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 .1قلق إسرائيلي على التنسيق األمني :السلطة الفلسطينية قد تنهار خالل شهور قليلة
قالتته ت تتات استتسرااريي إس ت ار يليي م ت ار إن تتا تعس ت أن السنستتيأل األمنتتج متتأل أت تبع األمتتن السا عتتي
للس تتلاي الطلس تتاينيي قت ت سال تترر تتبب ابا تتي قت ت ور س تتار الول تتأل ا قس تتا ي ال ست ت هور للس تتلاي

وتشير ت رات األت تبع األمنيتي ارست ار يليي حستر ةتحيطي سهتيرت س تو الثباتاء  2019/5/14فتنن

السلاي الطلستاينيي ستس

ةتعوبي فتج أن تحيتم فتج ال نتاقأل الستج ت تأل تحته مست وليس ا ولتنل ف تن

معروفتتيس وألتتافه ال

تتا ر اات تتا أن إس ت ار ي و و أ تترى ي تتر أن تسرتتن إت تراءات ل نتتأل ا ن يتتار

ال يتتن أن تن ت لأل موات تتات بتتين ستتيان الالتتطي الوربيتتي وبتتين ق توات األمتتن ارس ت ار يليي وس ش ت ع يتتر

ا قس تتا ي

اةتتي وأن أم تواب ال ستتاط ات ال اريتتي  480مليتتون و ر للطلستتاينيين فتتج قاتتا

تبع

والالطي تعسار حب م قسا ولنل ف ناك لرورع ل اا رع أوسأل

وتشتير ت ت رات األت تبع األمنيتتي ارست ار يليي أيالتتا إلتتأ أن التر ي

الطلستتاينج مح تو طاتتا

ستتار سط ت ميافعتتتل طلتتأ السعتتاون األمنتتج فتتج حتتين أن حر ستتج ح تتا

تحاربتتان إس ت ار ي تح تتان إن تتا ات ت يتتي قس تتا قاتتا
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السطاةي قولل إن سطاا
قاا

السج ت

ي

ةعوبي فج قرح ال لسيان الالتطي الوربيتي التن ن ترون ال ستاط ات

بع ع أيا ال سابس

ك تتا تعس ت األت تبع األمنيتتي أن طاتتا

وفتتج تي ت  83طامتتا وبع ت  15طامتتا فتتج ال ن تتر سمنشتتو

تتال يراا التتني ستتيرلطل وراءل ولتتنل ف تتو لتتن ر تتر ال واف تتي طلتتأ اتتي التتر ي

ترامر للسب والسج نظر إلي ا نا ب مسس الج للطلساينيين وم

بروا س مس

األمرييتتج ونال ت

وتتتاء فتتج الس ريتتر أن طتترا سةتتط ي ال تترنس ال سوقتتأل فتتج الش ت ور ال رياتتي ق ت ت ي إلتتأ ت تتعي فتتج
الالطي وبحسر الس رات ارست ار يليي فتنن طاتا
فنن ا تطاق

طلتأ استسع ا رتتراء مطاولتات ولستن النستاي لتل
ال التايا ال وهريتي الستج

ي ين أن سر ب فج الستب ا قس تا ي ومن تا ي تر أن يشت

تحظأ ب طم الشعر الطلساينج وبال ن ا السوات ارس ار يلج فج الالطي

وأقار الس رير إلأ طوام أ رى محس لي للس عي وبال ن ا اوات إس ار يليي متن تانتر واحت مثت

توسيأل الاناء فج ال سسع رات وارتراءات السج ط ت إلي ا قا ا نسرا ات مثت الر تم متن أمتواب

الال ار ر الطلساينيي وتشويش ا ت ا ت الرليويي لألسرى الطلساينيين فج ست ون ا حتسبب وهتنل
ارتراءات حسر الس ت رات األمنيتي ارست ار يليي مسته شتي

الحيم وتح من ق رع طاا

إلأ الت

ايتر ت رع الستلاي الطلستاينيي طلتأ

طلأ السحركس

تتاء فتج الس ريتر أيالتا أن ال تيش ارست ار يلج وقتم مت ار طلتأ محاولتي لحر تي ح تا

سسوبب ولتأل الستلاي الطلستاينيي لسشتيي

قولتتل فتتج اتس تتا مولتتأل أن ح تتا

ال تتيش ارس ت ار يلج ت تتعر طلتتأ ح تتا

بيتا تا عتي ل تا فتج الالتطي ون ت طتن لتا

إست ار يلج

تتتسحيم شتتي ت تتا عناةتترها فتتج الالتتطي الوربيتتي وأن ستتيارع
ت ت طيم قوات تتا فتتج الالتتطي شتتي ت ت ي مالتتيطا أن الستتيارع

الع بنيي وا سسرااريي لل يش ارس ار يلج فج الالطي ت ي إلأ فش محتاو ت تنظتيم ةتطوف ح تا
فج الالطي فج مراح السراي

وبحسر معايات ال يش ارس ار يلج فطج العا  2018أحا ال تيش

والشا اك نحو  820س ليي إرهابييس فج الالطي ن ط ا تس اا مأل حر ي ح ا
ك ا أقار الس رير إلأ أن الستلاي الطلستاينيي أيالتا تحتاوب محاربتي ح تا

الحر ي أو بواساي السنسيأل األمنج مأل سإس ار ي س
ومتتأل الت

الرواتر ق

متن تبب اطس تاب ناقتاج

تشتتير ت ت رات األت تبع األمنيتتي ارس ت ار يليي إلتتأ أن ان يتتار الستتلاي الطلستتاينيي وطت
فأل طناةر أت بع األمن الطلساينيي إلأ الاحث طن م

ب تتسإس ار ي س وبالستتلاي الطلستتاينيي مث ت ا ت تتار الوستتا

أ رى طلأ حساب ط ل م فج أت بع األمن
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 .2حماس 15 :معتقالً سياسياً بالضفة منذ بدء رمضان
ار هللا :قاله حر ي ح ا إن أت بع السلاي فج الالطي الوربيتي نطتنت تبب الثلتث األوب متن قت ر
رمالان ال اارك أكثر من  15اطس ا سياسيا حأل أسرى محررين وقلاي ارلافي إلتأ فستاع وطت ت
حا

فج بيان ل ا و الثبااء  2019/5/14ارةترار طلتأ مواةتلي ا طس تا ت السياستيي واقسحتا

ال ن تتا ب اة تتي ف تتج قت ت ر رمال تتان ي ثت ت لت تربا لست ت ق تتيم الش تتعر الطلس تتاينج وأ بق تتل النال تتاليي
والوقنيي و طه السلاي الطلساينيي وأت بت ا إلأ تسريم طا بت األسرى وال ناللين تبب رمالتان
ال اارك س أن ت س ن من رامس م وتحرم م من ا تس ا مأل اوي م بب الش ر الطالي س

ارفراج الطتوري طتن ال عس لتين السياستيين افتي فتج الالتطي وم تبق هتنا ال لتم

وقالر بيان ح ا

الني يشي ح ب ا يب طلأ اه األهالج و طه ال ات الح وقيي وم سستات ح توق ارنستان إلتأ
أ اء ورها الطعلج والح ي ج إ اء اسس رار مسلس ا طس اب السياسج فج الالطي الوربيي

المركز الفلسطيني لإلعالم2019/5/14 ،

" .3كان" العبرية :اجتماع فلسطيني  -إسرائيلي لمناقشة قضية أموال عائدات الضرائب
الناة ترع :شتتطه إااطتتي سكتتانس العاريتتي بهياتتي الاتتث ارس ت ار يليي الن تتاب طتتن اتس تتا ط ت بتتين ال تتاناين
الطلساينج وارس ار يلج

بب األستاو الحتالج للاحتث فتج مولتو طا ت ات الالت ار ر الطلستاينيي الستج

ت اي ا إس ار يلج ل الح السلاي بال اةي والسج ترفض األ يرع اسسبم ا احس اتا طلأ قيا تت أبيتر
ر م قي ي مر

ات الش اء واألسرى وقاله ارااطي إنل قارك فج ا تس ا

ارس ار يلج موقيل احلون ور ي

من و ير ال اليي

ال ياي العامي للش ون ال نيي الطلساينيي حسين الشيخ

وحس تتر ال ن تتاع ف ت ت رفال تته الحيوم تتي الطلس تتاينيي ف تتج ار هللا للشت ت ر الث تتانج طل تتأ الست توالج اس تتسب

األمتواب عت

تم  41مليتون قتيي بنحتتو  11.5مليتون و ر من تا م ابت ال ر

تات والرواتتتر

الستتج ت ت فع ا الستتلاي لعوا ت األستترى والش ت اء طل تتا تتعن أم تواب ال اةتتي تشتتي متتا يعتتا ب ن تتم
ميبانيي السلاي الطلساينيي

وا تترت ارااطتتي أن ا تس تتا ط ت فتتج ت ال رتتاوف ارس ت ار يليي متتن ا ن يتتار ا قس تتا ي للستتلاي
الطلساينيي سما ق نعي

أن ال

طلأ األولتا األمنيتيس فتج الالتطي الوربيتي ال حسلتي وأقتارت ارااطتي إلتأ

تتا ر ارست ار يليي والطلستتاينيي رفالتته السع يتتر طلتتأ نستتا ع ا تس تتا

التتني يعساتتر األوب متتن

نوطل بين الارفين منن إطبن السلاي الطلساينيي رفض اسسب أمواب ال اةي من وةي

وكالة قدس برس2019/5/15 ،
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 .4عباس :الهجوم على محطتي ضخ النفط السعودي عمل إرهابي
ولي فلستاين مح تو طاتا

ار هللا :ان ر ي

التني ن ت التتنط الستعو ي متتن ح تتوب التنط

واةطا هتنا الع ت

ال تو اررهتابج التني استس ف محاستج لتخ لرت

ال نا تتي الشترقيي إلتأ مينتتاء ناتتأل طلتأ الستتاح الوربتتج

اررهتابج والسررياتج التني بيت متن حت ع الستوتر فتج ال نا تي ساألمتر التني نرفالتل

ون نلس وأطرب طاا

طن وقوف فلساين إلأ تانر السعو يي ملسا وحيومي وقعاا م
تات

ال لسي قا رع طلأ ت او هنل األ مي عب واقس ار وأك أن هنل ال
إن ا ت ف إلأ طبطي ا سس رار فج ال نا ي برمس ا

ا ا سل عن

تستس ف ال لستي ف ت

الحياة ،لندن2019/5/15 ،

 .5منظمة التحرير :المخططات واإلجراءات األمريكية نكبة جديدة
الو ا ت :وةطه الل ني السنطينيي ل نظ ي السحرير الطلساينيي أم
األمريييي األُحا يي فج فلساين وال نا ي بتسالنساي ال

عس السج تح

ال نا ي والعالم وقاله طالو الل ني حنان طشراوي فج بيان؛

ارتراءات وال رااات

الشعر الطلساينج وبشعوب

ناساي الن رى الت  71للنساي السج
ما هو

ت ا ف اليو األربعاء :إن ا سكاراي تالرب الع الي األم يي والشرطيي ال وليي وتسحأل

قانونج ومنسانج؛ ليسو مناأل ال وع والعن يي ال سسن إلأ الشعاويي والعن ريي والسارفس و طه إلأ

ح ايي ح وق الشعر الطلساينج ال شروطي وال يطولي وليا ا فج ال إي ا ح طا ب ل اليي تاج

فلساين وف ا لل انون ال ولج وق اررات األمم ال سح ع اات ال لي ومواةلي طم و الي األونروا
إلتتأ ال ت

أك ت ت و ارع الرارتيتتي الطلستتاينيي أن إحيتتاء الشتتعر للتتن رى الت ت  71للنساتتي هتتو لي ت قتتاقأل

طلتتأ ت ستتيل ح وقتتل الوقنيتتي العا لتتي وال شتتروطي وح تتل فتتج العتتو ع وت ريتتر ال

الطلساينيي ال سس لي طلأ ح و  1967وسال

الشرقييس طاة ي ل ا

تتير ومقامتتي ال ولتتي

الخليج ،الشارقة2019/5/15 ،

 .6أحمد بحر :في الذكرى النكبة نستشعر خط اًر أكبر في تصفية القضية من خالل "صفقة القرن"
بع :ط ال ل

السشريعج الطلساينج فج قاا

بع و الثبااء  2019/5/14تلسي اةي فج

الن رى الحا يي والساعين لنساي فلساين حيث أك النواب الحالور طلأ أن قاليي البتاين من
أبر الثوابه الطلساينيي السج

التاريخ :األربعاء 2019/5/15
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ني بع ال س أل ال ولج نن اف الشعر الطلساينج والع

السج ط ت فج م ر ال ل

طلأ

إطا ع البتاين ألرل م وم ن م السج ه رهم ا حسبب من ا

وأك النا ر األوب لر ي

السشريعج أح

حر أن الشعر الطلساينج وبع  71طاما من ال ري ي

يسسشعر ا ار أكار س ث فج ت طيي ال اليي الطلساينيي من بب تنطين سةط ي ال رنس من قا أمرييا
والسيان ال

يونج ال ر وبسع ي من عض األنظ ي العربيي لألسم وق

حر أن حأل العو ع وتحرير

ي ين أن سح أل إ الوح ع الوقنيي وال اومي وأن تولي الس عي األ يرع قاهٌ طلأ ال
ال
ب ورل تب النا ر مح فرج الووب ت رير ل ني قاون البتاين ناساي الن رى  71للنساي من ا
ا نس اكات حأل مسيرات العو ع السل يي وقالر ال س أل ال ولج نن اف الشعر الطلساينج ورفأل

الظلم طنل وتح يأل طو تل إلأ أرلل السج ه ر من ا قس ار وتعويالل ط ا لح ل من ألرار ومعاناع
ال

بب سنوات الل وء والشسات وا لس اب بسنطين ال اررات األم يي ال سعل ي حأل العو ع وفج م مس ا قرار
عيي العامي لألمم ال سح ع رقم ب 194لسني 1948

فلسطين أون الين2019/5/14 ،

" .7الوطني الفلسطيني" يطالب بإنهاء االحتالل وإقامة الدولة المستقلة
ط ان  -نا يي سع ال ن :أك ال ل

الوقنج الطلساينج الس س

الح وق الوقنيي ير ال ابلي

للس رف وفج م مس ا حأل العو ع ومن اء ا حسبب ومقامي ال ولي الطلساينيي وطاة س ا م ني
ال

وف ا لل اررات ال وليي اات ال لي وط

ال اوب بسحوي واقأل ا حسبب إلأ حالي قايعيي م ا

يرالم قواط وأحيا ال انون ال ولج وق اررات الشرطيي ال وليي ال سعاقاي ب نا الر وص
وقاب الوقنج الطلساينج طار رسا

مساا ي عث ا ر ي

ال ل

سليم البطنون إلأ ط

من

ا تحا ات الارل انيي ارقلي يي وال وليي إن النسا ع السارايي للنساي ما تباب ماالي حسأ اآلن وتسرافأل

مأل محاو ت ت او حأل ت رير ال

ير للشعر الطلساينج ومنسار حأل طو تل وحرمانل من ولسل

ق اررات األمم ال سح ع اات ال لي

سي ا إلواء حأل طو ع البتاين الطلساينيين إلأ يارهم وف ا

ال سس لي وطاة س ا م ني ال

ال حسلي ونول إلأ أن تسرياات األنااء حوب سةط ي ال رنس تس او

لل رار  194وملواء و الي األونروا والسج أنشعها ال رار  302لعا 1949

و طا ال س أل ال ولج إلأ السحرك لن رع الشعر الطلساينج فج قاليسل العا لي ومطبن السالامن

معل وم اني ت ار م ا حسبب ح ل وملبامل بسنطين ق اررات الشرطيي ال وليي وحث ال ل

الارل انيي طلأ طم األونروا وت يين ا من ا سس رار فج ط ل ا وت يم

التاريخ :األربعاء 2019/5/15
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وار ااي ا تس اطيي ألكثر من
وتر ال رار  194ورفض ال سا

سي مب ين نس ي من البتاين الطلساينيين لحين ح قاليس م
بو س ا األم يي

الغد ،عمان2019/5/15 ،

 .8أبو هولي في ذكرى النكبة" :صفقة القرن" لن تمر مهما كانت األثمان
بع :قاب طالو الل ني السنطينيي ل نظ ي السحرير ر ي

أح

الل ني الوقنيي العليا رحياء ا رى النساي

أبو هولج إن سةط ي ال رن لن ت ر م ا انه األا ان وم ا طظ ه السالحياتس

النظر إلأ أن قاليسج ال

فسا

والبتاين ليسسا للايأل أو ال ساوميس وتا أل قا ب :سرسالسنا ل وس اج

أرلنا الن ن يحسطلون اليو طلأ أوتا وتراح قعانا بيو اسس بب ولس م السج أقي ه طلأ أن اا
م ننا وقرانا وأقبء ق ا نا عننا م رون طلأ الس س

ح وقنا الوقنيي الثابسي وفج م مس ا ح نا

العا ب وال شرو فج العو ع إلأ يارنا السج ه رنا من ا طا 1948س وق

طلأ أن ال يا ع لن ت ا

ب ب طن العو ع وترفض افي مرااات السوقين والس ير والسعويض والوقن الا

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/14 ،

 .9عريقات :ممارسات االحتالل وق اررات اإلدارة األمريكية تمثل نقائض لمتطلبات صنع السالم
ار هللا :قاب أمين سر الل ني السنطينيي ل نظ ي السحرير الطلساينيي ةا ر طري ات إن ال ارسات

والسياسات السج ت ارس ا سلاي ا حسبب من اطس اءات ومسسع رات وا سيا ت واطس ا ت وح ار
وم بق لن ت و إلأ السب واألمن وا سس رار ب تشي الن يض ل سالاات ةنأل السب

وال انر

الراع من الساريخ وألاف بب ل ا ل وف ا أمريييا و الثبااء  2019/5/14أن لسح يأل السب

قري ا واح ا س ث

نن اء ا حسبب ارس ار يلج وت سي اسس بب ولي فلساين عاة س ا سال

الشرقييس لسعيش عمن وسب إلأ تانر س ولي إس ار ي س طلأ ح و  1967وح قالايا الولأل
الن ا ج افي وطلأ رأس ا قاليي البتاين واألسرى اسسنا ا إلأ ق اررات الشرطيي ال وليي اات العبقي
وطلأ ةعي الولأل ال ا لج أك طري ات أن إن اء ا ن سا

فج ال العو ع ر ار ع الشعر من بب ةنا أل ا قس ار

ا

سالر تنطين اتطاق 2017/10/12

نسرا ات طامي حرع ونبي ي

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/14 ،
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 .01اشتية :نضع كل طاقتنا إلنجاز االنتخابات ونفتح أبوابنا لحماس إلنهاء هذا اال نقسام
ار هللا :ق

الو راء الطلساينج مح

ري

اقسيي طلأ أن الحيومي تالأل

قاقس ا رن ا

ا نسرا ات حاب الوةوب إلأ توافأل وقنج مشي ار إلأ أن هنا ال ولو هو اانج الانو الساعي السج
تاءت فج ساب تسليطل لر اسي الحيومي من الر ي

ري

مح و طاا

ل ني ا نسرا ات ال ر بيي حنا ناةر و الثبااء  2019/5/14فج ميسال ب ار هللا حالور

ال ر السنطيني لل ني هشا

حي  :سن من ا نسرا ات الرورع لسح يأل ال

هنا الحرص طلأ إتراء ا نسرا ات طلأ

والن ا ات و يرهاس واسس رك اقسيي :ستاهبون لل
حا

وقاب اقسيي

بب ل ا ل مأل

رن اء هنا الط

ال سسويات فج ال امعات والورف الس اريي والال يات

الحي الحيومي وحر ي فسح تطسحان أبواب ا لحر ي

األسو من تاريرنا وماا لم سوافأل منظورانا لل

بب ا نسرا اتس

لحي الوقنيي وترت نا

الحي فلنحسسم للشعر من

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/14 ،

 .00هنية :االحتالل هو من طلب التهدئة وحرية األسرى أمانة في أعناقنا
بع :كشم ر ي

ال يسر السياسج لحر ي سح ا س إس اطي

هنيي الن اب طن أن ا حسبب

ارس ار يلج هو من قلر الس ي فج الع وان األ ير طلأ بع قا طشرع أيا وأولح هنيي فج ل ي
لل و الثبااء فج ال ل

السشريعج فج بع الني يع تلسي اةي

ناساي الن رى السنويي الت71

لنساي الشعر الطلساينج أنل سفج ب ايي الع وان رفض ا حسبب السعاقج مأل الوساات من أت

الس ي ولسنل ع الالربات ال ر بع وال ويي وال سنوطي لل اومي الطلساينيي هو من ح موط الس يس

وأطرب طن رفالل ألي تحر ات أمريييي لرب أي من ميونات األمي السج تعارا سياسس ا فج

ال نا ي وأقار إلأ أن الشعر الطلساينج مس س فج حأل العو ع وال اومي والوح ع الوقنيي وأنل
لن نسأ ح ل ر م مرور  71سني طلأ النساي مولحا أن ال ي ال ار أل فج الشسات

باب يح

العلم الطلساينج ويع م ت راتل لل االاي العو ع إلأ أرلل

وق طلأ لرورع وقم الساايأل مأل ا حسبب مشي ا حر ي م اومي الساايأل وال اقعي ل ولي ا حسبب

وفج سياق آ ر أك هنيي أن ال اومي الطلساينيي تواة ط ل ا فج ال ي ان من ات ارفراج طن

األسرى فج س ون ا حسبب

تاء ال فج رسالي وت ا هنيي إلأ األسرى فج س ون ا حسبب وفج م مس م أح
العا لل ا ي الشعايي وال

التاريخ :األربعاء 2019/5/15
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األمين ربج م ني بع وقاب هنيي مراقاا األسرى فج س ون

لل ا ي الشعايي رباح م نا فج مس

ا حسبب :سحريسسم أماني فج أطناقنا ونع
وأقا هنيي

فج افي ال يا ن لحريسسم وطو تسم لنوييمس

ناقر م ني ووةطل عنل سمنال وقنجس وت أل بين الع

وطاةر ط ع ط و فج الثورع الطلساينيي

الط ا ج والن ابج والعل ج

فلسطين أون الين2019/5/14 ،

 .02النخالة يطالب العمادي باالعتذار على تصريحات حمل فيها "الجهاد" المسؤولية عن التصعيد األخير
بع :ا ر السطير ال اري مح

حاتب بيه حانون سإ ر س

الع ا ي قاا

بع فج ساطي مايرع من ف ر و األربعاء طار

من تانال قالر يا النرالي األمين العا لحر ي ال ا ارسبمج الع ا ي بس يم ا طسنار لل اومي

الطلساينيي طلأ الس ريحات السج أ لأ ب ا أم

والسج ح

في ا حر ي ال ا ارسبمج ال س وليي

طن الس عي األ ير وقاب النرالي فج ت ريح ةحطج سإننا قيرنا قار طلأ ت يم مساط ات إنسانيي
ل اا

يعنج أن ن ا

بع ولسن هنا

ت ريحات ال اعوا ال اري الني ت او في ا م سل

ارنسانييس وأك النرالي طلأ حأل الشعر الطلساينج فج م اومي ا حسبب وط

الس اح لبحسبب أن

سووب طلأ الشعر الطلساينج رافالا الس ريحات السج أ لأ ب ا الع ا ي حأل ال اومي الطلساينيي

السج ت او في ا م سل ا نسانيي وو في ا ق ا ات حسن سير وسلوك لل اومي الطلساينيي

ا تاء

فج الس ريح وق النرالي طلأ رفالل عي حاب من األحواب ت ريحات الع ا ي السج وةط ا عن ا
س ير ال س وليس من ال س وب ال اري وقالال ا طسنار طلأ هنا الس

القدس ،القدس2019/5/15 ،

 .03حماس :اعتقاالت السلطة السياسية ضرباً لكل قيم شعبنا

أك ت حر ي سح ا س أن إةرار األت بع األمنيي السا عي للسلاي فج الالطي ال حسلي طلأ مواةلي
ا طس ا ت السياسيي واقسحا ال نا ب

اةي فج ق ر رمالان ال اارك؛ ي ث لربا لس قيم قعانا

وأ بقل النالاليي والوقنيي وأك ت حر ي ح ا

فج ت ريح ةحطج أن أت بع السلاي نطنت بب

الثلث األوب من ق ر رمالان ال اارك أكثر من  15اطس ا سياسيا حأل أسرى محررين وقلاي
ارلافي إلأ فساع وأولحه ح ا

أن تسر طا بت األسرى وال ناللين
بب الش ر الطالي

أنل أولأ السلاي الطلساينيي وأت بت ا بب رمالان ال اارك

أن ت س ن من رامس م وتحرم م من ا تس ا مأل اوي م

وقالاه ارفراج الطوري طن ال عس لين السياسيين افي فج الالطي وم بق

التاريخ :األربعاء 2019/5/15
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هنا ال لم الني يشي

ح ب ا يب طلأ اه األهالج و طه حر ي ح ا

م سسات ح وق

ارنسان إلأ أ اء ورها الطعلج والح ي ج إ اء اسس رار مسلس ا طس اب السياسج فج الالطي

موقع حركة حماس2019/5/14 ،

 .04حماس :شعبنا لن يتخلى عن حقوقه وثوابته
قاب الناقأل اسم حر ي سح ا س حا
الطلساينج إلأ

و

قاسم إن مليونيي العو ع و سر الح ار رسالي من ال

األقراف عن قعانا لن سرلأ طن ح وقل واوابسل وفج م مس ا ح ل فج العو ع

إلأ يارل السج ه رتل من ا الع ا ات ال

يونيي وأك قاسم أن روج قعانا فج هنل ال ليونيي ع

أكثر من ساعين طاما طلأ النساي يحسم شي قاقأل أن ت ا

البمن لن وقم مسيرع نالالل ل

ا حسبب ولن يالعم من إ ار تل ال لاي السج ت م لم ت سيل ح وقل وألاف أن مليونيي العو ع
تعكي ت

أن ال اومي عقيال ا ال رسلطي ووح ع ال م والسل ي هج الوةطي ال حيحي ل وات ي

مشاريأل ت طيي ال اليي الطلساينيي وفج م مس ا ةط ي ال رن وبين أن مليونيي العو ع تح

رسالي

السطاف حوب يار ال اومي السج قيله ر الشعر وسيطل وتعكي ا طلأ قرار ال اهير ال عج
يسر الح ار طن قاا

بل وانس اب ح ا العيش حريي و رامي

موقع حركة حماس ،غزة2019/5/14 ،

 .05فتح عشية النكبة :سنتصدى لـ"صفقة القرن" ويدنا ممدودة لحماس
ار هللا :أك ت حر ي فسح و الثبااء أن الشعر الطلساينج أكثر إة ار ار طلأ الس س
والح وق الوقنيي ال شروطي وال

الثوابه

فج بيان أة رتل الحر ي طشيي الن رى الت 71لتسالنسايس السج

ت ا ف و األربعاء وا نه مواقم الر ي

مح و طاا

الثابسي والرافالي لتسةط ي ال رنس م

سم يرها سييون الطش أما ة و قعانا ومة اررل طلأ الس

ع أن

ي لسافي ال امرات وال حاو ت السج

تسس ف ح ل الساريرج عرا وقنل فلساين وتسس ف وح تل شعر وهويي وقنييس وأك ت أن
سهنل اللحظي الساريريي وال

وتل م امرع ةط ي بالر ي

يريي تسس طج أن نالأل بفاتنا ال ا ليي تاناا وأن ن م موح ن فج

األمرييج ونال

مشيرع فج هنا الشعن إلأ أن ا ت

التاريخ :األربعاء 2019/5/15
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" .06الديموقراطية" :إحياء للنكبة رسالة للمجتمع الدولي بتمسك شعبنا في نضاله ضد االحتالل
ط ان  -نا يي سع ال ن :قاب طالو ال يسر السياسج لل ا ي ال ي وقراقيي لسحرير فلساين ومس ول ا
بع ةالح ناةر إن إحياء الن رى السنويي الت 71للنساي يع رسالي قويي لل س أل ال ولج

فج قاا

بس س الشعر الطلساينج فج نالالل ل ا حسبب حسأ يح أل أه افل الوقنيي فج العو ع وا سس بب
ير ومقامي ال ولي الطلساينيي وفأل العا  1967وطاة س ا ال

وت رير ال

وألاف ناةر فج ت ريح لل إن الشعر الطلساينج ال ام يشي

ال حسلي

حيث ا توات

ال حس و ارتل س ا منيعا ل ةط ي ال رن األمريييي ومحاو ت الس ير والسوقين

ا

الوقن

و طا إلأ إن اء ا ن سا وتح يأل ال

الحي وتشيي حيومي وح ع وقنيي لطسرع انس اليي لإلقراف طلأ

الوقنج ا

الشرطج والوحي للشعر

ا نسرا ات الشاملي وفأل نظا الس ثي النساج السام رطا ع بناء النظا السياسج الطلساينج ومطا ع
توحي ف ا

الع

منظ ي السحرير بوةط ا ال ث

الطلساينج وقالر السرلص من اتطاق أوسلو ومن السباماتل وقيو ل واسسح اقاتل مأل ا حسبب

ف ي ا وقم السنسيأل األمنج وبروتو وب اري
تح

العبقي معل ون

ا

ا قس ا ي نحو تانج اسسراتي يي وقنيي تسال ن إطا ع

ال اليي والح وق الطلساينيي لألمم ال سح ع ومحي ي ال نايات ال وليي

الغد ،عمان2019/5/15 ،

 .07نتنياهو :ازدهار جديد للعالقات بين "إسرائيل" ودول عربية وإسالمية كثيرة
ال

 -سعي ط وري :قاب ر ي

الو راء ارس ار يلج بنيامين نسنياهو الثبااء إن سهناك ا ها ار

ت ا ون الي ت ع للعبقات بين إس ار ي والسثير من ال وب العربيي وارسبميي بلم يس ا س

تاء ال

بب احسطاليي أقي ه فج م ني ال

رحياء ا رى مرور طا طلأ ن

السطارع األمريييي

إلأ ال ني حسر بيان ة ر طن ميسر نسنياهو
وألاف نسنياهو :سهناك ا هار ت

ون الي ت ع للعبقات بيننا وبين السثير من تيراننا العرب

و وب إسبميي ير طربيي ثيرع نحن موح ون فج الر اي ل

الع وان ار رانجس وألاف :سي ر

طلأ ولي إس ار ي وت يأل وب ال نا ي وت يأل ال وب السج تري إحبب السب فج العالم أن ت م معا
إلأ تانر الو يات ال سح ع ل الع وان ار رانجس وا سسم نسنياهو ح ثل ال وب :سطلينا أن نسس ر

فج تعبيب قوع ولي إس ار ي وتحالط ا ال م مأل أمريياس
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 .08بعد سنة على نقل السفارة األمريكية إلى القدس التدفق الدبلوماسي إلى المدينة لم يتحقق
منن أن افسسحه واقنان سطارت ا ال ي ايرع فج  14ما و  2018سطارع واح ع ف

افسُسحه وب يه

فج ال ني – وق تُولأل قرياا فج حين أن ا تحا األوروبج ي ث ط اي ر يسيي
بب ا حسطا ت بيو سا سس ببس فج العا ال الج تع ر ي الو راء بنيامين نسنياهو بتسمعاملي
تطاليلييس ألوب طشر وب ت و بن

فج العاة ي فج  19أبري
فج ال الوقه

سطارات ا إلأ ال

وقاب نسنياهو للسطراء األتانر فج حط أقيم

 2018سهناك ما أ سي وأنسم تعرفونل :األولويي األسا ييس

ان من ال رر أن ت و

من الو يات ال سح ع و واتي ا

افسساح سطارتي ا فج

فج الون أسابيأل فج ما أم مس ولون إس ار يليون عن يرلأل

ا ل لر أح ال حرمات

ب نل الروح ال سطا لي حث و ير الاناء وارسيان وآف ا نه بل يي ال

طلأ إط ا منا ي من

ال

ال سس ر منن ط و ل إنشاء عثات بلوماسيي فج ال ني ال سي

ال ني لس فأل الاعثات األتنايي طلأ رار واقنان
وبالطع

قامه العي بل ان ب راسي الطسرع وقا الاعض من ا افسساح س عثاتس أو سمياترس اات

مسسوى أ نأ فج ال

لسن األم

انس اب ت اطج للسطارات لم سح أل

مأل احسطاب إس ار ي والو يات ال سح ع

رور طا طلأ افسساح السطارع األمريييي فج ال

الو يات ال سح ع و واتي ا ه ا ال ولسان الوحي تان اللسان ل

ا سطارتان هنا ورب ا ت و الحيومي

ال ا مي فج الال الواقأل فج أمرييا الوساأ نطا ع سطارت ا إلأ ت أبير

ا تع

الاار ين فج ا نسرا ات ال الي ل نا الال

فج الون ال

قل ا تحا األوروبج فج من رع ا ليي ح

تظ

عض ال رقحين

طلي ا تاي ب أوف إس ار ي

أه يي ا ت ال السا فج ةطوف عض ال وب األطالاء فيل طسح مياتر ت اريي فج ال

من

ب عال ا

تُعسار
س سأل ياني بلوماسيي حيث أن ا تُعسار سامس ا اس لسطارع الاب فج ت أبير ولسن
باب يعارا ش ع أي اطسراف ال ني عاة ي رس ار ي وافسساح
سطارات م ا طلأ أنل

سطارات هناك

تايمز أو ف إسرائيل2019/5/14 ،

 .09خسائر فادحة لمنظمي حفل "يوروفيجن" ..ثلث التذاكر لم تبع
ال ا

ال حس  :ا رت ال ناع س12س ارس ار يليي أن

سا ر ايرع لح ه

األوروبيي فج سإس ار ي س ساليوروفي نس طلأ لوء لعم الحالور شي

التاريخ :األربعاء 2019/5/15
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السناكر ال ع ع لحط الا ايي ال رر

إلأ  2,500تن رع وهو الث

ا األربعاء لم تاأل ع والسج ت

الحالور ال سوقأل
وبينه أن ط

ان مرياا لآلماب إا انه

السياح الواف ن إلأ سإس ار ي س لحالور ومسا عي الحط

السوقعات تشير إلأ حالور ما بي طن  15ألم سا ح إ أن الواقأل تاء موا ار حالور ن م

الع ف

ولطسه ال ناع ارس ار يليي إلأ أن سا ر اير سسلحأل ب ياي الاث العا ارس ار يليي بميان الراطيي

الح ريي للحط

وتعسار مسا ي س وروفي نس أكار ح ا ير ريالج من حيث ط

ال شاه ن فج سإس ار ي س وسس ا

فج ست أبيرس و  18-14ما و/آيار ال اري وهج مسا ي نا يي نظ ا ا تحا ارااطج األوروبج

منن العا 1965

وي ر ط

مشاه ي ال سا ي ما بين  100مليون إلأ  600مليون قرص حوب العالم فج السنوات

األ يرع وفأل وسا

إطب إس ار يليي

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2019/5/14 ،

 .21صدمة في تل أبيب بعد تحذير األمريكيين من زيارة "إسرائيل" خالل "يوروفيجن"
ت أبير :أطربه م ا ر سياسيي وأمنيي فج ت أبير طن ة مس ا من الايان الني أة رتل و ارع

الرارتيي األمير يي أوب من أم

وحنرت فيل مواقني ا من السطر إلأ إس ار ي أو الالطي الوربيي

فج األيا ال رياي ال الي س سار مراقر تنطين ط ليات طنم ومرهابس وقاله هنل ال

السحن ر األمير ج رير ومسس ن إا إنل يسسن طلأ تر ينات عي ع طن الواقأل
يعتج ال

مأل ب ء فعاليات س ورو في نس بمسا ي األ انج األوروبيي

تسس ر حسأ الساه ال ا

األح

ا ر إن

فج ت أبير السج

و ان ارس ار يليون يعملون عن سواف الشااب من الرارج لحالورها

الشرق األوسط ،لندن2019/5/15 ،

 .20الجيش اإلسرائيلي يصدر أوامر تشديد قواعد إطالق النار حول غزة قبل مسابقة "يوروفيجن"
ق

ال يش ارس ار يلج قواط ا قسااك لل نو حوب منا ي قاا

بع بين ا تسعأ اس ار ي للحطاظ

طلأ ال وء أاناء اسسالافس ا مسا ي س وروفي نس الونا يي هنا األساو فج ت ابير افا ت ةحيطي

سهيرت س و ارانين

التاريخ :األربعاء 2019/5/15
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بسروي وقي ل م أن أي نيران حيي اسسثناء حا ت الرار

وبحسر الس رير قلر من ال ا ع الع
الوقي طلأ الحياع تسالر مواف ي لا

وق اترنت اس ار ي

رفيأل فج ال يا ع وأن ال رار

يعو ع لل وات فج الح

سلسلي اوات فج األيا األ يرع لال ان ال وء ع تولي طنم ايرع مأل
بع ه ت عرقلي ال سا ي الونا يي السارى فج ت ابير

الحر ات ال سلحي فج قاا

تايمز أو ف إسرائيل2019/5/14 ،

 .22إقبال إسرائيلي كبير على شراء المالجئ عقب التصعيد األخير مع غزة
ال

ال حسلي :قاب م ر قر ي مطلسيم ارس ار يليي لسح ين ال نا ب وبناء مبتئ الح ايي ال نبليي

تسوحاك ح ا إن هناك ارتطا حا فج مع ب قلاات ارس ار يليين لشراء مبتئ ح ايي اةي فج

أط اب تولي الس عي األ يرع مأل قاا

ارسر يليين ات لوا ل
ا
السثير من
س اه طلأ سإس ار ي س

بع ووف ا ل وقأل س يعوت أحرونوتس أولح ح ا

وت ا م ومرطوب لشراء مبتئ ح ايي سار ال واريخ السج

بب الس عي األ ير مأل

ال سسوقنين فج بف بع

عن

بع وا ر أن أكثر من  %60من منا ب

تباب ير مح ني حسأ اآلن طلأ ح قولل أما طن تسلطي بناء مل ع

الح ايي الواح ف بين ح ا أن ا تسراوح ما بين  15ألم إلأ  120ألم قيي حسر س
وال واةطات ال عياريي األ رى

الااقون

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2019/5/14 ،

 .23مشروع لتحصين قطار سديروت من الكورنيت بتكلفة مائة مليون دوالر
ال ا

ال حس  :قرر تيش ا حسبب تسريأل بناء ت ار حاتب لح ايي ال اار السريأل فج مسسع رع

س روت من ت

ات ةواريخ السورنيه وت

تسلطسل إلأ أكثر من  100مليون و ر

ووف ا ل وقأل روتر العاري تاء قرار تسريأل بناء ال ار فج أط اب الرسالي السج أرسلس ا ح ا

بب

الس عي األ يرع فج في و توايأل ط ليي لرب ةاروخ السورنيه الني اسس ف مر اي لبحسبب

طلأ ع أكثر من  5يلو مسرات ال رب من ال اار السريأل
ومن تانال أترى م ر ميسر ر ي

حيومي ا حسبب س و اف هروبيس س اتس اطا اةا مأل و ارع

ال يش وال اليي وال واةبت لسسريأل تاايأل اي ح ايي ال اار السريأل فج م ني س روت حيث

سيالم مشرو السح ين بناء ت ار اقون ارلافي إلأ نشر ت نيات تسنولوتيي
ت

ات ال واريخ ال وت ي

التاريخ :األربعاء 2019/5/15
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 .24االحتالل يفرج عن المستوطن قاتل الشهيدة الرابي قرب نابلس
ال

ال حسلي :أفرته محي ي ا حسبب ارس ار يلج ةااح و الثبااء طن ال سسوقن ال س م

شي ر ي

س ال واقني طا شي الرابج فج ق ر أكسوبر /تشرين أوب ال الج قرب نابل

وبحسر موقأل س يعوت أحرونوتس فننل ت رر ارفراج طن ال سسوقن وولعل تحه ارقامي ال اريي
فج منبلل ول ن قروط م ي ع وا طأ ال الج أن ارفراج طنل ل نبلل تحه ارقامي ال اريي تم
ألسااب تسعلأل

ور ط رل ب 16طاما وألنل لم يشارك فج أي حوا ا أ رى سابأل معسا ار فج
طليل اير لسن

الوقه ااتل أن ما أق

ب من إي ا ميان احس ا ب

ارقامي ال اريي طليل فج منبلل

ولنل

قرر فرا

فلسطين أون الين2019/5/15 ،

 .25المعارضة اإلسرائيلية تقترح قاضياً عربياً لمنصب "مراقب الدولة"
ت أبير :فج م اب ترقيح ر ي

الو راء ارس ار يلج بنيامين نسنياهو أح أة قا ل ل ن ر سمراقر

ال وليس ت مه أحباب ال عارلي بسرقيح ال الج العربج ال س اط سليم تاران ل نا ال ن ر

الرفيأل

وتاء هنا ا قسراح

اا رع النا ر العربج فج حبب سميرت س اليساري طيساوي فريع وتع ي

سلسل

ال ويرع ب 4نواب وت ن ت لبقسراح ر يسي حببل ت ار انايرغ والنا اان اآل ران وحظيا بسع ي نواب
آ رين فج ال عارلي وا سبف الحيومج وقاب فريع إن احس ا ت ن اح اقسراحل ليسه قليلي فعو

ال الج تاران قر يي قالا يي رفيعي وق رتل معروفي لل يأل واانيا سييون الس ويه سريا وطليل
فنن نواب ا سبف لن ييونوا ملبمين بسع ي مرقحين آ رين

ويعسار من ر سمراقر ال وليس فج إس ار ي اا أه يي ايرع ر م أنل يطس ر ل بحيات تنطينيي ف و

مس وب طن ل ان ق ارع الحيم ويراقر ط

الحيومي ي م سسات ا وت يأل ال وا ر وال رافأل

الرس يي ول نا فل يل ةبحيات ت ينل من الوةوب إلأ ت يأل الواا أل الحيوميي ومتراء تح ي ات

فج ت يأل ال الايا

الشرق األوسط ،لندن2019/5/15 ،

 .26تحليالت :زوال "إسرائيل" ..مصير "الهيكل الثالث"

اطسار ال حل السياسج فج ال ناع  13السلطبيونيي ارس ار يليي أمنون أبراموفيسش فج م اب فج ةحيطي

س يعوت أحرونوتس اليو أن ال يا ع فج إس ار ي ست ب الرطر بنا من إ ران والسبح النووي
التاريخ :األربعاء 2019/5/15
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الرار الح ي ج الاعي األم

مسر ب فج ميان آ ر :رة ميبانيات للنشاط العل ج فج إ ران وهج

األطلأ فج العالم نشاق ا الاحثج ثيم أكثر من معظم ال وب وح م ال نشورات العل يي لااحثين

إ رانيين ن و اسس رار ومااا فج ال اب
الني

يح ا طن نا؟ ُنشر األساو ال الج ت رير مراقر ال ولي
يح لون ل اا تامعيا فج مولو الرياليات و توت

وتال معظم معل ج الرياليات

ل عل ين فج ال ار

رسون ا رؤساء السرنيون بمع

تعهي وطبقي ال واليأل السج

ال ن سي

السااي يي فج حيطا يحنرون من ان يار الاحث العل ج السعليم العالج العلو السسنولوتيا فج حالي
هاوط مسواة

والحيومي

السعلي يي الحري يي السج

ال ومييس

ووف ا ألبراموفيسش فننل س

طساارات سياسيي ت وب ال

تعلم لوات وطلو
وت فج الاب

بفج إقارع إلأ ميبانيات لل سسات

وهج ت

فج الع

ال ناطي ا سبفيي وتشار ال ناطي
نب مالوب أكثر من توا سطر

األ ير

أتناج وُ ثر ت ا هم ال واقنون األقينا والشرقيون الي ينيون واليساريون الن ن يح لون توا ات
منون أن إس ار ي الثنا يي ارانيي والثنا يي
سطر أتنايي والسااق مسس رس وألاف أن سالنا
ال وميي الحري يي

ولي اركرال ال نج اات األتن ع السياسيي الطاس ع سسن ح الا اء لع و

أ رى وحسأ أولا الن ن ي وتون شي
وأن ال

لن تنس

من تي إلأ تي س

ا م للحبب الحاكم سروفون من أن أب يي إس ار ي

و لص أبراموفيسش إلأ أنل ساآلن توت لنسنياهو مشيلي ةويرع مأل

يشي حيومي حري يي – قوميي ويحي
ولي

م امرع من أت إ

ثيرع

اا ي

حي ات ا ومن أت حل ا هو

اء م سسات إنطاا ال انون وال الاء

ملطات بالطسا ال شسال ب ا نسنياهو  1000و 2000و 4000هج ال ولوطي فج طي ال يبان

الساريريي ومن ا ملم ال يي الثالثس فج إقارع إلأ واب محس

رس ار ي

عرب 2019/5/14 ،48

 .27برمجية تجسس إسرائيلية تخترق جميع حسابات "واتس أب"

كشم احثون فج م اب الر وةيي طلأ ارنسرنه م ار أن م وطي سإن إ

أوس ارس ار يليي

طلأ الناقاين وال حافيين ل وب ق عيي

السج اتُ ه فج ت ارير ثيرع عن ا تبو أ وات للس س
قورت تسنولوتيا تسسايأل اسسوبب اورع أمنيي فج تاايأل السراس الش ير سواتسابس

وقاله ةحيطي سنيويورك تاي بس األمير يي إن سإن إ

أوس تسسايأل ا سراق السواة الرق ج طار الساايأل

ال ُ سسر من قا  1.5مليار قرص حوب العالم فج نظامج السشوي سآن روي س وسآي أو إ س

التاريخ :األربعاء 2019/5/15

العدد4940 :

ص

18

ة م سسوبب الثورع فج سواتسابس ووت وا أنل
وا ر الااحثون أن م طثروا طلأ برنامع ت س
ُ
ا ص السسنولوتيا السج تسطر ب ا سإن إ أوس
يح

وقامه الشر ي ب ورها نةبح الثورع األمنيي وأة رت ت حيحا و ارانين مش عي با ن ا طلأ تح ث
طلأ

تااي ات م فج أسر وقه م ين وأطلنه الشر ي ال لو ي لتسفيساوكس فج بيان :ستُش أل واتساب النا
تثايه أح ا إة ار للساايأل والحطاظ طلأ تح ث نظا السشوي الراص ب م اسس رار للح ايي من
ي

ا سسوب ت ال حس لي ال سس في ال

سراق ال علومات ال ربني طلأ األت بع ال ح وليس

وأك الااحثون أن برنامع الس س ارس ار يلج اسسُر
فج طاوي قالا يي ات ه سإن إ أوس بسوفير أ وات

سراق هاتم محامج ُم يم فج لن ن قارك
سراق الناق السعو ي البتئ فج ن ا

ا ا سُرق طارل هاتم مواقن قاري وهواتم م وطي من ال حافيين
ط ر طا العبيب
والناقاين ال يسيييين و يرهم

وي ين ل راةني ال علومات العاملين فج الشر ي اسسوبب الثورع األمنيي بالسج ُي ين إ اال ا إ بسح ث
الساايأل ر اب رمب لار وسرقي بيانات من ال واتم السج تسسر نظامج السشوي سآن روي س وسآي أو

إ س طار إتراء ميال ي سواتسابس
و ط ه سإن إ

تسسلب اسس ا ي الالحيي لسطعي برم يي الس س

أوس فج ت ريح ل حيطي سفا نينشاب تاي بس الارياانيي السج شطه ال اليي أم

ارانين أن برم يي الس س

السج قورت ا

ا سسا ا يي من ا وأن قر ي الس س

سمر
انه ُ

يس سسر ا الحيومات ف

ارس ار يليي س تشاركس فج تح

ب ا فج ال

األه اف لس نيات ا

عرب 2019/5/14 ،48

 .28ضابط إسرائيلي :حماس حولت ردعنا مادة للسخرية
ط نان أبو طامر :قاب اتر إس ار يلج إن ستولي الس عي األ يرع فج بع أااسه أن إس ار ي أ اعت

فج ت رات ا ا سسراتي يي ت ال ح ا
ملي

ورع مسه الر

ألن الحر ي آ نع الس وي مأل مرور الوقه وبات ل ا ق رات

ارس ار يلج وتعلسل ما ع للسررييس وألاف أفرايم

انور فج م الل

حيطي معاريف وترت سل سطربج21س أنل س ع مرور أكثر من أساو طلأ انس اء ال ولي األ يرع

ما اب ارس ار يليون يسعلون :أ ن ول ااا ومن أت مااا نشعت ال وات ي ومن الالا

في ا لسن هنل األسالي تسرك ب ون إتا اتس وأولح الالا

ا سسراارات العسيريي أن سر ي
النساي ل راءتل ل رات ح ا

التاريخ :األربعاء 2019/5/15

انس ر

ارس ار يلج السابأل فج ت ا

الو راء وو ير الحرب بنيامين نسنياهو أ اع ثي ار فج ت راتل

العسيريي والساورات الع لياتيي الحاةلي فج ال اا قواب السنوات
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العشر ال اليي وبات هنا الع

األ ير الع ر النهاج لح ا

فج

بع حيث تنامه ق ارت ا

ورع ايرع مسعا يس

وأك أنل سكم ان م ينا أن تررج الس ريحات طن ال س ولين ارس ار يليين الن ن سش قون ال وب إنل
ح ل شيلي بع و عن بع اته ق ار من الس اء سر طلينا أن نسعايش مع ا إلأ األب

و عن م

يعي ون لألاهان الطرليات السج سا ت فج الع ليي ارس ار يليي قا سنوات تحه طنوان سل نا الر اي
لسن لي

ل نا ال رعس وألاف أن س بع تحوله فج ط

سياسيي طسيريي و سر السثيرون أنل يطال وتو ح ا

نسنياهو إلأ مشيلي حببيي ا ليي ولي

تحيم فج بع أفال من إتراء مطاولات

مأل منظ ي السحرير بر اسي أبو ما ن لسن الس اب تحوب اليو لي اح يم نح السح ي ال لأل
الني ات مااب أمامنا فج بعس

وأقار إلأ أن سالسلوك ال طال فج هنل الحالي وقا ال وب بريا إلأ بع ومطا ع احسبل ا وقا

أن يعلن الر ي

األمرييج ونال ترامر اسل ةط ي ال رن ناوج ت ياي األتواء للشرو فج اي

وليي بسعاون الو يات ال سح ع واألمم ال سح ع وال وب العربيي ال عس لي وا تحا األوروبج طنوان ا

إطا ع اط ار م اب نب السبح وطرا ت وب منج لسنطين الراي تش
تو

روافأل اقس ا يي توهريي

طلأ ال وب ال شار ي فج ال شرو س وأقار إلأ أنل سم اب إط ار بع ي ر ت ري ها من

األسلحي ال وميي مأل العلم أن ح ا

سسانب ت و ها ل نأل تنطين ال شرو وفج هنل الحالي لن ي

ال يش ارس ار يلج ب ا من النهاب لسنطين ط ليي طسيريي واسعي ولسن

ورع أفال وأكثر حي ي

وةرامي م ا ان سا ا فج اآلوني األ يرع؛ ألن من الوالح أننا ف نا قياا من ط ي تنا العسيريي

السج حافظ طلي ا ال يش قواب الع و ال الييس

وأولح أنل سفج حاب قرر ال يش مسس اب ال وب بريا ل اا

الن ع العسيري الني اتاعل فج حروب الرةاص ال

ال ام  2014ب مالوب تنطين ط ليي تطاتئ ح ا

بع فنن األمر سالر تويي ار فج

اوب  2008وط و السحاب  2012وال رف
واسسوبب الاان الر وع ل اا

ال اا الساحلج فج تانال الوربجس

و سم ال وب إنل سي ر طلأ إس ار ي أ تنسأ لحظي واح ع يم أن قاا

فج وت ا من ت

وسييون مسسوقنو بف بع فج وتل

التاريخ :األربعاء 2019/5/15
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" .29أري اليوم" :مجزرة في مخيم النيرب في حلب بعد قصف المخيم بصواريخ غراد
بيروت -

اب لم :اسسش

ا انيي فلساين الايس م من األقطاب وترح  14آ رون فج مريم

النيرب فج حلر ق اب سوريي ع أن اسس فه تا ي الن رع ال ريم ع من ةواريخ ار

واسسنسر طالو ال يسر السياسج لل ا ي الشعايي ال يا ع العامي انو رتا فج ات اب مأل سراي اليو س
اسس اف تا ي الن رع ومن ي م لط ا لل ريم واطسار أن هنل ال برع حأل أقطاب النيرب هج

اسسس اب ل را اسس اف ال ري ات الطلساينيي الني ب أ منن العا  2011وأسطر طن ت مير مريم

اليرموك أكار ت أل لبتاين الطلساينيين ارج فلساين وتشري سيانل وقاب رتا أن هنا الع
ي و ل إ ط بء ال

ا ني

أري اليوم ،لندن2019/5/14 ،

" .31السالم اآلن" 20 :ألف منزل للمستوطنين في الضفة الغربية حصيلة حكم نتنياهو لعشر سنوات
ال

 :أفا ت حر ي سالسب اآلنس ارس ار يليي الثبااء أن إس ار ي قامه بسشيي نحو طشرين ألم

منبب ت

لل سسوقنين فج الالطي الوربيي ال حسلي منن تسلم بنيامين نسنياهو ر اسي الحيومي طا

 2009وسل الس رير السنوي لحر ي سالسب اآلنس ال ناهالي لبسسياان الالوء طلأ ابسعا فرص

السوة إلأ ح للن اب ارس ار يلج الطلساينج سار ال سسع رات اةي

وقاله الحر ي فج ت ريرها إنل تم سبناء  19,346منب لل سسوقنين الي و منن طا  2009طن ما تولأ

نسنياهو ر اسي الحيومي لل رع الثانيي وحسأ ن ايي 2018س

ك ا تاء فج بيان للحر ي مرفأل الس رير سأن الحيومي ارس ار يليي تحطر حطرع لس أل الاب في اس ماليطي
سحسأ ولو أن الحيومي

ت من نميانيي تح يأل السب فج ال سس ا ال رير فلي

لسوسيأل ال سسوقنات وتع الح مسسحيبس

هناك مناأل

القدس ،القدس2019/5/14 ،

 .30مستوطنون يقتحمون "األقصى" واالحتالل يضع سواتر حديدية في باب العامود
ال

 :ولعه قرقي ا حسبب ارس ار يلج و الثبااء سواتر ح يي طلأ رتات اب الع و

أق ر أبواب ال
وتش

ال نا ي

ال ي ي وفج ساحسل ل نأل تلو

الشاان والسوات فج ال يان

ليلي موات ات بين الشاان وقوات ا حسبب السج تحاوب إفراغ ال نا ي ل نأل تنطين

فعاليات وأمسيات رمالانيي

التاريخ :األربعاء 2019/5/15
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من ت ي أ رى اقسحم  37مسسوقنا اليو ال س

األق أ ال اارك من ت ي اب ال واربي حراسي

من قوات ا حسبب ونطنوا تو ت سريعي قا أن يررتوا من ت ي اب السلسلي

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/14 ،

 .32في ذكرى نقل السفارة ..إضاءة أسوار القدس بالعلمين اإلسرائيلي واألمريكي
 -سعي ط وري :ألاءت سبل يي ال

ال

م ني ال

س ارس ار يليي مساء الثبااء أسوار الال ع ال ي ي فج

ال حسلي العل ين ارس ار يلج واألمرييج حسر مراس األنالوب ويسبامن ال

مرور طا طلأ ن
ويوت ال س

السطارع األمريييي ل ى إس ار ي من م ني ت أبير إلأ ال

األق أ فج الال ع ال ي ي من ال

وهج ا

مأل

فج 2018/5/14

األرالج الطلساينيي ال حسلي طا

1967
وكالة األناضول لألنباء2019/5/15 ،

 .33اآلال ف يحيون الذكرى الـ  71للنكبة في قطاع غزة

بع :قارك و الثبااء آ ف ال واقنين فج م ني بع فج مسيرع إحياء الن رى الحا يي والساعين
بع م

ن حأل العو ع ورفض سةط ي

للنساي السج رته من افي محافظات ومري ات قاا

وانال ه ال سيرع من أما م ر و الي الووا ال وليي سأونرواس وس

ات ال م ر األمم

ال رنس و طم مواقم ال يا ع الطلساينيي ال س سيي الح وق والثوابه

م ني بع

ال سح ع رب ال ني حيث ال رتان ال ر بي والني طه لل الل ني الوقنيي العليا رحياء ا رى

النساي و ا رع ق ون البتاين نظ ي السحرير وب شار ي ف ا

الع

الوقنج والل ان الشعايي فج

ال ري ات والوت اء وم ثلج ا تحا ات والن ا ات وم سسات ال س أل ال نج
وت مه ال سيرع م وطي شطيي في ا ح

كاي ار

ط

ا ترلله ال سيرع م وطسين قاابيسين ط

من ال راتير والشااب واألقطاب طل ا فلساينيا
من ا  71قا ا وقا ي ع

سنوات النساي

ح لسا طلم فلساين ورايات و الي الووا ال وليي سأونرواس تعكي ا طلأ ت س الشعر الطلساينج با اء
واسس رار ط ل ا لحين طو ع البتاين ل يارهم قا ا لل رار 194

ك ا رفأل ال شار ون بب ال سيرع ارقي فلساين الساريريي ومطاتيح رمبيي للعو ع إلأ الايوت فج

ال ن وال رى السج ه روا من ا بين ا ح

ال رى الطلساينيي السج مرت ا الع ا ات ال

التاريخ :األربعاء 2019/5/15

األقطاب لوحات سر طلأ

لوحي من ا اسم قريي من

يونيي طا  1948والبفسات السج ت

حأل العو ع

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/14 ،
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 .34عطا هللا حنا :يغيب السالم عن القدس ويسرق منها العدل بفعل االنتهاكات اإلسرائيلية
الناةرع :قاب ال ا ارن طاا هللا حنا ر ي

أساقطي ساسايي للرو األراوا

ل ى اسس االل وف ا

إيااليا ح وقيا إن الطلساينيين أوفياء ألة قا م وهم منسشرون فج سا ر أرتاء العالم

ولطه إلأ أن أة قاء الشعر الطلساينج ي طون وما إلأ تانال ويرفعون قعار الحريي لطلساين فج

كافي الساحات معارين بنل
نا ون ب ا وي افعون طن ا

طن قي م وأ بق م وطن ال اا ئ ارنسانيي والحالاريي النايلي السج

وتا أل مراقاا ليوفل :سنحن ب ورنا نرحر يم فج م ني ال

هنل ال ني ال سي فج ال يانات

السوحي يي اربراهي يي الثبا والسج تسعأ السلاات ا حسبليي الواق ي لا
تارير ا وتا

مبمح اس

معال ا وتبوير

وسرق من ا الع ب طع ما ي ار
وأك ال اران حنا أن ال
م ني س ُ ير طن ا السب ُ
م سات ا وأوقاف ا وأبناء قعا اس منوها أن الطلساينيين فج هنل األرا ال سي سعرلون
حأل

لبسس اف وا لا ا وا سسا ا فج افي تطاةي حيات م
وق

طلأ أن الطلساينيين

وااك أ

ي لسون اروع نطايي أو مناتم للنهر ب ي لسون ما هو اهم من هنا

وهو الساريخ والسراا والحالارع والعراقي وألاف مراقاا وف ا آ ر من قبب تامعي

بير يه :سإن اروتنا الح ي يي تس ن فج ارنسان الطلساينج ال سحلج الوطج وال

والوقنيي الح يس وتا أل :ساروتنا الح ي يي تس ن فج ارنسان الطلساينج ال سشاث

وأةالسل وال نس ج ل نل األرا ال سي ي توارحلس

ق وا سس امي
نورل ووقنيسل

و طا حنا أبناء قعال إلأ أن ييونوا مسحلين ا سس امي والوطج والوقنيي الح ي والسعج ال ا م

وال سس ر من ات الث افي وال عرفي

القدس العربي ،لندن2019/5/14 ،

 .35حملة إلكترونية تطالب "جوجل" باالعترا ف بفلسطين في خرائطها

أقلأل الطلساينيون ح لي إلسسرونيي ل االاي قر ي توت العال يي ا طسراف طلساين فج ار ا ا
وقاب أمين سر الل ني السنطينيي ل نظ ي السحرير ةا ر طري ات طلأ حسا ل فج تويسر و الثبااء

إن  400ألم قرص انال وا إلأ الح لي بب و واح من إقبق ا

واطسار موقأل إلسسرونج ترى إقبقل ل طم الح لي أن قر ي توت سسواء طن ق
ت ع نطس ا مسواقاي فج السا ير العرقج للحيومي ارس ار يليي لطلساينس

التاريخ :األربعاء 2019/5/15
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وتاء فج ال وقأل سهنل مشيلي م ي حيث تعسار ار
ت يأل أنحاء العالم

ارس ار يلج الطلساينجس

أمر ن ا يا من ِقا أقراص من
توت اآلن ا

ا فج ال ال حطيين والابب و يرهم م ن ي ومون نتراء حث فج الولأل

و طا ال وقأل إلأ ا نال ا فج طوع توت
الطلساينيي سالسج تحسل ا إس ار ي

ا تس اطج

شي

لبطسراف طلساين فج

ار ا ا ولسعيين األرالج

ير قانونج وتح هاس ومشار ي ال

طلأ وسا

السواة

األيام ،رام هللا2019/5/14 ،

 .36المسجد اإلبراهيمي بالخليل ..تضييقات "إسرائيل" تخنق المصلين
الرلي  -قي
الرلي

أبو س رع :تاليي ات إس ار ي طلأ ال ار اين ال بع فج ال س

ني

اربراهي ج

الالطي الوربيي واقسحامات ال سسوقنين ال سسررع لااحاتل وتعرا ال ارين للسطسيش ل ى

ال رور طار الحواتب العسيريي طلأ بوا اتل ترنأل ال سل ين فج رمالان
ال س

يطسح أبوا ل شي

ام أما ال سل ين  10أيا ف

فج العا ؛ وهج أيا ال عي من ق ر

رمالان وليلي ال ر وطي ي الطار واأللحأ وليلي ارسراء وال عراج وال ول الناوي و أر
ال ريي حسر م ر ال س

حطظج أبو سنيني

وبحلوب ق ر رمالان السريم يعع ال س

أيا ال عي ال

مرسلم محافظات الالطي الوربيي ال حسلي

ووفأل سأبو سنينيس فنن إس ار ي فسحه ال س

اربراهي ج شي

لين الن ن ق وا الرحاب إليل من
ام أما ال

نحو  60ال اي من ساحاتل مول ي أمام م وي وب الطلساينج أبو سنيني إن سال س
و حأل للي و فيلس

وطن ت سيم ال س

ولح :سط ر من حي ال س

ال ا ي للي و و 37ال ا ي لل سل ينس

السني

لين إ أن ا تا ج
إسبمج الص

ت ه معاقاي الالحيي وُقسم ال س

بواقأل 63

ومن حي الحر اربراهي ج نطنها فج  25فا ار ر /قااط  1994ال سسوقن اروخ تول قسا ن طن ما

أقلأل النار طلأ ال

اربراهي ج أاناء أ ا م ةبع ف ر و ت عي فج رمالان ما

لين فج ال س

أسطر طن اسسش ا  29م ليا ومةا ي  15آ رين
ون

أبو سنيني بتسم ارسات ا حسبب من السالييأل طلأ ال

العسيريي ال ن وبي طلأ بوا ات ال س

التاريخ :األربعاء 2019/5/15
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ويشير أن آ ف ال

لين ي لون ةبع ال عي فج رمالان ال س

ال نج والساريرج فج ال س

وتسيار إس ار ي طلأ ال س

 1994األوب

اص ال

تعكي ا طلأ ت سي م ح م

الواقأل فج الال ع ال ي ي من ال ني وت س ل إلأ قس ين منن العا
لين ال سل ين واآل ر للي و

ال عي من ق ر رمالان أما ال

لين ال سل ين

أن ا ت و

إ

طسح ال س

ش يل أيا

وكالة األناضول لألنباء2019/5/14 ،

 .37هدم قرية العراقيب للمرة الـ  144وتشريد سكانها
ال

ال حسلي :ه مه آليات ا حسبب ارس ار يلج ةااح اليو الثبااء مساكن قريي العراقير

مسلوبي ا طسراف فج الن ر تنوب فلساين ال حسلي طا  1948وقر ت سيان ا لل رع الت 144طلأ

السوالج وقاب ط من أهالج العراقير إن قوات ا حسبب اقسح ه ال ريي ةااح اليو
وقامه ح ايي ال رافات واآلليات السج ه مه الريا وال ساكن ال

األ شاب والنا لون وقر ت الساار وال وار وتر س م ون معوى

وات معب ع

نوطي من ال طيح وبعض

فلسطين أون الين2019/5/14 ،

 .38احتراق عشرات الدونمات الرعوية في األغوار بسبب تدريبات االحتالل
األ وار :الس ه النيران مساء و الثبااء طشرات ال ون ات من األرالج الرطويي فج منا سج
الا يعي الشرقيي وح

ا

األ وار الش اليي

سار الس رياات العسيريي ارس ار يليي وأفا الناق

الح وقج طارف ار ي عن النيران أته طلأ مساحات واسعي من األرالج الرطويي فج ال نا سين

وا ر ق و طيان أن مر اات إقطاء وأهالج ال نا ي يع لون طلأ إ ا النيران للحيلولي ون

امس ا ها ل ناقأل أ رى

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/14 ،

 .39حفل موسيقي على ركام بناية مدمرة بغزة لمناهضة استضافة "إسرائيل" "يوروفيجن"
بع :أقيم فج م ني بع حط موسي ج و الثبااء طلأ أن اا ر ا بنايي سينيي مرت ا قا رات
حربيي إس ار يليي م ار وقارك فج الحط قاان ق موا وةبت نا يي من السراا الشعاج الطلساينج
وال فج اوع ل ناهالي مسا ي األ نيي األوروبيي س ورو في نس ال ررع فج إس ار ي
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من ت سل اطسار و ير الث افي الطلساينج طاقم أبو سيم أن تنظيم مسابأل س وروفي نس فج إس ار ي

س ثا ي تاييض آ ر ل ار م ا حسبب والسطاف طلأ الشرطيي ال وليي وت او لل انون ارنسانجس

القدس ،القدس2019/5/14 ،

 .41سفير إسرائيلي سابق :السيسي يضع احتياجاتنا بمركز خططه
طربج - 21أح

ة ر :تح ا السطير ارس ار يلج السابأل إسحاق ليطانون فج م ر طن ما أس اها

س اي اباييس يعس ها النظا ال
وفج م اب لل

ري للسعام مأل قاا

بع وال اليي الطلساينيي

حيطي سإس ار ي اليو س الثبااء أقا ليطانون ب ور ر ي

نظا ا ن بب العسيري فج

م ر طا الطساح السيسج سالني يالأل احسياتات األمن ارس ار يليي فج مر ب

اال السياسيي

وا سسراتي ييس وفأل تعايرل وتا أل :سأ ارت م ر مرع أ رى ات ا ت مااقرع مأل ح ا

وال ا

الس اه الوالح للسلاي الطلساينيي ور يس ا ومرع أ رى ت عه ال اهرع ن اط اسسح اق فج

فج

وفج ال نا ي و رت بطر قرق أوساج ها س وأولح ليطانون أن سم ر أب ت مرع

ال ا

أ رى ولل رع الساسعي ق رع طلأ تح يأل وقم للس عي بين إس ار ي وح ا

وال ا ارسبمج فج

بع ولطه إلأ أن ا س ع السثير من ال و ت ال ساليي راك ه ت ربي افيي وأةاحه وسياا م او

للوايي من الارفينس و شم ليطانون أن السيسج سيع
ال

الحي والح

وبحسر هنا ال را

وفأل مرا من ابا مراح هج؛ السسويي

تا و ال راح منط لي الواح ع طن األ رى ولسن شي

ط لج تشي ت لي واح ع من سياسي مس اسييس

وال رحلي األولأ حسر ليطانون؛ هج ستح يأل ال وء بين بع ومس ار ي وأل ع م ى م ين وفج
ال وء ي ين أن تسطرغ م ر لسطاح ا ال رير ل اررهاب فج سيناءس م

ت و ها السثيرع وال ساط ع ارس ار يليي

تن ح فج إ ا ع الوباءس وفأل تعايرل وألاف :سفج ال اهرع

يرشون من أن ي سا أط اب العنم ال ناع فسالرب فج قلر م رس
إس ار ي و بع يس ح ل

ا أن سم ر ور م

فسا أن سال وء الاوي بين

ر عن تر ب ت و ا أكار طلأ ميافحي اررهاب فج سيناء ول نا السار

فنن ا تع

بنشاط للوساقي بين بع ومس ار ي س

وهج ال

الحي الطلساينيي ال ا لييس مولحا أن سال اهرع معنيي عن ترى السلاي تعو للحيم فج بع

ونول السطير السابأل إلأ أن سال وء لي

ب

من ح ا

وهج
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ويرى ليطانون أن سن اح ال

الحي سيعي السلاي إلأ بع وي لر مع ا ا سس رار وال وءس منوها أن

سال وء قوي ال ى وطو ع السلاي لوبع فج إقار ال

الحي الطلساينيي سي ي لل رحلي الثالثي

واأل يرع السج سالأل السيسج للوةوب إلي ا وهج ح الن اب ارس ار يلج الطلساينجس
وبين أن سال اهرع ت من عن تسويي عي ع ال ى فج بع وطو ع طاا

إلي ا سس نح إس ار ي األمن

الني هج ليسه مسسع ع لل ساومي طليلس ماليطا أن سإس ار ي سسشعر الث ي

تحري طربي ال طاولات نحو ا تطاق الني ن ج الن اب بين ا وبين الطلساينيينس

وا ر ليطانون أن م

ر فج ال طاولات ال

ا ييطج ج تعي

ريي تح ا أمامل طن أن سم ر تع

سرور ل ف

إن ا السسويي فج بع ألن ال وء ال سواة تي لل يأل ويس ح ا قسراب من ال ف أي ح

الن اب س اط ا أن ساألمر نس م مأل طوع السيسج ال سسررع للطلساينيين للسعلم من الس ربي الناتحي

ل

ر مأل إس ار ي س

موقع "عربي  ،"21لندن2019/5/14 ،

" .40جبهة العمل" :مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية لن تمر
ط ان :قاب حبب ستا ي الع

ارسبمجس :إن م امرات ت طيي ال اليي الطلساينيي سلن ت رس مش ا

طلأ أن سفلساين الساريريي وطاة س ا ال

حأل ير قاب للسطاوا أو ال ساوميس

وأك الحبب فج بيان بن رى النساي الطلساينيي الت  71لرورع س طم ة و الشعر الطلساينج و طم
م اومسل فج وتل ال شرو ال

يونج ورفض م امرات ت طيي ال اليي الطلساينييس

وأقار إلأ ما توات ل ال اليي الطلساينيي فج ا رى مرور  71طاما طلأ نساي فلساين من س روف
طربيي محياي مالاربي وولأل فلساينج ميا

اتطاقيات أوسلو مأل هرولي عض األنظ ي العربيي

شي مسسار للساايألس وأك الحبب أن سال اومي هج قريأل السحرير وأن م امرات ت طيي ال اليي

الطلساينيي لن ت ر وأن

تنا ب طن ح وق الشعر الطلساينج وفج م مس ا تحرير األرا وحأل
ال فا الر ي

سالشعوب الحيَّي هج
العو عس وط أن
َ
ُميس
وسيعتج وط اآل رع ليح الن ر والرفعي ل نل األ َّ

طن األرا والعرا والساريخ والوقن
المركز الفلسطيني لإلعالم2019/5/14 ،

 .42منيمنة يدعو العتماد سياسة محددة في مساندة الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية
بيروت :طا ر ي

ل ني الحوار اللانانج الطلساينج حسن مني ني

طس ا سياسي مح ع فج مسان ع

الشعر الطلساينج وم سساتل الشرطيي والشعايي وال نيي من أت قيا ال ولي الطلساينيي وتسري
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ة و أبناء فلساين طلأ أرا وقن م الحر ال سس

وا

مش ا طلأ لرورع طم و الي

وتشوي البتاين سأونرواس واسس رار ورها فج ح ايي ومساط ع البتاين الطلساينيين

وحنر مني ني فج بيان ةحطج اليو الثبااء فج الن رى ال ت 71للنساي من أن ال شرو األمرييج
ارس ار يلج يعوب طلأ الواقأل ا تس اطج وا قس ا ي فج ال نا ي وحالي ارحااط واأل مات السج ي ر

ب ا الشار العربج والطلساينج اةي من أت تويير الواقأل السياسج وفرا الراوات ال ا في

لل الج فج ط ليي الس وي وت طيي حأل فلساينيج الشسات فج العو ع

وقاب :ر م ال نحأ الس اط ي لع ليات ا سسياان وا سسيبء طلأ األرا ما اب الشعر

الطلساينج فج أرالج الت 1948وفج الالطي وال اا وفج وب الشسات ط يا طلأ السوقين والنوبان
فج يانات أ رى أو ال اوب عقياب مشوهي من نو ار ارع ال حليي أو الحيم الناتج وما قا ل

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/14 ،

 .43العمادي :التصعيد األخير في غزة كاد أن يؤدي إلى كارثة إنسانية
بع :أطلن ر ي

الل ني ال اريي رطا ع إط ار بع السطير مح

الع ا ي طن م وطي من ال شاريأل

ارنسانيي فج قاا

بع وقاب الع ا ي فج م ت ر ةحطج ط ل وبع مساء اليو الثبااء إنل سيسم

ارنسانيي السج تر

بع السشاور والسنسيأل مأل م سسات األمم ال سح ع و طم قاا الس رباء فج

تر يص مالغ  180مليون و ر من إت الج ال نحي ال اريي وسيسم ةرف ا طلأ ال شاريأل
بع وألاف :سقار سس و باناء مسسشطأ مي انج طلأ ح و قاا

ون ا ل طم قاا ال حي في ا سيسم ت

ط ت

بع الش اليي طلأ مساحي 40

محاي الس رباء وبع الوقو حسأ ن ايي العا

الحالج و طم مشرو  161ل ن اي لساوير وتحسين إم ا ات بع الس رباء
اسس رار ةرف ال ساط ات الن يي لألسر الط يرع وال سعططي ل ع سسي ق ورس

واطسار الع ا ي أن -الارفين األساسيين -حر ي ح ا

وبإس ار ي

ارلافي إلأ

تر اان الس عي

قا ب:

سال ولي األ يرع ان ساا ا ف ي آ ر ولو اسس ر الس عي األ ير فج بع لساطات قليلي لشاه

العالم السوارا ارنسانيي ول له ال نا ي السام فج تولي ت عي
وأقار إلأ أنل سيلس ج ر ي

السلاي مح و طاا

ور ي

تعرف طواقا اس

و راء حيومي فسح مح

اقسيي فج ار هللا

بب ومين وفج معرا س الل طن رواتر مو طج بع أولح إن ملط م سيسم حثل ح ا مشي ار

أن ا مس وليي الحيومي فج قاا

بع م

ا فج الوقه ااتل أن ال نحي حاليا مر

وال ساط ات واألمور ارنسانيي
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 .44الجامعة العربية تطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة
ال اهرع :قالاه تامعي ال وب العربيي األمم ال سح ع و اةي م ل

طلأ توفير نظا

األمن الع

ح ايي وليي للشعر الطلساينج طلأ قريأل إن اء ا حسبب وال ساه ي فج حطظ ح وقل فج موات ي

آلي ال أل والع وان ارس ار يلج

ا ي ينل من م ارسي ح وقل ال شروطي ال س ثلي فج ح ل فج العو ع

وفج ت رير م يرل ومقامي ولسل ال سس لي اات السيا ع طلأ ح و العا  1967وطاة س ا ال

الشرقيي قا ا ل واط ال انون ال ولج ول اررات الشرطيي ال وليي اات ال لي

وأك ت مواةلي ط ا السام لنالاب الشعر الطلساينج وتث ين ا تالحياتل وة و ل طلأ أرلل

واااتل فج موات ي ا حسبب ارس ار يلج ومة اررل طلأ اسسعا ع ح وقل ومقامي ولسل ال سس لي

ك ا أك ت ال امعي فج بيان ة ر طن قاا فلساين واألرالج العربيي ال حسلي اليو الثبااء

ناساي الن رى  71للنساي أن تاعات النساي السارايي مسس رع في ا تسعرا و الي بأونروا ل حاو ت

الس طيي ومن اء ورها

و طه سال امعيس ال س أل ال ولج للالو

ال ا والح ي ج والطوري طلأ إس ار ي

بال وع ال ا ي

ا حسبب لوقم اطس اءات ا وم ارسات ا ال عيي وانس اكات ا اليوميي أل س ح وق الشعر الطلساينج

ووقم م ارسي سياسي الس ييب العن ري وفرا ال وانين العن ريي السج تااب ح وق الطلساينيين
ا

أرالج العا 48

وأك ت ال امعي العربيي س ع مرور أكثر من ساعي ط و قويلي طلأ قيا ولي ا حسبب الواقم ون ال

لألرا الطلساينيي وم ارسسل لس أنوا ال ر والسنسي

إ أن الشعر الطلساينج لم ت ن طبي سل ولم

تالعم قوتل أو إ ار تل ف واتل ط ليات ت يرل واقسبطل وسلر ح وقل وة

طلأ أرلل مس سيا

بوقنل وب ويسل العربيي حيث تعو هنل الن رى والشعر الطلساينج ما اب واتل تح يات الوي
الراورع تسس ف مواةلي سلر ح وقل وت طيي قاليسل إلافي سس رار ا طس اءات وا نس اكات
ال سي ي اليوميي ال ن ي وطلأ نااق واسأل ترقأ ل ار م الحرب وت ار م ل ارنسانيي

ال انون ال ولج وال انون ال ولج ارنسانج

وتر

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)2019/5/14 ،

 .45إيران تدعو إلى إجراء استفتاء يحدد مستقبل فلسطين
أن رع  -أح

ورسون :طه إ ران إلأ إتراء اسسطساء من أت تح

مسس ا فلساين تشارك فيل

ك ميونات الشعر الطلساينج من مسل ين ومسيحيين وي و تاء ال

الثبااء

ناساي الن رى الت 71للنساي الطلساينيي
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وأك الايان أن ال س أل ال ولج وطلأ رأسل األمم ال سح ع مس وب طن تعسي
وطن سإن ااس األرالج ال حسلي من قاالي إس ار ي

وطاة س ا ال

ولي فلساينيي

وأقار إلأ انسظار إ ران من

هنا ال س أل ال يا بت س اوات حا مي ل ا حسبب ارس ار يلجس ك ا أفا الرورع توفير سالشروط

الب ميس رتراء اسسطساء يح طارل الشعر الطلساينج نو النظا السياسج الني ر ر فيل
من تانر آ ر ا ر الايان نطسل أن فلساين لم تش

 1948وح

ا سس رار منن النساي فج  14ما و /أيار

إس ار ي ال س وليي طن ال شاك السج تعيش ا ال نا ي واةطا إياها بت سالس

لألمن والسب ال وليين

الح ي جس

وكالة األناضول لألنباء2019/5/14 ،

" .46أسوشييتد برس" :سلب إسرائيلي غير مسبوق ألراضي الضفة الغربية منذ رئاسة ترامب
نيويورك -

ل ار اييان :منن تولج الر ي

األمرييج ونال ترامر من ال مالأل طا 2017؛

تسارطه وتيرع سلر إس ار ي أرالج الطلساينيين فج الالطي الوربيي ل الح مسسوقنات
شي

و يي

ير مساوق؛ حسر ت رير نشرتل سأسوقييس بر س األمريييي الثبااء

وأفا الس رير اسسنا ا إلأ بيانات إس ار يليي رس يي أن اسسث ارات ت أبير فج م اب الارق وال ار
وال سسات الحيوميي فج الالطي الوربيي ارتطعه بنساي  39فج ال ا ي

وأقارت أن الايانات ال ا رع طن و ارع ال اليي تشير إلأ ارتطا ا سسث ارات فج ال سسوقنات ير

ال انونيي من  333مليون و ر طا  2016إلأ  459مليون و ر طا 2017

ب ورل أك ناي

أبو ر ني الناقأل اسم ر ي

السلاي الطلساينيي مح و طاا

أن ت اب

ا سسث ارات ارس ار يليي فج ال سسوقنات لي طلأ أن ار ارع األمريييي ت طم أنشاي ا سسياان

وكالة األناضول لألنباء2019/5/14 ،

 .47االتحاد األوروبي وإيرلندا يقدمان أكثر من  20مليون يورو لدفع المخصصات االجتماعية

ار هللا :ق ا تحا األوروبج مالغ  20مليون ورو وم رلن ا مالغ  275ألم ورو لل ساه ي فج فأل
ال ر

ات ا تس اطيي ال مي إلأ حوالج  67,700طا لي فج بع والالطي من ا  %77فج قاا

بع وي طم ا تحا األوروبج برنامع الحوا ت الن يي الني تُ رل و ارع السن يي ا تس اطيي وهنا
الارنامع مس وب طن ت يم الح ايي ا تس اطيي األساسيي للعا بت األكثر ف ار فج الالطي الوربيي
وقاا

بع وتُ فأل ال ر
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 .48ترامب ينضم لهجوم الجمهوريين على النائبة طليب
األمرييج ونال ترامر -أم

ال بيرع  +و ا ت :انالم الر ي

السعلي ات السج أ له ب ا طالو م ل

ا انين -إلأ ال ب ال س اط شعن

النواب األمرييج ال سل ي رقي ع قلير حوب ال حرقي الي و يي

وريون معا يي للساميي بين ا احسش ط اء ي راقيون ط ا ل ا

بال ولو وسه واطسارها ال

وأاير ال ب األساو ال الج طن ما قاله قلير ال ولو ع ألبوين فلساينيين م اترين -فج م ابلي -إن ا

ت

ئس فج ح ي ي أن الطلساينيين انوا مساه ين فج إنشاء سمبا آمن للي و س

سنوطا من الشعور ال

وفج تعلي ل طلأ هنا األمر قاب ترامر إن قلير سمن الوالح أن ل ا راهيي ايرع رس ار ي

والشعر الي و ي ه تسريلون ما الني ق يح ا لو تطوهه أنا ا قالسل وت ولل؟س

وانس بت طالو م ل

وريي ليب تشينج أيالا الطرةي لسشارك فج ال ب ال ا م قا لي إن

النواب ال

تعلي ات قلير ت ث سمعا اع نياي للسامييس و طه قيا ع ال ي راقيين فج م ل

إتراء حأل ميلس ا

النواب إلأ اتراا

أما قلير فسساه طلأ موقأل تويسر أن تعلي ات ا أ رته طن سياق ا وأن ست يأل الن ن يحاولون

إسياتج سيطشلون بنل
فج ال اب

شي

ا رت ر يسي م ل

ا

س

النواب نانسج بيلوسج إلأ ط ا وقاله إن سمحاو ت ال

وريين

اليا سي لسلايخ س عي بقلير وتحوير تعلي ات ا أمر مثير للوالرس ونشرت بيلوسج و طيم األ لايي
ال ل

سسينج هوير تعلي ات طلأ موقأل تويسر ت وب إن ترامر وت وريين آ رين ي ر أن

يعسنروا للنا اي رقي ع قلير

الجزيرة نت ،الدوحة2019/5/14 ،

" .49مراسلون بال حدود" تطالب إسرائيل بإطالق سراح مصور األناضول
اري

 -وسم أو تان :قالاه منظ ي سمراسلون بب ح و س نقبق سراح م ور و الي األنالوب

م اطأ اروف وط ترحيلل ارج األرالج الطلساينيي

تاء ال فج بيان ةا ر طن ال نظ ي الثبااء حوب م ور و الي األنالوب الني اطس لسل السلاات

ارس ار يليي فج  2019/1/22ح ي ط امسبكل إقامي رس يي فج إس ار ي
طن م اطأ اروف وملواء قرار السرحي

شي

ام

وقاب الايان سناالر ارفراج

وي ر طلأ ال الاء ارس ار يلج إ الي العوا أل

لسحسين ولأل اروف وط تع ةورل قرفا فج ال ار ارس ار يلج الطلساينجس

وكالة األناضول لألنباء2019/5/14 ،
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 .51خطة جاريد كوشنر للسالم قد تكون كارثية
روبرت ساتلوف
وقنر حوب

يه م ابلي مأل مسسشار الايه األبيض تاري
فج الثانج من أيار/ما و الحالج أتر ُ
بب ال ت ر السنوي ل ع واقنان وهو ح ا تم بثل مااقرع
ط ليي السب فج الشرق األوس

عن ا

وةطه فيل اسل ال الي للسب
طلأ قايي سسج ساانس ونظ ار ألننج ساه م ار م ا
ُ
األحوابس وأن طلأ الر ي ترامر السرلج طنل لس نر موات ي
ساقسراح سيرسر فيل ال يأل فج

الطش ال حرج فسان

ا من وقنر أن وافأل طلأ إتراء ال ابلي وهينا ستاار ناس ل ع  45قي ي

 -أنا أه م وهو افأل  -وقواب ال ناقشي

ان رةينا وتنا ا ومنالااا وفج حين ان ولح

ال وانر الر يسيي آل ار ل في ا سعلأل ب بلوماسيي الشرق األوس

إ أنل لم ييشم الن اب طن أي

إطبن ها

ومع ذلك ،تعلمنا الكثير .وعلى وجه التحديد:

سس

الراي األمريييي م سرحات مط لي لإلتا ي طلأ ت يأل ال الايا األساسيي ال رتي طلأ األتن ع

ارس ار يليي-الطلساينيي من بين ا اقسراحات للح و الن ا يي رس ار ي
طلي ا ومسس ا

ال سنا

والاه فج م ني ال

البتاين الطلساينيين والسرتياات األمنيي السج سسح ج اتطاق السب

السياسيي الن ا يي بين ارس ار يليين والطلساينيين ولن تسون هنل

والعبقي

اي حوب يطيي إنشاء ط ليي

رأع أن ه ف ا هو ت يم سحلوبس

تطاوا ت ع؛ وب من ال أطَل َن
سسسل الراي األمريييي الالوء طلأ معا لي توفير األمن لإلس ار يليين وتحسين نوطيي الحياع

للطلساينيين مأل السر يب شي أق طلأ سالسالعات السياسييس للطلساينيين وطن ما أتيحه لل فرةي
ارطراب طن تع ي ل لطسرع ال ولي ال نبوطي السبح  -س ولي ناق يس  -السج اقسرح ا ر ي

الو راء

بنيامين نسنياهو نطسل اات مرع قاب وقنر إنل س نر م الح سال وليس ت اما وأولح قا ب :سإاا
طونا

قله س ولسينس ف نا يعنج قياا لإلس ار يليين وقياا آ ر للطلساينيين
َ
ال الحس -وب ج من ير الوالح السار وراء اقسراحل إتا ات طلأ ت يأل قالايا ط ليي السب
ولسن امسناطل طن ت يم تعريف أمرييج لتسإقامي وليس وفج الواقأل

هنا

نسسر

ان من ال عر ت ا اسسربص
لي

تعاقم وقنر مأل السالعات السياسيي الطلساينيي أيا ان تعريط ا بوفج مرحلي ما اسسر

سالاَل انس طن ارقارع إلأ إس ار ي والسيان الطلساينج ال سس الج ولسن ب ا ال أقرب إلأ لي لسان
َ
من إقارع مث لي سياسيا
سس ر الراي األمريييي تر يبها طلأ تع ال نا ي الطلساينيي م

ر تنب لبسسث ار وسيلي

لسحسين حياع الطلساينيين ولسن السسلس هنا أمر الغ األه يي :ف أقار وقنر إلأ أن تح يأل هنا
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ال ف سيسالر ترسي ا للح و طلأ أن ييون مساوطا نةبحات سياسيي توهريي ا

ومرساء سيا ع ال انون شي فعاب والسج تش

الطلساينيي وت و قاملي ل يافحي الطسا
ال ِ لسيي وبعاارع أ رى ارلافي إلأ ال اب  -سأمواب الويرس م ا يعنج ف

السلاي
ح وق

مساه ي أمريييي

مسوالعي  -سيسسورق األمر السثير من الوقه قا أن ل

الطلساينيون تحسن فج األحواب

ل ات س اي وقنرس ف

ان اللحن س اقأ مأل لوي السا ح

ال عيشيي

إاا انه هنل الن اط الثبا تشي
والس

وتسل طلأ الر م من أنل س سأل سحر وس ولي ال عاملي

ال عروفي لوال

ورع أكار م ا

يحش م ث العا لي طا ع فربب ح ثل إلأ رفي ملياي راراء مرس ين ش ون الشرق األوس

كان وقنر رافالا رأع ل ط و الرارع وطن ما ُسا طن تعريطل للن اح واآلاار ال حس لي للطش
وةم الس اب عنل من ن سأسالي واقنانس  -طلأ الر م من أنل مالأ فج ارقرار عن الطش هو
واةطا إيال بت سالرهان طلأ ال اب الس

الريار األكثر احس ا

[الن ج]س  -فج الوقه الني ق

تعاريف مرسلطي للن اح ال بلوماسج قا ب :سق سرن الن اح السثير من األقياب ال رسلطي ف
و عنل ن اش وق

ي إلأ تعاون أواأل ورب ا ح

فيل

او

عض ال الاياس حسأ أنل ب ا و عنل لاق ارطا

طسرع أن الساريخ  -الناكرع الساريريي والسراا الساريرج وال ظالم الساريريي  -ق

ال ار الني يعس معظم ال راقاين أنل مشحون الساريخ

لعر و ار فج

وم ِح ال شاك الع لج من
وب من ال ةاغ ال اليي ل الح نطسل س اقأل بين سار الح ا أل ُ
بب ارقارع إلأ إن ا اتل ير ال سوقعي  -ال ط ات الس اريي مأل ال يسي و ن ا إن ا تشريعج

حوب إةبح الع الي ال نا يي  -ام أقا عةالي األط اب الس اريي السج ي و ها الثباج ال لم من

محامين لش ون الع ارات وارفب

ال س ولين طن محطظي سط ليي السب س فج إ ارع ترامر :أي هو

نطسل و اير مساط يل تيسون ترينابت والسطير األمرييج ل ى إس ار ي
كوقنر اطسرف عن الر ي

نطسل لم ي أر ع مشرو

اي السب

يطي فري مان وال

الني قاب طنل عنل

أن

باب قي

فنن تحاوب تاه ا أ تُرير اآلماب ولسن ي ين
السن يح وألاف :سطن ما تع لحساب الر ي
ي ين أن تُرير اآلمابس
أن تُرير اآلمابس وتا أل :سطن ما تع لحساب وال وتس
طن ت أل ت يأل هنل ال عايات نرى أن وقنر ق ن ا ت ا فج ةنأل السب فج الشرق
األوس

ومن لم يين

ير مساوق ت اما وق تسون س اي وقنرس  -إاا ةا ق ترامر طلي ا

واقسرح ا  -األولأ منن اي ريوان ال ُ َ الي طا  1982السج ق مه في ا الو يات ال سح ع أفسارها
الراةي للح ال ا م للن اب ارس ار يلج-الطلساينج عي ا طن محا اات السب ال اريي ومن بب

ال يا بنل

ف

تسعارا مأل السياسي األمريييي ال ا ي منن م ع قويلي وال س ثلي فج تطالي
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ال طاولات ال ااقرع بين الارفين اطساارها أفال
ارلافي إلأ ال

قري ي للسوة

فنن اسساعا فسرع إقامي ولي من ال يوي األمريييي سييون ح ااتل اوع ايرع

عي ع طن توافأل اآلراء بين الحببين األمريييين والني

إقامي ولي فلساينيي فج طا 2002

ومن ال طارقات أن تر يب وقنر طلأ تح

الارق لسح ي ا يعي

إلأ اتطاق رلج الارفين

ر ع تع ي الر ي

نسي ي ن ا يي ومن ام الع

تورج بليو بوش ه ف

مأل األقراف طلأ أفال

من الناحيي الشيليي الن ع العربج الس لي ي فج ةنأل السب

ويس لأ ال

طلأ أفال وتل فج سماا رع السب العربييس وهج فسرع قرحس ا ال لسي العربيي السعو يي فج طا
السام

 2002و طه إلأ انسحاب إس ار ي

من ت يأل األرالج السج احسلس ا طا  1967م اب

ا طسراف السام [ب ا] من تانر ت يأل ال وب العربيي لسن إس ار ي انس ت ماا رع السب العربيي -

و انه مح ي فج ال  -ألن ا لم توفر م ا للسطاوا ب

ال

أن تع

ا و أن اقسراح وقنر من حيث ال وهر

انه م ر مناقشي حوب السنطين ومأل

ف إلأ ت نر ح وب األلوا السياسيي السج ي ين

من

حياع نسنياهو مث قرطيي ال سسوقنات ارس ار يليي فج ط أل الالطي الوربيي للسن

ال االر الطلساينيي الاويلي األم مث إقامي ولي وم ماج أفسار تس حور حوب إس ار ي في ا يرص

السرتياات األمنيي والنسي ي هج حالي من السنافر ال عرفج ال بلوماسج  -وهو اقسراح ي ر طلأ

الحيومي ارس ار يليي الحاليي أن ترفالل فج قيلل ولسن من ال رتح أن ترحر ل من حيث ال وهر

ولسن أي محاولي للنظر إلأ س اي وقنرس من بب منظور ال بلوماسيي السا ي سسُرائ ابسسارها
الح ي ج ف ن وت ي نظري من األكثر تنوي ار رؤيي وقنر و مب ل اورين ُياا ون روسا فج
الشرق األوس من سوق الع ارات فج نيويورك أكثر من ون م بلوماسيين يحاولون ح ن اب
قا

قوي األم

وبال راءع ما بين الساور ا و األمر

ولج

ا لو أن م نظرون إلأ ط ليي السب

طلأ أن ا ال عا ب الو يطج لسحوي مانأ سينج او ق أل مح ع اري ارع فج وس مان اتن إلأ ق أل
س ث أح العناةر الر يسيي فج ا سسراتي يي فج طض توقعات

فا رع فاالنساي لطريأل وقنر

الطلساينيين شعن ما سيح لون طليل فج الراي األمريييي
ال سرحات السا ي ال مي من قا إس ار ي

إةبح العبقات مأل إس ار ي

سي ا ع رفض السثير من

وفج حين أن هناك أسااب وتي ي ت طو ترامر إلأ

ع الالووط [السج وات س ا] بب سنوات حيم أوباما إ أنل

ي ين

لل رء أن لو الطلساينيين طلأ رؤيي ن ع ار ارع األمريييي ت اه م  -ب ءا من قاأل ال ساط ات

ووةو إلأ إ بق ميسر الس ثي فج واقنان  -ع اب؛ إا ا و و عنل مع وا من قواط اللعاي السج
ي ارس ا محامج لش ون ارفب

اليو و 20سنسا ف

طلأ ال و ر
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إن أي قرص طلأ معرفي الشرق األوس

رك أن السشا ل بين ط ليي السب وال ط ات الع اريي

فج نيويورك ن ار سرطي وماا ان ال الج م مي ل ا سيح

فنن معظم الطلساينيين -

وبالسعكي قا ت م  -يطاللون ا نسظار إلأ أن ُن ج ال اورون [أط ال م] ب
منرطض ال ي ي؛ فطج ن ايي ال ااف رفالوا طرولا أكثر إ راءا من قا وهنا ما ق

من قاوب طرا
ل أ ا إ اان

ولل ال س يم إن م س يطوتون فرةي لسطويه فرةيس وفج الن ايي يعلم الطلساينيون أن م ي لسون

رةي ا قي ا ت ا ي مونل رس ار ي  -ال اوب النطسج والسياسج  -وهم واا ون من أن ارس ار يليين

سي مون فج الن ايي أكثر م ا تسو ال س اي وقنرس طلأ ما ا و من أت السوة إلأ ح ن ا ج
ل راط م ال سس ر منن قرن
وطبوع طلأ ال

اآل ر طلأ الن و

وطلأ طي

ال ط ي الع اريي السج يح

في ا أح الارفين طلأ الع ار والارف

ا أ اتطاق السب فج الشرق األوس وينس ج مأل الارفين

عال ا الاعض ويسشار ان منب مب وتا واح ا إلأ األب

وبين ا ت

ارين طال ين مأل

نيويورك إميانيات

حو

ل ا حيث أن هناك ا ا قاعي أرا أ رى ي ين تاويرها ومانأ آ ر ي ين قراؤل وم أل سينج

آ ر سحوب إلأ ق أل فا رع إ أنل
ارس ار يليي-الطلساينيي ولي

وت سوى قاعي أرا واح ع طلأ ال ح

ل ى الطلساينيين أي ميان آ ر للنهاب إليل وهنا

فج الساحي

يعنج أن طلأ

إس ار ي قاوب ال االر الطلساينيي  100فج ال ا ي ب يعنج أن ال ار لن نس ج أب ا ما لم يعس

ك قرف أن الارف اآل ر ق بنب م و ا حسن النيي للسوفيأل بين احسياتاتل وبين ر اات الارف
اآل ر  -وهو ولأل

ي ري الع

ل فج الظروف الحاليي

ويا و أن الح ي ي األساسيي ال ط و ع من ةيوي وقنر هج أن ارس ار يليين والطلساينيين

ا أون

من ال طر ف مر  25طاما طلأ طبقس ا السعاق يي الراةي ال س س ع فج اتطاقيي سأوسلوس وطلأ
الر م من فسرات ال ار والسوتر لم يعارا أي من الارفين الولأل الراهن ل رتي أنل قرر توييرل
وبالطع

ور م

أ اا ا تاورت السلاي الطلساينيي بب هنل الطسرع إلأ ما يشال ولي طربيي

قايعيي  -أق فسا ا وا سب

وطنطا وسلاويي من عض ال وب؛ وأكثر فسا ا وا سب

وطنطا

وسلاويي من الاعض اآل ر ومنن ق أل إس ار ي لبنسطالي الثانيي قا  15طاما و سارع بع ل الح
مسارفج سح ا س ع ابا سنوات من ال
يا ع مح و طاا

الساريخ حافظه السلاي الطلساينيي ما ع طرفات

شي أو ي ر طلأ السب مأل إس ار ي

ا حافظه طلأ السعاون األمنج مأل

ال يش ارس ار يلج ول نه ط وقو الالطي الوربيي فج أ ي ال سارفين ارسبميين

إن أي اقسراح أمرييج للسب ي ر أن ا أ ييطيي الاناء طلأ األساسات الحاليي مأل بنب ت
لال ان ط

ال يا

عي قجء لل راقرع الولأل ال ش الراهن أما مبحظات وقنير ف
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اسسعارع من م اب الار

ألي ت ر ل نا الواقأل الساير؛ وفج مرحلي من مراح الن اش اسسَر
رأع أن اسل سسسعالع ال راس الني تع ال ار ارس ار يلج -الطلساينج ولسن السح ي
لي
الح ي ج الني سيوات ل هو ل ان ط انس اك اقسراحل لَ َسم ُ راط ال اطج إلأ ط األاى
ا ار طلأ
وهنل البماا ع اآلاار ال حس لي للطش هج السار وراء اطس ا ي أن اسل تشي
الح األمريييي وأنل ألمر مس ور أن تحاوب ار ارع األمريييي حسأ ت ربس ا وفج حين ي ر أن

ال

تسون الو يات ال سح ع مسسع ع السعكي لس يم أفسارها الراةي ل ساط ع الارفين طلأ س الط وع

الن ا يي فج ال طاولات  -ت اما

ا فع تي ج ارتر فج سكامر يطي س طا  1979ع أن قالأ

ك من مناحيم بيون وأنور السا ات وفرق م  17ق ار من ال ساومي ال يثطي  -تا أ اليو ال وع بين
ارس ار يليين والطلساينيين أوسأل من أي ةيوي ي ين ت ورها أو اطس ا ها لس ها ومن هنا ال نالأل
أه يي تن ر للسطاةي السج يسسع

انع ا الس ا

ال حس

بين أكثر ما ي ين رس ار ي ت ي ل وأق ما تسسع فلساين ل اولل بوالعي

فانب ق ارى ال

العي

ا أ أم ار ير محان ب

من وقنر وقر ا ل إلأ ولع ا طلأ قاولي الن اش سار

لح [هنل ال شيلي]  -وهنا هو األسا

ير مس وب

الني و

ل ترامر وقنر-

وحسأ لو ان الطش هو سالرهان طلأ الربح الن جس فب باب هناك سار آ ر فأل أة قاء إس ار ي

-

ن في م أة قاء الحيومي ارس ار يليي الحاليي  -إلأ السطسير مرتين قا أن يحثوا الر ي

طلأ مسا عي اي ة رل للسب شي رس ج وهو :الرار من أن

طن أفال أفسار وقنر وفج الواقأل ق يعس

وقنر أن

ترامر

ي الطش إلأ نب الشرطيي

اسل سسا أ ن اي مرتعيي ت ع

لل طاولات ال سس اليي حسأ لو فشله فج تح يأل السب شي انابقي ارى إ أنل من ال حس
أن ي و

لطاء ترامر برمج تل األفسار فج ال سسن أل ال بلوماسج حسأ لو انه أفسا ار قويي وت رع

وقي ي وبالنظر إلأ السحبب السياسج ال الج الع يأل فج الو يات ال سح ع فلي

من ال عر تري

إ ارع مسس اليي  -ي راقيي طلأ وتل الر وص  -ترفض إطا ع النظر فج م سرحات شعن قالايا
مث السرتياات األمنيي ومطا ع توقين البتاين وارةبح السياسج الطلساينج والسن يي ا قس ا يي

ارقلي يي إاا ما انه تح
مأل إس ار ي

ف ن ال حس

سم ترامر وب ا أن فريأل وقنر سعام مأل هنل ال الايا عام ط يأل

أن يالر ال

األفسار السج تا و ة ي ي لل ولي الي و يي شي

اص

ول نا السار آم أن يعو نسنياهو إلأ رق ل ويطع ما فج وسعل رفشاب سةط ي ال رنس قا أن

ت اح سياسي أمريييي رس يي

ُيعسار وقنر -الني ا و تا ا
ومن بين ت يأل الشر يات فج هنل السومي يا السراتي يي الناقاي
فج ر اسل فج ةيا ي اي تلاج ر اي وال وتسل فج أن ييون ةانأل السب فج الشرق األوس -
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ي ورل من ون

الني ا و أنل

أكثر األقراص إاارع للحيرع وهو األمر النساي ل ح و طاا
أن يحي طن الر مطالب السير طلأ الاريأل ال ِ
سعر ال س ث فج الس ا ق اررات األمم ال سح ع
ُ
ياب السا ات وطبي سل ف
السج معنأ ل ا والس طيأل فج العواةم األوروبيي  -بولو ان لعاا
لسان سي رك أن أفال قري ي لنسم الراي األمريييي السج ت
محا اات مااقرع مأل إس ار ي

وفج ال اب

م الحل هج ا قسراح

فنن أكثر الشر يات حيرع هج نسنياهو

إن قوب فسرع حيم نسنياهو الني سي اح قرياا ةاحر أقوب

مي ر ي

رأع إتراء

و راء يعو ل بيع من

ال ارع السياسيي ال ارمي و رهل الطاري لل راقرع فب ي ين م ارني أي طيم ي راقج فج ط رنا
الحالج بنسنياهو من حيث موهاسل وحنسسل الاايعيي فج معرفي يطيي الطو ا نسرا ات حسأ لو ان

الن ر ناوي طلأ ال رور ال رير شي
يس

أي قا

اير

انر الحافي السياسيي وال انونيي واأل بقيي ولم

طلأ الساحي العال يي اليو الن اح الني ح ل نسنياهو فج ال أل بين ال بلوماسيي

ال رياي وارب اطيي وا سسر ا ال ي والحييم لل وع العسيريي لسحسين الولأل ا سسراتي ج لاب ل
الظروف العا يي فنن آ ر ما ري ل نسنياهو هو قيا الر ي

وفج

األمرييج اقسراح اي مط لي

للح ال ا م للن اب ارس ار يلج-الطلساينج ف و الني ي ي الس رتيي وال بلوماسيي الس ري يي السج ترسار
ك من النوايا الح ي يي للارف اآل ر وال روني السياسيي ل ي يل األساسيين
طن ساألفسار األمرييييس السارى حوب ما هو األفال رس ار ي

ان مح ا فج ا بسعا

إاا ل ااا ا و نسنياهو مسطا ب شعن اي السب ال الي؟ ول ااا ا و و عنل طلأ اسسع ا رلطاء
الشرطيي طلأ سلسلي ايرع من الحلوب السج ت سرح ا الو يات ال سح ع السج ت طج عن ا طلأ معرفي
ي قجء ول ااا ا و أيالا و عنل رحر ب حسأ يش أل ترامر طلأ اقسراح ان نسنياهو نطسل ق

طارلل منن فسرع قويلي؟
هناك الع

من السطسيرات ال حس لي فاع ق اررات ترامر بن

السطارع األمريييي إلأ ال

ومفشاب

ال ط ي النوويي ار رانيي ال سي فالب طن ا طسراف السيا ع ارس ار يليي طلأ هالاي ال و ن رب ا
نظر نسنياهو إلأ ر اسي ترامر طلأ أن ا فرةي الع ر لسحوي

مي

ار ارع األمريييي ال والج

رس ار ي إلأ سياسي رس يي للحيومي األمريييي وق ييون نسنياهو واا ا من احس اليي ا طاق طاا
كا

وأن األ ااء الطلساينيي سسس ح رس ار ي

الم أتباء ر يسيي من أرالج الالطي الوربيي من

ون إاارع أي الر فج واقنان أو معارلي ايرع فج العالم العربج ورب ا ييون نسنياهو مث ب ت ا
ظر إلأ سةط ي ال رنس ح اب الن اع السياسج
شاكلل ال انونيي الراةي حيث أةاح ن ُ

وأيا ان السار ال نا ج آم أن يطو سبنيامين ال طسر ا سسراتي جس طلأ سبنيامين ال طسر السسسييج

السياسجس وأن يسسر

أي أ وات مساحي تحه ت رفل رحااط س اي وقنرس بب األسابيأل ال ليلي
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األمرييج أو

ال سا يي قا أن ُيعلن طن ا ترامر نس ل وق سالر األمر ن اء مااق ار إلأ الر ي
حسأ حش ال طم من قرص يحسرمل الر ي  -ال انح ال وري الاار قيل ون أ لسون أو
[السيناتور ال

عان ترامر  -لسوتيل الن اء النيا ي طنل أما

وري] لين سج تراها الني

النساي رس ار ي وأة قا ا فسظ الن اي األساسيي طلأ الشي السالج :إن الاري ي الوحي ع لح ايي

ا سس ارريي الاويلي األت ألفال توانر س اي وقنرس هج نفشاب الراي

معهد واشنطن2019/5/10 ،

" .50قدوتنا رئيسنا" ..أين الخلل؟
إبراهيم فريحات
قالاات فج ال م العاقر اتس ن وولعن سا ا س ينل سق وتنا ر يسناس ي سا

الطلساينج مح و طاا

من أفسار الر ي

و سا اتل في ا نشرل سا ا من سر يعو معظ ا إلأ فسرع راسسل فج

ا تحا السوفييسج طن ما ان يحالر لني ال سورال أاارت ماا رع الاالاات لس يأل السساب ومقبقل

ن اقا م س عيا حا ا لم ُيعرف لل مثي فج أ مات سياسيي ارى
وةا السج تسعلأل ا ن سا و يرها و عا ت ا تُواتل ا سبفات الرأي
السحرك ل عال س ا
وال راطات شي طا بسح اير س ث بسعريف ماهيي ال شيلي السج ور شعن ا ا سبف؛ فاين ا
ان ت ار ال س أل الطلساينج

يطسرا ال افعون طن السساب أن ا حس اج ي ري طلأ سماا رع من قالاات ةم طاقرس ي وب
عض ال حس ين إن احس ات م طلأ سن عس وست ي

و ساب مع ر ال نافج األ الر و ساب توتشل لسيم إ

ليسه فج السساب ومن أط ل بالاالاات
حالر حط إقبقل

أف ار س وطو ع إلأ ساب ماو تسج تونغ األح ر

سونغ السوري الش الج والبفه أن ال شيلي

و حسأ فج من ُ سر لل بالر ي

من

ومن ا هج

اتس ت الاالاات وب اا رع ااتيي من ن ولل س

أتر إاا أ اع وأتران إاا أةاب نعم ق ييون

من األت ى للاالاات السطسير ا هو بق وما

ولسن ا أ ما أ ال اا رع الني

وبعي طن الس لي

يعب فرص السويير ال س عج ح ا وي ر أن ُيشيرن طليل وطلأ ال حس ين إ راك أن محاولي

سحر السساب من السوق ق توقع م لحيي لحسن نيات م فينس وا حاولي م ا رع الرأي اآل ر وهو

األمر الني طارلول أةب للاالاات الحأل يسا ي ما قان ولسن من ون تو يعل طلأ ال ار

فالسساب فج السوق ومن أ ار قراءل فلل ال
طن الر ي

ُن
الوقنس ام لم ي

طاا

أنل أمر اااطي السسير سوأن سم تو يعل طلأ افي ال سسات السعلي يي فج

ر أي تعكي أو نطج منل
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السعك عنل فعب أطاأ األوامر بنل

وطلأ الر م من أه يي الس ريح

طلأ لسان طالو

ونل ن

الل ني ال ر بيي فج حر ي فسح ط اب األح

إ أن األمر حاتي إلأ نو من السروي حسأ

تسعلأل معظم السحطظات السج أاارها السساب

ا ب ر ط ن حالر حط إقبقل ف أك و ير السربيي

اب السنطين أو السعكي من الر اسي وطن ها لس حا ا ح ث

والسعليم مروان طورتانج طلأ أه يي ال اا رع وق

الاع الوقنج وال عرفيس م

ر

قامي طل يي ايرع وق

طلأ سلرورع وتو توتل مب وج لل بج بين

ا الس اب الو ارع اااطي هنا السسير وتع ي ل طلأ ال ار

وطورتانج

ال اتسسير وال سوراع فج تامعي لي اي العري ي فج الو يات ال سح ع

وةاحر إن ا ات طل يي ايرع ولسن ت ريحل ثير إقياليسين ايرتين :تسعلأل األولأ طلسطي تربويي
تعلي يي ت

طلأ لرورع تعليم الالاي السطسير الن ي ال ا

الربق والاعي طن الس لي وت ي

األف ار واألبويي ال س عيي وض النظر من ييون هنا الطر و ا سر ال

األبويي السج سر طن ا هشا قرابج منن ط و هج إح ى طوا أل ت
ال

أل ال الحروب سهنل

م س عاتنا ألن ا تن ر فوق

وطي ال عنيي من العا لي إلأ ال رسي إلأ ال سسي إلأ الو ارع وةو إلأ هر السلاي آل ي

ةويرع تسسل طلأ األف ار وطلي م أن ساعوها من ون أي فسر ن ي ومن ون الشعور الس يين

الني سيح ألي فرٍ م ا ان ةوي ار أن نس من هو طلأ أر

ال ر س

يشارك و ير الث افي طاقم أبو سيم ميلل و ير السربيي والسعليم هنل ارقياليي ف و الني تعرا
ان ال سوقأل منل السر يب طلأ ولأل رؤيي تويير فج الث افي

لحا ا م سم وم ان قا تعيينل و ي ار

الطلساينيي وتح ا شعن ال انر ال ا م طلأ الو ء والااطي لل س وب والني
طلأ اتر وروا ج سبحل السل ي طولا طن ال

ا افي الو ء والااطي واألبويي وت ي
وتنوير واسس بليي ومساءلي

ف

ي فيل إلأ ا طس اء

حالر أبو سيم الحط

ليساهم بس سي

ال س وب طولا طن السعكي طلأ قيم تطسير ن ي وحريي

تسعلأل ارقياليي الثانيي فج ت ريح و ير السعليم الحو ي الرقي ع السج

تس ح بتسقااطي هنا السسير

وتع ي ل طلأ افي ال ار س من ميبانيي الو ارع وهنل أمواب طامي مل الشعر الطلساينج ومن ير

ال اوب تا ها طلأ م روفات لسسر ت

ال ا ع واألف ار

ف نا لي

أةب الشعر الطلساينج هو أولأ ب نل األمواب سي ا وأن الحيومي ال

فج ال

روفات

عمعاء اويي

فج م لحي ال ا ع أنطس م
ع رفعه قعار السرقي

وةا فج هنا الظرف الني ي ا ل الوارسي ارس ار يليي واقسااطات ا اآلليي

و ان ل ورع ةا ر طري ات حامب للسساب ال ن ور ور محوري فج إاارع ا حس اتات السج تاعه
حط إقبق السساب ف ن ير ال ط و وتو أمين سر الل ني السنطينيي ل نظ ي السحرير الطلساينيي
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فج حط

سير قالاات ةم طاقر فج حين أن هناك اي ت طيي لل اليي الطلساينيي معروفي

بتسةط ي ال رنس سيسم إقبق ا ع طي الطار وال سوقأل منل

الطلساينيين أن ييون منشوب الع

حيم موقعل اير لل طاولين

طلأ ت يأل ال ا ات ل اومي ال ط ي و ان من ال سوقأل أن

تظ ر ةورع طري ات وهو رفأل اسسراتي يي م اومي سةط ي ال رنس طولا طن ح لل سير قالاات
ال ا

ةم طاقر ي

ال ناأل نطسل تُثار السساؤ ت شعن وتو طالو ل ني مر بيي لحر ي فسح ط اب األح
نطسل وهو ال س وب طن ملم تسويي ا ن سا الاويض الني طانأ منل ال س أل الطلساينج وأةاح

طااا طليل

فج الحط

بس طيي قاليسل الوقنيي ف

ا سسث ار الوقنج لوقه مس وب ح م طالو ل ني

مر بيي فج حر ي فسح ييون فج ت سين ال ا ي ال ا ليي ل وات ي سةط ي ال رنس السج طلأ األبواب أ

فج ماا رع قالاات ةم طاقر؟ و نس ص هنا ال وب قاعا من أه يي ماا رع الاالاات ف و طن
مسعلي اسسر ا ال س ولين الطلساينيين أوقات م وواتاات م الوقنيي من ت ي أ رى يح

األح

ةطي حببيي فج حين أن حط الاالاات من ا س اص م سسي وقنيي بو ارع السربيي والسعليم ولي

حببيي ف

ان من ال سوقأل أيالا طوع طالوي ميسر سياسج فج ال ا ي الشعايي وحر ي ح ا

وم ثلين طن يي الط ا ؟ يعي هنا الح ا إلأ الساح لرورع تنظيم العبقي ما بين الحبب الحاكم

بحر ي فسح والسلاي الوقنيي فال بج بين ا م مر لسلي ا
ومأل ال

ي ر أن

تسون ا حس اتات م طاع قلأل طلأ العي

ي ر النظر إلي ا ني ابيي تامي

ت أن ال س أل الطلساينج ما اب حيا ونا الا واألهم أنل قا ٌر طلأ ال ساءلي والسج ب ون ا يعي
ال س أل الطلساينج نسخ ال ساتوريات العربيي واألنظ ي الشيوطيي الاا ع ف ناك ساتير سم تع ل ا
تس ح لا اء الرؤساء في ا م ى الحياع من ون أن تس ح األنظ ي احس اج واح

واألم فج

ال س ولين الطلساينيين الن ن ترى انس ا هم شعن واقعي إقبق سر يسنا ق وتناس أن يع نول
رحر ويسعل وا منل يم ييون أ اؤهم أفال
ومس وليي طاليي من ون م املي أو وف

ر

ب طلي م أن يشيروا الن ن ت روا ي ار م حريي

ويعاينا ا حس اج طلأ السساب أيالا فرةي للسعلم فالن اش ال س عج الني ار شعنل وفر فرةي
لألف ار لن اش قالايا مث ال اا رع وح و ها والحريات العامي وال ساءلي والعبقي بين الحبب والسلاي
و ور الطر فج ال س أل والطلسطات السعلي يي ال رسلطي وما ان ال

أاار اهس ا

ليسح أل لو هنا الح ا الني

ثيرين ووت وا أنطس م ي ا لون شعن هنل ال الايا وأطاأ الح ا أيالا فرةي

للسياسيين للسطسير

ا ي ومون ل فوفر ل م فرةي ليسعملوا في ا ي ومون ل بreflection

وم ى

مبءمسل للسوقعات ال س عيي من م ولسوقعات ال رحلي السياسيي واألهم أن ا حس اتات رسره ما أ
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ال ساءلي فج ال س أل الطلساينج والسج يطسرا أن تساور إلأ رتات مس مي مسس اب فعلأ
لحي السياسج أو فا ون ال ساءلي

السياسج أن رك أنل ُمراقر وأن هناك من يحاسر وهنا ل
سحوب ال س وب فاس ا فال وع تووي وتوقأل ةاحا ا إن لم يين هناك من راقر ويحاسر

أ ي ار طلأ الاالاات فج م رسي بنات الايرع الثانويي اللواتج أن بن ساب سق وتنا ر يسناس أن يطررن
أن ماا رت م ق أاارت هنا ال سسوى من الن اش ال س عج ف

ح ه أكثر م ا َّن سالعن إليل

وتح ا تنايل ال واقن إلأ ما يطع ال س وب بوقسل ورب ا تسون ماا رت ن ال الي هو ت يأل ما ري

ال واقن الطلساينج قولل لر يسل ومس وليل أي الشأل اآل ر من ال شرو الني ب أول ل وات ي

تح يات توات نا ت يعا وفج م مس ا الرار ال اهم ال س ث

شرو ت طيي ال اليي الطلساينيي الني

ال يأل
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 .52لـــن تتوقـــف صواريــــخ غـــــزة إال إذا رفــــع الحصــــار
تنر الح ار واأل مي مأل

بع هو تانج ن ع طا لي

مناحم بن

بع إلأ أن ت وب

ول ن الثسلأ بسعن ر

سح ا س :سربنا هللاس وتعي تث انج ه ار ول ن واورن قاؤوب ولسن هنا لن يح
بع لي

الساي رطا ع تث انج ال سيلين أو ال حاوسين ب األسيرين!

اللن ن اتسا ا الح و ن ار ت ا بوطليل فلسنا ملبمين ل ا شجء
السي

فالح ار طلأ
مثل ا قي

مرسلج الع

ابراها منويسسو وهشا قعاان

وهينا فان إس ار ي ت ر طلأ ط الي موقط ا ال بطو  :سنواة تعن ر بع الح ار إلأ أن

تعي ساألسرى وال ط و نس أولي

هنا هو مط و الاروفيسور ول ن؟ ت اما مثل ا انه إس ار ي أسيرع

فج حينل فج مط و طا لي قاليه إلأ أن اسسسل ه وط ت ةط ي قاليه الرهياي أكثر من ألم
سمرربس قات م اب تن ي إس ار يلج أسير واح لحظي ارهاني األ ار فج ط

حيم نسنياهو اآلن

أيالا تسسسلم إس ار ي ل ط و آ ر وهنل ال رع أيالا انابقا من ا سسسب لعا بت سعاقأ ال يأل
مع ا احس ار مالأل ألن ابن ا وت فج

سح ا س حسأ وان ان هنل ال رع لي

تن يا حيا ب

ُقس فج الحرب و تباب إس ار ي تس رف ع أ مالأل وت ر طلأ ح ب بع فج ح ار
إلأ أن تعي ابني ا ال يسين وحسأ ال

قاري توسيأل مساحي ال ي
وال عارلي لن ساح إ
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الحين لن توافأل إس ار ي إ طلأ ا رات قياي نيا بماب

ولسن ا لن ترفأل الح ار ف ث هنا الرفأل برأي ر ي

الحيومي

ع أن يعا من س اوا فج الحرب
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وفج هنل األاناء فان ال نوب لل ومس ار ي
ي ع وي ا

ل ا وت ان أما

بع وسح ا س ا

ويسواة منن اكثر من سني وباسسثناء الحرب ال ا ويي مأل سح ا س واتسياح بع

بوالني هو رب ا ارميانيي الوحي ع ال سا يي فج الولأل الحالج
هنل سسسوقم ح ا طلأ ال ى الاعي
عنأ ف

ولأل حربج

ف

تن ح إس ار ي فج وقم النار ح ا

طن ما ييون للوبيين ولت سح ا س ح ا ما يرسرونل

طن ما سوقم ح ا الح ار طلأ بع وطليل فااا ما ب أنا من الن ايي فان إس ار ي

ملبمي السوة إلأ تسويي فوريي وسريي مأل بع ون ةلي سعلي ال سلأ وال حاوسين
إن الحالي ال ارع األ يرع النات والسج أطي ت في ا طظا
معر ي السلاان يع وب تثاه انل لي
حالي

اريا اوم

ع  37سني من يا ل فج

ملحا إطا ع من س اوا فج الحرب حسأ وان ان الولأل فج

اريا اوم وباقج مط و ي سوريي من أساسل أ ار يثير ألنل لم يين أي برهان طلأ

موت م ومطا ع العظا تاءت ل ن أمور أ رى لح لوب ياب م وطلأ ح قوب الاروفيسور س حا
ول ن ال اب

ان آ

ط

يعرف ال يش ارس ار يلج الالا أ ن وت ال سلأ الن ن س اوا فج بع

عنأ

ال عرفي أُططيه من ا العا بت وبالسالج ما هو ال ارر لل راخ مثل ا ي رخ الاروفيسور

ول ن انل سلن نوافأل طلأ ا نسظار  37سنيس ما ال لح ت ا هنا؟

نعم م م وم

تلر من س اوا فج الحرب ل ارهم فج إس ار ي

مسس اليي تس ح بنل ؟ ه

سوريي إلأ أن تعا تثي
أط

ولسن ل ااا

ننسظر

ار ةط ي

ان أح ما س ور أن تسون إس ار ي ماالاي عن تواة الحرب مأل

اريا اوم أو طلأ ساي ا

سبف ال اسو

الاا إ لج وهن الني

فج سوريي فج  1965ومنن ن وقعه إس ار ي ط ع مرات طلأ اتطاقات مأل سوريي ون أن تعا

تثسل؟ هينا حسأ اليو

إن الاروفيسور ول ن العبيب طلينا ت يعنا هو أيالا رت مس ن وطليل فلعلل من ال س وح أن نن رل
عن تث ان وسم ال حن

موسأ إلأ بب إس ار ي

ان مولوطا فج م ر الطرطونيي نحو  300سني قا ان ي لال سي نا

وف ا لوةيي وسم وبالسالج فان تثامين من س اوا فج سال رف ال ام س

ي ين ا أيالا أن تنسظر ومن ال حظور أن ييون ارةرار طلأ إطا ت ا فو ار يس

قعرع من أر

تن ي حج ما ولسن فج هنل األاناء فان هنا ارةرار لطنا ا نا سلأ وترحأ إس ار يليين فج حرب

مسس رع وط ي ي ال وى مأل سح ا س
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األفال

الااأل لو ت طج إس ار ي ن ا يا وملأ األب قوع نار سح ا س و

تسن إس ار ي

ا رع طلأ أن ت رر ال

العيش ون السعلأل ع االنا ال سلأ

فنن ا ملبمي طلأ األق

ةوارير ا ولسن إاا لم

عن تس ح لنطس ا ولسيان بع
"معاريف"

األيام ،رام هللا2019/5/14 ،
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