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 28 يحيون يوم األرض بنشاطات جماهيرية حاشدة 48فلسطينيو   37.

 29 المخيمات الفلسطينية في لبنان تحيي ذكرى يوم األرض  38.

 30 نادي األسير يطالب بالكشف عن مصير األسرى الفلسطينيين في سجن النقب  39.
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 30 "إسرائيل"السيسي: تحرير األراضي المحتلة ينهي الصراع مع   40.
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 31 عادل للقضية الفلسطينية عاهل األردن: ال أمن واستقرار دون حل    42.
 

  : لبنان
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   عربي، إسالمي:

 33 سقدؤكد مركزية قضية فلسطين وبطالن القرارين األمريكيين بشأن الجوالن والتتونس"  قمة"  45.

 34 القادة العرب يرفضون قرار ترامب حول الجوالن  46.

 35 الجوالنعلى رفض المساس بالسيادة السورية يو  ...السعودي يؤكد مركزية قضية فلسطين ملكال  47.

 36 د اإلسرائيلي ضد  الشعب الفلسطينيالتصعي تدينمنظمة المؤتمر اإلسالمي   48.

 36 البرلمان العربي من تبعات القرار األمريكي بفرض السيادة اإلسرائيلية على القدس والجوالن  49.

 36 "الالجئون، األونروا، التنمية"مشروع قرار بعنوان يعتمدون وزراء الخارجية العرب   50.

 37 البابا وملك المغرب يطالبان بحماية التعددية الدينية في القدس  51.
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 43 للقانون الدولي مب بشأن الجوالن وتعتبره مخالفاا ا"االشتراكية الدولية" ترفض قرار تر   63.

 
  حوارات ومقاالت
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 51 دنيس روس... ونالد ترامب للسالمالجديد في خطة د  67.
 

 54 :كاريكاتير
*** 

 
  غزةاليومية في تتعلق باألوضاع  لرزمة متكاملة التوصل حماس: .1

عضو المكتب السياسي لحركة حماس،  ، أنرام هللا، من 31/3/2019، لندن، القدس العربيذكرت 
"رزمة متكاملة تقريبا" تتعلق باألوضاع الحياتية اليومية في  حسام بدران، قال أنه جرى التوصل إلى

 قطاع غزة، موضحا أن "االحتالل تحت االختبار والمتابعة".
وأوضح بدران في تصريحات متلفزة، أن الوفد المصري بدأ بالتحرك منذ أيام في إطار جوالت مكوكية 

لقاءات للوصول إلى تطبيق حقيقي للتفاهمات  بين الفلسطينيين وإسرائيل، مبينا أن األيام القادمة ستشهد
وأضاف: "نحن ال نتحدث عن التزامات فقط لالحتالل، إنما تدخالت دولية من  ضمن جدول واضح.

وأشار إلى أن هناك أطرافا كثيرة  األمم المتحدة ومصر، وقطر أيضا حاضرة بقوة في هذه التفاهمات".
ضحا أن الجانب المصري "يدير الحوارات والتفاوض تتدخل للوصول إلى تفاهمات بهذه المرحلة، مو 

ووفق بدران، فإن التسهيالت المصرية  غير المباشر بيننا وبين االحتالل وينقل الرسائل بين الطرفين".
 سواء عبر فتح معبر رفح أو إدخال البضائع لقطاع غزة، معزولة عن التفاهمات مع االحتالل.

ببالغ األهمية؛ كونه "يقدم الشيء المباشر على األرض، وهي  وبشأن الدور القطري، فقد وصفه بدران
 األموال التي تضخ لشعبنا، وتصل لكل بيت فلسطيني في غزة تقريبا".

حركة حماس، قالت إنها تنتظر من ، أن 31/3/2019، غزة، المركز الفلسطيني لإلعالموجاء في 
ل لتنفيذ بنود التفاهمات التي تمت الوفد األمني المصري جداول زمنية وبرامج واضحة من االحتال

وصّرح الناطق باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، يوم األحد، أنه  بين فصائل المقاومة واالحتالل.
"ليس أمام االحتالل إال االلتزام بهذه التفاهمات، وإن تنّصل فمسيرات العودة متصاعدة، وستظل 

انوع: "حركة حماس والفصائل الفلسطينية وأردف الق ضاغطة حتى يلتزم بمطالب وحقوق شعبنا".
 مصممون على إلزام االحتالل بالتفاهمات التي تمت، وهو أمام اختبار حقيقي".

وأضاف: "التسهيالت المرتقبة والمشاريع المنوي تنفيذها كانت ثمرة ضغط مسيرات العودة وتصاعدها 
 الصهيوني". وحضور المقاومة الفلسطينية ومواجهتها لكل جولة تصعيد مع العدو



 
 
 
 

 

 6 ص             4903 العدد:             4/1/2019 اإلثنين التاريخ:  

                                    

وأوضح أن "هذه المشاريع ستكون مختلفة وتسهيالت متنوعة سيلمسها المواطن في قطاع غزة فيما 
يتعلق بالكهرباء ومساحة الصيد، ومشاريع التشغيل، وزيادة الحركة في المعابر، ومشاريع الطاقة، 

 تية".ودخول مواد ثنائية االستخدام، والعديد من المشاريع اإلنسانية والبني التح
 

 أمام قمة تونس: لم يعد باستطاعتنا تحمل الوضع القائم وسنضطر التخاذ خطوات مصيرية عباس .2
 أويعمد باسمتطاعتنا تحممل الوضمع القمائم "محمود عباس، إنه لمم  يةفلسطينال السلطةقال رئيس  :تونس

طر التخماذ التعايش معه حفاظا على مصالح وأحالم شعبنا الفلسطيني في الحرية واالستقالل، وسنض
فمي  30 في خطابه أممام القممة العربيمة العاديمة بمدورتها المم عباس،وأضاف  ."خطوات وقرارات مصيرية

علمى أيمام غايمة  ،أيها األخموة األعمزاء ،إننا مقبلون " قائاًل: ،31/3/2019 العاصمة التونسية، يوم األحد
ض دولة فلسطين، كمل االتفاييمات، ، الدولة القائمة باالحتالل ألر إسرائيلدمرت  أنفي الصعوبة، بعد 

فمي سياسماتها  "إسمرائيل"أن استمرار  عباسوأكد  ."اليوم إلىوتنصلت من جميع االلتزامات منذ أوسلو 
 ".الدولتين، جعلنا نفقد األمل في أي سالم يمكن تحقيقه معها لتدمير حلّ  و"إجراءاتها
التصرف كدولة فوق القانون ما كان لمه لسياساتها العنصرية و  "إسرائيل"إلى أن مواصلة  عباسوأشار 
ليهما، إ، ونقل سمفارتها "إسرائيلم"األمريكية، خاصة اعترافها بالقدس عاصمة ل اإلدارةيكون لوال دعم  أن

أن مما قاممت بمه  عبماسوأكمد  األونمروا ممن علمى الطاولمة.وكالمة ملفات االستيطان، والالجئين و  وإزاحة
 اإلداراتفمي مواقم   جمذرياً  لمبمادرة السمالم العربيمة وتغيمراً  يمثمل نسمفاً  األمريكية الحالية بقراراتهما اإلدارة

اإلسممرائيلي، وبممذله أنهممت ممما تبقممى لهمما مممن دور فممي  - األمريكيممة المتعايبممة تجمماه الصممراع الفلسممطيني
 طرح خطة سالم أو القيام بدور وسيط في عملية السالم.

مممب اي أعقمماق قممرارات الممرئيس دونالممد تر ذر عبمماس مممن خطمموات أخطممر مممن قبممل اإلدارة األمريكيممة فممو 
بشممأن القممدس ومرتفعممات الجمموالن. وقممال عبمماس: "اظتمممي أخطممر وأعظممم مممن الواليممات المتحممدة، حيممم  

عطي ما تبقى حكمًا ذاتيمًا، وأعطمي قطماع تجزءًا من األراضي الفلسطينية، و ن تضم أستقول إلسرائيل 
نقبمل أي خطمة سمالم  أنال يمكمن " د علمى أنمهالتأكيم عباسوجدد  تلعب بها حماس".لغزة دولة شكلية 

االحمممتالل  إنهممماءال تحتمممرم أسمممس ومرجميمممات عمليمممة السمممالم وقمممرارات الشمممرعية الدوليمممة، وصممموال إلمممى 
 ".وتحقيق الحرية واالستقالل لدولتنا بعاصمتها القدس الشريية اإلسرائيلي
القدس، ما يستدعي ممن  إلىدفع بعض دول العالم لنقل سفارتها  "إسرائيل"من محاوالت  عباسوحذر 
نهممما تعمممرض مصمممالحها إو  ،تلمممه المممدول بأنهممما تخمممال  القمممانون المممدولي والشمممرعية الدوليمممة إعمممالمالجميمممع 

 قامت بذله. أنالسياسية واالقتصادية مع الدول العربية للضرر والخطر 
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لممن  ميةواإلسمماللتطبيممع عالقاتهمما مممع الممدول العربيممة  "إسممرائيل"عممن ثقتممه بممأن محمماوالت  عبمماس وأعممرق
، من البداية إلى النهاية وليس العكس، فال تطبيع 2002تنجح ما لم تطبق مبادرة السالم العربية للعام 

 االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية العربية. إنهاءإال بعد 
 التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للقيام بذله. األوروبيةالدول  عباسوح  

شمعبنا  أبنماءلن نتخلى عن  "أنناالتأكيد على  عباسمن أموال المقاصة، جدد  "إسرائيل"وحول اقتطاع 
"، ن كممان ذلممه مخممر ممما نملممه مممن ممموارد ماليممةإخاصممة مممن ضممّحى مممنهم، وسنواصممل دعمهممم، حتممى و 

مموال وقبلهما ييمام الواليمات المتحمدة بوقم  جميمع مسماعداتها، ألمن احتجاز ا "إسرائيل"أن هدف  مؤكداً 
االستسالم والتخلي عن حقنا المشروع في القدس والمسجد األقصى وكنيسة القيامة، إجبارنا على "هو 

لكمممن القمممدس ليسمممت للبيمممع، وال معنمممى ألن تكمممون فلسمممطين دون أن تكمممون القمممدس الشمممريية بمقدسممماتها 
إلممى تفعيممل قممرارات القمممم العربيممة السممابقة الخاصممة  عبمماس ودعمما ".اإلسممالمية والمسمميحية عاصمممة لهمما

 األمان المالي والوفاء بااللتزامات المالية لدعم موازنة دولة فلسطين. بتوفير شبكة
أرضمنا وشمعبنا، وحريصمون علمى "لتحقيمق وحمدة  علمى المضمي قمدماً  عبماسوفي الشأن الداخلي، شمدد 

بمذلنا كمل جهمد ممكمن إلنجماح "، وقال: "توفير نص  ميزانية دولة فلسطين تقريبا ألهلنا في قطاع غزة
جهمود مصمر  ، مثمنماً "والدولية بالرغم ممن مواقم  حركمة حمماس التمي تعطمل المصمالحةالجهود العربية 
 في هذا المجال.

إدانة الممارسات القممية التي تقوم بها حركة حمماس، ونحمذرها ممن التطماول "، ودعا إلى عباسودان 
فض علمممى جمممماهير شمممعبنا التمممي انتفضمممت فمممي غمممزة مطالبمممة بإنهممماء االنقمممالق والمممميش الكمممريم، كمممما نمممر 

التمممي أكمممد فيهممما أن همممدف تمريمممر األمممموال لحركمممة  اإلسمممرائيليةالتصمممريحات العدوانيمممة لمممرئيس الحكوممممة 
 ."حماس إنما هو إلبقاء حالة االنقسام الفلسطيني قائمة، وتقويض إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية

 31/3/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تندد بإعالن البرازيل افتتاح مكتب دبلوماسي في القدس "الفلسطينية "الخارجية .3
)د ق أ(: نممممددت وزارة الخارجيممممة والمغتممممربين فممممي السمممملطة الفلسممممطينية بشممممدة بممممإعالن وزارة  - رام هللا

فمي  ،وقالت الوزارة عن افتتاح مكتب دبلوماسي في القدس. 31/3/2019الخارجية البرازيلية يوم األحد 
علمى شمعبنا  مباشمراً  للشرعية الدولية وقراراتهما وعمدواناً  صارخاً  الن يمثل "انتهاكاً إن هذا اإلع لها، بيان

وحقوقه، واستجابة للضمغو  األمريكيمة اإلسمرائيلية الهادفمة لتكمريس االحمتالل واالسمتيطان والتهويمد فمي 
 القدس المحتلة وضمها، وفرض القانون اإلسرائيلي عليها بالقوة".
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ك بخصوص موق  البرازيل هذا "كما فعلنا مع من سبقها من دول قليلة في وأكدت الوزارة أنها ستتحر 
االلتفاف على القمانون المدولي وقمرارات األممم المتحمدة، عبمر فمتح مما يسممى بمكتمب تمثيلمي فمي القمدس 

وأضمافت "سموف نتواصمل  مرتبط بالسفارة في تل أبيمب أو عبمر إعطائهما التمثيمل الدبلوماسمي الكاممل".
لبرازيل ممن أجمل اسمتدعائه للتشماور، وممن أجمل اتخماذ القمرارات المناسمبة لمواجهمة مثمل مع سفيرنا في ا
كما أكدت الوزارة أن القيادة الفلسطينية تتشماور ممع المدول العربيمة لتحديمد موقم  عربمي  هذا الموق ".

 موحد أو مشترك للتصدي لهذا التوجه لدى بعض الدول.
 31/3/2019 ،القدس العربي، لندن

 
 لسطيني بمخطط استيطاني لبناء آالف الوحداتتنديد ف .4

العديممد مممن الجهممات الفلسممطينية نممدد بقممرار  ، أنرام هللا، مممن 1/4/2019 ،القــدس العربــي، لنــدننشممرت 
سلطات االحتالل اإلسمرائيلي، بنماء مالف الوحمدات االسمتيطانية الجديمدة فمي الضمفة الغربيمة، والمتوقمع 

 ،فمممي بيمممان صمممحفي ،ودانمممت الخارجيمممة الفلسمممطينية الحمممالي. أن تمممتم المصمممادقة عليهممما خمممالل األسمممبوع
وحمدة اسمتيطانية فمي  4,900استعدادات "اإلدارة المدنية" التابعة لجيش االحتالل، للمصادقة على بنماء 

مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنها تعد "خطوة استعمارية تصمعيدية جديمدة لتعميمق 
 ويد والضم لألرض الفلسطينية وتوسيع المستوطنات القائمة بشكل أفقي".االستيطان وعمليات الته

 وقمممممال أحممممممد مجمممممدالني عضمممممو اللجنمممممة التنفيذيمممممة لمنظممممممة التحريمممممر إن االسمممممتيطان "لمممممن ينشممممم  حقممممماً 
للمستوطنين رغم التغييرات الديمغرافية التي تحاول حكومة االحتالل إنشاءها على األرض، ولمن يبمدد 

وأكد أن المصادقة المتوقعة خالل هذا األسبوع على  ي التاريخية على أرضه".حقوق الشعب الفلسطين
وحمدة أخمرى فمي الضمفة الغربيمة، يمأتي فمي  3,500حمو نوحدة استيطانية جديدة، والترويج ل 1,427بناء 

وأشممار إلممى أن االسممتيطان يلممتهم أكثممر مممن  مممب.اسممياق اشممتداد الحملممة االنتخابيممة، وبممدعم مممن إدارة تر 
لكمن مجمدالني رفمض االكتفماء ببيانمات شمجب وإدانمة  األراضي المحتلمة فمي الضمفة الغربيمة.من  40%

 االستيطان التي تصدر عن جهات دولية، وقال إنها "تشجع دولة االحتالل على االستمرار به". 
عضمو اللجنمة التنفيذيمة لمنظممة التحريمر  ، أنرام هللا، من 1/4/2019 ،الشرق األوسط، لندنوأضاف 
عشراوي، دانت تصعيد حكومة االحتالل برئاسة لجرائمهما وانتهاكاتهما مسمتغلة األرض واإلنسمان حنان 

الفلسممطيني "الهممادف إلممى استرضمماء المسممتوطنين المتطممرفين فممي االنتخابممات اإلسممرائيلية المقبلممة علممى 
 حساق حقوق وممتلكات شعبنا الفلسطيني األعزل".
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 شعب والدفاع عن أراضيه ومواردهالوم على تعزيز صمود اشتية: استراتيجية الحكومة المقبلة ستق .5
محمممممد اشممممتية، إن اسممممتراتيجية  المكّلمممم  بتشمممكيل الحكومممممة د. الفلسممممطيني قمممال رئمممميس المممموزراء :رام هللا

حكومته ستقوم على تعزيز صمود الشعب الفلسمطيني والمدفاع عمن أراضميه ومموارده والتصمدي للتوّسمع 
، 30/3/2019 فمممي تصمممريح صمممحفي صمممدر عنمممه يممموم السمممبت ،تيةوشمممّدد اشممم االسمممتعماري االسمممتيطاني.

بمناسمممبة إحيممماء ذكمممرى يممموم األرض، علمممى أن سمممعي حكوممممة االحمممتالل للسممميطرة علمممى أوسمممع منطقمممة 
جغرافيممة بأقممل عممدد ممكممن مممن السممكان الفلسممطينيين، سمميقابله تمسممه فلسممطيني أكبممر بمماألرض وتمموفير 

 هم والتصدي للهجمة االستيطانية المستمرة.كافة المقومات لتعزيز صمود المواطنين فوق أراض
فمي  2017وأشار اشتية إلى أن عدد المواقع االستعمارية والقواعمد العسمكرية اإلسمرائيلية فمي نهايمة عمام 

وأضمماف: "إسممرائيل  بممؤرة اسممتيطانية. 116مسممتعمرة و 150منهمما  موقعمماً  435 إلممىالضممفة الغربيممة وصممل 
 تجمعمماً  12 بإصممدار أوامممر ترحيممل لممم القممدس وقامممت مممؤخراً تقمموم بشممكل مكثمم  وممممنهج بتهويممد مدينممة 

وشمدد اشمتية علمى وحمدة مصمير  شرقي القدس، وتمرخي  مالف الوحمدات االسمتيطانية الجديمدة". بدوياً 
 الشعب الفلسطيني حيثما كان في مواجهة االحتالل وسياساته العنصرية واالستيطانية.

 30/3/2019 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 األسبوع المقبل عباساشتية سيعرض حكومته على  .6
القممدس المحتلممة: أعلممن رئمميس المموزراء الفلسممطيني المكلمم  محمممد اشممتية، أمممس، عزمممه عممرض تشممكيلة 
حكومتممه علممى الممرئيس محمممود عبمماس، بعممد عودتممه مممن اجتماعممات القمممة العربيممة فممي تممونس، األسممبوع 

ممممن معظمممم فصمممائل منظممممة التحريمممر حمممول قراراتهممما بخصممموص المقبمممل. وقمممال اشمممتية إنمممه تلقمممى ردودًا 
المشاركة في الحكومة، لكنه سيحاور الجميع حتى اللحظة األخيرة. وأكد اشمتية أن اللقماءات تممت فمي 
بيئة إيجابية ومساندة للحكومة واإلطار العمام لبرنامجهما وخطمة عملهما. وشمّدد اشمتية علمى أن حكومتمه 

وستعمل على تعزيز صمود المواطنين، والتصّدي للحربين السياسمية ستكون حكومة الكل الفلسطيني، 
 الشعب الفلسطيني. والمالية التي تقودهما الواليات المتحدة األمريكية والحكومة اإلسرائيلية ضدّ 

 31/3/2019 ،الشرق األوسط، لندن
 

 ناجنرال إسرائيلي: عباس له فضل كبير في إحباط هجمات حماس ضد   .7
بممارز أفممرايم سممنيه، إن "الحكومممة اإلسممرائيلية السممرائيلي اإلجنممرال القممال : بممو عممامرعممدنان أ - 21عربممي

القادمممممة التممممي ستشممممكل عقممممب االنتخابممممات البرلمانيممممة المقممممررة بعممممد أيممممام، يجممممب أن تعلممممن أن الممممرئيس 
الفلسطيني محممود عبماس همو الشمريه األساسمي إلسمرائيل، بحيم  يمتم العمودة للتفاهممات السمابقة التمي 
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فمممي  ،وأضمماف سممنيه ".2009-2008بمماس مممع رئممميس الحكومممة األسممبق إيهممود أولممممرت عممامي أقرهمما ع
أن "السياسممة اليمينيممة الحاليممة تأخممذ إسممرائيل  ""21، وترجمتممه "عربممي"يسممرائيل بممالس"مقالممه علممى موقممع 

باتجمماه حممرق عرييممة فممي الضممفة الغربيممة، بغممرض إعممادة اختاللهمما مممن جديممد، والغريممب أن معظممم القممادة 
ئيليين مممن معسممكري الوسممط واليسممار استسمملموا للفرضممية اليمينيممة الكاذبممة، القائلممة بأنممه ال شممريه اإلسممرا

 فلسطينيا في عملية السالم، مع أن أبو مازن هو الشريه الحقيقي". 
وأوضممح سممنيه، رئمميس أكاديميممة الحمموار االسممتراتيجي فممي نتانيمما، أنممه "ال يجممب االسممتمرار فممي صمميغة 

، واالنطالق في عملية سالم جدية مع الفلسطينيين، فاالنفجار في غمزة قمادم حالياً األمر الواقع القائمة 
الضائقة المميشية الكارثية هناك، ألن بقاء مليوني فلسطيني يميشون هذه الظروف الصمبة،  في ظلّ 

 ".أم مجالً  يعتبر مادة متفجرة قابلة لالنفجار في أي لحظة عاجالً 
توقممع يكمممن فممي الضممفة الغربيممة، رغممم تمموفر عنصممرين أساسمميين لهممذا وأشممار إلممى أن "االنفجممار غيممر الم

الهممدوء النسممبي هنمماك، أولهممما الجهممود الكبيممرة التممي يقمموم بهمما جهمماز األمممن العممام الشمماباك فممي إحبمما  
العمليات المسملحة بالتعماون ممع الجميش اإلسمرائيلي، وثانيهمما التعماون األمنمي الوثيمق ممع قموات األممن 

 العنصران كفيالن بمنع وقوع المزيد من الهجمات المسلحة".الفلسطينية، وهذا 
فممي منممع  كبيممراً  وأكممد سممنيه، رئمميس اإلدارة المدنيممة األسممبق والمسمماعد األسممبق لمموزير الحممرق، أن "فضممالً 

إسرائيل يعود للتعليمات التي يصدرها عباس لضباطه الكبار، رغمم  تحقق تله الهجمات المسلحة ضدّ 
لسطينية الموجهة إليه، ووصفه بأنه يتعاون مع إسرائيل، وبذله فمإن نصميبه فمي االنتقادات الشعبية الف

وأضممماف أن "همممذا االسمممتقرار النسمممبي فمممي الضمممفة الغربيمممة  ".إحبممما  همممذه العمليمممات كبيمممر، وكبيمممر جمممداً 
يتعممرض لعممدة تهديممدات أساسممية، وأي نقطممة فيهمما كفيلممة بتفجيممر الوضممع الميممداني فممي وجوهنمما، أولهمما 

 480إحبما   2018تواصلة إلشعال الضفة الغربية بعملياتها المسلحة، فقد شمهد العمام جهود حماس الم
 هجوما فرديا".  560خلية فلسطينية تابعة لحماس، مقابل إحبا   219هجوما مسلحا، واعتقال 

وأشممار إلممى أن "العنصممر الثمماني يكمممن فممي بيمماق أي أمممل بمماختراق سياسممي، فالعممالم العربممي منشممغل 
يممة، والممتالل الفلسممطينية بالضممفة الغربيممة تضممج بالمسممتوطنين، وإقامممة الدولممة الفلسممطينية بهمومممه الداخل

 الحلم الوطني لكل الفلسطينيين باتت أبعد من أي وقت مضى، إن لم تكن مستحيلة". 
وأكممد أن "السمماحة الفلسممطينية شممهدت مممرتين انممدالع انتفاضممتين بسممبب بيمماق األفممق السياسممي، أولهممما 

، حمين كنمت 2000حين كنت رئيس اإلدارة المدنية، والثانية انتفاضة األقصى  1987ة انتفاضة الحجار 
نائبا لوزير الحرق، واليوم أنظر للواقع القائم في الضفة الغربية، وأقول كم أن الوضع يشبه انتفاضات 

وقممممال إن "بمممماقي التهديممممدات لالسممممتقرار الهممممش فممممي الضممممفة الغربيممممة تتمثممممل فممممي زيممممادة تطممممرف  سممممابقة".
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مسممتوطنين، وتممردي الوضممع االقتصممادي للفلسممطينيين، وتطممورات الظممروف األمنيممة فممي قطمماع غممزة، ال
 التي تثبت أن إسرائيل تفهم فقط لغة القوة من خالل استجابتها لمطالب حماس".

وختم بالقول بأن "أي انتفاضمة فلسمطينية قمد تشمهدها الضمفة الغربيمة سمتلقي بظاللهما السملبية علمى كمل 
اإلسرائيلي، بما فيها االقتصادي والسمياحي، حيم  سيصميبها الضمرر الكبيمر، كمما أن مكونات الوضع 

العزلمة السياسممية إلسممرائيل سممتزداد، وسمميتحول الجمميش اإلسمرائيلي قمموة لحفممض النظممام، مممما سيضممر كثيممرا 
 ".2006بجاهزيته لمواجهة الحروق، كما حصل في حرق لبنان الثانية 

 30/3/2019 ،"21موقع "عربي 
 

 : نمر بأخطر مراحل تصفية القضية الفلسطينيةدبور أشرف .8
إننما "نممر بمأخطر مراحمل القضمية الفلسمطينية  السمفير الفلسمطيني لمدى لبنمان أشمرف دبمور قمال :بيروت

أو ممما هممو متوقممع  ،، وهممي مرحلممة تصممقية القضممية، سممواء ممما يتعلممق بالقممدس والجمموالن1948منممذ العممام 
خالل افتتاح جممية "التراث الوطني الفلسطيني" ولجان العممل  واستذكر دبور للضفة الغربية وغيرها".

فمممي المخيممممات ومؤسسمممات المجتممممع الممممدني الفلسمممطيني، معمممرض "التمممراث الممموطني الفلسمممطيني الثممماني 
 الصمهيونيعشر"، في مسرح المدينة، "تحذير المرئيس الراحمل ياسمر عرفمات ممن أهمداف همذا المشمروع 

"إقاممممة العمممدو مجسممممات للهيكمممل  إلمممى النظمممر ن العربمممي"، الفتممماً المممذي يريمممد السممميطرة علمممى كاممممل الممموط
 على "ثورة الشعب الفلسطيني على الصمود". المزعوم وللقدس كما يرونها"، ومؤكداً 

 30/3/2019 ،الحياة، لندن
 

 العودة هولي: موقف لبنان المبدئي والثابت الرافض للتوطين شكل صمام األمان لحق   أبو .9
حممد أالتنفيذيمة لمنظممة التحريمر الفلسمطينية رئميس دائمرة شمؤون الالجئمين  بحم  عضمو اللجنمة :بيروت
، مممع رئمميس لجنممة الحمموار اللبنمماني الفلسممطيني المموزير 29/3/2019 و هممولي، فممي بيممروت يمموم الجمعممةأبمم

الالجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية والتحديات والمخاطر التي  أوضاعالسابق حسن منيمنة، 
 اإلسرائيلي الذي يواصل خطته في تصقية القضية الفلسطينية". - "المشروع األمريكي تواجههم من

 إلممىوتطممرق اللقمماء الممذي عقممد فممي مقممر لجنممة الحمموار اللبنمماني الفلسممطيني بالسممراي الحكممومي ببيممروت، 
 مخمميم نهممر البممارد وتجديممد التفممويض الممنمموح لألونممروا، واألزمممة الماليممة التممي تعمماني أعمممال إعممادةملمم  

 الالجئين في المخيمات. أوضاعمنها وكالة الغوث الدولية وانعكاسها على 
الالجئمين  هولي "إن موق  لبنان المبدئي والثابت الرافض للتوطين شكل صمام األمان لحمقّ  أبووقال 

 ."194طباق لما ورد في القرار " 1948ديارهم التي هجروا منها عام  إلىالفلسطينيين في العودة 
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هممولي مممع مممدير عمليممات "األونممروا" فممي لبنممان كالوديممو كمموردوني، خممالل  أبمموذاتممه بحمم   وفممي السممياق
اجتماع عقد بمقر "األونروا" في العاصمة اللبنانية بيروت، احتياجات الالجئين الفلسطينيين فمي لبنمان 

 "األونروا المالية". أزمة إلىمخيم نهر البارد باإلضافة  إعمار وإعادة
  29/03/2019 ،لومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمع

 
 شعبنا انتفض لتحرير األرض والعودة للوطنو  هنية: غزة تصنع األحداث الكبرى  .10

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن شعبنا الفلسطيني الذي انتفض في غزة 
قضية ووطن وحقوق والضفة والشتات رفع الصوت، وأعلى علم فلسطين، ونادى بأننا شعب لنا 

وقال هنية خالل زيارته بيت عزاء الشهيد حبيب المصري، إن شعبنا الذي انتفض أمس  ورسالة.
مصمم على تحرير األرض والعودة للوطن، مشددًا على أن غزة أصبحت تصنع األحداث الكبرى، 

بل عن  وأضاف أن غزة ُتعاظم قوتها؛ ليس للدفاع عن نفسها فقط، وتنتصر للقدس وكل فلسطين.
 القدس واألقصى واألسرى الذين يتعرضون لهجمات شرسة تهدف إلى كسر إرادتهم الصلبة.

وتابع هنية: الجماهير الفلسطينية التي خرجت أمس على الحدود الشريية لقطاع غزة رغم الحشودات 
طينية، اإلسرائيلية جسدت أسمى معاني التحدي واإلصرار، الفتًا إلى أنه يوم من أيام الوحدة الفلس

 والمواجهة مع االحتالل اإلسرائيلي.
 31/3/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 
 العاروري: كسر الحصار هدف أي تهدئة مع االحتالل وال أثمان سياسية لها .11

رجح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري التوصل إلى تفاهمات تهدئة مع 
قليلة القادمة، مؤكدًا أن الهدف منها سيكون وق  العدوان على االحتالل اإلسرائيلي خالل األيام ال

ونفى العاروري خالل مقابلة مع قناة الميادين أن يكون هناك أي ثمن سياسي  شعبنا وكسر الحصار.
مقابل هذه التهدئة، قائاًل: التهدئة ليست سالمًا مع االحتالل، وليس لها أي بعد سياسي أو وطني، 

وأضاف "موضوع التهدئة هو إحدى  راكاته ونضاله في المطالبة بحقوقه.وال تقيد شعبنا في ح
واستدرك العاروري "ال نتوقع من العدو إال  المعادالت الموجودة ضمن خارطة الصراع مع العدو".

 األسوأ، وال نبني مسيرنا وسلوكنا الميداني والسياسي على الثقة به".
ثير من األهداف أولها التفاف شعبي عارم وإجماع واعتبر العاروري أن مسيرات العودة حققت الك

وأكد أن يوم األرض مناسبة مهمة يؤكد فيها شعبنا بشكل عملي تمسكه بحقوقه، وتشبثه  وطني.
وأكد العاروري أن حركة حماس تمد يدها لكل القوى الفلسطينية التي تؤمن  بكامل حقه وأرضه.
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ه، مضيفًا: حتى حركة فتح فإننا ال نك  عن بمقاومة االحتالل لتكوين ص  صلب لمواجهة جرائم
 محاوالتنا أن يكون بيننا أوسع مساحة من االتفاق على مقاومة هذا المشروع.

وأثنى العاروري على مواق  حزق هللا اللبناني في مناصرة قضية فلسطين، كما أثنى على مواق  
العالقة مع سوريا، ومع كل وأعرق عن أمله وثقته في أن تعود . إيران تجاه القضية الفلسطينية

 المنظومة العربية واإلسالمية بما يخدم القضية الوطنية الفلسطينية.
 30/3/2019موقع حركة حماس، غزة، 

 
 حماس للمتظاهرين يهدف لتقديم أوراق اعتماد أنها جاهزة للتعاطي مع "صفقة العار" فتح: تصدي .12

أمريكية، وما المسرحية الهزلية -لعار الصهيوالت حركة فتح إن حماس غارقة بوحل صفقة ا: قرام هللا
التي قامت بها منذ إطالق الصاروخ الذي تنصلت منه واعتذرت عنه إلسرائيل، التي ْأسدل ستارها 
مساء أمس، إال أحد الدالئل الواضحة على حرص الطرفين على التفاهمات بينهما، التي تمهد بشكل 

 عار.واضح لفصل قطاع غزة، وتنفيذ حرفي لصفقة ال
وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي، إن ييام عناصر حماس 

، وتقديم اإلسرائيليبالوقوف سدا أمام المتظاهرين، ما هو إال تنفيذ حرفي ألوامر جيش االحتالل 
يا لردع أوراق اعتماد للجهات ذات الصلة بأن حماس جاهزة سياسيا للتعاطي مع صفقة العار، وأمن

بقمع شعبنا وتعذيبه وزجه في  أسبوعينشعبنا ومنعه من الوصول للحدود مع إسرائيل، كما فعلوا منذ 
 وأكد أن إسرائيل هي الراعي الذهبي لالنقسام، لكنها ليست الوحيدة. األقبية السوداء.

 31/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

  حالالا  بات "إسرائيل"التنسيق األمني مع رين من الوصول للحدود.. : حماس منعت المتظاهالشيخ .13
هاجم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ اتفاق التهدئة بين : كفاح زبون  - رام هللا

إسرائيل وحماس، معقبًا على كبح حماس جماح مظاهرات "مليونية األرض" التي جرت السبت، بقوله 
 مني مع إسرائيل أصبح حالال شرعًا".إن "التنسيق األ

وأضاف الشيخ في تغريدة عبر "تويتر" ساخرًا: "قوات حماس البرتقالية لحماية الحدود ومنع المواطنين 
من الوصول إلى الحدود في مسيرات العودة، التنسيق األمني الحالل شرعًا". وكان الشيخ يعقب على 

نصر يرتدون البزات البرتقالية لمنع االحتكاك بين أل  ع 8000نشر حماس وفصائل أخرى أكثر من 
 المتظاهرين والقوات اإلسرائيلية على حدود قطاع غزة.
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واعتبر هذا التوجه مؤشرا مهما على دخول اتفاق وضعته مصر ويقوم على رزمة تسهيالت مقابل 
 الهدوء حيز التنفيذ. 

 1/4/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 إلرباك الليلي" كاختبار لالحتالل"القدس": إلغاء فعاليات "ا .14
اتفقت الفصائل الفلسطينية، مساء يوم السبت، على إلغاء فعاليات "اإلرباك الليلي" على طول  :غزة

وبحسب مصادر لم"القدس" دوت كوم، فإن "خالفات وقعت بين الفصائل  الحدود كاختبار لالحتالل.
ووفقًا للمصادر، فإن وق  فعاليات  .بشأن إلغائه من عدمه، إال إنه تقرر وقفه بطلب مصري"

"اإلرباك الليلي" يأتي لمنح الجهود المبذولة الفرصة للنجاح بعد التعاطي اإليجابي من كافة األطراف 
 مع مسيرات اليوم.

 30/3/2019القدس، القدس، 
 

 حماس: خطاب عباس أمام القمة العربية "سرد لمحطات فشله" .15
السلطة محمود عباس أمام القمة العربية المنعقدة في  أكدت حركة حماس، أن خطاق رئيس: غزة

تونس، كان سردًا تاريخيًا لمحطات حافلة بالفشل والتراجع واالنقسامات التي فرضتها سياساته المبنية 
على التفرد واإلقصاء، ورهاناته على اتفاييات مقيتة، وعلى االحتالل اإلسرائيلي واإلدارة األمريكية، 

 ت الحقيقية على الوحدة والمقاومة والشراكة الوطنية.بعيدًا عن الرهانا
، إن "تجاهل أبو مازن لتضحيات شعبنا ونضاالته غير األحد وقالت الحركة في بيان صحفي، يوم

مبرر، وتحديدًا مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، والصورة الوطنية النضالية التي تجّلت في 
رض، ورسمت اللوحة المشرقة للنضال الوطني الفلسطيني غزة وفلسطين والشتات في ذكرى يوم األ

 في التأكيد على حق شعبنا في األرض والعودة وكسر الحصار"
وأضافت: "من المؤلم جدًا أال يتطرق إلى شهداء شعبنا وجرحاه، ومالم األسرى وانتهاكات االحتالل 

ين السلميين على بوابات سجن بحقهم، والعدوان والقص  المستمر على غزة، والقتل اليومي للمتظاهر 
غزة الكبير، وإن حدي  محمود عباس عن صرف نص  موازنات السلطة على غزة مجاف للحقيقة 
تمامًا، ويؤكد ذله سلسلة إجراءاته االنتقامية التي اتخذها ضد غزة وأهلها، وفصله عشرات اظالف 

 سري".من موظفي السلطة في غزة، وإجبار َمن تبقى منهم على التقاعد الق
وشددت حماس على أن اتهام عباس لحركة حماس بتعطيل المصالحة قلب للحقائق وتهرق من 

أنها قدمت كل ما يلزم إلتمامها، وتعاطت بشكل وطني ومسؤول مع كل  إلىاستحقاقاتها، مشيرة 
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الجهود، خاصة الجهود المصرية لتحقيقها، ولكن في كل مرة كان الكل يصطدم بالدور المعطل 
 باس ألي جهد يبذل لتحقيقها.لفريق ع

وأوضحت أن قائمة عوائل الشهداء واألسرى والجرحى الذين قطع أبو مازن مخصصاتهم أكبر دليل 
 على عدم صحة ادعاءاته باستمرار صرف هذه المخصصات.

وأضافت: "إننا في حركة حماس وأمام كل هذه التحديات التي باتت تعص  بالقضية الفلسطينية، 
الخطير الذي تمر به وحدة شعبنا، ومن باق المسؤولية الوطنية؛ فإننا نؤكد أن تحقيق وهذا المنعط  

الوحدة الوطنية سيبقى على رأس اهتماماتنا وسلم أولوياتنا، ويجب أن تتحقق، ولكن على قاعدة 
م، وإن التوافق على استراتيجية وطنية نضالية 2011الشراكة وتطبيق ما تم االتفاق عليه في القاهرة 

 أمر في غاية األهمية لمواجهة التحديات كافة، وعلى رأسها صفقة القرن".
 31/3/2019، الين أون فلسطين 

 
 تدعو الملوك والرؤساء في القمة العربية لدعم القدس بغزة الفصائل .16

في قطاع غزة رسالة، إلى رؤساء وملوك  واإلسالميةوجهة لجنة المتابعة للقوى الوطنية : تونس
لعربية المجتمعين اليوم األحد، في تونس لبح  القضايا العربية وعلى رأسها قضية وأمراء الدول ا

ودعت الفصائل في بيان لها، الدول العربية التخاذ الخطوات  فلسطين والجوالن السوري المحتل.
واالجراءات الكفيلة للتصدي لما يقوم به االحتالل من اقتحامات لباحات المسجد األقصى والحفريات 

بة الصخرة وإغالق بواباته وخاصة باق الرحمة والعمل على تهويد القدس، مؤكدة أن القدس تحت ي
أمانة في أعناقكم وبحاجة إلى موق  يحمي ويصون مقدساتنا المسيحية واإلسالمية ومجابهة كل هذه 

 إتمامكما طالبت الفصائل، الدول العربية لدعم الجهود المصرية من أجل  السياسات بشكل عملي.
 لمصالحة الفلسطينية الداخلية ومغادرة حالة االنقسام والتدخل لوق .ا

 31/3/2019، فلسطين أون الين
 

 وتغيير المعادالت برهوم: المقاومة جاهزة للرد   .17
قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم إن المقاومة تراقب التزام االحتالل بالتفاهمات ووق  

ل من عدم االلتزام بالتفاهمات، مؤكدًا أن المقاومة الفلسطينية وحذر برهوم االحتال القتل والعن .
وأكد برهوم أن اليوم يشكل مفترق طرق في التعامل مع  جاهزة في الميادين للرد وتغيير المعادالت.

 االحتالل إذا استمر بالقتل والعن .
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لعودة وكسر وأوضح أن مسيرات اليوم في ذكرى يوم األرض والذكرى السنوية األولى لمسيرات ا
 الحصار هي رسالة قوة من أصحاق الحق.

 31/3/2019موقع حركة حماس، غزة، 
 

 غازي حمد: إدارة ترامب متصهينة نرفض الحوار معها وندعو لمقاطعتها .18
وص  القيادي في حركة حماس، غازي حمد، اإلدارة األمريكية برئاسة ترامب، أنها متصهينة : غزة

وأوضح حمد، في تصريٍح  رورة مقاطعتها ورفض أي حوار معها.ومنحازة لالحتالل، مشددا على ض
له مساء األحد، تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخًة منه، حقيقة التصريحات التي وردت على 

وقال: "ما صرحت به  لسانه في األيام األخيرة التي زعمت أن حماس ال تمانع اللقاء مع إدارة ترامب.
ال تمانع في اللقاءات والحوارات مع األمريكين واألوربيين عامًة، وهذه مؤخرا هو أن حركة حماس 

 سياسة الحركة المعتمدة، ولم أخص  اإلدارة األمريكية برئاسة ترامب".
وأضاف "أنا مقتنع أن اإلدارة األمريكية برئاسة ترامب ال يمكن اللقاء أو الحوار معها بسبب أنها إدارة 

 كل أعمى، وتعمل منهجيا ضد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".متصهينة ومنحازة لالحتالل بش
وشدد على أن الحوار أو اللقاء معها غير مجٍد؛ "بل أرفض ذله بحزم، وأؤكد ضرورة مقاطعتها 

 ورفض إجراء الحوارات معها تحت أي مبرر من المبررات".
 31/3/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تضم قيادات وازنة من فتح.. الحكومة سغ اشتيه بمرشحيها للوزارةفصائل تبل": القدس العربي" .19

غزة: تشير المعلومات المتوفرة من داخل أوسا  القيادة، وتحديدا المجموعة المشرفة على ترتيبات 
تشكيل الحكومة وتضم ييادات وازنة من حركة فتح، إلى أن الشكل العام للحكومة الفلسطينية الجديدة 

محمد اشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قارق على االنتهاء، وأنه جرى المكل  بتشكيلها 
 اختيار غالبية وزراء الحكومة، التي ستؤدي القسم أمام الرئيس بعد عودته من القمة العربية في تونس.
وحسب المعلومات فإن رئيس الحكومة المكل ، تلقى في أعقاق لقاءاته بالفصائل الفلسطينية والهيئات 

ير الحكومية والمستقلين، ترشيحات، وينتظر حاليا وصول باقي الترشيحات، خاصة من حزق غ
الشعب الفلسطيني الذي مازال يدرس المشاركة من عدمها، بناء على قرار للجنة المركزية للحزق، ومن 
تيار فصائل أخرى من المنظمة، تريد قبل تقديم مرشحها، معرفة الحقيبة التي ستؤول إليها من أجل اخ

وطلبت فصائل من منظمة التحرير، التي أجريت معها مشاورات حول المشاركة،  الشخ  المناسب.
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أن يشغل ممثلوها حقائب وزارية خدماتية، فيما سيخص  جزء من مقاعد الحكومة لشخصيات مستقلة 
 متخصصة في بعض المجاالت، التي على األغلب ستكون ذات اختصاص في المجال االقتصادي.

"القدس العربي" أن "حزق فدا" قدم عضو مكتبه السياسي رياض عطاري، ليمثلها في  وعلمت
 الحكومة الجديدة، بعد موافقة اللجنة المركزية للحزق مؤخرا عليه.

ويتردد أيضا أن هناك احتماال ألن تكون مشاركة بعض الفصائل بصورة غير مباشرة، من خالل دفع 
 تحمل صفات تنظيمية ييادية عليا. بعضها بأسماء شخصيات مقربة منها، ال

وفي هذا السياق، علمت "القدس العربي" أن مشاورات حصلت داخل أروقة حركة فتح خالل األيام 
الماضية، شملت الحدي  عن كيقية توزيع مقاعد الحكومة، والمقاعد التي ستتوالها الشخصيات 

فضت اللقاءات األخيرة مع الفصائل المرشحة من الحركة أو تله التي تدعم ترشيحها، وذله بعد أن أ
والشخصيات المستقلة، إلى نضوج كبير في مشاورات التشكيل، وهناك معلومات تؤكد أن الوزارة 

 ستشمل الكثير من الوزراء الجدد.
 31/3/2019، لندن، القدس العربي

 

 فيتنام أدغالغزة كالدخول إلى إلى  الدخول ال يمكن لجيشنا االنتصار على حماس.. :"يديعوت" .20
قالت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية في افتتاحياتها يوم األحد، "إن دخول : الداخل المحتل

الجيش اإلسرائيلي إلى قطاع غزة يشبه الدخول في أدغال فيتنام". وذكرت الصحيفة أن جيش 
مقاومة لن االحتالل سيختفي في عقدة األنفاق التي حفرها مقاتلي القماومة في غزة ، مشيرة إلى أن ال

ترفع الراية البيضاء وقد تطلب وقفا للنار بعد فترة قصيرة، أما "إسرائيل" التي ستتعرض لهجمة 
 صواريخ ال تنقطع، وخسائر في األرواح والممتلكات، فستوافق.

وأكدت أنه ال يمكن للجيش اإلسرائيلي المجهز بأحدث التقنيات، أن ينتصر على حركة "حماس" التي 
مؤكدة أنه ال يوجد زعيم "إسرائيلي" حقيقي يمكن أن يعترف للجمهور "اإلسرائيلي"  تدير قطاع غزة،
 بهذا األمر.

ونوهت الصحيفة إلى أن "االنطباع يؤخذ بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يتصرف بحذر 
 باستخدام القوة في القطاع، يفهم هذا جيدا، ويقال في صالحه أنه الوحيد من بين كل خصومه

 السياسيين الذي ال يعنى بسيناريوهات هاذية على نمط: دعوا الجيش اإلسرائيلي ينتصر".
 31/3/2019، غزة –وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم 
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 من حماس بضرورة تنفيذ التفاهمات األحد إنذارموقع واال العبري: قذيفة يوم  .21
بري، أن إطالق القذيفة الصاروخية اعتبر أمير بوخبو  المحلل العسكري في موقع واال الع: غزة

 مساء يوم االحد باتجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة بمثابة رسالة من حركة حماس بغزة.
وأضاف بوخبو : أن حماس تنقل بهذه القذيفة رسالة إلى المستوى السياسي اإلسرائيلي بأنها لن 

 تنتظر طوياًل إلتمام التفاهمات.
حتالل في وقت سابق: إن صافرات اإلنذار انطلقت في كل من المجلس وقال الناطق باسم جيش اال

 االقليمي شعار هنيغ  وسدوت هنيغ ، في اعقاق إطالق قذيفة صاروخية من قطاع غزة.
 31/3/2019، فلسطين أون الين

 
 رسائل لمليونية األرض والعودة أربع: قيادي بحماس .22

يف إن غزة أبرقت بمجموعة من الرسائل في قال القيادي في حركة "حماس" رأفت ناص: رام هللا
وركز ناصيف في بيان وصل "المركز الفلسطيني  مليونية األرض والعودة التي جرت أمس السبت.

ووفق ناصيف فإن الرسالة األولى  رسائل للمليونية التي جرت أمس. 4لإلعالم" صباح األحد على 
 لمشروع الوطني ورمز وحدة األرض.هي: حق العودة شريان القضية وعنوان الصراع وعنوان ا

أما الرسالة الثانية فهي أن أقصر الطرق لتحقيق الوحدة هو نهج التمسه بالحقوق والثوابت، وعلى 
 رأسها الرفض المطلق لالحتالل وكل إفرازاته.

في حين أشار إلى أن الرسالة الثالثة هي إصرار شعبنا رغم كل ما يمر به من ظروف قاسية، على 
 .في كل فعل حقيقي يهدف تحقيق الحق الفلسطيني، وتحقيق حريته واستقالله االنخرا 
الرسالة الرابعة هي أن الثبات على المواق ، واإلصرار على الحقوق وقوة الفعل، تجعل صاحب  أما

 الحق في المكان الصحيح وموق  القوة التي تربه العدو، ألن الحق ينتزع وال يستجدى.
 31/3/2019، مالمركز الفلسطيني لإلعال

 
 المشروعة هشعب الفلسطيني في نيل حقوقال على حق  في لبنان تؤكد فصائل منظمة التحرير  .23

فصائل منظمة األرض. وأكدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان لمناسبة يوم  أصدرت
 .التحرير في لبنان على حق شعبنا الفلسطيني الثابت في نيل حقوقنا الوطنية المشروعة

لكل قرارات  هاالتأكيد على رفض جددتوبمناسبة إنعقاد الدورة الثالثين للقمة العربية في تونس، 
اإلدارة األمريكية الجائرة والمتغطرسة التي تنتهه الحقوق الفلسطينية والعربية في فلسطين والجوالن 

االحتالل اإلسرائيلي،  العربي السوري المحتل ومزارع شبعا وكفر شوبا اللبنانيتين، لصالح إدامة ودعم
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، ونقل سفارتها إلى القدس، وإغالق االحتاللاعتراف اإلدارة األمريكية بالقدس عاصمة لدولة  ورفضت
بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ووق  تمويل وكالة األونروا، وقطع المساعدات 

مريكية، والتشجيع على انفصال غزة وااللتزامات األمريكية تجاه السالم، ودمج القنصلية بالسفارة األ
 عن األرض الفلسطينية المحتلة.

على الجوالن  االحتاللاإلدارة األمريكية الباطل بسيادة دولة  اعترافبأشد المبارات  ورفضت وإدانت 
بشدة سرقة سلطات االحتالل اإلسرائيلي ألموال الشعب  . وإدانةالعربي السوري المحتل ونعتبره

 .صطلح على تسميته بأموال المقاصةالفلسطيني، ما ي
موق  حازم وصارم والوقوف في وجه هذا المسلسل األمريكي العنجهي  اتخاذالقمة العربية إلى  ودعت
القمة العربية بتنفيذ قراراتها السابقة بتوفير شبكة األمان المالية لدولة فلسطين بمبلغ  دتوناش. المتعالي

على الصمود وتجاوز الضغو  اإلسرائيلية واألزمة المالية  مليون دوالر شهري لمساعدة شعبنا 100
 التي تنعكس سلبا على حياة ومميشة أهلنا وشعبنا الصامد الصابر في الوطن والشتات.

 31/3/2019، بيروت، مستقبلال
 

 يوم األرض يوماا للوحدة الوطنية وتوجيه البوصلة في وجهتها الحقيقية ": لجان المقاومة" .24
قالت لجان المقاومة في فلسطين المحتلة في تصريح لها إن يوم األرض  عد الدين:نادية س –عمان 

الخالد في الذاكرة الوطنية يؤكد جذور القضية الفلسطينية المرتكزة على المشروع الوطني الذي يستند 
في جوهره إلى استعادة األراضي الفلسطينية السليبة وتحرير الوطن المحتل. وأضافت أن يوم األرض 

شكل يومًا للوحدة الوطنية وتوجيه البوصلة الفلسطينية في وجهتها الحقيقية نحو قتال العدو ي
الصهيوني وتحرير فلسطين وتحقيق عودة الالجئين إلى ديارهم المحتلة بعد كنس المحتل. وشددت 
 وتأكيدعلى رفض كافة المشاريع المشبوهة الرامية إلى شرعنة المحتل ووجوده على أرض فلسطين، 

استعداد جماهير الشعب الفلسطيني للتضحية إلسقا  المؤامرة الممثلة بصفقة القرن األمريكية التي 
 تستهدف تصقية القضية الوطنية على حساق الحقوق التاريخية الثابتة.

 31/3/2019الغد، عمان، 
 

 وفتح المعابر .. توسيع مساحة الصيدمن اإلثنين الحسم مؤجل لبعد االنتخابات: "تسهيالت" في غزة بدءا  .25
، مساء األحد، أن حكومة االحتالل أكدوا نين إسرائيلييمسؤول، أن 31/3/2019، 48عرب ذكر موقع 

تعتزم تقديم "تسهيالت" في قطاع غزة المحاصر، بما في ذله توسيع مساحة الصيد، والمصادقة على 
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ات سابقة توصلت إليها إدخال أموال المنحة القطرية للعائالت الفقيرة في القطاع، كجزء من تفاهم
 فصائل المقاومة مع الجانب اإلسرائيلي عبر وسطاء دوليين.

ونقل التلفزيون الرسمي اإلسرائيلي )كان(، عن مسؤولين إسرائيليين، وصفهم بالمطلعين على جهود 
الوساطة الدولية، بأن حكومة االحتالل تدرس الطلب المصري بزيادة في ييمة المنحة المقدمة من 

عد أن أعربت الدولة الخليجية بالفعل عن استعدادها لزيادة المبلغ المحول إلى غزة لتصل إلى قطر، ب
 مليون دوالر. 40

من جانبه، كتب محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن الحكومة 
حتى موعد اإلسرائيلية مستعدة للذهاق أبعد من ذله لتحقيق "سالم نسبي" في الجنوق، قد يستمر 

واستشهد هرئيل للتأكيد على ذله بتجنب مكتب رئيس الحكومة  إجراء االنتخابات العامة اإلسرائيلية.
ووزير األمني، بنيامين نتنياهو، باإلضافة إلى البيانات الرسمية الصادر عن الجيش اإلسرائيلي، ذكر 

يق على أنباء حول زيادة أي معلومة حول "تسهيالت" في قطاع غزة. كما رفضت وزارة األمن التعل
 مساحة الصيد، المعلومة التي أكدتها المصادر الفلسطينية.

فتح معبرين مع غزة  " أعادتإسرائيل، من غزة، أن "31/3/2019الشرق األوسط، لندن، وأضافت 
يوم )األحد( بعد إغالقهما نحو أسبوع في أعقاق إطالق صاروخ من القطاع على إسرائيل، على ما 

وقالت المتحدثة باسم وحدة وزارة الدفاع اإلسرائيلية المشرفة على المعابر لوكالة  سؤولة.أفادت به م
الصحافة الفرنسية إنه أعيد فتح معبر بيت حانون )إيريز( المخص  لعبور األشخاص ومعبر كرم 
أبو سالم )كيريم شالوم( المخص  لمرور البضائع، اليوم )األحد(، بعد إغالقهما إثر سقو  صاروخ 

 أطلق من القطاع على منزل بوسط إسرائيل متسببًا بإصابة سبعة أشخاص بجروح.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش اإلسرائيلي فجر يوم )األحد( استهداف مواقع تابعة لحركة "حماس" 

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي، على حسابه على موقع  في قطاع غزة.
الجيش قصفت مواقع تابعة لمنظمة )حماس( في قطاع غزة". وأضاف أن هذا  "تويتر" أن "دبابات

 جاء "ردًا على إطالق قذائ  صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل" الليلة الماضية.
 

 ويشيد بالعالقات اإلسرائيلية البرازيليةالرئيس البرازيلي نتنياهو يستقبل  .26
نياهو، الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في مطار بن استقبل رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نت

حي  أشاد بالعالقات بين البلدين، مشيدا بتوجه الرئيس بولسونارو في  ،وم األحديغوريون، صباح 
تعزيز العالقات اإلسرائيلية البرازيلية، من خالل توييع االتفاييات بين البلدين في مجاالت التجارة 
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يا والزراعة والطاقة والسياحة. وقال بولسونارو بالعبرية خالل مراسم الترحيب واالستثمارات والتكنولوج
 به ونتنياهو إلى جواره في مطار بن غوريون في تل أبيب "أحب إسرائيل".

وأضاف نتنياهو في كلمته إننا "نصنع التاريخ معا. فمنذ توليه منصب الرئيس خالل شهر كانون 
اشرنا بعصر جديد للعالقات البرازيلية اإلسرائيلية. وقد حضرت تله الثاني/يناير من هذا العام، لقد ب

المراسم التي تم تحليفه رئيسا خاللها. وها تقوم بعد مرور ثالثة أشهر فقط بزيارته األولى خارج 
 حدود القارة األمريكية لتصل إسرائيل بغية ييادة عالقتنا إلى قمة جديدة".

د يضم الوزراء ونواق البرلمان ورجال األعمال، ليشكل أكبر وتابع: "إنه قد جئت لهنا على رأس وف
وفد برازيلي زار إسرائيل، بحي  سنبرم خالل األيام المقبلة العديد من االتفاييات بيننا. وسنزور حائط 
المبكى في القدس عاصمتنا األبدية، وكذله سنزور معا معارض االبتكار، لرواد األعمال 

 ثورة بأعمالهم االبتكارية المدهشة".اإلسرائيليين الذين أحدثوا 
وتطرق نتنياهو إلى االتفاييات التي ستبرم بين البلدين خالل الزيارة بالقول: "سنبرم االتفاييات المعنية 
بمجال األمن. كما سنبرم العديد من االتفاييات"، وسيلتقي نتنياهو في وقت الحق من هذا اليوم 

 ء الموسع بحضور الوزراء من كال الدولتين.بالرئيس بولسونارو، وذله متابعة للقا
 31/3/2019، 48عرب 

 
 نتنياهو يأمر بإبقاء التعزيزات العسكرية في محيط غزة .27

صرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أعطى توجيهات بإبقاء التعزيزات  :تل أبيب
زيلي جاير بولسونارو، الذي بدأ يوم وقال خالل استقباله الرئيس البرا العسكرية في محيط قطاع غزة.

األحد زيارة إلسرائيل: "أوعزت بإبقاء قوات الجيش منتشرة بشكل كامل حول قطاع غزة، بما في ذله 
وحذر من أن إسرائيل مستعدة للتعامل مع جميع  الدبابات وقطع المدفمية والقوات البرية والجوية".

 مستعدون لمعركة واسعة النطاق". "إن اضطررنا لذله، فإننا السيناريوهات، وقال:
  31/3/2019القدس، القدس، 

 
 عدم تصفية السنوار فشالا  يرفض التهدئة ويعد  بينيت إلزام نتنياهو بجمع "الكابينيت".. و مندلبليت يرفض  .28

 المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أن 31/3/2019، 48عرب ذكر موقع 
حد، طلب وزير التعليم، نفتالي بينيت، بإلزام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، رفض، مساء يوم األ

بالدعوة إلى اجتماع المجلس األمني والسياسي اإلسرائيلي المصغر للشؤون األمنية )الكابينيت(، 
 لبح  الوضع في قطاع غزة.
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اجتماع كان مقررًا لم واعتبره رئيس حزق "اليمين الجديد"، توصية مندلبليت وقرار نتنياهو بإلغاء 
وأضاف بينيت، الذي احتفض  "الكابينيت"، ووص  ذله بأنه "تخلي عن سكان الجنوق بسبب السياسة".

بعضوية المجلس األمني والسياسي المصغر خالل األعوام الستة الماضية: "الصواريخ تسقط بشكل 
 للحمالت االنتخابية". متواصل على سكان الجنوق، أمن وسكان الجنوق ال يمكن أن يكونا رهائن

وادعى أن "نتنياهو تجنب جمع الكابينيت ألنه يعلم أنه كما سارت األحوال خالل العملية التي نفذها 
 الجيش لتدمير أنفاق حماس، سأعارض الصفقة المشينة مع حماس وسأقود خطة مبتكرة لهزمهم".

ما بأن وسائل إعالم إسرائيلية أفادت وطالب بينيت مندلبليت، إلزام نتنياهو، بعقد جلسة للكابينيت، عل
أنه تقرر إلغاء اجتماع الكابينيت الذي كان مقررا يوم األربعاء المقبل، دون توضيح األسباق، في 
 ظل الحدي  عن إعطاء فرصة للوسيط المصري إلنجاح مساعي التوصل التفاق "تهدئة" وتثبيته.

كومة لألحداث في غزة من خالل إقصاء واعتبر بينيت أنه "من غير المنطقي أن يدير رئيس الح
الوزراء"، مضيفا في رسالته: "طلبت من السكرتير العسكري لرئيس الحكومة ورئيس مجلس األمن 

 القومي عقد اجتماع للكابينيت، لكن لم يتم اإلجابة على الرسالة".
ينيت حزق اليمين الجديد برئاسة نفتالي ب، أن غزة، من 30/3/2019القدس، القدس، وأضافت 
مساء يوم السبت، التصويت خالل جلسة المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت"  ،قرر وإيليت شاكيد

 المتوقع عقدها األربعاء على أبعد تقدير، ضد التفاهمات الخاصة بالتهدئة مع حركة حماس في غزة.
شهية حماس بينيت وشاكيد في بيان مشترك، إن "هذا االتفاق يمثل استسالما لإلرهاق ويفتح  قالو 

 لموجة جديدة من اإلرهاق، والعن ". وفق قوله.
واعتبر عدم تصقية الجيش للقيادي في حماس يحيى السنوار بمثابة فشل كبير. قائال: "كان يجب أن 
تتم تصفيته ال أن يملي علينا شروطه ويتجول كطاووس منتصر، لقد خرج إلى جانب ييادة حماس 

 غتيالهم".في احتفاالت النصر دون أن يخشوا ا 
 

 لبيد ال يعرف هنية من السنوار .29
 -أظهرت وسائل إعالم عبرية، يوم األحد، تغريدة نشرها يائير لبيد أحد زعماء تحال  "أزرق : الناصرة

أبيض" المنافس لرئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو، وهو ال يستطيع التفريق في معرفة إسماعيل 
 اس، ويحيى السنوار قائد الحركة بغزة.هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حم

ونشر لبيد عبر صفحته على موقع "تويتر" صورة للسنوار إلى جانب شاق يلتقط معه صورة سيلفي 
السبت، إال أنه عرف السنوار على أنه هنية، وهذا ما دفع بعض اإلسرائيليين  يومخالل مسيرات غزة 

وأقدم لبيد على تعديل المنشور بوضع اسم  إلى وصفه بالسياسي الفاشل الذي "ال يعرف عدوه".
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السنوار عليه، حي  جاء في تغريدته "السنوار يلتقط صورة سيلفي بالقرق من السياج وأطفالنا في 
 المالج .. من هنا تعرف أن نتنياهو فقد الردع".

 1/4/2019، فلسطين أون الين
 

 اللُمراِقب الدولة يكِشف عيوب الجبهة الداخلي ة ومروحي ات االحت .30
: في األسبوع الماضي أطلقت الُمقاومة الفلسطينّية في قطاع  زهير أندراوس: - الناصرة سؤاٌل منطقيٌّ

كم، الواِقعة شمال  140غّزة صاروخًا من مدينة رفح أصاق بيتًا في مستوطنة )ميشميريت( على ُبعد 
رى، حزق هللا اللبنانّي تل أبيب، الصاروخ هّز كيان االحتالل، والبقّية معروفة، على الناحية األخ

أل  صاروخ، قاِدرة على إصابة كّل ُبقعٍة في  150يمتِله، بحسب التقديرات اإلسرائيلّية، أكثر من 
 الدولة العبرّية، فكيف ستتعامل تل أبيب مع هذا الكّم الهاِئل من الصواريخ، وتحديدًا الدييقة منها؟

ل اإلسرائيلّي، القاضي المتقاعد يوس  شابيرا، في هذا السياق، قال مراقب الدولة في كيان االحتال
في تقريرين أعّدهما إّن عيوبًا كثيرة أصابت منظومة المروحيات التابعة لجيش االحتالل واستعداد 

 الجبهة الداخلّية لإلنقاذ واإلسعاف خالل حاالت الطوارئ.
ر تعِرض صورًة واسعًة العبرّي، لفت شابيرا إلى أّن هذه التقاري-( اإلخباريّ WALLAوبحسب موقع )

 للفجوات والعيوق أثناء استعداد المنظومات التي يفترض أْن تقدم المساعدة، بحسب تعبيره.
وأضاف شابيرا قائاًل إّن العيوق الُمهّمة التي ظهرت في التقارير تستوِجب التّدخل المباشر من قبل 

د سالح الجو وقائد الجبهة الداخلية وزير األمن ورئيس هيئة األركان العاّمة في جيش االحتالل، وقائ
 من أجل إصالح األمر، الستعداد هذه المنظومات على ضوء التهديدات اإلقليمّية.

األمنّي -وحول الوضع الحالي للجبهة الداخلّية، لفت القاضي شابيرا إلى أّن المجلس الوزاري السياسيّ 
- 2016تعّلق بالجهة المدنية للسنوات على سيناريو ي 2016الُمصّغر )الكابينيت( صادق خالل العام 

، وتابع قائًل إّن السيناريو المتعلق بالجبهة الداخلّية هو سيناريو حرق على عّدة جبهاٍت، 2020
خصوصًا فيما يتعّلق بالصواريخ التي بحوزة العدّو، وسقوطها المتوّقع على الداخل وإلحاق أضراٍر 

 ُمتوقّعٍة بالمباني، كما أّكد.
يادة الجبهة الداخلية على التقريرين بالقول للموقع العبرّي إّن السيناريو الذي صودق عليه وقد علّقت ي

في الكابينت ال يتضّمن جميع الجوانب المطلوبة من أجل االستعداد لسيناريو الحرق المتوقع وتأثيره 
 على الداخل، على حّد قولها.

طط والواقع هو حجم كتائب اإلنقاذ واإلسعاف الذي ووفقًا لشابيرا، فإّن إحدى الفجوات التي ظهرت بين الخ
لم يّتم تحليل حجم ترتيب قوات كتائب اإلنقاذ  1992ال يتناسب مع التهديدات الحديثة، وقال: منذ العام 
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واإلسعاف التابعة للجبهة الداخلّية المطلوبة لتوافق مع سيناريو الجبهة الداخلّية، ُمشّددًا في الوقت عينه على 
 ن أّن كتائب اإلنقاذ في االحتيا  في مستوى أهلية منخفضة حتى متوسطة، وفقًا لتعبيره.أّنه تبيّ 

العبرّي إلى أّن التقرير فح  الخطط العملياتية لقيادة الجبهة الداخلّية، ووجد -ولفت الموقع اإلخباريّ 
أّن األمر قد أّن هناك كتائب من اإلنقاذ واإلسعاف مخصصًة لُمهّمة إخالء السكان، على الرغم من 

يحدث في وقٍت واحٍد. وكتب المراقب: في وضٍع كهذا تنفيذ الخطتين في الوقت نفسه قد يلحق ضررًا 
 بسبب ازدواجية المهمات، على حّد وصفه.

 31/3/2019، رأي اليوم، لندن
 

 تقديرات إسرائيلية: الجهاد اإلسالمي يقف خلف إطالق الصواريخ .31
در عسكرية إسرائيلية، صباح يوم األحد، أن تكون حركة الجهاد قدرت مصا: ترجمة خاصة - رام هللا

اإلسالمي تق  خل  إطالق الصواريخ تجاه مجمع مستوطنات أشكول المحاذي لحدود جنوق قطاع 
ونقلت صحيفة معاريف العبرية، عن تله المصادر، قولها إن التقييم األمني والتقديرات الحالية  غزة.

 إطالق الصواريخ الخمسة. تشير لوقوف حركة الجهاد خل 
فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تقرير مخر أن تقديرات الجيش تشير إلى وقوف الجهاد 

وبينت أنه تقرر احتواء  اإلسالمي خل  إطالق الصواريخ. مشيرًة إلى أن حماس لم تق  خل  العملية.
الجارية مع حماس خاصًة بعد أن الموق  وعملية الرد بشكل بسيط من أجل عدم اإلضرار بالترتيبات 

نجحت في وق  اإلرباك الليلي وييادة المسيرات بشكل هادئ ما يشير إلى رببة حماس بالتوصل 
 التفاق.

 31/3/2019القدس، القدس، 
 

 مقعداا لـ"كاحول الفان" 32استطالع: اليمين يعزز قوته و .32
عسكر اليمين، فيما يتفوق خل  استطالع للرأي، أجري ونشر يوم األحد، إلى تصاعد في قوة م

تحال  "كاحول الفان"، برئاسة بيني غانتس، على حزق الليكود بزعامة رئيس الحكومة اإلسرائيلية، 
 بنيامين نتنياهو.

في التلفزيون اإلسرائيلي، قبيل الموعد المحدد النتخابات  12جاء ذله وفقًا الستطالع أجرته القناة 
 .%4.4، بنسبة خطأ تصل إلى 502ل(، وشمل عينة مكونة من نيسان/ أبري 9الكنيست بتسعة أيام )
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وأظهرت نتائج االستطالع تعزيز معسكر أحزاق اليمين والحريديين تمثيله في الكنيست، ويواصل 
مقعدا في الكنيست،  64يسار، بحي  يصل تمثيل األول إلى  –التفوق على معسكر أحزاق الوسط 

 ألحزاق العربية.يسار وا -مقعدا ألحزاق الوسط 56مقابل 
، في 120مقعدًا من أصل  32وبحسب نتائج االستطالع فإن تحال  "كاحول الفان" يحصل على 

 مقعدًا، حي  يحل في المرتبة الثانية. 28انتخابات تجري اليوم، فيما يقتصر تمثيل الليكود على 
ل تحال  مقاعد، فيما يحص 8وبّين االستطالع، حصول حزق العمل، برئاسة مفي بباي، على 

 مقاعد. 6مقاعد، في حين تحصل "يهودت هتوراه" الحريدية على  7الجبهة والعربية للتغيير، على 
وبحسب النتائج، يحصل كل من "اليمين الجديد" بقيادة نفتالي بينيت وأييلت شاكيد و"ميرتس"، بقيادة 

 مقاعد. 5ايغلين، على تمار زاندبيرغ، و"كوالنو" برئاسة موشيه كاحلون، و"زيهوت" بقيادة موشيه ف
 4في المقابل، يحصل تحال  الموحدة والتجمع و"يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 
مقاعد في الكنيست؛ فيما يفشل كل "بيشر" برئاسة أورلي ليفي أباكسيس، في تجاوز نسبة الحسم 

 من أصوات الناخبين. %1.6(، وتحصل القائمة على 3.25%)
لعة مراؤهم حول الشخ  األنسب لرئاسة الحكومة اإلسرائيلية المقبلة، وجاءت اإلجابات وُسئل المستط
من المستطلعين  %15يفضلون غانتس، في حين رأى  %36يفضلون نتنياهو،  %38على هذا النحو: 

 من المستطلعة مراؤهم إنهم ال يعلمون. %11أن أيًا من االثنين غير مناسب للمنصب، وقال 
ع توقعات المستطلعين حول شخصية رئيس الحكومة اإلسرائيلية المقبلة، بغض وفح  االستطال

أجابوا أن نتنياهو هو من سيشكل الحكومة  %56النظر عن الشخصية التي يعتبرونها األنسب، 
ال يعتقدون  %4قالوا إنهم ال يعلمون، و %18أن غانتس سيشكل الحكومة،  %22المقبلة، فيما يعتقد 
 ين سيشكل الحكومة.أن أيًا من المرشح

 31/3/2019، 48عرب 
 

ق القات في أنحاء العالم 700 .33  عائلة إسرائيلية تسو 
يكش  عدد من اإلسرائيليين الذين يعتقلون في مطارات العالم لحيازتهم أوراق "القات" : الناصرة

فع تجارية. المحظورة في دول أوروبية كثيرة عن سعة ظاهرة تربية هذه النبتة اليمنية في إسرائيل بدوا
عاما( رجل إسرائيلي يعرف نبتة "القات" منذ  28وتقول صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن إيتي مالحي )

أن ولد ألن عائلته تمله مزرعة للقات وتدير شركة "قات أفيغدور" لتسويق أوراق النبتة المخدرة التي 
نقاض قرية زرنوقة جيء بها من اليمن للمنطقة المحيطة في مدينة "رحوفوت" القائمة على أ

 الفلسطينية المدمرة.
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ويوضح مدير الشركة أوفه أفيغدور أن الشركة باتت امبراطورية اقتصادية نتيجة إيبال واسع من 
اإلسرائيليين على اقتناء أوراق القات السيما أنها بديل للمخدرات الخطيرة وتستخدم في عمليات فطام 

إسرائيل ساهم في فطام الكثير من المدمنين على المدمنين، زاعما أن تعاطي أوراق القات في 
المخدرات ومنهم والده. وبالنسبة له فإن هذه األوراق الخضر هي أكثر من نبتة يمضغها يهود اليمن 
ممن جلبوها معهم من اليمن. ويتابع "في أوراق النبتة تكمن طاقة توفر التهدئة لمن يمضغها وقد 

ور  في تعاطي المخدرات لتسكين مخاوفه ولم ينج منها إال عانى والدي من صدمة ما بعد الحرق وت
بعدما تعرف على ورق القات قبل عشر سنوات وفي المرحلة الثانية بادر لتأسيس مزرعة لهذه الشجرة 

 اليمنية وشركة لتسويق أوراقها".
ن يعرفون ويقول إن والده يتمتع بإحساس تجاري متطور وقد أدرك سريعا أن عددا قليال من اإلسرائيليي

هذه النبتة خاصة المسنين اليهود المهاجرين من اليمن ممن كانوا يمضغونها خالل قراءتهم التوراة. 
ويشير إلى أن الكثير من المدمنين على المخدرات يقتنون أوراق القات من شركته وبعضهم من 

 الفنانين البارزين والعبي كرة القدم.
من نبتة للمضغ إلى أحد أنواع المخدرات األكثر رواجا  وتوضح "يديعوت أحرونوت" أن القات تحولت

في البالد خاصة في حفالت الطبيعة وفي النوادي الليلية ال سيما أن القانون ال يحظرها بخالف نبتة 
"القنب" التي تطالب أوسا  واسعة بتشريعها اليوم في إسرائيل. وتشير أيضا لرواجها في أوسا  

 في تخسيس الوزن.نسوية لالعتقاد بأنها مفيدة 
لكن الشرطة اإلسرائيلية تحذر من مادة "الكاثينون" المخدرة الموجودة في ورق القات. وردا على سؤال 
حول منع القات في دول أوروبية والسماح بها في إسرائيل رغم حملها مادة "الكاثينون" المحظورة تنقل 

ل عقود بعدما اصطحب يهود اليمن الصحيفة عن الناطق بلسان شرطتها القول إن تعاطيها بدأ قب
هذه النبتة مما جعل الظاهرة طبيمية واعتيادية بينما هذا التقليد مفقود في أوروبا ولذا فهي محرمة 

 وغير قانونية في دول كثيرة.
عائلة إسرائيلية تسوق أوراق القات بشكل رسمي في البالد والعالم  700وتكش  الصحيفة أن هناك 
ين بعض جهات العالم السفلي المتصارعة على سوق القات في البالد وفي مما تسبب بمواجهات ب

 أوروبا خاصة في ظل تدفق عشرات مالف المهاجرين من الشرق لها ويبحثون عن أوراق القات. 
 1/4/2019القدس العربي، لندن، 

 
 يةأطفال ومئات الجرحى جراء قمع االحتالل مسيرات يوم األرض السلم 3شهداء بينهم  4غزة:  .34
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استشهد شاق وثالثة أطفال، وأصيب مئات المواطنين، يوم السبت، جراء قمع قوات االحتالل : غزة
وأفاد مراسلنا، بأن قوات االحتالل قمعت  اإلسرائيلي مسيرات يوم األرض السلمية في قطاع غزة.

عن مالف المواطنين المشاركين في المسيرات السلمية على الحدود الشريية للقطاع، ما أسفر 
أطفال، وإصابة المئات بالرصاص الحي وباالختناق بالغاز المسيل للدموع، حالة  3استشهاد شاق و

 من المصابين وصفت بالحرجة جدا. 9
وأكدت مستشقيات القطاع أن حصيلة اعتداءات قناصة االحتالل على المواطنين حتى ساعات مساء 

حي الشجاعية شرق مدينة غزة، الذي  عاما( من 20شهداء، هم: محمد جهاد سعد ) 4اليوم بلغت 
عاما( من حي النصر شمال مدينة غزة،  17استشهد صباح اليوم، والطفل أدهم نضال صقر عمارة )

عاما(،  17الذي استشهد خالل مشاركته بمسيرة سلمية شرق المدينة، والطفل تامر هاشم أبو الخير )
در أطلقتها قوات االحتالل خالل الذي استشهد شرق خان يونس، إثر إصابته برصاصة في الص

عاما( الذي استشهد شرق  17مشاركته في مسيرة يوم األرض السلمية، والطفل بالل محمود النجار )
 مصابا. 316خان يونس، إثر إصابته برصاصة في البطن، إضافة إلى 

 متوسطة 121خطيرة، و 9حرجة جدا، و 5سيدة، و 29طفال و 86ولفت إلى أن من بين اإلصابات 
 سيارات إسعاف بشكل جزئي. 3صحفيين، كما تضررت  7مسعفين، و 3طقيفة، منهم  181و

من غزة،  108و غزة،إصابة من شمال  39وأشارت إلى أن الجرحى من مختل  محافظات القطاع؛ 
إصابة كانت  64وأوضحت أن  من رفح. 55من خان يونس، و 41من محافظة الوسطى، و 73و

 94غاز، و 46، وشظايا بالجسم13والمعدني المغل  بالمطا ،  بالرصاص 16بالرصاص الحي، و
 إصابات أخرى. 83انفجار قنبلة غاز، و
في  55في الريبة والرأس، و 64في الجسم؛ كانت على النحو التالي:  اإلصاباتوحول مكان 

السفلية،  األطراففي  125في البطن والحوض، و 18في الظهر والصدر، و 16األطراف العلوية، و
 حاالت في أماكن متعددة. 4استنشاق غاز، و 34و

وأوضح أن مالف المواطنين من مختل  الفئات العمرية شاركوا في مسيرات يوم األرض، التي 
انطلقت ظهر اليوم من مختل  مدن ومخيمات قطاع غزة، صوق المخيمات الخمسة المقامة على 

زة، وشرق مخيم البريج وسط القطاع، طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، وتحديدا شرق مدينة غ
 وشرق مدينتي رفح وخان يونس، وشرق بلدة جباليا شمال القطاع.

 30/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ألفاا منذ بداية مسيرات العودة 28مواطناا وإصابة  192: استشهاد "األونروا" .35
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مسيرة العودة الكبرى،  باسمأمست تعرف  ة، والتيغز بعد انقضاء عام على بداية المظاهرات في 
تعرضت أفواج من سكان القطاع، وتحديدا الرجال الشباق، للقتل فيما جرح العديدون ومنهم من 
أصبحوا بحاجة إلى مساعدة طبية ونفسية اجتماعية طويلة المدى. واستنادا إلى أرقام مكتب تنسيق 

فلسطيني  192قتل ما مجموعه  2019شر من مذار المساعدات اإلنسانية، فإنه وحتى الخامس ع
بجراح. وقد أعربت األمم المتحدة ضمن هذا  28,000طفال( فيما أصيب أكثر من  40)بمن في ذله 

السياق عن مخاوفها حيال االستخدام المفر  للقوة التي تم توظيفه من قبل القوات اإلسرائيلية خالفا 
 الدولي. للمعايير السارية بموجب أحكام القانون 

المعلومات التي تم جمعها من خالل عملياتها وشهادات موظفيها والمنتفعين من  إلىواستنادا 
تقريرا يتحدث عن األثر المدمر للمظاهرات األسبوعية  السبت خدماتها، تصدر وكالة األونروا يوم

تباطا على أرواح وسبل مميشة وصحة الجئي فلسطين وتأثيرها على خدمات الوكالة أيضا. وار 
 227من طلبتها، وجرح  13بإطالق التقرير، فإن الوكالة تعبر عن قلقها وتأثرها العميقين جراء مقتل 

سنة، وجراء احتمالية عدم قدرة الطلبة المصابين  15-13مخر، معظمهم تتراوح أعمارهم ما بين 
 طويلة. باالستمرار في دراستهم، وخصوصا منهم من يضطر للغياق عن مقاعد الدراسة لفترات

 29/3/2019األونروا على اإلنترنت،  موقع
 

 آالف بيت استيطاني في الضفة الغربية 5االحتالل يقر "هآرتس":  .36
رام هللا: كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أن اإلدارة المدنية التابعة للجيش اإلسرائيلي،  ،تل أبيب

اع، بنيامين نتنياهو، للمصادقة على بناء التي تدير الضفة الغربية، تستعد بناًء على أوامر وزير الدف
وحدة استيطانية  3,500وحدة استيطانية في األسبوع القريب، وتنوي اإلعداد للمصادقة على  1,427

وقالت هذه المصادر إن المصادقة على الوحدات االستيطانية ستتم هذه  أخرى في وقت الحق.
نياهو، علمًا بأن االنتخابات اإلسرائيلية ستجري األيام، بشكل مقصود، لخدمة المعركة االنتخابية لنت

في يوم الثالثاء المقبل التاسع من أبريل )نيسان( الحالي. وعندما يتم إقرار المخطط في مؤسسات 
اإلدارة المدنية يعتبر بمثابة المرحلة األخيرة من حي  الموافقات الحكومية على الوحدات االستيطانية، 

 اإلعالن عن المناقصات والشروع بالبناء.وبعد ذله سيكون من الممكن 
 1/4/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 يحيون يوم األرض بنشاطات جماهيرية حاشدة 48فلسطينيو  .37
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ليوم  43أمس السبت، الذكرى الم  48أحيت حشود كبيرة من فلسطينيي : برهوم جرايسي - الناصرة
شمال( وفي مهرجان خطابي في النقب. األرض الخالد، بمسيرة جماهيرية حاشدة في مدينة سخنين )

بيتا  11وهت  المشاركون في كل المسيرات، ضد جرائم السلطة الحاكمة، التي صّعدتها بتدمير 
 خالل أسبوع واحد، كما هتفوا نصرة لفلسطين والقدس عاصمة، وغزة الصامدة.

بندوات  48وكانت نشاطات إحياء ذكرى يوم األرض قد بدأت في مختل  مدن وبلدات فلسطينيي 
زيارات ألضرحة الشهداء الستة في كل من  أمسوبرامج وطنية، على مر األيام الماضية. وجرت يوم 

مدينة الطيبة وقرية كفر كنا ومدينتي عرابة وسخين. وشهد النقب مهرجانا خطابيا، في حي العتايقة 
كلمة من شخصيات  توألقيجنوق مدينة راهط، الذي شهد جرائم هدم بيوت فيه في األيام األخيرة، 

سياسية عديدة بينهم أعضاء كنيست. وفي ساعات بعد الظهر انطلقت المسيرات التقليدية، في منطقة 
 .1976البطوف، التي تعرف باسم مثل  يوم األرض، مركز األحداث في العام 

 31/3/2019، الغد، عم ان
 

 المخيمات الفلسطينية في لبنان تحيي ذكرى يوم األرض .38
المخيمات الفلسطينية في لبنان أسبوعًا من فعاليات "يوم األرض" الفلسطيني، الذي  أحيت: بيروت
مارس/مذار من كل عام، وشهدت المخيمات في مختل  المناطق اللبنانية فعاليات  30في يصادف 

 متنوعة من اإلضرابات العامة، إلى الفعاليات الثقافية والشعبية.
شمال لبنان، وأقفلت المدارس والمؤسسات والمحال التجارية وعّم اإلضراق العام مخيمات الالجئين 

أبوابها واقتصر العمل على المستشقيات والصيدليات واألفران، ورفعت األعالم الفلسطينية والرايات 
 السوداء على أسطح البيوت وعلى الشرفات.

الفلسطينية في  -نية قراطية لتحرير فلسطين"، وقفة تضامنية عند الحدود اللبناو ونظمت "الجبهة الديم
بلدة مارون الراس، رفع المشاركون فيها الفتات تضامنًا مع الطفل الفلسطيني األسير خالد الشيخ، 

، وبرزت في تله النشاطات مشاركة أعداد من الالجئين اإلسرائيليةوجميع األسرى في السجون 
 الفلسطينيين الالجئين من المخيمات في سورية.

ت لحق العودة"، سلسلة نشاطات ثقافية تخللها تشجير زيتون، ويوم تراثي كما واكبت "منظمة ثاب
مفتوح في مخيم عين حلوة في صيدا جنوبي لبنان إضافة إلى سلسلة محاضرات في مخيمات البقاع 

 شرقي لبنان، وفي طرابلس شمااًل وفي صور جنوبًا.
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في قصر األونيسكو في  ونظمت مؤسسات أهلية فلسطينية ولبنانية "معرض التراث الفلسطيني"
بيروت للتعريف بالتراث الفلسطيني، وتمت مواكبة أغلب تله النشاطات إلكترونيًا من خالل إطالق 

 .االجتماعيوسم #يوم_األرض على مواقع التواصل 
ليوم األرض،  39كما أصدرت ييادة "فصائل منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان، بيانًا في الذكرى 

طالبة بم"حق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى الوطن واألرض، وإقامة الدولة الفلسطينية كررت فيه الم
 المستقلة وعاصمتها القدس".

وأكد مكتب شؤون الالجئين لحركة "حماس"، في بيان لمناسبة ذكرى يوم األرض، أن "هذا اليوم هو 
لسطين هي حق عالمة فاصلة في الصراع مع الكيان الصهيوني"، وشدد البيان على أن "ف

للفلسطينيين، أفرادًا وجماعات، حق أصيل ال بديل عنه، وإن حق العودة هو حق ثابت ال يسقط 
 بالتقادم وال بالتنازل، وال يحق ألحد أن يفاوض على هذا الحق".

 31/3/2019، العربي الجديد، لندن
 

 نادي األسير يطالب بالكشف عن مصير األسرى الفلسطينيين في سجن النقب .39

هللا: طالب نادي األسير المؤسسات الحقويية الدولية العاملة في فلسطين بالتدخل للكش  عن  رام
( في معتقل "النقب الصحراوي"، مع استمرار عزلهم في ظروف قاسية ومأساوية 3مصير أسرى قسم )

ي األقسام بعد أن جّردتهم من كافة مقتنياتهم، ومنعهم من زيارة األهل والعائلة، والتواصل مع رفاقهم ف
وأوضح النادي في بيان صحافي وصل "القدس العربي" نسخة منه، "أن حصيلة اإلصابات  األخرى.

( أسيرًا، توزعت ما بين إصابات بالكسور 120( جراء عمليات القمع وصلت إلى )3النهائية في قسم )
في القمع، في األيدي، واألسنان والحوض، إضافة إلى إصابات بالرصاص )وهو نوع جديد يستخدم 

بحي  تخرج من الرصاصة حبيبات تؤدي إلى إحداث جروح في أماكن مختلفة في الجسم(، وجروح 
 في الرأس، والعيون، وإصابات بالصدر، علمًا أن غالبيتهم ُأصيبوا بعدة إصابات.

 1/4/2019، القدس العربي، لندن
 

 "إسرائيل"السيسي: تحرير األراضي المحتلة ينهي الصراع مع  .40

أمس األحد، أن استمرار الظلم الواقع على الشعب  الفتاح السيسي، رئيس المصري عبدأكد ال
الفلسطيني سيبقى وصمة عار على الجبين الدولي، طالما استمر ضرق عرض الحائط بقرارات 

وأكد السيسي، في  الشرعية الدولية، وبقيت محاوالت االلتفاف على مرجميات السالم ومحدداتها.
عربية، أنه ال مخرج من الصراع مع "إسرائيل" إال بتحرير جميع األراضي العربية، كلمته بالقمة ال
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منبها إلى التحديات العربية المتراكمة، والذي يأتي على رأسها الصراع العربي "اإلسرائيلي"، معربًا عن 
، ثقته في أنه ليس هناك مخرج نهائي منه إال بحل سلمي شامل وعادل، يعيد الحقوق إلى أصحابها

 بحي  يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريية.
 1/4/2019، الخليج، الشارقة

 
 

 األزهر: نضال الفلسطينيين يستحق دعم كل المنصفين .41
أكد األزهر الشريف، أن نضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة : وام

دس الشريف، يستحق دعم كل المنصفين والعقالء في العالم، مشيدًا بتضحيات وعاصمتها الق
 الفلسطينيين وصمودهم التاريخي في وجه االحتالل الصهيوني.

جاء ذله في بيان أصدره، أمس، بمناسبة ذكرى يوم األرض الفلسطيني الذي يوافق الثالثين من 
ق العربي والمسلم بجذور القضية الفلسطينية، مذار من كل عام. ودعا األزهر إلى توعية الشبامارس/

 وبعروبة فلسطين الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ.
 31/3/2019، الخليج، الشارقة

 

 عادل للقضية الفلسطينية عاهل األردن: ال أمن واستقرار دون حل   .42
ار دون حل عادل قال العاهل األردني المله عبد هللا الثاني، إنه "ال أمن واستقر : األناضول –تونس 

وأضاف المله عبد هللا خالل كلمته في الدورة الثالثين للقمة العربية المنعقدة في  للقضية الفلسطينية".
تونس، اليوم األحد، أن "القضية الفلسطينية كانت وستبقى الهم األول الذي يشغل الوجدان العربي، 

 تنا العربية".ونؤكد أن األساس في التعاطي معها ال بد أن يكون ضمن ثواب
وتابع: "ال أمن وال استقرار وال ازدهار في المنطقة دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يلبي 

 1967الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطو  الرابع من حزيران عام  طموحات
ة وقرارات الشرعية وعاصمتها "القدس الشريية" استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السالم العربي

 الدولية".
ومضى قائاًل: "أما القدس الشريف وما تتعرض له المقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها من انتهاكات 
هدفها تغيير تاريخ وهوية المدينة، وانطالقا من وصايمتمنا الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 

 وره التاريخي في حمايتها والدفاع عنها".والمسيحية فيها، فإنني أؤكد على أن األردن مستممر بمد
 31/3/2019، فلسطين أون الين
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 عون في "قمة تونس": األخطر من الحرب هو المشاريع السياسية والصفقات .43

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "أن ما هو أخطر من الحروق التي اندلعت في بعض 
تي تلوح في األفق بعد سكوت المدفع، وما تحمله من الدول العربية، المشاريع السياسية والصفقات ال

تهديد وجودي لدولنا وشعوبنا، فشرذمة المنطقة والفرز الطائفي يمهدان لمشروع إسقا  مفهوم الدولة 
الواحدة الجامعة لصالح كيانات عنصرية طائقية وفرض واقع سياسي وجغرافي جديد يالقي ويبرر 

 إسرائيل دولة يهودية". إعالن
على مرتفعات الجوالن، ال يهدد سيادة  إسرائيل"أن قرار الرئيس األمريكي الذي يعترف بسيادة  واعتبر

دولة شقيقة فحسب، بل يهدد أيضا سيادة الدولة اللبنانية التي تمتله أراض قضمتها إسرائيل تدريجيا، 
للبنانية لهذه ال سيما في مزارع شبعا وتالل كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر، والملكية ا

 األراضي مثبتة بالوثائق والخرائط المعترف بها دوليا".
 31/3/2019، المستقبل، بيروت

 
 العربية المحتلة األراضيدعوات لبنانية للتمسك بالحقوق في : مناسبة يوم األرض .44

سلسلة مواق  دعت  إلطالقشكلت الذكرى الثالثة واألربعين إلحياء يوم األرض، مناسبة، : بيروت
العربية المحتلة واستمرار الصمود والنضال في مواجهة العدوان  األراضي"التمسه بالحقوق في  ىإل

 المتواصل واالستيطان، حتى تحقيق العودة وزوال االحتالل".  اإلسرائيلي
وكتب رئيس "الحزق التقدمي االشتراكي" وليد جنبال  على حسابه على "تويتر": "من سخريات القدر 

يتوهون في البراري  أهلهاجانب  إلىيوم فلسطين المحتلة ماليين من العرق  رضاألانه في يوم 
واألمصار والبحار مشردين نتيجة صراع األنظمة والمحاور وأطماع الدول الكبرى وخطو  النفط 

 الجديدة".
حّبة األرض لنا... ولن نفّر  بوغرد رئيس تيار المردة النائب والوزير السابق سليمان فرنجية قائال: "

 تراق من أرضنا العربية من فلسطين إلى الجوالن السوري إلى مزارع شبعا في لبنان".
واعتبر النائب جان عبيد، في تصريح، أن "ليس هناك أكثر صمما ممن ال يريد أن يسمع. وهذا هو 

في إسرائيل على الشعب الفلسطيني الغاضب.  واالحتاللحال الغالبية الساحقة ممن يديرون السلطة 
حكاما  لإلسرائيليينوالبعض أو الكثير من العرق ليسوا في منأى عن هذا الصمم". وقال: "من 

ومحكومين أن يعتبروا ويتعظوا أن ال فرصة وال قدرة على دوام هذا األمر، وأن إعادة األراضي 
هذه على  االنتفاضالمحتلة والحقوق المسلوبة ال مفر منه سواء في فلسطين أو سورية أو لبنان. إن 
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الحال يتعاظم ويتفاقم من عام إلى عام ومن بلد إلى بلد ومن جيل إلى جيل. والتسليم العادل والعاجل 
بهذه الحقوق وبالحل الشامل على هذه األسس أقل كلفة وضررا اليوم مما هو غدا لكل من يرفض أن 

 يتعلم".يرى أو يسمع بعد كل يوم. والتاريخ أكبر معلم لمن يريد وحتى لمن ال يريد أن 
الرحيم مراد، قائال: "يوم األرض هذا العام يكتسب بعدا يختل  عما سبقه، حي   وغرد النائب عبد

يزداد تعلق أبناء األرض العربية المحتلة بها كلما كش  العدو الغاصب عن نواياه العدوانية بطمس 
التمسه بها  هويتها ومصادرتها لصالح المشروع الصهيوني، الرد من أبناء األرض المزيد من

 ومقاومة العدو حتى تحريرها لتبقى األرض بتتكلم عربي".
ووجه "تيار المستقبل"، في يوم األرض، تحية إلى األراضي العربية المحتلة، من فلسطين إلى مزارع 

 شبعا وتالل كفرشوبا في لبنان وهضبة الجوالن في سورية".
المحتلة، ومواصلة النضال  األراضيبكامل : "إنه يوم لتأكيد الثبات على التمسه بحقوقنا وأضاف

والضغط على المجتمع الدولي من أجل الدفاع عن هويتها وتاريخها، واستعادتها حرة مستقلة. يوم 
الفلسطينية المحتلة، ويوم للتضامن مع الجوالن وأهله  األراضيللتضامن مع القدس وغزة وكامل 

 ورفض كل الدعوات إلخضاعه لسيادة االحتالل".
دت حركة "أمل" "دعمها ألماني الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وتقرير مصيره وإقامة دولته وأك

الفلسطينية على كامل أرضه، وان الهبات المجانية التي يقدمها رأس الدولة األمريكية لصنيعته 
ن إسرائيل هي هبات من ال يمله لمن يعتدي. تماما كهبته للعدو أعرق أرض عربية في سورية الجوال

الطائشة، ونحن نوقع بجهادنا على ارض الواقع  أوهامهالعربي، والتي يوقع من خاللها ترامب على 
هو مزيد من  االستيطانوزيادة  إسرائيلرد على عدوانية  أفضلبحبر الدم األصدق". ورأت أن "

 التفاهم بين مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله كافة".
 30/3/2019، الحياة، لندن

 
 سونس" تؤكد مركزية قضية فلسطين وبطالن القرارين األمريكيين بشأن الجوالن والقدقمة ت" .45

باالعتراف بسيادة  2019مارس )مذار(  25دانت القمة القرار األمريكي الصادر بتاريخ  تونس:
إسرائيل على الجوالن، واعتبرته انتهاكًا خطيرًا لميثاق األمم المتحدة الذي ال يقر باالستيالء على 

اضي الغير بالقوة، ولقرارات مجلس األمن ذات الصلة، وأنه ال يغير الوضمية القانونية للجوالن أر 
 وليس له أثر قانوني. 1967بوصفه أرضًا سورية احتلتها إسرائيل عام 

 -وأكد القادة العرق في البيان الختامي للقمة التمسه بالسالم خيارًا استراتيجيًا، وحل الصراع العربي 
لي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، ومبادرة السالم العربية لعام اإلسرائي
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بكل عناصرها، التي نصت على أن السالم الشامل مع إسرائيل وتطبيع العالقات معها، يجب  2002
قدس ، بما فيها ال1967أن يسبقه إنهاء احتاللها لألراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 

الشريية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق 
تقرير المصير وحق العودة والتعويض لالجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار 

 .1948لعام  194الجممية العامة لألمم المتحدة رقم 
 تنسجم مع المرجميات الدولية لعملية السالم في الشرق وأكدوا أن أي صفقة أو مبادرة سالم ال
 األوسط، مرفوضة، ولن يكتب لها النجاح.

وطالبوا بالعمل مع األطراف الدولية الفاعلة لتأسيس ملية دولية متعددة األطراف، تحت مظلة األمم 
الق عملية سالم المتحدة، لرعاية عملية السالم، بما في ذله الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي إلعادة إط

ذات مصدايية ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ األرض مقابل 
 السالم وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي.

وأعاد القادة التأكيد على دعم وتأييد خطة تحقيق السالم التي قدمها الرئيس محمود عباس رئيس دولة 
بمجلس األمن. كما أكدوا اعتزام الدول األعضاء اتخاذ جميع اإلجراءات  20/2/2018 فلسطين يوم

العملية الالزمة لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل أو تنقل سفارتها 
إليه. وأكدت القمة رفض وإدانة أي قرار من أي دولة، يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، 
بما في ذله قرار الواليات المتحدة األمريكية االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، ونقل سفارتها إليها، 

 واعتباره قرارًا باطاًل، وخرقًا خطيرًا للقانون الدولي.
وأكدت القمة دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني وااللتزام بمقررات جامعة الدول 

أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دوالر أمريكي شهريًا دعمًا  العربية وبتفعيل شبكة
لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات واألزمات المالية التي تتعرض لها، بما فيها استمرار إسرائيل في 
اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز أموال الضرائب وسرقة جزء كبير منها بما 

وجدد القادة العرق التضامن مع  مع القوانين والمواثيق الدولية واالتفاييات بين الجانبين. يتنافى
الجمهورية اللبنانية وتوفير الدعم السياسي واالقتصادي له ولحكومته ولكل مؤسساته الدستورية بما 

 يحفض الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.
 1/4/2019، ق األوسط، لندنالشر

 
 القادة العرب يرفضون قرار ترامب حول الجوالن .46
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تونس: خ  القادة العرق موضوع االعتراف األمريكي بسيادة إسرائيل على الجوالن السوري المحتل 
بقرار منفصل، أكد التمسه بالثوابت العربية وعلى رأسها عدم المساس بسيادة الدول العربية على 

 أ أساسي في العمل المشترك.أراضيها كمبد
باالعتراف  2019مارس )مذار(  25وأعرق القادة عن رفضهم وإدانتهم لقرار أمريكا الصادر في 

بسيادة إسرائيل على الجوالن واعتباره باطاًل شكاًل ومضمونًا ويمثل انتهاكًا خطيرًا لميثاق األمم 
ير بالقوة، ولقرارات مجلس األمن المتحدة الذي ين  على عدم جواز االستيالء على أراضي الغ

الذي أشار بصورة ال  1981لعام  497و 1967لعام  242الصادرة باإلجماع، وعلى رأسها القراران 
لبس فيها إلى عدم االعتراف بضم إسرائيل للجوالن العربي السوري. كما أكد القادة الدعم الكامل لحق 

ع شبعا وتالل كفر شوبا والجزء الشمالي من قرية سوريا في استعادة الجوالن المحتل وللبنانية مزار 
 الغجر وحق لبنان في استرجاعها.

وأكد القادة كذله أن القرار األمريكي يتناقض مع مسؤولية أمريكا بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس 
األمن باحترام ميثاق األمم المتحدة وقرارات مجلس األمن، وأن االعتراف ال يغير شيئًا من الوضمية 

 القانونية للجوالن وال تترتب عليه أي حقوق أو التزامات أو مزايا.
وشدد القرار على أن شرعنة االحتالل وتقنينه نهج مرفوض كليًا ويمثل انتكاسة خطيرة في الموق  
األمريكي ومساسًا جوهريًا بمبادئ القانون الدولي بما يزيد التوتر في المنطقة ويقوض جهود السالم 

 م في الشرق األوسط.الشامل والدائ
وأعرق القادة عن تقديرهم للمواق  الثابتة التي اتخذتها دول ومنظمات دولية وإقليمية عديدة برفض 
القرار األمريكي وتأييد تمسكهم باحترام القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، 

ز الشرعية الدولية والتفكير في اإلقدام على وفي الوقت ذاته نحذر من خطورة ييام أي دولة بتجاو 
 إجراء مشابه لإلجراء األمريكي.

وتم تكليف وزراء الخارجية العرق األعضاء بالعمل بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية 
لالستمرار في مجابهة االعتراف األمريكي بسيادة إسرائيل على الجوالن وتكثيف االتصاالت الثنائية 

لجماعية مع المجتمع الدولي، بما في ذله التقدم عبر الممثل العربي لدى مجلس األمن، دولة وا
الكويت، بمشروع قرار إلى مجلس األمن وكذله استصدار رأي من محكمة العدل الدولية بعدم شرعية 

 وبطالن االعتراف األمريكي.
 31/3/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 الجوالنعلى رفض المساس بالسيادة السورية يو  ...ية فلسطينالسعودي يؤكد مركزية قض ملكال .47
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العزيز، أن القضية الفلسطينية  سلمان بن عبد السعوي  أكد خادم الحرمين الشريفين المله: تونس
حتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، ، ستبقى على رأس اهتمامات المملكة
، استنادًا إلى "القدس الشريية"وعاصمتها  1967على حدود عام وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة 

 .القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية
 في تونس يوم األحد 30في كلمة خالل انطالق أعمال القمة العربية الم  ،وجدد العاهل السعودي 

ها المساس بالسيادة ، التأكيد على رفض المملكة القاطع لإلجراءات التي من شأن31/3/2019
 .السورية على مرتفعات الجوالن

 31/3/2019 الحياة، لندن
 

 التصعيد اإلسرائيلي ضد  الشعب الفلسطيني تدينمنظمة المؤتمر اإلسالمي  .48
يوس  أحمد العثيمين التصعيد  اإلسالميدان األمين العام لمنظمة المؤتمر : زايد الدخيل - تونس

في كلمة خالل أعمال القمة العربية  ،وأكد. ي، وخصوصا االستيطانالشعب الفلسطين ضدّ  اإلسرائيلي
، أن القضية الفلسطينية ما زالت تشكل جوهر القضايا 31/3/2019 في تونس يوم األحد 30الم 

 إنهاءجانب الشعب الفلسطيني حتى  إلىاإلسالمية والعربية، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي تق  
 .ته المستقلةدول وإقامةاالحتالل ونيل حقوقه 

 1/4/2019 ،الغد، عم ان
 

 البرلمان العربي من تبعات القرار األمريكي بفرض السيادة اإلسرائيلية على القدس والجوالن .49
دعا رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي إلى التصدي بحزم للمشاريع : زايد الدخيل - تونس

في كلمة  ،ودان السلمي. ي المجتمع العربيالعدوانية التي تهدف إلى نشر الفوضى واالحتالل ف
القرار األمريكي بفرض السيادة  ،31/3/2019 في تونس يوم األحد 30خالل أعمال القمة العربية الم 

اإلسرائيلية على القدس والجوالن السوري المحتل، األمر الذي يعتبر خرقًا للقانون الدولي وانتهاكًا 
يات المتحدة األمريكية من تبعات قراراتها، مشيرًا إلى أن البرلمان وحذر الوال. لكافة المواثيق الدولية

 .العربي يعمل على خطط للتصدي لهذه القرارات وحشد الدعم الدولي لمواجهتها
 1/4/2019 ،الغد، عم ان

 
 "الالجئون، األونروا، التنمية"مشروع قرار بعنوان يعتمدون وزراء الخارجية العرب  .50
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العرق مشروع قرار بعنوان "الالجئون، األونروا، التنمية"، يشيد بقرارات ومواق  اعتمد وزراء الخارجية 
االتحاد األوروبي والبرلمانات األوروبية التي تدين االستيطان، وتعتبر المستعمرات كيانات غير 
قانونية، وتحظر تمويل كل أنواع المشاريع في المستعمرات اإلسرائيلية داخل األرض الفلسطينية 

لة، وتحظر بضائع المستعمرات أو تضع عالمات مميزة عليها، وتؤكد على التمييز بين أراضي المحت
، وعدم سريان أي اتفايية 1967إسرائيل )القوة القائمة باالحتالل( واألرض الفلسطينية المحتلة عام 

 .1967ام بين دول االتحاد وإسرائيل )القوة القائمة باالحتالل( على المناطق التي جرى احتاللها ع
 31/3/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 البابا وملك المغرب يطالبان بحماية التعددية الدينية في القدس .51

 السبت ،رئيس لجنة القدس ،وقع فرنسيس والمله محمد السادس: سناء القويطي -الربا  
لى مدينة على وثيقة "نداء القدس" التي أكدا فيها على أهمية المحافظة ع، في الربا  30/3/2019

للتعايش السلمي بالنسبة ألتباع  للقاء ورمزاً  مشتركا لإلنسانية، وبوصفها أرضاً  القدس باعتبارها تراثاً 
 .لقيم االحترام المتبادل والحوار الديانات التوحيدية الثالث، ومركزاً 

ع على نداء سمير بودينار، أن التويي .واعتبر رئيس مركز الدراسات والبحوث االجتماعية واإلنسانية د
للجنة القدس،  للمؤمنين ورئيساً  القدس بمثابة استثمار للرصيد الرمزي للمله المغربي بوصفه أميراً 

 .وللبابا بوصفه رأس الكنيسة الكاثوليكية؛ في إقرار ييم السلم والعدالة وحماية الضعفاء وحرية المبادة
 31/3/2019، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "إسرائيل"القمة العربية بتجريم التطبيع مع  ندوة متخصصة في لندن تطالب .52

يشكل تهديدًا لألمن القومي  "إسرائيل"أن التطبيع مع  إلىخل  باحثون وخبراء متخصصون  :لندن
 .تجريم التطبيع مع االحتالل إلىالعربي والخليجي، وتبعًا لذله وجهوا دعوة للقمة العربية في تونس 

في لندن مساء  "منتدى التفكير العربي"خصصة نظمها وجاءت هذه التوصيات في ختام ندوة مت
وشارك فيها نخبة من المتخصصين في الشأن الفلسطيني الذين استعرضوا أضرار التطبيع  ،السبت

 .مع االحتالل اإلسرائيلي على كافة المستويات السياسية واالقتصادية والثقافية
 إلىيعود  "وإسرائيل"يع بين األنظمة العربية وأجمع المشاركون في الندوة على أن ارتفاع وتيرة التطب

قراطية، ألن تله االنتفاضات و تقاطع المصالح في إخماد االنتفاضات العربية التي طالبت بالديم
األنظمة العربية حاربت تله الثورات للحفاظ على كراسيها، "على الطرفين، حي  أن  شكلت خطراً 



 
 
 
 

 

 38 ص             4903 العدد:             4/1/2019 اإلثنين التاريخ:  

                                    

الدة حكومات ديمقراطية تعبر عن تطلعات شعوبها، وإسرائيل رأت في هذا المد الثوري مقدمة لو 
 ".وبالتالي ستق  بالضرورة مع الشعب الفلسطيني ضدها

 1/4/2019، القدس العربي، لندن
 
 

 التطبيع مع "إسرائيل" تونس: تظاهرة ضد   .53
، في مسيرة وسط 31/3/2019 شاركت أحزاق ومنظمات ذات ميول قومية وعربية يوم األحد :تونس

على بياق سورية عن القمة العربية، وتنديدًا بالسياسات العربية بشأن  ونسية احتجاجاً العاصمة الت
وقال العضو في حركة الشعب حافض السواري خالل . القضية الفلسطينية واألراضي العربية المحتلة

على  "هؤالء هم الذين تآمروا على المقاومة في فلسطين وفي اليمن وتآمروا :الوقفة االحتجاجية
جيش العربي السوري وال زالوا يتآمرون". وتعترض المسيرة على ما سمته بم"صفقة القرن" بشأن ال

الخطط األمريكية لتسوية القضية الفلسطينية وعلى موق  الجامعة العربية من استمرار تعليق 
 "إسرائيل".عضوية سورية و"التطبيع" مع 

 31/3/2019 ،القدس، القدس
 

 في البحرين اطع مؤتمراا للتطبيع.. الكويت تق رفضاا  .54
 قررت الكويت مقاطعة مؤتمر في البحرين من المنتظر عقده منتص  أبريل/: الجزيرة، األناضول

وقال مصدر في وزارة التجارة والصناعة الكويتية  نيسان المقبل، على خلقية مشاركة وفد إسرائيلي.
لعالمي لريادة األعمال بسبب إن الوزير خالد الروضان قرر التراجع عن المشاركة في المؤتمر ا

 المشاركة اإلسرائيلية.
إن قرار وزير التجارة  -في تغريدة-من جانبه، قال عضو البرلمان الكويتي النائب عبد هللا الكندري 

والصناعة جاء استجابة لمطالب برلمانية، مقدما الشكر له بعد أن سبق أن انتقد الوزير على خلقية 
 قرار سابق بالمشاركة.

األيام األخيرة طالب نواق برلمانيون بسحب البالد مشاركتها بشكل فوري، التزاما بموق  ييادة وفي 
 البالد وشعبها الرافض للتطبيع.

وُيعقد المؤتمر العالمي لريادة األعمال ألول مرة في البحرين، ويشارك فيه عدد من الخبراء ورّواد 
 األعمال بينهم إسرائيليون.

 31/3/2019، الجزيرة نت، الدوحة
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 المقبل إسرائيليون في مؤتمر المنامة منتصف نيسانيستنكر مشاركة مجلس النواب البحريني  .55

أبريل المقبل، في  في المنامة منتص  نيسان/ األعماليشارك إسرائيليون في مؤتمر لريادة  :دبي
سية مع خطوة أثارت استنكار برلمان المملكة الخليجية الصغيرة التي ال تقيم عالقات دبلوما

"، اإلسرائيلية، وبينهم نائبة لرئيس "هيئة االبتكار اإلسرائيليينووضعت أسماء المشاركين ". إسرائيل"
 18و 15إلى جانب صورهم، ضمن الئحة المتحّدثين في "المؤتمر العالمي لريادة األعمال" بين 

المشاركين في اليوم كوهين إلى قائمة  إيلي اإلسرائيليوأضيف اسم وزير االقتصاد  .أبريل نيسان/
 .من المؤتمر األول

وبحسب "هيئة البحرين للسياحة والمعارض" الحكومية، فإّن المؤتمر "متخّص  في ريادة األعمال، 
ويعّد بمثابة منصة تعرض عليها جميع البرامج والمبادرات العالمية التي تهدف إلى إنشاء نظام بيئي 

 .ة"، بينها السعودية ومصر ولبنان والواليات المتحدةدول 170وتتمّثل في المؤتمر "". عالمي واحد
وقال في بيان نشره . في المؤتمر اإلسرائيليينواستنكر مجلس النواق البحريني مشاركة المتحّدثين 

على صفحته الرسمية على فيسبوك "أعلن مجلس النواق استنكاره استضافة /متحّدثين إسرائيليين/ في 
وشّدد في البيان على أن "نصرة القضية العادلة للشعب الفلسطيني ". مالالمؤتمر العالمي لريادة األع

 ".الشقيق، ستظّل من أولويات الشعب البحريني
  31/3/2019، القدس، القدس

 
 إلى جنب  جنباا  "إسرائيل"لهذه القضية سوى تعايش الشعبين في فلسطين و ال يوجد أي حل  غوتيريش:  .56

، في كلمة األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد: تونس: ثائر عباس وسوسن أبو حسين
على ضرورة التشب  بحل الدولتين بالنسبة للقضية الفلسطينية قائال له في القمة العربية في تونس، 

"ال يوجد أي حل لهذه القضية سوى تعايش الشعبين في فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب في سلم 
قدس عاصمة للدولتين"، مشيرا إلى أن العن  المتواصل في غزة يذكر واستقرار وأمن وأن تكون ال

  بالوضع األمني الهش داعيا إلى تعزيز دور األونروا. 
 1/4/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 الحلول التي تفرض بالقوة ال يمكن لها االستدامة: المفوضية األوروبية .57

يريني رفضها لسياسات األمر الواقع كطريق لحل أعلنت نائبة رئيس المفوضية األوروبية فريدريكا موغ
: "نحن نواجه سياسة األمر في كلمة لها في القمة العربية في تونس األزمات في المنطقة. وقالت
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الواقع، يجب أن ندرك أن الحلول التي تفرض بالقوة ال يمكن لها االستدامة والحل الذي ال يكون 
"الوضع في سوريا بال حل وليبيا بال دولة، وتجاهل شامال ال يمكن أن يكون ناجحا". وتابعت: 

 قرارات المجتمع الدولي بشأن مرتفعات الجوالن ليس بالحل".
 

وقالت موغيريني "االتحاد األوروبي سيواصل عدم االعتراف بسيادة إسرائيل على األراضي المحتلة 
 لدول العربية.". وشددت، في كلمتها على "التعاون المصيري" والمهم مع جامعة ا67عام 

 1/4/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 العادل في فلسطين يضمن االستقرار الحل   بوتين: .58
أعلن الرئيس الروسي، فالديمير بوتين أمس األحد، خالل بريية ترحيب بالمشاركين في قمة الجامعة 

يع المجاالت"، العربية، المنعقدة في تونس أن "روسيا على استعداد للتعاون مع الدول العربية في جم
مشيرا إلى أن الحل العادل للقضية الفلسطينية ضمان الستتباق الوضع في المنطقة، طبقا لما ذكرته 

 وكالة "سبوتنيه" الروسية لألنباء أمس.
وجاء في ن  البريية على الموقع الرسمي للكرملين: "السادة المحترمون رؤساء الدول والحكومات 

 ية! يسعدني أن أرحب بكم بمناسبة افتتاح القمة العربية".األعضاء في جامعة الدول العرب
وأشار بوتين، في برقيته، إلى أن الوضع المتوتر في العديد من بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

وشدد الرئيس الروسي  يزيد من أهمية جامعة الدول العربية، كآلية للحوار والتفاعل متعدد األطراف.
القائمة في المنطقة بطرق سياسية ودبلوماسية. واستشهد بسوريا كمثال  على ضرورة حل األزمات

على ذله، قائال: "هذا ينطبق بالكامل على سوريا، حي  تمكنا، بفضل الجهود الروسية، من توجيه 
ولفت  ضربة ساحقة إلى قوى اإلرهاق، والبدء في العملية السياسية، وحل المشاكل اإلنسانية الملحة".

أهم الشرو  الالزمة الستتباق الوضع بشكل مستدام في المنطقة، تسوية الصراع  بوتين إلى أن
وجدد الرئيس الروسي التأكيد على  العربي "اإلسرائيلي"، بما يكفل حال عادال للقضية الفلسطينية.

تمسه بالده بالمبادرات التي طرحتها للشرق األوسط، وتهدف إلى تشكيل تحال  واسع لمكافحة 
 اية أممية، وصياغة تدابير جماعية لألمن في منطقة الخليج.اإلرهاق برع

 31/3/2019الخليج، الشارقة، 
 

 الرئيس البرازيلي يعلن فتح مكتب دبلوماسي للشؤون االقتصادية في القدس .59
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عزم بالده على فتح  "إسرائيل"أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو االحد من  :القدس )أ ف ق(
نى بالشؤون االقتصادية في القدس، في حين كان رئيس الحكومة االسرائيلية مكتب دبلوماسي يع

 بنيامين نتانياهو يأمل بصدور إعالن بنقل السفارة بكاملها الى المدينة المقدسة.
وقال بولسونارو في مؤتمر صحافي عقده مع نتانياهو "لقد أتخذنا للتو قرار إقامة مكتب دبلوماسي 

 والعلوم والتكنولوجيا" في القدس.مخص  للشؤون االقتصادية 
وكان بولسونارو اعلن خالل حملته االنتخابية عزمه على نقل سفارة بالده من تل ابيب الى القدس 

 على غرار ما فعلت الواليات المتحدة.
من جهته، قال الرئيس البرازيلي اليميني إن "حكومته مصممة بقوة على تعزيز الشراكة بين البرازيل 

 وأضاف "التعاون في مجاالت األمن والدفاع له أهمية كبرى للبرازيل أيضا". وإسرائيل".
والتقى الزعيمان عصر االحد في مكتب نتانياهو في القدس لتوييع ستة اتفاقات تشمل التعاون في 

 مجاالت الدفاع واالمن والتكنلوجيا.
مسائل االيديولوجية لم تعد مهمة. وقال بولسونارو مباشرة قبل توييع االتفاقات "لقد تغيرت البرازيل وال

 نريد تعزيز تجارتنا مع الجميع في العالم".
 31/3/2019، رأي اليوم، لندن

 
 األرض في أستراليايوم إحياء ذكرى  .60

شهدت عدد من المدن األسترالية مظاهرات حاشدة باظالف إلحياء الذكرى السنوية ليوم األرض 
طين واألحزاق األسترالية والجاليات العربية والجالية ومسيرات العودة. واحتشد اظالف من الناش

الفلسطينية في مظاهرة انطلقت وسط مدينة سيدني تضامنًا مع فلسطين. ورفع المشاركون خالل 
المظاهرة األعالم الفلسطينية وشعارات منددة بالسياسة األمريكية والممارسات "اإلسرائيلية" بحق 

 شهدت مدينة ملبورن في والية فكتوريا مظاهرة حاشدة.وفي سياق متصل،  الشعب الفلسطيني.
 31/3/2019الخليج، الشارقة، 

 

 ابنة جيفارا تدعم تشجير فلسطين .61
عّمان: أكدت اليدا جيفارا، ابنة المناضل الشهير أرنستو تشي جيفارا، أن مشاركتها في حفل الجممية 

وقالت  دعم حملة تشجير فلسطين. العربية لحماية الطبيعة الذي أييم، أمس، في عّمان جاءت بهدف
اليدا: "للشعب الفلسطيني حقوق على أرضه يجب مساندتها، وعلينا أن نعمل جميعًا ضمن حمالت 

وأشارت اليدا، خالل لقاء  تعيد زراعة األشجار، السيما في مناطق طالتها انتهاكات قوات االحتالل".
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طنها كوبا عندما وقفت احترامًا للفلسطينيين مع اإلعالميين على هامش الحفل، إلى ما فعلته ممثلة و 
في اجتماع لألمم المتحدة قبل عامين وما ترتب على ذله من تداعيات دبلوماسية. ووصفت اليدا، 
كل فالح فلسطيني بأنه "ُمناضل وُمعّمر" في مواجهة أيادي التخريب، وذله بحضور األسير المحرر 

 المزارع رزق صالح.
 31/3/2019الخليج، الشارقة، 

 يرصد اآلثار النفسية واالجتماعية المترتبة على قمع االحتالل لمسيرات العودة" ألونرواـ"اتقرير ل .62
، يوم الجمعة، بالتزامن مع الذكرى السنوية األولى لبدء اونرو األأفاد تقرير أصدرته وكالة : القدس

طفاًل، فيما أصيب  40مواطنًا من ضمنهم  192مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة، باستشهاد 
ألفا مخرين بجروح متفاوتة، منذ بدء المسيرات وحتى منتص  شهر مذار الجاري،  28أكثر من 

 استنادًا إلحصائيات مكتب تنسيق المساعدات اإلنسانية.
التقرير الذي جاء تحت عنوان "مسيرة العودة الكبرى: أفواج من القتلى والجرحى في عام واحد"، أشار 

المتحدة أعربت عن مخاوفها حيال االستخدام المفر  للقوة الذي تم توظيفه من قبل إلى أن األمم 
قوات االحتالل اإلسرائيلي خالفًا للمعايير السارية بموجب أحكام القانون الدولي، األمر الذي أدى 
الستشهاد أفواج من أهالي القطاع وتحديدًا الشباق، وإصابة مالف المواطنين، منهم من باتوا 

 جون إلى مساعدة طبية ونفسية اجتماعية طويلة المدى.يحتا
ويرصد التقرير اظثار النفسية واالجتماعية التي نتجت عن قمع قوات االحتالل لمسيرات العودة 
السلمية، سواء على األطفال والعائالت ومراكز التعليم والصحة، ويستند إلى معلومات تم جمعها من 

 موظفيها والمنتفعين من خدماتها. خالل عمليات "األونروا" وشهادات
من  13وبالتزامن مع إصدار التقرير، عّبرت الوكالة عن قلقها وتأثرها العميقين جراء استشهاد 

سنة، وجراء احتمالية عدم قدرة  15-13مخرين، معظمهم تتراوح أعمارهم ما بين  227طلبتها، وإصابة 
منهم من يضطر للغياق عن مقاعد الدراسة الطلبة المصابين باالستمرار في دراستهم، وخصوصًا 

 لفترات طويلة.
وفى هذا السياق، قال مدير عمليات األونروا في غزة ماتياس شمالي معلقا على صدور التقرير: "منذ 

شخ  فحسب، بل عانى مالف  200أن بدأت التظاهرات السلمية الكبيرة قبل سنة، لم يقض حوالي 
لألبد"، مضيفًا أن "الخسائر المأساوية لألرواح، وعدم قدرة مخرون من إصابات ستظل مالزمة لهم 

المصابين على العمل أو على العودة إلى المدرسة إلى جانب التداعيات النفسية طويلة األجل ستؤثر 
 عليهم لسنوات عديدة قادمة".
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أزمة بدوره، قال الناطق الرسمي لألونروا سامي مشعشع إن "مسيرة العودة الكبرى" تحدث في سياق 
عامًا من  50سنة من الحصار اإلسرائيلي، و 12إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة وأكثر من 

االحتالل وعقود منذ النكبة، وبالتالي يبقى الوضع الحرج لالجئي فلسطين السياق األكبر واألهم الذي 
 بحاجة إلى حل عادل ودائم.

ماضي المأساوية قد فرضت ضغطًا وأوضح مشعشع في تصريح خاص ل"وفا"، بأن أحداث العام ال
على مكونات النظام الصحي واالجتماعي في غزة، بما في ذله الخدمات المقدمة من قبل "األونروا"، 

 533) %20وإن الضرر الواقع على األطفال على وجه الخصوص قد كان عاليًا، الفتًا إلى وجود 
الكبرى في عيادات "األونروا"  شخصًا( ممن تمت معالجتهم من إصابات مرتبطة بمسيرة العودة

 الصحية كانوا دون سن الثامنة عشرة.
 29/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(موقع األونروا؛ و 

 

 للقانون الدولي مب بشأن الجوالن وتعتبره مخالفاا ا"االشتراكية الدولية" ترفض قرار تر  .63
فضها الكامل والقاطع لقرار الواليات المتحدة األمريكية أعلنت منظمة االشتراكية الدولية ر : رام هللا

 بالسيادة اإلسرائيلية على الجوالن السوري المحتل.
وقال نائب رئيس االشتراكية الدولية نبيل شع ، إن المنظمة أصدرت بيانا صحقيا، اعتبرت فيه قرار 

للقانون الدولي، وللقرارات الرئيس األمريكي دونالد ترمب بشأن الجوالن "مخال  للمبادئ االساسية 
المحددة التي تبناها مجلس األمن التابع لألمم المتحدة حول الشرق األوسط، والتي تؤكد عدم قبول 
السيطرة على األراضي بالقوة، كما تؤكد على الحاجة للعمل من أجل سالم عادل ودائم تستطيع فيه 

 كل دول المنطقة الميش بأمان".
ن ترمب ال ييمة له، وال يغير من حقيقة واقع ان الجوالن ارض سورية وشدد البيان على ان اعال

وأضاف: أن االشتراكية الدولية سوف تواصل  عربية محتلة، وفقا لمقررات وقوانين الشرعية األممية.
مشاركتها ودعمها الكامل لحل الدولتين، والذي بموجبه تميش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب بأمن 

ا ملتزمون تماما بالمساهمة من أجل مستقبل يسوده السالم والديمقراطية والحرية وسالم، كما أنن
 للشعب السوري".

 31/3/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 لماذا تطلق قيادة السلطة الفلسطينية الرصاص على قدميها؟! .64
 محسن محمد صالحد. 
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ينية )التي هي ييادة منظمة التحرير وييادة فتح( على أن ال أدري لماذا ُتصرُّ ييادة السلطة الفلسط
 تكون كمن يطلق النار على قدمه، خصوصا في تعاملها مع الشأن الداخلي الفلسطيني؟

إذ يتم اتخاذ عدد من القرارات واإلجراءات، وتبني سياسات أقل ما يقال فيها إنها تخال  المنطق، 
وغالبية الجمهور الفلسطيني. وحتى عندما يكون  وتخال  توجهات معظم الفصائل الفلسطينية،

توصيف ييادة السلطة )ييادة فتح( لعدد من المخاطر والتحديات صحيحا، فإن اإلجراءات التي تقوم 
 بها على األرض تزيدها خطورة، وُتضع  الجبهة الداخلية الفلسطينية بشكل أكبر.

توى الرؤية والقيادة والمؤسسات، والبرنامج يعاني المشروع الوطني الفلسطيني من أزمة كبيرة على مس
السياسي، ومسارات العمل، وأولويات التنفيذ. كما يعاني من تصاعد التحديات والمخاطر، خصوصا 
بعد وصول ترامب للرئاسة األمريكية، قبل نحو عامين، التي تستهدف األرض والقدس والمقدسات 

وال إلى محاولة إغالق المل  الفلسطيني، عبر ما والالجئين، وهوية الشعب الفلسطيني وتطلعاته، وص
يشاع عن "صفقة القرن" وغيرها. ومع ذله، ومنذ أن تداعت القوى الفلسطينية )بما فيها فتح وييادة 
قا، من  السلطة والمنظمة( إلى مواجهة هذه التحديات، ونحن نرى سلوكا مغايرا على األرض، بل ُمعوِّ

 س عباس وفريقه.ييادة السلطة، وتحديدا من الرئي
، على رفض دعوة اإلطار القيادي الموحد للفصائل الفلسطينية  لقد أصّر عباس، وما زال ُيصرُّ
لالجتماع، بالرغم من أنه اإلطار الجامع للقوى الفلسطينية كافة، والقادر على العمل الفّعال على 

طني ينسقون فيه األرض، في وقت كان وما يزال الفلسطينيون أحوج ما يكونون فيه إلطار و 
 أعمالهم، بانتظار إعادة بناء وإصالح منظمة التحرير الفلسطينية.

، وعلى مدى ثمانية أعوام، منذ اتفاق المصالحة في 2005عاما، منذ اتفاق القاهرة في  14وطوال 
، لم يضع عباس لِبنة واحدة في إعادة بناء منظمة التحرير التي ُيمسه بمفاتيحها، وما زال 2011
دون مشاركة سلسة وعادلة لقوى فلسطينية وازنة، كحماس والجهاد اإلسالمي، في هيئات يحول 

المنظمة ومؤسساتها؛ ال في داخل فلسطين، وال حتى في خارجها، حي  يمكن القيام ولو ببعض 
 الخطوات بعيدا عن هيمنة االحتالل اإلسرائيلي.

نية في بيروت في كانون الثاني/ يناير وبالرغم من التفاهمات التي وافقت عليها الفصائل الفلسطي
بشأن عقد المجلس الوطني ومشاركة القوى الفلسطينية كافة؛ فقد أصر عباس على عقد  2017

، وبخالف التوافق الفلسطيني، وفي ظلِّ 2018المجلس تحت االحتالل في رام هللا في نيسان/ أبريل 
عباس وييادة فتح السياسة نفسها طوال  مقاطعة حماس والجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية. وواصل

في تجاهل أبرز القوى الفلسطينية، مما أدى إلى توسع مقاطعة المجلس المركزي  2018سنة 
الفلسطيني من معظم القوى الفلسطينية الوازنة )سوى فتح( من داخل المنظمة ومن خارجها، كما 
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، ليجد عباس أن سياساته 2018حدث في جلسة المجلس التي ُعقدت في تشرين الثاني/ نوفمبر 
 عزلت فتح عن معظم المكونات الوطنية، وزادت الشرخ الفلسطيني وعّمقته بدال من معالجته.

األمر نفسه ينطبق على العقوبات التي فرضها عباس وفريقه على قطاع غزة منذ نحو عامين، 
دفع فاتورة الكهرباء،  وتمثلت في إنهاء خدمات أو تقلي  رواتب مالف الموظفين، وفي االمتناع عن

وغيرها؛ بالرغم من أن سلطة رام هللا تستلم عائدات الضرائب التي يجبيها اإلسرائيليون عن البضائع 
الداخلة إلى قطاع غزة. هذه العقوبات التي استهدفت تطويع أو تركيع حماس وخط المقاومة في 

ة من الشعب الفلسطيني؛ وحتى القطاع، والتي ما زال عباس ُيصّر عليها، تجد معارضة شبه شامل
من ييادات فتح )في مجالسهم الخاصة(، ومن القاعدة الشعبية لفتح نفسها. وعلى سبيل المثال، فوفق 

(، فإن 2019مخر استطالع للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام هللا )مذار/ مارس 
اع؛ فضال عن معظم القوى والفصائل في المئة من الفلسطينيين مع رفع العقوبات عن القط 82

 الفلسطينية.
وكذله الحال بالنسبة إلصرار عباس وييادة فتح على تفسيرها الخاص لفكرة "تمكين" سلطة رام هللا 
في القطاع، من خالل سيطرتها على كل شيء )فوق األرض وتحت األرض( بما في ذله األمن 

يه. وهذا اإلصرار يواجه معارضة شاملة من والسالح؛ بخالف مسار المصالحة األصلي المتفق عل
معظم الفصائل الفلسطينية، كما ترفضه غالبية الشعب الفلسطيني. ومع ذله، يتابع عباس وفريقه 

 ضغوطهم على القطاع لفرض إرادتهم؛ وبشكل يثير استغراق وغضب الشارع الفلسطيني.
  التنسيق األمني مع ومن ناحية أخرى، ثمة شبه إجماع شعبي وفصائلي فلسطيني على وق

االحتالل اإلسرائيلي، وثمة قرارات من المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني بوق  التنسيق. ومع 
ذله، فإن عباس وفريقه مصّرون على المضي بشكل معاكس لهذه التوجهات والقرارات، مع تأكيد 

 عباس الدائم "قدسية" هذا التنسيق والتزامه الدقيق به.
األجواء، قام عباس وفريقه، بصب المزيد من الزيت على النار، من خالل حّل وفي مثل هذه 

، تحت غطاء المحكمة الدستورية، 2018المجلس التشريعي الفلسطيني في كانون األول/ ديسمبر 
التي يوجد أصال عالمات استفهام حقيقية على تشكيلها واختصاصها وصالحياتها ومصدايية 

ا لمسار المصالحة الفلسطينية، ومعمقا ألزمة االنقسام الفلسطيني، حكمها. وهو قرار جاء معاكس
 ولقي رفضا شعبيا واسعا، كما رفضته معظم القوى والفصائل الفلسطينية.

وفي هذه البيئة المتأزمة المنقسمة، وفي هذه األجواء المعارضة لقرارات عباس وييادة السلطة، يأتي 
األزمة و"يشرعنها"، من خالل السعي لتشكيل حكومة قرار عباس )ومن خلفه ييادة فتح( ليكرس 

جديدة للسلطة تتولى رئاستها شخصية فتحاوية، وتحاول أن تضم في عضويتها أعضاء من فصائل 
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منظمة التحرير، مع االستبعاد المتعمد لحماس وللقوى خارج منظمة التحرير؛ وهو ما يعني أن فتح 
أن تحاول عزل حماس ومحاصرتها سياسيا، قررت أن تضع اتفاق المصالحة وراء ظهرها، و 

وحرمانها من الشراكة الفعالة في صناعة القرار الوطني الفلسطيني، مع تجاهل حجمها الكبير 
الشعبي والمقاوم. بل إن من قادة فتح من أخذ يتحدث عن حماس كم"حركة إرهابية"، مذكرا إيانا 

ة مع العدو. كما أن من قادة فتح من أخذ يتحدث بالبيئة السياسية العربية المستبدة الفاسدة والمطّبع
عن "الكل" الوطني في تشكيل الحكومة ُمخرجا حماس من هذا "الكل"، داخال في حالة إنكار تقذف 
بالحركة الوطنية الفلسطينية في مجاهل جديدة من التخل  والتراجع، باإلضافة إلى ما هي فيه من 

"وصفة للفشل"، خصوصا مع رفض معظم الفصائل أزمات وتخبطات؛ لتكون هذه الحكومة أفضل 
 الفلسطينية المشاركة فيها.

في المئة  10وفي مثل هذه األحوال، ووفق استطالعات الرأي، ال يجد عباس وال تجد فتح أكثر من 
من الشارع الفلسطيني يؤيدها في عقد انتخابات المجلس التشريعي. وفي الوقت نفسه، فإن نحو ثلثي 

مع استقالة عباس، وغير راضين عن أدائه. والنسبة نفسها غير متفائلة بنجاح  الفلسطينيين هم
 في المئة يؤكدون وجود الفساد في السلطة. 82المصالحة، ثم إن نحو 

* * * 
ونعود إلى السؤال الذي بدأنا به المقال، وهو: لماذا كل هذه السياسات واإلجراءات التي تتسبب 

فتح نفسها، باإلضافة إلى الضرر البالغ الذي تحدثه في المشروع بالضرر على السلطة نفسها وعلى 
الوطني الفلسطيني؟ ولماذا اإلصرار على هذه السياسات التي ال تخدم أحدا، والتي يوظفها العدو 
لصالحه؟ ولماذا هذا اإلصرار في وجه أغلبية معارضة وسط الشعب الفلسطيني ووسط الفصائل 

 من وراء ذله؟الفلسطينية؟ وما الذي ستحققه 
هل هذا اإلصرار هو مجرد خطأ في الحسابات؟ أم إن هناك قوى ُتغري عباس وفريقه للسير بهذا 

 االتجاه، ربما على أساس وعود لم تتضح معالمها بعد؟!!
 30/3/2019، "21موقع "عربي 

 
 كيف ستواجه غزة حربها المقبلة .65

 معين الطاهر
ديمًا. وفي اللغة المعاصرة، يمكن تأويل الكالم إلى تهديد "الحرق أولها كالم"، هذا ما قالته العرق ق

وحصار، وتجويع وابتزاز، وتحريٍض واغتياالت، وقص  وقتل، واجتياٍح وحرٍق برية. جميع هذا 
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وأكثر شهدته غزة على مر أعوامها، وما زالت تميشه اليوم، وستواجهه غدًا وبعد غد. فغزة تميش 
 يجًا لهذه الحالة، وتصعيدًا لها إلى نهاياٍت لها ما بعدها.حالة الحرق، وما سيأتي سيكون تتو 

الجديد في ما تميشه غزة أن األمور تكاد أن تصل إلى خواتيمها، فبعد كرٍّ وفرٍّ استمرا قرابة اثني 
عشر عامًا، شهدت فيها غزة جميع أشكال الحروق، وصلت إلى مفترق الطرق، ولحظة االختبار 

هٍة كبرى تقترق ساعُتها، وقد تحدث في هذه األيام، وقبل االنتخابات الحاسم، وبدا أن لحظة مواج
اإلسرائيلية، أو بعدها، سواء عاد نتنياهو على رأس حكومة أكثر يمينيًة، أو جاءت حكومة 
الجنراالت، أو تشكل ائتالف حكومي صهيوني من مختل  األحزاق، إذ ثّمة حاجة لدى هذه 

ها بالقوة بعد أن فشلت محاوالتها لفرضها، عبر الحصار والجوع األطراف لرسم معادلٍة جديدة، وفرض
والقص  شبه المستمر، وهي معادلٌة قد تمتد أطرافها من حدود غزة إلى حدود لبنان، وتنعكس مثارها 

 في مستقبل المنطقة وكياناتها. 
فشلت في  بداية، تعّرضت غزة لثالثة اجتياحات صهيونية، منذ إعادة انتشار جيش االحتالل منها،

تحقيق أهدافها، وخرجت منها المقاومة منتصرة، لكنها خلفت دمارًا وحصارًا مستمرا. خالل تله 
األعوام كلها، نجحت المقاومة في تطوير قدراتها العسكرية، وتمّكنت من تطوير قدرتها الصاروخية 

عت قدرات سالح التي طاولت ضواحي القدس وتل أبيب، ومن بناء شبكة أنفاق كبيرة، في وقٍت تراج
البر الصهيوني على التقدم وكسب المعارك البرية، على الرغم من القدرة التدميرية النارية غير 
المسبوقة التي يمتلكها. ويعود الفضل في ذله إلى أن االنتفاضات والهّبات الشعبية في فلسطين 

أخرجته من ثكناته إلى حولت قسمًا كبيرًا من جيش الكيان الصهيوني إلى ما يشبه قوات الشرطة، و 
الحواجز، وُكل  بمهمات حراسة المستوطنات، فضاًل عن اظثار النفسية لتله المهمات التي يتعامل 

 فيها الجندي مع مدنيين ونساء وأطفال، وتأثر قدراته القتالية وبرامج تدريبه.
القوات الصهيونية يومًا، لم تتمّكن  50الذي امتد نحو  2014بدا ذله واضحًا في االجتياح في عام 

فيها من إحراز أي تقدم ملموس على األرض، على الرغم من نجاحها في تدمير أجزاء واسعة من 
القطاع، عبر استخدامها سياسة األرض المحروقة، كما تمّكنت فيه المقاومة من إنهاء استراتيجية 

ة، ومن إرباك جبهته الحرق الخاطفة التي ُتمّكن العدو من تحقيق النصر بساعاٍت أو أيام معدود
الداخلية، حي  أجبرت نص  سكان الكيان على البقاء في المالج  أو قربها، وشلت الحياة في 
أرجائه. وفي النتيجة، اضطر إلى وق  إطالق النار، والتراجع عن أبواق غزة، والتخلي عن أهدافه 

 المعلنة بتدمير المقاومة فيها.
كاٍل أخرى، كان اشتداد الحصار وإغالق غزة شبه التام بأش 2014استمرت الحرق بعد اجتياح عام 

الشكل األبرز منه، تعّمق الحصار بعد الثورة المضادة في مصر، وتسّلم الرئيس عبدالفتاح السيسي 
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السلطة فيها، وتم تدمير األنفاق التي كانت تشكل متنفسًا ضد الحصار، كما أُغلق معبر رفح بشكل 
 فأحكمت بذله دائرة الحصار.شبه كامل أمام حركة األفراد، 

أُعيد إحياء مل  المصالحة الفلسطينية، بعد فشل االتفاقات السابقة. ولكن في هذه المرة تحول الفشل 
إلى قطيعٍة كاملة، تّوجت بعقوباٍت فرضتها السلطة الفلسطينية في رام هللا على قطاع غزة، ما فاقم 

الة استقطاٍق حاّدة بين الطرفين التي اتهم فيها في أزمتها المميشية، وشهدت الساحة الفلسطينية ح
كل منهما اظخر بالتواطؤ مع "صفقة القرن"، حي  توهمت السلطة الفلسطينية أن مسرحها سيكون 
قطاع غزة، فيما اتهمت سلطة حركة حماس السلطة بعدم اتخاذ إجراءاٍت فعليٍة في مقاومتها، 

ع سلطة "حماس"، عبر قطع الرواتب ووق  واالنصراف بداًل من ذله إلى افتعال معركٍة م
 المساعدات، تحت شعار تمكين السلطة ونزع سالح المقاومة.

ردت حركة حماس على ذله بمسيرات العودة الكبرى التي شكلت لها ييادًة مشتركًة ضمت فصائل 
 وفعاليات، وهدفت هذه المسيرات إلى رفع الحصار عن غزة، وتمّكنت، عبر تطوير  

ماهيرية من مسيرات وبالونات حارقة وفعاليات ليلية، من إزعاج العدو، كما تمّكنت، خالل أدواتها الج
العام الماضي، من فرض معادالٍت جديدة على األرض، على صعيد العمل العسكري، مثل معادلة 
القص  بالقص ، ما أربه حكومة نتنياهو التي اُتهمت بأنها أفقدت الكيان قدرته على الردع، 

 في وقت سابق، باستقالة وزير الدفاع الصهيوني. وتسّببت،
إذا كان الجهد المصري قد فشل في التوسط لحل معضلة المصالحة الفلسطينية، فإن الوفود األمنية 
المصرية ال تكاد تفارق غزة حتى تعود إليها، حاملة الشرو  الصهيونية للتهدئة وتخقيف الحصار، 

 إلى تحقيق وقٍ  إلطالق النار عند حدوثه. وناقلًة ردود المقاومة عليها، وساعيةً 
باختصار، قّررت المقاومة في غزة أن األسلوق الوحيد لفه الحصار، وإنهاء العقوبات، يجري عبر 
فرض معادالٍت جديدة على الصعيدين، العسكري والجماهيري، ُتنهي حالة الجمود التي سادت منذ 

كما هو عليه، ولعل هذا يفّسر حاالت الهدوء  . وعدم السماح باستمرار الوضع2014اجتياح عام 
والتوتر التي سادت أحيانًا، أكان ذله باتجاه تصعيد زخم المسيرات والبالونات الحارقة واإلرباك 
الليلي، وصواًل إلى القن  والقص  الصاروخي، عندما يتشّدد الكيان الصهيوني في إجراءاته، أو 

و إدخال المساعدات. بمعنى مخر، أصبح استخدام هذا يمتنع عن تطبيق التفاهمات أو تطويرها أ
األسلوق االستراتيجية التي تستخدمها المقاومة للخروج من حالة الحصار والعقوبات، وهي استراتيجيٌة 

 تدفع األمور أحيانًا إلى حاّفة الهاوية، لكنها مبنيةٌ 
على الدخول في مواجهة  على تقديٍر عميق لوضع العدو المرتبه، وغير القادر، في هذه المرحلة،

 شاملة.
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من هنا، ال يعتقد كاتب المقالة أن الصاروخين اللذين ُأطلقا على تل أبيب قد ُأطلقا خطأ، بل كانا 
رسائل مقصودة، ضمن سياسة الجذق والشد التي يمارسها الطرفان. ولعل من المفيد هنا أن ُيذكر 

هيونية متشّددة، لرفع الحصار كليا عن أنهما أطلقا في وقٍت حمل فيه الوفد المصري شروطًا ص
قطاع غزة، مقابل تسليم األسلحة الثقيلة )الصواريخ(. وجاء إطالق الصاروخين رّدا على هذا الشر ، 
ورفضا الستمرار المماطلة في رفع الحصار. وترافق ذله مع إعالن تصعيد الحراك الجماهيري 

د الكيان الصهيوني باهتًا، ويعبر عن درجة مذار/ مارس. وجاء ر  30بمناسبة يوم األرض الموافق 
تراجع القدرة على الردع لديه، كما يشير إلى عدم رببة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في خوض 
معركٍة قد تحمل، في طياتها، مفاجآٍت تؤثر في نتيجة االنتخابات المرتقبة، واكتفائه بالعودة من 

 يات المتحدة بضم الجوالن السوري المحتل.واشنطن حاماًل بيده وثيقة اعتراف الوال
يجب االنتباه إلى أن معادلة "تسهيالت مقابل هدوء" التي يتباح  حولها الطرفان بوساطة مصرية 
ليست سوى هدنة موقتة، تنهي الجولة الحالية من التصعيد. وإن احتماالت الحرق اليوم هي أقوى 

فذله العتباراٍت تكتيكيٍة، يحتمها وضع الكيان  من أي وقت مضى، وإذا ما ُأجلت أسابيع أو أشهرا
الصهيوني وخططه في مواجهة أنفاق المقاومة وصواريخها التي أصبح يعترف بأنها ما عادت 
صواريخ عبثية، وإنما تحولت أداة ردع متميزة. الحرق هي الحل الوحيد المتاح له، بعد أن فشلت 

ن دعم اإلدارة األميركية الحالية غير المحدود، جميع الضغو  واإلغراءات. ومن ناحية سياسية، فإ
ونيتها اإلعالن بعد االنتخابات اإلسرائيلية عن مشروعها الذي ُعرف باسم صفقة القرن، وهو وصفة 
 حرٍق جاهزٍة تحتاج إلى ترتيب الوضع اإلقليمي لفرضها، وإدخاله في تحالفات ومعادالت جديدة.

ن قادرًة على تحّمل نتائجها وتبعاتها، ال بد من اتخاذ وحتى تصمد غزة في هذه الحرق، وحتى تكو 
إجراءاٍت جذريٍة لترتيب أوضاع غزة الداخلية، فالحرق ليست سالحًا وصواريخ وأنفاقا فحسب، بل 
أيضا إرادة وتأييد شعبي واصطفاف واسع خل  القوى المحاربة. لذا، يجب الفصل بين المقاومة التي 

غزة التي أصبحت عبئًا على المقاومة يثقل كاهلها. وذله عبر  يلت  حولها الجميع والسلطة في
تنازل حركة حماس عن السلطة، وتخويلها لقيادٍة شعبيٍة تشارك فيها الفصائل والفعاليات والنقابات، 
وعبر توسيع دائرة المشاركة في جميع المؤسسات، وتشكيل لجان شعبية في األحياء. ويشتر  لذله 

وليست ديكورًا ديمقراطيًا يخفي في ظاللة سيطرة فصيٍل بعينه... هل ثمة  أن تكون إدارة حقيقية،
مبالغة في القول إن هذا هو شر  االنتصار في المواجهة القديمة، وإنه سالٌح ال يقل أهمية عن 

 أسلحة المقاومة األخرى؟
 1/4/2019، العربي الجديد، لندن
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 اتالوساطة المصرية بين غزة واالحتالل: حسابات ومحدد .66
 صالح النعامي
تنضم "تفاهمات التهدئة" التي تم التوصل إليها أخيرًا بين حركات المقاومة في قطاع غزة وإسرائيل 
 إلى قائمة طويلة من التفاهمات التي توصل إليها الجانبان منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

الشعبية الفلسطينية إزاء فرص واستنادا إلى تجارق الماضي، فإن تشاؤما يسود األوسا  السياسية و 
التزام إسرائيل بتعهداتها بتخقيف الحصار وإحداث تحول على الواقع اإلنساني واالقتصادي السائد في 

 القطاع.
وإن كان ميل إسرائيل لعدم الوفاء بالتزاماتها يرجع إلى حسابات القيادة اإلسرائيلية، التي ترى أنه 

ي على واقع الحياة في القطاع بعد جوالت التصعيد، حتى يتوجب عدم السماح بإحداث تحول إيجاب
ال يعزو الغزيون هذا إلى األداء المقاوم الفلسطيني، فإن كل الدالئل تشير إلى أن االعتبارات التي 
تحكم النظام المصري الحالي، الذي احتكر الوساطة في كل تفاهمات التهدئة، هي التي توفر بيئة 

 التزاماتها في تفاهمات التهدئة. تمكن إسرائيل من التمل  من
فالنظام المصري الحالي ينطلق في جهوده للوساطة بين إسرائيل وحركات المقاومة متأثرا بالشراكة 
االستراتيجية التي تربطه بحكومة اليمين المتطرف في تل أبيب، والتي لم يتردد كل من رئيس الوزراء 

بد الفتاح السيسي نفسه أخيرًا باإلقرار بالعديد من اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري ع
 مظاهرها، سيما التعاون األمني واالستخباري.

وعلى الرغم من أن الكثير من مصالح إسرائيل تعتمد على تعاون مصر، إال أنه لم يحدث أن وظ  
بتعهداتها في نظام السيسي أوراق القوة الكبيرة التي تملكها القاهرة في إرغام تل أبيب على الوفاء 
 اتفاقات التهدئة والتزاماتها في صفقات تبادل األسرى التي تم أبرامها بتدخل مصري.

ورغم أن مصر كانت الوسيط الذي أنجز االتفاق الذي قاد لصفقة تبادل األسرى بين إسرائيل وحركة 
كنا عندما ، حي  تعهدت القاهرة بضمان التزام إسرائيل به، إال أنها لم تحرك سا2011حماس عام 

على إعادة اعتقال  2014ضربت حكومة بنيامين نتنياهو االتفاق بعرض الحائط وأقدمت في صيف 
كل األسرى الفلسطينيين الذين كانوا يتواجدون في الضفة الغربية، والذين أطلق سراحهم ضمن 

 الصفقة.
سيسي للتعاون مع ولم يؤثر عدم احترام إسرائيل لدور مصر في إنجاز الصفقة على دافمية نظام ال

، والذي كشفت النخبة ووسائل اإلعالم 2014إسرائيل خالل العدوان الذي شنته على غزة في 
 اإلسرائيلية الكثير من مظاهره خالل الحرق وبعدها.
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، تمكن من إقناع الطرفين بالتوصل التفاق هدنة 2014وعندما توسط نظام السيسي إلنهاء عدوان 
تزامات اإلسرائيلية، التي كان يفترض أن يسهم احترامها في إحداث مفصل، يتضمن الكثير من االل

 تحول كبير على الواقع اإلنساني واالقتصادي في القطاع.
لكن إسرائيل لم ت  بأي من التزاماتها، بل عمدت إلى استغالل بعض عمليات إطالق القذائ  من 

ب باحترام التزاماتها، في الوقت غزة للرد بشكل متناسب. ولم يتدخل نظام السيسي لمطالبة تل أبي
 الذي واصل التعاون مع إسرائيل في كل المجاالت.

وحتى قبل أن يتم اختبار تفاهم التهدئة األخير، الذي تم التوصل إليه برعاية مصرية، فإن الجانب 
اإلسرائيلي لم يحرص على احترام الرسائل التي طلب من ممثلي نظام السيسي نقلها إلى ممثلي 

المقاومة في القطاع. فكما أكد أكثر من مسؤول فلسطيني، فقد نقل ممثلو المخابرات حركات 
المصرية تعهدا إسرائيليا بأال يستخدم جيش االحتالل الرصاص الحي في مواجهة الفلسطينيين الذين 
شاركوا في "مليونية العودة" أمس السبت. لكن جيش االحتالل استخدم السالح الحي بكثافة، وهو ما 

 فر عن استشهاد ثالثة فلسطينيين وجرح مئات مخرين.أس
إلى جانب ذله، فإن كل الدالئل تشير إلى أن نظام السيسي يبدي تعاونا في مساعدة إسرائيل على 
ممارسة حرق نفسية ضد حركات المقاومة. ففي إطار محاوالتهم إقناع ممثلي حركات المقاومة 

ال يتردد ممثلو المخابرات المصرية في تحذير  بالموافقة على صيغ محددة لتفاهمات التهدئة
 الفلسطينيين بأن إسرائيل يمكن أن تشن عدوانا كبيرا على القطاع.

على الرغم من أنه يمكن االفتراض أن قادة حركات المقاومة في قطاع غزة يعون تماما طابع 
ل إنجاز تفاهمات االعتبارات التي تحكم سلوك ممثلي نظام السيسي الذين يتدخلون للتوسط من أج

التهدئة مع االحتالل؛ إال أنهم في المقابل يعون أنه ال بديل عن الوساطة المصرية ألن إسرائيل ال 
تقبل بأي بديل عنها. إلى جانب ذله فإن الفلسطينيين في القطاع يخشون ردة فعل نظام السيسي، 

 الذي يتحكم بالبوابة الوحيدة التي تربط غزة بالعالم.
 31/3/2019، يد، لندنالعربي الجد

 
 الجديد في خطة دونالد ترامب للسالم .67

 دنيس روس
تستمر إدارة ترامب في التصريح بأنها تعتزم اإلعالن عن خطتها للسالم قريبًا، من المفترض أن 
يكون ذله بعد االنتخابات اإلسرائيلية. ربما يتوق  مدى اقتراق الموعد على نتائج االنتخابات. وأقول 

دارة تعقد مباحثات مع رئيس الوزراء نتنياهو حول أفكارها بشأن السالم، في حين أنها لم ذله ألن اإل
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تعقد أي مباحثات مع بيني غانتس، الذي قد يصبح رئيس الوزراء اإلسرائيلي. بغض النظر عن 
 ذله، يقول ممثلو اإلدارة األميركية إن الخطة سوف ُتعرض قريبًا.

هذا األمر، مرة أخرى، في شهادة أدلى بها مؤخرًا أمام الكونغرس، وأكد وزير الخارجية مايه بومبيو 
مكررًا فكرة أساسية: ال تفيد المعايير القديمة في تحقيق السالم، لذله تسعى خطة اإلدارة إلى شيء 
مختل . من دون الكش  عن تفاصيل محددة في الخطة، يشير مسؤولو اإلدارة إلى مجالين 

؛ أوال، ستكون الخطة تفصيلية، ويتحدثون عن وثيقة مكونة من لالختالف المحتمل عن الماضي
خمسين صفحة حتى يتمكن الجميع من تصور كيف سيكون السالم في الواقع. ويقول المسؤولون إن 
المساعي الماضية كانت تتعلق بمبادئ أو معايير، ولم يستطع أحد بالفعل أن يقول أو يرى ما تعنيه 

مب موضوعة لتوضح ماذا سيحدث وكيف سيستفيد الناس في الواقع. عمليًا. لذا يبدو أن خطة ترا
ثانيًا، فيما يتعلق بهذه النقطة، يوجد عنصر اقتصادي جاد في الخطة، وهو ليس موضوعًا لمساعدة 
الفلسطينيين فحسب، بل لمساعدة األردنيين واللبنانيين والمصريين أيضًا. وسيكون هناك تأكيد قوي 

 تية بهدف تحقيق منافع اقتصادية كبيرة على مدار فترة زمنية.على تنمية البنية التح
هل تمثل هذه العناصر الجديدة بالفعل تغييرًا كبيرًا عن المساعي الماضية؟ إن وجود مكون اقتصادي 
ليس جديدًا. قد يكون حجم ونطاق االستثمارات اللذان تفكر بهما اإلدارة جديدين. ولكن السؤال هو: 

رامب تحقيق أهدافها االقتصادية. ُأييم كثير من مؤتمرات المانحين التي شهدت هل تستطيع إدارة ت
وعودًا أو تعهدات نادرًا ما تم الوفاء بها. عالوة على ذله، إن لم يكن ترامب مستعدًا لتقديم قدر كبير 
ديم من األموال األميركية، فليس من المحتمل أن يقدم أي أحد مخر الكثير، وال يحبذ هذا الرئيس تق

مساعدات خارجية، سواء في شكل أموال مباشرة أو قروض أو ضمانات مخاطر. بطريقة أخرى، 
بينما قد يكون العنصر االقتصادي ذا احتمال مثير لالهتمام، فلن يكون من السهل إقناع المشككين 
بأنه سوف يتحقق بالفعل. وسوف يرجع األمر إلى اإلدارة لكي توضح بطريقة ملموسة كيف سيتم 

 نفيذ أهدافها االقتصادية على أرض الواقع.ت
ماذا عن تأثير خطة أكثر تفصياًل؟ ربما يكون ذله محتماًل أيضًا، ال سيما إن كانت ترسم صورة 
تعالج احتياجات حقيقية بطريقة واقمية. هناك ما يمكن قوله بشأن المعايير الخاصة بالحدود واألمن 

ال يستوعبان كيف يمكن تحقيق ذله في الواقع. نظرًا والقدس والالجئين، وهي أن الطرفين ربما 
لمشاركتي في صياغة معايير كلينتون، أستطيع القول إنها ُتقدم بالتأكيد معايير إرشادية يمكن أن 
يحكم عليها الطرفان. ولكنني أتبنى الرأي بأن توضيح كل شيء بمزيد من التفاصيل ال يترك فرصة 

 للخيال والتأويل.
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التأكيد على ماهية التفاصيل ذاتها. في ضوء معرفتي بالطرفين، أتوقع بقوة أنه ستكون يعتمد الكثير ب
لديهما تعليقات وتساؤالت بشأن كل جملة تقريبًا في الخطة ذات الخمسين صفحة عندما يحصالن 
عليها. وهذا بمفرده من شأنه أن يؤدي إلى مناقشات مطولة عن المعاني الُمفضلة لكل جملة، مما 

مفاوضات سوف تستغرق وقتًا بالتأكيد. لعل هذا جزء مما تقصده إدارة ترامب، فعلى أي  يستدعي
، يبدو أن الخطة تهدف إلى استكمال اإلسرائيليين «اتفاق نهائي»حال، بينما يتحدث ترامب عن 

 والفلسطينيين المفاوضات والعملية الدبلوماسية على هذا األساس.
ني أن يظهر اتفاق في أي وقت قريب. واألهم من ذله، ربما سوف يكون ذله إنجازًا ولكنه ال يع

تكون فكرة سماح الخطة ذات الصفحات الخمسين لكل من اإلسرائيليين والفلسطينيين بمعرفة ما 
يمكن أن يبدو عليه االتفاق جديرة باالهتمام، ولكن يجب أال يظن أحد أن أيًا من الطرفين سيتخلى 

لإلسرائيليين فاألمن قضية أساسية. فهل يظل في أيديهم؟ هل عما يعتقد أنه ضروري. بالنسبة 
سيحتفظون بمسؤوليتهم الشاملة عن األمن حتى يحين الوقت الذي يمكن فيه للفلسطينيين الوفاء 

؟ «القاعدة»أو حتى « حماس»بالتزاماتهم، وبأن دولتهم لن تكون دولة فاشلة يمكن أن تستولي عليها 
وليس إلى جدول زمني محدد لالنسحاق أو الفتراض فلسطيني للدور يشير ذله إلى مميار لألداء 

اإلسرائيلي. وبالتأكيد توجد قضية القدس أيضًا، هل ستقبل إسرائيل أي شيء أدنى من السيادة على 
جبل الهيكل؟ وماذا عن الفلسطينيين والعرق، هل يمكنهم القبول بأي شيء أدنى من السيادة على 

يستطيع الفلسطينيون القبول بشيء أدنى من دولة؟ هل يستطيع القادة المسجد األقصى؟ كذله هل 
 العرق؟ ألن يصروا على عاصمة للدولة في القدس الشريية؟

أرى هنا أنه يجب عدم وضع خطو  عريضة للمقترحات التقريبية في كل من هذه القضايا. )على 
اقترحت أن  2000يفيد عام سبيل المثال، فيما يتعلق بجبل الهيكل والمسجد األقصى في كامب د

يكون هذا المكان فريدًا على األرض، إذ إن له قدسية في ديانتين مختلفتين، وبالتالي يجب أن 
تخضع سيادته للرق مع تقسيم الوالية القانونية اليومية عليه(. بداًل من ذله، هدفي هنا هو التوضيح 

ما يراه كل طرف ضروريًا. نعم بأنه بغض النظر عن الخطة وطولها، يجب عدم االلتفاف حول 
يجب أن ُيقّيموا كل شيء وفقًا لما سيحصلون عليه والمنافع التي ستعود عليهم منه، ولكنهم في 
النهاية سيظلون يرغبون في القدرة على القول إنهم حصلوا على ما يرونه ضروريًا في قضايا 

 أساسية.
ر ُحكمًا مسبقًا على الخطة قبل عرضها. خالصة القول، أوافق على أنه يجب على كل أحد أال ُيصد

ربما تحمل الخطة عناصر مبتكرة، ولكنها في النهاية سوف تخضع للحكم بشأن كيقية تناولها لقضايا 
أساسية خاصة بالحدود واألمن والقدس والالجئين. بحكم التعريف سيكون على كال الطرفين أن 
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ج إليه. لن يعني التمسه بالشعارات الكثير، يتنازل عن بعض ما يرغب فيه بل وما يعتقد أنه يحتا
ولن يخدم أيًا من الطرفين، في حين ستظل القدرة على الحصول على ما يكفي لتبرير التنازالت هي 

 مفتاح االتفاق.
 1/4/2019، الشرق األوسط، لندن
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