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 انلمن يطلق أي صواريخ تجاهلن نمنح الحصانة و .. لبنان نتنياهو: لن نتردد في حرٍب أ خرى ضدّ  .1
س الوزراء اإلسرائيلي، يوم الخميس، قال بنيامين نتنياهو رئي -ترجمة "القدس" دوت كوم  -القدس 

إن حكومته لن تتردد في خوض حرب أخرى ضد لبنان، إذا اضطرت لذلك، وأنها ستتصرف بقوة 
 كبيرة من أجل ضمان االنتصار.

جاء ذلك في كلمة له خالل إحياء ذكرى الجنود القتلى في حرب لبنان الثانية، مشددا على أن 
ق أي صواريخ تجاهها، حتى لو كان يختبئ في مناطق مكتظة إسرائيل لن تمنح الحصانة لمن يطل

 بالسكان. كما قال.
وأضاف "سنفعل كل ما يمكن لكي ال نلحق الضرر باألبرياء، لكن لن نعطي الحصانة لمطلقي 
الصواريخ وألماكن منصات إطالقها، ومن يرسلهم، ال في لبنان وال في غزة وال في أي مكان". وفق 

 قوله.
حكومته تعمل تحت قيادته وفق مبدأ بسيط، بمنع من وصفهم "األعداء" بالتسلح باكًرا.  وأشار إلى أن

في إشارة منه للهجمات بسوريا. مضيًفا "نحن نعمل باستمرار إلحباط جهود إيران لنقل األموال 
 واألسلحة لحزب هللا، وبدون خط األنابيب اإليراني لن يتمكن حزب هللا من الوجود لفترة طويلة.

ل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن أي حدث أمني من أراضيها. متهًما إياها بأنها تتجاهل حشد وحم
 حزب هللا العسكري.

وزعم أن حكومته غير متلهفة لحرب ولكن ستوجه ضربة قاصمة في حال تم فرضها عليها. مشيًرا 
 ت أنفاقه.إلى أن حكومته تتخذ إجراءات أمنية أخرى لتحييد قوة حزب هللا بعد أن دمر 

وتطرق للملف اإليراني، داعيا دول العالم بأسره للوقوف ضد ما أسماه "العدوان اإليراني" الذي يتجلى 
 في مياه الخليج، ووقف خطره.

وقال "حتى لو اضطررنا إلى الوقوف بمفردنا ضد إيران، فسنفعل ذلك". مشيًرا إلى أن إسرائيل وقفت 
"نحن نعمل ضد إيران في سوريا ومنع تمركزها  وأضاف لوحدها لسنوات عديدة ضد إيران.

 وتموضعها هناك، ولن نسمح بأن تتحول لبنان إلى سوريا ثانية".
 18/7/2019القدس، القدس، 

 
 وال نريد قوانين خاصة بنا إطالقا.. ضيوف في لبنان القيادات اللبنانية: الفلسطينيون األحمد يلتقي  .2

حمود عباس، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة بحث موفد الرئيس م -وفا 2019-7-18بيروت 
التحرير والمركزية لحركة فتح عزام األحمد، مساء اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء اللبناني سعد 

 الحريري، التطورات الفلسطينية وأوضاع المخيمات في لبنان.
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ظمة التحرير وحضر اللقاء سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور، وأمين سر حركة فتح وفصائل من
 فتحي أبو العردات، ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة.

وقال األحمد: "سعدت بلقاء الرئيس الحريري، بتكليف من الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير في اجتماعها الذي عقدته أمس. وقد وصلت ليال إلى بيروت، مباشرة من االجتماع، 

يصال رسالة إلى الرئيس الحريري وكل الشعب اللبناني والمسؤولين اللبنانيين، من خالل ما أبلغته إل
لرئيس الحكومة، بأنه ال أزمة بين فلسطين ولبنان، ولن تكون هناك أزمة. إنها قضية عابرة تحل 

بنانيين اآلخرين بالحوار، كما قال الرئيس أبو مازن، وهذا ما أبلغناه للرئيس الحريري وللمسؤولين الل
 الذين التقينا بهم".

وأضاف: "هذه الزيارة تأتي مرافقة للقاءات واالتصاالت التي قام بها السفير أشرف دبور باسم دولة 
فلسطين، طيلة األيام األخيرة الماضية، من أجل محاصرة ما حصل في مهده، وعدم إفساح المجال 

الفلسطينية اللبنانية. والرئيس أبو مازن، كما قال أمس أمام أي كان الستغالله واإلساءة إلى العالقات 
أمام شاشة تلفزيون فلسطين وأمام الصحافيين في اجتماع اللجنة التنفيذية: بالحوار والحوار فقط، 
نحل أي إشكالية تحصل في وضع الالجئين الفلسطينيين بلبنان، وذلك إثر اإلجراءات التي بدأت 

قانون العمل اللبناني، ومن حق لبنان أن يطبق قانونه. وكما قال  وزارة العمل القيام بها لتطبيق
الرئيس أبو مازن، ونكرر أن هذا هو موقف القيادة الفلسطينية، نعم نحن ضيوف في لبنان، على 
الشعب اللبناني الشقيق، ونقدر هذه الضيافة، ونحن تحت سقف القانون اللبناني، وال نريد قوانين 

 خاصة بنا إطالقا".
بع: "كما أننا ال نريد من أي طرف كان، ال فلسطيني وال لبناني، وأبعد من ذلك، علينا أن نكون وتا

موحدين كفلسطينيين ولبنانيين، كما توحدنا في المحافظة على أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية، 
لبنان، وكم حاولت قوى إرهابية أن تخترق المخيمات وتستخدمها لالساءة إلى السلم األهلي في 

فنجحنا في اجتثاث هذه المحاوالت، فإن المشكلة تحل أيضا بالحوار. علينا أال نقبل بأي محاولة 
استغالل لهذه اإلشكالية وحرفها عن مسارها ألغراض أخرى ال عالقة لها بالموضوع. لذلك، كان 

عيدت إلى هناك تفاهم مشترك، وخاصة بعدما أبلغنا الرئيس الحريري، قبل لحظات، بأن األمور أ 
الحكومة الستكمال ما تراه مناسبا، بحسب ما أعلنه الوزير داخل مجلس النواب، ألنها مسؤولية 
الحكومة وليست مسؤولية وزارة بعينها، وهذا معمول به في كل أنحاء العالم. وبالتالي الحكومة 

امل مع تطبيق اللبنانية هي التي ستقر أي مراسيم وأنظمة وإجراءات وقرارات تتعلق بكيفية التع
القوانين اللبنانية. كما أن الرئيس الحريري زود الدكتور منيمنة، الذي شارك في اللقاء اليوم، بتعليمات 
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واضحة لمناقشة هذه المسألة ومتابعتها في إطار الحوار اللبناني الفلسطيني المشترك الذي يتم تحت 
 إشراف الرئيس الحريري، برئاسة الدكتور منيمنة".

لذلك أطمئن الجميع، وأقول ألهلنا في المخيمات الفلسطينية: من حقكم أن تحتجوا وأن وأردف: "
تشعروا بالغضب والقلق على لقمة العيش، لكن كما قال الرئيس أبو مازن أمس، واستكماال للتفاهمات 

ألمر التي تمت بين سفير دولة فلسطين والجهات اللبنانية المعنية، بما فيها وزارة العمل، فإن هذا ا
يتم بالحوار ولن يلحق ضررا بأي فلسطيني، والوقائع أكدت ذلك. فقبل قليل، أطلعنا السفير 
الفلسطيني أن مؤسسة العارف عادت وفتحت أبوابها من جديد، بعد أن صوبت ما هو مطلوب منها 

المثل ، فإن بند المعاملة ب129وفق القانون، ونحن تحت سقف القانون. كما أنه وفق المادة المعدلة 
مع الدول األخرى ال ينطبق على الالجئ الفلسطيني. وكذلك فإن الفلسطينيين معفيون من رسوم 

، وقد أبلغ الوزير السفير 128رخصة العمل، وهناك قضايا أخرى تتعلق بالضمان االجتماعي المادة 
ض دبور باألمس، أنه حتى حقوق من دفعوا ستصان، وبالتالي حتى هذه المادة تحتاج إلى بع

 التوضيحات والمراسيم من الحكومة اللبنانية".
وختم: "قبل قليل كنا في زيارة لقائد الجيش ومدير المخابرات اللبنانية، وأبلغنا قائد الجيش أنه سيكون 
هناك مزيد من التسهيالت إلدخال مواد اإلعمار للمنازل في المخيمات، وأنه ال تأخير، وكل ما طلب 

ل شخصي أمس، كلها أمور تمت تلبيتها، وسيكون هناك مزيد من سواء عبر األونروا أو بشك
التسهيالت، ألن حق السكن من شرعة حقوق اإلنسان في العالم التي نتفق عليها جميعا. فاطمئنوا، 
مكانة العالقة اللبنانية الفلسطينية ال تتوقف فقط عند هذه األمور. جميعنا في موقف موحد رسمي 

ن والتصدي لها وورشة المنامة. ولبنان قاطع صفقة القرن وورشة وحزبي وشعبي ضد صفقة القر 
المنامة، ونحن ولبنان نرفض التوطين وأي محاولة لالنتقاص من حقوق الفلسطينيين في تقرير 

 المصير وإنهاء االحتالل وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية".
سنة، فما تعليقكم؟ وهل  70ذه اإلشكالية عالجت مشكلة عمرها وتساءل: "رب ضارة نافعة، فإن ه

 تتخوفون من إدخال هذا الملف بالبازار اللبناني الداخلي".
وأجاب: "كما قلت، يجب أال يدخل في البازار السياسي، ال هذا الموضوع وال في المستقبل أي 

لفصائل الفلسطينية نفسها، موضوع آخر يتعلق بحقوق المواطنين، سواء على صعيد العالقات بين ا
مهما كانت اتجاهاتها، بين فصائل منظمة التحرير، وهي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني 
المعترف بها عربيا وإسالميا وفي منظمة دول عدم االنحياز واألمم المتحدة، وحتى بين الفصائل التي 

قوى السياسية اللبنانية، دون استثناء، التي لم تلتحق حتى اآلن في منظمة التحرير. كما أني أناشد ال
تربطنا عالقات وطيدة معها جميعا، وعالقات أخوة ومحبة، بعدم استخدام هذه المسألة، ال أمس وال 
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اليوم وال غدا، ألننا نحن كفلسطينيين ال نسمح ألنفسنا بأن نتدخل في الشؤون الداخلية، لذلك نناشد 
 المسألة في التجاذبات والتنافسات السياسية في لبنان".القوى اللبنانية بأال يدخلوا هذه 

 18/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 يقرر حّل مجلس القضاء األعلى عباس .3
وم الخميس، حّل مجلس القضاء يمحمود عباس  رئيس السلطة الفلسطينيةقرر : رام هللا ــ نائلة خليل

لمدة عام، وجاء القرار بشكل مفاجئ، ودون معرفة السلطة القضائية  األعلى، وإنشاء مجلس انتقالي
وأدى المستشار عيسى أبو شرار،  به، فضاًل عن قرار آخر بتخفيض سّن تقاعد القضاة إلى الستين.

 اليمين القانونية أمام الرئيس عباس، رئيسا للمحكمة العليا، ورئيسا لمجلس القضاء األعلى االنتقالي.
بحّل المجلس الذي يمثل السلطة القضائية العليا في فلسطين، بعد نحو سبعة أشهر وصدر القرار 

على حّل المجلس التشريعي الفلسطيني، ما يعني أنه لم يبق في النظام السياسي الفلسطيني سوى 
 السلطة التنفيذية التي يمثلها الرئيس محمود عباس.

طة القضائية الرأي العام، وانقسم المتابعون بين وفاجأت قرارات عباس التي لها قوة القانون حول السل
من يرى أنها إحكام لقبضة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية التي تعاني من تدخالت أّدت إلى 

 تآكل هيبتها وسلطتها، وبين من اعتبر القرارات بداية حقيقية إلصالح القضاء الفلسطيني.
 18/7/2019، العربي الجديد، لندن

 

 "صفقة القرن "دينة: جهود السعودية ومصر واألردن أحبطت أبو ر  .4
عن  في حكومة اشتية كشف وزير اإلعالم الفلسطيني نبيل أبو ردينة: سوسن أبو حسين - القاهرة

صفقة »جهود عربية بذلتها السعودية ومصر واألردن للضغط على الواليات المتحدة لرفض ما يسمى 
العربي يتمسك بمبادرة السالم العربية، التي تؤكد انسحاب  إلى أن الموقفالنظر ، الفتا «القرن 

إسرائيل من األراضي المحتلة وإقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس الشرقية، مقابل عالقات عربية 
التطبيع المجاني غير مقبول ومرفوض وأن مبادرة السالم العربية »إسرائيلية طبيعية، مؤكدا أن  -

 «.خط أحمر
ة، خالل لقاء مع عدد محدود من المفكرين والكتاب المصريين بالقاهرة، بالمواقف وأشاد أبو ردين

اإلدارة األميركية »والرسائل التي اتخذتها الدول العربية خاصة السعودية ومصر واألردن، قائال إن 
وصلتها رسالة مهمة جدا وقوية وواضحة من خادم الحرمين الملك سلمان والرئيس عبد الفتاح 
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العاهل األردني تؤكد التمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية السيسي و 
 «.وبالسالم العادل، وليس االحتالل الدائم

الذي وقعت عليه  2017وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية قال إننا ملتزمون تماما باتفاق 
اللتزام به بضمانات مصرية، مؤكدا أن حماس ومستعدون تماما لتنفيذه في حال أعلنت حماس ا

الرئيس والقيادة لن يقبال على اإلطالق بدولة أو دويلة في قطاع غزة وهناك استعداد لدى الحكومة 
 100للذهاب إلى قطاع غرة فورا بشرط أن يعمل الوزراء بحرية كاملة في القطاع، حيث يتم تحويل 

 المعاشات.مليون دوالر شهريا لقطاع غزة للصحة والتعليم و 
 19/7/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 لبناني بشأن تعريف الفلسطيني وحقوقه وواجباته -تباين لبناني عضو مركزية منظمة التحرير:  .5

أوضح عضو المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية هيثم زعيتر، : يوسف دياب -بيروت
تباين »عن وجود « الشرق األوسط»كشف لـو «. األمور ستأخذ طريقها نحو المعالجة الهادئة»أن 

وقال هناك من يدعو إلى اعتبار «. لبناني بشأن تعريف الفلسطيني وحقوقه وواجباته -لبناني 
الالجئ المسجل في قيود وزارة الداخلية اللبنانية ليس بحاجة إلى إجازة عمل، بينما يرى آخرون أن 

 هناك ضرورة للحصول على إجازة معفاة من الرسوم.
القرار متخذ منذ »وقال زعيتر الذي يرافق السفير الفلسطيني في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، إن 

«. سنتين، فلماذا توقيت تنفيذه اآلن؟ وهل المطلوب إعطاء تفسيرات تثير حفيظة الالجئ الفلسطيني؟
ليتم التعاطي معه على  التوقيت خاطئ، والفلسطيني الموجود في لبنان قسرًا ليس أجنبياً »معتبرًا أن 

األمور ستعالج بهدوء والحكومة اللبنانية بصدد اتخاذ قرارات ومراسيم »وأضاف: «. هذا األساس
، مؤكدًا أن «تستثني الفلسطيني من الحصول على إجازة عمل، لكونه مولودا على األراضي اللبنانية

مال الحوار الهادئ والهادف مع استك»الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا إلى التهدئة، وشدد على 
 «.اإلخوة اللبنانيين، بعيدًا عن تأجيج الشارع الذي يسعى إليه البعض

  19/7/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 حماس ترحب بسحب قرار وزير العمل اللبناني .6

رحب رئيس الدائرة اإلعالمية لحركة حماس في الخارج، رأفت مرة، بالجهود التي أفضت  بيروت:
إنهاء قرار وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، والذي تسبب بحالة توتر عارمة لدى لسحب و 

وأشار مرة في تصريحات خاصة لـ"فلسطين أون الين"، إلى أنَّ  الفلسطينيين الالجئين واللبنانيين.
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الفعاليات واالعتصامات داخل المخيمات وعلى مداخلها ستستمر، حتى بدء التطبيق الفعلي لعدم 
 شمول الالجئين الفلسطينيين بقرارات وزير العمل المجحفة.

 18/7/2019، فلسطين أون الين
 

 حماس: اتهامات جعجع بتسييس تحركات الجئي لبنان "باطلة" .7
قالت حركة "حماس" إن اتهام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حركة حماس بــتسييس 

 انية ضد العمال الفلسطينيين، اتهام باطل وينافي الحقيقة.التحركات الرافضة لقرار وزارة العمل اللبن
وأكدت حركة حماس في بيان صحفي على أن اتهامات جعجع محاولة منه لتشويه صورة الحراك 

 الشعبي الفلسطيني الذي اتصف بالحكمة والعقالنية.
ع التفاهم ودعت حماس جعجع وحزبه ووزير العمل إلى إلغاء اإلجراءات فورًا، والبقاء ضمن مرب

الوطني اللبناني، الذي برز من خالل النقاش الحكيم والمسؤول داخل المجلس النيابي، والذي يؤكد 
 استثناء الالجئين الفلسطينيين من المعاملة كالعامل األجنبي.

وشددت حركة حماس على عمق العالقة اللبنانية الفلسطينية، وحرصها على الحوار الشامل لما فيه 
 ن اللبناني والفلسطيني.مصلحة للشعبي

وبينت أنها ومنذ اللحظة األولى لإلجراءات التي اتخذها وزير العمل ضد الالجئين الفلسطينيين، 
 أعلنت رفضها لهذه اإلجراءات، وأوضحت األسباب القانونية واالجتماعية لذلك.

دافع عنهم وأشارت إلى أنها تقف إلى جانب مطالب وحقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وت
 بشرف، وتتبنى مصالحهم، وترفض المس بوضعهم القانوني والسياسي، وكل ما يلحق الضرر بهم.

 18/7/2019، موقع حركة حماس

 
 يعتقل شبكة تهريب أموال من غزة للضفة الغربية "الشاباك" .8

ن الذين تل أبيب: أعلن جهاز األمن اإلسرائيلي العام )الشاباك(، أنه اعتقل مجموعة من الفلسطينيي
في غزة إلى رام هللا وقلقيلية، بغرض تمويل نشاطات « حماس»أقاموا شبكة لنقل األموال من حركة 
 ضد الجيش اإلسرائيلي والمستوطنين.

، إن نقل األموال تم «الشاباك»وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، المسؤول عن 
، التي يملكها األخوان هاني وفراس البلبيسي، بمساعدة للحج والعمرة« زوار الحرمين»بواسطة شركة 

الصراف محمد سويسي، الذين يعملون من داخل القطاع. وإنه جرى اعتقال عدد من متلقي هذه 
 األموال في الضفة الغربية، وخصوصًا في مدينتي رام هللا وقلقيلية. 
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لتغطية عليها بواسطة حواالت وقال إن أفراد هذه الشبكة عملوا عن طريق عملية خداع كبرى تمت ا
نقدية مزورة، وإعطاء وسداد قروض وهمية، من دون تسجيل في جهاز البنوك العالمي، وبااللتفاف 

 على شبكة المراقبة األميركية والدولية.
تم استخدامها في دفع رواتب لناشطي حركة « المحور»وأضاف أن أموااًل كبيرة نقلت عبر هذا 

ة، وفي تمويل نشاطات مسلحة ضد الجيش اإلسرائيلي والمستوطنات في الضفة الغربي« حماس»
في عملية « الشاباك»اليهودية في الضفة الغربية. وكشف أن قوات الجيش التي رافقت الشرطة و

شيقل(،  3.55إلقاء القبض على الشبكة، صادرت مئات آالف الشواقل )الدوالر األميركي يساوي 
خالل عملية من القوات إلحباط نقل األموال، هم: « حماس»واعتقلت ثالثة ناشطين من حركة 

الشقيقان إبراهيم وخالد مصفر من مزارع النوباني، ومحمد أبو سليم من رنتيس، وهم أسرى سابقون 
 في السجون اإلسرائيلية. وادعى أن المعتقلين اعترفوا باالتهامات المنسوبة لهم.

حماس( تشكو من نقص شديد في »)قائال:  على هذه المعطيات« الشاباك»وعقب ناطق بلسان 
األموال، وتطلب مساعدات قطرية وغير قطرية، ولكنها تجد المال بسهولة للصرف على رجالها 

 «.وعلى عملياتها المسلحة
 19/7/2019الشرق األوسط، لندن، 

 

 وفد من حماس يلتقي مساعد رئيس مجلس الشورى اإليراني .9
ب رئيس مكتب العالقات العربية واإلسالمية أسامة حمدان، التقى وفد من حركة حماس برئاسة نائ

اليوم الخميس ، المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى اإلسالمي في إيران حسين أمير عبد 
وضم الوفد ممثل حركة حماس في  اللهيان، في مقر سفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في بيروت.

ئب المسؤول السياسي جهاد طه، ومسؤول العالقات اإلعالمية لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، ونا
 عبد المجيد العوض.

وقدم الوفد شرحًا وافيًا عن األوضاع في فلسطين، ال سيما تداعيات صفقة القرن على القضية 
الفلسطينية وانتقاصها من حقوق الشعب الفلسطيني، وحق الالجئين الفلسطينيين بعودتهم إلى أرضهم 

وشدد الوفد على تمسك حركة حماس بالمقاومة خيارا استراتيجيا لتحرير فلسطين  منها.التي هجروا 
من جهته، رحب عبد اللهيان بوفد حماس، مجددًا دعم بالده للشعب الفلسطيني  واستعادة الحقوق.

ومقاومته الباسلة، مشيدًا بدور حركة حماس وفصائل المقاومة في مواجهة االحتالل الصهيوني 
 ن مقدسات األمة.والدفاع ع

 18/7/2019، موقع حركة حماس
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 لجنة فلسطينية تتخذ إجراءات احتجاجية ضد قرار العمل اللبناني .10
حّملت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان، اليوم الخميس، وزير العمل اللبناني، كميل أبو : بيروت

مخالفة التفاهم اللبناني"، بعد سليمان، "تبعات إصراره على قراره، والمضي في إجراءاته الظالمة، و 
 رفضه للحلول التي اقترحها رئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وحّيت "لجنة المتابعة" في بيان جميع القوى واألحزاب والمسؤولين اللبنانيين الذين أعلنوا وقوفهم إلى 
لمحقة"، مشيدة بـ "التوافق اللبناني على تفهم خطوات جانب مطالب الالجئين الفلسطينيين "العادلة وا

 الحراك ومطالبه".
ودعت لجنة المتابعة إلى مواصلة ورفع مستوى االحتجاجات السلمية المدنية الحضارية، يوم غد 

 الجمعة.
وطالبت اللجنة، "الالجئين الفلسطينيين إلى االستمرار في تحركاتهم االحتجاجية وعدم مغادرة مداخل 

 يمات، إال بعد صدور موقف واضح وقطعي من وزير العمل يتراجع فيها عن إجراءاته".المخ
 18/7/2019، فلسطين أون الين

 

 القيادي جمال الطويل ينتصر في معركة األمعاء الخاوية .11
أفاد مكتب إعالم األسرى، أن القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية واألسير جمال : رام هللا

ارا جديدا في وجه سلطات السجون اإلسرائيلية، حيث قرر تعليق إضرابه المفتوح الطويل، سجل انتص
 أشهر. 4عن الطعام، مقابل اإلفراج عنه بعد 

أيام في سجون  5وأوضح إعالم األسرى، أن القيادي الطويل علق إضرابه عن الطعام، والذي استمر 
 ير له في االعتقال اإلداري.االحتالل، بعد االتفاق على أن يكون التمديد الحالي هو األخ

 18/7/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 االحتالل يزعم تدمير مخرطة لصنع األسلحة في بيت لحم .12
زعم جيش االحتالل أنه قام بتدمير مخرطة لتصنيع األسلحة، فجر اليوم الخميس، في : بيت لحم

حدث باسم جيش االحتالل، قوله ونقلت وسائل إعالم عبرية عن المت مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
إن المخرطة تم تدميرها، بسبب معلومات تفيد بأنها تقوم بصناعة األسلحة الستهداف االحتالل 

 ومستوطنيه.
 18/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
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 جائزة إسرائيلية لحاخام يحرض على قتل العرب .13
عات شموئيل"، شرقي تل أبيب، منح جائزة قّررت سلطات االحتالل في مدينة "جف: صالح النعامي

 للحاخام إسحاق جزنبرغ، الذي يحرض علنًا على أي عمل يفضي إلى قتل العرب.
وذكر تلفزيون االحتالل، أمس األربعاء، أّن بلدية المدينة المحتّلة، قّررت منح جائزة "اإلبداع اليهودي" 

رهابي بارو  غولدشتاين، الذي نفذ المجزرة لجزنبرغ، مؤلف كتاب "تبارك الرجل"، الذي امتدح فيه اإل
، 1994فبراير/شباط  25التي استهدفت فلسطينيين يؤدون صالة الفجر في المسجد اإلبراهيمي في 

 منهم وإصابة عشرات آخرين. 29وأسفرت عن مقتل 
فذها وأشارت القناة إلى أّن جزنبرغ أصدر العديد من الفتاوى التي تدعو إلى إسناد الجرائم التي تن

 منظمة "شارة ثمن" اإلرهابية اليهودية، التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم.
وأقدم نشطاء هذا التنظيم، خالل األعوام الثالثة الماضية، على إحراق عشرات المساجد والكنائس في 

 الضفة الغربية، والقدس وغيرها من األراضي المحتلة.
غ اعتبر إقدام أحد أعضاء "شارة ثمن" على إحراق عائلة دوابشة وذكرت صحيفة "هآرتس" أن جزنبر 

 تطبيقًا للشريعة اليهودية. 2015الفلسطينية في آب 
 18/7/2019، العربي الجديد، لندن

 
 بعد اجتماع صاخب.. عائالت األسرى اإلسرائيليين في غزة يتهمون نتنياهو بمحاولة التغرير بهم .14

الجرف “الجنديين اإلسرائيليين األسيرين في غزة منذ عدوان يشير ذوو  وديع عواودة: -الناصرة
بأصابع االتهام لرئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، بالتغرير بهم، ومحاولة إسكاتهم ” الصامد

 ومنعهم من المطالبة العلنية باستعادتهما عشية الذكرى الخامسة ألسرهما.
يرين هدار غولدين وأورون شاؤول والمواطنين أفرا وكان نتنياهو قد استدعى أقارب الجنديين األس

واقترح عليهم إرسالهم في ” التطورات“مانغيستو وهشام شعبان السيد، قبل يومين إلطالعهم على 
 بعثة لألمم المتحدة للحديث عن محنتهم أمام العالم.

ن والدة أحدهما ونقل عن أقارب الجنديين أن اللقاء مع نتنياهو كان صاخبا فيما غادرت ليئا غولدي
اإلخباري إن نتنياهو حاول إرسال أقارب الجنديين ” واي نت“اللقاء باكية. وقال سمحا غولدين لموقع 

لألمم المتحدة كي ال يكونوا في البالد عند إحياء ذكرى الحرب على غزة بفعاليات مختلفة بدعوى أن 
 زيارتهم لنيويورك تساهم في لفت نظر المجتمع الدولي لقضيتهم.
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مثير لماذا تذكرت اآلن فقط أن تقترح “ورفضت غولدين عرض نتنياهو، وردت عليه غاضبة بالقول: 
وتابعت قبل أن تغادر اللقاء ”. علينا السفر لألمم المتحدة بعد خمس سنوات لم تفعل خاللها شيئا

 ”.ح كبيرنحن ال نريد سفرا لنيويورك وما تقترحه اآلن قمنا به بأنفسنا قبل عامين وبنجا“باكية: 
وبعد اللقاء، قالت عائلة غولدين إن نتنياهو حاول إسكاتهم عشية إحياء الذكرى الخامسة للحرب على 

حاول نتنياهو في اللقاء إسكات “غزة. وقالت والدة الجندي غولدين لإلذاعة اإلسرائيلية العامة أمس: 
نا أن نتنياهو يفعل كل ما خيبة أمل العائالت قبيل حلول الذكرى الخامسة للجرف الصامد، انطباع

بوسعه من أجل تمرير األسبوعين القريبين بهدوء حيث من المزمع تنظيم مهرجان رسمي إلحياء 
 ”.ذكرى الحرب ووقوع أوالدنا باألسر

وقالت إنها ال تفهم لماذا ال يشترط نتنياهو ترميم القطاع بإعادة األسرى، منوهة أنه من غير الواضح 
 بوعده باستعادتهم ضمن صفقة لتسوية في غزة. إذا كان نتنياهو سيفي

وكشف والد الجندي األسير سمحا غولدين للقناة اإلسرائيلية الرسمية أن نتنياهو استدعى العائالت 
 ساعة بأقصى حد. 24على عجل، طالبا منهم زيارته في مكتبه خالل 

كتب نتنياهو معًا، ولم أظن ألغينا كل برامجنا وهذه أول مرة تلتقي العائالت األربع في م“وأضاف: 
في سري أن هناك تطورات حقيقية في قضية األسرى فأنا ال أثق باألقوال وهناك فوجئنا أنه يقترح 
علينا السفر لنيويورك في األسبوع القادم لكننا رفضنا عرضه وذكرناه برغبتنا بالمشاركة في فعاليات 

 ”.لي الستعادتهمإحياء ذكرى حرب الجرف الصامد ، ودعوناه للتحرك الفع
وكشف عن نقاش عاصف خالل اللقاء بين عائالت األسرى وبين نتنياهو، وقال إن معظم أقاربهم 

طالما احترمنا رئيس الوزراء لكنه بدوره عليه واجب استعادة ” ظلوا حتى نهايته ولم يغادروه. وتابع: 
بطريقته ومن خالل إرسالنا الجنود األسرى الذين يرسلهم للحرب. ما أغاظنا هي محاولته إسكاتنا 

مؤكدا أن عرض نتنياهو غير جدير وليس سليما، مشددا على أن حكومة االحتالل ال ”. لخارج البالد
 ”.تفعل ما يكفي ورئيسها ال يمارس ضغطا كافيا على حماس

  19/7/2019القدس العربي، لندن، 

 

 مستشرق إسرائيلي يشيد برئيس مجلس اإلفتاء اإلماراتي .15
شر مستشرق إسرائيلي بارز صورة تجمعه برئيس مجلس اإلفتاء اإلماراتي عبد هللا بن بّيه نة: الدوح

 وذلك خالل مؤتمر لـ"الحريات الدينية" الذي انطلقت أعماله في العاصمة األمريكية واشنطن.
وعلق جويل روزنبرغ، أحد أبرز المستشرقين اليهود اإلنجيليين المدافعين عن إسرائيل، على صورته 

بن بيه بالقول: "ليس كل يوم يشترك اإلنجيلي اليهودي ذو الجنسية المزدوجة األمريكية  مع
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واإلسرائيلية في هذه المرحلة مع أحد علماء الدين المسلمين السنة "، وفق تعبيره. وأضاف: "كان 
 شرف لي أن أقابل المتحدث الرئيسي في المؤتمر هذا الصباح الشيخ بن بيه من دولة اإلمارات".

وكان وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو افتتح أعمال "مؤتمر الحرية الدينية"، بحضور أكثر من 
ألف شخصية دينية عالمية، والذي يستمر لثالثة أيام. وقال في كلمته االفتتاحية بالمؤتمر، الذي يعقد 

ًا أن بالده "تدعم حرية بمقر وزارة الخارجية: "إن الحرية الدينية يجب أن تكون مكفولة للجميع"، مؤكد
 الدين والمعتقد".

ويشغل بن بيه منصب رئيس مجلس حكماء المسلمين، ورئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات 
 المسلمة، كما يعتبر رمزا للتصوف الذي يخالف المنهج المتبع في السعودية.

ها في أبوظبي وتعمل وكذلك يعمل أحد مستشاري وأمناء مؤسسة طابة، كافة هذه المؤسسات مقّرات
في إطار دعم من النظام اإلماراتي، ومعظم العاملين والُمشاركين في نشاطاتها من العاملين في 

 مؤسسات تتبع رسميًّا الدول التي يسكنونها، كدار اإلفتاء، والهيئات الدينية التابعة للدولة.
 19/7/2019الشرق، الدوحة، 

 
 الثانية تستنسخ األولى؟: الطبعة 2019االنتخابات اإلسرائيلية  .16

ال يبدو أن نتائج االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة ستكون مغايرة عن الماضية. : يحيى دبوق 
دون « أزرق ـــــ أبيض»و« الليكود»فاستطالعات الرأي شبه ثابتة على تظهير التقارب في عدد مقاعد 
كارثية للمعركة التي يقودها بنيامين قدرة أي منهما على تشكيل ائتالف حكومي منفردًا. هذه النتيجة 

 نتنياهو لبقائه السياسي، ما لم يدفع إلى مفاجآت تسبق االنتخابات وتغّير نتائجها
أيلول/  17ال ُيقّدر أن تحمل االنتخابات العامة اإلسرائيلية بنسختها الثانية، المقرر إجراؤها في 

دخول وافدين جدد للمنافسة على مقاعد  سبتمبر المقبل، الكثير من المفاجآت، حتى إن كانت تشهد
الكنيست، سواء لدى اليمين أو الوسط وتلويناتهما، أو لدى اليسار الذي كاد أن يسقط بالضربة 

 القاضية، في انتخابات نيسان/ أبريل الماضي.
مع ذلك، يبدو أن معيار تصنيف األحزاب واللوائح االئتالفية في االنتخابات السابقة، التي غلب 

ا الموقف من رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، تأييدًا أو خصومة، سيكون أيضًا المعيار عليه
الحاكم لألحزاب واالئتالفات في االنتخابات المقبلة، على نحو يكاد يوازي الصراع القائم على الهوية 

ن قد تبلور إلى السياسية بين اليمين واليسار. في موازاة ذلك، سيحكم هذا الصراع أيضًا، وإن لم يك
اآلن، تجاذبًا من نوع آخر لدى الوسط واليسار، حول الشخصية التي ستوكل إليها مهمة تشكيل 
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الحكومة في حال سقوط نتنياهو قضائيًا، وهو غير مرجح، أو إذا تعّذر عليه تشكيل الحكومة، في 
 حال جاءت النتائج في مصلحة تكليفه.

)االئتالفي(، بيني غانتس، المتموضع في وسط « بيضأزرق ــــ أ»فمن جهة، ينافس رئيس حزب 
الحلبة السياسية، بوصفه منافسًا أول لنتنياهو، وإلى جانبه شريكه والرقم الثاني في التوليفة االئتالفية، 

، يائير البيد، الذي يطمح بدوره إلى رئاسة الحكومة، رغم محافظته إلى «يش عتيد»رئيس حزب 
من غير استبعاد احتمال انشقاقه عنه وائتالفه مع آخرين، وذلك من اآلن على شراكته مع غانتس، 

اآلن حتى موعد االنتخابات. يضاف إلى االثنين الوافد الجديد ـــ القديم على المشهد االنتخابي في 
إسرائيل، رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق، إيهود باراك، الذي يخوض االنتخابات المقبلة على رأس 

الذي شكله حديثًا لخوض االنتخابات، والذي يضم عددًا من الجنراالت « ل ديموقراطيةإسرائي»حزب 
البارزين. وباراك يشدد على أن المكّلف تشكيل الحكومة المقبلة يجب أن يكون قادرًا على تشكيلها 
 فعاًل، دون أي عالقة بعدد المقاعد التي يفوز بها في الكنيست، وهو يمهد في ذلك إلى تكليفه على

 .120خلفية التوقع أال يزيد عدد مقاعد حزبه على أربعة من أصل 
الذي بات من المسّلم أنه سيأتلف مع « العمل»لدى الكتلة اليسارية أيضًا صراع بقاء يقوده حزب 

، ألن الحزبين مهددان بالسقوط في حال عدم تحالفهما في الئحة واحدة. والواضح أن «ميرتس»
على خلفية تحميله فشل المسيرة السياسية مع الجانب « العمل»ل يعاقب الجمهور اإلسرائيلي ال يزا

اإلرهاب إلى »الفلسطيني، إضافة إلى توقيع اتفاقات أوسلو التي يّتهمه اليمين جراءها بأنه جلب 
، وأنه تسبب كذلك في االنتفاضة الفلسطينية الثانية التي لم تنتِه تداعياتها إلى «البيت ــــ )إسرائيل(

 وسقوطه نهائيًا؟« العمل»نهاية « ميرتس»فهل يؤخر االئتالف مع  اآلن.
إن كان موعد االنتخابات المقبلة قد تحدد في منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل، فإن استطالعات الرأي 
التي ُيعمل على إصدارها تباعًا منذ حّل الكنيست الحالي وإعالن إجراء انتخابات مبكرة ال تعطي 

كتلتين المتنافستين على المقاعد، أي اليمينية التي تؤكد معظم مركباتها من أحزاب أرجحية ألّي من ال
دينية ويمينية ويمينية متطرفة أنها ستسمي نتنياهو رئيسًا للحكومة المقبلة، مقابل الكتلة الثانية 

تشهد ( التي لم تنِه تشكيالتها بعد، وقد 1948المشّكلة من الوسط واليسار )وتسامحًا من فلسطينيي 
ألحزاب وائتالفات فيها، ما يعني أن القوائم المقبلة ستشهد تغييرًا واسعًا قياسًا « ضم وفرز»عمليات 

 بقوائم االنتخابات الماضية.
البارز في االنتخابات المقبلة هو الصوت العربي. ففي حال نجحت األحزاب العربية هذه المرة في 

عد )بعدما عمدت قياداتها إلى التفّرق واالنقسام على تجاوز خالفاتها التي حرمتها عددًا من المقا
، من ضمن أسباب وعوامل أخرى، إلى معاقبتها بتقليص اإلقبال 48كتلتين، ما دفع فلسطينيي الـ 
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مقعدًا بحسب استطالعات الرأي. لكن كما هو معلوم: مقاعد  11على صناديق االقتراع(، ستنال 
هي لزوم ما ال يلزم من جهة اللعبة السياسية اإلسرائيلية وتأثيرهم الفعلي فيها، إذ  1948فلسطينيي 

إن هذه المقاعد تكاد تكون معزولة وتتحرك خارج دائرة التأثير، فال اليمين يأتلف معها بطبيعة 
صة الذي يلحق به لدى الرأي العام، وخا« العار»الحال، وال الوسط واليسار يأتلف أيضًا، خوفًا من 

أن مصطلح اليسار نفسه في إسرائيل بات وصمة عار بذاتها، مع انزياح أو انتقال النسبة الكبرى 
 من اإلسرائيليين إلى تبني الطروحات اليمينية والتطرف.

في المشهد العام لالنتخابات المقبلة، يبرز في الكتلة اليمينية شبه ثبات في عدد مقاعد األحزاب 
، برئاسة وزير األمن «إسرائيل بيتنا»مها في كتلة اليمين. لكن حزب الدينية التي تصنف في معظ

السابق أفيغدور ليبرمان، ال يمكن الجزم في أن حزبه سيتجه حتمًا إلى تأييد نتنياهو في أعقاب 
االنتخابات المقبلة، بعدما لمح في أكثر من مناسبة إلى أن تصويته لن يكون مضمونًا ألحد، في 

ن االئتالف مع الوسط اإلسرائيلي إن جرى تكليف األخير تشكيل الحكومة. مع إشارة منه إلى إمكا
ذلك، المؤكد أن ليبرمان وحزبه الرابح األكبر نتيجة حّل الكنيست، إذ تكاد تستقر استطالعات الرأي 
على أنه سيضاعف عدد مقاعده، ما يؤكد صوابية الرهان على مناورته السياسية في وجه األحزاب 

 في وجه نتنياهو أيضًا، وتسببه في منع تشكيل الحكومة الماضية.الدينية، و 
على هذه الخلفية، ومع العدد الكبير من المقاعد التي يقدر أن يفوز بها ليبرمان في االنتخابات 

، ما يعني أنه «إسرائيل بيتنا»المقبلة قياسًا بالماضية، يمكن الترجيح أن ال حكومة يمينية من دون 
كيل الحكومة المقبلة مثلما كان عليه األمر في االنتخابات الماضية، فهل سيواجه سيملك مفاتيح تش

نتنياهو في حال تكليفه المشكالت نفسها التي حالت دون تشكيل الحكومة، وهل يتعذر عليه في 
هي نفسها أو ما يقرب من الطبعة  2019المحصلة تشكيلها؟ وهل الطبعة الثانية النتخابات إسرائيل 

 النتخابات؟األولى ل
 ال حكومة يمين دون ليبرمان

العبرية أنه لو أجريت االنتخابات اآلن، لفاز حزب  12أظهرت نتائج استطالع لرأي نشرته القناة الـ 
. ويظهر االستطالع فوز معسكر 30بـ « أزرق ــــ أبيض»مقعدًا في الكنيست، و 31بـ « الليكود»

ًا، ما يعني تعّذر تشكيل الحكومة المقبلة من اليمين، مقعد 55بـ « إسرائيل بيتنا»اليمين دون حزب 
إسرائيل »مقعدًا، و 11بـ « القائمة العربية المشتركة»دون أفيغدور ليبرمان. من جهة أخرى، تفوز 

، 5بـ « اليمين الجديد»، و6بـ « العمل»، و8)الحريديم األشكناز( بـ « يهودوت هاتوراه »، و10بـ « بيتنا
 «.إسرائيل ديموقراطية»و« ميرتس»كل من: اتحاد أحزاب اليمين، مقاعد ل 4إضافة إلى 

 19/7/2019األخبار، بيروت، 
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 فلسطيني من حي صور باهر 6,600مخطط إسرائيلي لطرد  .17

طالبت منظمة األمم المتحدة سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، بوقف : نادية سعد الدين –عمان
لمحتلة وتشريد سكانها، ضمن مخطط تهويدي يستهدف عمليات هدم المنشآت السكنية في القدس ا

فلسطيني، بينما تتواصل الفعاليات الشعبية المناهضة لقرار االحتالل. ويشمل  6,600طرد زهاء 
ألف فلسطيني، طرد ربعهم في تبرير لالحتالل  24التهديد اإلسرائيلي حي صور باهر، الذي يضم 
في القدس، التي ضمها بقرار ” منطقة البلدية“مى بأن أراضيهم ومساكنهم تدخل ضمن حدود ما يس

أحادي، وبسبب قربها من جدار الفصل العنصري. وقال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
عمليات الهدم واإلخالء القسري تشكل جانبا من الضغوط المتعددة التي تولد “إن ” أوتشا“اإلنسانية 

 ”. من الفلسطينيين في الضفة الغربيةخطر الترحيل القسري الذي يطال عددا كبيرا 
  19/7/2019الغد، عّمان، 

 
 نادي األسير يكشف عن تفاصيل مالبسات استشهاد األسير طقاطقة في سجون االحتالل .18

رام هللا ـ غزة: كشف نادي األسير الفلسطيني عن معلومات جديدة حول ظروف استشهاد األسير 
 كان بسبب تعرضه للتعذيب. عاما(، وأكد أن استشهاده 31نصار طقاطقة )

يونيو/  19وأكد في تقرير له، حسب المعلومات المتوفرة، أن األسير طقاطقة الذي اعتقل بتاريخ 
حزيران الماضي، بعد اقتحام قوات خاصة لمنزله في بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم، تم نقله 

، وحسب روايات لألسرى في ذلك «الجلمة»وبعدها إلى مركز تحقيق « المسكوبية»إلى مركز تحقيق 
 السجن بدأت تظهر عليه مالمح تدهور في حالته الصحية بسبب التحقيق.

حيث اعتدى « مجدو»وأوضح أنه في تاريخ التاسع من يوليو/ تموز الحالي، تم إدخاله إلى معتقل 
 عليه السجانون بالضرب المبرح وقاموا بتقييده بالسرير.

ارة السجن رفضت يوم الخميس الماضي نقله إلى األقسام العامة وأشار نادي األسير إلى أن إد
على حّمالة، ووضع في « مجدو»، وفي يوم األحد الماضي نقل إلى معتقل «معاقب»بذريعة أنه 

حتى « الرملة»غرفة تحت رقابة خاصة بسبب وضعه الصحي، وجرى نقله الحقًا إلى المستشفى في 
 الثالثاء.تم اإلعالن عن استشهاده أول من أمس 

قبل استشهاده، مشيرا إلى أن « مجدو»وجدد تأكيده أن األسير طقاطقة تعرض للتعذيب في معتقل 
 هناك معلومات أولية ُتشير إلى احتمالية أنه أصيب بكسور في أطرافه نتيجة للتعذيب.

  18/7/2019القدس العربي، لندن، 
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 القدس بيتًا فلسطينيًا في 11تشرع في إجراءات لهدم  "إسرائيل" .19
بيت فلسطيني في  100تل أبيب: باشرت قوات الشرطة اإلسرائيلية خطوات عملية لتنفيذ خطتها لهدم 

حي وادي الحمص، بقرية صور باهر، التابعة لمدينة القدس الشرقية المحتلة، ضمن مخططها 
 الواسع لتهويد كل بقعة ممكنة في المدينة المقدسة.

س الحدود لحراسة موظفي التنظيم التابعين للبلدية وقد حضرت قوات كبيرة من الشرطة وحر 
شقة  100اإلسرائيلية، فأخذوا القياسات مرة أخرى للمباني السكنية المهددة بالهدم، البالغ عددها 

بناية. وذّكروا السكان بقرار المحكمة اإلسرائيلية، الذي يمهلهم حتى مساء  16سكنية، موجودة في 
يوتهم هذه بأيديهم. فإذا لم يفعلوا، يصبح بإمكان البلدية أن تهدم متى اليوم )الخميس(، لكي يهدموا ب
 تشاء، وتحّملهم تكاليف الهدم.

 19/7/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 فلسطينًيا في الضفة الغربية 11تعتقل  "إسرائيل" .20
اعات فلسطينًيا في مناطق متعددة في الضفة الغربية، خالل س 11القدس: اعتقل الجيش اإلسرائيلي 

تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة “وقال الجيش اإلسرائيلي في بيان، الخميس، إنه  الليلة الماضية.
ووفق إحصائيات  ”.الضلوع في نشاطات إرهابية شعبية، وتمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات األمن

د األسرى رسمية صدرت عن هيئة شؤون األسرى )تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية(، فقد وصل عد
 أسير. 5,700الفلسطينيين إلى نحو 

 18/7/2019القدس العربي، لندن، 
 

 2019انتهاًكا "إسرائيليًّا" شرق قطاع غزة في النصف األول من  628   .21
انتهاًكا في المنطقة  628أظهرت معطيات حقوقية فلسطينية أن االحتالل اإلسرائيلي ارتكب زة: غ

ورصد مركز الميزان لحقوق اإلنسان  .2019ر الستة األولى من العازلة شرق قطاع غزة، خالل األشه
 انتهاًكا ضد المظاهرات االحتجاجية. 183استهداًفا "إسرائيليًّا" ضد العمال، و 261في تقرير له، 

حالة اعتقال أسفرت عن اعتقال  30ووثق المركز الحقوقي في تقرير حمل اسم "ممنوع من الوصول"، 
 عملية توغل. 27طفاًل، و 15فلسطينيًّا؛ منهم  56

أنماط من االنتهاكات التي اقترفتها قوات االحتالل في المنطقة مقيدة الوصول والتي  7وتناول التقرير 
 من مساحة األراضي الزراعية في قطاع غزة. %35تمثل 

 18/7/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 اكتشاف بقايا أحد أقدم المساجد في العالم في النقب .22

أثريون في إسرائيل يوم الخميس إنهم اكتشفوا بقايا أحد أقدم المساجد في العالم والذي يعود بناؤه  قال
 إلى وقت قريب من وصول اإلسالم إلى األرض المقدسة.

وقدرت سلطة اآلثار اإلسرائيلية أن المسجد، الذي تم اكتشافه وسط استعدادات لبناء حي جديد في 
 نقب، يعود تاريخه إلى القرن السابع أو الثامن الميالدي.مدينة رهط البدوية بصحراء ال

وقالت سلطة اآلثار إنه منذ تلك الفترة توجد مساجد كبيرة معروفة في مكة والقدس، لكن من النادر 
 أن تجد بيتا قديما للصالة يبدو أن مزارعين محليين كانوا يستخدمونه.

ل مستطيل مع محراب يتجه جنوبا صوب وتم العثور في الموقع عن بقايا مسجد مفتوح على شك
وقال ياسر العمور الموظف في سلطة اآلثار اإلسرائيلية "المنطقة هاي اللي إحنا موجودين  مكة.

المسجد اللي لقيناه هون مسجد قديم جدا الفترة  فيها، هاي منطقة أثرية جدا من قبل ألف سنة.
 األموية العباسية".

 18/7/2019األيام، رام هللا، 

 

 ذيرات في غزة من مخاطر تفاقم أزمة نقص األدوية في المستشفيات الحكوميةتح .23
غزة: حذرت أوساط حقوقية فلسطينية في غزة، الخميس، من مخاطر تفاقم أزمة نقص األدوية في 

 سنة. 12المستشفيات الحكومية على حياة سكان القطاع المحاصر إسرائيلًيا منذ 
سان، ومقره غزة، في بيان، عن قلقه البالغ من تهديد أزمة وأعرب المركز الفلسطيني لحقوق اإلن

 نقص األدوية حياة آالف المرضى الذين هم بحاجة ماسة للعالج.
وناشد المركز السلطة الفلسطينية بإمداد مستشفيات القطاع باألدوية الالزمة إلنقاذ حياة المرضى، 

مت على نحٍو شديد، وباتت تشكل خطورة مشيًرا إلى أن أزمة نقص األدوية والمستلزمات الطبية تفاق
وأبرز المركز النقص الحاصل في األصناف الدوائية في مستشفيات قطاع غزة،  على حياة المرضى.

 بالمئة من قائمة األدوية التخصصية. 61.5والتي وصلت إلى نحو 
 18/7/2019القدس العربي، لندن، 

 
 ه الفلسطينيينتوّجه لبناني حكومي لوقف إجراءات وزارة العمل تجا .24

خالل جلسة لمجلس النواب نبيه بري  رئيس مجلس النواب اللبناني: أكد سعد الياس -بيروت
موضوع الخالف حول إجازات العمل لالجئين  أنأبلغه  سعد الحريري  رئيس الحكومةاللبناني، أن 
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نهاء طلب منه إينتظر حضوره ليتحدث مع الوزير المختص، و  مبينًا أنهانتهى،  الفلسطينيين
أنا سأطلب من وزير العمل أن يرفع القرار بشأن مكافحة ": الحكومة رئيسومن جهته قال  الموضوع.

اليد العاملة األجنبية إلى مجلس الوزراء لنتخذ القرار المناسب، وهكذا ال يتحّمل الوزير وزر هذا 
 ."األمر، ونخرج من تداعيات هذا القرار ونعود إلى القديم

 18/7/2019، نالقدس العربي، لند
 

 ن مع إعطائهم تسهيالتلالجئين الفلسطينيي يصر على إجازات العمل وزير العمل اللبناني .25
حصل لغط فيما يتعلق "كميل أبو سليمان، أنه اللبناني أعلن وزير العمل : يوسف دياب - بيروت

وهذه الخطة . وأكد أنه ال قرار يستهدفهم أو يصيبهم بل تطبيق لخطة عمل، "باإلخوة الفلسطينيين
تطلب من العمال غير اللبنانيين تطبيق القانون والحصول على إجازة عمل، معترفًا بأن الفلسطينيين 

لديهم معاناة ونحن نريد مساعدتهم وليس زيادة مشاكلهم، ونقدم لهم تسهيالت ومنها عدم دفع رسوم "
 ."جازاتللحصول على إجازات العمل، كما طلبت تسهيل وتسريع عملية إعطائهم اإل

 19/7/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 الفلسطينية ضد إجراءات وزارة العمل في صراعها مع السلطة تحركاتحماس تستغل الجعجع:  .26
رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "ان التحركات التي تجري في بعض المخيمات اعتبر 

ان تنظيم العمالة في لبنان بشكل عام ومن الفلسطينية ال عالقة لها بقرار وزير العمل كميل أبو سليم
التحركات سياسية بحتة، إذ ان بعض القوى خلفية هذه ن واعتبر أ ."ضمنها العمالة الفلسطينية

وزير للشارع الفلسطيني على الالفلسطينية كـ"حماس" وأخرى لبنانية كـ"حزب هللا" يقومون بتصوير قرار 
رع في الصراع القائم بين "حماس" وحلفائها اللبنانيين من غير حقيقته، وكله بهدف استقطاب هذا الشا
 جهة، والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى.

 18/7/2019، موقع ليبانون فايلز
 

 أجنبياً  : الفلسطيني ضيف لبنان وليس عامالً الوزير منيمنة .27
يًقا على الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة، تعل -رئيس لجنة الحوار اللبناني  وضحأ: بيروت

قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان وردود الفعل المرافقة: أّن "أبو سليمان ولجنة الحوار 
ورّكز على أّن "العامل الفلسطيني ليس  والفصائل الفلسطينية راغبة في الحوار، وعلينا أن نفّعله".

روا إلى مغادرة بلدهم قسًرا، عاماًل أجنبيًّا، فالوضع الفلسطيني مختلف. الفلسطينيون الجئون اضط
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كأجانب، وهذا ما ذكره القانون عندما مّيزهم مثاًل من  موهم ضيوف في لبنان، وال يتّم التعامل معه
أّن "الرد الفلسطيني مفهوم، فالعامل  منيمنة ورأى لة بالمثل بين دولة وأخرى".مخالل إلغاء إشارة المعا

فنا أن تكبر االحتجاجات وتؤّدي إلى ما ال ُتحمد الفلسطيني شعر أّن مصدر رزقه في خطر، وخو 
 عقباه؛ لذا هناك ضرورة إليجاد الحلول".

 18/7/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 وزير خارجية البحرين يلتقي نظيره اإلسرائيلي في واشنطن  .28
ظيره اإلسرائيلية عن لقاء جمع وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة بن 13كشفت قناة 

بمبادرة من المبعوث وذلك كية واشنطن. ياإلسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، في العاصمة األمر 
 كي للشأن اإليراني بريان هوك، على هامش مؤتمر حول حرية األديان عقد في واشنطن.ياألمر 

 18/7/2019، العربي الجديد، لندن
 

 طقاطقة األسير الفلسطيني تشهاد الجامعة العربية تطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق باس .29
طالبت جامعة الدول العربية، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق باستشهاد األسير الفلسطيني : القاهرة

المساعد سعيد أبو علي، على أن  العام األمين وشدد نصار طقاطقة في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
كافة األسرى المعتقلين في سجونها وتحذر الجامعة تحمل سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن 

من مسلسل القتل البطيء الذي تنتهجه سلطات االحتالل، مشيرا في هذا السياق إلى استشهاد اعداد 
 من األسرى آخرهم الشهيد نصار ماجد عمر.

 18/7/2019، قدس برس وكالة
 

 ضحية "إسرائيل"ليست محتلة و الغربية : الضفةللسالم مبعوث ترامب .30
زعم مبعوث اإلدارة األمريكية لمفاوضات السالم في الشرق األوسط جاسون جرينبالت في : ت()وكاال

ضحية في نزاعها مع الفلسطينيين؛ إذ لم " "إسرائيل"اإلخبارية األمريكية، أن  "PBS"حديث لشبكة 
. وأعرب عن معارضته الستخدام مصطلح "ترتكب أي أخطاء تجاههم خالل عقود النزاع

ن الضفة الفتًا إلى أفي تسمية التجمعات السكنية اإلسرائيلية في الضفة الغربية، " المستوطنات"
 ."أراض متنازع عليها"ليست أراضي محتلة؛ بل 

 19/7/2019، الخليج، الشارقة
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 دعوات دولية لمواجهة إجراءات لبنان بحق العمال الفلسطينيين .31
عاملة ألجل فلسطين، نداء لكافة منظمات وجهت المنصة الدولية لمنظمات المجتمع المدني ال: لندن

المجتمع المدني واألطر النقابية والمجتمعية والرسمية المعنية بوضع الالجئين الفلسطينيين، إلى 
التصدي لسياسات وإجراءات الحكومة اللبنانية التي تستهدف المؤسسات ومالحقة العمال الفلسطينيين 

 ومنعهم من العمل على أراضيها.
 18/7/2019، ي الفلسطينية لإلعالموكالة الرأ

 
 زيارة فلسطين تضع نتنياهو في مأزق عضوي الكونغرس إلهان عمر ورشيدة طليب نية  .32

فلسطين إلهان عمر ورشيدة طليب نيتهما زيارة  األمريكي أعلنت عضوا الكونغرس: )أ ف ب(
يبة، األمر الذي سيلزم في األسابيع القر  67، بما في ذلك األراضي الفلسطينية المحتلة عام المحتلة

رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالبت في مسألة السماح لهما بدخول البالد، خاصة 
 أن يمنعهما من ذلك. ية، ما يعني فرض"إسرائيل"وأنهما سبق وأن عبرا عن دعمهما لحركة مقاطعة 

 18/7/2019، 48عرب 
 

 ما يجب أن يدركه الفلسطينيون في لبنان .33
 اب المصري أو 

بعد حملة عنصرية تجاه النازحين السوريين قادها صهر رئيس الجمهورية جبران باسيل، افتعل وزير 
العمل حملة عنصرية موازية استهدفت هذه المرة الالجئين الفلسطينيين. فقد أصدر قرارًا يشمل العامل 

زاولة أي مهنة في لبنان. الفلسطيني بالعمالة األجنبية التي تتطلب الحصول على إجازة عمل قبل م
علمًا أن الالجئ الفلسطيني محروم منذ عقود من مزاولة عشرات المهن بذريعة مواجهة التوطين)!!(. 
بعيدًا عن الخلفيات البريئة والدوافع اإليجابية والمبررات المصلحية التي يقدمها وزير العمل، لكن 

العمالة، إلى أبعاد أكثر خطورة، ساهم في  الواضح هو أن قراره اتخذ أبعادًا أخرى تجاوزت تنظيم
 اتخاذ هذه األبعاد، ردة فعل عاطفية وتلقائية عّبر عنها الجانب الفلسطيني رفضًا للقرار.

لن أخوض في تفاصيل القرار وما يجب أن يحصل، لكنني أود أن أنّبه إلى أن ما يجب أن يدركه 
رية التي يعانون منها، يتشاركون فيها مع بقية الالجئون الفلسطينون في لبنان، هو أن األوضاع المز 

اللبنانيين. فالبطالة واهتراء البنى التحتية وانقطاع الكهرباء والتلوث والنفايات واألزمة االقتصادية 
وغيرها الكثير، كلها أزمات يعاني منها الفلسطينيون كما اللبنانيون. لذلك فإن االحتقان والغضب 
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ن يمأل قلوب اللبنانيين أكثر منهم، وليس مفيدًا اإليحاء بأن معاناة الذي يمأل قلوب الفلسطينيي
 الالجئين الفلسطينيين منفصلة عن معاناة اللبنانيين.

ما يجب أن يدركه الالجئون الفلسطينيون كذلك، السيما القيادات الفلسطينية والفصائل والجمعيات 
لعمل ال تكون بتحريك الشارع، والدعوة التي يفترض أنها تتحلى بالحكمة، أن مواجهة قرار وزير ا

لقطع طرقات وإحراق اإلطارات المشتعلة ورشق القوى األمنية اللبنانية بالحجارة. فحين يتحرك الشارع 
ال أحد يملك اإلمساك به، والراغبون بإشعال فتنة بين الفلسطينيين والدولة اللبنانية كثر، وال تنفع 

 حينها دعوات التعقل والهدوء.
ب أن يدركه الفلسطينيون أيضًا، أن اللبنانيين الذين يعيشون حولهم وبينهم هو المجتمع الذي ما يج

يرّحب بهم ويعتبرهم أهله وإخوانه، وهو الذي يتعاطف معهم ويتضامن مع مظلوميتهم، ومستعد أن 
ليهم يقف إلى جانبهم في مواجهة قرار وزير العمل، وكل قرار آخر يؤدي للمساس بكراماتهم. لذلك ع

أن ينتبهوا لبوصلة تحركاتهم، وأن تكون موجهة باتجاه من أساء إليهم ويضّيق عليهم، وأنها لن تؤذي 
 إخوانهم اللبنانيين المتعاطفين معهم.

لكن في المقابل على الالجئين الفلسطينيين أن يتذكروا أنهم اليعيشون في بيئة حاضنة، وأن شريحة 
ويكّنون لهم الكراهية والعداء، سواء أظهروا ذلك أو أسّروه.  واسعة من اللبنانيين اليرحبون بهم،

ووصلت الكراهية ببعضهم حّد العمالة إلسرائيل للتخلص منهم، وهم يعتبرون أن العدو الصهيوني 
أقرب إليهم من الفلسطينيين. ما يجب أن يدركه الفلسطينيون ومعهم قياداتهم أنهم الطرف األضعف 

مع الدولة أو مع المجتمع اللبناني. فاألجواء المحيطة بهم ليست في أي معركة قد يخوضونها 
إيجابية، والعنصرية في أوجها، والسلطة اللبنانية وأجهزتها األمنية ليست متعاطفة معهم، وربما 
ينتظرون "دعسة ناقصة" من الفلسطينيين تبّرر االنقضاض عليهم، لذلك عليهم الحذر جيدًا والتنّبه 

 ها.لكل خطوة يقومون ب
ما يجب أن يدركه الالجئون الفلسطينيون في لبنان أن تعاطف كثير من اللبنانيين معهم ال يعود 
ألنهم فلسطينيون فقط، بل ألنهم إخوة لهم في اإلنسانية وفي الدين وفي العروبة وفي التاريخ وفي 

والقهر عنهم. لذلك الجغرافيا. هؤالء اللبنانيون مستعدون للوقوف في وجه لبنانيين آخرين لرد الظلم 
ليس مفيدًا أبدًا اإلصرار على التصنيف والتمييز بين لبنانيين وفلسطينيين. وإذا كان بعض اللبنانيين 
مصابون بمرض جيني يقوم على العنصرية والتكّبر والفخر الزائف، فإن كثيرًا من اللبنانيين سّلمهم 

 يين أن يدركوا أن تمسكهم بأرضهمهللا من هذا المرض ويمقتون المصابون به. وعلى الفلسطين
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المسلوبة وإصرارهم على العودة إليها، ال يجب أن يؤدي بهم لإلصابة بالمرض الجيني نفسه لكن  
 من الضفة الفلسطينية.

 18/7/2019، الجزيرة نت، الدوحة
 

 محررو فلسطين: رجال األعمال ورجال الشرطة .34
 جوزيف مسعد

أنه لن يستطيع أحد تحرير فلسطين والفلسطينيين من مأساتهم دونالد ترامب ب« صفقة قرن »ُتعّلمنا 
الراهنة إال رجال األعمال ورجال الشرطة الفلسطينيون. فكيف تحّول نضال الفلسطينيين الذي بدأ منذ 
أكثر من قرن للتحرر من االستعمار االستيطاني الصهيوني إلى نضال من أجل تمكين رجال 

طة الفلسطينية الذين يقومون بحمايتهم وبحماية االحتالل األعمال الفلسطينيين ورجال الشر 
 اإلسرائيلي؟

معاهدة »عندما وّقعت  "إسرائيل"بداية القصة كانت في أوسلو. حيث تمّثل النصر المبين الذي حققته 
بنقل جميع عالقاتها « منظمة التحرير»بإلزام  1993عام « منظمة التحرير الفلسطينية»مع « أوسلو

وعبر عملية النقل «. السلطة الوطنية الفلسطينية»إلى كيان جديد أسمته  "إسرائيل"ع المستقبلية م
وفي المهجر وفي الضفة  "إسرائيل"في  –هذه، تم اختزال المنظمة التي كانت تمثل كل الفلسطينيين 

ا التي تزعم تمثيل فلسطينيي الضفة وغزة فقط )وقد منعته« السلطة الفلسطينية»إلى  –الغربية وغزة 
وتم استبعاد « منظمة التحرير»إسرائيل حتى من تمثيل فلسطينيي القدس الشرقية(. وقد تّم فعلّيًا حّل 

ثلثي الشعب الفلسطيني، ليصبح مختزاًل في فلسطينيي الضفة وغزة فقط. في المقابل اعترفت السلطة 
، يجعلها دولة "ائيلإسر "، وهو حق، بحسب زعم «حق إسرائيل بالوجود في سالم وأمان»الفلسطينية بـ 

شعبها إلى ثالثة أضعاف بزعمها بأن كّل يهود العالم  "إسرائيل"كل يهود العالم. وهكذا ضاعفت 
هم في الحقيقة إسرائيليون. وهكذا اختزل الفلسطينيون إلى ثلث عددهم  "إسرائيل"الذين يعيشون خارج 

 ثالث مرات. "إسرائيل"الحقيقي بينما تضاعف عدد يهود 
بربط عدد كبير من فلسطينيي الضفة وغزة بعملية أوسلو « معاهدة أوسلو»ى هذا، قامت إضافة إل

« عملية السالم»على كّل مستوى عبر تشكيلها عدة طبقات مرتبطة ماليًا بشكل غير قابل للفصم بـ 
التي دشنتها أوسلو. وهكذا ضمنت المعاهدة بأنه لن يكون بمقدور هذه الطبقات إال أن تساندها. 

أهم أهداف معاهدة أوسلو كان تسريح الشعب الفلسطيني الذي تمت تعبئته أثناء االنتفاضة  فأحد
األولى من خالل وأد االنتفاضة عبر القمع تارة وعبر احتواء نشطائها ومثقفيها األهم داخل بعض 

 هذه الطبقات تارة أخرى. وتشمل هذه الطبقات:
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من داخل « منظمة التحرير»ن معظمها من كوادر . طبقة سياسية لتسيير السلطة الفلسطينية يتكو 1
 وخارج فلسطين.

 تتكون من طاقم من المحليين ومن العائدين.« السلطة». طبقة بيروقراط إلدارة السكان تحت حكم 2
تتكون من فدائيين « معاهدة أوسلو»ولـ "إسرائيلـ". طبقة أمنية لقمع المقاومة الفلسطينية المناوئة ل3

 تمولهم وتدربهم الواليات المتحدة واألوروبيون. "إسرائيل"مرتزقة في خدمة  سابقين تحولوا إلى
. طبقة موظفي المنظمات غير الحكومية التي أنشأها األميركيون واألوروبيون تتكون من النشطاء 4

 السياسيين السابقين والمثقفين الذين شاركوا في االنتفاضة األولى.
ومن شعبهم، إضافة « عملية السالم»ا من المنفى للتربح من الذين عادو  –. وطبقة رجال األعمال 5

إلى رجال األعمال الذين كانوا مقيمين في الضفة وغزة وكانوا يتربحون تحت االحتالل قبل عملية 
 أوسلو.

في أوج هيمنة النظام النيوليبرالي الدولي، فقد كان هدف تسهيل « معاهدة أوسلو»وحيث أنه تم توقيع 
النساء الفلسطينيات كي يصبحن « تمكين»ال الفلسطينيين )وهنالك عدة برامج لـ تربح رجال األعم

سيدات أعمال( وربط االنتلجنسيا الفلسطينية بالمنظمات غير الحكومية هو ضمان جهاز إداري هزيل 
 نسبيًا داخل السلطة وجهاز أمني سمين وممتد لقمع أي مقاومة لهذه المنظومة.

كممثل للشعب الفلسطيني، « المنظمة»ن في أوسلو بأكثر من االعتراف بـوبينما لم يقم اإلسرائيليو 
حيث أنهم لم يعدوا البتة بالسماح للفلسطينيين بإقامة دولة أو باالنسحاب من األراضي المحتلة أو 
بالتوقف عن بناء المستوطنات، ناهيك عن تفكيك المستوطنات القائمة، أو باالعتراف بحق الشعب 

ر المصير، فقد كان الدور المنوط بالسلطة الفلسطينية كمساعد ونائب لالحتالل هو الفلسطيني بتقري
وضع حدٍّ نهائي لالنتفاضة وقمع أّي مظهر من مظاهر المقاومة المستقبلية لإلسرائيليين. وعلى 
الرغم من أن الطبقة السياسية واصلت اعتناق األوهام بأنها ستحصل في نهاية المسار على دولة 

ن )كالتي أقامها نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا للسود قبل سقوطه( كانوا بانتوستا
سيتظاهرون لو حصلوا عليها بأنها دولة حقيقية كي يتمكنوا من اإلبقاء على أي نفوذ قد تسمح لهم 

 به، فلم يكن عند اإلسرائيليين أية نية بمنحهم كيانًا كهذا. فبعد أن انتهت مهمتها كسلطة "إسرائيل"
عبر تنسيقها األمني، وهي المهمة المركزية  "إسرائيلـ"انتقالية بقمع مقاومة الشعب الفلسطيني ل

اليوم بأن السلطة  "إسرائيل"، يشعر دونالد ترامب و«المقدسة»للسلطة التي وصفها محمود عباس بـ 
 قد استنفدت دورها ولم يعد لها حاجة.

السلطة الفلسطينية سوى دور واحد، وهو « الصفقة»ال تمنح «. صفقة القرن »في هذا السياق أتتنا 
، والذي يتلخص بضرورة قبول «منظمة التحرير»لـ« معاهدة أوسلو»الدور ذاته الذي منحته 
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وإلى سيدات  -بالصفقة وتسليم سلطاتها لرجال األعمال الفلسطينيين )والعرب واألجانب( « السلطة»
طبقتها السياسية وتسّلم كل سلطاتها إلى أجهزتها  وأن تحلّ  -األعمال وإن كان نصيبهن أقل بكثير 

مرحلتها « صفقة القرن »التي تشكل « معاهدة أوسلو»، شأنه شأن هدف «الصفقة»األمنية. فهدف 
األخيرة، هو أن كل ما يحتاج له الشعب الفلسطيني في كل مكان هو رجال األعمال ورجال الشرطة 

 ل اإلسرائيلي.وليس إنهاء االستعمار االستيطاني واالحتال
، فقد أثبتت بأنها 1994أما األجهزة األمنية الفلسطينية التي قامت بقتل وسجن الفلسطينيين منذ عام 

، 1994مدّربة بشكل ممتاز وبأنها تحظى بثقة األميركيين وإشادتهم. ففي تشرين الثاني/نوفمبر عام 
ثة عشر متظاهرًا فلسطينيًا فور دخولها قطاع غزة، قامت شرطة ياسر عرفات بقتل أكثر من ثال

 عاموفي أثناء زيارته لغزة في «. معاهدة أوسلو»وجرح مئتين ألنهم تجرؤوا على التظاهر ضد 

، أثنى نائب رئيس الجمهورية األميركي آل غور على عرفات لتشكيل األخير محاكم عسكرية 1995
 «. أوسلو»لمحاكمة كل من تسّول له نفسه من الفلسطينيين االعتراض على 

)سي آي إيه( بتدريب أجهزة أمن السلطة سًرا « وكالة االستخبارات المركزية األميركية»وبينما قامت 
في البدء، إال أن برامج التدريب األميركية ما لبثت أن خرجت إلى العلن فيما بعد. فقد قام الفريق 

وحتى  2005ديسمبر كيث دايتون الذي خدم كمنسق األمن األميركي لدى السلطة منذ كانون األول/
 2007باإلشراف على تدريبهم وعلى االنقالب الذي قاموا به في عام  2010تشرين األول/أكتوبر 

انقالب فشل في غزة ونجح في الضفة. وقبل وصوله إلى الضفة،  -إلزاحة حكومة حماس المنتخبة 
. وقد خلفه 2003ام كان دايتون منشغاًل بالمشاركة في الحرب األميركية على الشعب العراقي في ع

وخلفه بعد ذلك المشرف الحالي اللواء البحري بول  2012الفريق مايكل مولر الذي خدم حتى عام 
بوشونغ. فيما قام االتحاد األوروبي بتمويل وتدريب شرطة السلطة لذات المهمات عبر مكتب االتحاد 

 EUPOL« يوبول كوبس»األوروبي للتنسيق الشرطي لدعم الشرطة الفلسطينية )أو ما يسمى بـ 

COPPS بأنها تمثل إنجازًا إسرائيليًا باهرًا وأنها تستحق « السلطة». وقد أثبتت شرطة 2006( منذ
نظير نجاحها في قمع معظم عمليات المقاومة الفلسطينية ضد جيش االحتالل عبارات االمتنان 

ية بتعليق عالقاتها مع الواليات اإلسرائيلية. وحتى بعد أن قامت الطبقة السياسية في السلطة الفلسطين
، استمر تواصل رؤساء أمن السلطة مع وكالة االستخبارات 2017المتحدة في كانون الثاني/ديسمبر 

األميركية كما استمرت زياراتهم إلى واشنطن. وبعد أن أوقفت الحكومة األميركية مساعداتها المالية 
ينية في شباط/فبراير الماضي )نتيجة خوف السلطة للطبقة السياسية والبيروقراطية في السلطة الفلسط

من المقاضاة القانونية في محاكم أميركية من قبل اللوبي الصهيوني(، استمرت المحاوالت األميركية 
 مليون دوالر(.  850فقط حتى اآلن  2007إلمداد األجهزة األمنية بالتمويل )الذي بلغت قيمته منذ 
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معاهدة »ن لها دور رئيس في إقناع ياسر عرفات بالتوقيع على أما طبقة رجال األعمال، التي كا
، فتواصل تنسيق نشاطاتها التجارية مع اإلسرائيليين. فإذا كانت طبقة رجال 1993في عام « أوسلو

األعمال والمثقفين الفلسطينيين الذين يدعمونها هم من وعد الشعب الفلسطيني بأن عملية السالم 
لى سنغافورة، فإن جارد كوشنر اليوم هو من يلقي الوعود بذلك عبر ستحّول األراضي المحتلة إ

« ولال»في البحرين، تم الكشف على موقع « صفقة القرن »صفقته. في خضم التحضير لمؤتمر 
اإلسرائيلي بأن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي كان قد اجتمع قبل شهرين مع المليونير 

رام هللا لمناقشة الوضع االقتصادي الراهن في الضفة. ويحتفي الفلسطيني بشار المصري في 
اإلسرائيليون بملياردير فلسطيني آخر، له استثمارات كبيرة في األراضي الفلسطينية المحتلة، على أنه 

 الفلسطيني. « روثتشايلد»اللورد 
ليًا، بل لم يكن أما رفض السلطة الفلسطينية حضور مؤتمر البحرين قبل أسبوعين فلم يكن عماًل بطو 

هو إجبار « صفقة القرن »تعي بأن هدف « السلطة»سوى محاولة للحفاظ على النفس. فبما أن 
عدم المشاركة. « السلطة»على حّل الطبقة السياسية التي تسيطر عليها، فقد قرر رجال « السلطة»

توقيف ب« السلطة»وحيث حضر بعض رجال األعمال الفلسطينيين مؤتمر البحرين )قامت شرطة 
أحدهم هو صالح أبو ميالة بعد عودته إلى الضفة ومن ثم أطلقت سراحه(، إال أن أغلبيتهم فّضلت 

 السياسية.« السلطة»عدم المشاركة في المؤتمر تضامنًا مع طبقة 
السياسية تعي جيدًا بأنه في حال نجحت الواليات المتحدة وإسرائيل في « السلطة»مع ذلك، فطبقة 

، فإن رجال األعمال وأجهزة األمن الفلسطينية على األغلب لن يتوانوا عن «صفقة القرن »فرض 
فلسطين عبر ملء جيوبهم بعوائد النصر وقمع باقي « تحرير»التضحية بالطبقة السياسية وبالتقدم لـ 

 الشعب الفلسطيني دون هوادة.
 15/7/2019، االخبار، بيروت

 
 القضية الفلسطينية وأسوأ االحتماالت .35

 غوثيحافظ البر 
قدم رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو الذي يعاني من أزمات داخلية خانقة، اعتذارًا مفاجئًا 
لحركة حماس، بعد مقتل أحد عناصرها على حدود غزة، بينما كان يحاول منع شبان من الوصول 

هة غزة إلى السياج الحدودي، وهي خطوة اعتبرت غير مسبوقة في إطار مساعي نتنياهو لتهدئة جب
مع حماس، خاصة أنه اختار التهدئة والتنمية االقتصادية المحدودة في غزة، بدياًل للعمل العسكري، 

« إسرائيل»حاليًا على األقل. من جانبها ركزت حماس في األيام األخيرة على ضرورة التزام 
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ى غزة، بانتظار بالتفاهمات السابقة لتسهيل الحياة، وحركة الصيد البحري، والتنقل، والواردات إل
وصول وفد قطري يحمل معه حلواًل ألزمة الكهرباء، وأموااًل للحركة، ضمن التفاهمات التي تسعى 
حماس للحصول عليها، ربما هروبًا من المساعي المصرية التي استؤنفت لتحقيق المصالحة 

ة لعالج الفلسطينية. وضمن التفاهمات الجديدة، ستبني سلطات االحتالل مستشفى على حدود غز 
السرطان لسكان القطاع، رغم أن وزارة الصحة الفلسطينية أكدت أن االحتالل رفض خروج قرابة 

 أربعين بالمئة من مرضى غزة إلى الضفة لتلقي العالج.
نتنياهو اختار الجانب االقتصادي من صفقة القرن، الذي يشمل إقامة منشآت صناعية وكهربائية 

أي على الحدود، بعد أن رفضت مصر أن تكون أراضي سيناء  ومائية لخدمة القطاع خارج غزة،
جزءًا من الخطة االقتصادية. ويعمل القطريون على زيادة قوة التيار الكهربائي الذي يصل غزة من 
محطات التوليد االحتاللية، إضافة إلى البدء في دراسة السماح لعمال من غزة بالدخول إلى المصانع 

 ما اقترحته قوات االحتالل، لكن جهاز المخابرات يعارض هذه الخطوة.  للعمل، وهو« اإلسرائيلية»
وال يريد نتنياهو أي تصعيد على الحدود، مع اقتراب االنتخابات في شهر أيلول/سبتمبر، ألن أي 
تصعيد عسكري لن يحسم الوضع على األرض، ويهدد مستقبله االنتخابي، الذي يبدو أنه سيكون 

ابقة، ولهذا يشن حملة عالقات دولية إلبراز قدراته كرجل دولة، إذ سيزور أسوأ من االنتخابات الس
كوريا الجنوبية لتوقيع اتفاق تجاري ضخم، يتضمن نقطة ضعف تستخدم ضده، ألنه يستثني إنتاج 

 المستوطنات في الضفة من الصادرات إلى كوريا الجنوبية، كما سيزور اليابان.
مب لرفع شعبيته، من حيث اإلعالن عن صفقة القرن، أو ويراهن نتنياهو على دعم الرئيس ترا

االعتراف بضم األغوار والمستوطنات إلى االحتالل، وربما يقوم ترامب بزيارة مفاجئة للكيان قبل 
االنتخابات لتكثيف الدعم لحليفه نتنياهو من جهة، والحصول على دعم داخل الواليات من اليهود في 

 حملته الرئاسية.
لتوجيه حماس نحو الشق االقتصادي من صفقة القرن، « اإلسرائيلية» -جهود القطرية في موازاة ال

تحاول مصر دفع التهدئة، وعدم التصعيد، والحل السياسي، وفقًا للرؤية الفلسطينية، أي حل 
 الدولتين.

بشأن التهدئة المتفق عليها « إسرائيليين»وقد أجرى الوفد األمني المصري محادثات مع مسؤولين 
ابقًا، ومع حركة حماس، لكنه في رام هللا نقل وجهة نظر حماس بشأن المصالحة، واعتبرت السلطة س

ألزمتي « اإلسرائيلية»الفلسطينية رد حماس محاولة لكسب الوقت، ربما بانتظار الحلول القطرية 
 حماس وغزة. فقد أبدت حماس تحفظها على حكومة الدكتور محمد اشتية وقالت إنها ليست حكومة
وفاق وطني، ويجب تعديلها لكي يسمح لها بمباشرة عملها في غزة، مع العلم أن الحكومة السابقة، 
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وهي حكومة وفاق، لم يسمح لها أيضًا بالعمل في غزة، وطلبت حماس اجتماع اإلطار القيادي 
 لمنظمة التحرير إلصالح هيكلية المنظمة قبل كل شيء، وإدراج كل موظفيها مدنيين وعسكريين في
إطار أجهزة السلطة، قبل التوجه إلى انتخابات عامة. السلطة من جانبها، بدت وكأنها أوكلت إلى 

والواليات « إسرائيل»مصر مهمة إنجاز أي شيء بشأن األزمات الثالث التي تواجهها مع حماس و
يلة، المتحدة، وأبلغ مسؤولون فلسطينيون الوفد المصري أنهم ومصر شركاء في القضية منذ عقود طو 

وأن الرؤية الفلسطينية ال تختلف عن الرؤية المصرية، وأن السلطة على استعداد فورًا الختصار 
الذي اقترحته  2017المراحل والذهاب إلى انتخابات شاملة في غزة والضفة، أو تنفيذ اتفاق سنة 

 مصر بحكومة معدلة إلنهاء األزمة التي عصفت بالقضية الفلسطينية. 
ات المتحدة، فإن الجانب الفلسطيني مستعد لفتح صفحة جديدة مع واشنطن، إذا وبالنسبة للوالي

تراجعت عن نكرانها للشرعية الدولية، واعترفت بحل الدولتين، والقدس الشرقية عاصمة للدولة 
فإن حكامها ال يبدون أي مؤشر نحو السالم أبدًا، بل « إسرائيل»الفلسطينية. وفيما يخص 

لسطينية من دون وجه حق، وهذا لن يجبرها على أية تنازالت في قضيتنا ويحتجزون األموال الف
 المصيرية. 

، وال توجد بارقة أمل في انفراجة اقتصادية أو «إسرائيليًا وفلسطينياً »المشهد في المحصلة معقد 
سياسية، ألن الوضع الدولي له منحى آخر أكثر تعقيدًا، وما يحدث هنا عمليًا هو حل اقتصادي 

لمدى في غزة، يريده نتنياهو إلى حين إجراء االنتخابات بال تصعيد، بينما السلطة تجتهد قصير ا
لتوفير األساسيات المالية لموظفيها في غزة والضفة، مع احتجاز أموالها ومحاولة محاكم االحتالل 

ئب الحجز على ثلثيها كتعويضات لقتلى عمليات سابقة اتهم بتدبيرها الرئيس الراحل عرفات والنا
 األسير مروان البرغوثي.. فاألسوأ هو سيد االحتماالت.

 18/7/2019، الخليج، الشارقة
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