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 الفلسطينية لمنع انهيارها موقع عبري: اتفاق سري بين "إسرائيل" والسلطة .1
دبر خاصة لموقع "تيك دبكا" الابري النقاب عن اتفاق سري توصلت إليه كاًل من كشفت مصا

 "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية مؤخرا بهدف منع انهيابر السلطة الفلسطينية اقتصاديا وماليا.
ووفقا للموقع فقد تم التوقيع على االتفاق المذكوبر فوبر انتها  مؤتمر البحرين، حيث تضمن االتفاق 

 تمويل جديدة لتحسين الوضع االقتصادي للفلسطينيين.طرح طرق 
وأضافت المصادبر بأنه في الوقت الذي عابرض فيه قادة السلطة الفلسطينية مؤتمر البحرين، من 

 خالل التصريحات الالنية ومن خالل مقاطاة المؤتمر، تم إبرام االتفاق السري المذكوبر.
برئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو حيث  وكشفت المصادبر أيضا بأن االتفاق جا  بإيااز من

طلب تقديم طرق ووسائل جديدة لنقل األموال اإلسرائيلية إلى السلطة لمنع انهيابرها ماليًا واقتصاديا، 
 وقد وافق برئيس السلطة أبو مازن بدوبره على االتفاق.

 16/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 بعد وفاة أسير في زنزانتهالسلطة تريد تحقيقًا دوليًا  .2
أسير فلسطيني باد « استشهاد»اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بالتسبب في : برام هللا: كفاح زعون 

تارضه للتاذيب واإلهمال الطبي، وطالبت بتحقيق دولي يرأسه الصليب األحمر، الذي برد بأنه ال 
 ية على فتح تحقيق في األمر.يشابرك في مثل هذه التحقيقات، قبل أن توافق محكمة إسرائيل

عامًا( داخل زنزانته باد أقل من شهر على اعتقاله. وقال برئيس  31وتوفي األسير نصابر طقاطقة )
هيئة شؤون األسرى والمحربرين اللوا  قدبري أبو بكر، إن طقاطقة قضى في الازل االنفرادي بماتقل 

حتالل المسؤولية الكاملة عن هذه اإلسرائيلي في الرملة. وحّملت الهيئة سلطات اال« نيتسان»
متهمة إسرائيل بانتهاج التاذيب الجسدي، والنفسي، واإلهمال الطبي بحق « الجريمة الانصرية»

األسرى، وغيرها من االنتهاكات واإلجرا ات التنكيلية المرتكبة بحقهم. واعتقل طقاطقة من منزله في 
لجنود اإلسرائيليون قبل أسبوعين إلى منزل بلدة بيت فجابر في بيت لحم قبل أقل شهر. ثم أعاده ا

 ذويه مكبل اليدين من أجل حملة تفتيش في المكان.
 17/7/2019الشرق األوسط، لندن، 

 

 "إسرائيل"أشتية يطلع الرئيس العراقي على خطة السلطة لالنفكاك عن  .3
اقي صالح برهم، إنه برام هللا: قال برئيس الوزبرا  الفلسطيني محمد أشتية أثنا  لقائه أمس، الرئيس الار 

يتطلع إلى تطبيق مذكرات التفاهم واالتفاقيات بين البلدين وإدخالها حيز التنفيذ، من أجل تازيز قدبرة 
 السلطة على تنفيذ خطة االنفكاك عن إسرائيل.

نريد تطبيق االتفاقيات خصوصًا في مجاالت الزبراعة والصناعة والتجابرة، تماشيًا »وأضاف أشتية: 
وأكد أن ذلك يشكل نهجًا جديدًا «. ة الحكومة وقرابرها باالنفكاك التدبريجي عن االحتاللمع استراتيجي

يقوم على االنفتاح على األسواق الاالمية، خصوصًا الدول الارعية، وتازيز المنتج الوطني الفلسطيني 
 وتسويقه دوليًا.

لسطينيين إلى جانب ووصل أشتية إلى الاراق قبل يومين على برأس وفد وزابري يضم برجال أعمال ف
 مدير المخابرات الاامة، في محاولة إلطالق مرحلة جديدة من التااون االقتصادي.

وقبل لقائه برهم، التقى برئيس الوزبرا  الفلسطيني مع مستثمرين فلسطينيين وعراقيين، بحضوبر عدد 
اقية بغداد. وقال من الوزبرا  ذوي الاالقة من البلدين، مسا  االثنين، في مقر إقامته بالااصمة الار 

 أشتية إنه يامل على فتح أبواب االستثمابر بين البلدين. 
 17/7/2019الشرق األوسط، لندن، 
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تبحث تأثيرات قانون العمل اللبناني السلبية مع الجهات السفير الفلسطيني بلبنان: قيادة السلطة  .4
 الرسمية

ب الفلسطيني في المخيمات بلبنان، وجه سفير فلسطين في لبنان، أشرف دبوبر، برسالة إلى أبنا  الشا
 دعاهم فيها إلى الحفاظ على الاالقات المتينة مع اللبنانيين وضبط النفس.

وقال دبوبر في تصريحات نقلتها وسائل اإلعالم المحلية اليوم االثنين: "كلي أمل بأهلنا وبرعانا بإفساح 
ية الفلسطينية مع الجهات الرسمية المجال أمام الحوابر الهادئ والبنا ، الذي تجريه القيادة السياس

اللبنانية لماالجة التأثيرات السلبية على حقهم بالعيش الكريم نتيجة قانون الامل، للخروج بنتائج 
عملية، ومن خالل الحوابر البنا ، الذي نؤكد بأنه سيوصلنا إلى نتائج إيجابية سيتلمسها أهلنا قريبا 

 االقات المتينة والصادقة مع "األشقا  اللبنانيين".وشدد دبوبر على أهمية الحفاظ على ال جدا".
ودعا السفير الفلسطيني إلى "ضروبرة الحفاظ على الصوبرة الناصاة التي تجسدت بااللتزام بالقانون 
اللبناني، وعادم االنجرابر إلى ما ال يخدم قضيتنا الاادلة، فهدفنا في مرحلة وجودنا القسري في لبنان، 

 دتنا إلى وطننا، والذي يسانده ويدعمه أشقاؤنا اللبنانيون".الحياة الكريمة لحين عو 
 16/7/2019األيام، رام هللا، 

 
 باستثناء الالجئين الفلسطينيين من قرار مكافحة اليد العاملة غير الشرعية لبنانأبو هولي يطالب  .5

مد أبو هولي، طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، برئيس دائرة شؤون الالجئين أح: برام هللا
يونيو/ حزيران  6الدولة اللبنانية باستثنا  الالجئين الفلسطينيين من القرابر الصادبر عن عنها في 

المتالق "بخطة مكافحة اليد الااملة غير الشرعية في لبنان"، لما له من اناكاسات سلبية ومباشرة 
 نانية.اللبعلى حياة ومعيشة الالجئين الفلسطينيين المقيمين على األبراضي 

وقال أبو هولي، في بيان صحفي، اليوم الثالثا ، إن اتصاالت منظمة التحرير الفلسطينية مع 
الجهات الرسمية اللبنانية واألحزاب السياسية مستمرة، لماالجة تداعيات القرابر واستثنا  الالجئين 

 الفلسطينيين منه.
ن الفلسطينيين باعتبابرهم ضيوفا وأكد ضروبرة مراعاة الدولة اللبنانية لخصوصية أوضاع الالجئي

، والتااطي مع 1948مؤقتين على األبراضي اللبنانية لحين عودتهم إلى ديابرهم التي هجروا منها عام 
 الاامل الفلسطيني الالجئ من منظوبر خاص له وضعية قانونية بحكم الضيافة.
التي تم التاامل فيها وبرفض أن يتم التاامل مع الاامل الفلسطيني الالجئ بذات األسس والماايير 

مع الاامل األجنبي الوافد إلى لبنان الذي يامل فيها بطرق غير شرعية ونظامية، مطالبا وزابرة الامل 
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اللبنانية بالتاامل مع الاامل الفلسطيني حسب القوانين اللبنانية المادلة، خاصة قانوني الامل 
 والحياة الكريمة. اللذين يضمنان له الامل 129و 128والضمان االجتماعي برقم 

وأشاد أبو هولي بمواقف األحزاب السياسية اللبنانية ولجنة الحوابر اللبناني الفلسطيني المسؤولة 
وبرفضها شمول القرابر لالجئين الفلسطينيين في لبنان، والمطالبة بمنحهم تسهيالت إضافية في قطاع 

 .الامل، باعتبابرهم جز ا من تازيز المنظومة االقتصادية في لبنان
 16/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 هنية يبعث رسائل إلى قادة لبنان .6

باث برئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إسماعيل هنية، برسائل إلى برئيس 
نواب الدولة اللبنانية ميشال عون، وبرئيس الحكومة اللبنانية ساد الدين الحريري، وبرئيس مجلس ال

 اللبناني نبيه بري.
وعبر هنية خالل الرسائل عن شكره وتقديره لمواقف الدولة اللبنانية الشقيقة المشرفة والمؤيدة للقضية 

ونوه بموقف لبنان الرافض  الفلسطينية وحقوق شابنا في نضاله من أجل انتزاع حريته وكرامته.
ى صفقة القرن وأدواتها وبرشة البحرين لمحاوالت تصفية القضية الفلسطينية وتغييبها عبر ما يسم

 االقتصادية.
وعبر هنية عن أسفه إلجرا ات وزابرة الامل اللبنانية ضد الامال الفلسطينيين الالجئين في لبنان، في 
أماكن عملهم ومؤسساتهم، وتحرير محاضر ضبط قانونية ومالية بحقهم ومؤسساتهم وعحق من 

 يشغلهم وإغالق مؤسساتهم.
في حركة حماس أن هذه اإلجرا ات ال تنسجم مع الموقف اللبناني الرسمي التابريخي  وقال إننا نرى 

والمبدئي الداعم لحقوق الشاب الفلسطيني والرافض لمشابريع التوطين ولكل المخططات التي تفرط 
 وتتنازل عن حق الالجئين الفلسطينيين في الاودة.

ة ومسابر الحوابر اللبناني الفلسطيني، وإنما تدفع وأكد هنية أن هذه اإلجرا ات ال تخدم الاالقة األخوي
إلى مزيد من التضييق على الالجئين الفلسطينيين، مثمنًا حرص قادة لبنان الكبير على برفع المااناة 

 عن أبنا  شابنا الفلسطيني الالجئين في لبنان.
، فهم ضيوف وأعرب عن تطلااته بالتدخل من أجل وقف تلك اإلجرا ات وتمكينهم من العيش بكرامة

على لبنان وسيبقون محافظين على هويتهم ومتمسكين بحق عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي هجروا 
 منها.

 16/7/2019، موقع حركة حماس
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 مقطوعة وعالقتنا مع إيران في أحسن صورها ةأبو مرزوق: العالقات مع سوري .7

اس"، موسى أبو مرزوق، يوم صرح برئيس مكتب الاالقات الدولية لحركة المقاومة اإلسالمية "حم
الثالثا ، أن عالقات الحركة مقطوعة مع سوبريا والوضع لم يتغير أو يتطوبر بينما الاالقات مع إيران 

 في أحسن أحوالها.
وقال ابو مرزوق في حديث لوكالة "سبوتنيك": "ال يوجد أي تطوبرات في الاالقة مع سوبريا بالرغم من 

ن قبل متحدثين حتى من داخل الحركة أو داخل سوبريا أو من األحاديث في اإلعالم، سوا  كانت م
المحيطين بهما أو من المتاباين، لكن ما زالت األموبر على ما هي عليه، ال يوجد تواجد للحركة مع 

 سوبريا كما ال توجد عالقات مع سوبريا حتى اآلن".
بأفضل حاالتها،  وعخصوص الاالقة مع إيران، أوضح أبو مرزوق أن عالقات الحركة مع إيران هي

قائال: "هناك عالقات متينة مع الجمهوبرية اإلسالمية ولم تنقطع إطالقا في أي مرحلة من المراحل، 
 ولكنها بين شد وجذب ولكنها اآلن في أحسن صوبرها".

ويقوم برئيس مكتب الاالقات الدولية لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، موسى أبو مرزوق، بزيابرة 
 ة من وزابرة الخابرجية الروسية.إلى موسكو بدعو 

 16/7/2019، موقع سبوتنيك
 

 بدران يدعو لبنان إلى التراجع عن إغالق مؤسسات الالجئين الفلسطينيين .8
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" وبرئيس مكتب الاالقات الوطنية 

اضي بإغالق مؤسسات ومصالح تجابرية حسام بدبران برفض الحركة لقرابر وزابرة الامل اللبنانية الق
ودعا بدبران في تصريح صحفي اليوم الثالثا ، اإلخوة اللبنانيين إلى  لالجئين الفلسطينيين في لبنان.

التراجع عن القرابر، وإلى وقف كل ما ترتب عليه من إجرا ات شملت إغالق المحال ومالحقة الامال 
 الفلسطينيين ومناهم من الامل.

ا القرابر ال يخدم أجوا  التوافق التي باتت تحكم الاالقات اللبنانية الفلسطينية، وال ولفت إلى أن هذ
الفلسطينية المشتركة حول  -يسهم في البنا  على التقدم الكبير الذي حققته حوابرات اللجنة اللبنانية 

 الحقوق والواجبات المدنية والمجتمعية للفلسطينيين في لبنان.
هم جز  أصيل من عموم الشاب الفلسطيني، وينبغي على األشّقا   ونوه بأن فلسطينيي لبنان

اللبنانيين منحهم الحقوق المدنية واالجتماعية لتمكينهم من العيش بكرامة؛ ليبقوا محافظين على 
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هويتهم الوطنية، ومتمّسكين بحقهم في الاودة، ومواجهة مشابريع التهجير والتوطين التي يرفضونها 
 أصال.

 16/7/2019، موقع حركة حماس
 

 بإسطنبولمشعل يلتقي جرحى قطاع غزة  .9
استقبل برئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" خالد مشال أمس اإلثنين 
عددا من الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة المقيمين في تركيا حيث يتاباون تلقي الاالج نتيجة 

 اإلسرائيلية.إصابات تارضوا لها بسبب االعتدا ات 
وقال مشال في كلمة له، إن جرحانا البواسل برسموا صوبرة المجد والبطولة، وقدموا أغلى ما يملكون 
من أجل فلسطين واألمة، ويستحقون من القريب والبايد النصرة والوقوف إلى جانبهم، مشيدًا 

هد لتوفير مقومات وأكد مشال أنه سيبذل وإخوانه في قيادة الحركة كامل الج بتضحياتهم الكبيرة.
الدعم للجرحى وعائالتهم حتى استكمال عالجهم وعودتهم سالمين غانمين، شاكرًا لتركيا استضافتها 

 للجرحى وبرعاياتها لهم في المستشفيات الحكومية.
بدوبرهم شكر الجرحى مشال على مبادبرته وحسن االستقبال والضيافة، مؤكدين ثقتهم الكاملة في 

 ابرهم على المضي قدما في مسيرة الدفاع عن شابنا.الحركة وقيادتها، وإصر 
 16/7/2019، موقع حركة حماس

 
 بدول إفريقية وآسيوية "إسرائيل"ماهر صالح يدعو لمواجهة تغلغل  .10

حّذبر برئيس حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في منطقة الخابرج الدكتوبر ماهر صالح إسطنبول: 
البلدان في إفريقيا وآسيا، داعيًا لتحمل المسؤولية في من تغلغل الادو الصهيوني في عدد كبير من 

 التصدي له.
ودعا صالح خالل كلمته في ملتقى الشباب، في مدينة )يلوا( بتركيا، الشباب إلى برفض صفقة القرن 

 ومواجهتها من خالل الحصانة ضد التطبيع، وكل محاوالت تسلل الادو الصهيوني إلى أبراضينا.
ما ينتج عنها، مااكسة لتوجهات شباب األمة وبرغباتهم، والذين أثبتوا دومًا وعّد وبرشة البحرين وكل 

وقال إنه يجب أن يكون الشباب على اطالع بالقضية الفلسطينية  أنهم منحازون لخيابر المقاومة.
تابريخًا وحضابرة وجهادًا، وهناك كتب بمختلف اللغات، ودوبرات، ومراكز متخصصة، يمكن أن 

الح أن ماركة الوعي هي من أهم الماابرك، وال يجب أن ننهزم بها، وأضاف ص تحّصن الوعي.
 فلدينا من الكفا ات والمراجع ما يؤهلنا لننتصر على هذه الجبهة.
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ودعا إلى نشر الثقافة بالقضية الفلسطينية في كل مكان، والامل على توسيع دائرة المهتمين بالقضية 
 الفلسطينية.

 16/7/2019، فلسطين أون الين
 

 حون فلسطينيون في غزة يسقطون طائرة إسرائيلية مسّيرةمسل .11
أسقط مسلحون فلسطينيون، أمس الثالثا ، طائرة إسرائيلية مسيرة تستخدم للمراقبة في قطاع  غزة:

 غزة، حسب ما ذكرت مصادبر فلسطينية.
سط وحسب المصادبر، فإن مسلحين أطلقوا النابر على الطائرة المسيرة وأسقطوها في منطقة حدودية و 

 القطاع، ثم تم نقلها إلى جهات أمنية مختصة لفحصها.
والحقًا أقر الجيش اإلسرائيلي بتحطم طائرة عسكرية مسيرة، برعاعية المراوح، في أبراضي قطاع غزة 

، وفق اإلذاعة اإلسرائيلية الاامة. وأفادت اإلذاعة، حسب وكالة األنبا  «خالل مهمة بروتينية»
ال خوف من تسرب مالومات جرا  الحادثة، فيما فتحت السلطات  األلمانية، بأن الجيش أكد أنه

الاسكرية تحقيقًا فيما إذا كان التحطم ناجمًا عن خلل فني أو استهداف من إحدى الفصائل 
 الفلسطينية في القطاع.

 17/7/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 ضابط إسرائيلي: حماس تستعد لعمليات مفاجئة في غزة .12
قال ضابط إسرائيلي إن "حماس تخشى من عملية مفاجئة للجيش : عامر عدنان أبو -21عرعي

اإلسرائيلي، وتحاول االستاداد لها؛ من خالل تحضير مفاجآت خاصة بها، ألن الحركة لديها 
مخاوف جدية بأن تكون إسرائيل بصدد االنطالق نحو عملية مفاجئة واساة النطاق في قطاع غزة، 

 سرائيلي والوحدات الخاصة، هدفها اغتيال قادة في الحركة".أو عمليات كوماندوز للجيش اإل
"، 21وأضاف يوني بن مناحيم، في مقاله على موقع الماهد المقدسي للشؤون الاامة، وترجمته "عرعي

أن "هذه المخاوف التي تعيشها حماس دفاتها لتفايل المزيد من أسلحتها الهجومية، ومنها الطائرات 
ل التغلب على الاائق المادي تحت األبرضي الذي تبنيه إسرائيل على المسيرة دون طيابر؛ من أج

 .الحدود مع غزة للتصدي لتهديد األنفاق الحدودية التي تحفرها حماس
وأشابر بن مناحيم، الخبير اإلسرائيلي في الشؤون الفلسطينية، إلى أن "حماس أجرت مؤخرا ما قالت 

ا األمنية، وهو ما شمل نشر المزيد من دوبرياتها إنها مناوبرة مفاجئة الختبابر مدى جاهزية قواته
األمنية والاسكرية على الحدود بين إسرائيل ومصر، وإغالق الماابر الحدودية، وإقامة الحواجز 
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األمنية أمام المركبات المدنية في شوابرع القطاع، ونشر القوات، وإغالق المجال المائي لقطاع غزة 
 حتى إشاابر آخر".

ضابط سابق في جهاز االستخبابرات الاسكرية اإلسرائيلية "أمان"، أن "المصادبر  وأوضح الكاتب، وهو
األمنية بغزة أكدت أن هدف المناوبرة هو إبدا  مزيد من اليقظة واالنتباه، وإشاابر الفلسطينيين في 
القطاع بالسيطرة المحكمة على الوضع األمني، وإبرسال برسالة إلسرائيل بأنها لن تستطيع زعزعة 

 ابر األمني في قطاع غزة".االستقر 
وأكد أن "هذه اليقظة غير المسبوقة التي تبديها حماس تنبع من مخاوفها من إمكانية تنفيذ إسرائيل 
مفاجأة أمامها من مسابرين: أولهما عملية عسكرية واساة النطاق في عمق القطاع من أجل ترميم 

منذ اندالع مسيرات الاودة في  الردع اإلسرائيلي الذي تضربر مؤخرا في عدة محاوالت، ال سيما
 ".2018مابرس 

وأشابر إلى أن "هدف هذه الاملية الاسكرية اإلسرائيلية المفاجئة ضد حماس وقف حرب االستنزاف 
التي تخوضها الحركة ضد إسرائيل من خالل المسيرات الشابية على طول الجدابر، وإطالق 

 وجات تصايدية بين حين وآخر".البالونات الحابرقة، والقذائف الصابروخية، والدخول في م
وأضاف أنه "وفقا الستادادات حماس، فإن برئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أجرى في 
اآلونة األخيرة سلسلة مباحثات داخلية في المجلس الوزابري المصغر، وبرعما اتخذ قرابرا فيها باتجاه 

 : سياسيا وقضائيا".تنفيذ عملية عسكرية قريبة على ضو  األزمة التي يعيشها
وأشابر إلى أن "المسابر اإلسرائيلي الثاني ضد حماس في غزة يتمثل بتنفيذ عملية كوماندوز خاصة 
داخل القطاع، من أجل االنتقام من الحركة بقتل عدد من زعمائها الاسكريين، على غرابر عملية 

ركة فتح في الااصمة اللبنانية ينبوع الشباب أو الفردان التي نفذتها إسرائيل ضد عدد من كبابر قادة ح
 ".1973بيروت في أبريل 

وختم بالقول إن "هذين المسابرين الاسكري واألمني ضد حماس في غزة، من شأنهما ترميم سماة 
وصوبرة الوحدات الخاصة التي فشلت الاام الماضي على مشابرف خانيونس، ولال ذلك يرتبط 

ت إسرائيلية الغتيال عدد من كبابر قادة الجناح باإلشاعات التي تسرعت مؤخرا في غزة حول محاوال
 الاسكري لحماس، والتجسس على آخرين، وهو ما نفته حماس".

 16/7/2019، "21موقع "عرعي 
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 فصائل غزة تدعو للرد على تصفية األسير نصار طقاطقة .13
نصابر طقاطقة قالت لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية، اليوم الثالثا ، إن األسير الشهيد : غزة

تاّرض لاملية قتل وتصفية داخل سجون االحتالل اإلسرائيلي، داعيًة فصائل المقاومة للرد على 
 جريمة االحتالل.

جا  ذلك خالل مؤتمر صحفي نّظمته لجنة األسرى باالشتراك مع المؤسسات الااملة في مجال 
ابرتقا  األسير طقاطقة فجر  األسرى، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر بمدينة غزة؛ عقب

 اليوم داخل الازل االنفرادي بسجن الرملة.
يونيو/ حزيران الماضي باد اقتحام منزله والابث بمحتوياته  19وكان األسير طقاطقة اعتقل في 

وتخريبها، وُنقل إلى مركز توقيف "الجلمة" للتحقيق ماه، ثم إلى الازل االنفرادي في سجن "الرملة"، 
 ك.واستشهد هنا

على أن األسير طقاطقة استشهد نتيجة  -قيادي بحركة فتح-وشدد األسير المحربر جهاد غبن 
 التاذيب والتحقيق المستمر داخل أقبية سجون االحتالل.

ودعا غبن لحراك فلسطيني من السلطة والفصائل لوقف إجرام االحتالل بحق أسرانا، وفضح المحتل، 
ظروف استشهاد األسير طقاطقة، "ومحاكمة الجالدين الذين وتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على 

وأوضح أن "المطلوب فلسطينيًّا مؤازبرة الاائلة، وأن يكون هناك موقف وطني من  قتلوه وصّفوه عمًدا".
 قضية األسرى الذين نخشى عليهم في كل لحظة أن يقتلوا".

قلين إدابريين والسيما األسير ولفت غبن إلى أن وجود مضرعين عن الطاام بين األسرى، وكذلك مات
 يوًما، وماه عدد من األسرى. 30جافر عز الدين الذي مضى على إضرابه عن الطاام 

 وأشابر لوجود أسرى في الازل االنفرادي يتارضون لتضييق مستمر من مصلحة سجون االحتالل.
سالة األسرى ودعا غبن المقاومة للرد على جريمة االحتالل بحق األسير طقاطقة، مضيًفا أن "بر 

وعاستشهاد األسير طقاطقة، يرتفع عدد  لشابنا وفصال المقاومة أاّل تمر هذه الجريمة مروبر الكرام".
 .1967( شهيًدا ابرتقوا منذ الاام 220شهدا  الحركة الوطنية األسيرة لـ)

 16/7/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ة بالضفةتبلغ اإلدارة األميركية معارضتها رعط غز  "إسرائيل" .14

وكاالت: أبلغ برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو اإلدابرة األميركية تحفظات إسرائيل  -بيت لحم 
على اقتراح إنشا  مابر يرعط بين الضفة الغرعية وقطاع غزة كجز  من صفقة القرن التي عرضت 

 ماضي.الواليات المتحدة شقها االقتصادي خالل وبرشة أقيمت في البحرين الشهر ال



 
 
 
 

 

 13 ص             4988 العدد:             7/17/2019 رععاءأل ا التاريخ:  

                                    

وأشابرت المصادبر اإلسرائيلية التي تشابرك في المحادثات إلى أن الخطة االقتصادية ُعرضت على 
برئيس الوزبرا  قبل فترة وجيزة من وبرشة الامل االقتصادية في البحرين، واعترض نتنياهو على فقرة 

 برعط الضفة بغزة خوفا من استغالل ذلك "فيما سماه اإلبرهاب".
افية على الجز  االقتصادي من الخطة، وعالنسبة لغزة تقول المصادبر وإلسرائيل تاليقات إض

اإلسرائيلية، "يريد نتنياهو فصل قطاع غزة عن الضفة الغرعية، واألميركيون يريدون توحيد 
 الفلسطينيين والتاامل ماهم ككيان واحد".  

 17/7/2019األيام، رام هللا، 
 

 ن إلى "إسرائيل"إدخال عمال غزيي مالشاباك يعارض والجيش يدع .15
تشير التقابرير اإلسرائيلية إلى أن االعتبابرات األمنية هي الموجه في تأييد أو ماابرضة إدخال عمال 
غزيين إلى داخل إسرائيل، حيث أن المجلس الوزابري المصغر ال يزال يرفض المصادقة على خطة 

غالف غزة في ظل  آالف عامل فلسطيني من قطاع غزة للامل في مستوطنات 5تسمح بإدخال نحو 
وضمن التبريرات التي اعتمد عليها الجيش  ماابرضة الشاباك، مقابل تأييد الجيش اإلسرائيلي.

اإلسرائيلي في تأييده للخطة، قال مصدبر أمني إن الامال الفلسطينيين أقل تكلفة من الامال 
 التايلنديين الذين ياملون في الزبراعة في محيط قطاع غزة.

جة لكي يناموا داخل إسرائيل بسبب المسافة القريبة مع قطاع غزة، وأن األهم وعحسبه، ال يوجد حا
هو أنه "سيكون للغزيين ما يخسرونه"، وعالتالي فإن تشغيل الامال الغزيين في إسرائيل سيكون "عامل 

آالف  5وأكد المصدبر األمني دعمه للسماح لنحو  لجم" وعندها "لن يحرقوا الحقول التي ياملون بها".
 مل غزي بالامل في غالف غزة عندما تصادق إسرائيل على ذلك.عا

وعحسب موقع صحيفة "يدياوت أحرونوت" فإن الجيش اإلسرائيلي ومن يطلق عليه "منسق عمليات 
" يؤيدون مبدئيا هذه الخطوة، كما أن 67حكومة االحتالل في األبراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 ت اهتماما بها.المجالس اإلقليمية في غالف غزة أبد
األمني( يرفض  –في المقابل، بحسب "يدياوت أحرونوت"، فإن المجلس الوزابري المصغر )السياسي 

إخراج هذه الخطة إلى حيز التنفيذ، لجملة من األسباب، بينها ماابرضة جهاز الشاباك بداعي أنه 
 سيجد صاوعة في ضمان عدم استغالل الامال ذلك لتنفيذ عمليات.

صدبر األمني قوله إنه "في قطاع غزة سيفضلون الامل في إسرائيل بدال من حفر ونقلت عن الم
األنفاق"، وإن ذلك سيدخل أمواال تنشط السوق في غزة بحيث يكون لديهم ما يخسرونه، مثل الضفة 

 الغرعية الهادئة نسبيا"، على حد تابيره.
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ا من الصباح حتى باد آالف عامل من بين مئات اآلالف كي ياملو  5وأضاف أنه سيتم إدخال 
شيكل شهريا  5300الظهر، باد الفحص األمني اليومي في الدخول والخروج، ويتلقى كل واحد منهم 

 شيكل يحصل عليها كل واحد منهم اليوم في قطاع غزة. 1000بدال من 
مليون شيكل شهريا، بما ياتبر قوة شرائية  25وعالنتيجة، يضيف، أنه "سيدخل قطاع غزة أكثر من 

شئ دائرة تحسن الوضع االقتصادي في القطاع، وتهدئ المنطقة من الناحية األمنية، ألن كل تن
 تصايد سيؤدي إلى إغالق الماابر".

 17/7/2019، 48عرب 

 
 خشية صواريخ حزب هللا استراتيجياموقًعا إسرائيلًيا  20تحصين  .16

ا في البالد من الهجمات موقاً  20قربرت قيادة "الجبهة الداخلية" في الجيش اإلسرائيلي، تحصين 
الصابروخية، تحسًبا من إقدام حزب هللا اللبناني على استهدافها بصوابريخ دقيقة، حسب ما أفاد الموقع 

 اإللكتروني لصحيفة "هآبرتس"، مسا  اليوم، الثالثا .
وأوضح الموقع أن قرابر الجبهة الداخلية يأتي في أعقاب تقديرات استخبابراتية بأن حزب هللا سيامل 

في البالد من أجل اإلضرابر بقدبرات الجيش اإلسرائيلي القتالية  استراتيجيةلى استهداف مواقع ع
، 2016وتسجيل انتصابر مانوي في مواجهة مقبلة، علما بأن تقرير مراقب الدولة اإلسرائيلي للاام 

 في إسرائيل. استراتيجيةكان قد لفت إلى خلل وإخفاق في تحصين مواقع تاتبر 
التي قد تكون هدًفا لهجمات حزب هللا، من  االستراتيجيةالداخلية بتحديد المنشآت  وقامت الجبهة

خالل عملية مسح للمواقع المهمة والحساسة، وتقربر تحصين عدد من المواقع بما في ذلك بنا  
جدبران خرسانية، وتازيز األسقف والبنايات وتثبيت أبواب مقاومة لألضرابر لمنع إصابتها بشظايا 

 بما في ذلك دفن باد المواقع بحيث تكون تحت مستوى األبرض.صابروخية، 
وأشابر موقع "هآبرتس" إلى أنه من بين المواقع التي سيتم تحصينها منشآت تاباة لشركة الكهرعا  
وشركة خطوط الغاز الطبياي اإلسرائيلية، باإلضافة إلى مواقع حساسة وإستراتيجية واقاة على طول 

 البالد وعرضها )لم يحددها(.
 17/7/2019، 48عرب 
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 بعد انقطاع طويل..نتنياهو يجتمع بعائالت الجنود األسرى  .17
كشفت القناة الثانية الابرية، مسا  يوم الثالثا ، أن برئيس وزبرا  االحتالل : الرأي –فلسطين المحتلة 

ي قطاع بنيامين نتنياهو، اجتمع باائالت المفقودين والجنود اإلسرائيليين األسرى، لدى حركة حماس ف
 غزة.

وذكرت القناة الابرية، أن نتنياهو اجتمع اليوم بمكتبه بمدينة القدس المحتلة، باائالت هدابر جولدين، 
 وأبرون شاؤول، وابرهام منغيستو، وهشام السيد.

وقالت، إن االجتماع جا  باد فترة انقطاع طويلة، بين برئيس الوزبرا ، وعين عائالت الجنود األسرى 
فت أن والدة الضابط هدابر جولدين، عقدت جلسة مصالحة مع عقيلة برئيس الوزبرا  وأضا والمفقودين.

 سابرة نتنياهو، األسبوع الماضي.
سنوات على ماركة "الجرف الصامد"، التي تم  5ولفتت القناة، الى أن األسبوع الماضي، اكتملت 

أن والدة  إلىابرية، وأشابرت القناة ال خاللها، أسر الجنود اإلسرائيليين، على يد حماس في غزة.
الجندي "أبرون شاؤول"، طالبت الحكومة خالل برسالة فيديو، إعادة ابنها، الذي أكدت على أنه حي، 

 ولم يمت.
 16/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 هآرتس: األحزاب العرعية لم تستغل فرصة حل الكنيست .18

يفة هآبرتس الابرية، يوم الثالثا ، إن قالت صح :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم  -برام هللا 
األحزاب الارعية لم تستغل حتى اآلن فرصة حل الكنيست وخوض االنتخابات المقبلة في السابع 

 عشر من سبتمبر/ أيلول المقبل، بقائمة موحدة.
وأشابرت الصحيفة، إلى أن األحزاب الارعية لم تستطع الوصول التفاق موحد يضمن إعادة إحيا  

اإليجابية التي سادت في أوساط تلك األحزاب باد  األجوا لارعية المشتركة من جديد، برغم القائمة ا
 حل الكنيست األخير.

وكان الهدف المالن للتوصل التفاق بين األحزاب أن يكون الثالثين من يونيو/ حزيران الماضي، 
إن الصوبرة قاتمة وال موعًدا إلعالن تشكيل القائمة من جديد، ولكن باد مروبر أكثر من أسبوعين، ف

 يوجد قائمة موحدة، وال توجد ثقة بين األحزاب، والثقة بينهما وعين الناخبين تتالشى.
وتشير الصحيفة، إلى أن الجمهوبر الارعي يضغط من أجل توحيد صفوف األحزاب، ولكن االتهامات 

 لصحيفة، فإنووفقا ل المتبادلة بين النشطا  الارب على شبكات التواصل يشير إلى "جو سام".
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 في القائمة. 14إلى  11الخالفات بين األحزاب هي بشأن المقاعد ما بين  
 16/7/2019القدس، القدس، 

 
 غانتس: جهود إسرائيلية لتشكيل حكومة وحدة دون نتنياهو .19

وكاالت: كشف برئيس حزب "أزبرق أبيض" اإلسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، عن وجود  -تل أبيب 
ن أجل تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية دون برئيس الوزبرا ، وزير الجيش الحالي جهود إسرائيلية م
 بنيامين نتنياهو.

وخالل إطالق الحملة االنتخابية الرسمية استادادًا لالنتخابات الاامة التي ستجرى في أيلول المقبل، 
شكيل أكد الجنرال غانتس وجود "محادثات تجري مع ممثلين عن حزب الليكود، بشأن احتمال ت
 حكومة وحدة وطنية دون نتنياهو باد االنتخابات"، بحسب ما أوبرده موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وقال: "نحن نالم أنهم هم أيضا يستادون لليوم التالي باد نتنياهو"، مؤكدًا أن "هناك أعضا  من 
 القانونية".الحزب الحاكم )الليكود(، مانيون بالتخلص من برئيس الوزبرا  نتنياهو؛ بسبب مشاكله 

وأضاف غانتس: "حتى داخل الليكود، هناك باض األصوات تاابرض تصرفات نتنياهو، لقد استوعبوا 
 أن بيبي )لقب لنتنياهو( يهتم فقط ببيبي".

ونوه الموقع بأن متحدثا باسم "أزبرق أبيض" برفض الحديث عن مزيد من التفاصيل حول تلك 
ن اجتماوا من كل طرف، أو متى وأين حدث ذلك، المحادثات، والتي تتالق بهوية األشخاص الذي

لكنه أوضح أن التصريحات كانت "أكثر وضوحا من أي شي  قيل حتى اآلن في هذا الشأن"، كما 
 برفض متحدث باسم حزب "الليكود" التاليق على تصريحات غانتس.

 16/7/2019األيام، رام هللا، 
 

 تقارب بين "العمل" و"ميرتس" قد يقصي باراك .20
استطالعات داخلية أجراها مؤخرا كل من حزعي "الامل" و"ميرتس" إلى احتمال خوضهما أشابرت 

االنتخابات المقبلة في قائمة واحدة أفضل من خوضها كل على حدة، وعالنتيجة، فمن غير المستباد 
أن يبقى برئيس الحكومة األسبق وبرئيس الحزب الجديد "إسرائيل الديمقراطية"، إيهود بابراك، خابرج 

 ئمة الموحدة.القا
 5مقاعد، مقابل  7وأشابر استطالع، أجراه د. كميل فوكس، إلى أن قائمة "ميرتس" تحصل على 

 مقاعد لحزب "الامل"، في حال خوض االنتخابات كل قائمة على حدة.
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مقادا، أي  14وفي حال توحيد القائمتين ماا، بحسب االستطالع، فإن القائمة الموحدة تحصل على 
 بزيادة مقادين.

وعحسب االستطالع، فإن مصوتي ما يسمى بـ"اليسابر" ينظرون إلى وحدة "الامل" و"ميرتس" على 
 أنها "إيجابية".

ونقلت صحيفة "يدياوت أحرونوت" عن مصادبر قولها إن برئيس قائمة "ميرتس"، نيتسان هوبروفيتش، 
برئيس قائمة  هو الذي طلب االستطالع بهدف الدفع باتجاه الوحدة مع "الامل"، ولتبديد مخاوف

"الامل"، عمير بيرتس، من أن تمس الوحدة بحزب األخير، حيث أنه يخشى من أن الوحدة مع 
 "ميرتس" تقلص فرص الحصول على أصوات من "مصوتي الليكود الماتدلين واليمين الناعم".

كما نقلت الصحيفة عن مصادبر في كال الحزعين قولهما إن االستطالعات تدفع باتجاه الوحدة، 
 نهما باتا أقرب إلى ذلك مقابرنة بالتقابرب مع "إسرائيل الديمقراطية" برئاسة بابراك.وأ

 17/7/2019، 48عرب 

 
 استطالع: تحالفات في كال المعسكرين تضعف األحزاب الكبيرة .21

اإلسرائيلّية، ونشرته مسا  اليوم، الثالثا ، تراجع الحزعين  12أظهر استطالع للرأي أجرته القناة 
الكنيست )الليكود وقائمة "كاحول الفان"( إذا ما تمكنت األحزاب الصغيرة من إتمام الكبيرين في 

 أيلول/ سبتمبر المقبل. 17المقربرة في  22تحالفات تخوض من خاللها انتخابات الكنيست الـ
يسابر اإلسرائيلي تشكيل  –وعحسب نتائج االستطالع فإنه سيستحيل على ما يسمى ماسكر الوسط 

 11ة، برغم تقابرب عدد المقاعد بين الماسكرين، بينما تحصل األحزاب الارعية على الحكومة المقبل
 مقاًدا إذا ما خاضت االنتخابات بقائمة واحدة مشتركة.

مقاًدا، فيما سيحصل "كاحول الفان"  31وستحصل القائمة التي تجمع حزب الليكود، و"كوالنو" على 
 مقاًدا. 120مقاعدمن أصل  10لى مقاًدا، فيما يحصل "يسرائيل بيتينو" ع 30على 

مقاعد، وسيحصل حزب "شاس"  8ووفق نتائج االستطالع، ستحصل قائمة "يهدوت هتوبراه"، على 
 مقاعد. 6مقاعد، في حين يحصل حزب الامل برئاسة عمير بيرتس على  7الحريدي، على 

مقاعد برلمانية، يليه  5وفي انتخابات تجري اليوم، كما بّين االستطالع، يحصل "اليمين الجديد" على 
مقاعد. فيما يتذيل حزب "ميرتس" القائمة  4"اتحاد أحزاب اليمين" المتطرف الذي يحصل على 

مناصفة مع حزب برئيس الحكومة ووزير األمن األسبق، إيهود براك، "إسرائيل ديمقراطية"، حيث 
 مقاعد. 4يحصل كل منهما على 
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لقوائم الحريدية بما يشمل قائمة "يسرائيل بيتينو" وأظهر االستطالع، أن كتلة أحزاب اليمين وا
 مقاًدا. 44مقادا، بينما ال يتخطى ماسكر الوسط يسابر حاجز الـ 65ستحصل على 

حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة ليبرمان، ال يزال المفتاح لتشكيل  االستطالع أنويستدل من نتائج 
الساحة السياسية لن تحدث تغييرا في  االئتالف الحكومي المقبل. وأوضح أن عودة براك إلى

 التوازنات السياسية اإلسرائيلية وتمثيل الماسكرات.
البيت ‘، و‘االتحاد القومي)‘وفحص االستطالع سينابريو يتحالف خالله "اتحاد أحزاب اليمين" 

ن مع حزب "اليمين الجديد" بقيادة وزير التاليم السابق، نفتالي بينيت، المنشق أصال ع‘( اليهودي
 "البيت اليهودي" قبيل إجرا  االنتخابات في نيسان/ أبريل الماضي.

مقاًدا، فيما يتراجع الليكود  12وفي هذه الحالة، تازز األحزاب اليمينية المتحالفة تمثيلها وتحصد 
 30مقاًدا، ويحل في المرتبة الثانية خلف "كاحول الفان" التي تحصل على  28الذي يحصل على 

 مقاًدا.
ابريو آخر، تتحالف خالله أحزاب ماسكر الوسط يسابر )"إسرائيل ديمقراطية" والامل وفي سين

مقاًدا  28و"ميرتس"(، تتراجع قائمة "كاحول الفان" لصالح الليكود، بحيث تحصد األولى على 
مقاًدا، ويتازز تمثيل "يسرائيل بيتينو"  15، فيما يحصل التحالف المذكوبر على 31واألخيرة على 

 مقاًدا. 11ي ويحصل على بمقاد إضاف
 17/7/2019، 48عرب 

 
قائد المنطقة الشمالّية: الجبهة الداخلّية ستتعّرض بالحرب المقبلة لهجوٍم بأعداٍد كبيرٍة جًدا من  .22

 الذخائر
اإلسرائيلية، أّن برؤسا  السلطات اإلسرائيلية ” القناة الساباة“ذكر موقع  زهير أندبراوس: -الناصرة

ة أسابيع مع قائد المنطقة الشمالية، الجنرال يوآل ستريك سماوا منه، أّنه وفًقا الذين اجتماوا قبل عدّ 
لتقدير االستخبابرات الاسكرّية في الكيان فإّن الجبهة الداخلّية، ُيتوقع أْن تتاّرض في الحرب المقبلة 

 لهجوم بأعداٍد كبيرٍة جًدا من الذخائر الدقيقة واألكثر فتًكا، على حّد تابيره.
بر تل أبيب أْن وقال غ حزب هللا، ” يحتّلها“ابي نامان، برئيس المجلس المحلي لبلدة شلومي، التي ُتقدِّّ
إّنه قلق جًدا، ُمضيًفا في الوقت عينه إّن إحدى المشاكل التي أشرنا إليها أمام ” القناة الساباة”قال لـ

مال مستمر منذ عشر برئيس الوزبرا  بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون هي أّن هناك إه
سنوات للشمال، إسرائيل انتقلت إلى الجنوب وهناك هي تستثمر في أعقاب كل المشاكل األمنية، 

 على حّد تابيره.
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، وصادق 2018وتابع نامان قائاًل: لقد كان هناك مسابر لتحصين الشمال الذي تم االتفاق عليه عام 
ر على ماالجة كل التحصينات على الحدود الشمالية، لكن لألسف  المجلس السياسّي واألمنّي الُمصغِّّ

مليون شيكل  500كان من المفترض أْن يتم تقديم ميزانية تبلغ  2019الخطة لم تنفذ ففي عام 
كلم من الحدود، وعملًيا لم نحصل على شيكل واحد،  4لتحصين المستوطنات الواقاة حتى مسافة 

 أّكد نامان.
ومي يوجد حوالي ألف عائلة دون حماية، ونحن نستاد وفق كالم وتابع نامان قائاًل إّنه في بلدة شل

قائد المنطقة الشمالية ألْن تكون الحرب المقبلة األقسى على إسرائيل، ونحن كمستوطنات مالصقة 
 للسياج سنتلقى ضرعات أكثر باشر مرات من حرب لبنان الثانية، طبًقا ألقواله.

 16/7/2019، رأي اليوم، لندن
 

 إلخالء الُمستوطنين بالشمال والجنوب خّطة حكومّية .23
كشف التلفزيون الابرّي النقاب عن أّن الحكومة اإلسرائيلّية أعّدت خطة كاملة ومتكاملة إلخال  
السّكان اليهود من المنطقة الجنوعّية، المتاخمة للحدود مع قطاع غّزة، في حال نشوب مواجهة جديدة 

سطينّية في القطاع، وأيًضا من المنطقة الشمالّية، في حال بين الجيش اإلسرائيلّي وعين الفصائل الفل
 اندالع حرب بين إسرائيل وعين حزب هللا اللبنانّي.

وقال التلفزيون، نقاًل عن مصادبر أمنّية سياسّية وصفها بأّنها برفياة المستوى في تل أبيب، إّن الخطة 
ها في دوائر صنع القرابر بإسرائيل المذكوبرة هي جز  من الابر واالستخالصات التي تّم التوّصل إلي

، وهو االسم الذي أطلقته إسرائيل على الحرب 2014عقب عملية )الجرف الصامد( في صيف الاام 
يوًما. وأضافت المصادبر عينها قائلًة إّن الخطة  51الادوانية ضّد قطاع غّزة، والتي استمرت 

في مجماات قريبة من الحدود الشمالية المذكوبرة، التي تشمل إخالً  فوبرًيا للسكان الذين يقطنون 
والجنوعّية، ُعرضت من قبل السلطات ذات الصلة على اللجنة الوزابرية التخاذ قرابٍر في حال تسخين 

 الجبهتين الشمالية والجنوعية، على حّد قول المصادبر.
إسرائيل  وعحسب الخطة، التي ُأطلق عليها اسم )ميلونيت(، فإّنه في حال تجدد األعمال الادائية ضدّ 

في الشمال أْو في الجنوب، فإّنه سيّتم إخال  أكثر من عشرين ألف مستوطن من المجماات 
الحدودّية، وكجزٍ  من إخراج الخطة إلى حّيز التنفيذ، تابع التلفزيون اإلسرائيلّي، فإّنه تّم إيجاد بلد توأم 

ى انتها  الحرب في الشمال أو في إسرائيل لكّل مستوطنة سيّتم إخال  سكانها، لكي يقطنوا هناك حت
في الجنوب، ُمضيًفا أّنه في الفترة األخيرة قام سّكان المستوطنات، التي من المفترض أْن ُتخلى، 

 بإجرا  تدبريب إخالٍ  إلى المناطق التي تّم تحديدها لهم من قبل وزابرة األمن اإلسرائيلّية.
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لق عليها سلطة الطوابرئ الوطنّية اإلسرائيلّية وعحسب التلفزيون، فقد قامت في األيام األخيرة، ما ُيط
بتوجيه برسائل إلى برؤسا  السلطات المحلّية في مستوطنات غالف غّزة، وشرحت لهم بالتفصيل بنود 
الخّطة كاملًة. ولفت التلفزيون الابرّي إلى أّن هذه ليست المّرة األولى التي يّتم فيها وضع خطة 

ز للمستوطنات بتمويلٍ  حكومّي كامٍل، مشيًرا إلى أّن الحكومة اإلسرائيلّية امتنات خالل  إلخال  ُمركَّ
الحرب الادوانية األخيرة على قطاع غّزة من القيام بإخال  مركز للسّكان من الجنوب خشية أْن تقوم 
حركة حماس باستغالل اإلخال  واإلعالن عن النصر في الماركة، وذلك على الرغم من أّن المئات 

غّزة توجهوا إلى السلطات ذات الصلة وطلبوا منها القيام بإخالئهم، على حّد  من مستوطني غالف
 قول التلفزيون اإلسرائيلّي.

 16/7/2019، رأي اليوم، لندن
 

 جيش االحتالل: تقدم كبير في بناء الجدار حول غزة .24
اق فوق كشف موقع "والال" الابري عن إحراز تقدم كبير في أعمال بنا  جدابر األنف: الداخل المحتل

كيلو  40وأفاد الموقع أنه حتى اآلن تم بنا  حوالي  األبرض وتحتها على طول الحدود مع قطاع غزة.
وأشاد  متر من الجدابر تحت األبرض إلحباط األنفاق، وهو أكثر من نصف الطول المخطط له.

ابر على الرغم الاميد في القيادة الجنوعية بجيش االحتالل "عيران أوفير"، بجهود التقدم في بنا  الجد
ونقل الموقع عن مصادبر عسكرية زعمها، أن المشروع ساهم في  من التوترات األمنية في المنطقة.

وأشابر الموقع الابري  تحديد مواقع أنفاق هجومية عبرت السياج الفاصل، خالل الاامين الماضيين.
األنفاق على طول  إلى أن "مؤسسة الجيش"، ال زالت على اعتقادها بأن حماس تواصل تازيز وعنا 

ونوه الموقع إلى أن الجيش يقوم حاليًا بتجهيز الجدابر الالوي المصنوع  الحدود باتجاه الداخل المحتل.
 أمتابر ونصف. 3من السياج الثقيل حيث سيصل طوله إلى 

 16/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 

 يوًما 30إيقاف الشرطي قاتل األثيوعي عن العمل  .25
لجنة التأديبية التاباة لجهاز الشرطة اإلسرائيلية، فرض إجازة قسرية على ضابط الشرطة قربرت ال

عاًما(، قبل نحو أسبوعين، ووقفه عن الامل لمدة  19قاتل الشاب من أصل أثيوعي، سولومون تاكا )
 يوًما. 30

ز الشرطة في حين أعلن المستشابر القضائي للحكومة اإلسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، ومفّوض جها
بالوكالة، موطي كوهين، اليوم، عن تشكيل لجنة لدبراسة سلوك الشرطة فيما يتالق بشكاوى 
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اإلثيوعيين. ووفًقا لبيان مشترك صدبر عن مندلبليت وكوهين، سيتاين على اللجنة "تقديم توصيات 
 فاالة".بالخطوات الاملية لتحسين استجابة الشرطة اإلسرائيلية للشكاوى، وضمان ماالجة سرياة و 

وأوضح البيان أنه يجب على اللجنة تقديم استنتاجات وتوصيات لتحسين االستجابة للشكاوى المقدمة 
من اليهود من أصول أثيوعية "خالل فترة زمنية قصيرة"، على أن تاقد اللجنة أولى اجتماعاتها خالل 

 األسبوع المقبل. 
 17/7/2019، 48عرب 

 
 هم لألقصىعشرات المستوطنين يجددون اقتحامات .26

جدد عشرات المستوطنين، اليوم الثالثا ، اقتحاماتهم للمسجد األقصى المبابرك، من جهة باب : القدس
وأوضح مسؤول الاالقات  المغابرعة، بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل.

موظًفا من  115طنا ومستو  41الاامة واإلعالم في دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس فراس الدبس، أن 
عنصرا من المخابرات اقتحموا المسجد، وأدى قسم منهم طقوسا تلمودية في  25حكومة االحتالل و

 باحاته، إلى أن غادبروه من باب السلسلة.
 16/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مخيمات صيدا وصور تقاطع البضائع اللبنانية .27

غير مسبوق، توّحد أهالي المخيمات والتجماات الفلسطينية في الجنوب على في مشهد : آمال خليل
اإلضراب ومقاطاة البضائع اللبنانية احتجاجًا على قرابر وزير الامل كميل بو سليمان فرض حيازة 

ألف فلسطيني يعيشون بين صيدا  170لم يقتصر على نحو « يوم الغضب»الفلسطينيين إجازة عمل. 
 الخروب فحسب، بل طال اللبنانيين الذين لمسوا الثقل الفلسطيني في اقتصادهم.وصوبر وساحل إقليم 

منذ ساعات الفجر، أقفلت مداخل المخيمات الرئيسية في صوبر وصيدا باإلطابرات المشتالة، وُنّفذت 
الامالة األجنبية. « مكافحة»وقفات حاشدة طالبت باستثنا  الفلسطينيين من خطة وزابرة الامل لـ

الكبرى سجلت في صيدا، بوابة الجنوب، وعين الحلوة، عاصمة الشتات. على وقع هتاف التحركات 
، جابت «أنت ظالم يا وزير وقف كل الي عم يصير»و« سنة الجئ فجأة بتصير أجنبي 70»

مسيرات متتالية أبرجا  المخيم، وسط إقفال تام للمحال. كذلك جابت مسيرة سيابرة شوابرع صيدا 
 تضامنًا مع الالجئين.

التابير األبرز عن الرفض لم يكن بدخان اإلطابرات التي مألت أجوا  المخيمات، بل بإجرا ات 
، شاابر برفاه ناشطون فلسطينيون لتشجيع أهالي «الجوع وال المذلة»المقاطاة للبضائع اللبنانية. 
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المخيمات على التوقف عن شرا  الخضر واللحوم والمواد الغذائية وسائر البضائع من األسواق 
اللبنانية، بهدف الضغط اقتصاديًا على الحكومة للتراجع عن القرابر. غالبية الفلسطينيين لّبوا الندا ، 

الخضر في صيدا وصوبر، « حسبة»ما اناكس حركة خفيفة على األسواق وخسائر بين التجابر في 
 حيث تكدست البضائع. كذلك خسرت المسالخ عددًا كبيرًا من زعائنها.

ة، انتشرت دعوات إلى االلتزام اليوم بالتوقف عن استخدام السيابرات بهدف وفي إجرا ات تصايدي
وخط « سيدبرز»عدم شرا  المحروقات من المحطات اللبنانية. دعوات المقاطاة وصلت إلى سجائر 

 صيدا ــ صوبر، حيث عدد كبير من سائقي الباصات الامومية من الفلسطينيين.« فانات»
 17/7/2019، ، بيروتاألخبار

 
 حتالل يعلن تفاصيل مخطط بناء مدينة استيطانية على أراضي الزاوية وعزون عتمةاال .28

وكاالت: قربرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بنا  مدينة استيطانية جديدة على أبراضي  -القدس 
دونمًا  2746الضفة الغرعية جنوب محافظة قلقيلية على أبراضي قريتي الزاوية وعزون عتمة، بمساحة 

 ة صناعية كبيرة.تشمل منطق
المسؤول اإلسرائيلي عن أمالك الغائبين  إنوقال خبير األبراضي واالستيطان خليل التفكجي، "

، أمس، عن تفاصيل المخطط إلقامة مدينة أعلنالفلسطينيين في مكتب برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي 
شبكة الطرق دونمًا، وبرعطها ب 2746على أبراضي قريتي الزاوية وعزون عتمة على مساحة تبلغ 

انه سيبدأ المخطط من الحدود الشرقية لمدينة كفر قاسم باتجاه أبراضي عزون  إلىالسرياة، مشيرًا 
 عتمة شرقًا وعاتجاه أبراضي الزاوية.

وفق  12/4/2019دونمًا بتابريخ  243ووفقا لما كشفه القرابر تم اإلعالن عن إقامة مقبرة بمساحة 
هذه األبراضي مالصقة تمامًا وعلى الخط األخضر الذي  إنوقال التفكجي،  1/192المشروع برقم 

 .1967ياني قضم المزيد من األبراضي وتغيرًا في حدود الهدنة الاام 
هذه المدينة ستقام في ماظمها على الخط األخضر وستشمل مرافق عديدة وبرعطها  أنوأضاف، 

مقبرة كبيرة على  بشبكة الطرق على جانبي الخط األخضر وسيتم بالقرب من هذه المدينة بنا 
 دونمًا. 243مساحة تزيد على 

الشرق من مستوطنة براس الاين ضمن  إلىوتابع يقول، "تاتبر هذه المدينة الجديدة التي تقع 
على الحكومة اإلسرائيلية وتم تأجيل تنفيذه، ضمن مخطط  1990المخطط القديم الذي تم طرحة الاام 

والذي من اهم أهدافه مسح الخط األخضر، والبنا  فوقه  شابرون، أبرئيلالنجوم لرئيس الوزبرا  األسبق 
 .1967حدود الرابع من حزيران  إلىحتى ال يكون هناك أي مفاوضات مستقبلية للاودة 
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تسمين  إلىهذا المشروع يندبرج ضمن مجموعة من المشابريع التي تهدف  أنوأوضح التفكجي 
مليون شيكل لتنفيذه  65ا وخصص مستوطنات الضفة الغرعية وتوسياها والذي تم التخطيط له

 وتوسيع النفوذ للاديد من المستوطنات من ضمنها التخطيط لهذه المدينة االستيطانية الجديدة.
واكد التفكجي انه في نفس الوقت، يتم بنا  الاديد من البؤبر االستيطانية الجديدة حول مدينة القدس 

وضع بنا  جديد فوق التالل التي تقع الى المحتلة والتي كان آخرها، شرق الخان األحمر حيث تم 
والبنا  هناك يسير بسرعة وعلى مدابر الساعة.  19/6/2019الشرق من الخان األحمر وذلك في 

وقال، "لقد تم طرح عطا ات لامل أفالم وثائقية للترويج لمد القطابر الهوائي )التلفريك( لتطويق البلدة 
برعة مروبرًا بسما  المسجد األقصى المبابرك جنوعًا باتجاه القديمة وخاصة جنوعها في سلوان وعاب المغا

 الشرق حيث الطوبر ومقبرة باب الرحمة وعاب األسباط.
 17/7/2019، األيام، رام هللا

 
 الصحة: نواجه أزمة نقص أدوية ومستهلكات طبية غير مسبوقة .29

ص أدوية نق أزمةأكدت وزابرة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنها تواجه  الرأي: –غزة 
وأكد المتحدث باسم وزابرة الصحة الفلسطينية، أشرف القدبرة، أن القطاع  ومستهلكات طبية أساسية.

 الصحي بغزة يواجه أزمة غير مسبوقة من نقص األدوية والمستهلكات الطبية األساسية.
ب وشدد على أن األزمة الدوائية الحالية التي تشهدها المستشفيات والمراكز الصحية هي األصا

خالل سنوات حصابر االحتالل على قطاع غزة، مشيًرا إلى أن احتياج قطاع غزة السنوي من األدوية 
 مليون دوالبر. 40والمستهلكات الطبية يقدبر بـ 

ومستهلكات طبية من  الجابري أدويةوأشابر القدبرة إلى أنه قد توفر خالل النصف األول من الاام 
دوالبر، وهذا يمثل نصف احتياج القطاع الصحي في ستة مليون  10جهات مختلفة تقدبر قيمتها بنحو 

 %50شهوبر، منوًها إلى أن تراجع االستجابات المختلفة مع احتياجات المرضى تسبب في حرمان 
 من مرضى قطاع غزة من الاالج.

 16/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 مستوطن يقتل طفالً  .30

سنوات( من بلدة ترقوميا غرب الخليل ليل االثنين  7استشهد الطفل الفلسطيني طابرق ذبانية )
 المحاذية لمكان سكنه، أثنا « أدوبرا»الثالثا ، متأثرًا بإصابته باد أن دهسه مستوطن قرب مستوطنة /
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 .بركوعه دبراجة هوائية 
 17/7/2019، الخليج، الشارقة

 
 عام خالل حفريات بالقدس 9,000اكتشاف موقع أثري عمره  .31

ثابر التاباة لالحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالثا ، عن موقع أثري قديم عمره آالف كشفت سلطة اآل
 السنين خالل حفريات قامت بها قرب القدس المحتلة.

وقالت القناة الابرية الساباة، إن اكتشاف الموقع جا  خالل أعمال حفريات إلنشا  الطريق السريع 
 عند مدخل القدس. 16برقم 

" مع الطريق السريع "برقم 16ة إلى أن سلطات االحتالل تساة لرعط "الطريق برقم ونوهت القناة الابري
 " جنوعي مدينة القدس المحتلة، عبر نفقين مزدوجين.1

ولفتت النظر إلى أنه خالل الحفريات تم الاثوبر على اآلالف من برؤوس األسهم والمجوهرات 
كيلو متر غرعي  5يقع على باد حوالي  وأشابرت القناة الساباة، إلى أن الموقع األثري  والتماثيل.

 عام. 9,000القدس المحتلة، وقدبرت سلطات االحتالل بأن عمره ما يقرب 
وتواصل سلطات اآلثابر "اإلسرائيلية"، حفرياتها المستمرة في أكثر من منطقة في مدينة القدس والضفة 

ة ضمها لمستوطناتها الغرعية، في ظل محاوالت مستمرة لنسب األماكن التابريخية إليها ومحاول
 المنتشرة على األبراضي الفلسطينية.

 16/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 مياه آبار الجمع في قبضة المستوطنيناألغوار:  .32
خرعة "سمرة" باألغوابر ]منذ تواجد الفلسطينيين في مثل تلك المناطق : الحابرث الحصني -طوعاس
ت الحياة فيها )ألسباب تتالق بمنع االحتالل من تطوير أي منها(، التي تفتقر ألدنى مقوما[ الشمالية

 اتجه سكانها لالستفادة من المياه المتجماة في آبابر الجمع، في سقاية مواشيهم.
لكن تلك المياه التي تجمع عند نزول األمطابر في فصل الشتا ، في آبابر جمع قديمة، أصبحت في 

لسطينيين، النتشابر عدد من المستوطنين في جبال األغوابر السنوات الماضية، بايدة المنال عن الف
 الشمالية.

فمنذ سنوات، بدأ المستوطنون بالتواجد الدائم في الخرعة، مع مواشيهم ودوابهم، التي صابرت تنافس 
دواب الفلسطينيين في المرعى والمشرب، وأمكن في أكثر من موقف مشاهدتهم وهم يرعون بأبقابرهم 
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ومؤخرا، استولى أحد المستوطنين على واحدة من تلك اآلبابر، وشرع باستخدام  ي.ومواشيهم في المراع
 مياهها في سقي دوابه.

و"سمرة" واحد من عدة خرب كان يسكنها الفلسطينيون بكثافة فيها لسنين طويلة، ثم دمرتها قوات 
بسياسات ، وأخذت بتفريغها من سكانها كرها 1967االحتالل اإلسرائيلي خالل حرب النكسة عام 

 متباة.
وعحسب ما يقول مركز المالومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األبراضي المحتلة "بتسيلم" فإنه في 
أدنى السّلم توجد عشرات البلدات التي ال يتيح االحتالل وصلها بشبكة المياه، فيضطّر سّكانها إلى 

وتضيف أنه كثيًرا ما تكون تكلفة  ظة.شرا  المياه المنقولة بالصهابريج طيلة أّيام السنة بتكاليف باه
توصيل المياه إلى هذه البلدات عالية جًدا بسبب الطرق غير المابدة المؤّدية إليها حيث تمنع إسرائيل 

 أصاًل شّقها.
وكالة األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، كما أضافت "بتسيلم"  2013ويفيد مسح أجرته في عام 

بلدة تقع جمياها أو جز  منها في مناطق "ج"، وعلغ عدد سّكان  180أن عدد هذه البلدات كان حينئًذ 
 ألف شخص. 30هذه البلدات حينئٍذ نحو 

نزلي، وسقاية المواشي، من في الوقت الراهن، يشري المواطنون في خرعة "سمرة" مياه االستخدام الم
 شيقال للمتر المكاب الواحد. 25منطقة عين البيضا ، بسار تجاوز 

بئر جمع، تتراوح  260يقول الناشط الحقوقي عابرف دبراغمة: "تنتشر في األغوابر الشمالية ما يقابرب 
 كوب مياه". 170-70ساتها بين 

صدبرا لسقاية مواشي المواطنين على أقل فهذا الادد من اآلبابر المتناثرة على سفوح الجبال، كانت م
وعأقوال عدد من سكان المنطقة أكدوا ضروبرة هذه اآلبابر  تقدير لشهرين من أشهر الصيف الملتهب.

 خصوصا في الصيف.
وأظهرت صوبر فوتوغرافية، ومقاطع فيديو مصوبرة، بثها الناشط الحقوقي عابرف دبراغمة عبر حسابه 

"فيسبوك"، كيف وضع أحد المستوطنين خراطيم مياه داخل  الخاص في مواقع التواصل االجتماعي
آبابر لجمع  10فاليا، في منطقة سمرة ما يقابرب  إحدى اآلبابر لسحب المياه منها لسقاية ماشيته.

المياه، بُرّمم باضها في مشروع لترميم اآلبابر بدأ منذ أبرعع سنوات مضت، يستفيد منها باض 
ر من حفرة بامق، وعرض أمتابر متفاوتة داخل األبرض، إلى فاملية الترميم حولت البئ المواطنين.

لكن، بشهادة ذياب الشي يسكن  شكل أكثر تهذيب، وإضافات تساعد على تجميع المياه فيها.
 ، فإن المستوطنين دمروا فتحات باض تلك اآلبابر بسبب أفاال عدوانية.1995المنطقة منذ عام 
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ق خالل سنوات ماضية عددا من اعتدا ات المستوطنين يؤكد الكالم ذاته دبراغمة، الذي يقول إنه وث
 على اآلبابر في المنطقة.

 16/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "إسرائيلـ"أكاديمي فلسطيني يتصدى الستغالل الالسامية فزاعة لمنع النقد الجذري ل .33

إسرائيلي ماروف يدعي أن حق الناصرة ـ وديع عواودة: تصدى أكاديمي فلسطيني بابرز لمؤبرخ 
 الاودة لالجئين الفلسطينيين يشكل تجليا من تجليات مااداة اليهود )الالسامية(.

وكان يهودا باوبر، مؤبرخ وعاحث ذو شهرة عالمية، برمى في األسبوع الماضي قنبلة أخالقية عندما 
لسامية. ويالل باوبر برؤيته اّدعى في مقال أن تأييد المطالبة الفلسطينية بحق الاودة هو موقف مااٍد ل

هذه بالقول إن اليهود في البالد ياابرضون عودة الالجئين الفلسطينيين، ولذلك فإن هذه الاودة لن 
بنا  على ذلك يرى باوبر في مقاله  ».تحدث إاّل باستخدام القوة، وفقط تدمير اليهود يضمن تحقيقها 

 أن كل من يؤيد حق الاودة هو مااٍد للسامية.
عليه يؤكد أستاذ الفلسفة والحقوق الدكتوبر برائف زبريق، وهو من أبرز المثقفين الفلسطينيين، وفي برده 

وأوضح في مقال نشره باللغة الابرية في  «.هذه قنبلة أخالقية تزن ألف طن وقات على برأسه»أن 
هذه الحجة مملو ة باألخطا  »أنه كفلسطيني برأى أن من واجبه الرد عليه، ألن « هآبرتس»صحيفة 

 «.والتضليل وخطرة سياسياً 
 17/7/2019، القدس العرعي، لندن

 
 إطالق كتاب "حارة اليهود وحارة المغارعة في القدس القديمة" لنظمي الجعبة .34

أطلق الكاتب والباحث نظمي الجعبة مسا  اليوم الثالثا ، كتابه "حابرة اليهود وحابرة المغابرعة : برام هللا
ر ما بين التدمير والتهويد"، وذلك في مركز برواق في مدينة برام في القدس القديمة ـ التابريخ والمصي

أقسام، األول ياالج تابريخ حابرة  3قدم الكتاب والكاتب، سليم تمابري، وقال: الكتاب مؤلف من  هللا.
، وهو 39ـ 26اليهود، والثاني ياالج تابريخ حابرة المغابرعة، والثالث ياالج حابرة اليهود واألحواض من 

عة هائلة من الخرائط والصوبر واإلحصائيات، وهو أول ماالجة دقيقة بايدة عن مبني على مجمو 
 المهاترات الخطابية.

كتاب "حابرة اليهود وحابرة المغابرعة في القدس القديمة ـ التابريخ والمصير ما بين التدمير والتهويد" 
 صفحة من 462صادبر عن مؤسسة الدبراسات الفلسطينية، باالشتراك مع مؤسسة التااون، ويقع في 
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 القطع المتوسط، وصمم غالفه كريم فرح. 
 16/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 رؤية مصرية جديدة للمصالحة الفلسطينية": القدس العرعي" .35

أن الوفد األمني المصري الذي زابر « القدس الارعي»أشرف الهوبر: علمت « القدس الارعي»غزة ـ 
طاع غزة أخيرا، طرح خلف األبواب المغلقة برؤية جديدة إلنها  حالة االنقسام، الضفة الغرعية وق

تطبيق اتفاقيات سابقة  إلىوإتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، من خالل الاودة 
وقات الفصائل الفلسطينية عليها، في مساى لوضع حد لحالة االنقسام القائمة، من خالل 

اقف حول كيفية البد  بتنفيذ اتفاق يشمل تمكين الحكومة الفلسطينية من إدابرة في المو « مقابرعات»
 غزة.

ودفع الوفد المصري خالل جولته األخيرة التي بدأها يوم الخميس الماضي وانتهت السبت، باقد 
التكتم »اجتماعين، واحد مع قيادة فتح في برام هللا، والثاني مع قيادة حماس في غزة، باتجاه فرض 

على مباحثاته، وهو أمر ظهر جليا، حيث لم يقم أحد من قادة الحركتين بالحديث عن « ريةوالس
تفاصيل ما جرى في غرف االجتماعات، فيما أبلغ الوفد المصري قادة الفصائل الفلسطينية في غزة بـ 

 حول طرق حل إشكالية تطبيق بنود المصالحة.« عموميات»
تؤكد أن المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، « ارعيالقدس ال»فالمالومات التي حصلت عليها 

وخالل اتصاالتهم السابقة التي تمت قبل وصولهم إلى برام هللا وغزة، وتمثلت بلقا ات عقدت في 
القاهرة مع اللوا  ماجد فرج مدير المخابرات الفلسطينية، وأحد المقرعين من الرئيس محمود عباس، 

السياسي لحركة حماس، طلبوا من قادة الحركتين  ضو المكتبعومع الدكتوبر موسى أبو مرزوق، 
عبر وسائل « التراشق»حول األفكابر المطروحة بشأن المصالحة، وتجنب « السرية التامة»إبقا  

 اإلعالم، لضمان نجاح المهمة هذه المرة.
بشكل جدي،  وغادبر الوفد األمني المصري برام هللا، تابركا لقادتها المقترحات لدبراستها والتفكير بها

حيث لم يحسم باد الموقف النهائي من هذه التصوبرات، التي تشمل البد  بشكل عملي بتطبيق بنود 
، وهو أمر في حال سابر كما هو مطلوب، 2017اكتوعر/ تشرين األول  12اتفاق المصالحة في 

 لقا ات»القاهرة لاقد  إلىسيستدعي طلب المخابرات المصرية من قادة فتح وحماس الحضوبر 
 ، للبد  في مرحلة جديدة، وتنشيط اتصاالت المصالحة بشكل أكبر.«ثنائية

في المواقف بين فتح « مقابرعات»وهنا يدوبر الحديث حسب التسريبات، عن خطة مصرية تحمل 
وحماس، حول تطبيق بنود اتفاق المصالحة، والخاصة بتسليم واستالم قطاع غزة، ليكون تحت 
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كانت فتح تطلب في السابق أن تتسلم القطاع حكومة التوافق التي  إشراف الحكومة الفلسطينية، حيث
استقالت قبل أشهر، وشكل بدال منها حكومة تشابرك فيها فصائل منظمة التحرير ويرأسها الدكتوبر 

 محمد اشتية.
المقابرعات الحالية تدوبر حول تلبية مطالب الطرفين، بتسليم القطاع للحكومة الحالية، حسب طلب 

انت تدعو لهذا لألمر، قبل األزمة التي أدت إلى توقف الامل باتفاق المصالحة في فتح، التي ك
مابرس/ آذابر من الاام الماضي، عقب حادثة تفجير موكب برئيس الوزبرا  ومدير المخابرات لدى 
دخوله قطاع غزة، وحماس التي تطالب بأن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لاقد انتخابات 

 عامة.
المسؤولين المصريين طرحوا فكرة تسلم الحكومة زمام األمر في غزة في بداية األمر، من ويتردد أن 

، على أن يتبع ذلك شروع قيادة الفصائل الفلسطينية الموقاة على «الوزابرات الخدماتية»خالل تسليم 
التحرير، ، باقد اجتماع لها، بمشابركة اللجنة التنفيذية لمنظمة 2011اتفاق المصالحة في القاهرة عام 

بشكل آخر، لتتفق على تشكيل حكومة جديدة، « اإلطابر القيادي المؤقت»ياود من خالله تفايل 
 وتقر كيفية إجرا  انتخابات عامة، تشمل البرلمان والرئاسة والمجلس الوطني.

 17/7/2019، القدس العرعي، لندن
 

 بالشاطر يتحدث ألول مرة منذ اعتقاله عن لقاءات ما بعد االنقالمصر:  .36
شهدت الجلسة األخيرة من إعادة محاكمة عدد من قيادات جماعة اإلخوان المسلمين بتهمة التخابر 

 2وذلك ألول مرة منذ اعتقاله في « خيرت الشاطر»مع حركة حماس، حديًثا لنائب مرشد الجماعة 
 .2013يوليو 

تهمين في القضية ببطالن تهمة التخابر عنه وعن كل الم« خيرت الشاطر»وفي حديثه األول، دفع 
 بما فيهم الرئيس الراحل محمد مرسي.

يوليو  3وأعلن الشاطر عن تفاصيل جديدة تخص األيام األولى، باد إعالن االنقالب الاسكري في 
 ، وزيابرات المسؤولين األجانب وكبابر المسؤولين إليهم بالسجن.2013

وزير الخابرجية األميركية ووزير  وأفصح الشاطر في حديثه، عن زيابرة وزير خابرجية اإلمابرات ونائب
 قطر وممثل االتحاد األوبروعي إليه داخل محبسه، باد اعتقاله بأيام وقبل السماح له بمقابلة أسرته.

لياًل ألفاجأ بوزير خابرجية اإلمابرات ومساعد  12فوجئت بمأموبر السجن يستدعيني في الـ »وأضاف: 
 «.الواقع من أجل اإلفراج عن اإلخوانوزير الخابرجية األميركي يطلبوا مني قبول األمر 
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وأوضح نائب مرشد جماعة اإلخوان، أن كافة االتهامات التي توجه للجماعة وقياداتها وأفرادها، تم 
 اختراعها باد الخصومة.

ضدنا بأننا تخابرنا قبيل ثوبرة يناير، « محمود وجدي»وتابع الشاطر، أن شهادة وزير الداخلية األسبق 
يناير، واتصل بمأموبر السجن وطلب أن  25شخصًيا من اإلفراج عني باد ثوبرة  يتنافى مع قام به

 يهاتفني ليبلغني بأنه أصدبر قرابًرا تنفيذًيا بإخال  سبيلي.
وذكر نائب مرشد جماعة اإلخوان، مثااًل، قال إنه لتوضيح مدى الزيف والهرا  الذي ُموبرس ماهم، 

س مرسي طلبت مني التحدث لألستاذ إسماعيل اتصلت بي المخابرات في ظل حكم الرئي»قائاًل: 
هنية ألمر متالق بالماابر، فأبلغتهم بأي صفة أقوم بالتحدث لها؟.. قالت المخابرات بصفتك 
شخصية إسالمية ماروفة، وأكدوا أن هذا لمصلحة األمن القومي المصري، فأبلغتهم أن هذا دوبر 

ضدي، فكيف باد ذلك نتهم بالتخابر وهل هذا الرئاسة وليس دوبري.. ثم أفاجأ بادها أن هذا دلياًل 
 «.بًداأنتآمر  أوالطلب ُيطلب من متخابر؟! لقد أخلصنا لهذا الوطن لم نتخابر 

 16/7/2019، موقع رصد، القاهرة
 

 أبو سليمان: ال تراجع عن تطبيق القانون وردة الفعل الفلسطينية غير مفهومة وال معنى لها .37
ن "خطة وزابرة الامل لمكافحة اليد أ، lbcو سليمان في اتصال مع الـأكد وزير الامل كميل أب :وطنية

غير الشرعية ال تستهدف الفلسطينيين وال عالقة لها بصفقة القرن وال بنظرية  األجنبيةالااملة 
 ". إشكالافتاال  أبرادالمؤامرات، ولم تأت على ذكرهم والمشكلة عند باضهم الذي 

عدة حيث زابر الوزير ابو سليمان برئيس الجمهوبرية ووزيرة  الخطة وضات منذ أشهر أن إلى وأشابر
الداخلية واطلاهما عليها، ثم تم اإلعالن عنها قبل شهر ونصف ونشرت اإلعالنات التوعوية على 

، بل هناك قانون عمل في أحدقرابر بشأن  أيوقال: "ليس هناك من استهداف ألحد ولم نأخذ  الطرق.
فترة سماح لمدة شهر  وأعطيناونصف لتطبيق قانون الامل، خطة منذ شهر  أقرينالبنان ونحن 

 ثم بدأنا بالتفتيش". األوضاعلتسوية 
الماضي، هناك فقط مخالفتان  األبرعاا مخالفة لقانون الامل ضبطت منذ  550انه من أصل  وأوضح

مة وال "بردة الفال الفلسطينية غير مفهو  أنتاودان لمؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيين"، ماتبرا 
 مانى لها".

: "لم أبحث موضوع طلب وقف تحركات الفلسطينيين مع أحد، نحن أجابوبردا على سؤال، 
 أنمستمرون في تطبيق القانون وال نتأثر بالضغط". وأكد أن "القانون يطبق على الجميع، فال يمكن 

 أنلسطينيا. ال يمكن كان لبنانيا وال يغرمه اذا كان ف إذاياثر التفتيش على مخالفة ويغرم مرتكبها 
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نبدي مرونة لمساعدة  أنيجزأ تطبيق القانون وليس لدي صالحية للقيام بذلك. نحن مستادون 
مافيون من  ألنهمعمل وهم يحصلون عليها مجانا  إجازاتالفلسطينيين على الحصول على  اإلخوان
فنحن مستادون  كان هناك باض المستندات المطلوعة للحصول على ذلك، وإذاالامل.  إجازةبرسم 

 بذلك". أمسالسفير الفلسطيني  أبلغتضمن القانون، وقد  األمرلتسهيل 
 أنناأنه "في الوزابرات السابقة لم يطبق القانون بالطريقة عينها"، وقال: "أؤكد  إلىوختم مشيرا 

مستمرون في تطبيق القانون وال قرابر بالتراجع عن ذلك، وعندما يضبط المفتشون مخالفات سيأخذون 
 اإلجرا ات المناسبة".

 16/7/2019، بيروت ،الوكالة الوطنية لإلعالم

 
 حصول على إجازة عملالأبدى نوايا جيدة إليجاد حلول ووعد بتسهيل منيمنة: وزير العمل  .38

الفلسطيني في الحكومة اللبنانية الوزير  -قال برئيس لجنة الحوابر اللبناني : بيروت: بوال أسطيح
، باد اللقا  الذي انضم إليه السفير الفلسطيني ووفد من «لشرق األوسطا»السابق حسن منيمنة، لـ

أبدى نوايا جيدة إليجاد حلول ووعد بتسهيل حصول »القوى الفلسطينية، إن الوزير أبو سليمان 
الالجئ الفلسطيني على إجازة عمل من دون تاقيدات إدابرية، إضافة إلى الامل على فك الرعط 

إلجازة وتسجيل الاامل بالضمان، ما يجال في كثير من الحاالت هذا الحالي بين الحصول على ا
أن تتخذ الحلول شكل آليات تصدبر بمراسيم كي ال »وأوضح أنه اقترح على الوزير  «.األمر مستحيالً 

تخضع التدابير لمزاجية الوزبرا  الذين سيتااقبون أو اإلدابريين أو حتى أصحاب الامل... كما كان 
الية المؤسسات الفردية التي يمتلكها فلسطينيون، والتي تستوجب وضع مبالغ هناك وعد بحل إلشك

ولفت إلى أن الوزير تمنى على القوى الفلسطينية «. ضخمة في حال تقربر استقدام عمال للمساعدة
 «.وقف التحركات في الشابرع خالل مرحلة صياغة الحلول»

 16/7/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 مسيرة الالجئين الفلسطينيين باتجاه مجلس النوابمنع ي األمن اللبناني .39
وكان قد  منات القوى األمنية مسيرة لالجئين الفلسطينيين وتّم االكتفا  بالتجمع تحت جسر الكوال.

تجمع حشد من الالجئين الفلسطينيين، بدعوة من "ائتالف حق الامل لالجئين الفلسطينيين 
تحت جسر الكوال لالنطالق بمسيرة في اتجاه مقر مجلس والمؤسسات والجمعيات الااملة في لبنان"، 

 التاسفية تجاه الامال والتجابر الفلسطينيين في لبنان، ولضمان حقهم في لإلجرا اتالنيابي، "برفضا 
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 العيش بكرامة". 
 16/7/2019بيروت، النشرة، موقع 

 
 أسامة سعد: إجراءات وزارة العمل ضد العمال الفلسطينيين تسيء إلى لبنان .40

أكد األمين الاام للتنظيم الشابي الناصري النائب الدكتوبر أسامة ساد في بيان، "التضامن  :وطنية
مع التحركات االحتجاجية على إجرا ات وزابرة الامل ضد الامال الفلسطينيين والمؤسسات التجابرية 

 الفلسطينية".
امل والحكومة بالتراجع عن وإذ أعلن "تأييده مطالب المحتجين"، جدد التشديد على "مطالبة وزير ال

تلك اإلجرا ات، لكونها تسي  إلى لبنان على الصاد الوطنية والسياسية واالقتصادية كافة. كما 
المادلين  109و 108تسي  إلى االستقرابر االجتماعي واألمني. فضال عن أنها تتاابرض مع القانونين 

جئين الفلسطينيين وضعية خاصة . إن القانونين المشابر إليهما أعطيا الال2010الصادبرين سنة 
مختلفة عن وضعية الااملين غير اللبنانيين اآلخرين. ولذلك، ال يجوز لوزير الامل، وال للحكومة، 

 التاامل مع اإلخوة الفلسطينيين، كما يتم التاامل مع الااملين األجانب".
ف فيه اللبنانيون واستهجن "صمت الحكومة، وصمت برئيسها، عن تلك اإلجرا ات في الوقت الذي يق

والفلسطينيون موقفا موحدا في مواجهة صفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وإلغا  
حق الاودة وفرض التوطين على الالجئين الفلسطينيين في أماكن إقامتهم، فالنجاح في هذه المواجهة 

 الفلسطينية". -يتطلب بالضروبرة تازيز الاالقات اللبنانية 
 16/7/2019، بيروت ،لة الوطنية لإلعالمالوكا

 
لعودة ورفض محاوالت التوطين بكافة االتمسك بحق : "مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين" .41

 أشكاله
أكد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول الارعية المضيفة، في ختام أعمال : القاهرة
ة، اليوم الثالثا ، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة بمقر الجاماة الارعية بالقاهر  102دوبرته 

التحرير، برئيس دائرة شؤون الالجئين أحمد أبو هولي، أن قضية الالجئين الفلسطينيين هي جوهر 
 القضية الفلسطينية وحلها ياتبر أساسا لتحقيق السالم الاادل والشامل.

نيين أو ماالجتها من أية جهة كانت وشدد المؤتمر على برفض التارض لقضية الالجئين الفلسطي
، مؤكدا ضروبرة التمسك بحق الالجئين 1948لاام  194بشكل منفصل ومخالف للقرابر برقم 

الفلسطينيين في الاودة إلى ديابرهم والتاويض كحق متالزم لهم، وبرفض محاوالت التوطين بكافة 
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الدولية الهادفة إلى  أشكاله، والتحذير من عواقب باض التصريحات والتحركات لباض األطراف
 إسقاط حق الاودة لالجئين الفلسطينيين.

وفقا  2019ودعا إلى حشد التأييد الدولي لتجديد تفويض "األونروا" والمقربر خالل شهر نوفمبر 
، كما دعا الدول 1949لاام  302لصيغة التفويض الممنوح للوكالة والوابرد في قرابر إنشائها برقم 

ة مساهماتها المالية لدعم تمويل خطة إعادة إعمابر مخيم نهر البابرد بالسرعة المانحة لألونروا إلى زياد
الجئي المخيم المهجرين، واالستمرابر في عمل برنامج الطوابرئ الخاص  أوضاعالممكنة، نظرا لتردي 

بمهجري المخيم في مجالي السكن والصحة، ودعوة الدول الارعية التي لم تسدد تاهداتها المالية طبقا 
 إلى اإليفا  بها. 2008م االتفاق عليه في مؤتمر فيينا عام لما ت

كما دعا األمانة الاامة والدول األعضا  إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي 
األمم المتحدة، لتأكيد حق الالجئين وفًقا لقرابرات الشرعية الدولية وخاصة قرابر الجمعية الاامة برقم 

لمبادبرة السالم الارعية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية واألخالقية (، ووفًقا 1948) 194
 عن نشو  واستمرابر قضية الالجئين الفلسطينيين.

( 1949لاام  302وأكد على التفويض الممنوح لألونروا وفق قرابر إنشائها )قرابر الجمعية الاامة برقم 
يم خدماتها لالجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها وعدم المساس به أو بواليتها ومسؤوليتها عن تقد

الخمس، وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى أية جهة أخرى بما فيها المفوضية السامية لشؤون 
(، والامل على أن تبقى "األونروا" ومرجايتها القانونية األمم المتحدة، وكذلك UNHCRالالجئين )

ا" بتحمل مسؤولياتها في تقديم كافة خدماتها التاليمية والصحية التأكيد على ضروبرة استمرابر "األونرو 
واالجتماعية واإلغاثية لكل الالجئين داخل المخيمات وخابرجها في كافة مناطق عملياتها، دون أن 
يترتب على ذلك أية التزامات مالية على الالجئين وحتى يتم حل قضية الالجئين الفلسطينيين حال 

نصت عليه قرابرات الشرعية الدولية ذات الاالقة وفي مقدمتها قرابر الجمعية عادال وشامال وفق ما 
 .194الاامة 

وأدان المؤتمر حملة االستهداف والتشكيك التي تتارض لها "األونروا"، خاصة من اإلدابرة األميركية 
تمرابر ، والتأكيد على دعم اس2019والتي تتزامن مع اقتراب تجديد التفويض الممنوح لها في نوفمبر 

وبرفض أي مساس او تالعب  1949لاام  302"األونروا" في القيام باملها وفقا لقرابر إنشائها برقم 
بتاريف صفة الالجئ الفلسطيني، وتوجيه الشكر والتقدير لكافة الااملين في الوكالة على جهودهم 

ضه المطلق االستثنائية في خدمة الالجئين الفلسطينيين في ظل ظروف بالغة الصاوعة، مؤكدا برف
الذي يضمن حق الاودة  1948لسنة  194ألي حل لقضية الالجئين الفلسطينيين بمازل عن القرابر 
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والتاويض لكل الالجئين الفلسطينيين، وضروبرة التصدي لمطالبة إسرائيل )السلطة القائمة باالحتالل( 
 ئيل بالدولة اليهودية.وعاض األطراف الدولية وفي مقدمتها الواليات المتحدة األميركية تاريف إسرا

كما أدان محاوالت إسرائيل )السلطة القائمة باالحتالل( إنها  وجود "األونروا" بإغالق كافة مراكز 
الوكالة في مدينة القدس المحتلة ومخيم شافاط وإعادة تاريف ذلك المخيم كضاحية من ضواحي 

ألمن القومي لالحتالل اإلسرائيلي في القدس المحتلة تاباة لبلدية االحتالل، وكذلك أدان قرابر مجلس ا
بإغالق المدابرس التاباة لألونروا في القدس حيث أعلنت أنها لن تصدبر التراخيص  20/1/2019

 لبداية الاام الدبراسي بمدابرس الوكالة، وأن مدابرس بلدية االحتالل ستحل محل مدابرس "األونروا".
الفلسطينيين في سوبريا واستكمال عملية إعادة  ودعا "األونروا" إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الالجئين

بنا  منشآتها في مخيم اليرموك وتأمين عودة أولئك الذين نزحوا خابرجها، خاصة إلى لبنان، من 
خالل تقديم الدعم الالزم لهم، مناشدا المجتمع الدولي مساندة "األونروا" في هذه المهمة من خالل 

لإلجرا ات التقشفية والتدبيرية التي قامت بها وكالة الغوث مدها بالتمويل الالزم، والرفض القاطع 
والتأكيد على أال تناكس األزمة المالية  2019و 2018الدولية، لتجاوز الوكالة ألزمتها المالية عامي 

مستقباًل على مستوى تقديم خدمات الوكالة لمجتمع الالجئين بما يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على الدول 
 ضيفة.الارعية الم

 16/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 دعوة عرعية إلى صياغة خطاب إعالمي مؤثر داعم لفلسطين .42
للمكتب التنفيذي لمجلس وزبرا  اإلعالم الارب  11 ـشددت أعمال الدوبرة ال: ، وام«الخليج»القاهرة: 

ية بالقاهرة برئاسة المملكة الارعية التي عقدت، أمس، بمقر األمانة الاامة لجاماة الدول الارع
 الساودية، على صياغة خطاب إعالمي مؤثر داعم لفلسطين.

وشدد وزير اإلعالم الساودي، على أهمية دوبر اإلعالم الارعي في نقل ما يجرى في األبراضي 
الفلسطينية، ومنح الخبر الفلسطيني المساحة الالزمة، حتى يطلع الاالم على عدالة مطالب الشاب 

، وعاصمتها القدس الشرقية؛ 1967الفلسطيني، وعلى برأسها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 
 للمكتب التنفيذي لمجلس وزبرا  اإلعالم الارب. 11ـوذلك خالل كلمة أمام الجلسة االفتتاحية للدوبرة ال

ب الارعية، ودعا إلى ضروبرة تنسيق الجهود اإلعالمية الارعية؛ لرفع مستوى الوعي لدى الشاو 
وصياغة خطاب إعالمي مؤثر عرعيًا وإقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أنه نظرًا ألهمية الامل اإلعالمي في 
 إبراز ما تمثله القدس لألمة الارعية، فإن الدوبرة الراباة لجائزة التميز اإلعالمي ليوم اإلعالم الارعي، 
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 «.القدس في عيون اإلعالم»ستكون تحت شاابر: 
 17/7/2019، الشارقة الخليج،

 
 عن الجوالن "حزب هللا"تطالب روسيا بإبعاد  "إسرائيل" .43

كشفت مصادبر سياسية في تل أبيب، أمس الثالثا ، أن الحكومة اإلسرائيلية توجهت عدة  تل أبيب:
مرات في الشهوبر األخيرة إلى السلطات الروسية تطالبها بالامل على إخال  منطقة الجوالن السوبري 

 اللبناني.« حزب هللا»من نشطا  
أقام خاليا مسلحة في الجهة الشرقية من الجوالن تامل لتحقيق « حزب هللا»وقالت هذه المصادبر إن 

هدفين؛ أولهما السيطرة الاسكرية على السوبريين، ومساندة النظام ضد الماابرضة، والثاني تنظيم 
 . 1967والن منذ احتاللها سنة عمليات مسلحة ضد إسرائيل، التي تسيطر على الجز  الغرعي من الج

، آخرها في الرابع من يوليو )تموز( «حزب هللا»ونفذت الطائرات اإلسرائيلية عدة غابرات ضد قوات 
 «.حزب هللا»عنصرًا بينهم برجال لـ 16الحالي، حيث قتل 

وأكدت المصادبر أن المسؤولين اإلسرائيليين توجهوا عدة مرات إلى الروس بطلب التدخل إلخال  
، أكان ذلك من خالل محادثات برئيس وزبرائها بنيامين نتنياهو مع الرئيس «حزب هللا»اصر عن

فالديمير بوتين، أو من خالل لقا ات التنسيق التي تتم على أعلى المستويات بين الجيشين 
اإلسرائيلي والروسي، وحتى في اللقا  الثالثي الذي عقد في القدس لرؤسا  مجلس األمن القومي في 

، «حزب هللا»بروسيا والواليات المتحدة وإسرائيل. وفي كل مرة كان يالحظ اختفا  برجال  كل من
لبضاة أيام، ثم ياودون لنشاطهم باد حين. وكان هؤال  المسؤولون يؤكدون أنهم يريدون التخفيف 
ه من غابراتهم والتااون لتثبيت نظام األسد في دمشق، لكن الوجود اإليراني المباشر ووجود ميليشيات

 المسلحة يشكل عقبة على الطريق.
 17/7/2019، الشرق األوسط

 
 مالكم تركي يهدي فوزه ببطولة المالكمة األوروعية إلى الشعب الفلسطيني .44

أهدى بطل المالكمة التركي دوبرموش كابراكوش فوزه ببطولة المالكمة األوبروعية لدولة فلسطين،  :أنقرة
ة وحقه في استرجاع أبرضه المسلوعة، وإلى أبرواح شهدا  تقديرا لبطوالت وصمود شابنا وقضيته الاادل

فوبر عودته من  إسطنبولجا  ذلك خالل زيابرته مقر القنصلية الفلسطينية الاامة في  فلسطين.
 ووفقا لبيان صادبر عن وزابرة الخابرجية والمغترعين، اليوم الثالثا ، سّلم المالكم الحزام إلى  البطولة.
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 و برمضان، التي برحبت به وهنأته بفوزه.قنصل فلسطين الاام هنا  أب
 16/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 االتحاد العام للصحافيين العرب يتضامن مع نقابة الصحافيين الفلسطينيين .45

أعلنت نقابة الصحافة اللبنانية في بيان، أنها تلقت من االتحاد الاام للصحافيين الارب البيان اآلتي: 
ستنكر االتحاد الاام للصحافيين الارب بشدة تصريحات جيسون غراين بالت مستشابر الرئيس "ي

صلب السياسة  فيتصريحات تندبرج  ألنهااألميركي، التي هاجم فيها نقابة الصحافيين الفلسطينيين 
 الجديدة المنحازة لجرائم الكيان الصهيوني. تاكس هذه التصريحات مدى انحياز اإلدابرة األميركية

 للادو الصهيوني كما جردتها من أية شرعية بالنسبة للقضية الفلسطينية.
 16/7/2019، المستقبل، بيروت

 
 بوقف سياسة هدم المنازل "إسرائيل"االتحاد األوروعي يطالب  .46

برام هللا: طالبت باثات االتحاد األوبروعي في القدس وبرام هللا، أمس )الثالثا (، إسرائيل، بوقف سياسة 
تقّوض إمكانية تحقيق »ل وتهجير وطرد السكان الفلسطينيين، ماتبرًا أن هذه الممابرسات هدم المناز 

 «.حل الدولتين والسالم الدائم
وقال بيان للباثات األوبروعية إنها تتابع بقلق، النية المالنة للسلطات اإلسرائيلية الشروع في هدم 

فردًا منهم  17ض ثالث أسر تضم عشرة مباٍن فلسطينية تضم نحو سباين شقة، األمر الذي يارّ 
 تساة أطفال لخطر التهجير في حي وادي الحمص في القدس.

كما أشابر البيان بقلق إلى طرد السلطات اإلسرائيلية عائلة فلسطينية من حي سلوان في شرق القدس 
 قبل أيام، إضافة إلى تلقى الاديد من الاائالت األخرى في وادي ياصول أوامر هدم، مع وجود نحو

 قضية حاليًا في محكمة منطقة القدس. 50
تماشيًا مع الموقف الثابت لالتحاد األوبروعي »وجا  في البيان الذي نقلته وكالة الصحافة األلمانية: 

فيما يتالق بسياسة االستيطان اإلسرائيلية، والتي تاد غير قانونية بموجب القانون الدولي كغيرها من 
اق مثل عمليات النقل القسري، والطرد، والهدم ومصادبرة المنازل، اإلجرا ات المتَخذة في هذا السي

 «.يتوقع االتحاد من السلطات اإلسرائيلية إعادة النظر في تنفيذ عمليات الهدم والطرد الماتزمة
تستذكر باثات االتحاد األوبروعي في القدس وبرام هللا استنتاجات مجلس الشؤون الخابرجية »وأضاف: 

بر فيها االتحاد األوبروعي ماابرضته القوية لسياسة االستيطان اإلسرائيلية المتااقبة، والتي كر 
 «.واإلجرا ات المتَخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات اإلخال  والهدم
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استمرابر هذه السياسة يقّوض إمكانية تحقيق حل الدولتين »وشدد بيان الباثات األوبروعية، على أن 
« خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية لكل من الدولتين والسالم الدائم، كما يهدد بشكل

 الفلسطينية واإلسرائيلية.
 17/7/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 موسكو تؤكد لوفد حماس عدم وجود بديل لمبادرة السالم العرعية والقرارات األممية .47

ئيل بوغدانوف، يوم بحث المباوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق األوسط وأفريقيا ميخا -عمان
الثالثا ، مع وفد لحركة "حماس" الفلسطينية برئاسة عضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق، 

 الوضع في قطاع غزة.
وقال بوغدانوف إن اللقا  مع أبو مرزوق بركز على مناقشة الحالة الراهنة في الاالقات بين حركتي 

ة والاملية إلعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية"، "فتح" و"حماس"، موضحًا أنه يقصد "الجوانب السياسي
 باعتبابره ظرفا ترتبط به آفاق التسوية الفلسطينية اإلسرائيلية.

بدوبرها أفادت وزابرة الخابرجية الروسية، في بيان صحفي، أن الجانب الروسي أشابر، خالل 
ية بنا  على المحادثات، إلى "عدم وجود بديل عن البحث عن حل سياسي شامل للقضية الفلسطين

القوانين الدولية القائمة، بما فيها قرابرات مجلس األمن الدولي ذات الشأن، ومبادئ مدبريد ومبادبرة 
 ".2002السالم الارعية من الاام 

 17/7/2019الدستور، عّمان، 

 

 مركز العودة ُيطالب لبنان بصون حقوق العّمال الفلسطينيين .48
كومة اللبنانية بالتوقف عن مالحقة أصحاب المحالت طالب مركز الاودة الفلسطيني، الح :–لندن 

والامال من الالجئين الفلسطينيين، وتطوير الصيغ القانونية الناظمة لامل الفلسطينيين بما ينصف 
هؤال  الامال ويصون حقوقهم.وأكد المركز في بيان، يوم الثالثا ، برفضه ألية إجرا ات تؤدي إلى 

ون فلسطينيون أو مالحقة الامال الفلسطينيين ومناهم من الامل إغالق المؤسسات التي يملكها الجئ
 على امتداد األبراضي اللبنانية.

وعّين أن إجرا ات وزابرة الامل اللبنانية بحق الامال الفلسطينيين ال عالقة لها بمكافحة الامالة 
نية نصت عليها األجنبية غير الشرعية، "فالفلسطينيون في لبنان هم الجئون لهم مكانة سياسية وقانو 

 قرابرات لألمم المتحدة تحفظ وجودهم وتصون حقوهم حتى تحقيق الاودة إلى ديابرهم وممتلكاتهم في 
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 فلسطين التابريخية".
 17/7/2019، فلسطين أون الين

 

 األورومتوسطي: إجراءات لبنان عنصرية تفاقم معاناة الالجئين الفلسطينيين .49
سان، عن قلقة البالغ، من إجرا ات الحكومة اللبنانية التي عبر المرصد "األوبرو متوسطي" لحقوق اإلن

من شأنها أن تؤدي إلى إغالق المؤسسات التي يملكها الجئون فلسطينيون أو مالحقة الامال 
وقال المرصد الحقوقي، ومقره جنيف في تقرير موجز له،  الفلسطينيين ومناهم من الامل في لبنان.

لبنانية تنذبر بتفاقم مااناة الالجئين الفلسطينيين وتتجاهل خصوصية اليوم الثالثا ـ إن خطة الامل ال
 قضيتهم.

وصرحت مسؤولة االتصال واإلعالم في المرصد، سيلين يشابر، بأن استمرابر وزابرة الامل اللبنانية في 
 إجرا اتها الحالية يشير إلى تجاهلها الخصوصية التي يتمتع بها الالجئون الفلسطينيون.
 17/7/2019، نفلسطين أون الي

 
 قراءة في الوثيقة السياسية للحركة اإلسالمية في األردن .50

 محسن محمد صالحد. 
تؤّكد الوثيقة التي أطلقتها الحركة اإلسالمية في األبردن الشهر الماضي، أن الحركة اإلسالمية جز  

 تحقاقات.أصيل من نسيج الوطن واألمة، عاشت همومهما، وواجهت التحديات بكل ما تتطلَُّبه من اس
أحد أبرز وأهم أدبياتها في الفكر  2019يونيو/حزيران  17أطلقت الحركة اإلسالمية في األبردن في 

السياسي والممابرسة السياسية، على مدى الاقود الماضية. و"الوثيقة السياسية" التي أطلقتها باد نحو 
ة لمجمل القضايا التي تخّص عام من النقاشات والحوابرات الداخلية، تتميز بتقديم برؤية ناضجة وشامل

الحركة اإلسالمية والشأن األبردني. وتجيب بشكل هادئ ومتزن عن كثير من التساؤالت حول الحركة 
 ومواقفها. ومع ذلك لم َتْسلم الوثيقة من باض االنتقادات.

صفحة على مقّدمة وستة محاوبر، وحمل الغالف شاابَري اإلخوان  23تتوزع الوثيقة التي ُطبات في 
مسلمين وجبهة الامل اإلسالمي. غير أن نصوص "الوثيقة" ال تشير إلى االنتما  إلى جماعة ال

 اإلخوان، وإن أشابرت في المقدمة إلى االستفادة من فكر األستاذ حسن البنا برحمه هللا.
ولاّل ذلك يّتسق مع خط "جماعات" اإلخوان في األقطابر المختلفة في التركيز على ُبادها الوطني 

، وتجاوز حمالت التحريض واالتهام المختلفة حول االنتما ات والمرجعيات "الخابرجية" وعدم المحلي
 استقاللية القرابر، خصوصًا في بيئات "الموجات المضادة" التي تلت "الرعيع الارعي".
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تؤّكد الوثيقة في مقدمتها أن الحركة اإلسالمية جز  أصيل من نسيج الوطن واألمة، عاشت همومهما 
 التحديات بكل ما تتطلَُّبه من استحقاقات. وواجهت

تؤّكد الوثيقة في مقدمتها أن الحركة اإلسالمية جز  أصيل من نسيج الوطن واألمة، عاشت 
همومهما، وواجهت التحديات بكل ما تتطلَُّبه من استحقاقات. وتاترف بأنها أخطأت أحيانًا، غير أنها 

 الدبروس والابر. سات دائمًا الستدبراك األخطا  واالستفادة من
ر أن الحركة تتاامل بموضوعية وواقعية في توصيف نفسها، وأنها لم تلجأ إلى األساليب  وهو ما ُيظهِّ

 "التبريرية" في تقديم نفسها.
وأشابرت الوثيقة في دوافع إصدابرها إلى اتِّّسام الفكر اإلسالمي بالتطوبر والتكيف اإليجابي، وحاجة 

واقفها الماتدلة في ضو  األحداث الجسام التي شهدها األبردن، وفي الحركة إلى التابير عن فكرها وم
ضو  تنامي باض األفكابر المتشددة وممابرسات الانف في المنطقة، كما أن داخل الحركة اإلسالمية 

 نفسها برغبة في بلوبرة برؤية موحدة وفهم مشترك تجاه القضايا األساسية.
منطلقات الوثيقة السياسية، فتؤكد أن الحركة  وفي المحوبر الثاني تارض الحركة اإلسالمية أهمّ 

اإلسالمية في األبردن "وطنية االنتما ، عرعية الامق، إسالمية الُهويَّة والمرجعية، وسطية المنهج، 
تساى لإلسهام في نهضة الوطن، وتحقيق اإلصالح الشامل، وإنجاز المشروع الحضابري النهضوي 

 لألمة".
يم صوبرة متوازنة لألبااد اإلسالمية والارعية والوطنية للحركة، وهو نّص جامع مكثَّف يحاول تقد

ولطبياة مسابرها، وأهدافها الكبرى. وتؤّكد المنطلقات أن دين األبردن هو اإلسالم، وأن األبردن دولة 
 مستقلة تنتمي إلى عمقها الارعي واإلسالمي وتتفاعل بإيجابية مع فضائها اإلنساني.

طنية الاليا لألبردن في المحوبر الثالث في الُهويَّة الوطنية الجاماة، ولّخَصت الوثيقة المصالح الو 
واالنتما  األبردني القوي إلى الامق الارعي واإلسالمي، وفي الدولة الحديثة المتطوبرة، واالقتصاد 
القوي، واالستقرابر السياسي واألمني، وحماية األبردن من المشروع الصهيوني، وإسناد جهاد الشاب 

 ن أجل التحرير.الفلسطيني م
هدفًا سياسّيًا تساى لتحقيقها بالتااون مع المجموع الوطني،  16وطرحت الوثيقة في المحوبر الرابع 

على برأسها نشر الفكرة اإلسالمية، وتازيز بروح االنفتاح والتااون واالعتدال، وعنا  اإلنسان بناً  
ا، وصيانة استقالل الوطن، وتحقيق متكاماًل باالستناد إلى مبادئ األمة وعقيدتها وثقافتها وقيمه

مصالحه الاليا، وتازيز الوحدة الوطنية والمجتمعية، وتحقيق الحكم الرشيد، وتوسيع مشابركة 
المواطنين في الحياة السياسية، والنهوض االقتصادي، واإلصالح االجتماعي، وتازيز دوبر الشباب 
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ايا الارعية واإلسالمية واإلنسانية الاادلة، والمرأة، ودعم صمود الشاب الفلسطيني وإسناده، ودعم القض
 وتازيز الحضوبر األبردني عرعّيًا وإسالمّيًا ودولّيًا.

تؤكد أن الحركة اإلسالمية في األبردن "وطنية االنتما ، عرعية الامق إسالمية الُهويَّة والمرجعية 
 وسطية المنهج تساى لإلسهام في نهضة الوطن.

مبادئ وتوجهات سياسية عامَّة كالادل والحرية والتاددية، أما المحوبر الخامس فتحدَّث عن 
والمشابركة السياسية والشابية واإلصالح الشامل والماابرضة السياسية، ودولة المواطنة والدستوبر 
واألمن الوطني، والمرأة والشباب والترعية والتاليم، ومقاومة االحتالل، والموقف من الانف والتطرف 

 واإلبرهاب.
حوبر قسطًا كبيرًا من الوثيقة، إذ جمع بين اإلطابر المفاهيمي والسياسات والمواقف وقد أخذ الم

والمسابرات المقترحة. مع مالحظة أن عددًا من النقاط والمبادئ مضمَّنة في المحاوبر األخرى من 
الوثيقة. وبرعما لو أضاف نقطة حول االقتصاد، ونقطة ثانية حول الجوانب االجتماعية، ونقطة ثالثة 

 الامل الشابي والنقابي والخيري، لكان أفضل وأشمل. حول
في المحوبر السادس واألخير تحدثت الوثيقة عن الاالقات السياسية على المستوى الوطني، وعلى 
مستوى القضية الفلسطينية، وعلى المستويات الارعية واإلسالمية والدولية، مؤّكدة عددًا من النقاط 

 برحًة ومتوساًة فيها.التي سبقت اإلشابرة إليها، أو شا
إذ أّكَدت في السياق الوطني االنفتاَح مع الجانب السياسي الرسمي على المستويات كافة، وعلى 

 برأسها ملك البالد، وتقديَم الرؤى والمبادبرات وممابرسة النقد اإليجابي.
 كما أكدت في الجانب الشابي المجتماي أنها جز  من المجتمع وخادم له وليست وصيَّة عليه.
وشددت على انفتاحها على القوى الوطنية، واحترامها حق االختالف، والتااون لخدمة الوطن في 

 المساحات المشتركة الواساة.
 وإذا كان مع الوثيقة وقفة عامة، فيمكن إجمال أبرز المالحظات في ما يلي:

طني، وتجاوز . تميزت الوثيقة بلغة سياسية هادئة ومتزنة وناضجة، حرصت على إعال  الشأن الو 1
 قضايا الخالف.

 . تميزت الوثيقة بروح االنفتاح على المستوى الرسمي والحزعي والشابي والمجتماي.2
. أّكدت نصوص الوثيقة الشراكة، وتجاوز المصالح الحزعية، وسات لتكريس مفهوم "الجماعة 3

 الوطنية" في "دولة المواطنة".
، في ضو  طبياتها السلمية الوسطية اإلصالحية الماتدلة، . قدمت الوثيقة الُهويَّة اإلسالمية للحركة4

 المنسجمة مع بيئتها الوطنية، ومع انتمائها الارعي واإلسالمي، والمنفتحة على فضائها اإلنساني.
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. قدمت الوثيقة نقدها للواقع السياسي األبردني بأسلوب إيجابي، فلم تتحدث عن عيوب وجوانب 5
االجات والتصوبرات المقترحة لتجاوز األزمات والتحديات. وعالتالي، قصوبر باينها، بل تحدثت عن الم

ها الدولة حساسة بالنسبة إليها، وهو ما كان محّل انتقاد من باض المحللين،  لم تناقش قضايا تادُّ
ومثال ذلك أنها َخَلت من تحديد جوانب الخلل في بنية وإدابرة النظام السياسي، ولم تتارض لباض 

ة كالملكية الدستوبرية، وتغيير قانون االنتخابات، وتشكيل الحكومة النيابية، القضايا المطروح
 و"تجاوز" باض مؤسسات الدولة في استخدام صالحياته.

أخذت قضية فلسطين مساحة مستحقة في الوثيقة، فتم تناولها في المصالح الوطنية الاليا وفي 
 ية الاامة وفي الاالقات السياسية.األهداف السياسية الاامة وفي المبادئ والتوجهات السياس

. أخذت قضية فلسطين مساحة مستحقة في الوثيقة، فتم تناولها في المصالح الوطنية الاليا، وفي 6
األهداف السياسية الاامة، وفي المبادئ والتوجهات السياسية الاامة، وفي الاالقات السياسية. ويّتسق 

ا وتجرعتها. غير أنه ُطرَحت القضية في سياق الامل ذلك مع فهم الحركة اإلسالمية وتراثها ودوبره
 الوطني والواجب الارعي واإلسالمي، وضمن أولويات الامل، مع تأكيد مكانتها الخاصة.

وعلى الرغم من اعتراض الحركة اإلسالمية على الاالقة مع الكيان اإلسرائيلي، وبرفضها التطبيع، 
السم، كما أن أسلوب الصياغة برّكز على "حماية" األبردن فإن الوثيقة لم تذكر اتفاقية "وادي عرعة" با

من المشروع الصهيوني، ال على "مواجهة" المشروع الصهيوني، وبركز على "دعم" الشاب الفلسطيني 
في تحرير فلسطين، ال على أدبيات "الحشد والرعاط" و"الشراكة" في الصراع. ولال ذلك كان نوعًا من 

لة، بما فيها من ضاف وتشرذم عرعي، وانكفا  ُقطري، ولكون النظام اإلدبراك الواقاي لطبياة المرح
السياسي على عالقة برسمية بالكيان اإلسرائيلي، وبرعما لتجاوز كثرة االنتقادات بأن الحركة اإلسالمية 

 منشغلة بالملف الفلسطيني على حساب الملفات المحلية الداخلية.
ا المنشقُّون عن الحركة اإلسالمية أو التابركون لها، . سحبت الوثيقة ماظم الذبرائع التي احتّج به7

والذين شّكلوا أحزاب وجمعيات جديدة، وقدمت خطابًا سياسيًا وبرؤية إصالحية تغطي ماظم 
المطالبات واالنتقادات التي كانوا يحتّجون بها. برعما جا  ذلك متأخرًا بالنسبة إلى الباض، ولكنه على 

، وجال مهمة هؤال  أصاب في تشكيل أحزاب وتيابرات جديدة، كما األقّل فتح فرصة لاديدين للاودة
 جال الحركة اإلسالمية أكثر تماسكًا في صفها الداخلي.

. نزعت الحركة اإلسالمية بهذه الوثيقة كثيرًا من الذبرائع التي يستند إليها خصومها وأعداؤها في 8
ًا حاكمًا لفهمها وبرؤيتها، بايدًا عن محاولة ضرعها أو عزلها أو تهميشها، إذ قدَّمت نّصًا مرجعيّ 

االنطباعات الخاطئة أو تصيُّد الهنَّات والزالت عبر تابريخها. وعلى الرغم من أن باض الخصوم 
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سيستمرون في خصومتهم، ولن يادموا الوسيلة لتبرير ذلك، فإن الوثيقة جالت الحركة اإلسالمية في 
 موقع أقوى وأفضل.

مبادبرة نوعية للحركة اإلسالمية، إذ َقدَّمت برؤيتها بنفسها عن نفسها، ال كما وأخيرًا، فإن الوثيقة تادُّ 
يقول غيرها، وحسمت الجدل في عديد من المسائل التي كانت محّط التباس أو موضع هجوم 
وتشكُّك. ومن المفترض أن تكون محل ترحيب مّمن تهّمه أموبر البلد، ومّمن كان لديه نقاط ملتبسة 

أن الباض قد ال ُتساده هذه الوثيقة ألنها سُتفقِّده باض أسلحته وجدلياته في  تجاه الحركة، غير
 الهجوم على الحركة.

وقد يكون هنا أو هناك مالحظة على الوثيقة، فهذا من طبياة عمل البشر، غير أنها خطوة في 
ّل استفادة الطريق الصحيح، وتستحقُّ الترحيب واإلشادة، وأن تحظى باالهتمام والنقاش، وأن تكون مح

واسترشاد، ال من القوى السياسية في األبردن فحسب، بل من القوى والتيابرات السياسية في المنطقة، 
 خصوصًا التيابرات اإلسالمية.

 16/7/2019، موقع تي آر تي )مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون التركية(
 

 فلسطينيو لبنان ومظالم شّماعة التوطين .51
 نبيل السهلي

بنان برسميًا وشابيًا صفقة الرئيس األميركي دونالد ترامب، المسّماة "صفقة على الرغم من برفض ل
القرن"، وخصوصًا البند المتالق فيها بتوطين الالجئين الفلسطينيين، تالحق وزابرة الامل اللبنانية منذ 
أيام وعشكل متسابرع، الاّمال الفلسطينيين في أماكن عملهم، وتحرير محاضر ضبط قانونّية ومالّية 

حق مشّغليهم، وكذلك تتم عمليات إغالق محاّل تجابرية فلسطينية، تحت شاابر مكافحة الامالة ب
األجنبية غير الشرعية. والالفت أن قرابر الوزابرة مخالف تمامًا للموقف اللبناني الرسمي، الداعم لحقوق 

لفلسطيني الشاب الفلسطيني، والرافض "صفقة القرن". ويخالف، في الوقت نفسه، الموقف الشابي ا
واللبناني الرافض مؤامرة التوطين التي ال يكون التصّدي لها بالتضييق على الالجئين الفلسطينيين، 
وعإغالق أبواب الحياة أمامهم وتجوياهم، بل بتازيز صمودهم وقدبرتهم على مقاومة كل المشابريع 

 بركيزة صفقة ترامب. والمؤامرات التي تستهدف حّق عودتهم، بما فيها مشروع التوطين الذي ياتبر 
ظلت قضية وجود الفلسطينيين الذين لجأوا إلى لبنان منذ نكبتهم، من أبرز القضايا التي تستخدم بين 
فترة وأخرى، تحريفًا وتنظيرًا وافتراً ، لخدمة أغراض سياسية محلية ضيقة، يستخدمها كل طرٍف في 

اليًا، أعطى مفاعيله السلبية المباشرة، وجه اآلخر. وكانت فّزاعة التوطين، وما زالت، شاابرًا استام
حين دفع في نهاية المطاف آالفًا من فلسطينيي لبنان إلى الهجرة إلى خابرج لبنان، بحثًا عن التاليم 
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وعن لقمة العيش، وسترًا لغوائر الزمن، إذ بات فلسطينيو لبنان يشكلون غالبية كبرى من الفلسطينيين 
ألمانيا وأستراليا وكندا. وقد كسرت نتائج اإلحصا ات الميدانية التي المقيمين في الدول االسكندنافية و 

باض التاتيم مظهرًة، بالوقائع واألبرقام والسبل الالمية، حجم المغالطات التي تكّبل  2017أعلنت عام 
ملف الوجود الفلسطيني في لبنان وتشوهه، بد ًا من عدد الالجئين الذي يضخم ويقلص تباًا لألهوا  

، مروبرًا بمدى منافسة اليد الااملة الفلسطينية عمال لبنان في برزقهم، وصواًل إلى ظروف والظروف
ألف  178عيش الفلسطينيين في لبنان. فقد أظهرت النتائج أن مجموع الفلسطينيين في لبنان هو 

منهم في المخيمات، فيما يااني  %62ألفًا، ويعيش  270الجئ، وال يتجاوز حسب دبراسات خاصة 
منهم من الفقر المدقع. وقد خلصت دبراساٌت  %8لالجئين الفلسطينيين من الفقر، ويااني ثلثا ا

متخصصٌة إلى أن السبب األساسي لترّدي أوضاع فلسطينيي لبنان هو عزلهم بما ال يسمح لهم 
باالنخراط في الحياة المدنية في لبنان، باإلضافة إلى إقفال أسواق الامل في وجوههم، وحرمانهم من 

مهنة، في إطابر قطاعات  74مان الصّحي وحق التمّلك، كما يمنع الفلسطيني من الامل بـ الض
االقتصاد اللبناني، أي إن سوق الامل شبه موصدة أمام قوة الامل الفلسطينية. ولهذا تصل نسبة 

 ، األمر الذي يزيد األعبا  على األسر الفلسطينية%60البطالة بين قوة الامل الفلسطينية إلى نحو 
 الالجئة في لبنان، ويضاف من خيابراتها التاليمية.

ويمكن تقسيم الفلسطينيين في لبنان إلى المسجلين في وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين 
، وهؤال  ينامون بحد أدنى من االستقرابر نوعًا ما. وغير 1950الفلسطينيين، منذ إنشائها في 

ى الالمكان. وفي ما باد أصبح هناك تقسيم أكثر تحديدًا إلى المسجلين ألسباب عديدة، وينتمون إل
ثالث فئات: تم إحصا  األولى عبر الصليب األحمر و"أونروا" في الخمسينيات. وقد تم تسجيل هذه 
الفئة في سجالت المديرية الاامة لألمن الاام ومديرية شؤون الالجئين في لبنان، وتاتبر إقامتهم 

ق سفر تمّكنهم من المغادبرة والاودة، ويحصلون على حق الامل قبل أن شرعية، ويحصلون على وثائ
يلغى هذا الحق لجميع الفلسطينيين في ما باد. الفئة الثانية هي التي لم يشملها اإلحصا  المذكوبر، 

، نتيجة استمرابر إسرائيل في عمليات الطرد الممنهج 1952وتضمنت الفلسطينيين الذين جا وا باد 
، بما تضمن حصول أفرادها على وثائق 1969تمت تسوية أوضاع هذه الفئة في للفلسطينيين، و 

مروبر، ولكنهم ليسوا مسجلين في سجالت "أونروا"، ومن ثم ال يستفيدون من خدماتها. وفئة ثالثة، 
في لجو  ثان، وبرعما ثالث، ال يملكون أي وثائق، وليسوا  1967وتضم الذين دخلوا لبنان باد حرب 

 تهم غير شرعية.مسجلين، وإقام
ويستمد الفلسطينيون حقهم في الامل في لبنان من عدة اتفاقيات وعروتوكوالت دولية، منها اتفاقية 

منها على إعطا  الالجئين المقيمين حق االستفادة من االمتيازات  24(، وتنص المادة 1951جنيف )
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اائلية ومدة الامل والساعات التي يستفيد منها الرعايا الوطنيون، كالامل واألجوبر والتقديمات ال
اإلضافية والضمان الصحي واالجتماعي وغيرها، وقد وّقع لبنان على هذه االتفاقية. وعروتوكول الدابر 

، "ياامل الفلسطينيون في الدول الارعية التي 1965البيضا ، حيث قّربر مؤتمر القمة الارعية في 
إقامتهم وتيسير فرص الامل لهم، مع احتفاظهم يقيمون فيها مااملة برعايا الدول الارعية في سفرهم و 

بجنسيتهم الفلسطينية"، وقد وّقع لبنان على هذا البروتوكول. وفي القانون اللبناني، نصت الماّدة 
، على أنه "يستفيد 1993التاساة من قانون الضمان االجتماعي لألجانب الصادبر عن الحكومة في 

ليها في قانون الضمان االجتماعي، شرط أن يكونوا األجرا  األجانب من التقديمات المنصوص ع
حائزين على إجازة عمل وفق القوانين واألنظمة المرعية، وأن تكون المساواة في المااملة مع برعاياها 
في ما يتالق بالضمان االجتماعي". وعلى الرغم من أن حكومة لبنان تاتبر الفلسطينيين من 

 ت األجانب، مع أنهم يدفاون جميع االستحقاقات المطلوعة. األجانب، إال أنها تحرمهم من امتيازا
والالفت أنه على الرغم من وجود قوانين تجيز عمل الفلسطينيين في لبنان، إال أن الحكومات اللبنانية 
المتااقبة مناتهم من ذلك، وذهبت إلى أباد من ذلك، إذ يتارض الفلسطينيون لمضايقات كثيرة في 

لحكومة مع هذا الملف على أبرضية تجاهل تضاعف أعداد الالجئين، بحكم مجال السكن. وتتااطى ا
النمّو الطبياي للسكان، ومن ثم تتمّسك الدولة اللبنانية بثالث ال ات: ال إلعادة بنا  المخيمات 
المدمرة الثالثة؛ تل الزعتر وجسر الباشا والنبطية، ال لبنا  مخيمات جديدة، ال لتوسيع المخيمات 

ي ال تزال تمنع إدخال أي مواّد بنا  إلى المخيمات في مدينة صوبر تحت أي ظرف، القائمة. وه
ويحتاج ترميم المنازل في بيروت إلى ترخيص مسبق يتطلب إجرا ات ماقدة، وإذًا تااني المخيمات 

 من ظروف غير إنسانية متفاقمة.
عامًا  71منذ أكثر من وتوضح الحقائق المشابر إليها مؤشرات البؤس التي تالحق فلسطينيي لبنان، 

على تهجيرهم القسري، األمر الذي يفسح في المجال بشكل متواتر أمام هواجس التوطين، التي تاتبر 
 جوهر صفقة ترامب وبركيزتها.

 17/7/2019، العرعي الجديد، لندن
 

 "الحق" في الضّم! .52
 أنطوان شلحت

لتي أدلى بها بموازاة اناقاد مؤتمر استباد اللوا  في االحتياط، عاموس جلااد، في إحدى المقابالت ا
هيرتسليا حول المناعة واألمن القومي في إسرائيل، والذي يقف على برأسه، أن تكون تصريحات 
السفير األميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، بشأن حق دولة االحتالل في أن تضم أبراضَي من 
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ة لسان، مشيرًا إلى أنه برعما يكشف (، صدبرت عن زلّ 2019/ 6/ 8الضفة الغرعية )نيويوبرك تايمز، 
 بهذا النّية الحقيقية لحكومة اليمين، برئاسة بنيامين نتنياهو.

وما يانيه جلااد، بخصوص تلك النّية الحقيقية، غير مرتبط قّط بمزيد من مشابريع االستيطان 
مشابريع تأتي ، إنما بتسويٍغ فحواه أن هذه ال1967اإلسرائيلية المتغّولة في األبراضي المحتلة منذ 

لممابرسة إسرائيل حقا لها، قد يكون تابريخيًا أو دينيًا، فكل الحكومات اإلسرائيلية المتااقبة ضالاة في 
مشروع االستيطان، وهذا غير مقتصر على الحكومات اليمينية. ومع مراعاة التحفظ من التقسيم 

ومات "اليسابر" لم تكن أقل غلواً  الماهود بين يمين ويسابر في كينونة إسرائيل، ال ُبّد من برؤية أن حك
في هذا الشأن. وإذا ما أخذنا مسابر أوسلو نقطة زمنية للتقدير، تجدبر بنا استاادة حكم قيمة يقول إن 
جميع خروق إسرائيل لما تضمنه اتفاق أوسلو من التزاماٍت تكاد تتقّزم حيال سلوكها في قضية 

ال، في إيجاد ظروف ووقائع ميدانية تحول دون االستيطان، والذي تمّثلت غايته الرئيسية، وال تز 
تقسيم البلد، ودون قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات تواصل إقليمي. وفقط خالل األعوام الثمانية 

، فيما تشكل الزيادة %80بنحو  1967األولى من عملية أوسلو، زاد عدد المستوطنين في أبراضي 
 الطبيعية نسبة ضئيلة من هذه الزيادة.

ال يمكن التغاضي اآلن عن أن ثّمة صراعًا على "البرنامج السياسي" لهذا االستيطان، بين ولكن 
وسط آخذ بالتمأسس )يابر عنه حاليا الحزب المناوب "أزبرق أبيض"( وعين أحزاب اليمين المتطرف، 
برافاة لوا  "أبرض إسرائيل الكاملة"، وشهد نقطة حاسمة على خلفية ما أسميت "خطة االنفصال" 

. وقد سبق أن أجمل هذا الصراع وزير السياحة 2005دية الجانب عن قطاع غزة التي ُنفّذت عام أحا
اإلسرائيلي السابق، وأحد أقطاب اليمين المتطرف، بيني ألون، بقوله إنه صراع بين أصحاب "النزعة 

"، من دون األمنية" التي برأى أن أبرييل شابرون تزعمها إّبان تلك الخطة، وأصحاب "النزعة الاقائدية
أن ياني ذلك، في الامق، إسقاط الصبغة الاقائدية الصهيونية عن أصحاب النزعة األولى. وقد 
يشهد هذا الصراع تصايدًا ما، في مناطف مقبل، غير أنه من غير المتوقع أن ينطوي على أموبر 

 تحمل تناقضاٍت تهّدد مواقف اإلجماع في القضايا الرئيسية.
االحتالل باض السوابق التي تفيد قرا تها اآلن في تحصيل ما يحدث في  وال تنادم في تابريخ دولة

-1981الحاضر. منها أنه في أوج الماركة الضابرية ضد االنسحاب من شبه جزيرة سينا ، في 
، نشر الحاخام إيلي سدان، أحد منظري الصهيونية الدينية، مقااًل تحت عنوان "لنؤّسس من 1982

عرب فيه عن برفضه فهم وصفه بأنه صهيوني تقليدي، موضحًا أن هذا جديد الدولة اليهودية". وأ 
 الفهم يرى في "أبرض إسرائيل" ملجأ أمنيًا فقط، وال يرى فيها "فريضة أو هدفًا دينيًا".
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وقبل سدان كتب منّظر آخر من التيابر نفسه في صحيفة المستوطنين "نكوداه" )نقطة( أن تااون 
الالمانية استمر طالما تبنت الصهيونية الالمانية بصوبرة واضحة الصهيونية الدينية مع الصهيونية 

فكرة الوطنية اليهودية. وعندما الح أن إسرائيل قد ُتمسي دولة علمانية ديمقراطية، ال يوجد لليهودية 
مكان في سياستها، اعتبرت الصهيونية الدينية أن ذلك يشكل خيانة لجذوبر الحياة اليهودية، حتى وإن 

 المسابر صنياة من يتحّدثون الابرية. كان مثل هذا
ثّمة مبالغة في الطرح السالف، وفي اتهام أصحاب "النزعة األمنية" )إذا ما اقترضنا مصطلحات 
المتساجلين( بخيانة جذوبر الحياة اليهودية، وهي مبالغٌة ال تضّبب حقيقة أن النقاش يدوبر حول نطاق 

االحتالل، ال حول جوهره ومكانته في الجسد االستيطان وضروبرته، لغاية تثبيت يهودية دولة 
 المتكامل للمشروع الصهيوني الذي كان االستيطان وقوده الرئيسي، أواًل ودائمًا.

 17/7/2019، العرعي الجديد، لندن
 

 تعاظم التعاون األمني والتجاري بين العرب وإسرائيل.. وعن سلمان تعب من الفلسطينيين!
 يوبرام أتينغر

ة تااون أمني وتجابري غير مسبوق يسود دواًل عرعية مؤيدة للواليات المتحدة ، ثم2019في صيف 
بين إسرائيل والواليات المتحدة ترتفع دبرجات. هذان الميالن  االستراتيجيةوإسرائيل، والاالقات 

 يرتبطان الواحد باآلخر وينباان من تصاعد التحديات المشتركة لكل األطراف.
اق، والبحرين، والساودية )منطقة النفط الشيعية(، وحتى اليمن، وسوبريا، إن التوسع اإليراني نحو الار 

ولبنان وغزة، وتهديد اإلبرهاب السني لإلخوان المسلمين وفروعهم، مثل داعش والقاعدة، واجتياح 
، ”الرعيع الارعي“أبردوغان للاراق وسوبريا وتواجده الاسكري في قطر والصومال، والتحربر من وهم 

كل هذه توجد في خلفية برفع مستوى مكانة إسرائيل كحليفة  –س التسونامي الارعي واالعتراف بكابو 
 مميزة للواليات المتحدة في المنطقة.

قبل نحو شهر، شرح أمين عام الجاماة الارعية، وزير الخابرجية المصري األسبق، أحمد أبو الغيط، 
إيران “وقال أبو الغيط إن ”. ابراحتدام األزمة في الاالقات مع إيران وتركيا ال يسمح بالحو “بأن 

تركيا تتطلع إلى تحقيق “، وأن ”وأذبرعها تهديد واضح على الارب والاالم والمالحة الدولية
أيديولوجيتها اإلسالمية من خالل التدخل المباشر )في الاراق، وسوبريا، والصومال، وقطر( بحجة أن 

إيران وتركيا “ت الارعية الداخلية، وأضاف: وتتدخل الدولتان في النزاعا”. األمر حيوي ألمنها القومي
 ”.تشاالن األزمات في المنطقة
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إن تركيز القوى الاظمى والدول الارعية على تهديد آيات هللا ياكس الوزن الثانوي للمسألة 
(، اللذين اناقدا دون 2019الفلسطينية، كما تجسد في البحرين، وكذا في مؤتمر وابرسو )شباط/فبراير 

الفلسطينية. كما أن التااون األمني والمدني بين إسرائيل والدول الارعية يتااظم برغم  تمثيل للسلطة
األمريكية، فإن ولي الاهد ” أتالنتيك مغازين“الجمود على المستوى الفلسطيني. وحسب مجلة 

، ويرى في إسرائيل عاماًل أساسيًا في ”تاب من الفلسطينيين“الساودي، مثل زعما  عرب كثيرين، 
 إيران، واإلخوان المسلمين، ومنظمات اإلبرهاب السنية األخرى.”: مثلث الشر“ف في وجه الوقو 

في اإلمابرات الارعية المتحدة، جمال السويدي:  االستراتيجيةوحسب أقوال مؤسس مركز الدبراسات 
ووزنه ينخفض في ضو  تحديات وتهديدات … الموضوع الفلسطيني لم ياد في برأس اهتمام الارب“

البريطانية عن تااظم التااون األمني ” الغابرديان“وعالفال، تبلغ ”. ف أمام زعما  المنطقةوجودية تق
 والتجابري بين إسرائيل والساودية واإلمابرات والبحرين وسلطنة عمان.

الساودية، التي تابر عن مواقف األسرة المالكة الساودية، فإن ” الشرق األوسط“وحسب صحيفة 
صف اإلسرائيلي لمواقع عسكرية إيرانية في سوبريا كوسيلة لصد آيات هللا. الواليات المتحدة تؤيد الق

واللقا  في القدس بين مستشابري األمن القومي للواليات المتحدة وبروسيا وإسرائيل دليل آخر على برفع 
 .االستراتيجيةمستوى مكانة إسرائيل 

الشرق األوسط، وتساهم في صد  للواليات المتحدة في االستراتيجيةوهكذا، فإن إسرائيل تطيل الذبراع 
عدوان آيات هللا وفي استقرابر األنظمة الارعية المؤيدة للواليات المتحدة، وتساعد في الحرب ضد 
اإلبرهاب اإلسالمي. في الواليات المتحدة يفهمون بأن قدبرات إسرائيل تقلص الحاجة إلى تازيز 

ندي، وفي دول الشرق األوسط، وفي منظومة حامالت الطائرات واأللوية الاسكرية في المحيط اله
 البحر المتوسط، وتوفر على دافع الضرائب األمريكي مليابرات الدوالبرات في السنة.

إن تحديات األمن في الشرق األوسط خلقت بنية تحتية تابريخية لرفع مستوى الاالقات والتااون 
 للواليات المتحدة.بين إسرائيل والواليات المتحدة والدول الارعية المؤيدة  االستراتيجي

 16/7/2019إسرائيل اليوم 

 17/7/2019، القدس العرعي، لندن
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