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  د في غزةارات على مواقع تدريب عسكرية تابعة لحماس والجهاطائرات حربية إسرائيلية تشن غ .0

الطيرران الرربرا ارارراييشا شرن ارا اراعة مبكرر  ، أن 27/5/2105، فلسطين أون الينذكر موقع 
 من اجر األربعاء، اشاشة غارات عشى قطاع غز .

ب قطرراع غررز  وقررال شررايد عيرران: لىن أولررى يررذش الفررارات شررنت اررا المنرراطق الشرررقية لمدينررة رارر  جنررو 
 بالقرب من مطار غز  الدولا المدمرل.

ل ظهررررت اجرررا  ارررا األجرررواء، وأطشقرررت عرررد  01وأضررران أن لطرررايرات رربيرررة ىارررراييشية مرررن نررروع لىن 
 صواريخ تجاش أرض زراعية قرب المطارل.

وأوض  الشايد أن ل تشك الطايرات عادت ايما بعرد وشرنت مزيردا مرن الفرارات تجراش المنراطق الشرمالية 
 بية لرا ، ماتهداة موقعين لشمقاومة الفشاطينية بعدد من الصواريخل.الفر 

كما شن الطيران الرربا اراراييشا عد  غارات عشى مواقع لشمقاومة الفشاطينية اا مدينتا دير البش  
 وخان يونس واط وجنوب قطاع غز ، مطشًقا عددًا من الصواريخ تجاش يذش المواقع.

جرريا اترررتنل شررن اشاررشة غررارات عشررى قطرراع غررز  رًدا عشررى ىطررنق  وقالررت مصررادر ىاررراييشية: لىن
 الصواريخ من قطاع غز ل.

وتواصررل طررايرات اترررتنل الترشيررق اررا أجررواء قطرراع غررز  ااررتعدادا لشررن المزيررد مررن الفررارات، واررط 
 ىخنء لشمواقع األمنية والركمية كااة، وكذلك مواقع المقاومة الفشاطينية.

طق بااررا وزار  الداخشيررة الفشاررطينية المررواطنين ىلررى أخررذ أعشررى درجررات الريطررة ودعررا ىيرراد البررزا، النررا
 والرذر، وعدا اتاتعجال اا نقل أخبار القصن قبل أن تصدر من الجهات الرامية.
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وقررال اررا تصررري  مكترروب لررر أن الرروزار : لتتررابع تطررورات األوضرراع الميدانيررة، وقررد تررا اتخرراذ الترردابير 
تصعيد ىارراييشا، متمنرين مرن الجميرع الترروي ارا نقرل األخبرار وأخرذيا مرن  النزمة كااة؛ ترابا ألي

مصررادريا الراررمية، رتررى ت ناررم  بنشررر الشررايعات التررا تررمجر عشررى ااررتقرار مجتمعنررا اررا مجررل يررذش 
 األوضاعل.

، مرن 2105-5-21وكانت مصرادر ىارراييشية ادعرت ىطرنق عردد مرن الصرواريخ ماراء يروا الجنجراء 
ا، دون أن يبشغ 0998اا مدينة لأادودل داخل األراضا الفشاطينية المرتشة عاا قطاع غز ، اقطت 

 عن وقوع ىصابات أو أضرار.
 وأكدت مصادر ىاراييشية أن الجيا اراراييشا ايرد عشى ىطنق يذش الصواريخ.

ن ين أمنيريمارمول، أن ب أ( د)، مرن غرز  وعرن وكالرة 27/5/2105القدس العربي، لندن، وأضراات 
أن أربع غارات جوية نفذت اا مواقع تردريب عاركرية تابعرة لرركرة رمراس والجهراد ارارنما، أكدوا 

 دون اربنغ عن وقوع ىصابات، غير أن أضرارا مادية وقعت اا المناطق الماتهداة.
ويذش يا المر  األولى التا تشن ايها ىاراييل غرارات عشرى قطراع غرز  منرذ انتهراء عمشيرة جويرة وبريرة 

 2111ااتشرهاد مرا يزيرد عرن  ىلرىيومرا، أدت  51اق اا الصين الماضا اارتمرت لمرد  وااعة النط
 المنازل.وتدمير كبير اا 

ولررا تعشررن أي مررن الفصررايل الفشاررطينية الريياررة ماررموليتها عررن ىطررنق الصررواريخ عشررى ىاررراييل بينمررا 
 قة.نفت قيادات من رركة رماس والجهاد ارانما اا قطاع غز  أن يكون لهما أي عن

وقررال ىاررماعيل رضرروان أرررد قرراد  رمرراس اررا غررز  ىن رركتررر لياررت عشررى عشررا بهويررة العناصررر التررا 
الفصايل الفشاطينية “أطشقت الصواريخ من غز  عشى جنوب ىاراييل، مضيفا لواايل ىعنا مرشية أن 

 ”مشتزمة باتفاق وقن ىطنق النار.
ــــز الفلســــطيني ل عــــالم، ونشررررر  صررررريفة يررررديعوت  المرتشررررة، أن، مررررن القرررردس 26/5/2105المرك

اقوط صاروخ وارد عشى األقل، من قطاع غز  اا منطقة للخريال برالقرب  زعمت أررونوت العبرية،
 من مدينة أادود المرتشة يذش الشيشة الااعة التااعة مااًء.

وزعمت أن لشهوًدا عياًنا امعوا انفجاًرا ضخًما دون اماعها لصفارات ارنذار، وأن صروت اتنفجرار 
 ان ضخما، وتابب برالة من الهشع والرعب لدى اكان القرى القريبة من أادودل.ك

كمررا ذكررر موقررع والررن نيررروز أن لأربعررة صررواريخ اررقطت اررا منررراطق مفتورررة وغيررر مايولررة بالاررركان 
 بالقرب من غان يفنا وأادودل.

رات وأضرررران الموقررررع ىنررررر لاررررمعت صررررفارات ارنررررذار ترررردوي، واررررمعت بعررررديا أصرررروات لرررردوي  اتنفجررررا
 الضخمة التا نتجت عن اقوط الصواريخل.



 
 
 
 

 

           6ص                                     3589 العدد:    27/5/2105 ربعاءاأل  التاريخ:

اررا ىطررار ذلررك قالررت صررريفة معررارين العبريررة ىنررر لوألول مررر  منررذ انتهرراء ررررب الجرررن الصررامد اررا 
 الصين الماضا تطشق الصواريخ باتجاش مدينة غان يفنا بالقرب من أادودل.

ها اررررا ىطررررنق وأضرررراات برررران لالتقررررديرات اررررا الجرررريا اراررررراييشا جرررراءت لتبررررر  رمرررراس مررررن ضررررشوع
الصرواريخ، ريررا قرال الجرريا ىن التقررديرات لديرر برران مررن قراا برر طنق الصررواريخ يرا عناصررر تررابعون 

 لداعا، وذلك انتقاما من رماس ورجار  الفوضى اا القطاعل.
 
 عرض نتنياهو التفاوض على أساس ضّم الكتل االستيطانيةل رفض فلسطيني .2

صريرات نابت ىلى رييس الوزراء اراراييشا بنيامين راض الفشاطينيون يوا )الجنجاء(، ت لندن:
نتنيايو قال ايها ىنر يرغب اا التفاوض مع الفشاطينيين رول ضا الكتل اتاتيطانية اا الضفة 

 .ىاراييلالفربية المرتشة ىلى 
ردينة اا بيان أن لأااس أي  أبومن جهتر، أكد الناطق الراما بااا الريااة الفشاطينية نبيل 

مع القدس كعاصمة لشدولة الفشاطينية  0917يجب أن يكون اتعتران بردود عاا  مفاوضات
الماتقشةل. وأضان لكل ما يتعشق بقضايا الوضع النهايا ت يمكن تجزيتر أو تاجيشرل داعيا ىلى وقن 

 اتاتيطان بشكل كامل.
الفرناية، أن يذش عشى ذلك، أكد كبير المفاوضين الفشاطينيين صايب عريقات لوكالة الصرااة  ورداً 

شرعية اشاطينية ودولية لناتيطانل اا  رعطاءوقال عريقات ليذش دعو   لالدعو  غير مقبولةل.
لالمطشوب ليس ترديد ردود الماتوطنات، بل يجب ترديد ردود دولة  الضفة الفربية المرتشة. متابعاً 

لمطشوب لوقن اتاتيطان ل، مشيرا ىلى أنر من ا0917اشاطين المعترن بها دوليا عشى ردود عاا 
 شرعيةل.  ىعطايربدت من 

من ناريتها، رأت عضو الشجنة التنفيذية لمنظمة التررير الفشاطينية رنان عشراوي، أن لضا الكتل 
الكبرى مناور  مفضورة لارقة وضا أراضا دولة اشاطين التا قامت ىاراييل باتاتينء عشيها بفير 

اوضات يجب أن تتضمن جدوت زمنيا مشزما بتفكيك ، ا ن لأي مفعشراويوجر رقل. وراب 
زالتهال. وأكدت عشراوي أن لجميع الماتوطنات غير شرعية وغير قانونية وتتناقض  الماتوطنات وا 

  ناانال.مع القانونين الدولا وار
 27/5/2105الشرق األوسط، لندن، 
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 بحر يدعو الكتل البرلمانية لعقد جلسة لمناقشة االنتخابات .3
دعا أرمد برر، رييس المجشس التشريعا بارنابة كااة الكتل والقوايا البرلمانية ىلى لعقد جشاة : غز 

طارية بهدن درااة ومناقشة موضوع اتنتخابات الريااية والتشريعية والمجشس الوطنا الفشاطينا، 
 ا.من أجل التوااق عشى ىعداد قانون انتخابا يضمن ااتمرار الريا  الديمقراطية الفشاطين
( اا غز  5|21جاءت دعو  برر أجناء رفل نظمر المجشس التشريعا الفشاطينا يوا الجنجاء )

بعنوان: لتاع انوات من الصمود رغا الرصارل لتوزيع ىصدارات خاصة بالمجشس بعد مرور تاع 
 .2111انوات عشى اتنتخابات التشريعية التا اازت ايها رركة رماس عاا 

 26/5/2105قدس برس، 
 
 غضب بريطاني من السلطة بسبب دفع رواتب األسرى من أموال المساعداتريف: معا .4

العبرية وجود رالة من الفضب البريطانا  لمعارينلاادي أبو اعدى: ادعت صريفة  -راا هللا 
بابب ااتمرار الاشطة الفشاطينية اا داع رواتب لألارى الفشاطينيين اا اجون اترتنل 

عدات الدولية. وراب الصريفة ا ن الفضب البريطانا جاء بابب عدا اراراييشا من أموال الماا
 التزاا الاشطة بوعد قطعتر بعدا ااتخداا أموال المااعدات لداع رواتب األارى.

وقالت صريفة معارين ان أعضاء اا البرلمان البريطانا يقولون ان لدااع الضرايب البريطانا 
 ة لشاشطة الفشاطينيةل.ايصدا ىذا عرن كين تنفق المااعدات المقدم

مشيون جنير  031والجدير ذكرش ان رجا المااعدات البريطانية لشاشطة الفشاطينية وصل ىلى 
 ااترلينا اا الانوات الخمس الماضية.

وعش ق عياى قراقع رييس ييية األارى والمرررين اا تصريرات لرلالقدس العربال عشى ما نشرتر 
اراييل تراول منذ خمس انوات مماراة الضفوط عشى معارين بالقول: ليذا األمر ليس بج ديد. وا 

 الدول األوروبية لوقن مااعداتها لشاشطة الفشاطينيةل.
وأكد راضر والفشاطينيون كااة لهذش اتدعاءات. وقال ان من الطبيعا ان تعتبر الركومة الفشاطينية 

. ويا رعاية اجتماعية كون باتهاجوكذلك الاشطة الفشاطينية ان رعاية عاينت األارى جزء من وا
 يمتء األارى يا ضرايا اترتنل وايااة اتعتقاتت الماتمر  برق الشعب الفشاطينا.

يراولون  –ترت ضفط ىاراييشا ماتمر  –وكشن قراقع ان يناك الكجير من البرلمانيين األوروبيين 
ارى وعاينتها من دون رعاية. ىجار  يذا األمر وترديدا رواتب األارى وعاينتها، للكننا لن نترك األ

 اهمتء أارى ررب وواجبنا الوطنا واألخنقا يو اتعتناء بهال.
 27/5/2105القدس العربي، لندن، 
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 طالب باتخاذ مواقف دولية حازمة إلحباط مخططات تهويد القدست حكومة التوافق .5

هللا أمس، بريااة الدكتور راا هللا: طالب مجشس الوزراء خنل جشاتر األابوعية التا عقديا اا راا 
راما الرمد هللا رييس الوزراء، باتخاذ مواقن دولية رازمة ررباط مخططات ىاراييل الرامية الى 

 تهويد المدينة المقداة ودعا موقن القياد  الفشاطينية رنهاء اترتنل.
ايعقد اا  وأكد رييس الوزراء عشى أن مشاركتر اا أعمال ممتمر الدول المانرة لفشاطين الذي

بروكال اليوا بمشاركة ممجشين عن العديد من الدول األوروبية والعربية والهييات والمنظمات الدولية، 
يهدن ىلى تقييا الجهود الدولية لدعا ممااات ويياكل الدولة الفشاطينية، وأنر ايطالب الدول 

جايزية الممااات المشاركة بالعمل عشى اتعتران بدولة اشاطين كامشة العضوية، بناء عشى 
الوطنية الفشاطينية، وتاكيد عزمنا عشى بقاء اشاطين عشى اشا األولويات الدولية، وأنر ت رل بدون 

 الدولة الفشاطينية الماتقشة وعاصمتها القدس.
 27/5/2105األيام، رام هللا، 

 
 : اتفاق أوسلو يمنعنا من إصدار جواز سفر باسم دولة فلسطين"الداخليةوزارة " .6

قالت وزار  الداخشية يوا الجنجاء ىن اتفاق لأواشول لشانا المررشا الموقع مع ىاراييل عاا  :هللاراا 
وذكر وكيل الوزار  ران عشوي، اا بيان  ، يمنعها من ىصدار جواز افر بااا دولة اشاطين.0993

لا تتمكن صرفا أن الوزار  لأعدت نموذجا لجواز افر اشاطينا يرمل ااا دولة اشاطين، ىت أنها 
 من ىصدارش كون جواز الافر بشكشر الرالا صادر بناء عشى اتفاق أواشول.

ريا أن مجل  اتتفاق،وأشار عشوي ىلى أنر لت يمكن اا الوقت الرالا ىصدار وجايق خارج ىطار 
 يذا التررك ايمس بريا  وتنقل المواطنين نظرا لايطر  اترتنل اراراييشا عشى المعابرل.

هود الدبشومااية الفشاطينية متواصشة لتدعيا اتعتران بالوجايق التا تصدريا الداخشية وبين أن الج
الفشاطينية، من جميع الدول التا اعترات بدولة اشاطين، واا مقدمتها جواز الافر الفشاطينا الذي 

 يرمل شعار دولة اشاطين.
 27/5/2105القدس، القدس، 

 
 غزة عبر معبر رفح كانوا عالقين منذ أكثر من شهرين إلى فلسطينيا   171وصول  :ماهر أبو صبحة .7

قال ماير أبو صبرة مدير داير  المعابر اا وزار  الداخشية الفشاطينية بقطاع غز ، مااء اليوا، ىن 
اشاطينيا كانوا عالقين اا الجانب المصري منذ أكجر من شهرين تمكنوا من العود  ىلى القطاع  070

اشاطينيا تمكنوا من  070أبو صبرة اا تصري  صرفا، أن لوأضان  عبر معبر را  البري.
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الوصول ىلى غز  قادمين من الجانب المصري عبر معبر را  الذي اترتر الاشطات المصرية جزييا 
وأشار ىلى أن تعطل شبكة الرواايب اا الجانب المصري من  صباح اليوا الجنجاء ولمد  يومينل.

 ينيين ىلى القطاع.معبر را  عطل وصول الميات من الفشاط
واترت الاشطات المصرية، يوا الجنجاء، معبر را ، لااتجناييال، اا اتجاش وارد لمرور العالقين اا 

 الجانب المصري.
 26/5/2105، فلسطين أون الين

 
 أبو مرزوق: االحتالل وحده المنتصر في معارك العرب الداخلية .8

زوق، أن اتررتنل ارارراييشا يرو الطررن أكد عضو المكتب الايااا لرركة رماس، مواى أبرو مرر 
الوريد المنتصر اا معارك العرب الداخشية، منبهًا ىلى أن األمة وارد  وماتقبشها وارد وعدويا واررد، 

 وبوردتها لن تهزا.
وقال أبو مرزوق عبر صفرتر الشخصية عشى لايابوكل: ىنر ت بديل عن جشوس كل األطران، دون 

 ة الروار، وعدا اترتكاا لشقو  مهما كانت درجة الخنن.ىلفاء أو تهميا، عشى طاول
وأضان: لىنرر لريس ينراك منتصرر ارا الررروب الداخشيرة، ومرن يفرذي يرذش الظرواير، بالضررور  يرمدي 

 ىلى ذياب الري  وغياب األجرل.
واعتبررر أن ااررتخداا القررو  اررا النزاعررات الداخشيررة ونبررذ لفررة التصررال ، وصررفة لشترردمير الررذاتا والاررقوط 
الترردريجا، واصررفًا دعرروات الررررب والترررريض عشيهررا وراررض الررروار أو عرردا اتعتررران بررا خر، أنهررا 

 مشاريع قامة ايية.
 26/5/2105، فلسطين أون الين

 
 : حماس ال تريد إنهاء االنقسام عزام األحمد في حوار لـ"الحياة الجديدة" .9

مركزيرة رركرة اررت  النايرب عررزاا  مشرن المصررالرة الوطنيرة عضررو مارمولدعررا  :نايرل موارى –راا هللا 
األرمررد، ىلررى ىاررتراتيجية وطنيررة تتضررمن ةليررات جديررد  تاررتعاد  الورررد  الفشاررطينية الشررامشة اررا رررال 

 تشبجت رركة رماس بعقشية اتنقااا التا تكشفها المماطشة اا تنفيذ بنود اتفاق المصالرة.
ذاترزاز، يبقى الكل الوطنا يخضرع لنب أنمن الخطا ىنر  قالو األرمد،  بقيرت رمراس متماركة بهرذش  وا 

العقشية، عشينا البرا عن ااتراتيجية جديد ، اورد  الوطن والشعب، وورد  منظمة الترريرر، أيرا ممرا 
 عدايا وايا من كل الفصايل. 
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يررذش ارارررتراتيجية يررا ماررمولية الررررييس  أن ىلررىتطرررح م مشررريرا  ينررراك أاكرراراً  ىنوأشررار األرمررد ىلررى 
تنبرررري لمارررموليتها تنتشرررال  أنة الترريرررر ومارررمولية اصرررايشها كاارررة وعشيهرررا مرمرررود عبررراس، ومنظمررر

 .ىليهاالقضية الفشاطينية من الرالة التا داعها اتنقااا وااتمرارش 
 تصريرات األرمد يذش جاءت اا صشب روار مطول مع صريفة لالريا  الجديد ل.

عشرى مارالة المعرابر وقضرية المروظفين عمرو بشان اتتفاق  أبوما جرى مع الوزير زياد وقال األرمد 
ىنهرا تراتا رمراس ا ن وتقرول  أن ىمراكان خطا، تن الورقة المصرية تضمنت معالجة يرذش المارايل، 

 .األااسعمرو عشى ىدار  المعابر اهذا خطا وت يمكن قبولر من ريا  أبو األخمع  اتفقت
اارتمعت  أنرااتفراق  أوقرعوقرال للرا  عمررو عرن الموضروع، أبرواالت  أناذلك  ىلىىضااة تابع األرمد و 

مطالب ووجهة نظرر رمراسل، لكرن رمراس اعتبررت ذلرك اتفاقرا م. وتكررر األمرر ررول المروظفين،  ىلى
: الورقررة المصرررية نصررت عشررى تشرركيل لجنررة ىداريررة انيررة لمعالجررة قضررية المرروظفين بطريقررة أقررول وأنررا

الررذين عينررتها رمرراس.  أوقرردماء ياررم  بتجويررع موظررن وارررد اررواء ال أنودون  أررردعشميررة دون ظشررا 
عمرررو  أبرروزيراد  األخاتفقررت مررع  أنهرا، لكررن رمراس تقررول أارررادالشجنرة تشرركل مرن ممااررات ولرريس مرن 

 أن أوضرر يقررع، وينررا  أنالشجنررة تشرركل بررالتوااق بررين الركومررة ورمرراس ويررذا خطررا ت يجرروز  أنعشررى 
 عن تفايمات بدل اتتفاق.ركومتر تشتزا باتتفاق.. ايما رماس تتردا  ىنرييس الوزراء قال 
تررا  اررا بيررروت، مرررزوق عضررو المكتررب الايااررا اررا رمرراس مواررى أبرروالشقرراء مررع  وقررال األرمررد ىن
 ناقت ورتبت واتصشت بر اا ااطنبول ورتبنا الشقاء ببيروت قبل وصولر. أنابمبادر  منا، 

يررد التررردا ل عررنا، قشررت ت نر  أنررامرررزوق عررن مرراذا اررنقول ل عررنا بعررد الشقرراء،  أبررووجانيررا ااتفاررر 
نهاء اتنقااا ممشة لألذن الفشارطينية والعربيرة، وربمرا تارتهوي مرن ت عمرل  أصبرت كشمة مصالرة وا 

 )ااضيين األشفال(.  لديها
 أبررومرررزوق اررشمنا خررنل الشقرراء الورقررة التررا تتررردا عنهررا رمرراس بصرردد اتفرراق مررع  أبررومواررى  األخ

وظفين وماالة المعابر، يذش الورقرة الترا ارشمت لرا كانرت عمرو بشان الشجنة اردارية لرل ماالة الم
غيررر موقعررة، وتتررردا عررن توااررق بررين رمرراس والركومررة عشررى تشرركيل الشجنررة ارداريررة التررا شرركشتها 
الركومة من األمانة العامة لمجشس الوزراء بريااة راما الرمرد هللا، وديروان المروظفين العراا، ووزارات 

رقهررا اتاررتعانة  ىلررىد، ويررذا صررايب كونهررا الممااررات المعنيررة ىضررااة العردل والتخطرريط ويييررة التقاعرر
 باي خبير اشاطينا عربا أو أجنبا.

وينا دخشت الورقة الاويارية عشرى الخرط ونرنرا تعامشنرا معهرا ويرا تنارجا تمامرا مرع الورقرة المصررية 
 عشى القطاع.بعد الررب األخير   أيشولومع التفايمات التا وقعتها ات  ورماس اا القاير  اا 
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وبالترررالا، دأبرررت رمررراس عشرررى ااتعرررال األزمرررات، ترررار  بمهاجمرررة البنررروك وترررار  أخررررى، بمنرررع المررروظفين 
 وزاراتها. ىلىأعمالها ورتى منع الوزراء من الوصول  ىلىالقدامى من الوصول 
 أاكرارا لرداع تنفيرذوالترا رمشرت نبيرر برري  مقتررات ريريس مجشرس النرواب الشبنرانا وأضان وااقت عشى
 أبررروأعشنرررت عشرررى الفرررور موااقرررة رركرررة ارررت  عشيهرررا بالكامرررل، ايمرررا الترررزا موارررى  وأنررراالمصرررالرة قررردما، 

مرررزوق جانررب الفمرروض .. لررا يقررل ت، ولررا يقررل نعررا، والتقينررا مجررددا برردعو  منررا وقرردمت ايررر مبررادر  
ال أررد رول الموظفين اا القطاع ترفظ رقوق الجميع وت تظشرا أررد وقشرت لرر انقرل يرذش األاكرار. وقر

 مااعدير: الموظفون خط ارمر.
نشتقرررا مرررع نبيرررر برررري  أنكررران اتجتمررراع الجنرررايا تواصرررل لاررراعات الفجرررر، وارررا الصرررباح وقبرررل وتررابع 

 أمرااكان لاجتماعيال، وقشت لعشا بركرة صرارب التصرري   ىن الشقاءوجدت تصريرا اا ارعنا يقول 
 تقول ذلكل م  أنبري وأعضاء الوادين: لأت تخجل 

نررداء يررا اررا غررز  زعشرروا مررن الشقرراءل، وعشررى اجررر يررذا اتجتمرراع  أبررو أخالجميررع قرراين: ل أمررااركررة ورد ب
 انهمرت التصريرات من غز  ارديا يقول يذا لقاء ت شاء، وةخر يقول عزاا األرمد نكر   .

قرل ين أنمررزوق  أبرواتفقرت مرع  أنرااتنقاراا،  ىنهراءت يريردون  أنهرايذا دليل ةخرر عشرى وقال األرمد 
واارق وعردا اعترراض  ىذاغرز  لشقايرر  ىلرىينية وأبديت اتارتعداد لشتوجرر  ىاماعيل ىلى األاكاريو يذش 

ارا  ب رادتررعمل الوزراء وبقاء ااير الموظفين عشى رأس عمشها لرين البرت برامريا ويتصررن الروزير 
س عمشرررر شرررهور، يبقرررى كرررل موظرررن عشرررى رأ 9عمشهرررا خرررنل  ارداريرررةتنهرررا الشجنرررة  أن ىلرررىوزارترررر 

تقرر الشجنة من يبقى منها ومن ياخذ رقوقر ويمضرا. اشمراذا كرل يرذش الجشبرة  أن ىلىويتقاضى راتبر 
 من قبشها 
مررزوق  أبروبرادرت باتتصرال مجرددا لكرن األخ  وأنراينيرة،  ىاماعيلولا يتصل  أيااومضت وأضان 
عشرى أي اتصرال ولرا يعرد لرا ما قبل اتتفاق والشقاء وبعد ذلك اتصشت أربع مررات لرا يررد  ىلىأعادنا 

 باتصال اا قصة تبدأ وت تنتها.
رمرررراس ت تمتشرررررك ىراد  ىنهررررراء اتنقارررراا وت ترررررزال أارررررير  برنررررام  رركرررررة ارخررررروان  أنبتقرررررديري وتررررابع 

 .أوتنرصل عشى جواب رتى ننطشق وتكون يناك ركومة  أنالماشمين، ةمل 
تكررون لرردينا ركومررة جررا  أنينبفررا  أوت أجرراب األرمرردالرررديا عررن تعررديل ركومررة التوااررق ا ن  ورررول

 أننبرا التعديل، ما لدينا رتى ا ن ركومة شكشية تمنع من العمل اا القطاع. رماس عمشيا عشيها 
تعترن بالركومة وتمكنها. كين يبرا التعديل مع جهة ت تعترن عمشيا بالركومة وتمنعها من القياا 

وا بااا النقابرة ارا غرز  ومنعروا الروزراء المقيمرين ارا بعمشها  واا رديا عشى مبادرتنا اا بيروت خرج
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القطرراع الررذين كرران ياررم  لهررا قبررل ذلررك مررن الوصررول والعمررل اررا مكرراتبها رتررى يبرردو األمررر وكررانها 
 يمنعون الجميع وان قصة الموظفين يا كل الوطن وكل الركاية.

ات يرا وررد  الرروطن مررن كرل المروظفين ومررن الركومرات، وررد  المماارر أيرا: ورررد  الروطن أقرول وأنرا
 وورد  الركومة يا ورد  الاشطة والورد  القانونية.

الرييس مرمد مراا عندما كان اا الركا عرض عشينا التواط مع ىاراييل والوتيات المترد ، وتابع 
لكنر لرا يعررض مرر  عشينرا التوارط مرع رمراس وكيفيرة تنفيرذ اتتفراق ويرو ورقرة مصررية، والارمال يرو: 

 لماذا م.
رمراس وراء التفجيررات ولريس اقرط تترمرل المارمولية  أقرول لتفجيرات ارا غرز ، قرال األرمرد أنراورول ا
 وأنراجهة خارت مرن يرذش التفجيررات،  أكجررماس  ىنمرزوق قال لا اا اجتماع ببيروت  أبوعنها، 

 اتفق معر، ألن الجميع يرمشها المامولية وكجيرون جدا يتهمونها بارتكابها.
قمرررريم عجمرررران لتعطيررررل تنفيررررذ كررررل بنررررود اتفرررراق  ىلررررىوا قضررررية المرررروظفين يررررا ناررررفوا كررررل شررررا ورولرررر

 المصالرة.
 27/5/2105الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 غزة األربعاءسيدخلون إلى أبو مرزوق والعلمي أشرف زايد:  .01

مررن المقرررر أن يصررل اجنرران مررن أبرررز قرراد  رركررة المقاومررة اراررنمية لرمرراسل، غررًدا : غررز  )اشاررطين(
(، ىلررى قطرراع غررز  عررن طريررق معبررر رارر  البررري، وذلررك بعررد ررشررة عررنج اررا الخررارج 5|27)األربعرراء 
 كرران قررد أصرريب اررا الررررب األخيررر  عشررى قطرراع غررز  قبررل عشررر  شررهور وبترررت ىررردى قدميررر. أرررديما
زايررد، نايررب مارريول العمررل الجمرراييري لرركررة لرمرراسل لررر لقرردس برررسل أن رركتررر تاررتعد  أشرررنوقررال 

ل كبيرر لشقيرراديين ارا الرركرة الردكتور موارى أبررو مررزوق والمهنردس عمراد العمشررا رقامرة رفرل اارتقبا
 والذي أصيب خنل الررب األخير  عشى قطاع غز .

 27/5/2105قدس برس، 

 

 بما فيها القدس 67 على أراضيباالعتراف بدولة فلسطينية  ةمرتبطمقبول: أي مفاوضات  .00

ين ارررر المجشرررس الجررروري لرركرررة لارررت ل، عشرررى تقريرررر رد أمرررين مقبرررول، أمررر: رررر ارررادي أبرررو ارررعدى راا هللا
ارررررتينان المفاوضرررررات مرررررع تريررررريس الركومرررررة ارارررررراييشية بنيرررررامين نتنيرررررايو ررررررول دعرررررو   ليررررر رتسل

نتنيرايو لمججررب. ويرو  ىن المارتوطنات، برالقولالفشاطينيين بهدن التوصل ىلى تفايمات رول ردود 
ك أاس اشاطينية واضرة يعراها المجتمع الدولا معرون باااليب التضشيل التا يماراها عادً . اهنا
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الموقرررررن الفشارررررطينا لبرررررالغ الوضررررروح ارررررا مرررررا يتعشرررررق  ىنألي ىمكانيرررررة لشعرررررود  لشمفاوضررررراتل. وقرررررال 
بالمفاوضات وأي مراولة رطنقها من جديد مررتبط براتعتران بدولرة اشارطينية عشرى رردد الرابرع مرن 

طرنق الداعرة الرابعرة مرن أاررى بما ايها القردس، ووقرن شرام 0917رزيران / يونيو  ل لنارتيطان، وا 
 ما قبل أواشو، وترديد اقن زمنا لهذش المفاوضات، واقن زمنا لنناراب اراراييشال.

أي رررديا عررن لىطررنق مفاوضررات جديررد  برردون الموااقررة اراررراييشية عشررى الشررروط  أنواعتبررر مقبررول 
يا وقتهرا عرن العرود  لمفاوضرات مرع الجانرب الفشاطينية أمر غير ممكن. لكن ىذا تا ا نر يمكن الررد

 اراراييشال.
 27/5/2105، القدس العربي، لندن

 

 في مخيم اليرموك "اعش"داشتباكات بين مقاتلين فلسطينيين و .02
لندن: شهد مخيا اليرموك لنجيين الفشاطينيين جنروب دمشرق، أمرس، اشرتباكات متقطعرة برين مقراتشا 

ذي يررراول ااررتعاد  ارريطرتر عشررى مواقررع خاررريا اررا المعررارك الفصررايل الفشاررطينية وتنظرريا داعررا الرر
 1األخيررر ، واررق مررا أعشررن ماررمول اشاررطينا اررا العاصررمة أمررس الجنجرراء، بينمررا قتررل شررخم وجرررح 

ةخررررون، ارررا قصرررن بالبراميرررل المتفجرررر  نفذترررر مروريرررات تابعرررة لقررروات النظررراا عشرررى مخررريا اليرمررروك 
 مس الجنجاء.الفشاطينا جنوب العاصمة الاورية دمشق اجر أ

وقرال ريريس جبهررة النضرال الشررعبا الفشارطينا المقربررة مرن دمشرق خالررد عبرد المجيررد لوكالرة الصرررااة 
الفرناررية، ىن لاشررتباكات متقطعررة انرردلعت بررين الفصررايل الفشاررطينية مررن جهررة ومقرراتشا تنظرريا داعررا 

 اط المخيال.وجبهة النصر  من جهة جانية، الذين يراولون ااتعاد  الايطر  عشى مواقع اا و 
اا الاياق نفار، يواجر األيرالا العرالقون ارا المخريا، صرعوبات أجنراء مرراولتها ىنقراذ العرالقين تررت 
األنقاض، بعد ىلقاء مروريات النظاا لشبراميل المتفجر . وقالت مصرادر ارا المخريا: ىن لجنجرة براميرل 

رب مركررز ارعاشررة اررا اررقطت بررالقرب مررن ممااررة الكهربرراء، اررا رررين اررقطت البراميررل األخرررى قرر
مررريط ماررجد اشاررطين. وأعقررب ىلقرراء البراميررل المتفجررر ، قصررن بقررذاين الهرراون، تزامًنررا مررع اشررتباكات 

 بين قوات النظاا من جهة، وبين تنظيا داعا وجبهة النصر  من جهة أخرى اا مريط المخيال.
 27/5/2105، الشرق األوسط، لندن 

  
 م االحتالل بحبس رئيس المجلس التشريعي مدة عامالبرلمانية يستنكر حك رئيس كتلة فتح .03

راا هللا ر اررادي أبررو اررعدى: ااررتنكر عررزاا األرمررد، عضررو الشجنررة المركزيررة لرركررة اررت  وريرريس كتشتهررا 
البرلمانيرررة ارررا المجشرررس التشرررريعا، ركرررا ارررشطات اتررررتنل ارارررراييشا الجررراير بررررق ريررريس المجشرررس 
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  عراا. واعتبرر الركرا ارارراييشا لجريمرة جديرد  تضران التشريعا، عزيز دويك، والقاضا بربارر لمرد
 نايبال. 02لاشاشة الجرايا التا ترتكب برق شعبنا ونوابر كون اترتنل ما زال يعتقل 

 27/5/2105القدس العربي، لندن، 

 

 الجهاد حركة خالفات تعصف بعالقة طهران مع "الجزيرة نت":  .04
ر  نت عن لخنن رادل بين األمرين العراا لرر رركرة كشفت مصادر مطشعة لشجزي: بيروت -الجزير  نت

الجهاد ارانما، رمضان شش  وقيادات ىيرانية لرايعةل وأرجعت الخنن ىلرى جنجرة أارباب يتصردريا 
لانزعررراج طهرررران مرررن اياارررة الريررراد الترررا تتبعهرررا القيررراد  الاياارررية لشجهررراد ارارررنما تجررراش عررردد مرررن 

وراررض الرركررة اتقتررراب أكجررر مررن التكييررن الايااررا اريرانررا القضررايا ارقشيميررة عشررى رأاررها الرريمن، 
 لهال.

أما الابب الجانا ايرتبط واق المصادر بر لالتقشيصات المالية المتزايد  لدعا الرركة اا الفتر  األخير ، 
رراجات مالية داخشية كبير  بدأت تصيب ممااات وكوادر الرركة  ل.ويو ما تابب اا ىشكاتت وا 

لجالرا براعتراض شرديد قدمترر قيراد  الجهراد ارارنما وتمجرل بمعشومرات رصرشت عشيهرا وتمجل الاربب ا
الرركة عن دعا ىيرانا خفا لمجموعات مفصرولة وأخررى داخرل الرركرة لتشركيل جيرب تنظيمرا مرواز  
لشرركررة ومنفصررل عنهررا يطشررق عشيررر ااررا لرركررة الصررابرينل داخررل قطرراع غررز  يكررون أكجررر وتء وتبعيررة 

 ورمى طهران اا المنطقة. والتزاما بايااة
وأوضرر  مصرردر مطشررع لشجزيررر  نررت أن القيررادي الاررابق بالجنرراح العارركري لرركررة الجهرراد اراررنما 
يشررراا ارررالا يتشقرررى أمررروات بصرررفة منتظمرررة مرررن ىيرررران تصررررن عشرررى أعضررراء الرركرررة الجررردد، واعتبرررر 

د  الجهراد ارارنما المصدر الابب الجالا يو لاألخطرل مضيفا أنر قوبرل براعتراض شرديد قدمترر قيرا
 ريران.

ريررا أصرردرت عررد   2109وتررواترت التقررارير عررن انطررنق لرركررة الصررابرينل اررا غررز  منتصررن عرراا 
بيانررات تناولررت الشرران العرراا والرروطنا الفشاررطينا ىلررى جانررب تطرقهررا ىلررى العديررد مررن قضررايا المنطقررة. 

 ابر بين شعار الرركة وراية الرزب.لكنها تنفا أي عنقة لها برزب هللا الشبنانا، عشى الرغا من التش
وقالت مصادر ىعنمية ىن رركة الجهاد ارانما أغشقت مكترب اضرايية لاشارطين اليروال التابعرة لهرا 
ارررا القررردس، وقشصرررت مررروظفا الفضرررايية ارررا راا هللا ومررردن الضرررفة، وكرررذلك ارررا مقريرررا الرييارررا بفرررز  

 بابب األزمة المالية.
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ت عد  قاا بها شش  ىلرى طهرران نراقا خنلهرا األمرر مرع القيراد  وتردا مصدر لشجزير  نت عن زيارا
اريرانيررة لوضررع رررد لهررذش ارشرركاتت، وضررمان عرردا تواررع تشررك الرركررة الجديررد  لىت أنهررا برراءت كشهررا 

 بالفشلل.
من جهتر، وصن القيادي برركة الجهاد ارانما اا لبنان، مرفوظ منور، األراديا عن أزمة بين 

يرررران برررر  لالمبالفررراتل، وعرررن مفرررادر  شرررش  لطهرررران وتوجهرررر ىلرررى بيرررروت ل قامرررة ايهرررا باررربب رركترررر وا 
الخناات بانها لليات دقيقةل تنتفاء وجود مقر دايا لألمين العراا ارا بيرروت أو طهرران لامرا يرصرل 

 طبيعا ضمن نطاق التررك وارقامة المتنقشة بين طهران ودمشق وبيروتل.
عشى ايااة الرركة ورياديا، قرال ارا رديجرر لشجزيرر  نرت لرركتنرا ورول ما تردد عن اعتراض ىيرانا 

ذات ايااة جابتة قايمة عشى ارتراا خيارات الشعوب والدول، ونرن ت نتدخل اا الاياارات الداخشيرة 
 لشدول وانبقى عشى يذا الماارل.

مال وأجرر ذلرك وايما يتعشق بدعا ىيران لتنظيا جديد اا غز  غالبية عناصرش كانرت ارا لالجهراد ارارن
عشى الرركة، قال منور لليس لدي معشومات عن يذا التنظيا، وعشى كل رال وضرع الرركرة الرداخشا 
اشيا ومتمااكل ممكدا أن عنقة الجهاد ارانما ب يران لىيجابية واتبقى مع كل مرن يردعا اشارطين 

 يتر وت نتدخل ايهال.ومن يقدا الدعا لشقضية اهذا واجبر الذي يجشكر عشير ومن يمتنع نرترا خصوص
 26/5/2105الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 حماس يسخرون من حكم مصري بإعدام الشهيد العطار حركة طالب .05

الرررذراع الطنبرررا لرركرررة رمررراس مقطعرررا مصرررورا لمشرررهد -نشررررت الكتشرررة ارارررنمية : غرررز -الجزيرررر  نرررت
عطررار، عشررى خشفيررة ىرالررة تمجيشررا يررراكا مشررهد مراصررر  قبررر الشررهيد القايررد اررا كتايررب القارراا رايررد ال

 أوراقر لشمفتا اا مصر ايما يعرن بقضية اقتراا الاجون.
ويتضمن المشهد التمجيشا قياا قوات مصرية باقتراا المقبر  التا يوجد ايها ججمان الشهيد، ومراصر  

 القبر والمنادا  عشى الشهيد وطشب تاشيا نفار )رايد العطار اشا نفاك القبر مراصر(.
 26/5/2105الدوحة،  الجزيرة نت،

 

 بأساليب متعددة في الضفة حزب التحرير: سنتصدى لقمع أمن السلطة .06
قال عضو المكتب ارعنما لرزب التررير د.ماير الجعبري، ىن الرزب ايتصدى لشقمع والمنع اا 
الضفة الفربية لبالواايل الايااية وبااراليب متعردد ، ولرن يتخشرى عرن دعرو  الخنارة كواجرب شررعا، 

 يمكن أن تقن أمامر ت ىجراءات اشطوية وت أمريكيةل. وت
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وأضرران الجعبررري اررا تصررري  مكترروب، اليرروا الجنجرراء، مخاطًبررا الاررشطة الفشاررطينية: ىن لاأليرراا بيننررا 
 وانكشن عن قدرتنا لتردي المنع والقمعل.

 26/5/2105، فلسطين أون الين

 

 يهدف إلى شل حركة العمالء بين غزة واألراضي المحتلة تعبيد الطريق حركة حماس:  .07
شكل الطريق الردودي الذي تعمرل كتايرب عرز الردين القاراا عشرى تعبيردش عشرى : غز -أرمد عبد العال

 ا من الاياج الفاصل بين قطاع غز  واألراضا المرتشة، تردبا جديدا لنرتنل اراراييشا.251بعد 
التماس عشى مرأى مرن أجهرز  مراقبرة  وشايد مراال الجزير  نت جرااة وشارنات تعبد طريقا قرب خط

 اترتنل اراراييشا، ولورظ بعض عناصر المقاومة الفشاطينية قرب يذش ا ليات.
وقررال النرراطق بااررا رركررة رمرراس رمرراد الرقررب ىن تعبيررد الطريررق يهرردن ىلررى رمايررة القطرراع مررن أي 

 اختراق ىاراييشا، وضبط الرالة األمنية.
ت أن تعبيررد الطريررق يهرردن أيضررا ىلررى لشررل رركررة التواصررل بررين وأوضرر  الرقررب اررا رررديا لشجزيررر  نرر

العمنء ومخابرات اترتنل، ىضااة ىلرى تردريب مقراتشا كتايرب القاراا عمشيرا كورردات جيروا ضرمن 
ىاتراتيجية ارعداد لمعركة تخوضها ماتقبن كجيا اشاطينا ىلى جانب اصايل المقاومة اا معركة 

 الترريرل.
 26/5/2105الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 سمح لها بامتالك قنبلة نووية إذا "تنظيم الدولة"من  "بكثير "أخطرستكون  إيراننتنياهو:  .08

ايرران ارتكون لاخطرر  أنبنيامين نتنيايو الجنجراء  اراراييشااعتبر رييس الوزراء : )أ ن ب( -القدس
 ى بامتنك قنبشة نووية.المتطرن اذا ما امرت لها القوى الكبر  ارانمامن تنظيا الدولة  مر ل بالن

دولررة  أول ىيرررانلمهمررا كانررت درجررة رعررب تنظرريا الدولررة ارران  أجهزتررر أاررادتوقررال نتنيررايو براررب مررا 
واشرد اتكرا  أخطررمر   ألناا عصرنا، اتكون متى رصشت عشى الانح النووي مية مر  بل  ىريابية

 من تنظيا الدولةل.
والررردول  ىيرررراناتفررراق نهرررايا برررين  ىلرررىلشتوصرررل  وتزامنرررت تصرررريرات نتنيرررايو مرررع اارررتينان المبارجرررات

 الكبرى الات.
ان يتاررعوا باتجراش  وأخشرى( بصردد اتارتينان ىيرراننتنيايو لمبارجات خماة زايد وارد )مع  وأضان

عشرى  ىيررانرصرول  أمراااتتفاق الذي يرتاا ت يمهد اقط لالدرب  أنمكررا  ما اامير اتفاقا اييا جدال
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اررا اتاررتمرار اررا ايااررتها  اتاررتخدمهابعشرررات مشيررارات الرردوترات التررا  يرررانىقنبشررة بررل يمررأل خررزاين 
 ل.األواطالعدوانية اا الشرق 
 متى راعت العقوبات الدولية. اريراناالتا اتضخ اا اتقتصاد  األموال ىلىوكان نتنيايو يشير 

اتفرراق  أبررراا أمرراالمجررال طاريررا اررت  اىاتفاقررا  أبريلوالقرروى الكبرررى اررا الجررانا مررن نيارران/ ىيررران وأبرمررت
يعقرد الخبرراء الايااريين والفنيرين لشجرانبين مبارجرات  أنرزيران/يونيو. ومن المقررر  31نهايا برشول 

 الجنجاء اا ايينا بهدن البدء اا صياغة ماود  اتتفاق النهايا.

 27/5/2105، رأي اليوم، لندن

 
 حركة حماس مسؤولة عما يجري في قطاع غزةيعلون:  .09

نرار يارتهدن  ىطرنقررادا  أيالكرراا عشرى  ورلن تمر مر  ىاراييل أنر الدااع موشير يعشون وزي أكد
مررن  اراررراييشالررا يررنعا الجانررب  ىذامواطنيهررا انطنقررا مررن قطرراع غررز  واررترد بمنتهررى الشررد  والصرررامة 

 القذيفرة الصراروخية عشرى منطقرة غران ىطنقالوزير يعشون تعقيبا عشى رادا  وأوض الردود بهدوء. 
تعتبررر رركررة رمرراس ماررمولة عمررا يجررري اررا القطرراع  ىاررراييل ىن أمررسياانيررر بجنرروب الرربند مارراء 

 . أخرىااتفزازات  أيوبشجا  ىاراييلبعدا اختبار  ىياياناصرا 
القذيفرة  ىطرنقوراء  ارارنمامصردرا أمنيرا رجر  وقرون عناصرر مرن رركرة الجهراد  أنويفيد مراارشنا 

 األناصررريل اشارررطينا رترررى  أيع داخشرررا ارررا الرركرررة. ولرررا يعشرررن الصررراروخية وذلرررك عشرررى خشفيرررة نرررزا 
 ماموليتر عن يذا اتعتداء. 

 27/5/2105اإلسرائيلي، والتلفزيون  إسرائيلصوت 
 

 في غزة  هاتقويض حكمب "إسرائيل" أو ستقوم اإلرهابيةحماس كبح التنظيمات  على س:شتاينت .21
عمررل رركررة رمرراس عشررى كررب  جمرراح التنظيمررات لررا ت ىذاقررال وزيررر الطاقررة يواررال شررتاينتس برردورش انررر 

 تقويض ركا رماس اا غز .  ىلى ىاراييلاا القطاع ااياتا يوا تضطر اير  األخرى ارريابية
امتنعت عن درر رمراس  ىاراييل أن ىلىصباح اليوا  ىذاعيةالوزير شتاينتس اا اياق مقابشة  وأشار

يرذا الرردع برين  ىنعرااردعها ولكن يجب خنل عمشية الجرن الصامد اا الصين الماضا واكتفت ب
 رد تعبيرش. عشى-رين وةخر 

 27/5/2105اإلسرائيلي، والتلفزيون  إسرائيلصوت 
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 مسؤول إسرائيلي: نتنياهو أبدى استعداده الستئناف المفاوضات خوفا  من الضغوط األوروبية .20
ين نتنيايو، خنل اجتماعر أجارت اقترارات رييس الركومة اراراييشية بنيام: نظير مجشا - تل أبيب

بررروزير  خارجيرررة اتترررراد األوروبرررا ايرررديريكا مررروغيرينا، بالتفررراوض ررررول رررردود الكترررل اتارررتيطانية، 
 ورديجر عن تاييد رل الدولتين، شكوكا لدى الاشطة الفشاطينية ورتى اا ىاراييل. 

الارنة الماضرية  وقالت مصادر ىن اقترارات بهذا المضمون نفار كانت قد عرضت عشى نتنيرايو ارا
مرررات عررد  مررن جانررب وزيررر الخارجيررة األميركررا جررون كيررري، ومبعرروا اردار  األميركيررة لشمفاوضررات 

  مارتن ىنديك، لكنر راضها.
، ىن نتنيرررايو أوضررر  أن ذلرررك ىعرررناوقرررال مارررمول ىارررراييشا اطشرررع عشرررى ارررروى المرادجرررات، لوارررايل 

يهررا اررا الضررفة، ويرررل مشرركشة الخناررات مررع ايوضر  المنرراطق التررا يمكررن راررراييل مواصررشة البنرراء ا
الفشاررطينيين بخصرروم ااررتمرار البنرراء اررا الماررتوطنات. وأكررد أن يررذش يررا المررر  األولررى التررا يبرردي 

 ايها نتنيايو ااتعدادا رجراء نقاا ىقشيما مع الفشاطينيين رول ردود الكتل اتاتيطانية.
من يذا الشقاء كان ىظهار ااتعدادش ورغبتر، بل وقال المامول اراراييشا ىن الهدن األااس لنتنيايو 

وترمار، تاتينان المفاوضات، عشى خشفيرة تعمرق عردا جقرة اتترراد األوروبرا برر ارا كرل مرا يتعشرق 
بالموضوع الفشاطينا، وذلك ألنر يتخون جدا من الضفط األوروبا المتزايد اا كل ما يتعشق بجمود 

ن اتارررتعدادات الجاريرررة ارررا مقرررر اتترررراد األوروبرررا ارررا العمشيرررة الاياارررية. وينبرررع تخرررون نتنيرررايو مررر
بروكال، لفررض عقوبرات عشرى المارتوطنات ارارراييشية، وكرذلك مرن المبرادر  الفرنارية لطررح مشرروع 

لكرررن مارررموت ارررا  قررررار ارررا مجشرررس األمرررن يعتررررن بالدولرررة الفشارررطينية ويرررردد مبررراد  لررررل الصرررراع.
نتنيايو قد اعتمد اا مبادرتر عشى القناعة بران الفشارطينيين المعارضة اراراييشية لا ياتبعد أن يكون 

 ايراضون التعاون، ايخن ذلك الضفط عشير ويرولر ىليها، ويكون قد نج  اا نصب كمين لها.
 26/5/2105الشرق األوسط، لندن، 

 
 مليون شيكل ألعمال استيطانية بحائط البراق 100نتنياهو يحول  .22

ييل، بنيررامين نتنيررايو، قرررارا خررنل اجتمرراع ركومتررر األارربوعا، مرررر ريرريس ركومررة ىارررا: رامررا ريرردر
مشيرون شرريكل مرن أجرل اتارتجمار ارا أعمرال اارتيطانية اررا  011اليروا الجنجراء، يقضرا برصرد مبشرغ 

وادعى أنر خنل الانوات الخمس الماضية طرأ ارتفاع كبيرر  مريط رايط البراق اا القدس المرتشة. 
يط البررراق، وزعررا أن لرررايط المبكررى لكررل شررعب ىاررراييلل وأن القرررار الررذي عشررى أعررداد الزايرررين ىلررى رررا

 اتخذ اليوا ليعكس التزامنا جميعا، التزاما كابن القدس، والتزاا الوزراء، بمواصشة البناء اا القدسل.
 26/5/2105، 48عرب 
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 "الزرقاءجسر "استيطانية بمنطقة وحدة  530لجنة التخطيط في وزارة الداخلية تصادق على بناء  .23
صرررررادقت الشجنرررررة المركزي رررررة لشتخطررررريط والبنررررراء ارررررا وزار  الداخشيرررررة ىبرررررراييا: كامرررررل  -القررررردس المرتشرررررة 

مارراء اتجنررين عشررى ىقامررة مشررروع ااررتيطانا وارريارة اررا الجهررة الفربيررة مررن قريررة جاررر  اراررراييشية
يرررر دايرررر  أراضرررا الجنجررراء، ىن المشرررروع الرررذي برررادرت ىل أمرررسوقالرررت الداخشيرررة ارررا بيررران لهرررا  الزرقررراء.

ورررد  ااررتيطانية،  531دونررا، والررذي يضررا  211لىاررراييلل ووزار  الارريارة، ارريتا بنررامش عشررى ماررارة 
غرارررة،  005ووررررد  اررركن اندقي رررة ومرررن ضرررمنها انررردق يضرررا  211ورررردات لشررردونا الواررررد  01بواقرررع 

ضرررااة ىلرررى ذلرررك اررريتا تخصررريم  9منطقرررة تخيررريا، و ت مترررر مربرررع لشمررررن 1811انرررادق صرررفير . وا 
وأوضررررت أن المشرررروع يهررردن لتطررروير  التجاريرررة، بارضرررااة ىلرررى قاعرررة ومنترررزش لشمنااررربات واألارررراح.

اتاتيطان ارا بشرد  جارر الزرقراء الفشارطينية القديمرة اريارًيا واقتصرادًيا، ىضرااة ىلرى تطروير مشراريع 
 اكني ة اا البشد  براب البيان.

 27/5/2105ن، الرأي، عّما
 

 لمقبلة على دولة لبنانالحرب ا غيورا إيالند: .24
جنرال ارتياط غيورا ىينند  اراراييشاالقوما  األمنأكد رييس مجشس : أمال شراد  -القدس المرتشة 

 أنارررنة لخطرررو  صرررريرة وشرررجاعةل، غيرررر انرررر اعتبرررر  05مرررن لبنررران قبرررل  ارارررراييشااتنارررراب  أن
ة ايها خطا اادح، ارالجيا كران يمشرك بعد اتناراب وأبعاديا الماتقبشي ىاراييللالايااة التا اتبعتها 

قبررل اتناررراب شرررعية مراربررة لرررزب هللال، ولررا يكررن مطشوبررًا اتناررراب مررن لبنرران لتتواصررل شرررعية 
 ل.ىاراييلمراربتر اذا واصل ضرب 

لالشرررعية التررا تررا ترقيقهررا بعررد انارررابنا رتررى الاررنتيمتر األخيررر مررن األرض، كانررت  أن ىلررىولفررت 
عندما لا نوض  ذلك مابقًا،  أخطانا. أراضيهاضدنا من  ارريابتا تفعيل  ىذاالعمل ضد دولة لبنان 

 لررب لبنان الجانيةل. ىدارتناجدًا اا شكل  وأخطانا
انة عشى اتناراب من جانب  05اا ذكرى مرور  ىاراييشيةموقن غيورا ىينند، نقشتر واايل ىعنا 

ا يتوقعها. وقرال: لراولنرا اتنتصرار عشرى لررزب وارد. ويو يدد لبنان راامًا شكل الررب الجديد  الت
انردلعت  ىذاهللال، وامرنا لدولة لبنان التا ترعى لرزب هللال بالتهرب من المامولية. ما الذي ايردا 

غدًا لررب لبنان الجالجة  ىذا قمنا ب دار  الررب كما أدرنا الررب الاابقة، اانجشب عشى أنفانا ضايقة 
 كبير ل.

منذ ررب لبنان الجانية، ولكن اا الميزان التكتيكرا،  اراراييشاظايريًا تران الجيا وأضان قايًن: ل
يومررًا،  51أو  33تتواصررل لمررد   أن. نترراي  ررررب كهررذش، التررا يمكررن أكبرررتراررن لرررزب هللال بشرركل 
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ت  اراررراييشانعترررن برران الجرريا  أنبكجيررر مررن ررررب لبنرران الجانيررة. مررن المنااررب  أصررعباررتكون 
 نتصار عشى لرزب هللال ىت بجمن غير مرتمل تداعر الجبهة الداخشيةل.ياتطيع ات

 ىارراييلتا ات  الررب من األراضا الشبنانيرة، وقرررت  ىذالاتاتنتاج من يذا الوضع انر  ىلىوخشم 
الررب عشى دولة لبنان، وتفعيل الجهد العاكري ضرد لررزب هللال  ىعننالررب اايكون عشيها  ىعنن

ضد الجيا الشبنانا والبنى الترتية الشبنانية وممااات الدولة الشبنانية. وبمرا أنرر ت  ولكن اا األااس
يرانتوجد أي جهة اا المنطقة، ت اورية  ، أخررىمن جهرة، وت الارعودية والردول العربيرة مرن جهرة  وا 

عشرى  ارارراييشاوت رتى لرزب هللال نفار، عشى ااتعداد تمتصام تدمير لبنان، اان نتيجة الهجوا 
ولريس بعرد  أيراالوقرن النيرران بعرد جنجرة  األطررانكرل  ىلرىلبنان اتكون كما يبدو توجير دعو  عاجشة 

عاد يومًا، ويا الطريق لننتصار اا الررب المقبشة  33  خشق الردع الفاعلل. وا 
تفضرل دايمرًا الرررب أو أي اتفراق مرع تعرب دولرا ولريس مرع تنظريا معراد  أن ىاراييللعشى  أنورأى 

العرالا لرن يارم  لنرا بعمرل ذلرك. يرذا  ىنلبنان. يناك من يقول  ىلىا، ويذش مقولة صريرة بالنابة له
ليس صريرًا، االمجتمع الدولا لن يقول لنا توقفوا عن اطنق النرار اذا انردلعت الرررب، ومرن جانرب 

وقررن  ىلررى األطرررانةخررر ارريقول لرررلرزب هللال انررر ياررم  لررر باتاررتمرار. المجتمررع الرردولا ارريدعو كررل 
. والطريررق ىاررراييل، ارريكون الميررزان اررا مصررشرة أارررعالنيررران اررا ةن وارررد. وكشمررا كرران ذلررك  ىطررنق
لمنرع ررررب لبنران الجالجرة القررول ماربقًا كيررن وضرد مرن ارريتا توجيرر النيرران. افررا الشرظرة التررا  األمجرل

جرريا الشبنررانا والبنررى النيررران، لررن يكررون بارمكرران البرردء بشرررح الايااررة الجديررد ، ال ىطررنقيبرردأ ايهررا 
 الترتية الشبنانية وممااات الدولة الشبنانيةل.

 27/5/2105الحياة، لندن، 
 

 الكنيست يقر الموازنة العامة لسنتين بالقراءة األولى .25
أقررررت الهييرررة العامرررة لشكنيارررت برررالقراء  األولرررى، بعرررد منتصرررن الشيشرررة الماضرررية، مشررررع : برررنل ضررراير

الررذي بموجبررر اررتكون الموازنررة المقبشررة لشعررامين  2109رتررى  2119ا قررانون: الموازنررة العامررة لألعرروا
كذلك صادقت الهيية العامة عشى أن تجري المصادقة عشرى الموازنرة العامرة خرنل  .2101 – 2105
يرروا كمررا يررنم القررانون، وبررذلك يكررون الموعررد النهررايا رقرررار الموازنررة العامررة  011يومررا ولرريس  075

 الخامس من تشرين الجانا المقبل.لشعامين الرالا والقبل اا 
عضررو كنياررت. وتررا ترويررل مشررروع  55عضررو كنياررت وعارضررر  57وأيررد مشررروع الموازنررة العامررة 

 القانون ىلى لجنة المالية من أجل ىعدادش لشتصويت عشير بالقراءتين الجانية والجالجة. 

 26/5/2105، 48عرب 
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 تسوية سياسية إلىوالسعي للتوصل  غزة إعمار إعادةالعمل على  "إسرائيل"على ": ميرتس" .26
بعرد المواجهرة  أعشرنقالت ريياة رزب ميرتس النايبة زيااا غرالمون ان ريريس الروزراء بنيرامين نتنيرايو 

 اا القطاع انر تمكن من تركيع رماس وتعهد بجعل قطاع غز  منزوع الانح.  األخير 
 ىعراد العمرل عشرى  ىارراييليتعرين عشرى واعتبرت غالمون ان ااتخداا القو  لن يضمن الهردوء وبالترالا 

 مبادر  الانا العربية. ىلىتاوية ايااية تاتند  ىلىقطاع غز  والاعا لشتوصل  أعمار

 27/5/2105اإلسرائيلي، والتلفزيون  إسرائيلصوت 
 
 على أال تهاجمهاة توصلت لتفاهمات مع تنظيمات مسلحة بسوري" إسرائيل": تزعم هآرتس .27

يرات اتاتخبارات اراراييشية رول التطورات الميدانية األخير  اا الاارة كشفت صريفة ي رتس تقد
الاورية وتداعياتها عشى تل أبيب، مشير  ىلى أن لانقنب الصور ل اا الفتر  األخير  ت يعنا أن 
ىاراييل باتت تواجر أخطارًا أمنية عشى ردوديا الشمالية اا الجوتن، بل ىن التقدير الاايد لدى 

 اراراييشا، يرى أن التهديدات ما زالت مقشصة وصفير  نابيًا.الجيا 
وأشارت الصريفة ىلى أن ىاراييل ااتطاعت اا الفتر  األخير  التوصل ىلى تفايمات، مباشر  وغير 
مباشر ، مع مختشن التنظيمات الماشرة التا تايطر عشى الجانب الجانا من الردود اا اوريا. 

لتهديدات عن ىاراييل وشن  يجمات عشى أراضيها، انطنقًا من وتقضا يذش التفايمات بمنع ا
 المناطق التا تايطر عشيها الماشرون.

وأشارت مصادر أمنية ىاراييشية لمعشق الشمون العاكرية اا الصريفة، عاموس يرييل، ىلى أن 
يل، لالجيا الاوري ما زال اقط يايطر عشى منطقة صفير  اا الطرن الشمالا من الردود مع ىاراي

األمر الذي يعنا أن تهديداتر باتت مقشصةل. مع ذلك، تضين المصادر أن التفايمات مع الماشرين 
ت تعنا بقاءيا عشى المدى البعيد، ىذ من شان تفيير الظرون نرو األاوأ بالنابة ىلى ىاراييل، أن 

عشى المنطقة تشعر التنظيمات األكجر تطراًا لدى الماشرين بجقة أكبر نتيجة ايطرتها الكامشة 
الردودية. لكن المصادر تمكد اا المقابل ااتبعاديا أن يقدا الماشرون عشى شن يجمات عشى 

 أيدان ىاراييشية.
 27/5/2105، األخبار، بيروت

 
 لسرقتهم أغراض مسافرين فلسطينيين في معبر الكرامة إسرائيليينمن أاعتقال رجال  .28

( الفشاطينا ويا يارقون الشنباى جار الكرامة )لندن: ألقا القبض عشى رجال أمن ىاراييشيين عش
وراب اشطة المطارات ا ن ترقيقات داخشية أجبتت أن خماة من رجال  من المااارين الفشاطينيين.
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خضوعها لشتفتيا  أجناء، األردناألمن ارقوا كرتونات )عبوات( اجاير من الفشاطينيين القادمين من 
الشرطة. ونقشت صريفة  ىلىارات ألنها لا تراع دعو  اا المعبر. ووجهت انتقادات لاشطة المط

اشطة المطارات قررت تطبيق  ىنعن موظن اا المعبر القول ل اراراييشيةليديعوت اررونوتل 
القانون بنفاها. وراب الصريفة ا ن اشطة المطارات أجرت ترقيقا داخشيا اا شباط/ ابراير 

 الارقات خنل التفتيا األمنا. الماضا، بعدما اشتكى مااارون اشاطينيون من يذش
المتورطين اعتراوا بجريمتها. وقالوا انها ارقوا عشى اتر   األمنرجال  ىنوقالت ليديعوت اررونوتل 

 .أخرىطويشة من الزمن الاجاير وأشياء شخصية 

 27/5/2105، القدس العربي، لندن
 
 "بن غوريون" أمر بعدم عودة فلسطيني حيفا لمدينهمهآرتس:  .29

رت صريفة لير رتسل العبريرة رارالة موقعرة باارا ريريس الركومرة ارارراييشا األول لداايرد برن نش غز :
 .0998غوريونل أمر خنلها بمنع عود  اشاطينا ريفا لمدينتها عقب تهجيريا عاا 

، أي بعرد شررهر مرن ارررتنل 0998وذكررت الصرريفة أن ترراريخ الرارالة يعرود لشجررانا مرن رزيررران عراا 
 موجهة ىلى اكرتير مجشس عمال ريفا رينها لةبا روشال. المدينة، ريا كانت

مهرتا ب عراد   -القنصل البريطانا اا ريفا ايريل مراريوت-ونصت الراالة عشى: لأن الايد ماريوت 
العرب لريفا، وت أعرن ما شان الايد مراريوت برذلك، ولكننرا لارنا معنيرون ب عراد  العردو لررين انتهراء 

 تعمل بموجب ذلكل. الررب، وعشى كل الممااات أن
 26/5/2105، وكالة الرأي الفلسطينية ل عالم

 
 حكومة نتنياهو الجديدة األضيق واألكثر تطرفا  تقرير:  .31

بعد جهود  مضنية تخششتهرا عرد  أزمرات رقيقيرة، تمك رن نتنيرايو مرن تشركيل ركومترر اتيتنايرة الرابعرة. 
 021أعضاء الكنيارت البرالغ عردديا  عضَو كنيات من بين 10وياتند يذا اتيتنن الركوما ىلى 
 عضًوا؛ أي باغشبية نايب وارد اقط.

 
 تشكيلة الحكومة الجديدة

يشررارك اررا ايررتنن نتنيررايو الرابررع خماررة أرررزاب يمينيررة متطراررة، يررا: رررزب لالشيكررودل )الممج ررل اررا 
جنجرة وزراء،  نرواب( ولرر 01وزيًرا، ورزب لكشنال بقيراد  موشرير كرشرون ) 02نايًبا( ولر  31الكنيات بر

نواب( ولرر جنجرة وزراء، وررزب لشراسل الردينا  8ورزب لالبيت اليهوديل الفاشا بقياد  نفتالا بنيت )
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نررواب( ولررر نايررب  1نررواب( ولررر جنجررة وزراء، ورررزب ليهرردوت يترروراشل الرردينا الرريرردي ) 7الرريرردي )
ارراييشية، ويارتعيض عنرر وزير؛ وألاباب دينية يراض يذا الرزب أن يكون لرر وزيرر ارا الركومرة ار

بمنصب نايب وزير يتمتع بصنريات الوزير كامشًة، ولكن من دون أن يامَّى رامًيا وزيًرا، ومن دون 
 أن يشارك اا جشاات الركومة.

وكان نتنيايو أعشن بعد ظهور نتاي  انتخابات الكنيات ورصول أرزاب اليمين المتطرن التا تنتمرا 
مقعررًدا اررا الكنياررت، أن  اتيررتنن الركرروما الررذي  17القررومال، عشررى ىلررى مررا يطشَررق عشيررر لالمعارركر 

ايشك شر ايقتصر عشى أررزاب لالمعاركر القرومال اقرط. وعشرى الررغا مرن رصرول ررزب الشيكرود عشرى 
مقعررًدا، ارر ن  نتنيررايو َبرردا  17مقعررًدا اررا انتخابررات الكنياررت وارروزش يررو وأرررزاب المعارركر القرروما بررر 31

جعشر ىعننر يذا عرضًة تبترزازيا. ويعرود ذلرك أيًضرا ىلرى ترراكا خنااترر وتروت ر ضعيًفا أماا رشفاير، و 
لررى ىدراك قرراد  يررذش األرررزاب أن ررر لرريس لرردى نتنيررايو بررديل  عنهررا. وزاد ىعررنن  عنقاتررر مررع بعضررها، وا 

 ليبرمان المفاجئ بان ر لن ينضا  ىلى اتيتنن الركوما، من صعوبة موقن نتنيايو.
أجناء اتر  المفاوضات لتشركيل الركومرة أن يشرمل اتيرتنن الركروما ررزب لىارراييل اقد كان متوقًعا 

نرواب( بقيراد  أايفردور ليبرمران. بيرد أن  ليبرمران الرذي شرفل منصرب وزيرر  1بيتنال اليمينا المتطررن )
 الخارجيررة اررا الاررنوات األخيررر ، اررا ركررومَتا نتنيررايو الجانيررة والجالجررة، ااجررا الجميررع، قبررل يررومين مررن
انقضرررراء الفتررررر  الزمنيررررة المررررردَّد  لنتنيررررايو لتشرررركيل الركومررررة ب عننررررر أن ررررر لررررن ينضررررا  ىلررررى اتيررررتنن 
الركرروما؛ وذلررك عشررى الرررغا مررن أن  نتنيررايو عرررض عشيررر منصررب وزيررر الخارجيررة مررن جديررد. وَعررزا 
ا ليبرمرران راضررر اتنضررماا ىلررى اتيررتنن الركرروما وتصررميمر عشررى التموقررع اررا المعارضررة، ىلررى عررد

ااررتجابة نتنيررايو ىلررى مطالبررر وتخش يررر عررن التزاماتررر الاررابقة وخضرروعر لمطالررب رزَبررا شرراس ويهرردوت 
يتوراش الدينيَّين، ت اي ما اا مرا يتعشرق بخدمرة اليهرود الرريرديا ارا الجريا، وبتخصريم المرال لقطراع 

مرن موقرع المعارضرة،  اليهود المتردينين المترزمتين الرريرديا. أراد ليبرمران ارا الرقيقرة تعزيرز قرو  رزبرر
بعرد أن تراجعرت تراجًعررا كبيرًرا اررى اتنتخابرات األخيررر . ويعتمرد رزبررر أااًارا عشررى أصروات يهررود  روس  
عشمانيين متشرددين يعارضرون ايتناًرا مرع األررزاب الدينيرة، ويتماركون برنمط ريرا  عشمرانا ارا الدولرة 

 اليهودية.
 

 برنامج حكومة التطرف
عرة أكجرر تطراًرا وعنصررية مرن ركوماترر الارابقة، مرن ريرا رميتهرا وتركيبتهرا تعد  ركومرة نتنيرايو الراب

وشخوصررها وخطوطهررا العريضررة واتفاقررات اتيررتنن الركرروما. ويررا تقتصررر عشررى أرررزاب لالمعارركر 
القررومال األكجررر تطراًررا وعنصرررية. وقررد تعررر ت مررن ورقررة الترروت التررا كانررت ركوماتررر الاررابقة تررراول 
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ل ضرا  أررزاب الوارط. وتمج رل يرذش الركومرة بصرور  جشيرة غرن  التواررعيين تفطيرة نفارها بهرا مرن خرن
والمتشددين العنصريين. ومشروعها الوريد اا ما يخم القضية الفشاطينية، يو ااتمرار اتارتيطان 
اررا المنرراطق المرتشررة والرربطا بالفشاررطينيين؛ ارررييس الركومررة بنيررامين نتنيررايو الررذي أك ررد اررا رمشتررر 

ضررتر قيرراا دولررة اشاررطينية وأن هررا لررن تقرروا مررا داا يررو اررا الركررا، يررو نفاررر الررذي يقررن اتنتخابيررة معار 
عشرررى رأس التوارررعيين العنصرررريين المتشرررددين الرررذين مرررا انفكررروا يعمشرررون عشرررى تعزيرررز اتارررتيطان ارررا 
المناطق المرتشة وزياد  عدد ماتوطناتر وعدد مارتوطنير وتقويرة بنيترر الترتيرة ارا مختشرن المجراتت 

قررع ااررتيطانا كولونيررالا يهررودي، يبنررا األارراس لضررا  أكبررر جررزء ممكررن مررن الضررفة الفربيررة. لخشررق وا
وينررااس وزراء رررزب الشيكررود اررا الركومررة الجديررد  نتنيررايو اررا مررواقفها المتطراررة والعنصرررية. ويرردعو 
رزب لالبيت اليهوديل الفاشا بقيراد  نفترالا بنيرت ارا برنامجرر الاياارا ىلرى ضرا  )منطقرة ج(، ويرا 

مررن الضررفة الفربيررة المرتشررة. واررا الوقررت الررذي توجررد ايررر لكررل  مررن  %11لتررا تبشررغ نارربة ماررارتها ا
رزب لكشنال بقياد  موشرير كرشرون وررزب لشراسل وررزب ليهردوت يتروراشل أجنرداتها وأولوياتهرا الخاصرة 

 بها، ا ن ها تدعا تعزيز المشروع اتاتيطانا وتوايعر اا الضفة الفربية المرتشة.
ا مررن مطالبررة اردار  األميركيررة واتتررراد األوروبررا ركومررة نتنيررايو الجديررد  أن تعشررن قبررول عشررى الرررغ

لرل  الدولتينل، ا ن  نتنيايو راض ذلك. وخَشت الخطوط العريضة لركومترر مرن قبرول لررل  الردولتينل. 
نرررو وااتعاضررت عررن ذلررك بررالنم  عشررى لأن  الركومررة اراررراييشية اررتداع العمشيررة الايااررية واتاررعى 

اتفررراق ارررنا مرررع الفشارررطينيين ومرررع جيراننرررال، مرررن خرررنل لالرفررراظ عشرررى المصرررال  األمنيرررة والتاريخيرررة 
رل ىلرى  رك الركومرة ارارراييشية باتارتيطان واتررتنل، وبعردا التوص  والقومية راراييلل؛ مرا يعنرا تما 

 اتفاق انا مع الفشاطينيين.
ويمك د اتفاق اتيتنن الركوما بين رزَبا الشيكود والبيت اليهودي مضا  الركومرة الجديرد  بعيرًدا ارا 
اياارة اتاررتيطان والعدوانيرة؛ اقررد شررمل يرذا اتتفرراق التزاًمرا برررلشرعنةل البررمر اتارتيطانية التررا أقيمررت 

شررارون قررد التزمررت  خررنل العقرردين ونيررن األخيرررين بصررور  غيررر راررمية، والتررا كانررت ركومررة أرييررل
ل دار  األميركية ىزالتها. ويرنم  يرذا اتتفراق عشرى ىقامرة طراقا لمرن  وضرع قرانونا لشبرمر اتارتيطانية 
التا يبشغ عدديا نرو مية، وذلرك ارا موعرد  أقصراش الشرهر األول مرن تشركيل الركومرة. وايشرمل يرذا 

اليهرودي، أييشرت شراكيد، وممرجًن الطاقا اركرتير الركومرة وممرجًن عرن وزيرر  القضراء مرن ررزب البيرت 
ةخَر عن وزير الزراعة أوري أرييل. وايقد ا الطاقا توصياتر لشركومرة خرنل اترر   أقصرايا ارتون يوًمرا 

 من ىقرار ىقامتر.
ويشرمل اتتفرراق أيًضررا تعيررين عضررو الكنياررت عررن ررزب البيررت اليهررودي ىيشررا ديرران الررذي صررر ح برران  

ىلى الجنس البشري وت ياترقون الريا ل، نايًبا لوزير الدااع وماموًت لالفشاطينيين ريوانات وت ينتمون 
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عن لاردار  المدنيةل ارارراييشية التابعرة لشجريا ارارراييشا، والترا تتمترع بصرنريات واارعة تجراش كرل  
مررن الفشاررطينيين والماررتوطنين اررا المنرراطق الفشاررطينية المرتشررة. وبموجررب يررذا اتتفرراق، جرررى أيًضررا 

لقارا اتارتيطانل الرذي يجرري مرن خنلرر ضرخ  أمروال طايشرة لنارتيطان اليهرودي ارا المنراطق ىلراق 
المرتشررة، برروزار  الزراعررة التررا خجصصررت لشرروزير العنصررري مررن البيررت اليهررودي أوري أرييررل. وبموجررب 
يذا اتتفاق، كجش ِّفت وزار  الزراعة بمتابعة وضع العرب اا النقب ارا داخرل الخرط األخضرر، مرن أجرل 
تنفيررذ لمشررروع براارررل الررذي يهرردن ىلررى مصررادر  ميررات ةتن الرردونمات مررن أراضررا العرررب البرردو اررا 
النقب، واقتنعها من عشرات القرى التا ت تعترن ىاراييل بوجوديا، وتجميعها اا تجمعرات اركنية 

مات الريا .  مردود  الماارة تفتقر ىلى مقو 
 

 مستقبل حكومة نتنياهو الرابعة
ر يصعب ااتمرار يذش الركومرة الترا تارتند ىلرى أغشبيرة عضرو كنيارت واررد اقرط، ارا من الواض  أن  

الركررا اتررررً  طويشررة؛ اهرررا عرضرررة لنبتررزاز الررردايا مرررن أرررزاب اتيرررتنن ومرررن أي  عضررو كنيارررت ارررا 
اتيررتنن الركرروما، ويصررعب عشيهررا ىجررراء ىصررنرات جديررة، ت ارري ما تشررك التررا يعتررزا وزيررر الماليررة 

يس ررررزب لكشنرررال القيررراا بهرررا، والمتعشقرررة بتخفررريض غرررنء المعيشرررة وأارررعار الشرررقق موشرررير كرشرررون ريررر
ت ا ن هررا  الارركنية. ويرردرك نتنيررايو أن ررر مررن أجررل بقرراء يررذش الركومررة عشيررر توارريعها اررا أقرررب وقررت، وا 
ر بعد عد  شهور ىلى أرزاب ليوجد  اتكون عرضة لشاقوط. وأمامر نظرًيا، عد  ارتماتت، منها التوج 

لرررى المعاررركر الصرررهيونا بقيررراد  ييرتاررروغ،  مارررتقبلل بقيررراد  لبيرررد، ولىارررراييل بيتنرررال بقيررراد  ليبرمررران وا 
ودعوتهررا لننضررماا ىلررى ركومتررر. ومررن غيررر المتصررو ر أن ياررتجيب لبيررد لهررذا العرررض لراضررر راًضررا 
رااًما الجشوس اا الركومة مع رزب شاس ويهدوت يتوراش. ومن غير المتصرو ر أيًضرا أن يارتجيب 

مان لننضماا ىلى ركومتر بابب خنارر الشرديد مرع نتنيرايو، وارعا ليبرمران لبنراء رزبرر وتعزيرزش ليبر 
ررا اررا مررا يخررم موقررن المعارركر الصررهيونا بقيرراد  يتاررراك ييرتارروغ، ارر ن   مررن موقررع المعارضررة. أم 
األمرررر يختشرررن. وعشرررى الررررغا مرررن أن  انضرررماا المعاررركر الصرررهيونا ىلرررى الركومرررة يبررردو ارررا المررشرررة 

لية ماتبعًدا، امن الوارد أن تجري بعد عد  شهور أو خنل العاا المقبل مفاوضات بين المعاركر الرا
الصهيونا والشيكود لتشكيل ركومة ورد  وطنيرة بينهمرا، ارا ضروء التررديات المارتجد   الترا تواجههرا 

موقرن  ىاراييل. ومنذ بدء الرمشرة اتنتخابيرة ورترى اليروا، رررم يتارراك ييرتاروغ عشرى عردا اتخراذ
ذا ما رغب ييرتاوغ اا الدخول  قاطع ونهايا بعدا اتنضماا ىلى ركومة ورد  وطنية مع نتنيايو. وا 
ىلى ركومة نتنيايو ترت أي  من التبريرات، ا ن  طريقر لن تكون اهشة؛ وذلرك باربب وجرود معارضرة 
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ةل الررذي داخررل لالمعارركر الصررهيونال مجررل يررذش الخطررو ، اررواء اررا رررزب العمررل أو اررا رررزب لالرركرر
 تقودش تايبا ليفنا.

 ويناك العديد من المبررات التا تطرح داخل المعاكر الصهيونا ل قناع بدخولر الركومة، أيم ها:
الترديات الجم ة التا تواجهها ىارراييل؛ مجرل تروت ر العنقرات مرع اردار  األميركيرة واتترراد األوروبرا، 

مكانيرة ازديراد المواجهرة الفشارطينية والضفط عشى ىاراييل لتفعيل العمشية الايااية  مع الفشاطينيين، وا 
مررع ىاررراييل اررا المنرراطق المرتشررة وعشررى الصررعيد الرردولا، والمشررروع النررووي اريرانررا، والعزلررة الدوليررة 

 التا قد تعانيها ركومة اليمين.
 الدخول ىلى ركومة من أجل التاجير اا القرارات من داخشها.

ىلررى الركومررة مررن تطر اهررا اررا قضررايا ىاررراييل الداخشيررة، وياررايا اررا يرررد  دخررول المعارركر الصررهيونا 
 عقشنة قراراتها؛ ما يخف ن رد  التوتر مع اردار  األميركية واتتراد األوروبا.

ز دخررول المعارركر الصررهيونا الركومررة وتررول ا يتاررراك ييرتارروغ وزار  الخارجيررة، مكانتررر؛ مررا قررد  يعررز 
 تنيايو اا انتخابات الكنيات المقبشة.يمي شر لشمناااة بصور  أاضل ضد  ن

اا مقابل ذلك، تجطرح مجموعة من الرج  ضد  انضرماا المعاركر الصرهيونا ىلرى الركومرة، وأيم هرا: 
قد يمج ر دخول المعاكر الصهيونا اا جوانَب معي نة من ايااة الركومة. ولكن ر لرن يرمج ر ارا أارس 

لررك لررن يررتمكن المعارركر الصررهيونا مررن أن يشررك ل ايااررة نتنيررايو المتعشقررة باتاررتيطان. ىلررى جانررب ذ
ز عموًمرا مواقرن الشيكرود  بديًن لركا الشيكود اا رال دخولرر الركومرة؛ اركومرات الوررد  الوطنيرة تعرز 
واليمين المتطرن، وتجضعن قو  لالياار الصهيونال. اقد أجبتت التجربة أن  رزب العمل لا يصل ىلى 

 0992ت مررررن مواقررررع المعارضررررة، كمررررا رصررررل اررررا عرررراَما الاررررشطة اررررا العقرررردين ونيررررن الماضرررريين ى
 .0999و
 

 الخالصة
ركومة نتنيايو الرابعرة يرا أكجرر ركوماترر تطراًرا وعدوانيرة. ومشرروعها الوريرد يرو تعزيرز اتارتيطان 
وتواريعر، والتعامرل مرع الفشاررطينيين ارا المنراطق المرتشررة وارا داخرل الخررط األخضرر أيًضرا، بمنطررق 

اك ىمكانيرة لعرزل يرذش الركومرة عشرى الصرعيد الردولا، واررض العقوبرات عشيهرا. القو . وموضوعًيا، ينر
تها وات بررراع اياارررة المواجهرررة مرررع اتررررتنل ارررا  وت خيررراَر أمررراا الفشارررطينيين اررروى تفعيرررل عوامرررل قرررو 
المناطق المرتشة، والعمل عشرى الصرعيد الردولا بكرل  الطاقرات لعرزل ىارراييل واررض العقوبرات عشيهرا، 

 جمن ااتمرار اترتنل واتاتيطان ررغامها عشى اتاتجابة لشرقوق الفشاطينية. وجعشها تداع

 21/5/2105، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
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 المتفجرة اليرموك بالبراميلقتلى وجرحى بعد قصف مخيم  .30

 مصادرأن  ، من مصادر لر ونقًن عن الوكاتت،27/5/2105الجزيرة نت، الدوحة، قال موقع 
لشجزير  تردجت عن اقوط عدد من القتشى والجررى جراء ىلقاء طايرات النظاا الاوري اتة براميل 

وقال الناشط ارعنما من مخيا اليرموك عمر القيصر  متفجر  عشى مخيا اليرموك اجر اليوا.
را لشجزير  ىن مروريات تابعة لشنظاا ألقت اجر اليوا اتة براميل متفجر  عشى المخيا وخشفت دما

 ياين وقتشى وجررى ت يزال بعضها ترت األنقاض.
ااتشهد تجئ ، من دمشق، أنر 26/5/2105وكالة الرأي الفلسطينية ل عالم، غزة، وأضاات 

وذكر  مخيا المراصر.القصن برلالبراميل المتفجر ل طال بةخرين عشى األقل،  اتةاشاطينا وأصيب 
د الررمن أن عدد الشهداء مرش  لشزياد ، ريا ما رييس المكتب ارغاجا بمخيا اليرموك باال عب

 أشخام ترت األنقاض، تاتًا ىلى أن ارق الدااع المدنا ت تزال تعمل عشى ىخراجها. أربعةزال 
 
 فلسطيني قضوا في مخيم اليرموك منذ بدء الحرب في سورية 1093"مجموعة العمل":  .32
تجيًا  0193جل اشاطينيا اورية، أن تشير اررصاءات الموجقة لدى مجموعة العمل من أ: مشقد

 اشاطينيًا قضوا اا مخيا اليرموك لنجيين الفشاطينيين منذ بدء الررب اا اورية.
ريا قضى معظمها بالقصن واتشتباكات المتكرر ، والتا كان ةخريا قياا الجيا النظاما بقصن 

قل بارضااة ىلى دمار يايل المخيا بعدد من البراميل المتفجر  والتا أدت ىلى وقوع ضرية عشى األ
 اا المبانا المدنية.

القياد  العامة بفرض رصار خانق عشى  –ايما ياتمر الجيا النظاما ومجموعات الجبهة الشعبية 
( تجيًا قضوا بابب نقم الفذاء والرعاية 071( يومًا والذي راح ضريتر )198األيالا منذ )

 الطبية.
المخيا بالتديور خاصة بعد اقتراا ما يامى بتنظيا الدولة  ىلى ذلك ياتمر الوضع ارناانا داخل

 ىبريل الماضا. –داعا لشيرموك مطشع نياان  –ارانمية 
 26/5/2105مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، 

 
 ألقصى وقرارات جديدة بحق رّوادهللمسجد ااقتحامات جديدة  .33

قصى المبارك من باب المفاربة بررااات  اقترامها لشماجد األ جددت عصابات الماتوطنين اليهود
 معزز  ومشدد  من عناصر الوردات الخاصة بشرطة اترتنل.
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وتصدى المصشون، الذين تواجدوا بكجااة اا الماجد، لمجموعات الماتوطنين خنل جوتتها 
 اتاتفزازية، بهتااات التكبير والتهشيل.

من النااء والشبان  األقصىلمشدد  برق رو اد ا ىجراءاتهااا الوقت نفار، واصشت قوات اترتنل 
 الماجد المبارك. ىلىوارتجاز بطاقاتها الشخصية خنل دخولها 

عنر لفترات متفاوتة  األقصىذلك، واصشت اشطات اترتنل ىبعاد المزيد من رو اد الماجد  ىلى
 بابب المشاركة اا يتااات التكبير اترتجاجية ضد اقترامات الماتوطنين.
 27/5/2105ل، عّمان، السبي

 
 في أي لحظة "إسرائيل"سكان تجمع سوسيا يخشون أن ترحلهم الضفة:  .34

يخشى اكان تجمع اوايا الذين يعيشون اا مجموعة من الخياا المنتشر  : عشا صوااطة -الضفة 
عشى تنل صرراوية جنوب مدينة الخشيل اا الضفة الفربية منذ ما يقارب جنجين عاما أن تقدا 

 عشى ترريشها اا أي لرظة. ىاراييل
وقال جهاد نواجعة رييس المجشس المرشا لتجمع اوايا لرويترز لقد ياتون ىلى ينا اا لرظة غفشة 
ويقومون بهدا مااكننا ولكننا لن نترك يذا المكان ولن نام  لها باتاتينء عشى أرضنا انعيد بناء 

 المااكن مر  أخرى.ل
يشة أقامت بر بعد أن أجبرتها الاشطات اراراييشية عشى عا 95وتاتا مخاون التجمع الذي يضا 

الرريل عن مكان مجاور اكنر أباميا وأجداديا ورولتر ىلى موقع أجري ترت ايطرتها اا عاا 
 الاكان من الموقع الجديد. ىخنءيتي  لشركومة  ىاراييشيةاا ظل قرار جديد لمركمة  0985

ىن مركمة العدل  ارنترنتعشى موقعها عشى  ناانارلرقوق  اراراييشيةوقالت منظمة بتايشا 
وأضاات المنظمة أن يذا القرار يعنا أنر لت  راضت التمااا لوقن يدا مبانا اوايا. اراراييشية

مانع قضاييا راليا أماا تنفيذ عشرات أوامر الهدا التا صدرت ضد مبانا القرية )اوايا( ولذلك ا ن 
 اا أي لرظة.ل الاكان معرضون لخطط يدا بيوتها...

 26/5/2105وكالة رويترز لألنباء، 
 
 االحتالل يصيب أربعة عمال قرب قلقيلية بأعيرة معدنية بالرأس .35

أصيب أربعة عمال من بشدتا قباطية وعقابا جنوب مدينة جنين شمال الضفة الفربية، يوا : جنين
ا قرية عزون عتمة (، بالرصام المعدنا اا الرأس اا كمين لقوات اترتنل ا5-21الجنجاء )

 جنوب قشقيشية.
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وأشار مواطنون ىلى أن المصابين يا الشقيقان وليد ومرمد عبد هللا غناا، ومرمد كامل غناا من 
بشد  عقابا، ويانا صبرا زكارنة، من بشد  قباطية. وأكدت المصادر أن الرالة الصرية لشعمال 

 ا رين انتشرت قوات اترتنل اا المنطقة.األربعة ماتقر  بعد أن نقشوا ىلى ماتشفى بديا القريب، ا
 26/5/2105، المركز الفلسطيني ل عالم

 
 فلسطينيا   أسيرا   51محاكم االحتالل تمدد اعتقال  .36

ذكرت مصادر رقوقية اشاطينية، أن المراكا العاكرية التابعة لاشطات اترتنل اراراييشا : راا هللا
رًا اشاطينيًا اا اجونها، بذريعة ااتكمال الترقيق أاي 50(، اعتقال 5|21مد دت يوا الجنجاء )
ولفت نادي األاير اا بيان تشقتر لقدس برسل، ىلى أن الاشطات اراراييشية  وارجراءات القضايية.

 اتقوا بعقد جشاات مراكمة لألارى خنل األياا المقبشة.
اشاطينيًا،  07ت اعتقال وأوض  النادي، أن مركمة اترتنل اا مركز ترقيق وتوقين لالجشمةل مد د

ةخرين اا مركمة مركز ترقيق لعاقننل واجنين اا مركز ترقيق وتوقين  8بارضااة لر 
وأشار البيان، ىلى أن المركمة العاكرية اا لعوارل قرب بيتونيا غرب راا هللا، مددت  لالماكوبيةل.

 أارى ةخرين. 8اعتقال  اشاطينيًا، بينما مد دت مركمة لاالال العاكرية قرب جنين، 01اعتقال 
 26/5/2105، قدس برس

 
 من الضفة والقدس فلسطينيا   25االحتالل يعتقل  .37

صعدت اشطات اترتنل من عمشيات اتعتقال برق المقدايين خنل األياا القشيشة : القدس المرتشة
( 01-09الماضية، وتركزت عشميات اتعتقال عشى الفتية واألطفال الذين تتراوح أعماريا بين )

 عاًما، ايما اعتقشت اجر أمس خماة مواطنين اا الضفة الفربية المرتشة.
اا بيان لر أمس الجنجاء، ىلى أنر ومنذ يوا اتجنين رتى صباح  الفشاطيناوأشار نادي األاير 

ايما اعتقشت قوات اترتنل اجر  مقدايًّا، غالبيتها من األطفال. 21الجنجاء تجاوز عدد من اعتقشوا 
 مواطنين من البشد  القديمة وبشد  العياوية شرق القدس المرتشة. خماة األرد

26/5/2105السبيل، عّمان،   
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 صيادي غزة ضدّ  "البحرية المصرية"اتحاد عمال فلسطين يندد بهجمات  .38
ندد اتتراد العاا لنقابات عمال اشاطين اا قطاع غز  بالهجمات األخير  التا  :أشرن الهور -غز  

ق رربية مصرية ضد صيادين اشاطينيين وأوقعت ىصابات اا وقت اترت اير مصر شنتها زوار 
 معبر را  باتجاش العود  ىلى القطاع بدون الاماح ألصراب الراجة بالمفادر .

وطالب اتراد العمال البررية المصرية بر لالكن عن منرقة الصيادين الفشاطينيين واتعتداء عشيها 
لصيادين المعتقشين لديهال. وااتنكر رييس اتتراد ااما العمصا اا عرض البرر واراراج عن ا

اا تصري  صرااا ىطنق البررية المصرية النار عشى الصياد مرمد البردويل اا برر مرااظة 
وأشار ىلى أن يناك جنجة صيادين معتقشين لدى الجانب  را  مما أدى ىلى ىصابتر بجروح مختشفة.

لمصرية أارجت عن خماة صيادين خنل الررب األخير  واعتقشت المصري منذ عاا وأن الاشطات ا
 تاعة ةخرين اا ةذار / مارس الماضا بدون أن تصدر أركاما ضديا بعد.

طنق النار من قبل الزوارق الرربية المصرية عشى الصيادين اا برر  وأكد أن وتير  اتعتداءات وا 
 يال خنل منرقتها لقوارب الصيادين.را  شهدت تصاعدا وأن الزوارق المصرية تتقدا لعد  أم

27/5/2105القدس العربي، لندن،   
 
  2010الصحافيات الفلسطينيات من بداية  ضدّ  انتهاكات 103: "مدى" .39

اادي أبو اعدى: كشن مواى الريماوي، مدير عاا المركز الفشاطينا لشتنمية والرريات  -راا هللا 
ورتى نهاية  2101أي من بداية  –مس الماضية ، أنر اجل خنل الانوات الخلمدىل ارعنمية
اعتداءات ضد الصراايات الفشاطينيات اا الضفة الفربية وقطاع غز ،  013ما مجموعر  – 2109
من العاا  األولخنل الجشا  لمدىلاعتداء ةخر ضد الصراايات رصديا مركز  09ليها ىيضان 
 الجاري.
تعتداءات التا تعرضت لها الصراايات. وقال مدير تقريرًا خاًصا رول اتنتهاكات وا لمدىلوأصدر 

التقرير يتناول اتعتداءات واتنتهاكات التا تعرضت لها الصراايات منذ مطشع  أنعاا المركز 
 أنواععبر مجموعة من الجداول واألرقاا التا تظهر  2105/ نياان  أبريلورتى نهاية  2101

ر يذش اتنتهاكات وتصاعديا والجهات التا وأعداد اتعتداءات التا طالت الصراايات وماا
ارتكبتها. يضان ىلى بعض الشهادات التا تظهر بعًضا من المخاطر والضفوط التا تواجهها 

( اعتداء 11) األكبراترتنل ارتكب القاا  أنوأشار ىلى  الصراايات أجناء عمشهن اا الميدان.
 انتهاًكا. 31هات اشاطينية واألشد خطور  من مجمل يذش اتعتداءات بينما ارتكبت ج

27/5/2105القدس العربي، لندن،   
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 قبل إغالقه ومالحقة مسؤوليه أمام القضاء أسبوعا  المؤسسات الخيرية تمهل بنك فلسطين غزة:  .41
أشرن الهور: أغشقت أار الفقراء واأليتاا التا تتشقى مااعدات من الجمعيات الخيرية التا  -غز  

مقرات واروع البنك العامشة اا قطاع غز ، ونصبوا خياا اعتصاا  جمد لبنك اشاطينل رااباتها،
لبعض من الوقت، قبل أن يتا تعشيق يذش الفعالية التا كانت اتاتمر، لألابوع القادا، بعدما دخشت 

 وااطات عشى خط ىنهاء األزمة.
لنرو ألن أار ، من خنل مبشغ مالا يصل  91وقدر عدد الماتفيدين من يذش الخدمات باكجر من 

مشيون دوتر شهري يصل من خنل المتبرعين من الخارج. وشمشت خطو  ىغنق الراابات  2
جمعية خيرية اا قطاع غز ، ويو أمر ووجر براض من قبل الفصايل الفشاطينية التا  31البنكية لر 

جايل واتهمت الرابطة التا تمجل المتضررين لبنك اشاطينل باتاتمرار اا ت دعت البنك لرل األزمة.
معاناتها. وقال أرمد الكرد مناق تجمع الممااات الخيرية لايتا تعشيق الفعاليات اترتجاجية رتى 
بداية األابوع المقبل لترك الفرصة أماا الممااات األيشية والواطاء ريجاد رشول مع ىدار  بنك 

من ممااات اشاطين واشطة النقدل وأشار اا ممتمر صرااا أن قرار التعشيق جاء بعد ترركات 
المجتمع المدنا، تاتا ىلى أنها وعدت ب يجاد رل اا أارع وقت ممكن. وطالب اشطة النقد 
دار  لبنك اشاطينل لناتجابة لمطالبها، وأضان لاا رال لا تصل ممااات المجتمع  الفشاطينية وا 

ن عشى ىيقان المدنا لرل ا ننا انصع د من رمنتنا اترتجاجية ضد البنكل. وتوعد بمنرقة القايمي
 الراابات البنكية أماا المراكا القانونية.

نددت اشطة النقد بما وصفتر بالعمل النمامول واتعتداءات عشى اروع بنك اشاطين وموظفير، و 
 فز  لشتوقن عن تقديا الخدمات المصراية. بمشير  ىلى أن يذش اتعتداءات داعت البنوك العامشة 

عشى ااتقرار وااتمرارية عمل الجهاز المصراا اا اشاطين، اشطة النقد ررصها الدايا  وأكدت
وضرور  اتلتزاا بالمعايير المصراية الدولية رتى تاتطيع البنوك العمل ضمن المنظومة المصراية 
الدولية، مشير  اا ذات الوقت ىلى ررم الجهاز المصراا الفشاطينا عشى خدمة جميع المواطنين 

 ألصول المعتمد .دون ااتجناء واقا ل جراءات وا
27/5/2105القدس العربي، لندن،   

 
 على تخفيض الخدمات موظفو "األونروا" يهددون بالتصعيد احتجاجا   .40

يدد الممتمر العاا تتراد العامشين اا وكالة األما المترد  رغاجة  :نادية اعد الدين - عم ان
، ىذا لا تتراجع ىدار  الوكالة عن وتشفيل النجيين الفشاطينيين )األونروا( باتخاذ لخطوات تصعيدية

 ل.الفشاطينيينقراريا األخير بتقشيم الخدمات المقدمة لنجيين 
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وقال الممتمر، اا بيان أمس، ىنر لبرالة انعقاد دايا عبر الفيديو كونفرنس، والتواصل بين رمااء 
ق عمشيات الوكالة اتترادات لبرا ارجراءات المورد  التا ايعتمديا اا األردن، أاو   ببقية مناط

وأضان أن ليذش التقشيصات، اتمس  كل  الخمس، ردًا ارتجاجيًا عشى قرار تخفيض الخدماتل.
الخدمات المقدمة لنجيين، واا مقدمتها التعشيا، من خنل زياد  أعداد الطشبة اا الفراة الصفية 

 الفترتينل.طالبًا، ضمن مبان قديمة يعمل معظمها واق نظاا  51الوارد ، رتى تصل ىلى 
وأوض  أن لالقرار يتضمن أيضًا، ىلفاء التعيينات اا التعشيا والصرة وارغاجة والبرام  المااند ، 

 عدا عن ىنهاء عمل أكجر من ألن معشا ومعشمة اا األقاليا الخماةل.
27/5/2105الغد، عّمان،   

 
 لمانيا ينتخب رئيسا لهأالتجمع الفلسطيني في  .42

اا مدينة أرنابيرغ  اتعتياديةعمومية لشتجمع الفشاطينا اا ألمانيا دورتها عقدت الجمعية ال: ألمانيا
غرب ألمانيا، بمشاركة أعضاء التجمع من مختشن المدن والمناطق، وبرضور ضين التجمع ماجد 

ردارية من قبل أعضاء الهيية ا الزير رييس ممتمر اشاطينيا أوروبا، جرى خنلها تقديا التقارير
ع الفشاطينا اا ألمانيا، وذلك مع نهاية الدور  الرالية لريااة التجمع والهيية اردارية، اردارية لشتجم

 واختيار رييس جديد لشتجمع ونايب لر.
وواقًا ل جراءات التا تنم عشيها الشواي  الداخشية لشتجمع الفشاطينا اا ألمانيا، والتا تاتمد 

ية وريااة التجمع بارجماع عشى براء  الذمة نصوصها من القانون األلمانا، رصشت الهيية اردار 
الماتقشة تصويتًا عشى المرشرين  اتنتخاباتالاابقة، ريا أجرت بعد ذلك لجنة  اتنتخابيةلدورتها 

لمنصب رييس التجمع، وتا انتخاب الدكتور اهيل أبو شمالة ريياًا لشتجمع الفشاطينا اا ألمانيا 
 ا بالتزكية بمنصب نايب رييس التجمع.لدور  جديد ، كما تا انتخاب اادي طاي

26/5/2105قدس برس،   
 
 البطالة تحاصر خريجي الجامعات بفلسطينتقرير:  .43

تكشن األعداد الكبير  لشمتقدمين لشوظاين الركومية عن يو  وااعة بين : وض الرجوبع - الخشيل
 ارتياجات يذا القطاع وأعداد المتقدمين بطشبات توظين.

ألن خري  اشاطينا عشى جمانماية وظيفة اا قطاع  93تنااس أكجر من  اقبل أقل من أابوعين،
 التربية والتعشيا.
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وواق مختصين، ا ن تزايد ناب البطالة بين خريجا الجامعات يدق ناقوس الخطر بالنابة لماتقبل 
 يمتء وتاجير بطالتها عشى المجتمع، اضن عن تزايد مااعا الهجر  والمشكنت اتجتماعية.

  أجراش الجهاز المركزي ل رصاء الفشاطينا لشقوى العامشة، خنل الربع األول من عاا وبين ما
، مشيرا ىلى اجو  واضرة %2551، أن معدل البطالة من بين المشاركين بالقوى العامشة بشغ 2105

 (.%0858( وارناا )%7057بين الذكور )
جشت أعشى معدتت بطالة لشفية ا انة ريا  29لعمرية بين عشرين ووواق نفس المعطيات، اقد اج

انة درااية ااكجر  03، واجشت ارناا الشواتا أنهين 2105بالربع األول من عاا  %9055بشفت 
من ىجمالا ارناا المشاركات بالقوى العامشة لهذش  %99أعشى معدتت بطالة ريا وصشت ىلى 

 الفية.
، %28عشى ممينت عشمية تصل ىلى  وواق معطيات وزار  العمل، ا ن نابة البطالة بين الراصشين

 ألن خري  لطابور البارجين عن العمل انويا. 38مشير  ىلى انضماا نرو 
أما عن رجا التشفيل، ااوض  مدير داير  تنمية التشفيل بوزار  العمل عاصا أبو بكر أن يناك اجو  

 بين مخرجات التعشيا والراصشين عشى الوظاين.
، يشير %10القطاع الخام يجعد األكجر ااتيعابا لشعامشين بنابة ىن  - اا رديجر لشجزير -وقال 

ألن عامل. وتعد ىاراييل المشفل  05، ريا ت ياتوعب انويا أكجر من %23القطاع الركوما 
 ( ومن جا المنظمات األيشية والدولية وغيريا.%00الجالا )

 29اراد بين عشرين و، أكدت ارتفاع معدل البطالة بين األ2102وكانت درااة نشرت عن عاا 
، وأوضرت أن %5151انة، الذين رصشوا عشى مميل دبشوا متواط أو بكالوريوس ريا بشفت 

اا الضفة  %51اا قطاع غز  و %73أعشى معدل بطالة اجل اا تخصم العشوا التربوية بنابة 
 الفربية.

، أظهرت 2109 وابق أن نشرت نقابة المهنداين الفشاطينيين معطيات لدرااة أجرتها أوايل عاا
من مجموع المشاركين بالدرااة،  %21ارتفاع معدل البطالة اا تخصصات الهنداة المختشفة ىلى 

 غالبيتها من الخريجين الجدد.
من جهتر، أرجع عميد كشية التنمية اتجتماعية واألارية بجامعة القدس المفتورة د. عماد عبد 

د اشاطين واألردن خنل العقود الجنجة األخير  ، ظاير  بطالة الخريجين، ىلى اعتماأشتيرالشطين 
عشى نفس الايااة اا مجال التعشيا، ويو تواير مخرجات طبقا لمتطشبات الاوق الخارجا وترديدا 

 اا منطقة الخشي ، وليس واق الراجة المرشية.
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وأضان أن األردن تمكن من ىيصال خريجير لشخشي ، لكن ذلك لا يكن متارا بالقدر الكااا 
 شاطينيين، وقشيل منها وصل اوق العمل العربا.لشف

وأشار ىلى مابب ةخر ترتفاع بطالة الخريجين، ويو عدا الرغبة اا اتنخراط باعمال ت تتفق مع 
مهاراتها وتعشيمها، ىضااة ىلى ارقبال الكبير من الشباب عشى التعشيا األكاديما والبعد عن التعشيا 

 المهنا الذي ت يزال ضعيفا.
، الذي أعد بروجا اا مجال بطالة الخريجين، من نتاي  اررصاييات المتعشقة باعداد أشتير ورذر

 الخريجين وناب تشفيشها، رغا انخفاضها البايط اا الانوات األخير .
وأشار ىلى تعقيدات وانررااات جذوريا اقتصادية، اضن عن انتشار جرايا القتل والارقات وغيريا من 

 والنفاية ذات األبعاد اتقتصادية نتيجة الفقر وقشة ارم العمل. المشكنت اتجتماعية
وتردا عن خطر ةخر لبطالة الخريجين، ويو مراوتت الهجر  ونجاح ةتن الكفاءات اا مفادر  

اقتصادية ذات أبعاد داخشية وخارجية لشتفشب  ااتراتيجياتالبند، مشددا عشى الراجة المااة لوضع 
 ك ات  أاواق العمل العربية لشهجر  الممقتة.عشى المشكشة، بما اا ذل

26/5/2105الجزيرة نت، الدوحة،   
 

 بل بتشديده إلعادة السلطة الفلسطينّية غزةبتخفيف الحصار عن  تل أبيب: السيسي ليس معنيا   .44

ما زالت ىاراييل تجواكب عن كجب العنقات المتردي ة بين رركة المجقاومة  زيير أندراوس: - الناصر 
مي ة )رماس( وبين مصر بقياد  المجشير عبد الفت اح الاياا، ابارضااة ىلى تااوق المصال  اران

بين تل أبيب والقاير  اا الضفط المجكج ن عشى رماس، يعمل صن اع القرار اا ىاراييل عشى تاجي  
. ب اا مصشرة األمن القوما  اراراييشا   الخناات بين رماس والقاير ، ألن  يذا األمر يص 

واا يذا الاياق، نقشت ارذاعة اراراييشي ة الرامي ة بالشفة العبري ة )ريشيت بيت(، عن مامولين 
وصفتها بان ها رايعو الماتوى، نقشت عنها قولها ىن  موقن مصر بالنابة لرماس بات مجتشد ًدا 

 لشفاية، وأن  المصريين ت يخفون يذا الموقن المجعادي لشرركة.
اي ة واألمني ة اا تل أبيب قايشًة ىن  الرييس الاياا ليس معنًيا بتخفين وتابعت المصادر الايا

الرصار المفروض عشى قطاع غز  ، بل عشى العكس، يعمل عشى تشديدش، ولفتت المصادر عينها 
يو ىنزال  واتاتراتيجاىلى أن  الرييس الاياا اتخذ  قراًرا بتجفين رركة رماس، ألن  يدار التكتيكا  

د     الركا اا قطاع غز  ، وا عاد  الاشطة الفشاطيني ة ىلى ىدار  شمون القطاع، وشد د ت رماس عن اج
المصادر أيًضا عشى أن ر من أجل ترقيق يذا الهدن، ا ن  مصر تعمل بخطى رجيجة  جًدا من أجل 

 التضييق أكجر ااكجر عشى رماس اا جميع المجاتت، عشى رد  تعبير المصادر اراراييشي ة.
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ذلك، أشارت المصادر ذاتها ىلى أن  الاشطات المصري ة تته ا رماس بمجااعد  ارريابيين  عنو  عشى
من جماعة )أنصار بيت المقدس( التا تنشط اا شبر جزير  ايناء، والتا بايعت تنظيا الدولة 

 ارانمي ة. 
ن لشاشطات بارضااة ىلى ذلك، تته ا القاير  رركة رماس بان ها تاوي عدًدا كبيًرا من المطشوبي

المصري ة بتهمة ارتكاب أعمال  ىريابي ة ، ىت  أن  رماس راضت طشبت القاير  بتاشيمها يذش العناصر 
التا تختبئ اا قطاع غز  ، األمر الذي زاد من رد   التوت ر بين الطراين، رابما ذكرت المصادر اا 

 تل أبيب.
ارييل، أن  مصر تجواصل رربها ، عاموس يلي رتسلكتب المرشل لششمون العاكرية اا صريفة و 

التا تربط القطاع باألراضا المصرية، مضيًفا أن  غضب جنراتت مصر عشى ” أنفاق التهريب“عشى 
 رماس يعود ىلى العون الاري  الذي تجقد مر الرركة لشجماعات الجهادية اا ايناء.

ىن ر ت ياتبعد اترتمال  وقال يارييل، الذي اعتمد عشى مصادر عاكري ة ىاراييشي ة رايعة الماتوى،
أْن تشن  مصر عمشية عاكري ة ضد  رماس اا القطاع اا رال تصعيد أمنا  اا شبر جزير  ايناء. 
، ويو صارب الباع الطويل اا الممااة األمني ة اراراييشي ة، ىلى أن  مصر  ولفت المجرشل العاكري 

انمي ة أخرى، مجل قطر غير معنية باْن تتواط مشفات تتعشق برماس، وتجعارض أي  واا طة عربية وا 
 وتركي ا، وأن ها تامل أن يعود القطاع لايطر  الاشطة الفشاطيني ة، عشى رد  قولر.

26/5/2105، رأي اليوم، لندن  
 
 غزةى لإوترحلهم  فلسطينيا   معتقال   40موقع رصد: مصر تفرج عن  .45

اشطات المصرية، أارجت، مااء قالت وزار  الداخشية الفشاطينية اا قطاع غز ، ىن ال: األناضول
 اشاطينيا من القطاع كانوا معتقشين اا اجونها. 91اليوا الجنجاء، عن 

 91وقالت الوزار  اا تصري  نشرتر عشى صفرتها عشى موقع لايس بوكل ىن لمصر أارجت عن 
اشاطينيا وامرت لها بالوصول ىلى قطاع غز  عبر معبر را  البريل، دون أن تورد أي تفاصيل 

ول ظرون ومد  اعتقالها، ولا يتان معراة تعشيق من جانب الركومة عشى ما ذكرتر وزار  الداخشية ر
 اا غز .

27/5/2105، موقع رصد، القاهرة  
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 أشهر 7على الحدود مع غزة خالل  نفقا   521ر يدمت :الجيش المصري .46
الردود المصرية  ىن قوات ررس ل:لأليراالالعميد مرمد امير  العاكريقال المتردا  القاير :

ضبط  2105أبريل )نياان(  31. رتى 2109أكتوبر )تشرين األول(  0ااتطاعت خنل الفتر  من 
ىلى  0نفًقا تتراوح أطوال اتراتها من  13اترة نفق بين مصر وقطاع غز ، منها عدد  520وتدمير 

لتهريب والهجر  كشا، وذلك عبر تقديا تقرير عن جهود قوات ررس الردود اا مكاارة أعمال ا 258
 غير الشرعية عشى كااة اتتجايات اتاتراتيجية خنل تشك الفتر .

26/5/2105، األهرام، القاهرة  
 
 األردن يطالب ببذل الجهود الستئناف محادثات السالم .47

دعا نايب رييس الوزراء وزير الخارجية األردنا ناصر جود  ىلى بذل : راا هللا - راين عبد الرريا
 رعاد  الطراين الفشاطينا واراراييشا ىلى طاولة المفاوضات.كااة الجهود 

وأكد جود  اا بيان عقب لقاير وادا من مااعدي أعضاء مجشاا الشيوخ والنواب األميركيين أيمية 
المفاوضات لشوصول ىلى قياا الدولة الفشاطينية الماتقشة والقابشة لشريا  عشى خطوط الرابع من يونيو 

 العربية. دس الشرقية واق رل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادر  الانا وعاصمتها الق 0917
27/5/2105، االتحاد، أبو ظبي  

 
 عن أهل غزة  ا  أردوغان: تركيا لن تتخلى يوم .48

قال الرييس التركا رجب طيب أردوغان ىن تركيا وقفت بجانب أيل غز  : مرمد طواون - أنقر 
 مد يديا ىليها ولن تتخشى عنها. وقدمت لها المااعدات واتواصل

واا كشمة ألقايا أماا رشد كبير خنل ااتتارر لاوق الكتاب بجوار ماجد راجا بايراا بالعاصمة 
أنقر ، قال أردوغان: لوقفنا دايًما بجانب ىخوتنا اا غز  التا ررقتها ودمرتها ىاراييل، قدمنا خنل 

 شاطينيين من أجل ىعاد  ىعمار غز ل.مشيون دوتر مااعدات ىلى الف 71العاا المنصرا 
وأكد الرييس التركا عدا تخشا بندش عن غز ، قايًن: لقدمنا ىلى غز  مااعدات طبية وتعشيمية ومياش 

 211ووقود اضًن عن المااعدات الفذايية، وانواصل مد يدنا لها، اتصل مااعداتنا ىلى غز  
 .2107مشيون دوتر اا عاا 

 واى أرد بالوعود التا قدمها من أجل ىعمار غز  غير تركيا، ت يوجد أرد ل.أردوغان: ليل أ وتااءل
26/5/2105، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة   
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 نائب رئيس الوزراء التركي: دعمنا لقطاع غزة مستمر .49

قال نايب رييس الوزراء التركا، نعم ان قورتولموا، ىن قيمة المااعدات التا : أوردو/ رياتا أقتشاي
بشفت  الماضية،ها وكالة التعاون والتنايق التركية )تيكا(، ىلى قطاع غز  خنل الانوات الابع قدمت
مشيون دوتر، وأن قيمة المااعدات التا قدمتها ىدار  الكوارا والطوار  التركية )ةااد(، بشفت  311
ة بشكل مشيون دوتر، يذا بخنن المااعدات التا قدمتها يييات المجتمع المدنا التركي 011

 مباشر.
وأكد قورتولموا، اا تصريرات لألناضول، ااتمرار الدعا الذي تقدمر تركيا لفز ، مشيرا ىلى أن 

 تركيا أنشات اا غز  مشاريع لشماء والكهرباء أيضا.
وقال قورتولموا ىن عشى المجتمع الدولا أن يزيد من المااعدات لقطاع غز ، كما طالب براع 

 ع.الرصار المفروض عشى القطا
مشيون دوتر، ريا  7153وبشفت قيمة المااعدات التا قدمتها تركيا ىلى اشاطين العاا الماضا، 

كانت تركيا عشى رأس الدول التا وقفت ىلى جانب قطاع غز ، بعد العدوان اراراييشا الذي تعرض 
ل العاا لر العاا الماضا. وواقا ررصاءات مناقية الدبشومااية العامة التركية، قدمت تركيا خن

مشيون دوتر ىلى اشاطين وبخاصة قطاع غز ، ومااعدات  3957الماضا، مااعدات ىنمايية بقيمة 
 مشيون دوتر.  2955عاجشة بقيمة 

مشيون دوتر،  959اا رين قدمت منظمات المجتمع المدنا التركية مااعدات ىنمايية بقيمة 
 مشيون دوتر. 757ومااعدات عاجشة بقيمة 

26/5/2105، ، أنقرةلألنباء لاألناضووكالة   
 
 القدس باطل إلىالجامعة العربية: قرار نقل مكاتب حكومة االحتالل  .51

رم ل األمين العاا المااعد لشمون اشاطين واألراضا العربية المرتشة بالجامعة العربية، الافير  :الفد
، والتا تكشن عن ةاراراييشيالمترد  مامولية وقن اتنتهاكات  واألمامرمد صبي ، مجشس األمن 

 ليها.ىنوايايا بتهويد المدينة المقداة من خنل تاريع وتير  اتاتيطان ونقل مقرات ركومة اترتنل 
ميري ريفين،  اراراييشيةرد اعل لشجامعة العربية عشى تصريرات وزير  الجقااة  أول ااجاء ذلك 

 لشيهود. أبديةلقدس عاصمة ، باعتبار انتنيايوومن قبشها تصريرات رييس الوزراء بنيامين 
قرارات مجشس األمن والجمعية  ىلىيذش القرارات ت يعتد بها وتعتبر باطشة، ماتندا اا ذلك  أنواكد 

 لوزاراتها باعتباريا اشطة ارتنل. ىاراييلالعامة لألما المترد  بشان رظر نقل مقرات 
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الفشاطينية المرتشة، وااتند اا  األراضاالخطير  اا  اراراييشيةوطالب صبي  بوقن اتنتهاكات 
منذ بدء الرديا  اراراييشيةالركومة  ىلىموجة اتنتقادات والضفوطات الدولية التا وجهت  ىلىذلك 

 .2117القدس المرتشة اا أيار  ىلىعن نقل مكاتبها 
27/5/2105الغد، عّمان،   

 
 ية هدفها كسر جمود السالمالمبادرة الفرنس :مدير معهد العالقات الدولية واالستراتيجية بباريس .50

 أنكد مدير معهد العنقات الدولية واتاتراتيجية بباريس بااكال بونيفاس، : أأاماء بوزيان -باريس
الفشاطينا يا لكار الجمود الذي تشهدش المفاوضات  اراراييشاالمبادر  الفرناية رنهاء الصراع 
لة تقول لىنكا تريدون التفاوض لكن المبادر  ترمل راا أن ىلىوالضفط عشى ىاراييل، مشيرا 

المرادجات ت يمكن أن تاتمر لعد  قرون دون نتيجة.. لذلك نمنركا موعدا، عشى أااار، واا رالة 
عدا وصولكا ىلى نتيجة انقوا بتوظين واايل ضفط عشى ىاراييل واتكون أكجر ااعشية.. واتخاذ 

 قرارات صارمة ضدكال.
لفشاطين يو اختنل  اراراييشااترتنل  أنلرلعكاظل  بااكال بونيفاس اا تصريرات وأضان

ومفارقة تاريخية وأيضا قنبشة موقوتة ااتراتيجيا اا جميع أنراء العالا وليس اقط عشى الشعب العربا 
 وارانما ويجب أن ينتها.

أوباما يدرك مخاطر الايااة  أن أوض ريال عمشية الانا،  األمريكاورول طبيعة التررك 
 أن ىلىولكنر مقيد بقو  من قبل الكونجرس والرأي العاا األمريكا المميد راراييل، مشيرا  يشيةاراراي

 نتنيايو يقود دولة تدين بالكجير ىلى الوتيات المترد  وتكفل رمايتها اتاتراتيجية.
 الفشاطينية، ولكنر ااتمر اا تعنتر األراضاأوباما طالب نتنيايو مرارا بوقن ارتنل  أن وأضان

واشنطن لا تنج  اا  أن ىلىويو يترأس ركومة أشد عداو  ألي عمشية انا مع الفشاطينيين، مشيرا 
ىدار  المشفات الشايكة اا المنطقة واق ايااة توايقية، وان مشن الصراع اراراييشا الفشاطينا ظل 

 الرالية. األمريكية اردار يراوح مكانر طوال اتر  
27/5/2105، عكاظ، جدة  

 
 حماس ارتكبت جرائم حرب بحق مدنيين فلسطينيين: العفو الدولية منظمة .52

اتهمت منظمة العفو الدولية رركة لرماسل بارتكاب انتهاكات اظيعة بما اا ذلك ل: الريا ل –لندن 
عدامات ضد متهمين بالتعامل مع ىاراييل خنل الررب التا قامت بها  القياا بعمشيات تعذيب وا 

 .2109غز  بين تموز )يوليو( وةب )أغاطس( عاا الدولة العبرية ضد قطاع 
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قياا لقوات رماس بعمشيات خطن  أنوجاء اا تقرير ايصدر اليوا األربعاء عن منظمة العفو 
اراييل اا  عدامات ميدانية ضد اشاطينيين خنل الصراع بين غز  وا  يجاش ط الضوء  2109وتعذيب وا 

نيًا من دون مراكمة واعتقال وتعذيب عشرات اشاطي 23عشى اشاشة انتهاكات مجل القياا ب عداا 
 ةخرين بما اا ذلك أعضاء ومميدون لفت  المنااس الايااا لرماسل.

 لنشميزازاا منظمة العفو: لمن المجير  أاريقياوقال ايشيب لوجر مدير برنام  الشرق األواط وشمال 
دميرًا كبيرًا بشعب غز ، كانت بشد  انر ايما كانت القوات اراراييشية تجشرق خااير بشرية كبير  وت

قوات رماس تاتفل الفرصة لتاوية راابات بن ررمة، منفذ  اشاشة عمشيات قتل غير شرعا 
وانتهاكات خطير  أخرىل. وتابع: لاا ظل الفوضى خنل النزاع، منرت ىدار  األمر الواقع لرماس 

م معتقشين. يذش التصراات قواتها األمنية ررية القياا بانتهاكات مرعبة بما اا ذلك ضد أشخا
وبعضها يرقى ىلى جرايا ررب كانت مصممة ألخذ الجار ونشر الخون اا عموا  لنشميزازالمجير  

 قطاع غز ل.
وأشارت منظمة العفو اا تقريريا ىلى أن كجيرًا من الذين قتشتها رماس تا تقديمها عشى أنها ااعدوا 

من الذين تا قتشها  01اات أن ما ت يقل عن . لكنها أض2109ىاراييل اا رربها بين تموز وةب 
كانوا أصًن مرتجزين اا اجون رماس قبل اندتع النزاع مع ىاراييل، وان كجيرًا منها كانوا ينتظرون 

 نتاي  مراكمتها عندما أجخذوا من الاجن وتا ىعدامها ميدانيًا.
ب أو اتعتداء عشى يضًا بخطن وتعذيأقوات رماس قامت  أنوأضان تقرير المنظمة الرقوقية 

 عناصر من رركة ات  أو مميديها بما اا ذلك عناصر اا قوات أمن الاشطة الفشاطينية.
وتابع التقرير أن أي شخم لا تتا مراابتر عشى لالجرايال التا قامت بها قوات رماس ضد 

 .2109الفشاطينيين المتهمين بالتعامل مع ىاراييل خنل ررب 
27/5/2105، الحياة، لندن  

 
 احتجاجات في سويسرا على صفقة لشراء طائرات إسرائيلية .53

ن نشطاء اوياريون رمشة ضد صفقة رامية من المزمع أن تبرمها بنديا مع : وكاتت دش 
)ىاراييل( لشراء طايرات بدون طيار. ونف ذ الناشطون، اعتصامًا ارتجاجيًا أماا قاعد  لتونل التا تعد  

را، تنديدًا ب براا الصفقة التا تتضم ن شراء طايرات بدون طيار من أكبر القواعد العاكرية اا اويا
ل تنتجها شركة لىلبيت اياتيمزل لاراراييشيةل لشصناعات العاكرية، وأقر ت 911من طراز لييرميز 

 الركومة الاويارية اتترادية شراءيا لصال  جيشها.
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ت وااعة داخل اويارا وشد د المعتصمون عشى راضها لشصفقة المذكور  التا تقت اعتراضا
وخارجها عشى مدى األشهر الماضية، كما قاموا باعتراض طريق نواب اا البرلمان خنل زيارتها 
لشقاعد  العاكرية، ريا كان من المقرر ااتعراض ريجيات الصفقة والتروي  لها عبر نماذج 

اتتي  وار   لشطايرات. وأوض  ناشط ىعنما اا الرمشة، أن الرديا يدور رول لصفقة عاكرية
مالية تقارب جشا مشيار دوتر لصناعات الطايرات المقاتشة بدون طيار التا ينتجها اترتنل والتا 

 تنشر القتل وارصابات وارعاقات والتدمير برق الشعب الفشاطينال. 
27/5/2105، الخليج، الشارقة  

 
 إسرائيليةالبرتغال تصادر طائرة  .54

 اراراييشيةل تابعة لشركة الخطوط الجوية ىيربامفال طاير  لصادرت اشطات البرت بترا: -عم ان 
ماترقة عشى الشركة لصال  نظيرتها لايرو  ىنهالدى يبوطها اا مطار لشبونة بابب ديون قيل 

 ل البرتفالية.أتننتيك
 رصول تشويشات اا جدول ررنت الشركة. ىلىيذش الخطو   أدت

26/5/2105اإلسرائيلي، والتلفزيون  إسرائيلصوت   
 
 أحكام اإلعدام في مصر توتر العالقة مع حماس .55

 عدنان أبو عامر
مايو انقنبًا دراماتيكيًا اا عنقة رماس بمصر، رين أرالت مركمة جنايات  01شهد يوا الابت 

مرشد ارخوان الماشمين مرمد بديع،  ةخرين منها 015القاير  أوراق الرييس المعزول مرمد مراا و
 ىلى المفتا.

 
 ف مقصوداستهدا

شهداء،  8لكن ما ااتفز رماس اا الركا المصري أنر شمل بعض عناصريا، بينها أاير وارد و
، ورااا الصانع الذي ااتشهد 2109أشهريا رايد العطار الذي ااتشهد اا ررب غز  اا أغاطس 

، واألاير 2100، والشهيد تياير أبو انيمة الذي قتل اا قصن ىاراييشا اا را  عاا 2118عاا 
 ممبدًا. 98، والمركوا 0991ان انمة المعتقل اا اجون ىاراييل منذ ر
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مايو األركاا المصرية بالمجزر  ضد كوادريا، تاتهتاريا بالقيا ارناانية،  07رماس وصفت يوا 
وت تمت لشعدالة بصشة، وقامت عشى غياب األدلة وتزوير الرقايق، وتوار غطاء لجرايا ىاراييل ضد 

 الفشاطينيين.
مايو أن الركا المصري عشى عدد من أعضاء  01ل ااما أبو زيري، المتردا بااا رماس يوا وقا

 رماس ممان جدا، ويو نقطة ايية اا اجل القضاء المصري، ويمكد أن القضية ماياة.
لا يخطر اا أشد كوابيس رماس أن يصدر عشى قادتها العاكريين أركامًا بارعداا، ليس من قبل 

اكا مصرية، ألن أيًا من كوادريا لا يجبت ضشوعر اا عمشيات ماشرة داخل ىاراييل، بل من مر
 أراضا مصر، ويذا الركا قد يقطع شعر  معاوية التا تتماك بها الرركة اا عنقتها مع القاير .

كما ترى رماس أن ربط أركاا ارعداا لعناصريا مع قيادات ارخوان الماشمين يمكد أن القاير  ما 
ن رماس مرتبطة عضويًا وتنظيميًا بالجماعة األا، ارخوان الماشمين، وكل ىعننات زالت مقتنعة با

رماس بعدا تدخشها اا الشان المصري الداخشا لا تجد من يصدقها لدى الاشطات األمنية اا 
 القاير .

رمشة مصر عشى رماس لا تتوقن عند األركاا الصادمة، بل تعدتها لنشر تقارير ىعنمية ماتند  
مايو أن رماس  08ط أمنية، وزعمت صريفة اليوا الاابع المصرية المقربة من النظاا يوا ألواا

تزور البطاقات الشخصية لشمصريين لتاهيل دخول عناصريا لايناء، عبر تزوير أختاا رامية 
مصرية بتقنية عالية يصعب كشفها لتاهيل عبور الفشاطينيين من صالة المطارات المصرية، 

 بر الكماين داخل مصر دون الشك اى كونها غير مصريين.وتاهيل تنقشها ع
مايو أن الشيخ يوان القرضاوي، أرد المركومين عشير  09وادعت صريفة الوطن المصرية يوا 

مشيون دوتر  2بارعداا، وأرد الزعماء الروريين ل خوان الماشمين، اشا خالد مشعل زعيا رماس، 
 تاتضااة ماشرا ايناء اا غز .

مايو بشكل قاطع يذش اتتهامات، ووصفتها بالمعشومات الكاذبة، وجزء من  21رماس يوا  وقد نفت
الرمشة الظالمة وغير البريية ضد رماس، ألنها تتضمن قصصًا خيالية، وتصر عشى ىقراا رماس 

 اا المشن المصري الداخشا زورًا وبهتانًا.
يادي اا رماس، ورييس لجنة األمن تزايد اتتهامات المصرية لرماس داعت ىاماعيل األشقر، الق

اا المجشس التشريعا، لشقول للشمونيتورل أن لأركاا القضاء المصري أتت نتيجة وجايق كاذبة 
ومعشومات مفشوطة من جهات اا ات  زودت النظاا المصري بها لتشوير صور  رماس، والزج 

 بالفشاطينيين اا صراع مصر الداخشال.
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مايو ات  التعقيب عشى  07ول أمين ار المجشس الجوري لفت  يوا وكان مشفتًا أن يراض أمين مقب
 األركاا المصرية، ألن قراراتها شان داخشا مصري.

مايو بيانات منفصشة راضت اير األركاا المصرية،  07ايما أصدرت الفصايل الفشاطينية يوا 
رانما، لجان ودعت لمراجعتها، ومن بينها: الجبهة الشعبية لتررير اشاطين، رركة الجهاد ا

 المقاومة الشعبية.
 

 النفق المظلم
نايب مصري اابق اا مجشس الشعب، راض كشن يويتر، أكد للشمونيتورل أن يذش لاألركاا القااية 
برق عناصر رماس وارخوان الماشمين نتيجة متوقعة لما يصل أجهز  المخابرات المصرية من 

قشيمية ودولية عن نشاطات مزعوم ة لرماس اا األراضا المصرية، ويو أمر لا تجبتر تقارير مرشية وا 
أي من الترقيقات التا أجرتها أجهز  األمن المصرية مع العديد من المعتقشين، لكن النظاا المصري 
يشعر بانر اا أزمة داخشية متفاقمة، وربما أراد التخشم من مشاكشر الداخشية عبر ىصدار يذش 

 األركاال.
اا المصرية عشى عناصر رماس من تخون رقيقا داخل الرركة، من ورغا ما أنتجتر أركاا ارعد

وصول العنقة مع القاير  ىلى رالة المواجهة، لكنها أبقت عشى خيط رايع معها قد يعيد العنقة 
لاابق عهديا، أو عشى األقل يوقن ماشال تديوريا، من خنل بعض الوااطات ارقشيمية التا 

 ا التزمت الصمت ىزاء يذش األركاا، ولا تعشن موقفًا مرددًا منها.تعول عشيها رماس، كالاعودية الت
مايو زعماء األمة العربية وارانمية التدخل لوقن يذش األركاا  07ولذلك ناشدت رماس يوا 

 الجاير .
وتداول كوادر رماس تفريد  جمال خاشقجا، مدير قنا  العرب الاعودية، المقرب من القصر المشكا 

ارعداا العبجية تملا كل من يرب مصر، لكن  ىن أركاامايو، رين قال  01وا اا الاعودية، ي
 اكوتنا عنها أكجر ىينمًا.

زياد الظاظا، عضو المكتب الايااا لرماس، أكد للشمونيتورل أن األركاا القضايية المصرية للن 
قى الراضنة تمجر عشى عنقة القاير  مع رماس، وأي توتر بينهما ايكون مررشيًا، ألن مصر اتب

 لشقضية الفشاطينيةل، وطالب مصر بمراجعة األركاا القضايية الباطشة.
يبدو أن رماس ليس لديها تخواات مباشر  تتعشق ب عداا أرد من عناصريا اا مصر، ألن أيًا منها 
ليس متواجدًا راليًا اا أراضيها، وليس معتقًن لدى أجهز  األمن اا القاير ، لكن قشق رماس يتعشق 



 
 
 
 

 

           43ص                                     3589 العدد:    27/5/2105 ربعاءاأل  التاريخ:

جر يذش األركاا عشى زياد  الفجو  مع مصر، وزياد  معانا  الفشاطينيين بفز ، مع ااتمرار ىغنق با
 معبر را .

ألن رالة  11يوا، ويناك  011ىلى أكجر من  2105وقد زاد عدد أياا ىغنق معبر را  منذ بداية 
 اا الخارج.ىناانية اا قطاع غز ، براجة مااة لشافر، اواء لشعنج أو التعشيا أو العمل 

ولذلك أكد يوان رزقة وزير ارعنا الاابق اا ركومة رماس للشمونيتورل أن لرماس رغا األركاا 
القضايية ماتعد  لعقد أي لقاءات مع القياد  المصرية من أجل مراورتها، ألن ذلك جزًء من 

 ذلك الشقاءل.ااتراتيجية رماس، وت مانع لديها من الشقاء والروار، لكن القاير  ليات جايز  ل
أخيرًا.. القناعة المتزايد  داخل رماس، كما عشمها لالمونيتورل من بعض األوااط القيادية ايها، ولا 
تكشن يويتها، أن أركاا ارعداا المصرية لن تنفذ عشى قيادات ارخوان الماشمين والرييس مراا، 

عنقة رماس مع مصر وقد جاءت لمماراة مزيد من الضفوط عشى الجماعة، عشى أمل أن تعود 
 كما كانت اا الاابق.

لكن رماس ت تمتشك ضمانات بات ينفذ النظاا المصري أركاا ارعداا، ويو ما يعنا دخول 
العنقات بين مصر ورماس ىلى نفق مظشا، ويو ما ت تتمناش الرركة، ألنها تعشا أن أنبوب 

 ىت من خنل مصر. األوكاجين الذي يمنرها الريا  ىلى العالا الخارجا لن يكون
26/5/2105المونيتور،   

 
 تجريب ُمَجرَّب جديد .56

 منير شفيق
ليس ينالك من َمَجل يجمكن أن يرضر بقو   اا الاارة الفشاطينية وامتدادًا اا بعض الاارات 

ر ِّب المجر ب عقشر مخرَّبل.  العربية وارانمية مجل المجل الشايع القايل لمن يجج 
يذا المجل ينطبق عشى الرييس مرمود عباس ىلى رد ت يمكن أن ينااار وقد ظجن  لبعض الوقت أن 

ك بااتراتيجية المفاوضات، والوصول ىلى ترقيق يدن  عشير أرد؛ وذلك بابب ىصرارش عشى التما 
الدولة الفشاطينية من خنل المفاوضات جا المفاوضات. وت مفر  من المفاوضات رتى بعد الشجوء، 

لى مركمة الجرايا الدولية والمنظمات الدولية. والمفاوضات من اشل ىلى اشل أو التهديد بالشجوء، ى
 ىلى الكارجة.

ر يذا ارصرار بعد تشكيل نتنيايو لركومتر األخير ، وقد دعاش ىلى المفاوضات لشريطة وقن  وقد كر 
ومع باراك اتاتيطان واتعتران برل الدولتينل، ويو ما ابق واعشر مع نتنيايو بالذات مر ات كجير ، 

وبيريز وأولمرت ورابين، وكانت النتيجة دايمًا َقْبَض ري  بعد تقديا تنازتت مجانية قبل التنازل عن 
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، بما اا ذلك اتعتران 0917الرق الفشاطينا بكامل اشاطين ورصرش اا األراضا المرتشة عاا 
ة النجيينل أي بالكيان الصهيونا، وترويل رق العود ، ىلى التفاوض ريجاد لرل عادل لقضي

َر بالمفاوضات والتاوية الايااية  التعويض والتوطين، وت مجال لتاويل ةخر ما داا الموضوع رجصِّ
 عشى أااس رل الدولتين.

ن رمل بعض التفاير  صري  أن ىصرار مرمود عباس عشى تجريب المجر ب ليس لر من ماو ِّغ، وا 
 ا أيضًا ت ماو غ لر( ىت  اتاتمرار اير.باعتبارش قد تور ط اا نه  طريق لا يعد ب مكانر )ويذ

ر موقن البعض الذي راح يجر ب المجرَّب وت يتعظ بتجربة مرمود عباس،  ولكن كين يمكن أن يفا 
أو تجربة تقديا التنازتت المجانية وعشى رأاها ىبداء اتاتعداد المجاَبق باتعتران بالكيان الصهيونا: 

ل. ووصل الرد بارمد يوان ىلى اعتبار اتعتران 0917ردود  لىذا قامت الدولة الفشاطينية عشى
مير لىاراييلل( باعتبارش ترصيل راصل لىذا ما ترقق لرل  بالكيان الصهيونا )طبعًا أصب  يا 

 الدولتينل.
أرمد يوان عضو اا رركة رماس ولر موقع داخل الرركة، ويخترق الموقن الراما والمجعَشن 

د  رماس، ويو عدا اتعتران بالكيان الصهيونا. وعندما أراد بعضها والممك د عشير مرارًا من قيا
تفاير يذا الخروج )الرد  ( قال: لىن أرمد يوان يعب ر عن رأير الشخصال. ولكن باي رق ألي 
عضو اا رركة مجل رماس أن يصر ح برأي يخالِّن جابتًا من جوابتها )دونر خرط القتاد(، ويقال ىنر 

اتقالتر ىن كان يرترا نفار، أو ت يجراَاب ويمخذ قرار برقرم طبعًا جمة رأي شخصا، وت يقد ا ا
 غالبية اارقة اا رماس تطالب بمراابتر أو عشى األقل منعر من التصري .

 0917موضوع اتعتران بدولة الكيان الصهيونا واقًا لرل الدولتين: الدولة الفشاطينية اا ردود 
ولة الكيان الصهيونا التا اغتصبت أرض اشاطين من أرض اشاطين، يو اعتران بد %22أي 

من أرضها. ويذا موضوع ليس  %78، وااتولت عشى 0998ويج رت جشجا شعبها اا العاا 
بالموضوع الذي يمكن أن يجناَقا، أو يجطَرح عشى النقاا، بالنابة ىلى مقاومة تعتبر تررير اشاطين 

نالك اا قيادتها من ياتخدا أشباش أرمد يوان من النهر ىلى البرر يداها الريياا، ىت  ىذا كان ي
لى  لشتمهيد، أو التهيية، لهذا التنازل الخطير الذي يشخم كامل القضية الفشاطينية قديمًا ورديجًا، وا 

ر اشاطين بالكامل.  أن تجرر 
يذا الردا يذك ر برركة ات  رين أطشقت الارطاوي ليقول ما يقولر أرمد يوان ا ن، وكان ذلك 

ت  ما كان لياتطيع أن يتجر أ اا رينر أن يتفو ش باقل من ذلك؛ ألن اياط برماية ط ، وا  رن من عل 
ات  والشعب الفشاطينا كانت اتجشهب ظهرش، وت تام  لر ب بداء رأي شخصا اا قضية تمس  مبدأ 

د، أو جابتًا. بل المبدأ الجابت األول لشقضية الفشاطينية. ويو عدا اتعتران بالكيان الصهيونا، بوجو 
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ىقامة، دولة لر عشى أرض اشاطين. وكين ويا التا قامت عشى اتغتصاب وتهجير الفشاطينيين 
من خنل القو   والجرايا، وبمخالفة لجوابت الرق الفشاطينا والعربا وارانما اا اشاطين، 

ية بكل وبمخالفة لشقانون الدولا ولميجاق ييية األما المترد . ويا من يذش الزوايا دولة غير شرع
المقاييس. اكين يجوز لصارب رأي شخصا أن يخترق كل ذلك وياو غ اتعتران بها، أو يجو زش، 

 ىذا ما قامت دولة اشاطينية.
واألنكى أنر يفعل ذلك مجانًا أي قبل أن تقوا الدويشة الفشاطينية الماخ التا يريد أن يبيع اشاطين 

َب لفت  وا.ت.ن اا الاابق؛ أي ىبداء من أجل قيامها، وينا تاتا لالفصارةل أو الفخ الذ ي نجصِّ
 .17اتاتعداد لنعتران بدولة الكيان الصهيونا ىذا قامت دولة اشاطينية عشى أراضا 

صري  أن يذا اتعتران ليس اتعتران المطشوب واقًا لشقانون الدولا ما داا مشروطًا بشرط لا 
اتقبًن، ما داا قد أجشيَر ىلير ولو مشروطًا، وذلك يترقق، ولكنر يجعتَبر اعترااًا ت يجوز التراجع عنر م

 واقًا لشقانون الدولا كذلك.
وبهذا يكون قد أعطيت شرعية مجانية لدولة الكيان الصهيونا كما اعشت ا.ت.ن من قبل، وااتمرت 
عشى تقديا التنازتت عاى أن يترقق يدن الدولة الذي لا يترقق، ايما العدو أخذ كل ما يريد من 

ت من ا.ت.ن، مما قاد ىلى تنازل دولا شبر ىجماعا بعد اتفاق أواشو، وكان اا مقدمة ذلك تنازت
اعتران الصين والهند وغيريما من دول عدا اتنرياز بدولة الكيان الصهيونا. ولا يتخشن عن يذا 

خر اتعتران ىت  عدد من الدول ارانمية، والرأي العاا ارانما. ومن يذش الزاوية يقوا ابب ة
لخطور  خروج صوت أرمد يوان من قشب رماس، ومن قشب غز ، ويا لألان ويا لشفضيرة. 

 ومتى  بعد اتنتصار العظيا الذي أنزلتر المقاومة بجيا الكيان الصهيونا.
اا الرقيقة، ىن ات  وا.ت.ن ارتكبتا خطيية كبرى باتاتعداد لنعتران بدولة الكيان الصهيونا 

ين وتهجير جشجا شعبها(، ويا الخطيية التا بدأت منذ برنام  النقاط )أي بشرعية اغتصاب اشاط
، 0988ل( عاا 292)لواقًا لقرار  0917العشر وتمادت اا ىعنن الدولة عشى األراضا المرتشة 

 ومن جا قبولها برل الدولتين منذ اتفاق أواشو وماارش رتى ا ن.
نما كانت مراولة تجربة من دون أن تكون ماوَّغة  ولكن يذش الخطيية لا تكن نتاج تجربة المجر ب، وا 

رتى اا رينر. ولكن ما يفعشر أرمد يوان اهو تجريب المجر ب، بكل ما يمكن أن يوصن تجريب 
ا التجربة األولى  المجر ب من أوصان، ولكن من دون أاباب تخفيفية، كما يراول البعض رين تجقو 

ر  عقمها وت جدوايا المخاَطر  والوايمة، وذلك قبل أن ت –المفاَمر   جبت التجربة الطويشة والمتكر 
 ومجانيتها.
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ا ذا كان المجل َيعتبر تجريب المجَجرَّب ت ياتا ىت  من عقل مجخرَّب، ا ن األمر يصب  أكجر من عقل 
مجخرَّب عندما يكون المجرَّب اا القضية الفشاطينية ومع الكيان الصهيونا، بل مع كل ما رصدتر 

 نتاي  وخيمة عشى األرض والقضية. تجربة أواشو من
رقًا ت ياتطيع العقل الاشيا مهما جن  ىلى الاذاجة، أو الميل لشتخفين والتمييع أن يدااع عن موقن 
يعب ر عنر أرمد يوان بتشك الكشمات الهزيشة لالكاريكاتيريةل )المهزلية(، بان اتعتران بالكيان 

لة أو رل الدولتين. ما يذا اتاتخفان برماس الصهيونا يو لترصيل راصلل اا رال قياا الدو 
وبالشعب الفشاطينا وبالعقول، رين يعتبر اتعتران لترصيل راصلل، اتعالوا نعترن ألن أي 
اعتران بالكيان الصهيونا وترت أي ظرن من الظرون ومقابل أية دولة اشاطينية، ت يرتمل غير 

)ألنر ايكون بدورش ترصيل راصل أيضًا(،  اتعتران بشرعية اغتصاب اشاطين وب اقاط رق العود 
جا ما شيت من التنازتت النرقة باعتباريا لترصيل راصلل كذلك. ىن اتاتناد ىلى رجة لترصيل 

 راصلل أاوأ من كل ما ابقها من رج  جبت بطننها.
ىن نظرية لترصيل الراصلل ىذا أراد أرمد يوان أن يطبقها عشى موقفر وليس عشى قضية 

اينبفا لر أن ياتقيل من رماس كترصيل راصل لرأير الشخصا يو ومن وراءش؛ ألنر اشاطين، 
 بتصريرر قذن طينًا عشى رماس وعشى انتصار قطاع غز  وبخفة ومجان.

27/5/2105، "20موقع "عربي   
 
 فــي إسرائيل: األبـرتهـايــــد الكــبير واألبـرتهـايــد الصغير! .57

 ايال غروس
، الذي كان يامى األوليميزوا بين نوعين من اتبرتهايد: اا  أنعشى درجوا اا جنوب أاريقيا 

اتبرتهايد الصفير، اندرج الفصل اا المقاعد العامة، مجن اا المراريض، أو اا المواصنت 
والفصل اا الرقوق  ارقشيماالعامة. واا الجانا، الذي كان يامى اتبرتهايد الكبير، اندرج الفصل 

خصصت مناطق منفصشة لاكان جنوب أاريقيا الاود، ريا ارض  األخيريذا  ىطارالايااية. اا 
. وادعت جنوب أاريقيا بان تشك المناطق ىاريقيةعشيها العيا، وررموا من الجناية الجنوب 

والذي كان لر اصطنح  –ارقشيمية، البانتواتانات، يا عمشيا دول ماتقشة. أما اتبرتهايد الصفير 
عشى التصوير، ولكن ضرر اتبرتهايد الكبير  أاهلاقد كان  –« شبيض اقطل»اظ اا صور  تاتات 

 كان شديدا بقدر ت يقل.
نارا كجير  لدرجة أن الخطة تعرضت « المناطق»لقد اجتذبت مراولة الفصل اا الباصات اا 

لننتقاد رتى من اليمين، وليس صداة: اها تبعا اا الذاكر  روزا باركس، المرأ  الاوداء التا 
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. مجل يذا 0955اضت الجشوس اا المقاعد الخشفية اا البام اا الوتيات المترد  اا العاا ر 
الفصل، لو تا، لكان بارزا جدا، ولكنر ايكون جزءا من اتبرتهايد الصفير: الجبهة البادية لشفصل 

 «.المناطق»اا  اراراييشاالنظاا  أااسالذي يو اا 
كبير: نظاا يقرر بان اليهود ايام  لها الاكن ينا، ولشعرب يتضمن يذا النظاا عناصر اتبرتهايد ال

؛ نظاا اا  أااسوليس عشى  –يام  الاكن يناك   األرضاصل واشب من مقدرات  أااارمتااو 
، اواء من « المناطق»والماء، وكذا من مقدرات اشطة القانون. ت يفرض القانون اا  بشكل متااو 

الفاشل  ارنفاذلشاكان اليهود ولشاكان العرب، اا من نارية  نارية جهة القانون والمراكا المنفصشة
 بالفشاطينيين. األذى اراراييشيين ىيقاعلشقانون عندما يدور الرديا عن 

يكذا، اا معارضتها لنبرتهايد الصفير، ا ن الاياايين من اليمين، يقنعون أنفاها ويقنعوننا أيضا 
والفشاطينيين اا  اراراييشيينلكبير. جمة اصل بين بينما ياتمر اتبرتهايد ا« متنورون»بانها 

اا مجاتت التعشيا، الصرة، والرااش.  وأيضا، بل وارقامةليس اقط اا مجال الاكن « المناطق»
وعشى اليهود بشكل جارن، عدد  اراراييشيينبشكل شخصا عشى  اراراييشاوينطبق التشريع 

شى كل من يو مقيا اا الدولة. ولفرض قانون التامين ، التا يفترض أن تطبق عاراراييشيةالقوانين 
كمقيا اا الدولة ياترق الرقوق « المناطق»الصرا الراما مجن، يعتبر اليهودي الذي ياكن اا 

راب القانون. ولكن القانون ذاتر ت ينطبق عشى جارش الفشاطينا، ويو متعشق بجهاز صرا ةخر، 
 .أضعن

ق الايااية عن الاود اا اتبرتهايد الكبير اا جنوب اضن عن كل يذا، ومجل ررمان الرقو 
أاريقيا، ا ن قانون اتنتخابات لشكنيات يمن  اكان المناطق اراراييشيين، اا بند يختبئ اا نهايتر 

التا مبدييا غير قايمة خارج  ارمكانية –التصويت لشكنيات  ىمكانية، «تعشيمات خاصة»وعنوانر 
لكن يذا الرق ت يعطى لشاكان الفشاطينيين الذين يتاجرون بايااة الردود المعترن بها لشدولة. 

 ، من جيرانها اراراييشيين.أكجرركومة ىاراييل بقدر ت يقل، بل أريانا 
يكذا، ترت غطاء ا نية المزعومة لنرتنل، يرصل نظاا الفصل عشى الشرعية. ما كان اا 

ألنر وضع ةنا مزعوا. ولكن اترتنل لا يعد  يعتبر أبرتهايد يرتمل اا نظر الكجيرين أخرىوضعية 
اهو غير مردود الزمن، كما تشهد الماتوطنات نفاها. ورتى لو يجرت اكر   –منذ زمن بعيد ةنيا 

 اصات، ا ن يذش الرقيقة لا تتفير.الفصل اا الب
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ل الفصل بين اليهود والعرب قايا اا ك أنوعشير، امرظور الاماح لشنقاا ايها ان يخفا رقيقة 
من الفصل اا  أكجر وأريانا، بمقاييس خطير  بقدر ت يقل بل «المناطق»مجاتت الريا  اا 

 الباصات.
«هآرتس»  

27/5/2105، األيام، رام هللا  
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 تجمع اوايا جنوب مدينة الخشيل يخشون أن يررشها اترتنل اا أية لرظة. اكان

27/5/2105األيام، رام هللا،   


