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  نتنياهو يشترط يهودية الدولة وعدم عودة الالجئين ودولة منزوعة السالح لتحقيق السالم .1

هناك " رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أن قال ، في مقابلة مع صحيفة الفيغارو:بيت لحم
".  للتوصل إلى السالمعنصران أساسيان للتوصل إلى السالم وإلقناع اإلسرائيليين لتقديم تنازالت ملموسة

العنصر األول هو أن يقبل شريك فلسطيني االعتراف بالدولة اليهودية، وهذا ما يعني إنهاء "وأضاف أن 
  ".أية مطالب مستقبلية وأن يتم توطين الالجئين الفلسطينيين خارج حدود إسرائيل

وسيزور نتنياهو الخميس ". العنصر الثاني هو أن تكون هذه الدولة الفلسطينية منزوعة السالح: "وأضاف
  .باريس بمناسبة انضمام إسرائيل إلى منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

رئيس "، أجاب نتنياهو أن "إسرائيل"وردا على سؤال حول المكان الذي يرغب أن يتركه في تاريخ 
عطي فرصة ثانية وزراء إسرائيل مهمته األساسية هي تأمين ديمومة الدولة اليهودية ألن التاريخ لن ي

ومسؤوليته الثانية هي التوصل إلى سالم واقعي، وهذا األمر يجب أن يترجم بضمانات أمنية . لليهود
  ".قوية

 إلى منظمة التعاون والتنمية  رسمياً"إسرائيل"ومن جهة أخرى، أعرب نتنياهو عن ارتياحه النضمام 
أحد التحديات الحالية هو أيضا تنمية "أن واعتبر  .االقتصادية األمر الذي سيكون مفيدا لكل المنطقة

 ومن -التعاون بين إسرائيل والفلسطينيين واألردن ومصر. الوضع االقتصادي للفلسطينيين وجيراننا
هذا األمر ال يحل .  من شأنه أن يساهم في تحسين وضع الجميع-يدري ربما يوما ما سوريا ولبنان 

  ".بيرمحل السالم السياسي ولكن قد يساعده بشكل ك
  27/5/2010وكالة معاً اإلخبارية، 

  
  ما وعائلتهوقريعكشف األرقام الوطنية األردنية لعباس ي" كل األردن"موقع  .2

األرقام الوطنية األردنية لعدد من أبناء كبار " كل األردن " موقعوصل إلى:  خاص-كل األردن
ءاً كبيراً من هذه األرقام تم منحه أن جز" كل األردن"وتفيد معلومات . المسؤولين في السلطة الفلسطينية
وتثير هذه المعلومات تساؤالت جدية حول مدى التزام السلطات األردنية  .خالل السنوات القليلة الماضية

بمقاومة التوطين، كما تثير تساؤالت حول العدالة في التطبيق، حيث في الوقت الذي يجري فيه التشدد 
فة الغربية بخصوص منح الجنسية األردنية، وهو في العموم ظاهرياً مع المواطنين البسطاء في الض

  مطلوب لمنع تهجيرهم، إال أننا نجد أن األرقام الوطنية تمنح بالجملة لكبار المسؤولين في السلطة 
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 ومن األسماء التي تحمل ارقاما وطنية اردنية رئيس السلطة الوطنية .ولعائالتهم وللمحسوبين عليهم
  . عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد قريع وعائلتهمحمود عباس وعائلته،

  25/5/2010موقع كل األردن، 
  

   رفضها لنتائج االنتخابات البلدية المقرر عقدها في الضفةتعلن هنيةحكومة  .3
 رفضها لالنتخابات البلدية المنوي عقدها في الضفة        أمس الحكومة في غزة     أعلنت:  اشرف الهور  -غزة  

عـدم  " هنية   إسماعيلت الحكومة في بيان عقب اجتماع لها برئاسة         أعلن يوليو القادم، و   /وزالغربية في تم  
 رفـضها المـسبق لنتـائج هـذه          وأكـدت  ."شرعية االنتخابات البلدية المزمع عقدها في الضفة المحتلة       

 في ظل    على ضرورة عقد هذه االنتخابات      وأكدت ."فاقدة المصداقية والشرعية  " أنهااالنتخابات التي قالت    
  ."التوافق الوطني والمصالحة الفلسطينية"

 رفـضها لمـا     وأعلنت،  "إسرائيل" باستمرار عملية المفاوضات التي تجريها السلطة مع          الحكومة ونددت
 ." والموافقة على الدوريات الدوليـة     األمنيةالمواقف المتخاذلة من قبل المفاوضين في التوافقات        "وصفتها  
  .ه المفاوضات عدم شرعية وجدوى هذوأكدت

تشير " في ظل المناورات العسكرية التي تقوم بها والتي قالت انها            اإلسرائيليةوحذرت الحكومة من النوايا     
  " باتجاه التصعيد في اإلسرائيلي التوجه إلى

 األمر حول هذا    اإلسرائيلية االدعاءات   إن الدولي في قطاع غزة، وقالت       "القاعدة" وجود لتنظيم    أيونفت  
  ."لعدوان على شعبناذريعة ل"

، ودعت المؤسسات الدوليـة     األسرى على   اإلجراءاتوجددت رفضها لقرارات االحتالل القاضية بتشديد       
ـ   سـراح   إطالق من هذه المخططات الصهيونية والعمل على        األسرى إلنقاذالتدخل العاجل   "والحقوقية ل

  ."ليطا تجاههم تحت ما يسمى بقانون شاإلرهابية اإلجراءات ووقف األسرى
  27/5/2010القدس العربي، 

  
   عام استكمال بناء مؤسسات وركائز دولة فلسطين2011: فياض .4

سالم فياض في حديثه اإلذاعي األسبوعي،  إن .  قال رئيس الوزراء د: كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
يم بكل مكوناته العام القادم هو عام استكمال بناء مؤسسات وركائز الدولة الفلسطينية، وإن قطاع التعل

واحتياجاته يعد واحداً من أهم ركائز هذه الخطة ويطرح علينا تحدياً نثق بقدرة شعبنا على تحقيق النجاح 
تجاوزنا بنجاح ما دمره االحتالل في مجال التعليم والمؤسسات التعليمية، وتمكنا من :  وقال. في إنجازه

 ليست بقصيرة، والمطلوب اآلن هو االنتقال إلى وقف التدهور الذي ساد العملية التعليمية خالل فترة
مرحلة النهوض بنوعية التعليم وربطه بحاجات التنمية االجتماعية واالقتصادية، وتهيئة اإلنسان 
الفلسطيني لتمكينه من االنخراط في مجال اإلبداع وقدرته على المنافسة في المجاالت العلمية، وقد تحقق 

  .ء عليه لتحقيق المزيد من التقدممن هذه العناصر ما يمكن البنا
  27/5/2010الرأي، األردن، 

 
   تشتد حول نقل مزيد من المدن إلى السيطرة األمنية الفلسطينيةالخالفات": الشرق األوسط" .5

 أن الخالفات بين السلطة "لشرق األوسط"أكدت مصادر أمنية فلسطينية لـ: كفاح زبون - رام اهللا
وحسب .  بشأن نقل السيادة األمنية في مدن الضفة الغربية إلى السلطة، اشتدت"إسرائيل"الفلسطينية و

 نقل بعض القرى الفلسطينية ضمن خطوات حسن النية وبناء الثقة، لكن "إسرائيل"المصادر، فقد عرضت 
  .السلطة رفضت هذا االقتراح
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 المفاوضات التي طالبنا بتسلم الضفة الغربية كاملة وليس بعض القرى فيها، بعيدا عن": وقال المصدر
 ."تدار اآلن ويحاول اإلسرائيليون حرفها عن مسارها والدخول في قضايا أمنية

ما زالت اإلدارة "وكان هذا الطلب محل نقاش مستمر بين السلطة واإلدارة األميركية، وحسب المصادر، 
س بضواحي تضغط على إسرائيل من أجل االنسحاب من مناطق واسعة في الضفة بما فيها بلدة أبو دي

 ."القدس، ونقل السيطرة األمنية للسلطة، لكن إسرائيل لم تستجب بعد
 رفضت طلبا فلسطينيا بتسلم المسؤولية األمنية كاملة في "إسرائيل"، أمس، إن "هآرتس"وقالت صحيفة 

ة مدن الضفة، وتقليص إلى الحد األدنى الصالحية اإلسرائيلية للعمل في هذه المدن، وتريد مفاوضات أمني
لكن السلطة ترفض دخول مفاوضات أمنية مطولة، وأبلغت ذلك لمبعوث السالم . في هذا المجال

 .األميركي جورج ميتشل، وتصر السلطة على طلبها
إننا لم نبحث على اإلطالق في خطوات بناء ثقة وليست " إلى مسؤول فلسطيني القول "هآرتس"ونسبت 

 ."عن المفاوضات على التسوية الدائمةاألمر لن يصبح بديال . لدينا نية لعمل ذلك
  27/5/2010الشرق األوسط، 

  
  توافق عربي ودولي على مفاوضات لمدة عامين وراء استئناف عملية التسوية: مصادر فلسطينية .6

ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أمس أن استئناف مفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين مؤخراً 
ي على جدول زمني محدد لمفاوضات لمدة عامين من أجل تسوية القضية جاء بتوافق عربي ودول

 24في غزة إن مدة الجدول الزمني للمفاوضات المتفق عليه ) االتحاد(الفلسطينية، وقالت المصادر لـ
 أشهر وستتضح معالمه بعد تقييم لجنة متابعة 4شهراً، تتخللها المفاوضات غير المباشرة الحالية لمدة 

الم العربية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لنتائج المفاوضات غير المباشرة، مبادرة الس
وذكرت أن عباس أصر، أمام . بحيث ستتحول المفاوضات إلى مفاوضات مباشرة إذا كانت إيجابية

ار مبعوث أوباما لعملية السالم في الشرق األوسط جورج ميتشل، على توقف المفاوضات في حال استمر
وأضافت أنه سيتم التركيز في المفاوضات غير . االستفزازات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية

المباشرة على مسألتي الحدود واألمن، حيث من المقرر أن يصل ميتشل إلى فلسطين المحتلة مطلع 
 .الشهر المقبل لمواصلة مناقشتهما مع عباس في رام اهللا ونتنياهو في القدس المحتلة

 27/5/2010التحاد، اإلمارات، ا
 

   عاما30ً الفلسطينية دون الـ األمنية األجهزةمن منتسبي % 70: اللواء الضميري .7
 الفلسطينية اللواء عدنان الـضميري  األمنية األجهزةكشف الناطق الرسمي باسم   :  وليد عوض   -رام اهللا   
  . عاما من العمر30 الفلسطينيين هم من دون الـ األمن من عناصر %70 بان األربعاء
 الفلسطينية تواصل تعزيز صـفوفها بحملـة الـشهادات العلميـة،            األمن قوات   أن إلى الضميري   وأشار

 ضـابط   700 جهاز الشرطة يضم     أن في نابلس    اإلعالمموضحا خالل حوار مع مسؤول نظمته وزارة        
قوقيـا يحملـون     ضـابطا ح   45سنويا يتخرج   "  وأضاف .حقوقي يحملون شهادة البكالوريوس في القانون     

  ."شهادة البكالوريوس في القانون والعلوم الشرطية من الدول الشقيقة
  . بمواصلة الكذب للنيل من مواقف القيادة الفلسطينيةاإلسرائيليواتهم الضميري الجانب 

  27/5/2010القدس العربي، 
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  برام اهللا" التغيير واإلصالح" تعتقل المنسق اإلعالمي لنواب السلطةمخابرات  .8
اعتقل جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية المنسق اإلعالمي لمكتب نـواب كتلـة             : رام اهللا المحتلة  

وقالت مصادر إعالمية    .التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس في مدينة رام اهللا المحتلة أمس األربعاء           
 . خلدون مظلوم من أمام المكتبفي مكتب النواب إن قوة من جهاز المخابرات اعتقلت المنسق اإلعالمي

 .في ذات السياق، استدعت األجهزة األمنية في مدينة بيت لحم المنسقة اإلعالمية لمكتب نـواب المدينـة                
ورجحت المصادر اإلعالمية أن يكون اعتقال المظلوم واستدعاء منسقة مكتب نواب بيت لحـم ضـمن                

 .حملة تنفذها األجهزة األمنية الفلسطينية
 27/5/2010ردن، السبيل، األ

 
  ينفي عزم االتحاد األوربي تقليص المساعدات للسلطة: الخطيبغسان  .9

نفى مسؤول فلسطيني أن تكون السلطة بلِّغت من قبل االتحاد األوروبي عزمه : كفاح زبون - رام اهللا
وقال غسان الخطيب . تقليص المساعدات في حال عدم تقدم المحادثات غير المباشرة الجارية حاليا

وعلى عكس ذلك، أكد .. هذا غير صحيح": "الشرق األوسط"مسؤول المكتب اإلعالمي الحكومي لـ
  ."االتحاد األوروبي استمرار دعمه السلطة

  27/5/2010الشرق األوسط، 
  

   إلى المغرب  فلسطينياً برلمانياًوفداًعزام األحمد يقود  .10
لديمقراطية بالمجلس التشريعي الفلسطيني قام وفد عن الكتل البرلمانية لحركة فتح والجبهة ا: الرباط

بزيارة إلى المغرب بالرباط، أجروا خاللها لقاءات مع البرلمانيين المغاربة، ومع رئيس مجلس 
وذكر بالغ رسمي لمجلس المستشارين المغربي نشرته وسائل اإلعالم  .المستشارين محمد الشيخ بيد اهللا

 الوفد البرلماني الفلسطيني أبرز خالل مباحثات أجراها مع أن) 26/5(الرسمية في المغرب يوم األربعاء 
رئيس المجلس محمد الشيخ بيد اهللا، برئاسة رئيس كتلتها البرلمانية عزام األحمد، الدور المتميز الذي 
تضطلع به مؤسسة وكالة بيت مال القدس في ما يتعلق بدعم صمود أهل القدس بنهج سياسة القرب 

كما أطلع "وأضاف المصدر  .ز المشاريع االجتماعية الملموسة لفائدة المقدسيينوالتواصل المباشر وإنجا
الوفد الفلسطيني، يضيف البالغ، بيد اهللا على تعثر المفاوضات السالم، مشيرا إلى الوضع الحالي في 
المناطق المحتلة ومعاناة الشعب الفلسطيني جراء الحصار اإلسرائيلي ومسلسل االستيطان ومحاوالت 

  ".حيةيد مدينة القدس الشريف وطمس هويتها العربية اإلسالمية والمسيتهو
  26/5/2010قدس برس، 

  
  عمدت إلى حجز أموال عائدات الضرائب مرات متكررة ولعدة أشهر" إسرائيل: "حسن أبو لبدة .11

 بحجز عائدات الضرائب "إسرائيل"اتهمت السلطة الفلسطينية : وكاالت، سمير حمتو -فلسطين المحتلة 
وقال وزير . لفلسطينية كعقاب لها على حملة مقاطعة منتجات المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربيةا

إن الحكومة اإلسرائيلية عمدت إلى حجز " صوت فلسطين"االقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة إلذاعة 
 بتنفيذ أعمال "رائيلإس"واتهم أبو لبدة . أموال عائدات الضرائب الفلسطينية مرات متكررة ولعدة أشهر

 ".أنها تتصرف وكأنها دولة فوق القانون دون أن تمنعها أي جهة دولية"كثيرة ضد االقتصاد الفلسطيني و
وذكر أبو لبدة أن تهديدات نائب رئيس الحكومة اإلسرائيلية سيلفان شالوم باتخاذ إجراءات عقابية ضد 

  ".ها بإعالن حرب على الجانب الفلسطينيتدل على نيت"السلطة بسبب مقاطعة منتجات المستوطنات 
  27/5/2010الدستور، األردن، 
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  "بداية النهاية"مناورات االحتالل تمثل : الزهار .12
محمود الزهار أن ما تقوم به دولة . دحركة حماس لأكد عضو المكتب السياسي : حازم الحلو - غزة

ألمن القومي الصهيوني بدأت بالتداعي بداية النهاية ألن نظرية ا"االحتالل من مناورات عسكرية يمثل 
، تبحث /26/5جاء ذلك خالل ندوة سياسية، عقدت مساء األربعاء  ".بفضل المقاومة في فلسطين ولبنان

عقدتها اللجنة السياسية في حماس بمنطقة شرق غزة، وبين " حماية القضية بالحفاظ على الهوية"في 
ن أخذ فرصته كامالً وأن المستقبل لمشروع المقاومة في الزهار أن برنامج التسوية فشل بامتياز بعد أ

فلسطين ألنه يشكل صمام أمان للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن حماس ستحافظ على العالقات مع الدول 
  ".وضع الملح على الجراح"العربية ولو كلفها ذلك 

تاً النظر إلى أن حماس لم وشدد الزهار على أهمية العمق العربي واإلسالمي للقضية الفلسطينية، الف
وسيعود ذلك "تدخل في محاور إقليمية ألن ذلك يعني استعداء بعض الدول العربية دون مبرر واضح 

العداء بالضرر على القضية الفلسطينية كما رأينا من قبل في القضية العراقية الكويتية والموقف الخاطئ 
  ".الذي اتخذته فتح ومعها فصائل منظمة التحرير

ترميم الوضع الداخلي الفلسطيني بالحدود الدنيا لبرنامج سياسي مشترك يحافظ على الثوابت "ب بـوطال
 .، مشيداً بمتانة العالقة المتينة بين حركتي حماس والجهاد اإلسالمي"ويساهم في تقوية مشروع المقاومة

 فيما يتعلق توجد خطة لدى حركة فتح بحيث تظهر حماس وكأنها نسخة مطابقة لحركة فتح: "وقال
  ".يضيف ملوحاً بيده" بالتنازل المتدرج عن حقوق الشعب الفلسطيني وهو أمر ال يمكن أن يحدث أبداً

وفي قراءة للواقع اإلسالمي والدور اإلقليمي، توقَّع الزهار أن تزداد قوة تركيا بما يجعلها أكثر ترشيحا 
رية في الشرق األوسط وهي تمثل بالنسبة تركيا أصبحت دولة محو: "ألن تصبح دولة مركزية؛ حيث قال

هناك دول : "وتابع ".لنا حاضنة تاريخية ال يمكن أن ننفك عنها؛ فتركيا حسمت أمرها بالتوجه الشرقي
يجب أن تلعب دورا مركزيا، مثل مصر وتركيا ويجب علينا استثمار العالقات مع جميع المتعاطفين مع 

، معتبرا أن الشعب "ا من باب المساعدة السياسية على فك الحصارالقضية الفلسطينية، واالستعانة به
  ".أقرب من أي وقت لتحرير فلسطين ونيل حقوقه"الفلسطيني هو 

  26/5/2010فلسطين أون الين، 
  

  التسوية عملية ممنهجة لتضليل الشعب الفلسطيني: الهندي .13
خالل ندوة . ي محمد الهندي دوصف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالم: حازم الحلو - غزة

عقدتها اللجنة " حماية القضية بالحفاظ على الهوية"، تبحث في /26/5سياسية، عقدت مساء األربعاء 
عملية ممنهجة لتضليل الشعب "عملية التسوية بأنها ، السياسية في حركة حماس بمنطقة شرق غزة

مادية الشخصية لهم على حساب نضاالت الفلسطيني، ويستخدمها أصحابها لحصد المزيد من المكاسب ال
إليجاد حل "وأكد الهندي أن ما يجري من محاوالت إلحياء التسوية الميتة هو  ".الشعب الفلسطيني

لالزمات التي تعاني منها دولة االحتالل وخاصة فيما يتعلق بالديموغرافية البشرية ومشكلة الهوية التي 
فلسطيني وقد أضحى أكثر تمسكا بحقه في العودة إلى أرضه تطارد الصهاينة وهم ينظرون إلى الشعب ال

  ". عاما62ًالتي طرد منها قبل 
أساءت للشعب الفلسطيني عبر قضم حقوقه يوما بعد يوم في ظل "وأشار الهندي إلى أن عملية التسوية 

ة ويجب عل استبعاد فريق التفاوض للخيارات األخرى وارتهانه لما يتفضل به االحتالل واإلدارة األمريكي
وشدد الهندي على أن المطلوب اآلن هو  ".أصحاب خيار التفاوض أن يصارحوا الشعب الفلسطيني بفشله

  تعزيز الصمود الفلسطيني عبر برنامج موضوعي مشترك ومتكامل ينهي أي ممارسات أو مظاهر يمكن 
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ويجب أن يحوز على  "أن توهن إرادة الشعب الفلسطيني أو تبعث بالضجر في روحه المتوثبة المقاتلة
  ".إجماع كافة فصائل العمل الوطني واإلسالمي

  26/5/2010فلسطين أون الين، 
  

  لعناصرها بالمشاركة االنتخابات وحماس أوعزتب فصيل من المنظمة أي االئتالف مع سيتم: فتح .14
ـ    . عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د      أكد:  وليد عوض  -رام اهللا    ـ   " جمال محيسن لـ  "يالقـدس العرب
يوليـو  /  المحلية المقررة فـي تمـوز       على االنتخابات   بأن كل اهتمام مركزية فتح منصب حالياً       األربعاء
 . كل من يرشح نفسه من كوادر فتح خارج قائمة الحركة سيفـصل مـن الحركـة                أن، مشددا على    القادم

ـ      أعلنت بأن فتح ترغب بخوض االنتخابات المحلية التي         وأوضح ضفة ومنـع    حماس عن مقاطعتها في ال
 الحراك الحالي في صفوف     أنشدد على    و . في قطاع غزة باالئتالف مع فصائل منظمة التحرير        إجرائها

  .كوادر فتح سيحسم من خالل قوائم انتخابية تقرها اللجنة المركزية للحركة
 قوائم بعض التنظيمات التـي قـد        أوحماس أوعزت لعناصرها بانتخاب قوائم مستقلة       "  أن  محيسن ذكرو

 تسجيل عناصر حماس ومناصريها في سجل       أن إلى  وأشار ."ةبالمائفيد منها، وهذا الكالم متوقع مئة       تست
، منوها بان حماس لن تشارك      "لم يأت من فراغ بل للمشاركة في العملية االنتخابية        "الناخبين الفلسطينيين   

  .في قوائم باسمها بل ستدعم عناصر مقربين منها
  27/5/2010القدس العربي، 

  
   سلفية جديدة في غزة جماعاتهور ظ .15

ظهر في قطاع غزة، أمس، بيان جديد للمجموعات السلفية الناشطة يتبنى إطـالق صـاروخ               :حسن جبر 
وحمل البيان توقيع مجموعـة جديـدة        . مقابل مخيم البريج لالجئين    إسرائيليةوقذيفتي هاون باتجاه مواقع     

 من قبل بـين أوسـاط الجماعـات          لم يكن معروفاً   تطلق على نفسها جند التوحيد بيت المقدس، وهو اسم        
  .السلفية الجهادية التي بدأت الظهور بشكل واضح منذ ثالث سنوات

كما وزعت مجموعة مجهولة أخرى بيانا في العشرين من الشهر الجاري يحمل توقيع كتائـب أنـصار                 
  .باتجاه عسقالن" خيبر"وتبنت كتائب أنصار اإلسالم إطالق صاروخ  .اإلسالم

العدو اعترف بسقوط الصاروخ وتحدث ما يـسمي بـرئيس          "قالت في بيان وزعته في اليوم نفسه، إن         و
المجلس االستيطاني لشاطئ عسقالن عن نجاة عشرات الصهاينة نتيجة سقوط الصاروخ قرب حفل زفاف              

حاطـت  وأكدت المجموعة نفسها أن اإلعالن عن العملية تأخر لظروف أمنية أ           ".داخل المنطقة المستهدفة  
  .بالمجاهدين

 27/5/2010األيام، فلسطين، 
  

  تطالب باإلسراع في إعدام العميل رافعالجهاد: لبنان .16
طالبت حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطيني السلطة اللبنانية، بمناسبة الذكرى الرابعة : جنوب لبنان/ صيدا

ي في صيدا، بتنفيذ حكم الغتيال األخوين محمود ونضال المجذوب من قبل عمالء الموساد اإلسرائيل
كما دعت إلى . ، بأسرع ما يمكن، بعد إدانته في االغتيال"محمود رافع"اإلعدام الذي صدر بحق العميل 

هو مصير العمالء كافة، بغض النظر عن ديانتهم أو جنسياتهم، لكي يكون رادعاً "أن يكون هذا الحكم 
 . "لكل من تسّول له نفـسه التعامل مع العدو

  27/5/2010السفير، 
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  "سحب المواطنة" و"اليطقانون ش"بالقراءة التمهيدية مشروعي  ريقالكنيست  .17

، بالقراءة التمهيدية، اقتراح أمس بأغلبية، اإلسرائيليأقر الكنيست : وكاالت،  محمد إبراهيم-رام اهللا 
ى يتم إطالق سراح ، الذي يستهدف تشديد اإلجراءات العقابية بحق األسرى الفلسطينيين حت"اليطقانون ش"

 10 عضواً ومعارضة 52 "شاليطقانون "، وصوت مع شاليط في قطاع غزة جلعاد األسيرالجندي 
  .أعضاء

كذلك صدق الكنيست على مشروع قانون سحب المواطنة بالقراءة األولى الذي قدمه عضو الكنيست دافيد 
 هدفه منع أي شخص وخصوصاً وجاء في حيثيات مشروع القانون أن. "إسرائيل بيتنا"روتيم من حزب 

 بتنفيذ أعمال "منظمة إرهابية" أو المقيمين الدائمين فيها من المشاركة أو مساعدة "إسرائيل"مواطني 
وسيكون بإمكان السلطات اإلسرائيلية استخدام هذا القانون وسحب اإلقامة . "إسرائيل" ضد "تخريبية"

وا باالنتماء إلى منظمات فلسطينية مثل حركة شرقي القدس في حال أدين الدائمة من فلسطينيين من
  . حماس

  27/5/2010البيان، اإلمارات،  
 

   تحت وابل من الصواريخ"إسرائيل"": 4نقطة تحول " .18
" 4نقطة تحول "حاكت مناورات اليوم الرابع قبل األخير أمس من : وكاالت، حسن مواسي -القدس 
 11,00مالً بالصواريخ، فدّوت صفارات اإلنذار الساعة ، هجوماً شا"إسرائيل" اآلن في تاريخ إلىاألكبر 

 . أقرب ملجأ في عشر دقائقإلىبالتوقيت المحلي دقيقة ونصف معطية اإلسرائيليين إشارة التوجه 
واستثني من هذا اإلجراء السياح وسائقو السيارات في هذه المناورة الرابعة من نوعها منذ الحرب على 

ويتعين في هذه المناورة على تالمذة وطالب نحو  .د مصدر عسكري، على ما أفا2006لبنان صيف 
ووفق السيناريو المعتمد، فقد تتعرض  .أربعة آالف مؤسسة تربوية التوجه الى المالجئ برفقة أساتذتهم

إسرائيل آلالف الصواريخ بما فيها صواريخ تحمل رؤوساً غير تقليدية تطلق من سوريا ولبنان وقطاع 
جرى كل شيء على ما : "ل نائب وزير الدفاع ماتان فيلناي إلذاعة الجيش اإلسرائيليوقا. غزة وإيران

لقد تثبتنا من التنسيق بين مختلف الهيئات المرتبطة بالدفاع . يرام حتى اآلن، وكان تجاوب الناس ممتازاً
  ". أدنى مستوىإلىالمدني من أعلى مستوى 

  27/5/2010المستقبل، 
  

  نع مرور قافلة السفن الدولية لقطاع غزة م تقرر رسمياً"إسرائيل" .19
 بمنع اإلسرائيلي والجيش األمنية الدوائر إلى توجيهاته "إسرائيل" اصدر المستوى السياسي في :بيت لحم

وسيسمح مع ذلك بنقل  .مرور قافلة السفن الدولية التي تحاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة
 السفن نفسها فسيطلب منها العودة من حيث  أما. بعد تفتيشها"إسرائيل" القطاع عبر إلىحمولة السفن 

  . سيتم اعتقالهمأفرادها قاوم وإذاجاءت 
 المحاولة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة إحباط بدوره عزمه على اإلسرائيليوأكد الجيش 

 تابعت وإذا،  العودة أدراجهاإلى انه سيحذر السفن المشاركة في هذه الرحلة وسيدعوها إلىمشيرا 
 اإلسرائيليةوقد أجرت قوات سالح البحرية  . ميناء اشدودإلىطريقها فسيتم االستيالء عليها وإحضارها 

  .تدريبات على االستيالء على هذه السفن واعتقال ركابها
  27/5/2010وكالة معاً اإلخبارية، 
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  "البناء"تعوض المستوطنات عن بطء وتيرة " إسرائيل" .20
ؤول إسرائيلي أن حكومته ستعوض المجالس المحلية في مستوطنات الضفة الغربية عن أكد مس: وكاالت

وقال المتحدث باسم داخلية الكيان . األضرار التي تتكبدها بسبب التباطؤ في تنفيذ مشاريع االستيطان
 ماليين دوالر، حيث 10روي الشمانوفيتش إن الحكومة ستنفق في إطار هذه التعويضات حوالي 

ها لألسر الموعودة باالنتقال لوحدات استيطانية تأخر إنجازها، إضافة لألفراد المتضررين خصص بعض
  .من التباطؤ

  27/5/2010الخليج، 
  

 الوضع في غزة مستقر وال داعي ألسطول الحرية:  في جيش االحتاللاالرتباطرئيس  .21
الحتالل اإلسرائيلي العقيد عبر رئيس إدارة التنسيق واالرتباط مع السلطة الفلسطينية في جيش ا: القدس

موشيه ليفي عن امتعاضه من المحاوالت التي يسعى من خاللها نشطاء سالم من جميع أنحاء العالم لكسر 
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت  ."الخطوة الفظيعة" واصفا ذلك بـ،الحصار المفروض على قطاع غزة

 فالوضع ،طيات الموجودة في قطاع غزةال يوجد مبرر لهذه المظاهرة في ظل المع": عن ليفي قوله
إن إسرائيل تسمح ": وأضاف ." وليس هناك نقص في المواد الغذائية والمعدات،اإلنساني مستقر وآمن

ما عدا بعض المنتجات التي يمكن أن تستخدمها حركة حماس , بدخول منتجات كثيرة إلى قطاع غزة
  ."ألغراض إرهابية

  27/5/2010السبيل ، األردن، 
 

  للقيادة والتحكّم في كافة قواعده الجوية" ماغنيت" اإلسرائيلي ُيدشّن نظام الجوح سال .22
 ، فـي كافـة قواعـده      "الماغنيت"تركيب نظام    الصهيوني ب  سالح الجو قام  :  اإلسرائيلية اإلذاعة العسكرية 

 الذي  سجل العمليات المحوسبة  لكافة قواعد سالح الجو وتمركز قواته و      " تقرير حالة "والذي يقوم بعرض    
أن يتـصل   " الماغنيـت "ويمكـن لنظـام     . ، وتبيان وضعها أثناء الحرب    يسمح بعملية نقل سريع للبيانات    

سالح عالي المـسار    ضرب  نظام إنذار بديل في حال      إطالق  األخرى، و االستطالع  بالرادارات ووسائل   
، الجويـة اعد  ورب الق ل تحذير متعلق بالقذائف التي تض     ارسبإالنظام  كما يقوم   . باتجاه قواعد سالح الجو   

  . ويتم إطالق اإلنذارات بوساطة هاتف من خلية تحكم في تل أبيب
  26/5/2010، 1973العدد  ،التقرير المعلوماتي

  
  "إسرائيل"تدريبات جوية مشتركة بين اليونان و .23

ة قبالة جزير" إسرائيل"ذكرت تقارير، أمس، أن سالح الجو اليوناني بدأ تدريبات مشتركة مع .): أ.ب.د(
، الثالثاء، "2010مينواس "وبدأت المناورات، التي أطلق عليها اسم  .كريت جنوبي البحر المتوسط

وذكرت  . يونيو المقبل وتتكون من تدريبات جوية وتبادل خبرات/وتستمر حتى الثالث من حزيران
ادة التزود بالوقود اليونانية أن العملية تحاكي قتاالً جوياً وهجمات على أهداف برية وإع" تو فيما"صحيفة 

وتابعت  .جواً ومهام بحث وإنقاذ من قاعدة سودا الجوية حتى جزيرة أغيوس افتراستيو في بحر ايجه
  . تشارك في التدريبات" 15-إف"و" 16-اف"طراز " إسرائيلية"الصحيفة أن عشر مقاتالت 

  27/5/2010الخليج، 
  

   التسلل على حدودها مع الضفة نشرت منظومة مراقبة حديثة لمنع"إسرائيل":"جينسمجلة " .24
 نشرت منظومة مراقبة "إسرائيل"البريطانية المتخصصة في شؤون الدفاع أن  "جينس"أفادت مجلة : لندن

إن هذه المنظومة التي يطلق عليها " جينس"وقالت  .حديثة لمنع التسلل على حدودها مع الضفة الغربية
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ميز بقدرتها على رصد أجسام صغيرة جدا وعلى تقدير تستخدم تقنية التصوير الحراري وتت" البومة"اسم 
 اختار هذه المنظومة ألنها تكاد ال تصدر اإلسرائيلي الجيش أنوأضافت المجلة  .حجمها وبعدها بدقة

  ." خاطئةإنذارات
  27/5/2010القدس، فلسطين، 

  
  من لبنان عزز المقاومة الفلسطينيةاالنسحاب: إسرائيليل ؤومس .25

" نتانيـا "سـتراتيجي فـي كليـة       إل هاجم رئيس مركز الحوار ا     : كلية نتانيا  -راتيجيمركز الحوار االست  
 من لبنان بصورة أحادية قبل عشر سنوات،        باالنسحابالقاضي  الصهيوني   القرار   ، أفرايم سنيه  ،الجامعية

، وجدت تعبيرها فـي انطـالق       "إسرائيل"ر عن رسالة ضعف من قبل القيادة السياسية في          ألن القرار عبّ  
، ثم انعكس فـي تزايـد قـوة         نتفاضة األقصى في األراضي الفلسطينية خالل أقل من أربعة أشهر فقط          ا

 قـرار االنـسحاب مـن       سنيهوانتقد  . 2006المقاومة الفلسطينية تدريجياً حتى فازت في االنتخابات عام         
بمـستقبل األمـن    إبداء مزيد من الصالبة والجرأة في اتخاذ قرارات لها عالقة مباشـرة             مطالباً ب ،  لبنان

 .القومي للدولة
  2010-5-26، 1973 ، العددالتقرير المعلوماتي

  
 حياتهمخوفاً على  يفضلون التهرب من الخدمة العسكرية الصهاينةمن الطلبة % 54: بحث .26

أجراه المحاضر في قسم السياسات العامة      صهيوني   أشار بحث أكاديمي     :الصهيوني" نبض األخبار "موقع  
من الطلبة اإلسرائيليين في صفوف الحادي عشر والثـاني         % 54 إلى أن    ،يتان أدراس  إ ،في جامعة حيفا  

، بـسبب نـسبة المخـاطرة       الصهيونيعشر، يفضلون التهرب من الخدمة العسكرية في صفوف الجيش          
 االنخراط على   "اإلسرائيلية"إلى ضرورة البحث عن طرق ووسائل تشجع الشبيبة          أدراس ودعا   .بحياتهم

 .عسكريةفي الخدمة ال
  2010-5-26، 1973 ، العددالتقرير المعلوماتي

  
   وفتاة وسط تل أبيب بسبب شكوك في نيتهما تفجير باصشابمطاردة  .27

 قوات كبيرة من الجيش والشرطة إن، إسرائيليةقالت تقارير صحافية :  أحمد رمضان-رام اهللا 
، بعد شكوك كبيرة بنيتهما أبيبدينة تل ، الحقت شاباً وفتاة في ماإلسرائيليةوبمساعدة طائرات الهيلوكبتر 

 وجوده أثناء شاباً كان يلبس معطفاً صرخ أن، اإلسرائيلية اإلعالموأوردت وسائل  .تنفيذ عملية عسكرية
" ديزنغوف"، ما دفع الركاب للهرب من الباص بعد توقفه في شارع "الموت لليهود) "5(في باص رقم 

نعهم من النزول عندما وقفت في مقدمة الحافلة والشاب في  حيث حاولت الفتاة مأبيبوسط مدينة تل 
  .الجزء الخلفي

 الحواجز على أقامت التي اإلسرائيليةوفي أعقاب ذلك، استدعيت قوات كبيرة من الجيش والشرطة 
  . هربا من المكانأن البحث عن الشاب والفتاة بعد أعمالمفترقات الطرق، وباشرت 

  27/5/2010المستقبل، 
  

  وطالب من الجامعة العبرية ينظمون مسيرة إلى حي الشيخ جراحن محاضرو .28
 طالب 800في القدس المحتلة وحوالي " الجامعة العبرية"شارك عشرات المحاضرين من : وكاالت

جامعي في مسيرة إلى حي الشيخ جراح في المدينة احتجاجا على االستيطان في الحي وطرد عائالت 
االلكتروني عن أستاذ علم الجينات في الجامعة د " يديعوت أحرونوت"ونقل موقع .فلسطينية من بيوتها 
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وأنا ال أوافق على طرد عائالت "دودي تسفاتي قوله إنه جاء إلى الشيخ جراح لدعم نضال الفلسطينيين .
يقولون إن البيوت تعود لليهود وربما يكون هذا صحيحا لكن المؤكد أن هذا ليس "وأضاف ". من بيوتها

أال "انا أمر بالمكان بسيارتي وأشاهد خيمة العائلة العربية قبالة بيتها السابق وأقول لنفسي عادال، وأحي
لقد فقد هؤالء الناس القدرة على النظر إلى العرب على أنهم " ؟)أي المستوطنين(يوجد قلب لدى الناس 

  ".بشر
  27/5/2010الخليج، 

  
  انب يتحدون التهديداتالنشطاء األجو... "أسطول الحرية" الستقبال تتهيأغزة  .29

أجرت األجهزة األمنية التابعة للحكومة في قطاع غزة، أمس،  ":وكاالت"، "الخليج "-غزة، القاهرة 
المتوقع وصوله الجمعة أو " أسطول الحرية"مناورات تحضيرية في ميناء غزة، استعداداً الستقبال 

 المدني عبر تنفيذ عدة تدريبات وشارك في المناورات العشرات من أفراد الشرطة والدفاع. السبت
واستعراضات داخل المياه وخارجها، واختبار للقوارب التي ستستقبل األسطول في عرض البحر ونقل ما 

وقال وزير الداخلية المقالة فتحي حماد، الذي حضر المناورة، إن النوايا . يحمله من إمدادات إنسانية 
لن تؤثر في استمرار الحكومة في عملية " وصول األسطول اإلسرائيلية الهادفة إلى وضع العراقيل أمام

  " .التحضير الستقباله
وتلتقي السفن اليوم الخميس قبالة مدينة ليماسول في جنوب قبرص قبل أن تتوجه إلى غزة حيث ستحاول 

 وقالت النائبة األوروبية االشتراكية الفرنسية فرنسواز كاستكس في .أن ترسو هناك الجمعة أو السبت
اشتراكيين وديمقراطيين وآخرين من أنصار البيئة على متن السفن وهم ال "ؤتمر صحافي إن هناك م

ومن بين ". ، إال أن ما يجمعهم هو الرغبة في دعم الشعب الفلسطيني"يؤيدون التوجهات السياسية لحماس
  .هؤالء نواب في مجلس اللوردات البريطاني وشخصيات فنية

سنقاوم بال عنف محاوالت "المشاركة في األسطول " غزة الحرة"ة وقالت هويدا عراف من مجموع
". لقد ساهم آالف األشخاص لجعل هذه السفن حقيقة وسكان غزة في انتظارنا. إسرائيل اعتراض السفن

وقالت . أما غريتا برلين وهي من ضمن المنظمين، فقد صرحت بان السفن ستحاول تجنب اعتراضها
ولدى سؤالها إذا كانت تخشى أن تقوم ". ينا مخزون يكفينا لمدة شهرينننوي البقاء في البحر ولد"
  ". مدنياً؟750ربما عليكم أن تسألوا إسرائيل ماذا تنوي أن تفعل ب "بتوقيف كل المشاركين " إسرائيل"

لقد تحولت غزة بسبب "وقالت ميشال سيبوني المتحدثة باسم اتحاد اليهود الفرنسيين من اجل السالم 
وتساءلت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي اليما ". لى معسكر لمليون ونصف المليون شخصالحصار إ

كيف يمكن الذهاب إلى حد مكافأة دولة تحولت إلى جزار وقتلت "بومدين تييري وهي من أنصار البيئة 
  .، في إشارة إلى قبول عضوية إسرائيل في منظمة التعاون والتنمية االقتصادية" شخص؟1400

محمد البلتاجي  .، أعلن النائب عن جماعة اإلخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري دوفي القاهرة
رفض المشاركين في األسطول للتهديدات الصهيونية، أو تغيير وجهة األسطول والدخول عبر معبر رفح 

الحياة وقال إن المتضامنين مصرون على الدخول عبر المياه اإلقليمية لغزة، إلثبات حقهم في . أو العوجة
وأشار في اتصال هاتفي من مدينة أنطاليا بتركيا لمؤتمر جماهيري حاشد نظمته نقابة . بشكل طبيعي

األطباء المصريين في ذكرى النكبة ليلة أمس، إلى أن االجتماع التنسيقي لوفود البرلمانيين والنشطاء 
الدخول عن طريق مصر أو الدوليين الذي عقد قبل يومين في مدينة أنطاليا بتركيا انتهى إلى رفض 

غيرها والتمسك باتجاه السفن بحرا، مؤكدا أن هدف الحملة الرئيسي كسر الحصار وليس تقديم 
  .المساعدات اإلغاثية واإلنسانية فحسب

  27/5/2010الخليج، 
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   الحرية سيتحرك اليوم لكسر حصار غزة ولسنا بحاجة لتصريح من االحتاللأسطول: صالحرائد  .30
 في الداخل الفلسطيني، اإلسالميةقال الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة :  اندراوس زهير-الناصرة 

 االستعداد أهبة كل السفن المشاركة على إن الحرية أسطولالموجود حاليا في انطاليا للمشاركة في 
 انّه "القدس العربي"وذكر الشيخ صالح في حديث خاص بـ . قطاع غزة لفك الحصار الظالمإلى لإلبحار

 فترة زمنية وجيزة تلتقي فيها كل السفن في قبرص حيث تبحر سوية إال تجاوز كل العثرات ولم يبق تّم
  . الحريةأسطول غزة ضمن إلى

، وهذا حق اإلقليمية غزة عبر الحدود إلى الحرية موقف واضح وهو الدخول أسطولّن موقف أ وأوضح
ي أ إلى كي نمارسه، لذلك فان التعرض ائيلياإلسر موافقة االحتالل إلى، وال نحتاج األرض في اإلنسان

 قرصنة شبيهة بقراصنة البحار الذين نسمع عنهم وعن ممارساتهم من إالفرد من المشاركين ما هو 
سطول الحرية سيضم أ إلىفتعرض االحتالل : وأضافخطف السفن ومن عليها من مسافرين وبضائع، 

 ضمير العالم الحر الذي جاء ليكسر إلى؛ هي التعرض  قائمة الجرائم الطويلة السوداء جريمة جديدةإلى
، برعاية اهللا، سيكون اليوم من ميناء اإلبحار أنوختم الشيخ صالح حديثه مؤكدا . الحصار عن غزة

  . غزة بعد يوم ونصفإلىانطاليا، ومن المتوقع الوصول 
  27/5/2010القدس العربي، 

  
 س جديدة ألراضي بلدة عناتا في القدمصادرةأوامر  .31

معلومات من المجلس المحلي لبلدة عناتا، تفيد بأن إنه تلقى قال مركز القدس الحقوقي : القدس المحتلة
، وذلك عبر "للصالح العام"سلطات االحتالل أرسلت أوامر مصادرة لعدد من الدونمات من أراضي البلدة 

لمسؤول عن أمالك الغائبين ا"البريد المسجل، حيث استلم المواطنون أصحاب تلك األراضي أوامر بتوقيع 
جيش الدفاع اإلسرائيلي استملك المنطقة الواقعة في قرية عناتا "نعلمك أن "، جاء فيه "وأمالك الدولة

 ".8، 7، 5، في أحواض )ع.م.أ( م ص .ش/ 10/04بموجب األمر العسكري رقم 
الرتباط في رام اهللا وجاء في األمر العسكري أنه يحق ألصحاب األراضي التوجه إلى مكتب التنسيق وا

، فيما يرفض المواطنون الحصول "من أجل االستفسار عن حقه في استالم رسوم استعمال وتعويضات
 .على أي تعويضات، ويصرون على حقهم في ملكية أراضيهم

وأشار تقرير لمركز القدس أن سلطات االحتالل سبق وأن استولت على أراضي المواطنين في عناتا في 
 دونماً تقوم عليها بيوت 980وبعد عمليات المصادرة لم يبق من أراضي عناتا سوى  .ذات األحواض

استمالك، ( دونماً، استولت عليها سلطات االحتالل، تحت مسميات 30728القرية ومبانيها، من مجموع 
 ).ومصادرة، وخزينة الدولة، ولصالح بناء الجدار، والمستوطنات، وشق الطرق االلتفافية
 27/5/2010ردن، السبيل، األ

  
  فرصة مدتها عام كامل إلثبات ملكيتهم لمنازل بالشيخ جراحالمستوطنينإعطاء  .32

 على ن القدس والمسجد األقصى علي أبو شيخة تعقيباًوأكد مستشار الحركة اإلسالمية لشؤ: عهود محسن
، بأن المحاكم قرار إعطاء المستوطنين مهلة عام إلثبات ملكية منزل عائلة الصباغ في حي الشيخ جراح

الصهيونية جزء من المخطط الصهيوني لالستيالء على المنازل في القدس، واستكمال لدور شرطة 
االحتالل التي تعتقل األهالي وتقدمهم للمحاكم، وتبعدهم عن بيوتهم وعن خيامهم التي نصبوها بعد أن 

 .افترشوا األرض والتحفوا السماء بعد طردهم من منازلهم
ال نثق : "أن المقدسيين ال يثقون بالمحاكم الصهيونية نهائيا، قائالً" السبيل" في حديث لـوشدد أبو شيخة

 ".بالمحاكم اإلسرائيلية، وثقتنا باهللا ثم بأنفسنا، وسندافع عن بيوتنا وعن قدسنا الشريف بأرواحنا
 27/5/2010السبيل، األردن، 
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  منزال150ً تواصل حصار العيسوية وسط تهديدات بهدم االحتاللقوات  .33

 األمنية اإجراءاتهواصلت قوات االحتالل الصهيوني لليوم الثاني على التوالي فرض : عهود محسن
المشددة على مداخل بلدة العيسوية شرقي مدينة القدس المحتلة، وسط تهديدات بتنفيذ مخطط لهدم نحو 

 . منزالً في المنطقة الجنوبية الشرقية للبلدة150
أن نيران الهدم " السبيل"ع عن أراضي القدس صالح الشويكي في تصريحات لـأكد رئيس لجنة الدفاو

واإلزالة تستعر في القدس وضواحيها، نظراً لقيام الصهاينة بتنفيذ مخططات صهيونية تلمودية كاذبة 
 .يسعون من خاللها لخلق تاريخ وحقائق وهمية تثبت أحقيتهم في بالدنا

 27/5/2010السبيل، األردن، 
  

  بوجه مركبات زائري البلدة القديمة بالقدس" باب الخليل" إغالق يعتزمل االحتال .34
أحد أبواب البلدة القديمة ( أعلنت مصادر عبرية، أن سلطات االحتالل تعتزم إغالق باب الخليل :الناصرة

، في وجه المركبات الخاّصة الزائرة للبلدة، اعتباراً من السادس من شهر )في مدينة القدس المحتلّة
  .من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساء من كل يوم  يونيو القادم/يرانحز

ويستثني قرار الحظر، مركبات سكّان البلدة القديمة األصليين وأصحاب المحال التجارية فيها، وذوي 
  .االحتياجات الخاّصة، بحسب المصادر

  26/5/2010 قدس برس،
  

   وطواقم اإلسعاف تفتقر للمالجئ48غالبية بلدات فلسطينيي  .35
من % 70الفلسطيني، أن " مبادرة"أظهر مسح جديد نشره أمس، مركز :  برهوم جرايسي-الناصرة 

كذلك يتبين من  . تفتقر إلى مالجئ عامة، على الرغم من المخاطر التي تواجهها48بلدات فلسطينيي 
لبيتها العظمى هي دوريات فقط من البلدات العربية لديها خدمة إسعاف أّولي محلي، وغا% 43المسح أن 

من البلدات العربية إلى مراكز % 67إسعاف خاصة أي ليس من خالل المؤسسة الرسمية، كما تفتقر 
طبية للعالج الفوري، وال توجد مستشفيات في البلدات العربية ما عدا مدينة الناصرة، التي فيها ثالثة 

  .مستشفيات أهلية
  27/5/2010الغد، األردن، 

  
   على الفلسطينيينها تصعيد قوات االحتالل عدوانتستنكرألهلية  االمنظمات .36

 استنكرت شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية، بشدة استمرار قوات االحتالل اإلسرائيلي في :رام اهللا
 .26/5تصعيد عدوانها بحق الفلسطينيين، وقصف العديد من المواقع في قطاع غزة فجر يوم األربعاء 

 بتصعيدها األخير تمعن بشكل سافر "إسرائيل"أن " قدس برس"ي بيان صحفي، تلقته واعتبرت الشبكة ف
في انتهاك وثيقة جنيف الرابعة، وتصر على االستمرار في ممارسة العقاب الجماعي وجرائم الحرب 

  .بحق أبناء الشعب الفلسطيني
  26/5/2010 قدس برس،

  
  ون في جحيم السجونشاليط تقدم له خدمات خمس نجوم وأسرانا يقبع: فروانة .37

 أعرب األسير الفلسطيني السابق الباحث المختص بشؤون األسرى، عبد الناصر فروانة عن بالغ :غزة
 في ادعاءاتها بأنها تُعامل األسرى في سجونها معاملة حسنة وإنسانية، "إسرائيل"قلقه من استمرار 
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لرأي العام العالمي، ومقارنة ومحاوالتها المتواصلة لتجميل صورتها وتزييف الحقائق وتضليل ا
بشروط احتجاز جلعاد شاليط الصعبة وفقا الدعائها، في ظل عدم وجود ماكنة " الحسنة"أوضاعهم 

 لم تكن يوماً إنسانية "إسرائيل"وقال فروانة في تصريح له بأن  .إعالمية وقانونية لدحض هذه االدعاءات
ها، بل كانت وال تزال األكثر انحطاطاً وإجراما في تعاملها مع األسرى الفلسطينيين والعرب في سجون

وأكد فروانة بأن شاليط الذي أسر وهو على ظهر دبابة ضمن قوات  .واألقل إنسانية في تعاملها معهم
عسكرية محتلة جاءت لغزة، هو في ضيافة الفصائل الفلسطينية بغزة، وأن الفصائل اآلسرة له حريصة 

أجزم بأن شاليط يتلقى كل "وقال فروانة . ن اإلسرائيليين أنفسهمكل الحرص على صحته وحياته أكثر م
واجبات الضيافة، ويحتجز في ظروف إنسانية هي األفضل، وتُقدم له خدمات خمس نجوم، ولو أن 

وأضاف . الظروف األمنية تسمح بزيارته ألتيح له ذلك منذ أسره، ويعامل وفقاً لتعاليم الدين اإلسالمي
يض تماماً فان آالف األسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا على خلفية مقاومتهم لالحتالل وعلى النق"فراونة 

في إطار مقاومة مشروعة تكفلها كل المواثيق واألعراف الدولية، يعيشون في سجون هي األسوأ في 
  . "العالم، وتفتقر ألدنى مقومات الحياة البشرية، وتتعارض بشكل صارخ مع كافة االتفاقيات الدولية

  26/5/2010 قدس برس،
  

  إدارة مركز توقيف حوارة تجوع األسرى:  الفلسطينياألسيرنادي  .38
أنهم  إن األسرى في مركز توقيف حوارة، أبلغوا إدارة المركز،" قال نادي األسير الفلسطيني :رام اهللا

وذكر األسرى  . عن الطعام في حال استمرارها انتهاج سياسة التجويع بحقهم مفتوحاًسيعلنون إضراباً
لمحامي نادي األسير أنهم يعانون من سوء المعاملة والتجويع المتعمد من قبل اإلدارة حيث أن كمية 

  .الطعام التي تقدم إليهم غير كافية
  26/5/2010 قدس برس،

  
   الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في الشتات يؤكد على حق العودةاتحادمؤتمر  .39

 الختامي الصادر عن الجلسة التكميلية للمؤتمر األول إلتحاد الجاليات  البيانأكد : السويد–غوتنبرغ 
 أوروبا الذي عقد في مدينة غوتنبرغ في السويد في -والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في الشتات 

 تمسكه "بوحدتنا ننتصر وال عودة عن حق العودة"الثاني والعشرين من الشهر الجاري تحت شعار 
الصادر عن المؤتمر التحضيري للجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا بإعالن برشلونة 

 الذي أعلن تمسكه بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثالً شرعياً ووحيداً للشعب 2007 عام – الشتات –
بما في وجدد البيان تمسك المؤتمرين بالحقوق الوطنية الثابتة والشاملة للشعب الفلسطيني، . الفلسطيني

ذلك حقه في دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحق الالجئين في العودة إلى ديارهم 
 ورفض كل الحلول 194 للقرار الدولي طبقاً 1948وممتلكاتهم التي هجروا منها قسراً منذ العام 

الحدود المؤقتة، أو المشبوهة والبديلة للبرنامج الوطني لمنظمة التحرير، بما في ذلك حل الدولة ذات 
  .اإلعالن عن دولة فلسطينية ناقصة السيادة، أو القائمة تحت الوصاية اإلقليمية والدولية

.  البيان على حق الشعب الفلسطيني في إتباع كافة األساليب في مقاومة االحتالل واالستيطانأكدكما 
 التي تتبعها سلطات االحتالل ضد  المؤتمرون سياسة التمييز العنصري واإلرهاب والقمع المنظمينوأدان

 في أدانواكما . 1650أبناء الشعب الفلسطيني في األراضي الفلسطينية المحتلة، ويخص بالذكر القرار 
 بصمود األسرى والمعتقلين خلف وأشادوابيانهم حالة الحصار المفروضة على قطاع غزة الصامد 

 .القضبان في زنازين العدو الصهيوني
  27/5/2010الرأي، األردن، 
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  الواقع الصحي للفلسطينيين في لبنانتتحدث عن شاهد مؤسسة دراسة ميدانية ل .40
نظراً لما تشكله قضية الصحة والتعليم من هاجس يالحق الالجئين الفلسطينيين في لبنان ولغياب 
 اإلحصاءات الدقيقة عن ظروفهم الصحية وحاجاتهم، أصدرت مؤسسة شاهد لحقوق اإلنسان كتاباً بعنوان

، وذلك "2008/2009الواقع الصحي للفلسطينيين في مخيمات وتجمعات لبنان دراسة ميدانية للعام "
  .لتشخيص الواقع باألرقام ووضع االقتراحات العملية لتحسينه

 صفحة، استطالع عينة تشمل ألف شخص من المخيمات والتجمعات 280وتتضمن الدراسة التي تقع في 
ل مخيم ودراسات حاالت ومؤسسات صحية ومقابالت ودراسة مقارنة، الفلسطينية وبطاقة صحية عن ك

وهي تشكل إطاللة عامة على الظروف الصحية واألمراض المنتشرة والصحة البيئية والنفسية والمراكز 
الصحية وقدرتها على إشباع الحاجات والصحة واألونروا والهالل األحمر الفلسطيني والمراكز الصحية 

  .لعالقة مع المريض الفلسطينيالحكومية وطبيعة ا
  27/5/2010المستقبل، 

  
  "كفر صريح"التخابر مع األعداء ضد المسلمين :  فلسطينعلماءرابطة  .41

من عظائم " أكدت رابطة علماء فلسطين، أن التخابر والتعاون ومظاهرة األعداء على المسلمين :رام اهللا
ن التي تنقل صاحبها من مربع اإليمان إلى األمور في الشريعة اإلسالمية، ومن صور مواالة الكافري

) 26/5(نسخة عنه األربعاء " قدس برس"وساقت الرابطة في بيان مكتوب، وصل  ".دائرة الكفر البواح
عدد من النصوص القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة، التي تدل على رأي الفقهاء بموضوع التجسس 

من يموت على التخابر "دت رابطة علماء فلسطين على أن وأك .والتخابر ضد المسلمين لصالح األعداء
  ".مع االحتالل يموت كافراً؛ ال يغسل وال يكفن وال يصلى عليه وال يدفن في مقابر المسلمين
  26/5/2010 قدس برس،

  
   من االزدهار وسط اقتصاد فلسطيني هشواحةرام اهللا  .42

 محمومة وفورة عقارية أعمالتشهد حركة  تعكس رام اهللا صورة مدينة مزدهرة :).ب.ف.ا (-رام اهللا 
 هذه المدينة التي تؤوي مقر السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية تبقى استثناء أنكست تاللها بالمباني، غير 
ففي هذه المدينة تشيد المباني السكنية والتجارية بوتيرة متسارعة فيما تفتح  .في مشهد اقتصادي عام هش

  . على الدواماأبوابهمقاه ومطاعم جديدة 
" مستقلة وقابلة للحياة" دولة فلسطينية إلقامةانها واجهة مثالية لجهود رئيس الوزراء سالم فياض الطامح 

 في كلية االقتصاد األستاذعلى حد قول ناصر عبد الكريم " رام اهللا تبقى استثناء "أنغير  .2011بحلول 
 أرقام بحسب 2009عام % 8.5إلى صل فان كان النمو في الضفة الغربية و .في جامعة بيرزيت

 بالمساعدة الدولية وبالقيود التي تفرضها ن االقتصاد الفلسطيني يبقى مرهوناًأ إالصندوق النقد الدولي، 
  . والبضائعاألشخاص على تنقل "إسرائيل"

 تم تخفيضها، عندها ستهبط النفقات أو توقفت المساعدة الدولية لمطلق سبب أن" عبد الكريم وأوضح
إسرائيل احتفظت بالمفاتيح "وقال عبد الكريم إن  ". الصفرإلىالحكومية وسيعود االقتصاد بكل بساطة 

  .على سبيل المثال"  حاجزإقامة لحظة بمجرد أيويمكنها تغيير كل شيء في 
وقدمت الدول  . تراجعتأنهارغم % 22 الناتج الداخلي الفلسطيني إجماليوتمثل حصة المساعدة في 

 إضافي لتمكينها من تمويل ميزانيتها، مع مبلغ 2009 مليار دوالر للسلطة الفلسطينية عام 1.35المانحة 
  .إنمائية مليون دوالر خصص لبرامج 400قدره 



  

  

 
 

  

            18 ص                                     1801:         العدد       27/5/2010 الخميس :التاريخ

 "إسرائيل" التي تعيق النمو االقتصادي الفلسطيني الحصار المحكم الذي تفرضه األخرىومن العراقيل 
 إن اتحاد الصناعات الفلسطينية إدارة رئيس مجلس وقال مهدي المصري .2007على قطاع غزة منذ 

 إلىحيث وصلت نسبة البطالة " من االقتصاد الفلسطيني معرقل بسبب الحصار على غزة% 40 إلى 35"
  .في الضفة الغربية% 20 حواليبالمقارنة مع % 40

  27/5/2010القدس، فلسطين، 
  

  373 عدد ضحايا الحصار إلى ارتفاع: غزة .43
 عن ارتفاع عدد ضحايا الحصار المضروب على قطاع في غزةة الصحة في الحكومة أعلنت وزار: غزة

 مريضاً، بسبب عدم توفر كثير من األدوية، وعدم تمكنهم من السفر لتلقي العالج في 373غزة إلى 
)  شهور3(وقالت وزارة الصحة في بيان، أمس، إن الطفل الرضيع محمد حاتم راعي الحجار . الخارج

  .نة غزة توفي جراء معاناته من تشوهات خلقية في القلبمن سكان مدي
  27/5/2010الخليج، 

  
  "عروق القدس النازفة" ترجمة كتاب ية تصدرقطرال الثقافةوزارة  .44

 عن وزارة الثقافة 2010صدر ضمن احتفالية الدوحة عاصمة للثقافة العربية : ثائر دوري عرض
، وهو كتاب شارك فيه عدد كبير من "دس النازفةعروق الق"والفنون والتراث في قطر ترجمة لكتاب 

سارة و ،رشيد خالديو ،نصير عاروريو ،كارين آرمسترونغو ،إسرائيل شاحاكو ،منير العكش(الكتاب 
  ). هذر سيبرزو ،لين روجرزو ،جبرا إبراهيم جبراو ،عيسى بالطةو ،فؤاد مغربيو ،روجرز

  26/5/2010الجزيرة، نت، 
  

  ر أن يبني الثقة في ظل استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي يمكن للحواكيف: الحريري .45
الحوار "الحريري أمس، جلسة مناقشة في مجلس االمن تحت عنوان رئيس الوزراء اللبناني سعد ترأس 

كيف يمكن للحوار أن يبني الثقة "، وتساءل الحريري "بين الثقافات من اجل السالم واألمن الدوليين
، في ظل استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والعربية واالنتهاك ويؤسس لعالقات جديدة

المتمادي لحقوق الفلسطينيين الوطنية واإلنسانية، وعلى رأسها حقهم بالعودة إلى دولة مستقلة عاصمتها 
 . "القدس؟

  27/5/2010السفير، 
  

   لزيارة القدسرسمية من عباسلقى دعوة يت لبنانمفتي  .46
تي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني في دار الفتوى أمس، سفير فلسطين عبد اهللا عبد اهللا استقبل مف

 دعوة لزيارة فلسطين والقدس واألماكن المقدسة، ونقل إليه تحيات الرئيس الفلسطيني إليهالذي وجه 
  .ووعد المفتي قباني بتلبية الدعوة في الوقت المناسب. محمود عباس

: وقال". زيارة سماحته لفلسطين هي من أهم العوامل التي تثبت الحق في العودة "أن إلىوأشار عبد اهللا 
عرضنا لسماحته األوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني في فلسطين من عمليات تهويد لمدينة القدس "

ها وعمليات االستيطان والممارسات العنصرية لمنع محاولة قيام الدولة والجهود النضالية التي يقوم ب
 مازن لتوحيد أبوالشعب الفلسطيني ضد العدو اإلسرائيلي والتحرك الذي تقوم به القيادة الفلسطينية بقيادة 

  ".الصف الفلسطيني وتدعيم صمود شعب فلسطين
  27/5/2010المستقبل، 
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  ونروااألالسعودية أول دولة عربية تتولى رئاسة  .47
 رئاسـة اللجنـة االستـشارية لوكالـة         2010 وليوي/ تتسلم المملكة العربية السعودية مطلع تموز     : غزة
  .ونروا، لتكون أول دولة عربية مانحة تتولى الرئاسة في هذه المنظمةاأل

ـ   ألوأوضح المفوض العام ل     أن المملكة تعد شريكاً مهمـاً       "وكالة األنباء السعودية  "ونروا فيليبو غراندي ل
ئ كما في غزة ولبنان، بل أيضاً يمتد إلى برامج          وبّين أن دعم المملكة ليس فقط لحاالت الطوار        .للوكالة

 آالف  7ونـروا   ألتمتلك ا ": وقال .المنظمة االعتيادية األخرى منها التعليم والصحة والخدمات االجتماعية       
 ألف طالب فلسطيني، وهذا هو مستقبل الشعب الفلسطيني،         500مدرسة تقريباً، وفي كل يوم يتوجه إليها        

ونروا بظروف مالية صعبة، إذ اننـا       األتمر  ": واستدرك قائالً . "دعم هذا الجانب  ولذا فمن األهمية بمكان     
، وأتطلـع إلـى المملكـة العربيـة         2010 مليون دوالر لنتمكن من تجاوز عام        90في حاجة إلى تأمين     

 السعودية بتفاؤل وثقة في معالجة هذه األزمة بالتعاون مع الدول المانحة األخرى، منها الواليات المتحدة              
والدول األوروبية واليابان ومانحون مهمون آخرون، للقيام بجهد جماعي خاص لتتجاوز أونـروا هـذه               

  ."األزمة
  27/5/2010وكالة سما، 

  
  الدور األوروبي السبيل األنجع لتعزيز فرص السالمتعزيز: األسد .48

 السالم في  لتعزيز فرص"السبيل األنجع"قال الرئيس السوري بشار األسد إن :  سعاد جروس- دمشق
مقاربات وسياسات جديدة تتناسب "المنطقة هو تعزيز الدور األوروبي من خالل إطالق االتحاد األوروبي 

وفي لقائه، أمس، مع وفد لجنة العالقات مع المشرق في  ."مع المتغيرات التي طرأت على المنطقة
الجهود التي تبذلها سورية "د البرلمان األوروبي برئاسة ماريو ديفيد رئيس اللجنة، عرض الرئيس األس

إلرساء األمن واالستقرار في الشرق األوسط وسعيها المستمر لتحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة 
وفقا لقرارات الشرعية الدولية وبما يعيد الحقوق ألصحابها الشرعيين والصعوبات التي تقف في وجه 

  . "ي تحقيق السالم في الجانب اإلسرائيلينجاح هذه المساعي في ظل عدم وجود شريك يرغب ف
  27/5/2010الشرق األوسط، 

  
   االعتداءات اإلسرائيلة على قطاع غزة تدينالعربيةالجامعة  .49

أدانت جامعة الدول العربية أمس بشدة العدوان اإلسرائيلي :  أحمد علي، ضياء الكحلوت- القاهرة ،غزة
وقال .  من أبناء الشعب الفلسطيني المحاصراألخير على قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط جرحى

إننا نعبر عن استيائنا : "السفير أحمد بن حلي نائب األمين العام للجامعة العربية في تصريحات صحافية
وأضاف أنه . "البالغ لهذا العدوان اإلسرائيلي حيث قامت الطائرات اإلسرائيلية بقصف مناطق في غزة

ن مع أجواء الحرب والتوتر التي تخلقها الحكومة اإلسرائيلية الحالية من من الغريب أن هذا العدوان يتزام
وردا على . خالل إجراء مناورات وإطالق صفارات اإلنذار وتوزيع الكمامات والنزول إلى المالجئ

قال بن ..  لمنع قوافل اإلغاثة والمساعدات اإلنسانية من الوصول إلى غزة"إسرائيل"سؤال حول سعي 
راءات اإلسرائيلية لمنع قوافل المساعدات اإلنسانية واإلغاثية واستمرار الحصار على غزة حلي إن اإلج

 دولة تتحدى العالم والمجموعة الدولية وتمنع المساعدات "إسرائيل"هو تحد للمجتمع الدولي، مؤكداً أن 
  . من دخول غزة وتتمادى في حصارها الجائر على غزة

 27/5/2010العرب، قطر، 
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   القاهرة إلى تحسين عالقتها بحماس وحزب اهللا لحماية مياه النيليدعومصري باحث  .50
قال الباحث في الشؤون اإلفريقية ودول حوض النيل حسن علي الشريف في  : غريب الدماطي-القاهرة 

أن الواليات المتحدة " الدور األمريكي اإلسرائيلي في بحيرتي تانا وفيكتوريا"ورقة بحثية بعنوان 
 كثفتا تواجدهما في إثيوبيا بهدف تهديد مصر  بقيادة جمال عبد الناصر،يوليو/ تموزثورة منذ " يلإسرائ"و

عناصر كثيرة من أجهزة المخابرات التابعة لها " إسرائيل"والسودان من خالل مياه النيل، وزرعت 
  .لمراقبة دول الحوض وتغلغلت في كثير من المؤسسات اإلثيوبية

حوث والدراسات اإلفريقية علي بركات الحكومة المصرية إلى اتباع سياسة ودعا الخبير بمعهد الب
خارجية جديدة في دول حوض النيل تعتمد على استخدام أوراق ضغط من شأنها إجبار دول الحوض 
والدول النافذة بها على عدم المساس بحصتي مصر والسودان من مياه النهر، مشيرا إلى ضرورة تخلي 

الموالي للواليات المتحدة والمناهض " خندق االعتدال"ـحور حول ما يسمى بمصر عن دورها المتم
للحركات الثورية في المنطقة، مشددا على أهمية استخدام ورقتي إريتريا والصومال في مواجهة إثيوبيا 
وتحسين عالقات القاهرة بإيران وحزب اهللا وحركة حماس لمحاصرة المد اإلسرائيلي في دول حوض 

  .عن العبث بدول حوض النيل" إسرائيل"ارسة ضغوط على الواليات المتحدة من شأنها غل يد النيل، ومم
 عاما 30ـ من جهته، قال أستاذ التاريخ بجامعة المنصورة زكي البحيري إن مصر تركت فراغا خالل ال

 ودوال أخرى كبرى مثل الواليات" إسرائيل"الماضية في إفريقيا وخاصة دول حوض النيل، ما دفع 
  .المتحدة والصين إلى ملء هذا الفراغ

  27/5/2010الخليج، 
  

   وعباس إلى واشنطن لمحادثات تتناول موضوع السالمنتنياهوأوباما يدعو  .51
 األمين العام للبيت األبيض رام أن.) ب.أ( و،.)ب.ف.أ( نقالً عن وكالتي 27/5/2010الحياة، نشرت 

نياهو لزيارة البيت األبيض األسبوع المقبل ولقاء  رئيس الوزراء بنيامين نتإلىايمانويل وجه دعوة 
 اللقاء بين أن إسرائيليونوأوضح مسؤولون .  لمناقشة السالم واألمن اإلقليميينأوباماالرئيس باراك 

 إلىووجه ايمانويل الدعوة  .سرائيلي كنداثاء بعد زيارة رئيس الوزراء اإلنتنياهو وأوباما سيتم الثال
وقال ايمانويل . مس في القدس المحتلة حيث يقوم المسؤول األميركي بزيارة خاصةأنتنياهو خالل لقائهما 

عالقة التعاون " إلى ، إضافة"المصالح األمنية المشتركة" محادثات نتنياهو في واشنطن ستركز على إن
  . " وجيرانهاإسرائيلالوثيق بيننا من اجل تحقيق السالم بين 

، "في المستقبل القريب"محمود عباس سيزور الرئيس أوباما ن الرئيس أ أمس األبيض البيت وأعلن
. " زيارة الرئيس عباس في المستقبل القريب، ونحن نعمل لتحديد التوقيتإلىالرئيس يتطلع ": مضيفاً

 يأمل بلقاء نتنياهو قبل عباس لتهدئة أوباما أن قولهم "إسرائيليينمسؤولين " عن "هآرتس"ونقلت صحيفة 
يخشى البيت ": وأضافت الصحيفة. أميركيين في الكونغرس ومسؤولين أعضاءة عن االنتقادات الصادر

 للمسؤول الفلسطيني، أوباما دعم إعالن إلى يثير اللقاء المقبل مع عباس والذي يهدف أناألبيض 
 إسرائيللى تفاقم األزمة مع إ أدىمارس والذي / مقارنات سيئة مع اللقاء الكارثي مع نتنياهو في آذار

  . "سرائيلإ حيال أوباماب بالمزيد من االنتقادات لسياسة وتسب
الـشرق  "واشـنطن، مينـا العريبـي، أن       نقالً عن مراسلها في      27/5/2010الشرق األوسط،   وأضافت  
نتنياهو وموقف عبـاس     علمت أن هناك اقتراحاً يتبلور لدى الرئيس أوباما بأن يوفق بين موقف           " األوسط

فبينما نتنياهو معني باالنتقال فوراً من المفاوضات غير المباشرة إلـى           . شرةبالنسبة إلى المفاوضات المبا   
المباشرة، ويرفض عباس ذلك قبل أن يرى تقدما في المفاوضات غير المباشرة ووقفا كامال لالسـتيطان،           
فإن أوباما سيحاول إقناع المسؤولين اإلسرائيلي والفلسطيني بضرورة االنتقال السريع إلى المفاوضـات             
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لمباشرة، وذلك مقابل التعهد بوضع جدول زمني إلنهاء هذه المفاوضات خالل موعد أقـصاه سـنتان،                ا
  .يكون خاللها االستيطان مجمدا

  
   تخطط الستبدال دايتون في الخريف المقبل واشنطن": هآرتس" .52

، أن المنّسق األمني الخاص للحكومة األميركية في الشرق "هآرتس"ذكرت صحيفة ): آي.بي.يو(
وأضافت المصادر أن دايتون . وسط، الجنرال كيث دايتون، سيتنّحى عن منصبه في الخريف المقبلاأل

كان من المفترض أن يتولى منصبه لعام واحد فقط، لكنه استمر فيه لخمس سنوات استجابة لطلب 
  .فسهاإن واشنطن تخطط الستبدال دايتون بجنرال آخر من الرتبة ن" هآرتس"وذكرت . الحكومة األميركية

  27/5/2010السفير، 
  

 هزلية  قطاع غزةالتي تدخل حول المواد الغذائية "إسرائيل" تصريحات :األوروبيةالحملة  .53
 وصفت الحملة األوروبية لرفع الحصار التصريحات اإلعالمية اإلسرائيلية حول : صالح النعامي- غزة

ء من سلسلة تصريحات هزلية جز"عدم وجود نقص في المواد الغذائية وغيرها في قطاع غزة بأنها 
 نسخة منه، أوضحت اللجنة أن "الشرق األوسط"وفي بيان تلقت . "تمارسها آلة االحتالل الدعائية

، مشيرة إلى أن "االحتالل يتعامل بحالة غير مسبوقة من االرتباك مع نشاط إنساني بالدرجة األولى"
 غزة تخالف التقارير اليومية الصادرة عن التصريحات اإلسرائيلية بشأن تحسن األوضاع االقتصادية في

المؤسسات الدولية العاملة في القطاع وشهادات عشرات وفود استقصاء الحقائق التي تطلع بشكل مستمر 
  .على معاناة الغزيين

ولفتت اللجنة إلى أن الوفد األوروبي األخير تقدم بتقرير إلى كل دول االتحاد األوروبي، يبين الحقائق 
 . حتى أدنى تعامل إنساني من قبل الجيش اإلسرائيليالتي تدحض 

  27/5/2010الشرق األوسط، 
  

   المعادية لسياسة نتنياهو في فرنسا االحتجاجاتتصاعد  .54
تتصاعد في فرنسا االحتجاجات على سياسة بنيامين نتنياهو        :  سمير حمتو وجمال جمال، ووكاالت األنباء     
تجلى ذلك في دعوات إلى المقاطعـة وتظـاهرات ينظمهـا           متجاوزة مواقف أقصى اليسار التقليدية، وي     

 -ودعـت جمعيـة جيـل       . صادرة عن مفكرين يهود   " نداءات إلى التعقل  "ناشطون نقابيون وسياسيون و   
استقبال ممثلـين عـن حكومـة اليمـين         "فلسطين األوروبية لدعم الشباب الفلسطيني إلى االحتجاج على         

  ".ستمر فيه سياسة تهويد القدس بال رادعالذي ت"في الوقت " المتطرف اإلسرائيلية
االنتقادات المعادية إلسرائيل فـي     "بأسف إن   " إسرائيل "–وقال جيل ويليام غولدنادل رئيس جمعية فرنسا        

فرنسا تتخطى بكثير أقصى اليسار الن فكر اليسار المتطرف يؤثر على المجتمع بأسـره، فـي مـسعى                  
  ".إلسقاط الشرعية عن دولة إسرائيل

  27/5/2010ور، األردن، الدست
  

  ارتكبت جرائم حرب خالل العدوان األخير على غزة" إسرائيل: "العفو الدولية .55
، عـن حالـة     )الخميس(قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الذي تصدره، اليوم           ): آي.بي.يو(

علـى غـزة    " سرائيلياإل"حقوق اإلنسان في العالم، إن تقرير القاضي ريتشارد غولدستون حول العدوان            
. ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية خالل العدوان األخير علـى غـزة            " إسرائيل"خلص إلى أن    

لم تستوف شروط األمم المتحدة التـي تقتـضي أن          " إسرائيل"وأضاف التقرير أن التحقيقات التي أجرتها       
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لدولية، فيما لم تجـر سـلطة حركـة         تكون التحقيقات مستقلة وجديرة بالتصديق ومتماشية مع المعايير ا        
  .حماس في قطاع غزة أي تحقيقات جادة

  27/5/2010الخليج، 
  

  سنواصل تقديم الدعم المالي الستكمال بناء دولة فلسطين: رئيس الوفد البرلماني األوروبي .56
سالم . د أكد رئيس الوفد البرلماني األوروبي ألن الماسور خالل لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني              :رام اهللا 

فياض، دعم البرلمان األوروبي الكامل لخطة السلطة الوطنية الستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين التي              
نريد أن نكـون العبـين، ولكـن        "اعتبرها قيد اإلنشاء، وأكد الثقة بقيامها في أسرع وقت ممكن، وقال،            

لرغم من األزمة المالية التي تمر      انه وبا "، وأضاف،   "كرئيس للجنة الموازنة أقول سنستمر أيضاً كدافعين      
بها أوروبا وضرورة إعادة النظر بأولويات الموازنة، إال أن ذلك لن يـؤثر علـى الـدعم األوروبـي                   

  .لفلسطين
  27/5/2010األيام، فلسطين، 
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كي أن الشعارات في حل القضية الفلسطينية ال تنفع،         يقول المفكر األميركي نعوم تشومس    : جنان جمعاوي 
واقترح تشومـسكي،   ". آليات توصلنا إلى الهدف   "فلنتخل عنها إذاً، لصالح     " لتجعلنا نشعر بالرضى  "سوى  
التي ألقاها أمس األول في األونيسكو، في ذكـرى رحيـل جوزيـف             " المحاضرة السنوية األولى  "خالل  

علـى  " فعـالً "، والعمـل    "االنضمام إلى اإلجماع الـدولي    "تحدة على   سماحة، من أجل حمل الواليات الم     
اسـتغالل نقـاط الـضعف فـي النظـام          "التوصل إلى تسوية للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، تكمن في         

جوبهـت  "، ألن تلك الحـرب      "الواليات المتحدة هزمت في الحرب على العراق      "فيشرح أن   ". األميركي
نقطـة  " الرأي العام الناشط  "هنا،  ". ات المتحدة وخارجها، منذ بداية الحرب     بمعارضة عارمة، داخل الوالي   

  .في النظام األميركي يمكن استغاللها
  27/5/2010السفير، 

  
  "ديبلوماسية المسار الثاني"حل القضية الفلسطينية بـ: " إسرائيلية- فلسطينية"ورشة عمل  .58

  الهادي  حنان عبد-القاهرة 
 ضمت باحثين من "فلسطينية إسرائيلية" خرجت عن ورشة عمل مشتركة صدرت أخيراً ترجمة لدراسة

جيمس بيكر "، التي نظمها منتدى حل النزاعات بمعهد "ديبلوماسية المسار الثاني"الطرفين تحت شعار 
  . في الواليات المتحدة في فبراير الماضي"للسياسات العامة

، محاولة للوصول إلى حل "ترجمات"ي مقدمة ورشة العمل التي تناولت الدراسة كانت، بحسب ما جاء ف
 ودولة فلسطين المرتقبة، "إسرائيل"الخالفات حول األراضي، ووضع إطار للحدود النهائية المتصورة بين 

وتضمنت الدراسة العديد من المقترحات والرؤى انطالقاً من الواقع الحالي لألوضاع على األراضي 
يلية، واألفكار الخاصة بإمكانية تبادل األراضي، والصعوبات التي الفلسطينية، خاصة المستوطنات اإلسرائ

كية توافقية تمكن من وضع خطوات محددة على يتعوق اتفاق الطرفين، وإمكانية بلورة استراتيجية أمر
  .طريق حل الدولتين، وبالتالي إمكانية الدخول في مفاوضات عملية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي

ن الفريق اإلسرائيلي حصر مشاركته في المشروع على قضايا األراضي، من دون وتقول الدراسة ا
التطرق إلى حلول الوضع النهائي لقضية القدس، وكما في مفاوضات المسار األول، فإن الموقف 

 1967الضواحي اليهودية داخل حدود بلدية القدس، فيما وراء الرابع من يونيو : اإلسرائيلي جاء كما يلي
، وتصبح األحياء الفلسطينية جزءا من فلسطين، وسيتم حذف المستوطنين من "إسرائيل"ا من تصبح جزء
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 ألف 280إحصاء السكان اإلسرائيليين في هذه المنطقة، ومن الممكن أن يصل عدد المستوطنين إلى نحو 
  .مستوطن

ا بطريقة أما الفريق الفلسطيني، حسب الدراسة، فيرى أن مساحة أراضي القدس يجب التعامل معه
التعامل نفسها مع كامل الضفة الغربية، ولذلك يجب اعتبار السكان اإلسرائيليين في بلدية القدس الذين 

 ضمن المستوطنين اآلخرين ليصل عدد المستوطنين إلى 1967يعيشون فيما وراء خط الرابع من يونيو 
  . ألف مستوطن485نحو 

اإلسرائيلية والفلسطينية األساسية في القدس بوجوب وتشير إلى اقتراح اإلسرائيليين لعالج المصالح 
وضع استراتيجية عامة لتنمية الجانب الفلسطيني من منطقة العاصمة في القدس، وهذه االستراتيجية إن 
أمكن تحقيقها يجب أن تتوافق مع االستراتيجية اإلسرائيلية، وإذا كان غير ممكن سيتعين على األرجح 

  .في المنطقةتقليص الخطط اإلسرائيلية 
وتوضح الخيارات المتعلقة باألراضي لتنفيذ هذا المشروع، واقترح الخيار األول تبادل األراضي بنسبة 

 مستوطناً 115.142 من أراضي الضفة الغربية، وهذا سيتطلب إخالء " كيلو متراً مربعا251ً"% 4
 كيلو متراً 212"% 3.4 بنسبة والخيار الثاني اقترح تبادل األراضي. إسرائيلياً من مساكنهم الحالية

  . مستوطناً إسرائيليا120182ً من أراضي الضفة الغربية، وهذا يتطلب إخالء "مربعاً
 من أراضي الضفة " كيلو متراً مربعا274ً"% 4.4أما الخيار الثالث فيقترح تبادالً لألراضي بنسبة 

الحدود األساسية التفاق بشأن الغربية على أساس اإلطار المفاهيمي الذي حدده الرئيس كلينتون و
 في "إسرائيل"من المستوطنين في مناطق استيطانية يتم ضمها إلى % 80األراضي يوفر استيعاب 

  .من المستوطنين% 20 في حين يستلزم هذا االتفاق إخالء 3:1خريطة تبادل لألراضي بنسبة 
ثيرة للخالف تمثل مشاكل خطيرة  منطقة م11 "بيكر"أما المناطق المثيرة للخالف فقد حدد مشروع معهد 

أمام التوصل لتسوية بشأن األراضي، وتم بحث مساحة المنطقة وعدد المستوطنين اإلسرائيليين 
وكشفت هذه المناطق عن وجود خالفات خطيرة تتعلق بالتداعيات . والموضوعات الرئيسية للتعامل معها

لى شؤون السيادة والمصالح األمنية، ما سيؤثر االستراتيجية التي ستخلف تنفيذ هذه الطريقة التبادلية ع
  .على أي اتفاق بشأن األراضي

 "إسرائيل"أما المسائل المثيرة للقلق فتتمثل في ما يتطلبه الخيار األول لتبادل األراضي أن تخلي 
 100.780 مستوطناً، والثالث بإخالء 120.182ويتطلب الخيار الثاني إخالء .  مستوطنا115.142ً
  . عاما41ً، وهذا كفيل أن يضع حداً لمسيرة االستيطان التي استمرت مستوطناً

، وهناك "إسرائيل"وبالتالي سوف تتطلب مثل هذه الخطوة جهداً سياسياً وتنظيمياً ومالياً ضخماً من جانب 
احتمال قائم بأن تتجاوز المقاومة من جانب المستوطنين اإلسرائيليين لعمليات اإلخالء، وإعادة التوطين 
مستوى المعارضة السياسية وتصل إلى حد التصرفات العملية والعنيفة، ولذلك يتعين على الحكومة 

  .اإلسرائيلية أن تقوم بجهد واضح للحفاظ على النظام والقانون
الخطوط التوجيهية الستراتيجية أميركية للوصول إلى اتفاق إسرائيلي "ويتضمن التقرير أيضاً قسماً بشأن 

ألراضي، ويشمل الهدف االستراتيجي األوسع والجانب الخاص باألراضي الذي طرح  بشأن ا"فلسطيني
 في القاهرة، واالعتبارات التي تجب مراعاتها 2009كي باراك أوباما في يفي سياق خطاب الرئيس األمر

ي عند السعي التفاق نهائي بشأن األراضي والصعوبة المتوقعة للوصول إلى اتفاق والبناء على التقدم الذ
تحقق، والمكونات الضرورية ألي اتفاق بشأن المسائل المتعلقة باألراضي، والنقاط أو المعالم المستهدفة 

  .كيةيالتي يجب وضعها في االعتبار في أي سياسة، أو خطة عمل أمر
 كياًيواستناداً إلى خيار واحد، أو الخيارات الثالثة المطروحة التفاق نهائي، يطرح التقرير اقتراحاً أمر

لجسر الهوة يمكن تقديمه في الوقت المناسب كمرشد يساعد على إحراز تقدم تدريجي، ويعرض حالً 
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ربما يمكن الوصول إليه من الناحية األساسية % 4.4إلى % 3.4وسطاً بشأن تبادل لألراضي في نطاق 
كية نشطة، ومن المتوقع في أي مفاوضات أن يطالب يفي تسوية عبر المفاوضات بمشاركة أمر

% 3.4فأعلى، في حين سيطالب الفلسطينيون بخيارات تبادل تبدأ من % 4.4اإلسرائيليون بتبادل يبدأ من 
  . دوراً مهّماً في أي حلول وسط"المساحة والوقت"فأدنى، وسوف يلعب مفهوم 

ويحدد التقرير أربعة تحديات أمام دور الواليات المتحدة في عملية التفاوض بشأن مسألة األراضي 
تحديد المرجعيات للواليات المتحدة : ائيلية الفلسطينية للتوصل لحل وسط، وتتمثل هذه التحديات فياإلسر

تحديد الخطوط التوجيهية التي تحظى بقبول مشترك للحدود المتصورة بشأن . واألطراف المعنية
.  بشأن األراضيإعداد اقتراح مفصل لجسر الهوة.  والدولة الفلسطينية المستقبلية"إسرائيل"األراضي بين 

  .األدوات الضرورية لتخطيط السياسة من أجل التوصل إلى محصلة ناجحة
ووجه التقرير رسالة تنبيه إلى مخططي السياسة األميركيين بضرورة أن يكونوا مدركين بأن أي تسريب 

 "لإسرائي"لهذه األفكار البازغة في وقت غير مناسب قد يسبب ضرراً كبيراً ألن أصحاب المصالح في 
  .والسلطة الفلسطينية سوف يعبئون جهودهم بالتأكيد ضد هذه الخطة

كيين بأن يعدوا أنفسهم لتطوير نهجين تكميليين، األول يوأوصى التقرير صناع السياسة والمفاوضين األمر
أنه يجب عليهم العمل مع األطراف المعنية لتحقيق تقدم على األرض نحو حل الدولتين، وهذا من الممكن 

مل حصول السلطة الفلسطينية على مزيد من السيطرة على أراضي الضفة الغربية بالتوازي مع أن يش
تقليص الوجود واألنشطة اإلسرائيلية هناك، والثاني أنه يجب على الواليات المتحدة إعداد اقتراح لجسر 

 المستقبل، ويحدد  والدولة الفلسطينية في"إسرائيل"الهوة بشأن االتفاق النهائي المتعلق باألراضي بين 
  .الحدود المتصورة بينهما

  27/5/2010الراي، الكويت، 
  

 فك االرتباط... "إسرائيل"كا ويأمر .59
  شفيق الغبرا. د

كية، يصعب أن ي والسلطة الفلسطينية، برعاية أمر"إسرائيل"بمناسبة عودة المفاوضات غير المباشرة بين 
سرائيلي، أو حول العالم اإلسالمي المكون من نشرح لشاب أو شابة عربيين يعيشان تحت االحتالل اإل

  . وسياسة الواليات المتحدة"إسرائيل"مئات الماليين من الناس، حقيقة وجود فارق كبير بين سياسة 
كية سيتطلب حتماً ابتعاداً يإن ظهور عالم إسالمي وعربي أقل عنفاً وأقل تصادماً مع السياسة األمر

يجب أن يقترن هذا االبتعاد بإيقاف تدفق مليارات الدوالرات العلنية ، و"إسرائيل"كّياً عن تسليح يأمر
والسرية التي تنتهي في مستوطنات عنصرية على شكل بؤر عسكرية تؤسس لحروب ومواجهات ال 

كية لالستيطان ال تؤدي في يإن اإلدانة اللفظية األمر.  والعالم العربي واإلسالمي"إسرائيل"نهاية لها بين 
ومن هنا تنبع أهمية أن . إلى جعل الدولة اليهودية خطراً على نفسها وعلى الواليات المتحدةالنهاية إال 

يكون أوباما قادراً على تغيير المسار، وإال ساهم من حيث ال يريد في تعميق هذا الصراع وزيادة حدته 
  .في السنوات القادمة

صنع عالماً جديداً، فهذا ما أكدته تجربة ومن الواضح اآلن أن الحسم العسكري والضربات االستباقية ال ت
في " طالبان"فلقد عادت . كية منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبريفي اإلدارة األمر" المحافظين الجدد"

  .2003أفغانستان، والعراق انفجر قتاال وحرباً بعد حل الجيش العراقي وأجهزة األمن العراقية عام 
اصة أنه يعرف الكثير عن المسألة الفلسطينية، ندرك أن التاريخ المديد وبينما ننتظر من أوباما تغييراً، خ

فقد دعمت الواليات . كي المنحازيبين الواليات المتحدة والعالم اإلسالمي لم يتغير فيه المنطق األمر
 ضد القومية العربية وعبدالناصر فانتهت بالحركات األصولية المعادية للغرب، ودعمت "إسرائيل"المتحدة 

ودعمت المجاهدين األفغان . في الجنوب" حزب اهللا" فانتهت بـ1982 بغزو لبنان عام "إسرائيل"يام ق



  

  

 
 

  

            25 ص                                     1801:         العدد       27/5/2010 الخميس :التاريخ

والئحة قصر . وأحداث سبتمبر" القاعدة"و" طالبان"ومجموعات بن الدن ضد االتحاد السوفييتي فانتهت بـ
 وبضعة 1990 كية طويلة، على رغم أننا نستطيع أن نستثني منها حرب تحرير الكويتيالنظر األمر

  .مواقف صلبة ذات طابع مؤقت ضد االستيطان اإلسرائيلي أو لصالح حقوق اإلنسان في العالم اإلسالمي
لقد أضاعت الواليات المتحدة العالقة بالعرب في حمى الحسابات الضيقة، وانتهى بها األمر إلى هذا 

مجرى السياسة الخارجية تجاه وبدون صحوة حقيقية وتحرر من سيطرة أقلية صغيرة على . الحصاد المر
  .الشرق األوسط لن يتغير شيء، بل ستزداد األمور سوءاً وسريالية وعنفاً

ففي سلسلة محاضرات لي في . كيين في هذه األيام بالتحديد يبدون أكثر استعداداً لالستماعيغير أن األمر
لشرق األوسط، والمسألة كية على فترات مختلفة في الشهور القليلة الماضية حول أوضاع ايمدن أمر

وقد فوجئت على . الفلسطينية، بدأت أرى وعياً أكثر تساؤال عن العالقة مع العالم اإلسالمي والعربي
سبيل المثال في مدينتي دينفر وبولدر في والية كولورادو باألعداد الضخمة المكونة من مئات الحاضرين 

كي يوهذا التعطش األمر". ي على مفترق طرقالعالم العرب: "التي جاءت لالستماع لمحاضرة بعنوان
  .كي بعد حربي العراق وأفغانستانيللتساؤل يعكس الفراغ الذي يعيشه الشعب األمر

ولكن ذلك السؤال " لماذا يكرهوننا؟: "كيين تساءلوايومن المعروف بعد الحادي عشر من سبتمبر أن األمر
كية فعالً بشيء يساهم في هذه يت السياسة األمرهل قام: "بدأ يتراجع اآلن أمام سيل من األسئلة منها

 "إسرائيل"غير أن التيار العام في الواليات المتحدة لم يصل بعد للسؤال األساسي عن دور ". الكراهية؟
كية أصبحت ملموسة، فهناك نمو في يوالراهن أن تغيرات المواقف األمر. في العنف بين الشرق والغرب

التي تعي خطورة استمرار االحتالل في )  اليهوديةJ streetمنها (ة كية واليهودييالجمعيات األمر
وخاصة . "إسرائيل"وهناك بداية وعي بأن مصلحة الواليات المتحدة لم تعد تتطابق مع مصلحة . فلسطين

 اليوم، في ظل حكومة نتنياهو، تقودها مجموعة من المتعصبين المغامرين الساعين لجر "إسرائيل"أن 
  . إلى أوخم العواقبالدولة الكبرى

كية يإن تغير العالقة بين الواليات المتحدة والعالم العربي واإلسالمي يتطلب تغيير قواعد اللعبة األمر
إن جوهر . "إسرائيل"ـكي للتحرر من االنحياز لياإلسرائيلي في ظل سعي أمر/ تجاه الصراع العربي

 االنقطاع الثقافي والمعنوي بين العالمين، وهي التغير يبدأ في فلسطين، فهي النقطة المركزية التي سببت
إن انسحاب الواليات . التي وضعت الواليات المتحدة في كفة والعالم العربي واإلسالمي في كفة أخرى

المتحدة من حالة الصدام مع العالم العربي واإلسالمي لن يكون ممكناً أبداً دون حل عادل للقضية 
  .ة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريفالفلسطينية، وقيام دولة فلسطيني

  27/5/2010االتحاد، اإلمارات، 
  

  ! بأي ثمن؟..  في الضفة الغربية اقتصاديانتعاش  .60
  ياسر الزعاترة

في الضفة الغربية من صعوبة شق طرق تصل مدينة رام اهللا " تصريف األعمال"اشتكى رئيس وزراء 
، وهو ما دفع وسيدفع الحكومة اإلسرائيلية إلى تقديم )اسمها روابي(بالمدينة الحديثة التي يجري بناؤها 

بادرة حسن نية للمبعوث األمريكي ميتشيل تتمثل في إخالء أراض يسيطر عليها مستوطنون من أجل شق 
طرق تصل المدينتين معا، وذلك كجزء من بوادر حسن نية أخرى من بينها نقل الصالحيات األمنية 

، )غالبا ممن شارفت أحكامهم على االنتهاء(، فضال عن اإلفراج عن معتقلين للسلطة في مدن جديدة
  .ورفع بعض الحواجز الجديدة

في الضفة الغربية انتعاش اقتصادي حقيقي يشكل محور أحاديث الناس، وقد الحظ صحفي إسرائيلي 
استطاعت السلطة ، وكيف )مدينة جنين(، "مدينة االنتحاريين"الضخمة في " الجيب"كيف تكاثرت سيارات 
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، مع العلم أن ذات المدينة تشهد ) األمنية والمدنية(تجنيد اآلالف من الناشطين في آليات عملها المختلفة 
  .، بمسمى ضاحية الجنان"روابي"بناء ضاحية حديثة أخرى على طريقة 

جاه إعادة يسير حثيثا بات)  بلير-دايتون (كل ما يجري في الضفة الغربية يشير بوضوح إلى أن مخطط 
، حيث كانت السلطة تسيطر 2000الوضع إلى ما كان عليه قبل انتفاضة األقصى نهاية أيلول من العام 

، وكانت على وشك )أ و ب(على أجزاء من الضفة الغربية، خصوصا مناطق التجمعات السكانية الكبرى 
د صيف ، تموز عام لوال فشل المفاوضات في كامب ديفي) ج(المضي في برنامج التمدد نحو مناطق 

2000.  
في تلك األثناء كان االنتعاش االقتصادي باديا على الوضع في الضفة، مع أن جزءا ال بأس به منه كان 
مركّزا في أوساط السلطة والقريبين منها، بينما كانت فوائده أقل بين الفئات األخرى، وهو الجانب الذي 

على جعل االنتعاش أوسع انتشارا بين فئات " ياضف"يجري تجاوزه في المرحلة الجديدة، حيث يعمل 
المجتمع، مع أن معادلة االنفتاح غالبا ما تصيب فئات دون أخرى، حيث يبقى الكثيرون أسرى الرواتب 
والمخصصات المحدودة، والتي تغدو بال قيمة من الناحية النفسية عند رؤية ما أصاب اآلخرين من 

  .االنفتاح" بركات"
يعملون بجد على تهيئة األجواء للعملية االقتصادية " توني بلير"ريكان، وعبر مندوبهم األوروبيون واألم

الناشئة في الضفة، سواء عبر سيل المنح والمعونات، أم عبر التدخل لدى الطرف اإلسرائيلي من أجل 
  ".المناطق"تقديم تسهيالت لحركة المال واالستثمار في 

حسين حياة الناس، ولكن على أن يأتي ذلك ضمن برنامج دعم إننا لسنا ضد ت: نفتح قوسا هنا لنقول
الصمود، وبأموال عربية وغير عربية ليست مشروطة ببرنامج السالم االقتصادي الذي يرفضه البعض 

  .بالكالم فقط
هو مشروع . اإلسرائيليون بدورهم ال يتصرفون تحت الضغوط، إذ أن ما يجري هو مشروعهم الحقيقي

بحسب نتنياهو، وهو مشروع الحل االنتقالي بعيد المدى بحسب تسمية شارون، وهو السالم االقتصادي 
وفيما أعلن سالم فياض أنه بصدد إعالن الدولة نهاية العام . مشروع الدولة المؤقتة بحسب تسمية آخرين

القادم، فقد أوضح رئيسه أن ذلك لن يحدث من جانب واحد، والسبب أن إعالنا من هذا النوع من شأنه 
أن يجعل الصراع محض نزاع حدودي بين دولتين ال أكثر، وهو بدوره معني بأن يواصل التأكيد على 

  .التزامه بالثوابت
الرئيس دعم خطوات بناء مؤسسات الدولة دون تردد، وهي خطوات ستفضي عمليا إلى وضع مؤقت 

ك، إذ سيبقى التفاوض سيتحول بالتدريج إلى دائم مع بعض التعديالت المحدودة، من دون اإلقرار بذل
قائما، بينما يجري تطبيع الشارع الفلسطيني على التطورات الجديدة، وحيث ال صدام مع االحتالل بأي 

  .شكل
والحق الذي ينبغي االعتراف به هو أن دخول حماس انتخابات التشريعي، ومن ثم الحسم العسكري قد 

وإذا قيل إنها أنقذت . سه بمساعدة دايتون وبليرساهما في تسهيل هذه المهمة التي يعمل عليها فياض ورئي
غزة من هذا البؤس، فليتذكر القائلون بذلك أن الصراع الحقيقي هو على الضفة الغربية والقدس وما تبقى 

، وعموما فإن اليأس الذي شاع في الساحة الفلسطينية بسبب الصراع الداخلي، %)98,5(من فلسطين 
  .2000أصعب من المرة الماضية بعد قمة كامب ديفيد عام سيجعل االنقالب على هذا البؤس 

لكن المؤكد أن الشعب الفلسطيني، ورغم ذلك كله، لن يلبث أن ينقلب على هذه الصفقة، بخاصة بعد أن 
يتبين حقيقتها بشكل أكثر وضوحا، ويتأكد من أنها محض بيع لألرض والكرامة بالقوت اليومي وبعض 

دودة، وهو انقالب، سيرتبط من دون شك بتطورات في المشهد العربي لفئات مح الرفاه االستثنائي
  .والدولي، أكثر انسجاما مع فكرة المقاومة وبرنامجها

  27/5/2010الدستور، األردن، 
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  عاجزة عن الحرب والسالم واألحادية أيضاًً: 2010 "سرائيلإ" .61

 ماجد عزام 
 فى الذكرى الثانية والستين لقيامها ونكبة "رائيلسإ"عاجزة عن الحرب والسالم واالحادية ايضا هكذا تبدو 

 .فلسطين
 "سرائيلإ" اتضح ان - مؤتمر مدريد واتفاق اوسلو-بعد سنوات قليلة على انطالق التسوية باطارها الجديد

عاجزة عن السالم و ان اقصى ما قد يطرحه اى مسوؤل اسرائيلى ال يتساوق مع الحد االدنى الذى يمكن 
 كما فى -2000صيف العام -سوؤل فلسطينى تبدى هذا جليا فى قمة كامب ديفيد الثانيةان يقبل به اى م

لكشف -حسب زعمه– الن اهود باراك لم يذهب من اجل التسوية وانما -2001مطلع العام -لقاءات طابا
القناع عن وجه الشهيد ياسر عرفات وعندما طرح دولة فلسطينية كقطعة الجبنة السويسرية بال اى 

 او خطط تفصيلية ودون ان تتجاوز فى الجوهر خيار اليمين التاريخى اى الحكم الذاتى البلدى خرائط
 راوا باراك يمينياً متنكراً حتى ان ارئيل شارون كان يمتدحه كثيرا "سرائيلإ"الموسع علما ان عديدين فى 

 الى تصريحاته بعد فشل فى اشارة"لقد استلقى على الجدار من اجلنا " لما فعله لليمين حيث قال ذات مرة
قمة كامب ديفيد الزاعمة ان ليس من شريك فى الجهة المقابلة وان القيادة الفلسطينية ليست جادة فى 

 وانما تبحث عن تدمير هذه االخيرة ولكن بالوسائل الناعمة "سرائيلإ"التوصل الى اتفاق نهائى مع 
 .والسياسية والديبلوماسية

 عاجزة عن السالم او أنها ال ترغب به باالساس "سرائيلإ"اتضح ان اذن فى نهاية القرن العشرين 
ومباشرة بعد ذلك اتضح ايضا عجزها عن الحرب رغم ان هذا االمر بدأ نظريا مع االنتفاضة االولى 
والمقولة الشهيرة لرئيس االركان انذاك الجنرال دان شومرون ليس من حل عسكرى فى مواجهة اطفال 

س من حل عسكرى فى مواجهة شعب يبحث عن الحرية وتقرير المصير غير ان الحجارة وباالحرى لي
ارئيل شارون ظن ان بامكانه ان يفعل ما عجز عن فعله شومرون ورابين وجنراالت اخرون من قبل 

وتعهد بسحق االنتفاضة الثانية " دعوا الجيش ينتصر "2001ووضع شعارا لحملته االنتخابية االولى عام 
  خالل مائة يوم غير انه و حسب تعبيره الشهير من هنا-نتيجة لفشل قمة كامب ديفيد التى اندلعت ك-
وبعد محاوالت يائسة استمرت عامين ونصفاً " المعارضة" راى االمور التى ال ترى من هناك" السلطة"

ة امن شارون ان ليس باالمكان فرض الهزيمة على الفلسطينيين بالوسائل العسكرية وعندها تبنى الفكر
 بعدما اقتنع هو االخر ان ليس من حل 2000االحادية التى كان اهود باراك نظر اليها منذ العام 

 .عسكرى للصراع وانما سياسى فقط
فك – شارون الى النظرية االحادية أاذن اقرارا بالعجز عن الحرب وعدم امتالك االرادة الكافية للسالم لج

لسطينى مستغال الهجمة العسكرية االمريكية على المنطقة اثر  زاعما االفتقاد الى الشريك الف-االرتباط
 من جانب واحد وفق جدار الفصل وعلى "سرائيلإ"غزو العراق ظنا منه ان الفرصة مؤاتية لرسم حدود 

 .قاعدة الرؤى والمصالح االستراتيجية والحيوية للدولة العبرية
 من طرف واحد عن الفلسطينيين عبر بعد تنفيذ الجزء االول من خطة فك االرتباط او االنفصال

االنسحاب من قطاع غزة واعادة االنتشار فى شمال الضفة الغربية اسس شارون حزب كديما على اساس 
الفكر االحادى وقرر الذهاب الى انتخابات مبكرة من اجل استكمال االنفصال عن الفلسطينيين غير ان 

 شارون - تراث-فة متعهدا المضى قدما على طريقالقدر لم يمهله فتولى اهود اولمرت السلطة بالصد
وواضعا االنطواء او الجزء الثانى من خطة فك االرتباط هدفا سياسيا له وعنوانا لحملته االنتخابية 

2006. 
تراث –ايام قليلة بعد تشكيل حكومته االولى انهارت الفكرة االحادية كما االساس العقائدى لكديما 

لعاد شاليت واسر حزب اهللا اهود غولد فيسر والداد ريغيف وفشل  عندما اسرت حماس ج-شارون
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اولمرت فى استعادتهما او حتى تحقيق االهداف االخرى التى وضعها لحرب لبنان ومن وقتها اضحى 
 .اولمرت جثة سياسية وبات رحيله هو مسالة وقت فقط

 عن الحرب "سرائيلإ"جز ما جرى فى غزة العام الماضى يختصر فى الحقيقة القصة كلها حيث تاكد ع
بمعنى تحقيق اهداف سياسية بوسائل عسكرية كما انها من جانب اخر كرست حقيقة ان ال فرصة للسالم 
او ان من يرتكب فظاعات كهذه ال يمكن ان يمتلك االرادة للسالم عمليا التسوية بشكلها الحديث ماتت 

 حكومة اليمين -رة اضحت جد صعبة اكلينيكيا مع حرب غزة وحتى العودة الى المفاوضات المباش
 علما ان الحرب وما جرى قبلها اثبتت ايضا ان ليس من -الحالية سهلت تظهير هذه القناعة الفلسطينية

 .فرصة لالحادية بمعناها الشارونى القاء المفاتيح والمغادرة ليس حال وفق التعبير الشهير لتسيبى لفنى
 الحلفاء اوروبا وامريكا تعبر بدقة عن التخبط الذى تعيشه فى مشاكل ونزاعات حكومة اليمين الحالية مع
كما قال – اى حرب لن تحقق اهداف جدية وذات بال الفلسطينيظل افتقادها لخيارات جدية على المسار 

 كما ان الحكومة تفتقد الرادة االتفاق والتسوية -اهود باراك وغابى اشكنازى الولمرت اثناء حرب غزة
وترفض االحادية باعتبارها هربا وتعبيراً عن االنهزامية فى مواجهة الفلسطينيين والعرب مع الفلسطينيين 

وامكانية ادارة الوضع الراهن لسنوات وفق هذيان بينى بيغن او ثرثرات نتن ياهو عن السالم االقتصادى 
لتعبير  بالحكومة حسب ااألوسطمحلل شوؤن الشرق -ال تسمن وال تغنى من جوع كما قال اهود باراك

 ذات مرة عدم قيام دولة فلسطينية يعنى قيام دولة واحدة اما غير يهودية اى -الساخر الحد المعلقين
ديموقراطية لكل مواطنيها او غير ديموقراطية دولة فصل عنصرى وفى كلتا الحالتين وبعيدا عن 

ستحق ويقتضى عمال اكثر التصريحات االنفعالية والمتسرعة احيانا فان هذا الخيار اى الدولة الواحدة ي
جدية على المستويات المختلفة فلسطينيا وعربيا ودوليا ايضا باعتباره اكثر واقعية من خيار الدولتين 

 .يالميت سريرياً منذ زمن طويل وينتظر فقط من يمتلك الشجاعة واالرادة لالعالن عن ذلك بشكل رسم
  26/5/2010،  48عرب

  
  جل سالمة الرئيسأدعاء من  .62

 نألوف ب
التقى االثنان أربع مرات . أقرب الناس الى رئيس الحكومة من بين جميع زعماء العالم هو رئيس مصر

يقول . منذ عاد نتنياهو الى الحكم، ومبارك، خالفا لبراك اوباما مثال لم يصد عن مصافحة نتنياهو علنا
. اسيون أمريكيون قولهويصدق دبلوم" العالقة أوثق كثيرا مما يبدو"مصدر اسرائيلي رفيع المستوى، 

انه على ثقة بأن نتنياهو سيفعل "بحسب قول موظف رفيع المستوى في ادارة اوباما " يقول مبارك للناس"
  )".في مسيرة السالم(الشيء الصحيح 

فنتنياهو يخاف البرنامج الذري  االيراني، ومبارك .  تنبع الصداقة الرائعة من الخوف المشترك من ايران
وتعمل اسرائيل ومصر معا في فرض حصار على قطاع غزة، . التي توجهها طهرانيخاف الدسائس 

  .الضعاف حكم حماس هناك واحباط تهريب السالح الى القطاع
فقد كانت لمبارك عالقات سيئة برؤساء حكومات الليكود في  .  ليس هذا ا لتعاون مفهوما من تلقاء نفسه

ويتولى العمل في حكومة نتنياهو وزراء كبار هاجموا . الماضي، من مناحيم بيغن الى اريئيل شارون
شتم وزير الخارجية افيغدور ليبرمان مباركا، وحذر وزير الخزانة العامة يوفال . مصر في الماضي بشدة

ان الحكومة العدوانية التي شاجرت تركيا بسبب . وهما يصمتان االن". التهديد المصري"شتاينتس من 
 بسبب تقرير اخباري في صحيفة، تتوقى المس بكرامة مصر وتغض عن مسلسل تلفاز وشاجرت السويد

االعالم المصري المعادي بل عن المعركة الدبلوماسية التي تجريها القاهرة في مواجهة المفاعل الذري 
  .في ديمونا
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 تتخلى اسرائيل من ورقة لعب دعائية ذات قيمة ثمينة، وال تلقي على مصر المسؤولية عن الوضع 
وال يرد بأن لغزة حدود مع مصر، " الحصار"نتنياهو مستعد لتحمل االنتقاد الدولي على . في غزةالفظيع 

انه يعلم ان دعاوى كهذه ستثير الغضب في القاهرة، ويفضل ان تبدو . وتستطيع هذه ان تهتم بالفلسطينيين
  .اسرائيل سيئة في العالم، واالساس عدم اغضاب مبارك

 المصري بعد عدة أسابيع من سقوط الشاه، وحلت مصر محل ايران منذ –يلي  وقع اتفاق السالم االسرائ
تمنح اسرائيل الدعامة االستراتيجية وتضمن لها . ذلك الحين حليفة اقليمية ومزودة اسرائيل بالطاقة

مكن السالم من مضاءلة ميزانية األمن، وعدم اقامة قوة نظامية كبيرة باهظة الكلفة في . استقرارا أمنيا
  .وقد ثبت المتحانات حروب وانتفاضات في جبهات أخر. نقبال

 مبارك مسؤول عن هذا االستقرار، وهو الذي حكم بلده أكثر من أي حاكم آخر منذ محمد علي، مؤسس 
لكن ليس واضحا في سن الثانية والثمانين كم بقي له من الوقت . األسرة الخديوية في القرن التاسع عشر

لو تركوا لزعماء اسرائيل اختيار أمنية واحدة لطلبوا اطالة عمر .  بعدهفي عمله، ومن سيحكم مصر
  .، يقول المصدر االسرائيلي الرفيع المستوى"أن يبقى معنا فقط. "مبارك الى االبد

لكن ال يحتاج الى خيال خصب لندرك أنه .  إن بحث مسألة الوراثة المصرية أمر محظور في اسرائيل
أي تولي ": السيناريو االيراني"ء على الحدود الجنوبية، يخاف االسرائيليون بعد نحو من أربعين سنة هدو

يبدو التهديد االيراني . حكم اسالمي الكبر دولة عربية، تقع وراء الحدود ومسلحة بسالح أمريكي متقدم
  .مثل نكتة ساذجة قياسا بمصر معادية يحكمها االخوان المسلمون

" لندن ريفيو اوف بوكس"يد السرائيل، نشر هذا الشهر في  نشر آدم شيتس، وهو صحفي ومنتقد شد
فهم . يخالفه في ذلك باحثون اسرائيليون. تقريرا صحفيا شبه الواقع السياسي في مصر بأواخر حكم الشاه

 –يرون ان أجهزة االستخبارات واألمن تتمتع بقبضة قوية على مصر، وستقرر مع الجيش المصري 
ال أحد مستعد للمقامرة أيكون ذلك .  من سيكون الحاكم القادم في القاهرة–ة الذي يبتعد اليوم عن السياس

  .االبن جمال مبارك أم رئيس االستخبارات عمر سليمان أم جنراال مجهوال
.  بحسب جميع الدالئل لن يكرر اوباما خطأ جيمي كارتر الذي شجع سقوط الشاه من أجل حقوق االنسان

امة للغرب في مواجهة علو ايران، ويعمل في تعزيز نظام الحكم فأوباما يدرك ان مصر هي أهم دع
وفي هذه االثناء . يجب ان يؤمل نتنياهو أن يتمسك اوباما بهذه السياسة. الحالي بذل الحلم بالديمقراطية

  .يجب عليه أن يتمنى أن يحظى صديقه الرئيس بطول عمر
                                                                   

  هآرتس                                                                            
  26/5/2010    وكالة سما،                                                            
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