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حماس لن تتأخر عن  ..يمنع االنهيار العربي  السنوار: أبناء غزة جعلوا من أرواحهم ودمائهم سدا   .1
 لزم األمرمواجهة العدو إذا 

جنحاام ماا خرا لومةاومااة السااومية  قااال رئاايس حرمااة حماااس غاا  قيااال ناار  يحياار الساانوار  ن الحرمااة
وغ  حوار مع الجريار  ياوم  الشعبية بشمل م قم، نظرا لتعةيدام الظروف الدولية واإلقويمية والمحوية.

األربعاء، شدد السنوار عور أنه مان بإممان رجال المةاومة  ميار السفار  األميرمية بالصاواري  أننااء 
براتهم العسمرية م قتا وانضموا لومسيرام والمةاومة السومية تدشينها غ  الةدس المحتوة، ولمنهم خوعوا 

وأضاف "ذهبنا  لر هذا الخيار من منيوا  الةاوا المةتادر الاذا يمتواث المنيار  الت  يعترف بها العالم.
 من وسائل الةو  الت  يممن أن يوجأ  ليها غ  الوقم المناسب".

وضع المةاومة وأن خران النور  غا  نار  وغا   وخايب العالم اإلسالم  قائال "يممنمم االيمئنان عور
ذا لرم األمر سنرض  ربنا وننوج صدور أمتنا وأحرار العالم".  الضفة يمتوث قدرام رائعة، وا 

وتعهااد بالعماال عواار عاادم اناارال  مساايرام العااود   لاار مواجهااة عساامرية "ولماان هااذا السااةف لااه حاادود"، 
وقاال  ن مسايرام العاود  أعاادم  ن ذلث ضاروريا.قائال  ن حماس لن تتأخر عن مواجهة العدو  ذا ما

لووع  العرب  والعالم  التشبث بح  العود  بعد أن حاول المنيرون  لغاءه ويمسه من ذامر  األجياال 
وأضااااف أن المسااايرام حةةااام أهاااداغا أخااارل بينهاااا تأمياااد الشاااعب الفوسااايين  رغااا  نةااال  الفوسااايينية.

ج  بار العالم عور دراسة حصار نر  بشمل جدا.السفار  األميرمية  لر الةدس المحتوة، وا 
ن مصار أمادم  وبخصوص ريار  وغد حماس لوةاهر ، قال  ن الجاانبين أمادا عوار أهمياة عالقاتهماا، وا 

وأوضااح أن الةاااهر  عبعاارم عاان حرصااها  وقوغهااا  لاار جانااب أهااال  الةيااال ودعمهااا لمساايرام العااود .
قاائال  ن حمااس وغصاائل المةاوماة األخارل ت ياد  عور عدم انرال  المسيرام  لار المواجهاة العسامرية،

وقول السنوار من قيماة التهديادام التا  توجههاا  سارائيل لةااد  حمااس، مرحباا باالموم غا   هذا اليرح.
ونفاار بشااد  اتهامااام االحااتالل وأنصاااره لحماااس بأنهااا تسااتخدم  ساابيل خدمااة الاادين والةضااية والشااعب.
 دنيين لوموم لتحةي  مماسب سياسية.األيفال دروعا بشرية، أو أنها تدغع الم

وغ  الجانب المحو ، دعا السنوار حرمة غتح لوعمل مع حماس عور برنامج وين  سوم  غا  الضافة 
 الغربية، ألن لدل سمانها مخرونا نوريا ال يةل عن أهال  نر .

منا  ويالب "غتح" بتممين سمان الضفة من التظااهر الساوم  وماا يةتضايه ذلاث مان وقاف التنساي  األ
وبشااأن األساارل، أمااد أن تحرياارهم أمانااة غاا  عناا  حماااس "وساانف  بوعاادنا  مااع االحااتالل اإلساارائيو .

 ألسرانا"، قائال  ن صفةة التبادل جمدم بعد أن تراجعم قياد  االحتالل لووراء ومذبم عور شعبها.
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وتحااادث غااا  الحاااوار عماااا ساااماه هرولاااة العااارب لوتيبياااع ماااع  سااارائيل عوااار حسااااب قضاااية غوسااايين 
قااال  ن أبناااء ناار  جعوااوا ماان  -الااذا دمعاام عيناااه أمناار ماان ماار  أنناااء الحااوار-الساانوار  والمةدسااام.

 أرواحهم ودمائهم سدا يمنع االنهيار العرب ، ويحول دون الهرولة لوتيبيع مع الميان المغتصب.
 16/5/2018نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 افتتاح السفارة األمريكيةبشاركت  دول أوروبية أربعة فيالسلطة تستدعي سفراءها  .2

، سافراء دولاة غوسايين لادل 16/5/2018 استدعم ورار  الخارجية والمغتربين الفوسايينية، ياوم األربعااء
مال مان رومانياا، والتشاايث، والمجار، والنمساا، لوتشااور معهاام عوار  نار مشاارمة ساافراء هاذه الادول غاا  

 ." سرائيلا"عاصمة موحد  ل ن الةدسالةدس، وا عال  لرحفل نةل السفار  األمريمية من تل أبيب 
واعتباارم الخارجيااة أن هااذه المشااارمة مخالفااة جساايمة لوةااانون الاادول  ولةاارارام األماام المتحااد  العديااد  

 وتمنع الدول من نةل سفاراتها  ليها. 1967الت  ت مد عور أن الةدس ه  أر  محتوة منذ عام 
سايين لادل هاذه الادول غيماا يتعوا  بمواقفهاا ومادل وقالم: "يأت  هذا االستدعاء لوتشااور ماع سافراء غو

التارام معظام دولاه بالةاانون الادول  وقارارام األمام  ، الذا ننمن عاليا  األوروب الترامها بمواقف االتحاد 
 المتحد  ذام العالقة بالةضية الفوسيينية".

 16/5/2018 ،األيام، رام هللا
 

 وأصبحت شريكة في العدوان على شعبنااألمريكية فقدت مصداقيتها  اإلدارةأبو ردينة:  .3
قال الناي  الرسام  باسام الرئاساة نبيال أباو رديناة " ن الخياو  األمريمياة المتمنواة بفاتح البا ر   :رام هللا

سااارائيل،  االسااتييانية األمريمياااة غاا  مديناااة الةاادس المحتواااة، وتحاااري  ساافرائها غااا  األماام المتحاااد ، وا 
واعتبار، أن االساتفرار األمريما   دوان عوار شاعبنا الفوسايين ".األمريمية شاريمة غا  العا اإلدار جعوم 

، وتاوتير ساهم غا  ريااد  عادم النةاة نيار الموجاود  أصاال  أواالستهتار بالعالم العربا  والمجتماع الادول  
العالقة المشحونة بالشث وعدم المصداقية، وسةوي وهم  قامة سالم مع العرب بدون الفوسيينيين، من 

   السالم العربية، والمساس بالتوارن الوين  والةوم .خالل تجاور مبادر 
 16/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 عزم التقدم بشكوى قضائية ضّد إدارة ترامبت الفلسطينية القيادة :إسماعيل جبر .4
د  التةااادم بشااامول عااارم الةياااا ،عضااو الوجناااة المرمرياااة لحرماااة غااتح ،جبااار  ساااماعيلالواااواء  أمااد :رام هللا

 األمريمياةدونالد ترامب لخرقه الةوانين الدولية بخيو  نةل السافار   األمريم الرئيس   دار  قضائية ضدع 
 الةدس.  لر

نهاء ،من جهة نانية، يالب الوواء جبر لا"صوم غوسيين" حرمة حماس بالعود  لوشرعية الفوسيينية  وا 
وغا   .أهداغاهشاعبنا وتمميناه مان تحةيا    سانادو  غا  االنةسام حتر نعي  لومجتماع العربا  والادول  قا

مان اجال جعال  الدم الفوسيين  نال عور الجميع دعا الوواء جبر حمااس لوعمال معاا   أنغيه  أمدوقم 
 .هذا الدم يريةا  معبدا  لتحةي  الوحد  الوينية

 16/5/2018 ،وكالة معا  اإلخبارية
  

 للقانون الدولي "إسرائيل"تدعم انتهاكات عريقات: غواتيماال بنقل سفارتها إلى القدس  .5
، عن 16/5/2018 أعرب أمين سر الوجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريةام، األربعاء :رام هللا

رغضاااه الميوااا  لةياااام حموماااة نواتيمااااال بحاااذو حاااذو الوالياااام المتحاااد ، واغتتااااح سااافارتها غااا  الةااادس، 
وقااال  ول  وقاارارام األماام المتحااد  ذام الصااوة بمدينااة الةاادس.ذلااث انتهامااا  صااارخا  لوةااانون الااد معتباارا  

عريةااام غاا  بيااان صااحف ، "نأسااف لةاارار حمومااة نواتيماااال الوقااوف  لاار جانااب الخيااأ ماان التاااري ، 
، اإلنساانودعم انتهامام  سرائيل، السوية الةائمة باالحتالل، لوةاانون الادول  والةاانون الادول  لحةاو  

 دائية ضد الشعب الفوسيين  والعالم العرب  أجمع".وقيامها بتوث الخيو  الع
الةاادس   لاارواتيماااال لجنجياال المةاادس والمساايحية مذريعااة لنةاال ساافارتها نوأمااد عريةااام أن اسااتخدام 

وذمار أن  يمشف النةاب عن اليبيعة األصولية لونظام اإلسارائيو  وحوفائاه منال الحموماة الغواتيمالياة.
ضح ماع موقاف المرسا  الرساول  ومواقاف نالناة عشار  منيساة غا  موقف نواتيماال يتعار  بشمل وا

 مواقف العديد من الةاد  المسيحيين الدينيين غ  أنحاء العالم ماغة.  لرالةدس،  ضاغة 
 16/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مهين": نقل غواتيماال سفارتها للقدس "تسول وارتزاق سياسي الفلسطينية الحكومة .6

، نةااااال 16/5/2018 وصاااااف المتحااااادث الرسااااام  باسااااام الحموماااااة يوساااااف المحماااااود، األربعااااااء :رام هللا
الةاادس باااا"التسول واالرتاارا  السياساا  المهااين عباار العاادوان عواار   لاارنواتيماااال ساافارتها ماان تاال أبيااب 

وأضاااااف المتحاااادث الرساااام ، غاااا  تصااااريح صااااحف ، " ن قاااارار رئاااايس  شااااعبنا وقضاااايتنا الفوساااايينية".
واتيماااال نةاال ساافارته جاااء بعااد ساااعام عواار لخيااو  الخااروت الساااغر  عاان قاارارام وقااوانين الشاارعية ن
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ماب،، األمار الاذا اتر  األمريما الدولية والمخالفة الفاضحة لةرارام األمم المتحد  الت  ارتمبها الارئيس 
تيمال ، مما يدل يوضح مدل استشراء وتحمم لالذل السياس  والتبعية العمياء، غ  سووث الرئيس الغوا

 عور اغتةاده لجوانب هامة من المس ولية حسب متيوبام الموارين الدولية".
 16/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لوقف جرائمها "إسرائيل"" يدعو البرلمان البلجيكي للضغط على الفلسطيني وفد "التشريعي .7

اجتماعاتااه غاا  بوجيمااا باادعو  ماان البرلمااان  الفوساايين  يواصاال وغااد ماان المجوااس التشااريع  :برومساال
خاااالل  الاااذا يااارأس الوغاااد، ،البرلمانياااة عااارام األحماااد ة غاااتحواساااتعر  رئااايس متوااا الفيااادرال  البوجيمااا .

، غاا  ممتااب رئاسااة برلمااان برومساال، اخاار التيااورام السياسااية غاا  16/5/2018 اجتماال عةااد األربعاااء
عواااار االحااااتالل  تمااااارس ضااااغويا   أنالبرلمانااااام األوروبيااااة، البرلمااااان البوجيماااا  و  غوساااايين، مناشاااادا  

 شعبنا، واحترام الةانون الدول ، واالعتراف بدولة غوسيين. أبناء اإلسرائيو  لوقف جرائمها بح ع 
 16/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حنان عشراوي: نيكي هايلي ليست ُمشرفة على العالم .8

نان عشراوا، المس ولة المبير  بمنظمة التحرير الفوسيينية، انتةادام لسافير  أمريماا رويترر: وجهم ح
لدل األمم المتحد  نيمو  هايو  ولتعهدها "بتسجيل أسماء" الدول الت  ال تدعم واشانين قائواة  نهاا لام 

 وقالام حناان عشاراوا "هاددم وضاغيم واساتخدمم اإلماراه وماا  لار ذلاث تعين "مشرغة عور العاالم".
ورغضام  غ  األمم المتحد  خاصة بتسجيل األسماء. ال أعتةاد أن النااس عينوهاا مشارغة عوار العاالم".

عشراوا تةييم هايو  بأن اغتتاح السفار  األمريمية ليس له صوة بالمظاهرام عند حدود نار . ووصاف 
ام اإلسارائيوية الرعماء الفوسيينيون األحداث الت  وقعام ياوم االنناين بأنهاا مذبحاة مماا القام اإلجاراء

 باستخدام الذخير  الحية ضد المحتجين  دانة غ  أنحاء العالم.
 17/5/2018 ،القدس العربي، لندن

 
 الحصار ُيقّربنا من االنفجار األكبر إنهاءحماس: عدم  .9

حااذرم حرمااة حماااس المجتمااع الاادول  ماان "االنفجااار األمباار الااذا سااييال الجميااع"  ذا لاام ينتااه  :ناار 
نةاذ نر  من مصيرها المحتوم حسب الوصف األمم  أن "نار  الحصار عن قيال  نيار  2020نر  وا 

ودعااا بياان لوحرمااة مساااء األربعاااء المجتماع الاادول  لااا"التةاي الوحظاة ووضااع حااد  لجاارائم  قابواة لوحيااا ".
جباااره عواار رغااع الحصااار غااور ا وباادون شااروي". وأمااد البيااان أن حرمااة حماااس وماال الةااول  االحااتالل وا 
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راد   لاار الساايات الفاصاال الفوسااييني ة وجمااول الشااعب خرجااوا غاا  مساايرام العااود  بماال حريااة ووعاا  وا 
لوتظاااهر سااومي ا، "ليمسااروا بوابااة هااذا السااجن المبياار، وييااالبوا بحةهاام غاا  الحريااة واالسااتةالل والحيااا  

 وأضاف أن عوار االحاتالل وقادتاه  دراث أن "حرماام المةاوماة التا  تشاارث شاعبها غا  هاذا المريمة".
الحااراث السااوم  بماال وعاا  وحاارص عواار المصااالح العويااا لشااعبنا، قااادر  عواار الاارد بماال قااو  عواار هااذه 

 الجرائم، مع احتفاظها بح  المةاومة بمل السبل حسبما تمويه مصالح شعبنا العويا".
وأشار  لر أن المندوب األمم  لا" سرائيل" دان  دانون خالل جوساة األمام المتحاد  أماس التا  انعةادم 

حاااث المجااارر  التااا  ارتمبااام غااا  نااار  غااا  ذمااارل النمباااة، "حااااول أن يغيااا  عوااار جااارائم االحاااتالل لب
ا  المساتمر  بحا  شاعبنا بنشار األماذياب وتوفياا  الرواياام المتداعياة، ونسا  أن  رهاابهم أصابح مفضااوح 

وقالاام حماااس: "غباادال  ماان االعتااراف بالحةيةااة، وتحماال المساا ولية مةاااو   ولاام يعااد يخفاار عواار أحااد".
تالل بنص الةانون الادول ، حااول اساتخدام الفبرماة والتضاويل باتهاام حرماة حمااس وقادتهاا باالعنف اح

 واإلرهاب، لتبرير جرائمه وانتهاماته".
 16/5/2018، فلسطين اون الين

 
 غزةيأن األوان لوقف إجراءاتك الظالمة تجاه  ألمأبو مرزوق لعباس:  .11

اس، موسر أبو مررو  رسالة  لر رئايس الساوية وجه عضو الممتب السياس  غ  حرمة حم: الدوحة
 المحمود عباس بشأن العةوبام المفروضة عور قيال نر .

ومتب أبو مررو  غ  تدوينة له عبر "تاويتر": " لار رئايس حرماة غاتح األ  أباو ماارن، ألام ياأن األوان 
وتسااءل أبااو  ".لوقاف  جراءاتاث الظالماة تجاااه الةياال الممواوم، غوقاع ظومااث أشاد  يالماا مان ظواام يهاود

مررو : "ألم تحارث غياث الادماء النارغاة نخاو  الرجاال، ألام تحارث باث األشاالء الممرقاة عايفاة الةربار، 
 ألم تحرث بث صرخام الحرائر نخو  المعتصم، ألم ينيرث تبجح األمريمان وغرحة اليهود؟".

 16/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 للبحث عن وساطات للحديث مع حماس لوقفها "إسرائيل"مسيرات دفعت ال: الخارجبرئيس حماس  .11
مشااف رئاايس حرمااة حماااس غاا  الخااارت الاادمتور ماااهر صااالح غاا  مةابوااة توفريونيااة مااع قنااا  : بيااروم

عان أن مسايرام العاود  ستساتمر لماا بعاد الااخامس عشار  ،الةدس الفضائية ضمن برنامج لةاء خااص
م النوعية غ  قيال نر  وتستمر وتتوسع غا  الضافة من شهر أيار/ مايو الحال  لتتمامل مع المسيرا

الغربياااة والةااادس والاااداخل الفوسااايين  والخاااارت، مضااايفا أن مسااايرام العاااود  هااا   بااادال مااان  باااداعام 
 الشعب الفوسيين  غ  مواجهة االحتالل.
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و حول نتائج ريار  وغد حرمة حماس برئاساة رئايس الممتاب السياسا  لوحرماة  ساماعيل هنياة لوةااهر ، 
ل صاالح:  ن وغاد حمااس رار الةااهر  غا  هاذا الوقام الحارت غا  ظال الةوا  غا  المنيةاة مان تياور قا

األحداث غا  نار  غا  ظال جارائم االحاتالل بحا  المتظااهرين الساوميين غا  مساير  العاود ، اضااف أن 
الوغد أمد لوةاهر  ح  الشعب الفوسيين  غ  التظااهر عناد الحادود بشامل ساوم  متعبيار عان حةاه غا  

موضااحا أنااه تاام التياار  مااع المساا ولين المصااريين لمااا يمماان أن تةدمااه  ود   لاار أرضااه ووينااه..العاا
مصر لمواجهة األوضال الصعبة غ  قيال نر  غ  ظل الحصار، مع وجود وعاود مصارية لوتخفياف 

وأضاااف أن ماان بااين الموفااام التاا  يرحاام غاا  الةاااهر  أيضااا موااف المصااالحة  ماان مشاامالم الةيااال.
 رير العالقام الفوسيينية المصرية.الفوسيينية وتع

وحاول انعةااد المجوااس الاوين  الفوسايين  ماا خرا غا  رام هللا دون تواغا  ويناا  أماد صاالح أن انعةاااد 
المجوس غ  رام هللا تحم حاراب االحاتالل ماان انعةاادا خاارت االتفاا  الاوين  وخالغاا التفاا  بياروم، 

بائسااة عاان الشااعب الفوساايين  م ماادا أن انعةاااده نياار وأن الوةاااء اتساام باااالنفراد والهيمنااة وقاادم صااور  
 قانون  ويعرر االنةسام ونحن نير معنيين بالتعامل مع مخرجاته.

 15/5/2018وكالة سما اإلخبارية، 
 

 من عناصرها بمواجهات غزة األخيرة 50 استشهادحماس تعلن عن  .12
مااان عناصااار  50، ان أعوااان قياااادا باااارر غااا  حرماااة المةاوماااة االساااالمية لحمااااس: لا ف ب، -نااار  

الحرمة استشهدوا بنياران الجايش االسارائيو  غا  المواجهاام التا  وقعام االنناين والنالنااء غا  نار  غا  
 62وقاال صااالح البردويال عضااو الممتاب السياساا  لحمااس "استشااهد  المنيةاة الحدوديااة ماع اساارائيل.

 شهيدا من حماس". 50غوسيينيا بينهم 
 17/5/2018الغد، عمان، 

 
 ال تفاهمات مع االحتالل بوساطة مصرية لمنع تصعيد مسيرات العودة المستمرة الزهار: .13

نفااار عضاااو الممتاااب السياسااا  لحرماااة "حمااااس" د. محماااود الرهاااار ماااا ذمرتاااه صاااحيفة هااا رتس : نااار 
"اإلسااارائيوية" عااان وجاااود تفاهماااام باااين حرمتاااه واالحاااتالل اإلسااارائيو  بوسااااية مصااارية لمناااع تصاااعيد 

 المبرل.غعاليام مسيرام العود  
وقااال د. الرهااار غاا  حااوار  مااع ومالااة "غوساايين اليااوم" اإلخباريااة: مااا يشااال عاان وجااود تفاهمااام بااين 
حمااااس واالحاااتالل محااا  ماااذب واغتاااراء، وال أسااااس لاااه مااان الصاااحة، وماااا غعواااه االحاااتالل بااااألمس 

م وتصااعيده ضااد المتظاااهرين العياارل دلياال عواار عاادم وجااود أا تفاهمااام لتهدئااة الجماااهير التاا  خرجاا
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وعان ماا يشاال مان  تيالب بالعود  ومسار الحصاار، ومسايرام العاود  مساتمر ، وال باد لهاا أن تساتمر.
وجااود وسااايام أوروبيااة وعربيااة لتهدئااة مسااير  العااود  غاا  مةاباال مساار الحصااار، قااال الرهااار "مصاار 

دخااال البضااائع هااذا المااالم األخياار الااذا ساامعناه، وباااق  الاادول العربيااة  ليساام وعاادم بفااتح المعااابر وا 
مهتمة بالةضية الفوسايينية وال بحصاار نار "، ولام يشاره الرهاار مياف تعايام حرمتاه ماع الوسااية أو 
الوعود المصرية، نير أنه عاد وشدد خالل تصريحاته عور "االستمرار غ  مسيرام العاود ". وأوضاح 

 .الرهار أنَّ مسيرام العود  تسببم غ  استنراف العدو اإلسرائيو  عور تخوم قيال نر 
وعااان تهديااادام االحاااتالل بانتياااال قااااد  المةاوماااة  ذا ماااا تصااااعدم مسااايرام العاااود ، أماااد الرهاااار أن 
التهديدام اإلسرائيوية بانتيال قاد  المةاومة غ  قيال نر  دليل عجر، وال ت نر غ  قيااد  المةاوماة أو 

ة ماااع االحاااتالل وعااان تمااااه  مواقاااف بعااا  األنظماااة العربيااا الةيااااد  الميدانياااة أو الشاااعب الفوسااايين .
اإلسرائيو ، قال: "هناث تحول واضح وحةية  عن مسار األمة، ومسار التيبيع مسار مضاد لجسالم 

 ونصوص الةران، نحن أمام رد  حةيةة".
 15/5/2018وكالة فلسطين اآلن، 

 
 غزةعن  عقوباتالحواتمة يدعو السلطة لتنفيذ مقررات "الوطني" برفع  .14

م لوجبهااااة الديمةراييااااة لتحرياااار غوساااايين، نااااايف حواتمااااة، السااااوية دعااااا األمااااين العااااا: صاااافا –دمشااا  
الفوسيينية لتنفيذ مةررام المجوس الوين  الفوسيين  غ  دورته األخير  برغع العةوبام الجماعياة عان 

ويالاااب حواتماااة غااا  بياااان صاااحف  بمناسااابة الاااذمرل  قياااال نااار ، وغاااث االرتبااااي باتفاقياااام "أوساااوو".
وصل "صفا" نسخة عناه صاباح األربعااء الساوية باساتئناف صارف رواتاب  السبعين لونمبة الفوسيينية

الموظفين والمساعدام ألصحابها من أبناء الةيال، وصرف الموارنام التشاغيوية لوم سساام الرسامية 
نهااااااء االنةساااااام  والمستشااااافيام واإلدارام الخدمياااااة. ودعاااااا حواتماااااة إلعااااااد  بنااااااء الوحاااااد  الوينياااااة، وا 

نجار الم صالحة الداخوية، وتعرير الموقع التمنيو  لمنظمة التحرير الفوسايينية  لووقاوف الفوسيين ، وا 
د غ  وجه "صفةة الةرن".  بشمل موحع

وشدعد حواتمة عور ضرور  شرول الوجنة التنفيذية والةياد  الفوسيينية غورا  بتيبي  قرارام دور  المجوس 
يا  عاان غااث االرتباااي باتفااا  أوسااوو، لومجوااس الااوين ، والتاا  ماان ضاامنها اإلعااالن رساام 23الااوين  الااا

اااا، وغاااث االرتبااااي باالقتصااااد اإلسااارائيو ،  ووقاااف مااال أشااامال التنساااي  األمنااا  ماااع االحاااتالل وقف اااا تام 
 واستعاد  سجل السمان وسجل األراض  من اإلدار  المدنية لالحتالل، بحسب البيان.

 16/5/2018وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
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 في قطاع غزةللمقاومة على مواقع  يةإسرائيلسبع غارات  .15
شنم يائرام االحتالل اإلسرائيو ، غجر يوم الخميس، سبع نارام عور عد  أهاداف غا  قياال : نر 
وأغاد مراسل "المرمر الفوسايين  لجعاالم" باأن ياائرام حربياة " سارائيوية" قصافم موقاع عساةالن  نر .

 دنم أضرارا مبير  غ  الممان ومنارل المواينين.العسمرا التابع لمتائب الةسام، بنالنة صواري ، أح
ونرباا  مدينااة ناار ، أنااارم اليااائرام الحربيااة بصاااروخين عواار موقااع الساافينة، غاا  منيةااة السااودانية، 

وأغااااادم ورار  الصااااحة بوصااااول  صااااابة بجااااراح متوسااااية غاااا  الةاااادم جااااراء الةصااااف  شاااامال الةيااااال.
 ."اإلسرائيو " شمال قيال نر  لومستشفر األندونيسي 

ووغااا  شاااهود عياااان  غةاااد تصااادم المضاااادام األرضاااية التابعاااة لومةاوماااة الفوسااايينية لويياااران الحربااا  
جااايش االحاااتالل "اإلسااارائيو "، أعوااان أن مةاتالتاااه الحربياااة أناااارم عوااار أهاااداف لحرماااة  "اإلسااارائيو ".

ان أهداف مختوفة من بينها مب 4وقال  ن الغارام يالم غ  مجمع عسمرا  حماس شمال قيال نر .
 أهداف أخرل. 3وبنية تحتية، وِغ  مجمع إلنتات وسائل قتالية استهدغم 

 ورعم أن الغارام جاءم "ردا عور  يال  نيران رشاشة نةيوة باتجاه مدينة سديروم".
 16/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ماس والمخابرات المصرية ينسف رواية إهانة هنيةحلقاء قريب ل"العربي الجديد":  .16

رجعحم مصادر غا  حرماة "حمااس" أن يارور وغاد مان الحرماة الةااهر  غا  النصاف األول مان : لةاهر ا
شهر رمضان، الستممال مناقشة بع  النةاي العالةاة التا  لام يسامح المجاال بمناقشاتها خاالل الرياار  

ساماعيل األخير  لوغد الحرمة  لار الةااهر  ياوم األحاد الماضا  بةيااد  رئايس الممتاب السياسا  لوحرماة  
هنياااة، وهاااو ماااا ربماااا ينساااف رواياااة  سااارائيوية قااادمتها صاااحيفة "يسااارائيل هياااوم" عااان أن هنياااة تعااار  
إلهانااام وتهدياادام بالجموااة ماان قباال ماادير المخااابرام المصاارية عباااس ماماال أخياارا  غاا  الةاااهر ، مااع 

 تحميوه مس ولية استشهاد الفوسيينيين غ  نر  منذ بدء غعاليام مسيرام العود .
مصاااادر "حمااااس" لاااا"العرب  الجدياااد"، أن الرياااار  األخيااار  لهنياااة، والتااا  مانااام خايفاااة  لااار  وأوضاااحم

الةاهر ، عشية مجرر  نر ، بناء  عور يوب من عباس مامل لةياد  الحرمة، تم خاللها تنسي  المواقف 
ل بااين الياارغين، والتاا  مااان بعضااها متعوةااا  بإدخااال احتياجااام عاجوااة لةيااال ناار  ومعباار رغااح، وتباااد

الرساائل نيار المباشار  باين "حمااس" واالحاتالل اإلسارائيو  عبار مصار التا  تةاوم بادور الوسااية باين 
اليرغين. ولفتم المصادر  لر أن الريار  تضامعنم العدياد مان نةااي االتفاا  باين اليارغين عوار صاعيد 

ا  عوار العالقام الننائية، غ  حين لمس وغد "حماس" من الجانب المصرا، بحسب المصاادر، "حرصا
 عدم تفجُّر األوضال غ  المنيةة مجددا  بسبب الةضية الفوسيينية".
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وأشااارم المصااادر  لاار أن "وغااد الحرمااة يااتفهعم الموقااف المصاارا الااذا ياا دا دورا  واسااعا  غاا  الةضااية 
الفوساااايينية بحماااام التاااااري  والموقااااع الجغراغاااا ، ويحاااارص عواااار أن تمااااون هناااااث عالقااااام بينااااه وبااااين 

وبينااه وبااين الفصااائل الفوساايينية ماغااة ماان جهااة أخاارل، بحيااث يااتممعن ماان  دار  االحااتالل ماان جهااة، 
 المشهد عور حدوده الشرقية، ومذلث التعاي  مع الوضع اإلقويم  الموتبس".

وأوضااحم المصااادر أن عباااس ماماال قاادعم عااددا  ماان النصااائح لوغااد "حماااس"، لتفوياام الفرصااة عواار 
ل ناار ، وتوظيااف مساايرام العااود  لصااالحها بشاامل يممعنهااا  ساارائيل ومنهااع اسااتغاللها لفحااداث غاا  قيااا

من تنفيذ عمويام انتيال واسعة غ  صفوف قاد  الفصائل بذريعة " نهاء االضيرابام"، خصوصا  غ  
ظل التسوي  الدول  الذا تةوم باه الحموماة اإلسارائيوية والوالياام المتحاد  ضاد "حمااس" غا  األحاداث 

 األخير .
 16/5/2018العربي الجديد، لندن، 

 
 مسيرة العودة رغم تأكيد باقي الفصائل على استمرارها انتهاءفتح تعلن  .17

أعونم حرمة غتح يوم األربعاء، "وصول مسيرام العود   لار نهايتهاا عبار المساير  المبارل ياوم  : نر 
مااااايو"، رناااام تأميااااد الهيئااااة الوينيااااة العويااااا لالمشااااموة ماااان الفصااااائل ماغااااة، اسااااتمرار برنااااامج  15و 14
 فعاليام اليوم  واألسبوع  غ  مخيمام العود ، وصوال  لمويونية الخامس من يونيو/حريران.ال

وقالاام غااتح  ن غاا  بيااان صااادر عاان مفوضااية االعااالم والنةاغااة  ن: "انخااراي شااعبنا بماال مموناتااه غاا  
النضااال السااوم  يااوال األسااابيع الساابعة الماضااية وتسااابةهم ماان أجاال المشااارمة غاا  غعاليااام المسااير  

وأضاغم: "لةد نجحم مسيرام العود  غ  التأميد عوار رساائل  أذهل الةريب والبعيد والصدي  والعدو".
الشااعب الفوساايين  حااول حةوقااه ومواقفااه النابتااة التاا  استشااهد دونهااا الشااهداء العظااام، وأحرجاام ماال 

 خصومه الذين راهنوا عور تالشيه وضيال حةوقه".
 16/5/2018، فلسطين اون الين

 
 يعتقل مواطنا  ويستدعي أحد قادة حماس بالضفة طةالسلأمن  .18

اعتةوااام أجهااار  أمااان الساااوية الفوسااايينية بالضااافة الغربياااة المحتواااة موايناااا واساااتدعم أحاااد قااااد  حرماااة 
 حماس عور خوفية سياسية، غيما تواصل اعتةال اخرين دون سند قانون .

اسا  السااب  سافيان اساتيته وذلاث غف  يولمرم، اعتةل جهار المخابرام األسير المحارر والمعتةال السي
بعااد أساابوعين ماان اإلغاارات عنااه ماان سااجون جهااار األماان الوقااائ ، غيمااا يواصاال ذام الجهااار اعتةااال 

 الشي  مصيفر يوسف عجول  لويوم التاسع عور التوال .
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واسااتدعر جهااار األماان الوقااائ  األسااير المحاارر والمعتةاال السياساا  الساااب  لعااد  ماارام الةيااادا غاا  
 هللا اشتية لومةابوة صباح اليوم. حماس عو 

 16/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 حماس ليسوا محصنين من االستهداف قادةنتنياهو:  .91
قال رئيس الاورراء اإلسارائيو  بنياامين نتنيااهو،  ن قااد  "حمااس" غا  : عبد الر وف أرنا وي -الةدس 

 قيال نر  ليسوا محصنين من االستهداف اإلسرائيو .
ياهو لمحية "س  ب   س" األمريمية مساء أمس، ردا عور سا ال  ن ماان يخياي الساتهداف وقال نتن

 قاد  حماس: "ال نعتةد أن أا شخص محصن  ذا أرسووا  رهابيين لةتونا".
 وأشار نتنياهو  لر أنه ال يرل  ممانية لوحديث مع "حماس" غ  ظل الظروف الحالية.

مااااذا سااانتحدث؟ هااال يممناااث التحااادث ماااع الةاعاااد ؟ هااال وقاااال: "ماااا داماااوا يساااعون  لااار تااادميرنا، غعااان 
 ستجرا محادنام مع بن الدن؟ عن ماذا؟".

 وداغع نتنياهو عن قتل الجيش اإلسرائيو  عشرام الفوسيينيين قرب حدود نر .
وقال: "أتمنر أال يحدث ذلث عوار اإلياال ، أعنا  أن حمااس تادغع النااس بهادف التساول الواساع  لار 

ة أن هاادغهم هااو تاادمير  ساارائيل،  نهاام ياادغعون هاا الء الناااس،  ذن،  نهااا ليساام  ساارائيل، معونااة صااراح
 مما تعرف التظاهرام السومية الت  تفمر غيها".

وردا عور س ال عن المراعم بأن المتظاهرين يتوةون أمواال مةابل محاولة عبور الحدود، قال نتنيااهو: 
ر بهاادف وقااول  صااابام، نحاان نحاااول تةوياال " نهاام ياادغعون الماادنيين والنساااء واأليفااال  لاار خااي النااا

الخسااائر  لاار الحااد األدناار،  نهاام يحاااولون تمبااد خسااائر ماان أجاال الضااغي عواار  ساارائيل، وهااذا أماار 
 غظيع".

وأجاب نتنيااهو عان سا ال عماا  ذا ماان الجايش اإلسارائيو  "ذهاب بعيادا باساتخدام الاذخير  الحياة ضاد 
حاول مل أنوال الوسائل، تحاول وسائل نير قاتوة وه  ال الفوسيينيين"، قائال: "جربنا وسائل أخرل، ن

تنجح، لذلث تترث مع خيارام سيئة،  نها صافةة سايئة،  ناث تحااول أن تاذهب تحام الرمباة وأحياناا ال 
 تعمل، ولفسف، هذه األشياء يممن تجنبها، غإذا لم تدغعهم حماس  لر هناث غون يحدث ش ء".

 16/5/2018ة، ، أنقر لألنباء األناضولوكالة 
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 ويداك ملطختان بالدماء عن أخالقيات الحرب إعطاؤنا دروسا   كيجوز ل": ال أردوغاننتنياهو لـ" .02
ونعتهااا بااا  ا" سرائيل"ردا عواار اتهااام الاارئيس الترماا  ييااب رجااب أردونااان لاا وديااع عااواود : –الناصاار  

 ناه ال يجاور  "تاويتر"  قال رئيس حمومة االحاتالل بنياامين نتنيااهو مهاجماا أردوناان غا "دولة  رهاب"
لمن يرسل االف الجنود األتراث الحتالل قبرص الشمالية ويغرو األراض  السورية أن يعاظ لناا ونحان 

غالشااخص المويخااة يااداه باادماء عاادد ال "نااداغع عاان أنفساانا ماان محاولااة حماااس اقتحااام حاادودنا. وتااابع 
ا نااا دروسااا عاان أخالقياااام يحصاار ماان الماادنيين األمااراد غااا  ترميااا وسااوريا اخاار ماان يجاااور لااه  عي

 ."الحرب
 17/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 عسكريةال تهاليبرمان: مطلب حماس بفك الحصار يهدف لبناء قو  .09

أشاااد أغيغاادور ليبرمااان ورياار الجاايش اإلساارائيو ، يااوم األربعاااء، بمااا وصاافه  :ترجمااة خاصااة - رام هللا
لتصادا لماا وصافه باا" محااوالم التساول مان نار " با"العمل الرائع والمهن "، لوجنود غا  الجايش خاالل ا

 خالل المسيرام يوم االننين الماض .
جاااء ذلااث خااالل ريااار  ليبرمااان لوحاادود مااع ناار ، حيااث عةااد لةاااء  أمنيااا لتةياايم الوضااع بحضااور رئاايس 

 ارمان الجيش نادا ايرنموم وقائد المنيةة الجنوبية  يال رامير وشخصيام عسمرية أخرل.
 أن حرمااة "حمااس" تعرضاام لهريماة "ضااربة قاصاامة" خاالل األحااداث األخيار ، وأنهااا"وادعار ليبرماان 

 عادم  لر جحرها"، وهذا ما يفسر عود  الهدوء عور الحدود. وغ  وصفه.
 وأضاف "لمن ال توجد لدينا أوهام، غهم لم يتخووا عن العنف واإلرهاب".

يويوااة دون انةياااال، يعااود  لااار نجااااح  واعتباار أن تممااان الماارارعين اإلسااارائيويين ماان العمااال منااذ غتااار 
الجاايش بالةيااام بعماال رائااع ومهناا  وعماال شااا  نجحااوا ماان خاللااه بإغشااال محاااوالم "حماااس " إلشااعال 

 الحدود أمنر.
الاااذين هااااجموا الجااايش بسااابب األحاااداث  اإلسااارائيويةوهااااجم ليبرماااان أعضااااء منيسااام واحاااراب اليساااار 
فا "أنصااحهم بااأن يفمااروا ماااذا مااان ساايحدث لااو تمماان األخياار  غاا  ناار . ووصاافهم بااا "المناااغةين". مضااي

المتظااهرون مان اقتحاام السايات ودخواوا إلحاادل المساتوينام وغعواوا بالمساتوينين مماا غعواوا بالجانااب 
 الفوسيين  من معبر مرم أبو سالم".

 وتابع "ليس من الصعب تخيل ما يممن أن يحدث داخل المجتمع اإلسرائيو ".



 
 
 
 

 

 16 ص             4644 العدد:             5/17/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

ماس" بالوقوف خوف االحتجاجام. واصفا  ياهم بأنهم مجموعة من "أموة لحوم واتهم ليبرمان قياد  "ح
البشر"، وأنهم مانوا يدغعون باأليفاال والنسااء  لار الحادود، وأنهام يريادون رغاع الحصاار لايس لتحساين 

 حيا  السمان ولمن لتهريب األسوحة وبناء قواتهم.
السااالح مةاباال التسااهيالم وتغيياار الحيااا   وشاادد عواار أن المعادلااة اإلساارائيوية واضااحة بشااأن ناار  ناارل

وأشار  لر أنه لم توجد أا عرو  جاد  بشأن التوصل لهدنة بغر ، وأن مل ما يارد غا  وساائل  غيها.
 اإلعالم نير صحيح.

وتير  ليبرمان لوخالغام مع ترميا، مشيرا  لر أنه مان يرغ  اتفا  المصاالحة معهاا وأناه حاذر مماا 
 يحدث اآلن.

 16/5/2018، القدس، القدس
 

 المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي: حماس وجهت لنا ضربة "قاسية" على مستوى العالقات العامة .00
اعتارف متحادث باسام جايش االحاتالل اإلسارائيو ، باأن حرماة حمااس وجهام "ضاربة : محمود مجادلة

مبيار مان قاضية" إلسرائيل عور مستول العالقام العامة، بعد غشل االحاتالل غا  تجناب  صاابة عادد 
الفوسااايينيين، خاااالل االحتجاجاااام األخيااار  قااارب السااايات األمنااا  شااارق  نااار ، خاااالل مساااير  "مويونياااة 

 االف اخرين. 3غوسييني ا وجرح أمنر من  62العود "، اإلننين الماض ، والت  أسفرم عن استشهاد 
ودياااة جااااء ذلاااث غااا  مااا تمر صاااحاغ  عةاااده الضاااابي جوناناااان مونريماااوس، أماااس، أماااام الجالياااة اليه

 بالواليام المتحد ، بحسب ما نشر موقع "واينم"، مساء اليوم، األربعاء.
وقاااال مونريماااوس  ن "حمااااس وجهااام لناااا ضاااربة قاضاااية غااا  العالقاااام العاماااة الدولياااة"، وأضااااف أن 
"وساااائل اإلعاااالم الدولياااة رصااادم حااااالم قتااال المتظااااهرين عوااار حااادود نااار "، وأشاااار  لااار أن ذلاااث 

 ائيو  غ  تحةي  هدغه بعدم  صابة عدد مبير من الفوسيينيين"."أظهرم غشل الجيش اإلسر 
ورعم أن االحتالل مان يهدف لا "حماية المستوينام المحاذية لةيال نر ، وتجنب  صاابة عادد مبيار 

 من الفوسيينيين"، مضيفا " ال أن الجيش لم يفوح غ  الش  النان ".
اا مبيار ا، جارء مان هاذا هاو خيئ ناا، لام ناتممن مان نةال الرساالة التا  داغعناا عنهاا وتابع "لةد أوقعناا ظوم 

 بعدم قتل المدنيين، لذا غار الجانب الفوسيين  بالحموة اإلعالمية بالضربة الةاضية".
 16/5/2018، 48عرب 
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 رئيس الكنيست اإلسرائيلية: حماس هي المسؤولة عن حمام الدم في منطقة الحدودية .02
حمااااس مسااا ولية حرماااة ل  يوئيااال ادلشاااتاين االربعااااء حمااال رئااايس المنيسااام ياااو  : لأ ف ب،- بااااريس

الوضاع غاا  ناار  ال عالقاة لااه بنةاال السافار  األميرميااة الاار “حماام الاادم غاا  المنيةاة الحدوديااة قااائال ان 
الةدس. انه عمل خييم له جيادا  حمااس التا  تساتخدم السامان بمان غايهم النسااء وااليفاال والشاباب 

 ”.دروعا  بشرية
حماس تساعر الار تنظايم “لفرنسيين ان اسرائيل الحظم خالل السنوام االخير  ان وقال أمام النواب ا

التظاااااهرام   يااااارمناااال هااااذه الهجمااااام عواااار الحاااادود لماااا  تااااتممن ماااان تنفيااااذ انشااااية ارهابيااااة غاااا  
 ”. ن لم يمن مل المحتجين ارهابيين غان منيرين منهم هم مذلث“واضاف  ”.واالحتجاجام

 16/5/2018، رأي اليوم، لندن
 

 بالكارثة األرمنيةزراء ونواب: أردوغان عدو حقيقي ويجب االعتراف و  .02
سرائيل أماس، ترامناا ماع اساتعاد   وديع عواود : –الناصر   تجدد التراش  المالم  العنيف بين ترميا وا 

وباااألمس انضاام ورياار المواصااالم والمخااابرام اإلساارائيوية يساارائيل  الساافيرين وسااي  جااراءام مهينااة.
. "عادو حةيةا " ن الرئيس الترم  ييب رجب أردونان هو  "واينم"راش ، غةال لموقع ماتس لحموة الت

وغاا  محاولااة لونياال ماان ترميااا واالنتةااام ماان موقفهااا حيااال مجاارر   ساارائيل غاا  ناار ، قااال ماااتس  نااه ال 
 يوجد سبب من الناحية األخالقية والتاريخية لعدم االعتراف بمارنة األرمن.  

ال  بينااام مااان حااارب البيااام اليهاااودا  لااار الااارد مااان خاااالل االعتاااراف بالمارناااة ودعاااا وريااار التعوااايم نفتااا
أردونااان ناار  غاا   رهااب حمااس ماان الارأس  لاار "األرمنياة والتوقاف عاان السافر  لاار ترمياا، قاائال   ن 

 "أخمص الةدمين.
لايس "مما دعا عضو المنيسم يئير لبيد مان متواة المعارضاة  لار قياع االتصاال ماع نظاام أردوناان، 

ر  م قتة، ولمن تخفي  تدريج  لوعالقام، واالعتراف بالمارنة األرمنية، وتةديم المساعدام العونية لفت
 ."لفمراد

يشااار الاار أن هناااث مشاارول قااانون ميروحااا عواار ياولااة المنيساام ياادعو  ساارائيل لالعتااراف بمارنااة 
ساباب المهماة لوتاوتر األرمن، مما أناظ السويام الترمية غ  الشهر الماض . ويعتةد أن ذلاث أحاد األ

 المتصاعد اليوم بينهما. وقد دعا ماتس اإلسرائيويين لالمتنال عن ريار  ترميا بهدف السياحة.
 17/5/2018القدس العربي، لندن، 
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 تل أبيب: حماس خضعت للضغوط المصرّية وأمرت بتهدئة الوضع في ذكرى النكبة .02
أبياب، ويصافم بأنعهاا مييوععاة جاد ا، رعمام رعمام مصاادر سياسايعة غا  تال  رهيار أنادراوس: - الناصر 

أنع الهاادوء النسااب ع الااذا ساااد قيااال ناارع  يااوم أمااس، غاا  الااذمرل الساابعين النتصاااب غوساايين، مااردعه 
خضااول وخنااول حرمااة الميةاومااة اإلسااالميعة حماااس لوضااغويام التاا  مورساام عويهااا ماان قباال صاانعال 

تام المصاادر عينهاا، مماا ذمارم الةناا  العاشار  غا  الةارار غا  الةااهر ، وتحدياد ا المخاابرام العامعاة. ولف
،  لر أنع مصر لعبم دور ا مرمري ا غا   غا  الةياال، بعاد تنساي   بينهاا ” تهدئاة األماور“التوفريون العبراع

وبااين  ساارائيل، ميشاادعدع   غاا  الوقاام عينااه عواار أنع الهاادوء الااذا ساااد أمااس، ذماارل النمبااة الفوساايينيعة، 
التااا  ميعااارم ياااوم النالنااااء، ماااان بتوجيهاااام  رساااميعة  مااان حرماااة حمااااس  لااار ” أعماااال العناااف”ميةارناااة  باااا

، هااذا ولاام تيفصااح المصااادر عاان الااا ااواينين بعاادم االقتااراب  لاار الساايات الحاادوداع الااذا تاامع ” اتفااا ”المي
ل  ليه بين اليرغين.  التوصع

 ول  عسامراع  نةوم صاحيفة لياديعوم أحروناوم، العبريعاة غا  عاددها الصاادر ياوم األربعااء، عان مساو 
 سارائيو ع  رغياع الميسااتول غا  قياااد  الجبهاة الجنوبيعااة غا  جاايش االحاتالل، عنااه قولاه  نعااه باإلضااغة  لاار 
سارائيل بوسااية المصاريين، غاإنع حرماة حمااس  ال  ليهاا باين حرماة حمااس وا  التفاهمام الت  تمع التوصع

الغت اا  لار أنع قاوع  الاردع اإلسارائيو ع غوجئم ممعا أسماه الجدار الحديداع الذا اساتخدمه جايش االحاتالل، 
حمااااس، دغعااام الحرماااة  لااار  عااااد  تةيااايم الوضاااع والبحاااث عااان ماااالذ  امااان  تخااارت ” اساااتفرارام“عوااار 

 بواسيته من الورية، عور حدع تعبيره.
وتابعااام الصاااحيفة قائواااة ، نةاااال  عااان مصاااادر سياسااايعة رغيعاااة  جاااد ا غااا  تااال أبياااب،  نعاااه بموجاااب اتفاااا  

سارائيل بوسااية  مصاريعة  غاإنع دولاة االحاتالل واغةام عوار غاتح معبار مارم أباو التفاهمام بين  حماس وا 
ساالم لمياريم شااالوم، إلدخاال البضاائع  لاار قياال نارع  ماان الدولاة العبريعاة، وغاا  الميةابال قامام حماااس 
بإرالااة عاادد  مبياار  ماان الخيااام التاا  نيصاابم عواار الساايات، ممااا تعهعاادم بتةوياال عاادد الم تظاااهرين عواار 

 مع ميان االحتالل، عور حدع قولها.” حدود”الا
 16/5/2018، رأي اليوم، لندن  

 
 متر هو خط أحمر 300إطالق النار من مسافة  سابق: قناص إسرائيلي .02

غا  مواجهااتهم ماع  "اإلسارائيويون"مشف تحةي ، أن قواعد االشتباث الت  يفتر  أن يوترم بهاا الجناود 
، غإناه يبادو أن تغيار قواعاد "سماا نيور عربية". وحسب تحةي  لالفوسيينيين العرل، قد تمون تغيرم

باااإيال  الناااار مااان مسااااغة أمبااار مااان المعتااااد، حسااابما مشاااف  "اإلسااارائيويين"االشاااتباث سااامح لوةناصاااة 
نرل الةناصة "سنوام غ  جيش االحتالل:  10ساب . وقال ناداف غيمان الذا خدم  " سرائيو "قناص 
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متار، مان الخاي الفاصال باين نار   300ن العرل عندما يةتربون لمسااغة ييوةون النار عور الفوسيينيي
هاذا يختوااف "عان قواعاد االشاتباث الساابةة. وأضااف  "تغيار جاذرا". واعتبار غيماان أن هاذا "" سارائيل"و

منياارا  عاان التعويمااام وقتمااا مناام غاا  الخدمااة، وأعتةااد أن هااذا ل يااال  النااار ماان هااذه المساااغة، خااي 
 ."سنتخياه أحمر، لم أتصور أننا

 17/5/2018الخليج، الشارقة، 
 

 "جمعة الوفاء للشهداء" للمشاركة فيالهيئة الوطنية العليا تدعو  .02
تواصوم التظاهرام الشعبية عور النةاي الحدودية الةريبة من "مخيمام  أشرف الهور: -نر  

اعتبار ند جمعة  استمرارية الفعاليام، وأعونم الةول الوينية واإلسالمية  لرالعود "، غ   شار  
 "الوغاء لوشهداء والجرحر" الذين سةيوا غ  أحداث "مويونية العود ".

ويالبم الجماهير بالمشارمة غ  الفعاليام اليومية واألسبوعية لا "مسير  العود "، وصوال  لر ذمرل 
ي  احتالل الةدس يوم الخامس من يونيو/ حريران المةبل، مشدد  عور استمرار الفعاليام حتر تحة

 أهداف الشعب الفوسيين  بالحرية واالستةالل.
ويحي  الفوسيينيون يوم الخامس من حريران/ يونيو من مل عام، ذمرل "النمسة" الت  احتوم غيها 
 سرائيل باق  المناي  الفوسيينية، وأجراء من مصر وسوريا ولبنان واألردن. وأشارم  لر أنها 

شهر رمضان، يشمل مل أمامن "مخيمام العود  ستضع برنامج غعاليام يوميا يراع  أجواء 
 الخمسة".

 17/5/2018، القدس العربي، لندن
 

 مناطق "ج"اليهدد وجود الفلسطينيين في  جديدأمر عسكري  .02
حذر مرمر الةدس لومساعد  الةانونية وحةو  اإلنسان من تداعيام خيير  تهدد وجود التجمعام 

ر  المدنية لالحتالل أمرا عسمريا يةض  بإرالة األبنية الفوسيينية غ  مناي  لت،،  نر  صدار اإلدا
 6الجديد ، ويعي  صالحيام واسعة لجدار  المدنية بهدم أا مبنر لم تنته أعمال البناء غيه خالل 

 شهور من تاري   قرار األمر العسمرا المذمور غ  المناي  المصنفة لت،.
يوما من تاري  سريان األمر، حتر لو  30ويشمل األمر أيضا أا بناء سمن  لم يم  عور سمنه 

 96مان ممتمل البناء، بحيث تعير المنشأ  سمنية مانم أو رراعية  خيارا باإلرالة ينفذ خالل 
أن المبنر مرخص   نبامساعة، وبحسب األمر يممن لمالث المبنر تةديم اعترا  معرر بونائ  

  المدنية،  ال أن هذا اإلجراء مع لرخصة بناء، أو يةع داخل مخيي تنظيم  مصاد  عويه لجدار 
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ذلث ليس بالضرور  أن يحم  المنشأ  من الهدم، ألن هذه الشروي ال تنيب   ال عور األبنية 
، ذلث أن سياسة اإلنباتاماالستييانية، أما غيما يتعو  بالفوسيينيين غويس بمةدورهم توغير منل هذه 

ود جدا من المخييام الهيموية لومناي  لم  تواغ  سول عور عدد محد 1967االحتالل منذ عام 
 الفوسيينية الواقعة غ  مناي  مصنفة لت،.

، أا بعد شهرين 2018\6\16وأوضح بيان مرمر الةدس أن األمر العسمرا يدخل حير التنفيذ بتاري  
ومد  سريانة  2018\4\17من التوقيع عويه من قبل الحامم العسمرا، وبحسب نصه الذا وقع بتاري  

 مما هو معووم غإن األمر العسمرا قابل لوتجديد.سنتين و 
 16/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 األقصى يقتحمون المسجددالية عنب في الخليل .. والمستوطنون  500تقتلع  االحتاللقوات  .01

االسااتيالء  غاا  عمويااة تخريااب واضااحة هاادغها تمبيااد الفوساايينيين المريااد ماان الخسااائر الماليااة، بهاادف
 الحةا عور أراضيهم.

وحسب مصادر محوية، غإن سويام االحتالل استخدمم مناشير لةيع األشجار التا  يساتعد مالموهاا 
لجناا  نمارهااا بعاااد أشااهر قويواااة. وتهاادف قاااوام االحااتالل والمسااتوينون الاااذين يمناارون مااان مناال هاااذه 

راضاايهم، لضاامها لومسااتوينام االعتااداءام غاا  ماغااة مناااي  الضاافة،  لاار  جبااار الساامان عواار تاارث أ
 اإلسرائيوية.

وغاا  الةاادس المحتوااة اقااتحم عشاارام المسااتوينين باحااام المسااجد األقصاار، ماان جهااة باااب المغاربااة 
بحراسة مشدد  من شرية االحتالل الخاصاة، ووساي قياود عوار دخاول الفوسايينيين لومساجد. وحساب 

مسااتوين، عوااار عاااد   100منااار مااان مصااادر غااا  المدينااة المةدساااة، غةاااد شااارث غااا  عموياااة االقتحااام أ
مجموعام، وقاموا بجوالم استفرارية، وسي محاوالم ألداء "يةوس تومودية"، عوار مةرباة مان منيةاة 
جراءاتهاااا عوااار دخاااول  بااااب الرحماااة. جااااء ذلاااث غااا  ظااال مواصاااوة شااارية االحاااتالل غااار  قيودهاااا وا 

 .المصوين لفقصر، من خالل احتجار بياقاتهم الشخصية عند أبواب المسجد
 17/5/2018، القدس العربي، لندن

 
 ضربون ويطلقون حملة إغاثة واسعة لغزةيُ  48فلسطينيو  .22

توبياة لادعو  لجناة المتابعاة العوياا حادادا عوار ضاحايا المجارر   48عمع أمس اإلضاراب الشاامل أراضا  
ناة يبياة، اإلسرائيوية غ  نار ، وباالترامن أيوةام حمواة  ناناة واساعة. ودعام المتابعاة العوياا لحمواة  نا

عواار ضااوء الحالااة المارنيااة اليبيااة والصااحية التاا  تشااهدها الم سسااام اليبيااة غاا  قيااال ناار  عةااب 
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المجااارر اإلساارائيوية عواار ماادل شااهر ونصااف الشااهر، وسااجوم ذرو  وحشاايتها يااوم اإلننااين األخياار، 
صابة ما يريد عن  62باستشهاد   .3300شهيدا وا 

ه "وصاوم لجناة المتابعاة معووماام مةوةاة جادا عان الوضاع وقال رئيس المتابعاة العوياا محماد برماة،  نا
اليباا  والصااح  غاا  قيااال ناار ، والاانةص الخيياار باألدويااة ومسااتورمام العالجااام المتنوعااة،  ذ أن 
الجهااار اليباا  غاا  الةيااال أضااعف ماان أن يتحماال ماال هااذا الضااغي، وهااذا الماام الهائاال ماان ضااحايا 

 العدوان االحتالل  اإلرهاب ".
لمتابعااة تحياا  مبااادرام الحرمااة اإلسااالمية، والجبهااة الديمةراييااة لوسااالم والمساااوا  غاا  وقااال  ن لجنااة ا
 مشاريع اإلنانة.

وقااام مستشاافر األونسااتا غمتوريااا/ المييَّوااع أمااس بإرسااال غرياا  يباا  متخصااص ماان أيباااء وممرضااين 
ية ومستورمام من مستشفر المييَّوع والمةاصد والنجاح ومستةوين  لر قيال نر   ضاغة  لر  رسال أدو 

 يبية مختوفة، وذلث دعما لوفر  اليبية غ  ظل األوضال الجارية هناث.
 17/5/2018، القدس العربي، لندن

 
 الغربية مواطنا  من الضفة 22تعتقل  االحتالل قوات :نادي األسير .29

غجر اليوم قال نادا األسير الفوسيين   ن قوام االحتالل اإلسرائيو  اعتةوم الويوة الماضية و : رام هللا
 ، مواينا  من الضفة الغربية.22األربعاء ل

 16/5/2018، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 مخدرة في ساحات األقصى مواد": ال القدس"أوقاف  .20
نفاام دائااار  األوقاااف اإلسااالمية وشاا ون المساااجد األقصاار المبااارث بالةاادس المحتواااة ": بتاارا" –الساابيل 

ولة المصادر، مان ضابي مااد  مخادر  غا  سااحام المساجد صحة ما تم تداوله عبر وسائل  عالم مجه
مجاارد  أنهاااانااه "وبعااد التحاارا تبااين  األربعاااءوأوضااحم الاادائر  غاا  بيااان لهااا يااوم  األقصاار المبااارث.

سمامر عادية تعود ألحد المصاوين الاذا اعتااد تورياع منال هاذه الحووياام عوار رواد المساجد بعاد مال 
ماان قباال بعاا  الجهااام التاا  لاام تتحةاا  ماان  اإلشاااعامصااال "، محااذر  ماان التعاااي  مااع مناال هااذه 

صحة الخبر، غا  ظال حساساية الظاروف التا  تحايي بالمساجد األقصار، والتا  تساتدع  مان الجمياع 
تاااوخ  اعوااار درجاااام الحااارص والدقاااة غااا  ماغاااة المنشاااورام التااا  تتعوااا  بالمساااجد األقصااار المباااارث، 

 سمية التابعة لودائر .وضرور  استةاء المعوومام من مصدرها وعبر الةنوام الر 
 16/5/2018، السبيل، عّمان



 
 
 
 

 

 22 ص             4644 العدد:             5/17/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

 إلسقاط حق العودةها من "تصفية" وجود يتخوفون األونروا موظفو .22
ااا اعتصااام العااااموون غااا  ومالاااة األمااام المتحاااد  إلناناااة وتشاااغيل الالجئاااين : نادياااة ساااعد الااادين -انعمع

، احتجاجاا  ضادع "تخفاي  الفوسيينيين "األوناروا"، أماس، غيماا يواصال سابعة مانهم  ضارابا عان اليعاام
الخدمام، واالنتةاص من الحةو "، وغ  قولهم، وسي توويح "بتصعيد اإلجراءام" ماا لام تساتجب  دار  

 الومالة لميالبهم.
االف، توقفا  عان العمال لماد  سااعة  7ونفذ موظفو  قويم األردن والرئاسة العامة، المةدعر عددهم بنحو 

غ  حين ال يرال أحد المضربين عن اليعام غ  المشفر لوعاالت، أمام مبنر رئاسة الومالة غ  عمان، 
لويوم الخاامس عوار التاوال ، غا  ظال شامول  دار  الومالاة مان "عجار ماال  نيار محماود يناذر بتوقاف 

 خدماتها" ميوع أيوول لسبتمبر، المةبل.
ا، التعويمياة ورغع المعتصمون الغتام تعبعر عن قوةهم مان تبعاام "التةوايص الحاادع غا  خادمام األونارو 

والصااااحيعة واإلنانااااة االجتماعيااااة، المةدمااااة ألمناااار ماااان مويااااون  الجاااا  غوساااايين  مسااااجوين لااااديها غاااا  
الممومة"، محذرين من "مسااع  أياراف خارجياة إلنهااء عموهاا تادريجيا "، بحساب ماا صارح بعضاهم لاا 

ية وجاود وعبرم مصادر مان باين المعتصامين غا  بياان لهاا عان مخاوغهاا مان "محااوالم تصاف "الغد".
أناه "ورنام أن   لارالومالة بهدف  ساةاي حا  العاود  لالجئاين الفوسايينيين"، مشايرين بهاذا الخصاوص 

هناث جهام دولية مانحة أوغم بالتراماتها المالية تجاه الومالة، م خرا ،  ال أن  دار  الومالة تنارل نحاو 
 تخفي  خدماتها، ومحاولة حل مشاموها عور حساب حةو  العاموين".

 17/5/2018د، عّمان، الغ
 

 في قطاع غزة أصيبوا في "مسيرات العودة" طفليونيسيف: أكثر من ألف  .22
قالم منظمة األمم المتحد  لويفولة "يونيسيف"  ن أمنر من ألف يفل غوسيين  ممان ": بترا" –ان عمع 

  اذار الماضاا  قاارب الساايات الفاصاال بااين قيااال ناار  30شااارموا غاا  مساايرام العااود  المسااتمر ، منااذ 
 المحتوة، تعرضوا إلصابام خيير .واألراض  

أنهااا أوصاوم ماع شارمائها عوار وجاه السارعة شاااحنت    لاروأشاارم اليونسايف مان مةرهاا غا  جنياف، 
ألااف شااخص، الغتااة  لاار أن م سسااام الرعايااة  70مااواد يبيااة  لاار قيااال ناار  لتوبيااة احتياجااام قرابااة 

 رين.الصحية اليبية تواجه صعوبام غ  عالت الجرحر الخيي
أذار  30منظماة أن أمنار مان ألاف يفال أصايبوا مناذ انياال  "مساير  العاود  المبارل" مناذ م الوأوضح

 الماض ، وأن العديد من هذه "اإلصابام خيير  تترث ضررا دائما".
 16/5/2018الغد، عّمان، 



 
 
 
 

 

 23 ص             4644 العدد:             5/17/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

 الجالية الفلسطينية في شيكاغو تنظم مسيرة حاشدة في ذكرى النكبة .22
 70، مسااير  حاشااد  غاا  الااذمرل الااااألمريميااةالفوساايينية غاا  مدينااة شاايمانو نظماام الجاليااة : شاايمانو

مدينااة الةاادس، ورغاا  الجاارائم العنصاارية التاا    لاار األمريميااةنةاال الساافار   بااإجراءاملونمبااة، وتندياادا 
 ترتمبها قوام االحتالل اإلسرائيو  بح  المدنيين العرل غ  قيال نر .

ليهاا الةاول  يمانو، غ  غعالياام المساير  الحاشاد  التا  دعام ، غ  شالفوسيينيينوشارث العشرام من 
 الوينية واإلسالمية غ  والية الينوا.

ومانم المسير  الحاشد  الت  شارث غيها المئاام مان أبنااء الجااليتين العربياة والفوسايينية، والعدياد مان 
دد المشاااارمون مةااار الةنصاااوية اإلسااارائيوية غااا  شااايمانو، حياااث ر   لااارالنشاااياء األجاناااب، قاااد وصاااوم 

بااالعتراف بمديناة الةادس عاصامة  األمريمياةهتاغام داعماة لوةضاية الفوسايينية، وتنديادا بةارار اإلدار  
جانااب رغااع الشااعارام المناادد  بجاارائم الجاايش اإلساارائيو  التاا  يرتمبهااا باادم بااارد عواار   لاارإلساارائيل، 

لعاود  المبارل التا  تتارامن ماع مسايرام ا إلغشاالحدود قيال نار ، غا  ظال سياساة الةماع التا  تبناهاا 
 الذمرل السبعين لونمبة.

 16/5/2018القدس، القدس، 
 

 رمضان يحل في ظروف "حزينة" و"صعبة" على سكان غزةشهر  .22
يحل شهر رمضان لهاذا العاام عوار سامان قياال نار ، وساي حالاة مان الحارن : نور أبو عيشة -نر  

 ا األوضال المعيشية واالقتصادية.عور ضحايا المجرر  اإلسرائيوية، وبالترامن مع ترد
واعتاد سمان الةيال غ  مل عام، استةبال شاهر رمضاان وساي حالاة مان الفرحاة، حياث يتجهارون لاه 

 قبل أسبول تةريبا من حووله.
وستفتةد عشرام العائالم الفوسيينية أبناءها أو معيويهاا، الاذين استشاهدوا ما خرا برصااص  سارائيو ، 

 انية.عور موائد اإلغيار الرمض
وارتمب الجيش اإلسرائيو  االننين الماض ، مجرر  بح  المتظاهرين السوميين عور حدود قياال نار  

اخااارين بالرصااااص الحااا ،  3188شخصاااا وجااارح أمنااار مااان  62ضااامن مسااايرام العاااود ، حياااث قتااال 
 والمياي ، وقنابل الغار المسيل لودمول.

ترين، خالغااا لمااا اعتااادم عويااه خااالل ماان جانااب اخاار، تخوااو أسااوا  قيااال ناار  ماان المااواينين لالمشاا
 السنوام الماضية بالترامن مع حوول شهر رمضان.

ومنذ بداية العام الجارا، يعان  التجار الفوسيينيون غ  نر  تمدعسا لوبضاائع داخال مخاارنهم التجارياة 
 جراء التراجع المبير لوةدر  الشرائية لدل المواينين بفعل سوء األوضال االقتصادية.
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شهر رمضان من الشهور المموفة لوماواينين، وغا  ظال تفشا  البيالاة والفةار، وضاعف الةادر   ويعتبر
 الشرائية لومواينين، يتوقع مراقبون المريد من تردا الوضع االقتصادا.

وبحسااب الجهااار المرماارا لجحصاااء الفوساايين  لحمااوم ،، غااإن أمناار ماان نصااف ساامان ناار  خااالل 
 .%53نسبة ، عانوا الفةر ب2017العام الماض  

ويشهد الةيال غ  الفتر  الحالية، بحسب الغرغة التجارية والصناعية لنير حمومية،، "مسادا تجاريا لم 
 يسب  له منيل، حيث تترامم البضائع لدل المستوردين والتجار".

 16/5/2018، لألنباء األناضولوكالة 
 

 ية تزيد من الضحاياالفلسطينيين بأال يتخذوا مواقف احتجاج اإلخوةمن السيسي: أرجو  .22
سأل  "خالل الجوسة المخصصة لججابة عور أسئوة المواينين بعنوان السيس  أمد الرئيس عبدالفتاح 

أن نةل السفار  األمريمية لوةدس   لرأن موقف مصر نابم من الةضية الفوسيينية، وأشار ، "الرئيس
هذه  غ وأمد أن جهود مصر سيمون له مردود سوبر وتداعيام عور الةضية الفوسيينية برمتها، 
 غ  يار المسئولية الةومية  غ الةضية مانم سابةة عور الحدث ولم تمن رد غعل له، واننا تحرمنا 

يشعر بها األخو   الت أن مصر تفتح معبر رغح لتخفيف المعانا    لرحدود قدرتنا، وأشار 
خذوا مواقف احتجاجية تريد من اإلخو  الفوسيينيين بأال يت  لر رسالت الفوسيينيون، أرجو أن تصل 

ضرور  عدم  راقة المريد من الدماء، وقال  اإلسرائيو صفوغهم، وأن يراعر الجانب  غ الضحايا 
حل المشامل دون   لرالرئيس  ن هذا هو مل ما تستييع مصر تةديمه بدون مرايدام ونسعر 

 تعةيدها، وذلث بالعمل الجاد وليس بالشعارام الجوغاء.
 17/5/2018، اهرةاألهرام، الق

 
 تضامنية مع غزة "إطالق طائرات ورقية"تمنع  األردنية السلطات .22

وأسرهم من  قامة غعالية  األردنيين األيفالمئام  األردنيةمنعم السويام  :منير عبد الرحمن -عمان
يائرام ورقية غ  سماء جبل الةوعة   يالقهمتضامن مع مسيرام العود  غ  نر ، وذلث عبر 

 .األربعاءالعاصمة عمان ليل  المشرف عور
صنعوا  األيفالمئام  أن، األربعاءوقال بيان باسم الةول الشبابية المنظمة لهذه الفعالية اليوم 

يائراتهم الورقية ييوة األسبول الماض  اموين أن ييوةوها دعما  لمسيرام العود  الت  انيوةم من 
الفوسيينيين  لر ديارهم الت  هجروا منها قبل قيال نر  المحاصر، وتأميدا  عور ح  عود  الالجئين 

 عاما. 70
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الجهام  أمامالةانونية  اإلجراءاموحسب البيان غان الجهام المنظمة لهذه الفعالية قامم بمل 
جبل الةوعة، من   لربعد وصولهم  األيفالالفعالية لمنهم غوجئوا بمنع قوام األمن  إلتمامالرسمية 
 در  اليائرام الورقية عنو  .يائراتهم الورقية ومصا  يال 

يائراتهم   يال من  األيفالالتراجع عن ذلث وتممين   لرلوفعالية ودعا  األمنوانتةد البيان منع 
 الورقية من جبل الةوعة المشرف عور عمان.

 16/5/2018، القدس، القدس
 

 يدعو أوروبا لالعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين ياألردنوزير الخارجية  .21
دعا ورير الخارجية وش ون المغتربين أيمن الصفدا، دول االتحاد األوروب  : م الفاخورارها -عمان 

االعتراف بالةدس الشرقية عاصمة لودولة الفوسيينية، الت  أمد أن قيامها حر  مستةوة عور   لر
 التراب الوين  الفوسيين  شري تحةي  السالم الشامل غ  المنيةة.

راء االتحاد األوروب  المعتمدين لدل الممومة بةاعة شهداء ورار  وحث الصفدا، خالل لةائه أمس سف
الخارجية، عور التحرث غوريا لدعم تشميل لجنة دولية مستةوة لوتحةي  غ  المجرر  الت  ارتمبتها 

  سرائيل ضد المدنيين العرل غ  قيال نر  وتيبي  الةانون الدول  عويها.
ب جرائمها من دون رد دول  رادل سيفجر دوامة جديد  وقال الصفدا  ن استمرار  سرائيل غ  ارتما

من العنف ستعان  المنيةة وأوروبا والعالم موه تبعاتها، ذاث أن استةرار الشر  األوسي رمير  
 لالستةرار الدول .

ودعا المجتمع الدول  لتحمل مس ولياته األخالقية والةانونية وحماية الشعب الفوسيين  من نيرسة 
ائيو  نير الشرع  الذا يضرب بعر  الحائي مل قرارام الشرعية الدولية، ويونل االحتالل اإلسر 

 غ  ممارساته الت  تةو  غرص تحةي  السالم.
 17/5/2018، الرأي، عّمان

 
 للقدس انتهاك صارخ للقانون الدولي غواتيماالاألردن: نقل سفارة  .22

مدينة   لرل سفارتها غ   سرائيل نددم الحمومة األردنية بةرار حمومة نواتيماال نة :بترا -عمان
وقال الناي  الرسم  باسم الحمومة محمد المومن ،  ن قرار حمومة نواتيماال نةل  الةدس المحتوة.

سفارتها  لر الةدس المحتوة يعتبر انتهاما صارخا لوةانون الدول  وقرارام األمم المتحد ، وخصوصا 
ذا نص عور رغ  اعتراف الرئيس األميرم  دونالد الةرار األخير لوجمعية العامة لفمم المتحد  ال

 ترمب بالةدس عاصمة إلسرائيل.



 
 
 
 

 

 26 ص             4644 العدد:             5/17/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

وأضاف المومن  أن قرار حمومة نواتيماال، قرار نير مس ول ومن شأنه أن يذم  أعمال العنف غ  
المنيةة ويشجع  سرائيل عور المض  بخر  الةانون الدول ، م مدا أن األردن بصفته الةائم عور 

ام اإلسالمية والمسيحية غ  الةدس يدين ويستنمر بأشد العبارام منل هذه الخيو  رعاية المةدس
 الالمس ولة.

 16/5/2018، ، عّمانالغد
 

 مع الشعب الفلسطيني تضامنا   احتجاجيةالكرك: وقفة  .29
نفذم غعاليام نةابية وحربية بالمرث، مساء أمس، وقفة احتجاجية تضامنا مع الشعب : بترا –السبيل 
يالبوا و  ورغضا لةرار واشنين بنةل السفار  لوةدس الشريف أمام مجمع النةابام المهنية.  الفوسيين

وقرأ الفوسيينية. بتفعيل قرارتها غيما يخص الةضية  الدوليةوالهيئام والمنظمام  العربيةجامعة الدول 
 الفوسيين .الشاعر خالد الختاتنة قصيد  عبر بها عن اعتراره بتضحيام وصمود الشعب 

 16/5/2018، لسبيل، عّمانا
 

 "إسرائيل" ِقَبلغتصب القدس من أردوغان: لن نسمح قط بأن تُ  .42
األناضول: قال الرئيس الترم  رجب ييب أردونان، يوم األربعاء، "لن نسمح قي بأن  -أنةر 

تغتصب مدينة الةدس من قبل  سرائيل". جاء ذلث غ  مومة له عةب مأدبة  غيار رمضانية ألسر 
العاصمة أنةر ، أمد غيها مواصوة وقوف أبناء الشعب الترم   لر جانب أشةائهم  الشهداء غ 

الفوسيينيين بمل  مماناتهم، وليس عبر قووبهم غةي. وأوضح أردونان، أن العالم يواجه جريمة مبير  
ضد اإلنسانية غ  غوسيين. وأشار  لر أن ترميا لن ترضر عن ظوم  سرائيل حتر لو أنم  العالم 

ما يحصل هناث. وحذر من أن الصمم عن الممارسام الوقحة ونير اإلنسانية إلسرائيل عيناه ع
 سيتسبب غ  غتح باب خيير  لوغاية.

وأشار  لر أن نةل الواليام المتحد  األمريمية سفارتها من تل أبيب  لر الةدس دون االمتراث بةرارام 
األمم المتحد  والم سسام الدولية، راد الحمومة اإلسرائيوية نيرسة. وأضاف "لو أنع ما تمارسه 

ول ولم تةعد،  ال  سرائيل ضد الفوسيينيين حدث غ  ممان اخر بالعالم لةامم المنظمام الدولية والد
أنعه مع األسف قوبل بال مباال  مبير ". وانتةد الرئيس الترم ، موقف األمم المتحد ،  راء مع يحصل 
غ  غوسيين، قائال  "األمم المتحد  منتهية ومستهومة ومنهار  أمام هذه األحداث، وحالي ا ال نستييع 

 ش،".التواصل مع األمين العام لفمم المتحد  لأنيونيو نوتيري
 16/5/2018لألنباء،  األناضولوكالة 
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 به االحتالل ضد المتظاهرين جريمة حرب يقوم"اإليسيسكو": ما  .43
السبيل أمعدم المنظمة اإلسالمية لوتربية والعووم والنةاغة " يسيسمو" أن ما تةوم به قوام االحتالل 

 ريمة ضد اإلنسانية.اإلسرائيو  بح  المتظاهرين السوميين شر  قيال نر  ييعدع جريمة حرب وج
وأدانم "االيسيسمو" بشدع ، غ  بيان صحف  وصل "صفا" نسخة عنه األربعاء، قيام قوام االحتالل 

ودعم  اإلسرائيو  بةتل وجرح عشرام الفوسيينيين العرعل المشارمين غ  مسيرام العود  المبرل.
ين  منها، وتممينه من  قامة المجتمع الدول   لر وقف هذه األعمال اإلجرامية وحماية الشعب الفوسي

 دولته المستةوة وعاصمتها الةدس الشريف.
   17/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 تركيا: مصر و"إسرائيل" منعتا نقل جرحى غزة .44

قال مساعد رئيس الورراء الترم  رجب أمداغ  ن الحمومتين اإلسرائيوية والمصرية لم تسمحا بهبوي 
من قيال نر   لر ترميا. وأوضح أن ترميا تسعر لدل منظمة  اليائرام الترمية لنةل الجرحر

الصحة العالمية لوضغي عور الحمومة اإلسرائيوية لوحصول عور  ذن بالهبوي، جاء ذلث غ  تصريح 
 أدلر به أمداغ غ  ميار  رجان الدول  غ  قبرص الترمية ضمن ريار  رسمية.

 16/5/2018الجزيرة.نت، 
 

 س التركي لقمة إسالمية طارئةأمير قطر يرحب بدعوة الرئي .45
الدوحة: رحب أمير قير الشي  تميم بن حمد ال نان  بدعو  الرئيس الترم  رجب ييب أردونان  

لومشارمة غ  الةمة اإلسالمية اليارئة المرمع عةدها غ   سينبول الجمعة المةبل بشأن الةدس 
اليوم األربعاء، من أردونان،  ومستجدام األوضال غ  غوسيين. جاء ذلث خالل اتصال هاتف  توةاه،

 ”.قنا“بحسب ومالة األنباء الةيرية 
   17/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 مجلس الوزراء القطري يدين مجازر غزة ويطالب بتدخل دولي عاجل لحماية الفلسطينيين  .46

يرا، قنا: أدان مجوس الورراء الةيرا خالل جوسة عةدها اليوم بمةره غ  الديوان األم -الدوحة 
المجرر  الوحشية الت  ارتمبتها قوام االحتالل اإلسرائيو  غ  قيال نر  يوم االننين الماض  وراح 
ضحيتها عشرام الشهداء ومئام الجرحر خالل مشارمتهم السومية غ   حياء الذمرل السبعين لنمبة 
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دول  وقرارام غوسيين، ورغضهم نةل السفار  األمريمية  لر الةدس المحتوة غ  تجاهل لوةانون ال
 الشرعية الدولية .

   17/5/2018الراية، الدوحة، 
 

 رئيس مجلس األمة الكويتي: األمة اإلسالمية لن تسكت طويال  عن حقوقها في فلسطين .47
شوق  محمود: أمد رئيس مجوس األمة المويت  مررو  الغانم، خالل وقفة تضامنية بمناسبة  –متب 

سيينية غ  المويم، أن جميع المويتيين برنم اختالغاتهم متفةون نمبة غوسيينية أقامتها السفار  الفو
ومتحدون تجاه قضية الةدس، والموقف المويت  ينيو  من موقف تاريخ  يجسده سمو األمير الشي  
صباح األحمد، واود ان ا مد أن ما سأدل  به من حديث ال يمنل وجهة نظرا الشخصية بل يمنل 

وره يمنل مل الشعب المويت . وأشار الغانم الر اصدار المجوس مل مجوس االمة المويت  الذا بد
بيانا  واضحا  بخصوص الةضية وصوم عويه باالجتمال دون اعترا  من اا نائب مما ي مد وحد  

 وجهة نظر المويتيين بما يخص الةضية.
 16/5/2018السياسة، الكويت، 

 
 كيان الصهيوني قد بدأ يرانية: العد العكسي النهيار الهيئة األركان العامة اإل .48

ممال خوف: اعتبرم هيئة االرمان العامة لوةوام المسوحة االيرانية بان العد  -” راا اليوم“ -بيروم
العمس  النهيار الميان الصهيون  قد بدأ، م مد  بان هذا الميان سيرول الر االبد غ  المستةبل نير 

 البعيد.
مة لوةوام المسوحة االيرانية الخيو  االستفرارية وغ  بيان اصدرته االربعاء دانم االرمان العا

 والشييانية لورئيس االميرم  بنةل سفار  بالده من تل ابيب الر الةدس المحتوة.
واضاف، ان قرار اميرما المنير لوفتنة بنةل سفارتها الر الةدس واالعتراف به عاصمة لوميان 

مومة االجرامية غ  انار  الشغب ورعرعة الصهيون  قد مشف امام العالم مر  اخرل يبيعة هذه الح
 االمن غ  المنيةة.

 16/5/2018رأي اليوم، لندن، 
 

 حزب الشعب الجمهوري التركي: قلبنا يدمى لرؤية تعرض الفلسطينيين للظلم .49
لأمبر أحراب المعارضة  األناضول: قال رعيم حرب الشعب الجمهورا-عو  ممال أمان-أنةر 

: " ن ر يتنا لوظوم الممارس عور الفوسيينيين مع دخولنا شهر رمضان، الترمية، ممال قويجدار أونوو
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يدم  قووبنا". جاء ذلث غ  تغريد  له عور حسابه الشخص  بموقع التواصل االجتماع  "تويتر". 
 .الفوسيينيينوأمد قويجدار أونوو مواصوة تضامنه مع 

 16/5/2018لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 والر أمريكي لدعم خدمات أونروا لالجئينمليون د 50قطر تتبرع بـ  .51
مويون دوالر لدعم الخدمام األساسية لالجئين  50الدوحة: أعونم دولة قير يوم األربعاء، تبرعها با 

 50الفوسيينيين عبر ومالة نوث وتشغيل الالجئين لأونروا،. جاء ذلث عبر توقيع مذمر  تفاهم بةيمة 
روا بيير مرينبول ومدير عام صندو  قير لوتنمية خويفة بن مويون دوالر، بين المفو  العام لفون

وغ  ما أوردته -جاسم الموارا اليوم غ  العاصمة الةيرية الدوحة. ويعد هذا التبرل من دولة قير
أمر ا حاسما غ  حماية سبل وصول الجئ  غوسيين لوتعويم األساس  غ  عام -أونروا غ  بيانها

2018. 
 16/5/2018الين،  أونفلسطين 

 
 القدس إلىالعراق يندد بقتل متظاهرين فلسطينيين ويجدد رفض نقل السفارة األمريكية  .51

ندد سياد  رئيس جمهورية العرا  غ اد معصوم اليوم ]أمس[ بةيام قوام  :االناضول –أنةر  ، بغداد
 االحتالل اإلسرائيو  بفتح النار عور متظاهرين مدنيين غوسيينيين غ  نر  ما أسفر عن استشهاد
العشرام واصابة المئام منهم، ميالبا المجتمع الدول  بإجراءام عاجوة لحماية الشعب الفوسيين ، 
مما جدد رغ  العرا  قرار الواليام المتحد  بنةل سفارتها غ  الةدس. وعبر معصوم غ  تصريح 
اليوم رغ  العرا  الةايع الستخدام العنف غ  مواجهة مسيرام سومية تيالب بحةو  مشروعة 

عادلة، م مدا دعم العرا  المامل لوحةو  المشروعة لوشعب الفوسيين  الشةي ، وعور رأسها الح  و 
 غ   نشاء دولته المستةوة وعاصمتها الةدس الشريف.

وجدد رئيس الجمهورية رغ  العرا  قيام الواليام المتحد  األمريمية بنةل مةر السفار  األمريمية من 
ا لوةانون الدول  تل أبيب الر مدينة الةدس المحت وة، م مدا ان هذا االجراء يمنل انتهام ا صارخ 

 ولةرارام األمم المتحد  غ  هذا الشأن غضال عن انتهامه لوحةو  العادلة لوشعب الفوسيين  الشةي .
رئيس التحالف الوين  عمار الحميم العدوان الصهيون  عور الفوسيينيين وقتل  من جهة أدان
 العشرام منهم. 
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حميم غ  بيان لممتبه االعالم  نتابعي بةو   بالغ التيوراِم الخيير  غ  األراض  الفوسيينيِة وقال ال
ذ نديني بشد  هذه االنتهامام  المحتوة والت  أسفرمه عن سةوِي عشرام الشهداء ومئام الجرحر وا 

 ونجددي تأميدنا عور أحةيِة الشعب الفوسيين  المظووم بأراضيِه ومصيره وهويته.  
 16/5/2018ليوم، لندن، رأي ا

 
 المغرب يستنكر بشدة استخدام القوة المفرطة ضّد الفلسطينيين العزل .52

الرباي: عبرم الممومة المغربية عن  دانتها الةوية إلقدام االحتالل اإلسرائيو  عور  يال  النار 
بشمل مباشر عور المشارمين غ  مسيرام سومية عور الشريي الحدودا لةيال نر ، ما خوف 

صابة المئام من المواينين الفوسيينيين. وقال ناصر بوريية، ورير الخارجية ا ستشهاد العشرام وا 
والتعاون الدول ، غ  م تمر صحاغ ، عةب مباحنام أجراها أمس بالرباي، مع نظيره اإلسبان  

 تستنمر"ألفونسو داستيس، ردا عور س ال حول موقف المغرب من أحداث نر ،  ن الممومة المغربية 
بشد  الوجوء  لر استخدام الةو  المفرية ضد المدنيين الفوسيينيين العرل، وت مد رغضها الميو  لهذا 
السووث الخيير والمناغ  لوةانون الدول ، وتدعو  لر التهدئة والمف عن هذه الممارسام التصعيدية 

ها الشديد  راء هذه حرن". وتابع بوريية أن الممومة تعبر عن "المرغوضة الت  تريد من تأجيج الوضع
األحداث المأساوية الت  راح ضحيتها متظاهرون مدنيون، مانوا بصدد االحتجات السوم ، بما غ  

 ."ذلث االحتجات عور نةل السفار  األميرمية  لر الةدس
 17/5/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 سفراء عرب زاروا سفارة فلسطين في لبنان للتضامن مع شهداء غزة  .53

ر  دولة غوسيين غ  لبنان ببيان، أن "السفراء العرب غ  بيروم يتةدمهم عميد السوث أعونم سفا
الدبووماس  سفير دولة المويم السفير عبد العال الةناع  راروا اليوم، مةر السفار  حيث استةبوهم 

 السفير أشرف دبور".
ور ارواح الشهداء وأوضح البيان أن "الوةاء استهل بالوقوف دقيةة صمم وقراء  سور  الفاتحة ع

االبيال، وعبر السفراء عن االدانة الماموة لوتصرغام االسرائيوية واالستهداف المبرمج والمخالف 
ضد المتظاهرين السوميين، والذا ادل الر استشهاد العشرام  واإلنسانيةوالةوانين الدولية  لفعراف

رغضهم لماغة الممارسام  وأمدوا. واصابة االالف من ابناء الشعب الفوسيين  ايفاال ونساء وشبابا
االسرائيوية الساعية الر اجها  المشرول الوين  الفوسيين  ومحاوالم تغيير اليابع العرب  لوهوية 
الوينية الفوسيينية من خالل االجراءام االخير  لجهة نةل السفار  االميرمية الر الةدس المحتوة 
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المةدسام المسيحية واالسالمية، واعتبارها انتهاما ومحاوالم تهويد  إلسرائيلواالعتراف بها عاصمة 
صارخا لحةو  الشعب الفوسيين  الت  مفوتها الةرارام والةوانين الدولية ذام الصوة. وأعربوا عن 
تضامنهم المامل مع الةضية الفوسيينية، وجددوا دعمهم لوحةو  المشروعة لوشعب الفوسيين  غ  

وعاصمتها الةدس وعود  الالجئين الفوسيينيين الر ديارهم، تةرير مصيره وانجار دولته المستةوة 
 وتمنياتهم لوجرحر بالشفاء العاجل".

النجارا،  نريهوحضر الوةاء سفراء: الممومة االردنية الهاشمية نبيل مصارو ، جمهورية مصر العربية 
عامرا، الجمهورية العربية المتحد  حمد الشامس ، الجمهورية العراقية الدمتور عو  ال اإلمارامدولة 

التونسية محمد مريم بودال ، سوينة عمان بدر بن محمد بن بدر المنذرا، الممومة العربية السعودية 
وليد البخارا، الجمهورية الجرائرية احمد بو ريان، الممومة المغربية محمد مرين والجمهورية اليمنية 

 عبدهللا دعيس.
   17/5/2018المستقبل، بيروت، 

 
 يدعو زمالءه في أوروبا للذهاب لغزة والمساهمة بعالج الجرحىطبيب سوري  .54

نر : دعا استشارا جراحة العمود الفةرا د. سمير مرمر، السورا الجنسية، األيباء الفوسيينيين غ  
ورمالءه غ  ألمانيا لوةدوم لةيال نر   لمساند   خوانهم  palmedأوروبا، وخاصة من م سسة 

نةاذ العدد الم بير من المصابين الذا وصل المستشفيام، وخاصة يوم المويونية الذا الجرعاحين وا 
صادغم الرابع عشر من مارس الجارا. ويالب بضرور  ترويد الةيال الصح  باألدوام الجراحية 

ال سيما مع شح الخيوي الخاصة -الخاصة بغرف العمويام خاصة جراحام األوعية الدموية والعظام 
 لوعظام. وأجهر  منبتام المسور -بها

 16/5/2018المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 "إسرائيل"قضاة ومحامون في تونس يطالبون البرلمان بتجريم التطبيع مع  .55
لوماالم،: يالب قضا  ومحامون غ  تونس، خالل وقفة احتجاجية يوم األربعاء، بتمرير  -تونس

عية الةضا  التونسيين أنيس مشرول قانون غ  البرلمان يجرم التيبيع مع  سرائيل. وقال رئيس جم
الحمادا أنناء الوقفة احتجاجية مع الهيئة الوينية لومحامين غ  محممة تونس العاصمة،  ن الوقم 

توجهنا  لر مجوس نواب الشعب “وقال أنيس الحمادا لوصحاغيين  حان لتمرير هذا الةانون.
وأضاف ”. مع الميان الصهيون لالبرلمان، ويالبناه باإلسرال بسن قانون يجرم مل أشمال التيبيع 
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هذا ميوب المجتمع المدن  ومل الشعب التونس  ونحن نيالب باإلسرال به حتر تمون “حمادا 
 ”.الرسالة قوية

 16/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام البرلمان المغربي .56

اء النالناء وقفة تضامنية مع الشعب الرباي: نظمم الشبمة الوينية لوتضامن مع الشعوب مس
الفوسيين  أمام مةر البرلمان المغرب ، وذلث  حياء لوذمرل السبعين لونمبة الفوسيينية، وقيام ميان 
االحتالل اإلسرائيو . وتضم الشبمة عددا  من التنظيمام الحةوقية والنةابية والسياسية وعبرم غ  

 سيين .الوقفة عن دعمها المامل لمفاح الشعب الفو
   17/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 أسرة في القدس 700دوالر على  500"تيكا" التركية توزع قسائم بـ  .57

األناضول: ورعم ومالة التعاون والتنسي  الترمية "تيما"  -مصيفر دواج ، أسعد غرام -الةدس
جاء ذلث غ   .أسر  محتاجة غ  مدينة الةدس 700دوالر عور  500لحمومية،، قسائم تسو  بةيمة 

 يار حموة مساعدام أيوةتها الومالة، بغية دعم األسر المحتاجة وأصحاب المحال التجارية غ  
 الةدس خالل شهر رمضان.

 16/5/2018، لألنباء األناضولوكالة 
 

 رجل أعمال سعودي: دعائي في رمضان.. اللهم انصر بني "إسرائيل" على عدوهم وعدونا  .58
المستشار االقتصادا السعودا خالد األشاعر   ن الةضية الفوسيينية لندن: قال رجل االعمال و  

، دغاعا عن نفسه غ  مواجهة الحموة ”ب  ب  س “ليسم مةدسة، وأضاف غ  حديث قصير لتوفريون 
: ب  ب  س “بسبب تغريدام أيوةها أمس، وقال األشاعر  لا ” تويتر“الت  شنها ضده مدونون عور 

مانوا شعبا يسمر شعب  مجموعة شعب-غ  اشار  لوفوسيينيين –ء المةدسام معروغة ولمن ه ال"
ولم ينف األشاعر  صحة التغريدام محل الغضب، ”. ن أصبحوا مرترقة لةتل المسومينغوسيين واآل
التغريدام موها موجود  حتر االن بحساب ، انا سجوم موقف معار  لوحمومة " بل أضاف

يهم المال والنتيجة حرب واتهام وسب وشتم السعودية عام، أنفةم السعودية عو 70السعودية منذ 
 “.سنة 70ونمران الدعم لا
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الوهم انصر بن   سرائيل ل عدوهم وعدونا، الوهم  ن “ومان األشاعر  قد متب غ  تغريد  له أمس: 
مان من الفوسيينيين قد باعوا أرضهم نم نةضوا بيعهم وخانوا المسومين وظاهروا عويهم تحم راية 

خذلهم اسومين بسوريا واستمبروا غشتتهم و م قذغوا المسومام وبهتوا المسومين وقتووا المالمجوس ن
 “.  هذا دعائ  برمضان هذا العام“وأممل موضحا ”. وانصر بن   سرائيل عويهم

  17/5/2018القدس العربي، لندن، 
 

 لدوره في اغتيال قيادي في حماس البوسنةاعتقال رجل في  .21
: منل مواين من البوسنة، ميووب غ  تونس، أمام محممة غ  سراييفو "سيالشر  األو " –سراييفو 

أمس بسبب تهم تتعو  باإلرهاب، وذلث عور خوفية دوره المرعوم غ  قتل تونس ، قالم حرمة 
 المةاومة اإلسالمية الفوسيينية لحماس،  نه أحد أعضائها.

أعمال  رهابية واالنتماء "عور  وقال الةاض  برانمو بريتش  ن تونس تتهم ألفير سراث بالتحري 
 ."لمنظمة  رهابية، باإلضاغة  لر اإلخالل باألمن العام واألمن الدول 

وغيما نفر سراث، الذا تم اعتةاله أول من أمس، ارتماب أا مخالفام، وقال  نه مان غ  رحوة عمل 
اث سيتم اتخاذه ، أوضح بيرتش أن الةرار بشأن ترحيل سر 2016غ  تونس غ  ديسمبر لمانون األول، 

 قريبا.
 17/5/2018، لندن، الشرق األوسط

 
 إلى القدس المحتلة "إسرائيل"غواتيماال تنقل سفارتها في  .22

اغتتحم نواتيماال اليوم : أ ف ب، رويترر -الفوسيينية،  األراض الةدس المحتوة، رام هللا ل
ل دولة تحذو حذو الواليام ،، غ  الةدس المحتوة سفارتها الجديد  غ   سرائيل لتصبح أو األربعاءل

المتحد  غ  خيوتها المنير  لوجدل الت  تراغةم مع مواجهام دموية أوقعم عشرام الشهداء 
 الفوسيينيين عور حدود قيال نر .

بنيامين نتانياهو والرئيس الغواتيمال  جيم  موراليس حفل اغتتاح  اإلسرائيو وحضر رئيس الورراء 
الدول  عور وضع  لججمالغ  المدينة المةدسة غ  خيو  مخالفة ممتب   لرالسفار  الت  انتةوم 

 الفوسيين . - اإلسرائيو الةدس الذا هو غ  صوب النرال 
 ."قرار نةل السفار  جاء من قبل الشعب الغواتيمال  وهذا الةرار سيةوينا جميعا  "ن أوصرح موراليس ب
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أت  بعد يومين غةي من قيام الواليام ت أنها  لرنتانياهو بخيو  نواتيماال الغتا  أشادمن جهته 
معمم الير  العموية لودغع بهذه الصداقة  ألبحث أتيوع أنا"وقال:  المتحد  بفتح سفارتها غ  الةدس.

 ."اعبر غةي عن مدل سعادتنا باستضاغتمم أن أوداليوم "لمن  "وهذا التحالف قدما  
ديةة التمنولوجية غ  المالحة غ  الةدس مبنر غ  الح  لروانتةوم السفار  من مدينة هرتسيويا بتوح 

 الغربية.
م مدا انه سيرور  "والةيم باألهدافنواتيماال صديةتنا من قبل واالن ونحن نتشارث "وتابع نتانياهو: 
 الالتينية. أميرماجولة سيةوم بها عور   يارنواتيماال غ  

 16/5/2018، الحياة، لندن
 

 قل حول قتل الفلسطينيين في غزةرئيس الحكومة الكندية يطالب بتحقيق مست .29
غوسيينيا  59يالب رئيس الحمومة المندية جوستن ترودو با"تحةي  مستةل" بعد قتل : "ا ف ب"

 االننين غ  نر .  اإلسرائيو برصاص الجيش 
االستخدام المفتر  لوةو  المفرية والذخير  الحية ال يممن التسامح غيه. وال   نوقال ترودو غ  بيان "

مندا تيالب بتحةي  مستةل غورا لتةييم الوضع غ    ن" وأضاف ضيح ما حدث غ  نر ".بد من تو 
مندا "مستعد  لومساهمة غ  هذا التحةي  لمشف مالبسام العنف والتحري  عور   نوتابع  الميدان".

 العنف واالستخدام المفري لوةو ".
 17/5/2018، النهار، بيروت

 
 رموسكو: موقفنا من القدس ثابت ال يتغي .20

أمدم  ،المتحدنة باسم الخارجية الروسية ماريا راخاروغا، أن 16/5/2018، األيام، رام هللاذمرم 
تمسث موسمو بموقفها النابم من قضية الةدس، والذا يتمنل غ  ضرور  أن تصبح المدينة عاصمة 

 لودولتين الفوسيينية واإلسرائيوية.
"ن مد أن موقف روسيا من مسألة الةدس نابم وقالم راخاروغا خالل م تمر صحف  اليوم األربعاء: 

سرائيل، عور أن  دون تغيير، حيث يجب أن تصبح المدينة عاصمة لودولتين المستةوتين غوسيين وا 
وأعربم راخاروغا عن قو  موسمو  راء التصعيد غ  قيال  تبةر مفتوحة أمام أبناء األديان النالنة".

 ت  من شأنها تأجيج التوتر.نر ، داعية جميع األيراف لتجنب الخيوام ال
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 ،ورير الخارجية الروس  سيرن  الغروف، عن وماالم، أن 17/6/2018، الخليج، الشارقةونةوم 
الذين استشهدوا غ  نر   "السوميين"، وصف عشرام المتظاهرين الفوسيينيين "المشين"وصف ب
 ."اإلرهابيين"، ب" سرائيو "برصاص 

أن أواغ  عور الةول بأن عشرام  أستييعال "موسمو  وقال الغروف غ  م تمر صحف  عةده غ 
المدنيين السوميين، وخاصة األيفال منهم وبينهم رضع، الذين قتووا خالل هذه األحداث، هم من 

غ  نر . وقال  "نبذ العنف". ودعا الرئيس الروس  غالديمير بوتين  لر "اإلرهابيين.  نه تصريح مشين
 ."أهمية نبذ العنف وضرور   قامة عموية تفاو  مجدية"عور المرموين غ  بيان،  ن بوتين أمد 

 وأدان
 

 مب أزالت أوهامناارئيس المجلس األوروبي: نزوات تر  .22
أعون رئيس المجوس األوروب  دونالد توسث أن "الموقف المتةوب" لجدار  األميرمية  راء : صوغيا

 غ  التخوص من جميع األوهام. االتفا  النووا مع  يران وغر  رسوم جمرمية عور أوروبا ساعدتها
وقال توسث أنناء م تمر صحف  أجراه، اليوم األربعاء، غ  العاصمة البوغارية صوغيا، تمهيدا لةمة 

نرب البوةان"، وغ  ما ذمرته قنا  روسيا اليوم، "أصبحنا شهود عيان لبرور  -"االتحاد األوروب  
قرارام الرئيس األميرم  دونالد ترمب األخير ،  نروام اإلدار  األميرمية. بالنظر  لر -ظاهر  جديد  

 يممن التوصل  لر استنتات مفاده أنه مع وجود أصدقاء منل هذا، غويس لدينا حاجة  لر أعداء".
وأضاف توسث: "لمن بمل صراحة، يجب أن يشمر االتحاد األوروب  الرئيس ترمب،  ذ بفضوه 

 تخوصنا من ماغة األوهام".
ا ندرث أنه  ذا منا بحاجة  لر أية مساعد  غعوينا االعتماد عور أنفسنا. وقال توسث: "ترمب جعون

ويتعين عور االتحاد األوروب  أن يمون قادرا عور الدغال عن النفس بغ  النظر عن العالقام عبر 
األيوسية، وعوينا أن نمون مستعدين لوتصرف بشمل مستةل".. " ما أن نبةر معا أو ليس هناث 

 مستةبل ألا منا".
 16/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 بسبب أعمال العنف في غزة "إسرائيل"لوكسمبورغ تستدعي سفيرة  .22

: قررم لومسمبورغ أمس استدعاء سفير   سرائيل لدل بوجيما  نر "الشر  األوسي" –لومسمبورغ 
ومسمبروغ. وبحسب البيان، غإن غ  نر ، حسبما أعونم ورار  خارجية ل "أعمال العنف نير المةبولة"
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اإلشار  بهذه المناسبة  لر االستخدام المفري لوةو  ضد المدنيين الفوسيينيين غ  "الورار  ترنب غ  
 ."قيال نر ... والتصريحام العونية لسفير   سرائيل بهذا الخصوص

سرائيو  االننين وأنارم السفير  جدال بوصفها الضحايا الفوسيينيين، الذين سةيوا برصاص الجيش اإل
خالل تصريحام أدلم بها لجذاعة البوجيمية العامة. وقالم  ن لجوء  سرائيل  "اإلرهابيين"غ  نر ، با

  لر الةو  لم يمن مبالغا به.
لومسمبورغ تدين بشد  االستخدام المفري لوةو  ضد مدنيين، ويوبم غتح تحةي  "وقالم الورار   ن 

 ."مستقلدول  
 17/5/2018، ، لندنالشرق األوسط

 
 بريطانيا: نرفض نقل السفارة األمريكية للقدس ونتعاطف مع الضحايا في غزة .22

أعرب ورير الخارجية البرييان ، بوريس جونسون، عن رغ  بالده نةل : رام هللا/ أيسر العيس
 السفار  األمريمية لوةدس المحتوة، وعن تعايفها مع الضحايا العرل الذين سةيوا غ  قيال نر .

ذلث خالل اتصال هاتف  مع الرئيس الفوسيين  محمود عباس، مساء األربعاء، بحسب ومالة جاء 
 وعبر الورير البرييان  عن استعداد بالده غ  المساعد  بتحةي  السالم. األنباء الفوسيينية الرسمية.

 16/5/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 بفلسطينالسويد: مسؤولية واشنطن كبيرة في األحداث األخيرة  .22
مس ولية مبير  تةع عور “ستومهولم: قالم ورير  الخارجية السويدية، مارنو والستروم، األربعاء،  ن 

 “. عات  الواليام المتحد  غ  األحداث األخير  الت  شهدتها غوسيين
،، تعويةا  عور المجرر  اإلسرائيوية غ  TTجاء ذلث غ  تصريحام أدلم بها لومالة األنباء السويدية ل

ووصفم والستروم عدد الشهداء والمصابين عور يد الةوام اإلسرائيوية خالل المظاهرام  قيال نر . 
تةع مس ولية مبير  عور عات  الواليام المتحد  غ  األحداث الت  “. وأضاغم: "مرول“غ  نر  بالا 

 ”. أمريما غوسيينيا ، وأصيب االف األشخاص، والجميع مان قد حذر 60-50قيتل غيها ما ال يةل عن 
شخصا  غ  الجانب الفوسيين ، وأصيب االف األشخاص، نير  60 لر  50قيتل ما بين “وتابعم: 

 ”. أنه ال توجد  صابة واحد  من الجانب اإلسرائيو .. عوينا التسا ل عن ذلث
وأمدم الورير  السويدية عور ضرور  مناقشة الوضع بفوسيين غ  االتحاد األوروب ، مشدد  عور 

 رث الدول األوروبية بشمل جماع  وحل المشموة بير  دبووماسية.وجوب تح
 16/5/2018القدس العربي، لندن، 
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 دمنا من عدد قتلى الحادثة المروعة على حدود غزةرئيس وزراء هولندا: صُ  .22
قال رئيس الورراء الهولندا مارث روته، اليوم الأربعاء "لةد صدمنا من عدد الةتور : ييفون جوشةون

 ا غ  الحادنة المروعة عور حدود نر . ووجهنا نداءا إلسرائيل م  تستخدم قو  متناسبة".الذين سةيو 
جاء ذلث خالل رد روته عور أسئوة النواب بالبرلمان الهولندا، حيث انتةد المجرر  الت  ارتمبتها 

  سرائيل غ  نر .
عم عور حدود نر . وأضاف روته "لةد أصبنا بصدمة شديد  من عدد قتور الحادنة المروعة الت  وق

إلسرائيل م  تستخدم قو  متناسبة. وأبوغنا حماس والمس ولين الفوسيينيين بضمان اليابع  وجهنا نداء  
 السوم  لومظاهرام".

 16/5/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 عي: هذه األرض ملك للشعب اليهودي فقطإسرائيل" يدّ في "السفير األمريكي  .22
ادعر السفير األمريم  غ  الميان اإلسرائيو  ديفيد غريدمان اليوم : اترجمة صف -الةدس المحتوة 

 عام". 3500األربعاء أن غوسيين "تعود موميتها الحصرية لوشعب اليهودا منذ أمنر من 
ونةوم الةنا  السابعة العبرية عن غريدمان قوله  ن "هذه البود تعود لوشعب اليهودا وه  منحة مباشر  

 بيره.من الرب"، عور حد تع
وأضاف أن " سرائيل احتوم الضفة الغربية والةدس من يد األردنيين وليس من الفوسيينيين ما يعن  
أنه لم تمن سيير  لوفوسيينيين عور هذه األر ، وأن الحمم األردن  لوضفة والةدس لم تعترف به 

األردنيين"، حسب سول برييانيا وبامستان، وبالتال  غالحةو  اإلسرائيوية غ  الةدس مانم أمبر من 
 ادعائه.

وحول المشرول األمريم  الجديد لوتسوية والمسمر با"صفةة" الةرن قال غريدمان  ن "اإلدار  األمريمية 
ستنتظر التوقيم الصحيح لعر  المشرول الستغالل الفرص بالشمل األغضل سواء  لوفوسيينيين أو 

 لجسرائيويين".
 1/5/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 لفلسطين "انتفاضة" في جنوب أفريقيا تأييدا   .21

ال ترال أصداء مسير  العود  الفوسيينية تتردد غ  جنوب أغريةيا. غبعد : ميب تاون-سامح الخيارا
يوم من استدعاء حمومة ميب تاون سفيرها لدل  سرائيل، نظمم حرمام شعبية وأحراب مسير  

   عشرام الفوسيينيين غ  نر  ترامنا مع ذمرل النمبة.ضخمة لوتنديد بةتل قوام االحتالل اإلسرائيو
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أرجاء ميب تاون األربعاء وصوال  لر  -الت  شارث غيها نحو عشر  االف متظاهر-وجابم المسير  
 مبنر البرلمان.

وشارث غ  المسير  ممنوون عن حرب الم تمر الوين  الحامم وحرب موساتو والحرب االشترام ، 
وس الةضاء اإلسالم ، وممنل عن المنائس، وحرمة مةايعة  سرائيل، وم سسام شعبية بينها مج

 وحرمة يهود ضد الصهيونية، وم سسام شبابية وحةوقية.
ويالب الةيادا غ  حرب الم تمر الوين  الحامم جيس  دورام الحمومة بيرد سفير  سرائيل من 

 البالد، وخف  التمنيل الدبووماس  بين البودين.
"ميف يممن أن تمون هناث عالقة يبيعية مع  سرائيل  -يث لوجرير  نمغ  حد-وتساءل دورام 

بينما ه  دولة محتوة؟". وأضاف "لن نشعر بحريتنا غ  جنوب أغريةيا حتر تتحرر غوسيين وتصبح 
 دولة مستةوة".

من جانبه، يالب ماندل  مانديال حفيد الرعيم الراحل نيوسون مانديال  سرائيل بإيال  األسرل 
 ين، والسماح لالجئين الفوسيينيين بالعود   لر بودهم وقراهم.الفوسييني

أما المتحدث باسم حرمة مةايعة  سرائيل غ  جنوب أغريةيا محمد ديساا غشدد عور أن "الحرمة 
 مستمر  غ  نضالها السوم  لفضح أنشية الميان الصهيون  ضد الفوسيينيين".

أبيب. وأضاف لوجرير  نم "سومنا البرلمان  ونمعن ديساا قرار جنوب أغريةيا سحب سفيرها من تل
يوبا رسميا بتخفي  التمنيل الدبووماس  مع  سرائيل، وقيع أا أنشية تجارية بين البودين". ودعا 

 شعب جنوب أغريةيا  لر مةايعة البضائع اإلسرائيوية.
جارية شيرين مارل   حدل المشارمام غ  المسير  قالم لوجرير  نم  نه يجب قيع العالقام الت

والرراعية مع  سرائيل. وأضاغم "يجب وقف أنشية الووب  الصهيون  غ  جنوب أغريةيا الذا يمد 
  سرائيل بالمال ويبذل جهده من أجل تبرير المذابح الت  ترتمبها  سرائيل ضد الفوسيينيين العرل".

 17/5/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 سطينيينلحقوق الفل يتظاهرون دعما  ألمان يهود  برلين: .22
لفم ناشيون يهود معادون لوصهيونية األنظار بمشارمتهم غ  مظاهر  نظمتها : برلين-خالد شمم

م سسام عربية وغوسيينية غ  العاصمة األلمانية برلين، تنديدا بنةل الواليام المتحد  سفارتها  لر 
 سرائيو  غ  قيال نر .الةدس المحتوة غ  الذمرل السبعين لونمبة، وبالمجرر  الت  ارتمبها الجيش اإل
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 -الت  جرم بين السفار  األميرمية وبوابة برلين التاريخية-ورغع الناشيون اليهود خالل المظاهر  
الغتام معبر  عن مناهضتهم لوصهيونية، وتأييدهم ح  الالجئين الفوسيينيين غ  العود   لر مدنهم 

 .1948وقراهم الت  شردوا منها عام 
 ن مشارمتهم غ  المظاهر  هدغم  -من قادوا هذه المجموعة اليهوديةوه   حدل -وقالم صوغيا 

لوتعبير عن تضامنهم مع الفوسيينيين غ  ذمرل نمبتهم، والتأميد عور أن اليهودية ليسم الصهيونية، 
 ورغ  تمنيل السياسة اإلسرائيوية لويهود.

الدول   لر الجرائم الت  وقالم لوجرير  نم  ن محور عمل مجموعتها "هو لفم انتباه الرأا العام 
حتر حصار قيال نر  وتمرار  1948ارتمبها النظام الصهيون  بح  الفوسيينيين منذ عام 

 االعتداءام عويه".
جرءا وذمرم الناشية اليهودية أن معانا  نر  جراء الحصار واالعتداءام اإلسرائيوية المتمرر  تمنل 

 اما الستعاد  حةوقه المشروعة بالحرية والعدالة.مفاح الشعب الفوسيين  المتواصل منذ سبعين ع من
 12وخوصم  لر أن مجرر  نر  المتواصوة منذ االننين الماض  ه  امتداد لوحصار المفرو  منذ 

 عاما عور مويون  غوسيين  غ  الةيال.
وجرم المظاهر  تحم األميار ونوبم عويها التوجهام اليسارية، ورغع مئام المشارمين غيها األعالم 

لفوسيينية والترمية وأعالم اليسار األلمان  والغتة مبير  متب عويها باأللمانية "الةدس عاصمة ا
 غوسيين األبدية".

 16/5/2018، الدوحة، لجزيرةا
 

 جراء مجزرة غزة "إسرائيل"باريس.. متظاهرون يطالبون ماكرون بمعاقبة  .29
باريس، اليوم األربعاء، تظاهر نحو ألف شخص، بالعاصمة الفرنسية : غرنسا/ يوسف أورجان

احتجاجا عور نةل الواليام المتحد  سفارتها من تل أبيب  لر الةدس، وتنديدا بالمجرر  الت  ارتمبتها 
  سرائيل بح  الفوسيينيين عور حدود قيال نر . 

وبحسب مراسل األناضول، دعا المتظاهرون، الرئيس الفرنس   يمانويل مامرون بفر  عةوبام عور 
  سرائيل. 

وتجمع حوال  ألف شخص غ  ساحة "تروماديرو" قرب برت  يفل، بدعو  من منظمام مجتمع مدن  
 غوسيينية، حيث نددوا بالمجرر  اإلسرائيوية بح  الفوسيينيين. 

 ويالب المتظاهرون غ  بيان تمم تالوته خالل التظاهر ،  سرائيل بوقف هجماتها ضد الفوسيينيين. 
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سرائيل، وأخرل تعبر عن التضامن مع "مسير  وهتف المتظاهرون بعبارام مند د  بالواليام المتحد  وا 
العود  المبرل". ورغع المتظاهرون الغتام حموم عبارام من قبيل  "قايعوا  سرائيل" و"الحرية 

 لفوسيين" و" سرائيل  رهابية" و"الحرية والعدالة من أجل غوسيين" و"مفر لومجارر اإلسرائيوية". 
 16/5/2018 ،نباءلأل  األناضولوكالة 

 
 لجنة حقوقية أوروبية تدين قتل الفلسطينيين .20

 60دان رئيس لجنة حةو  اإلنسان بالبرلمان األوروب  بيير بانريرا، أمس، قتل أمنر من : مونا
ال يممن أن نظل "غوسيينيا  عور يد قوام االحتالل غ  قيال نر  االننين. وقال بانريرا غ  بيان 

صابة العديد من الفوسيينيين من بينهم أيفال صامتين غ  وجه ما حدث ا الننين الماض  من قتل وا 
ال ش ء يبرر استخدام الةو  العسمرية ". وأضاف "غ  المظاهر  الحاشد  بالةرب من السيات الحدودا

 ."ضد المدنيين الذين يمارسون حةوقهم الشرعية باالحتجات السوم 
 17/6/2018الخليج، الشارقة، 

 
 "األكثر أخالقية في العالم"جيش الأصيبوا برصاص  "فلسطينيا صحافيا   22منظمة دولية:  .22

: ت مد لجنة حماية الصحاغيين الدولية من مةرها غ  نيويورث، ارتفال عدد "الةدس العرب "الناصر  ا 
 22 لر  "األمنر أخالقية غ  العالم"الصحاغيين الفوسيينيين الذين أصيبوا برصاص جيش االحتالل 

 صابة سبعة منهم خالل تغييام غعاليام  حياء ذمرل النمبة. وتستنتج الوجنة الدولية  صحاغيا بعد
غ  تةرير منشور عور موقعها أن قنص الصحاغيين من قبل الةوام اإلسرائيوية يهدف لحجب الحةيةة 

 عن العالم.
يام أن لجنة حماية الصحاغيين الدولية ه  جمعية خيرية نير ربحية مةرها غ  الوال  لريشار 

المتحد  وتداغع عن حةو  الصحاغيين وتتابع تغيياتهم المهنية. وتندد الوجنة الدولية استخدام  سرائيل 
لورصاص الح ع ضد الصحاغيين الفوسيينيين خالل قيامهم بتغيية المظاهرام. مما تتهم الوجنة 

يين، وتستنتج أن الدولية لحماية الصحاغيين  سرائيل بتجاهل ميالبتها بالمف عن استهداف الصحاغ
ويوضح التةرير أن هناث  تجاهوها يرتبي بسعيها لمنع العالم من مشاهد  ما تةوم به غ  نر .

مجموعة أخرل من الصحاغيين الفوسيينيين أصيبوا جراء استنشا  الغار المسيل لودمول، ولم يتم 
 شموهم، ممتفيا باإلصابام جراء الرصاص غةي.

الحتالل لم يعةب عور معييام خاصة باستهداف الصحاغيين، ونوه وقالم الوجنة الدولية  ن جيش ا
أنه سب  ورعم غ  مرام سابةة أن جنوده يتصرغون وغ  تعويمام واضحة مفادها أن  يال  النار يتم 
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بشمل مدروس ومةنن ودقي ، وأنه هو الخيار األخير غ  مواجهة التهديدام ضد جنود ومواين  
جيش االحتالل أن الجنود ال ييوةون النار عور صحاغيين، وأن   سرائيل. مما رعم الناي  بوسان

توخ    لراإلصابام الت  تحدنم عنها الوجنة نير معروغة له. ودعا الناي  بوسان جيش االحتالل 
 ."عمويام  رهابية ومشانبام عنيفة"الحذر حينما يمونون غ  أمامن تةوم غيها حرمة حماس با

 17/5/2018، القدس العربي، لندن
 

 كية للقدسيالسفارة األمر  نقل السبب الرئيسي لقرار ترامب: هذا هو إندبندنت .22
السبب الرئيس  لةرار الرئيس األميرم  دونالد ترامب نةل السفار  األميرمية من تل أبيب  لر الةدس، 

 .2020هو رياد  غرص انتخاب الجمهوريين لومونغرس، ومذلث إلعاد  انتخابه لفتر  رئاسية نانية غ  
ورد ذلث غ  مةال نشرته صحيفة  ندبندنم البرييانية قائوة  ن ترامب مان يعرف أنه بحاجة لذهاب 

 المسيحيين اإلنجيويين  لر مرامر االقترال لجدالء بأصواتهم غ  االنتخابام الرئاسية األخير .
، والذا وسرد الماتب أندرو بنمومب  تفاصيل عن قصة الفيديو األنرب غ  حموة ترامب االنتخابية

ومان األمنر أهمية غ  توث الحموة، وهو عبار  عن  2016صدر غ  أواخر يناير/مانون النان  
 مناشد  مباشر  لجنجيويين بوالية أيوا.

واشتمل الفيديو عور حديث لترامب أمسث خالله بنسخة من اإلنجيل قائال بصوم هادئ  نه هدية 
صفا  ياه بأنه "ش ء ذو أهمية خاصة بالنسبة من أمه له، حيث "متبم عويه اسم  وعنوان "، وا

  ليه".
وبعد ذلث أشار ترامب غ  الفيديو  لر استيالعام الرأا الت  تظهر الدعم الةوا له وسي 

 اإلنجيويين، معربا عن شمره لهم ومتعهدا بأنه لن يخذلهم أبدا.
اليةوس ال يرتمبها  وغ  اليوم التال  لصدور الفيديو، ذهب ترامب  لر المنيسة وارتمب أخياء غ 

  ال من لم يمن يذهب  لر المنيسة.
ورنم ذلث، ورنم الفضائح الجنسية ومراعم الفساد، ظوم جاذبية ترامب لجنجيويين عالية، غةد حصل 

من أصوام المشارمين منهم غ  االنتخابام، عوما بأن عدد اإلنجيويين غ  الواليام  %81عور نسبة 
 .المتحد  يبوغ ستين مويون نسمة

وقال بنمومب   ن الذين يسعون لتفسير تصويم اإلنجيويين المحاغظين اليان  لرجل تروت نالث 
مرام ويموث مارينو ويفتخر بهجماته الجنسية عور النساء، عويهم أال ينظروا  لر أبعد من ردود غعل 

 قاد  اإلنجيويين وتصريحاتهم حول نةل السفار  األميرمية لوةدس وسي مذابح نر .



 
 
 
 

 

 42 ص             4644 العدد:             5/17/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

شادتهم ونةل  الماتب العديد من التصريحام لرعماء اليائفة اإلنجيوية الت  يعبرون غيها عن شمرهم وا 
بترامب، منل التصريح الذا أدلر به رئيس تحالف اإليمان والحرية رالف ريد وهو تحالف مبير 
لومسيحيين: "نحن ممتنون بعم  لورئيس ترامب الذا اعترف أخيرا بحةيةة أن الةدس ه  العاصمة 

 الموحد  األبدية إلسرائيل، أر  اليهود، وأن السفار  األميرمية هناث يجب أن تمون غ  الةدس".
وقال األب ديفد  سوانارت   ن نةل السفار  ال يشمل غةي حاغرا جيوسياسيا إلسرائيل، بل " نهم يرون 

 أن نةل السفار  مهم لوغاية لظهور المسيح".
  سيساعد غ  قدوم الةيامة، حيث يوتة  جميع المسيحيين ويعتةد بع  اإلنجيويين أن نةل السفار 

 بالرب.
وقال الةس جون هان   ن ستين مويون أنجويمان  ظووا يتابعون وعد ترامب بشمل وني ، ألنه  ذا تم 
تنفيذه غإن ذلث يعن  أن التاري  سيخوده وسيذمره الناس االف السنين، "لشجاعته غ  معاموة  سرائيل 

 األخرل". منوما نعامل الدول
 16/5/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "صبغة طائفية"مجزرة بـ  50: سورية .22

قالم الشبمة السورية لحةو  اإلنسان  نها ونةم ارتماب قوام النظام السورا ما ال ": الحيا " –لندن 
، حتر شباي لغبراير، 2013، منذ اذار لمارس، عام "صبغة يائفية"مجرر  تحمل  50يةل عن 
صبغة "شخصا  قتووا غ  مجارر تحمل  3098أوضحم الشبمة غ  تةرير أصدرته أمس أن الماض . و 

سيد . وأشارم  لر أن نسبة المدنيين من أعداد الضحايا بوغم  472يفال  و 531، من بينهم "يائفية
 غ  المئة. 2مةاتال  من المعارضة المسوحة، أا ما يمنل نسبة  70غ  المئة، غيما قتل  98

شخصا  أنوبهم من المدنيين، مما  1040،، قتل غيها 22، تورعم المجارر غ  حمص لووغ  التةرير
شخصا  غ   686سيد . وقتل  20يفال  و 21مدنيا  غ  نمان  مجارر غ  مدينة حما  بينهم  197قتل 

مدنيا  بينهم  631من مةاتو  المعارضة المسوحة و 55خمس مجارر غ  ريف دمش  يتورعون  لر 
مجارر تورعم عور درعا  7سيد . وأضاف التةرير أن قوام النظام ارتمبم  113يفال  و 120

دلب ودير الرور قتل غيها  ا. ودعم الشبمة  لر غتح تحةيةام غ  حوادث  769ويريوس وا  شخص 
حالة الموف عور المحممة الجنائية الدولية.  الةتل وا 

 17/5/2018الحياة، لندن، 
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 القضية الفلسطينيةأبرز اإلخفاقات والنجاحات في تاريخ  .22
 محسن صالحد. 

بينما يحتفل الصهاينة اليهود وحوفا هم بذمرل مرور سبعين عاما  عور  نشاء " سرائيل"، مع مشاعر 
الرهو بنةل السفار  األميرمية  لر الةدس  غإن مرار  النمبة لم تمنع مئام االف الفوسيينيين من 

 .1948حدود قيال نر  مع غوسيين المحتوة  غ  مسيرام العود  عور -غ  الوقم نفسه-المشارمة 
صرارها عور  مما لم تمنعهم من التضحية بعشرام الشهداء واالف الجرحر، لي مدوا حيوية األمة وا 
المض  غ  ماغة أشمال المةاومة، ولينبتوا لومشرول الصهيون  أن "الوعبة" لن تنته   ال بهريمته 

 واندحاره.
، سبعون عاما  مرَّم عور النمبة، ا  عترتها  خفاقام ونجاحام، وحاالم هبوي وصعود، ومدع  وجرر 

 لمن الصرال لم يتوقف والموف لم ييغو .
ويحاول هذا المةال تةديم مشف حساب مختصر وممنف ألبرر اإلخفاقام والنجاحام غ  تاري  
قضية غوسيين. وسنبدأ باإلخفاقام، حيث ما رلنا نعيش ذرو  العوو الصهيون  واالستضعاف 

 وسيين  العرب  اإلسالم .الف
 

 أبرز اإلخفاقات والسلبيات
  حيث أخف  الفوسيينيون والعرب غ  مواجهة المشرول الصهيون  المدعوم 1948أوال : مارنة حرب 

يعييه نحو  1947، سنة 181لالةرار رقم  دوليا ، وتمع استصدار قرار من األمم المتحد  بتةسيم غوسيين
مانم  -الت  استيحصل معظمها تحم االحتالل البرييان -ليهود من أرضها، مع أن مومية ا 55%

 .%6حوال  
لر تشريد 2مم 20,770من غوسيين ل %77وقد أدم الحرب  لر سيير  الميان الصهيون  عور  ،، وا 

ألف،  بينما نجح الصهاينة غ   400ألف من أصل مويون و 800من الشعب الفوسيين  لنحو  57%
 هو " سرائيل".تنبيم ميانهم الذا أسسوه و 

  حيث أخفةم األنظمة العربية غ  الدغال عما تبةر من غوسيين، غاحتل 1967نانيا : مارنة حرب 
الصهاينة الضفة الغربية وقيال نر   مما احتووا سيناء المصرية والجوالن السورية، وتمع تهجير نحو 

 ألف غوسيين  تممَّن جرء منهم من العود  بعد ذلث. 330
العرب  واإلسالم  غ  مواجهة المشرول الصهيون ، وتراجع البعد العرب  واإلسالم   نالنا : الفشل

لها مع الرمن  لر قضية تخص الفوسيينيين وحدهم، وقيام الدول  الرسم  لوةضية الفوسيينية  وتحوُّ
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ع المحيية بفوسيين المحتوة بمنع العمل المةاوم عبر الحدود، مع من االستراتيجيةالعربية غ  البيئة 
 شعوبهم وقواهم الحية من المشارمة الفاعوة غ  مشرول تحرير غوسيين.

رابعا : نموع المشرول الصهيون  وتجذعره وتصاعد قوته، وتممنه من تشميل لوبيام صهيونية عالمية 
قوية، وتمتعه بغياء دول  يدعم بةاءه، وخصوصا  من الةول المبرل وعور رأسها أميرما  وغر  

انون  وتحوله  لر شري  لومنيةة، ونجاحه غ  بناء جيش حديث مستند  لر نفسه مدولة غو  الة
لر أسوحة نير تةويدية تشمل أمنر من   قنبوة نووية. 200منظومة صناعام عسمرية غعالة، وا 

، 2017وحتر نهاية  1948ألف يهودا منذ سنة  230ونجاحه غ  استجالب أمنر من نالنة ماليين و
ألفا ،  وارتفال  560من يهود العالم لنحو ستة ماليين و %46حو بحيث أصبح يتجمع غ  ميانه ن

ألف دوالر أميرم  سنويا ، وهو ما يوارا الدخل غ  بع  دول نرب   40دخل الفرد لديه  لر نحو 
 أوروبا.

خامسا : ضعف وغشل النظام السياس  الفوسيين ، خصوصا  غ  السنوام الخمس والعشرين 
لها  لر دائر  الماضية، وتضعضع وتةرُّم منظ مة التحرير الفوسيينية، واهتراء وعجر م سساتها، وتحوع
 من دوائر السوية الفوسيينية.

" الفوسيين  وخصوصا  قول المةاومة، ووجود غصائل  وغشل منظمة التحرير غ  استيعاب "الملع
نظمة. نير ممنوة غ  هذه الم -ال يةل تمنيوها عن نصف الشعب الفوسيين -وتيارام وشرائح واسعة 

والتراجع الهائل والفشل المبير لدل المنظمة غ  التعامل مع الخارت الفوسيين  وتفعيل دوره، غ  
 الوقم الذا يمنل غيه الخارت نحو نصف الشعب الفوسيين .

تيضاف  لر ذلث حالةي االنةسام الفوسيين  وتنارل تياراه التسوية والمةاومة، ومعانا  المنظومة 
شمالية تحديد السياسية الفوسيينية  شمالية البناء الم سس ، وا  شمالية الةياد ، وا  من  شمالية الر ية، وا 

 األولويام والمسارام والبرامج.
غ  تحةي   -يوال ربع قرن 1993الت  راهنم عور اتفا  أوسوو -سادسا : غشل الةياد  الفوسيينية 

ولة غوسيينية مستةوة وماموة "حلع الدولتين"، وغ  تحويل سوية الحمم الذات  الت  أنشأتها  لر د
 .1967السياد  عور األر  المحتوة سنة 

وغ  الوقم نفسه  تممعن االحتالل الصهيون  من " دار " مسار التسوية، واستخدمه مغياء لتهويد 
 800،  لر أمنر من 1993ألفا  لسنة  280األر  والمةدسام، ومضاعفة أعداد المستوينين من نحو 

 ،.2018ألف مستوين لميوع 
مما نجح غ  تحويل السوية الفوسيينية  لر سوية تخدم أنرا  االحتالل، وتممن من تحويل 

لر استعمار "خمس نجوم"!!  االستعمار الصهيون   لر "استعمار نظيف" وا 
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سابعا : نجاح المشرول الصهيون  غ  االخترا  التيبيع  الرسم  غ  المنيةة مع عدد من األنظمة 
م تسوية سومية أخرجم هذه األنظمة من حالة الصرال مع العدو  بينما قامم العربية، وعمل اتفاقيا

سالمية أخرل باتصاالم سياسية شبه رسمية، أو عمويام تيبيع وتبادل اقتصادا  أنظمة عربية وا 
 غو  الياولة وتحم الياولة.

سيِعد مما أن منظومة العجر والفشل العرب  أصبحم ترل غ  الميان الصهيون  مدخال  لرضا "ال
 األميرم "، وحويفا  محتمال  غ  صراعاتها اإلقويمية.

نامنا : الفشل غ   عاد  الالجئين الفوسيينيين  لر أرضهم وبيوتهم الت  أيخرجوا منها، رنم صدور 
 مر . 130قرارام دولية ت مد حةَّهم غ  ذلث  وه  قرارام تمررم وجرل تأميدها نحو 

نجاح مشرول نهضوا وحدوا، خصوصا  غ  البيئة تاسعا : ولعوه األهم  الفشلي غ   يال   وا 
غ  مواجهة العدو الصهيون ،  االستراتيج المحيية بفوسيين، ييحةِع  التماغ  أو التفو   االستراتيجية

ويييو  ياقام اإلنسان العرب  والمسوم اإلبداعية غ  مجاالم الحيا  ومسارام النهو ، ويتجاور 
 ليائفية والعرقية، ويفر  نفسه غ  المعادلة الدولية.العةويام الةييرية والعصبيام ا

*** 
بعد مل جوانب الفشل واإلخفاقام هذه، هل نمة نجاحام أو م شرام تبعث عور األمل غ  هذه 

 البيئة المويئة باالستهداف واالستضعاف؟!
 

 أبرز النجاحات واإليجابيات
سنة الماضية، والةضية المرمرية لوعالم أوال : النجاح غ   بةاء قضية غوسيين قضية حية يوال المئة 

العرب  واإلسالم ، وقضية مرمرية عالمية. وموما جرم محاوالم لتهميشها وا نال  موفاتها عادم 
لتفر  نفسها مجددا، لتمشف غ  مل مر  حالة "المظوومية" الفوسيينية، ومدل قبح وَتوحُّش االحتالل 

 لمبرل.الصهيون ، ومدل نفا  المجتمع الدول  وقواه ا
نانيا : صمود الشعب الفوسيين  عور أرضه  غبرنم وجود نصف الشعب الفوسيين  غ  المناغ  

 والشتام  غإنه ما رال هناث نحو ستة ماليين ونصف مويون غوسيين  داخل غوسيين التاريخية.
 120من تجاور أعداد اليهود غ  غوسيين، وذلث بعد مرور أمنر من  2018وقد تممنوا ميوع سنة 

عاما  عور  نشاء الميان الصهيون . ورنم ماغة أشمال االحتالل  70اما  عور المشرول الصهيون  وع
والةهر والمعانا  غإن نبام الشعب الفوسيين  عور أرضه، ما رال يسبب مشموة وجودية لومشرول 

 الصهيون .



 
 
 
 

 

 46 ص             4644 العدد:             5/17/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

   ليها مميان سريان  نالنا : غشل " سرائيل" غ  التحول  لر ميان يبيع  غ  المنيةة، واستمرار النظر 
نريب  والفشل الذريع لماغة أشمال التيبيع الشعب  معها، وانرواء التيبيع مع " سرائيل" غ  الةشر  
الرسمية لبع  األنظمة العربية. وبالتال  اعتماد " سرائيل" غ  بةائها عور منظومة نيرسة الةو  

 د.والغياء الدول ، وهو ما ال يممن ضمانه عور المستول البعي
رابعا : تعمع  قضية غوسيين غ  الوجدان العرب  واإلسالم  واإلنسان ، باعتبارها قضية ح ع وعدل، 
غشوم ماغة المحاوالم الصهيونية والدولية لومذلث محاوالم حوفائهم غ  المنيةة، غ  عرلها 

يفاء لهيبها.  وتشويهها وا 
يوال المئة سنة الماضية، غمن خامسا : استمرار وتيور المةاومة الفوسيينية بأشمال مختوفة 

، وا عالن 1933، وانتفاضة 1929، والبرا  1921، وياغا 1920انتفاضام ونورام موسم النب  موسر 
، 1948، وحرب غوسيين 1939-1936، والنور  الفوسيينية المبرل 1935عر الدين الةسام الجهاد 

خصوصا  غ  أواخر ستينيام  ، والعمل الفدائ  الفوسيين  عبر الحدود1965وانيالقة العاصفة 
 ويوال سبعينيام الةرن العشرين.

، وحروب نر  مع العدو 2005-2000، وانتفاضة األقصر 1993-1987نم جاءم االنتفاضة المبارمة 
  2018  وصوال   لر مسيرام العود  2017-2015...، وانتفاضة الةدس 2014و 2012و 2008-2009

بدال ال يتوقف. وه و جهاد وصمود غر  عور االحتالل االنسحاب من قيال  نه جهاد ونضال وا 
 .2005نر  سنة 

ورنم حصار نر  وتنسي  سويام رام هللا األمن  مع االحتالل  غإن العمل المةاوم نما ويوَّر 
 مماناته النوعية، وليس من المستبعد غ  المستةبل الوسيي أن يصل  لر  ممانام وقدرام ت رِع  

 معادالم جديد  غ   دار  الصرال. المشرول الصهيون ، وتفر 
تحم ضربام المةاومة،  2000مما أن العدو الصهيون  أيجبر عور االنسحاب من جنوب لبنان سنة 

، وتممنم المةاومة من غر  معادلتها ولم يعد 2006وغشل غ  حربه الت  خاضها ضدع لبنان غ  
 قادرا  وال رانبا  غ  التوسع غ  لبنان.

المحيية بفوسيين تحمل غ  مستةبوها تحديام مبير  لومشرول  االستراتيجيةئة وبشمل عام، غإن البي
 الصهيون .

سادسا : رنم الحالة "المررية" الراهنة لومنظومة السياسية الفوسيينية  غةد حاغظ الشعب الفوسيين  
داء من عور هويته الوينية يوال المئة عام الماضية، وشمعل م سسام تيمنوه وتعبعر عن تيوعاته، ابت

، والهيئة العربية 1946-1936، ومرورا  بالوجنة العربية العويا 1934-1919الم تمر العرب  الفوسيين  
 .1964، ومنظمة التحرير الفوسيينية منذ 1964-1946العويا 
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ونظم تشميالته وم سساته وغصائوه ونةاباته بروح الشعب الواحد، المتجاور لوحدود الجغراغية 
مان لمعظمها امتدادام غ  الداخل والخارت، وظوم الةدس وغوسيين والةضية المفروضة عويه  غ

 واالهتمامام والتيوعام المشترمة تجمع أبناء غوسيين.
سابعا : نجح غوسيينيو الخارت غ  المحاغظة عور هويتهم الفوسيينية عور مدل السبعين عاما  

من  %75ث والرابع لونمبة. وما رال نحو الماضية، رنم الشتام ورنم األنوبية العددية لوجيوين النال
 غوسييني  الخارت يةيمون غ  األر  المحيية بفوسيين لاألردن وسوريا ولبنان،.

وما رال الجميع متمسمين بح  العود   لر البيوم والةرل والمدن الت  أيخرجوا منها. مما أن 
يين ، وغ  تأسيس معظم غوسييني  الخارت مان لهم دوٌر ريادا غ  قياد  العمل الوين  الفوس

-1964غصائوه الفاعوة عور األر   وتولَّوا قياد  منظمة التحرير الفوسيينية نحو نالنين عاما  
المبارمة  1987  مما ترمر العمل المةاوم المسوح غ  الخارت معظم الفتر  الت  سبةم انتفاضة 1994

 بالداخل الفوسيين .
ةي  التمامل الفعَّال مع  خوانهم غ  الداخل الفوسيين ، وها هم غوسيينيو الخارت اآلن ينشيون لتح

عبر مناشيهم السياسية واإلعالمية والخيرية والنةاغية ونيرها. ويبرر ذلث غ  الفعاليام المتصاعد  
يال  الم تمر الشعب  لفوسييني  الخارت.  لم سسام العود  وحةو  الالجئين، وا 

الت  تجمع العرب والمسومين وتوحدهم، مهما مانم نامنا : ما رالم الةدس وغوسيين ه  الةضية 
الخالغام والنراعام غيما بينهم. وما رالم المظاهرام تخرت دعما  لفوسيين من ينجة  لر جامرتا، 

 وما رالم البوصوة تتجه  لر غوسيين رنم محاوالم البع  لحرغها.
ا، موسيوة لرغع شعبيتهم، وما رال منير من السياسيين يتعاموون مع قضية غوسيين لأو يستخدمونه

 وما رالم معادلة أن غوسيين والةدس ترغع من يرغعها وتخف  وتفضح من يخذلها معادلة قائمة.
*** 

ربما ييظهر المشهد العام الحال  لةضية غوسيين صور  م لمة ومحبية، غ  واقع غوسيين  وعرب  
سالم  ودول  بئيس.  وا 

ري ، وغ  ضوء سنن التداغع والتداول، وغ  ضوء حاالم لمن عوينا قراء  المشهد غ  ضوء حرمة التا
عاد  التشمُّل، الت  تشهدها البيئة  المحيية بفوسيين، وغ  ضوء صمود  االستراتيجيةالتشمُّل وا 

الشعب الفوسيين ، ونبام العمل المةاوم، وغ  ضوء الياقام المذخور  غ  األمة، وغ  ضوء أرمة 
 المشرول الصهيون .
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ال يمنع من توغر  -أو غ  قعر الموجة-ر أن وجود أمتنا الحال  غ  حالة الجرر غمل ذلث يشير  ل
العناصر الميهيِعئة النيالقة موجة جديد  أمبر وأقول غاعوية من الموجام الت  سبةتها   ن شاء هللا.. 

ن ندا  لناظره قريب.  وا 
 16/5/2018، الدوحة، الجزيرة

 
 صوتيحماس هي …. إذا ما حيينا النتخابات قادمة .22

 نادية عصام حرحش
  لرلوعنوان  الةارئغعادتنا لن تتغير مشعوب ال تةرأ. وقد ينته   العنوان،من  االنتةادامقد تبدأ 

 وقد يعرف المنيرون عن الةراء  لصوم ينادا من أجل حماس. المةال،تحويل لفحول 
 نادا به حماس.غصورت  عور مةاالت  ت مد انتمائ  المختوف عما ت يويوة،ولن أييل غ  مةدمة 

أقول  الخالصة،ولمن ألنن  لسم غصائوية وال عةائدية وال حربية، وال رلم أنب  بهويت  الفوسيينية 
 خيارنا.أن حماس يجب أن تمون  صوت ،وبأعور 

 راياته،هذا الشعب يصمد ويحارب ويةاوم ويبذل حياته من أجل وين ترغع  أنما يجرا بغر  ي مد 
 يرمع.حة  ما دام هناث شعب ناب  ميالب ال ينسر وال ومن أجل ح  وعدل ال بد يت

ولمن االختالف هو وبال  والةدس،الم لفة غ  نر  تختوف عن منيوتها بالضفة  اآلالف أنوال أظن 
غالةياد  هناث تحرث  يعجبنا،وسواء أعجبنا ام لم  بغر ،شث غ  محتواه الرئيس  غ  قياد  الشعب 

 وه  حماس. الشعب،
 واضح.دتين الفرق بين القيا

وتحدد االحتجات بساعتين أنناء الدوام وترغع شعارام تنديد  األعالموتنميس  لفضرابقياد  تدعو 
 والمظاهرام.باهتة ال ترقر  لر مستول الحدث. وقياد  يتصدر قياديوها االعتصامام واالحتشادام 

 تصرغاتهم.من االحتشادام، وال يخرت من أغواههم ما يختوف عن  األولريةفون بالصفوف 
 االحتشاد،يخرت عوينا أمبر رأس بهم من قوب  والمصابين.نسمع عن أبناء الةياد  بصفوف الشهداء 

 ألمهم واحد وعدوهم غ  هذه المواجهة واحد. الغرا.يةفون قوبا واحدا مع الشارل 
ذا غ  وسي شارل ال ي    يار  شعالمن  أمنرالضفة عور  أنحاءال يةو الفوسيين  غ   المةابل،غ  
ال تختوف  اآلمنة،صياح والغتام وشمول وباللين غ  ساحام المدن  منه.المار  اآلخرالفوسيين    ال

 ، وصراعام عور الفيسبوث بين ردح وذم وتخوين.أبيبعن تنديدام رمرية تةام غ  تل 
. وقد نختوف، واأللمجرء من الوجع  الفوسيين .أنها جرء من الشارل  حماس،غ  مل مر  تنبم غيها 

 أن  ال مشعب،واختوف بشخص  مع مل ما تمنوه حماس من ايديولوجيام وسياسام ال تخدمنا 



 
 
 
 

 

 49 ص             4644 العدد:             5/17/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

تعيش  شعبها،غوسيينيتها. مأساتها وقوتها غ  … حماس وعند المواجهة ترجع  لر نبضها الحةية  
بر قد يمون الخ اتجاه،من مل  األرواحالجرحر وتنذر  وتستةبل. تودل الشهداء أبنائهاوالفرح مع  األلم

 الةادم لجريح او شهيد ابن قائد ما عور الساحة.
 ما نحتاجه كفلسطينيين هو هكذا قيادة.

مستول الحدث. لم نشهد واحد منهم   لرلم يخرت قيادا واحد غ  الضفة يرتة   الوحظة،حتر هذه 
 غ  مظاهر  نحو حاجر ولم نسمع تنديد حةية  وال قيع عالقة مع دول االستعمار.

غوسيين  أعالمتعوو غيه  أنغ  وقم يجب  أعالم،وية غ  رام هللا هو تنميس جل ما قدمته الس
 لالستبشار ببسالة شعبنا غ  نر .

يعون لومف بإنال  مل ممنويام الدول الت   أنمارن  أبومان باستياعة  التاريخية،غ  هذه الوحظة 
 لها.ا ومغوة األمريميةيصر  قايعا مل المشاريع  أنمان عويه  باالحتفال،شارمم 

. مان عويه ان يةيع العالقام مع واإلماراميوعن السعودية والبحرين  أنغ  هذه الوحظة مان عويه 
هذا الشعب الذا تتمنل جريمته غ  مسير  من أجل عود  يحوم …مل من يساهم غ  قتل هذا الشعب 

 حتر ولو برمريتها. بها،
 العام.يعون النفير  أنغ  هذه الوحظة مان يستييع 

 ….ولمن
 نغو  شارعا واحدا غ  الةدس. أنلم ننجح غ  

 نعيل حاجرا واحدا من ضمن الحواجر العديد  والمنير . أنلم ننجح 
تمروا سسي ألنهمولمن  الموم،موقع تماس. ليس ألننا نريد  أاننظم مسير  ضخمة  لر  أنلم ننجح 
 ما واجهناهم.  ذا  البتصفيتنا، 
استياعوا   نولمنهم  منا، اآلالفيمسروا عظامنا ويجرحوا  أن يةتوونا غرادا. يستييعوا أنيستييعوا 

بأسا  أمنرالمظوومة  أرواحنا. ستمون أمانألننا لن نترمهم غ  … الةضاء عوينا جميعا غون يغوبونا 
 غ  حصار عور هذه الحيا . الهائمة أجسادنامن 

غ  نر  هو موحد  نناءاألوما تةوم به حماس غ  هذه  الحيا .نحن نحتات  لر قياد  تدغعنا نحو 
 ومشرف ويعمس دمنا الحةية  وحبنا لوتحرر والعيش بمرامة.

 بالوين.التئام حماس بالشعب هو التئام الةياد  
ولمن حماس غ  …. وقد نوعن تحالفاتهم وخياراتهم الخايئة وانحياراتهم المرعجة  منيرا،قد نختوف 

والصهيونية االحتاللية  اإلمبرياليةجه الة الةمع توتحم بشعبها وتمون وحد  غوسيينية توا األنناءهذه 
 بيد وجسد واحد.



 
 
 
 

 

 50 ص             4644 العدد:             5/17/2018 الخميس التاريخ: 

                                    

يصبح المل الحماس  نريا، ويصبح المل الغرا غوسيينيا يمنل مل واحد منا بفخر  األنناءغ  هذه 
 واعترار.

 16/5/2018، رأي اليوم، لندن
 

 اليوم التالي للمظاهرات في غزة .22
 عاموس هرئيل

، أوقفم أمس تةريبا بصور  نهائية النيران عور األعورجيهام من منل مبسة رر وبالتأميد حسب تو 
غوسيينيا  وأيصيب اآلالف بنيران جنود الجيش  60حدود قيال نر ، غةي قبل يوم من ذلث قتل 

سنوام  أربعلومواجهام غ  الةيال منذ انتهاء عموية الجرف الصامد قبل  األصعباإلسرائيو ، اليوم 
النار، غةد تةوصم  بإيال قتيوين غوسيينيين   حصاءساعام المساء تم  تةريبا. أمس ورنم أنه حتر

 العنف. أعمالجدا 
عند السفر عور يول جرء مبير من الةيال غ  ساعام بعد الظهر لم تتم ر ية أا ش ء يذمر 
بالمشاهد من يوم السبم. بدل عشرام االف المتظاهرين الفوسيينيين، تجمع قرب الجدار غةي مئام 

لذين وصووا بعد انتهاء جنارام الةتور غ  الةيال. عدد ب ر التظاهر مان أقل بمنير وعور قويوة، ا
الحدود بصعوبة ظهرم أعمد  الدخان الت  صعبم التنفس والر ية قبل يوم. الجنود والشرية مانوا 

 مستعدين حةا غ  اليرف اإلسرائيو  من الحدود، لمن معظمهم لم ييوب منهم العمل أبدا .
رون لم يحاولوا اخترا  الحدود والجيش اإلسرائيو  وغةا لذلث امتنع بشمل عام عن استخدام المتظاه

 بإيال النار تغير. بدل  بةاء الةرار   يال مستول المصادقام الميووبة عور  أيضاالنار الحية. 
ا نيران الةناصة غ  أيدا الةائد الميدان ، وهو ضابي برتبة مةدم، تمم  عادته  لر أيدا قائد

الوواءين غ  المنيةة، برتبة عةيد. غ  ساعام المساء المتأخر  أبعد الجيش عد  االف من 
المتظاهرين، لمن مان ما رال واضحا وجود ضبي مبير لونفس غ  تصرف اليرغين. ما الذا حدث 
بالضبي بين  سرائيل وحماس، بين ليوة يوم االننين ويوم النالناء غ  الصباح، ما رال لم يوضح 

   ماموة.بصور 
من المعروف أنه غ  ساعام المساء نةوم حماس عددا  من الرسائل إلسرائيل بواسية المخابرام 

 بوساية قيرية، بشأن رنبتها غ  ضبي مستول العنف. أيضاالمصرية، ومما يبدو 
 بإعاد  سرائيل ردم بخيوام من جانبها. ورير الدغال اغيغدور ليبرمان صاد  عور توصية لوجيش 

غ  اليرف الفوسيين  خالل  أصابتهالمبير  الت   األضرارر البضائع غ  مرم أبو سالم، رنم غتح معب
 الذا ينةل الغار  لر الةيال. األنبوبوالت  خاللها تضرر  األخيرين األسبوعينالمظاهرام غ  نهاية 
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م غ  المظاهرا أصيبواالشديد  الذين  اإلصابامالجرحر ذوا  بإخراتغ  نفس الوقم سمحم مصر 
غ  الةيال عبر معبر رغح لتوة  العالت غ  مستشفياتها. توث بدم خيوام منسةة، غ  جهود 

 مشترمة لتهدئة النفوس.
. قياد  حماس برئاسة األخير السبعة  األسابيعما مان ممشوغا خالل  أظهرملحماس  األخير الخيو  

سماعيليحير السنوار  ل. غه  الت  تشجع غ  الةيا األحداثهنية تسيير بشمل مامل عور  وا 
الجمهور لووصول  لر الجدار، وه  الت  تشرف عور قو  العنف الذا يجرا غ  المظاهرام، وه  

السابةة، وه  الةادر   األسابيعالصواري  رنم عدد الةتور المبير غ    يال الت  تةرر االمتنال عن 
 عور غر  ضبي النفس مذلث اليوم رنم سفث الدماء المبير أول أمس.

قبول التفسير االستخبارات  الذا قدمه الجيش  باإلممانا ستهدأ النفوس مستةبال، لن يعود عندم
غيها الصواري  الذا يةول  ن  أيوةمغ  مل مر   األخير اإلسرائيو  والشباث خالل السنوام النالث 

 . لةد أوضح بصور  واضحة جدا  أنه عندمااألصغرحماس تجد صعوبة غ  ضبي التنظيمام السوفية 
 تريد حماس غان الةيال يهدأ، وعندما تمون لها مصوحة يرداد العنف.

قتيال  أول أمس بعد  60مرتبية بشمل خاص بعدد الةتور المبير:  أنهاالتغيير يبدو  ألسباببالنسبة 
 30السابةة، منذ بدأم الموجة الحالية غ   األسابيعشخصا  غ  المظاهرام غ   50من  أمنر

لر جانبهم االف المصابين. هذه أرقام توة  عبئا  مبيرا  عور الجهار الصح  غ   اذار/مارس وا 
 الةيال، الذا يوجد غ  وضع تشغيل صعب.

هددم  سرائيل بواسية المخابرام المصرية  األخير  األيام. غ  أخرلربما انه ستمون هنا اعتبارام 
اس. مذلث أمس مان حةا من أن استمرار التصعيد يممن أن يةودها  لر اتخاذ قرار لومس برعماء حم

الذا يبدو  األمريوم النمبة، لمن ربما أن ر ساء حماس يأخذون غ  الحسبان حوول شهر رمضان، 
التيورام  لر حين المظاهر  الةادمة  أعةابغحص سياسة المنظمة غ   وا عاد مفتر  لتهدئة تمتيمية 

 المخيي لها غ  يوم الجمعة.
 

 ال توجد سياسة
يوية يةدرون اآلن أن حماس ال تتيوع نحو الحرب. االغترا  المعةول هو أن غ  المخابرام اإلسرائ

رواية المةاومة   عاد ر ساء المنظمة أرادوا تحةي  هدغين بواسية موجة االحتجاجام العنيفة، 
جبارهاالشعبية الفوسيينية ضد  سرائيل،  بواسية الةتل عور الحدود عور المواغةة عور تةديم  وا 

ة وغ  حرية الحرمة الت  ربما توقف تدهور ظروف الحيا  غ  الةيال. حماس تجد تسهيالم اقتصادي
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العرلة السياسية الموجود  غيها   راءالةيال غ  الظروف الحالية الةائمة   دار صعوبة غ  مواصوة 
 وتةويص المساعدام المالية من السوية الفوسيينية ومن دول الخويج.

ألة اليوم التال  لومظاهرام. ال توجد إلسرائيل سياسة حةيةية حتر لو خفم العنف اآلن غةد بةيم مس
غ  الةيال عدا الرغ  الشديد ليوبام حماس. مما ليسم لديها خية يممنها المساعد  غ   نةاذ نر  

 أيضاومنها بصور  استننائية  األمنمن الشرث الذا سةيم غيه. الجهام المختصة غ  جهار 
شديد  لووضع المرعب لالقتصاد غ  الةيال والبنر التحتية غيه. الشباث، يتفةون مع التشخيصام ال

 ال يستييع أن يةود تغير مهذا. أيضاالمستول السياس  غ   سرائيل ال ي من بتغيير الوضع وربما 
هو النضال العنيد الذا تةوده  األولعور رئيس الحمومة وورير الدغال هناث عامالن ضانيان: 

اورون شا ول الت  تيوب عدم التخفيف عن الةيال يالما لم يتم عائالم الجنود هدار نولدن و 
،، والنان  هو أيضاالمواينين اإلسرائيويين   عاد جنامين أبنائها ل  عاد التوصل  لر اتفا  حول 

 التهديد السياس .
الت  تشمل االئتالف لحمومة نتنياهو منشغل بشمل دائم بالنظر من غو   األحرابمل حرب من 

 ف لوتأمد من أن شرماءها ال يةومون بااللتفاف عويها وتبدو مأمنر صةرية.متف االئتال
حتر ضمن سوسوة النجاحام الم نر  له م خرا، يبدو أن نتنياهو ال يستييع أن يسمح لنفسه بأن يبدو 

ضائةة.   شارامحماس. قياد  الجيش الت  تفهم الوضع السياس  ترسل غ  مل مر    راءمرنا  جدا  
من أا نةاش تمتيم  حول الممان الذا وضع غيه  أمنررث مستمر. هذا مهم ومةو  عمويا، الش
 الةناصة.

 
 المشاعر تبلدت

حةا أول أمس االهتمام الدول  بالفوسيينيين حيث غ   أعادمالصدامام العنيفة عور حدود الةيال 
ترميا  أعونمالةتل  أعةابالخوفية جرل غ  نفس الساعة حفل اغتتاح السفار  األمريمية غ  الةدس. غ  

وجنوب اغريةيا عن خيوام احتجاجية دبووماسية ضد  سرائيل، غ  السوية الفوسيينية غ  الضفة 
 حداد وحمومام عربية نشرم بيانام تضامن مع سمان الةيال. أيامعن  أعون

من عدد الةتور.  سرائيل وجدم  األسفحمومام عربية ومعها وسائل  عالم منير  عبرم عن 
ر  غ  تفسير ادعائها بأنه مان هناث عموية مبرر  لمنع اقتحام الجمهور لحدودها. مع صعوبة مبي
، يبدو أن المشاعر تبودم، ال سيما غ  العالم العرب . مشاهدو محيام التوفار اإلدانامذلث، ورنم 
ببث مباشر، لةتل جماهيرا  وأحيانايوال سبع سنوام ونصف بتوني  يوم ،   نراقهمالعربية يتم 

انا  غظيعة غ  منير من الدول الت  انجرم غ  الهر  الت  غ  بدايتها سميم الربيع العرب . ومع
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المشاهد من نر  ليسم استننائية مةارنة مع الصور اليومية من سوريا واليمين، والتضامن مع 
سيتم اختبارها غ   األسبولغ  هذا  األحداثالفوسيينيين ظهر اآلن مضريبة مالمية غةي. تأنير 

وترميا، وه  مرتبية باستعداد  األردنب يوم الجمعة غ  المساجد وغ  المظاهرام غ  دول منل خي
 حماس لمواصوة دغع الجمهور نحو الجدار الحدودا بنمن موتهم.

 16/5/2018هآرتس 
 17/5/2018، القدس العربي، لندن
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