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 رسميًا: ليبرمان وزيرًا للدفاع في حكومة نتنياهو .1

رئررريس الحكومررر  السررررائيايي ،   يرررامين ،  ن حمرررد دراوشررر ، عرررن  25/5/2016، 48عـــرب موقـــع ذكرررر 
،  رئاسرر   فيوررردور "ئيب  يتي ررويسررررا" ت يررا،و،  عاررن الررر اليرررو، الروصررات، التو ررب  ت رررا  مرر  حررز  

لي رمررران، وذلرررؤ فرررح مرررقتمر  رررحافح عارررد  الل يسرررن فرررح الاررردس،  عارررن فيررر   ت يرررا،و، كرررذلؤ، تصيرررين 
 لي رمان وزيًرا لألمن.

نسررائيب تحتراا اسرتاراًرا فرح الحكر،، مرن  جرب التصامرب "وفح  داي  المقتمر ال حافح، قال  ت يرا،و نن 
يان واسررتولل ال رري التررح ررين  مر  التحردي  مام را، لررذلؤ ف  را  رحر   اي رمرران وقائمتر   ع رراًت جردد ملمي

 ."فح حكوم  نسرائيب
، متصلرًدا "نلى جا   التحديان والتلديدان، ، الؤ  يً ا فرري تواجللرا نسررائيب"كما قال  ت يا،و ن   

 م رررادرا  رررادرا فرررح"، لن ، الرررؤ "سررري ذل جلررردج مرررن  جرررب دفررر  عماييررر  السرررل، مررر  ال اسررر ي يين"   ررر  
، مات ًسررررا تص يررررر زعرررري، المصار رررر ،  رررروجح ،رتسررررو ، الررررذ  دعرررراج  ت يررررا،و "الم  ارررر  لتحايرررر  السررررل،

، ع ررد ال تررا   لل  ررما، نلررى حكومترر  فررح المررقتمر ال ررحافح، فررح نشررارا نلررى م ررادرا الرررئيس الم ررر ي
 ح  اير.السيسح، التح جاتن تتويًجا لجلود دي اوماسيي  قاد،ا رئيس الوزرات ال ري ا ح الس  ، تو 

وفرح  " من موا  ح نسرائيب، فح  لاي  الم اف، ،و المرر اللررر  ،ميير "من جلت ، قال لي رمان نن 
محاول  ل م    الداخب والخارا،  يً ا، حول السياس  الم يي  التح سي تلجلا،   اف لي رمان  ن يصد 

اررر " رررر  ر،رررا لي رمررران  ال جايزييررر ،  يً رررا،  "سياسررر   م يررر  متصاي مصرًورررا عرررن دعمررر  لررردف  عماييررر  حيرررر كري
 السل،.

وس نلرررى الررر لد، الرررذ  ا عت رررر  واتي ررر  ال يرفررران عارررى خ يررر  لرفررر  مخ ي ررران التيااعرررد لاملررراجرين الرررري
 .  الم ا  الساسحي لاي رمان شري   دخول ا ئتلف الحكومحي

لاملرراجرين و شررار م رردر نلررى  ني ا تي ررا  شررمب جميرر  مخ ي رران التيااعررد، ولرريس فارر  تاررؤ التيا صرر  
ر تمويرب ،رذا ال  رد نلرى  وس، ليادي سر وياا. وكم رن نشركاليي  مخ ي ران  شريكبمايرار  1.4حترى  1.3الري
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اوا م ذ ،جرتل، فح التيسصي ان، ما يك ح من  وس نلى ال لد، فح كو ل، ل، يح ي التيااعد لاملاجرين الري
 الم الغ التح يتاايو لا. السي وان التيرالميي  الم او   لمخ ي ان التيااعد، ما  رير عاى 

، موشي  كحاون، قرد اعتررع عارى ،رذا ال يار  م ردئياا، لني فير  ت  ريًل  وكان وزير الماليي  السرائياحي
. نذ يشرار نلرى  ني لي رمران كران قرد  الر    رص ح  لاروس عاى غير،، من شرائح المجتم  السررائياحي

  .الم اغ الذ   جح فح تح يا  ع ر الم او ان الايايي 
مرن المتوقر   ن ي ررون  ،   ر جرايسرح ، مرن ال ا ررا، عررن  ر،رو،26/5/2016، الغـد، عّمـانو  رافن 

الل يسن مسات يو، ا ر ين الما ب، عاى توسي  حكوم   ت يا،و، وعاى زيرادا وزرات مرن حرز  الايكرود 
 الحكوم . نلى

مرن ا حتلراؤ الرذ   ماصردا، و،رذا ياارب 120ماصردا مرن   رب  66ووذلؤ سترتلز حكوم   ت يرا،و عارى 
  ائ ا، ووين المصار  .  61كان قائما  ين الغا ي  اللش  التح كا ن ل ت يا،و من 
فرح المحرال، الصسركري ،  حيرر  ن حكر،  العردا،وي ي ا ت را   رين الحرزوين، عارى تصرديب   رد عاو ر  

عارى  العردا،، ،يئر  الا رات الصسركريين،  رب تل رح  غا يرتل، ل ررع حكر نجماع نلىالعدا،   يحتاا 
المااو، ال اس ي ح. وجات ،ذا ا ت ا   موج  ما يسمى "حب وس "، لما  ال     لي رمران مرن خرلل 

 مشروع قا ون، يا ح   رع العدا،  ي ا فح المحال، "المد ي "، عاى الصر  وحد،،.
ين، شركؤ ورغ، ال يو  الترح تر، ا ت را  عايلرا، ن   ن مخت رين فرح الا رات، و حرد الا راا الصسركري

حتررى فررح المحررال، الصسرركري ، كررون  ن المررر خا رر  لساسررا    العرردا، ن ت رردر  حكررا،  نمكا يرر فررح 
 ، كح ي در قرار كلذا. نجراتان

وكمرررا ذكرررر، فرررنن لي رمررران سررريتولى  موجررر  ا ت رررا  م  ررر  وزيرررر الحرررر ، فيمرررا سرررتتولى زمياتررر  فرررح 
جملرررور م ررروتين  ساسرررح لحرررز  الحرررز   ررروفا   ررردفر حاي ررر  اللجررررا وا سرررتيصا ،  لررردف خدمررر  

 الملاجر المستو ن لي رمان.
وحاول  ت يا،و فح كامت  خلل جاس  التوقي  عاى ا ت ا  الرد  شكب غير م اشر عاى المخاوف من 
لي رمان، وقال، ن   نلى جا   التحرديان والتلديردان، ، الرؤ  ي را فرري تواجللرا نسررائيب، وزعر،   ر  

 السل، م  ال اس ي يين. سي ذل جلدج من  جب دف  عماي  
مررن جلترر ، قررال لي رمرران نن " مررن مرروا  ح نسرررائيب، فررح  لايرر  الم رراف، ،ررو المررر اللرررر  ،مييرر ". 

ا "، زاعما دعم  لدف  عماي  السل،.  و عان يصد  ما  سما،ا "سياس   م ي  متصاي
المشررترك  الصرويرر   رئرريس الاائمرر ،  ن  .ف.  ، عررنالارردس، مررن 26/5/2016، األيــام، رام هللاو شررارن 

،رذج الحكومر  يمي ير   امتيراز ق رب ا  رما، لي رمران "فح الل يسن ايمن عودا قال لوكال  فرا س  رس، 
 ."تجررراج ال اسررر ي يين مررروا  ح الدولررر   ل ررررنليلرررا. وللرررن مررر  ا  رررما، لي رمررران وحزوررر  س شرررلد عدائيررر  
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،     ررررد "الترا سررر ير"و لي رمررران يحمرررب فكررررا فاشررريا ومشرررروع  الساسرررح م رررذ  داياتررر  ،ررر"و  ررراف، 
 ."الموا  ين الصر  من و  ل،

لاررررد ت رررردي ا لحكومرررر   ت يررررا،و فررررح السررررا   وس سررررتمر  الت ررررد  للررررا ل ررررر  ال ررررديب "وتررررا   عررررودا، 
 ."الديمارا ح الحاياح

حكومر   نلرىمن جلت ، قال رئيس لج   المتا ص  الصايا لاجما،ير الصروي  محمد  رك ، نن  ، لي رمان 
مقشر لات صيد الص  ر  الاائ،   ل  د الموا  ين الصر ، وقد يكون ت رصيدا  ي را ،و " ت يا،و، 

وقد  شلد م افس   ين  ت يا،و ولي رمان حرول مرن سي رر  لررر  رالموا  ين الصرر ،  ." د ق اع غزا
 رف   وتل،. نلىو،ذا مسار كاررح، لذا  دعو الجمي  

 
 م""التشريعي" في غزة يصادق على تنفيذ "أحكام اإلعدا .2

 اد  المجاس التشريصح ال اس ي ح فح ق اع غزا، اليو، الروصات، عاى  حكا، "نعدا،"،  غزا:
  درن مقخرا  ح  عدد من السج ات الج ائيين. 

ال ات  وال ادرا وفاًا  العدا،وقال المجاس فح  يان مات   " قر المجاس التشريصح اعت ار  حكا، 
ن  ر  ال صن كاف  فح ق اع غزا م ادقا عايلا وواج   لمصايير المحالم  الصادل  والتح است  د

 ال  اذ". ول، يشر ال يان نلى موعد ت  يذ الحكا،،  و  سمات الم و  ت  يذ  حكا، العدا،  حال،. 
وتشير خ وا "التشريصح" ،ذج، نلى رغ   حرك  حماس، فح تخ ح مص ا   رورا م ادق  الرئيس 

 ت  يذ،ا، حس ما ي ي الاا ون الساسح )الدستور(.محمود ع اس، عاى  حكا، العدا، ق ب 
و ال ن عشائر، وعائلن، مقخرا، من حرك  حماس،  ت  يذ  حكا، العدا، ال ادرا  ح   شخاي 

 مدا ين  جرا، قتب،  لدف "ردع" الج اا، وتلدئ    وس عائلن "المج ح عايل،".
 25/5/2016، فلسطين أون الين

 
 اسة االحتاللتغيير سي المطلوبأبو ردينة:  .3

: قال ال ا   الرسمح  اس، الرئاس    يب   و ردي  ، فح تصاي   عاى التوييران الجديدا فح وفا-را، هللا 
نن الم او  ،و تويير سياس  ا حتلل، وليس تويير الشخاي، فال،،  ن "الحكوم  السرائياي ، 

 ."تلون ، اؤ حكوم  تقمن  حب الدولتين ووقف ا ستي ان
المل، "ى ت ريحان رئيس الوزرات السرائياح حول التزام   صماي  السل،،   اف   و ردي  : وردا عا

لزلزال، وعاى نسرائيب  ن تصح الدروس الحاياي   اآلن ،ح الفصال وليسن القوال، فالم  ا  تتصرع
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 من  جب نقام  السل، و     دون حب الا ي  ال اس ي ي  لن يكون ، اؤ سل،  و استارار فح
 الم  ا .

 26/5/2016، األيام، رام هللا
 

 ينذر بتهديدات حقيقية بعدم االستقرار والتطرف في المنطقة ليبرمانانضمام  عريقات: .4
ا  ما،   ن لد  مين سر م ام  التحرير ال اس ي ي   ائ  عرياان  مس : جرايسح  ر،و،-ال ا را

  "ي ذر  تلديدان حاياي   صد، ا ستارار الحكوم  السرائياي نلىاليمي ح المت رف افيودور لي رمان 
 والت رف فح الم  ا ".

"وجود الحكوم   لذج التركي   ي ذر  تلديدان حاياي   صد، ا ستارار والت رف فح  ننوقال عرياان 
الم  ا " مشيرا نلى  ن عواق  ،ذج الحكوم  ستلون "ا  ارتلايد ) اا، ال  ب الص  ر ( والص  ري  

 السياسح".والت رف الدي ح و 
 26/5/2016، الغد، عّمان

 
 الحمد هللا يوقع مع ممثل هوالندا مذكرة تفاهم لدعم قطاع العدل .5

وق  رئيس الوزرات رامح الحمد هللا، م  ممرب ،ول دا لدى فاس ين  يتر موليما، اليو، : را، هللا
س"، ل الح ق اع ن يورو ع ر آلي  " يواييمل أربعةالروصات، مذكرا ت ا،، لدع، الحكوم   ايم  

 الصدل.
وكان رئيس الوزرات، اجتم  ق يب توقي  مذكرا الت ا،، م  الممرب اللول د ، وو ص  فح  ورا آخر 

ق اع غزا، وا يا  عاى سير ت  ي   نعمارمستجدان الو اع السياسي  وا قت ادي ، وسير نعادا 
 لصا، الم  ر،.مخرجان الم تدى اللول د  ال اس ي ح الذ  عاد فح ،ول دا  لاي  ا

 25/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 حق حصري للرئيس اإلعدامالهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان: المصادقة على حكم  .6
 ال ن الليئ  المستاا  لحاو  ال سان،  صد، ت  يذ  حكا، العدا، فح ق اع غزا، مقكدا  ن : را، هللا

( من 109، العدا، ح  ح ر  لرئيس الدول ،  موج   ي المادا )الم ادق  عاى ت  يذ  حكا
 الاا ون الساسح ال اس ي ح.

( من الاا ون الساسح ال اس ي ح 109و و حن الليئ  فح  يان  ح ح اليو، الروصات،  ن المادا )
ت ي عاى    ، "  ي  ذ حك، العدا، ال ادر من    محكم ، ن   صد الت دي  عاي  من رئيس 
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( من قا ون الجراتان الجزائي  لصا، 409لسا   الو  ي  ال اس ي ي ". و،ذا ما  لدن عاي  المادا )ا
ما ت م ت  المادا  و ي ا، 1979( من قا ون   ول المحالمان الرور  لصا، 332، والمادا )2012

 ال ادر عن كتا  حماس ال رلما ي . 2008لس    4( من قا ون الا ات الصسكر  رق، 96)
ن نلى احترا، الاواعد الاا و ي  التح ي ي عايلا الاا ون الساسح وقا ون الجراتان الجزائي  ودع

ال اس ي ح وتوفير  ما ان المحالم  الصادل  لامتلمين، وعد، اتخاذ    تدا ير  و نجراتان استر ائي  
  و م ح     لحيان ل  جل  دون اخت اي.

ريحان المتصاق   ال ادرا عن جلان فح ق اع غزا، والتح و عرون الليئ  عن قاالا ال الغ من الت 
 نلى  ي  ،ذج الجلان ت  يذ  حكا،  العدا، فح وقن قري . وا حتشير  شكب 

ور ن  ن نقدا، ،ذج الجلان فح ق اع غزا عاى ت  يذ    حك،  العدا، يصت ر مساسًا م اشرًا  م د  
ويشكب ا تلاس  خ يرا فح مستوى الحاو  المشروعي  ويرقى نلى العدا، خارا   ا  الاا ون، 

 والحريان فح ق اع غزا.
 25/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 األحمد: تنفيذ أحكام اإلعدام في غزة مخالفة قانونية ودستورية .7

الجرات قال رئيس ،يئ  اللتب والاوائ، ال رلما ي  فح المجاس التشريصح عزا، الحمد، نن : را، هللا
ال ادرا م اد  عايلا وواج    العدا، حكا،  اعت ارال ادر  اس، المجاس التشريصح فح غزا "

 ال  اذ"، يشكب مخال   جسيم  لااا ون والدستور، وم د  ال  ب  ين السا ان شكًل وم مو ًا.
س ي ح من الاا ون الساسح ال ا 109و و ح الحمد فح  يان  ح ح اليو، الروصات،  ن المادا 

من ق ب رئيس السا   الو  ي  ال اس ي ي ، و،و  العدا،  ن عاى وجو  الم ادق  عاى عاو   
 .العدا، اح  ال لحي  الوحيد فح الم ادق  عاى ت  يذ عاو   

يشكب مخال   لم ادئ حاو  ال سان وال ما ان وا لتزامان التح فر تلا  الجراتواعت ر  ن ،ذا 
دون نت اع ال ول  العدا،و  اف  ن الم ح قدمًا فح ت  يذ  حكا،  لي .الصلود والمواري  الدو 

 ال اس ي ح يحاس  عايلا الاا ون. ال سانالاا و ي  المرعي  يشكب جريم   ح  
و لد  ن كب ما يجر  تحن مسمى اجتماعان المجاس التشريصح فح غزا ،ح مجرد جاسان  وري  

المجاس   ا صاادال  ا   التمال و ح  صد، توفر شروط وغير قا و ي  و  يترت  عايلا     رر قا
 التشريصح  ليئت  الصام .

 25/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 ويهود مسيحيينالسفير معن عريقات يجتمع مع رجال دين واشنطن:  .8
ن المتحدا الس ير مصن التاى رئيس الم و ي  الصام  لم ام  التحرير ال اس ي ي  فح الو يا: واش  ن

 ويلود  ك يس  فح و ي  ماريل د. مسيحيينرشيد عرياان، اليو، الروصات،  صدد من رجال دين 
و لاى عرياان كام  ع وا لا "م اقش  حول الت امن والل ا  المشترؤ  ين الشص  ال اس ي ح والقاي  

عاى الرع، وتدف   توير الوقائ   التح الميركي "، ت ر  خلللا نلى الجراتان السرائياي الفرياي 
 اتجاج خا   اا، ف ب ع  ر  يلدف نلى تصزيز ا حتلل وم   نقام  دول  فاس ي ي  مستاا  

 .عا متلا الادس الشرقي 
و شار نلى التزا، م ام  التحرير ال اس ي ي   حب الدولتين، مو حا  ن تحاي  الحب الصماح لا راع 

ا  ت افر الجلود الدولي  وت  ح م لج جديد يصتمد عاى جلود متصددا يت  السرائياحال اس ي ح 
 ال راف  د  من عماي  سياسي  ر ائي .

كما قارن  ين   ال الميركيين الفارق  من  جب المساواا و د سياسان ال  ب الص  ر  خلل 
 ل.الخمسي ان والستي ان و  ال الشص  ال اس ي ح من  جب الصدال  والحري  وا ستال

 القاي الميركي  يمراون عددا ك يرا من  الفرياي يذكر  ن رجال الدين ،ق ت ،، قساوس  من الل ائس 
الميركي  ووخا   المجتم  المسيحح ال اش  فح حملن الصدال  ا جتماعي  والت امن م   الفرياي 

تمر الديان فح وح ر الااات  ي ا الحاخا، جيرالد سيروتا من مقسس  مق  الشص  ال اس ي ح.
 الصا م  واش  ن.

 25/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عشراوي تدين مصادقة حماس على إجراء يسمح بتنفيذ أحكام اإلعدام دون موافقة الرئيس .9
 دا ن ع و الاج   الت  يذي  لم ام  التحرير ال اس ي ي ، ح ان عشراو  اليو، الروصات، : را، هللا

 ادق   وا  حرك  حماس  المجاس التشريصح فح ق اع غزا عاى نجرات يسمح  ت  يذ  حكا، م
 العدا، التح ت در،ا المحال، فح الا اع دون موافا  رئيس دول  فاس ين.

ليسن من  لحيان المجاس  العدا،وقالن عشراو  فح  يان  ح ح:" نن الم ادق  عاى  حكا، 
وخارج  عن الاا ون، وتتصارع م  الا ات ال  يصح و ما ان التشريصح، فلذج خ وا غير شرعي  

 المحالم  الصادل ".
الم ادق  عاى ت  يذ  حكا، العدا، ح  ح ر  لرئيس الدول ،  موج   ي المادا  و لدن  ن

 ( من الاا ون الساسح ال اس ي ح.109)
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ح تشير  شكب و  افن عشراو : "نن الت ريحان ال ادرا عن جلان مختا   فح ق اع غزا والت
 العدا، ي  ت  يذ  حكا،  العدا، فح وقن قري  و شكب عا ح ترير الري   والاا ، كون  ن  نلىوا ح 

 مرفوع حاوقيا وا  سا يا و  يشكب رادعا، وا ستصراع  صا يت  ،و تحد  ارخ لحرم  الحياا".
ن، و مان ت  يذج   ن ي خذ وتا صن:" نن الردع لاوقاي  من الجرائ، ي تح من خلل تصزيز سيادا الاا و 

الا ات الصادل مجراج و ن يكون الجمي  متساو  مام ،  ال اف  نلى مصالج   س ا  الجريم  وع ر 
 ت سيس مرالز لعادا الت ،يب".

غير الاا و ي  والم افي  لم ادئ حاو  ال سان  الجراتانو ال ن حماس  التوقف فورا عن ،ذج 
 .ولامواري  والمصا،دان الدولي 

الخ ير كو   سيسا،، فح تصزيز  الجراتو شارن عشراو  فح  لاي   يا لا، نلى ت صان ومخا ر ،ذا 
 لدف التشوي  والساتا لا اس ي يين ولمااومتل،  السرائياحا  اسا،، وسي ستوب من ق ب ا حتلل 

 المشروع .
 25/5/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 وتنتقد تصريحات حركة فتح لجهات القانونية لتنفيذ أحكام القضاءحماس تدعو ا .11

دعن حرك  المااوم  السلمي  "حماس"، الجلان الاا و ي  المخت   نلى الايا،  واج لا وت  يذ  حكا، 
و ال ن الحرك ، فح ت ريح  ح ح، اليو، الروصات،  ردع  الا ات ح ااًا عاى ا ستارار الم ح.

  ن تمس   من الموا  ين.   تجاوزان يمكن 
وقالن حماس نن ت ريحان قيادا فتح  د ت  يذ  حكا، الا ات فح غزا تلدف نلى خا  حال  من 

 ال و ى وتشجي  الجريم .
 25/5/2016، موقع حركة حماس

 
 أبو زهري: عزام األحمد هو أبرز أسباب فشل جهود المصالحة .11

ماس، سامح   و ز،ر ، نن "الحرك  ليسن قال المتحدر  اس، حرك  المااوم  السلمي  ح: غزا
 حاج  نلى شلادا من عزا، الحمد )مسقول ماف الم الح  الو  ي  فح حرك  فتح( حول تمسكلا 

  الم الح ".
و  اف   و ز،ر  فح ت ريح لر"المركز ال اس ي ح لإلعل،" نن ت ريحان الحمد  د الحرك  "،ح 

فتح المص ب لام الح ، ووجود عزا، الحمد عاى ر س م ال   سياسي  ومحاول  لت رير موقف قيادا 
 وفد فتح ،و من   رز  س ا  عد،  جا  جلود تحاي  الم الح ".
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وكان الحمد قال فح ت ريحان ل حي   الادس الصروح ال ادرا الروصات، نن حرك  حماس ليسن 
زي  حركت  لمرب ،ذج جا،زا لتحاي  الم الح  وا  لات ا  اسا، عاى الساح  ال اس ي ي ، مقكدا جلو 

 الخ وا.
 25/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 أبو زهري: تعيين ليبرمان مؤشر لزيادة التطرف والعنصرية لدى االحتالل .12

قال ال ا    اس، حرك  المااوم  السلمي  "حماس"، د. سامح   و ز،ر ، تصاي ًا عاى تصيين  فيودور 
ن اختيار لي رمان يمرب لي رمان وزيرًا لجيش ا حتلل: "نن  كب قادا ا حتلل ،، مجرمون وقتا ، وا 

 مقشرًا عاى ازدياد حال  الص  ري  والت رف لدى ا حتلل السرائياح".
ودعا   و ز،ر  فح ت ريح  ح ح، المجتم  الدولح نلى تحمب مسقوليات  تجاج ذلؤ كما دعا كب 

 ل  ن يتوق وا عن ،ذج الو،ا،.المرا، ين عاى نمكا ي  الت  ي  والتصايش م  ا حتل
 25/5/2016، موقع حركة حماس

 

 فارغة إعالميةبعبع جعجعة  كأنهحسين الشيخ: محاوالت تصوير ليبرمان  .13
كت  ع و الاج   المركزي  لحرك  فتح حسين الشيخ، اليو، الروصات عاى  :الجديدا الحياا-هللارا، 

ودور لي رمان عاى كرسح وزارا الحر  فح   حت  عاى ال يس وؤ: "نن محاو ن ت وير مجحت  في
 فارغ ". نعلمي نسرائيب وك     ص   يخيف ويرع  ال اس ي يين ،ح جصجص  

و  اف الشيخ: " لن "الذ  غادر َلْيس  ف ب من الااد،، والحاو  ال اس ي ي  ليسن مر،و   
ال اس ي ح فح   حسا ان حزوي  فح نسرائيب، و  فح شكب  و جو،ر ،ذج الحكوم   و تاؤ، الح 

 كشجر الزيتون". الرعالحري  وا ستالل والخلي من ا حتلل را ن ومتجذر فح ،ذج 
 25/5/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 حدة الموقف الفلسطينيوو  الوحدة الوطنية إتمامضرورة يتطلب  : تعيين ليبرمانفصائل فلسطينية .14

 نتما،اد  فح حرك  الجلاد السلمح، عاى  رورا غزا ر "الادس الصروح":  لد خالد ال  ش الاي
 الوحدا الو  ي ،  صد تصيين لي رمان.

وشدد عاى  رورا عد، تسليب ملم  الدول الصروي  فح "اللرول  لات  ي  وا عتراف  الليان 
ال ليو ح"، وقال "ي حت، عاي ا ك اس ي يين الصودا نلى  ا   ال داي  وسح  الت از ن ال ادح  التح 

من  رع فاس ين، نلى الت صي   %78متلا السا   من ا عتراف  ح  نسرائيب فح الوجود عاى قد
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ا قت ادي  والم ي ، وت  ي  الصلقان، ورفع المااوم  و  ذ،ا، وق ول م د  ت ادل الرا ح، وحب 
و غير مت   عاي  لا ي  اللجئين و و  ليلودي  الدول  كما تريد الم ادرا ال ر سي  و رد كب من ،

 ".1948يلود  من  را ح فاس ين المحتا  عا، 
و لدن الج ل  الشص ي  لتحرير فاس ين  ن الرد عاى دخول لي رمان نلى حكوم  نسرائيب اليمي ي  
"يت ا  وحدا الموقف ال اس ي ح، يكون فح  ولويات  ق   كاف   شكال الصلقان وا ت ال والت سي  

واعت رن     عاى الرغ، من  ران شص  ا السياسي  والل احي ".الم ح م  ا حتلل، وفتح جمي  خيا
ج و  المجتم  ال ليو ح  وال يت  نلى الت رف والصدات لشص  ا ال اس ي ح، ن   ن توقي   ت يا،و م  
لي رمان عاى ات ا  لدخول  فح حكوم  ائتلفي  يمي ي  جديدا ،و ت ليد عاى خياران الليان الصدائي  

 يمكن  ن تت اق، وتتصزز   شكال و سالي  نجرامي  جديدا". د شص  ا، والتح 
وقالن الج ل  نن وزير الحر  الجديد الذ  ي تمح لر "مصسكر الاتا  من  مرال زئي ح وكلا ا وشارون" 
م يرج سيكون ال شب "نذا عززن قوى المااوم  من وحدتلا وتماسكلا". و ال ن الايادا ال اس ي ي  

لى ال د، عاى خيار التسوي  والم او ان الص ري ، و رورا المت  ذا  حس، خياراتلا   ر "وقف الر،ان وا 
الصودا لإلمساؤ  ال ر امج الو  ح وحاو  شص  ا كاف  وت  يذ قراران الجماع الو  ح ومن  ي لا 
قراران المجاس المركز  الخيرا، ووقف كاف   شكال الصلقان الم ي  والسياسي  م  الليان عاى 

اب من ات اقي   وساو، ووقف كب  شكال الر،ان عاى    م ادران خارجي  ت تاي من  ري  التح
 حاوق ا الو  ي ".

الد، ال اس ي ح" وقود استمرار " وفح ذان السيا  توقصن قيادا الاوى وال  ائب ال اس ي ي   ن يكون 
مستو ن حكوم  نسرائيب "اللرر يمي ي  وت رفا" م  دخول الوزير الجديد الذ  و  ت   ر"ال

ا ستصمار  لاحكوم ". و لدن  ن ما يجر  فح نسرائيب من دخول لي رمان نلى حكومتلا يدل عاى 
ت ليد "ال ا   ال اشح والمت رف للذج الحكوم ". وتوقصن  ن يستمر  س   ذلؤ ت اعد واستمرار 

ون وقودا الجرائ،  د الشص  ال اس ي ح خلل ال ترا الاادم  التح قالن نن "الد، ال اس ي ح سيك
 واستمرارا للذج الحكوم  اللرر يمي ي  وت رفا".

وقالن نن المر ،ذا يت ا  "موق ا فوريا  صزل وماا ص  ،ذج الحكوم  ال اشي  وت  ي  قراران 
المجاس المركز  والت  يذي  لم ام  التحرير  ا   كب الصلقان الم ي  وا قت ادي  والسياسي "، 

  الدولح  ر "الوقوف  ما، مسقوليات  فح الت د  لاجرائ، والممارسان م ال   فح ذان الوقن المجتم
 ال اشي  لحكوم  ا حتلل ومحاس تلا عاى جرائملا".
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وشددن ال  ائب فح  يان للا عاى  رورا مواجل  ،ذج الحكوم  المستمرا فح سياس  الت  يان 
قتحامان اليومي  لامسجد الميدا ي ، وو ات وتوسي  ا ستصمار ا ستي ا ح، وتلويد الادس وا 

 الق ى، وا غل  الف  السياسح فح محاول  لر "تلريس ا حتلل وا ستي ان".
 26/5/2016، القدس العربي، لندن

 
 : معبر رفح سيشهد إنفراجة"الجهاد" .15

 لد  ائ  المين الصا، لحرك  الجلاد السلمح فح فاس ين زياد ال خال ،  ن حركت   اقشن م  
  ري  مجمب الو اع ال اس ي ي  فح اب الت وران التح تمر  لا الم  ا .الايادا الم

مص ر   زم و و ح ال خال  فح ت ريح ل ،  ن حركت   ذلن جلودًا ك يرا م  الايادا الم ري  لحب 
 قري  . ا  راج رفح ال ر ، مشيرًا نلى  ن المص ر سيشلد 

جرى ات ا ن م  قيادا حرك  "حماس" لتذليب الصا، لاحرك  رم ان شاح   المين" وقال ال خال ، نن:
لمص ر رفح وترال، ال و   الغل الصا ان التح تحول دون فتح مص ر رفح، مو حًا  ن "استمرار 

 سيقد  نلى ا  جار الا اع فح وج  الجمي ".
و  اف، "فح اب التصايد الذ  يحي   الصلقان الداخاي  ال اس ي ي ، وتصذر تحاي  ن جاز عاى 

الم الح ، ركز ا فح حدير ا م  الخوا الم ريين عاى مصا اا الشص  ال اس ي ح، وخا    صيد 
 فح ق اع غزا الذ  يصا ح الح ار.

وتا  ،  ال  ا   تح مص ر رفح، وعد، رو  ،ذا المر  مس ل  ا  اسا،  و الم الح ، لن الذ  يصا ح 
ا عاى  ن استمرار الغل  لامص ر وترال، ويدف  ال اتورا فح ال لاي  ،و الشص  ال اس ي ح، كما  لد 

 ال و  سيقد  نلى ا  جار الا اع فح وج  الجمي ".
واستدرؤ  الاول، "الخوا الم ريين  لدوا  ن فتح المص ر فح ،ذج المرحا  يصتمد  درج  ك يرا عاى 

الم ر   الحال  الم ي  فح شمال سي ات، و،ح مرت    فح  ار،،  الجراتان المتخذا عاى الجا  ين
 وال اس ي ح".

و لد ال خال   ن "المين الصا، لاحرك  توا ب م  قيادا حرك  "حماس" فح الداخب والخارا عاى ر سل، 
الخ خالد مشصب، رئيس المكت  السياسح، و  اصل، عاى مجريان ال حر م  الشاات فح م ر 

 وم ال ل، من  جب تذليب الصا ان التح تحول دون فتح المص ر".
ائ  المين الصا، حدير  عن مس ل  المص ر التح تشكب ،اجسًا ل،ب الا اع،  اول :"    ريد وخت،  

 ن  ل يِّ  المص ويان  و  رف  ساف التوقصان، لل  ا  ذل ا جلدًا م  الجمي ، وس وا ب ،ذج الجلود 
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راج  قري   نن التح  قن ترحي ًا ك يرًا من الشاات فح م ر، و  مب  ن  رى  تائج نيجا ي  وتحاي  ا  
 شات هللا.

وويَّن ال خال   ن وفد حركت   لد عاى محوري  الدور الم ر  فح الا ي  ال اس ي ي ، من جل  
ال راع م  ا حتلل ال ليو ح وسياسان ا ستي ان والتلويد المتوا ا  فح الادس وال    الوروي ، 

  و عاى  صيد ترتي  ال ين الداخاح.
 25/5/2016، فلسطين أون الين

 
جددت تأكيدها وجود دعم إيراني.. وشهاب: هذه  "الجهاد"مصادر مقربة من ": الشرق األوسط" .16

 ليست تهمة
رفع مسقول المكت  العلمح لحرك  الجلاد السلمح داود شلا  ما ": الشر  الوس "-ل دن

ت  لل   س و  لحرك  شرت  "الشر  الوس " فح عدد،ا ال ادر  مس  ش ن عز، نيران دف  دع، مالح
 عاد و اقع ت ريحات   ت ليدج  ن "دع،  لران" ليس تلم .

وقال شلا  فح ت ريح  شرت  مواق  محسو   عاى الحرك  و خرى محاي  نن "من ياف خاف ال شر 
الم  ا  فح اب حال  ا ستا ا  والمحاور  يحاول ت وير الحرك  وك  لا محسو   عاى  رف فح

حرك  التح تقكد دًوما عاى ال      اس ين عن    محاور". السائدا فيلا و،ذا  خلف سياس  ال
 شر التارير  التزامن م  زيارا وفد قيادا الحرك  نلى الاا،را يلدف لا   ال ري   و  اف  ن "توقين

ق اع غزا". وتا  :  عاى جلود الحرك  ومساعيلا م  الشاات الم ريين لتخ يف مصا اا شص  ا فح
ر الو  ح لاحرك  ولذلؤ تحاول ،ذج الجلان ال يب من ،ذا الدور "، اؤ جلان م زعج  من الدو 

رارا  مزاع، توحح  تدخب اآلخرين فح شقو لا الداخاي  وقراراتلا". والتشكيؤ فح استاللي  الحرك  وا 
وكان شلا  يصا  عاى ما  شرت  "الشر  الوس " الروصات عاى لسان م ادر فاس ي ي  مارو  من 

وفد من الحرك  نلى  لران فح  لاي   عن  صع خ ايا الزيارا التح قا،  لاحرك  الجلاد السلمح 
والتح تمخ ن عن احت ان نيرا ح مجددا لاحرك  فر ن في   لران شرو لا  صد  ،الشلر الما ح

 س    ا   لران من الجلاد الوقوف نلى جا  لا فح عدائلا لدول عروي  ن ان  عامين من الا يص 
 من."عا    الحز،" عاى الي

الوس " قائا  نن استصادا الصلق   ين نيران والجلاد جاي  و  تحتاا  وعا ن الم ادر مجددا لر"الشر  
 وجددن ت ليد،ا وجود دع، نيرا ح. ،نلى اجتلاد

و  افن: "الزيارا حدرن لول مرا م ذ عامين و صد توتر ك ير وا تلن  استصادا الدع،". وتا صن: 
رم ان شاح جاتن  صد حاح  فح المواقف  عاى ر سلا زعي، حرك  الجلاد"الزيارا الخيرا التح كان 
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و صد  ن تمك ن الحرك  من دف  رات ين لص ا ر،ا  صد شلور من  ،واستئ اف الدع، الجزئح لاجلاد
الم در عاى استصادا الصلق   ت ريحان شاح المريرا من  لران والتح احت ن  لا  الزم ". ودلب

 ي .وسائب العل، اليرا 
مايون دو ر لاحرك  س وًيا و  دى است كارج الشديد وقال ن لا  70و  ى شلا   ن نيران خ  ن م اغ 

،ذج الشاعان ،و تحريع الشص   متا صا " ن اللدف من  شر ،"عاري  عن ال ح  تمًاما"
ي ديلا ال اس ي ح الذ  يصا ح ال ار والح ار  د المااوم ". فح نشارا كما ي دو نلى المصار   التح 

 نيران فح سوريا. غال ي  ال اس ي يين لتدخب
لل   عاد واعترف فح الوقن   س    ريا   م ي   ن نيران تدع، فصل الجلاد  ب فاخر فح ذلؤ قائل 

الر،، ل اس ين ومااومتلا و  يادمون الصون  نن "،ذا الدع، ليس تلم " م ي ا: "التلم  لمن يديرون 
 لشص لا الم كو  والمحا ر".

 فتحن  لران   وا لا لاجلاد  صد خلف ك ير  دت م ذ "عا    الحز،" فح اليمن.و 
ووخلف حرك  حماس اتخذن الجلاد موق ا مسا دا لارئيس السور   شار السد ورف ن ملاجمت   و 

 نعلن ت ييد الرورا ، اؤ كما فصان حماس. 
 26/5/2016، الشرق األوسط، لندن

 
 في غزة "حماس"قعين لـيستهدف مو  اإلسرائيليالطيران  .17

فجر اليو، )الخميس(، غارتين  السرائياحشن سل  الجو :   ف   -غزا )ا را ح ال اس ي ي ( 
، ن ا انعاى موقصين لر"كتائ  الاسا،"، الج ا  الصسكر  لر"حرك  حماس"، فح ق اع غزا من دون 

وي  استلدفن   اروخين و لد الم در الم ح  ن " ائران ا حتلل الحر  وف  م در  م ح وشلود.
من    رارموق  الحشاشين التا   للتائ  الاسا، فح م  ا  غر  رفح )ج و ( ما  س ر عن وقوع 

 ".ن ا انتسجب   ندون 
و  اف الم در  ن غارا  خرى   ذ،ا ال يران الحروح و"استلدفن موقصًا لااسا، فح م ا   غر  

 .ن ا انمخي، ال  يران"، وس  الا اع من دون 
المواق   نخلتو و ح الشلود     ت،   رارًا ك يرا لحان فح موق  "الاسا،" الصسكر . شلود  ن  وذكر

مساحين  اروخين من ق اع  ن ل  صد  نسرائياحالصسكري  لر"الاسا،" وال  ائب تحس ًا لا ف جو  
ي  المتاخم  لاا اع مسات  مس من دون  ن تصان    جل  فاس ي  السرائياي غزا عاى ال ادان 

 عن ،ذج اللجمان. مسقوليتلا
 26/5/2016، الحياة، لندن
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 القدس المحتلة: إصابة جنديتين جراء إلقاء زجاجة حارقة .18
  ي ن ج ديتان نسرائيايتان   ورا   ي   جرات است شاقلما دخان  تيج  نلاات زجاج  :  لل  ا،ر

 حارق  عاى مصسكر فح الادس الشرقي  المحتا ، مسات اليو، الروصات.
وذكرن وسائب نعل، نسرائياي   ن نلاات الزجاج  الحارق  عاى  يد  فاس ي ح  دى نلى  شو  حري ، 

و،رعن نلى المكان قوان ال  ات،  و    ت، نسصاف الج ديتين و االما نلى مستش ى "شصاري  تسيدؤ".
شي   حرا ، فيما تاو، قوان ا حتلل من شر   وحرس حدود  صمايان تم التح تم   ا تشار الحري

 عن مااح الزجاج  الحارق .
 وتصرع ،ذا المصسكر، "عوفارين" ج و  الصيساوي ، للجمان متلررا من جا   فاس ي يين.  

 25/5/2016، 48عرب 
 

 طلق من قطاع غزةأ   "إسرائيل"انفجار صاروخ بجنوب  .19
او   فح ذكرن وسائب نعل، نسرائياي  نن  اروخا   ا  من ق اع غزا ا  جر  صد س:  لل  ا،ر

 م  ا  م توح  فح محي  المجاس القايمح "شاعر ، يوف" فح ج و  نسرائيب، مسات يو، الروصات.
ووفاا لاتاارير السرائياي  فنن  وتاو، قوان  من نسرائيب   عمال تمشي   حرا عن  اايا ال اروخ.

 ير م ،ول .  اران ال ذار ل، ت  ا   ادعات  ن الراداران ر دن ساوط ال اروخ فح م  ا  غ
 25/5/2016، 48عرب 

 

 إدارة سجون االحتالل تتالعب بمشاعر اللواء األسير فؤاد الشوبكي وذويه: حركة فتح .21
 لدن م و ي  السرى والمحررين  حرك  فتح فح ق اع غزا قيا، ندارا  :الحياا الجديدا –را، هللا 

الشو كح "  و حاز، " المصتاب  م اح  سجون ا حتلل  التلع   مشاعر الاوات السير فقاد حجاز  
وكا ن م و ي  السرى والمحررين تاان     ي يد  عامًا. 20والمحكو،  السجن لمدا  3/2006/ 14م ذ 

عاى قرار من   ن الاوات السير فقاد الشو كح سوف يخ  ، اليو، الروصات، لمحكم  "شايش"   اتً 
لذين ق وا رارح المدا من محكومياتل، ن   ن ندارا السجون، و،ح محكم  تصاد لألسرى ال اس ي يين ا

ندارا م اح  السجون ل، ت  ذ ما كا ن   اون    السير الشو كح و،و الل ر س ا  ين السرى 
و و ح    ات السير فقاد الشو كح الذ  يصرف  شيخ السرى ال اس ي يين،  ن ندارا  ال اس ي يين.

اجل  السجن والمرع الذ  غزا جسدج   صب السجن م اح  السجون تحاول كسر نرادا   يل، فح مو 
 والوحشي .السيئ   ا عتاالواروف 

 25/5/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
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 بين نتنياهو وليبرمان االئتالفيأبرز بنود االتفاق  .21
يشكب ماح  الخ وط الصري   لسياس  الحكوم  جزتا   يتجز  مرن ،رذا ا ت را  ا ئتلفرح.  :تب   ي 
لاشررص  اليلررود  حاررا غيررر قا ررب لاتاررويع  دولرر  "عاررى  ن  "الخ رروط الصري رر "  ررد الول لرررويرر ي ال

 ."ذان سيادا فح  رع نسرائيب، و    الاومح والتاريخح
تردف  الحكومر  عماير  سياسري  وتسرصى نلرى ات را  "عارى  ن  "الخ روط الصري ر "وي ي   د آخرر فرح 

لح را  عارى الم رالح الم ير  والتاريخير  والاومير  سل، م  ال اس ي يين وم  كب جيرا  ا، مرن خرلل ا
ذا  لسرررائيب. وفررح حررال تحايرر  ات ررا  كلررذا، سرريت،  رحرر  لام ررادق  عايرر  فررح الحكومرر  والل يسررن وا 

 . "دعن الحاج  وفاا لااا ون فن   سي ر   ست تات شص ح
تتصارع ا ت اقيان و شار ا ت ا  ا ئتلفح نلى نمكا ي   ، كتب  خرى للئتلف الحالح،  حير لن 

، وفررح حررال  اررغ عرردد  ع ررات الل يسررن فررح ا ئررتلف  لرررر مررن "يسرررائيب  يتي ررو"مصلررا للت ررا  مرر  
 ."يسرائيب  يتي و"س صين فن   قد ت ر  تويران عاى ا ت ا  م  

 موج  ا ت ا  ا ئتلف عاى حاي   الجيش التح سيتو ،ا لي رمران، كمرا  "يسرائيب  يتي و"وسيح ب 
ى ع رررو ك يسرررن آخرررر مرررن ،رررذا الحرررز  حاي ررر  اسرررتيصا  الملررراجرين الجررردد. ن ررراف  نلرررى ذلرررؤ سررريتول

فح الم ا ر  التالير :  ائر  رئريس الل يسرن، ع رو فرح  "يسرائيب  يتي و" سي صين  ع ات ك يسن من
 –لج رررر  ا قت رررراد التا صرررر  لال يسررررن، ع ررررو فررررح المجاررررس الرررروزار  الم ررررور لاشررررقون ا جتماعيرررر  

 ح الاج   الوزاري  لشقون الرموز والمراس،، ع و فح الاج   الوزاري  لاتشري .ا قت ادي ، ع و ف
عارى تشركيب لج ر  وزارير  لتشرجي  اللجررا  "يسررائيب  يتي رو"و "الايكرود"وي ي ا ت را  عارى  ن يصمرب 

 ."يسرائيب  يتي و"واستيصا لا، و ن يتر سلا وزير من 
  ين السرررائيايين فررح خررارا الرر لد  الت رروين وات رر  الحزورران عاررى  ررر  مشررروع قررا ون يسررمح لامرروا

  تخا ان الل يسن. كذلؤ ات اا عاى  ر  مواز   عام  لسر تين، و رر  ن رلحان فرح  ريار  الحكر، 
فح حال تشكيب لج   وزاري  من  "يسرائيب  يتي و"وا تخا ان الل يسن. وات    ي ا عاى تمريب لحز  

ولر  الاومير  لاشرص  اليلررود . وجررى ا ت را  عارى نجرررات  جرب  ارورا  ريو  قرا ون  سرراس: نسررائيب الد
 ."ن لحان شاما  فح سو  ا ت ا ن"

و رري  حررد   ررود ا ت ررا  عاررى  ن تصمررب الحكومرر  مررن  جررب ت  يرر  قرررار اتخذترر  فررح حزيررران الما ررح 
 .2020 – 2016 ش ن خ وا ت وير الارى الدرزي  والشركسي  خلل الس وان 

 26/5/2016، األيام، رام هللا
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 -تشكيل أوسع تحالف من العرب واليهود لمواجهة حكومة نتنياهو يجب : "المشتركة"القائمة  .22
 ليبرمان

تر تح الردورا ال ري ي  لال يسرن الترح افتتحرن  ول مرن  مرس، ا ر رين، فرح ارب ت روران :  لل  را،ر
، الررذ  سيسررت د  رئاسرر   فيورردور لي رمرران، نلررى ا ئررتلف "يسرررائيب  يتي ررو"سياسرري  نرررر ا  ررما، حررز  

 لدى نغل  الدورا الشتوي . 61ع و ك يسن  د  من  66نلى 
 و ، "يص رررح الترررالح:  61 ائ رررا  رررد  مرررن  66ور ى ال ائررر  د.  اسرررب غ ررراس نن اسرررت اد ا ئرررتلف نلرررى 

ازديررراد اسرررتارار الحكومررر  وتوسررري  قاعررردتلا ال رلما يررر  ممرررا يص رررح عمايرررا نمكا يررر  اسرررتمرار و يررر  ،رررذج 
واست صاد احتمال الذ،ا    تخا ان قري  . ورا يرا    را   ردد مرحار  يسرتمر  2019اي  عا، الحكوم  لو

فيلرا،  ررب ويت رراعد، المررد الص  رر  ال اشررح وزيررادا التشررريصان الص  رري  و جرروات كرررج الصررر  وت  يرر  
  سياسررر  الا  ررر  الحديديررر  الترررح توعرررد  لرررا  ت يرررا،و عررردا مرررران، ممرررا يزيرررد مرررن التحرررديان  مرررا، الاائمررر

عاي را كمجتمر  ومقسسران قومير  وو  ير  وكاائمر  مشرترك   ن  صرح "وترا    ن  ."المشترك  لمواجلتلرا
خ ورا ودق  المرحا  و ن  جلز    س ا لات د  للرذج الحكومر  وم صلرا مرن تحاير  مخ  اتلرا خا ر  

المد ير   فيما يتصا   نحيات وت  ي  قا ون  رافر فح ال ا  وزيادا ،رد، ال يرون وت  ير  مخ ر  الخدمر 
 ."وغير،ا

التحديان فح و رصيت ا قائمر  دائمرا و  زالرن تتزايرد فرح ارب "من جا   ، ر ى ال ائ  مسصود غ اي،  ن 
حكوم  يمي ي  موغا   الص  رري ، ومر  افتترا  دورا الل يسرن ال ري ي  ت ت ر   مرا، الاائمر  المشرترك  

ن ت ررع عاي را تصزيرز الوحردا والصمرب اللرير من التحديان المتزايدا فرح شرتى المجرا ن. ،رذج التحرديا
المشرررترؤ  رررد السياسررر  اليمي يررر  التصسررر ي  الترررح ترررزداد خ رررورا وت رررصيدا عارررى  ررروت دخرررول لي رمررران 

 ."لحكوم   ت يا،و
 رى  ن واجر  السراع  اليرو، فرح ارب التحروي ن السياسري  "ن ر   48قال ال ائر  يوسرف ج رارين لصرر  و 

ح ك احح من الصر  واليلود، والصمب عاى حماير  مرا ت ارى المت رف  ،و تشكيب  وس  تحالف ديمارا 
من ،امش ديمارا ح وحرييان فح ال لد. وعاي ا فح الاائم  المشترك   ن  سخير كرب  اقات را مرن  جرب 

 ي ين، حكوم  اليمين المت رف والمستو  ين، واللشف عن خ ورا  -لي رمان-نسااط حكوم   ت يا،و
ال  رررال الجمرررا،ير  فرررح الررر لد وتلريرررف عما رررا ومرافصت رررا عارررى فاشرررييتلا، وذلرررؤ مرررن خرررلل ت رررصيد 

 "المستوى الدولح.
 25/5/2016، 48عرب 
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 ليبرمان سيقود إلى جولة أخرى من اآلالم -: ائتالف نتنياهوزوجهرت .23
، توقيرر  ا ت ررا  ا ئتلفررح  ررين زوا: ا تاررد رئرريس المصسرركر ال ررليو ح، اسررح  ،رترروكررا ن-الارردس 

 اتجراج الت ررف  "مارود الدولر "وي ن، مصروا عن  س    ختيار رئيس الوزرات توجي   ت يا،و ولي رمان و 
 الخ ير.

، نن المجاررس الرروزار  الررذ  ي رر، لي رمران وو يررن   ي شررر  المررب، م رري ا، نن ذلررؤ زواو  راف ،رترر
 سي  ح نلى تد،ور الو    حو جول  جديدا من اآل ،.

    عارى المروا  ين  ن يشرصروا  رالاا  نزات ا ئرتلف و شار رئيس المصسكر ال ليو ح المصارع نلى 
 اليمي ح الذ  سياود دول  نسرائيب  اتجا،ان مح وف   المخا ر.

 26/5/2016، األيام، رام هللا
 

 بينيت: كان من الممكن اختصار حرب غّزة إلى أسبوع .24
نن الحر  عاى غزيا، قال وزير المصارف   تالح  ي ين، فح لاات نذاعح  مس، الرلرات، : احمد دراوش 

يوًمرررا لرررو كررران المجارررس الم رررح  51الصرررا، ق رررب الما رررح، كا رررن مرررن الممكرررن  ن تسرررتمر  سررر وًعا،   
 الم وير غير م اس،.

لريس سرًرا، حيرر لر، يصررف  حرد مرن  ع رات المجارس الم رح الم روير عرن   و  اف  ي ين  الاول ن 
 ن تلررون  صررد  ن   ررزل نلررى الميرردان،  عارى الحررر "خ رر    ررا  حمرراس ن  عشرريي  الحررر  عاررى غررزيا، 

م  لامجارس الم رح و كشرف الخ رر المحتمرب  مرا،  ع رائ ،   جم  المص يان المص يان، ومن ر،  ادي
 ."،ذج ليسن لص      ال

ا  ، لامجاس الم ح الم وير  خ   تا ح  ت ،يب  ع رات اللا ي يرن الجردد  صردي و و ح الوزير     تادي
فر للررر، قاعررردا مرررن  جرررب  رررر  السرررئا  وفلررر، مجريررران الحررردار، لاررراتان وجرررو ن ميدا ييررر ، كررر ح تتررروي

قررو ، يجررول عاررى  ع ررات المجاررس الم ررح " ال رراف  نلررى اقتراحرر  ن شررات م  رر  سرركرتير عسرركر  
 ."الم وير مريا  و مريتين خلل الس وع، يزور الوزرات فح مكات ل،، ويجرون محادران مص 

ئرريس الحكومرر  ووزيررر المررن ليسررا وحررد،ما قائرردا الجرريش، ن مررا و  رراف  ي يررن  ن وفًاررا لااررا ون فرر ن ر 
 ."المجاس الم ح الم وير  رميت 

 25/5/2016، 48عرب 
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 سفاردي ال أشكنازي يهودي من أصل : أنا نتنياهو .25
(،  عارن : احمد دراوش   صردما ا رن لسر وان  ويار    ر  يلرود   شرك از   ارح )مرن   رب شرر   وروورحي

فرح ترب   ير ،  "الشرص  اليلرود "ايي ،   يرامين  ت يرا،و، خرلل زيارتر  لمتحرف رئيس الحكومر  السررائي
     يلود  من   ب نس ا ح.

جات ذلؤ  صدما قرديمن لر  مرديرا المصلرد شرجرا عائار   ت يرا،و، ن   ن الشرجرا  حاجر  نلرى تصرديب، ذلرؤ 
 ات ح  ن جذورج "س اردي " وليسن نشك ازي . DNA     صد نجرات شايا  تحايب 

نياييا  "ع ار  فياي وس الورع"قال  ت يا،و نن   ا  يصود نلى يلود ليتوا يا، وي تمح لسرا ت حدر من و 
  ن سايمان  و نليا،و  ن شاما زلمان، عال، التامود والحاخا، الشلير.

  رول مختا رر  ،ررح: السرر اردي، و،ر، اليلررود مررن   ررب  4ويرجر    ررب اليلررود فرح نسرررائيب والصررال، نلررى 
توالح، الشك از و،، اليلود من   ب وس  وشر   ورو ا، المزراحي، و،، اليلود من   ب نس ا ح وور 

 شرقح )   م  ا  الشر  الوس (  ال اف  نلى ال لشا و،، اليلود من   ب نريووح.
، تا ررن غررال ييتل، الصامررى فررح  10ي اررغ تصررداد اليلررود الشررك از فررح الصررال،  لرررر مررن  مايررون  شررك از ي

سرررائيب، فررح حررين ي اررغ عرردد السرر اردي،  لرررر مررن مايررو ح سرر ارد ي تا ررن الو يرران الم تحرردا الميركييرر  وا 
. 3غال يتل، الصامى داخب نسرائيب، وقرا     مايون يلود  مزراححي

 25/5/2016، 48عرب 
 

 شاكيد تتعهد بمواصلة االستيطان في الضفة .26
حكومتلررا ستوا ررب عمايرران ال  ررات  نيايررن شرراليد، ننصرردل السرررائياح قالررن وزيرررا ال: الارردس المحتارر 

 والتوس  ا ستي ا ح فح ال    الوروي  المحتا .
وجرراتن ت ررريحان شرراليد، خررلل افتتاحلررا توسررص  المدرسرر  اليلوديرر  فررح مسررتو    "نيتمررار" الماامرر  

 عاى  را ح ال اس ي يين شرقح مدي    ا اس شمال ال    الوروي  المحتا .
 رررا   فرررح المدرسررر  اليلوديررر  "جرررزت مرررن   رررات سيتوا رررب فرررح  رررول  وشرررديدن الررروزيرا عارررى  ن افتترررا 

 وعرع ال لد"، وفًاا لما  اات  ع لا الا اا السا ص  الص ري .
و  ررافن "الحكومرر  سررتاود ال  ررات ا سررتي ا ح فررح يلررودا والسررامرا )المسررمى اليلررود  لا رر   الورويرر (، 

 زيد من المستو  ين سوف يصيشون فيلا".وس ستمر فح   ات المزيد من الوحدان السك ي  )...(، والم
 25/5/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ن الحدود مع سيناءفرقة إسرائيلية تؤمّ  : على شبكة اإلنترنت موقع الجيش اإلسرائيلي .27
قررال موقرر  الجرريش السرررائياح عاررى شرر ك  ال تر ررن نن فرقرر  نسرررائياي  تصمررب عاررى ترر مين الحرردود مرر  

ولى تسيير دوريران الحراسر  وا شرت اؤ وزرع  لورا، عارى امترداد الحردود، وذلرؤ فرح  حرات سي ات، وتت
 اب تزايد وجود مساحح ت اي، الدول  السلمي .

وقررال الموقرر  نن الحرردود  ررين نسرررائيب وسرري ات   رر حن م  ارر  م رر رو ، و  سرريما مرر  تزايررد وجررود 
،  دركروا  صرد نسرااط ال رائرا الروسري  ع ا ر ت اي، الدول . و اب الموق  عن  ا    ، راؤ قوللرا ن لر

 فح ش   جزيرا سي ات  ن الخ ر قري  م ل،، وف  تص ير،ا.
و و رح موقر  الجرريش السررائياح  ن ال رقر  المسررماا "كارالرال" ،ررح الوحيردا الترح ت رر،  رين ع ا ررر،ا 

  ا  ان من ال سات، وتلت،  الرد عاى    اخترا  لاحدود.
قوللرررا نن "ماررراتاح ت اررري، الدولررر  مرررذعورون مرررن فكررررا نمكا يررر  و ارررب الموقررر  عرررن نحررردى ال رررا  ان 

 ا لزامل،  ما،  سات"، و  افن ال ا     ن "،ذج ال كرا م اق   تماما للب مصتاداتل، المت رف ".
وكا رررن  رررحي   نسررررائيب قالرررن ق رررب  لررررر مرررن  سررر وعين نن ت اررري، الدولررر  يخ ررر  لملاجمررر   ،رررداف 

فررح اررب وجررود مئرران مررن مسرراحي  فيلررا، يجرررون ترردري ان يوميرر  نسرررائياي  ا  لقررا مررن سرري ات، وذلررؤ 
 -رف ن كشف ،ويتلا-و اان ال حي   عن  ا    نسرائياي  ك يرا   ا تاار قرار ملاجم  نسرائيب.

 ن نسرائيب لديلا مخاوف جدي  من حدور عماي  كلذج تصتاد    لا دخان مراحرب العرداد والتخ ري ، 
 مصاب  ساسح لات اي،، نلى جا   م ا    شمال  فريايا.عاى اعت ار  ن سي ات تحولن نلى 

 25/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 المقدسيين في مدينة القدس يثير غضب صهيونيمهرجان  .28
( ما يسمى  ر "ملرجان نسرائيب فح الادس"،  صرع 5-25ا  ا  مسات  مس الروصات ): الادس

حي  وس  حال  استيات عار،  ين   وف راقي لمجموع  من الصراا، وت من مشا،د وحركان ن ا
  المادسيين، ل   يمس  المدي   و ا صلا المادس.

وتشارؤ فح ،ذا الملرجان الذ  سيستمر حتى يو، الجمص ، فرقا يلودي  و ج  ي  متصا    م  
وخا    ،"نسرائيب"، وتاد، عرو ا  ال وار وا صكاس ال ور عاى جدران  سوار ال ادا الاديم  و  وا لا

ال اخ   فح م    السوار من  والموسياي ا ح الصامود والخايب يتخاالا  صع الصروع ال لاوا ي   
وم   نلى  ا  الخايب حير الحرك  ا ستي ا ي ، وكب ذلؤ ي حالح ،  ا ح الصامود نلى ال ا  الجديد

 المسجد الق ى الم ارؤ.   ااعروايتل، اللاذ      ات ،يكال، المزعو، عاى 
 26/5/2016لإلعالم، لفلسطيني المركز ا
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 أسـيراً  37مواطنًا من الضفة والقدس ويصدر أوامر اعتقـال إداري بحــق  24 يعتقلاالحتالل  .29
موا  ًا من عدا   حات فح ال    والادس،  24اعتاان قوان ا حتلل  مس والايا  ق ب الما ي  

ن ا حتلل  وامر اعتاال حير تركزن حملن ا عتاال فح محافا  سا ين، فيما   درن سا ا
  سيرًا. 37ندار   ح ي 

وفح  ين لح، اعتاان قوان  ف ح سا ين اعتاان قوان ا حتلل تسص  موا  ين من  ادا ك ر الديؤ.
كذلؤ جرى  .رلر  موا  يناب وفح الخايب اعت   ا حتلل رلر  موا  ين من  ادتح  ين فجار وتاوع.

وفح  ا اس اعتاان  اب موا  ان.وفح الادس اعت   ا، هللا وال يرا.اعتاال لرلر  موا  ين من محافا  ر 
قوان ا حتلل حمزا م مون جصارا، وع د الرحمن دويكان، كما اعتاب موا  ين آخرين من محافا  

 عامًا(. 22عامًا(، ومحمد ماجد داود ) 22قااياي  ،ما محمد شا،ين )
 سيرًا،  ي ل، ال ائ  فح  37ندار   ح ي  وفح سيا  مت ب   درن سا ان ا حتلل  وامر اعتاال

 المجاس التشريصح، ع د الجا ر فالات.
 26/5/2016، رام هللا، األيام

 
ألقصى وأوامر إخالء وهدم في األغوار الشمالية للمسجد ااقتحامات جديدة  ينفذون  المستوطنون  .31

 ودوما
، المسجد الق ى من مس : اقتحمن مجموعان من ع ا ان المستو  ين اليلود، "وفا" –الادس 

 جل   ا  الموارو ،  حراساٍن مصززا ومشددا من شر   ا حتلل الخا  .
ا   مجالس الصا، لامستو  ين  لتافان التل ير ا حتجاجي ، فيما وا ان قوان وت دى الم اون و 

ا حتلل نجراتاتلا المشددا  ح  الش ان وال سات واحتجاز   اقاتل، الشخ ي  ع د  وا ان المسجد 
 الم ارؤ خلل دخولل، لامسجد.

مسجد الق ى فح اقتحامان واسص  تش   "ا جتيا " لا نلىمن جا   آخر، دعن م امان الليكب 
يو،  ، الش ر الشرقح من مدي   الادس وتوحيد،ا كصا م  لدول  ا حتلل، والتح ت ادف 

 الخامس من الشلر الااد،.
 مس،  لد، م زل ووركسين فح قري  دوما ج و   ا اس. و خ رن قوان ا حتلل السرائياح، 

قوان ا حتلل سامن رلر   ن وقال مسقول ماف ا ستي ان شمال ال    الوروي ، غسان دغاس، 
 نخ اران  اللد، فح م  ا   ي ح شر  دوما ج و   ا اس.
كما  خ رن قوان ا حتلل السرائياح،  و  اف، نن ،ذج الخ اران سامن لصائاتح مرار ودوا ش .

 ، سكان م  ا  الراس الحمر فح الغوار الشمالي   الخلت،  حج  نجرات التدري ان الصسكري . مس
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ال مسقول ماف الغوار فح محافا   و اس والغوار الشمالي  مصتز  شاران لر"وفا"، نن "الدارا وق
عائا  من سكان الم  ا ،  نخلت مسال ل، لمدا رلر   يا،،  12المد ي  التا ص  للحتلل  خ رن 

  حج  ،ذج التدري ان".
 26/5/2016، رام هللا، األيام

 
 راٍض فلسطينية في عناتاإنشاء ملعب خاص بمستوطنة على أ .31

:  ر تن  ور التا ن من الجو  ن مستو    "ع اتون"  قامن ماص  كرا قد، فح وكا ن-الادس 
  راع فاس ي ي  خا   يماللا موا  ون من قري  ع اتا.

،  ن نقام  ماص  كرا الاد،  د  ق ب  مسو لد ال احر السرائياح فح شقون ا ستي ان، درور  تليس، 
 ير  حاط المستو  ون ،ذج الرا ح  سياا وو صوا فيلا مرامح  ،داف ومااعد.عدا شلور، ح

 و اب موق  "وا " الللترو ح عن "الدارا المد ي " التا ص  لجيش ا حتلل السرائياح،     "توجد فح
المكان  عمال   ات جديدا لماص  كرا قد،، وود ن  د،ا نجراتان مراق   وت، تساي،  مر لوقف الصمب. 

 واستمرار نجراتان المراق   ست  ذ  موج  الاا ون المت   فح الم  ا ".  
 26/5/2016، رام هللا، األيام

 
 المزارعين ورعاة األغنام في محيط غزةتستهدف  االحتاللقوات  .32

قالن م ادر  م ي  ومحاي  فاس ي ي  نن قوان ا حتلل المتمركزا فح ال راا : وكا ن – غزا
عاى السياا الم ح شر  مدي   دير ال اح وفح محي  موق  "  و م ي  " الصسكر   الصسكري  الم تشرا

شر  مخي، المواز ، وس  الا اع، فتحن  يران  ساحتلا الرشاش  فح تجاج المزارعين ورعاا الغ ا،. 
و  افن الم ادر ذاتلا  ن دوري  عسكري  "نسرائياي "   اان ال ار فح تجاج رعاا  غ ا، قر  م  ا  

  يارا شر   ادا الارارا، وفح م  ا  "الس ا ح" شر   ادا ع سان الل يرا، ج و  الا اع.الص
كما فتحن قوان ا حتلل فح محي  موق  " وفا" الصسكر  شمال شرقح مدي   رفح ج و  الا اع، 
ال ار عاى المزارعين ورعاا الغ ا، فح الم  ا ،  حس  الم ادر الم ي  والمحاي ، و لدن الم ادر 

ال ار ل، تس ر عن وقوع ن ا ان، غير  ن المزارعين ورعاا الغ ا، ا  روا نلى  ن ل  ن عمايان 
 الموادرا خشي  عاى حياتل،.

 26/5/2016، الشارقة، الخليج
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 تفوز بجائزة للخطابة في لندنالجئة  فلسطينيةطفلة  .33
 او  ن جايزي  وا ح ، من  -عاما 15ال الو  من الصمر -تمك ن ال  ا  ال اس ي ي  ليان محمد عاح 

  اب مصا اا    ات جادتلا من اللجئين ال اس ي يين الذين ، جيروا من  ر ل، م ذ  حو س ص  عاود.
واستصر ن ا    مخي، ال را الشمالح للجئين ج ووح ل  ان فح كامتلا المصوقان الحياتي  التح تواج  

مصرو  عن  مالا فح  ن تصيش ،ح وكب سكان المخي،، خا   الصمب والس ر  حري  ك اقح ال شر، 
 اللجئين عيش  كريم .

ودف  ن داع ليان فح  اب رسالتلا لج   تحكي، مسا ا  الخ ا   فح مقتمر ال  ال الس و  فح ل دن 
لتتويجلا ك ف ب متحدر  ت اب ق ي     ال فاس ين ومصا اتل،، حير توجن  ميدالي  المقتمر 

 ن  يد،ا الخرى.الس و  فح يد و،ح تحمب عا، فاس ي
 26/5/2016. نت، الدوحة، الجزيرة

 
 مالية على أسيرين من جنين وغرامةشهرا  15الحكم بالسجن  .34

  درن محكم  ا حتلل فح مصسكر سال،، يو، الروصات، حكما  السجن ال صاح وغرام  مالي  : ج ين
عا د من ك ردان،  ن وذكر ذوو السيرين ن را،ي، عمور من رما  ، وورات  عاى  سيرين من ج ين.

شلرا ورلر س وان م  وقف  15المحكم  المذكورا حكن  السجن ال صاح عاى كب م لما، لمدا 
 ب.كآ ف شي 3الت  يذ، ن اف  نلى غرام  مالي   ايم  

 25/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 جامعية في زنزانة انفرادية طالبةاالحتالل يحتجز  .35
اف   تزال فح ز زا   م  ردا فح قال " : رائد  فح - غزا اد  السير" ال اس ي ح نن السيرا آ ت عسي

يومًا. وذكر محامح ال اد ،  اًل عن السيرا عساف،  ن  16مصتاب "المسكووي " م ذ اعتااللا ق ب 
قوان ا حتلل اقتحمن م زل عائاتلا فح  ير زين  ال    الوروي  المحتا  فح التاس  من مايو 

وفتيشت ، وقامن  اعتااللا، واقتياد،ا نلى نحدى مصسكراتلا، و  اتلا واق   للرر من   ف الجار ، 
 ساع ، و،ح مك يا  اليدين، ومص و   الصي ين، وذلؤ ق ب  االا نلى "المسكووي ".

وقالن عساف نن قوان ا حتلل ك ياتلا  مرا    لستيكي ، س ي ن للا آ مًا شديدا، و جاستلا عاى 
ارا عسكري ، خلل عماي  ال اب، م ي     لا فح س تلا الخيرا فح دراستلا الجامصي  فح  ر ي  سي

 جامص   ير زين، و ن ا حتلل حرملا  اعتااللا من المشارك  فح ح ب التخريا للذا الصا،.
 26/5/2016، الشارقة، الخليج
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 قرب بيت لحم فلسطينياً  مستوطن يدهس طفالً  .36
 قد، مستو ن يلود ، الايا  الما ي ، عاى د،س   ب :   الخرسزي ، يوسف فاي   - ين لح، 

 فاس ي ح فح قري  حوسان ق ات  ين لح،.
وذكرن عائا  ال  ب  د، حمامرا، فح حدير لر "قدس  رس"،  ن  جالا ال الغ من الصمر خمس   عوا، 

الرئيسح المحاذ  تصريع ليا  )الرلرات/ الروصات( لاد،س من ق ب مستو ن ياود مرك ت  عاى الشارع 
 لاري  حوسان، ما  دى ل ا    جالا  جرو    اب عاى  رر،ا لامستش ى.

و شارن نلى  ن المستو ن  ذ  ال رار من المكان وساي،   س  لاشر   السرائياي  فح مركز 
 "عت يون"، والتح ل، تا،  دور،ا  اتخاذ    نجرات.

روي " فح  ين لح،، لتااح الصلا من ن ا ت  فيما   اب ال  ب حمامرا نلى مستش ى "الجمصي  الص
  جرو  فح الرق  .

 25/5/2016، قدس برس
 

 عاًما 23آثاره في الهند منذ  ف قدتالعثور على فلسطيني  .37
 عان مسقول فح س ارا فاس ين  الل د، يو، الروصات، الصرور عاى موا ن فاس ي ح كا ن :  يودللح

 . عاماً  23ف ادن آرارج فح ،ذا ال اد م ذ 
وقال ع د الراز    و جزر، الماح  الراافح  الس ارا فح ت ريح  شرج عاى   حت  فح موق  التوا ب 

عاًما(، من مواليد خا يو س  49ا جتماعح "فيس وؤ" ن   ت، الصرور عاى الموا ن فتو    و ست  )
 )ج و  غزا(، فح  حد السجون الل دي ،  مدي   "كالتا" فح و ي  ال  وال الوروي .

و  اف   و جزر: "كان   و ست  فح الصشري يان من الصمر حي ما ت، اعتاال   تلم  ج ائي ، و در 
 عاًما فح السجن". 20،  ا ات 1993الحك،  حا  فح عا، 

، ن       اح فح السجن لمدا رلر س وان، 2013و و ح  ن محكومي  "  و ست " ا تلن فح عا، 
  صد تصذر  اا  نلى    مكان.

خلل زيارتح ل و ست  فح مار اعتاال ، وجدن الرجب را   الج ش، فاد اللرير من لوت  وتا  : "
 ، و  يزال يصرف  فراد  سرت  و سمائل،".ال جايزي الصروي ، يصرف الل دي  نلى حد ما، وجيد فح الاو  

ا س رج نلى ول ن   و جزر نلى  ن الس ارا فح الل د، ست در ل  جواز س ر لر "  و ست "، وتو ي  تذكر 
الاا،را فح  ريا  نلى ق اع غزا، ع ر مص ر رفح ال ر ،  صد الح ول عاى موافا  من الجا   

 الم ر ، فح حال فتح المص ر.
 25/5/2016، قدس برس
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 إلى القاهرة ومبادرة السيسي تنطلق من مواقفنا الثابتة نتنياهومصر: ال ترتيبات لزيارة  .38
خارجي  وجود ترتي ان تتصا   زيارا وفود نسرائياي  لااا،را، وزير ال شكر    ى سامح  :آمال رسلن

 فتا نلى  ن الرئيس ع اس سياو،  زيارا لااا،را لح ور اجتماع الجامص  الصروي  الس ن الما ب 
 ن ار مقتمر  اريس لاسل،.  فحوي ا  الوزرات الصر  عاى التحركان 

  االا الرئيس ع د ال تا   التحادرا ،  ن الم الل د م   ايرج   ح حمقتمر  فح، شكر  وقال 
وا  لات  ال اس ي حت تى من م  ا  سياس  م ر الرا ت  لاح ول عاى حاو  الشص   السيسح

ترتي ان حول زياران لوفود  خرى    ال راع عاى  ساس حب الدولتين. وشدد عاى       يوجد 
يجم   رلرحائياي  حول لاات نشارا نلى ما  شرت  وسائب العل، السر  فح،ذا الوقن،  فحلم ر 

الاا،را تسصى نلى تحريؤ عماي  السل،  ما في    نالاا،را، و  اف  فح والسيسح ت يا،و وع اس 
وليس م يد ويج   ن  جد   ححليس  الحالح، قائل "الو   والسرائياح ال اس ي ح الح الشص ين 

 حب عادل لاجمي ". 
 25/5/2016، اليوم السابع، القاهرة

 
 طلحات الصهيونية تغزو الصحف المصريةالمص .39

 اقشن رسال  الدكتوراج لا احر وال ح ح سصيد يوسف "ا تجا،ان الدي ي  : الاا،را-ع د هللا حامد
لا حاف  حول الا ي  ال اس ي ي "، و لمحن نلى استخدا، ال حف الرسمي  الم ري  لام  احان 

 فح و ف حال  ال راع الصروح السرائياح.التح تستخدملا ال حاف  ووسائب العل، السرائياي  
وق ب س وان  در كتا  "حر  الم  احان" الذ  سا،، في  كتا  وم كرون من  جب مواجل  

 اا،را رواا م  احان و سمات نسرائياي  عديدا فح لو  العل، الصالمح والصروح.
اح الت  ي  حس  و حظ ال احر  ن ما ت م   اللتا  من ملحاان   يزال مستخدما، مرب م  

ال ل، السرائياح ل . ومن  ين التص يران الم اول   ل تويير "حائ  الم كى"، و"قوى الت رف والر،ا " 
 لو ف المااوم  ال اس ي ي ، و"تحسين  وعي  مصيش  ال اس ي يين"، و"عر  نسرائيب".

 
 الصحف الرسمية

م ري  وم لا ال،را، ذاتلا تستخد، ويرى اللات  ال ح ح  ال،را، سصيد اللو د   ن "ال حف ال
  س الم  احان التح تروجلا نسرائيب، وتستخدملا فح وسائب نعلملا عن عمد،  ي ما تستخدملا 

 ال حف الم ري   استسلال ودون ت حيح للا  و ا ت اج لخ ورتلا".
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احان"، كان  ي ا  حد  ع ات لج   م اقش  رسال  الدكتوراج " صيش حر  م   الذ وقال اللو دى 
م ي ا  ن اتحاد ال ح يين الصر  " عد م  احان عن فاس ين تت اس  م   ،داف م ر الو  ي  
والاومي  ووزعلا عاى ا تحادان المختا   وال حف، وللن لألسف ت، تجا،الا والخذ  الم  احان 

 ال ليو ي ".
الخ ار الصروي  وتحدر ال احر فح المر د الصروح لإلعل،  حمد   وزيد عن  ن مصا، اتجا،ان 

 ت  صلا وكا ن دولي  تدع، نسرائيب فح تو ياتلا.
وم ى ياول نن كريرا من "حراس ال وا  " )يا د ال ح يين المختارين لتمرير  و م   الخ ار( 
يمياون نلى التصا ح م  تاؤ الم  احان ليما ل،  الت  ي   و لتجا،ال، لااي، المل ي  والمصايير 

حال  عد، التدقي  فح ترجم  ،ذج المو وعان دون محاس    و تدقي ، مما الخلقي ، ف ل عن 
 يجصالا را ت  فح المصالج   حاا.

ولتلفح ،ذج اللوارر يحتاا المر  ر ي  نلى "ت صيب مواري  الشرف ال ح ح التح تجر، الت  ي  
ي، والرقا   والحالم   اريا لا ح يين الصر ، لل لا   صد ما تلون عن الت  ي  لويا  التاي

 والمحاس  ".
وياول   و زيد نن من المل، فح كب المقسسان  ن يكون ، اؤ سجب  موذجح  مصايير السياسان 
التحريري  المتصاا   الا ايا الرئيسي  ي    عمب المقسسان، ف ل عن  ن ت ر    اا   

دي  والمااوم  ال ح يين، خا   فيما يتصا   الا ي  ال اس ي ي  كم  احان الصمايان ا ستشلا
والجيش ال ليو ح، وا حتلل وفاس ين المحتا  والرا ح المحررا والادس المحتا  والداخب 

 ".48ال اس ي ح والرا ح المحتا  ق ب 
 الرورا الم ادا

وي سر ال احر العلمح غزو الم  احان ال ليو ي    ن "الروران الم ادا تحاول نحيات تيار 
ح، للن ، اؤ حال  من الم اع   د الت  ي  فح الوس  ال ح ح تحاول الت  ي  الراافح والعلم

 ".2016مااوم  ،ذا التيار السا و  ليواز  حال  الت  ي  السياسح المتسارع  التح  اون ذروتلا عا، 
الاماش  ن " راع  اا   ال ح يين م   عاحويلحظ رئيس لج   الدات ال اا ح فح  اا   ال ح يين 

ف عن  وج  كريرا ذان ،وى  ليو ح احتان م ا    ح ي  قيادي ، و  تزال ال اا، مقخرا كش
 تحتب وتوج   و ا  ال حاف  فح الصديد من المقسسان".

وزاد الاماش  الاول نن " صع ،ذج الوجوج  رادن ا  تاا، من الجمصي  الصمومي  لا ح يين مقخرا، 
ي  عمومي   م   الت  ي ، وكا ن ال اا    الوقوف  د نرادا ال ح يين لن ال اا   لديلا قرار جمص
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 المر اد  د س ر  حد ال ح يين المصروفين نلى نسرائيب، و سا   ال ح يون فح ا تخا ان ال اي  
 ق ب س وان".

 25/5/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 مة لمصر أصيبت بأضرار ال يمكن إصالحهامفاجأة إسرائيلية .. القطع األثرية الم سل   .41
 التحكش ن سا   اآلرار السرائياي  عن م اج ا م اد،ا  ن الا صتين الرريتين : رد شيرين الل

ن    صد م ادرا  ن لحلا، وقالنيمكن  استردتلما م ر من نسرائيب مقخرا   ي تا    رار  الو   
، التش ن     ت، تاسي، كب من الا صتين نلى    ين حتى يمكن ندخالل، فح حاائ  "ال اووسين"

 مما تس     رر   يمكن ن لح .س ر، 
وذكرن ال حي   "جيروزالي،  وسن" السرائياي      ت، الصرور عاى الا صتين من ق ب وكلت لم   

، 2012السرق  تا صين لسا   اآلرار السرائياي  فح محب فح ال ادا الاديم  فح الادس فح مارس 
اان الا صتان مح واتان فح مخزن يت، وعاى الرغ، من  ا ان متصددا من ق ب الحكوم  الم ري ، 

 في  التحك،  درج  الحرارا م ذ الصرور عايلما فح الادس.
وكان مدير عا، ندارا اآلرار المستردا  وزارا اآلرار شص ان ع د الجواد قد  عان  ن م ر استردن 

 ي اير. 25غ ائح التا وتين الرريين الملروين لسرائيب خلل فترا رورا 
 25/5/2016، القاهرة اليوم، أخبار

 
 التهديد األكبر في المنطقة "إسرائيل": "حزب هللا"أمين عام  .41

اليو، الروصات نن نسرائيب    ر هللا يرون ر )د    (: قال المين الصا، لر "حز  هللا " الا  ا ح حسن 
وم  فح ،ح الصدو الحاياح وست اى الصدو والتلديد الل ر فح الم  ا ، مشيرا نلى  ن محور الماا
 الم  ا  لن يلز،، وستصود ق ي  فاس ين لتلون محور ال راع الحاياح والوحيد فح الم  ا .

وفح كامت  فح الملرجان المركز  الذ   قام  "حز  هللا" فح  ادا ال  ح الشين، فح واد  ال ااع شر  
مااوم  والتحرير ل  ان ، ووجللا ع ر شاش  عملق ،  م اس   الذكرى الس وي  السادس  عشرا لصيد ال

، قال   رهللا "يج   ن  تذكر   ني  2000 يار/ مايو فح عا،  25وا ت ار ل  ان عاى نسرائيب فح 
" ،ح الصدو الحاياح والساسح وست اى الصدو و،ح التلديد الل ر و،ح التح تتروي  ا  ان نسرائيب"

  دي  وحايف". نلىوفاس ين والم  ا  وال صع يريد  ن يحوللا 
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ن "محور المااوم  فح ،ذج المصرك  الاائم  فح الم  ا  لن يلز،  ب سي ت ر وستصود راي  و لد  
 ننفاس ين لترت   وق ي  فاس ين لتلون محور ال راع الحاياح والوحيد فح الم  ا  و،ذا اليو، آن 

 شات هللا".
خا ان ح ول ا  ت نلىسخو   وحماوا من اآلن  نلى" ن الم  ا  ستذ،   نلىهللا  و      ر

مزيد من الت صيد لتواي   فح ا  تخا ان  نلىالرئاسي  المريكي  لن الدارا المريكي   حاج  
 لت من  اائلا فح السا  ".

هللا الشص  ال اس ي ح "من كب الذين يستواون ا لت اسان الموجودا فح الم  ا  فح  وحذر   ر
 ف". دي  وحاي نلى" نسرائيبال راع الحالح ويريدون تحويب "

عامًا وخل ك، الوحيد فح وحدتل،  70وقال "يا  ،ا ا فح فاس ين   ترا، وا عاى الذين خذلوك، خلل 
يرانومااومتل، و مودك، والذين كا وا مصك، من المااوم  وسوري    سي اون مصك،". وا 

 25/5/2016، رأي اليوم، لندن
 

 جربةاألمنية مع بدء موسم الحج اليهودي ب اإلجراءاتتشديد تونس:  .42
 د  موس، الحج اليلود  الس و  نلى ك يس الوري   فح جزيرا جرو  التو سي   مس  :ا ف   -جرو  
 ي  ذ،ا متشددون.  ن م ي  مشددا لم   وقوع    ،جمان يمكن  نجراتانوس  

وود ن مجموعان  ويرا من الحجاا  الو ول نلى الل يس وس  الحر الشديد فح الجزيرا الواقص  
 ج و  تو س.

عا   الم حل ين خلل يومين، رغ، تزايد التوتر حول الو    ي اغ عدد الزوار   نتوق  الم امون وي
ك يرا من رجال الشر     عدادساسا  من اللجمان التح ش لا مت رفون فح تو س. وا تشرن 

والجيش، فيما حاان مروحي  فو  الم  ا . واغا  الحح الذ  يا  في  الل يس، وجرن عماي  ت تيش 
 ازوار.ل

ماتب  نلى  دىوا خ ع عدد الحجاا الذين يزورون الل يس  شكب ك ير م ذ اللجو، ا  تحار  الذ  
وق ب ذلؤ كا ن ا حت ا ن تستا   ما  و عان ت اي، الااعدا مسقوليت  ع  . 2002شخ ا فح  21

 ي ب نلى رما ي  آ ف شخي.
 200نلى ك يس الوري   م ذ  لرر من  و حس   يريز ال را اسح، رئيس ك يس الوري  ، يحج اليلود

 عا، لقام   اوس دي ي  واحت ا ن "اللياول ".
 اعت ارج  قد، مص د يلود  فح  و جا  ويحاى ك يس الوري    مكا   خا   ع د يلود تو سيين 

  سخ التوراا فح الصال،.  قد،، واحدا من الس ورا، وترقد في ،  حس   فريايا



 
 
 
 

 

 30 ص             3945 العدد:        26/5/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

يلود  ياي،  غا ل، فح جزيرا جرو  وتو س الصا م . وكان عدد،،  1500ويصيش فح تو س  حو 
سرائيب ن ، 1956 لف يلود  ق ب استالل تو س عن فر سا س    100  .ا ل، غادرو،ا نلى  ورو ا وا 

 26/5/2016، الغد، عّمان
 

 ربيةالعمبادرة السالم على تطبيع في حال وافق نتنياهو لاستعداد لعلى الدول العربية : توني بلير .43
قال رئيس الوزرات ال ري ا ح الس   والم صور السا   لارواعي  الدولي  لاسل، فح : حمد دراوش  

الرلرات، نن الدول  يو،الشر  الوس ، تو ح  اير، فح مقتمر عاد  الصا م  ال ري ا يي ، ل دن، 
رائِّلا،   يامين الصروي  ستلون عاى استصداد لت  ي  علقاتلا م  نسرائيب فح حال واف  رئيس وز 

 ت يا،و، عاى م ادرا السل، السصوديي ، التح  قريتلا جامص  الدول الصرويي  فح قمي   يرون فح الصا، 
2003. 

، ع د ال تا  السيسح، من  جب فتح  وقاد  اير م ادرا سياسيي  نقايميي   الت سي  م  الرئيس الم ر ي
،و، حير  فرد السيسح لذلؤ خ اً ا الس وع المجال    ما، المصسكر ال ليو ح نلى حكوم   ت يا

 الما ح.
و  اف  اير     مات        عاى  وت الواق  الحالح فح الشر  الوس ، فنن ، الؤ احتماً    ن 
الدول الصرويي  ستواف  عاى جصب م ادرا السل، الصرويي  " لرر مرو  " واتخاذ خ وان ما ت   حو ت  ي  

ب نلى تسوي  دائم   ين ال اس ي يين  علقاتلا م  نسرائيب، حتيى فح  ر ات الم او ان،    صد التو ي
والسرائيايين،    " صد نعلن الحكوم  السرائياي  عن م ادرا السل، الصروي  ن اًرا لام او ان م  

 ال اس ي يين".
ح ول عاى  مر و عر   اير عن اعتاادج      م  وجود الايادا الحاليي  الجديدا فح الم  ا ، فيمكن ال

كلذا )ت  ي  الصلقان م  نسرائيب(، للي   يتصا   شكب ك ير  رد حكوم   ت يا،و عاى م ادرا السيسح 
ا نسرائيب  تخاذ،ا تجاج ال اس ي يين.  المتصاا   م ادرا السل، الصرويي  والخ وان المستصدي

 25/5/2016، 48عرب
 

 "واشنطن: حكومة اليمين اإلسرائيلية "تثير تساؤالت .44
قالن الخارجي  المريكي  نن توسي  ا ئتلف السرائياح الحال، ل ، جماع  يمي ي  يرير : وكا ن

" سئا  مشروع "  ش ن توجلان السياس  السرائياي ، مصت را  ن الحك، عاى الحكوم  الجديدا سيكون 
 ي  جديدا.  ات عاى  فصاللا، وذلؤ م  تصيين  فيودور لي رمان وزيرا لادفاع فح حكوم  يمي 
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وقال المتحدر  اس، الوزارا مارؤ تو ر لا ح يين نن ، اؤ تاارير نسرائياي  ت ف ا ئتلف      
ن اللرير من وزرائ  ياولون ن ل، يصار ون حب الدولتين.  اليمين اللرر ت رفا فح تاريخ نسرائيب، وا 

)ا ئتلف(.. و وع  و  اف تو ر  ن "،ذا يرير تساق ن مشروع  عن ا تجاج الذ  قد يم ح في 
السياسان التح قد يت  ا،ا"، للن الو يان المتحدا ستحك، عاى الحكوم  الجديدا من خلل  فصاللا، 

 وف  قول .
 25/5/2016.نت، الدوحة، الجزيرة

 

 المهمشين واألطفالمؤسسات مقدسية للنهوض بواقع النساء  لسبعنح أوروبية م   .45
ح فاس ي ي ، فح مركز س افورد ال حح لأل  ال، فح را، هللا: وقصن س   مقسسان مجتم  محا

س  ،ي رش   ب  ،  -الادس، امس م  مقسي ل  من ا تيحاد الورووحي مكت  فاس ين والردن، والمموي
  سيما ال سات وال  ال فح الادس الشرقيي .  عاى م ح  ويرا م  ردا لدع، المجتمصان الملمش

يورو لت  يذ مجموع  واسص   19000 ح   ايم  ما ياار  وستتااى المقسسان المست يدا من الم ح م
وت تح الم ح الس ص   من مشروع "ال لوع  حاو  ال سات  من ال ش   لدع، المجتمصان الملمش .

ل من  الورووحي  ايم  رلر  مايون يورو،  ا تحادوال  ال الملميشين فح الادس الشرقيي "، والمموي
س  ،ي رش   ب و ال شرال  م  مقسسان الح  فح الاص ، و   ال الحر  ،ول دا، وارن  نشراف مقسي

 سوا.  -   لارااف ، والمركز الصروح لات وير الزراعح، ومجموع  حاو  المر ا
الورووح ماتز،  اوا لتصزيز  ا تحادوقالن رئيس ا تيحاد الورووحي لاتصاون اللسا درا فيزر، "نن 

   ولاح ا  عاى ال ا   ال اس ي ح فح المدي  .سكان الادس الشرقي ال اس ي يين مود 
 26/5/2016، رام هللا، األيام

 
 ف الدوالراتآالباحثة بريطانية ترفض جائزة إسرائيلية بمئات  .46

رف ن ال احر  والمقرخ  ال ري ا ي  الشليرا كاررين ،ال جائزا  لاديمي   : ترجم  خا   -را، هللا 
 السرائياح صد مشاركتلا فح الصديد من ال ااشان حول ال راع ف الدو ران آ نسرائياي  تادر  مئان 

  د  دن" ال ري ا ي .نال اس ي ح، وذلؤ حس ما جات فح  حي   "ذ  
 نسترلي حلف ج ي  ل 225ورف ن ال احر  ،ال، التح تصمب فح كاي  ل دن الجامصي  جائزا قيمتلا 

 سا  .لف دو ر(، تاديرًا لأل حار التح قامن  لا فح ال  328)
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حول ا ستصمار التاريخح، وكان من الم ترع  ال حار،ال متخ     كتا     نوذكرن ال حي   
فح مدي   تب   قي،تح ب عاى جائزا "دان دي يد" المادم  من مقسس  "دان دي يد" خلل ح ب   ن

 الما ح، لل لا رف ن ح ور الح ب. الحد  ي  مسات يو، 
فح   ع اتاجائرا جات  صد عدا  ااشان  جرتلا ال احر  م  س   رفع ،ال ل  نال حي    و  افن

ليلا ن، التح ا  ، نسرائيبحرك  الماا ص  وسح  ا سترماران وفرع الصاو ان " ح د  نس"  د 
 الصديد من اللاديميين ال ري ا يين ال ارزين.

 25/5/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 ألوضاع الصحية في فلسطينحول ا جمعية الصحة العالمية تعتمد قراراً  .47
اعتمدن جمصي  ال ح  الصالمي ، اليو، الروصات، فح دورتلا التاسص  والستين مشروع  ":وفا" – ج يف

قرار فاس ي ح يدين مصاما  نسرائيب لألسرى واعتداتاتلا عاى ال واق، ال  ي  وسياران السصاف 
 واقتحا، المرالز ال  ي .

س ي ح فح تااح الصلا، كما ت ر  نلى الو اع ال حي  فح ويقكد ،ذا الارار ح  الشص  ال ا
 فاس ين  شكب عا،.

دول  وتن ل الح الارار، فيما  وتن  107و و ح وزير ال ح  جواد عواد فح  يان  ح ح،  ن 
 دول . 61 خرى عن الت وين، فح حين توي ن عن الت وين  رما حدول  دج، وامت صن  رما ح

 ح المشارؤ فح  عمال جمصي  ال ح  الصالمي  وس ارت ا فح ج يف ممرا  و شار نلى  ن الوفد ال اس ي
 الس ير ن را،ي، خريش   ذلوا جلودًا حرير  و جروا ات ا ن م  ال صران الصروي  والورووي  والفرياي  

 واآلسيوي  لحرل، لات وين ل الح الارار ال اس ي ح.
 25/5/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ماليين يورو 10وألمانيا لتحسين فرص عمل الشباب بـ  السلطة الفلسطينيةاتفاقيات تعاون بين  .48

جرن فح وزارا التروي  والتصاي، الصالح فح را، هللا، يو، الروصات، مراس، التوقي  عاى  ":وفا" –را، هللا 
ال  ؤ اللما ح لات مي ،  لدف  مليين يورو  دع، من 10ات اقيان تصاون  ين فاس ين و لما يا  ايم  

 تحسين فري الصمب لاش ا  ال اس ي ح من خلل التركيز عاى التدري  المل ح والتا ح.
وتستلدف ،ذج ا ت اقيان ت ،يب مرالز التدري  ال  ح والمل ح واللايان التا ي  فح كب من ال    

 ي  تدري ًا فح تخ  ان الل دس  وغزا، وسيتااى ال ا   فح عدد من مقسسان التصاي، الصالح ال اس ي
الللروائي  والميكا يكي ، ن افً  لاتل ولوجيا فح كب من ال اق  الشمسي  واللم يوتر، ومجا ن 
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المصالج  الوذائي  والزيات والح ا   والسياح ، ن افً  لت ،يب مرالز فح جامص  الادس تخي  ر امج 
 الدراسان الر ائي .

 25/5/2016، فلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ال
 

 ونروا تنفي نيتها إغالق مكتبها الرئيسي في غزةاأل  .49
و روا ما ت اقات   صع وسائب العل،، حول  ييتلا نغل  مار،ا الرئيسح ال  ن  ":ال ا ول" –غزا 

 فح مدي   غزا، الذ  يدير كاف  عماياتلا فح م  ا  الشر  الوس .
مار  و روا الرئيسح والساسح فح ق اع غزا لن يت، " اس، الو روا وقال عد ان   و حس   المتحدر 

 ."نغلق ، فوجودج ، ا مل، سياسيا ورمزيا كما قال الم وع الصا، لاوكال   يير كري  ول
، داخب مار،ا الرئيسح، "وال لحان صع الجراتان "للن   و حس  ،  شار نلى ت  يذ الوكال  

 ."لموا ين اب عدد من ا"يجر  عاى نرر،ا 
روما ،ذا ما دف  وسائب نعل، لاحدير عن نغل  المار، خدمات ا مستمرا ومتوا ا  تجاج "وتا   

 ."اللجئين ال اس ي يين فح كب مكان خا   فح غزا
 26/5/2016الرأي، عم ان، 

 
 غزة فياألمم المتحدة تدعو "حماس" إلى وقف تنفيذ أحكام باإلعدام  .51

 مس الروصات، حرك  حماس نلى وقف ت  يذ ساسا  من  حكا،  ح ن الم، المتحدا، : .ف. 
  تصاي  الصمب  لذج الصاو  .  ال اس ي حغزا، و ال ن الرئيس  فحالعدا، 

الشر  الوس ،  يكو ى ملدي وف،  ما، مجاس المن  فحو عان الم س  الخاي لألم، المتحدا 
رئيس )محمود( ع اس نلى فرع حار " دعو حماس نلى عد، ت  يذ ،ذج العدامان و  ا  من ال

عاى ت  ي  ،ذج الصاو  ". و شار نلى  ن الاوا ين الدولي  تح ر ت  يذ عاو   العدا،  ر"الجرائ، اللرر 
 غزا تحتر، ،ذج الشروط".  فح ن  حكا، العدا،  فحخ ورا" و صد محالم  عادل ، م ي ا: " شؤ 

 ال اس ي حعمايان العدا، الصا ي  وي ي الاا ون  ول ن ملدي وف نلى  ن الاوا ين ال سا ي  تحار
 عاى وجو  موافا  الرئيس عاى  حكا، العدا،، و،و ما ل، يح ب.

 26/5/2016اليوم السابع، القاهرة، 
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 "نزعة قادته األخالقية"فاشية الكيان.. لعبته الحزبية ووهم  .51
 د. فايز رشيد

الم حى ال اشح ل  يص  التحو ن الداخاي  فح   يختاف ار ان، عاى التسارع المستمر فح تايي، 
ر نلى ما  صد اا،را ال اشي .  نسرائيب،  حو شكب جديدا م  وي

من ال  يصح  ن يكون دخول لي رمان الحكوم  السرائياي ، سيزيد،ا يمي ي  وت رفا، عدا  ن تصيي   
   ا فح كب م ا ا .وزيرًا لادفاع يص ح، ت ويرا فح وسائب الام  التح ت تلجلا نسرائيب  د شص

( و،و 2015 -2013ر،  2012 -2009مصروف ان لي رمان شوب م    وزير الخارجي   ين العوا، )
شخ ي  كريل  لدى ال اس ي يين والصر ، وغير مح و  لدى الورويين عموما،  س   ت ريحات  

اقتر   2015الوا ح  جدا، التح تصكس حايا  الص  ري  وال اشي  السائدا فح الليان. فح عا، 
لادول   48عاا ا للب من   يكن الو ت من فاس ي يح م  ا   "ق   الرقوس  ال  س"لي رمان 

 سكا لا م  الجا   ال اس ي ح، لاتخاي من  ل ر  الرا حال ليو ي . و،و من مقيد  فكرا ت ادل 
(.عاى قاعدا الشصار ال ليو ح المصروف ) رع  لرر وعر    48 س   من فاس ي يح م  ا    قبي

، والصمب عاى ا ليار "حماس"مصروف  ن لي رمان  ال  فح الحر  الخيرا عاى غزا  نسااط حك، 
السا   فح را، هللا.. ولاي رمان م ال  تتصا   الصلق   ين الدين والدول ، كما     يصا لا  راح ، 

 حز،  شد فح        يرى حتى فح الرئيس ال اس ي ح محمود ع اس شريكًا فح التسوي . وي ال  
مواجل  الل   الشص ي  ال اس ي ي . و،و سيتاد، نلى الل يسن  مشروع قرار،  نعدا، لا اس ي يين 
المااومين، واستر ات اليلود الذ  ياتاون الخيرين من ،ذا الاا ون. خذوا ما ياول  الخ رات والمصااون 

 السياسيون السرائيايون عن و ول لي رمان نلى وزارا الحر :
يصاون ليس الحب، ": "،آرتس"الحالح( فح  حي     يار 22اللات  جدعون لي ح فح ماال  ل  )قال 

ن   المشكا . نسرائيب ستدف  رمن الواق  ال اشح اليمي ح المت رف، و  يمكن الاول عن يصاون     
اد ل"  س (  "،آرتس"اف فياول )فح عدد و.  ما  ور  مس"عال ح، لاد سا،، فح ن شات ،ذا الواق 

 د ن  لاي  حك،  ت يا،و، للن سي اى اليمين المت رف فح السا  ، ل     توجد ل  مصار   حاياي  
نن "عاموس ،ارئيب فح ماال  ل :  "،آرتس". من جا   ، قال المحاب الصسكر  ل حي   "فح نسرائيب

ا . وقال المحاب قيادا  ركان الجيش تاان قرارا  تصيين لي رمان  م اج ا كاما ، ووتخوفان ليسن قاي
نن قيادا الجيش ترى فح تصيين "الصسكر  فح الا اا الولى لاتا زيون السرائياح  مير  ار شالو،: 

لي رمان نشكالي ، فاي رمان سياسح يمي ح مت رف، وا تاد الجيش كريرا، خا   خلل الصدوان عاى 
 ."رع، ع دما دعا نلى نعادا احتلل ق اع غزا وتسويت   ال2014غزا عا، 



 
 
 
 

 

 35 ص             3945 العدد:        26/5/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

الخ ار  عاى  "واي ن"كما  فاد المحاب الصسكر  ال ارز رون  ن يشا ، فح ماال ل  فح موق  
،   ن  ت يا،و يخا ر  المن، توجد اوا،ر وسياقان تذكر   لما يا فح الصشري يان ال تر ن

امين   ي "الايكود"والرلري يان من الارن الما ح. كما ا تاد ال ائ  والشخ ي  ال ارزا فح حز  
 يوين قرار  ت يا،و وقال، نن ،ذا تصيين ملووس. فح السيا    س  جات ت ريح وزير الحر  الس   
موشي  آر س، من حز  الايكود، مصت را  ن ما يجر  فح نسرائيب ،و ،زيا  ر ي .  التالح، فنن يكون 

ح محي  .. يص ح  اا، ما.. فاشيا فح سا ت  و لج  وممارست  واعتداتات  المستمرا عاى اآلخرين ف
    يرس،  ري  ا درارج، ويح ر ق رج  يدي . ،ذا فح حال  ال اد الذ  يصيش  اام  ال اشح عاى ر س 
سا    ادج، فكيف   اشي    ن دولتلا عاى  رع اغت  تلا ع وا و التصاون م  الدول ا ستصماري ، 

،  اقتلع سكان ال اد لتلون ر س جسر للا فح م  ا  غري   عن ال رفين؟ كيف   اا، فاشح ياو 
الصال، ليكو وا سكان ال اد المحتب، الذ     حاتال ايين وتلجير،،، واستادا، ملاجري  من شتى 

يديعون الح  في  زورا وولتا ا؟ كيف   اا، يمارس الص  ري  ال وي   فح سياسات  تجاج اآلخرين؟ 
  الذ  يستاح م   ال لج كيف   اا، سياسح اعت رن الم، المتحدا  ن م درج الساسح وال  

والسالي  الممارس : ال ليو ي ، اا،را ع  ري  وشكل من  شكال التمييز الص  ر ؟ الليان 
ال ليو ح ،و كب ،ذج ال  ان مجتمص ،  ب  لرر وحشي  وع  ا و،مجي . ن    اا، سياسح و ب 

 سوور ع  ر .نلى مرحا  ما  صد ال اشي ، ما  صد ال ازي ، وما  صد الص  ري ، ن    اا، 
نن كا ن السم  الرئيسي  لا  يان فاشي ، ف ال رورا ت ا يا  كالا ترتد نلى ،ذج الاا،را الق ح فح 
التاريخ، فمرل، الم ا،ج الدراسي  التصايمي  فح دول  ال ارتلايد المت ور تتمرب فح جما : ع  ري  

حول التصاي، فح الليان:  ن  وفح تارير للا "،ارتس"الصر ! لاد كش ن  حي    " سرل "اليلود و
وزارا التصاي، فح دولت ، تو ح  ل  المدارس اليلودي  فح المرحا  العدادي ،  م الص  كت  
تت من رقى ع  ري   د الصر ، واستصلئي  يلودي  فح ال ارا نليل،، و،ذا يصزز  تائج   حار 

فح حين  ن م لاا  ،الص  ري   ليو ي  سا ا  تقكد  ن م لاا التصاي، فح الليان ماحت  الم امين
وتشوي  اللوي   "السرل "ماحت  م امين  48التصاي، المخ ي لا ا   ال اس ي يين فح  را ح 

 2013وحاائ  التاريخ. كا ن ال احر  السرائياي  ال روفيسورا  ورين  ياد الح ان، قد   درن عا، 
ي، السرائياح ترويح عاى الص  ري   حرا  لدن في ،  ن اللت  المدرسي  التصايمي  فح جلاز التصا

 .48الص  ر  الوا ح  د فاس ي يح  وتقكد عاى التمييز ،والحاد و اا، ال رتلايد
فح نسرائيب،  حول الاص   الحزوي  فح الليان،  اول: يحاولون نق اع ا  وجود مصسكرين لايمين واليسار

رياق ، للن المدق  فح مسالي  و صع خا   ع دما ترف  الحزا  المحسو   عاى اليسار شصاراتلا ال 
 و اليساري  يجد و ل  د ى جلد   لا ليسن  لرر من لص    "المصتدل "شصاران الحزا  المسمياا  ر
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سياسي ،   تصكس حايا  توجلاتلا فح كرير من الا ايا، خا   فيما يتصا   ال راع والتسويان 
و ف اليسار وا عتدال عاى حزوح الصمب  الم روح ، سوات م  ال اس ي يين  و الصر ، نن ن ل 

وكاديما فح الحايا  ،و اا، ك ير، فاليسار ليس كام  شكاي   سي   يمكن ن لقلا  س حي  ك يرا 
عاى ،ذا الحز   و ذاؤ،  ادر ما ،ح م مون  يديولوجح فكر  وسياسح وممارس  عماي  عاى 

  الحاياح وليس المزيف، ووين سياسان  رع الواق ،     اخت ار شديد، مزاوج   ين اليمان ال ار 
الحز   الم مون ا قت اد  ا جتماعح، وتصاما   صدال  م  الحزا  والاوى اليساري  والتشكيلن 
ا جتماعي  الش يل  فح الدول الخرى. اليساريون حاياً  ،، من رف وا ويرف ون اعت ا  

فحون  د السياسان السرائياي ، وفح كرير من اليديولوجي  ال ليو ي  فكرًا وممارسً ، و،، الذين يكا
الحيان   يست يصون الصيش فح مرب ،ذا )المجتم (  ب ترا،، يوادرو   مرب: نيلن  ا ي ، والمحامي  
التادمي  فيايتسيا   ور، حتى  ن الا ات السرائياح تا   لسياسان الدول ، و،و ليس مستال و  

رائياي  عاى مرتل ح المجازر  د ال اس ي يين، و د قاتب ريشيب  زيلا. تذكروا  حكا، الا ات الس
 كور . الا ات السرائياح  ي ًا تا   لسياسان الدول .

ليس الما ود مما تاد،، نغماع الصي ين عن وجود التمايزان  ين الحزا  السرائياي ، تجاج ،ذج 
وي . م ذ  س وعين، عزا ال صع الا ي  السياسي   و تاؤ، للن ،ذج نن وجدن فلح تتخذ مالر الرا 

، و صع ال حف الصروي  لألسف الشديد، الج  ي فح تحايلت ، خا   فح مصا، ال حف 
فح جيش ا حتلل، لاول   " زع   خلقي "ت ريحان  ائ  رئيس الركان يائير غو ن، نلى وجود 

   ورو ا و لما يا  وج  نن كان يوجد شحت يخي  ح فح ذكرى اللارر  فلو الملحا ،  ان ما مرين  "
خاي، من  جوات ق ب تسصين عاًما )يا د اا،رتح ال ازي  وال اشي (، توجد ل  شوا،د ، ا فح 

. كذلؤ ،ح استاال  يصاون، رد،ا ال صع لخلفات  م   ت يا،و حول ن رارج 2016 وسا  ا فح عا، 
صسكريين يخافون العل، عاى محالم  الج د ، الذ  قتب الجريح ع دال تا  الشريف. نن ،ق ت ال

وال  ح  ماما اللاميران! ك  اط   يحافاون عاى شرفل، الصسكر . ن ل، كذلؤ حري ون عاى 
 مستا ب دولتل،، ل ل، يدركون  ن ال اشي  ،ح  داي   لاي  دول  نسرائيب.

تح خلفان  ت يا،و ويصالون حزوي   حت ، لن   سى  ن كاف  من  شرفوا ويشرفون عاى المجازر، ال
مارسلا الليان  ح  شص  ا و مت ا، ،،   اط ،ذا الجيش، م ذ ما ق ب نقام  الليان حتى ،ذج الاحا . 
ليس من وجود ل زعان  خلقي  فح جيش احتلل، يام ، ياتب، يحمح ق صان المستو  ين ويحرسل،، 

 و،، يصيرون نجراما  د شص  ا فح م ا ا  المحتا .
 26/5/2016، القدس العربي، لندن
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 لماذا هذه الضجة بشأن ليبرمان؟ .52
 عادل شديد
م ذ الاحا  الولى لإلعلن عن ا ت ا ن السرائياي  الداخاي  لتوسي  حكوم    يامين  ت يا،و، 
و ، حز  نسرائيب  يت ا اليمي ح الاومح،  زعام   فيودور لي رمان، للا،  د ن وسائب العل، الصروي  

 فن ومل،. حير  دا وك ن الم  ا  ستدخب فح حال  جديدا  والدولي  التصا ح م  المو وع  شكب
من الت ريف والحرو  وا ستي ان، وك ن الاروف الحالي  من ال احي  السياسي  والم ي  جيدا 

 ومستاريا، و، الؤ خشي  من ا ليار،ا،  صد ا  ما،  فيودور لي رمان للا.
ختاف  ش ن ع جلي  لي رمان وعدوا يت ،    حد فح الم  ا  والصال،، وحتى فح نسرائيب   سلا، ي

وكذلؤ حزو ، سوات تجاج شرائح يلودي  غروي  لي رالي ، وسوات  د الشص  ال اس ي ح والم  الصروي ، 
فلو المصروف      اح  مشروع ملحا  كب الجمصيان الحاوقي  السرائياي  اليساري ، ولج، الجلاز 

كم  الصدل الصايا السرائياي ، عاى الرغ، من   لا جزت الا ائح السرائياح، والحد من  لحيان مح
من ا حتلل ومقسسات ،    ب ن لا تحاول ن  ات ال  و  الاا و ي  عاى الاوا ين الص  ري  
اليلودي ، وقوا ين احتللي  كريرا يت، فر لا وت  يالا عاى الشص  ال اس ي ح فح ال    الوروي  

فاس ي ح الداخب من دول  نسرائيب وحرما ل، من كب حاوقل،  والادس، و،و الذ  يدعو نلى نخراا
الاومي  والمد ي ، و رد فاس ي ح المرار ال اس ي ح فح الداخب نلى م ا   السا   ال اس ي ي  فح 
سااط حك، حرك  حماس ، اؤ،  ال    الوروي ، كما ن   يدعو نلى نعادا احتلل ق اع غزا، وا 

اعيب ، ي ، وت  ي   حكا، العدا، لا اس ي يين الذين يشاركون فح واغتيال الاياد  الل ير فيلا نسم
 عمايان مااوم  ا حتلل، وق ف السد الصالح، ومواقف ،وجات مت رف  كريرا. 

وللن، ليس من المو وعي   ن يحاول  ص ل، نالار الااد،  لرر ت رفًا من السا   والحالح، فتاريخ 
 لرر ت رفًا وفتلًا وقتًل  د    ات الشص  ال اس ي ح، وزير الحر  السا  ، موشح  وغح يصاون، 

  ب، وتدمير ،ائب  400فاس ي ح فح ق اع غزا، من  ي ل،  لرر من  2200حير استشلد  لرر من 
، ع دما كان يصاون وزيرًا 2014فح الم ازل وال  ي  التحتي  فح الحر  الصدوا ي  عاى غزا  يف 

ان الايكود المت رفين الداعمين استمرار ا ستي ان فح ال    لادفاع، كما  ن يصاون يصت ر من قياد
يجاد واق  يم  ، مستا ًل،  اات مجال لايا، الدول  ال اس ي ي  عاى حدود الرا    الوروي  وق اع غزا، وا 

 . و،و ا  ر لتادي،1967من يو يو/ حزيران لاصا، 
   ات الشص  ال اس ي ح" استاالت ،  "تاريخ وزير الحر  السا   موشح يصاون  لرر ت رفًا وقتًل  د

 صد  ن تصريع ل،ا ٍ  ك يرٍا من  ت يا،و، مادم  لق ائ  من وزارا الجيش،  صد ا ختلف مص ، حول 
ق ايا تخي علق  الجيش  السياس ، ومكا ت  فح المجتم  السرائياح، ومحاول    يامين  ت يا،و، 
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 ااعدا حز  الايكود، وحز  ال ين اليلود  السي را عاى والتيار الدي ح الاومح ا ستي ا ح، المتمرب 
الجيش، وتحويا  من ما يسمى جيش الدول  والشص ، حس   اري  رئيس الحكوم  السرائياي  الول، 
دي يد  ن غوريون، نلى جيش لدول  مستو  ح ال    الوروي  )دول  يلودا والسامرا، حس  التصريف 

كوم  السرائياي  الحالي  اللرر ت رفًا ويمي يً  فح تاريخ حكومان الص ر  التوراتح(، حير تصت ر الح
نسرائيب،  س   تركي تلا التح تصكس زيادًا فح قوا اليمين الدي ح والاومح فح نسرائيب فح الس وان 
الخيرا، والذ  يرفع ا عتراف  الحاو  ال اس ي ي ،    ب ن   يرى     ل، يت، حتى اآلن ا  تلات 

المشروع ال ليو ح، المتمرب  السي را عاى الحد الق ى من الجورافيا ال اس ي ي ، م  من تحاي  
التخاي من الحد الق ى من الشص  ال اس ي ح، وتركل، فح مصازل مت اررا، غير قادرا عاى ال اات 
وال مود، حير يرى  ن الارف الحالح الذ  يشلد حال  ا  اسا، السياسح ال اس ي ح، وما يشلدج 

 حي  الصروح من  راعاٍن نر يٍ  ومذ، يٍ  و ائ يٍ  فر ً   ستلمال مشروع .الم
 دين ردود ال صب الصروي  وال اس ي ي  الراف   والم تادا تصيين لي رمان وزيرًا لاجيش السرائياح نلى  ن 
ا  يسترمر،ا   يامين  ت يا،و وموشح يصاون، كو لا ت ار نلى ،ذا التصيين خ رًا ك يرًا عاى الم  

د الحرو ، وت الر المذكورْين   لما كا ا حمامتح سل،، و  لما يمرلن المركز فح ال اا،  وتجدي
السياسح السرائياح، عاى الرغ، من   لما قتل من الشص  ال اس ي ح   صافًا كريرا من لي رمان، 

عد، خ رت  المصروف ع    التاا  والتاون. لذلؤ، ليس لي رمان  سو  من سا   يصاون،    ب نن 
دًا وارت الًا، وخ و ًا  ن  الصسكري ، وت اق   م  ال خ   الصسكري  الحالي ، قد تجصل    لرر تردي
رئيس الحكوم  السرائياي ،   يامين  ت يا،و، اللرر ت رفًا من لي رمان، ،و من يتيخذ، فح ال لاي ، 

  ستت،،  صد ت ريحان الرئيس قرار الحر  والت صيد.  ما الذين يرويجون  نَّ   خ  سياسي  وخا 
الم ر ، ع د ال تا  السيسح، فلذا يصكس جلًل  التركي   الحكومي  والحزوي  فح نسرائيب. ويت من 
تصيين  ت يا،و لي رمان وزيرًا لاحر  ردًا عاى تاميح السيسح نلى ا  ما، زعي، المصار   السرائياي  

س السرائياي  عن   ا  نسرائياي  فح وج  نسحا  ،رتسو  نلى الحكوم ، وقد كت ن  حي   ،آرت
السيسح من  ت يا،و. لذلؤ، ما زال السل، الذ  ي شدج الشص  ال اس ي ح  صيدًا. و التالح، ليس 
م او ًا سوى مزيد من ال مود وا عادا ال ار فح الخ ا  وال ر امج السياسح ال اس ي ح الحالح 

 لت رف السرائياح.المصتدل الذ  ي لار يومًا  صد يو،، م  زيادا ا
 26/5/2016، العربي الجديد، لندن
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 مواتفلسطين بين ثقافتين: اإلحياء واأل .53
 ماجد الشيخ
ت دو غزا  لرر توقًا  ستصادا روحلا الد ي  وال  ي  من ق    اليديولوجيا السودات المصتم ، حير   

احت ن اللوات ال ا  فح غزا، سي ما، مسر  و  سي ما و  موسياى و   مالن  و  دوان ترفي ، و خيرًا 
فح غزا سي ما، مخرا مج ون اسم  خايب المزين، "يكت :  " مد"جصان المحرر الراافح لموق  

مصجون  اللاميرا و الصتم ،  ا ن مست جرا ما ول   وعًا ما لصرع الفل،، ووزارا رااف  خائ   من 
ليا   مل س غير  3000ن فح فيا، غ   هللا عايلا لو سمحن  الور السجي ان ال اس ي يا

محتشم ، رجال  من   جلزا ات ا ن حدير  و حذي  عسكري  ومسدسان، واي تلا  ن ت  ب ال سات 
عن الرجال فح  ال  الصرع،    ال  صمر الصا، والجدا   ي  ح روا، فتيان  كامب ف رتلن 

 و  اقتلن.
دعو ا  حار  "ال صيد الراافح  الاول:  لي لح المحرر الراافح ماالت  حول ،ذا الحدر ال،، عاى

ال  ب الحاياح كا ن كاميرا الم ور المحترف  "سارا"ا حتلل   ريات ا. عاى س يب المرب فح فيا، 
ن را،ي، ياغح.  س وع السجادا ا تلى. و ق ان دار الصرع   وا لا غادر الممراون و حن عاى موعد 

ر الذ  كان ،و ال  ب الحاياح فح ،ذا الصرس قري  م  السي ما من جديد... تحي  ح  لاجملو 
السي مائح... ل ا   الم احر الذ   درؤ  ن ، اؤ   اسًا غير مرتاحين من ،ذا ال ر  المرسو، عاى 

 ."وجوج ال  ايا والش ا  فداف  ع ل،. الجملور ك ير كان  الل، والرقح
د ماي،، تصمم  السا   وا حتلل فح را، هللا،   يختاف الو   كريرًا عما يدور فح غزا، من است دا

 ، قري   تاؤ السا   الاائم  فح غزا."المصار  "عاى حد سوات، وما  ي لما سا   
فح را، هللا، ماتن الرااف  وسا   الرااف ، وغا  المرا ون، ن  من ال صع الاايب، ممن ي ريفون 

ل وفح مواجلت ، وعاى  ريا  العمال الداري  لما ي ترع   لا الرااف  ال اس ي ي  تحن ا حتل
ا حت اتان الس وي   نقام  مصارع لالتا ، احت ن را، هللا  نقام  مصرع كتا لا ،ذا الصا،، وعاى 
،امش  احت ى الداخب ال اس ي ح   وز الروائح روصح المد،ون  جائزا ال وكر الصروي  عن روايت  

ان الشصري  وغير،ا من ال اعايان وونقام   صع المسي "م ائر كو شرتو اللولوكوسن وال ك  "
 الراافي .

ورا التياسص   حت اليي  1948 ما فح داخب الداخب، )الجايب ال اس ي ح المحتب عا،  (، و من الدي
فاس ين لألد ، ف ايمن جمصي  الرااف  الصروي ، كما فح كبي عا،، احت الي  حي ا، تحن ع وان 

 وتًا  30، است افن فيلا 2016 يار )مايو(  24ت فح ، وذلؤ يو، الرارا"  وي م رورا فح المدي  "
تان والصال، الصروح والصال،،  مشاركان حي  وع ر ال يديو. وذلؤ  فح الشصر والد  من فاس ين والشي



 
 
 
 

 

 40 ص             3945 العدد:        26/5/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

فح ال  اتان الصام  لامدي  ، من مااٍج ومساحان راافي  وف ي ، ن اف  نلى المركز الراافح الصروح. 
حي ا مشاركان حي  للتيا  وشصرات فاس ي يين ومن الجو ن السور   وقد  من احت الي  الد  فح

المحتب ومشاركان ع ر ال يديو من الشتان والصال، الصروح،  ما فح ،ذج الخ وا من  شكال ح ور 
الم دعين ال اس ي يين والصر  فح حي ا ال اس ي ي ، رغمًا عن   ف الحدود والحواجز )حدود ا حتلل 

 وحواجزج(...
ت ي  الرااف   ن ت ريف  عماللا وا شوا تلا وتوزع مقرراتلا، ن  فح  جوات من ال ر  والحري ،   تس

 الما  ن ملمتلا نسصاد الرو    ق  لا، ورميلا كجي   لدى محترفح السا  ، واستصماللا 
واستخداملا دريئ  لام الح الزوائ ي  الخا  ، فكيف حين يكون الواق  محتًل من جا   سا تين 
ت ساان  من ا حتلل، و  تات تان نلى  من الواق  ال اس ي ح الموزع  ين احتلل قدي،، واست داد ماي،، 

 فح كب  را ح فاس ين التاريخي .
فح فاس ين، شص  يتو  نلى الحري  وا ستالل، وتذو   ص، تحا  الحا، الجماعح  و ن متحرر 

نرادا ال اس وتم صل، من ممارس  حريتل، فح من ا حتلل وا ست داد وال ساد، وكب سا   تام  
تحرير و ن اآل ات والجداد وو ائ ، واستصادت  حرًا من اا، ا حتلل  اح  ال ك تين الولى 
والرا ي ، ومن كب  شكال الام  والر،ا  وا ست داد و  وفلا، ل حا    ولئؤ الذين غي وا الصاب 

رادا التويير.والصال ي  ورذلو،ما، ا ت ارًا لاتل ير عا  ى حسا  ال ل، والت كير وا 
فح فاس ين، رااف  تر و نلى المستا ب، كح ت    م   ورد الحدائ  و سائ، الحري . رااف  مااوم    
تساو،  و تسا  سو  الص يد، تااو، كب من يصترع  ريالا،   ت ح ح كاما مر ال سي،،  ب ت لع 

 فاس ين تاريخًا وجورافيا وديموغرافيا يستحيب  ن تمون.دائمًا و  دًا دفاعًا عن ق ي  ق ايا الو ن: 
ك،  ما ا و  مب   ن ت ت ر الرااف  كح ي ر  الو ن، وك،   مب   ن ي ت ر الو ن، كح تلون الرااف  

 فرح ا الدائ،.
 26/5/2016، الحياة، لندن

 
 تقرير مراقب الدولة: تمخض الجبل فولد فأرًا ! .54

 سيما كدمون 
.  حداو عاى تارير المراق  تااائيا لدرج      كان ي دو  ن اللايشي  ل، يزعج كان رد مكت   ت يا،  

، وع ين  مسالتح  شرن،  ول من  المورتمخع الج ب فولد ف رًا، قالوا فح محي   ت يا،و عن 
الصائا  حين كان  ت يا،و يتولى م    وزير المالي . وفح واق  المر متى ل، يردوا     ات رحلن 
 عاى تارير  و تحاي  ع ح  رئيس الوزرات؟ ، اؤ ،كذا
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ياال:   ن  لررالصال،، فان من الد   نلىغير     من قراتا التارير ومن الشكب الذ  الر في   خيرا 
مما   لرروال مس   الذا  ال ئران ولدن ج ل. و  حاج  لات  يب من ،، ال ئران، الذين ا شواوا 

 ال ور. نلىالحايا   نخراا  دات ملامل، الصام  والتح ،ح 
، ،و     رغ، ال تائج الخ يرا ووعد المستشار الاا و ح الحالح  مسلاد كان التادير الصا،،  ول من 

تحاي  ج ائح، و لاي  ق ي   ي ح تورز  ن ت تلح  نلى الصمب  مل ي  وو زا، ، فان المور لن ت ب 
ا  حاا. فم ذ زمن  صيد توق  ا عن  ن  تارير عا، آخر ي اح الحس،  يد ال اخ . مل ي  و زا، ؟ حس 

 توق  ذلؤ ممن و صل، فح لم ا  ل، رئيس الوزرات )وزوجت (. و ان اليو، ممك ا الاول  ياين  ان 
سوادا لدى المستشار الاا و ح الم  رف، يلودا في شتاين، والتح ميزن كب س وان  اللررالميزا 

 ت حتى وان كان   يزال ل    ع.و يت  ،ح الادرا عاى الت جيب، نذا   ودفن كب شح
 نلى: خمس س وان كاما  استورق  المر كح ي ب  خرى و،ذا   يص ح  ن مراق  الدول  ير ن قدران 

، ال و دز، ،يئان  ج  ي ا ست تاا  ان س ريان  ت يا،و مولتلا محافب خارجي ،  ما فيلا حكومان 
 ن يكون الحدير يدور  لمكا ي  ح ورجال خا ون، وكب ،ذا  ل فحي قا و   عمالعام ، رجال 

 يكون ،ذا التمويب  مرا   ،دي  مم وع .  نعن ت ار  م الح  ي   ووين الممولين،  و 
،ذج ،ح المصاذير التح جاتن من مكت   –، كب الوزرات فصاوا ،ذا  خرى كا ن فح حي   قواعد 

، فلذا ت ار   عمالمولؤ رجب  نذا ت يا،و. يخيب لح       حاج  ليكون المرت وزيرا كح ي ل،  ا   
كا ن ،ذج الليئ  تمويب س ريان زوجتؤ، ومراما  نذالام الح. وت ار  الم الح الذ  يصمب  ي ًا 
لس ريان السيدا  شيكب  لف 50من   لرر م اغ  نجمالحي ل، من التارير فان الحدير يدور عن تمويب 

تمويب س ريان ا  ح   خرى ح حا ن ف  و ت يا،و.  ا،يؤ عن التمويب المزدوا فح  صع الحا ن 
 الزوجين.

وللن دعك، من الجوا   الج ائي . فاد ت  ر قا  ا من ،ذا  صد ما ر ي ا ما ر ي اج: الخدع، التاارير 
 الصام .  الموالا ستخ اف ال ويب وا ستلتار  و الساساللاذ  ، ا صدا، الذكات 

ستوب مكا ت  كح يحسن مستوى مصيشت  ومصيش  الذ  ي الخير، وي دو ا   ليس الول ت يا،و ليس 
، ق ي  ريشون تورز  يلود اولمرن، عن الدفصان  مسعائات . عمايا، من ل، يتذكر،  ول من 

المال؟    حا المزدوج ، ال ااط الذ   اان لاس ريان الخا   وتمويب ال  اد  ال اخرا من ق ب 
ترو   ل لا،ح التح ت صر عاى ال دم   ين الس ور  تخت ئوللن  الذان الا ي ال ويرا التح 
 شيئا ما عن   يص  الزوجين الماليين.

 ادل  فح الادس عن الرجب الذ  كان ي تح لي لب   وو،ذا   يص ح    ا ل،  صرف. اس لوا كب  ادل 
الذين خدموج.  لولئؤويشر  ويخت ح. ل، يحدر  ن  خرا مح ا  ودف ، دون الحدير عن ال اشيش 
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د عاى من يجاس مص ، عاى مدير المكان او ي اح   سا   المو وع فح اللوات. كان دوما يصتم
  رارناس لوا   تالح  ي ين وآييان شكيد، حير ا  ر  ت يا،و ليدف  للما من خاف الر زوجت ، فاد 

. ويدور الحدير عن  خب مر ح يتميز    "يستولن عائاتلا"ف يح  مج و   حين التش ن  ا لما 
 ريا  مسجا  عاى اسميلما و،ح: كيف يم يان حياتلما دون   وك    كامن فيلما، الزوجان ي دو و 

  ن ي  اا  غورا من جي لما الخاي.
 ان ليس ل ت يا،و مح ا  وحرك  اليد  اآلنما عرف ا حتى  نذاوم  ذلؤ، يوجد ، ا كشف جديد  ي ًا: 

وف  ل ، فاد ت ين،  ول من المال م لا ليسن مصر  لخرااال   ال   وجي  السترا  نلىالتح تدخب 
جا     نلىما   حد مس،  ن ليس لدي   ي ًا   اق  ائتمان. وفح واق  المر لماذا يكون؟ فدوما يوجد 

الخارا.  نلىعن س ر ا  ي   – اآلنيدف  ع  ، سوات عاى وج   فلفب فح  س   ما  ، مراما يت ين 
 ت يا،و كوزير لامالي ، والذ  دف     اق  ،ذج المرا ال حي  ،و يحيئيب  يتر، من كان رئيس مكت  

  ري ا يا. نلىدو ر كح يمول س ر يائير وآف ر  2.800ائتما   الخا   
،ذا مارف جدا ويو ح عن المزيد من اللامان. دع ا من مو ؤ  خيل. كن  خيل وعش حياتؤ 

فح م زلؤ،    اس  وياو، رجال مكت ؤ،   ن؟ اآلخرينتصيش كالمايو ير عاى حسا    ن  ما تا ير. 
 نخراا نلىمن حسا ؤ في  رون   لررحسا اتل، ال  كي  محدودا    اسمراما س    ن  شر، 

 المح ا  ودف    ااتؤ ع ؤ؟
ال ائرا وك  لما ماؤ ومال ، قي ر وقي را،  نلى ت يا،و ي صدان  الزوجينع دما يرى ال اس  ور 

 و مواف ما وق   حي  عادتلما  الحوال  ف بويصرفون  ان كب ،ذج الم ا،ج يموللا الجملور فح 
  حيا اليس دوما ، اؤ حاج  لا حر عن جا   ج ائح.   نيخيب لح  –ال شص  فح حال  اقب جودا 

  كرير.  لررمرير لاح يا   ال سا حالساوؤ 
 "يديعوت"

 26/5/2016، األيام، رام هللا
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