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 39 :كاريكاتير
*** 

 
 تهدد بالعودة لسياسة اغتيال قادة حماس "إسرائيل" .1

أشار وزير اإلسكان اإلسرائيلي، يوآف غاالنت، في حوار أجراه لموقع "والال" : محمود مجادلة
تنفيذ عمليات اغتيال بحق اإللكتروني، إلى إمكانية توجه أجهزة االحتالل األمنية لتصفية مباشرة و 

قيادات في حركة حماس، وفي مقدمتهم رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، يحيى السنوار، 
وذلك في ظل االستعدادات اإلسرائيلية لقمع فعاليات "مسيرة العودة الكبرى" االحتجاجية، عند الشريط 

يوم األرض الخالد، المصادف يوم ل 42الحدودي لقطاع غزة المحاصر، والتي تتزامن مع الذكرى الـ
 غد الجمعة، وتستمر حتى منتصف أيار/ مايو المقبل.

وقال غاالنت في الحوار الذي سينشر كامال، الجمعة، "ما دام الوضع هادًئا وتلتزم حماس بالهدوء، 
ال تطلق النار على إسرائيل وتمنع الفصائل األخرى من القيام بذلك، علينا أن ندعهم يعيشون 

 هم، لكن في حال اندلعت الحرب، فكل شيء يصبح شرعًيا في وقت القتال".حيات
وأضاف عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية والسياسية، غاالنت، أن األوضاع في 
قطاع غزة قابلة لالنفجار في أي لحظة، معتبًرا أن "الوضع ال يزال قاباًل للتحكم" وأن "موازين القوة 

 د لصالح إسرائيل".هي ألف مقابل واح
وزعم غاالنت، الذي شغل منصب قائد الجبهة الجنوبية للجيش اإلسرائيلي أثناء العدوان اإلسرائيلي 

، أنه "تعودنا منذ عملية "الرصاص المصبوب" على الهدوء المتواصل، 2008على غزة أواخر عام 
 هل غزة".ولكن في واقع األمور لم تستقر ألن حماس تحاول جني األرباح من أسر أ 

وادعى أن العالقة بين حماس وأهالي القطاع الذي تفرض عليه إسرائيل حصاًرا شامال منذ العام 
، هي كعالقة عالقة "الخاطفين بالرهائن: ميليشيا مكونة من عدة آالف أسر نحو مليوني 2007

من شخص، لذلك نحن بحاجة للحفاظ على أمرين بالنسبة إلى قطاع غزة: الوصول للحد األدنى 
التهديدات األمنية، والحرص على عدم حدوث كارثة إنسانية في القطاع )...( عدم انهيار القطاع 

 هي مصلحة أمنية عليا إلسرائيل، مشكلتنا تنبع من استخدام حماس ألهالي غزة".
وحول حسم عسكري إسرائيلي في عدوان حربي مباشر يستهدف القطاع، قال غاالنت إن "إسرائيل 

الح إستراتيجية في قطاع غزة، هي ليست القدس وال جبل الشيخ، نحن لسنا بحاجة ليس لديها مص
 إلى أن يكون هناك".
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وفي ما يتعلق باإلجراءات األمنية المطروحة والتي يتم تداولها مؤخًرا، كاحتالل كامل للقطاع، اعتبر 
دارة شؤون القطاع، معتبًرا  أنه في حال إسقاط غاالنت أنه ليس من مصلحة إسرائيل احتالل غزة وا 

 حماس لن تقبل السلطة الفلسطينية وحتى مصر إدارة شؤون القطاع، لتعقيد الوضع األمني فيه.
وقال غاالنت إن "التوتر في الساحة الفلسطينية سيزداد سوءا مع نهاية فترة رئاسة محمود عباس"، 

حباط شخصي ألنه لم يحقق أي إنجاز لل فلسطينيين وتسبب لهم مضيًفا "هو اآلن في محنة عميقة وا 
 بالكثير من المشاكل، وبالتالي فهو يحاول أن يحملنا المسؤولية، وفرض عقوبات على غزة".

وتابع أن "إسرائيل تحتاج إلى إيجاد وسيلة للوصول إلى الساحة الفلسطينية، ألن الفترة األكثر إشكالية 
تلف المرشحين في مواجهة ستأتي بعد مغادرة عباس، والحرب من أجل خالفته ستبدأ بتطرف مخ

 إسرائيل من أجل الحصول على الشرعية والقاعة الجماهيرية الداعمة"، على حد تعبيره.
واستبعد غاالنت وقف التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية، زعًما أن "التعاون األمني يخدم السلطة 

نتحاًرا بالنسبة لها، أول جهاز أكثر من إسرائيل، إذا قررت السلطة وقف التنسيق األمني فهذا يعد ا
 سيتعرض لإليذاء هو السلطة الفلسطينية، وهم يفهمون ذلك".

 29/3/2018، 48عرب 
 

 جهة أن تقرر مصيره الرئاسة ردًا على فريدمان: الشعب الفلسطيني لن يسمح أليّ   .2
يـدمان قــال نـددت الرئاسـة الفلسـطينية يـوم الخمـيس بتصـريحات للسـفير األمريكـي فـي إسـرائيل ديفيـد فر 

يقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل فإنه "سيأتي  فيها إنه إذا لم
وقـال النـاطق باسـم الرئاسـة نبيـل أبـو ردينـة، فـي بيـان نشـرته وكالـة األنبـاء الفلسـطينية  من يقبـل بهـا".

مستهجن وغير مقبول في الشـأن الرسمية )وفا( إن "التفوهات التي صدرت عن فريدمان تدخل سافر و 
وأكد أبو ردينة أن "الشـعب الفلسـطيني لـن يسـمح أليـة جهـة خارجيـة، أيـا كانـت،  الداخلي الفلسطيني".
وأضــاف: "يبــدو أن فريــدمان يتحــدث باســم إســرائيل أكثــر مــا يتحــدث باســم أمريكــا،  أن تقــرر مصــيره".

الح الواليـات المتحـدة األمريكيـة، إنمـا وينصب نفسه مدافعا عنها وعن المستوطنين، وهو ال يمثل مص
 يمثل عقلية ال تريد سوى توتير األجواء واإلساءة إلى الشعب األمريكي".

وشــدد علــى أن هــذه العقليــة التــي ال تخــدم ســوى مصــالح المتطــرفين والمســتوطنين، هــي التــي خلقــت 
لهـذه التصـرفات الشـائنة، وطالب أبو ردينة، اإلدارة األمريكية بـ "وضع حد  "داعش" والتطرف والعنف.

التــــي تســــيء إلــــى الشــــعب األمريكــــي أكثــــر مــــا تســــيء للشــــعب الفلســــطيني، وأن توضــــح موقفهــــا مــــن 
 التفوهات المستمرة لسفيرها والتي تخرج عن األعراف الدبلوماسية".

 29/3/2018األيام، رام هللا، 



 
 
 
 

 

 6 ص             4599 العدد:             3/30/2018 الجمعة التاريخ: 

                                    

 فريدمان تصريحاتحكومة الوفاق تدين  .3
وطني بأشـد العبـارات تصـريحات السـفير األمريكـي لـدى إسـرائيل دافيـد أدانت حكومة الوفاق ال: رام هللا

وقـال المتحــدث الرسـمي باسـم الحكومــة يوسـف المحمـود: إن تلــك التصـريحات تتجـاوز كافــة  فريـدمان.
ن شـــعبنا العربـــي الفلســـطيني لــن يقبـــل محـــاوالت المســـاس  الخطــوط واالعـــراف المتفـــق عليهـــا دوليــا، وا 

 ولن يقبل التدخل من َأي طرف كان بشؤونه الداخلية.بقيادته ورموزه الوطنية، 
وأضـاف المتحـدث الرسـمي أن تلــك التصـريحات تشـكل انحيــازا سـافرا لالحـتالل، بــل وتعبـر تمامـا عــن 
جــوهر االحــتالل واالســتيطان وقهــر الشــعوب، كمــا أن الســفير األميركــي عبــر عــن )المشــهد المنحــدر( 

وشـــدد علــى أن مـــا صــدر عـــن  الفلســـطينية والمنطقــة. الــذي يســـود اآلن ويــتم العمـــل بــه ضـــد القضــية
فريــدمان يحمــل رســالة ســيئة وغيــر مســؤولة مــن شــأنها الــدفع بالمزيــد مــن التــوتر والقضــاء علــى فــرص 

لــــزام  العمليــــة السياســــية. وطالــــب اإلدارة األميركيــــة بمراجعــــة مواقفهــــا لصــــالح االنحيــــاز إلــــى الحــــق، وا 
 ي الشؤون الداخلية لآلخرين واالستفزاز والتهديد.موظفيها بالكف عن استخدام لغة التدخل ف

 29/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تقودان حملة تحريضية ضد شعبنا وقيادته "إسرائيل"و كيةياألمر عريقات: اإلدارة  .4
ضـــــية أدان أمـــــين ســـــر اللجنـــــة التنفيذيـــــة لمنظمـــــة التحريـــــر صـــــائب عريقـــــات، الحملـــــة التحري رام هللا:

ســرائيل، الســلطة القائمــة بــاالحتالل، ضــد شــعبنا وقيادتــه.  المدروســة التــي تقودهــا اإلدارة األميركيــة وا 
وقال عريقـات تعقيبـا علـى تصـريحات السـفير االميركـي لـدى إسـرائيل ديفيـد فريـدمان: إن التصـريحات 

قــع وتشــجيعه لضــم السياســية التــي أطلقهــا فريــدمان منــذ توليــه مهامــه فــي تــل أبيــت وانســالخه عــن الوا
إسرائيل ألرض فلسطين المحتلة، وحرصه شخصيا على دعم وتمويل االستيطان ال يعد خرقا للقـانون 
الــدولي وتهديــدا لمنظومتــه فحســب، بــل يعنــي أيضــا إطــالق العنــان لحكومــة اليمــين المتطــرف للقضــاء 

هجـوم المباشــر وأضـاف: ان ال علـى الشـعب الفلســطيني ووجـوده علـى أرضــه وتصـفية قضـيته العادلــة.
ـــل ليبرمـــان بســـبب دفـــع رواتـــب عـــائالت األســـرى  ـــرئيس والتحـــريض عليـــه مـــن قب ـــى ال والشخصـــي عل

 والشهداء يعد تحريضا على الحركة الوطنية الفلسطينية ودعوة مفتوحة لتصفية الرئيس جسديا.
 29/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 ريحات فريدمان بمثابة دعوة الستهداف عباسوزارة اإلعالم الفلسطينية: تص .5

نددت وزارة اإلعالم الفلسـطينية بتصـريحات أدلـى بهـا السـفير األمريكـي فـي : قيس أبو سمرة -رام هللا 
إسرائيل ديفيد فريدمان، وقـال فيهـا إنـه إذا لـم يقبـل الـرئيس محمـود عبـاس العـودة إلـى المفاوضـات مـع 
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وقالــت الــوزارة فــي بيــان لهــا وصــل وكالــة األناضــول، إن هــذه  .إســرائيل، فإنــه "ســيأتي مــن يقبــل بهــا"
وأضـافت: "فريـدمان يخـرج عـن كـل  التصريحات بمثابة "دعوة واضحة الستهداف الرئيس الفلسطيني".

القواعــــد الدبلوماســــية المتبعــــة، وينتقــــل مــــن دور السياســــي الممثــــل لــــبالده، إلــــى محــــامي الــــدفاع عــــن 
حــدة ووزراء خارجيــة الــدول "المدافعــة عــن قــيم الديمقراطيــة والحريــة وطالبــت األمــم المت المســتوطنين".

كمـا طالبـت بعـدم المـرور علـى تلـك التهديـدات  والعدالة"، باتخاذ "موقف حازم ضد فريدمان وداعميـه".
ـــ "الخطيــرة". وأضــافت: "تعتبــر هــذه التصــريحات ســابقة خطيــرة فــي تــاريخ  "مــرور الكــرام"، ووصــفتها ب

وتثبت أن اإلدارة األمريكية الراهنة تمارس االنحياز األعمى إلسرائيل، وتنقلب علـى العالقات الدولية، 
 القانون الدولي، وتتنكر لحقوق شعبنا المشروعة".

 29/3/2018 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 مع سياسة االحتالل تتطابقمجدالني: تصريحات فريدمان  .6
حريـر الفلســطينية أحمـد مجــدالني، تصـريحات ســفير اعتبـر عضـو اللجنــة التنفيذيـة لمنظمــة الت: رام هللا

 أميركا دافيد فريدمان، رسالة تهديد واضحة، وتتطابق تماما مع سياسة االحتالل اإلسرائيلي.
وقـــــال مجـــــدالني فـــــي بيـــــان صـــــحفي اليـــــوم الخمـــــيس، إن تلـــــك التصـــــريحات خارجـــــة عـــــن األعـــــراف 

  لسطين.الدبلوماسية، وتعتبر تدخال سافرا بالشأن الداخلي لدولة ف
وأكد أن ادارة ترمب تعرف جيدا من يمثل الشعب الفلسطيني ويمثل الشرعية الفلسطينية، وأنها حاولت 
ســـابقا وســـتبقى تحـــاول البحـــث عـــن البـــدائل، ولـــن تجـــد فلســـطينيا واحـــدا بإمكانـــه التخلـــي عـــن الثوابـــت 

 الوطنية.
 29/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 : لن نخضع لالبتزاز ولن نقايض الحقوق بالمال السياسيالحمد هللا .7

ـــرئيس محمـــود عبـــاس : رام هللا ـــى رأســـها ال ـــادة وعل ـــوزراء رامـــي الحمـــد هللا، علـــى أن القي ـــيس ال أكـــد رئ
 والحكومة، لن يخضعوا لالبتزاز ولن يقايضوا حقوق أبناء شعبنا بالمال السياسي.

س، وفـدا مـن الملتقـى الفلسـطيني للتصـوير واالستكشـاف، جاء ذلك لدى استقبال الحمد هللا، يوم الخمي
واطلع رئيس الوزراء من خـالل الوفـد علـى عمـل الملتقـى  بحضور وزيرة السياحة واآلثار روال معايعة.

والمبــــادرات التــــي يقــــوم عليهــــا مــــن خــــالل الجــــوالت والمســــارات الســــياحية التــــي تهــــدف إلــــى التعريــــف 
وأكــــد أهميــــة  المنــــاطق المهمشــــة مــــن خــــالل هــــذه المســــارات.بالمنــــاطق وتوثيقهــــا، إضــــافة إلــــى دعــــم 
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المبـــادرات القائمـــة علـــى تعريـــف المـــواطن الفلســـطيني ببلـــده ووطنـــه، معربـــا عـــن تقـــديره لجهـــود وعمـــل 
 الملتقى في هذا الشأن، مؤكدا دعم الحكومة الكامل للملتقى والمبادرات القائم عليها.

 29/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 مسيرات العودة عشية اإلسرائيليةتحذر من تداعيات التهديدات  الفلسطينيةالخارجية  .8
)د ب أ(: حملـــــت وزارة الخارجيـــــة والمغتـــــربين الفلســـــطينية الخمـــــيس، الحكومـــــة اإلســـــرائيلية  - رام هللا

ات العلنيــة بالقتـــل برئاســة بنيــامين نتنيـــاهو المســؤولية الكاملـــة والمباشــرة عــن نتـــائ  وتــداعيات التهديـــد
 ، المقررة الجمعة.”مسيرات العودة“واإلعدام الميداني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، عشية 

هــذا التفــويض المفتــوح بالقتــل لشــعبنا عامــة، وألهلنــا فــي قطــاع “وأكــدت الــوزارة، فــي بيــان صــحافي أن 
ة، القائمـــة علـــى القـــوة غـــزة بشـــكل خـــاص، هـــو امتـــداد لعقليـــة االحـــتالل الداعشـــية والعنصـــرية والفاشـــي

رهاب الدولة المنظم، وتصدير العنف ونشر ثقافته واعتبرت أن التهديدات العلنية  ”.العمياء والعنف، وا 
انتهاك صارخ وعلنـي لكـل “بالقتل واإلعدام الميداني التي صدرت عن أكثر من مسؤول إسرائيلي هي 

  ”.المواثيق الدولية
تصريحًا بالقتل لمئات القناصة ” أيزنكوت“أركان جيش االحتالل اعطاء رئيس هيئة “وقالت الوزارة إن 

المنتشـــرين علـــى حـــدود القطـــاع والمتربصـــين بـــالمواطنين الفلســـطينيين العـــزل المشـــاركين فـــي مســـيرات 
 ”.احتجاجية سلمية، هي حرب علنية على المدنيين

 30/3/2018القدس العربي، لندن، 
 

 ت التصفوية لقضيتنا العادلةعشراوي: سنواصل نضالنا لمواجهة المخططا .9
قالت عضو اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية حنـان عشـراوي، إن منظمـة التحريـر : رام هللا

ستواصل نضالها السياسي لمالحقة إسرائيل على خروقاتها المنافية لقواعد القانون الدولي في المحاكم 
وحكومتــه المتطرفــة التــي تســعى إلــى تصــفية قضــيتنا والمحافــل الدوليــة، ومواجهــة ايدولوجيــة نتنيــاهو 

ليــوم األرض،  42وأضـافت عشــراوي فـي بيــان صـدر عنهــا، يـوم الخمــيس، لمناسـبة الــذكرى الــ العادلـة.
"إن األرض كانـــــت ومـــــا زالـــــت تشـــــكل أساســـــا وجـــــوهرا للصـــــراع مـــــع االحـــــتالل ونظامـــــه القـــــائم علـــــى 

ها أبنــاء شــعبنا ردًا علــى قــرار ســلطات االحــتالل "األبارتهايــد"، فقــد برهنــت الهبــة الشــعبية التــي خاضــ
ألــف دونــم مـــن أراضــي الجليــل والمثلــث والنقـــب فــي الثالثــين مــن آذار عـــام  21اإلســرائيلي بمصــادرة 

؛ علـى قـوة هـذا الشــعب وصـالبته وعـدم قبولــه بسياسـات االحـتالل المرتكــزة علـى عقليـة إجراميــة 1976
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ف والتطــرف والقتــل والســرقة المتواصــلة ألراضــينا ومواردنــا منبثقــة مــن ثقافــة الكراهيــة التــي تغــذي العنــ
 وموروثنا التاريخي والحضاري والديني".

 29/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 عودةالتحرير و المسيرة العودة بداية مشروع و حمدان: غزة عقدة الفشل اإلسرائيلي أسامة  .11
حركة حماس أسامة حمدان على أن مسيرة العودة الكبرى تمثـل أكد عضو المكتب السياسي ل: بيروت

بداية مشروع تحرير األرض، وعودة الشـعب الفلسـطيني، مشـدًدا علـى أنهـا خطـوة عمليـة تؤكـد أن كـل 
ــم يــؤد إلســقاط حــق الالجئــين. وشــدد فــي لقــاء مــع إذاعــة الفجــر فــي بيــروت  تمزيــق ملفــات القضــية ل

لمســيرة كــون أن هنــاك كتلــة بشــرية كبيــرة تتحــرك، ومــا تــزال الخمــيس علــى أن االحــتالل يتخــوف مــن ا
وأكــد أن "غــزة تمثــل  تحمــل الهــم الــوطني، وأن عمليــة التنظــيم التــي جــرت فصــائليا ليســت استعراضــية.

عقــدة الفشــل اإلســرائيلي، وهــي التــي تشــكل رادًعــا حقيقيــا لديــه ألنــه باتــت تصــبح حالــة الفشــل متأصــله 
 بات المقاومة، وفي اعتداءات المتكررة على القطاع".تحت ضر  2005لديه، فقد خرج في 

واعتبر حمدان الطقوس التـي أجراهـا مسـتوطنون يهـود قـرب المسـجد األقصـى "تطـوًرا منهجًيـا وطبيعًيـا 
للمســـار الـــذي ســـار بـــه االحـــتالل ودعمتـــه اإلدارة األمريكيـــة للســـيطرة علـــى األقصـــى، وســـط تقصـــير 

ســالمي كبيــر". علــى أن زيــارة القــدس فــي ظــل الترتيبــات اإلســرائيلية هــو  وشــدد ومشــهد ســلبي عربــي وا 
 قرار ضمني بالسيطرة اإلسرائيلية، في ظل الحديث عن زيارات لمسؤولين عرب للمسجد األقصى.

وقــال إن: "الســلطة ومنظمــة التحريــر ال يقومــان بواجبهمــا مــن أجــل حمايــة األقصــى، مشــدًدا علــى أن 
 ن تتم بالتنسيق مع اإلسرائيليين"."زيارات دعم صمود المقدسيين ال يمكن أ

وأكــد عضــو المكتــب السياســي أن التشــتيت الحاصــل للقضــية الفلســطينية بــدأ منــذ توقيــع اتفاقيــة أوســلو 
 عندما تخلي المفاوض الفلسطيني عن القضية، وقرر تقسيمها إلى ملفات "عاجلة وآجلة".

الل وتــوفير الرواتــب، واســتطاعوا وأوضــح أن "العاجــل" للمفــاوض بــات التنســيق األمنــي وحمايــة االحــت
 بذلك تقويض فلسفة المقاومة، وآن األوان أن يقال إن ما جرى كارثة فأصل القضية تحرير األرض.

وذكر حمدان أن هناك محاولة لتجديد القيادة المهترئة من خالل المجلس الوطني، وهناك حوارات مع 
ن "المجلـس الـوطني والمقـرر أن يعقـد فـي ورأى أ الفصائل كافة للخروج بموقف موحد يحمـي القضـية.

وشــدد علــى أن حمــاس منفتحــة علــى أي  أبريــل المقبــل هــو مجلــس لتصــفية القضــية الفلســطينية". 30
فكرة من أجل حماية المشروع الوطني، فكل الخيارات مفتوحة لنا، وبالذات مـا يكـون باإلطـار الـوطني 

محمـود عبـاس، وحريصـون أن تكـون خطواتنـا وقال: "نحن لن نسمح بأن تسقط غـزة كمـا يفعـل  العام.
 في كل اإلطار الوطني العام، وكل فصيل جاد في المقاومة له دور فاعل".
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وأوضح أن "المشروع الوطني عندنا كفلسطينيين يختلـف عـن مشـروع عبـاس، الـذي يحـاول أن يصـب  
 عليه صفة الوطنية، وهو عبارة عن مشروع "يخدم األمن اإلسرائيلي".

س هنــاك أي مصــلحة لمصــر لتصــفية القضــية الفلســطينية، والتواصــل الــذي تطــور فــي وأضــاف: "لــي
المرحلة األخيرة بين الحركة ومصر حقق نجاحا مهما في إبطال مفاعيل التشويش الذي يجريه عباس 

 ضدنا وهذا ما رآه الوفد األمني المصري".
 30/3/2017فلسطين أون الين، 

 
 بإلغاء مسيرة العودة "نصحوه"ن مسؤولين أوروبيين م عن تلقيه اتصاالتأبو مرزوق يكشف  .11

موســـى أبـــو مـــرزوق عـــن تلقيـــه اتصـــاالت مـــن « حمـــاس»كشـــف القيـــادي فـــي : فتحـــي صـــب اح -غـــزة 
بإلغـــاء مســـيرة العـــودة الكبـــرى. وكتـــب أبـــو مـــرزوق علـــى حســـابه فـــي « نصـــحوه»مســـؤولين أوروبيـــين 

قف مسيرة العودة بهدف عدم زيـادة أكثر من مسؤول غربي اتصل بي ناصحًا بو »أمس، إن « تويتر»
تزامن مع اتصاالت إسرائيلية بعدد مـن »، مشيرًا إلى أن ذلك «التوتر والتصعيد على حدود قطاع غزة

سائقي الباصات )الحافالت التي تقل الفلسطينيين إلى خمس نقاط تجمع( شرق قطاع غـزة، لتحـذيرهم 
أشـواق أبنـاء فلسـطين فـي العـودة إلـى »ه أكـد أن ، لكنـ«من نقل أبنـاء القطـاع إلـى الحـدود يـوم المسـيرة

 «.ديارهم تغلب التحذيرات والتهديدات كافة
 30/3/2018الحياة، لندن، 

 
 حال مشاركتها بمسيرة العودةفي  عباسمن  تنفي تلقيها تهديداً  "الديمقراطية" .12

م محلية بغزة عن وم الخميس، ما تداولته وسائل إعالينفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين،  :غزة
 أن الجبهة تلقت تهديدا من الرئيس محمود عباس في حال شاركت بمسيرة العودة.

وقال طالل أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة، في تصريح صحفي له، أن ما نسب إليـه مـن 
 تصريحات "غير صحيح". مشيرا إلى أنه لم يدل بأي تصريحات حول هذه القضية.

 خبار ال وظيفة لها سوى تشويه المواقف واإلضرار بالعالقات الوطنية".وأضاف "مثل تلك األ
 وأكد أبو ظريفة على ضرورة توخي الحذر وعدم التعاطي مع مثل هذه األخبار الملفقة.
 29/3/2018القدس، القدس، 
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 لن تثنينااالحتالل الحية: تهديدات  .13
س" خليل الحيـة، أن الشـعب الفلسـطيني أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حما: طالل النبيه - غزة

وأضـاف  مصمم على العودة إلى أرضه ووطنه، في ذكـرى النكبـة السـبعين، أكثـر مـن أي مـر ة سـبقت.
الحيــة، فــي حديثــه لـــ"المركز الفلســطيني لإلعــالم"، خــالل تفقــده خيــام العــودة بالمنطقــة الحدوديــة لغــزة، 

هذه األرض المباركـة. لقـد طـال زمـان االنتظـار لكننـا "مهما طال زمان البعد والفراق، ستعانق أرواحنا 
وشــدد علــى أن كــل تهديــدات "إســرائيل"، لــن تثنــي شــعبنا الفلســطيني  علــى موعــد مــع العــودة المباركــة".

المرابط المجاهد، الذي يتوق للعودة إلى وطنه، ولذلك، غدا سيرى االحتالل جموع الشعب الفلسـطيني 
 وعد مع العودة.باآلالف، تقترب من الحدود على م

 29/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 العودة المتظاهرين من االقتراب من السياج الحدودي خالل مسيرة منعست ": حماسيسرائيل هيوم" .41
أمــرت رجالهــا بمنــع  قــال لهــا أن حمــاس مــن حركــة حمــاس" أن مصــدرًا يســرائيل هيــوم"صــحيفة زعمــت 

، أو الــدخول فــي مواجهــات مــع العــودة دودي، خــالل مســيرةالمتظــاهرين مــن االقتــراب مــن الســياج الحــ
قــوات الجنــاح العســكري ستنتشــر فــي منطقــة التجمــع قــرب خــان يــونس »الجــيش اإلســرائيلي. وأضــاف: 

طلبنـــــا مـــــن منظمـــــي الحـــــدث منـــــع »وقـــــال: «. وســـــتقيم حـــــاجزا بـــــين المتظـــــاهرين والســـــياج الحـــــدودي
متر من  800مح لهم بالتظاهر ضمن مسافة متر من السياج. سنس 800المتظاهرين من عبور خط الـ

وتابع المسؤول الفلسطيني الذي وصـفته الصـحيفة بأنـه  «.السياج، لكننا لن نسمح بالتقدم نحو السياج
سـيقوم رجـال الجنـاح »، أن حماس ستمنع دخول األسلحة المختلفـة إلـى مكـان التجمـع. «رفيع وبارز»

نمـا مظـاهرة هادئـةالعسكري بعمليات تفتيش لضمان عدم جلب األسلح «. ة. نحن ال نريد حمـام دم، وا 
إذا قامـــت إســـرائيل باســـتفزازات وألحقـــت أضـــرارا »إال أن المســـؤول الكبيـــر فـــي حمـــاس، حـــذر مـــن أنـــه 

متعمدة بالمتظاهرين وشعبنا، فإن ردنا سيكون صعبا للغاية، ولـن نجلـس مكتـوفي األيـدي فـي مواجهـة 
 «.العدوان اإلسرائيلي

 30/3/2018ن، الشرق األوسط، لند
 

 للمشاركة في مسيرة العودة الكبرى الفلسطيني شعبالحماس تدعو  .15
دعت حركة "حماس" في الذكرى الثانية واألربعـين ليـوم األرض جمـاهير شـعبنا الفلسـطيني فـي أمـاكن 

 تواجده كافة إلى المشاركة الواسعة في مسيرة العودة الكبرى المزمع انطالقها يوم الجمعة.
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في بيان صحفي الخميس، بجماهير شعبنا بااللتزام الدقيق بسلميتها واالبتعـاد عـن أي  وأهابت الحركة
 مظهر من المظاهر التي يمكن أن تحرفها عن هدفها وتقف عائقًا في وجه نجاحها.

ولفتت إلى أن هذه الذكرى تطل وشعبنا يستعد للمشاركة في مسيرة العودة لفرض قواعد اشتباك جديدة 
ر المهــاجرة إلــى ديارهــا، منبهــة أن شــعبنا كــان وال زال وســيبقى متشــبثًا بــاألرض، تحــاكي عــودة الطيــو 

 متمسكًا بها، مستعدًا للتضحية من أجلها مهما كلف ذلك من ثمن.
 29/3/2018موقع حركة حماس، غزة، 

 
 فتح: مسيرة العودة نقلة نوعية في النضال الفلسطيني .41

سـتنطلق فـي ذكـرى "يـوم األرض" غـدا الجمعـة، تمث ـل  عد ت حركة "فتح" أن "مسيرة العـودة" التـي: غزة
"نقلــة نوعيــة فــي النضــال الـــوطني الفلســطيني، ألنهــا تشــكل التفافـــا جماهيريــا حــول المقاومــة الســـلمية 

ونقلت وكالة "قدس برس" عن الناطق باسم فتح في غزة، عاطف أبـو سـيف، قولـه إن هـذه  والشعبية".
صرار الفلسطين د طموح وا  ي على العودة إلـى الـديار واألرض التـي هجـر منهـا، والتمسـك المسيرة "تجس 

  بحقه األزلي غير القابل للتصرف في العودة".
ـــنهم عـــن مواصـــلة االســـتعدادات  ـــن تث ـــدات اإلســـرائيلية للمشـــاركين فـــي المســـيرة ل ـــى أن التهدي وأكـــد عل

كر أن "مسيرة العودة وذ وشد د على ضرورة الحفاظ على الطابع السلمي للفعالية. .مسيرةلوالتجهيزات ل
ستحمل رسالتين؛ األولى أن الشعب الفلسطيني سيقول إننا لم ننس ولن ننسى، وبالتـالي كـل المشـروع 
الصــهيوني يتكســر علـــى صــخرة صــمود ووعـــي الفلســطينيين، والثانيـــة مواجهــة للعــالم الـــذي أقــام هـــذه 

 الدولة لنقول له إننا لن نسلم لك بذلك".
 29/3/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 شعبنا متمسك بحقوقه الوطنية وبوجوده الطبيعي والتاريخي في أرضه: فتح .17

أكدت حركة "فتح"، تجذر وصمود ابناء شعبنا في أرضه، متحديا لكل السياسـات والتشـريعات  :رام هللا
 اإلسرائيلية االستيطانية الرامية لقلب الحقائق، ونهب االرض الفلسطينية.

ليـوم األرض، إن شـعبنا متمسـك  42يان صحفي يوم الخميس، لمناسبة الذكرى الـوقالت الحركة في ب 
وشــددت علــى أن ذلــك كلــه لــن يثنــي شــعبنا  بحقوقــه الوطنيــة وبوجــوده الطبيعــي والتــاريخي فــي أرضــه.

  عن التصدي للممارسات التهويدية االسرائيلية بحق ارضنا ومقدساتنا ورموز تراثنا الفلسطيني.
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ل ال تفـرق بـين الفلسـطينيين بغـض النظـر عـن مكـان وجـودهم او ديـنهم، فمـا تعـاني وقالت إن االحتال
منه األماكن الدينية المسيحية واإلسالمية من ممارسات ترمي إلى تهديد الوجود المسـيحي واالسـالمي 

 في مدينة القدس المحتلة وباقي ارض فلسطين المحتلة.
 29/3/2018وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
  بئر السبعفي  اعتقال فلسطينيين بزعم نية تنفيذ عملية .48

اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية، بعد ظهر يوم، الخمـيس، شـابين فلسـطينيين بـزعم نيتهمـا : محمود مجادلة
تنفيــذ عمليــة فــي مركــز تجــاري بمدينــة بئــر الســبع، إثــر اعــالن االســتنفار األمنــي فــي المدينــة واســتنفار 

 المنطقة، وعمليات بحث في جميع احياء المدينة. قوات الشرطة في
واسـتنفرت األجهـزة األمنيـة اإلسـرائيلية قواتهــا، ظهـر يـوم، الخمـيس، فــي المنطقـة المحيطـة بمدينـة بئــر 

 عاما( ينوي تنفيذ عملية. 25السبع في النقب، وذلك بزعم البحث عن شاب فلسطيني )
سـرائيلية، رفعـت الشـرطة اإلسـرائيلية مـن جاهزيتهـا وبحسب معلومات أولية أوردتهـا وسـائل اإلعـالم اإل

وعززت قواتها في مدينة بئر السـبع بالنقـب، إثـر تلقيهـا لمعلومـات تفيـد بـأن شـاب فلسـطيني )لـم تحـدد 
 هويته( في الخامسة والعشرين من العمر، دخل إلى المدينة ويتعزم تنفيذ عملية.

ســـاعد الشــاب الـــذي اعتـــزم تنفيـــذ العمليـــة،  وأعلنــت الشـــرطة عـــن اعتقالهـــا شــاب فلســـطيني زعمـــت أنـــه
للوصول إلى منطقة المجمع التجـاري، وفـي وقـت الحـق، أعلنـت أنهـا اعتقلـت الشـاب الـذي عـزم علـى 
 تنفيذ عملية داخل المجمع التجاري "بي " في المدينة. وأنها أزالت حالت االستنفار األمني في منطقة.

 29/3/2018، 48عرب 
 

 المتحدة: قمع مسيرة العودة دفاع عن النفس تخاطب األمم "إسرائيل" .49
ابلغت اسرائيل االمم المتحدة الخميس انها تعتزم الدفاع عن نفسها بمواجهة احتجاجات حاشدة يعتزم 

وبعث السفير االسرائيلي داني دانون رسالة  الفلسطينيون تنظيمها في "يوم االرض" الجمعة في غزة.
ونيو غوتيريش ومجلس االمن الدولي يحذر فيها من "مساعي الى االمين العام لالمم المتحدة انط

 القادة الفلسطينيين الخطيرة لخلق نزاع من خالل تنظيم سلسلة من المواجهات الواسعة".
  30/3/2018األيام، رام هللا، 
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 حال استمرت األزماتفي اإلسرائيلي: سنذهب لالنتخابات  الحكوميرئيس االئتالف  .02
الئتالف الحكومي اإلسرائيلي دافيد أمسالم، يوم الخميس، أن هناك أزمة جديدة قال رئيس ا :تل أبيب

تحدث داخل االئتالف الحكومي شهرًيا، وأنه في حال استمر الوضع على هذا النحو فسيتم التوجه 
وأشار أمسالم لألزمة الحالية الخاصة باحتفاالت ما يسمى بـ "عيد االستقالل"  النتخابات مبكرة.

موجها انتقادات حادة لرئيس الكنيست بولي إدلشتاين وشخصيات في الليكود وأحزاب أخرى السبعين. 
من االئتالف الذين طالبوا بمنع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو من إلقاء كلمة "الشرف" 

رية ووصف أمسالم، تلك األصوات، بأنها "تافهة"، مطالبا بمنح نتنياهو الح خالل تلك االحتفاالت.
 في ذلك باعتباره "رمًزا لشعب إسرائيل".

 29/3/2018القدس، القدس، 

 

 م بتموضع عسكري إيراني على حدودنارئيس االحتالل: لن نسلّ   .04
قال رئيس االحتالل اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين يوم الخميس إنهم لن يسلموا بتموضع : القدس المحتلة

ونقلت هيئة البث الرسمية  في الحدود الشمالية.عسكري إليران والمنظمات التي تدور في فلكها 
اإلسرائيلية )مكان( عن ريفلين قوله إن "الجيش اإلسرائيلي واألذرع األمنية ستعمل بحزم على إحباط 

وأضاف أن "تفكك بعض دول الشرق األوسط لم يؤت بنا إلى بر األمان بل عزز  هذا التهديد".
 .قى في يدنا وأن نكون دائما على استعداد تام"االدراك لدينا أن أمن إسرائيل يجب ان يب

 29/3/2018، فلسطين أون الين

 

 أدرعي يحارب مظاهرات غزة بفتاوى سعودية .00
لجأ المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى فتاوى سابقة قال إنها لعلماء من السعودية 

لعودة التي تأتي قبل أسابيع من إحياء ليستنكر دعوات التظاهر في غزة يوم الجمعة في إطار مسيرة ا
 ذكرى نكبة فلسطين.

ففي حديثه عن المسيرة التي دعت إليها الفصائل الفلسطينية أورد أدرعي ما قال إنها فتوى للشيخ  
صالح بن فوزان الفوزان اعتبر فيها أن المظاهرات واالعتصامات ليست من أعمال المسلمين وال 

كما أورد ما قال  أنها من أمور الكفار وفوضى ال يرضى بها اإلسالم.عرفت في التاريخ اإلسالمي، و 
إنها فتوى للشيخ ابن عثيمين ذكر فيها أن المظاهرات واالعتصامات العنيفة شر ألنها تؤدي إلى 

استخدم أدرعي اآلية القرآنية "وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" في سياق حديثه عما سماها كما  الفوضى.
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ض النساء واألطفال ليكونوا في مقدمة من وصفهم بالمشاغبين، مضيفا أن "حماس تعر   دعوة حماس 
 رواح البشرية لإلزهاق، وعليكم أنتم أن تكونوا حذرين".األ

 29/3/2018الجزيرة.نت، 
 

 سكان غالف غزة يغادرون منازلهم قبل مسيرة العودة الكبرى .02
وم الخميس، منازلهم تحسًبا من فعاليات غادر الكثير من سكان بلدات غالف غزة، ي: رامي حيدر

مسيرة العودة الكبرى، التي ستنطلق باتجاه السياج الحدودي يوم غد الجمعة، وتوجهوا إلى مدن 
وأعرب العديد من السكان  المركز إلى حين "إعادة السيطرة األمنية على الحدود"، كما قال بعضهم.

هم في إمكانية الجيش اإلسرائيلي مع التصعيد عن قلقهم من األوضاع األمنية، ما يعكس عدم ثقت
ن لم يقولوا ذلك صراحة، وفضل الكثير منهم قضاء عيد الفصح  المحتمل خالل المسيرة، حتى وا 

 العبري، الذي سيبدأ غًدا، لدى أقاربهن أو في فنادق في مدن المركز.
 29/3/2018، 48عرب 

 

عالمها بالتحريض على م "إسرائيل" .01  سيرة العودة الكبرىتأمر ممثلياتها وا 
كثفت إسرائيل مساعيها اإلعالمية والدبلوماسية لسحب الشرعية من فعاليات مسيرة : رامي حيدر

العودة الكبرى، التي ستبدأ يوم غد الجمعة، ولتحميل حركة حماس مسؤولية المسيرة وما سيترتب 
أرسلت وزارة الخارجية و  عليها من مواجهات وربما مجازر قد هدد بارتكابها مسولون إسرائيليون.

اإلسرائيلية رسالة إلى كل ممثلياتها بالعالم، تخللت الرسائل اإلعالمية التي يجب إيصالها للرأي العام 
والمسؤولين في جميع الدول، ومنها تحميل حماس المسؤولية عن المسيرة الضخمة واتهامها باستخدام 

رسالهم للموت، وكذلك محاولة تهديد أمن إ  سرائيل.المدنيين وا 
 29/3/2018، 48عرب 

 
 بركة: االحتالل يرتعب أمام المقاومة الشعبية وتهديداته الدموية تعكس عقليته .02

، محمد بركة، يوم الخميس، 48قال رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية داخل أراضي عام : القدس
تبدأ يوم غد الجمعة إن التهديدات الصادرة عن جيش االحتالل وحكومته ضد مسيرة العودة التي س

في قطاع غزة، تعني أن االحتالل يهدد بارتكاب مجزرة ضد األطفال والنساء والشيوخ في القطاع، 
الى جانب ذلك دان بركة التهديدات  وهذا يعكس عقلية االحتالل ورعبه من المقاومة الشعبية.
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التي من المفترض ان  المباشرة من ضباط االحتالل ألصحاب شركات الباصات ولعائالتهم وأوالدهم
 تقل  المتظاهرين.

 29/3/2018، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 اً مسيحي مشروع لتهويد خط األفق كي ال يبقى إسالمياً  .01
يعتقد وزير اإلسكان اإلسرائيلي، يوآف غاالنت، أن خط األفق إلسرائيل يمنحها طابعا : هاشم حمدان

رة قبب المساجد والصلبان المنصوبة فوق الكنائس واألديرة. ولتغيير إسالميا أو مسيحيا بسبب كث
على هذا الوضع، بادر غاالنت إلى خطة ستعرض على الحكومة في األيام القريبة، يتم بموجبها 

وبحسب خطة غاالنت، التي تحمل  نصب العشرات من أشكال نجمة داوود في كافة أنحاء البالد.
 داوود ستنصب في نقاط بارزة ليبدو خط األفق "بمظهر يهودي". اسم "وجه إسرائيل"، فإن نجمة

وتبين أن أحد عناصر سالح البحرية اإلسرائيلية وجنرال االحتياط، بنيامين هود، تذمر أمام غاالنت 
بأن خط األفق لدولة إسرائيل يبدو مسيحيا إسالميا. وعندها قرر غاالنت الدفع بالفكرة، ووضع خطة 

 ا إلى سكرتاريا الحكومة، تتضمن نصب نجمة داوود الزرقاء في أنحاء البالد.عمل، تم نقلها الحق
وجاء في خطة غاالنت "إن من يمر في طول البالد وعرضها، فمن المشكوك به أن يرى إشارات 
واضحة ذات طابع يهودي رسمي تؤكد على الطابع اليهودي للدولة، خالفا لما هو متبع في دول 

ز العام تعابير واسعة لعلم الدولة ورموزها الدينية البارزة في المشهد مثل أخرى، حيث يظهر في الحي
 المساجد والقبب".

وبحسب خطة غاالنت، فإن المرحلة األولى ستنفذ من قبل إدارة االحتفاالت بما يسمى "يوم 
 االستقالل السبعين" إلقامة إسرائيل، حيث تنصب نجمة داوود على المداخل البرية والبحرية، وفي
نقاط يمكن مشاهدتها في الشوارع المركزية، وفي نقاط بارزة في القدس ومدن مركزية أخرى. وفي 

 مرحلة الحقة ستنصب على سطوح المباني العامة الرسمية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن غاالنت قوله إنه "يتجول منذ عشرات السنوات في البالد، 

 للطابع الصهيوني واليهودي إلسرائيل في مشهد البالد". وكان يستغرب من عدم وجود تعبير بارز
 29/3/2018، 48عرب 

 

 غرافية و وريث نتنياهو المحتمل ساعار: الدولة الفلسطينية تخلق مشكلة ديم .02
برر الوريث المحتمل لبنيامين نتنياهو في قيادة "الليكود"، غدعون ساعار، معارضته : هاشم حمدان

ن، األول هو فقدان إسرائيل للسيطرة األمنية، والثاني فقدان السيطرة إلقامة دولة فلسطينية، لسببي
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ديموغرافية باعتبار أن إقامة الدولة سيخلق مشكلة ديموغرافية بين النهر والبحر، ال يتحقق معها ال
 بقاء اليهود كغالبية في هذه المنطقة.

ن يضع "الفزاعة غرافي هو أكثر ما يقلق ساعار، حيث كتب أن مو ويتضح أن الهاجس الديم
الديمغرافية" للدعوة لالنسحاب ال يكون معنيا بالحقائق. وبحسبه فإن الوضع الديمغرافي لليهود لم يكن 
أفضل مما هو عليه اليوم، حيث أن الخصوبة اليهودية )معدل الوالدات للمرأة الواحدة( في ارتفاع 

ويتابع أنه مع استمرار الهجرة إلى  مستمر، وتجاوزت الخصوبة العربية في إسرائيل والضفة الغربية.
 البالد، فإن الغالبية اليهودية ستكبر.

 29/3/2018، 48عرب 
 

 يهود العتدائهم على فلسطينيينلثالثة السجن  .08
أصدرت المحكمة اإلسرائيلية المركزية في اللد، أمس الخميس، أحكاما مختلفة : القدس المحتلة

أسمائهم( بعد إدانتهم بتنفيذ اعتداءات على خلفية  على ثالثة من اليهود )تم حظر نشر»بالسجن 
عاما( بالسجن  16وهو قاصر ) أحدهم، هذا وحكمت المحكمة على [48]ضد فلسطينيي  قومية

سنوات ونصف على جندي، كما وتم  4سنوات، كما وتم فرض السجن الفعلي لمدة  5الفعلي لمدة 
 «.ألف شيكل 50يم المتهمين الثالثة بمبل  شهرا على متهم ثالث. وتم تغر  32الحكم بالسجن لمدة 

 30/3/2018االتحاد، أبو ظبي، 

 
صابة بقصف مدفعي إسرائيلي شرق خانيونس .22  شهيد وا 

فجر اليوم الجمعة في قصف مدفعي إسرائيلي استهدفهم شرق محافظة  آخراستشهد مواطن وأصيب 
شرف القدرة عن استشهاد وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أ خانيونس جنوب قطاع غزة.

صابة اخر نتيجة قصف مدفعي استهدف منطقة البركة شمال شرق 31المزارع عمر سمور ) عاًما( وا 
 خانيونس.

 أطلقت قذيفتين صوب المزارعين بتلك المنطقة. اإلسرائيليةفيما أفاد مراسل "صفا" بأن المدفعية 
 30/3/2018، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة

 
 المعاصر.. اليوم مسيرة العودة الكبرى الفلسطينيخم بالتاريخ الحدث األض .31

التي تشكل حدثًا فارًقا في التاريخ -مارس، فعاليات مسيرة العودة الكبرىآذار/  30تبدأ اليوم الجمعة 
والمقرر أن تتواصل لحين اجتياز السياج الفاصل مع األراضي المحتلة وتحقيق -الفلسطيني المعاصر
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عاًما  70أطياف الشعب الفلسطيني ومن أماكن لجوئهم كافة، وذلك بعد مرور نحو  العودة؛ بمشاركة
 على نكبة فلسطين وتهجيرهم من أرضهم.

وتوجه في وقت مبكر من صباح اليوم مئات الفلسطينيين في قطاع غزة لمخيمات العودة المنصوبة 
عقب انتهاء متر عن السياج الفاصل مع األراضي المحتلة،  700في خمس مناطق تبعد 

 االستعدادات الستقبال اآلالف هناك، إلقامة صالة الجمعة هناك ومجموعة من الفعاليات.
وفي لبنان سوريا، يتهيأ الالجئون لالتجاه نحو الحدود مع األراضي الفلسطينية المحتلة الجمعة 

 ية للمسيرة.المقبلة، ضمن فعاليات المسيرة، تحضيًرا الجتياز السياج الفاصل، وفق اللجنة الوطن
وستكون مشاركة الجئي لبنان في منطقة "مارون الراس" على الحدود اللبنانية الفلسطينية، أما الجئي 

 الفلسطينية.-سوريا سيكونون في مخيم "خان الشيخ" القريب من القنيطرة قرب الحدود السورية
ة الغربية والداخل المحتلين وفي هذا الجانب، طالبت اللجنة التنسيقية الدولية للمسيرة أهلنا في الضف

ودول الطوق بسرعة االلتحام بالمسيرة الكبرى لنثبت للعالم أن إرادة الشعب الفلسطيني إذا نهضت 
 فإنها قادرة على إعادة االعتبار للقضية الفلسطينية بأسرها.
 30/3/2018، (صفا) الفلسطينية الصحافة وكالة

 
 2017خالل ألفي دونم من أراضي الفلسطينيين على أكثر من  استولت" إسرائيل": "اإلحصاء" .31

 2100قال تقرير صادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء يوم الخميس، إن إسرائيل استولت على نحو 
 .2017دونم من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها شرق القدس عام 

لـ"يوم األرض" أن  42رى السنوية وذكر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في تقرير بمناسبة الذك
قامة نقاط مراقبة  االستيالء على األراضي الخاصة بالفلسطينيين يتم لتوسيع الحواجز العسكرية وا 

 لحماية المستوطنين ولصالح التوسع االستيطاني.
في المائة من مساحة فلسطين التاريخية البالغة  85وأوضح التقرير أن إسرائيل تستغل أكثر من 

في المائة فقط من مساحة  15ألف متر مربع، ولم يتبق للفلسطينيين سوى حوالي  27حوالي 
في المائة من إجمالي السكان في فلسطين  48األراضي، في وقت بلغت فيه بلغت نسبة الفلسطينيين 

 التاريخية.
في المائة من مساحة مناطق األغوار التي  90وحسب التقرير فإن إسرائيل تسيطر على أكثر من 

 في المائة من إجمالي مساحة الضفة الغربية. 29تشكل ما نسبته 
في  2016وأورد التقرير أن عدد المواقع االستيطانية والقواعد العسكرية اإلسرائيلية في نهاية عام 

 بؤر استعمارية. 107مستوطنة و 150منها  425الضفة الغربية بل  
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ء وتوسيع المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة شهد زيادة كبيرة في وتيرة بنا 2017وقال إن العام 
 ألف سكنية جديدة ثلثها في القدس. 16الغربية، في وقت صادقت فيه إسرائيل على بناء أكثر من 

مستوطنات جديدة واحدة جنوب محافظة  4على إقامة  2017وأضاف أن إسرائيل صادقت عام 
 المائة من مساحة الضفة الغربية. في 12في األغوار، وعزلت بجدار الفصل أكثر من  3نابلس و

ألف مستوطن بواقع  636وقدر التقرير عدد المستوطنين اإلسرائيليين في الضفة الغربية والقدس بنحو 
 فلسطيني. 100مستوطن مقابل كل  21.4حوالي 

في المائة في مدينة القدس،  46، منها 2017مبنى فلسطينيا في العام  433وأفاد أن إسرائيل هدمت 
 أصدرت أكثر من ألف أمر هدم في العام نفسه.كما 

آالف شجرة في األراضي الفلسطينية  10كما اتهم التقرير الجيش اإلسرائيلي بتجريف واقتالع نحو 
 ، فيما تم تحويل آالف الدونمات للمستوطنين لزراعتها.2017خالل العام 

 29/3/2017القدس، القدس، 
 

 قصى" تنذر بحرب دينيةالمفتي: استفزازات المستوطنين في "األ .32
قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى المبارك الشيخ محمد حسين، 
إن استفزازات االحتالل ومستوطنيه في المسجد األقصى المبارك، تزيد من نار الكراهية والحقد في 

 المنطقة وتؤججها، وتنذر بحرب دينية ال يمكن تخيل عواقبها.
ا المفتي العام في بيان صحفي يوم الخميس، كل من يستطيع الوصول إلى القدس المحتلة ودع

والمسجد األقصى، إلى التحرك إليهما فورا، من أجل الوقوف في وجه االحتالل اإلسرائيلي، 
 ومستوطنيه.

ن على المبارك، وتقديم قرابي األقصىوبين أن دعوات المتطرفين والمستوطنين اليهود إلفراغ المسجد 
الجمعة، هي دعوات خطيرة تمس عقيدة المسلمين في ]اليوم[ أبوابه، وأداء صلوات تلمودية يوم غد 

 العالم أجمع.
ن سلطات االحتالل بتسهيلها اقتحامات المستوطنين للمسجد  وقال: إن المرحلة خطيرة جدا، وا 

 العالم كله. األقصى تتحمل عواقب هذه االنتهاكات، التي تسيء إلى مشاعر المسلمين في
وطالب أبناء شعبنا بالتصدي لهذه الدعوات، مبينا أن المسجد األقصى حق خالص للمسلمين، وال 

 يحق لسلطات االحتالل التدخل في شؤونه، وال العمل على إفراغه من رواده.
 29/3/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة
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 لقائهما الحجارة  إمن القدس بزعم  قاصريناالحتالل يعتقل  .33
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الخميس، الطفلْين الشقيقين أمير  ":وفا" -المحتلةالقدس 

وتدعي  سنوات( من منزلهما في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة. 10و 8وحاتم أبو ارميلة )
" شمال 20رة على "شارع رقم سلطات االحتالل أن اعتقال الطفلين جاء على خلفية إلقائهما الحجا

  القدس المحتلة.
 29/3/2018هللا،  رام الجديدة، الحياة

 
 بحراسة مشددة األقصىالمسجد  يقتحمون عشرات المستوطنين .34

يوم الخميس، المسجد األقصى المبارك، من باب مستوطنا،  56اقتحم  ":وفا" -المحتلة القدس 
ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية  المغاربة بحراسات مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي.

 ومشبوهة في المسجد المبارك، وتلقوا شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم.
 29/3/2018، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

 
طالق الّنار على المتظاهرين العّزل جريمة.. : قطاع غزة ليس ساحة حرب"بتسيلم" .35  وا 

قال مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة "بتسيلم"، إن قطاع غزة ليس 
ن إطالق الن ار على المتظاهرين العز ل جريمة.  "ساحة حرب"، وا 

صدرت عن جهات رسمي ة إسرائيلية تهد د باستخدام  وأوضح المركز في بيان له، أن تصريحات كثيرة
العنف الفت اك، ردَّا على المظاهرات التي يعتزم الفلسطينيون إجراءها في قطاع غزة ابتداًء من يوم 

 إسرائيلالجمعة، وأن جميع هذه الجهات تتجاهل الكارثة اإلنسانية التي ألمت بقطاع غزة، ومسؤولية 
 هديًدا أمنيًّا، والمتظاهرين مخر بين وقطاع غز ة "ساحة حرب".عنها واعتبارها المظاهرات ت

وأشار المركز إلى "المعلومات المتفرقة" التي نشرت حول تعليمات إطالق النار الموجهة لجنود 
م أو أكثر من الشريط الحدودي ، 300االحتالل، وهي إطالق النار على كل  من يقترب إلى مسافة 

استخدام النيران الحي ة أيًضا في ظروف ال تشك ل خطًرا على الحياة. وقنص من يالمسون الجدار، و 
 وبكلمات أخرى، إطالق النار بهدف القتل على فلسطيني ين عز ل مم ن سيشاركون في المظاهرات.

 30/3/2018القدس، القدس، 
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 لع على احتياجات ومطالب أهالي مخيم حطينتطّ  "لجنة فلسطين بمجلس األعيان" .21
اطلعت لجنة فلسطين في مجلس األعيان، خالل زيارتها اليوم الخميس، مخيم حطين، : رابت -السبيل

وقال رئيس اللجنة حيا القرالة خالل لقاء مع أهالي المخيم في  على مطالب واحتياجات أهالي المخيم.
قاعة لجنة خدمات المخيم، ان الهدف من الزيارة تلمس احتياجات أبناء المخيمات واالطالع على 

اقعها والتعرف على مشاكلها ومناقشة مختلف القضايا من أجل السعي لحل الممكن منها، مثمنا و 
 المواقف الوطنية ألهالي المخيمات في المفاصل التي مرت بها الدولة األردنية.

 29/3/2018السبيل، عّمان، 
 

 ز خطيرتجاو " األقصى": السماح بأداء طقوس دينية على أبواب "نقابة األطباء األردنية" .22
استنكرت نقابة االطباء وبشدة الخطوة العدوانية المتمثلة بإجازة محكمة صهيونية  : السبيل -عمان

للمستوطنين أداء طقوس دينية على أبواب المسجد األقصى لتحذر من خطورة هذا االجراء العدواني 
وهو بمثابة تعٍد الذي يأتي في سياق المخطط الصهيوني االستعماري لتهويد مدينة القدس الشريف  

صريح وتجاوز خطير ينم عن سياسة استعمارية ممنهجة لتحقيق اطماع العدو الصهيوني  الخبيثة 
ترامب العنصرية بنقل سفارتهم الى مدينة  إلدارةوان هذه الخطوة تأتي تباعا بعد القرار المشؤوم 

 القدس . 
 29/3/2018السبيل، عّمان، 

 
 "إسرائيل"قطعة أثرية كانت مصادرة من  300 : استرجاعجامعة اليرموك األردنية .28

قال نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون األكاديمية، الدكتور زياد السعد، إن : أحمد التميمي -إربد
قطعة أثرية من أصل  300، أسفرت عن استرجاع نحو 2010المفاوضات الثنائية مع اسرائيل العام 

ل من متحف اآلثار في القدس ونقلها بطريقة غير قطعة كانت مصادرة من قبل إسرائي 1,000نحو 
 مشروعة.

 30/3/2018الغد، عّمان، 
 

 تستضيف حفل تكريم قدامى خريجي جامعة "خضوري" الفلسطينية األردنية البتراجامعة  .29
كرمت جامعة فلسطين التقنية "خضوري" في حفل استضافته جامعة البترا في اطار التعاون : عمان

 .1964 - 1930من خريجيها القدامى في الفترة بين  74ية في األراضي المحتلة مع شقيقتها الفلسطين
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، والعين مروان 1962ومن أبرز المكرمين وزيرا الزراعة السابقان أحمد الخطاب الذي تخرج العام 
 وكالهما شغل منصب وزير الزراعة. 1964الحمود الذي تخرج العام 

 30/3/2018الغد، عّمان، 
 

 هناك مشروع وسخ اسمه محمد دحالن ..صفقة القرن التي تحّضر جنبالط: قلق من .12
على الرغم من »، أجاب تتابع الملف  الفلسطيني؟في رد على سؤال: وليد جنبالط  اللبناني النائب قال

كل  شيء، )الرئيس الفلسطيني( محمود عب اس سينهي حياته مثل الراحل ياسر عرفات. ال أعرف إذا 
، ال ُيحسد الفلسطينيون وأهل غز ة على وضعهم، والقلق من صفقة القرن التي كانوا سيفعلون له شيئاً 

ر. هناك مشروع وسخ اسمه محمد دحالن  «.تحض 
 30/3/2018األخبار، بيروت، 

 
عباس أكرمني بالجنسية  أنا لبناني.. لكن الرئيس: من داخل مخيم عين الحلوة فضل شاكر .14

 الفلسطينية 
خالل رده على سؤال ث لقناة "الجديد" ضمن سلسلة "حكاية طويلة"، الفنان فضل شاكر، في حدي قال

لكن الرئيس محمود عباس أكرمني  فلسطينيا: "أنا لبناني وليس حول إن كان فلسطينيًا أم لبنانياً 
بالجنسية الفلسطينية". وعن حياته في مخي م عين الحلوة، قال: "الحياة بين أربع حيطان أمر ليس 

سنوات خصوصًا عندما تكون مظلومًا، لكن تعود ت على هذه  5مر صعب لمد ة سهاًل، بالطبع هو أ
الجدد  األصحابالبيئة وعليك أن تتكي ف مع الجو"، الفتًا إلى أن  "التواصل يقتصر على عدد من 

 الخوف ربما وأتفهم ذلك". ععن التواصل معه بدا  أحجموافيما القدامى 
 29/3/2018موقع صيدا أون الين، 

 
 ة العربية تدعو المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيينالجامع .10

أكدت الجامعة العربية دعمها الكامل ألبناء الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه وفي وطنه : )وام(
، داعية المجتمع الدولي ممثاًل بدوله ومنظماته بتحرك فوري من شأنه «اإلسرائيلية»ضد آلة القمع 

 بناء الشعب الفلسطيني.منع االنتهاكات المستمرة ضد أ
ليوم األرض  42جاء ذلك في بيان لألمانة العامة للجامعة العربية أصدرته، أمس، بمناسبة الذكرى ال

مارس من كل عام. وطالبت األمانة العامة لجامعة الدول العربية بضرورة اضطالع  30الذي يوافق 
مؤمنة بالسالم بدورها في الضغط األمم المتحدة، وخاصة مجلس األمن وكافة دول العالم الحر ال



 
 
 
 

 

 23 ص             4599 العدد:             3/30/2018 الجمعة التاريخ: 

                                    

، لوقف سياسات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين وحصارهم واعتقالهم ومصادرة «إسرائيل»على 
أراضيهم وتجريف وهدم منازلهم واستنزاف ثروات وطنهم والتوقف فورًا عن سن القوانين العنصرية 

وسلسلة القوانين العنصرية « ت األذانإسكا»العنصري وقانون « القومية»التي تستهدفهم ومنها قانون 
 المتالحقة التي تهدف إلى تضييق الخناق عليهم والحد من حريتهم الفردية والجماعية. 

  30/3/2018الخليج، الشارقة، 
 

 فريدمان يتنّصل من تصريحاته: ال نسعى الستبدال الرئيس الفلسطيني .12
ده، ال تسعى إلى "استبدال" الرئيس محمود قال السفير األمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، إن بال

 عباس.
وأوضح فريدمان في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، إن تصريحه الذي ُنشر اليوم، وأثار 

وأضاف:" تم اقتباسي بشكل غير صحيح  ردودا فلسطينية غاضبة، "تم اقتباسه بشكل غير صحيح".
 ".في تقارير مختلفة من مقابلة نشرت اليوم

وتابع:" ال تسعى الواليات المتحدة إلى استبدال محمود عباس... يعود للشعب الفلسطيني أن يختار 
 قيادته".

وكانت القناة العاشرة اإلسرائيلية قد نقلت عن فريدمان قوله، لنشرة توزع في المعاهد الدينية في 
 ، فإنه "سيأتي من يقبل بها".إسرائيل، إنه إذا لم يقبل "عباس"، العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل

ذا لم يكن )الرئيس محمود عباس( مهتمًا بالتفاوض، أنا متأكد من  وأضاف:" الوقت ال يقف ساكنًا، وا 
 أن شخًصا آخر سيفعل".

 29/3/2018األيام، رام هللا، 
 

 "عدائية"ّدها غرينبالت يهاجم مسيرات العودة ويع .11
الخاص إلى الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، هاجم مبعوث الرئاسة األميركية : هاشم حمدان

وكتب غرينبالت في تغريدة على تويتر إن حركة حماس  مسيرات العودة المخطط لها في قطاع غزة.
وأضاف أنه على حركة حماس أن تتركز  تشجع مسيرة عدائية على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

غزة، بدال من التحريض على العنف ضد  في التحسينات الضرورة لحياة الفلسطينيين في قطاع
وادعى أن التحريض ضد إسرائيل يفاقم المصاعب ويضعف احتماالت التوصل إلى اتفاق  إسرائيل.

 سالم. بحسبه.
 30/3/2018، 48عرب 
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 جيفري فيلتمان: كل بدائل حل الدولتين غير مقبولة.. ال الدولة الواحدة وال الفصل العنصري .12
في مؤتمر صحافي وداعي بعد نحو ست سنوات في : عبد الحميد صيام–( نيويورك )األمم المتحدة

منصب وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون السياسية، قال جيفري فيلتمان ردا على أسئلة 
حول إمكانية تحقيق حل الدولتين في ظل التمادي اإلسرائيلي في توسيع ” القدس العربي“طرحتها 

إن المجادلة لصالح حل الدولتين هو النظر “ضي والسيطرة على القدس، االستيطان ومصادرة األرا
فمثال خيار الدولة الواحدة غير مقبول، إذ يشعر فيها اليهود بأنهم مهددون.  -في الخيارات األخرى

وخيار الفصل العنصري غير قابل لالستدامة فكل الخيارات األخرى غير قابلة للحل. ولذا، أعتقد أن 
على صعوبته، يبقى الحل الوحيد. وهذا ال يعني أنه خيار سهل وال يعني أن القيادات  حل الدولتين،

 تأخذ القرارات الصحيحة والخطوات السليمة لجعل حل الدولتين أقرب إلى التحقيق.
أعتقد أن هناك ضررا كبيرا أصاب الحل القائم على الدولتين. هل أرى أنه ما زال ممكنا؟ “وأضاف 

 ”.ي ال أرى بديال لذلك يمكن أن يدفع بعملية السالم لألمامالجواب نعم، ألنن
أحد مسائل الوضع النهائي “وعن القدس، قال فيلتمان إن موقف األمم المتحدة ما زال يؤمن بأنها 

التي تحل بين الطرفين بالمفاوضات، إذ من حق الفلسطينيين أن يكون لهم طموح بأن يكون لهم 
ن يكون هناك عملية سياسية بين األطراف تسهل الوصول إلى عاصمة في القدس أيضا ونتمنى أ

 ”.هذه األهداف
  30/3/2018القدس العربي، لندن، 

 

 مقعدًا في مجلس األمن "إسرائيل"ألمانيا: ال اتفاق على منح  .11
رفضت ألمانيا أول من أمس، انتقادات أميركية لقرارها منافسة إسرائيل : رويترز، أ ف ب -نيويورك 

، وذلك بعدما اتهمها السفير األميركي 2020و 2019ي مجلس األمن الدولي لعامي على مقعد ف
المعي ن في برلين ريتشارد غرينيل بخرق اتفاق ُأبرم في التسعينات مع مجموعة غرب أوروبا وآخرين 
يسمح للدولة العبرية بالتقدم لشغل المقعد من دون منافسة، غير أن ديبلوماسيين ألمانًا ينفون أي 

 اق من هذا النوع.اتف
وأوضح وزير الخارجية األلماني هايكو ماس في تصريح إلى الصحافيين قبل زيارته األولى لألمم 

«. من الطبيعي أن تتنافس دول عدة على التمثيل في المجلس»المتحدة بعد توليه منصبه، أن 
كل طبيعي ال ننافس أي أحد، بل ننافس على مقعد. هذا أمر يمكن التعامل معه بش»وأضاف: 

 «.ترشيح ألمانيا معلن منذ وقت طويل وال يقلل من دعمها القوي إلسرائيل»وذك ر ماس بأن «. جداً 
 30/3/2018الحياة، لندن، 
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 خالفة عباس.. الداخل في مواجهة الخارج .12
 مؤمن بسيسو
من دون شك أو مبالغة؛ فإن ملف خالفة الرئيس الفلسطيني محمود عباس يشكل قضية بالغة 

قليميا ودوليا، في ظل المعادلة السياسية والميدانية المعقدة التي تلف   األهمية ة فلسطينيا وا  وملح 
 الوضع الفلسطيني والمنطقة العربية حاليا.

 
 أسباب سياسية بامتياز

ال يبدو أن الوضع الصحي المضطرب للرئيس عباس هو السبب األهم وراء تصاعد وتيرة األحاديث 
الرئاسات الثالث لحركة فتح ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، إذ إن الدائرة بشأن خالفته في 

األسباب الصحية جاءت تابعة ومكملة لألسباب السياسية، وعنصر تحفيز للجهود والمداوالت 
السياسية التي تدور وراء الكواليس، في أروقة صنع القرار اإلقليمي والدولي لترتيب فصول مشهد ما 

 بعد عباس.
سنوات؛ فقد عباس ثقة بعض العواصم العربية وخصوصا دول ما ُيعرف بالرباعية العربية  منذ عدة

)مصر والسعودية واإلمارات واألردن(، ولم يعد حليفها األصيل الذي تتقولب مواقفه وسياساته مع 
 مواقفها وسياساتها، رغم الكثير من المشتركات السياسية التي يلتقون تحت ظاللها.

القيادي المفصول من "فتح" محمد دحالن نقطة الخالف المتفجرة التي زج ت  وقد شكلت قضية
بعالقة عباس وهذه الدول في دوائر التوتر، فقد تصدى عباس لقرار الرباعية العربية الذي حاول 
إعادة دحالن إلى المشهد السياسي الفلسطيني، عبر إبرام مصالحة شخصية وتنظيمية بينه وبين 

 ه مع هذه العواصم في نفق من الحذر والريبة والتشكك الدائم.عباس، وأدخل عالقت
زاحته  ر الستبداله وا  كان عباس على وعي تام بأن الرباعية العربية المدعومة إسرائيليا وأميركيا، ُتحض 
عن سدة الحكم ومشهد صنع القرار، فاستمات في مقاومة كل الضغوط العربية التي رأى فيها هالكه 

 تقبله ومستقبل عائلته الشخصي واالقتصادي.السياسي وضياع مس
ورغم موجات التوتر التي شوشت مجرى العالقات بين عباس والرباعية العربية؛ فإن حدود التواصل 
ْن في إطارات محدودة، ولم َتُعْد  السياسي بين عباس وهذه العواصم حافظت على استمراريتها وا 

تها أساسا السعودية وبدرجة أقل مصر، لحمل القهقرى بوضوح إال بعد سلسلة الضغوط التي تول
 عباس على قبول "صفقة القرن" والتساوق مع مقتضياتها فلسطينيا.
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زاد رفُض عباس لـ"صفقة القرن" الطيَن بل ة في إطار عالقته بمحور االعتدال العربي المتساوق مع 
ك إصرار هذا المحور المخطط األميركي إلعادة ترتيب المشهد الجيوسياسي بالمنطقة، وزاد مع ذل

 على التسريع ببحث ملف خالفة عباس والترتيب لما بعده.
ويأتي إصراره ذا في ظل الغضب األميركي المتصاعد على عباس جراء لغته المتحدية لإلدارة 
األميركية، وتشدده الظاهر في مواقفه السياسية التي خرج بعضها عن حد اللباقة والكياسة 

 األميركيين.الدبلوماسية في مواجهة 
 

 عوامل إقليمية ودولية
ثمة معادلة معقدة تحكم معايير وأسس اختيار من يخلف عباس؛ فاختيارات الخالفة ال تتأسس على 

 رغبة فلسطينية محضة، بل تتداخل فيها ضغوط وعوامل إقليمية ودولية واسعة.
األجندة اإلسرائيلية وال يحتاج األمر إلى كثير تبيان لتأكيد مدى خطورة ملف خالفة عباس ضمن 

واألميركية والعربية والدولية، فهذا الملف بات يحتل أولوية بارزة هذه األيام، ألن هؤالء يدركون تماما 
 أن "صفقة القرن" لن تمر إال بعد رحيل عباس.

كما يدركون أن مستقبل التجاوب مع الطروحات األميركية بشأن قضايا الصراعالفلسطيني/اإلسرائيلي 
تنصيب رئيس جديد، يفتح باب الحوار والتفاوض مع اإلسرائيليين واألميركيين بعيدا عن لغة يرتبط ب

الرفض والتحدي، ويملك القدرة على تهيئة المناخات الوطنية الفلسطينية لمناقشة المبادرات األميركية 
 وحشد التأييد لها.

، وأن عباس يسعى جاهدا من المؤكد أن "فتح" تحاول رسم مشهد خالفة عباس على مقاسها الخاص
لترشيح وتنصيب خلفاء ينسجمون تماما مع رؤيته وتوجهه الحزبي والسياسي والوطني، ويأمن دوام 
والئهم وبراءة ساحتهم من أي مالحقة، أو حتى تشويش على ممتلكات الرئيس والمركز والبنيان 

 االقتصادي الرفيع الذي يحتله أبناؤه وعائلته مستقبال.
باس و"فتح" على االستئثار بقرار الخالفة الذي تتنازعه أصابع التدخالت وفي ظل حرص ع

اإلسرائيلية واألميركية والعربية، التي تعمل بقوة على تهيئة األجواء لشخصيات براغماتية أكثر 
انسجاما مع المصالح والسياسات اإلسرائيلية واألميركية بشأن القضية الفلسطينية؛ فإن ملف خالفة 

 يبدو شائكا وبال  التعقيد. -صا في رئاسة السلطةوخصو -عباس 
من السذاجة بمكان تصو ر إمكانية قدرة القرار الفلسطيني الذاتي على ترتيب وحسم مسألة خالفة 
عباس، فال ينكر أحد أن اختيار عباس منذ البداية كان قرارا إقليميا ودوليا قبل أن يكون قرارا 

يات المتحدة ودول اإلقليم ليست مستعدة للتهاون في مسألة فلسطينيا داخليا، وأن إسرائيل والوال
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الخالفة، في ظل األزمات التي تظلل واقع عالقة عباس بإسرائيل واإلدارة األميركية وبعض دول 
 اإلقليم.

واقع الحال أن الرهان اإلقليمي والدولي على تساوق عباس مع المخرجات النهائية لتصفية القضية 
نتكاسة خالل األسابيع األخيرة، رغم انتماء عباس إلى المدرسة السياسية الفلسطينية أصيب با

صرار الرجل على عدم إزعاج وا غضاب إسرائيل  البراغماتية التي ال تؤمن إال بطريق المفاوضات، وا 
 بمواصلته التعاون األمني ومالحقة المقاومين في الضفة.
، واستعصاءه على الدوران في فلك إرادة لكن  سلوك عباس غير المسبوق تجاه اإلدارة األميركية

الرباعية العربية؛ أضحى عبئا يثقل كاهل المخططات اإلسرائيلية واألميركية المدعومة عربيا، والتي 
نهاء الصراع الفلسطيني/اإلسرائيلي، مما نقل مسألة خالفة عباس  -تستهدف تغيير وجه المنطقة وا 

من سياقات بحثها الطبيعية إلى  -لية واألميركية والعربيةكحل لمشكالت المنطقة وفقا للرؤية اإلسرائي
ة إقليميا.  صدارة األولويات السياسية الملح 

وهكذا، فإن األسابيع واألشهر القادمة ستكون حبلى بالكثير من الجهود والتطورات الداخلية 
والخارجية، والتي تصب في مجرى تفعيل ملف خالفة عباس لدى كل األطراف ذات الصلة 

االهتمام، والبدء في اختيار المرشحين األكثر مناسبة ومواءمة ألجنداتها وحساباتها السياسية و 
 والحزبية.

ومن هنا؛ فإن أرجح التوقعات تشي بصيف ساخن في إطار الصراع المتوقع على خالفة عباس، 
قف السياسية والذي يستمد سخونته من درجة السخونة المتصاعدة لألحداث والتطورات الميدانية والموا

 على الساحة الفلسطينية.
 

 تقييم حظوظ المرشحين
يمسك عباس بمقاليد الرئاسات الثالث، وفي سياق بحث خالفته يقتضي األمر توزيع هذه الرئاسات 
على ثالث شخصيات مختلفة أو شخصيتين على أقل تقدير، بحكم انعدام إمكانية جمع هذه 

 وحزبية وسياسية.الرئاسات في شخصية واحدة ألسباب شخصية 
 

 أوال: على مستوى رئاسة "فتح":
يتنافس عدة قادة على زمام رئاسة الحركة التي تشكل العمود الفقري والظهير األساسي والداعم األكبر 
للسلطة والمنظمة. ويتصدر هؤالء عضو اللجنة المركزية محمود العالول الذي انتزع عباُس من 
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موافقتهم على تعيينه  -دورة انعقاده األخيرة الشهر الماضيإبان -أعضاء المجلس الثوري للحركة 
 نائبا له داخل الحركة.

يبرز إلى الواجهة أيضا عضو اللجنة المركزية ورئيس جهاز األمن الوقائي األسبق جبريل الرجوب، 
 وعضو اللجنة المركزية ووزير الخارجية األسبق ناصر القدوة.

 
ئاسة "فتح" يمنح الرجل فرصة كبرى وحظا أوفر في مرحلة ما لكن تعيين العالول نائبا لعباس في ر 

بعد عباس، إضافة إلى شخصيته الهادئة وسلوكه المتوازن، فيما تتضاءل حظوظ المرشحين 
 اآلخرين.

 
 ثانيا: على مستوى رئاسة السلطة:

الحكم يبدو هذا الملف أكثر تعقيدا مقارنة برئاسة "فتح" ورئاسة المنظمة، لكونه يرتبط بمسارات 
والسياسة والعالقات اإلقليمية والدولية، وُتداخله ضغوط ومقاربات إقليمية ودولية تستهدف رسم 

 مالمحه وحسم مخرجاته.
وهنا يمكن اإلشارة إلى عدد من الشخصيات التي تتنافس بقوة لبلوغ كرسي رئاسة السلطة من داخل 

الرجوب واللواء ماجد فرج )رئيس  "فتح" وخارجها، وأبرزها سالم فياض ومحمود العالول وجبريل
 المخابرات العامة الفلسطينية( ومحمد دحالن ومروان البرغوثي ومصطفى البرغوثي.

ومن دون شك؛ فإن مجرد ترشيح مروان البرغوثي كاٍف لحسم المعركة االنتخابية بشكل فوري، إال 
فة عباس في رئاسة أن استمرار بقائه وراء قضبان سجون االحتالل كفيل بحجبه عن معركة خال

 السلطة.
ذا  ويكاد البرغوثي يحوز اإلجماع على المستوى الوطني نظرا لتاريخه النضالي ومواقفه الوطنية، وا 

فإن حظوظه  -في إطار أي صفقة محتملة لتبادل األسرى بين إسرائيل وحركة حماس-أطل ق سراحه 
 في رئاسة السلطة تبدو بالقطع عالية ومضمونة النتائ .

وظ محمود العالول وجبريل الرجوب فتبدو محدودة، لعدم حصولهما على الدعم اإلقليمي أما حظ
ن كان باإلمكان تصعيد  والدولي الذي يلعب دورا مهما في صياغة المشهد السياسي الفلسطيني، وا 
حظوظ العالول إذا ما رشحته "فتح" لرئاسة السلطة، وأصرت على إنفاذ خيارها وواجهت كافة 

 الضغوط.
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أن ماجد فرج يحظى بدعم إسرائيلي وأميركي إال أنه ال يحظى بدعم دول الرباعية العربية التي  ومع
تفضل دحالن عوضا عنه، ناهيك عن الشكوك الوجيهة في إمكانية قيام "فتح" بترشيحه ممثال عنها 

 في أي انتخابات رئاسية قادمة.
قليمي و  دولي لتبوؤ منصب رئاسة السلطة، إال ولئن كان محمد دحالن يحظى بقبول ودعم إسرائيلي وا 

أن رفض "فتح" وبعض القوى والفصائل الفلسطينية لترشحه لرئاسة السلطة يجعل حظوظه محدودة 
 وضعيفة.

أما سالم فياض فإنه يمتلك حظوظا قوية إذا ما تم ترشيحه لرئاسة السلطة، لكونه مقبوال لدى العديد 
لشعبية والمنظمات المجتمعية، فضال عن قبوله على من القوى والفصائل الفلسطينية والشرائح ا

 المستوى اإلقليمي والدولي.
ويبقى القول إن حظوظ مصطفى البرغوثي ال تبدو عالية، فهو ال يمكن أن يحظى سوى بدعم عدة 

 فصائل فلسطينية معارضة، دون أي دعم أو غطاء إقليمي أو دولي.
 

 ثالثا: على مستوى رئاسة المنظمة:
ن كان نظريا صاحب يبدو موقع  رئاسة المنظمة واقعيا أقل قيمة من موقعْي الرئاسة اآلخرْين، فهو وا 

السيادة والسلطة العليا بحكم هيمنة المنظمة على السلطة، إال أن تهميش دور المنظمة عمليا 
 واستدعاءها فقط وقت األزمات، يجعل منصب رئاستها وجاهيا معنويا أكثر منه عمليا واقعيا.

و في األفق من مرشحين لخالفة عباس في رئاسة المنظمة سوى أمين سر اللجنة التنفيذية وال يبد
للمنظمة صائب عريقات، وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي. إال أن حظوظ عريقات 
تبدو األقوى على اإلطالق بحكم الدعم المطلق الذي يحظى به من عباس وقيادة "فتح"، وقبوله أيضا 

 لمستوى الوطني والفصائلي.على ا
وختاما..؛ فإن المؤشرات والدالئل الراهنة على فشل مسيرة المصالحة الفلسطينية الداخلية، 
والمحاوالت المصرية إلقناع "حماس" بالتعاون مع دحالن والتأسيس لمرجعية وطنية جديدة إلدارة 

ويا لملف خالفة عباس الذي يتم قطاع غزة بعيدا عن السلطة الفلسطينية؛ من شأنها أن تمنح زخما ق
إنضاج أوراقه بهدوء في دهاليز عواصم صنع القرار اإلقليمي والدولي، في ظل األولويات والتعقيدات 

 الراهنة.
 29/3/2018الجزيرة.نت، 
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 مسيرة العودة الكبرى... الفكرة والهدف ونبض الشارع .18
 أحمد يوسفد.

، وحجم اإلثارة التي صاحبت تغطية الحدث 2008بعد أن نجحت فكرة اجتياز الحدود مع مصر عام 
في وسائل اإلعالم اإلقليمية والدولية، والتي أوصلت رسالة قوية عن طبيعة المعاناة التي يعيشها 
الفلسطينيون في قطاع غزة، جرَّاء السياسات التعسفية التي يقوم بها االحتالل، من خالل فرض 

كانت عملية عبور الحدود سلميًا من قبل اآلالف من الحصار الظالم على أهالي القطاع... نعم 
ملفتة للنظر، ونجحت في توجيه رسالة قوية إلى العالم والمجتمع الدولي حول -آنذاك  –الفلسطينيين 

حجم المعاناة والضغوط الحياتية التي يتعرض لها الفلسطينيون، وضرورة العمل لرفع الحصار، وخلق 
 أجواء تمنع االنفجار.

الفلسطينيون من إيصال رسالتهم إلى العالمين، وفضح ادعاءات إسرائيل بأنها انهت  لقد تمكن
 احتاللها لقطاع غزة، فيما الحقيقة هي غير ذلك.

بعد تلك األحداث، أطلقنا الكثير من التحذيرات التي تداولتها وسائل اإلعالم العربية والعبرية، وقولنا: 
يز ومناطق الحدود مع إسرائيل؟! بهدف تذكير العالم ماذا لو زحف نصف مليون فلسطيني نحو إير 

(، وأوضحنا أن الحشود المليونية على 194بحقهم المشروع في العودة، بحسب نص القانون األممي )
جميع مناطق الحدود مع لبنان واألردن وسوريا وقطاع غزة هي خطوة البدَّ منها، لقرع جدار الخزان، 

سماع من غفل أو تغافل في هذا  العالم بأن هناك شعبًا فلسطينيًا مشردًا يطالب بالعودة إلى أرضه وا 
 ودياره.

حالمة، ولكن توقعاتنا أن تطبيقها خارج قطاع غزة قد يلقى ممانعة من  -آنذاك  –لم تكن الفكرة 
بعض دول الجوار.. نعم؛ تحركت بعص المسيرات، ولكنها قوبلت بالتصدي لها قبل أن تصل إلى 

 دولة االحتالل.مناطق الحدود مع 
 

 ما الجديد هذا العام؟
مع تزايد الضغوطات جراء الحصار، ودخول أكثر من طرف على معاقبة أهلنا في قطاع غزة، بحيث 
وصلت األمور إلى أوضاع ال يملك تحملها وتنذر باالنفجار.. إن القناعة التي لدى الشارع 

ي وجه االحتالل، باعتبار أنه المسئول الفلسطيني أنه إذ كان ال بدَّ من وقوع االنفجار فليكن ف
بالدرجة األولى عن األوضاع الكارثية التي يمر بها القطاع، وهذا الحصار الظالم حيث تبقي إسرائيل 
ضعاف  هي المسئول األول في هندسة وتصميم مخطط التركيع والتجويع لكسر شوكة قطاع غزة، وا 

االستسالم لمشاريع التسوية المشبوهة، التي قدرات المقاومة على الصمود والتحدي، ودفعها على 
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يبدو أن قطاع غزة بهيبة رجالة والمرابطين على ثغوره هم من يمنع تمرير مشاريع القبول بالهزيمة 
 التي يروق للبعض تسويقها.

ذا ما حولنا قراءة ما يدور في عقل من بادروا بالدعوة لتلك المسيرات، وحشدوا لها الجموع وعملوا  وا 
يب مشهد االعتصامات على الحدود، وأشكال الفعاليات التي سيتم إحيائها، والتي ستأخذ على ترت

نسانية وتعبيرات فنية مختلفة لها مضامين سياسية، وتحمل الكثير من الرسائل المراد  أبعادًا تراثية وا 
حقنا في  توجيهها إلى دولة االحتالل والمجتمع الدولي، وأيضًا إلى اإلدارة األمريكية، من حيث إن

العودة ما زال قائمًا، وأن أطفالنا وشبابنا ونساءنا لم ولن ينسوا أرض اآلباء واألجداد؛ ألن فلسطين 
الوطن تسكن في وجدانهم جميعًا، وهي حاضرة بما تمثله من أرض مباركة طهور ومقدسات، 

 ومسئولية حمايتها هي أمانة في أعناقنا، ودون تحريرها ترخص المه  واألرواح.
 
 سيرة العودة: المبادئ العامةم

كما سبق وأن ذكرت، فإن هذه الفكرة راودت البعض في مراحل تاريخية مختلفة، ولكن الدينامو 
هو األستاذ أحمد أبو ارتيمة، وهو شاب ناشط على وسائل التواصل  -اآلن  -المحرك لها 

لتقدير واالعجاب.. وفيما االجتماعي، وذو عقل حكيم، وهو مفكر لقلمه الكثير مما ُيقرأ ويستحق ا
يتعلق بفكرة "مسيرة العودة" والهدف من وراء هذا الحراك وتوقيته الزمني، فقد أجمل راعي هذه الفكرة 

 رأيه في النقاط التالية:
هي مسيرة جماهيرية، ندعو مختلف القوى إلى المشاركة فيها مع المحافظة على طابعها الشعبي • 

 العام، وتحت علم فلسطين وحده.
هي مسيرة وطنية شاملة متجاوزة لالختالفات، مطلوب من كل مكونات المجتمع المدني والسياسي • 

نجاحها.  المشاركة الفاعلة فيها وا 
هي مسيرة سلمية لن تلجأ إلى أي شكل من أشكال النضال األخرى، فهي تهدف إلى العودة • 

 بطريقة سلمية كاملة.
الصادر عن األمم المتحدة،  194الدولية، وأبرزها قانون رقم  هي مسيرة قانونية تستند إلى القوانين• 

 والذي يدعو صراحًة إلى عودة الالجئين الفلسطينيين في أقرب وقت إلى قراهم وبلداتهم.
هي حالة جماهيرية ال مركزية، يمكن لكل القوى والتجمعات واألفراد اإلبداع فيها بما يتوافق مع • 

 تظار تكليف من أحد.خطوطها العامة وخطتها ودون ان
هي مسيرة حقوقية تهدف إلى تحقيق حق العودة، وال عالقة لها باألجندة السياسية ألي جهة، وال • 

 ترفع أي شعار سوى شعار العودة بطريقة سلمية.
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هي حدث متنام ومتصاعد وليس فعاليًة ليوم واحد أو إحياًء موسميًا إلحدى الذكريات، بدأت فعاًل • 
 تنتهي إال بعودة الالجئين إلى ديارهم.منذ اآلن، ولن 

المسيرة ال تقتصر على بقعة جغرافية دون غيرها، فهي تشمل مختلف أماكن تواجد الالجئين • 
الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس والداخل ولبنان وسوريا واألردن وغيرها، وتهدف إلى 

 روا منها قسرًا.اعتصام الالجئين في أقرب نقطة من بلداتهم التي هج
ندعو كل أحرار العالم إلى المشاركة في هذه المسيرة والتحشيد لها، فالسالم واالستقرار في المنطقة • 

 والعالم مشروط بإنهاء مأساة الالجئين التاريخية وعودتهم إلى ديارهم.
العودة  نتطلع إلى مشاركة كافة القوى الفلسطينية وقوى المجتمع المدني والنقابات في مسيرة• 

الكبرى، مع مراعاة الطابع الشعبي لهذه المسيرة، وأال تتخذ صبغًة فصائليًة لنزع المبررات من حكومة 
 االحتالل، فهي فعالية جماهيرية سلمية خالصة.

 
 مسيرة العودة: قراءات وتعليقات

?ن األوان األستاذ زاهر البيراوي؛ إعالمي وناشط سياسي مقيم في بريطانيا، تحدث قائاًل: لقد ا -
لكي يمارس الالجئون الفلسطينيون حقهم بالعودة الى ديارهم، ويجب أال يلومن هم أحد إذا ما فقدوا 
األمل بالحراك السياسي ومحاوالت الحل لقضيتهم خالل العقود السبعة الماضية. فهم اليوم معذورون 

يقا للقرارات الدولية، التي بعد كل هذه السنين، ولهم كل الحق بالبدء بمشوار العودة السلمية، تحق
 ، وعبر مسيرات العودة السلمية الكبرى سيًرا على األقدام.194تعطيهم هذا الحق، وف ي مقدمتها القرار 

األستاذ إبراهيم المدهون؛ كاتب ومحلل سياسي، أشار بأنه ليس هناك شيئا نخسره في غزة غير  -
ل  حدَّ االنهيار؟! فلماذا ال نفكر حقيقة بمسيرة األزمات والفوضى والقلق والتراجع االقتصادي الذي ب

عودة جماعية ال يتخلف عنها أحد؛ الكبير والصغير، القوي والضعيف، المرأة والرجل، القيادي 
والجندي.. يتقدمنا قادة الفصائل والنخب، ونرفع العلم الفلسطيني ونوحد الجهد، فنحن شعب يستحق 

 دة حقه الضائع التائه، وليس لنا خيار آخر.الحياة، وال يريد إال العودة، واستعا
األستاذ جميل عبد النبي؛ ناشط مجتمعي، أشار قائاًل: جيد أن تدعم كل الفصائل الفلسطينية فكرة  -

.. ولكن هناك ما يجب 48الزحف السلمي في اتجاه السلك الفاصل بيننا وبين األراضي المحتلة عام 
حرك سلميًا بكل ما تعنيه الكلمة. ثانيًا؛ الالجئون ليسوا في غزة قوله هنا: أواًل؛ يجب أن يبقى هذا الت

وحدها، والحديث يجب أن يشمل كل أماكن التواجد الفلسطيني، وهذا هو جوهر الفكرة التي سبقت 
فيها القوى الشعبية الفصائل. ثالثًا؛ لسنا أمام مسيرات مؤقتة، حيث ال بد من أن تكون ضمن خطة 

ياسية تعتمد سبل النضال السلمي، خاصة بعد أن تعطلت قدرتنا على طويلة المدى، ورؤية س
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ممارسة كل أشكال المقاومة األخرى. رابعًا؛ يجب عدم السماح لحالة التجاذب الفصائلي أن تؤثر 
على مجرى األحداث. خامسًا؛ على القوى الشعبية التي أبدعت الفكرة أن تواصل دورها كضامن 

تراجعت الفصائل. سادسًا؛ من المهم أن تجد هذه الفعاليات تغطية الستمرار فعاليتها، حتى لو 
 إعالمية تولي اهتمامًا كبيرًا للرأي العام العالمي.

د. بالل ياسين؛ كاتب ومحلل سياسي، أشار في تغريدة له بأن مسيرة العودة الكبرى إنما هي فكرة  -
ي تجربة حضارية تلفت األنظار، وأن قوة إنسانية رائعة اإلبداع، والتعبير عنها ثقافيًا وميدانيًا ه

 المسيرة في سلميَّتها، وهي جهد يستحق المؤازرة.
األستاذ هاني حبيب؛ اإلعالمي والمحلل السياسي، كتب قائاًل: إن مسيرة العودة هي رسالة سالم  -

ة بأي حقيقية للعالم أجمع، وهي ترتكز على القرارات الدولية، ولهذا، فإن هذه المسيرة ليست معني
تجاذبات سياسية حول قضايا تتعلق بالتطورات الحاصلة على الساحة الفلسطينية. وهي تود أن ترسل 
رسالة للرأي العام العالمي، وإلدارة ترامب كما لحكومة نتنياهو، ومن خالل التمسك بحق العودة، بأن 

 الشعب الفلسطيني لن يرضخ إلدارة قوى الظلم واالحتالل.
بسام خضر؛ خري  جامعي، كتب في تدوينة له، قائاًل: لقد حان وقت مسيرة العودة  األستاذ إبراهيم -

د الفلسطينيون فيها أعظم حالة من النضال الشعبي السلمي، المسيرة التي  الكبرى، المسيرة التي سيجس 
سيعلنون فيها للعالم أجمع أنه قد حان وقت استرجاع الحقوق المسلوبة، المسيرة التي سيشهد فيها 
العالم بأسره قدرة الشعب الفلسطيني على استرجاع حقوقه وأرضه، المسيرة التي سيطالب الفلسطينيون 
من خاللها بأن يقف كل حر في هذا الكون لمناصرتهم في نيل حقوقهم، المسيرة التي سيعرف فيها 

كل أحرار العالم  العالم من هو المتجب ر الظَّالم ومن هو الضحيَّة والمظلوم، المسيرة التي سيرى فيها
من يزرع السالم ومن يغرس القتل والدمار، المسيرة التي ستضع االحتالل في اختباٍر حقيقي لدعاية 

 العدالة والحرية والسالم التي يروجها للعالم.
آالء النمر؛ إعالمية بصحيفة الرأي الحكومية، كتبت تقول: قرر الشباب الفلسطيني قلب موازين  -

ا ضدهم، في مرحلة تجسد مشهدًا من السلمية واالحتشاد والمسير تجاه األراضي القوة قبل انقالبه
المحتلة وقريبًا جدًا من السلك الحدودي الفاصل، في صنعهم للمشهد الفلسطيني العام قبل أن 
تصنعهم ضراوة األحداث المنجرفة نحو الهالك.. خيام بيضاء تشبه أمالك المرتحلين، تعلوها أعالم 

أراضي شاسعة الخضرة، ونيران مشتعلة متفرقة لقضاء حوائ  التدفئة والطهي السريع  فلسطين داخل
من الطعام والشراب، وسماء كبيرة مرقعة بغيوم بيضاء صغيرة تغطي المساحات المكشوفة حول 
المحتشدين الشباب بالقرب من أراضيهم المحتلة.. إن هذا هو جزٌء من المشهد الذي سيبقى مفتوحًا 

 رسائله المخطط لها. حتى تأدية
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د. فهمي شراب؛ كاتب ومحلل سياسي، أكد بأن مسيرة العودة على الشريط الحدودي لقطاع غزة  -
تزداد أهمية من الناحية االستراتيجية والتداعيات، حيث إنها محل إجماع وطني، فبرغم حالة 

زيادة الوعي الوطني..  االنقسام، إال أنها تسلط الضوء مجددًا على القضية الفلسطينية، وتسهم في
كما أن هذه الفعالية مضمونة النجاح، من حيث إنها "ال تتضمن أي مقاومة خشنة"، بل هي "مقاومة 
ناعمة"، فيها إحراج دولي للكيان اإلسرائيلي، كونها تؤدي لتسليط الضوء على حق ال ُيماري فيه 

ن استعمال العنف والقتل ضد الجماهير الفلسطينية من قبل جيش  أحد، وهو "حق العودة". وا 
االحتالل سيشكل فضيحة أخرى لهذا الكيان. إن هذه الفعالية من ناحية ثانية، ستشجع فلسطينيين 

على تكرار هذا النموذج النضالي غير المكلف،  -ومعهم متعاطفون من جنسيات أخرى  -آخرين 
ن واألردن الخ. ولعل هذا هو ، ولبنا48ومنها مناطق في الضفة الغربية، وأهالي األرض المحتلة عام 

ما يثير مخاوف دوائر عدة في إسرائيل، وأدخلها في حيرة حول ما يجب أن يكون عليه موقفها وردود 
 فعلها.

األستاذ أكرم عطاهلل؛ الكاتب والمحلل السياسي، أشار بأن الحقيقة هي أنه لم يبق لدى  -
ية، فالمفاوضات التي سارت بها القيادة الفلسطينيين كثير من الخيارات بعد تجربة العقود الماض

الفلسطينية حوالي عقدين ونصف العقد فشلت بل وشكلت غطاء سار تحته مشروع االستيطان 
بنجاح، وتجربة الصدام المسلح هنا في غزة كانت تكلفتها أعلى من أن تحتمله غزة، ولم نحقق نتائ  

بيع الفلسطيني الذي تأخر كثيرًا... السؤال في الحالتين.. لذا، فإن السالح الوحيد المتبقي هو الر 
األهم اليوم: كيف تبقى المسيرات سلمية وبأقل الخسائر. ال نريد في عمل سلمي أن نخسر األبناء، 
وتلك الرسالة المقدسة التي يجب أن تشغل الفصائل أكثر من أي شيء آخر، تعزيز ثقافة الكفاح 

 !!السلمي تحت معادلة إنجازات أكبر وخسائر أقل
 

 مسيرة العودة: مشاهد وفعاليات
راكات السلمية باجتياز الحدود مع مصر قوية في معطياتها 2008في كانون الثاني  ، كانت الح 

اإلنسانية ودالالتها اإلعالمية، فلم تقع أي تجاوزات أمنية خطيرة، وقد تفهم إخواننا في مصر دواعي 
صلت الرسالة التي كان يراد إسماعها للعالمين ودوافع تلك الخطوة، والتي بدأت وانتهت بسالم، وو 

 حول التداعيات الكارثية للحصار الظالم على قطاع غزة في ذلك الوقت.
ظهاره للعالم، هو أننا كفلسطينيين لنا قضية عمرها   -اآلن  -إن ما نهدف إليه، ونأمل في رؤيته وا 

ننا بهذه سبعون عامًا من الغياب والتهميش، فالالجئون الفلسطينيون بانت ظار حل قضيتهم، وا 
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الفعاليات التراثية والفنية والتعبيرات الالعنفية نسعى لتذكير العالم بوعوده التي قطعها على نفسه 
 إليجاد حلٍ  لها.

القضية ما تزال معلقة وفي طي النسيان، وما زال الالجئون في مخيماتهم على  –لألسف  -اليوم 
 شتات بانتظار إيفاء المجتمع الدولي بوعوده.مساحات محدودة من أرض الوطن وفي ال

هذه الوقفة سوف تستمر وتتطور فعالياتها وردَّات فعلها حتى ذكرى النكبة، واألمل أن تصل الرسالة 
 دونما حاجة للتصعيد وسفك الدماء.

ختامًا.. إن هذا الحماس الكبير في التروي  لفكرة مسيرة العودة الكبرى هو مؤشر إيجابي على أن 
فكرة تمتلك اليوم فرصًة أكبر وقناعات أكثر بإمكانيات النجاح والتمكين، خاصة بعد تزايد أعداد ال

ن كان المطلوب أال تظهر هذه الفعاليات وكأنها تخدم أجندة هذا  المؤمنين بها والعاملين لها، وا 
ت الشابة الفصيل أو ذاك التنظيم.. إننا نريد لهذه المسيرة وكما هو مخطط لها من قبل القيادا

المستقلة، أن تكون تحركًا عفويًا بال عناوين حزبية أو فصائلية، وهي تمثل ردُّ فعل شعبي لتجاهل 
العالم لقضية الالجئين وللمظلومية الفلسطينية، التي غابت أو ُغي  بت عن أسماع المجتمع الدولي، 

بها، وطي ذكرها من من يعمل على شط -وخاصة في أمريكا  -كما يبدو أن هناك في الغرب اآلن 
 صفحات التاريخ!!

تمنياتنا أن ُيدرك الجميع بأن قوة المسيرة في سلمي  تها وعفويتها، وأن تحظى بدعم الجميع في ساحتنا 
الفلسطينية، دونما حاجة لحشر الهويات التنظيمية داخل المشهد، وا عطاء مبررات لالحتالل للعمل 

 على اجهاضها.
 أبية إن ذلَّت ال تنام.رسالتنا باختصار: أنا روٌح 

 29/3/2018القدس، القدس، 
 

 تضم الضفة! "إسرائيل"قريبًا..  .19
 د. محمد الصياد

تعد العدة لضم الضفة الغربية المحتلة إلى حدود « إسرائيل»كل الدالئل والمؤشرات تدل على أن 
نفتالي بينيت  «اإلسرائيلي»الدولة العبرية. ففي منتصف شهر مارس/آذار الجاري، رد وزير التعليم 

في لقاء جمعه مع طالب أمريكيين في نيويورك، رد بصلف على استفسار عن الدولة الفلسطينية، 
، )أي «لقد انتهينا من هذا الموضوع، فلديهم )يقصد أبناء الشعب الفلسطيني( دولتهم في غزة»قائاًل: 

لك، وفي لقاء آخر في أن الضفة الغربية هي اآلن، كما القدس المحتلة، قيد المصادرة(. بعد ذ
واشنطن، لم يتردد هذا الوزير، الذي يقود حركة المستوطنين، في تفسير ما ذكره في نيويورك حين 
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مع االنهيار الذي سُيصاحب عملية ضم الضفة، « إسرائيل»سوف تتعامل »قال بصريح العبارة: 
وقال بكل وقاحة إن «. 1980تمامًا كما تعاملت مع عملية ضم الجوالن السوري المحتل في عام 

المعارضة الدولية لقيامنا بضم الضفة، سوف تتبدد، إذ بعد مرور شهرين سوف تتالشى قبل أن »
 «.سنة، ستصبح األرض ملكًا لنا 40سنة وبعد  20تتبدد، وبعد 

ما يؤكد أن هذه الكلمات ليست مجرد هرطقات وأمنيات. ففي شهر فبراير/شباط « إسرائيل»وفي 
قانونًا تم بموجبه وضع ثالث مؤسسات أكاديمية، من بينها « اإلسرائيلي»نيست الماضي، أقر الك

جامعة أرييل، وجميعها مشادة في المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، تحت والية مجلس 
التعليم العالي. وقبل هذا القانون، كانت تشرف على هذه الجامعات إحدى المؤسسات العسكرية 

حتالل في الضفة الغربية المحتلة. ويندرج هذا اإلجراء ضمن خطوات متتابعة التابعة لجيش اال
على الضفة في إطار مخطط ضمها. « اإلسرائيلية»تنفذها سلطات االحتالل إلضفاء السيادة المدنية 

، هو أن مسؤولي هذه الجامعات «إسرائيل»وتأكيدًا على أن فكرة ضم الضفة باتت اتجاهًا عامًا في 
الفور قانون إلحاقهم بمجلس التعليم العالي، على الرغم من مخاطر تعرض جامعاتهم،  قبلوا على

باعتبارها جزءًا من المستوطنات غير الشرعية، إلى الحملة الدولية الداعية لمقاطعة المستوطنات 
 ,Boycott« )حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات»المسماة « اإلسرائيلية»

Divestment and Sanctions Movement إضافة إلى العقوبات األوروبية المفروضة على التعاون ،)
العلمي مع المؤسسات األكاديمية المقامة في الضفة الغربية. وهنالك قوانين أخرى قيد اإلعداد 

 واإلقرار، تسعى وزيرة العدل إيليت شاكيد بإصرار لمد والية هذه القوانين لتشمل الضفة الغربية.
« اإلسرائيلية»، فإن هذه الوزيرة تعمل بالتنسيق مع واضعي القوانين «حركة السالم اآلن»ب وبحس

من أجل البحث عن ذرائع لمصادرة األراضي الفلسطينية. حتى أنها اعتبرت فصل القانون الدولي 
 أما بنيامين نتنياهو«. أمر غير عادل استمر لخمسين سنة»عن األراضي المحتلة بأنه « إسرائيل»ل

، فقد أبل  حزبه )الليكود(، تعليقًا على صدور القانون سالف الذكر «اإلسرائيلية»رئيس الحكومة 
سوف تقوم، بصورة هادئة، بمد سلطتها وسيادتها على الضفة الغربية، وهذه « إسرائيل»إن »بقوله: 

 وهو ما أقرته بالتصويت اللجنة المركزية لحزب الليكود.«. عملية لها تبعات تاريخية
وكان نتنياهو قد فضح هذا المخطط )الخاص بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل(، حين قال إن خطط 

قد تم تنسيقها مع اإلدارة األمريكية، قبل أن يضطر تحت الضغط للتراجع عن « اإلسرائيلية»الحكومة 
فيذه هذا اإلعالن. والواضح أن هنالك تفاهمًا مع واشنطن بشأن هذا المخطط، بشرط أن يجري تن

 بطريقة االنسالل المكتوم.
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ديفيد فريدمان للقناة العاشرة « إسرائيل»وعلينا أن نعود إلى حديث السفير األمريكي في 
، أي أنهم «لن يذهب المستوطنون إلى أي مكان»، والذي قال فيه بوضوح ال لبس فيه «اإلسرائيلية»

، نفس «اإلسرائيلي»وجب المخطط سوف يبقون في الضفة الغربية المحتلة التي سيكون مصيرها، بم
 مصير مدينة القدس المحتلة.

وتدلل التحركات واللقاءات التي تمت مؤخرًا، خصوصًا في واشنطن، أن الدولة الفلسطينية، قد تم 
قصرها على قطاع غزة فقط. وما تبقى اآلن هو توقيت وطريقة لي  أذرع القيادات الفلسطينية 

جبارها على قبول ما   هو معروض عليها. إلخضاعها وا 
، إدارة أمريكية تشبهها. فال غرو أن تصفق وترقص «إسرائيل»هي بالفعل أجمل األيام التي تعيشها 

طربًا كلما جيء بأحد والتها ليتبوأ مركزًا قياديًا داخل البيت األبيض، وآخرهم جون بولتون. فالفيلم 
بية مجرد أرقام هامشية يمكن المعروض علينا يفترض أن الشعب الفلسطيني ومعه الشعوب العر 

شطبها بكل يسر وسهولة. ولكن دروس الحياة تقول إن التاريخ ال يقل مكرًا عن المتحذلقين الباغين 
 مراوغته.

  30/3/2018الخليج، الشارقة، 
 

 يوم الجمعة العظيم .22
 يوسي ملمان

ائيل بضعة غزيين، وقعت هذا األسبوع ثالثة احداث على حدود غزة. في بداية األسبوع تسلل إلى إسر 
 ليس واضحا بتكليف من أي جهة، بنية تخريب عتاد آلي لبناة العائق.

في يوم االحد ليال ردت منظومة القبة الحديدية برد فعل زائد من خالل اطالق عشرات صواريخ 
االعتراض نحو رصاصات رشاش ثقيل اطلقت في غزة، شخصتها المنظومة بالخطأ كصواريخ. أما 

ثالثة غزيين مسلحين بثالث قنابل، بسكن وبقاطعات سياج، أفلتوا من قوات الجيش أمس فقد تسلل 
إلى أن  –متر عن قاعدة التدريب المركزية للذراع البري في تسيئاليم  200كم حتى مسافة  20وساروا 

 قبض عليهم.
ود كل واحدة من تلك الحوادث هي مبرر للقلق، ان لم يكن أكثر من ذلك. صحيح، الجدار على حد

القطاع ليس حاجزا كتيما. فسهل اجتيازه بقاطعات السياج أو التسلق من فوقه بسلم. فيكاد يكون كل 
اسبوع يجتازه غزيون ملوا شروط معيشتهم ويتسللون إلى إسرائيل كي يعتقلوا. فالمعتقل في السجن 

زة. بعضهم اإلسرائيلي افضل في نظرهم من الجوع، البطالة، الضائقة وانعدام االمل في قطاع غ
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يتزودون بوسائل قتالية كالسكين كي يكون عقابهم اشد. وفي جهاز االمن يصنفون كماكثين غير 
 قانونيين.

يمكن االفتراض بان الثالثة الذين تسللوا أمس، من ابناء عائلة واحدة من رفح، هم كأولئك. كان لهم 
كي يستخدموا القنابل والسكاكين ما يكفي من الفرص في رحلتهم الليلية إلى أن ألقي القبض عليهم، 

 التي في حوزتهم. وهم لم يفعلوا ذلك.
ولكن في نظر جهاز االمن يعد االنشغال باألحداث الثالثة هذا االسبوع تكتيكي فقط. إذ ماثلة امام 
ناظري وزير األمن افيغدور ليبرمان ورئيس االركان غادي أيزينكوت الصورة األكبر. صورة ما من 

يوم الجمعة، عشية الفصح. فقد نزل الرجالن أمس إلى غالف غزة في جولة قيادية شأنه أن يحصل 
والتقيا بقائد المنطقة الجنوبية، اللواء ايال زمير، وقائد الفرقة العميد يهودا فوكس، كي يقفا عن كثب 

 على االستعدادات.
الف األشخاص، ان لم ابتداء من اليوم، سيبدأ الجيش بتعزيز قواته كي يستعد لنوايا حماس تسيير آ

يكن عشرات اآلالف إلى قرب الجدار. وقد اوضحت حماس بانها تخطط القامة مخيم على مسافة 
متر عن الجدار. بمعنى ان ليس في نيتها الصدام مع الجيش. اليوم الجمعة، حسب حماس،  700

من  –يين هو مقدمة فقط لما بعد شهر ونصف حتى يوم استقالل إسرائيل ويوم النكبة للفلسطين
 المظاهرات واالحتجاجات التي ذروتها ستكون في "مسيرة العودة".

ولكن في جهاز األمن غير مستعدين ألخذ المخاطر. فقد أوضح رئيس األركان في مقابلة مع 
"معاريف نهاية األسبوع" التي ستنشر اليوم الجمعة بان الجيش سيمنع كل محاولة تسلل إلى إسرائيل، 

المساس بالجدار، اعمال العائق والعتاد، فما بالك التسلل إلى داخل اراضي سواء كانت تستهدف 
إسرائيل. يعزز الجيش قواته في غالف غزة، بل وسيدفع بالقناصة الذين سيردون بالنار الحية عند 
الحاجة على كل محاولة لخرق االتفاق منذ الجرف الصامد، والذي يحظر على الغزيين الوصول في 

 فما بالك أن يجتازوه. –متر عن الحدود  100ة نحو طرفهم إلى مساف
ولكن في نفس الوقت، إلى جانب التصميم، في الجيش يفهمون بانه يجب بذل كل جهد مستطاع 

قد يكون هذا هو ما تسعى حماس إلى تحقيقه. كلما  ألنهلمنع االصابات، وال سيما باألرواح وذلك 
 روج االحداث عن السيطرة اكبر.، هكذا تكون احتماالت خأكبركان عدد القتلى 

 معاريف
 30/3/2018الغد، عّمان، 
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