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 مئة ألف يحملون السالح لتحرير فلسطينالفلسطينية تمتلك بحر: المقاومة  .0

شدد رئيس المجلس التشريعي بءإلنءبة أحمد بحر أن المقءومة الفلسطينية تمتلك القوة المعنوية وقوة 
 اإلعداد والتحضير ومءئة ألف يحملون السالح لتحرير فلسطين.

ل مهرجءن بمنءسبة ذكرى "النكبة" نظمتهء دائرة شئون الالجئين في حركة حمءس في وقءل بحر خال
"إن المقءومة : أحد مواقع كتءئب الشهيد عز الدين القسءم، المالصق للسيءج الفءصل شمءل قطءع غزة

 ستظل رافعة السالح ولن تتخلى عن أرضنء وقدسنء وعلى االحتالل اإلسرائيلي أن يرحل".
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ءومة بكل أذرعهء في الضفة الغربية وقطءع غزة وفي كل مكءن بأن توجه سالحهء نحو ودعء بحر المق
االحتالل اإلسرائيلي وبوصلتهء نحو القدس المحتلة دون أن يشغلهء بعض الفرعيءت بءعتبءر معركتهء 

وطءلب قءدة العرب بءلتوجه إلنقءذ القدس المحتلة واالستغءثة لصرخءت سكءنهء  مقدسة ودينية.
لنقول لقءدة األمة  0991طين قءئال: "نقف على بعد أقل من كيلو متر من أرضنء المحتلة عءم المراب

 إن فلسطين أمءنة في أعنءقكم جميعء".
وشدد على أن "حق العودة هو حق طبيعي فردي وجمءعي ال يسقط بءلتقءدم او بءلتوقيع على أي 

ءن وكل من يخءلف ذلك يكون مرتكبء اتفءقية وال يجوز التفريط به أو التنءزل عنه من أي شخص ك
وحذر بحر من مؤامرة جديدة تستهدف القضية الفلسطينية من خالل إعداد  لجريمة الخيءنة العظمى".

مسودة دستور من قبل لجنة شكلهء الرئيس محمود عبءس برئءسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني 
ن دون توافق وطني يحمل تنءزالت عن ونبه إلى أن الدستور الذي يجرى إعداده م سليم الزعنون.

 الثوابت الوطنية بشأن القدس وحق العودة والمقءومة ويكرس ويعمق االنقسءم الفلسطيني الداخلي.
وذكر أنه لم يشهد التءريخ إعداد دستور من حزب واحد ومن لجنة غير منتخبة، مشددا على أن 

بية له بءلرئءسة إجرا  بءطل وغير شرعي وتمديد الجءمعة العر  5119عبءس انتهت واليته منذ العءم 
 وهو ال يمثل إال نفسه خءصة أنه تنءزل أمءم العءلم عن صفد.

 5/5/5105، فلسطين أون الين
 
 وفد منظمة التحرير يجري مباحثات في دمشق سعيًا لتحييد مخيم اليرموك عن النزاع السوري .2

لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس وفد  بحث د. زكريء االغء عضو اللجنة التنفيذية :وكءالت –دمشق 
مع نءئب وزير الخءرجية والمغتربين  أمسالمنظمة إلى سورية والوفد المرافق معه خالل لقءئهم 

عن النزاع  "تحييد المخيم"السوري فيصل المقداد معءلجة أزمة مخيم اليرموك ومن أجل العمل على 
خراج المسلحين منه وفك الحصءر عنه د سيطرة تنظيم داعش ألجزا  واسعة من بع "العسكري وا 

المخيم كمء بحث المسؤوالن فتح ممرات امنة لتسهيل ادخءل المسءعدات للمخيم كمء نءقشء ملف 
 المعتقلين الفلسطينيين في سورية وتسوية اوضءعهم.

ويترأس الوفد الدكتور االغء وعضوا اللجنة أحمد مجدالني، وصءلح رأفت، وسفير فلسطين لدى 
 حمود الخءلدي ومدير الدائرة السيءسية في منظمة التحرير في سورية أنور عبد الهءدي.سورية م

يجءد الحلول للمشءكل  وقءل اآلغء: إن اللقء  بحث كيفية التخفيف من معءنءة الالجئين الفلسطينيين، وا 
دة اليومية، ومسءع بءألمورالتي يواجهونهء، وأسبءبهء وكيفية معءلجتهء، إضءفة إلى مء يتعلق 

 الفلسطينيين الذين مء زالوا في مخيم اليرموك، وكيفية الوصول إليهم.
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ونقل د. االغء موقف منظمة التحرير الفلسطينية الثءبت بضرورة عدم االنجرار إلى الصراع الدائر في 
سورية الشقيقة والحفءظ على حيءدية المخيمءت، وعدم اللجو  للخيءر العسكري لطرد المجموعءت 

ي احتلت أجزا  من المخيم لمء لهذا الخيءر من نتءئج خطيرة سيدفع ثمنهء أبنء  شعبنء المسلحة الت
 الفلسطيني بهدف إعءدة تهجير أبنء  المخيم وتدمير مء تبقى منه. 

 6/5/5105األيام، رام هللا، 
 
 قرابة ثلث الشعب الفلسطيني عاطل عن العمل :وكيل وزارة العمل .3

ءصر قطءمي وكيل وزارة العمل الفلسطينية ان نسبة البطءلة كشف ن :ابو سعدى فءدي -هللارام 
، إذ وصل عدد العءطلين %52المرتفعة في فلسطين والتي تعتبر من اعلى النسب في العءلم بلغت 

من أهل قطءع غزة يعيشون تحت بند المسءعدات  %15وقءل ان  الف عءطل. 331عن العمل الى 
نحة التي تقدمهء للشعب الفلسطيني بعد ان كءن لهم االجتمءعية من خالل مسءعدات الدول المء

 مصدر دخل يعتءشون منه إلعءلة أسرهم.
وكءن قطءمي يتحدث الى أعضء  وفد قبرصي زار وزارة العمل، فأكد لهم اهمية التعءون والتضءمن 
 الدائم مع فلسطين في إطءر السعي الى االستقالل والتخلص من ربقة االحتالل اإلسرائيلي وسيءسته
المنطوية على العقوبءت الجمءعية والحصءر واإلغالق المستمر مء يزيد من معءنءة العمءل ويجبرهم 

 على العيش في ظروف غءية في التعقيد ويضعهم في مواجهة صعوبءت جمة.
 6/5/5105القدس العربي، لندن، 

 
 "مستتب": الوضع األمني "في غزة الداخلية"وزارة  .4

وزارة الداخلية في غزة، أمس الثالثء ، أن الحءلة األمنية "مستتبة"، وأن  أكد إيءد البزم المتحدث بءسم
الخروقءت الطفيفة التي تحدث على فترات متبءعدة تتءبعهء األجهزة األمنية، ولن يعود الزمن إلى 

وقءل البزم في تصريحءت على صفحته على "فيس بوك": "من يتءبع مواقع التواصل  الورا .
أوقءت المسء  ويتنقل بين الصفحءت يشعر وكأننء في حءلة حرب؛ انزلوا إلى  االجتمءعي وخءصة في

الشءرع حتى تعيشوا الواقع الحقيقي؛ وابتعدوا عن الروايءت البوليسية وأجوا  اإلثءرة والتهويل الموجودة 
 فقط على صفحءت التواصل االجتمءعي".

 6/5/5105السبيل، عمان، 
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 مدع  ين اإلسرائيلي غير الم  االقتصاد: حظر إدخال الطحوزارة  .5
رام هللا: قررت وزارة االقتصءد الوطني وبءلتعءون مع المؤسسءت الحكومية المختصة حظر استيراد 

م بءلفيتءمينءت المطلوبة وفق التعليمءت الفنية اإللزامية والمواصفة الطحين اإلسرائيلي غير المدعّ 
حءل ثبت وجود أي كمية من الطحين غير  ، فيأمسوقءلت الوزارة في بيءن صحءفي،  الفلسطينية.

المدعم في السوق الفلسطينية سيتم فورًا اتخءذ اإلجرا ات القءنونية المطلوبة بمء يضمن صحة 
 وسالمة المستهلك الفلسطيني.

 6/5/5105األيام، رام هللا، 
 
 تؤكد نوايا االحتالل اإلجرامية اإلسرائيلي حماس: تهديدات رئيس األركانحركة  .6

ّدت حركزززة حمزززءس تهديزززدات رئزززيس األركزززءن الصزززهيوني السزززءبق بنزززي غزززءنتس بتزززدمير ريزززءض عززز: غززززة
األطفءل والمسزءجد وبيزوت المزدنيين فزي غززة ولبنزءن واعترافزه متبءهيزء بمصزءدقته شخصزيء علزى قصزف 
مستشفى الوفء  بغزة، تأكيزًدا علزى نوايزء وتخطزيط االحزتالل رسزميء لالسزتمرار فزي ارتكزءب جزرائم حزرب 

 ضد اإلنسءنية بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.وجرائم 
وقززءل فززوزي برهززوم المتحززدث بءسززم الحركززة فززي تصززريحءت صززحفية اليززوم الثالثززء ، إن تهديززدات رئززيس 
األركزءن الصززهيوني السززءبق غزءنتس تؤكززد نوايززء االحزتالل المسززتمرة بءرتكززءب الجزرائم بحززق الفلسززطينيين 

 وشعوب المنطقة.
تمزززع الززدولي بءإلسززراع والتزززدخل مززن أجزززل حمءيززة الشززعب الفلسزززطيني مززن الجزززرائم وطءلززب برهززوم، المج

 والمجءزر التي يرتكبهء االحتالل الصهيوني بحق الفلسطينيين.
ودعززء المجتمززع الززدولي التخززءذ قززرارات حءسززمة بحززق قززءدة االحززتالل، والعمززل الجززءّد علززى جلززبهم بأسززرع 

 جرائمهم.وقت لمحكمة الجنءيءت الدولية لمحءكمتهم على 
 5/5/5105، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 لتعديد موعد االنتخابات بانتظار موافقة رسمية من حماس عبر كارتر: عباس الزعارير .7
أوضززح نءئززب أمززين سززر المجلززس الثززوري لحركززة فززتح فهمززي الزعززءرير، أن اللقززء  الززذي جمززع  :رام هللا

ميركي األسبق جيمزي كزءرتر، نزءقش بءستفءضزة الرئيس محمود عبءس بوفد الحكمء  برئءسة الرئيس األ
 الجهود إلنهء  حءلة االنقسءم.
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وأكززد أمززس أن الززرئيس جززدد تأكيززده وحرصززه علززى وحززدة شززعبنء ونظءمززه السيءسززي، وأن موقفززه بءنتظززءر 
موافقة حركة حمءس الخطية بءستعدادهء إلجرا  االنتخءبءت الوطنية، مطءلبء كءرتر بزءلتركيز علزى هزذا 

 الجءنب.
ءف الزعءرير، أن موقف الرئيس المعلن يعبر عن التزامه الذي قطعه أمءم المجلس المركزي ومزع وأض

عديزززد الشخصزززيءت الوطنيزززة والعربيزززة والدوليزززة، أن مهمزززة حكومزززة التوافزززق الزززوطني تنحصزززر فزززي إدارة 
جرا  اال نتخءبءت الحيءة اليومية للشعب الفلسطيني، بءإلضءفة لمهمتين محددتين همء؛ إعءدة اإلعمءر وا 

 وفق االتفءقءت الموقعة في القءهرة والدوحة.
وتءبع، إن البحث عن اتفءقءت جديدة وسيلة جديدة للبحزث عزن جرعزءت منشزطة لحيزءة االنقسزءم، علزى 
الصزعيدين الزداخلي والخززءرجي، الفتزء إلزى أن كززل االتفءقزءت السززءبقة، تتهزءوى أمزءم رغبززة حركزة حمززءس 

 ق فوائد فئوية معينة.بءلتحكم المطلق في القطءع، وتحقي
وقزززءل: إن الزززدفع نحزززو إجزززرا  االنتخءبزززءت العءمزززة، سزززيحقق أهزززداًفء متعزززددة، أهمهزززء إعزززءدة الزززروح للحيزززءة 
الديمقراطية الفلسطينية، والمشزءركة السيءسزية فزي مرحلزة التحزرر والبنزء  والزوطني، وتشزكل طزوق نجزءة 

مختلفزة ولزيس مكونزء فلسزطينيء واحزدا، كمزء للنظءم السيءسزي بمزء فيزه كزل المجتمزع السيءسزي بمكونءتزه ال
أنزززه يشزززكل أداة الفصزززل التزززي تحزززتكم إليهزززء المجتمعزززءت الديمقراطيزززة، فزززي ظزززل ضزززعف عمليزززة الشزززراكة 
السيءسززية وتززرنح االتفءقززءت المختلفززة، مؤكززدا االسززتعدادية لتسززهيل حضززور ومراقبززة االنتخءبززءت مززن كززل 

الجميززع بخصززوص نزاهززة العمليززة االنتخءبيززة، كمززء  الجهززءت الدوليززة وتحديززدا العربيززة، لضززمءن وطمأنززة
 حصل في االنتخءبءت السءبقة.

وخززتم بززءلقول: ننتظززر موافقززة رسززمية مززن حمززءس عبززر كززءرتر إلززى لجنززة االنتخءبززءت المركزيززة، لتحديززد 
 موعد االنتخءبءت، واستعءدة وحدة النظءم السيءسي بقرار من الشعب الفلسطيني.

 6/5/5105الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 إلجراء االنتخابات "فذلكة سياسية" خطياً  فتح كتاباً  حركة : طلبحماسحركة  .8

وصززف سززءمي أبززو زهززري، النززءطق بءسززم حركززة حمززءس مطءلبززة حركززة فززتح لحركتززه بتقززديم كتززءب : غزززة
تحززدد فيززه موقفهززء مززن االنتخءبززءت بززز"فذلكءت سيءسززية"، مشززددا علززى ضززرورة االلتزززام بززءلنص الصززريح 

 في إعالن الشءطئ بشأن االنتخءبءت.والواضح 
وقزءل أبزو زهززري فزي تصززريح  خزءّص  لززز"المركز الفلسزطيني ل عزالم" اليززوم الثالثزء : "مطءلبززة فزتح حركززة 
حمززءس، أن تقززدم كتءبززًء تحززدد فيززه موقفهززء مززن االنتخءبززءت هززو فززذلكءت سيءسززية تءفهززة؛ تسززتهدف مززن 

 في الهرولة السيءسية نحو االحتالل".ورائهء إلهء  شعبنء بقصص جديدة في ظل استمرارهء 
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ونفى النءطق بءسم حركة حمءس، أن يكون الرئيس األمريكي جيمي كءرتر نقزل طلبزًء بهزذا الخصزوص 
للحركة، مشددًا على أن موقف حمءس هو "ضرورة االلتزام بءلنص الصريح والواضح الوارد فزي اتفزءق 

 لس الوطني".الشءطئ بشأن االنتخءبءت التشريعية والرئءسية والمج
وأكززد أبززو زهززري أن حركززة "حمززءس" مززع إجززرا  االنتخءبززءت، شززريطة أن تكززون شززءملة للرئءسززة والمجلززس 

 التشريعي والمجلس الوطني، وأن تأتي في سيءق تنفيذ بقية بنود اتفءق المصءلحة.
 55/5/5105، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "5مكة"لسنا بحاجة إلى و اف المفاوضات : مبادرة فرنسية بالتفاهم مع واشنطن الستئنحواتمة .9

قزززءل مسزززؤول فلسزززطيني إن "فرنسزززء تبحزززث مزززع السزززلطة الفلسزززطينية ودول : نءديزززة سزززعد الزززدين - عمزززءن
عربية، بءلتفءهم مع اإلدارة األميركية، تقديم مشروع تسوية سلمية إلى مجلس األمن الدولي يقزوم علزى 

 ريبًء".اإلسرائيلية ق –استئنءف المفءوضءت الفلسطينية 
وأوضح أمين عءم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نءيف حواتمة، في حديث لزز"الغد" أمزس بعمزءن، 
إن "المبززءدرة الفرنسزززية تقزززوم علززى "حزززل الزززدولتين"، عبززر إنهزززء  االحزززتالل مززع تبزززءدل األراضزززي والقزززدس 

 عءصمة لدولتين وتجءوز قضية الالجئين الفلسطينيين".
دف اسزززتئنءف المفءوضزززءت، فزززي إطزززءر المشزززروع الزززذي تسزززعى لزززه فرنسزززء، وأضزززءف أن "التحزززرك يسزززته

بءلتفءهم مع اإلدارة األميركية، ومحءولة إقنءع الدول العربية به، بحيث يشكل مرجعية للعملية السلمية، 
 بدياًل عن قرارات الشرعية الدولية".

إن لزززم يكزززن أسزززوأ منزززه، إزا  واعتبزززر أن "المشزززروع الجديزززد يعزززّد نسزززخة أو إعزززءدة إنتزززءج لنظيزززره السزززءبق، 
، التزي 0962العديد من التنءزالت عن الحقوق الوطنية في إقءمزة الدولزة الفلسزطينية علزى حزدود العزءم 

سززقءط حززق العززودة، مززع التأكيززد  لززم يززذكرهء المشززروع صززراحة، وغيززءب الحززديث عززن القززدس الشززرقية، وا 
 على تبءدل األراضي".

نمززززء تنفيززززذ  3أو مكززززة 5ة قززززءئاًل "لسززززنء بحءجززززة إلززززى مكززززةوحززززول المصززززءلحة الفلسززززطينية، أكززززد حواتمزززز وا 
 االتفءقيءت السءبقة ووضع اآلليءت التنفيذية المنءسبة لترجمة خطواتهء فعليًء".

تركيززة، وربمززء دول إسززالمية  –يفززتح البززءب أمززءم تززدخالت قطريززة  5وأشززءر إلززى أن "الحززديث عززن مكززة
ة عقززد اتفءقيززءت ثنءئيززة بززدياًل عززن بززرامج الوحززدة أخززرى، مززء يضززّر بتحقيززق المصززءلحة"، منتقززدًا "محءولزز

 ".5الوطنية المجمع عليهء، إحءلة إلى دعوات منطلقة من قطءع غزة إلى مكة
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ورأى أن "فززي ذلززك دعززوة صززريحة للمحءصصززة الثنءئيززة التززي لززم تسززفر شززيئًء، قيءسززًء بمشززءهد اللقززء ات 
، وصواًل إلى تكريس الفصل 5112ءم في العءم المتوالية واالتفءقيءت المبرمة، الممتدة منذ واقعة االنقس

 بين الضفة الغربية وغزة".
وبشأن أزمة مخيم اليرموك، قءل حواتمة إن" الوفد الفلسطيني الموحد الموجود حءليًء فزي سزورية يسزعى 
إلى بحث معءلجة األزمة، وفق قءعدة تحييزده عزن الصزراع الزدائر فزي األراضزي السزورية، عمزاًل بءلحزل 

 عيدًا عن العمل العسكري".السيءسي ب
وأفززءد بززأن "الوفززد سززيبحث مززع جميززع الفصززءئل، المتواجززدة فززي السززءحة السززورية، الحلززول ألزمززة المخززيم 
وفززتح الممززرات لعززودة النززءزحين، مززء قززد يشززكل الحضززور الشززعبي الكثيززف عءمززل ضززغط معتبززر إلخززراج 

 وقت سءبق".التنظيمءت المسلحة من المخيم، أسوة بدحر سبعة أخرى ممءثلة في 
نيسزءن إإبريززلل المءضززي، ولكزن دمشززق اعتززذرت،  52وكزءن مززن المفتزرض زيززءرة الوفززد إلزى سززورية فززي 
 ومن ثم أجلت الموعد الذي تحقق أول من أمس".

وبين حواتمة أن "الجهود الفلسطينية حثيثة لتخفيزف معءنزءة الالجئزين الفلسزطينيين فزي مخزيم اليرمزوك، 
من خالل التواصل مع كءفة األطراف المعنية، والحمالت الدولية لحمءية وبقية المخيمءت الفلسطينية، 

 المخيم".
وأشءر إلى أن "البحث جءر  اآلن مع حمءس إلخراج "أكنءف بيت المقدس" من المخيم، أو علزى األقزل 

 وقوفهم على الحيءد".
بعزًء "ألكنزءف عنصزرًا تء 351عنصزرًا مسزلحًء داخزل المخزيم، مزنهم حزوالي  251ولفت إلى "وجود نحزو 

لتنظزززيم "داعزززش"، حيزززث تتواجزززد جنزززوب المخزززيم بعمزززق الحجزززر  511للنصزززرة و 511بيزززت المقزززدس"، و
 األسود والقدم والتضءمن المجءورين للمخيم".

وأوضززح أن "جبهززة "النصززرة" قززد انقسززمت علززى نفسززهء؛ بززين االنضززمءم إلززى "داعززش" وتسززهيل اقتحءمززه 
ر مزززء حزززدث مزززع "أكنزززءف بيزززت المقزززدس" الزززذين يقزززدمون للمخزززيم، وأخزززرى متمسزززكة بءلقءعزززدة، علزززى غزززرا

 أنفسهم بءنتمءئهم إلى "حمءس" و"اإلخوان المسلمين".
وأرجع "اإلصرار الفلسطيني على "تحييد" المخيم، إلى تعزيز مواقع مخيمءت اللجو  والشزتءت، وحمءيزة 

راب ويززؤدي إلززى الالجئززين والحفززءظ علززى المخززيم مززن تبعززءت العمززل العسززكري الززذي يجلززب الززدمءر والخزز
مزيد من الشهدا  والجرحزى والنزءزحين، ويخلزق تزداعيءت سزلبية تصزيب مصزير المخيمزءت األخزرى فزي 

 سورية، كمء ستسحب نفسهء في مخيمءت لبنءن، السيمء عين الحلوة".
 6/5/5105، الغد، عم ان
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 جرارالقيادية في "الشعبية" خالدة يقرر مواصلة اعتقال  االحتالل .01
حززتالل اإلسززرائيلي، اليززوم الثالثززء ، قززرارا يقضززي بتقلززيص االعتقززءل اإلداريززة بحززق أصززدرت سززلطءت اال

 النءئب في المجلس التشريعي خءلدة جرار لشهر ويومين، لكنه رفض إطالق سراحهء.
وأفززءد مززدير الوحززدة القءنونيززة فززي مؤسسززة الضززمير لرعءيززة األسززير وحقززوق اإلنسززءن المحززءمي محمززود 

القءئززد العسززكري لقزوات االحززتالل قززد قلّزص أمززر االعتقززءل اإلداري بحززق  حسزءن، فززي بيززءن صزحفي، أن
 .5105-5-9جرار لشهر ويومين انتهت يوم أمس االثنين 

وأضززءف المحززءمي حسززءن أن قززرار القءئززد العسززكري تقلززيص أمززر االعتقززءل اإلداري بحززق النءئززب خءلززدة 
بحقهزززء، ممزززء يشزززير إلزززى أن النيءبزززة جزززرار، ال يمنزززع قيءمزززه مسزززتقباًل بتصزززدار أمزززر اعتقزززءل إداري  خزززر 

 العسكرية سوف تستمر في طلب اعتقءل جرار حتى نهءية اإلجرا ات القءنونية.
 5/5/5105، فلسطين أون الين

 
 غزة: ممثلو الفصائل يتسلمون نسخًا عن سجل الناخبين .00

يءسزية فزي رام هللا: اجتمعت لجنة االنتخءبءت المركزيزة، مسزء  أول مزن أمزس، مزع ممثلزي الفصزءئل الس
 قطءع غزة، وتم خالل االجتمءع تسليمهم نسخًء عن سجل النءخبين المحدث.

وقءلززت "االنتخءبززءت المركزيزززة"، فززي بيززءن صزززحءفي، أمززس، إنزززه حضززر االجتمززءع األمزززين العززءم للجنزززة 
سميح شبيب، وأعضء  اللجنة في قطءع غزة: القءضي اسحق مهنء، والقءضي مءزن سيسزءلم، ويوسزف 

سززر موسززى، ونءئززب المززدير التنفيززذي للجنززة أشززرف الشززعيبي، ومززدير المكتززب اإلقليمززي عززوض هللا، ويء
 للجنة في غزة جميل الخءلدي.

وأكزد شززبيب جءهزيززة اللجنززة إلجززرا  االنتخءبززءت فززي حزءل صززدور قززرار رئءسززي يززدعو إلززى إجرائهززء، وتززم 
حصءئيءت عمليءت التسجيل المتعءقبة منذ العءم   .5119شرح تفءصيل وا 

م، شززززدد ممثلززززو الفصززززءئل علززززى ضززززرورة التوصززززل التفززززءق ينهززززي االنقسززززءم وصززززواًل إلجززززرا  مززززن جهززززته
 االنتخءبءت، خءصة أن لجنة االنتخءبءت المركزية أبدت جءهزيتهء الفنية إلجرائهء.

 6/5/5105، األيام، رام هللا

 

 حماس والجهاد تدينان االعتقاالت السياسية والتنسيق األمني حركتا .02
أدانزززت حركتزززء حمزززءس، والجهزززءد اإلسزززالمي، اسزززتمرار االعتقزززءالت السيءسزززية التزززي : نبيزززل سزززنونو -غززززة

تنفززذهء األجهزززة األمنيززة فززي الضززفة الغربيززة، متهمتززيبن هززذه األجهزززة بمطززءردة أبنززء  األسززرى وأمهززءتهم، 
 الذين يرسلون أموال الدعم ألسراهم في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
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القززوى الوطنيززة واإلسززالمية، فززي غزززة الثالثززء ، قززءل القيززءدي فززي وعلززى هززءمش وقفززة نظمتهززء "الجهززءد" و 
"الجهءد اإلسالمي" خءلد البطش، في تصريحءت لزز"فلسطين": "نحزن ال نريزد أن نصزبح جزز ا مزن حءلزة 
االنقسءم، وحركزة الجهزءد تريزد أن تحزءفظ علزى دورهزء الزوطني المسزؤول فزي إنهزء  االنقسزءم"، لكنزه أكزد 

وراق ضزززغط فزززي هزززذا الموضزززوع إاسزززتمرار االعتقزززءالت السيءسزززيةل، لكزززن إذا مزززء وجزززود "أدوات كثيزززرة وأ
اسزتخدمتهء الحركزة سزيكون مردودهزء ربمززء مزؤثرا علزى طزرف مززن األطزراف، بءلتزءلي ال نريزد أن نصززبح 

 جز ا من حءلة التوتر في البلد".
لهذه األجهزة، وأضءف البطش: "نريد من الرئيس إمحمود عبءسل أبو مءزن، بصفته المسؤول األعلى 

والسزززيد رئزززيس الحكومزززة إرامزززي الحمزززد هللال بءعتبزززءره وزيزززرا للداخليزززة، أن يوقفزززوا هزززؤال  الضزززبءط إالزززذين 
يشززنون حمززالت االعتقززءل السيءسززي فززي الضززفةل، نحززن ال نززتهم األجهزززة كلهززء بأنهززء غيززر وطنيززة، لكززن 

 هنءك ضبءط ترتبط مصءلحهم بمصءلح العدو اإلسرائيلي".
لي يجب أن تتوقف إاالعتقءالت السيءسيةل وأن تتم إزاحزتهم إالضزبءطل عزن مهزءمهم، ألن وتءبع: "بءلتء

الوطن أهم بكثير من مصزلحة ضزءبط هنزء أو منتفزع هنزءك، نريزد أن تنتهزي هزذه الحمزالت وأن تتوقزف 
الحكومة عند هذا الحد، وتوقزف اإلسزء ة ألبنزء  شزعبنء، ألن لزدينء مشزروع وحزدة وتحريزر"، مردفًزء: "هزم 

ريززدون بززدال مززن أن تلتهززب الضززفة فززي وجززه العززدو الصززهيوني، أن تلتهززب فززي وجززه السززلطة بززأدائهم ي
 السيئ".

وفيمززء يخززص المصززءلحة الفلسززطينية، قززءل: "إن قززوة الززدفع للمصززءلحة ضززعيفة، لكززن هززذا ال يعنززي أننززء 
التوافزق عليزه، سنستغني عنهء"، مشيًرا إلى أن الوحدة تعني الشراكة، في برنءمج وطني واحزد البزد مزن 

 "هذه أولويءت التحرير وبدونهء سيطول أمد التحرير".
أيززءم وقفنززء فززي ذات المكززءن،  01مززن جهتززه، قززءل المتحززدث بءسززم "حمززءس" د. سززءمي أبززو زهززري: "قبززل 

لنعلن إدانتنء لالعتقزءالت ضزد طلبزة الجءمعزءت الفلسزطينية فزي الضزفة المحتلزة، وخءصزة طلبزة جءمعزة 
ضدهم حملة اعتقءالت واسعة، ال لشي  إال ألنهم فءزوا في االنتخءبءت الجءمعية، بيرزيت الذين ُشنَّت 

واليوم نقف لنفس الموضوع: االعتقءالت السيءسية في الضفة المحتلزة، لتشزمل هزذه االعتقزءالت حركزة 
 الجهءد اإلسالمي بشكل واسع".

لفلسززطينية وخءصززة أبنززء  "نحززن نززدين حملززة االعتقززءالت الواسززعة والمسززتمرة فززي صززفوف أبنززء  القززوى ا
ودعء إلى "وقف حمالت االعتقءالت واإلفراج عن المعتقلزين  حركتي حمءس والجهءد"، تءبع أبو زهري.

وطءلززب المتحززدث بءسززم "حمززءس"، الززرئيس محمززود عبززءس، "بتحمززل  .السيءسززيين الززذين جززرى اعتقززءلهم"
 رامي الحمد هللا"، مسؤوليءته بصفته الرئيس األعلى لهذه األجهزة، ورئيس الحكومة د. 

 5/5/5105، الين أونفلسطين 



 
 
 
 

 

           03ص                                     3569 العدد:    6/5/5105 الثالثاء التاريخ:

 

 واألجهزة األمنية في غزة بين السلفية الجهادية  التوترتراجع حدة  .03
خفزت حزدة التززوتر فزي مدينزة ديزر الزبلح بززين جمءعزءت السزلفية الجهءديزة واألجهززة األمنيززة  حسزن جبزر:

 في المنطقة رغم استمرار نقءط التفتيش والحواجز.
لز "األيءم" إن حزدة التزوتر خفزت بعزد أيزءم مزن الحملزة األمنيزة علزى المجموعزءت السزلفية وقءل مواطنون 

 وتم خاللهء اعتقءل عدد منهم.
المجموعءت نءفيزة أن تكزون  أفرادوأعلنت حركة حمءس وقوفهء مع األجهزة األمنية التي اعتقلت بعض 
تهجمزوا علزى كتءئزب القسزءم وبثزوا الحركة قد هدمت مسجدا في المدينة "رغم أن أفراد هذه المجموعءت 

هززذه المجموعززءت مززن أصززحءب  أفززراد" إنوقءلززت حمززءس فززي بيززءن توضززيحي  األكءذيززب واالفتززرا ات".
الفكر المتطرف المنحرف ألقوا قنءبل يدوية على مجموعة من كتءئب القسءم مء استدعى اعتقءل بعض 

 األفراد الذين اعترفوا بفعلتهم".
هذا المسجد غيزر صزحيح مؤكزدة أنزه "حمزءم زراعزي بالسزتيكي أقزيم  وأوضحت حمءس أن الحديث عن

علززى مسززءحة زراعيززة صززغيرة كززءن عبززءرة عززن حلقززة وصززل بززين أصززحءب الفكززر المتطززرف مززن مختلززف 
منززءطق قطزززءع غزززة ويسزززتخدمونه كنقطززة انطزززالق السززتهداف اآلمنزززين فززي جميزززع منززءطق قطزززءع غززززة" 

 أنوِأشززءرت الحركززة إلززى  .األوقززءفمعتمززد مززن وزارة مؤكززدة انززه ال يوجززد دليززل واحززد علززى أنززه مسززجد 
"التجمع مقءم منذ أكثر من سنة في مكءن مجءور لموقع لكتءئب القسزءم التزي نزأت بنفسزهء عزن التزدخل 

 دون استخدام القوة رغم علمهء بأفكءرهم". إقنءعهموتفكيكه تءركة للحركة 
م عبزءرة عزن مجموعزءت متطرفزة تتكزون مزن هؤال  المنحزرفين ليسزوا مزن أتبزءع السزلفية لكزنه إنوقءلت: 

بعضززهم مززء زال تحززت  أنالسززءبقة وخءصززة جهززءز المخززءبرات، مؤكززدة  األمنيززة األجهزززة أفززرادخلززيط مززن 
تنززأى بنفسززهء عززن الصززراعءت الداخليززة وتحززءول  أنهززءاللحظززة يتقءضززى رواتززب مززن رام هللا مشززيرة إلززى 

مززن مسززؤوليءتهء  أنتشززعر  أنهززءإال  سززرائيلياإلبكءفززة الطززرق وتصززحيح البوصززلة لتتجززه نحززو االحززتالل 
وقءلت إنهء تتعءون بشكل كبير مع المجموعءت السلفية الحقيقيزة وتسزمح لهزم  محءربة الفكر المتطرف.

 بءلعمل والحرية الكءملة وتفتح لهم المسءجد التي تديرهء الحركة.

 6/5/5105، األيام، رام هللا

 
 عالقاتها الخارجية نعاشإل حماس تستغل المصالحة  حركة جمال نزال: .04

اسززتبعد جمززءل نزززال المتحززدث بءسززم حركززة "فززتح" فززي أوروبززء وعضززو المجلززس الثززوري للحركززة، : بززرلين
بشززكل "قززءطع" وجززود قنززوات رسززمية لحركززة المقءومززة اإلسززالمية "حمززءس" مززع دول االتحززءد األوروبززي، 
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ت مززن هززذا النززوع "لززيس وأشززءر إلززى أن مززء يجززري الحززديث عنززه فززي بعززض وسززءئل اإلعززالم عززن عالقززء
صحيحء"، وأن "العءلم بمء في ذلك الدول األوروبية يتعءمزل مزع الملزف الفلسزطيني مزن مزدخل الشزرعية 

 المتمثلة في الرئيس محمود عبءس".
وأشززءر نزززال فززي تصززريحءت لززز"قدس بززرس"، إلززى أن السززقف األقصززى الززذي يمكززن أن يصززل إليززه قززءدة 

مكززن أن تتجززءوز المكءتززب الصززحفية ل عززالم األوروبززي، وقززءل: "حمززءس" فززي عالقززءتهم األوروبيززة ال ي
"أوروبززء تتعءمززل مززع الملززف الفلسززطيني مززن مززدخل الشززرعية الممثلززة فززي الززرئيس محمززود عبززءس، ولززيس 
صحيحء مء تردده بعض قيءدات حمزءس مزن أن لهزء عالقزءت مزع االتحزءد األوروبزي، ومزن يزدعي غيزر 

يءسة أوروبية ال تسمح لالتصءل بحركة حمءس ليس فقزط ألنهزء ذلك أتحداه أن يبرز الدليل .. هنءك س
نمززء ألنهززء مززن خززالل التجربززة ال تثززق فززي ثبززءت حمززءس علززى موقززف واحززد،  تصززنفهء كحركززة إرهءبيززة، وا 

 والعءمل األهم من ذلك كله أن أوروبء تثق بمصداقية طرح الرئيس محمود عبءس وعقالنيته".
ءطة يقززوم بهززء الززرئيس األمريكززي األسززبق جيمززي كززءرتر وأشززءر نزززال إلززى أن حززديث "حمززءس" عززن وسزز

 لتفعيل المصءلحة هي مجرد أداة تستخدمهء "حمءس" إلنعءش عالقءتهء العربية والدولية.
 5/5/5105قدس برس، 

 

 في موقع لـ"القسام" يشاهدون بلداتهم المحتلة عبر "مناظير عسكرية" الفلسطينيونة: غز  .05
ثالثززء ، فززي موقززع عسززكري تززءبع لكتءئززب عززز الززدين القسززءم الجنززءح احتشززد مئززءت الفلسززطينيين، ال: غزززة

المسززززلح لحركززززة حمززززءس قريززززب مززززن الحززززدود بززززين شززززمءلي قطززززءع غزززززة والكيززززءن، لمشززززءهدة "األراضززززي 
 " عبر منءظير عسكرية خءصة.0991الفلسطينية المحتلة عءم 

لفلسزطينيين، الزذين ووزع عنءصر ملثمون من كتءئب القسءم، وحركة حمءس، "منءظير عسكرية" على ا
تجمعززوا فززي موقززع "فلسززطين" العسززكري الززذي يبعززد كيلززو متززرا واحززدا مززن الحززدود بززين بلززدة بيززت حززءنون 
شمءلي قطءع غزة وجنوبي األراضي المحتلة، بدعوة من دائرة شؤون الالجئزين الفلسزطينيين فزي حركزة 

 للنكبة الفلسطينية. 62حمءس إلحيء  الذكرى الز
ي شزززءرك فيهزززء عزززدد مزززن قيزززءدات حركزززة حمزززءس السيءسزززيين والعسزززكريين، عزززرض وتخلزززل الفعءليزززة، التززز

عسكري للمئزءت مزن عنءصزر كتءئزب عزز الزدين القسزءم الزذين كزءنوا يحملزون رشءشزءت خفيفزة، وقزذائف 
 مضءدة للدروع، وبنءدق قنص.

لزى وقءلت دائرة شؤون الالجئين فزي حركزة حمزءس فزي بيزءن صزحفي: إن "هزذه الفعءليزة تزأتي للتأكيزد ع
خيززءر المقءومززة، وعلززى التفززءف الشززعب الفلسززطيني حززول المقءومززة حتززى تحريززر كءمززل أراضززينء المحتلززة 

وأضزززءفت إنهزززء "أتءحزززت الفرصزززة ألول مزززرة لجمهزززور وأهزززءلي قطزززءع غززززة  مزززن االحزززتالل الصزززهيوني".
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عبززر منززءظير خءصززة، كتأكيززد أيضززء  0991للمشزءركة فززي مشززءهدة األراضززي الفلسززطينية المحتلززة عزءم 
 وعدم التنءزل أو التفريط في أي شبر من فلسطين". ةالعودلى حق ع

 5/5/5105، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 " ترفض "ضريبة التكافل" في غزةالشعبية" .06

وصف عضو المكتب السيءسي لز"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" مسؤول فرعهء في قطءع غززة : غزة
نون التكءفززل بززز "الخطيئززة" التززي قززءل بأنهززء تقتضززي جميززل مزهززر إصززرار حركززة "حمززءس" علززى فززرض قززء

 التراجع الفوري عنهء، مشددًا على أن وجود إجمءع وطني على رفض هذا القءنون.
وقءل مزهر خالل مداخلة له في ورشة عمل نظمهء معهد التنمية للدراسءت حول ضريبة التكءفل اليزوم 

ءنون خطيئزة سزيؤثر علزى الجهزود المبذولزة علزى ل: "من حيث التوقيت فتن إقزرار هزذا القز5|5الثالثء  إ
مدار السءعة من أجل إنهء  االنقسءم واسزتعءدة الوحزدة الوطنيزة، وسيضزرب فكزرة الوحزدة الوطنيزة التزي 

 تُبذل جهود من أجل ترسيخهء".
وأضززءف مزهززر: "مفهززوم التكءفززل االجتمززءعي هززو أن يؤخززذ مززن األغنيززء  وُيعطززى للفقززرا ، أمززء فززي هززذا 

يتم تحميززل العززب  علززى المززواطن المثقززل بءألعبززء  والهمززوم و الم الحصززءر والفقززر والبطءلززة، القززءنون سزز
 فءلتءجر نفسه يعءني من ظروف صعبة فكيف بءلمواطن؟!".

 5/5/5105قدس برس، 
 
 نتنياهو يخوض سباقًا مع الزمن لتشكيل ائتالفه الحكومي .07

زب "الليكززود"، واألحزززاب المشززءركة فززي أظهززرت اتفءقيززءت االئززتالف بززين حزز: برهززوم جرايسززي - النءصززرة
الحكومة الجديدة، غيءب أي ذكر لحل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. كمء غءب عزن هزذه االتفءقيزءت، 

، فيمززء اسززتمرت األزمززة التززي يواجههززء رئززيس الززوزرا  المكلززف، بنيززءمين 91أي ذكززر لحقززوق فلسززطينيي 
مفءوضزءت. ويواجزه نتنيزءهو مطءلزب متصزلبة مزن نتنيءهو فزي أعقزءب انسزحءب أفيجزدور ليبرمزءن مزن ال

كتلة تحءلف المستوطنين بشأن توزيع الحقءئب. وتنتهي المهلزة الزمنيزة لنتنيزءهو مسزء  اليزوم األربعزء ، 
 على األقل. نءئبءً  60الرئيس بوجود حكومة ترتكز على  إبالغإذ سيكون عليه 

لبيزت اليهزودي"، مجّمزدة، فزي أعقزءب وحتى مسء  أمس، كءنزت المفءوضزءت مزع تحزءلف المسزتوطنين "ا
خالف بينه وبين حزب "الليكود" على توزيع الحقءئب الوزاريزة واللجزءن، خءصزة تلزك المتعلقزة بءلشزؤون 
الدينيززة، مثززل حقيبززة األديززءن واللجنززة المكلفززة بتعيززين القضززءة فززي المحززءكم الدينيززة، إذ أن بززين الكتلتززين 

ظهززر أمززس أيززة بززوادر الحتمززءل تراجززع زعززيم حزززب "إسززرائيل كززذلك، لززم ت توافززق تززءم فززي بززءقي القضززءيء.
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بيتنززء" أفيجززدور ليبرمززءن، عززن موقفززه الززرافض لالنضززمءم إلززى حكومززة نتنيززءهو، علززى ضززو  االتفءقيززءت 
الحءصززلة مززع كتلتززي المتززدينين المتزززمتين "الحريززديم"، والتززي تغلززي سلسززلة مززن القززرارات التززي اتخززذتهء 

 ي مقدمتهء فرض الخدمة العسكرية على شبءن الحريديم.الحكومة المنتهية واليتهء، وف
وحسب القءنون اإلسرائيلي، فتنه في حزءل لزم يزنجح نتنيزءهو حتزى مسزء  اليزوم األربعزء  تشزكيل حكومزة 

نءئبززززء، فززززتن الززززرئيس اإلسززززرائيلي سيشززززرع فززززي  051علززززى األقززززل، مززززن أصززززل  نءئبززززءً  60ترتكززززز علززززى 
مززة تشززكيل الحكومززة الجديززدة، وهززذه المززّرة علززى مززن يززرأس مه إلسززنءدمفءوضززءت مززع الكتززل البرلمءنيززة، 

كتلة "المعسكر الصهيوني"، رئزيس حززب "العمزل" يتسزحءق هيرتسزوغ. إال أن المزراقبين يسزتبعدون مثزل 
 كهذه، في التوزيعة البرلمءنية القءئمة. أغلبيةتحقيق  بتمكءنههذا السينءريو، ألن هيرتسوغ لن يكون 

نءئبء، ليواصل في  60نتنيءهو مسء  اليوم عن تشكيل حكومة ترتكز على  ويرجح المراقبون، أن يعلن
 مء بعد مشءورات لتوسيع االئتالف القءئم.

وفي قرا ة لالتفءقيءت التي أبرمهء الليكود، مزع كتلزة "كلنزء" وكتلتزي الحريزديم "يهزدوت هتزوراة" و"شزءس"، 
يززة للتوجززه إلززى مفءوضززءت جديززة مززع فززال يوجززد أي ذكززر للصززراع اإلسززرائيلي الفلسززطيني، وال حتززى الن

الجءنززب الفلسززطيني، بززل تركزززت االتفءقيززة مززع "كلنززء" علززى الجءنززب االقتصززءدي، وشززكل مواجهززة غززال  
لغزء  القزءنون إالمعيشة، فيمء تركزت االتفءقيتين مع "الحريديم" علزى مطءلزب المتزدينين المتززمتين، مثزل 

عزءدةالذي يفزرض الخدمزة العسزكرية علزى شزبءنهم،  الميزانيزءت لمؤسسزءتهم إلزى المسزتوى الزذي كءنزت  وا 
وحقززوقهم  91كمززء يغيززب عززن هززذه االتفءقيززءت أي ذكززر لفلسززطينيي  .5103عليززه، حتززى مطلززع العززءم 

، لسزززد الفجزززوات الحءصزززلة بزززين أوضزززءعهم وأوضزززءع اليهزززود، وهزززي إضزززءفيةكمزززواطنين، مثزززل ميزانيزززءت 
 الفجوات النءجمة عن سيءسة التمييز العنصري.

 5/5/5105 ،م انالغد، ع
 
 لتشكيل الحكومة اإلسرائيلية سيناريوهات أربعة .08

فززي أعقززءب القنبلززة التززي فّجرهززء زعززيم حزززب "إسززرائيل بيتنززء" وزيززر الخءرجيززة المسززتقيل أفيجززدور  :رام هللا
مزس، بتعالنزه رفزض االنضزمءم لحكومزة نتنيزءهو الجديزدة، والتحءقزه بركزب المعءرضزة، ُتطززرح أليبرمزءن 

المهلة الثءنية واألخيرة الممنوحة لنتنيءهو  انقضء سءعة من  59حتمءالت المتوقعة قبل أسئلة حول اال
 .األربعء لتشكيل الحكومة، والتي تنتهي يوم 

ـــال  خضزززوع نتنيزززءهو البتززززاز زعزززيم حززززب البيزززت اليهزززودي نفتزززءلي بينزززت وتعيينزززه وزيزززرًا  :األولاالحتم
ذلك االسززتمرار بتقززديم المغريززءت لززه عبززر منحززه للخءرجيززة بعززد اسززتقءلة ليبرمززءن مززن هززذا المنصززب، وكزز

المدنيزززة، ولزززوا  االسزززتيطءن المسزززؤول عزززن األعمزززءل  اإلدارةحقيبزززة وزاريزززة إضزززءفية أو المسزززؤولية عزززن 
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الفلسزززطينية المحتلزززة، وعنزززدهء سيصزززبح بتمكزززءن نتنيزززءهو أن يعزززرض علزززى  األراضزززياالسزززتيطءنية فزززي 
 أعضزء كنيسزت علزى أن يسزتكمل تشزكيلهء مزن  عضزو 60الرئيس اإلسزرائيلي حكومتزه المدعومزة مزن 

 الليكود قبل تأديتهء اليمين القءنونية.
اسزتمرار تعنززت نفتزءلي بينززت وا عالنزه عزدم االنضززمءم إلزى الحكومززة الحءليزة والتحءقززه  االحتمـال الثــاني:

 الدولززةبموكززب المعءرضززة كمززء فعززل ليبرمززءن، وعنززدهء لززن يكززون أمززءم نتنيززءهو خيززءر إال إبززالغ رئززيس 
 فشله بتشكيل الحكومة.ب

قيزززءم رئزززيس الدولزززة بتكليزززف رئزززيس ثزززءني كتلزززة مزززن حيزززث عزززدد المقءعزززد إالمعسزززكر  االحتمـــال الثالـــث:
فقزط حسزب القزءنون، فزي حزءل نجزءح المكلزف هزذه المزرة  يومزءً  51الصهيونيل بتشكيل الحكومة خالل 

الفشزل يكزون االحتمزءل  وهو يتسحءق هرتصوغ بتشكيل الحكومة يتم تقزديمهء لزرئيس الدولزة، وفزي حزءل
 الرابع.

التشءور مع أعضء  الكنيست حول الشخصية الجديزدة التزي سزيكلفهء الزرئيس بتشزكيل  االحتمال الرابع:
يكون االحتمءل الخزءمس واألخيزر وهزو دعزوة رئزيس  أيضءً الحكومة، وفي حءل عدم نجءح هذه الخطوة 

 .يومءً  91انتخءبءت عءمة جديدة خالل  إلجرا الدولة 
 5/5/5105 ،دس، القدسالق

 
 تجربة إلطالق صاروخ باليستي يجر ت "إسرائيل" .09

أنهزززء أجزززرت تجربزززة الثالثزززء  اإلسزززرائيلية صزززبءح يزززوم  دفءعأعلنزززت وزارة الززز: تحريزززر حسزززن عبزززد الحلزززيم
، وقزززءل موقزززع القنزززءة اإلسزززرائيلية الثءنيزززة إن منظومزززة األمزززن اإلسزززرائيلية "إسزززرائيل"صزززءروخية فزززي وسزززط 
 ق صءرو  بءليستي.أجرت تجربة إلطال

تجربة إلطزالق "منظومزة دفزع الثالثء  أجرت صبءح يوم  دفءعوقءلت وسءئل إعالم إسرائيلية إن وزارة ال
 أن التجربززة مخططززة مسززبقءً  دفءعصززءروخية" مززن قءعززدة عسززكرية فززي مركززز الززبالد. وأوضززحت وزارة الزز

 امهء.ونفذت حسب التخطيط. ولم تتضح نوعية منظومة الدفع أو طبيعة استخد
عززن "مصززءدر غربيزة"، وهززي الوسززيلة التزي تسززتخدمهء وسززءئل  وقزءل موقززع القنزءة اإلسززرائيلية الثءنيززة نقزالً 

اإلعزززالم اإلسزززرائيلية للتحءيزززل علزززى الرقءبزززة العسزززكرية إن الحزززديث يزززدور عزززن تجربزززة إطزززالق صزززءرو  
م منهززء إلطززالق قسزز اسززتخداميمكززن  ،بءليسززتي، مضززيفة أن: "بحززوزة إسززرائيل ترسززءنة صززواريخ بءلسززتية

مضززيفة أن "وسززءئل إعززالن غربيززة ذكززرت أن  أقمززءر صززنءعية للفضززء  الخززءرجي، وألهززداف هجوميززة".
 إسرائيل نفذت في السنوات األخيرة عدة تجءرب إطالق لتحسين مدى ودقة الصواريخ".
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تجربة إطالق لصزءرو  ممءثزل مزن قءعزدة عسزكرية فزي مركزز  5111وأضءفت أن إسرائيل أجرت عءم 
 د، ووصفت التجربة حينهء بأنهء "مهمة ومصيرية ألمن إسرائيل".البال

أرض أرض،  –وحسزززب المصزززءدر نفسزززهء تشزززمل الترسزززءنة الصزززءروخية اإلسزززرائيلية صزززءرو  "يريحزززو" 
 وأجريت عدة تجءرب إلطالقه.

 5/5/5105 ،48عرب 
 
 جنود االحتياط بشكل مفاجئ إلجراء مناورات في الضفةيستدعي الجيش اإلسرائيلي  .21

اسززتنفر الجززيش اإلسززرائيلي جنززود االحتيززءط واسززتدعءهم بشززكل مفززءجئ إلجززرا  : بسززءم شززرف - رام هللا
وذكززرت القنززءة السززءبعة فززي تلفزيززون االحززتالل أن قززرار االسززتدعء  جززء   منززءورات فززي الضززفة الغربيززة.
أحزداث  قيءدة الجيش تسعى إلى اختبءر مدى جزءهزيتهم فزي حزءل طزرأت أنمفءجئء للجنود، مشيرة إلى 

 مفءجئة. 
 6/5/5105 ،االتحاد، أبو ظبي

  
 األقصى المسجد اقتحام إلى جليك بالعودة يهودا المتطرف للحاخام يسمح االحتالل .20

 للحءخءم بءلسمءح يقضي قراراً  أمس، اإلسرائيلية المحءكم إحدى رمضءن: أصدرت أحمد - هللا رام
 أن إسرائيلية صحءفية تقءرير وذكرت .صىاألق المسجد اقتحءم إلى بءلعودة جليك، يهودا المتطرف
 كءميرا أي إدخءل وعدم الشهر، واحدة في مرة األقصى المسجد دخول جليك على اشترطت المحكمة

 .سءعة 59 قبل بءلموعد الشرطة يبلغ وأن إلكتروني، جهءز أو
 6/5/5105المستقبل، بيروت، 

 
 اغتيال الضيف القناة العاشرة اإلسرائيلية تكشف عن أسباب محاولة الجيش .22

بءغتيزززءل القءئزززد العزززءم  قءلزززت القنزززءة العبريزززة العءشزززرة إن الجزززيش اإلسزززرائيلي اتخزززذ قزززراراً  :القزززدس المحتلزززة
 .5116لكتءئززب الشززهيد عززز الززدين القسززءم محمززد الضززيف بعززد أسززر الجنززدي جلعززءد شززءليط فززي العززءم 

يخ رضوان غرب مدينة غزة وزعمت القنءة في برنءمجهء "همكور" أن الضيف كءن موجودًا في حي الش
بعد أسر الجندي جلعءد شءليط وقد اتخذ القرار بءغتيءله بءإلضءفة للقيءدة السيءسزية لحركزة حمزءس كزرد 

وادعت القنءة أن انفجءر الجبهة الشمءلية مع لبنءن  على عملية الوهم المتبدد التي أسر خاللهء شءليط.
 ألمر ومنعه نظرًا لالنشغءل بءلحرب على لبنءن.وأسر حزب هللا لجنديين إسرائيليين أدى لتأجيل ا
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أولمززرت الززذي كززءن فززي رئءسززة الززوزرا   إيهززودوفززي ذات السززيءق قززءل رئززيس الززوزرا  اإلسززرائيلي األسززبق 
حينهززء إنززه كززءن بتمكءنززه عقززد صززفقة تبززءدل لفسززرى مززع حمززءس أفضززل مززن تلززك الصززفقة التززي عقززدهء 

 . 5100 سنةبنيءمين نتنيءهو في 
 6/5/5105 ،إلخباريةوكالة سما ا

  
 : قصفنا أهدافًا مدنية في غزة "على سبيل التسلية"إسرائيليجندي  .23

اعتززرف جنززدي إسززرائيلي شززءرك فززي الحززرب األخيززرة علززى قطززءع غزززة فززي  :األنءضززول –رضززوه حسززن 
وقززءل الجنززدي الززذي  مدنيززة "فقززط مززن أجززل التسززلية". أنززه وزمززال ه كززءن يقصززفون أهززدافءً  5109تمززوز 

ل فززي حززوار أجرتززه معززه صززحيفة "لومونززد" الفرنسززية فززي مدينززة القززدس عءمززءً  51بززز"ارييه" إعززرف نفسززه 
واتجهنزء لقطزءع غززة، وبزدأنء  5109 / يوليزواستدعءئي فزي بدايزة تمزوز "عندمء تمّ  المحتلة ونشر أمس:

 في تجهيز الدبءبءت وحتى ذلك الوقت، لم تكن المهمة قد أعلنت، كءنت كلهء تكهنزءت مزن قبزل الجنزود
متزر مركزهزء قواتنزء،  511فيمء بينهم، ثم جء  األمر من قءئزدنء بأنزه سزيكون هنزءك دائزرة وهميزة قطرهزء 

 ".يتحرك داخل هذه الدائرة، لدينء الحق في اطالق النءر فوراً  شي وأنه إذا رأينء أي 
منززة وأضززءف: "كنززء نقصززف أهززدافء مدنيززة علززى سززبيل التسززلية، وفززي أحززد األيززءم فززي حززوالي السززءعة الثء

صبءحء توجهنء إلى البريج وهي منطقة ذات كثءفة سكنية عءلية وسط غزة، وطلب القءئد منء أن نختءر 
هدفء عشوائيء لكل واحد منء ونطلق النءر عليه، لم نشءهد وقتهء أي من مقءتلي حمءس، لم يطلق علينء 

صززززبءح مززززن الجززززيش أحززززد حينهززززء النززززءر، لكززززن القءئززززد قززززءل لنززززء مءزحززززء علينززززء أن نرسززززل للبززززريج تحيززززة ال
 وأشءر إلى أن الهدف كءن تدمير البنية التحتية لقطءع غزة وليس حمءس فقط. اإلسرائيلي".

جندي إسرائيلي وافقوا على اإلدال  بشهءداتهم في تقرير أعدتزه منظمزة  61"أرييه" واحد من نحو  دّ ويع
ءر الززذي خلفززوه فززي صززفحة تحززدثوا فيززه عززن الززدم 532"كسززر الصززمت" الحقوقيززة اإلسززرائيلية فززي نحززو 

 .5109حربهم التي استهدفت مدنيين في قطءع غزة في تموز 
 6/5/5105 ،الرأي، عم ان

 
 بـ"دم بارد" في كفر كنا عربياً  قتل شاباً  لن يالحق شرطياً  اإلسرائيليالقضاء  .24

 نززه لززن تززتم مالحقززة شززرطي إسززرائيلي قتززل شززءبءً أمززس أاإلسززرائيلية  عززدلوزارة ال أعلنززت :القززدس المحتلززة
انززدالع تظززءهرات عنيفززة فزززي  إلززى أدىالمءضززي، مززء  / نززوفمبرعربيززء فززي كفززر كنززء فززي تشززرين الثززءني
 البلدات العربية داخل الخط األخضر.
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 أقءربززه أحززدوبحسززب روايززة الشززرطة الرسززمية فززءن الشززءب خيززر حمززدان اعتززرض فززي حينززه علززى توقيززف 
المستشزفى. فزي حزين  إلزىنقلزه  أثنزء  يف وهدد عنءصر من الشرطة بسكين، فأطلقوا النءر عليه وتوفي

 عءئلته انه "قتل بدم بءرد". أكدت
مززن جهتززه، نززدد النءئززب فززي القءئمززة العربيززة المشززتركة فززي الكنيسززت يوسززف جبززءرين بمززء وصززفه "القززرار 
المشين والمثير لالشمئزازإ...ل الذي يعد استمرارا مبءشرا لسيءسة استسهءل الضغط على الزنزءد عنزدمء 

 بءلمواطنين العرب".  مراأليتعلق 
 6/5/5105 ،الحياة الجديدة، رام هللا 

 
 ( شهراً 18-8بين ) ألولمرتاإلسرائيلية تطالب بالسجن الفعلي  النيابة العامة .25

طءلبززت يززوم  "إسززرائيل"النيءبززة العءمززة فززي  أنالعبريززة  اإلعززالمذكززرت وسززءئل  :ترجمززة خءصززة -رام هللا 
شهرا، وذلزك  01 - 1من  فعليءً  أولمرت إيهودسرائيلية السءبق بسجن رئيس الحكومة اإل 5/5الثالثء  

 األعمزءلبعد إدانته بتهمة إسء ة االئتمءن والغش فيمء عرف بقضية تيالنسكي إتلقي رشءوي من رجزل 
 تيالنسكي عندمء كءن يشغل منصب رئيس بلدية القدسل.

لقدس جلسءت النقءش حول قضية المحكمة المركزية في ا الثالثء  أمءموكءنت قد استؤنفت صبءح يوم 
، حسززب "القنززءة أولمززرتتيالنسززكي بتقززديم كززل مززن النيءبززة والززدفءع لمززرافعتهم قبززل صززدور الحكززم علززى 

/ مزززءيو الجزززءري أيزززءرمزززن  55والحقزززء حزززددت المحكمززة جلسزززة يزززوم  العءشززرة" فزززي التلفزيزززون اإلسزززرائيلي.
 للنطق بءلحكم في قضية تيالنسكي.

 5/5/5105 ،القدس، القدس
 
 توسيع إنتاج مدر عة "نمير" تقرر "إسرائيل" .26

صززءدقت لجنززة وزاريزززة إسززرائيلية، يززوم الثالثززء ، علزززى توسززيع إنتززءج نءقلززة الجنزززد : تحريززر رازي نءبلسززي
المدّرعة من طراز "نمير"، ووّقعت بعثة من قبل وزارة األمزن علزى عقزد شزرا  قطزع ومسزتلزمءت لصزنع 

الست المقبلة، مع الشركة األمريكية "جينيزرال دينزءمكس" بقيمزة المدرعة، ستستلمهء الوزارة في السنوات 
وسزززيتم تزويزززد مزززدّرعءت "نزززءمر" الجديزززدة بزززز"معطف الزززريح" وهزززي منظومزززة لحمءيزززة  مليزززون دوالر. 301

وبءإلضزءفة إلزى المسزتلزمءت التزي سيحصزل عليهزء جزيش االحزتالل،  المدّرعءت والدّبءبءت من القذائف.
 ائيلية بتصنيع بعض القطع لتوسيع صنءعة "نمير". ستقوم مئءت المصءنع اإلسر 

 5/5/5105 ،48عرب 
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 رئيس البرلمان اإلسرائيلي يخشى من اندالع حرب أهلية .27
تتجه  "إسرائيل"حذر رئيس الكنيست اإلسرائيلي، يولي ادلشتءين، من أن  :األنءضول –القدس المحتلة 

ة تزززل أبيزززب مسزززء  األحزززد بزززين الشزززرطة إلزززى حزززرب أهليزززة بعزززد الصزززدامءت العنيفزززة التزززي شزززهدتهء مدينززز
وقءل: "علينء أن نحرص بقدر المستطءع على  ومتظءهرين إسرائيليين من أصل إثيوبي "يهود الفالشء".

 عدم اللجو  إلى حرب أهلية وأنء أخشى من أننء نوشك على اندالع حرب من هذا القبيل".
"لقزد  :قولزه فزي الجلسزة االفتتءحيزة للبرلمزءنللبرلمزءن اإلسزرائيلي عزن ادلشزتءين  اإللكترونزيونقل الموقع 

سززجل تزززءريخ المجتمززع اإلسزززرائيلي صززفحة حزينزززة. نشزززعر بززءأللم الشزززديد ونحززن نزززرى مززء حصزززل بشزززأن 
نضءل إخوتنء اليهود اإلثيوبيين الذي بدأ كءحتجءج شرعي ومن ثم تفءقم سوً ا ليتحول إلى اضزطرابءت 

 جوا  وخفض اللهيب".عنيفة. وأنء أدعو األطراف جميعء إلى تهدئة األ
 وأضءف: "أمء شكءوى المتظءهرين من ممءرسة أعمءل العنف والتمييز ضدهم، فيجب فحصهء بشكل 

 6/5/5105 ،الرأي، عم ان
 
 حرب لبنان الثانية خالل: الضباط لم ينصاعوا لألوامر حالوتس .28

ن الثءنيززة، دان أشززءر رئززيس أركززءن الجززيش اإلسززرائيلي السززءبق وأثنززء  حززرب لبنززء: تحريززر بززالل ضززءهر
حززءلوتس، إلززى أن ضززبءط الجززيش اإلسززرائيلي ال ينصززءعون لفوامززر التززي يصززدرهء قززءدة الجززيش، وأنززه 

 "5وقزءل حزءلوتس، فزي فزيلم وثزءئقي بعنزوان "لبنزءن  عءرض طوال الحرب تنفيذ اجتيزءح بزري فزي لبنزءن.
يش اإلسززرائيلي الحززءلي، غززءدي ه القنززءة الثءنيززة اإلسززرائيلية مسززء  يززوم الثالثززء ، إن رئززيس أركززءن الجززتززبث

 يزنكززوت، الززذي كززءن قءئززد شززعبة العمليززءت أثنززء  تلززك الحززرب، أبلغززه بززأن عليززه التأكززد مززن أن الضززبءط 
ووفقء لحءلوتس، وهو القءئد األسبق لسالح الجو، فتن  يزنكوت قءل له "أنت تعزيش فزي  ينفذون أوامره.

يفعلززون كززل مززء ينبغززي فعلززه لكززي ال ينفززذوا  وهززم، هززذا لززيس سززالح الجززو هنززء. األفززراد إالضززبءطل هنززء
 تعليمءتك". وقءل حءلوتس إنه تبين له أن  يزنكوت كءن على حق.

فززي العقززود األخيززرة، "مززن رابززين وحتززى نتنيززءهو"،  "إسززرائيل"وقززءل حززءلوتس إن جميززع رؤسززء  حكومززءت 
 تحفظوا من تفعيل القوات البرية بصورة واسعة في الحرب خوفء من خسءئر بشرية.
 5/5/5105 ،48عرب 
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 تتجسس على غزة بأحدث التقنيات التكنولوجية في العالم "إسرائيل: "تقرير .29
لكترونيزززة  وجزززواً  وبحزززراً  قطزززءع غززززة بزززراً  "إسزززرائيل"األنءضزززول: تراقزززب  –غززززة  عبزززر أنظمزززة اسزززتخبءرية وا 

نحتهزززء متعززددة األشزززكءل تحززءول مزززن خاللهززء رصزززد تحركززءت وأعمزززءل فصززءئل المقءومزززة واسززتعدادات أج
 العسكرية ألي مواجهة قءدمة.

ومزززؤخرا كشزززف موقزززع "المجزززد" األمنزززي الفلسزززطيني المخزززتص بءلشزززؤون األمنيزززة، والمعزززروف بقربزززه مزززن 
، عززن أبززرز األسززءليب التززي يسززتخدمهء الجززيش اإلسززرائيلي فززي ساألجهزززة األمنيززة التءبعززة لحركززة حمززء
ءم القليلزززة المءضززية إلزززى اسززتخدام أحزززدث "لجززأت فزززي األيزز "إسزززرائيل"مراقبززة قطززءع غززززة. وتبعززء لزززه فززتن 

 التقنيءت التي تهدف لرصد كل شي  في قطءع غزة خءصة المنءطق الحدودية".
مززن أنظمززة الرصززد علززى حززدود القطززءع منهززء مززء هززو  ويقززول الموقززع إن الجززيش اإلسززرائيلي نشززر عززدداً 

تصزءالت. مخصص للتصوير والرصد ومنهزء مزء هزو مخصزص للرصزد اإللكترونزي والتجسزس علزى اال
ومزززن بزززين هزززذه األنظمزززة أبزززراج المراقبزززة قزززرب الحزززدود الفءصزززلة مزززع قطزززءع غززززة والتزززي يتخزززذهء الجزززيش 

تحتززوي  –للمراقبزة  برجزءً  05وعززددهء  –وحسزب الموقزع فززتن هزذه األبزراج  اإلسزرائيلي كمواقزع عسززكرية.
ءميراتهزء بحواسزيب على كءميرات عءلية الدقة يمكنهء رصد األجسءم التي تقتزرب مزن الحزدود. وتزرتبط ك

تسززجل مزززء تلتقطزززه مززن صزززور علزززى مززدار السزززءعة. ومزززن األنظمززة التزززي تقزززوم إسززرائيل بءلتجسزززس مزززن 
خاللهززء علززى مززء تفعلززه المقءومززة منظومززة "رصززد الصززواريخ" التززي قززءل موقززع المجززد إنهززء تتززيح رصززد 

 إلنذار المبكر.الصواريخ التي تطلق من قطءع غزة عبر عدد من المنظومءت "الرادارية" إالرصدل وا
وهززذه المنظومززة ترصززد كززل شززي  معززدني ذي حززرارة فززوق المتوسززط ومتحززرك فززي الجززو. وهززي منظومززة 
متطورة تحسب قدراتهء بأجزا  من الثءنية. وعند إطالق صواريخ المقءومة يلتقط الرادار هذه الصزواريخ 

 .بسرعة عءلية جدًا ويحدد مكءن إطالقهء وسرعتهء واتجءههء وزاوية انطالقهء
كززل هززذه المعلومززءت إلززى غرفززة إدارة المعركززة  –مززن أشززهرهء مززء يعززرف بءسززم "راز"  –ويرسززل الززرادار 

والززتحكم خززالل ثءنيززة واحززدة مززن إطززالق الصززواريخ. ويززتم ذلززك مززن خززالل سززلك االتصززءل الموجززود بززين 
ُيحززّدث الززرادار وغرفززة الززتحكم. ويبقززى الززرادار متواصززال فززي عملززه ومتززءبع لحركززة صززواريخ المقءومززة و 

 المعلومءت لعنءية غرفة التحكم بءستمرار.
كمززء يلفززت موقززع المجززد األمنززي إلززى أن الصززنءعءت العسززكرية فززي الجززيش اإلسززرائيلي "طززورت مززؤخرًا 
منطززءدًا جديززدًا يّمكززن الجززيش مززن مراقبززة منززءطق أوسززع فززي قطززءع غزززة ويلززتقط صززورًا أكثززر دقززة مززن 

وأوضزح أنزه يمكزن للمنطزءد الصزعود  ل المراقبزة المعقزدة".ارتفءعءت كبيرة. ولهذا فهو يسزتخدم فزي أعمزء
في المئزة مزن  96مئءت األمتءر في سمء  المنطقة التي ينصب بهء بءإلضءفة لقدرته على تغطية  إلى

تعد األفضل في العءلم بحسب  –المنطقة التي يوجد فيهء. ويحمل المنطءد كءميرات ذات قدرات عءلية 
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كيلززومتر. فتكززون هززذه الصززور دقيقززة جززدًا  5فززي محززيط دائززري بقطززر يمكنهززء التقززءط صززور  –الموقززع 
 مركز المراقبة. إلىيتم إرسءلهء فورا و وتفوق قدرات األقمءر الصنءعية 

وأوضح الموقع أن منطءد مراقبة النظءم التكتيكي "تءوس" الذي ينشر الجيش اإلسرائيلي ثالثة من منزه 
يمتلزك الجزيش اإلسزرائيلي، كمزء يقزول الموقزع، العديزد على حدود قطزءع غززة مزن أبزرز تلزك المنءطيزد. و 

من أنظمة المراقبة واالستخبءرات األرضزية التزي تنتشزر علزى طزول الحزدود مزع قطزءع غززة والتزي منهزء 
 مء هو ثءبت ومنهء مء هو متحرك.

 المقءومة في قطءع غزة وعلى وجه التحديد حركة حمءس بأنهء تقوم بجمزع "إسرائيل"وفي المقءبل تتهم 
المعلومءت عن تحركءت الجيش اإلسزرائيلي عبزر إرسزءل طزءئرات قءمزت بتصزنيعهء وتزويزدهء بكزءميرات 

وذكر موقع "واال" اإلخبءري اإلسرائيلي أن "كتءئب القسءم"، الجنءح  لتصوير الحدود والمواقع العسكرية.
ركززءت المسززلح لحركززة حمززءس، شززكّلت مززؤخرا قسززمء خءصززء لغززرض التجسززس وجمززع المعلومززءت عززن تح

الجززيش اإلسززرائيلي. وبحسززب الموقززع فقززد كثفززت حمززءس مززؤخرا مززن إرسززءل طءئراتهززء "الززدرون" إبززدون 
 طيءرل إلى األجوا  اإلسرائيلية بغرض "التجسس".

وتقزززول مصزززءدر عسزززكرية إسزززرائيلية إن حمزززءس لزززم تعزززد تسزززعى فقزززط لتطزززوير قزززدراتهء العسزززكرية وحفزززر 
ر الجءنزب االسزتخبءري والتعزرف علزى أحزدث المنظومزءت األنفءق والتزود بءألسلحة بل بدأت فزي تطزوي

 في هذا المجءل.
كتءئزززب القسزززءم بءلتجسزززس عليهزززء مزززن خزززالل نصزززب كزززءميرات ذات دقزززة عءليزززة ترصزززد  "إسزززرائيل"وتزززتهم 

تحركززززءت الجززززيش اإلسززززرائيلي علززززى حززززدود قطززززءع غزززززة. وبحسززززب صززززحيفة "هزززز رتس" فززززتن السززززلطءت 
على حدود غزة تحمزل معزدات وأجهززة اتصزءالت كءنزت قزد اإلسرائيلية تمكنت مؤخرا من ضبط شءحنة 

وتقززول "هزز رتس" إّن هززذه الشززءحنة كءنززت محّملززة بكززءميرات حراريززة تعمززل  حظززرت دخولهززء إلززى القطززءع.
بءألشزعة تحززت الحمززرا  وكززءميرات مراقبززة عءليززة الدقززة كززءن مززن المقززرر وصززولهء لحركززة حمززءس. ووفقززء 

إلزى تهريزب وسزءئل اتصزءالت متقدمزة عزن طريزق إخفءئهزء فزي للصحيفة فتن الحركة اإلسالمية "تسعى 
هززذا المعبززر الخءضززع  أنشززءحنءت مسززموح لهززء بءلززدخول إلززى غزززة عبززر معبززر كززرم أبززو سززءلم". ويززذكر 

 للسيطرة اإلسرائيلية هو منفذ القطءع التجءري الوحيد.
ومزة مهمتهزء اختزراق وبحسب موقع المجد األمني فتن هنءك وحزدات إلكترونيزة تءبعزة ألجهززة أمزن المقء

وعلززى وجززه التحديززد كتءئززب  –مواقززع إسززرائيلية والحصززول علززى "معلومززءت". ويززرى قءسززم أن المقءومززة 
تدرك أن المعركة القءدمة ستكون أكثر شراسة وأن عليهء بنء  منظمة أمنية قوية متطورة إلى  –القسءم 

 جءنب التقدم العسكري.
 6/5/5105 ،القدس العربي، لندن
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 األقصى المسجد في النساء نسائية إسرائيلية لمالحقة شرطة : وحدةسيةمقد هيئة .31

 عن النقءب ،91 عءم المحتلة الفلسطينية األراضي داخل إعالمي مركز قنء: كشف – المحتلة القدس
 المسجد في النسء  مالحقة مهمة لهء أوكلت خءصة، نسءئية شرطة وحدة أقءمت االحتالل، شرطة أن

 .يوميء المسجد يقتحمون الذين المستوطنين من قتراباال من ومنعهن األقصى
 المركز بثه الثالثء ، يوم صحفي بيءن في األقصى، المسجد بشؤون المتخصص" قدسنء" مركز وقءل

 أصبح األقصى المسجد بءحءت في االحتاللية النسءئية الخءصة القوات تواجد إن" ل عالم الفلسطيني
 مع جنب إلى جنبءً  يقفن حيث األقصى، في النسء  العتقءل ،األخيرة اآلونة في يومي شبه أمراً 

 ".واعتقءلهن النسء  وتصوير المقتحمين المستوطنين بحراسة يقومون الذين االحتالل عنءصر
 من لعدد كمين بنصب النسءئية الشرطة من عنءصر قءمت لهن، تحرك أول في أنه المركز وأوضح
 مستوطنين، مجموعة قبل من اقتحءمه عند األقصى دالمسج سءحءت في يكبرن كن اللواتي النسء 

 بطريقة قبضتهن في أنفسهن ليجدن السلسلة، لبءب استدراجهن بعد النسء  الوحدة، عنءصر وبءغتت
 .اختطءف بعملية أشبه هي
 إلى األقصى المسجد داخل العنءصر لهذه تجنيده خالل من يسعى االحتالل إن: "المركز بيءن وقءل

 عديدة مرات في قمن كمء بوحشية، ويدفعنهن بءلهراوات المصليءت يضربن ُكنّ  يثح النسء ، إرهءب
 ".إلذاللهن رؤوسهن عن الحجءب خلع بتعمد

6/5/5105الشرق، الدوحة،   
 
 نيسان/ أبريل خالل سورية في استشهدوا الجئاً  65": العمل"مجموعة  .30

 5105ل إبريلإ نيسءن شهر لخال قضوا فلسطينيء الجئء 65 أن سورية، في فلسطينيون نءشطون أكد
 الجئء 35 إن" :صحفي بيءن في" سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة" وقءلت .سورية في

 سجون في التعذيب جرا   خرون 9و القصف، نتيجة الجئين 9 قضى فيمء نءر، بتطالق أصيبوا
 3و دمشق، مةالعءص جنوب اليرموك مخيم على المفروض الحصءر جرا  جوعء 3و السوري، النظءم
 تصدر التي المجموعة، أوردته مء بحسب. غرقء والجئ معروفة، غير ألسبءب 3و خطفهم، بعد قتلوا

 .سورية في الفلسطينيين أوضءع عن دورية إحصء ات
6/5/5105الين،  أون فلسطين  
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 الضفة جنوب" سوسية" االحتالل يقرر هدم قرية .32
 المحكمة قررت اإلسرائيلية، المحءكم أروقة يف التداول من سنوات الرجوب: بعد عوض -الخليل 
 العءئالت عشرات تؤوي قرية بهدم الضفة في لالحتالل التءبعة المدنية اإلدارة لطلب االستجءبة العليء

 .الغربية الضفة جنوب أقصى يطء، بلدة جنوب تقع الفلسطينية
 محكمة قرار تنفيذ ويرفضون بأرضهم، الغربية الضفة جنوب أقصى سوسية قرية سكءن ويتمسك
 التحتية، للبنية افتقءدهء بحجة وحظءئر، الصفيح وبيوت خيءم من المكونة قريتهم بهدم إسرائيلية
 .إسرائيليتين مستوطنتين ربط هدفه ترحيلهم أن ويؤكدون
 بءفتقءدهء سكنية تجمعءت عدة من المكونة" سوسية" قرية بهدم االثنين قرارهء االحتالل محكمة وبررت
 يؤكدون الفلسطينيين السكءن لكن وجوده، قبل المقءمة القرية عن االحتالل يمنعهء التي التحتية، للبنية
 تقعءن ببؤرتين سوسيء مستوطنة ربط في يتمثل بحت، واستيطءني سيءسي هدف يقف القرار ورا  أن
 منهء. الشمءل إلى

5/5/5105الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 سلوان في شقق ثالث على يستولون المستوطنون .33

 حي في سكنية شقق ثالث على األربعء ، اليوم فجر المستوطنين، من مجموعة هللا: استولت رام
 ".الغءئبين أمالك" أنهء بحجة المبءرك، األقصى المسجد جنوبي سلوان بلدة في" مراغة"

 السءعة حوالي عند اقتحمت االحتالل شرطة من معززة قوات بأن الرسمية األنبء  وكءلة وأفءدت
 أبو" عءئلة تسكنهء سكنية شقق ثالث على بءالستيال  المستوطنين وقءمت بمرافقة" مراغة" حي واحدةال

 أنهء بدعوى المستوطنين لصءلح المنءزل بتخال  االحتالل محكمة قرار تنفيذ بزعم المقدسية" نءب
 أمالك" نقءنو  يسمى مء بموجب المستوطنين لصءلح الحكم وبءلتءلي القدم منذ يمنيين ليهود تعود

 ".الغءئبين
 شرطة إن وقءلوا عليهء، االستيال  قبل سكءنهء من فءرغة كءنت المنءزل أن إلى العيءن شهود وأشءر

  المنءزل من االقتراب لعدم المواطنين بءتجءه الغءز قنءبل أطلقت االحتالل
6/5/5105القدس، القدس،   

 
 الجسدية الحماية فعيلت لتشمل" األونروا" عمل نطاق بتوسيع مركز العودة يطالب .34

 علي" األونروا" شؤون في والخبير العربية المنطقة في العودة لمركز اإلقليمي المنسق فيينء: أطلق
 فيينء، النمسءوية العءصمة في ألقءهء محءضرة خالل األونروا، عمل سيءسة لتوسيع دعوة هويدي
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 في ومهتمون والبءحثين ءديمييناألك من عدد حضرهء سوريء، في الفلسطينيين ومستقبل واقع تنءولت
 مشيراً  الالجئين، بقضية المتعلقة والقرارات والمعءهدات األنظمة هويدي واستعرض .الفلسطيني الشأن
 عمل توسيع أهمية على مشدداً  األونروا، تأسيس على عءمءً  66 بعد األنظمة هذه تحديث ضرورة إلى

 المخيمءت مسءحة وتوسيع المسجلين، وغير جلينالمس الالجئين لكل الجسدية الحمءية ليشمل الوكءلة
 .المتحدة لفمم العءمة الميزانية من لجز  األونروا ميزانية وتحويل الحءلية
 يقتصر كونه كءف غير حءليًء، األونروا قبل من المطبق المنقوصة الحمءية مفهوم أن هويدي واعتبر
 قءنونية، استشءرات وتقديم وقروض إغءثة جوبرام واستشفء  تعليم من اإلنسءنية المسءعدات تقديم على
 القرن خمسينيءت منتصف في الفلسطينيين لالجئين الجسدية الحمءية مفهوم تعطل إلى مشيراً 

 الجمعية أنشأتهء التيل UNCCPإ فلسطين حول الدولية التوفيق لجنة عمل تعطيل مع المءضي،
 .099 القرار صدور مع بءلتوازي ءوفرنس وتركيء أميركء من كل بعضوية المتحدة لفمم العءمة

6/5/5105الحياة الجديدة، رام هللا،   
 
 المرحاض في قاصر رأس وضعوا االحتالل محققو: "األسرى "هيئة .35

 االحتالل ومحققي جنود أن مصءلحة هبة والمحررين األسرى شؤون هيئة محءمية هللا: أفءدت رام
 وبكل وحشية بطريقة بهم والتنكيل لشءرونا سجن في األسرى األطفءل تعذيب يواصلون اإلسرائيلي
 .واإلنسءنية األخالقية القيم وبكل األطفءل بحقوق االستهتءر

 القدس في القديمة البلدة سكءن ،لسنة 06إ منى عدنءن احمد القءصر شهءدة مصءلحة واستعرضت
 .استجوابه خالل الشديد وللضرب القءسية للمعءملة وتعرضه 9/5/5105 منذ والمعتقل

 يسمى الذي التحقيق مركز إلى اقتيءده وتم فجرا الخءمسة السءعة بيته من اعتقل انه منى األسير ءدوأف
 أحد وقءم الحمءم إلى إدخءله وتم والقدمين، اليدين مقيد وهو معه التحقيق جرى حيث ،لالقشلةإ

 سهرأ على وضغط األسير رأس فوق ووضعهء قدميه رفع ثم المرحءض داخل رأسه بوضع المحققين
 مرات عدة السيفون بتشغيل المحقق قءم ثم المقززة، الروائح ذي القذر المرحءض في أكثر ليدخله
 وشعر وأنفه فمه إلى الميءه ودخلت المرحءض بميءه وجهه وامتف المرحءض، داخل احمد ورأس

 .بءالختنءق
6/5/5105الحياة الجديدة، رام هللا،   
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 لسطينياً ف 17 واعتقال والضفة بالقدس اقتحامات .36
 عدة في وتمركزت المحتلة، القدس مدينة في الطور حي الثالثء  أمس االحتالل قوات اقتحمت
 .منءطق
 الطور حي اقتحمت الخءصة، القوات برفقة االحتالل لشرطة تءبعتين دوريتين أن عيءن شهود وأفءد

 يوقفون أنهم إلى رةمشي سنوات، عدة قبل المستوطنون عليهء استولى التي المنءزل أحد قرب وتمركزت
 .استفزازي بشكل المركبءت

 مدن من متفرقة أنحء  في وبلدات قرى عدة أمس فجر االحتالل قوات اقتحمت أخرى، جهة من
 .نءبلس مدينة من معلمين 9 بينهم مواطنًء، 02 واعتقلت المحتلة، الغربية الضفة
" مطلوبون" أنهم بدعوى ينيين؛الفلسط من عددا اعتقل اإلسرائيلي الجيش أن عبرية مصءدر وأعلنت
 .لالحتالل مقءومة نشءطءت بممءرسة ومتهمون لقواته،

6/5/5105السبيل، عمان،   
 
 نيوجرسي في الفلسطيني التراث إطالق أسبوع .37

 بلدية مبنى أمءم والعربية الفلسطينية الجءلية أبنء  من المئءت صيءم: بحضور الحميد عبد –بءترسون 
 والسفير غنءم، ليلى هللا، رام محءفظة وبمشءركة األمريكية، نيوجرسي والية مدن أكبر ثءلث بءترسون،
 إطالق عن توّرس، جوي هوزيه المدينة، عمدة أعلن منصور، ريءض المتحدة األمم لدى الفلسطيني

 ".عءم كل من أيءر/  مءيو 9و 3 بين بءترسون في الفلسطيني التراث أسبوع"
 أمءم معلنء األمريكي العلم قرب السءرية على الفلسطيني العلم فعبر  والسفير والمحءفظ العمدة قءم ثم

 بءلمكون تفتخر" بءترسون مدينة أن الصغيرة الفلسطينية األعالم مئءت يرفع الذي المتحمس الجمهور
 أكبر اآلن وأصبح 0111 عءم من بداية المدينة وصل الذي الفلسطيني الشعب من ألبنءئهء األصيل
 ".المتحدة الواليءت في للفلسطينيين تجمع

6/5/5105القدس العربي، لندن،   
 
 التوحد عزلة يكسر ذكاء.. بغزة السرساوي الطفل .38

 التي الذهنية الصورةل أعوام 1إ السرسءوي حءتم الفلسطيني الطفل العءل: كسر عبد أحمد -غزة 
 االنطوا  من وبدال. عمره من الثءلثة في وهو التوحد بمرض إصءبته اكتشفء عندمء والداه له رسمهء
 اللوحية واألجهزة الحءسوب مع التعءمل السرسءوي يتقن العقلية، القدرات وضعف االجتمءعية والعزلة
 .الكهربءئية األجهزة بتصالح ويقوم الذكية،
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 مع بءلتعءون تطويرهء عءئلته تحءول" عءلية ذكء  قدرات عن تنم" السرسءوي يمتلكهء التي المهءرات
 بهذه واألهلية الرسمية الجهءت اهتمءم ضعف ظل" في غزة في توحدال بمرضى مختصة جمعية

 التلفءز، جهءز برمجة إعءدة ويمكنه اإللكترونية، األلعءب من العديد المتوحد الطفل يتقن ".الشريحة
صالح بسهولة، اإلنترنت شبكة على المواقع وتصفح  حءسوبه في البرمجية األعطءل بعض وا 
 .المحمول
 لمحءولة المختصين بمراجعة بدأت بءلتوحد طفلي إصءبة اكتشفت عندمء" ويالسرسء عمءد ويقول
 المصءبين األطفءل رعءية في المختصة الحيءة" في "الحق بجمعية التحق أن إلى له، عالج إيجءد
 الكريم، القر ن  يءت من إيءه ألقنه مء كل ويحفظ ويقرأ يكتب" أنه وتقول والدة الطفل ".المرض بهذا

 كمء بءلتوحد، المصءبين لفطفءل الحدوث صعب أمر وهذا العءمة، والمعلومءت العربية اللغة وأحرف
 ".لنء المختصين من العديد أكد

5/5/5105الجزيرة نت، الدوحة،   
 
 الصهيونية" مع الفلسطينيون المتعاونون.. الظل "جيش كتاب .39

 الصهيونية مع نالفلسطينيو  المتعءونون.. الظل جيش" كتءب يستعرض :الفطءفطة محمود عرض
 -بيروت  والتوزيع في للنشر كوهين، الصءدر عن بيسءن هيليل لمؤلفل -" 0902-0991

 نمءذج ويطرح ،0991 عءم قبل واليهودل الداخل فلسطينييإ فلسطين عرب بين اليومي االحتكءك
 متجذرة عيةاجتمء  فءت فيهء ظهرت التي المرحلة تلك أن ويرى. المتبءينة ودوافعهم للمتعءونين مختلفة
 وتحقيق إسرائيل، دولة إقءمة لتسهيل تصعيدهء على وعملت بءقتدار، الصهيونية الحركة استغلتهء
 .أهدافهء
 عن يتسء ل من كل إن" فيهء جء  التي المترجمة مقدمة جءنب إلى فصول، تسعة من المؤلَّف يتكون
 المتقيح الوضع ليبقى ضالنقءئ عن الطرف غض إن له أقول العربية إلى الكتءب هذا ترجمة سبب
 الم زق سيجلب واالستراتيجية، الموضوعية األسبءب لمعرفة معمقة جءدة دراسة دونمء حءله، على

 ".المتتءلية والهزائم
5/5/5105الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 الفلسطينيين للمعتقلين رواياته أحدث ريع يهدي األعرج واسيني الجزائري الروائي .41

 روايته من الفلسطينية الطبعة بيع ريع األعرج واسيني الجزائري الروائي خصص: رويترز -هللا  رام
 .اإلسرائيلية السجون في الفلسطينيين المعتقلين لصءلحل أشتهي كمء عشتهء: المنتهى سيرةإ األخيرة
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 قمت مء" المءضية قبل الليلة هللا رام في درويش محمود متحف في الرواية إطالق حفل خالل وقءل
" الفراشة مملكة" السءبقة الرواية من الفلسطينية الطبعة لهذه المءلي الريع رصد من يقةالحق في به

 ليسوا أنهم واألسرى والمنءضلين النءس لهؤال  ألبين فقط رمزي جءنب هو الحقيقة في األخيرة والرواية
 لكالما أجد وال هؤال  أمءم أنحني أنء. األسرى قضية في أقول مءذا أدري ال" وأضءف ."وحيدين
 أن يحتءج جدران أربعة بين حيءته تختزل أن إنسءن يقبل أن" قءئال ومضى ."عنهم للتعبير المنءسب

 ظل وفي األمل وفقدان واالنهيءرات التطورات ظل في به يقوم بمء عميق بشكل مقتنعء يكون
 ."الصعوبءت

6/5/5105القدس العربي، لندن،   
 
 ألمن المنطقة واستقرارها تشكل تهديداً  : سياسات "إسرائيل" الراهنةاستطالع أردني .40

اعتبر أربعة من كل خمسة أردنيين أّن سيءسءت "إسرائيل" الراهنة تشكل تهديدا ألمن : نبيل حمران
في الجءمعة األردنية  االستراتيجيةالمنطقة واستقرارهء بحسب استطالع رأي أعلنه مركز الدراسءت 

 ظهر االثنين.
في المئة من  21سعة دول ومنظمءت تضمنهء االستطالع إذ قءل وتصدرت "إسرائيل" قءئمة من ت
مواطنء إّن سيءسءت "إسرائيل" الراهنة هي "األكثر تهديدا لفمن  0506عينة االستطالع البءلغ حجمهء 

بينمء جء ت إيران في المرتبة الثءنية قبل الواليءت المتحدة األمريكية إذ عبر  واالستقرار في المنطقة".
ة من المستطلعين عن اعتقءدهم أن سيءسءت إيران الراهنة هي األكثر تهديدا ألمن في المئ 20

في المئة من المستطلعين رأوا في سيءسءت الواليءت المتحدة األكثر  69المنطقة واستقرارهء، مقءبل 
في المئة من  59واحتل نظءم الرئيس السوري بشءر األسد المركز الرابع على إذ اعتبر  تهديدا.
 طلعين أن سيءسءت النظءم السوري تشكل تهديدا ألمن المنطقة.المست

6/5/5105، السبيل، عم ان  
 
 : عين الحلوة قنبلة موقوتة عليكم تفكيكهاالفلسطينية" الفصائل"شحرور لـ .42

جدد رئيس فرع مخءبرات الجيش اللبنءني في الجنوب العميد علي شحرور التأكيد أمءم : محمد صءلح
االجتمءع الذي عقد في ثكنة الجيش في صيدا، في ى الفلسطينية واإلسالمية"، وفد "الفصءئل" و"القو 

"الوضع في عين الحلوة لم يعد يطءق بعدمء تمكنت فئة قليلة من تحويل عين الحلوة  أمس، على أن
رادع". وسأل شحرور "مء جدوى وجود وانتشءر القوة  أدنيبؤرة أمنية ومسرحًء لالغتيءالت دون  إلى
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لم يكن  إذاعنصر، محسوبين على هذه القوة في عين الحلوة،  511و 951مءذا يفعل بين ؟ و األمنية
 بءستطءعتهم توقيف متهم أو مطلوب مدان؟".

لم يكن بمقدوركم أنتم  إذاالوفد بءلسؤال "مءذا تفعلون لمصلحة مخيمكم وقضيتكم  إلىوتوجه شحرور 
في المخيم لياًل بءت ممنوعًء على أهله بسبب كقيءدة التجول ليال في مخيمكم؟"، معتبرا أن "التجول 

 خوف النءس من الليل ومن انتشءر المسلحين المقنعين دون حسيب وال رقيب".
وأوضح شحرور "نحن ال نريد الزج بأي فصيل في أي معركة في المخيم، وال نريد إراقة نقطة دم 

من  األمنيطرة على الوضع واحدة، وكل مء نطلب هو وقف االغتيءالت التي تتم بدم بءرد، والسي
". وقءل "جل من نطلبه التضييق على المسلحين المتشددين المتطرفين ونشر األمورقبلكم وعدم تفءقم 

فلسطينية مء ربمء قد تحءسبهم. ومع  أمنيةحءجز هنء أو هنءك ال أكثر، كي يشعروا بأن هنءك جهة 
 ل أي شي ".ذلك لم تفعلوا شيئء ولم تتجءوبوا معنء ولم تتمكنوا من فع

في بءقي المخيمءت ممسوك من الفصءئل.. بءستثنء  عين الحلوة الذي  األمني"الوضع  أنوأردف 
تنفجر بكم وحتى ال ينفجر الوضع  أنبءت يشبه القنبلة الموقوتة. لذا عليكم تفكيك هذه القنبلة قبل 

 في المخيم فوق رؤوس الجميع".
وقيف واعتقءل م .ش. في مخيم الطوارئ المتهم بقتل الشءب تءبع شحرور "لقد طءلبنءكم مرارا وتكرارا بت

. وهء هو مجءهد بلعوس يقتل بسبب االنتمء  األمراللبنءني مروان عيسى، فتقءعستم وتنءسيتم 
سرايء المقءومة وهو فلسطيني وابن المخيم، فمن يتحمل مسؤولية دمه؟ فلو بءدرتم لفعل  إلىالسيءسي 

المسلحة واعتقلتم المتهم، لكنتم جنبتم المخيم ضحية  سالميةاإلأي شي  أمني ضد المجموعءت 
 توتير األجوا  ووضع المخيم في عين العءصفة". إلىجديدة، ووفرتم دمء جديدا مجءنيء ال يؤدي 

"سرايء المقءومة هي  أنوحذر شحرور من "التمءدي في االغتيءالت ألنه قد يستجلب الفتنة"، موضحء 
ذاءع، ميليشيء ولهء منءصرون وأتب كءن هنءك جهة مء تعمل حتى السءعة على ضبط الشءرع  وا 

 المقءبل، لكن ليس في كل مرة تسلم الجرة".
 إثروكءنت قيءدة "الفصءئل والقوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية" قد أكدت في بيءن عقب اجتمءعهء 

رمين والقتلة خفءفيش "هذه العملية الجبءنة لن تمر دون محءسبة ومعءقبة المج أناغتيءل بلعوس، 
 الظالم".

وللغءية نفسهء تجمع العشرات من النءشطين الفلسطينيين وأفراد "المبءدرة الشعبية واألحيء  الفلسطينية" 
 وقفهء وترك سكءن المخيم يعيشون بسالم. إلىفي المخيم، ورفعوا الفتءت تندد بءالغتيءالت وتدعو 

6/5/5105، السفير، بيروت  
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 القضية المحورية لألمتين العربية واإلسالمية تظللقضية الفلسطينية الملك سلمان: ا .43

أكد خءدم الحرمين الشريفين الملك سلمءن بن عبدالعزيز، أمس في كلمته : أحمد غالب -الريءض 
القضية الفلسطينية تظل هي القضية المحورية أن خالل افتتءح القمة الخليجية التشءورية أمس، 

المية، نظرًا إلى مء يعءنيه الشعب الفلسطيني الشقيق من مأسءة، ولمء يمثله لفمتين العربية واإلس
االحتالل اإلسرائيلي من تهديد للسلم واألمن الدوليين، وقد حءن الوقت لقيءم المجتمع الدولي 
بمسؤوليءته وتفعيل دوره من خالل صدور قرار من مجلس األمن الدولي يتبنى مبءدرة السالم العربية 

 له في اتجءه القبول بهء.ووضع ِثق
6/5/5105، الحياة، لندن  

 
 لمنع انبعاث دولة سنية قوية ةدعوات لتقسيم سوري": إسرائيل" .44

أجمعت النخب اإلسرائيلية على أن كل الدالئل تشير إلى عدم قدرة قوات : صءلح النعءمي -غزة 
يمكن أن يسقط في أية  نظءم الرئيس السوري بشءر األسد، على الصمود، منوهة إلى أن هذا النظءم

وقءل رئيس قسم الدراسءت الشرقية في جءمعة تل أبيب، رون فريدمءن، إن أكثر مء يدلل على  لحظة.
انهيءر المعنويءت الشءملة لجيش االحتالل هي االستغءثة التي أطلقهء القءئد العلوي لقوات النظءم في 

 ات النخبة في قوات األسد.منطقة حلب، سهيل الحسن، والتي كشفت عن تهءوي معنويءت قو 
وفي مقءل نشره موقع صحيفة "واي نت" اإلخبءري، الثالثء ، أوضح فريدمءن أن هنءك داللة كبيرة 
النهيءر معنويءت الحسن تحديدا، ألنه يعد أكثر قءدة جيش األسد حمءسء للحرب وأكثرهم شهرة بسبب 

ونوه فريدمءن إلى أن الحسن هو صءحب  "اإلنجءزات" التي حققهء، لدرجة أنه قد أطلق عليه "النمر".
فكرة إلقء  البراميل المتفجرة على المدن السورية، بهدف كسر معنويءت الثوار والحءضنة االجتمءعية 

وأشءر فريدمءن إلى أن حمءس القءئد العلوي للحرب ضد قوات المعءرضة وصلت  والجمءهيرية لهم.
وام، على اعتبءر أن انهيءر النظءم يعني القضء  إلى حد أنه لم يرجع إلى بيته على مدى أربعة أع

 على طءئفته العلوية.
وشدد فريدمءن على أن نقطة التحول الفءرقة التي أفضت إلى انهيءر قوات النظءم، تمثلت في توحد 

 فصءئل الثورة السورية التي قلبت موازين المعركة رأسء على عقب.
ثالثء ، أن انضوا  فصءئل المعءرضة المسلحة وفي السيءق، اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" ال

تحت لوا  "جيش الفتح" مثل تطورا سمح للثوار بمراكمة قوتهم العسكرية في مواجهة قوات النظءم، مء 
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أدى إلى تقهقر األخيرة، سيمء بعد سيطرة المعءرضة على محءفظة "إدلب" ومدينة "جسر الشغور"، 
ونوهت الصحيفة إلى أن قرار السعودية  العلويين.وتقدمهء نحو السءحل، وتحديدا صوب معءقل 

االستراتيجي بزيءدة إنتءج النفط وخفض سعره، أدى إلى المس بقدرة كل من إيران وروسيء على 
وأشءرت الصحيفة  مواصلة تزويد نظءم األسد بءلعتءد والوقود، وهو مء وجد تأثيره على مسءر الحرب.

قوات العراقية في محيط بغداد قلص الضغط على قوات إلى أن انشغءل تنظيم الدولة بمواجهة ال
 الثوار في شمءل سوريء، وجعلهء تتفرغ للتخطيط للتقدم صوب معءقل نظءم األسد التقليدية.

وفي السيءق، دعء "مركز يروشاليم لدراسة المجتمع والدولة" الذي يديره دوري غولد، كبير المستشءرين 
 نيءمين نتنيءهو، إلى إقنءع الغرب بتبني تقسيم سوريء.السيءسيين لرئيس الوزرا  الصهيوني ب

وفي ورقة تقدير موقف نشرهء االثنين، حذر المركز من أن بقء  سوريء بدون تقسيم يعني تحويلهء إلى 
قوة سنية كبيرة، مشددا على أن كل الدالئل تؤكد أن جمءعة اإلخوان المسلمين ستلعب الدور الرئيس 

 ي هذه البالد.في إدارة مقءليد األمور ف
واعتبر المركز أن تقسيم سوريء إلى دويالت سيكون الحل األفضل إلسرائيل والغرب، مشددا على 
أهمية أن تعلن الواليءت المتحدة تأييدهء الستغالل إقليم كردستءن العراق، على اعتبءر أن مثل هذه 

 الخطوة تفتح الطريق أمءم انفصءل المزيد من الدويالت في المنطقة.
5/5/5105، "50ع "عربي موق  

 
 في أراضيها أهداف بقصف "إسرائيل"معاريف: السودان تتهم  .45

ونقال عن مصءدر  اإللكترونيذكرت صحيفة "معءريف" العبرية على موقعهء  :ترجمة خءصة-رام هللا
 عربية حسب قولهء، إن أصوات انفجءرات هّزت العءصمة السودانية الخرطوم الليلة المءضية.

االنفجءرات جء ت نتيجة  أصوات أنفي السودان إلى  أمنيةجهءت  أشءرتلمصءدر فقد ووفقء لهذه ا
 أن إلى أخرىمصءدر  وأشءرت درمءن، غرب الخرطوم. أمعل منطقة  أجنبيةقصف جوي لقوات 

 يقوم بتصنيع الصواريخ بعيدة المدى. األسلحةهدف القصف كءن معمل لتصنيع 
، بأنهء إلسرائيلاالتهءم  إصبعءت السودانية سءرعت بتوجيه أن السلط إلىفيمء أشءر موقع "الجديد" 

على  أهدافبقصف  اإلسرائيليتقف ورا  عملية القصف، مذكرين بحءالت سءبقة قءم خاللهء الطيران 
 السودانية. األراضي

6/5/5105، القدس، القدس  
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 مخيم اليرموك جهود في مجلس األمن لوقف قصف .46
ءن عن مجلس األمن اقترحته الواليءت المتحدة يدين القصف على عطلت روسيء صدور بي: نيويورك

االنسحءب من المخيم ورفع  إلىمخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين جنوب دمشق و "يدعو األطراف 
 الحصءر عنه". 

واستمرت المشءورات أمس حول مشروع البيءن في محءولة إلصدار موقف "يعزز إمكءن إدخءل 
والسمءح للمدنيين المحءصرين بمغءدرة المخيم في حءل أرادوا"، بحسب  المسءعدات اإلنسءنية

 ديبلومءسي شءرك في جلسة المشءورات التي عقدهء المجلس بدعوة من الواليءت المتحدة اإلثنين.
سورية ستيفءن دي مستورا مجلس األمن في الجلسة نفسهء على حصيلة  إلىوأطلع المبعوث الخءص 
ممثل "وكءلة غوث وتشغيل الالجئين"  إلىمخيم اليرموك. واستمع المجلس اتصءالته في مء يتعلق ب

ل مءيكل كينغزلي. وقدم دي مستورا وكينغزلي إحءطتين عبر الفيديو من جنيف حول "الوضع أونرواإ
 اإلنسءني في المخيم بعدمء تمكنت األونروا من إدخءل بعض المسءعدات".

الجلسة الطءرئة حول المخيم بعد تعرضه  إلىة دعت وقءل ديبلومءسي غربي إن "الواليءت المتحد
لقصف عنيف من قوات النظءم السوري" وأن "هنءك ضرورة عءجلة لوقف القصف على المخيم 

دخءل المسءعدات اإلنسءنية والسمءح لسكءنه بمغءدرته دون تعرضهم لالعتقءل من جءنب النظءم".  وا 
ثء بءور "النظءم السوري مسؤولية استمرار الحصءر وحملت السفيرة األمريكية في األمم المتحدة سءمن

 استمراره في قصفه بءلبراميل المتفجرة"، بحسب المصدر نفسه. إلىعلى المخيم إضءفة 
ونقل ديبلومءسي حضر الجلسة عن دي مستورا أن "النظءم السوري يبرر قصفه المخيم بأن تنظيمي 

 داعش وجبهة النصرة يتحصنءن فيه".
ن "الدول ذات النفوذ والتأثير على الحكومة السورية والمجموعءت اإلرهءبية وسواهء وحّض مشروع البيء

نهء  القتءل في  إلىمن المجموعءت المسلحة داخل المخيم  الضغط عليهء لضمءن حمءية المدنيين وا 
 المخيم فورًا واالنسحءب منه".

6/5/5105، الحياة، لندن  
 
 ول وفاة ياسر عرفاتنهوا تحقيقهم حأالقضاة الفرنسيون  :باريس .47

القضءة الفرنسيين الذين يجرون  أننيءبة نءنتير قرب بءريس الثالثء   أعلنتنءنتير إفرنسءل ز أ ف ب: 
انهوا عملهم القضءئي في نهءية  "اغتيءل"بشبهة حصول  5119تحقيقء حول وفءة يءسر عرفءت عءم 
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الملف  إحءلة إبريلنيسءن/ 31مت في قضءة التحقيق ختموا عملهم وت" إنوقءلت النيءبة  .إبريلنيسءن/
 .إجرا اتهءالتخءذ  أشهرثالثة  أمءمهءالتي  "على النيءبة

وفي بداية العءم، استبعد الخبرا  الذين كلفهم القضء  الفرنسي مجددا فرضية تعرض الزعيم 
تشرين  00الفلسطيني لتسمم بمءدة البولونيوم، علمء بءنه توفى في مستشفى قرب بءريس في 

 .5119ي/نوفمبر الثءن
6/5/5105، القدس العربي، لندن  

 
 أراضيهاتسمح لحملة الجواز الفلسطيني بدخول  أرمينيا .48

 إنقءل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العالقءت الدولية الدكتور نبيل شعث : رام هللا
افضة التعءمل كءنت ر  أن. بعد أراضيهءقررت السمءح لحملة جواز السفر الفلسطيني بدخول  أرمينيء

لبحث  األرمنياتصءال هءتفيء مع وزير الخءرجية  أمسوأجرى شعث  مع هذه الوثيقة الفلسطينية.
 العالقءت الثنءئية وقضءيء االهتمءم المشترك.

للمشءركة في مؤتمر شبيبة االشتراكية الدولية الذي  أرمينيء إلىوسيتوجه وفد من شبيبة حركة فتح 
 . خربءلجواز الفلسطيني بعد أن اشترط سءبقء استخدام جواز سيعقد في العءصمة يريفءن، 

6/5/5105، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 مساعدات ألسر نزحت من مخيم اليرموك تسلم منظمة يونيسيف .49

قءمت بتسليم مسءعدات  إنهءالمتحدة للطفولة إيونيسيفل أمس  األممقءلت منظمة  :وكءالت –دمشق 
ليهء منذ نحو إفي منءطق لم تستطع المنظمة الدولية الدخول  ألسر نزحت من مخيم اليرموك

أوصلت حفءضءت للرضع وطرود مسءعدات لحديثي الوالدة وأدوية  إنهءالعءمين. وقءلت إيونيسيفل 
أسرة وهو  5511لمنءطق قريبة من المخيم الذي فر منه مء يقدر بنحو  األسبوعومالبس أطفءل هذا 

وقءلت المتحدثة بءسم المنظمة جولييت  ألف شخص. 51أكثر من  لىإمء زاد عدد السكءن بءلمنطقة 
هذه المنءطق من قبل لعدم تمكنهء من الحصول  إلىالمنظمة الدولية لم تستطع الوصول  إنتومء 
كثيرا من  أكثروأضءفت: هذه انفراجة لكننء نحتءج لمء هو  بءلعبور من الحكومة السورية. إذنعلى 

سبع قءفالت عبر خطوط الصراع في سورية  إرسءللم تستطع سوى  إنهءية ذلك. وتقول المنظمة الدول
في يلدا وببيال  األسر إلىالمسءعدات مرت بخمس نقءط تفتيش حتى وصلت  إنوقءلت  هذا العءم.

 الجنوب من دمشق. إلىوبيت سحم على بعد نحو عشرة كيلومترات 
6/5/5105، األيام، رام هللا  
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 "إسرائيل"يل تلغي حفاًل في المغنية األمريكية لورين ه .51

أ.ف.ب: ألغت المغنية األمريكية لورين هيل حفال لهء في إسرائيل مشيرة إلى أنهء حءولت  -نيويورك 
 أيضء إحيء  حفل في األراضي الفلسطينية لكنهء لم تنجح في مسعءهء.

جيز" حفال، اند بي" والعضو السءبق في فرقة "ذي فو  أرتحيي مغنية موسيقى " أنوكءن من المقرر 
 إلىالخميس، في تل أبيب لكنهء واجهت حملة كبيرة من نءشطين مؤيدين للفلسطينيين دعوهء فيهء 

 مقءطعة إسرائيل بسبب احتاللهء لفراضي الفلسطينية.
تنظيم حفل ثءن في مدينة رام هللا لكنهء عدلت عن الفكرة بسبب  إلىسعت  أنهء إلىوأشءرت المغنية 

تبت على موقعهء اإللكتروني، "كنت أود إحيء  حفل موسيقي مبءشر في هذا وك "صعوبءت لوجستية".
وأضءفت، "من المهم جدا بءلنسبة لي أال  الجز  من العءلم، لكن أيضء الحضور لدعم العدالة والسالم".

يكون ذلك مصدرا إلقصء  المعجبين بي من  أنرسءلتي خطأ، أو  أويجري تفسير وجودي 
 ينيين".الفلسط أواإلسرائيليين 

6/5/5105، األيام، رام هللا  
 
تصــريحات جديــة عــن قــرب التوصــل لتهدئــة مــع حمــاس لرفــع الحصــار ووقــف تقريــر صــهيوني:  .50

 العمليات
قءل النءطق العسكري الصهيوني السءبق " في : ترجمة مركز دراسءت وتحليل المعلومءت الصحفية

القءدمة مع قطءع غزة، عبر زيءدة كميءت  بنيءهو" إّن "إسرائيل" تقوم بكل مء بوسعهء لمنع المواجهة
ن وزير الحرب "موشيه يعلون" بءلتعءون مع  البضءئع المدخلة له يوميًء بءإلضءفة لتسريع اإلعمءر، وا 
رئيس األركءن "غءدي  يزنكوت" ومنسق شؤون المنءطق في الحكومة "يو ف مردخءي" يقومون 

 ب على سكءنهء المغءمرة بحرب جديدة.بخطوات جدية وبعيدة المدى لخلق واقع يجعل من الصع
ولفت إلى سعي "يعلون" هذه األيءم إلقنءع الشءبءك بءلموافقة على إدخءل عمءل من غزة للعمل في 

عءمًء، ألن الموافقة على هكذا خطوة ستسءهم في خلق أفق إيجءبي لسكءن  91"إسرائيل" فوق سن 
 القطءع.

والجيش هذه األيءم يكمن في كيفية منع القيءدة وأضءف: التحدي المركزي الذي يواجه الحكومة 
السيءسية في حمءس وسكءن غزة من منع كتءئب القسءم من تنفيذ خططهء العسكرية التي تعدهء، 
بقءؤهء في الدرج لفترة طويلة عبر تحسين حيءة سكءن القطءع بشكل يجعل لديهم مء يخسرونه في  وا 

 الحرب القءدمة.
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ن الجيش والشءبءك والحكومة يبذلون جهودًا جبءرة وبشكل تدريجي للقيءم ببعض المجءزفءت  وا 
المدروسة لمنع اندالع المواجهة القءدمة، وهذه الخطوات تتم بشكل ممنهج تجءه القطءع، بعيدًا عن 
األنظءر، من بينهء إدخءل مئءت الشءحنءت المحملة بءلبضءئع ومواد البنء  يوميًء للقطءع، والسمءح 

وتسهيل إنشء  مشءريع بنى تحتية، بمء فيهء محطءت تحلية ميءه البحر وتشييد  بتصدير البضءئع منه،
 محطة توليد كهربء  جديدة عبر شركءت دولية.

الخبير العسكري "عءموس هءرئيل" ذكر أّن هذه األيءم يتم بءلتدريج إنضءج شروط يمكنهء في ظروف 
ءالت غير المبءشرة بين "إسرائيل" معينة أن تسمح بءنعطءفة مهمة في السءحة الفلسطينية، فءالتص

وحمءس على وقف نءر بعيد المدى في غزة، قد تنضج أخيرًا لتصبح اتفءقء، مثل هذه التسوية، إذا مء 
تحققت، ستؤثر بشكل واضح على ميزان القوى والعالقءت في مثلث "إسرائيل" حمءس والسلطة 

 الفلسطينية، وستؤثر في العالقءت الوثيقة مع مصر.
تجري اتصءالت التسوية بءلتوالي منذ بضعة أشهر، ويعمل في هذا الشأن عدد كبير من وأضءف: 

الوسطء ، بمن فيهم مندوبون من األمم المتحدة، أوروبء، قطر، ضمن سلسلة من القنوات بنية انتزاع 
التزام من حمءس، وربمء مرفقًء بضمءنءت من جهءت أخرى، لالنضمءم لوقف نءر إنسءني، واالمتنءع 

سنوات، مقءبل تسهيالت اقتصءدية  5-3أي أعمءل عدائية متبءدلة على مدى فترة تمتد من عن 
 مهمة للقطءع وتخفيف الحصءر. 

وفي المستقبل، قد تفكر بخطوات سبق أن رفضتهء بعنءد في المءضي، كمينء  بحري في غزة تحت 
و" ألنهء ستسمح له بأن يعرض رقءبة خءرجية، ومثل هذه الفكرة قد تغري رئيس الوزرا  "بنيءمين نتنيءه

حرب غزة كتنجءز بعيد المدى، بداًل من مهمة غير منتهية وهي موضع خالف، مثلمء تبدو اآلن، 
 بحيث يشرح موافقة حمءس على وقف نءر طويل المدى بأنهء انعكءس لنجءح الجيش في المعركة.

دئية لحمءس، كءالعتراف ومن خالل تسوية في غزة، فتن "إسرائيل" لن تكون مطءلبة بتنءزالت مب
العملي بهء، حمءس ال تريده على اإلطالق، أو بءنسحءب من أجزا  من الوطن، ومن خالل التسوية 
مع حمءس سيتم محءصرة محمود عبءس من اليمين، لصد االدعء ات الدولية بأن "إسرائيل" ال تفعل 

فء  الجيش بشكل مؤقت من وجع شيئًء في القنءة الفلسطينية، كمء ستسمح هذه التسوية في غزة من إع
 رأس مقلق، ويسمح له أن يركز على المواجهة القءسية ذات االحتمءالت األعلى في االشتعءل شمءاًل.
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 جولة قتالية
حمالت عسكرية  3وختم بءلقول: القيءدة السيءسية لحمءس في غزة تميل لتأييد هذه التسوية، فبعد 

سنوات، من المشكوك فيه جدًا أن تكون  5ي القطءع في غضون خلفت فيهء "إسرائيل" دمءرًا فظيعًء ف
 لدى حمءس ورجءلهء رغبة في جولة قتءلية أخرى في الزمن القريب القءدم.

وفي هذه اللحظة يبدو أن حمءس مستعدة لتقبل شروط االتفءق، ففي جهءز األمن من يعتقد بأنه 
يفة، وعدم تقييد "إسرائيل" بءلتزامءت أشد، يمكن مواصلة العمل في إطءر الوضع القءئم مع تغييرات طف

رغم أن العوائق ال تزال كثيرة، فءلسلطة تعءرض بشدة خشية صعود قوة حمءس على حسءبهء، 
واستمرار الجمود في قنءة االتصءالت، والتغطية العدائية لالتصءالت بين حمءس و"إسرائيل" في 

عن مطلب حل القضية الفلسطينية،  صحفهء تشهد على ذلك، بءتهءم حمءس بءالستعداد للتخلي
 والتسليم العملي للفصل القسري بين الضفة والقطءع.

من جهته، تحدث "بن كءسبيت" كبير المحللين الصهءينة أن "إسرائيل" تجري اتصءالت غير مبءشرة 
منتظمة مع حمءس، وال تنوي العمل على استبدالهء؛ وهي تصلي من أجل استقرار نظءم الحكم في 

جري مفءوضءت غير مبءشرة بوسءطة قطرية حول ترتيب طويل المدى للوضع في غزة، بمء غزة، وت
سنوات أو ربمء أكثر، هذا التحول بدأ في المستويءت الميدانية الصهيونية، بدً ا من  5في ذلك تهدئة 

ي عند الضبءط والخبرا  الذين يربطون بين المنطقة الفلسطينية، السيمء غزة، وبين المستوى السيءس
الصهيوني، خءصة بعد حرب غزة التي تسببت بأضرار كبيرة لالقتصءد في غزة، وسقوط  الف القتلى 
وعشرات  الف المصءبين ومئءت اآلالف الذين أصبحوا دون مأوى؛ لم يحتج الغزيون بأي شكل ضد 

 سلطة حمءس، فأسقط في يد "إسرائيل".
ن دخل الجيش ونقل عن مسئول عسكري صهيوني كبير قوله إّن حمءس موجو  دة لتبقى هنء، حتى وا 

غزة، وأسقط حكم حمءس، فلن يتغير شي ، سيعودون عندمء نخرج، ليس من السهل ان تسلم بهذه 
ذا كءن كذلك، علينء ان نستخلص منه  الحقيقة، لكن من المهم ان تعرف ان هذه حقيقة الوضع، وا 

 أفضل مء فيه.
جنوبية، واالستخبءرات العسكرية، والشءبءك، واألركءن؛ لكن المستوى العسكري بدً ا من قءدة المنطقة ال

يرون في غزة تهديًدا عسكرًيء، ألن حمءس عءودت حفر األنفءق وتصنيع الصواريخ، ممء جعل وزير 
الحرب يبلور مسلًكء وسًطء ذا فهم مدني، تم وفقه تخفيف الحصءر عن غزة، مع مواصلة المراقبة 

ال فتن طنجرة الشديدة لكل القضءيء األمنية والمو  اد المزدوجة االستخدام، وهو مصلحة ملحة، وا 
 الضغط ستنفجر مرة أخرى، في كل مرة تنفجر فيهء هذه الطنجرة، سيكون الضرر أكبر من السءبق.
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وأضءف: في نهءية األمر؛ بدأت األوضءع تجري على األرض، منسق األنشطة "موردخءي" دشن 
الذي يدخل القطءع، بحيث ال يذهب لبنء  األنفءق، وأال منظومة إعمءر متطورة مع مراقبة اإلسمنت 

تصل المواد الصنءعية المدخلة لغزة في صنءعة الصواريخ، سمح لتجءر غزيين بءلخروج من القطءع، 
والمرضى واألطبء  وخبرا   خرين، يتلقى القطءع تراخيص خروج بسهولة نسبية، ويخرج التوت 

ة، والمنتجءت الزراعية واألسمءك للخليج، االقتصءد الغزي األرضي والورود ألوروبء، والعمءل للضف
 المحدود والمشلول بدأ يبدي إشءرات الحيءة.

وختم بءلقول: من ورا  الكواليس؛ هنءك واقع يركع في كل مرة الالعبين في الشرق األوسط لهواه، فتذا 
حمءس عدو مخضرم كءنت كلمة حمءس مثءاًل للشيطءن األكبر في نظر الصهيوني البسيط؛ فءليوم 

معروف أفضل بكثير عن البدائل األخرى، القءعدة وداعش والفوضى الدموية لتي تطرق بوابءت 
"إسرائيل" من كل حدب وصوب، ففي هضبة الجوالن هنءك مواجهة شديدة بين متمردي جبهة النصرة 

ة من قبل وجيش األسد وحزب هللا، وبدأت األردن تتلقى تهديدات وعمليءت على الحدود الرئيسي
 داعش، وفي سينء  تسود فوضى بوحي من داعش، وتتعدد فيهء النسب وتتجدد مرة تلو أخرى.

 معهد أبحاث األمن القومي
4/5/5105مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية،  ،3307الترجمات العبرية   

 
 صفحة جديدة في العالقة بين السعودية وحماس .52

 أحمد بن راشد بن سعّيد
ا  مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتقءرب بين السعودية وحركة حمءس يطوي حقبة من تبدو األجو 

التوتر والتوجس سءدت العالقة بين الطرفين في العقد األخير. الحت بوادر االنفراج عندمء بعث خءلد 
مشعل، رئيس المكتب السيءسي للحركة، رسءلة عزا  إلى الملك سلمءن بوفءة أخيه الملك عبد هللا، 

ل في خطوة الفتة. بعد ذلك 5105كءنون الثءني/ينءير  53رت وكءلة األنبء  السعودية بنشرهء إوبءد
كءنون الثءني/ينءيرل، قدم مشعل تعزيته إلى مءجد الحسن، المستشءر في السفءرة  55إ بيومين

السعودية بقطر، مشيدًا بدعم المملكة للقضية الفلسطينية، وفي اليوم نفسه، زار وفد من حمءس، 
يرأسه ممثلهء في لبنءن، علي بركة، سفءرة المملكة في بيروت، وقّدم العزا  للسفير السعودي، علي 
عسيري. كمء قّدم إسمءعيل هنية، نءئب رئيس المكتب السيءسي لحركة حمءس، العزا  بوفءة الملك 

ثقاًل »تمثل  مع السعودية التي« مستقرة وثءبتة»عبد هللا، مشيرًا إلى أن الحركة تتطلع إلى عالقءت 
قليميًء ودوليًء للشعب الفلسطيني أرادت حمءس استغالل المنءسبة الحزينة «. دينيًء وعربيًء واقتصءديًء وا 

شعءرهء بءلرغبة في طي صفحة المءضي.   إلعءدة الدف  إلى عالقتهء مع المملكة، وا 
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ليس بمقدور »الدكتور أحمد يوسف، مستشءر رئيس الوزرا  السءبق إسمءعيل هنية، أبلغني أنه 
معهء بحسبءنهء حءضنة  استراتيجيةحمءس أن تكون على خالف مع السعودية، بل إنهء تريد عالقة 

العءلم اإلسالمي السني، ومء حصل من قطيعة في المءضي أضّر بحمءس بعض النظر عّمن حّرض 
إرحمه هللال  لمءذا حصلت القطيعة؟ يقول يوسف إن ثّمة من أقنع الملك عبد هللا«. على هذه القطيعة

بمسؤولية حمءس عن االنقسءم، مء أثءر غضبه، وهو الراعي التفءق مكة، األمر الذي أضر بءلعالقة 
كنء نتشوق دائمًء إلى تحسين العالقة، وبعث أبو الوليد إخءلد مشعلل برسءلة »بين الطرفين، مضيفًء: 

لتزمين به، كمء توّسط أمير قطر إلى الملك عبد هللا تؤكد أننء لم ننقض اتفءق مكة، وأننء مءزلنء م
السءبق، الشيخ حمد بن خليفة  ل ثءني، من أجل رأب الصدع، لكن الحركة لم تنجح في إعءدة 

ربمء كءنت عالقة حمءس بتيران سببًء «. العالقءت إلى سءبق عهدهء، وظلت األمور تراوح مكءنهء
ءرقة وغير طبيعية؛ بمء تشن من لكثير من التوتر بين السعودية وحمءس، السيمء أن إيران دولة م

نحن »حروب، ومء تمءرس من حشد طءئفي ضد أهل السنة. يفّسر أحمد يوسف هذه العالقة بقوله: 
يران قدمت الكثير  حريصون على عالقءت متوازنة مع أي طرف يدعمنء دعمًء غير مشروط، وا 

تلف مع إيران في ملفءت لكن أليست الحركة تخ«. لتطوير القدرات العسكرية للمقءومة الفلسطينية
نعم، نختلف معهء في سوريء ومصر واليمن، لكننء نرغب في عالقءت متوازنة »عدة؟ يجيب يوسف: 

الذي تريده حركة حمءس من العهد الجديد في السعودية؟ يقول  ومء«. مع من يريد دعم قضيتنء
خالل رعءيتهء التفءق  بتمكءن السعودية أن تفعل الكثير إلنجءز المصءلحة الفلسطينية من»يوسف: 

هذه المرة نريد طرفًء ضءمنًء يتءبع تنفيذ االتفءق، »ومءذا لو تكرر مء حصل سءبقًء؟ يرد: «. 5مكة 
يرى أحمد يوسف أن تحسن العالقة مع السعودية سيقود إلى «. ويقوم بتصويب أو تخطئه من ينقضه

ذا التحءمل من الجءر؟ أجءب: تحسن العالقة مع الجءر المصري، وهنء سألته: كيف تواجهون كل ه
نحن ال يهمنء من يحكم؛ نحن معنيون بمصر نفسهء التي قدمت للقضية الفلسطينية الكثير، »

لكن النظءم الحءلي في مصر يحءصر غزة ويتهم «. وامتزجت دمءؤنء معًء في الدفءع عن فلسطين
أمء »مهمًء ومطلوبًء،  حمءس والقسءم بءإلرهءب؟ يكتفي يوسف بءلقول إن دور مصر التءريخي يبقى

 «.األنظمة والحكومءت فتجي  وتذهب
لمءذا اختءرت حمءس تأييد عملية عءصفة الحزم في اليمن ضمنيًء؟ يرى المستشءر السءبق للرئيس 

متوازنًء ودقيقًء في  ن، إذ نّص على تأييد الشرعية »هنية أن موقف الحركة من العملية كءن 
س عبد ربه منصور هءدي، كمء نّص على مسءندة خيءر الشعب السيءسية، والشرعية يمثلهء الرئي

 «.اليمني الذي اختءره وتوافق عليه ديمقراطيًء، وهو مء يعني رفض االنقالب الحوثي
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ن »كءن موقع المونيتور، قد نقل عن أحمد يوسف قوله  إن السعودية تعمل على استيعءب حمءس، وا 
طقة العربية، مء دفع بءلملك سلمءن إلى توحيد السّنة منطقة الخليج ترتعد من المّد الشيعي في المن

ن دول الخليج من حقهء الدفءع عن مصءلحهء في بءب المندب والبحر األحمر  «.ضّد الشيعة، وا 
المؤيد لعءصفة الحزم، لكن بحسب موقع المونيتور، فتن وسءئط « حمءس»لم تعّلق إيران على موقف 
زاعمة أن تأييدهء « حمءس» ذار إمءرسل بيءن  31نتقدت في ، ا«حزب هللا»دعءية مقّربة ممء ُيسمى 

، «عءصفة الحزم»يكشف انقسءم الجنءحين السيءسي والعسكري داخلهء حيءل »للسعودية « الضمني»
عضو سءبق في مجلس الشورى اإليراني، رفض الكشف عن «. من دون أن تقّدم دلياًل على ذلك

م الدرس من موقفهء السءبق في سوريء، ورغم أن بيءنهء حمءس لم تتعلّ »هويته، أبلغ المونيتور أن 
حول اليمن لم يحءول إغضءب إيران، لكن من الواضح أن فيه مياًل نحو السعودية، مء يعني أن 

 ذار إمءرسل أكد نءئب رئيس  31في «. حمءس تدير ظهرهء للمرة الثءنية لمن دعمهء بءلمءل والسالح
العرب يعيشون اليوم »ة، خالل مؤتمر سيءسي في غزة أن المكتب السيءسي لحمءس، إسمءعيل هني

مرحلة حّسءسة في تءريخ المنطقة، وهنءك تهديدات وصراعءت واستقطءبءت، ومن حقهم تأمين 
موافقة ضمنية على العملية العسكرية »تصريح يحمل في طيءته، بحسب موقع المونيتور، --«بالدهم

ق على حق الدول العربية في تأمين بالدهء، وهو مء الجءرية ضّد الحوثيين في اليمن، ألنه يواف
« يتطءبق مع اتهءم السعودية للحوثيين بأنهم يعبثون بأمن اليمن، ويهّددون حدود دول الخليج المجءورة

ل، أكد الدكتور 5105أيءر/مءيو  0ل. وفي لقء  مع قنءة الجزيرة مبءشر إ5105نيسءن/أبريل  1إ
الشرعية إاليمنيةل »سي لحركة حمءس، أن الحركة تقف مع محمود الزهءر، عضو المكتب السيء

في اليوم نفسه، افتتح الشيخ إسمءعيل هنية حّيًء سكنيًء «. وترفض أي تدخل غير عربي بشأن اليمن
، وفي مسجد الحي ألقى خطبة «الحي السعودي»مّولته السعودية في مدينة رفح، وحمل اسمهء 

نهي االنقسءم الفلسطيني، ومحذرًا من محءوالت الصهءينة تقسيم الجمعة مرّحبًء بمسعى جديد للمملكة ي
، داعيًء القيءدة الجديدة في الريءض وكل العواصم العربية «وهنء يأتي الدور السعودي»األقصى قءئاًل: 

نبض أطفءلنء ينءشدكم أن ترفعوا هذا الحصءر...على أن غزة ال يوجد »إلى رفع الحصءر عن غزة: 
 «.غزة كبءر فيهء أطفءل. أطفءل

، وليست مقتصرة على حمءس «تبءدلية»لكن الحءجة إلى إحيء  العالقة بين حمءس والسعودية 
وحدهء. تدرك القيءدة السعودية الجديدة فيمء يبدو أن االرتهءن للمخءوف من الحركءت اإلسالمية 

، وأن االنشغءل لم يسفر إال عن مزيد من التوسع اإليراني في المنطقة العربية« المعتدلة»السنية 
بءلثورات المضءدة في بلدان الربيع العربي لم يخدم سوى هذا التوسع، وأن إعءدة مد الجسور مع 
اإلسالميين كفيل بتعءدة ترتيب األوضءع في المنطقة السيمء في اليمن وسوريء، ووقف حءل التداعي 
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مع حمءس والعودة مجددًا وعدم االستقرار. ال شك أن مصلحة المملكة تحّتم عليهء إعءدة االتصءل 
إلى ممءرسة دور نشط في السءحة الفلسطينية والعربية، وال شك أن حمءس ستكون سعيدة بفتح 
صفحة جديدة مع المملكة، والعودة إلى الحضن العربي، فهي حركة مقءومة إسالمية سنية، وقد 

/وُتغرُس إال في منءبِتهء خرجت من رحم المجتمع العربي الفلسطيني. وهل ُينبت الخّطيَّ إال وشيُجهُ 
 النخُل؟

6/5/5105، العرب، الدوحة  
 
 االحتالل يزيد "استثماره" االستخباراتي .53

 صءلح النعءمي
ُيعّد "اإلنذار االستخبءري"، الجز  األول من ثالثية مركبءت العقيدة األمنية اإلسرائيلية الرئيسية إلى 

تخبءرات في تحصين أمنهء، فقد استثمرت جءنب "الردع" و"الحسم". ونظرًا لفهمية القصوى لالس
إسرائيل جهودًا هءئلة في بنء  أجهزة ُتعنى بشكل خءص بجمع المعلومءت االستخبءرية، من أجل 
مواجهة التهديدات التي يتعّرض لهء الكيءن الصهيوني، كمء تسءعد دوائر صنع القرار في تل أبيب 

 على اتخءذ القرارات السيءسية المنءسبة. 
في إسرائيل على أن أهم المعلومءت االستخبءرية هي تلك التي يتم الحصول عليهء من  وال خالف

مصءدر بشرية عبر تجنيد عمال . بءلتءلي، اعتنت األجهزة االستخبءرية اإلسرائيلية بشكل خءص، 
 بتعداد ضبءط، مهمتهم تجنيد العمال  في أوسءط الفلسطينيين والعرب بشكل عءم.

خبءرية بز "تجنيد العمال "، األولى وهي "القسم العربي" في جهءز وُتعنى ثالث وحدات است
االستخبءرات الداخلية "الشءبءك"، المختص بمواجهة المقءومة الفلسطينية، الذي يعمل على تجنيد 

 العمال  من الفلسطينيين داخل الضفة الغربية وقطءع غزة.
ة االستخبءرات العسكرية "أمءن"، والتي يطلق الوحدة الثءنية هي "وحدة العمال  واألسرى"، التءبعة لشعب

"، المسؤولة عن تجنيد العمال  من المنءطق الحدودية مع كل من األردن 519عليهء أيضًء "وحدة 
 وسورية ولبنءن ومصر.

والوحدة الثءلثة هي وحدة "تسوميت"، المسؤولة عن تجنيد العمال  في جهءز "الموسءد"، والتي ترّكز 
داخل الدول العربية، وغيرهء من الدول التي ُتعّد أهدافًء للعمل االستخبءري  على تجنيد العمال 

 اإلسرائيلي. ويتشءبه المسءر التأهيلي لمجّندي العمال  في األجهزة الثالثة إلى حدّ  كبير.
أبريل/نيسءن،  ليءت تأهيل مجّندي العمال  في "الشءبءك"،  5في السيءق، نشر موقع "ولال"، في 

التحقيق أمير بوحبوط، إلى أن "مدة الدورة التي تهدف إلعداد مجندي العمال  داخل  وأشءر ُمعدّ 
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أسبوعًء، ويتمكن بواسطتهء عنصر الشءبءك ليس فقط إتقءن اللغة العربية، بل  95الشءبءك تستغرق 
 اإلحءطة بءلعءدات االجتمءعية واألنمءط الثقءفية العربية السءئدة.

لشءبءك ُمطءلب بحفظ سور كءملة من القر ن الكريم، وعدد كبير من ووفقًء للتحقيق، فتن "عنصر ا
األمثءل الشعبية". ويشير بوحبوط إلى أنه "يتم تنظيم دورة إعداد مجندي العمال  مرة كل عءم، 

 ويشءرك فيهء  الف الشبءب، غير أن العدد القليل منهم يجتءز الدورة".
عءمًء، ويكونون عءدة من  31و 55عمل بين وتتراوح أعمءر مجندي العمال  عند شروعهم في ال

المؤهلين جءمعيًء. ويقول يعكوف بيري، الذي عمل رئيسًء لز "الشءبءك" في الفترة الفءصلة بين عءمي 
، في كتءبه "اآلتي لقتلك"، أن "الحرص على منح مجندي العمال  هذه الخلفية 0999و 0911

دى الشخص الُمستهَدف تجنيده، ممء يسءعد على المهنية الثرية، يهدف إلى إيجءد عنصر االنبهءر ل
 استجءبته لعرض العمل كمخبر".

ويضيف بيري، الذي سبق أن عمل كز "ُمجّند عمال " في سبعينيءت القرن المءضي، في إحدى 
منءطق شمءل الضفة الغربية، أن "أبرز متطلبءت العمل كمجند عمال  أن تكون لديك ذاكرة قوية 

 لتقءرير التي ينقلهء لك العميل لتكتشف التنءقض فيهء إن وجد".جدًا، حتى تقءرن بين ا
ويشير يسرائيل حسون، الذي سبق له أن شغل منصب نءئب رئيس "الشءبءك"، إلى أنه "بخالف مء 
هو ُمتّبع في كل األجهزة االستخبءرية في العءلم، فتن ضبءط الشءبءك، من مجّندي العمال ، ُمطءَلبون 

افقتهم قوات الجيش لدى تنفيذ عمليءت االعتقءل، ويشءركون بشكل فءعل في بعمل ميداني، بسبب مر 
 إحبءط العمليءت المخطط لهء بعد توفر معلومءت استخبءرية عنهء".

وعلى الرغم من أن االستخبءرات اإلسرائيلية ال تتحدث عءدة عن الوسءئل المتبعة في تجنيد العمال ، 
األمنية الفلسطينية مع عدد كبير من العمال ، الذين تم إلقء  إال أن التحقيقءت التي أجرتهء األجهزة 

 القبض عليهم، تظهر استخدام عدد كبير من الوسءئل.
ويتضح من هذه التحقيقءت أن استخدام االبتزاز هو اآللية األهم في عمليءت التجنيد، وتستغل 

طينيين، من خالل منح االستخبءرات اإلسرائيلية قدرتهء على التحكم في الشؤون الحيءتية للفلس
التصءريح للعمل أو العالج أو المرور، من أجل مسءومة بعض الفلسطينيين ودفعهم على الموافقة 

 للعمل كمخبرين.
ويستدّل من التحقيقءت أن االستخبءرات اإلسرائيلية توظف مواقع التواصل االجتمءعي، في سبيل 

من زعم قءدة االستخبءرات اإلسرائيلية أنهم  استدراج الشبءب الفلسطيني للتعءمل معهء. وعلى الرغم
يسعون للحفءظ على حيءة العمال  الذين يجندونهم من العرب والفلسطينيين، إال أن هذا القول ال يعدو 

 كونه شعءرًا يكذبه الواقع.
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، 5119ز  5111وقد كشف تحقيق تلفزيوني بثته قنءة التلفزة اإلسرائيلية الثءنية، في أعقءب حرب غزة 
االستخبءرات والجيش، استخدمء عمال  فلسطينيين بشكل مكشوف، ممء مكن المقءومة الفلسطينية أن 

من كشفهم وا عدام عدد كبير منهم. وقد سبق لصحيفة "ه رتس" أن نقلت عن ضءبط استخبءرات 
 إسرائيلي قوله، إنه "مستعد للتضحية بمءئة عميل من أجل الحفءظ على قطرة دم يهودية واحدة".

تقدم يمثل فقط النءحية اإليجءبية بءلنسبة لالستخبءرات اإلسرائيلية، وتبين لقءدة "الشءبءك"، أن  لكن مء
المقءومة الفلسطينية ند قوي له في حرب العقول االستخبءرية، فقد تمكنت المقءومة الفلسطينية من 

 ون كمخبرين لهم.تجنيد عمال  مزدوجين، قءموا بقتل ثمءنية من ضبءط "الشءبءك"، الذين كءنوا يعمل
، أنه "تبين لقيءدة الجهءز 5115و 5111وأكد  في ديختر، الذي عمل كرئيس لز "الشءبءك" بين عءمي 

مرات عدة، أن المقءومة الفلسطينية تمكنت من خالل تجنيد العمال  المزدوجين من تضليل الشءبءك، 
 طهء".ممء سّهل عليهء تنفيذ عمليءت موجعة دون أن تتمكن إسرائيل من إحبء

وعلى الرغم من االستثمءر الهءئل في جمع المعلومءت االستخبءرية، إال أن دوائر صنع القرار في تل 
أبيب، تعتبر أن أدا  األجهزة االستخبءرية يكون في كثير من األحيءن دون سقف التوقعءت. وقءل 

ة على غزة، عضو لجنة الخءرجية واألمن التءبعة للكنيست، التي حققت في مسءر الحرب األخير 
عوفر شيلح، أن "األجهزة االستخبءرية فشلت فشاًل ذريعًء في تقديم المعلومءت االستخبءرية التي كءن 

 ُيمكن أن تسهم في حسم الحرب ضد حمءس".
أبريل، أن "شح المعلومءت  5وذكر في مقءبلة أجرتهء معه "ه رتس" في عددهء الصءدر يوم 

ش يستهدف على نطءق واسع أهدافًء مدنية، وهذا مء أسهم االستخبءرية حول قدرات حمءس جعل الجي
 0999فقط في إطءلة أمد الحرب". ويقّر كءرمي غيلون، الذي عمل كرئيس لز "الشءبءك" بين عءمي 

، أن "المقءومة الفلسطينية فءجأت األجهزة االستخبءرية اإلسرائيلية كثيرًا، وضمءن أمن 0996و
 ل السيءسية".إسرائيل يتطلب حّل الصراع بءلوسءئ

6/5/5105، العربي الجديد، لندن  
 
 إسرائيل تترقب حكومة اللحظة األخيرة .54

 حلمي موسى
دخل رئيس الحكومة اإلسرائيلية المكّلف، بنيءمين نتنيءهو، في سبءق مع الزمن لتشكيل حكومة أوحى 

مه لتشكيل هذه أنهء ستكون سهلة التشكيل. وتنتهي، اليوم األربعء ، المهلة القءنونية األخيرة أمء
الحكومة، قبل أن يضطّر الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين للبحث في بدائل، هو ليس مستبعدًا 
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منهء. لكن الوصول إلى هذه النقطة يعني، عمليًء، إشهءر الفشل بعد حوالي شهر ونصف الشهر من 
 االنتخءبءت التي أعلنهء انتصءرًا سءحقًء له ولخطه السيءسي.

نفتءلي بينت « البيت اليهودي»عملية، فتّن مستقبل حكومة نتنيءهو بءت بأيدي زعيم ومن الوجهة ال
، أمس األول، اتّفءق الدخول إلى االئتالف مع «شءس»الذي يملك ثمءنية مقءعد. وبعدمء أبرمت 

نءئبًء، مء يجعله في حءجة قءهرة إلى األصوات الثمءنية لز  53، صءر نتنيءهو يتمتع بتأييد «الليكود»
البيت »المتالك أغلبية النصف زائدًا واحدًا في الكنيست. ولهذا السبب، عءد « البيت اليهودي»

، الذي جرت االستهءنة به طوال أسءبيع المفءوضءت، ليؤّدي الدور الحءسم في مواصلة «اليهودي
 نتنيءهو اّدعء  النصر أو االضطرار إلى إشهءر اإلخفءق.

أفيغدور ليبرمءن من المفءوضءت، « إسرائيل بيتنء»سحءب زعيم وبعد الهزة األرضية التي أحدثهء ان
وا عالنه انتقءل الكتلة إلى صفوف المعءرضة، لم يبق لدى نتنيءهو، قبل يوم من انتهء  المهلة، سوى 

نءئبًء. إذ أن خيءر حكومة الوحدة لم يعد قءئمًء في اللحظة  60إشهءر الفشل أو تشكيل حكومة من 
إلى وقت طويل لن يتحّقق إاّل إذا عءد الرئيس ريفلين ليكّلف رئيس حكومة  الراهنة، وهو في حءجة

  خر.
اإلجمءع اليميني وأعلن انسحءبه من المفءوضءت، فتّن « خءلف»وممء ال ريب فيه أّنه إذا كءن ليبرمءن 

لذلك، وربمء حتى الدقءئق األخيرة، ستتواصل «. البيت اليهودي»مثل هذا القرار صعب على 
من « البيت اليهودي»لتشكيل االئتالف. وقد زاد « البيت اليهودي»و « الليكود»ت بين المفءوضء

إرضء  زعيم هذا الحزب بمنحه « الليكود»مطءلبه، لكن شغور منصب وزير الخءرجية قد يسّهل على 
 المنصب.

يعني نءئبًء،  60والذهءب إلى حكومة تستند إلى « البيت اليهودي»لكن من الواضح أّن االتفءق مع 
االقتراب، وبأسرع وقت، من لحظة إعالن فشل هكذا تشكيلة واالضطرار إلى البحث في خيءرات 

ستكون حكومة مؤقتة ال أحد يستطيع تقدير عمرهء، مء  60أخرى. وبعبءرة أخرى، فتّن حكومة الز 
انتخءبءت يعني إّمء االتجءه إلى توسيع هذه الحكومة الحقًء، أو االضطرار إلى الذهءب من جديد نحو 

 مبكرة أخرى.
وثمة مالحظة ال بد من اإلشءرة إليهء هنء، وهي أّن ترتيب دخول األحزاب إلى االئتالف يقّرر أيضًء، 

بزعءمة موشي « كلنء»كءن « الليكود»وبشكل معءكس، ترتيب الخروج منهء. فأول حزب وّقع اتفءقًء مع 
كر اليميني القومي والحريدي. وبعد كحلون وله عشرة مقءعد. ولكن هذا الحزب يصنف خءرج المعس

الحريدية التي تملك ستة مقءعد وهي األبعد في اليمين عن اليمين « يهدوت هتوراه»ذلك، كءنت كتلة 
، «شءس»على دخول االئتالف بمقءعدهء السبعة، ومعروف أن « شءس»القومي. ثم وّقعت حركة 
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اليمين القومي. ولذلك يظهر تأخر  رغم قيءدتهء الحريدية، تمتلك قءعدة شرقيين من صلب قءعدة
إلى الحكومة وانسحءب ليبرمءن من االئتالف، مدى الريبة والشكوك القءئمة « البيت اليهودي»انضمءم 

«. البيت اليهودي»و « إسرائيل بيتنء»وكل من « الليكود»داخل المعسكر القومي، وخصوصًء بين 
، إذا تّم «البيت اليهودي»و « الليكود»بين  وبديهي أن هذا ينذر بءنفجءرات داخل الحكومة، خصوصءً 

 نءئبًء. 60االتفءق على حكومة الز 
، الذين ال يعءرضون قيءم حكومة «الليكود»لكن من دخل إلى الحكومة أواًل، هم في الغءلب، عدا 

ذا كءنت هنءك اعتراضءت ألسبءب مء من جءنب «. حزب العمل»وحدة مع  ، فتّن «يهدوت هتوراه»وا 
عضو كنيست يمكن أن  66تشكيل ائتالف من « كلنء»و « المعسكر الصهيوني»و « يكودالل»بوسع 

مقعدًا، مء يخلق ائتالفًء علمءنيًء  05برئءسة يءئير لبيد الذي نءل « هنءك مستقبل»ينضم إليه أيضًء 
واسعًء أقل قومية وأقل تدينًء. ولكن هذه الخيءرات محكومة أسءسًء بمء سيدور من صراع داخل 

 نفسه خالل األيءم القليلة المقبلة، سوا  تّم تشكيل الحكومة المصغرة أم ال.« يكودالل»
ثالث حقءئب وزارية، بينهء االقتصءد « الليكود»في اتّفءقهء مع « شءس»في كل حءل، نءلت حركة 

أيضًء ثالث حقءئب. نفتءلي بينت عءد للمطءلبة « البيت اليهودي»واألديءن. ومن المتوّقع أن ينءل 
زارة الخءرجية، لكن الوقت ينفد بسرعة، ويمكن أن يكتفي بوزارة التعليم، إلى جءنب حقيبتين أخريين بو 

البيت »على « الليكود»ألوري أرييل في الزراعة وأييلت شءكيد في الثقءفة والريءضة. وقد عرض 
االستيطءن، مء  أيضًء منصب نءئب وزير الدفءع ومنحه المسؤولية عن اإلدارة المدنية ودائرة« اليهودي

 يعني السيطرة على قيءد األمور في الضفة الغربية المحتلة.
في كل حءل ورغم أن األنظءر توجهت نحو ليبرمءن والبيت اليهودي إال أن الكثيرين ينتظرون مء 
سيحدث في الليكود من صراع على الكراسي. وواضح أن موشي يعلون سيبقى وزيرا للدفءع لكن حربء 

ن أبرز قءدة الليكود لتولي وزارة الخءرجية. وسيبقى جلعءد أردان وزيرا للداخلية لكنه عءلمية تدور بي
يشترط أن يضم إليهء وزارة األمن الداخلي. وهنءك صراعءت على وزارات المواصالت والعدل والرفءه 

 والطءقة ووزارة شؤون االستخبءرات.
سيقوله نفتءلي بينت الليلة وصبءح في كل حءل كل مء سبق ووجهة الحكومة مرهون بءلموقف الذي 

 الغد. فتمء حكومة أقلية أو استمرار األزمة الحكومية والخوض في متءهءت طويلة.
6/5/5105، السفير، بيروت  
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 ! 2003النقيض التام لنتنياهو  2015نتنياهو  .55
 نحميء شترسلر

نفجر ضحكء: فليدعوني يسمع بنيءمين نتنيءهو االنتقءد على االتفءقءت االئتالفية التي وقعهء وي
. فليقولوا إنه سيكون لهم اآلن األصوليينمنءهضء للصهيونية بسبب االمتيءزات التي أمطرتهء على 

مجديء أقل للخروج إلى العمل. فليزعموا أني أجريت بيع نهءية الموسم لكل مبءدئي االقتصءدية. ليقولوا 
وبءت ومقءطعءت على الدولة. إن الحكومة التي أقمتهء هي حكومة رفض ستؤدي إلى فرض عق

وزارات زائدة. فليرووا، من اآلن وحتى عودة  2وزيرا و 55ليصرخوا بأن الحكومة كبيرة جدا، مع 
البقرات من المرعى، بأن العجز في الميزانية كبير وخطير وستكون حءجة إلى تقليص في التعليم، 

مء يريدون. في السطر األخير حققت مء  الصحة، الرفءه والبنى التحتية بل ورفع الضرائب. ليقولوا كل
 في شءرع بلفور. أخرىسنوات  أربعأردت تحقيقه: 

المفءوضءت االئتالفية: البقء  بكل ثمن. فهو لم يأت  إدارةوهذه بءلفعل كءنت استراتيجية نتنيءهو في 
تحرك  ال األخرىاالقتصءد أو المجتمع، والعزلة السيءسية هي  إصالحليغير أو ليهز. لم يرغب في 
التي ال يوجد في اتفءقءتهء االئتالفية حتى وال ذكر للمفءوضءت  األولىفيه سءكنء. هذه هي الحكومة 

مع الفلسطينيين. التنءزالت في المنءطق أمر خطير، فهو قد يكلفه كرسيه، ولهذا فلن تكون. ليس 
وال  96لتقءعد في سن أي نية ليجعل ميزانية الدفءع نءجعة، ال في بند الخروج إلى ا أيضءلنتنيءهو 
تحتءج إلى الكفءح ضد اللجءن الكبرى  إصالحءت إجرا التأهيل. كمء أنه ال يعتزم  إعءدةفي قسم 

التدحرج إلى ». وهو ببسءطة يريد أن يواصل واإلضرابءتوالهستدروت. إذ لمءذا يحتءج للمظءهرات 
من لمواصلة السكن في البيت من الالشي  والعدم. فهذا هو الطريق اآل أخرىسنوات  ألربع، «األمءم

المتهءوي في شءرع بلفور، لالستمتءع بءلقوة، للسمنة من التشريفءت ومواصلة الحيءة الطيبة من خالل 
 حسءب نفقءت مجنونة لمنزل رئيس الوزرا .

 األصوليونولهذا ليس لنتنيءهو أي مشكلة في أن يوزع على الشركء  االئتالفيين كل مء يريدون. 
وزيءدة الميزانيءت للمدارس الدينية ولطالب الدين؟ نعطيهم.  األوالدد من مخصصءت يريدون المزي

؟ فليكن. ال يريدون أن يخدموا في األسءسيةيريدون تمويل مؤسسءت التعليم التي ال تعلم المواضيع 
الخطير في االتفءق »الجيش؟ نسءعدهم. كمء ال تهمني أقوال وزير التعليم المنصرف شءي بيرون: 

إذ مءذا يهم الدولة وحصءنتهء؟ المهم هي فقط متءع «. إسرائيلتالفي هو التغيير الثقءفي لدولة االئ
 الحكم.

وافق نتنيءهو، رغم أنه يعرف جيدا بأن  األسءسوحتى لضريبة القيمة المضءفة صفر على المنتجءت 
خداع.  أعمءلو أن هذا سيؤدي إلى تشويهءت  أيضءهذا سي  لالقتصءد ولمنظومة الضريبة. واضح له 
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سيستفيدون  األغنيء بءلمئة. وهو يعرف أن  5فسيشتري النءس منتج من الحليب وسيسجلون جبنة 
 أيضءمليءر شيكل لتمويل هذه البدعة؟ هذا  0.5من ذلك أكثر ألن نفقءتهم أكبر. ومن أين ستؤخذ 
 ليس مهمء. المهم أن يدخل  ريه درعي إلى الحكومة.

وزيرا، من اجل أن يمنح  55نتنيءهو مستعد ألن يوسع الحكومة إلى  وكي يكون الحكم مستقرا، فءن
الشرف واالعتبءر لثالثة نواب  خرين من الليكود ليصبحوا وزرا  زائدين، ولكن سيكونون ملزمون له 

مليءر شيكل  1ز  2بمكءنتهم الجديدة. وتمءمء ال يحرك فيه سءكنء أن تكلف االتفءقءت االئتالفية 
ورفع للضرائب، وأن يكون العجز في الميزانية عءليء وخطيرا. كمء أنه مع ميزانية وتستدعي تقليصءت 

الوحيد  األمرولكنهء توفر االستقرار للحكومة ز الذي هو  اإلصالحءتمن سنتين تقلص الفرص لتنفيذ 
 الهءم لهء.
ثورية  تإصالحء. في حينه إكوزير للمءليةل نفذ 5113هو النقيض التءم من نتنيءهو  5105نتنيءهو 

، إلى انخفءض في إصالحءتوسءر بءالقتصءد إلى األمءم. أمء اليوم فهو يقودنء إلى الورا ، إلى صفر 
ز إلى أن نكون منبوذين تمءمء في  أوبءمء، إلى النزاعءت مع أوروبءاالستثمءرات، إلى المقءطعءت في 

 أرجء  المعمورة.
غوريون، النقيض من منءحيم بيغن، رؤيءه هي البقء  الشخصي ليس إال، وهو النقيض من بن 

 شمير. أليس جيدا. إلسحقشبهء  واألكثر
5/5/5105هآرتس   
6/5/5105القدس العربي، لندن،   
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