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*** 
 

تجسسيا  خطيرا .. تسديد فاتورة الحساب قادم  جاهدينا أفشلوا مخططا  ماستشهاد ستة من "القسام":  .1
 ونتائجه ستكون مؤلمة

وزارة الصنح  الفلطننيني  لالنت  ن ، أن النصنيرات، منن 5/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعـالم ذكر
طت  شهداء وصلوا أشالء  لى مطتشنفى شنهداء اصلصنى يمدينن  دينر النيلح، جنراء انفجنار ولن ، مطناء 

 3وأفنناد النننانس ياطننا وزارة الصننح  يوصننو   النصننيرات وطننن لنننا   ننزة. يننوا الطننيت جنننوب مخننيا
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وأويننحت   صننايات أخننرم للمطتشننفى جننراء دننذا الحنناده، مويننحاع أنننى يجننره التعننر  علننى دوينناتها.
 مصادر محلي  وشهود عيان، أن انفجارعا ول  في يلدة الزوايدة وطن لنا   زة، دون معرف  نييعتى.  

نس ياطننا وزارة الصننح  أشننر  السنندرة أطننماء الشننهداء، ودننا نننادر عصنناا وفنني ولننت أحننس أعلننن النننا
عامناع(، محمنود  ٧٣عاماع(، موطنى  ينراديا طنلمان ) ٧٣عاماع(، وطاا أحمد أيو محروس ) ٩٢شادين )

 عاماع(.27عاماع(، محمود طعيد السيشاوه ) ٩٣عاماع(، محمود محمد النواشي ) ٧٣وليد اصطتاذ )
كتائننب الشننهيد السطنناا لالننت  ن أيناءدننا ارتسننوا ، أن 6/5/2018س، غــزة، موقــع حركــة حمــاوجنناء فنني 

خال  مهم  أمني  وميدانين  كيينرة، كنانوا يتنايعون خاللهنا أكينر منجومن  تجطنر فنين  زرعهنا اأحنتال  
 في لنا   زة خال  العسد اصخير للني  من شعينا الفلطنيني ومساومتى.

شهداءدا نجحوا يعد عمٍ  وجهٍد دؤوب في الوصو   لى  وأكدت كتائب السطاا خال  ييان عطكره أن
تلك المنجوم  الخنيرة، وتمكنوا من حماين  شنعينا ومساومتنى منن مخنانرة  اين  فني الصنعوي ، وأفشنلوا 
 دذا المخنن اأطتخياره التجططي الكيير الذه كان يعو  عليى العدو الصهيوني وأجهزة مخايراتى.

مهمننن ع فننني دنننذا الحنننده الكيينننر طنكشنننفها أمننناا شنننعينا الفلطننننيني وأيننافت الكتائنننب أن دنننناك جواننننبة 
وحّملننت العنندو الصننهيوني المطننؤولي  المياشننرة  وطنيننعى فنني تفاصننيلها خننال  مرحلننٍ  أحسنن  ينن ذن  .

عن دذه الجريم  وعن جرائا أخرم طايس ، مؤكدةع أننى طنيدف  النثمن  اليعنا، وأن تطنديد فناتورة الحطناب 
  ، وأن النتائج طتكون مؤلم ع لهذا العدو الغاصب.لادٌا أ محال  ي ذن 

وييننننت الكتائنننب أن أيناءدنننا لننندموا أرواحهنننا الننننادرة فنننداءع لشنننعيها ودنننا يتعننناملون مننن  دنننذه المنجومننن  
 الخنيرة التي كانت تحم  في تركييتها التفجير اآللي )التفخيخ( كما أعددا العدو الصهيوني.

على مندار عملهنا مهمناٍت حطاطن ع فني  ننار حنرب العسنو  من   وكشفت أن مجادديها الشهداء أنجزوا
العدو الصهيوني، ميين ع أنها حسسوا  نجازات مهمن  فني حماين  مشنرو  المساومن ، كنان وخردنا وأخنردنا 

 حده اصمر الذه ليوا فيى شهداء.
 

 ة عباسالمسؤولية المباشرة عن حيا "إسرائيل"و الواليات المتحدةل تحم    "الفلسطينيةالخارجية " .2
 ينننالهجوا اصمريكننني اإلطنننرائيلي المتصننناعد يننندّ  الفلطننننيني  ننننددت وزارة الخارجيننن  والمغتنننريين :راا  

الننرئير محمننود عيننار، والحملنن  المنعادينن  لنننهج وثسافنن  الطننالا التنني يتينادننا، معتسنندين أن ذلننك طننيوفر 
لسيني  الفلطننيني  وحسنوس لهما فرص  ومناخات مناطني  لتمرينر منا تطنمى ينن صفس  السنرن  التصنفوي  ل

 الهجننوا يلننا مراحنن  متسدمنن  وممنهجنن  فنني عملينن  ا تيننا  لشننخ دننذا أن مؤكنندة  ،الشننعب الفلطنننيني
فني يينان لهنا، اإلدارة  ،لنت النوزارةوحمّ  وتشويى صورتى وموالفى يمن ما ينطمى يصفس  السنرن. عيار،

عنن حياتنى وعنن تنداعيات دنذا التحنري  اصمريكي  والحكوم  اإلطرائيلي ، المطؤولي  الكامل  والمياشنرة 
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عنندما حاولنت واشنننن وتن   دنذه الهجمن  أخنذت منحنى خنينراع  أن  لنىالنوزارة  وأشنارت واط  النناس.
موالن  الكوينت علنى شنجاعتها فني  وثمنت الوزارة عاليناع  أييب اطتصدار ييان  دان  من مجلر اصمن.

ا  الطفيرة اصمريكي  في اصما المتحدة نيكي ديلني، ، منددة يألو اإلطرائيلي  حيان المحاوأت اصمريكي  
 . ويهتاناع  التي حاولت تسم  شخصي  المداف  عن مصدالي  اصما المتحدة زوراع 

 6/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 التي طرحها في األمم المتحدة عباسالمالكي يطالب "التعاون اإلسالمي" بدعم مبادرة  .3
ريا  المالكي، يدعا ميادرة النرئير محمنود عينار  الفلطنيني نالب وزير الخارجي  والمغتريين :دكا

 المايني، واعتماددنا ك ننار للحن ّ  / فيراينرالتي نرحها في خنايى أماا اصما المتحدة في شهر شنيان
نهاء الصرا ، يما يفيي  لى تحسيس ح ّ   طنيني.الدولتين وحس تسرير المصير للشعب الفل الطياطي وا 

خننال  مشنناركتى فنني أعمننا  النندورة الخامطنن  واصريعننين أجتمننا  مجلننر وزراء خارجينن   ،وشنندد المننالكي
منجم  التعاون اإلطالمي في مدين  دكا في جمهوري  ينغالدش، علنى ينرورة ينغن المجتمعنين منن 

 المتجادرين الطلميين العز  في لنا   زة. أج   جراء تحسيس دولي تجاه الجرائا يحسّ 
 5/5/2018 ،كالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(و 

 
 مجلس األمن خطر على السلم العالمي في عضوك "إسرائيل" وجود :مجدالني .4

أحمننننند مجننننندأني، عينننننو اللجنننننن  التنفيذيننننن  لمنجمننننن  التحرينننننر الفلطننننننيني ، تراجننننن   .اعتيننننر د راا  :
الشعب، وللسيا والميناد  اإلنطناني ، ولنا   من الترشح لعيوي  مجلر اصمن انتصاراع لسيي    طرائي  

 ن  المكان النييعني لالحنتال  دنو خنارل مجلنر اصمنن واصمنا المتحندةل فهني دولن  احنتال ، وتمنارر 
 رداب دول  منجماع يد الشعب، ومكانها محكم  الجنايات الدولي ، ووجوددا في مجلر الننأمن يشنك  

دأني:  لننن نتولنن  لحجنن  واحنندة عننن مالحسنن  دولنن  وأيننا  مجنن خنننراع علننى اصمننن والطننلا العننالمي .
اأحننتال ، والعمنن  علننى عنندا ليولهننا يننأه منجمنن  دولينن  أو منصننب دولننيل صن وجوددننا فنني المحافنن  

 الدولي  تشجي  لالحتال  والعنصري  واإلرداب . 
 6/5/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 الوطنيالمجلس فيذ قرارات التنفيذية بحثت في اجتماعها األول سبل تن اللجنةعريقات:  .5

لنننا  أمنننين طنننر اللجنننن  التنفيذيننن  لمنجمننن  التحرينننر صنننائب عريسنننات،  ن اللجنننن  يحثنننت خنننال   :راا  
يرئاط  الرئير محمود عيار، طي  وي  وليات وجداو  زمني  ليدء  ،4/5/2017في اجتماعها اصو  
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إلذاعنن  صننوت فلطنننين،  فنني تصننريح ،وأيننا  عريسننات تنفيننذ لننرارات ومخرجننات المجلننر الننونني.
،  ن اللجنننن  طنننتعم  علنننى تنفينننذ لنننرارات النننونني علنننى الفنننور، وطتواصننن  جهوددنننا 5/5/2018 الطنننيت

 إلنهاء اأنسطاا، وتحسيس الوحدة لمواجه  التحديات المختلف .
 5/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 القدسبشأن تصدي لقرار ترامب وال "الوطني"عمل على تنفيذ مخرجات نس :األحمد .6

، عننزاا اصحمنند، أدمينن   نجننال دورة المجلننر الفلطنننيني  أكنند عيننو اللجننن  التنفيذينن  لمنجمنن  التحريننر
الونني، الذه جاء في  نار  جما  ونني، ر ا التحديات والعسيات الكثيرة التي يرزت أماا انعساده ، 

ولا  اصحمد  اأنسطاا، حتى يتا عسد مجلر جديد .معرياع عن أملى يأن  يفتح ذلك النريس أماا  نهاء 
 ن  السيننادة الفلطنننيني  طننتعم  علننى تنفيننذ مخرجننات دورة المجلننر الننونني، والتصننده لسننرار الننرئير 
اصمريكي، دونالد ترامب،  اأعترا  يالسدر عاصم  للكينان اإلطنرائيلي ، ومواصنل  مالحسن  اأحنتال  

 اي  الدولي  للشعب الفلطنيني .على جرائمى والعم  على توفير الحم
 6/5/2018 ،الغد، عم ان

 
 تنفيذها بعد شهر رمضانلمنظمة الستكون أمام تنفيذية  "الوطني" قرارات :محيسن .7

لا  عيو اللجنن  المركزين  لحركن  فنتح، جمنا  محيطنن،  ن  دنناك توجهنا : نادي  طعد الدين -ان عمّ 
رميان الميارك، يهد  تنفيذ يعن  السنرارات التني  لعسد المجلر المركزه لمنجم  التحرير، يعد شهر

 تفوييها لى من لي  المجلر الونني . تاّ 
وأيننا  محيطننن، فنني تصننريح إلذاعنن   صنننوت فلطنننين  الرطننمي ،  ن  السننرارات التنني صنندرت عنننن  

علننى أدمينن   محيطننن وشنندد المجلننر الننونني، طننتكون أمنناا تنفيذينن  منجمنن  التحريننر يهنند  تنفيننذدا .
أنها  أيست الياب مفتوحا أمناا المصنالح  الفلطننيني ، ورفينت  ، مييناع 23لمجلر الونني نجال دورة ا

 يشك  لان   لام  دول  في  زة أو دول  ذات حدود مؤلت  .
 6/5/2018 ،الغد، عم ان

 
 "الوطنيلـ" 23الدورة  ارتياحهما لنتائجُيعربان عن  حواتمةو  عباس .8

، فنني مسننر  لامتننى 5/6/2018 حمننود عيننار، مطنناء الطننيتم ي فلطنننينال الطننلن  اطننتسي  رئننير :انعّمنن
وجننرم  عمننان، اصمننين العنناا للجيهنن  الديمسرانينن  لتحريننر فلطنننين ننناي  حواتمنن . اصردنينن يالعاصننم  
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عنن  أعريناخال  اللساء، اطنتعرا  نتنائج الندورة الثالثن  والعشنرون للمجلنر النونني الفلطننيني، حينه 
 ، والنجال الكيير الذه حسسى على المطتويات كاف .ارتياحهما لهذه النتائج التي تحسست

 5/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 جمال أبو نحل ينفي منح المجلس الوطني كامل صالحياته للمركزي .9
نفنننى عينننو المجلنننر النننونني جمنننا  أينننو نحننن  أن يكنننون المجلنننر النننونني لننند مننننح كامننن   :راا  

أن ما جرم دو  حال  يع  الصالحيات من الونني للمركزه  ركزه، مويحاع صالحياتى للمجلر الم
،  ن تخويننن  5/5/2018 ولنننا  أينننو نحننن  فننني تصنننريح إلذاعننن  صنننوت فلطننننين، الطنننيت ولنننير كلهنننا.

المجلر المركنزه يعن  الصنالحيات، ينأتي أطنتخدامها فني حناأت خاصن  واطنتثنائي  كعندا  مكانين  
تخوينن  كنن  الصننالحيات للمركننزه أمننر  يننر ممكننن  أ يعنند  جننراء دعننوة الننونني لالنعسنناد، ميينننا أن 

 تعدي  يالسانون، وموافس  ثلثي اصعياء ودو ما لا يحده.
 5/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وطني يكشف عن إهانة أعضاء غزة خالل المؤتمرالمجلس بالعضو  .11

يينن  الفلطنننيني  صننالل أيننو ركينن  دجومنناع أذعنناع علننى شنننع عيننو المكتننب الطياطنني للجيهنن  العر :  ننزة
وجهنر أينو ركين  فني  ليادة الطلن  الفلطنيني  أطتمراردا في فر   جراءات عسايي  على لننا   نزة.

تطجي  مطرب لكلمتى أماا المجلنر النونني، يسنو   ن  لننا   نزة النذه اطنتسي  الشنهيد السائند الراحن  
وأينا :  كنانوا )أدن   نزة( علنى الندواا  ثن  دنذه اإلجنراءات .ياطر عرفنات أ يجنوز أن تتخنذ ينده م

زالننوا ومكافأتنننا لهننا عنننودة جمينن  الرواتننب المسنوعنن .. ولننن يكلفنننا شنننيء  مننايخننندس المساومنن  اصو  و 
 التسرب  لى أيناء شعينا ليعودوا كما تعودنا عليها  لى الحاين  الونني  .

 أعياء المجلر الونني من لنا   زة دون  يردا. دّ واتها أيو ركي  الطلن  الفلطنيني  يالتمييز ي
ولننا   ن  أيننناء لنننا   ننزة مننن المشنناركين فنني المجلننر الننونني حيننروا  لننى فننندس الزدننراء يمننسنن  

كمنا أشننار  لنى أن  اإلجننراء اآلخننر  نجننوا . 5و7تطنمى اليالوعنن  )الينالون( ويننالي اصعيناء فنني فننادس 
  زة دون  يردا على يوايات الشرعي  الفلطنيني  .دو تفتيش أعياء المجلر الونني من لنا  

 6/5/2018 ،فلسطين أون الين
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 عن القطاع غزة رفضت التوقيع على مذكرة رفع العقوباتفي من قيادات فتح  ثالثة: "الرسالة" .11
كشفت مصادر خاص  شاركت في أعما   المجلر الونني  عن تفاصني  المنذكرة التني : محمود دني 
مننن ليننادات حركنن  فننتح فنني  3العسويننات عننن  ننزة، مييننن  أن  ي لغنناءخصنني  تنالننب ش 108تسنندمت يهننا 

 أعينناء ننزة رفيننت التولينن  عليهننا، فيمننا تينننت فننتح لينننان دننذه المننذكرة وطنناعدت فنني تمريردننا علننى 
ولالننت المصننادر  الننونني للتولينن  عليهننا لينن  أن يولنن  رئننير الطننلن  محمننود عيننار عملينن  التولينن .

فصنائ  ودني  أريعن يو المجلر الونني زادر الجنديلي تسندا يالوثيسن  التني تينتهنا لن الرطال  نت   ن ع
 جيهنن  التحريننر العريينن  والفلطنننيني  والنيننا  الشننعيي والجيهنن  العريينن  الفلطنننيني  ، وعريننها عيننو 

 ركي  في كلم  لى. أيوالمكتب الطياطي للجيه  العريي  صالل 
 أعيناءرفينت التولين  علنى المنذكرة التني منررت علنى  وتذكر المصادر أن ثالث  من لينادة فنتح  نزة

 أيننويننرز الرافيننين للتولينن  كننال مننن أالمجلننر الننونني للتولينن  عليهننا وعريننها علننى التصننويت، ومننن 
يراديامادر حلر   النجا، فيما تحفجت المصادر عن ذكر اطا الشخ  الثاله . أيو وا 

 6/5/2018 ،الرسالة، فلسطين
 

 في غزة يعيق المصالحة الفلسطينية وتركيا لدى القاهرة: نفوذ قطرالسفير الفلسطيني األسبق  .12
لا  الطفير الفلطنيني اصطيس لدم السادرة، يركات الفنرا،  ن نفنوذ لننر وتركينا فني  نزة يعينس الجهنود 
المصري  في تحسيس المصالح  الونني  الفلطنيني . وأيا  الطفير الفرا لصحيف   الدطتور  المصري  

زالت تس  تحت تأثير مياشر   لى مصالح  حتى اآلن يرج   لى أن حرك  حمار ما أن عدا الوصو 
لننثاله دو ، ياإلينناف  لحننزب  ، ودننذه النندو  دنني  يننران ولنننر وتركيننا، وأ تطننتني  أن تتخننذ لننراراع 
يعيداع عن دذه الدو  اصري ، كما أن الدور السنره يتمث  في دعا حمار مالياع، فيالع عن اطتيناف  

نمنا المك تب الطياطي الطايس لحرك  حمنار، ودنذا لنير دعمناع للسيني  الفلطننيني ، كمنا تسنو  لننر، وا 
دناك مصالح لسنر التي تطعي  لى أن يكون لها دور طياطي في الونن العريي، ودو ما أكده رئير 

 وزرائها الطايس حمد ين جاطا، حيه أعلن صراح ع تدخ  يالده في عدد من الدو  العريي . 
 7/5/2018 ،ج، الشارقةالخلي

 
 : يجب أن يظل صندوق االقتراع أساس النظام السياسيونبيل عمر  .13

لنننا  عينننو المجلنننر النننونني الفلطننننيني نييننن  عمنننرو،  ّن الننندورة الحاليننن  للمجلنننر وينننعت  :راا  
منجمنننن  التحريننننر علننننى مفتننننرس نننننرس يننننين مواصننننل  اليننننع  والجمننننود ويننننين التجدينننند فنننني  ناراتهننننا 

دوت كننوا أّن المؤشننرات الرادننن  تنند  علننى أّن    عمننرو فنني حننديه منن   السنندر وأيننا ومؤططنناتها.
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الحفننناج علنننى السنننديا يكننن  منننا علينننى دنننو الصنننيغ  المفّينننل  للنيسننن  الطياطننني  التسليديننن  التننني أوصنننلت 
 المنجم   لى حالتها الرادن  يفع  مكوثها في طدة السيادة لعسود نويل  ودون تجدد يذكر.

يكنننون صنننندوس األتنننرا  دنننو أطنننار النجننناا الطياطننني  أنالعمننن  منننن أجننن  ولنننا  عمنننرو  ننننى طيواصننن  
الفلطنننيني طننواء فنني المنجمنن  أو الطننلن ، مننندداع يهجننران النيسنن  الطياطنني  لالنتخايننات طننواء العامنن  

وأيننننا  عمننننرو: أن  منجمنننن  التحريننننر ينيغنننني أن تجنننن  اأحتيننننان  منهننننا أو مننننا يتصنننن  يالمؤططننننات.
للحركن  الوننين  الفلطننيني   محنذرا منن دمجهنا فني الطنلن  من   اصعلىو نار الجام  اأطتراتيجي واإل

 الطلن  وفس السانون اصطاطي دي جزء من المنجم  ولير العكر. أن
 4/5/2018 ،القدس، القدس

 
 أزمة رواتب موظفي السلطة في غزة "تنذر" بكارثة إنسانية .14

، من   عنالن وزارة المالين  فني راا  زة: تعمست أزم  رواتب منوجفي الطنلن  الفلطننيني  فني لننا   نزة
كنان يمثاين  الراتنب، النذه تحنده عننى النرئير محمنود عينار خننال   3/5/2018  أن منا صنر  فني 

ولالننت الننوزارة  نهننا صننرفت  .4/5/2018الخننناب النهننائي أجتماعننات المجلننر الننونني فجننر الجمعنن  
ني  فني لننا   نزة، وذلنك ينناءع علنى من  جمالي الراتب لك  الموجفين التايعين للطلن  الفلطني 50%

تعليمات وتوجيهات عيار، مؤكدة صر  مخصصات كامل  صطر الشهداء والجرحى واصطنرم، التني 
وأويننحت الننوزارة أنننى طننيتا صننر  مخصصننات الشننؤون اأجتماعينن  فنني  ألنن  حالنن . 25تخنن  نحننو 

دين كامل ، مشيرة  لنى أل  حال ،  لى جانب اطتكما  صر  رواتب المتساع 80موعددا المسرر لنحو 
 التزامها يطداد كام  كلف  الكهرياء الموردة للسنا ،  ياف   لى كلف  المياه والصر  الصحي.

وتنننأتي دنننذه اصزمننن  مننن  التنننراب شنننهر رمينننان المينننارك، وحاجننن  المنننوجفين الماطننن  للرواتنننب لتنننوفير 
ون الطننلن ، ألنن  موجنن  منندني وعطننكره يتيعنن 60احتياجننات أطننردا، خصوصنناع أن  ننزة تيننا نحننو 

ألنن  مننوانن يالسنننا . كمننا أن اصطننواس تعتمنند يشننك  كييننر علننى صننر  رواتننب  800ويعيلننون نحننو 
 موجفي الطلن  الفلطنيني ، وتعتير عامالع مهماع في تحطين الحرك  األتصادي  يشك  عاا.

ومنذ أن يدأت الطلن ، منذ أكثر من عاا، في فر  خصومات على رواتنب المنوجفين، وصنلت  لنى 
، تراجن  الوينن  األتصناده فنني لننا   ننزة، وأصننيحت المعانناة كييننرة، لكنهنا زادت أخيننراع يشننك  70%

ملحوج. وتسو  مصادر فلطننيني  منلعن  لنن الشرس اصوطنن   ن اصطنايي  اصخينرة عرفنت وصنو  عندد 
منننن كشنننوفات التساعننند الميكنننر للمنننوجفين يغنننزة، مرجحننن ع أن يصننن  المزيننند منهنننا خنننال  اصيننناا المسيلننن . 
وأكنندت المصننادر ذاتهنننا أن دننناك توجهنناع لننندم الطننلن  صن ينننتا صننر  الرواتننب، أو جنننزء منهننا، يعننند 
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اأنتهنناء مننن عملينن   عننداد كشننوفات كييننرة للتساعنند، مويننح  أن الطننلن  تخنننن فعلينناع إلحالنن  جمينن  
 موجفيها يغزة للتساعد الميكر.

 7/5/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 وفد مصري وشخصيات عربية ودولية تحبط هجوما  ضد   "داخلية غزة" .15
 ننزة: لالننت مصننادر منلعنن  لننن الشرس اصوطننن ،  ن أجهننزة اصمننن فنني  ننزة تملننك معلومننات عننن نيننات 
جهننات مجهولنن  لتنفيننذ محنناوأت ا تيننا  ينند شخصننيات  يننر فلطنننيني ، عريينن  ودولينن ، مويننح ع أن 

 العماده. دناك تحذيرات وصلت من  مكاني  تنفيذ عملي   نالس نار على موكب
شودد خنال  اصيناا اصخينرة، التني زار فيهنا  نزة محمند العمناده، الطنفير السننره لملن   عمنار لننا  و 

 زة، وجوداع مكثفاع لسوات اصمن ولوات التدخ ، والسوات الخاص  التايع  للشرن  وحماي  الشخصنيات، 
ناصنر السنوات الخاصنن  وارتنندم يعن  ع ودني تنتشنر فني الشنوار  التنني يتحنرك فيهنا العمناده يموكينى.

 اللثاا خال  تأمين الشوار ، التي كان يمر منها موكب العماده. في  شارة لوجود خنر محتم .
كمنا أشنارت المصنادر ذاتهنا  لنى أن اصجهنزة اصمنين  لنررت يتعليمنات علينا زينادة الحراطن  علنى جمينن  

مننن عمليننات اليحننه عننن   لننى أن أجهننزة اصمننن كثفننت النجننر الشخصننيات التنني تننزور السنننا ، أفتنن ع 
أينو نعنيا، وأن توفينس الحمند   و  رامني أشخا  دناريين، يتيعنون للخلين  التني نفنذت محناولتي ا تينا 

تصننفيها  عمليات مندادمات تجنره يوميناع يحثناع عنن الهناريين منن ينالي أفنراد الخلين ، ودنا أشنخا  تناّ 
الها، وذلك على الر ا منن مالحسناتها يأنها  خنر ، ولد يسدمون على دجمات مماثل ،  ذا لا يتا اعتس

أيو خوصن  خنننت لتنفينذ أنر ولالت الداخلي  في  زة  ن خلي   المطتمرة ومحاوأت الوصو   ليها.
 الوفد اصمني المصره وشخصيات عريي  ودولي .  عمليات مماثل  لي  كشفها، ومنها عملي  يدّ 

 6/5/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 لفلسطينيين النتفاضة شعبيةالبرغوثي يدعو امصطفى  .16
أكنند اصمننين العنناا لحركنن  الميننادرة الفلطنننيني  مصنننفى الير ننوثي، يننرورة أن يكننون اصطننيو   :راا  

للنكيننن  الفلطننننيني ، أطنننيو  انتفايننن  شنننعيي  فننني المننننانس  70 السنننادا، والنننذه يتوافنننس مننن  النننذكرم النننن
اطتغال  اإلدارة اصمريكين  لنذكرم النكين ،  وعّد الير وثي في تصريحات صحفي ، أن الفلطنيني  كاف .

وأينا  أن  صنرار اإلدارة اصمريكين   .جمل  وتفصنيالع  ومرفوياع  مشيناع  لنس  طفارتها  لى السدر عمالع 
على نس  طفارتها للسدر، وعّددا عاصم  لن  طرائي  ، مشارك  منها لالحتال  فني جريمن  حنرب تتمثن  
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علننى أنننى مننن  يننر الممكننن أن  أراٍ  محتلنن  يننالسوة، مشنندداع  فنني خننرس السننانون النندولي، وذلننك ييننمها
 يسي  الفلطنينيون يأن تمر دذه المؤامرة دون مواجه .

 6/5/2018 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ماليزيا تنفي أي تقاعس في متابعة التحقيق باغتيال البطش في ة الفلسطينيةسفار ال .17
يزينننا ويرنننناوه وتايالنننند والفلينننين والمالننندي  منننا تناللتنننى نفنننت طنننفارة دولننن  فلطننننين لننندم مال: كواألميننور

تسصنير أه منن فرينس عمن   أولكترونين  مختلفن ، عنن تسناعر  يع  الجهات المشيود  عير عناوين 
الطننفارة، فنني متايعنن  مجريننات التحسيننس فنني ا تيننا  الشننهيد فنناده الننينش، وترتييننات نسنن  جثمانننى  لننى 

منن ماليزينا وعنودتها  لنى السننا ، يالتنطنيس منن   أطنرتىطنفر  نزة لينوارم الثنرم دنناك، وتطنهي   لننا 
،  أن منا أشني  حنو  اصحندوأويحت الطفارة فني يينان صنحفي، الينوا  لدم السادرة. الفلطنيني  طفارال

اأ نننا  لنننى النننرئير محمنننود عينننار يهنننذا  أننننورصننندور خنننناب منننن الطنننفارة موجنننى منننن ليننن  الطنننفير 
طنيادتى   ينال جى من لين  اص نا  لنى النرئير يشنأن الخصو   ير صحيح، حيه كان الخناب المو 

 الشهيد الينش . حو  عملي  اأ تيا  الجيان  يحسّ 
 6/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مفاوضات جدية مع شركات عالمية لتطوير حقل غاز مارين غزة .18

تثمار الفلطنننننيني،  ن دننننناك جعفننننر صنننندل : لننننا  رئننننير مجلننننر  دارة صننننندوس اأطنننن ،وفننننا –راا   
مفاويننات متسدمنن  منن  عنندد مننن الشننركات العالمينن  للنندخو  يننمن تحننال  جدينند لتنننوير حسنن  الغنناز 

 .2018 / أيرينن الفلطنننيني ليالنن  طننواح   ننزة، يعنند خننرول شننرك   شنن   مننن المشننرو  فنني أوائنن  نيطننان
ختصنننا ، طننننسدا ولنننا  مصننننفى:  لننندينا منالشنننات جديننن  مننن  عننندد منننن الشنننركات العالميننن  ذات اأ

توصنني  لمجلننر الننوزراء ياعتمنناد الشننرك  اصكثننر خيننرة وتتمتنن  ياإلمكانيننات الفنينن  الالزمنن  أعتماددننا 
 شريكاع في تنور دذا المشرو  .

 7/5/2018 ،األيام، رام هللا
 

 مئات األرواح والعمق األمني للمقاومة بها عملية أمنية معقدة حفظواشهداء "القسام" قاموا بهنية:  .19
لا   طماعي  دني  رئير المكتب الطياطي لحرك   حمار ، أّن المساوم  الفلطنيني  : ر اليلحدي

تخو  معرك  مفتوح  م  العدو الصهيوني، متوعداع اأحتال  يتطديد اليريات واللكمات  حتى 
 نص  لتلك اللحج  التي نرف  فيها رايات النصر والتحرير على أر  فلطنين .
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 أّن: المساومنن (: 5-6جثننامين شننهداء انفجننار الوطنننى الطننت ، اليننوا اصحنند ) ولننا  دنينن  خننال  تشننيي 
المطنلح اصمنني والشنعيي  منهنا وعلى رأطها حمار وجيش السطاا تخو  معارك على جيهات متعددة

وأينا :   ّن دنذا العندد منن الشنهداء أعنزاء عليننا  والطياطي وعلى أكثر من صعيد وأكثر من جيه  .
يننى مننن عملنني ينننولي فنني عملينن  أمنينن  معسنندة اطننتخياراتي  عميسنن  حفجننوا المساومنن  ولكنننها يمننا لنناموا 

 وحفجوا مئات اصروال والعمس اصمني للمساوم  ولحركتنا اصيي  .
وكشنن  دنينن  عننن  حيننان المساومنن  الفلطنننيني  للمئننات مننن العمليننات اصمنينن  واأطننتخياراتي  المعسنندة، 

يماناع وثس  .مشدداع أّن  المعرك  م  العدو تمر ي  محنات ولن تزيدنا  أ لوة وا 
وأّكد السياده الفلطنيني، أّن العدو الصنهيوني أ يتولن  عنن اطنتهدا  المساومن  فني معركن  مفتوحن ، 
مشدداع أّن  كتائب السطاا اليوا وأذرعها المتخصص  في ك  النواحي، أ تنداف  عنن حمنار وحنددا وأ 

عننن كن  الشنعب وعننن كن  أمنن المساومنن  وفصنائلها ودنذا شننر   أمنن مساومن  السطناا وحننده،  ّنهنا تنداف 
وتوجننى يالتحينن  لةجهننزة اصمنينن  فنني  ننزة، مؤكننداع أّن  أجهزتنننا اصمنينن  أ تعننر  التعنناون وأ  عجننيا .

التنطيس اصمني وأ تحم  الخنجر في جهر المساوم ، وتنتمني صصنال  الشنعب وتناريخ اصمن ، وتنتمني 
 ى نفطها أن تسات  على ك  الجيهات وفي ك  الطاحات .لهذه الحرك  التي ولت عل

 6/5/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 حاولوا تأمين الحياة للشعب الفلسطيني "القسام": شهداء "الجهاد" .21
لننا  السينناده فنني حركنن  الجهنناد اإلطننالمي نافننذ عننزاا،  ن شننهداء السطنناا الننذين ارتسننوا أمننر : ديننر الننيلح

للشعب الفلطنيني وأن يصنعوا نموذجناع جدينداع كني ينرم العنالا كين  يكنون اإلصنرار حاولوا أّن يؤّمنوا 
(:  نحتنال  لنى وحندة شنعينا، 5-6وأيا  عزاا خنال  تشنيي  جثنامين شنهداء السطناا، اصحند ) والعناد.

وكنن  مننا يجننره يسنندا النندرور والرطننائ  لنننا، أّن عنندونا أ يرينند خيننراع صحنند ، مؤّكننداع أّن مننن يتصننور أن 
 تفاو  يمكن أن يأتي ينتيج  فهوا وادا.ال

وتطاء :  كي  طتمر صفس  السرن؟، حتى لو ولفت خلفها أعتى لوة على وجى اصر ، كي  طتمر؟ 
ودذا الشعب المكافح يسندا أينناءه فنداءع لمطنالا العجنيا ولفلطننين المياركن ، كين  طنتمر صنفس  السنرن 

 ت يهذا اليسين واإليمان .ودؤأء الفتي  يسدمون أرواحها ويسدمون على المو 
 6/5/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، 
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 الزهار: نخوض صراع أدمغة مع االحتالل وعمليته لن تكسرنا .21
لننننا  محمننننود الزدننننار عيننننو المكتننننب الطياطنننني لحركنننن  حمننننار،  ن اأحننننتال  : نننننال  النييننننى - ننننزة 

 ج  الوطنى.اإلطرائيلي دو المطؤو  عن عملي  ا تيا  شهداء السطاا في المحاف
وأكنند الزدننار، خننال  حديثننى لمراطنن   المركننز الفلطنننيني لمعننالا  خننال  مشنناركتى فنني تشننيي  الشننهيد 
محمود السيشاوه يمدين   زة، أن المساوم  الفلطنيني  تخو  صرا    كن  المجناأت وصنرا  أدمغن  

نتنينننادو، لنننائالع: ووجنننى رطنننالتى  لنننى رئنننير وزراء اأحنننتال  ينينننامين  وأطنننلح  مننن  العننندو اإلطنننرائيلي.
 يعر  أن دذه العمليات الجيان  أ تكطرنا ي  تسوه الشار  الفلطنيني . نتنيادو 

وأيننا :  نخننو  صننرا  يكنن  الوطننائ  ددفننى مننن طينتصننر فنني المحصننل ، ونحننن علننى لناعنن  يننأن 
ن الجغرافينننن  الطياطنننني  طننننتتغير مننننن حولنننننا يهزيمنننن   انتصننننارنا الفلطنننننيني طننننيكون انتصننننار تنننناريخ وا 

ونيى الزدنار  لنى أن عملين  اأ تينا  الجيانن  لنير لهنا عاللن  فني مطنيرة العنودة  تال  اإلطرائيلي .اأح
 الكيرم، لائالع:  دذه حرب مفتوح  .

 6/5/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 : سنكثف جهودنا لعقد مجلس وطني توحيدي بأقرب وقت"الشعبية"حماس و .22
يننين حركنن  حمننار والجيهنن  الشننعيي  لتحريننر فلطنننين جهننر  يحننه اجتمننا  لينناده رفينن  المطننتوم:  ننزة

اصحد عندة لينايا، داعنين  لنى ينرورة متايعن  وتكثين  الجهنود من  الكن  النونني لعسند مجلنر وننني 
 توحيده في ألرب ولت وتشارك فيى مختل  السوم، ويما ينعزز من دور ومكان  منجم  التحرير.

ي  دنيننن ، والسنننادة يحينننى الطننننوار، وخليننن  الحيننن ، وتنننرأر وفننند حمنننار رئنننير مكتيهنننا الطياطننني  طنننماع
وروحي مشتهى، وصالل اليردوي ، ونادر النونو. فيما حير عن الشعيي  أعياء مكتيها الطياطني 
ريال مهنا، وكايد الغو ، وجمين  مزدنر،  لنى جاننب أعيناء اللجنن  المركزين  حطنين منصنور، ومنادر 

نالش يشكٍ  موّط  عددعا من المويوعات والسينايا  ويحطب ييان للشعيي  اليوا ف ن اأجتما  مزدر.
الهامنن  أدّمهننا المخننانر والتحننديات الماثلنن  أمنناا الشننعب الفلطنننيني يمننا فيهننا خننن  الننرئير اصمريكنني 

 دونالد ترمب الهادف  لتصفي  السيي  والحسوس الونني .
اأتفاليننات الوننينن ، نيطننان الماينني يعينندعا عننن  30ونننالش اأجتمننا  انعسنناد دورة المجلننر الننونني يننن

 .واتفس الجانيان على يرورة متايع  وتكثي  الجهود م  الك  الونني لعسد مجلر ونني توحيده
ولنننا  اليينننان  ن اأجتمنننا  تولننن  مننننوّأع أمننناا مطنننيرات العنننودة، ودعنننا  لنننى تننننوير وتوطننني  واطنننتمرار 

 .لشعيي مطيرات العودة، معتيرين أّنها شكٌ  داا ورئيطي من أشكا  المساوم  ا
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واختننتا اأجتمننا  يالتأكينند علننى يننرورة مساومنن  كنن  أشننكا  الحصننار الننذه يتعننر  لننى لنننا   ننزة، 
 وأدمي  الوصو   لى صيٍا فعال  وموّحدة تعم  على كطر دذا الحصار.

 6/5/2018، فلسطين أون الين
 

 ة إنقاذ للقطاعواعتماد خط غزة لرفع عقوبات َدْينمعتم قرارين" أغفل الوطني: بيان ""الديمقراطية" .32
انتسننندت  الجيهننن  الديمسرانيننن  لتحرينننر فلطننننين    فنننا  المجلنننر النننونني الفلطننننيني تينننمين : راا  

لرارين معتمدةين حو  رف  اإلجراءات العسايي  عن  زة، واعتماد خن   نساذ ونني  شامل  للسننا ، فني 
هن ، ننال  أيننو جريفن ، فنني ولننا  عينو المكتنب الطياطنني للجي يياننى الختنامي الصننادر أمنر الجمعن .

حنديه لنن  لندر يننرر ،  دنناك لنرار وايننح وصنريح منن لينن  المجلنر النونني وجننرم تزكيتنى منن لينن  
الننرئير محمننود عيننار حننو   لغنناء العسويننات المفروينن  علننى لنننا   ننزة، فلمنناذا الييننان الننذه وز  أ 

المجلنر النونني أجنرم  وأوينحت الجيهن  فني يينان لهنا، الينوا الطنيت، أن يحتوه علنى دنذه الفسنرة؟ .
تعنننديال علنننى يياننننى الختنننامي يتينننّمن لنننرارين أجمننن  عليهمنننا اصعيننناء وأثننننى عليهمنننا رئنننير الطنننلن  
 الفلطنيني ، وينّصان على رف  اإلجراءات العسايي  يد  زة، وتيني خن   نساذ ونني  شامل  للسنا .

للمجلر الونني، والذه ننشر على ويّينت أن دذا التعدي  الجودره تا   فالى من ن  الييان الختامي 
 وكال  اصنياء الرطمي  التايع  للطلن  الفلطنيني ، ومصادر  عالمي  رطمي  أخرم.

 5/5/2018قدس برس، 
 

 على نتائج المجلس الوطني احتجاجا  فتح  يقدم استقالته من مركزية ناصر القدوة .24
مها الرئير الفلطنيني محمود عينار، لدا لياده في حرك   فتح  التي يتزع: لير أيو طمرة - راا  

اطنتسالتى منن اللجنن  المركزينن  للحركن ، احتجاجنا علننى وصنفى ينن يع  نتننائج اجتمنا  المجلنر الننونني 
الفلطننننيني . ولنننا  مصننندر فننني مكتنننب عينننو اللجنننن  المركزيننن  لحركننن  فنننتح  ناصنننر السننندوة ، لوكالننن  

 ، احتجاجنننا علنننى نتنننائج اجتمنننا  المجلنننر  اصناينننو  ،  ن  السننندوة  لننندا اطنننتسالتى منننن اللجنننن  المركزيننن
)نلنننب عننندا ذكنننر اطنننمى(، أن السننندوة أكننند فننني كتننناب  وأينننا  المصننندر الننونني اصخينننر ومخرجاتنننى. 

اطتسالتى أننى اطنتسا  منن اللجنن  المركزين  ولكننى طنييسى  عينوا فني حركن  فنتح ملتزمنا يهنا وعنامال فني 
 ل  من لي  حرك  فتح. صفوفها . ولا يتطن يعد التأكد من ليو  أو رف  اأطتسا

والسنندوة مننن أيننرز ليننادات حركنن  فننتح، وايننن شننسيس  الننرئير الفلطنننيني الراحنن  ياطننر عرفننات، وشننغ  
 مناصب رطمي  عديدة. 

 6/5/2018، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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 محو فلسطينهو أبو زهري: الهدف األمريكي لصفقة القرن  .25
ي أيننو زدننره، الطنيت،  ن الهنند  الحسيسنني مننن وراء حمننار، طنام لننا  المتحننده ياطنا حركنن وكناأت: 

 صفس  السرن من نر  اإلدارة اصمريكي  دو  محو فلطنين .
وكنننان أينننو زدنننره يتحنننده منننن العاصنننم  المغرييننن  الرينننان، فننني نننندوة حنننو   فلطننننين وصنننفس  السنننرن ، 

 لننى  وحيننر الننندوة، ممثلننو فصننائ  فلطنننيني ،. نجمتهننا مجموعنن  العمنن  الوننينن  مننن أجنن  فلطنننين
جانننب العدينند مننن زعمنناء اصحننزاب المغريينن  وممثلنني جمعيننات المجتمنن  المنندني، ووزراء وأعينناء فنني 

وأيننا  أيننو زدننره أن  دننناك محاولنن  اطننرائيلي  أطننتغال  وصننو  تيننار متصننهين  اليرلمننان المغرينني.
نيني مندرك وأكند أن  الشنعب الفلطن الى لينادة اإلدارة اصمريكين  منن أجن  تصنفي  السيني  الفلطننيني  .

ونالننب اصمنن   لخنننورة دننذا المخنننن، ومجمنن  علننى رفنن  صننفس  الننرئير اصمريكنني دونالنند ترامننب .
 العريي  واإلطالمي   يالخرول الى الشوار  لتسو  لترامب  ن السدر أر  العرب والمطلمين .
 6/5/2018السبيل، عمان، 

 
 حماس: إجراءات السلطة العقابية ضد غزة مستمرة .26

  حمنار  ن اطنتمرار الخصنومات التني تفرينها حكومن  رامني الحمند   علنى رواتنب لالت حرك:  زة
وأكند الننانس ياطنا  موجفي الطلن  الفلطنيني  في لنا   زة يعني اطتمرار اإلجراءات العسايي  يده.

الحرك  حازا لاطنا فني يينان صنحفي، ينوا اصحند، أن الطنلن  منا زالنت تعمن  يشنك  متفنرد، وأ تلتفنت 
 الفصائلي  والشعيي ، المنالي  يرف  العسويات، التي تطادا في  يعا  الحال  الفلطنيني .للمنالب 

وأويننح أن المنلننوب مولنن  ونننني جنناد ينند طياطنن  التفننرد واإللصنناء، التنني تمارطننها ليننادة الطننلن ، 
وينند اإلجننراءات العسايينن  التنني ينناعفت مننن اصزمنن  اأنطنناني  التنني يعيشننى أدنن   ننزة يطننيب حصننار 

   اإلطرائيلي، وعدا الطمال ياطتمرار عيثها )الطلن ( يالحال  الفلطنيني .اأحتال
 6/5/2018، فلسطين أون الين

 
 دتهمالمدلل: "الوطني" عم ق االنقسام بين الفلسطينيين ومسيرة العودة وح   .27

ني أكد السياده في حرك  الجهاد اإلطالمي أحمد المدل  أن عسند المجلنر النون: ريي  أيو نسيرة -رفح 
فننني راا   يالينننف  الغرييننن  المحتلننن  ومخرجاتنننى أحنننندثا جننندأع كيينننراع، وعمسنننا اأنسطننناا ينننين الصننننفو  

طيرة العودة الكيرم وكطر الحصار المتواصل  في لنا   نزة للجمعن  الطادطن  مالفلطنيني ، في حين 
فلطنننين  وشنندد المنندل ، فنني حديثننى لصننحيف    علننى التننوالي وّحنندت الشننعب الفلطنننيني حننو  ليننيتى.

أثناء مشناركتى يفعالينات مطنيرة العنودة شنرس رفنح جننوب السننا ل أمنر، علنى أن حركتنى أ يمكنن أن 
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ولننا :  أ يمكننن أن نكننون  تكنون جننزءاع مننن منجمنن  التحريننر الفلطنننيني  التني اعترفننت يالكيننان العيننره.
يننار ي نهنناء أيننا :  صنندرت لننرارات عننن رئننير الطننلن  محمننود ع. جننزءاع مننن اتفنناٍس )اتفنناس أوطننلو(

اإلجننراءات العساييننن  عنننن لننننا   نننزة، نتمننننى أن تتجطننند علنننى أر  الوالننن  ، داعيننناع لعسننند حنننوار ولسننناء 
موحننندة لمواجهننن   اطنننتراتيجي وننننني شنننام  يينننا كننن  اصمنننناء العنننامين للفصنننائ  الفلطننننيني ، لويننن  

 المؤامرات التي تحاك على السيي  الفلطنيني .
 7/5/2018فلسطين أون الين، 

 
 حماس تقابل دعوات المصالحة بالخطف واالعتقالفتح:  .28

لننننا  المتحننننده ياطننننا حركنننن   فننننتح  عننننان  أيننننو طنننني    ن اعتننننداء ميليشننننيات حمننننار علننننى : راا  
المنايننن  أمنننين طنننر فنننتح فننني شنننما   نننزة حننناتا أينننو الحصنننين، ومنننن ثنننا اختنافنننى، واأعتنننداء علنننى 

ددا من شوادد كثيرة يتعنر  لهنا أينناء فنتح المتجادرين الطلميين المناليين ياإلفرال عنى، لير  أ شا
وأينننا : ان  حمنننار تسايننن  دعنننوات المصنننالح  وخننننوات السينننادة الفلطننننيني  تجننناه  فننني لننننا   نننزة .

 اطتعادة الوحدة الونني  يخن  المنايلين، واأعتداء عليها ياليرب، في الشوار ، وخنفها .
الجيهنن  الداخلينن  فنني كنن  مننرة تخنننو  فننتح  كمننا أينندم اطننتغرايى مننن محنناوأت  حمننار  الحثيثنن  لتننوتير 

والكنن  الفلطنننيني خنننوة  لننى اصمنناا صننوب المصننالح ، لننائال: يينندو التوليننت مرييننا، ويحاجنن  لمراجعنن  
 ونني ، ومطاءل ، حتى يتا التعر  على الدواف   ير الونني  وراء ما يجره.
النننار، وصننر  الرواتننب،  وخننتا تصننريحى يننالسو : ففنني الولننت الننذه تعمنن  السيننادة علننى تطننهي  حينناة

وفنني الولننت الننذه يتعننر  فيننى شننعينا للتهدينندات، وليننيتنا لمحنناوأت التصننفي ، فنن ن  حمننار  تصننر 
 على جر الطاح  الفلطنيني   لى المزيد من التددور.

 6/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ركةحماس تشدد حراساتها على هنية وقيادات بالح ":معاريف" .29
لالننت صننحيف  معنناري  العيرينن  يننوا اصحنند،  ن حركنن  حمننار شننددت مننن  :ترجمنن  خاصنن  - راا  

 حراطاتها على  طماعي  دني  رئير المكتب الطياطي وليادات أخرم من الحرك .
ونسلننت صننحيف  معنناري  عننن صننحيف  الشننرس اصوطننن نسننال عننن مصننادر فلطنننيني ، لولهننا  ن حمننار 

تنننا  ليننادات مننن الحركنن  وشخصننيات عريينن  ودولينن  تننزور  ننزة، علننى  تتخننو  مننن عمليننات ا تيننا 
  رار ما جرم م  رئير الوزراء رامي الحمد  ، والمطؤو  اصمني يغزة توفيس أيو نعيا.
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وأشنارت المصنادر،  لننى أن دنناك مخننننا كنان معننّدا أطنتهدا  شخصننيات عريين  ودولينن  تنزور  ننزة 
 على الشخصيات التي تزور السنا . وتا  حيانى، لذلك تا تشديد الحراطات

 6/5/2018القدس، القدس، 
 

 في غزة لكتائب القسام موقعا  قصف االحتالل ي .23
أن اطننرائي  اطننتهدفت الليلنن  الماينني  مولعنناع  أعلننن الجنننال العطننكره لحركنن  حمننار: أ   ب - ننزة 

الفلطنننننينيين وأويننننح الجننننيش اأطننننرائيلي أن الغننننارة نفننننذت رداع علننننى  لسنننناء  للحركنننن  فنننني لنننننا   ننننزة.
الليل  المايي  »زجاجات حارل  فوس الحدود م  الدول  العيري . ولالت نانس  ياطا الجيش اأطرائيلي 
 «.شنت نائرة  ارة على حرك  حمار اأردايي  لرب الجدار الفاص  شما  لنا   زة

 رااإليننخاللننى اردنناييون زجاجننات حارلنن   أنلننس أمننرجنناءت الغننارة رداع علننى حنناده ولنن  »وايننافت 
كتائب عز الندين »ولالت  ، من دون مزيد من التفاصي  على الهد .«النار على اأرا  اأطرائيلي 

 «.الهجوا لا يطفر عن يحايا»، مييف  ان «تا اطتهدا  مركز مرالي »في ييان انى « السطاا
 6/5/2018الحياة، لندن، 

 
 ةعلى كبح إيران في سوري مصروننتنياهو:  .23

لننا  رئننير الحكومنن  اإلطننرائيلي ، ينيننامين نتنيننادو،  ن يننالده مصننمم  علننى  :نجيننر مجلنني - تنن  أييننب
ن أزا اصمنننر اطنننتعما  السنننوة، أفتنننا  لنننى أننننى منننن  كنننيح التمويننن  العطنننكره اإليرانننني يطنننوري  حتنننى وا 

تصريحات نتنينادو، وردت،  المفي  السياا يذلك على الفور دون اأنتجار  لى أه تنورات مطتسيلي .
 اصطيوعي .فتتال جلط  الحكوم  اإلطرائيلي  يوا اصحد، يا

ولا  رئير الحكوم  في يداي  كلمتنى:  اجتمنا  دنذا اصطنيو  من  النرئير ينوتين، لنى أدمين  خاصن  فني 
يننوء جهننود  يننران لتعزيننز نفوذدننا يطننوري  ينند  طننرائي ، فلسنناءاتي منن  الننرئير الروطنني تحمنن  دائمننا 

 ره الجاره يين الجيش اإلطرائيلي والجيش الروطي .أدمي  يالنطي  صمن  طرائي  وللتنطيس العطك
وواصنن  نتنيننادو التحننري  علننى  يننران، وزعننا أن الحننرر الثننوره اإليراننني يواصنن  نسنن  نننائرات ينندون 

أر  وصننواريخ ميننادة للنننائرات  لننى طننوري  مننن أجنن  يننرب  طننرائي  فنني -نيننار وصننواريخ أر  
-  الننائرات المطنيرة الهجومين  وصنواريخ أر الجيهتين اصمامي  والداخلي  على حد طواء، من خنال

 أر  ومنجومات دفا  جوه  يراني  تهدد نائرات طالل الجو اإلطرائيلي ، على حد لولى.
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يند  ينران، لنا   واطنتراتيجيتىولتيرير تحرييى وفي محاول  مننى لتجنيند الندو  العجمنى لندعا مزاعمنى 
ح العندوان اإليرانني يند  طنرائي ، حتنى لنو رئير الحكومن  اإلطنرائيلي   نننا  مصنممون علنى ولن  وكني

 كان ذلك يشم  اطتعما  السوة، فاصفي  السياا يذلك اآلن، فعاجال أفي  من وجال .
وأينا :  اليلندان التني كاننت  ينر را ين  فني العمنن  يند العندوان ينددا دفعنت أطنعارا يادجن  وأثسنن  

اريو، وعلينى فن ن  طنرائي  تحنافج علنى يكثير، أ نهد  للتصعيد، ولكننا على أدي  اأطتعداد صه طين
 حري  التحرك الكامل  للدفا  عن نفطها .

 7/5/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 ا  باهظ ثمنا  نا كية إلى القدس سيكلفينقل السفارة األمر .. و من سيرث عباس نعرفليبرمان: ال  .23
أنهنا فني  طنرائي  أ يعرفنون لا  وزير الجيش اإلطرائيلي أفيغدور لييرمان، الليلن  المايني ، : ت  أييب

 أه شخصي  طتره الرئير الفلطنيني محمود عيار.
ويحطب لييرمان الذه تحده للسناة العيري  الثاني ، ف ن الرئير عيار أ ينوه أن يطتسي  من منصيى 

 ولذلك أ يوجد مؤشر للشخصي  التي طترثى في منصيى، يحطب زعمى.
عيار كانت معدومن ، وأن العنودة للمفاوينات يعند عهنده وأشار  لى أن المفاويات في عهد الرئير 

 طتكون منان  يالفلطنينيين وحددا وأ يمكن إلطرائي  فع  أكثر مما فعلتى، حطب لولى.
وعن نس  الطفارة اصميركي   لنى السندر، لنا  لييرمنان  ن  نسلهنا طنيكل   طنرائي  ثمننا يادجنا طتيننر 

، مشنيرا  لنى أن دننناك محناوأت طتشنهددا اصيناا المسيلنن  لدفعنى، لكننى لنرار تناريخي ويطننتحس دفن  ثمننى
 لتخريب احتفا  افتتال الطفارة.

ولنا   أ اعتسنند أنهنا طننتنجح، وريمنا تننؤده لطننسون ينحايا ، فنني  شنارة منننى إلمكانين  اننندأ  مواجهننات 
 عنيف  ياصرايي الفلطنيني .

الورلين  التني ينلسهنا المتجنادرون وفي طياس وخر، أشار  لى أن الجيش وجند حلنوأ يالنطني  للننائرات 
 من لنا   زة، دون أن يكش  عن أه تفاصي  أخرم.

ويشأن طوريا، جدد لييرمان مول  حكومتى من عدا الطنمال إلينران يالتواجند فني النيالد وتحويلهنا  لنى 
 لاعدة يد  طرائي .

 6/5/2018القدس، القدس، 
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 ب هللا": نتيجة االنتخابات تظهر أن "لبنان يساوي حز بينيت .22
لا  وزير التعليا اإلطرائيلي نفتالي يينيت  ن مكاطب حنزب   فني اأنتخاينات : عال شولي - السدر

اللينانينن  تجهننر أنننى أ فننرس يننين الدولنن  والجماعنن  الشننيعي  المدعومنن  مننن  يننران وأيننا  أن  طننرائي  
 يجب أأ تفرس يينهما في أه حرب مطتسيلي .

حننزب     ”لننوزراء اصمننني المصننغر علننى تننويتر يننوا اأثنننين ولننا  يينيننت ودننو عيننو فنني مجلننر ا
دولنن   طننرائي  لننن تفننرس يننين دولنن  لينننان ذات الطننيادة ويننين حننزب   وطننتعتير لينننان  وتنناي  . “لينننان

 “.مطؤوأ عن أه عم  داخ  أراييى
 7/5/2018، وكالة رويترز لألنباء

 
 غاباي: ال أثق في نتنياهو وليبرمان في حالة الحرب .23

لا  وفي  اياه، زعيا المعاري  اإلطرائيلي ، يوا اصحد،  نى أ يثس في ك   :ترجم  خاص  - راا  
 من رئير الوزراء ينيامين نتنيادو، ووزير جيشى أفيغدور لييرمان في حال   عالن الحرب.

يننك ونسنن  مولنن  يننديعوت أحرونننوت عننن  اينناه لولننى:  نتنيننادو لننا  عننن لييرمننان  نننى أ يطننتني  تحر 
 اجتما  كام  للحكوم ،  نى كاذب واآلخر كاذب، أ يصدس أه منهما اآلخر .

 وأيا :  أنا أييا أ أطتني  أن أثس يهما عندما يتخذان السرارات معا في  رف  واحدة .
وكننان الكنيطننت ألننر لانونننا يطننمح لننرئير الننوزراء ووزيننر الجننيش ياتخنناذ لننرار ينن عالن عملينن  عطننكري  

 حال  اليرورة يدون الرجو  للكاينيت أو الحكوم . واطع  أو لصيرة في
 6/5/2018القدس، القدس، 

 
 يتيح تجاوز محكمة العدل العليا اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست تقر قانونا   .23

: ألرت اللجن  الوزاري  لشؤون التشري  في الكنيطت أمر مشرو  لانون يسّيد صالحيات محكم  رالسد
 اإلطرائيلي  في  لغاء السوانين.العد  العليا 

علننى مولعهننا األكتروننني أن اللجننن  ألننرت مشننرو  السننانون تمهينندا « يطننرائي  ديننوا»وذكننرت صننحيف  
 لعريى على الكنيطت إللراره يالسراءة اصولى.

وذكرت صحيف  يديعوت أحروننوت علنى مولعهنا األكترونني أن مشنرو  السنانون يتنيح للكنيطنت  عنادة 
 61نون كانننت محكمنن  العنند  العليننا اإلطننرائيلي  لنند ألغتننى،  ذا صننّوت عليننى مننن جدينند طننّن مشننرو  لننا
 عيو كنيطت.
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ي لرار السانون في  اليميني،« الييت اليهوده»ورّحب وزير التعليا اإلطرائيلي نفتالي يينيت زعيا حزب 
 «.لي اليوا يوا مها للديمسراني  اإلطرائي« لا :حيه  اللجن  الوزاري  لشؤون التشري .

نسلت السناة الثاني  اإلطرائيلي  عن وزير المالي  موشيى كحلون لولى يعد  لنرار مشنرو  من جه  أخرم، 
كنان ينين حزينى وحنزب » نى طيعار  السانون في الكنيطت، مشيرا  لى أن اأتفاس اأئتالفني ، سانونال

، «يريننخ للمتنننرفينلننن »وأيننا  كحلننون  نننى  «.الليكننود الحنناكا، ولننا يكننن منن  حننزب نفتننالي يينيننت
 لاصدا يذلك يينيت ووزير العد  اإلطرائيلي  اييلت شاكيد التي تدعا مشرو  السانون أييا.

ولالننت  ن حكومنن   ،سننانونالكمننا داجمننت رئيطنن  حننزب ميننرتر )يطننار( تامننار زانننديير   لننرار مشننرو  
 «.علماني تعزيز الزح  العنصره المعاده للديمسراني  وال»من أج  السانون  طرائي  مررت 

السنانون يهنند  لمنن  المحكمن  مننن ولن  كنن  مينادرة عنصنري  معادينن  للديمسرانين ، وكننذلك » وأينافت:
إليعاد الالجئين اصفارل  ينالسوة، ولطنجن نناليي اللجنوء مننها مندة  ينر محندودة دون محاكمن ، وكنذلك 

خدمننن  العطنننكري ، إل نننالس اصعمنننا  والمتننناجر أيننناا الطنننيت، ولترطنننيخ عمليننن   عفننناء المتننندينين منننن ال
ولشرعن  كاف  اليؤر اأطتيناني  السائم  في المنانس )اليف  الغريي ( وأيينا تلنك التني طنتتا  لامتهنا، 

ودنذه مشناري  لنوانين لائمن .. ومنن يعلنا منا … وللفص  يين النطناء والرجنا  فني المؤططنات الحكومين 
 «.طيأتي أحسا

 7/5/2018، القدس العربي، لندن
 

 لم نتبلغ قرار ترامب بالنسبة لالتفاق النووي اإليراني مسؤول إسرائيلي: .23
أ   ب: أعلن مطؤو   طنرائيلي رفين  المطنتوم، اصحند، أن النرئير اصمريكني دونالند ترامنب  –السدر 

 لا ييلا  طرائي  يسراره يالنطي  لالتفاس النووه المول  م   يران، والذه تعاريى الدول  العيري .
ولت تدف   طرائي  ياتجاه تعدي  اأتفاس او  لغائى، وخصوصنا  ثنر كشنفها وتأتي دذه التصريحات في 

دلننيال جدينندا لانعننا علننى »وثننائس اطننتخياري  تشننك  حطننب رئننير الننوزراء اإلطننرائيلي ينيننامين نتنيننادو 
يرنننامج اصطننلح  النووينن  الننذه تخفيننى  يننران منننذ طنننوات عننن أنجننار المجتمنن  النندولي فنني محفوجاتهننا 

 .«النووي  الطري 
فنني الوالنن ، أ أعلننا مننا طننيسرره ترامننب صنننى لننا »ولننا  المطننؤو  اإلطننرائيلي ناليننا عنندا كشنن  دويتننى 

أعتسنند أن لديننى »، مويننحا أن  طننرائي  لننا تتيلننا يسننرار ترامننب. وتنناي  المطننؤو  اأطننرائيلي «ييلغننني يننى
 «.وجه  النجر المشكك  نفطها

 7/5/2018، القدس العربي، لندن
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ل نتنياهو وليبرمان بقرار شن   ة تقرر الحكومة اإلسرائيلي .23  حرب إعادة النظر بقانون يخو 
في أعساب اأنتسادات الواطع ، لررت الحكوم  اإلطرائيلي   عادة النجنر يتعندي  لنانون : محمود مجادل 

، أن دفا أطننار للكنيطننت، تمننت المصننادل  عليننى اإلثنننين الماينني، يطننمح لننرئير الحكومنن ، ووزيننر النن
 ما الدخو  في حرب يرياِنها يروري  في  جرو  لصوم .ينعِلنا يمفردد

وينننّ  مشننرو  السننانون الننذه تمعننت الموافسنن  عليننى يننالسراءتين الثانينن  والثالثنن ل علننى أنننى ينمكننن لمجلننر 
ر ينفطننى الشننرو  فنني عملينن  عطننكري  لنند تننؤده  لننى يداينن  حننرب، ولكننن فنني  الجننرو   الننوزراء أن ينسننرِّ

 ورئير الحكوم  لادرين على اتخاذ مث  دذا السرار ينفطهما. دفا السصوم  طيكون وزير ال
وعسننننند المجلنننننر النننننوزاره اصمنننننني اإلطنننننرائيلي المصنننننغر الكاييننننننت، اجتماعنننننا، أوينننننح خاللنننننى وزينننننر 
عنادة النجنر فني  اأطتخيارات اإلطرائيلي، يطرائي  كاتر، أننى يريند  عنادة عسنارب الطناع   لنى النوراء وا 

 وزراء عن تسديردا يأن دذا التشري   شكالي.السانون، في حين عّير معجا ال
 6/5/2018، 48عرب 

 
 هة للعراقالخارجية اإلسرائيلية تدشن صفحة فيسبوك دعائية موج   .23

صنفح  دعائين  جديندة علنى الفيطنيوك دندفها المعلنن  أمنرالناصرة: أنلست وزارة الخارجي  اأطنرائيلي  
تهند  فنني الوالن  يننرأه منراليين الننى تحسينس  اينن   يلنورة حنوار وتفاعنن  من  العننراليين فني العننراس، لكنهنا

طنفارة »طنتكون يمثاين  «  طرائي  ياللهج  العرالي »الصفح  التي تحم  اطا  التنيي .دعائي  ومحاول  
 تهد  للتأثير على وعي وموال  العراليين من اأحتال . « افترايي 

لصننفح  الجدينندة الميننمون الننذه يهننا رطننميا تنندعي الخارجينن  اإلطننرائيلي  فنني ييانهننا انهننا تتننناو  فنني ا
يسصنن  مننؤثرة عننن الجالينن  اليهودينن  الكييننرة التنني كانننت »الجمهننور العرالنني، طننواء كننان ذلننك يتعلننس 

تعننيش فنني العننراس ودنني تعننيش حاليننا فنني  طننرائي ، او نسننان تشننايى يننين الثسننافتين اإلطننرائيلي  والعرالينن ، 
ئيلي المختلفن  ومننا حسستنى  طنرائي  منن  نجننازات  يناف   لنى  لسناء الينوء علننى أنينا  المجتمن  اإلطنرا

 «.في مختل  الميادين
 ن المولن  يطنتهد  طند الحاجن  »ويسو  مدير عاا وزارة الخارجي  اأطنرائيلي  يوفنا  روتنيا فني اليينان 

زاعمنننا أن الشننيكات اأجتماعيننن  تمهنند لننننا ». لالدتمنناا المتننننامي مننن شنننعوب النندو  العرييننن  ي طننرائي  
وعننر  الوجننى الحسيسنني إلطننرائي  ينريسنن  لننا تكننن  –جيراننننا  –  الننى دننذه الجمننادير الطننيي  للوصننو 

ممكن  من لي  وول  اختيارنا على اليدء يالعراس على يوء التاريخ المجيد لليهنود العنراليين واأدتمناا 
 ».  الكيير الذه ييديى الطكان العراليون في الطنوات اصخيرة ي طرائي  

 7/5/2018، القدس العربي، لندن
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 تخطط لتيسير القواعد التنظيمية "إسرائيل" .23
كشننن  رئنننير النننوزراء اإلطنننرائيلي ينينننامين نتنينننادو ينننوا اصحننند عنننن خنننن  : رويتنننرز –السننندر المحتلننن  

طنتحسس وفنورات طننوي  لاللتصناد يمنا يزيند علنى »حكومي  لتخفي  عبء السواعد التنجيمي  لنائال  نهنا 
 «.يليون دوأر( 374يليون شيك  ) 1.35

وزارة، طنننتسوا طنننلن  الينننرائب ومكافحننن  اأحتكنننار  15ويموجنننب الخنننن ، التننني شننناركت فننني وينننعها 
في المئ  من متنلياتهنا فني مجناأت، مثن  اطنتيراد معندات اأتصناأت  80يتيطير أو  لغاء أكثر من 

 50 يوجنرم خنال   عنداد الخنن ، اختينار السواعند السائمن  فني عندة مجناأت تينمنت حنوال الالطلكي .
 رخص  وموافس ، وطيع   جراءات في مجا  التصدير وطيع  أخرم في اأطتيراد.

 ينناف   لننى وفننورات التكلفنن ، طننتخف  الخننن  عنندد أينناا اأنتجننار للحصننو  علننى »ولننا  نتنيننادو  نننى 
منننن المتولنن  أن يتطنننار  زخننا تيطنننير »وأشنننار  لننى أنننى «. مليونننا فننني الطننن  40الموافسننات يننأكثر منننن 

 «.ي  في الطنوات المسيل السواعد التنجيم
 6/5/2018، الحياة، لندن

 
 مصلحة إيرانفي من االتفاق النووي يصب الواليات المتحدة لعاد: انسحاب عاموس ج .33

لننا  رئننير لطننا الطياطنن  واصمننن الطننايس فنني وزارة اصمننن اإلطننرائيلي ، الجنننرا  احتينننان : رامنني حينندر
تفاس النووه يصنب فني مصنلح   ينران ويخندمها، لعاد،  ن انطحاب الوأيات المتحدة من اأجعامور 

وأنننى علننى الننر ا مننن تحفجننى علننى اأتفنناس،  لننى أن اإليسنناء عليننى دننو الحنن  اصلنن  يننررعا فنني الولننت 
 الحالي.
لعنناد خننال  مسايلنن  منن  صننحيف   دننعرتر ، أنننى  علننى  طننرائي  وينن  التهدينندات التنني تواجههننا جوتنناي  

طننوات  10ت  ينران تجميند يرنامجهنا الننووه لمندة ثمناني أو على رأر طلا أولوياتها، ففي حا  واصنل
يحطب اأتفاس، طنتمكن من التركيز علنى التهديند الوشنيك، ودنو تعزينز الوجنود العطنكره إليرانني فني 

 طوري ، وكذلك لتحيير الجيش للتعام  م  اليرنامج النووه في حا  حدثت المواجه  .
 6/5/2018، 48عرب 

 
 ة نتنياهو لنشره األكاذيبنادي سخنين يقرر مقاضا .33

لنننرر ننننناده طننننخنين الفلطننننيني داخنننن  الخننننن اصخيننننر، مسايننناة رئننننير الننننوزراء اإلطننننرائيلي : راا  
ينينننامين نتنينننادو يطنننيب نشنننر  يوطنننت  علنننى فيطنننيوك يهننناجا فينننى النننناده ويتهمنننى يعننندا احتنننراا دليسننن  

 الصمت على يحايا الطيو  الذين لتلوا مؤخرا.
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حرونوت ، فن ن النناده لنرر اتخناذ  جنراءات لانونين  يند نتنينادو ينالر ا منن ويحطب مول   يديعوت أ
 أنى حذ   اليوطت  يعد أياا من نشره.

 واتها الناده، نتنيادو يأنى طار  في نشر اصكاذيب والمعلومات الخانئ  للجمهور.
دو يعند أن وأشار المول   لى أن الناده تواص  م  فريس من المحامين لرف  دعوم ليائي  يد نتنينا

 ناليوه مطيسا ياأعتذار يعد حذ   اليوطت   أ أنى لا يفع .
 5/5/2018القدس، القدس، 

 
 / أبريل الماضيألقصى واإلبراهيمي والمقامات خالل نيسانلمسجدين ال انتهاكا   128: "األوقاف" .42

خنال  شنهر  اصلصنىالمطنجد   نوالشنؤون الدينين  الشنيخ يوطن  ادعنير،  اصولنا لا  وزير : راا  
، ورعاينننن  شننننرن  اصعيننننادمستحميننننى مننننن المطننننتوننين يحجنننن   أعنننندادنيطننننان الماينننني شننننهد زيننننادة فنننني 

اأحننتال  وجننننوده لهننا وتنننأمين حمننايتها، وتزايننندت النندعوات المتواصنننل  مننن ليننن  مننا تطنننمى منجمنننات 
 33 دواإليعنننناالهيكنننن  المزعننننوا لاللتحامننننات الكييننننرة، حيننننه يلغننننت األتحامننننات واأنتهاكننننات والتنننندنير 

 انتهاكا واعتداء.
والمطناجد  واإليراديمني اصلصنىمجم  اأعتنداءات الشنهر المايني علنى المطنجد  أنادعير  وأويح

اعتننداء وانتهاكننا، فيمننا واصنن  اأحننتال  نهجننى  128مننن  أكثننروالمسنناير والمسامننات، والميننايسات يلغننت 
منننن   اإليراديمنننيطنننجد ، والنننتحكا فننني دخنننو  المصنننلين، وفننني الماصلصنننىيحصنننار المدينننن  والمطنننجد 
 صالة الجمع ، واحرس مطتوننوه مطجدا في عسريا. وذان  لام اأحتال  في طايس  خنيرة 

 6/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 االحتالل شرق خان يونس برصاصشهيدان  .43
طننيال الحنندوده اطتشننهد يننوا اصحنند، شننايان يرصننا  لننوات اأحننتال  اإلطننرائيلي علننى مسرينن  مننن ال

 الفاص  شرس يلدة خزاع ، شرس مدين  خان يونر، جنوب لنا   زة.
وأفاد مراطلنا نسالع عن مطتشنفى  نزة اصورويني فني خنان ينونر، ياطتشنهاد الشنايين يهناء عيند النرحمن 

عامناع( جنراء  صنايتها يرصنا  لنوات اأحنتال  المتمركنزة 32عاماع( ومحمد خالد أينو ريندة )32لديح )
 اتر الترايي  على الشرين الحدوده، شرس خزاع .خل  الطو 

 6/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 الشهر الماضيخالل  في سورية فلسطينيا   شهيدا   45": العملمجموعة " .44
أجئننناع  45أعلنننن فرينننس الرصننند والتوثينننس فننني مجموعننن  العمننن  منننن أجننن  فلطننننينيي طنننوري  أن : دمشنننس

 أيري  المايي./ شهدوا خال  شهر نيطانفلطنينياع اطت
( 18شخصناع لينوا نتيجن  نلنس نناره، و) 20وأويحت المجموع  في ييان صحفي فجر اأثننين، أن 

( لا يعر  مكان مستلها، وأجئان أعدما ميدانياع، وشخصان لييا تحنت التعنذيب، 3جراء السص ، و)
 ووخر توفي يرصا  لنا ، وأجئ يطيب التفجير.

، توزعنوا حطنب المننانس 2018أن الينحايا الفلطننينيين النذين لينوا خنال  شنهر أيرين   وأشارت  لنى
وخنرين فني رين  دمشنس، وأجنئ فني  8شخصاع ليوا فني دمشنس، و 35في طوري  على النحو التالي: 
 حلب، وشخ  توفي في درعا.

 7/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 يسيا أبوابها لإلسرائيليينحملة المقاطعة في فلسطين تستنكر فتح إندون .45
أدانت حمل  المسانع  في فلطنين، يشدة ما يتداولى اإلعالا حو  الطمال للطنيال  اإلطنرائيليين  :  زة

 يزيارة  ندونيطيا يتأشيرات دخو  طياحي .
ولالننت الحملنن  فنني يينناٍن لهننا يننوا اصحنند، تلسننى  المركننز الفلطنننيني لمعننالا  نطننخ  منننى:  ن مثنن  دننذه 

ت المشين  والمرفوي  في دذا الولت الحطار من تاريخ السيي  الفلطنيني ، تمنح اأحنتال  اإلجراءا
الشرعي  والشنجاع  علنى زينادة وتينرة دجمتنى علنى الفلطننينيين والتينييس علنيها وحرمنانها منن أيطنن 

 حسولها. 
والحكومن  وناليت الحمل  الجهات الرطمي  في أندونيطيا يتوييح مولفها من ذلك، كما دعت الشعب 
 وينذ  المزيننداإلندونيطني  لالطنتمرار يمسانعن  دنذا الكينان الغاصنب، ين  وتصنعديها فني كن  المجناأت 

 وحصناره الجنالاأمناا العنالا، والينغن علينى لولن  عدواننى  وفينح جرائمنىمن الجهود لعز  اأحنتال  
 لشعينا.

 6/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 وتركيا يزورون الخليل 48من فلسطينيي  حافلة 21لدعم صمود المدينة .. .46
، ومن تركيا، اليوا الطيت، لزينارة اليلندة السديمن  والمطنجد 48حافل  من فلطنينيي  21وصلت : الخلي 

اإليراديمي في الخلي ، جنوب اليف  المحتل ، في رطال  دعا لصنمود أدنا  المدينن  فني وجنى العندوان 
 والتهويد.
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، وتركيننا،  لنى اليلنندة 1948المطننلمين لندموا منن اصراينني المحتلن  عناا  وأفناد مراطنلنا، يننأن المئنات منن
السديمننن  والمطنننجد اإليراديمننني فننني الخليننن ، مشنننيرا  لنننى أن لنننوات اأحنننتال  الصنننهيوني حاولنننت عرللننن  
زيارتها ومنعها من دخنو  المطنجد اإليراديمني، حينه يتواجند المطنتوننون يكثافن  ينوا الطنيت،  أ أن 

 ن رافسها من الجمادير الفلطنيني  حا  دون منعها. صرار الزائرين وم
، ولد كان من يين 48في أرايي  اإلطالمي وأشر  على الزيارة الداعم  لصمود أد  الخلي ، الحرك  

زائنننرا منننن تركينننا النننذين انلعنننوا علنننى المعنننالا التننني ينينننت فننني جننن  الحكنننا العثمننناني  150الزائنننرين نحنننو 
 للمدين .

 5/5/2018، مالمركز الفلسطيني لإلعال
 

 حالة اعتقال لفلسطينيات منذ "انتفاضة القدس" 500: مركز أسرى فلسطين للدراسات .47
أكد مركز أطرم فلطنين للدراطات أن طلنات اأحتال  اإلطرائيلي صعدت يشك  كيير من : راا   

من أكتوير  عمليات اأعتسا  يحس النطاء والفتيات الفلطنينيات منذ اندأ  انتفاي  السدر في اصو 
 ، يهد  منعهن من المشارك  في فعالياتها.2015لعاا 

وأويح النانس اإلعالمي للمركز الياحه ريا  اصشسر في ييان صحفي الينوا الطنيت أن منا يسنارب 
 حال  اعتسا  اطتهدفت النطاء منذ اندأ  اأنتفاي . 500من 

 5/5/2018، فلسطين أون الين
 

 آالف مصاب بقمع االحتالل لمسيرات العودة 8شهيد ا و 45: وزارة الصحة .48
مواننعننا اطتشننهدوا وأصننيب نحننو ثمانينن  وأ  يرصننا   45لالننت وزارة الصننح  يننوا الطننيت،  ن  : ننزة

لننوات اأحننتال  اإلطننرائيلي شننرلي لنننا   ننزة منننذ ينندء فعاليننات مطننيرة العننودة الكيننرم لينن  أكثننر مننن 
 شهر.

مواننعا أصييوا يالرصا  واأختناس يينها نحنو  7945ن وأويح المتحده ياطا الوزارة أشر  السدرة أ
 طيارة  طعا . 25مائ  من النوالا النيي  جراء لم  اأحتال  المطيرات، ياإلياف   لى تيرر 

 5/5/2018، فلسطين أون الين
 

 آالف مستوطن بالقدس المحتلة 205: تقرير .49
الصننهيوني ، نشننر أمننر اصحنند، أن يطننتد  مننن تسريننر جدينند صحنند المعادنند : يردننوا جرايطنني -الناصننرة

وأ   205، يلننننا 1967عننندد المطننننتوننين فنننني اصحينننناء اأطننننتيناني  فنننني السنننندر المحتلنننن  منننننذ العنننناا 
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ألنن  نطننم . وتيلننا  335مطننتونن. فنني حننين أن عنندد الفلطنننينيين يلننا، حطننب التسريننر ذاتننى، حننوالي 
. فني الولنت النذه %38حنوالي ، 67و 48نطي  الفلطنينيين في شنره السدر المحتلين، من العنامين 

 يتواص  فيى جنول اليهود نحو المطتوننات المحين  يالسدر المحتل .
عندد طنكان المدينن  حتنى نهاين  العناا   لنىويتنرس معهد ما يطمى  معهد السندر لةيحناه الطياطني  ، 

حتننى ألفننا. مننا يعننني أن العنندد  883. وأن عنندد الطننكان فنني شنننره المديننن  يلننا فنني ذلننك الحننين 2016
 وأ  نطم .   905، لد يكون يلا في حدود 2017نهاي  العاا 

 7/5/2018، الغد، عم ان
 

 من الحوامل يصابون بفقر الدم بسبب قلة الدواء %40و األطفالمن  %70: وزارة الصحة .51
 ننزة: ناليننت وزارة الصننح  فنني لنننا   ننزة، واللجننن  الشننعيي  لمواجهنن  الحصننار، ييننرورة العمنن  علننى 

الصنننحي عنننن التجاذينننات الطياطننني  ينننين اصننننرا  المختلفننن ، والعمننن  علنننى  نسننناذه منننن   يعننناد السننننا 
 اأنهيار في ج  الجرو  الصعي  التي يمر يها جراء نفاد اصدوي  والمعدات النيي  المختلف .

وحنذر يوطن  أينو النريش، وكين  وزارة الصنح  يغنزة، منن انهينار وشنيك للسننا  الصنحي يطنيب نسنن  
ات النيينن  فنني مخننازن الننوزارة. ميننرزاع أن وزارتننى أصننيحت تعنناني مننن انعننداا اصدوينن  اصدوينن  والمطننتلزم
فني المائن  منن الفحنو  النيين  أ يمكنن  جراؤدنا، وأكثنر  50فني المائن ، كمنا أن  50اصطاطي  ينطني  

فنني المائنن  مننن أنننوا  أدوينن  مننر  الطننرنان نفنندت يشننك  كلننيل مننا يعننني أن مطتشننفيات  ننزة  75مننن 
 ادرة على توفير العالل.ياتت  ير ل

وأويح أيو الريش، أن مطتشفيات السنا  تعاني أيياع من نفاد حليب اصنفا ، طواء الخا  يتغذي  
في المائن  منن أنفنا   نزة،  70أنفا  الحيانات أو المطتخدا ص را  عالجي . مشيراع  لى أن نحو 

 في المائ  من النطاء الحوام  مصايون يفسر الدا. 40و
عملينن  جراحينن ل لعنندا لنندرة  4500ينن  شننهر أيرينن  )نيطننان( الماينني تننا ولنن   جننراء أكثننر مننن ومنننذ يدا

 المطتشفيات على التعام   أ م  الحاأت التي تحتال  لى عمليات نارئ .
 6/5/2018، الشرق األوسط، لندن

 
 وصمة عار "إسرائيلفي "اللجنة األولمبية الفلسطينية: وجود دراجي اإلمارات والبحرين  .33

اننننت اللجنننن  اصولمييننن  الفلطننننيني  مشنننارك  دراجنننين منننن اإلمنننارات واليحنننرين فننني منننا يطنننمى  ننننوا  د
 يناليننا  )جيننرو ده  يناليننا( للنندراجات الهوائينن  الننذه تطتيننيفى  طننرائي ، ووصننفتى يأنننى وصننم  عننار، 

 ودعت اليلدين  لى طحب دراجيهما.
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 ن المشارك  طايس  تننوه على درج   -حصلت الجزيرة نت على نطخ  منى-ولالت اللجن  في ييان 
 عالي  من الخنورة تص   لى حد الخيان  العجمى لنياأت الشعب الفلطنيني.

وأيافت أنها ودي تدين يأشد عيارات اإلدان  واأطتنكار دذه المشارك  المخجلن  للندراجين اإلمناراتيين 
ا تدعو اللجان الونني  العريي  فني واليحرينيين يهذا الماراثون الذه يكرر تهويد أر  الرطاأت، ف نه

اليلنندين العننرييين الشننسيسين ياإلمننارات واليحننرين لطننحب دننؤأء النندراجين فننورعا مننن دننذه المشننارك  التنني 
 تشك  وصم  عار لك  من يس  خلفها أو شارك فيها.

إلداننن  كمننا دعننت اللجننن  فنني ييانهننا شننعيي اليلنندين الشننسيسين والمؤططننات الشننيايي  والرياينني  والثسافينن  
دننذه المشننارك ، لمننا فيهننا مننن خننرس لينننود الميثنناس اصولمينني ولننرارات اصمننا المتحنندة والسننوانين الدولينن ، 
منالينن  ياليننغن علننى مؤططنناتها المعنينن  لولنن  تلننك المشننارك  لمننا تشننكلى مننن  طنناءة فادحنن  لمعنناني 

لتننني يسننندمها اصخنننوة، وينننرب صواصنننر التينننامن والتكافننن ، ونعنننن  فننني الجهنننر للتينننحيات الجطننناا ا
 الشعب الفلطنيني في دفاعى عن أولى السيلتين وثاله الحرمين الشريفين، وخدم  مجاني  لالحتال .

 6/5/2018.نت، الدوحة، الجزيرة
 

 مستوطنا  يقتحمون المسجد األقصى 57 :المحتلةالقدس  .33
المطنتوننين  أّمننت شنرن  اأحنتال  اإلطنرائيلي، صنيال ينوا اصحند، الحماين  لعشنرات: السدر المحتلن 

وأفنننادت مراطننل   لننندر يننرر  أن مجموعنننات مننن المطنننتوننين  اصلصننى. المنستحمننين لياحننات المطنننجد
عند  ياب المغاري   )منن الخنارل(ل اطنتعداداع ألتحناا المطنجد اصلصنى، يحماين   اصحدتواجدت صيال 

 الشرن  اإلطرائيلي .
ى منن لين  عناصنر منن السنوات الخاصن  مطتونناع التحموا المطنجد عسنب تنأمين ياحاتن 57وأيافت أن 

المطننّلح  التايعنن  للشننرن  اإلطننرائيلي ، والتنني رافسننت المطننتوننين خننال  التحننامها حتننى خننروجها مننن 
  ياب الطلطل  .

 6/5/2018، قدس برس
 

 مسيرة احتجاجية على استهداف وقتل الصحفيين الفلسطينيين :رام هللا .32
اصحد، مطيرة طلمي  احتجاجي  على انتهاكنات اأحنتال   نجا عدد من الصحافيين، جهر يوا: راا  

 اإلطرائيلي يحس الصحافيين الفلطنينيين، يمن فعاليات اليوا العالمي لحري  الصحاف .
واننلننس الصننحفيون ينندعوة مننن نساينن  الصننحافيين فنني راا  ، يعنند اأنتهنناء مننن مننؤتمر  عالمنني فنني 

 ه المدخ  الشمالي لمدين  الييرة  ييت  ي  .مدين  الييرة )شما  السدر المحتل (، ياتجا
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ولنننننا  المتحننننندثون فننننني المنننننؤتمر اإلعالمننننني النننننذه طنننننيس المطنننننيرة،  ن اأنتهاكنننننات اإلطنننننرائيلي  يحنننننس 
 الصحفيين خنيرة، مؤكدين أنها  جرائا ترتكيها لوات اأحتال  يسرار من المطتوم الطياطي .

تيننذ  لتسننديا مرتكينني دننذه الجننرائا للمحنناكا ونننوه نسيننب الصننحفيين ناصننر أيننو يكننر  لننى وجننود  جهننود 
 الدولي  . مشددعا:  دذه الجرائا تهد  لنفي الرواي  الفلطنيني  .

وأيا :  ور ا الدماء والتيحيات التني يسندمها الصنحفيون الفلطننينيون،  أ أن ذلنك لنا يمننعها منن 
 الفلطنيني .اأطتمرار في تأدي  رطالتها اإلنطاني ، ونس  جرائا اأحتال  يد الشعب 

وشننارك عشننرات الصننحافيين مننن مختلنن  منندن فلطنننين فنني المطننيرة ياتجنناه  حنناجز ييننت  ينن  ، حيننه 
ا ولّيعات موحدة تحم  عنوان  الحري   حملوا كاميراتها ومعدات التصوير الخاص  يها، كما ليطوا لياطع

 للصحافيين .
 6/5/2018، قدس برس

 
 في المستوطنات ة من المحاصيل الزراعي اتدونملا"معاريف": الطائرات المشتعلة أحرقت آالف  .33

 غزةبالمحيطة 
ذكنننننرت صنننننحيف   معننننناري   العيريننننن ، فننننني تسرينننننر أعّدتنننننى الينننننوا اصحننننند، عّمنننننا يحصننننن  فننننني : الناصنننننرة

وأ  دونا من المحاصني  الزراعين  أنحرلنت  خمط المطتوننات المحين  يغال  لنا   زة، أّن نحو 
 يفع  النائرات الورلي .

حيف  عير مولعها اإللكتروني، أن جادرة  الننائرات الورلين   جعلنت طنكان المطنتوننات وأيافت الص
 السريي  من الطيال الحدوده م   زة مطتيسجين نوا  الولت، خاص  خال  اصطيوعين الماييين.

وأويحت أن النائرات الورلي  التي تنصن  من النايلون وينحّملهنا الفلطننينيون يزجاجن  مليئن  يالسمناش 
مننناش منسنننو  فننني يننننزين(، أحننندثت أينننرارعا التصنننادي  جطنننيم  فننني المحاصننني  الزراعيننن ، خاصننن  أن )ل

 العشرات منها تننلس يوميعا.
 6/5/2018، قدس برس

 
 للنكبة 70في القاهرة تحتفل بالذكرى الـ  "إسرائيل"سفارة  .33

ريتز “سيا  في فندس تنجا الطفارة اإلطرائيلي  في السادرة وصو  مرة حف  اطت : السدر العريي –لندن 
الفخا في للب السادرة يمناطي  طيعين عاما على لياا دول  اأحتال  في  طرائي ، ودي ” كارلتون

 الذكرم الطيعين للنكي .
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ولامت الطفارة يتوزي  مئات الدعوات  لى الوزراء واليرلمانيين ورجا  اصعما  والشخصيات الثسافي  
 والصحافيين لحيور حف  اأطتسيا .

، طيسيا الطفير ديفيد جويرين، حف  اطتسيا  صو  مرة في السادرة، “يديعوت احرونوت “فس صحيف  وو 
 يعد أكثر من عسد من الزمان، لا يتا خاللى تنجيا أه حده  طرائيلي رطمي في مصر.

 ن الشي  اإلطرائيلي شاؤو  ين أديريت طيص  السادرة مطاء يوا  د ” “i24“ولا  المول  اإلطرائيلي 
ثنين يصحي  اثنين من مطاعديى إلعداد اليياف  في اأحتفا  واإلشرا  على لائم  النعاا التي اأ

 طتسدا للمدعوين.
دذا حده فريد يالنطي  لي، وأنا طعيد “ولا  الشي  اإلطرائيلي فيما يفها انى رطال  طياطي  يمني : 

ا   طرائيلي في السادرة، للغاي ، لا أزر مصر لن، لكنني أعلا أنى لير من الطه   لام  احتف
 ”.وطنحاو   عداد وجي  لن ينطودا لمدة طيعين طن  أخرم

 6/5/2018، لندن، العربي القدس
 

 "إسرائيلـ"يرفض االعتراف بالقدس عاصمة ل "إعالن دكا" .33
وزراء الخارجي  ورؤطاء وفود الدو  اصعياء يمنجم  التعاون اإلطالمي،   : لا الحياة  –دكا 

لدورة الخامط  واصريعين لمجلر وزراء خارجي  منجم  التعاون اإلطالمي، المنعسدة المشاركون في ا
السيا اإلطالمي  من أج  الطالا »، يشعار 2018في دكا، يومي الخامر والطادر من أيار )مايو( 

نؤكد أدمي  السيي  الفلطنيني  والسدر الشري  لةم ، »، في ييانها الختامي: «المطتداا والتنمي 
د دعمنا الميدئي لحس الشعب الفلطنيني في اطتعادة حسولى  ير السايل  للتصر ، ومنها حسى ونؤك

، وعاصمتها 1967في تسرير المصير، واطتسال  دول  فلطنين وطيادتها على أطار حدود ما لي  
السدر الشري ، وحس الالجئين الفلطنينيين في العودة  لى دياردا، وفسا للسانون الدولي ولسرار 

. وفي دذا الطياس، نؤكد مجدداع رفينا أعترا  الوأيات المتحدة، 194جمعي  العام  لةما المتحدة ال
في اآلون  اصخيرة، يالسدر عاصم  إلطرائي  ونس  طفارتها  لى دذه المدين ، اصمر الذه يمث  

نتهاكا وايحا اطتفزازا لمشاعر المطلمين، وخرلا للوي  الطياطي والسانوني والتاريخي للمدين ، وا
 «.للسانون والسرارات الدولي 

نيساع صحكاا الييان الختامي الصادر عن مؤتمر السم  اإلطالمي  اأطتثنائي، نحم  »وجاء في الييان 
 دارة الوأيات المتحدة اصميركي  المطؤولي  الكامل  عن جمي  تيعات خنوتها  ير السانوني ، التي 

تشجي   فالت الطلن  السائم  ياأحتال  من العساب، ونكرر السو   ن  تطها في زيادة تفالا النزا  وفي
دذه الخنوة تين  دور اإلدارة اصميركي  المزعوا وطينا للطالا، وفي أعساب دذه الخنوة  ير 
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السانوني  للوأيات المتحدة، ندعو جمي  الدو  اصخرم  لى اأمتنا  عن دعا لرار الوأيات المتحدة، 
لى التزاا ل رارات مجلر اصمن ذات الصل ، التي تحجر مث  دذه اأنتساأت  ير السانوني  لليعثات وا 

الديلوماطي   لى السدر الشري ل ونؤكد نتائج مؤتمر السم  اإلطالمي  اأطتثنائي في دذا الصدد، التي 
  والنييعي  اعتيرت نس  اليعثات الديلوماطي   لى السدر الشري  انتهاكاع للحسوس التاريخي  والسانوني

 «.والونني  للشعب الفلطنيني، وتسويياع متعمةداع لجمي  جهود الطالا
ودعا الييان جمي  أعياء المجتم  الدولي  لى أن يجلوا ملتزمين وي  السدر الشري  وجمي  
لرارات اصما المتحدة ذات الصل ، وذلك نيساع للسرارات ذات الصل  الواردة في الييان الختامي الصادر 

، «الحري  للسدر»مؤتمر السم  اإلطالمي  اأطتثنائي في  طننيو ، وا عالن  طننيو  في شأن عن 
مديناع الطياطات والممارطات  ير السانوني  إلطرائي ، الطلن  السائم  ياأحتال ، يد الشعب 

 الفلطنيني على اصرايي الفلطنيني  المحتل ، ومنها السدر الشرلي .
اء وفود الدو  اصعياء في منجم  التعاون اإلطالمي، المشاركون في ولا  وزراء الخارجي  ورؤط

الدورة الخامط  واصريعين لمجلر وزراء خارجي  منجم  التعاون اإلطالمي المنعسدة في دكا، في 
وندعو  لى الول  الكام  لجمي  اأنتهاكات اإلطرائيلي  للسانون الدولي، ويشم  ذلك «: » عالن دكا»

للحصار المفرو  على لنا   زة، وجمي  اصنشن  اأطتيناني  اأطتعماري ، وددا اإلنهاء الفوره 
مناز  الفلطنينيين، ولت  المدنيين الفلطنينيين، ومنها اصنفا ، وجرحها واعتسالها، واليا  ير 
 الشرعي للسدر الشرلي  المحتل  وتهويددا، وجمي  المحاوأت الرامي   لى تغيير التركيي  الديمو رافي 
للمدين ، ونايعها وتاريخها، واأطتفزازات وأعما  التحري  التي تسوا يها  طرائي ، لوة اأحتال ، 
والمطتوننون المحتلون، في الحرا الشري  وفي المطجد اصلصى. كما ندعو  لى اإلفرال الفوره عن 

 «.جمي  الطجناء والمعتسلين الفلطنينيين في الطجون ومراكز اأعتسا  اإلطرائيلي 
 7/5/2018، ، لندنالحياة

 
 من عضوية مجلس األمن انتصار للدبلوماسية "إسرائيل"البرلمان العربي: انسحاب  .33

أكد رئير اليرلمان العريي الدكتور مشع  ين فها الطلمي أن انطحاب  طرائي  من الترشح على 
 «.  واليرلماني انتصاراع للديلوماطي  العريي  الرطمي»العيوي   ير الدائم  في مجلر اصمن يعد 
 ن اليرلمان العريي كان لد أعد خن  عم  للتصده لهذا »ولا  الدكتور الطلمي في تصريح أمر: 

الترشح، ونفذدا من خال  الجهود التي لاا يها في الطاح  اإللليمي  والدولي  ومن خال  الموال  
 «.والرطائ  التي أرطلها للمؤططات الدولي  ويرلمانات العالا

 7/5/2018، ندن، لالحياة
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 الجبير: فلسطين في وجدان الشعب العربي واإلسالمي .33
أكد وزير الخارجي  الطعوده، عاد  الجيير، أن السيي  الفلطنيني  في وجدان الشعب العريي  جدة:

في « السيا اإلطالمي  للطالا الدائا والتيامن والتنمي »واإلطالمي، وذلك في اجتما  اختير لى عنوان 
وكانت شيخ  حطين ، رئيط  الوزراء في جمهوري  ينغالديش،  الديشي  دّكا أمر.العاصم  الينغ

 افتتحت المؤتمر الخامر واصريعين لوزراء خارجي  المنجم .
 ن السيي  الفلطنيني  »وفي كلم  المجموع  العريي ، لا  عاد  الجيير، وزير الخارجي  الطعوده: 

يرورة دعا »خيار الطالا العاد  والشام ، ومؤكداع »، مشدداع على «تج  صاحي  اصولوي  المنلس 
 «.اصلليات المطلم  في العالا ويخاص  أللي  الرودينغا

وأكد الجيير، أن السيي  الفلطنيني  تيسى صاحي  اصولوي  المنلس  على طلا السيايا العريي  
در الشرلي ، وعلى واإلطالمي ، مؤكداع كذلك الحس الفلطنيني في  لام  دول  مطتسل  عاصمتها الس

أدمي  الطالا الشام  والدائا خياراع اطتراتيجياع تجطده ميادرة الطالا العريي  التي تينتها السم  العريي  
 .2005، والسم  اإلطالمي  اأطتثنائي  في مك  المكرم  عاا 2002في ييروت عاا 

لملك طلمان ين عيد وأشار وزير الخارجي  الطعوده،  لى أن  نالس خادا الحرمين الشريفين ا
على السم  العريي  التاطع  والعشرين التي عسدت في الجهران يؤكد أن « لم  السدر»العزيز، مطمى 

 فلطنين وشعيها في وجدان العرب والمطلمين جميعاع.
 6/5/2018، ، لندناألوسطالشرق 

 
 تركيا: القدس خط أحمر بالنسبة للعالم اإلسالمي .33

رئير الوزراء التركي، يكر يوزدا ،  ن السدر الشري  خن أحمر  لا  نائب: دكا/ كما  لرة دا 
ن لم   طننيو  اإلطالمي  نهاي  العاا المايي، أكدت للمجتم   يالنطي   لى العالا اإلطالمي، وا 

 الدولي يرورة حماي  تاريخ السدر وويعها السانوني كعاصم  لفلطنين.
ا  منصب المتحده ياطا الحكوم  التركي ، خال  جاء ذلك في كلم  ألسادا يوزدا ، الذه يشغ  أييع

 ، اليوا الطيت، في اإلطالميلمجلر وزراء خارجي  الدو  اصعياء في  منجم  التعاون  45الدورة 
وأشار يوزدا   لى أدمي  تيامن وتكات  الدو  اإلطالمي  من أج  ليي   العاصم  الينغالي   دكا .

 السدر والشعب الفلطنيني المشروع .
 السدر خن أحمر يالنطي   لى العالا اإلطالمي، ولد يعثت لم   طننيو  رطال  في الولت  وأيا :

المناطب  لى المجتم  الدولي يشأن حماي  تاريخ السدر الشري  وويعها السانوني ياعتياردا عاصم  
 فلطنين .
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الجهود من  ودعا الوزير التركي الدو  اصعياء في منجم  التعاون اإلطالمي  لى التعاون وتوحيد
 أج  مواجه  الخنوات المتخذة لمن  تحسيس ح  عاد  ودائا في فلطنين.

 5/5/2018لألنباء،  األناضول وكالة
 

 على سحب ترشيحها لعضوية مجلس األمن "إسرائيل"أبو الغيط: الجهود العربية أرغمت  .33
الجهود »الغين،  ن لا  اصمين العاا لجامع  الدو  العريي ، أحمد أيو : طوطن أيو حطين -السادرة

الطياطي  المنهجي  للجامع  واأتصاأت الديلوماطي  العريي  المكثف  أفيت كلها  لى  ر اا  طرائي  
على طحب ترشيحها لشغ  مسعد  ير دائا في مجلر اصمن والتراج  عن خو  طياس اأنتخايات 

ادا أختيار اصعياء الجدد التي طتجره في الجمعي  العام  لةما المتحدة في يونيو )حزيران( الس
 «.2020و 2019في المجلر لعامي 

الجامع  العريي  »وأويح الوزير المفو  محمود عفيفي، المتحده الرطمي ياطا اصمين العاا، أن 
اينلعت يدور نشن ومركزه في صيا   وتنطيس العم  العريي المشترك الذه دد   لى  فشا  

لحيلول  دون حصولها على اصصوات التي كانت طتؤدلها الترشيح اإلطرائيلي على نو  الخن، وا
 «.لالنيماا  لى الجهاز اصممي اصعلى واصدا المعني يالحفاج على الطلا واصمن الدولي

يلورت خن  عم  متكامل  لتنطيس الجهد العريي للتصده »وذكر عفيفي أن الجامع  العريي  كانت 
ل  ديلوماطي  موطع  ورفيع  المطتوم إلثناء الغاليي  للترشيح اإلطرائيلي ارتكزت على السياا يحم

العجمى من الدو  اصعياء في اصما المتحدة عن التصويت لصالح  طرائي  وفيح الممارطات 
يصفتها السوة الوحيدة السائم  ياأحتال  على مطتوم  -العدواني  واأطتعماري  التي تنتهجها  طرائي  

دا امتثا  دائا لسرارات الشرعي  الدولي  وأحكاا ومياد  ومساصد التي تجعلها في حال  ع -العالا 
 «.ميثاس اصما المتحدة

 7/5/2018، الشرق األوسط، لندن
 

 الكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال العالم "البطش"ماليزيا:  .33

وا أعلن المفتش العاا للشرن  الماليزي   تان طره محمد فوزه دارون ، الي : الرأه  –كواألميور 
الطيت، تفاصيالع  يافي  يشأن ا تيا  العالا الفلطنيني فاده الينش في العاصم  كواألميور يوا 

 نيطان/ أيري  المنصرا. 21
ولا  دارون في تصريحات صحافي   ن التحسيسات توصلت  لى أن المشتيى يهما في لت  الينش 

زيا وينعتسد أن لديها جوازات طفر اطتخدما جوازات طفر مزيف  من صرييا والجي  اصطود لدخو  مالي
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الشرن  الماليزي  عثرت على اصطلح  المطتخدم  في لت  الينش وأنرطلتها “من دو  أخرم، متايعاع: 
 ”.لمختير الشرن 

ونوه  لى أن الشرن  عثرت أيياع على طيارة اطتخدمها لتل  فاده الينش يعد  نالس النار عليى، 
لدراج  الناري  واطتسلوا الطيارة ودريوا يها، حيه تا التعر  على مالك مشيراع  لى أن الستل  نزلوا من ا

 الطيارة.
 5/5/2018، الرأي الفلسطينية لإلعالم وكالة

 
 أندونيسيا تبدأ بإصدار تأشيرات سياحية لإلسرائيليين .33

لرييا ي صدار تأشيرات دخو   طتيدأأعلنت أندونيطيا، منل  الشهر الجاره، أنها : داشا حمدان
 ائحين اإلطرائيليين كمجموعات وكأفراد، علما أنى أ يوجد عاللات ديلوماطي  يين النرفين.للط

مليون نطم ، كانت  260يشار  لى أن أندونيطيا، ودي أكير دول   طالمي  ويص  عدد طكانها  لى 
دوأر، ولا يكن ياإلمكان  800تطمح فسن ي صدار تأشيرات دخو  تجاري ، تص  تكلفتها  لى 

 الطياح  والنساد . ص را امها اطتخد
ويحطب صحيف   دعرتر ، تتعهد الغرف  التجاري  اإلطرائيلي  اصندونيطي ، اآلن، يالتغيير، وطيكون 

 ي مكان اإلطرائيليين الطياح  في الدول  التي لير لها عاللات ديلوماطي  م   طرائي .
ا يتا عن نريس مزود خدم  ينلس وتيين أن معالج  نلب الحصو  على تأشيرة دخو   لى أندونيطي

دوأر. ويعد تسديمى عن  135عليى  وكال   طرائي  أندونيطيا ، والتي تسترل معالج  النلب مساي  
نريس مول ، يسدا  لى أندونيطيا، وييسى في انتجار الطائحين في الطفارة اصندونيطي  في طنغافورة أو 

 يوما. 30 – 21يانكوك. ولد تطتغرس العملي  نحو 
وم  وصو  الطائح اإلطرائيلي  لى طنغافورة، طينلب منى تسديا جواز طفره ونموذل النلب، ويحص  

وتطمح تأشيرة الدخو  للطائح يالمكوه في أندونيطيا  عليها يعد ييع  طاعات م  تأشيرة الدخو .
 يوما أخرم. 30يوما، ويكون ياإلمكان تمديددا مدة  30مدة 

لي  النرفين،  أ أن مزود الخدم  اإلطرائيلي يدأ يتسديا خدمات ور ا عدا صدور ييان رطمي من 
 الحصو  على تأشيرة دخو .

، ما  ذا كانت طتطتمر يالعم  يموجب دذه النريس  2019وجاء أن أندونيطيا طتسرر في العاا السادا، 
 وزيادة عدد تأشيرات الدخو ، أا طتول  الخدم  نهائيا.

 5/5/2018، 48عرب 
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 ئيلية: إيران سترد بهجمات صاروخية على قواعد عسكريةتقديرات إسرا .32
الناصرة ن متايعات: لالت مصادر عطكري   طرائيلي  لهيئ  اليه اإلطرائيلي   ن  يران تخنن إلنالس 

الطوره، الشهر المايي ” تي فور“صواريخ ياتجاه شما   طرائي ، ردا على الهجوا على منار 
 أطفر عن مست  طيع  مطتشارين  يرانيين. والذه تنطيى نهران إلطرائي ، والذه

يكون الهجوا محدودا وينا  أددافا عطكري  علما يأن   ويحطب ديئ  اليه، فسد رجحت المصادر أن:
عناصر من حزب “وأيافت المصادر أن  ”. يران، أ تر ب في تصعيد اصويا  في دذه المرحل 

شيعي  في طوريا تمولها نهران تشارك في  يشياتوميل  وفيلس السدر التاي  للحرر الثوره اإليراني 
 ”.المخنن لشن مث  دذا الهجوا

جاءت دذه التسارير عسب اجتما  عسده المجلر الوزاره اإلطرائيلي المصغر للشؤون اصمني  
والطياطي  مطاء اليوا اصحد، حيه يحه المجلر التوتر الحالي على الحدود الشمالي ، ومويو  

 ، واطتمرت الجلط  نحو ثاله طاعات ونص  الطاع . يراناأتفاس النووه م  
 6/5/2018، رأي اليوم، لندن

 
 ندوة سياسية في الرباط حول صفقة القرن .33

نجمت مجموع  العم  الونني  من أج  فلطنين في الريان  وكاأت: -فلطنين أون أين -الريان
السرن ، يمناطي  الذكرم الطيعين  ) ير حكومي (، ، ندوة طياطي  يعنوان  السيي  الفلطنيني  وصفس 

 للنكي  الفلطنيني ، وفي  نار فعاليات الشعب المغريي يد السرار اصمريكي يشأن السدر.
وحير الندوة عدد من ممثلي الفصائ  الفلطنيني ، أيرزدا عيو مكتب العاللات العريي  واإلطالمي  

  فتح عيار زكي، ومطؤو  دائرة طامي أيو زدره، وعيو اللجن  المركزي  لحرك يحرك  حمار د.
 العاللات الطياطي  يالجيه  الشعيي  لتحرير فلطنين مادر النادر.

كما شارك في الندوة العديد من زعماء اصحزاب المغريي  وممثلو جمعيات المجتم  المدني، ووزراء 
، والسياده وأعياء في اليرلمان المغريي، أيرزدا رئير حرك  التوحيد واإلصالل عيد الرحيا شيخي

اليطاره محمد ين طعيد أيت يدر، ورئير الحكوم  الطايس عيد اإللى ين كيران، واصمين العاا لحزب 
 التسدا واأشتراكي  نيي  ينعيد  .

 6/5/2018، أون الين فلسطين
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 صاندي تايمز: عزلة الفلسطينيين تزداد مع تغير التحالفات العربية .33
تحليليا كتيى، أنش  فيفر، من السدر يتحده فيى عن التحالفات  نشرت صحيف  صانده تايمز مساأ
 العريي  وتأثيردا على الفلطنينيين.

ويسو  الكاتب  ن العديد من الدو  الطني  يدأت تفسد تحمطها لمطار الطالا، وتزداد تسريا من 
ات الذه  طرائي . وتحده عن اطتياف   طرائي  لحده ريايي دولي كيير، دو نوا   يناليا للدراج

يدأ من  طرائي  صو  مرة. وحم  معى حدثا تاريخيا وخر دو مشارك  دراجين ترعادا دو  عريي . 
طرائي .  ويتعلس اصمر ياليحرين واإلمارات. ودو دلي ، حطب الكاتب، على التسارب يين الدولتين وا 

 طرائيلي.ولكنى يويح أن دذا التسارب أ يحم  أه تنور في مطار ح  النزا  الفلطنيني اإل
وييي  الكاتب أنى عندما كان دراجون من اإلمارات واليحرين يمرون في شوار  السدر كان وأ  
الفلطنينيين يشتيكون م  الجنود اإلطرائيليين على حدود  زة، في جانب من احتجاجات العودة 

 منها. 45مارر/ أذار. ولتلت  طرائي  حتى اآلن  30الكيرم التي يدأودا يوا 
الفلطنينيين في حال  من العزل  ديلوماطيا لا يمروا يها منذ انتفايتها اصولى في نوفمير/  ويرم أن

. فكان الميعوثون من العالا كلى يطعون لح  النزا ، وكانت جمي  الدول  العريي  1987تشرين الثاني 
ت ليهتا يمعاناة تس  م  السيي  الفلطنيني . وييدو اليوا أن العالا منشغ  يسيايا أخرم وأ يجد الول

 الفلطنينيين، وفسا لما جاء في المسا .
وييي  الكاتب أن العزل  طييها في اص لب ينيامين نتنيادو الذه يمارر يغونا من أج  من  أه 
تسدا في مطار الطالا، منذ أن عاد  لى الطلن  لي  تطع  أعواا. وزادت اليغون منذ انتخاب، 

 حدة.دونالد ترامب، رئيطا للوأيات المت
 ولكنى يسو   ن العزل  طييها أييا يع  السيادة الفلطنيني  وانسطامها وتغير التحالفات في المننس .
ويذكر الكاتب أن ولي العهد الطعوده، محمد ين طلمان، لا  في اجتماعات خاص ، خال  جولتى 

الشار  العريي . ودو  في الدو  الغريي ،  ن السيي  الفلطنيني   لا تعد لها الشعيي  التي كانت لها في
اآلن يركز ادتمامى م  الدو  الحليف  لى على مواجه   يران وعمالئها الذه يسييون على اليمن 

 وطوريا ولينان.
وترم الطعودي  وحلفاؤدا في دذه الحال   طرائي   حليفا مفيدا ، وفسا للكاتب، الذه تحده عن تعاون 

يلوماطي  رطمي  يينهما، وأن دناك مؤشرات علني  يين اليلدين خل  الطتار، لعدا وجود عاللات د
على دذا التعاون. فسد طمحت الطعودي  صو  مرة في مارر/ أذار للنائرات الهندي  المتجه   لى ت  

 أييب يالتحليس في أجوائها لتوفر يذلك طاعتين من النيران.
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لطالا، صن لييتها كما ددد الطعوديون، حطب الكاتب، الفلطنينيين من مغي  رف  خن  ترامب ل
 طتتعر  حينها للمزيد من العزل .

 6/5/2018، هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي(
 

 "إسرائيل"ذكرى قيام في ولي عهد بريطانيا يشارك باحتفال : يديعوت أحرونوت .33

 لسياا 70أعلن ولي العهد اليريناني، اصمير تشارلز، أنى طيشارك في احتفا  الذكرم الن: رامي حيدر
دول   طرائي ، المتزامن م  نكي  الشب الفلطنيني، والذه طيساا في العصم  اليريناني  لندن يعد 

 أطيوعين.
وتعتير مشارك  ولي العهد اليريناني في اأحتفا  طايس  تاريخي ،  ذ لا يشارك أه من أفراد العائل  

ى وزراء أو مطؤولين رفيعين المالك  في مث  دذه اأحتفاأت من لي ، ويالعادة تستصر المشارك  عل
 في الدول ، ولير أحد أفراد العائل  المالك .

ولالت صحيف   يديعوت أحرونوت ، اليوا اإلثنين،  ن حيور اأحتفا  الذه تسيمى الطفارة ييا  
 خال  الصي  المسي .  طرائي  لى طايس  أخرم، ودي زيارة اصمير ويلياا، اين اصمير تشازلز، 

يزر أه فرد من العائل  المالك  في يرينانيا  طرائي  كممث  عن الدول  أو يمهم   وحتى اليوا، لا
رطمي ، لكن يعيها حير يصف  شخصي ، وحير اصمير تشارلز مرتين إلطرائي  ممثالع للسصر 
الملكي اليريناني، اصولى كانت خال  جنازة رئير الوزراء اصطيس، يتطحاك رايين، والثاني  لحيور 

 ئير الطايس، شمعون ييريز.جنازة الر 
 7/5/2018، 48عرب 

 
 حقوق اإلنسان من دخول فلسطينمجال ن بيْ كي  ين أمر يْ االحتالل يمنع ناشطَ  .33

منعت طلنات اأحتال  اإلطرائيلي ناشنين أميركيين يمجا  حسوس  : الرأه  –فلطنين المحتل  
ما يمن حرك  مسانع  اإلنطان من دخو  فلطنين المحتل ، وذلك يذريع  الشيهات في نشانه

 .BDS  طرائي   
 14وتا احتجاز الناشنين  فنطنت وورن  و كاثرين فرانك  في منار اللد، يوا اصحد المايي، مدة 

طاع ، وفي أعساب ذلك أيلغا يعدا الطمال لهما يالدخو ، وأجيرا على العودة  لى الوأيات المتحدة، 
 ع .ر ا أنهما أنكرا أه عالل  لهما يحرك  المسان
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وكان  وورن وفرانك  ينويان السياا يجول  في اليف  الغريي ، يمعي  مرشدين، ويمن وفد يتأل  من 
ناشنعا في مجا  حسوس اإلنطان، يينها  تاميكا مالوره ، ودي ناشن  طوداء معروف  في الوأيات  15

 المتحدة يطيب نشانها من أج  فر  الرلاي  على الطالل.
، وكتيا تحت Welcomeصورة لهما على تويتر  لى جانب أفت  كتب عليها  ونشر الناشنان اأثنان 

 الصورة  أ تجعلوا الالفت  تيللكا، فهي ليطت طاري  المفعو  تجاه ناشني حسوس اإلنطان .
 5/5/2018، لرأي الفلسطينية لإلعالماوكالة 

 

 الغارديان: ترامب وظ ف إسرائيليين للتجسس على مساعدي أوباما .33
لت صحيف  الغارديان اليريناني   ن الرئير اصمريكي، دونالد ترامب، وج  فريسا  طرائيليا لا: لندن

خاصا للتجطر على أفراد رئيطيين في  دارة الرئير الطايس، ياراك أورويا، يجن أنها طاعدوا في 
 التفاو  حو  المل  النووه اإليراني.

ن مسريين من ترامب تواصلوا م  محسسين ونسلت الصحيف  عن  اصويزيرفر  أن لديها ما يثيت ذلك ، وا 
، ليجمعوا معلومات  لذرة  عن أحد كيار مطتشاره أوياما لةمن 2017 طرائيليين خاصين، في 

 السومي ين رودر، وعن نائب مطاعد أوياما كولن كا ، ومحاول  تشويى طمع  اأتفاس.
عد أياا من زيارة ترامب  لى ت  وتايعت مصادر الصحيف  يأن مطاعده ترامب تواصلوا م  الشرك  ي

أييب، حيه وعد ترامب رئير الوزراء اإلطرائيلي، ينيامين نتنيادو، يأن  يران لن تحص  على 
 الطالل النووه.

وتاي  المصدر يأن خن  ترامب  السذرة  كانت تهد   لى نز  المصدالي  عن اصشخا  الذين كانوا 
 ع  اأنطحاب من اأتفاس أطه  يالنطي  لى.في  دارة ترامب وشاركوا في التفاو  ما طيج

 5/5/2018، "21موقع "عربي 
 

 لليازجي: صرخة إنذار للعرب جميعا   "تنبهوا واستفيقوا..." .33

فيا التعل   -تنيهوا واطتفيسوا أيها العرب/ فسد نمى الخنب حتى  اصت الركب »: العرير  يراديا
 أكير ما دذا المناا فسد/ شكاكا المهد واشتالتكا   -ياآلما  تخدعكا/ وأنتا يين راحات الفنا طلب 

ألفتا الهون حتى صار  -كا تجلمون ولطتا تشتكون وكا/ تطتغييون فال ييدو لكا  يب  -الترب 
وفارلتكا لنو  الذ  نخوتكا/ فلير يؤلمكا خط  وأ  -عندكا/ نيعاع ويع  نيا  المرء مكتطب 

كا يين صير  دا  -خي  حين الخي  تينرب هلل صيركا لو أن صيركا/ في ملتسى ال -عنب 
فشمروا وانهيوا لةمر وايتدروا من ددركا فرص   -للذ  مجتلياع/ ويين صير  دا للعز يحتلب 
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خلوا  -أ تيتغوا يالمنى فوزاع صنفطكا/ أ يصدس الفوز ما لا يصدس النلب  -ينت يها الحسب 
صنتا الفئ  الكثرم وكا فئ / لليل   -تعتصب التعصب عنكا واطتووا عصياع/ على الوثاا ودف  الجلا 

 -دذا الذه لد رمى ياليع  لوتكا/ و ادر الشم  منكا ودو منشعب  -تا  ذ يمت لها الغلب 
وحكا العلج فيكا م  مهانتى/  -وطلن الجور في ألناركا فغدت/ وأريها دون ألنار المال خرب 

وك  ذه  -ب/ يدرم ولير لى دين وأ أدب من ك  و د زنيا ما لى نط -يستادكا لهواه حيه ينسلب 
طالحها في وجوه الخصا مكردا/  -خنه في الفحش منغمر/ يزداد يالحك في وجععئى الجرب 

 ذا  -أ يطتسيا لها عهد  ذا عسدوا/ وأ يصح لها وعد  ذا يريوا  -وخير جندكا التدلير والكذب 
والحس والين  في ميزانها شر / فال يمي   -نليت  لى ود لها طيياع/ فما  لى وددا  ير الخنى طيب 

ياتت طمان نعال  -أعنالكا لها رس وما لكا/ يين الدمى والنال والنرد منتهب -طوم ما مي  الذدب 
فصاحب اصر  منكا يمن ييعتى/ مطتخدا ورييب  -يين أذرعكا/ ويات  يركا للدر يحتلب 

ولير  -ها في الفحش ينطكب وما دماؤكا أ لى  ذا طفكت/ من ماء وجى ل -الدار مغترب 
ياهلل يا لومنا ديوا لشأنكا/ فكا  -أعرايكا أ لى  ذا/ انتهكت من عر  مملوكها يالفلر يجتلب 

 -ألطتا من طنوا في اصر  وافتتحوا/ شرلاع و رياع وعزوا أينما ذديوا  -تناديكا اصشعار والخنب 
ومن ينوا لصرول العز أعمدة/  -الردب  ومن أذلوا الملوك الصيد فارتعدت/ وزلز  اصر  مما تحتها

أ  -فما لكا ويحكا أصيحتا دمالع/ ووجى عزكا يالهون منتسب  -تهوم الصواعس عنها ودي تنسلب 
ولير من حرم  أو رحم  لكا/ تحنوا عليكا  -دول  لكا يشتد أزركا/ يها وأ ناصر للخنب ينتدب 

فلير يدرم  -حسكا يين أيده الترك مغتصب ألداركا في عيون الترك نازل / و  - ذا عيتكا النوب 
فيا لسومي وما لومي طوم عرب/ ولن ييي  فيها  -لكا شأن وأ شر / وأ وجود وأ اطا وأ لسب 

ولير فيكا أخو حزا  -دب أنى لير فيكا أد  منزل / يسلد اصمر أو تعنى لى الرتب  -ذلك النطب 
يكا أخو علا يحكا في/ فص  السياء ومنكا ولير ف -ومخيرة/ للعسد والح  في اصحكاا ينتخب 

فأطمعوني صلي   -ألير فيكا دا يهتاجى أن / يوماع فيدف  دذا العار  ذ يثب  -جاءت الكتب 
وأطمعوني صدم اليارود مننلساع/ يدوه يى ك  لا   -اليي  يارل / في النس   ني  لى رناتها نرب 

فيادروا الموت  -عليها الذ  ينطحب  لا ييس عندكا شيء يين يى/  ير النفور -حين يصنخب 
صيراع ديا أم  الترك التي جلمت/ ددراع فعما  -واطتغنوا يراحتى/ عن عيش من مات موتاع ملؤه تعب 

ونتركن علول الترك  -لننلين يحد الطي  مأرينا/ فلن يخيب لنا في جنيى أرب  -للي  ترف  الحجب
 «.واصياا مسيل / يلول للمرء في أحداثها العجب ومن يعش ير -تندب ما/ لد لدمتى أياديها وتنتحب 

< أ شك يالحج السار  دنا على  ير عادتنا، وثرنا تسديا دذه السصيدة يأكملها وذلك لطيب وايح: 
فهي فيها من المعاني المطكوي  يهندط  يالغ  الدل  ما يجع  أه اختصار لها  ياع  لمعانيها التي 
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ديب أو شاعر عريي صمتى. ونعر  أن الصرخ  وصلت  لى يمكن اعتياردا ألوم صرخ  وجهها أ
درج  أن الطنر اصو  من السصيدة يات م  الزمن دعاء  ايياع ينردد في ك  زمان ومكان حتى 
حين يكون الغاييون على جه  تاا يأن تلك العيارات مطتساة من لصيدة يالغ  النو ، خنيرة 

شر والعشرين واحد من كيار أدياء العريي  ولغوييها، المعاني كتيها ذات يوا يين السرنين التاط  ع
 الليناني  يراديا ناصي  اليازجي.

< كان الشيخ  يراديا اليازجي، أحد أعالا اللغ  واصدب خال  النص  الثاني من السرن التاط  عشر. 
طارة ، فعد رحيلى يومها خ1906ودو ما أجم  عليى زمالؤه حين رثوه يوا رح  عن عالمنا أواخر عاا 

ما يعددا خطارة، لتودعى الحياة الثسافي  العريي  يعد يومين. ومن يين الراثين خلي  منران الذه كان 
تلميذاع لليازجي، واشتهر يأنى لد رثاه ثاله مرات، مرة حين توفي، وثاني  حين نسلت رفاتى من مصر 

 الى.، ومرة ثالث  حين أليا احتفا  إلزاح  الطتار عن تمث1913 لى لينان في 
< واليازجي دو طلي  اصطرة اليازجي  التي أنجيت العديد من اصدياء، وكان أشهردا والده الشيخ 
ناصي  اليازجي، اصديب واللغوه الكيير، ودي أطرة تعود أصولها  لى مدين  حم  في طوري . أما 

في الخامط   1872 يراديا اليازجي نفطى فسد ولد وترعر  في ييروت ولرأ اصدب على أييى، وكان في 
النجال فاكتشفى المرطلون اليطوعيون وكلفوه يأن يصلح »والعشرين من عمره حين تولى تحرير جريدة 

اصطفار المسدط  وعدة كتب ديني  وفكري  أخرم من  نتاجها، فأنفس في ذلك العم  تطع  أعواا كانت 
ياف   ليها العيري  والطرياني  مرحل  تدرب يالنطي   ليى مّكنى من أن يعزز عرييتى ومن أن يتعلا  

 والفرنطي .
< ودو لي  ذلك كان لد علا في المدرط  الونني  يمدين  ييروت. وعند نهاي  السرن طافر الشيخ 
 يراديا اليازجي  لى مصر حيه عم  في صحافتها، مزوداع يخيرة صحافي  ونياعي  كان لد اكتطيها 

شراك  م  « الييان»نان. وفي مصر أصدر أوأع مجل  خال   لامتى في أورويا لفترة يعد ميارحتى لي
الدكتور يشارة زلز ،  ير أن تلك المجل  لا تعش طوم عاا واحد اينرت يعده صن تحتجب، 

الشهري  التي عاشت أكثر من ثماني  أعواا. ولسد توفي  يراديا اليازجي في « اليياء»فأصدر مجل  
 د.السادرة ولا يكن لد يلا الطتين من عمره يع

< كان اليازجي شاعراع ولغوياع ومترجماع وصحافياع، ودو  لى ذلك خدا اللغ  العريي  الصحافي  عير 
ايتكاره حروفاع جديدة للنياع  حلت مح  الحرو  المغريي  واآلطتاني  التي كانت مطتخدم  حتى ذلك 

يحيى اللغ  »أنى الحين.  ير أن دوم اليازجي اصو  كان متجهاع  لى اللغ  العريي  يذاتها حيه 
العريي  وارتياده أصولها وتفهمى عيسريتها أدم، في أيحاثى المويوعي  والنسدي  وفي كتيى المؤلف  لهذا 
الغر ، عمالع كان منى جالء جما  دذه اللغ ، وجهور لدرتها على اأ تذاء ومجاراة طائر اللغات 
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يسينى أن العريي  التي »اليازجي كان في كما يسو  الياحه ميخائي  صوايا. و « الحي  في النمو واليساء
اطتناعت أن تعير عن أدس المعاني واصفكار في العصور الغايرة، تطتني  اليوا أن تنه  ينس  

أن العجز »ودو أ يرم، يحطب تعيير ميشا  جحا »المصلحات الحديث  ومواكي  مطتلزمات العصر 
حجاا ا ليع  اآلخر عن النهو  يها.  ن العل  كامن في اللغ  نفطها، ي  دو في تزمت اليع  وا 

في العرب أنفطها أ في اللغ  العريي . ودو يرم أنى يجب النجر  لى اللغ  على أنها كائن حي ينمو 
ويشيخ على عالا اللغ  تس  مطؤولي  تشذييها وتنويردا وتحديثها يحيه تصيح لادرة على اطتيعاب 

وعلى دذا اصطار عم  يدأيى على «. ثات العصري المعاني الجديدة والمصنلحات الحديث  والمطتحد
للعديد من المصنلحات  -أكثردا كان ميتكراع وأ يزا  مطتخدماع حتى اليوا - عناء معان عريي 

 الغريي  الحديث ، كما وفر أطماء عريي  للعديد من المخترعات الجديدة.
 ، العديد من الكتب يين منيو  < وحين وفاتى ترك  يراديا اليازجي  لى جانب دذه السصيدة الرائع

 ياف   لى ديوان شعره وكتايى « نجع  الرائد في المتراد  والمتوارد»ومخنون، ومن أيرز كتيى 
 الذه اعتير مرجعاع لغوياع أطاطياع لفترة نويل  من الزمن.« الفرائد الحطان في لدائد اللطان»المعجا 

 7/5/2018، لندن، الحياة
 

سرائيل: محفزات  .33  التصعيد وكوابحهحماس وا 
 صالح النعامي
طرائي  في أن  على الر ا من ك  التأكيدات حو  عدا وجود مصلح  لدم ك  من حرك  حمار وا 
يفيي التصعيد اصخير في لنا   زة  لى مواجه  شامل ،  أ أن مطتسي  دذه المواجه  يتول  على 

وكوايح يمكن أن تعم  على مطتوم التوازن يين محفزات يمكن أن تدف  نحو تعاجا دذا التصعيد 
احتوائى. فعلى رأر محفزات التصعيد يمكن رصد مجادر تعاجا اليغون الداخلي  التي تمارطها 
نخب اليمين الديني المتنر  على حكوم  ينيامين نتنيادو لمواجه  أنمان المساوم  الشعيي  التي 

تتنور ياطتمرار، يحيه ياتت  ينفذدا الفلطنينيون، على دامش حراك مطيرات العودة الكيرم، والتي
 أكثر كلف .

فللمرة اصولى منذ اننالس حراك العودة لاا جيش اأحتال  ليل  الطيت ن اصحد المايي، يسص  
مول  لن كتائب السطاا ، الجنال العطكره لحرك  حمار على الحدود م  السنا ، رداع على لياا فتي  

فاّدعى متحده ياطا الجيش أن  النائرة تطّييت في  فلطنينيين ي نالس نائرة ورلي  من مكان لريب،
 حراس مطاحات كييرة من اصرايي الزراعي  في المكان . ولد يّرر اأحتال  الهجوا يأن   طرائي  
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ترم في حرك  حمار النر  المطؤو  عن السنا ، ويالتالي تتوجب جياي  ثمن منها رداع على أه 
 عم  يننلس من لنا   زة .

ن أن جيش اأحتال  حر  على لص  المول  عندما كان خالياع من عناصر  السطاا  وعلى الر ا م
دامش حراك العودة  الشعيي  علىيهد  عدا توفير مطو ات للتصعيد، ف ن تنور أنشن  المساوم  

لد أّثر يشك  وايح على الييئ  الداخلي  لعملي  صن  السرار الطياطي في ت  أييب، يشك  لد يفيي 
 م  نتنيادو لتوطي  ردوددا على دذه اصنشن ، تأثراع يهذه اليغون. لى دف  حكو 

وتنافر وزراء ونواب من اأئتال  الحاكا على المنالي  يتصعيد الردود على منلسي  النائرات 
الورلي  ،  لى درج  أن وزير اصمن الداخلي جلعاد أردان لد دعا  لى التعام  معها كمن ينلس 

لولت ذاتى، ف ن النخب اليميني  لد وجفت حطاياتها على موال  التواص  الصواريخ وتصفيتها. في ا
اأجتماعي لشّن حمل  تحري  على المشاركين في حراك العودة  لى جانب توجيى انتسادات حادة 
لن تطاد   حكوم  نتنيادو في التصده لها. ومما زاد اصمور تعسيداع وأطها في  حرال ك  من حكوم  

شها حسيس  أن المشاركين في مطيرات العودة تمكنوا أخيراع ويشك  وايح من ت  أييب وليادة جي
 اجتياز الحدود وعمدوا  لى المر ييع  الينى المادي  التي تخدا لوات اأحتال  شرس الحدود.

ويعّد دذا التنور مصدر للس كيير آلأ  المطتوننين الذين يسننون المطتوننات التي تنتشر في 
ر أن تمكن الشياب الفلطنيني من اجتياز الحدود يمكن أن يوفر مجل  لعناصر المحين، على اعتيا

 حركات المساوم  في التطل   لى المطتوننات وتنفيذ عمليات اختنا .
وفي المساي ، ف نى على الر ا من أن حرك  حمار، تعّد النر  الفلطنيني صاحب المصلح  اصيرز 

لك تجنب اأنجرار لمواجه  م   طرائي ، ف نها لد أ في توفير جرو  لتواص  حراك العودة ويمن ذ
تكون لادرة على مواصل     النر  عن الهجمات اإلطرائيلي ، طيما في حا  أصيحت أكثر كلف . 
ومما يسّل  دامش المناورة أماا الحرك ، حسيس  ان  طرائي  تواص  حريها الطري  يد الحرك  والتي 

د ينادا التنجيمي  اليشري  والمادي . صحيح أن دذه العمليات تسوا على تنفيذ عمليات اطتخياري  ي
تكون عادة من دون وثار تدّ  على  طرائي ، ناديك عن أن ت  أييب تحر  في الغالب على نفي 

 مطؤوليتها عنها،  أ أنها تحرل الحرك .
  في ولد مثلت عملي  التفجير، التي اطتهدفت يوا الطيت المايي، مجموع  من  كتائب السطاا

المننس  الوطنى من السنا ، والتي رال يحيتها طت  من عناصر  الكتائب  مثاأع على دذه 
العمليات التي تكون  من دون تولي    طرائيلي وايح. ورأم يع  المراليين أن حمار لد أخنأت 
، عندما حملت  طرائي  المطؤولي  عن العملي ، على الر ا من أن ك  المؤشرات دّلت على ت  أييب
على اعتيار أن تحمي   طرائي  المطؤولي  عن العملي ، يزيد من طس  التولعات يالرد ويسل  من 
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دامش المناورة أماا ليادة الحرك  الطياطي . لكن في مساي  دذه المحفزات، ف ن دناك كوايح، يمكن 
 أن تجع  النرفين، وتحديداع  طرائي  يسلصان اأندفا  نحو المواجه .

لكوايح،  دراك  طرائي  أن المالحجات التي تيمنها تسرير مرالب الدول  الذه حسس وعلى رأر دذه ا
، لد تجع  أي  حرب جديدة في مواجه  حمار تفيي  لى  عادة احتال  2014في مطار حرب 

السنا ، في الولت الذه أ يوجد دناك نر  ثاله يمكن أن يتولى زماا اصمور في السنا . ودذا 
  طرائي  مجدداع في مطتنس   زة.طيمث  وصف  لتورين 

من ناحي  ثاني ، ف ن التصعيد يد السنا  وما يمكن أن ينجا عنى من طسون عدد كيير من الستلى 
والجرحى عشي  نس  الطفارة اصميركي   لى السدر المحتل  يمكن أن يفيي  لى اشتعا  اليف  

ر اصويا  دناك، حتى يمعز  عما الغريي ، طيما أن التسديرات اصمني  اإلطرائيلي  تتحطب لتفج
 لى جانب ذلك، ف ن حال  انعداا اليسين على الجيه  الشمالي ، واننالس ت  أييب  يجره في السنا .

من افترا  مفاده أن رداع  يرانياع على الهجمات التي اطتهدفت الموال  اإليراني  في طوري  يات 
م  حمار في لنا   زة، على اعتيار أن ت   محتماع، يسل  من دافعي   طرائي  لالنجرار لمواجه 

 أييب تجادر يأن مصلحتها تكمن في توفير ييئ  تيمن الفص  يين الجيهات.
 7/5/2018، العربي الجديد، لندن

 
 وتعزيز معاداة الفلسطينيين "الترامبية" .33

 خالد الحروب

ا نيوت  نغريش اليميني ، دذا ما لالى يوماع م«الفلطنينيون  رداييون، ودا شعب منختر  أ وجود لى»
. لد 2012يكون مرشح الحزب الجمهوره في انتخايات الرئاط  اصميركي  عاا  أنالذه كان لريياع من 

مرشح رئاطي ك  دمى الحصو  على دعا « شنح » أويننجر  لى دذا التصريح يكونى زل  لطان 
فلطنينيين ونعتها ياإلرداب اللوييات اليهودي  في حملتى اأنتخايي . ييد أن نسم   نغريش على ال

منطتينن  وجلت تترطخ م  الطنين في دوائر صن  الطياط  « ثيم »ونفي وجوددا كشعب عكطت 
ترجمات معاداة  أحدهاصميركي ، ويخاص  في مؤططتي الرئاط  والكونغرر. دونالد ترامب دو 

تعيير عن موالفى تكش  في للب المؤطط  الرطمي  اصميركي ، وفجاجتى المياشرة في ال الفلطنينيين
لكن تمنعها الدييلوماطي  والحطايات الطياطي  من الذداب  لى وخر  أطالفىما كان يعتسده كثير من 

تتزايد يوماع  أميركي الشون في اليول يما ييمرونى تجاه الفلطنينيين. لير في السو   ن ثم  نزع  
تتشايى في مكوناتها العنصري  « anti Palestinianism الفلطنينيينمعاداة »يعد يوا يمكن وصفها ين 

. العداء في الحالتين كالني وعاا، anti Sematismيما تحويى معاداة اليهود  الفلطنينيينوحنسها على 
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الفلطنينيين  رداييون، ي  كلها رجاأع وأنفاأع ونطاءع وكيار « يع »  نفمثالع أ يسو   نغريش 
 اداة اليهود.طن، ودذه التعميمي  العنصري  تيمره مع

الصرا  »عن  أومن الصورة عندما يتحده عن  طرائي   أطاطيترامب أ يرم الفلطنينيين كجزء 
ففي للب تلك الصورة «. صفس  السرن»عن  أو)يعد شنب اليعد العريي(، « اإلطرائيلي الفلطنيني

ترامب «. وناآلخر »مطاحات كي يجهر فيها  أي وتتمدد يك  اأتجادات فال تتيسى   طرائي تتري  
فيسرر نس  الطفارة اصميركي   لى السدر « الشعب المنختر »يطير على خنى  نغريش  ذ أ يهتا ين 

حتى في  للفلطنينيينحسوس  أي يياع أ يرم أنالياع تعهدات من طيسوه يعدا اتخاذ دذه الخنوة. ودو 
تصهين في ت  أييب ديفيد في اليف  الغريي  وأ يدين اأطتينان، وطفيره المن  أريهاما تيسى من 
اأطتينان حس من حسوس دول   طرائي ، ودو اأطتينان الذه تياع  ينطي   أنفريدمان يعتير 

 أن، ودو اأتفاس الذه كان من المفتر  1993طن   أوطلوفي المئ  منذ التولي  على اتفاس  600
لرروا  أركانى . ترامب وليادة يطمح ييناء المزيد منها يوتيرة جنوني أنيفكك المطتوننات، فيالع عن 

خف  المطادم  اصميركي  في موازن  وكال   وه وتشغي  الالجئين الفلطنينيين، اصونروا، في يداي  
وايح  لمحاول   لغاء الوكال  يرمتها تيعاع إلرادة وتصريحات ينيامين نتانيادو رئير الوزراء 

لغاء ا لوكال  )يكونها الشادد الحي على يساء معيل  اإلطرائيلي الذه كرر مرات عدة يرورة تفكيك وا 
خمط  ماليين من الالجئين الفلطنينيين المطجلين في ملفاتها وتسدا لها يع  الخدمات(. ترامب 
ددد يول  عم  مكتب منجم  التحرير الفلطنيني  في واشننن، وتخفي  الدعا المالي للطلن  

 الفلطنيني .
صاعدة للفلطنينيين في أوطان دوائر صناع  السرار اصميركي؟ أين نعثر على جذور دذه المعاداة المت

التصورات عن فلطنين وأثردا »يع  الجذور يفيدنا يها كتاب الياحث  اصميركي  كاثلين كريطتيطون 
 Perceptions of Palestine: their influence on« في طياط  الوأيات المتحدة في الشرس اصوطن

the U.S. Middle East Policy  الياحث  نشره يعد طنتين  أعادت، ثا 1999، الذه كان لد صدر طن
في حينها. « كاميردل يوك ريفيوز»منحدثاع ومنيافاع  ليى، وكنت لد نشرت عنى مراجع  منول  في 

وصن الكتاب صدا كثيراع من المطلمات اصميركي  والغريي  ونسيها  زاء فلطنين والفلطنينيين فسد 
ت كغيره من الدراطات الشجاع  والجريئ  التي فا  يها كي  اأنحياز الغريي تعر  إلدما  ملف

للمشرو  الصهيوني. الكتاب نالش فع  وتأثير التصورات المترطخ  طواء عند الطياطيين أو الرأه 
العاا حو  فلطنين في تشكي  الطياط  الخارجي  اصميركي  في الشرس اصوطن، ويحه في تكون 

لتلك التصورات. والمؤلف  كاثلين كريطتيطون دي صحافي  أميركي  عملت طايساع  «اإلنار المرجعي»
كياحث  في المخايرات المركزي  اصميركي ، ودي متخصص  في الشرس اصوطن وكتيت عنى نيل  
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الخمط  والعشرين عاماع التي طيست نشردا الكتاب. ويهذا فنحن أماا خيرة متراكم  ومتعددة الجوانب، 
ديمي  وذات يوصل  أمني  وطياطي . ومن دنا ف ن كتاب كريطتيطون عكر عمساع وفهماع يحثي  وأكا

للشرس اصوطن وللوأيات المتحدة وطياطتها أزعج ك  الذين أ يريدون لهذا العمس والفها أن ينتشرا 
 في اصوطان الغريي .

إلطرائي  وأن دذه أ تتردد كريطتيطون في اعتيار طياط  الوأيات المتحدة منحازة يشك  مير 
الطياط  تطييت في  نال  عمر الصرا  العريي اإلطرائيلي لطيب أطاطي ودو  نصات الوأيات 
المتحدة للصوت اإلطرائيلي وعدا الطما  للنر  اآلخر الفلطنيني.  ير أن المول  الرطمي 

طتيطون في اصميركي أ يختل  عن المول  الشعيي، ودو اصمر المثير للددش ، والذه تنخرن كري
تحلي  أطيايى وفي الغو  في عمس المخيل  العام  التي تحف  يالصور واإلدراكات المشود  عن 

ف نها « الفلطنيني »فلطنين والفلطنينيين. ومن أج  الحفر في وركيولوجيا تلك المخيل  وصوردا 
تايات التي كتيودا تعود ينا  لى رحالت الغرييين اأطتكشافي   لى فلطنين في السرن التاط  عشر والك

عن رحالتها تلك ونشرودا وشكلت يالتالي  حدم أدا اصرييات المؤطط  للتصورات اصميركي  
العام  عن فلطنين. فمثالع تتطاء  المؤلف  عن أثر كتايات رحال  مث  مارك توين عن فلطنين في 

وطكانها اصصليين في تخليس التصورات الطليي  عن فلطنين « اصر  المسدط »أعساب رحالتى  لى 
(. وتيي  المؤلف  16)  « شحاذون لذرون يالنييع ، أو يالفنرة، أو يالتعلا»عندما يصفها يأنها 

والزراع   اأزددارأن مسوأت توين و يره عن فلطنين الجرداء ولرادا الكالح  وطكانها اليلهاء، مساي  
تي كررتها ماكين  اإلعالا الصهيوني والتنور التي حلت ياليالد م  الهجرات اليهودي  دي الصور ال

 «.أر  يال شعب لشعب يال أر »وكذا اصميركي ونطجت حولها مسول  
ويهذا ف ن المخيل  اصميركي  كانت لد صارت معيأة من ناحي  تاريخي  يد طكان فلطنين حتى لي  

التصورات الكريه  لياا المشرو  الصهيوني. وما تنالشى كريطتيطون في كتايها دذا أنى ياإلياف   لى 
، ف ن خلفي  اأعتساد المطيحي والفلطنينيينالتي رطمها دؤأء الرحال  والمؤرخون عن فلطنين 

اليروتطتانتي حو  اليعد الديني لسياا دول   طرائي  يخاص  في أوطان المطيحي  الصهيوني ، كما 
أحسيتها يوجود »ا و اصثر الذه خلفتى الهولوكوطت على صعيد خلس تعان  عري  م  يهود أوروي

، ك  ذلك يشك  اصريي  الصلي  التي تنيني عليها الطياط  الخارجي  اصميركي  «ونن خا  يها
طواء كان منفذودا ديمولرانيين أا جمهوريين. وخالص  ذلك كلى كان نشوء عالل  عيوي  ونيدة 

ده اليع  من أن العالل  يين الوأيات المتحدة ومشرو   لام   طرائي  يتعدم يأشوان كييرة ما يعتس
الحلا »دي عالل  تحال  يين دولتين، ي   ن ما يعريى الكتاب دو أن  طرائي  تكاد تكون جزءاع من 

على المطتوم الشعيي والنخيوه على حد طواء، كما أن الوأيات المتحدة يالنطي   لى « اصميركي
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عانفي والتكاملي م  المشرو .  طرائي  ليطت دي الحلي  اصو  فحطب ي  الحاين  والمطتود  ال
وتلفت المؤلف  اأنتياه  لى اإلدارات اصميركي  المتعالي  لا تخرل عن خن النجر  لى الشرس اصوطن 
من خال  اليوصل  اإلطرائيلي ، ي  وأن المطتشارين والخيراء الذين أحانوا يك   دارة كانوا على أتا 

السرار دو  طما  السياديين ما يودون طماعى حو  اإلدراك يأن ما ييمن يساءدا لرييين من صنا  
الشرس اصوطن وأن أ يسدموا رؤم ووراء مخالف  لمجما  العاا المؤيد والمتعان  م   طرائي  يال 

تفالماع  ير مطيوس لطينرة مؤده  طرائي  على مؤطط  « التراميي »حدود. ونرم اليوا في حسي  
لمطيحاني المؤمن ي طرائي ،  لى وزير خارجيتى الجديد الرئاط ، من الرئير نفطى،  لى نائي  ا

والعرب والمطلمين، ي  وك  ما دو  ير  الفلطنينيينومطتشاره لةمن السومي المعرو  يهوطى يد 
 أميركي.

يعد تأطر  طرائي  أصيح األتزاا اصميركي يوجود الدول  الجديدة لريياع من الواجب الديني، كما 
  في المخيل  اصميركي  حو  تحسس النيوءة اإلنجيلي  يعودة اليهود  لى ترطخت الصورة الرومانطي

السدر. وفي المساي  اختفى الفلطنينيون من المشهد كلياع، فال مئات اصلو  من الالجئين الذين 
أن تكون مويوعاع يشغ  يا   اطتحستنردوا  لى الخارل، وأ معاناة من تيسى منها في الداخ  

الصورة حو  العرب كيدائيين ومتخلفين وشعب أ يطتحس الحياة كانت تمث   اصميركيين. ي   ن
 حدم الخلفيات التي ينيت عليها الطياط  الخارجي  وما زالت حتى اآلن. ولذلك ف ن عهود الرؤطاء 
كنده، وجونطون ونيكطون وفورد وصوأع  لى يوش ولير انتهاء يترامب لا تكن  أ ترجم  للمخيل  

وحو  الوعد اإللهي للشعب المختار يمنحى  والفلطنينيينام  اصميركي  حو  فلطنين والتصورات الع
ألست « حده وأن»دو الحنس ذاتى على الهنود الحمر الذين  الفلطنينيينأر  فلطنين. الحنس على 

يها اصلدار في وجى حرك  التاريخ والرب التي ألامت الوأيات المتحدة جالي  النور للعالا. السص  
 يادة عشرات الماليين من الهنود الحمر أد   أمالطردي  الكيرم دي في لياا الوأيات المتحدة، وا

اليالد اصصليين فهي ليطت طوم تفصي  دامشي. ودكذا الفلطنينيون الذين يطتحسون الحنس 
، وأ يأر من دوطها أو حتى «المنددش »والكرادي  يطيب يروزدا في وجى طردي  ولص   طرائي  

تها  ن لزا اصمر يكونها مجرمين جميعاع كما وص  لييرمان وزير الدفا  اإلطرائيلي المليوني  ياد
لا يعّلس  للفلطنينيينالمعادي  « التراميي »فلطنيني في لنا   زة يأن لير يينها أيرياء! في حسي  

 أه مطؤو  أميركي أو حتى  ريي على تصريح لييرمان العنصره واإلياده، يخال  اأنفجار
اإلعالمي واإلدانات التي ولعت  زاء زل  الرئير الفلطنيني محمود عيار عن اليهود في تاريخ 

 أورويا.
 6/5/2018، ، لندنالحياة
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 خطاب قديم لمواجهة مرحلة جديدة .33
 علي جرادات

« اصونروا»يعد لرار واشننن يشأن السدر، فيالع عن خنواتها المتعلس  يوْل  مطاعداتها المالي   
الفلطنيني ، وا  الس مكتب يعث  منجم  التحرير لديها، انتسلت الوأيات المتحدة، مولعاع والطلن  

، «تطوي  الصرا »نل« اإلطرائيلي»الذه تينى شرون حكومات اأحتال  « الوطين»ومولفاع، من دور 
وتنرفاع   لى دور الشريك الذه أصيح يتينى، كلياع، رؤي  أكثر حكومات دذا اأحتال  تشدداع  يديولوجياع 

طياطياع لتصفي  السيي  الفلطنيني . دنا، دخ  الفلطنينيون، شعياع، ليي ع، حسولاع، وحرك  ونني  
، طواء لناحي   دارة «ما كان يصلح ياصمر لا يعد صالحاع اليوا»مرحل  جديدة، عنوانها اصطار: أن 

الخالفات واأختالفات  عاماع، أو لناحي   دارة 25الصرا  م  اأحتال  وحليفى اصمريكي لمدة 
 عاماع، على ما يين اصمرْين من عالل  تداخ  وتراين. 11واأنسطامات الداخلي  لمدة 

المجلر الونني لمنجم  التحرير(، »لسد توافرت فرصتان ذدييتان، )انعساد المجلر المركزه، ثا 
التوافس على يرنامج  إلجراء مراجع  طياطي  ونني  شامل  للمرحل  الطايس ، تفيي  لى اأتفاس أو

عداد وتحصين العام  الونني، ويجعلى لادراع على خو   د يكف  توحيد وا  طياطي ونني منوحع
المواجه  الطياطي  والشعيي  المفروي  والمفتوح  م  اأحتال ، وعلى اطتسناب الدعا الخارجي 

شكي  اللجان في ت« فتح»متعدد الجنطيات واصشكا  في المرحل  الجديدة. لكن تفرد ليادة 
التحييري ، وفي تحديد جدو  اصعما ، وفي اختيار مكان اأنعساد، أدم  لى عدا مشارك  فصائ  

 أطاطي  وشخصيات ونني  وازن ، ولوم مجتمعي  وأنر نسايي  وجماديري  فاعل . 
 التعاط  في الطياط »دنا نعثر على طر مواجه  المرحل  الجديدة يخناب لديا يننيس عليى السو : 

 «.دي أأ يواكب الذدن تحوأت الوال 
ولع  دذا دو التوصي  أو التشخي  الدليس لدْحر المراجع  الطياطي  الونني  الشامل  إلدارة الصرا  
ر الذه عاد  لى مريعى اصو ،  الفاشل  واليارة م  اأحتال ، ولتأجي   نهاء اأنسطاا الداخلي المندمِّ

ور أريع  أشهر على تنييسات السرار اصمريكي يشأن السدر،  لى أج   ير مطمى. وك  ذلك ر ا مر 
المطتمرة « مطيرات العودة الكيرم»تخللتها مواجه  ميداني  ممتدة م  اأحتال ، يلغت ذروتها في 

، فيما التحييرات «48منانس »يمشارك  شعيي  واطع  في لنا   زة، ويصورة أل  في اليف  و
الزح  »للنكي ، يوماع   70ر الجاره، حيه تح  الذكرم ا أيا مايو/ 15جاري  صن يكون يوا 

للفلطنينيين في جمي  أماكن تواجددا، يك  ما يننوه ذلك من تيحيات كييرة « الشعيي العجيا
و الي ، جراء ما أعدعه، وخنن لى، وأعلنى، وطو  يرتكيى جيش اأحتال  وأجهزتى اصمني ، يسرار 

 ٍب موصوف  مكتمل  اصركان يحس المتجادرين الطلميين.طياطي مييعت، من مجازر وجرائا حر 
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ذا شئنا السي  على اصطياب اصيعد واصعمس الكامن  خل  ما و   ليى حا  منجم  التحرير  وا 
، م  المنجم ، «حمار»و« فتح»الفلطنيني  ومؤططاتها، فلنس   نها كيفي  تعام  ليادتةي حركتةي 

ن السدر الذه أدخ  الشعب الفلطنيني في مرحل  جديدة طواء لي  أو يعد السرار اصمريكي يشأ
اتيعت طياط  اطتخداا المنجم  ومؤططاتها، فيما « فتح»حملت مخانر وتحديات كييرة. فسيادة 

طياط  التنكر لها. دنا، تيافرت طياطتا اأطتخداا والتنكر، وأدتا، يالنتيج ، « حمار»اتيعت ليادة 
عاماع من فر ، )وفرتها  11  المنجم ، ويالتالي،  لى تييي  مح« الطلن  الفلطنيني » لى  حال  

اتفالات وتفادمات ونني (،  عادة يناء وتوحيد ودمسرن  دذا اإلنار الونني الجام ، والكيان المعنوه 
والممث  الشرعي الوحيد للشعب الفلطنيني في الونن والشتات، واإلنجاز الطياطي اصكير لنيالى 

ي  وديمسراني ، تتنليها، وتستييها، وتفريها، مرحل  التحرر الونني التي المعاصر، على أطر ونن
 ما زا  الشعب الفلطنيني يعيشها، ولا تننجز مهماتها في العودة والدول  وتسرير المصير يعد.
 6/5/2018الخليج، الشارقة، 

 
 أيها المحتلون األعزاء نعتذر إذا تضررتم! .32

 جدعون ليفي
التصر  المرفو  والمجنون: زعيا الشعب الفلطنيني اينر  لى يصعب حسا التفكير في دذا 

الشعب اليهوده. المطلوب اينر  لى اأعتذار من الطارس. المجني عليى من  أماااأعتذار 
الجاني. المستو  من السات . المحت  حطار جداع، يجب فسن اأدتماا يمشاعره. شعب لا يتول  عن 

ر ييالى في أه يوا اأعتذار عن أه شيء من ذلك يجع  اأحتال  والتدمير والست ، ولا يخن
«. مرفو »يحيتى تعتذر عن جمل  يائط  واحدة لالها زعيمها. واليالي معرو  مطيسا: اأعتذار 

ماذا اعتسدتا، د  اعتسدتا أن اأعتذار طيسي . أ يجب أن تكون من أتيا  محمود عيار كي تفها 
 إلطرائي  كي تفها كام  الولاح . عمس الالمعسو . أ يجب أن تكون كاردا

توجد إلطرائي  ينال  مددش  في يددا، ورل  يانصيب السرن: رعب الالطامي . ليم  ينال  الحج دذه 
ترتف  يطرع  مددش  ياليين كلما ايتعدنا عن الكارث  وعندما تختفي الالطامي  من دو  كثيرة.  ن 

ي  لير فسن أن يفع  ما يخنر ييالى، ي  طحب ينال  الحج تغني على ك  شيء. من يملكها يطتن
أن يهين وييتز. العالا ادتز من عيار مثلما لا يهتز من أه تحري   طرائيلي ن جول   أييايمكنى 
، ميعوه اصما المتحدة ويالني  طفير المطتوننين دافيد فريدمان الذه لا يندد اصورويياأتحاد 

اطتخدمت لغ  مددش  في « نيويورك تايمز». حتى ي طرائي  على أه شيء، فسن يندد يالفلطنينيين
يصعب التصديس «. كزعيا فلطنيني اصخيرةالمسيت  لعيار يجب أن تكون كلماتى  اصلوا »حدتها: 
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يالني ،  أطارأن الصحيف  التي صنفها اليمين اإلطرائيلي على أنها كارد  إلطرائي ، يدون أه 
ائي ، مث  اعتياره المطؤو  عن لت  متجادرين كانت طتطتخدا لغ  مشايه  يد رئير حكوم   طر 

  ير مطلحين.
مثلما  أورويافي  طرائي : دي لا تهاجا في أه يوا اليمين الالطامي في  أييامزدوج   أخالس

داجمت عيار، الذه دو يالتأكيد أل  أطامي  يكثير، دذا  ذا كان، من داينر كريطتيان شتراخا أو 
 فيكتور أورين.

عدا لولها. يعد يوا لاا ياأعتذار، تأط  وتراج  عنها، أدان  اصفي ان من عيار لا  جمل  ك
الكارث  والالطامي  وأكد التزامى يح  الدولتين. لا يكن ينسصى الكثير من أج  الركو  أماا حذاء 
 طرائي  وينلب الطمال صنى يواص  العيش تحتى. ولكن  طرائي  لن تطمح صه اعتذار يول  رلصها 

منكر يائر للكارث ، اأعتذار »ى دمى. افيغدور لييرمان طار   لى تلنيخ فمى كالعادة: الفاطد عل
 «.مرفو 

 طرائي  للنكي . ولكن  نكار النكي  مطمول.   نكارعيار منكر للكارث  أل  يكثير،  ذا كان كذلك، من 
نكاروعمليا دو واجب في  طرائي ،  نت أكثر رعيا من الكارث  ممنو  )ويحس(. حسيس  أن الكارث  كا وا 

كارث  اآلخر التي لا تنتى حتى اآلن. طواء كانت دناك أطامي  أو لا تكن، ف ن   نكارالنكي  أ تنح  
وي  ك  يهوده في العالا أفي  وأكثر أمناع اليوا من وي  فلطنيني في المنانس أو عريي في 

نيين في اليف  ولنا   زة، أ  طرائي . أ يوجد اآلن تسرييا يهود محرومون من حسولها مث  الفلطني
يوجد يهود مينهدون مث  العرب في  طرائي . وعندما في فرنطا يتا نعن يهوده ف ن رئير 
الجمهوري  يأتي لزيارتى. وعندما في  طرائي  نعن عريي رئير الحكوم  اطتمر في التحري . وفي 

ذر في أه يوا عن النكي ، وأ الولت الذه يحر  فيى أ يسوا ياأعتذار في أه ولت.  طرائي  لا تعت
من يالددا. ودي لا  اصشخا عن التنهير العرلي وأ عن ددا مئات السرم وترحي  مئات وأ  

ويناء المطتوننات، وأ عن اأعتساأت  اصراييوأ عن طلب  1967عن جرائا احتال   أيياتعتذر 
واحد في  طرائي  ينوه السياا يذلك  العيثي  والست  الجماعي وتدمير حياة شعب. أ يوجد اآلن طياطي

أ ف ن لييرمان و نيويورك »كخنوة منلوي  لمطتسي  وخر. ولكن عيار يجب عليى اأعتذار، وا 
 طيناليان يرأطى. وفي الحسيس  دما طيسومان يذلك حتى يعد اعتذاره.« تايمز

 6/5/2018هآرتس 
 7/5/2018، العربي، لندنالقدس 
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