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  تركيا تلغي صفقة طائرات دون طيار من إسرائيل

            19/5/2009مساء،  8:00، العاشرةالتلفزيون اإلسرائيلي، القناة 
ت لعشر طائرات دون طيار جراء عدم ذكرت األنباء أن وزارة الدفاع التركية قد تقرر إلغاء صفقة مشتريا

  .الوفاء بالجدول الزمني من جانب الصناعات الجوية اإلسرائيلية وشركة ألبيت
 2005مليون دوالر كان قد تم التوقيـع عليـه عـام     185تجدر اإلشارة إلى أن االتفاق الذي يقدر بحوالي 

ويشار أيضاً إلى أن الصفقة . طائرات قبل عاممن المتوقع أن تسلم الصناعات الجوية وشركة ألبيت هذه ال هبموجب
 بيع تركيا طـائرات دون طيـار مقاتلـة   مع الشركات اإلسرائيلية تم التوقيع عليها بعد رفض الواليات المتحدة  

من جانبها صحيفة ساندي زمان التركية استناداً إلى مصـادر  . بإدعاء أنه يتم استخدامها في الحرب ضد األكراد
 أصـالن لها أن الشركات اإلسرائيلية زادت الطين بلة كونها تتهم المتعهـد التركـي، شـركة    عسكرية تركية قو

إالّ أن الصناعات الجويـة ذكـرت أن   . بالمسؤولية عن المشاكل التي نشأت في موضوع عملية تزويد الطائرات
 تثقـل يد آلة تصـوير  المشكلة الرئيسية تكمن في قضية تطوير آلة تصوير على يد المتعهد التركي الذي قام بتزو

  .ألف قدم كما طالبت بذلك وزارة الدفاع التركية 30عملية ارتفاع الطائرات إلى ارتفاع 
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من جهة أخرى ذكر خبير تركي في مجال الهندسة الجوية البروفيسور جوكهان إينلهان أن األمر هو عبارة 
ات اإلسرائيلية كما تحـاول إسـرائيل   عن ذريعة إسرائيلية هدفها الحيلولة دون فرض غرامات كبيرة على الشرك

كما ذكر مسؤول فـي وزارة الـدفاع التركيـة أن الشـركات     . التنصل من االتفاق دون أن تدفع أي تعويضات
إالّ أنها وعدت بأن األمر لـن يشـكل أي    ،حدثهااإلسرائيلية كانت على علم بوزن آلة التصوير والمشكلة التي تُ

  .مشكلة

  ر عربي واسع تنضم إليه دول عربية أخرىينبغي إيجاد إطا: نتنياهو

        20/5/2009صباحاً،  6:30اإلذاعة اإلسرائيلية الثانية، تقرير شموئيل طال، 
كل أنهى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيارته إلى واشنطن في الوقت الذي ذكر فيه المسؤولون في طاقمه ب

  .ال أكثر وال أقل ثلجوضوح أن مسألة حل الدولتين للشعبين من وجهة نظر إسرائيل مثلها مثل الضغط على 
إذ من وجهة نظر نتنياهو طالما أن الفلسطينيين ال ؤالء المسؤولين أن هذه القضية الغية من جانبه أكد أحد ه

لتي أخذوها على عاتقهم فإنه ليس لديهم أي سبب يقومون بخطوات فعلية يبرهنون من خاللها االلتزام بالتعهدات ا
  .يدعوهم إلى مطالبة إسرائيل بدفع ثمن مسبق

من جهة أخرى فإن اإلدارة األمريكية من جانبها ال تزال متمسكة بحل الدولتين للشعبين وإحراز التقدم على 
إلى هذه القضـية  جون كيري  روأضاف السناتو ،المسار الفلسطيني كما ذكر ذلك الرئيس األمريكي براك أوباما

نتنياهو عـن موضـوع   لقد تحدث رئيس الوزراء : وأضاف كيري يقول. موضوع التقدم في مسألة المستوطنات
مع المسؤولين في اإلدارة األمريكية ولكن فيما يتعلق مباشرة كما تحدث عن هذا الموضوع المستوطنات بصورة 

ال يمكن أن يقع علـى عـاتق    إن العبءل حزماً من خالل القول بالشأن الفلسطيني فإن السناتور كيري لم يكن أق
  .إسرائيل فقط، فاألمر ليس بمثابة طريق من جانب واحد

بعبارة أخرى ال يمكن أن نتوقع من إسرائيل القيام بكافة الخطوات كما أنه من الضروري جـداً أن تنضـم   
بي بخطوات بهـدف التوصـل إلـى محـاوالت     األسرة العربية إلى خارطة طريق إقليمية وأن يقوم العالم العر

  .المساهمة في وضع يعزز اإلطار الخاص بالسالم
من الكأس مشيراً إلـى   المليءأما رئيس الوزراء نتنياهو فقد أجمل محادثاته في واشنطن من خالل النصف 

االتفاق في الـرأي   أن تل أبيب وواشنطن متفقتان في الرأي وتنسيق رائع جداً فيما يتعلق بالملف اإليراني وكذلك
وقد أوضح الرئيس أوباما أن إدارته سوف تبـذل كافـة    ،إزاء عدم السماح إليران بتطوير قدرة نووية عسكرية

بكل السبل لضمان تحقيق هذه النتيجة وهذا بحد ذاته يعد رسالة هامة، أمـا فيمـا يخـص الموضـوع     والجهود 
الدول فهذا هو المطروح علـى جـدول    ينبغي أن تدخله هذه إطار واسعالفلسطيني فذكر نتنياهو أنه ينبغي إيجاد 

نحن نعمل معاً بهدف تحريك عملية السالم من جديد وبالتالي نحـن جـاهزون   : وأضاف نتنياهو يقول .األعمال
الستئناف عملية السالم مع الفلسطينيين على الفور إضافة إلى البحث عن طرق جديدة بهدف إشراك جهات عربية 

العملية وأن التجديد في األمر هو ما يقوله الرئيس أوباما من أنه ال ينبغي على إسرائيل أن تقدم  أخرى ضمن هذه
شروع في اتخاذ خطوات ية العملية وإنما من اآلن، أي الفقط وإنما الفلسطينيين والدول العربية أيضاً ليس في نها
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هـذا   .صالحة بين إسرائيل والعالم العربـي عملية بهدف تحسين العالقات مع إسرائيل والبدء في تحريك عملية م
قد التقت نتنياهو حيث أكدت أنه كانت هناك اتفاق إزاء حل  يمجلس النواب األمريكي نانسي بيلوس ةوكانت رئيس

قيام دولة ديمقراطية يهودية إلـى جانـب جيرانهـا    يفسح المجال أمام  "حل"الدولتين للشعبين مؤكدة على عبارة 
  .الفلسطينيين

  كبيرة بين مدخول أرباب العمل والعاملين في إسرائيلفوارق 

          20/5/2009ليالً،  12:30التلفزيون اإلسرائيلي، القناة العاشرة، 
أن قضية توزيع الدخل الوطني  2008جاء في معطيات أصدرها مركز إدفا أن موضوع الدخل الوطني لعام 

ففي الوقت الذي ارتفـع   ،كان عليه األمر في بداية العقد الحالي ممابين العاملين وأرباب العمل بات أقل مساواة 
ـ نصيب انخفض  2008عام % 15إلى % 13فيه نصيب أرباب العمل في مجال توزيع األجور من  ل مـن  االعم

  .العام الماضي% 62إلى % 66
مليار شيكل مما يعني أن  617وطني إلسرائيل قد وصل إلى من جهة أخرى جاء في المعطيات أن الدخل ال

كما % 66كان  2008ولو أن نصيب العمال في الكعكة عام  ،مليار شيكل 6.17من هذا المبلغ يشكل % 1نسبة 
  .مليار شيكل 24.6لحصل العمال كمجموعة على  2000كان عليه األمر عام 

ظهر أنه وة العاملة في إسرائيل حوالي ثالثة ماليين عامل يتجدر اإلشارة هنا إلى أن توزيع المبلغ بحجم الق
  .شهرياًشيكل  693شيكل تشكل  8320في هذه الحالة كان من المقرر أن يحصل كل عامل إضافة سنوية بقيمة 

  لو جرت االنتخابات في مناطق السلطة اليوم لفازت حماس على فتح: ديسكين

            19/5/2009مساء،  008:التلفزيون اإلسرائيلي، القناة الثانية، 
أكد رئيس جهاز الشاباك يوفال ديسكين ظهر اليوم خالل االجتماع لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيسـت  

ى سلطة فتح في فإن فرص فوز حركة حماس عل ،أنه في حال تم إجراء انتخابات اآلن في مناطق الضفة الغربية
  .السلطة الفلسطينية معقولة جداً

من جهة أخرى أكد رئيس الشاباك أنه ال أمل في القيام بعملية سياسية فاعلة طالما حركة حماس تسيطر في 
قطاع غزة، وأنه ألجل التوحيد بين السلطة الفلسطينية وحماس ينبغي ممارسة ضغوط دولية قوية لخلق انطبـاع  

قطاع والسلطة الفلسطينية لن تتخلـى عـن   الاسي فحركة حماس لن تتنازل عن سلطتها في أنه ليس هناك أفق سي
ـ   . سلطتها في مناطقها ي على صعيد آخر ذكر مسؤول الشاباك أن جميع عمليات إحباط النشـاطات المسـلحة ف

  .ية إلى الفلسطينيينإسرائيلية وال أوافق أبداً على نقل السلطة األمن أييدي وطنية مناطق السلطة الفلسطينية تتم بأ
يقـوم  : أما فيما يتعلق بالمعطيات الخاصة بالجهود المصرية المتعلقة بمنع عمليات التهريب إلى القطاع فقال

إذ إن إنجازاتهم في هذا اإلطار آخذة بالتحسـن وأضـاف أن    ،المصريون بالفعل بجهود كبيرة على هذا الصعيد
ت لتعاظم قوتها وتعزيز سيطرتها الميدانية، وأشار إلى أن هنـاك  حركة حماس معنية بالهدوء بهدف استغالل الوق
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نفق ناشط في منطقة محور صالح الدين ليست لالستخدامات العسكرية فقط وإنما لألغراض المدنية  300حوالي 
  .ل تنفيذ هجمات ضد إسرائيلكما أن جميع الفصائل الفلسطينية تبذل جهوداً من اج

  قائمة وقوية العالقةة األمريكية إالّ أن هناك خالفات مع اإلدار: كاتس

            20/5/2009صباحاً،  7:30اإلذاعة اإلسرائيلية الثانية، 
أعرب الوزير الليكودي يسرائيل كاتس عن اعتقاده بأن رئيس الوزراء نتنياهو خـالل زيارتـه للواليـات    

لمصالح اإلسرائيلية بشكل موثوق جيد وواضح جداً سواء فيما يتعلق بمواجهة التهديد النووي المتحدة قد عرض ا
كما أنه من األهمية بمكان أن يتم التوصل إلى تفـاهم واضـح    ،اإليراني وكذلك الموضوع الفلسطيني واإلقليمي

  .وهام من أن الواليات المتحدة لن تسمح إليران بتطوير قدرات نووية
ى ما يقال حول إمكانية وقوع مواجهة مع إدارة الرئيس أوباما ال سيما وأن رئيس الوزراء نتنياهو وتعقيباً عل
الدولتين للشعبين وهو أمر مقبول لدى الرئيس أوباما فقد أعرب الوزير كاتس عن قناعته بعـدم   حل ال يقبل بمبدأ

بهدف توضيح وتحديد القضايا المتفق  حدوث مواجهة إذ تم تشكيل طواقم مشتركة في المجالين األمني والسياسي
  .عليها واألخرى غير المتفق عليها

قيام دولة فلسطينية مسلحة تشكل خطراً علـى  دعم لموقفه بعدم من جهة أخرى فإن توضيح رئيس الوزراء 
دولة إسرائيل وبطبيعة الحال الحفاظ على الصداقة والقواعد المشتركة بين إسرائيل والواليـات المتحـدة رغـم    

كما أن المصداقية التي أظهرها رئيس الوزراء فلـم يخـف مواقفـه     ،لخالفات في الرأي بينهما هو توضيح هاما
وعلى سبيل المثال هناك رأي خاص لدى الواليات المتحدة فيما يتعلق بعـدم   ،وأرائه تؤكد أن هناك مجاالً للتقدم

األمر طيلة الوقت  بهذاالمستوطنات فلم تعترف  نقل السفارة األمريكية إلى القدس الغربية وخالفات سياسية بشأن
إالّ أننا تمكنا خالل هذه المدة من التعاون والحفاظ على القاعدة المشتركة فيما يخص الموضوعات الهامة رغـم  

  . الخالفات بين البلدين فالعالقات مع الواليات المتحدة تعد ذخراً هاماً جداً يجب الحفاظ عليه

  ة لتغيير الوضع الراهنينبغي العمل بقو: تمير

            20/5/2009صباحاً،  7:30اإلذاعة اإلسرائيلية الثانية، 
عقبت النائبة العمالية يولي تمير على ما قاله مسؤول الشاباك يوفال ديسكين أمام لجنة الخارجيـة واألمـن   

لقائم اآلن ال يتعلق بإمكانية ترتيب األمور مع الفلسطينيين اآلن فـي ظـل الوضـع    أنا أعتقد أن الجدل ا: بالقول
القريب، إذ إن الرئيس األمريكي أوباما يتحدث عـن  وإنما هل باإلمكان إيجاد وضع مستقبلي على المدى  ،الراهن

اإلبقـاء علـى    أشهر معدودة لتغيير وجهة التطورات في منطقة الشرق الوسط والسؤال هنا هو هل أننا نعتـزم 
الوضع الراهن وهو ما يريده نتنياهو وكافة المحافظين بكل ما ينطوي عليه من مخاطر أو أننا نرغـب بإحـداث   

  .؟تغيير
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تجدر اإلشارة هنا إلى أن الرئيس أوباما سوف يصل إلى منطقة الشرق األوسط إلى مصر وهذا هو بمثابـة  
لم جيداً أن في إسرائيل حكومة ينظر إليها العـالم علـى أنهـا    إسرائيل ألنه يع رإهانة ما إلسرائيل كونه لن يزو

  .حكومة رافضة بينما العالم العربي سوف يقف إلى جانب أوباما
أن المفاوضات في حال بدأت سوف تستغرق  مراراً من جهة أخرى وأثناء عملي في الحكومة السابقة ذكرت

أو نرغب بالحصـول   ى الصبر فإما أالّ تدخل عملية السالمقر إلوقتاً طويالً وبودي اإلشارة هنا إلى أننا شعب يفت
على نتيجة غداً صباحاً، فأنا ال أعلم صراعاً وطنياً واحداً في العالم تم التفاوض بشأنه مدة قصيرة من الزمن أي 

حة أما قرار السبا .ستكون مفاوضات طويلة ولكن ستكون معنا األسرة الدولية والواليات المتحدة وبنفس المعسكر
ضد التيار العالمي ضد أوباما وضد العالم العربي وأوروبا كما أن الحكومة الجديدة منذ أن تولت أعمالها جعلـت  

دودة للسالم نتحول إلى عنصر رفض مما يعنـي أن المواجهـة   شكلة وبدالً من أن نكون اليد الممإسرائيل هي الم
  .على األبواب

  مسبق مع إسرائيل أمر يبعث على القلق خطة سالم أمريكية دون تنسيق: مصادر سياسية

              20/5/2009صباحاً،  8:00إذاعة الجيش اإلسرائيلي، 
عقبت أوساط سياسية إسرائيل رفيعة المستوى على خطة السالم التي من المقرر أن يطرحها الرئيس أوباما 

نه وألول مرة يتعلق األمر بخطة سالم أمريكية دون أي تنسيق مسـبق مـع   إ: يين بالقولبين إسرائيل والفلسطين
  .إسرائيل مما يعني أنه يعد سابقة تبعث على القلق

من جهة أخرى فقد ذكرت األنباء أن الخطة التي سيطرحها الرئيس أوباما في مصر في بداية الشهر القـادم  
مريكي وجامعة الدول العربية وتتحدث عن إقامـة دولـة فلسـطينية    سوف تقوم على مبادرة مشتركة للرئيس األ

منزوعة السالح ذات تواصل إقليمي عاصمتها القدس الشرقية حيث سيتم اإلعالن عن البلدة القديمة منطقة دوليـة  
  .فقط 1967فسوف يسمح لهم بالعودة إلى المناطق التي احتلتها إسرائيل عام أما الالجئون الفلسطينيون 

ودعا النائب شاؤول موفاز من حزب كديما اليوم زعيمة الحزب تسيبي لفني إلى استغالل محاوالت دفع هذا 
العملية السياسية من أجل االنضمام إلى الحكومة الحالية بزعامة نتنياهو وأضاف موفاز أنه كان من الخطأ الكبير 

التأثير إضافة إلى سماع مواقفنا في جميـع  من جانب لفني عدم المشاركة في االئتالف الحكومي إذ كان بإمكاننا 
  .أنحاء العالم
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