضد مرض االلتهاب الرئوي وذلك في مقر تلقيح األطفال الفلسطينيين في الضفة ا

  .المؤسسة بأبوظبي
  26/5/2010الخليج، 

  
   ردنيةجندة األغير واردة ضمن األالفلسطينيين مسألة توطين : إستطالع .48

اظهر استطالع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي األوروبي، في العاصمة :  وكاالت–باريس 
ردنية سواء على المستوى الرسمي او جندة األسألة التوطين غير واردة ضمن األم ان الفرنسية باريس،

رأوا  ان في المئة  من الذين شملهم االستطالع    43.5 وأصدر المركز بيانًا، جاء فيه أن  . الشعبي
  توطين الفلسطينيين لديه أو منما يطرح داخل الكنيست اإلسرائيلي أو خارجها حول ماألردن غير قلق 

االردن ليس جمهورية موز وال شركة متعددة الجنسيات يمكن ان واعتبروا ان  . أن يكون الوطن البديل
تخوف األردن    في المئة 37.6في حين رأى  . سهمهاإكبر في مالكيها تبعا لمن يملك الحصة اإل يتغير

إن أهم  تبروا واع.  هو تخوف مشروع من توطين الفلسطينيين لديه أو من أن يكون الوطن البديل
 تحول فلسطينيي األردن من الجئين أو مقيمين إلى شُركاء  التحول التدريجي من  ُهويينمخاوف األردن

فلسطينيين آخرين من خارِج األردن سوف يشكلون أغلبية، فضالً عن  أو مجيء في الدولة األردنية
اعتبار ورأوا ان تم  وسيادياً  ما جغرافياً واقتصادياًوُمنافسة األردنيين في مجاالت عديدة سي ُمزاحمة

األردن وطنا بديال، هو تفريغ لفلسطين من أبنائها، وإضعاف لتوازنها السكاني في مقابل استيطان 
  .صهيوني ومستوطنات متنامية، وهو تقوية لالحتالل، وإعطائه الشرعية

لتقسيم ية  امريك و افكار ومشاريع اسرائيلية هينيينفكرة توطين الفلسطيأن  في المئة رأوا 18.9إما 
 من بيان لذا الخشيةمن نشر الفوضى الخالقة  ال بد لذلك تجزأة المجزأ ولتسهيل مهمة التقسيم  المقسم 

   .ردنية فلسطينية رغم حسن نوايا بيان المتقاعدينأبداية لفتنة  المتقاعدين العسكريين األردنيين ان يكون
يبدو ان األتجاه يذهب األن لدى األميركيين نحو توطين الفلسطينيين في  لى نتيجة مفاُدهاوخلص المركز إ

اماكن تواجدهم او فتح ابواب الهجرة امام اعداد منهم خاصة هؤالء المقيمين في لبنان واألردن وسورية 
يهم فلسطينيي مما يعني انشاء دولة فلسطينية مستقبالً ممن يسكن الضفة الغربية وغزة ، وقد يضاف ال

 الذين تسعى اسرائيل الى تهجيرهم عمالً بقوانينها التي اقرت يهودية الدولة اإلسرائيلية 1948عام 
والمؤسف ان كل هذه المشاريع المشبوهة التي تحيكها اسرائيل وأميركا بمساعدة من بعض الدول .

ينيين انفسهم منشغلون بخالفاتهم األوروبية ال تلقى أي مواقف صارمة من الدول العربية ، كما ان الفلسط
  .الداخلية دون ان تحثهم هذه المشاريع على الوحدة وعلى تجاوز الخالفات 
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   في حال الحرب"سرائيلإ"ـ األمين العام لحزب اهللا يهدد بقصف السفن المتجهة ل .49
التجاريـة  توعد األمين العام لحزب اهللا حسن نصر اهللا بمهاجمة السفن العـسكرية والمدنيـة و              : وكاالت

  .المتجهة إلى إسرائيل في أي حرب مقبلة
إذا حاصـرتم سـاحلنا     "ووجه نصر اهللا كالمه إلسرائيل في الذكرى العاشرة لتحرير جنوب لبنان قائال             

وشواطئنا وموانئنا، فإن كل السفن العسكرية والمدنية والتجارية التي تتجه إلى موانئ فلسطين على امتداد               
  ".تكون تحت مرمى صواريخ المقاومة اإلسالميةالبحر األبيض المتوسط س

عندما يشاهد العالم    "-عبر شاشة عمالقة في مهرجان أقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت         -وقال نصر اهللا    
كيف تدمر هذه السفن في المياه اإلقليمية لفلسطين المحتلة فلن يجرؤ أحد على الذهاب إلى هنـاك، كمـا                   

  ".شواطئناسيمنع أي أحد من الوصول إلى 
لكنـه  , "ستغير وجه المنطقة  " وشدد نصر اهللا على موقف حزب اهللا من أنه ال يريد الحرب التي قال إنها                

هي تجـري   , اليوم توجد حرب نفسية بيننا وبين إسرائيل      "وأضاف  . أكد في المقابل على جاهزية الحزب     
حن أيضا قادرون أن نعمل ويجـب      ون, مناورات تصورها وتظهرها في التلفزيونات لتقول للبنانيين خافوا       

سـنبقي  .. ال أريد طمأنة إسرائيل ألنه عندما تخاف إسرائيل تنكفـئ         "وقال  ". أن نقول لإلسرائيليين خافوا   
  ".العدو خائفا

 كما اتهم إسرائيل بإرسال وفود إلى دول العالم وعرض إغراءات لمنع بيعها السالح إلى دول يمكـن أن         
. تهم أيضا وفودا أجنبية بالضغط على لبنان وسوريا من أجل أال تزداد قوة            وا. توصلها بعد ذلك للمقاومة   

  ".بعض الوفود األجنبية تأتي إلى لبنان ألن فيه مقاومة"وأضاف أن 
  26/5/2010الجزيرة، نت،  

  
  إلى غزة" أسطول الحرية" صادق على خطة لضمان وصول أردوغان": ديبكا" .50

" إسرائيلية"نقالً عن مصادر استخباراتية " اإلسرائيلي"ستخباري اال" ديبكا"كشف موقع  : رائد الفي-غزة 
هددتها فيها بردود فعل انتقامية، إذا ما أقدمت " اإلسرائيلية"أن تركيا أرسلت رسالة سرية إلى الحكومة 

وزعم الموقع االستخباري أن السفن التركية  .على منع األسطول من الوصول" اإلسرائيلية"البحرية 
ي األسطول تُخبئ على متنها مروحية أو اثنتين من طراز هيلوكبتر ستستخدمها القوات المنضوية ف

  ".اإلسرائيلية"التركية لحماية المتضامنين على متن األسطول في حال تعرضها لعرقلة من البحرية 
إن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان صادق على خطة يتم بموجبها إقالع " ديبكا"وقال موقع 

مروحيتين فوق سفن األسطول لتشكل حماية للمتضامنين في حال اعتراض طريقهم من جانب البحرية ال
أن سالح " اإلسرائيلي"وأضاف الموقع االستخباري . ، والعمل على ضمان وصولهم إلى غزة"اإلسرائيلية"

  .فقطال ينوي اعتراض أو إسقاط المروحيتين، بل سيبقى يراقب تحركاتهما " اإلسرائيلي"الجو 
التركية، لكنها هددت أنها ستمنع وصول األسطول وستقوده إلى " التهديد"على رسائل " إسرائيل"ولم ترد 

  .للمحاكمة" اإلسرائيلية"الموانئ وتعتقل من على متن السفن في مأوى مغلق، وتقدم حملة الجنسية 
  26/5/2010الخليج، 

  
  غزة وليكن ما يكونالسفن ستدخل :  اإلغاثة اإلنسانية التركيةهيئةرئيس  .51

) اي هـا هـا  (وصف بولنت يلدرم رئيس هيئة اإلغاثة اإلنسانية التركية المعروفة : انطاليا ـ ايمن خالد 
االستعدادات اإلسرائيلية القائمة بقصد منع السفن من الدخول الى شاطئ غزة، بأنها لن تثنيهم عن قرارهم                

ذاته ان هناك امورا فنية تتعلق بعطل فـي احـد   بالدخول الى غزة وفك الحصار عنها، مؤكدا في الوقت       
  .محركات سفينة مشاركة كان السبب وراء تأخر االنطالق باتجاه غزة صباح امس الثالثاء
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وأضاف ان قرار دخول السفن وفك الحصار عن غزة قد اتخذ، وال مجال للتراجع فيه، ويـرى بولنـت                   
ي الى الوراء، واذا كانت اسرائيل قد قـررت ان          ان على اسرائيل ان تتراجع الن التاريخ لن يمش        'يلدرم  

ترمي بعرض الحائط كل قرارات الدول، فهذا امر يخصها ويخص تلك الدول التي رفضت االنصياع لها                
بسبب مصالح هنا وهناك، غير ان المنظمات اإلنسانية المشاركة من مختلف الدول، لها مصلحة مشتركة               

لن تكون بالتأكيد مصالحها مع اسرائيل وغيرها الـذين يقومـون           مع الفقراء والمساكين الذين تساعدهم و     
بتصدير الموت في العالم، وبما ان مصلحتنا مع الفقراء اينما كانوا فـنحن غيـر معنيـين باالسـتجابة                   
السرائيل وتهديداتها، فالعمل االنساني باالساس هو طوعي تطوعنا فيه ولن نخـضع الي امـالء مـن                 

  .'الساسة
ود مفاوضات الحقا بقصد رحيل السفن باتجاه العريش في محاولة اسـرائيلية بائـسة              وحول امكانية وج  

هذا شأنهم هم، واما نحن فقرارنا ميناء غزة ولن         'بقصد اعادة الدور المصري في الموضوع، قال يلدرم         
  . 'نذهب الى سواه

  26/5/2010القدس العربي، 
  

  ساعدات المخصصة لغزة والسماح بوصول الم لضبط النفس"إسرائيل"تركيا تدعو  .52
 وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلـو فـي          دعا: ووكاالت،  محمد جمال ،  -عواصم-القدس المحتلة 

وقال الوزير للصحافيين ردا على     .  إسرائيل ومنظمات اإلغاثة الدولية الثالثاء إلى ضبط النفس        ،اسطنبول
فـي  "إن تركيا تأمل    ]  المتوجه إلى غزة   أسطول السن [" غزة الحرة "سؤال عن الحملة التي تقودها حركة       

وقال داود أوغلو إن تركيا،      ".عدم حدوث توتر، وأن تتصرف إسرائيل والمنظمات المدنية بحكمة ومنطق         
ما يهم هو وصول المـساعدات      "وقال  . التي دانت الحصار عدة مرات، اتصلت بإسرائيل لبحث الخالف        

ويجب أن نكون حكمـاء  .. يقة مناسبة لتحقيق ذلك     يجب أن نجد طر   . المخصصة لسكان غزة إلى القطاع    
  ".وأن ال نزيد من التوترات المرتفعة أصال في المنطقة

  26/5/2010الشرق، قطر، 
  

  في فلسطين" شبه الدولة"ال لـ : أوغلو داوودأحمد  .53
 وزير الخارجية التركي أحمـد داوود       ، أن آي.بي.يو عن وكالة ،  26/5/2010البيان، االمارات،    ذكرت  

الوضع الحالي  "كد أمس أن فلسطين ال يمكن أن تبقى في حالة شبه دولة وشبه مجتمع، معتبراً أن                 أغلو  أو
ونقلت وكالة أنباء األناضول عن أوغلو قوله، في اجتماع لألمم المتحدة عقـد فـي               ". ال يمكن أن يستمر   

لة الفلـسطينية ضـرورة،   مدينة إسطنبول التركية دعماً لمسار السالم اإلسرائيلي ـ الفلسطيني، إن الدو 
وقـال أوغلـو     .مضيفاً انه يتوجب أن يكون لهذه الدولة اقتصاد قوي وتكامل إقليمي ووحدة ألراضـيها             

، وشدد على أن سـكان      "األمن والحرية هما اثنان من أبرز حقوق اإلنسان، وكالهما في خطر بفلسطين           "
هذا غيتو حديث، وتركيا ضد فكرة      "أن  قطاع غزة يواجهون سياسة العزل وال يملكون أية حقوق، مضيفاً           

وأشـار إلـى أن القـضية        ".الغيتوات، وطوال تاريخها، أحاطت تركيا بكل من عاشوا فـي الغيتـوات           
فما من دولة ديمقراطية في منطقتنا يمكن أن تلتـزم    "الفلسطينية ليست مشكلة محصورة بالفلسطينيين فقط       

 ".الصمت ضد مطالب الشعب الفلسطيني
قال إنه ال بد من ضمان ، أن أوغلو )آي.بي .ب، يو .ف .أ (، عن 26/5/2010يج، اإلمارات، الخلوأضافت 

. مستقبل وسالمة وحرية الشعب الفلسطيني تماماً كشعب البوسنة، التي انفصلت عن يوغوسالفيا السابقة
 تركيا غيتو حديث، وتركيا ضد فكرة الغيتوات، وطوال تاريخها، أحاطت"ووصف قطاع غزة قائالً إنه 
  " . بكل من عاشوا في الغيتوات
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   لدعم األوضاع في غزة األحمر اإلماراتيةالهاللهيئة مساعدات جديدة من  .54
 خالل اليومين المقبلين قافلة مساعدات  اإلماراتيةتسير هيئة الهالل األحمر ):وام(، "الخليج"أبوظبي 

تحمل القافلة  .اع اإلنسانية هناكإنسانية جديدة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في مصر لدعم األوض
 طن من المواد الغذائية الضرورية إلى جانب كميات كبيرة من األدوية والمستلزمات الطبية بقيمة 700

  . ألف درهم500ثالثة ماليين و
  26/5/2010الخليج، 

  
  االنتقالي ينظم زيارة تضامنية لغزة  العربيالبرلمان  .55

مة للبرلمان العربي االنتقالي أمس انها ستنظم زيارة الى قطاع غزة مع            أعلنت االمانة العا  :  بترا –القاهرة  
  .نهاية الشهر الحالي تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد الحصار االسرائيلي

  26/5/2010الدستور، األردن، 
  

  يثير فضول الباحثين في مصر" االستشراق اإلسرائيلي" جديد يدعى مفهوم .56
جنة الدراسات األدبية في المجلس األعلى للثقافة في القاهرة ندوة تحت نظمت ل : هبة إسماعيل-القاهرة 
دارت خالل الجلسات الثالث مناقشات حول دراسات قدمت  .على مدار ثالث جلسات" االستشراق"عنوان 

عن االستشراق في البلدان األوروبية وكيفية التعامل مع الثقافة العربية، ومن أهم هذه الدراسات ما قدمه 
والتي يتعرض فيها للكتابات باللغة العبرية " االستشراق اإلسرائيلي"محمد جالل إدريس تحت عنوان . د 

الكتابات االستشراقية التي كتبت في : "فقط ويوضح في البداية مالمح االستشراق اإلسرائيلي قائالً
يأت بجديد، ومناهج ال تختلف عن الكتابات االستشراقية األخرى، لكن االستشراق العبري لم " إسرائيل"

البحث لدى هؤالء المستشرقين تختلف، فيبدأ المستشرق في خلق قضية ويحاكمها ويتناولها في مساحات 
كبيرة من الكتب لكنها ال تستند إلى أدلة واقعية، ويعتمدون على مراجع غير عربية حتى في كتاباتهم عن 

رجمة والتأويل، وأخطائهم التاريخية التي ال العرب وهذه سقطة منهجية، هذا إلى جانب أخطاء الفهم والت
  .تعد، منها وقائع لم تحدث مثل قولهم إن مكة كان بها يهود

  26/5/2010الخليج، 
  

   مليون دوالر530غزة تحتاج لـ: األمم المتحدة .57
 كشف تقرير أعده البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة عن أن أغلب المبانى والبنى التحتيـة               : وكاالت –غزة  

تى دمرت فى قطاع غزة خالل عملية الرصاص المسكوب التى شنتها إسرائيل على غزة مطلـع عـام                ال
  .  لم يتم إعادة بنائها رغم مرور أكثر من عام2009

وقال التقرير إن مواد البناء التى استخدمت فى معظم مشاريع إعادة بناء المبانى المدمرة فى القطاع قـد                  
  .  مصر وذلك بسبب الحصار الذى تفرضه إسرائيل على القطاعتم تهريبها عن طريق األنفاق من 

وأشار التقرير إلى أن المنظمات الدولية التى تحاول مساعدة سكان القطاع على إعادة إعمار البنى التحتية                
  .  تمتنع عن استخدام مواد البناء المهربة ولذا فإنها تواجه صعوبات فى تنفيذ المهام المنوطة بها

 مبنى قد دمر أو تضرر بشكل خطير خالل العملية العـسكرية            6268ر أن ما ال يقل عن       وأوضح التقري 
  .اإلسرائيلية

وأن % 25وقال إن ما تم إصالحه من المبانى المدمرة خالل الحرب اإلسرائيلية على القطاع لم يتجاوز                
ة واإلسالمية كانت أكثر    أغلبها تم االستعانة فيه بمواد محلية أعيدت معالجتها، مؤكدا أن المنظمات العربي           

فاعلية فى تقديم المساعدات المطلوبة بإلحاح لعمليات البناء العاجلة والملحة للمنـازل والبنيـة التحتيـة                
  . الزراعية أكثر من الغرب الذى يعيقه الحظر اإلسرائيلى على مواد البناء
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 مليـون دوالر بينمـا      173ى   بحوال 2009 وقدر التقرير ما أنفق على عمليات إعادة البناء فى غزة عام            
  . مليون دوالر أخرى لمجرد العودة للحالة التى كان عليها قبل الحرب530يحتاج القطاع إلى 

  23/5/2010المركز الفلسطيني لإلعالم واألبحاث والدراسات، 
  

 ميتشل يؤكد أهمية تحديد موعد نهائي إلتمام اتفاق سالم في المنطقة .58
مبعوث األميركي الخاص للسالم في الشرق األوسط جورج ميتشل أهمية أكد ال: مينا العريبي - واشنطن

تحديد موعد نهائي إلتمام اتفاق سالم في الشرق األوسط، على أمل أن وضع الجدول الزمني سيدفع كل 
 .طرف إلى التحرك بصورة أكثر انضباطا تجاه السالم

 . يمكن حلهال يوجد نزاع ال«وأولى النقاط التي أشار إليها ميتشل هي أنه 
التحلي بسياسة معتمدة لعدم الرضوخ إلى العنف، والتحلي بصبر ال حدود له «أما النقطة الثانية فهي 

 .»بغض النظر عن صعوبة األمور
النقطة األساسية االلتزام المتبادل للطرفين والدور «: وشرح. وتحدث ميتشل عن ثقته بالتوصل إلى حل

نعلم أنه ال يمكن «مؤكدا في الوقت نفسه .  اإلسرائيلية–لسطينية في المفاوضات الف» األميركي الفعال
» بناء المؤسسات الفلسطينية والتنمية االقتصادية«وتابع أن من أهم الخطوات حاليا . »فرض الحل

وعدد ميتشل بوادر . ضرورية لالستعداد إلعالن الدولة الفلسطينية بعد التوصل إلى حل سلمي للنزاع
 شهرا، وهي إقرار حكومة يمينية إسرائيلية إقامة دولة 16منذ توليه منصبه قبل نحو النجاح التي ظهرت 

 أشهر باإلضافة إلى عمل 10فلسطينية مستقبلية وتجميد البناء في المستوطنات في الضفة الغربية لمدة 
 .السلطة الفلسطينية على وقف التحريض على العنف

  26/5/2010الشرق األوسط، 
  

  الية تحمل الموساد مسؤولية تزييف الجوازاتالمخابرات األستر .59
اإلسرائيلية أمس، إن رئيس جهاز المخابرات " هآرتس" قالت صحيفة :الناصرة -برهوم جرايسي

األسترالية، ديفيد ارفن زار اسرائيل أخيرا، في إطار التحقيق في استخدام جوازات سفر استرالية مزيفة 
صحيفة، إن ارفن قدم إلى حكومته تقريرا القالت  و.حفي عملية تصفية مسؤول حماس محمود المبحو

يحمل جهاز الموساد اإلسرائيلي مسؤولية تزييف جوازات السفر، في جريمة اغتيال المبحوح، وهذا ما 
  .قاد إلى طرد ممثل المخابرات اإلسرائيلية في السفارة اإلسرائيلية في استراليا

لت القرار األسترالي بصدمة، إذ وصفت مصادر في وحسب الصحيفة، فإن الحكومة اإلسرائيلية استقب
  ".أزمة خطيرة للغاية"وزارة الخارجية الوضع بأنه 

كذلك قررت الحكومة اإلسرائيلية أن يقطع السفير االسرائيلي في استراليا يوفال هوتن تواجده في 
  .اسرائيل ويعود على عجل الى كانبيرا، كي يعالج األزمة

في الخارجية اإلسرائيلية إن السفيرة األسترالية في تل أبيب أجرت اتصاال من جهة أخرى، قالت مصادر 
  .بالمسؤولة عن منطقة المحيط الهادئ في الوزارة، ونقلت لها رسالة حادة اللهجة من حكومة استراليا

وقالت الصحيفة، أن وزير الخارجية األسترالي سميث شدد على أن خطوات العقاب إلسرائيل تتعلق فقط 
) الصراع(نب األمني االستخباري، ولن تؤدي الى تغيير سياسة استراليا تجاه اسرائيل، أو النزاع بالجا

  ".لن نسحب تأييدنا إلسرائيل في التصويت في األمم المتحدة"وشدد سميث قائال . في الشرق األوسط
  26/5/2010الغد، األردن، 
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  ديرية لقطاع غزة هولندا يؤكد استمرار بالده في دعم المحاصيل التصسفير .60
أكد سفير هولندا لدى السلطة الوطنية جاك تويس أن دعم حكومته لقطاع الزراعات  :حامد جاد

التصديرية يمثل إحدى ركائز جهود الحكومة الهولندية لدعم االحتياجات الفلسطينية، معتبرا أن مشروع 
أن كما .ة التي تمولها حكومتهتطوير الزراعات التصديرية في قطاع غزة يعد أحد أهم األنشطة التنموي

 على دعم الزراعات التصديرية مثل الزهور والتوت األرضي 2006الحكومة الهولندية عملت منذ العام 
  .والخضار

  .2007ولفت إلى أنه تم تصدير كميات كبيرة من خالل المشروع في حزيران 
 واقع القطاع عن الصوراني كلمة من جهته، ألقى القائم بأعمال نائب مدير عام اإلغاثة الزراعية أحمد

  الزراعي وما يعانيه في ظل الحصار من خسائر مباشرة وغير مباشرة، معتبرا أن المشروع المذكور 
  

جاء استجابة ومساهمة من اإلغاثة الزراعية وشركائها الهولنديين لتخفيف وطأة هذه األضرار وإنقاذ 
  .قطاع المحاصيل التصديرية

  26/5/2010األيام، الفلسطينية، 
  

   أوروبي ينفي ربط دعم الفلسطينيين بتقدم المفاوضاتمسؤول .61
نفى مسؤول أوروبي، أمس ، تهديد االتحاد األوروبي بتقليص الدعم المالي للسلطة الوطنية : )د ب أ(

على عهده باالستمرار في موكدا ".إسرائيل"الفلسطينية في حال عدم تقدم المفاوضات غير المباشرة مع 
  . الفلسطيني والسلطة الوطنية دعم الشعب

من جهتها، أشادت النائبة حنان عشراوي بالعالقات بين البرلمان األوروبي والمجلس التشريعي 
الفلسطيني في مجاالت التنمية ودعم الديمقراطية، كما ثمنت مواقف االتحاد األوروبي الداعية إلى وقف 

  . مبدأ الدولتين لشعبين االستيطان في األراضي الفلسطينية والحل القائم على
  26/5/2010الخليج، 

  
   إلى غزة السبت وتركيا تدعو الى الهدوءالمتجه" الحرية"سطول  لـ أأوروبية عرقلة .62

أعلنت الحملة المشرفة على أسطول سفن التضامن مع قطاع غزة أن :  وكاالت- سمر خالد -عواصم 
ساعدات إنسانية انطلقت امس بعد تأخير عدة سفينة الشحن اليونانية السويدية التي تحمل على متنها م

ساعات بسبب إجراءات روتينية أوروبية وتعقيدات فى التصريح بالشحن والمالحة البحرية بعدد من 
  الموانئ األوروبية

، » الحرية« ، إحدى الجهات المؤسسة الئتالف أسطول "الحملة األوروبية لرفع الحصار عن غزة "وقالت
  .ن األوروبية انطلقت اليوم لتنضم إلى األسطول في قبرصفي بيان إن باقي السف

  
الوصول إلى قطاع غزة » الحرية«نقلت الحملة تأكيد عزم جميع المتضامنين المشاركين في أسطول 

  .»آخذين في الحسبان جميع االحتماالت التي قد يقدم عليها الجانب اإلسرائيلي«
  26/5/2010الرأي، األردن،

  
  "غير المباشرة"في المفاوضات " المباشرة"المسألة  .63

  أسعد عبدالرحمن. د
بين الفلسطينيين واسرائيل بمشاركة الواليات ") غير المباشرة"المشتهرة باسم " (مفاوضات الجوار"بدأت 

المتحدة، مع اقتناع عديد المراقبين أن هناك احتماال ضئيال بأن تحرز هذه الدفعة الديبلوماسية األميركية 
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فاإلدارة األميركية مصممة على إعادة الفلسطينيين . اإلسرائيلي/راع الفلسطينياألحدث تسوية للص
التوصل لحل للصراع ) باراك أوباما(واالسرائيليين الى طاولة المفاوضات حيث اعتبرت إدارة الرئيس 

، األمر الذي أثار تكهنات بأن لديها رغبة في "مصلحة حيوية لالمن القومي"الفلسطيني االسرائيلي 
محمود (فلسطينيا، ال يعتقد الرئيس . ضغط بقوة من أجل إيجاد حل ولو مفروض من قبل األسرة الدوليةال

مستعد إلحالل السالم بشروط مقبولة للفلسطينيين، ) بنيامين نتنياهو(ومعظم الدول العربية أن ) عباس
يا، فهناك سياسة دؤوبة، أما إسرائيل. لكنهم يعتبرون المحادثات فرصة الختبار عزيمة الواليات المتحدة

ال أفاوض العرب، بل أفاوض ثنائيا أطرافا عربية، وعلى نحو : "تنتهجها منذ مؤتمر مدريد، قوامها
  "!مباشر

/ قرار وقف المفاوضات المباشرة بسبب سياسة االستعمار" منظمة التحرير الفلسطينية"حين اتخذت قيادة 
غير أن التساؤل الذي . ، رحب الجميع بذلك الموقففي الضفة وخاصة في القدس الشرقية" االستيطان"

منذ توقفت المفاوضات المباشرة على : األخير هو" اللجنة التنفيذية"طالما حيرني وطرحته في اجتماع 
فالزيارات المكوكية ! ؟"مفاوضات غير مباشرة"مدى األشهر الطويلة األخيرة، ألم يكن كل ما يجري 

بل ولمسؤولين أميركيين كبار آخرين أيضا، التي استهدفت تقريب ) جورج ميتشيل(للمبعوث األميركي 
ثم، أوليست المفاوضات ! وجهات النظر بين الفلسطينيين وإسرائيل، ألم تكن مفاوضات غير مباشرة؟

في جميع المجاالت العسكرية (التي جعلت إسرائيل المتفوقة " المباشرة"أقل سوءاً من " غير المباشرة"
بمشاركة " غير المباشرة"تستفرد بالفلسطينيين، في حين أن المفاوضات ) تكنولوجياواالقتصادية وال

ثم، ان !! ، قد تصب في مصلحتنا أكثر؟"لحل الدولتين"المؤيدة ) اوباما(الواليات المتحدة، وفق رؤية 
  مهم وحاسم،-وهو أمر نكرر . التطور الجديد المهم، تجسد في تحديد سقف زمني أقصاه أربعة أشهر

منذ أكثر من " نفاوض"كذلك، أولسنا . بل يجب أن يكون حاسما عند اتخاذ أي موقف في المستقبل القريب
هل ضاق الحلق : (نقول!. بل على العكس خطواتنا أغلبها للوراء؟) محلك سر(عشرين عاما وما زلنا 

نخسر كل ما خاصة وانه إن نحن لم نشارك سنخسر كثيرا، بل س!) عن ابتالع هذه األشهر األربعة؟
تقرير "كسبناه من حشر إسرائيل في الزاوية، منذ أن تم فضحها جراء العدوان على قطاع غزة و

نعم المفروغ "للمفاوضات غير المباشرة هي " النعم"أخيرا، أوليست . الذي أكد جرائم الحرب" غولدستون
 التي دعت إلى تلك في ظل الضغوط العالمية والعربية وغيرها" نعم حاصل التحصيل"أو هي " منها

  ؟"ال"وحذرت من أي " النعم"
خالل تحركنا تحت سقف األشهر األربعة الذي يجب التقيد به، طالبت بالتركيز على ما ورد على لسان 

 أنه ليس -1: حيث أكد) والذي هو مطلب الجميع أصال(األخ أبو مازن في اجتماع اللجنة التنفيذية 
 الحديث يجب أن يدور فقط - 2األساسية في المفاوضات، / رئيسيةمقبوال حرف االنتباه عن القضايا ال

 استمرار الجهود لضمان - 3المطروح إسرائيليا، " األمن"أوال، وهو ما نريده، وليس " الحدود"عن 
 4استمرار حشر إسرائيل في الزاوية عبر التواصل مع العالم وحتى مع االسرائيليين المؤيدين للتسوية، 

لقد قال الرئيس :  ثم أضفت- 5د المقاومة الشعبية بمشاركة جميع الفصائل والقوى،  استمرار وتصعي-
خيارات أخرى إضافية "أن في جعبته ) عندما أعلن عن عدم نيته الترشح لالنتخابات الرئاسية(عباس 

 دور السلطة الفلسطينية بصيغة -، وها هو اليوم يؤكد هذا مجددا، رافضا هو ونحن "سيطرحها الحقا
، فإسرائيل تتعامل مع السلطة وكأنها تابع ال وجود سياسيا لها على األرض، لذا فإما أن )يال مقاتيخ(

 ال بد من تفعيل دور فصائل - 6مع االحتالل، " عالقاتها"تكون السلطة حقيقية أو أن تعيد النظر في 
 - 7ة الشعبية، ثم وبخاصة فتح، فهي حتى اآلن غير منغمسة كما يجب في المقاوم" المنظمة"ومؤسسات 

اتفقت مع ما قاله األخوان تيسير خالد وبسام الصالحي عن ضرورة تحديد البرامج النضالية ومتابعة 
  .المعركة في المجالين السياسي والقانوني
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لذا، يجب . وهي، بالفعل، مرشحة للفشل" غير المباشرة"ختاماً، تبقى بأيدينا البدائل المتوفرة إن فشلت 
فورا وفي مقدمتها المصالحة الوطنية، إذ ال غنى خاصة إذا ما أردنا تعزيز المقاومة " لالبدائ"تفعيل 

 عن القوى الفاعلة وبالذات حماس والجهاد، مع ضرورة الحذر الشديد من إسرائيل الساعية إلى -الشعبية 
لمفاوض كي يتسنى لها االستفراد من جديد با" مباشرة"تصبح " غير المباشرة"جعل المفاوضات " فخ"

، "اللجنة الرباعية"، وضرورة استمرار التواصل الثنائي مع أطراف "مدريد"الفلسطيني كما جرى منذ 
وجموع هذه األمور الواردة في هذه . ومع روسيا، ومع االتحاد األوروبي، وطبعا الجامعة العربية

  ".غير المباشرة"في هذه المفاوضات " المباشرة"هي المسألة " الخاتمة"
  26/5/2010بل، المستق

  
  في مسألة الوحدة واالنقسام» نشاز«قراءات  .64

  عريب الرنتاوي
لالنقسام الفلسطيني الداخلي تدعو للغثيان حقاً ، ظاهرها فيه الرحمـة وباطنهـا فيـه    " نشاز"ثمة قراءات   

دث فعن أية قراءات نتح   . العذاب ، وأقل ما يمكن أن يقال فيها أنها خارجة على العقل والمنطق والتاريخ             
في تقدير أثـر    " تبالغ"وكيف ذلك؟، واحدة من هذه القراءات ، وربما أخطرها على اإلطالق ، تلك التي               

" قابلة للحياة "وتراجع فرص قيام دولة فلسطينية      " عملية السالم "االنقسام وتأثيراته ، فترمي بمسؤولية فشل       
ورين أبعد وأطول بكثير من عمـر       على كاهل االنقسام والمنقسمين ، مع أن عمر الفشل والتراجع المذك          

االنقسام ، وهما سابقان له بسنوات ، فما الذي كان يمنع عملية السالم من التقدم ، ولماذا لم يتقدم العـالم                     
بخطى حثيثة للمساعدة في قيام دولة فلسطينية مستقبلة ، حين كان الفلسطينيون جسما موحدا وعلى قلـب                 

  .رجل واحد؟،
، أن الذين يلقون بالالئمة على االنقسام ويحملونه مختلف المسؤوليات واألوزار           واألهم من كل هذا وذاك      

 مختلـف   - وما زالوا يعطلون على أيـة حـال          -، هم أنفسهم ، وغالباً بتوجيه أمريكي ، الذين عطّلوا           
محاوالت استعادة الوحدة الوطنية ، وفي مختلف المراحل ، من الرفض األمريكي التفاق مكة إلى رفض                

ك تشني التفاق صنعاء ، إلى الفيتو الذي أشهره السيناتور ميتشل في مواجهة آخر محـاوالت إتمـام                  دي
  .المصالحة في القاهرة إلى غير ما هنالك

ثانية هذه القراءات ، تلك التي تستخف بأثر االنقسام ، بل وتستحسنه وتجاهر برفض جهود المـصالحة ،          
لـضمان  " ية في مختلف السالل والجرار العربية واإلقليميـة       توزيع األوراق الفلسطين  "تارة تحت عنوان    

ـ  في لعبة المحاور والمعسكرات العربية أياً يكن الطرف الغالب فيها ، وتارة            " قليل من الحمص  "الخروج ب
االنقسام الذي يبقي جزءا من الشعب الفلسطيني خلف خيار المقاومة أفضل مـن الوحـدة      "ثانية بحجة أن    

، وفي ظني أن كلتا النظرتين قاصرتين وتنطلقـان مـن           " أسره خلف خيار المساومة   التي تدرج الشعب ب   
  ".فوق ثورية"و" فوق وطنية"يأس مغلّف بعبارات 

فالحديث عن توزيع األوراق الفلسطينية على مختلف المحاور ، يتجاهل حقيقة أن فوز أي معسكر علـى                 
عركة مع الفريـق اآلخـر ، فتوزيـع األدوار          آخر إقليميا ، إنما يعني تمكين فريق فلسطين من حسم الم          

المدروس والمعد مسبقاً ، تعبر عن أقصى درجات الوحدة والتوحد والثقة المتبادلة وروحية الفريق الواحد               
، فيما االنقسام الفلسطيني يدفع بأحد أطرافه لالستنجاد باإلسرائيلي ضد الطرف اآلخر ، والـذي يقـوم                 

  .بدل العدو اإلسرائيلي" اآلخر الفلسطيني"ي مواجهة بدوره بصرف كل طاقاته وجهوده ف
والتحذير من خطر وحدة وطنية تحيل الشعب المقاوم إلى شعب مستسلم فيه الكثير من التبسيط ، فالشعب                 

، والشعب ال يمكن أن يتحقق إجماعه خلف خيارات خاطئة          " استسالمية"ال يمكن أن يتوحد خلف خيارات       
  .ختلف التحليالت والتنظيرات التي ال تصمد طويال أمام التطورات، وبوصلته أصدق بكثير من م
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وحتى بفرض أن إجماع الشعب تحقق خلف بعض الخيارات الخاطئة ، فإن منطق الحياة والطبيعة يقـول              
أن إجماع الشعب ، وإن انحرفت بوصلته قليال بعض الوقت ، إال أنها ال يمكن أن تظل كـذلك طـوال                     "

  .د ذاته ، ضمانة للمستقبل، وهذا يشكل بح" الوقت
لالنقسام والدعوة إلدامته ، بات أمرا مألوفـا فـي تـصريحات المـسؤولين              " التنظير"والمؤسف حقا أن    

وتحليالت الكتاب ، ولم تعد مسألة الوحدة من الثوابت والخطوط الحمراء ، األمر الذي من شـأنه رفـع                   
 المخلصة التي تبذلها أوساط فلسطينية وعربيـة        العبء عن المتسببين باالنقسام ، وتبديد زخم المحاوالت       

  .من أجل إعادة اللحمة واستعادة الوحدة
  االنقسام حالة مأساوية خطرة يعيشها الشعب الفلسطيني بتفاصيلها المريرة يوميا ، ال تقلـل مـن شـأنها                  

  
فجـوات  قراءات متطيرة هنا أو مستخفّة هناك ، وهو يوجب العمل ويستفز الطاقات من أجل تجـسير ال                

  .وإعادة اللحمة بين أبناء الشعب الواحد والقضية الواحدة
  26/5/2010الدستور، األردن، 

  
   الحرب في الشمال ؟"إسرائيل"هل بدأت  .65

  عالء الريماوي
قائمة بحسب المعطيات والظروف القائمة على األرض ، والتي يمكـن           ) إسرائيل(مبررات الحرب لدى    

ية عسكرية متطورة ومدعومة بالصواريخ لدى حزب اهللا وكـذلك          إجمالها من خالل ما تدعيه من جاهز      
حماس في غزة ، مع تأكيد على قناعتها بأن منظومة إيران النووية تتقدم سريعاً متجاوزة حركة العقوبات                 
والمخططات األمريكية الهادئة لمواجهة مستقبل ذري محتمل إليران ، مضافاً إلى ذلك تطور استراتيجي              

 بين األطراف األربعة السابقة مع تعزيز لها تدعمه دبلوماسية تركية نـشطة ال تقـل                خلق جبهة مشتركة  
  .خطورتها عن جاهزية السالح ، والتي توفر دعماً غير مباشر لصمود الجبهة وتماسكها 

وبرغم خطورة الموقف الذي تواجهه ظلت دقيقة الحسابات بطيئة الخطى نحو الحرب ، لكـن               ) إسرائيل(
يرة في الشمال ، والتي تمثلت بمناورات عسكرية ضخمة أرادت منهـا اختبـار جبهتـا                في خطوتها الكب  

، تـأتي هـذه     ) الشر(الداخلية وقدرتها على امتصاص واتقاء ضربة صاروخية كبيرة تأتيها من محور            
عن اإلعالن عنها بل إرسال رسائل تطمينية وعلنية وسرية للجوار          ) إسرائيل(المناورات والتي حرصت    

ا تقليد تدريبي اعتيادي رغم ضخامته وتوقيته ومكانه ، والذي يجمع خبراء في المجال العـسكري                من أنه 
على أنه امتحان قدرة وتهيئة الجبهة الداخلية التي عانت في السنوات األخيرة من فشل في حمايتها مـن                  

  .صواريخ المقاومة 
 لتقرير فينوجراد ، والذي جاء على خلفية        المتابع للشأن اإلسرائيلي بعد حرب تموز لبنان ، والقارئ الجيد         

حرب لبنان ، والذي أشار إلى فشل الجيش في توفير رد فعال على صواريخ حزب اهللا التـي تواصـلت       
طيلة فترة الحرب مما تسبب في اضطراب الحياة على الجبهة الداخلية وقضاء المواطنين أوقـاتهم فـي                 

  .المالجئ 
ر من نقطة ضعف خلقت أزمة للساسة العسكريين وخاصة لـرئيس           معطيات التقرير التي تحدثت عن أكث     

األركان اإلسرائيلي السابق دان حالوتس دفعت به إلى االستقالة ثم اإلطاحة بوزير الحرب عمير بيـرس                
  .الذي حمل مع أولمرت نتائج الفشل

ي جـابي   في هذه المرحلة تعيش أزمة الثقة في مستوى جيشها ، وقدرتـه لتجـيء باإلرهـاب               ) إسرائيل(
اشكنازي رئيساً ألركان الجيش خلفاً لدان حالوتس ، والذي تمتع بمواصفات أهلته لهذا المنصب تركزت               

التي استهدفت إطالق سراح ركاب طائرة تابعة       ” عينتي“أغلبها في تاريخه والمتمثل بمشاركته في عملية        
  .مين نتنياهولشركة إيرفرانس والتي اخطفت إلى أوغندا ، والتي قتل فيها شقيق بنيا
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 على لبنان بجروح، وأسهم في االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام          1978كما شارك وأصيب في عدوان عام       
 حيث كان اشكنازي قائداً للقوة التي احتلت سلسلة تالل أرنون، وفي هذا السياق عمل اشـكنازي                 1982

  .ركانرئيساً لدائرة العمليات في هيئة األركان ، وكمساعد لرئيس شعبة األ
هذا الرجل وبإمرة باراك وضع مخططاً كبيراً لتغيير جذري في منظومة القيـادة والجاهزيـة للجـيش                 

  :اإلسرائيلي ، وتمثلت بالتالي 
إعادة تفعيل ودمج قوات االحتياط في الحياة العسكرية من خالل العمل الميداني والتدريب المـستمر               . 1

  . على خطوط الجبهات المحتملة 
  .يكلة القوات العسكرية ومراكز القيادة واالتصال ضمن منظومة عملية وفاعلة ترتيب وه. 2
األهم خلق جبهة داخلية متماسكة من خالل دعمها بأجهزة أمنية وحكومية ضمن قيادة موحدة تضمن               . 3

  . إدارة غير مرتبكة ومتماسكة 
واجهة الدائمة إلدامة الحافزية واليقظة     إعادة التركيز على العقيدة القتالية لدى الجنود ، وإحياء ثقافة الم          . 4
.  
رسم سيناريوهات مسبقة لخطط الحرب المتوقعة مسبقاً في ما يعرف بالخطط العـسكرية الجـاهزة ،     . 5

  .والتي تضمن إدارة حرب ناجحة 
هذه النقاط يمكن مشاهدة أثرها في حرب غزة ، والتي حرص الجيش فيها على المباغتة ، وعدم التوغل                  

ية تكون الغلبة فيها ألصحاب األرض ، الذين يمكن لهم ومن خالل أسـلحتهم المتواضـعة                في حرب بر  
  .اإلثخان في العدو وتكبيده خسائر فادحة 

ما يجري اليوم في الشمال من مناورة عسكرية كبرى لم يشاهد الكيان اإلسرائيلي مثيالً لها دمجت فـي                  
   :خياراتها التي يجري التدرب عليها صوراً أربع وهي 

فتح جبهة غزة والتصدي لصواريخها ومعالجة احتماالت الدخول في حرب برية مفتوحـة إلسـقاط               . 1
  .حكومة حماس وقوات المقاومة فيها 

اشتراك جبهة لبنان في الحرب ووضع الخطط المحتملة واآللية والواجب اتخاذهـا للتـصدي لهـذا                . 2
  .زب اهللا ، وتدميرها االحتمال مع مخطط يقضي بتطهير مناطق الجنوب من قوات ح

فتح جبهة سورية وتوزيع القوات العسكرية بين الجبهات الثالث مع ضبط الضفة الغربيـة والحفـاظ                . 3
  .من انتفاضتهم ) إسرائيل( الذين تخشى 48على هدوء عرب 

معالجة صواريخ إيران من خالل مخطط يضمن الرد والتدمير لمنصات الصواريخ واالعتماد علـى              . 4
  . لخلق معادلة التفوق المعنوي والعملي مع تدمير فوري لمنشآت إيران النووية سالح الجو

في مناوراتها تريد منها إيصال رسائل عديدة أهمها إلـى محـور            ) إسرائيل(هذه الصورة التي ترسمها     
ما زالت قادرة على الفعل والمواجهة بـل تغيـر          ) إسرائيل(المقاومة ، وقبل ذلك إلى أمريكا مفادها أن         

  .واعد اللعب في المنطقة ق
من قوة عسكرية يفوق أندادها في المنطقة العربية ، لكن ثمة مـا تغيـر               ) إسرائيل(بال شك إن ما تملكه      

، وهو أن خصومها اليوم جربوا حرباً معها ، ولم يعلنوا استسالمهم بل يتجهزون دومـاً                )إسرائيل(على  
  .لصد العدوان ويصرحون بالجاهزية للمقارعة 

أن سكوتها في المنطقة يعني زيادة قوة وفاعليـة محـور           ) إسرائيل(مة للمشهد ، والذي تدرك فيه       في لمل 
تحشد قوتها وترسم وتخطط ، يتضح الجـواب عـن          ) إسرائيل(المقاومة ، مع صورة مقابلة تشاهد فيها        

  حربها في الشمال ؟) إسرائيل(سؤال هل بدأت 
للتصعيد واالنفجار مما هي أقرب للسالم والهـدوء بـرغم          لتكون اإلجابة القاطعة على أن المنطقة أقرب        

وحده " اهللا"حرص باراك على إرسال رسائل التطمين بأنه ال نية للحرب وال الخديعة وال المفاجأة، ليظل                
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على طبائع اليهود ومكرهم، وقد جربناهم لقرن من الزمن ال يقاتلون         " جل جالله "صاحب األمر مع تأكيده     
  .ساعة غياب القمر إال في ليل الغدر 

  24/5/2010فلسطين أون الين، 
  

  هل بانتظارنا حرب؟: منغصات صيف .66
  شلومو بروم

في الفترة االخيرة كانت االجواء في الشرق االوسط مليئة بالشائعات، السيناريوهات ونظريات  المؤامرة              
ناريو المفـضل   السي. في موضوع الحرب المتوقعة في الصيف، وكل من يكثر من المبالغة، يكون أفضل            

هو الذي ينهض فيه الجميع علينا البادتنا؛ هجوم صاروخي وبالمقذوفات الصاروخية مكثف من ايـران،               
الفرضية هي أنه اذا رأينا مسدسا في المعركة االولى، أي          . سوريا، حزب اهللا من لبنان وحماس من غزة       

  . ى المعركة الثالثةالتسلح بالصواريخ والمقذوفات الصاروخية فانه سيبقى يطلق النار حت
اذا كـان االمـر     . يروون لنا بانه بالنسبة لاليرانيين البرنامج النووي يوجد في اولوية اولى          . لنبدأ بايران 

. صحيحا، فلدى ايران كل االسباب لالمتناع عن مواجهات عسكرية الى أن تـصل الـى قـدرة نوويـة                  
يراني في ما هي تعرف بانها ال يمكنهـا  مواجهة مبكرة كهذه ستستدعي هجمات على البرنامج النووي اال  

في اقصى االحوال، يمكنها أن تهـدد بعمليـات رد تجبـي ثمنـا مـن                . أن تمنع نجاحات هذه الهجمات    
  .المهاجمين

وعليـه،  .  بالنسبة لسوريا، كانت مستعدة على مدى سنين طويلة الن تزعج اسرائيل حتى اللبناني االخير     
صـحيح انـه    . جوالن واستخدمت المنظمات في لبنان ضد اسرائيل      فقد حافظت على الهدوء في هضبة ال      

بعد حرب لبنان الثانية اراد بشار االسد أن يستمد منفعة من صورة الفشل االسرائيلي في الحرب واطلق                 
فلم يرد علـى سلـسلة      . عدة تهديدات نحونا، ولكن حين حانت لحظة االختبار تصرف على نحو مغاير           

تدمير المفاعل النووي الذي بني في شمالي سوريا، تصفية         : ي نسبت السرائيل  طويلة من االستفزازات الت   
عماد مغنية في دمشق وتصفية الضابط السوري الكبير الذي كان مسؤوال عن العالقات مع حزب اهللا في                 

  . الشاطىء السوري
 الداخليـة    االسد على ما يبدو يفهم بانه مع ان حرب لبنان الثانية أثبتت مرة اخـرى هـشاشة الجبهـة                  

االسرائيلية، ولكن الجبهة الداخلية السورية اكثر هشاشة بكثير؛ الصور من الضاحية في بيـروت ومـن                
بمعنى، الهدف االولي لمنظومة الصواريخ والمقذوفات الصاروخية       . جنوب لبنان ال تزال حية في ذاكرتنا      

احـدى مفارقـات    . ة الـسورية  المتطورة التي تبنيها سوريا هي ردع اسرائيل عن ضرب الجبهة الداخلي          
الردع كي أن استخدام التهديد، أي تفعيل مبادر اليه لهذه المنظومة ضد اسرائيل، سيستدعي الضربة التي                

  .توجد هنا حالة كالسيكية من الرغبة في خلق ردع متبادل. تحاول سوريا منعها
 ارتكبت خطأ جسيما في تقدير       المنظمة خرجت من حرب لبنان الثانية باحساس بانها        –بالنسبة لحزب اهللا    

الرد االسرائيلي، مثلما شهد نصراهللا نفسه ودفعت لقاء ذلك ثمنا سياسيا كبيرا النها اعتبرت فـي نظـر                  
هـذا  . الجمهور اللبناني كمن جر لبنان الى الحرب من أجل مصالح غريبة، حرب دفع مقابلها ثمنا باهظا               

هل سيرغب حزب اهللا في أن يجر مـرة اخـرى   . الحربهو االساس لالستقرار في الحدود اللبنانية منذ   
لبنان الى حرب في ما هو يركز جدا على خطوات في الساحة السياسية الداخلية في لبنـان كـي يعـزز       

  مكانته؟ 
فهـل  .  بالنسبة لحماس، فقد انكشفت في الحرب في غزة كجهة هشة للغاية بين الالعبين االربعة هؤالء              

دافع تدفع الثمن االكثر حجما من أجل باقي شـركائها، حتـى وان كـان               سترغب في أن تصبح لحما للم     
  ضربها هو االكثر وفرة وسهولة السرائيل غاضبة ومحبطة؟
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اذا هاجمت اسـرائيل البرنـامج النـووي        . بالطبع، توجد سيناريوهات حربية ترتبط بما ستفعله اسرائيل       
ندلع ايضا اذا ما نفذ حزب اهللا عمليـة فـي           الحرب من شأنها أن ت    . االيراني، فايران على ما يبدو سترد     

الخارج، ردا على تصفية مغنية، واسرائيل سترد على ذلك في لبنان، االمر الذي يمكن أن يـؤدي الـى                   
  . مسلسل من ردود الفعل بين الطرفين المشاركين

ـ                  رين، ولكن حتى في حالة كهذه، فرضية ان كل حدث كهذا سيؤدي الى انضمام شبه تلقائي لالعبين االخ
  . ال يوجد لها اساس جدي

  "سرائيل اليومإ"
  24/5/2010وكالة سما، 

  
  أيهودي وعنصرية؟:  وجنوب أفريقيايزعالقة بير .67

  عكيفا الدار
إن الرواية المثيرة حول العالقات الذرية بين اسرائيل وجنوب افريقيا، كما تنعت في الكتاب الجديد لساشا 

العالقات السرية السرائيل بنظام التمييز العنصري :  عنهالحلف غير المتحدث(" سورانسكي –فولكوف 
، أزالت عن العناوين الصحفية الكشوف عن العالقات الحميمة بين دولة اليهود ")في جنوب افريقيا
 .والنظام العنصري

، أن اسرائيل لم تكن الدولة الوحيدة التي نقضت الحظر "فورن افيرز"كتب المحرر الرئيس للمجلة المهمة 
، وفيها دول نفطية "المستنيرة"شاركت في هذا النادي المريب شركات عدد من الدول .  جنوب افريقياعلى
 .تجاوزت العالقات باالسرائيليين المصالح األمنية واالقتصادية وأصبحت صداقة وثيقة. عربية

ير  عاد شمعون بيرس الذي كان آنذاك وز1974 سورانسكي، انه في تشرين الثاني –يروي فولكوف 
كتب بيرس الى مضيفيه انه يشكر . الدفاع في حكومة اسحاق رابين، من زيارة سرية الى جنوب افريقيا

التعاون بيننا ال يقوم فقط على "وأضاف أن ". العالقات الحيوية بين حكومتين"لهم اسهامهم في انشاء 
 لكراهيتنا المشتركة مصالح مشتركة وعلى التصميم على مكافحة اعدائنا، بل على األسس غير المقوضة

إنه نفس بيرس الذي قال منذ زمن قريب إن القاضي الجنوب افريقي ". لعدم العدل ورفضنا الخضوع له
 ".شخص صغير، انسان بغير أي شعور بالعدل"ريتشارد غولدستون هو 

ن  سنة، في أثناء زيارة قام بها بيرس الى الكاميرون، وكان آنذاك رئيس الحكومة قال إ12بعد مضي 
اليهودي : "وأضاف لمنع عدم الفهم". اليهودي الذي يسلم للتمييز العنصري يكف عن كونه يهوديا"

 ".والعنصرية ال يتماشيان معا
 سورانسكي، دخل حيز التنفيذ عدد من العقود االمنية السمينة جدا التي –في تلك االيام، يكتب فولكوف 

ن التجارة بين الدولتين، وال سيما التعاون األمني، يقول إ. وقعتها اسرائيل مع نظام االقلية االبيض
 على فرض طائفة من العقوبات 1987استمرت على النماء أيضا بعد أن استقر رأي حكومة الوحدة في 

 .على جنوب افريقيا
يقتبس المؤلف من المقالة الرئيسة . وسائل االعالم أيضا" العامل األمني"آنذاك، كما هي الحال اليوم سحر 

لن تستطيع أي انتقائية سياسية أن تسوغ الفرق "في حرب يوم الغفران، " هآرتس" نشرت في صحيفة التي
تناولت المقالة قرار ". بين من تكشف عن صديق وبين من خان الصداقة في ساعة حاسمة السرائيل

ريقيا جنوب افريقيا على تزويد سالح الجو بقطع غيار حيوية لطائرات ميراج، في حين أن دوال في اف
يحسن أن يقرأ أناس اليمين ووسائل االعالم، . السوداء، تمتعت بمساعدة اسرائيل، قطعت عالقاتها بها

 .اولئك الذين يحتفلون بعالقات غولدستون بنظام التمييز العنصري، أن يقرأوا الكتاب بتمعن
 مسألة مال
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ينية التي اجترأت على أن يجدر بنا أن نقول في انقضاض المستوطنين وأشياعهم على السلطة الفلسط
في موقع .  أزل الخشبة من عينك–تأمر سكان المناطق بالكف عن المشاركة في توسيع المستوطنات 

العرب ال "، عن أن "ألون موريه"انترنت يميني يشجع العمل العبري، يكشف اليكيم لفانون، حاخام 
 ".يدخلون عندنا للبناء، فالعمال عندنا يهود فقط

يجد الحاخام تأييدا ". توجد مستوطنات االمر فيها بات وتوجد أخرى على قدر أقل" لفانون أنه يبلغ الحاخام
ربما ندفع أكثر بقليل لكننا نحصل : "ويختتم بتوصية عملية" حكاية األسبوع"لعدم استعمال العرب في 

 ". يسعدنا التخلص منه. على عمل نوعي
د حاي هكوهين، ودافيد دودكفيتس، وحاييم غرنشبان  المستوطنين دافي–إن رفاق لفانون، الحاخامات 

هار "يقولون انه تبين انه في مستوطنة . واليعيزر ميلميد، ال يتخلون بسهولة عن العمل العربي الرخيص
اذا أصروا على استعمال العمال اليهود فان بناء المستوطنة لن يتقدم بااليقاع المطلوب، لعدة " براخا

 .عشرات من البيوت كل سنة
عندما أثير سؤال هل يستعمل العرب، الذين ربما يكرهوننا، واالستمرار على البناء بالمعدل المطلوب، "

يقضي الشرع بأنه ينبغي "، يكتب القادة الروحانيون، "او عدم استعمالهم وعدم البناء بالمعدل المطلوب
 ".االستمرار على البناء مع عمال أجانب بل مع عرب اذا اقتضى األمر

هل يجب في أية : " جانب القضية المبدئية لتفضيل العمال اليهود، يدفع الحاخامات الى مسألة االجورالى
حال تفضيل اليهودي حتى لو كانت أجرته مضاعفة، أم أنه يوجد تحديد، ينبغي معه تفضيل اليهودي 

اجب البحث يفرض على الفرد و"يقرر الحاخامات أنه " حتى نسبة ما، ومنها فصاعدا ال يجب تفضيل؟
 ".عن سبل الستعمال أكبر عدد من العمال اليهود مع تقديم العمل بجدوى وربحية أكبر

. والى ان يجد الفرد السبيل للوفاء بفريضة عمال مدينتك أوال، يدفع الحاخات المشكلة الى باب الدولة
هود مصدر عيش يبدو في ظاهر األمر ان واجب الدولة اليهودية ان تهتم بأن يكون لكل الي"يقولون 
ال يمكن القاء هذا "وما لم تهتم الدولة بمنحهم عمال يهوديا رخيصا، يقضي الحاخامات بأنه ". بكرامة

الواجب على رب العمل الوحيد الذي يجب أن ينافس في السوق منافسيه الذين يستعملون عماال أرخص 
  ".كثيرا

  "هآرتس"
  26/5/2010، 48عرب
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