
  
  
  
  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  
  

    
  
  

  
  

    
  

  
  
  
  

  مصر تفتح معبر رفح بشكل دائم ابتداء من السبت المقبل
   في الوجودها لن تعود للمفاوضات ما لم تنبذ حماس العنف وتعترف بحق"إسرائيل": أوباما

  "معاهدة السالم"سعى لتعديل العديد من بنود ينبيل العربي 
   اوباما ونتنياهو وجها ضربة قاضية ونهائية لما يسمى بالمبادرة العربية للسالم:نصراهللا

  وحة لهم الممنالديمقراطيةحول مزاعم   يرفضون أكاذيب نتنياهو48فلسطينيو 

  دونًما290باالستيالء على   توسع حدود مدينة القدس لبناء مزيد من المنازل"سرائيلإ"

لمواجهة"إستراتيجية"هنية يضع 
مخططات نتنياهو ترتكز على تنفيذ 

   اتفاق المصالحة
  

  4ص ... 

 2156 26/5/2011الخميس 



  

  

 
 

  

            2 ص                                    2156:         العدد       26/5/2011 الخميس :التاريخ

    :السلطة
 5  سنتوجه لألمم المتحدة إن لم يحصل تقدم قبل سبتمبرو ..المفاوضات خيارنا األساسي: عباس.2
 6  سقفاً زمنياً للمفاوضات قرار دولي يتضمنبأوباما  السلطة ستطالب مجلس األمن بتبني أفكار.3
 7  سنمضي في المصالحة رغم التحديات ورزمة من المشاريع إلعادة إعمار غزة: عباس.4
 7  عمار غزةإ شرعت في تحديث خطة فياض يؤكد بأن حكومته المستقيلة.5
 8  حكومة غزة تدعو إلى مقاطعة تل أبيب سياسياً وعزلها دولياً.6
 8  استقبال الكونغرس لنتنياهو أساء ألميركا ويدعو إلى الرثاء: أمين عام الرئاسة.7
 8   المصالحة بسبب االعتقاالت "تدهور" يحذر من الفلسطيني للدفاع عن األسرىالمركز .8

 9 تدعو منظمة التحرير لحل قضايا مواطني غزة قبل تشكيل الحكومة" هيئة العمل الوطني".9
    

    :المقاومة
 9  يعبر عن روح الثورة النابضة بالعروبة: رفح حماس تثّمن القرار المصري بفتح معبر.10
 9   وجهان لعملة واحدة"إسرائيل"التسوية وصلت لطريق مسدود وأمريكا و: "الشعبية".11
 10  وحدتنا مع حماس مصلحة للشعب الفلسطيني وللسالم: زياد أبو عين" ثوري فتح"عضو .12
 10  إضافية بشأن المصالحة يشكل رافعة فلسطينية األوروبيالبيان : نزالجمال .13
 10  "إعالن حرب"هو " الالءات اإلسرائيلية"إصرار نتنياهو على : "الجبهة العربية الفلسطينية".14
 10  فوري عن الشيخ نبيل النتشةحماس تدعو إلى اإلفراج ال.15
    

    :اإلسرائيليالكيان 
 11  دونًما290باالستيالء على   توسع حدود مدينة القدس لبناء مزيد من المنازل"سرائيلإ".16
 11  ر رسمي إسرائيليبالقدس بحضو احتفال بتدشين بؤرة استيطانية جديدة في حي راس العامود.17
 12   لسنة"إسرائيل"بـبتمديد حالة الطوارئ الحكومة اإلسرائيلية تطالب الكنيست .18
 12  حزب اهللا التحدي األكبر الذي يواجهه الجيش اإلسرائيلي و...استعادة شاليطبأشكنازي يقر بفشله .19
 13   بين مؤيد ومعارض لخطاب نتنياهو بالكونغرساليمين اإلسرائيليالنواب .20
 14   عشرات المستوطنين يدفنون كتاب نتنياهو.. تهديد مبطن.21
 15  ولية عن الوضع اإلنساني في غزة إلى مصرؤ ستنقل المس"إسرائيل".22
 15   بطاريات قبة حديديةأربعة في شراء "إسرائيل"البنتاغون يقرر مساعدة .23
 15  وفد إسرائيلي في القاهرة لبحث ملف شاليط.24
 15  لقدسي تقيل موظفا في اليونيسكو العتراضه على مشاريع قرب الحرم ا"إسرائيل".25
 16   تصرف الداد امام السفارة االردنية حركات بهلوانية وهذيان سياسي : الطيبي.26
 16  "إسرائيل" طائفة دينية متواجدة في 90أكثر من : تقرير.27
 16  ن للجيش في صفوف االحتياط وقت الحربمن اإلسرائيليين سينضمو% 85 :استطالع.28
 17  الشركات اإلسرائيلية توقع عقود غاز باهظة الثمن بدال عن الغاز المصري: معاريف.29
 17   يرانإ شركة إسرائيلية بالمتاجرة مع 200بيب تتجاهل قيام نحو أتل : رتسآه.30
 17  يتقّدم على بقية األحزاب الصهيونية" ليكود": استطالع.31
 17  بعد خطابه امام الكونغرس % 51ارتفاع تسبة التاييد لنتنياهو الى : استطالع.32
 18  "إسرائيل"ارتفاع  شعبية نتنياهو وحزب الليكود في : استطالع.33



  

  

 
 

  

            3 ص                                    2156:         العدد       26/5/2011 الخميس :التاريخ

 18  على نتانياهو أال يكون صهيونيا أقل من أعضاء الكونغرس: المستوطنون.34
 19  "النقب"وتعرضه فى " أوبرا عايدة" تسرق "إسرائيل: "يديعوت.35
 19  قود إلى دفن العملية السياسية مع الفلسطينيينت وخطابات نتنياهو منفصلة عن الواقع: ألوف بن.36
 19  رئيس حكومتنا يقودنا إلى مواجهة انتفاضة فلسطينية ثالثة: "سالم اآلن"حركة .37
 20 منطقة القنيطرة بالجوالن بسبب سقوط قذيفة هاونبالجيش اإلسرائيلي أوقف تدريباته .38
 20  نتنياهو أقام سالماً مع الكونغرس وتجاهل العالم: صحافة الكيان.39
 21   على الوظائف48 يدرس مشروع قانون يقلل من فرص حصول فلسطيني  اإلسرائيليالكنيست.40
 21  يعد بداية لخلق إشكاليات جديدة بالنسبة لتل أبيب يفتح معبر رفح الحدود: فلنائي.41
    

    :األرض، الشعب
 21  حول مزاعم الديموقراطية الممنوحة لهم  يرفضون أكاذيب نتنياهو48فلسطينيو .42
 22   الدولة اللبنانيةحقوق الفلسطينيين تقابل بال مباالة:  شاهدمؤسسةتقرير ل.43
 22  اإلنسانية للفلسطينيينازدياد معدالت انتهاك الحقوق : الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان.44
 23  يستخدمون أجهزة تشل الحركة عن بعد في اعتقال مقدسيين" المستعربون".45
 23  أسيرتان فلسطينيتان تدخالن عامهما العاشر.46
 23  صفحات على فيسبوك لحماية المصالحة.47
 23   يوم الزحف نحو القدسيونيو/ الخامس من حزيران.48
   

   :اقتصاد
  23   بقيمة مليار دوالرغزةإنشاء صندوق خاص لالستثمار في : سطينيصندوق االستثمار الفل.49
  24  !تطارد الفلسطينيين" لعنة". .المساعدات الغربية المسيسة.50
   

   :رياضة
  25  األولمبي الفلسطيني يستضيف نظيره االيطالي الشهر المقبل.51
   

   : دناألر
 25 رداً على تهديدات إلداد" وادي عربة " اتفاقتدعو إللغاء" مناهضة الصهيونية".52
 26 وثائق تثبت عدم وجود أي عالقة بين الجامعة الهاشمية وجامعة بن غوريون اإلسرائيلية.53
 26 كيان عنصري أقيم على األرض العربية" إسرائيل: "ية في األردنقوى سياسية ونقاب.54
   

   : لبنان
 26   اوباما ونتنياهو وجها ضربة قاضية ونهائية لما يسمى بالمبادرة العربية للسالم:نصراهللا.55
 28  "جيةكيماوية وبيولو"حزب اهللا يمتلك أسلحة  :واشنطن.56
   

   :عربي، إسالمي
 28  مصر تفتح معبر رفح بشكل دائم ابتداء من السبت المقبل.57
 28  "معاهدة السالم"سعى لتعديل العديد من بنود ينبيل العربي .58
 29  جامعة العربية لمناقشة التحرك العربي حيال خطاب نتنياهوالع البرلمان العربي يدعو الجتما.59



  

  

 
 

  

            4 ص                                    2156:         العدد       26/5/2011 الخميس :التاريخ

 29  دولياً" إسرائيل"مصريون بالخارج يقاضون .60
 29  ضرب من الخيال" إسرائيل"الخيار السلمي مع : وزير خارجية الكويت.61
 30   اإلسرائيليتونس تعيد التحقيق في مقتل مهندس كشف عالقة ابن علي بالموساد.62
   

   :دولي
 30   في الوجودها لن تعود للمفاوضات ما لم تنبذ حماس العنف وتعترف بحق"إسرائيل": أوباما.63
 31  1967ه لمرجعية حدود حزب أوباما يتخلى عنه ويعلن معارضت.64
 32  اليهودي يعاقب أوباما بسبب مواقفه" مركز سبان"صاحب .65
 32  الجدار يترك آثاراً مدمرة على المجتمع الفلسطيني: األمم المتحدة.66
 32  ين إلى الحوارالصين تدعو الفلسطينيين واإلسرائيلي.67
 33  اإلسرائيليةجرائم الللتحقيق في  اتصاالت بين المحكمة الدولية والسلطة الفلسطينية: اوكامبو.68
 33  خطاب نتنياهو وصمة عار في تاريخ الكونغرس: غاالوي.69
 33   التزام مصر باتفاقية السالم يتطلب إبقاء الحصار على غزة  ":إيباك"مسؤول في .70
    
    :قاريرت

 34  في مصرىخطة الموساد لنشر الفوض.71
    

    :مقاالت
 38  *إبراهيم كالين... تركيا والربيع العربي.72
 39  براهيم حماميإ... من نوع آخرحماس ومواجهة .73
 42  روبرت مالي... الربيع العربي يولد المصالحة الفلسطينية.74
 44  ياسر الزعاترة... !!ومواقف السلطة أيضا.. الءات نتنياهو لم تتغير .75
 45  يوفال بنزيمان...  خطر؟ على"سرائيلإ"هل دولة .76
 46  عكيفا الدار... مقطوع عن الواقع.77
 47  جدعون ليفي... يبيع األكاذيب لألميركيين.78
 48  دوري جولد... نموذج عفا عليه الزمن" أراضي مقابل أموال".79
    

  50  :كاريكاتير
***  

  
  لمواجهة مخططات نتنياهو ترتكز على تنفيذ اتفاق المصالحة" إستراتيجية"هنية يضع  .1

، إلى 2011-5-25دعا رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، األربعاء :  حازم الحلو-غزة
حكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ، رداً على خطاب رئيس ال"الكل الفلسطيني"استراتيجية وطنية يتبناها 

  . الذي ألقاه أمام الكونغرس األمريكي، الثالثاء
وطالب هنية بالتمسك بثوابت الشعب الفلسطيني، وعدم التفريط فيها، وعلى رأسها حق العودة لالجئين 

مزق سي"الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم داخل وخارج فلسطين، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني 
  . رداً على مطالبة نتنياهو لرئيس السلطة محمود عباس بتمزيق اتفاق المصالحة مع حماس" االحتالل
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، واختتمت فيه 63جاء ذلك خالل حفل أقامته، األربعاء، اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة الـ
حادة في مدينة بيت الهيا التذكاري في ساحة الشهيد صالح ش" النصب"فعاليتها عبر إزاحة الستار عن 

  .شمال قطاع غزة ، والذي أقيم تكريماً للشهداء الذين قضوا خالل فعاليات إحياء ذكرى النكبة
  الدعوة لتوحيد الصف 

وبين هنية أن تلك االستراتيجية تقوم على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وإنفاذ اتفاق المصالحة 
  .  إلى ضرورة البدء بالخطوات العملية المنتظرة، داعياً"بدقة وأمانة"الفلسطينية 

ال : "حتى ترى المصالحة النور، مضيفاً" دقيق وأمين"وأكد هنية أن ما تم التوقيع عليه بحاجة إلى تنفيذ 
نحن بحاجة إلى تنفيذ كل بند بحذافيره دون إدخال تعديالت تمس اتفاق .. أريد أن أدخل في التفاصيل

  ". المصالحة
 سنتمسك بالمصالحة ونحن سنمزق االحتالل، لذلك أنا أدعو إلى التمسك بالمصالحة وأن نحن: "وتابع

  . نعزز عناصر الصمود وأن نقف صفاً واحداً في مواجهة االحتالل
إن تصريحات نتنياهو تعبر عن الوجه الحقيقي اإلسرائيلي المدعوم من الواليات المتحدة : "وقال 

حه نتنياهو ينبغي أن يواجه بتعزيز خيار الصمود والمقاومة، والخروج ، مشيراً إلى أن ما طر"األمريكية
  ". عملية التسوية"من الهم والعباءة السوداء التي تسمى 

لم تفاجئنا "ولفت هنية إلى أن خطابات الرئيس األمريكي باراك أوباما ونتنياهو األخيرة في واشنطن 
الحتالل يريد السالم وأنه من الممكن أن يقدم شيئاً ولكن قد تكون فاجأت غيرنا ممن كانوا واهمين بأن ا

  ". للشعب الفلسطيني من خالل التسوية
 1948وبين أن مطلب نتنياهو االعتراف بيهودية الدولة يعني شطب حق العودة ، وإخراج فلسطينيي عام 
ها وعلى من أراضيهم وديارهم، مشدداً على ضرورة التمسك بثوابت الشعب الفلسطيني وعدم التفريط ب

  . رأسها حق العودة من كل أماكن وجود الفلسطينيين في فلسطين وخارجها
  المزاوجة بين السياسة والمقاومة 

ودعا هنية إلى المزاوجة بين العمل السياسي وبين المقاومة الفعالة المبصرة، منوها إلى أهمية االستفادة 
  . من حالة التحول التاريخي التي تشهدها المنطقة وشعوبها

وأهاب بكافة الفلسطينيين في المنافي والشتات االنخراط في معركة التحرير ميدانياً، كما حصل في 
في هضبة " مجدل شمس"بجنوب لبنان، و" مارون الراس"أيار الجاري في /الخامس عشر من شهر مايو

جزءا من تلك الجوالن السورية المحتلة، معتبراً أن ذلك يمثل أحد الردود على خطاب نتنياهو وبوصفه 
  . االستراتيجية

البد أن ينخرط أبناء شعبنا في الخارج في معركة التحرير ميدانياً، وأن يتحركوا سلميا، وإذا : "وأضاف
خرج هذا العام اآلالف، فليتحرك الماليين والبد أن يكون هناك بحر شعبي وجماهيري باتجاه أراضينا 

فعاليات في ذكرى النكبة، مؤكدا أن ما حدث من زحف ، إلى عدم اقتصار هذه الودعا هنية ". المحتلة
آالف الفلسطينيين في ذكرى النكبة إلى حدود فلسطين قد أرعب االحتالل، ومشددا في الوقت ذاته على 

  . أن فلسطين لها أهلها ولها أصحابها الشرعيون الذين لن يعترفوا بدولة االحتالل أبدا
ذهاب نظم سياسية وحلول أخرى مكانها على قواعد جديدة، وعد أن المنطقة تشهد تحوالت كبرى عبر 

  ". علينا أن نأخذ هذا التغيير اإليجابي: "وأضاف
 25/4/2011فلسطين اون الين، 

  
  سنتوجه لألمم المتحدة إن لم يحصل تقدم قبل سبتمبرو ..المفاوضات خيارنا األساسي: عباس .2

الت خيارنا األساسي، ولكن إذا لم يحصل تقدم أكد الرئيس محمود عباس أن المفاوضات ما ز: رام اهللا
  .قبل سبتمبر، سنتوجه إلى األمم المتحدة
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إن خيار سبتمبر ليس 'وقال في كلمة له بافتتاح اجتماع القيادة الفلسطينية اليوم األربعاء في رام اهللا، 
وهو ليس  دولة، 192المقصود به عزل إسرائيل، وال سحب الشرعية عنها، بل نحن ذاهبون لمخاطبة 

  .'عمالً أحاديا، فالعمل األحادي هو االستيطان
،  ويكون 1967وأضاف أن خطاب الرئيس األميركي باراك أوباما، الذي تحدث فيه عن حدود عام 

  .'يشكل أرضية يمكن أن نتعامل معها بإيجابية'للدولة الفلسطينية حدود مع األردن ومصر وإسرائيل، 
 باقي القضايا والمرجعيات، فال بد أن يكون هناك المرجعيات الدولية كذلك البد من التعامل مع': وقال

التي أقرتها الشرعية الدولية واللجنة الرباعية والعالم، مع ضرورة تحديد سقف زمني لهذه المفاوضات 
  .'التي ال يمكن أن تستمر إلى األبد

ون استثناء، ولن نقبل بأن المفاوضات يجب أن تشمل كل قضايا الوضع النهائي، د' على أن عباسوشدد 
  .'توضع الحلول قبل المفاوضات كما فعل نتنياهو

:  إلى خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس األميركي، قائالعباس وتطرق 
استمعنا إلى خطاب نتنياهو بإمعان، وتبين لنا طبعا بما فيه من مغالطات كثيرة وتحريف أكثر، أنه ابتعد '

  .'كثيرا عن عملية السالم
لقد وضع رئيس الوزراء اإلسرائيلي حلوالً لمعظم القضايا، إن لم يكن كلها، قبل أن تبدأ هذه ': وأضاف

  .'المفاوضات، واألهم أنه لم يتحدث عن شيء يمكن أن نبني عليها إيجابا
باء واألجداد، وقال إن الخطاب يجعل اإلنسان ينظر إليه بكثير من السلبية، فاألرض هي أرض اآل

  !.والقدس موحدة، والوجود في نهر األردن، والالجئين تحل مشكلتهم في الدولة الفلسطينية
 التأكيد على أن المصالحة هي مصلحة فلسطينية أساسية ال بد من انجازها وال بد من عباس وجدد 
  . إتمامها

 25/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  سقفاً زمنياً للمفاوضات قرار دولي يتضمنبأوباما  تطالب مجلس األمن بتبني أفكارالسلطة س .3
القيادة الفلسطينية ، أن  محمد يونسنقالً عن مراسلها رام اهللا  من 26/5/2011الحياة ، لندن، ذكرت 

يس قررت في إجتماع طارئ لها امس في رام اهللا التوجه الى مجلس االمن لمطالبته بتبني أفكار الرئ
وجاء هذا االجتماع لمناقشة الخطاب . باراك اوباما في شأن الحل السياسي كما حددها في خطابه أخيراً

الذي ألقاه أول من أمس رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتانياهو في الكونغرس وحدد فيه رؤيته لعملية 
  .ين في العودة وإزالة المستوطنات وحق الالجئ1967السالم، رافضاً تقسيم القدس والعودة الى حدود عام 

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه ان لجنة المتابعة العربية 
ستجتمع في قطر السبت المقبل لبحث الخيارات العربية للمرحلة المقبلة، وأن الرئيس محمود عباس 

الرباعية الدولية للمطالبة بصدور قرار عن مجلس االمن سيقترح توجه اللجنة الى مجلس االمن واللجنة 
يتبنى المبادئ التي حددها اوباما للحل السياسي، وذلك في قرار يشكل اساساً للعودة الى عملية سالم 

لكنه أوضح أن العودة الى المفاوضات يجب أن تكون ضمن آلية وجدول زمني ال يتجاوز أيلول . جادة
ن الجانب الفلسطيني سيطالب بأن يتضمن القرار الدعوة الى تنفيذ جميع وأضاف ا. المقبل) سبتمبر(

ووصفت القيادة الفلسطينية خطاب نتانياهو  .المرجعيات السياسية األخرى التي تستند الى الشرعية الدولية
  .»إغالق لألبواب أمام العملية السياسية«بأنه 

حنا عميرة  أن وليد عوضقالً عن مراسلها نرام اهللا  من 26/5/2011القدس العربي، لندن، وأضافت 
جتماع بأن الجانب الفلسطيني سيطلب العقب انتهاء ا' القدس العربي'منظمة اكد لـلعضو اللجنة التنفيذية ل

من لجنة المتابعة العربية للسالم القيام بحملة دبلوماسية عربية فلسطينية مشتركة لتجنيد اعتراف دولي 
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 عند التوجه لالمم المتحدة في ايلول القادم، مشيرا الى 1967لى حدود عام واسع بالدولة الفلسطينية ع
  .الرفض الفلسطيني الكامل لخطاب نتنياهو امام الكونغرس االمريكي

هناك رفض كامل لما ورد في خطاب رئيس الوزراء االسرائيلي، فهو اغلق الباب امام 'واضاف قائال 
  .'وضاتجميع الحلول والمنافذ من اجل البدء بمفا

ومن جهته اكد حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للقدس العربي االربعاء بان اجتماع 
القيادة الفلسطينية رأى في خطاب اوباما تماشيا مع وجهة النظر االسرائيلية باستثناء موقفه من ضرورة 

 67دا حديثه عن حدود عام الـ فيما ع' ، واضاف 1967اقامة الدولة الفلسطينية على اساس حدود عام 
فهذا الخطاب يتطابق بشكل او باخر مع الموقف االسرائيلي وهو لم يتضمن اي عرض لخطط سالم 
جديدة او غيره وبالتالي ليس هناك عرضا يمكن التعامل معه ، لذلك فان االمور تبقى كما هي واالستعداد 

  .'للذهاب لالمم المتحدة في ايلول القادم
الموقف ' ف الفلسطيني الذي سيحمل للجنة المتابعة العربية في اجتماعها المرتقب قال عميرة وبشأن الموق

الفلسطيني هو اننا لم نتلق اي عرض مقبول علينا يحترم قرارات الشرعية الدولية ووقف االستيطان 
وبالتالي هناك ضرورة من اجل وجود موقف فلسطيني عربي يتوجه للمجتمع الدولي بشكل مشترك 

المطلوب هو 'واضاف عميرة قائال  .في ايلول القادم' لتجنيد االصوات واالعترافات بالدولة الفلسطينية
  .'استمرار التحرك السياسي الفلسطيني العربي باتجاه الذهاب لالمم المتحدة في ايلول القادم

  
  سنمضي في المصالحة رغم التحديات ورزمة من المشاريع إلعادة إعمار غزة: عباس .4

 أكد الرئيس محمود عباس أن القيادة ستمضي قدماً في المصالحة رغم التحديات :حسن دوحان - غزة
  .الصعاب التي تواجهها، معلناً مساندته ودعمه لقطاع غزة وإعادة إعماره

جاء ذلك خالل اجتماع الوفد الرئاسي برجال األعمال في مقر جمعية رجال األعمال الفلسطينيين بغزة، 
السلطة مستعدة للتعاون مع القطاع الخاص إلعادة « باس مخاطباً رجال األعمال وقال الرئيس ع

وطالب عباس خالل حديث له عبر الهاتف بالعمل وليس الكالم من  .، وتعهد بزيارة غزة قريباً»اإلعمار
 خالل وضع خطط إلعادة البنية التحتية وتحديداً الخط الساحلي وشارع صالح الدين، باإلضافة إلى مياه

وكان وفد قيادي من الرئاسة وصل عصر  .ووعد برزمة من المشاريع إلعادة إعمار قطاع غزة. غزة
أمس إلى قطاع غزة وأجرى لقاءات مع مجموعة من رجال األعمال في جمعية رجال األعمال في مدينة 

  .غزة
اص وأعلن رئيس صندوق االستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى انه سيتم إنشاء صندوق خ
 200لالستثمار في غزة بقيمة مليار دوالر، موضحاً ان صندوق االستثمار الفلسطيني سيساهم بمبلغ 

مليون دوالر في هذا الصندوق على أن تكون بقية األموال من مساهمات رجال األعمال الفلسطينيين 
ولوية للمرحلة المقبلة إلعادة إعمار قطاع غزة، مشددا على أن البنية التحتية وإعادة اإلعمار ستحظى باأل

  .بعد المصالحة الفلسطينية
  26/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

 
  عمار غزةإفياض يؤكد بأن حكومته المستقيلة شرعت في تحديث خطة  .5

اكد رئيس الوزراء المستقيل الدكتور سالم فياض االربعاء بأن حكومته المستقيلة  : وليد عوض-رام اهللا 
مار قطاع غزة فور توقيع اتفاق المصالحة الوطنية بداية الشهر الجاري وذلك شرعت بتحديث خطة اع

لتمكين حكومة التوافق الوطني المرتقب تشكيلها الشروع في تنفيذ الخطة فور تشكيلها، معبرا عن أمله 
بأن تدير الحكومة الفلسطينية المرتقبة الملف االمني بإرادة وطنية موحدة جوهرها الحرص على حماية 
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حالة التوافق والوحدة وفق الرؤية األمنية المشتركة التي تُشكل إحدى ركائز هذا التوافق الوطني، مشيرا 
  .الى انه بصحة جيدة بعد الوعكة الصحية التي ألمت به

 26/5/2011القدس العربي، لندن، 
  

  حكومة غزة تدعو إلى مقاطعة تل أبيب سياسياً وعزلها دولياً .6
طينية في قطاع غزة، المجتمع الدولي إلى فرض حصار سياسي على حكومة دعت الحكومة الفلس: غزة

تدمر أي أمل في إحقاق التسوية "التي " العنصرية"بنيامين نتنياهو وعزلها دولياً، على خلفية مواقفها 
  ".الثنائية

ا موقع ، ونشره)25/5(وقال الناطق باسم الحكومة، طاهر النونو، في تصريحات أدلى بها اليوم األربعاء 
خطاب نتنياهو األخير خداع وتضليل للمجتمع الدولي والرأي العام، ويدمر كل أحالم " وزارة الداخلية،

المراهنين على أي تسوية يمكن أن تتم مع االحتالل الصهيوني، وهو بمثابة تأكيد جديد على فشل مسار 
  ".المفاوضات العبثي

  26/5/2011قدس برس، 
  

   الكونغرس لنتنياهو أساء ألميركا ويدعو إلى الرثاءاستقبال: أمين عام الرئاسة .7
 قال أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، إن االستقبال الذي حظي به رئيس وزراء إسرائيل :رام اهللا

 مرة أشعرنا بانحياز الكونغرس الكامل 25بنيامين نتنياهو في الكونغرس األميركي بالتصفيق له أكثر من 
  .سرائيل، والتي نسف بها جميع أسس السالم العادل في المنطقةلمواقف رئيس وزراء إ

لقد شعرنا ونحن نشاهد هذا االستقبال وكأننا ': وأضاف عبد الرحيم في تصريح صحفي اليوم األربعاء
، مشيرا إلى أن الكونغرس أساء ألميركا نفسها 'أمام أحد برلمانات الحكم الشمولي، القديمة منها والجديدة

  . االستقبال أكثر مما أساء ألي جهات أخرىمن خالل هذا
نعتقد أنه لو بعث جورج واشنطن أو أبراهام لنكولن حيين من قبريهما لما قوبال ': وقال أمين عام الرئاسة

بمثل هذا االستقبال، الذي لن يؤدي إال إلى تعزيز اليمين المتطرف في إسرائيل، ودعم مساعيه لنسف 
  .'عملية السالم

لم نعول كثيرا على الكونغرس األميركي، ولكننا لم نكن نتوقع أن يظهر بهذه الصورة ': واستطرد قائال
  .'الكاريكاتورية التي تدعو إلى الرثاء

 25/5/2011، )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية 
  

  المصالحة بسبب االعتقاالت "تدهور" يحذر من المركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى .8
ركز الفلسطيني للدفاع عن األسرى من مغبة تدهور المصالحة ووصولها إلى مآالت غير مقبولة حذَّر الم

بالنسبة إلى الشارع الفلسطيني وذلك بسبب الجمود في تحريك وفكفكة قضية االعتقاالت السياسية في 
  . الضفة الغربية

 تخوفه من استمرار ، عن2011-5-25األربعاء , وعبر المركز الفلسطيني في بيان مكتوب صدر عنه
, األجهزة األمنية في الضفة الغربية في حمالت االعتقال السياسي التي تتفاقم ظروفها في واقع حساس

  . مشيرا إلى أن استمرارها يعتبر مؤشرا سلبيا وخطيرا
وشدد المركز على ضرورة إيجاد قواعد مفهومة فيما يتعلق بآليات تنفيذ اتفاق المصالحة على أرض 

  . قع للخروج من الواقع العقيم الذي عاشته الساحة الفلسطينية خالل المرحلة المريرة السابقةالوا
 25/5/2011فلسطين اون الين، 
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  تدعو منظمة التحرير لحل قضايا مواطني غزة قبل تشكيل الحكومة" هيئة العمل الوطني" .9
 لمنظمة التحرير إلى حل قضايا دعت هيئة العمل الوطني في قطاع غزة اللجنة التنفيذية :كتب حسن جبر

 .المواطنين قبل تشكيل حكومة الوفاق الوطني حتى ال تضيع حقوقهم في ظل أية ترتيبات إدارية جديدة
وطالبت الهيئة التي تضم فصائل منظمة التحرير بتسوية أوضاع موظفي غزة، داعيةً إلى إصدار مرسوم 

وأكدت  .أن حقوقهم وترقياتهم توقفت منذ أربع سنواترئاسي بإنفاذ قانون الخدمة المدنية عليهم خاصةً 
في مذكرة خاصة وجهتها للجنة التنفيذية أهمية رد مظالم ضحايا االنقسام وإنصاف منتسبي األجهزة 

  .، ليتلقوا رواتب كاملة كموظفين2007 و2006 و2005األمنية لسنوات 
 26/5/2011األيام، رام اهللا، 

  
   يعبر عن روح الثورة النابضة بالعروبة:ح معبر رف القرار المصري بفتح تثمنحماس .10

حركة حماس رحبت بالقرار المصري ، أن غزة من 25/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم،  نشر
  .بفتح معبر رفح بشكل دائم وإدخال تسهيالت على مرور الفلسطينيين عبره، اعتبارا من يوم السبت القادم

إننا في حركة : "نسخة عنه" المركز الفلسطيني لإلعالم"عالمي، تلقى وقالت في بيان صادر عن مكتبها اإل
حماس نرحب ونثمن قرار الشقيقة مصر فتح معبر رفح بشكل دائم، ذلك القرار الذي يعبر عن روح 
الثورة المصرية النابضة بالعروبة، ويعكس عمق العالقة األخوية بين الشعبين الفلسطيني والمصري الذي 

  ".ه األصيل تجاه القضية الفلسطينيةبدأ يستعيد دور
المركز الفلسطيني "من جانبه؛ قال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة في تصريحٍ صحفي مكتوب تلقى 

، مؤكدا أن "قرارا جريًئا ومسؤوالً  القرار المصري بفتح معبر رفحتعتبرإن حماس : "نسخةً عنه" لإلعالم
  ".اية المصالح الفلسطينيةينم عن دور مصري أصيل في رع"القرار 
نحن حتى هذه اللحظة لم : "صالح البردويل قال من غزة أن القيادي 26/5/2011قدس برس،  وذكرت

نستلم توضيحا رسميا من السلطات المصرية حول اإلجراءات التي سيتم اتخاذها على معبر رفح، وكل 
حيح إنه ليس وضعا مثاليا، ذلك أن ص. ما نسمعه عبر وسائل اإلعالم هو تقدم أفضل من الوضع الحالي

الطموح أكبر بكثير مما هو مطروح، فقطاع غزة محاصر حصارا شديدا ويعاني من مشاكل صحية 
واقتصادية وتعليمية عميقة، ونحن نأمل من حكومة الثورة المصرية أن تنظر لهذا الجانب وأن يكون 

  ". مصريا خالصا-المعبر معبرا فلسطينيا 
  

   وجهان لعملة واحدة"إسرائيل"التسوية وصلت لطريق مسدود وأمريكا و: "الشعبية" .11
ماهر الطاهر أن العالقات التي أبداها . دأكد مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الخارج : دمشق

 نجاح المصالحة ووصولها إلى تحقيق أهدافها بإمكانيةقادة حماس وفتح بعد توقيع اتفاق المصالحة، تبشر 
مل، وأشار إلى أن إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتمتين عرى الوحدة الوطنية هو الخيار بالكا

المتبقي للفلسطينيين لمواجهة محاوالت تصفية القضية الفلسطينية، التي قال بأنها هدف أمريكي 
  .وإسرائيلي

سقط، وأن المطلوب من على صعيد آخر؛ أكد الطاهر أن الرهان على المفاوضات والعملية السلمية قد 
على كل المراهنين على الحل السياسي : "وأضاف الفلسطينيين أن يعملوا على إنضاج البدائل،

  .والمفاوضات والتسوية، وفق مرجعية أمريكا، كالم ال أساس له في الواقع ووصل إلى طريق مسدود
  25/5/2011قدس برس، 
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  مصلحة للشعب الفلسطيني وللسالموحدتنا مع حماس : زياد أبو عين" ثوري فتح"عضو  .12
انتقد عضو المجلس الثوري في حركة فتح زياد أبو عين الموقفين اإلسرائيلي واألمريكي من : رام اهللا

والسلطة " فتح"حركة "المصالحة الوطنية الفلسطينية، واعتبره تدخال في الشؤون الداخلية، وقال بأن 
  ".الفلسطينية لن تخضع له

نحن : "، قال أبو عين"اإلرهاب" ال تعتبر نفسها تصالحت مع حركة تتهمها أمريكا بـ فتح"وعما إذا كانت 
مع الوحدة الوطنية وغير خاضعين ألي تهديدات أمريكية أو إسرائيلية، حركة حماس جزء من نسيج 
 الشعب الفلسطيني والملف السياسي سلمت به إلى منظمة التحرير الفلسطينية وأي اتفاق يتم التوصل إليه

نحن شعب تحت االحتالل ونحن جزء من حركة التحرر، . سيعرض على استفتاء عام للشعب الفلسطيني
بل نحن الذين أسسنا للمقاومة، ومتوافقون مع حماس في الخطوط العريضة وحماس متفقة معنا، ووحدتنا 

   ".مصلحة للشعب الفلسطيني ولقضيته الوطنية
إذا كان من الوارد يوما أن تعلن السلطة الفلسطينية وقف عما " قدس برس"وردا على سؤال وجهته له 

نحن مع كل ما تتطلبه المصلحة : "التنسيق األمني مع الجانب اإلسرائيلي ردا على عدوانه، قال أبو عين
الوطنية الفلسطينية، ونحن لسنا جيش لحد، األجهزة األمنية الفلسطينية هي جزء من المشروع الوطني 

لمعتقلين في سجون االحتالل هم من أبناء األجهزة األمنية، وهي تعمل لحماية الفلسطيني، وأكثر ا
  ."المشروع الوطني الفلسطيني، وهي خاضعة لإلرادة السياسية الوطنية

  25/5/2011قدس برس، 
  

  إضافية بشأن المصالحة يشكل رافعة فلسطينية األوروبيالبيان : نزالجمال  .13
للمتحدث باسم الحركة في أوروبا جمال نزال أن موقف أوروبا  اعتبرت حركة فتح في بيان :رام اهللا

البناء من المصالحة الفلسطينية يشكل رافعة فلسطينية إضافية إلتمامها وصرف النظر على التحريض 
وحيت حركة فتح المعايير التي وضعها البيان للتعامل مع الحكومة الفلسطينية . اإلسرائيلي لوقف مسيرتها

لتزام األخيرة بخطاب الرئيس محمود عباس يوم الرابع من أيار مشيدة بعدم تطرق القادمة في حال ا
  . ةالبيان إلى شروط الرباعية كشرط مسبق للتعامل مع الحكومة الفلسطينية المنتظر

  26/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 
  

  "إعالن حرب"و ه" الالءات اإلسرائيلية"إصرار نتنياهو على : "الجبهة العربية الفلسطينية" .14
في بيان أن ما تضمنه خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي " الجبهة العربية الفلسطينية"رأت : الناصرة

الءات الحكومة "األمريكي، الليلة الماضية، من إصرار على " الكونغرس"بنيامين نتنياهو أمام مجلسي 
  ".إعالن حرب"بشأن قضايا القدس والالجئين والحدود، ينطوي على " اإلسرائيلية

  25/5/2011قدس برس، 
  

  حماس تدعو إلى اإلفراج الفوري عن الشيخ نبيل النتشة .15
 بشدة قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي باعتقال الشيخ نبيل نعيم النتشة  في بيانأدانت حركة حماس: غزة

) 24/5(ثالثاء شمال مدينة الخليل، ال" عتصيون"بمستوطنة " الشاباك"، بعد استدعائه لمقر ) عاما52ً(
  .ودعت إلى إطالق سراحه فورا

  25/5/2011قدس برس، 
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   دونًما290باالستيالء على   توسع حدود مدينة القدس لبناء مزيد من المنازل"سرائيلإ" .16
بالتنسيق مع  الحكومة الصهيونية أعلنت،، أن القدس، من 25/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالمذكر 

 دونما من أراضي 290س، توسيع منطقة نفوذ البلدية، وذلك بعد االستيالء على بلدية االحتالل في القد
  .المواطنين الفلسطينيين في القدس، القريبة من ثالثة أحياء يهودية، وضمها للمدينة

فقد أعلن كل من وزير الداخلية الصهيوني إيلي يشاي ورئيس بلدية القدس االحتاللية نير بركات، عصر 
 دونما إليها تقع 290، عن توسيع منطقة نفوذ بلدية القدس من خالل ضم مساحة )5-25 (اليوم األربعاء

  .في جنوب المدينة" رمات راحيل"قرب القرية مستوطنة 
كانت تابعة للمجلس اإلقليمي ماتي يهودا، وهي قريبة من "وزعم بركات أن هذه المساحة من األرض 
، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تُقام على هذه األراضي "هاثالثة أحياء يهودية، وال يوجد أي خالف علي

  . ألف وحدة استيطانية جديدة50 وحدة استيطانية جديدة، في إطار خطة البلدية إلنشاء 1600
من جانبه؛ قال الوزير الصهيوني يشاي إنه سيواصل السعي لتوسيع منطقة نفوذ بلدية القدس، بدعوى 

  . في الشقق السكنية في المدينةإيجاد حلول مالئمة للنقص الحاد
اسرائيل ، أن  الين فيشر ايالن-القدس، عن مراسلتها من 26/5/2011، وكالة رويترز لألنباءوأضافت 

 ألف منزل لليهود والعرب 50وسعت يوم االربعاء جزءا من حدودها لبلدية القدس وأعلنت خططا لبناء 
  .هناك على مدى العقدين المقبلين

على ) كيبوتس( االرض التي استخدمت في التوسعة جاءت من مزرعة جماعية لليهود وقال مسؤولون ان
حافة االراضي المحتلة التي يسعى الفلسطينيون القامة دولة لهم عليها وان ذلك يأتي في اطار احتفاالت 

  .1967اسرائيل السنوية باالستيالء على القدس الشرقية في حرب عام 
القدس عاصمة أبدية "لي ايلي يشاي لصحفيين دعاهم الى مكتبه يوم االربعاء وقال وزير الداخلية االسرائي

  .ويرأس ايشاي حزبا يهوديا متشددا قويا في حكومة نتنياهو االئتالفية". السرائيل
واضاف ايشاي لدى كشفه النقاب عن خطة لبناء ضاحية جديدة مجاورة للقدس الشرقية تضم ما بين 

  .المدينة" ع حدودنوس" وحدة سكنية 2000 و1600
مشيرا الى الذكرى " اقف ثابتا وراء توسيع حدود القدس ويتعين ايجاد وسائل تحقيق ذلك"وأردف ايشاي 

  .للتحرك" توقيتا مناسبا"السنوية الستيالء اسرائيل على القدس الشرقية أوائل يونيو حزيران باعتبارها 
احة االثنين وسبعين فدانا من االرض التي وقال نير بركات الرئيس االسرائيلي لبلدية القدس ان مس

مشيرا الى انها ليست داخل الضفة الغربية دون توضيح " موضع الخالف"ضمت ال تقع ضمن المنطقة 
  .أكثر

  ."هناك حدود مختلفة في القدس"وقال بركات مازحا حين تعرض لضغط بشأن الموضوع 
نزل اخرى لليهود والفلسطينيين في المدينة  ألف م50وتابع ان الخطة تأتي في اطار مخطط أوسع لبناء 

 الى زهاء مليون نسمة -حسب توقعه-في العشرين عاما المقبلة حين يرتفع عدد السكان من الجانبين معا 
  . ألف نسمة حاليا800من 

  
  لقدس بحضور رسمي إسرائيليبااحتفال بتدشين بؤرة استيطانية جديدة في حي راس العامود  .17

 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة 60ون بحضور رسمي اسرائيلي بتدشين احتفل مستوطن: القدس
في قلب حي رأس العامود في القدس الشرقية المحتلة وذلك في وقت اعلن فيه عن توسيع ) معاليه زيتيم(

  . دونماً إلقامة المئات من الوحدات االستيطانية الجديدة243منطقة القدس بمساحة 
 منذ 60تم االنتهاء من بناء الشقق االستيطانية الـ"اليسارية االسرائيلية، انه " السالم اآلن"وقالت حركة 

شهور قليلة غير ان المستوطنين اختاروا هذا التوقيت السياسي بالذات من اجل االحتفال بهذه الخطوة 
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 بإقامة مشروعاً استيطانياً آخر في حي رأس العامود سيستكمل قريباً"كاشفة النقاب عن ان " االستيطانية
في الموقع السابق للشرطة االسرائيلية المالصق لهذه المستوطنة حيث ) معاليه دافيد(البؤرة االستيطانية 

 من 17يعمل المستوطنون على ترميم بنايتين تم استخدامهما من قبل الشرطة االسرائيلية إلسكان 
  ".عائالتهم فيما يخططون إلقامة بؤر استيطانية اخرى في المكان قريباً

وبالمقابل فقد تظاهر العشرات من نشطاء اليسار االسرائيليين قبالة البؤرة االستيطانية الجديدة وهم 
يرفعون الالفتات ويرددون الشعارات الداعية لوقف االستيطان وألن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة 

حتالل وجاء في احدى الفلسطينية والقدس الغربية عاصمة السرائيل مشددين على وجوب انهاء اال
  )".معاليه زيتيم(يهود وعرب ضد "الالفتات 

  26/5/2011، األيام، رام اهللا
  

   لسنة"إسرائيل"بـبتمديد حالة الطوارئ الحكومة اإلسرائيلية تطالب الكنيست  .18
قررت اللجنة المشتركة من لجنة الخارجية واألمن واللجنة التشريعية للعدل والقضاء تقديم توصية أمام 

نيست اإلسرائيلي للمصادقة على طلب من الحكومة اإلسرائيلية بتمديد حالة الطوارئ في إسرائيل لسنة الك
  .إضافية

أن حالة الطوارئ في إسرائيل تسمح للحكومة بتجاوزات عدة من بينها، " هآرتس"ذكرت صحيفة 
قال اإلداري إجراءات تشريع باإلضافة إلى منحها صالحيات واسعة تمس بحقوق السكان، مثل االعت

  .واالستيالء على األراضي واعتقال المتسللين إلى المناطق اإلسرائيلية
وتستطيع الحكومة اإلسرائيلية من خالل قانون الطوارئ االستيالء ومصادرة واقتحام األمالك الخاصة 
وتفتيشها ومنع حركة المركبات في بعض األحيان، باإلضافة إلى قدرتها على إغالق وهدم البيوت 

  .فرض حظر تجوال وإغالق مناطق وغير ذلكو
 عاما، مطالبةً بإلغاء 12قد التمست إلى المحكمة العليا قبل " جمعية حقوق المواطن في إسرائيل"وكانت 

اإلعالن عن حالة الطوارئ بسبب المس الذي تلحقه بحرية التعبير والحق باإلضراب وحرية التنظيم 
  .كمة إال األن لم تتخذ أي قرار حول موضوع قانون الطوارئوالملكية وبحقوق مدنية أخرى، لكن المح

  24/5/2011، موقع عكا االخباري
  

  حزب اهللا التحدي األكبر الذي يواجهه الجيش اإلسرائيليو.. استعادة شاليطبأشكنازي يقر بفشله  .19
كد على أ" غابي أشكنازي" رئيس األركان اإلسرائيلي السابقأن ، 25/5/2011، موقع عكا االخباري نشر

، فضالً عن عدم "جلعاد شاليط"أن الجيش اإلسرائيلي ال يملك أي معلومة عن مكان الجندي اإلسرائيلي 
  .امتالكه القوة العسكرية التي تمكنه من إطالق سراحه

، بفشله في مهمة إرجاعه، مبيناً "شاليط" في أول تصريح علني له حول موضوع الجندي" أشكنازي" وأقر
  .طاعت تخبئته بشكل يستحيل على إسرائيل العثور عليهأن حركة حماس است

كان :" اليوم األربعاء، قائال" بار ايالن"خالل مشاركته في مؤتمر لألعمال في جامعة " أشكنازي" وأضاف
لدي حلم بأن أرى طائرة الهليكوبتر وهي تحط في معبر ايرز وفيها شاليط، وأهاتف والدية ولكنني فشلت 

  ".وال أعرف أين هو
موضوع الحدود موضوع : " للحديث عن مسألة الحدود المستقبلية إلسرائيل، قائالً" أشكنازي " تطرقو

مهم ولكن األكثر أهمية هو ضمان امن اإلسرائيلي وإني أدعم موقف نتنياهو في البقاء على طول نهر 
  ".  األردن
على مصادر المياه والتي إلى أهمية تفوق إسرائيل في المجال الجوي و السيطرة " أشكنازي " وأشار

  .أعتبرها ال تقل أهمية عن السيطرة على األرض



  

  

 
 

  

            13 ص                                    2156:         العدد       26/5/2011 الخميس :التاريخ

إن وجود السالح :" وللمرة األولى وبشكل علني عن رأيه في التهديد اإليراني قائالً" أشكنازي" وأعرب
  ".النووي اإليراني شيء ال تقبله إسرائيل، وهناك ضرورة للمواصلة طرح االحتمال العسكري

يران لم تقدم المساعدة لحركتي حماس وحزب اهللا لما كانت قوتهما على ما هي عليه لو أن إ:" وأضاف
  ".اآلن، وبالتالي يجب أن يكون الجيش مستعداً لتوجيه ضربة إليران

وأوضح رئيس هيئة األركان السابق أن حركتي حماس وحزب اهللا وصلتا إلى استنتاج هام خالل الفترة 
لمواجه العسكرية مع الجيش اإلسرائيلي في ساحات القتال، واالكتفاء األخيرة ، وهي متمثلة في تجنب ا

  .بإطالق الصواريخ على مناطق إستراتيجية
إن حركة حزب اهللا تستطيع إذا أرادت أن تطلق كمية هائلة من الصواريخ على كل نقطة في :"وتابع قائالً

بالنسبة إلى حركة حماس ولكنها أيضاً إسرائيل ولكنها بالتأكيد لن تستطيع احتالل الجليل، وكذلك األمر 
لن تستطيع احتالل النقب، ولذلك يجب علينا وضع تكتيك يمنع إطالق الصواريخ ومنع حرب بقدر 
اإلمكان وإال فسيتكرر ما شاهدناه في عملية الرصاص المصبوب وسيكون هناك تقارير مثل غولدستون 

  ".وسيتطلب األمر أن نتعايش معه
أشكنازي تطرق إلى االحتجاجات في ، أن )آي.بي .يو (، عن 26/5/2011، قةالخليج، الشاروذكرت 

) الرئيس السوري بشار األسد(مدة الثورة في سوريا ستكون طويلة وخالفا لمصر فإن “سوريا وقال إن 
لدى سوريا ترسانة األسلحة األكبر في الشرق “وأضاف أن . ”لن يتنازل عن مراكز القوة التي بحوزته

وصا السالح الكيميائي، وإذا انتقلت سوريا إلى حالة فوضى فإنه ال يمكن معرفة كيف األوسط وخص
وأعلن أشكنازي أن حزب اهللا هو  .”أقوى من جيشه” اإلسرائيلي“ستنتهي األمور واألسد يدرك أن الجيش 
 وعبر عن قلقه من انخفاض نسبة التحاق الشبان. ”اإلسرائيلي“التحدي األكبر الذي يواجهه الجيش 

  .   بالخدمة العسكرية” اإلسرائيليين“
  

   بين مؤيد ومعارض لخطاب نتنياهو بالكونغرساليمين اإلسرائيلينواب  .20
نواب اليمين ، أن  أسعد تلحمي–الناصرة ، عن مراسلها من 26/5/2011، الحياة، لندنذكرت 

مساء أول من أمس أمام  في إغداق المديح لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على خطابه واإلسرائيلي تبار
الكونغرس األميركي، ورأى سكرتير الحكومة تسفي هاز أن رئيس الحكومة أوضح في خطابه أن الكرة 

 في المئة من 90ستُحل «وأنه في حال قبل عباس مبدأ الدولة اليهودية «اآلن في الملعب الفلسطيني 
لكن كما يبدو لنا فإنه ال يوجد أي « عليها وتابع أن سائر المشاكل تتعلق بتفاصيل يمكن التغلب. »المشاكل

  .»مؤشر إلى استعداد فلسطيني لالعتراف بإسرائيل دولة يهودية
وقال نائب رئيس الحكومة موشيه يعالون إن إسرائيل ال تعاني عزلة دولية ال في الواليات المتحدة وال 

وأضاف أن الواليات . »دولعلى رغم مواصلة الفلسطينيين زرع أكاذيبهم في عدد من ال«في أوروبا، 
الحاكم الوزير » ليكود«أما القطب البارز في حزب . المتحدة تفضل دولة إسرائيل قوية ال مستضعفة

المتشدد يغآل اردان فقال إن العالم بات يدرك بصورة أفضل من ذي قبل حقيقة الموقف اإلسرائيلي في 
للتنازل عن بعض المستوطنات فإن هناك على رغم استعداد إسرائيل «وأضاف . أعقاب خطاب نتانياهو

  .»مواقع ذات أهمية قومية لن يتم التخلي عنها
الذي جعل كل «إلى تهنئة نتانياهو على خطابه » ليكود«كما سارع نواب المعسكر المتشدد في 

  .»اإلسرائيليين فخورين برئيس حكومتهم
مون أن خطاب نتانياهو أمام المعارض الوزير السابق حاييم را» كديما«واعتبر رئيس مجلس حزب 

، معتبراً رفض نتانياهو »لم يقلل من الخطر الذي يتهدد إسرائيل كدولة يهودية ديموقراطية«الكونغرس 
 1967الصيغة التي طرحها الرئيس باراك أوباما في شأن إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود عام 

  .»الدوليينال من فرص حصول إسرائيل على الشرعية من المجتمع «
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وزير اإلعالم ، أن  نظير مجلي-تل أبيب، عن مراسلها من 26/5/2011، الشرق األوسط، لندننشرت 
فضح حقيقة الفلسطينيين، الذين سارعوا فور االنتهاء من الخطاب إلى «يولي ادلشتاين قال إن نتنياهو 

لقد وجدوا «: وأضاف. »1967تكرار مواقفهم التقليدية حول حق عودة الالجئين واالنسحاب إلى حدود 
  .»أنفسهم يعترفون بأنهم ال يريدون دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، بل مكان دولة إسرائيل

ولكن شخصيات عديدة في اليمين اإلسرائيلي هاجمت خطاب نتنياهو بشدة؛ فقال وزير الداخلية في 
ي نتنياهو، أخطأ عندما تحدث عن للمتدينين الشرقيين، إنه، أ» شاس«حكومته، إيلي يشاي، من حزب 

فالفلسطينيون «. مزيد من التنازالت عن األراضي، قبل أن تتضح صورة تحالف حركتي فتح وحماس
رفضيون، ال يريدون مفاوضات وال يقدمون تنازالت، ويواصلون التحريض ونشر العداء والكراهية ضد 

  .»اليهود
فهو . نتنياهو احتوى على عدة لسعات خطيرةوقال النائب عن حزب الليكود داني دنون إن خطاب 

تنازالت مؤلمة مستعد لتقديمها للفلسطينيين ووافق على مبدأ الدولة الفلسطينية، وهذا يهدد «يتحدث عن 
وفتح الباب لتنازالت في القدس، عندما . إسرائيل، وتحدث عن إزالة مستوطنات في قلب الضفة الغربية

دس إلشباع رغبة العرب في هذه الديار الذين أعترف بأن لهم عالقة لقضية الق) حلول خالقة(وافق على 
  .»مميزة بالقدس

داليا إيتسيك، إن هدف خطاب نتنياهو هو كسب رفاقه في » كديما«قالت رئيسة الكتلة البرلمانية في و
تقبال لكنه من حيث المضمون، لم يأت بجديد، وعلينا، أن ال نخدع أنفسنا ازاء االس«االئتالف الحكومي، 

الحار في الكونغرس، فالقرار األميركي يؤخذ في البيت األبيض، وهناك يوجد موقف سلبي للغاية من 
نتنياهو، الذي لم يعودوا يثقون به وال يصدقون وعوده، وهذا يسبب أزمة في العالقات بين البلدين يهدد 

قد أدخلنا نتنياهو في مواجهة ل«: واختتمت قائلة. »بأضرار حقيقية إلسرائيل ومصالحها األمنية العليا
  . »زائدة وال ضرورة لها ضد الواليات المتحدة

  
  عشرات المستوطنين يدفنون كتاب نتنياهو .. تهديد مبطن .21

الذي ألفه رئيس " مكان تحت الشمس"أقام عشرات المستوطنين ونشطاء اليمين اليوم مراسم دفن لكتاب 
  .سنواتالوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل عدة 

الذين أحضروا تابوتا ووضعوا بداخله الكتاب وحملوا بأيديهم -ونقلت صحيفة معاريف عن النشطاء 
إن ما كتبه نتنياهو في كتابه حقائق فعلية ال غبار عليها ولكن أفعاله "قولهم , -العديد من النسخ األخرى

  ".وخطابه اليوم امام الكونغرس تتنافى تماما مع ما جاء في الكتاب
إن نتنياهو ليس زعيما وليس قائدا وهو رجل فارغ "ال عضو الكنيست آرييه ألداد الذي حضر الفعالية وق

وعلى دولة إسرائيل أن تعلم جيدا بأنها إن أرادت أن تتغلب على أعدائها فعليها أن تصبر , المضمون
  ".وتعاني من أجل أن تحافظ على بقائها

مة أن يتذكر جيدا ما حدث لرئيس الوزراء السابق وقال عدد من الحاضرين إن على رئيس الحكو
  .إيتسحاق رابين وأرئيل شارون وأن يعلم أن نهايته ستكون حتما سيئة

وهو ذاهب اليوم , لقد فرط رئيس الحكومة بجميع األساسيات والثوابت التي سطرها في كتباه"وأضافوا 
ن مكان هذا الكتاب هو مزابل ولذلك فإ,  ألف إسرائيلي من الضفة170لترحيل وتشريد أكثر من 

  ".التاريخ
  24/5/2011، اإلخباريموقع عكا 

  
  

  ولية عن الوضع اإلنساني في غزة إلى مصرؤ ستنقل المس"إسرائيل" .22
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قدرت مصادر أمنية إسرائيلية انه من الممكن أن يكون فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة يصب في 
  . المسؤولية عن الوضع اإلنساني في القطاع إلى مصروبالتالي ستقوم إسرائيل بنقل, مصلحة إسرائيل

وأوضحت المصادر إلذاعة الجيش صباح اليوم أن الجيش اإلسرائيلي يتجهز إلمكانية نقل البضائع من 
  .مصر إلى القطاع بدئا من يوم السبت المقبل

  26/5/2011، اإلخباريموقع عكا 
  

  اريات قبة حديدية بطأربعة في شراء "إسرائيل"البنتاغون يقرر مساعدة  .23
أن وزارة الدفاع األمريكية قررت مساعدة " باتريك أوريلي"صرح رئيس وكالة الدفاع الجوي األمريكي 

إسرائيل في شراء أربع بطاريات جديدة من منظومة القبة الحديدية العتراض الصواريخ قصيرة 
  .ومتوسطة المدى

ة لجنة الميزانيات األمنية في مجلس الشيوخ وأشار أوريلي إلى أن هذا القرار يأتي في أعقاب مصادق
 مليون دوالر على المبلغ اإلجمالي للمساعدة التي تقدمها الواليات المتحدة 204األمريكي على إضافة 

  .إلسرائيل بناء على طلب الرئيس باراك أوباما
نُصبت مؤخرا أن الجيش اإلسرائيلي نقل أول أمس منظومة القبة الحديدية التي " معاريف"ذكرت صحيفة 

  .وذلك في إطار التجارب التنفيذية التي  يقوم بها الجيش للمنظومة, في مدينة عسقالن إلى مدينة أسدود
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار نقل المنظومة يأتي كجزء من الخطة التي أعدها الجيش لنقلها من مدينة 

حال تعرض تلك المنطقة للقصف إلى أخرى، وذلك إليجاد وفحص أماكن محتملة لنصب المنظومة في 
  .الصاروخي

  26/5/2011، اإلخباريموقع عكا 
  

  وفد إسرائيلي في القاهرة لبحث ملف شاليط .24
وصل إلى القاهرة، بعد ظهر اليوم األربعاء، وفد من وزارة األمن اإلسرائيلية، قادما على : وكاالت

ت، ومن المقرر أن يجري  ساعا5طائرة خاصة من تل أبيب، في زيارة قصيرة إلى مصر تستغرق 
 من كبار وزارة الدفاع اإلسرائيلية، مباحثات حول عدد من قضايا التعاون على ضوء 4الوفد المكون من 

  .التطورات السياسية األخيرة
ويبحث الوفد اإلسرائيلي آخر مستجدات الوساطة المصرية بشأن الجندي اإلسرائيلي األسير لدى حركة 

ات الموقف على الساحة الفلسطينية بعد االتفاق الفلسطيني الفلسطيني، حماس، غلعاد شاليط، وتطور
  .واالقتراب من تشكيل حكومة وحدة وطنية في فلسطين

  25/5/2011، 48موقع عرب
  

   تقيل موظفا في اليونيسكو العتراضه على مشاريع قرب الحرم القدسي"إسرائيل" .25
ن أن مسؤوال إسرائيليا في فرع منظمة األمم  كشف النقاب أمس األربعاء، ع:  برهوم جرايسي-الناصرة
في إسرائيل، أقالته وزارة التعليم اإلسرائيلية بسبب اعتراضه على سلسلة مشاريع في " اليونيسكو"المتحدة 

القدس المحتلة، وبشكل خاص أربعة مشاريع في باحة حائط البراق قرب الحرم القدسي الشريف، نظرا 
  .اء تاريخية وأثرية على المكانلما تسببه هذه المشاريع من أخط

ويجري الحديث عن البروفيسور مايك تيرنير، رئيس لجنة التراث العلمي في الفرع اإلسرائيلي لمنظمة 
اليونيسكو، إال أنه في السنوات األخيرة تحفظ واعترض على سلسلة من المشاريع التي تبادر لها حكومة 

  .حيطهاالحتالل، وتعتدي على الحرم القدس الشريف وم
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وكما يبدو من التقارير التي ظهرت أمس، فإن سلطات االحتالل وحكومتها كانت تجد صعوبة في 
الحصول على تقارير داعمة لمشاريعها الخطيرة على التاريخ واآلثار، من اللجنة التي يرأسها تيرنير، 

  .وهذا ما سيعزز مواقف منظمات وجهات دولية تعارض المشاريع االحتاللية
  26/5/2011، انالغد، عّم

  
  مام السفارة االردنية حركات بهلوانية وهذيان سياسي  أتصرف الداد : الطيبي .26

 وصف العضو العربي في الكنيست االسرائيلي الدكتور احمد الطيبي رئيس كتلة :كمال زكارنة-عمان
فه امام الموحدة والعربية للتغيير تصريحات النائب الصهيوني المتطرف اريه الداد ضد االردن وتصر

حركات بهلوانية وهذيان سياسي لمن جن جنونهم ازاء تصاعد « السفارة االردنية في تل ابيب بانها 
  .»القبول الدولي لفكرة قبول فلسطين في االمم المتحدة

ان المملكة االردنية الهاشمية دولة مستقلة ذات سيادة ولها احترامها ومكانتها الدولية «وقال الطيبي
  .»ف الداد المستهجنة لن تنال من مكانة االردن بل بالعكس تماماوالعربية ومواق

  26/5/2011، الدستور، عّمان
  

  "إسرائيل" طائفة دينية متواجدة في 90أكثر من : تقرير .27
 طائفة دينية متواجدة في 90كشف تقرير أصدرته وزارة الرفاه االجتماعي اإلسرائيلية، أن أكثر من 

  . ألف مستوطن إسرائيلي، معظمهم من فئة الشباب100إسرائيل، ينضم إليها أكثر من 
 سنة، وهم من فئة الشباب القريبون من 35-18وكشف التقرير أن غالبية األعضاء تتراوح أعمارهم بين 

إنهاء الثانوية، باإلضافة إلى عدد من الجنود المنتهية خدمتهم في الجيش، ويعاني معظمهم من مشاكل 
أيضاً من خالل التقرير أن عدد من األعضاء هم من المتعلمين وذوات وتبين  .اجتماعية واقتصادية

  .الثقافة األكاديمية، وينتمون إلى عائالت ذات مستوى اجتماعي جيد وملتزمة بواجباتها
  24/5/2011، موقع عكا االخباري

  
  من اإلسرائيليين سينضمون للجيش في صفوف االحتياط وقت الحرب% 85 :استطالع .28

من اإلسرائيليين % 85أن حوالي " تكريم جنود االحتياط"لرأي نشر اليوم بمناسبة يوم أفاد استطالع ل
  .سينضمون للجيش في صفوف قوات االحتياط في حالة استدعائهم لذلك وقت الحاجة

وذكر موقع القناة الثانية أن المسرحين من الجيش خالل الثالث سنوات الماضية أبدوا أيضا موافقتهم على 
  .االحتياط إذا تطلب األمرتلبية خدمة 

" مغفل"لم يوافقوا على وصف من يخدم باالحتياط بأنه % 81ووفق معطيات االستطالع فإن حوالي 
وعليه فهم يعتقدون بأنهم أصحاب , وأكدوا أن من يقوم بذلك يحظى باحترام وتقدير المجتمع اإلسرائيلي

  .أولويات في الميادين المجتمعية والمدنية المختلفة
أعضاء لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست اجتماعا بمناسبة يوم تكريم االحتياط وتم مناقشة عقد 

  .العديد من حقوق جنود االحتياط وسبل تطبيقها
مشيرين إلى الطرق المهينة التي يتم فيها فصل العديد من الجنود الذين لبوا نداء الخدمة العسكرية في 

وأعمالهم عن طريق الرسائل القصيرة عبر الهواتف المحمولة األمر الذي حرب لبنان الثانية من وظائفهم 
  .دفع العديد من الجنود إلى البحث عن ذرائع واهية للتهرب من الخدمة في االحتياط خوفا على وظائفهم

  24/5/2011، موقع عكا االخباري
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   المصريالشركات اإلسرائيلية توقع عقود غاز باهظة الثمن بدال عن الغاز: معاريف .29
للغاز -"يم تتيس" وقّعت اتفاقية مع مجموعة -مصافي النفط-"بزان"ذكرت صحيفة معاريف أن شركة 

 شهر بقيمة 27مليار متر مكعب لمدة ) BCM (1.2تحصل بموجبها على غاز طبيعي بحجم , -الطبيعي
ر النفط، وقد وأن هذا السعر سوف يختلف بما يتالءم مع أسعا,  مليون دوالر350مالية تصل إلى نحو 

, يذكر أن هذا هو العقد الثاني الذي يوقع خالل أسبوع . مليون دوالر280يتراجع ليصل إلى نحو 
وذلك على ضوء الفوضى التي تسود مجال الغاز , وبحسب تقديرات جهات تجارية فلن يكون األخير

  .الطبيعي اإلسرائيلي
ومن , من سعر الغاز في األسواق اليوم% 30وأشارت الصحيفة إلى أن ثمن هذه الصفقة أعلى بأكثر من 

  .EMGالتأخير في توريد الغاز من شركة , بين أسباب هذا اإلرتفاع
  25/5/2011، موقع عكا االخباري

  
  يران إ شركة إسرائيلية بالمتاجرة مع 200بيب تتجاهل قيام نحو أتل : رتسآه .30

الخميس عن ان حكومة اسرائيل كشفت صحيفة هآرتس االسرائيلية في عددها الصادر اليوم : القدس
واضافت الصحيفة بان .  شركة اسرائيلية تقيم عالقات تجارية مع ايران 200تتجاهل حقيقة وجود نحو 

العالقات التجارية تشمل االستثمار في قطاع الطاقة االيراني الذي تستخدم ايراداته لتطوير المشروع 
  . النووي في ايران 

 على مشروع قانون يحظر على الشركات 2008نت قد صادقت عام وذكرت الصحيفة ان الكنيست كا
االسرائيلية االستثمار في شركات عمالقة تتعاون مع ايران اال ان الحكومة لم تحرك ساكنا لوضع 

وقالت صحيفة هآرتس ان ديوان رئيس الوزراء اوضح ان هذا . مشروع القانون موضع التنفيذ 
  . يات وزارة المالية التي لم تعمل اي شئ حتى االن الموضوع ليس من صالحيته بل من صالح

  26/5/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  يتقّدم على بقية األحزاب الصهيونية" ليكود": استطالع .31
اليمني الحاكم على بقية األحزاب " ليكود"كشف استطالع للرأي أجري مؤخرا عن تقدم حزب : الناصرة

في حال ) البرلمان" (الكنيست"حزب ستة مقاعد إضافية في الصهيونية، حيث توقع أن يحصد هذا ال
  .إجراء االنتخابات النيابية

لخدمات " ساريد"وطبقًا الستطالع أجري لصالح القناة الثانية في التلفزيون الصهيوني، ونفذه معهد 
لى بزعامة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ع" ليكود"البحوث الصهيوني؛ يتوقع حصول حزب 

  .على ثمانية مقاعد في الكنيست فقط" العمل" مقعدا، مقابل حصول حزب 34
من ناحية أخرى؛ أشار االستطالع، الذي نفذ قبل أن يلقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطابه أمام 
الكونغرس األمريكي، إلى أن الناخب الصهيوني أظهر ميالً أكبر لمواقفه األخير، مقارنة مع توجهات 

  . في المائة لنتنياهو38-35يمة المعارضة تسيبي ليفني، وبفارق تراوح ما بين زع
  25/5/2011، المركز الفلسطيني لإلعالم

  
  رس غ امام الكونهخطاببعد % 51ييد لنتنياهو الى أارتفاع تسبة الت: استطالع .32

ن التاييد لرئيس العبرية، ا' هآرتس' اظهر استطالع للراي نشر صباح اليوم الخميس، في صحيفة :القدس
الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو، ارتفع بشكل ملحوظ بعد زيارته للواليات المتحدة والقاء خطاب امام 

  .  رس االمريكيغالكون
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عن % 13من االسرائيلين يؤيدون نتنياهو، أي ارتفعت نسبة التأييد له % 51وجاء في االستطالع ان 
  . استطالع اجري قبل حوالي الشهر

  26/5/2011، وكالة سما اإلخبارية
  

  "إسرائيل"ارتفاع شعبية نتنياهو وحزب الليكود في : استطالع .33
استطالع للرأي العام ، أن  أسعد تلحمي–الناصرة ، عن مراسلها من 26/5/2011، الحياة، لندننشرت 

ارتفعت هذا الذي يتزعمه نتانياهو » ليكود«أمس أظهر أن شعبية » معاريف«اإلسرائيلي نشرته صحيفة 
األسبوع، وأنه لو أجريت االنتخابات اليوم لفاز الحزب بأربعة مقاعد إضافية في الكنيست على حساب 

كما أكد االستطالع تفوق نتانياهو على زعيمة . الذي سيخسر ثالثة مقاعد» كديما«الحزب المعارض 
  .تسيبي ليفني بتسع نقاط» كديما«

ه كان حرياً برئيس حكومتهم أن يرد على خطاب أوباما الخميس  في المئة من اإلسرائيليين أن47ورأى 
قاطعة، وذلك لتفادي مواجهة مع الرئيس األميركي، وقال » ال«بدالً من » نعم ولكن«الماضي بـصيغة 

» الءات« في المئة 36بينما أيد » مبادرة أوباما« في المئة إنه يتعين على نتانياهو التجاوب مع 10
  .نتانياهو

استطالع ، أن الناصرة ـ زهير أندراوس عن مراسلها من، 26/5/2011، قدس العربي، لندنالوذكرت 
 بالمئة من 57، والذي تم إجراؤه بعد خطاب نتنياهو كشف أن )معاريف(للرأي العام نشرته أمس صحيفة 

يس األمريكي اإلسرائيليين قالوا إنّه كان يتحتم على رئيس الوزراء اإلسرائيلي أن يوافق على خطة الرئ
  .1967من العام ) يونيو(للسالم على أساس العودة إلى حدود ما قبل حزيران 

صحيفة ، أن  برهوم جرايسي–الناصرة ، عن مراسلها من 26/5/2011، الغد، عّمانوأضافت 
نشرت أمس نتائج استطالع أجرته مساء أول من أمس الثالثاء، يتبين منه أن نتنياهو لم يحدث " معاريف"
مقابل  % 37تراقا في نسبة شعبيته في إسرائيل، بل بقيت في المعدل في العامين األخيرين، في حدود اخ

لوزير  % 2.6لوزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، و % 9لزعيمة المعارضة تسيبي ليفني، و % 28
  .الحرب إيهود باراك

من المستطلعين  % 54سبة حوالي وتبين القلق في الشارع اإلسرائيلي من الحالة السياسية، من خالل ن
  .عارضوها % 37طالبوا بحكومة وحدة إسرائيلية، مقابل 

  
   على نتانياهو أال يكون صهيونيا أقل من أعضاء الكونغرس:المستوطنون .34

أكد المستوطنون اإلسرائيليون على ضرورة تسريع عملية االستيطان وبناء المزيد من الوحدات السكنية، 
  ".القدس الشرقية"تلة، وذلك بدليل أن الكونغرس يدعم االستيطان حتى في وخاصة في القدس المح

 عضوا 450، داني ديان، إلى أن نحو "المجلس االستيطاني في الضفة الغربية" وأشار رئيس ما يسمى بـ
 سيناتور ونائب الرئيس األمريكي نهضوا على أقدامهم وصفقوا مطوال العتبار 100في مجلس النواب و 

  ".ب اليهودي ليس محتال في يهودا والسامرةالشع"أن 
االستيطان .. الكالم في واشنطن، واألفعال هنا على األرض" وأضاف أنه لن يتم إخالء مستوطنات، وأن 

  ".يتطور، ورغم وضع العصي في الدواليب هنا أو هناك، إال أن القافلة تعمل وتتقدم
كا، إن االستيطان مستمر، وإن األمر المذهل ، غرشون مسي"شومرون" وقال رئيس المجلس االستيطاني 

هو أن اإلسرائيليين ال يدعمون االستيطان في الضفة الغربية لوحدهم، وإنما أعضاء الكونغرس األمريكي 
في كل الحاالت فقد "وأضاف أنه على نتانياهو أال يكون صهيونيا أقل من أعضاء الكونغرس، و .أيضا

  ".ذ فترة طويلة نقطة الالعودةتجاوز عدد المستوطنين في الضفة من
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  25/5/2011، 48موقع عرب
  

  "النقب"وتعرضه فى " أوبرا عايدة" تسرق "إسرائيل: "يديعوت .35
" يديعوت أحرونوت"استغلت إسرائيل انشغال مصر بإصالحاتها السياسية عقب الثورة، وذكرت صحيفة 

بداية الشهر " عايدة"رض أوبريت اإلسرائيلية، أن تل أبيب أقامت مسرحاً فرعونياً بصحراء النقب، لع
  . القادم، والذى كانت ترعاه وزارتا السياحة والثقافة المصرية منذ سنوات

وأوضحت الصحيفة أن وزير السياحة اإلسرائيلى ستام ميسنزموفتشن هو الذى سيرعى األوبريت، 
 بالثقافة والفن، موضحا فى لقاء مع الصحيفة أن الهدف من عرضه هو إظهار مدى اهتمام اإلسرائيليين

وقدرتهم على رعاية أكبر العروض العالمية، باإلضافة إلى مشاركة وزارة الثقافة، ومجلس تنمية النقب 
  .  ماليين دوالر10والجليل وبنك ديسكونت بتكلفة 

وأشار ستام إلى أن هذه الخطوة ستعمل على تنشيط السياحة فى إسرائيل، لكونه عرضا فريدا من نوعه 
  .الم كل عامينتظره الع

  26/5/2011، اليوم السابع
   

  قود إلى دفن العملية السياسية مع الفلسطينيين وتخطابات نتنياهو منفصلة عن الواقع: ألوف بن .36
، ألوف بن، إن نتنياهو )هآرتس(قال المحلل السياسي البارز في صحيفة  :الناصرة ـ زهير أندراوس

غير واقعية في الكونغرس يقود إلى دفن العملية منفصل عن الواقع، ذلك أن ما عرضه من شروط 
  .السياسية مع الفلسطينيين، وإلى أزمة دولية، وإلى إعالن األمم المتحدة عن الدولة الفلسطينية

كما كتب ألوف بن أن ما عرضه نتنياهو يشير إلى أن عالقاته مع المستوطنين ومع اليمين المتطرف أهم 
  .ل ووجودها كدولة يهودية وديمقراطيةمن المصالح اإلستراتيجية إلسرائي

وبحسب المحلل اإلسرائيلي فإن رئيس الوزراء اإلسرائيلي ال يذكر شيًئا مما عرضه الرئيس األمريكي 
 ألف 250، مشيرا إلى أن ضم 2000) ديسمبر(بيل كلينتون أمام إسرائيل والفلسطينيين في كانون األول 

 قابلة للحياة هما أمران يمثالن الشيء ونقيضه، وأنه حتى ساحر مستوطن لدولة إسرائيل ودولة فلسطينية
مثل نتنياهو ال يمكن أن يجد في إسرائيل مساحة غير مأهولة كتعويض عن الكتل االستيطانية التي ينوي 

  .ضمها إلسرائيل
جيب وخلص المحلل إلى القول إن خطابات نتنياهو منفصلة عن الواقع، وبالنتيجة فإن المفتاح اآلن في 

الرئيس األمريكي باراك أوباما، حيث أن البطل األمريكي نتنياهو أعلن عن مواجهة مع الرئيس 
األمريكي، وأنه على األخير أن يقرر ما إذا كان سيرد عليه ويحاسبه على رفض قبول المبدأ الذي بدونه 

دل لألراضي  مع تبا67ال توجد أي قيمة ألي خطاب، وهو إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود 
  .معقول وواقعي ومتفق عليه، على حد تعبيره

  26/5/2011، القدس العربي، لندن
  

  رئيس حكومتنا يقودنا إلى مواجهة انتفاضة فلسطينية ثالثة: "سالم اآلن"حركة  .37
يريف أوفنهايمر إن نتنياهو أغلق نهائيا باب » سالم اآلن« قال رئيس حركة :  نظير مجلي-تل أبيب

  .الفلسطينيين وبات يقود إسرائيل إلى مواجهة انتفاضة ثالثةالمفاوضات مع 
وانضمت إلى هذا الرأي البروفسور جاليا جوالن؛ فقالت إن نتنياهو أغلق باب المفاوضات ولعب عمليا 
في لعبة مزدوجة؛ فقد تفوه بكل الكلمات الجميلة عن أهمية السالم، ولكنه نقض كل ما قاله أوباما عن 

إنه عمليا وجه «.  وتقسيم القدس1967صا رسم حدود الدولة الفلسطينية على أساس شروط السالم، خصو
  .»إهانة إلى أوباما
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وأما الخبير إيتان غلبواع، البروفسور في العالقات الدولية، فيرى أن نتنياهو ارتكب حماقة سيدفع ثمنها 
 أمر ال يحبه باهظا، حيث إنه خرج عن المألوف ودخل في صدام مع الرئيس األميركي، وهذا

ولفت غلبواع إلى أن المعركة الحقيقية ستكون في المرحلة المقبلة، حيث إن أوباما غاضب . األميركيون
  .السياسية كاملة وبالعملة األوروبية» دفع الفاتورة«عليه وأوروبا ال تمسك أالعيبه، وتطالبه بـ

  26/5/2011، الشرق األوسط، لندن
  

 منطقة القنيطرة بالجوالن بسبب سقوط قذيفة هاونبه الجيش اإلسرائيلي أوقف تدريبات .38
 كشفت مصادر عسكرية إسرائيلية، عن خلل خطير في عمل الجيش على الحدود السورية، مؤكدة :القدس

الجيش أوقف تدريباته في مرتفعات الجوالن، أمس، بعدما أطلقت قوات المتدربين في المنطقة قذيفة «أن 
معبر الحدودي في منطقة القنيطرة، ما تسبب بحال من الذعر بين هاون أصابت منطقة قريبة من ال

  .السكان المحليين
وخالل الفحص األولي، تبين أن الحديث يدور عن قذيفة هاون أطلقت خالل تدريب لقوات الجيش 

وعلى الفور أمر قائد الفرقة . اإلسرائيلي في الجوالن، وانفجرت عن طريق الخطأ في مكان غير متوقع
  .ة بوقف التدريباتالعسكري

  26/5/2011، الراي، الكويت
  

  نتنياهو أقام سالماً مع الكونغرس وتجاهل العالم: صحافة الكيان .39
لتحريك عملية التسوية قبل سبتمبر ” لم تعد هناك أية فرصة“أنه ” اإلسرائيلية“رأت الصحف : )وكاالت(

ول على اعتراف بالدولة، وذلك بعد الذي حدده الفلسطينيون موعداً للتوجه إلى األمم المتحدة للحص
إننا نذهب في طريق ” “هآرتس“وقال اري شافيت المعلق في صحيفة . خطاب نتنياهو أمام الكونغرس 

، مشبهاً الوضع الحالي بالوضع ”نتنياهو صنع سالماً مع الكونغرس إال أنه أدار ظهره للعالم. مسدود 
  .1973الذي كان سائداً عشية حرب أكتوبر 

بعد التصفيق في الكونغرس نستحق “يمانويل روزين المعلق في القناة التلفزيونية الثانية أنه ورأى إ
إذا كانت هناك “إنه ” يديعوت أحرونوت“وكتب ناحوم بارنيع في . في سبتمبر المقبل” انفجاراً مروعاً

أية فرصة ، فال يوجد اآلن )نتنياهو إلى واشنطن(فرصة صغيرة الستئناف المفاوضات قبل الزيارة 
لن يكونوا هنا عندما “وأضاف بارنيع أن أعضاء الكونغرس الذين صفقوا لنتنياهو . ”إلعادة إطالقها

جنوب (لن يكونوا هم الذين سيبحثون عن ملجأ في عسقالن وبئر السبع . المشكالت” إسرائيل“ستواجه 
خشون من الصعود إلى لن يكونوا هم الذين ي. عندما تستأنف الهجمات الصاروخية) فلسطين المحتلة

في لبنان وسوريا أو ) لخوض الحرب(حافلة خوفاً من تفجير انتحاري وال هم الذين سيرسلون أوالدهم 
   .”في أزقة نابلس

لن يقبل . نتنياهو يعلم تماماً أن الشروط التي فرضها على عملية السالم ولدت ميتة “وكتبت معاري أن 
 أما .بية ولن يأخذها أحد في أوروبا على محمل الجدبها أي فلسطيني ولن تدعمها أي دولة عر

ربما سيحصلون على “الصادرة باللغة اإلنجليزية فهي تعترف بأن الفلسطينيين ” جيروزاليم بوست“
  .   ”في األمم المتحدة” اعتراف بدولتهم

  26/5/2011، الخليج، الشارقة
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   على الوظائف48 فلسطيني  يدرس مشروع قانون يقلل من فرص حصول اإلسرائيليالكنيست .40
اإلسرائيلي يسعى إلى إقرار قانون ) البرلمان" (الكنيست"ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن : الناصرة

يمنح األفضلية لمن أنهى الخدمة اإلجبارية في الجيش اإلسرائيلي، في الحصول على الوظائف، في 
  .ية في جيش االحتالل الخدمة العسكر48الوقت الذي ال يؤدي فيه غالبية فلسطينيي 

  26/5/2011قدس برس، 
  

  يعد بداية لخلق إشكاليات جديدة بالنسبة لتل أبيب فتح معبر رفح الحدودي: فلنائي .41
رأى وزير شؤون الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، متان فلنائي، أن قرار السلطات المصرية فتح : الناصرة

  .اية لخلق إشكاليات جديدة بالنسبة لتل أبيبمعبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، بشكل دائم، يعد بد
إن فتح معبر رفح بشكل دائم ): "26/5(وقال فلنائي، في تصريحات إذاعية أدلى بها صباح اليوم الخميس 

يعد المرحلة األولى من حالة تنطوي على اإلشكاليات بالنسبة لنا، على الرغم من أن السلطات المصرية 
  .، كما قال"ة السالم الثنائية مع إسرائيللم تتصرف بصورة تتناقض ومعاهد

 26/5/2011قدس برس، 
  

  حول مزاعم الديموقراطية الممنوحة لهم  يرفضون أكاذيب نتنياهو48 فلسطينيو .42
لجنة المتابعة ، أن  حسن مواسي،الناصرةنقالً عن مراسلها في  1/5/2011، بيروت،  المستقبلنشرت

ات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام  رفضت تصريح48 العليا لشؤون فلسطيني الـ
، مؤكدة أن خطاب 48  ديموقراطية ممنوحة لفلسطينيي الـأنهاالكونغرس األميركي بشأن ما زعم 

 ".48مليء باألكاذيب وتشويه للواقع الذي تعيشه الجماهير العربية في األراضي المحتلة عام "نتنياهو 
 هي المجموعة الوحيدة بين "إسرائيل" ادعى فيها إن األقلية الفلسطينية في ونفت اللجنة كذبة نتنياهو التي

 األمر ليبين كأن المؤسسة الشعوب العربية في الشرق األوسط التي تتمتع بالديموقراطية، مكرراً
  ".اإلسرائيلية هي واحة للديمقراطية وأنها الواحة الوحيدة في المنطقة

 استغالل نتنياهو لوضعية الجماهير العربية لتسويق كذبة إن"وقال رئيس اللجنة محمد زيدان 
الديموقراطية اإلسرائيلية الزائفة لهو الوقاحة بعينها، ولهو رأس الكذب وأعلى هرمه، فالجماهير العربية 
تعاني األمرين من نهج العنصرية المتفشية ضدها، ومن ويالت فاشية المؤسسة اإلسرائيلية منذ أن قامت، 

على سياسة التطهير العرقي الذي تتبعه ضدها، إلى جانب سياسة القمع والبطش والمصادرات والتي تقوم 
  ".واالعتقاالت ومختلف أنواع الترهيب

نتنياهو زعيم العنصرية وال "النائب محمد بركة أن " الجبهة الديمقراطية للسالم والمساواة"ورأى رئيس 
قلية الفلسطينية تنعم بالديموقراطية، في وقت يتزعم يمكنه الحديث عن الديموقراطية، وهو يدعي أن األ

  ".نتنياهو العنصرية اإلسرائيلية بأبشع صورها
 مع العرب والفلسطينيين، بل نتنياهو ال يريد سالماً"أن ) اإلسالميةالحركة (وأكد النائب مسعود غنايم 

  ...".األفعال فقط مع ائتالفه الحكومي ومع كرسيه وال بالخطابات، وإنما بيريد سالماً
نتنياهو في خطابه أمام أعضاء الكونغرس قام بتضليلهم، حين تحدث عن "ن إوقال النائب احمد الطيبي 

حقوق األقلية العربية في إسرائيل، وقدم عرضاً كاذبا ووهمياً، إذ ال يوجد أي مجال فيه مساواة بين 
  ".العرب واليهود في إسرائيل

 النائب محمد بركة قال إن نتنياهو هو ، أنتل أبيب من 26/5/2011الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
  ." عنصرياً قانونا28ًفي زمنه تم سن . أبو العنصرية"
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 في إسرائيل تميز ضد المواطنين العرب الذين  قانونا40ًإن ما يقارب ": وقال النائب أحمد الطيبي
  ."ءيحظون بمواطنة مشوهة ومنقوصة ويعيشون تحت تهديد الترحيل واإلقصا

وأما النائب طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي، فقال إنه سيدعو السفير األميركي في تل 
 بوجودها رغم أنها مقامة قبل قيام "إسرائيل"أبيب إلى زيارة القرى العربية في النقب، التي ال تعترف 

لزيارة أماكن العبادة والمقابر وسيأخذه .  ألف مواطن بال ماء أو كهرباء80، ويعيش فيها نحو "إسرائيل"
  .اإلسالمية والمسيحية المهملة ليرى كيف تداس حقوق العرب الدينية وتهان المقدسات

  
  حقوق الفلسطينيين تقابل بال مباالة الدولة اللبنانية:  شاهدمؤسسة لتقرير .43

 اإلنسانحقوق " أوضاععن ) شاهد (اإلنسان المؤسسة الفلسطينية لحقوق أعدته خلص تقرير :بيروت
 إلىال مباالة في االستماع "ن هناك أ إلى، "2010الفلسطيني في مخيمات وتجمعات لبنان خالل عام 

 كانت غالباً أوضاعهمن المحاوالت التي قامت بها الدولة اللبنانية لتحسين أشكاوى الالجئين الفلسطينيين و
  ." من حقوقيأكثر إعالمي غير مجدية وذات طابع أو جزئية أوشكلية 

االحتجاجات الشعبية "ن أ أوضح ملخصاً عنه، أمسوالتقرير الذي يكشف عنه الحقاً ووزعت المؤسسة 
 كانت شبه منظمة األولىونروا وللمرة ألالفلسطينية ازدادت خالل العام المذكور ضد سياسة وكالة ا

اللبنانية، وقامت وتسير وفق خطة معدة مسبقاً، كما ارتفعت وتيرة االحتجاجات المطلبية تجاه الحكومة 
تحركات مطلبية عدة ال سيما مسيرة حقوقية كبيرة نظمتها مؤسسات ومنظمات غير حكومية فلسطينية 

 "اسكوا"مام أ أخرىولبنانية كانت تطالب بمنح الالجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية، ووقفة احتجاج 
  ." واعتصامات للغاية نفسهاأخرىنظمتها قوى التحالف الفلسطيني، فضالً عن احتجاجات مطلبية 

 على ما األمور، بل ظلت اإلنسان تقدم حقيقي على مستوى حقوق أيلم يسجل "وجاء في الملخص انه 
  ." وبعض المواضيعاألمكنةهي عليه في بعض 

  26/5/2011الحياة، لندن، 
  

  ناإلنسانية للفلسطينييازدياد معدالت انتهاك الحقوق :  المستقلة لحقوق اإلنسانالهيئة .44
 تقرير حقوقي ، أننفوذ البكري، غزةنقالً عن مراسلها في  26/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، نشرت 

 إلى للمواطنين جراء االنقسام وجرائم االحتالل إضافة اإلنسانيةأكد ازدياد معدالت انتهاك الحقوق 
امة وتأسيس الجمعيات وعدم استمرار حاالت التعذيب وسوء المعاملة وانتهاك الحق في تقلد الوظائف الع

 في اإلنسانجاء ذلك في اللقاء الذي نظمته الهيئة المستقلة لحقوق  .احترام قرارات المحاكم الفلسطينية
 في األراضي اإلنسانغزة أمس لمناسبة صدور التقرير السنوي السادس عشر حول حالة حقوق 

  . واألكاديميةالفلسطينية بحضور العديد من الفعاليات السياسية والحقوقية
استعرض المحامي جميل سرحان مدير برنامج الهيئة بغزة إلي محاور التقرير والذي تطرق إلي تأثير و

 موضحاً اإلسرائيلية االنتهاكات إلى إضافة اإلنسانالمعطيات السياسية والسياسات التشريعية علي حقوق 
 متضامنين أتراك وعدد 9 نساء و4 أطفال و10 بينهم 107أنه في العام الماضي بلغ عدد الشهداء 

  .اإلسرائيلية إضافة إلي تسجيل العديد من حاالت االعتداء على الممتلكات والخروقات 1145الجرحى 
 15 طفالً و21 في غزة من بينها 76 حالة قتل منها 126وأضاف أنه في العام الماضي سجلت الهيئة 

ء المعاملة في الضفة وفي غزة بلغت عدد  شكوى تتعلق بالتعذيب وسو161امرأة كما تلقت الهيئة 
  .33 فيما بلغ عدد ضحايا األنفاق 220الشكاوى 

 آالف فلسطيني وغالبيتهم من الضفة 4وأكد سرحان أن سلطات االحتالل اعتقلت خالل العام الماضي 
  . حالة مرضية بين األسرى يعانون من األمراض المزمنة1500والقدس ويوجد 
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ت ذكرالهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ، أن فايز أبو عوننقالً عن  26/5/2011،  رام اهللاأليام،وأضافت 
 منها مدنية واألخرى أصدرتها المحاكم 6 حكماً باإلعدام في قطاع غزة 15 شهد إصدار 2010أن العام 
 شكوى من مواطنين منعوا من الحصول على جواز سفر 73وأشار جميل سرحان إلى  العسكرية،
  . ألشخاص تم فصلهم من الوظيفة العمومية لعدم توافر شرط السالمة األمنية193ة، وألسباب أمني

  
  يستخدمون أجهزة تشل الحركة عن بعد في اعتقال مقدسيين" المستعربون" .45

 كشف مواطنون فلسطينيون في مخيم شعفاط وسط مدينة القدس المحتلة النقاب عن قيام :القدس المحتلة
، )التابعة للجيش اإلسرائيلي والتي تتنكر بالزي الفلسطيني(الخاصة " نالمستعربي"عناصر من وحدة 

  .باستخدام أجهزة متطورة وغامضة، تعمل على شل حركة الشخص عن بعد، تمهيدا العتقاله
  25/5/2011قدس برس، 

  
   فلسطينيتان تدخالن عامهما العاشرأسيرتان .46

، إن أسيرتين 25/5 في غزة، يوم األربعاءون األسرى والمحررين ؤقالت وزارة ش: رائد موسى - غزة
وذكر مدير الدائرة  .فلسطينيتين دخلتا عامهما العاشر على التوالي في سجون االحتالل اإلسرائيلي

من مخيم شعفاط ) عاما35ً( سناء محمد شحادة تين همااإلعالمية في الوزارة رياض األشقر أن األسير
،  بالسجن المؤبد، وتقبع في سجن الشارونوتقضى حكماً، 24/5/2002بالقدس المحتلة، معتقلة منذ 

 من ةتزوجممن مدينة بيت لحم، وهي أوكرانية األصل، )  عاما36(واألسيرة ايرينا بولى شوك سراحنه 
  . عاما20ً بالسجن وتقضى حكماً، 23/5/2002المواطن الفلسطيني إبراهيم سراحنة، واعتقلت بتاريخ 

  25/5/2011، 48يو موقع فلسطين
  

   على فيسبوك لحماية المصالحةصفحات .47
 أطلقت اللجان الشعبية الفلسطينية عدداً من الصفحات االجتماعية على موقع فيسبوك تدعو إلى :غزة

حماية المصالحة وتنفيذ بنود االتفاق ضمن الحراك الشعبي والشبابي لتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء 
اللجان الشعبية الفلسطينية عزمي الشيوخي انه وبمبادرة وأفاد أمين عام . االنقسام على ارض الواقع

شعبية وشبابية وفي سبيل تدعيم المقاومة االلكترونية كإحدى وسائل فضح ممارسات االحتالل وفشل 
برامجه ومقاومة وجوده أقام شبان من اللجان الشعبية مجموعات على صفحات فيسبوك تدعو إلى تنفيذ 

وأشار الشيوخي إلى أن الصفحات تحمل . االنقسام وتعزيز الوحدة الوطنيةبنود المصالحة وتطبيق إنهاء 
  ."الشعب يريد حماية المصالحة"

  26/5/2011، البيان، دبي
  

   يوم الزحف نحو القدسيونيو/  من حزيرانالخامس .48
جماهير الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده إلى " الحراك الشبابي المستقل" دعا :القدس المحتلة

 المقبل، مشاركةً في يونبو/ الزحف نحو القدس، وذلك في ذكرى النكسة الموافقة للخامس من حزيران
  ".انتفاضة القدس والعودة"فعاليات 

  26/5/2011الدستور، عمان، 
  

   بقيمة مليار دوالرغزةإنشاء صندوق خاص لالستثمار في :  االستثمار الفلسطينيصندوق .49
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 محمد مصطفى انه سيتم إنشاء .وق االستثمار الفلسطيني د أعلن رئيس صند: حسن دوحان-غزة 
  فلسطينيصندوق خاص لالستثمار في غزة بقيمة مليار دوالر، موضحاً خالل اجتماع وفد رئاسي

 صندوق االستثمار الفلسطيني أنبرجال األعمال في مقر جمعية رجال األعمال الفلسطينيين بغزة، 
ا الصندوق على أن تكون بقية األموال من مساهمات رجال  مليون دوالر في هذ200سيساهم بمبلغ 

األعمال الفلسطينيين إلعادة إعمار قطاع غزة، مشددا على أن البنية التحتية وإعادة اإلعمار ستحظى 
  .باألولوية للمرحلة المقبلة بعد المصالحة الفلسطينية

لخاص الفلسطيني على تقديم وشدد مأمون أبو شهال عضو جمعية رجال األعمال على جاهزية القطاع ا
 مليار دوالر في قطاع غزة إذا ما فتحت المعابر مشيراً إلى أن هنالك رجال أعمال 2.8مشاريع بقيمة 

  .قادرون على التنفيذ فورا
  26/5/2011الحياة الجديدة، رام اهللا، 

  
  !تطارد الفلسطينيين" لعنة" ... الغربية المسيسةالمساعدات .50

 لعنة تطارد الفلسطينيين في فلسطينيةالمساعدات الغربية المقدمة للسلطة الأضحت :  رامي رمانة-غزة
حلهم وترحالهم، وتفرض عليهم رقابة ذاتية تجنباً ألية عراقيل خارجية محتملة، واتضحت معالم تلك 

، حيث توقفت صنابير األموال 2007برلمانية في النتخابات الجلية عقب فوز حركة حماس با" اللعنة"
واليوم تلقى هذه "... باإلرهابي"  يوصف غربياً عن روي عروق السلطة، لسبب احتضانها طرفاًالغربية

تكون " تكنوقراط"بكامل ثقلها على أروقة اجتماعات القادة الفلسطينيين المجتمعين لتسمية حكومة " الطامة"
 وسليطاً على قراراتهم، فإلى متى سيبقى سيف الدعم الغربي مسلطاً على رقاب الفلسطينيين. مقبولة دولياً

ومن يمتلك الشجاعة في إعالن الرفض لالنزواء تحت ذلك اللواء، وهل من بدائل إن توقفت تلك 
نقلت تلك التساؤالت وغيرها لعدد من المحللين السياسيين " فلسطين"صحيفة ... المساعدات الغربية؟

  : واالقتصاديين في سياق التقرير التالي
 سميح شبيب، أوضح في حديثه أن االتفاق .ذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت دأستا :مفاتيح االقتصاد

 "إسرائيل"اإلسرائيلي الفلسطيني على منح حكم ذاتي للفلسطينيين كان مرهوناً بالمال الغربي، وإعطاء 
ادية، ولفت إلى أن اتفاقية باريس االقتص. كامل السيادة على معابر وحدود األرض الممنوحة للفلسطينيين

هي من تجبي الضرائب الفلسطينية عبر المعابر التجارية ) إسرائيل"(أضرت باالقتصاد الوطني حيث إن 
  . ، وهذه الجباية تمثل ثلثي موازنة السلطة الوطنية%"3"وتأخذ نصيبها 

 بقيت أهم مفاتيح االقتصاد الفلسطيني تحت السيطرة 1993وبعد توقيع اتفاقات أوسلو في عام 
ية الكاملة، فباتت السوق الفلسطينية ثاني سوق لالقتصاد اإلسرائيلي بعد السوق األميركية، اإلسرائيل

من إجمالي التجارة الخارجية الفلسطينية بشقيها الصادرات والواردات، % 96 تتحكم بنحو "إسرائيل"و
  . والعجز في الميزان التجاري الفلسطيني هو عنوان لعالقة قصرية مع االقتصاد اإلسرائيلي

وفي نفس الوقت وعلى الرغم من اإلغالقات اإلسرائيلية المتكررة بوجه قوة العمل الفلسطينية، بيد أن ثمة 
 ألف عامل قبل االنتفاضة، األمر الذي 120 ألف عامل يعملون في االقتصاد اإلسرائيلي حالياً مقابل 45

طيني، وبذلك فإن المجتمع من الدخل القومي الفلس% 20 بقسم يصل إلى نحو "إسرائيل"يؤكد تحكم 
  . الفلسطيني عرضة البتزازات سياسية دائمة

وتوقع المحلل أن تظهر مضايقات الغرب في هذا الوقت للتأثير في أجواء المصالحة الفلسطينية، مستنداً 
  .في ذلكً إلى خطاب الرئيس األمريكي باراك أوباما الذي عد اتفاق المصالحة عرقلة لعملية السالم

وكنتيجة أساسية لتفكيك االقتصاد الفلسطيني وتهميش قطاعاته بفعل السياسات : عدات الغربيةفخ المسا
 يعتمد بشكل كبير على ، بعد إنشاء السلطة الفلسطينية ومؤسساتها،اإلسرائيلية، بات االقتصاد الفلسطيني

روبية المشروطة في وبالتالي الوقوع في فخ المساعدات األميركية واألو. المساعدات والمعونات الدولية
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غالب األحيان، وفي هذا السياق يذكر أن حجم المساعدات الدولية يصل إلى ثمانمائة مليون دوالر سنوياً، 
من إجمالي المساعدات الدولية منذ % 7 أن نحو 2005وتشير معطيات التقرير االقتصادي العربي لعام 

السعودية واإلمارات، وازدادت  ساهمت به الدول العربية وخاصة 2000 وحتى عام 1994عام 
والالفت أن المساعدات األميركية . خالل سنوات االنتفاضة% 63.5مساهمة الدول العربية لتصل إلى 

من إجمالي المساعدات الدولية كانت مشروطة في تمويل مشاريع أميركية تحت % 10التي ال تتعدى 
  . مسميات تنشيط الديمقراطية ومشاركة المرأة

ات األوروبية فكانت قنواتها محددة حصراً لالستثمار في مشاريع تحددها الدول األوروبية، أما المساعد
وقد كان قسم منها وهمياً من قبل الدول المانحة، وتذهب الدول األوروبية إلى أبعد من ذلك حيث تقوم 

  . بتحديد الموظف األهم في المشاريع المتفق عليها من مواطنيها وبأعلى األجور
إن المساعدات األوروبية واألميركية ال يتحسسها المواطن الفلسطيني بشكل مباشر، نظراً ألنها ال وبذلك ف

تدخل قنوات تنموية حقيقية في االستثمار في إطار االقتصاد الفلسطيني، هذا فضالً عن حجم المساعدات 
   .الضئيل مقارنة بنسبة المساهمة للدول العربية

ستاذ العلوم السياسية في الجامعة اإلسالمية هاني البسوس أن المال بين أو: استحقاق وليس استجداء
": فلسطين"، وقال لـ1948الغربي المقدم ما هو إال جزء من استحقاقات الشعب الفلسطيني المحتل منذ 

 مليار دوالر على السلطة الوطنية لصالح الدول الغربية، 2 التقارير االقتصادية تتحدث عن مديونية نحو"
ن ذلك أن يقيد قرارات السلطة وخاصة المصيرية، ويعذر عليها اتخاذ أي موقف ذي صبغة ومن شأ
ودعا المحلل السلطة الوطنية إلى إعادة هيكلة مؤسساتها بشكل يعزز صمودها في وجه الغرب، ". وطنية

  . من ميزانية السلطة %"50-40" مشيراً إلى أن الضرائب المحلية تغطي
لل االقتصادي محسن أبو رمضان مع البسوس، في الحديث عن كيفية تحول واتفق المح :نماذج وحلول

وعن الحلول الناجعة للحد من أزمة المساعدات . تلك المساعدات المالية إلى ورقة ابتزاز سياسي
االقتصادية أوضح المحلل أهمية دفع الدول العربية للمستحقات التي تعهدت بها في القمم العربية األخيرة 

العمل على تهيئة الظروف لعودة رؤوس األموال وب الفلسطيني في الضفة والقطاع، لدعم الشع
  .  مليار دوالر لتوطينها في البلد األم وفتح استثمارات وطنية60الفلسطينية المهاجرة والمقدرة بنحو 

نذ  مليون دوالر م747يجدر اإلشارة إلى أن حجم المساعدات األميركية للمناطق الفلسطينية لم يتعد 
 في سنة "إسرائيل"من إجمالي المساعدات األميركية لـ% 25إنشاء السلطة الفلسطينية، وهو يساوي نحو 

 نحو ثالثة مليارات دوالر أميركي منها مليار وثمانمائة مليون على شكل تهاواحدة فقط، حيث تصل قيم
  .مساعدات عسكرية، ومليار دوالر على شكل مساعدات اقتصادية

  25/5/2011، ن الينموقع فلسطين أو
  

  األولمبي الفلسطيني يستضيف نظيره االيطالي الشهر المقبل .51
 أعلن اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة االولمبية الفلسطينية ورئيس اتحاد كرة :).ب.ف.ا (-رام اهللا 
 .لمقبل ايوينو/ ن المنتخب االولمبي الفلسطيني سيستضيف نظيره االيطالي في العاشر من حزيرانأالقدم ب

 الرجوب، في بيان له، فان هذه المباراة تأتي في سياق استعدادات المنتخب االولمبي أعلنهوحسب ما 
 .2012الفلسطيني قبل مواجهته المنتخب االولمبي البحريني ضمن التصفيات المؤهلة الولمبياد في لندن 

 أعلن أن الفلسطينية، بعد ياألراض سيلعب في أوروبي من نوعها لمنتخب األولىوتعتبر هذه المباراة 
  . الفلسطينيةواألندية للمنتخبات  اعتماد الملعب الفلسطيني ملعبا بيتياًواآلسيوياالتحادان الدولي 

  26/5/2011الدستور، عمان، 
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   على تهديدات إلدادرداً" وادي عربة " اتفاق تدعو إللغاء"مناهضة الصهيونية" .52
نصرية محاولة أرييه إلداد عضو الكنيست الصهيوني، تسليم        دانت جمعية مناهضة الصهيونية والع    : عمان

عريضة للسفارة األردنية في تل أبيب، قال ان ستة آالف شخص من حول العالم وقعوا عليها، مفادها أن                  
  .فلسطين هي األردن، وأن حل المشكلة الفلسطينية يجب أن يتم في األردن

ما يعمق االستفزاز ويؤكد علـى      "تقالل األردن هو    ورأت ان إطالق هذه العريضة في العيد الوطني الس        
  ".الرسالة الواردة في عريضته

ليـست فكـرة    "وقالت الجمعية في بيان لها امس، ان فكرة تحويل األردن إلى وطن بديل للفلـسطينيين                
مهووسة وال متطرفة، بل تمثل نتيجة طبيعية لعملية التسوية مع العـدو الـصهيوني، ونتيجـة منطقيـة                  

  ". ت الطبيعية معهللعالقا
يقدم غطاء سياسياً   "كما اعتبرت أن استمرار العالقات الديبلوماسية مع اسرائيل ووجود سفارتين متبادلتين            

، وبإغالق السفارة األردنية في     "فوراً"، مطالبة بإغالق السفارة الصهيونية في عمان        "لفكرة الوطن البديل  
  .تل أبيب

، مشددة  "جانب آخر في تصريح إلداد، وهو محاولة إثارة الفتنة بينهم         من  "وحذرت األردنيين والفلسطينيين    
  .على الوحدة الوطنية، وعلى تعميق األخوة األردنية الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني
26/5/2011، الغد، عّمان  

  
  وثائق تثبت عدم وجود أي عالقة بين الجامعة الهاشمية وجامعة بن غوريون اإلسرائيلية .53

كشفت وثائق رسمية عن عدم وجود اية عالقة مباشرة بـين الجامعـة الهاشـمية               : حاتم العبادي  -عمان
وجامعة بن غوريون اإلسرائيلية او اتفاقيات معها ذات ارتباط بالمشروع البحثي الخاص بتحليـة الميـاه                

 الـى عـام     المالحة، المدعوم من جامعة كولورادو االميركية، بتمويل من حلف الشمال األطلسي والعائد           
2008.  

هديـة مـن جامعـة      «كما كشفت الوثائق عن مصدر تقنيات المحطة المتكاملة للرصد الزلزالي، بأنهـا             
الف دوالر، موضحة تلك الوثائق أن الجامعة حصلت علـى          ) 50(بقيمة  »  ميزوري االميركية  -كولومبيا

  .موافقة من قبل مجلس الوزراء في الثامن عشر من كانون الثاني الماضي
26/5/2011، رأي، عّمانال  

  
   كيان عنصري أقيم على األرض العربية"إسرائيل":  في األردنقوى سياسية ونقابية .54

في يوم إستقالل المملكـة االردنيـة   : جاء فيهصدرت مجموعة من القوى السياسية والنقابية بيانا   أ: عمان
نعتبر ان ما يسمى دولـة إسـرائيل         سم من نمثلهم من الشعب األردني ،اننا        االهاشمية نود أن نعلن إننا وب     

 كيانا غير شرعي ، قد اقيم على االراضي العربية الفلسطينية بالقوة الغاشمة             1948التي انشأت في العام     
وبدون اي وجه حق او اي سند ،من التاريخ أو القانون الدولي ،واننا من ناحيتنا نعتبر أن إسرائيل ماهي                   

االردن ومصر وسوريا وبقية الدول العربية ، جـزء ال يتجـزأ مـن              إال فلسطين المحتلة ،التي هي كما       
االرض العربية وأن ملكية هذه االرض تعود لالمة العربية بأجيالها السابقة والالحقة، التي لم ولن تعترف             

  .بكيان غير شرعي ُأقيم بفعل االحتالل واالستيطان وُأديم بالقوة غير العادلة 
26/5/2011، الرأي، عّمان  

  
   اوباما ونتنياهو وجها ضربة قاضية ونهائية لما يسمى بالمبادرة العربية للسالم:راهللانص .55

السيد حسن نصر اهللا في كلمـة فـي المهرجـان           » حزب اهللا «نفى األمين العام لـ     : »الحياة «-بيروت
المركزي الذي أقيم في بلدة النبي شيت البقاعية لمناسبة عيد التحرير، أي وجود لعناصر من الحزب في                 
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ليبيا لدعم المعارضة هناك أو في إيران أو في سورية للمساعدة في قمع االحتجاجات، واصفاً مـا كتـب        
والفصائل األخـرى علـى   » فتح»و» حماس«وحض الفلسطينيين من . »كذب«شر عن هذا األمر بأنه    ون

 .»عبثي وبمثابة تسول«اعتماد المقاومة خياراً لصنع التحرير ال المفاوضات ألن هذا الخيار 
أن «، حـذر مـن      »ثورات انتصرت مبدئياً وهناك بلدان دخلت في أوضاع صعبة        «وإذ شدد على هناك     

، وحمل على الرئيس األميركي باراك اوباما بـشدة         »وإسرائيل يريدان مصادرة الثورات العربية    أميركا  
 .»ايباك«مثلما حمل على المواقف التي اطلقها رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتانياهو في 

يجب أن يكون   ليس لجماعة أو طائفة أو فئة إنما لكل الشعب اللبناني، و          «وأكد أن عيد المقاومة والتحرير      
انتصار المقاومة هو ثمرة تراكم     «، معتبراً أن    »عيداً للشعب الفلسطيني وشعوب امتنا العربية واإلسالمية      

 إلى اليوم من كل القوى واألحزاب والفئات التي صبرت وقاتلت وقـدمت             1948كل التضحيات منذ عام     
 .»يازالشهداء، لذلك نحرص أن يكون عيداً وطنياً بامتياز وقومياً بامت

ثم انتقل للحديث عن الموضوع الفلسطيني وعن خطاب الرئيس األميركي باراك أوبامـا فـي مـؤتمر                 
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو في الكونغرس األميركـي، واصـفاً االثنـين بــ               » ايباك«
لمواقف من اوبامـا    عندما نسمع من حولنا ا    «: وقال. »رئيسي االحتالل والطغيان واالستكبار في العالم     «

أمام اليهود الصهاينة وداعميهم في ايباك ومن نتانياهو أمام األميركيين في الكـونغرس، نـزداد قناعـة                 
 .»بصحة خياراتنا وسالمة طريقنا وصوابيته

إذا عدنا إلى اوباما أمام الصهاينة في ايباك؟ هو جدد التزامه بأمن إسرائيل وتفوقها على كـل               «: وأضاف
 دفـع   - هذا الذي يقول انه معتدل وباراك حسين وأبو علي حـسين           -وأنه في زمن إدارته   دول المنطقة   

  .  اإلسرائيلي-األمور إلى مستويات غير مسبوقة في التعاون األميركي
لكنه دفع في عـامين فقـط التعـاون         . نحن شعوب قلبنا طيب ونُغش بسهولة ألن لونه اسود وأباه حسين          

اعلن رفضه لدولـة فلـسطينية مـن جانـب واحـد،            : ى غير مسبوق   اإلسرائيلي إلى مستو   -األميركي
ألنه يؤيد الفتنة في كل بلد عربي وإسـالمي، وتحـدث عـن دولـة               » حماس«و» فتح«وللمصالحة بين   

 ولم يمض يومان قبل أن يخرج ليشرح ويوضح         67فلسطينية مشوهة منزوعة السالح، وحكى عن حدود        
ـ    وماذا قال نتانياهو؟ قال إن القدس      . إلى االعتذار من الصهاينة    بما هو اقرب     67إليباك مقصده بحدود ال

وبعد ذلـك   . 76عاصمة أبدية إلسرائيل، ولتبحثوا عن حل لالجئين خارج الحدود، وال عودة إلى حدود              
: وزاد. »طلب من الرئيس محمود عباس أن يمزق االتفاق مـع حمـاس والعـودة إلـى المفاوضـات                 

 .»فاوضات على ماذا سيفاوض؟ لم يبق شيء للمفاوضة بهالفلسطيني الذي سيذهب إلى الم«
باألمس اوباما ونتانياهو وجها ضربة قاضية ونهائية لما يسمى بالمبادرة العربية للسالم، فما هو              «: وقال

في . موقف الحكومات العربية وجامعة الدول العربية؟ أما آن األوان لهذه المبادرة بأن تزال عن الطاولة              
لملك عبد اهللا بن عبد العزيز قال إننا ال نتحمل أن تبقى المبـادرة وقتـاً طـويالً علـى                    مؤتمر الكويت ا  

سحب المبادرة العربية نهائيـاً مـن       «ودعا الى   . »الم يطل هذا الوقت وينته بعد هذه الخطابات؟       . الطاولة
 .»التداول بالحد األدنى لنكون أمة تعلن الءاتها

مصلحة أميركية إسرائيلية، الستبداله بنظام علـى شـاكلة         «رية  ورأى نصر اهللا ان إسقاط النظام في سو       
  .األنظمة العربية المعتدلة الحاضرة للتوقيع على اي استسالم مع إسرائيل

باالغتيـال  » حـزب اهللا  «لـ  » ايباك«وفي الموضوع اللبناني، توقف نصر اهللا عند اتهامات اوباما امام           
كا هذه اكثر دولة ارهابية متورطة باالغتيـال الـسياسي          أمير«السياسي والسيارات المفخخة، ورأى ان      

  .»والكتب والوثائق تؤكد ذلك
ماليـين الفلـسطينيين واللبنـانيين والـسوريين        «وتحدث نصر اهللا عن حادثة مارون الراس، وحـض          

واألردنيين والمصريين وعرب ومسلمين من العالم، على التجمع على كل الحدود مع فلسطين المحتلة في               
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احد ونعبر السياج، ماذا تفعل إسرائيل وأوباما؟ لكن هذا يحتاج الى قرار كبير والى إرادة الشباب                وقت و 
 .»الفلسطينيين والسوريين الذين كانوا في مارون الراس ومجدل شمس

 26/5/2011الحياة، لندن، 
  
  

  "كيماوية وبيولوجية"حزب اهللا يمتلك أسلحة  :واشنطن .56
ريكي روبرت جيتس امـتالك حـزب اهللا اللبنـاني أسـلحة كيماويـة              ادعى وزير الدفاع األم   : وكاالت

األمريكية أن الحزب لديه صواريخ تستطيع أن تصل        " CNN"وبيولوجية، موضحا خالل لقاء مع محطة       
  . إلى كافة المدن اإلسرائيلية

طاع ، بحيـث اسـت    )إسـرائيل (وأشار جيتس إلى سعي حزب اهللا اللبناني لالستعداد للمواجهة القادمة مع            
 كيلو متر، ويستطيع أن يضرب كافة المدن اإلسرائيلية         100تسليح نفسه بصواريخ يصل مداها ألكثر من        

، وقد استطاع أيضا الحصول على أسلحة كيماوية وبيولوجية قام          )إسرائيل( استعدادا للمواجهة القادمة مع     
  . بتخزينها في مخازن سرية داخل لبنان

على ضوء هذه التصريحات لوزير الدفاع األمريكي الذي        "  أحرونوت يديعوت"بدوره، أكد موقع صحيفة     
  . سينهي منصبه قريبا، أن األجهزة األمنية اإلسرائيلية أشارت أكثر من مرة لتسليح حزب اهللا اللبناني

 مخزناً  550قبل شهرين نقل مسؤول أمني إسرائيلي لواشنطن عن وجود ما يقارب من             : "وقالت الصحيفة 
 مخزن  300والصواريخ لحزب اهللا اللبناني، أغلبها في مناطق الجنوب اللبناني وتصل إلى            سرياً للسالح   

  ".يخفي فيها الصواريخ بشكل سري
26/5/2011، موقع فلسطين أون الين  

  
  مصر تفتح معبر رفح بشكل دائم ابتداء من السبت المقبل .57

رفح ابتداء من يوم السبت القادم      قررت مصر فتح معبر     : وكالة أنباء الشرق األوسط المصرية     -القاهرة  
بشكل دائم ما عدا الجمعة والعطالت الرسمية للدولة المصرية وذلك من التاسعة صباحا وحتى الخامـسة                
مساء يوميا في إطار اإلجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية لتـسهيل حركـة مـرور المـواطنين                 

  .الفلسطينيين من المنافذ المصرية
 الشرق األوسط المصرية الرسمية أن فتح المعبر يأتي في إطار الجهـود المـصرية               وذكرت وكالة أنباء  

  .إلنهاء حالة االنقسام الفلسطيني وإتمام المصالحة الوطنية
وأشارت الوكالة إلى أنه وفقا لقرار بهذا الشأن يتم تطبيق آلية دخول الفلسطينيين إلى الـبالد مـن كافـة        

  .2007 معموال بها قبل عام المنافذ البرية والجوية، التي كان
وأضافت الوكالة أن هذه اآللية تنص على اإلعفاء من شرط الحصول على تأشيرة مـسبقة للفلـسطينيات               

  . عاما40 عاما أو أكثر من 18بمختلف أعمارهن، وللذكور ممن هم أقل من 
عـات المـصرية،   كما تنص اآللية على اإلعفاء للقادمين للدراسة بموجب شهادات قيد معتمدة مـن الجام          

والقادمين عبر منفذ رفح البري للعالج بموجب تحويل طبي، واألبناء القادمين برفقة والديهم المعفيين من               
  .شرط الحصول على تأشيرة مسبقة

وتنص كذلك على إعفاء لمرور األسر الفلسطينية القادمة من قطاع غزة  والمتجهة إليه مـع ضـرورة                  
ات مناطق السلطة الفلسطينية، وتأشيرات دخول للـدول المتـوجهين          حملهم جوازات سفر فلسطينية وهوي    
  .إليها بالنسبة للقادمين من قطاع غزة

  25/5/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة
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  "معاهدة السالم"سعى لتعديل العديد من بنود ينبيل العربي  .58
 الوزير الـدكتور نبيـل   أفادت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى أن الخارجية المصرية برئاسة     : القاهرة

، "كامب ديفيـد  "العربي تسعى إلى دراسة فكرة تعديل العديد من بنود معاهدة السالم التي تعرف بمعاهدة               
  .إضافة إلى تفعيل العديد من بنود االتفاقية المعطلة

أن الوزير نبيل العربي أشرف على تشكيل لجنـة مـن   " المركز الفلسطيني لالعالم"وأكدت المصادر لـ   
راء القانون الدولي والدبلوماسيين منذ توليه لحقيبة الخارجية، وأنه يشرف على هذه اللجنة بنفسه، وأن               خب

للوقوف علـى أهـم     " كامب ديفيد "اللجنة عكفت على العمل منذ ما يزيد عن شهرين على دراسة معاهدة             
  .بنودها المعطلة والتي ال يستفيد منها الجانب المصري والعربي

 أن أعضاء اللجنة التي شكلها العربي فوجئوا بمطالب العربي بتفعيل البنود المعطله في              وأكدت المصادر 
، ودراسة تعديل بعض البنود في المعاهدة التي مر عليها أكثر من ثالثين عاما، مشيرة إلـى            "كامب ديفيد "

  .أن العربي أكد على ثقته في نجاح تلك اللجنة
عض البنود المعطلة في االتفاقية مثل المادة الثامنة منها التي          وأوضحت المصادر أن العربي شرح للجنة ب      

-تنص على أن يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية، مؤكدا                
 أن هذه المادة تمكن مصر من مطالبة إسرائيل بفروق أسعار الغاز الذى كان يتم تصديره فـى                  -العربي

  .ام السابق عهد النظ
وأكدت المصادر أن اللجنة تدرس أيضا قانونية إثبات أن قرية أم الرشراش الواقعة على الحدود المتاخمة                

وأكدت المصادر أن العربي سيسعى إلى تفعيل عمل اللجنـة مـن     . مع الكيان الصهيوني مصرية األصل    
  .خالل جامعة الدول العربية

  25/5/2011المركز الفلسطيني لإلعالم، 
  

  جامعة العربية لمناقشة التحرك العربي حيال خطاب نتنياهوالالبرلمان العربي يدعو الجتماع  .59
دعا رئيس البرلمان العربي على سالم الدقباسي إلى عقد اجتماع عاجـل لمجلـس              : مراد فتحي -القاهرة

ين نتنياهو  جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة التحرك العربي حيال خطاب بنيام            
بما في ذلك التوجه إلى األمم المتحدة في دورتها القادمة باستصدار قرار من الجمعيـة العامـة يعتـرف        
بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالـصراع العربـي              

 كما دعا الدقباسي منظمة المؤتمر      .الصهيوني والعمل على عزل الكيان الصهيوني على المستوى الدولي        
  . اإلسالمي اتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة للحفاظ على عروبة القدس

وقال الدقباسي في القاهرة أمس أن خطاب بنيامين نتنياهو أمام مجلسي النواب والـشيوخ بـالكونجرس                
 الدولـة الفلـسطينية المـستقلة       األميركي يؤكد أهمية التمسك باتفاق المصالحة الفلسطينية سبيالً إلقامـة         

  . وعاصمتها القدس
 26/5/2011، الشرق، الدوحة

  
  دولياً" إسرائيل"مصريون بالخارج يقاضون  .60

يعتزم الدكتور محمد السيد الغرياني رئيس الرابطة العامة للمـصريين فـي            :  محمد عبدالجواد  -القاهرة  
ى قضائية أمام محكمة العدل الدولية يتهم       الخارج وممثل الشرق األوسط في االتحاد األوروبي لرفع دعو        

بتعمد إفقار المصريين بسبب التواطؤ مع النظام السابق لسرقة مقدرات الشعب المصري،            ” إسرائيل“فيها  
مشيراً إلى أنه سيطالب من خالل هذه الدعوى بالتعويض وإعادة فروق األسعار من أول يوم حصلت فيه                 

  .على الغاز المصري” إسرائيل“
  26/5/2011، الشارقة، الخليج
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  ضرب من الخيال" إسرائيل"الخيار السلمي مع : وزير خارجية الكويت .61

 جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الـصباح اتـزام الكويـت                 -كونا
القرارات مطالبا المجتمع الدولي باجبار اسرائيل على االمتثال الى          بمبادئ واهداف حركة عدم االنحياز،    

الدولية واالنسحاب الكامل من كل االراضي العربية، معتبرا انه في ظـل مكـابرة اسـرائيل وتحـديها                  
  .»مجرد التفكير في الخيار السلمي ضرب من ضروب الخيال« الشرعية الدولية فإن 

 -اننا جميعنا متفقون على ان القضية الفلسطينية هي لـب الـصراع العربـي               «وشدد الشيخ محمد على     
االسرائيلي وعدم التوصل الى حلول ناجحة بشأنها هو سبب ما نشهده من اضطرابات وعدم استقرار في                
منطقة الشرق االوسط وال تزال اسرائيل رافضة لكل االصوات الداعية للسالم ومستمرة فـي تجاهلهـا                

المبادرة العربية للسالم   وازدرائها بكل القرارات الدولية وباالعراف والمبادرات الدولية المختلفة بما فيها           
  .»2002عام 

 26/5/2011الراي، الكويت، 
  

   االسرائيليتونس تعيد التحقيق في مقتل مهندس كشف عالقة ابن علي بالموساد .62
قررت وزارة العدل التونسية إعادة التحقيق في مقتل مهندس معلوماتية تونسي يـشتبه بـأن               ): وكاالت(

قبل سنوات بعد أن اخترق النظام المعلوماتي الخاص ببن         ) اغتاله(الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي       
  .”موساد” “اإلسرائيلي“علي واكتشف حسبما يزعم أن األخير كان على عالقة بجهاز االستخبارات 

وذكرت اإلذاعة التونسية أمس أن الوزارة أصدرت إنابة عدلية لشرطة مقاومة اإلجرام إلخـراج رفـاة                
وتقول عائلة بن زينـب إن      .  من قبره وإعادة تشريح جثته لتحديد أسباب موته        المهندس مروان بن زينب   

ثم ألقت جثته قرب سـكة قطـار فـي مدينـة            ” عذبته حتى الموت  ”ابنها  و  ” اختطفت“الشرطة التونسية   
  .لإليهام بمقتله في حادث سير) جنوبي العاصمة تونس(الزهراء 

  26/5/2011الخليج، الشارقة، 
  

   في الوجودها لن تعود للمفاوضات ما لم تنبذ حماس العنف وتعترف بحق"إسرائيل": أوباما .63
الرئيس األميركـي  ، أن  راغدة بهنام  عن مراسلتها    لندن من    26/5/2011،  الشرق األوسط، لندن   ذكرت

من االتفاق بين فتح وحماس، مشيرا إلى أنـه ال يتوقـع مـن              » قلقة جدا «باراك أوباما قال إن إسرائيل      
ما لم تعلن حماس نبذ العنف وتعتـرف بحـق إسـرائيل فـي              « العودة لطاولة المفاوضات     اإلسرائيليين

وكرر موقفه من سعي الفلسطينيين للحصول على اعتراف بدولتهم في األمـم المتحـدة فـي                . »الوجود
  .»خطأ«، ووصف الخطوة بأنها 1967المقبل، بحدود ) أيلول(سبتمبر 

ال «ئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في لندن أمـس          وقال أوباما في مؤتمر صحافي مشترك مع ر       
، مشيرا إلى أن أمامهم مسائل عليهم حلها فـي االتفاقيـة            »أريد من الفلسطينيين أن ينسوا واجباتهم أيضا      

  .التي تم التوصل إليها بين فتح وحماس
لي بنيـامين نتنيـاهو     ووصف أوباما قضية عودة الالجئين الفلسطينيين التي قال رئيس الوزراء اإلسرائي          

وأشار إلى أن حل هذه القضية يتم       . »قضية عاطفية «، بأنها   »خارج حدود إسرائيل  «أمس إن حلها يكون     
. فقط بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، وأنه ال طرف ثالثا يمكنه أن يفرض الحل عليهم في هذا الخصوص               

 من أنه سيتم التوصل إلى اتفاق سالم فـي          وحاول الرئيس األميركي إظهار بعض التفاؤل، فقال إنه واثق        
  .»األمر سيتطلب تنازالت مؤلمة من الجانبين«النهاية، لكنه أضاف أن 

) أيلـول (ورغم أن البريطانيين يقودون حملة لالعتراف بدولة فلسطينية في األمم المتحدة فـي سـبتمبر                
 المضي قدما في ذلك، وكـرر       المقبل في نيويورك، فقد بدا كاميرون أمس مترددا في إعالن عزمه على           
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لكنه لم يعـط    . موقف أوباما من أن األمم المتحدة لن تؤدي إلى والدة دولة فلسطينية، بل محادثات السالم              
ردا جازما حول ما إذا كانت بريطانيا ال تزال ملتزمة بالتصويت لصالح إقامة دولة فلسطينية في األمـم                  

ع االتحاد األوروبي وتتخذ الموقف المناسب، مشيرا إلـى أن          المتحدة، واكتفى بالقول إن بالده ستتشاور م      
  .الوقت ال يزال مبكرا التخاذ موقف اآلن

ـ       تعليقا على تبديل لندن سياستها تجاه      » الشرق األوسط «وقال متحدث رسمي باسم الخارجية البريطانية ل
التي سـيقدمها   »  الورقة بريطانيا لن تلتزم بأي شيء قبل أن ترى       «إعالن دولة فلسطينية في سبتمبر، إن       

  .  في المائة بإنشاء دولة فلسطينية100لكنه أكد أن بالده ملتزمة . الفلسطينيون
وميز بين الموقف األميركي والبريطاني في ما يتعلق باتفاق المصالحة بين فتح وحماس، وقال ردا على                

يـدا حـول حمـاس، إن       سؤال حول ما إذا كانت لندن تتبنى شروط واشنطن للعودة للمفاوضات، وتحد           
السنوات الماضية كانت كارثية، ونحن ندعم      «، وأضاف   »المهم للغاية «بريطانيا ترحب باتفاق المصالحة     

  .»المصالحة، وننتظر بذهن منفتح الحكومة الجديدة والتزامها بالسالم
 إن' من جانبه، قـال كـاميرون   ،وكاالتعن لندن  من،  26/5/2011، القدس العربي، لنـدن   وأضافت

الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني بحاجة إلى اكتساب بعض الفهم حول موقف كـل منهمـا قبـل انجـاز                  
يجب أن تعرف إسرائيل أن بريطانيا وحلفاء إسرائيل سيقفون دوماً إلى جانب حقها في              'وأضاف   .'السالم

لكرامة وأن تكـون    الوجود وأمنها، كما يجب أن يعرف الفلسطينيون أيضاً أن بريطانيا ستدعم حقهم في ا             
  .'1967نقطة البداية العودة إلى حدود عام 

إن السالم يمكن أن يتحقـق      'وقارن رئيس الوزراء البريطاني القضية الفلسطينية بايرلندا الشمالية، وقال          
  .'فقط حين يوجد نوع من الفهم لدى كل جانب عن الجانب اآلخر

أن من الـصعب    'ع في مفاوضات السالم، لكنه رأى       ودعا كاميرون الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى الشرو     
على إسرائيل إجراء محادثات جادة مع أناس ال يعترفون بحقها في الوجود وال يتوقفـون عـن إطـالق                   

ال ُأريد أن ينسى الفلـسطينيون أن       'وقال   .، في إشارة إلى حركة حماس     'الصواريخ على المناطق المدنية   
 إلى إعطاء ضمانات بأنهم سيتمسكون بشروط أي اتفـاق سـالم تـم             لديهم التزامات أيضاً، وأنهم بحاجة    

  .'إبرامه
  

  1967حزب أوباما يتخلى عنه ويعلن معارضته لمرجعية حدود  .64
بدأ الديموقراطيون في الكونجرس في تحرك غير مألوف، إلعداد مـشروع           :  أحمد عبدالهادي  - واشنطن

 يجب أن تكون مرجعاً لتحديـد الخـط         1967 قرار يعارض ما أعلنه الرئيس باراك أوباما من أن حدود         
ومن النادر أن يتشكل إجماع على هذا النحو من قبـل           . الفاصل بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المقترحة     

  . أعضاء حزب الرئيس على معارضته في قرار صادر من المجلس التشريعي
واسعاً من الديموقراطيين، خاصة من     ويلقى مشروع القرارالذي يؤيده الجمهوريون بطبيعة الحال ترحيباً         

السيناتور جوزيف ليبرمان الذي يقف وارءه هو وعدد من أبرز قيـادات الـديمقراطيين فـي المجلـس                  
".  مرجعـاً للمفاوضـات    1967ارتكب خطأ تكتيكياً فادحاً بإعالن خـط        "التشريعي، واصفاً الرئيس بأنه     

لكونجرس لقلنا له ذلك ولكنه تـصرف بـصورة         لو كان الرئيس تشاور مع الديموقراطيين في ا       "وأضاف  
  ".منفردة

 ال يمكن الـدفاع عنهـا بواسـطة         1967إن مشروع القرار لن ينص فقط على أن حدود          "وقال ليبرمان   
لقد طمأنني  . الجيش اإلسرائيلي ولكنها أيضاً تتناقض مع المصالح القومية اإلستراتيجية للواليات المتحدة          

لشيء ولكن هناك احتياج لمزيد من الخطوات التـي تؤكـد أن موقـف              خطاب الرئيس في ايباك بعض ا     
  ".الواليات المتحدة ليس هو ما فهم من كلمات الرئيس أوباما
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وانضم إلى ليبرمان كل من السيناتور أورين هاتش والسيناتور هاري ريد، وكـذلك أحـد أبـرز قـادة                   
 حدود إسرائيل يجب أن توضع علـى        إن"الديموقراطيين في مجلس النواب وهو ستانلي هوير الذي قال          

  كما قال السيناتور بـن     ". نحو يمكن الدفاع عنها، ويجب في كل األحوال أن تراعي الحقائق على األرض            
  

 تشكل مرجعاً   1967كاردين إن هناك إجماعاً في الكونجرس على رفض ما أعلنه الرئيس من أن حدود               
  .للتفاوض

  26/5/2011، الوطن اون الين، السعودية
  

  اليهودي يعاقب أوباما بسبب مواقفه" مركز سبان"صاحب  .65
" سي أن بـي سـي     " أعلن الثري األميركي اإلسرائيلي حاييم سبان في مقابلة مع شبكة            - الغد -الناصرة

التلفزيونية األميركية، إنه قرر عدم التبرع ماليا للرئيس األميركي باراك أوباما فـي حملتـه االنتخابيـة                 
  ".تصرفه مع إسرائيل"ا وصفه المقبلة، وهذا بسبب م

  26/5/2011، الغد، عّمان
  

  الجدار يترك آثاراً مدمرة على المجتمع الفلسطيني: األمم المتحدة .66
 عبرت االمم المتحدة عن استيائها من اآلثار المـدمرة التـي يخلفهـا بنـاء الجـدار                  :)بترا(نيويورك    

 ومعاناة األسر التي يتم إجبارها على مغـادرة         اإلسرائيلي في الضفة الغربية على المجتمعات الفلسطينية،      
  .منازلها بسبب بناء المستوطنات االسرائيلية

ونقل راديو االمم المتحدة وكيلة األمين العام للشؤون اإلنسانية فاليري آموس في مؤتمر صحفي بـالمقر                
قدس الـشرقية فقـدوا     الدائم لألمم المتحدة في نيويورك الليلة قبل الماضية قولها ان اآلالف من سكان ال             

حقهم في البقاء في المدينة، فيما يكافح آالف الفلسطينيين للوصول إلى التعليم المتخـصص أو المنـشآت                 
  .الصحية في القدس

واشارت الى ان الفلسطينيين يشعرون باإلحباط بسبب آثـار سياسـات التنظـيم والتخطـيط العمرانـي                 
اتهم وتهدم منازلهم بشكل مستمر وال يستطيعون تنمية        الصهيوني على حياتهم إذ تفرض القيود على تحرك       

وذكرت آموس التي جددت التأكيد على أهمية رفع الحصار عن غزة إلتاحة الفرصة للنمو              .   مجتمعاتهم
االقتصادي والتنمية أن أحد أسباب تقديم المساعدات اإلنسانية في قطاع غزة وبعـض منـاطق الـضفة                 

قتصادية، مشددة على ضرورة تمتع الفلسطينيين بحرية الحركة ليتمكنوا من          الغربية هو االفتقار للتنمية اال    
  .تنمية اقتصادهم وتقليل اعتمادهم على المساعدات اإلنسانية

  26/5/2011، الرأي، عّمان
  

  الصين تدعو الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى الحوار .67
ن واإلسرائيليين بنـاء علـى رؤيـة        دعت الصين يوم الثالثاء إلى حوار سياسي بين الفلسطينيي        : د ب أ  

  .الرئيس األميركي باراك أوباما للسالم في الشرق األوسط
اطلعنـا  "وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية جيانج يوي خالل مؤتمر صحفي دوري في بكين     

ا وشمال  والقضية الملحة في الوقت الراهن هي استعادة السالم في غرب آسي          . على خطاب الرئيس أوباما   
الصين ترى، دائماً، أنه ينبغي على إسرائيل تطبيق قرارات األمم المتحـدة            "وأضافت  . أفريقيا في أقرب  

  ". 1967ذات الصلة واالنسحاب من األراضي التي احتلتها من دول عربية في حرب عام 
عبـر الحـوار    وذكرت أنه يتعين على الفلسطينيين واإلسرائيليين حل قضية الحدود وغيرها من القضايا             

نأمـل،  "وقالت جيانج   . السياسي من أجل التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وتحقيق تعايش سلمي           
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أيضاً، في أن يسهم المجتمع الدولي في دفع الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى استئناف محادثات السالم فـي                
ب دور بنـاء فـي تحقيـق الـسالم       أقرب وقت ممكن، ودفع عملية السالم في الشرق األوسط قدماً، ولع          

  ". واالستقرار والتنمية في المنطقة
  26/5/2011، االتحاد، أبو ظبي

  
  اإلسرائيليةجرائم الللتحقيق في  اتصاالت بين المحكمة الدولية والسلطة الفلسطينية: اوكامبو .68

ت تجري بين   كشف لويس مورينو اوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن اتصاال           :طه حسين 
المحكمة والسلطة الفلسطينية للتحقق من اكتمال اركان الدولة لدى السلطة وبما يؤهلها من االنضام ومـن                

  .ثم رفع دعاوى امام المحكمة الجنائية على خلفية الجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق الفلسطينيين
مة الجنائية الدولية الى انه بناء علـى ان         واشار اوكامبو في مداخلة له امام المؤتمر االقليمي حول المحك         

الدولة هي التي تتقدم بالقضية فقد كان هناك نقاش قبل عامين مع السلطة الفلسطينية قائال انها جاءت الى                  
 لتحريك قضية امام المحكمة وتقدمت السلطة بهذا االتهـام          3 /12مكتب المدعي العام وطلبت وفقا للمادة       

 أي  —قناعتها بأنها تمثل دولة، لكن المحكمة طلبت حججا ووثائق تؤكد انهـا             امام المحكمة انطالقا من     
  . تشكل دولة، مشيرا الى انه قد جرت عدة اجتماعات مثمرة مع السلطة في هذا الشأن—السلطة 

وتساءل اوكامبو عما اذا كانت السلطة الفلسطينية تملك قدرة كدولة كي تخـضع ضـمن اختـصاصات                 
قبول الدعوى من السلطة فان باالمكان تقديمها الى قضاة المحكمة ومن ثـم يمكـن               المحكمة وانه اذا تم     

  .لمكتب المدعي العام ان يتخذ القرار المناسب
  26/5/2011، الشرق، الدوحة

  
  خطاب نتنياهو وصمة عار في تاريخ الكونغرس: غاالوي .69

البريطـاني جـورج    وصف العضو األسبق في مجلس العموم البريطـاني الناشـط            :”الخليج “-بيروت  
وصمة عار في تاريخ الكونغرس حين      “بنيامين نتنياهو بأنه    ” اإلسرائيلي“غاالوي خطاب رئيس الوزراء     

 مرة لتحية سفاح ومجرم وخارق للقانون الدولي ومنتهك لحقوق اإلنسان كنتنياهو، وأنـه              40يقف نوابه   
  .”صريح لحرب على العرب والمسلمينيوم عار في تاريخ األمة األمريكية وما قاله نتنياهو هو إعالن 

وقال غاالوي الموجود في لبنان، بعد زيارة قام بها أمس ألمين الهيئة القيادية فـي حركـة الناصـريين                   
 المرابطين العميد مصطفى حمدان، رداً على سؤال إنه مؤمن بأن من قام باغتيـال رئـيس                 -المستقلين  

تي تملك كل الوسائل المتاحة والممكنة وبتاريخها الحافل        ال” إسرائيل“الحكومة األسبق رفيق الحريري هو      
، مستغرباً عدم محاولة المحكمة الدولية مجرد اإلشارة        ”لديها الدافع للقيام بهذا الشيء    “باالغتياالت، مضيفاً   

  .أو التحقيق معها” إسرائيل“إلى 
  26/5/2011، الخليج، الشارقة

  
  الم يتطلب إبقاء الحصار على غزة  التزام مصر باتفاقية الس": إيباك"مسؤول في  .70

من أن الثورات العربيـة قـد       " إيباك"حذّر مسؤول في اللجنة األمريكية للعالقات العامة إلسرائيل         : غزة
، مشدداً على أهمية التزام  مصر باتفاقية السالم مـع تـل             "أنظمة معادية لإلسرائيليين  "تفضي إلى نشوء    

  .ات عسكرية مع الجيش اإلسرائيليأبيب، حتى ال يدفع ذلك بها إلى مواجه
، ضمن  )24/5(فجر الثالثاء   " إيباك"هوارد كور في خطاب ألقاه أمام مؤتمر        " إيباك"وقال المدير التنفيذي    

فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، إنه بالرغم من أن ظهور جيل جديد يطمح إلى الديمقراطيـة فـي العـالم                   
نا يجب أن ال نتقاعس عن إدانة السياسات المعادية للسامية تحـت            إال أن "العربي هو أمر يدعو لالحتفال؛      

  ".ستار اإلرادة الشعبية
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لنأمل جميعـاً أن  : "ولم يخف مسؤول اللوبي الصهيوني قلقه من التحول السياسي الذي تشهده مصر، قائلًا     
ن أفـضل   ينتهي التحول السياسي في مصر إلى نظام يمقراطي فعال ذو توجه غربي، إال أن الحقيقـة أ                

القوى السياسية تنظيماً في مصر هي االخوان المسلمين وهم ال يعترفون بإسرائيل، ويدعون إلى إلغـاء                
  ".معاهدة السالم مع إسرائيل

، أن التزام مـصر باتفاقيـة       "الهاجاناه"وأضاف كور، الذي كان والده أحد عناصر ما يعرف بميليشيات           
م حدوث مقاربة بين القاهرة وطهران، والمحافظة علـى         السالم يتطلب استمرار الحصار على غزة، وعد      

  .تكامل قناة السويس
  25/5/2011، قدس برس

  
   في مصرىخطة الموساد لنشر الفوض .71

، المكان بعيد جداً ومترامي األطراف بداخل إحـدي الغابـات           2011الزمان مايو   :  توحيد مجدي  -كتب  
قع الذي تتدرب فيه فـرق العمليـات الخاصـة          المهجورة شمال مدينة نيويورك األمريكية وهو ذات المو       

للمخابرات األمريكية السي آي إيه، الشخوص فرقة اغتياالت عمليات مصر والشرق األوسط بالموسـاد،              
المدربون ضباط قسم مصر بالموساد اإلسرائيلي، أما الهدف المدرج بالتدريب فهو تنفيذ سلسلة عمليـات               

 التوالي عمـرو    ىمرشحون الثالثة للرئاسة المصرية وهم عل     اغتياالت سياسية لرموز مصرية أبرزها ال     
 رأسهم الشاطر   ىموسي ومحمد البرادعي وحمدين صباحي ومجموعة من جماعة اإلخوان المسلمين وعل          

  . والعريان والبلتاجي والهضيبي الصغير وبديع والقرضاوي
قة ما تقـوم بـه أجهـزة        في تل أبيب كانت هناك ثالثة عوامل تؤدي النفرادات صحفية خطيرة عن حقي            

المخابرات اإلسرائيلية بأنواعها هذه األيام، أولها كشفته نشرة وزارة الدفاع اإلسرائيلية الصادرة بتـاريخ              
 - وتؤكد تعرض الكمبيوتر المركزي لجيش الدفاع اإلسرائيلي وهيئة األركان الختـراق             2011 مايو   17

ن نوعه مما اضطر وزيـر الـدفاع اإلسـرائيلي           كان هو األكبر واألول م     -زعموا أن مصدره القاهرة     
 وزير الدفاع ونائـب رئـيس       1942 فبراير   12ولد إلستير جودين وإسرائيل بروج في       -" إيهود باراك "

 بإصدار قرارين تاريخيين أولهما قطع خدمة اإلنترنت عـن          -2007 يونيو   18الوزراء في إسرائيل منذ     
ائيل لحين إيجاد حل لتأمين شبكة وزارة الدفاع اإلسرائيلية،         كل األجهزة العاملة بالخدمة الحربية في إسر      

 بإنشاء أول سالحا لمكافحة إختراقات الكمبيوتر من تاريخه واعتباره سـالح            2011 مايو   19والثاني في   
  . متكامال بالجيش اإلسرائيلي

عـوزي بلـومر    ولد باسم   -" عوزي أراد "العامل الثاني كان في إعالن جهاز الشاباك اإلسرائيلي عن أن           
 مستشار األمـن    - وعمل رئيسا لفرع البحوث بالموساد اإلسرائيلي      1947 أكتوبر   2لراحيل ويعقوب في    

 قد تورط فـي عمليـة تـسريب مئـات           2011القومي لرئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو حتي فبراير        
 الثالـث فقـد كـان       ، أما العامل  "سري للغاية "المستندات والملفات لصحفيين أجانب حملت بعضها شعار        

 ولـد   -" إسحق تونيك " عندما قرر وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك إقالة          2011 مايو   20صباح يوم   
 قائد راديو جيش الدفاع اإلسـرائيلي علـي         -2011 مايو   20 وأقيل في صباح     1953في إسرائيل عام    

يب وهي اإلقالة التي دفعـت       رجل األعمال المصري حسين سالم في تل أب        ىخلفية تسريب نبأ القبض عل    
 مايو الحالي في برنامج كان      22القناة الثانية اإلسرائيلية لمهاجمة باراك في نشرتها الرسمية صباح األحد           

وقد كشفت االستقالة تـسريب     " الصحافة الحرة في إسرائيل ومقص الرقيب العسكري وما بينهما        : "عنوانه
  .  الشبكة الدوليةىالتي رفع بعضها علتونيك العديد من الملفات العسكرية الحساسة 

آالف المستندات والصور السرية للغاية خرجت من أجهزة وزارة الدفاع اإلسرائيلية           .. إذا األمور واضحة  
ومكتب رئيس الوزراء وراديو جيش الدفاع اإلسرائيلي تحمل معلومات حديثة ومحظورة عـن عمليـات               

  .في السريةإسرائيلية تجري فصول بعضها حاليا وهي غاية 
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واليوم ننفرد في روز اليوسف بأهم ما شملته بعض هذه المستندات وهو ملف يحتوي علي عملية تجريها                 
حاليا فرقة اغتياالت الموساد التابعة لقسم مصر والشرق األوسط وفيها تتدرب الفرقة حاليا للقيام بتنفيـذ                

ي تاريخ مصر القادم إذا لم نستعد لها،        سلسلة عمليات اغتياالت في القاهرة ستكون لها خطورة شديدة عل         
وفيها يخططون إلدخال مصر في فوضي عارمة بواسطة التدبير الغتيال شخصيات كبيرة وعدد آخر من               
قيادات اإلخوان المسلمين وعدد من زعماء الجماعة الحاليين والشيخ القرضاوي وعدد من قضاة مـصر               

ائع ليست لإلثارة بل إنها حقيقة يتدربون عليهـا بـشكل           تعرفوا علي بياناتهم أثناء حكم مبارك، تلك الوق       
 16دوري طبقا للمعلومات، لكن الخطير حاليا هو تواجدهم للتدريب في مكان يبعد عن إسرائيل حـوالي                 

ساعة طيران وأن األهداف والنماذح الشكلية التي يتدربون علي الرمي عليها هي صور شخصية بالحجم               
ية المراد تصفيتها، ومن يدرك المعني عسكريا ربما يصاب بالـذهول،           الطبيعي لتلك الشخصيات المصر   

حيث تعرف أجهزة المخـابرات     ) القريب(حيث إن ذلك ببساطة يعني دخول التدريبات حيز التنفيذ الفعلي           
بالعالم إن وضع صورة الهدف بالحجم الطبيعي في أشكال الرماية يعني بداية إدخال المتدرب من فرقـة                 

ساد علي الجو النفسي المباشر الذي فيه سيتقابل وجها لوجه بتلك الشخصية أثنـاء االغتيـال                التنفيذ بالمو 
الفعلي علي األرض وقت عملية االغتيال، فكروا كما تشاؤون والمهم أن نكشفهم ونحمي رموز مصر أيا                

 ويجـب أن    كانت انتماءاتهم الدينية والحزبية والفكرية فكلنا مصريون جاءت بنا شرعية ميدان التحريـر            
نحمي بعضنا البعض، لقد كان من المستحيل أن نتعرف علي تلك الفرقة وجها لوجه وعلـي شخوصـها                  
الذين ربما قابلتموهم بالفعل بوسط القاهرة ولم تتعرفوا عليهم حيث إن شكلهم شرقي يتحدثون المـصرية                

روباص والتوكتـوك وإذا    بطالقة يتصرفون مثلنا يشربون الشيشة ويجلسون علي المقاهي ويتنقلون بالميك         
استوقفهم أي شرطي سيبرزون له هوية مصرية سليمة، لقد درسوا في فصول الموساد اإلسرائيلي دروس          
ثم مكثفة عن عادات المصريين وكيف يتصرفون وكيف يفكرون وبالتأكيد كيف يتظاهرون فالثابت أنهـم               

وضاع الطائفية في مصر وملـف      يحضرون أيضا لمظاهرات ميدان التحرير لجمع المعلومات وتقييم األ        
  . التجسس المحظور النشر فيه

 19 واغتالته الفرقـة فـي       1960 فبراير   14ولد في   -" محمود عبد الرءوف المبحوح   "تلك الفرقة قابلها    
 واغتالتـه   1962 ديسمبر   7 ولد في    -" عماد فايز مغنية  " ومن قبله قابلها     - بأحد فنادق دبي   2010يناير  

 وربما لو لم تتخذوا الحيطة من اآلن سيقابلها المزيد، لكن ألي قسم             -2008فبراير   12الفرقة بدمشق في    
  . بالموساد تنتمي هذه الفرقة؟

أي الحربـة ومقـر تدريباتـه       ) كيدون(تتبع تلك الفرقة قسم العمليات الخاصة بالموساد المعروف باسم          
تدربون بعيدا جـدا عـن ديـارهم        األصلية في صحراء النقب بإسرائيل غير أننا نكشف اليوم عن أنهم ي           

كعملية للتمويه خاصة أن العملية التي يتدربون عليها حاليا شديدة السرية، الجدير بالـذكر أن أول خبـر                  
 عندما نشرت القنـاة     2008 فبراير   17وثق لنشاطهم خالل األعوام القليلة الماضية صراحة قد كان في           

ت فيه أن الوحدة كيدون هي تلك الفرقة التي اغتالت عماد           األولي بالتليفزيون اإلسرائيلي خبرا عاجال ذكر     
 عندما كتب الـصحفي     2010 فبراير   17مغنية بدمشق، كما جاء الخبر الثاني عنهم في صباح األربعاء           

تصريح الموساد  "في صحيفته الديلي تليجراف البريطانية موضوعا بعنوان        " جوردون توماس "البريطاني  
ة التي نفذت عملية اغتيال محمود المبحوح علي األرض في العاصمة اإلماراتية            يشير إلي أن الفرق   " بالقتل

دبي كانت هي فرقة كيدون التابعة للموساد اإلسرائيلي ولم تعلق إسرائيل وكان ذلك الخبر لـدي أجهـزة                  
يل المخابرات العربية هو أقوي دليل علي استمرارية نشاط الفرقة بالدول العربية إلغتيال من تراه إسرائ              

  . خطرا عليها
يقال إن ال قلب لهم عندما يحين موعد العمليات وتبحث عنهم أجهزة مخابرات دبي والعالم في إسـرائيل                  

 ىبالواليات المتحدة األمريكية، وفي إحـد     ) نيويورك(غير أن الحقيقة تؤكد وجودهم للتدريبات في شمال         
فرقة العمليات الخاصة للسي إيه أقـاموا        أطراف الوالية وفي نفس معسكر تدريب        ىالغابات التي تقع عل   
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معسكر تدريب الموساد، وتحت سمع وبصر المخابرات األمريكية والمباحث الفيدرالية يجرون تدريباتهم            
حاليا وهي التدريبات التي بدأت علي الفور عقب تأكد الموساد اإلسرائيلي من أن نظام الرئيس المخلـوع                 

   . 2011شهر يناير حسني مبارك سوف يسقط وذلك في منتصف 
 أحدث األسلحة وفي ظروف تشبه ظروف الريف المـصري وقـد            ىعتادهم العسكري كامل يتدربون عل    

نفذوا من قبل اغتيالهم لمغنية والمبحوح عمليات اغتيال ألهداف حقيقية وربما تكشف المعلومات هنا عن               
نفذوا عمليات اغتيـال تاريخيـة       أنهم نفذوا عمليات في الخليل ونابلس وغزة و        ىمعلومات حديثة تدل عل   

ومشهورة في لبنان وأفغانستان والعراق وباكستان وفيها اغتالوا العديد من األشخاص العادية والسياسية،             
ومن المعلومات تتضح معلومة أخري غريبة فإسرائيل مثلها مثل غيرها من الـدول لـديها عـصابات                 

 ونكتشف ربما قبل أن يعلنوا في تل أبيب عن أن           إجرامية منظمة علي درجة عالية من الحيطة اإلجرامية       
جزءاً من عمليات التدريب العملي للفرقة كان باغتيال عدد كبير من رءوس عصابات اإلجرام اإلسرائيلي               
وهو الشيء الذي ال يمكن ألحد أن ينكره ألنه حدث بالفعل في إسرائيل خالل العـام الماضـي وكانـت                    

رائيلية وإلي اآلن عن حل أي من قضاياها ودون أن يدرك أحـد             عمليات متسلسلة عجزت الشرطة اإلس    
اسرار قتلهم وساعتها رجحت الشرطة اإلسرائيلية أن تلك الجماعات اإلجرامية تقـوم بتـصفية بعـضها         

  . البعض
 زرع القنابل الذكية من الحجم      ى كل أنواع األسلحة الخفيفة كما يتدربون عل       ىتدريباتهم تشمل التدرب عل   

جير السيارات والطعن بحقن السموم التي تقتل اإلنسان دون ظهور لسموم في جسمه ولـديهم               الصغير لتف 
أحدث وسائل اتصاالت بالقمر الصناعي ويحصلون علي المعونة األرضية من عناصر للموساد تعـيش              

الدولة بيننا وتمدهم في الوقت المتفق عليه بوسائل االنتقال مثل السيارات وتكون فرقة المعاونة من رعايا                
العربية التي سينفذون بها العملية وهم من عناصر خاملة ال تتحرك سوي في التوقيت المحدد لهـم مـن                   
الموساد حتي المعونات الطبية عند اإلصابة فلها خطة معدة، المهم أن تدريباتهم العمليـة انتهـت وهـم                  

ومجمـوعتهم تـضم مراحـل       المعلومات النوعية طبقا للمتغيرات المصرية الجديدة        ىيتدربون حاليا عل  
عمرية مختلفة من األفراد ومنهم فتيات ونساء ال يمكن أن تشك لحظة بأنهم جنود أخطر فرقة اغتيـاالت                  
في الموساد اإلسرائيلي، وربما كان ذلك بسبب أن تدريباتهم وعملية اختيارهم منذ البداية تخضع لشروط               

  . لخاصةمختلفة تماما عن الشروط المعروفة عن جنود العمليات ا
 الهرب فـي    ىيتدربون حاليا علي السباحة في مياه ثقيلة افتراضية كثافتها تحاكي مياة النيل ويتدربون عل             

حقول مزروعة ظروفها تحاكي ظروف أراضي الدلتا المصرية، يقيمون ليال بعد التـدريبات النهاريـة               
ن قسم مصر في الموسـاد      فصول تقوية للغة العربية باللهجة المصرية ويستعينون بضباط متخصصين م         

اإلسرائيلي يمدونهم بجميع وثائق تحقيق الشخصية علي أساس أنهم مصريون لديهم بطاقات الرقم القومي              
ولديهم جوازات السفر أيضا، يشرحون لهم كل تفاصيل الحياة في مصر ويعلمونهم كيفية إثـارة الفتنـة                 

 تحـويلهم   ىوتصوير المنشآت ويعملون عل   الطائفية بشكل فردي وكيفية بث الشائعات وجمع المعلومات         
إلي مصريين في كل شيء غير أن والءهم إلسرائيل والموساد وهدفهم هو إحداث سلسلة عمليات طائفية                
وانقالبية في مصر أخطرها اغتيال عدد كبير من الرموز المصرية في سلسلة اغتياالت من شأنها قلـب                 

لموساد حاليا بالتخطيط له، أنتم تحصرون تفكيركم       مصر والمنطقة رأسا علي عقب وهو بعض ما يقوم ا         
  . بكل معاني الكلمة) حربا أهلية(وهم يخططون لنا ) ثورة مضادة(في مصطلح 

والمعلومات المتاحة عن تلك الفرقة الخاصة من الموساد اإلسرائيلي تؤكد أنهم يتدربون في ذلك الموقـع                
 يوما  14هم السابقة كانت دائما ما تكون في شكل          دون أن يشعر بهم أحد غير أن تدريبات        2006منذ عام   

تدريبياً مكثفاً ليعودوا بعدها لالختفاء عن األنظار في ثكناتهم في داخل الموساد بإسرائيل، وهو ما تؤكده                
  . التحليالت المعلوماتية
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طلـق  كما ي ) مجلس القتل ( أن قرار االغتيال السياسي في إسرائيل يجب أن يقره           ىوهنا يجب أن نشير إل    
علي مجموعة األطراف التي تجتمع في تل أبيب لتحدد سياسيا من يستحق مقابلة فرقة اغتياالت الموساد                

 -اإلسرائيلي أو الوحدة كيدون، تلك اللجنة تتشكل من أربع شخصيات ال خامس لهم وهو رئيس الموساد                 
 -2011 ينـاير    6د من    وترأس الموسا  1953ولد في عام    " تامير دين باردو  "رئيس الموساد الحالي هو     

 ولد  -) أمان(رئيس المخابرات الحربية اإلسرائيلية المعروفة باسم       " أفيف كوخبي "وأما العضو الثاني فهو     
 وهو متهم باإلدالء    2010 نوفمبر   22 ورئيس المخابرات الحربية اإلسرائيلية منذ       1964في إسرائيل عام    

ه عن الثورة أمام لجنة الكنيست لألمن القـومي          يناير في شهادت   25بمعلومات مغلوطة عن أحداث ثورة      
 أما الثالـث فهـو      - بعد إندالع الثورة في مصر     2011 يناير   25والمخابرات التي عقدت في صباح يوم       

 وهو رئيس الشاباك اإلسرائيلي     - أكتوبر في إسرائيل لليئة وموشي كوهين      15 ولد في    -" يورام كوهين "
 أما الرابع والذي يقرر العمليات فـي األسـاس فهـو            2011ايو   م 15منذ صباح   ) جهاز األمن الداخلي  (
 بإسرائيل لشيال والبروفيسور بـن      1949 أكتوبر   21ولد في   -" بنيامين بن تسيون نتانياهو ميليكوفسكي    "

تسيون نتانياهو ميليكوفسكي المؤرخ اإلسرائيلي المشهور مواليد وارسو عاصمة بولنـدا وهـو رئـيس               
 هـؤالء تـشير     - للوزراء فـي إسـرائيل     32 وهو الرئيس    2009 مارس   31 الوزراء الحالي بداية من   

   . 2011 يناير 25المعلومات إلي أنهم اجتمعوا بالفعل عدة مرات منذ 
يبدأ يومهم التدريبي بالتدريبات علي فنون القتال الحر بدون سالح وفيها يتدرب الفرد منهم علي استخدام                

السالح وهي حركات قاتلة تنهي الخصم في خالل ثوان معـدودة           عدد من الحركات القتالية باأليدي دون       
دون إحداث ضجة أو حتي دون أن يشعر أحد في شارع مكتظ بالحركة، بل ربمـا ال يتوصـل الطـب                     
الشرعي للسبب وتصدر شهادة سبب الوفاة علي أساس أنه وقع علي رأسه فدقت عنقه وأغلق المحـضر                 

  . نخب البطولة الخسيسة في تل أبيبفي ساعته وتاريخه بينما الموساد يشرب 
 أن موعد عمليتهم القادمـة بالقـاهرة كمـا          ىال نحكي قصصا وهمية بل أن المعلومات المرعبة تشير إل         

 أغـسطس   21 األحد الموافق    ى وإل 2011 أغسطس القادم    1حددوها باألوراق هو بداية من يوم االثنين        
و يريدون قلب األوراق في مصر في تلك الفترة قبـل            ولإلجابة عن لماذا ذلك التحديد فعلي ما يبد        2011

ان نصل إلي سبتمبر موعد االستفتاء علي اختيار الرئيس القادم لمصر ألول مرة بطريقـة ديمقراطيـة                 
كاملة، أما من سيبدأون به فنحن ال نعرف فكل يوم تتحرك البيانات والمعلومات ويوما عن يوم تعلو قيمة                  

أن العامل المهم لدينا أننا من المؤكد نقدر كل من وضـعوه علـي              اغتيال شخص عن شخص آخر غير       
  . قوائم االغتيال لديهم ومهما اختلفنا مع الشخصية فهم جميعا مصريون شرفاء نحبهم ونطالب بحمايتهم

يتدربون علي وضع نقاط مراقبة للهدف ثم تصويره وتحديد شخصيته ثم عمل الكمائن له وقبلها بـالقطع                 
نوعية بنادق القناصة لديهم هي نفس نوعية البنادق      (-روب بعد التنفيذ واستخدام القناصة      التدريب علي اله  

 واألسلحة الخفيفة والهروب مـن مطـاردة الكـالب          -)أمريكية الصنع التي قتلت الثوار بميدان التحرير      
 إال أن   المدربة علي اكتشاف األشخاص، وفي المساء عندما تقابلهم في وسط مدينة نيويورك ال يمكن لك              

  . تعتبرهم مجموعة شبابية أو مجموعة سياح يمرحون
وفي موقع التدريب الذي يتوسط غابات غير مأهولة وغير مدرجة في سجل المزارات الطبيعيـة سـتجد               

فهم يجرون صلواتهم اليهودية ثالث     ) معبد المعسكر (علم إسرائيل وستجدهم قد أقاموا خيمة أطلقوا عليها         
ادي يأخذون السبت إجازة دينية أما كونهم قتلة مدربين فالقتل لـديهم عقيدتـه              مرات في اليوم وبشكل ع    

التخلص من أعداء إسرائيل وال يفهمون وال يفكرون في العواقب، وعندما تصدر األوامر لهـم بالتنفيـذ                 
كما يسمونها وهـي عمليـات القتـل        ) القتل اللذيذ (فالبد منه ولديهم بالفرقة أطباء مدربون علي عمليات         

 1956 مايو 28 ولد في -" خالد عبد الرحمن إسماعيل عبد القادر مشعل"السم، وهي تشبه عملية اغتيال      ب
 25 الفاشلة باألردن في     -1996في قرية سلواد بقضاء رام اهللا وهو رئيس المكتب السياسي لحماس منذ             
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في أول فترة له    " تنياهوبنيامين ن " وتذكروا معنا فقد كان رئيس الوزراء اإلسرائيلي يومها          1997سبتمبر  
 أفراد وكانوا يستخدمون جوازات سـفر كنديـة         10كرئيس وزراء إلسرائيل وكانت عناصر المجموعة       

 2010وتذكروا أيضا فهي ذات جنسية الجوازات التي استخدمت في عملية اغتيال المبحوح فـي دبـي                 
 نساء إذا ال توجـد      6فرداً بينهم    11والجدير بالذكر أن المجموعة التي نفذت اغتيال المبحوح مكونة من           

قصة مثيرة جديدة هنا فرئيس الوزراء أيام محاولة اغتيال مشعل هو نفـسه بنيـامين نتانيـاهو رئـيس                   
  . الوزراء الحالي والفرقة هي نفس الفرقة ربما بتغيير في األفراد نظرا لظروف الزمان والتاريخ

  24/5/2011، روز اليوسف
  

  تركيا والربيع العربي .72
  *هيم كالينإبرا

مع دخول الربيع العربي شهره الرابع، فإنه يواجه تحديات جمة، ولكنه يمثل أيـضاً              : ترجمة مايسة كامل  
وعلى الرغم من النكسات في ليبيا واليمن وسوريا، فقد بدأت الموجة الديمقراطية بالفعل             . فرصة عظيمة 

  .في تغيير المشهد السياسي في الشرق األوسط
حة الوطنية الفلسطينية بين فتح وحماس، الذي وقِّع في مـصر فـي الثالـث مـن                 ويشكل اتفاق المصال  

ومن المؤكد أن تطورات جوهرية أخرى سوف       . أيار، واحدة من النتائج الرئيسية لهذا التغيير الهائل       /مايو
والواقع أن الربيع العربي يعـزز موقـف   . تأتي تباعا ـ وسوف تجني تركيا الكثير من هذه التطورات 

 في العالم العربي وال يضعفه، ويعمل على تسويغ التوجه االستراتيجي الجديد للـسياسة الخارجيـة                تركيا
  .التركية

إن السياسة التركية القائمة على إشراك حكومات وجماعات سياسية مختلفة في العالم العربي نجحت فـي                
ناسبات بأن التغيير فـي     وقد صرح المسؤولون األتراك في العديد من الم       . تحويل سياسة الشرق األوسط   

العالم العربي أمر حتمي ال مفر منه والبد وأن يعكس المطالب الشعبية المـشروعة المناديـة بالعدالـة                  
فضالً عن ذلك فإن التغيير البد وأن يحدث من دون عنف، ومن األهميـة بمكـان                . والحرية واالزدهار 

  .ضمان االنتقال السلمي إلى ديمقراطية تعددية
يس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان إلى تحقيق هذه الغاية في ليبيا قبل اندالع القتـال        ولقد سعى رئ  

والواقع أن دبلوماسية اردوغان الهادئة سعت من وراء الكواليس إلـى ضـمان      . الدائر اآلن في ذلك البلد    
تركيا القائم على   ويعمل هذا التوجه التدريجي على تكميل موقف        . االنتقال السلمي إلى عهد ما بعد القذافي      

المبادئ فيما يتصل بالحاجة إلى اإلصالح في العالم العربي، بما في ذلك سوريا التي تشترك معها تركيا                 
  . كيلومتر900في حدود يبلغ طولها 

لقد نجحت تركيا على مدى العقد الماضي في تطوير أنماط مختلفة من العالقات مع بلدان الشرق األوسط                 
بل وربما تكون تركيا الدولة الوحيدة التـي كانـت          . قات مع الحكومات والشعوب   تهدف إلى تحسين العال   

  .قادرة على تعزيز العالقات على المستويين في العالم العربي
. ولقد أثمرت سياسة المشاركة هذه على أكثر من نحو، فارتفعت مكانة تركيا في المنطقة بشكل ملحـوظ                

عرب من مختلف االنتماءات مهتمين إلى حد كبير بدراسة مـا           وكان المثقفون والناشطون وقادة الشباب ال     
وكان استقرار الديمقراطية في تركيا ونموهـا االقتـصادي وسياسـتها           . وصفه البعض بالنموذج التركي   

الخارجية االستباقية النشطة من العوامل التي ولَّدت تقديراً متزايداً للمنجزات التي حققتها البالد، وعززت              
  .اعمة في المنطقةمن قوتها الن

وينعكس هذا في المناقشة القوية المفعمة بالحيوية والدائرة في العالم العربي حول الكيفية التي تمكنت بها                
واألمر األكثر أهمية من ذلك أن هـذه        . تركيا من التوفيق بين اإلسالم والديمقراطية والتنمية االقتصادية       

 البلدان العربية أن تعيد بناء نفسها بما يتناسب مع متطلبـات            المناقشة تتناول الكيفية التي يتعين بها على      
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فقد أصبحت الفجوة المتسعة بين الحكومات والشعوب في العالم العربي بمثابـة            . القرن الحادي والعشرين  
عجز ال يمكن تحمله أو السماح باستمراره ـ وهي النقطة التي اكتسبت أهمية جديدة باكتساب التجربـة   

  .أعظم من البروز في هذه البلدانالتركية قدراً 
وبينما تتفتح زهرات الربيع العربي بسرعات مختلفة في بلدان مختلفة، فإن تركيا حريصة علـى حـث                 

فالشعوب العربية تستحق الحرية واألمن والرخاء بقدر       . الحكومات العربية على إجراء إصالحات حقيقية     
 الكثير من الخير من تحول العالم العربي إلـى          ما يستحقه أي شعب آخر، وال شك أن تركيا سوف تجني          

  .مكان يتسم بالديمقراطية والتعددية واالزدهار
ويعد عصر الديمقراطية الجديد هذا بإعطاء العالم العربي الفرصة بالتحكم في مصيره وتصرفاته، فضالً              

المـساواة  عن تمكين الشعوب العربية من تطوير نموذج جديد للعالقات مع الغرب علـى أسـاس مـن                  
  .والشراكة ـ وهو الموقف الذي نجحت تركيا في تجسيده

وأخيرا، يتعين علينا أن ندرك أن السياسة التركية القائمة على إشراك مختلف الجهات الفاعلة في الشرق                
األوسط ـ والتي قد يرفضها البعض باعتبارها مثيرة للجدال ومتطرفة بل وحتى إرهابية ـ لعبـت دوراً    

وفي ضوء  .  في دفع بعض من هذه القوى على األقل إلى التيار الرئيسي في الساحة السياسية              بالغ األهمية 
الحقائق السياسية الجديدة في مصر وتونس واألراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وليبيا وبلدان أخرى،              

  .فإن الجهات الفاعلة األكثر أهمية هناك لم تعد تمثل تنظيمات سرية أو غير قانونية
آلن سوف تلعب منظمات مثل اإلخوان المسلمين في مصر، وحركة النهضة في تونس، وحماس فـي                وا

وهذا يعني أن األميركيين واألوروبيـين      . فلسطين، أدواراً مهمة ومشروعة في المستقبل السياسي لبلدانهم       
ن القـول أن    وغني ع . البد وأن يسارعوا إلى إشراك هذه المنظمات علناً وبشكل مباشر، كما فعلت تركيا            

  .هذه المنظمات تشكل اآلن جزءاً من النظام السياسي الناشئ في العالم العربي
إن العالم العربي الديمقراطي المزدهر من شأنه أن يزيد موقف تركيا في المنطقة قوة على قـوة، ال أن                    

  .يضعفه
  إبراهيم كالين كبير مستشاري رئيس وزراء تركيا*

  23/5/2011بروجيكت سنديكيت، 
  

  حماس ومواجهة من نوع آخر .73
  براهيم حماميإ

شكلت آلية اتخاذ القرار داخل حركة حماس لغزاً حقيقياً لم تستطع أجهزة المخابرات العالميـة أن تفـك                  
رموزه بعد، وهو ما حافظ على درجة كبيرة جداً من االنضباط والتماسك على المستوى القيادي، والتزام                

ية وال شك بوجودها، تماماً كما هو حال إخـوة البيـت الواحـد،              ملحوظ يخفي خالفات داخلية هي طبيع     
فالخالفات ليست ضعفاً أو عيباً، بل هي إن بقيت في إطارها الصحيح ظاهرة صحية تساعد فـي بلـورة              

  .القرار الصحيح
لكن ومع توقيع اتفاق المصالحة وما سبقه من مشاورات ولقاءات، بدأت تطفو للسطح معالم خالفات على                

ى القيادي، بدأت بتصريحات وتسريبات، ووصلت اليوم لحد االنتقاد العلني والمباشر لشخـصيات             المستو
  .وأسماء بعينها

  محطات مفصلية
بعد جريمة اغتيال الشيخ الراحل أحمد ياسين واختيار الدكتور عبد العزيـز الرنتيـسي رحمهمـا اهللا                 • 

 حقيقياً للحركة من الناحيـة القياديـة، وكانـت          مسؤوالً أول للحركة ومن ثم اغتياله بعد أسابيع، اختباراً        
مناشدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ومن على شاشات التلفاز لقيادة الحركـة فـي                 

  .الداخل بإخفاء أسماء القيادة، أول إشارة على خلل في عملية التواصل بين الداخل والخارج
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 والدخول في حوارات القاهرة، بـرزت       2005بداية العام   ومع اختيار محمود عباس رئيساً للسلطة في        • 
بعض التباينات في مواقف قيادات حركة حماس فيما يخص الهدنة وااللتزام بها مع االحتالل الذي لم يكن                 

  .طرفاً فيها أساساً، إال أن تلك التباينات لم تصل حد ما يمكن تسميته خالفات
 سهالً، وقد أخذ من وقت وجهد القيـادات         2006شريعية عام   لم يكن قرار المشاركة في االنتخابات الت      • 

الكثير للوصول إليه، وسط معارضة من البعض، ليتم اتخاذ القرار ما بين الداخل والخـارج واألسـرى                 
وبأغلبية ضئيلة، لكن االلتزام بالقرار رغم المعارضة الواضحة لبعض األطراف أظهـر وأثبـت قـوة                

  .أن القرار النهائي الجماعي ملزم للمعارض قبل المؤيداالنضباط داخل أروقة الحركة، و
 اختباراً سياسياً جديداً    2006جاءت وثيقة األسرى والتي تطورت لتصبح وثيقة الوفاق الوطني في العام            • 

لحركة حماس، حيث سجلت مواقف سياسية جديدة كان أبرزها تفويض منظمـة التحريـر الفلـسطينية                
، واإلقرار  1967 المقاومة في األراضي المحتلة عام       –بدالً من حصر  –يز  بالتفاوض، والموافقة على ترك   

  .بمبدأ االستفتاء على أي اتفاق يتم التوصل إليه، وهو ما أثار معارضة البعض
، والـذي   2007حزيران مـن العـام      /المحطة األبرز كانت قرار الحسم في قطاع غزة في شهر يونيو          • 

ستقاللية كاملة وبناء على قراءتها الميدانية، وبعيـداً عـن القـرار            اتخذته قيادة الداخل في قطاع غزة با      
الجماعي المعتاد، لكنه حظي الحقاً بمباركة الجميع دون أن تكون له تبعات مباشرة على آليـات اتخـاذ                  
القرار، لكنه بالتأكيد أوجد حالة من المسؤولية المباشرة عن تسيير قطاع غزة في ظـل حـصار خـانق                   

  .وعدوان مستمر
 والرحالت المكوكيـة لمـسؤولين أوروبيـين        2008بعد العدوان األخير على قطاع غزة أواخر العام         • 

وكذلك الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر، واللقاءات المتكررة معهم سواء فـي غـزة أو دمـشق،                 
ظهرت للسطح مواقف جديدة اتسمت بالغموض وغلب عليه عدم الوضوح، وسط تساؤالت كثيـرة مـن                

اء حركة حماس حول تلك المواقف، مما استدعى أحياناً توضيحات وتطمينات من أعلى الهرم القيادي،               أبن
والـذي  " إسرائيل" مع عدم االعتراف بـ1967كما حدث في موضوع الدولة الفلسطينية على حدود العام    

  .ُأسقط أكثر من مرة في أكثر من تصريح
  ملف المصالحة الفلسطينية

لعنوان األبرز مؤخراً، وسط تجاذبات وأيضاً تباينات في المواقف، كانـت تظهـر             كان ملف المصالحة ا   
للعلن في أوقات محددة ثم ال تلبث أن تختفي، مصحوبة بتغييرات في تشكيلة وقيادة الوفد المفاوض فـي                  

يد القاهرة، وتصريحات متناقضة أحياناً بين قيادات قطاع غزة الذين كانت تتسم تصريحاتهم بالتفاؤل الشد             
  .بقرب الوصول التفاق، وتصريحات أخرى من دمشق تتحدث عن عدم قرب التوصل للمصالحة

ومع التقدم في هذا الملف، ومع ازدياد الضغوط والوعود، بات من الواضح أن خالفات ما بدأت تطفـو                  
على السطح، وهي خالفات حاول فريق السلطة الفلسطينية اللعب عليها أكثر مـن مـرة دون جـدوى،                  

ى أن على حماس توحيد موقفها وقرارها بشأن المصالحة، لكن األهم هو كم التصريحات والمواقف               بدعو
السياسية التي صاحبت تلك الفترة وأثارت موجات من ردود األفعال، منها ما جاء على لسان مـسؤولين                 

لى سبيل  ليسوا في مراكز قيادية مثلما هو الحال مع تصريحات ومقاالت أحمد يوسف أو غازي الحمد ع               
المثال، أو مواقف من أعلى الهرم السياسي لحركة حماس، استتبعتها ردود من قياديين أيضاً، وهي حالة                
استمرت بشكل ملحوظ وصوالً إلى حد إصدار البيانات الرسمية حول تلك التـصريحات والتـصريحات               

  .المضادة
  :وفي هذا الشأن نرصد بعضاً من هذه المواقف

 إسماعيل هنية وهو أحد أبرز قادة حركة حماس في لقاء مع ممثلي الـصحافة               رئيس الوزراء في غزة   • 
حركة حماس مستعدة للقبول بأي اتفاق سالم توقعه        " أكّد أن    1/12/2010األجنبية في مكتبه بغزة بتاريخ      
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القيادة الفلسطينية مع إسرائيل شرط إقراره من قبل الشعب الفلسطيني باستفتاء شعبي حتى وإن خالفـت                
  ".ستهاسيا
وفي رد على تلك التصريحات قال القيادي في حركة حماس محمود الزهار في لقـاء مـع الدسـتور                   • 

، مؤكداً أن مصدر    "حماس ال تقبل بأي استفتاء على الثوابت      "، على أن    6/12/2010األردنية نشر بتاريخ    
  .رج يصبح قراراًأي ما تتفق عليه القيادة في الداخل والخا" جماعي"القرار داخل حركة حماس هو 

أما أحدث تلك المواقف فجاءت من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل والـذي تحـدث                 • 
أيار الجاري عن اسـتعداد حمـاس       /على هامش توقيع المصالحة الفلسطينية بالقاهرة في الرابع من مايو         

، وهو مـا قوبـل بـرد        "لمنح المفاوضات مع إسرائيل مهلة جديدة رغم فشلها على مدى عشرين عاما           "
، شكّل انعطافة جديدة    17/05/2011وتعليق من محمود الزهار في لقاء مع صحيفة القدس الفلسطينية في            

هذا الكـالم لـم نتفـق عليـه،         "في العالقة اإلعالمية بين قيادات حركة حماس حيث قال وبشكل مباشر            
عطينا فرصة للتفاوض كأننا راضـون      وفوجئنا به، المفاوضات ليس لها مظلة من حماس، والحديث أننا أ          

عنها غير صحيح، ولم يكن موقف الحركة، ونحن لم نقبل ببرنـامج تفـاوض سياسـي مـع الجانـب                    
  ".اإلسرائيلي

وفي سابقة هي أيضاً األولى من نوعها في العالقة اإلعالمية بين قيادات حركة حماس، وفي تـصريح                 • 
ق عضو المكتب السياسي لحركة حماس تصريحات        انتقد عزت الرش   23/05/2011للجزيرة نت بتاريخ    

القيادي محمود الزهار التي علق فيها على موقف رئيس المكتب خالد مـشعل بـشأن إعطـاء فرصـة                   
للمفاوضات مع إسرائيل، واعتبر أن هذه التصريحات خاطئة وال تعبر عن موقف حماس ومؤسـساتها،               

د التنظيمية المعمول بها في حركـة حمـاس وال          يمثل خرقا للتقالي  "وأكد الرشق أن ما صدر عن الزهار        
غير مخول بـالتعليق علـى      "، فضال عن كون الزهار      "يجوز أن يصدر عنه بحق رئيس الحركة وقائدها       

  ".كلمة رئيس الحركة أو االستدراك عليها
 لتداعيات تلك التراشقات اإلعالمية قال القيادي في حركـة حمـاس          " لملة"وفيما يمكن اعتباره محاولة     • 

ما جاء في خطاب مشعل هو من       " معلقاً بقوله إن     23/5/2011صالح البردويل في بيان صحفي بتاريخ       
قبيل تحميل الجانب اإلسرائيلي وتحميل السلطة ونهجها في المفاوضات السبب عن عدم تحقيق األهـداف               

ألشهر القادمة هي   إذا افترضنا أن ا   "، مضيفاً   "الفلسطينية حيث أثبتت تجربة عشرين عاما فشل هذا النهج        
سننظر ما إذا كانت الشهور القادمة قادرة على تحقيق هذه األهداف ولن نقـف              (الحاسمة، فإن مشعل قال     

، وهو كالم افتراضي وليس تعبيرا عن قناعات حماس وقناعات رئـيس مكتبهـا الـسياسي                )في طريقها 
  ".بجدوى نهج التفاوض

 للتقليل من تداعيات مـا ظهـر        24/5/2011في  وأخيراً اضطرت حركة حماس إلصدار بيان رسمي        • 
ما تناقلته وسائل اإلعالم من تصريحات للزهار والرشـق         "للسطح من خالفات واضحة، وجاء في البيان        

هو من قبيل التلون داخل إطار الجسم الحركي الواحد وال يعكس على اإلطالق أي خالفات داخل قيـادة                  
ما تروجه بعض وسـائل اإلعـالم       "، معتبراً أن    "ل والخارج حركة حماس التي هي قيادة موحدة في الداخ       

حقيقة وحدة الحركة وقوتها وتماسكها ووحدة برنامجها المقاوم        "، مجددا تأكيده على     "باألكاذيب المدسوسة 
  ".في وجه االحتالل

لم ينه بيان حماس الخالف، حيث كرر القيادي في حركة حماس محمود الزهار موقفه في لقـاء مـع                   • 
، وأضاف إليه موقفاً آخر حول مكان قيادة حركة حماس          24/05/2011 األخبار اللبنانية نشر في      صحيفة
نحن لـم   . بالتالي هذا موقف غير صحيح    . موقف خالد مشعل لم نكن نعلم به ولم يستشرنا فيه أحد          "قائالً  

يني، برنامجنـا  نعط فتح في يوم من األيام فرصة أو تفويضاً منا كي تفاوض عنّا أو عن الشعب الفلـسط          
من يقل إننا فوضناها أو نفوضها لمزيد من التفاوض         .... ضد التفاوض بهذه الطريقة ألنه مضيعة للوقت      

المركز الرئيسي لحركة حماس فـي األرض المحتلـة، وثقلهـا           "، مضيفاً   "فموقفه ال يمثل موقف الحركة    
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لمكمل في الخارج، وهذا موضوع تحـت  الحقيقي فيها، والدماء تسيل فيها، والقيادة هنا، وإن كان الجزء ا          
  ".المراجعة حقيقةً، هذه تجربة مزقت قيادة الحركة في أكثر من مكان وتحتاج إلى مراجعة

  حماس والمتغيرات
بغض النظر عن جدلية أن ما جرى ويجري هو من باب التلون داخل اإلطار الحركي، لكن ظهور هـذه                   

العلنية، يؤكد أن هناك ضغوطاً جلية على قيـادات الحركـة،           اآلراء على أقل تقدير، إن لم نقل الخالفات         
سياسية وأمنية، ليس أقلها اتفاق المصالحة المفترض، والذي بدأ يؤتي ثماراً عكسية حتى اللحظـة، مـع                 
تصاعد وتيرة االعتقاالت واالستدعاءات في الضفة الغربية، وتصريحات قادة حماس في الضفة الغربيـة              

 تصعيدياً وصل حد المطالبة بتعليق االتصاالت مع فتح كما طالب عضو القيادة             التي أخذت بدورها منحاً   
  .21/5/2011السياسية لحركة حماس القيادي األسير رأفت ناصيف بتاريخ 

لقد واجهت حركة حماس في السابق منعطفات حاسمة تجاوزتها بمشيئة اهللا سبحانه وتعالى أوالً وأخيراً،               
ات عندما فقدت الشيخين ياسـين والرنتيـسي، وواجهـت التـآمر عليهـا              لم تنهر الحركة قبل سبع سنو     

والحصار عقب فوزها في انتخابات التشريعي، وخرجت ومعها الشعب الفلسطيني منتصرة على االحتالل             
بعد العدوان على قطاع غزة، وواجهت الحمالت اإلعالمية في الخارج، لكنها اليوم في حاجـة للمزيـد                 

  .للحفاظ على نفسها
تطاعت حماس أن تقف في وجه من أراد بها سوءا، وأن تواجه أحالفاً شيطانية ومؤامرات للنيل منها،                 اس

لكنها مؤامرات كانت دائماً تأتي من طرف آخر، لم تواجه حماس يوماً نفـسها، وهـذا هـو االختبـار                    
  .األصعب

عض الممارسات فـي    حركة حماس اليوم ومن خالل الخطاب السياسي واإلعالمي، واألداء الميداني، وب          
قطاع غزة، وحالة الجمود في مواجهة متغيرات المنطقة، تكون كمن يوجه سهامه لنفسه، ومـن يعطـي                 

  .الخصم ما يحتاجه من مؤونة وسالح ليواجهه به
مراجعة شاملة وكاملة ودقيقة، تأخذ باألسباب، وتقيم المراحل السابقة، وتـستعد للمـستقبل بمتغيراتـه،               

 تتعامل مع الحدث وتصنعه أيضاً، تتطور وتتماشى مع المتغيرات، دون انحـراف             تراعي نبض الشارع،  
عن المبادئ والقيم، هو المطلوب اليوم من الجميع دون استثناء، فصيل فصيل، وحزب حزب، وحركـة                

  .حركة، وفرد فرد
 25/5/2011، موقع الجزيرة نت، الدوحة

  
  الربيع العربي يولد المصالحة الفلسطينية .74

  يروبرت مال
بين حركتي فتح وحماس على عملية السالم اإلسرائيلية الفلـسطينية الجانـب            ' الوحدة'يشكل تأثير صفقة    

وحتى الوقت الـراهن، كانـت ردود فعـل         . األكثر إثارة للجدل، إال أنه أيضا يكاد أن يكون األقل أهمية          
ر واشنطن من تشكيل حكومة     فتحذ. الواليات المتحدة على هذا االتفاق غير المتوقع سلبية على نحو متوقع          

توافق مع حماس من دون أن تصلح األخيرة نفسها، وبذلك بدت وكأنها تنظر إلى المصالحة من المنظور                 
وبدال من ذلـك،    . المهترئ لعملية السالم المحتضرة والصراع الجامد بين محوري المعتدلين والمتشددين         

  . سريع التغيرينبغي عليها أن تقيم هذا االتفاق على خلفية شرق أوسط
لقد قام العالم بالسعي لمنع اإلسالميين من الوصول إلى سدة الحكم مرتين من قبل، أوال بعد فوز حمـاس                   

وفي كال  .  التشريعية، وبعد ذلك بعام عندما تم تشكيل حكومة ائتالفية مع حركة فتح            2006في انتخابات   
بس فيه إذ ال تزال حماس محصنة في غزة، فيما          ميزان القوى اآلن ال ل    . المرتين قام العالم بإفساد األمور    

ولعدم وجود عمليات انتخابية أو حياة سياسية تعددية حقيقيـة، فـإن المؤسـسات              . ال تزال فتح ضعيفة   
  .الديمقراطية في األراضي الفلسطينية أصابها الصدأ
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 اإلسـرائيلية   وكان الجدل األكثر إقناعا ضد الوحدة الوطنية أنها كانت ستقضي على آفـاق المفاوضـات              
وحتى في حينها لم تكن هذه الحجة مقنعة أبدا، ألنه كان من الصعب أن نتخيـل أن تـتمكن                   . الفلسطينية

فقـد كانـت المـصالحة      . حركة وطنية ممزقة من التوصل إلى اتفاق سالم، عداك عن تنفيذه وصـونه            
  .الفلسطينية على األرجح شرطا أساسيا أكثر من كونها عقبة في طريق السالم

والقتنـاع  . أما اآلن فعملية السالم ميتة ولم يلتق المفاوضون اإلسرائيليون والفلـسطينيون منـذ أشـهر              
الفلسطينيين بأنه لن يكون بإمكانهم الحصول على أي شيء من بنيامين نتنياهو والقليل جدا من الواليـات               

. دة إلقامة دولـة فلـسطينية     المتحدة فقد صوبوا تركيزهم للحصول على تأييد الجمعية العامة لألمم المتح          
وفي هذا السياق، يمثل إصرار نتنياهو على الرئيس الفلسطيني محمود عباس االختيار بين الـسالم مـع                 

  .إسرائيل أو السالم مع حماس، التهديد األكثر فراغا 
فلم يتجـاوز   . أما األمر األكثر إثارة لالهتمام حول اتفاق حكومة الوحدة فهو البيئة اإلقليمية التي ولد فيها              

الطرفان فجأة انعدام الثقة المتبادل، ولكن في الواقع شعر كالهما بالهزات االرتدادية للتغيرات الهائلة التي               
  .تجتاح الشرق األوسط

' االعتـدال 'بالنسبة لعباس، يمثل سقوط نظام حسني مبارك في مصر خسارة حليف رئيسي وانهيار محور           
دة الذي يحظى بشعبية بين الفلسطينيين أن يدعم مكانته ومكانة فـتح            ويمكن التفاق الوح  . الذي ينتمي إليه  

  .محليا وإقليميا، في وقت غدت فيه ميزتهم الرئيسة المتمثلة بمفاوضات السالم مع إسرائيل بالية
فوجود حكومة مصرية أكثر انسجاما مع الرأي       . أما بالنسبة إلى حماس، فكان سقوط مبارك حاسما كذلك        

وجود تأثير أكبر لإلخوان المسلمين، المنظمة األم لحماس، يبشر بعالقات ثنائيـة أكثـر              العام إلى جانب    
فبعد أن قدم النظام الـسوري الواقـع فـي          . كما يشكل ازدياد االضطرابات في سورية عامالً آخر       . دفئا

ت ورطة حاليا، المالذ اآلمن لقيادة حماس لعقد من الزمن، يريد اآلن حصد ثمار ذلك في شـكل إشـارا                  
أيدت حماس رسميا النظام ولكن بشكل فاتر لخوفها من خسارة دعم الالجئين            . علنية عن الدعم والوالء له    

وتحسبت حماس إلى أنه حتى من دون تغيير النظام         . الفلسطينيين والسنة المحافظين في سورية وخارجها     
شية التي أدارها النظام من     فورا، فإن النظام السوري سوف يتحول ال محالة بعدما نالت حملة القمع الوح            

  .مصداقيته محليا ونفوذه إقليميا
ويمثل ميلها نحو القاهرة، الالعب األكثر أهمية على المدى الطويل واألكثر شرعية بين أنصار حمـاس،                

  .أما الموافقة على صفقة برعاية مصرية فهي خطوة أولى على ذلك الطريق. رهانا أكثر أمانا
ولكـن يتعـين علـى      . ال يمكن إلدارة أوباما أن تتبنى حكومة الوحدة الوطنية        وألسباب سياسية وقانونية    

بـدال  . واشنطن على األقل االمتناع عن اعتبار هيئة كهذه بمثابة نكسة بشكل تلقائي والسعي إلى إسقاطها              
  .من ذلك، ينبغي أن تكون منفتحة العقل وان تطرح أسئلة صعبة حول دالالت الصفقة على المنطقة

 االنزعاج بشأن تحسن عالقات القاهرة مع حماس، أليس في مصلحة أمريكا رؤية مصر مؤثرة               وعدا عن 
ومنتقدة إلسرائيل مع أنها ملتزمة باتفاق السالم؛ تكون عالقة مصر مع الواليات المتحدة قوية لكنها غير                

 إضـعاف إيـران     خانعة لها؛ مصر تتناغم مواقفها أكثر مع األصوات المحلية واإلقليمية؟ أال يمكن لذلك            
التي استغلت صورة نظام مبارك لتظهر بصورة مغايرة، التي سينكمش وزنها اإلقليمي مع صعود نموذج               
عربي مضاد حقيقي؟ كيف يمكن لنسف محاوالت االتفاق أن تؤثر على العالقات مع مصر جديدة كهذه،                

ألفـضل لواشـنطن أن     وعلى نطاق أوسع، مع الجمهور العربي الذي غدا أكثر حزما حديثا؟ هل مـن ا              
تضطر حماس إلى االنجراف من طهران ودمشق نحو القاهرة؟ وإذا لعب اإلخوان المسلمون دورا أكثـر                
مركزية في مصر، كيف يمكن لذلك أن يؤثر على حماس؟ وكيف يمكن لتعامل الواليات المتحـدة مـع                  

  اإلخوان أن يؤثر على ذاك التأثير؟
إذا كان لنا أن نستمر في رؤية السياسة الجديدة فـي           . اتفاق الوحدة هناك العديد من اآلثار المترتبة على       

  .الشرق األوسط من خالل المنظار القديم فقد نغفل أكثر جوانبها إثارة لالهتمام
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 26/5/2011، القدس العربي، لندن
  

  !!ومواقف السلطة أيضا.. الءات نتنياهو لم تتغير  .75
  ياسر الزعاترة

 في خطابه أمام الكونغرس األمريكي فليتفضل ويخبرنا إن كنا غافلين، ألم            من سمع من نتنياهو شيئا جديدا     
يكرر وسط تصفيق أشاوس الكونغرس الذين يمنحونه من الرعاية أكثر من أعضاء الكنيست مـا سـبق                 

، وحتى آخر مقابلـة صـحيفة أو        »بار إيالن «وقاله مرات ومرات منذ مجيئه إلى السلطة، بدءا بخطاب          
شروطه هي ذاتها حول القدس غير القابلة للتقـسيم، والالجئـون           ! لشأن التفاوضي؟ تصريح ذي صلة با   

تسيبي ليفني، زعيمة المعارضـة التـي تعتبـر          (48الذين لن يعود أي منهم إلى األراضي المحتلة عام          
 من الالجئين هـو صـفر       48نتنياهو متطرفا قالت للمفاوضين الفلسطينيين إن رقم العائدين إلى مناطق           

ما كشفت وثائق التفاوض، وهي ذاتها التي قالت إن تجسيد حلم فلسطينيي األراضي المحتلة عـام                بحسب  
  ). سيكون في الدولة الفلسطينية، قبل أن تتراجع بسبب الضجة التي أثارها التصريح48

هل ثمة جديد في اشتراط نتنياهو اعتراف الفلسطينيين بالدولة اليهودية وما يمثله ذلك من عـدوان علـى     
كـم مـن     (48الرواية التاريخية للصراع، فضال عن تهديد وضع الفلسطينيين في األراضي المحتلة عام             

وهل ثمة جديد في رفـض      !). تصريح لسادة السلطة اعتبر أن مسألة الدولة اليهودية هي شأن إسرائيلي؟          
 الحدود في غير سياق      للدولة الفلسطينية، مع أن أحدا قبله لم يعترف بتلك         67نتنياهو الموافقة على حدود     

التدليس، بدليل التوافق على بقاء الكتل االستيطانية الكبيرة في الضفة تحت بند تبادل األراضي، وبـدليل                
، فـضال   2000الكالم التقليدي عن تأجير الغور لمدة ثالثين عاما منذ محادثات كامب ديفيد صيف العام               

 تمنح اإلسرائيليين فرصة التأكد من قدرتهم علـى         عما تضمنته وثيقة جنيف وملحقها األمني من ترتيبات       
دليل ذلك الحديث عن محطات اإلنـذار المبكـر والدولـة منزوعـة          (» عمقهم اإلستراتيجي «الدفاع عن   

، مع فارق أن نتنياهو يتحدث صراحة عن االحتفاظ بالغور الذي يشكل ثلث الضفة الغربية، مـع                 )السالح
  .ك تحت مسمى التأجير في سياق اتفاق نهائيقناعتنا بأنه لن يمانع في أن يتم ذل

» اإليبـاك «والخالصة أن نتنياهو لم يأت بجديد، ومن فوجئوا بتراجع أوباما السريع في خطابـه أمـام                 
 بعد اعتراض   67، أعني موقفه من حدود      )19/5الشرق األوسط،   (عن موقفه العابر في خطاب      ) 22/5(

 بذلك ال يعرفون شيئا عن واقع السياسة األمريكية، واألرجح          نتنياهو وسادة اللوبي الصهيوني، من فوجئوا     
أنهم ال يريدون االعتراف بذلك الواقع حتى ال يفقدوا فرصتهم في الحديث المتواصل عن إحراج نتنياهو                

نقول ذلك رغم أن أوبامـا فـي        . أمام المجتمع الدولي كسبب الستمرارهم في السياسة التي اعتادوا عليها         
 يتطرق لقضيتي القدس والالجئين إال في سياق وصفهما بالقضايا العاطفية التي ينبغي أن              خطابه األول لم  

تعنـي االحتفـاظ بالكتـل      (تترك لما بعد المرحلة االنتقالية، كما لم ينس الحديث عن تبادل األراضـي              
  ).االستيطانية الكبيرة

الفلسطيني وجماهير األمة، ولـيس     ولعل السؤال الذي نسأله من أجل أنفسنا ومن يسمعنا من أبناء شعبنا             
كيف سيرد سادة الـسلطة علـى الءات نتنيـاهو والموقـف            : من أجل المدافعين عن برنامج أوسلو هو      

األمريكي، ال سيما بعد الموقف الواضح من الطرفين حيال المصالحة مع حركة حماس فوق موقفهما من                
ف من المصالحة كان مخالفا للرغبة األمريكية       قضايا التسوية؟ سيواصلون ذات المسار، وإذا قيل إن الموق        

اإلسرائيلية، فسنرد بأن ذلك لم يكن صحيحا، ليس فقط ألنها لن تغير شيئا في سياق ما يجري في الضفة                   
المعتقلون لم يخرجوا واالعتقاالت لم تتوقف، والتنسيق األمنـي لـم يتراجـع        (والعقيدة األمنية ألجهزتها    

، ولكن أيضا ألنهم يأملون استدراج حماس إلى        )أموال الجمارك لم يدم طويال    بشهادة اإلسرائيليين، ووقف    
االعتراف بشروط الرباعية، إلى جانب العمل الدؤوب على استغالل المصالحة من أجل اسـتعادة فـتح                

 كي تكون قادرة على التحـدث باسـم الفلـسطينيين دون            2006لشرعيتها التي فقدتها في انتخابات عام       
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الضفة في قبضة خليفة الجنرال دايتون وعقيدته       (، والنتيجة أن كل شيء سيبقى على حاله         تشكيك من أحد  
األمنية، والهدف هو تكريس الدولة المؤقتة التي يرفضونها في العلن ويكرسونها في الواقع، اللهـم إال إذا     

  ).تورطوا في اتفاق نهائي بروحية تفاهماتهم مع أولمرت التي فضحتها وثائق التفاوض
سنفـصل  (ذلك كله قلنا إن المصالحة بالروحية التي تمت ليست في صالح القضية وال في صالح حماس                 ل

أما األهم فهو سؤال الرد على نتنياهو الذي لن يكـون بغيـر االنتفاضـة               ). ذلك من جديد في مقال آخر     
 تستفيد من أجواء    االنتفاضة التي ). السلمية ولكن الشاملة، وليس مظاهرات يوم الجمعة في بلعين ونعلين         (

الثورات العربية وتجيش الشتات الفلسطيني واألمة لنصرتها بمدد من الخارج، فهل يجرؤون على مسار              
  .كهذا، ال نعتقد ذلك، وليتنا نكون مخطئين

، فسيكرس الدولـة    )االعتراف بالدولة في الجمعية العامة لألمم المتحدة      (أما استحقاق سبتمبر كما يسمونه      
 النزاع الحدودي مع جارتها، وذلك هو بالضبط ما سعى إليه اإلسرائيليون ويجمعون عليـه               المؤقتة ذات 

  !!.وال عزاء للقضية. منذ شارون وحتى نتنياهو
  26/5/2011، الدستور، عّمان

  
   على خطر؟"سرائيلإ"هل دولة  .76

  يوفال بنزيمان
 هذا االسبوع فـي مـؤتمر       خطب زعيم األكثرية الجمهورية في مجلس النواب االمريكي، اريك كانتور،         

 -تبين من كالمـه الـشعور بأنـه         ". ايباك"جماعة الضغط اليهودية الموالية السرائيل في واشنطن الـ         
 يخافون على استمرار وجـود دولـة        -وجماعة كبيرة من يهود امريكيين في الواليات المتحدة كما يبدو           

  .اسرائيل
ال شك في انه تجسيد     .  مستوى في السياسة االمريكية     عرض كانتور باعتباره الشخصية اليهودية األرفع     

، ووصل الى مقام رفيع في الخدمة العامة ويعبر         "ايباك"فهو يهودي تربى على معتقدات      ": ايباك"لحلم الـ   
واذا استثنينا رئيس حكومة اسرائيل فقـد حظـي         . كان كانتور حبيب الجمهور   . عن مواقف هذه المنظمة   

  .بأكثر التصفيق
تحدث عن العالقات بين الواليات المتحـدة واسـرائيل وعـن االلتـزام             . ة أحبها الجمهور   خطب خطب 

ولم ير عن هذا الموقف حاجة الى أن يبين         . وأوضح مبلغ كون الفلسطينيين مذنبين في الشر كله       . المتبادل
يـات  وفي خالل ذلك وجد مكانا لـوخز رئـيس الوال         . ماذا يجب على اسرائيل ان تفعل النهاء الصراع       

  ".1967حدود "المتحدة بقوله ان المشكلة هي التحريض والثقافة التي يتربى عليها الفلسطينيون ال 
.  من جهة ثانية كان يبدو من كالم زعيم األكثرية الجمهورية انه يخشى على استمرار بقاء دولة اسرائيل                

والجملة األكثـر   . اسرائيلويجب العمل لضمان استمرار بقاء      " حلم األلفين على خطر   "فكانتور يرى ان    
مفاجأة في كالمه والتي حاول بها ان يفسر العالقة الوثيقة بين الواليات المتحدة واسرائيل كانت اذا ذهبت                 

  .اسرائيل فسنذهب جميعا
هل اسرائيل ماضية الى الضياع؟ أهي واثقـة        :  هذا الحديث واللغة التي اختار كانتور استعمالها مفاجئان       

تناضل عن بقائها؟ ذكر كانتور في خطبته انه يتذكر جيدا إذ كان ولدا األنباء عن نشوب                بمستقبلها؟ أهي   
  .ما يزال حديثه هناك لكن اسرائيل لم تعد هناك. حرب يوم الغفران

 لم يقترح طريقة لحـل      - بخالف بعض المتحدثين اآلخرين في المؤتمر        - كان كالم كانتور اشكاليا النه      
  .وضع البقاء هذا

 ذلك فمن المهم تحليل كالمه النه يعبر بكالمه كما يبدو عن المزاج العام لليهود في الواليـات                   ومع كل 
قبل نحو من شهرين في مؤتمر      .  بقلق لوجود اسرائيل   - أو يعبرون على األقل      -المتحدة الذين يشعرون    

ن مـن الجهـة     والذي عقد في نفس المكان في واشنطن، تم التعبير عن مشاعر مشابهة لك            " جي ستريت "
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العكسية، حيث كانت الرسالة المركزية انه يجب التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين في الحال وإال فـان                 
  .استمرار اسرائيل على البقاء على خطر

 والنتيجة هي ان الخوف على بقاء اسرائيل من اليمين واليسار ومن الديمقراطيين أو الجمهوريين وفـي                
، أو على األقل في نظر بعض القادة اليهود في الواليات المتحدة يبـدو أشـد                "ايباك"أو في   " جي ستريت "

  .مما هو في اسرائيل نفسها
. فاسرائيل منذ زمن ال تناضل عن بقائها      .  إن هذا الحديث برغم ارادتهم الخيرة غير مجد على اسرائيل         

 فرض ان مجرد وجودها ما      سيكون الحديث عن صورتها وشكلها أكثر صدقا ودقة وبناءا أكثر اذا أهملنا           
  .يزال مشكوكا فيه

   "سرائيل اليومإ"
 25/5/2011، وكالة سما اإلخبارية

  
  مقطوع عن الواقع .77

  عكيفا الدار
قالت سارة نتنياهو ذات مرة في حلقة عائلية إن بيبي لو نافس في انتخابات الواليات المتحـدة النتُخـب                   

. يخية في واشنطن تال نتنياهو اعالن استقالل اميركـا        في خالل نزهة في المواقع التار     . للرئاسة بسهولة 
إن . وفي خطبته أمام مجلسي النواب استعمل كل حيل سياسي اميركي محنك ذلق اللسان استعماال مؤثرا              

  .سعة الهتاف تدل على أن السنين الطويلة التي قضاها في الواليات المتحدة لم تضع هدرا
ي اسرائيلي في القدرة على التوقيع على أوتار الشعور الوطني          برهن رئيس الحكومة على انه ال يشبهه أ       

االميركي، ومشاعر الذنب منذ ايام المحرقة وأكثر من كل ذلك مصالح اعضاء مجلس النواب في الحفاظ                
ينبغي لنا أال نخطئ فقوة التصفيق لم يكن لها ولن يكون عالقـة             . على عالقات قريبة بالمنظمات اليهودية    

  . الحقيقيةبمصالح اسرائيل
، اذا كان هذا التعريف المالئم لجماع الشروط غير الواقعية التي عرضها نتنيـاهو أمـس                »المخطط«إن  

االول في مجلس النواب االميركي، يرسم خطا مستقيما الى دفن المسيرة السياسية مع الفلسطينيين، والى               
روط تشهد في اسوأ الحاالت على جهل       هذه الش . ازمة دولية والى اعالن االمم المتحدة عن دولة فلسطينية        

وفـي  . نتنياهو بكل ما يتعلق باالقتراحات التي وضعت على مائدة الفلسطينيين قبل أكثر من عشر سنين              
، التي فُصلت أصولها في الخطبـة، تـشهد بـأن العالقـات             »التنازالت البعيدة المدى  «حالة اسوأ منها    

م نقل عقيدته نفسها، أهم كثيرا في نظر نتنيـاهو مـن            بالمستوطنين وشركائه من اليمين المتطرف، إن ل      
  .مصالح اسرائيل االستراتيجية ووجودها باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية

نتنياهو ولو رمزا المخطط الذي عرضه الـرئيس بيـل كلينتـون علـى اسـرائيل                » مخطط«ال يذكر   
الـى دولـة اسـرائيل ودولـة         ألف مستوطن    250إن ضم   . 2000والفلسطينيين في كانون االول سنة      

ال يستطيع حتى ساحر مثل نتنياهو أن يجد اراضـي فارغـة            . فلسطينية قابلة للبقاء هما الشيء وعكسه     
  .التي يريد أن يبقيها مع اسرائيل» الكتل االستيطانية«داخل اسرائيل تكون تعويضا عن 

 الفلسطينية في شرقي المدينة الـى       أعلن نتنياهو أمس االول بأن القدس لن تُقسم، وكأن صيغ نقل األحياء           
والــ  . فلسطين والترتيبات الخاصة في البلدة القديمة عامة وفي جبل الهيكل خاصة لم تكن سوى مثـل               

 2002المطلقة المتعلقة بحل مشكلة الالجئين في فلسطين تجاهلت تماما صيغة الجامعة العربية في              » ال«
  .194للمشكلة على أساس القرار التي تعرض حال عادال متفقا عليه مع اسرائيل 

تكمن درة تاج الءات نتنياهو في التصريح الدراماتي بأن ستة رؤساء حكومات اسرائيليين فيهم هو نفسه                
فشلوا في محاولتهم التوصل الى تسوية مع الفلسطينيين لرفض هؤالء االعتراف بـأن اسـرائيل دولـة                 

بي ال سيما فلسطيني راغب في الحياة يخرج من فمـه           ويعلم نتنياهو جيدا انه ال يوجد زعيم عر       . يهودية
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فنتنياهو نفسه يستعمل دعوى أن عباس ال يمثل سوى جزء واحد من أبناء شـعبه ولهـذا ال                  . هذه الجملة 
  .قيمة التفاق معه

إن خطابة االيام االخيرة كانت مقطوعة تماما عن الواقع، ولهذا فهناك احتمال ضعيف اذا وجد أصال ألن                 
أعلن البطل االميركي نتنياهو    . المفتاح موجود اآلن عميقا جدا في جيب الرئيس اوباما        .  تغييره تفضي الى 

وسيضطر اوباما الى أن يقرر قريبا هل يرد بحرب ويقـدم           . أمس االول بمواجهة مع الرئيس االميركي     
فلسطينية علـى   لنتنياهو حساب رفضه للقبول بالمبدأ الذي ال قيمة ألية خطبة من غيره وهو انشاء دولة                

  . مع تبادل اراض متفق عليه عادل وواقعي1967أساس حدود 
  25/5/2011، هآرتس
 26/5/2011، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
  يبيع األكاذيب لألميركيين .78

  جدعون ليفي
لم يحظ زعيم دولة أجنبية بالحضور الذي كان فـي          . كانت تلك خطبة عدم، مليئة باألكاذيب والتضليالت      

ب األميركي، أول من أمس ، مرارا كثيرة؛ ويشك في أن كان سياسي ما حاول ذات مرة أن                  مجلس النوا 
حقيقـة أن   . يروج بينهم قدرا كبيرا جدا من الدعاية واالختالقات والنفاق وادعاء البِر مثل بنيامين نتنياهو             

 مـن أن    مجلس النواب وقف عشرات المرات على قدميه ليهتف له هي شهادة على جهل أعضائه أكثـر               
هل عرف المنتخبون األميركيون ما الذي هتفوا له؟ هل فهموا أنهم           . تكون شهادة على نوع خطبة ضيفهم     

  .هتفوا لموت األمل؟ إذا كانت أميركا أحبت ذلك فإننا في ضائقة شديدة
حقيقة أن المحتجة الوحيدة في القاعة، التي صرخت بالحقيقة هي إسرائيلية سابقة، كانت سمة شرف لنـا                 

بل إن الوعد المدوي مـن أحـد        . نتنياهو كانت خطبة موت السالم    " خطبة حياة "إن  . سمة عار ألميركا  و
فلم تكن ال ثالثون كلمـة وال       . ، لم يتم الوفاء به، أول من أمس       "مقطع براق ذي ثالثين كلمة    "زمالئي بـ   

كيـف  .  الخدعـة  ربما كانوا آنذاك يشترون هـذه     . كان ذلك عرضا من السبعينيات    . ثالث، بل وال ثلث   
تؤيد طموح الشعوب العربية إلى     "يستطيع رئيس حكومة إسرائيلي أصال أن يتجرأ على أن يقول إن بالده             

أصبح نتنياهو يتأثر فجأة    . كلها وهي ما داموا ليسوا فلسطينيين     ) المرة(، من غير أن يقول الحقيقة       "الحرية
 وقـد حـدث فـي       –ما سيحدث   : "خويفه الثابتة أين كان عندما بدأ؟ خرج آنذاك بحملة ت       . بالربيع العربي 

، وأمر فوراً بإنشاء جدار     "هو أنه سينشأ نظام قمع بقيادة اإلسالم المتطرف       "، خوف نتنياهو آنذاك،     "إيران
  .ال حدود للنفاق". وعد بفجر جديد: "وأول من أمس فجأة قال. مع مصر

ين لم تكن حكومة في إسـرائيل أضـرت         وكيف يستطيع أن يتكلم ممتدحا الديمقراطية اإلسرائيلية في ح        
هل تُسن قوانين مضادة للديمقراطية على نحو واضـح ويـتم      . كحكومته إضرارا شديدا بهذه الديمقراطية    

في حين لم يكن مثل ائتالفه اليميني       " عرب إسرائيل "التمدح بالديمقراطية وكيف يستطيع أن يفخر بمكانة        
يتمتعون بقدر مـن الحريـة فـي    " عرب إسرائيل "لة إن   إن مقو . القومي في سن قوانين عنصرية ضدهم     

إن السود في أميركا يتمتعون بحقـوق أكثـر مـن           : إسرائيل أكثر مما في أي دولة عربية يشبه أن تقول         
ماذا يعني ذاك؟ هل يعني أن السود أميركا تمتعوا أجياال بالمساواة؟ أما كانوا يحتاجون              . السود في إفريقيا  

  .ألن الحال في إفريقيا أسوأ؟إلى النضال عن حقوقهم 
وكيف يتجرأ على الحديث عن حرية العبادة في القدس في حين يمنع مئات آالف الفلسطينيين هذه الحرية                 

هل يوجد حرية عبادة في القدس؟ ألبناء الخامسة والثالثين فصاعدا بل ال تكفي أحيانـا سـن                 . منذ سنين 
وكيف يستطيع التمدح بالسالم مع مصر؟      . ن قطاع غزة  الخامسة والستون، وليست أبدا لمليونين من سكا      

إن الرجل الذي قال في زمانه بـصراحة        . لم يكن من الصعب أن نُخمن أنه كان سيرفع يده معارضا إياه           
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حسن، ليس مع الجميع بـل      . يقول فجأة انه يؤيد سالما مع الفلسطينيين      " أوسلو"انه سيفعل كل شيء لهدم      
  .مع عباس وحده

، أليس كذلك؟ كيـف     "حماس"ر الفلسطينيين؟ انه يؤيد الديمقراطية وهي التي أدت إلى فوز           فماذا عن سائ  
يستطيع الكالم على حق كل دولة في حماية نفسها وأن يضيف في الوقت ذاتـه أن الدولـة الفلـسطينية                    

 فكيف ستدافع عن نفسها؟ انه مستعد لدولة فلسطينية لكن بشرط         . ستضطر إلى أن تكون منزوعة السالح     
اعترفوا بنا ال مرة وال مرتين، ونحن لم نعترف قط بهم وبمطـالبهم، ومـن               . أن يعترف الفلسطينيون بنا   

حـسن،  . لكن تبين، أول من أمس، أنه يمكن بيع األميركيين كل شيء          . المؤكد أننا لم نفعل شيئا لتحقيقها     
  .ليس الجميع وليس رئيسهم براك أوباما بالتأكيد

  25/5/2011، "هآرتس"
  26/5/2011، م، رام اهللاأليا

  
  نموذج عفا عليه الزمن" أراضي مقابل أموال" .79

  دوري جولد
 مارس قال وزير الدفاع أيهـود بـاراك أن اسـرائيل            8في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال في         

 مليار دوالر ضمن المساعدات األمنية األمريكيـة ،  علـى            20ستحاول أن تأخذ مساعدة إضافية بقيمة       
غيرات الحاصلة في العالم العربي،  في نهاية المقابلة أضاف أنه وفي ظل ضغط أوبامـا علـى                  ضوء الت 

اسرائيل والفلسطينيين الستئناف المحادثات،  فإن اسرائيل ال تستطيع أن تلبي هذا الطلب من دون تقـديم                 
تضمنت عرض سالم جريء،  العرض الذي لم يذكر حزمة األمن التي نوقشت في العام الماضي والتي                 

  . مقابل موافقة اسرائيل تجميد االستيطان مرة ثانيةF-35 طائرة من نوع 20زيادة ب 
  

وما بين العرض في خلق ألفة بين تنازالت إسرائيلية جديدة لمساعدات أمريكية وصلت من البيت األبيض                
 عهـود مـن     وبين ما وصل من أيهود باراك،  فهي تمثل إستراتيجية دبلوماسية تم العمل بها على مدار               

  .الزمن
  تجاهل المسائل األخالقية التي تظهر من هذه النظريـة،  وعلـى              - ومن أجل النقاش     -وإذا كان ملحا    

أساسها فإن العامل المالي يمثل العنصر الرئيسي للتنازل عن أجزاء مـن أرض اسـرائيل،  وإخـراج                  
اهلنا التصور الـذي سـتواجهه      المواطنين من بيوتهم،  وإعادة تصميم المصلحة  القومية،  وحتى لو تج            

اسرائيل التي ستكون مستعدة للبحث في تنازالت لم يسبق لها مثيل فهي فقط تبحث وتناقش في ثمن هـذه       
  .التنازالت، ولكن هذه التصور غير موجود

 1975 وبالتحديد في    1973مفهوم نقل إسرائيلي ألراضي مقابل مساعدة أمربكيه بدأ في األيام بعد حرب             
 من اسرائيل االنسحاب من مناطق الجدي والمطلة،  والواليات المتحـدة فهمـت العنـصر                حول الطلب 

المفقود في عملية الطلب من اسرائيل،  فإعطاء أراضي تحت سيطرتها أي أمالك محـسوسة ال يمكـن                  
إرجاعها إال بالحرب، في حين أن الجانب المصري يعطي التزامات سياسية يسهل إبطالها فيمـا بعـد،                  

دخلت أمريكا نفسها في ميزان الحسابات االسرائيلي عن طريق إعطاء اسرائيل أمالك محـسوسة              وهنا أ 
  .غير موجودة في العرض العربي

وصل لمعدل سنوي بحدود    ) بما في ذلك القروض والمنح      ( ، المساعدات األمريكية إلسرائيل     1973قبل  
نتيجة للحرب وبعـد ذلـك رجعـت         1974 مليون دوالر سنويا،  هذه المساعدات زادت كثيرا في           800

 وفي وجود وزير الخارجية األمريكـي هنـري كيـسنجر زادت المـساعدة              1975لمعدلها،  وفي سنة     
 مليار دوالر نتيجة الستعداد اسرائيل االنـسحاب مـن سـيناء،             3.4ووصلت إلى   % 200األمريكية ب   

 التـي  F-15, F-16جديدة، طائرات باإلضافة أن أمريكا قامت بتزويد سالح الجو االسرائيلي بتكنولوجيا 
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أي : جاءت بدل طائرات الفانتوم والسكاي هوك القديمة،  وفي وجه وزير الدفاع االسرائيلي كان السؤال              
األمالك أهم أكثر من ناحية أمنية، هل هي أمالك أراضي في سيناء أو مبالغ طائلة من المال يمكن مـن                    

" حقيقة كانت هي النموذج الجديد،  ليست فقـط النمـوذج            خاللها امتالك طائرات حربية حديثة،  هذه ال       
وبعد توقيع اسرائيل على اتفاقيات كامب ديفيد       " أراضي مقابل أموال    " ولكن أيضا   " أراضي مقابل سالم    

 والتي التزمت فيها اسرائيل باالنسحاب من باقي سيناء، ارتفع مـرة أخـرى حجـم التأييـد                  1978سنة  
  .بيق هذا النموذج الدبلوماسي القديم ما زال قائمااألمريكي والمساعدات،  وتط

وفي أواسط سنوات التسعينات فإنه يبدو أن نموذج زيادة حجم المساعدات األمريكية مقابل نقل أراضـي                
وجدت نفسها أيضا،  وفي الوقت الذي نوقشت فيه إمكانية االنسحاب من الجوالن فإن محللين إسرائيليين                

 مليار دوالر إضافية كي تعوض الضرر األمني الذي سيلحق بها           5ستحتاج إلى   كثيرين قالوا أن اسرائيل     
نتيجة االنسحاب،  وكان هناك أفكار حول إمكانية حصول اسرائيل على منظومـة إنـذار جـوي مثـل                   
طائرات األيواكس أو صواريخ عابرة للقارات،  وعكيفا إلدار من صـحيفة هـآرتس سـأل الـسناتور                  

ما رأيه في حزمة مساعدات جديدة إلسـرائيل، فأجـاب عليـه            : تش مكانول الجمهوري من كنتاكي، مي   
بصراحة أنه معني جدا في قيام أمريكا بتعزيز االستقرار في الشرق األوسط وأؤيد إعطـاء مـساعدات                 

اليوم فإن مكانول هو زعيم األقلية في مجلس الشيوخ         .   مليار دوالر ليست بالحسبان    5بقيمة معينة ولكن    
  .األمريكي

لكن لم يكن أعضاء الكونجرس الجمهوريين هو وحدهم من يحمل هذا الموقف،  وبعد التوقيـع علـى                  و
،  فقد قال باتريك ليهي ، ممثل الديمقراطيون من فرمونت وعضو فعـال فـي   1993اتفاقيات أوسلو في    

ب األمريكي  أن دافع الضرائ  "  النقاش حول زيادة المساعدات األمريكية إلسرائيل في مقابلة مع الصحافة           
ومع ذلك فإن اسرائيل اسـتمرت فـي طلـب          " .   غير مستعد لصرف أموال أخرى في الشرق األوسط       

 800 وعد الرئيس األمريكي كلينتون اسـرائيل ب         2000الهبات والمنح الخاصة من أمريكا،  ففي سنة         
 وفي  2005ي سنة   مليون دوالر أمريكي مقابل االنسحاب من لبنان،  ولكن لم يصل المال حتى اآلن،  وف               

 مليار دوالر عن طريق هبات وقـروض  2.25اللقاءات قبل االنفصال عن غزة طلب الجانب االسرائيلي  
وهذا أيضا لم يحدث،  ومع تركيبة جديدة في الكونغرس الذي يطلب من أوباما تقليص فـي مـصاريف                   

  .تعد واقعيةالحكومة،  فإن فكرة زيادة المساعدات إلسرائيل وبنسب كبيرة هي ببساطة لم 
والمسألة التي تطرح نفسها اآلن هي جوهرية وحدودها أبعد من التركيبة الحالية للكونغرس أو روحـه،                 
يوجد هناك نظريات أمنية مختلفة يمكن أن تتبناها اسرائيل،  وجنـراالت احتيـاط وسياسـيين سـوف                  

ذ فـي حـساباته األرض،      يتجادلون مع بعضهم البعض حول المزيج األمني األمثل إلسرائيل والذي يأخ          
التكنولوجيا، والدعم الدولي، ولكن وقبل طرح اختيار جديد فمن شانها طرح بديل للتمسك بأمالك األرض               
اإلسرائيلية، مثل غور األردن،  يجب السؤال هلي هي ذات صلة وليست مبنية على  رؤية سياسية غير                  

 وتعويض اسـرائيل عـن خـسارة        واقعية،  والتعامل مع أمريكا كحل سوف يسرع في سحب محفظته          
أراضي مقابـل   " أراضي ليست صحيحة،  وطالما أن متخذي القرارات سارعوا في دفن النموذج القائل              

  .فإنه سيكون أفضل بكثير" أموال 
  "إسرائيل اليوم"

  24/5/2011نشرة قدس نت، ترجمات الصحف العبرية، 
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  :كاريكاتير .80
  

    
  26/5/2011الدستور، عمان،   


