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عربية وعالمية

الرئيس األوكراني: 
لن نسمح بنشوب 

حرب أهلية

متمردو جنوب السودان يعلنون سيطرتهم على »بانتيو« النفطية
أديس أبابا - األناضول: أعلن متمردو جنوب السودان أمس أن قوات اجليش الشعبي املعارض 
متكنت من السيطرة على مدينة بانتيو، عاصمة والية الوحدة الغنية بالنفط، شمالي البالد.
وأعلن بيان وزعه مكتب املتحدث باسم ريك مشار النائب السابق للرئيس، أن »قوات املعارضة 
متكنت من السيطرة على مدينة بانتيو بالكامل إثر معارك استمرت زهاء الساعتني مساء أمس 
األول«. وأشار البيان إلى أن وفد املعارضة املفاوض في أديس أبابا تلقى تفويضا كامال من 
قيادة احلركة للتوقيع على أي تسوية سياسية وحل نهائي وشامل للصراع السياسي الراهن 
مع النظام في جوبا.

أوباما وبوتني يتبادالن االتهامات حول مسؤولية التوترات في األزمة 

االنفصاليون يحكمون سيطرتهم في الشرق
وكييڤ ترسل كتيبة من احلرس الوطني إلى »اجلبهة«

دونيتسك، كما أقامت املجموعة 
االنفصالية التي سيطرت على 
مخف����ر هورليفكا حاجزا من 
إطارات السيارات أمام املبنى، 
ورفع����ت عليه الفت����ة كتب 
عليها »جمهورية دونيتسك 

الشعبية«.

أمر »إجرامي«

من جهتها، تواصل روسيا 
ضغوطه����ا قب����ل يومني من 
محادث����ات مرتقب����ة غدا بني 
اوكرانيا وروسيا والواليات 
املتحدة واالحتاد االوروبي في 
جنيڤ. وحذر وزير اخلارجية 
الروسي سيرغي الڤروڤ امس 
في بكني من  اي امر »اجرامي« 
تصدره السلطات االوكرانية 
باستخدام القوة ضد املتمردين 
املوالني لروس����يا، وقال »ال 
تس����تطيعون ان ترس����لوا 
الدباب����ات وجتروا حوارا في 
ان  الوقت نفس����ه«، مضيفا 
»اللجوء الى القوة من شأنه 
ان يقض����ي عل����ى الفرص����ة 
التي يتيحها اجتماع اللجنة 

الرباعية في جنيڤ«.
ولدى وصوله الى اجتماع 
وزراء دفاع االحتاد االوروبي، 
ق����ال االم����ني الع����ام حللف 
شمال االطلسي اندرس فوغ 
راسموسني امس »ادعو روسيا 

الى خفض الضغط في االزمة 
وس����حب قواتها من احلدود 
م����ن اجل الكف ع����ن زعزعة 
استقرار اوكرانيا وان تثبت 
انها ال تدعم اعمال العنف التي 
يقوم بها االنفصاليون املوالون 
للروس«. وتته����م اوكرانيا 
وال����دول الغربي����ة روس����يا 
بالوقوف وراء االضطرابات 
التي تذكر، بحسب خبراء، مبا 
حصل في شبه جزيرة القرم 

قبل انضمامها الى روسيا.

التكلفة ستتزايد

وخالل محادثتهما الهاتفية، 
الروسي  اوباما نظيره  حذر 
فالدميير بوتني قائال ان التكلفة 
ستتزايد ما لم توقف روسيا 
أفعالها ف����ي أوكرانيا، معربا 
عن القلق من الدعم الروسي 
النفصاليني مؤيدين ملوسكو. 
البيت األبيض بيانا  وأصدر 
أشار فيه إلى انه »بطلب من 
موسكو، حتدث الرئيس أوباما 
الروسي بوتني،  الرئيس  مع 
بشأن الوضع في أوكرانيا«.

وأضاف ان أوباما »عبر عن 
قلقه الكبير من دعم احلكومة 
الروسية ألفعال انفصاليني 
مس����لحني مؤيدين للروس 
يهددون بتقويض وزعزعة 

احلكومة األوكرانية«.

اخلاص����ة امس على الطريق 
املؤدي الى سالفيانسك، وذكر 
مراسل وكالة »فرانس برس« 
ان الرتل كان على بعد نحو 

40 كلم شمال املدينة.
وس����يطرت مجموع����ات 
مسلحة منذ يوم السبت املاضي 
على مق����ر البلدية ومركزي 
الشرطة واالجهزة االمنية في 
مدينة سالفيانس����ك الواقعة 
في ش����مال منطقة دونباس، 
باالضافة الى مركز الشرطة في 
مدينة كراماتورسك القريبة.
الرغ����م من اعالن  وعلى 
ف����ي كييڤ اطالق  احلكومة 
»عملي����ة ملكافح����ة االرهاب 
النط����اق« االح����د  واس����عة 
املاضي، استأنف املتمردون 
املسلحون املوالون لروسيا 
الهجومية  اس����تراتيجيتهم 
االثن����ني املاضي وس����يطروا 
عل����ى مرك����ز للش����رطة في 

غورليفكا.
م����ن جانبه����م، صّع����د 
االنفصاليون املوالون لروسيا 
عملياته����م ش����رق أوكرانيا 
عقب ساعات من املهلة التي 
منحتهم إياها احلكومة لتسليم 
أنفس����هم، في حت����د واضح 
لقراراتها، حيث سيطروا اول 
من امس على مطار عسكري 
في بلدة سالفيانسك في إقليم 

عواص����م � وكاالت: دانت 
اوكراني����ا امس »املش����اريع 
العنيفة« التي تقودها روسيا 
بهدف زعزعة استقرار البالد 
وب����ادرت ال����ى ارس����ال اول 
كتيبة م����ن احلرس الوطني 
ال����ى »اجلبهة« في الش����رق 
ملواجه����ة االنفصاليني الذين 
احكموا سيطرتهم على املباني 
التي س����يطروا  احلكومي����ة 
عليها، فيما حذرت موس����كو 
من اس����تخدام القوة حتى ال 

ينسف احلوار املرتقب.
وخ����الل محادثة هاتفية، 
حمل كل من الرئيس االميركي 
باراك اوباما والروسي فالدميير 
بوت����ني اآلخ����ر مس����ؤولية 
التوترات في االزمة االس����وأ 
بني الشرق والغرب منذ احلرب 
الباردة، وحذر اوباما نظيره 
من ان تكلفة أفعال روسيا في 

أوكرانيا ستزداد.

مشاريع عنيفة

الرئيس  اتهم  ففي كييڤ 
اولكس����ندر  االوكران����ي 
تورتش����ينوف امس روسيا 
ب� »مشاريع عنيفة«  بالقيام 
لزعزعة جنوب وشرق البالد، 
وقال ان »مشاريع روسيا كانت 
وما زالت عنيفة. ال يريدون 
اش����عال »دونباس« وحدها، 
وامن����ا كل ش����رق وجنوب 
اوكرانيا من منطقة خاركيف 
الى اوديس����ا«، معلنا اطالق 
عملي����ة »مكافح����ة االرهاب 
في شمال منطقة دونيتسك 
والتي ستقاد بطريقة تدريجية 
ومسؤولة ومدروسة«. واضاف 
تورتش����ينوف ف����ي خطاب 
ألقاه ف����ي البرملان األوكراني 
»عندما نتحدث عن تسليح 
اجلمي����ع، نقص����د أن الدولة 
ستعطي األسلحة ملن يخدم 
إذا  الش����رطة واجليش.  في 
إلى  إمكانية الوصول  فتحنا 
األس����لحة للجميع فسيعني 
أن االنفصاليني سيحصلون 
عليها أيضا. ويعني ذلك أننا 
ندفع البالد إلى حرب أهلية«، 
وتابع »لن نس����مح بنشوب 

حرب أهلية«.
وش����وهد رتل من عشر 
دبابات وعشر ناقالت جنود 
مدرعة وسبع حافالت حتمل 
اعدادا كبيرة من عناصر القوات 

جانب من قوات اجليش األوكرانية املتجهة الى سالفيانسك امس  )أ.ف.پ(

حكم قضائي مبنع »اإلخوان« من الترشح للرئاسة

»بيت املقدس« تدعي االستيالء على سيناء.. 
واألمن املصري ينفي: إعالن كاذب

القاهرة � األناضول: قضت محكمة مصرية 
في اإلس����كندرية )شمال( امس مبنع كل من 
يثبت انتماؤه جلماعة اإلخوان املسلمني )من 

الترشح للرئاسة بحسب مصدر قضائي. 
وكان����ت محكمة اإلس����كندرية االبتدائية 
الدائرة الثانية مدني مستعجل قضت بذلك 
القرار بعد نظرها الدعوى التي أقامها طارق 
محم����ود املستش����ار القانوني ل����� »اجلبهة 
الشعبية ملناهضة أخونة مصر« واملتعلقة 
مبنع أعضاء اإلخوان املنش����قني واحلاليني 
من الترشح للرئاسة والتي حتمل رقم 349 

لسنة 2014.
واستند طارق محمود )مقيم الدعوى( في 
مطالبه إلى قيام احلكومة املصرية ومجلس 
ال����وزراء بإعالن جماعة اإلخوان املس����لمني 
»جماعة إرهابية«، وتنظيمها »تنظيما إرهابيا« 

الصادر في 25 ديسمبر املاضي. 
في السياق ذاته، شطبت محكمة مصرية 
)وس����ط القاهرة( دع����وى قضائية مماثلة 
للمحامي ذاته طالبت مبنع اإلخوان من الترشح 

للرئاسة، وذلك لعدم حضوره. 
وقضت محكمة القاهرة لألمور املستعجلة 
الدائ���رة الثانية املنعقدة بعابدين )وس���ط 
القاهرة( بشطب الدعوى رقم 745 لسنة 2014 
املقامة من طارق محمود احملامي التي طالبت 

مبنع ترشح اإلخوان املنشقني واحلاليني سواء 
في انتخابات رئاسة اجلمهورية أو االنتخابات 
البرملانية بحسب مصدر قضائي. وأفاد املصدر 
القضائي لوكالة األناضول أن مقيم الدعوى 
واخلصوم لم يحضروا نظر القضية مما ترتب 
عليه الش���طب. وأغلقت أمس األول بورصة 
التكهنات حول دخول مرشحني جدد سباق 
االنتخابات الرئاسية املصرية، املقرر لها مايو 
املقبل، بعد إغالق املجالس الطبية املتخصصة 
التابعة لوزارة الصحة ب���اب التقدم لقبول 
مرشحني جدد لتوقيع الكشف الطبي عليهم، 
رغم فتح اللجنة العليا لالنتخابات باب الترشح 
حتى األحد املقبل.وتعد إجراءات الكشف الطبي 
على من يعتزم الترشح للرئاسة، هي السبيل 
إلثبات كون���ه الئقا طبيا، حيث يحصل عند 
اجتيازه الكشف على تقرير يفيد بذلك، ليقدمه 

ضمن أوراق الترشح.
وبحس����ب تصريحات لرئيس املجالس 
الطبية املتخصصة، قال أسامة الهادي لوكالة 
األناضول أمس، إن����ه »مت إغالق باب التقدم 
الطبي للمرشحني  الكش����ف  بطلبات إجراء 
األحد، قبل أس����بوع من موع����د إغالق باب 
الترشح ملنصب رئاس����ة اجلمهورية، حتى 
يتسنى للمجالس االنتهاء من الكشف وإعداد 

التقارير«.

القاهرة � وكاالت: نفى األمن املصري صحة 
ما تردد عن سيطرة أنصار بيت املقدس على 

سيناء ووصفت ذلك باإلعالن الكاذب.
وقالت مصادر أمني���ة إنه يجري حاليا 
تسيير حمالت أمنية جتوب مدينة العريش، 
وإن قوات الشرطة سيطرت على األوضاع 

بشكل كامل.
وكانت جماعة أنص���ار بيت املقدس قد 
أعلنت ليل أمس االول، سيطرتها على مدن 
محافظة شمال سيناء، عبر شبكات التواصل 
االجتماعي، في إطار حملة ش���ائعات، قال 
األمن املصري إنها تهدف إلى إثارة الفوضى 

والبلبلة في البالد.
وأكد مصدر عس���كري هدوء واستقرار 
االوضاع األمنية في شمال سيناء حيث تتولى 
قوات اجليش الثاني امليداني بالتعاون مع 
األسلحة املشتركة، تأمني جميع مدن شمال 
س���يناء، وتنفيذ املداهمات للبؤر اإلرهابية 
واالجرامية، وفق���ا خلطة مكافحة اإلرهاب 
التي تتم على أرض شمال سيناء، وفي إطار 
العملية العسكرية التي تعتمد على عناصر 

مشتركة من اجليش والشرطة.
 وق���ال املص���در: إن ما نش���رته بعض 
مواقع التواص���ل االجتماعي حول جماعة 
أنصار بيت املقدس اإلرهابية وإعالنها كذبا 
السيطرة على شمال سيناء يأتي في إطار 

التي  الشائعات، وفوضى املعلومات  حرب 
تستهدف النيل من األمن القومي املصري، 
وإثارة الفوضى والبلبلة في البالد، مطالبا 
أبناء الشعب ووسائل اإلعالم الوطنية بعدم 
التعامل والتعاطي مع مث���ل هذه األخبار، 
التي تستهدف أمن الوطن واستقراره خالل 

املرحلة الراهنة.
 وش���دد املصدر على أن أهالي س���يناء 
الش���رفاء هم صم���ام الدف���اع األول عنها، 
ويتعاونون مع قوات اجليش والش���رطة 
بش���كل كامل ملواجهة اجلماعات التكفيرية 
املسلحة ولتحقيق التنمية الشاملة خاصة 
في املناطق احملرومة من سيناء خالل املرحلة 
املقبلة، بدعم من القوات املس���لحة وأجهزة 

الدولة.
الى ذلك، قتل ش���رطي مصري برصاص 
مجهولني امس االول، ف���ي مدينة العريش 
مبحافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر. 
وقالت الداخلية املصرية في بيان إن »مسلحني 
اس���تهدفوا رقيب خلف عبدالتواب شحاتة 
أحمد من قوة قسم ش���رطة ثاني العريش 
أثناء عودته من العمل.. حيث قاموا بإطالق 
األعيرة النارية جتاهه بكثافة ما أسفر عن 
استشهاده متأثرا بإصابته«. وأضاف البيان 
أن »األجهزة األمنية تكيف جهودها لضبط 

مرتكبي الواقعة واألسلحة املستخدمة«.

مقتل شرطي مصري في هجوم مسلح بسيناء

مسؤول باخلارجية األميركية لـ »األنباء«: عودة 
آنديك ال تعني نفض أيدينا من عملية السالم

واشنطن – أحمد عبداهلل

قال مس���ؤول بوزارة اخلارجية األميركية ل� 
»األنباء« انه ال ينبغي تفسير عودة السفير مارتن 
آنديك إلى واشنطن بان الواليات املتحدة قررت 
»رفع يدها عن عملية السالم«، والذي وصل إلى 
العاصمة األميركية خالل عطلة نهاية األسبوع 
عائدا من إسرائيل دون إيضاح أسباب هذه العودة 
املفاجئة. وجاء تصريح املسؤول الذي طلب عدم 
ذكر اسمه، ردا على س���ؤال حول غياب الطرف 
األميركي عن جلسة املفاوضات التي عقدت السبت 

املاضي بني الفلسطينيني واإلسرائيليني. 
وأوضح املس���ؤول األميرك���ي »ال نزال طرفا 
في عملية السالم وباملفاوضات التي جتري بني 
الفلسطينيني واإلسرائيليني، وليست عودة السفير 
آنديك حتذيرا ألحد أو تلويحا بأننا س���ننفض 
أيدينا من اجلهود الديبلوماسية التي نبذلها في 
هذا الصدد، كما أنها ال تعني بالتأكيد أننا قررنا 

مقاطعة العملية التفاوضية«.
وأعرب عن أمله أن يتفق الطرفان على متديد 
املهلة احملددة للتفاوض إلى »فترة زمنية مالئمة 
للجانبني« بعد أن تنتهي في 29 من الشهر اجلاري، 
مضيفا »ليست هناك طريقة أخرى للتوصل إلى 

اتف���اق إال عبر التفاوض، ونح���ن نرى اللحظة 
مالئمة لذلك بصفة عامة على الرغم من األعمال 
غير املساعدة التي يقوم بها اجلانبان، ونأمل أن 
يتفقا معا على إمهال عملية التفاوض فترة زمنية 
إضافية حت���ى ال تهدر اجلهود التي بذلت طوال 

الشهور املاضية«.
وكانت تقارير أميركية قد أشارت إلى أن واشنطن 
رميا تكون قد قررت رفع يدها عن املفاوضات إلى 
أن يتوصل الفلس���طينيون واإلسرائيليون إلى 
اتفاق على جت���اوز العقبات التي أدت إلى تعثر 
العملية الديبلوماس���ية ألسباب وصفها الوزير 

جون كيري في قوت سابق باإلجرائية. 
واكتن���ف الغم���وض موقف واش���نطن من 
املفاوضات بعد حتذير كيري بان الواليات املتحدة 
ليس لديها وقت لتضيعه في عملية ممتدة زمنيا 
دون نتيجة، فضال عن ذلك فان امتناع إسرائيل 
عن التصويت بدعم املوقف األميركي في مجلس 
األمن في 13 أبريل اجلاري، عند عرض قرار بإدانة 
روسيا بسبب غزو القرم أدى إلى غضب شديد 
في واشنطن، حيث تذرعت احلكومة اإلسرائيلية 
ب���أن وزارة اخلارجية كانت مت���ر بإضراب عام 
وأن ارتباك عمل الوزارة أدى إلى غياب املندوب 

اإلسرائيلي عن جلسة التصويت.

أهمها إطالق سراح الدفعة الرابعة من األسرى كشرط مسبق

السلطة الفلسطينية: ال مانع من متديد املفاوضات
لكن على أسس جديدة

عواصم � وكاالت: أكد وزير 
اخلارجية الفلسطيني رياض 
املالكي ان اجلانب الفلسطيني 
ال ميانع في متديد املفاوضات 
اجلارية مع إس���رائيل منذ 
املاض���ي ولكن على  يوليو 
أس���س جديدة يجب أن يتم 

االتفاق عليها.
وق���ال املالكي في مقابلة 
أنباء  مع مراس���لة وكال���ة 
الشرق األوس���ط برام اهلل 
ام���س »نح���ن ال منانع في 
متديد املفاوضات ولكن على 
أسس جديدة يجب ان نتفق 
عليه���ا، وحتى هذه اللحظة 
نلتزم مع اإلدارة األميركية 
بأن نواصل املفاوضات حتى 
موعد انتهاء املدة احملددة وهي 
29 اجلاري«. وأضاف: »اآلن 
هناك أحاديث حول متديد هذه 

املفاوضات ملا بعد 29 اجلاري 
وقلنا ال مانع لدينا لكن يجب 
ان يكون ذلك ضمن إطار من 
مرجعية أساسية، أهمها أن 
تفي إس���رائيل بالتزاماتها 
السابقة وهي إطالق سراح 
الرابعة من األسرى  الدفعة 
الفلس���طينيني وهذا شرط 
مسبق يجب على إسرائيل أن 
تلتزم به«. وأوضح املالكي ان 
الطريقة التي متت من خاللها 
املفاوضات في الفترة السابقة 
لم تكن ناجحة والدليل على 
ذلك انها تقارب على االنتهاء 
وال يوجد ما يؤشر بأن هناك 
أي جناحات، مضيفا: »إما هذه 
املفاوضات فاشلة من حيث 
املبدأ أو أن اسلوب إجرائها 
ومتابعتها وإدارتها لم تكن 
أيضا ناجح���ة وبالتالي إذا 

أردنا فع���ال ان نتحدث عن 
متديد هذه املفاوضات يجب 
أيضا أن نخرج من إطار الفشل 

الى إطار النجاح«.
وأعرب عن اعتقاده بوجود 
محاوالت »يائسة« من اجلميع 
من أجل التوصل الى اتفاق 
يس���مح باالنتقال إلى جولة 
قادمة للمفاوضات، مؤكدا ان 
اجلولة املقبلة ستكون بناء 
على املعطيات اجلديدة التي 
فرضتها فلسطني من خالل 
ما وقعت عليه من اتفاقيات 

ومعاهدات دولية.
ولفت قائال: »أعتقد ان هذه 
املرحلة ق���د ولت والظروف 
تغيرت بعد أن أصبحنا دولة 
مراق���ب غير عضو في األمم 
املتحدة بعد 29 نوفمبر 2012 
وبعد أن جنح هذا القرار الذي 

يقول ان األراضي الفلسطينية 
االحت���الل  حت���ت  أراض 
وإسرائيل ال تس���تطيع أن 
تغير في هذا الواقع بشيء، 
فهناك حقائق وعلى إسرائيل 
ان تتعام���ل معها وأن تعيد 

حساباتها«.
وفي سياق متصل، قال 
أحمد مجدالني عضو اللجنة 
التنفيذي���ة ملنظمة التحرير 
لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( 
 � الفلس���طينية  إن املواقف 
اإلسرائيلية بش���أن متديد 
مفاوضات السالم املتعثرة 
بينهم���ا »متباع���دة«. وأكد 
مجدالن���ي وج���ود »فجوة 
واس���عة« ف���ي املواقف بني 
الفلس���طيني  اجلانب���ني 
واإلس���رائيلي فيما يتعلق 
مبستقبل املفاوضات، معربا 

التوصل  عن شكوكه بشأن 
التفاق على متديد املفاوضات، 
إل���ى اجلاهزي���ة  مش���يرا 
الفلسطينية لطلب عضوية 
املؤسسات الدولية بعد انتهاء 

مهلة املفاوضات.
إلى ذلك، ج���ددت حركة 
التهدي���د بخطف  حم���اس 
جنود إس���رائيليني من أجل 
تنفيذ صفقات تبادل إلطالق 
سراح األسرى في السجون 

اإلسرائيلية.
وقال رئي���س احلكومة 
الفلسطينية املقالة، القيادي 
في حماس إسماعيل هنية، 
خالل مؤمتر حول األس���رى 
بغزة، امس، إن »خطف اجلنود 
جزء من جدول أعمال املقاومة 
وهو مستمر بوجود األسرى 

في سجون االحتالل«.

احتمال سقوط حكومة نتنياهو وانتخابات مبكرة
بيروت: بعد مرور عام واحد على تشكيل احلكومة االئتالفية في 
إسرائيل برئاسة بنيامني نتنياهو، تواجه حكومته خطر السقوط 
وتلوح في األفق بوادر انتخابات مبكرة، فقد بادر قطبا اليمني، 
زعيم »إسرائيل بيتنا« وزير اخلارجية أفيغدور ليبرمان وزعيم 

حزب املستوطنني »البيت اليهودي« وزير االقتصاد نفتالي 
بينيت، للتلويح باملبادرة لتبكير االنتخابات العامة، كما أن تعثر 

العملية السياسية وعدم متديد املفاوضات بعد نهاية موعدها 
احلالي، في التاسع والعشرين من هذا الشهر، قد تضطر زعيمة 

حزب »احلركة« الوسطي بقيادة وزيرة القضاء رئيسة الطاقم 

املفاوض تسيبي ليڤني، إلى سحب حزبها من احلكومة.
وكانت األوساط اإلسرائيلية انشغلت بكلمة ألقاها وزير 

اخلارجية أفيغدور ليبرمان في نيويورك والتي أعلن فيها أنه 
يفضل الذهاب إلى انتخابات مبكرة على املوافقة على اإلفراج عن 
أسرى فلسطينيني، واتفق كثيرون على أن هذا التهديد وجه الى 

الواليات املتحدة لتخفف من ضغوطها على احلكومة اإلسرائيلية، 
كأن يقول لها فيه إن للحكومة احلالية اعتباراتها وأيديولوجيتها، 

وأنها لن تقبل بضغوط أميركية لثنيها عن مواقفها، واتخذ 
ليبرمان موقفا متشددا لينال رضى الشارع اإلسرائيلي الذي 

يرفض بغالبيته »الصفقة« التي اقترحها كيري.
وقد سبق لليمني اإلسرائيلي أن جلأ إلى تبكير االنتخابات في كل 

مرة شعر فيها أن هناك احتماال جديا للتقدم في العملية، أو أن 
إسرائيل قد تتعرض لضغوط أميركية ودولية، وليس مستبعدا 

البتة أن يكون هذا الدافع وراء تصريحات ليبرمان وبينيت، 
اللذين يستشعران غضب وزير اخلارجية األميركي جون كيري 
من تعطيل إسرائيل »الصفقة« التي عمل من أجل التوصل إليها 

لتمديد املفاوضات.
من جهته أيضا، لن يتردد ليبرمان في دعم تبكير االنتخابات في 

حال شعر أن بينيت يسجل نقاطا في أوساط اليمني املتطرف 
على خلفية تشدده السياسي، وهو )ليبرمان( الساعي دائما إلى 
تزعم معسكر اليمني املتطرف متهيدا لتزعم معسكر اليمني كله، 

بعد سنوات.
ومن الواضح أن مفتاح الذهاب إلى انتخابات مبكرة لم يعد بيد 

نتنياهو، إمنا بيد بينيت الذي سيؤدي سحب حزبه من االئتالف 
احلكومي إلى فقدانه غالبيته البرملانية وسيتسبب في استقاالت 

أخرى لنواب وزراء من »ليكود بيتنا« نفسه، و»سيكون األمر 
مبثابة عملية تفجيرية متدحرجة«.

تقرير إخباري


