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 38 :كاريكاتير

*** 
 

 السلطة الفلسطينية توقف رواتب موظفيها في غزة .1
عشرات اآلالف  من غزة، أن فتحي صّباح مراسلها ، عن10/4/2018صحيفة الحياة، لندن، ذكرت 

أمس، بعدما فوجئوا بعدم صرف رواتبهم  وا يومُصدم في قطاع غزة ةمن موظفي السلطة الفلسطيني
عن الشهر الماضي أسوًة بزمالئهم في الضفة الغربية. وبعد انتظار ساعات طويلة داخل البنوك 
وأمام آالت الصرف اآللي، اكتشف الموظفون أن نظراءهم في الضفة تسلموا رواتبهم، بعدما أودعتها 

الفلسطينية في البنوك المحلية والوافدة. وقال عدد من الموظفين المتجمهرين  وزارة المال في الحكومة
أمام البنوك أمس لـ"الحياة"، إنهم شعروا بالصدمة والحزن لعدم تلقيهم رواتبهم، في حين أفاد موظفون 

 من الضفة الغربية "الحياة" بأنهم تلقوا رواتبهم اعتبارًا من ساعات بعد ظهر أمس.
 ، أن  يحيى اليعقوبي عن مراسل صحيفة "فلسطين" ،10/4/2018سطين أون الين، فل موقعأضاف و 

كشوفات ، أن لصحيفة "فلسطين" أك د أبو جراد نقيب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف
رواتب موظفي السلطة بغزة وصلت البنوك ظهر أمس، لكن ال يوجد إذن بصرف الرواتب، إذ إن 

بصرف رواتب  الرواتب بأمر من وزارة المالية في رام هللا، في حين قامتالبنوك أوقفت صرف 
 .موظفي السلطة بالضفة

ن أنه ال يوجد معلومات حول إن كانت الرواتب ستصرف أو مؤجلة، وقال: "كان لدينا أمل أن وبيّ 
ر يكون تأخير الرواتب على جميع الموظفين، ولكن بعد صرف الرواتب بالضفة دون غزة، فهذا مؤش

وأعرب عن خشيته أن يكون صرف الرواتب بالضفة دون غزة بداية انفصال عن الخارطة  خطير".
وأكد أبو جراد رفض نقابته بشكل قاطع هذا األسلوب من التمييز  السياسية وفصل غزة عن الضفة.

العنصري بين أبناء الوطن الواحد، معتبرًا صرف رواتب موظفي السلطة بالضفة دون غزة تمييزا 
ولفت أبو جراد إلى أنه في حال عدم صرف الرواتب لموظفي السلطة  صريا واضحا وصريحا.عن

 بغزة، فإن الوضع االقتصادي بغزة سيتدمر.
 

 الوطني": إصرار عباس على عقد المجلس تعميق لالنقسام وتفرد بالقرارالمجلس عضوان في " .2
إصـرار رئـيس السـلطة  فلسـطينيال انتقد عضوان في المجلـس الـوطني: أحمد المصري -غزة  ،بيروت

محمود عبـاس علـى عقـد جلسـة المجلـس نهايـة الشـهر الجـاري دون توافـو داخلـي، ودون مشـاركة كـّل 
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ـــوطني" بهيئتـــه  قـــول الشـــعب الفلســـطيني وفصـــائله. ـــد "ال ـــال العضـــوان لصـــحيفة "فلســـطين"، إن عق وق
صرار على تأصيل حالة التفرد بالقرار لصالح فصيل سياسي  وتركيبته الحالية يعمو حالة االنقسام، وا 

واحد، ويعّد تجـاوزًا لكـل االتفاقيـات والتفاهمـات المعلنـة بالخصـوت، والتـي كـان آخرهـا إعـالن بيـروت 
 .2017يناير  في كانون الثاني/

من جهته، أكد عضو المجلـس، ورئـيس لجنـة الالجئـين فيـه بلبنـان صـالح صـالح، أن كـّل المؤشـرات 
وقـال  فتح تتجه لعقد مجلس وطني "ُمقولب" وفـو رؤيتهـا وسياسـتها. حتى اللحظة تشير إلى أن حركة

عن مخرجات اتفاو بيـروت للفصـائل الـذي ترأسـه  صالح لصحفية "فلسطين"، إن عقد "الوطني" بعيداً 
فــي حينــه ســليم الزعنــون، وعــدم مشــاركة الكــل الــوطني وانعقــادة داخــل األرض المحتلــة ســيكون وصــفة 

وشــدد علــى أن شــرعية المجلــس  ام الــداخلي بــالمعنى الجغرافــي والسياســي.لزيــادة حالــة الشــرق واالنقســ
الوطني ال يمكن اكتسابها من حجم أعداد المشاركين فيه، أو غلبة عدد شخصيات فصيل على آخر، 

 بقدر من نيل جلسة الوطني الشرعية السياسية التي يشارك فيها الجميع أو الكل الوطني.
 رة الحاليـة سـيكون تحـت طائلـة التشـكيك فلسـطينيًا، وعربيـًا، ودوليـًا.ونبه على أن عقد المجلس بالصـو 

ورجح صالح أن تأتي حركة فـتح بشخصـيات بديلـة للشخصـيات المتوفـاة غـالبيتهم مـن ضـمن إطارهـا 
السياســي العــام، أو مــن الشخصــيات المســتقلة التــي تضــمن والءهــا، وهــو مــا سيصــب  المجلــس بلــون 

 له.واحد، ويمنع أي شرعية حقيقية 
 بــدورة، أعــرب عضــو المجلــس فــي الضــفة الغربيــة خالــد منصــور، عــن أملــه بــأاّل يعقــد "الــوطني" وفقــاً 
للمعطـى الحــالي، والــذي يبتعــد عـن المشــهد التــوافقي، ومشــاركة األحـزاب والقــول السياســية فــي الســاحة 

قـررات اتفـاو ن عقد المجلس ودون االلتزام بمإوقال منصور لصحيفة "فلسطين"،  الفلسطينية جميعها.
حداث المزيد من التشتت وبعثـرة الصـف الفلسـطيني، إلـى  بيروت سيخرج بنتائج تزيد حالة االنقسام، وا 

 جانب تأصيل حالة التفرد بالقرار لصالح لون أو فصيل سياسي واحد بالحالة الوطنية كلها.
 9/4/2018 ،فلسطين أون الين

 
 تسمية قمة الرياض "نصرة القدس"... و "مللسال تطلع إلى تبني "خطة عباست المالكي: السلطة .3

قـال وزيـر الخارجيـة الفلسـطيني ريـاض المـالكي، إن السـلطة الفلسـطينية تتطلـع : كفاح زبـون - رام هللا
إلى اعتماد القمة العربية المقبلة في السعودية خطة الرئيس محمـود عبـاس للسـالم. وأضـاف المـالكي، 

"علــى صــعيد  14/4/2018ة التحضــيرات للقمــة العربيــة فــي فــي تصــريح بثتــه الوكالــة الرســمية، أن كافــ
صـــفحة"، موضـــحًا أنـــه دعـــا األمـــين العـــام  28مشـــاريع القـــرارات المتعلقـــة بفلســـطين باتـــت جـــاهزة فـــي 
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للجامعــة العربيــة إلــى إطــالو اســم "نصــرة القــدس" عليهــا. وعّبــر عــن أمــل القيــادة الفلســطينية فــي تبنــي 
 القمة لخطة عباس الجديدة للسالم.

وقالــت مصــادر فلســطينية مطلعــة لـــ"الشرو األوســط"، إن ثمــة اتصــاالت مكثفــة مــع دول عربيــة لتبنــي 
خطــة "أبــو مــازن" الســالم. وأضــافت: "تبنــي الخطــة ســيكون رســالة تأييــد عربيــة كبيــرة، ورفضــًا جماعيــًا 

رض. للمــس بالقــدس"، موضــحة أن خطــة عبــاس تلقــى قبــواًل كبيــرًا لكنهــا ال تجــد مــن يترجمهــا علــى األ
وأكدت أنها "تتعلو بتفاصيل إجراء التفاوض وكيفيته وآليته، ومرجعيتها خطة السالم العربية". ولطالما 

 أعلن عباس أنه يريد سالمًا قائمًا على مبادرة السالم العربية.
 10/4/2018 ،الشرق األوسط، لندن

 
 قده البصر والبصيرةغرينبالت بات مصابًا بعمى أيديولوجي ظالمي أف ":الخارجية الفلسطينية" .4

ـــــ ـــــرئيس : ناديـــــة ســـــعد الـــــدين -ان عّم ـــــت وزارة الخارجيـــــة والمغتـــــربين الفلســـــطينية، إن "مبعـــــوث ال قال
ــــد ترامــــب، لشــــؤون المفاوضــــات الدوليــــة، جيســــون غــــرينبالت، بــــات ُمصــــابًا بعمــــى  األمريكــــي، دونال

اليمـين فـي حكومــة أيـديولوجي ظالمـي أفقـدة البصـر والبصــيرة، وجعلـه يسـتمع فقـط إلـى مواقــف أركـان 
وأكـــدت الـــوزارة، فـــي بيـــان أمـــس، أن  االحـــتالل، ويتبنـــى تبريـــرات ُضـــباط جـــيه االحـــتالل"، بحســـبها.

 "غرينبالت وأمثاله ال يمكن أن يصدر عنهم تقييم عادل، أو موضوعي للصراع وحقائقه.
رتهـا خارجـة عـن جاءت أقوال الوزارة تعقيبًا على تصـريحات غـرينبالت الُمنحـازة لالحـتالل، والتـي اعتب

ـــة اإلنســـانالقـــانون الـــدولي والشـــرعية الدوليـــة، وقراراتهـــا، ومبـــاد  حقـــوو  ، منوهـــة إلـــى تصـــريح ُمدعي
المـــدنيين ُيمكـــن أن يشـــكل جـــرائم بموجـــب  المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، فـــاتو بنســـودا، بـــأن العنـــف ضـــدّ 

 اتفاقية روما. 
 10/4/2018 ،الغد، عم ان

 
 لدى السلفادور سفيراً  رئيس السلطةنية أمام البوريني يؤدي اليمين القانو  .5

 يةفلسـطينال السـلطةأدل مروان إسماعيل عامر جبريل البوريني، اليمين القانونية، أمـام رئـيس  :رام هللا
 محمود عباس، للعمل سفيرًا لدولة فلسطين لدل جمهورية السلفادور.

 9/4/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 لدى بوليفيا سفيراً  السلطة لواني يؤدي اليمين القانونية أمام رئيسالع .6
محمـود  يةفلسـطينال السـلطةأدل محمود حمودي علـي العلـواني، اليمـين القانونيـة، أمـام رئـيس  :رام هللا

 عباس، للعمل سفيرًا لدولة فلسطين لدل بوليفيا.
 9/4/2018 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مرحلة جديدة من النضال والمقاومة الشعبية السلميةدشنت  ية: مسيرة العودةهن .7

قــال رئــيس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس إســماعيل هنيــة إن شــعبنا الفلســطيني لــن يقبــل محــاوالت 
ن أي قيادة تتماشى مع هذة المحاوالت ستلفظها الجماهير.  االلتفاف على مطالب مسيرة العودة، وا 

يوم اإلثنين جاء خالل افتتاحه صرح العودة الذي يحـوي صـور رمـوز الحريـة حـول حديث هنية مساء 
العــالم مــارتن لــورثر كيــنج، ومهاتمــا غانــدي، ونيلســون مانــديال، وذلــك شــرو غــزة بــالقرب مــن الســياج 

وأكد أن قيادات الفصائل الفلسطينية ومن ضمنها قيادة حركـة حمـاس ال  الزائل على أراضينا المحتلة.
أن تكـون مـع جمـاهير شــعبنا فـي سـعيه نحـو الحريــة والعـودة واالسـتقالل، مضـيفا: يجــب أن  يمكـن إال

وأوضـح  نكون على مستول الحدث، وأي قيادة ال تعبر عن مشاعر شعبها ليسـت جـديرة بهـذة القيـادة.
جميـــع أمـــاكن تواجـــدة دشـــن بهـــذة المســـيرة مرحلـــة جديـــدة مـــن النضـــال والمقاومـــة الشـــعبية بأن شـــعبنا 

 وأعلن تمزيو مرحلة سياسية كاملة، وطي صفحة المفاوضات العبثية والتنسيو األمني. السلمية
مسـيرة بعـد جمعتهـا الثانيـة، قـائال إنهـا أعـادت قضـيتنا الفلسـطينية الوعّدد لحركة حمـاس أهـدافا حققتهـا 

نهــا أعــادت القضــية إلــى مربعهــا األول كقضــية سياســية لشــعب مشــرد  إلــى واجهــة االهتمــام الــدولي، وا 
أقيمت على أرضه دولة غير شرعية. وأضاف أن مسيرة العودة أفشلت محاوالت البعض فـي المتـاجرة 

  بالقضية الفلسطينية وأفشلت صفقة القرن، وأعادت قضية الالجئين وحو العودة إلى الصدارة.
نا وشدد هنية على سلمية مسيرات العودة وكسر الحصار، مطالبا الفصائل الفلسطينية وكل أبناء شـعب

ونــوة أن  بـتفهم مقتضـى هـذة المسـيرة وهـذة المرحلـة التـي نخوضـها بسـالح فتـاك هـو سـالح الجمـاهير.
الوحدة بين الفصائل وشرائح الشعب تجلت من خالل مسيرة العودة، وأن من يريد أن يتخلـى عـن غـزة 
ن فإنهــا لــن تتخلــى عــن الضــفة والقــدس وبقيــة أرض فلســطين، ومــن يعــيه حيــاة ملوثــة ال يســتطيع أ

يســتوعب أن هنــاك بشــرا أنقيــاء، ومــن تعــود علــى التنــازل والتفــريط لــن يســتطيع رؤيــة عشــرات اآلالف 
 يتوجهون ألراضيهم المحتلة.

 9/4/2018موقع حركة حماس، غزة، 
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 في غيبوبة وحديث عن محاولة تسميم محتملة رمضان عبد هللا"قدس برس":  .8
في فلسطين، أن األمين العام للحركة الـدكتور  أفاد مصدر مقرب من حركة الجهاد اإلسالمي: بيروت

رمضــان شــلح، دخــل قبــل بضــعة أســابيع فــي غيبوبــة، عقــب عمليــة جراحيــة أجريــت لــه فــي مستشــفى 
 "الرسول األعظم" بالضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

لطـات عامـا  أصـيب بج 60وذكر المصـدر، الـذي طلـب مـن "قـدس بـرس" عـدم ذكـر اسـمه، أن شـلح  
متتالية أدت إلـى نقلـه مـن العاصـمة السـورية دمشـو مقـّر إقامتـه الـدائم، إلـى بيـروت، وذلـك لمعالجتـه  

وقــال المصــدر، إن قيــادات "الجهــاد اإلســالمي"  حيــث أبــدل "حــزب هللا" اللبنــاني اهتمامــًا كبيــرًا لــذلك.
ح  إذ أن األطبـاء أخبـروا بدأت تفكر جـديًا بـإجراء انتخابـات ضـيقة الختيـار أمـين عـام جديـد خلفـًا لشـل

 مسؤولي حركته أنه لن يكون قادرًا على العودة للعمل حتى لو استفاو من الغيبوبة.
ورغــم تأكيــد المصــدر أن تــدهور صــحة شــلح جـــاء كنتيجــة طبيعيــة إلصــابته بجلطــات متتاليــة، ذكـــر 

طين فـي مصدر فلسطيني محسوب علـى حركـة "فـتح" لــ "قـدس بـرس" أن المسـؤول األمنـي بسـفارة فلسـ
بيــروت، رفــع تقريــرًا إلــى جهــاز المخــابرات الفلســطينية فــي رام هللا، أشــار فيــه إلــى وجــود شــكوك حــول 

وجـــاء فـــي التقريـــر األمنـــي، أن جهتـــين اثنتـــين مـــن الممكـــن أن تكونـــا وراء هـــذا  إصـــابة شـــلح بتســـمم.
 موساد، والثاني جهاز أمني تابع لدولة إقليمية.الالتسمم  إحداهما جهاز 

 10/4/2018، قدس برس
 
 من يتخلى عن قطاع غزة فقد مات ضميره وانتفت إنسانيته: حماس .9

علقـت حركـة "حمـاس"، علـى تصـريحات رئـيس السـلطة الفلسـطينية، األحـد، التـي : أحمد صـقر - غزة
 كشفت فيها عن أنه هدد قطاع غزة عبر المصريين في حال عدم سيطرته على كافة القطاعات فيه.

المتحدث باسم حماس فوزي برهـوم، قـائال إن مـن يتخلـى عـن قطـاع غـزة فقـد  جاء ذلك وفو ما ألمحه
وكـــان عبـــاس هـــدد باتخـــاذ إجـــراءات "وعـــدم تحمـــل المســـؤولية تجـــاة  "مـــات ضـــميرة وانتفـــت إنســـانيته".

" نسـخة منـه، أن "غـزة ال تمثـل 21وأوضح برهوم في تصريح مقتضب وصل "عربـي الوضع في غزة".
ير أمة وقصة حياة"، مؤكدا أن "مـن يتخلـى عنهـا فقـد مـات ضـميرة نفسها  بل غزة قضية شعب وضم

ورأل برهـــوم، أنـــه "يكفـــي أهـــل غـــزة شـــرفا، إنقـــاذهم لقضـــية فلســـطين المحتلـــة، كلمـــا  وانتفـــت إنســـانيته".
 شارفت على الضياع"، الفتا إلى أن "التاريخ سيسجل والشعب لن ينسى".

 8/4/2018"، 21عربيموقع "
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 إجابات محددةاس رسالة بمطالب "القيادة الفلسطينية" وننتظر سلمت حم مصرالعالول:  .01
قــال عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح محمــود العــالول األحــد، إن "إنجــاز المصــالحة : يحيــى عيــاه

وشـدد العـالول وهـو  الفلسطينية مسألة دائمة، وهي ملف رئيسي لن تتوقف الجهود من أجل إنجاحهـا".
"، على "وجود خطوات في هذا 21باس، في تصريح مقتضب لـ"عربينائب رئيس حركة فتح محمود ع

الموضــوع، وهنــاك تواصــل مــع اإلخــوة المصــريين، مــن أجــل إنجــاز هــذة المســألة، وهــم يبــذلون جهــدا 
وأكــد أنــه تــم تســليم المخــابرات المصــرية رســالة تحتــوي  كبيــرا، ونأمــل أن يــنجح خــالل األيــام القادمــة".

ية" إلبالغهــا لحركــة حمــاس خــالل األيــام المقبلــة، مضــيفا أننــا "ننتظــر علــى مطالــب "القيــادة الفلســطين
 إجابات محددة من خالل األخوة المصريين".

 8/4/2018"، 21عربيموقع "
 

 محيسن: هناك مجموعة متنفذة في حماس منتفعة من استمرار االنقسام ولن تقبل بانتهائه .00
مال محيسن على أهمية أن يكون هنـاك اجابـة أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ج :معا -رام هللا

واضــحة عبــر الوفــد األمنــي المصــري مــن حركــة حمــاس علــى مطلــب الــرئيس محمــود عبــاس بضــرورة 
تمكين الحكومة من استالم كـل الملفـات المتعلقـة بـإدارة قطـاع غـزة أو أن تتحمـل كافـة المسـؤولية عـن 

الرســمية صــباح االثنــين يبــدو أن اجابــة  وقــال فــي حــديث إلذاعــة "صــوت فلســطين" اســتمرار انقالبهــا.
حماس التـي لـم تصـلنا حتـى اللحظـة تتمثـل بالتصـريحات األخيـرة للبردويـل بـأن المصـالحة قـد انتهـت، 

 مشيرا إلى أن هناك مجموعة متنفذة في حماس منتفعة من استمرار االنقسام ولن تقبل بانتهائه.
تواصل مع فصائل منظمة التحرير وبدأت وبخصوت المجلس الوطني، أوضح أنه تم تشكيل لجنة لل

نجاز كافة االجراءات الالزمة إلنجاح عقدة نهاية الشهر الجاري.  بالعمل على تذليل كافة العقبات وا 
 9/4/2018، وكالة معًا اإلخبارية

 
 هي الحكم فيما بين الجميع الوطنيةاالتفاقات  :"الشعبية" .01

مطالبتهـا بعقـد مجلـس وطنـي توحيـدي، مؤكـدة أنـه  جددت الجبهـة الشـعبية أمـس،: نبيل سنونو -غزة 
  يجب اإلعداد جيدا ألي دورة عادية للمجلس الذي يمثل السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وعّقــب عضــو المكتــب السياســي للجبهــة كايــد الغــول، علــى جــدول أعمــال المجلــس الــوطني المرتقــب 
، فهــذا يحتــاج إلــى مراجعــة 1993مسـار السياســي منــذ بقولـه، إنــه عنــدما يجــري الحــديث عــن مراجعــة لل

 وطنية شاملة يتم فيها استخالت الدروس وبناء المواقف والسياسات والبرنامج القادم على ضوئها.
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وأضاف الغول لصحيفة "فلسطين": "هذا األمر غير قائم حتى اآلن، وعلـى األرجـح العديـد مـن النقـاط 
 ي يغطي عناوين دون أن يكون هناك إعداد كما يجب".ستكون أقرب إلى االستعراض الشفوي الذ

وفيما يتعلو بمطالبة رئيس السلطة محمود عباس أول من أمس، بـ"استالم كل الملفات المتعلقة بـإدارة 
قطاع غزة من األلف إلى الياء" أو "لن نكون مسؤولين عما يجري هناك"  وفو قوله، دعـا الغـول إلـى 

  الموقعة. التقيد بكل االتفاقات الوطنية
 10/4/218فلسطين أون الين، 

 
 حماس تنفي وجود ضغوط عليها لوقف مسيرة العودة .01

األحــد، األنبــاء التــي تحــدثت عــن ضــغوط تمارســها دول عربيــة يــوم نفــت حركــة حمــاس : يحيــى عيــاه
 لوقف فعاليات مسيرة العودة الكبرل وتحديدا في قطاع غزة.

"، إن "الحـراك 21بدران في تصـريح خـات لــ"عربي وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام
الشعبي الجمـاهيري المتواصـل فـي غـزة علـى وجـه الخصـوت، هـو فعـل يشـارك فيـه مختلـف مكونـات 

وأكــد أنــه "ال صــحة لوجــود أي ضــغوط علــى  الشــعب الفلســطيني، وال يقتصــر علــى جهــة دون أخــرل".
"الجميــع يعلــم أن هــذا قــرار الشــعب  حمــاس أو علــى غــزة عمومــا لوقــف هــذا الحــراك"، مســتدركا قولــه:

ن السبيل الوحيد للتعامل مع الجماهير هو باالستجابة لمطالبها والتعامل بجدية مع تطلعاتها".  كله، وا 
علـى "عـدم صـحة  وشـددمن جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لــ"حماس" عـزت الرشـو األمـر ذاتـه، 

 وقف فعاليات مسيرة العودة".لعلى الحركة  األنباء التي تتحدث عن أن دوال عربية تمارس ضغوطا
 8/4/2018"، 21عربيموقع "

 
 : المقاومة تدير معركة طويلة مع االحتالل ال تنبني على رد الفعل"الجهاد" .01

قال النـاطو باسـم حركـة الجهـاد اإلسـالمي داود شـهاب، إن المقاومـة الفلسـطينية تـدير : محمود األقرع
لفعل وال تنعزل مطلقًا عـن اإلجمـاع الـوطني، وأنهـا فـي حالـة دفـاع معركة طويلة ال تنبني على ردود ا
أن المقاومـة تعطـي  ،وأكد شهاب في تصريح صحفي لـ"الرسالة نـت" عن األرض والشعب الفلسطيني.

ـــات المتعلقـــة بهـــذة  ـــى طابعهـــا الشـــعبي فـــي كـــل الفعالي أولويـــة الســـتمرار مســـيرات العـــودة والحفـــاظ عل
 عّمقت المأزو الوجودي لالحتالل وأحدثت إرباك وتخبط بجبهته الداخلية.المسيرات، مشيرًا إلى أنها 

وأضـاف أن القصـف اإلسـرائيلي لمواقـع المقاومـة الليلـة تـزامن مـع تقـارير إعالميـة تتحـدث عـن غــارات 
أخرل شنها الطيران الحربي على سوريا، الفتـًا أنهـا محاولـة لصـرف األنظـار عـن غـزة وتخفيـف وطـأة 
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وتابع بـأن االحـتالل يختلـو أزمـات سياسـية للهـروب مـن المـأزو  لية لحكومة االحتالل.االنتقادات الدو 
 .الذي صنعته له مسيرات العودة

 9/4/2018، الرسالة نت
 

 من النظام العربي الرسميو  نحن كفلسطينيين تعودنا على مواقف الخذالن من السلطة: البردويل .01
دكتور صــالح البردويــل، "تلقــي الحركــة أليــة الــ ،نفــى عضــو المكتــب السياســي فــي حركــة حمــاس: غــزة

عــروض سياســية أو إنســانية مــن أيــة أطــراف فلســطينية أو عربيــة، بتخفيــف حصــار غــزة مقابــل وقــف 
وقال في حديث مع "قدس برس": "الحديث عن عـروض بتخفيـف الحصـار عـن قطـاع  مسيرة العودة".

اقع، فـنحن لـم نتلـو أي عـروض مـن هـذا غزة مقابل إنهاء مسيرة العودة، كالم إعالمي ال صلة له بالو 
وأشار البردويل إلى أن "األوضاع في قطاع غزة تسوء يوما عن يوم، وتنذر بانفجار خطير"،  القبيل".

وقال: "ما يزيد من تردي األوضاع، العقوبات التـي يفرضـها رئـيس السـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس 
س يفرض هذة العقوبات ويطلـو التهديـدات مـن وأضاف: "ولألسف الشديد، فإن عبا على قطاع غزة".

دون أن ينظــر فــي االتفاقيــات التــي وقــع عليهــا مــع الفصــائل، وتــابع: "ينفــذ عبــاس ذلــك بينمــا الشــعب 
 الفلسطيني موحد في الميدان في مسيرة العودة التاريخية، وفي مواجهة االحتالل بصدور عارية".

وحتـى مـن النظـام  الفلسـطينية الن هـذة مـن السـلطةوقال: "نحن كفلسطينيين تعودنـا علـى مواقـف الخـذ
العربــــي الرســــمي، ولكـــــم كــــان محزنـــــا أن العديــــد مــــن العواصـــــم الغربيــــة شـــــهدت مظــــاهرات مناصـــــرة 

 .للفلسطينيين بينما لم نلحظ ذلك في أي من العواصم العربية
 9/4/2018قدس برس، 

 

رباك أحماس: قصف غزة دليل  .01  حتالللالزمة وا 
س، مـا قـام بـه االحـتالل اإلسـرائيلي مـن قصـف لقطـاع غـزة فجـر يـوم االثنـين، عـّدت حركـة حمـا: غزة

 دليل على حالة اإلرباك واألزمة الداخلية التي يعيشها االحتالل نتيجة استمرار مسيرة العودة الكبرل.
وأوضحت الحركة في تصريح وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم"، أن قصف مواقع المقاومة فـي غـزة 

ألزمــة الداخليــة وحالــة اإلربــاك التــي يعيشــها الكيــان الصــهيوني جــراء نجــاح الجمــاهير يعكــس عمــو ا
الفلســـطينية فـــي "مســـيرات العـــودة وكســـر الحصـــار" فـــي كســـر هيبتـــه وفضـــح جرائمـــه، وتطـــوير أدوات 

  المواجهة والنضال الشعبي.
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متــه وجرائمــه وأضــافت أن العــدو الصــهيوني أراد بهــذا التصــعيد أن يخلــط األوراو كــي يغطــي علــى أز 
ـــى  ـــاء شـــعبنا إال إصـــراًرا عل ـــن يزيـــد أبن ـــه األطفـــال والصـــحفيين، وهـــذا ل بحـــو المتظـــاهرين العـــزل وقتل

نهاء معاناته.  االستمرار في هذة الفعاليات والمواجهات حتى انتزاع حقوقه وا 
 9/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تنفذ تدريبات عسكرية لمقاتليها "المقاومة الوطنية" .01

شارك العشرات من مقاتلي كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحريـر : زةغ
فلسطين بتدريبات عسكرية في إطار التجهيز واإلعداد الذي تقوم به اسـتعداًدا ألي مواجهـة قادمـة مـع 

االستعداد الكامل وذكرت الكتائب في بيان صحفي لها أن تدريبات مقاتليها تأتي في سياو  االحتالل.
للتعامــل مــع أي طــار ، ســيما فــي ظــل مــا يتعــرض لــه شــعبنا مــن عــدوان وهمجيــة تتطلــب مــن كافــة 

وأكـدت أنهـا تأخـذ تهديـدات جـيه  األجنحة العسكرية رفع درجة الجاهزية والبقاء على أهبة االسـتعداد.
ة الكبرل علـى محمـل االحتالل اإلسرائيلي وقادته بقصف قطاع غزة في حال لم تتوقف مسيرات العود

الجــد، مشــددًة علــى أن هــذة التهديــدات ال تخيــف المقاومــة وال تربكهــا، وأن أي عــدوان لــن يكــون ســهاًل 
 على االحتالل، وسيدفع الثمن غالًيا.

 9/4/2018ة، غز  ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 حماس تستقبل روابط األحياء ولجانها بمخيم عين الحلوة .08
ركــة حمــاس روابــط األحيــاء ولجانهــا فــي مخــيم عــين الحلــوة، وكــان فــي اســتقبالهم اســتقبلت ح: صــيدا

المسؤول السياسي لحركة حمـاس فـي لبنـان أحمـد الهـادي، وعضـو القيـادة السياسـية للحركـة فـي لبنـان 
 ومسؤولها في منطقة صيدا أيمن شناعة ومسؤول الحركة في مخيم عين الحلوة محمد أبو ليلى.

ل اللقاء أن حركته تعّد أن لجان وروابط األحياء أحد العناوين األساسية والمهمة وأكد عبد الهادي خال
فـــي الحفـــاظ علـــى أمـــن واســـتقرار المخـــيم، مشـــّدًدا علـــى ضـــرورة التعـــاون والتنســـيو بـــين جميـــع القـــول 

 والفصائل السياسية واللجان الشعبية والشبابية للحفاظ الهوية الفلسطينية.

سياســية والمخــاطر المحدقــة بالقضــية الفلســطينية، مؤكــًدا أنهــا تمــر اليــوم وتنــاول آخــر المســتجدات ال 
بظــروف اســتثنائية نتيجــة المــؤامرة الكبــرل التــي تخوضــها اإلدارة األمريكيــة لتصــفية القضــية ضــمن مــا 
يعــرف اآلن بـــ"صفقة القــرن" التــي يــراد مــن خاللهــا إنهــاء ملــف الالجئــين الفلســطينيين وتشــديد الخنــاو 

 ة.على المقاوم
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من جانبهم، استعرض ممثلو لجان األحياء هموم أهالي مخيم عين الحلوة ومشاكلهم، والتأكيد أن أمن 
 واستقرار المخيم مطلب شعبي يحقو الثبات واالنتماء للقضية الفلسطينية.

 9/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 جالنت: يجب التخلص من بشار األسد .09
ضرورة باألحد،  يوميوآف غاالنت،  ير اإلسكان اإلسرائيليوز : طالب نظير مجلي - تل أبيب

ستخدامه مرة أخرل األسلحة ال« مالك الموت»التخلت من الرئيس السوري بشار األسد، الذي سماة 
األسد هو مالك الموت السوري، وال شك في أن العالم »الكيماوية ضد شعبه. وأضاف غاالنت: 

ة أيام من ذكرل محرقة اليهود، حظي العالم مرة أخرل بتذكير سيكون مكانًا جيدًا من دونه. قبل خمس
رهيب من سوريا. القاتل من دمشو ال يزال هنا ويستخدم الغاز لقتل النساء واألطفال من دون رحمة. 

 «.يجب على زعماء العالم التدخل وبسرعة
 10/4/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 "إليران ةتسليم سوري"على  الغارات رد  : نون سابقوضباط إسرائيلي .11

رغم تمسك إسرائيل الرسمية بتقليدها القديم، باالمتناع عن التعليو على : نظير مجلي - تل أبيب
قرب حمت في سوريا، لكن الكثير من « تيفور»األنباء التي نسبت إليها قصف المطار العسكري 

كان في مقدمتهم وزير األمن المسؤولين السابقين في الحكومة والجيه تبرعوا بالتلميح إلى دورها. و 
السابو ورئيس أركان الجيه األسبو، موشيه يعالون، وعدد من كبار الضباط اإلسرائيليين السابقين، 
الذين أكثروا من التلميحات القوية، االثنين، إلى أن إسرائيل هي التي قصفت. ووجهوا الرسائل إلى 

فقط منع وجود أسلحة جديدة أو نقل أسلحة  عدة عناوين موضحين أن لديها الكثير من الدوافع وليس
 إلى حزب هللا. 

وربطت أوساط سياسية وعسكرية بين هذا القصف وبين لقاء القمة في أنقرة، الذي جمع الرؤساء 
إيران حصلت في هذة القمة على دعم وتأييد »الروسي واإليراني والتركي. وقالت إن إسرائيل ترل أن 

 «. ر يلحو ضررا بمصالح إسرائيل والواليات المتحدة وحلفائهااألم»، وأن «لبقائها في سوريا
عندما يكون هناك خط أحمر ينبغي »وقال يعالون إلذاعة الجيه اإلسرائيلي، صباح أمس، إنه 

واعترض يعالون على دعوة «. تطبيقه، وال حاجة إلبالغ األصدقاء أو تبني المسؤولية عن ذلك
أفكاري ليست »تيال رئيس النظام السوري بشار األسد. وقال إن الوزير اإلسرائيلي يوآف غاالنت، باغ

 «.إيجابية تجاة األسد، لكني ال أنصح بأن نتحدث بصورة تتدخل في الوضع الداخلي في الدولة
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ولمح الجنرال اإلسرائيلي اللواء في جيه االحتياط، عميرام ليفين، إلى أن إسرائيل نفذت الغارة في 
يبدو أنه واضح جدا من الذي هاجم. هذا قليل جدا ومتأخر جدا. »ائال إنه سوريا الليلة الماضية، ق

سرائيل هي أنهما تردان  على أحداث  وحسب، وليس لديهما سياسة  ومشكلة الواليات المتحدة وا 
 «. لألمد الطويل

نفسها « تيفور»إسرائيل قصفت القاعدة العسكرية »وقال الخبير العسكري المطلع عاموس هرئيل، إن 
رتين، في مارس  آذار  من العام الماضي وفي فبراير  شباط  األخير، وأعلنت مسؤوليتها عن م

 الغارتين، وكانت األخيرة في أعقاب دخول طائرة مسيرة إيرانية إلى األجواء اإلسرائيلية قبل إسقاطها. 
 10/4/2018الشرق األوسط، لندن، 

 
 يو قنص الشاب الفلسطينيتسريب فيدبينيت يدعم جنود الجيش اإلسرائيلي بعد  .10

شرع الجيه اإلسرائيلي، بتحقيو داخلي، حول مالبسات تسريب الفيديو الذي يوثو : محمد وتد
 قناصة االحتالل يقومون باستهداف شاب فلسطيني أعزل قطاع غزة المحاصر.

ج وأصدر الجيه قرارا، بالتحقيو في كيفية وصول مشاهد لعملية استهداف فلسطيني أعزل قرب السيا
 الفاصل إلى الشرو من القطاع، حسب ما أفادت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.

وأوضح وزير التعليم نفتالي بينيت، أنه يدعم الجنود الذين يتم سماعهم في التوثيو بعد إطالو النار 
على فلسطيني. وقال: "ال يمكنك الجلوس في مقهى في تل أبيب واإلدانة، فنحن ال تتخلى عن 

ند الوزير للدفاع عن الجنود الذين تم توثيقهم يفرحون بقتل فلسطيني على حدود قطاع وتج الجنود"
غزة. وقال صباح اليوم الثالثاء، في مقابلة إلذاعة الجيه: "كل من كان في الميدان يعلم أن الجلوس 

صدار األحكام على تصريحات الجنود فهذا األمر ليس جديا".  في تل أبيب واالستديوهات وا 
إننا "نرسل جنودا لساحة الحرب، لذا علينا الدفاع عنهم وحماتيهم، وهذا ليس باألمر السهل، وأضاف 

لكننا نتواجد منذ أيام أمام أشخات الذين يحاولون الدخول إلى البالد، فليس من الحكمة توجيه 
 االنتقادات للجنود".

 10/4/2018، 48عرب 

 
 لكنيستحنين زعبي من ا بفصل يطالب حزب "يسرائيل بيتنو" .11

شرع اليمين اإلسرائيلي، يوم اإلثنين، بإجراءات برلمانية وحملة لجمع تواقيع على عريضة : محمد وتد
ألعضاء الكنيست تطالب بفصل النائبة عن التجمع الوطني، حنين زعبي، من الكنيست لمواقفها 

 لمحتلة.الداعمة لمسيرات العودة بقطاع غزة، ودعواتها لمسيرات مماثلة بالضفة الغربية ا



 
 
 
 

 

 15 ص             4610 لعدد:ا             4/10/2018 الثالثاء التاريخ: 

                                    

وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية الرسمية، أن أعضاء كنيست من حزب "يسرائيل بيتنو"، الذي يترأسه وزير 
، أفيغدور ليبرمان، بادروا لحملة اإلطاحة بالنائبة زعبي على خلفية تصريحاتها األخيرة في دفاعال

فلسطينيين بالضفة الغربية األمم المتحدة في نهاية األسبوع الماضي التي دعت فيها الماليين من ال
 إلى الزحف نحو القدس.

 9/4/2018، 48عرب 
 

 "تحقيق دولي"الجيش اإلسرائيلي يفتح تحقيقًا في عملياته القاتلة في غزة لتفادي  .11
بعد ساعات على إعالن المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في : نظير مجلي - تل أبيب

تحقيو في عمليات القتل الجماعي اإلسرائيلية في قطاع غزة، أعلن الهاي، فاتو بنسودا، احتمال ال
الجيه اإلسرائيلي، أمس االثنين، عن تشكيل طاقم تحقيو في قيادة األركان العامة، لفحت أداء 
قواته في األحداث األخيرة التي ُقتل فيها المتظاهرون الفلسطينيون بنيران القناصة على حدود قطاع 

العميد موطي باروق، رئيس قسم التدريب والتعليم في هيئة األركان العامة. ولم  غزة. وسيرأس الطاقم
يتم في هذة المرحلة تحديد عدد الوفيات التي سيتم التحقيو فيها، ولكن يبدو أن التحقيو سيركز على 
الحوادث التي كان فيها الضحايا من المدنيين، بمن فيهم المصور الفلسطيني ياسر مرتجى، الذي 

 يوم الجمعة الماضي بنيران الجيه وهو يؤدي عمله المهني. ُقتل
القسم األكبر من القتلى الفلسطينيين كانوا »وادعى الجيه اإلسرائيلي، بعد أحداث القتل األولى، أن 

وقرر رئيس األركان غادي «. نشطاء في األذرع العسكرية لـ حماس  وتنظيمات اإلرهاب األخرل
ذة باالتفاو مع النائب العسكري الرئيسي العميد شارون أفيك. وال أيزنكوت تفعيل آلية الفحت ه

يعتبر هذا التحقيو جنائيًا، وفي نهايته سيتم تحول النتائج إلى النائب العسكري الذي سيقرر هل يجب 
 فتح تحقيو جنائي أم ال.

 10/4/2018الشرق األوسط، لندن، 
 

 "بتسيلم" يرفض تهديد ليبرمان بالتحقيق مع رؤسائه .11
رفض مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوو اإلنسان في األراضي المحتلة "بتسيلم" تهديد : ل أبيبت

 وزير الدفاع افيغدور ليبرمان بالتحقيو مع رؤسائه بتهمة تحريض الجيه على عصيان األوامر.
نونية وقال "بتسيلم" في تعليو نشرة على حسابه في "تويتر" "نكرر دعوتنا إلى رفض األوامر غير القا

 الفاضحة الستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين الذين ال يعرضون أحد للخطر".
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وكان ليبرمان كتب أمس على حسابه في "تويتر": "اتصلت بالمستشار القانوني وطلبت منه استجواب 
رؤساء مركز "بتسيلم" حول التحريض على العصيان، نتيجة لدعوتهم الجنود لرفض أوامر حماية 

ولكن "بتسيلم" قال ردا عليه "إن مالحظاتك، والتي يشير بعضها إلى أنه  سنضع حدا لهذا". الحدود،
من المشروع إطالو النار على المشاركين في المظاهرات في غزة ، تشير إلى ازدراء عميو للمباد  

  األخالقية األساسية".

ن المستشار القانوني وأضاف" طلب الوزير غير مبرر وال أساس له على اإلطالو: عندما طلب م
تتناول  ذلك،من قانون العقوبات اإلسرائيلي، ومع  110فإنه اعتمد على المادة  ندائنا،التحقيو في 

 لذلك فإنه هو  ليبرمان  الذي يحرض على انتهاك القانون". قانونية،هذة المادة عصيان "أوامر" 
 9/4/2018القدس، القدس، 

 
 ود االحتالل من خان يونسبالعبرية لجن رسائلمتظاهرون يبثون  .25

محمد الجمل: وجه متظاهرون كانوا يتواجدون في مخيم العودة شرو مدينة خان يونس،  -خان يونس
مساء أمس، سلسلة من الرسائل باللغة العبرية، لجنود وضباط االحتالل، المتمركزين شرو 

 المحافظة، دعت الجنود لعدم استهداف المتظاهرين السلميين.
رون مكبرات صوت وسماعات كبيرة ناحية مواقع االحتالل، وبدؤوا ببث رسائل متتالية ووجه المتظاه

باللغة العبرية، جاء في بعضها: أيها الجندي، نحن أناس سلميون، يوجد بيننا شيوق ونساء وطالب 
 مدارس، وحتى مقعدون وذوو احتياجات خاصة، فال تطلو النار علينا.

 194ل قالوا فيها: أتينا هنا كي نحقو قرار األمم المتحدة رقم وواصل النشطاء بث مزيد من الرسائ
الذي يضمن حو العودة، فال تتبع قرارات قيادتك، اتبع قرار عقلك، حتى ال تتحمل المسؤولية 

 القانونية واألخالقية.
م وأكد نشطاء أن هذة الرسائل تأكيد على سلمية تظاهرات العودة، ولتذكير الجنود اإلسرائيليين بأنه 

يرتكبون جرائم غير مبررة بحو المدنيين العزل، وسيتم تكرار بثها في األيام المقبلة، مؤكدين استمرار 
 المسيرات. 

 10/4/2018هللا،  رام األيام،
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 الماضي  مارسفي أذار/  مواطنين 609 اعتقلاالحتالل  .26
مارس الماضي،  آذار/ قالت مؤسسات فلسطينية حقوقية: إن "إسرائيل" اعتقلت خالل شهر: رام هللا

شباط/  28امرأة، مشيرة إلى أن عدد المعتقلين بل  حّتى تاريخ  13طفاًل و 95فلسطينيين، منهم  609
  .6500نحو   2018فبراير 

 9/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 م: مسيرة العودة الكبرى رسالة قوية لترمبمسل   .27
ل الدين المسيحي وعضو الهيئة اإلسالمية المسيحية م، رجقال مانويل مسل  : طالل النبيه -غزة 

لنصرة المقدسات: إن الشعب الفلسطيني سيفقد حو العودة إذا سكت عن المقاومة والكالم والتمسك 
م، وهو راعي كنيسة الالتين في غزة وفي حوار أجراة "المركز الفلسطيني لإلعالم" مع مسل   في حقه.

 رل رسالة قوية لدونالد ترمب.سابقا، أكد أن مسيرة العودة الكب
عاًما يعيه في نضال وقتال من  70م: "الشعب الفلسطيني ليس عندة هبة جديدة، وهو من وقال مسل  

 أجل حقوقه"، منبهًا إلى أن من ال يقاوم سيفقد حقه في المقاومة والعودة.
من أجل العودة إلى وأوضح مسلم أنه شجع وما يزال يشجع الناس الذين ذهبوا ويذهبون إلى الحدود، 

 البالد التي هاجروا منها.
وردًا على جرائم االحتالل اإلسرائيلي بحو المتظاهرين المشاركين في مسيرة العودة الكبرل، قال 
مسلم: "نحن ال نخاف من إسرائيل ألنها قتلت عشرات الشبان في مسيرة العودة، هي عليها أن تخاف 

وأضاف: "إسرائيل وأمريكا يجب أن يخافوا من  يذهب سدل". وأمريكا ألن هذا الدم سُينتقم له، ولن
وأكد أن هذا حو  الدم الذي أراقوة، وال يجوز أن نسكن للعبودية، ألنه ليس عندهم إنسانية".

فلسطيني، وسيؤخذ بالقوة وبكل الوسائل  ألن "إسرائيل" ليس لها حو في ذرة تراب واحدة من 
ن يتعامل مع "إسرائيل" ينصرف يتعامل معها، واللي بدة وتابع: "من يريد أ فلسطين، وفو قوله.

 يصير حمار عند "إسرائيل" يحطوا عليه بردعتين بدل البردعة"، حسب قوله.
ووصف مسلم، ترمب باإلرهابي، قائاًل له ولـ"إسرائيل": "من يتالعب بالقانون الدولي وال يحترمه 

 . مه خايفين منك".ويخالفه هو اإلرهابي بكل معنى الكلمة، وتعال اذبحني
 9/4/2018، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 : الئحة االتهام واهية هدفها إبعاد الشيخ صالح عن المشهد السياسي طاقم الدفاع .22
قالت "الهيئة الشعبية لنصرة عشاو األقصى" في بيان أصدرته حول مجريات جلسة : قاسم بكري

نة حيفا، أمس اإلثنين، إن "طاقم الدفاع وضع محاكمة الشيخ رائد صالح، في محكمة الصلح بمدي
هو الذي حقو مع الشيخ رائد  هشاهد النيابة  وهو مترجم الخطب ومواد التحقيو، وفي الوقت نفس

صالح بعد اعتقاله  في الزاوية، وواجهه باألخطاء، التي يعتبرها الدفاع مقصودة وموجهة بهدف إدانة 
 ء في الترجمة، وأدخله في حالة ارتباك وتأتأة واضحة".الشيخ، ما اضطرة إلى االعتراف باألخطا

وأضافت أن "من أمثلة ذلك أن الشيخ قال في إحدل الخطب إن وزير األمن الداخلي، غلعاد إردان، 
كان قد ذكر أن وضع البوابات اإللكترونية في المسجد األقصى علمت بها جهات عربية، فترجم 

هاد عربي... ووضعها في سياو وكأن الشيخ يدعو إلى الشاهد جملة  جهات عربية  على أنها ج
الشاهد هذا القسم من الترجمة قائال إن  -الجهاد العربي ضد البوابات اإللكترونية، وقد عنون المترجم

الشيخ يدعو إلى الجهاد ضد الدولة... ليتضح زيف الترجمات وترجمة المواد بطريقة تدين الشيخ 
نود الئحة االتهام الملفقة التي بنتها النيابة على أسس واهية بدوافع بالتحريض على العنف... وبقية ب

سياسية هدفها إبعاد الشيخ رائد صالح بكل ثمن عن المشهد السياسي، في هذة المرحلة الخطيرة، 
 خاصة فيما يتعلو بخطط االحتالل في المسجد األقصى المبارك".

أخطاء حاسمة في الترجمات، وهي  10كثر من وجاء في البيان أيضا أنه "تمكن الدفاع من تسجيل أ
أخطاء في غاية األهمية، تكشف بوضوح عدم تمكن المترجم من اللغة العربية ومن اآليات القرآنية 
واألحاديث النبوية... وفي التالي ترجمة أقوال الشيخ بطريقة منهجية سعيا إلى إدانته. ومثال ذلك 

اعا عن ماله، ترجمها الشاهد  من مات دون أن يكون ترجمة  من مات دون ماله فهو شهيد  أي دف
معه مال . وكذلك ترجمة لفظة الشهادة التعليمية المدرسية  في كلمة للشيخ أمام طالب حراء  على 
أنها استعداد للموت شهيدا من أجل الطالب... ولقد قالها الشيخ رائد اليوم لقاضي المحكمة: أنا 

 استخداماتها وال تعرف اإلسالم. ولوال ذلك لما كنت هنا. منوها ضحية لمجموعة ال تعرف العربية وال
 إلى أنه سيبين كل ذلك عندما يدلي بشهادته في المحكمة".

 10/4/2018، 48عرب 
 

 استشهاد أسير من نابلس بمستشفى إسرائيلي .22
عاما  داخل  30استشهد األسير الفلسطيني محمد عبد الكريم مرشود  : عاطف دغلس -نابلس 
إثر تدهور خطير في صحته، وكان مرشود قد أصيب برصات  يوم اإلثنينفى إسرائيلي مساء مستش
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االحتالل قرب مستوطنة ميشور أدوميم شرو مدينة القدس أمس األحد، إذ ادعى االحتالل أن الشاب 
 الفلسطيني حاول تنفيذ عملية فدائية ضد المستوطنين.

أسيرا، كان آخرهم  215إلى  1967سيرة منذ العام وباستشهاد مرشود يرتفع عدد شهداء الحركة األ
محمد عنبر من مخيم طولكرم لالجئين شمال الضفة الغربية والذي استشهد برصات االحتالل قرب 
حاجز جبارة جنوب المدينة، وخضع للعالج لعدة أيام داخل مشفى مئير اإلسرائيلي قبل أن يتوفى 

 متأثرا بجراحه الخطيرة.
 9/4/2018، الدوحة نت، الجزيرة

 
 فلسطينيو تركيا يدعمون مسيرة العودة .33

دعت شخصيات فلسطينية في تركيا الفلسطينيين حول العالم وأنصار : خليل مبروك -إسطنبول 
قضيتهم إلى مساندة مسيرة العودة الكبرل التي انطلقت من قطاع غزة في الثالثين من مارس/آذار 

كما دعت إلى االنخراط في تجمعات  يوم األرض.ل 42الماضي بالتزامن مع الذكرل السنوية الـ
من أبريل/نيسان  17المسيرة التي تتوجه إلى الحدود الفلسطينية ضمن خطة مسير تتصاعد يوم الـ

من مايو/أيار المقبل في  15الجاري بالتزامن مع حلول يوم األسير الفلسطيني وتبل  ذروتها في الـ
 الذكرل السنوية السبعين للنكبة.

اركون في مهرجان العودة للقدس الذي أقامته الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين  فيدار  وأكد مش
بمدينة إسطنبول التركية أمس األحد أن المسيرة تمثل محطة مهمة في مساعي الشعب الفلسطيني 
إلحباط صفقة القرن التي تبدأ خطوتها األولى بنقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس في 

 من الشهر المقبل وفقا لما أعلنه البيت األبيض. 15الـ
 9/4/2018الدوحة،  نت، الجزيرة

 
 صمت عهد التميمي يستفز المحققين اإلسرائيليين .31

إنها حصلت على تفاصيل ، غابي النسكي، قالت محامية عهد التميمي: محمد يونس -رام هللا 
عهد تعتبر قاصرًا  تحت السابعة عشرة ، ومن حو ، ألن «دقيقة بدقيقة»جلسة التحقيو مصو رة 

 المحامي االطالع على حيثيات التحقيو مع القاصرين، بموجب القانون اإلسرائيلي.
يدخل ثالثة رجال إلى غرفة التحقيو، ومعهم عهد، يجلس اثنان، ويقف الثالث على الباب. يسألها 

شرب أي شيء ؟ ترّد عليه عهد قائلة: المحقو بالعربية المكّسرة: بّدك تشربي شي  هل تريدين 
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بّدك تاكلي شي  هل تريدين أن »يسألها من جديد: «. ال...»يسألها: أكلِت شي؟ ترد: «. ال..»
 «.تأكلي شيئًا ؟ تجيب: ال

يطلعها المحقو على حقوقها وفو نت مكتوب باللغة العربية، ويطلب منها أن تقرأة، وتكون النقطة 
« هل رميِت حجارة؟»هم القاصر التزام الصمت، ثم يبدأ التحقيو. يسألها: األولى فيه إن من حو المتّ 

 «.ألتزم حو الصمت»تجيب: 
هل توّدين قول شيء قبل «. »ألتزم حو الصمت»الجواب: « هل ضربت جنودًا؟»وتتوالى األسئلة: 

« يء؟أعطيك فرصة ثانية، هل تريدين قول ش»يتابع: «. ألتزم حو الصمت»، تجيب: «بدء التحقيو؟
ألتزم حو »أين تسكنين؟، تجيب: »يسألها: «. ال، بديه أحكي  ال أريد أن أتكلم »ترّد بالعامية: 

، «هل تسكنين في الضفة الغربية أم في إسرائيل؟«. »ألتزم حو الصمت»، شو اسمك؟ «الصمت
 «.ألتزم حو الصمت»ترد: 

هل حققت »يضيف: «. حو الصمت ألتزم»فترّد عليه: « االسم والسكن ليس دلياًل؟»ينفعل المحقو: 
في »وهنا يفقد أحد المحققين صوابه، ويصرق عليها قائاًل: «. ألتزم حو الصمت»، «معك الشرطة؟

تبقى عهد صامتة وال « كل المسيرات أنت عاملة حالك مسؤولة عن كل العالم، وهنا ال شيء؟
 تجيب.

اخلي اإلسرائيلي  الشاباك ، ويأخذان ُيخرج المحققان أساليب التحقيو المعروفة في جهاز األمن الد
بتطبيقها على الطفلة الصغيرة التي ال تظهر أي مشاعر قلو أو خوف، وتحافظ على قوة صمتها. 
يحاول المحقو أن يبني عالقة ثقة ومحّبة شخصية مع عهد، كي يستدرجها إلى االعتراف والندم، 

أنا لست محققًا، لكن عندما رأيت صورتك  هل تعرفين لماذا أنا هنا؟ أنا هنا من أجلك،»يقول لها: 
مع الشرطة، قلت: مالك مثلك يجب أال يكون في السجن، وقلت يجب أن أتحدث إليك، وطلبت 

 «.منهم أن يأتوا بي إلى هنا، قلت: سأتحدث معها كما أتحدث مع أختي الصغيرة
اعتقلت من أجلها  ويمضي المحقو في محاولة زعزعة ثقة الفتاة الصغيرة بنفسها وبقضيتها التي

أنت يجب أن تكوني في المدرسة، أو في المول  المركز التجاري  وليس في السجن. عندما »قائاًل: 
أشوف  أرل  عينيك مثل المالك، عندما أشوفك  أراِك  وأشوف  أرل  عينيك أقول: حرام تكوني 

 «.هون  هنا .. وين  أين  أصحابك؟ في المدرسة، يجب أن تكوني معهم
أنت مثل أختي الصغيرة، أختي »ضي المحقو في لعبة التفكيك، وبناء عالقة ثقة، فيقول لها: ثم يم

محالت « مانغو»و « زارا»بتروح  تذهب  إلى السينما، وتتعلم، وتروح مع أصحابها... تذهب إلى 
  ؟ فال تجيب... هل تسمعين موسيقى؟ وال تجيب.«فايسبوك»ثم يسألها: هل لديك «. ألبسة عالمية...
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أنت شقراء »وأمام صمتها الكبير، يمعن المحقو في محاولة جّرها للحديث واالعتراف... يقول لها: 
« مثل أختي، في الشمس، تبدو أختي مثل قطعة الهامبرغر، وأنت كيف تبدين في الشمس: حمراء؟

 فال ترد عليه.
شاركون في التظاهرات، يهددها باعتقال والدها، وأشقائها الصغار بعدما يعرض فيديو يظهرهم وهم ي

 ويذكرها بأن والدتها معتقلة.
هانة « الحياة»وقال والد عهد لـ  إن ابنته التي ُحكم عليها بالسجن ثمانية شهور بتهمة ضرب وا 

جندي ين إسرائيليين في ساحة بيت العائلة، رفعت دعول على المحقو من داخل السجن. وأضاف: 
شريط الفيديو خلصت إلى نتيجة أن هذة التعابير تحتوي  المحامية اإلسرائيلية التي اطلعت على»

 «.تحرشًا لفظيًا، وال عالقة لها بمجريات القضية، لذلك قررت رفع دعول ضد المحقو
عهد بطلة وأنا فخور بها، ستعود إلينا قريبًا، وستواصل معنا معركة الحرية، وهم »وأضاف: 

 «. المحققون  إلى زوال
 10/4/2018الحياة، لندن، 

 
 أمر اعتقال إداري بحق أسرى بينهم سيدة 33االحتالل يصدر  .32

 أمر اعتقال إداري بحّو أسرل، بينهم سّيدة. 33« اإلسرائيلي»رام هللا: أصدرت سلطات االحتالل 
وأوضح محامي نادي األسير الفلسطيني محمود الحلبي، أمس االثنين، أن االحتالل أصدر أمرًا بحّو 

عامًا ، من مدينة يطا، وذلك لمّدة شهرين، علمًا أنها معتقلة إداريًا  30  األسيرة خديجة جبريل ربعي
 ، وهي أم لخمسة أطفال.2017تشرين األول أكتوبر/ 10منذ 

 10/4/2018الخليج، الشارقة، 
 

 التعليم العالي مفتوحة للطلبة الفلسطينيين مؤسسات: األردني وزير التعليم .11
عادل الطويسي، ان ابواب مؤسسات  .عالي والبحث العلمي دقال وزير التعليم ال: بترا –السبيل 

وقال  التعليم العالي مفتوحة للطلبة الفلسطينيين لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على ترابه الوطني.
الطويسي خالل لقائه وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني الدكتور صبري صيدم يوم االثنين "اننا 

التي تواجهها المؤسسات التعليمية الفلسطينية"، مبديا استعداد الوزارة لتقديم ندرك حجم الصعوبات 
جميع اشكال المساعدة للنهوض بقطاع التعليم الفلسطيني ألنه يعد الركيزة االساسية في مواجهة 

 االحتالل االسرائيلي.
 9/4/2018السبيل، عم ان، 



 
 
 
 

 

 22 ص             4610 لعدد:ا             4/10/2018 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 ين األهليةتلتقي رئيس أمناء جامعة فلسط "فلسطين النيابيةلجنة " .11
التقت لجنة فلسطين النيابية، يوم االثنين، رئيس مجلس امناء جامعة فلسطين االهلية : بترا –السبيل 

وقال رئيسها النائب المحامي يحيى السعود، بحضور رئيس لجنة  داوود الزير والوفد المرافو له.
فلسطينية هي القضية المحورية الحريات العامة وحقوو االنسان النيابية عواد الزوايدة، إن القضية ال

هللا الثاني الذي يعيد الزخم لها دائما في مختلف المحافل  للشعب االردني، رائدنا في ذلك الملك عبد
الدولية واالقليمية، مشيرا الى ان الشعبين الشقيقين االردني والفلسطيني هما األقرب الى بعضهما 

 واجهة التحديات.ضاربين أروع األمثلة على الوحدة الوطنية في م
 9/4/2018السبيل، عم ان، 

 
 رض فلسطين للشعب الفلسطيني تكفله القوانين الدوليةأ": اإلسالمي"العمل  .11

أكد حزب جبهة العمل اإلسالمي أن أرض فلسطين حو للشعب الفلسطيني، ُمجِددا : بترا –السبيل 
قال في بيان اليوم و  موقفه الرافض للمساس بحو عودة الشعب الفلسطيني الى أرضه ووطنه.

االثنين، إن حو العودة مقدس كفلته الشرائع السماوية واألعراف والقوانين الدولية وال يسقط بالتقادم أو 
واستنكر الحزب في  التنازل من أي كان، مع التأكيد أن تحرير فلسطين هو واجب األمة االسالمية.

كان آخرها استخدام األسلحة الكيماوية البيان الجرائم البشعة بحو الشعب السوري االعزل والتي 
 المحرمة دوليًا في غوطة دمشو للفتك باألبرياء وقتلهم.

 9/4/2018السبيل، عم ان، 
 

  "تيفور"مطار ل االستهداف اإلسرائيليتدين  أملحركة  .11
استنكر المكتب السياسي لحركة "أمل" في بيان "الضربات الجوية اإلسرائيلية على مطار : بيروت
حمت في سورية، في محاولة لتعويض الهزائم المعنوية الناجمة عن تحرير ورفع التهديد  -التيفور

العسكري اإلرهابي وضغط المسلحين عن العاصمة السورية دمشو ومحاولة تقويض وتعكير صفو 
االتفاو الذي ينهي بشكل كامل حرب الغوطة ويخرج ما تبقى من المسلحين من دوما ويحررها من 

استنكر "استباحة المجال الجوي اللبناني لشن العدوان على سورية، ما يشكل عدوانًا  سطوتهم". كما
 على لبنان".

  10/4/2018الحياة، لندن، 
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 عبر األجواء اللبنانية "تيفور"بقصف مطار  "إسرائيل"تتهمان  وروسياسورية  .11
ربات لقاعدة تيفور دخلت إسرائيل مجددًا أمس على خط األزمة السورية، بتوجيه ض: بيروت، موسكو

من العسكريين،  14العسكرية التي تضم مطارًا عسكريًا في ريف حمت، ما أدل الى مقتل أكثر من 
قيل إن بينهم إيرانيين. وكان الفتًا أن المقاتالت اإلسرائيلية لم تدخل األجواء السورية، بل وجهت 

تكرار حادث إسقاط الدفاعات الجوية صواريخها عبر األراضي اللبنانية، ما بدا قلقًا إسرائيليًا من 
فبراير الماضي. وأكد الكرملين أن الغارات  /  في شباط15السورية مقاتلة من الطراز نفسة  أف 

اإلسرائيلية "تستدعى قلقًا روسيا"، وأضاف أن موسكو تجري اتصاالت مع تل أبيب عبر القنوات 
 المناسبة.

، وجهت ضربات إلى القاعدة العسكرية، 15طراز أف وأعلن النظام السوري وروسيا أن مقاتالت من 
وأن الدفاعات األرضية السورية تصدت لخمسة صواريخ موجهة، فيما طالبت موسكو عبر قنواتها 

 التي التزمت دوائرها الرسمية الصمت. "إسرائيل"الديبلوماسية والعسكرية بـ "إيضاحات عاجلة "من 
الجوية على القاعدة السورية "شنتها مقاتلتان إسرائيليتان من وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الغارة 

 5صواريخ وصلت إلى الجزء الغربي من المطار، بينما تم اعتراض  3". وذكرت أن "15-طراز إف
 أخرل".

صواريخ موجهة على  8وأشارت إلى أن "الطائرتين اإلسرائيليتين أطلقت من األراضي اللبنانية، 
المجال الجوي السوري. وأكدت عدم وقوع ضحايا بين المستشارين  مطار تيفور من دون دخول

الروس. فيما أقّر النظام بسقوط ضحايا، ونقلت وكالة األنباء السورية  سانا  التابعة للنظام عن 
مصدر رسمي قوله إن "العدوان اإلسرائيلي على المطار تسبب في ارتقاء شهداء ووقوع جرحى" من 

 دون أن يحدد عددهم.
 10/4/2018اة، لندن، الحي

 
  على مطار "تيفور" في سورية يبالقصف اإلسرائيل إيرانيينأربعة قتلى  .18

مسؤولة عن  "إسرائيل"لندن: اعتبرت الخارجية اإليرانية على لسان الناطو باسمها بهرام قاسمي أمس 
يين " في حمت وسط سوريا، وأعلنت وكاالت "الحرس الثوري" مقتل أربعة إيران4قصف مطار "تي 

، معتبرا ةووصف قاسمي قصف مطار حمت العسكري بـ"اعتداء صهيوني" على سوري في الهجوم.
إياة "انتهاكا للسيادة الوطنية واألراضي السورية ومغايرا للمعايير الدولية". وقال قاسمي إن القصف 

ي على مقتل ولم يعلو قاسم اإلسرائيلي "يعقد األوضاع المتأزمة في سوريا والمعادالت اإلقليمية".
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" قرب حمت، لكن وكاالت "الحرس الثوري" 4عدد من القوات اإليرانية المستقرة في مطار "تي 
 أكدت ذلك.

وقال قاسمي إن خطوة إسرائيل "تأتي في وقت تشهد األوضاع الميدانية تطورات ميدانية لصالح 
ن األحداث في غزة الحكومة الشرعية في سوريا"، مشيرا إلى أنها "جاءت لتحريف الرأي العام م

صابة اآلالف اآلخرين". وطالب قاسمي الدول والمنظمات الدولية  ومقتل عشرات الفلسطينيين وا 
 باتخاذ موقف حاسم تجاة "االعتداء اإلسرائيلي الصارق" ضد دولة عضو في األمم المتحدة.
  10/4/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

 السوري في الشمال  القوات الكرديةسرائيلي مع إسالح  .19
الكردية، صورا وفيديوهات لمنظومة عسكرية اسرائيلية مع  kurdistan24نشرت قناة : عمر حامد

" ديفنس فإن الحديث يدور عن إسرائيلووفقا لموقع " القوات الكردية المنتشرة في الشمال السوري.
يرة من بينها ملم، وتتميز بقدرات عملياتية كب 120، وهي عبارة عن قاذفة هاون عيار AMPمنظومة 

درجة، كما يمكن تركيبها على جيبات  360بزاوية  االتجاهاتأنها تعمل بشكل الي في جميع 
وأضاف الموقع بأن هذة المنظومة من تصنيع شركة ألبيت للصناعات األمنية  وناقالت جند.

 عام. 15اإلسرائيلية، حيث أن القوات الخاصة األمريكية تستخدمها منذ أكثر من 
 8/4/2018، للشؤون اإلسرائيليةعكا موقع 

 
 : نبذ العنف والتوقف عن تهديد "جيرانها"على حماس لتحسين وضع غزةتشترط  واشنطن .11

اشترط مبعوث الرئيس األمريكي الخات لعملية السالم في الشرو األوسط : ترجمة صفا -واشنطن 
حسين حياة سكان قطاع "جيسون غرينبالت" نبذ "قيادة غزة العنف، والتوقف عن تهديد جيرانها" لت

وقال غرينبالت في تغريدة عبر "تويتر" يوم اإلثنين: "عندما تنبذ قيادة غزة العنف، وتتوقف عن  غزة.
ورأل  تهديد جيرانها، ستجد يًدا ممدودة من الواليات المتحدة مستعدة لتحسين حياة سكان القطاع".

 أن تعطي فرصة هائلة". المسؤول األمريكي أنه "من الممكن لخطوة كهذة إلى األمام
 9/4/2018، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 األوضاع على الحدود "تهدئة"قيادة حماس في غزة لـ يلتقيميالدينوف  .10

غزة: التقى المبعوث الخات لألمم المتحدة إلى الشرو األوسط نيكوالل ميدالدينوف، قيادة حركة 
على الحدود، في ظل استمرار الفعاليات الشعبية حماس في قطاع غزة، في محاولة لتهدئة األمور 
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وحسب مصادر مطلعة فإن  ضمن "مسيرة العودة الكبرل"، التي باتت تقلو إسرائيل كثيرا.
ميالدينوف، الذي وصل أمس إلى قطاع غزة قادما من معبر بيت حانون "إيرز"، التقى على الفور 

 قيادة حركة حماس في القطاع.
الدولي جاءت في محاولة تهدف إلى "تهدئة" األوضاع على طول الحدود،  وأكدت أن زيارة المبعوث

في مسعى لعدم توسع الفعاليات الشعبية لتصل إلى حد اندالع قتال، حيث باتت هذة المسيرات 
 الحدودية تشكل هاجس قلو كبير لدل القيادة اإلسرائيلية.

لتحسين أوضاع قطاع غزة ورجحت المصادر أن يكون المبعوث الدولي يحمل بعض المقترحات 
 المتفاقمة بسبب الحصار اإلسرائيلي المحكم، ضمن مساعيه الرامية للتهدئة.

 10/4/2018القدس العربي، لندن، 
 

 الفلسطينيين أمر غير مقبول روسيا: استخدام القوة ضد   .11
 ة ضدّ قالت وزارة الخارجية الروسية أمس االثنين، إن استخدام الجيه اإلسرائيلي للقو :  رويترز 

وانتقدت وزارة الخارجية الروسية في  الفلسطينيين في احتجاجات داخل قطاع غزة "أمر غير مقبول".
 بيان ما وصفته "باالستخدام العشوائي للقوة ضد المدنيين". 

 10/4/2018الخليج، الشارقة، 
 

 متظاهري غزة "إسرائيل" لقتلغضب نرويجي  .11
جيه اإلسرائيلي النار عشوائيا على المتظاهرين قال المجلس النرويجي لالجئين إن إطالو ال

السلميين في غزة أثناء مسيرة العودة الكبرل "أمر مقيت وبغيض"، ودعا إلى أن يحاسب المسؤولون 
وعّبر المجلس عن غضبه إزاء قتل الفلسطينيين في غزة، بينما كانوا يتظاهرون مطالبين  عنه.

ة التي يستخدمها الجيه اإلسرائيلي ضد الغزيين انتهاك بحقوقهم وعلى أرضهم. وقال إن القوة القاتل
وبحسب المجلس فإنه على  صارق لحمايتهم تحت القانون اإلنساني والقانون الدولي لحقوو اإلنسان.

متظاهرا في  16الرغم من طبيعة المظاهرات غير العنيفة، فإن الجيه اإلسرائيلي أطلو النار على 
وقال األمين العام للمجلس  شخت. 1400لماضي وأصاب أكثر من مارس/آذار ا 30غزة وقتلهم يوم 

النرويجي لالجئين يان إيغالند "إن إغالو الحدود الجاري وغير المبرر والحرمان االقتصادي 
وتابع "ال يمكن أن يتم السماح لذلك  المتطرف للمدنيين في غزة ال يرتقي إال لكونه عقابا جماعيا".

 ولئك المسؤولين عن ذلك".باالستمرار، ويجب مساءلة أ
 9/4/2018الجزيرة.نت، 



 
 
 
 

 

 26 ص             4610 لعدد:ا             4/10/2018 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 تطور خطير "تيفور" مطار على "إسرائيل" هجومالفروف:  .11
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف إن الضربة العسكرية اإلسرائيلية  :وكاالت –الجزيرة 

رة بشأن هذا لمطار التيفور العسكري "تطور خطير جدا"، وأفاد أن موسكو تدرس المعطيات المتوف
وقال الفروف إن ما جرل يؤكد خطورة الوضع بعد تدخل "العبين خارجيين لم يدعهم أحد  الهجوم.

وأضاف معلقا "آمل أن يكون العسكريون األمريكيون على األقل و عسكريو  دول أخرل  إلى هناك".
 مشاركة في التحالف الذي تقودة الواليات المتحدة يدركون" ما حصل.

 9/4/2018 الجزيرة.نت،
 

 الواليات المتحدة: "إسرائيل" أبلغتنا بالهجوم على مطار "تيفور" قبل شنه .11
لندن: أكد مسؤوالن أمريكيان أن إسرائيل شنت هجوما استهدف مطار التيفور في وقت مبكر صباح 

ن جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤوال االثنين، وأنها أبلغت الواليات المتحدة بالهجوم قبل شنه.
 األمريكيان، اللذان لم تتم تسميتهما، لشبكة "إن بي سي نيوز" اإلخبارية األمريكية.

  10/4/2018الشرق األوسط، لندن، 

 

 مع شهداء مسيرة العودة  المئات يتظاهرون ببرلين تضامناً  .11
 تظاهر المئات في العاصمة األلمانية برلين، لدعم مسيرة العودة الكبرل بغزة،: سليم سليم -برلين

 وللتنديد بالجرائم اإلسرائيلية التي ارتكبها جيشها على الحدود مع القطاع ضد المتظاهرين السلميين.
ورفع المتظاهرون في المسيرة التي انطلقت من ميدان "هيرمان بالتز" بحي النيوكولون، وصوال 

ث تندد بسياسات لشارع "الكوتباستور" وسط العاصمة برلين، األعالم الفلسطينية، وشعارات بلغات ثال
االحتالل اإلسرائيلي، وتدعم حو الفلسطينيين بالتظاهر السلمي، كان من أبرزها "مقاومة، تضامن، 

 عودة".
: "نشارك كألمان سواء في BDSوقالت الناشطة األلمانية إيفا مايير، بينما تحمل في يدها شعار 
رك إسرائيليون منفيون لنعبر عن حركة المقاطعة أو اليسار، مع كثير من الفلسطينيين، وأيضا يشا

الناشطة البرلينية أنغيال هين ، التي اعتادت برفقة زوجها المشاركة  تضامننا مع مسيرة العودة بغزة".
بفعاليات التضامن مع الفلسطينيين، تسير بالمسيرة رافعة يافطة كتبت عليها باأللمانية: "الهجمات 

 توضع نهاية لها".  اإلسرائيلية على الفلسطينيين بغزة، يجب أن
 10/4/2018، "21موقع "عربي 
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 واإلبداع الفلسطيني العودةانتفاضة  .11
 د. فايز رشيد
تســتحو مواصــلة جماهيرنــا لألســبوع الثــاني علــى التــوالي للنشــاطات المتمثلــة بــذكرل يــوم األرض، أن 

كبــة فــي ، كــون هــذة النشــاطات مســتمرة حتــى موعــد الــذكرل الســبعين للن«انتفاضــة العــودة»تســمى ب
مايو/أيار المقبل. هذا بالرغم من التضحيات من الشهداء واإلصابات الكثيـرة آلالف مـن أبنائـه فـي 15

بـداعات  معركة التحرير والعودة. من الواضح أن األسبوع الثـاني مـن االنتفاضـة حمـل معـه ابتكـارات وا 
دخان الكثيـف لمنـع مقاومة فلسـطينية جديـدة، مثـل إشـعال اآلالف مـن اإلطـارات لتشـكيل سـحب مـن الـ

رؤية جنود العدو للمستهَدفين من المناضلين، وقد قتل منهم العدو عددا يـوم الجمعـة فـي الثالثـين مـن 
مارس/ آذار الماضي نتيجة للتلسكوبات المكّبرة التي زّود العدو بها جنودة القتلة، كمـا أبـدع مقاومونـا 

 بالمرايا التي تعكس أشعة الشمس في عيون الجنود. 
قع العملي للشعب المقاوم يجبر المناضلين على ابتكار وسائل مقاومة بسيطة وسهلة وفـي متنـاول الوا

 األيدي.
ـــم تكـــن تنتظـــر أن تمـــر ذكـــرل إقامتهـــا « إســـرائيل»علـــى الجانـــب اآلخـــر، تبـــدو  مربكـــة تمامـــًا، فهـــي ل

وأحرجــت ، «إســرائيل»السـبعين وســط أجــواء مــن المقاومــة العريضــة الفلســطينية الســلمية التــي فضــحت 
حتـــى اللـــوبي اليهـــودي فـــي أمريكـــا، بـــل كشـــفت فاشـــيتها وخـــداعها وأســـاطيرها التضـــليلية ال فـــي العـــالم 

كلمـا نجـح »قـائاًل: « معـاريف»نفسه. فقد كتـب أوري سـيغال فـي « اإلسرائيلي»فحسب بل في الداخل 
ومــارتن لــوثر  الفلســطينيون فــي التمســك بالكفــاح غيــر العنيــف وروح المهاتمــا غانــدي ونيلســون مانــديال

والفلسطينيين.. وينكشف أيضا عجز التفّوو « اإلسرائيليين»كينج، سينكشف ميزان القول الحقيقي بين 
، أمـا جـدعون «الذي سيكون ضدها، فلـيس القـوي هـو الـذي ينتِصـر بـل المحـو« إسرائيل»العسكري ل
 «.اإلسرائيلي» جيه الذبح»فقد كتب مقالًة يدين فيها المجزرة عنوانها ب « هآرتس»ليفي في 

«. القتلى الكثيرون في غزة سـيحافظون علـى نيـران المواجهـة«أما عاموس هارئيل فقد عنون مقالته ب
كيـف انتصـرنا فـي معركـة »عنـون مقالتـه متسـائاًل « يـديعوت أحرونـوت»درور يهيني مـن جانبـه وفـي 

يتـل عميـران فـي ود. رو « هـآرتس»بـدورهما فقـد طالـب مردخـاي كريمنتسـير «. أخرل وخسـرنا الحـرب؟
«. إسرائيليون»في المجزرة. هذا غيض من فيض ما قاله معلقون « لجنة تحقيو»بتشكيل « معاريف»

حــــــاول نتنيــــــاهو وليبرمــــــان إخفــــــاء هــــــذا االرتبــــــاك، بإرســــــال تهنئــــــة إلــــــى الجــــــيه إلتاحتــــــه الفرصــــــة 
انتصــار تســجيل « اإلســرائيلية»بتمضــية عيــد فصــح يهــودي هــاد ل وحاولــت الحكومــة « لإلســرائيليين»

على الفلسطينيين بتقديم شكول إلى المنظمة الدولية للبيئة، بسبب تأثير دخـان اإلطـارات علـى البيئـة، 
ــــي الجســــد « اإلســــرائيلي»ناســــية أو متناســــية أن االحــــتالل  ــــيس ف لفلســــطين هــــو الســــرطان الخبيــــث ل
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حتى آخـر خليـة  الفلسطيني أو العربي فحسب بل في جسد اإلنسانية، وأن ال تعايه معه إال باجتثاثه
 فيه.

بالفعل، جاء إحياء ذكرل يوم األرض لهذا العام ممّيزًا، ولو مّر دون الذهاب إلى خطوط التماس، لما 
الصـادر بشـأنه، ولمـا أدرك  194عرف العالم بقضية حو عودة الفلسطينيين، وقرار األمم المتحدة رقم 

سـالح. فالفصـائل الفلسـطينية التـي شـاركت  التي تقتل عـزاًل مـن دون« اإلسرائيلية»حقيقة هذة الفاشية 
فيها حرصت على أن تكون سلمية. كما أيدت وكاالت األمم المتحدة في غزة  بما فيها األونروا  هـذة 
المسيرات عندما أعلمْت بها، كـون القضـية التـي أجريـت مـن أجلهـا صـدر فيهـا قـرار دولـي، وهـي حـّو 

ًا. ثم إن المسيرات شكلت رسائل أرسلت في اتجاهات مشروع للفلسطينيين، وألنها مسيرات سلمية أيض
صــرارهم علــى حــو العــودة إلــى وطــنهم «إســرائيل»عديــدة: إلــى  ، فقــد أفهمتهــا صــالبة الفلســطينيين، وا 

 وأن الصــغار ال ينســون بعــد مــوت الكبــار، مثلمــا توقعــت غولــدا مــائير  وأن الصــراع عائــد إلــى مربعــه 
 األول.

ريكي، بأن القرار حول القدس واالعتراف بها عاصمة للدولة اليهوديـة، كما هي رسالة في االتجاة األم
ونقل السفارة األمريكية إليها ال يعترف به الفلسطينيون، وكأنه بالنسبة إليهم لم يكـن. رسـالة فـي اتجـاة 

األمريكية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، بتأكيد شعبنا على « صفقة القرن»المطّبعين ول
 لن تمّر.  أنها

التحيــة ألهلنــا المنتفضــين فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة، يــا مــن تسترخصــون الغــالي والنفــيس فــي 
سبيل العودة إلى بيوتكم األصلية في الوطن المحتل، يا من يبذل الواحد منكم روحه ودماءة في سبيل 

ار وبهــذة الصــالبة.. ال بــد الــوطن األغلــى إلــى قلوبنــا جميعــا. إن شــعبا بهــذة المواصــفات وبهــذا االبتكــ
 سينتصر.

 10/4/2018الخليج، الشارقة، 
 

 أهدافها؟ "العودة مسيرة"هل تحقق  .18
 نبيل السهلي 
انطلقت فعاليات مسيرة العودة الفلسطينية الشعبية مـن عـدة منـاطو فـي قطـاع غـزة فـي الـذكرل الثانيـة 

سيرة فعل كفاحي جديد لـن ينتهـي واألربعين ليوم األرض في الثالثين من آذار  مارس  الماضي، والم
إال بعــودة الالجئــين الفلســطينيين إلــى أرضــهم المحتلــة التــي أنشــئت عليهــا إســرائيل قبــل ســبعين عامــًا. 
ولن تقتصـر التظـاهرات التـي تسـتمر إلـى منتصـف شـهر أيـار  مـايو  المقبـل علـى سـكان قطـاع غـزة، 

يـة والقـدس، ومنـاطو اللجـوء الفلسـطيني بل ستتسع المسيرة لتشمل الشعب الفلسطيني فـي الضـفة الغرب
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. ومـن شـأن 1948في األردن ولبنان وسوريا ومصر باتجاة الحدود القسرية مـع المنـاطو المحتلـة عـام 
اســتمرار الحــراك الشــعبي الفلســطيني أن يمهــد لتضــامن دولــي حقيقــي مــع الشــعب الفلســطيني وقضــيته 

ت صــورها مــع ارتفــاع وتيــرة قتــل واعتقــال العادلــة، خصوصــًا مــع تفــاقم عنصــرية إســرائيل التــي توضــح
 األطفال الفلسطينيين في اآلونة األخيرة.

ومن األهمية بمكان اإلشارة إلى أن مسيرة العودة تهدف، كمـا يؤكـد منسـقوها، إلـى تنفيـذ وتطبيـو حـو 
 العودة لستة ماليين ونصف المليون الجئ فلسطيني إلى وطنهم.

صـــدل مـــدوي فـــي الســـاحة السياســـية اإلســـرائيلية، حيـــث أشـــار الالفـــت أن لمســـيرة العـــودة الفلســـطينية 
إلــى أن هنــاك عــدة أهــداف يســعى »الخبيــر اإلســرائيلي فــي شــؤون اإلعــالم واألمــن يــوني بــن منــاحيم 

الفلسطينيون إلى تحقيقها رزمة واحدة من خالل مسيرات العودة على الحدود في قطاع غزة، جنبًا إلى 
ستراتيجية تهدف إلى تسخين الحدود جنب مع ابتكارهم طرقًا جديدة وحي وية النتفاضة من نوع آخر، وا 

إســـتراتيجية جديـــدة للمقاومـــة الفلســـطينية بعـــد انتفاضـــات »إللغـــاء صـــفقة القـــرن، واعتبرهـــا بـــن منـــاحيم 
الحجارة والسكاكين والسالح الناري، وقد أتى الدور اليوم على انتفاضة الجماهير المحتشدة من خـالل 

ومـن «. سلمي، وبذلك ارتدت الفصـائل الفلسـطينية زيـًا جديـدًا مـن الثـورة الشـعبية مظاهرات ذات طابع
األهـــداف التـــي حـــددها الخبيـــر اإلســـرائيلي، عـــودة القضـــية الفلســـطينية وحـــو العـــودة للفلســـطينيين إلـــى 
وا أجندة السياسة اإلقليمية والدولية والتسبب بإحراج إسرائيل في الساحة الدولية، ألن الفلسطينيين نجح

بتصــوير جيشــها يطلــو النــار ليقتــل الفلســطينيين، هــذا فضــاًل عــن إعــادة طــرح موضــوع حصــار غــزة 
واألزمة اإلنسانية فيها من جديد إلى صدارة االهتمام العالمي، كما أن لمسيرة العودة هدف هام يتمثـل 

حويـل حـدود بوضع المزيد من العقبات أمام صفقة القرن للرئيس األميركي دونالـد ترامـب، مـن خـالل ت
غزة الشرقية والجنوبية والشمالية إلى مراكز احتكاك جديدة بين الفلسطينيين والجيه اإلسـرائيلي، بغيـة 
اســتعادة الطــابع الشــعبي للصــراع الــذي يخوضــه الفلســطينيون. وتخــوف الخبيــر اإلســرائيلي مــن تمكــن 

لعربيـة، ومـن ثـم الضـغط الفلسطينيين في قطاع غزة من إيصال رسالتهم إلى مجلس األمن والجامعة ا
 لعقد جلسات طارئة قد ينقل القضية الفلسطينية من الواقع اإلقليمي إلى الواقع الدولي.

ثمــة تخــوف إســرائيلي مــن اســتمرار مســيرة العــودة، حيــث ينظــر الجــيه اإلســرائيلي ينظــر إليهــا بمنتهــى 
ادًا إلمكانيـة حـدوث تصـعيد الخطورة، وقد ألغيت إجازات جنود االحتالل، وأعلن حالة االستنفار استعد

في األسابيع المقبلة، وقد اجتمع الجيه بقيادة رئيس األركان أيزنچوت يومًا كاماًل علـى طـول الحـدود 
واتخــذوا عــددًا مــن اإلجــراءات الوقائيــة لمنــع اقتحــام الســلك الشــائك الفاصــل، واعتمــدوا فــي التعامــل مــع 

األولى، منـع قتـل أعـداد كبيـرة، والثانيـة، منـع تجـاوز المظاهرات قاعدتين سيتم إلزام الجيه بتنفيذهما، 
الســلك الفاصــل بــأي ثمــن وقــرروا اآلتــي: توزيــع بيانــات ومنشــورات مــن الجــو تحــذر المتظــاهرين مــن 
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طــالو النـــار فــي الهـــواء، وقنابــل دخانيــة، وقنابـــل صــوتية وغازيـــة،  عواقــب تجــاوز الســـلك الفاصــل، وا 
 واستخدام الطلقات النارية.

اإلســرائيلية المشــار إليهــا مــن اســتمرار مســيرة العــودة وتوســيع إطارهــا المكــاني والزمــاني  بعــد الهــواجس
والشـــعبي فـــي شـــكل مـــدروس، تبـــرز إلـــى األمـــام أســـئلة عديـــدة فـــي المقدمـــة منهـــا، هـــل تحقـــو المســـيرة 
أهدافها المتشـعبة وفـي المقدمـة حـو الالجئـين بـالعودة إلـى ديـارهم؟. صـحيح أن الشـعارات التـي رفعهـا 

ســقو المســيرة محقــة وعادلــة وتســند إلــى قــرارات دوليــة فــي مجملهــا، لكــن ثمــة مخــاوف مــن عــدم رســم من
الخطـــوات الالحقـــة للحـــراك الشـــعبي فـــي شـــكل منهجـــي ومـــدروس، ولهـــذا البـــد مـــن دعـــم الحـــراك فـــي 
ـــة الفصـــائل والقـــول  ـــو مـــن كاف ـــب الضـــرورة دعـــم مطل ـــدة، فـــي الجانـــب السياســـي تتطل مســـتويات عدي

ينية لمسيرة العودة باعتبارها نوعًا كفاحيًا جديدًا له بعـدة الشـعبي، ولهـذا يجـب تغييـب واألحزاب الفلسط
المصالح الفصـائلية الضـيقة لحسـاب دعـم الحـراك الشـعبي باعتبـارة يخـدم أهـداف النضـال الفلسـطيني، 
لــى جانــب ذلــك تتطلــب الضــرورة أيضــًا إبــداء المشــورة والنصــح مــن قبــل شخصــيات متخصصــة فــي  وا 

الـــدولي، وأصـــحاب الـــرأي والفكـــر لترشـــيد الحـــراك الشـــعبي الفلســـطيني بحلتـــه الجديـــدة  مســـيرة القـــانون 
 العودة الكبرل .

 10/4/2018الحياة، لندن، 
 

 الجيش اإلسرائيلي  "أخالقيات" .19
 أسعد تلحمي 
غــداة قتــل الجــيه اإلســرائيلي عشــرين فلســطينيًا وجرحــه مئــات آخــرين فــي غــزة قبــل عشــرة أيــام، ســارع 

الـــذي ال ينافســـه أحـــد فـــي العـــالم »كومـــة اإلســـرائيلية بنيـــامين نتانيـــاهو إلـــى التبـــاهي بجيشـــه رئـــيس الح
وغداة قتل الجيه تسعة آخرين في األسبوع الثـاني مـن مسـيرات العـودة، سـارع المتحـدث «. بأخالقياته

قلّـت فعـل مفعولـه و  -اسـتباحة الـدم الفلسـطيني  -« الردع اإلسرائيلي»باسم الجيه إلى التباهي بأن 
 عدد المشاركين في تظاهرة األسبوع الثاني من المسيرات إلى النصف.

الردع اإلسرائيلي يتحقو من خالل عـدد الـرؤوس التـي قطفهـا رصـات الجـيه. هكـذا تمامـًا. المعادلـة 
بسيطة: كلما ارتفع عدد القتلى قّل عدد المشاركين. أي أنه في حال ارتفع عدد المشـاركين، لـن تكـون 

سـيبقى األكثـر أخالقيـًة بـين »مـام الجـيه لقتـل خمسـين فلسـطينًا أو ضـعف هـذا العـدد، و أية مشـكلة أ
 «.جيوه العالم
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مئــات المجــازر بالبشــر والحجــر، وهــو مــا فعلتــه أيضــًا فــي  1948ارتكبــت إســرائيل عنــد إقامتهــا عــام 
ــم يســلم مــن المجــازر الفلســطينيو  ــذين نصــف القــرن األخيــر الحتاللهــا الضــفة الغربيــة والقــدس. ول ن ال

 تمسكوا بأرضهم وبقوا فيها.
مجــزرة كفرقاســم. لــم يكــن أهــل القريــة الــذين خرجــوا إلــى حقــولهم « حــرس الحــدود»ارتكــب  1956عــام 

وأمــاكن عملهــم بــأمر منــع التجــول الــذي أعلنــه الجــيه يــوم بــدء العــدوان الثالثــي علــى مصــر. وعنــدما 
ء غيــر العــالمين بــأمر منــع التجــول كــان استفســر قائــد الكتيبــة فــي القريــة مــن قائــدة حــول مصــير هــؤال

، وهــو مــا فهمــه القائــد وجنــودة علــى أنــه اســتباحة دمــاء، فأعــدموا «هللا يرحمــه»جوابــه وباللغــة العربيــة: 
 من الشيوق والنساء واألطفال بالرصات. 49بالرصات الحي وبدم بارد 

ليـــا فـــاعتبرت األمـــر وبعـــد أســـابيع عديـــدة مـــن التســـتر علـــى الجريمـــة، وصـــل الملـــف إلـــى المحكمـــة الع
ــديهم »العســكري المــذكور  ــذين ل غيــر قــانوني بشــكل قــاطع، يرفــرف فوقــه علــم أســود، وعلــى الجنــود ال

 «.عيون غير عمياء وقلوب غير مغلقة أن يرفضوا مثل هذا األمر
اإلســرائيلية التــي « بتســيلم»أســوو هــذا الكــالم فــي أعقــاب الهجــوم المنفلــت الــذي تعرضــت لــه منظمــة 

، وذلــك لمجــرد مطالبتهــا الجنــود 1967إلنســان الفلســطيني فــي األراضــي المحتلــة عــام ترصــد حقــوو ا
المتمثل في إطالو الرصات الحـي علـى متظـاهرين سـلميين « أمر غير قانوني بشكل قاطع»برفض 

فــي قطــاع غــزة. جــن  جنــون وزيــر الــدفاع وســائر قــادة األحــزاب الصــهيونية مــن االئــتالف والمعارضــة 
ـــ  باســتثناء ميــرتس  الجــيه وتشــكك فــي  –« البقــرة المقدســة»، إذ كيــف لمنظمــة إســرائيلية أن تمــس ب

أخالقيــات جنــودة وطهــارة الســالح. ولــم يتــردد وزيــر الــدفاع أفيغــدور ليبرمــان فــي وصــف المنظمــة بــــ 
 «.المرتزقة الذين باعوا ضمائرهم للفلسطينيين»، و «الطابور الخامس»

ميخـال زانـدبرغ أن تعرضـت لهجـوم مماثـل مـن نظرائهـا فـي اليسـاري الجديـدة « ميرتس»وسبو لزعيمة 
فلســطينيًا فــي أحــداث  18األحـزاب األخــرل، علــى خلفيــة مطالبتهــا الجــيه بـإجراء فحــت مســتقل لقتــل 

 الجمعة األولى في القطاع.
كما عكست ردود الفعل في شبكات التواصل االجتماعي على هذة األخبـار المـزاج اليمينـي العنصـري 

ســرائيل، فيســتغلها نتانيــاهو المعــروف بقدراتــه الخطابيــة الفائقــة أيمــا اســتغالل وهــو الــذي الســائد فــي إ
يعرف كيف يعزف على مشاعر اإلسـرائيليين الرافضـين أيـة كلمـة سـوء بحـو الجـيه، فيصـرف النظـر 
عـــن موبقـــات جيشـــه فـــي مواجهـــة مســـيرات العـــودة، أو عـــن فســـادة الشخصـــي، ويحـــرف الســـجال نحـــو 

والمنظمــات « ميــرتس»موجهــًا األســهم القاتلــة إلــى صــدر الحــزب اليســاري الوحيــد « أخالقيــات جيشــه»
 الحقوقية التي ما زالت صورة إسرائيل في العالم تهمها وتخشى تسوديها جراء سلوك الجيه.
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إلســرائيل، ويــذّكر « واعظــًا أخالقيــاً »يــرفض نتانيــاهو أن يكــون الــرئيس التركــي رجــب طيــب أردوغــان 
نه بالمجازر في سورية، ومن جهة أخـرل يـوزع شـهادات األخـالو علـى غيـرة لـيس العرب الذين ينتقدو 

 قبل أن يمنح جيشه شهادة االمتياز الحصرية.
لكـــن نتانيـــاهو وقـــادة الجـــيه، حتـــى إن لـــم يقـــّروا بـــذلك فـــي العلـــن، يـــدركون أن العـــالم يـــرل ممارســـات 

مركـز الحلبـة الدوليـة بعـد طـول  الجيه اإلسرائيلي على الشاشات، وأن القضية الفلسطينية عادت إلـى
غياب أو بعـد أن ظّنـت إسـرائيل أنهـا اسـتطاعت دفنهـا. قـد يواصـل نتانيـاهو خطاباتـه الفرعونيـة، لكنـه 
ن غــّض الطــرف  يعلــم تمامــًا أن المجتمــع الــدولي لــن يــدع يــد الجــيه اإلســرائيلي خفيفــة علــى الزنــاد، وا 

 فإن الفلسطينيين لن يسمحوا بذلك.
 10/4/2018الحياة، لندن، 

 
 للقهر الوظيفي المحمود عباس يعني:  .11

 د.فايز أبو شمالة
قبــل ثالثــة عشــر عامــًا حــاول الســيد محمــود عبــاس أن يصــل إلــى قلــب الناخــب الفلســطيني مــن خــالل 
رفـع شــعار "ال للقهــر الـوظيفي"، وهــذا الشــعار بمثابــة إقـرار مــن مرشــح الرئاســة فـي ذلــك الوقــت بوجــود 

ين، وأثر على والئهم للقيادة التاريخية، وأثر على حسن انتمائهم للـوطن، قهر وظيفي، أوجع الفلسطيني
 الذي يطعن ظهرة فساد المسؤولين.

فمن هم المسـؤولون الفلسـطينيون الـذين مارسـوا القهـر الـوظيفي قبـل وصـول السـيد محمـود عبـاس إلـى 
مجتمــع مــنهم بعــد رئاســة الســلطة؟ ومــا عالقــتهم بالفســاد بشــكل عــام؟ وهــل تمــت محاســبتهم، وتنقيــة ال

 وصول السيد عباس إلى رئاسة السلطة، أم تمت ترقيتهم، ورفع مكانتهم درجات فوو درجات.
، حيــث تقريــر المجلــس التشــريعي 10/6/2004ســأرجع إلــى صــحيفة األيــام الفلســطينية الصــادرة بتــاريخ 

 الذي يفضح صفقة اإلسمنت المصري التي ذهبت إلى  إسرائيل  لبناء جدار الفصل.
جاء في تقرير المجلس التشريعي: إن الحكومـة المصـرية وبعـد أن اشـتد ضـغط المعارضـة عليهـا،  فقد

طلبت شهادة فلسطينية تفيد بأن اإلسمنت المصري يذهب إلى تعمير المخيمات والبيـوت التـي يـدمرها 
عــام اإلســرائيليون فــي قطــاع غــزة والضــفة الغربيــة، وبالفعــل، فقــد قــدم الســيد عبــد الحفــيظ نوفــل مــدير 

الــوزارة المعنيــة هــذة الشــهادة المــزورة إلــى الحكومــة المصــرية  لتعتمــد عليهــا فــي االســتمرار فــي تــدفو 
 اإلسمنت المصري لبناء جدار الفصل العنصريلل.
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لقــد نشــر تقريــر المجلــس التشــريعي علــى الصــفحة الثالثــة مــن صــحيفة األيــام، بينمــا كانــت الصـــفحة 
بد الحفيظ نوفل، وتقدم له التهنئة على الثقة الغالية التي أوالها األولى للصحيفة نفسها تتزين بصورة ع

 له فخامة الرئيس أبو عمار، وذلك بترقيته إلى وكيل وزارة مساعدل
فهل كان أبو عمار في ذلك الوقت يعرف المدعو عبد الحفيظ نوفـل شخصـيًا، ويعـرف مـا قـام بـه مـن 

أم هنالــك منظومــة مــن المتنفــذين بــالقرار، عمــل مشــين بحــو الــوطن  وفــو تقريــر المجلــس التشــريعي، 
أخــذوا علــى عــاتقهم الحصــول علــى كتــاب الترقيــة للمــدعو عبــد الحفــيظ نوفــل كمكافــأة لــه علــى شــهادة 

 الزور التي بررت وصول اإلسمنت المصري للمستوطنات اليهودية؟
 والكذب؟فمن هم أولئك الذين يمنحون الترقية الوظيفية لمن ثبتت جدارته في الغه والتزوير 

وهل تم تطبيـو شـعار "ال للقهـر الـوظيفي" الـذي رفعـه السـيد محمـود عبـاس أثنـاء االنتخابـات الرئاسـية 
؟ وهــل تمــت مالحقــة الفاســدين، ومحاســبة الســاقطين، أم جــاء الشــعار المتصــات غضــب 2005لسـنة 

 الجماهير، لينتهي مفعوله مع ظهور نتائج االنتخابات
وحتـى يومنـا هـذا  2005بـد مـن التـدقيو فـي الحالـة السياسـية منـذ سـنة لإلجابة على السؤال السـابو ال 

، هل تقدمنا خطوة واحدة على طريو تحقيو األهداف السياسية والحياتية أم تراجعنا إلى الخلف 2018
خطوات؟ وهل تغيرت مراكـز القـرار أم تغيـرت بعـض المسـميات؟ ومـا هـو حـال الوظيفـة العموميـة فـي 

يــة؟ وأيــن رواتــب مــوظفي غــزة بالتحديــد؟ ومــن الــذي يقــوم بالخصــم والفصــل قطــاع غــزة والضــفة الغرب
 .ومعاقبة الموظفين

همـال وعقـاب ليؤكـد أن القـائمين علـى القـرار الفلسـطيني مـا زالـوا  إن ما أصاب المـوظفين مـن تمـايز وا 
عار "ال يرفعون الفاسدين درجات، ويكافئونهم على فسادهم بمزيد من االمتيازات والترقيات، وسـحقًا لشـ

 للقهر الوظيفي"، الذي قهرته السلطة بالممارسة.
 مع بعض التعديل الضروري للمرحلة. 12/1/2005مالحظة: نشرت جوهر هذا المقال بتاريخ 

 9/4/2018فلسطين أون الين، 
 

 يهدد بالعودة للصفر العودةخطاب لمسيرات  .10
 د.أحمد جميل عزم

عـد وسـيلة جديـدة لوقـف مسـيرات العـودة، بالضـغط قصف الطيـران اإلسـرائيلي أمـس قطـاع غـزة، فيمـا ي
علـــى القـــوة التـــي تحكـــم وتســـيطر داخـــل غـــزة، متمثـــل بحركـــة "حمـــاس"، بذريعـــة أّن الحركـــة، تســـتخدم 
المسيرات لتهديد األمـن اإلسـرائيلي، وتـدمير البنيـة التحتيـة للحـدود، الموضـوعة بـين األراضـي المحتلـة 

حاولـت األحـد إرسـال متسـللين بأسـلحة وبمتفجـرات متطـورة والقطاع، وبذريعة أن "حماس"  1948العام 
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الختــراو الحــدود. والواقــع أّنــه عــدا عــن نفــي هــذة االدعــاءات، يجــدر تبنــي خطــاب فلســطيني واضــح، 
يتحــدث عــن حــو عــودة الالجئــين، وهــذا األمــر ســيكون مفيــدا جــدًا إلعــادة التعريــف األصــلي للقضــية 

 ي فلسطينيًا، وخصوصًا بالنسبة لقطاع غزة.الفلسطينية، وحتى لتحسين الموقف التفاوض
إّن تبنــي خطــاب واضــح مــع تقــديم الكثيــر مــن التفاصــيل واألمثلــة والقصــت، عــن قــرل ومــدن وبيــوت 

 ومزارع الالجئين، الذين يسيرون نحو الحدود، أمر مهم جدًا.
اإلسـرائيلية، فـي  يريد الجانب اإلسرائيلي وكثير من القول العالمية، والغربية، حتـى الرافضـة للسياسـات

الضفة والقطاع، والتي تريد نهاية هذا االحـتالل، أن يعتبـروا مسـألة عـدم عـودة الالجئـين، مـن األمـور 
المحسـومة، وأن يعتبـروا أي حـديث جـدي فـي الموضـوع تهديـدا وجوديـا مرفوضـا إلسـرائيل. وتـأتي ردة 

مســألة عــودة الالجئــين للواجهــة.  الفعــل اإلســرائيلية الحــادة والدمويــة ضــد المســيرات، ألنهــا تعيــد طــرح
عادة طرح مسألة عـودتهم، أكثـر مـن الخـوف مـن المسـيرات  فهناك موقف ضد فكرة حراك الالجئين، وا 

 بحد ذاتها.
لقــد كــان الحــديث عــن حـــل الــدولتين، رغــم رفــض اإلســرائيليين لهـــذا الحــل، نوعــا مــن خفــض الســـقف 

ائيلي فعلـه، خفـض السـقف أكثـر بخطـط أحاديـة اإلسـر -الفلسطيني كثيرًا. وما يحاول الجانب األميركـي
الجانب، وتحديدًا رفع ثالثـة ملفـات مـن التفـاوض، أو رفعهـا عـن الطاولـة، بحسـب تصـريحات الـرئيس 

 األميركي، دونالد ترامب، هي: القدس، والالجئون، والمستوطنات، واعتبارها خارج البحث.
بب الـرفض الفلسـطيني الرسـمي للتسـاوو مـع وبما أّنه ال يوجد مفاوضات متوقعـة قريبـًا، خصوصـًا بسـ

المخططات األميركية، فإن خطط استبعاد مواضيع القدس والمستوطنات والالجئين من البحث تتحقو 
ضــمنًا، وال يمكــن تحــدي ذلــك إال بتحــرك ميــداني فعلــي علــى األرض، علــى نحــو مــا يحــدث مــن غــزة 

 اآلن.
نيين، وكــــل مــــن يعبــــر عــــن الموقــــف العربــــي يحتــــاج النــــاطقون الرســــميون وغيــــر الرســــميين، الفلســــطي

والفلسطيني، أن يعيد المسيرات ألصل القضية، وهي العودة. وأن تتـردد عبـارات ليسـمعها العـالم، هـي 
أوال، أّن هـــؤالء الالجئـــين أخرجـــوا مـــن بيـــوتهم ومـــزارعهم وأراضـــيهم وأعمـــالهم وممتلكـــاتهم قســـرًا، العـــام 

بنـاؤهم وأحفـادهم مـن دون جـدول، وأّنـه مـن حقهـم محاولـة ، وقد انتظروا كل هـذة السـنوات هـم وأ1948
 العودة لممتلكاتهم ووطنهم.

والبنــــد الثــــاني مــــن الخطــــاب، أن الحراكــــات الشــــعبية رد فعــــل طبيعــــي سيتســــع، وهــــذا نتيجــــة لهــــروب 
ــدولتين، ورفضــهم لتســوية الحــد األدنــى المتمثــل بدولــة فلســطينية  األميــركيين واإلســرائيليين مــن حــل ال

ســيادة، وحــل قضــية الالجئــين، وأن هــذا التهــرب، أو الــرفض، لــه تــداعيات كثيــرة. وأن تخــاذل كاملــة ال
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العــالم إزاء السياســات اإلســـرائيلية، ســيؤدي لخلـــط األوراو، وأن الفلســطينيين يســـتطيعون أيضــًا تحـــدي 
 ًا. السياسات األميركية والدولية، لدرجة تهديد كيان إسرائيل فكريًا وسياسيًا، إن لم يكن ماديّ 

العنصــر الثالــث المهــم الــذي يجــب التركيــز عليــه، هــو التصــدي للخطــاب اإلســرائيلي، ومحاولــة اعتبــار 
حركة "حماس" المسؤولة عن هذة المسيرات. فرغم أّن الحركة هي المسيطر على غزة ميدانيًا، إال أنـه 

مسـؤولة، يجـدر  يجدر االتفـاو والتركيـز علـى الطـابع الشـعبي للحـدث، وحتـى عنـدما يقـال إّن "حمـاس"
أيضًا االستفادة من هذة النقطة، باإلشارة ألن هذا يعني ضمنًا اتسـاع تبنـي الشـعب الفلسـطيني لخيـار 

 المقاومة المدنية.
ورابعــًا، أن الحصـــار فــي غـــزة يــؤدي لهـــذة النتــائج، وال بـــد مــن التوصـــل لترتيــب جديـــد لتوحيــد الضـــفة 

ل ويجـــب اإلشـــارة إلـــى أن الوضـــع فـــي القـــدس الغربيـــة وقطـــاع غـــزة، ووقـــف المعانـــاة فـــي القطـــاع، بـــ
 ومخيمات الشتات، ومناطو أخرل ليس أقل سوءا، وسيؤدي أيضًا لتداعيات كثيرة.

ال شك أن توسعة المسيرات لتشمل باقي فلسطين، والشتات، أمر مهم، ولكن أيضًا يجدر التفكير مليًا 
عودة، وهذا سيوضح أن نتيجة بخطاب سياسي واضح وصريح، غير تبريري أو اعتذاري، بشأن حو ال

السياســات اإلســرائيلية، مــن حصــار، واحــتالل، واســتيطان، وتهويــد، وتهــرب مــن العمليــة السياســية، قــد 
تكـــون العـــودة إلـــى المربـــع صـــفر فـــي الصـــراع، وفـــي أفكـــار الحـــل، وأن الشـــعب لـــن ينتظـــر السياســـات 

 الرسمية لألبد.
 10/4/2018، الغد، عم ان

 
 لننزل عن الجدار .11

 يل إلى جانب مصر والسعودية يمكن أن تساعد السلطة الفلسطينية للعودة إلى الحكم في غزةإسرائ
 حاييم رامون

التي تنظمها حماس نتنياهو إلى إعادة النظر في فكرة انه ال بـديل « العودة»ينبغي أن تدفع تظاهرات 
 لحماس، وانه حان الوقت لتنفيذ وعدة.

حكــم حمــاس مفضــل فــي غـزة ـ العتبــارات أمنيــة أو سياســية ـ مـر عقــد منــذ أن تبنــت إســرائيل فكـرة ان 
على كل بديل آخر. أبو هذة العقيدة هو إيهود باراك، وزير الدفاع في حكومتي أولمرت ونتنياهو بين 

عنـــدما كنـــا علـــى مـــدل قـــوس مـــن انهيـــار حكـــم « الرصـــات المصـــبوب». فـــي حملـــة 2013و  2007
الكابنت وعلى أولمرت، الذي كان علـى شـفا نهايـة حماس، عارض ذلك باراك بشدة وفرض رأيه على 

 منصبه.
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، غيــر قليــل بفضــل الشــريط المعــروف الــذي وقــف فيــه إلــى 2009انتخــب نتنيــاهو لرئاســة الــوزراء فــي 
جانب الجدار، أمام بوابات غزة، ووعد بأنه بخالف انهزامية حكومة اولمـرت ـ لفنـي فانـه سيسـقط فـورا 

عــايه مــع منظمــة اإلرهــاب علــى خطــوة عســكرية تــؤدي إلــى حكــم حمــاس فــي غــزة وفضــل سياســة الت
القسام على سكان الجنوب وجوالت حربية كل سنتين ـ ثـالث « تنقيطات»نهاية حكمها. وكان المعنى 

 سنوات.
لقــد تبنــى نتنيــاهو المفهــوم الــذي يقــول ان حكــم حمــاس فــي غــزة مفضــل الســباب عســكرية، وباالســاس 

النقسام بين غزة حماس وبـين الضـفة بسـيطرة السـلطة الفلسـطينية سياسية. وحسب فكرة، فإن العداء وا
ـــى خـــوض المفاوضـــات باســـم كـــل الشـــعب  ـــذلك قدرتـــه عل ـــو مـــازن، وباالســـاس تتضـــرر ب يضـــعفان أب

 الفلسطيني.
يبدو التهديد السياسي لنتنياهو أخطر بكثير من تهديد اإلرهاب لحماس، التي واصلت كـل الوقـت نـار 

سنة تنسيقا أمنيا مع الجـيه  13وبالمقابل، تجري السلطة الفلسطينية منذ  الصواريخ وأعمال اإلرهاب.
اإلســرائيلي، الــذي حســب شــهادة قــادة الجــيه والشــاباك  المخــابرات  منــع علــى مــدل الســنين، بشــكل 

 مباشر وغير مباشر، مئات العمليات.
نـاء الحملـة طالبـت . ففـي أث2014لقد وجدت سياسة نتنياهو تعبيرا واضحا لها في الجرف الصامد فـي 

عــادة الســـلطة الفلســطينية إلـــى  مصــر، الســعودية واالســـرة الدوليــة وضــع حـــد لحكــم حمــاس فـــي غــزة وا 
إسرائيل. فقد أصـر بيبـي علـى خـوض مفاوضـات غيـر … هناك. ثالث دول عارضت: تركيا، قطر و

 قتيال، اتفو معها على وقف للنار. 67يوما من القتال و  51مباشرة مع حماس، وبعد 
ال عن ذلك، من أجل إسكات االصوات في الكابنت وفي الجمهور والتي طالبت بوضع حد لحكم فض

حمــاس وردع الجمهــور مــن تأييــد هــذة السياســة، ســرب نتنيــاهو فــي أثنــاء الحملــة وثيقــة عســكرية ســرية 
 للغاية.

باهظـا وقيل في الوثيقة انه إذا طلب الجيه اإلسرائيلي إسقاط حكم حماس، فـإن ثمـن الحملـة سـيكون 
 وسيكلف حياة بضع مئات من جنودنا.

هذا التسريب منح شهادة ضمان لحماس وعززت ثقتها بنفسها. وفي اختتام الحملة بقيت حمـاس تقـف 
علــى قــدميها، واصــلت الســيطرة بــال قيــود فــي غــزة وفــي غضــون وقــت قصــير أعــادت لنفســها قــدراتها 

 العسكرية بل ووسعتها.
عــادة بنــاء اقتصــادة بالتعــاون مــع  هنــاك مــن يوهمــون أنفســهم بأنــه يمكــن تجريــد القطــاع مــن الســالح وا 

 حماس.
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هذة أضغاث أحالم. فحمـاس لـن تنـزع سـالحها بارادتهـا الحـرة، والتجربـة المريـرة تثبـت بـأن قسـما كبيـرا 
مــن المســاعدات المدنيــة تصــل فــي نهايــة المطــاف إلــى حمــاس لتعزيــز احتياجاتهــا العســكرية. وتمثــل 

ا. فقــد زودت إســرائيل القطــاع بمئــات آالف االطنــان مــن مــواد البنــاء العــادة قصــة االنفــاو ذلــك جيــد
االعمـــار فـــي غـــزة. وقـــد اســـتخدمت حمـــاس قســـما كبيـــرا مـــن هـــذة المســـاعدات لبنـــاء أنفـــاو اإلرهـــاب. 
واضطر جهـاز االمـن النفـاو مليـارات الشـواكل لتطـوير قـدرات لتـدمير االنفـاو التـي دمـرت بمـواد بنـاء 

 ى غزة. جنون مطبو.نقلتها إسرائيل إل
مؤخرًا طرأ تغيير في موقف أبو مازن والسلطة الفلسطينية. وهم يطالبون بالعودة للسيطرة في غزة مـرة 
أخــرل. وهــذة المطالبــة محميــة باتفاقــات أوســلو، التــي تلــزم إســرائيل. فــي إطــار المواجهــة مــع حمــاس، 

ادي الرهيـــب. وحســـب كـــل يفـــرض أبـــو مـــازن عقوبـــات اقتصـــادية تســـيء أكثـــر فـــأكثر للوضـــع االقتصـــ
التقديرات، فان الوضع في غزة يوجـد علـى شـفا االنفجـار. ورغـم ذلـك تقـف إسـرائيل جانبـا وتمتنـع عـن 

 اتخاذ موقف في المواجهة الناشئة بين حماس وأبو مازن.
التــي تنظمهــا حمــاس، والتــي هــي اســتمرار لإلرهــاب تحــت « العــودة»ينبغــي االمــل فــي أن تظــاهرات 

، ستدفع أخيرًا نتنياهو إلى إعادة التفكير فـي المسـار. ولعلـه يصـحو مـن فكـرة «مدنيالنشاط ال»غطاء 
، ومعًا إلى جانـب مصـر والسـعودية 2009ان ال بديل لحماس، وانه حان الوقت لتنفيذ وعدة من العام 

 يساعد السلطة الفلسطينية للعودة إلى الحكم في غزة.
 9/4/2018يديعوت 
 10/4/2018القدس العربي، لندن، 
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