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 اليوميات الفلسطينية
 2018 مايو/ أيار

 1/5/2018 ،الثالثاء

  دعاااا ر ااايت المكتااا  السياسااا  لمركاااة مماااات  ساااماعي  شنياااة رئااارا  انت ا اااات تشاااري ية ور اساااية
مااو  و  مااا التمساال  التوا اات الوينيااة  انيالقااا   ،ومئلاات ويناا  ةوريااة لتئديااد الشاارعيات وال اارام 

عاا رةاح مماات للمئلات الاوين   ر شنية  ال  كلمة لا ع   ، ان قاد المئلت الوين  دوا تواةق
م ينا  أا القرارات الت  تصدر عن  ال تمت  الشا   الللسايين ، وأا ان قااده   اله اليريقاة  ،المن قد
  1أزمة الشرعية الت  ت ان  من ا قيادت ا ال تم   

 ئلسااة   ااال  اةتتاميااة ،مممااود ع ااات الللساايينية ممااات أا  يااا  ر اايت الساالية ةأكاادت مركاا
وي ياا  ةرصااة  ،، يزيااد مااا تمزيااق الصاا  الااوين 23ةاا  دورتاا  الااا  الللساايين  المئلاات الااوين 

مركااة الوقااا  القياااد  ةاا    اأك اار لالمااتال  والاار يت ا مريكاا  دونالااد تراماا  لتمرياار م ييات ماا
ماا  اال  اسات داع م ادلاة  ماا  ،سام  أ و زشر : " ا  ياا  ع اات أكاد علاض رةلا  للمصاالمة

  2"أو تممي  ممات مسؤولية القياع التمكيا

   ا الئيش ارسرا يل  أم ي ةا  ر يت شي ة ا ركاا ال امة للئيش ارسرا يل  غاد  آيزنكوت قا 
ئناود  سارا يلييا علاض مادود قيااع غاز ، وللال تمات غياا  ة اليااات  أساراللتار  ا  يار  ممااوالت 

ا "الئيش اآلا ة  ةتر  م قد  مع أ آيزنكوت   وألا 30/3/2018مسيرات ال ود  المتواصلة منل 
  3تمديات ك ير  ما الشما  والئنو "

 ساارا ي  دولااة قوميااة "علااض اقتااران قااانوا أسااات  صااادقت ال ي ااة ال امااة للكنيساات  ااالقرا   ا ولااض 
و موئ  الصيغة الئديد    50نا  ا  لمصلمت ، مقا   م ارلة  64،   د تصويت "للش   الي ود 

اا  الممكماااة ال ليااا الياااا ع الي ااود  للدولاااة علااض القااايع الديموقراييااة متاااض لمشااروع القاااانوا، ستل ل 
ي ومناع غياار مصا  تنااقح  ين مااا  ويتلاما مشااروع القاانوا  ناادا  يسامد   قاماة  لاادات للي اود ةقاا

ي  كدولاة قومياة أسات مكانة دولة  سارا "ويقر اقتران القانوا لما قانوا   الي ود ما السكا ةي ا
 اا  للشا   الي اود   الش   الي ود  ة  تقرير مصيره ةا   االده كماق   مق  و  ،للش   الي ود 

 وم ااادأ لاااع   ،اللغاااة ال  رياااة كلغاااة رساااميةو القااادت ك اصااامة لدولاااة  سااارا ي ، و رماااوز الدولاااة،  ا  وأيلااا
الملاااع علااض تاارا   مااق  و عالقااة الشاا   الي ااود  مااع الشااتات، "  كمااا يقاار اقتااران القااانوا "الشاام 

دراج ال مة السنة ال  رية كال مة رسامية ئميع سكاا  سرا ي   دو  ا أ  ةرق  الديا أو  القومية، وا 
  4"للدولة  ارلاةة  لض يوع االستقال ، أعياد ومواعيد  سرا ي  وأياع اللكرى

  ع  موئ   مليوا دوالر مع السلية الللسيينية، تسل   775عاما   قيمة  15اتلاقا  مدت   " سرا ي "وق ت
أر ااع  الساالية وت ناا  ،  للللساايينييا ةاا  اللاالة الغر يااةتوزيااع الك ر ااا الللساايينية عمليااة لسااليةل
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 مليااوا شاايك  915، ستساادد الساالية دينااا   قيمااة و موئاا  االتلاااق مميااات ك ر ااا  ل االا الغاارح 
لشااركة الك ر ااا  ارساارا يلية المكوميااة، علااض أا تتااولض توزيااع الك ر ااا   مليااوا دوالر  254.4)نمااو 

  5علض الللسيينييا ة  الللة
 صااااا ة و ، شاااا يدا   44استشاااا اد ة ةاااا  قياااااع غااااز  عااااا الصاااام وزار  أعلناااات  ئااااران م تللااااة  6,793ا 

اعتاادا ات االمااتال  علااض المشاااركيا ةاا  مسااير  ال ااود  التاا  ملااض شاا ر ، نتيئااة وا تناااق  الغاااز
  6 30/3/2018 ة )انيلقت   شك  أس وع  ك  يوع ئم ة علض انيالق ا

  ملا  توقياع  اال ، غاز  القيرياة ر ايت لئناة  عااد  ارعماار ،مممد ال ماد  القير أعلا السلير  
نعمت  اللئنة القيرية  مقرشا  لندق المشت  غر  مدينة غز ، عاا توقياع عقاود مشااريع ئدياد  ةا  

  7دوالر مسة مالييا قياع غز   تكللة  ئمالية تقدر  أكتر ما 

  ا مريكا  مايال  وم ياو ال ارئياةقاا  وزيار Mike Pompeo   أكاد مايا أعلاا مريكاا الار يت ا  
ماااو  المااادود،   اااأا  اااالده "ال تت ااال موقلاااا   " سرا ي ا"لمتماااد   القااادت عاصااامة لااااعتااارا  الوالياااات ا

ا ت ري  المادود والساياد  ةا  القادت متارول   لاالدولتيا  وستدعع م    اتلق اليرةاا علض للل، وا 
 ا الواليات المتمد   ،"صلقة القرا"علض سؤا  مو   ة  رد   ،للتلاوح  يا اليرةيا"  وقا   وم يو

"لكاا  ،  الن اية شله الصلقة يئ  أا يتع التواةق علي ا  ايا ارسارا يلييا والللسايينيياتدرل أن  ة
  8ما المؤكد أا الواليات المتمد  ستكوا من رية ة  ئ ود التوص  ل له الصلقة"

  دوالر لوكالة ا وناروا، وللال ماا أئا   مالييا عشر اليا انية عا تقديع ت رع  قيمة  المكومةأعلنت
  9ة  تقديع الم ونة الميوية لالئ   ةلسييا ة  سوريالمساعد  ة

  شينزو آ   أكد ر يت الوزرا  اليا ان Shinzō Abe  دعع  الده لل ملية السياسية القا مة علاض م ادأ
كمااا أكااد ر اايت الااوزرا   ةاا  أ  ئ ااد مااا أئاا  تمقيااق السااالع  اع ساالإلالاادولتيا، واساات دادشا  ماا   

  10 ا  لض القدتاليا ان  أا  الده لا تنق  سلارت
  ألا  شاا  ،  364ماو ن 2017ةا  ةا  أرالا  السالية الللساايينية   لا  عادد ال اايليا عاا ال ماا

  واقااع %27.7 لاا  م ااد  ال يالااة و أللااا  ةاا  قياااع غااز    218و ،أللااا  ةاا  اللاالة الغر يااة 146 واقااع 
  11ة  الللة الغر ية %9.17و، قياع غز ة   9.43%

 2/5/2018 ،األربعاء

   أن  تع   سلياا السليي   اسع القي  القلا   لمكاةمة اررشا  ة  تونت الرسم  المتمد كش 
 لض أن ماا النعر الت ر  علض منلل  عملية اغتيا  م ندت الييراا التونس  مممد الزوار ، الةتا  

"القاااانوا ةااا   ، ةااا  مااايا أا13/3/2018ماااا ال وسااانة، وأنااا  قااا ح علاااض أمااادشما ةااا  كرواتياااا ةااا  
  12ال وسنية رةلت تسليم   لض تونت" ليع الرعايا لدو  أ رى، لللل السلياتال وسنة يرةح تس
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   ا المئلات الاوين  ائتماع ةا  راع ه ،مساا  ريشاة الللسايين  قا  نا   ر يت المئلات التشاري ، 
"ماااالا عاااا النصاااا  السياسااا  وا  القااا   :ماااا اللولاااض واللغاااي، متساااا ال   ةااا  ئاااو   ، ماااا ملااار

"كلنا ن لاع أا مماات مصالت  :ة  تصريد ل  ع ر ةيس ول ،   ريشةوألا والئم   الوين ؟" 
 ، وكا  2006ما أصوات الللة وغز  والقدت ة  انت ا ات التشاري   )عااع  %62علض أكتر ما 

عناد الا  ح أا   ا كااا مق اوال  " م ر اا  عاا اساتغرا   ،"ماا ا صاوات %38اآل ريا مصلوا علاض 
ن  ويقود منعمة التمرير الللسيينية ومئلس ا الاوين ، يتمد   اسع الش   الللسيي %38 شلا الا
  13ممنوع علي ع التمد   ال  اسم ع ةقي!" %62 وأا الا

   علو المكت  السياس  لمركة ممات موسض أ و مارزوق، ةا  تغرياد  لا  علاض تاويتر: " لا كااا قا
، ة نناااا 2017، و2014، و2011، و2005غيااار ممكاااا تي ياااق اتلاقاااات المصاااالمة، الموق اااة ةااا  عااااع 

 لاض أا المركاة النعار  شاري ية ومئلات وينا  ةاورا "، الةتاا  مست دوا لللشا   لض انت ا ات ر اسية وت
  14"عرلنا للل علض ار و  المصرييا، ونؤكد علي  اليوع" :وألا  ستلتزع  نتا ئ ا م ما كانت 

 م ااادا  السااامية  ات ااع ر اايت الااوزرا  ارساارا يل   نياااميا نتنياااشو الاار يت الللساايين  مممااود ع ااات 
نكار ودعاا نتنيااشو المئتماع الادول   لاض    The Holocaust ال ولوكست)وقوع الممرقة الي ودية  وا 

  15 دانة ما وصل   ال دا  للسامية ال يير ما ئان  ع ات
   نا   المتمد  الرسم   اسع ا ميا ال اع لألمع المتمد  ةرماا مققا Farhan Haq  اق  ا المنس 

 أا تصااريماتأكااد نيكااوال  مالدينااو   "عملية السااالع ةاا  الشاارق ا وساايا"المتمااد  لااال ااا  لألمااع 
غيااار مق ولاااة ومزعئاااة للغاياااة، وال ت ااادع "الااار يت الللسااايين  ممماااود ع اااات ماااو  ال ولوكوسااات 
  16مصالد الش   الللسيين  أو السالع ة  الشرق ا وسي"

 مساا  مااا لكاارت ومااد  %40ساا ة  ن 2017 ساانة  ااال  ارتل اات الصااادرات ال سااكرية ارساارا يلية  ،
وأشاااارت الوماااد   لاااض أا قيماااة ال قاااود   Sibat لاااوزار  الااادةاع ساااي ات التا  اااةالصاااادرات ال ساااكرية 

وأولاامت أا  مليااارات دوالر، وشااو مااا يمتاا  زياااد  لل اااع التالاا  علااض التااوال   9.2الم رمااة  لغاات 
لومااد   ووةقااا    %58 لغاات  أك اار توزيااع للصااادرات كاااا ةاا  منيقااة آساايا والمماايي ال اااد ، مياا 

أنعمااة الصااواريد الدةاعيااة الئويااة  نساا ة  2017 ااال  ساانة رت الشااركات ارساارا يلية صااد   ،سااي ات
لكترونياااااااات اليياااااااراا %17، وأنعماااااااة الااااااارادار 31% ، وأنعماااااااة %9والااااااال ير  الئاةاااااااة  ،%14، وا 

، %1ل مريااة ، وا نعماة ا%2، واليااا رات دوا يياار %8، والمراق اة وال صاريات %9االتصااالت 
  17%8، وصناعات أ رى %1وا قمار الصناعية والمسامة 

  تعااشر    لضال ما  ال الم  ة  ال اصمة اليونانية أتينا  يوعتمو  م رئاا ا و  ما أيار لمناس ة
لي  اتماد نقا ات ال ما  اليونان   وشارل ة  الم رئاا الل  دعا  تلاما مع القلية الللسيينية 

أعار  و  رة وا ا عالع الللسيينية  لاض ئانا  ا عاالع اليونانياة  ،أللا   50تر ما أك "PAME ال امة"
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عااا  دانتاا  لئاارا ع االمااتال  ارساارا يل  وتلااامن   George Parros االتماااد ئااورج  يااروت ر اايت
  18الكام  مع الش   الللسيين 

 3/5/2018 ،الخميس

 مااا  %40ية الللساايينية قااد أم ياات قالات صااميلة م اااري  ال  ريااة  ا أئ ااز  ا مااا التا  اة للساال
وأشاااارت الصاااميلة  لاااض أا أماااا السااالية  أشااادا   سااارا يلية  ل اااا لاااد   الم يااايئمياااع ال ئماااات 

 ك د المعاشرات الللسايينية والملااع علاض النعااع ال ااع ةا  اللالة الغر ياة" "الللسيينية ُيس ع ة  
ا الم لومات الت  تقادم ا  آ ر،  ل  وادعت  أا التنسيق ا من   يا ت  أ ي  وراع ه "يأ ل وئ ا  

  19مركة ممات المناةسة ل ا"  سرا ي  للسلية الللسيينية تساعدشا ة  نلال ا لد  

 ا ةارح السالية الللسايينية المزياد ماا "ارئارا ات أ علاض الش  ية لتمرير ةلساييا الئ  ة شددت
 لقياااع نمااو االن يااار الشااام " ، وياادةع اووينيااا   أ القيااا   قياااع غااز ، يمتاا  "انماادارا   ال قا يااة" لااد  
ئريمااة تت ااارح مااع القااانوا   ااد  غااز  تُ  ، ةاا   ياااا ل ااا،  ا "ارئاارا ات ال قا يااة لااد  وقالاات الئ  ااة

  20الدول  وارنسان ، وت زز ما مالة االنقساع والشرخ ة  السامة الللسيينية"
  يل  سااايت ام  ماااع قولااا   ا الئااايش ارسااارا ،التانياااة عاااا مساااؤو  عساااكر  ارسااارا يليةالقناااا  نقلااات 

وأشاااار  لاااض أا وزيااار ،  ياااالق الياااا رات الورقياااة المارقاااة ماااا غاااز  كااا يالق القااالا   الصاااارو ية
لي رماا أئرى اتصاالت شاتلية مع القياد  الئنو ية لئيش االمتال ، والليا يال وا  أةيئدور دةاعال

أور  أريا   ارسارا يل راعاة وزيار الز  ادوره، يالا   "عاشر   يير " رأوه علض ما   رد  سرا يل  رادع  
  21ز  السلل   ئساد ميلق  اليا رات  يالق الرصا  الم  علض الئ الئيش

  أيلقاات دولااة قياار مملااة ت ااد  رةيااار مليااوا صااا ع ةاا  قياااع غااز   ااال  شاا ر رملاااا 
ولكر ر يت اللئنة القيرية ممماد ال مااد  أا المشاروع ي اد  لتوزياع يارود غلا ياة  كتار 

  22ة  القياع أل  أسر  30ما 

  ماا مصاا   مساير  ال اود   187عا صر  مساعد  مالية عالئياة ئدياد  لاا  مماتأعلنت مركة 
 صاا ة  126و دوالر، 500 صاا ة  ييار   قيماة  61 لاتع   ياا ل ا، أا الصر    ة ،و ينت المركة

صارة   ع   لاض أا مئماوع ماا تاالنعار مس  تقارير وزار  الصمة، الةتة   دوالر، 200متوسية  قيمة 
   23دوالرأل   300لمصا   مسير  ال ود  يزيد عا 

  أنا  اعتقا  عاددا  ماا عناصار مركاة مماات ةا  راع لا  ةا   يااا ،ارسارا يل  الشاا الأعلا ئ از ،
ماا المركاة  "تلق  أماوا "،  ت مة عمر كسوان  ه، ما  ين ع ر يت مئلت يال  ئام ة  يرزيت

  24"تدري  عناصر ة  الللة الغر ية"شية ت د   لض ة  قياع غز  و ارئ ، ما أئ  تموي  أن
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 4/5/2018 ،الجمعة

  تلاويح المئلات المركاز  ،  راع ه 23الا ة   تاع أعما  دورت   ،قرر المئلت الوين  الللسيين
 ،رةااح الملااو  المرملياااة المئلاات وأعلااا  دورتااا  ان قاااده لمنعمااة التمرياار  كاةااة صااالميات   اايا

 ،ات مر والمساات ،والالئ اايا ،ورةااح  سااقاي ملاا  القاادت ،ؤقتااة، ودولااة غااز والدولااة لات الماادود الم
وكلااا   وغيرشاااا  "صلقة القاااراا" ماااا ةااا  للااال ماااا ياااروج لااا  كااا ،وغيرشاااا تمااات أ  مسااامض ،والمااادود

 لض مايا اعتراة اا  دولاة ةلساييا علاض مادود  " سرا ي ا"المئلت اللئنة التنليلية  ت ليق االعترا   
لغا  قرار لع   ،6719الرا ع ما مزيراا    25ووق  االستيياا "،القدت الشرقية" وا 

   أعلا علو اللئنة التنليلية لمنعمة التمرير الللسيينية عزاع ا ممد، ةا   تااع أعماا  الادور
ماااا أعلاااا  المئلااات الاااوين   علاااوا   35، التواةاااق علاااض للمئلااات الاااوين  الللسااايين  23ا الااا

  26لالنلماع  لض المئلت المركز 

  روزاليع  وساتئياأوردت صاميلة The Jerusalem Post  ارسارا يلية أا مساؤوليا أماريكييا أ لغاوا
 " سارا ي " ماا ساييل  تراما  دونالد ا مريك  أا الر يت دور لي رماائوزير الدةاع ارسرا يل  أةي

 ا مياا   ةلسييا لدولة المستق لية ال اصمة لتص د شرق  القدت، ة  أميا أر  ة  ما االنسما 
 ا مريكيااوا كمااا عاارح  دياات وأ ااو شاا لاي و لاادت  ال يساااوية، وقريااة المك اار، ئ اا   شاا ا ر  ااة
  27القرا" "صلقة تلاصي  ،2018لواشنيا ن اية نيساا/ أ ري   زيارت   ال  لي رماا، علض

 دانت امترام  للديانة الي ودية  مممود ع ات يةللسيينالسلية الر يت  أكد وقاا   للممرقة النازية  وا 
ش ر النات  ارشانة ما  يا   أماع المئلت الوين  الللسيين ، و اصة ما أت ااع  : " لاع ات

الديانااة الي وديااة، ةأنااا أعتاالر ل ااع  وأود أا أؤكااد للئميااع أناا  لااع يكااا ةاا  نيتاا  القياااع  االلل، وأنناا  
 وألااا  علااض امتراماا  الكاماا  للااديا الي ااود ، وكااللل غيااره مااا ا دياااا السااماوية"  أؤكااد مئااددا  

أا أكاارر  دانتنااا للممرقااة النازيااة، كون ااا أشاانع ئريمااة ةاا  التاااريد، وأا  : "أود أيلااا  قااا ال   ع ااات
وتا ع: "كللل ة ننا نديا م ادا  السامية  ئمياع أشاكال ا، ونؤكاد  أعر  عا ت ايلنا مع لماياشا" 

  28الدولتيا، وال يش ئن ا   لض ئن  ة  سالع وأما" التزامنا  م   
 ا أئ ز  السلية ارتك ت  ل ا،ة  تقرير  ،قليا السياسييا ة  الللة الغر يةقالت لئنة أشال  الم ت 

 اعتقاااال   154، من ااا 2018نيساااا/ أ رياا   ااال   الللساايينييا ةاا  اللاالة والقادت  مااق   انت اكاا   417
  29استدعا  165و
 المئلات المقاي ة مئلت" ا الوين  للمئلت 23 الدور  ان قاد ،ل ا  ياا ة  ،ممات مركة وصلت 

 المنت ياة ع اات ممماود السالية ر ايت رسا  ا الت  والديكتاتورية التلرد مالة مستنكر  ،"االنلصال 
 التا  الوينياة االتلاقاات لكا  م اللاةد   ايُ  المئلات عقاد  ا ال يااا وقاا   المئلات شالا   قاده واليت 
  الوماد لتئسايد ،كاةاة شا  نا يموماات يل ا  منت ا  ئدياد وينا  مئلت عقد لرور  علض نصت
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  2017 يناايركاانوا التاان /   ياروت لقاا  م رئات آ رشا كاا والت  التمديات، وموائ ة والشراكة
   يااد  كون ااا   ااا ن تاار  وال" الللساايين ، شاا  نا تمتاا  ال المئلاات م رئااات أا ال ياااا علااض وشاادد
  30"قراييةو الديم م ان  أدنض عن ا وغا ت ،القانون  لل  د واةتقرت ،التواةق عا ال  د ك 

  وقالاات ال  تااة  مااا ساا اق الترشااد ل لااوية غياار دا مااة  مئلاات ا مااا الاادول   " ساارا ي "انساام ت
  د التشاور مع شركا نا،  ما ةي ع ا صدقا ، قررت ": ل اارسرا يلية لدى ا مع المتمد  ة   ياا 

  31"دولة  سرا ي   رئا  ترشم ا
   مااأليكت ةيشا صميلة يدي وت أمرونوت ة  ممل  ال سكر الكش Alex Fishman  منساق أا

وشاو علاض رأت  ،زار م عاع الادو  ال ر ياة د اا ر ، ياوآ  مالممتلاةعمليات المكومة ة  المناايق 
مرد اا  كااا "ةيشماا  ا  قا و   " سرا ي " لوماسية مع يعمل ، وما  ين ا دو  ال تملل عالقات د

ات ملتوماة م  اع ياوا  وماةع علاض قناو  ،يملل ش كة عالقات واس ة  مسؤوليا عر  وةلسيينييا
   32"ا  الوقت، متض ة  أشد العرو  السياسية سو 

  اال تنااااااق و رصاااااا  قاااااوات االماااااتال   موايناااااا   1,143الصااااامة ةااااا  غاااااز   صاااااا ة  وزار أعلنااااات 
أتناااا  مشااااركت ع  شاااك  سااالم   ل الياااات الئم اااة السادساااة لمساااير  ال اااود  وكسااار  ةااا  ارسااارا يل 
ما اقتماع السياج ا من  اللاص  مع االماتال ، اشروا تمكا المتعو  شرق  قياع غز   ،المصار

  33كما تمكا المتعاشروا ما  سقاي يا رت  استيالع  سرا يليتيا  المئار 
  يااة، ي لااا مريكمن اات الكوياات صاادور  ياااا مااا مئلاات ا مااا الاادول  قدمتاا  الواليااات المتمااد  ا

 شااااأا ممرقااااة الي ااااود  رةااااح التصااااريمات المنسااااو ة لاااار يت الساااالية الللساااايينية مممااااود ع ااااات
علاااض نااا  ال يااااا  ،ال لاااو غيااار الااادا ع ةااا  مئلااات ا ماااا ،واعترلااات الكويااات  "ال ولوكوسااات"

سالير  الوالياات المتماد  ا مريكياة ماا ئ ت اا قالات  ع اعتالاره ، وقالت  ا  ع ات قاد   اعت اره متميزا  
زيااد تقااويح مصااداقية  ا  ةشاا  المئلاات ةا  المواةقااة علااض ال ياااا "يل  اةا  ا مااع المتمااد  نيكاا  شاا
  34"النزاع ارسرا يل  الللسيين  ا مع المتمد  ة  م الئة

 5/5/2018 ،السبت

 ما المئاشديا غر  منيقة الزوايد  وسي قياع غز ،  عا استش اد مئموعةكتا   القساع  أعلنت
 وا كااانوا يتااا "أا الشاا دا   ال سااكر ،ةاا   يان ااا  ،وأولاامت أمنيااة  وميدانيااة  ك ياار    ااال  م مااة  

أك اار منعومااة تئساات  ةنيااة  زرع ااا االمااتال  ةاا  قياااع غااز   ااال  ال قااد ا  ياار للنياا  مااا شاا  نا 
الشاا دا  نئماوا   ااد عماا   وئ اد  دؤو  ةاا  الوصاو   لااض تلاال "وكشالت أا   "الللسايين  ومقاومتاا 

المنعومااة ال يياار ، وتمكنااوا مااا ممايااة شاا  نا ومقاومتاا  مااا م اااير غايااة  ةاا  الصاا و ة، وأةشاالوا 
شاااالا الم يااااي االساااات  ار  التئسساااا  الك ياااار الاااال  كاااااا ي ااااو  علياااا  ال اااادو الصاااا يون  وأئ ااااز  

  35"م ا رات 
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  سات دأ، أن اا 2018أياار/ ماايو شا ر أعلنات ميلاع  ندونيسايا أا  ارسرا يلية صميلة شآرتتكشلت 
وئاااد أنااا  ال ي   صااادار تأشااايرات د اااو  للساااا ميا ارسااارا يلييا كمئموعاااات وكاااأةراد، علماااا   قري اااا  

  36 لوماسية  يا اليرةيايعالقات د

 6/5/2018 ،األحد

  ا شناااال ملاولااااات  ،ممماااد مصااايلض  دار  صاااندوق االسااااتتمار الللسااايين  مئلاااتقاااا  ر ااايت 
 ،متقدمة مع عدد ما الشركات ال المية للد و  لما تمال  ئديد لتيوير مق  الغاز الللسيين 

2018 / أ ري شروع ة  أوا   نيسااما الم Shell ق الة سوام  غز ،   د  روج شركة ش 
37  

  كش  ر يت المكت  السياس  لمركة ممات  ساماعي  شنياة أا المقاوماة أم يات م اات ال ملياات
كتا اا   ااال  مراسااع تشااييع شاا دا   ،وقااا  شنيااة ا منيااة واالساات  اراتية لالمااتال  ةاا  قياااع غااز  

ت ااوح  ،وعلااض رأساا ا القساااع ،ومااةةاا  انلئااار  منيقااة الزوايااد ،  ا المقا استشاا دواالقساااع الااليا 
وعلاض أكتار  ،وارعالما  ،والسياس  ،والش    ،وا من  ،م ارل علض ئ  ات مت دد  من ا المسلد

  38ما ص يد
  رةياااع المساااتوى  ااايا مركاااة مماااات والئ  اااة الشااا  ية لتمريااار ةلساااييا عاااد   قيااااد  مااا  ائتمااااع

ين  ل قااد مئلاات ويناا  توميااد  ا  لااض لاارور  متا  ااة وتكتياا  الئ ااود ماع الكاا  الااو عاادو قلاايا، 
وتارأت  وتشارل ةيا  م تلا  القاوى، و ماا ُي ازز ماا دور ومكاناة منعماة التمريار  ،ة  أقر  وقت

ةيماااا ملااار عاااا الشااا  ية أعلاااا  مكت  اااا  وةاااد مماااات ر ااايت مكت  اااا السياسااا   ساااماعي  شنياااة،
  39السياس  ر ان م نا، وكايد الغو ، وئمي  مزشر

 ا القادو  قادع اساتقالت  ماا  ناصار القادو ة المركزية لمركة ةاتد قا  مصدر ة  مكت  علو اللئن 
  40وم رئات  23علض نتا   ائتماع المئلت الوين   اللئنة المركزية، امتئائا  

 لشااؤوا التشااريع ةاا  الكنيساات مشااروع قااانوا يقي ااد صااالميات ممكمااة ال ااد   الوزاريااةة نااأقاارت اللئ
ع القانوا يتايد للكنيسات  عااد  ساا  مشاروع قاانوا كانات مشرو   ال ليا ارسرا يلية ة   لغا  القوانيا

  41علو كنيست 61ممكمة ال د  ال ليا ارسرا يلية قد ألغت ،  لا صو ت علي  ما ئديد 

  اال   ا قصاضالمسائد   ا ،الشايد يوسا  ادعايت الللسايينية والشؤوا الدينية ا وقا قا  وزير 
 أاادعاايت  وأولااد  ممياا  مااا المسااتوينيامقت أعاادادشاا د زياااد  ةاا   2018/ أ رياا  شاا ر نيساااا

والمساائد والمقاا ر والمقاماات، والملاايقات  وار راشيما  ا قصضمئم  االعتدا ات علض المسئد 
  42وانت اكا   اعتدا    128 لغت 

  قااوات االمااتال  ارساارا يل  علااض مقر ااة مااا السااياج الماادود  اللاصاا    رصااا استشاا د شااا اا
  43انيونت، ئنو  قياع غز شرق  لد   زاعة، شرق مدينة  
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 الئ اا  ةلسايينيا   45أا  ،أعلا ةريق الرصد والتوتيق ة  مئموعة ال م  ما أئ  ةلسييني  سورية
أولاامت المئموعااة أا عاادد الالئ اايا الللساايينييا و   2018 ااال  شاا ر نيساااا/   رياا   استشاا دوا

  44لمية 734,3ئرا  استمرار المر  ة  سورية  ل   استش دواالليا 
 م  اااد القااادت للدراساااات ارسااارا يليةيسااامض  نشاااره مااااتقريااار ئدياااد  ماااا  يسااتد The Jerusalem 

Institute for Israel Studies  1967 سانةالقادت الممتلاة شارق  أا عادد المساتوينيا ةا   ال  ر ،
  45أل  نسمة 335مو ن ة  ميا أا عدد الللسيينييا  ل  ،آال  مستويا 205 ل  

  ماااا المماصاااي  الزراعياااة   2كاااع 5)آال  دوناااع   مساااةنماااو أا   ال  رياااة م ااااري لكااارت صاااميلة
ات  مر أا عاااشر  اليااا رات الورقيااة ئ لاات سااكاا المساات وألاااةت ُأمرقاات  ل اا  اليااا رات الورقيااة 

وأولمت أا اليا رات الورقياة التا    دود  مع غز  مستيقعيا يوا  الوقتالقري ة ما السياج الم
ا  زئائة ملي ة  القماش )قماش منقوع ة   نزيا ، أمادتت ُتصنع ما النايلوا وُيمم ل ا الللسيينيو 

  46أا ال شرات من ا ُتيلق يوميا   ال سي مااقتصادية ئسيمة ة  المماصي  الزراعية،  ا  ألرار 

  لمئلااات وزرا   ارئياااة الااادو  ا علاااا  ةااا  منعماااة  45ا الصاااادر عاااا الااادور  الاااأكاااد  عاااالا دكاااا
، المن قااااد ةاااا   رةااااح اعتاااارا  الواليااااات المتمااااد   القاااادت عاصاااامة  ، اااانغالدشالت اااااوا ارسااااالم  

لمشاااااعر  عااااالا علااااض أا شاااالا ا ماااار يمتاااا  اسااااتلزازا  ارونقاااا  ساااالارت ا  لي ااااا  وشاااادد  " ساااارا ي "الاااا
للقاانوا والقارارات  والاما   للولع السياس  والقانون  والتااري   للمديناة، وانت اكاا   المسلميا، و رقا  

  47الدولية
 7/5/2018 ،اإلثنين

 علاض  " سارا ي "ة   ئرا  ملاولاات ئااد  ماع  رغ ت  مممود ع ات يةللسيينالسلية ال ر يت ئدد
 قاااا و  أشمياااة تشاااكي  آلياااة دولياااة مت ااادد  ا يااارا  مؤكااادا  علاااض أساااات قااارارات الشااارعية الدولياااة، 

ة  عقده ، Nicolás Maduro مؤتمر صمل  مع الر يت اللنزويل  نيكوالت مادورو  ال  ،ع ات
لما لاللل  ،"نأم  عدع قياع   ح الدو  ما شله القار   نق  سلارات ا  لض القدت :ال اصمة كراكات

  48"ما م اللة للقانوا الدول 
   وعلو المئلت الوين  ،لئ  ة ال ر ية الللسيينيةلعلو المكت  السياس  ، صالن أ و رك ةكش 

ماا ا مايا  اساتي ا  كا     ما يتع لمنعمة التمرير أن  سيتع زياد  أعلا  اللئنة التنليلية الللسيين ،
  49ال اع للم ادر  الوينية مصيلض ال رغوت ، وسليع ال ردين  عا الئ  ة ال ر ية ل لوية اللئنة

  علاااو اللئناااة المركزياااة لمركاااة ةاااتد المساااتقي ، أا قااارار االساااتقالة ماااا اللئناااة  ،أكاااد ناصااار القااادو
وئاا  تصاريد  ار ال ترائاع عنا   ش   آ ر، شلا القار  وليت مر ويا   المركزية للمركة ليت تكتيكيا  

  50مممود ال الو نا   ر يت المركة القدو    د أا رةلت مركزية ةتد االستقالة علض لساا 
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  ماا  واصا   ا ساد ةا ستن   ميا   شاار  " سرا ي "  ا زيوةا  شتاينت ارسرا يل قا  وزير الياقة
  51ا رال  السورية ا  د  انشايومواصلة  ،مند  يراا  مكانية ت زيز مواق  ا ال سكرية

 علااض اقتااران قااانوا  صااع ا مااوا  التاا  دة ت ااا  ، ااالقرا   ا ولااض ،صااادقت ال ي ااة ال امااة للكنيساات
، مااا ا مااوا  التاا  "نشيا  اررشااا  وعااا الت عا"الساالية الللساايينية، ةاا  السااا ق، كم صصااات لاا

   ويقلااا  االقتاااران أيلاااا  للسااالية  موئااا  تنليااال االتلاقاااات المرملياااة تمول اااا المكوماااة ارسااارا يلية
 تلاااويح المئلااات الاااوزار  المصاااغر  صاااالمية المصاااادقة علاااض تمويااا  ا ماااوا  أو ات اااال القااارار 

  52وكللل  قرار ت ليمات مو   دار  ا موا  الت  سُت صع ، تئميدشا
  ئواد عواد علض تئ يز قاةلة تمتو  علض أصنا  عديد  ما ا دوياة  الللسيين  الصمةأكد وزير

  53دوالر ررسال ا لمستودعات الوزار  ة  قياع غز  مالييا تالتةشامنة  قيمة  عشرياا مكونة م
  ةااا  االمتمااااا نتيئاااة ساااتمدده ال شااارية مساااتق    ا: "أردوغااااا ييااا  رئااا  التركااا  الااار يت قاااا 

  لاااض أو ،ا  القياااة والقااايع والمرياااة الناااور نماااو ال شااارية تتئااا  أا ة ماااا  والقااادت ةلساااييا مولاااوع
 مئارد ليسات والقادت الللسايينية القلاية  ا" قاا ال : أردوغاا وألا  " وااللي اد العلع غياش 
  سا   ال االع ماو  الملاي ديا لكا  رماز   الللسايينييا  ا    ين اا مديناة أو منيقاة أو أمة قلية

 تئاااه الاادول  المئتمااع صاامت" علااض أا ا  ، مشاادد"ل ااا يت رلااوا التاا  والمعااالع والماالا د اللعااا ع
صاا ة ،تال شرا استش اد  شا   أ  ةيا  ي ايش لاا مساتق    لاض يشاير ،الللسايينييا ماا اآلال  وا 

  54" أماا ش   أ  أو
 دوالر ملياوا 14 نمو  قيمة غز  لقياع عائلة قيرية منمة عا ال ماد  مممد القير  السلير أعلا 

  55الم ارل رملاا ش ر  مناس ة
 8/5/2018 ،الثالثاء

 قاا  السالير ارسارا يل  لادى القااشر  و   "70 "عيد االساتقال  الااا ا لت السالار  ارسارا يلية  القااشر امتل
: "الشااراكة وزار  ال ارئيااة ارساارا يليةلاا ياااا ،  ااال  الملاا ، مساا  David Govrin رياةداةيااد ئااو 

سرا ي  تشك  قدو  ومتاال   لم   صراعات  قليمية ودولية ةا  ال االع أئماع متاض  المتينة  يا مصر وا 
  ا  شاريكا   عادوا   د   ا"نالمع التغييار ةا  م املاة الادو  ال ر ياة رسارا ي ، ال تُ وألا :  يومنا شلا" 

  56ة  صياغة واقع ئديد وأةل  ة  المنيقة، واقع يستند  لض االستقرار والنمو االقتصاد "
  يلاااور عزارياااا االماااتال  عاااا الئناااد   سااالياتأةرئااات Elor Azaria قاتااا  الشااا يد ع اااد اللتاااان ،

 تا مص  علض ت ليح لنص  ةتار  ممكومي، وللل   د أا 24/3/2016  ة ،ما ال لي  ،الشري 
  57ةقي أش ر 9وأملض  ،ش را   18الت  مددت ا الممكمة  ا 

  انسااما   ااالده مااا االتلاااق النااوو  الموقااع مااع  ياارااقاارار الاار يت ا مريكاا  دونالااد تراماا  وق ااع ،
والوصااو  لماةااة امااتالل سااالن ةاا  ت صااي  اليورانيااوع  االسااتمرار أا االتلاااق ساامد ريااراامؤكاادا  



 اليوميات الللسيينية  ___________________________________________________________ 

 10 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات                    

سا ض الماتالل ساالن  اريرانا ا " سرا ي  نشرت وتيقة تت ات أا النعااع   قا ال   وتا ع ترام  نوو  
 ت صي  اليورانيوع كانت كال ة"  وقاا    يقا واليوع لدينا الدلي  القايع أا وعود ي راا … نوو 
 أعلااا ر اايت اادوره   علااض ي ااراا   ا ال قو ااات ا مريكيااة ساات ود  شااك  أك اار مااا ل  ق اا تراماا 
  58ترام الل  ات له  "الشئاع"ارسرا يل   نياميا نتنياشو دعم  الكام  للقرار  الوزرا 

   وشي ة شؤوا ا سارى ،اللمير لرعاية ا سير ومقوق ارنساامؤسسة و  ،ناد  ا سير الللسيين قا، 
 يان ع  ،2018/ أ ريا  نيسااا اال  ا  يينيةلسا 551اعتقلات  " سرا ي " ا  ،ومركز الميزاا لمقوق ارنساا

"عاادد الم تقلاايا ةاا     وألاااةت المؤسسااات المقوقيااة، ةاا   ياااا مشااترل، أانسااا  9و ،يلااال   124
 ،ساايد  مااا  ياان ا تمااان  ةتيااات قاصاارات 63ماان ع  ،أسااير 6,000ساائوا االمااتال   لاا  أكتاار مااا 

  59"م تقال   450ووص  عدد الم تقليا اردارييا  لض نمو  ،يلال   350ونمو 

  م ارلاات  العتاازاع الواليااات المتمااد  ا مريكيااة لألمااع المتمااد  أنيونيااو غااوتيريش  ال اااعا ماايا أكااد
2018منتص  أيار/ مايو ما ت  أ ي   لض مدينة القدت الممتلة،  " سرا ي "نق  سلارت ا لدى 

60  

 ر شاااكر، أا السااليات ارساارا يلية ألغاات تصااريد عماا  عماا أعلناات منعمااة شيااوما رايااتت ووتااش
،  اازعع أناا  يومااا   14وةلسااييا، وأمرتاا   مغااادر  الاا الد،  ااال   " ساارا ي "ماادير مكتاا  المنعمااة ةاا  

 Iain وقا  نا   المادير التنليال  لل ارام  ةا  المنعماة،  يااا ليلايا  " سرا ي "يدعع مملة مقاي ة 

Levineقوق اد سئ  م،  ا "ا مر ال يت لق  شاكر،      سكات شيوما رايتت ووتش، ووق  انتق
الساليات ارسارا يلية  لغاا  القارار، وقالات  ن اا تادعع شااكر  المنعمةويال ت   ارنساا ارسرا يل "

  61للي ا ة  القرار أماع ممكمة  سرا يلية  الكام ، ووك لت مماميا  
 9/5/2018 ،األربعاء

   يل ااة ئام ااة  ةاا  انت ا ااات مئلاات ،الاالراع اليال اا  لمركااة ممااات ،ارسااالميةةااازت كتلااة الوةااا
الاالراع اليال اا   ،مق اادا  لكتلااة الشاا يد ياساار عرةااات 23مق اادا  مقا اا   24 يرزياات، مياا  مصاادت 

  62كتلة القي  اليال   التقدم  التا  ة للئ  ة الش  يةلمقاعد  4و ،لمركة ةتد

  نناا نسا ض ، ممماود ع اات، ةا  ماؤتمر صامل  ماع نعياره التشايل  يةللسايينالة الساليقا  ر ايت 
  1967الاادولتيا علااض ماادود  ات الم نيااة علااض قاارارات الشاارعية الدوليااة وعلااض أسااات ماا   للملاولاا
ش  عاصمة دولة ةلسييا، الت  نريدشا ملتومة أماع ئميع  "القدت الشرقية"علض أا  ع اتوشدد 

  63المؤمنيا وأت اع الديانات السماوية التال ، المسيمية وارسالع والي ودية

 كت  التمتيل  لل ال  ا ممر القير  ة  قياع غاز ، عاا توقياع عقاود مدير الم ،أعلا أكرع نصار
المئموعاااة الساااا  ة ماااا ا ي اااا  الللسااايينييا المساااتليديا ماااا  رناااام  المنماااة ا ميرياااة القيرياااة 

ةلسييا ة  مؤسسة ممد الي ية، مي  وص   ئمال  عدد ا ي ا  الم ت تيا   ي ا الت صصية 
  64ي ي ا   62 لض  2003 سنةللت ص  ة  قير منل ما ق   ال ال  ا ممر القير   
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 ماااا الم ااااير التااا  سااات د د ا ماااا القاااوم  ارسااارا يل   دراسااااتم  اااد صاااادر  عاااا  مااالرت دراساااة
المصالد االستراتيئية ارسرا يلية، ة  ما  ت اعمت معاشر ت او  شرعية نعاع الر يت المصار  

، يئا  أا تشا ر  االقلق " سرا ي "ية، وتمديدا  ع د اللتان السيس   وقالت الدراسة  ا الدو  ارقليم
  65 زا  ت او  شرعية النعاع ة  مصر

   ئ ار  ياراا  ا مكومت  ت م  علض   وزير االست  ارات والمواصالت ارسرا يل  يسرا ي  كاتتقا
  66"ة" سرا ي  ال تريد امتال  سوري ة، مشددا  علض أاعلض االنسما  ما سوري

   عاااا ت ليماااات صااادرت للئااايش  اسااات دا  ئل ااااد أرداا  ارسااارا يل  ا ماااا الااادا ل  وزياااركشااا
تلاال اليااا رات تتساا    مرا ااق  ، مؤكاادا  علااض أاا رات الورقيااة علااض ماادود قياااع غااز الياا ميلقاا 

  67و سا ر، ولللل يئ  ال م  علض التصد  ل ا
 10/5/2018 ،الخميس

  عشااريا صااارو ا  نمااو  ئااوع  ل ت رلااتارساارا يل  أا قواتاا  ةاا  الئااوالا السااور   الئاايشأعلااا 
ناا    لاا ، ةاا   ياااا ،وقااا  الئاايش  ةمتوائااد  ةاا  سااوريالةيلااق القاادت اريراناا  شاانت  قااوات وقليلااة 

لمئموعاااااة متنوعاااااة ماااااا  ويعااااا  متأش اااااا   ،"ينعااااار  لاااااض للااااال الماااااد  ماااااا منيلاااااق  ياااااور  شاااااديد 
 يالق اااا  نيااااميا نتنيااااشو  ا  ياااراا تئااااوزت " ياااا  أممااار"   الاااوزرا قاااا  ر ااايت و   السااايناريوشات"
لااا تساامد  " ساارا ي "لي رماااا أا  أةيئاادوروزياار الاادةاع وأكااد  مااا سااورية  " ساارا ي "صااواريد علااض 

وزياار الت لاايع ارساارا يل   وقااا   "الدولااة ال  ريااة" لي ااراا  ااأا تئ اا  مااا سااورية قاعااد  أماميااة لااد  
، وقاا : الساوريةلا  غي ارت اساتراتيئيت ا  زا  النشااي اريرانا  ةا  ا را " سرا ي "ا  ت ينلتال   ين

 و المقا ا "ال ن دد  أننا لا نسمد  تمرير أسلمة وملادات لليا رات،  نماا نقاوع  مناع للال ة اال "  
علااض منشااآت عسااكرية  يرانيااة ئنااو    ساارا يليا    ااأا شئومااا   أةاااد المرصااد السااور  لمقااوق ارنساااا

  68ا   يراني 11علض ا ق ؛  ين ع  ش صا   27دمشق أسلر عا مقت  
  ر يت مركة ممات ة  قياع غز  يميض السنوار علض سلمية واستمرارية مسايرات ال اود  وكسار شدد

 سانةة  الوقت لات  أا السلل اللاص  للقياع ماع ا رالا  الممتلاة  ا  ، مؤكدغز المصار ة  قياع 
شاا   الللساايين  يرغاا   اساات اد  مقوقاا  وأا ال  اوقااا  الساانوار  م تاار    ااا"  ا  "لاايت ماادود 1948
ا يماا   نا شاالا للمقاومااة المساالمة التاا  يلاامن ا القااانوا الاادول  الااير  "مشاااكل   اااليرق الساالمية، وا 
الللسااايينية الساااا قة "ستتواصااا  وستساااتمر،  اتاالنتلالاااولكااار أا مساااير  ال اااود  كغيرشاااا ماااا   "لناااا

  69"لوق  مسير  ال ود  للت  لض أن  لع يتع تلق  عروح  و وليست مسقوةة  وقت ممدد، 
  عاا تقاديع اساتقالت  ماا  ،علو المكت  السياس  لمز  الش   الللسايين  ،الصلد أعلا يل ت

علوية المئلت الوين  الللسيين  والمئلت المركز ، امتئائا  علض عدع تنليال قارارات المئلات 
  70ووق  ال قو ات عا قياع غز  
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   كومااة سياسااة م قااررت مركااة ةااتد ةاا  قياااع غااز  القياااع  سلساالة مااا ال يااوات االمتئائيااة لااد
عقااد لساااعات يويلااة ةاا   ،الوةاااق تئاااه مااوعل  القياااع، وللاال   ااد ائتماااع لكاةااة أيرشااا القياديااة

أا  ،ةاااا  ن ايااااة ائتماع ااااا ،وأكاااادت المركااااة ةاااا  غااااز  مسااااؤو  المركااااة  غااااز   ،منااااز  أممااااد ملاااات
ارئاارا ات التاا  ةرلاات ا المكومااة علااض المااوعليا مااا  صااومات وتقاعااد م كاار ووقاا  ال ااالوات 

  71وق  الرات ، ش   ئرا ات مرةولة ال يمكا تق ل ا أ يرا  والترقيات و 

   ال لياا ةا  القادت  ييا  المسائد  ارساالميةر ايت ال ي اة  ارسارا يل استدعت م اا رات االماتال
الشيد عكرمة ص ر ، للتمقيق م   ة  مقار شارية المساكو ية  القادت الممتلاة،  الم ارل ا قصض

  72ش ورأر  ة نايق الللة الغر ية لمد  يقل   من   ما د و  م وسلمت  قرارا  
   لللاااار ات   ااااالده عااااا تأيياااادممااااد آ   ليلااااة أوزياااار ال ارئيااااة ال مريناااا  الشاااايد  الااااد  ااااا أعاااار

أ ل اات  الولااع القااا ع ةاا    يااراا أا"يالمااا  :ةاا  مسااا   علااض تااويتر قااا ، و ةةاا  سااوري ارساارا يلية
 ، ساارا ي ومن اا  ،دولااة ةا  المنيقااة المنيقاة واسات امت الاادو   قوات اا وصااواري  ا، ة نا  يماق   

ارساارا يل  أياو  قارا علااض  االتصااالت وأتنااض وزيار تاداةع عاا نلسا ا  تاادمير مصاادر ال يار"  أا
: "شاالا الاادعع وغاارد قاارا علااض مسااا   ةاا  تااويتر، قااا ال   ، ووصاال   ااا"دعع تاااري  "  ال مريناا الااوزير

  73"ي كت ت لور تمال  ئديد ة  الشرق ا وسي

 11/5/2018 ،الجمعة

 اااال  قماااع قاااوات االماااتال  للمشااااركيا ةااا  مسااايرات آ اااروا 731وأصاااي   ةلسااايين ، استشااا د  ،
  74مرئة ئدا   3 يير  و  صا ت ع 10 ين ع  ،ال ود  السلمية علض مدود قياع غز 

 أا الشا   الللسايين  سايمو  النك ااة  ،أكاد ر ايت المكتا  السياساا  لمركاة مماات  ساماعي  شنيااة
وقاا  شنياة   اا" سرا ي " والمشاروع الصا يون    لاض نك اة تما    س  يا عاما   الت  ملت  للسييا ق  

 ال  مشاركت  الش ا  التا ر ة  م يع ال ود  شرق ال ري   المماةعة الوسيض،  ننا ماا م يماات 
  75ال ود  سنرسع م الع اليريق نمو القدت والمسئد ا قصض الم ارل

  رال  الزراعية الواق اة شارق الساياج ا منا  ال ااز  أمرق تالتة  سرا يلييا مسامات واس ة ما ا
مع قياع غز ، قر  مواقع تمركز قاوات االماتال ،   اد أا ةشالوا ةا  تملياق ياا رات ورقياة تمما  

1948الممتلة منل سنة زئائات مشت لة نمو القياع، لتسقي ة  ا رال  
76  

  وياارد ةرد ارياارانييا مااا سااوري شااار ا سااد  لااض ياا دور لي رماااائااأةي اع ارساارا يل وزياار الاادةدعااا ،
 ةولماد لي رمااا  لاض أنا  ةا  ماا   رئات  ياراا ماا ساوري ة قاسع سليمان  وةيلق القدت ما سوري

  77اقع والميارات ال سكرية ك  ةتر ةسيتوق  الئيش ارسرا يل  عا القص  الل  ينلله علض المو 
  اا عاا االتمااد ا ورو ا  ياديا نقا  أم يت صدور  يا " سرا ي " ا  ارسرا يلية ال اشر  القنا قالت

وأشااااارت القنااااا   لااااض أا المئاااار والتشاااايل   يااااة مااااا تاااا  أ ياااا   لااااض القاااادت الممتلااااةالساااالار  ا مريك
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، مالت دوا صدور ال ياا، الل  كااا يتيلا  مواةقاة كا  الادو  " سرا ي "ورومانيا، و التنسيق مع 
اا كااااا  م اااادر  ماااا ةرنساااا ودو  و مسااا  القناااا  ةااا ا مشاااروع ال يااا ا علاااا  ةااا  االتمااااد  28الاااا 

، وللاال " ساارا ي "أ ارى،   ااد   ماراج الواليااات المتمااد  ا مريكياة ق اا  أياااع ماا نقاا  ساالارت ا لادى 
  78ال يو  المرتق ة ع ر ات ال موق  أورو   مومد لد  

  ديليد ةريدماا  " سرا ي "ك  ة  يالنقا  عا أا السلير ا مر  ئيروزاليع  وستكش  موقع صميلة
 الللسايينييا  ئم ية قدمت مسااعدات مالياة لتنعيماات  رشا ياة ي ودياة، تنلال اعتادا ات لاد   ترأت

 ولكر الموقع أا الئم ية الت  ترأسا ا ةريادماا تصانل ا وزار  ال ارئياة ا ميركياة، تشاكيال   رشا ياا  
 قادمتو  ،"Bet El Yeshiva Center يا    يات ةا  الدينياة المدرساة أصادقا " ُت ار  الئم ياة  اساعو 

  79الي ودية اررشا ية Qomemiyutكوموميوت  لمنعمة دوالر أل  12 م ل  2013 سنة ة 
 12/5/2018 ،السبت

  مات ة  قيااع غاز  يميا  السانوار  صاور  م اشار  ةا  مقا د مركة  ارسرا يل  سادشدد ئ از المو
السنوار   اويتر: "ت ة  تغريد  علض ،وقا  الموساد علض القياع  مسير  ال ود  الك رى   صرارهلو  

 يماوت شا يدا   أانا  يتمناض أو  ،يموت علض ةراش  أان  ي شض أ  أياعق    أنصارهقا  ة  ئمع ما 
 أايمكنناا   التأكيادولكاا  أمادالموساد: "نما عاد  ال نأ ل يل ات ما  وألا  ة  مسير  ال ود " 

  80تصليت   مكانية  لض  شار ة   ،14/5/2018 تنيا" تل يوع ارغنمدد ر 
  ةتماااات السااااليات المصاااارية  شااااك  اسااااتتنا   م  اااار رةااااد ال اااار  أماااااع مركااااة المساااااةريا ةاااا  كااااال

  81أر  ة أياعلمد   االتئاشيا
   علاااض قااارار نقااا  السااالار  ا مريكياااة  لاااض  ت ليقاااا   ،مولاااود ئااااويش أوغلاااووزيااار ال ارئياااة التركااا  قاااا

ترل ميالا ، لكنناا نالماع الوالياات المتماد  شالا  اايع، وعليناا انت ااج موقا  مشا قرار ا " :القدت
ما الترائع والتردد دا   ال الع ارسالم  ة  شلا الصدد، و اصة ئام ة  ة  اآلونة ا  ير  نوعا  

ةااا  مواقااا    اااح الااادو   شاااأا الااادةاع عاااا القلاااية  وألاااا : "نالماااع ترائ اااا   الااادو  ال ر ياااة" 
  82"  ت وةات ما الواليات المتمد الللسيينية ئرا

 13/5/2018 ،األحد

 الم ارل ة  اللترتيا الص امية والمسا ية،  مراساة مشادد   ا قصضالمسئد  مستوينا   1,450قتمع ا
، ما المستوينيا مق ار   اا  الرمماة كما اقتممت مئموعات ال اصة  االمتال وم زز  ما قوات 

مناس ة ما   ،أدى عشرات اآلال  ما المستوينيا ش ا ر وصلوات تلمودية ة   امة ما ي ال راقو 
ماتال  ماا ت قاض ماا الالكرى السانوية ال، الال  يتازاما ماع علي  االمتال  تسمية "يوع القدت"يلق ي

ممماد  ا ردنياة داا الناايق الرسام   اساع المكوماةو   ا" سرا ي "وتوميدشا ك اصمة ل ،مدينة القدت
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قصااااض ا  المساااائد المااااومن   أشااااد  ال  ااااارات االنت اكااااات واالسااااتلزازات ارساااارا يلية المسااااتمر  لااااد  
  83الم ارل/ المرع القدس  الشري 

 سااماعي  شنيااة قياااع غااز  ع اار م  اار رةااد ال اار  ر اايت المكتاا  السياساا  لمركااة ممااات غااادر ، 
نقاا    لياا  الميااة وروماا  مشاات ض  وتااع    زيااار الةاا    راةقااي ،متئ ااا   لااض ال اصاامة المصاارية القاااشر 

لقاشر ، وع ر اليا ر  لات ا عاد الوةد ما ميار ال ريش ع ر يا ر  عسكرية للئيش المصر   لض ا
التقااض  ،واسااتمرت رملااة شنيااة عااد  ساااعات قليلااة  لااض ميااار ال ااريش ومناا   لااض قياااع غااز  مئااددا  

القاا ع  أعمااا  مادير ئ اااز الم اا رات المصارية  ولااع تارئد م لومااات  ، الل اا اللاوا  ع ااات كاما 
 ميل ااة قالاات  ن ااا تت لااق  مساايراتوالاامة عااا الاادواةع المقيقيااة للزيااار  ونتا ئ ااا،  ال أا مصااادر 

  84والعرو  الميدانية ة  غز  ال ود ،
 يوسااا  الممماااود، كاةاااة دو  ال اااالع التااا  تاااؤما  الللسااايينية دعاااا المتماااد  الرسااام   اساااع المكوماااة

 "القادت الشارقية"ارعاالا عاا   لض المرية والسالع واالستقرار والملاع علض قرارات الشرعية الدولية، 
ساااييا، ةااا  موائ اااة ال اااروج السااااةر علاااض الشااارعية والقاااوانيا الدولياااة الااال  يمتلااا  عاصااامة لدولاااة ةل

  85ة  التاريد "ةانتازيا"دو  غرا ة و، ة  أشد تصرةات رؤسا  الم ااستمرار االمتال  وقرار تر 

 ااال  امتلااا  نعمتاا  وزار  ال ارئيااة  لاا ةاا  كلمااة  ،ر اايت الااوزرا  ارساارا يل   نياااميا نتنياااشو دعااا 
كاةاة الادو   ،ة  القدت،  مناس ة نق  السلار  ا مريكية ما ت  أ ي   لاض القادت  مقرشاية ارسرا يل

عاصاامة  كانااتمشااددا  علااض أا القاادت  القاادت،لتت ااع  يااض الواليااات المتمااد   نقاا  ساالارات ا  لااض 
و موئا  أ  اتلاقياة  ،   ست قض أورشاليع عاصامة  سارا ي   لاض ا  اد" ،منل لمعة  قامت ا " سرا ي "

  86"الع تستيي وا تصورشاس
  تشااريد أكتاار مااا  مااا رغع ناا   ااال ،ر يسااة الئ اااز المركااز  لإلمصااا  الللساايين  عااال عااوحقالاات

ا ردا   اد   لاضأل  ةلسيين  غاال يت ع  200، ونزون أكتر ما 1948 سنة ة  أل  ةلسيين  800
ملياوا  13ماو ن 2017 سانةةا  ال االع ةا  ن اياة  ارئماال ، ةقد  ل  عادد الللسايينييا 1967مر  

وأولاامت   1948ماارات مناال أماادا  نك ااة  تسااعتلاااع  عااددشع أكتاار مااا   لااضنساامة، مااا يشااير 
ةاا  ةلسااييا  ي يشااوامالياايا  6.36للنك ااة، أا  70 ةاا   ياااا صاامل  لمناساا ة الاالكرى الااا ،عااوح

ا مليوا ة  اللالة الغر ياة  ما 2.9، و1948 سنةمليوا ة  المنايق الممتلة  1.56 من ع التاري ية،
  87مليوا ة  قياع غز  9.1، وةي ا القدت

   قا  الر يت الترك  رئ  يي  أردوغاا،  ا الواليات المتماد    ياو  نقا  سالارت ا للقادت "ت اقا
 الصالة  "انقلوشا أردوغاا: قا و  الل  أت ت مرات عد  رغ ت  المقيقية  السالع"  الللسيين الئان  

وشالا  ،د  أكادت أا القادت الشارقية عاصامة لللساييادولة  اا مع المتما 128ة نال  ،الت  تشاؤوا
   88موقلنا ك الع  سالم "
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  ارت  سوشايتدا أةاادت وكالاة Associated Press (AP)  الوالياات وال ماريا  اأا سالير  ارماارات 
ع ااد ه  ااا راشااد آ   ليلااة التقيااا ر اايت المكومااة ارساارا يلية و يوساا  ال تي ااة المتمااد  ا مريكيااة 

وكااااا ال تي اااة علاااض علاااع  وئاااود   2018 ماااارت /آلار واشااانيا ةااا   مي اااعيااااشو ةااا   نيااااميا نتن
نتنياشو ة  المي ع نلس ، ةيل  ما مدير المي ع أا يدعوه شو وزوئت  سار   لاض ياولتا ، ميا  
ت ااادال الماادي   و مساا  الوكالااة، ةقااد أئااا  نتنياااشو عااا أساا لة المالااريا علااض ياولااة الساالير 

 مولااوعات من ااا الملاا  اريراناا ، ةاا  ماايا رةلاات كاا  مااا ساالارت   ارمااارات ، وكاناات تت لااق
  89وارمارات الت ليق علض ال  ر " سرا ي "

 القاااادت ةاااا  ا مريكيااااة السااالار   اةتتااااان االمتلااااا  عشااااية  ياناااا   ا مريكيااااة ال ارئيااااة وزار  أصااادرت 
   االا"و،  ل ايساا  اا  السااالع عمليااة ي يااق ال القاادت  لااض الساالار  نقاا  أا علااض ةياا  أكاادت الممتلااة،
 للساااياد  المااادود ترسااايع للااال ةااا   ماااا الن اااا  ، الولاااع قلاااايا  شاااأا موقلاااا   نأ ااال ال نماااا القااارار

 ةا  ال اماة القنصالية أا وأكاد " علي اا المتناازع المادود مساألة ما    علاض وال القادت، ة  ارسرا يلية
 والسالية الللسايينييا ماع ا مريكياة  ال القات يت لق ةيما والتا ت المستق  عمل ا ستواص  القدت

ومااا ئ تاا ،   الشااري  الماارع ةاا  الااراشا الولااع دعااع المتمااد  الواليااات ستواصاا  كمااا  الللساايينية
 امتلااالت  لاض  الده وةد يرأت الل  ،Steve Mnuchinمنوشيا  ستي  ا مريك  ال زانة أكد وزير
  90سرا ي ""  ما وأشع أعز المتمد  للواليات ملي  شنال ليت أن  السلار ، اةتتان

 14/5/2018 ،اإلثنين

 آ ااريا  2,771استشاا دوا، وأصااي   ا  ةلسااييني 58 ا  ر  الصاامة الللساايينية ةاا  قياااع غااز قالات وزا
المشااركيا ةا  مساير  ال اود   الئايش ارسارا يل ،  ماق   ارتك  ااالتا   المئازر  ئران م تللة، ئارا  

ر  ماااواد مارقاااة مساااي    سااارا يليةا ر  ألقااات ياااكماااا   السااالمية  اااالقر  ماااا المااادود الشااارقية لقيااااع غاااز 
 يااالق ئنااود االمااتال   أا ةارساارا يلي منعمااة  تساايلع لكاارتو وغااازات سااامة ةااوق م يمااات ال ااود   

قاا  ةيليا  و النار علض المتعاشريا ة  قياع غز  ُيع ار اسات تارا  مرو عاا   مياا  ال شار   ارسرا يل 
منعماة   ةريقياا تأيياد للشارق ا وساي وشاما  ال ماو  وأنشاية كسا  ال مدير، Philip Luther لوتر

"انت اال للم اايير الدولياة، كماا أنا  ارتكا ، ةا    اح ،  ا ما قاع    ئايش االماتال  ال لو الدولية
من اات واشاانيا ت ن اا  و المقا اا   الماااالت، مااا ي اادو أناا  أعمااا  قتاا  مت مااد، تشااك  ئاارا ع ماار " 

لاض  ئارا  تمقيااق مساتق  وشاالا  ةا  ا ماادا  ياادعو   قدمتاا  الكويات، مئلات ا ماا الاادول  ل يااا
  91الدموية ة  غز ، وُيند د  قت  المتعاشريا السلمييا علض مدود القياع

  ،أشااااد الااار يت دونالاااد ترامااا   نقااا  السااالار  واةتتمااات الوالياااات المتماااد  سااالارت ا  القااادت الممتلاااة
قاا  ةا  رساالة مسائلة  اال  ا للل يشك  "يوما  ععيما  رسارا ي "  و   وقا ا مريكية  لض القدت، 

و"أملناااا ا ك ااار شاااو  ،يااازا  ملتزماااا   الساااالع  ااايا الللسااايينييا و" سااارا ي " امااا،  نااا  ةتتااااناالمراساااع 
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وشااريكا  ةاا  قلااية المريااة  ،"سااتع  الواليااات المتمااد  صااديقا  ععيمااا  رساارا ي  :السااالع"، وألااا 
وكالشماا ماا مستشااار   ،كوشانر دئاريازوئ اا  ماع Ivankaوالساالع"  وشااركت ا ناة تراما   يلانكاا 

ة  ت  أ ي ، وسي مقاي ة ا غل ية السامقة ما  أئن يا   سليرا   86 مئموعما  32  ملور ،ترام 
رؤوةاايا ر يت الااوشااارل ةاا  االمتلاليااة ر اايت المكومااة  نياااميا نتنياااشو، و  ساالرا  الاادو  ا ورو يااة 

 ا  اال  قاراره نقا  السالار  ا مريكياة ا تراما  صانع التااريد ما ة  كلمتا ،  ،نتنياشووقا    ريلليا
  92وسيكت  ة  لاكرتنا القومية  ئيا  قادمة" ،"شلا يوع ك ير للقدت ولدولة  سرا ي  :وألا 

  اةتتااان ل ااؤر  اسااتييانية  شااومممااود ع ااات  ا مااا ئاارى ةاا  القاادت  يةللساايينالة يلالسااقااا  ر اايت
تماع القيااد  الياار  ةا  مقار الر اساة ، ة  كلمت   مست   ائع اتوأعلا  وليست سلار   ،أمريكية

علاااض أروان  لماااد  تالتاااة أيااااع مااادادا   15/5/2018ياااوع التالتاااا  راع ه، عاااا تنكااايت ا عاااالع  ةااا 
  93الش دا ، كما أعلا ارلرا  لمناس ة لكرى النك ة

  سااليري ا ةاا  واشاانيا وتاا  أ ياا    ااد  التشاااور، علااض  لليااة نقاا  الساالار   اسااتدعا أعلناات تركيااا
 اارج اآلال   كمااا علااض ماادود قياااع غااز   " ساارا ي "ريكيااة  لااض القاادت والمئاازر  التاا  ارتك ت ااا ا م
  94ا مريكية  لض القدت  سلار المسير   مدينة  سين و  امتئائا  علض نق   ة 

   علاااض  للياااة المئااازر   ،"متاااض  شااا ار آ ااار" أ يااا اساااتدعا  ساااليرشا ةااا  تااا    ةريقيااااأعلنااات ئناااو
دولياااة ولكااار  يااااا صاااادر عاااا قساااع ال القاااات ال يينييا ةااا  قيااااع غاااز  الللسااا  ماااق   ارسااارا يلية

أا "مكومة ال الد تديا  أشد ال  ارات الممكنة االعتدا  ال ني  ا  يار  والت اوا ة  ئنو   ةريقيا
  95 يلية المسلمة علض يو  مدود غز "الل  نللت  القوات ارسرا

  رأسا ا وعلاض ،المقاوماة ةصاا   ص ر  ا" ،المية  لي  تمما لمركة السياس  المكت  علو قا 
  ااال  الميااة، وأكااد " الساالمية ال ااود  مسااير   مااق   االمااتال  ئاارا ع  زا  ييااو  لااا ،القساااع كتا اا 
 مساايرات تتااا ع المقاومااة ةصااا   أا غااز ، شاارق ال ااود  م اايع ةاا  ممااات عقدتاا  صاامل  مااؤتمر
  96ل ا واقيا   درعا   وتق  وتممي ا وتدعم ا السلمية ال ود 

 نمااو ) شاايك    تكللااة مليااار  القاادت شاارق  علااض سلساالة  اارام  ةاا  ارساارا يل  ق مئلاات الااوزرا  واةاا
  "ت زيااز وتيااوير القاادت"لااان ااا ت ااد   ، وقااا  ر اايت الااوزرا   نياااميا نتنياااشو  مليااوا دوالر 558.4

وتشااام  االقتراماااات التااا  واةقااات علي اااا المكوماااة م يياااات لالعتااارا   االدعاااا ات ماااو  ملكياااة 
المن ااااج ارسااارا يل     لاااضونقااا  المااادارت الللسااايينية ةااا  المنيقاااة  ،القااادتةااا  شااارق  ا رالااا  

ما أئ  تيوير منايق ي ودية  شك  متزايد ة  ال لد  القديمة و لد   أمواال   أيلا  و ص  الوزرا  
  97اليور لات ا غل ية ال ر ية، و نا  قيار شوا    يا القدت الغر ية وما ي الم كض

 رية ارسرا يلية الرسمية عا وزير المواصالت ارسرا يل  أيو  قرا أن  تلقض دعو  نقلت ارلاعة ال  
لزيار  دولة ارمارات  وأكد الوزير ارسرا يل  لمراس  الئزيار   لياات كاراع صامة   ار  ةرسمية علني
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يا ، وألا  أن  يتوقاع زياارات لمساؤول2018يونيو  /مزيرااوقا  قرا  ا الزيار  متوق ة ة   الدعو  
  98أن ا ستئر   شك  علن   مت ، مؤكدا  قري ا   " سرا ي " ليئييا  لض 

 15/5/2018 ،الثالثاء

 ا الاار يت مممااود  ،قااا  أماايا ساار اللئنااة التنليليااة لمنعمااة التمرياار الللساايينية صااا   عريقااات 
ةااا   ،وألاااا  عريقاااات انلاااماع ةلساااييا ل ااادد ماااا الوكااااالت الدولياااة  ع اااات وقاااع، علاااض صااال  

للزيوا ةلسييا،  ا ع ات ات ل مئموعة ما القرارات، أ رزشا استدعا  ر ايت مكتا  تصريمات لت
  99  تة منعمة التمرير الللسيينية ة  واشنيا السلير مساع زملي ة  واشنيا

 ساايكوا للتاار ،  ااالده  لااض عودتاا " أا أنقاار  لاادى ارساارا يل  الساالير التركيااة ال ارئيااة وزار  أ لغاات 
 التركيااة ال ارئيااة أا  لوماساايةيد مصااادر وأةااادت  غااز  ةاا  ا ماادا   لليااة علااض وللاال ،"مناساا ا  

 امتئائ ااا لاا  وقاادمت الااوزار ، مقاار  لااض ،Nitan Nayeh نا ياا  نيتاااا ارساارا يل ، الساالير اسااتدعت
 القنصاا  مااا التركيااة كمااا يل اات ال ارئيااة  غااز  قياااع مااع الماادود  الشااريي علااض ا ماادا   زا 

 ممااات"  ا أردوغاااا يياا  رئاا  التركاا  الاار يت  اادوره قااا  لاا الد ا مغااادر    سااين و  ارساارا يل 
القنصااا   أا ارسااارا يليةأعلنااات وزار  ال ارئياااة  و ااادورشا "  رشا ياااة منعماااة وليسااات ،مقاوماااة مركاااة

 االده لوقات ماا   لاضمنا  المغاادر   يلا و" ،ر ايت التشاريلات ةا  الاوزار   لاضالترك  ال اع اساتدع  
  100ئ  التشاور"أما 

 المئااااازر  التركياااااة" القومياااااة المركاااااة"و ،"الئم اااااور  الشااااا  "و ،"والتنمياااااة ال دالاااااة" ا أماااااز  دانااااات 
  شااد  نااديا ئم ااا ، ارنسااانية  اسااع" :ال ياااا ةاا  وئااا   مشااترل  ياااا  مساا  غااز ، ةاا  ارسارا يلية
 الوالياااات تئاشااا  مياااا  للللسااايينييا السااالمية ا ة اااا  ردود أا ال يااااا وأكاااد"  ارسااارا يلية المكوماااة

سارا ي  ماد المت  مااا شا  ارنسااانية، والقايع الاادول  المئتماع  راد  وتمادي ما المتمااد  ا ماع قاارارات وا 
   101الممتلة القدت  لض سلارت ا واشنيا نق   لض  شار  ة  الللسيين ، للش   ا ساسية المقوق

 ما  سرا ي  ترتك   ما ،ال  ارات  أشد" ، ياا ة  الغيي أ و أممد ال ر ية للئام ة ال اع ا ميا داا 
  102"المر  ئرا ع مرت ة  لض يرقض"  أن     تقوع ما واصلا   ،" ال ز   الللسيينييا مق   ة  ملا د

  لدي ا،  تار  دال  اا  تصاريمات عاا قماع المتعااشريا الللسايينييا  " سرا ي "سلير    لئيكااستدعت
كماا  ات الدامياة ة  قياع غز ، ودعت  لض تمقيق دول  تشر  علي  ا مع المتمد  ماو  الموائ ا

  103علض مدود قياع غز  ما مد ة  د لا، لالمتئاج علض  " سرا ي "سلير  يرلندا استدعت 
  ا الوالياااات المتماااد  ةقااادت مصاااداقيت ا   اااد " عاقت اااا مئلااات  منعماااة شياااوما راياااتت ووتاااشقالااات 

سارا يلية ا ما الدول  عا تشكي  لئنة تمقيق أممية  شأا عملياات القتا  التا  ارتك ت اا القاوات ار
ا مااع  ىلاادالمتعاااشريا الللساايينييا ةاا  قياااع غااز "  ئااا  للاال ةاا  رسااالة لممتاا  المنعمااة   مااق  

  104يا  مقر ا مع المتمد   نيويورلالصملي علضع ا المتمد  وز  
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 16/5/2018 ،األربعاء

   للمقاوماة السالمية  قا  ر يت مركة ممات ة  قيااع غاز  يمياض السانوار  ا المركاة ئنمات ماؤ را
وشدد السنوار علاض أنا   لت قيدات العرو  الدولية وارقليمية والمملية   شك  مؤقت، نعرا   ش  يةال

أتناااا  تدشاااين ا ةااا  القااادت ةااا  ياااة  الصاااواريد مريككااااا   مكااااا رئاااا  المقاوماااة  مياااار السااالار  ا 
لتا  ي تار  وانلاموا للمسايرات والمقاوماة السالمية ا ،الممتلة، ولكن ع  ل وا  ازات ع ال ساكرية مؤقتاا  

"ولكاااا شااالا  ،وت  اااد  ال مااا  علاااض عااادع انااازالق مسااايرات ال اااود   لاااض موائ اااة عساااكرية   اااا ال اااالع 
  105 ا ممات لا تتأ ر عا موائ ة ال دو  لا كاا للل لروريا   السق  ل  مدود"، قا ال  

  ال ارئيااااة والمغتاااار يا الللساااايينية ساااالرا  دولااااة ةلسااااييا لاااادى كاااا  مااااا رومانيااااا،  وزار اسااااتدعت
شيل، والمئر، والنمسا، للتشاور م  ع علض  تر مشاركة سلرا  شله الدو  ة  مل  نق  السلار  والت

  106" سرا ي ا"عاصمة مومد  ل القدت، وا عالا القدت  لضا مريكية ما ت  أ ي  
  ار  اريااةةاا  مقا لااة تللزيونيااة مااع الشاا كة  ،علااو المكتاا  السياساا  لممااات ال ردوياا قااا  صااالن 

 ةلسايينيا   62  استش د 15/5/2018و 14)موائ ات  ا  ير  ال  الئولة "، رعالمية"ا لدنا "المملية 
  107"شع ما أ نا  النات ش يدا   12وشلا رقع رسم ، و ،ما ممات ش يدا   50 ين ع 

   دولة  رشااا " قااا  ر اايت ون ت ااا  ااا ا" سرا ي "علااض ات اااع الاار يت التركاا  يياا  رئاا  أردوغاااا لاا ردا"
 نااا  ال يئاااوز لماااا يرسااا  آال   ،أردوغااااا ةااا  تاااويتر يا نتنيااااشو م ائماااا   نياااام االماااتال مكوماااة 

ونما ناداةع عاا  ،ي ع لنا"أا  ،ويغزو ا رال  السورية ،الئنود ا ترال المتال  ق ر  الشمالية
"ةالش   الملي ة يداه  دما  عدد ال يمصاض  :  وتا ع"ما مماولة ممات اقتماع مدودنا ،أنلسنا

عااااا أ القيااااات  آ اااار مااااا يئااااوز لاااا   عياؤنااااا دروسااااا   ةةاااا  تركيااااا وسااااوريمااااا الماااادنييا ا كااااراد 
  108المر "

   ييااا  أردوغااااا "لاااا نسااامد قاااي  اااأا تغتصااا  مديناااة القااادت ماااا ق ااا   رئااا قاااا  الااار يت التركااا
 سرا ي "  وأولد أردوغااا، ةا  كلماة لا  عقا  مأد اة  ةياار رملاانية ةا  أنقار ، أا ال االع يوائا  

متاض  "، سارا ي "ةلسييا  وأشار  لض أا تركيا لا ترلض عا علع  ارنسانية ة  ئريمة ك ير  لد  
  109لو أغمح ال الع عيناه عما يمص  شنال

  الااليا  ارسارا يليةاليساار  وأمازا أعلاا  كنيسات  لي رمااا وزيار الئايش ارسارا يل  أةيئادورشاائع
ماا قياد  ممات ووصل ع  ا"المناةقيا"  وات ع لي ر  ،ئيش  س   ا مدا  ا  ير  ة  غز شائموا ال

 ياااشع  ااأن ع مئموعااة مااا "أكلااة لمااوع ال شاار"، وأن ااع كااانوا  واصاالا   ، ااالوقو   لاا  االمتئائااات
 ،ياادة وا  ا يلااا  والنسااا   لااض الماادود، وأن ااع يرياادوا رةااع المصااار لاايت لتمساايا ميااا  السااكاا

  110ولكا لت ري  ا سلمة و نا  قوات ع
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   ل  ةاااا  مااااؤتمر صاااامل  عقااااده اللااااا ي ئوناتاااااا متمااااد   اسااااع ئاااايش االمااااتال  ارساااارا يالقااااا
 ا "مماات وئ ات لناا  :، أمااع الئالياة الي ودياة  الوالياات المتماد Jonathan Conricus كونريكوت

لر ة قالاية ةا  ال القاات ال اماة الدولياة"، وألاا  أا "وساا   ارعاالع الدولياة رصادت مااالت 
"أع ارت ةشا  الئايش ارسارا يل   مادا شاله ا قت  المتعااشريا علاض مادود غاز "، وأشاار  لاض أا 

  111ة  تمقيق شدة    دع  صا ة عدد ك ير ما الللسيينييا"

  مليااوا دوالر لاادعع ال اادمات ا ساسااية لالئ اايا الللساايينييا ع اار  50أعلناات دولااة قياار ت رع ااا  ااا
   112ونرواا وكالة 

  صا د أو  دولاة تمالو مالو لت "، سارا ي "ة  القدت الممتلة سلارت ا الئديد  ة   غواتيماالاةتتمت
ئيماا   نياااميا نتنياااشو والاار يت الغواتيمااال   ارساارا يل وملاار ر اايت الااوزرا   الواليااات المتمااد  

ا "قااارار نقااا  السااالار  ئاااا  ماااا ق ااا  الشااا   أوصااارن ماااوراليت  ااا ملااا  اةتتاااان السااالار  ماااوراليت 
  113الغواتيمال  وشلا القرار سيقوينا ئمي ا "

 17/5/2018 ،الخميس

 ئلاات ئام ااة الاادو  ال ر يااة علااض مسااتوى وزرا  ال ارئيااة ال اار ، ا مانااة ال امااة لئام ااة كل اا  م
الااادو  ال ر ياااة،   عاااداد  ياااة متكاملاااة تشااام  الوساااا   واليااارق المناسااا ة التااا  يمكاااا اسااات دام ا 

االعتااااارا   القااااادت عاصااااامة  ،ياااااة، أو أ  دولاااااة أ ااااارىمريكلموائ اااااة قااااارار الوالياااااات المتماااااد  ا 
نق  سالارت ا  لي اا،  ماا ةا  للال الوساا   واليارق السياساية والقانونياة واالقتصاادية،  ، أو" سرا ي ا"ل

 ،وت ماايع شااله ال يااة علااض الاادو  ا علااا  ةاا  غلااوا أساا وعيا مااا تاااريد صاادور شاالا القاارار
كماااا كل ااا  وزرا  ال ارئياااة ال ااار ، ا ماناااة ال اماااة لئام اااة الااادو   العتمادشاااا وال مااا   مقتلااااشا 

ل اللااور  لتشااكي  لئنااة دوليااة مسااتقلة مااا ال  اارا ، للتمقيااق ةاا  الئاارا ع والمئااازر ال ر يااة  ااالتمر 
  114المتعاشريا ة  قياع غز  الت  اقترةت ا قوات االمتال  ارسرا يل  لد  

  ا شناال  ، ال  ئلسة لدراساة "ارنئيا " ةا  مكت ا  ،را  ارسرا يل   نياميا نتنياشوقا  ر يت الوز 
  115ة للرأ  ال اع، تتلما تيور ال القات مع الدو  ال ر يةتيورات  يئا ية غير م روة

 لت ئيااار الماااواينيا  أا م يياااا   لمسااااعد  القانونياااة عصااااع ال اااارور كشااا  مااادير مركاااز القااادت ل
ويقلااا    زالاااة  ،لالماااتال  "اردار  المدنياااة"ماااا تسااامض  أقرتااا ةااا  المناااايق المصااانلة ج  القااااينيا

  116تئم ا   150يقينوا ة   ةلسيين ل  أ 350  وي دد  ترمي ،ا  نية الئديد  والقديمة
 اا  اللعااةانتقااادات  ،ع، علااو ال ي ااة ارسااالمية المساايمية لنصاار  المقدسااات  ا   مانوياا  مساال  وئ 

الماوعليا ةا  قيااع غاز  ماا  للمسؤوليا ةا  السالية الللسايينية ومنعماة التمريار لماا يئار  لاد  
ماااشير شاا  نا الللساايين  ةاا  راع ه  لاااض ئ ودعااا ا   مسااالع قيااع للرواتاا  ومماصاار  الماادنييا 

وقااا  مساالع   "ال لمااوت غااز  ق اارا  "الساالية الللساايينية تماات شاا ار  ال صااياا الماادن  الساالم  لااد  
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مماصااري ا،   راد ع ار صالمت  الش صاية علاض ةيسا ول: "يئا  كسار مصاار راع ه لغاز  وكسار 
  غااااز ، ة اااا  تسااااتمق أا ن اااادأ  شاااا وعلااااض أ نااااا  شاااا  نا أا ينصاااا وا ال ياااااع قاااار  المقاي ااااة م ااااا  

المصااااار ومصااااول ا علااااض ئميااااع مقوق ااااا   ال صااااياا الماااادن  الساااالم  علااااض الساااالية متااااض ةاااال  
  117الوينية"

  118الم ارلقررت مصر ةتد م  ر رةد يوا  ش ر رملاا  
  ناسااايو كاسااايت غي السويسااار   ال ارئياااةصااارن وزيااارIgnazio Cassis تيااارن  ا ونااارواوكالاااة  أا

الال  ماا شاأن   ا مار ا  ملع "غير واق ا " ماو  عاود  ئمياع الالئ ايا، "مشكلة" ما  ال  تمسك
ةلساييا  لاع   لاض"الالئ ايا يملماوا  اال ود    اوقاا  كاسايت   ا وساييلاقع النزاع ةا  الشارق  أا

 أا مسااة مالياايا  مااا غياار الااواق     نماااألاا  الئااع ةلساايين  ةاا  ال ااالع ةقااي  700ي ااد شنااال 
ا الئمياع "شالا المنياق ملال    أاكاد أو  " ا ما ناروا تماتلع   الا نت ي  عاود  للئمياع لكاا ا و 

لض دما  و  ،م الئة شله القلية  لضالمتمد   لألمعيريد  ن ا  النزاع"، ودعا الئم ية ال امة   أةلا ا 
  119لالئ يا ة  ال لداا الت  يقيموا ةي ا

 18/5/2018 ،الجمعة

  علااض قاارار ياادعو  لااض  رسااا  ةريااق دولاا   صااو ت مكتاا  مئلاات مقااوق ارنساااا التااا ع لألمااع المتمااد
قارارا  يادعو  لاض "أا ترسا   شاك   وت نض المئلت مت ص  ة  ئرا ع المر  للتمقيق ة  أمدا  غز  

ياااار  لئناااة دولياااة مساااتقلة" للتمقياااق ةااا  االنت اكااااات ومااااالت ساااو  الم املاااة الملترلاااة "ةااا   يااااار 
" 2018مارت  /آلار 30ك رى الت   دأت ة  ال ئمات ال سكرية الت  نللت  ال  المعاشرات المدنية ال

وقااا  ملااوح ا مااع المتمااد   عااا التصااويت  14وامتناااع  2صااوتا  وم ارلااة  29تأييااد   ،ةاا  غااز 
غيار الم ارر للقااو   " سارا ي "ا اساات داع  الساام  لمقاوق ارنسااا ا ميار زيااد  اا رعاد  اا المسايا 

  120الدوليةالمميتة يمكا اعت اره انت اكا   ييرا  لقواعد المر  
  الاداع  لتشاكي  لئنااة  ،مئلات مقاوق ارنساااا التاا ع لألماع المتماد رةلا ا لقارار  " سارا ي "أعلنات

: "يت ات ل اوقالت وزار  ال ارئية ارسرا يلية، ة   ياا  تمقيق ة  المئازر ارسرا يلية  قياع غز  
ا ي  يسااايير علي اااا مئلااات مقاااوق ارنسااااا مااار  أ ااارى أنااا  شي اااة لات أغل ياااة تلقا ياااة م ادياااة رسااار 

ل  اسااالير  الوالياااات المتماااد  ا مريكياااة ةااا  ا ماااع المتماااد  نيكااا  شاااانتقااادت كماااا  النلااااق وال  ااا " 
  121قرارال
  الدا مااة لاادى ا مااع المتمااد  مشااروع قاارار علااض أعلااا  مئلاات ا مااا يناادد  الكويتيااةوز عاات ال  تااة

تعاااشريا عنااد ماادود قياااع غااز  مااع الم القااو  ال سااكرية لااد   " ساارا ي " ااا"أشد ال  ااارات"  اساات داع 
  السااالية الللسااايينية، وييالااا   اااا" رسا    تاااة مماياااة دولياااة" للللسااايينييا ةااا  أرالااا  " سااارا ي "

ا  المناادو  ارساارا يل  الاادا ع لاادى ا مااع المتمااد  داناا  دانااوا  قااا وت ليقااا  علااض مشااروع القاارار، 
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صا  المشاروع  أنا  "شاا ا" وغايتا  "الس رية ومماوالت تشاوي  الواقاع وصالت  لاض درل ئدياد"، وو 
وساكاا غاز  الاليا يرسالوا للماوت ماا أئا  الملااع علاض  ، سارا ي  "دعع ئرا ع مر  مماات لاد  

  122مكع ممات"

 د ااستشا ،   اد شا يدا   120  لاض، 30/3/2018ةا   ت اارتلع عدد ش دا  مسيرات ال اود  منال انيالقا
  123مشاركت ع ة  مسير  ال ود  ا   ا  ال و متأتريا  ئروم ع الت  أصي  ةلسيينييا 3
  قا  ر يت المكت  السياس  لمركة ممات  سماعي  شنية " ننا نشا د  ياوات ئااد  لرةاع المصاار

وممااات ال يمكااا أا تااد   ةاا  صاالقات تت لااق  ،أا المسااير  قاارار ويناا " ا  ؤكااد"، معااا قياااع غااز 
وأشاار  لاض أا مصار لاع  " عاا غاز  وشله المسير  لا تتوق   ال  رةع المصار كليا   ، مسير  ال ود 

ونماااااا ال  ،ومصااااار ال تق ااااا  علاااااض نلسااااا ا نقااااا  تلااااال الرساااااا   ،تنقااااا  لمماااااات أ  رساااااا   ت دياااااد
  124نستق ل ا

   ل قاد  ،وق ا  الغاد ،: "نماا ئااشزوا منال اآلار يت مركة ممات ة  قياع غز  يميض السنوارقا
 ،وماا زالات تنااور وتكال ، لكا قياد  ال دو غير ئاشز  لت ادأ ملاولاات ئااد  2 صلقة وةا  أمرار

وألااا : "نمااا قاادمنا  وتااروج  اايا الماايا واآل اار  ااأا شنااال ملاولااات واتصاااالت وشاالا كاال " 
شرويا  أولية وصلت  لض االمتال  ما  ال  ال دياد ماا الوسايا ، وقلناا ل اع: لاا ن ادأ ملاولاات 

صاالقة المماارريا ئديااد  ق اا   عاااد  اسااتمقاق الصاالقة ا ولااض المتمتلااة  ااارةراج عااا ئميااع أساارى ال
  125أسيرا " 54وال ال  عددشع 

  المن قاد  ةا   ساين و ، المؤسساات الدولياة  ،يال  ال ياا ال تام  لقمة منعمة الت ااوا ارساالم
علااض مساايرات  ات ااال ال يااوات الالزمااة لتشااكي  لئنااة تمقيااق دوليااة مااو  االعتاادا ات ارساارا يلية 

رساا  قاو  دولياة لممايا ال ود  قاا  الار يت التركا  رئا  ييا  و ة الللسايينييا  علض مادود غاز ، وا 
 ا يااد  الواليااات المتمااد  ا مريكيااة تلي اات  اادما   ،قمااةالةاا  اةتتااان  لاا  ااال  كلمااة  ،أردوغاااا

ا ما تقوع  ا   رشاا  دولاة  " سارا ي "الش   الللسيين ، وا  وقاا  ةا   شاو قياع لليارق، وومشاية، وا 
"القادت ليسات مئارد مديناة،  ا  رماز :  و مشااركت  ةا  تئماع ئمااشير  ةا   ساين  اال كلمة ل  

وامتماااا وق لااة، ةاا ا لااع نسااتيع ممايااة ق لتنااا ا ولااض، ةااال يمكننااا النعاار  تقااة  لااض مسااتق   ق لتنااا 
قمة، الدو  ال ر ية  لاض الدعا ملل ا ردا ع د ه التان ، ة  كلمة ل   وما ئ ت ، ا  ير  مكة"  

اا نييا" ات ااال " ئاارا ات ةوريااة لاادعع صاامود الللساايي و"ملتااان  ،اا"ووصاا  القاادت  أن ااا "تااوأع عم 
  126السالع والو اع"

  اعتمد  رلماا عموع  ةريقيا ن   يااا ر ايت ملولاية االتمااد ارةريقا  ماو  ةلساييا، والال  أكاد
د أا نق  سلار  الواليات المتمد   لض القدت ال يمكا  ال أا يزيد ما مد  التوتر ة  المنيقة، وي ق  

ئا  للل ة  الئلسة ال تامية  عما  الدور  ال ادية السادساة  دا ع للصراع  م    عملية ال م  عا
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، والمن قااد  ةاا  مقااره الاادا ع  مدينااة ميدرانااد ةاا  2018أيااار/ مااايو  18ومتااض  7مااا  تاسااتمر التاا  
   127لنق  السلار  ا مريكية  لض القدت مع الش   الللسيين  ورةلا   ئنو   ةريقيا، وللل تلامنا  

 اعاااا أ، رلاعاااة الئااايش ارسااارا يل ، ةااا  مااادي   زيوةاااا  شاااتاينت ارسااارا يل ر الياقاااة كشااا  وزيااا 
علاض  " سارا ي "تقيع عالقات مع دو   عر ية   سالمية  م تدلة،  ما ةي ا السا ودية، ُتسااعد  " سرا ي "

د منااع  يااراا مااا ُمواصاالة ساا ي ا للساايير  وال يمنااة علااض الشاارق ا وسااي، أوم كمااا قااا  الااوزير التمااد  
اشتمااع  Zeev Elkinز يا  ألكايا ، وزيار شاؤوا القادتو  ،أكاد وزيار ال ي اة ارسارا يل كماا  الشاي    

، وقاا   ا "  لا ا يل ا  للال علناا ، " سارا ي "  ح الدو  ارسالمية الك ير   تيوير ال القات مع 
  128"وال  ح اآل ر ورا  الكواليت

 19/5/2018 ،السبت

  ممات  سماعي  شنية أئ از  السالية  لاض رةاع الق لاة ا منياة المكت  السياس  لمركة  ر يتدعا
يالق ال ناا لللصاا   والشا   الللسايين   ةا  كلماة لا   ،وقاا  شنياة عا أشال  الللة الغر ية، وا 

أتنااا  مشااركت   مسااير  ال اود  شاارق مدينااة غاز : " ا شاا  نا ةا  اللاالة الغر ياة ال يقاا  شاائاعة ةا  
   129 ، ولقد رأينا  يارشع ة  انت ا ات  يرزيت ا  ير "ومماسة ورئولة عا   وان ع ة  غز 

  عشار  مادنييا مااا ساكاا الم اايع،  استشاا ادأكاد ناشايوا مااا م ايع اليرماول لالئ اايا الللسايينييا
  عاالام ايع المماصار ا يارا  المتمار اة الناشد أشاال   كما  مسة الئ يا ما عا لة النا لس  من ع 

مااارات  نساااانية النتشاااا  اللااامايا ال اااالقيا تمااات ركااااع المنااااز ، شدناااة  نساااانية ووقااا  القصااا ، للاااتد م
  130أو  لض مشاة  ال اصمة دمشق ،وا  راج الئرمض المصا يا  لض مشاة  المنيقة الئنو ية

  الادنمارل، ةا  لمئلت أورو ا، الل  ان قاد  128نق  الوةد الترك  المشارل ة  االئتماع الوزار  الا
 " ساارا ي "  أ ياا   لااض القاادت الممتلااة، والمئاازر  التاا  ارتك ت ااا مااا تاا ا مريكيااةملاا  نقاا  الساالار  

وقااا  الساالير التركاا  الاادا ع لاادى المئلاات أردوغاااا  علااض ماادود قياااع غااز ،  لااض أئنااد  المئلاات 
،  ا وةااد  ااالده دعااا  ااال  االئتماااع  لااض  دانااة ال ئمااات ارساارا يلية Erdogan Ichgan  يشاائاا

  131شا غية عدع تكرارشا، والوقو  لد  
 20/5/2018 ،األحد

 نقاا  موقااع دي كااا DEBKA  ارساارا يل  عااا مسااؤوليا ك ااار ةاا  واشاانيا وتاا  أ ياا  تأكياادشع أا
، متض لاو 2018مزيراا/ يونيو الصراع الللسيين  ارسرا يل  ست لا منتص    ية ترام  لم   

أ لاا  و  أا الللسايينييا رةلااوا  يوي ااا ال اماة ةاا  ال دايااة لكاا ال يااة  كاماا   نودشاا ساات رح 
 ا مريكاا ، والم  ااو  كوشاانر لئارياادةاا  اردار  ا مريكيااة أا ت ليمااات صاادرت   مسااة مسااؤوليا

ريالق ا يوع اةتتان السلار   ، أا يئمال  ية ترام  ،رين التغيسوا ائ "عملية السالعا"ال ا  ل
  ة  القدت لكا عق ات مالت دوا للل، ة  ميا أا ترام  ناقش ال ية مع ول  ال  د السا ود
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والاار يت المصاار  ع ااد  ،وأمياار قياار تماايع  ااا ممااد ،وارمااارات  مممااد  ااا زايااد ،مممااد  ااا ساالماا
الار يت التركا  وأشاار الموقاع  لاض أا  اللتان السيس ، ور يت الوزرا  ارسارا يل   نيااميا نتنيااشو 

لملور االئتماعاات ومناقشاة ال ياة، لكنا  رةاح الادعو ،  سا    ت دعو  رئ  يي  أردوغاا تع  
  132ممات ة  قياع غز  لد   " سرا ي "ا وصل   ا"الموائ ة القاتلة" الت  تمارس ا م

  كااال سكر  ة  ش كة "ريشت  الملمقنشر Reshet kan ارسرا يلية، قا مة لما أسماشع "أ يار "
علاض  " سارا ي "الميلو يا رسرا ي " ما قاد  المقاومة الللسيينية ة  قياع غاز ، والاليا ولا ت ع 

القا اد ال ااع و  ،القا د ال اع لكتا   القساع مممد اللاي وتلع القا مة  الغتياالت الممدتة" "قا مة ا
وزياار و  مسااؤو  لااوا  شااما  القياااع ةاا  القساااع أممااد الغناادور،، و ةاا  كتا اا  القساااع ماارواا عيسااض

    133الدا لية ا س ق ة  غز  ةتم  مماد
 لاااد  ال يساااوية، لنشااااي ا  تنليااال عاااد   زعااع ئ ااااز الشاااا ال ارسااارا يل  اعتقاااا   لياااة ةلسااايينية ماااا 

وزعمت القنا  ال  رية السا  ة أا ال لياة مكوناة  قوات االمتال   مدينة القدت  عمليات ةدا ية لد  
مااااا أر  ااااة أشاااا ا ؛ تالتااااة ماااان ع مااااا  لااااد  ال يسااااوية،  لاااااةة  لااااض ناشااااي آ اااار يمماااا  شويااااة 

   134 سرا يلية

  القا مة ال ر ية المشتركة ةا  الكنيسات، علاض  للياة  الدةاع ارسرا يل  أةيئدور لي رماا وزيرشائع
ةااا  تعااااشر  تلاااامنية ماااع غاااز ، ويالااا   سااائن ع  وقاااا  لي رمااااا، ةااا  تغرياااد   مشااااركة أعلاااا  ا

 صاالمت  علااض تااويتر: "شااؤال  م ر ااوا مكااان ع الساائا ولاايت الكنيساات، وماااا الوقاات  ا ياادة وا 
  135تما أة ال ع"

 وات اع  المك ار ةا  القادت، ةا  مستشالض أساا  شروةيا  ا ساير عزياز عويساات ماا ئ ا   استش د
 قتاا  ا ساااير  ارساارا يل ر اايت شي ااة شااؤوا ا سااارى والمماارريا عيسااض قراقااع ساااليات االمااتال  

وألا  قراقع أا ا ساير عويساات ت ارح لللار  الشاديد   لئنة تمقيق دولية  عويسات، ميال ا  
  136عتدا   علض أمد السئانياوالم رن ة  سئا  يش  ما ق   قوات القمع،  لري ة ا 

  مااع الللساايينييا  ةاا  مسااير   مدينااة الاادار ال يلااا ، تلااامنا    ر اامغ كتاار مااا  مسااة آال أشااارل
علض نق  السلار  ا مريكية  لض مدينة القدت  المشاركيا  مسيرات ال ود  ة  قياع غز ، وامتئائا  

و مس  المنعميا، ة ا وشارل عدد ما قيادي  ا مزا  والنقا ات والئم يات وال ي ات،  الممتلة 
  137شله المسير  ش  ا ك ر ما نوع ا  ال الد منل سنوات

 يساااا ض علااااو مئلاااات النااااوا  ا مريكااااا  روا ديسااااانتيت Ron DeSantis  لااااض  قاااارار  عاااااالا 
ال اموقااع و  روتوكااول  لالعتاارا   السااياد  ارساارا يلية علااض شلاا ة الئااوالا السااورية الممتلااة، وةااق 

ماا تا   " سارا ي "شارل ة  مل  نق  السلار  ا مريكية لادى قد سانتيت ديكاا و   ار  ار  ال  ر 
 النسا ة لا   صالت  ر ايت  ا نقا  السالار  ا مريكياة  لاض القادت كااا م ماا   وقاا   ،أ ي   لض القادت

  138اللئنة اللرعية لألما القوم 
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  والمئتمع الادول   الدو   المانمة  أوتشا) مكت  ا مع المتمد  لتنسيق الشؤوا ارنسانيةدعا منسق
 لااض ال ماا  علااض " نقااال قياااع غااز  ةااورا  ورةااع المصااار عااا سااكان  ق اا  ةااوات ا واا"، وماال ر مااا 

  139"ان يار القياعات ا ساسية والميوية،  صوصا  ال نض التمتية وقياع   الصمة والت ليع"
  نااا  اسااع الئاايش روناايا منلاايت ةاا  مقالااة نشاارشا ةاا  صااميلة وو  سااتريت ئور  المتمااد زعااع 

The Wall Street Journal، " أعاادت  يت ااا لل ئااوع علااض الماادود تماات غيااا  مااا  مماااتأا
واعتااار  منلااايت،  اااأا  المتعااااشريا"، الةتاااا   لاااض أا "ارعاااالع الغر ااا  كااااا ع اااار  عاااا الئم اااور" 

 االقو : "لاو ئيش االماتال  علض  سرا ي "، مماوال    لا  ةش   ا  "ممات مققت  نئازا   عالميا  سل ي
ت ممات تريد تمقيق  نئاز وانتصاار  عالما  مقيقا ، كااا علي اا وقا  التعااشرات ق ا  وقاوع كان

  140قتلض"

 21/5/2018 ،اإلثنين

  قاا  ر ايت مركاة مماات ةاا  قيااع غاز  يمياض السانوار  ا الماارال الاوين  الللسايين  مقاق متااض
ا العارو  أوئ ات أ  لاضالمياديا، أشاار السانوار قنا  وة  لقا  مع   اآلا ئملة أشدا  استراتيئية

علياا   يااار المقاومااة الشاا  ية والماارال الساالم  ةاا  شااله المرملااة  الاالات، وأكااد أناا  ةاا  مااا  شاان ت 
 لاااض أا "عالقاااة النعااار عااادوانا  علاااض غاااز ، ةااا ا "لااادى المقاوماااة ملائاااآت ئدياااد "، الةتاااا   " سااارا ي "

أمااا عااا    اايا الياارةيا" وأا االتصاااالت شاا   يوميااة ،المركااة ممتاااز  للغايااة مااع مااز  ه الل نااان 
ار  ،ال القة مع  يراا، ةوصل ا  أن اا "ةا  غاياة القاو  والمتاناة والاد  " مالك را  أا "شالا ال لاد لاع يقص 

  141ة  دعع المقاومة  الما  وال تاد وال  رات" 2014 ال  سنوات ما   د عدواا 
 ااد ال ااااد  أا الدولاااة أكااد مااادير الاادا ر  السياساااية لمنعماااة التمرياار الللسااايينية ةاا  ساااورية أناااور ع 

دارت  عقا  تي ياره ماا   "،اررشاا "السورية  مؤسسات ا كاةة ش  ما سيتولض أمر م يع اليرمول وا 
متلاا  متاا  أ  منيقااة أو  ق ااة سااورية أ اارى، ودور اللصااا   الللساايينية كاااا  المشاااركة ةاا  ياارد 

يع اليرمااول  لااض و النساا ة لموعااد عااود  سااكاا م اا  لااض ئاناا  الئاايش ال ر اا  السااور   "اررشااا "
 لاض أنا  ماا الم كار المادي  عاا عاود  الساكاا، وشا  لاا تكاوا النعار منازل ع، للت ع اد ال ااد  

عاد   عمار   142قري ة  ي ي ة الما ،  ا الم يع  مائة  لض  عاد  تأشي  وا 
  الدةاع ارسرا يلية ة  ائتماع للئنة المالياة  الكنيسات ماا أا صاناعة ا سالمة ةا   وزار ملرت

عاماا  ألاا   22وقااد يلقااد مااا يقاار  مااا  ،ا ت ساار أكتاار مااا مليااار دوالرأمااا المتوقااع  ا ي "" ساار 
 تي يق االتلاق ا  ير ال ا   المساعدات ال سكرية ما الواليات المتمد   عندما يتع   ،وعا ل ع

 لض  عاد  التلااوح  شاأا اتلاقياة الم وناة لماد   Moshe Gafni ودعا ر يت اللئنة موشي  ئلن 
لكاا مئتم ناا ساو  ين اار ماا  المسااعدات،ن ا "ستزيد  مي   المتمد ،ات مع الواليات سنو  10

  143الدا  "
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 سلية الي ي اة والمتنزشاات ارسارا يلية "استأنلت يواقع تا  ة لما تسمض  اThe Israel Nature and 

Parks Authority تمرساااا ا قااااو  عسااااكرية، ال ماااا  ةاااا  اقتياااااع ئااااز  مااااا مق اااار   ااااا  الرممااااة ،"
ولا ت ياواقع االماتال  ، وقد الصقة للئدار الشرق  للمسئد ا قصض لصالد مشاريع ت ويديةالم

ا سااااوار المديديااااة ةاااا  مماااايي ق ااااور مق اااار   ااااا  الرممااااة مااااا ي ناااا  مصااااادر  مسااااامة م مااااة مااااا 
  144المق ر 

  شوراساايو كااارتيت  اااراغوا اةتااتد ر اايت Horacio Cartes   ساالار   ااالده ةاا  مدينااة القاادت، وقااا
" ناا  مااد  تاااري  "  وزاد أا "شاالا ال ماا  لاا  مغاازى عميااق  م نااض أناا  ي   اار عااا صااداقة كااارتيت 

  145والتلاما الكام  مع  سرا ي " ، اراغوا  ال الصة
 22/5/2018 ،الثالثاء

   رياح المالك  المدعية ال امة للممكمة الئنا ية الدولية  الللسيين  ع وزير ال ارئية والمغتر ياسل
ئتمااع رسام   ين ماا، ارمالاة للمالاة ةا  ةلساييا، ماو  الئارا ع المساتمر  ،  اال  اةاتو  ا ساود 
 ، التااا  وق ااات ةااا  المالااا ، والمالااار، وأ  ئااارا ع تقاااع ةااا  المساااتق  ،" سااارا ي "التااا  ترتك  اااا 

تلااال المرت ياااة  منعوماااة االساااتيياا ارسااارا يلية غيااار الشااارعية ةااا  ا رح الللسااايينية   صوصاااا  
  146شرق  القدت،  ما ةي ا 1967سنة  الممتلة

 توئاااا  الللساااايينييا   زا  ، يور  ااااا"تنعاااار  ن ااااا  ل ااااا، ةاااا   ياااااا ،قالاااات وزار  ال ارئيااااة ارساااارا يلية
ماا السا رية أا يقاوع " وقالات ال ارئياة  نا   "للممكمة الئنا ية الدولياة، ةا   ياو  تادعو للسا رية

 داع ا يلااا  الللساايينيوا   االه ال يااو ، ةاا  ماايا يسااتمروا ةاا  التمااريح علااض اررشااا  واساات
الاوزار  أا  توأكاد  "لتورية مماوالت ع ال نيلة للمت  أما  سارا ي  وموايني اا ، شرية والنسا  دروعا  

، كماااا أا الممكماااة لااايت لااادي ا صاااالمية  ماااا يت لاااق ةااا  ال ياااو  الللسااايينية غيااار ملزماااة قانونياااا  "
السااالية  أاكماااة،  ياااد المساااألة ارسااارا يلية الللسااايينية،  ا  سااارا ي  ليسااات دولاااة علاااو ةااا  المم

  147"الللسيينية ليست دولة
  السياس  لمركة ممات موسض أ و مرزوق أا اليريق للمادي  عاا ال اود   المكت أكد علو

وقااا   للمصااالمة ي اادأ  ااالترائع عااا كاا  ارئاارا ات العالمااة وال قو ااات الملرولااة علااض غااز  
 ،مااا الااليا أوقلااوا عئلت ااا "كتاار الماادي  عااا المصااالمة :ةاا  تغريااده لاا  علااض تااويتر أ ااو ماارزوق

عانيا أن ع   له اليريقة  ،قياع غز  واست دلوا للل   ئرا ات عقا ية قاسية لد   ،وأداروا الع ر ل ا
 ،ةلماا ةشالت رشاناات ع ،: "وماا  اا  المائاةقاا ال   وألاا  سي ود القياع راغما   لض  يت الياعاة" 

  148عا ك  ارئرا ات العالمة" لكا اليريق ي دأ  الترائع ،عادوا للمدي  عا المصالمة
 عاميكااع ناوركيا ارسارا يل  كش  قا د سالن الئو Amikam Norkin ارسارا يل ساالن الئاو  أا 

دوا تقديع المزياد ماا  ،،  ال  غارتياF–35 أو 35–أ شو ا و  ة  ال الع الل  است دع المقاتلة 
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ق ااا   ةة النيااااق ةااا  ساااوري اااال  ال ئماااات واسااا "نااا  أ  لاااضالتلاصاااي   وأشاااار قا اااد ساااالن الئاااو 
  149"ما ما ة صاروخ  اتئاه مقاتالتنا أكترالملادات الئوية السورية  أيلقتأس وعيا، 

 اا ردوغاااا  لااض أا تركيااا قااد تنعاار ةاا  معاار اسااتيراد   ااح الساالع أد الاار يت التركاا  رئاا  يياا  لم 
وقااا   غااز   ارساارا يلية  ساا   مقتاا  متعاااشريا ةلساايينييا علااض يااد القااوات ارساارا يلية علااض ماادود

  150" سرا ي ا"ردوغاا  ا تركيا ست يد النعر ة  عالقات ا  أ
  أنئوال يرد سليرشا ة  ت  أ ي ، لملوره االمتلا   نق  السلار  ا مريكية  لض القدت،  دولةقررت

كما قررت أنئوال يرد مدير شاؤوا الشارق ا وساي ةا   دوا علع دولت ، و التمديد وزار  ال ارئية 
  151 انلس ئولية علض ال لليةال ارئية ا ن

 ديليااد ةرياادماا وشااو يتساالع صااور  تع اار ال يكاا  الي ااود  المزعااوع  ا مريكاا صااور  الساالير  أتااارت
سر اللئناة التنليلياة  أميا ،صا   عريقات وأعر  واس ا   ةلسيينيا   غل ا   ا قصضمكاا المسئد 

 اردار  لوماساااية يلياا  د ت عااا  اااال  اسااتيا   ماااا المسااتوى المتااادن  الاال  وصااال ،لمنعمااة التمريااار
صاراع دينا    لاض ي تدوا علض أولض الق لتايا، ويمولاوا الصاراع ة لياا    عن وقا  ، المالية ا مريكية
  152 امتياز

  ييار كرين او  عاا صادمت  وتاأتره  أولااع ئرماض الموائ اات  وناروا وكالة ال ال اعالملوح ع  ر 
، والتا  14/5/2018ةا    صوصاا  و ارسارا يل ، الت  ش دت ا مدود قياع غز  ماع قاوات االماتال  

ةااا  ماااؤتمر صااامل  لااا ، عقااا  تلقاااده  ،كرين اااو  دعااااو   2014وصااال ا  اااا كتر دموياااة ماااا مااار  
الئرماااض ةااا  مستشاااليات  غاااز ،  لاااض لااارور  ال مااا  علاااض  نقاااال القيااااع الصااام  وتقاااديع ال اااالج 

غااز  ي ااان  مااا عاارو  للئرمااض وال ماا  علااض  عاااد  تااأشيل ع، مشاايرا   لااض أا القياااع الصاام  ةاا  
  153ص  ة و مائة  لض دعع ما ك  الئ ات

  دوالر أمريكااااا  لااااادعع موازناااااة السااااالية الوينياااااة  ماليااااايا 10.5الااااادول  م لغاااااا  مقاااااداره  ال نااااالقااااادع
الللساايينية، مااا أمااوا  الصااندوق االساات مان  لل يااة الللساايينية لإلصااالن والتنميااة، والاال  يمتاا  

  154لدعع الموازنة الللسيينية يديرشا ال نل ،آلية مت دد  المانميا
 23/5/2018 ،األربعاء

 ن ياا  أ ااو ردينااة  ا تكاارار الماادي  عااا قاار   الساالية الللساايينية قااا  النااايق الرساام   اسااع ر اسااة
 الصاااااراع الللسااااايين  قيااااااع الوالياااااات المتماااااد  ا مريكياااااة  يااااارن ماااااا يسااااامض " صااااالقة القااااارا" لمااااا   

تمعض  الق و  الللسيين ، وال تتواةاق ماع قارارات   ، سيكوا مصيرشا اللش ، ما دامت السرا يلار
  155الشرعية الدولية ال اصة  القلية الللسيينية

 عماار عااوح ه،  ا  الللساايينية قااا  مسااؤو  ملاا  ا مااع المتمااد  ةاا  وزار  ال ارئيااة والمغتاار يا
  انلااماع ةلسااييا  لااض اتلاقيااة معاار ا ساالمة الكيماويااة أعلنااتا ساالمة الكيماويااة  معاارمنعمااة 
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ئان  انلماع   لضع علض اتلاقية معر ا سلمة الكيماوية، أا الر يت مممود ع ات، وق   وألا 
 United Nations Industrial  اليونيااادو)لمنعماااة ا ماااع المتماااد  للتنمياااة الصاااناعية  ةلساااييا

Development Organization (UNIDO)،  ماااااؤتمر ا ماااااع المتماااااد  للتئاااااار  والتنمياااااةمنعماااااة و 
  لااض ،United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD))أونكتاااد  

14/5/2018ئان  اتلاقية معر ا سلمة الكيماوية ة  
156  

  ادأت ةا   لاور  ت شااكيد أييلا ةارسارا يلي  اد الوزيار  لكرت صميلة يدي وت أمرونوت ال  رية أا 
 والتاا  تصاا   لااض ،ييا ةلسايينييا ياة   ااد  ئ ايااة الاديوا المسااتمقة لصااالد  سارا يلييا مااا ماادن

كيد علااض الساالية الللساايينية الت اااوا ااقترماات شااو   مليااوا دوالر  420.26)نمااو  مليااار شاايك  1.5
  157م  ا ة  تي يق  يت ا لئ اية الديوا ما ةلسيينييا ة  الللة الغر ية

  سالارت ا   يار ا  سا   نقا   ،لغات مالكر  تلااشع وق ت اا ماع غواتيمااالأ أن ااأعلنت الئام اة ال ر ياة
  158القدت  لض

   ا  الده ستواص  دعم ا لمركتا  مماات ، شم ان  أميا مئلت ا ما القوم  اريران  عل   قا 
وشادد علاض أا  ااالده  وكا  مماور للمقاوماة  ،وماز  ه الل ناان  ،والئ ااد ارساالم  الللسايينيتيا

  159ل االلغوي الت  تت رح ما رغع  ال ةلا تنسم  ما سوري
 ولكاارت وكالااة  دونيساايا  علااا  المنتئااات المسااتورد  مااا ةلسااييا مااا اللاارا   الئمركيااة قااررت  ن

ا ن ا  ارندونيساية أا السالير الللسايين  ةا  ئاكارتاا زشيار الشاا التقاض وزيار التئاار  ارندونيسا  
وأشااارت  لااض أا الااوزير ، ةاا  م نااض الااوزار  ةاا  ئاكارتااا Enggartiasto Lukita أنغارتياسااتو لوكيتااا

  160أن ع سي لوا ئميع المنتئات المستورد  ما ةلسييا ما اللرا   الئمركية أكد رندونيس ا
  ةااااا  ئلساااااة ائتمااااااع لئناااااة ال القاااااات ال ارئياااااة ، ا مريكااااا  مايااااال  وم ياااااو ال ارئياااااةقاااااا  وزيااااار

ا ياازا  ينعاار  مسااألة  غااالق مكتاا  منعمااة التمرياار الللساايينية ةاا  مااناا   ، رت ا مريكاا ئ ااالكون
  161ن  يمتاج  لض   ح الوقت ق   التوص  لقرار   لا الشأاا  ، و  قا  علي  ملتوما  أو ار ،واشنيا

   يل اااا   ،قراي و ا مريكااا ، مماااا ينتماااوا للماااز  الاااديم  اااالكونئرتعلاااوا   76الكشااا  عاااا توئيااا 
وقاا  شادع قريااة سوساايا الللساايينية، ل 21/5/2018 نيااميا نتنياااشو ةاا   ةمكومااة ارساارا يلياللار يت 

  162ملية شدع مشا  ة، لت ارح للل مع القيع ا مريكية ارسرا يلية المشتركةوكللل وق  أ  ع
 24/5/2018 ،الخميس

   وماد  ساكنية 2,500أعلا وزير الدةاع ارسرا يل  أةيئدور لي رماا أا اردار  المدنية ساتُقدع  ياة ل ناا 
  وألا  أن   لااةة 2018ة  ن اية سنة ات، واعدا   االنت ا  ما  نا  ا  مر ةورا  ة  عشرات المست

ات  مر ةاا  مساات ،"لكااا لاايت ةااورا " ،ومااد  سااكنية 1,400 لااض شااله الوماادات، ساايتع  يااداع  يااة ل نااا  
   163م تللة،   ل ا شرق الئدار اللاص 
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  ا االسااتيياا ئمي اا  غياار  ن ياا  أ ااو ردينااة " الساالية الللساايينية  اسااع ر اسااة الرساام قااا  النااايق
وألاا  ةا  ت قي ا   " ئاال  آأع  ية الدولياة، وسايزو  عاائال  شرع ، وشو م ال  لكا  قارارات الشارع

المواةقاااة علاااض  ناااا  المزياااد ماااا الومااادات االساااتييانية ةااا  وزيااار الااادةاع ارسااارا يل  علاااض  عاااالا 
الللسيينية، أا استمرار سياسة االساتيياا، وتصاريمات عادد ماا سالرا  أمريكاا الداعماة  ا رال 

الاااااادولتيا، وأن اااااات الاااااادور ا مريكاااااا  ةاااااا   "أن اااااات ماااااا    " ساااااارا ي "لالسااااااتيياا، وتمااااااريح وزرا  
  164المنيقة"

 ااة ةاا  مدينااة تاا  أ ياا  وزياار الرةاشيااة ارساارا يل  ماااييع كاااتت  ااأا  أ لغاات النيا ااة ارساارا يلي ة ال ام 
واالشت اه  تلق ي  رشض  ة  عارو   ،القلا   للمكومة يدرت تمويل  للمماكمة  ت ع ةساد المستشار

  165انت  ا مانةمرئة،  ارلاةة  لض  ي
  ياات ةاا  قريااة عاار   م تاا ، ةاا  قاارار قلااا  ،  قاارار شاادع نمااو ال ليااا ارساارا يلية الممكمااةأقاار ت 

  كلاااار أدومااايع  مرتالئ ااااليا ةااا   ااااا ا ممااار شااارق  القااادت الممتلاااة، علاااض اليرياااق  ااايا مسااات
 وم الياااا  أدوماااايع، وترميااااا  السااااكاا  لااااض أراح  قااااااع االمااااتال   مصااااادرت ا ماااااا قريااااة أ ااااو ديااااات

  166الللسيينية، وا عالن ا أرال  دولة،   د  نق  عر  الئ اليا  لي ا
 اايما قاادم ما عاادد مااا المراكااز المقوقيااة ومنعمااات مقااوق   ارساارا يلية رةلاات الممكمااة ال ليااا لتماس 

ارنساا، ميال يا  منع ئناود االماتال  والقناصاة ماا مواصالة اسات داع سياساة  ياالق الرصاا  
ئايش  الكاما ، وادعات الز   ة  قيااع غاز   وت نات الممكماة ادعاا ات الم  علض المتعاشريا ال 

أا المتعاااشريا ادعاات كمااا ا الئنااود أيلقااوا الرصااا  الماا  علااض المتعاااشريا  شااك  قااانون ، أ
  167" سرا ي "شكلوا  يرا  ئديا  علض الئنود والمواينيا ة  

  رو    تموي  مركاة المقاي اة الدولياة ارسرا يلية تقريرا  ئديدا  تت ع ةي  االتماد ا و  المكومةول ت 
تقرير  ا دراسة ول ت ا وزار  الشاؤوا االساتراتيئية وارعاالع ت ايا أا دو  االتمااد ا ورو ا  الوقا  

وتؤيد ةرح المقاي ة علي اا  وت ايا شاله  ،تدعع منعمات تدعو  لض نزع الشرعية عا دولة االمتال 
 مليااااوا دوالر  5.86)نمااااو  مالياااايا يااااورو 5م لاااا   2016 ساااانةالتقااااارير أا االتماااااد ا ورو اااا  مااااو   

تمويل ا ما االتماد  لمنعمات ناشية ة  مئا  مقاي ة دولة االمتال ،  لض ئان  مالييا أ رى تع  
  168ا ورو    لض شله المنعمات ع ر ير  تال 

 25/5/2018 ،الجمعة

  ات صاااملية لااا  لتمريااار ةلساااييا ئميااا  مزشااار،  اااال  تصاااريم الشااا  ية الئ  اااة قاااا  القيااااد  ةااا
الئم اااة ماااا م ااايع ال اااود  شااارق غاااز :  ا مساااير  ال اااود  أعاااادت االعت اااار لقلااايتنا وئ لت اااا علاااض 

وألااا  القياااد  ةاا  الشاا  ية أا مصااار قياااع غااز  " ااات يتاارند، لكااا  ئاادو  المئتمااع الاادول  
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تساتمر، اليريق ما زا  يويال  ووعرا   مائاة  لاض المزياد ماا التلاميات"، متا  اا : "مساير  ال اود  س
  169وسنواصل ا متض تمقيق أشداة ا"

  يالااا  علاااو الكنيسااات عاااا ماااز  ال يااات الي اااود  ماااوت  يوئاااا Mordhay Yogev  المكوماااة
  170،  ال ود   لض سياسة االغتياالت وتصلية قياد  ممات  غز ارسرا يل والئيش 

 26/5/2018 ،السبت

   ا  ،  لاا  ع اار تااويترالمكتاا  السياساا  لمركااة ممااات موسااض أ ااو ماارزوق ةاا  تغريااد علااوقااا 
 ،ترائع المالة الصمية لر يت السالية ممماود ع اات يساتوئ  القيااع  اا"م ادرات وقارارات ممساو ة

وكاللل القاعاد   ،متض ال نتلائأ ئمي اا   اأمر ُير ال المالاة الوينياة وي م اق الشارخ الادا ل  ةا  ةاتد
  171مما يؤت ر سل ا  علض مئم  قليتنا الوينية" ،الش  ية

 27/5/2018 ،األحد

  استشاا اد تالتااة مااا عناصاارشا  ،الئنااان ال سااكر  لمركااة الئ اااد ارسااالم  ،القاادت سااراياأعلناات
 كماا ئرا  قص  االماتال  ارسارا يل  نقياة رصاد تا  اة ل اا شارق مديناة رةاد ئناو   قيااع غاز  

وقصالت ، لكتا   القساع غار  رةاد مارتيا   مساة صاواريد تا  ا   قصلت يا رات االمتال  موق ا  
لكتا اا  القساااع غاار   تالتااا   كمااا قصاالت موق اا  ، لل موقااع لكتا اا  القساااع ئناو  غاار   ااانيونتكال

  172النصيرات وسي قياع غز 

  مااع  ملاولااات لصاالقة ت اااد  أساارى ئديااد نلاات مركااة ممااات أ  م لومااات تتمااد  عااا وئااود
تاردده ننلا  ماا " صرن  لي  المية، علو المكت  السياس  لمركة ممات:االمتال  ارسرا يل   و 

  ح وسا   ارعالع مو  وئود ملاولات لصلقة ت اد  أسرى ئدياد ، ماع التأكياد علاض أا شاله 
  173"ا ن ا  تأت  ة  سياق مماوالت قياد  االمتال   داع الئم ور ارسرا يل 

 ،ماع "تساامد ال لمكومتا ،   ادعة  مست   االئتمااع ا سا وع   شدد ر يت الوزرا   نياميا نتنياشو
ت علينا ماا قيااع غاز  أيلاا   ساالن الئاو أغاار أمات علاض أشادا  تا  اة للتنعيماات اعتدا ا شا  

ناا  ي ماا  مااا وا   ، يااراا ةاا  أوئ ااا" "الماار  لااد    ا نتنياااشووقااا    "اررشا يااة ةاا  عمااق قياااع غااز 
 ة،التمولاع ال ساكر  اريرانا  ةا  ساوري  م  لاد  يأئ  منع  يراا ما امتالل ا سلمة النووية، و 

  174 لض ل ناا أو  نتائ ا ة  ل ناا ةلض  م اي تموي  ا سلمة اللتاكة ما سوري م  أيلا  عيو 

 ارساارا يل  ال ااد  ةاا   نااا  مااائز  ماار  مااع قياااع غااز ،   ااد  منااع عمليااات دةاع وزار  الاا أعلناات
التساال  ع اار ال ماار  وقااا  أةيئاادور لي رماااا، ةاا  تصااريد لاا ،  ا شاالا ال ااا ق ةريااد مااا نوعاا  ةاا  

   وألاااا : "شااله  ياااو  أ اارى لاااد  " ساارا ي "ا تاااراق ال ماار ماااا غااز   لاااض  ال ااالع، وساايمو  دوا
  175ممات الت  ستلقد قدر  استراتيئية م مة"
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 ئاايش ارساارا يل  أا مركااة ممااات تمكناات مااا  يااالق يااا ر  مسااير  ممملااة    ااو  ناساالة ال أعلااا
  176 و  لع تنلئر، وأا اليا ر  تمكنت ما ا تراق ال مق ارسرا يل ،  ال أا ال " سرا ي " اتئاه 

 وئم ياااة مقاااوق  ،رةلااات الممكماااة ال لياااا ارسااارا يلية االلتماااات الااال  قدمااا  كااا  ماااا مركاااز عدالاااة
قانوا ارقصا ، الل  يتايد  علاا   مشتركة يوس  ئ اريا، لد  لقا مة الوالنا   عا ا ،الموايا

  177علو كنيست تس ياالكنيست يرد أ  زمي  ل ع  أغل ية 
  يا ر  ورقية مارقة منل  داية تعاشرات مسير   تالتم ةة  غز  نمو  يواالللسيين واأيلق المتعاشر

 ساا ر لادى المازارعيا ارسارا يلييا، وصالت  لاض  تسا  ت ، 2018ماارت  /ال ود  ن اياة شا ر آلار
  178 كعشرات المالييا ما الشوا

  شرق يو ات، ة  قرية ال ق ة  منزال  عشريا   دع  عسكريا   االمتال  ارسرا يل  قرارا   قواتأصدرت
  179، ة  ما   قا  ا غير مأشولة  السكاا؛  مئة عدع التر ي   د ستيا يوما  

   أماار ملاال المغاار  مممااد السااادت   قامااة مستشاالض مياادان  ي اا  ئراماا  للئاايش المغر اا  ةاا
قياع غز ، وأولاد  يااا لاوزار  ال ارئياة المغر ياة أا الم اادر  الملكياة ت اد   لاض تقاديع ال االج 

  180مسيرات ال ود ض واللمايا المدنييا ة  اللرور  للئرم

 28/5/2018 ،اإلثنين

   ر اايت  ،مائااد ةاارج  ا اللااوا نقاا  موقااع صااميلة شااآرتت ال  ريااة عااا مسااؤو  ةلساايين  ك ياار قولاا
 ا مريكياة لوكالاة الم اا رات المركزياة قد التقض مع مايل  وم يو ميا كاا ر يسا   ،ئ از الم ا رات

 ،2018 اال  نيسااا/ أ ريا  و مس  المسؤو ، ة ا اللقاا  عقاد  ية ق   تولي  منص  وزير ال ارئ
ا اللقااا   وقااا  المسااؤو    م رةااة الاار يت مممااود ع ااات وعاادد مااا ك ااار المسااؤوليا الللساايينييا 

ماا رغع  االا االئتماعات ا منية  يا السلية والواليات المتمد  لع تتوقا  ا  و  ،عقد ة   يار أمن 
  181المقاي ة السياسية

  ممماااود ع اااات المستشااالض االستشاااار  ال ر ااا   اااراع ه،   اااد أا  السااالية الللسااايينية ر ااايتغاااادر
  182تمات  للشلا 

   ا شناااال زيااااد  ك يااار  ةااا  أعاااداد الللسااايينييا الاااليا  قاااا  ممتلاااوا عاااا ئ ااااز الشاااا ال ارسااارا يل
ئلسااة وقااا  ممتلااو الشااا ال  ااال   ارساارا يلييا  شاام  وشاااركوا ةاا  عمليااات لااد   مصاالوا علااض لااع  

الشاام  شاااركوا ةاا   ممااا مصاالوا علااض لااع   ةلساايينيا   93للئنااة ا مااا وال ارئيااة ةاا  الكنيساات،  ا 
صاااا ة   سااارا يليا   21عمليااة أدت لمقتااا   26عمليااات تسااا  ت  شاااك  م اشااار  وقاااوع   سااانة، منااال 76وا 

وا ةقااي نلااله ةلساايينيوا مصاال شئومااا   13 ااا مقارنااة  ا  ك ياار رقمااا  وأشاااروا  لااض أا للاال يمتاا    2015
2014–2001سنت  الشم  ما  يا  علض لع  

183  
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  ةنسااا لااا  مئمااا  ماااا قد متااا  السااا ودية لللساااييا ةااا  المئااااالت ارغاتياااة وارنساااانية والتنموياااة منااال 
المشااار  ال ااااع علاااض  ،دوالر، وةاااق ماااا أعلاااا المستشاااار ةااا  الاااديواا الملكااا ملياااارات ، ساااتة 2000

  184 د ه  ا ع د ال زيز الر ي ة"مركز الملل سلماا لإلغاتة وا عما  ارنسانية" ع
   رةلات الممكمااة ال ليااا ةاا  كرواتيااا تسااليع ماوايا  وساان  ميلااو  لاادى تااونت الت امااات  لاالوع

ولكارت أا تاونت لاع تقادع لامانات تلياد  اأا  ،ة  اغتيا  م ندت الييراا التونس  مممد الزوار 
ةا  أا  ت الممكماة: "ماا ماا شال  وقالا تساليم   ال وسن  الم تق  لا يت رح ل قو ة ارعداع  لا تاع  

المشااات    ااا  مااات ع  واماااد  ماااا أساااوأ الئااارا ع، لكاااا عنااادما يكاااوا شناااال  يااار  دانتااا  والمكاااع عليااا  
  185 ارعداع ةال يمكا السمان  تسليم "

   ولااااع نشاااايا  آال  ا مليااااة أماااااع مقاااار مئلاااات االتماااااد ا ورو اااا ، لللاااات ا نعااااار  لااااض م انااااا
أتناا  ان قااد ائتمااع وزرا  ةا  وئاا ت المركاة الالةتاة   سارا يل اراالماتال   الللسيينييا ة  عا   

زوج ما ا ملية أرسل ا مت رعوا ما م تل  أنما   4,500 ارئية االتماد، مي  ولع النشيا  
  186أورو ا، أماع م نض المئلت، ة  ميداا "ئاا را "،  ال اصمة ال لئيكية  روكس 

 29/5/2018 ،الثالثاء

   قصاا  "مساا وليت ما المشااتركة عااا  ،ةاا   ياااا مشااترل ل مااا، وساارايا القاادت القساااعأعلناات كتا اا
المواقع ال سكرية والمغتص ات الص يونية ة  مميي قياع غز    شرات القلا   الصارو ية علاض 

"أا  ا  وأكادت"أشلنا وشا  نا ومقاوميناا ردا  علض ال دواا الص يون  الغاشع وئرا م   مق   ،مدار اليوع
م ادالت  ئديد "  وأولد ال ياا المشترل  لرح ولا تسمد لل دو  ،لدع  الدعوا ،القص   القص 

ومواق نااا  ،واساات دا  مئاشاادينا ،أ نااا  شاا  نا ال اادو شااو مااا  اادأ شااله الئولااة مااا ال اادواا لااد  "أا 
وماااا  " سااااعة  المالااية، ةااا  مماولااة  لل ااارو  مااا دةاااع اسااتمقاق ئرا مااا  48ال سااكرية  اااال  الااا 

صاارو ا  وقليلاة، ةا  ألا ع قصا  ماا  تماانياارسرا يل  أنا  رصاد  ياالق أعلا الئيش ئان  ، 
وتمااادتت وساااا    عاااالع  سااارا يلية عاااا   2014قيااااع غاااز ، منااال ال ااادواا ارسااارا يل  عليااا  صاااي  

  187 صا ة  مسة  سرا يلييا،  ين ع تالتة ئنود، ئرا  القلا   الللسيينية
 ة ل ما  "ال ئماات ا  يار  علاض  سارا ي  دعت واشنيا مئلت ا ما الدول   لض عقد ئلسة يار ا

  188ما ق   ممات ومسلميا آ ريا ة  قياع غز "

  ةاا  كلمااة ألقاشااا  مساات   ائتماااع اللئنااة المركزيااة  ،مممااود ع ااات الساالية الللساايينيةقااا  ر اايت
صاا  ة ماارت علااض اللاالة الغر يااة والقاادت وقياااع غااز ،  أيامااا  "لمركااة ةااتد، عقااد ةاا  راع ه،  ا 

 سرا يل  شرت علض قياع غز   الصواريد واليا رات، وشلا ياد  علاض أا االماتال   توئت   دواا
  189"ال يريد السالع، ومع للل نما نريد السالع ونس ض لتمقيق 
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  يئ  االست داد المتال  قياع غز  ة   ياار ئ اود   ن ت شاكيد أييل ةارسرا يلي  د الوزير  قالت
  اتئاااهعلااض  يااالق قاالا   شاااوا  ت قي ااا   شاااكيد، ةتوألااا للقلااا  علااض قياااد  ممااات  " ساارا ي "

  190، وكأنما سلكت دما  شنا"ئدا   ات المميية  غز ، أا "الرد يئ  أا يكوا شديدا   مر المست
  30/5/2018 ا ر  اا –29/5/2018 أيلقت قوات االمتال  ارسارا يل  ق يا  منتصا  ليا  التالتاا ،

المرياااة" التااا  كانااات تمااااو  الوصاااو   لاااض أماااد سااالينة "ساااران ئمياااع الناشاااييا المشااااركيا  رملاااة 
وقالااات ال ي اااة الوينياااة لكسااار المصاااار  ا  ماااا ميناااا  غاااز  ال مااار   الماااوانع الق رصاااية انيالقاااا  

 ارسارا يلية  اد أا اقتاادت ال مرياة  ةلسيينيا   "االمتال  أةرج علض دة تيا عا الس  ة عشر ناشيا  
  191قار  ع  لض مينا  أسدود"

   ر للغاية ة  المسئد ا قصض الم ارل، يديا مقدسيوا مما وصلوه  تيور  ير نشيا  ورئا  مل
مااا  مكانيااة ات ااال المسااتوينيا ما يااا  ئدياادا  ةاا  ا قصااض للصااال  عنااده، ميااال يا  دار  ا وقااا  

يأت  شلا التملير   د أا و  ارسالمية  التصد  ل  وموائ ت ؛  اعت اره أمرا  ال يمكا السكوت عن  
مناال أساا وعيا  ات ااال ئاادار دا اا  يقومااوا لتقياات لمئموعااات مااا المسااتوينيا أع اارت صااور  ا

  192سامات المسئد ا قصض للصال  وال كا  عنده، شما  صما الص ر  المشرةة
 تُاااوةر  " سااارا ي "المصاااار  ةااا   سااا  ة ماااا ك اااار ا  ل اااا،ةااا  تقريااار  ،قالااات شياااوما راياااتت ووتاااش

دامة، وتوسيع المست ما  ال  تموي   نا  ا ة   ،ات غير القانونيةر  م دمات ُتساعد علض دعع، وا 
علااض مقااوق الملكيااة ةاا  م عااع شااله المصااار  ُيوتااق التقرياار مصااو  و اللاالة الغر يااة الممتلااة  

تس   شله ا نشية المصرةية و الئديد ، ورعاية المشاريع متض اكتمال ا  المست مرات مشاريع  نا  
متاا  مواينياا  الماادنييا  لااض ا رالاا  الُممتلااة، نقاا  المُ  ، علمااا  أانقاا  السااكاا  شااك  غياار قااانون 

  193ئرا ع مر تشك ِّ  وترمي  أو نق  أةراد ما ُسكاا ارقليع، 

 30/5/2018 ،األربعاء

  علض قيااع غاز ،   ادما نئمات مصار ةا  ولاع اتلااق لوقا   ياالق الناار مولاع  ال دو سيير
 أوقلت كماصواريد، الا  يالق وامتن ت اللصا   الللسيينية ع التنليل مع ساعات اللئر ا ولض 

شا  غارات علض قياع غاز   وأعلاا علاو المكتا  السياسا  لمركاة مماات  ليا  المياة  " سرا ي "
"التوص   لض تلاشمات لوق   يالق النار ة  قيااع غاز "، مؤكادا  أا اللصاا   الللسايينية ملتزماة 

كرية التا  اة للصاا   المقاوماة ةا  قالات ا ئنماة ال ساو    له التلاشمات يالما التزع   ا االمتال  
قياااااع غااااز  ةاااا   ياااااا مشااااترل ل ااااا: "لقااااد ملااااض الوقاااات الاااال  يماااادد ةياااا  ال اااادو قواعااااد الموائ ااااة 

االمتال  ما مغ ة  صاراره علاض " ا ئنمة وملرت  "وم ادالت الصراع منلردا ، ةالقص   القص 
 وزيتنااا للتصااد   كاا  مااا كساار الم ااادالت مااع المقاومااة أو ال اادواا علااض شاا  نا وأشلنااا، مؤكااد  ئ

االساات  ارات والمواصااالت  ار يااوز نلااض وةيمااا   "أوتينااا مااا قااو     عاادواا أو مماقااة يرتك  ااا ال اادو
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، وئااود أ  اتلاااق لوقاا   يااالق النااارت يااالت لاايع ارساارا يل  نلتااال   ينو  ارساارا يل  يساارا ي  كاااتت
  194غير رسم "عا وئود "تلاشع  زيوةا  شتاينت ارسرا يل وزير الياقة  تمد 

   عقد مئلت ا ما الدول  ئلسة يار ة دعت  لي ا الواليات المتماد   شاأا التياورات ةا  قيااع غاز 
قدمتااا   ،ق يااا  الئلسااة ،وأةاااد مراساا  الئزيااار   ااأا الكوياات من ااات صاادور  ياااا عاااا مئلاات ا مااا

ال  تااة  وقااا  المراساا   ا مشااروع ال ياااا الاال  وزعتاا  واشاانيا  شااأا التصاا يد ا  ياار ةاا  القياااع 
ا مريكية علض أعلاا  المئلات كااا ي اد   لاض  داناة  ياالق المقاوماة الللسايينية صاواريد علاض 

 توقاا  "مركااة ممااات  ويالاا  مشااروع ال ياااا أيلااا    " ساارا ي "مااا قياا   ن ااا تئم ااات مدنيااة ةاا  
ومركاااة الئ ااااد ارساااالم  وغيرشماااا ماااا الئماعاااات المسااالمة ةااا  غاااز  عاااا كااا  ا نشاااية ال نيلاااة 

  195ما  االستلزازية"وا ع
  وئااود أ  اقتااران وزار  رساااقاي  ر االساات  ارات والمواصااالت ارساارا يل  يساارا ي  كاااتتيااوز نلااض

يارن وقا  كاتت  ن    مكاا أ  وزير الت  ير عا موقلا ، ولكاا لاع يُ  مركة ممات ة  قياع غز  
  196ليست م نية  د و  غز  " سرا ي " ا  ،ة  المئلت الوزار  أ  اقتران

 لااض 30/3/2018 ةاا عاادد الشاا دا  الااليا ارتقااوا مناال انيااالق ة اليااات مسااير  ال ااود  لااع ارت  
  197أل  مصا  12ةيما  ل  عدد الئرمض نمو  ،ش يدا   124

 ر يت الوزرا  الكند  ئاستا تارودو شائع Justin Trudeau    ومم ل اا  ،المقاوماة الللسايينيةةصاا
وةاا     مااع المتلاارريا مااا شااله ال ئمااات" مسااؤولية التصاا يد ةاا  قياااع غااز ، وألااا  أناا  "يقاا

ال ئمااات  ةاا  الاادةاع عااا نلساا ا لااد   تغريااد  لاا  علااض تااويتر، قااا  تاارودو  ا لااا" سرا ي  كاا  المااق  
  198المؤسلة ما ق   الئماعات اررشا ية ممات والئ اد ارسالم "، مس  وصل 

 را اد صاالن للمار   نعرت الممكمة المركزياة ةا  ميلاا ةا  يلا  يااقع الادةاع  ا يالق ساران الشايد
التالتااة علااض التااوال ، ةيمااا ترائ اات نيا ااة االمااتال  ارساارا يل  ةاا  تااداو  الئلسااة عااا تصااريمات ا 

وقاااررت الممكماااة تأئيااا  النعااار ةااا  يلااا   الساااا قة  اااأا الشااايد صاااالن "يمااارح علاااض اررشاااا " 
20/6/2018 ا يالق سرام  ل

199  
   اااق ال اااا  لألماااع المتماااد  لاااقاااا  ا نيكاااوال  مالديناااو   "ةااا  الشااارق ا وسااايعملية الساااالع ا"المنس 

المدنييا ش  شئمات غير مق ولة علض اريالق، وال يمكاا  لد   يالق الصواريد وقلا   ال اوا 
المئتمااع الاادول  لالنلااماع  لااض ا مااع المتمااد  ةاا   ت ريرشااا تماات أ  عاار  مااا العاارو ، داعيااا  

  200ةي  دانة شله ال ئمات والتص يد ال يير ة  غز   شك  ال ل ت 

 31/5/2018 ،الخميس

  ما ال اروح  أا مركت  تلقت عددا   مزروق أ وأكد علو المكت  السياس  لمركة ممات موسض
لمساااعد  قياااع غااز  لل ااروج مااا  ا ئااوا "الشاالوية" مااا أياارا  م تللااة، اشااتريت لاارور  ت ي ااة 
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 ،ساامض النااروي  الاال  ا ورو اا ،االتماااد  ا ياارا ا أ ااو ماارزوق أا مااا شااله و ااي   ا زمااة الراشنااة 
، "ويماااولوا أا يتلمسااوا ةاا  مولااوع ال ماا ، ورصاادوا لااللل أمااواال   أساساا  لاااةة لمصاار كلاعاا  

  201العر  المناس  لم الئة القلايا ا ساسية ة  غز "

  التالتاااااا  ياااااوعئااااايش ارسااااارا يل   أنااااا  اسااااات د  مئموعاااااة ماااااا "الغواصاااااات المساااااير "؛ الادعاااااض 
تاايمز "وقالات صاميلة   ا ة  شئماات ماا ال مار" ، " ييت مركة ممات الست دام29/5/2018

ممات ة  غز  لغواصات مسير  منل   امتالل ن  كاا ُيشت    "The Times of Israel أو   سرا ي 
30/5/2018 أكتر ما عاع، لكا الئيش ارسرا يل  لع يقر   له القدر  متض ا ر  ا 

202  
   يااروا  لاوع "را ي  سا"ملا  ا سارى والملقاوديا ارسارا يلييا ةا   منساقكشا Yaron Bloom أا 

ماع مركاة مماات، علاض غارار الصالقة التا   ئديد دولة االمتال  لا تقدع علض   راع صلقة ت اد  
االتلاااق المق ااو  لاادى  ساارا ي  شااو  عاااد  ئناادي  قااا ال   ا "   وألااا   لااوع2011 ساانةأ رماات ةاا  

  203"ار قياع غز   الكام ئيش الدةاع والمواينيا ارسرا يلييا، لقا   ية رعاد   عم
   وماد  اساتييانية ئدياد  ةا  اللالة الغر ياة 2,070صادق المئلت ارسرا يل  ا علض للت ييي علض  ناا 

الساالع اآلا ارسارا يلية  ا المئلات ارسارا يل   منعماةوقالات  ات م زولة  مر ة  مست %80من ا 
ارساارا يل   دةاع عااالا وزياار الااصااادق علااض  نااا  شااله الوماادات االسااتييانية   ااد أياااع قليلااة مااا 

 المنعمااة أاوألاااةت  ومااد  اسااتييانية  2,500دور لي رماااا عااا قاارار المصااادقة علااض  نااا  ئااةيأ
  الؤشااا ةاا  أ   ات مااا الملتاارح أا يااتع   مر مااا الوماادات االسااتييانية موئااود  ةاا  مساات 1,536

تشم   نشا  مستوينتيا   ا الم ييات قا لة المنعمة وتا  ت  يياللسيينال معاتلاق سالع مق   
  204ئديدتيا شما زايت ترعناا و روش

  اللاااوا   المصااارية ساااامد شاااكر  ور ااايت الم اااا رات ال اماااةالمصااار  عقاااد كااا  ماااا وزيااار ال ارئياااة
كماا ُعقاد   اد للال ائتمااع  ،مع نعيري ما ا ردنييا ة  مقر وزار  ال ارئية ع ات كام ، ائتماعا  

وعلمات  وةلسييا، ومدير  الم ا رات ة  الدو  التال   وزرا   ارئية مصر وا ردا تالت  لع  
لاااض رةاااع  ،"الشااارق ا وساااي" أا االئتمااااع التالتااا  يسااا ض  لاااض ت د اااة ا ولااااع ةااا  قيااااع غاااز  وا 

  205المصار وتقديع الدعع الالزع للش   الللسيين 
   رعاات ماليايا دوالر  لاض وكالاة ا وناروا، وللال كم لا   لااة  عاا الت 10لت المكومة التركياة مو 

ملياوا دوالر لصاالد  1.2قاررت تركياا الت ارع  م لا  كماا   سانةاليوعية الت  كانات تقادم ا ةا  كا  
التاا  تشاار  علااض م الئااة ، World Health Organization (WHO) منعمااة الصاامة ال الميااة

  206أشال  قياع غز  ئرمض ا مدا  الدموية ا  ير  الت  ارتك ت ا القوات ارسرا يلية  مق  
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