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 .. وكل الخيارات مفتوحةإننا أمام مفترق طرق وفحص جاد لمواقف االحتالل وردوده هنية: .1

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية إننا أمام مفترق طرق وفحص جاد لمواقف 
في ضوء ذلك سيتم تحديد المسار الذي ستكون األوضاع عليه االحتالل وردوده على مطالب شعبنا، و 

في الساعات القادمة، وفي مليونية يوم األرض، خاصة أننا في الشوط األخير الذي ستكون نتائجه 
 شديدة التأثير في قرار الحركة والفصائل وتحديد الوجهة القادمة، وكل الخيارات مطروحة.

ة، أننا نعمل مع الوفد المصري الموجود حاليًا بغزة على وأضاف هنية في تصريح صحفي يوم الجمع
حل لألزمة اإلنسانية في غزة بشكل يضمن إنهاء معاناة أهلنا وتعزيز كرامتهم في بلدهم؛ وذلك من 

 خالل التوصل لتفاهمات جدية يحترمها العدو.
دخال المساعدات اإلنسانية، وتن فيذ المشاريع، وشدد هنية على ضرورة وقف االحتالل العدوان، وا 

وفتح المعابر، والصيد، ومشاريع التشغيل، ومعالجة القضايا المزمنة كالكهرباء وغيرها، وذلك على 
 طريق إنهاء حصار قطاع غزة وتجنيبه المزيد من المعاناة التي سببها االحتالل والحصار والعدوان.
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واصل اليوم مع اإلخوة المصريين، وأوضح هنية أن المباحثات الماراثونية المستمرة منذ أمس األول ستت
 وبمشاركة الفصائل الوطنية استكمااًل لكل الحوارات السابقة من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وأضاف أننا على تواصل مكثف مع اإلخوة في قطر الشقيقة في سياق الدور األصيل الذي قامت به 
عادة اإلعمار، وهم بدورهم يواصلو  ن جهودهم لتحقيق هذا الهدف من وما زالت لتخفيف الحصار وا 

 خالل اتصاالتهم ومتابعتهم مع األطراف ذات الصلة ودعمهم المالي الكبير.
وشمولية دورها على هذا  ونوه أن االتصاالت أيضا مع األمم المتحدة مستمرة على قدم وساق ألهمية

ى والتطورات األخيرة وأكد رئيس الحركة أن المباحثات الجارية تركز أيضا على قضية األسر  الصعيد.
في السجون، خاصة ما جرى في سجن النقب من قمع وهجمة بربرية يتعرض لها األسرى، مشيرًا 

 إلى أن قضية القدس وباب الرحمة حاضرة بقوة على طاولة التداول.
وأردف هنية: نحن مستعدون لكل السيناريوهات وكل البدائل، ولن نتردد في اتخاذ القرار الذي يحقق 

 شعبنا، ويستثمر التضحيات الجسام التي قدمها شبابنا في مسيرات العودة وكسر الحصار. مصالح
هاتف هنية يوم الجمعة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث في السياق، 

 معه المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى تفاهمات تؤمن المطالب الفلسطينية.
هذا االتصال يأتي في سياق الحضور والدور القطري المقدر، والمشاريع التي  وقال مكتب هنية إن

عادة اإلعمار.    تنفذها قطر الشقيقة سابقًا وحاليًا من أجل معالجة األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة وا 
 29/3/2019موقع حركة حماس، 

 
 عباس: فلسطين لن تكون إال للفلسطينيين والتضحيات لن تذهب هدرا   .2

قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إن فلسطين لن تكون إال للفلسطينيين، والدولةة  :م هللارا
وعاصةةمتها "القةةدس الشةةرقية" آتيةةة ال  1967الفلسةةطينية الحةةرة المسةةتقلة علةةى حةةدود الرابةةع مةةن حزيةةران 

، 43 فةةي تصةةريح صةةحفي لةةه اليةةوم السةةبت، بمناسةةبة ذكةةرى يةةوم األرض الةةة ،وأضةةاف عبةةاس محالةةة.
عام، والتضحيات الجسام التي قدمها هذا الشةعب العيةيم  100"المعاناة التي عاناها شعبنا على مدار 

وتابع: "ذكرى يوم األرض الخالد، مناسبة لنجدد العهد لشعبنا على التمسةك بالثوابةت  لن تذهب هدرًا".
 كافةة التةي تحةاك ضةده". والحفاي على المقدرات. وبأننا بصمود شعبنا قادرون علةى إفشةال المةؤامرات

 وأردف: "الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية آتية ال محالة".
 30/3/2019 وكالة قدس برس،
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 "الوطني الفلسطيني" يطالب قمة تونس بمواجهة قرارات اإلدارة األمريكية .3
ربية في تونس، بالتصةدي العملةي طالب المجلس الوطني الفلسطيني، أمس الجمعة، القمة الع: )كونا(

"إلرهاب" االحتالل اإلسرائيلي وسياسات الرئيس األمريكي دونالد ترامب وقراراته. وطالب المجلس في 
ليوم األرض الفلسطيني، القمةة بحمايةة األرض الفلسةطينية ودعةم األهةالي  43ة بيان بمناسبة الذكرى ال

 االحتالل للحفاي على أرضهم ومقدساتهم فيها".في مدينة القدس "الذين يخوضون معركة شرسة مع 
وجةةدد المجلةةس، تأكيةةد عةةدم شةةرعية وبطةةالن قةةرارات اإلدارة األمريكيةةة نقةةل سةةفارتها إلةةى مدينةةة القةةدس 
 باعتبارها أراضي فلسطينية محتلة وتشريعها لالستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة.

وم بةةه االحةةتالل فةةي األراضةةي الفلسةةطينية مةةن مصةةادرة لةةألرض وقةةال المجلةةس فةةي بيانةةه إن كةةل مةةا يقةة
ات عليها "بحماية وشراكة" مةن إدارة ترامةب، هةو "اعتةداء علةى القةانون الةدولي وقةرارات عمر وبناء المست

"، موضحًا أن استيطانها 2016( لعام 2334الشرعية الدولية والتي كان آخرها قرار مجلس األمن رقم )
مةةم المتحةةدة ومؤسسةةاتها بتنفيةةذ قراراتهةةا الخاصةةة بالقضةةية الفلسةةطينية التةةي جريمةةة حةةرب. وطالةةب األ

قةةرار والتةةي ألزمةةت "إسةةرائيل"، بتنهةةاء احتاللهةةا لألراضةةي الفلسةةطينية، ووقةةف جرائمهةةا  700زادت علةةى 
قامةةةة دولتةةةه المسةةةتقلة  المنيمةةةة وتمكةةةين الشةةةعب الفلسةةةطيني مةةةن تقريةةةر مصةةةيره وعودتةةةه إلةةةى أرضةةةه وا 

 ة القدس.وعاصمتها مدين
 وجدد مطالبته لالتحاد البرلماني الدولي بتدانة الكنيست الذي يشرع سرقة األرض الفلسطينية المحتلة.

 30/3/2019 ،الخليج، الشارقة
 

 منظمة التحرير: يوم األرض يرسخ وحدة الشعب .4
حنةةان  صةةرحت عضةةوة اللجنةةة التنفيذيةةة لمنيمةةة التحريةةر الفلسةةطينية،: وكةةاالتوال"الخلةةي،"،  - القةةاهرة

عشةةةراوي، أمةةةس، بةةةأن منيمةةةة التحريةةةر ستواصةةةل نضةةةالها لتثبيةةةت الشةةةعب الفلسةةةطيني علةةةى أرضةةةه، 
والحفةةاي علةةى حقوقةةه غيةةر القابلةةة للتصةةرف، ومواجهةةة سياسةةات اإلدارة األمريكيةةة المسةةاندة لالحةةتالل 

جمةع عبةر العسكري والقائمة على مخالفة القانون الدولي، وفرض سياسة الهيمنة الفرديةة علةى العةالم أ
تشةةةريع االسةةةةتيالء علةةةةى أراضةةةي الغيةةةةر، والمسةةةةاس بشةةةكل مقصةةةةود بسةةةةيادة الةةةدول وحقةةةةوق الشةةةةعوب، 

وأكةةةدت فةةةي بيةةةان صةةةحفي باسةةةم اللجنةةةة التنفيذيةةةة  مسةةةتخفة بالمنيومةةةة األمميةةةة، وقراراتهةةةا، وقوانينهةةةا.
ة واألخالقيةة ليةوم األرض، علةى مسةؤوليات المجتمةع الةدولي السياسةية والقانونية 43ة لمناسبة الذكرى الة

 تجاه القضية الفلسطينية، وأكدت أن يوم األرض يرسخ وحدة الشعب الفلسطيني.
وقالت: "يتوجب على المجتمع الدولي في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها قضيتنا العادلة والمنطقة 

وذلك عبر مواجهة والعالم أجمع العمل على ترسيخ المبادئ والقوانين والقيم اإلنسانية التي قام عليها، 
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مفاهيم الشعبوّية والعنصرّية والتطرف والتفرد التي أخذت تجتاح كوكبنةا وتقةوده نحةو موجةات متالحقةة 
 من اإلرهاب والعنف والفوضى وتقضي بشكل واضح على فرص األمن والسالم واالستقرار".

 30/3/2019 ،الخليج، الشارقة
 

 "فلسطين "فورا  دولة ب عريقات يطالب دول االتحاد األوروبي باالعتراف .5
دول  ،األناضةةةول: طالةةةب أمةةةين سةةةر اللجنةةةة التنفيذيةةةةة لمنيمةةةة التحريةةةر الفلسةةةطينية صةةةائب عريقةةةةات

، 1967، علةةةى حةةةدود "القةةةدس الشةةةرقية"االتحةةةاد األوروبةةةي غيةةةر المعترفةةةة بدولةةةة فلسةةةطين، وعاصةةةمتها 
لديات البرتغال، الجمعة، في من رؤساء ب ودعا عريقات، خالل لقائه عدداً  بالقيام بذلك "بشكل فوري".

مدينة أريحا، وفق وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية، دول االتحاد األوروبي إلى توفير الحماية الدولية 
وحةةث تلةةك الةدول علةةى "المسةةاعدة علةةى إصةدار قاعةةدة البيانةةات بأسةةماء الشةةركات  للشةعب الفلسةةطيني.

وجوب مساءلة ومحاسبة سلطات االحتالل اإلسرائيلي ، و اإلسرائيليةالعاملة بالمستوطنات االستعمارية 
وشدد عريقات، على أن المجتمةع الةدولي رفةض قةرارات  على جرائم الحرب التي ترتكب بشكل يومي".

 فاضةةحاً  مةةب، الخاصةة بالقةدس والجةوالن، واعتبرهةةا الغيةة وباطلةة وخروجةاً االةرئيس األمريكةي دونالةد تر 
راقة الدماء.عن القانون الدولي، وتؤدي لتوسيع دا  ئرة العنف والفوضى والتطرف وا 

 29/3/2019 ،القدس العربي، لندن
  

 الشعب الفلسطيني ال يحتاج إلى المزيد من "الدعم اللفظي واإلنشائي"المالكي معاتبا  العرب:  .6
تحةةدث وزيةةر الخارجيةةة الفلسةةطيني ريةةاض المةةالكي، فةةي االجتمةةاع التشةةاوري : بسةةام البةةدارين –ان عّمةة

، 29/3/2019الجمعةةة  يةةوموزراء الخارجيةةة العةةرب فةةي العاصةةمة التونسةةية، لةةي الصةةباحي غيةةر الرسةةم
كبير بسبب امتناع الحكومات العربية عن تقديم الدعم المةالي المقةرر مةن  بحدة وبلهجة نقدية إلى حدّ 

إلةةى أن النيةةر عتةةاب المةةالكي كةةان صةةاخبًا حسةةب التفصةةيالت، الفتةةًا  جهةةة الزعمةةاء فةةي قمةةم سةةابقة.
ب الفلسةةطيني ال يحتةةاى إلةةى المزيةةد مةةن "الةةدعم اللفيةةي واإلنشةةائي"، شةةاكرًا الةةدول الشةةقيقة التةةي الشةةع

أوفت بالتزاماتها لصندوق دعم القدس، ومتمنيًا على الجميع االلتزام بما سبق أن تقةرر بداًل من الوعةد 
" ترافق أي قرار أو توصية ألّح الوزير الفلسطيني على وجود "آليات محددة للتنفيذو  بالمزيةد من الدعةم.

بشأن القضية الفلسطينية، مقدرًا دعم وجهد الجميع، لكةن مةع اإلشةارة إلةى أن القةرارات والتوصةيات "ال 
تنفذ في الواقع"، متمنيًا باسم القيادة الفلسطينية على الزعماء العرب أن ال يمارسوا المزيد من الضةغط 

 وضات" واإلدارة األمريكية.على قرار القيادة الفلسطينية "مقاطعة المفا
 30/3/2019 ،القدس العربي، لندن
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 هنية يطالب القمة العربية بتجريم التطبيع وحماية القدس والالجئين وفك الحصار .7
طالب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" القادة والزعماء العرب المجتمعين في تونس لحضور 

ع، ومواجهة سياسة االحتالل العنصرية في القدس القمة العربية بالتحرك العاجل لتجريم التطبي
 واألقصى، وفك الحصار عن غزة، وحماية الالجئين الفلسطينيين، ومنع استفراد االحتالل باألسرى.

ودعا هنية في رسالة بعثها للقادة والزعماء العرب المجتمعين لحضور الدورة الثالثين لمجلس جامعة 
تونس إلى ضرورة التحّرك العاجل لمواجهة سياسة االحتالل الدول العربية على مستوى القمة في 

عربية، تحمي  استراتيجيةالعنصرية ضّد مدينة القدس المحتلة والمسجد األقصى، وتبّني خّطة 
 .المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وتمنع مخططات التهويد والتقسيم، تدعم صمود المقدسيين

 .مفروض على قطاع غّزةوطالب بالعمل على كسر الحصار اليالم ال
على منع تسّلل كيانه الغاصب إلى جسم أمتنا العربية، ورفض وتجريم كل مشاريع ودعا للعمل 

ودعا إلى منع استفراد االحتالل باألسرى الفلسطينيين في سجونه، ووضع حّد  تطبيع العالقات معه.
 .نسانيإلجرامه ضّدهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وفق القانون الدولي اإل

كما طالب إيجاد آلية عمل عربية تحمي الالجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة، وتمنحهم 
وضمان استمرارية االلتزام  حقوقهم الطبيعية، مع الّرفض التام لكل مشاريع التوطين والوطن البديل،

 بموازنات تدعم وكالة "األونروا".
لمضي قدمًا في تنفيذ ما تمَّ التوافق عليه في إطار تحقيق وأكد هنية في رسالته للقادة العرب على ا

نهاء االنقسام وجدد التأكيد على استعداد حركة . المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية كريمة، وا 
جراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس  حماس التام إلنجاح مهّمة لجنة االنتخابات المركزية، وا 

 ء شعبنا الفلسطيني.وطني، يشارك فيها جميع أبنا
 29/3/2019موقع حركة حماس، 

 
 ستحسم فرص صمودها" مليونية األرض"توصل لتفاهمات جديدة للتهدئة وتطورات "األيام": مصر ت .8

نجاح جهود وفد ، أن عيسى سعد هللاعن مراسلها ، 30/3/20198األيام، رام هللا، نشرت صحيفة 
بغزة، والتي بذلها خالل األيام والساعات األخيرة، يرتهن المخابرات المصرية في إتمام وتثبيت التهدئة 

ففي الوقت الذي  على ما سيشهده الميدان خالل انطالق مسيرة "مليونية األرض والعودة"، اليوم.
اشترطت فيه الفصائل "أن يتجنب جيش االحتالل استهداف المشاركين في مسيرة اليوم بالقتل أو 

نهم من السلك الفاصل؛ الستكمال تنفيذ بنود التهدئة، يصّر االحتالل اإلصابة"، إذا ما اقترب البعض م
وهذا ما  على أن تمر المسيرة بسالم ودون وصول مجاميع المشاركين فيها إلى السلك الفاصل وعبوره.
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لم يتم حسمه خالل جلسات مطولة عقدها الوفد األمني المصري، الذي يترأسه اللواء أحمد عبد الخالق 
الفلسطيني في المخابرات المصرية، مع الفصائل في غزة، وعلى رأسها حركة "حماس"،  مسؤول الملف

 والذي تم خاللها التوافق على الكثير من البنود والمطالب التي نقلها الوفد المصري بين الطرفين.
وأصرت الفصائل، وهي: حماس والجهاد اإلسالمي والجبهتان الشعبية والديموقراطية ولجان المقاومة 
الشعبية، خالل االجتماع مع الوفد المصري، على أن يلتزم االحتالل بشكل واضح وصارم بعدم 
التعرض ألي مشارك في المسيرة حتى لو اقترب من السلك أو حتى تجاوزه، باعتباره مدنيًا أعزل وال 

 يحق لالحتالل استخدام القوة ضده.
ات بأن الفصائل أصرت على هذا وأفاد مصدر مسؤول في إحدى الفصائل التي حضرت االجتماع

الطلب؛ ليكون مقدمة إيجابية ومشجعة الستكمال خطوات تثبيت التهدئة، والتي تم التوافق على 
 الكثير منها خالل اللقاءات مع الوفد المصري الذي وصل إلى غزة عصر أول من أمس.

ولت انتزاع موافقة الوفد وقال المسؤول، الذي فّضل عدم الكشف عن اسمه، لة"األيام": إن الفصائل حا
المصري لضمان ذلك وعدم تعرض جيش االحتالل للمتياهرين، إال أن الوفد اكتفى بالتعهد بالضغط 

 على االحتالل لتنفيذ ذلك دون إعطاء أي ضمانة.
واعتبر المسؤول ذاته أن تعّرض االحتالل للمشاركين في المسيرة بالقوة التي تسفر عن استشهاد 

 شك إلى اندالع موجة تصعيد خطيرة قد تصل إلى حرب؛ إلصرار الفصائل على أحدهم، سيؤدي بال
 الرد عسكريًا على أي عملية قتل قد يرتكبها جيش االحتالل بحق المتياهرين.

كما أوضح المصدر ذاته أن الفصائل أصرت على أن تحمل الساعات التي تسبق انطالق المسيرة 
ل نفسها بها، مقابل موافقتها على وقف استخدام األدوات تنفيذ بعض التعهدات التي ألزمت إسرائي

 "الخشنة" خالل مسيرات العودة.
وأضاف المسؤول نفسه: إن الوفد المصري نقل موافقة إسرائيل على توسيع مساحة الصيد البحري 

دخال كميات كبيرة من األدوية التي كانت ممنوعة طيلة السنوات الماضية، والسماح  12إلى  مياًل، وا 
بتدخال المنحة القطرية، الخاصة بالمويفين والشرائح المهمشة األخرى، بشكل منتيم، بالتنسيق مع 
األمم المتحدة وقطر، وزيادة أعداد المستفيدين من التشغيل المؤقت من خالل المشاريع األممية التي 

 10داًل من ألف فرصة عمل ب 40تقدمها األمم المتحدة للخريجين والعمال بقطاع غزة، لتصل إلى 
آالف اآلن، باإلضافة إلى السماح بتدخال المواد والبضائع التي كانت محيورة خالل السنوات 
الماضية، ال سيما المتعلقة باإلعمار والبنية التحتية للقطاع، إضافة إلى فتح المعابر والمنافذ مع 

الح كافة خطوط الكهرباء قطاع غزة بما يضمن زيادة أعداد الشاحنات الواردة والصادرة، والتعهد بتص
 المعطلة، مع التزامها مستقباًل بتوريد ما يحتاجه القطاع من كميات الكهرباء لسد العجز الموجود.
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وأوضح المسؤول ذاته أن الفصائل أصرت مرة أخرى على رفض المقترح اإلسرائيلي الخاص بتبعاد 
يساعد االحتالل على إقامة  متر عن الحدود، باعتبار أن هذا المطلب 300المتياهرين لمسافة 

منطقة أمنية عازلة سيترتب عليها منع أي مواطن مستقباًل من دخولها، مبينًا أن الفصائل أخبرت 
الوفد المصري بالتزامها بسلمية "المسيرة" وعدم استخدام األدوات "الخشنة" خاللها، و"لكنها أكدت 

يل التوقعات التي تشير إلى  على عدم قدرتها على ضبط الميدان بشكل كامل، خصوصًا في
وتوّقع المصدر ذاته، بحسب وعد الوفد المصري واالتصاالت التي  مشاركة أعداد هائلة جدًا منها".

أجراها، أمس، أن يتم التواصل مع جهات أممية عليا ومسؤولين قطريين خالل الساعات القادمة؛ 
وقال: إنه تم االتفاق على  المستعجلة. لإلعالن عن حزمة من المشاريع التنموية والتشغيلية الجديدة

أن تعلن كل من األمم المتحدة وقطر وبشكل منفصل أو مشترك عن تنفيذ مشاريع منفصلة لها 
 عالقة بالتشغيل والتنمية والبنية التحتية.

فيما أوضح مسؤول آخر أن اإلسرائيليين يصرون على عدم تنفيذ أّي من بنود التفاهمات قبل معرفة ما 
وقال المسؤول، الذي فّضل عدم الكشف عن اسمه، لة"األيام": إن اإلسرائيليين ربطوا تنفيذ  اليوم.سيحدث 

هذه البنود بمرور مليونية العودة واألرض دون اقتراب المتياهرين من السلك الفاصل ودون حصول 
هود الكبيرة واعتبر أن ال شيء مضمونًا، وال يمكن السيطرة على جموع المتياهرين رغم الج مواجهات.

التي بذلتها وتبذلها الفصائل ألجل المحافية على سلمية المسيرة، مشككًا بجدية ونوايا إسرائيل تجاه 
 المسيرة، خصوصًا أن موافقتها على مطالب الفصائل جاءت في وقت متأخر جدًا وفي يروف معقدة.

دخال المسا عدات اإلنسانية، وتنفيذ المشاريع، وبّين أن تلك التفاهمات هي: وقف إطالق النار والعدوان، وا 
وفتح المعابر، والصيد، ومشاريع التشغيل، ومعالجة القضايا المزمنة كالكهرباء، وذلك على طريق إنهاء 

 حصار، وتجنيبه المزيد من المعاناة التي سببها االحتالل والحصار والعدوان.ال
عن مسؤول نقلت  س برس""فران(، أن وكالة أ ف ب)عن ، 29/3/2019، 48عرب موقع وأضاف 

فلسطيني شارك في اللقاءات مع الوفد المصري، والتي انتهت فجرا: "أبلغنا الوفد األمني المصري أن 
 االحتالل وعد بتخفيف إجراءاته ووافق على وقف إطالق النار الحي على المتياهرين".

وبناء على ذلك  قال المسؤول الفلسطيني إن إسرائيل وافقت على إدخال األموال لقطاع غزة،
مليون دوالر شهريا ثلث المبلغ للعائالت الفقيرة وثلث كبرام، تشغيل  30"استعدت قطر بدفع مبلغ 

عمال مؤقت وثلث لقطاع الصحة وستدفع أيضا قطر ثمن السوالر )لمحطة توليد الكهرباء في غزة( 
 ميغاوات. 120 قطاع بة" اإلسرائيلي لتزويد ال161إضافة لدفع نفقات خط كهرباء  2019حتى نهاية 

كما أبلغ الوفد المصري بموافقة إسرائيلية مبدئية "إلقامة منطقتين صناعيتين شرق مدينة غزة وغرب 
معبر بيت حانون )إيريز(" في شمال القطاع، و"إقامة مشفى لعالى السرطان على نفقة بعض 
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إلى  1100رائيل ما بين "كذلك تقضي هذه التفاهمات غير الرسمية بتدخال إس المؤسسات الدولية".
 شاحنة من قطاع للخارى". 120شاحنة بضائع يوميا لغزة وتجهيز المعبر لتصدير  1200

 
 الحية: االحتالل "تحت االختبار" لتنفيذ مطالب كسر الحصار .9

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية: إن االحتالل تحت  نبيل سنونو: - غزة
ذ المطالب المتعلقة بكسر الحصار، بينما أكد مسؤول في حركة الجهاد االختبار لتطبيق وتنفي

، وهي مستعدة إلرسال الدفعات المالية، 2019اإلسالمي أن قطر ستزود القطاع بالسوالر حتى نهاية 
 لكنه شدد في الوقت نفسه على استمرار مسيرة العودة.

وم: نؤكد لشعبنا أننا كفصائل وأضاف الحية في مؤتمر صحفي مشترك مع الفصائل بغزة عصر الي
قدمنا رزمة مطالب تشي بعنوان كسر الحصار وتخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني وهذا حق له وليس 

وتابع: استمعنا من األخوة في الوفد المصري لجملة هامة وكبيرة من مطالبنا وهي  منة من االحتالل.
 يق وتنفيذ ما استمعنا له من إيجابية".إيجابية، لكنه نبه إلى أن "االحتالل تحت االختبار لتطب

وأكد الحية أن حماس مع شعبها ومع الفصائل تناضل لتحقيق المطالب الفلسطينية العادلة على 
 صعيد كسر الحصار وحق العودة والمطالب المشروعة السياسية وغيرها.

 29/3/2019، فلسطين اون الين
 

 الحربسرايا القدس تحذر االحتالل: قتل المدنيين يعني  .10
حّذرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين، االحتالل : غزة

وقال الناطق  اإلسرائيلي من استهداف المدنيين المقرر مشاركتهم في مسيرات العودة غدًا السبت.
ي من اإليغال باسم السرايا أبو حمزة، في كلمٍة متلفزٍة له مساء اليوم الجمعة: "نحذر العدو الصهيون

ن قتل المدنيين سيجلب الحرب لالحتالل". وأضاف: "الشعب الفلسطيني اتخذ  بالدم الفلسطيني، وا 
 قرارًا بتنهاء حصار غزة، ولن ُيثنيه عن ذلك كل اإلجراءات التي يقوم بها االحتالل".

 29/3/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ر حتى انتزاع باقي مطالبهاحماس: مسيرات العودة تمتلك إرادة االستمرا .11
أكد المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع أن مسيرات العودة وكسر الحصار أنهت : غزة

وأوضح القانوع في تصريح له يوم الجمعة،  عامها األول بتماسك وطني أكثر، والتفاف شعبي أوسع.
ت تمتلك إرادة االستمرار حتى انتزاع ان مسيرات العودة حققت جزًء من االنجازات والمطالب، وال زال
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وأشار القانوع الى أن شعبنا الفلسطيني يستعد بكل مكوناته  باقي مطالبها وتحقيق كامل أهدافها.
ومستوياته للمشاركة في مليونية "األرض والعودة وكسر الحصار" غدًا السبت في خطوة مهمة على 

 ودة الالجئين إلى ديارهم.طريق كسر الحصار كاماًل عن قطاع غزة وتثبيت حق ع
 29/3/2019، فلسطين اون الين

 
 "الشعبية" تدعو ألوسع مشاركة في مسيرات العودة .12

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم الجمعة، أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن ومواقع : غزة
والتي ستنطلق يوم  اللجوء إلى أوسع مشاركة في مسيرات العودة الكبرى، في مناطق تواجدكم كافة،

 غٍد السبت بالتزامن مع الذكرى الثالثة واألربعين إلحياء يوم األرض.
وأكدت الجبهة في بيان صحفي، أنه بعد عاٍم على انطالق المسيرات إحياًء لذكرى يوم األرض، 

تؤكد تتجلى أهمية هذا الطريق الذي ابتدع فيه شعبنا وقواه الوطنية األشكال والوسائل النضالية التي 
وقالت إنه "ال يجوز وال يجب أن يتم اختزالها  على تمسكه بحقوقه، والنضال من أجل تحقيقها.

غاثية يعمل العدو من خاللها على الهبوط باألهداف  –على أهميتها  –بمطالب أو تفاهمات إنسانية وا 
 وطنية التحررية".والشعارات النايمة لتلك المسيرة، بل وتقديم حلوٍل له على حساب شعبنا وأهدافه ال

 29/3/2019، فلسطين اون الين
 

 2019بالسوالر حتى نهاية  غزةتزود سالبطش: قطر  .13
نبيل سنونو أشار عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش إلى اتصال بين  - غزة

الرحمن  رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد
ديسمبر/كانون  31آل ثاني، جرى خالله تأكيد قطر على استمرار تزويد قطاع غزة بالسوالر حتى 

وأعرب البطش عن شكره "لجميع األشقاء  األول المقبل، واستعدادها إلرسال الدفعات المالية للقطاع.
سنادهم ألبناء شعبنا  في فلسطين كلها". العرب: مصر، وقطر، وكافة الشركاء واألشقاء على دعمهم وا 

وعلى صعيد مسيرة العودة شدد البطش على أنها مستمرة ألنها انطلقت بهدفين رئيسيين األول 
التصدي لصفقة القرن ومشارع التسوية المشبوهة التي تقودها اإلدارة األمريكية، واآلخر هو كسر 

لبطش اإلعالميين وخاطب ا الحصار وطالما أن هذين الهدفين لم يتحققا فتن المسيرة ستستمر.
نوا أنفسكم على سنة أخرى من المسيرات والمياهرات شرق غزة إلى أن  بقوله: ال تستعجلوا، وطِّّ

 يتحقق الهدف وهو حماية ثوابت الشعب الفلسطيني وكسر الحصار اليالم عن قطاع غزة.
 29/3/2019، ون الينأفلسطين 
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 قصف مدفعي إسرائيلي لنقاط تتبع المقاومة في قطاع غزة .14

قصفت مدفعية االحتالل اإلسرائيلي، ليلة الجمعة وفجر السبت، عدة نقاط رصد : األناضول –غزة 
 تتبع المقاومة الفلسطينية، شرق قطاع غزة وشماله، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفاد شهود عيان، أن "دبابة إسرائيلية قصفت موقع رصد تابع لحركة حماس، شرق منطقة جحر 
وأضافوا:" أن قصفاً مدفعيًا ثانيًا استهدف موقع رصد آخر، شرقي بلدة جباليا،  لقطاع".الديك، وسط ا

 ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، إصابات جراء القصف. شمالي القطاع".
في بيان له، أن دبابة قصفت عدة مواقع عسكرية تابعة  من جهته، ذكر جيش االحتالل اإلسرائيلي،

 ، في قطاع غزة.لةحركة حماس
 30/3/2019، ون الينأفلسطين 

 
 األسرى من أداء صالة الجمعة سابقة خطيرة تعكس عنصرية االحتالل "إدارة السجون"منع : حماس .15

اقتحمت وحدة غفعاتي التابعة لجيش االحتالل ووحدات القمع التابعة إلدارة السجون اقتحمت يوم 
داخلها، وذلك بعد أن منعت مصلحة سجون الجمعة أقسام سجن النقب واعتدت على األسرى 

االحتالل اإلسرائيلية، الحركة الوطنية األسيرة، في كافة سجون االحتالل، من أداء صالة الجمعة 
 داخل أقسامهم.

منع وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، عبر "تويتر"، إن "
ن أداء صالة الجمعة سابقة خطيرة وتعكس عنصرية االحتالل إدارة السجون األسرى األبطال م

وأكد القانوع أن "هذا يشكل انتهاكًا صارخًا وخرقًا واضحًا في حق ممارسة  وتعديه على حرية العبادة".
 الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية".

 29/3/2019، 48عرب 
 

 في الوطن والشتات للمشاركة في فعاليات يوم األرضي الشعب الفلسطينيوسف يدعو حسن  .16
دعا القيادي في حركة "حماس" بالضفة العربية حسن يوسف جميع أبناء شعبنا في الوطن والشتات 

وقال يوسف في تصريح صحفي يوم  للمشاركة بفاعلية في المسيرات والوقفات في يوم األرض.
دد فيها التأكيد على أن الثوابت الفلسطينية وأولها الجمعة، إن يوم األرض مناسبة وطنية شاملة نج

الحق في إقامة الدولة الفلسطينية فوق ترابنا الوطني، وحق العودة ألبناء فلسطين كافة ألراضيهم التي 
وأكد يوسف الرسالة التي كتبها شهداء يوم األرض  ُشرِّدوا منها ال يمكن المساومة عليه أو التنازل عنه.
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اع عن األرض الفلسطينية، وعدم السماح لعملية القرصنة واللصوصية التي يقوم بها بدمائهم في الدف
االحتالل في سرقة األرض تحت مسميات واهية، ومشروع التحرير والمقاومة سيواصل طريقه لينعم كل 

وأردف يوسف: إننا اليوم نرى أن الفصائل  شبر من أرضنا المحتلة بهويته الفلسطينية الخالصة.
نية مجتمعة تدعم مشروعًا فلسطينيا مقاوما يعيد الحقوق الفلسطينية بصورة واضحة، وعليه فتن الفلسطي

قيادة السلطة مطالبة بتعادة نيرتها للتعامل مع الشأن الفلسطيني الداخلي، والمشاركة في الرؤية 
 الوطنية الجامعة؛ لتكون السلطة جزءا من مشروع وطني تحرري وليس عبئا عليه.
 29/3/2019حماس،  موقع حركة

 
 سلسلة فعاليات وأنشطة في الساحة اللبناني ة إحياء ليوم األرضحماس في لبنان:  .17

أعلن نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان، جهاد طه،  أحمد المصري: - غزة، بيروت
ء للذكرى تنييم المستويات الفصائلية والشعبية سلسلة فعاليات وأنشطة داخل الساحة اللبنانية إحيا

وأفاد طه لصحيفة "فلسطين"، أّن أبرز الفعاليات واألنشطة سيتم عقدها  ليوم األرض الخالد. 43الة
اليوم في مدينة صيدا جنوب لبنان، حيث يعقد مهرجان جماهيري حاشد، يحضره اآلالف من 

لى جانب ذلك، لفت طه إلى تنييم معيم المخي المخيمات الفلسطينية وممثلي المؤسسات. مات وا 
الفلسطينية أنشطة كل على حدة، تتعلق في إحياء ذكرى يوم األرض، فيما سيتم إطالق يوم غد 

 مسير بحري في مدينة صور ثم تباعا في مدينتي بيروت وطرابلس.
وأكّد القيادي طه أّن الفصائل والقوى الفلسطينية معنية بأن يكون إحياء ذكرى يوم األرض، حاضر 

يصال رسائل لكافة األطراف سيما دولة سلطات دولة االحتالل اإلسرائيلي  على عتبة كل عام، وا 
 وحليفتها أمريكا، بأن شعبنا ال يزال على عهده متمسكًا بحقوقه ولن يفرط فيها مهما كان الثمن.

 29/3/2019، ون الينأفلسطين 
 

 الجيش اإلسرائيلي يستكمل استعداداته في محيط قطاع غزة .18
تأهب في وسط جيش االحتالل اإلسرائيلي، صباح يوم الجمعة، إلى من المتوقع أن تصل حالة ال

أقصىى حد، في يل االستعدادات في قطاع غزة لة"مليونية األرض والعودة، في ذكرى يوم األرض 
 ومرور عام على انطالق مسيرات العودة، ورغم التأكيدات على سلمية المسيرة. 

ة الجنوب، وبضمن ذلك نشر ألوية مشاة وأخرى ويستعد الجيش اإلسرائيلي بقوات كبيرة في منطق
مدرعة ومدفعية، بينما تتواصل الجهود المصرية في الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، وسط 

 مخاوف من أن عدم التوصل إلى تفاهمات سيؤدي إلى مواجهات عنيفة.
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مرحلة األولى ، فتن الجهود تتركز في الالخميسوبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فتنه حتى يوم 
على الحفاي على التهدئة، وفي حال عدم تدهور األوضاع، فتن الطرفين يتقدمان باتجاه تسوية 

 تضمن الحفاي على الهدوء على االنتخابات، على أقل تقدير.
من جهته أعلن الجيش اإلسرائيلي استكمال االستعدادات العمالنية ألحداث يوم األرض، ورفع 

كما لفتت الصحيفة إلى نشر عشرات القناصة من وحدات  الت التصعيد.الجاهزية لمواجهة احتما
 النخبة في الجيش، إلى جانب غطاء جوي ووسائل رصد وتوثيق على حدود قطاع غزة.

يأتي هذا التحشيد العسكري اإلسرائيلي رغم أن فصائل المقاومة الفلسطينية أعلنت، الخميس، عن 
 والتي يفترض أن تنطلق يهر السبت. سلمية مسيرة "مليونية األرض والعودة"،

 29/3/2019، 48عرب 
 

 غزة التهويل العسكري الطريقة الوحيدة لمنع تدهور األوضاع إلى جولة قتالية شاملة فيفيشمان:  .19
ربطت التحليالت اإلسرائيلية احتماالت تدهور الوضع بين إسرائيل وقطاع غزة إلى حالة حرب 

 األرض والعودة المقررة ليوم السبت. بالتطورات التي قد تنجم عن مليونية
كتب محلل الشؤون األمنية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، أن األحداث التي و 

سبقت إطالق الصاروخ باتجاه وسط البالد توصف في إسرائيل بة"كوميديا أخطاء"، ولكن الجيش 
ويضيف أن نيران  ال يرغب بها أحد. اإلسرائيلي ينير بكامل الجدية إلى إمكانية التدهور نحو حرب

القناصة والغاز المسيل للدموع هي الرد الوحيد لدى الجيش اإلسرائيلي لمنع عشرات آالف 
 الفلسطينيين من اقتحام السياى الحدودي.

قناص، وأنه في حال أطلق كل قناص رصاصة واحدة فقط،  200ويضيف أن الحديث عن نشر نحو 
مصاب فلسطيني. ومع إطالق رصاص أكثر فتن عدد  100أكثر من فمن المحتمل أن يكون هناك 

المصابين سيتضاعف، وعندها ستجد إسرائيل والفلسطينيون، بما في ذلك الضفة الغربية، أنفسهم في 
 وضع جديد.

ولفت بدوره إلى حجم التحشيد العسكري في محيط قطاع غزة، حيث خططت قيادة الجنوب في 
كتائب في مهمات دفاعية، علما أن الجيش كان قد نشر  8الجمعة، الجيش اإلسرائيلي أن تنشر، 

، ولواء ميليين ولواء "غوالني"، ومن الممكن أن ينضم إليهم كتائب أخرى نيامية 7لواء المدرعات 
إذا اقتضت الضرورة. وبالنتيجة فتن القوات تضم مدرعات وهندسة وقوات برية ومدفعية، إضافة إلى 

بارية خاصة، والتي تشكل مجتمعة الحجر األساس للقوات البرية التي تم قدرات تكنولوجية واستخ
 تدريبها للقتال في مناطق مأهولة.
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نما للقتال المتحرك،  وأضاف أن الحديث عن قوات ال يفترض أن تبقى مدة طويلة في قطاع غزة، وا 
طالق النار لفترات زمنية بهدف تدمير القوة المقابلة. وفي حال اختار الجيش  البقاء مدة طويلة في وا 

قطاع غزة، فسوف يتوجب عليه أن يقوم بعملية تجنيد واسعة لالحتياط الستكمال السيطرة بعد 
 الضربة األولى.

ويواصل فيشمان التهويل في القوة العسكرية، حيث يشير إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن تسمح 
، رومان غوفمان، الذي أبدى ثقة 7 المؤسسة العسكرية، قبل شهر، بنشر تصريحات لقائدة اللواء

 كبيرة بقدرات القوات البرية، وتذمر من أن ضباط الجيش يترددون في استخدامها.
أما عن الخطة الهجومية التي استعد لها الجيش، فهي تغطي حالتين: األولى ال تلزم باحتالل قطاع 

ة تبدأ بقصف جوي بهدف دفع غزة؛ والثانية تشمل االحتالل والمكوث في القطاع. وكل عملية عسكري
 المدنيين إلى ترك "المواقع الخطيرة".

إلى جولة قتالية ويخلص فيشمان، بعد التهويل العسكري، إلى أن الطريقة الوحيدة لمنع تدهور األوضاع 
القريبة دون أن يبدو أحد من الطرفين كمهزوم، هو "تسوية تفاهمات"، والتي تعمل مصر  شاملة في األيام

 ذ أكثر من سنة، ولكن إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية أفشلوا هذه الجهود، بحسبه.عليها من
إلى أنه بالنسبة لحركة حماس، فتن أعضاء الوفد األمني المصري أدركوا أن "شباك الفرص  ويشير

لرئيس الحركة، يحيى السنوار، للضغط على الحكومة اإلسرائيلية سوف يغلق في العاشر من نيسان/ 
ل، بعد االنتخابات". وفي المقابل، فتن نتنياهو ال يستطيع، عشية االنتخابات، تقديم تسهيالت إبري

بعيدة المدى لتجنب أضرار في قوته االنتخابية، ولذلك فتنه يطلب من الجيش "إضعاف حماس 
ل وردعها، ولكن قادرة على البقاء في السلطة"، ولذلك، بحسبه، فتن "الهدف المركزي للجيش هو إنزا

 ضربة تبقي حماس في السلطة وتضمن الهدوء لسنوات".
 29/3/2019، 48عرب 

 
 لحملته االنتخابية كي بالسيادة على الجوالن للتسويقيسيستفيد من االعتراف األمر  نتنياهو: "غلوبس" .20

ه يسعى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى االستفادة من الهدية االنتخابية التي قدمها ل
الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، المتمثلة باالعتراف بة"سيادة" إسرائيل على الجوالن السوري المحتل، 
وذلك خالل المفاوضات االئتالفية لتشكيل حكومته المقبلة، مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست 

عتراف األمريكي وفيما سارع نتنياهو إلى تسويق اال المقررة في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل.
للناخب اإلسرائيلي، على أنه إنجاز تاريخي، ترى المحللة السياسية في صحيفة "غلوبس"، الكاتبة 
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طال شنايدر، أن نتنياهو يسعى إلى جني ثمار القرار األمريكي خالل مشاوراته المتوقعة، عقب 
 .االنتخابات، مع الكتلة البرلمانية لتشكيل الحكومة اإلسرائيلية المقبلة

وأشارت شنايدر إلى أن نتنياهو سيستفيد من خالل االعتراف األمريكي بالسيادة على الجوالن، 
للتسويق بأن ضم أراض احتلتها إسرائيل بات ممكنا وبالتالي فتن الخطوة المقبلة ستتمثل بضم كتل 
استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، ما سيمكنه من "امتصاص" أصوات الناخب اليميني 

وذكرت أن ترامب حقق إنجازا هائال  المستوطنين من حزب "اليمين الجديد" وتحالف أحزاب اليمين.و 
لنتنياهو، إذ بات بتمكان األخير التلويح المتواصل بأن االعتراف بة"السيادة" على الجوالن المحتل، 

كيزة التفاقات سابقة سياسية ستمهد الطريق إلمكانية ضم الكتل االستيطانية، ما سيتخذه األخير كر 
ولفتت إلى أن نتنياهو ينوي عقد  ائتالفية مع أحزاب اليمين دون أن يتحمل عبء شروط صعبة.

صفقات ائتالفية يتعهد خاللها لشركائه المستقبليين/ القدماء، بضم على األقل ثالث كتل استيطانية 
ينية خاصة في جبل في الضفة الغربية المحتلة قد تكون "غوش عتصيون" )المقامة على أراض فلسط

الخليل( و"معاليه أدوميم" )المقامة على أراضي بلدة العيزرية( و"أرئيل" )على أراضي بلدات سلفيت(، 
 كشروط سياسية تطرح كجزء من االتفاق االئتالفي.

 29/3/2019، 48عرب 
 

 يدين فرنسيا  بتهريب أسلحة من غزة إلى الضفة اإلسرائيليالقضاء  .21
وزارة العدل اإلسرائيلية أمس )الجمعة(، أن فرنسيًا كان يعمل في قنصلية بالده في أعلنت  القدس المحتلة:

 القدس أدين بتهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية بعدما اعترف كجزء من صفقة قضائية.
وأكدت الوزارة لوكالة "الصحافة الفرنسية" أنه "في إطار صفقة قضائية بين محامي المتهم الفرنسي 

رنك واالدعاء، اعترف المتهم وتمت إدانته". وأضافت أنه "سيحكم عليه في إطار الصفقة رومان ف
وأوضحت  أبريل )نيسان( المقبل". 8سنوات وسيصدر الحكم بحقه في  7القضائية بالسجن لمدة 
تهم في محكمة بئر السبع تشمل تهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية  3الوزارة أن فرنك أدين بة

 جار فيها، واالحتيال.واالت
وكان الفرنسي الذي ال يتمتع بحصانة دبلوماسية، يعمل بالتعاقد سائقًا لحساب القنصلية الفرنسية. 

مسدسًا وبندقيتين  70واتهمته إسرائيل بأنه استغل الحماية النسبية التي توفرها له وييفته لنقل نحو 
الغربية المحتلة. وتعد القضية محرجة بالنسبة مرات بسيارة القنصلية بين قطاع غزة والضفة  5آليتين 

للدبلوماسية الفرنسية رغم تأكيد جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي أن السائق الفرنسي الشاب "فعل ذلك 
 للحصول على المال، ومن تلقاء نفسه ودون علم رؤسائه".
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متواطئين  5ارس )آذار( مع وتم توجيه االتهامات إليه في م 2018وتم توقيفه في منتصف فبراير )شباط( 
مفترضين فلسطينيين. وهو حاليًا في السجن. وأكد محاميه كينيث مان خالل جلسة استماع في نوفمبر 

 الفلسطيني". -)تشرين الثاني( أن موكله "غير منخرط عقائديًا وال سياسيًا في النزاع اإلسرائيلي 
 30/3/2019ـ لندن، الشرق األوسط

 
 نصف الناخبين العرب سيقاطعون.. هو وغانتس لصالح األحزاب اليمينية الصغيرةتراجع نتنيااستطالع:  .22

األخيرة في تل أبيب، إلى  48شير آخر استطالعات الرأي، التي نشرت في الساعات الةتتل أبيب: 
أن شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومنافسه رئيس حزب الجنراالت بيني غانتس، تتراجع بشكل 

األصوات التي يخسرانها ستذهب إلى أحزاب اليمين الصغيرة التي كانت مهددة بالسقوط. جدي، وأن 
 ولذلك، ينصحهما المستشارون بتغيير تكتيك كل منهما االنتخابي.

والنصيحة التي تلقاها نتنياهو هي أن يعود لمخاطبة جمهور اليمين المتشدد، خصوصًا في 
سار وعلى األحزاب العربية، فيما ينصح المستوطنات، عن طريق تصعيد هجومه على الي

المستشارون غانتس بأن ينعطف يمينًا في خطابه السياسي لكي يبعد عن نفسه "تهمة اليسارية"، وأن 
يهاجم هو أيضًا األحزاب العربية. وهذا مع العلم أن األحزاب العربية تواجه من طرفها حملة مقاطعة 

شارع بسبب شق القائمة المشتركة، التي كانت تجمع واسعة من جمهورها، فهنالك غضب شديد في ال
كل األحزاب الوطنية، وخوض هذه األحزاب المعركة بقائمتين، هما: "الجبهة" و"العربية للتغيير"، 
بقيادة أيمن عودة وأحمد الطيبي، و"الموحدة" و"التجمع"، بقيادة منصور عباس ومطانس شحادة. 

نشقاق، ويرى أن األمر األساسي الذي تسبب به هو الصراع فالجمهور العربي غير مقتنع بأسباب اال
 على الكراسي بين القادة، وتغليب المصالح الشخصية على المصلحة الوطنية.

وقد أجري استطالع خاص بالوسط العربي، من خالل معهد أبحاث بقيادة عاصي األطرش، بين أن 
تخابات هذه المرة )نسبة التصويت % من أصحاب حق االقتراع يقولون إنهم سيقاطعون االن50نحو 

 -(. وحسب هذا االستطالع، فتن قائمة عودة 2015% في االنتخابات الماضية، سنة 63لديهم بلغت 
مقاعد، مما يعني أن العرب  4مقاعد، فيما تحصل القائمة األخرى على  7الطيبي ستحصل على 

% )نسبة تصويتهم 70لى نحو سيخسرون مقعدين. وستهبط نسبة التصويت للقائمتين العربيتين إ
% لحزب 9% من العرب لحزب "ميرتس"، و11%(، وسيصوت 86للقائمة المشتركة بلغت في حينه 

 العمل، والبقية تذهب لألحزاب الصهيونية األخرى.
 30/3/2019ـ لندن، الشرق األوسط
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 وم األرضلذكرى ي إحياء  ينظم مهرجانا  حاشدا  في صيدا  المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج .23
أالف من الالجئين  3وسط أجواٍء وطنيٍة شامخة، تجّمع أكثر من : هبة الجنداوي - صيدا

ليوم األرض، في احتفاٍل  43الفلسطينيين في لبنان في مدينة صيدا جنوبي لبنان إلحياء الذكرى الة 
 .29/3/2019جماهيرّي حاشد احتضنه ملعب الفوكس، اليوم الجمعة 

رض والعودة"، انطلق المهرجان الذي نّيمه المؤتمر الشعبي لفلسطينيي وتحت عنوان "يوم األ
الخارى، لتبقى الذكرى حّيًة في آخر أيام آذار من كّل عام. وبحضور شخصياٍت سياسية وحزبية 
وثقافية ودينية فلسطينية ولبنانية، دعا د. ربحي حلوم في كلمة فلسطينيي الخارى، كافة أطياف 

ختلف أماكن تواجدهم إلى التالحم وااللتفاف حول المقاومة، والتصّدي لكّل الشعب الفلسطيني في م
مشيرًا إلى أّن شعب فلسطين أدخل لغًة جديدًة  المخططات التي تستهدف تركيعه لتنفيذ صفقة القرن.

 إلى قاموس اللغة العالمية هي لغة "االنتفاضة".
مين العام للمؤتمر المهندس هشام أبو وفي كلمة األمانة العامة للمؤتمر الشعبي، قال نائب األ

محفوي: "نحن في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارى نعتبر أنفسنا جزءًا وركنًا في جموع مسيرة 
شعبنا، فقد انطلق المؤتمر الشعبي قبل عامين ليغّطي مساحاٍت مهمٍة واستراتيجية، ويعطي إضافًة 

 يس بدياًل عن أحد".لمسيرة شعبنا، ونحن َنعي أن دورنا هو إضافٌة ول
داعيًا إلى مواجهة التطبيع مع الكيان الصهيوني بكافة أشكاله باعتباره تهديدًا حقيقيًا للقضية 

 الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
من جهته، قال السياسي د. أنور أبو طه، في كلمة القوى الفلسطينية: "شعبنا ُيقّدم كل يوم الدليل 

 يكّل وال يتنازل عن حقه بكّل صور البطولة". القاطع على أنه شعٌب ال
ليوم األرض، فالجغرافيا  43وتابع:" في هذا اليوم تتجسد صور الوحدة الوطنية في إحياء الذكرى الة 

 لم تستطع أن تنل من هذه الوحدة بين الفلسطينيين في غزة والداخل المحتل والضفة والشتات".
دعا اإلعالمي ياسر علي، في كلمة المؤسسات الشعبية في  أّما على صعيد السياسة اللبنانية، فقد

لبنان، الشعب اللبناني أن يقَف صفًا واحدًا مع الشعب الفلسطيني، "وأن نكوَن يدًا واحدًة في مواجهةِّ 
 مخططاتِّ العدو ومواجهة ما يسمى "صفقة القرن"، ونرفَض معًا التوطيَن والتهجيَر والتآمر علينا".

 29/3/2019، بي لفلسطينيي الخارجالمؤتمر الشعموقع 
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 برصاص االحتالل شرق غزة فلسطينياستشهاد  .24
جنود االحتالل النار  أطلققالت وزارة الصحة إن شاًبا استشهد صباح اليوم السبت، بعد أن  :غزة

 20وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب، أّن الشاب محمد جهاد جودت سعد ) عليه، شرق غزة.
 ايا في الرأس من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي شرق غزة.عاًما(، أصيب بشي

 30/3/2019القدس، القدس، 
 

 االحتالل يمنع أداء صالة الجمعة في السجون .25
رام هللا: منعت السلطات اإلسرائيلية، الجمعة، األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية من أداء 

ر حكومي(، في بيان صحافي، إن إدارة المعتقالت وقال نادي األسير الفلسطيني )غي صالة الجمعة.
 اإلسرائيلية أبلغت األسرى في كافة السجون بمنعهم من صالة الجمعة.

، تشهد السجون اإلسرائيلية توترا، على خلفية إجراءات تتخذها مصلحة السجون 2019ومنذ مطلع 
 بحق األسرى الفلسطينيين.

إثر اقتحام قوات خاصة عددا من المعتقالت، واالعتداء وتزايدت وتيرة التوتر في األيام الماضية، 
على األسرى بالضرب والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلصابة العشرات، بحسب هيئة شؤون األسرى 

 التابعة لمنيمة التحرير الفلسطينية.
 29/3/2019القدس العربي، لندن، 

 
 في الضفة يوم األرض إصابات خالل قمع االحتالل مسيرات .26

هللا: اندلعت مواجهات متفرقة، الجمعة، بين عشرات الفلسطينيين، والجيش اإلسرائيلي في الضفة رام 
واندلعت مواجهات اندلعت عقب تنييم الفلسطينيين مسيرات إحياء ليوم األرض الة  الغربية المحتلة.

لدتي كفر " في بلدات المغير، وبلعين، ورأس كركر بمحافية رام هللا، وسط الضفة الغربية، وب43"
واستخدم الجيش اإلسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل  قدوم وبرقة بمحافية نابلس )شمال(.

وأدى الفلسطينيون، صالة الجمعة في الساحات العامة،  الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتياهرين.
 ووسط المدن، ونيموا وقفات بمناسبة "يوم األرض".

 29/3/2019القدس العربي، لندن، 
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 نساء في األقصى لتضامنهن مع األسرى ثماناعتقال  .27
تل أبيب: شهدت القدس الشرقية والكثير من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، أمس الجمعة، 
مجموعة من المسيرات الشعبية السلمية احتجاجًا على االستيطان وممارسات االحتالل، مبرزين 

مارس )آذار(، ومؤكدين على  30ذي يصادف اليوم السبت إحياء ذكرى "يوم األرض" الخالد، ال
أهمية األرض في نضال الشعب الفلسطيني. وفي عدة مواقع جرت صدامات مع قوات االحتالل، 

 بأغلبيتها بمبادرة الجنود الذين يصرون على قمع المسيرات والبطش بمنيميها.
معة في المسجد األقصى ألف شخص شاركوا في صالة الج 35ففي القدس، وأثناء خروى نحو 

نساء من أمهات األسرى المقدسيين، فور خروجهن  8المبارك، أقدمت قوات االحتالل على اعتقال 
من الحرم. وأفاد شهود عيان بأن قوات االحتالل أرادت معاقبة هؤالء األمهات على مشاركتهن في 

ألقصى المبارك، عقب تنييم وقفة داعمة لألسرى في سجون االحتالل، وذلك في ساحة المسجد ا
انتهاء صالة الجمعة. ورفع المقدسيون صورًا ألبنائهم األسرى، ورددوا هتافات مناصرة لألسرى 

 واألقصى. وأدى المبعدون عن األقصى الصالة عند باب األسباط.
 30/3/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 مستوطنون يستبيحون أراضي باألغوار الشمالية .28

مس الجمعة، على زراعة أشجار زيتون في أراض رعوية مملوكة أقدم مستوطنون، أ: وفا
للفلسطينيين، في منطقة الفارسية باألغوار الشمالية. وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن عددًا 
من المستوطنين استباحوا المنطقة القريبة من مستعمرة "روتم"، وقاموا بزراعة عشرات أشجار الزيتون 

 عوية، ما ولد تخوفًا لدى األهالي من قيام المستوطنين باالستيالء عليها. في هذه األراضي الر 
 30/3/2019الخليج، الشارقة، 

 
  إنساني "حقي" للتأكيد على أن مطالب الالجئين الفلسطينيين حق  لبنان: إطالق حملة  .29

نشطاء نان في لب الفلسطينيين الواقع الصعب الذي يعيشه غالبية الالجئيندفع : محمد خالد - بيروت
إلطالق حملة إعالمية لدعم حقوق الالجئين الفلسطينيين تشرح معاناتهم، وتضغط على صانعي 
القرار بأن يسعوا جاّدين لتغيير كل القوانين المجحفة بحق الفلسطينيين، سواء في التملك أو العمل أو 

لب الالجئين وتحمل الحملة شعار "حقي"، للتأكيد على أن مطا التي تنال من حرية حركتهم.
الفلسطينيين هي حق إنساني، يتوافق مع المواثيق التي وّقعتها الحكومة اللبنانية، وال يتعارض مع 

لصدور  18ويأتي إطالق هذه الحملة بالتزامن مع الذكرى  جوهر الدستور اللبناني الرافض للتوطين.
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أن هذا القانون من أقسى ويرى القائمون على الحملة  قانون منع التملك للفلسطينيين في لبنان.
القوانين التي تحرم الفلسطيني من حققه في العيش الكريم، مما جعل نسبة الفقراء في أوساط الالجئين 

 %.66 نحوبلبنان 
ويقول مسؤول الحملة الصحفي أحمد الح، إن "الفلسطيني في لبنان محروم من كل شيء تقريبا، 

تملك، وتخفيف اإلجراءات األمنية حول المخيمات لذلك مطالبنا واسعة، من حق العمل إلى حق ال
 الفلسطينية، إلى السماح للعامل الفلسطيني باالنتساب للضمان االجتماعي، وغير ذلك من الحقوق".

ويردف "نسعى من خالل الحملة اإلعالمية إلى لفت نير السلطات اللبنانية لضرورة تعديل القوانين 
الفلسطينيين، بما يؤّمن تطوير العالقة اللبنانية الفلسطينية، ومواجهة تداعيات غير المنصفة بحق 

 المخططات المرتبطة بصفقة القرن، ومحاوالت فرض التوطين تبعا لذلك".
يهار معاناتهم، وتبيان ما  وتهدف حملة "حقي" للتأكيد على حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وا 

 ر على كل المستويات.يمكن أن ينت، عنها من مخاط
 29/3/2019نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 س هناك أهم من العمل من أجل حماية القدس انطالقا  من واجب الوصاية األردنية: لياألردنملك  .30

عّمان: أكد العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني، بعد تسلمه أمس الجمعةة، جةائزة "مصةباح السةالم" مةن 
يطاليةةا، أهميةةة التعةةايش المشةةترك ونبةةذ الكراهيةةة، فةةي حةةين واصةةل دفاعةةه عةةن األب مةةاورو غةةامبيتي فةةي إ

وقةةةال الملةةةك عبةةةد هللا، فةةةي كلمتةةةه خةةةالل فعاليةةةة نيمتهةةةا الرهبنةةةة الفرنسيسةةةكانية  مدينةةةة القةةةدس المحتلةةةة.
الكاثوليكيةةةة فةةةي كاتدرائيةةةة فرنسةةةيس األسةةةيزي فةةةي مدينةةةة أسةةةبزي: "نحةةةن اليةةةوم بحاجةةةة إلةةةى حةةةوار حقيقةةةي 

ألصةةةوات االعتةةةدال وترسةةةيخ مبةةةادئ العةةةيش المشةةةترك والوئةةةام بةةةين األديةةةان"، مؤكةةةدًا اسةةةتمرار واالسةةةتماع 
اإلسرائيلي، ومحاربة اإلرهةاب والكراهيةة، وقةال: "لةيس هنةاك مةا  - جهود األردن لحل الصراع الفلسطيني

 ردنية".هو أهم في يومنا هذا من العمل من أجل حماية القدس، السيما انطالقًا من واجب الوصاية األ
 30/3/2019 ،الخليج، الشارقة

 
 ورفضا  لصفقة الغاز مع "إسرائيل" األردنيون يتظاهرون نصرة للقدس .31

انطلقت مسيرة شعبية أردنية حاشدة أمس من أمام المسجد الحسيني بعّمان عقب : جمال إبراهيم -عّمان 
ة. وشةارك فةي المسةيرة سةلمقدتهويةد المدينةة االصالة الجمعة دعمًا لصمود أهل القةدس فةي وجةه مشةاريع 

أحزاب وطنية وقومية وقوى شعبية أكدت في كلماتهةا أن: "القةدس واألقصةى خةط أحمةر"، وشةددوا علةى: 
"الحكومةة باالرتقةاء إلةى مسةتوى الحةدث وعةدم  "رفض كةل مةا يتعلةق بةالتوطين والةوطن البةديل". وطةالبوا:
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أن "الغةاز سةلعة اسةتراتيجية ال يجةوز تحةت استغفال حول صفقة الغاز مةع الكيةان الصةهيوني". واعتبةروا 
 وثمنوا الموقف الرسمي والشعبي األردني من القدس والمسجد األقصى.  أي مبرر أن تضعه بيد عدوك".

 30/3/2019 ،االتحاد، أبو ظبي
 

 باسيل يشدد على لبنانية مزارع شبعا وتالل كفرشوبا وقرية الغجر .32
باسةةيل، أمةةس، أن الجةةوالن سةةوري، وأهلةةه عةةرب، وسةةيبقى  بيةةروت: أكةةد وزيةةر الخارجيةةة اللبنةةاني جبةةران

في مؤتمر صةحفي  ،سوريًا، وهذه حقيقة تاريخية ال يمكن تغييرها بقرار من هنا، أو من هناك، مشدداً 
مع نييرته البلغارية، إيكترينا زاهاريفا، في العاصمة البلغارية صوفيا، أمس،على أن هوية مزارع شبعا 

غجر هي لبنانيةة، واللبنةانيون اثبتةوا قةدرتهم علةى تثبيةت حقةوقهم، واالحةتالل ال وتالل كفرشوبا وقرية ال
 مكان له على أراضينا. 

 30/3/2019 ،الخليج، الشارقة
 

 ترسيم الحدود الجنوبية يبدأ من البحر وصوال  إلى البر بري: .33
مةن البحةر وصةواًل نبيه بري أن ترسيم الحةدود الجنوبيةة يبةدأ  اللبناني بيروت: أكد رئيس مجلس النواب

نفى بري معلومات تشير إلى أن حركة "أمل" و"حزب هللا" قد قبال أخيةرًا بالفصةل بةين البةر و إلى البر، 
مةةس، أنةةه كةةان جازمةةًا لجهةةة التأكيةةد أوالبحةةر فةةي ترسةةيم الحةةدود الجنوبيةةة، مؤكةةدًا فةةي حةةديث صةةحفي، 

كيلةةومترًا، التةةي  860 ةمسةةاحة الةةلبنةةان الكامةةل بحةةدوده البحريةةة الخالصةةة، التةةي تقةةع ضةةمنها  علةةى حةةقّ 
 كيلومترًا. 360تحاول "إسرائيل" أن تقتنص منها مساحة تزيد على 

 30/3/2019 ،الخليج، الشارقة
 

 يوم األرض بإحياءافتتاح المؤتمر المتوسطي الرابع ألحزاب اليسار لبنان:  .34
ريًا أوروبيةًا يةوم األرض. من أمام مقر اإلسكوا، سيحيي ممثلون لنحو ثالثين حزبًا يسا: هيثم الموسوي

احةةتالل فلسةةطين،  سيصةةرخ هةةؤالء، اليةةوم، إلةةى جانةةب رفةةاق لهةةم فةةي األحةةزاب اليسةةارية العربيةةة، ضةةدّ 
 متضامنين مع الشعب الفلسطيني.

فةةي خطابهةةا فةةي افتتةةاح المةةؤتمر المتوسةةطي الرابةةع ألحةةزاب اليسةةار، ذهبةةت نائبةةة رئةةيس حةةزب اليسةةار 
لةةدول األوروبيةةة( مةةاتي مةةوال، أبعةةد مةةن فكةةرة إحيةةاء يةةوم األرض. حزبةةًا مةةن كةةل ا 36األوروبةةي )يضةةم 

هةةي مشةةروع أمريكةةي، فيمةةا  "إسةةرائيل"دانةةت سةةلب السةةلطات اإلسةةرائيلية لألراضةةي العربيةةة وأعلنةةت أن 
 الشعب الفلسطيني يعاني من استعمار بلده وموت أبنائه.
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عي حنا غريب وجوليا فيدمان من في االفتتاح، كانت كلمات لكل من موال واألمين العام للحزب الشيو 
حزب اليسار األلمةاني، إضةافة إلةى مةاهر الطةاهر مةن الجبهةة الشةعبية لتحريةر فلسةطين ويوسةف تونةا 
من حزب الحرية والتضامن التركي. فكان تأكيد علةى ضةرورة تجميةع الطاقةة وتوحيةد الجهةود اليسةارية 

الرازحةة تحةت االحةتالل مةن فلسةطين ودعةم الشةعوب  "صفقة القرن"من أجل مواصلة النضال إلسقاط 
 ولبنان والعراق إلى اليمن والسودان.. كما قال غريب. ةوسوري

 30/3/2019 ،األخبار، بيروت
 

 مجلس األمن إلى اعتبار "الحوثي" و"حزب هللا" منظمتين إرهابيتين تدعو السعودية .35
" منيمات إرهابيةة دعت السعودية مجلس األمن إلى تصنيف جماعتي "الحوثي" و"حزب هللا :نيويورك

علةةى غةةرار "داعةةش" و"القاعةةدة"، مؤكةةدة أنهمةةا ال يقةةالن عةةن بقيةةة المنيمةةات اإلرهابيةةة، وتشةةكل تهديةةدًا 
 للسلم واألمن الدوليين، ووصلت نشاطاتهما إلى جميع القارات، وبدعم وحماية إيران.
"تهديةةدات السةةلم  جةةاء ذلةةك فةةي كلمةةة المملكةةة أمةةام مجلةةس األمةةن الةةدولي أمةةس )الخمةةيس(، تحةةت بنةةد

واألمن الدوليين الناتجة من األعمال اإلرهابية ومكافحة تمويل اإلرهةاب"، التةي ألقاهةا منةدوب المملكةة 
 هللا المعلمي. الدائم لدى األمم المتحدة السفير عبد

 29/3/2019 ،الحياة، لندن
 

 الشامل يبدأ بإنهاء االحتالل تؤكد أن الحل   العربية الجامعة .36
جةةةددت جامعةةةة الةةةدول العربيةةةة دعوتهةةةا المجتمةةةع الةةةدولي إلةةةى تحمةةةل : وكةةةاالتواللخلةةةي،"، "ا - القةةةاهرة

"خطوات جةادة إلنهةاء االحةتالل"، والعمةل علةى تةأمين حمايةة ةمسؤولياته، والتحرك التخاذ ما وصةفته بة
دوليةةة للشةةعب الفلسةةطيني فةةي وطنةةه، وتمكينةةه مةةن ممارسةةة تطلعاتةةه وحقوقةةه المشةةروعة فةةي الحريةةة، 

الشةامل يبةدأ بخطةوات جةادة  ، وأكةدت أن الحةلّ "القدس الشرقية" الل بدولته المستقلة وعاصمتهاواالستق
، المجتمع الدولي بسرعة العمل والتحرك الالزم باتجةاه لها وطالبت الجامعة في بيان إلنهاء االحتالل.

التوصةةل لحةةل إلةةزام سةةلطات االحةةتالل، بتنفيةةذ قةةرارات الشةةرعية الدوليةةة ذات الصةةلة، والعمةةل مةةن أجةةل 
 شامل عادل قائم على دولتين، وفق القوانين والقرارات الدولية، ووفق مبادرة السالم العربية.

ليةةةوم األرض للشةةةعب الفلسةةةطيني، األمةةةم المتحةةةدة،  43ودعةةةت الجامعةةةة العربيةةةة، فةةةي مناسةةةبة الةةةذكرى 
 ا وانتهاكاتهةا بحةقّ ومجلس األمن إلى الضغط على "إسةرائيل" القةوة القائمةة بةاالحتالل، لوقةف سياسةاته

قامة دولته المستقلة.  أبناء الشعب الفلسطيني، مشددة على دعمها الكامل لحقه في تقرير مصيره، وا 
 30/3/2019 ،الخليج، الشارقة
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 وزراء الخارجية العرب حض روا لقمة تونس... والقدس والجوالن يتصدرانها .37

العةرب تحضةير جةدول اجتمةاع "قمةة  أنهةى وزراء الخارجيةة: حسةين أبووسوسن  ،ائر عباس - تونس
في دورتها الثالثين بحضور عدد كبير من قةادة الةدول  30/3/2019تونس" العربية التي ستنعقد األحد 

العربيةةةة، فيمةةةا أّكةةةد أمةةةين عةةةام الجامعةةةة أحمةةةد أبةةةو الغةةةيط أّن الةةةوزراء العةةةرب قةةةّرروا خةةةالل االجتمةةةاع 
العامةةةة للجامعةةةة العربيةةةة بتعةةةداد إطةةةار للتحةةةرك  التشةةةاوري والتحضةةةيري للقمةةةة العربيةةةة تكليةةةف األمانةةةة

 العربي وخطة للتعامل مع الموقف األمريكي األخير من هضبة الجوالن السورية المحتلة.
واجتمةةةع الةةةوزراء العةةةرب ثةةةالث مةةةرات أمةةةس، لبحةةةث جةةةدول األعمةةةال المةةةزدحم للقمةةةة، بينهةةةا اجتماعةةةان 

لرفعهةةةا لرؤسةةةاء الوفةةةود  ع المنةةةدوبين تمهيةةداً التشةةاور بةةةالبنود التةةةي أقةةةرت فةةي اجتمةةةا مغلقةةان، حيةةةث تةةةمّ 
وسةلم وزيةر الخارجيةة السةعودي إبةراهيم العسةاف رئاسةة االجتمةاع إلةى نييةره التونسةي خمةيس  العربية.

 الجهيناوي الذي تستضيف بالده القمة.
علةةى المكانةةة المركزيةةة للقضةةية الفلسةةطينية لةةدى الشةةعوب العربيةةة واإلسةةالمية والقةةوة الجهينةةاوي وشةةدد 

المحبة للسالم، وقال "إنها ستيل على رأس أولويات تونس خةالل رئاسةته للقمةة لتةوفير الةدعم للشةعب 
قامةةةة دولتةةةه المسةةةتقلة كاملةةةة السةةةيادة علةةةى أرضةةةه وعاصةةةمتها القةةةدس  الفلسةةةطيني واسةةةترجاع حقوقةةةه وا 

وشةةدد علةةى  الةةدولتين". الشةةريف وفقةةا للقةةرارات الدوليةةة ومبةةادرة السةةالم العربيةةة، وعلةةى أسةةاس مبةةدأ حةةلّ 
رفض تونس لالعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجوالن وال يغير هذا من الوضع القانوني للجوالن 

 وال يترتب عليه أي التزامات.
أكةةد أن العةةرب يرفضةةون أن يسةةمى فثةةم تحةةدث األمةةين العةةام لجامعةةة الةةدول العربيةةة أحمةةد أبةةو الغةةيط 

أو أن ُيمنح المحتل شرعية الحتاللةه". وأضةاف:  االحتالل بغير اسمه، وشدد على رفضهم أن "يسمح
"نقةةول بصةةوت واضةةح إن الجةةوالن أرض سةةورية عربيةةة محتلةةة بواقةةع القةةانون الةةدولي، وقةةرارات مجلةةس 
األمةةن التةةي رفضةةت االعتةةراف بالسةةيادة اإلسةةرائيلية علةةى الجةةوالن". وتةةابع: "لقةةد اجتمعةةت كلمةةة العةةرب 

قامةة الدولةة المسةتقلة علةى حةدود  أيضًا على دعم الفلسطينيين في نضالهم من أجل إنهةاء االحةتالل وا 
وعاصةةمتها القةةدس الشةةرقية... قمتنةةا األخيةةرة بالريةةاض اتخةةذت مةةن  1967الرابةةع مةةن يونيةةو )حزيةةران( 

القدس عنوانًا لها في رسالة ال ينبغي أن يخطئ أحد فهم داللتها أو يتغافل عةن رمزيتهةا... وال قضةية 
س واألراضةةةي الفلسةةةطينية المحتلةةةة... ويخطةةةئ مةةةن ييةةةن أن أزمةةةات تجمةةةع العةةةرب قةةةدر قضةةةية القةةةد

 ."المنطقة صرفت االنتباه عن هذه القضية الجوهرية
 30/3/2019 ،الشرق األوسط، لندن
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 مليون دوالر 500 تتجه لدعم فلسطين بـ العربيةالجامعة  .38
س، إن قةةةرارات مةةةأد ب أ: قةةةال األمةةةين العةةام المسةةةاعد للجامعةةةة العربيةةة كمةةةال حسةةةن علةةي،  -تةةونس 

صدار قرار صريح  500اقتصادية ستصدر عن القمة العربية من بينها توفير  مليون دوالر لفلسطين وا 
وقةةال حسةةن للصةةحفيين قبةةل اجتمةةاع مجلةةس وزراء الخارجيةةة العةةرب التحضةةيري  بشةةأن أزمةةة الجةةوالن.

لصةةةندوقي القةةةدس  للقمةةةة، إن القةةةادة العةةةرب اتخةةةذوا قةةةرارا لةةةدعم االقتصةةةاد الفلسةةةطيني بمةةةنح تمةةةويالت
 مليون دوالر ودعم المؤسسة الفلسطينية للتمكين االقتصادي.  500 واألقصى بة

 30/3/2019 ،األيام، رام هللا
 

 : سنحاصر "إسرائيل" بالقانونتونس العربية المتحدث باسم قمة .39
اهتمةةام أكةةد المتحةةدث باسةةم القمةةة العربيةةة محمةةود الخميةةري، أن القضةةية الفلسةةطينية تنفةةرد ب: وكةةاالتال

وقال أمس، إن الدول العربية ستعلن التزامها بالسالم في الشرق  كبير في القمة من قبل القادة العرب.
األوسةةط، وستحاصةةر "إسةةرائيل" بالقةةانون الةةدولي، موضةةحًا أن هنةةاك التزامةةًا واضةةحًا مةةن الةةدول العربيةةة 

بشةةأن الملةةف السةةوري، وال وأشةةار إلةةى أن هنةةاك مشةةاورات واسةةعة  بخيةةار السةةالم للقضةةية الفلسةةطينية.
 يوجد توافق عربي على عودة سوريا للجامعة.

 30/3/2019 ،الخليج، الشارقة
 

 االعتراف بسيادة "إسرائيل" على الجوالن ترامب جهود عربية الحتواء أي تداعيات لقرار :تونس .40
هةةود مةةع دول أنهةةا تنسةةق الج ،29/3/2019 يةةوم الجمعةةة ،أعلنةةت تةةونس :لكترونيةةةاإلمواقةةع ، والالوكةةاالت

علةةةى هضةةةبة  "إسةةةرائيل"عربيةةةة أخةةةرى الحتةةةواء أي تةةةداعيات لقةةةرار الواليةةةات المتحةةةدة االعتةةةراف بسةةةيادة 
أثنةاء تسةلم بةالده الرئاسةة الدوريةة لجامعةة  فةي ،وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهينةاوي الجوالن.

يةة الةدول العربيةة الشةقيقة والمجموعةة "سةنعمل مةع بق :الدول العربية قبيل القمة العربية السنوية في تونس
 الدولية على تطويق كل التداعيات المحتملة لهذا القرار في مختلف المحافل الدولية واإلقليمية".

 29/3/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 والجوالنالقدس خصوص ب واشنطن إلعالني بالده ؤكد رفضيوزير الخارجية السعودي  .41
إبةةراهيم العسةةاف، رفةةض المملكةةة القةةاطع العتةةراف الواليةةات  .عودي دأكةةد وزيةةر الخارجيةةة السةة :تةةونس

"أجدد رفض بالدي التةام واسةتنكارها لإلعةالن  ، وقال:"إسرائيلة"المتحدة ودول أخرى بالقدس عاصمة ل
 الذي أصدرته اإلدارة األمريكية باالعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجوالن السورية المحتلة".
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كلمةةةةة المملكةةةةة التةةةةي ألقاهةةةةا فةةةةي الجلسةةةةة االفتتاحيةةةةة الجتمةةةةاع وزراء الخارجيةةةةة  فةةةةي ،وجةةةةدد العسةةةةاف
بالعاصةمة التونسةية، موقةف  30 التحضيري لمجلس الجامعةة العربيةة علةى مسةتوى القمةة فةي دورتةه الةة

المملكةةة الثابةةت والمبةةدئي مةةن هضةةبة الجةةوالن وأنهةةا أرض عربيةةة سةةورية محتلةةة وفةةق القةةرارات الدوليةةة 
وأن محةاوالت فةرض األمةةر الواقةع ال تغيةر فةي الحقةةائق شةيئًا، وأن اإلعةالن المشةار إليةةه  ذات الصةلة،

مخالفةةة صةةريحة لميثةةاق األمةةم المتحةةدة ومبةةادئ القةةانون الةةدولي وللقةةرارات الدوليةةة ذات الصةةلة بمةةا فةةي 
رة ، وسةتكون لةه آثةار سةلبية كبية1981لعةام  497، ورقةم 1967لعةام  242ذلك قرارات مجلس األمن رقم 

 على مسيرة السالم في الشرق األوسط وأمن واستقرار المنطقة.
 29/3/2019 ،الحياة، لندن

 
 انتقاد روسي تركي لقرار واشنطن بشأن الجوالن .42

قةةةرار الواليةةةات المتحةةةدة  ،30/3/2019 يةةةوم الجمعةةةة ،انتقةةةدت تركيةةةا وروسةةةيا: سةةةامر إليةةةاس -موسةةةكو 
سةعى و  جةوالن، ووصةفتاه بأنةه مخةالف للقةانون الةدولي.االعتراف بالسيادة اإلسةرائيلية علةى مرتفعةات ال

المؤتمر الصحفي في أنطاليا إلى ، خالل وزيرا خارجية البلدين سيرغي الفروف ومولود جاويش أوغلو
 تقريب وجهات النير في ما يخص األزمة السورية.

زاد: "أشةعر بةأن علةى الجةوالن، و  "إسةرائيل"وجدد الفروف تنديد موسكو بقرار ترامب االعتةراف بسةيادة 
هذا دليل متعمد على عدم المساءلة. وهو إلةى جانةب التهديةدات واإلنةذارات والعقوبةات، يشةكل عمومةًا 

 جميع األدوات التي تستخدمها الواليات المتحدة في السياسة الخارجية هذا أمر محزن".
 مةةن رغمبةةالوالن مةةن جانبةةه أكةةد جةةاويش أوغلةةو أن بةةالده تةةدعم وحةةدة األراضةةي السةةورية بمةةا فيهةةا الجةة

 الخالفات مع النيام.
 30/3/2019 ،الحياة، لندن

 
 إسرائيلية يتجول في أراضي النظام السوري قناةمراسل  .43

لهةةا ييهةةر دخةةول مراسةةلها مةةواف فةةرداي إلةةى شةةمال شةةرق  مطةةوالً  اإلسةةرائيلية تقريةةراً  11بثةةت القنةةاة الةةة 
وقةةد أيهةةرت الصةةور دخةةول  ".ةي سةةوري. وحمةةل التقريةةر الةةذي بثتةةه القنةةاة اسةةم "قصةةة األكةةراد فةةةسةةوري

الصحفي المناطق التي تسيطر عليها "وحدات حماية الشعب" الكردية بمدينة القامشلي ولقاءه بميلوم 
وقد  قراطية" التي تشكل الوحدات عمودها الفقري.و الديم ةكوباني "القائد العام" لما تعرف بة"قوات سوري

ألمنةةي التةةي تنتشةةر فيةةه مقةةرات النيةةام السةةوري األمنيةةة أيهةةر التقريةةر تجةةول فةةرداي بمنطقةةة المربةةع ا
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وحةةواجزه فةةي مدينةةة القامشةةلي بريةةف الحسةةكة، كمةةةا أيهةةرت الصةةور تجةةول الصةةحفي اإلسةةرائيلي فةةةي 
 شوارع المدينة بالقرب من مقر إقامته.

 30/3/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 ية الفلسطينية؟وتتجاهل القض "إسرائيل": دول الخليج تتقارب مع "فورين بوليسي" .44
وتغةض النيةر عةن  "إسةرائيل"تقول مجلة فورين بوليسي األمريكية إن دول الخلي، جميعها تتقارب مع 

وجود عملية سةالم فةي الصةراع الفلسةطيني، وتشةير إلةى أن ذلةك بمثابةة تدشةين لمرحلةة سياسةية جديةدة 
فاصةيل التقةارب بةين الجةانبين للكاتبة داليا حاتوكة سردت فيةه ت ونشرت المجلة مقاالً  بالشرق األوسط.

وتقول حاتوكة إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ينشئ روابةط  وتجاهل القضية الفلسطينية.
لتطبيةع  مع قادة الةدول العربيةة المعاديةة إليةران، ويؤكةد أن صةفقة سةالم مةع الفلسةطينيين ليسةت شةرطاً 

 العالقات الدبلوماسية مع دول الخلي،.
 "إسةةةرائيل"أن بعةةض دول الخلةةةي، ال تشةةعر بةةالحرى مةةةن الكشةةف عةةن تقاربهةةةا المعلةةن مةةع  وتشةةير إلةةى

ومعاداتهةةا إليةةران، إذ تباهةةت هةةذه الةةدول خةةالل قمةةة وارسةةو الشةةهر الماضةةي بهةةذه العالقةةة، وهةةي القمةةة 
 التي فشلت في إقناع الدول األوروبية بالتخلي عن االتفاق النووي مع إيران.

هةةي جةةزء مةةن نقلةةة أوسةةع تحةةاول إدارة الةةرئيس  "إسةةرائيل"دة بةةين دول الخلةةي، ووقالةةت إن العالقةةة الجديةة
 "إسةةرائيل"األمريكةةي دونالةةد ترامةةب قيادتهةةا، وتةةتلخص فةةي التحةةالف العلنةةي بةةين الةةدول العربيةةة السةةنية و

بةرام صةفقة سةالم "مخفةف" بةين  ضدّ  وأعةادت الكاتبةة لألذهةان مةا قالةه  والفلسةطينيين. "إسةرائيل"إيران وا 
في زيارة تؤرخ لعودة العالقات التي ُقطعت بةين  20/1/2019ياهو قبيل مغادرته إلى دولة تشاد يوم نتن

، إذ قةةال إن زيارتةةه لتشةةاد هةةي جةةزء مةةن "ثةةورة دبلوماسةةية" يقةةوم بهةةا فةةي العةةالمين 1972الةةدولتين فةةي 
 ."إسرائيل"تها مع بنجاح هذه الثورة وبالمزيد من الدول التي ستطبع عالقا العربي واإلسالمي، متعهداً 

مع من سماهم "أبناء إسماعيل" طوال الوقت الةذي  "إسرائيل"واستمر نتنياهو في الكشف عن عالقات 
 استمر في إعالن عدم إجبار مستوطن واحد في الضفة الغربية على الرحيل.

اء السةعودية بتمكانيةة اسةتخدام الطةائرات اإلسةرائيلية المدنيةة األجةو  تبةاهي نتنيةاهو مةؤخراً  وذكرت أيضاً 
منةةةذ  "إسةةةرائيل"مةةةان والسةةةودان، مشةةةيرة إلةةةى أن دولةةةة قطةةةر نفسةةةها لةةةديها ترتيبةةةات عمةةةل مةةةع وسةةةلطنة عُ 

سةةةنوات تهةةةدف فةةةي الغالةةةب للسةةةماح للدوحةةةة بتحويةةةل مسةةةاعدات ماليةةةة لقطةةةاع غةةةزة لتخفيةةةف الوضةةةع 
للحكومةات  اً مفيةد وعلقت الكاتبة بأن القضية الفلسطينية يلت لعقود مساعداً  اإلنساني الصعب هناك.

في المنطقة بتحويل االنتباه عةن القضةايا المحليةة الملحةة، ففةي حالةة اإلمةارات يةرى قةادة الدولةة هنةاك 
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، مةن الناحيةة األخةرى، نفسةها "إسةرائيل"أن الفلسطينيين ليس لديهم الكثير لتقديمةه لةدولتهم، بينمةا تقةدم 
 كمركز لالبتكار، وهو أمر تطمح إليه اإلمارات.

التي يتبعها نتنياهو وتتضمن تجاهل القضية الفلسطينية،  االستراتيجيةل حاتوكة إن هذه ومع ذلك تقو 
، خاصةة وسةط المؤسسةة العسةكرية واألمنيةة باعتبارهةا تتعةارض "إسةرائيل"تجد من يعارضةها حتةى فةي 

 وجوديةةاً  . ويةةرى هةةؤالء المعارضةةون أن عةةدم حةةل القضةةية الفلسةةطينية سةةييل مهةةدداً "إسةةرائيل"ومصةةالح 
 .  "إسرائيلة"ما لدائ

 29/3/2019 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 السوري على الجوالن "إسرائيل"االعتراف بسيادة  تكرسمرتقبة كية جديدة يخطوة أمر  .45
كية بصدد يطبقا لمعلومات نشرتها صحيفة "جيروزالم بوست"، فتن اإلدارة األمر  :مواقع إلكترونية، وكاالت

في هذه -وتقوم واشنطن  للجوالن السوري. "إسرائيل"رعية ضم اتخاذ خطوة عملية لتأكيد اعترافها بش
 ."إسرائيل"من  كية للمنطقة، بحيث يبدو الجوالن جزءاً يبتجراء تعديالت على الخرائط األمر  -الخطوة

 29/3/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 بدولَتين حل  النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني يمر  باالعترافماكرون بعد لقائه الملك األردني:  .46
بالملك  إيمانويل ماكرون بعد لقاء الرئيس الفرنسي ،أّكد بيان صادر عن اإلليزيه: ووكاالت 48عرب 

أّن "حّل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني يمّر ، يوم أمس الجمعة في باريس، عبد هللا الثانياألردني 
وفي حدوٍد معترف بها وآمنة،  باالعتراف بدولتَين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنًبا إلى جنب بسالم

 وعاصمتهما القدس".
 30/3/2019، 48عرب 

 

 يؤكد رفض بالده االعتراف بسيادة االحتالل على الجوالن الفرنسي الرئيس .47
كي، دونالد ترامب، يأكد الرئيس الفرنسي، رفض بالده قرار إدارة الرئيس األمر : ووكاالت 48عرب 

وبعد لقائه مع الملك األردني، قال بيان  على الجوالن السوري.االعتراف بسيادة االحتالل اإلسرائيلي 
اإلليزيه إن "رئيس الجمهورية أكد أن االعتراف بالّسيادة اإلسرائيلّية على الجوالن المحتّل يتعارض 

 والقانون الدولي، ولن يؤّدي سوى إلى تأجي، التوّترات اإلقليمّية".
 30/3/2019، 48عرب 
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 ناشطة فلسطينية ضد  اإلسرائيلي االحتالل ألمانيا تستجيب لضغوط  .48
رفضت المحكمة اإلدارية العليا في برلين، أمس، طلبا عاجال من الناشطة الفلسطينية  (:)د.ب.أ

تحت مبرر ، مفتوحة الحدود في أوروبا "شينجن"رسمية عودة، ضد قرار بسحب تأشيرتها لمنطقة 
وكان من  ضد الناشطة. "إسرائيل"ط مارستها تشكيلها لخطر على النيام العام، ويأتي ذلك بعد ضغو 

المفترض أن تشارك عودة، التي سافرت إلى ألمانيا بجواز سفر أردني، في فعاليات لشبكة 
قد اعتقلت من االحتالل عام كانت عودة تجدر اإلشارة إلى أن الفلسطينية قبل أسبوعين.  "صامدون"

مستوطنين، وُحكم عليها بالسجن المؤبد. وتم  بتهمة تنفيذ هجوم فدائي في القدس أودى بحياة 1970
 .1980عقب تبادل لألسرى عام  هااإلفراى عن

 30/3/2019، الخليج، الشارقة
 

 مسيرات العودة بعد عام: وقفة مراجعة وتقييم .49
 محسن محمد صالحد. 

رة مضةى عةام علةى انطةالق مسةيرات العةودة التةي شةكلت عنوانةًا فارقةًا فةي التجربةة الفلسةطينية المعاصة
في إطار ما ُيعرف بالمقاومة الشعبية أو السلمية. وهي تجربة نوعية تستحق الوقوف عندها ودراسةتها 

 واستخالص العبر منها والبناء عليها في المستقبل.
بعد عام من المسيرات، حان الوقت لعمل مراجعة شاملة للتجربة، واستخراى أفضل ما فيها من مزايةا، 

ددة تتناسةةب فيهةةا المنجةةزات المتوقعةةة مةةع األثمةةان والتكةةاليف المحتملةةة. وبنةةاء اسةةتراتيجية واضةةحة محةة
فمع إدراكنا الكامل أننا في مرحلة التضحيات، إال أن القوى الشةعبية والمقاومةة يجةب أن تملةك أقصةى 
درجات الكفةاءة والفعاليةة، وأن يوضةع كةل جهةد ومةال وتضةحية فةي الموضةع األفضةل، خصوصةًا فةي 

ومةةةة الفلسةةةطينية مةةةن اسةةةتهداف شةةةامل، ومةةةن نقةةةص فةةةي القةةةدرات واإلمكانةةةات ضةةةوء مةةةا تعانيةةةه المقا
 والتمويل، مقابل ما يملكه الخصوم من أدوات.

ال بّد من البحث عن خطوط إبداعية جديدة، ومن تجديد الةزخم اإلعالمةي، وتفعيةل التحةرك السياسةي. 
وبتحشةيدات مضةةاعفة،  وال بةأس أن تتضةمن المراجعةةات إمكانيةة عمةةل المسةيرات فةةي مناسةبات محةةددة

مكانية كسر السياى الحدودي في فعاليات مليونية. وكذلك إعادة تفعيل المسيرات في الضفة الغربيةة  وا 
 وفي الشتات الفلسطيني.

فالمسيرات الجماهرية التةي ُعرفةت الحقةا بمسةيرات العةودة بةدأت كفكةرة شةبابية نضةالية سةلمية تةداولتها 
، ولقيةةةت تجاوبةةةًا واسةةةعًا، 2018غةةةزة فةةةي كةةةانون الثاني/ينةةةاير  وسةةةائل التواصةةةل االجتمةةةاعي فةةةي قطةةةاع
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وهةةدفت إلةةى تحقيةةق عةةودة الالجئةةين الفلسةةطينيين فعليةةًا وبشةةكل سةةلمي وتحةةت العلةةم الفلسةةطيني، إلةةى 
 .1948أرضهم وبيوتهم التي ُأخرجوا منها في حرب 

لسطيني بشكل متةزامن. وسعت إلى أن يتّم تنييم المسيرات في قطاع غزة والضفة الغربية والشتات الف
في قطةاع غةزة اتخةذت الفكةرة شةكاًل عمليةًا، حيةث البيئةة الحاضةنة للمقاومةة، وحيةث الحصةار الخةانق، 

. تشةةكلت اللجنةة التنسةةيقية العليةا لمسةةيرة 1948وحيةث إن أكثةر مةةن ثلثةي أبنةةاء القطةاع هةةم مةن الجئةي 
تهدف التحشةيد الواسةةع لالجئةةين، العةودة الكبةةرى؛ وأكةدت علةةى أنهةةا حالةة جماهيريةةة غيةر فصةةائلية، تسةة

أيار/مةةايو 15لتصةةل ذروتهةةا فةةي  2018مةةارس  آذار/ 30والتقةةدم التةةدريجي باتجةةاه الحةةدود، اعتبةةارًا مةةن 
 من العام نفسه، على شكل مسيرة مليونية تقتحم الحدود، وتفرض حق العودة باألمر الواقع.

غةزة للمسةيرة، وتشةكل إطةار جديةد  انضّمت الفصائل الفلسطينية في قطةاع 2018مارس  آذار/17وفي 
هو "الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار". وبالرغم من الحرص علةى طبيعتهةا الشةعبية 
السلمية، إال أن انضمام الفصائل لها أعطاها ُبعدًا مقاومًا؛ كما اتخذت في القطاع ُبعدًا محليًا بتضافة 

 هدف كسر الحصار إلى اسمها.
 

 جزات:مكاسب ومن
حققةةت مسةةيرة العةةودة إقبةةااًل جماهيريةةًا واسةةعًا خصوصةةًا فةةي قطةةاع غةةزة، وتفاعلةةت معهةةا كافةةة الشةةرائح 
االجتماعية. وعبرت بشةكل صةادق وقةوي عةن تمسةك الشةعب الفلسةطيني بحةّق العةودة. وحةدث تحشةيد 

 كبير في لبنان، وفعاليات مصاحبة في األردن.
كانةةت عنصةةر التقةةاء واتفةةاق بةةين قةةوى المجتمةةع المةةةدني كمةةا تجلةةت الوحةةدة الوطنيةةة فةةي المسةةيرات، ف

والفعاليةةات الشةةعبية والفصةةائل الفلسةةطينية؛ وهةةو مةةا شةةّكل قاعةةدة يمكةةن البنةةاء عليهةةا وتوسةةيعها، لبنةةاء 
نجاحه، بما ُيعزز الخطوات باتجاه إنهاء حالة االنقسام الفلسطيني.  الثقة وااللتقاء على "المشترك" وا 

أسةةةبوعًا دونمةةةا  51المتةةةداد الزمنةةةي، فتواصةةةلت كةةةل يةةةوم جمعةةةة، علةةةى مةةةدىوتميةةةزت هةةةذه المسةةةيرات با
توقةةف، وبتفاعةةل شةةعبي جيةةد )قياسةةًا بكثةةرة الفعاليةةات(. وبةةالرغم مةةن تفةةاوت درجةةات المشةةاركة، إال أن 

 حالة المشاركة واإلصرار على المضي فيها، استمرت بشكل يبعث على التقدير واإلعجاب.
مسيرات باإلبداع، إذ ترافقت معها فعاليات إبداعية، كالطائرات الورقيةة ومن ناحية أخرى، فقد تميزت ال

والبالونات واإلرباك الليلي... التي شكلت وسائل مقاومةة شةعبية، تسةببت بخسةارة االحةتالل اإلسةرائيلي 
 لعشرات الماليين من الدوالرات؛ كما ترافقت المسيرات مع إبداعات فنية وأنشطة اجتماعية مختلفة.

المسيرات الضوء بشكل أكبر على حق الالجئين فةي العةودة ألرضةهم، وكشةفت الوجةه القبةيح وسلطت 
سةةالميًا ودوليةةًا واسةةعًا، كمةةةا  لالحةةتالل اإلسةةرائيلي، وتلقةةى المتيةةاهرون دعمةةًا وتعاطفةةًا شةةعبيًا عربيةةًا وا 
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ن. واعتمةد ُووجه الصهاينة بتدانات عالمية على سةلوكهم العةدواني والوحشةي تجةاه المتيةاهرين السةلميي
مجلةةس حقةةوق اإلنسةةان التةةابع لألمةةم المتحةةدة قةةرارًا بتدانةةة االحةةتالل اإلسةةرائيلي بسةةبب ممارسةةاته ضةةد 

 المتياهرين.
وقد أربك األداء القوي للمسيرات، خصوصًا في أسابيعها األولةى، المسةار الةذي كةان مرسةومًا لةة"صفقة 

سةةيخ البيئةةة الرافضةةة للتنةةازل عةةن الثوابةةت، القةةرن"، فأسةةهم فةةي إيجةةاد بيئةةة فلسةةطينية "مشةةتعلة"، وفةةي تر 
وفةةي إيجةةاد بيئةةة شةةعبية عربيةةة داعمةةة، أحرجةةت العديةةد مةةن األنيمةةة التةةي كانةةت متسةةاوقة مةةع مسةةار 
الصةةفقة. وبالتةةالي كانةةت المسةةيرات مةةن األسةةباب التةةي دفعةةت لتأجيةةل اإلعةةالن عةةن الصةةفقة، النعةةدام 

 الشروط األساسية المتوفرة لنجاحها.
صةةار وللعقوبةةات المفروضةةة علةةى القطةةاع، أن تةةؤدي إلةةى تفجيةةر األوضةةاع، وأن يثةةور وكةةان يةةراد للح

النةةاس ضةةد خةةط المقاومةةة الةةذي يةةدير القطةةاع، فيسةةقطوه؛ لتحةةّل مكانةةه سةةلطة رام هللا الملتزمةةة بمسةةار 
التسةةةوية، دون أي ضةةةمانات لحمايةةةة سةةةالح المقاومةةةة، وال لشةةةراكة وطنيةةةة حقيقيةةةة علةةةى أسةةةاس اتفةةةاق 

هةةت الغضةةب الجمةةاهيري ضةةد االحةةتالل 2011وقةةع سةةنة المصةةالحة الم . غيةةر أن مسةةيرات العةةودة وجَّ
 اإلسرائيلي، وقدمت نموذجًا جديدًا للتالحم بين الجماهير والمقاومة.

وقةةةد أدت مسةةةيرات العةةةودة إلةةةى اضةةةطرار أطةةةراف الحصةةةار لتخفيفةةةه، وفصةةةل الجانةةةب اإلنسةةةاني عةةةن 
بعةض اليةروف المعيشةية، المتعلقةة بالكهربةاء ودخةول  الجانب السياسي، ولةو مؤقتةًا، وبالتةالي تحسةين

البضائع وفتح المعابر. وبةالرغم مةن أن ذلةك كةان مكاسةب جزئيةة، إال أنهةا كانةت اعترافةًا مةن الجهةات 
رة بتأثير وفعالية مسيرات العودة.  الُمحاصِّ

 

 انتقادات:
تهةةةا كانةةةت أكبةةةر مةةةن تةةةتلخص أبةةةرز االنتقةةةادات الموجهةةةة لمسةةةيرات العةةةودة فةةةي أن األثمةةةان التةةةي دفع

 آذار/ 22وحتةى  2018مةارس  آذار/ 30المكاسب التي حققتها. فخالل عام من مسةيرات العةودة ومنةذ 
فةةةةي مسةةةةيرات العةةةةودة؛ وتشةةةةير  196شةةةةهيدًا مةةةةنهم  270اسُتشةةةةهد فةةةةي قطةةةةاع غةةةةزة نحةةةةو  2018مةةةةارس 

 30وع نحةةو اإلحصةةائيات التةةي نشةةرتها بعةةض المصةةادر اإلعالميةةة ووزارة الصةةحة الفلسةةطينية إلةةى وقةة
جريحةةًا، ويتحةةدث مركةةةز  11,427ألةةف جةةريح )أمةةا المركةةةز الفلسةةطيني لحقةةوق اإلنسةةان فيتحةةةدث عةةن 

 جريحًا(، بينهم أكثر من خمسمائة إصابة خطيرة.15,234الميزان عن 
كما يرى الناقدون أن المسةيرات انحرفةت عةن هةدفها االسةتراتيجي فةي تحقيةق العةودة لفلسةطين المحتلةة 

نجةةةةاز هدنةةةةة، وزيةةةةادة سةةةةاعات الكهربةةةةاء، ، إلةةةةى أهةةةةدا1948 ف تكتيكيةةةةة مرتبطةةةةة بتخفيةةةةف الحصةةةةار، وا 
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وتشةةغيل المعةةابر وحركةةة األفةةراد والبضةةائع، وتوسةةيع مسةةاحة الصةةيد البحةةري... وغيرهةةا. وهةةو مةةا أفقةةد 
 المسيرات الهدف الجوهري الذي ُوجدت ألجله.

يةةةة وقطةةةاع غةةةزة والشةةةتات، قةةةد ثةةةم إن المسةةةيرات التةةةي كانةةةت يفتةةةرض أن تنطلةةةق بقةةةوة فةةةي الضةةةفة الغرب
اقتصةةر أمرهةةا فعليةةًا علةةى قطةةاع غةةزة، فيمةةا جةةرت محةةاوالت محةةدودة نجحةةت سةةلطة رام هللا واألنيمةةة 

يقاف زخمها بسرعة.  العربية في احتوائها وا 
ومن جهة أخةرى، فقةد تمكةن االحةتالل اإلسةرائيلي والقةوى التةي تنسةق معةه مةن احتةواء المسةيرات، بعةد 

قتها، ونجح في وضةعها تحةت سةقف ُيمكةن تَحمولةه والتعةايش معةه؛ وبالتةالي لةم بضعة أشهر من انطال
 تعد تشكل مع الزمن خطرًا عليه أو وضعًا يؤرقه، بل أصبحت بدرجة ما عبئًا على أصحابها.

وتراجع التأثير السياسي للمسيرات، بحيث لم تعد ورقة قوة وال أداة ضغط فاعلة كما كانت سةابقًا. كمةا 
هةةةا اإلعالمةةةي، وانخفضةةةت التغطيةةةات اإلعالميةةةة المصةةةاحبة لهةةةا. وهةةةذا متوقةةةع فةةةي ضةةةوء تراجةةةع تأثير 

 تكرارها أكثر من خمسين مرة؛ لتصبح مع الزمن خبرًا إعالميًا عاديًا.
وفي األشهر األخيرة، عانت المسيرات من رتابة نسقها، ومن المعرفة المسبقة لمعيم برامجها والنتائ، 

 االستثناءات.المتوقعة منها؛ ما عدا بعض 
ضةعاف تأثيرهةا؛ مةع ارتفةاع  ولذلك، أصبحت مسيرات العودة تواجةه مخةاطر إفراغهةا مةن مضةمونها، وا 
تكاليفها مقابل مةا تحققةه مةن منجةزات. كمةا اتسةعت فةرص تجاوزهةا لةدى الخصةوم واألعةداء. حتةى إن 

م بحملةة "بةدنا نعةيش"، التيار المؤيد لسلطة رام هللا في القطاع وجد وفق حساباته ما يشجعه على القيةا
التي تهدف في غاياتها النهائية إلسقاط سلطة المقاومة أو حماس في القطةاع؛ وهةو مةا كةان مسةتبعدًا 
جدًا ومرفوضًا في األشهر األولى للمسيرات. ولةذلك، فلةيس مةن المسةتغرب أن يتصةاعد الضةغط علةى 

 خط المقاومة في القطاع في األيام القادمة داخليًا وخارجيًا.
آذار/مةارس  30ذا كان ثمة مراهنة على المسيرة المليونية التي دعت لهةا "الهيئةة الوطنيةة العليةا" فةي وا  

 ، فتن السؤال األبرز يبقى عن بناء الرؤية واالستراتيجية التالية لذلك.2019
 29/3/2019 ،موقع تي آر تي )مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون التركية(

 
 لى الداربين العودة إلى الوعي والعودة إ .50

 عوض عبد الفتاح
فةةةي البةةةدء كةةةان الفلسةةةطيني علةةةى أرضةةةه، حةةةرًا ومنةةةدمجا بهةةةا. احتسةةةب امتالكةةةه لةةةألرض والةةةدار مةةةن 
البةديهيات، وحةين ُهةدد ملكةه ووجةوده فةي المةرة األولةى، اسةتيقي الةوعي بةالوجود ليحةل محةل الالوعةةي، 

 كشرط للفعل.
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لغةزاة، وجةد نفسةه بعةد أن ُسةرق وطنةه، أمةام دارت األيام والسنين، وبعد جوالت وصةوالت مةن مقاومةة ا
حملةةة لسةةرقة روايتةةه. ومنةةذ اللحيةةة التةةي فكةةر الغةةزاة بالسةةطو مةةرورًا بالتنفيةةذ، واصةةلوا بةةال كلةةل وبةةدهاء 
كبيةةر، مخطةةط هةةةدم روايتةةه وكةةةّي وعيةةه. حققةةةوا جةةزءًا كبيةةةرا مةةن مخططهةةةم، وضةةللوا مةةةن جلبةةوهم مةةةن 

إلةةى وعةةي الكثيةةر مةةن النخةةب الغربيةةة، الفاعلةةة خةةارى  الخةةارى ليسةةتوطنوا فةةي بيةةت الفلسةةطيني، وأدخلةةوا
الحكةةةم، معرفةةةة مشةةةوهة، لتكةةةون سةةةندًا للنخةةةب الحاكمةةةة وضةةةمانًا لمواصةةةلة تغذيةةةة مشةةةروع اسةةةتعماري 
متةةوحش، فةةي بةةالد ليسةةت لهةةم. كمةةا نجحةةوا فةةي تجزئةةة فلسةةطين وأدخلةةوا فةةي عقةةول أوسةةاط واسةةعة مةةن 

 لو(، قناعة باستحالة تحقيق حق العودة.الطبقة السياسية الفلسطينية الرسمية )طبقة أوس
لكن رغم كل هذا الةدعم واإلجةرام الُمحّصةنين، يفاجةأ الغةزاة بعةودة العشةب الةذي يجزونةه بوحشةية بالغةة 
إلى التفتح والنمو. ورغم شعور الغزاة باالنتصار والتعبير عن ذلةك فةي مناسةباتهم، فةتنهم يكتشةفون أن 

ويسةةةتعملونها لترسةةةيخ غةةةزوهم عةةةاجزة عةةةن استئصةةةال الةةةوعي عنةةةد آالت القتةةل الفتاكةةةة التةةةي يمتلكونهةةةا 
أصحاب الوطن. يصابون باإلحباط عندما يرون ضحايا غزوهم، ليسوا ضةحايا سةلبيين، إنمةا قةادرون 

 على النهوض من تحت األنقاض بعد كل مذبحة.
ة، مثةةةل يتوهمةةةون أو يتخيلةةةون عنةةةدما ينيةةةرون إلةةةى المشةةةهد الفلسةةةطيني، وتحديةةةدًا إلةةةى الصةةةور القاتمةةة

االنقسام أو التنسةيق األمنةي، أو هبةوط خطةاب الطبقةة السياسةية االنهزامةي وفسةادها، أن ذلةك المشةهد 
هو نهاية التاريخ: أي انتصار الصةهيونية النهةائي، مثلمةا يةّن المفكةر األمريكةي، فرانسةيس فوكويامةا، 

ة انتصةةرت كةةدين للبشةةرية كلهةةا. بعةةد انهيةةار االتحةةاد السةةوفييتي، أّن نهايةةة التةةاريخ حلّةةت وأّن الرأسةةمالي
 هناك من داخل الكيان اإلسرائيلي، من بدأ يدرك أن االنتصار في معركة الوعي بات مستحياًل.

قبل عام بالضبط، أطلقت مجموعة من طالئةع الشةباب الفلسةطيني فةي قطةاع غةزة المحاصةر والمقةاوم 
واألطةةر السياسةةية والشةةعبية معركةةة وعةةي جديةةدة، تحولةةت بسةةرعة إلةةى معركةةة كةةل الحركةةات المقاومةةة 

 والناس، تحت عنوان العودة وفك الحصار.
آذار/ مةةارس، ينةةتيم الجميةةع هنةةاك بمسةةيرة ضةةخمة فةةي ذكةةرى يةةوم األرض، إحيةةاًء  30غةةدًا، السةةبت، 

للةةذكرى السةةنوية األولةةى واسةةتمرارًا لمسةةيرة العةةودة إلةةى األرض والةةدار. ويتوقةةع أن يكةةون الحشةةد كبيةةرا 
من المقاومة الشعبية الشاملة، لم يعهةدها قطةاع غةزة منةذ االنتفاضةة األولةى، التةي  ومتميزا. هذا النمط

اعتمةةةةدت النضةةةةال الشةةةةعبي غيةةةةر المسةةةةلح؛ ففةةةةي مسةةةةيرات العةةةةودة الكبةةةةرى، نةةةةرى كةةةةل فئةةةةات الشةةةةعب، 
 وخصوصًا النساء.

ي أن يختةةار الغزيةةون ذكةةرى يةةوم األرض مناسةةبًة إلطةةالق مسةةيرة العةةودة الكبةةرى، وأن يحيوهةةا غةةدًا، فةة
الةةذكرى الثانيةةة واألربعةةين، لةةه دالالت وطنيةةة جامعةةة. ففضةةال عةةن كةةون قضةةية الالجئةةين هةةي القضةةية 
التةةي توحةةد كةةل الشةةعب، فةةتن يةةوم األرض كةةان يومةةًا كفاحيةةًا وطنيةةًا، أطلقةةه الفلسةةطينيون فةةي األرض 
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فة ، وتجةةاوب معةةه الفلسةةطينيون فةةي الضةة1976، فةةي الثالثةةين مةةن شةةهر آذار عةةام 1948المحتلةةة عةةام 
والقطةةةاع، ليتحةةةّول إلةةةى يةةةوٍم فلسةةةطيني بامتيةةةاز، يجةةةري إحيةةةاؤه سةةةنويًا فةةةي مختلةةةف تجمعةةةات الشةةةعب 

 الفلسطيني، في الداخل والخارى.
 

 آمال وتحديات
لم تتحول مسةيرة العةودة إلةى مسةيرة الكةل الفلسةطيني، كمةا كةان مةأمواًل، بةل يلةت محصةورة فةي قطةاع 

 غزة.
قةةالم المسةةيرة بالنقةةد والمراجعةةة، مةةن حيةةث إدارتهةةا وطريقةةة عةةرض لقةةد تناولةةت، مةةؤخرًا، العديةةد مةةن األ

أهةةدافها، بمةةا فيهةةا تصةةّدر حركةةة حمةةاس المسةةيرة، بةةدل فةةتح المجةةال للشةةباب واألطةةر الشةةعبية ليقةةودوا 
المسةةةيرة. واألهةةةّم، تناولةةةت هةةةذه األقةةةالم التكلفةةةة البشةةةرية الباهيةةةة، مةةةن حيةةةث عةةةدد الشةةةهداء والجرحةةةى 

متوحٍش، ال يفرق بين فلسطيني يطلق النةار وبةين فلسةطيني يتيةاهر سةلميًا، ال والمعاقين. فأمام عدٍو 
بةةد مةةن ضةةبط المسةةيرة وتقليةةل الخسةةائر البشةةرية، حفايةةًا علةةى األرواح، ومةةن أجةةل ضةةمان ديمومتهةةا 

 وتوليد تفاعالت في عموم الوطن وتحصيل إنجازات ملموسة.
ضفة والقطاع وكذلك في الشتات، كما حال ترهةل لقد حال االنقسام الكارثي دون امتداد المسيرة إلى ال

القةةةوى السياسةةةية داخةةةل الخةةةط األخضةةةر، الغارقةةةة فةةةي انتخابةةةات الكنيسةةةت دون امتةةةدادها إلةةةى الةةةداخل 
(. فعةةةدا عةةةن كةةةون سةةةلطة رام هللا غيةةةر معنّيةةةة بةةةأّي شةةةكل مةةةن أشةةةكال النضةةةال، حتةةةى 48الفلسةةةطيني )

مشةةةهد المسةةةيرة، يةةةوفر مةةةادة تحريضةةةية فةةةي  الشةةعبي لةةةيس المتفةةةرق بةةةل المنهجةةةي؛ فةةةتّن تصةةةّدر حمةةةاس
أوسةةةاط حركةةةة فةةةتح لمنةةةع محاكةةةاة نفةةةس النمةةةوذى النضةةةالي فةةةي الّضةةةفة الغربيةةةة. لهةةةذا السةةةبب، اختةةةار 
الشةةباب إطةةالق فكةةرة المبةةادرة، كمبةةادرة شةةبابية وشةةعبية، ومةةن ثةةم الةةذهاب إلةةى التنسةةيق مةةع الفصةةائل 

 وتم تغييب مولدي فكرتها عن القيادة.المختلفة، ولكن هذه الفصائل عادت وتزعمت المسيرة، 
مع ذلك، تواصل طالئع الشباب وعمةوم الشةباب المشةاركة فةي المسةيرة، التةي نجحةوا فةي تحويلهةا إلةى 

 ورشة تدريب كبرى على النضال والمقاومة الشعبية والتثقيف السياسي والوطني.
يشةةةهد النةةةدوات السياسةةةية  لةةةيس النشةةةاط عنةةةد السةةةياى مقتصةةةرًا علةةةى المواجهةةةات واإلربةةةاك الليلةةةي، بةةةل

والثقافية والعروض الفنية، التي تمد الشباب الذي يرزح في البطالةة والفقةر بالمعرفةة، وبتةاريخ قضةيتهم 
وآلّيات النضال وتجارب حركات التحرر العالمية وكيفية التحرر، وباألمل في التحرر والعودة والعةيش 

 الكريم.
ية الفلسةةطينية، قضةةية العةةودة، قضةةية ماليةةين مةةن إخواننةةا هكةةذا تبةةدأ مسةةيرة اسةةتعادة الةةوعي بلةةب القضةة

المحرومين من العودة إلى حيث هجروا، تحضيرًا لالنتقةال إلةى فعةٍل مةن نةوع آخةر، فةي طريةق العةودة 
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والتحةةرر والحرّيةةة. بةةين اسةةتعادة الةةوعي وبةةين تحقيةةق العةةودة، هنةةاك طريةةق طويةةل مةةن الفعةةل، والتنيةةيم 
طريق يلتقي الفلسطينيون من كةل مكةان، ليعةودوا شةعبا موحةدًا مسةتعيدًا والبناء والتضحيات. في هذا ال

 أهّم مصادر قوته: وحدته وعدالة قضيته.
 29/3/2019 ،48عرب 

 
 ما مصير القضية الفلسطينية؟ .51

 د. ناجى صادق شراب
ال يمكن أن نتصور تراجع القضية الفلسطينية في سلم األولويات السياسية اإلقليمية والدولية. بمعنةى أ

تكةةون القضةةية األسةةاس أو الرئيسةةية التةةي يتوقةةف علةةى حلهةةا حةةل الكثيةةر مةةن القضةةايا األخةةرى. فمةةن 
المفةةاهيم الخاطئةةة التةةي ترسةةخت فلسةةطينيًا أال حةةل ألي قضةةية إقليميةةة مةةن دون فلسةةطين. اليةةوم هةةذه 

ل القضةةية المعادلةةة فةةي حالةةة عكسةةية، حةةل القضةةايا اإلقليميةةة والتفاهمةةات الدوليةةة قةةد يكةةون المفتةةاح لحةة
 الفلسطينية. 

هةذا التراجةع ذهةب بةبعض اإلعالميةين والمحللةين علةى مختلةف مشةاربهم، حتةى مةن العةرب ولةيس مةةن 
"اإلسرائيليين" فقط إلى االستنتاى أن القضية الفلسطينية قد بهتت أو تالشةت، وتنتيةر تصةريح الةدفن. 

هة المعاديةةةة للفلسةةةةطينيين هةةةذا االسةةةتنتاى غيةةةر صةةةحيح علةةةى اإلطةةةالق وتقةةةف وراءه األفكةةةار المشةةةبو 
 وقضيتهم. وتعكس قصورًا في القراءة التاريخية للقضية، ومحدداتها الدولية واإلقليمية. 

 -ال أحد ينكر أن الفلسطينيين غير مسؤولين عن نشأة هذه القضية. لقد أوجدها التحةالف اإلمبريةالي 
ليهودية خةارى أوروبةا، ومةن ثةم الصهيوني في القرن التاسع عشر، في إطار البحث عن حل للمسألة ا

ارتبطت بتحوالت موازين القوى التي عملةت لصةالح "إسةرائيل" ومةا زالةت. القضةية الفلسةطينية محصةلة 
تحوالت وتفاعالت أيديولوجية وعقيدية ومصالح قوى. فالمشكلة واألولوية منذ نشأة القضية الفلسطينية 

قليميةةة العربيةةة بكاملهةةا، فالهةةدف االسةةتراتيجي لةةم تكةةن القضةةية ذاتهةةا بةةل المسةةتهدف هةةو المنيومةةة اإل
عدم قيام نيام إقليمي عربي واحد وفاعل وقةوي ألن معنةى ذلةك الحيلولةة دون كةل المشةاريع اإلقليميةة 
والدولية، والهدف الثاني هةو الحيلولةة دون وجةود دولةة قويةة مركزيةة قائةدة تقةود النيةام اإلقليمةي، وهنةا 

مصر، وقوة الةدول العربيةة الصةاعدة األخةرى. لةذلك كةان ال بةد مةن وجةود لماذا االستهداف الدائم لقوة 
"إسرائيل" أوال، والحفاي على قوتهةا ثانيةا وبقائهةا أقةوى مةن كةل َمةن حولهةا، ألنهةا هةي الخيةار الرئيسةي 
 الذي من خالله يمكن تمرير كل المشاريع اإلقليمية والدولية التي تستهدف األمة وثرواتها وموقعها. 

نقول قضية فلسطين تحتضر نقةول إن القضةية العربيةة برمتهةا فةي طةور االحتضةار. وميةاهر  فعندما
االحتضار كثيرة، عربيا وهذا ينعكس على القضية الفلسةطينية تراجةع دور الدولةة الوطنيةة واسةتهدافها، 
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وزيةةادة المخةةاطر الخارجيةةة، وتصةةاعد موجةةات اإلرهةةاب، وتفكةةك مفهةةوم األمةةن القةةومي العربةةي، وبةةروز 
إرهاصات الشعبوية والمذهبية واإلثنية، وتنامي دعوات االنفصال، والحروب الداخلية التي تعاني منها 
العديةةةد مةةةن الةةةدول كمةةةا فةةةي الةةةيمن وسةةةوريا وليبيةةةا والعةةةراق. وتنةةةافس المشةةةاريع اإلقليميةةةة علةةةى حسةةةاب 

المتحةةدة. ومةةع  المشةةروع العروبةةي مثةةل مشةةروع الشةةرق األوسةةط الجديةةد الةةذي تقةةوده "إسةةرائيل" والواليةةات
ذلةةك مةةا زالةةت العروبةةة قويةةة بلغتهةةةا وهويتهةةا وخصوصةةيتها التاريخيةةة والحضةةارية. وبالمقابةةل القضةةةية 
الفلسةةةةطينية ال يمكةةةةن أن تمةةةةوت، نعةةةةم تواجةةةةه أعةةةةراض التراجةةةةع والجمةةةةود السياسةةةةي، ولعةةةةل أبةةةةرز هةةةةذه 

ياسةةة المسةةتقلة، الميةةاهر مةةن االحتضةةار هةةو االنقسةةام السياسةةي الةةذي تحةةول لحالةةة مةةن الكينونةةة الس
ومياهر التفتت في الجسد االجتماعي الفلسطيني، والتنةاقض فةي الةرؤى السياسةية، وضةعف وهشاشةة 
الشةةةرعية السياسةةةية، وحةةةاالت الحصةةةار والعنةةةف واالعتقةةةال التةةةي تمارسةةةها "إسةةةرائيل"، والعقوبةةةات التةةةي 

 "إسرائيل".  تفرضها الواليات المتحدة على السلطة، وحجز أموال الشعب الفلسطيني من قبل
ورغةةةةم ميةةةةاهر االحتضةةةةار فمةةةةا زالةةةةت القضةةةةية حيةةةةة، وال يمكةةةةن أن تمةةةةوت، فالقضةةةةية ليسةةةةت مرتبطةةةةة 
بأشةةةخاص أو تنييمةةةات فصةةةائلية تمةةةوت بمةةةوتهم، القضةةةية الفلسةةةطينية تخةةةص شةةةعبًا كةةةاماًل لةةةه هويتةةةه 

التفكيةةك. الوطنيةة والتاريخيةةة والحضةةارية، هةةذا الشةةعب الةةذي يةزداد تماسةةكًا وصةةمودًا مةةع كةةل محةةاوالت 
 لقد علمنا التاريخ أن الشعوب الحية ال تموت أبدًا، وهذا ما أكده تاريخ الشعب الفلسطيني.

فكةةةم مةةةن حةةةرب، وكةةةم مةةةن حصةةةار، وكةةةم مةةةن األسةةةرى والمعتقلةةةين فةةةي سةةةجون "إسةةةرائيل"، وكةةةم مةةةن 
كةل الضغوطات الدولية والعقوبات، ورغم ذلك بقي الشعب الفلسطيني حيًا صامدًا متجذرًا فةي أرضةه. 

الشعوب تهاجر إال الشعب الفلسطيني، ودرس الهجرة األولى عالق في الذاكرة الجمعيةة، وحتةى هةؤالء 
الذين أجبروا على الهجرة ما زالوا يعيشون في المخيمات، ويحتفيون بمفاتيح بيوتهم. والذين يهاجرون 

ية وقائمة طالما هناك والقضية الفلسطينية ستبقى ح في الشتات ما زالوا متمسكين بقضيتهم وهويتهم..
احةةةتالل "إسةةةرائيلي"، ودولةةةة تنتيةةةر المةةةيالد الرسةةةمي، وشةةةعب يمةةةارس حقوقةةةه التةةةي أقرتهةةةا لةةةه الشةةةرعية 

 الدولية واإلنسانية.
 30/3/2019 ،الخليج، الشارقة
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 يوسي ميلمان
لحرب في غزة. إذا لم تنشب في نهاية األسبوع مع المسيرات على الجةدار، الجيش اإلسرائيلي يستعد ل

فةةتن هةةذا سيحصةةل غالبةةةًا بعةةد االنتخابةةات ويةةةوم االسةةتقالل، مةةع حلةةول الصةةةيف. كةةل الخطةةط جةةةاهزة 
عمليًا. ستكون هذه حربًا شاملة مع توغل بري لقوات كبيرة ومنةاورة بريةة للمةدرعات، وحةامالت الجنةود 
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حباطات مركةزة، إلةى جانةب هجمةات مكثفةة المدرعة وسالح ال مشاة، وعمليات سرية لوحدات خاصة وا 
 من الجو وقصف من البحر.

أما غاية الدخول البري فسيكون احتالل القطةاع. الوصةول مةن الحةدود وحتةى البحةر المتوسةط، مسةيرة 
طةةالق القةةوات البريةةة نحةةو  نحةةو عشةةرة كيلةةومترات ال يفتةةرض أن تسةةتغرق أكثةةر مةةن أربةةع سةةاعات. وا 

عملياتية اضطرارية فقةط. فةي هةذا سةيحاول الجةيش  -المعركة المستقبلية لن يكون ألغراض عسكرية 
اإلسةرائيلي، بقيةادة رئةيس األركةان الجديةد أفيةف كوخةافي، أن يصةد االنتقةاد مةن قبيةل ذاك الةذي وجهةةه 

 من المعركة.مراقب جهاز األمن اللواء اسحق بريك في أن الجيش البري ليس جاهزًا للحرب ويخاف 
عندما سيحتل القطاع، سيبدأ القتال من حي إلى حي ومن بيت إلى بيت. أما هةدف الحةرب فسةيتعين 
علةةى القيةةادة السياسةةية أن تقةةرره، وأواًل وقبةةل كةةل شةةيء ة هةةل هةةو إسةةقاط حكةةم حمةةاس. حتةةى لةةو نجةةح 

السةلطة  هذا، وثمة حول ذلك شك ال بأس به، فتن أفكةار حمةاس لةن تهةزم. مةن سةيحل محةل حكمهةا 
الفلسةةطينية  مشةةكوك فةةي أن تحمةةل علةةى حةةراب الجةةيش اإلسةةرائيلي كةةي تعةةود وتحكةةم القطةةاع. نيةةام 
عربي ة دولي  احتمال طفيف. مصر غير معنية بأخذ المسؤولية عن القطةاع. رئةيس الةوزراء بنيةامين 

م فكةةرة أن نتنيةاهو روى فةةي محادثةةات مغلقةة بأنةةه فةةي لقاءاتةه مةةع زعمةةاء فةي العةةالم العربةةي طةرح علةةيه
 يأخذوا تحت رعايتهم إدارة القطاع. أما هم فلم يرغبوا في السماع عن ذلك.

فةةي هةةذه اليةةروف ستضةةطر إسةةرائيل إلةةى العةةودة لةةتحكم القطةةاع، وتقةةيم فيةةه حكمةةًا عسةةكريًا، وتحةةرص 
على إطعام مليوني فلسطيي وتلبية احتياجاتهم: التعليم، الصحة، الوقود، الغذاء وغيره. وكل ذلةك فةي 

ترة كفت فيها إدارة ترامب عن تمويل الوكالة. ناهيك عن الضغط من اليمين إلقامة المستوطنات مرة ف
ذا احتةل الجةيش اإلسةرائيلي غةزة وانسةحب منهةا بعةد زمةن مةا، فتنةه لةن يبقةي فيهةا  أخرى في القطاع. وا 

يمةةات إال أرضةةًا محروقةةة وأرضةةًا خصةةبة لتصةةبح مثابةةة الصةةومال، بةةالد تسةةيطر عليهةةا عصةةابات ومن
 إرهابية مثل القاعدة وداعش.

كل واحد من هذه الخيارات أسوأ من سابقه، ولكن سيناريو الحرب بعد أشهر قليلةة لةيس قةدرًا محتومةًا. 
يمكةةةن منعةةةه. وهةةةو سةةةيمنع إذا مةةةا عملةةةت الحكومةةةة التةةةي سةةةتقوم بعةةةد االنتخابةةةات علةةةى اتصةةةاالت مةةةع 

ول العربيةةةة والقةةةوى العيمةةةى ة وفةةةي أزرق السةةةلطة الفلسةةةطينية تحةةةت ميلةةةة مةةةؤتمر إقليمةةةي برعايةةةة الةةةد
أبيض يتحدثون عن ذلك. أما احتماالت أن تنشب فستزداد إذا ما انتخب نتنياهو لوالية خامسة وشكل 
ائتالفًا يمينيًا مرة أخرى. لةيس ألنةه يةدق طبةول الحةرب بةل العكةس. نتنيةاهو زعةيم حةذر ال يسةارع إلةى 

الةةذي يتعةةرض لةةه، والعجةةز الةةذي يبديةةه هةةو وحكومتةةه  القتةال. بةةل بسةةبب الضةةغط الجمةةاهيري المتعةةايم
آذار قبةةةل سةةةنة، بةةةدأت الميةةةاهرات علةةةى الجةةةدار وتواصةةةلت بةةةتطالق  30لمعالجةةةة مشةةةكلة غةةةزة. فةةةي 

لقاء العبوات الناسفة ونار القناصة والكمائن ضد قةوات  الطائرات الورقية الحارقة والبالونات المتفجرة وا 
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ر إطالق الصواريخ نحو أراضي إسرائيل. واليوم )الجمعة( يمكةن الجيش اإلسرائيلي وبين الحين واآلخ
إحيةةاء سةةنة بالضةةبط علةةى مةةا حصةةل علةةى حةةدود غةةزة. هةةذه حةةرب اسةةتنزاف بكةةل معنةةى الكلمةةة. حتةةى 
نشوبها كان للسكان في غالف غزة هدوء ثالث سنوات ونصف. ولكن حكومة نتنياهو ضيعتها، حين 

 امتنعت عن محاولة الوصول إلى تسوية.
طةةط التسةةوية واضةةح؛ علةةى إسةةرائيل أن ترفةةع الحصةةار، وتسةةمح بةةدخول مليةةارات الشةةواكل إلعمةةار مخ

القطاع )المال موجود من الدول المانحة ومن المحافل الدولية(، وتوسيع مجال الصيد والدفع بمشاريع 
قامة منشآت مجاري وتطهري للميةاه  لزيادة قدرة إنتاى الكهرباء، وتحسين حقيقي لجودة مياه الشرب، وا 

في المئة. هناك موضوعان يصعبان  50العادمة ومشاريع توفر عماًل وتقلص البطالة التي تصل إلى 
األمةةر علةةى هةةذا المخطةةط؛ األول رفةةض السةةلطة الفلسةةطينية المشةةاركة فةةي العمليةةة طالمةةا لةةم تسةةتأنف 

تسةةةوية أو إسةةةرائيل المفاوضةةةات معهةةةا. والثةةةاني إصةةةرار إسةةةرائيل علةةةى أن يكةةةون الشةةةرط المسةةةبق لكةةةل 
عةةةادة المةةةدنيين االثنةةةين. حمةةةاس مسةةةتعدة لصةةةفقة تبةةةادل  ترتيةةةب هةةةو إعةةةادة أشةةةالء جثمةةةاني الجنةةةديين وا 

مةةن رجالهةةا، مةةن محةةرري صةةفقة شةةاليط ممةةن أعيةةد  50ولكنهةةا تضةةع شةةرطًا مسةةبقًا لهةةا ة تحريةةر نحةةو 
 اعتقالهم عشية الجرف الصامد، وكذا تحرير مئات المخربين من السجون في إسرائيل.

ائيل ترفض ذلك، وعن حق. فهذا شةرك. ال حةراك طالمةا ال توجةد صةفقة تبةادل لألسةرى وال صةفقة إسر 
ألن الةثمن المطلةوب عةال. وبكسةر هةذه الةدائرة الشةةيطانية يتعةين علةى الحكومةة أن تتخةذ قةرارًا شةةجاعًا 
ء فتنيةةر إلةةى الجمهةةور مباشةةرة إلةةى العيةةون وتقةةول إن حيةةاة سةةكان غةةالف غةةزة والهةةدوء أهةةم مةةن أشةةال

 جثماني الجنديين والمدنيين االثنين اللذين انتقال إلى غزة بترادتهما.
ولكةن حكومةة نتنيةاهو ال تفعةل أيةًا مةن هةذه األمةور. وبةداًل مةن ذلةك فتنهةا تةراوح فةي المكةان مةن وقةف 
مؤقةةت للنةةار وهزيةةل. فةةي الماضةةي اعتقةةدت بةةأن الحةةديث يةةدور عةةن غيةةاب السياسةةة. ولكةةن مةةؤخرًا فةةي 

 ديدة قليلون جدًا انتبهوا لها، تغير رأيي.أعقاب معلومة ج
قبل نحو ثالثة أسابيع تحدث رئيس الوزراء في كتلة الليكود. وردًا على االنتقاد الذي وجه له بموافقتةه 
على نقل المال القطري إلى غةزة فتنةه فةي واقةع األمةر يةدفع خةاوة لمنيمةات اإلرهةاب، قةال نتنيةاهو إن 

 ب أن يؤيد ضخ األموال.من يعارض الدولة الفلسطينية يج
رسميًا، لم يتراجع نتنياهو علنًا عن تأييده لفكرة الدولتين، ولكن في فكره وفي أفعالةه، واضةح كالشةمس 
أنه يعارض ذلك. يمكن لألمر أن يشرح خطواته منذ الجرف الصامد وبالتأكيد في السنة األخيرة. فهو 

شةةيكل مةةن أمةةوال ضةةرائب الشةةعب  يبةةذل كةةل جهةةد مسةةتطاع إلضةةعاف السةةلطة )تجميةةد نصةةف مليةةار
 الفلسطيني التي تحتجزها إسرائيل كوصي(، وبالتوازي يضخ األموال لحماس كي يشتري هدوءًا مؤقتًا.
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ال يمكةن أن يكةةون لةةنه، نتنيةةاهو تفسةةير آخةةر: فهةةو يعبةر عةةن رغبتةةه فةةي شةةق الشةةعب الفلسةةطيني إلةةى 
لى حكمين ة السلطة وحما س. وهدفه األعلى هو سد كل شق، حتى كيانين جغرافيين ة الضفة وغزة ة وا 

ن كان صغيرًا، يتيح استئناف المفاوضات السياسية وتحطيم فكرة الدولة الفلسطينية.  وا 
هذه سياسة واضحة، تستمد إلهامها من أيديولوجيا وفكر متماسك فيه رؤية تاريخية بعيد المدى. فهةي 

يخ فةةي األسةةابيع األخيةةرة غةةوش دان مسةةتعدة ألن تضةةحي بسةةكان الجنةةوب )واسةةتنادًا إلةةى نةةار الصةةوار 
وشمالها أيضًا( على مذبح فكر تاريخي أيةديولوجي للمةدى البعيةد. إذا مةا نشةبت قريبةًا حةرب فةي غةزة، 
 فتنها ستكون حرب خيار زائدة أخرى ونتيجة مباشرة لسياسة استراتيجية وفكر وليس لغياب السياسة.

  29/3/2019معاريف 
 30/3/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 خيارات اإلقليم في مواجهة اليمين األمريكي واإلسرائيلي؟ .53

 عريب الرنتاوي
موضةةةوعيًا، تقةةةف الواليةةةات المتحةةةدة )واسةةةتتباعًا( إسةةةرائيل، علةةةى النقةةةيض مةةةن مصةةةالح مروحةةةة واسةةةعة 
ومتناقضة من دول المنطقة وعواصمها... وموضوعيًا كذلك، تتهدد سياسات الواليات المتحةدة الشةرق 

واستقرار، ووحدة وسيادة هذه الدول، دع عنك ما يمكةن أن يترتةب علةى هةذه السياسةات أوسطية، أمن 
 من تهديد لمستقبل عدد من األنيمة السياسية فيها، ووجودها.

أقصد بمروحة الدولة المستهدفة، الواسعة والمتناقضةة، كةال مةن إيةران وتركيةا وسةوريا بالدرجةة األولةى، 
ردن والسةةةلطة الفلسةةةطينية والعةةةراق إلةةةى القائمةةةة القصةةةيرة ويمكةةةن بةةةبعض الحةةةذر، إضةةةافة كةةةل مةةةن األ

األولةةةى...وليس مسةةةتبعدًا أن تتسةةةع القائمةةةة ألكثةةةر مةةةن ذلةةةك إن اعتمةةةدنا مقياسةةةًا أقةةةل تزمتةةةا الحتسةةةاب 
 العداوة أو "الخصومة".

من بين جميع هذه الدول، ال تخفي واشنطن عدائها الشديد إليران وسوريا، ومن خلفهما قوى وحركات 
دوالتية" مثل حزب هللا والحوثيين والحشد الشعبي وحماس وغيرها... لكن تركيا في المقابل، ليست "ال 

بعيدة عةن دائةرة االسةتهداف األمريكةي، بةرغم مةا يقةال عةن "تحةالف اسةتراتيجي" وعضةوية مشةتركة فةي 
االسةةتهداف  "حلةةف النةةاتو"... لةةم يخطةةر بالبةةال يومةةًا، إدراى األردن أو السةةلطة الفلسةةطينية، فةةي دائةةرة

األمريكةةي، بالةةذات األردن وفةةي هةةةذا الوقةةت تحديةةدًا، حيةةث أصةةةبحت الواليةةات المتحةةدة الةةداعم األكبةةةر 
لألردن، اقتصاديًا وماديًا وعسكريًا، بيد أن انحيازها األعمى المطلق لليمين اإلسةرائيلي األكثةر تطرفةًا، 

أعمةةةق مصةةةالح األردن وأمنةةةه  يةةةدفعها التخةةةاذ مواقةةةف وسياسةةةات، تهةةةدد علةةةى نحةةةو ال تخطئةةةوه العةةةين،
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واستقراره وهويته الكيانية، وتضع السلطة الفلسطينية في مأزق "وجودي" محكوم" في إطار حكم ذاتي، 
 هو مبتدأ مشروعها وخبرها.

األطراف المذكورة، يمكنها أن تشكل محورًا ال راّد له وال "معادل موضوعيًا" له على اإلطالق... وهةي 
واء خالفاتهةةا وتنييمهةةا، أن تطةةيح بسياسةةات اليمةةين األمريكةةي واإلسةةرائيلي قةةادرة إن هةةي أحسةةنت احتةة

 رأسًا على عقب، وأن تدفع واشنطن وتل أبيب رغمًا عن أنفيهما، لمراجعة حساباتهما المرة تلو المرة.
نقطةةة البةةدء فةةي بلةةورة هةةذا اإلطةةار اإلقليمةةي الجديةةد، تنطلةةق مةةن إيةةران وتركيةةا، مةةرورًا بسةةوريا والعةةراق، 

ي ينةةي أن قضةةايا الخةةالف بةةين هةةذه األطةةراف يمكةةن حلهةةا، بةةل أكةةاد أجةةزم بةةأن عالقةةات طبيعيةةة وفةة
بينهةةا، يمكةةن أن تةةوفر فرصةةًا عييمةةة لمواجهةةة تحةةديات مشةةتركة، وتحديةةدًا تلةةك التةةي تتعلةةق بسةةةالمة 
وحةةدتها الترابيةةة، وتمكينهةةا مجتمعةةة مةةن مجابهةةة طوفةةان الضةةغوط والعقوبةةات والتهديةةدات التةةي يكةةاد ال 

 ينجو منها بلد واحد.
قليةةل مةةن "العقالنيةةة" والتفكيةةر بعقةةل بةةارد، يةةدفع علةةى االعتقةةاد بةةان خيةةارًا كهةةذا يبةةدو ممكنةةًا، بةةل وقةةد 
يصةةةةبح شةةةةرطًا الزمةةةةًا لتفةةةةادي السةةةةيناريوهات األسةةةةوأ...وفي ينةةةةي أن أكبةةةةر عقةةةةدة تحةةةةول دون تنيةةةةيم 

السةةوري، وهنةةا يتعةةين علةةى أنقةةرة  –العالقةةات بةةين أطةةراف هةةذا "المربةةع اإلقليمةةي" هةةو التنةةاقض التركةةي 
بالذات، أن تبادر التخاذ الخطوة األولى، وأن تبعث من اإلشارات ما يكفي لبث الطمأنينةة فةي دمشةق 
ولةةدى حلفائهةةا، وأن تسةةارع للعمةةل اللصةةيق مةةع إيةةران وروسةةيا إلغةةالق ملفةةات الشةةمال السةةوري، بةةدءًا 

 بتدلب وانتهاء بشمال شرق سوريا.
ا ما نيرنا إلى ما يمكن أن تجنيه األطراف من تقاربها، سيما بعد أن تأكد لها، أن هذا ليس بكثير، إذ

إدارة ترامةةةب، تضةةةرب يمينةةةًا وشةةةمااًل غيةةةر مكترثةةةة بمصةةةالح حلفائهةةةا وأصةةةدقائها، وهةةةي التةةةي هةةةددت 
بةةاألمس فقةةط، بتةةدمير االقتصةةاد التركةةي، وهةةي التةةي تلةةوح بسةةيف العقوبةةات ضةةد العةةراق إن لةةم يلتةةزم 

 2016ضد إيران، وهي التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء المحاولة االنقالبية الفاشلة في العةام  بعقوباتها
 واستهداف الليرة التركية، أقله هذا ما تقوله تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

إن تحقق تقارب من هذا النوع، فةتن التحةاق دول بةه مةن مثةل: األردن، السةلطة، لبنةان، وربمةا غيرهةا، 
من باب تحصيل الحاصل... وسيجد هةذا المحةور فةي موسةكو حليفةًا محةتماًل، أو مرغمةًا علةى  يصبح

 مد يد التعاون والتنسيق، فروسيا ذاتها ليست بعيدة عن "المهداف" األمريكي في نهاية المطاف.
إطةةةار إقليمةةةي كهةةةذا، يمكةةةن أن "يحلحةةةل" عقةةةدًا ويفكةةةك استعصةةةاء أزمةةةات عةةةدة:: مةةةن حةةةرب المحةةةاور 

، إلةةى اسةةتعادة التةةوازن االسةةتراتيجي فةةي اإلقلةةيم، وسةةتجد أطةةراف عربيةةة عديةةدة نفسةةها مرغمةةة والهويةةات
على "تبريد" رؤوسها الحامية، والهبةوط بسةقف توقعاتهةا، وسةيجد المتهةافتون العةرب المهرولةون صةوب 

 إسرائيل، صعوبة في المضي في طريقهم المفضي إلى التهلكة.
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ث بالقةةانون والشةةرعية الةةدوليين، وال هةةي ملزمةةة بكةةل مةةا وقعةةه واشةةنطن فةةي عهةةد ترامةةب، لةةم تعةةد تكتةةر 
رؤساء أمريكا المتعةاقبون، ومبةدأ ترامةب فةي السياسةة الخارجيةة يقةوم علةى "السةالم المبنةي علةى القةوة، 
سةةةرائيل تنتابهةةةا موجةةةة جنةةةون وتطةةةرف،  وجةةةواز االحتفةةةاي بأراضةةةي الغيةةةر المحتلةةةة بةةةالقوة الغاشةةةمة"، وا 

حسةةةاس عميةةةق بفةةةائض القةةةو  ة، وهةةةي اليةةةوم تسةةةتهدف دول الجةةةوار القريةةةب، ولةةةيس مسةةةتبعدًا أبةةةدًا أن وا 
تستهدف غدا دول الجوار البعيد، ما بعد العراق ومةا بعةد سةوريا، وهةي فةي كةل األحةوال، تصةنف هةذه 

 الدول وحكوماتها، على أنها أنيمة عدوة ودول معادية.
ميةة لألمةن والتعةاون، تحفةةي مثةل هةذا اإلطةار، يمكةن أن يةنهض علةى أسةةس قويةة صةوب منيومةة إقلي

لكل األطراف مصالحها من دون افتئات على مصالح اآلخرين، وتخلق أطةرًا وآليةات لفةض النزاعةات، 
وتشةةكل سةةوقًا مشةةتركة، يصةةعب علةةى أي مركةةز دولةةي أن يتجةةاوزه، فهةةل تخطةةو المنطقةةة صةةوب هةةذا 

قةوق شةعوبها ومصةالحها، أم الخيار، مرغمة تحت وقع التهديدات والعقوبات واالنتهاكات األمريكيةة لح
 أنها ستؤثر انتحارها الجماعي  

 30/3/2019 ،الدستور، عم ان 
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