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*** 
 
 نائبًا في الكنيست 61ى ترتكز عل نتنياهو يعلن تشكيل حكومته الجديدة .0

بنيوامين نننيواهو  اإلسورائيييرئيس الووزرا  ، أن برهوم جرايسي، عن 7/5/5105، الغد، عّمانذكرت 
أعين مسا  أمس نشكيية حكومنه الرابعة الجديدة، قبيل ساعة من اننها  مهية نكييفوه، بعود مفاوتوات 

فع سقف مطالبه مسنغال األزمة الني عاصفة مع نحالف أحزاب المسنوطنين "البيت اليهودي"، الذي ر 
 يواجهها نننياهو في نشكيل الحكومة.

نائبوا فوي  051نائبوا، مون أصول  10واخنار نننياهو حكومة يمينية منشددة تيقة، وهشة نرنكز عيو  
 الكنيست.

ونوقعت مصادر قيادية في حزب "الييكود" وكل الحيبة السياسية، بأن هذه حكومة عمرها قصير، وأن 
ن كان عي  حساب شركا  قائمين.نننياه  و سيسع  إل  نوسيعها، حن  وا 

وال نذكر الحيبة السياسية اإلسرائييية مشهدا كهذا، يتطر فيوه رئويس الووزرا  المكيوف السونغالل حنو  
 الساعة األخيرة من مهية النكييف، كي يعين عن نشكيل حكومنه.

لنووي أرارهووا زعوويم حووزب "يسوورائيل بينينووو" وأرجووع سياسوويون نووأخر إعووالن نننيوواهو حكومنووه إلوو  األزمووة ا
 العنصري، أفيغدور ليبرمان، الذي أعين يوم االرنين الماتي، انسحابه من المفاوتات االئنالفية.

وبعوود إعووالن ليبرمووان، وافووق نننيوواهو عيوو  مطالووب ابنزازيووة، موون نحووالف أحووزاب المسوونوطنين "البيووت 
ومية وبرلمانية ما كوان نننيواهو وحزبوه "الييكوود" ، ومناصب حكإتافيةاليهودي"، الذي طالب بحقائب 

 سيوافق عييها، لو أن القاعدة االئنالفية أكبر.
وحصوول حووزب المسوونوطنين عيوو  حقيبووة "القتووا " النووي لهووا أهميووة منشووعبة فووي الم سسووة اإلسوورائييية 

ن العنصورية الحاكمة. وأسندت لينائبة العنصرية الشرسة أييييت شكيد، من أبورز وجووه مبوادرات القوواني
 في الدورة البرلمانية السابقة.
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وعي  الرغم من اإلعالن عن نشكيل الحكوموة الجديودة، وعرتوها عيو  الكنيسوت يووم االرنوين المقبول، 
إال أن نوزيعووة الحقائووب ليسووت واتووحة كييووا. إذ سووينول  نننيوواهو رئاسووة الوووزرا ، ومعهووا عوودة حقائووب، 

م قنوووا ألحووود وزرا   إسووونادهالييبرموووان، وقووود يقووورر نننيووواهو أهمهوووا وزارة الخارجيوووة، النوووي كوووان سيسوووندها 
 الييكود. كما سينول  نننياهو حقيبة "الصحة".

وسوويبق  موشوويه يعيووون فووي منصووبه وزيوورا ليحوورب، بينمووا سووينول  رئوويس حووزب "كينووا" موشوويه كحيووون، 
مووت، يرييووه حقيبووة االقنصوواد الموسووعة، لووزعيم حووزب "شوواس" الووديني المنز  إسوونادحقيبووة الماليووة، وجوور  

 درعي. وسينول  زعيم نحالف أحزاب المسنوطنين "نفنالي بينيت" حقيبة النعييم.
، اإلننرنووتونقيووت عوودة وسووائل إعووالم إسوورائييية، وموون بينهووا صووحيفة "هوويرنس" عيوو  موقعهووا فووي شووبكة 

نصووريحات لشخصوويات قياديووة فووي حووزب "الييكووود" ننوعوود بووو "االننقووام" موون حووزب المسوونوطنين "البيووت 
هووودي"، وزعيمووه بينيووت، بسووبب ابنزازانووه، النووي أسووندت إلوو  هووذا الحووزب مناصووب وو ووائف حكوميووة الي

 وبرلمانية، أكرر مما يسنحق.
وشووددت مصووادر "الييكووود" عيوو  أن نننيوواهو لوون يقبوول االسوونمرار طووويال مووع حكومووة نرنكووز عيوو  هووذه 

عوون تووم كنيووة "المعسووكر  األغيبيووة الهشووة، ولووذا سيسووع  إلوو  نوسوويع قاعوودة االئوونالف، وسووط أحاديوو 
الصهيوني"، الني في صويبها حوزب "العمول". إال أن انتومام المعسوكر الصوهيوني الوذي يسويطر عيو  

 مقاعد( من االئنالف الحاكم. 8"البيت اليهودي" ) إخراجمقعدا، سي دي نيقائيا إل   52
زبووه "الييكووود" واألحووزاب يشووار إلوو  أن االنفاقيووات االئنالفيووة النووي قوودمها نننيوواهو إلوو  الكنيسووت، بووين ح

المشوووواركة، نخيووووو موووون أي ذكوووور ليمفاوتووووات مووووع الجانووووب الفيسووووطيني، كمووووا نخيووووو موووون ذكوووور حقوووووق 
ومووون المفنووورع أن يعقووود الكنيسوووت يووووم االرنوووين المقبووول جيسوووة لمووون  الرقوووة  كموووواطنين. 28فيسوووطينيي 

 لحكومة نننياهو.
س حووزب لالبيووت اليهوووديل، نننيوواهو، ورئووي، أن بووالل توواهر، عوون 6/5/5105، 48عــرب وأتووافت 

مووو نمرا صوووحفيا مسوووا  األربعوووا ، أعينوووا خاللوووه عووون النوصووول إلووو  انفووواق مبووودئي  انفنوووالي بينيوووت، عقووود
النتووومام لالبيوووت اليهووووديل إلووو  حكوموووة نننيووواهو الجديووودة. ويوووأني هوووذا اإلعوووالن قبووول أقووول مووون سووواعة 

 يوما. 25ونصف الساعة من مهية نشكيل الحكومة الني اسنمرت 
يت خالل م نمر صحفي مشنرك مع نننياهو إنه لنوجد حكومة في إسرائيلل زاعما أن حكوموة وقال بين

اليموووين هوووذه لليسوووت حكوموووة لم يووودي اليموووين وال لم يووودي اليسوووار وال لم يووودي الوسوووط إنموووا لكووول شوووعب 
إسرائيلل. وأتاف لرئيس الحكومة نننياهو، نحن من ورائك، وسنبذل كل ما بوسوعنا مون أجول نجاحوك 

 الحكومة. والننيجة جيدة وجديرة ليجميع. وبإمكان هذه الحكومة أن ننهي والينهال.  ونجاح 
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من جانبه، قال نننيواهو لإننوي واروق مون أن ال أحود فووجس مون اسونمرار المفاوتوات موع جميوع الكنول، 
 وأن ال أحد فوجس من أنها اننهت في موعدهال. 

لديها حكومة  إسرائيلبينيت قال "، أن ارحسن عم، عن 6/5/5105، وكالة رويترز لألنباءوأوردت 
بعوود سوواعات موون المسوواومة مووع نووواب حووزب ليكووود الووذي يننمووي لووه نننيوواهو بشووأن  إعالنووهاآلن". وجووا  

 المواقع الوزارية الني لم نعين عي  الفور.
بووأنني نجحووت فووي  إبالغكوومرسوومي ليوورئيس ريئوووفين ريفيووين قووال فيووه "يشوورفني  بإخطوواروبعوو  نننيوواهو 

 ان نقدم ليبرلمان بأسرع ما يمكن." أودحكومة نشكيل 
دون ذكوور نفاصوويل عوون الحووزب الووذي سيسووع   وأتووافوقووال نننيوواهو انووه سيسووع  لنوسوويع االئوونالف. 

 أفتل." 10عدد جيد.. وما يزيد عن  10" ألتافنه
 
  يتهمها بالسعي لتقويض األمن بالضفةو  حماسيهاجم  الضميري .2

الناطق باسم األجهزة األمنية الفيسطينية اليوا  أن  ،ام هللار  من 7/5/5105الحياة، لندن،  ذكرت
معنقاًل عي  خيفيات أمنية وليس سياسية.  11عدنان التميري، قال إن السيطة الفيسطينية نحنجز 

يوجد معنقيون لد  األجهزة األمنية من نن يمات »وقال التميري في م نمر صحافي في رام هللا: 
ال ينجاوز عدد المعنقيين »وأتاف: «. م أخر  غير االننما  السياسيمخنيفة، لكنهم محنجزون بنه

معنقاًل وجهت إليه نهم من النيابة العامة، واعنرفوا بجرمهم، وعرتوا عي  القتا  وفقًا  11
 «.لإلجرا ات القانونية المنبعة

دخال أموال بطرق »وقال إن  غير شرعية، النهم الموجه له ال  المعنقيين ننمرل في حيازة أسيحة، وا 
وقال إن المعنقيين محنجزين لد  جهازي المخابرات العامة واألمن «. ونشكيل عصابات أشرار

دارة شبكات غسيل أموال، وحيازة مواد  الوقائي عي  خيفيات النخطيط لعمييات موجهة من الخارج، وا 
طالق نار، والنحريع عي  العنف  «.خطيرة قابية لالنفجار، وا 

إن االعنقال جا  بعدما حولت له حماس الشهر »محمد عوع، قال: وعن اعنقال الصحافي 
نما ألنه »وأتاف: «. شيكلألف  051الماتي ما يزيد عن  لم يعنقل عي  خيفية عميه الصحافي وا 

عي  خيفية امنالك سالح، ودعم  5105وعام  5118ناشط ميداني في حماس، وهو اعنقل عام 
حاول أن نصدر أزمنها لخيق حالة من الفوت  في حماس ن»ونابع: «. االنقالب في قطاع غزة

 «.التفة
أن  ،فادي أبو سعد نقاًل عن مراسيها رام هللا من  7/5/5105القدس العربي، لندن، وأتافت 

التميري، كشف أن أجهزة األمن نمكنت من اكنشاف تابط مخابرات إسرائييي، ادع  أنه من 
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الفيسطينية، وقدم لهم األموال، قبل أن يطيب منهم  الشيوخ الدعاة، اسنهدف عددا من طيبة الجامعات
 المعيومات مقابل المال، غير أن التميري لم يكشف مزيدا من النفاصيل عن هذه القتية.

جا  ذلك في م نمر صحافي عقده التميري في مركز اإلعالم الحكومي في رام هللا، حول 
 منية، اإلجرا ات القانونية لينوقيف واالعنقال لد  الم سسة األ

كما هاجم الناطق باسم الم سسة األمنية حركة حماس، وانهمها أنها نحنتن حركة الصابرين 
 )الشيعية(، الني ينزعمها هشام سالم في غزة، وأعينت نأييدها ليحوريين في اليمن.

وانهم التميري حركة حماس أنها ندعم هذه الحركة، وأنها لجأت لقمع المجموعات السيفية المعادية 
ا في غزة، إرر محاوالت األخيرة نقويع حركة الصابرين، عي  حد وصفه. واعنبر التميري أن له

حركة حماس، نحكم سيطرنها عي  المواطنين في غزة، وأن القطاع بات رسميًا نحت سيطرة كنائب 
 النجول.القسام الجناح العسكري ليحركة، ويعيش المواطنون هناك حالة نشبه منع 

 
 في اليرموك "الخيار العسكري"نظام السوري عدم مشاركتها في التفهم  يؤكد رمنظمة التحريوفد  .3

أعين زكريا األغا عتو اليجنة الننفيذية لمن مة النحرير الفيسطينية، أنه بح   :أشرف الهور -غزة
مع المس ولين السوريين في العاصمة السورية دمشق، النخفيف عن الالجئين الفيسطينيين هناك، 

يجاد حيول ليمشاكل الني يواجهونها، وأكد أن الن ام السوري نفهم موقف المن مة الرافع ليجو   وا 
 في مخيم اليرموك. "الخيار العسكري"لو

وقال في نصري  صحافي عقب لقا  وفد المن مة الذي يرأسه مع نائب فيصل المقداد، نائب وزير 
يجاد الحيول اليقا  بح  كيفية النخفيف من معاناة الال"الخارجية السوري إن  جئين الفيسطينيين، وا 

، إتافة إل  بح  ميفات ننعيق باألمور اليومية «ليمشاكل الني يواجهونها، وأسبابها وكيفية معالجنها
 لالجئين، من خالل مساعدة الفيسطينيين الذين ما زالوا في مخيم اليرموك، وكيفية الوصول إليهم.

يني الداعي إل  عدم اليجو  ليخيار العسكري لطرد نفهم الموقف الفيسط"وأكد أن الن ام السوري 
  ".ننائج خطيرة سيدفع رمنها سكان المخيم الالجئين"، كون أن هذا الخيار له "المجموعات المسيحة

 7/5/5105القدس العربي، لندن، 
 
 مليون شيكل لتسديد مستحقات القطاع الخاص 400الحمد هللا: تخصيص  .4

رامي الحمد هللا سعي الحكومة إل  نعزيز الشراكة مع م سسات القطاع  رام هللا: أكد رئيس الوزرا  د.
الخاص، لينهوع بواقع االقنصاد الفيسطيني، ونشجيع االسنرمار، لنعزيز اقنصاد وطني ينهع 

 بالدولة الفيسطينية المسنقية.
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، ي رام هللاجا  ذلك خالل زيارنه مقر انحاد الغرف النجارية الصناعية الزراعية الفيسطينية، أمس، ف
مييون شيكل ليبد  بنسديد مسنحقات القطاع الخاص  211صد مبيغ  وأشار الحمد هللا إل  أنه نم ر

والمقاولين والمشافي وعدد من القطاعات األخر ، إتافة إل  إدخال نعديالت عي  قانون نشجيع 
قرار قانون التريبة لبد  سريانه قريبًا.  االسنرمار، وا 

 7/5/5105األيام، رام هللا، 
 
 2015منذ مطلع  "إسرائيل"حالة اعتقال لمواطنين من قبل  1545 :هيئة شؤون األسرى .5

فيسطينيا  0525لندن: أفاد نقرير فيسطيني رسمي اليوم )األربعا (، بأن الجيش اإلسرائييي اعنقل 
 منذ مطيع العام الحالي وحن  نهاية الشهر المنصرم.

سر  والمحررين في من مة النحرير الفيسطينية، أن حجم وذكر النقرير الصادر عن هيئة ش ون األ
إجمالي االعنقاالت الني سجيت خالل نفس الفنرة من  %01االعنقاالت منذ مطيع العام يفوق بنسبة 

العام الماتي. كما أفاد بأنه من بين إجمالي المعنقيين خالل الري  األول من العام الحالي كان 
 فيسطينية. سيدة 77ونة عشرة، نقل أعمارهم عن الرام 558هناك 

ودعا النقرير المجنمع الدولي إل  "نحمل مس وليانه األخالقية واإلنسانية والندخل الجاد لوتع حد 
لنيك االعنقاالت الجماعية والعشوائية الني طالت كافة شرائ  وفئات مجنمعنا الفيسطيني، وما 

 لي".يصاحبها وينبعها من اننهاكات ف ة وجسيمة ليقانون الدو 
 7/5/5105الشرق األوسط، لندن، 

 
 السلطة عدم التستر على قتلة عرفات تطالبكتلة التغيير واإلصالح  .6

جددت كنية النغيير واإلصالح في المجيس النشريعي الفيسطيني النابعة لحركة "حماس"، : غزة
ر عرفات، وبعدم مطالبنها السيطة الفيسطينية في رام هللا عدم النغطية عي  قنية الرئيس الراحل ياس

 المماطية في مالحقة المجرمين الذين نورطوا في اغنياله.
(: "إنه ال يعقل أن يمر أكرر من أحد عشر سنة عي  5|1وقالت الكنية في بيان لها اليوم االربعا  )

اغنياله )الرئيس ياسر عرفات( دون الكشف عن أولئك المجرمين الذين ال زالوا يرنعون وينمنعون 
 بما ينقيدون المناصب وأياديهم ميطخة بدما  الرئيس".بالحرية ور 

واعنبرت أن إفالت ه ال  المجرمين من العقاب واسنمرار نهريبهم وعدم محاكمنهم حن  اليح ة 
 يشجع ه ال  المجرمين وأمرالهم من نكرار جريمنهم.

 6/5/5105قدس برس، 
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 ب استمرار إغالق معبر رفحوزير "األوقاف": لم يطرأ أي جديد بخصوص سفر معتمري غزة بسب .7

عيس  سعد هللا: قال الشيخ يوسف ادعيس وزير األوقاف والش ون الدينية، إنه لم يطرأ أي جديد أو 
مسنجد بخصوص سفر معنمري قطاع غزة إل  الديار الحجازية؛ بسبب اسنمرار إغالق معبر رف  

 وعدم فنحه من قبل السيطات المصرية ألسباب أمنية.
أنه وبرغم االنصاالت المكرفة مع الجانب المصري لفن  "، "األيام"حدي  لو وأوت  ادعيس في

 ."المعبر، إال أنها لم نرمر عن فنحه لنذرع الجانب المصري بنردي األوتاع األمنية في سينا 
 7/5/5105األيام، رام هللا، 

 
 نهاء التحقيقبعد إعالن قضاة فرنسيين إ "تحقيقات إضافية"إجراء  سيطلبونمحامو أرملة عرفات  .8

: قال محامو أرمية الرئيس الراحل ياسر عرفات، أمس، انهم "وكاالت" –ناننير )فرنسا(، بيت لحم 
وذلك بعد إعالن قتاة فرنسيين إنها  النحقيق في قتية « نحقيقات إتافية»سيطيبون اجرا  

 في فرنسا. 5112مالبسات وفاة الزعيم الفيسطيني الناريخي في 
نحن ال ن يد هذا القرار وسنطيب بالطبع »ورينو سمرديان محاميا سه  عرفات:  وقال فرنسيس سبينر

 «.نحقيقات إتافية
اليوم بإمكانه أن يقول ما  أحدذلك أو لم يعجب القتاة والنائب العام، فانه ال  أعجبسوا  »وأتافا: 

سنغرابهما ا»مبديين « سبب موت عرفات ونوتي  مالبسات وفانه. وهذا وحده كاف ليسنمر النحقيق
 «.من النسرع في الرغبة في خنم النحقيق في ميف بهذه األهمية

 7/5/5105األيام، رام هللا، 
 
 نواب كتلة فتح: التعاطي مع أية مبادرات يكون عبر رئاسة الكتلة .9

عدم دقة ما جا  في خبر نناقينه بعع  أمسأكد نواب كنية فن  البرلمانية في قطاع غزة  :رام هللا
م، عن اجنماع حصل في مقر الكنية في غزة بين عدد من نواب فن  وأعتا  في وسائل اإلعال

 مبادرة "بوحدننا نننصر".
، "إن موقف النواب في النعاطي مع أية مبادرات أو أنشطة يأني من أمسوقال نواب فن  في بيان 

المذكور الذي خالل رئاسة الكنية واألطر القيادية الشرعية في حركة فن ". جا  ذلك ردا عي  الخبر 
 جا  فيه ان كنية فن  نبنت نشاطات وبرامج طرحنها المبادرة.

 7/5/5105الحياة الجديدة، را م هللا، 
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 من السلطة عدم إعدام قاتل الرئيس عرفات طلبتفرنسا : الطيراوي .01

كشف نوفيق الطيراوي عتو اليجنة المركزية لحركة "فن "، ورئيس النحقيق بوفاة الرئيس : رام هللا
 51فيسطيني الراحل ياسر عرفات، النقاب عن أن فرنسا بعرت ليسيطة الفيسطينية رسالة قبل نحو ال

 يوما، طيبت فيها بالنعهد بعدم الحكم أو ننفيذ حكم اإلعدام في حال نبين من قنل عرفات.
( إلذاعة "صوت فيسطين" الرسمي، أعاد إعالم 5|1) األربعا وقال ليطيراوي في نصريحات له اليوم 

"فن " نشره، نعييقا عي  ما ورد من أنبا  نشير إل  أن القتاة الفرنسيين أنهوا النحقيق حول وفاة 
لمعرفة ما إذا كان هناك "اغنيال" أم ال، ونمت إحالة الميف إل  النيابة النخاذ  5112عرفات عام 

حكم أو إعدام قانل يوما يطيبون النعهد بعدم ال 51إجرا انها: "جا ننا رسالة من قبل الفرنسيين قبل 
 يوما ليرد عي  ذلك". 05عرفات وحددوا مهية 

وأتاف: "نم النشاور بين مخنيف الجهات المخنصة في فيسطين ومع الرئيس الفيسطيني محمود 
عباس، وقينا لهم إن القتا  في فيسطين مسنقل وال نندخل به، وطيبنا منهم أن يتعونا في صورة 

 ن نطيبوا منا ذلك سيفا".ما يجري في ننائج النحقيق قبل أ
واننقد الطيراوي طريقة الفرنسيين في النعاطي مع النحقيق في وفاة الرئيس الراحل يسار عرفات، 
وقال: "إن الفرنسيين سيبيين من وفاة عرفات، ومنذ أن أخذت العينات من جسده لم ينصيوا بنا وما 

 نسمعه فقط يكون في وسائل اإلعالم".
6/5/5105، قدس برس  

 
 أبو مرزوق يبحث مع سالم أوضاع الالجئين الفلسطينيينتقى األحمد في بيروت: ال .00

رئيس الحكومة اليبنانية ، أن عز الدين أحمد، عن بيروت، من 6/5/5105، 50عربي موقع ذكر 
نمام سالم، النق  عتو المكنب السياسي لحركة حماس موس  أبو مرزوق، عي  رأس وفد تم 

 ن، وذلك في إطار الزيارة الني بدأها أبو مرزوق إل  بيروت الرالرا .قياديين من الحركة في لبنا
وفي أعقاب االجنماع، قال أبو مرزوق ليصحفيين إنه بح  مع سالم أوتاع الالجئين الفيسطينيين، 
سوا  النازحين من سوريا أو الالجئين في مخيم نهر البارد. وأتاف: "أكدنا عي  مساواة ذلك 

 وباسنئناف إعادة إعمار مخيم نهر البارد".بالالجئين السوريين، 
وأتاف أبو مرزوق: "أشدنا بالوتع األمني في المخيمات والمبادرة الوطنية الني جمعت الفصائل 
الفيسطينية، من أجل حماية األمن واالسنقرار في المخيمات، وأشاد سالم بهذه الخطوة الكبيرة الني 

 وق.نساهم في هذا المنح "، حسب نعبير أبو مرز 
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ونطرق اليقا ، وفق مع أعينه المس ول في حركة حماس، إل  الموتوع الفيسطيني الداخيي، "حي  
أكدنا عي  المصالحة الداخيية الفيسطينية، واهنمامنا الكبير بإنجاز هذا الميف الذي طال الحوار 

المصالحة  حوله، بمشاركة حقيقية في الوتع الفيسطيني، وبحرنا في المعوقات الني نحول دون هذه
 وكيفية الخروج منها".

وحول األوتاع اإلقييمية، قال القيادي في حماس: "بحرنا )نأرير( الوتع العربي عي  المصالحات 
الداخيية، وحل المشاكل بالحوار السياسي وليس من خالل القنال"، متيفا: "هذه المنطقة ال يمكن أن 

عية داخيية نخرج هذه المنطقة مما هي فيه، نخرج مما ألم بها إال إذا كانت هناك مصالحات مجنم
ونحاول أن ننقل المواطن العربي أينما كان إل  وتع من المشاركات السياسية الحقيقية ونداول 

 السيطة، وأن يكون الشعب هو المعيار األساسي في خيارانه نحو بنا  المسنقبل"، حسب نعبيره
، حي  أكد مصدر األحمديادي في حركة فن  عزام أبو مرزوق كان النق  مسا  الرالرا  بالق أنيذكر 

" أن اليقا  نناول ميف المصالحة الوطنية ومسنقبيها، والجدل بشان حكومة النوافق 50مّطيع لو"عربي
وأدائها، خصوصا حيال حصار غزة وأزمة روانب المو فين، كما نطرق القياديان إل  أوتاع 

 الالجئين الفيسطينيين في سوريا ولبنان.
أكد ، ممرل حركة "حماس" في لبنان عيي بركة، أن بيروت من، 6/5/5105، قدس برس فتوأتا

األحمد، كان سببه المباشر اجنماعي، حي  زار األحمد أبو مرزوق الذي أجر  و أن لقا  أبو مرزوق 
م خرا عميية ناجحة عي  القيب، لكن موتوعانه كانت سياسية وركزت عي  معوقات المصالحة 

 وسبل نجاوزها.
وذكر بركة في نصريحات خاصة لو "قدس برس"، أن اليقا  بين األحمد وأبو مرزوق جر  عي  غير 

 موعد مسبق.
أكد لو ًا فيسطيني مس والً ، أن أشرف الهور ، عنغزة من، 7/5/5105، القدس العربي، لندنونقيت 

في بيروت،  أن اليقا  الذي أعينت عنه حركة حماس بين أبو مرزوق، واألحمد،« القدس العربي»
يأني بعدما رفتت مصر مجددا عقد اليقا  عي  أراتيها، في  ل عدم عودة الدف  مجددا لعالقنها 

 مع حركة حماس، وذلك لبح  سبل زيارة وفد من مة النحرير الفيسطينية الم جية إل  قطاع غزة.
اليقا ، في  إن انصاالت أجريت مع مس ولين مصريين لعقد هذا« القدس العربي»وقال المس ول لو 

العاصمة المصرية القاهرة، لكنها لم نكيل بالنجاح. وأوت  أن يخر االنصاالت لعقد اليقا  في 
القاهرة أجراها عزام األحمد، لكنه قوبل برفع المس ولين المصريين، الذين أبيغوه مجددا بأنهم سمحوا 

ارج بغية العالج وليس العمل ألبو مرزوق م خرا بالدخول لمصر واإلقامة فيها، والسفر منها إل  الخ
 السياسي.
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أن ذلك دفع مس ولي ميف المصالحة في الحركنين )األحمد وأبو مرزوق(  «القدس العربي»وعيمت 
إل  االنفاق عي  عقد اليقا  خارج مصر، واسنقرا عي  أن نكون العاصمة اليبنانية بيروت هي 

أن ن كد لمصر أنها ال نرغب بأن يكون المكان لذلك، في خطوة أرادا من خاللها خاصة حركة فن ، 
هناك رعاية ليميف من أي طرف عربي يخر في الوقت الحالي غير المصرين، وذلك حسب ما أكده 

 المس ول الفيسطيني.
 
 استهداف أبناء حركتي حماس والجهادحقيقة إخفاء يحاول الضميري : حماس .02

ق باسم أجهزة أمن السيطة اليوا  وصفت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" نصريحات الناط: غزة
عدنان التميري حول االعنقال السياسي، بأنها "محاولة بائسة إلخفا  الحقيقة حول اسنهداف أجهزة 

 أمن السيطة ألبنا  حركني حماس والجهاد اإلسالمي".
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في نصري  وصل "المركز الفيسطيني لإلعالم" اليوم 

بعا  إنه "لم يعد باإلمكان إنكار النعاون األمني بين األجهزة األمنية واالحنالل في  ل نفاخر األر 
وأتاف أبو زهري إنه ال يمكن إنكار  رئيس السيطة محمود عباس بذلك واعنباره أمرًا مقدسًا".

ر  الننسيق األمني مع االحنالل في  ل الحمالت اليومية الواسعة تد الطيبة والصحفيين واألس
 المحررين وغيرهم.

ونشن األجهزة األمنية حمية اعنقاالت ومالحقات ألبنا  حركني حماس والجهاد اإلسالمي، وطالت 
 الحمية نشطا  في المقاومة وطالًبا وصحفيين وأسر  محررين.

وكان اليوا  عدنان التميري قال خالل م نمر صحفي اليوم إن أجهزنه "ال نمارس االعنقال 
 نها لم نفعل ذلك سابقًا، ولن نفعيه الحقًا".السياسي، كما أ

6/5/5105، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 

 للتغطية على التنسيق األمني ومحاولة "الجهاد": تصريحات الضميري تضليل إعالمي .03
في فيسطين، بنصريحات الناطق باسم األجهزة األمنية  اإلسالمينددت حركة الجهاد : رام هللا

الغربية المحنية عدنان التميري، بخصوص االعنقاالت السياسية الني نمت  الفيسطينية في التفة
م خرا في صفوف الحركة، واعنبرنها نأني في سياق النتييل اإلعالمي ومحاولة النغطية عي  

 جريمة االعنقال السياسي واسنمرار الننسيق األمني.
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(: "إن ما نم من 5|1ربعا  )وقالت الحركة في بيان صحفي نيقت "قدس برس" نسخة عنه اليوم األ
فاإلخوة الذين نم اعنقالهم أو اسندعا هم جر  النحقيق معهم حول  سياسية،اعنقاالت هي عي  خيفية 

 أنشطة سياسية، وفقًا إلفادات اإلخوة الذين جر  إخال  سبييهم".
ذها هما ومن نف قانونية،وأكدت الحركة، أن هذه االعنقاالت الني نمت لم نسنند إل  أي إجرا ات 

جهازي األمن الوقائي والمخابرات العامة، دون مراعاة ليجوانب القانونية أو األعراف الوطنية 
 واالجنماعية.

وأوتحت أن ما نم مصادرنه من أموال هي مبالغ كانت في طريقها لألسر  في سجون االحنالل 
بل أي شخص عبر حي  كانت في السابق نودع في حساب األسير مباشرة من ق (،)مصاريف كننينة

بنك البريد، لكن سيطات االحنالل منعت ذلك م خرًا وحددت إجرا ات لدفع حسابات الكننينة منها أن 
يودع مبيغ محدود القيمة من قبل أحد أقربا  األسير من الدرجة األول . بهدف النتييق عي  

ر  سالها ينساوق مع سياسة األسر . وعييه فإننا نعنبر مصادرة نيك األموال والنتييق عي  نحوييها وا 
 االحنالل في النتييق عي  األسر .

6/5/5105، قدس برس  
 
 بدران: المالحقات "البوليسية" لطلبة البولتكنيك تنّكٌر لنتائج اّلنتخابات .04
حّذر الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، حسام بدران، من خطورة اإلجرا ات : الدوحة 

القمعية" الني نفذنها األجهزة األمنية بالخييل يوم أمس، بحق طيبة الكنية  الني وصفها بو"البوليسية
 اإلسالمية في جامعة بولينكنيك فيسطين.

وقال بدران في نصري  صحفي له، إن األحدا  األمنية الني شهدنها جامعة بولينكنيك فيسطين يوم 
منية؛ ننائج أّي اننخابات أمس، نُربت أن السيطة الفيسطينية وحركة فن  نرفع وعبر العصا األ

 نجري في أجوا  ديمقراطية وشفافة.
وشدد بدران عي  أن مالحقة جهاز المخابرات العامة النابع ليسيطة، لممرل الكنية اإلسالمية في 
اننخابات مجيس طيبة جامعة البولينكنيك الطالب عبد الرحمن الخطيب، ي كد ننكر السيطة وحركة 

 ي أ هرت نقدم الكنية اإلسالمية أمام نراجع الشبيبة النابعة لحركة فن .فن  لننائج االننخابات الن
وطالب القيادي بحماس، إدارة جامعة بولينكنيك فيسطين، بالوقوف عند مس وليانها وحماية طيبنها 

 المالحقين من األجهزة األمنية، ووتع حّد لنيك األجهزة باالعندا  عي  قدسية حرمها الجامعي.
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أبنا  الكنية اإلسالمية في جامعة بولينكنيك فيسطين، ينعرتون ومنذ قرابة الشهر  وأكد بدران أن
لحمية اعنقاالت سياسية مكرفة، طالت العشرات منهم، فيما نواصل األجهزة األمنية اعنقال عدد منهم 

 في سجونها.
ًنا مع مواقفهم وقال بدران إن القمع األمني الذي نعرع له أبنا  الكنية في البولينكنيك، يأني نزام

الوحدوية عقب ننائج االننخابات، وأتاف إن الكنية ورغم فوزها ال نزال نطالب بنشكيل مجيس طيبة 
 موحد، نشارك فيه الكنل الطالبية كافة، وهو ما قابينه األجهزة األمنية بنصعيد المالحقة األمنية.

6/5/5105، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 
 جزء من آليات التكافل اّلجتماعيالبردويل: ضريبة التكافل  .05

أكد القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" الدكنور صالح البردويل، أن النقاش : غزة
القانوني واالقنصادي الدائر هذه األيام في قطاع غزة عن تريبة النكافل، هدفه الوقوف إل  جانب 

ي الشهر جز ا من المس ولية في النكافل الفقرا  ونحميل األغنيا  ممن يفوق دخيهم مييون دوالر ف
 االجنماعي.

وأوت  البردويل في نصريحات خاصة لو "قدس برس"، إل  أن النفكير في هذه التريبة، جا  
باقنراح من بعع أعتا  المجيس النشريعي من اليجنة االقنصادية في محاولة لمعالجة المشكالت 

أن هناك محاوالت البنزازنا سياسي بنا  عي  نردي  االقنصادية الني يعيشها القطاع، وقال: "وجدنا
الوتع االقنصادي، ووجدنا أن هناك م سسات كبر  في غزة لكنها ندفع الترائب إل  رام هللا، وال 
يعود منها شي  لقطاع غزة، ففكرنا في تريبة لينكافل عي  أساس خذ من أموالهم صدقة، أي من 

ناقشنها قانونيا، وهي تريبة سنفرع فقط عي  األغنيا  ممن األغنيا  إل  الفقرا ، لذلك بدأنا في م
 يفوق دخيهم مييون دوالر في الشهر".

وأشار البردويل إل  أن حمية نشويه كبر  عمدت السيطة الفيسطينية لننفيذها تد هذا المسع ، 
نبقوا هذا وقال: "لألسف الشديد بعع الجهات اإلعالمية النابعة ليسيطة ولحركة فن  والموالين لها اس

هذا المسع  النكافيي، بل إن بعع الشركات الموالية  إلجهاعالنقاش القانوني بحمية نشويه كبر  
ليسيطة عمدت لرفع أسعار بعع السيع بنا  عي  معطيات إعالمية، عيما بأن القانون مازال قيد 

 المناقشة ولم ينم إقراره بعد".
ها اجنماعي بالدرجة األول  من أجل مواجهة ما وأكد البردويل أن المقصود بتريبة النكافل هدف

 أسماه بو "سياسة االبنزاز" والحصار الذي يمارسه االحنالل والمرنبطون به، كما قال.
6/5/5105، قدس برس  
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 على تجار غزة "ضريبة التكافل"مزهر يؤكد بدء حماس تطبيق قانون  .06

ة الشعبية لنحرير فيسطين أن أشرف الهور: أكد جميل مزهر عتو المكنب السياسي ليجبه -غزة
 عددا من النجار أكدوا بد  ننفيذ قانون تريبي جديدة أقره نواب حركة حماس في قطاع غزة يسم 

باإلعالن أن هذا « النتييل»، وانهم حركة حماس بأنها نحاول «قانون تريبة النكافل االجنماعي«
 القانون لم ينفذ بعد.

المحيية إن حماس نصر في نماديها في فرع هذا  وقال مزهر في نصريحات إلحد  اإلذاعات
 «.غاية في الخطورة»القانون، معنبر أن األمر 

ورفع ما يردده قادة من حماس أن الحركة لم ننفذ هذا القانون، وقال إن عددا من النجار أكدوا أن 
ن يخرين أكدوا أن ب تائعهم هذه التريبة فرتت عييهم وأنهم دفعوا التريبة وفق هذا القانون، وا 

 محجوزة في المعبر حن  ندفع التريبة.
«. إن محاولة حماس الننصل من هذا األمر واالدعا  بأنه لم ينفذ بعد، لن يفيدها بشي »وقال مزهر 

يشكل عبئًا عي  »وطالب مجددا حركة حماس بالنراجع عن محاولة فرع هذا القانون، كونه 
وأتاف منذرا من القادم أن «. في قطاع غزة المواطنين في  ل حاالت الفقر والبطالة المننشرة

إصرارها وكنينها البرلمانية عي  ننفيذ »، رافتا «المواطنين لن يصمنوا عي  ما نقوم به حماس»
 «.القانون، رغم أن هناك إجماعا وطنيا يرفع هذا القانون

العمل بهذا وأول أمس قال حمد فرج الغول رئيس كنية حماس البرلمانية إنه حن  اليح ة لم يبدأ 
القانون. وأتاف أن عدم نولي حكومة النوافق الوطني الني يرأسها الدكنور رامي الحمد هللا لمهامها 

 في غزة ونجاهيها لسكان القطاع هو ما دفعهم لينفكير في سن هذا القانون.
، «لحمد هللاجا  هذا القانون في إطار الموازنة العامة، لسّد الفراغ الكبير الذي أوجدنه حكومة ا»وقال 

 سينوقف ننفيذه يخر العام الحالي أو إذا نولت حكومة.« قانون م قت»الفنا إل  أنه 
7/5/5105، القدس العربي، لندن  

 
 : ضريبة "التكافل" في غزة قرار غير دستوري يؤسس لالنفصال"الشعب" .07

الوطنية قال عتو المكنب السياسي لحزب الشعب الفيسطيني وليد العوع، إن القو  : رام هللا
والشخصيات االقنصادية وم سسات المجنمع المدني، الني شاركت في ورشة العمل المكرفة الني 
ن منها قو  اليسار في قطاع غزة، أكدت عدم دسنورية ما يسم  قانون تريبة النكافل االجنماعي 

 الذي فرتنه حماس، محذرين من مغبة االسنمرار به.
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، "بح  المجنمعون خالل الورشة ما يسم  قانون أمسوأتاف العوع في حدي  إلذاعة موطني 
النكافل االجنماعي، الذي أقرنه كنية حماس البرلمانية، حي  نم النركيز عي  عدم مشروعية 

 ودسنورية هذا القانون، ألنه ال يحق لكنية واحدة في المجيس النشريعي أن نقر أية قوانين".
االجنماع حذرت من مغبة االسنمرار بهذا السيوك  واشار العوع إل  أن القو  الوطنية الني حترت

الذي يحمل في رناياه رغبة لالننقال من مربع االنقسام إل  مربع االنفصال، وأنه ال يجوز إصدار 
قرارات خاصة في قطاع غزة بمعزل عن التفة، الفنًا إل  أنه في حال لم ينم ننفيذ هذا القانون 

نخذ نطبيقه شكال من أشكال البيطجة، مشددًا عي  أن هذا باألصول الدسنورية والقانونية، سوف ي
 األمر ال يمكن القبول به.

7/5/5105، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 لحماس أموالاعتقال طبيب من كفر كنا بدعوى تحويل : "القناة السابعة" .08

بيب من قرية اليوم الرالرا  عن اعنقال ط اإلسرائيييكشفت سيطات االحنالل  :نرجمة خاصة-رام هللا
 لحركة حماس في التفة الغربية. أموالكفر كنا في الجييل بدعو  قيامه بنحويل 

شرطة االحنالل بالنعاون  إن، اإللكنرونيعي  موقعها  اإلسرائيييوقالت "القناة السابعة" في النيفزيون 
جميل مبارك مالك  األسنانمع جهاز المخابرات العامة "الشاباك" اعنقيت قبل حوالي الشهر طبيب 

حركة  أعتا  أحدخطيب من سكان كفر كنا، بدعو  انه عمل بشكل منن م وبنا  عي  نوجيه من 
 حماس في غزة عي  نحويل مبالغ مالية كبيرة لحركة حماس في التفة الغربية.

مبالغ مالية لحماس في منطقة  إليصالالخطيب اعنقل بينما كان في طريقه  أن إل القناة  وأشارت
شيكل، زاعمة انه اعنرف خالل النحقيق معه من قبل الشاباك انه  ألف 071، وتبط بحوزنه رام هللا

 حماس. إل  األموالقام بنحويل 
5/5/5105، القدس، القدس  

 
 عاما لمقدسي متهم بطعن مستوطنين 30السجن  .09

 31سجن لمدة (، قرارًا قتائيًا بال5|1أصدرت المحكمة المركزية اإلسرائييية، اليوم األربعا  ): القدس
 عام عي  أسير فيسطيني من جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحنية.

عاما بعد  31وأصدر قاتي المحكمة اإلسرائييية حكمًا بسجن المواطن عزيز موس  عويسات، لمدة 
انهامه بالتيوع في طعن عدد من المسنوطنين، إتافة إل  نفجير خط غاز في مسنوطنة "أرمون 

 ودية المقامة عي  أراتي قرية جبل المكبر.هننسيف" اليه
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يذار )مارس( العام الماتي، وهو  8عاما(، بناريخ  51وكانت قوات االحنالل قد اعنقيت عويسات )
 منزوج وأسير سابق في السجون اإلسرائييية.

 01وفي السياق ذانه، حكمت المحكمة اإلسرائييية العييا عي  الشاب المقدسي محمد جمال غي  )
 شهرًا، بنهمة إلقا  زجاجات حارقة عي  مركبات إسرائييية. 35( بالسجن الفعيي لمدة عاما

6/5/5105، قدس برس  
 

 األسير خضر عدنان يوجه رسالة لألسرى اإلداريين .21
وّجه القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي األسير المترب عن الطعام الشيخ ختر عدنان : جنين

سر  في سجون االحنالل وليمعنقيين عي  ذمة االعنقال اإلداري عامًا(، رسالة لأل 37محمد موس  )
وأوت  في رسالنه دوافعه ليدخول في  بوجه خاص، مع دخوله اإلتراب المفنوح عن الطعام.

إتراب مفنوح عن الطعام، مطالبًا إياهم باالنحاد وانخاذ القرار المناسب من أجل وتع حد لمهزلة 
 السري.االعنقال اإلداري ومسرحية الميف 

6/5/5105، المركز الفلسطيني لإلعالم  
 
 منعًا من الشقاق "اإلطار"إلى  "القيادة العامة"تفاهم يعيد "السفير":  .20

مشاركنها في اإلطار الموّحد ليقو  « الجبهة الشعبية و القيادة العامة»كاد نعييق : عّمار نعمة
لة عن الشأن الفيسطيني في لبنان، يطي  بنيك القيادة السياسية المس و  أنوالفصائل الفيسطينية، 

نحالف القو  «و« من مة النحرير الفيسطينية»وخاصة في المخيمات، والم لفة من فصائل 
 المكون من الفصائل المعنرتة سياسيًا عي  المن مة، وفصائل إسالمية.« الفيسطينية

 رالرة: أقسام إل وينقسم نن يم عمل الفصائل الفيسطينية في لبنان 
لفصائل إسالمية(.  3لينحالف و 8ليمن مة،  8مقعدًا ) 01السياسية الموحدة الني ننألف من القيادة 

ننبع اليجنة  أناليجنة األمنية العييا ونسم  من اإلطار الموحد ليقو  والفصائل والذي من المفنرع 
نشمل باقي  أنإليه. والقو  األمنية المشنركة في مخيمي عين الحيوة والمية ومية والني من المنن ر 

 المخيمات.
 إطارنجاوز »، إن «السفير»في لبنان رامز مصطف  )أبو عماد( لو « القيادة العامة»ويقول مس ول 

صدار البيانات وغيرها من   أن، قبل األمورالقو  الفيسطينية، والني بدأت بالنحركات الفردية وا 
فصائل كافة، ويجب الننسيق الفيسطيني يشمل ال اإلطار» أن إل ويشير «. ننطور، لم يعد يطاق

اليجنة األمنية بانت نعمل » أن إل وييفت الن ر «. أمن  أومعه في أي عمل ذي طابع سياسي 
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الصورة  إل منفردة بعيدا عن السيطة السياسية، وهي نعمل عي  صورنها السياسية إتافة 
نيك اليجنة  إل دد من عميها الجماعي مع الباقين. كما انه نم إتافة أعتا  ج أكرراإلعالمية، 

 «.خارج نوافق القو  األخر 
، حن  أحدوينابع أبو عماد رامز انه نم انخاذ قرار بنشر القوة األمنية في المية ومية من دون مشاورة 

في « القيادة العامة». ويذهب مس ول أحدفي بيروت من دون عيم  أمنيةانه نم الحدي  عن نشر قوة 
مرل أن القو  ال نراعي مسألة الحتور في عقد اجنماعات اإلطار، نعداد اننقادات  إل اعنراتانه 

وقد أصبحت االجنماعات فتفاتة وبانت نتم العشرات من داخل وخارج الفصائل. كما يننقد 
االننقائية في حتور االجنماعات الني نخص الحوار اليبناني و الفيسطيني، إذ إن البعع يحتر 

 وينغيب عن لقا ات أخر !اليقا ات الني نخص بعع المرجعيات، 
، عيي «فن »مع نراكم االننقادات من قبل الجبهة وغيرها، عقد اجنماع تم: فنحي أبو العردات عن 

القيادة »، وأبو عماد رامز عن «الجهاد اإلسالمي»، أبو عماد الرفاعي عن «حماس»بركة عن حركة 
نفاهم بين  إل . ونوّصل اليقا  عن االجنماع« الجبهة الشعبية لنحرير فيسطين»، ونغيبت «العامة

هو المرجعية ليجميع، « اإلطار»النن يمات األربعة عي  نن يم عمل الفصائل في لبنان واعنبار 
وفصل العامل األمني عن السياسي، بحي  ال ننحرك القيادات األمنية لوحدها بعيدا عن القيادة 

 السياسية.
النفاهم الجديد فور اخننام المشرف عي  عمل يبدأ الجميع العمل الجدي لنطبيق  أنوانفق عي  

 إل لبنان، وعدم نعريع الساحة الفيسطينية  إل السيطة الفيسطينية في لبنان عزام األحمد، زيارنه 
، في حال لم ي خذ، قد ُيسننبع «القيادة العامة»موقف  أن إل أية شروخات جديدة، إذ أشار البعع 

 بمواقف مننقدة ممارية من فصائل أخر .
6/5/5105، السفير، بيروت  

 
ــران وّل نقــف خلــف معظــم  "ســلفي"مســؤول  .22 ــا بعــد اّلتفــاق مــع إي فــي غــزة: حمــاس انقلبــت علين

 التفجيرات
انهم مس ول في النيار السيفي في قطاع غزة، حركة حماس بنقع انفاق سابق : كفاح زبون -رام هللا

موالية لها )حماس( في مخيم اليرموك  يقتي بالنهدئة بين الطرفين، اننقاًما لما وصفه هزيمة قوات
 عي  يد نن يم داعش، وبسبب نقاربها مع إيران.

حماس نقتت انفاقا سابقا وبادرت باالسندعا ات، «: »الشرق األوسط»وقال أبو العينا  األنصاري لو
، رم أنبعنها باعنقاالت مفاجئة نطورت إل  اعنقال أخوة من اليجان الدعوية موجودين في أماكن عامة
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رم داهمت منازل وبيوت عبادة العنقال إخوة يخرين، وهذا جيب ردة فعل نحن بغن  عنها في  ل 
 «.الوتع الفيسطيني الداخيي السيس، ولكن باعنقادي أن حماس جيبت ذلك لنفسها

حماس غتبت من أفعال »وأتاف األنصاري، وهو اسم حركي لمس ول في النيار السيفي في غزة: 
اإلسالمية(، خاصة بعد نحرير اليرموك من مجموعات مسيحة محسوبة عي   إخواننا في )الدولة

عادة الدعم لها، الذي كان أحد األسباب الهامة الني دفعت  حماس، وبسبب نقارب حماس مع إيران وا 
حماس لخيق مشكالت، وال أخفي سرا أن ذلك قد يكون بطيب إيراني، خصوصا وأن حماس في 

م إيراني ليعمل في غزة، رم سمحت لها بالعمل بعد عودة الدعم السابق منعت جمعيات نعمل بدع
 «.اإليراني وحركة الصابرين الني ينزعمها أحد أكرر الشخصيات المعروفة بالنشيع

، إن األجهزة األمنية النابعة لحماس اعنقيت «الشرق األوسط»وقالت مصادر مطيعة في قطاع غزة لو
ن فقط، ومن أماكن مخنيفة، فيما نطارد يخرين فروا من من عناصر السيفية خالل يومي 50أكرر من 

 «.نجري مالحقة السيفيين في المنازل والشوارع»منازلهم. وأتافت المصادر: 
وأكدت المصادر أن نعييمات صدرت باسنخدام القبتة الحديدية تد العناصر السيفية لكب  جماحهم 

 فورا.
يس لنا عالقة فيها، بل إن جهات داخل حماس غالبية النفجيرات الني نمت ل»وقال األنصاري إن 

وأخر  من فصائل أخر  يعميون لحسابات شخصية أو سياسية معينة كانوا يقفون خيف نيك 
النفجيرات. وال أخفي سًرا إذا قيت إن النفجيرات الني طالت قيادات حركة فن  بغزة كان يقف خيفها 

الصبرة. وقد نم ذلك بأوامر من أحد قيادات قيادات كبيرة من كنائب القسام في منطقة نل الهو  و 
حماس السياسيين رغم أنه نم وتع بيانات باسم )والية غزة( قرب األهداف الني نم نفجيرها وذلك 

 «.كان إلبعاد الشبهات عنهم
 وهذا ليس أول انهام لحماس من هذا النوع، ونفت الحركة سابقا جميع هذه االنهامات.

األمر أن جزً ا بسيًطا جًدا من النفجيرات كان عي  يد عناصر من في حقيقة »وأتاف األنصاري: 
)إخواننا المجاهدين(، ولكنها كانت انفجارات عابرة وهدفها إيصال رسائل بعد حمية االعنقاالت 
الشرسة واالعندا  عي  نسائنا ومنازلنا واننهاك حرماننا من قبل عناصر أمن حماس، لقد كانت 

بعع اإلخوة الذين نم اسنفزازهم بالمالحقة والننكيل بعائالنهم من قبل  نصرفات فردية بحنة من قبل
 «.أمن حماس

6/5/5105، الشرق األوسط، لندن  
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فـي الجـيش اإلسـرائيلّي: األنفـاق يجـب أّّل تبقـى حكـرًا علـى حمـاس وحـزب هللا  البرّيـةقائد القـوات  .23
بإسورائيل، فوإّن الجويش يقووم بالنودّرب  من أجول ُمواجهوة النحوّديات الُمحّدقوة زهير أندراوس: - الناصرة 

عيوو  اسوونعمال القووّوة النارّيووة بكرافووةك كبيوورةك، كمووا يعموول عيوو  نحسووين أدا  التووباط والجنووود فووي المجووال 
القيادّي والمهنّي، كما أّنه قام بإدخوال وسوائل نكنولوجّيوة ُمنقّدموة وُمنطووّرة جوًدا لكوي يقومووا باسونعمالها 

، هذا ما قاله اليوم الرالرا ، الجنرال غواي نسوور، قائود قوّوات ”القادمة في أرع المعركة خالل الحرب
الُمشوواة فووي الجوويش اإلسوورائييّي، خووالل كيمووة ألقاهووا فووي الموو نمر السوونوّي الوودولّي لقوووات الُمشوواة، والووذي 
ُيعقووود فوووي اليطووورون، بوووالقرب مووون القووودس الُمحنيّوووة، برعايوووة الموقوووع اإلسووورائييّي، الُمنخصوووص بالشووو ون 

 (.Israel Defenseنّية والعسكرّية )األم
ونابع الجنرال نسور قائاًل إّنه اليوم فوي عصور الحوروب توّد موا أسوماها بالنن يموات اإلرهابّيوة، ينحوّنم 
عيوو  الجوويش اإلسوورائييّي أنج ُيواجووه عوودًوا، الووذي ي هوور فجووأًة، ُيطيووق النووار وموون رووّم يخنفووي، عيوو  حووّد 

ييدّيوة ذهبووت إلو  غيور رجعووة، أيج ال يوجود اليووم حرًبووا توّد كنيبووة نعبيوره. وسواق قووائاًل إّن الحوروب النق
دباّبات، وبالنالي يجب عي  القائد، وليس ُمهًموا موا هوي درجنوه العسوكرّية، أنج يعورف كيوف ُيعوالج هوذه 

 الوتعية الجديدة، وأنج ينخذ القرارات الُمناسبة من أجل االننصار عي  العدو، حسبما ذكر.
فوي كيمنوه عيو  أّن كوّل كنيبوة فوي الجويش اإلسورائييّي يجوب أنج نمنيوك كًموا هووائاًل  وشوّدّد الجنورال نسوور

موون المعيومووات االسوونخبارانّية، كمووا أّن هووذه المعيومووات يجووب أنج نكووون عيوو  مسوونو  عووالك موون الدقّووة، 
  كوّل قبل أنج نبدأ المعركة في المنواطق المأهولوة بالسوّكان أوج فوي المنواطق الووعرة، كموا أّنوه ينحوّنم عيو

كنيبة، أتاف الجنرال اإلسرائييّي، أنج نعرف كيفية النعامل والمواجهة مع نهديدات األنفواق، وأنج نعيوم 
كيوف ُيمكوون العرووور عيو  النفووق، وأنج نقوووم بنصوفية كووّل قائوود مون األعوودا  يخنبووس فوي البووونكر، أيج فووي 

 الموقع الذي نّم حفره نحت األرع، بحسب نعبيره.
ل عيوو  نطوووير قوودرات نكنولوجيووة ليعموول نحووت وفوووق األرع لتوورب كوول موون وأتوواف أّنووه يجووب العموو

يرفع رأسه، عي  حد نعبيره، ُمشّدًدا عي  أّن قدرة إسرائيل عي  ترب أهداف دون أن يعرف أحد ذلك 
 من شأنه أنج يحسم الحرب القادمة، حسبما قال.

يقوم بنخصيص المبالغ الهائيوة فوي وبناً  عي  ما نقّدم، أوت  الجنرال نسور، فإّن الجيش اإلسرائييّي 
مجووال اإلرشوواد والنكنولوجيووا الُمنقّدمووة والُمنطوووّرة موون أجوول نحسووين أدا  القيووادة الوسووط  فووي الجوويش. 
ولفت الجنرال نسور أيًتا في سياق كيمنه إل  أّن المن ار لم يُعد يكفي، ذلوك أّن المن وار العوادّي ال 

لي هنوواك حاجووةك ماّسووةك لنطوووير وسووائل الر يووة لوود  الجوويش ُيمكنووه ر يووة العوودو ونحديوود مكانووه، وبالنووا
اإلسوورائييّي، موون الناحيووة النكنولوجّيووة الُمنطوووّرة لكووي يوونمّكن موون مواجهووة العوودو فووي المعركووة القادمووة، 

 ولكي ُيمن  الفرصة الُمناسبة لر ية العدو الذي يخنبس في مكانك ما، بحسب نعبيره.
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لجنرال نسور خصص جزً  كبيًرا من كيمنه ليحدي  عن الحرب الني ولفت الموقع اإلسرائييّي إل  أّن ا
سوونجري نحووت األرع، أيج فووي األنفوواق، كمووا جوور  فووي عمييووة الجوورف الصووامد، تووّد قطوواع غووّزة فووي 

، وقال إّنه من غير المعقول أنج يبق  هذا المجال، أيج الحرب نحوت األرع 5102الصيف الماتي 
جويش اإلسوورائييّي أنج يقووم بنطووير طوورق ووسوائل موون أجول خوووع حكوًرا عيو  العوودو، وبالنوالي عيوو  ال

الحورب نحوت األرع، عيو  حوّد قولوه. باإلتوافة إلو  ذلووك، قوال الجنورال نسوور إّنوه نوجود أهمّيوةك بالغووةك 
لوسائل االنصال، بحي  يجب أنج ننوّفر لد  قائد الكنيبوة أوج قائود الوحودة الوسوائل المالئموة لكوي يقووم 

ح الجّو طيًبا ليُمساعدة، بحي  يقوم سالح الجو بندمير بيوتك يخنبوس فيوه مون أسوماهم بالنوّجه إل  سال
 بالُمخّربين.

وأردف قائاًل إّنوه هنوا نكمون أهميوة النواصول بوين الجويش البورّي وبوين سوالح الجوو، وعييوه يقووم الجويش 
ة وبوين سوالح الجووّو اإلسورائييّي بنخصويص المبوالغ الكبيورة لنحسوين الننسويق والنعوواون بوين القووات البرّيو

خالل المعركة، وبرأيه، فإّن امنالك شبكة انصاالت لنقل المعيومات، ونقل صورة عون المعوارك، وكوّل 
 ذلك من أجل إيجاد االرنباط مع الهدف الصحي ، عي  حّد نعبيره.

 6/5/5105، رأي اليوم، لندن
 
 منذ عقود يجيةاستراتأفرايم هليفي: جيشنا لم يحقق أهدافا  رئيس الموساد األسبق .24

قووال رئوويس الموسوواد األسووبق، أفوورايم هييفووي، إن الجوويش اإلسوورائييي فووي : 50عربووي –القوودس المحنيووة 
، "باسونرنا  هودو  عيو  طوول خوط الفصول بوين إسورائيل اسنرانيجيةالعقود األخيرة، لم يحقق أي أهداف 

شووار األسوود فووي سوووريا. وأشووار إلوو  أن هووذا "اإلنجوواز" مهوودد بووالخطر فووي  وول انهيووار ن ووام ب وسوووريا".
، قوائال: " لويس لود  إسورائيل قوول واتو  -حمواس، وحوزب هللا –وطالب إسورائيل بموقوف مون عودويها 

 وصري  في هذه المسالة".
وكنب في مقال عي  صحيفة "يديعوت أحرنوت" اإلسرائييية، أن نهج الجيش اإلسرائييي في الماتي، 

أرع العووووودو" والحسوووووم، واسوووووندرك أن "السوووووالح  نميوووووز بمفهوووووومين أساسووووويين هموووووا: "نقووووول القنوووووال إلووووو 
 الصاروخي الذي يمنيكه العدو" في السنوات األخيرة، أفرغ القاعدة األول  من متمونها.

"، أن "موازين القو  فوي سواحات المواجهوة ال 50واسنطرد هييفي في المقال الذي اطيعت عييه "عربي
وانه من مناطق سيطر عييها لفنورات زمنيوة نسم  بالحسم". وذكر أن جيش الكيان اإلسرائييي سحب ق

 طويية، والخصوم بقوا عي  حالهم.
ونفوو  أن يكووون الهوودو ، الووذي سوواد لفنوورة بووين الكيووان اإلسوورائييي موون جهووة، وحووزب هللا اليبنوواني وحركووة 

 حماس من جهة أخر ، إنجازا، مبينا أنه جعل "األعدا " يحسون بالنعادل.
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ة" يفنقوووود إلووو  بعوووود اسوووونرانيجي فوووي إسوووورائيل، ألن "العوووودو" يمنيووووك وأكووود أن "الحفووووا  عيوووو  حووودود الدولوووو
"صوووواريخ ومقوووذوفات صووواروخية"، وفوووي هوووذه الحالوووة "الحفوووا  عيووو  الحووودود لووون يحموووي أي بيووودة فوووي 

ودعوووا إلووو  "ننفيوووذ مراجعوووة جذريوووة لكووول المفووواهيم النوووي عميوووت إسووورائيل بموجبهوووا فوووي العقوووود  إسووورائيل".
 فسها".األخيرة واألهداف الني وتعنها لن

 6/5/5105، "50موقع "عربي 

 
 سنوياً  "إسرائيل"آّلف طفل يتعرضون للتحرش الجنسي في  6: مراقب الدولة اإلسرائيلية .25

 1أ هر النقريور السونوي لمراقوب الدولوة اإلسورائييي، يوسويف شوابيرا، إن  األناتول: - عال  الريماوي
 يالف طفل ينعرتون لينحرش سنويا في إسرائيل.

 اآلالف األطفووووال“اإلسوووورائييية إن مراقووووب الدولووووة، الووووذي صوووودر اليوووووم، بحسووووب اإلذاعووووة وقووووال نقريوووور 
ينعرتون سنويا ليعنف الجنسوي أو الجسودي فيموا ال ننووفر لهوم مسواعدة نفسوية منواصوية فوي مالجوس 

 .”األطفال المعنفين
تووافة إلوو  يالف طفوول سوونويا، باإل 1الجنسووي بووو لالعنودا وقودر النقريوور عوودد األطفووال الووذي ينعرتووون 

 .”ألف طفل ينعرتون ليعنف 03
ويقوووووم مراقووووب الدولووووة بنقووووديم نقريوووور سوووونوي شووووامل عوووون أدا  الحكومووووة اإلسوووورائييية لوووورئيس الكنيسووووت 

 الكنيست.)البرلمان( اإلسرائييي والذي يحييه بدوره ليمناقشة في لجان 
 5/5/5105، رأي اليوم، لندن

 
 بقرى النقب ّلعتراف رسمياً سرائيلي باالرئيس اإل تطالبالمشتركة" القائمة العربية " .26

ذكرت مصادر فيسطينية، أن نواب "القائمة العربية المشنركة" في البرلمان اإلسرائييي : الناصرة
"الكنيست"، عقدوا الييية الماتية اجنماعًا مع رئيس الدولة العبرية ر وفين ريفيين، لمناقشة قتية 

 لنقب جنوب فيسطين المحنية.القر  العربية غير المعنرف بها في منطقة ا
واسنعرع الوفد المشاكل الني نعاني منها قر  النقب، مطالبين رئيس الدولة العبرية بنبني هذه 

 القتية والعمل عي  حيها، لكونها "نخص الشريحة األكرر فقرًا ونمييزًا في البالد".
النقب يجب أن ينصّدر  وقال رئيس القائمة النائب أيمن عودة "إن االعنراف بالقر  العربية في

القتايا الداخيية في نل أبيب، كما يجب وتعها عي  سيم أولويات الحكومة القادمة، وأي محاوالت 
 غير هذه نكون فقط لنمرير الوقت فقط وإلطالة معاناة أهالي هذه القر ".

 6/5/5105قدس برس،   
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 على حدود غزة "كيبوتس"يبحث عن نفق داخل  الجيش اإلسرائيلي .27

ذكرت القناة العبرية العاشرة، مسا  اليوم األربعا ، أن  :نرجمة خاصة -القدس دوت كوم-دسالق
الجيش اإلسرائييي بدأ بفحص حقيقة شكاو  مسنوطني كبيونس "نيريم" المحاذي لمناطق خانيونس 

 جنوب قطاع غزة، بوجود نفق نم إعادة نأهييه نحت األرع أسفل الكيبونس.
طنون قدموا شكو  رسمية بأن هناك حفريات نحت األرع ونسمع أصوات وحسب القناة، فإن المسنو 

 أسفل األرع، مبينًة أن الجيش اإلسرائييي بدأ بفحص المسألة والبح  عن النفق.
يجاد أماكن التعف  ووفقا ليقناة، فإن الجيش قرر أن يمن  المهمة لشركة خاصة لفحص النربة وا 

حن  اآلن  %71نا أنه نم نحديد مسار النفق بنسبة الني نشير لحدو  حفريات أسفل األرع، مبي
وأشارت القناة إل  أن رسالة نصية وصيت لسكان الكيبونس بأنه  من خالل المعيومات الجيوفيزيائية.

سنحد  أنشطة خالل األيام المقبية في أكرر من نقطة حول غزة ليكشف عن جميع األنفاق الممكن 
  .أن يكون نم إعادة نأهييها أو حفر أخر 

 7/5/5105، القدس، القدس
 
 "إسرائيل"اليهود اإلثيوبيون يهددون بانتفاضة شاملة في  .28

فووي الوقووت الووذي النووأم فيووه الكنيسووت )البرلمووان اإلسوورائييي( إلجوورا  بحوو  : الشوورق األوسووط - نوول أبيووب
 خاص حول تائقة اليهود اإلريوبيين والسياسة العنصرية تدهم، واننه  البح  بإقامة لجنة، ن اهر
المئوووات مووونهم داخووول الجامعوووة العبريوووة فوووي القووودس الغربيوووة، وهوووددوا باننفاتوووة شوووامية إلووو  حوووين ننغيووور 

 السياسة نجاههم وينم النعامل معهم بمساواة كامية.
وقوود اخنووار اليهووود اإلريوبيووون الن وواهر فووي هووذه الجامعووة بالووذات، كونهووا أفتوول جامعووة فووي إسوورائيل 

نعنبور بالنسوبة لنوا رموزا لينمييوز، إذ إنوه مون مجمووع »، لكنهوا جامعوة فوي العوالم 51وواحدة مون أفتول 
وقد ارند  الطالب اإلريوبيون قمصانا سودا  «. إريوبًيا 31ألف طالب فيها، ال يوجد بينهم سو   55

حوودادا عيوو  الديمقراطيووة والمسوواواة. ولكوون فووي أعقوواب م وواهرنهم، أقووام طيبووة جامعووة نوول أبيووب م وواهرة 
 001ألووف طالووب فووي جووامعنهم يوجوود فقووط  31مشوويرين إلوو  أنووه موون مجمووع  نتوامن مووع اإلريوووبيين،

 طالبا إريوبيا. رم انطيقت م اهرة في جامعة في بئر السبع.
وقرر الكنيست نشكيل لجنة خاصة لمنابعة أوتاع اإلريوبيين وفحوص شوكاواهم عون النمييوز واإلنيوان 

 بحيول مناسبة لها. 
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يهووا ممريووون عوون جميووع األحووزاب، فووأعربوا عوون نتووامنهم مووع وجووا  القوورار بعوود جيسووة مطولووة شووارك ف
 اإلريوبيين، واعنرفوا بأن هناك نمييزا عنصريا تدهم.

 6/5/5105، الشرق األوسط، لندن
 
التشــريعية التــي اتفــق نتنيــاهو وشــركاؤه علــى دراســتها حينمــا تتــولى الحكومــة الجديــدة  القــوانين .29

 مهامها 
ية إن رئويس الووزرا  اإلسورائييي بنيوامين نننيواهو نمكون يووم قالت مصوادر سياسو: عماد عمر -القدس 

األربعوووا  مووون إبووورام صوووفقة لنشوووكيل حكوموووة ائنالفيوووة جديووودة بعووود نوصووويه إلووو  انفووواق موووع حوووزب يمينوووي 
 منطرف قبل ساعنين فقط من حيول موعد نهائي.

وشووركا ه عيوو   وفيموا ييووي سوورد لوبعع موون أكروور المقنرحوات النشووريعية إرووارة ليجودل النووي انفووق نننيواهو
وهذه المعيومات مأخوذة من مصادر سياسية وانفاقات  دراسنها حينما ننول  الحكومة الجديدة مهامها.

 أبرمت بالفعل مع شركا  االئنالف.
قوووام حوووزب البيوووت اليهوووودي اليمينوووي المنطووورف بصوووياغة مشوووروع قوووانون لنقييووود النبرعوووات المقدموووة مووون 

في إسرائيل. وينيق  الكرير من المن مات غير الحكومية حكومات أجنبية إل  من مات غير حكومية 
النووي نعموول فووي إسوورائيل سوووا  أكانووت دوليووة أم نووديرها إسوورائيل أمووواال موون االنحوواد األوروبووي والواليووات 

 المنحدة وجهات أخر 
ويقنوورح مشووروع القووانون فوورع توورائب عيوو  أي دخووول كهووذه مووا لووم يكوون لوووزارة الوودفاع اإلسوورائييية أو 

رلمانيووة ليشوو ون األمنيووة رأي يخوور فيهووا. ويقووول المننقوودون إن المشووروع يهوودف إلوو  عرقيووة عموول لجنوة ب
 الجماعات الم يدة ليفيسطينيين ومن يعارتون المسنوطنات اليهودية في األراتي المحنية.

واقنرحووت مشووروعات قوووانين نحوود موون سوويطة المحكمووة العييووا إلسوورائيل. ويجيووز أحوود هووذه المشووروعات 
بسيطة في البرلمان أن نبطل أي حكم يصودر عون المحكموة العييوا ويقتوي بوبطالن جوز  مون ألغيبية 

 نشريع إسرائييي.
ويهدف مشروع يخر إل  نقييص قدرة المحكمة العييا عي  إبطال نشريع باشنراطه أن يصدر أي حكم 

محكمووووة كهوووذا بأغيبيوووة نسوووعة مووون القتووواة األحووود عشوووور ليمحكموووة العييوووا إلسووورائيل. وكانوووت قووورارات ال
أغتووبت األحووزاب اليسووارية واليمينيووة عيوو  السوووا  عيوو  موور السوونين. وأرووارت سووخط حكومووة نننيوواهو 
 السابقة حينما ألغت قانونا يجيز ليسيطات احنجاز المهاجرين األفارقة غير الشرعيين دون محاكمة.

لتومان أن يكوون  ويريد الشركا  اليمينيون لنننيواهو زيوادة حجوم لجنوة نعينهوا الحكوموة ونخنوار القتواة
 عدد المشرعين أكبر من القتاة في نيك اليجنة.
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وكان نننياهو طيب من شركا  االئنالف الموافقة عي  النصويت لصال  كل مشوروعات القووانين النوي 
نقنرحهووووا حكومنووووه لنقييوووود محطووووات النيفزيووووون اإلسوووورائييية وغيرهووووا موووون وسووووائل اإلعووووالم والنووووي نشوووونرط 

 لممارسة أنشطنها.الحصول عي  نراخيص حكومية 
وكان حزب ليكود الذي يننمي إليه نننياهو اقنرح مشروع قوانون يونص عيو  أن إسورائيل دولوة يهوديوة. 
وعرع المشروع العام الماتي ولكن نم اآلن نأجييه. ويعارع رئيس إسرائيل هذا القانون ويقول إنوه 

األقييوة العربيوة فوي إسورائيل  ينعارع موع معنويوات اآلبوا  الم سسوين إلسورائيل. ونعارتوه بشوده أيتوا
 في المائة خشية أن ينطوي عي  إجحاف شديد بها. 51الني نبيغ نسبنها 

وكووان أعتووا  فووي حووزب البيووت اليهووودي اقنرحوووا تووم أجووزا  موون التووفة الغربيووة وهووي األراتووي النووي 
ويوورفع  يريوودها الفيسووطينيون لوودولنهم المسوونقية فووي المسوونقبل إلوو  جانووب قطوواع غووزة والقوودس الشوورقية.

نننيووواهو مرووول هوووذا اإلجووورا  الوووذي سوووي دي عيوووو  األرجووو  إلووو  احنجاجوووات كبيووورة مووون حيفوووا  إسوووورائيل 
 الرئيسيين في الغرب.

 6/5/5105، وكالة رويترز لألنباء
 
 األقصىالمسجد واعتقاّلت المرابطين ب المستوطنيناستمرار اقتحامات  .31

(، إحد  المرابطات 5|1يوم األربعا  ) اعنقيت قوات شرطة االحنالل اإلسرائييي،ة: القدس المحني
 بالقرب من "باب المجيس" في المسجد األقص . الفيسطينيات

وأفاد شهود عيان لو "قدس برس"، بأن شرطة االحنالل اعنقيت المرابطة فاننة حسين أرنا  نواجدها 
ة في البيدة عي  مقربة من "باب المجيس" في األقص ، ونقينها إل  إحد  مراكز النحقيق اإلسرائييي

  القديمة.
وأشار الشهود، إل  أن المرابطة حسين كان قد نم االعندا  عييها واعنقالها أمس الرالرا  من داخل 
األقص ، أرنا  محاولنها النصّدي لجموع المسنوطنين اليهود الذين اقنحموا المسجد، حي  ُأفرج عنها 

 الحقًا وأعيد اعنقالها صباح اليوم.
بطة بالنزامن مع اقنحام المسنوطنين لباحات األقص  من جهة "باب المغاربة"، وجا  اعنقال المرا

 وبحماية أمنية مشّددة من قبل عناصر شرطة االحنالل والقوات الخاصة.
 6/5/5105، قدس برس
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 أهلها وتهجير" الحيران أم عتير" قرية هدم نهائياً  تقرر اإلسرائيلية" العليا" .30

" الحيران أم عنير" قرية سكان النماس الرالرا ، اإلسرائييية، العييا مةالمحك رفتت المحنية: القدس
 وذلك ،"حيران" مسنوطنة إقامة لصال  القرية بيوت وهدم إخالئهم تد النقب في بها المعنرف غير

 .واحد قاع مقابل قاتيين بغالبية
 في النماسا قدموا ران،الحي أم عنير قرية في يعيشون الذين القيعان، أبو عشيرة أبنا  من عدد وكان
خال  القرية منازل هدم لمنع" عدالة" مركز بواسطة ،5103 عام من الراني نشرين  .سكانها وا 
 كونها عييها، المخنيف األرع صاحبة هي الدولة" بأن قراره روبنشطاين إلياكيم القاتي وبرر

نما األرع، يشنروا لم القرية سكان وأن الدولة، باسم مسجية  األمر لهم، السماح بعد هاعيي سكنوا وا 
 ألن األول: أساسيين بادعا ين االلنماس رفع يجب" أنه متيًفا ،"قانوني بشكل الدولة ألغنه الذي

 مس عي  ينطوي ال الدولة به قامت ما أن والراني. حيران مسنوطنة بإقامة نمس المينمسين ادعا ات
 .هندل نيل القاتي إليه وانتم". ليمينمسين القانونية بالحقوق

 تد االنهام إصبع يوجه إنه المينمسين يمرل الذي القيعان، أبو سييم المحامي قال جانبه، من
 رفع يواصيون السكان أنّ  وأتاف. بعنصرية ننعامل الني والمحاكم والحكومة اإلسرائييية الم سسة
 الجنائية حكمةالم إل  النوجه إمكانية دراسة سنجري أنه وأتاف. حورة إل  واالننقال القرية إخال 
 .القرية بسكان وقع الذي ال يم عي  لالحنجاج الدولية

 7/5/5105الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 2015 العام بداية منذ فلسطينياً  1545 يعتقل اّلحتالل .32

 ش ونها بإدارة المكيفة اليجنة وعتو والمحررين، األسر  ش ون بهيئة اإلحصا  دائرة مدير قال غزة:
 منذ فيسطينيا( 0525) اعنقيت اإلسرائييي االحنالل قوات أن فروانة، الناصر دعب غزة قطاع في

 إجمالي عن( %1.1) نسبنه ما حوالي بيغ االعنقاالت حجم أن موتحا. الجاري العام مطيع
 نقل طفال( 558) اعنقال إل  منوها الماتي، العام من الفنرة نفس خالل ُسجيت الني االعنقاالت

 إل  باإلتافة الجاري، العام من األول الري  خالل المعنقيين إجمالي من عشرة الرامنة عن أعمارهم
 . فيسطينية مواطنة( 77) اعنقال

 7/5/5105الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 ومقدساتنا وقدسنا بوحدتنا متمسكون جميعاً  فلسطينيون: الخضر عيد في حنا هللا عطا المطران .33

 أمس، الشرقي النقويم حسب نسير الني األرروذكسية المسيحية الطوائف احنفيت وفا: – لحم بيت
 سبسطية أساقفة رئيس نرأس المناسبة وبهذه .الختر كنيسة شفيع( جورجيوس القديس) الختر بعيد
 دير في الطائفة وأبنا  الدين ورجال الكهنة بمشاركة دينيا قداسا حنا، هللا عطا االرروذكس ليروم

 نوفيق الختر بيدية رئيس نقدمهم المهنئين الدير مقر في حنا انالمطر  اسنقبل بعدها. الختر
 .الطائفة أبنا  من والعديد القدس، في اليوناني والقنصل صالح،

 الوطنية وحدننا عن ونعبر نحنفل لكي الختر بيدة في نينقي المناسبة هذه في: "حنا المطران وقال
 نينقي واإلخا ، والنسام  المحبة دين هو لدينوا نفرقنا وال نجمعنا أدياننا والمسيحية، اإلسالمية
 المناسبة هذه من رسالننا أن وأتاف ".البعع لبعتنا محبننا عن نعبر لكي ومسيمين مسيحيين
 ".ومقدساننا وقدسنا بوطننا منمسكون فيسطينيون نحن: "الوطنية الدينية

7/5/5105الحياة الجديدة، رام هللا،   
 

 المعاصر التاريخ في ينقديست أول فلسطينيتان راهبتان .34
 قداسة قريبا فرنسيس البابا بإعالن امس لالنين القدس بطريرك رحب :ب ف أ – المحنية القدس
 .المعاصر الناريخ في فيسطينينين قديسنين أول سنصبحان فيسطينينين راهبنين
 لفونسينا-وماري( 0878-0821) بواردي مريم الفيسطينينين الراهبنين قداسة الفانيكان في وسنعين
 في فيسطين في الراهبنان وولدت. أيار 07 في القدس من المنحدرنين( 0157-0823) غطاس

 .العرماني االحنالل عهد
 إعالن أن ليصحفيين القدس في الالنيني ليبطريرك المساعد األسقف شوميي وليم المطران وصرح
 وأتاف". ممكنة نزال ال الروحية يةالمرال وان)...(  ممكنة نزال ال القداسة أن يعني" الراهبنين قداسة

 األشخاص الن أيتا بل مقدسة أماكن فيها الن فقط ليس مقدسة نزال ال المقدسة أرتنا" أن
 .الراهبنين قداسة إعالن سينم انه شباط في قال فرنسيس البابا وكان ".فيها يعيشون الصالحين

 الرعوي ليعمل المكرسة" الوردية راهبات" م سسي احد القدس في المولودة غطاس الفونسين وماري
 قرية في 0821 في المولودة بواردي مريم أما. 5111 في نطويبها ونم. والشبان المسنين ومساعدة

 الرهبانية الحق وقت في وأسست فرنسا، في الكرميية الرهبانية فدخيت الناصرة قرب الجييل في عبيين
 .0183 في بنطويبها قام الراني بولس يوحنا البابا وكان. نوفيت حي  لحم بيت في الكرميية
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ن  العهد في فيسطينينين قديسنين أول المرأنان سنكون المنطقة، في القديسين من عدد عاش وا 
 .المعاصر

 أرتنا" وأتاف". م منيها افتل لنكريم الخاصة معاييرها لها الكاروليكية الكنيسة" أن شوميي وقال
 ونابع". يسوع ام العذرا  مريم هي الع م  قديسننا. هاناريخ مر عي  القديسين مئات أعطت المقدسة

 وال الالنينية وال اليونانية لغنهم نكن ولم المعاصر الناريخ في قديسين رالرة إال لدينا ليس لكن"
 .رال  فيسطيني نطويب إمكانية حاليا الكنيسة وندرس ".العربية بل االرامية

7/5/5105الحياة الجديدة، رام هللا،   
 

 2015 لعام األول القدس حال تقرير تصدر الدولية" "القدس .35
 الذي النقرير ونناول ،5105 عام من األول ليربع الفصيي نقريرها الدولية القدس م سسة أصدرت
 أذرع ننفذه الذي والديموغرافي والرقافي الديني النهويد مشروع نطورات" القدس حال" بعنوان يصدر

 والدولي اإلسرائييي المسنو  عي  السياسي الموقف إل  تافةباإل المحنية، المدينة في االحنالل
 .النطورات هذه مع والنفاعل اإلسالمي/والعربي
 من األول  الرالرة األشهر خالل األقص  لها نعّرع الني االعندا ات عي  التو  النقرير وسيط
 طرح إعادة  إل باإلتافة ،3111 المسجد اقنحموا الذين المسنوطنين عدد نجاوز حي  5105 عام

 الصادر الحكم وكذلك المسجد، مشارف عي  القديمة البيدة فوق يمر الذي الهوائي القطار مشروع
 بقتية الن ر معرع في وذلك األقص  في اليهود صالة بجواز قال والذي العييا المحكمة عن

 .لمصيحنه المحكمة فيها وحكمت غييك يهودا الحاخام قّدمها
" النطوير" مسم  نحت المدينة نهويد مشروع في القدس في االحنالل بيدية مشاركة النقرير بّين كما
 من المدينة خراج في لينفايات مكب إنشا  لها النابعة والنخطيط البنا  لجنة أقرت حي " النحسين"و

 الني البيئية األترار عن ناهيك المنطقة من بدوية عائالت وطرد فيسطينية أراعك  مصادرة شأنه
 .المسنوطنون منها يسنفيد حديقة إل  ميئه بعد المكب حولوسي يخّيفها،
 العربية القمة في سوا  النقرير رصده كما العربي الموقف نخاذل اسنمر النطورات، هذه ومقابل
" إسرائيل" مع النطبيع من مزيد  ل في والنهويد االحنالل من حاسم موقف وغياب والعشرين السادسة

 الغارديان سربنه الذي األوروبي النقرير أما. الدبيوماسية والعالقات واألمن واالقنصاد الرقافة في
 ننخذ لم إن االسنيطان، عن  فيما وخصوًصا قيمة ذات لينقرير، وفًقا نوصيانه، نكون فين البريطانية
 .وفيسطين القدس في ونغّوله االحنالل مشروع لجم في نساهم قد فعيية خطوات

5/5/5105بيروت،  – الدولية القدس مؤسسة  
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 إذنا في أشجار الزيتون يجرف واّلحتالل الضفة في واعتقاّلت مداهمات .36
 عدداً  وداهمت الغربية بالتفة قيقييية مدينة شرق قدوم كفر قرية االحنالل قوات : اقنحمت(وكاالت)

 أنحا  من فيسطينيين 8 اعنقيت فيما عييهم، واعندت بمحنويانها وعبرت الفيسطينيين منازل من
 اعنقيت المحنية التفة جنوب الخييل مدينة شمال أمر بيت بيدة وفي .الغربية التفة من منفرقة
 وفنش المقطم منطقة داهم االحنالل إن» عياد محمد الشعبي الناشط وقال. فيسطينياً  االحنالل قوات
 .«إصابات نسجيل دون االقنحام عميية خالل مواجهات اندلعت كما شاباً  واعنقيت الفيسطينيين منازل
 سوبا منطقة في الزينون، وأشجار المرمرة، األشجار عشرات االحنالل قوات جرفت رانية، ناحية من
 .الخييل غرب إذنا بيدة في

7/5/5105الخليج، الشارقة،   
 
 سالم أبو معبر كرم عبر لغزة بضائع شاحنة 670 إدخال .37

 سنفن  اإلسرائييي حناللاال قوات إن غزة قطاع إل  البتائع دخول ننسيق لجنة قنا: قالت – غزة
 .والبتائع بالمساعدات محمية شاحنة 171 إلدخال األربعا ، اليوم" سالم أبو كرم" معبر
 إنشائية بمواد محمية شاحنة 18 الشاحنات تمن من أن بيان عن نقال" األقص  صوت"راديو وذكر

 كما ليطرق، حنيةالن بالبنية الخاصة والحصمة بالحصمة محمية شاحنة 051و الدولية، ليمشاريع
 .المحروقات من محدودة كميات بتخ االحنالل سيسم 

7/5/5105الشرق، الدوحة،   
 
 اإليواء مراكز في معاناتهن ووقف المدمرة المنازل إعمار بإعادة نسوية مطالبات غزة: .38

 المنازل إعمار إعادة في بالمسارعة المعنية الجهات كافة النسا  من واسع حشد طالب :جبر حسن
 .غزة قطاع عي  األخيرة الحرب خالل والندمير ليهدم نعرتت الني

 «األونروا» مقر أمام الفيسطينية المرأة لجان انحاد ن مها احنجاجية ن اهرة في المشاركات وطالبت
 .غزة بقطاع اإليوا  مراكز في النسا  معاناة لوقف الفوري بالعمل غزة بمدينة
 معاناة أن فيها الن اهرة أكدت خالل كيمة الفيسطينية أةالمر  لجان انحاد من السيطان رانية وألقت
 نحو أن م كدة غزة قطاع عي  حروب رال  نوالي ننيجة األخيرة اآلونة في كبير بشكل زادت النسا 
 5511والبالغ  غزة عي  األخيرة العدوان في التحايا مجموع من%08 نسبة أي شهيدة 513
 .شهيدا
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 القانون بموجب الخاصة والحماية الالزم االهنمام النسا  نعر لم اإلسرائييية القوات ان: »وقالت
 في يقيمون نازحا 53،082 األخير الهجوم خيف وقد كبير، باسنهنار معهن نعاميت بل الدولي،
 .«امرأة 00،302 منهم اإليوا  مراكز

7/5/5105األيام، رام هللا،   
 
 ناء"مسلحين" فلسطينيين في شمال سي ثالثةمصدر مصري: مقتل  .39

في اشنباك مع الجيش المصري في شمال  أمسقنل رالرة فيسطينيين "مسيحين"  أ.ف.ب:-القاهرة
 سينا ، بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، حسب ما قال مس ول أمني ويخر طبي.

نار" مع عسكريين مصريين رصدوا وجودهم  إطالقوقنل "المسيحون" الفيسطينيون الرالرة في "نبادل 
السيطات المصرية في رف ، وفقا ليمس ول  أقامنهاع غزة في المنطقة العازلة الني بالقرب من قطا

العديدة الني  األنفاقالمصرية عبر أحد  األراتي إل ، مشيًرا إل  احنمال نسيل الرجال الرالرة األمني
 نربط رف  المصرية بقطاع غزة.

7/5/5105، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 : طلب زيارة القدس من الكيان الصهيوني اعتراف بشرعيته"اإلسالميعلماء العمل " .41

قالت لجنة العيما  المركزية في حزب جبهة العمل اإلسالمي إن زيارة المسجد : حمدان الحاج-عمان
األقص  وبيت المقدس نقنتي أن ينقدم السائل طيبا باسندعا  إل  سفارة الكيان الصهيوني في 

لحكومة الصهيونية أن نأذن له بزيارة األرع المحنية، عمان أو في غيرها، ويطيب فيه من ا
وليحكومة الصهيونية أن نأذن له بالدخول، أو ال نأذن له بذلك، وهذا الطيب يقنتي من الطالب 
الننازل عن السيادة اإلسالمية عي  بيت المقدس وعي  فيسطين ليسيادة الصهيونية، وهو اعنراف من 

قرار منه، وهذا ال يجوز شرعا بل هو يقنرب من الكبائر إن لم الطالب بالكيان الصهيوني الغاصب  وا 
 يكن منها.
عي  نسخة منه هذا هو « الدسنور»األربعا  وحصيت  أمساليجنة في بيان لها أصدرنه  وأتافت

النطبيع المحرم مع العدو الصهيوني في هذا الشأن، ومن يفعل ذلك يكون قدوة سيئة ليناس عييه 
يه ذلك. وهذا هو منكر والمسيم مأمور بإنكار المنكر ونغييره ال الموافقة عييه وزره ووزر من فعل فع

 والنساوق معه.
7/5/5105، الدستور، عّمان  
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 "35"وصول قافلة تزويد غزة  .40
، عبر معبر بيت حانون شمال القطاع قافية نزويد المسنشف  أمسوصيت إل  قطاع غزة،  بنرا:-غزة

قائد المسنشف  العقيد الركن إبراهيم محمد الحنيطي، في نصري  وقال  .35الميداني األردني غزة 
لمراسل )بنرا( في غزة، إن القافية تمت خمس شاحنات محمية باألدوية والمسنهيكات الطبية والمواد 
الالزمة إلدامة عمل المسنشف ، ونعزيز دوره في العالج ونقديم الخدمة الطبية والعالجية لألهل في 

الهاشمية، بما  األردنيةالقافية تمت سيارني إسعاف مقدمنين من الهيئة الخيرية وأتاف أن  القطاع.
 في خدمة المرت . األردنييسهم في نعزيز دور المسنشف  الميداني 

7/5/5105، الدستور، عّمان  
 
 : القنطار أرسل الخلية لزرع لغم في الجوّلن بتعليمات من إيران"هآرتس" .42

ييية إن األسير اليبناني المحرر سمير القنطار هو الذي أرسل خيية قالت نقديرات إسرائ: بالل تاهر
لزرع لغم عند خط وقف إطالق النار في مرنفعات الجوالن السورية المحنية، األسبوع الماتي، وذلك 

 بموجب نعييمات من إيران.
 28قل من وكانت طائرة إسرائييية بدون طيار قد اسنهدفت أفراد الخيية وقنيت أربعنهم، وذلك بعد أ

ساعة من غارة إسرائييية اسنهدفت مواقع في سوريا بادعا  أنه كان يجري نقل أسيحة من سوريا إل  
 حزب هللا في لبنان.

، مسا  اليوم األربعا ، إن النقديرات في إسرائيل هي أنه اإللكنرونيوقال موقع صحيفة "هيرنس" 
ية نحركت بموجب نعييمات من إيران وليس إال أن الخي نعي  الرغم من النقارب الزمني بين الحدري

 من حزب هللا، وأنه ال عالقة بين الغارة اإلسرائييية وبين زرع اليغم.
وبحسب النقديرات اإلسرائييية فإنه من الجائز أن عميية زرع اليغم نأني في إطار اسنئناف نشاط 

 الشبكة الني أقامها القنطار في القسم غير المحنل من الجوالن.
6/5/5105، 48عرب   

 
 ضوئي" وأنباء عن غارة إسرائيلية جسمالخرطوم تؤكد التصدي لـ" .43

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسيحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد إن : الجزيرة
متادات الدفاع الجوي نصدت في وقت منأخر من الييية الماتية لما قال إنه "جسم توئي 

 ادي سيدنا" شمال أم درمان.منحرك" في سما  منطقة "و 
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ولم يفص  المس ول العسكري السوداني عن هوية "الجسم التوئي" الذي نم النصدي له، في حين 
 نوانرت أنبا  عن نعرع قاعدة عسكرية شمال العاصمة السودانية لهجوم من طائرات إسرائييية.

ذا الجسم، كما أكد أن وأكد الصورامي ليجزيرة أنه َيجري النحقق في موقع الحد  من طبيعة ه
 نصدي المتادات له "ي كد يق ة القوات المسيحة واسنعدادها لينصدي ألي هدف معاد".

من جهنها اكنفت وسائل اإلعالم اإلسرائييية بالقول نقال عن "نقارير أجنبية" إن الغارة اسنهدفت 
 مصنعا لألسيحة يننج صواريخ بعيدة المد  في مدينة أم درمان.

ة اإلسرائييية الناطقة بالعربية ما قالت إنها "أنبا " من العاصمة السودانية الخرطوم وذكرت اإلذاع
"نفيد بنعرع معسكر خالد بن الوليد في منطقة وادي سيدنا العسكرية شمال الخرطوم ليقصف 

 بسيسية غارات. ولم ُيعين حن  اآلن عن الجهة الني نفذت هذه الغارات".
6/5/5105، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 نابلس عبر األقمار الصناعية في"أردوغان" يلقي خطابا  .44

صرح الدكنور محمد عواد مدير النربية والنعييم بمدينة نابيس أن الرئيس  :رومل السويطي -نابيس
النركي رجب طيب أردوغان سييقي اليوم الخميس، خطابا في مدينة نابيس عبر األقمار الصناعية. 

في انصال هانفي، أن الحفل الذي سينحد  فيه الرئيس النركي،  وأوت  عواد لو"الحياة الجديدة"
بحتور عدد من الشخصيات الفيسطينية والنركية، يأني بمناسبة إعادة نرميم مدرسة الفاطمية ليبنات 
الني بناها األنراك قبل أكرر من مئة عام. وأوت  أن وكالة الننسيق والنعاون النركية "نيكا" مولت 

حي  يدرس في هذه المدرسة أكرر من  دوالر،ألف  551المدرسة الفاطمية بمبيغ  إعادة بنا  ونرميم
 طالبة(. 311)

ونقل عواد عن مس ولين في م سسة "نيكا" اهنمام الرئيس النركي بإلقائه خطابا أمام المشاركين في 
أن  من القرن الماتي، موتحا 0111حفل إعادة نرميم المدرسة الني بناها العرمانيون في العام 

"الفاطمية" كانت من أوائل المدارس العريقة في المنطقة حي  درس فيها األدبا  والشعرا  من أمرال 
الشاعرة الفيسطينية فدو  طوقان، وأطيق عييها األنراك المدرسة الرشادية نسبة إل  السيطان العرماني 

 الذي شيدت في عصره، وهو السيطان محمد رشاد الخامس.
7/5/5105، م هللاالحياة الجديدة، را  
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 غطــاء قانوني للعنصرية "اإلســرائيلية"العليا  المحكمةالجامعة العربية:  .45
، ووصفنها بأنها نشكل «إسرائيل»اننقدت الجامعة العربية المحكمة العييا في  «:الخييج»القاهرة و 

الفيسطينية غطاً  قانونيًا عي  سياسة النمييز العنصري، الني نننهجها حكومنها في األراتي 
 المحنية، ونتفي شرعية زائفة عي  كل القوانين العنصرية الموجهة تد الفيسطينيين.

وذكر بيان لقطاع فيسطين واألراتي المحنية بالجامعة، أن هذه المحكمة، بداًل من دعم مبادئ 
ية الحقوق حقوق اإلنسان الني يكفيها القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، فإنها نعمل عي  نصف

لزيادة أنشطنها االسنيطانية في التفة « إسرائيل»المشروعة ليشعب الفيسطيني، ونمهد الطريق أمام 
 الغربية، واسنكمال مخططها في نهويد مدينة القدس.

نقوم بشكل مسنمر ومنهجي باننهاك حقوق الشعب الفيسطيني « إسرائيل»ولفت البيان إل  أن 
ية المحنية، تاربة عرع الحائط بجميع القوانين والمواريق الدولية، المشروعة في األراتي الفيسطين
بعدم « اإلسرائييي»العييا، الني قبيت الموقف الرسمي « اإلسرائييية»وذلك بمباركة محكمة العدل 

عي  األراتي المحنية، وصادقت عي  اسنخدام وسائل  0121سريان انفاقية جنيف الرابعة لعام 
  هدة جنيف.ننناقع مع نعييمات معا

7/6/5105، الخليج، الشارقة  
 
 "إسرائيل"لهبوط أي طائرة في  صحة"الخطوط السعودية": ّل  .46

نفت الخطوط الجوية السعودية "الناقل الوطني في المميكة"، هبوط أي من : وكاالت –الرياع 
 طائرانها في مطار بن جوريون في نل أبيب.

دون بموقع النواصل االجنماعي "نوينر" صورة لطائرة جا  النفي في أعقاب نداول وسائل إعالم، ومغر 
 نحمل شعار "الخطوط الجوية السعودية"، قالوا إنها هبطت بمطار بن جورويون أمس.

وقالت الخطوط الجوية السعودية في حسابها الرسمي موقع النواصل االجنماعي "نوينر": "ال صحة 
ونابعت:  ذكور في النغريدات المنداولة".لهبوط أي من طائرات الخطوط السعودية في المطار الم

"جاري النربت إن كانت إحد  الشركات المرنبطة بعقود إيجار مع الخطوط السعودية قد خالفت 
االنفاقيات"، وبينت أن "عقود الطائرات المسنأجرة نمنعها من الهبوط أو العبور في الدول الني ال 

 نربطها عالقات مع المميكة".
إسرائييية من بينها صحيفة "جيروزاليم بوست" قالت، اليوم األربعا ، إن طائرة  وكانت وسائل إعالم

 ركاب سعودية هبطت، مسا  أمس، في مطار "بن جوريون".
7/6/5105، الشرق، الدوحة  
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 المتعلقة بالهجوم اإلسرائيلي على سفينة "مرمرة الزرقاء" الدعوىالمحكمة الدولية تقبل  .47

إن مكنب  -أحد محامي تحايا سفينة مرمرة الزرقا   -غوكدمير" قال المحامي "جهاد  :السبيل
النحقيقات األولية النابع لمحكمة الجنايات الدولية، قِبل الدعو  الني نقدمت بها لجنة الدفاع عن 

 .5101تحايا الهجوم اإلسرائييي عي  السفينة عام 
ت بها لجنة الدفاع، باسم وذّكر غوكدمير أن المحكمة الدولية سبق أن رفتت الدعو  الني نقدم

تحايا الهجوم عي  السفينة، إاّل أنه أكد أن مكنب النحقيقات النابع ليمحكمة قرر أخيرًا قبول الدعو  
المقدمة رانيًة، واالسنماع إل  شهادات الذين نعرتوا ليهجوم، بعد حصول لجنة الدفاع عي  نوكيل 

 عيمها.بذلك من دولة "جزر القمر" الني كانت السفينة نحمل 
جدير بالذكر أنَّ قوات كوماندوز نابعة ليبحرية اإلسرائييية، هاجمت بالرصاص الحي والغاز سفينة 

أكبر سفن أسطول الحرية الذي نوّجه إل  قطاع غزة لكسر الحصار مننصف عام  -"مرمرة الزرقا " 
ا في المياه منتامن مع مهم من األنراك، وذلك أرنا  إبحاره 511وعي  مننها أكرر من  - 5101

 51من المنتامين األنراك، وجرح  01الدولية، في عرع البحر المنوسط، ما أسفر عن مقنل 
 يخرين.

7/6/5105، عمان، السبيل  
 
 ضد أطفال فلسطين "إسرائيل"لفضح ممارسات دولية موقع "ميدل إيست آي": جهود  .48

وك، حول الجهود الني نشر موقع "ميدل إيست يي" نقريرا لجوناران ك: بالل ياسين – 50عربي
يبذلها ناشطون ومس ولون في األمم المنحدة لوتع إسرائيل عي  قائمة الدول الني نننهك حقوق 

 األطفال وألول مرة.
"، إن الجماعات المناصرة ليفيسطينيين لجأت 50يقول كوك في نقريره، الذي اطيعت عييه "عربي

ين العام لألمم المنحدة بان كي مون، م خرا إل  مواقع النواصل االجنماعي ليتغط عي  األم
لنتمين اسم إسرائيل في "قائمة العار"؛ كونها مرنكبة لالننهاكات الخطيرة لحقوق األطفال، وذلك 

 ألول مرة في ناريخ القائمة الني ننشر سنويا.  
بان ويشير النقرير إل  أنه نم إطالق الحمية، الني سننوج بنسييم العريتة اإللكنرونية، إل  مكنب 

أيار/ مايو، بعد أن كانت هناك م شرات بأن إسرائيل نبذل تغوطا كبيرة عي   7كي مون في 
مس ولي األمم المنحدة كي ال ندرج في القائمة. وسيقوم مكنب بان بإعالن القائمة في األسابيع 

 المقبية. 
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ين أشاروا عييه وقال مصدر في األمم المنحدة لو "ميدل إيست يي" إن مسنشاري بان كي مون الرئيسي
بوتع اسم جيش االحنالل اإلسرائييي في القائمة؛ كونه مرنكبا لالننهاكات الخطيرة لحقوق األطفال. 

 وقد اشنرط المصدر عدم ذكر اسمه ليحساسية الدبيوماسية ليموتوع.
ويبين كوك أن هذا ما سيتع جيش االحنالل اإلسرائييي ألول مرة في القائمة ذانها الني فيها 

 ات مرل نن يم الدولة وطالبان ونن يم القاعدة، ما سيدفع بإسرائيل أكرر نحو العزلة الدولية.مجموع
ويوت  الموقع أن عدد الم يدين إلسرائيل قد نتا ل بمحاولنها منع الفيسطينيين من الحصول عي  

دولية اعنراف أممي بدولة خاصة بهم، أو االنتمام إل  الم سسات األممية مرل محكمة الجنايات ال
 في الهاي. وندهورت العالقات مع البيت األبيع في الفنرة األخيرة إل  الحتيع.

وينقل النقرير عن المصدر ذانه قوله إن القرار أصب  ال مفر منه نقريبا، بعد الننائج الني نوصل 
إليها م خرا نحقيق األمم المنحدة في حرب إسرائيل عي  غزة الصيف الماتي، الني ذهب تحينها 

 طفل يخر.  3311طفل فيسطيني، وأصيب أكرر من  511رر من أك
ويذكر الكانب أن النحقيق نوصل إل  أن جيش االحنالل اإلسرائييي اسنهدف ست مدارس نابعة 
لألمم المنحدة، حي  لجأ مدنيون إليها، بينهم أطفال، مع أن األمم المنحدة أخبرت الجيش اإلسرائييي 

، 557طفال وجرحت  22وصف بان نيك الهجمات، الني قنيت  بمواقع نيك المدارس مقدما. وقد
 بأنها: "مسألة في مننه  الخطورة". 

ويورد النقرير أن من م شرات قيق إسرائيل احنجاج مس وليها بشدة في شهر شباط/ فبراير الماتي، 
عندما كان مو فو األمم المنحدة في القدس يعنزمون المصادقة عي  نوصية لألمم المنحدة في 

 نيويورك بأن ندرج إسرائيل في القائمة، ونم إلغا  االجنماع في يخر لح ة. 
وقد اشنك  أحد مس ولي األمم المنحدة ليسفير اإلسرائييي لد  األمم المنحدة رون بروسر نهديد 

وينقل الموقع عن المس ول  مو في األمم المنحدة في القدس، بحسب نقرير في صحيفة "الغارديان".
إنه بالرغم من الندخل اإلسرائييي، فإن المو فين في القدس ومسنشاري بان في نيويورك األممي قوله 

 قرروا بأن األدلة تد إسرائيل قوية جدا. 
وينوه النقرير إل  أن الناشطين عي  شبكات النواصل االجنماعي قاموا بنكوين مجموعة سموها 

(Palkidsلمحاولة نشكيل تغط عي  بان. ونقول إحد  المن م ) ات ليحمية، أريانة لوف: "نأمل
 بأن نوتع إسرائيل عي  القائمة، فهذا سيبدأ عميية مقاطعة م ررة عي  إسرائيل من المجنمع الدولي". 
ويورد كوك قول المصدر األممي إنه إذا رفع بان وتع إسرائيل عي  القائمة، فسيكون رفته 

في مناطق الصراع المسي  ونرأسه لنوصيات فريقه في نيويورك، الذي يعمل في موتوع األطفال 
 لييي زروقي، أمرا غير مسبوق.
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 وحولت منحدرة باسم اليونيسيف في القدس األسئية كيها إل  نيويورك قائية إن األمر "سري".
"، بأن لجنة حقوق اإلنسان النابعة لألمم المنحدة نشجب 50ويفيد النقرير، الذي نرجمنه "عربي

كان األمر ينعيق بوتع المرأة. ولكن إسرائيل وأمريكا نرفتان نيك إسرائيل دائما، ويخر مرة حين 
 الننائج دائما، ون كدان أنها دعاية حزبية. 

6/5/5105، "50موقع "عربي   
 
 كريستيان مونيتور: عباس في الثمانين وحماس منقسمة فمن سيخلفه؟ .49

نيين بعد رئيس نسا لت صحيفة "كريسنيان ساينس مونينور" عمن سيقود الفيسطي :باسل درويش
 السيطة الفيسطينية محمود عباس. 

ونقول الصحيفة في نقرير أعدنه كريسنا كيس بريانت من بيدة بيرزيت في التفة الغربية: "في العام 
الماتي كان محمود العاروري، وهو طالب هندسة كمبيونر في سجن السيطة الوطنية الفيسطينية، 

، ويداه مقيدنان إل   هره، ووتعوا كيسا عي  رأسه. عندما أجبر عي  الوقوف عي  ر وس أصابعه
وينذكر أنه قال لسجانيه، الذين حققوا معه بنهمة القيام بنشاطات باعنباره رئيسا لكنية الوفا  النابعة 

 لحركة حماس في جامعة بيرزيت: )لقد أنشئت السيطة الوطنية لحمايننا وليس لتربنا(".
"، إل  أن العاروري، وهو ابن أخ قيادي في الجناح 50ربيويشير النقرير، الذي اطيعت عييه "ع

العسكري لحركة حماس يعيش في المنف ، حاول إقناع السجانين أنهم يخوتون المعركة الخاطئة، 
 ولكنهم لم يجيبوا عن أسئينه، ويقول:"أشعر بأنهم ليسوا األشخاص الذين سيحررونا".

كنية الوفا ، الني هزمت الشهر الماتي منافسنها ونقول بريانت: "ينذوق اآلن العاروري طعم فوز 
. ويحنفل قادة 5117العيمانية في اننخابات انحاد الطيبة في جامعة بيرزيت وألول مرة منذ عام 

حركة حماس أيتا بالفوز، حي  ن موا مسيرة في قطاع غزة، وطالبوا مباشرة بإجرا  اننخابات 
 عامة".

ة جا ت في جامعة النخبة، قرب مدينة رام هللا الكوزموبولينية، ونتيف الكانبة أن "الخيبة االننخابي
الني نعد مقر السيطة الوطنية، ولهذا ن را إليها الكريرون عي  أنها عالمة عي  حالة عامة من 
السخط عي  رئيس السيطة الفيسطينية محمود عباس، المعروف أيتا بو )أبو مازن(، وحركنه فن ، 

 ".5117طنية منذ عام الني نسيطر عي  السيطة الو 
وينقل النقرير عن ممرية حركة حماس في المجيس النشريعي الفيسطيني في رام هللا سميرة حاليقة، 
قولها: "ما جر  في بيرزيت يجب أن يكون أوال وأخيرا درسا لحركة فن ، قبل أن نكون لح ة فرح 

 .لحركة حماس، ون هر فشال لسياسة اليد الحديدية ألبي مازن وجماعنه"
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 انتقادات 

ونبين الصحيفة أنه "في الوقت الذي كان فيه الفيسطينيون بأطيافهم كافة يننقدون إسرائيل، ويحميونها 
 المشكالت كيها، وهم ال يزالون يفعيون هذا، إال أنهم أصبحوا أكرر نقدا لقادنهم وم سسانهم".

في التفة الغربية وقطاع غزة  ونيفت بريانت إل  أن "الفيسطينيين في أنحا  األراتي المحنية كيها
أرر  5117المحاصر، يطالبون بقيادة قوية ونهاية لالنقسام بين حركني فن  وحماس، فمنذ عام 

االنقسام الداخيي عي  القتية الوطنية في الداخل والخارج. وأتعف يد الفيسطينيين في المفاوتات 
زة، ونرك م سسات السيطة الوطنية مع إسرائيل والواليات المنحدة، وعرقل عميية إعادة إعمار غ

الديمقراطية في حالة من التمور. ولكن مع هذه المطالب كيها الني يعبر عنها، إال أن الخيارات 
 من أجل قيادة بديية ن ل قييية".  

ويورد النقرير أن العاروري يقول، مرل ريري الفيسطينيين، إن السيطة يجب أن نوقف الننسيق األمني 
إن السيطة يجب أن ندفع بانجاه عقاب المحكمة الجنائية الدولية  %81نقول نسبة مع إسرائيل، و 

إلسرائيل بسبب اسنمرارها في النوسع االسنيطاني. وهناك نسبة نصل إل  النصف ندعم عودة الكفاح 
المسي ، وذلك بحسب اسنطالع أجراه المركز الفيسطيني ليبحو  السياسية والمسحية، الذي يديره 

 اقي.خييل الشق
 

 عباس تجاوز مدته  
نقول إن "السيطة الوطنية أصبحت عبئا عي  الشعب  %21ونذكر الصحيفة أن هناك نسبة 

الفيسطيني". ويقول العاروري، الذي أسهم عمه صال  العاروري بنشكيل الجناح العسكري لحركة 
نيين، وفي حالة حماس في التفة الغربية: "من المفنرع أن السيطة الوطنية أنشئت لخدمة الفيسطي

 عدم قدرنها عي  نأدية واجبها فيجب أن نخنفي".
ويشير النقرير إل  أن حركة حماس، الني نسنفيد من حالة اإلحباط الشعبي من حركة فن ، نعاني 
من نونرات داخيية، فقد راقبت كيف نراجعت شعبينها منذ حرب الصيف الماتي. ففي البداية رأت 

أن حركة حماس كسبت الحرب. وفي  %11واآلن نر  نسبة  حركة حماس مننصرة، %71نسبة 
 .%50غزة هبطت نسبة من ي منون بهذا الرأي إل  

ونفيد الكانبة بأن هناك الكريرين ينهمون عباس بنأجيل عميية إعمار غزة بشكل مقصود، من أجل 
اع غزة التغط عي  حركة حماس؛ كي نقدم ننازالت أكرر، بما في ذلك السماح ليسيطة بإدارة قط

 بشكل كامل.
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ونعيق الصحيفة بأنه "إذا كان هناك شخص اسنفاد من االنقسام الفيسطيني فسيكون عباس، الذي 
، ويمرل الحرس القديم الذي لم يعد 81نجاوز اسنحقاقه االننخابي مدة سنة أعوام، وهو في عمر الو

عدم إجرا  اننخابات  يح   بشعبية داخل حزبه، ولكنه ممسك بالسيطة بشكل قوي، وهذا كيه بسبب
 ".5115رئاسية منذ عام 

وينقل النقرير عن مدير مركز "مسارات" هاني المصري، قوله: "أصب  أبو مازن في فنرة االنقسام 
 شخصا قويا، وهو أمر جيد له، لكنه ال يحقق األهداف الفيسطينية".

 
 قيادات جديدة

، كان طالب جامعة بيرزيت في 0187ونقول بريانت إنه عندما اندلعت االننفاتة األول  عام 
مقدمة االننفاتة، لكن مع نحول حركة فن  من المقاومة الشعبية إل  إدارة السيطة الوطنية، وجد 

 القادة الشباب صعوبة في العرور عي  دور.
وننقل الصحيفة عن رياع حرب الري ، وهو طالب عيوم سياسية ورئيس كنية شهيد فن  ياسر 

 ت، قوله: "إن رام هللا راكدة، فماذا سنقدم، ال شي ".عرفات في جامعة بيرزي
ويذهب النقرير إل  أنه ال يوجد اليوم قيادي فنحاوي نحت سن الخمسين، وهو األمر الذي يالم عييه 
عباس. ففي عشرة أعوام من حكمه لم يعين نائبا له، فيما يقول الكريرون إنه أحاط نفسه برجال 

قت م سسات حركة فن ، فيما نم نهميش من ينافسون الرئيس، يقولون له "نعم"، وأتعفت أو عي
 خاصة محمد دحالن.

، ليصحيفة: "نعد 5117ويقول عتو سابق في البرلمان عن حركة فن  عيقت عتوينه منذ عام 
بيرزيت ميكروسوما عن صورة حركة فن  الكبيرة، حي  نم نهميش القادة الحقيقيين". ويتيف 

داخل حركنه... لقد شل م سسات فن ، وعييه فإن الم سسات النابعة  "يمارس أبو مازن ديكنانورية
 لها كيها قد شيت".

 
 حماس منقسمة

وننوه الكانبة إل  أن لد  حركة حماس عدة قيادات في األربعينيات من أعمارهم، بمن فيهم قائد 
حماس  الكنائب محمد تيف في غزة، وصال  العاروري في نركيا، الذي ينهم بنمويل خاليا حركة

والنحتير الخنطاف إسرائيييين. وقال العاروري في صيف العام الماتي إن حركة حماس مس ولة 
عن اخنطاف رالرة إسرائيييين في التفة الغربية، وهي الحادرة الني كبرت مرل كرة الريج، ونحولت 

 يوما. 50إل  حرب اسنمرت 
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نقسمة أيتا، وهناك نونر بين "، بأن حركة حماس م50ويسندرك النقرير، الذي نرجمنه "عربي
إبريل/ نيسان، فقد  51جناحها العسكري ومركزه غزة وجناحها السياسي. فبحسب نقرير صدر في 

خطط جناح القسام ليقيام بعمييات نوعية واخنراق األنفاق وقنل المدنيين اإلسرائيييين، وأسرهم 
 لمبادلنهم بأسر  حركة حماس في إسرائيل. 

 ول المكنب السياسي خالد مشعل خشي من نداعيات الرد اإلسرائييي، ونذكر الصحيفة أن مس
وصّوت تد العميية في اليح ة األخيرة. وفي الوقت الذي يقبل فيه مشعل بحل الدولنين، إال أن 
تيف، الذي يح   بشرعية قوية داخل الشارع الفيسطيني، يسع  إل  نطبيق سياسة قاسية تد 

 إسرائيل.
عددا قييال من القادة الفيسطينيين ممن ين ر إليهم عي  أنهم وررة محنميون ونجد بريانت أن هناك 

لعباس. فقد وجد اسنطالع المركز الفيسطيني ليدراسات السياسية والمسحية أن إسماعيل هنية في 
في جولنين من االننخابات، لكن إسرائيل لن نسم  له بدخول  %0غزة قد يخسر أمام عباس بنسبة 

 التفة الغربية.
وننابع الكانبة بأن هناك مروان البرغوري، الذي ين ر إليه البعع عي  أنه مانديال فيسطين، ويح   
بدعم واسع. وي هر اسنطالع الشقاقي نفوقه عي  كل من عباس وهنية، لكن البرغوري في السجن 

لحركة وحكمت عييه إسرائيل خمسة م بدات؛ بسبب دوره في االننفاتة الرانية، وفي الجناح المسي  
 فن  "النن يم".

 
 دحالن

يبين النقرير أن البعع يشير إل  أن رئيس جهاز األمن الوقائي السابق في غزة محمد دحالن 
يحتر ليعودة من منفاه في أبو  بي، ويقوم ببنا  عالقات جيدة مع الرئيس المصري عبد الفناح 

لنقوية موقفه. وله قاعدة دعم في السيسي وقادة دولة اإلمارات العربية المنحدة، وحن  حركة حماس؛ 
 غزة وفي مخيمات التفة الغربية.

ونقول الكانبة إنه أيا كان الرئيس، فإن المصري من مركز "مسارات" ينحد  عن خطوات ترورية 
 لنقوية الموقف الفيسطيني، وهي:

أوال: نطبيق ننائج المصالحة بين حركني فن  وحماس، والنوافق عي  مدخل واحد لينفاوع  -
 والمقاومة وقيام إسرائيل باعنقال المس ولين المننخبين.

 رانيا: عقد اننخابات برلمانية ورئاسية. -
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رالرا: إعادة بنا  من مة النحرير الفيسطينية لنتم حركني حماس والجهاد اإلسالمي، والنواصل  -
 بشكل جيد مع الفيسطينيين.

إل  اسنرانيجية واسعة نشرك القادة العرب،  رابعا: النحول من االعنماد الكامل عي  الدبيوماسية -
 مييون فيسطيني ال يزالون يعيشون في الشنات. 05وكذلك 

خامسا: اسنخدام منابر األمم المنحدة ومجيس األمن والمحكمة الجنائية الدولية من أجل الحصول  -
 عي  الحقوق الفيسطينية. 

إل  المحكمة الجنائية الدولية، ولكنه  ويقول المصري: "لقد خطا أبو مازن خطوة كبيرة لالنتمام
 خائف من الننائج. هذه ليست نزهة ولكنها معركة".

 
 إسرائيل مسؤولة

ونر  بريانت أنه بالرغم من هذا كيه فال يزال الفيسطينيون ييومون قادة إسرائيل وسياسانهم 
 ونصريحانهم، عي  ما يجري لهم، خاصة في مجال السياسة.

االننفاتة الرانية ووفاة الزعيم الناريخي ياسر عرفات، رهن عباس مسنقبيه  ويوت  النقرير أنه بعد
ومسنقبل حزبه بالمفاوتات مع إسرائيل، وبعد عقد من الزمان لم يحصل أبو مازن عي  نسوية. وفي 

، ما يخفع من األمل %51الوقت ذانه نمت المسنوطنات اإلسرائييية في التفة الغربية بنسبة 
 نشا  الدولة الفيسطينية.بالمفاوتات حول إ

وننقل الصحيفة عن المنحد  السابق باسم السيطة الوطنية غسان الخطيب، قوله: "حركة فن  بشكل 
عام لم نعد مقنعة كما كانت في الماتي، سوا  ليطالب أو السكان بشكل عام". ويتيف الخطيب، 

ركة فن  عي  العميية السيمية، الذي يعمل مدرسا ليدراسات الحديرة في جامعة بيرزيت: "لقد راهنت ح
 الني فشيت بنقديم أي شي  بسبب المواقف والممارسات اإلسرائييية".

ونكشف الكانبة عن أن اسنطالع المركز الفيسطيني ليدراسات السياسية والمسحية ي هر أن هناك 
في التفة وغزة ال نزال ندعم حل الدولنين، لكن ري  الفيسطينيين يعنقدون أن  %50نسبة 

 المفاوتات هي الطريق األسيم ليحصول عي  الدولة.
ويفيد النقرير بأن الكريرين ييقون بالالئمة عي  رئيس الوزرا  اإلسرائييي بنيامين نننياهو، الذي أدت 
سياسانه إل  إتعاف المعندلين الفيسطينيين، خاصة إعالنه األخير أرنا  االننخابات اإلسرائييية في 

لفيسطينية لن ن هر أرنا  حكمه. وفي الوقت الذي راجع فيه نننياهو يذار/ مارس أن الدولة ا
نصريحانه، وقال إن الوقت لم يحن بعد لهذا النطور، إال أن الفيسطينيين أخذوا نصريحانه عي  أنها 

 .حل الدولنيندليل عي  أنه يعارع 
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ن صائب عريقات، الذي ونخنم "ساينس مونينور" نقريرها باإلشارة إل  أن كبير المفاوتين الفيسطينيي
نحد  ليصحافة األجنبية في القدس بعد اننخابات بيرزيت، قال: "أنمن  عي  هللا أن يقوم بعتكم 

نننياهو عي  نفكير الشباب الفيسطينيين". وأتاف: "لن نخسر بيرزيت فقط،  أرر نصريحاتبدراسة 
 ولكننا سنخسر الكرير من األشيا ".

 6/5/5105، 50موقع عربي 
 
 بعيون إسرائيلية المنطقةت تحالفا .51

 عدنان أبو عامر
ربما لم نمر عي  المنطقة العربية أوتاع مخنية، ونحالفات مينبسة، ونناقتات غير مسبوقة كما 
نشهده في السنوات األخيرة، بشكل يسنعصي عي  أي صانع قرار أن يتع رسما نخطيطيا نفاعييا 

خيها ونشابكها مع بعتها بعتا، فتال عن ليعالقات الجيوسياسية بين دول المنطقة، ومد  ندا
 القو  الخارجية كالواليات المنحدة وروسيا الني نندخل في رسم خرائطها الجديدة.

 
 خارطة المصالح

الني نرير غتب إسرائيل في كرير من -قد يبدو ليوهية األول  أن النحالفات السائدة في المنطقة 
القة جيدة مع إيران في العراق، في حين أنها تدها ن هر أن الواليات المنحدة لديها ع -األحيان

عي  الجانب اآلخر في ما ينعيق بالصراع في اليمن، كما أن واشنطن ننعامل مع طهران في سوريا 
 عي  نحو منقارب أحيانا، ومنباعد أحيانا أخر  باالسنناد إل  ننائج المحادرات النووية.

لنين مرل قطر ومصر مع اسنرنا  الميف اليمني، إذ وفي حين يمكن قرا ة حالة من الخصومة بين دو 
نحالفت كيناهما بشأنه مع السعودية، وهو ما دفع دوائر صنع القرار اإلسرائييي لنحديد طبيعة 

 العالقات بين دول المنطقة عي  رالرة مسنويات: الصداقة، والعداوة، والمنطقة الرمادية بينهما.
نقديرانهم العسكرية واألمنية بأن منطقة الشرق األوسط نعيش  يبدي اإلسرائيييون قيقا منزايدا إزا 

"رقصة الحروب"، حي  يساعد اإليرانيون األميركيين في المعركة تد نن يم الدولة بالعراق، وحزب 
هللا يساعد الحوريين في اليمن، والمصريون يكافحون تد األنفاق، ويساعدون إسرائيل تد حركة 

اسنخبارات أجنبي أميركي وغربي أوروبي أو روسي أن ينصد   حماس، مما يصعب عي  أي جهاز
 لمهمة النبييغ لمدرائه عن الجيبة الني نعصف في أرجا  الشرق األوسط.

ذا كان في الماتي ممكنا وصف سيسية مسائل مهمة في المنطقة: النزاع اإلسرائييي الفيسطيني،  وا 
ربية الني نوجد في ما بينها عالقات نبادلية والبرنامج النووي اإليراني، والعالقات بين الدول الع
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بحرب نجري بال نوقف، من  -وفق النقييم اإلسرائييي-محدودة، فالسنوات األربع األخيرة ننميز 
 العراق في الشرق وحن  ليبيا بالغرب، وننقسم لعشرات النزاعات الدامية.

ر بونيرة نحد  دوارا في الرأس، هذا الواقع من وجهة الن ر اإلسرائييية يعبر عن خييط إقييمي ينغي
ونزاع محيي يننقل لمواجهة إقييمية وي رر عييها، مما ال يمن  محييي االسنخبارات وقادنهم قدرة في 

 الحد األدن  عي  نوقع األحدا ، فما بالك بنوجيهها!
هناك نر  أن  -وال سيما "الموساد وأمان"-قيادة الجيش اإلسرائييي وأجهزة االسنخبارات العسكرية 

 أربعة معسكرات أساسية نصارع في سبيل الهيمنة اإلقييمية عي  المنطقة:
 المحور اإليراني مع سوريا وحزب هللا. -0
األن مة العربية المركزية الني نميل ليغرب، وهي: السعودية، ومصر، واألردن، ومع م دول  -5

 الخييج.
 مين: نركيا، وقطر، وحماس.العبون مسنقيون يقيمون عالقة مع جماعة اإلخوان المسي -3
من مات جهادية: القاعدة ونن يم الدولة بعشرات الفصائل المحيية الني نبدل عي  نحو مسنمر  -2

 وال ها بين النن يمين الكبيرين.
 

 بطانية األمن
ونر  دوائر النقدير اإلسنرانيجي اإلسرائييي أن الواقع اإلقييمي المشنعل في المنطقة يرش  اسنمرار 

هات المحيية بالنوازي، ون رر كل الوقت الواحدة عي  األخر ، فحشد جهود المعسكر الحربي المواج
في اليمن ي رر عي  شدة الحرب تد نن يم الدولة في العراق وسوريا، بينما ننردد حركة حماس بين 

 اسنئناف الحيف مع إيران والنقرب من الكنية السعودية المصرية.
إلعالمي في الشهرين األخيرين نحو اليمن، بسبب نوحيد القو  في حين ينجه مع م االهنمام ا

العربية المفاجس الذي نجحت السعودية في حشدها هناك في محاولة لصد نقدم المسيحين الحوريين 
 المدعومين من إيران إل  ما قبل إعالن وقف عميية "عاصفة الحزم".

ة هي المواجهة األطول واألكرر دموية، ومع ذلك، نبق  الحرب في سوريا من وجهة الن ر اإلسرائييي
بمساعدة -ونشهد نطورات في األيام األخيرة، فوتع ن ام األسد لم ينحسن، والهجوم الذي خططه 

صده الروار دون مصاعب  -إيران وحزب هللا في جنوب الدولة من درعا غربا بانجاه هتبة الجوالن
قصف في أحيان قريبة بنار الصواريخ كي خاصة، وال نزال دمشق مهددة، ومنطقة القصر الرئاسي ن

 ال ينمكن الرئيس من النوم بهدو .
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هذا يعني أن ما يصفها اإلسرائيييون بو"بطانية األمن" الني نمنحها إيران وحزب هللا لألسد قصيرة، 
فهو غير قادر عي  أن يحمي عي  نحو منواصل كل الذخائر الني بقيت في يده ويتطر ليننازل 

 وانه في المناطق الني يراها أقل حيوية.ونخفيف نواجد ق
باالنجاه شرقا، نرقب إسرائيل بعين حذرة ما يحصل بالنوازي مع الحمية الهجومية الني نقودها 
الواليات المنحدة تد نن يم الدولة في العراق وسوريا، وفي هذه اليح ة يبدو أن وتعه أفتل بكرير 

عدة مناطق، وزخم نقدمه من الصيف الماتي في سوريا منه بالعراق، حي  انسحبت قوانه من 
نوقف، وال نزال أسيحة الجو نهاجم مناطق داعش في العراق، بينما سالحا الجو السعودي واألردني 

 يقصفانها بسوريا.
يران الني نساعد  -في العراق-لكن عي  األرع  يجري نعاون مبكر غير مباشر بين األميركيين وا 

ات أولية عي  نوع من االنفراج األميركي اإليراني، عي  األقل في المييشيات المسيحة، وهذه م شر 
مسألة الصراع تد داعش، وهو النعاون الذي خشيت منه إسرائيل حن  قبل أن ينبيور انفاق اإلطار 

 بشأن النووي في إيران.
ذات الخارطة المنشابكة من النحالفات والخصومات في المنطقة دفعت محافل صنع القرار 

الذي -يي لينقدير أن المعارك في سوريا والعراق ال ننقطع عما يجري في اليمن، فحزب هللا اإلسرائي
يوجد في الجبهة المنقدمة  -ننحداه في الداخل من مات سنية ويقيم ميزان ردع مركب مع إسرائيل

ق، لمعسكر األسد بيبنان، ورجاله يقدمون المشورة بجانب الحرس الروري ليقوات اإليرانية في العرا
 وم خرا نوجد نقارير أميركية عن نشطا  حزب هللا وصيوا اليمن لمساعدة الحوريين.

الذي يبدو قيقا من  -شريكها القريب-في كل نجييات هذا المشهد ننجه أن ار إسرائيل نحو األردن 
أن ن دي حرب اليمن إل  خطف األتوا  بعيدا عن الجهد العسكري المنواصل تد داعش األقرب 

 يعرته ليخطر المباشر، وهو ما يقيق إسرائيل أكرر.لحدوده، و 
 

 الدور والوظيفة
نركيا نبدو في النقييم اإلسرائييي لنقيبات المنطقة الالعب الذي يعيد نسج نحالفانه عي  نار هادئة، 
وال سيما مع السعودية الني نعود ليمنطقة بصورة منسارعة عي  حساب الدور المصري، ولئن رأت 

همات طهران وواشنطن مبشرات سيئة ليست لصالحها فإن نقارب أنقرة والرياع ال إسرائيل في نفا
 يعد نبأ سارا البنة، وهي الني نبذل جهودا متنية لعزل نركيا عن جوارها اإلقييمي العربي واألوروبي.
من الوات  إذن أن الشرق األوسط دخل في هذه األيام وتعا يمكن وصفه بالالمعقول، وصناع 

ي هرون صعوبة حقيقية في اسنيعاب غير المفهوم، ألنه في الوقت  -كغيرهم-سرائييي القرار اإل
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الذي نواصل فيه إيران نحريك عجالت حربها، ونمددها في مراكز مخنيفة في الشرق األوسط، وحي  
نقف في اليمن أمام قوات النحالف العربية الني أنهت عميية "عاصفة الحزم" يعين المنحدرون باسمها 

 نجحوا في إختاع الغرب. أنهم
وبينما نشجعت اإلدارة األميركية أخيرا وعميت عي  إزالة الحصار عن القاهرة الني نصارع من أجل 
بقائها االجنماعي واالقنصادي فإن هذا النغيير مكن السيسي من إسماع صوت وات  وحاسم أكرر 

 الخييج كجز  من أمن مصر. في النحالف العربي في الوقت الذي نعهد فيه بالحفا  عي  أمن دول
وبالنالي فإن األزمة في المنطقة ليست سهية، وهذا الوتع الذي يجري نحت أعين أميركية مغيقة 
يذكر بالنعهد األميركي في النسعينيات بأن كوريا الشمالية الني قامت في حينه بدور إيران كنهديد 

 عم االنحاد السوفياني السابق.نووي سينم نجريدها من قنابيها، وهي الني ح يت في حينه بد
وقد ال يكون من باب المصادفة حدي  إسرائيل اليوم عن العب يخر في الميعب الشرق األوسطي 
هو روسيا الني نساعد عسكريا المحور اإليراني السوري، فالحفا  عي  مكانة األسد مصيحة روسية 

لألسطول في طرطوس، وهذه اليد  ننصل من بين أمور أخر  بالحفا  عي  مينا  في المياه الدافئة
 موجودة في اليمن.

وبانت بصمات روسيا  اهرة في المنطقة، سوا  بالمبادرة بنسيي  إيران ببطاريات منطورة متادة 
ليطائرات، أو العروع إلنشا  مفاعالت نووية لألغراع السيمية في الدول المخنيفة، ويبدو أن 

الحرب الباردة ليشرق األوسط كجز  من نحقيق حيمها  نقيت -عي  عكس الرغبة اإلسرائييية-موسكو 
لعودنها إل  مكانة الدولة الع م ، وغاينها الرأر من واشنطن جرا  موقفها من قتية شبه جزيرة 

 القرم واألزمة في أوكرانيا.
الخالصة أن إسرائيل نشعر بأن هناك إعادة نموتع لينحالفات السياسية والعسكرية في المنطقة، 

حباط أخر  بنا  عي  المصال  وهي نساب ق الزمن في محاولة منها لنوريق بعع النحالفات وا 
 والخسائر الني سنعود عييها من كال الطرفين.

لكن صناع القرار في نل أبيب عي  دراية نامة بأن األمر نجاوز "لعبة الشطرنج" القديمة في  ل 
وليس "و يفة" ي دونها بنا  عي   وجود فاعيين جدد قرروا أن يكون لهم "دور" أساسي بالمنطقة

 نعييمات "األخ األكبر"!
 6/5/5105، الجزيرة نت، الدوحة
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 "؟حل الدولتين"واشنطن ب  "تتمسك"لماذا  .50

 عوني صادق
الني رعنها « اإلسرائييية»عي  مد  سنوات المفاوتات المباشرة بين السيطة الفيسطينية والحكومات 

عميية السالم في »كهدف لما يسم  « حل الدولنين»بما يسم  الواليات المنحدة، نمسكت واشنطن 
وكانت كيما «. إحالل السالم في المنطقة»و« الفيسطيني -النزاع اإلسرائييي»لحل « الشرق األوسط

فشيت جولة من جوالنها، وبدا كأن السيطة الفيسطينية نريد أن نجرب خيارًا يخر، ال يخرج عما 
عبر من مة األمم المنحدة، سوا  من خالل مجيس األمن أو « ةقرارات الشرعية الدولي»نسميه 

الجمعية العامة، كانت واشنطن أول من يقف في وجهها ونفشل محاوالنها بمبررات شن  لنعيد 
الذي ال سبيل إليه إال المفاوتات! ، بل كانت نفكر دائمًا « حل الدولنين»نأكيدها أن ال حل إال 

س حيه، وهدفها من ذلك كسب الوقت لننفيذ مخططات االسنيطان ولي« إدارة الصراع»فيما نسميه 
والنهويد واسنكمال عمييات مصادرة األرع، واالسنيال  عي  ما بقي منها في أيدي أصحابها 

 الفيسطينيين. 
وفي األيام األخيرة من حمينه االننخابية ليكنيست العشرين، أدل  نننياهو بنصري ، قيل إنه كان له 

وبعد  هور «. دولة فيسطينية لن نقوم أرنا  حكمه»فوزه الذي أحرزه، قال فيه: إن  أكبر األرر في
الننائج، انصل الرئيس األمريكي باراك أوباما به ليهنئه، رم كانت له مقابية مع صحيفة )هافينغنون 

الطريق الوحيد لتمان « حل الدولنين»بوست(، قال فيها: إنه أبيغ نننياهو أن واشنطن نر  أن في 
 عي  المد  الطويل.« أمن إسرائيل»

وقال إنه أشار في محادرنه معه إل  أن النصريحات الني أدل  بها أرنا  حمينه االننخابية بشأن 
سنجعل من الصعب عي  الناس نصديق أن المفاوتات لحل الصراع ما زالت »رفته حل الدولنين 

ينحقق خالل مدة والينه، ولذلك نحن نصدقه عندما يقول إن حل الدولنين لن »وأتاف: «. ممكنة
في إرر ذلك، «! عيينا أن نبح  عن خيارات أخر  مناحة لتمان عدم ندهور األوتاع في المنطقة

، لكنه «حل الدولنين»خرج نننياهو بنصري  اعنبر نراجعًا عن نصريحه السابق، قائال إنه لم يرفع 
عي  نصري  نننياهو، قال الناطق باسم  ونعييقاً  «!الوقائع نغيرت»ير  أنه غير قابل ليننفيذ ألن 

 «!إن النصريحات المنناقتة لنننياهو نزرع الشك في النزامه بحل الدولنين»األبيع، جوش أرنست: 
الذي ننمسك به الواليات المنحدة، والذي ال يخنيف « حل الدولنين»ومن دون الدخول في نفاصيل 

جييًا أن واشنطن نعرف جيدًا أن نننياهو،  الذي يسع  نننياهو لفرته، يبدو« الحل»كريرًا عن 
مهما كانت مواصفانها إن زادت عي  جوهر « دولة فيسطينية»كأسالفه ال يفكر في السماح بإقامة 
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الني يحشر « الغينوهات»عي  السكان وفي « حكم ذاني محدود»، أي إن زاد عي  «انفاق أوسيو»
حل »س ال: لماذا ننمسك واشنطن بما يسم  وهنا يطرح ال«! الحل»فيها الفيسطينيون بعد نحقيق 

 ؟«الدولنين
إن في حل الدولنين الطريق »لو نمعنا في أقوال أوباما السابقة، لوجدنا جز ًا من الجواب في قوله: 

وعييه، فإن الهدف ليس حل القتية الفيسطينية «. الوحيد لتمان أمن إسرائيل عي  المد  الطويل
وهذا الهدف ال بد أن ينفق مع المفهوم «. تمان أمن إسرائيل»أو مشكية الشعب الفيسطيني، بل 

 اإلسرائييي لألمن وتمانانه.
 بهذا المفهوم ال يمكن أن يشكل حاًل ال ليقتية وال ألصحابها.« تمان أمن إسرائيل»و

دارنه من جهة، وبين نننياهو وحكومانه من جهة أخر ، ينمرل في  وكل الخالف بين أوباما وا 
والمفتوح لألخير، والذي ير  األول أنه ال بد من النمويه عييه حن  يصدق األسيوب الف  

الفيسطينيون أن اإلسرائيييين مينزمون بالحل، وحن  ن ل الواليات المنحدة منمسكة بالموقفين 
 الفيسطيني والعربي من مقاربة الصراع وحيه.

األمريكية سوا  أرنا  المفاوتات أو ينأكد هذا االسننناج بسهولة إذا ألق  المراقب ن رة عي  المواقف 
 خارجها.

، قررت السيطة الفيسطينية النقدم بمشروع 5103فبعد فشل جولة المفاوتات الني اننهت في أييول 
، «وعاصمنها القدس 0117دولة فيسطينية في حدود »لمجيس األمن الدولي السنصدار قرار بإقامة 

فها، عي  لسان الناطق باسم الخارجية األمريكية فوقفت واشنطن تد المشروع وأفشينه، معيية موق
وعالوة عي  ذلك، »وأتاف: «! ال نعنقد أن المشروع بنا » ليصحفيين:جيف رانكي، الذي قال 

نعنقد أن القرار يفشل في مراعاة االحنياجات األمنية الشرعية إلسرائيل، والوفا  بنيك االحنياجات جز  
أخر ، ن كد الخارجية األمريكية موقف البيت األبيع أن الهدف  مرة «!ال ينجزأ من النسوية الدائمة

، وطبعًا كما نراها «االحنياجات األمنية الشرعية إلسرائيل»وشرطها هو نيبية « النسوية الدائمة»من 
 « !!إسرائيل»ونحددها حكومة نننياهو الرابعة، أسوأ حكومات 

ينيفزيون اإلسرائييي، أعرب وزير الخارجية األمريكي وقبل أيام، وفي مقابية أجرنها معه القناة العاشرة ل
ألن »جون كيري عن أميه في اسنئناف المفاوتات، ألن عدم اسنئنافها يقيق اإلدارة األمريكية، و 

بسبب المسنوطنات « إسرائيل»أمورًا نغيي في المنطقة وفي أجزا  مخنيفة في العالم كيها نركز عي  
من جديد، يأني قيق كيري واإلدارة األمريكية من الموقف «! نعهاوأمور أخر  وال نميك إمكانية م

إن « إسرائيل وأمن إسرائيل»الدولي من المسنوطنات وبنا  المسنوطنات، وفي األساس خوفا عي  
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المفاوتات »أفيت الزمام ولم نسنأنف المفاوتات، أي إن لم نسنمر عميية الخداع األمريكي المسماة 
 «!وعميية السالم

ألنها الطريقة الوحيدة الكفيية بنحقيق كل أهداف « حل الدولنين»صة أن واشنطن ننمسك بوالخال
 في األمن واالسنيطان واالسنيال  عي  األرع !« إسرائيل»

 7/5/5105، الخليج، الشارقة
 
 ؟!مالكيسلطة  .52

 ف رزقةسأ.د. يو   
س إجورا  اننخابوات فوي في نصريحات الفنوة لكوارنر بعود لقائوه بقيوادات سوعودية، أنوه سويطيب مون عبوا

التفة والقدس وغزة، وأنها سنكون إحد  يليوات العمول الوديمقراطي لحوّل المشواكل العالقوة بوين حمواس 
وفوون . لقوود وتووع كووارنر بنصووريحه ميووف االننخابووات عيوو  الطاولووة أمووام عبوواس، وهووو هنووا يينقووي مووع 

البون باالننخابووات لنجديوود حموواس واليسووار الفيسووطيني والمسوونقيين فووي هووذا المطيووب، فهوو ال  جميعووا يطوو
الشووورعيات، واسووونكمال الووونقص الممنووود عيووو  مسووواحة سووونوات مووون النعطيووول المنعمووود لمكونوووات الن وووام 

 السياسي الفيسطيني. 
مطالبووة هووذه األطووراف عبوواس باالننخابووات يتووع عبوواس والسوويطة فووي مووأزق حقيقووي، ألن موون أوقووف 

  ال محالة مون سويناريو االننخابوات، وأن اننخابات النجاح بسبب فوز كنية حماس في بير زيت يخش
يجد نفسه خارج إرادة األغيبية. وهنا قرر عباس فيما يبدو من نصرفانه مواجهة المطالب الفيسطينية، 

 ومطالب كارنر ومجموعة الحكما  الذين يمريهم بطريقنين: 
ت حين نكون األجووا  الطريقة األول  نمريت بإصداره نصريحا اسنباقيا يقول فيه: إنه سيدعو الننخابا

ناتووجة السووونقبال االننخابووات، أو حوووين يكوووون األموور الزموووا. والطريقووة الرانيوووة انجوووه موون خاللهوووا إلووو  
الطيووب موون حموواس أن نرسوول لووه كنابووا خطيووا بموافقنهووا عيوو  االننخابووات، وبنقبوول ننائجهووا؟! وهووو أموور 

 كرره المقربون منه في اإلعالم. 
ذا نأمينوا مووا فووي الطووريقنين جيوود لقووا  عيووب وا  ا، وجوودناه يسونهدف فيهمووا نعطيوول االننخابووات ونأجييهووا، وا 

النأجيوول عيوو  حموواس. وموون المعيوووم جيوودا أن عبوواس نراجووع فووي ميووف االننخابووات عمووا ورد فووي انفوواق 
حيوو  نراجووع عوون إصوودار مرسوووم يوودعو النوواخبين فيووه الننخابووات رئاسووية ونشووريعية؟! وموون  الشوواطس.

شواطس يكورر فهموه ليمصوالحة عيو  أنهوا حكوموة نوافوق نعوّد الننخابوات، المعيوم أنوه كوان قبول انفواق ال
وحووين أخووذ الحكومووة أهموول ميووف االننخابووات، وأخووذ ينحوود  عوون األجوووا  المالئمووة، وعوون ورقووة موافقووة 
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م جووورت بمرسووووم، وبووودون ورقوووة خطيوووة مووون 5111مكنوبوووة مووون حمووواس ؟! ونحووون نعيوووم أن اننخابوووات 
 حماس؟!

أن يسأل عن األجوا  من  نكون مناسبة؟! ومنو  نكوون غيور مناسوبة؟! وهنا فإنه من حق كل مواطن 
ومنوو  نكوووون االننخابووات الزموووة ومنوو  نكوووون زائوودة وغيووور الزمووة ؟! وهوووي بالقووانون مسووونحقة منووذ فنووورة 

 طويية؟! وهل من حق عباس أن ينفرد بقرار االننخابات بعيدا عن القانون األساسي الفيسطيني ؟! 
نهايوة دوره سوونبدأ ال محالوة مووع مرسووم االننخابووات. وأن مرسووم االننخابووات  عبواس يور  وهللا أعيووم أن

سيعني البد  الفوري في حّل مشاكل غزة العالقوة، وبالوذات مشواكل الموو فين ودمجهوم وروانوبهم. وهوذا 
عبواس  بيرزيوت.ما ال يريده عباس ألن االننخابات سنخدم حماس ور ينها السياسوية، كموا حصول فوي 

ابووووات ألنووووه ال يريوووود حووووّل مشوووواكل غووووزة هووووذا موووون ناحيووووة، وهووووو موووون ناحيووووة رانيووووة ال يريوووود ال يريوووود اننخ
 االننخابات اآلن ألنه ال يريد ننائج مفاجئة كننائج جامعة بيرزيت؟! 

موون خووالل  والحكومووة،عبوواس اسوونخدم منوواورة ذكيووة قبوول انفوواق الشوواطس ليحصووول عيوو  ورقووة الشوورعية 
الوطنية، وميف االننخابات، وأن من مهام حكومة الوحدة الوحدة  )حكومةالتغط عي  حماس بميفي 
 وزعم أنه لن ينرش  لالننخابات؟! (،الوطنية اإلعداد لالننخابات

وقعت حماس في فخ عباس ومناورانه. رم نراجع هو عن االننخابات، ولم يسم  ليحكومة بعمل شي  
. ويواجههووا أيتووا بمووا لووم نووذكره، فووي هووذا الميووف، وحووين ننزايوود التووغوط عييووه يواجههووا بمووا ذكرنووا ينفووا

وأعنووي لعبوووة الدسووونور، ونكييوووف لجنوووة باسووونكمال إعوووداد الدسووونور. وهنوووا يمكنوووه ربوووط موعووود االننخابوووات 
ومووا كووان  ؟!،بعمييووة االننهووا  موون إعووداد الدسوونور، نحووت زعووم أن فيسووطين اآلن دولووة، وليسووت سوويطة

 سابقا في عهد السيطة ال يصي  أن يكون في عهد الدولة ؟! 
عبواس ال يريود اننخابووات ألنوه مرنوواح لموا هووو فيوه اآلن، فهووو يعمول بووال مجيوس نشووريعي يراقوب عميووه، 
ويحاسبه. وهو يمسك بكل خيووط العمول بيوده دون شوراكة مون أحود، أو مناكفوة مون أحود. عبواس قودس 

وهووو  هللا سووّره هووو السوويطة الننفيذيووة، وهووو السوويطة القتووائية، وهووو السوويطة النشووريعية، وهووو المن مووة،
 فن ، وهو القرار. وهذه كيها سيطات مالكي ؟! فيماذا االننخابات ووجع الدماغ؟!

 6/5/5105، فلسطين أون ّلين

 
 على الطاولة الخياراتكل  .53

 بن كسبيت
لقد أدخل افيغدور ليبرمان أول أمس المن ومة السياسية في دوران فريود. فجوأة كول شوي  بودا مفنوحوا. 

مين نننيواهو نحوول خوالل دقوائق معودودة مون قيصور يمكنوه القيوام بكول فجأة كول شوي  بودا ممكنوا. بنيوا
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شي  إل  بطة عرجا . موجة من الفرح العارم غمورت المن وموة السياسوية ولوم نسونرِن أحودا، باسونرنا  
 أنفسوووهمالعديووود فوووي الييكوووود. مرشوووحون مووون قبووول  أيتوووانننيووواهو وزوجنوووه. الجميوووع كوووان مسووورورا. نعوووم، 

ي حياكووة السوويناريوهات وفووي رفووع الهوانووف. أي شووي  لووم يبووُد خياليووا ن وورا ألن لخالفووة نننيوواهو بوودأوا فوو
والعنوا   اإلهانواتليبرمان يمقت نننياهو، ودرعي ال يطيقه، وكحيون ال يرق بوه، ولوم ننحود  بعود عون 

 الني عان  منها نفنالي بينيت )حن  أول أمس(، أي احنمال لم ينم رفته نماما.
حووود  أموووس موووع رجووول بينيوووت القووووي، شوووالوم شووويومو، حوووول: لمووواذا ال هووواكم مرووواال: اسوووحق هرنسووووغ ن

ننعوواون، وربمووا حنوو  نعقوود نحالفووا سياسوويا؟ نعووم، مووا سوومعنموه هووو الحقيقووة. هرنسوووغ لووم ينووِف هووذا النبووأ 
مع  أيتاأمس ولكنه طيب وتعه في السياق: أنا أنحد  مع الجميع كل يوم، اعنرف هرنسوغ. نعم، 

 بينيت ومع شالوم شيومو.
 
 «واتس آب»فكار في الـ أ

حركة العمل والصهيونية الدينية هما حركنان ناريخينان عرفنا كيف نعمالن معا سنوات طويية. أنا ال 
 أرفع أي شي  رفتا قاطعا.

لر سووا  السوويطات المحييووة موون حووزب العموول طرحووت أمووس صووباحا « وانووس يب»وكووذلك فووي مجموعووة 
و  في هيئة النحرير حفا وا عيو  سوالمنه الشخصوية(. هذه الفكرة من قبل أحد المشاركين )اسمه محف

«. سونة كوان العمول ممنوازا أربعوون»، كنوب ذلوك الشوخص. «ال يجب الخوف من النعواون موع بينيوت»
بحيووو  يووونم دفوووع الموتووووع « حكوموووة اجنماعيوووة» إقاموووةمووواذا قصووود هرنسووووغ؟ كوووان يقصووود محاولوووة  إذا

وغيرهووا. إن احنموواالت نجوواح خطوووة كهووذه  اجنماعيووة إصووالحاتالسياسووي عموودا إلوو  الزاويووة لصووال  
 نقارب الصفر. ولكن اآلن عيينا النخيص من بيبي، اذا ما السي  في االمر؟.

الوذي يبوين أن كول الخيوارات  األمورنعم في وتع كهذا حن  هرنسوغ عرع عي  بينيت حيفا سياسويا 
موع المحوامي ديفيود كانت موتوعة عي  الطاولة. في وقوت كنابوة هوذه الكيموات يجيوس شوالوم شويومو 

شومرون، المندوب المنعرق لنننياهو. شيومو يطيب حقيبة العدل اليييت شكيد. لو كان طيب كهذا قد 
الوحيوود الووذي كووان  األموورطوورح قبوول يوووم ونصووف، لكووان شووومرون انفجوور موون التووحك. أمووس مسووا  

ومو نفسووه فووي شووومرون يسوونطيع عميووه هووو أن ينفجوور ويأموول أال يكووون الطيووب القووادم نعيووين شووالوم شووي
 منصب المسنشار القانوني ليحكومة القادمة.

حكومنووه  إقامووةبنيووامين نننيوواهو اقننووع فووي اليوووم النووالي لالننخابووات موون قبوول المحييووين السياسوويين بووأن 
اآلن السكين مغروسة في  هره والزبدة مسوكوبة «. سكين في الزبدة»الرابعة سنكون عميية سهية مرل 
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لمنقدة. كل هذا يمكن أن يسجيه ليبرمان لصالحه، ما يعنوي أن أموس كوان عي  جبهنه، أمام الشمس ا
 يوما غير سيئا له.

هذه قصة عن الزعامة. نننياهو جنرال بدون جنود، ولنكون منطقيين يجب عيينا أن نذكر أنه كان له 
مقعووودا، اسووونخدم وسوووائل مرفوتوووة ومكيافيييوووة لكووون هوووذه ال يووونم احنسوووابها فوووي  31نووواخبين. لقووود جيوووب 

ناديق االننخابات أما المقاعود فونعم. مشوكية بيبوي هوي أنوه فوي المن وموة السياسوية فانوه مكوروه إلو  ص
 نائبا. 10حكومة  إقامةلمن ينوي  إشكاليةدرجة رهيبة والجميع، ما عداه، ينمنون اخنفا ه. هذه بداية 

مقعودا مفاجئوا،  31نننياهو زرع المطر ويحصود العاصوفة. السورعة الكبيورة جودا النوي نميوزه مدعوموة بوو 
الجميع وأن يأخذ وقنه في أن يبدأ في نصديق أن ما يسمعه من زوجنه وما نسمعه  إهانةأدت به إل  

 لهية. وبهذا قال له افيغدور ليبرمان أول أمس: إل  هنا، يكفي.إ أمورمنه في المقابل هو 
 

 لقاءات عصيبة
قود نحوول بوين عشوية وتوحاها إلو  لقد نسا ل الوبعع أموس كيوف يمكون أن يحود  أن نفنوالي بينيوت 

شوخص يحوودد المصوير السياسووي لبنيوامين نننيوواهو. فقبول أن يسوونقيل ليبرموان لووم يكون لنننيوواهو حكومووة 
موواذا نغيوور فووي الحقيقووة هنووا؟ ومووع ذلووك نغيوور هنووا أموور بسوويط: افيغوودور ليبرمووان مهوود  إذابوودون بينيووت. 

 نننياهو بالحجارة. الذي يرجم األولأن يكون  بإمكانهالطريق. بينيت لم يكن 
 إيوووديولوجياهوووو لووويس ناتوووجا حنووو  اآلن بموووا يكفوووي لخطووووة كهوووذه. لديوووه نووواخبين، لديوووه جمهوووور، لديوووه 

منووه فووي  أكروورومسوو ولية. ولكوون فووي اليح ووة النووي فيهووا ليبرمووان، الووذي ال يوجوود أحوود يعوورف نننيوواهو 
نياهو. ليس عي  بينيت ، غرس سكينه، فقد اسنبي  بذلك الدم السياسي لننأوسطيةنصف الكرة الشرق 

 إل  الما  أو أن يقيم رأس جسر. ولكن فقط أن يسير مع ليبرمان. أوالالقفز 
وسويية ُنمكون نننيواهو مون  إيجوادأمس أجريت لقا ات عصيبة ومكرفة بين الجميوع موع الجميوع، بهودف 
موون خطوووة كهووذه سوونمكن بينيووت  النووزول عوون المنصووة، وينووول  المعسووكر الصووهيوني نشووكيل الحكومووة.

عوون الفوووز. بالمناسوبة، ال يوودور الحوودي  عون عمييووة معقوودة. يجووب  واإلعووالنالن ور فووي عيووون ناخبيوه 
اننخواب مرشو  بووديل مون الييكووود، نجنيود موافقووة بينيوت ودرعوي وليبرمووان وعودم االنتوومام إلو  ائوونالف 

 نننياهو. وكل ما نبق  سيحد  لوحده.
ريوق؟ أنوا لودي شوك كبيور فوي ذلوك. نعوم هوذه حالوة هل سيكون لنفنالي بينيت القوة ليمتي في هذا الط

 مجنونة، حي  يحنف  فيها بينيت حن  مننصف هذه الييية بالحياة السياسية لنننياهو في جيبه.
من الجانب اآلخر، في مكان ما عميقا في الوداخل، بينيوت يشوجع نننيواهو. هول يمكون أن ينحوول إلو  

ن كان كما خبرنا في ه  ذا المكان المجنون كل شي  ممكن.برونوس؟ كما يبدو ال. وا 
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 نننم أن موشيه كحيون لم يكن يعورف عون هوذه االنصواالت، فوأننم مخطئوون. يووم طويول ومرهوق  إذا
 أكررلبيبي سنكون  10وميي  بالمشكالت المسنعصية مر أمس عي  كحيون. فهو يعرف أن حكومة 

ا معوه أموس وتوغطوا عييوه مون من أي شي  يخر، حكومة دفنوه. كول العوالم، مسنشواره ونائبوه، نحودرو 
 اجل قطع الخيوط ونخريب العرس عي  نننياهو.

المقننعووين بووأن الحكومووة  األشووخاصكحيووون نووألم. موون بووين المحيطووين بووه هنوواك عوودد ال بووأس بووه موون 
المنبيورة سنكون شركا ممينا لموشيه كحيون. وموع ذلوك فقود نعهود لبيبوي. لقود أعطو  كيموة ووقوع. مواذا 

ن كانت أقل اشنعاال، كانت سيفعل اآلن؟ نفس ا درعوي. كول واحود مون هوذين  ألرييوه أيتالمعتية، وا 
السيدين كان مسنعدا ألن يفعل كل شي  من اجل أن يقووم شوخص يخور، ولويس هوو بغورس المسومار 

 في نعش نننياهو. األخير
درعي تغط عي  كحيون الذي تغط عيو  درعوي. وكالهموا نحودرا موع بينيوت، وكيهوم توغطوا عيو  

: مع م االحنماالت أنه في هذه الييية األخيرمن الجميع هو نننياهو. السطر  أكررومن تغط كيهم، 
 .ألعدائهرئيس الدولة أن لديه حكومة. هذه الحكومة كان ينمناها  بإبالغسيقوم 
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