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 يطول لن االحتالل جرائم على المقاومة صبر: حماس

 عار آخر""حتى إش "إسرائيل"جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها في 
 الفلسطينيين مع تضامنا   أيام ثالثة الحداد أبيب.. وتعلن وتل واشنطن في سفيريها تستدعي تركيا

 نتنياهو: على جميع الدول االنضمام إلى الواليات المتحدة ونقل سفاراتها إلى القدس

في  مصابا   2,771و شهيدا   59 :غزة
نقل السفارة  تزامنا  مع"العودة"  مسيرة
 كية للقدس ياألمر 

 
 4... ص 

 
 

 4642 15/5/2018 الثالثاء

 



 
 
 
 

 

 2 ص             4642 العدد:             5/15/2018 الثالثاء التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 5 : ما جرى في القدس هو افتتاح لبؤرة استيطانية أمريكية وليست سفارةعباس  2.
 5 منظمة التحرير: افتتاح السفارة األمريكية بالقدس "نكبة جديدة"  3.
 6 كيةينقل السفارة األمر  ي ضد  دعو لحراك برلماني دوليالمجلس الوطني الفلسطيني   4.
 6 للجنائية الدولية "االستيطان"نضمام لعدد من الوكاالت الدولية وتحيل ال عريقات: القيادة تقرر ا  5.
 7 ثارة وعدم االستقرارد مناخا  من التحريض وال افتتاح السفارة األمريكية في القدس يوج  : أبو ردينة  6.
 7 قرارات أن تقتلع شعبنا أو تسقط حقوقه التاريخية الحمد هللا: ال يمكن ألي     7.
 8  معركة إعالمية تضليلية تديرها حكومة اليمين لشاعة انتصارات وهمية ":الخارجية الفلسطينية"  8.
 8 الفلسطينية تدعو لوقف المذبحة الرهيبة في غزة الحكومة  9.
 8 في غزةمجلس األمن بتحمل مسؤوليته في إيقاف المذبحة يطالب رياض منصور   10.

 
  المقاومة:

 9 يطول لن االحتالل جرائم على المقاومة صبر: حماس  11.

 9 االحتالل قوة من جبروت بالرغم لشعبنا انتصار الكبرى  العودة مسيرة: فتح  12.

 10 مقاومة أداة إلى الخدماتية من السلطة بمهام االرتقاء يجب: اشتية  13.

 10   ل قطاع غزة شما للمقاومة لموقعين إسرائيلي قصف  14.

 11 بطولكرم خضوري  جامعة بانتخابات تفوز كتلة فتح الطالبية  15.
 

  :السرائيليالكيان 
 11 نتنياهو: على جميع الدول االنضمام إلى الواليات المتحدة ونقل سفاراتها إلى القدس  16.
 12 قطاع غزة: المتظاهرون يسعون للقضاء على "إسرائيل" نتنياهو يبرر مجزرة  17.
 13 دولة لن تسمح لمنظمة إرهابية بإرسال مخربين القتحام حدودها أي  إردان:   18.
 13  ين واالحتالل أصبح إسرائيليا  أمريكيا  تكون عدوا  للفلسطيني أنزحالقة: الواليات المتحدة اختارت   19.
 14 درعي يطالب باالعتراف بالقدس كعاصمة في الوثائق الرسمية األميركية  20.
 14 بحياة البشر مرو عا   بتسيلم: إطالق النار على المتظاهرين في غزة ُيظهر استهتارا    21.

 
  :الشعب األرض،

 15 كيةيبنقل السفارة األمر  االحتالل يقمع مسيرة سلمية في القدس تنديدا    22.

 16  العالم الدفاع عن القدسفي من واجب كافة الكنائس المسيحية : المطران حنا  23.

 16 ت تحذير على قطاع غزة مع تنامي االحتجاجالجيش السرائيلي يلقي منشورا  24.

 17 كية يقوي االحتاللي": نكباتنا متوالية ونقل السفارة األمر 21صبري لـ"عربي  25.

 17 70غضب ومواجهات عنيفة في كافة مناطق التماس في الضفة في ذكرى النكبة الـ   26.

 19 يونيو سيكون تاريخا  السترداد الحقوق حزيران/ هيئة مسيرة العودة: الخامس من   27.

 19 الضفة الغربية على أرواح شهداء "مليونية العودة" ضراب شامل يعم  إ  28.



 
 
 
 

 

 3 ص             4642 العدد:             5/15/2018 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 19 ة تبحث عن جثث أبنائهامستشفيات تعج بالضحايا وذويهم... وعائالت مفجوعغزة:   29.
 

  : مصر
 20 ل قوات االحتالل السرائيليب  ق   الخارجية المصرية تدين استهداف المدنيين الفلسطينيين العزل من  30.
 21 قوى سياسية مصرية تطلق "نداء القدس": خريطة عمل لمقاومة االحتالل الصهيوني  31.
 21  مصر تقرر عالج جرحى غزة بمستشفياتها وترسل سبع سيارات إسعاف لنقل المصابين   32.
 22 األزهر يجهز قافلة مساعدات طبية وإغاثية عاجلة لغزة  33.
 22 "إسرائيل" تصفية قياداتها القناة الثانية السرائيلية: مصر حذرت حماس من نية  34.

 
  : األردن

 23 السافرة بحق الشعب الفلسطيني "إسرائيل"يدين خالل اتصال مع ماكرون اعتداءات  عبد هللا الثاني  35.

 23 ة إلى القدسكيينقل السفارة األمر و تدين التصعيد السرائيلي ضد غزة األردنية الحكومة   36.

 24 بنقل السفارة األمريكية إلى القدس اعتصام في عم ان تنديدا    37.

 24 فاعليات حزبية ونقابية تندد بنقل السفارة األمريكية للقدس المحتلة  38.
 

  لبنان: 
 25 ترفض قرار نقل السفارة األمريكية وقمع المسيرات في غزة والضفة األحزاب السياسة في لبنان  39.
 27 هللا: العمق السرائيلي مقابل الخطوط الحمراء نصر  40.

 
  عربي، إسالمي:

 28 "طورةالخ بالغة خطوة" القدس في مريكيةاأل السفارة افتتاح: جامعة الدول العربية  41.

 28 الدولية القوانين لكافة وانتهاك ازدراء القدس في األمريكية السفارة فتح: السالمي التعاون   42.

 29  الفلسطينيين مع تضامنا   أيام ثالثة الحداد أبيب.. وتعلن وتل واشنطن في سفيريها تستدعي تركيا  43.

 31 للقدس.. ويعتصمون أمام السفارة السرائيلية األمريكية السفارة نقل ضد   ينتفضون  األتراك آالف  44.

 32 الديني الصراع خطر على ينطوي  القدس بوضع المساس: لعباس رسالة في المغربي العاهل  45.

 32 في غزة السرائيلية" الوحشية المجزرة" تدين قطر  46.

 32  «نضج عدم» بـ تتصرف األمريكية الدارة: إيران ردا  على نقل السفارة إلى القدس  47.

 33 السرائيلية: المارات العربية تدعو وزيرا  إسرائيليا  لزيارتها علنا   العبرية الذاعة  48.

 33 ""إسرائيل جرائم ضد بالتحرك" السالمي التعاون "و العربية الجامعة تطالب" السودان علماء"  49.

 33  لغزة  أدوية دوالر ماليين الفلسطينيين وتخصص خمسة ضد   المفرطة القوة استخدام تدين المارات  50.

 34  فلسطينفي وزراء الشباب والرياضة العرب يقرر تنظيم مؤتمر لنصرة القدس مجلس   51.

 34 االنتهازية والمواقف األمريكية لإلجراءات ال: «العرب الكتاب»  52.

 35 السعودية مع العالقة" منافع" ترصد إسرائيلية دراسة  53.
 



 
 
 
 

 

 4 ص             4642 العدد:             5/15/2018 الثالثاء التاريخ: 

                                    

  دولي:
 37  الواليات المتحدة تحتفل بسفارتها في القدس على ركام النكبة  54.
 38 في األمم المتحدة لجراء تحقيق مستقل في أحداث غزة واشنطن تعرقل طلبا    55.
 39 مسؤولية شهداء غزة ل حماسالبيت األبيض يحم     56.
 40 "حتى إشعار آخر" "إسرائيل"جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها في   57.
 41 كية للقدس.. الحاضرون والغائبون ينقل السفارة األمر   58.
 41 "إسرائيل"األمم المتحدة تدعو لمحاسبة   59.
 41 "مليونية العودة" لـ"القوة المفرطة" ضد متظاهري  "إسرائيل"تخدام "أونروا" تدين اس  60.
 42 غرينبالت: نقل السفارة إلى القدس شرط لتحقيق السالم  61.
 43 استخدام القوة المفرطة في غزة انتهاك مشين للقانون الدولي": العفو الدولية"  62.
 43 كية وبقتل المحتجين في غزةيتنديد دولي بالخطوة األمر   63.

 
  حوارات ومقاالت

 44 فيد هيرستيد... الرقص على جثث الموتى: السفارة األمريكية تدشن عهدا  جديدا  من سفك الدماء  64.

 47 فكتور شلهوب... دس: افتتاح رسمي لـ "صفقة القرن"نقل السفارة األميركية إلى الق  65.

 48 عمرو حمزاوي ... حتما سيعودون … يسألونك عن الفلسطينيين  66.

 51 بروسوررون ... ماذا يعني نقل السفارة األميركية إلى القدس؟  67.
 

 53 :كاريكاتير
*** 

 
  نقل السفارة األمريكية للقدسمع  تزامنا  في مسيرة "العودة"  مصابا   2,771شهيدا  و 59غزة:  .1

وزار  الدررر ل ، أّن هدايرررل الدرر يدي، غررز عرررر سراسررلتها فررر  ، 14/5/2018وكالـــة األناضــول، ذكررر  
آخررر ر  2,771فلسررنيةي ا استدررهدوا، وأ رري   58ثةررير،  ن الفلسررنيةيل فرر   نررا  غررز ،  الررت سسرراء اإ

بجرررام سلتلفررل،  ررراء المجررزر  الترر  ارشكاهررا الجرريح اإسررراكيل ، ب ررر المدرراركير فرر  سسررير   ال ررود   
شزاسةرررا  سرررن رفرررف رقرررم السرررفار  ا سيركيرررل للقرررد  ، قرب سرررر ال ررردود الدرررر يل لقنرررا  غرررز السرررلميل برررال

وكيم الوزار ، ف   اء ذلك ف  سؤشمر   ف  عقده يوسف أبو الر ح،  .الم تلل، الت  افتت ت رسميا  
 سقر سجمن الدفاء النا ، غرب  سديةل غز .

ا، ليدرم ال ردد  58و ال أبو الر ح  بلغ عدد الدهداء الذير سقنوا اليوم، بالر اص اإسراكيل   شهيد 
 شهداء . 104اإ مال  للدهداء سةذ بدايل المسير  رهايل سار /آذار الماض  
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النفلرل الرضري ل ليلرن أررور ، أنَّ 15/5/2018، ينية )وفـا وكالة األنباء والمعلومـات الفلسـطوأضرافت 
 شهور استدهد  فجر اليوم الثالثاء ب د استةدا ها للغاز شرق سديةل غز . 8الغةدور 

وباستدهاد النفلل ليلن، شرشفن حديلل الدهداء بر اص االحتالل اإسراكيل ، علن الدر ط ال دودي 
 . شهيدا 59شرق  نا  غز ،  لن 

 
 ا جرى في القدس هو افتتاح لبؤرة استيطانية أمريكية وليست سفارة: معباس .2

 14/5/2018االثةرير  س مود عاا   ن سا  رى فر  القرد  يروم يلفلسنيةالل نلالس ال ركيس  :رام هللا
، فرر  كلمتررس بمسررتهم ا تمررا  القيرراد  عاررا وأعلرر  هرو افتتررام لاررؤر  اسررتيناريل أسر سيررل وليسررت سررفار .

لمررد  ثالثررل أيررام  15/5/2018يرروم الثالثرراء رام هللا، عررر شةكرريس ا عررالم  فرر ركاسررل النررارف فرر  سقررر ال
 لمةاسال ذكرى الةكال. علن أروام الدهداء، كما أعلر اإضراب غدا   حدادا  
فر   شر اةا فر   نرا  غرز  وأيارا   شسرتمر المرذابو والمجرازر ب ررّ   رس ف  هذا اليروم أيارا   عاا و ال 

أن شر اةا لرر يتو رف  و سرر أعةرف ا يرام التر  شمرر علرن هرذا الدر  ، سؤكردا  الافل الغربيل، واليوم هر
ن   زاحررل القرررد     ررراكال : وشررابن عررر راررالس السرررلم  حتررن الةدرررر ب  اسررل الدولرررل وعا ررمتها القرررد .
فرر   أن أسر سررا لررد ش ررد وسررينا   والال ئررير عررر المفاوضررا  ي ةرر  أن هةرراي  ررف ل أسر سيررل ، سارريفا  

 ا لر رقام  ال وساطل دوليل ست دد  شأش  سر خالل سؤشمر دول  .الدرق ا وسط، و أرة
 ، سؤكردا  أن ا تمرا  القيراد  النرارف سريةا ح شةفيرذ  ررارا  المجلسرير الروطة  والمركرزي  عاا وأوضو 

أن  مرل ال ا ررل اليرروم هرر  للوحررد  الوطةيررل والررتالحد الروطة ، وهرر   مررل ال ا ررل لتلارر  حمررا  وغيرهررا 
االشفرراق عليررس،  فرر ذا لررد رت ررد لمةاسررال القررد  ستررن سررةت د، و ذا لررد شكررر  ذ سررا شرردّ رررداءرا للوحررد ، وشةفيرر

 القد  عةوان وحد  الد   الفلسنية ، فال أعتقد أن عةوارا آخر يست ر .
 14/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا 

 
 السفارة األمريكية بالقدس "نكبة جديدة" افتتاحمنظمة التحرير:  .3

، افتتررررام السررررفار  14/5/2018 و ررررفت اللجةررررل التةفيذيررررل لمةامررررل الت ر ررررر الفلسررررنيةيل، االثةررررير : دبرررر
بالد   الفلسنية ، وبال دالل ا سميل، والدرعيل الدوليل،  ا سر سيل ف  القد  بأرس  ركال  ديد   ش مّ 

كرم سرا هرو  رارور   س تار  أن هذا  اإ راء ا حادي  يدلم علن سينر  سةنر  القو  وال ةجهيل وس ر
و الررت عاررو اللجةررل التةفيذيررل لمةامررل الت ر ررر حةرران عدررراوي، فرر  بيرران باسررد المةامررل  و رسررار  .

بمةاسرال الرذكرى السرا ل لرر ركال فلسرنير ،  ن  الةكارل بجميرن سسوراشهرا ال ةدرر ل اإ دراكيل اإحالليرل 
سدراركل سرر الواليرا  المت رد  شم رر فر  القرو  القاكمرل براالحتالل وبردعد و    سراكيمر سا زالت سسرتمر ، فر
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سوا ررلل ملمهررا التررار ل ، عاررر شرسرري  سلنناشهرررا المدروسررل والمرشكررز  علررن شهو ررد ال يررز والمسررران 
 الفلسنية ، وسر ل ا رض، والتار   والروايل، والثقافل الفلسنيةيل .

 15/5/2018 ،أن أنسي 
 

 كيةينقل السفارة األمر  دعو لحراك برلماني دولي ضد  ي الفلسطينيالمجلس الوطني  .4
دعرا المجلرس الروطة  الفلسرنية  االش رادا  الارلماريرل فر  ال رالد  لرن التدرّدي لقررار  :القد  الم تلرل

فر  سرذكر  و ّههرا  ،و رال المجلرس سيل رقرم سرفارشها  لرن سديةرل القرد  الم تلرل. الواليا  المت د  ا سر 
علررن ا سررر والسررلد الرردوليير، كمررا أرررس    يدررسم خنرررا   لررن الارلمارررا  ال ربيررل والدوليررل،   ن رقررم السررفار 

 سيل دولل شةتهك القارون الدول  الةامد لل ال ا  بير الدول . دليم واضو علن أن اإدار  ا سر 
و ررراء فررر  رررر  المرررذكر   رةاشرررد االش رررادا  الارلماريرررل التدررردي للسياسرررل اللر ررراء التررر  شتا هرررا اإدار  

لرغد سر علمها المسار بما شةنوي عليس هذه اللنرو ، سرر شجاهرم شرام سيل بةقم سفارشها، علن ا ا سر 
 لماادف ولقواعد القارون الدول  و حسام هيئا  الدرعيل الدوليل .

 15/5/2018 وكالة قدس برس،
 

 للجنائية الدولية "االستيطان"نضمام لعدد من الوكاالت الدولية وتحيل ال ا تقررعريقات: القيادة  .5
أسير سر اللجةل  ، أنرام هللا، سر 14/5/2018 ،ء والمعلومات الفلسطينية )وفا وكالة األنباردر  

التةفيذيل لمةامل الت ر ر الفلسنيةيل  اك  عر قا ،  ال  ن القياد   رر  ب د ا تماعها النارف 
، التو ين علن ارامام دولل فلسنير ل دد 14/5/2018 بركاسل الركيس س مود عاا ، سساء االثةير

وأضاف عر قا  ف  شدر و   ف  لس، عق  ا تما  القياد ،  ال  الدوليل المتلددل.سر الوكا
التو ين بدسم فوري علن  حالل سلف االستينان لم سمل الجةايا  الدوليل،  أن القياد   رر  أياا  

كما  رر  دعو  سجلس ا سر وبتكليف سر الركيس س مود عاا  لالر قاد بدسم طارف وشوز ن 
وأدان  أبةاء ش اةا وطل  شوفير ال مايل الدوليل لد اةا.  راكد الت  ارشكات ب رّ  سدرو   رار حول

أبةاء ش اةا ا عزل ف   نا   عر قا  بدسم شام المجزر  و ر مل ال رب المتكرر  الت  ارشكات ب رّ 
 غز ، و سراكيم شت مم المسؤوليل الكاسلل عر رتاكج شا ا  هذه المجزر .

أكد أن رقم السفار  ا سر سيل   اك  عر قا  ، أنغز ، سر 15/5/2018 ،الخليج، الشارقةوأضافت 
 . و ال عر قا  إذاعل 1967 لن القد  بمثابل  دفر ل مليل السالم وسادأ الدولتير علن حدود عام 

  و  فلسنير  الرسميل، أسس،  ن  رقم واشةنر سفارشها  لن القد  ال يمسر أن يقرر سديرها 
وشدد عر قا   دئ التزاسا ، والقرار ا سر س  سياقن س زوال  ولر يتا س ال الد .ولر يللر حقا  أو ية
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علن أن اإدار  ا سر سيل ال اليل  ال يمسر االعتماد عليها علن اإطالق، وه  ش مم بنر قل 
 المرشز ل، فيما ال الد ب ا ل  لن ر ال دولل حقيقيير وليس  لن ر ال عقارا  وشجار .

 راك  عر قرا  ، أن رام هللا س مرد يرورس، رقال  عر سراسلها ف  15/5/2018 ،لندنالحياة، و اء ف  
كدف أن  الركيس ا سر س  دورالد شراس  وعد الركيس الفلسنية  س مود عاا ، ف  أول لقاء بيةهمرا 
 ال ام الماض ، ب دم رقم السفار   لن القد  . و ال عر قا :  شراس  أّكد لةا ف  أول لقاء أرس لر يةقم

سنالارررا  القررراد  ال ررررب برررر عدم ، السرررفار   لرررن القرررد ، وأررررس سررري ن  ال مليرررل السرررلميل فر رررل لمرررد  عرررام 
شددير  دار  كاذبل . وو س عر قا  رقدا  حرادا   لرن شراسر  وفر قرس  راكال :  هرذه اإدار  ا سر سيرل شترألف 

 سر شجار عقارا ، وال الد ف  حا ل  لن  اد  حقيقيير، وليس  لن شجار .
 

 د مناخا  من التحريض والثارة وعدم االستقراراألمريكية في القدس يوج   السفارةافتتاح : أبو ردينة .6
واشةنر:  ال رايم أبو رديةل، المت دث باسد الرركيس الفلسرنية  س مرود عارا ،  ن افتترام  ،شم أبي 

فر  المةنقرل، سسرتا دا  سةاخا  سر الت ر ف واإثار  وعدم االسرتقرار  و دالسفار  ا سر سيل ف  القد  ي
اسرررتمرار واشرررةنر فررر  دور الوسررريط ب مليرررل السرررالم فررر  الدررررق ا وسرررط. وأضررراف أبرررو رديةرررل:  بهرررذه 
اللنررو  شكررون اإدار  ا سر سيرررل ألغررت دورهررا فررر  عمليررل السررالم وأسررراء  لل ررالد وللدرر   الفلسرررنية  

 االستقرار .وا سل ال ربيل واإسالسيل وخلقت سةاخا  سر الت ر ف واإثار  وعدم 
 15/5/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 قرارات أن تقتلع شعبنا أو تسقط حقوقه التاريخية ألي   الحمد هللا: ال يمكن  .7

راس  ال مد هللا،  ن علن ال الد أن يدري ب د سا ير عاسا  علن الفلسنية   ال ركيس الوزراء  :رام هللا
أو سمارسا  عةدر ل أن شم و ش اةا أو شقتل س أو ركال الد   الفلسنية ، أرس ال يمسر  ي  رارا  

وأكررد ال مررد هللا، فرر  شدررر و لررس  شسررقط حقو ررس التار ليررل سررر ذاكرشررس الجم يررل أو سررر الرروع  ال ررالم .
، أن  رررارا  اإدار  ا سر سيررل وابتزازهررا ل،ورررروا، 14/5/2018 علررن  ررف تس علررن الفيسرراوي، االثةررير

شكر س احتاللها ل،رض وف  شوسي ها االستينار ، وفر  فررض  علن االستمرار ف    سراكيم شج ت 
سلننررررا  شهجيررررر وا ررررتال  شرررر اةا، وسوا هررررل المسرررريرا  الدرررر ايل السررررلميل فرررر   نررررا  غررررز  المسلرررروم 

 بالر اص والقة .
 14/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا 
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 ا حكومة اليمين لشاعة انتصارات وهمية معركة إعالمية تضليلية تديره ":الخارجية الفلسطينية" .8
 الت وزار  اللار يل الفلسرنيةيل  ن س ركرل  عالسيرل دعاكيرل شارليليل شرديرها حسوسرل اليمرير  :وكاال ال

فررر    سرررراكيم  علرررن المسرررتو ير الرررداخل  واللرررار  ، إشررراعل ارتدرررارا  وهميرررل، و عنررراء سرررا سرررمتس 
وأضافت وزار  اللار يرل، أن ال سوسرل اليميةيرل  د .االرناا  الكاذب بأرها رج ت ف  حسد  ايل الق

المتنرفل ف    سراكيم  ساضيل ف  س اولل الملادعل؛ إخفاء ال قيقل الفلسنيةيل السراط ل فر  القرد  
عاسررا ، فرر  شغييررر  50عاررر هررذه الدعايررل اإعالسيررل، الترر  شلجسررد فدررم سررلنا  االحررتالل علررن سرردار 

وأشار   لن أن االحتفاال  بةقم السفار  أو بيوم القد  كما  قدسل.وشغيي  الكثير ف  وا ن المديةل الم
يزعمون، هو خلط ست مد، الغايل سةس التغنيل علن الجاهل الدوليل ال ر ارل الرافارل إعرالن الرركيس 
ا سر سرر  دورالررد شراسرر ، وشرو جررا  لهررذه ا كاذيرر  سررر خررالل رقلهررا وردرررها علررن  ررف ا  التوا ررم 

 ي دث خنرا  علن رفو  المواطةير الداسدير والمرابنير ف  القد  وأكةافها.اال تماع ، الذي  د 
 15/5/2018 ،الخليج، الشارقة

 
 الفلسطينية تدعو لوقف المذبحة الرهيبة في غزة الحكومة .9

ال سوسل الفلسنيةيل بتدخم دول  فوري وعا م، لو ف المذب ل الرهيال الت  شقترفها  تطالا :وكاال ال
وراشرد  .)طرا  غرز   الفلسنيةيير، خدو ا  ف  الم افارا  الجةوبيرل إسراكيل  ب رّ  وا  االحتالل ا

المت ررردث الرسرررم  باسرررد ال سوسرررل يوسرررف الم مرررود ال سوسرررا  ال ربيرررل واإسرررالسيل وحسوسرررا  الررردول 
الدديقل باذل أ دن  هودها ف  التدخم لو رف  را رل دسراء الفلسرنيةيير، والو روف  لرن  ارر  القيراد  

المجتمرررن الررردول  بساسرررم سؤسسررراشس  ، سنالارررا  فررر  التدررردي لل ررردوان االحتاللررر  اإسرررراكيل  الفلسرررنيةيل
وسةاماشس، بالت ري دون  بناء وشوفير حمايل دوليل للد   ا عزل، الرذي شةفرذ  روا  االحرتالل ب قرس 

 سذب ل رهيال، وشستلدم أدوا  القتم الم رسل دوليا ، سر الر اص ال    لن القدف المدف  .
 15/5/2018 ،ج، الشارقةالخلي

 
 في غزةمجلس األمن بتحمل مسؤوليته في إيقاف المذبحة يطالب رياض منصور  .11

ت مرم سسرؤوليتس بسجلرس ا سرر الردول   ر اض سةدور المةدوب الفلسنية  لدى ا سد المت د  طال 
لل دالررل، الدرر   الفلسررنية ، و دارررل سرشكايهررا وس اسرراتهد وشقررديمهد  فرر   يقرراف المذب ررل الجار ررل ضرردّ 

 وشوفير ال مايل للسسان المدريير الفلسنيةيير، سنالاا بفتو ش قير سستقم ف  سجزر  غز .



 
 
 
 

 

 9 ص             4642 العدد:             5/15/2018 الثالثاء التاريخ: 

                                    

وبدررأن الت ركررا  فرر  الجاس ررل ال ربيررل بدررأن سررا حرردث فرر  غررز  ورقررم السررفار  ا سر سيررل  لررن القررد   
ا ررر  القارريل الم تلررل،  ررال السررفير الفلسررنية   ن الرردول ال ربيررل لررديها الكثيررر سررر أوراق الاررغط لمة

 الفلسنيةيل.
 14/5/2018 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 يطول لن االحتالل جرائم على المقاومة صبر: حماس .11

 ل ركل السياس  المست  سر غز ، أن عاو ،14/5/2018لإلعالم،  الفلسطينية الرأي وكالةذكر  
 القسام كتاك  أسهار  وعلن المقاوسل فداكم  ار  ن   ال ال يل، خليم  حما   اإسالسيل المقاوسل

  .السلميل ال ود  سسير  ب ر االحتالل  راكد  زاء ينول لر
 شتابن المقاوسل فداكم أن غز ، شرق  ال ود  سليد ف  حما  عقدشس   ف  سؤشمر خالل وأكد

 .لها وا يا درعا وشقف وش ميها وشدعمها السلميل ال ود  سسيرا 
 أن يج  ال االحتالل أن والدار  للقا   يؤكد  القنا حدود علن اليوم سدهد أن  لن ال يل وأشار
 علن شأكيده و دد  .التناين سسلسم يو فوا أن ال رب باخوشةا رهي   سايف ا أحد، سر شرعيل يأخذ
 سرفوضل شراس   فقل  ن  ال يل وشابن .الهيئل اعلةتها الت  ال ود  سسيرا  ف اليا  لكم حركتس دعد

 أبةاء دساء  ن  وأضاف،  .التدفيل سدار ن كم ضد وسةقف رشم ولر إسقاطها رملك سا كم وسةاذل
 يج م أن ي اول سر كم علن ورد  المساوسل عار وغسلت التناين عار غسلت اليوم ش اةا

  .المةنقل سر  زءا االحتالل
 القتم  ن  الت برهوم، ، أن الةاطر باسد حركل حما  فوزي 15/5/2018الجزيرة.نت، وأضافت 
 غز  لقنا  الدر يل ال دود علن ال زل المتااهر ر ب ر االحتالل  يح ارسهمايم اللذير واإرهاب

 شداعيا  عر الكاسلل المسؤوليل اإسراكيل  االحتالل برهوم وحمم الفلسنية ، الدم علن خنير شجرؤ
 لوال لي دم كان سا الفلسنية  الدم علن اإسراكيل  التجرؤ أن برهوم واعتار .غز  حدود علن القتم
  هتها، سر.  راكمس علن والدول  اإ ليم  والدمت لالحتالل، الداعمل ا سيركيل والقرارا   فالموا
 علن حدادا الثالثاء اليوم الفلسنيةيل ا راض  ف  عاسا  ضرابا الفلسنيةيل الت ر ر سةامل أعلةت
 .غز  ف  الدهداء

 
 حتاللجبروت قوة االمن  بالرغمفتح: مسيرة العودة الكبرى انتصار لشعبنا  .12

 ال المت دث باسد حركل الت ر ر الوطة  الفلسنية   فتو  عاطف أبو سيف،  ن ش اةا  :وفا –غز  
ال ايد يسنر اليوم يوس ا آخر سر أيام فلسنير الكاير ، ليؤكد سر  أخرى أن حقو س لر شاين سهما 
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م كان طاي ي ا وأضافت ف  بيان لها، سساء اليوم االثةير،  ن رد ش اةا اليو  طال الزسر أو  در.
س  ودولل االحتالل وكم  وى الدر ف  ال الد، وو س ش اةا خالل سسير  ال ود  الكارى اليوم اعلن شر 

 ف ل  ديد  لالحتالل، سر خالل الانوال  الكاير  الت  شجلت ف  سةاطر التااهر السلم  علن 
ا  و ال أبو سيف:  ن ش اا  دم ركيسس ا ول طول ال دود الدر يل لقنا  غز . وسؤسس وطةيتس شهيد 

و دم  اد  ثورشس وأسةاء شةايماشس شهداء لهو ش   ي رف س ةن التا يل وال يتوار  د يقل ف  دفن 
الغال  والةفيس ف  سايم حر تس، سايفا:   ن  دوم المتااهر ر اليوم بهتاف ياسر عرفا  اللالد 

و د لون اإطارا  وبنوالشهد     القد  راي ير شهداء بالماليير  وهد يزحفون ر و السلك الداكك
ف  ش دي  ارو  االحتالل وأدوا   م س لتؤكد أن ش اةا أكار  اسل سر  الديس وأن  ايتس ستام 

 التدفيل . علنعديل 
 14/5/2018،  وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
 مقاومة أداة إلى الخدماتية من السلطة بمهام االرتقاء يجب: اشتية .13

 السلنل بمهام االرشقاء يج   رس اليوم اشتيل س مد فتو ل ركل المركز ل اللجةل عاو :  الهللا رام
 ف  وأكد .أرضس علن الفلسنية  ش اةا  مود ش زز سقاوسل أدا    لن اللدساشيل الفلسنيةيل الوطةيل
 أرهاش سر حاسمل  رارا  ستتلذ الفلسنيةيل القياد  أن اشتيل اإثةير عةس رسلل   فا  و م شدر و
 المركزي  المجلس  رارا  شةفيذ علن وال مم أوسلو، سسار بدء سةذ المستمر الوا ن ا سر كسر

 فدم و رهاء الوطةيل، الوحد  ش قير والسيما ا   د  سلتلف علن الفلسنية  الوطة  والمجلس
 ية ،الفلسن الد   ركال ذكرى  ف  الم تلل القد   لن ا سر سيل السفار  رقم  ن و ال .االرقسام
 والمواثير القوارير ش دي ف  واستمرار عاسا، سا ير سةذ ش اةا علن الوا ن التار ل  الالد ف   س ان
 ال ر شنمس لر ا سر سيل اإدار   ام سر المدعوسل االحتالل سياسا  أن علن اشتيل وشدد .الدوليل

  لن بال ود  الفلسنيةيير رالال ئي وحر ردأشها  لن الفلسنيةيل المسألل ش يد بم وروايتس، الفلسنية 
 .السالم بقو  سةها هجروا الت  وسدرهد  راهد

 14/5/2018،  صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة
 

 شمال قطاع غزة للمقاومة لموقعين إسرائيلي قصف .14
 شمال للمقاوسل سو  ير االثةير، اليوم عدر  ام اإسراكيل ، االحتالل طاكرا  الهيا: استهدفت بيت
 علن بداروخير استهدفت  16  ف  رو  سر حربيل طاكر  أن س ليل سدادر وأفاد  .غز   نا 
 .غز   نا  شمال للمقاوسل يتان وكالهما الهيا، بيت ف   خيار  وسو ن  فلسنير  سو ن ا  م
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 الدماليل المةاطر أ واء ف  واالستنالعيل ال ربيل االحتالل لناكرا  المسثف الت لير  لن وأشار 
 رقنل شجاه  ذاكف عد  االثةير، اليوم مهر ب د االحتالل سدف يل أطلقت سابر و ت ف و  .القنا  سر

 .غز   نا  شمال  االيا بلد  شرق  الفلسنيةيل للمقاوسل ر د
 14/5/2018لإلعالم،  الفلسطيني المركز

 
 بطولكرم خضوري  جامعة بانتخابات تفوز كتلة فتح الطالبية .15

 ارتلابا  ف  ، فتو) النالبيل الدايال حركل عر المةاثقل  عرفا ياسر الدهيد كتلل فاز  طولكرم:
 الساعل اليوم بدأ  الت  ،2017/2018 لدور   خاوري   التقةيل فلسنير  اس ل طلال اش اد سجلس
 سر سق دا    19) علن ب دولها سساء ، والةدف الثالثل الساعل شمام ف  وارتهت  ااحا   التاس ل
 سق دا،  11) علن حما  حركل عر المةاثقل اإسالسيل ءالوفا كتلل وحاز  .سق دا 33 أ م

 - النالب  ال مم  اهل: )ه  طالبيل وأطر كتم ست ش الف ضمت الت  فلسنير كتلل وحدلت
 الوطةيل للماادر  النالب  الذرا  –النالب  الماادر  وشجمن الد ايل، للجاهل النالب  الذرا 

 التقدسيل النلال اش اد وكتلل الديمقراطيل، للجاهل النالب   الذرا  – النالبيل الوحد  وكتلل الفلسنيةيل،
 وكتلل فدا، ل ركل النالب  الذرا  – االستقالل وكتلل الفلسنية ، الد   ل زب النالب  الذرا  –

 رسال كارت ب يث سقاعد، ثالثل علن ، الد ا  الةاال لجاهل النالب  الذرا  – النلال راال
 .سق د لكم  و  96.8 ال سد

 لهد ي ر الذير الجاس ل طلال عدد   مال  سر وطالال، طال   3,373) المقترعير عدد بلغو 
 عدد كان فيما المتةافستير، الكتم ارتلاب ف  %63.2 بةسال ، 5,324) عددهد والاالغ االرتلاب
  وشا، 1,858) عرفا  ياسر الدهيد لكتلل ا  وا  عدد وبلغ .ور ل 178 والالغيل الايااء ا وراق

 .فلسنير لكتلل 277و اإسالسيل، الوفاء لكتلل  وشا 1,060و
 14/5/2018القدس، القدس، 

 
 النضمام إلى الواليات المتحدة ونقل سفاراتها إلى القدسا الدولنتنياهو: على جميع  .16

احتفلت بافتتام السفار   سراكيم ، أن ودين عواود  عر، 15/5/2018القدس العربي، لندن، ردر  
سفيرا أ ةايا ف  شم أبي ، وسط سقاط ل ا غلايل  85سر بير  34 ب اورقد  ا سيركيل بال

 الساحقل سر سفراء الدول ا وروبيل.
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وشرراري فرر  االحتفاليررل ركرريس ال سوسررل، بةيرراسير رتةيرراهو، وركرريس الدولررل، رؤوفررير ر فلررير، وسسررؤولون 
ير المتنررررررف كارررررار بيرررررةهد ركررررريس أركررررران الجررررريح، غرررررادي آيزركرررررو . كمرررررا بررررررز حارررررور  ررررراد  اليمررررر

 «. يوم شار ل »وو ف ساسل  سراكيليون رقم السفار  ا سر سيل بأرس  واالستينار .
رأسرم ورتو رن أررس علرن »وشسر ركيس  سراكيم رؤوفير ر فلير الركيس ا سر س  علن رقم السفار  و رال 

فار  أسررا رتةيرراهو الررذي لررد يفررو  فر ررل السررتثمار رقررم السرر«. أعقابررك ستسررير دول أخرررى فرر  طر قررك
« للتااه  ب رجازاشس فاعتار أررس لريس لرديةا  رديقل أفارم فر  ال رالد. وشرابن سلاطارا الجارر  ا سر سر 

أررتد شقفررون  لررن  ارر   سررراكيم والقررد . شررذكروا هرذه الل اررل.  رهررا شار ليرل. واعتررراف بالتررار  ،  ررةن 
 «.الركيس شراس  شار لا

 سيرررل كررررر ركررريس حسوسرررل االحرررتالل بةيررراسير وضرررمر سسررراعيس الدعاكيرررل السرررتغالل رقرررم السرررفار  ا سر 
رتةيرراهو سنالاتررس السررفارا  ا  ةايررل باالرتقررال  لررن القررد  الم تلررل. كمررا كرررر شررسره للررركيس ا سر سرر  
شراسرر  وأشرراد بقيادشررس، داعيررا  ميررن الرردول لالراررمام  لررن الواليررا  المت ررد  ورقررم سررفاراشها  لررن القررد  

و رال رتةيراهو سةتقردا دوال لرد شت راون «.  ررس ي رزز السرالم بدفتس الد ء الد يو الذي يةاغ  عملرس،
لردي سرا أ ولرس لجرزء سرر ال رالد. سرن كرم االحتررام  ولئرك الرذير يجلسرون »سن واشةنر بهذا المارمار 

رأيةرا الةتراكج  –فر  القرد  والر راض  –ف  ال وا د ا وروبيل، ر رر هةرا فر  عوا رد الدررق ا وسرط 
وعةررردسا يقررررر شراسررر  االرسررر اب سةرررس، ر ررررف أررررس يف رررم الدررر ء الجيرررد  الكارثيرررل لالشفررراق سرررن  يرررران.

كرررم سرررر رفرررف سدررراركل القرررد  فررر  »و رررال رتةيررراهو أيارررا  ن «. للمةنقرررل، للواليرررا  المت رررد  وال رررالد
 «.سسابقل ا غةيل ا وروبيل سي دم علن سسابقل ا غةيل ا وروبيل ف  القد  ف  ال ام المقام

رتةيراهو أثةرن فر  كلمترس علرن الةرواب ، أن وكراال ، عرر 14/5/2018، الجزيرة نـت، الدوحـةوذكر  
والسياسيير ا سيركيير الذير ساردوا  رار رقم السفار  سر شرم أبير ، وأضراف أن الرركيس شراسر   رةن 

 التار   سر خالل  راره رقم السفار  ا سيركيل.
لقوسيرل   يرال  ادسرل ، س ربرا وأضاف أن  هذا يوم كاير للقد  ولدولل  سرراكيم وسريست  فر  ذاكرشةرا ا

 عر ابتها س  بقيام أ وى دولل علن و س ا رض بةقم سفارشها  لن هذا المسان .
 

 "إسرائيل"قطاع غزة: المتظاهرون يسعون للقضاء على  نتنياهو يبرر مجزرة .17
شكاتهرا برر ركيس ال سوسل اإسراكيليل، بةياسير رتةياهو، سساء اإثةير، المجزر  التر  ار : هاشد حمدان

آخر ر بر اص  2400شهيدا وأ ي  أكثر سر  52 وا  االحتالل ف   نا  غز ، والت  سقط فيها 
االحررتالل، بررداع   وا رر  الرردفا  عررر ال رردود والسررياد  ، وزعررد أن آالف المتارراهر ر ي رراولون ا ت ررام 

 السياج ال دودي بهدف القااء علن  سراكيم.
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حررردودها ، ساررريفا أن حركرررل حمرررا   شدررررم بةواياهرررا  و رررال رتةيررراهو  ن  سرررر وا ررر  أي دولرررل حمايرررل
 القااء علن  سراكيم، و رسال اآلالف ال ت ام السياج ال دودي لت قير هذا الهدف .
 وأضاف أن   سراكيم ستوا م ب زم الدفا  عر سيادشها وسواطةيها ، علن حد ش ايره.

 14/5/2018، 48عرب 
 

 رسال مخربين القتحام حدودهاإرهابية بإ لمنظمةدولة لن تسمح  أي  إردان:  .18
،  رررس  بررالرغد سررر عرردد القتلررن، ثةرريرل رراد  ردان، مهررر اال  ررال وز ررر ا سررر الررداخل  : هاشررد حمرردان

 يج  شذكر والتذكير بأن ال ديث ليس عر سااهرا  .
وزعرد  ردان أن  ال رديث عرر سلرربير سرر حركرل  رهابيررل شدرسم خنررا علرن سرسان  سرراكيم . وب سرراس 

ل لر شسمو لمةامل  رهابيل ب رسال سلربير ال ت ام حدودها ، س مال  ياد  حركل حمرا  ف ن  أي دول
 المسؤوليل عر سقوط القتلن.

كما زعد أن  عدد القتلن ال يدل علرن أي شر ء ، وبررر ذلرك برداع  أن  عردد الةراز ير الرذير  تلروا فر  
 يقل واحد  ، علن حد ش ايره.ال رب ال الميل لد يج م الةاز ل أسرا يمسر شفسيره أو فهمس، فال ق

 14/5/2018، 48عرب 
 

 مريكيا  أ سرائيليا  إاالحتالل أصبح لفلسطينيين و ل تكون عدوا   أنالواليات المتحدة اختارت زحالقة:  .19
ر ارررالرررداخم شدشرررير السرررفار ، واعتارررروه عررردوارا أسر سي  ررراد  فلسرررنيةي اسرررتةكر  وديرررن عرررواود : -الةا رررر  

الفلسنية . وعار عر هذا المو ف الةاك   مال زحالقل الرذي أوضرو أن  سراكيليا  ديدا علن الد   
اعترررراف شراسررر  بالقرررد  عا رررمل إسرررراكيم ورقرررم السرررفار   ليهرررا هرررو خنرررو  اسرررتفزاز ل فررر  يررروم الةكارررل 
واعتداء سافر علن الد   الفلسنية  وارتهاي للقرارا  الدوليل، والقد  ه  عا مل فلسرنير ا بديرل 

 سهما ف لت اسر سا. 
ا»الواليا  المت د  شقول علن الم، ارها لد ش د »وأضاف:  ا وس ايرد  ، وهر  شجراهر بأرهرا «وسين ا رز ه 

شدررنف سررن  سررراكيم ضررد الدرر   الفلسررنية  وحقو ررس المدررروعل، الررن در ررل أرةررا سررر اآلن رسررتنين 
احررتالال  القررول بررأن الواليررا  المت ررد  اختررار  ان شكررون عرردو ا لدرر   فلسررنير، وبررأن االحررتالل أ رراو 

ا وو ررف شراسرر  بأررس راعرر  بقرر فرر  الغرررب المتروّحح ينلررر الةرار فرر  كررم  «.اسرراكيلي ا اسر سي ررا سدرترك 
اشجرراه، واللنررو  ال مليررل الوحيررد  الترر  اشلررذها بدررأن فلسررنير هرر  رقررم السررفار ، رغررد س رفتررس بررأن هررذه 

الفلسرنية . وشرابن  اللنو  هر   ر  الز رت علرن الةرار ودعرد سرافر لل ردوان االسرراكيل  علرن الدر  
 «.أيدي الم تفلير بافتتام السفار  سلنلل بالدساء زحالقل 
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وأدان زحالقررل بدررد   طررالق الةررار علررن المتارراهر ر ال ررّزل فرر  غررّز ، سررا اّدى الررن استدررهاد ال درررا ، 
 سدير ا  لن أن االدعاء اإسراكيل  لتار ر  راكد القتم هو عذر أ او سر ذرر ،  ن القرول  ررس ال يجروز
 نررن حرردود اللررط ا خاررر سررردود علررن  سررراكيم الترر  يقنررن سئررا  اآلالف سررر سسررتوطةيها و ةودهررا 
اللرط ا خاررر يوسي ررا. وأضرراف أّن الجةررود الررذير ينلقرون الةررار، والاررااط الررذير ي نررون أواسررر القتررم 

جةايرا  والساسل الذي  رروا القيام بالمجزر  كّلهد يرشكاون  رراكد حررب و جر  س را اتهد فر  س سمرل ال
 : لررد يسررر شراسرر  ليتلررذ هررذه اللنررو  »الدوليررل. وشنرررق الررن رد الف ررم ال ربرر  علررن رقررم السررفار   رراكال 

االستفزاز ل اللنير  لوال اطمئةارس بأن رد  ف م الردول ال ربيرل لرر شت رّدى رفرن ال تر ، وبرأن هةراي دوال 
، وال شقررف ضررد أي خنررو  عربيررل س ةيررل باقرراء رتةيرراهو فرر  ال سررد، بسررا  سو فررس المتنرررف سررر  يررران

 «.سمسر ان شساعده ف  ذلك
 15/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 كعاصمة في الوثائق الرسمية األميركية بالقدسدرعي يطالب باالعتراف  .21

شو س وز ر الداخليل اإسراكيل ، أر س درع ، يوم اإثةير،  لن ركيس ال سوسرل، بةيراسير : هاشد حمدان
زاء اإدار  ا سيركيل لر االعتراف بالقد  أياا ف  الوثاكر الرسميل للواليرا  رتةياهو، بنل  أن ي مم  

 المت د  .
يدار  لن أن المرواطر فر  الواليرا  المت رد ، الرذي ولرد فر  القرد ، ال يسرجم، حترن اليروم، فر   رواز 

 سفره علن أرس ولد ف   سراكيم، و رما يسجم أرس ولد ف  القد  فقط.
مم هذه اللنو  )رقم السفار  ا سيركيل  لن القد  واالعتراف الذي رافقها   وكت  درع  لةتةياهو  ف 

و تاررو أن طلرر  درعرر  ي ةرر  الارردء برر  راء شغييرررا  عمليررل رتيجررل  ف رررس يجرردر شغييررر هررذا المو ررف .
 لالعتراف ا سيرك  بالقد  ك ا مل إسراكيم.

 14/5/2018، 48عرب 
 

 بحياة البشر مرو عا   زة ُيظهر استهتارا  في غ المتظاهرينبتسيلم: إطالق النار على  .21
اعتار سركز الم لوسا  اإسرراكيل  ل قروق اإرسران فر  ا راضر  الم تّلرل  بتسريلد ، اليروم االثةرير، ان 
را ب يرا    طالق  ةود االحتالل اإسراكيل  الةار علن المتااهر ر ف   نرا  غرز  يلاهرر اسرتهتار ا سرّوع 

 الادر.  
اكيم كارت ش رف سساق ا عر سااهرا  اليوم، وكان لديها سّتسن كراف  سرر الو رت وأفاد المركز بأن  سر 

 إيجاد وساكم لمجابهتها غير الةيران ال ّيل.
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وأشار   بتسيلد   لن أن لجوء  ريح االحرتالل سرّر  أخررى  لرن  طرالق الةيرران ال ّيرل اليروم ك رّم وحيرد 
دررررر سررررر  اررررم كاررررار المسررررؤولير السياسرررريير ينّاقررررس فرررر  الميرررردان يرررردّل علررررن اسررررتهتار سرررررّو  ب يررررا  الا

 وال سسر ير.
ودعررت  بتسرريلد   لررن و ررف  تررم المتارراهر ر الفلسررنيةيير فررور ا، و ذا لررد يلدرردر المسررؤولون أواسررر كهررذه 
 لن الجةود ف  الميدان علن هؤالء الجةود رفف االردريا   واسرر سلالفرل بوضروم للقرارون واالستةرا  

 عر  طالق الةيران.
 14/5/2018، لحقوق النسان، بتسيلم السرائيليومات مركز المعل

 
 كيةيبنقل السفارة األمر  االحتالل يقمع مسيرة سلمية في القدس تنديدا   .22

 م رررت  ررروا  االحرررتالل اإسرررراكيل ، سسررراء يررروم االثةرررير، سسرررير  سةررردد  بافتترررام السرررفار  ا سيركيرررل فررر  
 لدوليل.القد  الم تلل بدسم سلالف لكافل القوارير وا عراف ا

واعترردى  ةررود االحررتالل المتوا رردون بدررسم كثيررف  رردا فرر  س رريط السررفار  ا سيركيررل بالقررد  الم تلررل 
 علن الد فيير والمداركير ف  المسير  المةدد  بافتتام السفار  ف  القد  الم تلل.

وأفرراد شررهود عيرران أن  رروا  االحررتالل أ ررابت عررددا سررر المررواطةير برضرروض واعتقلررت الدرراب  هرراد 
  ، خالل اعتداكها علن المسير  الت  دعت  ليها ورامتها لجةل المتاب ل ال ربيل. و 

و ررال سراسررلةا فرر  القررد ،  ن  رروا  االحررتالل اعتررد  علررن المتارراهر ر فرر  س اولررل لمةررن رفررن ال لررد 
الفلسررنية  فرر  المارراهر  الغاضررال. واعتقلررت الدرري  حسررام أبررو ليررم، و سررام سسررجد حسررر بيررك فرر  يافررا 

 د أبو عجو ، ب د ش رضهد العتداء سر  ام  وا  االحتالل.الدي  أحم
و الرررت عارررو  الكةيسرررت  عرررر القاكمرررل المدرررتركل عايرررده شوسرررا،  ن  القرررد  لرررر شاقرررن وحيرررد ، وال أحرررد 

 يستنين االستيالء علن القد ، والمقدسيون ليسوا وحدهد، ور ر ردرخ باسد كم الفلسنيةيير .
سليررار  2هو  رررك سجرررم حرررب. وأن حسوسررل  سررراكيم خددررت وأضررافت:  هررذا يرروم دام  ورقررول لةتةيررا

شرريقم لم اولررل أسرررلل القررد ، والقررد  ليسررت  سررراكيليل و ارريتةا  ارريل شرر   ير ررد الت ر ررر والقارريل 
بدوره  رال عارو  الكةيسرت  أحمرد النيار   ن  الجمراهير الفلسرنيةيل شرفرن  رو   ليست  ايل سال .

ر رررل ولرررر يهررران، و ن القرررد  س تلرررل وليسرررت عا رررمل أبديرررل ال ر رررل، وهرررذا ال لرررد علرررد شررر اةا وعلرررد ال 
 إسراكيم، ستاقن فلسنيةيل وعربيل  ام شرس  وب ده .

وعلر علن المجزر  الت  شرشكاها  وا  االحتالل ف   نا  غز ، و ال:  القةا ل يقوسون بقة  أرا  
 غير سسل ير، الدم يسيم لغز  وال ار لهد والفلر لد اةا .

 14/5/2018، لمعلومات الفلسطينية )وفا وكالة األنباء وا
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 العالم الدفاع عن القدسفي من واجب كافة الكنائس المسيحية : المطران حنا .23
س المنررران عنررا هللا حةررا ركرريس أسررا فل ساسررنيل للررروم ا رثرروذكس، وّ رر«: القررد  ال ربرر » –الةا ررر  

اشلراذ سو رف واضرو   لرنعرا فيرس الكةاكس والمر  يا  المسي يل ف  ال الد، د عا ال لكافلأسس، رداء 
و رررر و سرررر اإ رررراءا  ا خيرررر  اللنيرررر  المتلرررذ  ب رررر سديةرررل القرررد  وهو تهرررا وطاب هرررا وشار لهرررا 
وشراثهررا. و ررال فرر  رداكررس ال ا ررم  رررس يرردعو كافررل الكةرراكس المسرري يل لهعررالن عررر رفاررها وشةديرردها 

هررذا المو ررف  رمررا ي تاررر سو فررا عررداكيا  القررد  الم تلررل  ن  لررنبررالقرار ا سر سرر  ا خيررر بةقررم السررفار  
يسررتهدف القارريل الفلسررنيةيل والدرر   الفلسررنية  الررذي لررد ولررر يتللررن فرر  يرروم سررر ا يررام عررر سديةررل 
القررد  باعتاارهررا عا ررمل روحيررل ووطةيررل لررس. وأكررد أرررس سررر وا رر  كافررل الكةرراكس المسرري يل ال الميررل 

ه  المركز الروح  المسي   ا  دم وا عررق  علن أن القد  ف  المسي يل وشّددالدفا  عر القد . 
وا ول ف  ال الد والقد  ف  المسي يل أياا ه  القالل ا ولن والوحيد  وال يو د سا هو أهد سةها فر  

سدرارق ا رض   لرنشار   وشراث المسي يير كورهرا الاق رل المقدسرل التر  ارنلقرت سةهرا رسرالل اإيمران 
 وسغاربها.

ه  سهرد المسري يل والقرد  هر  حاضرةل أهرد الموا رن الديةيرل المسري يل ال  فلسنير»وأضاف المنران 
سرريما كةيسررل القياسررل والقاررر المقررد ، ولررذلك فرر رة  أ ررول لكافررل الكةرراكس المسرري يل فرر  عالمةررا بررأركد 
عةردسا شرداف ون عررر القرد   رمررا شرداف ون عررر  رذور  يمراركد وشررداف ون عرر ديررةكد وشرار لسد وشررراثكد، 

 «. عر المسي يل ف  سهدها و ياستها وأهد سقدساشها ركد شداف ون 
 15/5/2018، القدس العربي، لندن

 
 الجيش السرائيلي يلقي منشورات تحذير على قطاع غزة مع تنامي االحتجاج .24

ألقررن الجرريح اإسررراكيل  سةدررورا  وأطلررر الغرراز المسرريم للرردسو  : سررتيفر فار ررم، راررال سغربرر  -غررز 
يروم االثةرير س رذرا الفلسرنيةيير سرر اال ترراب سرر ال ردود سرن  سرراكيم علن  نا  غز  ف  و ت ساسرر 

 فيما احتدد ستااهرون ف  اليوم  ام ا خير سر االحتجا ا  المستمر  سةذ ستل أسابين.
 لرن ذروشهرا يروم الثالثرراء   سسرير  ال رود  الكاررى  وسرر المقررر أن شدرم االحتجا را  التر  ش مرم اسررد 

عةردسا طلررد سئرا  اآلالف سرر سةرازلهد فر  عرام “ الةكارل”لفلسرنيةيون يروم ف  اليوم الذي ينلرر عليرس ا
1948. 

 14/5/2018، وكالة رويترز لألنباء
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 كية يقوي االحتاللي": نكباتنا متوالية ونقل السفارة األمر 21صبري لـ"عربي .25
 درن، حذر ركيس الهيئل اإسالسيل ال ليا ف  سديةل القرد ، وخنير  المسرجد ا : أحمد  قر - غز 

الدي  عسرسل  اري، سرر خنرور  وشرداعيا  رقرم السرفار  ا سر سيرل سرر  شرم أبير    لرن سديةرل القرد  
 الم تلل.

وأوضو الدي ، أن حالل  الا ف الت  شمر بها الدول ال ربيل واردغالها بذاشها، هيأ  الوضن ليداو 
شررم أبيرر   لررن سدريررل القررد   سةاسرراا لتةفيررذ  رررار الواليررا  المت ررد  بةقررم سررفارشها لرردى االحررتالل؛ سررر

 الم تلل .
 ، أن  أسر سررا شاررمر ال ررداو  لةررا سررابقا والحقررا، ولررد شغيررر سررر سياسرراشها 21وأكررد فرر  شدررر و لررر عرب 

ال دواريررل ضرردرا،  ال أن الرردول ال ربيررل ول،سررف، يت رراسلون س هررا كراعيررل وكدرردير، وهررذا أسررر سررؤلد 
 وسؤسف .

م والمسررلمير، وبالتررال  عليةررا أن ركررون حررذر ر وأن ررررفف وررروه  رراري  لررن أن  أسر سررا عرردو  لهسررال
القرررار ا سر سرر  بةقررم السررفار  ، سارريفا:  ركااشةررا ستواليررل وست ا اررل، وكررم هررذا بهرردف شدررفيل القارريل 

 الفلسنيةيل .
وحول خنور  رقم السفار  ا سر سيل،  ال:  اللنور  شكمر ف  أن شتجرأ سلنا  االحتالل اإسرراكيل ، 

سلنناشها ال دواريل بلنن سر  ل، كما يدجن رقم السفار  ب ف الدول الار يفل علرن رقرم ف  شةفيذ 
وأضاف:  رقم السرفار  ي رزز سرر  رو  االحرتالل و نيرم  سفارشها لدى االحتالل لمديةل القد  الم تلل .

 سر عمره .
ال ر رول علريهد، وحول المنلوب عربيا و سالسيا، أفاد الدي   اري، أرةا  ال رنل  سةهد شريئا،  رةرا 

 فهد ي قدون سؤشمرا   مد كثير  وال يناقورها، و رما يددرون أسورا شسليل إرضاء ش وبهد .
وراررس خنيرر  المسرررجد ا  دررن المقرريد فررر  القررد ، الررذي  ررردر ب قررس سررؤخرا  ررررار سررر  اررم سرررلنا  

ير، و رال: االحتالل بمةن سفره،  لن أن و ود المسجد ا  دن حافظ علن القايل الفلسنيةيل وفلسن
  لوال المسجد ا  دن المااري،   ا ت فلسنير أردلسا ثاريل .

 15/5/2018، 21عربي
 

 70غضب ومواجهات عنيفة في كافة مناطق التماس في الضفة في ذكرى النكبة الـ  .26
عرررّد ال رررزن والغاررر  سةررراطر الارررفل الغربيرررل والقرررد  الم تلرررل، وخررررج «: القرررد  ال ربررر » –رام هللا 

  سسرريرا   ماهير ررل عةررد الكثيررر سررر ال رروا ز ال سررسر ل فرر  الررذكرى السررا ير للةكاررل الفلسررنيةيون فرر
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ورقررررم السررررفار  ا سر سيررررل  لررررن القررررد ، واشررررتاسوا سررررن  رررروا  االحررررتالل سررررا أدى  لررررن   ررررابل عدرررررا  
 الفلسنيةيير.

 ،«ثكةرل عسرسر ل»وو  ت أشد الموا ها  ف  سديةل القد  الم تلل، الت  حولها  ريح االحرتالل  لرن 
واعتدى  ةود االحتالل المةتدرون ف  س يط سقر السرفار  ا سر سيرل، علرن سسرير  سةردد  ب فرم افتترام 
السفار  ا سر سيل ف  القد ، سما أدى  لن و و    ابا  فر   رفوف المدراركير والنروا د الدر افيل 

 الت  حار  للتغنيل، ب د أن أعلةت المسان سةنقل أسةيل سغلقل.
طةير  ريح االحرتالل فرر  االعترداءا  علرن الم تجررير، وذلرك ب رد أن فدررلت وشراري عردد سرر المسررتو 

ال رروا ز ال سررسر ل واالرتدررار الكثيررف للجةررود ووحرردا  القةا ررل فرر   ررد المتارراهر ر، الررذير شجم رروا 
 بأعداد كاير  حول المسان، فيما اردل ت سوا ها  أخرى ف  س يط  اس ل أبو ديس ف  سديةل القد .

  حاسيل بير المواطةير و ةود االحتالل، ف  سديةل بيت ل رد، أد   لرن   رابل كذلك اردل ت سوا ها
ال ديررد سررر المتارراهر ر ب رراال  اختةرراق، فيمررا ردررات سررلنا  االحررتالل بوابررا  حديديررل علررن سرردخم 

 بلد  اللار  ةوب المديةل.
ل بال جار ، وف  سديةل اللليم، اردل ت سوا ها  سماثلل، حيث رشر الداان الغاضاون  ةود االحتال

ضمر سو ل الغا  ال ارسل الت  عمت المديةل رفاا لةقم السفار  ا سر سيل، و حياء لرذكرى الةكارل. 
وشررهد  سديةررل رام هللا سسررير  حاشررد  شةديرردا بةقررم السررفار ، ارنلقررت سررر سيرردان الررركيس الراحررم ياسررر 

، برردعو  سررر  يرراد  عرفررا ، حتررن و ررلت  لررن حررا ز  لةررديا، الررذي يفدررم عررر سديةررل القررد  الم تلررل
 سواطةا بجرام سلتلفل. 40الفداكم الفلسنيةيل، سا أدى  لن   ابل ر و 

سوا هرا  سماثلرل، كمرا أ ري  فترن « بيرت  يرم»كذلك شرهد سردخم سديةرل الايرر  القر ارل سرر سسرتوطةل 
 بر اص  وا  االحتالل اإسراكيل ، خالل سوا ها  ف   ر ل دير راام، غرب رام هللا.

سوا هررا  فرر  سديةررل رررابلس شررمال الاررفل، حيررث رشررر الدرراان فرر  بلررد  بيررت فور ررك  واررردل ت كررذلك
 سيارا  المستوطةير والجيح بال رجار .

ودف رررت  ررروا  االحرررتالل بمز رررد سرررر الجةرررود والتدرررسيال  ال سرررسر ل  لرررن كافرررل سةررراطر الارررفل الغربيرررل 
نيةيير سرر اال ترراب سرر والقد ، وردات ال ديد سر ال وا ز ف  المديةل المقدسرل، بهردف سةرن الفلسر

سسان السفار  ا سر سيل، كما عملت ال وا ز علن سةن الكثير سر المدلير سر الو ول  لن المسجد 
ا  دررن. وشررملت اللنررل اإسررراكيليل كررذلك ردررر ال درررا  سررر عةا ررر القةا ررل حررول المسرران الررذي 

  رى فيس افتتام السفار  ف  القد  الم تلل.
 15/5/2018القدس العربي، لندن، 
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 يونيو سيكون تاريخا  السترداد الحقوق حزيران/ هيئة مسيرة العودة: الخامس من  .27
أكررد  الهيئررل الوطةيررل ال ليررا لمسررير  ال ررود  وكسررر ال دررار سسرراء االثةررير اسررتمرار ف اليررا  المسررير  
 حترررن كسرررر ال درررار وش قيرررر ال رررود  ، داعيرررل   مررراهير شررر اةا  لرررن سوا رررلل الف اليرررا  وخا رررل أيرررام 

و رررال عارررو الهيئرررل خالرررد الرررانح فررر  سرررؤشمر  ررر ف  بمو رررن  سلكرررل  شررررق سديةرررل غرررز   ن:  لجمرررن.ا
 ا  يوريررو المقاررم فرر  ذكرررى احررتالل القررد  شار لررحز ررران/  5 المسررير  ستتوا ررم وسرريسون شررار   الةكسررل 

 السترداد ال قوق .
دساء الترر  رزفررت فرر  اإدار  ا سر سيررل وركيسررها الدررهيور  )دورالررد  شرسرر  سسررؤوليل الرر وحّمررم الررانح

سليوريل ال ود ، سددد   علن أن  هذه الدساء ستج لةا سستمر ر علن سسير  ال ود  حتن كسر ال دار 
 وش قير ال ود  .

ال ررود  سدررهد عررز  وأضرراف  سدررهد الجمرراهير الترر  خر ررت اليرروم علررن السررياج الفا ررم شلايررل لمليوريررل
 .وفلار عةدسا استجاب طوعا  لدعو  ال ود  والكراسل 

 14/5/2018، فلسطين أون الين
 

 الضفة الغربية على أرواح شهداء "مليونية العودة" ضراب شامل يعم  إ .28
اإضراب الداسم،  اام الثالثاء، كافل سدن وبلدا  وسليما  الال ئير الفلسرنيةيير فر  الارفل  عدّ 

لررن ال رردود سررن شررهيدا  سررقنوا بر رراص  رريح االحررتالل اإسررراكيل  ع 59الغربيررل؛ حرردادا  علررن أروام 
وأغلقت الم ال التجار ل أبوابها، فيما أعلةرت رقابرل الموا رال    نا  غز  ف   سليوريل ال ود  ، أسس.

كمرررا أغلقرررت ال سوسرررل كافرررل دواكرهرررا الرسرررميل  ال اسرررل ش نرررم كافرررل خنررروط الةقرررم الداخليرررل واللار يرررل.
 ا  الو ود.وشمم اإضراب الجاس ا  والم اهد والاةوي والملابز وس ن وسدارسها.

 15/5/2018، فلسطين أون الين
 

 مستشفيات تعج بالضحايا وذويهم... وعائالت مفجوعة تبحث عن جثث أبنائهاغزة:  .29
غرررز : عاشرررت سستدرررفيا  غرررز  يوسرررا  عدرررياا ، أسرررس،  ذ شقررراطر عليهرررا آالف المرررواطةير يا ثرررون عرررر 

ةرود االحرتالل، علرن ال ردود أو أ رياوا فر  يروم طو رم سرر الموا هرا  سرن   استدرهدواأ رباكهد الرذير 
 بير القنا  و سراكيم.

عاكلررل ال رراسودي، القاطةررل سديةررل غررز ، كارررت واحررد  سررر ال رراكال  المفجوعررل أسررس. فقررد شلقررت راررأ  تررم 
الجرريح اإسررراكيل  أحررد أبةاكهررا، فيمررا كرران شررقيقس اآلخررر ي ررار  برردوره سررر  ررروم خنيررر  أ رري  بهررا 

 الجماهير ل ال اشد  الت  شهدشها حدود  نا  غز . خالل سداركتس، سن شقيقس، ف  المسيرا 
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ولد يلتلف حال عاكلل ال اسودي عر حال عراكال  فلسرنيةيل أخررى كثيرر ، فلج رت سثلهرا بلسرار  ابرر 
 أو  ر  ، وكارت شةتار شسلد  ثتس لدفةها. 

وف  ا ثةاء، و لت  لن المستدفيا  الملتلفرل فر  غرز  عراكال  سرر كرم حردب و روب، شا رث عرر 
أو أ ررياوا بجررروم. وكرران المدررهد سأسررو ا  ف ررال  فرر  مررم عو ررم أسهررا   استدررهدواةرراء  ررد يسورررون  ررد أب

فقدن فلذا  أكاادهر، أو و دن ب اهد و د بتر  أطرافس، رتيجل اإ ابا  اللنيرر  التر  ل قرت بهرد 
 رتيجل الر اص المتفجر الذي استلدسس  ةا ل االحتالل.

سان حر  الدرجاعيل شررق غرز ،  ررس أ ري  بنلرر رراري فر   دسرس و ال الداب  براهيد القفيردي، سرر سر
استهداف الداان ف  ا طرراف « ش ّمد»خالل سداركتس ف  المااهرا ؛ سديرا   لن أن  يح االحتالل 

أن االحررتالل اسررتلدم طرراكرا   ررغير  إلقرراء  وأكررد، «بهرردف ش قيررر   ررابا   اشلررل»السررفليل وال لو ررل 
 ف  حروق وسط المتااهر ر.   ةابم حار ل و ةابم غاز شساات

وأطلقرررت وزار  الدررر ل الفلسرررنيةيل ررررداء اسرررتغاثل عرررا ال  لتررروفير ا دو رررل والمهرررام النايرررل فررر  المرافرررر 
 الد يل ف   نا  غز ، وذلك بسا  ال دد الكاير للا ايا.

،  د حذر  «الدلي  ا حمر»، و«الد ل ال الميل»وكارت وزار  الد ل وسةاما  دوليل، سر بيةها 
ر الررةق  ال رراد فرر  ا دو ررل فرر  أ سررام ال رروادث والنرروارف وغرررف ال مليررا  فرر  غررز ، سدررير   لررن سرر

خنررررور  الوضررررن القرررراكد والدرررر وبا  الترررر  شوا ررررس النرررروا د النايررررل فرررر  اسررررتقاال الجرحررررن والمدررررابير 
 وعال هد.

 15/5/2018، الشرق األوسط، لندن
 

 ل قوات االحتالل السرائيليب  ق  العزل من  المدنيين الفلسطينيين استهدافالخارجية المصرية تدين  .31
شاسر هةداوي: أعلةت وزار  اللار يل المدر ل أسس عر  دارتها الدديد  الستهداف المدريير  - القاهر 

 الفلسنيةيير ال زل سر  ام  وا  االحتالل اإسراكيل .
ال  ب قوق وأكد الايان علن رفف سدر القاطن الستلدام القو  ف  سوا هل سسيرا  سلميل شن

سدروعل وعادلل، س ذرا  سر التا ا  السلايل لمثم هذا التد يد اللنير ف  ا راضر  الفلرسنيةيل 
الم تلل. وأكد الايان علن دعرد سدرر الكاسم لل رقوق المدروعل للد   الفلسنية ، وعلن رأسها 

 ال رر ف   رداء دولتس المستقلل وعا متها القد  الدر يل.
 15/5/2018دن، القدس العربي، لن
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 : خريطة عمل لمقاومة االحتالل الصهيوني"نداء القدس"قوى سياسية مصرية تطلق  .31
شاسر هةداوي: عقد  سجموعل سر ا حزاب والقوى السياسيل المدر ل سؤشمرا   افيا ش ت  - القاهر 
 ، أسس اإثةير بمةاسال الذكرى السا ير للةكال.»سقاوسل ال حداد »عةوان 

«. رداء القد »رقاط ف  الت اسم سن القايل الفلسنيةيل فيما عرف بر  7السياسيل وحدد  القوى 
وحار المؤشمر حمدير  ااح  المرشو الركاس  السابر، والةاك  أحمد طةناوي عاو شكتم 

السابر، وعاد ال ز ز ال سية  راك  « الدستور»الم ارض، وخالد دواد ركيس حزب « 30 -25»
السفير س دوم سرزوق سساعد وز ر اللار يل ا سار، و لهام عيدارو  ركيس حزب شيار الكراسل، و 

وو هت القوى السياسيل ف  الايان، ش يل  كاار و  الل للد    «.ال يح وال ر ل«سؤسس حزب 
عاسا  علن  ر مل سر أبدن  راكد القرن ال در ر، وه   70الانم، و الت،  رس رغد سرور  الفلسنية 

ر أرضس لكةس رغد كم ذلك سا زال  اسدا  يقاوم وال يلير و قدم آالف  ر مل سر ل وطةس وطرده س
 سر أ م ال ر وال دل وال ر ل. والجرحن وا سرى الدهداء 

وأكد المو  ون علن الةداء، علن شمسسهد بال قوق التار ليل للد   ال رب  الفلسنية  ف  أرضس 
 وسمتلكاشس وحر ال ود  والقد .
ا سر سيل  لن القد  ورفف شهو دها، واعتاروا أن رقم السفار  يان وأعلةوا رفاهد رقم السفار  

اإدار  ا سر سيل ف  سوا هل ا سل ال ربيل )بمسلميها وسسي ييها  وال الد اإسالس  وكم أحرار ال الد 
 سستةدير  لن القارون اإرسار  والدرعيل الدوليل.

يل علن االر ياز التام للكيان الدهيور  وزاد المو  ون أن اإ رار الااطم سر السياسل ا سر س
 سيؤدي حتما  لن شهديد المدالو ا سر سيل بدسم سااشر.

 15/5/2018القدس العربي، لندن، 
 

 المصابينسيارات إسعاف لنقل  سبع رسلتو  مصر تقرر عالج جرحى غزة بمستشفياتها .32
ز   لن س ار رفو ال دودي سن سيارا   س اف سجه7أعلةت القاهر ، سساء اإثةير، الدفن بر : القاهر 

  نا  غز ، لةقم سداب  القنا .
و الت وزار  الد ل المدر ل ف  بيان أن  أحمد عماد الدير راض  وز ر الد ل،  رر رفن در ل 
ا الستقاال ال اال  اللنر  وال ر ل  االست داد ف  سستدفيا  شمال سيةاء  لن الدر ل القدوى شمهيد 

وذلك بةاء علن شو يها   ،نيةيير ب د الموا ها  الت  شهدها  نا  غز سر ا شقاء المدابير الفلس
 سر القياد  السياسيل .
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وأضاف خالد سجاهد المت دث باسد الوزار  ف  الايان أرس  شد التأكد سر شوافر كافل ا طقد النايل ف  
 يا  سيةاء .كافل التلددا  النايل الالزسل للتدخال  الجراحيل للمدابير الفلسنيةيير ف  سستدف

وأشار  لن  ار قاد غرفل ا زسا  والنوارف بمقر وزار  الد ل لمتاب ل استقاال حاال  المدابير، 
ولفت  لن أن  المستدفيا  الت  ستستقام  وشذليم أيل عقاا   د شوا س عال هد بالدسم ا سثم .

لفت الايان أرس شد و  الجرحن ه  كال  سر ال ر ح، وبئر ال اد، والدي  زو د، ورفو )شمال شرق .
ألف عاو  دواء وأساوال  بلالف كميا  كاير   25 ةف ا سر ا دو ل والم اليم ب  مال   58شجهيز 

سر المستلزسا  النايل الالزسل إ راء الجراحا  الملتلفل، وذلك شمهيدا  إرسالها  لن  نا  غز  ف  
 الساعا  القليلل المقالل .

 لد   الفلسنية  ف  سوا هل كافل ا زسا  الت  يت رضون لها .وأكد أن  سدر داكما  شقف بجوار ا
 14/5/2018لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 األزهر يجهز قافلة مساعدات طبية وإغاثية عاجلة لغزة .33

أعلر شي  ا زهر أحمد الني ، يوم اإثةير، شجهيز  افلل سساعدا  طايل و غاثيل عا لل : القاهر 
 زر  االسراكيليل ب ر الفلسنيةيير ف  القنا .لقنا  غز ، علن خلفيل المج

و ال ا زهر، ف  بيان و م ا راضول رسلل سةس، أن  الني  و س بتجهيز  افلل سساعدا  طايل 
 و غاثيل عا لل لقنا  غز ، سر خالل بيت الزكا  والدد ا  و دار  القوافم النايل واإغاثيل با زهر .

ف، ف  شدر  ا    فيل لاوابل   يفل ا هرام المملوكل و ال عاا  شوسان، وكيم ا زهر الدر 
 ، ودعد  مودهد .الفلسنيةييرللدولل، أرس  شد شسلير كافل  سسارا  ا زهر إرقاذ 

وأوضو أرس  بدأ علن الفور شجهيز القافلل، واشلاذ اإ راءا  التةسيقيل الالزسل إغاثل  خوارةا الذير 
 وسسمن سر المجتمن الدول  .يقتلون علن أيدي الدهايةل علن سرأى 

وف  و ت سابر اليوم، أعرب ا زهر، عر أسفس للتدتت ال رب  واإسالس  الذي شجن الدول علن 
 اإعالن عر رقم سفاراشها  لن القد ، وش دي سداعر المسلمير عار ال الد.

 14/5/2018لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 تصفية قياداتها "إسرائيل"ن نية : مصر حذرت حماس مالقناة الثانية السرائيلية .34
 الت القةا  الثاريل اإسراكيليل ف  التلفاز اإسراكيل ، االثةير  ن السلنا  : ا راضول - القد 

، أرس ف  حالل و و  سوا ها  ا حدالمدر ل أبلغت وفدا سر  ياد  حركل المقاسل اإسالسيل حما  
 ، ف ن  سراكيم  د شستهدف  اد  ال ركل. ماعيل ضلمل علن السياج ال دودي الم يط بالقنا 
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وكان ركيس المست  السياس  ل ركل حما   سماعيم هةيل  د شو س االثةير علن رأ  وفد سر 
ال ركل  لن ال ا مل المدر ل القاهر ، ف  ز ار  استمر  عد  ساعا ، ا تمن خاللها سن  اد   هاز 

  .الملابرا  المدر ل، دون أن يتاو ف وى ورتاكج اال تما
و أش  هذا الت ذير اإسراكيل  ف  مم االست دادا  للتد يد ف  غز  والافل، استمرارا لالحتجا ا  
الت  ارنلقت  ام عد  أسابين، وشتزاسر اليوم سن رقم السفار  ا سيركيل سر شم أبي   لن القد ، وغدا 

 سن الذكرى السا ير للةكال.
 14/5/2018، رأي اليوم، لندن

 
 السافرة بحق الشعب الفلسطيني "إسرائيل"مع ماكرون اعتداءات  اتصاليدين خالل  عبد هللا الثاني .35

هللا الثرار  اشدراال هاشفيرا سرر الرركيس الفررسر   يمارو رم سراكرون، يروم  شلقن الملك عارد : بترا  -عمان
االثةررير،  رررى خاللررس ب ررث شنررورا  ا وضررا  علررن السرراحل الفلسررنيةيل، خدو ررا سررا يدررهده  نررا  

 شد يد  سراكيل ،  ضافل  لن شداعيا  رقم السفار  ا سر سيل  لن القد .غز  سر 
، خررالل االشدررال، علررن أن ا ردن يرررفف و رردير االعتررداءا  السررافر  وال ةررف ال اهررم ا ردررر وشرردد 

الرررذي شمارسرررس  سرررراكيم ب رررر الدررر   الفلسرررنية  الدرررقير فررر   نرررا  غرررز ، سؤكررردا  اللترررس ضررررور  أن 
 والقاروريل ل مايل الد   الفلسنية . ا خال يلسسؤولياشس يت مم المجتمن الدول  

وحذر الملك سر شداعيا  رقم السفار  ا سر سيل  لن القد ، سدددا  اللتس علن أن القد  ه  سفترام 
 ش قير السالم واالستقرار ف  المةنقل وال الد.

ساسرا  خنيرر  علرن ا سرر وأكد، خالل االشدال، أن رقم السفار  ا سر سيل  لن القد  سريسون لرس ار 
 واالستقرار ف  الدرق ا وسط، وسيؤ ج سداعر المسلمير والمسي يير.

وشدد علن أن سسألل القد  يجر  شسرو تها ضرمر  طرار حرم رهراك  وشراسم وفرر حرم الردولتير، وبمرا 
 يفا   لن   اسل الدولل الفلسنيةيل المستقلل وعا متها القد  الدر يل.

 14/5/2018الغد، عم ان، 
 

 كية إلى القدسينقل السفارة األمر و تدين التصعيد السرائيلي ضد غزة األردنية الحكومة  .36
عارر سجلررس الروزراء عررر  دارتررس الدرديد  للتدرر يد اإسرراكيل  اللنيررر ضرّد  نررا  غررز   : بترررا  -عمران

 يوم االثةير، والذي أسفر عر و و  عدد كاير سر الدهداء، باإضافل  لن سئا  الجرحن.
س الروزراء خرالل  لسرتس التر  عقردها اليروم بركاسرل ركريس الروزراء الردكتور هرار  الملقر ، أن وأكد سجلر

استلدام  سراكيم للقو  المفرطل ب ر أبةاء الد   الفلسنية  ال لّزل الذير خر وا باآلالف للت ايرر عرر 
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يل التر  شارمةها حّقهد ف  ال ود   لن ديارهد يدسم خر ا واض ا ل قو هد القاروريل والسياسريل واإرسرار
 لهد القوارير وا عراف الدوليل.

وفررر  السرررياق ذاشرررس أكرررد سجلرررس الررروزراء سو رررف ا ردن الررررافف لقررررار الرررركيس ا سيركررر  رقرررم السرررفار  
 ا سر سيل ف   سراكيم  لن القد .

 واستةكر سجلس الروزراء الاردء بلنروا  عمليرل إرفراذ هرذا القررار الرذي ش تارره ال سوسرل ا ردريرل براطال
كررون القررد  سديةررل وا  ررل ش ررت االحررتالل سثلمررا يتةررافن القرررار سررن القررارون الرردول  وسر  يررا  عمليررل 

 السالم.
 14/5/2018الغد، عم ان، 

 
 بنقل السفارة األمريكية إلى القدس اعتصام في عم ان تنديدا   .37

شةديردا بةقرم فر  عاردون غربر  عمران  ا سر سيلاالثةير  رب سقر السفار  يوم تدد سئا  المواطةير اع
 اإسرالسيلوشاري ف  التجمن، ب س  وكالرل ا راراء الفررسريل، ال ركرل .   لن القد  ا سر سيلالسفار  
 سددد . أسةيل   راءا يسار ل وف اليا  وطةيل وش ايل وراشنير، وسط  وأحزاب

لمجرررم  وعليهررا  أو فرروا هررذا ا باإركليز ررلوفلسررنيةيل والفتررل كترر  عليهررا  أردريررلورفررن المدرراركون أعالسررا 
 دورالد شراس . ا سيرك  ور  الركيس 

شراسر   ر مرل ضرد  اإرهرابسرر  ارم راعر   ا سر سيرل رقرم السرفار    نو ال الةاك   رالو ال رسروط  
ال ررالمير وخررروج علررن  وا سررربالسررلد   خررالال  المت ررد  ي تاررر  ا سرردحسرر  سيثرراق   رررس)...   اإرسرراريل

 القرارا  الدوليل .
المسرلمير عارد ال ميرد ذريارا   رقرول لةتةيراهو ولتراسر   اإخروان ال المرا   ال ام لجماعل سر  هتس، 

لررر شغيررر سو ررن القررد  فرر   ا سر سيررل ررراركد الغاشررد هررذا بةقررم السررفار    ن م رراء  ا سر سيررل ولررهدار 
  لوبةا وف  عقيدشةا وف  ضماكررا .

 14/5/2018الغد، عم ان، 
 

 د بنقل السفارة األمريكية للقدس المحتلةفاعليات حزبية ونقابية تند .38
ردد  فاعليا  حزبيل ورقابيل وسياسيل بةقم الواليا  المت د  ا سر سيل لسفارشها ف  الكيان اإسراكيل  
 لررررن القررررد ، داعيررررل  مرررراهير ا سررررل ال ربيررررل  لررررن التدرررردي  لررررن ال رررردوان الدررررهيور  علررررن الدرررر   

 يرك  ا عمن لالحتالل.الفلسنية  وأرضس وسقدساشس، ولالر ياز ا س
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أسررس بررذكرى الةكاررل الفلسررنيةيل الترر  شدررادف اليرروم  أ رردرشهاكمررا طالرر  هررذه الفاعليررا ، فرر  بيارررا  
ورفارررا لةقرررم السرررفار  ا سر سيرررل  لرررن القرررد  الم تلرررل، المجتمرررن الررردول  للررردفا  عرررر الدررررعيل الدوليرررل 

 وليل. واللار ل علن الدرعيل الد ا حاديلوالتددي لللنو  ا سر سيل 
 15/5/2018الغد، عم ان، 

 
 وقمع المسيرات في غزة والضفةرفض قرار نقل السفارة األمريكية تلبنان األحزاب السياسة في  .39

بملتلف أطيافهد عر شااسةهد سن ال ر  : أعربت ا حزاب السياسيل اللاةاريلس د اليا  - بيرو 
 القد . وعر الرفف الةقم السفار  ا سر سيل النالفلسنية  بأرضهد 

خنو  شان كم »وأبرز الم ّلقير علن  رار رقم السفار  ركيس ال سوسل س د ال ر ري الذي رأى فيها 
رؤكد سو فةا الرافف اعالن القد  عا مل »، و ال «المسارا  السلميل ف  المةنقل اسام  دار سسدود

 «.إسراكيم
ا سر سيل  لن القد  سيؤ ج  رار شراس  بةقم السفار  »ورأى وز ر اللار يل  اران باسيم أن 

التوشرا  والتنرف ف  المةنقل وارس اب الواليا  المت د  سر االشفاق الةووي فدم آخر للسياسل 
هم ي قم »وعّلر الركيس السابر سيدال سليمان علن رقم السفار  فسأل «. ا سر سيل بالدرق ا وسط

 لن القد  دون سر  ا سر سيلالسفار   ان يتقّام ال رب وبالتزاسر سن الذكرى السا ير للةكال رقم
 «. اآلنحتن  فلسنيةييرشهداء  5اعتراض؟ 

ش قياا  »سمير   جن، الايان اآلش  « القوا  اللاةاريل»و در عر المست  اإعالس  لركيس حزب 
علن التنورا  ا ليمل الت  شجري ف  فلسنير عق  شوافد آالف المتااهر ر  لن سليما  ال ود  

الدر يل لقنا  غز  وشةايد سسير  ال ود  ف  الافل  حياء للةكال ورفاا  لةقم السفار  علن ال دود 
كم ا حداث الداكر  ف   االستةكارأشد « القّوا  اللاةارّيل»ركيس حزب  استةكر ا سر سيل  لن القد ،

ا أسفر الافل وغز  سر است مال الر اص ال   ف  و س المتااهر ر و لقاء القةابم ال ار ل عليهد س
عر سقتم ال درا  و رم المئا ، وشّدد علن و وب شدخم المجتمن الدول  فورا  سر أ م  يقاف 
المجزر  الت  شرشك  ف  حر الد   الفلسنية  الذي ينال  ب قس بالسالم ال ادل والداسم القاكد 

 «. علن  اعد  حم الدولتير
الفلسنية  العتالء ال ديد سر شهداكس  بالتار سا   لن الد  « »اسم»وشقدم المست  السياس  ل ركل 

الدفاء للجرحن، وأن يةدر »، ساكال  هللا «سّلد المجد خالل الموا ها  سن  يح االحتالل اإسراكيل 
ار ياز ال ركل وو وفها  لن  ار  »، وسؤكدا  «الد   الفلسنية  الدقير ف   هاده لت قير اساريس

وعّار  ال ركل عر  «.المستقلل وعا متها القد حقس بال ود  وشقر ر المدير، و  اسل دولتس 



 
 
 
 

 

 26 ص             4642 العدد:             5/15/2018 الثالثاء التاريخ: 

                                    

غانتها  ن الد   الفلسنية  لد يقن ف  فلاخ احااط اساريس الوطةيل واالشراي السياسيل الت  »
 موده ف  سوا هل سدار ن التوطير والوطر الاديم و فقل »، وحّيت «شستهدف  ايتس وحقو س

 «. ال در وكم اب ادها
ر سيل علن شةفيذ  رارها رقم سفارشها  لن القد ، وسداركل ب ف الدول   رار اإدار  ا س»ودارت 

ف  االحتفاليل الت  يقيمها االحتالل، وف  ذلك سلالفل للقارون الدول  ولتار   القد  وارتماكها ال رب  
واالسالس  وشدر ن لالحتالل وارتهاكاشس و راكمس وال مليا  االستيناريل الت  شةفذها سلنا  االحتالل 

هذا القرار »ورأى المست  السياس  ان «. قدد شهو د فلسنير وسديةل القد  المااركل وسقدساشهاب
سؤسسا  الرأي ال ام كافل »، داعيا  «التةفيذي يدسم خنرا  داهما  وشهديدا  لالسر والسلد الدوليير

 .«اإعالسيل والثقافيل  لن شأكيد عروبل القد  وارها عا مل فلسنير االبديل -ال ربيل
فلسنير للفلسنيةيير » الدي  ر يد  اسد أن «« حزب هللا«»سر  هتس، أكد راك  ا سير ال ام لرو 

هةا ر ر أسام لغتير سلتلفتير: »و ال «. و ر دها االستكاار للدهايةل سر سو ن استاداده وسدال س
، ر ر ف  االستقالل واالحتالل. وأسام حلير ستةا اير: الوطر واالستينان، الت ر ر واالستسالم

المو ن الذي ير د االستقالل والوطر وفلسنير وال ر، وأسر سا شةنلر سر السينر  واالستاداد وسر 
الالد وال دوان وكم سفرداشها شد  ف  هذا االشجاه، فالمقاوسل ف  رارها اعتداء، و تم الدهايةل 

 ».للفلسنيةيير دفا ، وحر ال ود  شهديد إسراكيم، والتوطير حم سدرو  
هذا يوم حز ر، لكةس أياا هو يوم للتفكر »الركيس فؤاد السةيور  ف ّلر علن رقم السفار  بقولس  أسا

وال مم والتأكيد علن أن  ايتةا ال ربيل ا ولن والمركز ل ساشزال ه  القايل الفلسنيةيل، وه  
: أضاف «.بهاالقايل الت  ي اس  التار   واال يال ال اليل والمقالل علن سقدار شمسسةا والتزاسةا 

 ن الد   الفلسنية  وش وب ا سل ال ربيل ستاقن  اسد  وسدر  علن است اد  حقو ها وأرضها »
ف  هذه المةاسال، »و ال: «. المغتدال وعلن  رداء الدولل الفلسنيةيل المستقلل وعا متها القد 

  ال ربيل للسالم ور ر  ذ رؤكد علن أهميل الدمود وستاب ل الةاال السلم  وعلن شمسسةا بالماادر 
وعلن حم الدولتير وعلن ان القد  عا مل لدولل فلسنير، ف رةا ر ّار عر استةكاررا للمو ف 

 «.ا سر س  غير ا خال   والمة از إسراكيم علن حساب ال قوق ال ربيل
 15/5/2018القدس العربي، لندن، 
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 الخطوط الحمراء مقابلهللا: العمق السرائيلي  نصر .41
هللا،   رعل دعد  ضافّيل، ضّلها ا سير ال ام ل زب هللا السّيد حسر ردر: نوسروان ط 

«. سسيرا  ال ود »للفلسنيةيير الملداف ير عر أرضهد، والذير سقط سةهد عدرا  الدهداء أسس ف  
 ، وا هّد، عدم الرهان علن أي حّم أسيرك « فقل القرن »علن « عدم التو ين»طل  سةهد، فقط، 

هللا أّرةا أ ا ةا أسام سرحلل  ديد  ف  سور ا، شكمر  ل ام ل زب هللا السّيد حسر ردررأى ا سير ا
، وذلك ب د الموا هل ا خير  سن ال دّو االسراكيل  علن أرض «كسر الهيال االسراكيليل»أهمّيتها ف  

.  ذا ألضيفت هذه الموا هل  لن  سقاط الناكر  1973الجوالن السوري المل تّم، للمر  ا ولن سةذ عام 
 55«. ركون أسام شنورا  علن در ل عاليل سر ا هميل»آذار الماض ،  10ال ربيل االسراكيليل ف  

 اروخا  ألطلقت علن ا هداف االسراكيليل ف  الجوالن، كما َكَدف ردرهللا، حاسلل  رساكم عّد   لن 
سر دون أن يلقن رّد ف م، فهو »راكيل  يتو ن أّن بمقدوره التدّرف الكيان االسراكيل . ف ذا كان االس

بالتدابير الجديد  ل ركل سالم »سرحلل  ديد  أّسس لها الهجوم الداروخ ، و د بارت «. خاطئ
علن الرغد سر التهديد والتهو م االسراكيليير، سر دون أن يتجرأ »وهو حدم «. الجّو االسراكيل 

 رى  بالغ ال ّدو، عار »هللا أّرس  و د أعلر ردر«. نوط ال مراء ف  سور ا)ال ّدو  علن شلّن  الل
 هل دوليل، أّرس  ذا شجاوز الرّد اإسراكيل  اللنوط ال مراء السور ل، فالقدف التال  سيسون ف   ل  

فدم الجهود ال سسر ل االسراكيليل، الت  لد شتمسر سر سةن »أثاتت هذه التجربل «. فلسنير الم تّلل
ول ال دد ا كار سر الدوار    لن الموا ن االسراكيليل، وَكِذب  ياد  ال ّدو بأّن الجاهل الداخليل و 

 «.المو ف اللليج  المل ي »ف  سا حدم، فكان « المللزي »أّسا «.  اهز  لل رب
هللا، أسس، رسالل   لن  هللا أسس، كان فلسنير. وّ س ردر حجر الزاو ل ف  خناب ردر

، هو « فقل القرن » اا  وسقاوسل وسلنل، بأّن المنلوب سةهد لموا هل سا يسّمن الفلسنيةيير، ش
وش وب سةنقتةا، أن ياقوا وا فير و اسدير، وال »كما أّن علن س ور المقاوسل «. عدم التو ين»

 70هللا شزاسر سن الذكرى الر كالم ردر«. يلا وا وال يرك وا حّتن لو شّمت س ا اتهد وس ا رشهد
سسير  ال ود  »لسنيةيل، والمجزر  الت  ارشكاتها  وا  االحتالل، أسس، ب ّر الملداركير ف  للةكال الف
، ال عود  « سراكيليل»يةّ  علن: القد  «  فقل القرن »هللا أّن سدرو   وَكَدف ردر«. الكلارى 

ي ة  ذلك شدفيل القايل »لال ئير الفلسنيةيير، الدولل الفلسنيةيل ه  غّز ، سالم شاسم... 
ي دم الاغط علن  يران، و ّمتس هو »هللا. وسر أ م هذا الهدف،  ،  ال ردر«لفلسنيةيلا

«. االرس اب سر االشفاق الةووي وشدديد ال قوبا ، والاغط علن لاةان، وشدديد ال دار علن غّز 
المدرو  ال ال  لس ثالثل أضلن: شراس  ورتةياهو وبر سلمان، وسقوط أحدهد يز م »وأضاف أّن 

وكان ردرهللا  د بدأ حديثس بالقول  ّرس ال  يمل لدى الواليا  المت د  ا سيركيل «. بساسلس المدرو 



 
 
 
 

 

 28 ص             4642 العدد:             5/15/2018 الثالثاء التاريخ: 

                                    

و راراشس والمواثير ال الميل. « المجتمن الدول »سوى لمدال ها وسدالو  سراكيم، سر دون احترام  لر
فهم ستسأل عّمر  ال لفاء ا وروبيير، بااللتزام باالشفاق الةووي، لد شلراعها أسيركا،»حّتن سدالو 

سر يلراهر علن ا سيركان »لذلك،  ذا كان هةاي ف  فلسنير «. ش تارهد سلجرد أدوا  ف  ال الد الثالث
 «.ل ّم القايل، يسون ي يح ف  ا وهام

 15/5/2018، ، بيروتاألخبار
 

 مريكية في القدس "خطوة بالغة الخطورة"جامعة الدول العربية: افتتاح السفارة األ .41
 ال االسير ال ام للجاس ل ال ربيل احمد ابو الغيط االثةير -)أ ف ب   - القد   دو  كوم -القاهر 

ان افتتام السفار  االسيركيل ف  القد   خنو  بالغل اللنور   س تارا ان االدار  االسيركيل ال شدري 
ةيير اليوم  اب ادها ال قيقيل . و ال ابو الغيط ف  شدر و للد افيير ان  شسا ط الدهداء الفلسني

بر اص االحتالل االسراكيل  يج  أن يدق را و  خنر و)هو  ش ذير لكم دولل ال شجد غااضل 
ف  التماش  سن الموا ف غير االخال يل او القاروريل  المتمثلل ف  رقم السفار  االسيركيل الن القد  ، 

اللنور  ال أعتقد أن اإدار   سايفا ان  افتتام السفار  ا سر سيل ف  القد  الم تلل يلمثم خنو  بالغل
ا سر سيل شلدري شا اشها ال قيقيل عل  المديير القدير والنو م . وشابن ان الفلسنيةيير  يد رون 
بتلل  الواليا  المت د  عر دورها التار ل  كوسيط رز س ف  هذا الةزا ، ب د أن كدفت واشةنر سن 

شللا د الدرعيل والقارون الدوليير علن طول ا سف عر ار ياز  كاسم للموا ف اإسراكيليل الت  
 اللط  .

 14/5/2018القدس، القدس، 
 

 التعاون السالمي: فتح السفارة األمريكية في القدس ازدراء وانتهاك لكافة القوانين الدولية .42
عمان:  الت سةامل الت اون اإسالس   ن رقم سفار  الواليا  المت د   لن القد  الم تلل، اعتداء 

ف ال قوق التار ليل والقاروريل والناي يل والوطةيل للد   الفلسنية ، و قّوض سسارل ا سد يستهد
المت د  وسياد  القارون الدول ، و مثم شهديدا  للسلد وا سر الدوليير. وأضافت المةامل، ف  بيان لها 

ون اإسالس  لمجلس وزراء خار يل سةامل الت ا 45يوم االثةير، شأكيدا لما  در عر الدور  الر 
المة قد ف  ال ا مل الاةغاليل دكا، عر رفاها القاطن لهذا القرار غير المدرو  وشةديدها لس بأشد 
ال اارا . واعتار  أن    دام اإدار  ا سيركيل علن فتو سفارشها ف  القد  الدر ف، بدور  غير 

سافر لكافل القوارير الدوليل   اروريل، هو ازدراء واضو لمو ف المجتمن الدول   زاء القد ، وارتهاي
 القاكمل المت لقل بوض يل القد  الدر ف وفلسنير، والسيما  رارا  سجلس ا سر الدول .
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ورأ  سةامل الت اون اإسالس  ف  بيارها، أن اإدار  ا سيركيل رقات ش هداشها اللا ل وعار  عر 
ل وللقارون الدول ، وأمهر  بجالء أرها ال ازدراكها وعدم احتراسها التاّسير لل قوق الفلسنيةيل المدروع

شكّر أي اعتاار لل قوق والمداعر الديةيل ل،سل اإسالسيل، وشلَل   لن أن اإدار  ا سيركيل ال اليل 
  د عّنلت  سسان القيام بدور الوساطل ف  أي  هود سستقاليل للسالم ف  فلسنير.

 15/5/2018الدستور، عم ان، 
 

 مع الفلسطينيين  تضامنا  أيام  ثالثةتعلن الحداد و في واشنطن وتل أبيب..  تركيا تستدعي سفيريها .43
شركيا أعلةت يوم  ، عر  ارب أوزر سر أرقر ، أن14/5/2018وكالة االناضول لألنباء، ذكر  

االثةير، استدعاء سفير ها ف  واشةنر وشم أبي  بهدف التداور، علن خلفيل رقم السفار  ا سر سيل 
  والمجزر  الت  ارشكاتها  سراكيم علن حدود  نا  غز .  اء ذلك خالل سؤشمر   ف ،  لن القد

عقده ست دث ال سوسل التركيل بسر بوزداغ، حول القرارا  الت  اشلذشها ال سوسل التركيل ف  ا تماعها 
رلمان ا ساوع  اليوم بأرقر . و ال بوزداغ:  استدعيةا سفير ةا ف  واشةنر وشم أبي  للتداور، والا

ا  لسل خا ل لا ث سوضو  القد ، وستقدم ال سوسل س لوسا  للارلمان حول الموضو  .  سي قد غد 
وأضاف  بالدرا ستدعو  لن ا تما  للجم يل ال اسل ل،سد المت د  عار ساادر  سر وزار  خار يتةا . 

ية ، علن خلفيل وأشار  لن أن بالده أعلةت ال داد الوطة  لثالثل أيام، شااسةا سن الد   الفلسن
المجزر  الت  ارشكاتها  سراكيم علن حدود  نا  غز . وأضاف أن  شركيا بو فها ركيسل سةامل 
الت اون اإسالس ،  رر  دعو  المةامل ال تما  طارف يوم الجم ل المقام . وأكد أن ال سوسل 

  ار   لن بر ناريا.اشلذ  هذه القرارا  بالتداور سن الركيس الترك  ر   طي  أردوغان الذي يجري ز 
، عر  سماعيم  مال سر  سنةاول، أن بسير بوزداغ 15/5/2018القدس العربي، لندن، وأضافت 

اإدار  ا سر سيل شت مم  لن  ار  ال سوسل »المت دث باسد ال سوسل التركيل شدد علن أن 
رقم « و تروأضاف ف  شغر دا  علن ش«. اإسراكيليل سسؤوليل المجزر  الت  طالت الفلسنيةيير

سهما أ دست »، س تارا  أرس «السفار  ا سر سيل  لن القد  سيز د سر حالل عدم االستقرار وغياب الثقل
واعتار «. الواليا  المت د  و سراكيم علن خنوا  و  راءا ، ف رها ش تار ب سد ال دم بالةسال لتركيا

و سراكيم شركها    ابها  القد  ستت رر عا ال أم آ ال وسيت تد علن الواليا  المت د »أن 
 «.ا  ليير

وطال  وز ر اللار يل الترك  سولود  او ح أوغلو بمو ف عرب  و سالس   ماع  اشجاه المجازر 
يج  علن سةامل الت اون اإسالس  والقمل ال ربيل »اإسراكيل ، وكت  الوز ر الترك  عار شو تر: 



 
 
 
 

 

 30 ص             4642 العدد:             5/15/2018 الثالثاء التاريخ: 

                                    

المجزر  ف  غز  اليوم ال يسفيها : »، سايفا  «اشلاذ سو ف  ماع   وي سر المجزر  ف  غز 
 «.اإدارا ، يج  القيام بلنوا  عمليل سدتركل ف  أسر  و ت

وش ليقا  علن رقم السفار  ا سر سيل للقد ، اعتار الركيس الترك  ر   طي  أردوغان أن ا وضا  
 «. 1945-1939) شج لةا رد ر وكأرةا ف  ا يام المالمل الت  ساقت ال رب ال الميل الثاريل»ال اليل 

سر خالل  رار رقم سفارشها  لن القد ، فّالت «: »وأضاف ف  كلمل علن هاسح ز ارشس لار ناريا
ا سر ال م، وبذلك فقد  دور الوساطل ف  عمليل السالم  ا سر المدسلل، ال  زء  واشةنر أن شكون  زء 

ةتهك القارون الدول  لهذا القرار الذي ي»وبيةما  دد أردوغان رفف بالده «. ف  الدرق ا وسط
علن المجتمن الدول  القيام بدوره والت ري بسرعل سر أ م »، شدد علن أرس «و رارا  ا سد المت د 

 «. يقاف عدواريل  سراكيم المتداعد 
فلسنير ليست وحيد ، والقد  »ف  السياق ذاشس،  ال المت دث باسد الركاسل التركيل  براهيد  الر 

فلسنير ليست وحيد . »غر د  لس عار شو تر باللغتير اإركليز ل والتركيل وأضاف ف  ش«. ليست وحيد 
، واستلدم  الر هاشتاغ «القد  ليست وحيد . االحتالل سيةته ، وال بد أن يةتدر ال ر وال دل

 .Nakba70)وسد  #
 الةاام ال الم  الداست أسام الاربر ل اإسراكيليل ف   تم»وف  شدر  ا  أخرى، اعتار  الر أن 

كم  تم  سراكيل  لفلسنية  ه   ر مل شااف  لن »، سايفا : «الد   الفلسنية  سدهد سللجم
وردر  الر  ورا لدهداء غز  «. سسلسم  راكد  سراكيم ب ر الد   الفلسنية ، رل ةها ورديةها

ف  الو ت الذي يتد  تم عدرا  المدريير «وأخرى ل فم افتتام السفار  ا سر سيل ف  القد ، وكت 
 «.غز  يغة  آخرون ف  القد  ف 

المجزر  اإسراكيليل الت  و  ت ف  »وأدان حزب الد   الجمهوري أكار أحزاب الم ارضل التركيل 
سا حدم ف  غز  عار علن اإرساريل وسا شقوم بس  سراكيم وشراس  هو ط ةل »، و ال « نا  غز 

 «.ف  خا ر  الدرق ا وسط ودعو  سفتوحل لل رب ال للسالم
الد يد الد ا ، شددر  كتابا  ا شراي عر غز  والقد  سو ن التغر دا  القدير  شو تر، وعلن 

غز ، القد ، سسير  ال ود  الكارى، »وشددر وسوم غز  والقد  ا كثر شغر دا  ف  شركيا سر  ايم 
 ، وغيرها، حيث ردر  سئا  آالف التغر دا  الت  شةدد بةقم السفار  ا سر سيل و راكد«70الةكال 

 االحتالل اإسراكيل .
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 السفارة السرائيليةأمام نقل السفارة األمريكية للقدس.. ويعتصمون  آالف األتراك ينتفضون ضد   .44
 ارقو  طاشدن: خرج اآلالف اليوم االثةير  ،خال  أ يلدز، سلمان شور -أرقر   ، سنةاول، باطمان

ا علن رقم الواليا  المت  د  ا سر سيل سفارشها ف   سراكيم سر شم ف  سسير  بمديةل  سنةاول احتجا  
 أبي   لن سديةل القد .

وشاري ف  المسير  الت  حملت عةوان  ارفن  وشك ضد االحتالل ، أعااء سةاما  سدريل وحدد 
 كاير سر المواطةير، حيث حمم المداركون أعالم شركيا وفلسنير.
سنيةيير ف  المااهرا  علن حدود وأعرب المتااهرون عر غااهد  زاء استدهاد عدد كاير سر الفل

 نا  غز ، سرددير هتافا  سةاوكل إسراكيم. وشهد  المسير   لقاء كلما  لا ف سسؤول  سةاما  
سةامل سدريل، سسير  بواليل باطمان  ةوب  55وف  السياق رفسس، راد أعااء أكثر سر  سدريل.

ا علن رقم الواليا  المت د  ا سر سيل س فارشها  لن سديةل القد . وخرج ال درا  شر   شركيا، احتجا  
ف  المسير  الت  حملت عةوان  باطمان شسير سر أ م القد  ، حيث ردد المتااهرون هتافا  سر 
 ايم  القهر للواليا  المت د ، القهر إسراكيم ، و  سراكيم المجرسل اخر   سر فلسنير ، و القد  

 عا مل فلسنير .
  شركيا، و فل احتجا يل علن رقم الواليا  المت د  ا سر سيل رّاد سواطةون وسةاما  سدريل فو 

 سفارشها ف   سراكيم سر شم أبي   لن سديةل القد ، وذلك أسام سقر السفار  اإسراكيليل ف  أرقر .
وشاري ف  الو فل االحتجا يل سواطةون أشراي  لن  ار  أعااء سةدل ال ر ا  الديةيل التركيل 

دد سر سمثل  سةاما  حقوق اإرسان وسةاما  المجتمن المدر  )سةامل سجتمن سدر  ، وح
ورفن الم تجون أسام سقر السفار  اإسراكيليل ال لد الفلسنية  ورددوا  والةقابا  ال ماليل الركيسيل.

 هتافا  ضد الواليا  المت د  و سراكيم.
الدهيوريل واإسار اليل و ال المسؤول ف  سةدل ال ر ا  الديةيل التركيل، حسر  رسان،  ن  الذهةيل 

أرا تا دساء ا بر اء ف  فلسنير؛ ف  الو ت الذي يست د فيس ال الد اإسالس  الستقاال شهر رساان 
وشدد  رسان علن أن   سراكيم ليست دولل سدروعل، وأرها سةامل  رهابيل ، داعي ا بلدان  المااري .

اإرسان الفلسنية  والو وف ف  و س  ال الد اإسالس  الشلاذ خنوا  سلموسل، والدفا  عر حقوق 
 االرتهاكا  اإسراكيليل.

وف  سديةل سالطيل شر   شركيا، راد سواطةون وسةاما  سدريل و فل احتجا يل علن رقم الواليا  
وردد المواطةون الذير شجم وا أسام سسجد ال اج يوسف التار ل   المت د  سفارشها  لن سديةل القد .

 د الواليا  المت د  و سراكيم.وسط المديةل؛ هتافا  ض
 14/5/2018لألنباء، أنقرة،  األناضولوكالة 
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 العاهل المغربي في رسالة لعباس: المساس بوضع القدس ينطوي على خطر الصراع الديني .45
القد : شلقن ركيس السلنل الفلسنيةيل س مود عاا ، سساء يوم االثةير، رسالل سر الملك س مد 

ربيل ركيس لجةل القد . وأكد الملك المغرب  ف  رسالتس لسياد  الركيس، الساد ، سلك المملكل المغ
أن المسا  بالوضن القارور  والتار ل  للقد  يةنوي علن خنر الزج بالقايل الفلسنيةيل ف  
ستاها  الدراعا  الديةيل. وأشار الملك المغرب ، الن أن اال ما  الدول  الرافف لهدار  ا سيركيل 

لقد ، ي تار بمثابل رسالل دعد  و ل ل قوق الد   الفلسنية  و ايتس ال ادلل وعلن بةقم سفارشها ل
رأسها سديةل القد . و دد الملك س مد الساد  ف  رسالتس، رفف المغرب لهذا ال مم ا حادي الذي 
يتةافن سن  رارا  سجلس ا سر ذا  الدلل الت  شؤكد علن عدم المسا  بالوضن السياس  لمديةل 

 اعتاارها احدى  اايا الوضن الةهاك .القد  ب
 14/5/2018وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا ، 

 
 غزةفي قطر تدين "المجزرة الوحشية" السرائيلية  .46

أدارت دولل  نر بأشد ال اارا   المجزر  الوحديل والقتم : الجز ر -وكالل ا رااء القنر ل ) ةا 
الحتالل اإسراكيل  ف  حر الفلسنيةيير ال ّزل بقنا  غز ، وذلك الممةهج  اللذير شرشكاهما  وا  ا

أثةاء احتجا هد علن القرار ا سيرك  بةقم السفار   لن القد . و الت المت دثل باسد اللار يل 
القنر ل لولو  اللاطر سساء االثةير  ن دولل  نر شدعو كافل القوى الدوليل واإ ليميل الت  لها كلمل 

راكيم  لن الت ري الفوري إيقاف آلل القتم الوحد ، كما شدعو سجلس ا سر سسموعل لدى  س
 والمجتمن الدول   لن االضنال  بمسؤولياشس.

 15/5/2018الجزيرة.نت، 
 

  «عدم نضج»: الدارة األميركية تتصرف بـ ردا  على نقل السفارة إلى القدس إيران .47
دا  علن رقم السفار  ا سر سيل  لن القد  ر  وأعلر ركيس سجلس الدورى اإيرار  عل  الر جار ،

و ال خالل «. أسلوب المغاسر »وشةتهج « عدم راج»أن اإدار  ا سيركيل شتدرف بر  الم تلل،
واشةنر شوا س أزسل اشلاذ  رارا  استراشيجيل »ف  طهران  ن « اللجةل الداكمل لفلسنير»ا تما  

 «.غاسر وشت اطن سن المسرم الدول  ب دم راج وبأسلوب الم
  15/5/2018الحياة، لندن، 
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 لزيارتها علنا  وزيرا  إسرائيليا  الذاعة العبرية السرائيلية: المارات العربية تدعو  .48
وكاال : رقلت اإذاعل ال ار ل اإسراكيليل الرسميل عر وز ر الموا ال  اإسراكيل  أيوب  -الجز ر  

سارا . وأكد الوز ر اإسراكيل  لمراسم الجز ر   ليا   را أرس شلقن دعو  رسميل علةيس لز ار  دولل اإ
كرام   ل خار الدعو . وأيوب  را هو سياس   سراكيل  وعاو ف  حزب الليسود يةتم   لن الناكفل 
الم روفيل الدرز ل، ي رف بالوالء التام لركيس حسوسل االحتالل بةياسير رتةياهو. و ال  را  ن الز ار  

ن المقام، وأضاف أرس يتو ن ز ارا  لمسؤولير خليجيير  لن  سراكيم  ر اا، ستو  ل ف  يوريو/حز را
 سؤكدا أرها ستجري بدسم علة  ب ت.

 14/5/2018الجزيرة.نت، 
 

 "إسرائيل""علماء السودان" تطالب الجامعة العربية و"التعاون السالمي" بالتحرك ضد جرائم  .49
علماء السودان، يوم اإثةير، الجاس ل ال ربيل ا راضول: طالات هيئل  -عادل عاد الرحيد -اللرطوم

وسةامل الت اون اإسالس  بر  غسم عار السسو   علن االعتداءا  اإسراكيليل علن الد   
الفلسنية  ف  غز . و ال ركيس الهيئل، س مد عثمان  الو ل،راضول،  ن  علماء السودان ش لر 

وأعرب  الو، عر استةكار الهيئل لدمت  شااسةها الكاسم سن اإخو  ف  فلسنير وخا ل غز  .
ب ف الدول ال ربيل وعدم و وفها المو ف الذي يلزم ف  سثم هذه ال اال ، سايفا  ردعو الجاس ل 
ال ربيل وسةامل الت اون اإسالس   لن غسم عار السسو  لما يجري ف  غز  وف  القد  . وأضاف 

نا  االحتالل اإسراكيل ، وردعو كافل المسلمير  ردير بسم القوى ا عمال الوحديل الت  شقوم بها سل
لمةا ر   خوارهد الفلسنيةيير بسم وساكم الدعد والمةا ر  . وأوضو أن  رقم السفار  ا سر سيل 

 للقد  لر يغير سر  ةاعتةا وسر  ةاعل أحرار ال الد أن القد  ستام عا مل فلسنير ا بديل .
 14/5/2018لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 ماليين دوالر أدوية لغزة   خمسةمارات تدين استخدام القوة المفرطة ضد  الفلسطينيين وتخصص ال .51

أبوما  )وام : أدارت دولل اإسارا  بدد  التد يد اإسراكيل  الذي يدهده  نا  غز ، والذي أدى 
دارتها  لن سقوط عدرا  الدهداء والجرحن. وعار  وزار  اللار يل والت اون الدول  ف  بيان عر  

واستةكارها الدديدير الستلدام االحتالل القو  المفرطل ضد الفلسنيةيير ال زل الذير يمارسون حقهد 
 ف  التااهر والمنالال ب قوق سدروعل، س ذر  سر التا ا  السلايل لمثم هذا التد يد اللنير.

سلميل الت  ارنلقت وشدد الايان علن رفف اإسارا  القاطن الستلدام القو  ف  سوا هل المسيرا  ال
للةكال سنالال ب قوق عادلل. ودعا الايان المجتمن الدول   لن االضنال   70ف  الذكرى الر
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بمسؤولياشس شجاه و ف ال ةف وحمايل الد   الفلسنية  الدقير، سجددا  التأكيد علن سو ف دولل 
نيةيير ف  است اد  حقو هد اإسارا  الثابت والمستمر شجاه القايل الفلسنيةيل، ودعمها ل،شقاء الفلس

 المدروعل، وفر  رارا  الدرعيل الدوليل، وساادر  السالم ال ربيل.
ساليير  5وأعلةت دولل اإسارا  ال ربيل المت د ، عار هيئل الهالل ا حمر اإساراشيل شلدي  سالغ 

زل علن حدود دوالر أسيرك ، وذلك لتوفير أدو ل عا لل وسواد طايل للمتارر ر سر الفلسنيةيير ال 
 غز   راء الموا ها  الداسيل الت  أطلقت فيها القوا  اإسراكيليل الر اص ال   و ةابم الغاز.

  15/5/2018االتحاد، أبو ظبي، 
 

 فلسطينفي مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يقرر تنظيم مؤتمر لنصرة القدس  .51
، الت  عقد  أسس 41أعمال دورشس ال القاهر : أ ر سجلس وزراء الدااب والر اضل ال رب، ف  ختام

عاسا   2018بالقاهر ، شةايد سؤشمر ردر  القد  الدر ف بدولل فلسنير، شزاسةا  سن اعتماد عام 
للقد ، ك ا مل للدااب اإسالس . وكلف المجلس ا سارل الفةيل بالتةسير سن المجلس ا علن 

ألف دوالر، دعما  ساليا ، للمجلس  50للدااب والر اضل بدولل فلسنير لتةايد المؤشمر، سن  رف 
 ا علن للدااب والر اضل بفلسنير.

  15/5/2018الخليج، الشارقة، 
 

 : ال لإلجراءات األمريكية والمواقف االنتهازية"الكتاب العرب" .52
أبوما : أ در االش اد ال ام ل،دباء والكتاب ال رب، بركاسل أسيةس ال ام الداعر والكاش  الد ف  

أيار، ف   غ بيارا ، ف  الذكرى السا ير للةكال، الذي يوافر اللاسس عدر سر سايو/حاي  الداي
أعقاب  عالن الكيان الدهيور  دولتس المغتدال علن ا رض الفلسنيةيل. وأكد االش اد، ف  هذه 
 المةاسال، علن سو فس المادك  والثابت المسارد للقايل الفلسنيةيل باعتاارها أكثر القاايا عدال  ف 
ال در ال ديث، وعلن حر الد   الفلسنية  ف  أرضس وسقدساشس، وعلن ضرور    اسل الدولل 
الفلسنيةيل المستقلل وعا متها سديةل القد  التار ليل الموحد ، ورفف كم خنو  دوليل ضد شلك 
الثوابت  رها ش ن  شرعيل لالحتالل الغا  ، وخا ل  رار اإدار  ا سر سيل بةقم سفارشها  لن 

لقد  واالعتراف بها عا مل لالحتالل، والذي شرافر سن ذكرى الةكال، وشدر د الماليير سر أبةاء ا
 الد   الفلسنية  ال ر ا ب . 

  15/5/2018الخليج، الشارقة، 
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 دراسة إسرائيلية ترصد "منافع" العالقة مع السعودية .53
اإسراكيل  للسياسل اللار يل  الو الة اس : أفاد  دراسل  سراكيليل  در   ام يوسير عر الم هد 

اإ ليميل )سيتيفيد ، بأن التو ها  الت  ي ار عةها ول  ال هد الس ودي س مد بر سلمان ش مم ف  
طياشها إسراكيم فر ا  هاكلل علن الد د االستراشيجيل، ا سةيل، واال تداديل. وب س  الدراسل، ف ن 

اي طا ل كاسةل سهمل وحيو ل ف  الت الف سن راام ال سد الس ودي يةنلر سر افتراض سفاده أن هة
 سراكيم بسا  ش امد اللنر اإيرار  واشتداد الت دي الذي شدسلس التةايما  اإسالسيل السةيل 
المتددد . وشرى الدراسل، الت  أعدشها الااحثل المتلددل ف  الدأن الس ودي سيلال ي اري، أن سا 

أبي  حقيقل  دراكها أن  سراكيم ه   الدولل الوحيد  ف  يغري الر اض بالس   لت ز ز ش الفها سن شم 
 المةنقل القادر  علن سوا هل ا عداء المدتركير عسسر ا  .

وأوض ت الدراسل أن راام ال سد ف  الر اض با  يرى ف   سراكيم  الالع  اإ ليم  ا برز  القادر 
د  وشو س اإدارا  ا سيركيل علن سساعدشها ف  سوا هل  يران  بسا  شرا ن دور الواليا  المت 

المت ا ال لتجة  التورط ف   راعا  المةنقل الداسيل . وأشار   لن أن الس وديير س ةيون ليس فقط 
باالستفاد  سر القدرا  االستلاار ل واالستراشيجيل لتم أبي ، بم يراهةون علن التقةيا  المتقدسل الت  

قير رؤ ل بر سلمان القاكمل علن التو ف عر شةتجها  سراكيم ف  ش سير  در  الر اض علن ش 
 االعتماد علن الةفط ك د  لال تداد الس ودي.

ورأ  الدراسل أن الت الف والتناين سن الس وديل يةنو ان علن فرص استراشيجيل هاكلل إسراكيم، 
سدير   لن أن شم أبي  ب سسارها أن ش تمد علن الر اض ف  ش سير  درشها علن سوا هل  يران، 

يفل أن المو ن الجغراف  الفر د والمسارل الديةيل للس وديل يز دان سر  يمل الدراكل بيةها وبير سا
 سراكيم ف  سوا هل  يران. ولفتت ا راار  لن أن شو س الس وديل للت اون أسةيا  سن  سراكيم سيدجن 

 دوال  عربيل أخرى علن الت اون سن شم أبي .
الدراكل سن الس وديل ف  سوا هل  يران وش امد الت اون س ها ف  واستدركت الااحثل اإسراكيليل بأن 

المجاال  االستراشيجيل واالستلاار ل يج  أال يمثم سسوغا  لتو ف شم أبي  عر سرا ال  فقا  
السالم الت  شتو م  ليها الر اض سن واشةنر والت  ب سسارها أن شهدد سيزان القوى االستراشيج . 

م علن سةن الس وديل سر ال دول علن سالم رووي كرد علن  يام شااف  لن ذلك ضرور  ال م
  يران بتنو ره.

وأشار  الااحثل  لن أن  سراكيم ب سسارها أن ش تمد علن الس وديل ف  احتواء شفجر ب ف ا حداث 
ال ساسل، ال سيما ف  كم سا يت لر برد  الف م الفلسنيةيل علن سا شقوم بس  سراكيم ف  المسجد 
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ا أن هذا الت اون يمسر أن يمهد النر ر أسام شنو ر سدار ن ا تداديل سدتركل، وال ا  دن. كم
 سيما ف  سجال النا ل والزراعل، علن أن يمتد هذا الت اون  لن دول عربيل أخرى.

ووفقا  للدراسل، ف ن الس وديل شؤدي حاليا  دورا  سهما  ف  سمارسل الاغوط علن القياد  الفلسنيةيل 
 خفف سقف شو  اشها وسنالاها ف  أيل شسو ل للدرا  سن  سراكيم.إرغاسها علن 

وأشار  الدراسل  لن ب ف الت وال  الركيسل ف  سو ف الس وديل سر القايل الفلسنيةيل، سوض ل  
أن الس وديل لد ش د شنال  ب م  عادل  للقايل الفلسنيةيل وباشت شةادي ب م  سةنق  . كما أشار  

 د حر الال ئير الفلسنيةيير ف  ال ود   بم شدعو ل م يسون سقاوال  لدى  لن أن الر اض لد ش د شؤ 
الفلسنيةيير و سراكيم . ولفتت  لن أن الس وديل لد ش د شربط شناين ال ال ا  سن  سراكيم ب م 

 القايل الفلسنيةيل، بم  ب دوث ارنال ل ف  المفاوضا  الهادفل ل م الدرا  .
إسراكيم بأرس ف  حال  است ب بداء ب ف بوادر حسر الةيل  وأوض ت الدراسل أن الس وديل شلمو

شجاه الفلسنيةيير، سثم شجميد  زك  لالستينان، ف ن الر اض ب سسارها أن شقدم علن خنوا  أخرى 
 علن   يد شنو ر التناين.

وأعاد  الااحثل ل،ذهان سا  الس ول  ال هد الس ودي ف  اللقاء الذي  م س ب دد سر القاد  اليهود 
ا سيركيير خالل ز ارشس ا خير  للواليا  المت د ، ال سيما اشهاسس للقيادا  الفلسنيةيل المت ا ال 
 ب هدار فرص التو م لتسو ل للدرا  وأرس آن ا وان أن يقام القاد  الفلسنيةيون اال تراحا  الت  

 ش رض عليهد أو أن يتو فوا عر  بداء التذسر .
االرتقادا  للفلسنيةيير ف  و ود القيادا  اليهوديل  ي د سابقل ،  وأشار   لن أن شو يس بر سلمان

 علن اعتاار أن الس وديير كاروا ي ر ون علن شو يس االرتقادا  سرا .
وعلن الد يد اال تدادي، لفتت الدراسل  لن أن الس وديل يمسر أن شسمو للمةتو ا  والقوى ال اسلل 

سا سيمثم  سهاسا  هاكال  لال تداد اإسراكيل ، ال سيما ف   اإسراكيليل باالرلراط ف  السوق الس ودي،
حال أ دست دول أخرى علن فتو أسوا ها أسام المةتجا  اإسراكيليل. ولفتت  لن أن أي شو س لت سير 
ال ال ل سن  سراكيم يتةا ف سن شو ها   ناعا  واس ل سر الس وديير، الذير يرون ف  ال ال ل بير 

رل للقايل الفلسنيةيل وشسهد فقط بمةو أعداء الةاام الس ودي سالحا  دعاكيا  شم أبي  والر اض  خيا
 ضد راام ال سد .

وأشار   لن أن ال اكلل المالكل ف  الر اض الت  ش   شو ها  الغالايل ال امن سر الس وديير ش اول 
فن التناين سن بير الفتر  وا خرى أن شقةن الس وديير بأرها ال شر د  بين الفلسنيةيير سر خالل د

  سراكيم  دسا  .
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وشجزم الدراسل بأن القايل الفلسنيةيل  لد شكر ف  يوم سر ا يام علن رأ  أولو ا  الس وديل، لكةها 
 ملت عةدرا  يؤخذ ب ير االعتاار ف  كم سا يت لر بتو ها  راام ال سد لت ز ز عال تس ب سراكيم .

ل ف  التار   ال ديث  د شهد  التقاء سدالو بير وحس  ي اري، ف ن الكثير سر رقاط الت ول الفار 
الس وديل و سراكيم لكةها لد شسفر عر ش ول كاير ف  طابن ال ال ل الااهر ل بير النرفير  وذلك 
بسا  سلاوف الةاام سر رد  ف م عربيل شسهد بالمس بدور  ال اكلل المالكل وبمسارل الس وديل 

 سل .الديةيل ك ارسل ل،ساكر اإسالسيل المقد
واستدركت الدراسل بأرس علن الرغد سر الةوايا الس وديل،  ال أن الر اض غير  ادر  علن  لزام أيل 
 ياد  فلسنيةيل بالتةازل عما ش تاره  حقو ا  شار ليل ووطةيل  للد   الفلسنية . وأضافت أن سا يز د 

تنرف ف  شم أبي  ال شادي ا سور ش قيدا  أسام راام ال سد ف  الر اض حقيقل أن حسوسل اليمير الم
است دادا  لتقديد بوادر حسر الةيل للفلسنيةيير الت  يمسر أن شساعد هذا الةاام علن شار ر شناين 

 ال ال ا  سن شم أبي .
وشدد  علن أن طابن ال سوسل اإسراكيليل ال اليل والتو ها  المتنرفل ل،حزاب وال ركا  المداركل 

يئل سياسيل شز م ال رج عر الس وديل وشسمو لها باستغالل النا ل فيها شج م سر المست يم شوفير ب
الكاسةل ف  ال ال ل سن شم أبي . وحذر  سر أن يلّي  رتةياهو آسال القياد  الس وديل سجددا  
و  ر ها سر خالل االرس اب سر الت هدا  الت  يقدسها سر وراء الكواليس بدأن است داده للقيام 

 ا  سن الفلسنيةيير.بلنوا  علن   يد حم الدر 
 15/5/2018العربي الجديد، لندن، 

 
 تحتفل بسفارتها في القدس على ركام النكبة المتحدةالواليات  .54

دساء عدرا  الدهداء  أرقاضافتت ت الواليا  المت د  سفارشها بالقد  الم تلل، علن : وكاال 
ت سااركل دوليل أضاعت فيها فلسنير، ش «  سراكيم»، الت  سر ت 70والجرحن، وركام الةكال ال

ال قوق الفلسنيةيل غيلل وعدوارا . أسر سا ضربت عرض ال اكط الغا  الفلسنية  وال رب  
 واإسالس ، وأ ر  علن رقم سفارشها للقد ، ستجاهلل ال ر الفلسنية  ف  المديةل المقدسل.

يوسا  »را  أن ذلك يدسم أشاد الركيس ا سر س  دورالد شراس  بةقم السفار  ا سر سيل  لن القد ، س تا
التمهيد لل فم الذي سيادأ الساعل التاس ل »أن « شو تر»وأعلر شراس  علن «. عايما  إسراكيم

التلفز وريل، الت  « فوكس»، سديرا   لن أن شاسل «  ج   د بدأ بالف م 13:00)بتو يت واشةنر و
ر الدساء الةازفل ف  ي رص علن ستاب تها كم  اام ستاث ال فم بدسم سااشر، ستجاهال  ب 

فلسنير؛  ّراء  راره. و ال ف  رسالل سسجلل خالل سراسد افتتام السفار  ا سر سيل بالقد ،  رس ال 
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، وأضاف «أسلةا ا كار هو السالم»وزعد «.  سراكيم»يزال سلتزسا  بالسالم بير الفلسنيةيير و
، ستام الواليا  المت د   ديقا  الواليا  المت د  شام سلتزسل شماسا  بتسهيم اشفاق سالم داكد»

وشاركت ابةل شراس   يفاركا سن زو ها «. وشر سا  ف   ايل ال ر ل والسالم«  سراكيم»عايما  ل
 ار د كوشةر وكالهما سر سستداري شراس   لن  ار  سئا  الدلديا  سر الالدير ف  سراسد 

 التدشير.
ل سراسد افتتام السفار  ا سر سيل ف  و ال  ار د كوشةر المستدار الكاير بالايت ا بيف خال

سراكيل »القد ،  ن سر الممسر أن ي قر طرفا الدرا   الفلسنية  سساس  أكار سر أي « اإ 
ر تقد أرس سر الممسر أن ي قر الجاراان سساس  أكار »شةازال  يقدسارها ف  أي اشفاق للسالم. وأكد 

مأسر سر اللنر، ست رر ر سر اللوف، سما يقدسارس حتن يتسةن لكم الةا  ال يح ف  سالم وب
يةاغ  أن شام القد  سديةل شلد شمم الةا  سر كم »وزعد «. و ادر ر علن ش قير أحالسهد

 «.ا ديان
ف  الو ت الذي شرا ن الرؤساء  ام هذا الركيس عر ش هدهد بةقم السفار  ا سر سيل بمجرد »و ال: 

و ال «. قنن الركيس شراس  وعدا  ف رس يلتزم بسشوليهد سةداهد فقد أوفن هو بوعده؛  رس عةدسا ي
«. رفتتو اليوم السفار  ا سر سيل ف  القد »السفير ا سر س  ديفيد فر دسان ف  سراسد افتتام السفار  

رفس ال ر الذي ر نيس لكم دولل لت دد المديةل الت  ستكون «  سراكيم»ر ر ر ن  »و ال: 
 «.عا متها

 15/5/2018، الخليج، الشارقة
 

 في األمم المتحدة لجراء تحقيق مستقل في أحداث غزة طلبا   تعرقلواشنطن  .55
سة ت واشةنر، اإثةير، شاّة  سجلس ا سر الدول  لايان يدعو  لن   راء ش قير ”: القد  ال رب “

 سستقم ف  ا حداث الدسو ل ف  غز ، و لةّدد بقتم المتااهر ر السلميير علن حدود القنا .
ي رب سجلس ا سر “علن رسلل سةس: ” القد  ال رب “و  الايان الذي حدلت و اء ف  ر  سدر 

، 1967عر  لقس الاالغ  زاء التنورا  ا خير  ف  ا راض  الفلسنيةيل الت  ش تلها  سراكيم سةذ عام 
بما فيها القد  الدر يل، ال سيما ف  سياق االحتجا ا  السلميل ف   نا  غز  واللساكر المأساو ل 

المدريير. و  رب المجلس عر غااس وأسفس لمقتم المدريير الفلسنيةيير الذير يمارسون  روام 
 ”.حقهد ف  االحتجاج السلم 

  راء ش قير سستقم وشفاف لامان المساءلل واحترام القارون الدول  “كما دعا سدرو  الايان  لن 
رهاء حدار غز  بما شكثيف الجهود إ“ لن  ار  دعو  الدول ا عااء  لن ”. ل قوق اإرسان
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 . وشوفير سساعد   رساريل فور ل للسسان المدريير 2009) 1860يتماشن سن  رار سجلس ا سر 
 ”.الفلسنيةيير ف  غز  لتلايل االحتيا ا  ال ا لل والتلفيف سر حد  ا زسل اإرساريل المأساو ل

ر طابن سديةل القد  أي  رارا  أو شدرفا  سر شأرها أن شغّير س“كما يؤكد الايان سجددا أن 
المقدسل أو سركزها الديموغراف  أو شكو ةها الديموغراف  ليس لها أي أثر  ارور ، وش تار الغيل 

 ”.وباطلل و ج   لغاؤها وفقا لقرارا  سجلس ا سر ذا  الدلل
 طارف وف  و ت سابر اإثةير، أعلةت الا ثل الكو تيل لدى ا سد المت د ، أرها دعت  لن ا تما  

س ا سر،  اام الثالثاء، حول الوضن ف  الدرق ا وسط ب د استدهاد عدرا  الفلسنيةيير لمجل
 بر اص  ةود االحتالل اإسراكيل .

ردير سا حدث. سيسون هةاي رد ف م سر “و ال سةدور ال تيا ، سفير الكو ت لدى ا سد المت د ، 
 ”. الةا

شو تر، اإثةير، “يل ، علن  ف تها ف  سو ن وردر  السفير  ا سر سيل لدى ا سد المت د ، ريس  ها
ف  هذا اليوم التار ل ، احتفلت سن “ ور  سن رايرها اإسراكيل ، دار  دارون، علقت عليها  اكلل 

 . السفير دارون بالددا ل بير بلديةا، ورقم السفار   لن القد 
 14/5/2018، لندن، القدس العربي

 
 داء غزةمسؤولية شه حماسل البيت األبيض يحم    .56

حمم المت دث باسد الايت ا بيف راج شاه، اليوم االثةير، حركل  حما   سسؤولل  :د ب أ-واشةنر
 االثةير. أسسارشقاء شهداء خالل االحتجا ا  ف   نا  غز  

و ال شاه أن  حما   أثار   عر  دد واستلفاف  الرد علن افتتام السفار  ا سر سيل الجديد  ف  
المسؤوليل  بدراحل، شت مم،كال  ال يةاغ  أن رغفم حقيقل أن حما  ه  الت  وشابن شاه  ا القد .

 عر الوضن برستس اآلن. 
وهو بمثابل وفاء  حد وعود الركيس  -كما روه شاه  لن أن  رار افتتام السفار  ا سر سيل الجديد  

ر علن  هود اإدار  لر يؤث -ا سر س  دورالد شراس  الت   ن ها علن رفسس أثةاء حملتس االرتلابيل 
 ا سر سيل للتوسط ف  ش قير السالم بير  سراكيم والفلسنيةيير.

 15/5/2018، القدس، القدس
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 "حتى إشعار آخر" "إسرائيل"سفيرها في  تستدعيجنوب إفريقيا  .57
أعلةت  ةوب  فر قيا استدعاء سفيرها ف  شم ابي   حتن  ش ار آخر  علن : عاد الجاار أبورا 

 ب ر الفلسنيةيير ف   نا  غز . اإسراكيليلر  خلفيل المجز 
وذكر بيان  ادر عر  سد ال ال ا  الدوليل والت اون ف   ةوب  فر قيا )ديركو  أن  حسوسل الاالد 
شدير بأشد ال اارا  الممسةل االعتداء ال ةيف ا خير الذي رفذشس القوا  اإسراكيليل المسل ل علن 

 سدري ا . 40أكثر سر طول حدود غز ، والذي أودى ب يا  
وأضاف الايان الذي ردر ف  سو ن  ديركو :  رار ا للنر قل ال ةدر ل واللنير  للهجوم اإسراكيل  
ا خير، اشلذ  ال سوسل  رار استدعاء السفير سيسا رغوساار ، سن التةفيذ الفوري وحتن  ش ار 

 آخر .
شأكيد رأيها أرس يج  علن القوا  وشابن:  كما أعلةا ف  سةاساا  سابقل، شجدد  ةوب  فر قيا 

اإسراكيليل االرس اب سر حدود  نا  غز ، و رهاء ا ت اساشها ال ةيفل والمدسر  داخم ا راض  
 الفلسنيةيل .

وحّذر سر أن  شقف أعمال ال ةف ف   نا  غز  ف  طر ر  عاد  بةاء المؤسسا  والاةيل الت تيل 
 الفلسنيةيل . 

ا:   شم ثم ا عمال الروشيةيل للقوا  اإسراكيليل عقال أخرى أسام التو م  لن حم و اء ف  الايان أيا 
 داكد للةزا ، الذي يج  أن يأش  ف  شسم دولتير فلسنير و سراكيم .

كما دعا بيان حسوسل  ةوب  فر قيا الدول ا عااء ف  ا سد المت د   لن   راء ش قير سستقم ف  
 ةها.عمليا  القتم، بهدف س اسال المسؤولير ع

و ال الايان:  سثم با   أعااء المجتمن الدول ، ف ن  ةوب  فر قيا شد ر باالرزعاج سر ال دوان 
المميت ا خير وشكرر دعوشها لل ديد سر الدول ا عااء ف  ا سد المت د  ب  راء ش قير سستقم ف  

 عمليا  القتم، بهدف س اسال المسؤولير عةها .
كيليل استدعاء  ةوب  فر قيا لسفيرها ف   سراكيم، حساما رقلت سر  هتها، أكد  اللار يل اإسرا
   يفل  ذا شايمز أوف  سراكيم .

ورقلت الد يفل عر  يمارو م رهدون، المت دث باسد اللار يل اإسراكيليل شأكيده استدعاء سيسا 
قيا وأضاف أن رغوساار  سيغادر  لن بر تور ا عا مل  ةوب  فر  رغوساار    سر أ م التداور .

 الليلل. 
 14/5/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 كية للقدس.. الحاضرون والغائبون ينقل السفارة األمر  .58
سفيرا أ ةايا لدى  سراكيم احتفاليل لللار يل اإسراكيليل  86سر بير  54ودين عواود :  اطن -الةا ر  

 تلل،  ذ لد شداري س اد أول أسس ا حد، ف  القد ، عديل رقم واشةنر سفارشها  لن المديةل الم
الدول ا عااء ف  االش اد ا وروب  ف  االحتفال  ن لمو فها الرافف للةقم. وأ ر  اللار يل 
اإسراكيليل بأن سفراء روسيا وسدر والهةد واليابان والمسسيك شغياوا أياا عر االحتفاليل الت  دعت 

سر االش اد ا وروب  فقط ه : الةمسا دول  4سفير ا، سةهد سفراء  32 ليها ا حد حيث شاري بها 
دول أوروبيل غير أعااء ف  االش اد: ألااريا وسقدوريا و ربيا  5والمجر وروساريا والتديك،  ضافل لر

دولل أفر قيل ه : أرغوال، والكاسيرون، و مهور ل  12وأوكراريا و ور يا. كما حار االحتفال سفراء 
، وكو  ديفوار، وكيةيا، و ةوب السودان، وشةزاريا، و ثيوبيا، الكورغو الديمقراطيل، و مهور ل الكورغو

وريجير ا، وزاسايا، ورواردا. وسر أسر سا الوسنن شاري سفراء خمس دول:  مهور ل الدوسيةيسان، 
والسلفادور، وغواشيماال، وبةما، وهةدورا . وسر  ار  أسر سا الجةوبيل شاري ف  ال فم كم سر 

 دول ه : سيارمار والفلاير وشايالرد وفيتةام. 4ار  آسيا باراغواي وبيرو فقط، وسر  
 15/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل"األمم المتحدة تدعو لمحاسبة  .59

دعا المفوض الساس  ل،سد المت د  ل قوق اإرسان ز د بر رعد ال سير  لن و ف  تم : عمان
س اسال المسؤولير عر ارتهاي حقوق الفلسنيةيير عةد حدود  نا  غز  فورا، سدددا علن ضرور  

و اء ف  شغر د  ف  حساب المفوضيل ا سميل ل قوق اإرسان علن  شو تر ،  ن   تم  اإرسان.
ال درا  الدادم، و  ابل المئا  بالةيران ال يل اإسراكيليل ف  غز  يج  أن يتو ف اآلن، يج  

اكا  الاد ل ل قوق اإرسان. وعلن احترام ال ر ف  ال يا ، يج  س اسال المسؤولير عر االرته
 المجتمن الدول  ضمان ال دالل للا ايا .

 14/5/2018، فلسطين أون الين
 

 "مليونية العودة" لـ"القوة المفرطة" ضد متظاهري  "إسرائيل""أونروا" تدين استخدام  .61
 ، استلدام أدارت وكالل غوث وشدغيم الال ئير الفلسنيةيير  أورروا: فاطمل الزهراء ال و ة  -غز  

) سراكيم  للقو  المفرطل ضد المتااهر ر الفلسنيةيير السلميير،  رب السياج الفا م بير  نا  غز  
 و) سراكيم  ف   سليوريل ال ود  ، أسس.
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و الت أورروا ف  بيان  در عةها، الثالثاء،  ردير وبدون ش فظ االستلدام المفرط للقو  ضد 
وبيةت ش ورها  التجمن السلم  والت اير السلم  عر الرأي . المتااهر ر الذير يتمت ون بال ر ف 

 باالستياء حيال استدهاد و رم ال درا  سر المدريير ف  غز ، وسر ضمةهد أطفال.
وأردفت:   ن السسان ف   نا  غز  ش رضوا ل وا   رزاعا  سسل ل ستكرر  وحدار خارر علن سدار 

ام ستايف فدال  آخر سر الددسل علن وضن ال قد الماض . وأعمال ال ةف أسس وخساكر ا رو 
 ال يمسر الدفا  عةس .

وأردفت  شزداد سلاطر أن ردهد أحداث عةف سدابهل ف  ا يام القادسل، وبالتال  ف ن هةالك حا ل 
سل ل ل دد دول   ماع  سر أ م سةن المز د سر حوادث القتم والجرم.  ن أيل   ابل  ضافيل ش د 

 هز مل لهرساريل .
 15/5/2018، أون الين فلسطين

 
 غرينبالت: نقل السفارة إلى القدس شرط لتحقيق السالم .61

اعتار  يسون غر ةاال ، سا وث الركيس ا سر س  لالشفا يا  الدوليل،  ن رقم السفار  : شم أبي 
 ا سر سيل سر شم ابي   لن القد   شرط ضروري لت قير السالم .

ركل ف  حفم افتتام السفار :    ن اشلاذ اللنو  الت  طال و ال غر ةاال ، المتوا د ف  القد  للمدا
ارتاارها ف  رقم سفارشةا ليس خرو ا  علن التزاسةا القوي بتسهيم التو م  لن اشفاق سالم داكد، بم 

 ه  شرط ضروري لذلك .
وأشار ف  سلسلل شغر دا  علن حسابس ف   شو تر ، اليوم اإثةير،  لن أن سجلس الديوخ ا سر س  

التأكيد علن  ارون سفار  القد  الذي شد   راره سر  ام ال زبير  2017اد باإ ما  ف  عام أع
وأضاف:   أكثر سر عقدير سر  والذي حث علن هذا اإ راء . 1995)الجمهوري والديمقراط   عام 

 التأ يم الذي أعاق رقم السفار  لد يقربةا سر اشفاق سالم داكد بير  سراكيم والفلسنيةيير .
أشار  لن أن الواليا  المت د   شوا م دعد ال فاظ علن الوضن الراهر ف  ا ساكر المقدسل، وسا و 

 زلةا سلتزسير بتنو ر اشفا يل بير ا طراف شؤدي  لن سالم داكد وشاسم .
و ال غر ةاال   ن القد   كارت، و ج  أن شاقن، سديةل يدل  فيها اليهود عةد ال اكط الغرب  

 المسي يون يسيرون علن طر ر اآلالم، و ت اد المسلمون ف  ا  دن .)حاكط الاراق ، و 
 14/5/2018، القدس، القدس
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 استخدام القوة المفرطة في غزة انتهاك مشين للقانون الدولي": العفو الدولية" .62
 ال فيلي  لوثر، سدير الا وث وأردنل كس  التأييد للدرق ا وسط وشمال أفر قيا، ردا  علن ا رااء 

  شفيد بأن عدرا  الفلسنيةيير  د  لتلوا، وأ ي  المئا  بجروم، اليوم، علن أيدي الجيح الت
 اإسراكيل  خالل االحتجا ا  علن طول السياج الذي يفدم غز  عر  سراكيم:

 هذا سثال سرو  آخر يستلدم فيس الجيح اإسراكيل  القو  المفرطل والذخير  ال يل بنر قل شا ث علن 
هذا ارتهاي للم ايير الدوليل، كما أرس ارشك ، ف  ب ف ال اال ، سا يادو أرس أعمال ا سن التام. ف

  تم ست مد، شدسم  راكد حرب .
  ن الدور الوارد  اليوم سر غز  شا ث علن القلر الاالغ. وسن استمرار خروج ال ةف عر رناق 

لل يلولل دون و و   السينر ، يج  علن السلنا  اإسراكيليل أن شكاو  مام الجيح علن الفور
 المز د سر اللساكر ف  ا روام، واإ ابا  اللنير  .

 فف  الدهر الماض  فقط، دعت سةامل ال فو الدوليل المجتمن الدول   لن و ف ش ر ا سل ل 
والم دا  ال سسر ل  لن  سراكيم. فارشفا  عدد الوفيا  واإ ابا  اليوم  رما يارز فقط ال ا ل 

 ر علن ا سل ل .المل ل  لن فرض حا
واختتد لوثر  اكال :  وعلن الرغد سر أن ب ف الم تجير  د شاركوا ف  شسم سر أشسال ال ةف،  ال 

 فامو   القارون الدول ، ال يمسر استلدام ا سل ل الةار ل  أن هذا ال يارر استلدام الذخير  ال يل.
 اللنير  . ال ف  حالل شوفير ال مايل سر شهديد وشيك بالقتم أو اإ ابل 

 14/5/2018، منظمة العفو الدولية
 

 كية وبقتل المحتجين في غزةيتنديد دولي بالخطوة األمر  .63
عار  دول عد  عر سلاوفها سر شداعيا  رقم السفار  ا سيركيل  لن  : ال يا   –القد  الم تلل 

عر لل  القد ، س لةل رفاها شلك اللنو  الت  شؤ ج الدرا  بير فلسنير و سراكيم وشؤدي  لن
سفاوضا  السالم، فيما استةكر  المجموعل الدوليل وف  سقدسها بر ناريا )أ رب حليف  لن الواليا  

ا عااء ف   193دولل سر أ م الدول الر 128المت د   وروسيا، رقم السفار  الذي سار أن رفاتس 
غز  و سراكيم  ا سد المت د . وشسا  رقم السفار  أسس، بموا ها  عةيفل علن ال دود بير  نا 

 شهيدا  وألف   ر و ف  حديلل أّوليل. 40أو  ت أكثر سر 
« أ دن در ا  ضاط الةفس»ودعت وز ر  اللار يل ف  االش اد ا وروب  فيدير سا سوغير ة   لن 

فلسنيةيا  بةيران الجةود اإسراكيليير خالل احتجا ا  ضد رقم السفار   40ب د سقتم أكثر سر 
 تم عدرا  الفلسنيةيير سر بيةهد أطفال و  ابل »وغير ة  ف  بيان علن ا سيركيل. وعّلقت س
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رتو ن سر »و الت: «. المئا  بةيران  سراكيليل خالل احتجا ا  واس ل سستمر   رب سياج غز 
 «.الجمين التدرف بأ دن در ا  ضاط الةفس لتجة  سز د سر اللساكر ف  ا روام

رلتلف سن الواليا  المت د  ف  » لن القد . وأضافت:  وأعلةت بر ناريا عدم ريتها رقم سفارشها
 رارها رقم سفارشها  لن القد  واالعتراف بها عا مل إسراكيم،  ام التو م  لن اشفاق رهاك  بدأن 

سقر السفار  الار ناريل ف   سراكيم يقن ف  شم أبي  وليس لديةا خنط »وأكد  أن «. وضن المديةل
 «.لةقلها

اللار يل الفررس   ان  يف لودر ان  سراكيم  لن ضاط الةفس عةد استلدام  لن ذلك، دعا وز ر 
 القو  والتدرف بمسؤوليل لتفادي التد يد، ب د سقوط عدد كاير سر الدهداء الفلسنيةيير.

سدير القد  »، سؤكد  أن «ضاط الةفس»ودعت ال سوسل ا لماريل الفلسنيةيير واإسراكيليير  لن 
افتتام السفار  ا سيركيل يج  أال يسون سااا  »ورأ  أن «. النرفير ش دده فقط سفاوضا  بير

 «.عدم  ساء  استلدام حر الت اير السلم »، سنالال بر «لل ةف
، «يج  علن الجةود اإسراكيليير احترام سادأ التةاس »وشدد  اللار يل ا لماريل ف  بيان علن أرس 

راكيليير سن الف م رفسس. وأكد  أرها سازالت سقتة ل ف   شار   لن ضرور  شةاس  رد ف م الجةود اإس
 «.لر ي م سوى بمفاوضا  يرضن عةها النرفير« بأن الدرا  حول وضن القد 

واعتار  روسيا أن رقم السفار  ا سيركيل  لن القد  سيؤدي  لن سز د سر التوشر ف  المةنقل. و ال 
سر أن يؤ ج رقم السفار  ا سيركيل التوشرا   لقل »الةاطر باسد الكرسلير ديمتري بيسسوف  ن بالده 

 «.ف  الدرق ا وسط
 15/5/2018الحياة، لندن، 

 
 الرقص على جثث الموتى: السفارة األمريكية تدشن عهدا  جديدا  من سفك الدماء .64

 فيد هيرستيد
أن ب د أرب ل أيام سر حفم شتو ج  يدر روسيا ريسوال  الثار  وزو تس أليسساردرا، كان سر المقرر 

شقام سأدبل لل اسل ف  حقم خودركا ف  سوسسو، حيث ي نن كم سداري رغيف خاز و ن ل سر 
 السجر، و ن ل بسسو ت سمل ل، و ن ل حلوى بالزرجايم وكوبا شذكار ا.

سرعان سا ارتدر اللار، فتجمهر سئا  اآلالف سةذ سساء اليوم السابر بارتاار ال دول علن 
لااكر، ارتدر   شاعل سفادها أن الاير   د رفذ  وأن ا كواب الهدايا المجاريل. وف  الداام ا

التذكار ل يو د بداخم كم واحد سةها  ن ل رقديل ذهايل. شدافن الجمهور، وساد  حالل سر الهلن، 
 شلدا. 1389وشسا ط الةا  فوق ب اهد الا ف ف  أحد اللةادق سما أسفر عر سقتم 
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الادايل أراد ريسوال   لغاء سداركتس ف  ال فم الرا   الذي علد اإساراطور واإساراطور  باللار. ف  
كان سقررا ف  السفار  الفررسيل سساء ذلك اليوم، لوال أن غلات حسمل سر أشار عليس بأرس لو شغي  

 ف ن سر شأن ذلك أن يثير حفيال الفررسيير، فمان االحتفال كما كان سقررا لس.
أخليت سةس  ثث القتلن، ثد ذه   لن ال فم الرا    زار ريسوال  وزو تس سو ن التدافن ب د أن

وشاري فيس. اشتهر  شلك ال ادثل بفا  ل خودركا، وكرست شقليدا روسيا  ديما سر الر   علن  ثث 
 الموشن. 

 
 جاريد وإيفانكا وحقوق النسان

ارت ال يمسر لجار د و يفاركا كوشةر الت ذر بالجهم: فهما ال ي يدان ف  روسيا القيدر ل حيث ك
ا خاار شةتقم باطء شديد. فايةما كارا ضمر حدد شجمن ف  حديقل القةدليل ا سر سيل السابقل ف  
أررورا بالقد  يوم اإثةير، شسرب القلر  لن أوساط التجمن االحتفال  المرم بيةما كان عدد القتلن ف  

 غز  آخذ ف  االرشفا .
، 1700اثةير وأرب ير وعدد الجرحن  لن  عةدسا كتات هذه السنور كان عدد القتلن  د و م  لن

كلهد بنلقا  رار ل حيل، ولكر ذلك لد يسر كاف لل د سر حماسل المجتم ير. ولد يلنر باال  ار د 
ولو لل ال واحد  أن ي دل سر ر  كلمتس. كارت المهدو ل شارق ف  عيةيس، كما لو أرس ابت ث ليالغ 

 الةا  بالرسالل ال ر.
 ر بفلر شديد لو ودي هةا اليوم ف  القد ، القل  اللالد للد   اليهودي. بدأ كالسس بالقول:  أش

رقف س ا  رةا كالرا }أسر سا و سراكيم{ رؤسر بال ر ل.  ثد سان يقول:  رقف س ا  رةا كالرا رؤسر 
 ب قوق اإرسان. رقف س ا  رةا رؤسر بأن الديمقراطيل شست ر أن يدافن عةها. 

ان سو ودا هةاي كممثم لركيس الواليا  المت د  و رما كوسيط للسالم. ال يقتدر ا سر علن أرس ك
وبسورس وسينا للسالم، هذا سا  الس عر المذب ل الت  كارت شجري ف  رفس شلك الل ال علن ب د 
خمسل وسا ير كيلوسترا سر المسان الذي و ف فيس:  أولئك الذير يثيرون ال ةف هد  زء سر المدسلل 

 م. وليسوا  زءا سر ال 
وال ي ذر آل كوشةر أرهد كاروا شهودا علن كارثل، كتلك الت  رجمت عر شدافن الادر. كان القتم 
الجماع  ست مدا وسن سار اإ رار. سا كان يف لس القةا ل اإسراكيليون هو ال مم حرفيا بما كان 

  الثاسر سر يمليس عليهد وز ر الدفا  أفيغدور ليارسان، الذي  رم لد يفل ذي  يروساليد بوست ف
  بر م / ريسان بأرس ال يو د را  أبر اء داخم  نا  غز .
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واليوم ب ثت هةد اللاري، المت اورل سن سيدل  يست آي، برسالل سر غز  شقول فيها:  كم سا 
شاهدشس خالل الساعل الماضيل هو الدم الةازف سر رؤو  ور اب و دور الةا  الت  أ يات. رام 

ر بدسم عدواك  علن المتااهر ر بمجرد أن حاولوا اختراق السياج، وسازالت اإسراكيليون ينلقون الةا
 ب ف الجثث عالقل هةاي، وال شستنين سيارا  اإس اف الو ول  ليها. 

وأسا سوسر زاهر، الم اسيل الت  ش مم ف  سجموعل حقو يل فلسنيةيل اسمها ال دالل، فقالت:  كان 
ابا ، وسا سم ةاه وسا رأيةاه ش سسس شماسا ا عداد  و  القة  شديدا، كما سم ةا أ وا  الدب

 المرشف ل للوفيا . 
سرعان سا است،  ثال ا  المدرحل ف  سستدفن  ردوريسيا شمال غز ، واكتات المسا د كذلك 

لد ي د يو د أسر   –بالجثث. وف  شدر و للجز ر ،  الت سرام حميد:  الجرحن سمددون علن ا رض 
سستال. شسود المستدفيا  حالل سر القلر، لد شتو ف سيارا  اإس اف عر إيواكهد. المستدفيا  

القدوم، والثال ا  است،  بالجثث، و تجمن المئا  سر الةا  سر حولها، و د هالتهد أرااء سقتم 
 أحااكهد. 

 
 هجوم جراحي على ضمير كوشنر

ال اور يهاون علن الرغد سر كم ذلك استمر ال دد المرم ف  حديقل القةدليل يدفر، ومم 
وا فير كلما هةأ كوشةر حماه علن الت لم سر الدفقل سن  يران الت  و فها باللنر  والم نوبل 

 وأحاديل الجار .
ال الد اللار  ، ذلك ال الد الذي فيس ي يدون ف ليا، بدساكس الةازفل، بأعااكس الماتور  وس ايدس 

بر باسد الجيح اإسراكيل  بيتر ليررر  اكال المدسر ، شد فدلس  راحيا سر ضميرهد. غرد الةاطر السا
  ن الغز ير كاروا يس ون  لن شلر   ال فم. البد أرها كارت أفكار القيدر وزو تس أياا.
 .2400عةد االرتهاء سر كتابل هذا المقال و م عدد القتلن  لن اثةير وخمسير والجرحن  لن 

ن وا سن، أسا ساد  ا رض ف  هذا الزسر أ م سا يقال ف   يدر روسيا أرس أبدى سا يدل علن ال ز 
 فال يادون شيئا سر ذلك.

 ، أسا سذب ل غز  ف رها شجري اآلن بالااط، وأسام أعيةةا.1896و ن شدافن خودركا ف  عام 
 14/5/2018، ميدل إيست آي

 15/5/2018، 21عربي 
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 نقل السفارة األميركية إلى القدس: افتتاح رسمي لـ "صفقة القرن" .65
 لهوبفكتور ش

أكثر سا يلفت ف  افتتام السفار  ا سيركيل ف  القد ، اليوم اإثةير، هو االستفزاز المت مد الذي 
ينان االحتفال بتدشيةها، فواشةنر حر ت علن ش و م المةاسال  لن شاس عيد وطة ، شداري فيس 

 سالل.بوفد غير اعتيادي، رسم  والهوش  و يادي و  مم ب جمس وشركياتس أكثر سر داللل ور 
سر سجلس  الكورغر ، وعدد سر الوزراء وكاار المسؤولير، ورؤساء  40شلديل؛ سر بيةهد  250

سةاما  يهوديل أسيركيل، ور ال دير س روفون بلنابهد الموشور شجاه ال رب والمسلمير،  رى 
 ضّمهد  لن الوفد ليفتت وا االحتفال بالدعاء والتار سا !.

دورالد شراس  الذي كان  د أعرب عر رغاتس ف  المداركل شلديا   وكاد أن يةاد  لن هؤالء، الركيس
ف  االحتفال، لكر يادو أّن سداغم الل ال واالعتاارا  الاروشوكوليل حالت دون حاوره. و د 
است اض عر ذلك بسلمل يو هها بالفيديو  لن الم تفلير. و لذكر أّرس كان  د رفف المداركل بأي 

ركيل الجديد  ف  لةدن، ف  يةاير/كارون الثار  الماض ، بالرغد سر شسم ف  شدشير السفار  ا سي
ال ال ل التار ليل اللا ل الت  شربط بر ناريا بواشةنر، فالزسر ا سيرك  الراهر،  سراكيل  الهوى 

 أوال .
غير أّن الماالغل ف  المداركل والمراسد االحتفاليل، ال شلل  ال دث و ن سّيزشس. فةقم السفار ، شةان 
أهميتس الف ليل بالةسال إدار  شراس ، سر كورس بةدا  هاسا  ف  أ ةدشها الدرق أوسنيل، والت  شالور  
بآخر  ورها ب د سج ء  ون بولتون  لن الايت ا بيف، وسايك بوسايو  لن وزار  اللار يل. ف واها 

ر ، ب يث يتد وضن اإيرا –اإسراكيل ، بالدرا  ال رب   –أن يلدار  لن استادال الدرا  ال رب  
 ا ول علن الرف، وسةو ا ولو ل للثار .

يستتان ذلك رفن وشير  التناين اإسراكيل  سن دول خليجيل، لاةاء ش الف بير الجاراير، ف  خدسل 
الموا هل الجديد  الت  بدأ  شنم برأسها سر الاوابل السور ل. ولد يسر  دفل أن يتد،  ام يوسير، 

سارا  ف  واشةنر يوسف ال تيال، سن ركيس الوزراء اإسراكيل  بةياسير شسر   خار لقاء سفير اإ
 رتةياهو، أثةاء ز ار  ا خير لل ا مل ا سيركيل، ف  سار /آذار الماض .

فالتو يت سةاس  سن بدايا  الددام اإسراكيل  اإيرار ، لكدف سثم هذا اللقاء اآلن، سر أ م 
سراكيل ، سر باب أّرس خيار شفرضس الاراغماشيل السياسيل اإ –شسهيم ردر ثقافل التال   اللليج  

 المنلوبل، حس  الترو جا  المتواليل ف  المد  ا خير .
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وبذلك يسون ش ار   فقل القرن   د شكدف علن حقيقتس. وف  القل  سةس شكمر عمليل التناين 
دها الركيس ، ب د ال رب  اإسراكيل ، ب يث يدير  لن عزل القايل الفلسنيةيل عر س ينها وسة

 رسج الت الف الجديد، وربنس بوحد  المدالو الت  شفرضها وحد  الموا هل.
ف  بدايل عهده طرم شراس  هذا الد ار بدور  فافاضل. أوحن سر خاللس أّن  دارشس عازسل علن 

 هره ش قير شسو ل سلميل بير  سراكيم والفلسنيةيير. وش ّزز هذا التدّور الواهد، عةدسا كّلف شراس  
 ار د كوشةر بهذا الملف، بزعد أّن  دا ا  ا خير ف   سراكيم، وثقتها بس كواحد سر أهلها، شوّفر 

 لس فر ل لد شتوفر لغيره، إرجاز سثم هذه المهمل السلميل.
 شاعل استادر بها الا ف، وبسذا ل لد ينم الو ت حتن شاّير لس كد كارت واهيل، وكد كارت خياتس 

   شراس  علن سزحتس، واعترف بالقد  عا مل إسراكيم!.كاير ، عةدسا ارقل
وز ر اللار يل سايك بوسايو، شوّلن، أسس ا حد، ف  عد  سقابال ، الدفا  عر القرار بزعد أّن عمليل 
السالم  لد شملت  ب د االعتراف بالقد  ورقم السفار . زعد ال يت اسم س س أحد  ديا ، حتن ف  

 السالم  اإسراكيل  المةا ف للسالم ال قيق .واشةنر،  ال  ذا كان  دده  
 د يسهم علن شراس  شسو ر  رار رقم السفار ، وشوميفس سياسيا  لدى رأي عام داخل ؛ سد ون 
  ماال  بثقافل االر ياز الالواع  إسراكيم. لكّر ال ارفير بدؤون السياسل اللار يل، وبالت ديد ف  

إسراكيم )سثم آرون سيلر عاو الفر ر ا سيرك   الدرق ا وسط، وحتن ب ف المؤ دير سةهد
المداري ف  سفاوضا  السالم ف  التس يةيا   أبدوا ش ّفاهد علن القرار  اللاطئ بتو يتس 
وسامورس ، شماسا  كما سجلت هذه ا وساط وغيرها، اعتراضها علن االرس اب سر االشفاق الةووي 

 اإيرار .
 14/5/2018، العربي الجديد، لندن

 
 حتما سيعودون … سألونك عن الفلسطينييني .66

 عمرو حمزاوي 
فلسنيةيا و دياون  رابل ثالثل آالف سر المداركير ف   55يقتم  ةود االحتالل اإسراكيل  أكثر سر 

سسير  ال ود  بةيرارهد، وال شدهد الساعا  ا ولن الت  شلت المجزر  اإسراكيليل غير بيان لهدارل 
 اد ا وروب  وبيارا  أردريل وسدر ل رسميل شدير استهداف المدريير أ درشس وز ر  خار يل االش

ال زل وبيارا  لمةاما  حقوق اإرسان الدوليل شرفف القتم واالرتهاكا  وال ةف ب ر الفلسنيةيير. 
 دون ذلك، يسود  مت   ليم  وعالم  سنار وكأن دساء لد شسم وض ايا لد يسقنوا.
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علن ال قاكر الراهةل ف  الدرق ا وسط  2018أيار / سايو  144بجالء شديد، شدلم أحداث االثةير 
والت  يت ير علن الد   الفلسنية   دراكها وهو يوا س بمفرده آلل القتم واالرتهاكا  اإسراكيليل. 
ال قيقل ا ولن ه  اختفاء كم راد    ليم  ودول  سر شأرس أن ي د سر  راكد  سراكيم. فال سوسا  

ا ب يدا عر شهداء وسداب  فلسنير، وأغلايتها شمار  الدمت الممةهج فيما ال ربيل شديو بو هه
خ  القايل الفلسنيةيل، وب اها يمتةن عر  دارل القتم واالرتهاكا  اللتقاء سياساشس اإ ليميل سن 
السياسا  اإسراكيليل ولت اورس )الم لر أو غير الم لر  سن حسوسل بةياسير رتةياهو لت جيد رفوذ  يران 

الدرق ا وسط. يذبو الفلسنيةيون ال زل علن سرأى وسسمن سر ال سوسا  ال ربيل، وب ف شلك  ف 
الذي شقوده آلل « الدرا  سن  يران»ال سوسا  يقدم دساء الدهداء وآالم الجرحن  رابير علن سذبو 

 القتم اإسراكيليل.
 ةود االحتالل طوال ا سابين أسا دوليا، فالقتم المتكرر للمداركير ف  سسيرا  ال ود  الذي يرشكاس 

الماضيل لد يثر اهتماسا حقيقيا ف  ال وا د الكارى ولد شتردد سوى أ داء خافتل لدعوا  لااط 
رفس  اء  سر بسير وسوسسو وب ف ال وا د ا وروبيل. وشولت  دار  الركيس ا سر س  دورالد 

ةدوبل ا سر سيل ك ادشها بدورها شراس   سسا  أ وا  رقد  سراكيم ف  ا سد المت د ، وشفاخر  الم
ف  ال يلولل دون شمر ر بيارا   دارل لجراكد االحتالل. ليس رقم السفار  ا سر سيل ف   سراكيم  لن 
القد  الم تلل هو الجر مل الوحيد  إدار  شراس ، بم سجمم سياسل االر ياز لالحتالل وشدو ر  تم 

ال سوسل »شقوم بس « كدفا  شرع  عر الةفس» المدريير ال زل سر الفلسنيةيير ز فا وبهتارا
ف  شم أبي . وال عج ، ف اارا  ك ر  سراكيم الدرع  ف  الدفا  عر الةفس باشت شرد « الديمقراطيل

ف  بيارا  وأحاديث الرسميير ال رب، و دار  شراس  ال شربنها بماادف و يد ال سد الديمقراط  غير 
 ليها كلما أسسر.الرغال ف  التمل  سةها دوسا والت ايم ع

ال قيقل الثاريل ه  أن الدار  ال رب ، واإشار  هةا  لن شو ها  الرأي ال ام والمواطةير ف  الالدان 
ال ربيل فيما خ   ايل فلسنير والدرا  سن الم تم والمستوطر اإسراكيل ، شغير  ذر ا خالل 

ر الدولل الوطةيل والهجر  غير السةوا  القليلل الماضيل. طغت سآس  ال روب ا هليل وكوارث ارهيا
الدرعيل ف  سور ا وليايا واليمر ف  أعقاب ارتفاضا  ديمقراطيل ردد  التغيير السلم ، وس ها 
 خفا ا  الت ول الديمقراط  ف  سدر وش ثره ف  شورس وشرا  س ف  المغرب وشدهور ا حوال 

ر والتااسر ال رب  الد ا  الم يديل لقناعا  واس ل سر المواطةير، طغت علن االهتمام بفلسني
سن ال قوق المدروعل للد   الفلسنية . وأسفر اشسا  سساحا  الموا ها  اإ ليميل بير ب ف 
حسوسا  ال ربيل ف  اللليج وفيما وراء اللليج وبير الجمهور ل اإسالسيل ف   يران عر ذيو  القراء  

ق ا وسط، وش ولت  يران علن  ثر المذهايل )الدرا  السة  ر الدي     حداث السياسل ف  الدر 
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ف  رار  ناعا  « ال دو الجديد»شقلاا  ا سور ف  سور ا واليمر )وبدر ل أ م ف  ال راق   لن 
سؤثر  سر سواطة  دول اللليج وسواطة  دول عربيل أخرى وحلت ف  هذا الددد س م الم تم 

 اإسراكيل .
ووع   ناعا  سؤثر  سر المواطةير ال رب، وليس الستادال  سراكيم ك دو ب يران ك دو ف  سليلل 

وشلك المليلل وذلك الوع  شدسلهما آال   عالسيل شديرها حسوسا  وأسوال عربيل ال ش ةيها حقوق 
الفلسنيةيير، ليس لالستادال سوى أن يسفر عر  مت علن  راكد االولن وشاليد لجراكد الثاريل، 

قاربل ال ربيل ال اسل لل ر الفلسنية  وشدير وبير الدمت هةا والتاليد هةاي شدوه شدر جيا الم
أشاس بالت اسم الااكس سن حقوق اللقناء الذير عليهد  اول الفتا  الذي  د يلقن باشجاههد واالستةا  
عر الدسوى ورفن الدو .  د يستفير الا ف سر ال رب بير اللليج والم يط علن و ن سقوط 

ن الديةيل والمداهد المتو  ل للموا ها  القادسل ف  الدهداء والجرحن أسس، و د شدف هد أ واء رساا
 من رساان بير الداكمير ال زل وبير  ةود االحتالل المد جير  لن الت اطف سن الفلسنيةيير. 
غير أن االستفا ا  وسداعر الت اطف ليست سرش ل لالستمرار، وسرعان سا ستلمدها اآلال  

ذهايل  حداث الدرق ا وسط وشؤ ج ز فا لمسألل اإعالسيل الت  شوا م يوسيا ردر القراء  الم
 الدرا  السة  ر الدي   كدرا  ال رب الو ودي.

ال قيقل الثاريل ه  أن الداخم اإسراكيل  يوا م االبت اد عر شفايم سسارا  التسو ل السلميل 
لقد  للدرا  سن الد   الفلسنية  بما شدتمم عليس شلك التسو ل سر ارس اب سر الافل الغربيل وا

الدر يل و يقاف لجر مل االستينان فيهما وش اسم رشيد سن حر عود  الفلسنيةيير سر الدتا  
والمةاف  وسليما  الال ئير )وليسر بمز ج سر الت و اا  لمر هجروا واغتدات سمتلكاشهد وال ود  

ارا   لن أراض  دولل فلسنير  و اول بةدوء دولل فلسنيةيل سسالمل )ولتكر سةزوعل السالم بام
  ليميل ودوليل . اليوم، شةار أغلايل سستقر  سر اإسراكيليير  لن السالم سن الفلسنيةيير ليس كأسم 

 سراوغ، بم كتةازل سرفوض وباهظ الكلفل وال طاكم سر وراء الس    ليس.
عاسا علن سا أسميةاه عربيا الةكسل،  50عاسا علن الةكال وسا يقرب سر  70اليوم، وب د سرور 

اإسراكيليون حقاكر التار   و تجاهلون االغتدابا  المتكرر  ل،رض الت  ارشكاتها  واشهد يتةاسن 
سرور المارر ر والمزور ر للتفا يم. يتةاسون أن رتاكج  1967وب د  1948و مرون علن  راكمهد  ام 

ث  راكد االغتداب واالحتالل واالستينان شام غير  ابلل لل يا  علن المدى النو م سا لد ش د
شرا  ا  وشسو ا  سلميل سن سر سلات أراضيهد وفرض عليهد القهر والالد وارتهاكا  ال قوق 
وال ر ا . يتةاسون أن سقاوسل الد   الفلسنية  داخم  سراكيم وف  ا راض  الم تلل لد شلمد علن 

أغلايل الرغد سر  راكد االحتالل ف  ال قود الماضيل والسةوا  الماضيل وا يام الماضيل. لد ش د 
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اإسراكيليير راغال ف  السالم، والتفاخر بةقم السفار  ا سر سيل  لن القد  الم تلل بما ي ملس سر 
 هارل لل قوق الفلسنيةيل دليم علن ذلك شأرس شأن غرور الرسميير اإسراكيليير حير يقررون أن 

لد ش د شمثم عواكر )والمقدود هو حقاكر االحتالل واالستينان والجراكد  « أوضا  الفلسنيةيير»
 ل ال ا  الت اون والتةسير بير شم أبي  وعوا د عربيل كارى.

ف  سسيرا  ال ود  الت  شاهر بسلميتها ا  ليل سر أ  اب الاماكر ال يل والوع  غير المز ف ف  
بلدان ال رب والدرق ا وسط وال الد أ من، يقف الد   الفلسنية  ال ايد وحيدا ف  سوا هل آلل 

االحتالل واالستينان اإسراكيليل، وحيدا دون شأييد سر حسوسا  عربيل أو دوليل، وحيدا دون القتم و 
ش اطف سستمر سر  ام الدار  ال رب ، وحيدا دون رأي عام  سراكيل  ير د السالم و فام شسو ل 
ل الدرا  الممتد سر عقود طو لل. اليوم، يقف الفلسنيةيون بمفردهد وف  مم مروف داخليل وا ليمي

ودوليل  اسيل ف  سوا هل شدفيل  ايتهد ال ادلل. غير أن ش   الجاار ر الذي حافظ علن هو تس 
عاسا علن الةكسل، ش   الجاار ر  50عاسا علن الةكال و 70وذاكرشس الجم يل علن الرغد سر سرور 

رض الذي لد شجاره  راكد االغتداب واالحتالل واالستينان علن التلل  عر ال ر المدرو  ف  ا 
والدولل المستقلل وال ر ل، ش   الجاار ر الذي سا لاث يقدم الدهداء سر ا طفال والدااب والةساء 
وال جاكز  ام الر ال لر شهزم رغاتس ف  الاقاء ولر شلمد بير  فوفس  ذو  اإراد  الوطةيل ال ديل 

جاهم وشز يف علن الكسر. وحتما سي ودون رغما عر سر يمارسون  راكد االحتالل والدمت والت
 ال قاكر.

 15/5/2018، العربي، لندنالقدس 
 

 ماذا يعني نقل السفارة األميركية إلى القدس؟ .67
 بروسوررون 

افتتام السفار  ا سيركيل ف  القد ، عا مل  سراكيم، هو ش قير ل لد الكثير سر اليهود، بغف 
 علن المةنقل بأكملها. الةار عر سوا فهد السياسيل، ولس آثار شار ليل وسياسيل يمسر أن شؤثر

طوال سا ير سةل، سم ةا أعذارا سر ال ديد سر الدول، خا ل  أكار  ديقل لةا، حول  عدم شوفر 
التو يت المةاس   لةقم سفاراشهد  لن القد ، وسم ةا سرارا وشكرارا لماذا ال يمسر أن ي دث سثم هذا 

 الت ري طالما استمر الدرا  بير  سراكيم والفلسنيةيير.
 ادق الكورجر  ا سيرك  علن  ارون يقا  بةقم السفار  ا سيركيل  لن القد ،  1995ال ام سةذ 

ولكر  مين الرؤساء حر وا سةذ ذلك الو ت علن االستفاد  سر الثغر  الت  يتي ها لهد القارون، 
د وشأ يم شةفيذ القرار سر  كم ستل أشهر. ثد  اء دورالد شراس . ركيس  ديد، ر م سر اللارج ير 
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التفكير خارج الدةدوق. شراس  هو سياس  غير عادي ب ف الد ء، يذكررا بأن الوفاء بالوعود هو 
خيار للسياسيير أياا. عةدسا وعد خالل حملتس االرتلابيل بةقم السفار   لن القد ، كان ي تزم شةفيذ 

وأعلر  كلمتس. و ام ستل أشهر، عةدسا أعلر الركيس  راره، استيقظ المتداكمون سر سااشهد.
الفلسنيةيون ثالثل أيام سر الغا  وكان هةاي سر حذروا سر أن الدرق ا وسط سي ترق. لكر ي لد 
كم طال  سةل أولن ف  الجاس ل أرس حتن  دور هذا القرار كان الدرق ا وسط سةنقل هادكل، 

 و ان الفلسنيةيون بقيل أيام السةل، بالتأسم واليوغا!
يير بأن الو ت ال يل   بالارور  لدال هد، كما أن رفاهد المستمر شاث اللنو  ا سيركيل للفلسنية

إ راء سفاوضا  سااشر  سن  سراكيم يمسر أن يسون ضارا لهد.  مت الدول ال ربيل ليس سر  ايم 
الددفل و دير  لن  سساريل و ود عمليل   ليميل أوسن ف  ا شهر المقالل. وف  الو ت رفسس، شما  

  المت د  وشةقم سفاراشها  لن القد . والوا ن هو أن الفلسنيةيير سياقون ف  دول أخرى خلف الواليا
 المؤخر ، و ذا لد ي ودوا  لن طاولل المفاوضا ، فقد يالون بدون حلفاء.

فتو السفار  اليوم ي ن  ا سم. ا سم ف  ارتدار ال قيقل التار ليل علن اللدا  التار ل ، ا سم ف  
بالرغال ف  الاقاء ف  المسان، وا سم ف  ارتدار سر يقولون  ر د  علن ارتدار الرؤ ل واإيمان 
 أولئك الذير يقولون  ال .

 14/5/2018، "إسرائيل اليوم"
 15/5/2018، األيام، رام هللا
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