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*** 
 

 و"الجهاد" تتوعد بالرد بقصف مدفعي شرق خانيونس من "سرايا القدس" ثالثة شهداء .1
سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد ، أن 27/5/2018نت، الدوحة،  الجزيرةموقع قال 

عناصرها جراء قصف االحتالل اإلسرائيلي نقطة رصد تابعة لها  اإلسالمي أعلنت استشهاد ثالثة من
وقالت سرايا القدس في بيان إن الشهداء الثالثة هم  شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة يوم األحد.

وأكدت أن  عاما(. 25عاما(، ونسيم العمور ) 28عاما(، وعبد الحليم الناقة ) 22حسين العمور )
مفتوح، ولن يفلح هذا العدو بفرض معادلة جديدة يستبيح من خاللها  الصراع "مع العدو الصهيوني

 دماء أبناء شعبنا ومجاهدينا دون رد يؤلمه". وأضافت أن "لدى المقاومة ما يغير هذه المعادلة".
من جانب آخر، قال المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي إن هذا القصف المددفعي جداء ردا علدى وضدع 

ونقلدددت صددحيفة هدددررتس اإلسددرائيلية عدددن الجددديش  ج الحدددودي صدددباح اليددوم.عبددوة متفجدددرة علددى السددديا
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اإلسرائيلي قوله إن القصف جاء "ردا على اجتياز السياج أمس السبت ومحاولة إلحاق الضرر بالبنية 
 التحتية األمنية"، متهما حركة حماس بالمسؤولية عما يحدث في القطاع.

طينيين تسدددللوا عبدددر السدددياج فدددي جندددوب قطددداع غدددزة وبحسدددب الصدددحيفة اإلسدددرائيلية، فددد ن أربعدددة فلسددد
المحاصر وألقوا قنبلدة حارقدة وعدادوا أدراجهدم، ونقلدت عدن الجديش تنكيدده أن األشدخاك األربعدة كدانوا 
لى جانب إلقاء زجاجة حارقة تركوا خيمة كتب عليها "مسيرة العودة..  في إسرائيل لمدة دقيقة واحدة، وا 

 عائدون إلى أراضي فلسطين".
حركة الجهاد أكدت على ، أن خانيونس، من 27/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالمف وأضا

وقال داود شهاب  حقها في الرد على التصعيد العدواني الخطير، وعدم تخليها عن هذا الحق.
مسؤول المكتب اإلعالمي لحركة الجهاد اإلسالمي: نحن نعرف كيف نرد على هذا التصعيد 

حقنا ولن نتخلى أبدًا عن حقنا وواجبنا تجاه دماء الشهداء التي تسفكها العدواني الخطير، هذا 
 وأضاف: نحن نعرف ما الذي علينا أن نفعله حتى ُنذكر اإلرهاب  "إسرائيل" بشكل عدواني.

 الصهيوني بنن دماء شعبنا ليست رخيصة.
 

 تحاول الحصول على دعم إفريقي لدعم مشروعها االستيطاني "إسرائيل"عريقات:  .2
قددال أمددين سددر اللجنددة التنفيذيددة لمنرمددة التحريددر الفلسددطينية صددائب عريقددات، : جدداد النبهددان - ام هللار 

، إن الحكومدة اإلسدرائيلية تحداول الحصدول علدى دعدم إفريقدي مدن أجدل تسدويق 27/5/2018يوم األحد 
 فدددي مقدددال نشدددره فدددي صدددحيفة أنغوليدددة باللغدددة ،مشدددروعها االسدددتيطاني فدددي فلسدددطين. وطالدددب عريقدددات

الدول اإلفريقيدة بعددم تنييدد ، للعربية لصحفيين بينهم مراسل األناضول البرتغالية، وأعاد إرساله مترجماً 
حشدد  تشدمل أيضداً  "إسدرائيل"وأشدار عريقدات إلدى أن جهدود  النرام االسدتعماري اإلسدرائيلي ومقاطعتده.

قددام مدن لهدا  علدى  "إسدرائيل"سدفارات فدي تنييد الددول اإلفريقيدة لهدا وحثهدا علدى إقامدة عالقدات معهدا وا 
ودعا عريقات الدول اإلفريقيدة لددعم الحقدوق  نقلها لمدينة القدس المحتلة، كما فعلت الواليات المتحدة.

الفلسطينية على غرار مواقف دولة جنوب إفريقيا التي قال إنها "األعلى أخالقية في العدالم وتقدف إلدى 
 جانب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني".

 27/5/2018، لألنباء األناضولة وكال
 

 قتلالوزارة اإلعالم الفلسطينية: قانون حظر تصوير جنود االحتالل شرعنة لإلرهاب وتشجيع على  .3
إلقددددرار قدددانون "حرددددر  "إسدددرائيل"رام هللا: أكددددت وزارة اإلعددددالم الفلسدددطينية أن المددددداوالت الجاريدددة فددددي 

وأكدددت أن ذلددم األمددر يشددجع جنددود  نة لإلرهدداب".فددي العنصددرية، وشددرع "إمعاندداً  عددد  تصددوير الجنددود" يُ 
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االحددتالل علددى القتددل والعدددوان، خاصددة وأن القددانون حددال أقددر، يمثددل "محاولددة لحمددايتهم مددن المالحقددة 
وبينت الوزارة في بيان صحفي، أن تصاعد مالحقة االحتالل للصحافيين، والحرب  القضائية الدولية".

لدددد"تشجيع الجندددود علدددى الفتدددم بنبنددداء شدددعبنا، واستسدددهال  علدددى المؤسسدددات اإلعالميدددة، تهددددف عمليددداً 
 الضغط على الزناد، وتنفيذ فرائع وحشية".

 28/5/2018 ،القدس العربي، لندن
 

 األمن الداخلي يحذر من اتصاالت لالحتالل باسم "جمعيات وهمية" غزة: جهاز .4
مددن  الفلسددطينيين ين، المددواطن27/5/2018 غددزة، يددوم األحدددقطدداع حددذر جهدداز األمددن الددداخلي ب: غددزة

عبر صفحته الرسدمية  الجهاز،وأوضح  التعاطي مع "االتصاالت الوهمية" التي يقف خلفها االحتالل.
فيسبوم، أن أجهزة أمن االحتالل تستغل شدهر رمضدان المبدارم لالتصدال علدى المدواطنين باسدم الفي 

لوهميدددة تتركدددز حدددول ونبددده إلدددى أن االتصددداالت ا جمعيدددات وهميدددة بهددددف جمدددع معلومدددات اسدددتخبارية.
بدال  الودعا  نشطاء المقاومة ومن حولهم. جهاز المواطنين إلى عددم التعداطي مدع هدذه االتصداالت وا 

 الجهات األمنية فورًا. 
 27/5/2018 ،فلسطين أون الين

 
 طالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني األعزليالمالكي رياض  .5

خارجيدة والمغتدربين الفلسدطيني ريداض المدالكي  إلدى أهميدة الددفع نوه وزيدر ال: نادية سعد الدين -انعم  
الدولي تجاه بلو  حل عادل ودائدم للقضدية الفلسدطينية وفقدًا لقدرارات الشدرعية الدوليدة والقدوانين األمميدة 

 .20/2/2018عباس التي قدَّمها لمجلس األمن الدولي في  محمود ذات الصلة، واألخذ بمبادرة الرئيس
 كي "بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني األعزل". وطالب المال

 28/5/2018 ،الغد، عّمان
  
 المّساس بثوابت القضية الفلسطينية لن يكتب له النجاح :واصل أبو يوسف .6

أكددد عضدو اللجنددة التنفيذيددة لمنرمدة التحريددر، واصددل أبدو يوسددف، لددد"الغد"، : ناديددة سدعد الدددين -عمدان
ة أمريكية تمس  بالحقوق الوطنية الثابتدة فدي تقريدر المصدير وحدق العدودة "الرفض الفلسطيني ألي خط

قامدددة الدولدددة المسدددتقلة وفدددق حددددود عدددام  واعتبدددر أبدددو يوسدددف أن  وعاصدددمتها القددددس المحتلدددة". 1967وا 
ضفاء الشدرعية علدى  "صفقة القرن" قد ُبدء بتطبيقها منذ تراجع اإلدارة األمريكية عن "حل الدولتين"، وا 

غدددالق مكتدددب اتعمر المسدددت ، وتنييدددد ضدددم  القددددس للكيدددان اإلسدددرائيلي، ونقدددل السدددفارة األمريكيدددة إليهدددا، وا 
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وقدددال إن  منرمدددة التحريدددر فدددي واشدددنطن، عددددا تقلددديك حجدددم المسددداعدات المقد مدددة لوكالدددة "األوندددروا".
اس بثوابت القضية الفلسطينية لن يكتب له النجاح، قياسًا بمحاوالت سابقة من هذا القبيل حي نما "المس 

 جرى إحباطها أمام تمسم الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية المشروعة".
 28/5/2018 ،الغد، عّمان

 
 اإلسالمّي في القدسو عن الحّق الفلسطيني والعربي  تنازل "صفقة القرن" :الحاليقةالنائب سميرة  .7

مداس سدميرة قالدت النائدب فدي المجلدس التشدريعي الفلسدطيني عدن حركدة ح: نادية سدعد الددين - انعم  
الحاليقددة، لددد"الغد"، إن "صددفقة القدددرن" مرفوضددة بالنسددبة للفلسددطينيين، حيدددث تلغددي الكثيددر مددن حقدددوق 
الشددعب الفلسددطيني، بمددا يعنددي  القبددول بهددا ترسدديخًا لواقددع مغدداير باألراضددي المحتلددة، وترتيبددات إقليميددة 

ددرب منهددا وأضددافت الحاليقددة، إن "الخطددة األمريكيدد جديدددة فددي منطقددة الشددرق األوسددط". ة، طبقددًا لمددا تس 
حتددى ا،ن، تشددكل التفافددًا علددى حقددوق الشددعب الفلسددطيني، مثلمددا تتضددمن تراجعددًا عددن اتفدداق "أوسددلو"، 
على مساوئه، عبر إعادة مناطق تحت السيادة الفلسطينية إلى السيادة اإلسرائيلية الكاملة، مثدل مديندة 

األمة العربيدة اإلسدالمي ة  عن الحق  الفلسطيني وحق   عد  "تنازالً ونوهت إلى أن "صفقة القر ن" تُ  الخليل".
م الفلسطيني بقدسي ة القدس وباعتبارها عاصدمة دولدة فلسدطين،  في القدس المحتلة"، مشددة على تمس 

 بينما لن تكسب ها الخطة األمريكية حقًا إسرائيليًا مطلقًا".
 28/5/2018 ،الغد، عّمان

 
 كافة التحديات من رغمبالداء مصانة في كل الظروف و الحمد هللا: حقوق أهالي وعائالت الشه .8

رامي الحمد هللا "إننا نطالب بنوسع اصطفاف دولدي حدول دعدوة  الفلسطيني قال رئيس الوزراء :رام هللا
فخامدددة الدددرئيس محمدددود عبددداس لعقدددد مدددؤتمر دولدددي يقدددر آليدددة دوليدددة متعدددددة األطدددراف لرعايدددة عمليدددة 

لمتده فددي اإلفطددار الخيددري ألسدر وذوي الشددهداء واألسددرى، الددذي خددالل ك، وأضدداف الحمددد هللا السدالم".
فددي عنبتددا بمحافرددة طددولكرم: "اسددمحوا لددي أن أشددكر تنردديم  25/5/2018 نرمتدده حركددة فددتح، الجمعددة

. إن أقددل مددا ..حركددة فددتح فددي عنبتددا والمؤسسددات الوطنيددة فيهددا، علددى تنردديم هددذا اإلفطددار الرمضدداني
، علدى ئالتهم وااللتفداف حدولهم. وفدي هدذا السدياق، أؤكدد لكدم جميعداً نكرم به شهدائنا، هو االهتمام بعا

أن حقددوق أهددالي وعدددائالت الشددهداء، مصدددانة فددي كدددل الرددروف، ومهمدددا علددت مدددن حولنددا التحدددديات، 
 وليس في ذلم أية منة على اإلطالق".

 27/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 اجتماعات الجمعية البرلمانية لحلف الناتو"التشريعي" يشارك في وفد من  .9
شدددارم وفدددد المجلدددس التشدددريعي الفلسدددطيني فدددي اجتماعدددات الجمعيدددة البرلمانيدددة لحلدددف النددداتو  :وارسدددو

 ويشارم وفد المجلس ممثالً  .28/5/2018المنعقدة في العاصمة البولندية وارسو، والتي ستستمر حتى 
يم بدددرهم ومسدداعد األمدددين العددام للشدددؤون الخارجيدددة بكددل مدددن النائددب محمدددد حجددازي والنائدددب عبدددد الددرح

وشارم الوفد في اجتماعدات اللجندة التابعدة للحلدف والمختصدة بقضدايا الددفاع  واإلعالم أحمد مقدادي.
 واألمن، وكذلم في لجنة العلوم والتكنولوجيا باإلضافة إلى اللجنة السياسية.

 27/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 بلبلة بعد إرجاء خروج عباس من المستشفى... وطبيبه يطمئن .11
رام هللا: تنجدددل أمدددس خدددروج الدددرئيس الفلسدددطيني محمدددود عبددداس مدددن المستشدددفى فدددي رام هللا، مدددن دون 

نوعدددًا مدددن البلبلدددة، قبدددل أن يؤكدددد المددددير الطبدددي للمستشدددفى  أوجددددإعطددداء أي تفاصددديل أو أسدددباب  مدددا 
أن صحة عباس تشهد تحسنًا مستمرًا وسريعًا، "حيدث أرهدرت نتدائ  االستشاري سعيد سراحنة، أمس، 

  الفحوك، أنها تعود إلى معدالتها الطبيعية تدريجيًا".
وكدددان يفتدددرض أن يغدددادر عبددداس المستشدددفى أمدددس، فدددي الثانيدددة بعدددد الرهدددر، وفدددق دعدددوة مدددن الرئاسدددة 

وأعلندت فدي بيدان مقتضدب: الفلسطينية لوسائل اإلعالم من أجل توثيق وتغطية اللحرة، لكنها عدادت 
 تنجيل خروج الرئيس من المستشفى"، من دون إعطاء مزيد من المعلومات. "إنه تم  

، وقددال سددراحنة: "إن الطدداقم الطبددي المشددرف علددى عددالج الددرئيس يتددابع نتددائ  هددذه الفحوصددات يوميدداً 
كدن مسدؤولين ولم يعط الطبيب موعدًا مفترضدًا لخدروج عبداس، ل لتحديد موعد خروجه من المستشفى".

وقالدددت مصدددادر لدددد"الشرق األوسدددط"، إن األطبددداء طلبدددوا منددده  توقعدددوا أن يجدددري ذلدددم اليدددوم )االثندددين(.
 .%100)الرئيس( البقاء يومًا إضافيًا لالطمئنان والتنكد من شفائه بنسب 

وتحسددن عبدداس كثيددرًا فددي األيددام القليلددة الماضددية، والتقددى مسددؤولين فلسددطينيين وآخددرين مددن الخددارج، 
 ان يتلقى تحديثات مستمرة حول الوضع السياسي الداخلي وفي العالم.وك

 28/5/2018 ،الشرق األوسط، لندن
 

 من مشعل لالطمئنان على صحته هاتفياا  يتلقى اتصاالا  عباس .11
مدن  هاتفيداً  ، اتصداالً 27/5/2018 مسداء األحدد ،محمدود عبداس يةفلسدطينال السلطةتلقى رئيس  :رام هللا

واطمدنن مشدعل  ي السابق لحركة حمداس خالدد مشدعل، لالطمئندان علدى صدحته.رئيس المكتب السياس
 له الشفاء العاجل والصحة والعافية. ، متمنياً عباسخالل االتصال الهاتفي، على صحة 
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 من جهته، أعرب الرئيس عن شكره لمشعل على هذه اللفتة الكريمة. 
 27/5/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 باس يلتقي الموفد الصيني إلى الشرق األوسطع .12

اسددتقبل الددرئيس الفلسددطيني محمددود عبدداس أمددس، فددي المستشددفى، : "الحيدداة"، أ ف ب، وفددا -رام هللا 
الموفددد الصدديني إلددى الشددرق األوسددط كونددا شددياو شددينا الددذي اطمددنن إلددى صددحته وأكددد موقددف بددالده 

لدددددرئيس الفلسدددددطيني لضددددديفه عدددددن تقددددددير الدددددداعم للشدددددعب الفلسدددددطيني وحقوقددددده المشدددددروعة. وأعدددددرب ا
 الفلسطينيين وثقتهم في مواقف الصين الدائمة والثابتة في دعم قضيتهم الوطنية.

 27/5/2018 ،الحياة، لندن
 

 شرق المغازيرداا على اقتحام موقع إسرائيلي  للقسامثالثة مواقع  االحتالل يقصف .31
ل قصددفت موقعددا تابعددا لددد "كتائددب القسددام" قددال راصددد ميددداني لددد "قدددس بددرس" إن طددائرات االحددتال: غددزة

وأضدداف أن الطددائرات قصددفت كددذلم موقددع لددد  غددرب رفددح جنددوبي قطدداع غددزة مددرتين بخمسددة صددواري .
كما قصفت الطدائرات الحربيدة موقعدا ثالثدا  "كتائب القسام" جنوب غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

القددرة النداطق باسدم وزارة الصدحة فدي  وأكد أشرف لد "كتائب القسام" غرب النصيرات وسط قطاع غزة.
 تصريح مكتوب له، عدم وصول أي إصابات إلى المشافي الفلسطينية جراء القصف اإلسرائيلي.

وقددال الندداطق باسددم الجدديش اإلسددرائيلي أن طددائرات سددالح الجددو اإلسددرائيلي اسددتهدفت مددوقعين لحركددة 
حددراق نقطددة عسددكرية للجدديش حمدداس جنددوب قطدداع غددزة ردا علددى تسددلل مجموعددة شددبان فلسددطينيين  وا 

 اإلسرائيلي باإلضافة إلى محاوالت متكررة تقودها حركة حماس للمساس بالبنية األمنية.
وأوضدددحت مصدددادر فلسدددطينية لدددد "قددددس بدددرس"، أن مجموعدددة مدددن الشدددبان الفلسدددطينيين تمكندددوا صدددباح 

اصددة االحددتالل السددبت مددن "التسددلل" لددداخل موقددع عسددكري إسددرائيلي شددرق مخدديم المغددازي يسددتخدمه قن
حراقددده  قبدددل الدددتمكن مدددن االنسدددحاب والعدددودة لغدددزة. وقدددال النددداطق باسدددم جددديش االحدددتالل، "إن قدددوة  وا 

 فلسطينيين عبروا السياج األمني جنوب قطاع غزة، وأشعلوا النار في اإلطارات". 4إسرائيلية حددت 
لمكددان، وأطلقددت وتدابع فددي تصددريح مقتضدب: "أن قددوة مددن الجدديش االحدتالل وصددلت علددى الفدور إلددى ا

 (  قبل أن ينسحب المشتبه بهم إلى قطاع غزة".4النار عليهم )الفلسطينيين الد 
 27/5/2018قدس برس، 
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 أبو مرزوق: تراجع صحة عباس يستوجب قرارات محسوبة .14
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، يوم السدبت، إن تراجدع الحالدة : القاهرة

جداء ذلددم فددي  سدلطة محمددود عبداس يسددتوجب القيددام بدد "مبددادرات وقدرارات محسددوبة".الصدحية لددرئيس ال
تغريدددة لدده عبددر صددفحته الرسددمية علددى "تددويتر" كتددب فيهددا: "فددي رددل تراجددع حالتدده )محمددود عبدداس( 

وقرارات محسوبة حتى ال نتفاجن جميًعا بدنمر ُيربدم الحالدة الوطنيدة  بمبادراتالصحية فتستوجب القيام 
 خ الداخلي في فتح وكذلم القاعدة الشعبية مما يؤث ر سلًبا على مجمل قضيتنا الوطنية". ويعم ق الشر 

 26/5/2018، فلسطين أون الين
 

 حالة من االرتباك تسود أوساط فتح بسبب صحة عباس .31
تسدددود حالدددة مدددن االرتبدددام فدددي األوسددداط القياديدددة لحركدددة "فدددتح"، بسدددبب الحالدددة الصدددحي ة التدددي : رام هللا

وقددد انعكسددت حالددة االرتبددام  ئدديس السددلطة الفلسددطينية ورئدديس حركددة "فددتح"، محمددود عبدداس.يعانيهددا، ر 
، على المعلومات واإلجراءات التي يتم اإلعالن عنها، ثم التراجع دون إبداء األسباب.  بشكل جلي 

ددح  وقدد تددم اإلعددالن، قبددل أيددام، عددن أن محمددود العدالول  نائددب رئدديس الحركددة، سدديلقي خطاًبددا، لددم توض 
ه كلمدة إلدى الدرأي العدام، ما هيتده قبدل أن يدتم إلغداؤه بشدكل مفداجأ، ثدم أعلدن أن الدرئيس عبداس، سديوج 

 ولكن تم إلغاؤها أيًضا.
وفدي السددياق، كشددف مصدددر فتحدداوي مطلددع لددد "قدددس بددرس"، النقدداب عددن أن عبدداس يعدداني أساًسددا مددن 

 كلما تحسنت صحته. مرض السرطان ونقك في المناعة، ولذلم ف نه يعود لالنتكاسة مر ة أخرى
وقدددال المصددددر، الدددذي طلدددب عددددم ذكدددر اسدددمه، إن مسدددنلة خالفدددة عبددداس، باتدددت تسددديطر علدددى تفكيدددر 
األوساط القيادية في حركة فتح، "وقدد أشدعل تددهور صدحته، التندافس بدين مجموعدة مدن الشخصديات، 

جندة المركزيدة وأضداف المصددر، أن عضدو الل أبرزها: محمود العالول، ِجْبِريل الرجوب، وماجدد فدرج".
لحركة "فتح"، جبريدل الرجدوب، سدارع إلدى العدودة للضدفة الغربيدة، وقطدع زيدارة خارجيدة مطلدع األسدبوع 

 الماضي، لالطالع على الحالة الحقيقية لعباس، والبقاء داخل حسابات الخالفة.
 27/5/2018قدس برس، 

 
 هنية: نأمل قيام المغرب بالتصدي للخطوات التي تمس إسالمية القدس .16

هددداتف رئددديس المكتدددب السياسدددي لحركدددة حمددداس إسدددماعيل هنيدددة، رئددديس الدددوزراء المغربدددي سدددعد الددددين 
العثماني  حيث قدم التهداني بشدهر رمضدان المبدارم لجاللدة الملدم ولشدخك رئديس الدوزراء والحكومدة 

آخدددددر التطدددددورات المتعلقدددددة بالقضدددددية  هنيدددددةواسدددددتعرض  المغربيدددددة وعمدددددوم الشدددددعب المغربدددددي الشدددددقيق.
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ة، وتداعيات قرار إدارة ترمب نقل السفارة األمريكية إلى القدس ومحاوالت شطب حق العودة الفلسطيني
سالميا  واعتبار القدس عاصمة لالحتالل اإلسرائيلي، مشددا أن هذه المستجدات تتطلب موقفا عربيا وا 

ف القددس وأعرب عن أمله في قيام المغدرب بحكدم عالقتهدا التاريخيدة بالقضدية الفلسدطينية وملد موحدًا.
سالمية المدينة المقدسة.  بدور بارز في التصدي لهذه الخطوات التي تمس بعروبة وا 

كمددا دعددا القيددادة المغربيددة إلددى تقددديم مسدداعدة طبيددة عاجلددة لجرحددى مسدديرات العددودة، خاصددة مددع تعمددد 
 االحتالل إيقاع اإلصابات في أبناء الشعب الفلسطيني لثنيهم عن المشاركة في هذه الفعاليات.

ضدرورة متابعدة قدرارات مجلدس حقدوق اإلنسدان المتعلقدة ب يفداد لجندة تقصدي حقدائق فدي أحدداث لوأشار 
 .القدسبعدم تغيير الواقع و تطبيق قرار إنهاء الحصار الفوري عن غزة و الرابع عشر من مايو، 

لفلسدطيني من جانبه، أشاد رئيس الوزراء سعد الدين العثماني بالعالقة بين المملكة المغربية والشدعب ا
الشددقيق، مؤكدددًا علددى موقددف المغددرب مددن القدددس ورفددض الحصددار، معتبددرا الشددعب الفلسددطيني طليعددة 

 األمة في التصدي للتحديات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
 27/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 مفاوضات لصفقة تبادل أسرىحماس تنفي وجود  .17

مددددع  مفاوضددددات لصددددفقة تبددددادل أسددددرى جديدددددةنفدددت حركددددة حمدددداس أي معلومددددات تتحدددددث عددددن وجددددود 
 صرح الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس  بما ينتي:االحتالل اإلسرائيلي. و 

ننفي ما تردده بعض وسائل اإلعالم حول وجود مفاوضات لصفقة تبادل أسرى جديدة، مع التنكيد 
 الل خداع الجمهور اإلسرائيلي.على أن هذه األنباء تنتي في سياق محاوالت قيادة االحت

 27/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 
 

 مصادر لـ "القدس": حماس ترفض ربط رفع الحصار بقضية الجنود األسرى لديها .18
كشفت مصدادر فلسدطينية مطلعدة، يدوم السدبت، عدن أن حركدة حمداس رفضدت ربدط  :خاك –رام هللا 

ئيليين األسددرى لددديها، وأنهددا مصددرة علددى قضددية رفددع الحصددار عددن قطدداع غددزة بقضددية الجنددود اإلسددرا
 موقفها من فصل القضايا عن بعضها والعمل على حلها على مراحل.

وبحسددب تلددم المصددادر التددي تحدددثت لددد "القدددس" فدد ن الحركددة تلقددت عدددة عددروض لمحاولددة التوصددل 
هنددام التفدداق شددامل بينهددا وبددين إسددرائيل برعايددة األطددراف التددي قدددمت تلددم العددروض. مشدديرًة إلددى أن 

مقترحات من ثالثة أطراف عربية وأخرى غربية ودولية لمحاولة الوصول لتفاهمات يمكن البناء عليها 
 للبدء باتفاق يمكن أن تدعمه كافة الدول.
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عدادة تنهيلده  وأشارت المصادر، إلى أن جميع العروض تتمحور حول رفع الحصدار عدن قطداع غدزة وا 
دعم المشاريع لتحسدين الوضدع االقتصدادي، والعمدل علدى مع إدخال البضائع والمساعدات اإلنسانية و 

 فتح المعابر بشكل كامل بما في ذلم معبر رفح مع تحسن الوضع األمني في شبه جزيرة سيناء.
وقالت تلم المصادر، أن بعض تلم العروض ومنها مصرية تشمل في مرحلة أخرى العمدل مدن أجدل 

أن بعددض المقترحددات األخددرى لددم تتطددرق لقضددية  اسددتئناف جهددود المصددالحة الفلسددطينية. مشدديرًة إلددى
المصالحة وأن التركيز كان على الحل األمني وربط قضية رفع الحصار بقضية الجندود األسدرى وهدو 

 األمر الذي رفضته حركة حماس بشكل قاطع.
ولفتت تلم المصادر، إلى أن حمداس أكددت لرطدراف التدي ربطدت القضديتين ببعضدهما الدبعض علدى 

نود األسرى لديها لن تتم إال من خالل مفاوضات غير مباشرة مع االحتالل عبر وسديط أن قضية الج
نزيددده لديددده القددددرة للتدددنثير علدددى االحدددتالل إللزامددده بالوفددداء بشدددروط أي صدددفقة سدددتعقد مدددع األخدددذ بعدددين 
االعتبددار قبددل بدددء أي مفاوضددات بضددرورة إيفدداء إسددرائيل بالتزاماتهددا المتعلقددة بصددفقة الجندددي جلعدداد 

 .2011يط التي عقدت عام شال
 26/5/2018القدس، القدس، 

 
 بدران: روح المقاومة تسري في الضفة رغم القمع األمني .19

قددال عضددو المكتددب السياسددي لحركددة "حمدداس" حسددام بدددران إن مقتددل الجندددي الصددهيوني مددن القددوات 
معدري دليدل الخاصة أمس متنثرا ب صدابته جدراء إلقداء حجدر بنداء عليده مدن قبدل مقداومين فدي مخديم األ

 على روح المقاومة التي تسري في الضفة المحتلة، رغم حالة القمع األمني.
وأكد بدران في تصريح صحفي أن المقاومة في الضفة المحتلة نفدذت العديدد مدن العمليدات فدي ا،وندة 
األخيرة وخاصة عمليات إطالق النار من حين ،خر، كما أن المواجهات في مختلدف منداطق الضدفة 

سدددمة دائمدددة مدددع قدددوات االحدددتالل، إذ ال ُيسدددمح لجندددود االحدددتالل بددددخول تلدددم المنددداطق دون  أصدددبحت
كما أشاد بدران ببسالة المقاومين في مخيم األمعري الدذين تمكندوا مدن  لهم. تصدي الشبان والمقاومين

طائده قتل الجندي، داعيا الشبان في كل مناطق الضفة الغربية لالشدتبام الددائم مدع االحدتالل وعددم إع
 فرصة اللتقاط األنفاس.

 27/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 حرف األنظار عن مسيرات العودةهدفه : قصف غزة "الديمقراطية" .21
قالدددت الجبهدددة الديمقراطيدددة لتحريدددر فلسدددطين إن  اسدددتمرار القصدددف اإلسدددرائيلي لمواقدددع المقاومدددة : غدددزة

خلدط األوراق وحدرف األنردار عدن مسديرات واستهداف الصيادين وأبناء شعبنا في قطداع غدزة، يهددف ل
وحمل عضو المكتب السياسي للجبهدة الديمقراطيدة طدالل  العودة، التي عجز بكل الطرق عن إيقافها.

-27أبو رريفة، في تصريح صحفي مكتوب وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنده، األحدد )
وأضدداف "إذا اسددتمر هددذا التصددعيد سدديدفع  ( االحددتالل المسددؤولية الكاملددة عددن هددذا التطددور الخطيددر.5

االحددددتالل ثمندددده باهرددددا"، مؤكدددددًا علددددى حددددق شددددعبنا الفلسددددطيني فددددي التردددداهر ضددددد االحددددتالل، وضددددد 
 مب لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية.ااالستيطان والحصار، وضد مشروع تر 

 27/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 جنود إسرائيليين ثالثةبحثاا عن رفات  "اليرموك" إرهابيون نبشوا القبور في ":الشعبية" .21
مقبدددرة »قدددال مسدددؤول فلسدددطيني فدددي سدددورية إن مسدددلحين قددداموا بندددبش القبدددور فدددي وكددداالت:  –دمشدددق 
فدددي مخددديم اليرمدددوم لالجئدددين الفلسدددطينيين )جندددوب دمشدددق( بحثًدددا عدددن رفدددات ثالثدددة جندددود « الشدددهداء

لسياسي للجبهة الشعبية لتحريدر فلسدطين أندور وأوضح عضو المكتب ا إسرائيليين مفقودين منذ عقود.
في لبنان ُنقلت إلى سورية بعد  1982رجا إن جثث الجنود اإلسرائيليين الثالثة الذين فقدوا منذ معركة 

 «.هدف اإلرهابيين كان العثور على الرفات ونقلها إلى إسرائيل»الحادث. وقال إن 
ريددر فلسددطين طددالل ندداجي، أن معركددة وقعددت عددام وأوضددح األمددين العددام المسدداعد للجبهددة الشددعبية لتح

في منطقة السلطان يعقوب في لبنان وقتل فيها جنود من الجيش اإلسرائيلي ونقلت رفاتهم إلدى  1982
المسددلحون فددي المخدديم مددن داعددش، »اليرمددوم ودفنددوا فددي مقبددرة الشددهداء القديمددة فددي المخدديم. وقددال: 

بحدث عدن بقايدا الرفدات بدنمر مدن قدادة الصدهاينة لنقلهدا  والنصرة، والجيش السوري الحر، قاموا بعمليدة
ولفت ناجي إلى أنه لطالما بحث اإلسرائيليون عن بقايا رفات وعرام أي إسرائيلي قتل «. إلى إسرائيل

 في حرب أو معركة خارج البالد وذلم لدفنهم وفق طقوس عقيدتهم الدينية.
 28/5/2018الحياة، لندن، 

 
 عة النجاح: اعتقال كوادرنا لن يثني عزيمتناالكتلة االسالمية في جام .22

في جامعة النجاح الوطنية أن اعتقدال االحدتالل ألبنائهدا طالدب سدلوادي وأسديد  اإلسالميةأكدت الكتلة 
ريحان وهمام ريحدان وأدهدم العدامر أثنداء عدودتهم مدن المسدجد األقصدى عبدر حداجز قلندديا، لدن يثنيهدا 

ة علدددى أنهدددا باقيدددة تتحددددى المضدددايقات علدددى أرض الواقدددع، عدددن مواصدددلة أنشدددطتها وفعالياتهدددا، مشددددد
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واسددتنكرت الكتلدة فدي بيدان صدحفي اليددوم األحدد، حالدة القمدع األمنددي  وشدوكة تدؤرق االحدتالل وأعوانده.
الددددذي يسددددتهدف كوادرهددددا، مشدددديرًة إلددددى أن اسددددتهداف االحددددتالل والسددددلطة المتواصددددل لكوادرهددددا يهدددددف 

 لفلسطينية.لمحاوالت تغييبها القصري عن الساحة ا
 27/5/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 هأو إنتاجها في إلى لبنان ةالفتاكة من سوري األسلحةنتنياهو: لن نسمح بنقل  .21

فدددي مسدددتهل االجتمددداع األسدددبوعي  رئددديس الدددوزراء بنيدددامين نتنيددداهو،: قدددال نريدددر مجلدددي - تدددل أبيدددب
أجدل مندع إيدران مدن امدتالم مدن »إنده يعمدل  وأضداف«. الحرب ضد إيدران فدي أوجهدا»أن   ،لحكومته

األسددلحة النوويددة، وفددي مددوازاة ذلددم نعمددل ضددد التموضددع العسددكري اإليرانددي فددي سددوريا الموجدده ضدددنا. 
ونعمددل أيضددًا علددى إحبدداط تحويددل األسددلحة الفتاكددة مددن سددوريا إلددى لبنددان أو إنتاجهددا فددي لبنددان. هددذه 

صدير، يحدق لندا إحبداط إنتاجهدا أو األسلحة موجهة ضدد دولدة إسدرائيل، وفدي إطدار حقندا فدي تقريدر الم
 «.تحويلها قرب حدودنا
لددن نتسددامح مددع شددن اعتددداءات علينددا مددن قطدداع غددزة أيضددًا. سددالح الجددو أغددار »وهدددد نتنيدداهو بقولدده: 

أمس على أهداف تابعة للتنريمات اإلرهابية في عمق قطداع غدزة. واليدوم، بعدد أن حي ددت قواتندا عبدوة 
، عملدددت مدددرة أخدددرى ضدددد أهدددداف تابعدددة لدددد)حماس( علدددى خدددط ناسدددفة زرعدددت علدددى الجددددار الحددددودي

التماس. قوات جيش الدفاع واألجهدزة األمنيدة تعمدل دون هدوادة لدياًل ونهدارًا مدن أجدل الددفاع عدن دولدة 
 «.إسرائيل ومواطنيها وحدودها

 تحدددثت خددالل نهايددة األسددبوع مددع وزيددر الخارجيددة األميركددي»وأشدداد نتنيدداهو بالدددعم األميركددي قددائاًل: 
مايددم بومبيددو، وقلددت لدده إننددي أثمددن كثيددرًا الموقددف الحددازم الددذي تبديدده اإلدارة األميركيددة بنكملهددا ضددد 
االتفاقيددة النوويددة التددي ُأبرمددت مددع إيددران وضددد العدددوان اإليرانددي فددي منطقتنددا. النرددام فددي طهددران هددو 

د عدواندده لددم تنتددِه الطدرف الرئيسددي الددذي يزعددزع االسددتقرار فددي الشددرق األوسددط، والحملددة التددي تُدددار ضدد
 «.بعد، وما زلنا في أوجها

 28/5/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 "ُيفقد حماس استراتيجية مهمة"بحرياا... وليبرمان يرى أنه  عائقاا تبني  "إسرائيل" .22
إعالن وزارة الجيش اإلسرائيلي، البدء في بناء حاجز بحري مع قطاع غدزة، بهددف مندع عمليدات  غزة:

« إرهدابيي حمداس». وقالت الوزارة، إن الحاجز ال مثيل له في العالم، ويهدف لمندع التسلل عبر البحر
، فددي دفاعمددن التسددلل بحددرًا إلددى الشددواطأ واألراضددي اإلسددرائيلية. فيمددا قددال أفيغدددور ليبرمددان وزيددر الدد
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تصدددريح لددده، إن هدددذا العدددائق فريدددد مدددن نوعددده فدددي العدددالم، وسددديحول دون اختدددراق البحدددر مدددن غدددزة إلدددى 
 «.هذه خطوة أخرى ضد حماس التي ستفقد قدرة استراتيجية مهمة». وأضاف: إسرائيل

 28/5/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 من مشاهدة مباريات كأس العالم المنتمين لـحماس األسرىأردان يصدر تعليمات بمنع  .21
أصدددددر وزيددددر األمددددن الددددداخلي اإلسددددرائيلي جلعدددداد أردان تعليماتدددده لمصددددلحة السددددجون بمنددددع وكدددداالت: 

السجناء المنتمين لحركة المقاومة اإلسالمية حمداس مدن مشداهدة مباريدات كدنس العدالم فدي كدرة القددم، 
 والتي ستبدأ الشهر المقبل.

وقال أردان يوم األحد إنه "ال ينوي السماح لإلرهابيين بمشاهدة المباريات في الوقت الذي تحتجز فيده 
 ي قطاع غزة"، بحسب هيئة البث اإلسرائيلي.حماس الشابين اإلسرائيليين ورفات جنديْي الجيش ف

 27/5/2018، الجزيرة نت، الدوحة
 

 النائب كابل: يجب تقسيم مستعمرات الضفة إلى قسمين كبرى ونائية والتخلي عن "أسلو" .22
ال يوجد شريم فلسدطيني لعمليدة »تل أبيب: بعد أن تبنى الفكرة المبدئية لليمين اإلسرائيلي، بالزعم أنه 

ح النائب إيتان كابل، من قادة حزب العمل المعارض، مشروعًا لعمل خطوات من جانب ، طر «السالم
واحد، تقضي بتقسيم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين: الكتل االسدتيطانية 
الكبددرى، والتددي يقتددرح أن يجددري تعزيددز االسددتيطان فيهددا ببندداء المزيددد مددن المسددتوطنات، والمسددتوطنات 
النائية التي يقترح منع البناء فيها، والسعي إلى إجراءات تبقي إمكانية إقامة دولة فلسطينية واقعية في 

 المستقبل.
 وعرض كابل مشروعه كالتالي:

التخلي عن رؤى التوقيع على اتفاقيات السدالم فدي حديقدة البيدت األبديض، وبالتدالي يجدب عليندا أن  -
ننده ال يوجدد فدي هدذا الوقدت قيدادة فدي الجاندب الفلسدطيني تريدد نتحرر من فكرة أوسلو. وأن نستوعب ب

 حقًا، أو يمكن أن تكون شريكة في اتفاق سالم معنا.
ألدف مسدتوطن، يعديش نحدو  400حكومة إسرائيل تحدد ما هدي الكتدل االسدتيطانية. فمدن بدين نحدو  -

يف الكتل االستيطانية في المائة( في الكتل االستيطانية. لذلم  يجب أن يتم تعر  75ألف )نحو  300
التاليدددة: غدددوش عتصددديون )بيدددت لحدددم( ومعاليددده أدومددديم )جندددوبي القددددس( وكدددارني شدددومرون )منطقدددة 

 طولكرم( وأريئيل )نابلس( وغور األردن.
 نطبق القانون اإلسرائيلي على الكتل االستيطانية المحددة في البند السابق بالكامل. -
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القدانون اإلسدرائيلي عليهدا، يجدب إعدداد مخطدط هيكلدي كامدل بعد تحديد الكتل االستيطانية وتطبيق  -
 لتطوير الكتل االستيطانية.

 تجميد مطلق لجميع عمليات التخطيط والبناء في المستوطنات خارج الكتل االستيطانية. -
وقددد رحددب اليمددين اإلسددرائيلي بهددذه األفكددار بشددكل مبدددئي، وهاجمدده رفاقدده فددي اليسددار متهميندده بتقليددد 

مبددادرة بهددذه الددروح سددتمكن إسددرائيل مددن الحفددار علددى هويتهددا كدولددة يهوديددة »رد قددائاًل: إن اليمددين. و 
وديمقراطيدددة ذات أغلبيدددة يهوديدددة راسدددخة. فالهددددف مدددن المبدددادرة هدددو وضدددع حددددود سياسدددية بينندددا وبدددين 
 الفلسطينيين  األمر الذي سيعرقل عملية تسريع تحويل إسرائيل إلى دولة واحددة لشدعبين، والدذي يعندي
نهايددة الصددهيونية والقضدداء علينددا كدولددة يهوديددة وديمقراطيددة. باإلضددافة إلددى ذلددم، يوجددد هنددا تصددريح، 
بنن ما سيبقى وراء الخط الجديد سيخضع للمفاوضات بينندا وبدين الفلسدطينيين. فنندا ال أتخلدى للحردة 

قدد الماضدي، عن حلم السالم والطموح لده، لكنندي أعتقدد أنده فدي ضدوء الواقدع الدذي نشدن علدى مددى الع
يجدددب علدددى إسدددرائيل أن تسدددتيقر. ال يمكدددن أن ننتردددر الجاندددب الفلسدددطيني، ألن أبدددو مدددازن قدددد تخلدددى 

 «.بالفعل عن حل الدولتين، وكل ما يريده هو منع إقامة دولة فلسطينية ضعيفة إلى جانب إسرائيل
 28/5/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 جيش صالحية إبعاد أقرباء منفذي العمليات الح ينص على منللكنيست  امشروعالنائب يوغاف يقدم  .22

سدديقدم عضددو الكنيسددت اإلسددرائيلي "مددوتي يوغدداف" عددن حددزب "البيددت اليهددودي"، يددوم : القدددس المحتلددة
األحددد، بمشددروع قددانون للكنيسددت اإلسددرائيلي يددنك علددى مددنح جدديش االحددتالل صددالحية إبعدداد أقربدداء 

 منفذي العمليات خارج مكان سكنهم.
"إسرائيل اليوم" العبرية أن القانون يمنح قائد الجيش صالحية إبعاد أحد أقرباء منفذي  وذكرت صحيفة

العمليات من الدرجة األولى خالل مدة أقصاها سبعة أيام "إذا ثبدت قيامده بتحدريض المنفدذ علدى تنفيدذ 
ددل القددرار مكددان اإلبعدداد، إال أندده يددنك علددى اإل العمليددة أو أندده لددم يمنددع وقوعهددا". بعدداد خددارج ولددم ُيفص 

 مكان السكن.
 27/5/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 تضمن إعطاء مساعدات لغزة دون تقوية حماس قصيرةمستعدة أن تذهب لهدنة  "إسرائيليدلين: " .22

العبريدددة، تقريدددرًا موسدددعًا حدددول شخصدددية ومواقدددف رئددديس المكتدددب  11وكددداالت: بثدددت القنددداة  -تدددل ابيدددب
ة يحيى السنوار وتناقش العديد من األسئلة ومن أهمها: "هل التغير في السياسي لحركة حماس في غز 

 خطابه نحو االعتدال والهدنة حقيقي؟ هل هو عنوان للمفاوضات المحتملة أم ال؟".
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وقال رئيس شعبة االستخبارات العسكرية السابق في الجيش اإلسرائيلي، اللدواء احتيداط عداموس يددلين 
 عنوانًا للمفاوضات، ولكن علينا أن نحاول".إن  "السنوار ليس  11للقناة 

وأضاف يدلين إن "إسرائيل مستعدة أن تذهب لهدنة صغيرة تضمن إعطداء مسداعدات لغدزة دون تقويدة 
"حماس" في حين أن األخيرة تريد أن تنخذ من إسرائيل من خالل هدنة أكثر مما يريده أبدو مدازن مدن 

ون عنوانددددًا للتصددددفية )االغتيددددال( أكثددددر مندددده عنوانددددًا وتددددابع "إن السددددنوار قددددد يكدددد خددددالل اتفدددداق سددددالم".
وبحسددب يدددلين فدد ن "إسددرائيل" لددن تددذهب لهدنددة دون منددع تعددارم "حمدداس" وهددذا يختلددف  للمفاوضددات".

 عن نزع سالح "حماس". على حد قوله.
وحول عالقة "حماس" مع إيران، قال يدلين إن "مجموعة السنوار تعمل علدى تعزيدز العالقدة مدع إيدران 

جبهدات ضدد  3أجل تلقي المال والسالح، ومن جهة أخدرى فد ن حلدم إيدران أن تسدتطيع أن تحدرم من 
 " على الحدود مع سورية ولبنان وغزة".إسرائيل"

 27/5/2018األيام، رام هللا، 
 

 صاحبة فكرة إدخال "الكتائب" إلى صبرا وشاتيال "إسرائيل"عاموس جلعاد:  .22
عامددًا مندددذ االجتيددداح اإلسددرائيلي للبندددان، وتنفيدددذ  36مددددار علدددى : القدددس المحتلدددة دددد نضدددال محمدددد وتددد

، اختبددنت 1982سددبتمبر/ أيلددول  19و 16مذبحددة مخيمددي صددبرا وشدداتيال لالجئددين الفلسددطينيين بددين 
دولة االحتالل وراء التقرير الرسمي للجنة كوهين، التي حققت في المجزرة وادعدت فدي نهايدة التحقيدق 

غير مباشرة، وأن المسدؤولية الشخصدية التدي يتحملهدا كدل مدن وزيدر  أن مسؤولية إسرائيل عن المجزرة
آنددذام، أرييددل شددارون، ورئدديس أركددان الجدديش، رفائيددل إيتددان، اللددذين أوصددت اللجنددة ب قصددائهما  دفاعالد

عن منصبيهما، تتمث ل في كونهما لدم يمنعدا وقدوع المجدزرة، وأنده كدان علدى االسدتخبارات العسدكرية أن 
عامدددًا، كسدددر الجندددرال المتقاعدددد  36، وبالتدددالي العمدددل علدددى منعهدددا. لكدددن، بعدددد تتوقدددع حددددوث الجريمدددة

عاموس جلعاد، الذي مثل في حينه أمام لجنة التحقيق، صمته، وكشف أن فكرة إدخال مقاتلي مليشيا 
حددزب الكتائددب اللبندداني "لتنريددف مخيمددي صددبرا وشدداتيال مددن الفدددائيين"، كانددت كلهددا "فكددرة إسددرائيلية". 

 سدددف عمليدددًا كدددل االدعددداءات اإلسدددرائيلية بدددنن المذبحدددة كاندددت مدددن صدددنع "الكتائدددب" حصدددرًا. اعتدددراف ين
لدددة امتددددت علدددى سدددبع صدددفحات مدددع الصدددحافي  وجددداءت االعترافدددات الجديددددة لجلعددداد فدددي مقابلدددة مطو 
المخضددرم فددي "يددديعوت أحرونددوت" شددمعون شدديفر، الددذي كددان قددد وضددع كتابددًا عددن الغددزو اإلسددرائيلي 

الثل "، متالعبًا باالسم الذي أطلقته حكومة االحتالل على عملية الغزو وهو "سالمة  للبنان سماه "كرة
 الجليل" وبالعبرية شيلا )التي تعني أيضًا الثل (. 

 28/5/2018، العربي الجديد، لندن
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يخرج من التحقيق وساقه و كيف يتم اعتقال شخص سالم : الشرطة اإلسرائيليةبسابق  قائد .13
 مكسورة

ه بالنقد الالذع قائد بارز سابق في الشرطة اإلسرائيلية لما قامت به مدن اعتدداءات علدى الناصرة: توج
متراهرين من فلسطينيي الداخل في حيفا قبل أسبوع، وقال قصديدة تشدمل مدا يشدبه التدنبين إلسدرائيل، 

 باكيا على ما آلت إليه وشبهها بسفينة تائهة في عرض البحر.
قال الجنرال المتقاعد في الشرطة اإلسرائيلية أليم رون إنه يؤيدد مدن  في حديث لإلذاعة العبرية العامة

ينتهدددم القدددانون مدددن المترددداهرين، لكنددده شددددد علدددى ضدددرورة احتمدددال الدددرأي ا،خدددر واسدددتيعاب األغلبيدددة 
 اليهودية لرقلية الفلسطينية، ألن ذلم يشك ل روح الديمقراطية.

ن العددرب قدال رون متسددائال كيدف يمكددن أن يددتم وفدي إشددارة لالعتدداء بالضددرب المبدرح علددى المترداهري
داعيدددا قيدددادة الشدددرطة للتحقيدددق مدددع  مكسدددورة؟اعتقدددال شدددخك سدددالم كامدددل ليخدددرج مدددن التحقيدددق وسددداقه 

 المعتدين وطردهم من صفوفها بدون محاوالت طمس الحقيقة. 
 28/5/2018القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل"وة ناسفة باتجاه محملة بعباإلسرائيلي: حماس أطلقت طائرة مسيرة جيش ال .13

جدديش اإلسددرائيلي، األحددد، أن حركددة "حمدداس" تمكنددت مددن الأقددر : القدددس المحتلددة دددد نضددال محمددد وتددد
إطدددالق طدددائرة مسددديرة محملدددة بعبدددوة ناسدددفة باتجددداه إسدددرائيل، وأن الطدددائرة تمكندددت مدددن اختدددراق العمدددق 

 اإلسرائيلي، إال أن العبوة لم تنفجر. 
ئيلية أن الرقابددة العسددكرية سددمحت بنشددر خبددر العثددور علددى الطددائرة المسدديرة وذكدرت وسددائل إعددالم إسددرا

التي كانت اخترقت الحدود قبل عدة أيام من شمالي القطاع ووقعت في منطقة نفوذ المجلس اإلقليمي 
 لمستوطنات "شاعر هنيغف"، وتبي ن بعد الفحك أنها تحمل عبوة ناسفة.

 28/5/2018، العربي الجديد، لندن
 

 تقر قانوناا يسمح بعزل نواب عرب بحجة دعم الكفاح المسلح "اإلسرائيلية يا"العل .12
أقدرت المحكمدة اإلسدرائيلية العليدا، مسداء األحدد، وب جمداع قضداتها : القدس المحتلة دد نضال محمد وتد

التسدددعة، دسدددتورية قدددانون يتددديح للكنيسدددت عدددزل عضدددو منتخدددب بددده، بحجدددة التحدددريض ضدددد الدولدددة أو 
 الكفاح المسلح.التماثل وتنييد 

وادعدددت المحكمدددة أنددده علدددى الدددرغم مدددن أن القدددانون يمدددس للوهلدددة األولدددى بحقدددوق أساسدددية فدددي نردددام 
ديمقراطددي، إال أن القددانون يحددوي شددروطا تضددمن توازنددات تحددول دون اسددتخدامه بشددكل سددافر وغيددر 
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العربيدة"  ورفضت المحكمدة التماسدا ضدد القدانون المدذكور قدمده "مركدز عدالدة لحقدوق األقليدة منضبط.
في الدداخل و"جمعيدة حقدوق المدواطن فدي إسدرائيل" والنائدب عدن الجبهدة والحدزب الشديوعي فدي القائمدة 

ويدددنك القددانون الددذي يحمدددل اسددم تعددديل قدددانون أساسددي الكنيسددت، فدددي  المشددتركة، يوسددف جبددارين.
مددن نائبددا  70، علددى أندده يحددق للكنيسددت فددي حددال تددم تقددديم طلددب وق عدده 2016يوليو/تمددوز مددن عددام 

نائبدددا، عدددزل عضدددو كنيسدددت منتخدددب بحجدددة  90الكنيسدددت مدددن االئدددتالف والمعارضدددة وصدددو ت عليددده 
 تحريضه على العنصرية أو إعالنه تنييد الكفاح المسلح ضد إسرائيل.

 28/5/2018، العربي الجديد، لندن
 

 صفقة محتملة تتيح لليبرمان وراثة نتنياهو مؤقتاا مقابل تبكير موعد االنتخابات .11
في الوقت الذي يثير فيه رئيس الدوزراء اإلسدرائيلي، بنيدامين نتنيداهو، أجدواء : نرير مجلي - تل أبيب

حربية صداخبة، تجدري فدي تدل أبيدب مسداع حثيثدة لتبكيدر موعدد االنتخابدات البرلمانيدة، بغدرض تعزيدز 
 قوته الجماهيرية في مواجهة قضايا الفساد التي تتراكم ضده في الشرطة والنيابة.

و يواجددده معارضددة شدددديدة فدددي صددفوف أقدددرب حلفائدده فدددي اليمدددين واليمددين المتطدددرف، فهدددو وألن نتنيدداه
أفيغددددور ليبرمدددان، تدددوفر لددده األكثريدددة المطلوبدددة لحدددل الكنيسدددت  دفاعيسدددعى إلبدددرام صدددفقة مدددع وزيدددر الددد

)البرلمددان اإلسددرائيلي( خددالل الشددهرين المقبلددين والتوجدده النتخابددات جديدددة. وتسددتند هددذه الصددفقة إلددى 
ألحزاب الدينية التي تعارض قانون فرض الخدمدة العسدكرية اإلجباريدة علدى اليهدود المتددينين. موقف ا

وحسب السيناريو المتوقع، ف ن هذه األحزاب تصر على سن قانون يقلدك فدرك فدرض التجنيدد علدى 
الشبان المتدينين، فيصوت ليبرمان ضده وينسدحب مدن االئدتالف الحكدومي، فيصدبح لنتنيداهو حكومدة 

 نائبا. 120نائبا فقط من بين  61تعتمد على  أقلية
ويطلدددب ليبرمدددان، لتحقيدددق هدددذا السددديناريو، صدددفقة يتعهدددد نتنيددداهو بموجبهدددا، بضدددم حدددزب ليبرمدددان إلدددى 

، وتعيددين ليبرمددان «القددائم بنعمددال رئدديس الددوزراء»الليكددود فددي تكتددل حزبددي واحددد، وباسددتحداث منصددب 
. وفددي حددال إصددرار الشددرطة والنيابددة علددى محاكمددة فددي هددذا المنصددب إلددى جانددب إبقائدده وزيددرا للدددفاع

نتنياهو في ملفات الفسداد، وتقدديم الئحدة اتهدام ضدده، يتدولى ليبرمدان منصدب رئديس الدوزراء بالوكالدة، 
 ويتعهد بنن يساند نتنياهو في قضيته من هذا الموقع المسؤول.

تجددداه، فددد ن عناصدددر ومدددع أن عناصدددر مقربدددة مدددن الدددرجلين تؤكدددد أن الصدددفقة باتدددت نددداجزة فدددي هدددذا اال
أساسية في حزب الليكود الحاكم ترفض هذا التوجه بشدة، وتقدول إن تحالفدا بدين الليكدود وليبرمدان، تدم 

( لكنه فشل فشال ذريعا في االنتخابات، وهم يعلنون بدنن تحالفدا كهدذا وبهدذا 2012في الماضي )سنة 
 لليمين، لصالح ليبرمان االنتهازي. الشرط، إنما يعني التفريط بالليكود والقضاء عليه كحزب تاريخي
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 28/5/2018الشرق األوسط، لندن، 
 بيد "الكابينيت" الحرب إعالنتبقي على صالحيات  اإلسرائيليةحكومة ال .12

، على االقتراح الذي يدنك يوم االحدصادقت الحكومة اإلسرائيلية، في جلستها األسبوعية،  :تل ابيب
لمجلددددس الددددوزاري المصددددغر لشددددؤون الخارجيددددة واألمددددن اإلبقدددداء علددددى صددددالحيات إعددددالن الحددددرب بيددددد ا

 .دفاع"الكابينيت"، وذلم بعد أيام من منحها لرئيس الحكومة ووزير ال
وذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، أن الحكومة، صادقت على اقتراح لتعديل وتوضيح قدانون خدوض 

عددالن الحددرب. الحددرب تقددع علددى عدداتق وحسددب التعددديل، فدد ن صددالحية وسددلطة اتخدداذ القددرار بشددنن  وا 
 أفيغدور ليبرمان. دفاع"الكابينيت"، وليس بيد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير ال

ويلغددي هدددذا القدددرار، القدددرار السددابق بتفدددويض نتنيددداهو وليبرمدددان بالبددددء بعمليددة عسدددكرية قدددد تدددؤدي إلدددى 
ة عسدكرية قدد تدؤدي إلدى وينك القدرار الجديدد علدى تفدويض "الكابينيدت" بصدالحية البددء بعمليد حرب.

حدرب أو القيدام بعمدل عسدكري كبيدر يمكدن أن يدؤدي إلدى حدرب، حتدى لدو كدان فدي الحداالت القصددوى 
 والطوارئ ودون الرجوع إلى الحكومة حتى لو كان نصاب األعضاء بد"الكابينيت" بالحد األدنى.

 27/5/2018القدس، القدس، 
 

 اء غرفة حصينة في كل منزلبنتتبنى مشروع  اللجنة الوزارية لشؤون التشريع .11
، إن اللجندة الوزاريدة اإلسدرائيلية لشدؤون أمدسقالت صحيفة "يسرائيل هيدوم" العبريدة الصدادرة  :تل ابيب

ع اإلسددددرائيليين علددددى  التشددددريع، سددددتتبنى فددددي جلسددددتها االعتياديددددة التددددي سددددتعقدها، اقتددددراح قددددانون يشددددج 
ى أن السدبب وراء ذلدم هدو "ازديداد وأشدارت الصدحيفة العبريدة إلد تخصيك ركن حصين في كل بيت.

 التهديدات بشكل عام، وفي الجبهة الشمالية بشكل خاك"، كما صر ح أحد المبادرين لهذا المقترح.
وبحسب القانون، ف ن الحكومة ستقد م امتيازات لإلسرائيليين الذين ينوون االستجابة لهذا القانون، عبر 

مدن دفدع ضدريبة األمدالم والفوائدد علدى القدروض الممنوحدة  باقة مدن المحف دزات الماليدة، أهم هدا اإلعفداء
مليددون  300وسددتكل ف هددذه المحف ددزات اقتصدداد االحددتالل نحددو  للبندداء، ومددنحهم إمكانيددة لتوسددعة البيددت.

 ألف شيكل. 120شيكل، علًما بنن بناء غرفة حصينة في البيت في الدولة العبرية، يكل ف 
هددم أعضدداء الكنيسددت مددن جميددع األحددزاب فدددي  120أصددل  نائًبددا مددن 58ووق ددع علددى مقتددرح القددانون 

وقددد اقتددرح مشددروع القددانون مددن آفددي  البرلمددان "حكومددة ومعارضددة"، مددا يزيددد مددن حروردده للمصددادقة.
ديختددر القطددب فددي حددزب "الليكددود" ونريددره فددي "المعسددكر الصددهيوني"، أكبددر أحددزاب المعارضددة عميددر 

 بيرتس.
 27/5/2018القدس، القدس، 
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 عن نزع سالح حماس "إسرائيل"سباب تراجعت لهذه األ العبرية: "14"القناة  .12

عن تخلي حكومة نتنياهو عن كل شروطها السابقة لعقد هدندة  العبرية،"  14كشفت "القناة  :تل ابيب
وأوضددحت القندداة العبريددة أن إسددرائيل، تراجعددت عددن نددزع سددالح غددزة. مددع حركددة "حمدداس" فددي قطدداع 

الموافقدددددة علدددددى شدددددروط الرباعيدددددة الدوليدددددة، وكدددددذلم عدددددودة السدددددلطة و  ب سدددددرائيل،"حمددددداس"، واالعتدددددراف 
 الفلسطينية إلى قطاع غزة، مقابل إبرام تهدئة مع الحركة ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ووفدق القندداة فدد ن السددبب وراء ذلددم يعددود الددى التغييددر الواضددح دوليددا فددي التعامددل مددع غددزة بعددد الموافقددة 
النسدداني السدديأ فددي غددزة، والددذي جعددل إسددرائيل تتراجددع خطددوة علددى الفصددل بددين البعدددين السياسددي وا

الصدواري  مددن كددل الفصددائل المسددلحة فددي غددزة،  إطددالقواقتصددرت شددروط إسددرائيل علددى عدددم  للخلدف.
والتوقددف عددن حفددر االنفدداق الهجوميددة، وعدددم اسددتخدام البضددائع التددي تدددخل عددن طريددق المعددابر فددي 

ة مدددن السدددلم الزائدددل فدددي نشددداطات عسدددكرية مدددن كدددل وعددددم اسدددتخدام المنطقدددة القريبددد مدددزدوج،توريدددف 
 االتفاق على الهدنة. إطارفصائل المقاومة، وبحث ملف االسرى في غزة في 

 26/5/2018القدس، القدس، 
 

 خطة لزيادة عدد المستوطنين في الضفة إلى مليون :صحيفة "ميكور ريشون" .12
بيدة، أخيدرًا، علدى تنفيدذ خطدة تهددف يعكف قادة المستوطنات اليهودية في الضفة الغر : صالح النعامي

 إلى مضاعفة عدد المستوطنين هنام ليصل إلى مليون مستوطن.
وكشف مدير عام مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، شيال إلداد، النقاب عن أن الخطة 

مسدتوطنات تقوم أيضًا على تحركات إلقناع حكومة بنيامين نتنياهو بفرض السيادة اإلسرائيلية علدى ال
وتوسيع دائدرة اسدتيعاب اليهدود فيهدا لكدي يتجداوز اإلقبدال الفدروق األيديولوجيدة والتوجهدات الفكريدة بدين 

وأضاف إلداد، فدي مقابلدة أجرتهدا معده صدحيفة "ميكدور ريشدون" اليمينيدة ونشدرها موقعهدا، يدوم  اليهود.
داخددل المسددتوطنات، بهدددف السددبت، أن  مجلددس المسددتوطنات يعمددل حاليددًا علددى تعزيددز البندداء الرأسددي 

 استغالل مساحات األرض، ولتحسين قدرة المستوطنات على استيعاب المزيد من المستوطنين.
 26/5/2018، العربي الجديد، لندن

 
 كبيرة بالمستعمراتخسائر و حريق  مئةاندالع بالطائرات الورقية الحارقة تسببت ": القناة الثانية" .12

ناة الثانية اإلسرائيلية يدوم األحدد، أن المترداهرين الفلسدطينيين فدي ذكرت الق: أسامة الغساني - القدس
طددائرة ورقيددة حارقددة منددذ بدايددة تردداهرات مسدديرة العددودة نهايددة شددهر مددارس/آذار  300غددزة أطلقددوا نحددو 
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وتسببت الحرائق التي أشعلتها بعض الطائرات الورقية خسدائر لددى المدزارعين اإلسدرائيليين،  الماضي.
ل تقريبددا(، لكنهددا لددم تددذكر قيمددة كشددي 3.5ل )الدددوالر يسدداوي كت الماليددين مددن الشددواوصددلت إلددى عشددرا
وأطلقدت القنداة الثانيدة اإلسدرائيلية علدى الرداهرة اسدم "إرهداب الطدائرات الورقيدة"، فيمدا  محددة للخسدائر.

 وصفتها بد"حرب االستنزاف المتواصلة على جانبي السياج المحيط بقطاع غزة".
لورقية، بمئدة حريدق فدي المسدتوطنات المقامدة فدي محديط قطداع غدزة، منهدا عشدرون وتسبب الطائرات ا

حريقدددا فدددي األسدددبوع الماضدددي فقدددط. وقالدددت القنددداة الثانيدددة إن قدددوات المطدددافأ والمدددزارعين اإلسدددرائيليين 
 يعانون بشدة بسبب انتشار الحرائق، وعدم قدرتهم السيطرة عليها. 

 27/5/2018، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 هآرتس: "قانون منع التصوير" لحماية الجنود اإلسرائيليين مرتكبي المخالفات ضد الفلسطينيين .12
اتهمدددت صدددحيفة "هدددررتس" العبريدددة فدددي افتتاحيتهدددا، يدددوم األحدددد، الحكومدددة : أسدددامة الغسددداني - القددددس

 نيين.اإلسرائيلية بالسعي إلى سن قانون لحماية جنودها الذين يرتكبون مخالفات بحق الفلسطي
وجاءت افتتاحية هررتس تحت عنوان "قانون حماية اليئور أزاريا"، وهو الجندي الذي أطلق النار على 

 رأس الفلسطيني عبد الفتاح الشريف فقتله.
وتقول "هررتس" إن إسرائيل وبعد إطالق سراح أزاريا لم تستخلك العبرة الصحيحة من الحادثدة، لدذلم 

روع قانون يمنع تصوير الجنود خالل تنفيدذهم مهدامهم، بددعوى أن ستبحث يوم األحد لجنة وزارية مش
كمدا يمندع القدانون بدث هدذه الصدور فدي  ذلم قد "يؤثر سلبا علدى معنويدات الجندود ومدواطني إسدرائيل".

وسائل اإلعالم التقليدية أو نشرها مدن خدالل مواقدع اإلعدالم االجتمداعي، وقدد يتعدرض مدن يقدوم بدذلم 
 للسجن خمس سنوات.

ف مدددن هدددذا القدددانون واضدددح، تقدددول "هدددررتس"، وهدددو اعتبدددار "المنرمدددات الحقوقيدددة مثدددل "بتسددديلم" الهدددد
)المركددز اإلسدددرائيلي للمعلومدددات عدددن حقدددوق اإلنسدددان فدددي األراضدددي المحتلدددة(، هدددي المجدددرم الحقيقدددي، 
ولدديس الجندددي أزاريددا، وذلددم تمهيدددا لمنددع الديمقراطيددة اإلسددرائيلية مددن المحاسددبة علددى جرائمهددا" حسددب 

 صف الصحيفة.و 
 27/5/2018، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 " لتركيا35-طائرات "إف الواليات المتحدةتحاول إحباط صفقة بيع  "إسرائيل" .23
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تمارس المؤسسة اإلسرائيلية ضغوطها على اإلدارة األميركية بغية منع إتمام صفقة أسلحة : محمد وتد
سعى تل أبيب لمنع واشدنطن مدن بيدع هدذه الطدائرات " لتركيا، حيث ت35-وبيع طائرات من طراز "إف

 لسالح الجو التركي، حسبما أفادت صحيفة "هررتس"، في عددها الصادر اليوم اإلثنين.
وأفددادت الصددحيفة نقددال عددن مسددؤول كبيددر فددي المؤسسددة األمنيددة اإلسددرائيلية قولدده إن، إسددرائيل تشددعر 

للقوات الجوية التركية، كاشدفا أنهدا تتفداوض  "35-بالقلق من تداعيات الصفقة على بيع طائرات "إف 
حاليددا مددع الواليددات المتحدددة واألطددراف األخددرى، فيمددا يتعلددق ببيددع البرمجيددات التددي ستسددمح لتركيددا مددن 
تحددديث وتطددوير هددذه الطددائرة، فيمددا أكددد مصدددر فددي واشددنطن، ضددالع فددي القضددية، أن "القضددية قيددد 

الرسمية تنفي هذه المعلومدات أو أي دور لهدا إلبطدال  وعلى الرغم من ذلم إال أن إسرائيل التفاوض".
الصددفقة وتواصددل نشدداطها مددن وراء الكددواليس لمنددع الصددفقة، علمددا أن تركيددا ستسددتلم بموجددب الصددفقة 

"، أكدددت الصددحيفة أن إسددرائيل قددد ال تسددتطيع إلغدداء او منددع الصددفقة، 35-طددائرة مددن طددراز"إف 100
 مليون دوالر. 195ي تطوير الطائرة، بمبلا ألن تركيا كانت من الدول التي استثمرت ف

 28/5/2018، 48عرب 
 

 االحتالل يصادق على مخطط إلقامة مجمع سيارات جنوب بيت لحم .41
صادقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي على مخطط تفصيلي يقضي ب قامة مجمع للسيارات : بيت لحم

 م.يضم مباني، ومكاتب، ومواقف على أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لح
وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية، لدد"وفددا"، يوم األحد، "إن 

يقضي ب نشاء  404/1/6/5االحتالل وبناء على مصادر عبرية ووثائق تسلمها، صادق على قرار رقم 
ذا مجمع للسيارات يضم مباني ومكاتب ومواقف في منطقة "خلة الفحم" من أراضي الخضر، وه

وأشار بريجية إلى أن منطقة خلة الفحم تعرضت قبل أشهر  معناه االستيالء على مساحات شاسعة".
، ونصب بيوت متنقلة "كرافانات" فيها، 91إلى هجمة احتاللية من خالل االستيالء على قطعة رقم 

 مشيرا إلى أن هذا يشكل جزءا من الهجمة االستيطانية على أراضي محافرة بيت لحم.
 27/5/2018، األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( وكالة

 
 االحتالل في القدس برصاصفتاة  إصابة .42

جنود االحتالل الرصاك عليها في حي بيت  إطالق، فتاة بجروح، بعد األحدأصيبت مساء يوم 
وأفاد شهود عيان، بنن الفتاة أصيبت بجروح متوسطة في القدم، بعد  حنينا شمال مدينة القدس.

 النار باتجاهها قرب محطة القطار الخفيف في بيت حنينا.إطالق 
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المنطقة بالكامل ومنعت االقتراب من الفتاة، كما منعت  أغلقتوبين الشهود، أن قوات االحتالل 
 الطواقم الطبية من مساعدتها وتقديم العالج.

 27/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 في قرية العقبة شرق طوباس الا منز  20قرار عسكري بهدم  .43

منزال، في قرية العقبة شرق طوباس، بعد  20أصدرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، قرارا عسكريا، بهدم 
 ستين يوما، في حال بقائها غير منهولة بالسكان  بحجة عدم الترخيك.

لمنازل التي وقال رئيس مجلس قروي العقبة سامي صادق لمراسلنا، إن االحتالل أقر بهدم هذه ا
أنشئت خالل الشهور الستة الماضية، وغير المنهولة حتى اللحرة، موضحا أن المهلة التي أقرتها 

 يوما. 60المدنية اإلسرائيلية" هي  اإلدارة"
وأوضح أن هذه المباني مبنية على أراٍض مملوكة للمواطنين، ومرخصة من لجنة التنريم والبناء في 
القرية، مشيرا إلى أن "االدارة المدنية" تجولت نهاية األسبوع الماضي في القرية، التي تقع ضمن 

 .المناطق المصنفة "ج"، حيث صدر القرار العسكري بتاري  السابع عشر من نيسان الماضي
 27/5/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 شجرة كرمة شرق الخليل 700مستوطنون يعدمون  .44

شجرة عنب )كرمة( من أراضي منطقة بلوطة  700وفا: أعدم مستوطنون مساء السبت،  -الخليل 
 عويس شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية.

دونما تقريبا، وتقع في منطقة بلوطة عويس  12حتها وتعود ملكية الكروم المستهدفة والبالغة مسا
 " شرق الخليل، ألبناء المرحوم نعيم شكري ابو رجب التميمي.60بجانب الشارع االلتفافي المسمى "

وأوضح اصحاب االرض لمراسل "وفا"، ان المستوطنين الذين نفذوا جريمة إعدام أشجارهم المثمرة 
كل مكان"  إلىباللغة العبرية منها "عائدون  األرضجدران بواسطة منشار آلي، خطوا شعارات على 

 "ال لإلرهاب الزراعي".و
 27/5/2018، األيام، رام هللا

 
 شبان يجتازون السياج شرق غزة وينصبون خيمة "العودة" أربعة .45

شبان من قطاع غزة يوم السبت من اجتياز السياج الحدودي شرق غزة رغم إجراءات  أربعةتمكن 
ذكر تقرير صحافية يوم السبت أن أربعة شبان  شددة ونصبوا "خيمة العودة" في المنطقة.االحتالل الم

وذكرت صحيفة "جيروزاليم  نجحوا رغم إجراءات االحتالل المشددة في اجتياز السياج الحدودي.
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بوست" اإلسرائيلية في موقعها اإللكتروني أن الشبان األربعة أضرموا النار على الجانب اإلسرائيلي 
 ن الحدود.م

وقالت إن جنودًا من جيش االحتالل وصلوا إلى الموقع الذي اجتاز منه الشبان السياج وأطلقوا النار 
 باتجاههم غير انهم تمكنوا من النجاة والعودة إلى قطاع غزة.

 –ا "مسيرة الهودة هفيما قالت مواقع إخبارية عبرية أخرى إن الشبان تمكنوا من نصب خيمة كتب علي
 . سطين"للى فسنعود إ

 26/5/2018، األيام، رام هللا
 

 تهويد أسماء مئات المواقع بالقدس: دراسة أكاديمية .46
أرهرت دراسة أكاديمية أردنية استمرت سنوات أن االحتالل اإلسرائيلي غي ر في القدس منذ احتاللها 

 نة وطمسا لهويتها.األسماء األصلية لمئات المواقع اإلسالمية والعربية، ضمن ما اعتبر تهويدا للمدي
واعتبرت الدراسة وعنوانها "التوثيق المستدام للمسميات العربية للمواقع األثرية في القدس المحتلة 
والمنشورة في المجلة األوروبية للسياحة" أول بحث أكاديمي نوعي على مستوى الشرق العربي 

األردنية الدكتور إبراهيم  واإلسالمي واإلقليمي والدولي، بحسب عميد كلية السياحة في الجامعة
 برارو.

موقعا تراثيا وأثريا في القدس، مشيرة إلى  667ووفق دراسة الجامعة األردنية طال التغيير أسماء 
وجود تدمير ممنه  لجميع المواقع التراثية واألثرية المسيحية واإلسالمية في القدس المحتلة أرهرتها 

 بر التسلسل الزمني.المرئيات الفضائية المنخوذة من المدينة ع
 28/5/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 من قطاع غزة نحو العالملكسر الحصار طالق أول رحلة بحرية : انالهيئة الوطنية لمسيرات العودة .47

إطالق أول رحلة بحرية من  ،يوم األحد أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار
 ثاء من ميناء غزة، في أول مبادرة من نوعها من قبل الفلسطينيين.الثال يومقطاع غزة نحو العالم 

ل إلى سجن  هوقالت الهيئة إن هذه الخطوة تنتي لكسر الحصار المفروض على القطاع بعدما تحو 
 كبير معزول عن العالم، محروم من أبسط حقوقه بفعل الحصار اإلسرائيلي الرالم.

الميناء لدعم الرحلة التي تتزامن مع الذكرى الثامنة لمجزرة  ودعت الهيئة المواطنين إلى االحتشاد في
سفينة مرمرة التركية التي قتل فيها تسعة أشخاك برصاك االحتالل، خالل محاولة السفينة كسر 

 حصار غزة.
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في مؤتمر صحافي عقده في ميناء -وقال الناشط الحقوقي عضو الهيئة صالح عبد العاطي 
السفينة ستقل "مجموعة من المرضى والطلبة والخريجين العاطلين  إن -الصيادين غرب مدينة غزة

 عن العمل".
 27/5/2018، الجزيرة نت، الدوحة

 
 في القدس "المسحراتية"االحتالل يمنع  .48

أفرجت قوات االحتالل اإلسرائيلي، عن ثالثة "مسحراتية" البلدة القديمة في القدس المحتلة بكفالة 
ة، بعد أن منعتهم إيقارهم الناس على السحور بتاتا. وكان جيش مالية، إضافة إلى مخالفة بلدي

للتحقيق والتنكيل، بسبب هذا  وأخضعهماالحتالل قد اعتقل الثالثة خالل أداء مهامهم فجر السبت، 
 التقليد الرمضاني.

 28/5/2018، الغد، عّمان
 

  من نهب مخيم اليرموكحاول منعه  ثانياا  فلسطينياا  السوري يقتل طفالا  ": الجيشمجموعة العمل" .49
قضى الطفل الفلسطيني "رامي محمد سلمان" على يد عناصر جيش النرام السوري على مدخل 
مخيم اليرموم المنكوب، بعد مشاد ة كالمية بين الطفل وعناصر النرام بسبب منعه من دخول 

 أمس، واعتراضه على عمليات النهب المتواصلة لقوات النرام. المخيم
قربة من الطفل لمجموعة العمل أن عناصر النرام قتلت نجلها بدم بارد على وأكدت مصادر م

"حاجز الطابة" التابع لقوات النرام، أمام مرأى عدد من أهالي المخيم وعناصر من المجموعات 
 الفلسطينية الموالية للنرام.

يد قوات  الجدير ذكره أن الطفل سلمان يعد الضحية الثانية التي تقضي في مخيم اليرموم على
النرام منذ سيطرتها على مخيم اليرموم، حيث قضى الطفل "محمود البكر" في وقت سابق، خالل 

 محاولته منع عناصر النرام من نهب محتويات منزله في شارع العروبة بمخيم اليرموم.
 27/5/2018، فلسطين أون الين

 
 في قطع رواتب المحررين "باكالشا"الناطق باسم األسرى المحررين: السلطة اعتمدت على تقارير  .51

أكد الناطق باسم األسرى المحررين المقطوعة رواتبهم حمادة الديراوي، : عبد الرحمن الطهراوي -غزة 
أن السلطة في رام هللا اعتمدت على تقارير خاصة من جهاز األمن العام اإلسرائيلي )الشابام( في 
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األزمة دخلت أخيًرا عامها الثاني دون أي  قطع رواتب األسرى المحررين في قطاع غزة، مبيًنا أن
 حلول تذكر.

وقال حمادة لصحيفة "فلسطين": "بعد دخول أزمة قطع رواتب المحررين في غزة من المحسوبين على 
حركة حماس أو المبعدين إلى الخارج عامها الثاني، تنكدنا وفق معطيات خاصة أن السلطة أقدمت 

ء على تقارير إسرائيلية متعلقة بالملف األمني لرسير داخل على قطع تلم المستحقات المالية بنا
 السجن والتي ال يملكها إال الشابام".

وأضاف: "عملنا كنسرى محررين على متابعة القضية مع كافة الجهات المعنية سواء في السلطة أو 
شارات مباشرة وغير مباشرة أن المتسب ب األساسي حركة فتح، ولكننا لم نجد إال وعوًدا كالمية وا 

باألزمة هو رئيس السلطة محمود عباس الذي أوعز إلى وزير المالية شكري بشارة بوقف جميع 
 مستحقات األسرى والمحررين سواء في غزة أو الضفة أو الخارج المبعدين".

 27/5/2018، فلسطين أون الين
 

 األمعريمخيم إصابات واعتقاالت بمواجهات مع االحتالل في  .51
ت صباح اليوم االثنين، مواجهات بين شبان وقوات االحتالل اإلسرائيلي التي اقتحمت اندلع: رام هللا

مخيم األمعري في رام هللا لمطاردة شاب فلسطيني تنسب له شبهات الضلوع في مقتل جندي إسرائيلي 
 وقالت مصادر إسرائيلية إن اقتحام المخيم جاء العتقال متهم بقتل من وحدة "المستعربين" قبل أيام.

 جندي إسرائيلي األسبوع الماضي عندما ألقي حجرا على رأسه خالل اقتحام جنود االحتالل للمخيم.
آلية عسكرية لالحتالل حاصرت مخيم األمعري، برفقة جرافة  30وذكر شهود عيان أن أكثر من 

وسيارة المياه العادمة، حيث حاصر عشرات الجنود منزل شاب مشتبه بقتل جندي قبل أيام، وذلم 
ووفقا لشهود عيان، ف ن مواجهات اندلعت بالمخيم بين شبان وجنود االحتالل،  تمهيدا لهدم المنزل.

 حيث بلا عن إصابات بالرصاك الحي.
وحسب المعلومات األولية، فقد سجلت أربع إصابات بالرصاك على األقل وخمسة معتقلين، عقب 

 ة عسكرية.قيام جرافة بهدم منشنة، وتحويل عدد من المنازل إلى ثكن
 28/5/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 حملة إغاثية طبية بعنوان "تضميد الجروح في غزة" يطلق تجمع األطباء الفلسطينيين في أوروبا .52
أعلن تجمع األطباء الفلسطينيين في أوروبا عن إطالق حملة إغاثية طبية بعنوان " حملة تضميد 

رسال الوفود الجروح في غزة " والتي تهدف إلى الم ساهمة في توفير األدوية والمعدات الطبية وا 
 التخصصية لمستشفيات القطاع المحاصر.

وأوضح التجمع في بيان صحفي يوم األحد "هذه الحملة تنتي انطالقا من واجبنا اإلنساني والوطني 
هم منذ للتخفيف عن معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة بفعل الحصار الالإنساني المطبق علي

 عاًما وما خلفه من معاناة طالت جميع مناحي الحياة".12
أدنى الخدمات الصحية في رل نفاد غالبية األدوية  إلىوِأشار إلى أن غالبية المستشفيات تفتقر 

لتلقي براللها على الوضع الصعب وتزيده بؤسا وألما  األخيرةوالمعدات الطبية وجاءت األحداث 
ت المصابين والمرضى وبلا عدد الجرحى خالل شهرين ونصف حسب حيث تغك المستشفيات بمئا

 خطرة.المئات منهم لديهم إصابات  13300وزارة الصحة  إحصائيات
ودعا األطباء والطبيبات والعاملين في الحقل الطبي في القارة األوربية لمساندة أهالي قطاع غزة 

 المواطنين.والتبرع لسد احتياجات القطاع الصحي والتخفيف من معاناة 
 27/5/2018، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 زلنا نقدم الكثير لهاما تاريخي بالقضية الفلسطينية ول دورنا: المصرية رئاسةال .11

جوهر  هيأن القضية الفلسطينية  راضيأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام ": أ ش أ"
 فيها. التاريخيدور مصر اهتمامات مصر والعالم العربي، مشيرا إلى 
حوار خاك مع راديو )صوت العرب( ببرنام  )ملفات  فيوقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، 

على مكتب الرئيس( اليوم السبت، "إن مصر الزالت تقدم الكثير إلى القضية الفلسطينية، مدلال على 
واضح  مصريهنام موقف  إزاء نقل السفارة األمريكية للقدس، حيث كان المصريذلم بالموقف 

داخل األمم المتحدة والجمعية العامة لرمم المتحدة"، مشددا على أن سخرت دورها وثقلها لالستمرار 
 المعروف تجاه القضية الفلسطينية. التاريخياالضطالع بدورها  في

 26/5/2018، اليوم السابع، القاهرة
 

 غزة ىإغاثية ثانية إل مساعداتاألزهر يطلق قافلة  .12
أعلن شي  األزهر، أحمد الطيب، األحد، انطالق قافلة مساعدات طبية وا غاثية لقطاع : ناضولاأل

 غزة، في طريقها إلى الحدود المصرية الفلسطينية، لمساندة الشعب الفلسطيني.
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وأكد بيان لرزهر، اطلعت عليه األناضول، على دعمه للشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له 
صابة المئات في من قمع وتنكيل ع لى أيدي قوات االحتالل الصهيوني، ما أسفر عن استشهاد وا 

وتعد هذه القافلة الثانية التي يرسلها األزهر للقطاع، بعد أقل من أسبوعين من   األخيرة.األسابيع 
طنا من المساعدات الغذائية واإلنسانية والطبية، تم تسليمها  50إرسال قافلة أولى ضمت أكثر من 

ارتي الصحة والشئون االجتماعية الفلسطينيتين، وفق المصدر ذاته. وأوضح البيان أن قافلة إلى وز 
أطنان من المستلزمات الطبية، الالزمة ألقسام الطوارئ والعمليات الجراحية،  10اليوم تشمل نحو 

ان والتي تناسب االحتياجات الراهنة للمستشفيات في قطاع غزة، في رل تزايد عدد المصابين بنير 
طنا من المواد الغذائية المتنوعة، وذلم لتخفيف ما يعانيه سكان  65 تضم نحوقوات االحتالل. كما 

وفق البيان  رمضان،غزة من نقك في العديد من المستلزمات الغذائية، خاصة في رل أجواء شهر 
مب، في عاًما للقدس رًدا على قرار الرئيس األمريكي دونالد ترا 2018ذاته وكان األزهر أعلن 

ديسمبر/ كانون أول الماضي، بنقل سفارة بالده إلى القدس واعتبارها عاصمة للكيان اإلسرائيلي 
 المحتل.

 27/5/2018، رأي اليوم، لندن
 

 لتجاهل االحتفال بذكرى النصر السيسييدفع  "إسرائيل"التقارب مع  .11
ي، االحتفال بذكرى النصر تجاهل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيس": العربي الجديد"القاهرة دد 

على الكيان الصهيوني، الذي يقام في العاشر من رمضان من كل عام، للمرة األولى في تاري  
بالده، في ضوء التقارب غير المسبوق بين نرامه ودولة االحتالل اإلسرائيلي، والذي وصل إلى حد 

أحد فنادق وسط القاهرة، وسط السماح للسفارة اإلسرائيلية باالحتفال بذكرى النكبة السبعين في 
 حضور الفت لمسؤولين حكوميين، ورجال أعمال مصريين.

واكتفى السيسي بصالة الجمعة الماضية بمسجد "المشير طنطاوي" بمنطقة التجمع الخامس، شرقي 
القاهرة، وسط حراسة مشددة، من دون اإلعالن عن أي مراسم احتفالية من قبل القوات المسلحة كما 

ة، واالستماع إلى خطبة الصالة التي ألقاها مستشاره للشؤون الدينية، أسامة األزهري، جرت العاد
حول "فضل يوم العاشر من رمضان، والجهاد.. والوقوف ضد الغلو، والتطرف، والتفريط.. ونشر 

 الوسطية اإلسالمية".
جمعة، أربعة كما اقتصر رد فعل الجيش المصري على نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، أمس ال

مقاطع مصورة بشنن ذكرى العاشر من رمضان، تحت عنوان "إرادة مصرية"، وتضمن أحدها كلمة 
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للواء يسري عمارة، من مقاتلي الفرقة الثالثة )مشاة( في حرب السادس من أكتوبر/تشرين األول 
 لناش لزمة".، قال فيها: "قالوا لنا الساعة الثانية رهرًا يا ننخذ بثنرنا.. يا نروح، وما1973

 26/5/2018، لندن، العربي الجديد
 

 أمريكي: القدس ضمن الحل النهائي لوفدالعاهل األردني  .12
قال العاهل األردني الملم عبدهللا الثاني خالل استقباله أمس األحد في عم ان وفدًا ": الخلي " -عم ان

ل النهائي للقضية من أعضاء مجلس النواب األمريكي، إن مسنلة القدس يجب تسويتها ضمن الح
وجدد عبدهللا الثاني إدانة األردن ورفضه للتصعيد والعنف الذي  الفلسطينية واألردن متمسم بذلم.

 ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.« إسرائيل»تمارسه 
وتناول اللقاء التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية بعد نقل سفارة واشنطن إلى مدينة القدس، 

د الملم عبدهللا على ضرورة التوصل إلى حل شامل وعادل ُيمك ن الشعب الفلسطيني من تحقيق وشد
 تطلعاته المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

 28/5/2018، الشارقة، الخليج
 

 معلق إسرائيلي بارز يطالب بإلزام السعودية كشف عالقتها بتل أبيب .12
ئيلي بارز، اليوم السبت، أن إغداق المديح على إسرائيل والموقف اعتبر معلق إسرا: صالح النعامي

المعادي تجاه الفلسطينيين، الذي تعبر عنه الصحف والكتاب السعوديون يعد تطبيقا لتوجيهات 
مباشرة لنرام الحكم في الرياض، مطالبًا األخيرة باستقبال مسؤولين إسرائيليين علنًا، إلى جانب 

 ل أبيب.إرسال وفود رسمية إلى ت
وقال جاكي حوكي، معلق الشؤون العربية في إذاعة الجيش اإلسرائيلي، إن السعودية شنت مؤخرا 
"هجمة" لمغازلة إسرائيل، منوها إلى أن مقاالت تشيد ب سرائيل تنشرها الصحف السعودية الرسمية 

ه الرياض الرسمي.  تعكس توج 
أن توجهات النرام شجعت الكتاب  وفي مقال نشره موقع صحيفة "معاريف" اليوم، أشار إلى

 السعوديين المرتبطين بدوائر الحكم على إضفاء شرعية على التعاون مع إسرائيل.
واعتبر حوكي أن التحوالت الدراماتيكية على مواقف السعودية من إسرائيل يعكسها منح الضوء 

عن التعاون مع األخضر لكتاب المقاالت البارزين في الرياض للتعبير عن مواقفهم المدافعة 
إسرائيل، مشيرا إلى أن المقاالت التي يكتبها مدير قناة العربية السابق، عبد الرحمن الراشد، في 

 صحيفة "الشرق األوسط" تدلل على هذا التوجه.
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وأضاف: "الراشد يمثل الخط الذي يمليه سادته في نرام الحكم، الذين يجاهرون بننه يتوجب عدم 
 أتوماتيكي"، على حد تعبيره.الوقوف ضد إسرائيل بشكل 

ونوه بشكل خاك إلى تنكيد الراشد على أنه من حق السعودية الوقوف إلى جانب إسرائيل عندما 
 تقوم بضرب القوات اإليرانية في سورية.

وأشار إلى أن السعوديين المتنثرين بتوجهات الحكم في الرياض لم يعودوا يترددون في التواصل مع 
اقع التواصل االجتماعي  منوها إلى أن مغردين سعوديين يجيدون العبرية اإلسرائيليين عبر مو 

 يرسلون تهاني إلسرائيل بمناسبة حلول األعياد اليهودية.
 26/5/2018، العربي الجديد، لندن

 
 البرلمان العربي يدين التصعيد في فلسطين .12

لحلف الناتو بمدينة وارسو شارم البرلمان العربي في جلسة الجمعية البرلمانية ": الحياة" –وارسو 
المنعقدة في بولندا حاليًا، لشرح وجهة نرر البرلمان العربي في القضايا العربية المحورية 
واالستراتيجية والقضايا ذات االهتمام المشترم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتدخل الخارجي 

 ومكافحة اإلرهاب.
بي في مداخلته خالل الجلسة، أن البرلمان العربي، وأكد النائب عالء عابد عضو البرلمان العر 

يؤمن بنن جوهر عدم االستقرار في منطقة الشرق األوسط هو استمرار ممارسات قوات االحتالل »
اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني األعزل، والتصعيد الخطير الراهن، الذي أدى لسقوط عشرات 

في  2018مايو  14مسيرات سلمية انطلقت يوم الشهداء وآالف المصابين، خالل مشاركتهم في 
 «.للنكبة 70الذكرى الد

 28/5/2018، الحياة، لندن
 

 أوروبا تخشى احتماالت حرب إيرانية إسرائيلية تتمّدد إلى لبنان .12
األوروبية )فرنسا وبريطانيا وألمانيا( « الترويكا»أن « الحياة»علمت : رندة تقي الدين -باريس، لندن 

للتفاوض مع إيران، من اجل إبقائها في االتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الست )عام  ُتعد  اقتراحاً 
من أن قرارًا يتخذه المرشد علي « الترويكا»(، بعد انسحاب الواليات المتحدة منه. وتخشى 2015

ع ن سرائيل، تتمد د إلى لبنان وتوس  زاعات في خامنئي بالخروج من االتفاق، قد يشعل حربًا بين إيران وا 
في استجابة « ماطلوا»المنطقة. وحذرت طهران األوروبيين من أنها لن تواصل التفاوض معهم، إذا 

 مطالبها.
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تخشى أن يقرر خامنئي االنسحاب من االتفاق « الترويكا»إن « الحياة»وقال مصدر فرنسي لد 
ورج حت أن يعني ذلم بسبب العقوبات األميركية. « مخنوقة اقتصادياً »النووي، إذا رأى أن إيران 

استئناف طهران برنامجها النووي واستمرارها في زعزعة استقرار دوٍل في المنطقة، وتشديد القمع 
 مزيدًا من النفوذ.« الحرس الثوري»داخليًا، عبر منح 

تطورًا دمويًا، »تعتبر أن انتهاج سياسة القوة والمواجهة مع ايران قد يتحو ل « الترويكا»ولفت إلى أن 
تهدئة األوضاع »، مشددًا على وجوب «ع لبنان ثمنه، وتشتد  الحرب في سورية ويتفاقم اإلرهابيدف

يران، قد تؤدي إلى حرب في »ونب ه إلى خطر اندالع «. وتجن ب التصعيد حرب واسعة بين إسرائيل وا 
 «.لبنان وتوسيع الحروب في المنطقة

، ومصادرتها آالفًا من وثائق «دولة اإليرانيةقلب ال»ورأى المصدر أن نجاح إسرائيل في التسل ل إلى 
فشل الحرس في حفر أسرار »، في شنن البرنام  النووي، يعكس «الحرس»األرشيف من مكاتب لد 

قيادي ي الحرس قادرون على تعذيب أبرياء وصنع صواري  وتزويد حزب هللا »وأضاف أن «. دولة
 «.وقوي)اللبناني( بها، لكنهم عاجزون عن محاربة جيش منرم 

 28/5/2018، الحياة، لندن
 

 "الجنائية"لـ "اإلسرائيلي"اللجنة العربية لحقوق اإلنسان تطالب بتقديم قادة االحتالل  .23

طالبت اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان، المدعي العام للمحكمة : أحالم حماد، وكاالت-غزة
خلفية جرائمه المستمرة بحق األرض  على« الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق بجرائم االحتالل

 والشعب الفلسطينَيين، واستهداف المدنيين العزل ومن بينهم األطفال والنساء والمسعفون الطب يون.
هي كيان غاصب وقاتل ويجب أن يساق ساسته « إسرائيل»إن »وقال أمجد شموط، رئيس اللجنة، 

 ة بسرعة بدء التحقيق بجرائم االحتالل.وطالب مدعي المحكم«. وقادته للمحكمة الجنائية الدولية
، المفوض السامي لحقوق اإلنسان واألطراف الموقعة «مركز األسرى للدراسات»من جانبه، ناشد 

على اتفاقية مناهضة التعذيب والمنرمات الحقوقية واإلنسانية التدخل لوقف انتهاكات االحتالل 
 ، وحمايتهم من ممارسات االحتالل بحقهم.بحق األسرى والمعتقلين الفلسطينيين«« اإلسرائيلي»»

 28/5/2018، الشارقة، الخليج
 

 هيئات مغربية تحّمل الدولة مسؤولية استباحة البالد بالمشاريع التطبيعية مع الكيان الصهيوني .23
حم لت هيئات مغربية الدولة المغربية مسؤولية استباحة المغرب «: القدس العربي» –الرباط 

نشطاء »مع الكيان الصهيوني وأنشطة عناصر الموساد، واستقطاب وتجنيد  بالمشاريع التطبيعية
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، تتيسر لهم شروط وفضاءات ممارسة أنشطتهم المشبوهة تحت أعين السلطات المحلية «جمعويين
 والمركزية.

وقال بال  مشترم صدر عن اجتماع لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي 
واالئتالف المغربي لهيئات حقوق اإلنسان في إطار اللقاءات التي تعقدها لمناهضة التطبيع 

المجموعة والمرصد مع قيادات الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية حيث قدما البيانات 
حول التطورات الخطيرة لحاالت التطبيع مع الكيان الصهيوني في المغرب بصفة عامة، وملف 

بشكل خاك، واستعراض ما يقوم به هذا المعهد المشبوه كنداة الختراق « ائيليمعهد ألفا اإلسر »
النسي  المجتمعي وما يشكله من خطر على األمن واالستقرار على المستوى الوطني من خالل 

، والتحرم المشبوه لبعض المؤسسات واألشخاك التي تنسب «مجتمع مدني»إطارات في شكل 
افي أو غيره والتي تعمل في العمق لفائدة المشروع الصهيوني نفسها للمجال الصحافي أو الثق

التخريبي الذي يستهدف كل المنطقة المغاربية والعربية ويخدم األهداف التوسعية للكيان الصهيوني 
 المحتل.

والحرا التصاعد المتزايد لموجة التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يتم تحت غطاءات اقتصادية 
اضية وسياحية يساهم فيها أشخاك وهيئات ومؤسسات مختلفة، وأضحت حاالت ثقافية وفنية وري

نما أصبحت تنطوي أيضًا على  التطبيع تكتسي صبغة خطيرة ال تنحصر آثارها في دعم االحتالل وا 
تهديد األمن واالستقرار على المستوى الوطني خاصة بعدما كشف المرصد المغربي لمناهضة 

معهد ألفا »نية من أجل فلسطين عن األنشطة المشبوهة لما يدعى التطبيع ومجموعة العمل الوط
الموجود في مدينة خنيفرة ويمتد نشاطه المريب إلى عدة « اإلسرائيلي لتكوين الحراس الخاصين

مناطق داخل التراب المغربي، وما يمثله كحالة مستفزة وخطيرة بالنسبة ألشكال ومجاالت التطبيع 
 ألرض المغرب من طرف عناصر ترتبط بنخطبوط اإلرهاب الصهيوني. األخرى باالستباحة السافرة

 28/5/2018، القدس العربي، لندن
 

 إدارة ترامب تعيد النظر بحجم وآلية المساعدات المالية المقدمة للفلسطينيين .22
علمت "القدس " من مصدر مطلع الجمعة ، أن إدارة الرئيس األميركي دونالد  :سعد عريقات -رام هللا
 تقوم حاليا بمراجعة المساعدات األميركية المالية التي تقدم للفلسطينيين على كافة األصعدة. ترامب

ذا كانت المراجعة تخك الدعم المالي المقدم للسلطة  ولدى سؤال "القدس" عن ما يعنيه ذلم وا 
ر اسمه نروا" قال المصدر الذي اشترط عدم ذكو األ-الفلسطينية أو لالجئين الفلسطينيين عبر "وكالة 

"اإلدارة الحالية تشعر أن عملية الدعم المالي للفلسطينيين للعقود السابقة لم تكن منرمة، أو مبوبة 
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لتخدم المصالح األميركية، وكي تكون فعالة حقًا في توفير المساعدات للفلسطينيين، وأن هذه 
بما في ذلم الفوضى واالختالط في المساعدات المقدمة )للفلسطينيين( تشمل كل المساعدات 

نروا(، ومن ثم المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية، و المساعدات التقليدية للالجئين الفلسطينيين )أ
وأضاف المصدر  يو.إس.إيه.آي.دي".-أو تلم التي تقدمها وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية

دة على صرف األموال "هنام تشريعات جديدة من الكونغرس األميركي أيضًا، تفرض قيود محد
 فورس.للفلسطينيين بناء على سلوكهم" في إشارة إلى قانون تايلور 

وقال المسؤول "لقد كان هذا الموقف الثابت للواليات المتحدة بنن الجهود التي يبذلها الفلسطينيون 
سابق لالنضمام إلى المنرمات الدولية هي سابقة ألوانها وغير مثمرة، وتذكر، أن إدارة الرئيس ال

 بعد انضمام الفلسطينيين إليها". 2011إلى منرمة يونسكو عام  مساعداتهابارام أوباما علقت 
 26/5/2018، القدس، القدس

 
 "الهدنة"تحقق تقدماا نحو  "إسرائيل"االتصاالت غير المباشرة بين حماس و :مصادر غربية .21

عن تحقيق تقدم ملموس في « الحياة»كشفت مصادر ديبلوماسية غربية لد : محمد يونس -رام هللا 
سرائيل، عبر أطراف عدة، في شنن « حماس»االتصاالت غير المباشرة الجارية بين حركة  وا 

 ورفع الحصار.« الهدنة»
، واكتفت بوقف «حماس»وقالت المصادر إن إسرائيل أسقطت مطلبها القديم في شنن نزع سالح 

طالق سراح األسرى اإلسرائيليين، حفر األنفاق، ومنع أي نوع من الهجمات على أهداف إسر  ائيلية، وا 
 مقابل تسهيالت واسعة على المعابر.

وأفادت المصادر بنن مصر، أحد الوسطاء الرئيسيين في هذه االتصاالت، وافقت على فتح معبر 
رفح الحدودي مع قطاع غزة بصورة واسعة لرفراد والسلع، ما من شننه أن يحل مشكالت كبيرة في 

في التنقل الخارجي وفي استيراد السلع من القاهرة، ما يمك ن السلطات المحلية في الحصار تتمثل 
 غزة من رفع إيراداتها المحلية.

على إبقاء التراهرات بعيدة من السياج الفاصل. وقالت المصادر إن « حماس»وفي المقابل، وافقت 
لتي أرهرت جدية في منع التراهرات التي جرت أول من أمس في غزة، كانت أول اختبار للحركة، ا
 وصول المتراهرين إلى السياج الحدودي، وتاليًا منع وقوع خسائر بشرية.

سرائيل، هي مصر وقطر « حماس»وأفادت المصادر بنن أربع جهات أجرت اتصاالت بين  وا 
وسويسرا والنروي . ولفتت إلى أن الجانب األميركي كان مطلعًا على تفاصيل هذه االتصاالت وتدخل 
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كل مباشر فيها، مشيرًة إلى أن اإلدارة األميركية سعت إلى تحقيق غرضين من وراء تدخلها، في ش
 األول ضمان أمن إسرائيل، والثاني تسهيل مشروعها السياسي المقبل.

في شنن إطالق سراح أسرى وجثث « حماس»وقالت المصادر إن الجانب اإلسرائيلي ينترر ردًا من 
 حرب األخيرة في غزة، من أجل إتمام الصفقة.جنود إسرائيليين سقطوا في ال

 27/5/2018، الحياة، لندن
 

 ماكرون: نقل واشنطن سفارتها إلى القدس المحتلة قرار خاطئ .22
اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرار الواليات المتحدة األميركية نقل سفارتها من تل  :باريس

 أبيب إلى القدس المحتلة "خاطئا".
ون، في كلمة له خالل منتدى بطرسبور  االقتصادي الدولي الذي عقد في مدينة سان قال ماكر 

بطرسبور  الروسية شمالي البالد، أمس، "بكل وضوح هذا القرار خاطأ، وأعتقد أنه ينبغي علينا اليوم 
 أال نزعزع في المنطقة االستقرار القائم على مبادئ واضحة وتوازن معين".

 الدولتين وملتزمة به، مشددا على ضرورة إجراء مفاوضات بهذا الصدد.وأكد أن بالده تدعم حل 
 وأضاف: "لهذا السبب ف ن قرار نقل السفارة ليس صائبا أو مرغوبا، ونشعر بالحزن بخصوك ذلم".

 26/5/2018، القدس، القدس
 

 السينمائّي تحّول لتظاهرة تنديد بجرائم في غزّة "كان"مهرجان  .21
في رل  حالة الُذل  والهوان اللتين يعيشهما الوطن العربي  واإلسالمي  في  زهير أندراوس: –الناصرة 

كل  ما يتعل ق بُمواجهة كيان االحتالل اإلسرائيلي  على الجبهات غيُر العسكري ة، تنشط حركة المقاطعة 
(BDS في جميع أصقاع العالم، وتعمل بدون كلٍل أْو ملٍل على غزل إسرائيل في الجامعات، وفي )

جاالت الثقافي ة والقطاعات األخرى، األمر الذي بدأ ينعكس سلًبا على الدولة العبري ة، حيث تُبدي الم
إسرائيل في الفترة األخيرة المزيد من القلق عقب تنامي راهرة مقاطعتها في العديد من المجاالت 

السياج الحدودي   على” مسيرة العودة“والقطاعات المختلفة، وذلم بالتزامن مع ارتفاع حد ة مراهرات 
شهيًدا منذ الثالثين من شهر آذار )مارس( الماضي، إضافًة  127في قطاع غز ة، وسقوط أكثر من 

 ،الف الجرحى.
مؤسسة  200، فقد بدأت أكثر من ”أسبوع األبرتهايد اإلسرائيلي  “وأكثر ما يُقض  مضاجع تل أبيب هو 

يط الضوء على ممارسات إسرائيل العنصرية من مختلف دول العالم، بتنريم فعاليات تهدف إلى تسل
بحق الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى مقاطعة إسرائيل في كافة المجاالت. وأطلقت هذه المؤسسات، 
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ومنها جامعات وبنوم مهمة ومشهورة في أمريكا وبريطانيا ودول غربية وجنوب أفريقيا والعديد من 
 ”.تهايد اإلسرائيليأسبوع األبار “دول العالم، على الفعاليات اسم 

أسبوع “وبحسب وسائل اإلعالم العبري ة، والتصريحات التي يطلقها المسؤولون في تل أبيب، ف ن  
يزداد تنثيره يوًما بعد يوم، حيث انضم ت الكثير من المؤسسات والهيئات ” األبارتهايد اإلسرائيلي  

يم فعالياٍت واتخاذ قراراٍت بمقاطعة والجامعات المهمة والمشهورة لمنرمي هذا األسبوع، من خالل تنر
إسرائيل لممارساتها العنصرية وغير اإلنسانية ضد الفلسطينيين التي تزداد شراسة في كل يوم، بهدف 

 تصفية القضية الفلسطيني ة.
 27/5/2018، رأي اليوم، لندن

 
 إذ تتجاهل المأساة السورية وتتواطأ مع التوحش« حماس» .22

 موسى برهومة
من الحرب في سورية، وهو « حماس»بعد يوم، موقف حركة المقاومة اإلسالمية يتكشف، يومًا 

لجزار دمشق، وتغاضيها عن جرائم إيران وحزب « حركة المقاومة!»موقف يعكس بال ريب انحياز 
هللا وميليشيات المرتزقة الذين جرى شراؤهم من أجل قتل الشعب السوري وتشريده وتحويل بالده إلى 

 والخسارات.غابة من الحطام 
باعتبارها اختارت النني بنفسها عن مجريات الحرب في « حماس»ومن كان يرن خيرًا بمواقف 

سورية، ستجبره تصريحات القائد العام لحركة حماس في غزة يحيى السنوار، على االعتقاد بنن  رن ه 
بح والخسارة في تلعب بورقة المصالح، وتتوسل بحسابات الر « حماس»الخي ر لم يكن في مكانه، وأن  

نكار الواقع.  عالقتها مع نرام بشار األسد الذي حط م األرقام القياسية في التوحش والهمجية وا 
ر في »القائد الحمساوي األبرز، السنوار، جد د والءه لد  الجمهورية اإلسالمية اإليرانية )التي( لم تقص 

أخيرًا، إن  « الميادين»حوار مع قناة وقال في «. بالمال والعتاد والخبرات 2014دعم المقاومة بعد 
اإلخوة في »مع « حماس»أيضًا عالقة « ممتازة»وحريت بتقدير «. ممتازة»عالقة حماس ب يران 

وأكد كذلم أن  العالقات «. حزب هللا. وهنام تنسيق وعمل مشترم واتصاالت شبه يومية بيننا وبينهم
 «.في أوجها وأحسن مراحلها»بين الطرفين 

« حماس»شاد بقائد فيلق القدس بالحرس الثوري اإليراني قاسم سليماني، ووصف عالقة السنوار أ
، معربًا عن أمله بنن تساهم هذه الشبكة من «في غاية القوة والمتانة والحرارة والدفء»بننها « معه

 مؤكداً « المقاومة والممانعة»مع األطراف الوالغة في الدم السوري في عودة محور « حماس»عالقات 
 «.نحن نثق بنن  )هذا المحور( قد عاد والتم  شمله»
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سبقت هذه التصريحات التي تحتفي بالقَتلة، ب رسال موفد رفيع من قادتها في أيلول « حماس»وكانت 
)سبتمبر( الماضي، بوساطة من حزب هللا، للقاء قادة دمشق، والبحث في عودة العالقات بين النرام 

اعها على مقربة كيلو مترات قليلة من مخيم اليرموم في دمشق السوري والحركة التي عقدت اجتم
ألف فلسطيني، لم يبق منهم سوى ثالثة آالف، بعدما سامهم نرام  160الذي كان يقطن فيه زهاء 

سوء العذاب والمهانة، وحاصرهم ودمر بيوتهم المتهالكة، وتركهم يموتون ببطء « المقاومة والممانعة»
اإلرهابي في المخيم، وهي ذريعة زائفة « داعش»ن مقاتلي تنريم تحت األنقاض، بذريعة تحص  

قها النرام وشبيحته كيال يفصحوا عن النية الحقيقية وراء حصار المخيم، والمتمثلة في انحيازه  يسو 
 للثورة السورية التي رفعت منذ البداية شعار الحرية والكرامة والعدالة.

لي وبعده، بنن ات أطفال مخيم قبل هذا االجتماع االس« حماس»لم تكترث  ترضائي االعتذاري التوس 
اليرموم الذي جرى طحن أبنائه بين مطرقة النرام وسندان التنريمات اإلرهابية، في وقت مر الزبد 
أفواه قادة المقاومة اإلسالمية الفلسطينية وهم يشيدون بالتنسيق اليومي مع قتلة أبناء شعبهم، وأبناء 

الذي حلم السنوار في « المقاومة والممانعة»ا زال يدفع ضريبة تواطؤ محور الشعب السوري الذي م
عودته، ليكتمل نصاب القتلة والمجرمين، وتفوح رائحة الجثث المتحللة التي جر ب نرام بشار األسد 
وحلفاؤه كل األسلحة المدمرة والكيماوية والمحرورة في سبيل إخماد صوت الثورة السورية التي مثلت 

 كثيرين في انبثاق فجر شرق أوسطي بال طغاة.حلم ال
إغماضة العين الحمساوية عن المحرقة السورية، وفخرها الموصول بمن ارتكبوا أفرع المجازر في 
سورية، ينم  عن انتهازية قميئة تصد ع شعارات الحركة التي صد عت رؤوسنا بخطاباتها النارية، ف ذا 

، «حركة المقاومة»فصولها، تعكس التحلل األخالقي لد بنا أمام حقائق صادمة، ما زالت تتوالى 
واصطفافها المفضوح مع الجالدين، ومقاومتها الضحايا وصرخاتهم التي تمزق شغاف السماء، 
وممانعتها حق السوريين وأحرار العرب في التخلك من حقبة االستبداد التي يمث لها من تغز ل بهم 

د  أن يقب ل السكين التي تقتل األبرياء والمقاومين الحقيقيين السنوار الذي تخي لُت أن حماسته بلغت ح
مة!  الذين حلموا بنهار ال يلوثه دخان الدمار وحرائق األجساد المتفح 

 28/5/2018، ، لندنالحياة

 
سرائيل: معيقات الهدنة المحتملة ومحفزاتها .22  "حماس" وا 

 صالح النعامي
ل اتفاق هدنة محتمل بين حركة "حماس" ودولة يتنامى الحديث بشكل الفت في الفترة األخيرة حو 

االحتالل. وتحد ثت وسائل إعالم إسرائيلية أخيرًا عن اتصاالت تقوم بها أطراف إقليمية ودولية بهدف 
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سرائيل، يضمن التزام األخيرة بالسماح ب حداث  ل إلى اتفاق هدنة طويل األمد بين الحركة وا  التوص 
واإلنساني في قطاع غزة، مقابل تعه د حركة "حماس" بعدم تحو ل جذري على الواقع االقتصادي 

السماح باستهداف األراضي المحتلة انطالقًا من قطاع غزة، إلى جانب وقف مشاريع تدشين األنفاق 
الهجومية. وعلى الرغم من أن بعض التسريبات قد تم  تكذيبها من قبل "حماس"، خصوصًا في ما 

ولة االحتالل، وعلى الرغم من أن الكالم لم يتوق ف عن دراسة يتعل ق بمفاوضات لتبادل أسرى مع د
سرائيل حاليًا مسودات التفاق هدنة مقترحة، إال أن  إنجاز هذا االتفاق في النهاية يتوق ف  "حماس" وا 
ل إلى االتفاق وتجاوز المعيقات الموضوعية التي  على مدى قدرة المحفزات التي تدفع الطرفين للتوص 

 تحول دون ذلم.
 

 معيقات الهدنة
ل إلى الهدنة، إصرار دوائر وازنة ضمن السلطات  من المعيقات الرئيسة التي تحول دون التوص 
اإلسرائيلية على المطالبة بتجريد قطاع غزة من السالح بالكامل، إذ يعد  وزير األمن، أفيغدور 

ون على نزع سالح المقا ومة من استنساخ ليبرمان، أكثر المتشبثين بهذا الشرط. ويحذر المصر 
نموذج "حزب هللا" اللبناني في غزة، في حال لم يتم الوفاء بهذا الشرط اليوم. ومن الواضح أن حركة 
"حماس" ال يمكنها القبول بمثل هذا الشرط، ال سي ما في رل  إدراكها الدور الذي يلعبه "حرام العودة" 

 في تحسين قدرتها على المناورة السياسية.
نهاء ملف إلى جانب ذلم، ف  ن  هنام إجماعًا داخل دولة االحتالل على الربط بين اتفاق الهدنة وا 

الجنود اإلسرائيليين األسرى لدى "حماس". ومع أن الحركة ال يوجد لديها اعتراض على ذلم من 
الناحية المبدئية، إال أن  ما يقل ك من حماسها لهذا الربط حقيقة أن  ما يصدر عن القيادات 

يوحي بنن تل أبيب غير معنية بدفع ثمن مناسب مقابل إنهاء هذا الملف. في الوقت  اإلسرائيلية
ذاته، ف ن  االعتبارات الداخلية تلعب دورًا مهمًا في فرملة توجه القيادة اإلسرائيلية نحو اتفاق الهدنة، 

ني بنن إذ يشير كثير من المراقبين في إسرائيل إلى أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، غير مع
ل إلى تسويات مع منرمة "إرهابية"، في الوقت الذي يحر ض فيه العالم على  يرهر كمن يتوص 

 "محاربة اإلرهاب".
  

 محفزات الهدنة
ل إلى اتفاق هدنة، على رأسها الحاجة إلى إنهاء "حرام  هنام محفزات عدة تحث  إسرائيل على التوص 

هم في المس  بمكانة تل أبيب الدولية، إلى جانب أن  العودة"، الذي فرض تحديات أمنية وسياسية، وأس
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السماح بتواصل الحرام يمكن أن يؤدي إلى اندالع مواجهة شاملة مع "حماس"، قد تفضي إلى توريط 
إسرائيل في الوحل الغز ي. فشن حرب جديدة على القطاع سيسمح لحماس بمغادرة الحكم، وهو ما 

تسميه الدوائر األمنية اإلسرائيلية "صوملة" القطاع، ما  سيفضي إلى سيادة حالة من الفوضى أو ما
سيجبر إسرائيل على إعادة احتالل غزة. مع العلم أن هنام إجماعًا داخل دولة االحتالل على ضرورة 
تجن ب أي مسار يفضي إلى إعادة احتالل القطاع، بسبب تبعاته األمنية واالقتصادية والسياسية. 

قاء على حكم األمر الواقع الذي تديره "حماس" في غزة، كعنوان سلطوي، وتبدو إسرائيل معنية باإلب
من أجل جباية ثمن من الحركة إلجبارها على ضبط األمور في القطاع، إلى جانب أن العمليات 
العسكرية التي تشنها تل أبيب تهدف أيضًا إلى قضم قدرات "حماس" العسكرية من خالل التذر ع بالرد  

 ذام. على هذا العمل أو
في الوقت ذاته، ف ن  كل المؤشرات تدل  على أن إسرائيل معنية بالتفر  لمواجهة التحديات على 
الجبهة الشمالية، على ضوء توجه صن اع القرار في تل أبيب الستغالل نافذة الفرك الحالية من أجل 

ل إلى اتفاق هدنة مع  "حماس" يسمح القضاء على الوجود اإليراني هنام، وهذا ما يغري بالتوص 
بمواجهة تبعات التصعيد في الشمال. وتدرم إسرائيل رغبة الواليات المتحدة في التهدئة من أجل 
توفير بيئة تسمح بطرح "صفقة القرن"، التي سيتم اإلعالن عنها قريبًا، فضاًل عن أن  استتباب الهدوء 

الرئيس األميركي دونالد ترامب  على جبهة "إسرائيل" دد غزة، يوف ر بيئة إقليمية تسمح بنجاح تحركات
ضد إيران، في أعقاب انسحابه من االتفاق النووي. مع العلم أن خطوات ترامب األخيرة تمث ل أيضًا 

 مصلحة استراتيجية لدولة االحتالل.
وتسهم الهدنة في تكريس الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، ألن هذا يتطابق مع المنطلقات 

ن الحاكم في تل أبيب. إلى جانب ذلم، ف ن  حالة انعدام اليقين التي تسود الضفة األيديولوجية لليمي
الغربية في أعقاب التقارير التي تتحد ث عن تدهور الحالة الصحية لرئيس السلطة، محمود عباس، 
تزيد من فرك انفجار األوضاع األمنية في الضفة، بشكل يفرض على تل أبيب ضمان الدفع نحو 

 ع في القطاع.تهدئة األوضا
وعلى الرغم من أن  محفزات الهدنة تبدو أقوى من معيقاتها، إال أن  التجربة قد دل ت على أن إسرائيل 
ل إلى اتفاق هدنة مع "حماس"، لكن احترامها له يتوق ف على مدى تقديرها لدوره  ب مكانها أن تتوص 

طي مع اتفاقات التهدئة والهدنة في خدمة مصالحها. وما يمنح تل أبيب هامش مرونة كبيرة في التعا
ووقف إطالق النار مع "حماس"، حقيقة أن  مصر، التي تلعب الدور الرئيس في التوسط بين 
الجانبين، ال تبدي تصميمًا على إلزام تل أبيب باحترام ما تم  االتفاق عليه. فقد رعى النرام المصري 

المئات من األسرى الفلسطينيين مقابل ، أطلقت إسرائيل بموجبها 2011صفقة لتبادل األسرى عام 
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الجندي جلعاد شاليط، لكن  هذا النرام لم يحر م ساكنًا عندما قامت إسرائيل ب عادة اعتقال معرم 
 األسرى الذين أطلق سراحهم في الضفة الغربية.

 28/5/2018، العربي الجديد، لندن
 

 الجيش اإلسرائيلي بعد ثالثين عاماا .. .22
 غادي أيزنكوت

ول أن يفهم المستقبل يدرم بسرعة أن القدرة على التنبؤ هي محدودة إجمااًل. ومع ذلم يمكن من يحا
التقدير أن تحديات األمن القومي التي ستضطر دولة إسرائيل إلى مواجهتها لن تكون أقل تعقيدًا من 

 تهديدات الماضي. 
عام، سيرل بحاجة إلى قدرات ويمكن االفتراض أيضًا أن الجيش اإلسرائيلي، عندما تبلا الدولة مئة 

لى  لى تفو ق تكنولوجي واستخباراتي، وا  متطورة: إلى الثروة البشرية الممتازة في جيش الشعب، وا 
لى وسائل قتال متقدمة.  نرريات ثابتة تتعلق باستخدام القوة، وا 

ية التي إن المراجعة التاريخية للتغيرات التي مرت بها جيوش ُأخرى تقدم نماذج عن العوامل األساس
قت تغي ر هذه الجيوش، وتشرح لماذا كانت هذه الجيوش بحاجة، أحيانًا، إلى فشل من أجل تخطي  عو 
هذه العوائق. ويكشف فحك ماضي الجيش اإلسرائيلي كيف أنه، منذ تنسيسه، برزت فيه صفات 

 يمكنها المساعدة في مواجهة تحدي التغي ر المطلوب.
قد الفرنسيون أن الحرب المقبلة ضد العدو النازي ستكون شبيهة خالل الحرب العالمية الثانية، اعت

 بالحرب العالمية األولى، أي دفاعية وطويلة. 
وفي مقابل ذلم نجح الجيش األلماني في تحليل إخفاقات الحرب الماضية، واتجه نحو التخطيط 

 سي. لحرب معاصرة هجومية وقصيرة، وبهذه الطريقة نجح النازيون في هزم الجيش الفرن
في وقت الحق، واجه الجيش األميركي صعوبات في فيتنام، فقد وضعت الواليات المتحدة قوتها 
التقليدية وقوة نار هائلة وقوتها الجوية ضد عدو يقاتل وفق مبادئ حرب عصابات: فهو ال يخوض 

  مواجهة مباشرة مع قوة العدو، ويختار المكان والزمان المناسبين بالنسبة إليه للمواجهة.
إن عدم نجاح جيش الواليات المتحدة في حرب استمرت سنوات طويلة نجم عن الصعوبة في فهم 

 طبيعة المواجهة وعدم الكفاءة في تحديد المهمات وفي طريقة بناء القوة واستخدامها. 
هنام أسباب إضافية غير عسكرية تؤدي إلى تغي ر الجيوش. على سبيل المثال، في ثمانينيات القرن 

تغي ر الجيش اإلسرائيلي بعد األزمة االقتصادية التي سر عت عملية تقليك الجيش في ذلم  الماضي
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سياسية، بينها انهيار الجيش العراقي بعد  -العقد. وهذه العملية تسارعت أيضًا نتيجة تغييرات جيو 
 ، التي أدت إلى اختفاء تهديد الجبهة الشرقية إلسرائيل.1991حرب الخلي ، في سنة 

فة إلى ذلم، أدت التطورات التكنولوجية إلى تغييرات عسكرية كثيرة، وذلم من خالل إدخال باإلضا
 أدوات قتال تؤدي إلى تغيير العقيدة القتالية وأسلوب استخدام القوات العسكرية.

فعلى سبيل المثال، أدى تطوير منرومات دفاعية ضد األسلحة المنحنية المسار ]صواري  متوسطة 
 مثل "القبة الحديدية"، إلى تطوير مكو ن دفاعي في العقيدة األمنية إلسرائيل.وبعيدة المدى[ 

هذه األمثلة التاريخية، مثلها مثل التغيرات التي طرأت على الجيش اإلسرائيلي، في ضوء دروس 
[ تدل على أن الجيوش تجد 2006[، والثانية ]1982[، وحرب لبنان األولى ]1973حرب "يوم الغفران" ]

ي تكييف نفسها وفق التحديات التي تواجهها، إال  عندما تواجه فشاًل يقود إلى عملية تفكير صعوبة ف
 عميقة.

 
 بلورة الجيش اإلسرائيلي في سنواته األولى

سواء أكانت التغييرات من خارج الجيش أم بمبادرة منه، ف ن عاماًل مهمًا جدًا في طبيعة الجيش 
 لتنريمية الموجودة فيه منذ تنسيسه.يكمن في النواة القيمية والثقافية وا

هو الذي بلور قَيمه وتراثه وأخالقه وواجباته التي تحولت  1948نشوء الجيش اإلسرائيلي خالل حرب 
 إلى جزء من هويته. 

قَيم مثل السعي نحو االلتحام بالعدو وتحقيق النصر، والهجوم والمبادرة والتصميم والمحافرة على 
خالل الحرب، رلت جزءًا مهمًا من الجيش اإلسرائيلي حتى اليوم، وسترل طهارة السالح التي نشنت 

 تشكل جزءًا مهمًا منه أيضًا في المستقبل. 
، تحولت قوات الدفاع اليهودية المؤلفة من مجموعة من الوحدات والتنريمات 1948وفي حرب 

 المسلحة وغير النرامية إلى جيش نرامي يستند إلى خطة مبادئ وقيم.
حية العمالنية، ف ن الحرب التي بدأت بسياسة سلبية دفاعية من جانب الدفاع اإلسرائيلي من النا

انتهت بعمليات هجومية مهمة )عملية "حيرام" في الشمال( ]التي كان الهدف منها االستيالء على 
إلى  الجليل األعلى[ و)عملية "حوريف" في الجنوب(. هاتان العمليتان حولتا مبدأْي الهجوم والمبادرة

 جزء مهم من عقيدة إسرائيل األمنية، تحت مبدأ "نقل القتال إلى أرض العدو".
بدأت الحرب بمعارم غير مخطط لها من مستوى فصيلة وسرية تحركت من دون غطاء، ومن دون 

 عقيدة تنريمية. 
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 وخالل الحرب تنسست البنية اللوائية ودارت معارم بين األلوية تحولت في المراحل األخيرة من
 القتال إلى عمليات متعددة األذرع.

من الناحية التنريمية، تحولت القيادة الصغيرة في األرغون ]المنرمة العسكرية القومية في إسرائيل[ 
والهاغانا ]النواة األولى للجيش اإلسرائيلي[ وفي البلماح ]القوة الضاربة للهاغانا[ خالل الحرب، إلى 

 عددة في ذراعي البحر والجو.رئاسة أركان عامة ضمت األقسام المت
عامًا األخيرة، وأدى توسع الحرب وزيادة عدد األلوية  70لم تتغير بنية الجيش هذه إال  قلياًل خالل الد 

نشاء قيادات للجبهات في الشمال والوسط والقدس  المقاتلة إلى اتخاذ قرار بتنريم ساحة الحرب، وا 
 لى قيادات مناطقية.والنقب. هذه القيادات تحولت مع مرور الزمن إ

على مستوى القوة البشرية، وتحت عنوان "كل البلد جبهة" و"كل الشعب جيش" جرى تنفيذ الخطوات 
 ا،تية: 

 االنتقال من جيش متطوعين إلى جيش يستند إلى التجنيد اإللزامي. -
 تنهيل أصحاب المهمات للقيام بعدد من المهمات القيادية، ولهيئة أركان خالل القتال. -
 استيعاب مهاجرين جدد في وحدات قتالية ودمجهم فيها. -
 إدارة التوتر المهني بين خريجي اللواء اليهودي في الجيش البريطاني وبين عناصر البلماح. -

، أي بناء الجيش خالل حرب صعبة، 1948يمكن القول إن هذه التغيرات التي جرت خالل حرب 
عامًا مر فيها الجيش  70اليوم، وعلى الرغم من مرور تشكل األسس التي يستند إليها الجيش حتى 

 بمجموعة تغيرات ال مجال لذكرها هنا، ف نها ال تزال على حالها تقريبًا في الجيش اإلسرائيلي حاليًا. 
 

 بلورة الجيش اإلسرائيلي اليوم
التنريمية  في السنوات األخيرة، مر  الجيش اإلسرائيلي بتغيرات كثيرة وبصورة خاصة في مجال البنية

 والقوة البشرية. 
وجرت هذه التغيرات بصورة تتالءم مع تحليل استراتيجيا الجيش في إطار الخطة المتعددة السنوات 

 (.2020)وتستمر حتى سنة  2015الحالية "جدعون" التي بدأ العمل فيها في سنة 
اإلسرائيلي في أيامنا هي  ُيرهر تحليل استراتيجيا الجيش أن العوامل األكثر تنثيرًا في بلورة الجيش

عوامل خارجية. مثل تراجع تهديد الجيوش النرامية في مقابل ارتفاع تهديد تنريمات غير دولتية 
)حزب هللا و"حماس"( ومنرمات الجهاد العالمي )مثاًل داعش(، وكذلم، تطور التهديد السيبراني 

من عمق أراضيه. إلى جانب عوامل  ]تهديد الشبكات العنكبوتية[ وتعارم التهديد الذي يطرحه العدو
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داخلية ترهر التغيرات التي طرأت على المجتمع اإلسرائيلي، وعلى صفات الجندي المجند، وحاجات 
 النجاعة في استخدام الموارد وغيرها.

لدى معالجة هذه العوامل، أجرت الخطة المتعددة السنوات "جدعون" بضعة تغييرات مركزية يجري 
 يام، وجزء منها سيستمر تطبيقه في السنوات القادمة.تطبيقها في هذه األ

في مواجهة ازدياد التهديد من جانب عناصر غير دولتية، أُعطيت األولوية للجاهزية في الجيش 
 اإلسرائيلي، ولتعزيز القوة البرية، وتقديم استجابة مالية كاملة لتغطية حاجات التدريب في سالح البر.

ساحة القتال، وازدياد وسائل القتال المستخدمة عن بعد )مثل  في ضوء التغير الذي طرأ على
الطائرات من دون طيار( ومجال القتال السيبراني وغيرهما، جرى نقاش موسع في خطة "جدعون" 
و"الخطة المتعددة السنوات" لموضوع "من هو المقاتل؟" بهدف تحديد مهمات المقاتل الذي يهاجم 

 جرى التمييز بين "المقاتل األمامي" وبين الورائف اأُلخرى.  العدو معر ضًا حياته للخطر، كما
إثر ازدياد التهديد السيبراني جرت عدة خطوات في هذا المجال شملت تحويل شعبة التنصت إلى 

 شعبة الدفاع في السايبر، وجرى تعزيز مهم للقدرة االستخباراتية في المجال السيبراني.
ة، ومن أجل تعزيز العمليات البرية في العمق، ُأنشأ لواء في المقابل، ُأجريت تغييرات تنريمي

 6كوماندوس، وجرى توسيع نطاق مسؤوليات قيادة العمق في هيئة األركان العامة التي أنشئت قبل 
 أعوام. 

لقد كان الدم  بين قيادات سالح البر وقيادة التكنولوجيا واإلمدادات خطوة مهمة ستؤدي إلى تحسين 
 ة من خالل عمليات الجدوى الناجمة عن هذا المزج.بناء القوة البري

كما جرى التشديد على التنهيل المهني من خالل إقامة مؤسسات تعليم عسكرية لتنهيل القادة، مثل 
إقامة مدرسة للرقابة والتحكم تشمل مراكز تدريب للقادة من رتبة قائد كتيبة وحتى رتبة رئيس هيئة 

 همات في هذه القيادات. األركان، ودورة تنهيل ألصحاب الم
باإلضافة إلى ذلم، األكاديمية العسكرية هي، ا،ن، في مراحل التخطيط والبناء في القدس، وستضم 
ضمن أكاديمية واحدة كلية القيادة "التكتية"، وكلية القيادة واألركان، وكلية األمن القومي. وسيعمل في 

 في الدراسات العسكرية. هذه األكاديمية مخزون من خبراء أكاديميين متخصصين
سياسية، بينها تقصير  -في مجال القوة البشرية يواجه الجيش مجموعة تحديات تتنثر بعوامل داخلية 

 مدة الخدمة اإللزامية والحاجة إلى تعميق عملية تجنيد سكان إضافيين، بينهم حريديم ونساء. 
الدائمين جرت عملية تقليك في وفي ضوء هذه التحديات جرت عدة تغييرات، فعلى مستوى األفراد 

حجم القوة البشرية من خالل تغيير مسار الخدمة وفتح المجال أمام استقالة الضباط في عمر مبكر 
 أكثر من الماضي، وتقليك نفقات التقاعد. 
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وفي مجال الخدمة اإللزامية ما زالت النررية تستند إلى وجود جيش شعب رسمي. لقد جرى توسيع 
احية الحجم، وأيضًا من ناحية مسارات الخدمة المفتوحة أمامهن )مثل القتال خدمة النساء من ن

 المدرع والدفاع عن الحدود(.
 

 توجهات في المستقبل
تدل التغييرات العالمية التي حدثت في السنوات األخيرة، والتي شهدها الشرق األوسط بصورة خاصة 

التي ستتحدى الجيش اإلسرائيلي عندما  على أنه ال يمكن التنبؤ بشكل ساحة القتال المستقبلية
 3سيصبح في عمر المئة. إن ساحة القتال المستقبلية ستتنثر بمجموعة متغيرات موزعة إلى 

 مجموعات:
 البيئة الدولية )وضع جيوسياسي، التطورات التكنولوجية(. -1
 العدو المستقبلي. -2
 مجتمع، مسائل ديموغرافية(.توجهات داخلية في الجيش اإلسرائيلي )عالقات الجيش بال -3

على الرغم من محدودية التنبؤ، ف نه يمكن العثور على بضعة توجهات يبدو أنها ستستمر خالل 
 السنوات العشر القادمة:

الحرك على نوعية القوة البشرية. التحدي المطروح في هذا المجال يتطلب، من جهة، قوة بشرية  -
 ًا في الحجم اإلجمالي للقوة البشرية. أكثر مهنية، ويفرض، من جهة ُأخرى، خفض

لمواجهة هذا التحدي هنام أهمية كبيرة في مواصلة االحترافية التفضيلية التي بدأت في السنوات 
األخيرة. وكجزء من هذا التوجه، جرى تمديد مسارات الخدمة في وحدات خاصة وفي ألوية 

ضافة إلى ذلم، سيكون مطلوبًا الكوماندوس من خالل تقليك عدد المجندين في كل دورة. باإل
االستمرار في المحافرة على نموذج جيش الشعب من خالل رؤية بعيدة المدى، بسبب الدور الكبير 

 للجيش في الدفاع عن األمن، وفي وحدة الشعب في إسرائيل.
ثل الوتيرة السريعة في تغي ر ساحة القتال. ستكون وتيرة التغييرات في مختلف المجاالت عالية، م -

وتيرة التغيرات الحالية وربما أكثر. نموذج مركزي لذلم التطورات التكنولوجية، وخصوصًا في ضوء 
 "تسوية " الفجوات التكنولوجية بين الدول، واالنتقال من المجال العسكري إلى المدني. 

عي في وتتيح التكنولوجيا حدوث تغييرات كثيرة في مجاالت ُأخرى، مثل دور وسائل التواصل االجتما
الواقع الراهن في الشرق األوسط. وسيقوم الجيش ببناء قوته بطريقة مرنة كي يستطيع إجراء التغيير 
بسرعة في مواجهة التطورات التي لم يجِر توقُّعها مسبقًا، مثل التغيرات التي طرأت على نوعية 
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ية في ضوء قيود التهديدات. ويجري ذلم في مقابل تطوير تكنولوجيا حديثة تحسن قدراتنا العسكر 
 معينة.

التخطيط البعيد المدى. تحت عنوان "استراتيجيا القفزة" يعمل الجيش اإلسرائيلي في السنة األخيرة  -
على التفكير في عمليات بناء القوة على المدى البعيد تخرج عن إطار السنوات الخمس المعتمدة في 

الحاجة إلى بوصلة بعيدة المدى لتوجيه  الخطة المتعددة السنوات الماضية، وذلم انطالقًا من فهم
 عمليات بناء القوة.

وسيكون التخطيط البعيد المدى بوصلة للتخطيط في مجاالت زمنية ُأخرى، من دون التشدد و"تقييد" 
تاحة المجال للمرونة. هذه المرونة ستسمح بتطبيق يتالءم مع التغييرات التي  الخطط القصيرة زمنيًا وا 

 ع تطور الحاجات.حدثت في البيئة، وم
سنة ُأخرى سيبقى اإلنسان العنصر المركزي في ساحة  30أهمية القوة البرية. أيضًا بعد مرور  -

 القتال. لكن سيبرز في القتال مكونات تكنولوجية. 
حتى ا،ن أثبت فحك النتائ  الحاجة إلى القوة البرية. ويمكن االستخالك أنه ستكون هنام أهمية 

اللتحام الجسدي بين القوات المتحاربة، وجهًا لوجه، على الرغم من التغييرات التي للمناورة البرية ول
 طرأت بصورة كبيرة على طبيعة القتال، مثل االنتقال إلى حروب سيبرانية. فثمة حدود لقوة ا،لة.

وستبقى مركزية التحرم البري في مواجهة التهديدات موجودة. في ضوء ذلم وعلى الرغم من 
ت في التكنولوجيا، ف نه سيكون على الجيش اإلسرائيلي المحافرة على جهد دائم من أجل االستثمارا

 تعزيز منرومة المناورة البرية، عبر المحافرة على النوعية في القيادة ولدى الضباط.
أهمية القدرة على التنريم. من أجل قتال فعال، سيكون على الجيش زيادة قدرة القتال المتعدد  -

تنريم في قياداته. وسيكون في اإلمكان رؤية قيادات مشتركة أيضًا على مستوى رتب أقل األذرع وال
 في السنوات القادمة.

ه الجيش لسنوات كثيرة،  في ضوء التوجهات الحديثة المذكورة أعاله، هنام عدة مبادئ سترل توجِ 
لي والمحافرة على وهي مبادئ عامة تشمل تعزيز قوته، والمحافرة على عالقته بالمجتمع اإلسرائي

 مكانته في الشرق األوسط.، كل ذلم يجب أن يستمر في العقود المقبلة.
سيواصل الجيش الحفار على تفوقه في مختلف المجاالت، في البر والجو والبحر وفي المجال 
السيبراني. وسيطور تفوقًا سيبلا حجومًا ال يمكن تخيلها ا،ن، من خالل مالءمة هذه األذرع وفق 

ي المستقبلي. وسيبقى سالح البر قويًا وقادرًا على "مناورة ساحقة" )تفو ق بري(، وسيجري التحد
 التركيز على تعزيز قدرة الشبكات وتطوير السايبر، كبعد رابع في القتال البري والجوي والبحري.
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سيعمل الجيش على مالءمة نفسه مع احتمال دخول سالح دمار شامل إلى الشرق األوسط، من 
بلورة عقيدة تشمل ردًا دفاعيًا وهجوميًا د وتطبيقه. كما سيحافر على قدرات استخباراتية عالية، خالل 

 وسيعمل من أجل تنسيق مستقبلي مع منرومات تكنولوجية متقدمة بوتيرة عالية.
يجري هذا كله من خالل تضافر األشخاك واالستخبارات والتكنولوجيا والقدرة العمالنية والروح 

 من منرومة مترزرة.القتالية ض
ستبقى ثقة الجمهور بالجيش تشكل العمود األساسي لجيش شعب رسمي مهني وتفضيلي. ومن 
هه القائل إن "األفراد هم المركز" أي تطوير التزام الشبان والشابات  جهته، سيواصل الجيش توج 

 لقتال. بالتجند في الجيش وتعزيز المسؤولية المتبادلة والرغبة في الخدمة ضمن مهمات ا
سيجري كل ذلم من خالل تعزيز قيم الجيش وروحيته وأهدافه: الدفاع عن الدولة وتنمين وجودها 

 وانتصارها في جميع الحروب.
 مجلة "معراخوت" 

 27/5/2018، األيام، رام هللا
 

 الخطوة التالية .22
 أوري سفير

 60من باهرا، نحو نجح الجيش اإلسرائيلي في صد الهجمة على الجدار من جانب حماس. وكان الث
قتيال، معرمهم غير مسلحين  بالنسبة لنا هذا ثمن سياسي وصوري دفعناه في معرم دول العالم، 

 باستثناء الواليات المتحدة. 
دينية، قومية متطرفة، وتقيم نراما  أصوليةحماس هي مصيبة للشعب الفلسطيني. هي منرمة 
ن ناحية جزئية، ف ن إسرائيل مذنبة في تعزيز دكتاتوريا وحشيا، دون جدوى سياسية واقتصادية. وم

قوة حماس  والن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمتنع عن التوصل إلى تسوية سياسية مع السلطة 
، فهو يعطي حماس جائزة. عمليا، أكثرالفلسطينية، التي تسيطر فيها فتح العلمانية والمعتدلة 

س في غزة، لتحرير جلعاد شليط وتحرير المخربين، ، جرت مع حماأدارهاالمفاوضات الوحيدة التي 
 ولوقف النار بعد حملة الجرف الصامد بوساطة المصريين. 

في  األقوىذات قوة متوسطة، تتصدى في نررها بنجاح نسبي، ألحد الجيوش  إرهابيةحماس هي قوة 
يم عن العمل. هذه من الفقر، الجوع، انعدام الكهرباء والمياه، ناه إنسانيةالعالم. في غزة مصيبة 

الذي نفرضه على القطاع، وانعدام سياسة اقتصادية من جانب حماس. تحتاج  اإلغالقنتيجة 
إسرائيل اليوم الن تفكر في امنها حيال حماس، ال بتعابير المواجهة العسكرية التي ستنتهي دوما 
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د حماس في موقف بانتصار عسكري وبهزيمة سياسية لنا. فبعد المواجهة على الجدار، وبينما توج
 : إمكانيتانضعف، علينا أن نطلق مبادرة سياسية. وتوجد 

هو تجريد القطاع، باستثناء قوة شرطية مثلما هو موجود لفتح في الضفة الغربية،  األفضلالحل 
قوة مصرية ودولية لضمان التجريد. وفقط  إدخالالبحري والجوي، في رل  اإلغالقوبالمقابل رفع 

ة الفلسطينية في رام هللا يمكنها أن تحرس المعابر البرية، البحرية والجوية. وتقيم للسلط األمن أجهزة
إسرائيل تواجدا عسكريا بريا، بحريا وجويا لضمان أمنها، بعد تنفيذ التجريد. مثل هذا االتفاق يجب أن 

 يكون قاعدة لمفاوضات لحل الدولتين مع م.ت.ف.
وتوسيع مخزونها  األنفاق إقامةعلى حماس  الحل المتواضع أكثر هو وقف نار، يحرر فيه

إسرائيل فتسمح ب قامة ميناء بحري )مع أمن إسرائيلي في نقاط الوصول البحري إلى  أماالصاروخي. 
الميناء( وتسهل دخول البضائع في المعابر التي تحرسها قوات السلطة الفلسطينية، قوة متعددة 

 وقوات غربية.  المتحدة واألممالجنسيات من الجامعة العربية 
في جذر المشكلة يوجد غياب تعريف استراتيجي لحكومة اليمين لما تريد تحقيقه حيال الفلسطينيين 

 بالنسبة لمستقبل المناطق المحتلة.
نصدق أن حكومة نتنياهو سيكون لديها الجرأة السياسية للمبادرة إلى مثل هذه  أنمن الصعب 

ب نتنياهو من نفتالي بينيت. ولكن فقط التسوية خوفا من حماس، بل خوف جان الخطوات، ليس
 من جهة غزة، في الطريق إلى حل الدولتين. األمنيمكنها أن تعطي لنا  ا،نالسياسية 

 27/5/2018، معاريف
 28/5/2018، الغد، عّمان
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