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    ||| حق يأبى النسيان العودة#سلسلة مقاالت: |||     

  

  مسيرات_العودة تفاهمات تهدئة#

ي ملحمة ليس منفصال عن محاوالت إسقاطها و الفلتان املخطط لغزة  ا من إنجاز صمودها  حرما
رات_العودة  .#مس

الة أمنية بحتة، أمر يجانب الصواب، والتعامل مع محاوالت الفو من خالل املؤسسة ٔالامنية باعتباره ح 
ر بيئة الفقر والحصار.  باعتبار فاملعالجات الاقتصادية والاجتماعية البد من حضورها  صناعة الفو تمر ع

ي رام هللا فيتحرك   التقاط صورة مسيئة لصمود غزة،وهدف الفو ر فريق فقد البوصلة  والفلتان يغذي ع
ى دس و ا ال يرى محاوالت إسقاط القالهثا ملحاوالت إسقاط غزة بينم تصفية القضية ولذلك تراه ينشط ع

ي أخالقه، واملقصد سحب املشهد من  وسائل التواصل، والذين يوجههوه من الخارج فريق ساقط ح 
ي ظل عدم مواجهة إعالمية  ، وقد واكب ذلك ضخ إعالمي من املقاطعة  رات_العودة لصالح الفو #مس

 .وقائية

ى ٔالارض، مع تسجيل عدد من 48من (خالل أقل  ي وسائل التواصل أو ع اء الفلتان سواء  ) ساعة تم إ
ى أساس من أساليب وقائية،املالحظات ال تحتاج معال ي الشعب  جات ع ء عن و ر ذلك أيضا قبل كل  ويع

ر نزيٍه، و بعدم ٕالالتحاق بدعوى ا ى مزيد لفتنة بتحريض سياس غ تفاف حول أبناء شعبنا تلبية وإلذلك يدعو إ
ى صناعة الفوو  دف لقمة العيش وصوال إ ي ظل حصار يس م املاسة   .حاج

رات_العودة تغ# ،  يظ ٔالاعداء و ال تنسجم مع سياسةمس دف ٔالاول من الفلتان والفو املقاطعة، ولعلها املس
ي نجاح  ى ضبط    املشهد الوط مارس)، وال أكدت ِثقل 30ٔالارض ( مليونيةومن هنا كان التحدي  وقدرته ع

ى أطراف عدة  .املشهد من خالل إلتفاف شع حاشد و بناء تنظيمي متماسك، ومَثل ذلك رسالة إ

ى إعادة قراءة املشهد بشكل عميق وتقييم دقيق للواقع ومؤامرات الفو وحرف البوصلة.  الحاجة قائمة إ
دف صياغة   .الرأي العام بما ينسجم مع الحقائق وحجم املؤامرة وجزء من ذلك ٔالاداء ٕالاعالمي الذي يس

ى قاعدة # رات العودة وع ي ظل ٕالاحتشاد والسيطرة والضبط وتعاظم مس التفاهمات تتعزز فرص نجاحها 
ى  ى غزة، وتم الاتفاق ع تماسك املشهد الوط والذي ال يمكن إرباكه ومن هنا بدأت وفود الوسطاء تعود إ

 .ددة للتفاهمجملة نقاط قديمة متج

رات العودة والفعاليات املصاحبة توازن # ا بعد جوالت صراع، وبعد أن صنعت مس التفاهمات ال جرى تثبي
 .جديد للردع
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ى تطبيق توسيع مساحة الصيد بحد أق (# ي هذه املرحلة ع ر 6) ميل، وأدنى (15التفاهمات  )ميل، وتوف
ء والتشغيل والرواتب واملساعدات، وبدء ٔالامم املتحدة بتنفيذ ) مليون دوالر للكهربا40تمويل شهري قطري (

ر السيولة املالية، مع وقف  ر شحنات أدوية بشكل منتظم، وانتظام فتح املعابر، وتوف مشاريع حيوية، وتوف
ن لتشغيل  ن صناعيت ران الاستطالع، والشروع بإنشاء وتشغيل منطقت ى املتظاهرين، ووقف ط إطالق النار ع

 .ألف فرصة عمل) 15(

ي ظل مسؤولية وطنيا ي ظل   وقد تم إدراج بنود خاصة باألسرى  عن هذه الشريحة املُضحية من أبناء شعبنا، و
وتحقق إنجازات ألبطال الحرية، وهللا نسأل أن يتم تثبيت واقع جديد ُيخفف عن أسرانا  2#معركة_الكرامة

 .جديدة   البواسل، وأن تكلل ذلك بصفقة وفاء أحرار

ي و  ي دولة الاحتالل لصالح نتنياهو غالبا مما يدعم استقرار التفاهمات واستمرارها و جاءت نتائج الانتخابات 
ي ظل حصار خانق ظالم ترمى  ي غزة  اية املطاف، وإنما مرحلة للتخفيف عن شعبنا الصابر املرابط  ليست 

 .فيه غزة عن قوس واحدة

ي الصابرين  وهللا و
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  النكبة والعودة

ي منتصف أيار من كل عام ليتذكر شعب اللجوء ما لم ينسه، ويح ما لم  النكبة وذكراها ضوء أحمر يشتعل 
ى الشعب  رهف العالم سمعه إ ى أنغام الذكرى لحن العودة ل ى أمل العودة ويعزف ع يمته، ويعيش مجددًا ع

ي القرن الحادي والعشرون وهو قد تجاوز ذكرى عقده ا ئ  ي الوحيد الال ي لجوء وتشرد وحرمان. و لسادس 
رة  1967الخامس من يونيو  ي بع ى الحروف  ى لتضع النقاط ع تطالعك ذكرى النكسة حيث هزيمة الذل والعار تتج

ن التاريخ والحضارة وٕالانسان.   ما بقي من فلسط

ى حما دف إ ن مشروع استيطان غربي رأس حربته املشروع الصهيوني  راطوريات النكبة واغتصاب فلسط ية إم
ا  ض ي التاريخ والجغرافيا والدين واللغة وإن  راث  الغرب ال ترى أن املنطقة العربية يتوفر لها مقومات ال
راطوريات الغرب، فكان القرار بزراعة جسم غريب. فكان الكيان الصهيوني  راتيجيًا إلم ديدًا اس ا ستشكل  ووحد

ي، ويصاَحَب تلك املرحل راطورية الغربية أن تنفذ كيان إحال ي سمح لإلم ي ش النوا ي جسد ٔالامة  ة ضعف 
ى نكسة، فاالنصراف  ي النكبة تجلت بكافة أبعادها لينتقل الشعب الفلسطي من نكبة إ مشروعها. عناصر الهزيمة 

ر تشتت الانتماءات، سيطرة الجهالة العقدية والفكرية والسياسية، والتسلي ، والقتال عن مقومات النصر ع م لألجن
ي محوها ببناء أجيال جديدة تملك مقومات محو املرحلة  ى جانب العدو ضد ٔالاخ والصديق. فكانت النكبة ال ينب إ

ا مركزية الصراع الكوني ن وقضي ي، وذلك باعتماد فلسط رغم حالة الفرقة والصراع ال تضرب  ومشروعها أإلحال
  املنطقة.

ي الفلسطينية  سطينية بالنكبة والنكسة ولكن لألسف فقد غدتلم تتوقف املعاناة الفل خارطة التوزع الديمغرا
ر التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية  متشعبة، والانتشار الفلسطي يعكس بشكل مث

ي املنا ي دول الطوق، وُثلث  ي أرا السلطة، وُثلث  رها (ثلث  ي واملهاجر). ومن هنا فقد والعسكرية والفكرية وغ
ى أين أعود؟ وبأي عودة أطالب؟ وبأي تعويض آمل؟  ن ٕالانسان الفلسطي ح غدا يسأل إ ي جب تعدد اللجوء 

ى مخيم النبطية ( ر 1974وكيف أجّزئ عودتي كما تجزأت حياتي؟ هل أطالب بحق العودة إ ى مخيم تل الزع )؟ أم إ
را وشاتيال 1976( ى مخيم ص راجنة (1982 ()؟ أم إ ى برج ال ى لبنان كله، بعد 1985)؟ أم إ ر البارد؟ أم إ ى  )؟ أم إ

ى أمريكا الالتينية. ى العراق بعد فرض اللجوء مجددًا عليه إ ى أوروبا؟ أم إ   هجرته ضمن موجات الهجرة إ

ي مخيمات قطاع غزة نح  ن  ن الفلسطيني  % 94,3و حق العودة أن أظهر استطالع رأي ميداني حول اتجاهات الالجئ
ن مقدس وال يمكن التفريط فيه, وقد أعرب  ى فلسط عن إصرارهم وتمسكهم بالعودة  % 97أكدوا أن حق العودة إ

ا, بينما عارض  م ٔالاصلية ال ُهّجروا م ى بلدا ى قطاع غزة والضفة الغربية,  % 85,3إ أن تتم العودة فقط إ
ي ذات السياق عارض التجاوب مع دعوات الت % 87,2ورفض  أن يكون تطبيق حق  % 82,8نازل عن حق العودة, و

ن وتعويضهم. ن الباق ى ديارهم وتوط ن إ   العودة من خالل عودة بضعة آالف من الالجئ

ي  الثانية والسبعون ي الذكرى  ى  ن السليبة أن يستبينوا طريق العودة, والخطوة ٔالاو للنكبة مطلوب من أهل فلسط
ي للعودة. ذلك بتثبيت وقد كان التمّسك بالعودة وال يزال هو  الحق السياس وٕالانساني والقانوني الفردي والجما

، هناك حماية يوفرها الشعب الفلسطي  . ومن املنظور الشع الخيار الذي يحظى بااللتفاف الشع الفلسطي
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ي الحالة الفلسطينية مسنودة ب ى أن قوة الحق  ي عام. يع ذلك لحق العودة. عالوة ع ي دو موقف قانوني وحقو
ى  بحسابات القّوة السياسية، أن الذي يتب حق العودة مسنود شعبيًا، وأن الذي يسقط حق العودة سيضطر إ

ي كل جولة.   البحث عن " شرعية خارجية " توفر الدعم السياس وٕالاسناد املادي وتكيل عبارات الثناء وٕالاعجاب 

ن أنفسهم بتوقيع اتفاقيات دولية تسقط حق العودة بطريقة حق العودة لن ينته س ياسيًا إال من خالل الفلسطيني
ى  ر ما يسم بمشروع بناء الدولة املؤسساتية بأن تكون قادرة ع ر مباشرة وهناك ترويج جدي لذلك ع مباشرة أو غ

ا. مع العلم أن التطبيع مع الاحتالل والاستباق  ن إل ي إعالن الدولة الفلسطينية الوظيفية استيعاب عودة الالجئ
ي املفاوضات ومحاربة ما يسمونه باإلرهاب ليست إال قطعًا  ي والتعامل مع الاحتالل كشريك  ى املقاس ٕالاسرائي ع

ى إسقاط حق العودة دوليًا. ولألسف أيضاً  ي وقت من ٔالاوقات إ كما  املبادرة العربية لطريق العودة وقد يؤدي ذلك 
ا  ي نيسان تم تبن ن 2002ي قرار الجامعة العربية  ن: " حل عادل ملشكلة الالجئ ، تتضمن بندًا يتعلق بالالجئ

ن، يتم التوافق عليه بما يتناسب مع القرار  الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة ". ومن هنا  194الفلسطيني
ئ صالحيته الحصر  ن يتضح مصادرة مبادرة السالم العربية من الال ي اتخاذ القرار وتخضعها التفاق سياس ب ية 

ى حدودها,  ن إ ي" بشأن عودة الالجئ ى "حق نقض فع ، بذلك تحصل إسرائيل ع إسرائيل والجانب الفلسطي
ى 194وللعلم فإن الاتفاق سيكون "بما يتناسب مع القرار  ن إ ن، إذًا ستكون عودة الالجئ ن لشعب " ووفقًا ملبدأ دولت

  إن تمت . ظيفية بمسم دولةكنتونات و 

؟ فقد تجرد  ي الخطوط الحمراء ال يطرحها جناح التفاوض الفلسطي ومن هنا كان السؤال املشروع أين 
ي جناح التسوية من سلسة املسّلمات أو الثوابت باسم "الواقعية السياسية" بل  الخطاب السياس الفلسطي 

ي ثنايا املوقف نزعة اعتذاريه ترا ي توقعات ٓالاخر وتحاول التما مع ثوابته، ألن ثوابتنا عندما تغيب ُتفسح نمت 
ي ما  الطريق لثوابت الخصم كي تتقدم. ويغدو املطلوب من املفاوض الفلسطي الانشغال بحل املعضلة ٕالاسرائيلية 

ن. و ما يدعو للحذر أن التعامل  ن بمنطق يتعلق باملخاوف الديموغرافية الناجمة عن مسألة الالجئ مع ملف الالجئ
ر واعتماد  ن والتهج ر منافذ متعددة كالتوط ى تفكيك هذه الحاالت، ومحاولة تصريفها ع ي، يتجه إ التفاوض الحا
ر عن خطورة تفكيك حالة فلسطي العراق، وما آل إليه  ى ذلك . ولقد قيل الكث ن" وما إ رب ُمسم جديد "املُغ

ر البارد، وما يمكن أن  ى " حل بأي مخيم  ى املفاوض الفلسطي إ ره هاتان الحالتان من تأويالت . لألسف يس تث
ي ظل انقسام  ي التوازنات، بل  ى الرغم من اختالل جسيم  ثمن " وخاصة مع الاندفاع والعودة للمفاوضات ع

رر ال ا .ويبقى السؤال املشروع قائمًا عن م زج بملفات جوهرية يضعف الساحة الفلسطينية ويبدد أوراق مفاوض
ي ما يتعلق بحق العودة. ى خطاب سياس فلسطي جديد    ي مالبسات تفاوضية خاسرة .ومن هنا فأننا بحاجة إ

ي ٔالارض  ى حلم العودة والانغراس  ي كسر شوكة املشروع الفلسطي القائم ع الرغبة الصهيونية والغربية العارمة 
ي عقلية املشروع الصهيوني ما أس ى إسكان وإسكات الفلسطي حيثما يكون أيقظ  ن القائمة ع ماه مشاريع التوط

ن وما أسموه  آخرها #سرقة_القرن  بعيدًا عن أرض امليعاد فكانت املشروعات تلو املشروعات ى التوط الهادفة إ
ي العودة ال  ما التعويض مقابل إسقاط حق العودة ولكن كل ذلك لم ُيخرج الفلسطي عن دائرته ومشروعه 

يزال يعيش حلمها فكان الفشل الذريع لكل مشاريع سلب الحق وٕالاقرار الفلسطي بالتنازل عن هذا الحق املقدس 
ي سويداء قلبه حيث حل أو  ن  ن ولكن تحيا فلسط ي فلسط ى بوابة الوطن ال يعيش  وبقي الفلسطي منتظرًا ع

ى أرضه. ارتحل متمسكًا بمفتاح البيت وقوشان الطابو ليثبت حقه   يوم يعود أو يعود ولده إ
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ى  ى مربع املساومة ع لق إ ي هذه املرحلة الدقيقة ضرورة وطنية وذلك باعتماد أن كل من ي إن الحذر السياس 
ي أتون الخيانة الوطنية. إن الاحتفاظ بالحق وإن لم يتحقق لق  مثل صيانة للمشروع ي الحق الفلسطي إنما ي

ى ٔالاقل إحياء حق العودة الوط مع استمرار ال ى تحقيق ذلك بطرح مشروع موحد لتنفيذ حق العودة أو ع عمل ع
ي طريق صيانة الحق الفلسطي حيث أن  ر ٔالاجيال. وإعادة بناء منظمة التحرير يمثل قضية محورية  وتناقله ع

ى لتحقيق آماله ي أن تس ن جميعًا واملؤسسة ال ينب ي العودة.املنظمة تشكل بيت الفلسطيني م    م وطموحا

راجع  ن الهزيمة والانتصار جد شاسع وإذا كانت النكبة والنكسة املعلم ٔالابرز للهزيمة والاندحار وال إن الفرق ب
ى طريق العودة بعد اللجوء  ي لتكون الانتفاضة أول مؤشرات بداية الانتصار ع ا كذلك بداية لعودة الو العربي فإ

ى مالمح وبعد الهزيمة. فقد أشعل  ى بعد عقود من النكبة ليكتب برأس الصفحة ٔالاو ن انتفاضته ٔالاو شعب فلسط
ى  ي المتالك مقومات الانتصار بالعودة إ لصورة الانتصار وليغرس فسيلة الحرية بعد أن بدأ يستعيد وعيه بالس

ي للتضحية رغم شح ٕالا  ي باألرض والهوية مع الاستعداد الكا مكانات وقلة املوارد وضعف الانتماء، ولينشأ جيل الو
ر إيالمًا للعدو وإدماًء له،  ي القريب وجفوة البعيد. ويعزز ذلك بانتفاضته الثانية ٔالادق تنظيمًا وأك ذات اليد وتخ
ى مذبح  رة قادته شهداء ع ر هذه الانتفاضة خ ؤالاعظم تضحيًة وعطاًء من جانب شعب الشهادة الذي قدم ع

ر هذه الا  نتفاضة الاندحار ٔالاول للمشروع الصهيوني عن جزٍء عزيٍز من أرضه الغالية وال يمكن الحرية. ويحقق ع
راطات الاحتالل وسعيًا لتحرير أرض إضافية مع بقاء الصراع مفتوحًا لتقول فيه  ا الدولة بعيدًا عن اش أن يقيم عل

ى  رة. وربما يقف شعب اللجوء اليوم ع ا ٔالاخ أبواب انتفاضته الثالثة مواصاًل التشبث أجيال اللجوء والنكبة كلم
  بحلم العودة.

ي املخيمات قضية إنسانية واجتماعية وبيئية وسياسية مطلوبة  ن  ن الفلسطيني ن ظروف املعيشة لالجئ إن تحس
ى التمسك بحق العودة، وأن النظرية ال كانت تتبناها منظمة التحرير وبعض ٔالانظمة  ئ ومساعدته ع لتقوية الال

ن الع ي املخيمات ح تبقى قضية الالجئ ئ  ربية أثبتت فشلها وعدم جدواها وال تقول بضرورة بقاء الوضع الس
ي ظل ظروف  ر و املريض سيصعب عليه التمسك بحق العودة  ئ املعدم و الجاهل والفق حية. وبالتأكيد فإن الال

ي ظرو  ئ الذي يعيش  ى معيشية سيئة. ولقد أثبتت التجربة أن الال رة ع ف معيشية جيدة ومريحة لديه قدرة كب
ى ذلك حيث  ر دليل ع ي الغرب إال أك ن  ن الالجئ التمسك بحق العودة والدفاع عنه بكل قوة، وما وجود الفلسطيني
أصبحوا اليوم هم من يحملون شعلة النضال واملطالبة بحق العودة أمام املجتمعات الغربية ويشكلون سندا قويا 

ئ، ال للقيادات امل ن ال ن يتجاوز اليوم الستة مالي ن الفلسطيني حلية املتمسكة بحق العودة. وللعلم فإن عدد الالجئ
ي املخيمات إال  م  ى الثلث بقليل هم فقط  2.5يسكن م مليون، فهل سكان املخيمات بعددهم القليل الذي يزيد ع

  من سيحفظ حق العودة.

ى أرض ال منظمة التحرير والسلطة والحكومة الفلسطينية  يتون من الضروري تبرتقال والز ي طريق العودة إ
ى عملية املتابعة والتنسيق مع الوكالة والجها ن ويتو ت الدولية ٔالاخرى مع مصاحبة لجسم إداري يتب ملف الالجئ

ى عملية املتابعة مع الحكومة. وعلينا   ذلك ي املخيمات الفلسطينية تتو ن  التعامل مع القضايا بتشكيل لجان لالجئ
ي حله، مع مراعاة الظروف ٕالانسانية واملعيشية لسكان  ي إطار إدارة الصراع وليس  ا تدخل  ى أ ن ع اليومية لالجئ
املخيمات. وال يمكن هنا تجاهل إقامة عالقة شراكة وتعاون متينة مع وكالة الغوث. وقطعًا لطريق التفريط أو التنازل 
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ي الداخل والخارج مع الجهات الدولية والعربية لطرح من الضرو  العودة،عن حق  ري تكثيف اللقاءات والاجتماعات 
ن والعودة، وال يمكن أن ننس أن العمل الوط املوحد يقصر طريق للعودة.   ملف الالجئ

ي املناهج ى حق العودة  رك ع ي الفلسطي بال ي طريق العودة ينطلق من خالل صناعة الو  وأساس العمل 
ي حق  ى بناء ٕالانسان الفلسطي بشكل عام وضرورة تمسكه  رك ع الدراسية والجامعية، ؤالانشطة الالمنهجية وال

ي قضية وطن مسلوب وأرض مغتصبة وشعب مشرد. ن فقط، بل    العودة، ألن حق العودة ليست قضية لالجئ

ن جميع القوى ورف رك ب ع شعار موحد "معًا سنعوًد, مع تجسيد معالم إحياء ذكرى النكبة يتم بالعمل الوط املش
ي كل لحظة. كما يمكن  ن أيدي ٔالاجيال الفلسطينية  الوطن بمشروع تجسيد الذاكرة الفلسطينية لتبقى حاضرة ب
ي يوم ذكرى النكبة وخاصة من كبار السن تنطلق نحو الحدود من ش دول اللجوء  رة موحدة  ر مس انطالق أك

ي ورفع القضايا القانونية ضد الاحتالل وكذلك من الضفة الغر  بية وقطاع غزة. مع تفعيل العمل القانوني والدو
  الذي أغتصب ٔالارض وشرد الشعب.

ي املقاومة مهمة وطنية  ى وتلد كل جديد، وإن إحياء ذاكرة النكبة وحق الشعب الفلسطي  ي الفلسطينية حب الليا
ر من ٔالا  ى تسقط أمامها الكث ولويات، وتفتح املجال خصبًا أمام املجموع الفلسطي أن يتحرك لألمام من الدرجة ٔالاو

رامج ؤالانشطة متجاوزين حالة الاستقطاب السياس بتقديم أولوية  ي جملة من السياسات وال ى أساس الحقوق  ع
ى رأسها حق العودة وصيانته وتنفيذه. إن الشعور اليقظ بالنكب ة ونتائجها يح العمل للمصلحة الوطنية العليا وع

ى ٓالان املشروع  مشروع الحق الفلسطي ليحاصر مشروع الاجتثاث والتمدد الصهيوني ويلجمه. نعم لم يستطع إ
ى ٔالارض الفلسطينية ملا يملكه املشروع الصهيوني من إمداد وعون. ولكنه  التحرري هزيمة املشروع الصهيوني ع

ى الصمود ومشاغلة املشروع شرف عظيم أن يمتلك املشروع الفلسطي الذي ي ى حلم العودة القدرة ع عيش ع
ى صعيد ٔالارض وٕالانسان. راجع ع   الصهيوني وإدمائه والحكم عليه بال
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  #مسيرات_العودة_الكبرى المصالحة الوطنية

ل مدخاًل مهمًا وضروريًا ولكن لألسف مازال مشروع املصالحة يواجه عقبات  ة إن توقيع اتفاق املصالحة مثَّ جمَّ
ر  ى السطح بشكل غ ى حدود أرضه التاريخية وأال يطفو ع اختفت خالل ٔالايام املاضية بفعل الحضور الغزي ع

  وط أي سلوك نشاز.

ي تطبيق بنود  ي ظل التحدي والدماء وٓالاالم والقتل امل قدمًا  ر من أي وقت م و واملطلوب وطنيًا أك
ي غزة بشكل كامل، وعقد ٕالاطار القيادي ملنظمة التحرير كمدخل إلعادة بناء املصالحة بقيام حكومة الوفاق بدورها 

ي والوط ال تشمل الضفة  ن اجراء الانتخابات للتشري ي بدوره لح منظمة التحرير، وأن يقوم املجلس التشري
  وغزة والشتات ومع آليات واضحة وضمان نزاهة كاملة.

ا ما لوح به السيد عباس بحل السلطة وتسليم إن لم يتحقق ذلك فمن الضروري الذهاب لل خيارات ٔالاخرى وم
ر توافق وط يضم املجموع الفلسطي مع  مفاتيحها واعتقد من املالئم جدًا بلورة قيادة للشعب الفلسطي ع

ر عناصر الثقة الداخلية والعالقات الخارجية، وهذه القيادة تمثل مجلس قيادة الثورة الفلسطي نية العمل لتوف
  املستمرة.

ي  رى والاحتشاد الشع السلم الهائل والاستعداد العا رة العودة الك ر مس ي ملحمة ع ولعل التحول الالفت 
ى جانب املقاومة الشعبية ومشروعها ومن ذلك شخصيات ومؤسسات وتيارات وطنية  للتضحية والوقوف الكامل إ

ي املبادرة إلشراك جميع ألوان الطيف ا لفلسطي ليس فصائليًا وحسب بل ومؤسسات وشخصيات وهذا يستد
  ونقابات وقطاعات خاصة وقطاعات أهلية.

ن مشروع  ى جميع قطاعات شعبنا الفلسطي وتعضيد العالقات البينية وتمت وما يصاحب ذلك من انفتاح ع
ا حل السلطة وبناء منظمة  رى وم التحرير كمرجعية املصالحة والاستمرار فيه، ومن ثم دراسة امللفات الك

  فلسطينية جامعة.
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  #مسيرات_العودة_الكبرى الجبهة الداخلية

ي برنامج  لقد ساق هللا هذا الفتح الرباني وٕالاحتشاد الشع امللحم والكرامة ٕالالهية لتحمل رسالة امل قدمًا 
ى سفاسف ٔالامور ولكن  ى مشروع تحرير وعدم الالتفاف إ ى تطوير املقاومة الشاملة ليتحول إ هذا املشروع يحتاج إ

ر وسائل ردع للعدوان تمنع الاحتالل من  ن والشعب بتوف ضمن نظرية أمنية مكتملة ٔالاركان تحقق حماية املواطن
ى  ر بنية تحتية مساندة وحامية بقدر املستطاع للشعب، ودون الوصول إ ن مع توف ن السلمي ي دماء املدني ٕالايغال 

  مستعر جديد. حافة الهاوية نحو عدوان

مارست (إسرائيل) عدوانًا همجيًا سبقه وما زال حصار خانق للشعب الفلسطي ومن املهم أن تكون الرسالة 
رًا عن  ر تعب ا الظاملة بحصار غزة، وفتح املعابر الخطوة ٔالاك ي سياس ر مسموح (إلسرائيل) أن تستمر  واضحة بأنه غ

ي املقا اء حقبة من الحصار الظالم. و ر املقاومة إ ى لتقليل مكاسب الشعب الفلسطي ع بل فإن (إسرائيل) تس
ي العودة  ن  ر صفقة ترامب بشطب حق الالجئ ر التنكر لحق العودة ع بالسلوك اليومي وٕالاجرائي إلدارة املعابر، وع

اء ٔالاونروا.   وإ

ي منهجية عمل السيد عباس ليواك ر  ي هذا السياق أن يحدث تغ ب املستوى املتصاعد للشعب ومن الضروري 
ى  ى قاعدة أن ما لم باملفاوضات البائسة يمكن أن يحققه بالسياسة، باملراهنة ع ي ٔالاداء والصمود ع الفلسطي 
ي تكريس  ا، وأال يستمر  الشعب الفلسطي ووحدته، وتحقيق مصالحة جادة ومسؤولة ال تتنكر لغزة وتضحيا

ي املواقف الفلسطينية، والسياسة كامليدان معركة ال نهجه الذي سقط بتال حل الدولت ن مما يخلق تباين مريع 
ا السلمية ال يدعو لها السيد عباس. ا لصالح مشروع املقاوم الشاملة، وم   بد من الانتصار ف

ر ا ر تقديم الدعم الضروري والعاجل وتوف لدعم إن إزالة أثار الدماء وتضميد الجراح من ٔالاولويات القصوى ع
ي بسرعة قصوى  ر كل الطاقات لتحقيق هذه ٔالاولوية العاجلة جدًا مع الس ى تسخ للعائالت املكلومة وهذا يحتاج إ
ي لكل أسرة بالطريقة ال تحفظ الكرامة وتصون النسيج وتدفع  ر مورد ما إلطالق مشروع ٕالاحتضان الدائم بتوف

  غول البطالة.

ال يقت الحديث بلغة إن إنجاز ٕالاحتشاد ٔالاسطوري للشعب ا ي ميادين ال لفلسطي وانتصار املقاومة الشعبية 
جمعية " نحن الشعب الفلسطي " و " املقاومة " وليس باسم تيار سياس أو جهاز عسكري، مع معالجة التباين 

ر مكتب إعالمي موحد وبسياسة إعالمية مصاغة بعنا ي مفردات الخطاب ٕالاعالمي وتوحيده ع ا الدائر  ية بوصل
ي حالة التحشيد  ن فقط، مع الاستمرار  ا احتشاد شع سلم موحد تحت راية فلسط ن ومرحل تحرير فلسط

  والتعبئة شعبيًا لصالح هذا املشروع.
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  #مسيرات_العودة_الكبرى العالقات الخارجية

ي الشع باملخاطر ال رى أكدت حالة الو رة_العودة_الك ر #مس  تتعرض لها القضية الفلسطينية إن ملحمة غزة ع
ا ليست كافية ولذا  رغم املخاض الذي يعيشه ٕالاقليم ومشروع صفقة ترامب ٕالاجهاض للثوابت الفلسطينية إال أ
ر من خالل  ر مجمالت تعبوية شعبية وتوف ى تعزيز من زاوية املزيد من التحشيد ومن ثم الاستثمار ع ا تحتاج إ فإ

ي بعض املراحل من الصراع.ذلك الدعم وٕالاسناد ال ة مهمة  ل رك   شع العربي الذي مثَّ
ا دول أمريكا الالتينية بما  ى الصعيد الرسم فإن الحاجة قائمة لتعضيد العالقة مع عدد من الدول وم وكذلك ع

ي ليس املطلوب الالتجاء ألحالف نقيض أخرى ولكن تعضيد عموم العال قات يمثل رصيدًا لصالح القضية، وبالتا
ى أساس من مصلحة الشعب والقضية أن تكون القضية عامل توحيد وليس عامل استقطاب وتثبيت  ع

راتيجية الجامعة " نحن مع الجميع طاملا تحققت مصلحة القضية ولسنا جزء من أي محاور".   الاس
ي الوساطة لتحقيق مصالحة م ى دورها  ي ومن ذلك تعزيز العالقة الضرورية مع مصر والبناء ع سؤولة سواء 

ي عقد صفقة جديدة لوفاء ٔالاحرار أو اتفاق  رة أم  م. وبالتأكيد فإن من املهم مالحظة انعكاس 2012ملحمة غزة ٔالاخ
ى  ر هذه العالقة بحيث يكون مفتوحًا لجميع الناس كل ٔالاوقات وأن يتطور إ رموم ر ت ر رفح الذي يعت ى مع ذلك ع

ر تجاري.   مع
ي، وكذلك من املهم والعالقات الخارجية ال  ى املحيط الخار  تع التعامل الرسم فقط بل تنفتح شعبيًا ورسميًا ع

فتح قنوات وتعضيد عالقات مع أحزاب وحركات ومؤسسات وشخصيات عاملية ألن غزة مثلت مركزية تضامن عالم 
  ونقطة استقطاب رئيسية.

ي استمرار حالة التضامن مع غزة بأشكال وطرق مت ر توظيف حالة التعاطف العالم اليوم. وهذا يستد عددة ع
ى درجة عدم ذكر وجودها.  ا إ ت صو رز دور للسفارات واملمثليات والقناصل الفلسطينية ال  وهنا ال بد أن ي
ر مدخاًل رئيسًا ملحاكمة مجرمي العدوان، وهذا الدور القانوني يحمل عبئه  وبالتأكيد فإن هذا التضامن يعت

ي الخارج والداخل.مؤسسات الشع   ب الفلسطي الحقوقية 
  ي الختام:

ا بيت القصيد الذي يجب أن يراهن  رى لها ما بعدها وإن عملية الاستثمار لنتائجها وتداعيا رة_العودة_الك إن #مس
د ووضوح عليه الشعب الفلسطي سياسيًا وميدانيًا وعمرانيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وقانونيًا وهذا يحتاج مزيد جه

ى معطيات ووقائع تصنع غدًا فلسطينيًا متوهجًا  رحة إ رجم دماء طاهرة وجراحًا نازفة وأشالء ممزقة وآالمًا م رؤية ت
ال ينطفئ ُيسقط صفقة ترامب، ويعيد الاعتبار لحق العودة، ويح ٔالامل للمشروع الوط الفلسطي الذي أصابه 

عة الفصائل ي ظل ال تك  ر من ال .الكث   ية ؤالاحادية إلدارة املشهد الفلسطي
  

  #مسيرات_العودة_الكبرى المقاومة الشعبية
ي ذكرى يوم ٔالارض  رى  رة العودة الك ر مس ي ملحمة غزة بحق العودة ع م أن فعل 2018مارس30ما ثبت جزمًا 

، ويمكن أن تستعي د الحقوق، لذلك فإن املقاومة الشعبية ُمجٍد، ويمكن أن يأتي بثمار طيبة للشعب الفلسطي
ي هذا  ا وطنيًا  املطلوب ٓالان أن يتعاظم لقاء القوى الفلسطينية لصياغة مشروع التحرير والخطوات املتفق عل
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ي ثالثًا  املضمار ضمن برنامج مقاومة شاملة، وما يتضمنه ذلك بالضرورة من تحشيد فلسطي أواًل وعربي ثانيًا ودو
ن ومشروع تحريرها و  ى رأس ذلك املؤمنون بالحرية لإلنسان والتحرر من الطغيان من جماعات لصالح فلسط ع

ى مدى البسيطة. وما يتضمنه ذلك من خطوات وتكتيكات سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية  وأفراد ع
بحيث  ينتقل الشعب الفلسطي بشكل سلس ومتدرج ليكون بكل فئاته ضمن برنامج املقاومة مهما تباينت 

ى قاعدة نعمل سويًا فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما  مساحات العمل واختلفت وجهات النظر، وع
ن. ى رأسه القدس وحق العودة لالجئ ر وع   اختلفنا عليه، وما نتفق عليه كث

ى مشاري ع عمل وبالتأكيد فإن غزة (أيقونة املقاومة) ال تخضع لحصار ظالم يساهم فيه العدو والصديق تحتاج إ
ر املناطق الحدودية بعد  ي ش املساحات سواء إسكانيًا بتعم ى الصمود، والعمل املستمر  ا ع تعزز من قدر
ا  ر فلسفة ٕالاسكان املقاوم، أو اقتصاديًا بتعزيز اقتصادها وتطوير بني إشغالها بالحشود ملدى زم ممتد، وذلك ع

  جية والعمق التطويري.التحتية وتعضيد واقعها بمزيد من اللحمة الخار 
ات  ي مشروع التحرير فإن علينا أن نوسع فضاء املقاومة لينطلق من كل الج وإن كان ذلك ال يكفي وحده للم 
ى الخروج من شرنقة التنسيق ٔالام  ا ع ي مواجهة الكيان ومرحليًا بتعزيز وقدر وخاصة ضفة ٕالاباء والتحدي 

  الخانقة.

  
  
  

  لكبرىرسائل مسيرات العودة ا
ى صعيد القضية  ر مسبوق، سواء ع ي ظروف انسداد سياس واقتصادي غ رى  رات العودة الك انطلقت مس
ا ولغة بعض أطراف ٕالاقليم تجاهها، مع فتح أبواب تطبيع معيبة مع الاحتالل  الفلسطينية ومشروع تصفي

ي، حيث تحتفل (إسرائيل) بالذكرى الـ( ي عواصم عر 70ٕالاسرائي ي ) للدولة  بية، ووفود ٕالامارات والبحرين تشارك 
 ، ي الدوحة وأبو ظ ي مسقط ووفوده الرياضية  ي ذات املناسبة، ونتنياهو  سباق طواف إيطاليا تنطلق من القدس 

ن. ن واحتفال باملحتل بلسان عربي مب   مع لغة تنكر للفلسطيني
ي صفقته لشطب القدس رامب  ي أجواء مسارعة الخطى ل ، وإلغاء حق العودة، وضم الضفة، وحصار وكذا كانت 

ي وجه املصالحة، مكرًسا حالة من ما  ، بينما السيد عباس يوصد ٔالابواب  غزة ح الركوع ملشروع نتنياهو اليمي
ي إطار  ي، وكل ذلك أدخل القضية الفلسطينية  يسم ٕالاجراءات الانتقامية ضد غزة، وعقد مجلس وط انفصا

ايد.تصفوي، فضاًل عن حا ي ظل حصار م ي غزة  ردية    لة اقتصادية م
ر معهود من مدة، ولكنه كذلك يعيش  رات_العودة مشروع وط طموح ويشكل حالة إجماع فلسطي غ #مس
، ومن ذلك درجة الجاهزية لغزة ال حملت  ر لصالح الحق الفلسطي ى التأث ي مستوى قدرته ع تحديات صعبة 

ي ظل تنكر لغزة وأهلها، ولكن بقي عبء املرحلة الخطرة، وامل رق الصعب الذي تحياه القضية الفلسطينية، و ف
ري بمئات ٓالاالف، واستحداث فعاليات، وإرباك الاحتالل بمفاجآت،  ى الحشد الجماه ي قدرة غزة ع التحدي قائمًا 

ى درجة عالية من السيطرة والضبط والتحكم، واكتمال الصورة باإلجماع ا ي مشهد مع الحفاظ ع لوط الالفت 
  غزة.
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رات العودة مستقباًل بعد اتفاق الهدوء رات يشكل منح املشهد ملس ، وبالتأكيد فإن ردود الاحتالل وقمعه للمس
ى غزة قد يكون  رات العودة وذهابه باتجاه مواجهة عسكرية جديدة، وعدوان ع وهذا بالتأكيد سيحكم سيناريو مس
ره عالية  ى وٕالاعاقات درجة تأث ي الجر ر دموية، وبالتأكيد حالة الخسائر البشرية وتصاعدها وخاصة  ٔالاشرس ؤالاك

ى الروح املعنوية ال يبدي الشعب الفلسطي الك ر بدرجة ع ى ذلك؛ يبقى سؤال كب ر من الفدائية، عالوة ع ث
ى الحدود مع لبنان وسوريا  ي الضفة، وع رات العودة خاصة  التحاق ساحات جديدة بالفعل الثوري الشع ملس

ى الفعل وٕالارباك وٕالانجاز. ا ع رى وقدر رات العودة الك ي ملس   ؤالاردن، وهذه ستحكم املنح التصاعدي التاري
ى والثورة وإرادة التضحية ال تتملك  إن املستحضر لتاريخ الثورات وأهدافها يمكن أن يقرأ بشكل عميق حجم الو
ي فعل ثوري تصاعدي صوب حدود قطاع غزة، ليدشن  رى  رات العودة الك الشعب الفلسطي وهو ينطلق ملس

ن شعب  ى ب ا ٔالاو ر ى س ئ ومحتل غاصب.مخيمات العودة، ويعيد حالة الاشتباك إ   مهجر ال
ي مصدر  ي توصيف الاحتالل كدولة إرهاب، وأنه (إسرائيل)  ى الواجهة الصورة الحق  رة العودة إ كما تعيد مس

رة العودة تعيد رسم الصورة الذهنية لالحتالل. ي العالم، ومن هنا فإن مس   ٕالارهاب ٔالاول 
ا السلمية شر  رات مجددًا أن املقاومة وم رز املس اية نفق طويل معتم، وأن فخر وت ي  ف ٔالامة والضوء الذي 

ى دهال النفاق والسياسية  ن أعظم ومحل فخر وتقدير من الانتماء إ ٕالانتماء للمقاومة ال يجسدها شعب فلسط
  واملفاوضات العبثية.

ي ظل تيه املرحلة وتشتت الجمع، ؤالا  ى خطاب ٔالاولويات  رات العودة تعيد الاعتبار إ ي ومس ولوية الفلسطينية 
ي أذهان أجيال  ا  ي إعادة الاعتبار ألهم قضية (حق العودة) وتثبي الاحتشاد دفاعًا عن الحق ؤالارض املغتصبة، و

  سنة من النكبة. 70الشعب الفلسطي والعربي بعد 
ى الذوبان، وأنه يبد رات العودة تملك رسالة للعالم مفادها أن الشعب الفلسطي ع ع ع من أمله أماًل، ومن مس

جراحه يعزف لحنًا للحرية، وميادين مخيمات العودة توصل لغة واضحة للعالم أن خزان ٕالابداع املقاوم للشعب 
ر ال محدود.   الفلسطي لم ينفذ، بل إنه متطور بحرفية عالية وص

ي العمل املوحد، وأن ما يجتمع رة العودة أن الشعب الفلسطي يرغب  عليه الشعب الفلسطي  تصل رسالة مس
ا السلمية يمكن أن تكون نقطة التقاء جامعة  ي املقاومة وم راتيجية واضحة  ر مما يفرقه، وأن وجود اس ر بكث أك
ى  ي ع ي السياسية واملقاومة وإدارة الشأن الداخ ى اعتماد برنامج وط موحد  للفرقاء، وعدتنا لذلك متجددة إ

  صالحة.قواعد الشراكة والوحدة وامل
، وأن الشعب الفلسطي  ى أطراف التآمر تمرير أي صفقة مشبوهة تنقص من الحق الفلسطي لن يكون سهاًل ع

ر رجعة. ى غ رها إ رات العودة يمكن أن يحبط أفعال هذه الصفقات ويق ر مس   وع
ى الضفة أن التنسيق ٔالام ال يمكن أن يعطل انطالقتكم، ي غزة إ رات العودة  وأن النفس الطويل  رسالة مس

ى  ي الضفة لتثور ع ى شرارة الانطالق  رات العودة يمكن أن يصل إ ر مس ي مراكمة نقاط القوة ع ر الحكيم  والص
ي مواجهة مباشرة من نقطة صفر مع  ي داخلها، وتشتعل لصالح حق العودة والقدس  مشروع املعازل والكنتونات 

ي ضفة ٔالابرار.الاحتالل إلعادة الاعتبار النتفاضة الق   دس وثورة ٔالاحرار 
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  مسيرات العودة الكبرى
ى تخوم شرق قطاع غزة الذي عاش قبل سنوات أربع تراجيديا الدم والدماء وعنفوان البطولة ومالحم الفداء،  ع

ن ال ُهجر م ي فلسط ا فوق ٔالارض وتحت ٔالارض ومن مسافة صفر، كان الجيل الرابع بعد اللجوء الذي لم يعش 
ا عاشت فيه وأسقط "الكبار يموتون والصغار ينسون"، وها هو الجيل القادم من خلف غبار الهزيمة  أجداده ولك
ي ناحل عوز، حيث شاب لم يتجاوز عقده الثاني  والتطبيع يرسم مالحم العالقة القادمة مع الجيش الذي ال ُيقهر 

ى امتداد الحد ال ي لقطاع غزة املعذب بالحصار املمتد املخنوق يدوس رأس جندي ُمدجج.. ذات املكان وع شر
ن دراما يوم ٔالارض وذكرى النكبة  ى ذات الُبقعة يعيش شعب فلسط بإجراءات انتقامية من عقد وزيادة. واليوم ع

ي عمقها ليعاد رسم مشهد كان منذ  ريًا  رش الشعب الفلسطي ٔالارض والتحف  70املتجذر ضم ن اف سنة، ح
ا شعار الصليب ٔالاحمر ؤالامم املتحدة.السماء، وتقرفص  رض أنه يحم   بردًا أسفل خيمة لجوء ُيف

ض  ن تنكر له أخوته، ولكنه أبدًا لم يخذلهم رغم مؤامرات وكيد لم تنته. غزة اليوم ت غزة يوسف هذا الزمان ح
رى، وحراكها السلم ال رات_العودة_الك ي #مس ا منتصبة القامة  ى قدم شع لتنقذ العالم من مجددًا وتقف ع

ظلمه وانحراف أخالقه وسقوط إنسانيته، وتنقذ ٕالاقليم من شهوة الزعامة املراهقة ال ترهن املنطقة للسيد 
، وتحررها من  ٔالامريكي بالتبعية الساقطة لتنتنياهو، وتنقذ السلطة الفلسطينية من سقوط مشروعها السياس

ى جهة الخرق  ر للجميع إ ى الجميع تصويب البوصلة نحوه بإنقاذ العالم من قيود أوسلو، وتش القادم الذي ع
ى كافة مكوناته ٕالانسانية ؤالاخالقية والسياسية ؤالامنية والاقتصادية  مصدر شره (إسرائيل)، ال تشكل عبئًا ع

ي العالم.   باعتبارها مصدر ٕالارهاب 
رى جاءت إلعالن يتجدد "ال صوت يعلو ف رة_العودة_الك "، انطلقت مئات مشهد #مس وق صوت الشعب الفلسطي

ن،  ى الوراء لتستلم الراية بعد السقوط املدوي لراية مشروع التسوية بتال حل الدولت ٓالاالف زحوفًا ال تلتفت إ
ى الغرق، ويمارسون  ره بشطب القدس، وفريق أوسلو يزعم أنه يتنفس تحت املاء دون الوصول إ وإعالن ترامب ق

ي انتخابات  التنكر لغزة بكل صلف وعنجهية بإجراءات انتقامية ال إنسانية، وذلك بعد أن غابت غزة عن قيادة فتح 
ي مهب رياح انتقام يتعاظم بنظرة استعالئية رغم توقيع املصالحة ال ال تع إال  مؤتمرها السابع لتغدو غزة ورقة 

ا وليس حماس فقط، وال (حماس) منحت  ا استسالم غزة عن بكرة أب ى النقيض من فتح ثقلها بانتخابا غزة، وع
ي قلب الحراك ٕالاقليم  ي الشاطئ وخانيونس، لتغدو غزة  الداخلية لتكون قيادة حماس من قلب مخيمات اللجوء 

ي حلم عودة طال انتظاره. ن  ي القلب منه غزة ال تمثل صمام أمان مستقبل القضية، وأمل الالجئ   املتعاظم، و
رة_ ر جاءت #مس ي وجه مشروع تصفية القضية الفلسطينية ع ى قدر  رى تحت شعار #أنا_راجع ع العودة_الك

ر خطة أمريكية بدت تستكمل تشكيل إطار  سالم إقليم  #صفقة_القرن أو ما ُيفضل تسميته #صفقة_ترامب، ع
يًا لتصفية ٔالاونروا ضد إيران، وحذف القدس عن طاولة التفاوض، وضم معظم الضفة الغربية لـ (إسرائيل)، وسع

ي  ي للسالم ُيعقد  ر مؤتمر دو ن ع ن، وشطب حق العودة، وإنفاذ مشاريع التوط ي تفكيك قضية الالجئ ى  كخطوة أو
) مليار دوالر، لبناء الدولة املوعودة بدون قدس وال حق عودة 40#مصر غالبًا، ومنح السلطة تموياًل شحيحًا بقيمة (
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ن، منح بعض دول ٕالاق ي فاتورة التواجد الفلسطي املؤبد لالجئ ر صندوق تعويض دو ن ع ليم املستضيفة لالجئ
ا ( ى أراض   ) مليار دوالر.20ع

ي  ي ظل ملحمة ذكرى #يوم_ٔالارض و#جمعة_الكوشوك و ، خاصة  الخشية ٕالاسرائيلية تتعاظم من الحراك الشع
ي غزة وتمددها لت ر مسبوقة من سلوك العودة الذي يشكل ظل احتمالية عالية الستمرارها وتعاظمها  مثل حالة غ

رية سواء لبنان أو سوريا ؤالاردن وح  رعبًا لالحتالل، فضاًل عن مخطط وفرص التمدد العالية لحدود الدولة الع
ن من أوروبا والعالم وكذلك الضفة الغربية املتوقع أن تشتعل قريبًا لهيبًا وتلحق بركب غزة كالعادة  الساحل للقادم
ي هذا السياق تراهن  ديدًا ملن يسعون لفرض #صفقة_القرن. و وتشكال سويًا رعب الاحتالل الدائم، مما يشكل 
م خشية عدوى التمرد  دئة بي ى عامل الزمن، ومن هنا كانت محادثات  (إسرائيل) وبعض ٔالاطراف ٕالاقليمية ع

راجع عن ٕالاجر  اءات الانتقامية ضد غزة، والاحتشاد البشري يمنح غزة الغزي فلسطينيًا وعربيًا، وربما هذا يدفع لل
اية نفق الحصار بعد أن فرضت غزة نفسها ي  ي  ي ورئيس فعال كمحرك ضوء  املنطقة ليبقى بيت العنكبوت 

ي املجلس الوزارة وهيئة ٔالاركان والشاباك ومغتصبات غالف غزة، ر  ر حالة إرباك، لتعلن  (إسرائيل) النف  رئيس وتج
ى أزنكوت الصهيوني ركانٔالا  راف ع ديد مصدر تعد "غزة أن الاع ى الرئيس ال ي ٔالامن ع ي"،  الوقت ي ٕالاسرائي الحا

ا كما ى و لغزة الحصار أطراف سياسة فضحت أ   حصار بمزيد القائمة السياسات فشل وتثبت ٕالاحتالل رأسهم ع
ر الدعوات تعاظم  يفسر ما وهو ار، وربما هذا يوضح ملاذا كان مؤتمر واشنطن الزاعم الحص مع التعاطي نمط لتغي

  بحل أزمات غزة.
ي ذكرى يوم ٔالارض  ي غزة  رى  رة_العودة_الك ي 30#مس /مايو (ذكرى النكبة) ويوم نقل 15/ مارس، والبالغ ذروته 

ن، واملمتد ح تحقيق أهدافه امل شروعة، السفارة ٔالامريكية للقدس وما يحمله من تحدي لألمة وشعب فلسط
ى تاريخه ( ، تفوقت 29تفوق ع ي النضال الشع ى، وامتاز عن مسار ممتد للشعب الفلسطي  ) شهيد، وآالف الجر

ا من ألواء، ومثلت حالة  ، رغم ما أصا ا الاعتبار كأيقونة الحلم الوط ا، وأعادت لذا ى نفسها وأقرا فيه غزة ع
ا مقومات ال ى جوهر القضية الفلسطينية، واملتمثل مقاومة سلمية شعبية تجسدت ف فكر الوط املوحد املرتكز ع

ي مشهد  ي ش أماكن التواجد واللجوء،  ي  ي #حق_العودة الساطع كالشمس، ويمثل حالة التفاف فلسطي جم
ى قواعد الالتحام ا ، وفرض معادلة متجددة للصراع ع ي عمقها الشع لشع أعاد ٕالاعتبار للقضية الفلسطينية 

ي ساحات جديدة بأدوات محفزة، لتضع الاحتالل بصفته املسؤول عن جريمة  الوحدوي، وتوسيع دوائر الاشتباك 
ام وحيدًا، باعتباره املسؤول املباشر عن الاحتالل والحصار  ي قفص الا العصر ال وقعت بحق الشعب الفلسطي 

.   واللجوء والشتات الفلسطي
، وهذ داف املقصود، وكما شاهد العالم صور قنص الشباب الحراك شع وسلم ا يقت تجريم حاالت الاس

ن. ومن هنا  داف الصحفي ن من جميع الفئات، وكذلك اس ي حقل صيد، وجريمة قتل املدني م  الفلسطي وكأ
ي مربك لالحتال ى دوام السلمية والحراك الشع هام ملا يمثله من حالة احتشاد نو ر اعتصام فإنوالحرص ع ل ع

دائم وفعاليات منتظمة مجتمعية وسلمية، وانصهار قيادي، وخطاب إنساني إعالمي، وإبراز لروح الشجاعة الفائقة، 
رز املظلومية  ا، وحراك دبلوماس سياس مصاحب للغة قانونية إنسانية ت وزيادة ساحات الاعتصام، وتعاظم قو

ر الصورة الذهنية عن غزة لصالح حق  ر تغي ر.ع ي العودة وتقرير املص   الشعب الفلسطي إنسانيًا وأخالقيًا 
ى  ى تشكل فرصة إلعادة ٕالاعتبار للمقاومة الشعبية ع ا ٔالاو ي خطو رى ونجاحها الالفت  رة_العودة_الك وبذلك #مس

ر  ن) ع رك طريق شمولية املقاومة، وتعيد ٕالاعتبار ملشروع الوحدة امليدانية (ال راية سوى علم فلسط عمل وط مش
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ن، ومنح قبلة حياة ملشروع املصالحة، والدعوة  ى طول حدود فلسط ن مخيمات العودة ع غايته العودة، بتدش
اليوم جادة لتشكيل سريع لحكومة وحدة وطنية تمثل حالة إنقاذ للمشروع الوط الفلسطي بدياًل عن الدعوة 

ي رام هللا   .لعقد املجلس الوط تحت حراب الاحتالل 
ذا الشكل من الالتفاف والتعاضد بألوان  الحراك الشع الفلسطي السلم ٔالاضخم منذ عقود بمئات ٓالاالف، و
ي برامجها ومشاريعها مما أوقع شرخًا طوليًا جسده انقسام لم يعد قاباًل  الطيف الفلسطي ال طاملا تناقضت 

". ولك رى حملت رسالة الشعب للعالج بخطط ترقيعية ومصالحة تبدو "طبخة ح رة_العودة_الك ن #مس
ى امتداد الحدود والعقود،  ي العودة ع الفلسطي للعالم العربي وٕالاسالمي وألحرار العالم أن أجياله تتمسك بحقها 
ى غزة، ح يقول  ن ُيسقط حق العودة، بل الذي يسقط حصار ظالم ع ر أو توط ر إسقاط وهم البعض بتهج ع

ا إيزنكوت "صعب إ ي جول زم  ُ ى إنسانية  ن من سياسية إ رويض بتحويل قضية الالجئ خضاع غزة". ح معركة ال
ر امتالك زمام املبادرة مجددًا، وتبدو بذلك حسابات الصهيوأمريكية وبعض ٔالاصوات العربية النشاز كِرمال  ى ع ٔالاو

ا الرياح.   تذو
ي زمن قياس أ رى تحقق  رة_العودة_الك ى وبذلك #مس هداف نوعية وازنة، فقد أعادت القضية الفلسطينية إ

ي، وال ُسمع لجامعة الدول العربية ومنظمة املؤتمر  ٔالاجندة الدولية، وطاولة مجلس ٔالامن، والفضاء ٕالاعالمي الدو
ى قلب  ى غزة إ ي سلوكها الالإنساني، واعادت الحصار الظالم ع ٕالاسالمي ركزا، وأحرجت (إسرائيل) مجددًا 

حداث، وتعطل مشروع #صفقة_القرن وقد تسقطها، وتعيد الاعتبار للحالة الشعبية، وتخلق مناطق احتكاك ٔالا 
ي مزيد إجراءات انتقامية ضد غزة وتظهرها خارج  مستحدثة مع الاحتالل بعد انسحابه من غزة، وتربك السلطة 

م خيانية  ا وتبدو صور ، وتعطل مشاريع التطبيع وأصحا   ي رحاب الدماء الفلسطينية الطاهرة.الحساب الوط
ي معاصر واسع املدى، ويسمح بشراكة ممتدة ومتعاظمة،  رى اليوم تمثل أعظم مشروع نضا رة_العودة_الك #مس
ي طموح ُمبالغ  راتي راتيجيًا ومرحليًا، والحديث هنا عن تحقيق العودة كهدف اس ويحتاج لذلك عمل مخططًا إس

ري الفلسطي فيه، ولكنه إحياء لروح الع كته محطات قاسية، ولكن عظيم الفعل الجماه ي جسد شعب أ ودة 
ي يسمح باملطالبة بتوسعة حدود غزة ح خطوط الهدنة  م لتبلغ مساحة غزة 1949والسياج القانوني الدو

  ).11، الفقرة 194، وبناء مطار وميناء، ورفع كامل للحصار، ودعم التنمية، وتطبيق قرار (2)كم555(
رى الدماء النازفة بغزارة ت بضرورة الحذر مما قادم، فه معركة تحتاج قيادة  رة_العودة_الك ي مشوار #مس
ى الضبط والسيطرة واملرونة ضمن منظومة وطنية وهيئة تنسيق ميداني فاعلة، وشراكة شبابية وازنة،  قادرة ع

ر، وإبداع مربك للعدو.   وانسجام منقطع النظ
ي ظل عدم وكل ذلك يحتاج إدا ، خاصة  ى ُصعد ش رة فاعلة تكتيكية تفاعلية للفعل اليومي املتباين واملتعاظم وع

ي ظل شعب وشباب  غزي منتفض وقائد  ر من العدو، وبيئة سياسية ودرامتيكية، وكذلك  ن، وسلوك متغ اليق
كه تردد البعض والاستخفاف به، فالشعب  متحمس مطلوب منحه املزيد من الفرص ليقود نضال شعب أ

ي والهزيمة. ى الذوبان والالو ر من قيادته، وأنه ع ع   الفلسطي يثبت كل مرة أنه أك
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  مسيرات العودة الكبرى واإلنجازات العظمى
ا، وأثبتت  ر وتطلعا ا والجماه ي فهم وإدراك الشعوب وقدر تشكل غزة ومالحمها وصمودها منعطفًا هامًا ورئيسًا 

ا ا  أن املراهنة عل ن الصواب، ولم يعد خافيًا أن مخزون العزة والكرامة الذي تبحث عنه الشعوب وجدت ضال ع
ا وهم يصمدون ويقاتلون وينتصرون ولعدوهم ومحتل أرضهم يذلون،  ا وأطفالها ومقاوم فيه بغزة ورجالها ونسا

ى حدود غزة املسيجة بالدم، ي ر البالد تنفيذًا جمعيًا لحق وهم يخرجون رجااًل ونساًء وشيوخًا وأطفااًل إ تنسمون عب
رى. رات العودة الك ا مس   العودة، مجسدين ملحمة جديدة عنوا

ال له ثمن، وقد دفع الشعب الفلسطي ومقاومته ثمنًا باهظًا  ي ميادين ال ومن املؤكد أن الثبات والانتصار 
ل جوانب مقومات حياته .. بنفس راضية وثبات وضريبة عالية من دمه ودموعه وآالمه وبيوته ومساجده ومصانعه وك

  أسطوري وعزة شامخة..
رز خيوط  ي هذه املرحلة الدقيقة حيث ت وكذلك فإن للثبات والصمود والانتصار ثمارًا ونتائج وهذا بيت القصيد 

نام ثماره وتثبيت املؤامرة وتتكامل ملنع هذه الثمار عن غزة وأهلها. ومن نافلة القول أن تمام النجاح والانتصار باغت
وقائع جديدة وإدارة هذه املرحلة الحرجة لغزة بحكمة وشجاعة يعظم مكاسب املقاومة وتستثمر نتائج الصمود 
ي غزة بكسر عاجل للحصار رغمًا عن املتآمرين، وتحقيقًا  ي حياة الصابرين  ى واقع  والثبات بشكل كامل وتحولها إ

  ملعادلة وطنية ثابتة.
  :املقاومة الشعبية

ي ذكرى يوم ٔالارض  رى  رة العودة الك ر مس ي ملحمة غزة بحق العودة ع م أن فعل 2018مارس30ما ثبت جزمًا 
، ويمكن أن تستعيد الحقوق، لذلك فإن  املقاومة الشعبية ُمجٍد، ويمكن أن يأتي بثمار طيبة للشعب الفلسطي

ي هذا  املطلوب ٓالان أن يتعاظم لقاء القوى الفلسطينية لصياغة مشروع ا وطنيًا  التحرير والخطوات املتفق عل
ي ثالثًا  املضمار ضمن برنامج مقاومة شاملة، وما يتضمنه ذلك بالضرورة من تحشيد فلسطي أواًل وعربي ثانيًا ودو
ى رأس ذلك املؤمنون بالحرية لإلنسان والتحرر من الطغيان من جماعات  ن ومشروع تحريرها وع لصالح فلسط

ى مدى البسيطة. وما يتضمنه ذلك من خطوات وتكتيكات سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية  وأفراد ع
بحيث  ينتقل الشعب الفلسطي بشكل سلس ومتدرج ليكون بكل فئاته ضمن برنامج املقاومة مهما تباينت 

ى قاعدة نعمل سويًا فيما اتفقنا عليه، ويعذر بع ضنا بعضًا فيما مساحات العمل واختلفت وجهات النظر، وع
ن. ى رأسه القدس وحق العودة لالجئ ر وع   اختلفنا عليه، وما نتفق عليه كث

ى مشاريع عمل  وبالتأكيد فإن غزة (أيقونة املقاومة) ال تخضع لحصار ظالم يساهم فيه العدو والصديق تحتاج إ
ي ش املساحات سواء إسكانياً  ى الصمود، والعمل املستمر  ا ع ر املناطق الحدودية بعد  تعزز من قدر بتعم

ا  ر فلسفة ٕالاسكان املقاوم، أو اقتصاديًا بتعزيز اقتصادها وتطوير بني إشغالها بالحشود ملدى زم ممتد، وذلك ع
  التحتية وتعضيد واقعها بمزيد من اللحمة الخارجية والعمق التطويري.

ي مشروع التحرير فإن علي ات وإن كان ذلك ال يكفي وحده للم  نا أن نوسع فضاء املقاومة لينطلق من كل الج
ى الخروج من شرنقة التنسيق ٔالام  ا ع ي مواجهة الكيان ومرحليًا بتعزيز وقدر وخاصة ضفة ٕالاباء والتحدي 

  الخانقة.
ة الداخلية:   الج
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ي برنامج لقد ساق هللا هذا الفتح الرباني وٕالاحتشاد الشع امللحم والكرامة ٕالالهية لتحمل رسال ة امل قدمًا 
ى تطوير  ى سفاسف ٔالامور ولكن هذا املشروع يحتاج إ ى مشروع تحرير وعدم الالتفاف إ املقاومة الشاملة ليتحول إ
ر وسائل ردع للعدوان تمنع الاحتالل من  ن والشعب بتوف ضمن نظرية أمنية مكتملة ٔالاركان تحقق حماية املواطن

ن ال ي دماء املدني ى ٕالايغال  ر بنية تحتية مساندة وحامية بقدر املستطاع للشعب، ودون الوصول إ ن مع توف سلمي
  حافة الهاوية نحو عدوان مستعر جديد.

مارست (إسرائيل) عدوانًا همجيًا سبقه وما زال حصار خانق للشعب الفلسطي ومن املهم أن تكون الرسالة 
ي سيا ر مسموح (إلسرائيل) أن تستمر  رًا عن واضحة بأنه غ ر تعب ا الظاملة بحصار غزة، وفتح املعابر الخطوة ٔالاك س

ر املقاومة  ى لتقليل مكاسب الشعب الفلسطي ع ي املقابل فإن (إسرائيل) تس اء حقبة من الحصار الظالم. و إ
ر صفقة ترامب بشطب حق الالج ر التنكر لحق العودة ع ي العودة بالسلوك اليومي وٕالاجرائي إلدارة املعابر، وع ن  ئ

اء ٔالاونروا.   وإ
ي منهجية عمل السيد عباس ليواكب املستوى املتصاعد للشعب  ر  ي هذا السياق أن يحدث تغ ومن الضروري 
ى  ى قاعدة أن ما لم باملفاوضات البائسة يمكن أن يحققه بالسياسة، باملراهنة ع ي ٔالاداء والصمود ع الفلسطي 

ي تكريس الشعب الفلسطي ووحدته، وتح ا، وأال يستمر  قيق مصالحة جادة ومسؤولة ال تتنكر لغزة وتضحيا
ي املواقف الفلسطينية، والسياسة كامليدان معركة ال  ن مما يخلق تباين مريع  نهجه الذي سقط بتال حل الدولت

ا السلمية ال يدعو لها السيد ع ا لصالح مشروع املقاوم الشاملة، وم   باس.بد من الانتصار ف
ر الدعم  ر تقديم الدعم الضروري والعاجل وتوف إن إزالة أثار الدماء وتضميد الجراح من ٔالاولويات القصوى ع
ي بسرعة قصوى  ر كل الطاقات لتحقيق هذه ٔالاولوية العاجلة جدًا مع الس ى تسخ للعائالت املكلومة وهذا يحتاج إ

ي لك ر مورد ما ل أسرة بالطريقة ال تحفظ الكرامة وتصون النسيج وتدفع إلطالق مشروع ٕالاحتضان الدائم بتوف
  غول البطالة.

ال يقت الحديث بلغة  ي ميادين ال إن إنجاز ٕالاحتشاد ٔالاسطوري للشعب الفلسطي وانتصار املقاومة الشعبية 
لجة التباين جمعية " نحن الشعب الفلسطي " و " املقاومة " وليس باسم تيار سياس أو جهاز عسكري، مع معا

ا  ر مكتب إعالمي موحد وبسياسة إعالمية مصاغة بعناية بوصل ي مفردات الخطاب ٕالاعالمي وتوحيده ع الدائر 
ي حالة التحشيد  ن فقط، مع الاستمرار  ا احتشاد شع سلم موحد تحت راية فلسط ن ومرحل تحرير فلسط

  والتعبئة شعبيًا لصالح هذا املشروع.
  :املصالحة الوطنية

ة  ل مدخاًل مهمًا وضروريًا ولكن لألسف مازال مشروع املصالحة يواجه عقبات جمَّ إن توقيع اتفاق املصالحة مثَّ
ر  ى السطح بشكل غ ى حدود أرضه التاريخية وأال يطفو ع اختفت خالل ٔالايام املاضية بفعل الحضور الغزي ع

  وط أي سلوك نشاز.
ر من أي وقت م و ي تطبيق بنود واملطلوب وطنيًا أك ي ظل التحدي والدماء وٓالاالم والقتل امل قدمًا 

ي غزة بشكل كامل، وعقد ٕالاطار القيادي ملنظمة التحرير كمدخل إلعادة بناء  املصالحة بقيام حكومة الوفاق بدورها 
ي والوط ال ن اجراء الانتخابات للتشري ي بدوره لح  تشمل الضفة منظمة التحرير، وأن يقوم املجلس التشري

  وغزة والشتات ومع آليات واضحة وضمان نزاهة كاملة.
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ا ما لوح به السيد عباس بحل السلطة وتسليم  إن لم يتحقق ذلك فمن الضروري الذهاب للخيارات ٔالاخرى وم
ر توافق وط يضم املجموع الفلسطي مع  مفاتيحها واعتقد من املالئم جدًا بلورة قيادة للشعب الفلسطي ع

ر عناصر الثقة الداخلية والعالقات الخارجية، وهذه القيادة تمثل مجلس قيادة الثورة الفلسطينية  العمل لتوف
  املستمرة.

ي  رى والاحتشاد الشع السلم الهائل والاستعداد العا رة العودة الك ر مس ي ملحمة ع ولعل التحول الالفت 
ى جانب املقاومة ال شعبية ومشروعها ومن ذلك شخصيات ومؤسسات وتيارات وطنية للتضحية والوقوف الكامل إ

ي املبادرة إلشراك جميع ألوان الطيف الفلسطي ليس فصائليًا وحسب بل ومؤسسات وشخصيات  وهذا يستد
  ونقابات وقطاعات خاصة وقطاعات أهلية.

ى جميع قطاعات شعبنا الفلسطي وتعضيد العالقات البي ن مشروع وما يصاحب ذلك من انفتاح ع نية وتمت
ا حل السلطة وبناء منظمة التحرير كمرجعية  رى وم املصالحة والاستمرار فيه، ومن ثم دراسة امللفات الك

  فلسطينية جامعة.
  العالقات الخارجية:

ي الشع باملخاطر ال تتعرض لها القضية الفلسطينية  رى أكدت حالة الو رة_العودة_الك ر #مس إن ملحمة غزة ع
ا ليست كافية ولذا رغم  املخاض الذي يعيشه ٕالاقليم ومشروع صفقة ترامب ٕالاجهاض للثوابت الفلسطينية إال أ

ر من خالل  ر مجمالت تعبوية شعبية وتوف ى تعزيز من زاوية املزيد من التحشيد ومن ثم الاستثمار ع ا تحتاج إ فإ
ة مهمة  ل رك   ي بعض املراحل من الصراع.ذلك الدعم وٕالاسناد الشع العربي الذي مثَّ

ا دول أمريكا الالتينية بما  ى الصعيد الرسم فإن الحاجة قائمة لتعضيد العالقة مع عدد من الدول وم وكذلك ع
ي ليس املطلوب الالتجاء ألحالف نقيض أخرى ولكن تعضيد عموم العالقات  يمثل رصيدًا لصالح القضية، وبالتا

ى أساس من مصلحة الشعب والقض ية أن تكون القضية عامل توحيد وليس عامل استقطاب وتثبيت ع
راتيجية الجامعة " نحن مع الجميع طاملا تحققت مصلحة القضية ولسنا جزء من أي محاور".   الاس

ي  ي الوساطة لتحقيق مصالحة مسؤولة سواء  ى دورها  ومن ذلك تعزيز العالقة الضرورية مع مصر والبناء ع
رة أم م. وبالتأكيد فإن من املهم مالحظة انعكاس 2012ي عقد صفقة جديدة لوفاء ٔالاحرار أو اتفاق  ملحمة غزة ٔالاخ

ى  ر هذه العالقة بحيث يكون مفتوحًا لجميع الناس كل ٔالاوقات وأن يتطور إ رموم ر ت ر رفح الذي يعت ى مع ذلك ع
ر تجاري.   مع

ي، وكذلك من املهم  والعالقات الخارجية ال تع التعامل الرسم فقط بل تنفتح ى املحيط الخار شعبيًا ورسميًا ع
فتح قنوات وتعضيد عالقات مع أحزاب وحركات ومؤسسات وشخصيات عاملية ألن غزة مثلت مركزية تضامن عالم 

  ونقطة استقطاب رئيسية.
ر توظيف حالة التعاطف العالم ي استمرار حالة التضامن مع غزة بأشكال وطرق متعددة ع  اليوم. وهذا يستد

ى درجة عدم ذكر وجودها.  ا إ ت صو رز دور للسفارات واملمثليات والقناصل الفلسطينية ال  وهنا ال بد أن ي
ر مدخاًل رئيسًا ملحاكمة مجرمي العدوان، وهذا الدور القانوني يحمل عبئه  وبالتأكيد فإن هذا التضامن يعت

ي الخارج وال   داخل.مؤسسات الشعب الفلسطي الحقوقية 
  ي الختام:
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ا بيت القصيد الذي يجب أن يراهن  رى لها ما بعدها وإن عملية الاستثمار لنتائجها وتداعيا رة_العودة_الك إن #مس
عليه الشعب الفلسطي سياسيًا وميدانيًا وعمرانيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وقانونيًا وهذا يحتاج مزيد جهد ووضوح 

رجم دماء طاهرة وجرا ى معطيات ووقائع تصنع غدًا فلسطينيًا متوهجًا رؤية ت رحة إ حًا نازفة وأشالء ممزقة وآالمًا م
ال ينطفئ ُيسقط صفقة ترامب، ويعيد الاعتبار لحق العودة، ويح ٔالامل للمشروع الوط الفلسطي الذي أصابه 

عة الفصائلية ؤالاحادية إلدارة املشهد الفلسطي ي ظل ال تك  ر من ال   .الكث

  
  

  #مسيرات_العودة_الكبرى
رات# ى الفكر الوط الوحدوي _العودة_مس رى أهم مبادرة للمقاومة الشعبية السلمية القائمة ع ى  ،الك املرتكز ع

ي حق العودة ،جوهر القضية الفلسطينية ي كافة أماكن التواجد  ،املتمثل  والذي يشهد حالة التفاف شع 
.   الفلسطي

رة ٕالاع ي شهر مارس تتصاعد وت (ذكرى  مايو  منتصفح  وتستمر داد ألحد أهم املشاريع الواعدة، وال تنطلق 
ي حقه بالعودة النكبة)، ن  ى إعالء صوت شعب فلسط ى إ ن  ،وال تس ى حدود فلسط ر الاحتشاد السلم ع ع

ي ش املراحل ،املغتصبة ومن أقرب نقطة ي ،والبداية من غزة شرارة الثورة  ومن  ،30/03ذكرى يوم ٔالارض  وذلك 
ن ي ش مناطق التماس مع حدود فلسط ي  ،ثم تنطلق  ن 14/05وتتوج  ويوم نقل السفارة  ،ذكرى النكبة السبع

ى القدس.   ٔالامريكية إ
ن تعيد ٕالا  ى حدود فلسط رات العودة والاعتصام الشع ع وتخلق حالة احتشاد  ،عتبار للقضية الفلسطينيةمس

ى تباينه، و للرأي العام  فرض معادالت جديدة للصراع، وتوسع دائرة الاشتباك مع الاحتالل، وتفعيل تالفلسطي ع
ي ساحات جديدة.  برنامج املقاومة 

ديد الخطر بتصفية القضية  ي وجه ال رات والاعتصامات الشعبية كتصدي شع  ى صعيد املرحلة تأتي املس ع
ن، وكذلك تحميل (إسرائيل) مسئولية مباشرة  ،ىوتصفية ٔالاونروا كخطوة أو  ،الفلسطينية واحباط مشاريع التوط
، وكذا حصار غزة املتصاعد ،واعتباره املسئول املباشر عن اللجوء والشتات الفلسطي ،وحصاره لغزة هعن احتالل

  وبالتأكيد هذا الحراك الشع السلم املبادر يخلق مناخات سياسية.
ر  رات_العودة_الك عالم أوال ترتفع فيه سوى  ،ضمن حراك يتسع للجميع ،ى تحت شعار #أنا_راجعوتنطلق #مس

ن، وبشكل سلم ودون أي مظاهر عسكرية ى أساس من أوسع مشاركة شعبية نساء ورجال وشيوخ  ،فلسط وع
  وأطفال.

ى إبدأ قد حظى بردود فعل الاحتالل بشكل ظاهر إرباك وتوتر ومحاوالت ييمكن القول أن الحراك وقبل أن  فشال ع
يتبدًء باإلعالن سياسيًا عن  ،عد السياسية والاقتصادية ؤالامنيةالصُ  لقاء إ بنقاشواقتصاديًا  ،هذه املبادرة ت

ر بعيدًا عن مواطن الاعتصام لتشتيت الجمع والشعب  مساعدات غذائية بعيدًا عن الاعتصام لدفع الجماه
ى حدود قطاع غزةالفلسطي سيواجه ذلك محرقها، وأمنيًا باالنتشار  عالن إفضاًل عن  ،العسكري والشرطي ع

ي قطاع غزة. ديد أصحاب شركات النقل العام   الاستنفار ٔالام و
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رات#و رى _العودة_مس ا غزة من تنطلق إذ الك  كذلك و الوط املشروع ي رئيس و فعال كمحرك غزة تفرض فإ
ى غزة تبقى ي  والعسكري  قتصاديوٕالا ؤالام السياس ٔالاعمال جدول  رأس ع . ٕالاحتالل دولة ي وٕالاعالمي والاجتما
ر ى أزنكوت الصهيوني ٔالاركان رئيس وتج راف ع ديد مصدر تعد غزة أن الاع ى الرئيس ال ي ٔالامن ع  ي ٕالاسرائي
ي الوقت   .الحا
ا كما ى و لغزة الحصار أطراف سياسة تفضح أ   حصار بمزيد ائمةالق السياسات فشل وتثبت ٕالاحتالل رأسهم ع
ر الدعوات تعاظم  يفسر ما وهو   .الحصار مع التعاطي نمط لتغي
رز كما رات# ت رى _العودة_مس  من كذا و املحيط مساعدة تطلب أبيب تل جعل مما  العنكبوت بيت هشاشة  الك
ا لطلب السلطة وح ترامب إدارة  هيئة املصغر، زاري الو  املجلس استنفار عن وٕالاعالن. املوقف احتواء ي مساعد

  ".تسئليم" قاعدة ي الواسعة التدريبات و الجنوبية، املنطقة قيادة ٔالاركان،
ى عالوة رات# ارسلت ذلك ع افتة ٕالاقليمية للقوى   واضحة بلغة العودة_مس ى امل ى الصهاينة مع التعاون  ع  أن ع

ن ى قادرون الفلسطيني ى دالالت من ذلك يحمل وما. ٔالاوراق خلط يعيد بشكل الطاولة قلب ع   قدرة ع
ن ى الفلسطيني  .املؤثر الطرف  باعتبارهم املبادرة زمام استعادة  ع

ن ٕالاعالميمنذ و  واضحًا عدم الارتياح ٔالامريكي والخوف الصهيوني وحذر عباس ا بد ،بدأت عمليات التحشيد والتسخ
ي مواقفها ،ودول عربية ى لتخفيف أزمات غزة وتقديرنا أن مؤتمر وا ،مما أحدث تحواًل  شنطن الذي زعم أنه يس

ى  ى إ رامب إتوتر (إسرائيل) من حراك شع غزى ينتشر ويخلق لها حالة إرباك وإحراج  تخفيفيس نساني، وكذا ل
ر خفض دعم أمريكا مليون$،  )300(مما أفقد الوكالة  ،أمريكا الساعية لشطب حق العودة بدًء بتصفية ٔالاونروا ع

ا ،بع موازنة ٔالاونرواوهو ما يمثل ر  اما   .وهذا يحتاج مطالبة الدول بال
ن فرادى وجماعاتمطلوب  ن من أبناء فلسط ر عمل  ،أن نحتشد وأهلنا وأبناءنا وأصدقاءنا وكل من يحب فلسط ع

رك فيه كافة القوى  ى حدود أرضنا ،وط تش رها حلم العودة القريب ،لنعتصم سلميًا ع  ، وهذا الاحتشادنتنسم ع
ن فقط، وهتاف العودة، ويضع العالم والاحتالل أمام  السلم وٕالانساني يرفع شعار الوحدة الوطنية، وراية فلسط

  مسؤولياته.

  


