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األحمد إلى بيروت أوفدنا .. : نرفض التصعيد مع األشقاء اللبنانيين والحل يأتي بالحوارعباس .1

 للمباحثات
محمود عباس: إن هناك عددا من القضايا التي تستدعي الحوار  رئيس السلطة الفلسطينيةقال 

صعيد من العاجل مع االخوة اللبنانيين، ألننا نريد حل هذه القضايا بالحوار والمفاوضات، ونرفض الت
 أي جهة كانت.

وأضاف الرئيس في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الذي عقد يوم االربعاء، بمقر 
الرئاسة في مدينة رام هللا، لذلك سيتم ايفاد عضو اللجنة التنفيذية عزام األحمد لمتابعة هذه القضايا 

 يد، الن األهم حل المشاكل وليس تعقيدها.مع اإلخوة اللبنانيين، ونؤكد رفضنا لكل أشكال التصع
وتابع الرئيس: سنناقش الوضع القائم اآلن في لبنان، والذي يأتي عقب الظروف التي مررنا بها 
هناك، والتي كانت ممتازة كقضية صابر مراد وغيرها التي انعكست ايجابا على عالقاتنا االخوية مع 

 االشقاء في لبنان.
ول أعمالنا عدد من القضايا الهامة التي مرت بنا خالل الفترة الماضية، وقال، كذلك سيكون على جد

كـ"صفقة القرن"، وورشة المنامة، واالنتخابات اإلسرائيلية، والتي ال نتدخل فيها بالطبع، ولكن على 
 االقل نطل عليها باعتبارها تجري عند جيراننا.

لقدس، ثم األموال الفلسطينية لدى وأضاف الرئيس، سنناقش أيضا ملف المصالحة، وما جرى في ا
 إسرائيل، وكذلك الزيارات الهامة التي قام بها رئيس الوزراء لكل من األردن والعراق

 17/7/2019األيام، رام هللا، 
 

 عباس: يكفيني سطر واحد من األخ هنية لتنفيذ اتفاق المصالحة .2
بعد مبادرة حركة "المقاومة اإلسالمية")حماس(، للمصالحة الوطنية الشاملة ردًا : رام هللا ــ نائلة خليل

على "صفقة القرن" و"مؤتمر البحرين"، جاء رد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إيجابيًا، بحسب 
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نائب مفوض العالقات الدولية لحركة "فتح"، عبد هللا عبد هللا، الذي أكد أن عباس قدم تسهيالت، 
؛ ليرد المبادرة مرة أخرى إلى ملعب "حماس"، 2017التزاما مكتوبا من الحركة بتنفيذ اتفاق عام  طالباً 

 أيام للرد، انتهت يوم أمس الثالثاء. 3التي أعطت مهلة 
وفي تفاصيل رد رئيس السلطة الفلسطينية، قال عبد هللا، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، 

ن 2017صريين التزامًا مكتوبًا من حركة حماس بتنفيذ اتفاق "إّن عباس طلب من الوسطاء الم ، وا 
المدة التي قالت الحركة إنها سترسل فيها االلتزام المكتوب للمصريين قد انتهت فعاًل يوم أمس 

 الثالثاء دون أي رد".
ونقل عبد هللا عن عباس قوله للوفد المصري "يكفيني سطر واحد من األخ إسماعيل هنية )رئيس 

لتقوم الحكومة بالذهاب إلى قطاع غزة ومتابعة  2017المكتب السياسي لحماس( أنهم ملتزمون باتفاق 
 االتفاق من حيث انتهى".

المصري أننا نريد أن نبدأ من حيث ومضى عبدهللا قائاًل "الرئيس كان إيجابيًا وأخبر وفد الوساطة 
، حيث نبدأ تدريجيًا وذلك من خالل استالم الحكومة الفلسطينية لمعبر رفح، 2017توقف تنفيذ اتفاق 

وأن يكون استالم المعبر كبداية من أجل استكمال تنفيذ االتفاق كاماًل وأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها 
 كاملة".

وطنية، قال عبد هللا: "تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يأتي  وحول الحديث عن تشكيل حكومة وحدة
بعد إنهاء االنقسام، وعلى ضوء نتائج االنتخابات تتشكل حكومة وحدة وطنية يشترك فيها الجميع بال 

 استثناء بغض النظر عن حجم كل فصيل، الكل شريك في الحكومة".
الوا إن قيادة حماس ممثلة بإسماعيل هنية ونقاًل عن الوساطة المصرية، قال عبدهللا إن "المصريين ق

وعدتهم برد خطي خالل ثالثة أيام"، مؤكدًا أّن "األيام الثالثة انتهت يوم أمس الثالثاء، دون أن نستلم 
 أي رد حتى اآلن".

 17/7/2019العربي الجديد، لندن، 
 

 اشتية: العراق تعهد بمنح الالجئين الفلسطينيين كامل حقوقهم وتحسين أوضاعهم .3
محمد اشتيه في مستهل جلسة مجلس الوزراء األسبوعية،  حكومة الفلسطينيةأشاد رئيس ال: رام هللا

معربًا عن كامل تقديره للعراق رئيسًا وحكومة وشعبًا ، يوم االثنين، بنتائج الزيارة إلى جمهورية العراق
 على الدعم االستراتيجي السياسي واالقتصادي لفلسطين.

مجلس الوزراء على نتائج زيارته والوفد المرافق له إلى جمهورية العراق واالتفاق وأطلع اشتيه أعضاء 
على تأسيس شركات مشتركة بين القطاعين الخاص والعام من البلدين، وتعزيز التعاون المشترك مع 
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الوزارات العراقية مع وجود لجنة من الطرفين لتنفيذ ما تم االتفاق عليه، هذا باإلضافة إلى تأكيد 
لقادة العراقيين على أن بلدهم ستفي بكامل التزاماتها المالية تجاه فلسطين كما تعهدت في جامعة ا

 الدول العربية، وأن مؤسسات ووزارات وأسواق العراق مفتوحة لكل ما هو فلسطيني.
يق، وأشار رئيس الوزراء إلى أن من أهم نتائج زيارته والوفد الوزاري ورجال األعمال، إلى العراق الشق

تعهدهم بمنح الالجئين الفلسطينيين كامل حقوقهم وتحسين أوضاعهم. كما أشار إلى أن االجتماعات 
الثنائية بين البلدين تناولت عدة قضايا أهمها: االستيراد والتصدير واالستثمار والزراعة والطاقة، وفتح 

 بنوك فلسطينية في العراق.
 17/7/2019، القدس، القدس

 
 "الصين زائد 77" بعقد اجتماع لوزراء االعالم العرب يتزامن مع اجتماعاتأبو ردينة يطالب  .4

طالب نائب رئيس الوزراء، وزير االعالم نبيل أبو ردينة، بعقد اجتماع على مستوى  -وفا -القاهرة
+ الصين والذي تترأسه دولة فلسطين والبالغ 77وزراء االعالم على أن يكون متزامن مع عقد اجتماع 

 دولة، وذلك إليصال صوت فلسطين الى جميع أنحاء العالم . 135عددهم 
والتي  50كما طالب أبو ردينة في كلمته في الجلسة المغلقة أمام وزراء االعالم العرب في الدورة 

انطلقت أعمالها اليوم األربعاء، برئاسة السعودية، بوضع آلية عمل على الساحة الدولية إليصال 
يس عربيا فقط، كما تم تكليف مجلس وزراء االعالم في دورته الحالية الصوت الفلسطيني دوليا ول

+ الصين لعقد ندوة على مستوى 77بدراسة إمكانية االستفادة من ترؤس دولة فلسطين في اجتماعات 
وزراء االعالم العرب في دولة مثل جنيف، أو في مقر جامعة الدول العربية، لنقل رسالة الرئيس 

الفلسطينية على كافة وسائل االعالم العالمية للتأكيد على ثبات الموقف  محمود عباس والقيادة
الفلسطيني فيما يتعلق بمدينة القدس، مؤكدا أن وزراء االعالم العرب أكدوا ضرورة ان تكون القضية 

 المركزية الفلسطينية حاضرة في المحافل العربية والدولية كافة.
 17/7/2019الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 االعتراف بدولة فلسطين« الشيوخ اإليطالي»يرحب بمطالبة أعضاء من  "الوطني الفلسطيني" .5
رحب المجلس الوطني الفلسطيني بمطالبة أعضاء من مجلس الشيوخ : كمال زكارنة -عمان 

اإليطالي عن حركة خمس نجوم والمشاركة في الحكومة اإليطالية االلتزام بقرارات الشرعية الدولية 
وعاصمتها مدينة  1967ة بالقضية الفلسطينية، واالعتراف بدولة فلسطين على حدود عام ذات الصل

 القدس.
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 40وأثنى المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح أصدره رئيسه سليم الزعنون امس على توقيع 
عضوًا من مجلس الشيوخ اإليطالي على عريضة تطالب القوى واألحزاب األخرى في الحكومة 

في المعارضة بتبني هذه العريضة التي انتصرت للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. اإليطالية و 
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني كافة القوى واألحزاب والحركات السياسية والمدنية الممثلة في 

رير مجلسي الشيوخ والنواب اإليطاليين والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل وتق
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها مدينة القدس إلى دعم ومساندة تلك المطالب  المصير وا 

 المحقة الواردة في تلك العريضة وصوال إلى إقرارها من البرلمان اإليطالي بشكل رسمي.
  18/7/2019، الدستور، عّمان

 
 "تفرد واشنطن"أبو مرزوق: الدور الروسي مطلوب في الملف الفلسطيني لمواجهة  .6

موسى أبو مرزوق على أهمية تنشيط الدور « حماس»ركة أكد القيادي في ح: رائد جبر -موسكو
تصفية القضية »وخطة واشنطن لـ« التفرد األميركي»الروسي في الملف الفلسطيني في مواجهة 

، إنه بحث مع الجانب الروسي خالل زيارته إلى «الشرق األوسط»، وقال في حديث مع «الفلسطينية
المحافل الدولية، وتنشيط التحرك الروسي للضغط للفلسطينيين في « شبكة حماية»موسكو توفير 

 على إسرائيل في إطار الجهود المبذولة لتثبيت تفاهمات التهدئة.
وكان أبو مرزوق أجرى جولة محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، 

التطرق  واستمرت ألكثر من أربع ساعات، تم« صريحة وتفصيلية»وصفها األخير بأنها كانت 
خاللها إلى الوضع السياسي الفلسطيني على صعيد التحركات األميركية، بما في ذلك على صعيد 

وجهود المصالحة الفلسطينية فضاًل عن ملف الوضع في غزة وملف التفاهمات مع « صفقة القرن »
 الجانب اإلسرائيلي حول التهدئة.

سي، وقال إنه دعا موسكو إلى توسيع وأعرب أبو مرزوق عن ارتياحه للنقاشات مع الجانب الرو 
روسيا أنهت »، الفتًا إلى أن «أوراقًا كثيرة للضغط»تدخلها في الملف، مشيرًا إلى أن لدى الروس 

 «.التفرد الغربي في منطقة الشرق األوسط ويمكنها أن تلعب دورًا أنشط في الملف الفلسطيني
وزاد أنه على «. جديدة في المنطقة العمل على قطبية»وشدد على أن البحث تطرق إلى أهمية 

نريد لروسيا دورًا ضاغطًا على إسرائيل إلنجاز التفاهمات التي تم التوصل إليها »المستوى اإلقليمي 
بدعم ورعاية من جانب مصر. وقال إن إسرائيل لم تلتزم بتلك التفاهمات وتعمل على تأجيج أجواء 

آخر ضاغط على إسرائيل لحفظ التفاهمات أمر طرف »عدم استقرار بشكل دائم، مضيفًا أن وجود 
 «.مهم
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المصالحة أمر وطني حيوي لتعزيز القدرة على مواجهة محاوالت استهداف »وقال أبو مرزوق إن 
لو كان الوضع الفلسطيني متماسكًا لزادت فعالية مواجهة »مشيرًا إلى أنه «. الشعب الفلسطيني

لسطيني من صفقة القرن والتدابير التي تقوم بها اإلجراءات والتدابير التي تستهدف الشعب الف
واشنطن، إلى قرار وزارة العمل اللبنانية حول تصاريح العمل للفلسطينيين. مشيرًا إلى أن هذا القرار 

 «.سياسي وهو يصب في إطار صفقة القرن »
، أعرب وحول موقف الحركة حيال احتمال توجيه دعوة روسية جديدة للحوار بين الفصائل الفلسطينية

وأشاد بسياسة روسيا «. إذا تلقينا دعوة سنحضر بالتأكيد»، وقال: «حماس»أبو مرزوق عن ترحيب 
التي حافظت على عالقات بناءة مع كل األطراف، وقال إن هذه السياسة أثبتت أن روسيا قادرة على 

نيين في األمم تستطيع أن تنشئ شبكة حماية للفلسطي»لعب دور إيجابي في األزمات. وزاد أن روسيا 
 «.المتحدة ومجلس األمن في مواجهة كثير من القضايا التي تحاول الواليات المتحدة تمريرها

وحول المصالحة، قال إن ثمة حاجة للمساعدة في دفع هذا الملف من أطراف أخرى باإلضافة إلى 
 الجهد المصري المبذول.

دور موسكو في الملف الفلسطيني، قال أبو وردًا على سؤال حول الموقف الروسي من الدعوة لتوسيع 
مرزوق إن موسكو لديها موقف واضح ضد التفرد األميركي وتواجه بقوة أحادية القطبية، لكنه لفت 

 «.تتمهل وتدرس التداعيات المحتملة قبل اإلقدام على خطوات»إلى أن روسيا 
والنظام السوري، قال أبو « سحما»وحول ما أثير أخيرًا من نقاشات الحتمال فتح قنوات اتصال بين 

ال يوجد لدى »، وزاد أنه «كل ما قيل عن ذلك هو مجرد أقاويل ال عالقة لها بالحقيقة»مرزوق إن 
 «.الحركة قرار باستئناف العالقة، وال توجد لدينا أي لقاءات رسمية مع النظام

  18/7/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 القضايا من %85أبو مرزوق: نتفق مع السلطة على  .7

نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، في حديث مع  : أكدسامر إلياس
"العربي الجديد"، أّن الموقف الفلسطيني الموّحد الرافض لـ"صفقة القرن" يمكن أن يسهم في تقارب 

نجاز المصالحة المنشودة منذ سنوات، موضحًا أّن الحركتين "لهم ا مواقف سياسية "فتح" و"حماس"، وا 
مشتركة في كثير من القضايا، منها الموقف من صفقة القرن ومؤتمر البحرين، كما أّن السلطة 
رفضت إدانة حماس في األمم المتحدة. وأيضًا نتفق على إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، 

الستيطان، وغيرها ونجمع على أّنه ال دولة في غزة وال دولة من دونها، وكذلك على الموقف ضّد ا
في المائة"، مستدركًا بالقول "ال  85الكثير". وتابع "نعتقد أّن المواقف المشتركة في مجملها تشّكل 
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شّك أّن هناك خالفات، ومفتاح الحّل يكمن في القبول بشراكة سياسية حقيقية لجميع األطراف 
 الفلسطينية، وهو قرار يحسمه الرئيس محمود عباس".

 18/7/2019، لندن العربي الجديد،
 

 طه لـ"فلسطين أون الين": قرار العمل اللبنانية عنصري وحزبي بامتياز .8
وصف نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان، جهاد  فلسطين أون الين: -غزة-بيروت

طه، قرار وزارة العمل اللبنانية، بإغالق الشركات والمؤسسات والمحال التجارية الخاصة بالالجئين، 
 ومالحقة العمال، بـ"العنصري والحزبي بامتياز".

وأكدَّ طه في تصريحات خاصة لـ"فلسطين أون الين"، أنَّ القرار "فردي" وال إجماع في الحكومة 
اللبنانية عليه، وفقا إلفادة العديد من الوزراء، في اتصالهم مع حركة "حماس"، مشيًرا إلى أنَّ الوزير 

 اره على قوانين قديمة تخص عمل األجانب.كميل أبو سليمان اعتمد في قر 
وشدد طه على أن القرار الذي يصر الوزير اللبناني على أبو سليمان المضي به، يأتي في سياق 
مضامين "صفقة القرن" األمريكية، التي تسعى لشطب قضية الالجئين عن الخارطة السياسية 

 الدولية.
تضامنة مع الحراك والموقف الفلسطيني الرافض ونبه إلى أن حركته سمعت العديد من المواقف الم

لقرارات وزارة العمل اللبنانية، على مستوى الوزراء، والنواب، والكتل البرلمانية، والمستويات 
 االجتماعية، والمؤسسات األهلية.

وقال طه إن المطلوب من األشقاء في لبنان على المستوى الرسمي والسياسي الخروج بموقف واضح 
ه قرار "أبو سليمان"، وأن يكون هناك توجه وزاري وبرلماني ليتم التراجع عن القرار وصريح تجا
 المعمول به.

ولفت إلى أن حركته تلقت العديد من االتصاالت التي تؤكد على عدم وجود بوادر اتخاذ أي من 
اقف اإلجراءات الجديدة على مستوى المخيمات، والعمالة الفلسطينية، مثمنا في ذات الوقت المو 

 اللبنانية المناهضة للقرار، والمطالبة بالتراجع عنه.
وأشار نائب المسؤول السياسي لحركة حماس، إلى أن حركته ومنذ اللحظة األولى لتطبيق "العمل" 
اللبنانية للقانون، تواصلت مع العديد كتلة المستقبل البرلمانية، وكتلة الوفاء للمقاومة، ورئيس مجلس 

كدة على أن من يدعم القضية الفلسطينية يجب عليه الوقوف في وجه كل النواب نبيه بري، مؤ 
 القرارات الظالمة التي تتخذها الوزارة بحق الالجئين الفلسطينيين.

  18/7/2019، فلسطين أون الين
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 ترفض تشبث وزير العمل اللبناني بقراره حماس .9

في لبنان، أحمد عبد الهادي، تشبث وزير العمل اللبناني كميل  حماسرفض ممثل حركة  –بيروت 
 أبو سليمان، بمطلبه حصول الالجئين الفلسطينيين على "إجازات عمل".

جاء حديث عبد الهادي، تعقيًبا على تصريحات وزير العمل اللبناني، خالل حديث هاتفي مع نظيره 
طينيين على "إجازات العمل" كما ينص الفلسطيني نصري أبو جيش، حيث أكد ضرورة حصول الفلس

 القانون اللبناني.
وقال عبد الهادي: إن "الفلسطيني ليس أجنبيًّا في هذا البلد، حيث إن لجوءه سياسي، فاألوضاع هي 

 من أرغمته على االنتقال إلى لبنان، وكّل اللبنانيين يقدرون هذه الخصوصية".
السياسيين في لبنان، إال أننا لم نأخذ تعهدات من أحد وأضاف: "سمعنا كالًما إيجابيًّا من الفرقاء 

 حول إلغاء القرار"، مستدرًكا: "إال أن الحوارات جارية ومستمرة للوصول إلى حلول ترضي الجميع".
 وأكد المسؤول في حركة "حماس": "نحن الفلسطينيين تحت سقف القانون اللبناني، وال نقبل بتجاوزه".

"تحركاتنا سلمية، ويجب أن تظل ضمن هذا اإلطار، فنحن نرفض اإلخالل وأوضح عبد الهادي: 
 باألمن أو التعرض ألمن مخيماتنا أو للجوار اللبناني".

 17/7/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "لجنة المتابعة الفلسطينية" في لبنان: الجئو فلسطين رفضوا قرار العمل اللبنانية حضاريًّا .10
المتابعة الفلسطينية" في لبنان، إن الالجئين الفلسطينيون عبروا عن رفضهم قالت "لجنة  -بيروت

 لقرار وزارة العمل اللبنانية في جميع المخيمات والتجمعات سلميا وحضاريا.
("، اليوم األربعاء، الالجئين بأنهم "أهل 6ووصفت اللجنة في بيان لها حمل عنوان "بيان عاجل رقم )

 واإلنسانية".الشرف والكرامة واألصالة 
وأشارت إلى أن الالجئين نزلوا إلى الشوارع والساحات "للدفاع عن حقهم الطبيعي في العمل ورفض 
 الظلم والتمييز ضدهم"، مؤكدة: "صوتنا وصل العالم ونحن نهتف للحرية والكرامة"، وفق قدس برس.

ات الشتات اللبنانية وتلبية ودعت "لجنة المتابعة"، المسؤولين إلى التعبير عن رأي الالجئين في مخيم
مطالبهم. مستطرًدا: "نريد شيًئا واحًدا، عودة وزير العمل عن قراراته الظالمة، ومعاملة خاصة 

 لالجئين الفلسطينيين في لبنان".
وشدد البيان: "الالجئون الفلسطينيون في لبنان ليسوا أجانب. هم ولدوا في لبنان ومسجلون في 

 الداخلية واألمن العام". األونروا وفي سجالت وزارة
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وأردف: "نحن نطالب بوضع استثنائي، لذلك نرفض كل محاولة للتضليل أو للخداع، وكل محاولة 
 لتزوير المطالب".

وأكد اللجنة على االستمرار في الحراك الشعبي واإلضراب العام في جميع المخيمات والتجمعات 
 الفلسطينية في لبنان.

 18/7/2019 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بعد لقاء وزير األمن اإليراني: سنجدد العالقات مع النظام السوري  اسحمباسم  ناطق .11
في العاصمة « محمود علوي »التقى وفٌد من حركة حماس، بوزير األمن اإليراني  بيروت ـ الرا احمد:
لم تحصل الوسائل حالة من الخصوصّية والسرّية نوعًا ما، إذ  ى اللقاءطغت علوقد اللبنانّية بيروت، 

اإلعالمّية حتى هذا الوقت على تفاصيل ما دار في ذلك اللقاء، عدا ما نشرته الحركة على موقعها 
، والموقف الفلسطيني من «صفقة القرن »الرسمي، وبما يفيد أن اللقاء تمحور حول مشاورات لمواجهة 

ه الصفقة، وقرارها بمنح القدس هذه الخطوة، وكيفّية مواجهة إصرار اإلدارة األمريكّية على فرض هذ
عاصمة لدولة االحتالل، ونقل السفارة األمريكية إليها، واالستمرار بمنح الغطاء الكامل لمشاريع 

 بحسب موقع الحركة. –االستيطان في الضفة والجوالن 
واألطراف األخرى، وبعض ما دار « حركة حماس»وإلماطة اللثام عن طبيعة تطور العالقات بين 

، «الناطق بإسم حركة حماس حازم قاسم»قاء مع وزير األمن اإليراني ببيروت، استصرحنا في الل
والذي أّكد أن الحركة بشكٍل واضٍح معنيٌة بإقامِة عالقاٍت مع كل الجهات والدول والكيانات، سواء 

يني، العربية أو اإلسالمية أو الدولية التي من الممكن أن تشكل دعم حقيقي لمقاومة الشعب الفلسط
أو تقدم دعم لتثبيت صمود أبناء الشعب على األراضي الفلسطينية، في هذا اإلطار تأتي اتصاالتنا 
 –مع الجمهورية اإلسالمية في إيران، التي تقدم دعمًا فعلّيًا للمقاومة في األراضي الفلسطينية المحتّلة 

 حسب تعبيره.
كان هناك مواقف معروفة من الطرفين، في سوريا، و « إشكاالت معروفةٍ »إلى حدوث « قاسم»وألمح 

على أمل تخطي هذه المرحلة وهذه الحالة من العالقة، والبدء ببناء عالقة متوازنة مع سوريا شعبًا 
وحكومًة، وأن تنتهي هذه األزمة الكبيرة في سوريا للوصول إلى مرحلة من المصالحة الوطنية 

مكانية بناء عالقة مع كل المكونات ال  سورّية.الداخلية، وا 
وأضاف بأن القرار االستراتيجي في الحركة هو عدم بناء عالقات على حساب عالقاٍت أخرى، أو 

نما بناء عالقة متوازنة مع الجميع،   ضمن محاور أو اصطفافات سياسية أو عرقية أو مذهبية، وا 
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 «.تجنيد كل الدعم للشعب الفلسطيني»بهدف 
 17/7/2019، رأي اليوم

 

 اعتقال خلية تنقل أموال لحماس من غزة إلى الضفة"الشاباك" يزعم  .12
كشف جهاز األمن العام اإلسرائيلي "الشاباك"، اليوم  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام اله

 األربعاء، عن اعتقال خلية من حماس تشرف على نقل أموال لصالح نشطاء في الحركة.
صادر مئات االالف من الشواكل، في عملية من نشطاء حماس و  3وأوضح "الشاباك"، أنه تم اعتقال 
وبين أن تلك األموال كانت تنقل من غزة إلى الضفة الغربية عبر  مشتركة مع الجيش نفذت مؤخرا.

صدار الجوازات المدنية. وأدعى أن تلك األموال كانت تنقل ألعمال تنظيمية ودفع  شركة للسفر وا 
م نقل تلك األموال بالتنسيق بين قيادات بارزة وأشار إلى أنه يت رواتب ألعضاء حماس في الضفة.

 من حماس في غزة، إلى نشطاء بالحركة في الضفة.
 17/7/2019القدس، القدس، 

 
 ُيخبئ مستوطناته باألشجار خوًفا من نيران المقاومةاالحتالل  .13

( العبرية إن المستويات األمنية لدى االحتالل اإلسرائيلي قررت زراعة أشجار حول 13قالت القناة )
وتأتي هذه الخطوة وفق القناة ضمن  منازل في مستوطنات غالف غزة خالل الفترة القريبة.

مواجهة الصواريخ الموجهة التي تطلقها المقاومة من قطاع اإلجراءات التي يتخذها جيش االحتالل ل
وأضافت أن ضباط كبار من لواء الجنوب في جيش االحتالل أجروا خالل األيام الماضية  غزة.

جولة في مستوطنات غالف غزة، حيث شاهدوا المستوطنات المكشوفة بشكل مباشر أمام الصواريخ 
ات التي يجريها جيش االحتالل بعد مقتل مستوطن في وتأتي هذه اإلجراء الموجهة من قطاع غزة.

صاروخ موجه استهدف سيارته خالل جولة التصعيد األخيرة مع المقاومة في بداية شهر مايو 
 الماضي.

 17/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 األكثر تقييًدا لحرية الدين 20لـمن بين الدول ا ""إسرائيل .14
"بيو" األميركي لألبحاث االستقصائية، نشرت يوم األربعاء، إلى أن حرية خلصت دراسة لمركز 

يران، وأظهرت الدراسة أن  االعتقاد الديني في إسرائيل مماثلة لتلك الموجودة في دول مثل السعودية وا 
 األكثر تقييًدا لحرية الدين )اعتقاد وممارسة( حول العالم. 20إسرائيل من بين الدول الـ
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سة التي أجريت خالل األسبوع الجاري، أن إسرائيل تحتل المرتبة الخامسة في العالم وبّينت الدرا
بـ"العداء االجتماعي على خلفية األعراف الدينية"، كما حلت إسرائيل في المرتبة السادسة عالمًيا في 

 "التوترات والعنف بين األديان المختلفة".
ما يشمل وسائل النقل العمومي، باإلضافة إلى وأشارت الدراسة إلى حظر السفر في أيام السبت، ب

منع السفر بالمركبات الخاصة في األحياء الحريدّية، واالعتداء والمضايقة التي يتعرض لها السائقون 
 الذين يقومون بذلك.

كما لفتت الدراسة اعتماد السياسيين اإلسرائيليين على الخطاب الديني الستمالة الجمهور، باإلضافة 
ددت على اعتماد السياسيين اإلسرائيليين "على المعتقدات الدينية وسلطة الدين حتى في إلى ذلك، ش

 المسائل القانونية والقضائية".
وأضاف التقرير أن "إسرائيل التي تعرف نفسها بأنها دولة يهودية، يسيطر فيها الحاخامات على 

ال تعترف بكل هذه اإلجراءات ما  جميع حاالت الزواج والطالق والجنائز وغيرها، ما يعني أن الدولة
ال تتم وفق الشريعة اليهودية، وعلى يد رجال الدين اليهود، وهي ال تعترف كذلك بالزواج المختلط 

 بين األديان".
وتتبع تقرير مركز "بيو " لألبحاث في تقريره تصاعد وتفاقم القيود المفروضة على ممارسة العقائد 

حيث يوثق التقرير السنوي العاشر لمركز بيو، كل ما يتعلق الدينية على مستوى العالم ككل، ب
 بالمضايقات والعنف اللذين سلطا على األفراد لدوافع دينية.

وفي دراسة شملت األفراد المنتمين إلى أكبر ديانتين في العالم، أكد المسيحيون تعرضهم إلى 
 140دولة، فيما قال المسلمون إنهم كانوا ضحايا هذه الممارسات في  143مضايقات واعتداءات في 

 دولة. 87دولة، وقال اليهود إنهم تعرضوا للمضايقات والهجمات من قبل 
حكومة )بما فيها الروسية والصينية( قيودا  52وحسب البيانات التي خلص إليها المركز، تفرض 

 56ل عشر سنوات. كما أشار التقرير إلى معاناة خال 40صارمة على الدين. وارتفع هذا العدد من 
 .2007دولة سنة  39، وارتفع هذا العدد من 2017دولة من أعمال عدائية ألسباب دينية خالل سنة 

 17/7/2019، 48عرب 
 

 آالف مريض ثالثةالتلوث في خليج حيفا: دعوى تمثيلية باسم  .15
 30قدمت يوم أمس، الثالثاء، دعوى تمثيلية ضخمة إلى المحكمة المركزية في القدس ضد نحو 

 Non-hodgkinمصنعا في خليج حيفا، باسم مرضى سرطان الرئة وسرطان الغدد اللمفاوية )

lymphoma.والذين يدعون أنهم أصيبوا بالمرض نتيجة التلوثات التي تطلقها المصانع إلى الجو ،) 
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أنه ينشط في خليج حيفا منطقة صناعية تعتبر األكبر في البالد، وتضمن مصانع تكرير  يشار إلى
النفط ومحطة طاقة ومصانع بتروكيماوية، والتي أشارت أبحاث مختلفة إلى أنها تسبب تلوث الجو 

 في المنطقة بنسبة عالية.
 17/7/2019، 48عرب 

 
 اب بالنزاع العائليالطيبة: أطلقوا عليه النار والجيش يبدل رواية اإلره .16

عاما(  35تراجع الجيش اإلسرائيلي عن إقراره بإطالق النار على فارس عازم ): فارس عازم ووالده
من مدينة الطيبة على حاجز عسكري قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية، وبالتالي تراجع عن 

"على خلفية نزاع المزاعم بأن الحديث عن عملية دهس تصنف كـ"إرهابية"، وادعى أنه أصيب 
 عائلي".

وكان عازم قد أصيب، اإلثنين، بإصابة وصفت بأنها متوسطة بنيران أحد الجنود اإلسرائيليين على 
الحاجز، وذلك بادعاء أن المركبة كانت تتحرك بسرعة باتجاه الجنود، ما أثار الشبهات بأن السائق 

د أن عازم تمكن من الفرار من المكان كان ينوي تنفيذ عملية دهس، وعندها أطلق الجندي النار، بي
 باتجاه طولكرم.

ويتضح أن عازم يرقد في مستشفى "بيلنسون" بدون أي حراسة، كما أنه غير معتقل، في حين يؤكد 
مصدر في الجيش اإلسرائيلي، بحسب صحيفة "هآرتس"، أن "الحادثة غير مصنفة على أنها 

ن ما "خالل نزاع عائلي"، بينما تؤكد عائلته أنه من إرهابية"، ويزعم أنه لم يصب برصاص الجنود، وا 
 غير المعقول أن يطلق عليه النار أحد على حاجز عسكري، وأنه ال يوجد أي نزاع عائلي.

 17/7/2019، 48عرب 
 

 فضيحة إبستين تتدحرج إلى لّب المعركة االنتخابية اإلسرائيلية .17
راك برفع دعوى قذف وتشهير ضد صحيفة تل أبيب: هدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق إيهود با

البريطانية بدعوى أنها حشرت اسمه في فضيحة الملياردير جيفري إبستين بشكل « ديلي ميل»الـ
مشّوه. وقال باراك إن منافسيه في اليمين اإلسرائيلي يديرون حملة عالمية لتشويه سمعته حتى ال 

 المقبلة.ينجح في مهمة إسقاط بنيامين نتنياهو في االنتخابات 
وكان اسم باراك ارتبط بقضية إبستين المتهم بعمليات تحرش جنسي واغتصاب عدة ومتاجرة بأجساد 
فتيات، ألنه شريك له في بعض المصالح التجارية. ولكن الصحيفة البريطانية تحدثت عن شراكة من 

د غطى معظم نوع آخر تتعلق بأمور الجنس والنساء. فنشرت صورة باراك وهو يدخل بيت إبستين وق
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وجهه، وبدا كأنه يدخل متخفيًا. وقالت إن باراك، الذي ينفي أي عالقة له بالفتيات الالتي يستخدمهن 
نساء على األقل. وقد  4إبستين، شوهد وهو يدخل بيت إبستين في اليوم نفسه الذي دخلت فيه البيت 

 نشرت الصحيفة دخول باراك وكذلك النساء لتقول إنه يكذب.
  18/7/2019، سط، لندنالشرق األو 

 
 هآرتس: قرار السماح لطليب وعمر بالدخول إلسرائيل في يد نتنياهو .18

قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس، إن وزارتي  -"القدس" دوت كوم  ترجمة -القدس 
الشؤون االستراتيجية والداخلية في الحكومة اإلسرائيلية، طلبتا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتخاذ 
لهان عمر، النائبتان عن الحزب الديمقراطي في  قرار من عدمه بالسماح لكل من رشيدة طليب وا 

 غرس األميركي، بالدخول إلسرائيل.الكون
وبحسب الصحيفة، فإن طليب وعمر من الداعمات للمقاطعة الدولية ضد إسرائيل، مشيرًة إلى أنه من 

 المتوقع أن تصال إلى إسرائيل لزيارة بعض المناطق ومنها الضفة الغربية خالل األسابيع المقبلة.
ل أنصار المقاطعة الدولية إلسرائيل. حيث ويحظر مشروع قانون سنته الحكومة اإلسرائيلية دخو 

 تشير الصحيفة إلى أنه ُطلب من نتنياهو أن يقرر األمر بنفسه بسبب حساسيته.
وأشارت الصحيفة، إلى أن طليب وعمر وجهتا من قبل انتقادات حادة إلسرائيل، وعبرتا عن دعمهما 

 للنضال الفلسطيني، ما تسبب باتهامهن بمعاداة السامية.
 18/7/2019، القدسالقدس، 

 

 "8صفقة إسرائيلية لتزويد البحرية الهندية بمنظومة "باراك  .19
مليون دوالر، تلتزم  50وّقعت شركة الطيران اإلسرائيلية عقًدا بقيمة  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

لية وأوردت القناة اإلسرائي " للبحرية الهندية.8بموجبه بتزويد منظومة الصواريخ الدفاعية "باراك 
السابعة أن االتفاقية تتضمن أيًضا تزويد البحرية الهندية بأنظمة إضافية وتكميلية لمنظومة الدفاع 

" للدفاع الجوي، حماية واسعة 8ويوّفر نظام "باراك  الجوي، وتوفير خدمات الصيانة وقطع الغيار.
مليار  6ا يقارب ومحددة ضد تهديدات بحرية وبرية، وباعت منه إسرائيل في السنوات األخيرة بم

 دوالر.
 18/7/2019، القدس، القدس
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 استطالع: نتنياهو لن يستطيع تشكيل حكومة دون دعم ليبرمان .20
كشف استطالع جديد للرأي في إسرائيل أن رئيس الوزراء بنيامين  -القدس" دوت كوم " -تل أبيب 

نتنياهو لن يكون قادًرا على تشكيل حكومة جديدة دون دعم وزير جيشه السابق زعيم حزب "إسرائيل 
 بيتنا" أفيغدور ليبرمان.

ألربعاء، فإن معسكر وبحسب استطالع أجرته قناة "كيشت"، ونشرت هيئة البث اإلسرائيلي نتائجه، ا
 120مقعًدا في الكنيست المؤلف من  55أحزاب اليمين، دون حزب إسرائيل بيتنا، سيحصل على 

 مقعًدا، ما يعني عدم قدرة نتنياهو على تشكيل ائتالف حكومي.
مقعًدا، بينما سيحصل حزب  31وأظهر االستطالع أن حزب "ليكود" بزعامة نتنياهو سيحصل على 

 مقعًدا. 30 "أزرق أبيض" على
مقعًدا و"إسرائيل بيتنا" على  11وأظهر االستطالع أيًضا أن حزب "القائمة المشتركة" سيحصل على 

 عشرة مقاعد و"العمل" على ستة مقاعد.
 17/7/2019، القدس، القدس

 

 مستشرق إسرائيلي: علينا التعلم من تجربة السعودية في اليمن .21
قال مستشرق إسرائيلي إن "التقييم اإلسرائيلي للتطورات الحاصلة في : عدنان أبو عامر -21عربي

منطقة الخليج يشير إلى أن السعودية باتت وحدها، فيما حققت إيران أمامها انتصارا جزئيا، عقب 
إعالن دولة اإلمارات سحب قواتها من اليمن، وترك السعودية وحدها في مواجهة الحوثيين، ما يدعو 

 الدروس والعبر مع زيادة الحديث عن حرب مع حزب هللا".  إسرائيل الستخالص
"، أن "عملية 21وأضاف يارون فريدمان، في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، ترجمته "عربي

ضد الحوثيين، بدت في بدايتها انتصارا أوليا،  2015عاصفة الحزم السعودية، التي انطلقت في أبريل 
خفاقا عميقين، بعد أن استطاعت لكن مع مرور الوقت اتضح بشكل جلي  أن السعودية تواجه فشال وا 

رفاق تواجد  تشكيل ائتالف وتحالف من دول: اإلمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، والسودان، وا 
 رمزي لقوات عسكرية من األردن ومصر والمغرب". 

بجامعة حيفا، إلى أن "هذا التحالف نجح  وأشار فريدمان، الباحث بالشؤون اإلسالمية بمعهد التخنيون 
بعاد قواتهم من السيطرة على الميناء االستراتيجي  في البداية بوقف تمدد الحوثيين باتجاه الجنوب، وا 
في عدن، ونجحت السعودية بمنع حلفاء إيران من وضع يدهم على معبر النفط في الخليج العربي، 

سعودي ال تخطئه العين في إعادة حلفائها اليمنيين  لكن استمرار المعارك القتالية كشف عن فشل
 للسيطرة على العاصمة صنعاء".
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وأكد فريدمان، خريج جامعة السوربون الفرنسية، أن "أحد أوجه الفشل الذي مني به التحالف 
السعودي أن أطرافه بدأت باالنسحاب تدريجيا منه، واحدة بعد األخرى، ألن أيا من هذه الدول ال 

كون جزءا من الفشل الذي يتبدى أمام الجميع، ال سيما بعد ازدياد حدة النقاش في العالم تريد أن ت
 العربي حول مدى مصداقية الحرب الجارية في اليمن". 

، ها هي اليوم دولة اإلمارات تنسحب، ولم 2017وأوضح أنه "بعد خروج قطر من التحالف في يونيو 
لته السعودية واإلمارات من جهود بدعم وتسليح مئات يبق سوى البحرين بقوة صغيرة، ورغم ما بذ

آالف المقاتلين جنوب اليمن ضد الحوثيين، لكن أجواء من التذمر لهما بدأت تظهر، حتى في هذه 
المناطق التي تتواجدان فيها، وشبهت بعض األوساط العربية التواجد السعودي اإلماراتي في اليمن 

 باالحتالل الصهيوني لفلسطين".
أن "محمد بن زايد، ولي عهد اإلمارات وحاكمها الفعلي، بدأ يدرك حجم وثمن هذه الحرب  وأكد

الجارية في اليمن، بعد أن هدد الحوثيون بتحويل جنة عدن االقتصادية في اإلمارات إلى جهنم، 
وتحليق طائرات حوثية مسيرة فوق مطارات دبي وأبو ظبي، ما زاد من األصوات اإلماراتية للتخلي 

 تورطها في هذه الحرب؛ ألن أبو ظبي تخشى أن تتحول هدفا للحوثيين كما الرياض".عن 
وأشار إلى أن "حربا تجري على أرض اإلمارات تعني كابوسا لحكامها من أمراء آل مكتوم وآل 
نهيان، فاقتصاد اإلمارات قائم على االستقرار األمني، وأي حرب فيها قد تقضي تدريجيا على 

 ة، وهروب العمال األجانب منها والسياح، والتسبب بشلل تجارة النفط".تجارتها العالمي
وختم بالقول إنه "إن كان من درس إسرائيلي من الفشل السعودي في اليمن، فهو عدم القدرة على 
إخضاع العدو من خالل سالح الجو فقط، حتى لو حازت إسرائيل تفوقا استراتيجيا في طيرانها، 

من الشعارات التي تدعو لحسم المعركة مع العدو كما تقول السعودية، واليوم ولذلك ال بد من الحذر 
 تبدو إسرائيل وحدها في مواجهة حزب هللا، كما تقف السعودية وحدها في مواجهة الحوثيين".

 18/7/2019، "21موقع "عربي 

 
 هيئة العمل الفلسطيني المشترك أكدت استمرار التحركات وسلميتها لبنان:  .22

أبقت هيئة العمل الفلسطيني المشترك  واللجان الشعبية في : رأفت نعيم -"مستقبل ويب" -خاص 
منطقة صيدا اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة كافة التطورات المتصلة بقرار وزارة العمل بما يخص عمل 

 والحراك الشعبي حتى التراجع عن هذا القرار.  باألضرابالفلسطينيين وأعلنت االستمرار 
ئة واللجان الشعبية والقوة المشتركة في منطقة صيدا عقدت اجتماعًا القوى الفلسطينية الممثلة في الهي

قاعة مسجد النور في مخيم عين الحلوة للوقوف على آخر المستجدات السياسية والميدانية  يطارئًا ف
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المتعلقة بقرار وزارة العمل اللبنانية اكدت على سلمية هذا الحراك حتى تحقيق اهدافه وعلى عدم حرفه 
الحرص على العالقة األخوية  المجتمعون اعطاء الفلسطيني حقه في العمل. كما أكد  فيمساره عن 

مع لبنان حكومة وشعبًا، الذي احتضن الشعب الفلسطيني كما احتضن قضيته منذ أكثر من سبعين 
سنة. وعلى الحفاظ على أمن المخيم والجوار و على افضل العالقة مع الجيش اللبناني وكافة 

 نية.االجهزة االم
وطلب المجتمعون من "االونروا" في منطقة صيدا عودة عمال النظافة إلى مزاولة عملهم، إضافة إلى 

. وأكد المجتمعون على 2019تموز  18فتح العيادات في المخيم وذلك ابتداء من يوم غدًا الخميس 
فة مداخل ضرورة مراعاة الحاالت المرضية والمسافرين والطالب وتسهيل دخولهم وخروجهم من كا

 المخيم.
وتوجهوا بالشكر الى كافة الشخصيات الدينية والسياسية والهيئات والمؤسسات التي وقفت إلى جانب 

 الشعب الفلسطيني في مطالبه العادلة.
 17/7/2019المستقبل، بيروت، 

 
 فرض الحبس المنزلي على طفل مقدسي وتمديد اعتقال آخر .23

 6فرضت سلطات االحتالل على الطفل المقدسي نور خميس الحبس المنزلي، ومددت اعتقال 
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، أن سلطات االحتالل أفرجت عن الطفل نور خميس  آخرين.

 أيام، علما أنه اُعتقل وتم التحقيق معه قبل أيام. 5بشرط الحبس المنزلي لمدة 
عتقال الطفل المقدسي همام الحسيني حتى الثالث والعشرين من الشهر فيما مددت سلطات االحتالل ا 

الجاري، بعد توجيه الئحة اتهام بحقه خالل جلسة المحكمة يوم أمس، وقد تعّرض لتحقيقات قاسية 
في زنازين االحتالل منذ اعتقاله من منزله في حي الشيخ جراح، واعتقال والده المسن المريض، 

يق. كما تم تمديد اعتقال كل من: محمد فروخ، وأمير فروخ، واحمد ابو خلف، واستدعاء شقيقته للتحق
 ومحمد منصور العباسي، ومحمد ابو تايه حتى تاريخ الواحد والثالثين من شهر تشرين األول المقبل.

 17/7/2019األيام، رام هللا، 
 

 حملة هدم جديدة في القدس .24
محالت تجارية في بلدة سلوان جنوب المسجد ربعة أهدمت سلطات االحتالل، اليوم األربعاء، 

 االقصى، تعود ملكيتها للمواطن محمد العباسي.
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وحاصرت قوات كبيرة من الشرطة والقوات الخاصة االسرائيلية حوش ابو تايه في حي عين اللوزة 
وجرى االعتداء بالضرب على الشبان في محيط الهدم، ومنعتهم شرطة  بالبلدة وشرعت بعملية الهدم.

في السياق، هدمت جرافات االحتالل، يوم األربعاء، مغسلة وبركسا  الحتالل من التواجد في الحي.ا
 تعود ملكيتهما لعائلة المواطن وضاح ابو دية، في بلدة الجيب شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

 17/7/2019األيام، رام هللا، 
 

 قارب محتجز لصيادي غزة 13االحتالل يفرج عن  .25
قارب صيد محتجز لديها منذ  13سلطات االحتالل اإلسرائيلي، ظهر األربعاء، عن  أفرجت: غزة

عدة أعوام. وقالت نقابة الصيادين، إنه تم وصول القوارب إلى ميناء غزة عن طريق البحر من غير 
يذكر أن  وذكرت النقابة، أنه سيتم تسليم القوارب ألصحابها بعد التعرف على أرقامها. محركات.
أفرج خالل األيام الماضية عن عدد من مراكب الصيادين التي صادرها خالل الفترات  االحتالل

 الماضية خالل عملهم في البحر.
 17/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 المستوطنون يزرعون "بيوتًا متنقلة" للسيطرة على أراض جديدة بالضفة الغربية .26

نصب مستوطنون، يوم األربعاء، في بلدة حوارة جنوب نابلس شمالي : نابلس ــ سامر أمين خويرة
 -الضفة الغربية، وكذلك في األغوار الشمالية الفلسطينية شرقي الضفة الغربية، "بيوتا متنقلة

 كرفانات"، في إشارة إلى نيتهم السيطرة على األراضي التي وضعت فوقها.
غلس، أن المنطقة المستهدفة تقع في منطقة وأوضح مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة، غسان د

"النقار" ببلدة حوارة، حيث سوت الجرافات التي تتبع لجيش االحتالل األرض هناك، وأزالت العوائق 
والصخور الكبيرة، ما سهل وضع عدد من الغرف فوقها، ما يؤشر إلى نية االحتالل السيطرة على 

 المنطقة، وتحويلها إلى بؤرة استيطانية.
دغلس، لـ"العربي الجديد"، إن "اإلجراءات التي يقوم بها المستوطنون تهدف لفرض األمر الواقع  وقال

على الفلسطينيين، لوضع الدواليب في طريق أي حل سياسي مستقبلي، وليس فقط في حوارة، بل إن 
 منطقة جنوب نابلس تعد من أكثر المناطق على مستوى الضفة الغربية استهدافا مما يسمى مجلس
المستوطنات، وهذا أيضا نراه في الخليل وضواحي القدس وسلفيت وقلقيلية، وغيرها من المناطق 

 الفلسطينية".
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ويشير الرئيس السابق لمجلس قرى المالح في األغوار عارف دراغمة، في تصريحات له، إلى أن 
قة "أبو الخطوة األخيرة للمستوطنين تمثلت بوضع بيت متنقل غرب مستوطنة "مسكيوت" في منط

القندول" في وادي المالح، حيث وضعوا سياجا في المنطقة، وهي امتداد لمنطقة "المرمالة" التي تم 
 شق طريق استيطانية لها قبل عدة أيام.

 17/7/2019، العربي الجديد، لندن
 

 حراك المخيمات الفلسطينية مستمر في لبنان... حتى نيل الحقوق  .27
ان الشعبي في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وتستمر التحركات تتصاعد حالة الغلي: انتصار الدنان

السلمية، احتجاًجا على خطة وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، بـ"مكافحة العمالة األجنبية غير 
 الشرعية"، بهدف الضغط على الوزارة الستثناء العمال الفلسطينيين من الخطة.

، في بيان صحافي اليوم األربعاء، أن المباحثات التي تجريها وأوضحت لجنة المتابعة الفلسطينية
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني مع الوزير كميل أبو سليمان، بّينت استمرار تمّسك األخير بقراراته، 
ورفضه التراجع عنها بحجة تطبيق قانون العمل، ورفضه استثناء الفلسطينيين، ورفضه تأجيل تطبيق 

 شهر.الخطة لمدة ستة أ
وأكد البيان عدم قبول لجنة الحوار اقتراح وزير العمل بتخفيض رسوم إجازات العمل للفلسطينيين 
بالمقارنة مع الرسوم المفروضة على الجنسيات األخرى. كما حّذر من االستجابة لما يشاع عن أن 

ك الشعبي الوزير أبو سليمان تراجع عن قراراته، معتبرًا أن اإلشاعات هدفها النيل من الحرا
 الفلسطيني.

 مخيمات الشمال
شهدت المخيمات في الشمال، في نهر البارد والبداوي، حركة احتجاجات عارمة، وأغلق األهالي 

الترابية، وأحرقوا اإلطارات. كما  المداخل المؤدية إلى مخيم نهر البارد في االتجاهات كافة بالسواتر
أغلقت المحال التجارية وورش البناء، ومؤسسات أونروا أيضًا، وامتنع العمال عن مزاولة أعمالهم، 

 تلبية لدعوة الحراك الشعبي الفلسطيني إلى اإلضراب.
رد وأوضح الناشط اإلعالمي أبو صالح موعد، من مخيم نهر البارد "إن ما يحصل في مخيم نهر البا

هو غليان شعبي في وجه قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، بشأن العمالة الفلسطينية، 
لزامية الحصول على إجازة عمل. ويعتبر أهالي المخيم أن هذا القرار ظالم، ويزيد العبء والمعاناة  وا 

ومفاعيلها التي بدأنا  على الفلسطينيين في لبنان"، معتبرًا أن "هذا القرار يأتي في ظل صفقة القرن،
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نتلّمسها هنا في لبنان، ما يستدعي طرح عالمات استفهام عن توقيت القرار في هذه المرحلة 
 الحرجة".

وتابع "ما يقوم به أهالي نهر البارد من اعتصامات، هو رد فعل سلمي وحضاري وعفوي، ألن الجميع 
ج". وأكد أن "االحتجاجات ستتصاعد يشعر بأن السكين تطاول عنقه، ولهذا فالكل غاضب والكل يحت

 حتى إلغاء القرار، وتحسين أحوالنا، وا عطائنا الحقوق المدنية واالجتماعية".
 مخيمات بيروت

مخيم مار إلياس في بيروت شهد حركات احتجاجية ضد الخطة، وعمد األهالي إلى االعتصام 
سنوات من العمر: "إن  105السلمي. وعن االحتجاج، قالت الحاجة هنية عباس، التي ناهزت الـ 

الفلسطينيين لهم وطن، وهم أصحابه، ولديهم أرض عزيزة، لكن العصابات الصهيونية طردتهم من 
 أرضهم وهّجرتهم".

وتابعت "نحن شعب عمل وكافح من أجل العيش الكريم، ولن نرضى بالهوان"، مضيفة "نطالب 
بدياًل عن وطننا، ونحن ضيوف في لبنان،  الدولة اللبنانية بمعاملتنا معاملة حسنة، ونحن لن نرضى

 ولكن لنا حق في المعاملة الحسنة".
كما شهد مخيم برج البراجنة في بيروت حالة غضب واستنكار، فأغلق األهالي مداخل المخيم 

 باإلطارات، ومنعوا إدخال البضائع إلى المخيم.
لفجر األولى بدأ اإلضراب وقال المسؤول في مخيم برج البراجنة، ديب العطعوط: "منذ ساعات ا

الشامل الذي عم مخيم برج البراجنة، حيث تجّمع عدد كبير من األهالي من كل األعمار عند مدخل 
المخيم، من جهة المحامص وصواًل إلى ساحة الدبدوب، وأغلقت المحالت أبوابها تضامًنا مع مطالب 

انين واإلجراءات التي طاولت ومست شعبنا الفلسطيني الالجئ في لبنان، وذلك تنديًدا ورفًضا للقو 
 حياة الالجئين الفلسطينيين في رزقهم وقوت عيالهم".

واعتبر أن "خطة وزارة العمل اللبنانية ال يجب أن تشمل الفلسطينيين المقيمين في لبنان. ورغم كل 
ل المآسي واآلالم والضغوطات التى يعيشها شعبنا في المخيمات، يأتي الحرمان من الحق في العم

تحت حجج تطبيق القانون، بالحصول على إجازة عمل، ليزيد المعاناة مع إقفال مؤسسات ومعامل 
 أصحابها فلسطينيون مقيمون في لبنان".

وتابع "للشعب الفلسطيني مطلب محدد، هو رفضه للقرارات المجحفة بحقه، والمطالبة بإعطاء 
راعات داخلية تتزامن وتتماشى مع الفلسطيني الالجئ في لبنان حقوقه كاملة، وعدم زجه في ص

صفقة القرن، وال تهدف إال إلى الفرقة والتباغض، وال تخدم مصالح الشعبين الفلسطيني واللبناني 
 الشقيقين".
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 مخيمات الجنوب
وشهد مخيم عين الحلوة، جنوب لبنان، احتجاجات كبيرة مستمرة، لليوم الثاني على التوالي، رفضًا 

وزير العمل. وأغلقت مداخل المخيم كافة، ولم يسمح للتجار بإدخال  للعنصرية التي تشوب خطة
 بضائعهم إليه، كما أشعلت اإلطارات المطاطية، كما أقدم بعض األهالي على إحراق أثاث منازلهم.

ونتيجة هذه االعتصامات تأثرت مدينة صيدا إلى حّد كبير، وتعطلت الحركة االقتصادية فيها، 
 اء في حسبة صيدا )سوق الجملة( إلى النصف تقريًبا.وتدنت نسبة البيع والشر 

وفي لقاء أجراه "العربي الجديد" مع التاجر في حسبة صيدا، نزار الحريري، قال: "تأثرنا إلى حّد 
كبير، بسبب القرار الذي أصدره الوزير بحق العمال الفلسطينيين، وبسبب إغالق مداخل المخيم وعدم 

مليون  50ت نسبة مبيعاتنا إلى النصف، وتقدر نسبة الخسارة بحدود شراء البضائع من الحسبة، وتدن
ألف دوالر أميركي( في اليوم، فاعتمادنا هو على بيع البضائع الشعبية ألبناء  33ليرة لبنانية )نحو 

 المخيم".
دوالرات(، واليوم نبيعه  8.6ألف ليرة لبنانية ) 13وأوضح أن "صندوق الحامض الشعبي يقف علينا بـ 

دوالرات(، وعلى الرغم من ذلك ليس هناك من يشتري، فنسبة البضاعة الشعبية  4آالف ليرة ) 6 بـ
 في المائة من بضائع الباب األول". 10في المائة، مقابل  90في الحسبة 

وتابع "نقول للمعنيين إلى أين سنصل، فالوضع االقتصادي سيئ أساسًا، وزاد سوًءا عندما واجهوا 
فتدنت نسبة مبيعاتنا، واليوم قضي عليها بسبب القرارات التي اتخذت بحق العمالة السورية، 

 الفلسطينيين".
وأضاف "نحن احتضّنا الشعب الفلسطيني منذ نكبته، وصرنا عائلة واحدة، ونطالب المعنيين بالتراجع 

الكهرباء  عن هذا القرار. لقد تأثرنا أيًضا بسبب وقف اليد العاملة الفلسطينية، فهم الذين يعملون في
 والصحية والبناء، وغيرها. اللبناني ال يعمل".

أما مخيمات صور، وبرج الشمالي، والبص، والرشيدية، فقد واصلت إغالق مداخلها بالسواتر الترابية، 
دخال بضائعهم.  ومنعت التجار من الدخول إلى المخيمات، وا 

لما سببه الدخان من ضرر للسكان.  إال أن إغالق مخيم برج الشمالي لم يترافق مع إشعال اإلطارات،
وعن هذا قال مدير موقع البص، محمد عبد الرازق: "إن ما دعا إلى االضراب وا غالق أبواب 
المخيمات، وعدم التعامل التجاري واالقتصادي مع الجوار اللبناني، هو القرار المجحف بحق العمال 

ن من أعمالهم في مدينة صور، ونحن الفلسطينيين في لبنان، وطرد عدد من الموظفين الفلسطينيي
 نعمد إلى هذا اإلضراب لوقف هذا القرار الجائر، والسماح للفلسطيني بالعمل وحق التملك".
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ولفت عبد الرزاق إلى "المخاوف الكبيرة من طرد العمال الفلسطينيين المتبقين، لذلك اتخذنا قرار 
ول السلع، أو شراء أية مواد غذائية من إغالق المدخل الرئيس للمخيم والمخرج، وعدم السماح بدخ

خارج المخيم، ولن نتراجع عن االعتصام حتى يتراجع الوزير عن قراره. فنحن نريد إيصال صوتنا 
إلى المعنيين في الدولة اللبنانية، فنحن عصب االقتصاد اللبناني"، الفتًا إلى أن "الخسائر بماليين 

 الدوالرات في حسبة مدينة صور".
 17/7/2019، جديد، لندنالعربي ال

 
 فلسطينًيا في الضفة الغربية 19تعتقل  "إسرائيل" .28

فلسطينًيا، في مناطق متعددة من الضفة الغربية، خالل ساعات  19القدس: اعتقل الجيش اإلسرائيلي 
وقات هيئة البث اإلسرائيلية )رسمية(، األربعاء، إنه جرى اعتقال الفلسطينيين بشبهة  الليلة الماضية.

وعادة ما تجري  ”.الضلوع في نشاطات إرهابية شعبية، وتمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات األمن“
ووفق إحصائيات رسمية  االعتقاالت من المنازل الفلسطينية خالل ساعات ما بعد منتصف الليل.

صدرت عن هيئة شؤون األسرى )تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية(، فقد وصل عدد األسرى 
 معتقل. 5700طينيين إلى نحو الفلس

 17/7/2019القدس العربي، لندن، 
 

 استشهد نتيجة التعذيب "طقاطقة"نادي األسير: المعتقل  .29
رام هللا: قال نادي األسير الفلسطيني، األربعاء، إنه حصل على معلومات جديدة، تؤكد أن استشهاد 

 عاًما( في السجون اإلسرائيلية، كان نتيجة التعذيب. 31المعتقل نصار طقاطقة )
وأضاف نادي األسير )غير حكومي(، في بيان صحافي، أن عدًدا من المعتقلين قالوا إن تدهوًرا 

 صحًيا ظهر على المعتقل، بسبب التحقيق في مركز تحقيق الجلمة )شمالي الضفة(.
يوليو/تموز، واعتدى عليه  9دو )شمال( يوم ُأدخل لزنازين سجن مجّ ” طقاطقة“ولفت البيان إلى أن 

 ”.بالضرب المبّرح وقّيد في السرير
يوليو/تموز، رفضت اإلدارة نقل المعتقل إلى األقسام العامة،  11بتاريخ “وأضاف نادي األسير: 

بذريعة أنه ُمعاقب، واألحد الماضي نقل على حّمالة، ووضع في غرفه تحت رقابة خاصة بسبب 
، حتى تم اإلعالن عن استشهاده ”الرملة“رى نقله الحًقا إلى المستشفى في وضعه الصحي، وج

 الثالثاء.
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تعرض للتعذيب في معتقل مجدو قبل استشهاده، وهناك معلومات أولية “وقال البيان إن طقاطقة 
 ”.ُتشير إلى احتمالية أصابته بكسور في أطرافه نتيجة للتعذيب

 17/7/2019القدس العربي، لندن، 
 

 األردن سيقاضي من يشكك في موقفه من "صفقة القرن" .30
الناطقة الرسمية باسم الحكومة األردنية، إن األردن سيلجأ إلى جمانة غنيمات قالت  :قنا –عمان 

القضاء حال "التشكيك" في موقفه من خطة السالم األمريكية لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، 
أن الشق االقتصادي من خطة  غنيمات، من جهة أخرى، بينت القرن". بـ"صفقة إعالمياً والمعروفة 

إذا لم يسبقه حل سياسي ينسجم مع الثوابت األردنية، مجددة التأكيد لموقف ، غير مقبول السالم
 لدولتين.األردن الداعي إلى حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس ا

 17/7/2019، الشرق، الدوحة
 

 جازات عملإم كل التسهيالت لحصول الفلسطينيين على قدسنوزير العمل اللبناني:  .31
من نظيره ، خالل تلقيه اتصااًل أّكد وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان: )د ب أ( -بيروت 

دفع جازات عمل دون إطينيين على تقديم كل التسهيالت لحصول الفلس ،الفلسطيني نصري أبو جيش
 .عن تفهمه لمعاناة الشعب الفلسطيني معرباً  بالتسهيالت الممنوحة لهم في القانون. أية رسوم عمالً 

 17/7/2019، القدس، القدس
 

 بهية الحريري: وزير العمل متعاون بموضوع عمل الفلسطيني ونتجه للمعالجة اإليجابية .32
لى بناني والفلسطيني االمجتمع المدني اللية النائب بهية الحريري رئيسة كتلة المستقبل النياب طمأنت

وتجاوب وزير العمل كميل ابوسليمان  أنه ونتيجة للمساعي التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري 
التفاهم على آلية للمعالجة السريعة واإليجابية لهذا الموضوع تأخذ بعين االعتبار خصوصية تم 

 .ابعة المراسيم التنظيميةن  كما وردت في قانون العمل  وتعديالته ومتاالخوة الفلسطينيي
 17/7/2019، المستقبل، بيروت

 
 " بشأن الفلسطينيينالعملإعادة النظر بقرار "ا يطالب برئيس بلدية صيد .33

دعا رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي إلعادة النظر في قرار وزارة العمل المتعلق بعمل 
 حذرو  القوانين المرعية في لبنان. خالل ، مشددا على اهمية تنظيم ذلك منين في لبنانالفلسطيني
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من ردات فعل خالل استقباله في القصر البلدي وفدا من تجمع المؤسسات األهلية في صيدا والجوار 
مدسوسة" ألن من إطالق مواقف غير مدروسة أو اإلنسياق خلف بيانات "فلسطينية في الشارع أو 

 المختلفة في صيدا وغيرها من المناطق.عات ق الضرر واألذى بالقطالك أن يحدث فتنة ويلحشأن ذ
 17/7/2019، المستقبل، بيروت

 
 ت إلى القدستحّذر من نقل السفارا التعاون اإلسالميمنظمة  .34

منظمة التعاون اإلسالمي في ختام اجتماعهم أعرب وزراء خارجية دول  :وكاالت – القاهرة
في مدينة القدس الشريف،  اإلسرائيليةأمس، المعني ببحث االنتهاكات  في جدة ،االستثنائي والطارئ 

قدس المحتلة، من استمرار محاوالت تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة ال المنظمة عن قلق
جراءات وقرارات ترمي إلى ها. وأدان الوزراء لوماسية لبعض الدول إليونقل البعثات الدب أي مواقف وا 
، بما في ذلك محاولتها األخيرة في تزييف الحقائق التاريخية ة مدينة القدس المحتلةتغيير وضع وهوي

لدة سلوان جنوبي المسجد أسفل منازل الفلسطينيين في ب، "طريق الحجاج اليهودـ"وافتتاحها لما يسمى ب
وحث  .ر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلةاألقصى، األم

على مقاطعة الدول التي قامت بافتتاح بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، ووقف  ،لوزراءا
نت فعاليات سياسية أو ثقافية أو التبادالت التجارية والزيارات معها، سواء كاأي نوع من العالقات و 

لدولي ذات رياضية أو فنية مشتركة، إلى حين تراجعها عن ذلك والتزامها بقرارات مجلس األمن ا
 الصلة.

 18/7/2019، الخليج، الشارقة
 

 يقيابإفر  اإلسرائيلياجتماع عربي إلفشال التغلغل  .35
اجتماعًا لهم أمس برئاسة السعودية، عقد مديرو إدارات إفريقيا بوزارات الخارجية العربية : )وام(

امعة الدول العربية، وذلك وبمشاركة ممثلي إدارات إفريقيا بوزارات الخارجية العربية واألمانة العامة لج
فريقية التي تستهدف قضية في القارة اإل اإلسرائيليةلتركيز وتنسيق العمل لمواجهة المخططات 

لجامعة العربية، لعيد أبو علي، األمين العام المساعد وأكد السفير س فلسطين والقضايا العربية.
لتاريخية، وتجنيبها كل ما يضر بها من حرص الدول العربية على تعزيز العالقات العربية اإلفريقية ا

 .اإلسرائيليةلمخططات جراء ا
 18/7/2019، الخليج، الشارقة
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 أبـو الغيـط: فلسطين قضية عربية وستبقى كذلك .36
م لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن فلسطين قضية عربية وستبقى كذلك إلى أكد األمين العا

ء خالل الجلسة االفتتاحية لمجلس وزرا، وأكد .متها القدس الشرقيةأن ُتقام الدولة الفلسطينية، وعاص
الواقع  بالقاهرة ، أن اإلعالم هو مفتاح مهم لتغيير( التي عقدت 50عادية )اإلعالم العرب في الدورة ال

العربي ، داعيا اإلعالم العربي ألن يقطع الطريق على منصات أخرى تقتات على القضية الفلسطينية 
من بينهم الفلسطينيون أو تالعب بها ألغراض ال تخدم سوى مصالح أطراف بعينها، ليس وتحركها وت

 العرب.
 17/7/2019، يام، رام هللااأل

 
 قنصلية ماليزية بغزة مسؤول ماليزي: مناقشات حكومية الفتتاح .37

ا يجري ماليزي د. نزري نوح، بأن نقاشً أفاد السكرتير السياسي لوزير الخارجية ال حازم الحلو: - غزة
جل خدمة حاليًّا في أروقة الحكومة الماليزية من أجل افتتاح قنصلية ماليزية في قطاع غزة من أ

 شعبين الفلسطيني والماليزي.الماليزيين المقيمين فيها، ولتعزيز أواصر التعاون بين ال
 17/7/2019، فلسطين أون الين

 
 قطر تواصل جهودها إلنهاء أزمة الكهرباء في غزة .38

نهاء أزماته : حمد النعاميم –غزة  تواصل دولة قطر دورها المعهود في مساندة الشعب الفلسطيني وا 
يرة إلنهاء أزمة ، حيث تقوم بجهود كبواجده، وخصوصا في قطاع غزة المحاصرفة أماكن تفي كا

سلسلة إجراءات من شأنها التخفيف من حدة األزمة وحلها  ، إذ اتخذتقطاعالالكهرباء التي تعصف ب
ع قطرية للنهوض بكافة مجاالت الحياة في المدى البعيد بشكل كامل، وذلك ضمن سلسلة مشاري على
 غزة.

 18/7/2019، الشرق، الدوحة
 

  االقتصادية غرينبالت: دون تسوية سياسية ال قيمة لورشة البحرين .39
كي للمفاوضات الدولية جيسون غرينبالت، إنه دون التوصل إلى تسوية ير اعترف مبعوث الرئيس األم
ل فال يوجد أي قيمة للخطة االقتصادية التي أعلن عنها خال "إسرائيل"سياسية بين الفلسطينيين و

للقيادة  فشل "ورشة البحرين"محماًل  رشة البحرين"، التي أقيمت بالعاصمة المنامة الشهر الماضي."و 
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ب ، وتواصل مقاطعة إدارة ترمب، النحيازها التام للجانفيهاالفلسطينية التي رفضت المشاركة 
 اإلسرائيلي.

 17/7/2019، األيام، رام هللا
 

 وتهجير الفلسطينيينبيوت الهدم  بوقف سياسة "إسرائيل"األمم المتحدة تطالب و  األوروبياالتحاد  .40
بوقف سياسة  "إسرائيل"طالبت بعثات االتحاد األوروبي في القدس ورام هللا، : )وكاالت( –نيويورك 

تقوض إمكانية تحقيق "ان الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الممارسات هدم المنازل وتهجير وطرد السك
من ناحيتها فالت االمم المتحدة انها تتابع عن كثب التطورات في . "حل الدولتين والسالم الدائم

، خطر النزوح، ويخاطر أكثر فلسطينيون منطقة صور باهر بمحافظة القدس المحتلة حيث يواجه 
، بما في مبانٍ  10ية هدم بفقدان ممتلكات هائلة، بسبب اعتزام السلطات اإلسرائيل فلسطيني 350من 

 ب قربها من حاجز الضفة الغربية.شقة، بسب 70ذلك حوالي 
 18/7/2019، الدستور، عّمان

 
 بلدية شيفيلد البريطانية تعترف بدولة فلسطين .41

، االعتراف بدولة فلسطين، ورفع العلم أعلن مجلس بلدية مدينة شيفيلد، شمال إنجلترا: لندن
عمال البريطاني وقالت مجموعة دعم فلسطين في حزب ال الفلسطيني على سارية أمام مقر البلدية.
راف، إنها ستنقل هذا القرار إلى البرلمان لتحقيق هذا االعتالتي شاركت ودعمت المجلس البلدي 

 البريطاني لمناقشته في شهر أيلول المقبل.
 17/7/2019، القدس، القدس

 
 ال تتوّهموا الصبر ضعفاً  .42

 طالل عوكل
يبدو أن اللحم الفلسطيني أصبح مطمعًا للنسور والغربان، وبضاعة يأمل الكثيرون أن تحظى بقدر 

م الكثيرون حتى في محيطنا القريب، أن من االهتمام، في مزاد االنهيار العربي، والعجز الدولي. يتوه
الوقت قد حان لكي يأخذ نصيبه من الكرامة والحقوق الفلسطينية. لم يعد الفلسطيني، يخيف أحدًا، وال 
هو قادر على إلزام أحد حتى من األشقاء باحترام إرادة الفلسطينيين، ولكن أي إرادة، في ظل استمرار 

 االنقسام؟
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هو سؤال موجه للفاعلين الفلسطينيين، الذين ال تحمّر عيونهم في وجه الطامعين والمتخاذلين. في 
أيام سابقة، توصف بالزمن الجميل كان الفلسطيني كل فلسطيني، مشروعًا لنقل عدوى الثورة، إلى 

 دية. الشعوب التي ترتجف من شدة الظلم والفقر، والتهميش من قبل أنظمتها السياسية االستبدا
إن اإلمبريالية جسد بشع يتمدد »في أيام الزمن الجميل، كان الشهيد الكبير غسان كنفاني قد قال: 

وفي أيام الزمن الجميل، أيضًا، كان اليسار «. فوق العالم، أينما ضربته توجعه وتخدم الثورة العالمية
نية والرجعية العربية، ولكن الفلسطيني والعربي يحدد معسكر األعداء، على أنه اإلمبريالية والصهيو 

 هذه األيام ال تحتمل مثل هذه الشعارات الجدية.
ما يجري في لبنان يثير الكثير من الغضب واالستفزاز، وربما يستدعي أن يظهر الفلسطينيون مدى 
احمرار عيونهم. لقد صبر الفلسطينيون في لبنان سبعة وثالثين عامًا، من الظلم والفقر، والتخلف، 

نما مراعاة ألوضاع لبنان المضطربة، وحتى يتجنب الفلسطيني أن يكون جزءًا من ليس ضعف ًا وا 
الصراع الداخلي، ينبغي أن يخجل قادة ووزراء لبنان، من أنهم التزموا بقرار الرئيس السابق بشير 
الجمّيل، الذي منع على الفلسطيني أن يمارس أكثر من سبعين مهنة. ذهب الجمّيل إلى حتفه ولم 

على توّليه الرئاسة أشهر قليلة، وبقي قراره، وبقي من يواصل التمسك بإرثه الظالم بحق  يمض
 الفلسطينيين.

الرئيس والحكومة، والمقاومة، ومعظم األحزاب، والكتل النيابية، في لبنان، أعلنوا رفضهم لصفقة 
ابع من التزام صارم، القرن، وامتنعوا عن حضور ورشة البحرين. بدا الموقف قوميًا بطوليًا، وكأنه ن

ومغامر، بالقضية الفلسطينية، لكن األمر يكشف عن أن هذا الموقف الجيد، يستند إلى رؤية وطنية 
 لبنانية، ترفض كما يرفض الفلسطينيون توطين الالجئين في لبنان.

ان المغريات كلها التي يمكن أن تقدمها الواليات المتحدة ودول المال، ال تستطيع تعويض خسارة لبن
 في حال قبل بالتوطين.

نحو ثالثمائة ألف فلسطيني في لبنان، سيطيحون بالتركيبة الطائفية التي يستقر عليها النظام 
السياسي، منذ عقود طويلة، ولهذا فإن مقاومة لبنان لمؤامرة التوطين ال تقل أهمية عن مقاومة 

المنظمة ومقاتليها من لبنان، وبعد  الشعب الفلسطيني. منذ اتخذ الجمّيل قراره، والذي جاء بعد خروج
مجزرة صبرا وشاتيال، والمالحقات التي اتبعتها األجهزة األمنية، وأحزاب لبنانية للفلسطينيين، أدت 
إلى تنشيط ظاهرة الهجرة، هربًا من الجوع والقمع. وعاش من بقي في ظروف غاية في القسوة، 

من حيث الخدمات الصحية، والتعليمية، والمعيشية جعلت مخيمات لبنان األكثر فقرًا، واألكثر سوءًا 
 والنفسية.
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ربما اطلع الكثيرون على مأساة مخيمي نهر البارد والبداوي، اللذين تعّرضا لدمار واسع، ولم يجر 
حتى اآلن السماح بإعادة إعمارهما، لكن ما قد ال يعرفه الكثير من الفلسطينيين، أن أكبر المخيمات 

يحتاج إلى « عين الحلوة»عين الحلوة، يتعرض لحصار شديد، والدخول إلى  الفلسطينية وهو مخيم
تبرير، أو تصريح، وليس حال المخيمات األخرى أفضل. األمر ينطوي على غرابة شديدة، حين 
يتخذ وزير العمل اللبناني، قرارات، تشدد الخناق على عمل الفلسطيني، وكأن قرار بشير الجمّيل جزء 

ني، أو انه واحد من قرارات اتخذها مجلس النواب، وان وزير العمل يجد نفسه من الدستور اللبنا
 ملزمًا بتنفيذه.

أين الحكومة اللبنانية، وأين الرئيس، وأين مجلس النواب، وأين المقاومة وتأثيرها؟ حين يتخذ وزير 
دخل الرئيس قرارًا يخالف سياسة الحكومة أو ينطوي على إخالل بأمن البلد، تتدخل الحكومة، أو يت

ولكن يمضي األسبوع الثاني، دون حراك سياسي يضع حدًا لقرار وزير العمل. استمرار وزير العمل 
في تنفيذ قراره، يشكل وصمة عار في جبين كل مسؤول لبناني، ويرفع عالمات استفهام كبيرة حول 

المة االستفهام التي صدقية المواقف والسياسات التي تتحدث عن االلتزام بدعم القضية الفلسطينية. ع
تنطوي على الشك في صدقية الشعارات القومية المتطرفة، تطال حتى المقاومة اللبنانية، ذلك أن 
األمر ال يتعلق بسلوك فلسطيني يحاول أن يورط لبنان في صراع مع إسرائيل أو غيرها. إنه سلوك 

 يتعلق بلقمة العيش، والحد األدنى من أسباب البقاء.
وسيقاوم التوطين هذا من حقه، وسيجد الفلسطيني إلى جانبه كل الوقت، ولكن أن يكون  ال يريد لبنان

 الهدف دفع الفلسطيني، إلى الهجرة والتيه، أو قتله جوعًا، فهذا أمر ال يمكن احتماله.
الفلسطينيون في لبنان، ويساندهم كل الفلسطينيين، يقفون سلميًا في وجه هذا الظلم البّين، ولكن ال  

ن أحد في هذه الدنيا، أن ال تفلت األمور، وتتجه نحو الفوضى، فالجوع كافر بل أبو الكفر. يضم
اّل فإن األوضاع تذهب نحو األصعب.  واألفضل أن يجري تدارك السيناريوهات الخطرة، وا 
 18/7/2019األيام، رام هللا، 

 

 أوقفوا التنكيل بالشعب الفلسطيني .43
 وليد شرارة  
فوجئ وزير العمل كميل أبو سليمان، ومعه على األغلب قسم كبير من السياسيين اللبنانيين، 

تجرأ «. مكافحة العمالة األجنبية غير الشرعية»باالحتجاجات الشعبية الفلسطينية ضد خطته لـ
الفلسطينيون هذه المرة على المشاركة الواسعة في تحركات شملت العديد من المخيمات للمطالبة 

قوقهم. لقد تعرضوا ألصناف وألوان من التمييز والظلم والحرمان من الحقوق األساسية خالل بح
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العقود الماضية، تندرج في إطار سياسة تنكيل منهجية بحقهم، من دون اللجوء إلى التظاهر 
مع واالحتجاج. ربما راهنوا على تدخل القوى الحليفة والصديقة، المعنية بالقضية الفلسطينية والصراع 

إسرائيل، للحّد من وطأة هذه السياسة. لكن هذا التدخل لم يحصل، أو لم يكن قويًا بالشكل المطلوب، 
واستمرت سياسة التنكيل واشتدت مع األيام. من الممكن القول إن هذه السياسة نجحت في تحقيق 

مبررات  غاياتها: تهجير قطاعات غفيرة من الفلسطينيين من لبنان. فأصحابها، مهما قدموا من
وحجج، يكنون جميعهم عداًء علنيًا أو شبه علني للفلسطينيين. هم ال يفّوتون فرصة، كلما سنحت 
الظروف األمنية والسياسية بذلك، ليذكرونا بكراهيتهم العمياء والسائلة لهم. سياساتهم في الواقع نتاج 

زعامة من خالل التحريض لمزيج من أيديولوجيا الكراهية، ومن حسابات اكتساب الشعبية وتأبيد ال
الطائفي والعنصري. من غير المستغرب أن يتبنى المقاولون الطائفيون مثل هذه السياسة. المستغرب 

 والمستهجن صمت القوى الوطنية والمقاومة عنها، وعدم التصدي المباشر لها.
مجرد طرد  كان اقتالع الشعب الفلسطيني منه، وليس 1982هدف االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام 

فصائل منظمة التحرير. التدمير المقصود والواسع النطاق للعديد من المخيمات وارتكاب المجازر، 
وأبرزها مجزرتا صبرا وشاتيال، وكذلك ما كشفته فيما بعد محاضر اجتماعات قادة العدو مع نظرائهم 

لالجتياح كانت تهجير  في القوات اللبنانية، هي بمثابة األدلة القطعية على أن الغاية المركزية
الفلسطينيين. التهجير كان الهدف، وليس التوطين كما كان البعض يؤكد. التطورات الالحقة على 
الساحة اللبنانية، كحرب المخيمات مثاًل، أتت لتدفع في االتجاه نفسه. وبعد نهاية الحرب األهلية، 

رئاسة أمين الجمّيل، الخاصة أسهم استمرار سريان القوانين التي صوت عليها البرلمان خالل 
مهنة، إلى حمل آالف العائالت والشبان  72بالفلسطينيين، وفي مقدمتها تلك التي تحرمهم ممارسة 

ن  الفلسطينيين على الرحيل. سيسارع البعض إلى القول إن آالف اللبنانيين هاجروا أيضًا، وا 
لك. والحقيقة أنه ال مجال بتاتًا األوضاع االقتصادية واالجتماعية المتردية هي السبب األول لذ

للمقارنة بين الهجرتين، ألن األولى جرت نتيجة تمييز مفروض على اإلنسان الفلسطيني في لبنان 
وقد أدى نمو بعض التيارات المتطرفة في «. الطوعي»على الرحيل « تشجيعه»بقرار سياسي، بهدف 

الخطر »ل ذريعة إضافية للتهويل بـلبنان والمنطقة، إلى نمو مشابه لها في المخيمات، ما شك
والتحريض على محاصرة المخيمات بالجدران واألسالك. هل تحاصر مدن أو أحياء « الفلسطيني

عامًا، لم يتوقف الفلسطينيون عن مغادرة لبنان نحو أرجاء  29لبنانية نمت فيها ظواهر مشابهة؟ منذ 
ة الكريمة. القّيمون على سياسة التنكيل أرض هللا الواسعة بحثًا عن الحد األدنى من شروط الحيا

يعرفون هذا األمر، لكنهم يصرون عليها، ما يعني أنهم يريدون تهجير الفلسطينيين عن سابق إصرار 
 وتصميم.
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ما يبعث على السخرية عند التطرق إلى الوضع الفلسطيني في لبنان، رفع جميع القوى التي ال تأبه 
لوا عن لبنان، حتى ولو ابتلعتهم البحار، لشعارات تظهر لمصير الفلسطينيين، وتتمنى أن يرح

، ورفضها للتوطين على قاعدة التمسك بحق العودة، باإلضافة «القضية الفلسطينية»حرصها على 
طبعًا إلى ضرورة الحفاظ على التوازنات الطائفية المقدسة في لبنان. توطين الفلسطينيين خارج 

و في أي بلد آخر، مؤامرة ينبغي رفضها تمامًا. لكّن تهجير وطنهم التاريخي فلسطين، في لبنان أ
الفلسطينيين بعيدًا عن بالدهم مؤامرة تفوق خطورتها األولى، ألنها وضعت موضع التنفيذ منذ عقود، 

القضية، وبمستقبل المواجهة مع  -وهي ما زالت مستمرة إلى اآلن. هل يستطيع المعنّي بفلسطين 
ل ما يتعرض له شعب فلسطين في بلده؟ هل التحالفات التي تمليها الكيان الصهيوني أن يتجاه

طبيعة النظام الطائفي اللبناني وتوازناته، المتداخلة مع تعقيدات السياق اإلقليمي، تعني التماهي مع 
مواقف بعض الحلفاء المخجلة تجاه الفلسطينيين أو السكوت عنها؟ من المستحيل فصل الدفاع عن 

ن الوقوف إلى جانب شعبها المظلوم بسبب سياسات التنكيل الجائرة والتصدي القضية ع -فلسطين 
 لها بحزم لمنعها من تحقيق أهدافها التي ال تقل خطورة عن مؤامرة التوطين.

 18/7/2019األخبار، بيروت، 
 

 حركات المقاومة بين الموقف األخالقي والواقعية السياسية .44
 عوض عبد الفتاح
حتى لحظة اندالع البركان العربي قبل ثمانية أعوام، كانت حركات المقاومة العربية والفلسطينية 
المسلحة، خصوصا التي برزت على المشهد بعد االنهيارات العربية واتفاق أوسلو، مشدودة إلى 
الصراع ضد إسرائيل ومتمركزة فيه. وال شك أنها، وتحديدا حزب هللا وحركة حماس، ساهمت في 
اإلبقاء على الوعي الفلسطيني والعربي الشعبي الرافض للوجود االستعماري الصهيوني في فلسطين، 
بعد إقدام قيادة حركة التحرر الفلسطيني )منظمة التحرير( على تتويج عملية التطبيع مع هذا الوجود، 

ي لبنان، بإيجابياتها بتوقيع اتفاقية أوسلو. وكان حزب هللا، مستفيدا من تجربة المقاومة الفلسطينية ف
وسلبياتها، ومن الدعم اإليراني، قد أظهر قدرة الفتة على إعادة تنظيم النضال المسلح ضد االحتالل 

، في ثاني 2000الصهيوني األرض اللبنانية. وُسجل نجاحه في طرد المحتل، بدون أي شروط، عام 
ي قناة السويس وتحطيمه خط أهم المعارك العربية ضد إسرائيل، بعد معركة عبور الجيش المصر 

، والذي استمر 2006. وجاء رد مقاتلي الحزب على العدوان الصهيوني عام 1973بارليف المنيع عام 
أكثر من شهر، ليظهره نموذجا مقاوما فريدا وجّذابا في مشهد عربي رسمي قاحل. وبفضل هذا األداء 
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لحزب، وقائده، حسن نصرهللا، العسكري واإلعالمي، والصمود األسطوري، ضد المعتدي، حظي ا
 بشعبية عربية لم يحظ بها سوى جمال عبد الناصر. 

أما حركة المقاومة الفلسطينية، حماس، فقد تحولت إلى حركة مقاومة منظمة ومستقلة، بعد خروج 
، والذي ال 2007االحتالل اإلسرائيلي من داخل قطاع غزة، وتعّززت بعد االنقالب الذي نفذته عام 

عياته تتفاقم على الوضع الفلسطيني الداخلي، بغض النظر عن ادعاءات كٍل من حركتي تزال تدا 
حماس وفتح حول خلفياته ودوافعه. ومنذ ذلك التاريخ، بات لدينا كيانان فلسطينيان منفصالن، واحد 
في قطاع غزة تحكمه حركة حماس، ويستمر بفضل سالحه المقاوم، وآخر في بعض مناطق الضفة 

 ديره حركة فتح، ويستمر بفضل التنسيق األمني مع المستعمر. الغربية، ت
وما لم ينتبه إليه إال قلة أنه في مجال المقاومة المسلحة، أو الصدام العسكري ضد العدوان 
اإلسرائيلي، كانت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي، وبصورة أقل الفصائل العلمانية، وال تزال، حركة 

ة مع المعتدي اإلسرائيلي على مدار عمر االنتفاضات الشعبية العربية. بل المقاومة الوحيدة المشتبك
يصح القول إن الشعب الفلسطيني، بحراكه الشعبي، وانتفاضاته المتفّرقة، ونشاطه الثقافي، ظّل في 
هذه الفترة، وال يزال، القوة العربية الوحيدة المشتبكة مع المستعمر الصهيوني، فيما حركة المقاومة 

نانية متوّرطة في الحرب السورية األهلية، وملتزمة باتفاق وقف إطالق النار الموقع مع إسرائيل اللب
من خالل األمم المتحدة، على خالف ما كان يتوقع منها ماليين العرب المفتونين بحركة المقاومة 

ى في اللبنانية، أي أن تقف إلى جانب الشعب السوري، أو على األقل أن تقف على الحياد. وحت
مجال التمّيز في تجربة المقاومة ومزاولتها، تزيد فرادة صمود المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عن 
فرادة صمود المقاومة اللبنانية، لسببين أساسيين: ألن قطاع غزة، منطقة صغيرة جدًا، محاصرة برًا 

عاف ما تتطلبه في منطقة وبحرًا وجوًا. وبالتالي، تفوق متطلبات المعركة والمواجهة ومخاطرهما أض
واسعة، وحدودها مفتوحة. في حين أن لبنان بلٌد أوسع بكثير، وله منافذ عدة ُتسهل عليه التزود 
بالسالح. وأن حركة حماس لم تتوّرط في دماء السوريين، وفّضلت الخروج من سورية، بعد أن فشلت 

س استمرار تربص العدو مساعيها في الوساطة مع النظام الذي أصر على الحل األمني. ولي
االسرائيلي بحزب هللا، وخشيته من تعاظم قوته في لبنان، سببا كافيًا وال مقنعًا، عمليًا وأخالقيًا، 
التغاضي عن توّرط الحزب في سورية، وعن ضرورة مراجعة هذا الدور، وا عادة بناء معادلة تحّررية 

 ونهضوية، مدنية، وعصرية. 
ذي اعتقدنا، في أوائل التسعينيات، أنه وصل إلى القاع، لم تكن مسألة .. وقبل االنكسار العربي، ال

الحكم، والدولة المدنية، والحريات الفردية، وكل مقومات دولة المواطنة الديمقراطية، قد تعززت في 
أوساط األجيال الشابة الجديدة التي استيقظت على واقع دول عربية استكملت عملية التكيف مع 
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ي االستعماري، وفي الوقت نفسه، على واقع أنظمة أكثر استبدادا وفسادًا، وأكثر الوجود الصهيون
تنكرًا لحرية المواطن. ما معناه أن ادعاء األنظمة أنها منصرفة عن مهمة تحقيق الديمقراطية والتنمية 
لصالح المعركة مع إسرائيل انكشف زيفه، وحجم التخريب المجتمعي الذي أحدثته الطغم الحاكمة. 

ثاًل، أقام النظامان، المصري واألردني، معاهدتي صلح مع إسرائيل، وعالقات تطبيع كاملة، وأقامت م
منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقيات مع إسرائيل، وساروا في الركب األميركي، من دون حصول أي 
تقدم، ال على مستوى الحقوق الفلسطينية، وال على مستوى التنمية والنهوض االقتصادي، 
والديمقراطية. أما النظام السوري فقد خاض مفاوضات عبر الواليات المتحدة األميركية، السترجاع 
الجوالن، شرطا إلنهاء "النزاع"، غير أن هذه المحاوالت فشلت، بسبب إصرار إسرائيل على االحتفاظ 

وال حرج، بالشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا. أما عن األنظمة الخليجية، وخصوصا السعودية، فحّدث 
 فقد انتقل التطبيع مع إسرائيل من السر إلى العلن. 

 في ظل هذه الهزيمة الشاملة، المسؤولة عنها األنظمة القومية العلمانية، دخلت إلى 
"مأزق هذه الحركات المقاومة في أيدلوجيتها الدينية، وهذه نقطة قوة وضعف في آن" المقاومة 

لهزيمة، ومحاولٍة لتقديم نموج مقاومة جديد؛ في لبنان وفلسطين. اإلسالمية المشهد، في تحدٍّ لذهنية ا
ولكن مأزق هذه الحركات في أيدلوجيتها الدينية، وهذه نقطة قوة وضعف في آن، حيث هي عامل 
تعبئة وتحشيد لجمهورها من جهة، وهي عامل انعزال، وتفرقة، على مستوى الشعب، من جهة ثانية. 

وأدخلت تقنياٍت متقدمة، وفهمًا أعمق للعدو، وكيفية التعامل معه،  طّورت طريقة تنظيم المقاومة،
ن أيدت بصورة انتقائية بعض الثورات، في فهم )واستيعاب( البعد األساس في  ولكنها أخفقت، وا 
الثورات العربية، والدوافع االجتماعية واالقتصادية، واإلنسانية. هي إما نظرت إليها أنها مؤامرة، أو 

الستالم الحكم، أو فقط إلطاحة أنظمة عاجزة عن هزيمة إسرائيل. لم  اإلسالمية فرصة للحركات
يكن، وال هو اآلن، موضوع حرية الفرد، وقضية الديمقراطية، والدولة المدنية، والشراكة وفق عقٍد 
ينظم الدولة، ويضبط عالقتها بالمجتمع والمواطن، من القضايا التي تشغل أولوية لهذه الحركات، أو 

 كل جزًءا من رؤيتها أو ثقافتها وبرامج التنشئة والتثقيف السياسي لكوادرها. تش
وبتفحص تجربتي حكم حركة حماس قطاع غزة ومشاركة حزب هللا في الحكومة اللبنانية، تتكّشف 
إخفاقات بنيوية، وقصورات مفاهيمية، خطيرة، في التعامل مع الداخل، تساهم في تآكل التجربة، وال 

لحركات من غضب المواطن سوى سالحها، أو وجودها في دائرة االستهداف الدائم من يحمي هذه ا
إسرائيل، فلبنان دولة تعصف بها مظاهر الفساد والفشل السياسي واالقتصادي. وفي قطاع غزة 
المحاصر من إسرائيل والنظام المصري، تتخبط "حماس" في عملية تسيير حكمها. ولم تقّدم، على 

ا، وجسارة مقاوميها في مواجهة العدوان الصهيوني، نموذجا جّذابا للحكم، وال الرغم من جسارته
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مشروعًا وطنيًا جامعًا لعموم الشعب الفلسطيني، بدياًل عن مشروع سلطة رام هللا االستسالمي 
 والتجزيئي. 

 وبتتبع تصريحات قادة في حركة حماس، بخصوص التوجه إلى إعادة العالقات مع النظام 
نسان العربي إلى انتصار حقيقي، وهذا يحصل فقط بربط التحرر الخارجي بالتحّرر "يحتاج اإل

الداخلي" السوري، ليس خطوة تتطلبها ضرورات الواقعية السياسية، كما هو حاصل مع النظام 
المصري، المنقلب على الثورة، ومحّطم آمال الناس، بل هي موقف يكيل المديح له، مضفيا شرعية 

الشعب السوري، وضد مطالب هذا الشعب الشرعية في الحرية والعيش الكريم، على جرائمه ضد 
 ويعكس التخبط وفقدان التوازن بين الموقف األخالقي وضرورة الواقعية السياسية. 

ليس ممكنًا، وال جائزًا أخالقيًا، لحركات المقاومة، خصوصا بعد كل ما مّر على العالم العربي في 
العقد األخير، مواصلة تعضيد القوة العسكرية، وفي الوقت نفسه، تجاهل واقع المواطن على المستوى 

لدول المحلي، وعلى مستوى دول الوطن العربي. بدون ربط ذلك بمقومات نهوض المجتمعات وا
العربية، وفي مقدمتها التحّرر من االستبداد، وجعل االهتمام بالديمقراطية والتنمية واالستقالل جزًءا 
عضويًا من برامجها وسلوكها، ال إمكانية لالنتصار على المستعمر. تستطيع هذه الحركات، كما 

بدون بناء عالقة أثبتت، الصمود في وجه العدوان الصهيوني الخارجي، والوصول إلى عمقه، ولكن 
استراتيجية مع الشعوب العربية، ومن ثم مع أحرار العالم، ستظل المواجهات مع العدو أشبه بعمليٍة 
سيزيفيٍة، أي نبذل جهدآ كبيرًا وتضحية باهظة، ثم نعود لنرمم ما خربه العدو. يحتاج اإلنسان العربي 

تحّرر الداخلي. وهذ ما تقوم به إلى انتصار حقيقي، وهذا يحصل فقط بربط التحرر الخارجي بال
 طالئع التغيير والثورة، والتي أوقدتها من جديد، ثورتا السودان والجزائر.

 17/7/2019، العربي الجديد، لندن

 

 بعيدًا عن القضية الفلسطينية!… رئيس الموساد اإلسرائيلي يدعو إلى اتفاق إقليمي لسالم شامل .45
 ماتي شتاينبرغ

هرتسليا بداية هذا الشهر، كرر رئيس الموساد يوسي كوهين وأكد أنه في محاضرة له بمؤتمر 
يبدو ”. مواضيع أساسية على جدول أعمال الدولة“سيعرض صورة الوضع االستراتيجي، التي تشمل 

أن هذا التأكيد استهدف اإلشارة إلى أنه يجب محاكمة محاضرته كجهد محايد لفهم الواقع بذاته، 
 وليس كتبرير ألي سياسة.

بالضبط من نقطة االنطالق هذه، تتراكم تساؤالت كثيرة إزاء صورة الوضع االستراتيجي الذي عرضه 
رئيس الموساد. األمور ال تقال فقط بما كان في المحاضرة، بل بما غاب عنها. أشار كوهين إلى أن 
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ل. هذه الموساد يالحظ اآلن فرصة نادرة للتوصل إلى تفاهم إقليمي سيؤدي إلى اتفاق سالم شام“
وظيفة الموساد هي قيادة الجهد فقد أنشئت فيه مؤخرًا “وأكد أنه إذا كانت ”. نافذة فرص لمرة واحدة

 ”.االستراتيجي –إدارة تتولى المجال السياسي 
، غاب تمامًا ”نافذة الفرص التي تؤدي إلى اتفاق سالم شامل“من التناول المفصل لرئيس الموساد لـ  

ية الفلسطينية، وكأنه باإلمكان التوصل إلى اتفاق شامل بدون شملهم. ماذا الجانب الفلسطيني والقض
يشبه هذا األمر؟ إنه يشبه من يعرض مسرحية هامليت من دون البطل المعذب. اآلن، بعد اعتراف 

عدا عن الساحة الفلسطينية؟ ” االتفاق الشامل“أمريكا بضم هضبة الجوالن، أي ساحة بقيت خارج 
، دلياًل قاطعًا على أن أي دولة عربية ”صفقة القرن “حة في المكان، غير المنتهية لـ أليست هذه المراو 

ذا كانت عيون رئيس الموساد تشخص نحو  اتفاق سالم “ال يمكنها القيام بدور الطرف الفلسطيني. وا 
سنة،  17الموضوعة أمام إسرائيل منذ ” مبادرة السالم العربية“، فكيف يتجاهل بشكل تام ”شامل
 س بموافقة العالم العربي فقط، بل بموافقة العالم اإلسالمي أيضًا؟ولي

إذا كان كوهين يعرف الصيغة السحرية من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بدون القضية الفلسطينية 
وجدت فرصة للدفع قدمًا “فعليه كشفها لنا. رئيس الموساد قال، وكأنه يقول جملة عارضة: 

قال ذلك على بعد كبير من النقاش حول احتمالية التوصل إلى االتفاق ، لكنه ”بالموضوع الفلسطيني
 ولكن هذه المبادرة ال تذكر.”. مبادرة السالم العربية“سنة هي في  17الشامل. الفرصة الحقيقية منذ 

لقد أثنى رئيس الموساد وبحق على الدول العربية التي تعترف بإسرائيل مثل األردن ومصر، وأيضًا 
ة، حسب قوله، مثل ُعمان. ولكن أمام جميع هذه الدول التي تؤيد الدولة الفلسطينية، لم الدول الجدي

االعتراف بطابعها اليهودي.  –تضع إسرائيل شرطًا ضروريًا مسبقًا من أجل التوصل إلى اتفاق معها 
في حين أنها أمام الطرف الفلسطيني تضع ذلك كشرط أساسي ال يتم تجاوزه، رغم أنه غير مطلوب 
أبدًا في القانون الدولي. أيضًا الطرف الفلسطيني، مثل تلك الدول، يعترف منذ ثالثين سنة )منذ 

 على الفلسطينيين؟” نافذة الفرص“لألمم المتحدة( بدولة إسرائيل. لماذا ال تسري  242اعترف بقرار 
ي اإليراني. التساؤالت تتراكم أيضًا حول ما يتعلق بتناول رئيس الموساد الموسع للمشروع النوو 

اإلنجاز العملي المهم للموساد في الحصول على األرشيف النووي اإليراني يثبت أن إيران تتمسك 
بالتقييدات التي فرضت عليها في االتفاق الدولي. لو كان إلسرائيل والواليات المتحدة أي ذرة من 

يهما التلويح به فوق كل المعلومات على أن إيران خرقت االتفاق قبل األزمة الحالية، لكان يجب عل
 منصة.
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ذا كان األمر كذلك،  اعترف كوهين بشكل صريح بأن االتفاق النووي مع إيران كان عقبة لها نهاية. وا 
سواء بواسطة المطالبة بتغيير مدة انتهاء  –فلماذا قامت إسرائيل بمقاطعته ولم تنضم إليه من البداية 

 ؟.”حرس الثورة“يخ اإليرانية وقيادة صالحيته أو المطالبة بأن يشمل مشروع الصوار 
االدعاء المدوي في أقوال رئيس الموساد وكأن تحرر إيران من قيود التخصيب في أعقاب إلغاء 
االتفاق من قبل الواليات المتحدة )بتشجيع من إسرائيل( يدل على أن الخداع والمراوغة هي التي 

عودة إيران إلى الجهد  –تشخيص النتيجة  وجهتها منذ البداية، وهو أمر غير منطقي وغير واقعي.
وكأنها كانت تنوي فعل ذلك من  –النووي الذي قاد إليه إلغاء االتفاق من قبل الواليات المتحدة 

البداية بشكل خبيث عندما وقعت على االتفاق، هو فشل منطقي أساسي وقع فيه رئيس الموساد. بعد 
ن كان” عقبة“كل ذلك، هو يصف االتفاق بأنه   ”.انتهاء صالحية“له فترة  وا 

مرة واحدة ذكر رئيس الموساد حماس والجهاد اإلسالمي وحزب هللا كمخلصين إليران وممولين منها 
من أجل اإلشارة إلى أنه في السنتين ” مصادرنا االستخبارية“على حدود إسرائيل. لقد استند إلى 
ير الوسائل القتالية المتقدمة مليون دوالر من أجل تطو  100األخيرتين خصصت إيران أكثر من 

لحماس والجهاد اإلسالمي. كوهين أكد أيضًا أن حماس تعمل بكل قوتها من أجل أن تشعل يهودا 
والسامرة. هنا يثور السؤال المقلق: كيف تنضم إسرائيل إلى عدوتها الوجودية إيران في كل ما يتعلق 

ية حكم حماس فيه، وتمكنه من إشعال بجهود التهدئة في القطاع، التي تساهم في استقرار وتقو 
الضفة؟ كل ذلك يجري في الوقت الذي تعمل فيه السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مع إسرائيل 

 في تنسيق أمني ضد حماس.
 –إضافة إلى ذلك، االحتماالن القطبيان اللذان أشار إليهما رئيس الموساد بخصوص حماس في غزة 

هناك احتمالية ثالثة  –حكم حماس فيها أو القتال إلى مستوى الحرب  التهدئة التي تعني استقرار
هذه االحتمالية تقتضي التخلي عن ”. اتفاق سالم شامل“لهما، تتساوق مع تقديره بشأن احتمالية 

نظرية الفصل بين غزة والضفة، المقبولة على إسرائيل )النظرية التي تخدم بالطبع حماس ومن خلفها 
 242وقرار ” مبادرة السالم العربية“لى اتفاق سياسي يشمل المنطقتين على قاعدة إيران(، والسعي إ

ليس عبثًا أن تعارض ”. اتفاق السالم الشامل“لألمم المتحدة، التي تشكل اإلطار الوحيد لنافذة فرص 
لماذا تعد إسرائيل شريكة في هذا األمر مع موقف أعدائها ”. المبادرة العربية“إيران وحماس بشدة 

 اللدودين؟.
 17/7/2019هآرتس  

 18/7/2019القدس العربي، لندن، 
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