
     
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 مصابًا حصيلة المجزرة اإلسرائيلية في غزة 3,188شهيدًا و 62وزارة الصحة: 
 واشضنط  في "المضنظمة" ستدعي ممثلوي ضنمما  لددد م  الواالت الدوليةال وقع على ي عباسعريقات: 

يرلضندا   غزة لالحتجاج على مجزرة "إسرائيل"تستدعيا  سفيَري بلجياا وا 
 الخارجية اإلسرائيلية تطلب م  القضنصل التراي مغادرة "إسرائيل"

 ائيلية في غزةبدد المجزرة اإلسر  دولة في مجلس األم  تدل  تمامضنها مع الشدب الفلسطيضني 14

القضنصاااااااااااال ير و ترايااااااااااااا تطاااااااااااارد السااااااااااااف
"إسارائيل" عضنصارية..  اإلسارائيلي..رردوغا :

 والفلسطيضنيو  وحماس ليسوا إرهابيي 
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  السلطة:
 6 واشضنط  في "المضنظمة" ستدعي ممثلوي ضنمما  لددد م  الواالت الدوليةال وقع على ي عباسعريقات:   2.
 6 إحالة ملف الستيطا  على "الجضنائية الدولية" خالل ريا ": الحياة"  3.
 7 عبد هللا األفرضنجي: ترامب مسؤول ع  مجزرة غزة  4.
 7 ل الشدب الفلسطيضني باعتباره استثضناًء ممضنوعًا عليه التدبيريجب رل يدامَ رياض مضنصور:   5.
 8   اإلسرائيليةالفلسطيضنية: واشضنط  شرياة في الجرائ الحاومة  6.
 8 ضنايف الرجوب يدعو السلطة لرفع يدها ع  المقاومة في المفةالضنائب   7.

 
  المقاومة:

 8  هضنية: المقاومة الشدبية ستتمدد بزخ  لمساحات رخرى في المفة والشتات واألرض المحتلة  8.

 9 ورفع الدقوبات التي فرمها على قطاع غزةعلى عباس التصرف بدقلية الزعي  مشدل:   9.

 10 ربو مرزوق يشيد بموقف جضنوب إفريقيا م  جرائ  الحتالل  10.

 10 في غزةربو زهري: ضنقدر التفاعل التراي السريع بدد المجزرة اإلسرائيلية   11.

 11 الخليجي" التداو و"سلطة الو  "إسرائيل"بي   الهدف المقبل بالتداو هو  سالح المقاومة: باحث استراتيجي  12.

 11 : حماس رخذت تهديد الحتالل بدودة سياسة الغتيالت على محمل الجدروساط إعالمية إسرائيلية  13.

 12  تقييمًا شاماًل لما حدث خالل المسيرات وارجر  "الشدبية" و"الجهاد"حماس و"األخبار":   14.

 13 فتح في ذارى الضنابة: شدبضنا راثر تصميمًا على استدادة حقوقه  15.

 13 بالفصائلبدعوى عالقتها تقالت ويدثر على سالح ويصادر رمواًل يش ُّ حملة اعالحتالل المفة:   16.
 

  :اإلسرائيليالايا  
 13 داضنو : حماس ترتاب جرائ  حرب ليس فقط مد اإلسرائيليي  ولا  ريمًا مد شدبها  17.
 14 ةوزيرة الددل اإلسرائيلية تدعو لحتالل غز   18.
 14 وزير األم  الداخلي اإلسرائيلي يطالب بالدودة لسياسة الغتيالت "لردع حماس"  19.
 15 الخارجية اإلسرائيلية تطلب م  القضنصل التراي مغادرة "إسرائيل"  20.
 15   مواط  في "إسرائيل" بدو  مالجئ آمضنةمليو 2.5"الجبهة الداخلية":   21.
 15 بوقف القتل ورفع الحصار ع  غزةجمدية إسرائيلية تطالب حاومة ضنتضنياهو  17تل ربيب:   22.
 16 مداريف: "إسرائيل" ليس لديها سالح لردع تظاهرات غزة  23.
 16   يتظاهرو  في تل ربيب مد المجزرةيمئات اإلسرائيلي  24.

 
  :األرض، الشدب

 16  مصابًا حصيلة المجزرة اإلسرائيلية في غزة 3,188شهيدًا و 62وزارة الصحة:   25.

 17 لغزة ردًا على المجزرة وضنصرةً  48في ررامي الاإمراب عا    26.

 17  مضنذ بداية الدا  الحالي طفالً  18الحراة الدالمية للدفاع ع  األطفال: الحتالل قتل   27.

 18 المجزرة اإلسرائيلية في قطاع غزةعلى إمراب شامل في المفة الغربية احتجاجًا   28.
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 18  ارى الضنابة وغزة تشيع شهداءهاالفلسطيضنيو  يحيو  ذ  29.

 18 مليو  دولر احتياجات طارئة لمواجهة الومع الصحي بغزة 19.5وزارة الصحة:   30.

 19  الفلسطيضنيو  في لبضنا  يحيو  ذارى الضنابة  31.

 20 رمما خالل  رلف مصل    50قصى لستقبال راثر م  "روقاف القدس": ضنصب مظالت باأل  32.

 20 "الهيئة الوطضنية" ترفض استال  دواء م  "ضنجمة داود" الصهيوضنية  33.

 20 رات غير مسبوقة في هيالية بطريراية القدسيتغي  34.

 21 غزة يصرف سلفة مالية لموظفي غزةالبضنك الوطضني في قطاع   35.
 

  : األرد 
 21 بغزة مدا  ومرفوض "إسرائيل"هللا الثاضني: عضنف  عبد  36.
 22 وزير الخارجية: القدس الشرقية محتلة ويجب ر  تتحرر  37.
 22 بالوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس باطلةالطراوضنة: ري محاولة للمساس   38.

 
  عربي، إسالمي:

 23 «حرب جرائ » إلى ترقى الفلسطيضنيي  بحق «المذابح: »الدربية الجامدة  39.

 23 الحتالل لضنتهااات حد بومع يطالب «الخليجي التداو »  40.

 23 اإلسرائيلي الحتالل لقوات البشع للددوا  السدودية إداضنة يهاتف عباس ويدرب ع  الداهل السدودي  41.

 24 المسلمي  مشاعر استفزاز م  وتحذر للقدس األمرياية السفارة ضنقل رفمها تجدد السدودية  42.

 24 اإلسرائيلية والضنتهااات للمجازر مستقل بتحقيق ضنرحب: القطري الخارجية وزير  43.

 25 اإلمارات والمغرب وتوضنس والجزائر يديضنو  التصديد اإلسرائيلي في غزة  44.

 25 في غزة""مجازر  لرتاابه  حرب" "مجرمو رضنه  على اإلسرائيليي  المسؤولي  بمحاامة تطالب إيرا   45.

 26  هيئة ابارة الدلماء في السدودية تدي  استهداف قوات الحتالل للمدضنيي  الفلسطيضنيي  في غزة  46.

 27 األاثرية ساوت بسبب لالحتالل والدضنصرية الوحشية الجرائ  الدرب حاا  ضنحم ِّل: المسلمي  علماء اتحاد  47.

 27 اآلخري  مواقف ع  الضنظر بغض فلسطي  عاصمة القدس: التراية الحاومة باس  المتحدث  48.

 27 في غزة اإلسرائيلية المجزرة ضندي  اإلضنساضنية باس : تراية رحزاب ثالثة  49.

 28 الثم ؟" هو ما عليا  "باهلل.. تدعمها ابيرة عربية ودول خطوة وةخط ُتضنفَّذ القر " "صفقة: جاس  ب  حمد  50.

سالمية عربية شوارع  51.  28 الضنابة بذارى غمبها تواصل وا 

 29 الداصمة في يهودي اضنيس رما  توضنسي مابط طد  محاولة  52.

 29 إيرا  محاربة بذريدة لا"إسرائيل" يضنحازو  سدوديو  صحافيو  غزة.. مجزرة مع وتزامضناً  ةالضناب ذارى في  53.
 

  دولي:
 30 بدد المجزرة اإلسرائيلية في غزة دولة في مجلس األم  تدل  تمامضنها مع الشدب الفلسطيضني 14  54.
يرلضندا   55.  33 غزة لالحتجاج على مجزرة "إسرائيل" ا  سفيَري  تستدعيبلجياا وا 
 34 هايلي تشيد با"إسرائيل" لمبط الضنفس!  56.
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 34 الخارجية األمرياية ترفض التضنديد بمجزرة غزة وتلو  "حماس"  57.

 35 األمريايةوتهاج  السياسة  غزة روسيا تدزي بشهداء  58.

 35 مضنظمة دولية تطالب بالتحقيق في اضنتهااات "إسرائيل" على حدود غزة 26لا  بيا  مشترك  59.

 36 فقط "إسرائيلا"اوشضنر يحرج األرد : الوصاية على القدس ل  60.

 37 والضنساء األطفال: رضنت  تقتلو  "إسرائيلا"ويقول لرر رسماء شهداء المجزرة يقمضندوب بوليفيا في مجلس األم    61.

 37 "رايتس ووتش": واشضنط  فقدت مصداقيتها إثر إعاقتها تشايل لجضنة تحقيق بأحداث غزة  62.

 38 يفاضنااإوجته م  الجلوس بجاضنب واشضنط  مضندت ضنتضنياهو م  إزالة الستار وز : يديدوت رحروضنوت  63.

 39 روضنروا تدي  "دو  تحفظ" قتل متظاهري غزة  64.

 39 ل ترامب وضنتضنياهو مسؤولية مجزرة غزة" يحم ِّ CIAمدير سابق لا"  65.

 39 مظاهرة عفوية في برلي  تضنديدا بمجزرة غزة  66.

 40 دولي في جرائ  الجيش اإلسرائيلي لتحقيق" تدعو مراسلو  بال حدود"  67.

 41 لضنقل البؤرة الستيطاضنية "السفارة األميراية" إلى القدس مظاهرة في شيااغو رفماً   68.

 42 ياية للقدس و"مجزرة" غزةمظاهرة مضنددة بضنقل السفارة األمر  :السويد  69.
 

  : مختارات
 42 تقرير: التدخل الروسي ما   األسد م  ضنصف سورية  70.

 
  حوارات ومقالت

 43 د. وليد عبد الحي... فلسطي .. الخطوة القادمة  71.

 45 هاني المصري... ثمار السريع وعدمهمسيرة الدودة ما بي  الست  72.

 49 رندة تقي الدين... ضنابة ترامب  73.

 51 بن كسبيت... ضنجحاات إسرائيل فااي صااد  الغزياي  .. ولااا   74.

 52 مانأليكس فيش... غااااااااازة تخاااااارج إلى الحااااااارب  75.
 

 54 :ااريااتير
*** 

 
السفير والقضنصل اإلسرائيلي.. رردوغا : "إسرائيل" عضنصرية.. والفلسطيضنيو  وحماس تطرد  ترايا .1

 ليسوا إرهابيي 
 السفير الثالثاء، يوم التركية، الخارجية وزارة بايكان: أبلغت ديلدار -بولور ملتم-بريطانيا -أنقرة

 في األحداث خلفية على وذلك ،"مناسبا   سيكون لفترة، بالده إلى عودته" أن أنقرة، لدى يلياإلسرائ
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 إلى نائيه، نيتان اإلسرائيلي، السفير استدعت التركية الخارجية أن دبلوماسية، مصادر وأفادت .غزة
 .إلثنينا أمس غزة قطاع مع الحدودي الشريط على األحداث إزاء احتجاجها له وقدمت الوزارة، مقر

 البالد. مغادرة بإسطنبول االسرائيلي القنصل من التركية كما طلب الخارجية
 ،"إرهابية منظمة وليست مقاومة حركة" حماس" إن أردوغان، طيب رجب التركي الرئيس بدوره قال

 أردوغان نشرها تغريدة في ذلك جاء .نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس اتهامات على رده في
 تذكير: " تغريدته في أردوغان وقال .الثالثاء يوم ،"تويتر" موقع في حسابه على اإلنجليزية اللغةب

 مقاومة حركة هي حماس: "وأضاف ". إرهابيين ليسوا والفلسطينيون إرهابية ليست حماس.. لنتنياهو
". المينالظ ضد الفلسطيني الشعب مع يتضامن العالم: "وتابع ".المحتلين ضد فلسطين أرض تحمي

( عنصرية) أبارتايد دولة وزراء رئيس نتنياهو" إن ،"تويتر" على موقع تغريدة أردوغان، في كما قال
 إذا" وأضاف ".عام ا 60 من أكثر منذ المتحدة األمم قرارات انتهاك عبر أعزل شعب أراضي تحتل
ا تريدون كنتم  أنزلت التي العشر صاياالو  إلى إشارة في" )العشر الوصايا فاقرأوا اإلنسانية في درس 
 الفلسطينيين بدماء ملطخة نتنياهو يد"وأضاف  (.التوراة في والمذكورة السالم عليه موسى سيدنا على
  ".تركيا على بالتهجم جرائمه على التستر يمكنه وال

 األمم قرارات تضمنه الذي القدس وضع تغيير شأنه من ما كل تجّنب" إلى الثالثاء، أردوغان، ودعا
 الوزراء رئيسة مع أردوغان عقده مشترك صحفي مؤتمر خالل ذلك جاء ". الدولية واالتفاقات حدةالمت

 على وردا . رسمية زيارة التركي الرئيس إليها يجري التي لندن العاصمة في ماي، تيريزا البريطانية
 بمحاولة بداأ نقبل لن: "قال القدس، إلى أبيب تل من إسرائيل لدى سفارتها المتحدة الواليات نقل

 إلى المتحدة واألمم الدولي المجتمع أدعو" أردوغان وأضاف ".إلسرائيل عاصمة بالقدس االعتراف
 ".فلسطين في الحاصل الظلم لوقف بسرعة التحرك
 المقبل الجمعة يوم اإلسالمي التي دعت تركيا إلى عقدها، التعاون لمنظمة االستثنائية القمة وحول
 العالم إلى قوية برسالة سنبعث: "أردوغان قال غزة، قطاع في إسرائيل تكبتهاار  التي المجزرة على ردا
 حق، على لست أنت ال معي، فالحق لذا قوية أنا تقول المتحدة الواليات: "وتابع ".إسطنبول من

 التاريخ" أن على أردوغان شدد المتحدة، الواليات قرار على رده معرض وفي ".لك يغفر لن والتاريخ
 إسرائيل: "واستطرد ".أيضا ذلك وسنرى إلسرائيل، أبدا يغفر ولن الحقيقة، هذه وسنرى ك،ل يغفر لن

ذا القدس في سفيرنا بحق قرار اتخاذ حد إلى وصلت  فسنرد به نرغب ال بشكل القرار تنفيذ تم وا 
 ".مختلفة بعقوبات

 إلى سفارتها بنقل وليةوالد األممية القرارات تجاهلت المتحدة الواليات أنّ  النظر إلى أردوغان ولفت
  الواليات أن على وشدد ".فيها طرفا   بل السالم عملية في وسيطة ليست أنها صراحة   وأعلنت القدس،
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 واغتصاب المجازر وارتكاب االحتالل على إسرائيل هذه، بتصرفاتها شّجعت األمريكية المتحدة
 الخطوات هذه مثل على تُقدم وهي قح على إسرائيل بأن القول لنا يمكن ال: "قائال   وأردف .األراضي

سرائيل المنطقة، في  ".فلسطين في اإلرهاب نشر في وتستمر احتالل دولة وا 
 15/5/2018لألضنباء،  األضنامول واالة

 
 واشضنط  في "المضنظمة" ستدعي ممثلوي ضنمما  لددد م  الواالت الدوليةال وقع على ي عباسعريقات:  .2

فيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن الررئيس محمرود قال أمين سر اللجنة التن :رام هللا
 ، علررى صررك انضررمام فلسررطين لعرردد مررن الوكرراالت الدوليررة.15/5/2018 عبرراس وقررع، مسرراء الثالثرراء

فرري تصررريحات لتلفزيررون فلسررطين، إن عبرراس اتخررذ مجموعررة مررن القرررارات، أبرزهررا  ،وأضرراف عريقررات
 حرير الفلسطينية في واشنطن السفير حسام زملط في واشنطن.استدعاء رئيس مكتب بعثة منظمة الت

"إنررره بحضرررور الررررئيس وقرررع وزيرررر الخارجيرررة والمغترررربين ريررراض المرررالكي علرررى  عريقرررات قرررائال : وترررابع
المجلررس القضرررائي والمدعيرررة العامرررة بفرررت  تحقيرررق  اإلحالررة الرسرررمية للمحكمرررة الجنائيرررة الدوليرررة مطالبرررا  

 أبناء شعبنا". يليين حول الجرائم المرتكبة بحق  قضائي مع المسؤولين اإلسرائ
ممثرل فلسرطين لردى مجلرس حقروق  ،تمكرن السرفير إبرراهيم خريشرة عبراسوأشار إلى أنه بتعليمات مرن 
توقيررع لرردعوة مجلررس حقرروق اإلنسرران لالجتمرراع يرروم الجمعررة التخرراذ  18اإلنسرران، مررن الحصررول علررى 

 ."إسرائيل"المرتكبة من جانب قرار بإرسال لجنة تقصي حقائق في جرائم الحرب 
ستبدأ اجتماعاتها لوضع ملف قطاع غزة  عباسوفي سياق متصل، قال عريقات إن لجنة عليا شكلها 

زالة أسباب االنقسام، إضافة للجنة عليا الستمرار وضع آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني األخيرة  وا 
 سياسية مع سلطة االحتالل.بما في ذلك تحديد العالقات االقتصادية واألمنية وال

ن مندوبرة أمريكرا فري مشددا  علرى أتعبث بالشرعية الدولية والقانون الدولي، قال عريقات إن واشنطن و 
 مجلس األمن هيلي أصبحت متحدثة باسم حكومة نتنياهو.

 15/5/2018 ،واالة األضنباء والمدلومات الفلسطيضنية )وفا(
 

 لجضنائية الدولية" خالل ريا إحالة ملف الستيطا  على "ا": الحياة" .3
كشف مسؤولون فلسرطينيون أن الررئيس محمرود عبراس وقّرع علرى إحالرة ملرف : محمد يونس -رام هللا 

 االستيطان على المحكمة الجنائية الدولية، واالنضمام إلى ثالث منظمات دولية هذا األسبوع.
تررددت كثيررا  خرالل السرنوات األربرع  وقال نائب رئيس حركرة فرت  محمرود العرالول لرر"الحياة" إن "القيرادة

الماضية، في إحالرة ملرف االسرتيطان علرى محكمرة الجنايرات، علرى ضروء الترداعيات المحتملرة، لكنهرا 
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قررت أخيرا  إحالة هذا الملف من دون إبطاء". وأضاف أن "الرئيس عباس وّقع على اإلحالة ولم يبرق  
 سوى تقديمه رسميا  قبل نهاية األسبوع".

، أن "الرررئيس عبرراس وقّررع علررى "إذاعة صرروت فلسررطينر"لرر ،ريرراض المررالكي .يررر الخارجيررة دوكشررف وز 
منظمة عارضت اإلدارة األمريكية انضمام فلسطين  22االنضمام إلى ثالث منظمات دولية من أصل 
 هذه المؤسسات في غضون ساعات. إلىإليها". وقال إنه سيقوم بتقديم طلب االنضمام 

فيع لر"الحياة": "كان بيننرا وبرين اإلدارة األمريكيرة تفاهمرات واضرحة تقروم علرى وقال مسؤول فلسطيني ر 
أن ال تقرردم اإلدارة األمريكيررة علررى نقررل السررفارة إلررى القرردس، وأن ال تغلررق مكتررب منظمررة التحريررر فرري 
واشنطن، وأن تواصل الدعم المالي للسلطة. ومقابل ذلرك تمتنرع السرلطة الفلسرطينية عرن إحالرة ملفرات 

م حرررب بحررق مسررؤولين إسرررائيليين علررى محكمررة الهرراي، وعرردم االنضررمام إلررى منظمررات تعررارض جرررائ
إليهررا، وتهرردد باالنسررحاب منهررا حررال حصررولنا علررى عضررويتها، ومواصررلة  انضررمامنااإلدارة األمريكيررة 

ه التنسيق األمني مع إسرائيل". وأضاف: "أنهت اإلدارة األمريكية تعهداتها ونحرن مرن جانبنرا أنهينرا هرذ
التعهررردات، وسننضررررم إلررررى المنظمررررات الدوليررررة الترررري نريررررد، ونحيررررل الملفررررات الترررري نريررررد علررررى محكمررررة 

 الجنايات الدولية بال قيود".
 16/5/2018 ،الحياة، لضند 

 
 عبد هللا الفرضنجي: ترامب مسؤول ع  مجزرة غزة .4

يس األمريكري دونالرد الرئ ،محمود عباس الفلسطيني مستشار الرئيس ،ل عبد هللا األفرنجيحمّ  :رام هللا
وقرال األفرنجري إلذاعرة "أر بري بري" )بررلين برانردنبور (  ترامب مسؤولية أعمال العنف في قطراع غرزة.

وأضرراف أن الرررئيس  لمانيررة: "ترامررب مسررؤول عررن الشررهداء واالضررطرابات وترردمير عمليررة السررالم".األ
ين يعرد "قيصرر رومرا الجديرد. إنره األمريكي الذي سم  بافتتاح السفارة األمريكية في القدس أمس االثنر
 كانت الطريقة". أيا   -يبت في أشياء ليس لديه أي فكرة عنها ويتخذ موقفا لصال  إسرائيل

 15/5/2018 ،القدس، القدس
 

 ل الشدب الفلسطيضني باعتباره استثضناًء ممضنوعًا عليه التدبيريجب رل يدامَ رياض مضنصور:  .5
خالل جلسة  اقب لدولة فلسطين رياض منصور كلمة مؤثرةألقى المندوب المر : علي بردى - نيويورك

، قرررال فيهرررا إن "مجرررازر قررروات االحرررتالل اإلسررررائيلي فررري قطررراع غرررزة، االثنرررين، لمجلرررس األمرررن الررردولي
صررابة امالف مررن المرردنيين األبريرراء"، الفتررا  إلررى أن "إسرررائيل تررتحج   61أسررفرت عررن مقتررل  مرردنيا ، وا 

بينمررا تسررتخدم "الرردبابات والطررائرات والمرردفعيات، ويختبرر  جنودهررا فرري دائمررا  بأنهررا ترردافع عررن نفسررها"، 
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الخنررادق وخلررف الررتالل". ولررم يتمالررك دموعرره، فأضرراف أن "مزيرردا  مررن شرربابنا وأبنائنررا وأطفالنررا خرجرروا 
بشكل سلمي احتجاجا  على الحياة البائسة التري يعيشرونها، والتري يفرضرها االحرتالل اإلسررائيلي علريهم 

نا ، ليعبروا عن رفضهم للذل والقهر واالستعباد، ليطالبوا بحقوقهم المشروعة، بما فيها حرق ظلما  وعدوا
تقريررر المصررير، وحررق العررودة إلررى أراضرريهم"، وأكررد أنرره يجررب أال يعامررل الشررعب الفلسررطيني باعتبرراره 

 ألمريكية.استثناء  ممنوعا  عليه التعبير عن مظالمه، وانتقد بحدة المواقف التي أعلنتها المندوبة ا
 16/5/2018 ،الشرق األوسط، لضند 

 
 الفلسطيضنية: واشضنط  شرياة في الجرائ  اإلسرائيلية الحاومة .6

وكرراالت: حّملررت الحكومررة الفلسررطينية، أمررس، حكومررة االحررتالل واإلدارة وال"الخلرري "،  - رام هللا، غررزة
إلسررائيلي فري مرا وصرفته األمريكية مسؤولية دماء الشهداء والجرحى الذي ارتقروا برصراا االحرتالل ا

 "المذبحة" في قطاع غزة، كما دانت افتتاح السفارة األمريكية في القدس المحتلة.رب
 16/5/2018 ،الخليج، الشارقة

 
 ضنايف الرجوب يدعو السلطة لرفع يدها ع  المقاومة في المفةالضنائب  .7

وب، أن دمراء شرهداء أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركرة حمراس، الشريخ نرايف الرجر :الخليل
، قررد أسررقطت كررل المررؤامرات الترري تحرراك للقضررية 14/5/2018يرروم االثنررين  ،شررعبنا الترري روت األرض

فرري  ،الرجرروب طالرربو  لمواصررلة الحررراك فرري كررل األرض الفلسررطينية حتررى التحريررر. الفلسررطينية، داعيررا  
المقاومرة فري الضرفة، السرلطة الفلسرطينية برفرع يردها عرن ، 15/5/2018 تصري  صرحفي، يروم الثالثراء

وأال تبقرررى متفرجرررة علرررى المشرررهد وكرررأن األمرررر ال يعنيهرررا، ودعاهرررا لفضررر  دولرررة االحرررتالل علرررى كرررل 
طالرب الرجروب الشرعوب العربيرة باالنتفراض ، كمرا األصعدة الدولية وتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية

 نصرة إلخوانهم الفلسطينيين وللقدس.
 15/5/2018 ،المراز الفلسطيضني لإلعال 

 
 الشدبية ستتمدد بزخ  لمساحات رخرى في المفة والشتات واألرض المحتلة المقاومةهضنية:  .8

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن الشعب الفلسطيني مستمر في مسيرة 
ب وقال هنية في كلمة هاتفية خالل مسيرة العودة جنو  العودة، وهو من يقرر الوقائع على األرض.

لبنان مساء الثالثاء، إن المجزرة التي ارتكبها العدو بغزة أمس دليل أن مسيرات العودة وغارات 
الشباب الثائر والكر والفر على الحدود والدخول إلى أرضنا المحتلة أدت إلى إرباك العدو؛ لكنه واجه 
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ضب مقاومتنا ودعا االحتالل إلى أن يحسب ألف حساب لغ المقاومة الشعبية بالنار والمجازر.
 وكتائبنا، قائال : ال تدخلوا في اختبار لصبرنا، وعليكم أن تحذروا من غضب مقاومتنا.

وأضاف: إياكم أن تراهنوا على كسر هذا الشعب العظيم؛ ففي جعبتنا الكثير، وعزيمتنا أمضى، وما 
الشعب  جرى في غزة وفي أرض فلسطين والمسيرة المظفرة من كل مخيمات لبنان يؤكد أن مقاومة

إن المقاومة الشعبية ستتمدد بزخم  وأكدمستمرة، وقدرتنا على الصمود أكبر من تصورات العدو. 
 لمساحات أخرى من تواجد الشعب الفلسطيني في الضفة والشتات واألرض المحتلة.

وشدد أن حماس وكتائبها المظفرة وقوى المقاومة الفلسطينية والعربية وأحرار األمة والعالم سيبقون 
 .عام ا من المقاومة والبطولة 70األوفياء لمسيرة شعبنا وعذاباته وتضحياته التي سطرها عبر 

وأشار هنية إلى أن الحركة ثبتت موقفها للتاريخ برفض قرار ترمب بنقل السفارة األمريكية إلى 
 القدس، وسجلت شهادتها للتاريخ ومهرتها بالدماء الغالية وأكدت تمسكنا بحقنا.

ر دعا هنية السلطة الفلسطينية إلى إعالن إلغاء اتفاق أوسلو وسحب االعتراف بالكيان من جانب آخ
كما دعا إلى وحدة الشعب الفلسطيني  الصهيوني إلى جانب رفع العقوبات االنتقامية عن قطاع غزة.

وبناء موقف موحد عبر الدعوة لعقد مجلس وطني توحيدي تشارك فيه حماس والجهاد والشعبية وكل 
 وطنية على أساس التمسك بالثوابت والمقاومة الشاملة. استراتيجيةائل، وبناء الفص

 15/5/2018موقع حراة حماس، غزة، 
 

 ورفع الدقوبات التي فرمها على قطاع غزةعلى عباس التصرف بدقلية الزعي  مشدل:  .9
محمود  خالد مشعل إن رئيس السلطة الفلسطينية ،قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس

ودعا مشعل خالل  عباس أمام لحظة تاريخية في أن يوحد الصف الفلسطيني وينهي االنقسام.
مداخلة له على قناة الجزيرة، الرئيس عباس إلى التصرف بعقلية الزعيم الذي يستوعب الناس، ورفع 

وأضاف أن عباس اليوم أمام لحظة تاريخية في ظل  العقوبات التي فرضها على قطاع غزة.
ضغوط التي تمارس عليه في استعادة أوراق القوة من تفعيل المقاومة الشعبية في الضفة وغزة ال

والشتات، ووقف التنسيق األمني، والذهاب إلى شراكة وطنية حقيقية للضغط على االحتالل 
ودعا إلى نقل تطبيق نموذ  المقاومة الشعبية الذي يشهده قطاع غزة إلى  اإلسرائيلي بكل الوسائل.

ا كبيرا  لالحتالل اإلسرائيلي.ال  ضفة الغربية المحتلة بتوافق وطني، مؤكدا  بأن ذلك سيشكل إحراج 
وأشار مشعل إلى أن االحتالل اإلسرائيلي والواليات المتحدة األمريكية ارتكبا جريمتين أمس بقتل 

 ، ونقل السفارة للقدس.2,800العشرات من المدنيين العزل وجرح ما يزيد على 
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لمواقف العربية والدولية، أوض  أن الموقف األوروبي من نقل السفارة األمريكية للقدس جيد، وحول ا
لكن أمريكا واالحتالل كسرا هذه القاعدة، حيث إن االستيطان مجّرم في األمم المتحدة، لكن ال يوجد 

في حفل نقل وأشار إلى أن هناك دوال  لم تشارك  ترجمة في معاقبته على معارضته لإلرادة الدولية.
 السفارة بالقدس، وهناك مواقف إنسانية محترمة للنخب في العالم الغربي لكنها ال تكفي.

وتطرق مشعل إلى بعض مواقف الدول بمجلس األمن الدولي واعتبرها مواقف ملتبسة، وأن كثيرا  من 
 الدول األوروبية مالت إلى تحميل الطرفين المسؤولية وهذا غير مقبول.

الذي يقف وراء مسيرات العودة ليست الفصائل، بل شعب أعزل أراد إرسال ثالث رسائل ونوه إلى أن 
للعالم، وهي: أريد أن أعود إلى وطني وبالدي التي هجرت منها، وحصار غزة آن األوان أن ينتهي، 

وحول التحقيق في مجزرة االحتالل بغزة، قال:  وأن القدس عربية إسالمية وال نقبل الموقف األمريكي.
وأضاف: من يريد إنهاء المأساة اإلنسانية عليه أن يفك . جربنا التحقيق، وهو وسيلة لتسويف القضايا

الحصار فورا ، مبينا  أن القوى الدولية تملك القدرة، وأن مسار التحقيق ليس هو األجدى، بل إدانة 
إلى المواقف كما ثمن بعض المواقف العربية حول ما جري أمس، مشيرا   االحتالل هي المطلوب.

 الجيدة من الكويت وقطر وتركيا، وكان ينبغي أن نشهد رد فعل عربي يتناسب مع ضخامة الحدث.
 15/5/2018موقع حراة حماس، غزة، 

 
 جضنوب إفريقيا م  جرائ  الحتالل بموقفربو مرزوق يشيد  .11

من  أشاد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق بموقف دولة جنوب إفريقيا
االحتالل اإلسرائيلي عقب جرائمه التي نفذها يوم أمس بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع 

وقال أبو مرزوق في تغريدة على حسابه بموقع تويتر مساء اإلثنين: شكر ا حكومة  غزة الشرقية.
فسحبت سفيرها جنوب إفريقيا؛ إذ إنها لم تكتف بإدانة اإلجرام الصهيوني في مواجهة مسيرة العودة، 

دانة لهذه الجرائم. ا وا  وعبر عن امتنان الشعب الفلسطيني لموقف جنوب إفريقيا، واصفا إياه بر  احتجاج 
وفي المقابل، شدد أبو مرزوق على أنه من المعيب والمخزي الموقف األمريكي الال  "األخالقي".

 أخالقي، مردفا  بأنه شريك في قتل المدنيين الفلسطينيين.
 15/5/2018ة حماس، غزة، موقع حرا

 
 ربو زهري: ضنقدر التفاعل التراي السريع بدد المجزرة اإلسرائيلية في غزة .11

أعرب المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، الثالثاء، عن تقديره : محمد البكاي - نواكشوط
. جراء ذلرك فري للتفاعل التركي السريع، عقب المجزرة اإلسرائيلية أمس اإلثنين، على حدود قطاع غزة
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تصري  لألناضول، على هامش زيارة )لم يحدد مدتها( إلى موريتانيا للمشراركة فري فعاليرات متضرامنة 
مررع القضررية الفلسررطينية بالعاصررمة نواكشرروط. وقررال إن التفاعررل التركرري كرران فرري المسررتوى سررواء علررى 

ويرة التري صردرت عرن الصرعيد الرسرمي باسرتدعاء سرفيري أنقررة فري، ترل أبيرب وواشرنطن، والمواقرف الق
رررا التفاعرررل الشرررعبي. وأضررراف:  الررررئيس رجرررب طيرررب أردوغررران، وغيرررره مرررن المسرررؤولين األترررراك، وأيض 
"الجموع التركية نزلت مباشررة بعرد وقروع المجرزرة، كران هرذا شريئ ا مميرز ا". وأشرار إلرى أن الردور التركري 

ا لألمة العربية واإلسالمية، خاصة أن تركيا تقود  منظمة التعاون اإلسالمي.  مهم، وُيشكل نبض 
 15/5/2018واالة األضنامول لألضنباء، 

 
 الخليجي" التداو و"سلطة الو  "إسرائيل"بي   المقبل بالتداو  الهدفهو سالح المقاومة : باحث استراتيجي .12

مهم في مجال المستقبليات أن يكون سرالح المقاومرة الفلسرطينية فري قطراع  أردنيتوقع باحث ن: عما
المرحلررة القادمررة وهررو محررور الخطررة اإلسرررائيلية القادمررة ومعهررا سررلطة التنسرريق األمنرري غررزة هررو شررعار 

وتحدث الباحث االستراتيجي الدكتور وليرد  وآخرين من دونهم ال تعلمونهم.“ومجلس التعاون الخليجي 
 وقال عبد الحي ستعمل ”.تكتيك الحق يراد به باطل“عبد الحي في تقييمه للمرحلة االخيرة عن شعار 

سرائيلية على تعزيز الضرغوط المختلفرة لتحقيرق مصرالحة فلسرطينية تكرون فيهرا جرعرة  أطراف عربية وا 
الغوايررررة عاليررررة، لكنهررررا تنطرررروي علررررى هرررردف محرررردد وهررررو تمكررررين سررررلطة التنسرررريق األمنرررري مررررن تسررررلم 
الصالحيات األمنية في غزة تمهيدا لنسخ الوضع في الضفة الغربية ونقلره إلرى غرزة حيرث تنتفري كافرة 

وفي حال رفضت حركات المقاومة موضوع الوصاية األمنية لسلطة التنسيق األمني   ظاهر التسل .م
الفلسطينية التي يتأملها الشارع الفلسطيني، وهو ما يضيق الخنراق  فشل المصالحةسيتم تحميلها وزر 

 ا التكتيك.أكثر على الشارع ومقاومته، ويبدو أن سلطة التنسيق األمني متناغمة إلى حد بعيد مع هذ
وتحدث عبردالحي عرن اسرتراتيجية جرر حركرات المقاومرة بعيردا عرن القروى التري تسراندها علرى المسررح 
الرردولي مررن خررالل توسرريع الشررقوق بينهررا وبررين مررن يبرردي أي قرردر مررن التعرراطف معهررا، ويررتم ذلررك مررن 

ومرة وبرين برين حركرات المقا -مهمرا بردا صرغيرا او كبيررا –خالل البحث عن أي تبراين فري التوجهرات 
 أي من حلفائها والعمل على توسيع هذا التباين بأكبر قدر ممكن.

 15/6/2018رري اليو ، لضند ، 
 

 : حماس رخذت تهديد الحتالل بدودة سياسة الغتيالت على محمل الجدروساط إعالمية إسرائيلية .13
د مع قطاع غزة عزت أوساط إعالمية إسرائيلية الهدوء النسبي على الحدو : أسعد تلحمي –الناصرة 

أخذوا على محمل الجد تهديدات وزراء إسرائيليين بأن « حماس»أمس إلى أمرين: األول، أن قادة 
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إسرائيل ستعود إلى سياسة االغتياالت وأنهم سيكونون على رأس المستهد فين، والثاني أن الحركة 
ها إنما من أجل نقلت عبر جهة ثالثة، رسالة إلى إسرائيل تقول إن وجهتها ليست نحو حرب مع

، وأنها «التي باتت ال ُتحتمل»الحصول على تسهيالت للغزيين توقف تدهور األوضاع المعيشية 
 ستحاول تخفيف االحتكاك بين المتظاهرين والجيش اإلسرائيلي.

في القطاع وغيره من قادة الحركة في « حماس»وكان عدد من وزراء الحكومة هدد باغتيال زعيم 
 ظاهرات عنيفة ومحاوالت الختراق الحدود.حال شهد يوم أمس ت

ال تبحث عن « حماس»عن جهات رفيعة في جهاز المخابرات تقديرها أن « هآرتس»ونقلت صحيفة 
بث خطاب المقاومة »مواجهة عسكرية مع إسرائيل إنما تريد تحقيق هدفين من التظاهرات: األول، 

رغام قادتهم، عبر  القتل الذي نفذه الجيش، على الموافقة على من  الشعبية الفلسطينية لإلسرائيليين وا 
تاحة حرية التنقل عّلها توقف تدهور األوضاع المعيشية، خصوصا  حيال عزلة  تسهيالت اقتصادية وا 

 «.الحركة الدولية ووقف المساعدات التي كانت تتلقاها من السلطة الفلسطينية
 16/5/2018الحياة، لضند ، 

 
 تقييمًا شاماًل لما حدث خالل المسيرات وارجر  "الشدبية" و"الجهاد"حماس و"األخبار":  .14

قيادة حماس أمرت بصورة »أن « األخبار»أكدت مصادر محلية وفصائلية لر: هاني إبراهيم - فلسطين
جراء  أمس بغزة مفاجئة ومن دون إبالغ غرفة الفصائل والهيئة العليا لمسيرات العودة بإنهاء فعاليات

والمصابين، خصوصا  بعدما تبّينت صعوبة اجتياز الحدود كما كان  سقوط عدد كبير من الشهداء
بعد « حماس»مع قيادة « خط ساخن»تشرح المصادر أن المصريين تواصلوا عبر و  «.مخططا  

حرب »ارتفاع أعداد الشهداء لحثها على وقف ما يحدث خشية أن يؤدي األمر إلى الذهاب إلى 
ة مفادها بأن اإلسرائيليين قرروا منع أي خرق للحدود مهما ، مبّلغين الحركة رسالة إسرائيلي«طاحنة

كان عدد الشهداء الفلسطينيين. في الوقت نفسه، كان خط االتصال الحمساوي رر القطري فعاال ، إذ 
، ناقلة من جهتها وعودا  بموافقات «خشية التدهور»طلبت الدوحة من الحركة تهدئة األوضاع 

حسين الواقع اإلنساني في القطاع ينفذها القطريون وجهات دولية إسرائيلية على مشاريع جديدة لت
 أخرى، على أن تدخل المواد الخاصة بها عبر األراضي المصرية.

أن كال  من حماس والجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية أجرت أمس تقييما  شامال  « األخبار»علمت و 
أكدت الفصائل الثالثة في تصريحات لما حدث خالل المسيرات بسبب التضارب في القرارات، ثم 

بعد إعادة تنظيم األمور. وتراهن هذه الفصائل على ضغط « مسيرات العودة»منفصلة مواصلة 
الجيش اإلسرائيلي على حكومته لتحسين الواقع في القطاع، نتيجة تأثير المسيرات في خطط الجيش 
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على جميع الجبهات، إضافة إلى توقف  التطويرية التي توقفت بما في ذلك التدريبات الكبرى السنوية
 بناء الجدار األرضي مع القطاع، فضال  عن تواصل انتشار قوات العدو المكثف على طول الحدود.

 16/5/2018األخبار، بيروت، 
 

 : شدبضنا راثر تصميمًا على استدادة حقوقهالضنابةفتح في ذارى  .51
نكبرة وعررذابات التهجيرر، أكثررر تصرميما  علررى قالرت حركرة فررت ، إن شرعبنا وهررو يسرتذكر آالم ال: رام هللا

 المضي في نضاله من اجل استعادة بالده وعودته إليها وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
واضافت في بيان صادر عن مفوضية اإلعالم والثقافة والتعبئة الفكريرة، يروم الثالثراء، لمناسربة حلرول 

ظل يوما  أسود في جبين البشرية التي سمحت برالجرائم غيرر الذكرى السبعين للنكبة، أن يوم النكبة سي
المسبوقة في التاريخ وساعدت على محاولرة إبرادة الشرعب الفلسرطيني التري تمرت وهردم مدنره وقرراه مرن 

 أجل من  األرض لغير أصحابها، وفي سبيل تدمير بالد كانت قائمة تنعم باألمن والرخاء.
 15/5/2018، وفا، واالة األضنباء والمدلومات الفلسطيضنية

 
 بالفصائلبدعوى عالقتها يش ُّ حملة اعتقالت ويدثر على سالح ويصادر رمواًل الحتالل المفة:  .51

شّنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر يوم الثالثاء، حملة اقتحامات ألنحاء متفرقة في الضفة : نابلس
مواطن ا؛ بينهم أسرى محرررون، برزعم  19الغربية المحتلة، دهمت خاللها منازل الفلسطينيين، واعتقلت 

 أنهم "مطلوبون" على خلفية ممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومة الشعبية ضد أهداف إسرائيلية.
وقررال االحرررتالل إن قواتررره عثررررت علرررى سررالح خرررالل حملرررة تفتررريش نفّرررذتها فرري بلررردة بيرررت أمرررر شرررمالي 

 عالقتها بالتنظيمات الفلسطينية.الخليل، وصادرت أمواال  من بلدة عقربا جنوبي نابلس بدعوى 
 15/5/2018، قدس برس

 
 جرائ  حرب ليس فقط مد اإلسرائيليي  ولا  ريمًا مد شدبها ترتابحماس داضنو :  .51

منرردوب إسرررائيل الرردائم لرردى األمررم  ، عررن وكرراالت، قررال16/5/2018، الجزياارة ضناات، الدوحااةذكرررت 
جية العنرف المخطرط لره ثرم يسرتجدون تعراطف إن الفلسرطينيين ينتهجرون "إسرتراتي ،المتحدة داني دانون

األمررم المتحرردة"، معتبرررا أنهررم حرراولوا دخررول األراضرري اإلسرررائيلية بررالقوة مررن غررزة، وأن حركررة حمرراس 
 "منظمة إرهابية" تختب  وراء األطفال لتحقيق أغراضها وتحرض الفلسطينيين على اإلرهاب.

دانرررون اتهرررم المتظررراهرين ، أن ىعلررري بررررد، عرررن 16/5/2018الشااارق األوساااط، لضناااد ، وجررراء فررري 
ألقرررروا قنابررررل مولوترررروف، وزرعرررروا عبرررروات ناسررررفة، واسررررتخدموا إطررررارات »الفلسررررطينيين فرررري غررررزة بررررأنهم 
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حررراولوا، فررري مناسررربات عررردة، تحطررريم السررريا ، والتسرررلل إلرررى األراضررري »، مضررريفا  أن هرررؤالء «محترقرررة
المرردنيين اإلسرررائيليين، ولكررن حمرراس بأنهررا ترتكررب جرررائم حرررب، لرريس فقررط ضررد »، واتهررم «اإلسرررائيلية

 الفلسطيني.« أيضا  ضد شعبها
 

 وزيرة الددل اإلسرائيلية تدعو لحتالل غزة .51
لندن: دعت وزيرة العدل في سلطة االحتالل اإلسرائيلي ايليت شكيد، يوم الثالثاء، الرى احرتالل قطراع 

 غزة من اجل الحفاظ على السالم في المنطقة.
إذا أرادت إسررائيل أن تسرقط حركرة حمراس، فرال يوجرد “ن الوزيرة قولهرا ونقلت إذاعة جيش االحتالل ع

 ”.لديها سوى خيار واحد هو احتالل قطاع غزة
واعتبرت الوزيرة أن جيش االحتالل قد قام بعمل جيد، ونج  في احترواء الحروادث قردر اإلمكران، قائلرة 

 ”.جنود ووضع القنابلحماس تضحي بشعبها ألغراض سياسية، حاولوا اختراق الجدار وأسر ال“
لن نس  لهم بالقيام بأعمال مسلحة وأسر جنرود واقتحرام السريا ، لرذا قرام الجريش اإلسررائيلي “وتابعت: 

ن كرران االمررر لررم يرضرري العررالم، فسررنفعل مررا نريررد مررن أجررل أن نرردافع عررن  بمررا يتطلررب األمررر، حتررى وا 
ن محكمررة العرردل الدوليررة فرري نحررن لسررنا خررائفين مرر للجميررع،أنفسررنا، وسررنعرف أيضررا  كيررف نفسررر ذلررك 
 ، على حد زعمها.”الهاي ألننا نتصرف وفقا  للقانون الدولي

 15/5/2018القدس الدربي، لضند ، 
 

 وزير األم  الداخلي اإلسرائيلي يطالب بالدودة لسياسة الغتيالت "لردع حماس" .51
موقررع "يررديعوت  قررال جلعرراد آردن وزيررر األمررن الررداخلي اإلسرررائيلي فرري حررديث أجرترره معرره :تررل أبيررب

 تشكل جزأ  من حل األوضاع في قطاع غزة. االغتياالتليوم بأن العودة لسياسة اأحرونوت" 
"لقد حان الوقت الذي يتوجب فيه دفرع قرادة حمراس ثمنرا  شخصريا  عرن أعمرال اإلرهراب هرذه. وأضاف: 

دودي فرأهال  للموت قررب الجردار الحر استعدادرؤساء حماس، يحيى سنوار وآخرون يقولون بأنهم على 
تحرت األرض والتخروف علررى  االختبرراءإذ يجررب أن يعرودوا إلرى  لالغتيراالتوسرهال  بهرم. يجررب العرودة 

 حياتهم ولن يعملوا بعد ذلك على تنظيم حشود للقيام بأعمال إرهابية" على حد تعبيره.
 15/5/2018القدس، القدس، 
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 سرائيل"ة "إتطلب م  القضنصل التراي مغادر  الخارجية اإلسرائيلية .02
أعلنررت وزارة الخارجيررة االسرررائيلية الثالثرراء فرري بيرران ان القنصررل التركرري العررام اسررتدعي الررى  :القرردس

 رئيس التشريفات في الوزارة و"طلب منه المغادرة الى بالده لوقت ما من اجل التشاور".
 15/5/2018القدس، القدس، 

 
 مالجئ آمضنة بدو  "إسرائيل"مليو  مواط  في  2.5"الجبهة الداخلية":  .05

قال قائد الجبهة الداخلية اإلسرائيلية، تمير يدعي، يوم الثالثاء، فري جلسرة لجنرة ثانويرة : هاشم حمدان
مليرون مرواطن فري  2.5للجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيسرت لفحرا جاهزيرة الجبهرة الداخليرة، إن 

 إسرائيل ال تتوفر لديهم مالج  آمنة.
من "شبكات البنى  50من بين  40لعامة ليست صالحة، في حين أن من المالج  ا %27وتبين أن 

 من الخدمات الحيوية للمواطن. %35التحتية القومية" لم يتم تحصينها، بينما لم يتم تحصين سوى 
 15/5/2018، 48عرب 

 
 ع  غزة جمدية إسرائيلية تطالب حاومة ضنتضنياهو بوقف القتل ورفع الحصار 17تل ربيب:  .00

حقوقيرررة إسررررائيلية حكومرررة بنيرررامين نتنيررراهو برررالكف عرررن إطرررالق الرصررراا الحررري  جمعيرررة 17طالبرررت 
 باتجاه الفلسطينيين في غزة، أو استخدام أي قوة مميتة أخرى ضدهم.

وقالرت الجمعيررات فري بيرران إن الحكومررة اإلسررائيلية تصررور األحرداث علررى أنهررا اعترداء علررى سرريادتها، 
سررنة مررن االحررتالل وأكثررر مررن  50اجررات الواسررعة، وهرري وتتجاهررل الخلفيررة الترري أدت إلررى هررذه االحتج

 عشرة أعوام من الحصار المطبق. 
وذكررر البيرران أن الحصررار جعررل حيرراة السرركان فرري قطرراع غررزة ال تطرراق، "بنررى تحتيررة مهترئررة، اقتصرراد 

 مشلول، البطالة تسجل أرقاما قياسية، جهاز طبي منهار". 
وأن على إسرائيل أن تتوقف عن قتل سركان غرزة،  وأضاف أن الصراع ال يمكن حله بأدوات عسكرية،

وأن ترفررع الحصررار المفررروض علررى القطرراع، مشرريرا إلررى أن األطفررال فرري غررزة مررا يزالررون يعررانون ممررا 
ومن بين أبرز الجمعيات الموقعة على البيان "بتسريلم"، و"ال للحرواجز"، و"مركرز عدالرة"،  جرى سابقا.

 و"تحالف النساء للسالم".
 16/5/2018، الدوحةالجزيرة ضنت، 
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 مداريف: "إسرائيل" ليس لديها سالح لردع تظاهرات غزة .02
ذكررررت صرررحيفة "معررراريف" اإلسررررائيلية، نقرررال  عرررن المحلرررل العسررركري فيهرررا "يوسررري : فلسرررطين المحتلرررة

را لهرذه التظراهرات، ولرم تسرتطيع حترى  ا رادع  مليمان"، يروم الثالثراء، قولره إن "إسررائيل" ال تمتلرك سرالح 
 جاد حل لها.امن اي

صررابة المئررات، “وأضرراف مليمرران فرري مقالررة لرره،  ربمررا انتهررت التظرراهرات برراألمس، بمقتررل العشرررات وا 
وا عالن كال الطرفين حماس وجيش االحتالل، االنتصرار فري المعركرة، لكرن لرم يضرع أي طررف مرنهم 

يررك وتجنيررد ، فرري المقابررل ال يمكررن اإلنكررار أن حمرراس أظهرررت برراألمس قوتهررا فرري تحر ”حلرروال  لألزمررة
 والقطاع.” إسرائيل“التظاهرات الشعبية، التي خططت لها على الحدود بين 

 15/5/2018، واالة الرري الفلسطيضنية لإلعال 
 

 يتظاهرو  في تل ربيب مد المجزرةاإلسرائيليي  مئات  .02
اكم تظاهر مساء أمس، المئات من ناشطي السالم اإلسرائيليين، قبالة مقر حزب الليكود الح :الناصرة

فرري تررل أبيررب، منررددين بمجررزرة االحررتالل فرري قطرراع غررزة. ومررن بررين الشررعارات الترري رفعوهررا: "نتنيرراهو 
يقود الحرب القادمة". وعملت الشررطة علرى محاصررتهم، فيمرا تعررض المتظراهرون لسريل مرن الشرتائم 

 والتهجمات من اإلسرائيليين.
 16/8/2018، الغد، عم ا 

 
 مصابًا حصيلة المجزرة اإلسرائيلية في غزة 3,188شهيدًا و 62: الصحةوزارة  .01

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الثالثاء، أن حصيلة ضحايا : محمد ماجد - غزة
 مصابا . 3,188شهيدا ، و 62المجزرة اإلسرائيلية في غزة منذ أمس بلغت 

، قرب السيا  الثالثاء نين يومفلسطينيا ، أمس، وفلسطينيين اث 60وقتل جيش االحتالل اإلسرائيلي 
سرائيل.  األمني الفاصل بين غزة وا 

وكان هؤالء الضحايا يحتجون مع آخرين على نقل السفارة األمريكية لدى إسرائيل، أمس، من تل 
مايو/ أيار  15ة" قيام دولة إسرائيل، في بأبيب إلى القدس المحتلة، ويحيون الذكرى السبعين لر"نك

 طينية محتلة.، على أراٍض فلس1948
 15/5/2018، لألضنباء األضنامولواالة 
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 لغزة على المجزرة وضنصرةً  رداً  48إمراب عا  في ررامي الا .01
اليوم، األربعاء، إضرابا عاما وشامال،  48تشهد المدن والقرى العربية في أراضي الر: بالل ضاهر

يلي في قطاع غزة، أول من أمس وذلك ردا على المجزرة الرهيبة التي ارتكبتها قوات االحتالل اإلسرائ
االثنين. وأعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل عن اإلضراب خالل اجتماع طارئ 

 عقدته الليلة قبل الماضية.
وأكدت المتابعة في بيان لها أن المجزرة جرت "عن سابق تخطيط، وبدعم إجرامي مباشر من البيت 

جرى في اليوم نفسه، أول من أمس، حفل افتتاح السفارة األميركية في  األبيض بزعامة ترامب"، إذ
 القدس المحتلة، في خطوة معادية للفلسطينيين وحقوقهم ومنافية لكافة القرارات الدولية.

وأكد البيان على أن "لجنة المتابعة تدين حالة التواطؤ العربي، من خالل السكوت، وتارة من خالل 
الل، والسعي لتبرير جرائمها، وتحيي دول العالم التي تقف إلى جانب شعبنا الغزل مع حكومة االحت

الفلسطيني في قضيته العادلة، وفي نضاله التحرري. وتوجه التحية إلى جنوب أفريقيا التي قررت 
سحب سفيرها من تل أبيب ردا على المجزرة. والتحية لتركيا التي قررت سحب سفيريها من تل أبيب 

 و دول العالم، وخاصة العربية منها، للقيام بالخطوة ذاتها".وواشنطن، وتدع
 16/5/2018، 48عرب 

 
 مضنذ بداية الدا  الحالي طفالً  18الحراة الدالمية للدفاع ع  األطفال: الحتالل قتل  .01

فلسطين، بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت -أفادت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال: رام هللا
آذار  30منهم استشهدوا منذ  12منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة، طفال  18

 ، في قطاع غزة خالل مشاركتهم في مسيرة العودة.األول أمسالماضي، من ضمنهم ستة استشهدوا 
طفال من الذين قتلتهم قوات االحتالل قضوا جراء  14، أن أمسوأوضحت الحركة في تقرير لها، 

 باألعيرة النارية الحية، الغالبية العظمى منهم أصيبوا في األجزاء العليا من الجسد.إصابتهم 
، في قطاع غزة، ثالثة األولوأضافت أنه من بين األطفال الستة الذين قتلتهم قوات االحتالل أمس 

إحداهم طفلة، استشهدوا جراء إصابتهم بأعيرة حية في رؤوسهم، وطفل استشهد إثر إصابته بعيار 
 ي في رقبته، بينما استشهد طفالن جراء إصابتهما بأعيرة حية في البطن.ح

 15/5/2018، القدس، القدس
 
 
 



 
 
 
 

 

 18 ص             4643 الددد:             5/16/2018 ءاألربدا التاريخ: 

                                    

 قطاع غزة على المجزرة اإلسرائيلية في المفة الغربية احتجاجاً إمراب شامل في  .01
شهدت الضفة الغربية أمس إضرابا  شامال  وحدادا  واحتجاجات على سقوط  :محمد يونس -رام هللا 

حياء لذكرى يوم النكبة. وُأطلقت صافرات الحداد في المدن  60ر من أكث شهيدا  في قطاع غزة، وا 
الفلسطينية في الثانية عشرة من منتصف النهار لمدة سبعين ثانية، إحياء لذكرى مرور سبعين عاما  

 على النكبة.
 16/5/2018، الحياة، لضند 

 
 هاغزة تشيع شهداءيحيو  ذارى الضنابة و الفلسطيضنيو   .01

، على وقع 1948أحيا الفلسطينيون، أمس، الذكرى السبعين "لنكبة" عام : نادية سعد الدين -عمان
حمام الدم الذي أراقته قوات االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة، فيما عم فلسطين المحتلة اإلضراب 

حملة  الشامل والحداد على أرواح شهداء نصرة القدس، وسط اندالع مواجهات عنيفة، تخللها
 اعتقاالت ومداهمات واسعة بين صفوف المواطنين الفلسطينيين.

وشيعت جماهير مدينة غزة جثمان أصغر ضحية للمجزرة اإلسرائيلية، مودعين الطفلة ليلى الغندور 
بعبارات الغضب العارم ضد جرائم االحتالل التي أدت "الستشهادها عن عمر الثمانية شهور جراء 

أطلقه تجاه الفلسطينيين عند الحدود الشرقية للقطاع"، وفق ما أعلنته وزارة استنشاقها الغاز الذي 
 الصحة الفلسطينية.

واكتست فلسطين المحتلة بسواد الحداد على أرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعا  عن عروبة القدس، 
م، ملوحين وضد قرار نقل السفارة األميركية إليها، فيما خر  الشعب الفلسطيني في تشييع جثامينه

باألعالم الفلسطينية وباليافطات المنددة بالمجزرة اإلسرائيلية، والمؤكدة "بالتمسك بحق العودة" 
 و"بالقدس عاصمة دولتهم المنشودة".

وتقاطر الفلسطينيون ضمن "مسيرة العودة الكبرى" التي تواصلت باألمس بالتزامن مع ذكرى "النكبة"، 
رانها العدوانية ضد الغضب الشعبي العارم، بموازاة تشديد فيما واصلت قوات االحتالل فت  ني
 إجراءاتها األمنية والعسكرية القمعية.

 16/5/2018الغد، عم ا ، 
 

 مليو  دولر احتياجات طارئة لمواجهة الومع الصحي بغزة 19.5: وزارة الصحة .22
مليون دوالر  19.5 أعلنت وزارة الصحة أن لجنة الطوارئ الصحية والجهات الدولية حددت مبلغ: غزة

 لالحتياجات الطارئة والعاجلة لمواجهة الكارثة الصحية في قطاع غزة.
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اعتداء االحتالل على المواطنين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى اليوم  إجماليوأشارت إلى أن 
صابة  صابة  417بلغ شهيدين وا  من الطواقم  10بجراح مختلفة واختناق بالغاز شرق قطاع غزة وا 

 الطبية باالختناق وتضرر سيارتي إسعاف لوزارة الصحة شرق غزة ورف .
شهيدا  62فيما بلغ إجمالي المجزرة التي ارتكبها االحتالل شرق قطاع غزة منذ األمس وحتى اللحظة 

 بجراح مختلفة. إصابة 3188و 
 15/5/2018، لي  رو فلسطي  

 
 الفلسطيضنيو  في لبضنا  يحيو  ذارى الضنابة .25

د العام واإلضرابات في المؤسسات والمدارس المخيمات الفلسطينية في لبنان بدعوة من عّم الحدا
استنكارا  « تحالف القوى الفلسطينية»و « القيادة السياسية للقوى الوطنية واإلسررالمية الفلسطينية»
دس وغزة للمجازر البشعة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ال سررريما في القررر»

، وسقوط عدد من الشهداء والجرحى على مرأى من المجتمع الدولي وتواطؤ أميركي، 48وأراضي الر
واحتجاجا  على قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب بنقل السفارة األميركية إلى القدس واعتبارها 

عين الحلوة من في مخيم « أونروا»وأقفلت المؤسسات التابعة لوكالة  «.عاصمة الكيان الصهيوني
مدارس ومؤسسات تربوية، ومحال تجارية في رسالة غضب واحتجا  حيال ما يجري. ونّظمت وقفة 
تضامنية بدعوة من القيادة السياسية ومشاركة أبناء المخيم أمام مقر الصليب األحمر الدولي داخل 

تجاه ما يحصل، التحرك وتحمل مسؤولياته »المخيم، طالب فيها المعتصمون المجتمع الدولي بر 
 «.والدعوة إلى تحركات وانتفاضة لمواجهة االرتكابات اإلسرائيلية ووضع حد لها

في مخيم الرشيدية، وقفة تضامنية. وحيا « الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين»كذلك، نظمت 
بون الشهداء والمنتفضين في الضفة وفي غزة الذين يكت»عضو قيادة إقليم لبنان للجبهة عبد كنعان 

ما يجري من مجازر هو وصمة عار »، معتبرا  أن «تاريخا  نضاليا  جديدا  في مرحلة التحرر الوطني
 «.على جبين المجتمع الدولي وأممه المتحدة

بالتنسيق مع األحزاب اللبنانية « تحالف القوى الفلسطينية»للنكبة، نّظم  70ولمناسبة الذكرى الر
ورفع «. راجعين»النبطية بعنوان  -أرنون -سيرة إلى قلعة الشقيفوبإشراف القوى األمنية اللبنانية م

قوى التحالف »المشاركون من كل المخيمات في لبنان العلمين الفلسطيني واللبناني، وتوّلت 
مهرجانا  « منظمة التحرير الفلسطينية»و « فت »اإلشراف على المهرجان. وأقامت حركة « الفلسطيني

 في الرشيدية.
 16/5/2018، الحياة، لضند 
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 رمما خالل  رلف مصل    50"روقاف القدس": ضنصب مظالت باألقصى لستقبال راثر م   .20
قال مدير دائرة أوقاف القدس وشؤون المسرجد األقصرى، محمرد عرزام الخطيرب، إن دائررة : بترا -عمان

ن األقصررى يكررون بأسررعد أ وقاترره األوقرراف االسررالمية أتمررت االسررتعداد ترحيبررا بقرردوم الشررهر الفضرريل، وا 
 وأبه  حاالته، وهو يفت  ذراعيه ليستقبل من ال يستطيعون الوصول إليه اال في شهر الرحمة.

وأشار الخطيب خالل حديثه لبرنام  "عين على القدس" مساء االثنين، إلى أن دائرة األوقراف نصربت 
 ألف مصل في ساحات المسجد األقصى المبارك. 50مظالت تتسع ألكثر من 

رتيبات معينة في المسجد األقصى الستقبال هذه الحشود التي سرتأتي الرى المسرجد وأوض  أن هناك ت
األقصى وفق ترتيبات ادارية كبيرة في اطار ثالثة أمرور أساسرية تعمرل عليهرا دائررة األوقراف منرذ عردة 

 أشهر.
 16/5/2018، السبيل، عم ا 

 
 ترفض استال  دواء م  "ضنجمة داود" الصهيوضنية "الهيئة الوطضنية" .22

أعلنررت الهيئررة الوطنيررة العليررا لمخرريم ومسرريرة العررودة وكسررر الحصررار، رفررض اسررتالم الرردواء مررن : ةغررز 
وأكدت الهيئة في بياٍن لها، مساء الثالثاء، رفضرها  نجمة داود الحمراء الصهيونية تحت دواٍع إنسانية.

ه مررن حيررث اسررتقبال أو اسررتالم أي دواء مررن مرتكبرري مجررزرة األمررس بحررق األبريرراء، ودعررت إلررى إعادترر
ودعررت  أتررى، مسررتغربة "هررذه الوقاحررة الصررهيونية الترري أخفتهررا ضررمن قافلررة دواء مرسررلة مررن رام هللا".

جهرررات االختصررراا إلرررى اتخررراذ اإلجرررراءات الالزمرررة إلعرررادة الررردواء وعررردم اسرررتالمه، "فرررالمطلوب رفرررع 
 الحصار، ولن نسم  بتحسين صورة المحتل على حساب دماء الشهداء األبرار".

 15/5/2018، الفلسطيضني لإلعال المراز 
 

 رات غير مسبوقة في هيالية بطريراية القدسيتغي .22
أجرررى البطريرررك ثيوفيلرروس الثالرررث، بطريرررك القرردس وسررائر أعمررال فلسرررطين واألردن،  بترررا: – عمرران

تغييرررات غيررر مسرربوقة بالمناصررب الحساسررة فرري البطريركيررة وذلررك بعررد ان نررال دعررم وموافقررة المجمررع 
ريركيرررة الرررروم األرثررروذكس المقدسرررية، علرررى ذلرررك تماشررريا  مرررع تطرررورات الظرررروف المحيطرررة الُمقرررّدس لبط

 بالكنيسة األرثوذكسية والتي تشهد تحديات خطيرة تهدد "أم الكنائس".
وافتررت  البطريرررك ثيوفيلرروس الثالررث اجتمرراع المجمررع الُمقررّدس، يرروم الثالثرراء، بالصررالة لضررحايا قطرراع 

 نطقة الفر  والسالم.غزة، داعيا  هللا أن يمن  الم
 16/5/2018، ، عم ا غدال
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 صرف سلفة مالية لموظفي غزةيالبضنك الوطضني في قطاع غزة  .21
 لكشرري 200قررررت إدارة البنررك الرروطني فرري قطراع غررزة صرررف سررلفة ماليررة تقرردر بررر: الرسررالة نررت -غرزة 

 لموظفي غزة قبل حلول شهر رمضان المبارك. دوالر( 55)حوالي 
 نك" لر"الرسالة نت" إّن السلفة ستسترد مع صرف الراتب.وقال مصدر خاا بر"الب

ويعررريش موظفرررو غرررزة فررري وضرررع انسررراني كرررارثي للغايرررة، وال سررريما بعررردما طالرررت الخصرررومات رواترررب 
وللشررهر الثالررث علررى الترروالي لررم يتقاضررى المرروظفين رواترربهم سررواء مررن  مرروظفي السررلطة فرري القطرراع.

 طة.جرى تعيينهم في غزة او المحسوبين على السل
 16/5/2018، الرسالة ضنت

 
 بغزة مدا  ومرفوض "إسرائيل"هللا الثاضني: عضنف  عبد .36

هللا الثاني وأكد جاللته أن االنتهاكات والعنف الذي تمارسه إسرائيل  أكد الملك عبد"بترا":  -عمان
 بحق األشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة مدان ومرفوض بالمطلق، داعيا جاللته المجتمع الدولي إلى

 تحمل مسؤولياته لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
ركز على األوضاع التي تشهدها  يوم الثالثاء، لمجلس السياسات الوطني، جاء ذلك خالل اجتماع

الساحة الفلسطينية، بعد نقل السفارة األميركية إلى القدس، واالعتداءات اإلسرائيلية بحق أبناء الشعب 
 .الفلسطيني العزل في قطاع غزة

هللا الثاني، خالل االجتماع، على أن األردن "سيبقى العون والسند لألشقاء الفلسطينيين في  وشدد عبد
مواجهة التحديات والظروف الصعبة، وسيواصل تكريس كل طاقاته لدعم صمودهم وثباتهم على 

 ترابهم الوطني.
ية إلرسال مساعدات طبية الهيئة الخيرية األردنية الهاشم العاهل األردنيوفي هذا اإلطار، وجه 

نسانية عاجلة إلى قطاع غزة، للمساهمة في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق،  وا 
والوقوف إلى جانبه لتمكينه من تجاوز الظروف الصعبة السائدة في القطاع، كما أمر جاللته باتخاذ 

بناء قطاع غزة، لتلقي العال  اإلجراءات الكفيلة بإخالء بعض المصابين من الحاالت الحرجة من أ
 في المستشفيات التابعة للخدمات الطبية الملكية.

 16/5/2018الغد، عم ا ، 
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 الشرقية محتلة ويجب ر  تتحرر القدسوزير الخارجية:  .37
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أن االحتالل هو أساس كل ": بترا" –السبيل 

در الصراع وسبب العنف الذي سيتفجر بشكل أكبر إن لم يحصل الشر في المنطقة ومص
 الفلسطينيون على حقهم في الحرية والدولة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الصفدي، في مقابلة مع محطة "سي إن إن" التلفزيونية يوم الثالثاء، أن القدس الشرقية أرض 
الحتالل والقهر وتكون عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة فلسطينية محتلة يحب أن تتحرر من ا

 من أجل أن يتحقق السالم الشامل والدائم. 1967على خطوط الرابع من حزيران 
وأدان الصفدي "العدوان الالإنساني والالقانوني غير المبرر" ضد المدنيين األبرياء الذين تظاهروا 

بتدهور أسوأ لألوضاع ما لم ينته االحتالل ويحصل ضد االحتالل في قطاع غزة أمس، والذي ينذر 
 الفلسطينيون على حقهم في الحرية والدولة.

 15/5/2018السبيل، عم ا ، 
 

 الطراوضنة: ري محاولة للمساس بالوصاية الهاشمية على المقدسات بالقدس باطلة .38
نعتبر أي محاولة قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إننا في األردن  ":بترا" -انعمّ 

للمساس بالوضع القانوني القائم في القدس وعلى رأسها الوصايُة الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 
وأضاف في كلمة خالل رعايته مهرجانا أقيم بمجمع النقابات  والمسيحية، باطلة والغية وال قيمة لها.

ساس بالوضع في القدس يشكل مخالفة المهنية مساء يوم الثالثاء في ذكرى سبعينية النكبة، أن أي م
 لكل المواثيق والقرارات الدولية، كما بشكل مساسا بوجود كل أردني.

وتابع الطراونة ..اما صكوك استباحة أرض فلسطين ومقدساتها، التي تلفظ بها صهر الرئيس 
ا دام في األمريكي كوشنير، فلن تسهم إال بمزيد من استعصاء الحل السلمي في المنطقة، ولن تمر م

فلسطين جيل يؤمن بالحجر سبيال في مقاومة الطائرة والمدرعة والبندقية، وما دام في األردن قيادة 
 وشعب يتنفس القدس عشقا وهوية وقضية، "فنحن أهل قضية ولسنا مؤازرين أو مناصرين فحسب".

ى يٍد بالحجر وتابع .. ال حديث يسمو على حديث النفس حين تقبل على الشهادة، وال فعل يسمو عل
 تسلحت، فأمطرت دبابات الغدر المصفحة بالخزي والعار.

وقال إن الشعب الفلسطيني يأبى في ذكرى النكبة السعبين إال أن يعلم العالم درسا جديدا في البطولة 
والتضحية، ويضعه أمام اختبار الضمير، ليقول وبلغة واحدة إّنا هنا باقون، رغم خذالنكم، باقون في 

 حبة والسالم، باقون رغم صمت الشقيق وانشغاله بأولويات أخرى.أرِض الم
 15/5/2018الغد، عم ا ، 
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 «حرب جرائ » إلى ترقى الفلسطيضنيي  بحق «المذابح: »الدربية الجامدة .39
 بأشد» الثالثاء م الغيط أبو أحمد العربية للجامعة العام األمين ب: دان ف أ - باريس القاهرة،
 يرقى» بأنه به تقوم ما واصفا   ،«العزل الفلسطينيين حق في مذاب  من ائيلإسر  ترتكبه ما العبارات

 .«الحرب جرائم مرتبة إلى
 البطولة مسيرات في الفلسطينيين الشهداء من العشرات سقوط» أن بيان في الغيط أبو وأوض 
 عبللش الحماية بتوفير الدولي المجتمع» مطالبا   ،«العالمي الضمير يحرك أن بد ال والحرية

 استشهاد غداة وذلك ،«والقتل والعنف بالبطش فقوبل السلمي النضال طريق اختار الذي الفلسطيني
 القدس إلى األميركية السفارة نقل على احتجاجية تظاهرات أثناء اسرائيلي برصاا فلسطينيا   60 نحو

 .المحتلة
 افتتاح» ان للجامعة، العام األمين باسم الرسمي الناطق عفيفي، محمود السفير أكد جانبه، من

 بغير القوة استخدام في اإلمعان على االحتالل دولة شجع المحتلة القدس في األميركية السفارة
 .«الفلسطيني الشعب أبناء لقتل أخضر ضوءا   لديها وكأن حساب،

 15/5/2018الحياة، لضند ، 
 

 الحتالل لضنتهااات حد بومع يطالب «الخليجي التداو » .41
 اعتداء بشدة الزياني، راشد بن اللطيف عبد الدكتور التعاون لمجلس العام ألمينا : أدان(وكاالت)

 عشرات ضحيته راح والذي غزة، قطاع في العزل الفلسطينيين المدنيين على «اإلسرائيلية» القوات
 «إسرائيل» ترتكبها التي الجرائم باستنكار الدولي المجتمع العام األمين وطالب .والجرحى الشهداء

 القانونية مسؤوليتها ممارسة إلى المتحدة األمم داعيا   العالم، أنظار أمام الفلسطيني الشعب بناءأ ضد
 وممارساتها «إسرائيل» النتهاكات حد ووضع الفلسطيني، للشعب الحماية توفير في والسياسية
 .الفلسطيني الشعب ضد العدوانية

  16/5/2018الخليج، الشارقة، 
 

 الحتالل لقوات البشع للددوا  السدودية إداضنة باس ويدرب ع يهاتف ع الداهل السدودي .41
 اإلسرائيلي

 الفلسطيني بالرئيس هاتفيا   اتصاال   عبد العزيز، بن سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم أجرى: جدة
 الشعب له يتعرض لما السعودية إدانة عن االتصال، خالل الحرمين خادم وأعرب .عباس محمود

 شهداء سقوط في تسبب اإلسرائيلي، االحتالل قوات قبل من بشع عدوان من عزلاأل الفلسطيني
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صابة  يُمن وأن والسلوان، الصبر ذويهم ويلهم رحمته، بواسع يتّغمدهم أن وجل عز هللا داعيا   أبرياء، وا 
 .العاجل بالشفاء المصابين على

 15/5/2018الشرق األوسط، لضند ، 
 

 المسلمي  مشاعر استفزاز م  وتحذر للقدس األمرياية السفارة ضنقل رفمها تجدد السدودية .42
 عبد بن سلمان الملك السعودي العاهل برئاسة أمس، السعودي، الوزراء مجلس : رفض(وكاالت)

 لمجلس بيان عن الرسمية السعودية األنباء وكالة ونقلت. القدس إلى األمريكية السفارة نقل العزيز
 كفلتها التي الفلسطيني، الشعب حقوق ضد كبيرا   انحيازا   تمثل الخطوة هذه أن» تأكيده الوزراء
 هذه لمثل الخطرة العواقب من حذرت أن سبق المملكة حكومة أن» وأضافت. «الدولية القرارات
 مجلس طالب فيما ،«العالم حول المسلمين لمشاعر استفزاز من تشكله لما المبررة؛ غير الخطوة
 .االحتالل النتهاكات حد بوضع الخليجي التعاون
 أوقعت التي ،«اإلسرائيلية» للنيران الرياض إدانة آخر جانب من السعودي الوزراء مجلس وكرر

 مصدر االثنين، عنها، عبر والتي غزة، قطاع مع الفاصل األمني السيا  على الشهداء عشرات
 وقف اهتج بمسؤولياته الدولي المجتمع اضطالع ضرورة» المصدر وأكد. الخارجية وزارة في مسؤول
 . «الشقيق الفلسطيني الشعب وحماية العنف،

  16/5/2018الخليج، الشارقة، 
 

 اإلسرائيلية والضنتهااات للمجازر مستقل بتحقيق ضنرحب: القطري الخارجية وزير .43
 وزير الوزراء رئيس نائب ثاني، آل الرحمن عبد بن محمد الشيخ قال :طالي إسماعيل - الدوحة

 دولته إلقامة المشروعة مطالبه في الفلسطيني الشعب مع متضامنة تقف بالده إن القطري الخارجية
 إلجراء الرامية بالجهود قطر ترحيب ذاته الوقت في مؤكدا   الشريف، القدس وعاصمتها المستقلة
 في الرسمي حسابه عبر له تغريدات سلسلة وفي .اإلسرائيلية واالنتهاكات للمجازر مستقل تحقيق

 األمن زعزعة تستهدف التي اإلجرامية األعمال كافة بشدة ندين“ القطري خارجيةال وزير قال ،”تويتر“
 .”اإلرهاب مواجهة في متحدين نقف أن يجب العالم، أنحاء وكافة واندونيسيا فرنسا في واالستقرار
 الدولي المجتمع وعجز الشقيق، الفلسطيني الشعب بحق ترتكب مجازر من اليوم نراه ما: “وأضاف

 .”المدنيين حماية في الجماعي األمن منظومات فشل عن ينم القتل آلة وقف عن
  16/5/2018القدس الدربي، لضند ، 
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 اإلمارات والمغرب وتوضنس والجزائر يديضنو  التصديد اإلسرائيلي في غزة .44
 في اإلسرائيلي التصعيد دانت بشدة المتحدة العربية ، أن اإلمارات16/5/2018الحياة، لضند ، ذكرت 
 غزة بين الحدود على دامية مواجهات في فلسطينيا   60 من أكثر استشهاد إلى أدى والذي غزة قطاع

سرائيل  وزارة وأكدت. القدس في األميركية السفارة تدشين على سلمية احتجا  تظاهرات إثر وا 
 مواجهة في القوة الستخدام القاطع» اإلمارات رفض بيان في اإلماراتية الدولي والتعاون الخارجية

 .«عادلة بحقوق مطالبة للنكبة 70الر الذكرى في انطلقت التي السلمية سيراتالم
 يرأس الذي السادس محمد المغرب ملك ، عن وكاالت، أن15/5/2018الجزيرة.ضنت، وأضاف موقع 

 إلسرائيل عاصمة بالقدس األميركي االعتراف رفضه اإلسالمي المؤتمر لمنظمة التابعة القدس لجنة
 تتعارض الخطوة" هذه إن عباس محمود الفلسطيني الرئيس إلى رسالة في وقال ا،إليه سفارتها ونقل
 ".  الصلة ذات األمن مجلس وقرارات الدولي القانون مع

 اإلسرائيلي االحتالل قبل من الممنه  القتل بعمليات وصفتها ما بشدة التونسية الخارجية كما أدانت
 والعنف االحتقان يزيد قرارا القدس إلى األميركية فارةالس نقل واعتبرت السلمية، المسيرات واستهداف

 .السالم لتحقيق أفق أي ويعطل المنطقة في االستقرار وعدم
 العزيز عبد الجزائري الرئيس ، عن )د ب أ( من الجزائرر أن15/5/2018رري اليو ، لضند ، ونشرت 
 المدنيين ضد االسرائيلي االحتالل قوات ارتكبتها التي ”النكراء الجريمة“ الثالثاء دان يوم بوتفليقة

 لنظيره بها بعث تعزية برقية في بوتفليقة، وقال .النكبة ذكرى في غزة قطاع حدود على الفلسطينيين
 وجرح فلسطينيا 50 من أكثر استشهاد نبأ واالستنكار التأثر ببالغ تلقيت“ عباس، محمود الفلسطيني

 حدود على الدامية المواجهات خالل سرائيلي،اإل االحتالل قوات برصاا آخر 1,700 عن يزيد ما
 ضاربا والفلسطينيين، المدنيين ضد العدوانية ممارسته اإلسرائيلي االحتالل يواصل حيث غزة، قطاع
 .”اإلنساني الدولي والقانون اإلنسان حقوق ومواثيق الدولية واألعراف القوانين كافة الحائط عرض
 غاية إلى الفلسطيني الشعب جانب”  إلى والدائم الثابت الجزائر موقف لعباس، بوتفليقة وجدد

 وعاصمتها المستقلة الفلسطينية دولته إقامة من تمكينه ”و ،”المغتصبة الوطنية حقوقه استرجاع
 ."1967 حدود على القدس

 
 "مجازر في غزة" لرتاابه  حرب" "مجرمو رضنه  على اإلسرائيليي  المسؤولي  بمحاامة تطالب إيرا  .45

 ”حرب مجرمو“ انهم على االسرائيليين المسؤولين بمحاكمة الثالثاء ايران طالبت –( ب ف أ) طهران
 دامية مواجهات في الفلسطينيين عشرات استشهاد غداة وذلك ،”لها مثيل ال وحشية مجازر“ الرتكابهم

 نساءوال االطفال قتل“ ان قاسمي برهام الخارجية وزارة باسم المتحدث وصرح .غزة قطاع حدود على
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 70 مدى على للصهاينة رئيسية استراتيجية الى تحول ارضهم واحتالل الفلسطينيين من واالبرياء
 .”االحتالل من عاما

 إلى وتقديمه الصهيوني الكيان جريمة إلدانة)…(  الفور على التحرك”بر الدولية االسرة قاسمي وطالب
 .”حرب مجرم باعتباره دولية محكمة

 سفارتها نقل المتحدة الواليات قرار ان الثالثاء الريجاني علي الشورى لسمج رئيس اعتبر جهته، من
 النووي االتفاق من انسحابها جانب الى الدولية المؤسسات لتقويض سياستها ضمن يندر  القدس الى

 تكشف المؤشرات هذه“ ان الشورى مجلس أمام الريجاني وقال .المناخ حول باريس واتفاق االيراني
 من نوع نحو الدولي الوضع تدفع“ وأنها ”الدولية المؤسسات على القضاء تعتزم المتحدة الواليات ان

 .”األمنية الفوضى
 مستقل تحقيق الى يدعو الدولي االمن مجلس في قرار صدور االثنين منعت المتحدة الواليات وكانت
 .غزة قطاع في العنف اعمال حول

 15/5/2018رري اليو ، لضند ، 
 

 ماء في السدودية تدي  استهداف قوات الحتالل للمدضنيي  الفلسطيضنيي  في غزة هيئة ابارة الدل .46
 استهداف من االحتالل قوات عليه أقدمت ما بشدة، السعودية العلماء كبار هيئة : أدانت(وكاالت)

 بحل مرهون السالم إحالل أن مؤكدة والمصابين، القتلى عشرات أوقع ما الفلسطينيين، المدنيين
 القدس وعاصمتها فلسطين قضية أن» السعودية، الدينية الهيئة وأوضحت. لسطينيةالف القضية

 المجتمع يتعامل بأن إال يحل أن للسالم يمكن وال اإلسالمي، للعالم محورية قضية هي الشريف،
 .«ومسؤولية بجدية العادلة القضية هذه مع الدولي

 اإلسالمي العالم وعي في متجذرة فلسطين قضية أن المملكة، في األعلى وهي الهيئة، وأكدت 
 في الفلسطينيين لألشقاء دعم من السعودية حكومة تقدمه ما إلى مشيرة للعدالة، المحب واإلنساني
 الفلسطيني، الشعب بحقوق يتعلق ما في الحاسم موقفها المملكة، وجّددت. المشروعة حقوقهم استعادة
 .المشروعة حقوقه دةالستعا الشقيق؛ الفلسطيني الشعب مع وقوفها مؤكدة

  16/5/2018الخليج، الشارقة، 
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 األاثرية ساوت بسبب لالحتالل والدضنصرية الوحشية الجرائ  الدرب حاا  ضنحم ِّل: المسلمي  علماء اتحاد .47
 وبخاصة للعالم غزة في يحدث ما مسؤولية يحّمل إنه المسلمين للعلماء العالمي االتحاد قال :الدوحة
 الصهيوني للمشروع ودعمهم الصهاينة مع البعض وتعاون األكثرية، تسكو  بسبب العرب حكام

 .القانونية الشرعية للمقاومة واتهامهم فلسطين، أرض في التاريخي الحق الصهاينة ومنحهم األمريكي
 االتحاد قال منه، نسخة ”العربي القدس“ تلقت داغي القره علي الدكتور العام األمين وقعه بيان وفي

 من النكبة يوم في الفلسطيني الشعب لها يتعرض التي المآسي يتابع إنه المسلمين اءلعلم العالمي
 هذه يصاحب أن ألما االتحاد وزاد جبينهم، لها يندى ما المحتلين الصهاينة قبل من وحشية جرائم
 حق وأنها المحتلة، الدولة عاصمة بأنها واعترافها القدس، إلى سفارتها بنقل أمريكا قيام الجرائم
 ويصف الصهاينة، مع يقف بعضهم إن بل ساكتون، العرب قادة ومعظم يحدث ذلك كل لها، تاريخي
 .عليه خطر بأنها المقاومة

 فلسطين في المحتلون ارتكبها التي الجرائم كل في شريكة تعد األمريكية المتحدة الواليات“ بأن ونّوه
 .”األخيرة الجرائم وبخاصة

  16/5/2018القدس الدربي، لضند ، 
 

 اآلخري  مواقف ع  الضنظر بغض فلسطي  عاصمة القدس: التراية الحاومة باس  المتحدث .48
 إنّ  الثالثاء، يوم بوزداغ، بكر التركية، الحكومة باسم المتحدث األناضول: قال -وزدن ألب -أنقرة
 ،"بوزداغ" وأوض  ".امخرين مواقف عن النظر بغض" الفلسطينية؛ الدولة عاصمة القدس تعتبر بالده
 القضية عن الدفاع ستواصل بالده تركيا أنّ  القدس، بشأن للبرلمان خاصة جلسة خالل كلمة في

 لم المنطقة في السالم بشأن المتحدة الواليات ستطرحها التي الخطط وأنّ  القدس، ونصرة الفلسطينية
 تل من لإسرائي لدى سفارتها نقل بعد المشكلة، من جزء ا باتت واشنطن أنّ  وأضاف .موثوقة تعد
 اإلسالمي العالمين على تعتدي"و ،"األممية القرارات كافة تتجاهل" خطوة في القدس، إلى أبيب

 حل إيجاد يتم لم حال في أّنه بوزداغ وأّكد .المنطقة في التوتر بزيادة تسببها من محذرا   ؛"والمسيحي
 .مستحيال   سيكون األوسط الشرق منطقة في واالستقرار السالم إحالل فإنّ  الفلسطينية، للقضية عادل

 15/5/2018لألضنباء،  األضنامول واالة
 

 في غزة اإلسرائيلية المجزرة ضندي  اإلضنساضنية باس : تراية رحزاب ثالثة .49
 الحركة"و" الجمهوري الشعب"و" والتنمية العدالة" أحزاب األناضول: أدانت -أقتاش يلدز -أنقرة

 اليوم الصادر البيان، في وجاء. مشترك بيان بحسب غزة، في اإلسرائيلية المجزرة التركية،" القومية
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 األفعال ردود أن البيان وأكد". اإلسرائيلية الحكومة بشدة ندين جمعاء، اإلنسانية باسم" :الثالثاء
سرائيل المتحدة الواليات تجاهل حيال للفلسطينيين السلمية  إرادة وتحديهما المتحدة األمم قرارات وا 
 نقل إلى إشارة في الفلسطيني، للشعب االساسية الحقوق من هي االنسانية، يموالق الدولي المجتمع
 للفلسطينيين السلمية االفعال ردود أن إلى البيان أشار كما .المحتلة القدس إلى سفارتها واشنطن
 القوات يشّجع القدس، إلى سفارتها المتحدة الواليات نقل أنّ  البيان وأضاف. االنساني الضمير تعكس
 نقل أنّ  إلى البيان النظر ولفت. الفلسطينيين بحق المجازر ارتكاب في االستمرار على رائيليةاإلس

 الشعب أبناء بحق ترتكب التي المجازر في أبيب وتل واشنطن بين شراكة بمثابة يعتبر السفارة
 جانبهم إلى وستظل الفلسطيني، الشعب حقوق عن الدفاع ستواصل تركيا أنّ  البيان وأّكد . الفلسطيني

 . الظروف كافة في
 15/5/2018لألضنباء،  الضنامول واالة

 
 هو ما عليا  "باهلل.. تدعمها ابيرة عربية ودول خطوة خطوة ُتضنفَّذ القر " "صفقة: جاس  ب  حمد .51

 الثم ؟"
 إن جاسم، بن حمد الشيخ السابق، الخارجية وزير القطري الوزراء رئيس قال: متابعات ر الدوحة

 في جاسم، بن حمد الشيخ وتوجه .كبرى عربية دول وتأييد بدعم خطوة خطوة نفذت ”القرن صفقة“
 لهذه القدس، إلى األمريكية السفارة نقل بعد ،”تويتر“ على الرسمي حسابه عبر نشرها تغريدات سلسلة
 ضيفتر  أنه السابق القطري الوزراء رئيس وتابع .”الثمن؟ هو ما عليكم باهلل: “متسائال   العربية، الدول
 السلمي الحل من موقفه أن مؤكدا   ،”الوطنية والحقوق المقدسات في التفريط يساوي ثمن ال“ أن

 .وبموافقتهم الفلسطينيين حقوق حفظ على ويقوم واض 
 15/5/2018رري اليو ، لضند ، 

 
سالمية عربية شوارع .51  الضنابة بذارى غمبها تواصل وا 

سالمية عربية مدن وكاالت: شهدت+  الجزيرة  الفلسطينيين مع تضامنية مظاهرات الثالثاء عدة وا 
صابة العشرات مقتل غداة  باالحتالل المتظاهرون وندد. االحتالل برصاا غزة أهالي من امالف وا 
 آالف احتشد صنعاء، وسط وفي .القدس إلى أبيب تل من األميركية السفارة وبنقل النكبة ذكرى في

سرائيل أميركا تموت" شعار اورفعو  غزة، وأهالي القدس مع تضامنا اليمنيين  ورفعوا ،"القدس وتحيا وا 
  .  2014 العام منذ اليمنية العاصمة على تسيطر التي الحوثي جماعة ورايات فلسطين أعالم
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 الشارع في مظاهرة المدني المجتمع جمعيات من وعدد" فلسطين أنصار" جمعية نظمت تونس، وفي
 صحفيون تجمع كما. اإلسرائيلية باالعتداءات يداوتند النكبة، لذكرى إحياء للعاصمة الرئيسي

 .االحتالل بجرائم للتنديد األميركية السفارة أمام ومدنية سياسية وشخصيات
 المتظاهرون رفع إسطنبول مدينة ففي حاشدة، مظاهرات تركية واليات عدة شهدت أخرى، جهة من
 الشرق منطقة من المتحدة الواليات  بخرو  وطالبوا الفلسطينية، األعالم اإلسرائيلية القنصلية أمام

 .األوسط
زمير عنتاب غازي واليات وفي  الفتات ورفعوا الرئيسية الساحات في المئات تجمع ومانيسا، وآيدن وا 
 .الفلسطيني الشعب لصمود وداعمة اإلسرائيلية، بالمجازر منددة عبارات عليها كتبت

 16/5/2018الجزيرة.ضنت، 
 

 الداصمة في يهودي اضنيس  رما توضنسي مابط طد  محاولة .52
 كنيس أمام األمن ضباط ألحد طعن محاولة التونسية األمن قوات أحبطت :سلمان حسن – تونس
 الرسمية صفحتها عبر ”التدخل لوحدات العامة اإلدارة موظفي“ نقابة وأكدت العاصمة، وسط يهودي
 الكنيس أمام هولمج من طعن محاولة إلى التدخل وحدات في نقيب تعرض ”فيسبوك“ موقع على

 المهاجم على السيطرة تمت“ أنه إلى مشيرة التونسية، العاصمة وسط ”الحرية“ شارع في اليهودي
 .”والتحّري للبحث المختّصة للجهات ونقله

  16/5/2018القدس الدربي، لضند ، 
 

 إيرا  حاربةم بذريدة لا"إسرائيل" يضنحازو  سدوديو  صحافيو  غزة.. مجزرة مع وتزامضناً  الضنابة ذارى في .53
 أمس أول غزة، قطاع في إسرائيل ارتكبتها التي والمجزرة للنكبة، السبعين الذكرى مع تزامنا  : لندن

 أو مباشر بشكل إسرائيل بدور تشيد مقاالت الثالثاء، أمس السعودية، الصحافة في ظهرت اإلثنين،
 .إيران مع الصراع ذريعة تحت موارب،
 ضربت لو إسرائيل مع سأقف نعم“ عنوان تحت كتب الشيخ، آل محمد ”الجزيرة“ صحيفة في الكاتب
يران، إسرائيل بين حرب دارت لو: مفاده األيام هذه المجالس في يدور سؤال: “وتابع. ”إيران  فمن وا 
 أستطيع؛ ما قدر أساندها وسوف إسرائيل، مع قوة بكل سأقف طبعا: تردد وبال قلت، معه؟ ستقف
 سنية كدول وجودنا أن يعتبر فهو عقدية، كهنوتية منطلقات من قتاله في ينطلق وجودي، عدو فإيران
 .”بقتله وبهتان ا زور ا ويتهمنا الحسين، بدم تفريط
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 بعنوان مقاال   ”األوسط الشرق“ صحيفة في كتب المعروف، واإلعالمي الصحافي الراشد، الرحمن عبد
 ”إقليميا   إسرائيل صعود“

 لم جديد إقليمي دور إلسرائيل سيكون إيران على الضغوط دةوزيا العقوبات، تفعيل عند“ فيه قال
 دول مع ومواجهات حروب من الخارجي أمنها في محصورة نشاطاتها كانت فقد. لعبته أن لها يسبق
 .”إيران ويحاسب يراقب الذي الشرطي دور جديدا ، دورا   إسرائيل تأخذ أن يحتمل. الجوار
 العربية لألطراف مالئم وهو إلسرائيل، الجديد الدور هذا كلتو  األمريكية اإلدارة دامت ما: “وتابع

 مساحة مساحتها تقارب نسبيا، صغيرة دولة فإسرائيل. مستقبال سيتوسع أنه فاألرج  األخرى،
 .”متفوقة إقليمية عسكرية قدرة تملك لكنها الكويت،

 اإلثنين، غزة قطاع في ليإسرائي نفذتها التي المجرزة على عّلق فقد الحمد تركي السعودي الكاتب أما
 في أحد تأخر لما لالحتالل حقة مقاومة كانت لو: “قائال   ”تويتر“ موقع في حسابه على تغريدة في

 إيرانية مناورة ذلك كل يكون أن ولكن. مكان كل في الحق صاحب مع المرء يقف كما معها، الوقوف
 .”خافيا   كان ما األيام لكم وستبدي.. مرفوض أمر فذاك غزة، أطفال حساب على حماس تنفذها

 16/5/2018القدس الدربي، لضند ، 
 

 بدد المجزرة اإلسرائيلية في غزة األم  تدل  تمامضنها مع الشدب الفلسطيضني مجلسدولة في  14 .12
دولة  14، أن محمد طارق، عن مراسلها نيويوركمن  15/5/2018 ،لألضنباء األضنامولواالة ذكرت 

دولة(، أعلنت اليوم الثالثاء، تضامنها مع الشعب  15إجمالي عضو في مجلس األمن الدولي )من 
 الفلسطيني، في ظل المجزرة التي ارتكبها جيش االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة، أمس.

جاء ذلك في تصريحات لمندوبي هذه الدول، عقب جلسة طارئة لمجلس األمن، دعت إليها الكويت، 
صابة أكثر  62لبحث الوضع في غزة، بعد قتل إسرائيل   آالف آخرين. من ثالثةفلسطينيا وا 

 عن تعازيهم للعائالت الفلسطينية التي قتل أفراد منها. 14وأعرب مندوبو الدول الر
والدولة الوحيدة في مجلس األمن، التي تخلفت عن إعالن التضامن مع الفلسطينيين، هي الواليات 

 سطينيين.المتحدة، التي تدافع عن قمع الجيش اإلسرائيلي للفل
الفلسطينيين  السالم بين، في مؤتمر صحفي مشترك، إلى استئناف عملية 14ودعا المندوبون الر

قامة دولة فلسطينية مستقلة، علي حدود  سرائيل، وا  ، عاصمتها القدس 1967حزيران  يونيو/ 4وا 
 الشرقية.
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أال يتحرك مجلس فيما قال المندوب الفلسطيني، السفير رياض منصور: "أمر مثير للغضب الشديد 
دولة تعبر عن مساندتها للشعب الفلسطيني، الذي أفخر باالنتماء  14وتابع: "لذلك نرى امن  األمن".

 إليه، ويحدوني األمل أن نتمكن قريبا جدا من إنجاز حلم دولتنا المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".
تر، والبريطاني كارين بيرس، كما تحدث في المؤتمر الصحفي المندوب الفرنسي، فرانسوا ديال

والهولندي كارل فان أوستروم، والسويدي، أولوف سكوغ، والبولندي، جوانا ورونيكا، الذي تترأس بالده 
 أعمال مجلس األمن للشهر الجاري.

أهمية "عدم االستخدام المفرط للقوة )من جانب إسرائيل( في مواجهة  علىوشدد السفراء الخمسة 
 أن يكون اللجوء للقوة هو الملجأ األخير". وعلىن، تظاهرات الفلسطينيي

كما دعوا حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، إلى "االبتعاد عن التحريض واالستفزاز وعدم تعريض 
 حياة األطفال للخطر"، على حد تقديرهم.

ن، التي تضامنت مع الفلسطينيين هي أربع دائمة العضوية بمجلس األمن، وهي الصي 14والدول الر
روسيا، بريطانيا وفرنسا، إضافة إلى عشر دول غير دائمة العضوية، وهي: الكويت، كازخستان، 

 بوليفيا، بيرو، كوت ديفوار، غينيا اإلستوائية، إثيوبيا، هولندا، بولندا والسويد.
المجموعة ، أن علي بردى، عن مراسلها نيويورك، من 16/5/2018، الشرق األوسط، لضند ونقلت 
ددت على نطاق واسع بالعنف اإلسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين على الحدود مع قطاع الدولية ن

غزة. وطالبت غالبية الدول األعضاء في مجلس األمن بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفافة لمعرفة 
مالبسات األحداث التي أوقعت عشرات القتلى وآالف الجرحى بين المتظاهرين الفلسطينيين خالل 

يع القليلة الماضية، على الرغم من تعطيل الواليات المتحدة مشروع بيان كويتي في هذا األساب
الصدد. واستعدت الكويت لتقديم مشروع قرار جديد اليوم يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب 

 الفلسطيني.
وبدت االنقسامات واضحة في مجلس األمن، إذ حظي الجانب الفلسطيني بتعاطف من غالبية 

، «حماس»عضاء مجلس األمن، فيما اختارت المندوبة األميركية تركيز انتقاداتها على ما تفعله أ 
 من إيران.« المزعزع لالستقرار»فضال  عن السلوك اإلقليمي 

واستهلت الجلسة الطارئة المفتوحة بدقيقة صمت على الضحايا الفلسطينيين، ثم قدم منسق األمم 
قتل الفلسطينيين في »ق األوسط نيكوالي مالدينوف إفادة قال فيها إن المتحدة لعملية السالم في الشر 

التنديد بأشد »في القطاع، وداعيا  إلى « إسرائيل تتحمل مسؤولية العنف»، مؤكدا  أن «غزة ال مبّرر له
عشرات امالف في غزة يتظاهرون »، ومعتبرا  أن «العبارات باألعمال التي أدت إلى مقتل العشرات

يجب أال تستغل حركة حماس المظاهرات إلطالق »، وأشار إلى أنه «ماع صوتهممن أجل إس
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، وحض «الصواريخ على إسرائيل، ويجب االستماع إلى المعاناة والمأساة التي يعيشها أهالي غزة
ال بد أن تتوقف حلقة »، مركزا  على أنه «التدخل بسرعة لمنع اندالع حرب»المجتمع الدولي على 

ال سينفجر الوضعالعنف في غزة، و   «.ا 
وانتقدت المندوبة األميركية نيكي هيلي عقد هذه الجلسة الطارئة، وغياب أي إجراءات لوقف ما تقوم 

القوات اإليرانية استهدفت مواقع إسرائيلية في مرتفعات »به إيران في المنطقة، مشيرة إلى أن 
ت اإليرانية في اليمن أطلقت القوا»كما أن «. استفزاز متهور وتصعيد يجب وقفه»، في «الجوالن

في « عنف إقليمي ينبغي أن يستحوذ على اهتمامنا»، في «صواريخ باليستية في اتجاه السعودية
 مجلس األمن.
، «إرهابيي حماس المدعومين من إيران بشن هجمات ضد قوات األمن اإلسرائيلية»واتهمت هيلي 

«. لمزعزع لالستقرار من النظام اإليرانيالخيط المشترك في كل ما يحصل هو السلوك ا»معتبرة أن 
ترحب بمناقشة الطرق التي يمكننا بها التعاون مع بعضنا بعضا  لوضع حد لهذا »وأكدت أن بالدها 

الوجود اإليراني المزعزع لالستقرار في سوريا، »، متسائلة عن سبب عدم نقاش مجلس األمن «العنف
غزة، ومراكمتها األسلحة الخطرة وغير القانونية في  وترويجها للعنف في اليمن، ودعمها لإلرهاب في

 ، ونفت أن يكون افتتاح السفارة األميركية في القدس سببا  ألعمال العنف.«لبنان
حجم النيران »وتبعتها نظيرتها البريطانية كارين بيرس التي دعت إلى الهدوء وضبط النفس، قائلة إن 

من عدد من الوفيات، أمر مزع  وال يمكن تجاهله  الحية المستخدمة في غزة، وما ترتب على ذلك
المملكة المتحدة تدعم إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في األحداث »، مضيفة أن «من مجلس األمن

التي وقعت، في األسابيع األخيرة، بما في ذلك مدى اتساق قواعد االشتباك لدى قوات األمن 
عدد القتلى وحده يستحق مثل هذا التحقيق »أن ، وشددت على «اإلسرائيلية مع القانون الدولي

ذا تم العثور على مخالفات، فإن المسؤولين عن ذلك سيحاسبون  «.الشامل )...( وا 
ثم عدد المندوب البوليفي ساشا سيرجيو لورينتي سوليز أسماء األطفال الضحايا الذين سقطوا 

د المندوب السويدي أولوف سكوغ أنه برصاا القوات اإلسرائيلية على الحدود بين إسرائيل وغزة. وأك
التصرف بأقصى درجات ضبط »ال بد من إنشاء آلية تحقيق مستقلة، وحض كل األطراف على 

 «.النفس، لمنع وقوع المزيد من الخسائر في األرواح، ولحماية المدنيين، وخصوصا  األطفال
من التطورات األخيرة « البالغ القلق»نقاط رئيسية، إذ عّبر أوال  عن  3وركز المندوب الفرنسي على 

الوضع يؤكد »، وأضاف أن «الشرق األوسط يقترب من عاصفة هوجاء»في غزة، محذرا  من أن 
معاودة محادثات السالم »من أجل « الفلسطيني -الحاجة الملحة إلى أفق سياسي للنزاع اإلسرائيلي 

كن مجلس األمن من االضطالع ، وشدد ثالثا  على ضرورة أن يتم«الجدّية على أساس حل الدولتين
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بمسؤولياته لتسوية هذه األزمة، وأكد أن وضع القدس ال يمكن حسمه إال من خالل المفاوضات بين 
 الطرفين.
 ،مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوداأن  نيويورك،، من 16/5/2018الحياة، لضند ،  وأضافت

الذي وقع في غزة، مشيرة إلى أنها تتابع عن العنف « أي إجراءات يقتضيها»تعهدت أمس اتخاذ 
 فلسطينيا  برصاا الجيش اإلسرائيلي. 61كثب المواجهات التي استشهد خاللها نحو 

طاقمنا يتابع من كثب التطورات على األرض ويسجل »إن « فرانس برس»وقالت في تصري  لوكالة 
 اختصاا المحكمة.« أي جريمة محتملة قد يشملها

وقال اليستير  لبريطانية إجراء تحقيق مستقل حول األحداث الدموية في قطاع غزة.وأيدت الحكومة ا
برت وزير الدولة لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا ردا  على سؤال في البرلمان البريطاني إن 

المملكة المتحدة تؤيد تحقيقا  مستقال  في شأن ما حصل. ووجه الوزير البريطاني انتقادا  إلى حركة »
على « ضغط»، متهما  إياها بممارسة «منظمة إرهابية»ماس التي تسيطر على غزة وتعتبرها لندن ح

 السكان لتحقيق أغراضها.
وأعلنت الحكومة األلمانية تأييدها إجراء تحقيق مستقل حول األحداث في قطاع غزة، لكنها حملت 

باسم المستشارة أنغيال  حركة حماس مسؤولية المواجهات الدامية. وصرح شتيفن سايبرت الناطق
يمكنني القول باسم الحكومة األلمانية إننا نؤيد أيضا  أن تلقي لجنة »مركل والحكومة للصحافيين: 

وبذلك تنضم ألمانيا، «. مستقلة الضوء على أعمال العنف والمواجهات الدامية في المنطقة الحدودية
ائيل، إلى حكومات عدة أخرى دعمت إجراء الدولة التي تعتبر في أوروبا من أبرز المدافعين عن إسر 

من الواض  أن من حق كل طرف »تحقيق مماثل طالب به الفلسطينيون. وقال المتحدث األلماني: 
أن يتظاهر بحرية، ولكن من الواض  أيضا  أنه ينبغي أال يتحول حق التظاهر السلمي هذا إلى حركة 

التي تسيطر على قطاع غزة بأنها  واتهم حماس «.عنيفة، وحماس تراهن على تصعيد العنف
 حق التظاهر.« أساءت استخدام»
 

يرلضندا  .11  غزة لالحتجاج على مجزرة "إسرائيل" تستدعيا  سفيَري  بلجياا وا 
استدعت بلجيكا، أمس، سفيرة إسرائيل لديها، إثر إدالئها بتصريحات : بروكسل -باريس  -القاهرة 

ودعت إلى تحقيق دولي تشرف عليه األمم المتحدة  عن قمع المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة،
حول المواجهات الدامية. وقال متحدث باسم الخارجية البلجيكية لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إنه 
تم استدعاء السفيرة اإلسرائيلية سيمونا فرانكل، بعدما وصفت جميع الضحايا في غزة بأنهم 
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، معتبرا  «تحقيق دولي تجريه األمم المتحدة»رل ميشل إلى فيما دعا رئيس الوزراء شا«. إرهابيون»
 «.أعمال العنف التي ارُتكبت في قطاع غزة مرفوضة»أن 

فلسطينيا   59كما استدعت آيرلندا، أمس، سفير إسرائيل في دبلن زئيف بوكر، لالحتجا  على مقتل 
، تزامنا  مع تدشين برصاا الجيش اإلسرائيلي خالل المواجهات التي جرت على حدود قطاع غزة

 السفارة األميركية في القدس.
استدعى السفير اإلسرائيلي في آيرلندا... »وأعلنت وزارة الخارجية في بيان، أن الوزير سايمون كوفني 

«. لإلعراب عن صدمة آيرلندا وشجبها لمستوى أعداد القتلى والجرحى أول من أمس، في قطاع غزة
البة آيرلندا بتحقيق دولي مستقل تحت إشراف األمم المتحدة حول تم إبالغ السفير بمط»مضيفة أنه 

 «.سقوط القتلى أول من أمس
 16/5/2018، لضند ، الشرق األوسط

 
 لمبط الضنفس! "إسرائيلا"هايلي تشيد ب .11

أشادت سفيرة أمريكا باألمم المتحدة نيكي هيلي بإسرائيل اليوم الثالثاء لتحليها "بضبط النفس في 
فيه حركة حماس الفلسطينية "بالتحريض على العنف منذ سنوات وقبل وقت طويل  الوقت الذي تقوم

 من قرار الواليات المتحدة نقل سفارتنا" للقدس.
وقالت هيلي في كلمة خالل اجتماع لمجلس األمن الدولي بشأن المجزرة التي ارتكبتها قوات 

أن تتحلى بضبط النفس أكثر مما االحتالل على حدود غزة أمس "ال توجد دولة في هذه القاعة يمكن 
 تقوم به إسرائيل".

 15/5/2018، األيا ، را  هللا
 

 الخارجية األمرياية ترفض التضنديد بمجزرة غزة وتلو  "حماس" .11
جددت الخارجية األمريكية، تحميل مسؤولية سقوط عشرات الشهداء في : واشنطن/ محمد البشير

جاء ذلك في  صفته بر"الحق في الدفاع عن نفسها".غزة، لحركة "حماس"، ودافعت عن إسرائيل وما و 
 مؤتمر صحفي، للمتحدثة الرسمية باسم الخارجية هيدر نورت، اليوم الثالثاء.

وقالت نورت "نتأسف لسقوط القتلى )الشهداء(، وقد رأينا العنف الذي تقوم به حركة حماس، التي 
وزعمت أن "إلسرائيل  اولة اختراقها".قامت بتشجيع الناس على الذهاب إلى الحدود مع إسرائيل ومح

الحق في حماية نفسها ممن كانوا يحملون األسلحة والزجاجات الحارقة"، مضيفة أن "الواليات 
ورفضت إدانة استعمال الجيش اإلسرائيلي للقوة المفرطة  المتحدة تتأسف للوضع اإلنساني في غزة".
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واليات المتحدة ترغب في أن يحل السالم بين وأشارت متحدثة الخارجية أن "ال في حق الفلسطينيين.
سرائيل، ويعود الطرفان إلى المفاوضات".  الفلسطينيين وا 

 16/5/2018 ،لألضنباء األضنامولواالة 
 

 وتهاج  السياسة األمرياية غزة روسيا تدزي بشهداء .11
طاع غزة على حدود ق« اإلسرائيلي»تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بمجازر االحتالل : وكاالت

تزامنا  مع تدشين السفارة األمريكية في القدس، وعمدت بعض الدول إلى استدعاء وطرد السفراء 
 احتجاجا .« اإلسرائيليين»

الوضع وخصوصا »، وصرح المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف أن «أشد القلق»وأعرب الكرملين عن 
إن موسكو عبرت منذ »بيسكوف  وقال«. مقتل عشرات من الفلسطينيين يثير أشد القلق بالتأكيد

البداية عن القلق إزاء أعمال الواليات المتحدة التي يمكن أن تؤدي إلى إثارة التوتر في الشرق 
 «.مع األسف هذا ما تسببت به»وتابع «. األوسط

وقدم مندوب روسيا االتحادية بمجلس األمن، التعازي ألسر الشهداء في قطاع غزة، وتمنى الشفاء 
صابين، معربا  عن قلق بالده تجاه تصاعد أعمال العنف في األراضي الفلسطينية المحتلة، العاجل للم

«. إلى القدس« تل أبيب»العنف وصل درجة غير مسبوقة عقب نقل السفارة األمريكية من »وتابع: 
وأضاف، أن مدينة القدس يجب أن تفت  أمام األديان الثالثة وأي قرار أحادي في هذا الشأن يجب 

ال يمكن تحقيق طموح الفلسطينيين وتحقيق األمن لهم »يواجه من قبل المجتمع الدولي، وتابع: أن 
بدون سالم عادل بفلسطين والشرق األوسط.. وعلينا إيقاف العنف امن والظروف الطاحنة.. يجب 

 «.التوصل لحل الدولتين وعاصمتهما القدس
وقال المتحدث باسم وزارة «. لإسرائي»من جانب « خصوصا»ودعت الصين إلى ضبط النفس 

قلقة جدا إزاء الحصيلة الكبيرة للنزاع الدامي على حدود »الخارجية الصينية لو كان  إن الصين 
 «. غزة

 16/5/2018، الخليج، الشارقة
 

 مضنظمة دولية تطالب بالتحقيق في اضنتهااات "إسرائيل" على حدود غزة 26لا  بيا  مشترك .11
منظمة دولية المجتمع الدولي، الضغط على "إسرائيل" بشكل فاعل،  26طالبت : طالل النبيه -غزة 

إلنهاء حصارها لقطاع غزة بشكل فوري، والعمل على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي المستمر لألراضي 
 الفلسطينية، "باعتباره يشكل أساسا الستمرار النزاع وتصاعد العنف في المنطقة"، حسب وصفها.
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أن االحتالل اإلسرائيلي استخدم الرصاا المتفجر وسياسة  -في بيان لها-ة وأكدت المنظمات الدولي
 القوة المفرطة تجاه المتظاهرين على حدود قطاع غزة.

وأوضحت المنظمات الدولية أن "قادة "إسرائيل" يصرون على دعم "عمليات" الجيش على حدود غزة، 
 ويرفضون فت  تحقيق في األحداث".

ا االحتالل بأن يتم تضييق نطاق استخدام وطالبت تلك المنظمات ال موقعة على بيان مشترك، أيض 
السالح الناري إلى أبعد حد وفي أقصى حاالت الضرورة التي ال يمكن التفلت منها، وفق ما نصت 

 عليه قواعد القانون الدولي المعروفة في هذا السياق.
ل على إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وناشدت المجتمع الدولي الضغط على "إسرائيل" بشكل فاعل للعم

ا الستمرار "النزاع" وتصاعد "العنف" في المنطقة.  المستمر لألراضي الفلسطينية، باعتباره يشكل أساس 
ووقع على البيان: "المرصد األورومتوسطي، االتحاد الدولي للحقوقيين، مركز جنيف الدولي للعدالة، 

في "إسرائيل"، والمنظمة الدولية  De-Colonizerة منظمة صحافيون من أجل حقوق اإلنسان، منظم
ليبيا، منظمة سام -للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، مركز القانون الدولي اإلنساني 

جنيف، المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، وجمعية معهد تضامن النساء -للحقوق والحريات 
 األردني".

األسبوعية على حدود قطاع غزة ضمن ما عرف باسم "مسيرة ونبهت إلى أنه منذ بدء التظاهرة 
، واجه المتظاهرون استخداما مفرطا للقوة من 2018مارس/آذار  30العودة"، والتي بدأت منذ الجمعة 

قوات الجيش اإلسرائيلي المتمركزة على الحدود، وهو ما أدى إلى مقتل العشرات من الفلسطينيين، 
 ب قتلهم.معظمهم لم يشكل أي خطر يستوج

 15/5/2018، المراز الفلسطيضني لإلعال 
 

 فقط "إسرائيلا"اوشضنر يحرج األرد : الوصاية على القدس ل .12
عمان ر بسام البدارين: جاء تصري  مستشار الرئيس األمريكي وصهره، جاريد كوشنر، صادما  للرأي 

على كل ما « الوحيد الوصي»العام األردني حول الوصاية على القدس، إذ أكد أن إسرائيل امن هي 
 في المدينة المقدسة.

عبارة كوشنر واضحة المالم  وال تقبل القسمة على تفسيرين. وبصرف النظر عن السياق واإلطار 
القانوني فهذه العبارة تعني أن الواليات المتحدة وليست إسرائيل، تآمرت علنا  على الوصاية األردنية 

 على أوقاف مدينة القدس.
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دني سريعا  عبر الناطق الرسمي الدكتور محمد المومني، الذي وصف تصري  كوشنر وجاء الرد األر 
 بأنه مرفوض وال يتفق مع القانون الدولي.

وكان المومني قد أعلن بجرأة أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وأن اإلجراء األمريكي من حيث 
 كأنه لم يكن، وأن األردن لن يغير من موقفه.« باطل»القانون 

كما أبرقت الخارجية األردنية مباشرة للسفارة األمريكية في عمان تسأل عن تفسير، فحضر الجواب 
وفي األثناء «. ما المسؤول بأعلى من السائل»وبسرعة على شكل استعارة سياسية للمقولة الرائجة: 

ن فهي ال نص  دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى صديقه المسؤول األردني: ال تسألوا سفارة واشنط
 تعلم شيئا  عن سياسة بالدها ليس في سوريا فحسب ولكن في القدس أيضا .

 16/5/2018، لضند ، القدس الدربي
 

: رضنت  تقتلو  "إسرائيلا"يقول لو يقرر رسماء شهداء المجزرة مضندوب بوليفيا في مجلس األم   .15
 والضنساء األطفال

شهداء مجزرة غزة، وقال  أسماءألمن بتالوة قام مندوب بوليفيا في مجلس ا«: القدس العربي»لندن ر 
 والنساء. وفق المركز الفلسطيني لإلعالم. األطفالفي كلمته عن إسرائيل: أنتم تقتلون 

وأشار مندوب بوليفيا إلى أن غزة تحولت لسجن كبير ونقل السفارة األمريكية إلى القدس ألهب 
 المشاعر.

عاما من عجز مجلس  70الشعب الفلسطيني بعد أطلب المغفرة من ” وقال مخاطبا الفلسطينيين 
 ”.األمن من نصرتكم

ال تكرروا لفظ حماس وكأنها هي المشكلة الحقيقية، المشكلة هو االحتالل الذي قام “وأكمل قائال 
 «.بسرقة األراضي، عندما ينتهي االحتالل تنتهي كل المشاكل

 16/5/2018، لضند ، القدس الدربي
 

 دت مصداقيتها إثر إعاقتها تشايل لجضنة تحقيق بأحداث غزة"رايتس ووتش": واشضنط  فق .10
قالت منظمة "هيومان رايتش ووتش" الحقوقية الدولية، الثالثاء، إن الواليات : نيويورك/محمد طارق

المتحدة فقدت مصداقيتها بعد "إعاقتها مجلس األمن الدولي عن تشكيل لجنة تحقيق أممية بشأن 
 لقوات اإلسرائيلية بحق المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة". عمليات القتل التي ارتكبتها ا

الصحفيين  علىجاء ذلك في رسالة لممثل المنظمة لدي األمم المتحدة "لويس شاربونيو"، وزعها 
 بمقر األمم المتحدة بنيويورك. 



 
 
 
 

 

 38 ص             4643 الددد:             5/16/2018 ءاألربدا التاريخ: 

                                    

يه عن وقال شاربونيو: "منعت الواليات المتحدة مجلس األمن من الدعوة إلجراء تحقيق مستقل ونز 
استخدام إسرائيل للقوة المميتة". وأردف قائال: "في خطوة اعتيادية، منعت الواليات المتحدة مجلس 
األمن من الدعوة إلى تحقيق أممي في الوضع في غزة، وهي بتلك الخطوة بعثت رسالة مفادها أن 

 عمليات القتل المرتكبة من قبل قوات األمن اإلسرائيلية لن يكون لها أي ثمن". 
واعتبر ممثل المنظمة الحقوقية أن "صمت مجلس األمن وتقاعسه لن يؤدي إال إلى تشجيع 
االنتهاكات اإلسرائيلية المستقبلية في غزة وسيقوض المزيد من مصداقية الواليات المتحدة األمريكية 

 من خالل تسليط الضوء على المعايير األمريكية المزدوجة". 
 15/5/2018 ،لألضنباء األضنامولواالة 

 
 يفاضنااإواشضنط  مضندت ضنتضنياهو م  إزالة الستار وزوجته م  الجلوس بجاضنب : يديدوت رحروضنوت .12

كشف كبير الُمحّللين اإلسرائيليين في صحيفة )يديعوت أحرونوت( العبرّية،  زهير أندراوس:-الناصرة
في القدس، وكيف ناحوم بارنيع، كشف النقاب عن خفايا وخبايا االحتفال بافتتاح السفارة األمريكّية 

أّن األمريكيين فرضوا على اإلسرائيليين العمل والتصّرف وفق اإلمالءات الُمعّدة ُمسبق ا في واشنطن 
بحسب البروتوكول: بارنيع كشف عن أّن رئيس الوزراء اإلسرائيلّي بنيامين نتنياهو، طلب الُمشاركة 

إسرائيل، -ات المتحّدة األمريكّية في القدسفي إزالة الستار عن اليافطة التي ُكتب عليها: سفارة الوالي
ولكّن طلبه قوبل بالرفض الُمطلق من قبل واشنطن، حيث قامت بهذه العملية ابنة الرئيس األمريكّي 

أمريكّي، الذي -دونالد ترامب، إيفانكا، بُمشاركة وزير المالّية األمريكّي، ستيف مانوتشين، وهو يهوديّ 
ا  من أجل هذا الحدث التاريخّي، على حّد تعبير الُمحّلل. وصل إلى كيان االحتالل خصيص 

ا على عقيلة  وبحسب الُمحّلل بارنيع، لم يُكن هذا الرفض يتيم ا من قبل األمريكيين، بل انسحب أيض 
رئيس الوزراء اإلسرائيلّي، ساره، الُمتورّطة في عدٍد من قضايا الفساد والرشاوى واالحتيال: بارنيع أّكد 

طلبت من الُمنظّمين األمريكيين الجلوس خالل االحتفال إلى جانب إيفانكا ترامب،  على أّن سارة
بهدف الحصول على أوسع تغطيٍة من وسائل اإلعالم اإلسرائيلّية والعالمّية، ولكّن األمريكيين لم 
 يرضخوا لطلبها، وأبلغوها بدون لٍف أْو دوراٍن بأّن طلبها مرفوض جملة  وتفصيال ، على حّد تعبير

  بارنيع.
أّما الُمحلّلة السياسّية، سيما كدمون، فأّكدت في مقاٍل نشرته يوم الثالثاء في )يديعوت أحرونوت( 
على أّن فرحة المهرجانات بنقل السفارة األمريكّية إلى القدس انتهت اليوم، الفتة  إلى أّن نقل السفارة 

 لعالقات مع الفلسطينيين، بحسب تعبيرها.لن ُيغّير أّي شيٍء في حياة اإلسرائيليين، وتحديد ا على ا
 15/5/2018رري اليو ، لضند ، 
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 روضنروا تدي  "دو  تحفظ" قتل متظاهري غزة .12
عّبرت وكالة )أونروا( عن استيائها لقتل وجرح مئات المدنيين يوم أمس في قطاع غزة، ومن ضمنهم 

تحفظ االستخدام دون  -في بيان صحفي-ودان المتحدث باسم "أونروا" سامي مشعشع  أطفال.
اإلسرائيلي المفرط للقوة ضد المتظاهرين الذين يتمتعون بالحق في التجمع السلمي والتعبير السلمي 

وقالت أونروا إن السكان في قطاع غزة قد تعرضوا لعواقب نزاعات مسلحة متكررة  عن الرأي.
 وحصار خانق على مدار العقد الماضي.

األرواح ستضيف فصال آخر من الصدمة على وضع ال وأوضحت أن أعمال العنف والخسائر في 
وأشار مشعشع إلى أن أونروا تشعر بالقلق إثر التطورات الحالية وما يترتب عليها  يمكن الدفاع عنه.

 من سكان غزة. %70بحق الجئي فلسطين الذين يشكلون أكثر من 
 15/5/2018، الدوحة، الجزيرة

 
 هو مسؤولية مجزرة غزةل ترامب وضنتضنيا" يحم ِّ CIAمدير سابق لا" .11

حمل مدير سابق في وكالة االستخبارات المركزية األمريكية )سي آي أيه( الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية المجزرة التي ارتكبها جيش االحتالل في 

 م واحد.فلسطينيا في يو  60قطاع غزة، اإلثنين، وأسفرت عن استشهاد 
ويناير/كانون  2013الذي ترأس "سي آي أيه" خالل الفترة مات بين مارس/آذار -وقال جون برينان 

إن "حاالت القتل التي شهدها قطاع غزة )أمس( نتيجة تجاهل ترامب ونتنياهو التام  -2017الثاني 
نقل السفارة إلى  وأضاف برينان، في تغريدة عبر "تويتر": "عبر خطوة ووطنهم". الفلسطينيينلحقوق 

 اإلسرائيليينوأوض  أن "الجيل الجديد من  القدس، دمر ترامب دور الواليات المتحدة كصانعة سالم".
 بحاجة إلى عزل المتطرفين من أجل شق طريقهم نحو السالم". والفلسطينيين

 15/5/2018، عم ا ، السبيل
 

 مظاهرة عفوية في برلي  تضنديدا بمجزرة غزة .11
تظاهر عشرات النشطاء الفلسطينيين مساء أمس االثنين أمام السفارة األميركية  :برلين-خالد شمت

في العاصمة األلمانية برلين تنديدا بقيام الواليات المتحدة بنقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة، 
 وبالمجزرة التي ارتكبها االحتالل اإلسرائيلي في قطاع غزة.
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النكبة في برلين إلى هذه المظاهرة بشكل عفوي، وذلك بعد ودعت لجنة فلسطينية إلحياء ذكرى 
جري  في المسيرة المليونية للعودة بالذكرى السبعين للنكبة على حدود غزة  2700شهيدا و 59سقوط 

 بنيران االحتالل اإلسرائيلي.
ومعظمهم من الالجئين الفلسطينيين الذين توافدوا منذ عقود على برلين حيث -ورفع المتظاهرون 

األعالم الفلسطينية واأللمانية والفتتين رئيسيتين بالعربية  -يعيش نحو خمسين ألف فلسطيني
 واأللمانية حملت األولى عبارة "القدس عاصمة فلسطين األبدية"، وكتب على الثانية "حتما سنعود".
بير وجرت المظاهرة وسط حضور كثيف للشرطة ووسائل اإلعالم األلمانيتين، وحازت على اهتمام ك

من المارة األلمان والسياح األجانب الموجودين بالمنطقة التي تعتبر قلب برلين السياحي وتوجد فيها 
 بوابتها التاريخية.

ناشطة أميركية تدعى كيت شيلدز تصادف وجودها في المكان على إلقاء كلمة باإلنجليزية  وأصرت
سبعة عقود، وطالبت بالحرية لفلسطين، تحدثت فيها عن الظلم الواقع على الفلسطينيين منذ أكثر من 

ونددت بقرار رئيسها دونالد ترامب نقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، واعتبرت 
 أن المدينة المقدسة هي عاصمة الفلسطينيين.

ووصف متحدثون في المظاهرة ما جرى بقطاع غزة بر"تطهير عرقي وجرائم حرب ارتكبتها قوة تمارس 
رهاب"، وطالبوا الحكومة األلمانية واالتحاد األوروبي بتحمل مسؤولياتهما القانونية واألخالقية، اإل

 ولجم االحتالل عن مواصلة سفك دماء الفلسطينيين، والعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة.
دنه التي وأشاروا إلى أن نضال الشعب الفلسطيني قانوني وتراكمي ولن يتوقف إال بعودته إلى قراه وم

 هجر منها عند النكبة.
 15/5/2018، الدوحة، الجزيرة

 
 دولي في جرائ  الجيش اإلسرائيلي لتحقيق" تدعو مراسلو  بال حدود" .11

جرائم »المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في « مراسلون بال حدود»دعت منظمة  :أ ف ب -باريس 
المنظمة اليوم  أعلنت، بحسب ما «ضد صحافيين فلسطينيين اإلسرائيليحرب اقترفها الجيش 

 (.الثالثاء)
 20طلقات مباشرة على  اإلسرائيليقناصة من الجيش  إطالق»وأشارت المنظمة في بيان إلى 
 30، وذلك في خضم التظاهرات الفلسطينية في غزة المستمرة منذ «صحافيا  فلسطينيا  في أراضي غزة

 .2018آذار )مارس( 
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من خالل التظلم أمام المحكمة الجنائية الدولية، »كريستوف ديلوار انه العام للمنظمة  األمينوقال 
 «.إلى االحترام التام للقانون الدولي اإلسرائيليةتدعو مراسلون بال حدود السلطات 

مدعي المحكمة  أنمن قوانين المحكمة الجنائية الذي ينا على  15واعتمدت المنظمة على الفصل 
تندر  في صالحيات المحكمة « ه بناء على معلومات تتعلق بجرائميمكنه فت  تحقيق بمبادرة من»

 الجنائية الدولية.
برصاا  2018)مايو(  أيار 14العديد من الصحافيين استهدفوا خصوصا  االثنين  إنوقالت المنظمة 

عندما كانوا يغطون تظاهرات شرق مدينة غزة. وأشارت إلى إصابة عمر حمدان  إسرائيليينجنود 
إصابة  إلىيضا  أالجزائرية، برصاصات في الساق و « الوطنية»صحافي يعمل للقناة وهو مصور 

 المراسل وائل دحدوح في يده.
ال يمكن أن تكون جاهلة بوجود صحافيين بين المدنيين  اإلسرائيليةالسلطات »ديلوار أن  وأضاف

 إطالقميين، عند المح األشخااواجباتها في حماية وتمييز هؤالء  بأبسط أخلتالمتظاهرين. لقد 
هذه االنتهاكات المتعمدة والمتكررة للقانون الدولي »العام للمنظمة أن  األمينواكد  «.الرصاا الحي

 «.تشكل جرائم حرب اإلنساني
 15/5/2018الحياة، لضند ، 

 
 لضنقل البؤرة الستيطاضنية "السفارة األميراية" إلى القدس مظاهرة في شيااغو رفماً  .11

لمئات من أبناء الجاليتين الفلسطينية والعربية والمتضامنين األجانب في شارك ا :وفا -شيكاغو
المسيرة التي انطلقت في شوارع مدينة شيكاغو الرئيسية، تنديدا بنقل البؤرة االستيطانية "السفارة 

هتف المتظاهرون بالحرية لفلسطين، والقدس عربية، رافعين و  األميركية" إلى مدينة القدس المحتلة.
م الفلسطينية، والالفتات المنددة بالمجازر اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين، والتي راح ضحيتها اإلعال

عشرات الشهداء، وآالف الجرحى في قطاع غزة المحاصر، خالل المسيرات السلمية التي انطلقت 
 سة.للنكبة، وتنديدا بنقل هذه البؤرة إلى المدنية المقد 70للذكرى الر إحياءعلى حدود قطاع غزة، 

وطالب األميركيون المشاركون حكومتهم بالتوقف عن دعم الحكومة اإلسرائيلية، وبخاصة الدعم 
 المالي، التي تستخدمه سلطات االحتالل لبناء المستوطنات في األراضي الفلسطينية.

وتوقف المتظاهرون أمام مبنى القنصلية اإلسرائيلية في المدينة، لتوصيل رسالتهم بتصعيد 
، وتوسيع نطاقها، في حال لم توقف حكومة االحتالل جرائمها بحق المدنيين االحتجاجات

 الفلسطينيين، وسلب حقوقهم، التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.
 16/5/2018، الحياة الجديدة، را  هللا
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 مظاهرة مضنددة بضنقل السفارة األمرياية للقدس و"مجزرة" غزة :السويد .11
ضد نقل السفارة األمريكية إلى القدس  احتجاجيةوكهولم الثالثاء مظاهرة شهدت العاصمة السويدية ست

 وارتكاب إسرائيل مجزرة بحق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين في قطاع غزة.
وجرت المظاهرة في ميدان "سيغيل تور " وتظاهر فيها مئات األشخاا، نددوا خاللها بإسرائيل 

 المشاركين في مسيرة العودة الكبرى. وبعثوا برسائل تضامن مع الفلسطينيين
وشارك في المظاهرة إلى جانب السفيرة الفلسطينية لدى ستوكهولم هالة حسني فريز، والناشط 

 السويدي من أصل هولندي درور فايلر، العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.
دة"، و"تحية لمسيرة وحمل المتظاهرون الفتات كتبت عليها عبارات من قبيل "فلسطين ليست وحي

 العودة الكبرى"، و"القدس عاصمة فلسطين" و"الحرية لفلسطين".
مارس/آذار الماضي، حيث يتجمهر آالف الفلسطينيين، في عدة  30وبدأت مسيرات العودة، في 

سرائيل، للمطالبة بعودة الالجئين الفلسطينيين إلى قراهم  مواقع قرب السيا  الفاصل بين القطاع وا 
 .1948لتي هجروا منها عام ومدنهم ا

 15/5/2018، عم ا ، السبيل
 

 تقرير: التدخل الروسي ما   األسد م  ضنصف سورية .12
أن الضربات الجوية ضد « جاينز آي إتش إس ماركيت»أورد تقرير لمركز : أ ف ب -لندن 

مبر( في المئة منذ التدخل الروسي في أيلول )سبت 150الفصائل المعارضة في سورية ازدادت بنسبة 
في المئة فقط  14، وأتاحت للنظام استعادة السيطرة على نصف أراضي البالد، مشيرا  إلى أن 2015

 «.داعش»منها استهدف تنظيم 
، فإن النظام السوري ضاعف ثالث مرات الثالثاءووفق تحليل المركز حول اإلرهاب والتمرد الصادر 

 2015ن البالد في منتصف أيلول )سبتمبر( في المئة م 16المساحات التي يسيطر عليها لترتفع من 
في المئة في نهاية آذار )مارس( الماضي. وأشار إلى أن التدخل الروسي لم يضمن بقاء  47إلى 

نظام الرئيس السوري بشار األسد فحسب، بل قلب مسار النزاع بصورة حاسمة في وجه مجموعة 
 واسعة من القوى المعارضة في البالد.

التدخل الروسي أعطى النظام السوري المساحة والوقت »ماثيو هينمان أن وكتب مدير المركز 
الضروريين لتركيز قواه على المواقع االستراتيجية واستخدام قوته في شكل مكثف الستعادة أراض 

المعطيات التي تم جمعها تكشف دور الضربات الجوية في هذه »وزاد أن «. تسيطر عليها المعارضة
جه قوى معارضة غير قادرة على الدفاع عن نفسها بل حتى على الرد على االستراتيجية، في و 



 
 
 
 

 

 43 ص             4643 الددد:             5/16/2018 ءاألربدا التاريخ: 

                                    

ولفت إلى أن النظام استعاد مناطق واسعة من وسط البالد، «. التهديد الذي تطرحه السيطرة الجوية
وضمن أمن مدن حيوية ومواقع استراتيجية أساسية وأمن الحدود مع لبنان واحتوى الفصائل 

 ب.اإلسالمية في محافظة إدل
ونهاية  ،2015سبتمبر( / ووفق التقرير، فإن الضربات الجوية الروسية والسورية ازدادت بين أيلول

 6833آذار)مارس( الماضي، إي خالل سنتين ونصف سنة من التدخل العسكري الروسي، إلى 
ضربة خالل فترة السنتين والنصف سنة السابقة. كما أن حصيلة القتلى  2735ضربة، بالمقارنة مع 

قتيال خالل هاتين الفترتين نتيجة دقة أكبر في  6,254إلى  6,899المدنيين سجلت تراجعا  محدودا  من 
 االستهداف.

 15/5/2018الحياة، لضند ، 
 

 فلسطي .. الخطوة القادمة .15
 د. وليد عبد الحي

حاليا على قضية واحدة وهي " التخلا تماما من سالح  اإلسرائيلييقوم التخطيط االستراتيجي 
وقد  وحلفاؤهم،الذي يتك  عليه الفلسطينيون  األخيرمقاومة الفلسطينية في غزة" باعتباره الجدار ال

 ذلك عبر عدد من التكتيكات المرحلية: إلنجازعملت إسرائيل والواليات المتحدة 
العمل العسكري التقليدي )الهجوم على غزة( ، لكن هذا التكتيك فشل ولم تتمكن  إسرائيل من  -1

ايد قدرات المقاومة رغم ضيق اليد، لكن إسرائيل ستواصل التلوي  بهذا التكتيك بين الحين لجم تز 
رباك إقالقوامخر ليشكل عامل  نهاك للقيادة الفلسطينية المقاومة، وقد تقدم على بعض   وا  وا 

 العمليات النوعية لتأكيد مصداقية هذا التكتيك.
 األمنيذلك وهي :سلطة التنسيق  إنجازوثيقا في  جهات متعاونة تعاونا 3الخنق االقتصادي من  -2

سرائيل ومصر، وكان الهدف من ذلك هو خلق حالة من  االقتصادي واالجتماعي ليتحول  اإلنهاكوا 
في مرحلة الحقة لعدم استقرار سياسي في داخل القطاع ، لكن االستجابة الكبرى لدعوات حركات 

 .أيضا  ذا التكتيك المقاومة لمسيرات العودة دل على فشل ذريع له
نزع الشرعية عن المقاومة الفلسطينية من خالل البيانات المتالحقة لدول عربية باعتبار حركات  -3

ثم  1996" ، وهو مسار بدأ بمؤتمر شرم الشيخ الشهير عام إرهابيةالمقاومة الفلسطينية " حركات 
 إدرا هذه االجتماعات هو توالت االجتماعات في هذا المكان تحديدا وبنفس الهدف، ووراء كل 

، لكن العقل الصهيوني واألمريكي يرى ان اإلرهابحركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية في قوائم 
السيرك الرسمي من سياسيين  أبطال أسيريتغلغل في الشارع العربي وال يبقى  أننزع الشرعية يجب 
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مجة والتي  تتمثل في الكشف المستمر عن المقصودة والمبر  اإلعالميةاو مثقفين، وال أرى  الحمالت 
او الفنية او الفكرية  األدبيةبعض الرموز  أواو القوى السياسية  األنظمةاالتصاالت  والتطبيع بين 

العربية وبين إسرائيل إال بهدف ترويض العقل العربي ونخر البنية السيكولوجية العربية للشارع 
 زال أقل كثيرا من األمل الصهيوني.العربي، ويبدو ان  نجاح هذا التكتيك ما 

 
سرائيليةتكتيك الحق الذي يراد به باطل: ستعمل اطراف عربية  -4 على تعزيز الضغوط المختلفة  وا 

لتحقيق مصالحة فلسطينية  تكون فيها جرعة الغواية عالية، لكنها تنطوي على هدف محدد وهو 
في غزة تمهيدا لنسخ الوضع في الضفة  األمنيةمن تسلم الصالحيات  األمنيتمكين سلطة التنسيق 

دون خسائر  أهدافها إلسرائيلغزة حيث تنتفي كافة مظاهر التسل ، وهو ما سيحقق  إلىالغربية ونقله 
سيتم  األمنيلسلطة التنسيق  األمنيةتذكر، وفي حال رفضت حركات المقاومة موضوع الوصاية 

لها الشارع الفلسطيني، وهو ما يضيق الخناق تحميلها وزر فشل " المصالحة الفلسطينية" التي يتأم
 حد بعيد مع هذا التكتيك. إلىسلطة التنسيق األمني متناغمة  أنأكثر على الشارع ومقاومته، ويبدو 

جر حركات المقاومة بعيدا عن القوى التي تساندها  على المسرح الدولي من خالل توسيع  -5
ف معها، ويتم ذلك من خالل البحث عن أي تباين الشقوق بينها وبين من يبدي أي قدر من التعاط

بين حركات المقاومة وبين أي من حلفائها  والعمل على   -مهما بدا صغيرا او كبيرا –في التوجهات 
فإن بعض التنظيمات الفلسطينية ما تزال " تكابر" في  ولألسفتوسيع هذا التباين بأكبر قدر ممكن، 
ما تقوله قيادات بعض التنظيمات عن حلفاء   إيجابيةباين بين هذه النقطة، بل استشعر قدرا من الت

جماهيرها حول هؤالء الحلفاء، وهي مسألة  أوساطالمقاومة وبين ما يرو  من ثقافة سياسية سلبية في 
 قد يستثمرها الطرف الصهيوني على المدى البعيد لتوسيع الخرق بين القيادة والقاعدة.

تقوم على تعزيز كافة أبعاد هذه االستراتيجية، مع مواصلة استراتيجية ذلك يعني أن المرحلة القادمة س
النهش العسكري والتفجير واالغتيال والهجمات المتفرقة، وعليه فإن "سالح المقاومة" هو شعار 
المرحلة القادمة وهو محور الخطة اإلسرائيلية القادمة ومعها سلطة التنسيق األمني ومجلس التعاون 

 ن من دونهم ال تعلمونهم".الخليجي "وآخري
 15/5/2018، المراز الفلسطيضني لإلعال 
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 مسيرة الدودة ما بي  الستثمار السريع وعدمه .10
 هاني المصري
ا جد ا وُأشِبع بحث ا، ويكاد أن  لن أتوقف أمام ماذا حققت مسيرة العودة، ألن هذا األمر بات واضح 

ن مهم جد ا، فيكفي أنها أعادت األمور إلى نصابها، يكون ُمجم ع ا عليه، فما حققته المسيرة حتى ام
وأعادت الصراع إلى حقيقته من خالل وضع حق العودة أصل وأساس الصراع على األجندة المحلية 

 والعربية والدولية، وهذا ي ْصّب في مواجهة المخططات األميركية الصهيونية.
الجائر على قطاع غزة، وحركت الجهود  ويكفي مسيرة العودة أنها طرحت مسألة الحصار اإلسرائيلي

الرامية إللغاء اإلجراءات العقابية ضده، لدرجة مشاركة إسرائيل والواليات المتحدة وأوروبا والمجتمع 
 الدولي فيها.

وعلى الرغم من تراجع السلطة خطوة إلى الوراء من خالل اإلعالن عن صرف الرواتب، وعدم 
على المضي في سياستها، التي تعتقد من خاللها أنها ستتمكن استكمالها، ما يدل على أنها مصّرة 

من إخضاع "حماس" لشروطها، والقبول بتمكين حكومة الرئيس من السيطرة الكاملة على القطاع من 
الباب إلى المحراب، أو مواجهة ثورة شعبية ضدها، أو حصول انهيار الوضع في غزة وانفجاره، غير 

 ثر يحمل السلطة مسؤولية ما يعانيه أكثر ما يحمل "حماس".مدركة أن شعبنا بات أكثر وأك
ا بعد الشروع في تنفيذ اإلجراءات العقابية، وتواصل بعد موافقة "حماس" المشروطة  وبدا ذلك واضح 
على تمكين الحكومة. فال بد من البناء على ذلك وفق معادلة تمكين الحكومة، شرط أن تكون 

جهزة مهنية بعيدة كلي ا عن الحزبية تمثل الفلسطينيين جميع ا، حكومة وحدة أو وفاق وطني تقود أ
وضمن رزمة شاملة تتخلى فيها "حماس" عن السلطة في غزة ضمن شراكة كاملة في السلطة 

 والمنظمة.
 

 مسيرة الدودة ... الدوامل واألسباب
الحصار الظالم إن المفجر الرئيسي لما يجري في قطاع غزة حالي ا، بما في ذلك مسيرة العودة، هو 

والمتفاقم الذي يتعرض له القطاع، وأوصله إلى العيش في الجحيم، وما فاقم من األمر اإلجراءات 
 العقابية من السلطة التي يجب أن تكون للجميع.

هناك عوامل أخرى أدت إلى اندالع مسيرة العودة، أبرزها أهمية حق العودة عند الشعب  أنكما 
جئون، ال سيما بعد الحملة األميركية اإلسرائيلية ضد قضية الالجئين في الفلسطيني، وما يعانيه الال

سياق تمرير صفقة القرن واالعتراف بالقدس اليهودية عاصمة موحدة إلسرائيل واالستعداد لنقل 
السفارة األميركية، والشروع بسرعة أكبر من السابق في تصفية األونروا وتغيير صفة الالج . فكلها 
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ور ا مهم ا في تحريك شعبنا إلحياء حق العودة، ولكن العامل الرئيسي هو ما يعانيه عوامل لعبت د
ا الالجئين؟ ال لماذا لم يتحرك شعبنا في بقية أماكن تواجده بطريقة مشابهة، وخصوص   القطاع وا 

 
 ماذا يما  ر  تحقق مسيرة الدودة؟

مسلمة في الذاكرة والتجربة قبل اإلجابة عن هذا السؤال، ال بد من اإلشارة إلى حقيقة باتت 
الفلسطينية، وهي أن اإلنجازات المتحققة أقل بكثير من حجم التضحيات والمعاناة، وهذا عامل يساهم 
في تردد الشعب الفلسطيني في المساهمة بسرعة وقوة كما اعتاد سابق ا في النضاالت والموجات 

ال يتحرك بشكل واسع جد ا، إال إذا  االنتفاضية التي تشهدها فلسطين في السنوات األخيرة، فأخذ
التقت العوامل الدينية مع الوطنية مع الحياتية المصلحية، ولعل هبة القدس في العام الماضي دليل 
واض  على ذلك، وقبلها الحراك حول الضمان االجتماعي والمعلمين وبلعين ونعلين ... إلخ. كما 

 للقضية والشعب واألرض إلى هذا الوضع. ساهم اتفاق أوسلو وما أدى إليه من تقسيم وتجزئة
مسألة أخرى يجب أن تؤخذ بالحسبان، وهي أن الشهيد الزعيم الراحل ياسر عرفات حرا على أال 
ينتهي عهده قبل إقامة الدولة، وكان يحركه أنه ال يريد أن يكرر تجربة سلفه المفتي أمين الحسيني، 

ريع لالنتفاضة األولى من خالل موافقته على ويموت قبل أن يحقق هدفه، لذلك سعى الستثمار س
 أوسلو.

أما الرئيس محمود عباس، فاعتمد مقاربة مختلفة، مفادها أننا ال يمكن أن نحصل على الدولة إال إذا 
أقنعنا اإلسرائيليين وحلفاءهم األميركيين أننا سنكون عنصر ا يساعد على توفير األمن واالستقرار 

ة أنهم حققوا ما يريدون، ولم يعد هناك ما يستدعي اعترافهم بالدولة والسالم لهم، وكانت النتيج
 العتيدة.

في المقابل، هناك قيادات وأفكار ال تريد استثمار النضاالت بتحقيق إنجازات سياسية، وكأّن النضال 
من أجل النضال، وليس لتحقيق األهداف، وكأن االنتصار الفلسطيني العظيم القادم ال محالة في 

األمر يمكن أن يتحقق مرة واحدة، وليس خطوة خطوة وعن طريق التراكم، وهذا الممر إجباري  نهاية
 بحكم اختالل موازين القوى لصال  إسرائيل.

 
 ما ل يما  ر  تحققه مسيرة الدودة

ال يمكن تحميل مسيرة العودة ما ال تحتمل، مثلما ال يمكن تحميل قطاع غزة أعباء التحرير والعودة 
 يمكن أن تحقق المسيرُة العودة  امن، وهذه مسألة على بديهيتها ال يبدو أنها محل اتفاق وحده. فال
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كامل، أو لم تكن محل اتفاق عشية وبعد اندالعها، ولكن المسيرة استطاعت فت  طريق العودة التي 
 .بحاجة إلى سنوات طويلة، ولكنها لم تعد مستحيلة كما كانت تبدو األمور عليه قبل اندالعها

كما ال يمكن أن ترفع مسيرة العودة الحصار كلي ا إال إذا كانت مقابل إقامة "دويلة" غزة وهدنة طويلة 
رادة  األمد، ألن العوامل التي فرضته بحاجة إلى تحقيق عوامل أخرى وأكبر، مثل توفر ظروف وا 

 ا نقل السفارة.فلسطينية أكبر ومختلفة عما هو قائم امن، وال إحباط صفقة القرن كلي ا، وخصوص  
لو ولو تفت  عمل الشيطان كانت هناك قيادات فلسطينية بمستوى التحديات ووحدة وطنية ومغادرة 
حقيقية لنه  أوسلو والرهان على األميركيين أو المارد العربي أو اإلسالمي القادم واعتماد مقاربة 

ا في الوطن المحتل. فنحن  جديدة، لكّنا أمام مسيرة عودة في جميع أماكن تواجد الشعب، وخصوص 
ا في القطاع وحده، وبالتالي ما يمكن أن يتحقق يتناسب مع هذه الحقيقة.  أمام مسيرة عودة أساس 

في هذا السياق مفترض العمل والسعي لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه في كل مرحلة، وهو قد ال 
شدد على كلمة أقصى، وليس يكون كافي ا أو مرضي ا، ولكن من الخطأ عدم تحقيقه لكونه كذلك، وأ

الممكن، فهناك فرق كبير بين الممكن وبين أفضل الممكنات، الممكن يعني القبول بأي شيء، أما 
 أفضل الممكنات فتعني أقصى ما يمكن تحقيقه.

ا على ما سبق، فالذي يمكن أن تحققه مسيرة العودة خطوات ملموسة على طريق تحقيق  تأسيس 
الوحدة الوطنية، رفع الحصار والعقوبات، إفشال صفقة القرن(، مداها  األهداف الكبيرة )العودة،

وحجمها يمكن أن تتفق عليه الهيئة الوطنية المسؤولة عن المسيرة في ضوء تقديرها ومعرفتها لما 
يجري وما يمكن أن يجري في الميدان، وما يتقدم من عروض واقتراحات، لذا يمكن، بل يجب وضع 

ورة المفاوضات والعروض، بل يتوجب أن تقود الهيئة الممثلة للكل الوطني الهيئة أوال  بأول بص
المفاوضات مع األطراف العربية والدولية واإلسرائيلية، حتى ال تحتكرها "حماس" وحدها، وحتى ال 
تتعرض للضغوط وحدها. وفي ضوء معرفة ما المعروض وما الذي يمكن عرضه، يمكن الموافقة 

 ة.عليه أو مواصلة المسير 
ما يمكن تحقيقه يدور ضمن سقف خطوات محددة على طريق تحقيق العودة، مثل التراجع عن 
تقليا موازنة األونروا وعن تصفيتها، وخطوات أكبر على طريق كسر الحصار، وعلى طريق 
تحقيق الوحدة الوطنية، ويمكن أن تحقق مسيرة العودة رفع اإلجراءات العقابية كلي ا، كما بدأ بالتحقق 

ئي ا، وهنا أحذر من التسرع باعتبار ما حدث في المجلس الوطني، وما أعلنه الرئيس عن إعادة جز 
الرواتب على أهميته رفع ا لإلجراءات العقابية كلها، وتخلي ا عن سياسة )إما الحكومة تشيل كل شيء 

ات الذي قرره أو "حماس" تشيل كل شيء(، والدليل أنها لم تنفذ كلها، فضال  عن أن قرار رفع اإلجراء
 المجلس لم يكن في البيان الختامي الذي نشرته وكالة وفا.
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كما أحذر من سياسة "إما كل شيء أو ال شيء" والوقوع في خطأ في التقدير، مثل أن اختراق السلك 
ا إذا أدى ذلك إلى وقوع الكثير من الشهداء والجرحى واألسرى، يمكن أن  بأعداد كبيرة، وخصوص 

 رة دراماتيكية لصال  الفلسطينيين.يقلب المشهد بصو 
ال أعتقد ذلك، بل يمكن أن يحدث العكس ونضيع ما يمكن تحقيقه، واالنزالق إلى حرب ال نريدها، 
وذلك جراء الوضع الفلسطيني المنقسم والضعيف والتائه، والوضع العربي واإلقليمي والعالمي الذي ال 

يجب الحذر من تصور أن الفلسطينيين يمكن  يشجع، وشب  الحرب الذي يحلق في المنطقة، والذي
 أن يلعبوا فيها دور ا عسكري ا من شأنه أن يؤثر على الحسابات الكلية للحرب.

أي أطالب، بعد التأكيد من أن الموقف الطبيعي للفلسطينيين أن يكونوا في مواجهة المعسكر الذي 
إذا اندلعت على الجبهة الشمالية،  رأس حربته إسرائيل، بالحذر من المبادرة إلى الدخول في الحرب

لى خارجها  التي يمكن أن يدفع ثمنها الفلسطينيون غالي ا جد ا، في ظل أن التهجير داخل فلسطين وا 
 مطروح بقوة على األجندة اإلسرائيلية.

أما سالح المقاومة فدوره في هذه المرحلة دفاعي ليس أكثر، وال يحدث فرق ا كبير ا في حرب إقليمية قد 
 حول إلى حرب دولية.تت

في ضوء كل ما سبق، يمكن حصول اختراق في ملف الوحدة إذا أعلنت "حماس" عن استعدادها 
للتخلي عن سلطتها االنفرادية في قطاع غزة مقابل شراكة كاملة، تتضمن وضع سالح المقاومة تحت 

الل تشكيل جيش مظلة وطنية وفق ا لما جاء في وثيقة األسرى )وثيقة الوفاق الوطني(، أو من خ
وطني، على أن تتضمن أي خطة أو اتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية أو وفاق وطني جديدة 

 موثوقة باعتبارها خطوة أولى وأساسية ال يمكن التنازل عنها.
كما يمكن أن يحدث اختراق إذا أقدم الرئيس و"فت " على اإلعالن باالستعداد لقبول "حماس" كشريك 

ن السلطة بالقطاع، على أن تقوم سلطة ال تمثل "فت " وحدها وال "حماس" كامل مقابل تخليها ع
نما تمثل الكل الوطني.  وحدها، وا 

تبقى نقطة أخيرة حول اقتراب الجماهير من السلك واختراقه ميداني ا. صحي  ال يمكن التحكم في ذلك 
ا إذا كانت الحشود ضخمة، ولكن يجب الحذر الشديد والسعي الك بير جد ا إلبقاء كلي ا، خصوص 

المسيرة سلمية وجماهيرية ووحدوية، واالمتناع عن اإلقدام على خطوات ضارة، مثل حرق وتدمير 
معبر كرم أبو سالم خدمة ألغراض فصائلية، والحرا على تقليل الضحايا والخسائر قدر اإلمكان، 

لجماهير المقتحمة فقوات االحتالل مستعدة الرتكاب مجازر كبرى ألنها تعرف معنى التساهل مع ا
للسلك، فهذا سيشجع الفلسطينيين امخرين ليحذو حذو جماهير القطاع، ويشجع إسرائيل على ارتكاب 
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المجازر الحالة العربية والدولية البائسة، بدليل أن العرب غائبين والعالم تعايش مع عمليات القتل 
 اليومية، وجزء منه يعتبرها دفاع ا عن النفس.

سألة استمرار مسيرة العودة إلى األبد، فهذا مستحيل، ألنه ال يمكن تحميل شعبنا كما يجب دراسة م
أيار، فالذروة ستكون يوم أمس  15في القطاع أكثر مما يحتمل، وحتى لو استمرت المسيرة بعد 

ذا توفرت إمكانية لتحقيق مطالب معقولة يجب التعاطي معها حتى ال نندم  اإلثنين واليوم الثالثاء. وا 
 ال ينفع الندم.حيث 

فرصة االستثمار وتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه. وال  إلضاعةال لالستثمار السريع قبل األوان وال 
بد من التفكير والعمل لكي تصب  مسيرات العودة شكال  معتمد ا يبلغ ذروته كل عام في ذكرى النكبة 

 إلى أن يأتي يوم االنتصار العظيم، يوم تحقيق العودة.
 15/5/2018، دسالقدس، الق
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 رندة تقي الدين
هل يسعى دونالد ترامب مع صديقه بنيامين نتانياهو إلى حل القضية الفلسطينية بتصفية الشعب 
الفلسطيني؟ نقله السفارة األميركية إلى القدس بحضور ابنته وصهره يمثل خطوة هجومية على 

فلسطينيا  غزاويا  وسقوط أكثر من  61زرة الشعب الفلسطيني الذي يحيا ويعيش نكبة أدت إلى مج
 جري  على يد نتانياهو. 2200

واقع الحال أن فكرة الدولة الفلسطينية لم تكن يوما  قابلة للعيش منذ مقتل رئيس الحكومة اإلسرائيلي 
اسحق رابين. وحكومة نتانياهو ووزير دفاعه افيغدور ليبرمان يسيران باتجاه محاولة إنهاء  األسبق
الدولة الفلسطينية بقتل الشعب الفلسطيني. فتجد من يدعمها في ذلك وهو رئيس القوة الكبرى قضية 

في العالم يستفيد من غياب عربي عما تقوم به من جرائم وانتهاكات للشعب الفلسطيني. وهذا 
 االستفادة إلىالذي يعزم ترامب على معاقبته  اإليرانييشجع النظام  أنمن شأنه  اإلجراميالتصرف 

 .اإلسرائيلي اإلجراممن هذه الفرصة لتعزيز دعمه لحماس بوجه 
في سورية الذي حماه ويحميه منذ زمن بعيد. فهو يقوم بتصفية الشعب  األسديونتانياهو توأم للنظام 

شعبه والمعارضة. سياسة ترامب العالمية تبدو كأنها البحث عن حرب  األسدالفلسطيني مثلما يصفي 
ث انخرط في حرب اقتصادية مع الصين وأيضا  مع أوروبا وها هو يسلم عالمية مع الجميع حي

 نتانياهو مفتاح حل القضية الفلسطينية بتصفية أبناء الشعب الفلسطيني.
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وأمينه العام حسن نصر « حزب هللا»جعلت من  2006وماذا بعد؟ عندما اجتاحت إسرائيل لبنان في 
يها. فكانت أن وضعت لبنان تحت نفوذ حزب فرض نفسه هللا زعيما  في العالم العربي ألنه انتصر عل

بسالحه على البلد بحجة المقاومة. ها هي إسرائيل اليوم تعطي فرصة جديدة لحزب هللا وإليران 
ليظهرا على أنهما المدافعان الوحيدان عن الشعب الفلسطيني المتروك. استفادة إيران مما يحدث في 

يران  األراضي الفلسطينية ستكون الرد على ضغط ترامب إلعادة العقوبات عليها. فمنذ فترة طويلة وا 
وامن مع ما تقوم به القوات اإلسرائيلية ضد الشعب الغزاوي هناك مبرر « حماس»تساعد وتدعم 

 آخر للمزيد من الدعم اإليراني لحماس. وهذه كارثة للمنطقة.
يّدعي أن لديه حال  للقضية فترامب فت  جبهات عدة كأنه يريد إشعال العالم. وعلى رغم ذلك 

الفلسطينية. فأي حل هذا سوى تصفيتها؟ ال يمكن رئيسا  أميركيا  يقول للعالم أن القدس عاصمة 
إسرائيل، أن يطلق مفاوضات ألي حل. فهو استبقها بالقول للعالم إن القدس هي عاصمة إسرائيل. 

 المسلمة والمسيحية واليهودية. والعالم العربي ساكت عن ذلك علما  أن القدس للديانات الثالث
فنتانياهو في عهد ترامب يشعر بأن ال شيء ممنوعا  عنه ال المجازر وال االنتهاكات وال التطهير 
العرقي الذي عانى منه الشعب اليهودي في الحرب العالمية الثانية. لقد دخل العالم العربي مرحلة 

طير بتوجهاته وقراراته. أوباما أساء كثيرا  بالغة الخطورة بسبب سياسة أميركية متهورة ورئيس خ
في سورية لضرب قواعد األسد العسكرية ونتيجة ذلك  2013للوضع السوري، إذ إنه رفض التدخل في 

وتوسعت إيران. وأساء التقدير في التوصل إلى مثل هذا االتفاق  2015دخلت القوات الروسية في 
ترامب  أسلوبقوة كما ترك العراق للنفوذ اإليراني. أما النووي مع إيران الناقا والسي  الذي أراده ب

اليمن  إلىفي منطقة مشتعلة بحروب عدة في سورية  األوضاعوخطورة  األزماتالتهجمي فيفاقم 
 وامن فلسطين مع قرار ترامب نقل سفارته إلى القدس.

بطالة التي تسود في فاالحتالل والظروف المزرية والفقر وال مفاجأة.وانفجار الوضع الفلسطيني ليس 
كل األراضي الفلسطينية هي قنبلة موقوتة من شعب لم يعد يتحملها. وقضية نقل السفارة األميركية 

القدس تزيد الطين بّلة وتدفع الشباب الفلسطيني إلى الثورة حتى ولو أنهم يدفعون دمهم ثمنا .  إلى
 ترامب نكبة لهذا الشعب.أصبحوا يفضلون الموت على العيش في مثل هذه الظروف. فسياسة 

 16/5/2018الحياة، لضند ، 
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 ضنجحاات إسرائيل فااي صااد  الغزياي  .. ولااا  .12
 بن كسبيت

النووي  األرشيفالنادر، الذي تضمن  األسبوعتتواصل سلسلة نجاحات بنيامين نتنياهو. فبعد 
ئيل، والضربة الشديدة في ضرب إسرا اإليراني، انسحاب ترامب من االتفاق النووي، الفشل اإليراني
، دور االحتفال التاريخي الذي دشنت فيه أمسعليهم الجيش اإلسرائيلي، جاء، أول من  أوقعهاالتي 

، أمراء، وايفانكا أثرياءالسفارة األميركية في القدس برعاية وفد أميركي محترم، قساوسة، حاخامين، 
 ترامب.

نفسه أيضا  نيتع برزيالي واحتالل االيروفزيون. يعزو ل أنيخيل لي أنه على الطريق يمكن لنتنياهو 
، فلعلنا كنا نجحنا. بهذه الوتيرة وحسب األسبوعفي المونديال لم تبدأ، هذا  األوليةخسارة أن المباريات 

 سيأتي أيضا  المسي  أو قد يكون وصل منذ امن ولم ننتبه. األسبوعهذا المنطق، حتى نهاية 
فر يوما من النوع الذي عشناه، أول من أمس: في القدس دشنت دولة إسرائيل فقط يمكنها أن تو 

فلسطينيا على الجدار في يوم من  52السفارة، وعلى بعد بضع عشرات الكيلومترات من هناك قتل 
الف آدقيقة سفر من هناك تجمع عشرات  45الدم، النار، وأعمدة الدخان، فيما على مسافة 

ا ضحكات غريبة لفوز قبل يومين في االيروفزيون. حفلتان اإلسرائيليين في ميدان رابين كي يسمعو 
يكون  أنبكثير من  أفضلهذا  األخرىفي الجهة  إنجازاتجنازة وصفر  250ضخمتان من جهة، 

حقيقيا. ولكنه حقيقي تماما. نحن على ما يبدو في الطريق إلى الخالا. هذه بالضبط المرحلة التي 
يفرح كل إسرائيلي، حتى  يجب أننقل السفارة إلى القدس  لنا فيها أن نتوقف للحظة ونفكر. بسبب

الذين ال يزالون يؤيدون المفاوضات السياسية، اتفاق السالم، وحل الدولتين. العذر الغريب  أولئك
يدق  امخرال يصمد. فالطرف « امخريدق اصعبا في عين الطرف »بان هذا « ميرتس»للرفاق من 
هو الذي رفض كل عروض السالم السخية جدا  امخرفالطرف في عيون نفسه.  األصابعمنذ سنين 

التي طرحت عليه حتى اليوم. لقد اوفى الرئيس ترامب، وحده، بخالف الكثير من التقديرات 
(، وينبغي الثناء عليه لذلك. مقياس شرعية دولة أدناهوالتحليالت )بما في ذلك تحليالت الموقع 

 ليس في العصر الحالي.  األقلى إسرائيل لم يكن أبدا  أعلى من ذلك، عل
، في صد الجماهير الفلسطينية ومنع اقتحام أمسالطيبة: الجيش اإلسرائيلي نج ، أول من  األنباء

الجدار في غزة. كل الجهود، وكانت غير قليلة، الختراق السور الحديدي اإلسرائيلي، المس بالجدار، 
 فشلت. –ة خلق فوضى تؤدي إلى اختراق المنظومة اإلسرائيلي أو

 أكثرمكان، وهم سينهضون وهم  أيالسيئة: الفلسطينيون ال يزالون هنا. وهم لن يذهبوا إلى  األنباء
. ليس صدفة انهم في الجيش اإلسرائيلي يكررون في أمسيأسا بقليل مما نهضوا صباح أول من 
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. ما امخرلطرف من القتلى في ا األدنىاألخيرة بان الهدف هو تنفيذ المهمة مع العدد  األسابيع
)عندنا، ولكن عندهم أيضا (، كي تعود القتلى إلى تحقيقه هو أكبر قدر ممكن من « حماس»تتطلع 

الطاقة الالزمة النفجار  إنتا إلى مركز االهتمام العالمي، كي تصعد النار والغضب، كي تحاول 
 آخر.

ذال آخر لصدهم حصلوا، أول من أمس، على كمية اللحم المطلوبة. يبدو انه لم يكن سبي كان  وا 
، فهو مدعو اليوم صباحا  أخرىيقتحم الجدار بطريقة  أالما يعرف كيف يمكن ضمان  أحدهناك 

للمساعدة. ولكن السطر األخير يبقى قاسيا  وينذر بالشر. وعاء الضغط ال يزال على النار التي 
وفظيعا. ولكن عندنا  كبيرة. وفي موعد ما ستنفجر. في غزة سيكون رهيبا امنكانت صغيرة وهي 

 أيضا  سيكون غير قليل من الجنازات.
كي تمنع هذا. على القيادة العسكرية أن تعطي القيادة  األقصىعلى القيادة السياسية أن تفعل الحد 

النشوى وارتفاع المعنويات  فإحساسهذا يحصل.  أنالسياسية الوسائل لذلك. لست متأكدا حقا من 
التوازن،  بإحساسيمس  أناألخيرة من شأنه  األيامن اإلسرائيليين في التي يتشارك فيها الكثير م

حساسالحذر،  إحساس التواضع. في كل مرة كنا فيها في مثل هذه النشوى، انتهى هذا بالبكاء.  وا 
 يكون هذا هذه المرة. أالتعالوا نصلي 

 «مداريف»
 16/5/2018، األيا ، را  هللا
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 أليكس فيشمان
باعتباره يوم التحول. التفاهمات التي تم التوصل إليها لوقف إطالق  2018أيار  14سيتم تذكر يوم 

تم شطبها بالفعل. أولئك الذين يعلقون اممال على  2014النار بعد عملية الجرف الصامد في العام 
ن رؤوسهم في الرمال. ما حدث، أول لم تطلق بعد الصواريخ على إسرائيل يدفنو « حماس»حقيقة أن 

جماعية على السيا . بالنسبة لسكان غزة، فقد « أعمال شغب»من أمس، لم يعد مجرد حادث أو 
رقم مؤقت. لقد  -قتيال في هذه األثناء  55خرجوا إلى الحرب، أول من أمس، دفاعا عن مصيرهم. 

جري ،  1200أصل ما مجموعه جريحا آخرين أصيبوا بجروح حرجة، من  40وصل إلى المستشفيات 
 امرأة. هذا هو بالفعل عدد اإلصابات في يوم المعركة في الحرب. 78طفال  و 273من بينهم 

للمرة األولى تم إخرا  جميع العمال الذين كانوا يعملون في بناء الجدار حول قطاع غزة، من 
لحدودي من أجل بعدة محاوالت لوضع عبوات ناسفة على السيا  ا« حماس»المنطقة. وقامت 
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اقتحام األراضي اإلسرائيلية في جنوب قطاع غزة. ووردت تقارير عن إطالق النار على األراضي 
من  10، والتي ذكر أن «حماس»اإلسرائيلية. وهاجمت القوات الجوية اإلسرائيلية منشأة تابعة لحركة 

خوض مواجهة عسكرية القتلى هم من قواتها. كل هذه دالئل على أننا حتى بدون إعالن الحرب، ن
في قطاع غزة. من المحتمل أن يقفز العنف إلى مرحلة إطالق الصواريخ ومحاوالت اختراق األراضي 
اإلسرائيلية بوساطة قوات برية وبحرية. كل هذا سوف يتم تحت غطاء االنتفاضة الشعبية، ما يسمى 

 «.حماس«العسكري لر ، الجناح«المقاومة»المدنيون على الجبهة، وخلفهم «: الحرب الهجينة»
انهم جاهزون مع صواريخ مضادة للدبابات وقناصة خلف المتظاهرين، على بعد بضعة كيلومترات 
من الحدود، ينظمون ويدفعون السكان إلى األمام. أولئك الذين فرضوا اإلضراب العام في غزة، أول 

الحهم وذهبوا إلى ، الذين تأكدوا من أن الناس أغلقوا مص«حماس»من أمس، كانوا من مسلحي 
في حالة « حماس»الحدود. لقد قاموا حتى بإعادة الصيادين من البحر لالنضمام إلى االضطرابات. 

تأهب قصوى. وتعتمد شدة القتال الذي تمارسه على الظروف السياسية التي ستتطور مع مرور 
يل؟ لكن الحرب الوقت: هل سيقف العالم العربي وراءها؟ هل سُيمار س الضغط الدولي على إسرائ

بتفكيك بعض المخيمات في المنطقة. « حماس»باتت هنا بالفعل. بعد ظهر أول من أمس، بدأت 
كان هناك شعور، سيتم فحصه في الوقت الفعلي، بأن الضغوط واإلغراءات التي مورست، أول من 

كبة. عبر القناة المصرية قد تؤدي إلى انخفاض مستوى العنف يوم الن« حماس»أمس، على قادة 
 لكن هذه أيضا  أحداث تنتمي إلى البندول السياسي.

ربما ال يريدون في إسرائيل االعتراف بأننا فقدنا السيطرة وتدهورنا، لكن الخطوات التي تم اتخاذها 
« حماس»هكذا، على سبيل المثال، تحذير إسرائيل لقادة «. الجرف الصامد»تذكرنا بفترة ما قبل 

برئاسة إسماعيل هنية في وقت سابق « حماس»تيال. كانت زيارة وفد بأنهم سيصبحون أهدافا لالغ
في أي وقت. لقد غادروا غزة لمدة « حماس»من هذا األسبوع في القاهرة أقصر زيارة قام بها وفد 

ساعتين بالضبط. طاروا من العريش إلى القاهرة، واستمعوا إلى شروط وقف إطالق النار من رئيس 
ال عباس، وسمعوا صراحة بأنهم إذا واصلوا، فإن اإلسرائيليين سيقتلونهم. زار المخابرات العامة، الجنر 

هناك بالفعل «. حماس»الجنرال عباس إسرائيل، والتقى رئيس الوزراء، وسمع منه رسائل موجهة إلى 
تدعو إلى الرد على قتل رجالهم. في الوقت الراهن، تسيطر « حماس«أصوات في الجناح العسكري لر

على إطالق النار، األمر الذي يحطم أسطورة إطالق النار غير المنضبط من قبل « سحما»قيادة 
 ، لكن هذا مؤقت.«المنظمات المارقة»

لم « الجهاد اإلعالمي«بر« حماس»أهدافها في اليوم األول من القتال. ما تصفه « حماس»لم تحقق 
العالم العربي يتأت . وفي الوقت يحقق نتائ  بعد. ال يبدو أن إسرائيل تواجه ضغوطا دولية. ما زال 
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في تعبئة الضفة الغربية للمشاركة في االضطرابات. كما فشلت في « حماس»الحالي، لم تنج  
ألف شخا، أول من أمس. لكن هذه مجرد بداية المعركة. يمكن  100تجنيد مليون وال حتى 

شهر رمضان، الذي  أن تقرر أنه من غير المناسب لها اليوم أن تكرر جنون األمس.« حماس«لر
 يبدأ، هذا األسبوع، سيعطيها ما يكفي من الفرا.

 «يديدوت»
 16/5/2018، األيا ، را  هللا
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