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 وانأادن ةالجيش اإلرساائيي: ينه: فدايبا  ضلاة الجفياز الحدود اع رسواي .0

أنهى الجيش اإلسرائيلي، أمس، أسبوعا كامال من التدريبات الضخمة بقيادة : نظير مجلي - تل أبيب
ميين جميييل اةلوييية، تسيياندسا اييوات سييال   وط، ومشيياركة اييوات بريييةكييرئيييس أركانييج الجديييد جيياد   يزن

الجو والبحرية. وفي الوات الذ  شدد فيج الناطق العسيكر  عليى أنهيا مجيرد تيدريبات عاديية مخططية 
لهيا سييل ا، أن أن ميراابين عسييكريين أشياروا ألييى أنهيا شييملت أجيراه تجييارب عليى مهمييات  يير عادييية، 

 بينها اجتياز الحدود مل اةردن وسوريا.
المعلوميييات المتاحييية عييين سيييذأ التيييدريبات أن الجييييش تيييدرب عليييى مالحقييية عنا ييير عربيييية  وتبيييين مييين

مسلحة، تحاول ضرب أسرائيل والعودة ألى اةردن، وأيضا على اجتيا  في الجهة الشراية من سضبة 
عن يير مقاتييل ،  0511الجييونن السييور  المحتييل. واييد تييم اسييتدعاه اييوات ميين جيييش انحتييياط  نحييو 
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سميية الكبيرل التيي تعطيى لهيذأ التيدريبات ومواضييعها. وايد شيملت التيدريبات شيملت مما يدل عليى اة
بقاهسم في العراه طيلة   ساعات. 8أخاله بلدات فلسطينية من السكان وا 

وحول اختيار اةردن وسوريا، اال جنرال متقاعد أن سنالك فرايا جوسرييا بيين اجتيياز الحيدود اةردنيية، 
ييييتي الخطيير ميين اييول التطيير  اإلرسييابي، أم ييال تنظيييم »، ف ييي اةردن وبييين اجتييياز الحييدود السييورية

 داعش، التي تسعى ألى زيادة اوتها في سذا البلد وزعزعة انستقرار.
الحييديي يجير  عين تطييورات جدييدة فييي سيذا البلييد، »أميا بخ يوس سييوريا، فقيال الجنييرال الميذكور أن 

عليييييى أسيييييرائيل أن تكيييييون جييييياسزة لمجابهييييية تنيييييذر بت ييييييرات جوسريييييية ايييييد تسيييييتدعي تيييييدخال أسيييييرائيليا. و 
 «.المتطرفين، ليس فقط بانستعدادات العسكرية الدفاعية فحسب، بل أيضا بقوة الردع

9/5/5105الشا  انأورسط، لندن،   
 
 ة فنو: فعاض اوقع فدايب لـ"القرسام" لهجوم ان جاالة رسيوية افشددةيغزة  وزااة الدالي .2

جماعية سيل ية متشيددة فيي اطياع  يزة أميس، أنهيا ادعياه   يزةفيي وزارة الداخلية  : ن تأ   ب - زة 
جنيوب « حماس»، الجنا  العسكر  لحركة «كتائب القسام»أطلقت اذي تي ساون تجاأ موال تدريب لي 

ليم يحيدي »أنيج « فيرانس بيرس»الناطق باسم وزارة الداخلية في  زة أيياد البيزم لوكالية  أكدو  اطاع  زة.
 «.ى عدم انلت ات لإلشاعاتشيه من سذا القبيل، وندعو أل

 9/5/5105الحياة، لندن، 
 
 يبدأ زيااة لاورسيا لياشااكة ف: احفواال  ذكاى النصا لي  النازيةلبا   .3

"وفيا": بيدأ اليرئيس محميود عبياس، مسياه أميس، زييارة رسيمية أليى موسيكو، وذليك للمشياركة  -موسكو 
 ي الحرب الوطنية العظمى".في احت انت روسيا بالذكرل السبعين "للن ر على النازية ف

، الذ  سيبق ليج أن زار موسيكو فيي زييارة عميل، أواسيط الشيهر الماضيي: أنيج "مين دواعيي عباسواال 
سرور  أن أشارك في احت انت عيد الن ر بدعوة من القيادة الروسية"، مشيرًا أليى أن "أبنياه الشيعب 

  ديق".ال لسطيني يدركون أسمية سذا العيد بالنسبة للشعب الروسي ال
ويرافييق الييرئيس فييي سييذأ الزيييارة رئيييس جمعييية ال ييدااة ال لسييطينية الروسييية، عضييو اللجنيية المركزييية 

 لحركة "فتح" نبيل شعي، وس ير دولة فلسطين لدل روسيا انتحادية فائد م ط ى.
 9/5/5105، انأيام، اام هللا
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 لي  جاننا لدالل انأنوا  رساائيي:  حاا  فووق  ليينا ولاي اإلالجيش بقائد لواء "ناحال"  .4

اال اائد كبير في جيش انحتالل اإلسرائيلي أن مقاتلي حركة حماس، ت واوا على الجيش اإلسرائيلي 
 تحت اةرض، وأنهم فضلوا جّرأ ألى الدخول لداخل اةن اق.ع من خالل التدر 

كل جيد من وأكد اائد لواه "ناحال" في الجيش "أور  جوردين"، أن حماس استخل ت الدروس بش
 المعارك السابقة، واننت استخدام وسائل انت ال بين مقاتليها.

وأرجل جوردين  عوبة حسم المعركة ل الح جيشج، ل عوبة الح ول على المعلومات في مناطق 
القتال الميسولة على تخوم اطاع  زة، مل تقليل مقاتلي حماس من استخدام أجهزة انت ال التي 

 تمكن الجيش من ر دسم.
وأشار ألى أن جيش انحتالل يست ل فترة الهدوه الحا لة للتدرب للو ول ةحسن ادرة اتالية في 

 المواجهة القادمة.
 8/5/5105فيرسطين أون الين، 

 
  "أنصاا الدولة" لهجوم ان جاالة لها ف: غزة فدايب:   فنو: فعاض اوقع   كفائب القرسام .5

عن جماعة تطلق على  اً  ادر  اً بيان ، أنة ز من أ   ب ، عن 9/5/5105الحياة، لندن، ذكرت 
ن سها اسم "أن يار الدولية اإلسالمية فيي بييت الميقدس"، نشر على موال "منتدل المنبر اإلعالمي 

أنها ا  ت موال االت فيج الجهاد "؛ وسو أحد أسم مواال الجماعات السل ية الجهادية في  زة، 
جنوب اطاع  زة بقذي تي ساون  با  « حماس»حركة ، الجنا  العسكر  ل«كتائب القسام»تدريب لي 

 اليوم الجمعة.
في بيان نشر على « أن ار الدولة اإلسالمية في بيت المقدس»واالت سذأ الجماعة التي تدعى 

استهدفت موال القادسية التابل للقسام في »موال المنبر الجهاد  اإلعالمي التابل للسل يين، أنها 
 «. با  الجمعة 5،57ميليمترًا في تمام الساعة  85تي ساون منطقة  رب خان يونس بقذي 

تعرض  ن تكتائب القسام ، عن أحمد  قر من  زة، أن 8/5/5105، 50لاب: وأضا  موال 
وأكد م در خاس من كتائب القسام، في ت ريح خاس "، أحد موااعها لق   "أن ار الدولة

، الذ  زعمت جماعة "أن ار الدولة"، أنها "، "عدم واوع أ  اذائ  على موال القادسية"50لي"عربي
 استهدفت موال القادسية التدريبي.
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 اليم لين الحيوةالحرسم ضد االلفاا  ال يقفصا لي    يزوا لبنانلزام انأحاد  .6
مسؤول مل  الساحة اللبنانية في السلطة « فتح»شدد عضو اللجنة المركزية لحركة : بيروت

«. ح ظ اةمن وانستقرار في  يدا ومخيم عين الحلوة»ة ال لسطينية عزام اةحمد، على ضرور 
والتقى في  يدا النائب بهية الحرير ، يرافقج س ير فلسطين أشر  دبور وأمين سر ايادة الساحة 

لحجم »ومنظمة التحرير فتحي أبو العردات. وأعربت الحرير  عن تقديرسا « فتح»اللبنانية في حركة 
ل ال لسطينية في المخيمات، ن سيما عين الحلوة في مواجهة محاونت اةعباه الملقاة على عاتق القو 

 «.زج ساحتهم في ما يجر  من حولنا من أحداي
جرت محاونت خالل اةشهر اةخيرة لزج المخيم بافتعال أزمات، وكنا نتوال أن ما »واال اةحمد: 

ل المنطقة المحيطة. لذلك، يدور في سورية سنتي ر بج نحن ك لسطينيين وسيتي ر بج اللبنانيون وك
كان سناك ت اسم على كي ية معالجة م ل سذأ الظواسر ال ريبة التي تحاول اختراق المخيم أو اختراق 
مدينة  يدا أو اختراق أ  بقعة في لبنان. ونقول يجب أّن نجزئ مقاومة م ل سذأ التيارات وحدة 

يكون ارار الحسم في كل أنحاه  واحدة، عندما يكون سناك ارار حسم في عين الحلوة يجب أن
 «.لبنان

موسى أبو مرزوق الموجود في بيروت إلحياه « حماس»وتحدي عن لقاه مل المسؤول في حركة 
 «.ونيمل بين ن ل ابل م ادرتج لبنان ألى نتائج، الكرة في مرمى حماس»الم الحة ال لسطينية 

عبد ة سعد، والرئيس السابق لبلدية  يدا والتقى اةحمد، اةمين العام للتنظيم الشعبي النا ر  أسام
 البزر . وكان أبو مرزوق التقى المدير العام لألمن العام اللواه عباس أبراسيم. الرحمن

 9/5/5105الحياة، لندن، 
 
 "الشعبية"  حكواة االحفالل انرسجاة ف: لدائها ليويرسطينيين .7

لتحرير فلسطين كايد ال ول أن أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية  : رام هللا  فلسطين
حكومة نتنياسو الجديدة ستكون أك ر انسجامًا في عدائها للشعب ال لسطيني وحقواج، وفي اعتماد 
سياسة التوّسل بانستيطان وتهويد مدينة القدس المحتلة دون النظر لردود ال عل الدولية التي ُيمكن 

 أن تعّمق من ميزق دولة العدو في عالااتها الدولية.
  عن ال ول تيكيدأ، أن حكومة انحتالل 5|8ونقل القسم اإلعالمي للجبهة الشعبية اليوم الجمعة  

جراهات من  القادمة ستسارع على تجسيد "يهودية الدولة" بكل ما يتطلبج ذلك من سن اوانين تمييزيج وا 
ن في مناطق الي بينها تدمير ارل وتهجير أسلها، وتراجل في الحقوق وتضييق على حريات ال لسطينيي

88. 
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وتوّال ال ول أن تقوم حكومة انحتالل بتشديد أجراهاتها التعس ية والعن ية ضد ال لسطينيين في 
القدس المحتلة والض ة والقطاع ل رض وتكريس المشروع ال هيوني فيها، وتوفير عوامل انستقرار 

لى أ لبية في الكنيست توّفر لها لها اعتقادًا منها بين سذا الطريق سو الذ  يعّوض عدم استنادسا ع
 انستقرار.

ولم يستبعد ال ول أن تقوم حكومة انحتالل بشن حرب عدوانية على اطاع  زة واجتياحات لبعض 
مدن وارل الض ة ال ربية، خا ة وأن اتجاسات اليمين ال هيوني بشكٍل عام ومكونات الحكومة 

زيدًا من الدماه كلما توّفرت فرس تجسيد بشكٍل خاس تعتقد أنج كلما تم تدفيل ال لسطينيين م
 المشروع ال هيوني، وكلما استقرت أوضاع حكوماتهم.

 8/5/5105قد  با ، 
 

 طائاة إرساائييية بدون طياا فو  الرسودان قصو  ارسفودع رسالح لحاا   إرسقاط "الجايدة"  .8
سقاط طائرة بين أسرائيل تعيش نوعًا من اإلحراج، بعد أ« الجريدة»أفاد م در خاس : الجريدة

أسرائيلية من دون طيار  درون  فوق السودان، وبعد أن تبين للسودانيين، بعد محاكاة مسار الطائرة، 
 وجود مطار لم ل سذأ الطائرات في منطقة أفريقية، اد يكون على اةراضي السودانية.

، لكنج «طالعطائرة است»واال الجيش السوداني، أمس، أن دفاعاتج الجوية أسقطت ال ال اه الماضي 
، وباستطاعتها حمل ن   طن «شوفال»ن يعر  سويتها، أن أن الم در أكد أن الطائرة من نوع 

 من اةسلحة.
وأوضح الم در أن الطائرة أطلقت  اروخًا واحدًا من أ ل ستة على مستودع للسال  خاس 

سقاطها.  بحركة حماس في مدينة أم درمان، ابل ر دسا وا 
 8/5/5105، الجايدة، الكوي 

 
 ليفحقي  أابعةوفرسفدل:  الغابية الضوة ف: حاا   الرسيطة فعفقل اواطنا  حاكة  .9

في بيان تلقت "ادس برس" نسخة عنج، اليوم الجمعة  اتهمت حركة حماس،: رام هللا  فلسطين 
اةجهزة اةمنية التابعة للسلطة ال لسطينية باعتقال مواطن واحد من الض ة ال ربية المحتلة  ، 5|8 

  خرين للتحقيق. 8خل ية انتمائج السياسي، فيما استدعت  على
 8/5/5105قد  با ، 
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 اإللالن لن فشكيية الحكواة برسبب لالفا  دالل "ليكود"نفنياهو يضطا لفأجيل  .01
ييييوم الجمعييية، أن رئييييس الحكومييية المنتهيييية ونيتيييج، بنييييامين  ال يييح  اإلسيييرائيليةذكيييرت :  أ   ب 

الن عيين تشييكيلة الحكوميية التييي كانييت متواعيية، ان نييين المقبييل، ألييى نتنييياسو مضييطر ألييى تيجيييل اإلعيي
اةربعييياه، بسيييبب الخالفيييات بيييين عنا ييير تكتليييج حيييول الحقائيييب الوزاريييية، اةمييير اليييذ  يؤكيييد سشاشييية 

 ائتالفج.
وكيييان مييين الم تيييرض أن يقيييدم رئييييس اليييوزراه المنتهيييية ونيتيييج أليييى الكنيسيييت تشيييكيلة حكومتيييج الرابعييية 

نائبييًا فييي  051ميين أ ييل  10ة عنا يير "ليكييود" تهييدد ال البييية البرلمانييية الهشيية  اإل نييين، لكيين شييهي
 الكنيست  وتر مج على ت يير خطتج، وفقًا لل ح .

، لكي يتمكن من تلبيية طلبيات 08وسيحاول نتنياسو بحلول اةربعاه أل اه اانون يحدد عدد الوزراه بي 
 ي الذ  يبقى تحت رحمة نائب واحد.المرشحين، ويؤكد سذا القلق سشاشة انئتال  اليمني

وأشييار عييدد ميين ال ييح  ألييى مخيياو  نتنييياسو ميين أن يييرفض نييواب ميين "ليكييود" الت ييويت ل ييالح 
 الحكومة بسبب عدم ح ولهم على حقيبة وزارية.

ليييم ييييتم تعيينيييي وزييييرًا فسيييتكون سنييياك  أذاونقليييت ال يييح  عييين النائيييب فيييي "ليكيييود" أييييوب ايييرا اوليييج "
 دم وجود درز  في مجلس الوزراه "أمر  ير وارد".وأضا  أن ع م اجآت".

بهد  خ ض الن قات، بعد أن ضمت الحكومة ال انية  5108ار اانون تحديد عدد الوزراه العام أواد 
   ال ين وزيرًا، العدد اةكبر منذ تيسيس دولة انحتالل على أرض فلسطين 5103-5119لنتنياسو  
الييوزراه فييي نييس القييانون المعييدل، اةحييد المقبييل، علييى أن  وميين المتواييل أن ينظيير مجلييس التاريخييية.

 يرفل ألى الكنيست ان نين، بحسب ال ح .
وسيشييكل ذلييك انختبييار اةول لحكوميية نتنييياسو ةن جميييل نييواب انئييتال  يجييب أن يكونييوا حاضييرين 

ذا تييم التعيييديل، فسيييعلن نتنيييياسو توزيييل ا ميين دون اسيييت ناه للت ييويت عليييى تعييديل القيييانون. لحقائيييب وا 
 ال ال اه، بحيي سيكون عددسا نحو عشرين، بحسب ال ح .

9/5/5105الرسويا، بياو ،   
 
 الضوة إل  ارسفوطنا  كاايةببفحويل كافة البؤا االرسفيطانية  "البي  اليهودي"نفنياهو يفعهد لـ  .00

تعهييييد رئيييييس الحكوميييية اإلسييييرائيلية بنيييييامين نتنييييياسو، لتحييييال  أحييييزاب : برسييييوم جرايسييييي - النا ييييرة
لمستوطنين "البيت اليهود "، ضمن ات ااية انئتال  الحكيومي، بتحوييل كافية البيؤر انسيتيطانية فيي ا

الضيي ة ال لسييطينية المحتليية، ألييى مسييتوطنات كامليية، وسييي العملييية التييي ك  هييا نتنييياسو فييي السيينوات 
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ييييرة عليييى اةخييييرة، أذ كشييي  تقريييير لحركييية "السيييالم ا ن"، أن نتنيييياسو عميييل فيييي السييينوات السيييت اةخ
 بؤرة استيطانية ألى مستوطنات. 51تحويل 

وحتى أمس، لم ينشر الليكود ات ااية انئتال  المبرمة بالخطوط العريضية ميل كتلية "البييت اليهيود "، 
أن أن أحد الناشطين في تحال  المستوطنين نشر في   حة على شبكة توتير، مقاطل من انت ااية 

يش انحييتالل، مييا يييدعم سييذا النشيير. وحسييب مييا نشيير، فقييد تعهييد المبرميية، كمييا نشييرت نحقييا أذاعيية جيي
نتنيييياسو بتشيييكيل طييياام حكيييومي، يشيييارك فييييج مم ليييون عييين وزارة الحيييرب، للعميييل عليييى "شيييرعنة" كافييية 

علميا أن نتنيياسو ايد شيرع  المباني والبؤر انستيطانية التي بنيت من دون ارار مين حكومية انحيتالل.
 .البؤر انستيطانية ألى مستوطنات  ابتةفي حكومتيج السابقتين، بتحول 

9/5/5105الغد، لاان،   
 
 "إرساائيل"حكواة نفنياهو رسفكون ان أرسوأ وألطا الحكواا  ف: "هآاف "   .02

اإلسرائيلية أن حكومة نتانياسو سيتكون  "سآرتس"كتبت  حي ة : أ   ب -القدس المحتلة، بروكسيل 
تعمييييييق انحيييييتالل وتوسييييييل  أولوياتهييييياس مييييين أسيييييوأ وأخطييييير الحكوميييييات فيييييي أسيييييرائيل ةن عليييييى رأ

ضعا  النظام الديمواراطي وزيادة الدعم الماد  للمجتمل  . واالت أنها تعلق "الحريد "المستوطنات وا 
سابق، باعتبارأ معارضًا إلضعا  الجهياز القضيائي،  "ليكود"ا مال على موشي كحلون، وسو عضو 

سحق سرتزوغ ب    تج البديل.ومعارضًا لقانون يهودية الدولة، وا 
، اذ أن سيذأ الكتلية "البييت اليهيود "واعتبرت أن المنت ر اةكبر فيي الم اوضيات انئتالفيية سيو كتلية 

اسييت لت ضييائقة نتانييياسو، وتمكنييت ر ييم فشييلها فييي اننتخابييات، ميين التموضييل مييرة  انييية علييى طاوليية 
يليييت  البيييت اليهييود "الحكوميية، وعلييى رئاسيية لجييان فييي الكنيسييت. وكتبييت أن رئيييس  ن تييالي بينيييت وا 

شييياكيد وأور   رئييييل سييييوجهون الحكومييية الرابعييية لنتانيييياسو، فيييي حيييين أن ليكيييود اليييذ  ي تقيييد البرنيييامج 
 ."والسياسة والمشاريل، سينجر خل هم

9/5/5105الحياة، لندن،   
 
 ارسفوطنة جديدة ف: الرسنوا  الرس  انألياة 20أقاا   الرسابقفان نفنياهو احكواف"  "الرسالم اآلن .03

 السييابقتين ، أن حكييومتي بنيييامين نتنييياسو"أكييد تقرييير لحركيية "السييالم ا ن: برسييوم جرايسييي - لنا ييرةا
مسييتوطنة جديييدة، كانييت فييي اة ييل بييؤر اسييتيطانية زعمييت  51أاامييت فييي السيينوات السييت اةخيييرة، 

د توسييعا أسييرائيل مييرارا أنهييا سييتخليها، أن أن نتنييياسو بييادر لتحويلهييا ألييى مسييتوطنات، ومنهييا مييا سيشييه
 أل  مستوطن لالستيطان فيها.  51ضخما، بهد  دفل نحو 
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مسيتوطنة  55ويقول التقرير، أن حكومات انحتالل اإلسرائيلي أاامت في السينوات العشير الماضيية، 
مسيييتوطنة منهيييا أايميييت خيييالل حكيييومتي  51جدييييدة، كلهيييا كانيييت فيييي اة يييل بيييؤرا اسيييتيطانية. ولكييين 

، بمعنييى أن ال البييية 0917وب اتبعتييج حكومييات انحييتالل منييذ العييام نتنييياسو اةخيييرتين، وسييذا اةسييل
الساحقة جدا من المستوطنات كانيت فيي اة يل بيؤر اسيتيطانية، أاامتهيا ع يابات المسيتوطنين كميا 
أن مين بييين مسييتوطنات الضيي ة، مييا كييان فييي اة يل معسييكرات لجيييش انحييتالل، أايمييت كمييا البييؤر، 

 أ حابها ال لسطينيين.على أراضي فلسطينية مسلوبة من 
ويقول تقرير "السالم ا ن"، أنج حسب التقارير التي بحوزتها، فإن حكومة نتنياسو وضيعت فيي ا ونية 

أل  مسيتوطن جدييد فيهيا، ومين بيين  51اةخيرة مشاريل استيطانية لتوسيل تلك المستوطنات، والزج بي
 اائم حاليا.أضعا  عما سو  3سذأ المستوطنات ال  يرة، ما سيزداد حجمها 

، كانت تعد "بؤرا   يرة نائية" تقل في الجانب 55مستوطنة من المستوطنات الي 07ويرل التقرير أن 
، ارت عت وتييرة البنياه 5100الشراي من جدار انحتالل في الض ة. كذلك، ومنذ شهر  ذار  مارس  

أذ أن اسيما مين سيذأ ، وسيي تتضيخم بشيكل متسيارع، % 33انستيطاني في البؤر انستيطانية بنسبة 
 البؤر، تحولت ألى أحياه استيطانية كبيرة، تابعة لمستوطنات اائمة مجاورة لها.

9/5/5105الغد، لاان،   
 
 بفشكيل حكواة جديدةاإلرساائييية الجديدة رسفنهاا.. وهافزوغ رسيقوم حكواة   اليحياوفيفش .04

نهييار الحكومية انئتالفيية الجدييدة رّجحت الزعيمة السابقة للمعارضة اإلسرائيلية، شييلي يحيميوفيتش، ا
 نائبًا فقط في البرلمان "الكنيست". 10التي يترأسها بنيامين نتنياسو؛ لكونها تستند ألى دعم 

وأبييدت يحيمييوفيتش، فييي ت يييريحات  ييح ية تناالتهييا وسييائل أعيييالم عبرييية، أمييس الجمعيية، اعتقادسيييا 
جديدة فيي حيال انهييار انئيتال  اليذ   بتكلي  رئيس حزبها "العمل" يتسحاق سرتسوغ بتشكيل حكومة

اام نتنياسو بتشكيلج واإلعيالن عنيج أول أميس اةربعياه، ابيل سياعات اليلية مين انتهياه المهلية المحيّددة 
 لذلك، في الوات الذ  اّللت فيج من أمكانية حدوي ذلك.

حييزب وفييي سييياق مت ييل، شييّددت يحيمييوفيتش علييى دعمهييا نسييتمرار الشييراكة بييين حزبهييا "العمييل" و 
"الحركييية" بقييييادة تسييييبي لي نيييي، ضيييمن تحيييال  "المعسيييكر ال يييهيوني"، مؤكيييدة فيييي الوايييت ذاتيييج أنهيييا 

 "ستكافح من أجل حماية عقيدة حزبها"، وفق تيكيدسا.
ميين جانبهييا، االييت زعيميية حييزب "الحركيية"، تسيييبي لي نييي، "أن المشييكلة فييي الحكوميية سييذأ أنهييا سيييئة، 

 ون ا يرًا"، على حد اولها.  ويجب العمل للتيكد من أن عمرسا سيك
8/5/5105الرسبيل، لاان،   
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 والانطقة بأرساها "إرساائيل"لي  العاب ف:  ا  أيان لودة  حكواة نفنياهو فشكل لطا  .05

أعليين النائييب أيميين عييودة رئيييس القائميية المشييتركة التييي تضييم تحييال  اةحييزاب العربييية فييي  تييل أبيييب:
ن نتنييياسو ن ُتعتبيير يمينييية متطرفيية فحسييب، بييل أنهييا أسييرائيل، أن الحكوميية التييي تو ييل أليهييا بنيييامي

 ، وعلييييى المنطقيييية بيسييييرسا، ةنهييييا تخلييييو ميييين 88تشييييكل خطييييرا علييييى المييييواطنين العييييرب  فلسييييطينيي 
 انعتدال، وةن رئيسها بييد   الة المتطرفين.

تركيبيييية الحكوميييية وتيييياري  أاطابهييييا »، أن «الشييييرق اةوسييييط»وأضييييا  عييييودة، فييييي حييييديي خيييياس بييييي
هم وميا يتسييرب عينهم ميين ايرارات، كلهييا تنيذر بييإجراهات يسيتعدون نتخاذسييا، وتنطيو  علييى وت يريحات

الك ييير ميين الييدم والعنيي ، سييواه علييى مسييتول التعامييل مييل العييرب فييي أسييرائيل، أو علييى  ييعيد اطيياع 
 «. زة ولبنان والض ة ال ربية.. وأنا أشك في أن تحدي أ  ت يير أيجابي في البالد أو المنطقة

دة أن مشييكلة سييدم بيييوت ال لسييطينيين وتشييريد أ ييحابها بييدأت تت يياام بشييكل خيياس فييي وأوضييح عييو 
في القدس سيدم اريية أم الحييران فيي « محكمة العطل العليا»ا ونة اةخيرة، خ و ا بعد أن أجازت 

سذا القيرار سيي تح »النقب، ب رض أاامة بلدة يهودية تحمل انسم ن سج مكانها، واال في سذا ال دد: 
ستت دل لهذأ المخططات بوسائل ك احية  ير « القائمة المشتركة»وأكد عودة أن  هنم أمامنا.باب ج

تقليدييية، سييتبدأسا بييالحوار مييل الحكوميية، لكيين أذا لييم تن ييل، فإنهييا سييتلجي ألييى السيياحة النضييالية المحلييية 
ة ب يييض النظييير عييين سيييذأ القضيييية باليييذات، فيييإن سنييياك ضيييرورة إلسيييقاط حكومييي»والعالميييية. وايييال أنيييج 

نتنييياسو الجديييدة. واييد كشيي  لنييا أن اييادة أحييزاب المعارضيية فييي أسييرائيل سيييجتمعون، ان نييين المقبييل 
 «. بعد  د ، للتعاون والتنسيق فيما بينهم من أجل أسقاط سذأ الحكومة

9/5/5105الشا  انأورسط، لندن،   

 

 "إرساائيل"النائب بارسل غطا   فيرسطينيو الدالل يفجهون لصدام اباشا اع  .06
يؤكييد النائيييب فييي التجميييل الييوطني اليييديمواراطي باسييل  طييياس فييي حيييديي  :وديييل عيييواودة –رة النا يي

أن فلسييطينيي الييداخل يتجهييون نحييو  ييدام مباشيير مييل أسييرائيل ون يسييتبعد استشييهاد  "القييدس العربييي"لييي
 بعض شبابهم على خل ية استمرار سدم منازلهم وانتهاك حقواهم.

يتجج لتبنيي تسيوية الدولية الواحيدة معتبيرا أياسيا أخطير مشيروع ويكش  أن التجمل الوطني الديمقراطي 
عليييى ال يييهيونية مييين اليييداخل. كميييا كشييي  أن القائمييية العربيييية المشيييتركة سيييتتخذ ايييرارات حاسيييمة ييييوم 

 ان نين المقبل منها م ادرة ااعة البرلمان وانعت ام داخل خيمة احتجاج واإلضراب عن الطعام.
9/5/5105القد  العاب:، لندن،   
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 الفوال: 679اليااوك وارسفاااا الحصاا لييوم  ف: اليم افقطعة اشفباكا   "العال اجاولة" .07
 ال لسطينيين لالجئين دنون خان مخيم أسالي أن سورية فلسطينيي أجل من العمل مجموعة االت
 عنا ر يمارسها التي والمضايقات الالأخالاية الت رفات من العديد من يشتكون دمشق بري 

 .تجاسهم مخيمهم طريق على النظامي عسكر ال الحاجز
 على بناه انسم ذكر يتم لم ي المخيم سكان أحد عن الجمعة، يوم لها تقرير في المجموعة ونقلت
 باةل اظ ومضايقتهم المخيم، وفتيات نساه بمعاكسة يقومون الحاجز عنا ر أن" تيكيدأ - طلبج

 يقومون النظامي الجيش عنا ر أن" ألى شارأ كما ".الحاجز عبر مرورسن أ ناه للحياه الخادشة
 ".المخيم ألى بإدخالها واةسالي التجارية المحال أ حاب يقوم التي ال ذائية المواد من العديد بسلب
 التابعة الشعبية اللجان عنا ر ومسمل مرأل تحت تتم الممارسات تلك جميل أن ألى نّوأ فيما

 تدافل أن أو فعل ردة أ  اةخيرة تبد  أن دون النظام، بجان ألى تقاتل التي ال لسطينية للمجموعات
 .تدعي كما المخيم وأبناه بنات عن
 ، 5|7  الخميس يوم شهد ال لسطينيين، لالجئين اليرموك مخيم أن التقرير أكد فقد دمشق، في أما

 الشام أحرار وبين جهة من والن رة اإلسالمية الدولة تنظيم مجموعات بين متقطعة اشتباكات اندنع
 على السيطرة من الشام أحرار مجموعات تمكنت حيي أخرل، جهة من المخيم أبناه من ومجموعات

 .الزين حي من بالقرب" داعش" مجموعات لسيطرة تخضل كانت التي اةبنية بعض
 ال لسطينية وللمجموعات السور  للجيش تابعة نقاط عدة الن رة ومعها الدولة تنظيم ساجم فيما

 من العديد جر  السور  النظام من مقربة أعالمية م ادر أعلنت واد ال ال ين، شارع في المقاتلة
 .الهجوم  د خالل العامة القيادة ي الشعبية للجبهة التابعة العنا ر

 العامة القيادة ي الشعبية الجبهة ومجموعات النظامي السور  الجيش من مجموعات تستمر ذلك ألى
 تنظيم دخول فاام فيما التوالي، على يوماً   179  منذ موكالير  مخيم على مشدد ح ار ب رض
 .المخيم داخل اإلنسانية اةوضاع تدسور من الماضي أبريل/ نيسان مطلل منذ اليرموك ألى الدولة
  5|1  اةربعاه أمس أول أجرل سورية ألى ال لسطينية التحرير منظمة وفد أن التقرير ذكر سياسيا

 اليرموك مخيم حول ال لسطينية وال  ائل السوريين المسؤولين من عدد مل دمشق في مباح ات
 .ال لسطينيين المعتقلين ومل  اإلنسانية والمساعدات

 ةجزاه الدولة تنظيم سيطرة بعد اليرموك مخيم أزمة معالجة سبل في اللقاه خالل التباحي تم حيي
 ونااشوا للمخيم، المساعدات لادخا لتسهيل  منة ممرات فتح المسؤولون بحي كما المخيم، من واسعة
 .أوضاعهم وتسوية سورية في ال لسطينيين المعتقلين مل 

8/5/5105فيرسطين أون الين،   
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 الضوة انأرسبولية لارسياا  االحفالل قاع لالل العشاا  إصابة .08
 جراه اختناق وحانت بجرو  أمس ال لسطينيين المواطنين عشرات أ يب :"وفا"،"اةيام" مندوبو
 احتجاجا ال ربية بالض ة مناطق عدة في وتظاسرات مسيرات على اإلسرائيلي انحتالل تاوا اعتداه
 .العن ر  ال  ل وجدار انستيطان على

 المطاطية واةعيرة للدموع المسيل ال از انابل باستخدام ادوم ك ر مسيرة انحتالل اوات وامعت
 أ يب وكما بجرا ، وط لين يين ح   ال ة أ ابة ألى أدل ما العادمة والمياأ ال وت وانابل

 .يديج في برضوض بريطاني متضامن
 اوات امل خالل للدموع المسيل ال از استنشااهم جراه بانختناق المواطنين من عدد أ يب كما

 العشرات وأ يب. لالستيطان المناوئة السلمية اةسبوعية  الح النبي لمسيرة اإلسرائيلي انحتالل
 امل جراه للدموع المسيل بال از انختناق بحانت أمس، ظهر بعد نوالمتضامني المواطنين من

 .اةسبوعية بلعين ارية لمسيرة انحتالل
 بالجدار المنددة اةسبوعية المع رة مسيرة في المشاركين على اإلسرائيلي انحتالل اوات واعتدت

 بال از اختناق نتبحا والمتضامنين المواطنين عشرات أ يب كما. انستيطاني والتوسل العن ر 
 شمال اةسبوعية، نعلين بلدة لمسيرة اإلسرائيلي انحتالل اوات امل جراه للدموع، والمسيل السام
 بحانت والعشرات بالط ي ة، و  ت بجرو  شبان خمسة أ يب كما .والبيرة هللا رام محافظة  رب

 .هللا رام شرق سلواد بلدة في اندلعت مواجهات خالل للدموع، المسيل بال از اختناق
9/5/5105انأيام، اام هللا،   

 
 غزة شاال قطاع االحفالل باصاص فيرسطين: فف  إصابة .09

 بر اس الرأس في" خطيرة" بجرو  فلسطيني فتى أ ابة الجمعة  زة اطاع في ال حة وزارة أعلنت
 .القطاع شمال اإلسرائيلي الجيش
 بال ة بجرو  أ يب عاما 07 العمر من البالغ ال تى أن القدرة أشر  الوزارة باسم المتحدي واال

 .القطاع شمال نسيا بيت شمال انحتالل ابل من نار  بطلق أ ابتج جراه الرأس في الخطورة
سرائيل،  زة اطاع شمالي بين الحدود من ااترب ال تى أن اةناضول لوكالة عيان شهود وذكر  وا 

 في نار  بعيار أ ابتج ألى أدل امم الحي، بالر اس مباشر بشكل أسرائيلية دورية فاستهدفتج
 خطيرة حالة في وسو الم اب ال تى نقلت اإلسعا  طواام أن ألى الشهود وأشار .الرأس منطقة
 .العالج لتلقي نسيا بيت بلدة في" عدوان كمال" مستش ى ألى لل اية

8/5/5105الجزياة ن ، الدوحة،   
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 أبايل /لالل نيرسان الفقل نصوهم لوفا رسجن ف: طوال   84  فقايا .21
 "أن ال لسطيني، اةسير ناد  لمحامي اةط ال اةسرل مم ل دولة، ال تا  عبد اةسير اال: هللا رام

 أبريل/ نيسان خالل اعتقل ن  هم ارابة ط ال، و مانين أربعة ألى و ل "عوفر" سجن في عددسم
 منهم تسعة أن ر م ط ال، 08 على مختل ة أحكاماً  العسكرية انحتالل محكمة وأ درت. الماضي"

 أحمد بينهم عام، من أك ر منذ مواوفون اةط ال من مجموعة سناك أن كما عامًا، 05 سن دون
 في مرضية حانت خمس سناك أن دولة فقال المرضى، اةط ال بشين أما. مسالمة وأحمد عريقات،
 .م ابون بينها "عوفر"،
 030 ألى و ل "عوفر"، في واحتجزوا عامال بداية منذ اعتقلوا الذين اةط ال عدد أن ذكرأ والجدير
 .و"سشارون" "مجدو"، سجني في البااين اةشبال عدد يتواجد ما في ط ال،

9/5/5105القد  العاب:، لندن،   
 
 فزايدوا ف: البالاان البايطان: "أصدقاء فيرسطين"  "الانفدى الويرسطين:" .20

أن فوز حزب المحافظين بي لبية  رأل رئيس المنتدل ال لسطيني في بريطانيا زياد العالول: لندن
في است تاه  أوروبامقاعد البرلمان وايادتج للمرحلة المقبلة سيكون من اسم معالمها اننسحاب من 

 أ دااه. لكنج شدد على أن أ دااه فلسطين في معظم انحزاب فازوا وأنج لذلك سيتعاظم 5107
 فلسطين في البرلمان البريطاني ر م ايادة المحافظين.

ار العالول في ت ريحات خا ة لي "ادس برس" تعليقا على نتائج اننتخابات العامة في بريطانيا وأش
كانت  اةكبر  وفاز بها المحافظون، ألى أن خسارة حزب العمال 5|7التي جرت يوم أمس الخميس  

 اراةحر ، أما حزب الديمقراطيين اةسكتلند الحزب الوطني  ألى أ واتجحيي ذسبت  أسكتلندافي 
فإن خسارتج كبيرة جدا وذلك بسبب تحال ج السابق مل حزب المحافظين الذ  تتعارض مبادئج مل 

 .اةحرارمبادئ حزب الديمقراطيين 
8/5/5105قد  با ،   

 
 يطا ارسافا ف: زيفون أشجاا يقفيعون ارسفوطنون .22

 في زيتون أشجار الجمعة، يوم الخليل، محافظة أراضي على عنوة الجا مة سوسيا، مستوطنو ااتلل
 أن' جبور، راتب الخليل جنوب والشعبية الوطنية اللجان منسق واال .المحافظة جنوب سوسيا خربة

 '.النواجعة مسلم محمد للمواطن تعود زيتون أشجار عشرة ااتلعوا' سوسيا' مستوطني



 
 

 
 

 

           05ص                                     3575 العدد     9/5/5105 الرسب  الفاايخ 

 أن بعد اةشجار ااتالع موا لة من ومنعوسم المستوطنين طاردوا الخربة سكان أن' جبور وأضا 
 '.لحمايتهم اإلسرائيلي انحتالل اوات حضرت

8/5/5105الين،  أون فيرسطين  
 
 فاك: بفاويل فااياها بعد الغابية الاشادية الادارسة افففاح  نابي  .23

 الجمهورية رئيس وبمشاركة أمس، الشخشير، خولة. د العالي والتعليم التربية وزيرة نابلس: افتتحت
 المدرسة الرجوب، أكرم اللواه نابلس ومحافظ ال ناعية، اراةام عبر أردو ان، طيب رجب التركية

 بلغ تركي بتمويل و يانتها ترميمها تم التي بال اطمية، والمعروفة للبنات، ال انوية ال ربية الرشادية
 العديد 05 -01 ال   من طالبة 305 تستهد  التي المدرسة وتضم .أميركي دونر أل  551
 .ال حية والوحدات والقاعات والساحات والمختبرات إلداريةوا ال  ية وال ر  المرافق من

 التنسيق وكالة ومدير  ارنتش، م ط ى فلسطين لدل تركيا مم ل انفتتا ، فعاليات وحضر
 العربية ال ناديق لشؤون الوزراه رئيس ومستشار كوركماز، بولنت «تيكا» التركي والتعاون

 عواد، محمد. د نابلس تربية ومدير الكيالني، ريما سنابل بلدية ومم ل ناجي، جواد. د واإلسالمية
 والمؤسسات ال عاليات ومم لو دريد ، جهاد. م التربية وزارة في والعامة الدولية العالاات عام ومدير
 .واةسلية والمدنية اةمنية واةجهزة الرسمية

8/5/5105انأيام، اام هللا،   
 

 ة "الزليم"القد   وقوة احفجاجية فطالب بوفح بوابة قاي .24
 ، في وا ة احتجاجية ضد 5|8شارك عشرات المواطنين المقدسيين، يوم الجمعة   :القدس المحتلة

 استمرار أ الق انحتالل اإلسرائيلي للبوابة الرئيسية لقرية الزعيم منذ أك ر من أسبوعين على التوالي.
حتالل ما زالت مستمرة في واال رئيس المجلس المحلي لقرية الزعيم، نعيم  ب لبن، "أن اوات ان

سياسة العقاب الجماعي التي اتبعتها في عدد من ارل مدينة القدس"، مشيرًا ألى أن أسالي القرية 
 يرفضون مخططات انحتالل لتحديد ساعات فتح البوابة "بشكل اطعي".

كل دائم وطالب  ب لبن والمشاركين في الوا ة انحتجاجية، سلطات انحتالل بإعادة فتح البوابة بش
نهاه معاناة ما يزيد عن   ن  مواطن يقطنون في القرية، موضحًا أن استمرار اإل الق يعيق  1وا 

حركة تنقل الطالب الذين يدرسون في مدارس القدس المحتلة، ويمنل و ول التجار ألى محالهم 
 التجارية في المدينة.

8/5/5105، قد  با   



 
 

 
 

 

           06ص                                     3575 العدد     9/5/5105 الرسب  الفاايخ 

 انأقص  الارسجد رساحا  ف: العاي  بفهاة زفةزفافه  يوم ووالده لايرسا   يعفقل االحفالل .25
 أمس، انحتالل، سلطات أادمت المقدسيين من ال رحة لسراة جديدة أسرائيلية محاولة وكانت: في

 المسجد ساحات في العريس "زفة والتهمة بساعات، العرس موعد ابل ووالدأ عريس اعتقال على
 .اةا ى"
 العريس ونجلج واعتقلتج  عاماً  11  أبراسيم عبد هللا زياد الحاج منزل انحتالل سلطات وااتحمت

 "المسكوبية"، ألى  م "القشلة" شرطة مخ ر ألى  م «الم اربة باب» ألى وحولتهما ، عاماً  31  طارق
 .انحتالل شرطة مراكز في والت تيش التحقيق في إلرسااهما

9/5/5105اللييج، الشااقة،   
 
 رسيناء هافنرسي  اع فل أبيب إلدلالال جاى فدايا انأنوا آليا  افطواة ل  اصادا أانية اصاية .26

مكافحة »أفادت م ادر أمنية م رية بين السلطات الم رية تنو  استكمال خطتها في  :سيناه
بين شمال سيناه واطاع  زة بوتيرة أسرع خالل المرحلة المقبلة، على أنها « اةن اق الحدودية

ترات داخل اةراضي الم رية لضمان أن تكون سذأ ستستكمل عملها في أخاله عمق خمسة كيلوم
 المسافة أا ى ما يمكن لمنل و ول أن اق من  زة ألى سيناه.

وحتى ا ن، أخلت م ر منطقة الشريط الحدود  بعمق كيلومتر واحد فقط، على مرحلتين: اةولى 
مليون  571منزًن ودفعت تعويضات ة حابها ادرت بقرابة  851متر دمرت فيها  511بعمق 

منزًن فجرت أيضًا، وُسّويت  0551متر أضافية ضمت  511جنيج، وفي المرحلة ال انية أخلي عمق 
 باةرض.

بناية حكومية بينها عدد من المساجد والمدارس من المقرر تدميرسا اريبًا لتبدأ اوات  88واد بقي نحو 
متر أخرل، جراه  511ل ة بعمق الجيش ترتيباتها، وفق الم ادر اةمنية، وذلك إلكمال المرحلة ال ا

 كلم، كما تقول. 3اكتشا  أن اق أخيرًا بعمق 
كلم داخل اةراضي  8وتروج أجهزة أمنية أن ال لسطينيين يعملون على ح ر أن اق ي ل طولها ألى 

الم رية، ولكنها تقدر أّن من ال عب ح ر أن اق ت ل ألى خمسة كلم، وفي سبيل ذلك تكون مدينة 
اإلجراهات »د دمرت. ون تزال القيادات العسكرية ترل أنج يجب انستعجال في كاملة  رفح  ا

على الشريط الحدود ، والمتم لة بح ر اناة مائية تمكنها من الت د  ة  م اجآت على « الواائية
مكانية تجاوزسا الكيلومترات اةربعة، علمًا بين الجيش يعمل على ض  مياأ   عيد ح ر اةن اق وا 

ي أ  ن ق ُيكتَش  لضمان أنهاه  الحيتج، فضاًل عن أنج أطلق انابل  از ابل  ر   حي ف
 أيام في أحد اةن اق البااية من أ ل  ن  دمرت.
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 ليات »، بين المعدات المستخدمة حاليًا سي «اةخبار»والالفت أارار م ادر أمنية، تحد ت ألى 
 م التسبب في انهيارسا، واد جرل لكش  اةن اق وض  المياأ من باطن اةرض « جديدة ومتطورة

ذلك بالتنسيق مل الجانب اإلسرائيلي. وكش ت الم ادر ن سها أن القاسرة أجرت تنسيقًا مل تل أبيب 
في اةيام الماضية إلدخال الجيش الم ر  مدفعية  قيلة ألى رفح والشي  زويد للمرة اةولى منذ 

سرائيل، ونسقت إل لضرب  F16دخال طائرات حربية من طراز توايل ات ااية السالم بين م ر وا 
 «.العنا ر اإلرسابية»

9/5/5105، ، بياو انألباا  
 
 وايونغاللطوط الرسعودية فيغ: فعاقدها اع شاكة بافغالية لهبوط طائافها باطاا بن  .27

أوضحت الخطوط الجوية العربية السعودية أن ما تم تداولج مؤخرا في ال ح  : الرياض اإللكتروني
وريون"   ا ل انجتماعي عن سبوط طائرة تحمل شعار الخطوط السعودية في مطار "بنومواال التو 

، بين سذأ الطائرة ليس لها عالاة بي  من طائرات أسطول "السعودية" أو الطائرات المخ  ة 
للتش يل خالل سذأ ال ترة ، حيي تم التحقق من اةمر واتضح أن ال ورة تعود لطائرة مملوكة لشركة 

    البرت الية ومقرسا لشبونة، ومرتبطة بعقد مل شركة الخطوط السعودية للنقل الجو    سا  فال
لتوفير الطائرات مل أطقم ايادتها ب رض التش يل التجار  عند الحاجة ، مشيرة ألى أن الطائرة كانت 

 م متجهة5105/  5/  3خارج الخدمة وتحت أدارة الشركة المالكة حين  ادرت المملكة يوم اةحد 
ألى بروكسل ببلجيكا إلجراه عملية  يانة مجدولة من ِابل الشركة َابل أن تتناال مواال التوا ل 

  وريون.  ورتها لحظة و ولها مطار بن
وأكدت الخطوط السعودية أن الشركة المؤجرة اامت بمخال ة  ريحة لبنود العقد الموال بينهما، 

التي تنس على التزام شركة   سا  فال    بيخذ موافقة وتحديدا ال قرة السابعة من البند ال امن للعقد 
خطية من الخطوط السعودية على المطارات التي تهبط فيها أو تجر  فيها عمليات ال يانة الدورية 
وأن تكون في دول تربطها عالاات دبلوماسية بالمملكة العربية السعودية ليتمكن مم لو الخطوط 

 المدني من أجراه الت تيش والمتابعة لعملية ال يانة في أ  وات.السعودية والهيئة العامة للطيران 
كما أكدت "السعودية" أنها فور ت بتها من اةمر بادرت بإشعار شركة  سا  فال   بإل اه العقد 
الموال بينهما وشرعت في اتخاذ أجراهات اانونية ضدسا لمخال تها ال ريحة لبنود العقد وذلك بهبوط 

ر الخطوط السعودية في مطار ن ترتبط دولتج بعالاات دبلوماسية مل المملكة أحدل طائراتها بشعا
 الخطوط السعودية. -أو علم  -وبدون موافقة 

8/5/5105، الاياض، الاياض  
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  القد  الشاقيةف: وحدة ارسفيطانية  900"ليبة أال" لبناء   اإلدااة انأاياكية .28

قة أسرائيل اةخيرة على بناه تسعمائة وحدة أعربت اإلدارة اةميركية عن خيبة أملها تجاأ مواف
استيطانية في الشطر الشراي من مدينة القدس المحتلة، وسو ما اعتبرتج تركيا "تجاسال للقانون 

 الدولي"، وسط الق أممي.
واال المتحدي باسم اإلدارة اةميركية جي  را كي أمس الخميس في مؤتمر  ح ي، أن الونيات 

دة الخطوات التي يتخذسا المسؤولون اإلسرائيليون بخ وس انستمرار في المتحدة تجدد رفضها بش
وأضا  "نحن نشعر بقلق بالغ حيال سذأ الخطوة التي أعلنت عنها  أعمال البناه في القدس الشراية.

الحكومة اإلسرائيلية وتسببت في خيبة أمل"، وأكد اائال "سنوا ل اول رؤيتنا بشكل واضح حول عدم 
 لوحدات السكنية". مشروعية سذأ ا

8/5/5105، الجزياة ن ، الدوحة  
 
 القد  شاق:فنديد اورس: باالرسفيطان  .29

أدانت وزارة الخارجية الروسية ارار الحكومة اإلسرائيلية بالموافقة على بناه : اةناضول –عوا م 
 وحدة استيطانية في القدس الشراية المحتلة. 911

موا  روسيا المبدئي والمستند ألى القرارات ذات على  أمسوأكدت الوزارة في بيان رسمي  در 
ال لة ال ادرة عن المجتمل الدولي، والتي تعتبر نشاط أسرائيل انستيطاني في اةراضي ال لسطينية 

ستؤ ر سلًبا على الجهود »وأشارت الخارجية الروسية ألى أن خطوات كهذأ «. عماًل  ير شرعي»
 «.جل استئنا  عملية الت اوض بين اإلسرائيليين وال لسطينيينالمبذولة لتهيئة الظرو  المناسبة من أ

9/5/5105، الاأي، لانان  
 
 "إرساائيل"وقف العال بافوا  الشااكة اع  إل يدلو  انأواوب:اليرساا الاوحد ف: البالاان  .31

وا  العمل بات اايات الشراكة مل  ألىةحزاب اليسار،  اةوروبيةدعت المجموعة البرلمانية : مدريد
انج اد تمت مهاجمة المدنيين  أكدواالذين  اإلسرائيليينوذلك بعد شهادة عدد من العسكريين  رائيلأس

 دون تمييز. ال لسطينيين
وأكد البرلمانيون في بيان  ح ي تم توزيعج في بروكسل اليوم الجمعة، انج يجب على البرلمان أنهاه 

بانعترا   اإلسرائيليين  من العسكريين 71اام   أنالعمل بهذأ انت اايات بشكل نهائي خا ة بعد 
لم يميز بين المدنيين واستهدفهم بشكل  5108اطاع  زة في  ي   استهد بان الهجوم الذ  

 متعمد.
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مسؤولة السياسة الخارجية والدفاعية  ألىالتي وجهها  اةسئلةباإلجابة على عدد من  طالب البيانواد 
الق    أنأ بت  اةخيرالمتحدة  اةممتقرير  أن ألىفريدريكا مو يريني، مشيرا في الوات ذاتج 

 ' في  زة.اةونرواالمتحدة ووكالة ال وي ' اةمماد طال بشكل مباشر ومتعمد مقرات  اإلسرائيلية
وخا ة ما ح ل  اإلنسانانتهاكات حقوق  ألىول ت الناطق الرسمي باسم المجموعة البرلمانية، 

الماضي وجاه في التقرير الذ  تم رفعج للمجلس  أيار 3من المتضامنين يوم  51مؤخرا مل 
من اجل التنديد بالعن   أبيبمشاركتهم في مظاسرة سلمية في تل  أ ناهانج اد تم امعهم  اةوروبي

، متسائال في أ يوبية أ ولمن  أسرائيلضد سكان  اإلسرائيليةوالتمييز العراي الذ  تمارسج الحكومة 
 أسرائيلمن ات ااية الشراكة مل  اةوروبيفي انتحاد  اةعضاهالوات ن سج: ما سو موا  الدول 

 اإلنسان؟على احترام حقوق  5والتي تنس في بندسا رام 
8/5/5105، وكالة انأنباء والاعيواا  الويرسطينية )وفا(  

 
 فرسبب بلرسااة "العاال" ف: بايطانيا "إرساائيلـ"لدالم لاإللالم ا  داارسة بحثية .30

مني حزب العمال البريطاني بيسوأ خسارة انتخابية منذ أك ر من ربل : محمد عبد السالم -لندن 
ارن، ليعاود حزب المحافظين الحاكم للتربل على عرش الحكومة في لندن لخمس سنوات مقبلة، بعد 

ريطاني، وفقًا للنتائج اةولية التي ظهرت  با  الجمعة، أن ح د نحو ن   مقاعد البرلمان الب
والتي تبين منها أن العمال فقد عددًا كبيرًا من المقاعد التي كانت بحوزتج، فضاًل عن أنج لم يح ل 

 على أ لبية تؤسلج لتشكيل الحكومة.
 151مقعدًا في مجلس العموم البريطاني من أ ل  351واستحوذ حزب المحافظين  يمين  على 

مقعدًا، أ  أنج تمكن من ش ل ن   مقاعد البرلمان، بما يمكنج من تشكيل الحكومة المقبلة دون 
الحاجة ألى التحال  مل أ  من اةحزاب، وسو ما يعني أن رئيس الوزراه دي يد كاميرون سيستمر 

 في من بج لخمس سنوات مقبلة.
مقعدًا كانت بحوزتج  55لي قد بذلك  -بحسب النتائج اةولية–مقعدًا  531وح ل حزب العمال على 

خالل السنوات الخمس الماضية، فيما سجل حزب الديمقراطيين اةحرار انهيارًا شبج كامل في 
 مقعدًا وفاز ب مانية فقط. 87اننتخابات بعد أن فقد 

وبهذأ الخسارة التاريخية لحزب العمال يظهر جليا كي  نجحت وسائل اإلعالم المنحازة في دفل 
بين البريطانيين نحو الت ويت للمحافظين، وكي  تمكنت من تجييش الشارع في بريطانيا الناخ

وتحريض الناخب ضد حزب العمال، حيي استن رت  البية ال ح  ومحطات التل زة البريطانية 
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تقريبًا طوال الشهور الماضية من أجل الترويج للمحافظين، وتحسين  ورة رئيس الوزراه دي يد 
 كاميرون.

من  %95رت دراسة ان ردت بنشرسا جريدة "ال ارديان" ابل يومين فقط من اننتخابات أن وأظه
 حافة التابلويد في بريطانيا، كانت طوال ال ترة الماضية معادية لحزب العمال، وسي ال حافة التي 

ًا في تعتبر مؤ رة في الشارع وواسعة اننتشار، ومن بينها جريدة "ال ن" التي تعتبر اةوسل انتشار 
 مليون نسخة. 0.1بريطانيا على اإلطالق، أضافة ألى جريدة "ديلي ميل" التي توزع يوميًا أك ر من 

" فإن ال حافة البريطانية انش لت طوال ال ترة 50وبحسب الدراسة التي اطلعت عليها "عربي
 الماضية بيي"ذم وتشويج زعيم حزب العمال أد ميليباند".

لويد شنت خالل ال ترة الماضية أوسل حملة مضادة لحزب العمال ووجدت الدراسة أن  ح  التاب
 58، أ  منذ 0987، وسو ما ي سر تمامًا لماذا مني الحزب بيسوأ خسارة منذ العام 0995منذ العام 

 عامًا. 
  Media Standards Trustوتقول الدراسة البح ية التي اامت عليها مؤسسة متخ  ة تدعى  

في ال ح  المملوكة لروبرت ميردوخ كانوا معادين لحزب العمال،  من كتاب اةعمدة %95أن 
، وسو ما يكش  حجم الحملة التي تعرض لها حزب 0995فقط منهم في العام  %79مقارنة مل 

 العمال وزعيمهم أيد ميليباند، وأدت ألى خسارتهم في اننتخابات.
وعة من ال ح  من بينها جريدة اإلعالم في بريطانيا، حيي يمتلك مجم أمبراطورويعتبر ميردوخ 

"ال ن" اةوسل انتشارًا في البالد، وسو أحد رموز اليمين البريطاني المقربين من اللوبي ال هيوني، 
 والمتعاط ين مل أسرائيل.

من ال ح  في بريطانيا وا ت طوال ال ترة الماضية ضد  %77وبشكل أجمالي وجدت الدراسة أن 
عني أن ن وذ اللوبي ال هيوني واليمين امتد ألى مختل  ال ح  حزب العمال وميلباند، وسو ما ي

في بريطانيا بما فيها جريدة "أندبندنت" المحسوبة تقليديا على اليسار، التي تورطت أك ر من مرة في 
الترويج للمحافظين ضد العمال خالل اةيام اةخيرة التي سبقت اننتخابات، والتي شهدت سخونة 

 ين الحزبين.بال ة في المنافسة ب
أما ما ي سر الحملة اإلعالمية التي استهدفت حزب العمال، ويشبهها بعض العرب بالحملة التي 
استهدفت الرئيس الم ر  السابق محمد مرسي، فيجمل ك يرون على أنها كانت عقابا لميليباند 

البرلمان ابل وحزبج على مواا هم، خا ة مبادرة "انعترا  بدولة فلسطين" التي لم تكن لتنجح في 
شهور لون نواب حزب العمل، أضافة ألى أن ميليباند ابل شهور اليلة من اننتخابات ألقى كلمة في 
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العشاه الخير  السنو  ة دااه فلسطين، متجاسال المئات من الداعمين إلسرائيل الذين كانوا 
 يحتشدون ضد انجتماع المؤيد ل لسطين في وسط لندن.

حزب العمال اد تعهدوا بالعمل على انعترا  رسميا بدولة فلسطين، في حال وكان العديد من نواب 
، وسو ما أدل ألى استن ار اللوبي ال هيوني في 5105تمكنوا من الو ول ألى الحكم في انتخابات 

 بريطانيا ضدسم، لينتهي اةمر بالحزب ألى أسوأ خسارة منذ عقود.
8/5/5105، "50اوقع "لاب:   

 
 لوبن "يقاا" الفنا  اإلرسالم نكاية بابنفه اااين جان ااايفانرسا   .32

أعلن مؤسس حزب "الجبهة الوطنية" في فرنسا جان مار  لوبان أنج ارر اعتناق اإلسالم، : باريس
"نكاية" بابنتج رئيسة الحزب مارين لوبان، وردا على ارارسا تجميد عضويتج في الحزب على خل ية 

 مية".ت ريحات لج و  ت بي"العن رية والالسا
واال لوبان "نكاية في مارين اررت اعتناق اإلسالم، لقد بدأت محاد ات مل مسجد باريس الكبير من 
أجل تنظيم مراسيم ح ل اعتنااي اإلسالم، وبديانتي الجديدة كمسلم سترونني اريبا في المسجد لتيدية 

 ال الة، سيطلق لحية بيضاه طويلة وأرتد  حذاه رياضيا من ماركة نايك"، 
ابل "أشعر بالعار والخجل كون رئيسة حزب الجبهة الوطنية تحمل انسم ن سج الذ  أحملج وأتمنى وت

أن ت يرأ بسرعة، يمكنها أن ت ل ألى ذلك عبر زواجها بشريك حياتها أو مل فلوريان فيليبو نائب 
 بان".رئيس الحزب أو مل شخس  خر، أنا ن أريد أن تحمل رئيسة "الجبهة الوطنية" اسم عائلة لو 

مرة على خل ية ت ريحات عن رية ضد المهاجرين،  08وكان لوبان اةب اد أدين ةك ر من 
وأيضا إلعالنج أن انحتالل الناز  ل رنسا لم يكن ااسيا بشكل است نائي، وكذلك لتقليلج من م دااية 

 ي تترأس الحزب. المحراة النازية لليهود تارة ون ي وجودسا أ ال تارة أخرل، مسببا الحرج نبنتج الت
ويعيش الحزب اليميني منذ أك ر من شهرين على وال "حرب كلمات" بين جان مار  لوبان، وابنتج 

، التي اتهمتج بالخيانة بسبب انتقادسا لتعليقات أدين  5100التي خل تج في زعامة الحزب عام 
 بسببها بالتحريض على الكراسية والعن رية.

8/5/5105، "50اوقع "لاب:   
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لوا  النكبة الثانية .33  الذاكاة الويرسطينية وا 
 حسام شاكر
شّكل ااتالع الشعب ال لسطيني من أرضج وديارأ ميساة عظيمة بكل المقاييس، امتدت ت اعالتها ألى 
انستهدا  المباشر للذاكرة التاريخية ال لسطينية، ومحاولة انتزاع فلسطين وسويتها من الوعي الجمعي 

 ها، وت ييب أدراك فلسطين واضيتها عن الوعي اإلنساني.لألجيال التالية من شعب
 بيد أّن مشروع النكبة لم يكتمل في معناأ اةعمق، ةّن ال لسطيني لم يتخل عن ذاكرتج.

فتيسيسا على أنكار وجود الشعب ال لسطيني؛ أادم المشروع ال هيوني بنظامج انحتاللي وأدواتج 
كرة ال لسطينية بضراوة، واندفل بزخم دعائي ومنظومة ال قافية واإلعالمية، على استهدا  الذا

تسويق اةساطير وترويج اندعاهات المنسوجة بعناية، بينما توجج بشكل ح يي ألى طمس لعمالاة، 
الشخ ية ال لسطينية وتزيي  معالمها ومالمحها وموااعها، بعد ااتالع الكيانية ال لسطينية من 

 أرضها.
كل الذاكرة ال لسطينية وتالشيها، بم عول اناتالع والتهجير واننقطاع راسن مشروع انحتالل على تآ

بين اةجيال. فجاهت انستجابة ال لسطينية التلقائية بالتشبي بالهوية والخ و ية، التي اكتش ت 
ذاتها وعّبرت عن ن سها بوضو ، وبات  قل الهوية ال لسطينية مشروعًا بحد ذاتج ضد اإلل اه 

 والطمس.
ل الذاكرة وتمريرسا ألى الجيل ال اني بعد النكبة، الذ  حمل نفتات العودة ورفض الخيارات نجح ات ا

البديلة عنج. واتجج الجيل ال الي من بعد ألى ميسسة مشروع الذاكرة والهوية، فعبر بها ألى القرن 
التشبيك الحاد  والعشرين، موظ ًا الخيارات المستجدة في التعبير ال قافي والتوا ل اإلعالمي و 

 المدني لتطوير برنامج العودة ال لسطيني.
ن  ح القول بيّن مشروع التوريي ال لسطيني اد نجح؛ فإّن ما يعنيج سذا سو أّن مشروع النكبة، بما  وا 

 تعنيج من اناتالع بمآنتج وأبعادأ طويلة اةمد، اد أخ ق عمليًا.
في تمريرسا ن   ارن بعد النكبة؛ سو  لكّن التحد  الذ  واجهتج الذاكرة ال لسطينية بعد النجا 

الرضوخ لواال انحتالل المزمن وتحرير  كوك التخلي عن اةرض والديار والتنازل عن الحقوق 
ال لسطينية الجوسرية. وليس من المجازفة انستنتاج بيّن رو  مشروع التسوية السياسية كان تخلي 

رًا يضاسي في أبعادأ وتداعياتج م عول النكبة الشعب ال لسطيني عن ذاكرتج، ون ريب أنج كان اختبا
 ذاتها.

جدير بالمالحظة أّن القادة اإلسرائيليين جاؤوا ألى "أرواة السالم" بخطاب الهيمنة على تاري  فلسطين 
 وذاكرتها، بل حر وا على استبعاد م ردة الشعب ال لسطيني من مقونتهم وو ائقهم.
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تشرين اةول/  30ألقى في افتتا  مؤتمر مدريد للسالم  في سذا ما فعلج أسحاق شامير م اًل؛ الذ  
 ، خطابًا ب  تج رئيس الوزراه اإلسرائيلي، أعاد فيج ترويج مزاعم الحق التاريخي في 0990أكتوبر 

أرض فلسطين العربية، فقال م اًل: "على مدل  ن  السنين اال شعبنا في كّل فر ة على أ ر 
رشليم، وعلى مدل  ن  السنين تمّنينًا بعضنا لبعض أن نكون في شاعر المزامير: لن أنساك يا أو 

 أورشليم".
 03أريحا  في  -وسو ما فعلج خل ج أسحاق رابين، في احت ال توايل أعالن المبادئ نت ااية  زة 

  في باحة البيت اةبيض، مستين ًا ترويج المزاعم ذاتها باإلشارة على مسامل 0993أيلول/ سبتمبر 
 نج اادم من "أورشليم، العا مة القديمة واةبدية للشعب اليهود ".العالم بي

واستمر النهج و وًن ألى بنيامين نتنياسو وأركان حكومتج الذين يهيمن على بعضهم الهوس 
 بالشعارات ال هيونية التقليدية.

ال قة مل  تهاونت الرسمية ال لسطينية مل سذا الخطاب اإلسرائيلي، واابلتج بإشارات ترنو ألى بناه
المحتل وبدا كينها تسعى ألى استرضائج. تم مل الوات تدبيج خطاب فلسطيني رسمي ينطو  على 
تهميش الذاكرة أو التن ل من استحقاااتها، وتجاسل حق الالجئين ال لسطينيين في العودة أو 

طالق اإلشارات المتوا لة بانستعداد للتنازل عنج.  انستخ ا  بج، وا 
ل لسطينية ألى التسوية دون استحضار الذاكرة، حتى بدا التملس من الرواية سرولت الرسمية ا

الوااعية عن فلسطين بيبعادسا المعروفة ملمحًا لمدرسة "الوااعية السياسية". رأل بعضهم أّن البحي 
عن خيارات سياسية يقتضي التنازل عن الذاكرة، فتم تزامنًا مل زيارة الرئيس اةمريكي اةسبق بيل 

، تعطيل و   فلسطين ذاتها في المي اق 0998تون ألى مناطق السلطة ال لسطينية سنة كلين
 الوطني لمنظمة التحرير، الذ  وال الت ويت على اإلطاحة بج بعد  ال ين سنة من  دورأ.

جرل أل اه فقرات بكاملها من المي اق، وحذ  مقاطل من ال قرات اةولى الجوسرية المكرسة لو   
 افيتها وتاريخها ومآنتها.فلسطين في ج ر 

لكّن فلسطين لم تح ل على شيه يذكر بعد سذأ الهرولة الرسمية سول التوسل انحتاللي وسيمنة 
انستيطان، واضم القدس وتمزيق التوا ل السكاني ةراضي الدولة الُمختزلة التي لم تنهض بعد، مل 

 ل و  ة دولتج اليهودية.أمالهات أسرائيلية ن تنتهي بمزيد من انعترافات بانحتال
ما لم تدركج الرسمية ال لسطينية في اندفاعها لالعترا  بدولة انحتالل و"حقها في الوجود"، سو أّن 
الخطاب منزوع الذاكرة، ليس مؤّساًل ةن ي ضي ألى حل عادل لقضية فلسطين، وأّن أعادة انعتبار 

جادة للقضية. فال مجال لتسوية دون حسم للذاكرة ال لسطينية يبقى اشتراطًا ن  نى عنج لتسوية 
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مسيلة اةحقية التاريخية، ون فر ة لها مل الق ز المستمر فوق مسيلة وجود الشعب ال لسطيني 
 وحقواج الجوسرية وعلى رأسها حق العودة.

دراك   ني عن القول أّن الذاكرة ليست الماضي، بل سي الوعي بالتاري  والجذور والهوية، وا 
ي أيضًا الوعي بالذات بما يت ل بالواال وين تح على المستقبل. والواال أّن الذاكرة الخ و ية، وس

تم ل مركز ال قل في اضية فلسطين، ويقابلها ذاكرة انحتالل الم طنعة التي جرل تركيبها بعناية 
ى فائقة على أنقاض التاري  ال لسطيني. واد أفضى استبعاد ركيزة الذاكرة من الخطاب ال لسطيني أل

 أضعا  جوسر  للموا  ال لسطيني العام وانهيار سقوفج التي  دت واطئة لل اية.
عالوة على ذلك كلج، بتهديد التماسك العضو  للشعب ال لسطيني أن تم  كاد سذا النهج أن يتسبب،

حتى  التسليم بانزواه الكيانية ال لسطينية منزوعة السيادة، في بؤرسا المعزولة وراه جدران انحتالل،
ن تم أطالق و   دولة على سذأ اللوحة الممزاة.  وا 

ليس مبال ة القول بيّن مشروع التسوية السياسية كان نكبة  انية بالنسبة للذاكرة ال لسطينية، ةنج راسن 
على اإلذعان للمحتل وتحرير  كوك التخلي عن فلسطين التاريخية باعترافات متوالية. وفي أعقاب 

ستجابة الشعبية ال لسطينية واضحة على سذا النهج، بإنعاش الذاكرة سذا التحد  أيضًا جاهت ان
 وتطوير خطاب العودة على  عد شتى، في تعارض واضح مل برنامج التسوية وأولوياتها.

مل استعاله نهج التسوية المجح ة بحق فلسطين وذاكراتها، أدركت "الدياسبورا" ال لسطينية التي تم 
 عي ب لسطين؛ بعمقها التاريخي وأبعادسا الج رافية التي كانت عليها. تجاسلها، دورسا في أنعاش الو 

فلكل شعب الحق في ذاكرتج، واد تنّبج ال لسطينيون ألى محاونت استدراجهم للتجرد من ذاكرتهم 
 والتن ل من سويتهم وتقمس رواية المحتل عنهم. 

جهود متعددة إلنعاشها واستمرار جاه الرّد على استهدا  الذاكرة ال لسطينية في مرحلة التسوية؛ ب
توري ها لألجيال ال لسطينية الجديدة، وسي مسؤولية اكتسبت وزنًا أضافيًا وحساسية فائقة بالنسبة 

 ةبناه الشعب ال لسطيني في المنافي اةوروبية.
انتهت التسوية السياسية ألى محا رة وعي ال لسطينيين ضمن حدود الجدار العن ر ، لكّن اةجيال 

 لسطينية توا ل رفل الم تا  حتى من أا ى المنافي اةوروبية التي تعلو منها نفتات العودة، ال
 وتتحرك ضمنها برامج ومشروعات مخت ة بهذا الحق الجوسر ، بعد عقود سبعة من النكبة. 
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تتعر  اةجيال ال لسطينية ال اعدة في أوروبا على ذاكرتها، وتبحي عن دورسا في مشروع العودة 
نهاه انحتالل، ون يجر  ذلك بمعزل عن ت اعالت الشعب ال لسطيني في مواال اننتشار كافة، بما  وا 

. أّن الم زل في ما جرل ويجر ، سو أّن التاري  لم ينتج في 0988فيها داخل الداخل المحتل سنة 
 فلسطين.

9/5/5105، "50اوقع "لاب:   
 
 ال فعداوا قافل لافا !  .34

 ياسر الزعاترة 
نا توفيق الطيراو  عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤول مل  التحقيق في ا تيال ياسر ي اجئ

يوما يطلبون فيها  51جاهتنا رسالة من ابل ال رنسيين ابل “عرفات يوم اةربعاه الماضي بالقول: 
 ”.يوما للرد على ذلك 05التعهد بعدم الحكم أو أعدام ااتل عرفات وحددوا مهلة 

كهذا كان ن بد أن يتسرب، فقد لجي ال ريق الحاكم في السلطة ألى رفض الطلب؛ بحسب وةن تعهدا 
 الطيراو ، لكن الق ة برمتها تطر  أسئلة مهمة حول المل  برمتج.

من المؤكد أن الطلب ال رنسي ما كان ليكون لون اناعة السلطات سنا بين عرفات مات مسموما 
خل السمَّ أليج، وأنج فلسطيني أيضًا، ون يزال على ايد الحياة، بال عل، وأن سناك بطبيعة الحال من أد

بل أن سناك ما يشير ألى أن باريس على علم بهوية الشخس المذكور، اةمر الذ  ي ير الدسشة 
بال عل، أذ كي  يحدي أن اللجنة العتيدة التي يرأسها الطيراو ، وتحقق منذ سنوات بوجود اناعة 

ألى نتيجة، مل العلم أن أول من ينب ي أن ُيسيل عن سذا اةمر سو بعملية ان تيال لم ت ل 
الطيراو  ن سج، ليس ب  تج رئيس اللجنة فحسب، بل ب  تج المسؤول عن أمن الرئيس ال لسطيني 

 حين تم ان تيال.
ما ليس موضل شك في سذا المل  سو أن السلطات ال رنسية كانت تعلم منذ البداية أن عرفات مات 

لكنها تسترت على ذلك، والمؤكد أيضًا أن اادة السلطة، وفي المقدمة دحالن وعباس كانا مسموما، 
يعرفان ذلك أيضًا، لكنهما كانا مش ولين بورا ة الرجل أك ر من الكش  عن حقيقة ا تيالج، فضال 
عن أنهما لم يكونا معنيين أ ال بالكش  عنها، ةن ذلك يعّطل برنامجهما السياسي القائم على 

ت الح مل العدو وليس الدخول في  دام معج حول عملية ا تيال فرحا بها للتخلس من ال
خ مهما، خا ة أن الجميل يدرك أنهما معًا سما من وفَّر اةجواه المناسبة لعملية ان تيال، بعد 
اطمئنان العدو ألى أن السلطة ستنتقل بسالسة ألى فريق ترضى عنج، بل تريدأ، وسي التي ساعدتج 

 مناك ة عرفات وح ارأ في المقاطعة تمهيدا ن تيالج.على 
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جاهت التطورات التالية لتؤكد أن السلطات ال رنسية بقيت م رة على أخ اه عملية ان تيال فخرجت 
تقول أن لم يمت مسموما بناه على فحو ات أجرتها، فيما كان ال حس الذ  أجراأ معهد لوزان 

ن  لم يجزم بنسبة مئة في المئة نعتبارات سياسية أك ر منها السويسر  واضحا في تيكيد العكس، وا 
طبية، وربما ةن المسائل من سذا النوع تخضل نعتبارات دايقة، حتى في اإلطار الطبي، م ل 

 نشرات اةدوية التي تضل احتمانت التي ير الجانبي حتى لو كان يقل عن واحد في المئة أل .
ي  اية الوااحة، مل العلم أن المجرم الحقيقي في الوااعة من جانب  خر، يبدو الطلب ال رنسي ف

ليس سو من حمل السم أو أدخلج في جسد عرفات، بل من طلب منج ذلك، وسو سناك الكيان 
ال هيوني بكل تيكيد، ةن فلسطينيا أيا كان، حتى لو كان اياديا ما كان لج أن يح ل على سم من 

ن الدول أسمها: روسيا والكيان ال هيوني، الذ  ح ل بدورأ سذا النوع ن يتوافر أن في عدد اليل م
 على أسوأ السموم من العلماه الروس، خا ة اليهود بعد ت كك انتحاد السوفييتي.

والسؤال: كي  سترد باريس على كالم الطيراو : سل ستقول أن ما االج  ير  حيح،  م تخرج لتؤكد 
تا طبيعيا، أم ستؤكد ما االج معج لوزان من دون ما سبق أن أكدتج من ابل من أن الرجل مات مو 

اإلشارة ألى من أدخل السم أذا كانت تعرفج؟ وابل ذلك وبعدأ، سل كانت معرفة من أدخل السم في 
 حاجة للتيكيد ال رنسي في ظل القناعة المؤكدة بواوع ان تيال؟!

اس من نهجج بعدسا، وسو اةسم من ذلك كلج، ماذا سيترتب على القضية من أ لها، وسل سي ّير عب
 الذ  يحت ل بالرئيس الشهيد، بينما يحت ل بج، ويتوسل باسمج شبان يهت ون لمن انقلبوا وتآمروا عليج؟!
لن يترتب على كش  الحقيقة شيه، حتى لو ادموا شكاول دولية كما لّوحوا من ابل، فالقضية برمتها 

يادة أعني  واتلوا عرفات لكي ت عد من بعدأ في تيج مقيم مل القيادة الراسنة، ومن جاهوا بها  الق
يدركون ذلك، وعموما يبدو تيج القضية أكبر من مقتل عرفات الذ  يبح ون عن ااتلج، ن سيما أن 
سناك اادة كبارا اتلهم انحتالل ولم يتورع عن انعترا  بذلك، بل سنالك مجازر ارتكبت ولم يحدي 

عب سو المقاومة، بل سو الرد على انحتالل من حيي شيه أيضًا، ةن الرد الطبيعي من ابل الش
 أتى.

عاما،  مة ايادة ترفض المقاومة وتعشق التعاون اةمني مل العدو، ون أمل  00وسنا وا ن، ومنذ  
بالت حيح ما لم ترحل، أو يطلق الشعب انت اضتج المباركة، والتي ينب ي أن تطيح بهذأ الزمرة حتى 

 ا مل انحتالل.يمكنها التقدم في مواجهته
9/5/5105الدرسفوا، لاان،   
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 نفنياهو يفجانع كأ  فحالوافه الاانة .35
 حلمي موسى
ما أن أُعلن عن تشكيييل الحكومة وتوايل ات اق ائتالفي مل  خر الشركاه انئتالفيين المحتملين، حتى 

ب بالت ويت ، وبلغ اةمر حييد تهديد أحييد أعضاه الحز «الليكود»ان جرت ال راعييات داخل حزب 
ضد الحكييومة أذا لم ُيعييّين وزيييرًا، ولكن بالر م من ذلك، تتجج اةنظييار ألى الطييريقة التي سيتييعامل 

في ظل الشك الكبير « البيت اليهود »بها رئيس الوزراه اإلسرائيلي بنيامييين نتنييياسو مل وزراه حزب 
 الموجود بين الطرفين.

التقديرات، أن ما يعلنج نتنياسو من فوز في اننتخابات كان عمليًا ومن الواضح، وفق الك ير من 
أسوأ من سزيمة، فالجميل يرون أن رئيس الحكومة اضطر نستجداه شركائج انئتالفيين من أجل 

، الذ  أجبرأ على تقديم «البيت اليهود »تشكيل حكومتج، وأن ذروة بؤسج كانت في التعاطي مل 
 واانونية.تنازنت وزارية وتنظيمية 

ونشرت  ح  أسرائيلية عدة تقارير ورسومات تبين نتنياسو كشخس مهان ومتعب بعد أن تلقى 
الك ير من الدروس والضربات، ومن البديهي أن الدرس اةكبر الذ  تلقاأ نتنياسو أتى من زعيم 

رتي الخارجية أفي دور ليبرمان، الذ  رفض المشاركة في حكومة نتنياسو ر م نيلج وزا« أسرائيل بيتنا»
 والزراعة بست مقاعد فقط.

بل أيضًا للمعسكر ال هيوني، « الليكود«ويرل معلقون أن ليبرمان وجج درسًا ليس فقط لنتنياسو و
 مظهرًا أسمية وجدول التمسك بالمبادئ.

في جميل اةحوال، يبدو جليًا أن سذ الحكومة تشكلت فقط من أجل أ بات ادرة نتنياسو على تشكيل 
ك ر مما تشكلت من أجل تحقيق برنامج مهما يكن، فالتنااضات الحادة بين أطرا  سذأ حكومة أ

على سياسات داخلية وخارجية معينة، ت بت « فيتو»الحكومة وما نالتج بعض سذأ اةطرا  من حق 
أن حكومة نتنياسو سي كحكومة ال راغ، فال سي اادرة على أارار سياسة ون سي اادرة على تن يذسا 

 لضع  البنيو  فيها.بسبب ا
ولكن معلقين يعتقدون أن نتنياسو مضطر ةن يعرض الحكومة ويبين أنها نجا  لج، بالر م من أنها 
أعالن فشل. وسو فشل بالمقارنة مل الحكومة السابقة التي عمد ألى التخلس منها من أجل جلب 

ننتخابية التي ن يجد حكومة أك ر راحة لج، وسي أيضًا عنوان فشل بسبب تناسبها مل شعاراتج ا
 حاليا من يعيقج عن تن يذسا، لكنج في الوات ن سج عاجز عن أارارسا.

ويؤمن معلقون بين نتنياسو، ابل أن يعرض حكومتج، يعمل حاليا على الع ور على سبل للتخلس 
منها، فحكومة تحو  في نظرأ ن تالي بينت وأييلت شاكيد ي وخ و ا في منا ب عمل بجهد من 
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تعتبر حكومة  ير مر وب فيها، لكن البدائل حاليًا، وابل أارار الحكومة  -ادسم عنها أجل أبع
معدومة. ويبدو أن البدائل بعد تشكيل الحكومة، يمكن أن تكون أيضًا  عبة واد تكون مستحيلة، فال 
أحد يريد أنقاذ نتنياسو الذ  يبدو كساحر مات اةرنب في ابعتج ولم يعد اادرا على فعل شيه 

 سر .جو 
ويجد رئيس الحكومة اإلسرائيلي ن سج مضطرا لموا لة ال دام مل أميركا ومل ال لسطينيين، وعاجزا 
عن بناه تحال ات جوسرية في اإلاليم، وبعيدا عن نيل الرضى من اةسرة الدولية، وسو يعر  أيضًا 

ل أميركا وانتحاد أن سناك احتمانت نن جار الوضل اإلاليمي جزئيا أو كليا، وأن سوه العالاات م
اةوروبي أمر  ير مريح البتة. وفي كل اةحوال يعلم نتنياسو أن سامش حرية عملج السياسي يضيق 
مل مرور الوات، وما تركيز الرئيس اةميركي باراك أوباما على موضوعي أيران وحل الدولتين أن 

 مجرد عنوان عما سو اادم.
رتج أيضًا على تحد  اةسرة الدولية. لكن سذا اإليمان ن ولكن نتنياسو الذ  تحدل أميركا يؤمن بقد

يسر  ك يرا على تحد  خ ومج الداخليين، فقد برسن أن ادرتج في مواجهة أوباما أعظم من ادرتج 
« الليكود»على مواجهة بينت أو ليبرمان، ومن الجائز أيضًا أن ادرتج على تحد  خ ومج داخل 

 ج.أال من ادرتج على تحد  خ ومج خارج
لدخول حكومتج، خالفًا لتعهداتج السابقة، « المعسكر ال هيوني»وسنا، يبدو أن مساعيج إل راه 

فشلت، على اةال حتى ا ن، واد أعلن اسحق سرتسوغ أن على نتنياسو أن يعيد التكلي  بتشكيل 
حكومة ألى الرئيس اإلسرائيلي لتكلي  شخس  خر بتشكيل حكومة أادر على مواجهة المخاطر 

 لتحديات.وا
أيوب ارا، لنتنياسو بينج لن يؤيد « الليكود»وانطلق سرتسوغ من التهديد الذ  أطلقج النائب عن 

الحكومة أذا لم يعين وزيرًا. ويبدو أن سرتسوغ يتطلل إلسقاط نتنياسو أو إلجبارأ على انعترا  بج 
شاوراتج بهذا الشين، تدار بالتناوب بينهما. واد بدأ سرتسوغ م« حكومة وحدة وطنية»شريكًا في 

 بزعامة يائير لبيد وبهد  منل نتنياسو من توسيل حكومتج نحقا.« سناك مستقبل»خ و ًا مل 
ومن المعرو  أن نتنياسو ينو  ابل عرض حكومتج على الكنيست تعديل القانون بما يسمح بتوسيل 

ن ك يل بتوفير مساحة الحكومة إلدخال أكبر عدد من الوزراه أليها، وسو يعتقد أن توزير ال اضبي
سدوه واستقرار لحكومتج، لكن الوضل ن يبدو كذلك ةن المطلوب في النهاية ارارات من الحكومة في 

 شؤون اات ادية واجتماعية وسياسية وجميعها موضل خال .
حكومة « يديعوت»حكومة سيئة لكنها وفق ناحوم بارنيل في « سآرتس»وحكومة نتنياسو وفق 

ن تالي بينت أدارا الم اوضات « البيت اليهود »بارنيل أن نتنياسو وشريكج في واعتبر «. مؤاتة»
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حمل كل واحد منهما مسدسًا مشحونًا أمام رأسج. بينت »، وفي نظرأ «الروليت الروسية»بطريقة 
خاطر في أن يتهم بعرالة أاامة حكومة يمينية وبشق الطريق إلاامة حكومة برئاسة سرتسوغ؛ نتنياسو 

لم يتو لوا  أذاالرئيس. في حزب البيت اليهود  عملوا على خطة بديلة:  ألىدة الت ويض خاطر بإعا
ات اق مل نتنياسو، فسيقترحون على الرئيس تكلي  عضو كنيست ليكود   خر بتشكيل  ألى

 «.الحكومة... ولم تكن لدل نتنياسو خطة بديلة
لل كل اةاراس المريرة التي أعّدسا لج بانعدام البديل، استسلم نتنياسو. ابت»وخلس بارنيل ألى أنج 

بينت، وعلى رأسها تعيين  ييلت شكيد وزيرة للعدل. لقد كان سذا انت ارا بالضربة القاضية، مارس 
 «.تركي

9/5/5105، الرسويا، بياو   
 
 !الجديدة بيب: حكواةة هـاينل الفنازل:عـد البـدأ  .36

  ناحوم برنياع
شارون على القول في كل مرة كان ي طدم فيها شرأ الطبيعي مل  أرئيلذأ الجنازة، درج لن أتمتل به

حكومة نتنياسو الرابعة ستنتزع منج على  أاامةمسؤوليتج الوطنية. ولو كان معنا اليوم لكانت بشرل 
سنة من  17نحو مؤكد رد فعل في  ي ة مشابهة. لقد كانت لدينا كل أنواع الحكومات في الي 

ضيقة، واسعة، ناجحة، فاشلة، ا يرة العمر وطويلتج. معظمها اامت بعد م اوضات  –قالل انست
. ودون  لة بما ح ل أوًن وبعد ذلك، كان لها أمسية واحدة ساحرة، باةزماتمركبة، ومليئة 

 يذكرنا احت ال التوايل على انت اق أناحت الية، كاملة، كيمسية العروسين ليلة زفافهما. ليس  دفًة 
انئتالفي بعقد الزواج: في ختامج تيتي م افحة شجاعة من المتزوجين، تيتي عائالت الوزراه في 
أفضل مالبسها للت ويت في الكنيست، وبعد ذلك يق  الوزراه نلتقاط ال ورة المشتركة، بسعادة، 

 في مقر الرئيس، ال ورة المعدة لأللبوم. ليس في السياسة عرس أفضل من سذا.
من ة  ألىالسذاجة التي رافقت الحكومات السابقة في الطريق  وأحيانات اؤل، الجدة، بل الحماسة، ال

تبدأ حياتها باإلحساس بينج ليس لديها أفق،  38العرس،  ائبة تماما سذأ المرة. حكومة أسرائيل الي 
جدا عن  ، الياًل جدًا عن العرس، وك يرااةسبوعون لها مستقبل. تحد وا في الساحة السياسية، سذا 

الطالق: متى، كي  وبي   من. لم ي لوا بعد الى البداية، وسا سم يحسبون النهاية، بالضبط 
الشهيرة، التي تزوجت فقط كي تنقذ حياتها المهنية من عقوبة أمر التجنيد. عرسها  اةزياهكعارضة 

 .جرل في ظل رعب الموعد النهائي، وسكذا أيضًا عرس بنيامين نتنياسو ون تالي بينيت
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وبال عل، دافيد شومرون، محامي عائلة نتنياسو ومندوب العائلة في الم اوضات، جس النبض في 
في مقر الرئيس، لعل الرئيس يوافق على أن يؤجل يوما واحدا الموعد النهائي الذ   اةسبوعبداية 

منت   في منت   الليل، يوم الخميس في  اةربعاهيعطيج القانون لتشكيل الحكومة. بدن من يوم 
، درس في الرياضيات على نمط المحامين. وكان اةيامالليل. وااتر  شومرون طريقة خا ة بج لعد 

سذا م يرا للش قة. في مقر الرئيس ردوا الطلب ردا ااطعا: القانون سو القانون. مدد الرئيس القانون 
لمتشدد للقانون حتى  خر مرونتج حين وافق على اننتظار حتى منت   الليل، ر م أن الت سير ا

ألزمج بين ي لق البسطة في الخامسة بعد الظهر، الساعة التي كل  فيها نتنياسو تشكيل الحكومة، 
 من  ذار. 55في ذاك الموعد، في 

 
 لعبة "اوليفا" رسيارسية!

لعب نتنياسو وبينيت الروليتا الروسية. حمل كل منهما مسدسا مشحونا أمام رأسج.  اة ناهوفي سذأ 
حكومة برئاسة سرتسوغ؛  إلاامةحكومة يمينية وبشق الطريق  أاامةمن أن يتهم بعرالة خا  بينيت 

لم  أذاالرئيس. في حزب البيت اليهود  عملوا على خطة بديلة:  ألىو امر نتنياسو بإعادة الت ويض 
ات اق مل نتنياسو، سيقترحون على الرئيس تكلي  عضو كنيست  خر من "الليكود"  ألىيتو لوا 
نتنياسو فلم تكن  أماسل ان شالوم أو من يختارأ "الليكود".  أوموشيج يعلون  –تشكيل الحكومة بمهمة 

سرتسوغ، لم يستقبل بجدية. لم يكن سناك أ  سبيل لتحقيقج في  ألىلديج خطة بديلة. تهديدأ، بالتوجج 
 اةاراس. ابتلل كل اليوم أو اليومين المتبقيين حتى انتهاه الموعد. وبانعدام البديل، استسلم نتنياسو

لج بينيت، وعلى رأسها تعيين  ييلت شكيد وزيرة للعدل. لقد كان سذا انت ارا  أعدساالمريرة التي 
 بالضربة القاضية.

 
 اقداة ليهزياة

على الر م من ذلك، لو كنت مكان بينيت ما كنت نحت ل. ف ي السياسة اإلسرائيلية اننت ار سو 
القوة التي تمنل  أنهانحقا. انج ال رور،  لية التعويض، جدول العدل؛  فقط مقدمة للهزيمة التي ستيتي

انست نائي ابل  أنجازألم يتعلم بينيت الدرس من  أذاالساحة السياسية من الخروج عن التوازن. 
الحاحا  اةك رفشل مدٍو في اننتخابات الحالية، فإنج لم يتعلم شيئا. المهمة  ألىسنتين، والذ  جلبج 

 أيرانيقررسا نتنياسو لن سج في الحكومة الجديدة ستكون طرد بينيت ورفااج. انسوا التي س
 وال لسطينيين: سنا يجر  الحديي عن عدو من الداخل.
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لقد اجتاز نتنياسو سذأ التجربة عدة مرات في حياتج السياسية الطويلة. واست رق زمنا لي هم بين ال شل 
بال، لسنا ملزمين بالم ادرة. نجمل القوة ونبدأ من جديد. ليس ليس نهاية العالم: لسنا ملزمين بانستق

يكون كاذبا، عليال، خائنا.  أنكم يمكن لالنت ار  –مؤكدا أنج استوعب الجانب ا خر من العملة 
الكحول في حالة من النشوة.  وأدخلتجاليمين، احتسى واحتسى.  أحزابفي اننتخابات احتسى مقاعد 

حتى كحلون. وعندسا جاهت السكرة البائتة،  أوباما، من ةمرتجكلج يخضل  العالم أنكان وا قا من 
 "السطلة".

 
 الثعيب ف: قن الدجاج

عن ال من المالي ال ضائحي لالت اق انئتالفي.  اةخيرة اةياميك ر يائير نبيد من الخطابة في 
ض المال يؤجل البااي. لدل وبال عل، فإن ال من ن بيس بج، ولكن المالية يمكنها أن ت ي بج. يدفل بع

 من خل  ظهرأ. أوسبيل لعمل ذلك، بمعونة وزير المالية  أل موظ ي المالية 
المشكلة الخطيرة حقا سي خ خ ة الم لحة الرسمية: ال ئوية ت لبت على الدولة. خذوا م ال مجان 

"البيت  طيأع  يرا ظاسرا، ن يش ل بال معظم اإلسرائيليين. في مرحلة مبكرة من الم اوضات 
المدنية في "المناطق". المرشح سو  اإلدارةاليهود " نائبا لوزير في وزارة الدفاع يكون مسؤون عن 

بسبب معاملتج السخية،  اةمنلجهاز  اإلزعاجموطي يو ا ، الذ  أك ر في الكنيست السابقة من 
 المزعومة، لل لسطينيين ومعاملتج المت لبة، المزعومة للمستوطنين.

من ذلك، ال علب في ان الدجاج.  واةسوأيكون القط الذ  يحرس القشدة.  أنبج ا ن وي ترض 
انضطرابات التي أ ارسا داني دانون عندما كان نائبا لوزير الدفاع ستشحب في ضوه النشاط الزائد 

مختل ة بينج سيحرس على أن  أماكنلنائب الوزير من "البيت اليهود ". واد ألمح بو ي يعلون في 
 غ من ب نائب الوزير من محتواأ، ولكن لماذا كان يحتاج لهذأ المشكلة منذ البداية؟ي ر 

عن مجال الم الح التاريخية لي"الم دال". فقد تطلل  اإلمكانابتعد بينيت في الونية السابقة ادر 
كل ، انستيطان، اةديانليكون وزير المالية، وعندما لم يمنح لج ذلك، اختار انات اد. التعليم، 

 .أولوياتجالتي استمد منها "الم دال" الميزانيات والوظائ ، لم تكن في سلم  ا بار
اما بينيت في الونية التالية فهو "الم دال" التاريخي. سذا ما تبقى لج، بعد الضربة التي تلقاسا في 

ير ب في أن  ناديق اناتراع وبعد أن تراجل نتنياسو عن وعدأ بتعيينج وزيرا للدفاع. سو، الذ  لم 
أدار حربا مل "شاس"، ووزارة الزراعة أخذسا فقط  اةديانيسمل عن وزارة التعليم، عشقها فجية. وعلى 

 بعد أن وعد بين تكون الوزارة  ندواا للمستوطنين.
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التحول الم دالي لي"لبيت اليهود " اطل شوطا طويال. وحسب م در في فريق الم اوضات، ف ي  أن
بينيت حقيبة الخارجية. لكن بينيت اال ن  إلعطاهياسو ألى انج سيكون مستعدا ألمح نتن اةزمةذروة 

 وبقي في التعليم.
بن دسان من "البيت اليهود "،  أيليالمن ر ، عمليا الوزير بال عل، الحاخام  اةدياننائب وزير 

فية عن "شاس". الم اوضات انئتال أداركان يوم ال ال اه في الكنيست. واد التقى ارئيل اتياس، الذ  
 "ماذا كان لديكم ضد ؟" اشتكى بن دسان. "لماذا رفضتموني؟ سل مسست بيحد منكم؟".

. أتياسمن ب الوزير ونائب الوزير معا. "سذا ليس شخ يا"، اال لج  اةديانأخذ "شاس" في وزارة 
. أسميةال جد مهمة، ومن أجلكم سي ا اةديان". من اجل "شاس" وزارة اةولويات"نشي سذا عن سلم 

 زعماؤك استخدموك كرسينة، كرافعة.
في  اةزماتنيخذ التعليم. بالنسبة لنا التعليم سو كل شيه. على ماذا أ ار شاس  أن"كان يسرنا 

التخطيط من  أخراجالحكومة؟ فقط على التعليم. التعليم لم نح ل عليج. الداخلية تنازلنا عنها، أذ أن 
. اةجانبجوازات الس ر ومعالجة العمال  إل دار. وأبقاسا وزارة وزارة الداخلية أفر ها من محتواسا

 ".اةديانسي وزارة  اةسميةمن ناحيتنا، التالية في 
مل كل حزب على حدة، كل ت وزراه "الليكود"  اإلنهاهفيها الم اوضات، في  أديرتالطريقة التي 

وحيد، العملة الوحيدة التي ذخرا محميا. والمال السائل ال أ بحلحزب ما  أعطي اليا. كل وعد 
 التاجر، كانت على طاولة "الليكود". ونتنياسو دفل. ألىانتقلت 

الوزارات ال الي  ير القابلة  كإحدل. لقد عرفها نتنياسو منذ البداية اةبرزوزارة العدل سي الم ال 
يكود"، مشكلة للم اوضات. كان سذا  ريبا، ةنج في الماضي لم يكن للحزب الحاكم، "العمل" او "الل

في تسليم سذأ الوزارة نحد الشركاه، او حتى لرجل اانون من خارج الساحة الحزبية. وعزا المحللون 
ذارفض نتنياسو لتخوفج من التحقيقات.  : وزير العدل ممنوع أساسكان  مة تخو  كهذا، فليس لج  وا 

علق بالتحقيقات كالسما الداخلي: في كل ما يت اةمنمن التدخل في التحقيقات. م لج م ل وزير 
 محيد.

ولكن الجهاز القضائي، من المستشار القانوني للحكومة ودونج، او  جدا ومتزمت جدا تجاأ اوتج. 
معروفة. وكان  واةموروزراه العدل ممن ا طدموا بالجهاز عرضوا رؤساه وزرائهم للمشاكل، 
ناور بخ ة بين الجهاز ضروريا لنتنياسو وزير عدل من نمط تساحي سن بي، الذ  عر  كي  ي

 القضائي ورئيس الوزراه.
لقد كان لنتنياسو سبب وجيج للتخو  من تعيين  ييلت شكيد. كل خال  في سذا المجال، كل 
مواجهة، تبشر بالمشاكل. لقد أحسنت تسيبي لي ني استخدام اللجنة الوزارية لشؤون التشريل ككابح او 
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في الطريق ذاتها. فهي سياسية ذكية ونشيطة. ور م كمح ز للخطوات التي أرادتها. وستسير شكيد 
 نضجا من زعيمها. أك رعمرسا الشاب، بم اسيم معينة، سي 

، تعيين المستشار القانوني التالي. لقد سعى نتنياسو ليحرمها من سذأ العالوة الهائلة. في وباةساس
 نهاية المطا  استسلم. شكيد ستكون وزير عدل كاملة تماما.

أحد الشخ يات، الذ  كان مشاركا في عملية تشكيل الحكومة ذّكر، سذا   ناه سرتسوغوفي سذأ ان
، في فيلم من الستينيات بنجومية اليك جينز وروبرت ردفورت. اسم ال يلم: "الوضل يائس اةسبوع

 ولكن  ير جد ". وكان ال يلم كوميديا ولكن الرجل لم يضحك.
حكومة ب ارق  وت. سذا ن يعني  أاامةمن المتعذر  التجربة بينج من ال عب جدا حتى أ بتتلقد 
، ولكن سذا يعني أن عملها اليومي أسقاطها ألىانئتال  من المقاعد الخل ية سيسارعون  أعضاهأن 

سيكون متعلقا بنزوات الة من النواب. وسيتعين على رئيس انئتال  أن يشتر  كل واحد منهم على 
تن يذسا، الت ييرات الدستورية التي وعدت في انت اق  ىألالتي يسعى كحلون  اإل الحاتحدة. 

انئتالفي، مجرد توسيل الحكومة، كلج سيكون متعلقا بمزاجهم، بوضعهم ال حي وبتطلعاتهم ةولئك 
 النواب القالئل.

الكنيست، فإنهم  ألىل اه القانون أل اه تقاسم العبه. عندما سي ل أعلى  اة وليونات ق 
، من "كلنا" ومن "الليكود"، وربما أيضًا من "البيت اليهود " ممن سي عب سي طدمون بنواب جدد
 اة وليين، ان اةسبوعالمشاركين في أاامة انئتال  اال لي، سذا  أحدعليهم جدا الت ويت. 

 ح لوا على اوانين وعلى مال. ولكن في النهاية سيضطرون الى انكت اه بالمال.
ملية، نتنياسو ماذا يريد. حكومة يمين أم حكومة وحدة؟ سيل م در  خر، كان مشاركا في الع

كنت تريد بوجي،  أذاالخيارين.  أمامجنتنياسو لم يقرر: فقد كان مقتنعا بين أنجازأ في اننتخابات فتح 
، أجاب نتنياسو. فقد اةحوالفسيتعين عليك أن تتناوب معج، اال لج سذا الم در. ون با  حال من 

غ سيكون مستعدا لييتي بدون تناوب وبدون لي ني، فقط كي يرفل مستواأ الى كان مقتنعا بين سرتسو 
 وزير الخارجية.

كان سرتسوغ في التهليلة التقليدية للمهاجرين الليبيين، في ارية زيتان ارب اللد. ويك ي  اةربعاهيوم 
ون يتراكضون بين لكل طائ ة في أسرائيل، باست ناه الطائ ة البولندية، تهليلة، والسياسي أنأن نقول 
، وكين كل حياتهم سي ح لة واحدة طويلة. ويسعى سرتسوغ ليتموضل في مركز رئيس وأخرلواحدة 

 معارضة محترم، رسمي، مرتبط بالجميل. سذا سو عملج.
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عندما يسيلونج ما الذ  عرضج عليج نتنياسو وماذا اال لج مبعو وأ وماذا أجابهم يقول: ن شيه، كلج 
سكذا. في اختبار النتيجة سو  اةمورن ي داج، ولكنج ي ضل ان يبقي  أحداأن أحابيل. وسو يعر  

 يقول الحقيقة.
ولكن مل ذلك ح لت عدة أمور منذ اننتخابات. فعنا ر "المعسكر ال هيوني" انتقلوا من 

رو  العجز التي جاهت مل انعترا   ألىالنسبي في  ناديق اناتراع  باإلنجازبالرضا  اإلحساس
. وم لما يح ل في اليسار بعد كل خسارة في اننتخابات، ي تح البحي التاريخي في مسيلة بال شل

الشعب الذ  يرفض ان يرل النور ام اليسار الذ  يرفض أن يرل الشعب. وعندما  أك رمن مذنب 
يستن د سذا النقاش ن سج، يبدؤون بالشقاق على ما تبقى: يحيموفيتش تهاجم لي ني على امل ان ت ل 

هام الى سرتسوغ. والرفاق يستمتعون: فهم يحبون معارك الطين، ون سيما بين النساه. ف ي مكان الس
سناك في الخل ية توجد منافسة على رئاسة لجنة انات اد، اللجنة الوحيدة التي سيح ل عليها 

سالم "المعسكر ال هيوني" في الكنيست. فهل سيدعم سرتسوغ حلي ج ايتان كابل ام يتنازل من أجل ال
 ل الح شيلي يحيموفيتش؟ –الداخلي في البيت 

من  ّير الطقوس ال نائية سذأ كان افي دور ليبرمان. فقرارأ التوجج الى المعارضة جعل الحكومة 
 التالية حكومة مؤاتة، حكومة مشروطة. وبالمناسبة، ا ارت في "المعسكر ال هيوني"  ورة.

نشر سنا والتي نشرت، سذا اةسبوع، في الشبكات والقارئ مدعو ليلقي نظرة الى ال ورة التي ت
. نتنياسو، رئيس "الليكود" الشاب، جاه ليلتقي بالمدير 0998انجتماعية. وسذأ  ورة تعود للعام 

العام الشاب، افي دور ليبرمان، في مستوطنتج الشابة، نوكاديم. سيلنا ليبرمان عن ال ورة. اال انج 
ي نقطتها الزمنية، سكن المستوطنون في الكرفانات. نزل ليبرمان في تلك المرحلة كانت المستوطنة ف

من وردية الحراسة. زودوأ بالعوز  بكعب من الخشب. نتنياسو سيلج العوز  ل رض ال ورة. وبقي 
ليبرمان مل مخزن الر اس. انظروا أليهما في حينج وانظروا أليهما اليوم: كبيران في السن، بربطات 

يكنان الض ينة الواحد لآلخر. في سذا اةسبوع وا  ليبرمان مل العوز ، عنق، بخدوش، متهكمين، 
 وبقي نتنياسو مل مخزن الر اس.
لنتنياسو، سيكون  10سقطت حكومة الي  أذاالحساب.  أجراه ألىفي "المعسكر ال هيوني" سارعوا 

ان، ولبيد. ، كحلون، ليبرماة وليينممكنا، نظريا، أاامة حكومة بديلة: "المعسكر ال هيوني"، 
 عندما تسقط الحكومات، وتبقي وراهسا ال راغ، كل شيه ممكن.

احتمال أن يح ل سذا يقترب من ال  ر، ولكن التي ير على مزاج سرتسوغ وا خرين في "العمل" 
حقيقي. في سوق البضائل المستقبلية ارت ل سعر سرتسوغ وحزبج. والسيناريو يسير على النحو التالي 
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البرلمانية، يتوجج وزير المالية كحلون للقاه رئيس الوزراه: انا ن  اإلخ اااتة من تقريبا: بعد سلسل
 تضم سرتسوغ او سيفكك الحكومة. أن أماتمرير شيه، يقول لج.  أستطيل

تهدد بهجرنا  أوباما أدارةموال. فشلنا في سذا الشين.  أيرانأترو  لي؟ سيقول لج نتنياسو. انت اق مل 
متحدة في الموضوع ال لسطيني. رجال "البيت اليهود " يسببون لي الموت، بؤر ال اةممفي مؤسسات 

 عليهم. أت لبن  أنا، مستوطنات أخرل، تشريعات أخرل مناسضة للديمقراطية، أخرلاستيطانية 
وعندسا سيبعي نتنياسو بنتان ايشل لهرتسوغ، وفي فمج   ن زيتون. وزير خارجية، اعتدال سياسي، 

 ألىأشك ك يرا. ولكن سذا ما يعيد الحمرة  سذا؟الحكومة، كلج معًا. فهل سيح ل تناوب في رئاسة 
يحبطوا كل  أنيكونوا معارضة مقاتلة.  أنوجنات رجال حزب العمل. كي يكون لهذا احتمال، عليهم 
 أ ال  لشريكهم المستقبلي، موشيج كحلون. وسذأ مشكلة.

 "يديعو "
9/5/5105، انأيام، اام هللا  
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 مواجهات بين ال لسطينيين واوات انحتالل خالل المسيرات اةسبوعية في الض ة

9/5/5105اام هللا،  نأيام،ا  
 


