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 "يلإسرائـ"لكننا لن نعترف ب 67هنية: ال نعارض دولة في حدود  .1

إسماعنل هيية، إن حركته ال « حماس»قال رئيس المكتب السياسي لحركة  رام هللا: كفاح زبون 
 بشكل مرحلي، لكيها متمسكة بعدم االعتراف بإسرائنل. 1967تعارض قيام دولة على حدود عام 

بمدنية إسطيبول « الجمعية الفلسطنيية لالتصال واإلعالم»وأضاف هيية خالل لقاء مباشر يظمته 
في »أمس، عبر دائرة تلفزيويية مغلقة مع هيية من غزة، بحضور عشرات الصحافننن والكتاب: 

، لكييا متمسكون بعدم 1967اإلطار المرحلي، حركة حماس ال تعارض إقامة دولة على حدود عام 
 «.االعتراف باالحتالل على بقية األراضي الفلسطنيية

دولة »مننثاقها قبل عامنن وقبلت فيه بإقامة عدلت « حماس»وموقف هيية ليس جدندًا. وكايت 
، مع 1967فلسطنيية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من نوينو )حزيران( 

عودة الالجئنن واليازحنن إلى ميازلهم التي أخرجوا ميها، هي صيغة توافقية وطيية مشتركة، وال تعيي 
بحسب «. ، كما ال تعيي التيازل عن أي من الحقوق الفلسطنييةإطالقًا االعتراف بالكيان الصهنويي

 ما جاء في الونثيقة.
 67بالقبول بدولة في حدود « حماس»وشكلت هذه الونثيقة ترجمة واضحة لتغنر جذري في مواقف 

 بعدما كايت تيادي بتحرير األرض من اليهر للبحر.
وماسية والسياسية يمكن أن تحقق للشعب أكديا مرارًا أيه إذا كايت المسارات الدبل»وأضاف هيية: 

سية من المفاوضات واليتنجة صفر،  25الفلسطنيي حقوقه فأهاًل وسهاًل، لكن جربيا هذا الشيء في 
وهاجم هيية الحكومتنن األمنركية «. فمن حق الشعب الفلسطنيي أن يقاوم سلميًا وشعبيًا كما نريد

 «.ياستهما تجاه فلسطنن تاريخياً األكنثر تطرفًا في س»واإلسرائنلية وقال إيهما 
ولم نخف قياعته بقدرة الرواية اإلسرائنلية على التأنثنر بشكل كبنر جدًا في السياسة األمنركية وغنرها، 

 «.بسبب اإلمبراطوريات المالية واللوبي الصهنويي في أوروبا وأمنركا»
مع الرواية اإلسرائنلية، وهذا لألسف الشدند الواليات المتحدة األمنركية وأوروبا تتعاطى »وتابع: 

نتياقض مع مننثاق الدول واألعراف الدولية في حق الشعوب في مقاومة محتلنها، وهذا الشيء حتى 
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واستيكر لقاء وزير الخارجية البحرييي مع مسؤولنن إسرائنلننن في «. نتياقض مع أوروبا يفسها
 واشيطن.

بدأ زيارة إلنران أمس السبت، تستمر « حماس»كة وكشف هيية أن وفدًا قياديًا رفيعًا وكبنرًا من حر 
 «.يتطلع إلى يتائج مهمة من وراء هذه الزيارة»أليام و

قرار الخروج من سوريا كان قرارًا »وسوريا، أوضح أن « حماس»وفيما نخص العالقات بنن 
وريا مؤسساتيًا، وُدرس بشكل كامل وتحركيا في بداية األزمة مع الجهات السورية، للحفاظ على س

لم يتدخل في الشأن السوري الداخلي سابقًا، ولن يتدخل في أي مرحلة »وأردف قائاًل: «. وأميها
 كما قال.« عودة سوريا القوية واستعادة عافنتها»، متمييًا «قادمة

 21/7/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 تطالب بتدخل دولي لمنع هدم بنايات سكنية في القدس السلطة الفلسطينية .2
قالت وزارة الخارجية والمغتربنن، إيها تواصل -،رام هللا، 21/7/2019الحياة الجديدة، رام هللا، ذكرت 

بذل الجهود مع الجيائية الدولية لإلسراع في اجراء تحقنق رسمي بجرائم هدم الميازل، خاصة في 
"انثبتت ما  وأضافت الوزارة في بيان لها، نوم األحد، صور باهر، وعمليات التطهنر العرقي وغنرها.

تسمى بـ"العليا اإلسرائنلية" من جدند أن ميظومة القضاء في اسرائنل هي جزء ال نتجزأ من ميظومة 
االستعمار االسرائنلي، وال تمت بصلة للقايون والقضاء، بل توفر الغطاء والحماية اليتهاكات 

، كما يحدث حاليا في ..ناالحتالل وجرائمه، بما فنها عمليات التهجنر القسري للمواطينن الفلسطنينن
حي وادي الحمص بصور باهر، حنث رفضت العليا االسرائنلية طلب العائالت الفلسطنيية تجمند 

 بياية سكيية في الحي المذكور تضم اكنثر من مئة شقة سكيية". 16قرارات هدم 
األمم  طالبت ميظمة التحرير الفلسطنيية، من رام هللا، عن بترا، أن 21/7/2019الغد، عّمان، ويشرت 

المتحدة، بإيفاد لجية مراقبة وتحقنق فورية، وتوفنر حماية دولية للشعب الفلسطنيي، بسبب إقدام 
بياية مكوية من مئة شقة سكيية في ميطقة وادي  16سلطات االحتالل االسرائنلي على هدم 

 الحمص، ببلدة صور باهر في مدنية القدس المحتلة.
 

 اتب موظفيها بآلية جديدةتصرف رو  وزارة المالية في غزة .3
أعليت يقابة الموظفنن العمومننن في قطاع غزة، نوم األحد، أن وزارة المالية ستصرف رواتب  :غزة

وأوضح يعقوب الغيدور يقنب الموظفنن في  الموظفنن في غزة نوم غد االنثينن بآلية جدندة.
 تحقنق العدالة بنن الموظفنن.تصريحات لوكالة الرأي الحكومية، أن اآللية الجدندة تأتي في سياق 
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شيكل فما دون، سيصرف راتبه بالكامل، في حنن من  1,200وبنن، أن من يحصل على راتب بقيمة 
شيكل فسنتم ضرب الفرق بنن قيمة الدفعة  3,600شيكل وحتى  1,200يحصل على راتب أكنثر من 

 .%10المالية وراتبه اإلجمالي الكامل بـ
 2,200من الراتب، فيما من يصل راتبه إلى  %40شيكل، فسنتقاضى  3,600أما من راتبه أكنثر من 
شيكل  1200من فرق الراتب الكامل عن الدفعة، أي سيحصل على  %10شيكل، فسنتم إضافة 

 شيكل. 100مضافا إليه 
 21/7/2019القدس، القدس، 

 
 تدرس منح السلطة تسهيالت اقتصادية لاللتفاف على الخصم الضريبي" إسرائيل" .4

)إسرائنل النوم( العبرية، أمس، إن إسرائنل تدرس إمكايية ميح « يسرائنل هنوم»هللا: قالت صحيفة رام 
 السلطة الفلسطنيية تسهيالت ضريبية، بهدف ميع ايهيارها اقتصاديًا.

« الكابينت»ومن المتوقع أن نياقش مجلس الوزراء اإلسرائنلي المصغر للشؤون األميية والسياسية 
رواتب عائالت »قتصادية للسلطة الفلسطنيية، من أجل االلتفاف على قايون خصم تقديم تسهيالت ا
ويدور الحدنث مجددًا عن تخلي وزارة  من أموال المقاصة المستحقة للسلطة.« الشهداء واألسرى 

المالية اإلسرائنلية عن فرض رسوم على الفلسطنيننن مقابل الوقود الذي يشترويه من إسرائنل. ومن 
 ملنون شيقل سيويًا. 200فنر يحو شأن ذلك تو 

 22/7/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 "إسرائيل"العاروري من طهران: نحن في مسار واحد مع إيران لمقارعة  .5
التقى وفد قيادي من حركة حماس برئاسة يائب رئيس ، 21/7/2019، موقع حركة حماسذكر 

ال خرازي رئيس المجلس االستراتنجي المكتب السياسي للحركة صالح العاروري النوم األحد، د. كم
 للعالقات الخارجية اإلنرايية.

ودار خالل اللقاء حوار معمق حول التطورات على صعند القضية الفلسطنيية، ال سيما صفقة القرن 
وتداعياتها، وما نرتبط كذلك باألوضاع اإلقليمية والدولية. وجرى استعراض للعدوان الصهنويي 

وأكد وفد الحركة التمسك بحقوق شعبيا  قدس واستهداف أهلها ومقدساتها.المتواصل على مدنية ال
 ورفض التيازل عن أي من حقوق شعبيا مهما كايت الضغوط والتحديات.
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كما أكد جهوزية المقاومة واستعدادها للدفاع عن شعبيا وحقوقيا، والرد على أي عدوان صهنويي. 
السلوك األمريكي والصهنويي تجاه قضية فلسطنن وعبر الجايبان عن توافقهما الكامل على خطورة 

 وعلى الميطقة بشكل عام واألمة بأسرها.
وجرى خالل اللقاء التأكند على رفض العدوان األمريكي في الميطقة ال سيما الحصار على 

 الجمهورية اإلسالمية اإلنرايية ومحاوالت التحرش العسكري بها.
 قالصالح العاروري  ، أنطالل اليبيه -وكاالت-رانطه، 21/7/2019فلسطين أون الين، وأضافت 

إن هدف الواليات المتحدة األمريكية من صفقة القرن، ضمان المصالح اإلسرائنلية في الميطقة، 
نران مستمرة في مسار واحد لمقارعة االحتالل اإلسرائنلي.  مؤكدًا أن عالقات حماس وا 

ستراتنجي للعالقات الخارجية "ممال خرازي"، وشدد العاروري خالل لقاء عقده مع رئيس المجلس اال
في العاصمة اإلنرايية طهران، النوم األحد، أن "تيار المقاومة وعلى الرغم من إجراءات الحظر 

 المالية والسياسية والعسكرية، اضطلع بدوره في إفشال صفقة القرن ولن يسمح بتحقيقها".
ة على طريق مقارعة الكيان الصهنويي وأضاف: "يحن في مسار واحد مع الجمهورية االسالمي

يمايًا بالوعد اإللهي قدميا اآلالف من الشهداء من أجل تحرير القدس".  والمستكبرين، وا 
وأردف بالقول: "الدول اإلقليمية التي تسعى إلى التضحية بفلسطنن وتطلعات شعوب الميطقة، تقوم 

 ي يعمل على إفشال الصفقة وعدم تحقيقها.بتيفنذ هذه الصفقة"، موجهًا شكره إلى تيار المقاومة الذ
وعبر العاروري عن امله في إلغاء الحظر الغربي على إنران في أسرع وقت، شاكرًا إياها على 
مواقفها الداعمة للقضية الفلسطنيية. مضيفًا "يأمل استمرار التعاون األخوي بنن إنران وفلسطنن حتى 

 تحرير القدس".
 

 جديداً  عضواً  25دسة ويعتمد ترشيح يعقد دورته السا "نثوري فتح" .6
، عقد اجتماعاته ”برلمان الحركة“نواصل المجلس النثوري لحركة فتح : أشرف الهور -غزة -رام هللا

بمقر الرئاسة بمدنية رام هللا، والتي خصص جزءا ميها العتماد أسماء أعضاء جدد رشحتهم اللجية 
 المركزية لعضوية المجلس، بعد تأخر طويل.

ى جلسات الدورة السادسة للمجلس النثوري لنل السبت، بحضور الرئيس محمود عباس، وبدأت أول
 وأعضاء اللجية المركزية.

وقدمت من قبل أعضاء اللجية المركزية ترشيحات عدة لعضوية المجلس النثوري للحركة، خالل الفترة 
قشة تلك األسماء، أن اجتماعات سابقة للمركزية جرى خاللها ميا” القدس العربي“الماضية. وعلمت 
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عضوا، بياء على مننثاق الحركة الداخلي،  25حتى تم االستقرار على العدد المطلوب إلضافته وهو 
 بعد التأخر الطويل في هذه العملية.

وقد تخلل جلسة االفتتاح كلمة للرئيس، تياول فنها األوضاع السياسية، واستمرار االعتداءات 
تيطان واالقتحامات، وخاصة ما نجري في القدس المحتلة من االسرائنلية المتمنثلة بمواصلة االس

 اقتحامات لألماكن المقدسة، واستمرار الحفريات أسفل المدنية المقدسة، وهدم ميازل المقدسننن.
وشدد الرئيس الفلسطنيي على الموقف الفلسطنيي النثابت المتمسك بالنثوابت الوطيية في مواجهة 

صفقة القرن وكل ”وطيي، مؤكدا على الموقف الوطيي الرافض لـالتحديات التي تواجه المشروع ال
 ”.المشاريع المشبوهة الهادفة لتصفية قضنتيا الوطيية

لن يقبل بصفقة العصر ولن يقبل بورشة الميامة التي قامت بها أمريكا، “وقال أمام أعضاء النثوري: 
فهذا معياه أييا يتيازل عن أقدس ولن يقبل أن يستلم االموال ميقوصة مهما عاينيا، أليه اذا قبليا 

 ”.قضايايا، قضية الشهداء والجرحى واألسرى 
الذي  2017وحنن تطرق لملف المصالحة، أكد استعداد وجاهزية القيادة الفلسطنيية لتيفنذ بيود اتفاق 

 يحن“وقع في القاهرة برعاية مصر، فورًا دون تأخنر، إليهاء االيقسام وتحقنق الوحدة الوطيية، وقال: 
 ”.بأمس الحاجة إلنها اآلن لمواجهة كل التحديات والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطنيية

وأكد على أهمية مواصلة المجلس النثوري لحركة فتح اجتماعاته لمواكبة مختلف التطورات الجارية 
على األرض الفلسطنيية، ومياقشة األوضاع السياسية وعددا من القضايا الداخلية، واألوضاع 

 خلية لحركة فتح، باعتبار حركة فتح صاحبة المشروع الوطيي وحامنته.الدا
 21/7/2019، القدس العربي، لندن

 
 : نسعى لحل موضوع الجئينا بلبنان عبر الحوارحركة الجهاد .7

قال األمنن العام لحركة الجهاد اإلسالمي في : بنروت ،21/7/2019، فلسطين أون الينذكر موقع 
"إن الفصائل الفلسطنيية في لبيان تياقش قرار وزير العمل اللبيايي الذي فلسطنن، زياد اليخالة: 

 نتعلق بالالجئنن الفلسطنيننن، وتعمل على إنجاد صيغة تفاهم بعندا عن تصعند األوضاع".
حداث شرخ في الساحة  وأضاف اليخالة في تصريحات صحفية، األحد: "ال يريد تصعند الوضع وا 

ب الفلسطنيي المديية وحقوق العمال، يحن يسعى لحل الموضوع اللبيايية، ليضمن حقوق الشع
 بالحوار".
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وتابع قائاًل: "لدنيا عتب كبنر على اإلخوة في لبيان عيدما يساووا العامل الفلسطنيي بالعامل الوافد، 
ألن ذلك سنترتب عليه إجراءات كبنرة باعتبار الفلسطنيي وافدا أيضًا، في حنن أيه هو الجئ تقع 

 وف مختلفة".عليه ظر 
وصف خالد البطش، الميسق العام للهنئة : غزة، 21/7/2019، المركز الفلسطيني لإلعالموأضاف 

الوطيية العليا لمسنرات العودة وكسر الحصار، قرارات وزير العمل اللبيايي كمنل أبو سليمان بحق 
 ع مخططات صفقة القرن.الالجئنن والعمال الفلسطنيننن في لبيان بـ"الجائرة"، مؤكدًا أيها تيسجم م

وشدد البطش في حوار مع "المركز الفلسطنيي لإلعالم" أن أهداف القرار اللبيايي، دفع الالجئنن 
الفلسطنيننن للهروب والهجرة من مخيمات اللجوء في لبيان إلى دول أوروبية، لتصفية القضية 

 الفلسطنيية.
 

 وريةماهر صالح: حماس امتازت بوجود مجلس شورى وانتخابات د .8
قال رئيس حركة المقاومة اإلسالمية حماس في الخارج، ماهر صالح، إن ايتشار الحركة في  غزة:

 األقاليم شكل منزة مهمة لها )لحماس( في إنثراء القرار في قيادتها العليا وفي تيوع مدخالته.
الحركة وأوضح صالح، خالل ورقة في المؤتمر السياسي السادس الذي تيظمه الدائرة السياسية في 

بميطقة غرب غزة بعيوان "حماس والتحديات المصنرية"، أن حركة حماس "امتازت بوجود شورى 
حقيقية في الحركة وايتخابات دورية رغم التحديات والظروف الصعبة"، مشددًا على أن ذلك حرر 

 حركة حماس من أن تكون أسنرًة لوضع سياسي أو آيي محدد في ميطقة من المياطق.
ة الحفاظ على هذه المنزة، "فهذا التيوع والنثراء يمكن تعزيزه لتتكامل". الفًتا إلى أن قوة وطالب بضرور 

المجموع أقوى من القوى المكوية، عيدما يكون هياك مركًزا قوًيا نوّجه تلك المياطق ضمن رؤى 
 واضحة.

ورت إلى أن ولفت اليظر إلى اليظم الداخلية لحركة حماس وفكرها السياسي وممارستها السياسية تط
 ، وأُعند تشكنل األطر القيادية على أساس ذلك.2009تم اعتماد األقاليم والمياطق المطبق ميذ عام 

ودعا صالح لتطوير رؤى الحركة والحفاظ على المركز القيادي األعلى على المستوى التيفنذي 
 ر".والشوري، "عبر يظم إدارية ورؤية حركية نثاقبة تواصل المسنرة وتعزز هذا الدو 

 20/7/2019، فلسطين أون الين
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 حماس: مواقف البحرين التطبيعية طعنة في الظهر .9
قال الياطق باسم حركة حماس، السند حازم قاسم في حدنث لـ "الشرق" إن تصريحات وزير خارجية 
البحرين التي ادعى فنها، أن حماس هي التي تعوق تحقنق السالم في الميطقة، تمنثل اصطفافا 

 جايب الرواية اإلسرائنلية، وهي تعارض بشكل كامل كل الحقائق والوقائع على األرض.صارخا إلى 
عن جرائمه ومذابحه  وأضاف "تصريحات الوزير البحرييي هي محاولة لتقديم صك براءة لالحتالل

ن منثل هذه التصريحات التي تخالف موقف وضمنر األمة، تشكل طعية  التي ارتكبها ضد شعبيا وا 
ومقاومته". وأكد قاسم أن كل هذه الهرولة تجاه دولة االحتالل والتي تشكل  في ظهر شعبيا

تصريحات الوزير البحرييي أحد أشكالها لن تغنر الحقائق التاريخية التي تنثبت أن االحتالل هو 
أساس اإلجرام واالضطراب في الميطقة، وأن الكيان الصهنويي كان وسنبقى العدو األول والمركزي 

أقوال الوزير البحرييي على هامش المؤتمر لتعزيز الحرية الدنيية في العاصمة  لألمة. وجاءت
 األمريكية، واشيطن.

 21/7/2019الشرق، الدوحة، 
 

 فصائل المقاومة: االحتالل يتغّول ولن نسمح بتغيير قواعد االشتباك .10
اف االحتالل عّدت فصائل المقاومة الفلسطنيية في قطاع غزة، إن استهد فلسطنن أون النن: -غزة 

اإلسرائنلي المتعمد للمتظاهرين السلمننن في مسنرات العودة بالرصاص الحي "تغول صهنويي ال 
وشددت فصائل المقاومة في بيان لها نوم السبت، على أيها "لن تقبل  يمكن أن يمر بشكل عادي".

 بتغننر قواعد االشتباك التي فرضتها المقاومة خالل الجوالت السابقة".
وسطاء، وفي مقدمتهم "األشقاء المصرينن"، القيام بدورهم في الضغط على االحتالل إللزامه ودعت ال

وأكدت الفصائل أن استمرار االحتالل باستهداف  بتطبنق إجراءات كسر الحصار عن غزة.
الصحفننن "جريمة متواصلة إلسكات صوت الحقيقة الذي يفضح جرائمه، وهذا يستوجب تكنثنف 

 ضح ايتهاكات االحتالل وجرائمه".الجهود الدولية لف
 20/7/2019، فلسطين أون الين

 
 حماس: االحتالل لن يرى جنوده األسرى إال بعملية تبادل .11

حماس، حازم قاسم، أّن التهدندات اإلسرائنلية باختطاف  أكّد الياطق باسم حركة: غزة ــ ضياء خلنل
ن خاللها االحتالل التغطية على فشله أو اغتيال قادة الحركة في غزة، "أسطواية مشروخة" يحاول م

 في استعادة جيوده من ند "كتائب القسام"، الذراع العسكرية للحركة.
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وقال قاسم في تصريحات لـ"العربي الجدند"، إّيه "نثبت لالحتالل فشل ضغطه على القسام في قضية 
ًا أّن "االحتالل لن األسرى المحتجزين لديه، وهو يحاول إطالق منثل هذه التهدندات الفارغة"، مؤكد

 يحصل على جيوده إال بإبرام صفقة تبادل أسرى، وبغنر ذلك لن نرى جيوده".
 21/7/2019العربي الجديد، لندن، 

 

 هنية يهنئ المنتخب الجزائري بفوزه بكأس إفريقيا .12
هّيأ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" إسماعنل هيية الميتخب الجزائري 

وأكد هيية أن هذا  فوز بالكأس اإلفريقية، متميًيا للشعب الجزائري الشقنق دوام التقدم واالزدهار.بال
الفوز أسعد الشعب الفلسطنيي بما يعكس عمق العالقة والتقدنر الذي يكيه الفلسطنينون للجزائر 

 الحبنبة.
 21/7/2019، موقع حركة حماس

 

 ء وتشكيل مؤقت غير دستوري الشعبية: قرار الرئيس حل مجلس القضاالجبهة  .13
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطنن، نوم السبت، أن إصدار الرئيس  -"القدس" دوت كوم -غزة

محمود عباس، قراًرا بحل مجلس القضاء األعلى وتشكنل مجلس مؤقت غنر دستوري بما نتعارض 
تيفنذية على السلطة مع القايون األساسي الفلسطنيي، هو تدخل فج وتغّول من قبل السلطة ال

القضائية، ما يستوجب إلغاؤه فوًرا لما سيكون له من ايعكاسات سلبية تعزز من االيقسام في الساحة 
 الفلسطنيية وتؤنثر على الحقوق والحريات واستقالل القضاء.

 20/7/2019القدس، القدس، 

 
 مخابرات االحتالل تستطلع آراء أسرى "الشعبية" حول "صفقة القرن" .14

يقل جهاز مخابرات االحتالل االسرائنلي العشرات من  -يجنب فراج -"القدس" دوت كوم -مبنت لح
أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطنن القابعنن في عدة سجون، الى مقره في معسكر "عوفر" المقام 

 قرب رام هللا، الستطالع آرائهم بشأن "صفقة القرن" التي تسعى االدارة االمنركية لتمريرها.
من اسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطنن )من المعتقلنن االدارينن  40لم ايه تم استقدام يحو وعُ 

والمحكومنن( من عدة سجون، بنيها اليقب ويفحة وريمون وهداريم، الى مقر المخابرات في "عوفر" 
 عبر بوسطة السجن، في رحلة استغرقت نثالنثة ايام ذهابا وايابا، وان محور الحدنث معهم كان



 
 
 
 

 

 12 ص             4992 العدد:             7/21/2019نثنين إل ا التاريخ:  

                                    

 استطالع آراء بـ "صفقة القرن"، وان جميع االسرى الذنن تم استدعائهم اكدوا رفضهم "صفقة القرن". 
 21/7/2019القدس، القدس، 

 

 تطلق مخيمًا جديدًا لتدريب آالف الفتية والشبان "القسام"كتائب  .15
ئع التحرير مخيمات طال»، دورة «حماس»، الجياح العسكري لحركة «كتائب القسام»رام هللا: أطلقت 

 «.للقدس ماضون »تحت شعار « 2019لعام 
مساهمة ميها في »في مؤتمر صحافي في أحد مواقعها العسكرية، إن القرار جاء « القسام»وقالت 

، فإن «القسام»وبحسب «. احتضان وتعزيز جنل الفتية والشباب الفلسطنيي، جنل التحرير والعودة
، مؤكدة أن األعداد فاقت «مخيمات طالئع التحرير»في  عشرات اآلالف من الشبان والفتية قد سجلوا

 كل التوقعات وألقت على عاتقها مسؤولية كبنرة.
مخيمات صيفية لتدريب األطفال والشبان على السالح، إذ « القسام»وهذه ليست أول مرة تجري فنها 

 14ح أعمارهم بنن ألف تلمنذ تتراو  20بمشاركة  2014أقامت أول مخيماتها في نيانر )كايون النثايي( 
مدرب، نثم يفذت على مدار األعوام الماضية مخيمات صيفية اهتمت  500عامًا، وبمشاركة يحو  17و

 بتدريب الفتية والشبان على المهارات العسكرية، والرماية بالذخنرة، ومهارات الدفاع المديي.
زيز نثقافة المقاومة إن الهدف من مخيمات طالئع التحرير زرع روح التحدي وتع« القسام»وقالت 

والنثقة بالقدرة على إيتاج يموذج البطولة وا عطاء الشباب والفتية فرصة في بياء واستخدام القوة 
 الجسدية والتدرب على السالح.

مشروع طالئع التحرير واإلقبال الكبنر عليه عبر سيوات طوال هو موقف عملي من »وأضافت أن 
 «.ضنته أو يزعه من وطيهشعبيا في وجه كل المراهينن على تصفية ق

، التي «القسام»وتعد مخيمات طالئع التحرير باليسبة لكنثنرين في غزة فرصة لاللتحاق بكتائب 
قدرات الشبان، لتختار من بنيهم « القسام»تفرض شروطًا قاسية قبل قبول أي متطوع. وتختبر 

« القسام»تختاره بعد إجراء فحص أميي مشدد. ويخضع من « الكتائب»متطوعنن مستقبلننن في 
 لتدريبات أخرى مكنثفة ومتقدمة.

. ويعد 1987األم عام « حماس»سيوات من ايطالقة حركة  4، أي بعد 1991عام « القسام»وتأسست 
صالح شحادة، وعماد عقل، ويحنى عياش، من أبرز مؤسسنها إلى جايب آخرين، وقد اغتالتهم 

، لكن التقدنرات الفلسطنيية «القسام»ر إسرائنل جميعًا. وال يعرف على وجه الدقة عدد عياص
بوجود « القسام»ألف مقاتل. وتتمنز  30و 20واإلسرائنلية على حد سواء تتحدث عن وجود ما بنن 

 ألوية وكتائب في عدادها.
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بعد إطالق مخيمها للعام الحالي، إيها ماضية يحو القدس ال ننثينها عدوان غاشم وال « القسام»وقالت 
 ايي وتعّد الجنل لتحرير فلسطنن.حصار وال تطبيع خي

رأسماليا في مشروع التحرير والعودة، »جنل الشباب الواعد الذي بدأت تدريبه بأيه « القسام»ووصفت 
ويهدف في مخيمات طالئع التحرير لتوعية الجنل الواعد ألييا يدرك أن الصراع على الجنل هو 

 «.صراع محتدم
 22/7/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 الفاشلة ُتطيح ضابطًا رفيعًا في االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية "خان يونس"عملية  .16

اإلسرائنلية « خان نويس»بعد إطاحة ضابطنن انثينن من قادة عملية : «الشرق األوسط»تل أبنب: 
الفاشلة، أطيح ضابط آخر رفيع في شعبة االستخبارات العسكرية بالجيش )أمان(، واستبدل به ضابط 

د من الخدمة االحتياطية. وقد عّدت هذه االستقالة دلياًل على أن عاصفة تهب في صفوف سابق أعن
 قيادات هذه الشعبة وتؤدي إلى سقوط رؤوسها الواحد تلو اآلخر.

، الذي «ي»وقد كشفت أوساط أميية، أمس األحد، عن أن هذا الضابط الرفيع ويرمز إليه بالحرف 
يوفمبر )تشرين النثايي(  11عملية الفاشلة، التي وقعت في كان أحد كبار المسؤولنن عن تخطيط ال

الماضي، قدم استقالته بشكل مفاجئ في يهاية األسبوع، بعدما فهم أن ينران يتائج التحقنق في فشل 
 العملية تقترب ميه شخصيًا، وتتهمه بقتل قائده. وحتى ال تتقرر إقالته، استبق الحدث واستقال.

قد تركوا الجهاز، ويتوقع أن نتركه المزيد، علمًا بأن « أمان»سؤولنن في من كبار الم 3وبهذا؛ يكون 
بجريرة هذا « أمان»رئيس أركان الجيش اإلسرائنلي، أفنف كوخافي، كان قد أقال رئيس العمليات في 

الفشل، وأعاد رئيسها السابق إلى قيادتها. ومع أن جلب قائد من الخارج أنثار موجة تذمر، فإن 
 «.ي»ب ضابط آخر من االحتياط ليحل محل المقدم كوخافي قرر جل

وحدة »ويقلت مصادر من التحقنق، أمس، أن أداء الفرقة المذكورة كان سنئًا بصورة متطرفة ال تالئم 
، المعروفة بعمليات ضخمة يفذتها في إنران وسوريا ولبيان والعراق «أمان»في « العملّيات الخاّصة

ن التحقيقنن اللذنن أجراهما طاقمان خارجّيان، كل على حدة، وكنثنر من الدول األخرى. وأضافت أ
وحتى تركنبة هذه الفرقة »أفادا بأن القوة المذكورة ارتكبت سلسلة أخطاء دفعتها إلى الفشل المحتوم؛ 

وأكدت مصادر إعالمية مطلعة في تل أبنب أن شعبة االستخبارات العسكرية  «.لم تكن سليمة
الجدند، العمل على  -ندة، ميذ هذه العملية الفاشلة. وقد كلف قائدها القديم اإلسرائنلية تعايي أزمة شد

 إعادة بياء هذا اللواء من جدند.
 22/7/2019الشرق األوسط، لندن، 
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 " العبرية: اشتباه بحرق قاعدة عسكرية في الخليل بشكل متعمد من فلسطينيين13" .17
العبرية، مساء السبت، أن هياك  13ذكرت القياة  -ترجمة خاصة بـ"القدس" دوت كوم -القدس

اشتباهًا لدى أجهزة األمن والجهات المختصة اإلسرائنلية أن الحريق الذي شب في قاعدة عسكرية 
وبحسب القياة، فإن المحققنن من فرق اإلطفاء اإلسرائنلية  بالخلنل كان متعمًدا من قبل فلسطنيننن.

في القاعدة ميذ أسبوع ويصف كان متعمًدا، فيما توصلوا إلى استيتاٍج أوليٍّ أّن الحريق الذي شب 
 تفترض قوات االحتالل أيه تم بدوافع قومية.

 20/7/2019القدس، القدس، 
 

 الوحيدة التي تقتل إيرانيين "إسرائيل"هنغبي:  .18
تباهى وزير التعاون اإلقليمي في إسرائنل تساحي هيغبي نوم األحد، بأن الدولة : أ ف ب -تل أبنب 

 لوحندة التي "تقتل إنرايننن".العبرية هي ا
وتأتي تصريحات هيغبي بعد احتجاز طهران ياقلة يفط بريطايية في مضنق هرمز، ويشنر فنها إلى 

واتهم هيغبي  ضربات إسرائنلية استهدفت أهدافًا عسكرية تابعة إلنران و"حزب هللا" اللبيايي في سورية.
 لمالحة".طهران بالسعي الى إنثارة "فوضى" و"اإلضرار بحرية ا

وُسئل هل نخشى أال تتلقى إسرائنل دعم الواليات المتحدة، إذا خاضت يزاعًا مع إنران، فأجاب أن 
طهران ستتجّيب سنياريو مشابهًا. وأضاف: "إسرائنل هي الدولة الوحندة في العالم التي تقتل إنرايننن 

ايًا يقّر بذلك، وأحيايًا أخرى ميذ سيتنن. شّينيا ضربات على اإلنرايننن مئات المرات في سورية. أحي
 تكشف تقارير أجيبية ذلك. اإلنراينون يفهمون أن إسرائنل جدية".

 21/7/2019الحياة، لندن، 
 

 الكيانتسمح لعضوتي مجلس النواب األمريكي إلهان عمر ورشيدة طليب بدخول  "إسرائيل" .19
رون دريمر، إن الحكومة قال السفنر اإلسرائنلي لدى واشيطن،  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

اإلسرائنلية سوف تسمح لعضوتي مجلس اليواب األمريكي إلهان عمر ورشندة طلنب بدخول أراضنها 
وأوضح دريمر في تصريحات أوردها موقع صحيفة "هآرتس"  وزيارة الضفة الغربية الشهر القادم.

ة الغربية، مشنرًا إلى أن النوم السبت، أن الموافقة تمت وسنتم السماح لهن بالدخول وزيارة الضف
القرار اتخذ من ميطلق االحترام للكويغرس وللصداقة العميقة بنن إسرائنل والواليات المتحدة، إسرائنل 

 لن تميع دخول أي عضو في الكويغرس إلى أراضنها".
 20/7/2019القدس، القدس، 
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 االنتخابات اإلسرائيلية المعادة: شاكيد على رأس حزب "اليمين الجديد" .20
بعد تقارير أفادت أمس السبت، بعدم إحراز تقدم في اللقاء الذي : يضال محمد وتد -القدس المحتلة 

جمع بنن يفتالي بنيت، زعيم حزب "اليمنن الجدند" في دولة االحتالل اإلسرائنلي، والوزيرة أنلنت 
عد ظهر النوم شاكند التي كايت شريكة موازية له في رئاسة الحزب، ذكرت وسائل إعالم إسرائنلية ب

 17األحد، أن بنيت وشاكند اتفقا على ما نبدو على خوض االيتخابات المعادة المقرر إجراؤها في 
سبتمبر/أنلول المقبل، فيما قالت مواقع إلكترويية عدة إن شاكند ستكون هذه المرة على رأس الحزب، 

ييسان الماضي، بعدما  الذي فشل تحت قيادة بنيت في اجتياز يسبة الحسم بايتخابات التاسع من
 صوت ال غنر. 1,400يقصه 

إلى ذلك، أشار موقع "معاريف" إلى أيه من المقرر أن نجتمع رئيس الحكومة اإلسرائنلية، بييامنن 
يتيياهو، مساء النوم، مع زعيم حزب "البنت النهودي"، رافي بنرتس، وذلك في ظل الصعوبات التي 

في توحند صفوفها من جدند في قائمة موحدة، بعد ايسحاب  تواجهها أحزاب اليمنن الدنيي الصهنويي
 حزب "عوتصماه نهودنت" من تحالف أحزاب اليمنن الدنيي الصهنويي. 

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستمر فيه حالة االيقسامات في معسكر الوسط واليسار 
الجمعة الماضي، التحالف مع  اإلسرائنلي أيضًا، بعدما فضل زعيم حزب "العمل"، عمنر بنرتس، نوم

قائمة أورلي ليفي أبو كسيس، رغم أن األخنرة كايت ايشقت عن حزب "يسرائنل بنتنيو" اليمنيي الذي 
 نتزعمه أفيغدور لنبرمان.

وأدى هذا التحالف إلى إفشال أي إمكايية لتحالف بنن "العمل" وحزب "يسرائنل ديموقراطنت" الذي 
سرائنلية األسبق عن حزب "العمل" إنهود براك. وذكرت مصادر حزبية أسسه مؤخرًا رئيس الحكومة اإل

مقاعد، نواجه صعوبات أيضًا  5و 4إسرائنلية مختلفة أن براك، الذي تميحه االستطالعات ما بنن 
 في التحالف مع حركة "منرتس" اليسارية. 

لغاية اآلن، في إعادة  أما األحزاب العربية وقائمة الجبهة والحزب الشنوعي اإلسرائنلي، فقد فشلت
تشكنل قائمة موحدة، على غرار القائمة المشتركة التي كايت تشكلت عشية ايتخابات الكييست عام 

مقعدًا. وأعليت لجية الوفاق في الداخل الفلسطنيي في مؤتمر  13وحصلت في حنيه على  2015
 صحافي لها، الخميس الماضي عن فشلها في إعادة تشكنل القائمة.

آخر نثالنثة استطالعات يشرت في إسرائنل الجمعة، إلى تراجع في قوة حزبي "الليكود" وأشارت 
مقعدًا، مع خسارة لكل ميهما، ما يعيي تراجع قدرة "الليكود" على  28و 29إلى  35و"كاحول لفان" من 

تشكنل الحكومة المقبلة في حال أصر زعيم حزب "يسرائنل بنتيو"، أفيغدور لنبرمان، الذي تميحه 
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مقاعد، على موقفه المعلن حاليًا بعدم الدخول في حكومة برئاسة  9-8الستطالعات المختلفة بنن ا
 يتيياهو تكون خاضعة إلمالءات أحزاب الحريديم.

وكايت االيتخابات اإلسرائنلية العامة جرت في التاسع من ييسان الماضي، حنث حصل معسكر 
مقعدًا ألحزاب  45في الكييست، مقابل  120من أصل مقعدًا  65أحزاب اليمنن المؤيدة ليتيياهو على 

 الوسط واليسار، وعشرة مقاعد لألحزاب العربية.
 21/7/2019العربي الجديد، لندن، 

 
 بقاء بالمنصب "إسرائيل"نتنياهو أطول رؤساء وزراء  .21

ه المدة أصبح بييامنن يتيياهو رئيس الوزراء اإلسرائنلي األطول بقاء في السلطة بعد تجاوز : رام هللا
وبلغت الفترة التي قضاها يتيياهو في  التي قضاها األب المؤسس لدولة إسرائنل في في سدة الحكم.

نوما، أي أكنثر بنوم واحد من الفترة التي قضاها أول رئيس وزراء إلسرائنل  4,876السلطة حتى اآلن 
 ديفند بن غوريون.

خامسة، لكيه دعا إلى ايتخابات جدندة بعد وتمكن رئيس الوزراء اإلسرائنلي من الفوز بفترة والية 
 فشله في تشكنل الحكومة.

ليكون أصغر رئيس وزراء إسرائنلي في تاريخ هذه  1996وفاز يتيياهو بأول ايتخابات عامة عام 
كما أيه رئيس الوزراء  الدولة، إذ تولى رئاسة مجلس الوزراء وهو في السادسة واألربعنن من عمره.

 .1948لذي ُولد بعد تأسيس دولة إسرائنل عام اإلسرائنلي الوحند ا
 20/7/2019القدس، القدس، 

 
 قد تكون المسؤولة عن هجوم بالعراق "إسرائيل"صحيفة:  .22

قال خبنر عسكري إسرائنلي إن "القاعدة العسكرية اإلنرايية التي تمت : عديان أبو عامر -21عربي
طريق من إنران إلى سوريا، أليه ليس مهاجمتها في العراق صباح الجمعة، هي الممر األساسي لل

جدندا قيام اإلنرايننن بتهريب الصواريخ عبر قواعد مليشياتها المسلحة الميتشرة في العراق عبر 
 شاحيات تجارية".

" أن "طهران قامت 21وأضاف رون بن يشاي في مقاله بصحيفة نديعوت أحرويوت، وترجمته "عربي
زين الصواريخ في تلك الميطقة، واستخدامها وقت الحاجة، ببياء مستودعات لوجستية استباقية لتخ

 لكن إسرائنل ليست الدولة الوحندة التي تمتلك قدرات عسكرية تفجنرية من خالل طائرات مزودة".
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وأضاف أن "هياك سنياريو نرى في الممر البري توجها إنراييا ليقل كميات كبنرة من الصواريخ عبره 
د ايدالع الحرب، وتوجنهها يحو إسرائنل، وتأتي أهمية القاعدة لسوريا ولبيان الستخدامها عي

المستهدفة بميطقة صالح الدنن لقربها من الحدود السورية، وتسمح بإيصال الصواريخ لهضبة 
كم، ما يضع  700الجوالن خالل ساعات قلنلة فقط، وهي بعندة عن إسرائنل مسافة ال تزيد على 

 ل فنها".صعوبات على إسرائنل للوصول، والعم
وأشار إلى أن "اإلنرايننن يحوزون صواريخ "ذو الفقار"، ويمكن إطالقها من ميطقة صالح الدنن 

 مباشرة إلى إسرائنل،". 
 21/7/2019، "21موقع "عربي 

 
 هددت بالتحرك عسكريا عشية "الغارة المجهولة" على العراق "إسرائيل" .23

لّية إسرائنل عن الهجوم "المجهول" على مواقع ألمح تقرير صحافي إسرائنلي، نوم، األحد، إلى مسؤو 
 الجمعة. –للحشد الشعبي في العراق، لنل الخميس 

ويقل موقع "والال" أّن إسرائنل "مّررت، مؤخًرا، للواليات المتحدة ولدول أوروبّية، رسائل مفادها أيه إن 
يقة وقواعد عسكرّية لم ُيعاَلج التموضع اإلنرايي في العراق، وخصوًصا إمكايية إيشاء مصايع دق

إنرايّية يمكن لفنلق القدس استخدامها كاحتياطي للحرب ضد إسرائنل، فإن إسرائنل لن تبقى مكتوفة 
 األندي، وستضطر للتحرك، وليس بالضرورة على المستوى السياسي".

وربط الموقع بنن ما أوردته موقع أجيبي مختّص برصد حركة الطائرات قال إن الهجوم يّفذ بطائرة 
إسرائنلّية" وبنن تصريحات رئيس الحكومة اإلسرائنلّية، بييامنن يتيياهو، التي أدلى بها أنثياء  35إف 

 في قاعدة "ييفاطيم" العسكرية، األسبوع الماضي. 35استقبال طائري إف 
ووّجه يتيياهو، من القاعدة العسكرّية، تهدندات مباشرة بشّن هجوم جّوي على إنران، قال فيه إن 

تهدد مؤخرا بتدمنر إسرائنل. نجب أن تتذكر إنران أن هذه الطائرات تستطيع أن تصل إلى كل "إنران 
 مكان في الشرق األوسط، وأيضا إلى إنران وبكل تأكند إلى سورية أيضا".

وأضاف "أجري جولة تفقدية منثنرة جدا في قاعدة سالح الجو. أرى جميع ميظومات األسلحة 
 وطائراتيا".

نن الهجمات في العراق وبنن المياورات الجوّية التي أجراها الجيش اإلسرائنلي، كما ربط الموقع ب
كنلومتر من إسرائنل، "ما  2,000مؤخًرا، قرب جزيرة كريت في البحر األبيض المتوسط، أي على بعد 

 ُنذّكر بالمسافة عن إنران".
 21/7/2019، 48عرب 
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غولدن شكل الحدث األخطر في حياتي  مساعد قائد لواء جفعاتي الجنرال "إيلي غينو": أسر .24

 العسكرية
قال خبنر عسكري إسرائنلي إن "مرور خمس سيوات على ايدالع حرب : عديان أبو عامر -21عربي

فرصة كي يستعند عدد من كبار الضباط اإلسرائنلننن الذنن  2014غزة األخنرة الجرف الصامد 
 د من جيودهم وأسر آخرين بند حماس".شاركوا فنها بعضًا من المواقف الحرجة، وميها قتل عد

" أن "مساعد قائد 21وأضاف أمنر بوخبوط في تحقيقه المطول بموقع ويلال اإلخباري، ترجمته "عربي
لواء جفعاتي الجيرال "إنلي غنيو" كان أحد أبرز ضباط تلك الحرب، وقتل تحت قيادته عدد من 

، نروي كنف تم اتخاذ بعض القرارات الجيود، بنيهم هدار غولدن الذي تأسره حماس حتى النوم
التي بدأ يستعندها في هذه األيام، وكأيها فنلم  2014الحرجة في األوقات الصعبة في صنف 

 سنيمائي".
وكشف أن "من التحديات التي واجهتيا بحرب غزة اختفاء مقاتلي حماس عن أيظاريا، فأخذوا سواترهم 

تال أمام الجيش، بل باستدراجه، ولم نوقفوا تقدمه، أليهم خلف المبايي وداخل األيفاق، ولم يسارعوا للق
قاتلوا وفق حرب العصابات، وأحد أهم مبادئ قتالهم البحث عن يقاط الضعف في الجيش، وتراءى 

آخرين، أو تبحث عن استهداف أحد  200ليا أن حماس سعت الختطاف جيدي، ربما أفضل من قتل 
 رموز الجيش كدبابة مركافاه".

رال "غنيو" أيه "تبنن ليا مبكرا أن حماس فهمتيا جندا، وبحنثت عن النثغرات لدنيا، بما نوفر وأكد الجي
لها أسلوب التصدي المياسب لها، في المقابل كان لدنيا مشكلة في النثقة الزائدة باليفس بسبب 
ا اليجاحات التي حققها الجيود على األرض، صحيح أييا لم يستهتر بقدرات العدو في غزة، لكن هذ

 ما حصل".
سرائنل بقوله أيه "إذا درست المفاهيم العسكرية التي تعلمها  وقارن الجيرال بنن مبادئ قتال حماس وا 
حماس لمقاتلنها ستجد أيهم في حالة استعداد دائم لخوض معركة مع الجيش اإلسرائنلي، فيما يحن 

، فإن هزميا فنها، فإييا سيأكلها، يعلم جيوديا أييا أمام الحرب األخنرة، وال خيار أماميا سوى االيتصار
أما باليسبة لحماس فإن األمر مختلف، أليها تعلم أييا إن دخليا غزة فسيخرج ميها، وهي تدرك جندا 

 أيه ال يوايا لدنيا بالبقاء في غزة".
وأشار أن "اختباريا الحقيقي واألساسي هو كسر حماس، وحرمايها من األمل بتحقنق هدفها في نوم 

ية كل حرب وعملية عسكرية، حنث نتم مراكمة اليقاط التي تتحقق بعد يهانتها، بحنث ما في يها
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أوصل العدو لمرحلة يعلن فنها "يكفي هيا.. لن أخوض معركة أخرى مع إسرائنل"، وهو ما سعى إليه 
 دافند بن غوريون في يظريته حول "قاعدة المراحل في القتال".

ويلة من العمليات القتالية مع خاليا حماس المسلحة، وأوضح أييا "خضيا خالل الحرب أياما ط
والدخول في عمق القطاع للعنثور على األيفاق ومستودعات األسلحة والذخنرة، بجايب الحصول على 
معلومات أميية في الوقت المياسب، مقاتلو حماس فضلوا في القتال أسلوب اللدغة، وليس المواجهة 

 المباشرة".
عيد أسر الضابط هدار غولدن قائال إيه "في أحد مرات وقف إطالق اليار يصل الجيرال في الحدنث 

ايتشر الجيود في ميازل الفلسطنيننن، والمواقع الفارغة، للتمشيط والبحث شرق مدنية رفح، لكن 
الجيود علقوا مع خلية خرجت من يفق، قتلوا انثينن من الجيود، وأسروا هدار، مع العلم أن القتل 

الحرب، ومن يظن أيه سندخل فنها، ولن يحصل له هذا فاألفضل أال نخوضها  واالختطاف جزء من
 ميذ البداية".

وأكد أن "األسر في المجتمع اإلسرائنلي له حساسية كبنرة، وأعتقد أيه شعور إنجابي، وكان واضحا 
دندا أن عملية أسر غولدنن شكلت حدنثا استراتنجيا ستلقي بظاللها وتأنثنراتها على كامل الدولة، وتح

على مجريات الحروب القادمة، حنيها خرجت عشرات األسئلة أمام الضباط، وأهم هذه األسئلة: هل 
 ييزل إلى اليفق ويخوض عملية مالحقة ومطاردة داخله خلف الخلية المسلحة لحماس".

وأشار أييا "أمام يفق قتالي مفخخ وملغم، وليس يفقا عاديا، خضيا تدريبات كنثنرة على هذه 
رسال الجيود هياك توقف قلبي مرة المطارد ات داخل األيفاق، ولكن عيد التطبنق على األرض وا 

ومرة، ألن هياك احتماال متصاعدا بأال يعودوا أحياء، كان لدي اعتقاد حنيها أن غولدنن مصاب أو 
يحاول مقاومة األسر، ويعمل على إعاقة خاطفيه، وهو جزء من التدريبات التي خاضها الجيود قبل 

 رب".الح
وأوضح أيه "بعد ان دخليا اليفق، وجديا آنثارا للدماء، حنيها بدأ هاتفي المحمول نرن مرة وانثيتنن 
وعشرة، وظهر كأيه أهم وأخطر هاتف في الجيش اإلسرائنلي، الكل نريد معرفة ما حصل، وعلى 

ة األساسية رأسهم قائد األركان بنيي غايتس وكبار جيراالت الجيش الذنن وصلوا إلى يقطة المواجه
 المتقدمة على حدود غزة من أجل متابعة القتال عن كنثب".

وأضاف أييي "أدركت حنيها ان كل بنت في إسرائنل يعلم ان جيديا تحت قيادتي تم أسره من حماس، 
وبعد ايتهاء عمليات التمشيط داخل اليفق والميطقة المحيطة دون العنثور على غولدن بدأت عملية 

ف من خالل إطالق كميات كبنرة من الينران، بمشاركة قوات المشاة والهيدسة التشويش على االختطا
 والمدفعية وسالح الجو، وحنيها وقع المجتمع اإلسرائنلي في حالة من اليأس الخطنر".
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وأكد أن "الهدف األساسي الذي منثل أمامي هو عزل ميطقة األسر، وحرمان مقاتلي حماس من 
ما لدي من قوة وكنثافة يارية ألن أسر غولدن شكل الحدث إخراج غولدن ميها، استخدمت كل 

، كايت ضربة في البطن، الكالم ال ندور عن قتل 1997األخطر في حياتي العسكرية التي بدأت عام 
 أحد جيودي، لكن أسره، رغم أن القتل أسوأ من األسر، ألن األسنر سيعود عاجال أم آجال".

خدم هذه المسألة بطريقة قاسية، أسر أحد جيودي يشبه وأشار أن "األسر شعور مؤلم، وحماس تست
فقدان أحد أعضاء جسدي، رغم أييا تدربيا على عمليات األسر، وأحد جيودي تم إقصاؤه من الوحدة 
أليه وقع في األسر خالل إحدى المياورات، لذلك عيدما حدث ما حدث، قلت إن شخًصا منثل 

 أو ُجرح، وكيت على صواب حنيها".غولدنن لن يسلم بعملية أسره، فهو إما ُقتل 
وختم بالقول إيه "كان شعورا صعبا أن تأتي األوامر بوقف القتال في غزة، وااليسحاب ميها، ولدنيا 
جيدي تركياه خلف ظهوريا، ولذلك فهياك واجب على الدولة في حسم ملف األسرى اإلسرائنلننن في 

 غزة".
 21/7/2019، "21موقع "عربي 

 
 "400من امتالك تركيا لمنظومة "أس "إسرائيل"هذه أسباب خشية  .25

تحدنثت صحيفة عبرية، عن عدد من المخاوف اإلسرائنلية الياجمة عن : أحمد صقر - 21عربي
"، مشددة على أن هذه 400امتالك تركيا برئاسة رجب طنب أردوغان لميظومة الدفاع الروسية "أس

 الصفقة تشعل ضوء تحذنر في "إسرائنل".
معاريف" العبرية، في مقال لمعلقها للشؤون األميية الخبنر نوسي منلمان، أن وأوضحت صحيفة "

" إلى تركيا، يشنر إلى أن الرئيس التركي رجب طنب 400"تسليم أول بطاريات روسية من طراز "أس
 أردوغان ال نهتم بالواليات المتحدة ودول الياتو، التي فشلت في ميع الصفقة".

دي إلى إطالق ضوء تحذنر في إسرائنل"، مؤكدة أن "إسرائنل ال وذكرت أن "الصفقة نجب أن تؤ 
 يمكيها الونثوق بتركيا التي أصبحت في العقد الماضي حليفا استراتنجيا لميافس عدائي )إنران(".

ويوهت إلى أن "الخطر على إسرائنل ال يكمن في يقل تركيا للميظومة الروسية التي تعد من بنن 
ديا للطائرات األكنثر تقدما؛ بما في ذلك طائرات سالح الجو اإلسرائنلي، األفضل في العالم وتشكل تح

أو معلومات عيها لدول أخرى منثل إنران"، مشنرة إلى أن "اتفاق شراء الميظومة يميع يقلها إلى دولة 
 نثالنثة دون موافقة روسية".

" الروسية إلى 400وأكدت "معاريف"، أن "االستيتاجات التي نجب أن تستخلصها إسرائنل من بيع "أس
تركيا مضاعفة؛ فهي أوال؛ سابقة، وروسيا ليس لدنها عوائق كبنرة في تعزيز صياعاتها الدفاعية 
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ومبيعات األسلحة، وهي في هذا الجايب ال تختلف عن إسرائنل؛ التي قادت وزارة أميها لسيوات 
مشتر، ولذلك نجب أال سياسة تصدنر السالح العدوايية والمستعدة لبيع أي يظام سالح تقريبا ألي 

 يشكو من روسيا".
وأضافت: "مع ذلك، نجب على تل أبنب استيعاب حقيقة أيه على الرغم من التعاون والتيسنق مع 
الكرملنن حول ما يحدث في سوريا، فإن تأنثنر إسرائنل على االستراتنجية الروسية وسياستها السياسية 

 واالقتصادية في الشرق األوسط محدودة".
بعد الصحيفة قيام دول أخرى في ميطقة الشرق األوسط، بـ"شراء بطاريات صواريخ مضادة ولم تست

 (، فكل من مصر والسعودية مهتمة بذلك في السيوات األخنرة".400للطائرات )أس
" رغم معارضة إسرائنل القوية"، 300ولفتت إلى أن "سوريا مؤخرا حصلت بالفعل على ميظومة "أس

من ورئيس الوزراء بييامنن يتيياهو، أكد أيه إذا لزم األمر، فإن سالح الجو ميوهة إلى أن "وزارة األ
 اإلسرائنلي سيعمل على تدمنر هذه البطاريات".

و"يتنجة للتعاون الونثنق بنن إسرائنل والنويان واستجابة اليهيار التحالف مع تركيا"، قدرت الصحيفة 
" الروسية 300لتعرف على قدرات ميظومة "أسالعبرية، أن النويان، "مكيت خبراء إسرائنلننن من ا

التي تمتلكها ميذ عقدنن من الزمن، لتطوير طريقة فعالة في التعامل معها والتسلح ضدها، ومهاجمة 
 البطاريات السورية".

" الروسية لـ"تحسنن يظام الدفاع 300وهيا تجدر اإلشارة، إلى أن إنران طلبت شراء ميظومة "أس
الجوي لدنها خوفا من الهجمات اإلسرائنلية واألمريكية على ميشآتها اليووية، ووقعت اتفاقية مع 

 روسيا ودفعت مقدما، لكن موسكو أوقفتها في اليهاية".
وأرجعت "معاريف"، قرار موسكو وقف الصفقة مع طهران، أيه "بسبب المصالح الروسية، وفي حال 

"، فلن يساعد 400" أو حتى "أس300رت موسكو في نوم من األيام تغننر رأنها وتزويد إنران بـ"أسقر 
أي ضغط أو يداءات أمريكية"، موضحة أن "هياك من رأى أن قرار وقف الصفقة مع إنران كان 

 استجابة للطلبات والضغوط التي مارستها واشيطن وتل أبنب على موسكو".
"يقوديا إلى االستيتاج النثايي، أيه نيبغي على إسرائنل أن تستيتج من صفقة وبياء على ما سبق، فهذا 

األسلحة التركية الروسية، أن الرئيس األمريكي دويالد ترامب لن نتردد في القيام بتحركات في الشرق 
 األوسط من شأيها أن تضر بإسرائنل؛ كما حاول في الماضي إخراج قواته من سوريا".

امب يعمل على "العكس تماما" من مقولة الرئيس األمنركي األسبق تنودور ورأت الصحيفة أن تر 
 روزفلت، "تحدث بهدوء وخذ عصا كبنرة"، مبنية أن ترامب "نتحدث بصراحة ولكيه نتصرف بطريقة 
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 تفوق سلوك سلفه باراك أوباما".
 21/7/2019، "21موقع "عربي 

 

 مع مصر سفير إسرائيلي يدعو إلعادة النظر في اتفاق السالم .26
قال دبلوماسي إسرائنلي إيه "ال بد من وقف حالة اإلهمال الجارية : عديان أبو عامر -21عربي

التفاق السالم بنن إسرائنل ومصر، وقد تجلى ذلك مؤخرا في إحياء السفنر المصري في تل أبنب 
أطاحت  ، وهي تاريخ نثورة/ نولنو التي1952للنوم الوطيي لبالده، الذي صادف شهر نولنو لعام 

 باليظام الملكي وأتت بالجمهورية المصرية".
وأضاف نتسحاق ليفايون، السفنر اإلسرائنلي األسبق في مصر، بمقاله بصحيفة "إسرائنل النوم"، 

" أيه "رغم وصول مئات الضنوف اإلسرائنلننن لميزل السفنر المصري، بمن فنهم 21ترجمتها "عربي
ومة بييامنن يتيياهو، لكن رغم هذه األجواء اإلنجابية، هياك رئيس الدولة رؤوفنن ريفلنن ورئيس الحك

قياعات إسرائنلية متزاندة بأن مصر ال تيفذ ما علنها من التزامات واردة في اتفاق كامب ديفند لعام 
 ، يصا وروحا".1979

اد وأكد أن "األسباب لهذه التحفظات اإلسرائنلية عدندة، تبدأ بالرئيس السابق حسيي مبارك الذي أر 
العودة للحضن العربي بعد طرد بالده من الجامعة العربية بسبب اتفاق السالم مع إسرائنل، والرغبة 
المصرية بإبداء التضامن مع األطراف العربية التي تعيش حالة حرب مع إسرائنل، رغم أن ذلك ال 

م أن هذا الوضع نتسبب بإنثارة االيتقادات بنن الجايبنن، أليه الوضع السائد ميذ أربعنن عاما، رغ
وأوضح ليفايون، الباحث في معهد هرتسنليا متعدد المجاالت، أن  بحاجة إلصالح ومراجعة".

"العالقات العسكرية واألميية القائمة بنن القاهرة وتل أبنب أقوى من أي وقت مضى، فالدولتان لهما 
سرائنل معيية بأن تستفند  من عالقات مصر في مصلحة بمحاربة الجماعات اإلسالمية المسلحة، وا 

الساحة الفلسطنيية لتحقنق تسوية أو تهدئة مع حماس في غزة بالذات، وهذه فوائد أساسية في 
 عالقات الدولتنن على الصعند الخارجي".

 20/7/2019، "21موقع "عربي 
 

 جيش االحتالل يشرع بعمليات هدم في واد الحمص جنوب شرق القدس .27
الحتالل صباح النوم االنثينن، بعمليات هدم ميازل في بنت لحم: شرعت قوات كبنرة من جيش ا

ميطقة واد الحمص في بلدة صور باهر جيوب شرق مدنية القدس المحتلة. وقال رئيس هنئة مقاومة 
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خالء آخر نتكون من عدة  الجدار واالستيطان ولند عساف لـ "وفا"، إيه تم هدم مبيى من طابقنن، وا 
 طوابق تمهندا لهدمه.

شقة  100وتطال أكنثر من  1967عمال الهدم جريمة حرب وهي األكبر ميذ العام واعتبر عساف أ 
ذا ما تم ذلك فإيه سيصار إلى هدم آخر في الميطقة سيشمل حوالي  شقة  225كمرحلة أولى، وا 

 أخرى، وحتى اآلن لم يصدر قرارا بذلك.
القدس عن بنت لحم وأشار إلى أن أعمال الهدم وما نرافقها تهدف إلى إنجاد ميطقة عازلة لفصل 

وعدم تواصلها مع الضفة الغربية، مشنرا إلى أن الفلسطنيننن هربوا من داخل مدنية القدس 
وضواحنها وجاءوا لميطقة واد الحمص التي هي أصال وحسب اتفاقية أوسلو ميطقة "أ" وتحت 

تراخيص من  السيادة الفلسطنيية، وفي ظل عدم السماح لهم بالبياء من قبل االحتالل، وحصلوا على
 الحكم المحلي الفلسطنيي.

بيايات سكيية وميزال في الحي تعود لعائالت عمنرة،  4وقال شهود عيان، إن االحتالل شرع بهدم 
واألطرش، وأبو حامد والكسوايي. وقال مدنر مكتب هنئة مقاومة الجدار واالستيطان في بنت لحم 

ل ترافقهم جرافات كبنرة، اقتحموا واد الحمص حسن بريجية لـــ "وفا"، إن المئات من جيود االحتال
داخل جدار الفصل العيصري، وأغلقوا الميطقة بشكل محكم وميعوا المواطينن والصحفننن من 

 وصولها.
ويخشى  جاء ذلك بعد رفض محكمة االحتالل نوم أمس استئياف األهالي بتجمند الهدم في الميطقة.

 شقة سكيية. 100طبيقا للقرار التعسفي بهدم أكنثر من األهالي هياك من تيفنذ عملية هدم واسعة ت
 22/7/2019وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(، 

 
 مخيم شعفاط ودعوات لالعتداء على األقصىتقتحم  االحتالل قوات .28

رام هللا: اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائنلي أمس، مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة من جهة 
 ري النثابت قرب مدخل المخيم، ما أدى إلى مواجهات.الحاجز العسك
الفلسطنيية أن دوريات عسكرية راجلة ومحمولة اقتحمت المخيم وشرعت بدهم « وفا»وقالت وكالة 

الشارع الرئيسي الممتد من الحاجز العسكري وحتى ضاحية رأس خميس، ما تسبب بحالة من التوتر 
 والفوضى في الميطقة.
 خوفهم من تيفنذ االحتالل حملة تيكنل بهم وبتجار الميطقة.وأبدى سكان المخيم ت

وجاءت الحملة في وقت تشهد القدس توترا كبنرا بسبب حملة هدم إسرائنلية واعتقاالت مع اقتحامات 
 متكررة للمسجد األقصى.
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المزعوم، أيصارها وجمهور « اتحاد ميظمات الهيكل»ودعت جماعات ميضوية في إطار ما يسمى 
ن إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد األقصى المبارك، النوم األحد، تزاميا مع المستوطين

 مياسبات تلمودية تهويدية.
 21/7/2019الشرق األوسط، لندن، 

 
 وقفة أمام السفارة اللبنانية في لندن ضد القرارات بحق الفلسطينيين .29

نن معهم، األحد، أمام مقر السفارة ليدن ــ "العربي الجدند": تظاهر مئات الفلسطنيننن والمتضامي
اللبيايية في ليدن، احتجاجا على الخطط األخنرة لوزير العمل اللبيايي بخصوص تيظيم العمالة، 
والتي رأوا فنها استهدافا لالجئنن الفلسطنيننن وتضنيقا علنهم. ورفع المتظاهرون العلم اللبيايي إلى 

 جايب العلم الفلسطنيي.
ة عدد من أبياء الجالية اللبيايية، إلى جايب ياشطنن فلسطنيننن وعرب في وقد شارك في التظاهر 

 بريطاييا.
 22/7/2019العربي الجديد، لندن، 

 
الصفدي لرئيسة الجمعية العامة لألمم المتحدة: اإلجراءات اإلسرائيلية األحادية تقوض فرص  .30

 السالم
لصفدي، من خطورة اإلجراءات حذر وزير الخارجية وشؤون المغتربنن األرديي، أيمن ا: عمان

اإلسرائنلية األحادية في الضفة الغربية، والتي قال إيها تقوض فرص السالم، وتشكل خرقًا لقرارات 
 الشرعية الدولية.

وبحث الصفدي، نوم األحد، في العاصمة األرديية عّمان، مع رئيسة الجمعية العامة لألمم المتحدة 
المستجدات اإلقليمية والجهود المبذولة لحل األزمات في الميطقة ماريا فنريايدا إسبنيوسا غاريسيس، 

 ومعالجة تبعاتها. 
وركزت المباحنثات على التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطنيية وخطورة الجمود الذي ُشل الجهود 
 السلمية وتحدي توفنر الداعم الالزم لوكالة األمم المتحدة لتشغنل وا غانثة الالجئنن )أويروا(، كما
تياولت األزمة السورية وأزمة اللجوء المتولدة ميها، إضافة إلى األوضاع في اليمن ولنبيا والحرب 

 على اإلرهاب.
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وفي مؤتمر صحافي مشترك، شدد الصفدي على أن السالم الشامل طريقه تلبية جميع حقوق الشعب 
الرابع من حزيران الفلسطنيي، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة وعاصمتها القدس على خطوط 

 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية. 1967
كما حذر الوزير األرديي من تبعات اإلجراءات اإلسرائنلية األحادية التي تقوض فرص التوصل 
للسالم الشامل والعادل الذي تستحقه الميطقة وتحتاجه شرطًا إلطالق طاقات شعوبها وتحقنق التيمية 

 ية.االقتصاد
 21/7/2019العربي الجديد، لندن، 

 
 "إسرائيل"ديلي بيست: حزب هللا نشر قواته على طول الحدود مع  صحيفة .31

أن حزب هللا اللبيايي يشر قواته على طول الحدود الشمالية من  ،ذكرت صحيفة دنلي بيست : رام هللا
د التوتر بنن واشيطن ، استعداًدا لحرب محتملة بع"إسرائنل"جهة لبيان ومرتفعات الجوالن مع 

حزب هللا قادر على فتح جبهة أخرى من "ويقلت عن قائد مندايي في الحزب قوله، إن  وطهران.
، "الجوالن ولديه إمكاييات كبنرة ميها طائرات بدون طيار وأسلحة مضادة للطائرات وللبوارج البحرية

ي لفتح أي جبهة من الجوالن مشنًرا إلى أيه اآلن ال توجد أي خطوط حمراء من قبل اليظام السور 
 كما كان سابًقا. "إسرائنل"ضد 

 20/7/2019، القدس، القدس
 

 : من ال يحترم القانون ال يحترمه القانون عن حق العمل لالجئين الفلسطينيين "المسار اللبناني" .32
ا اعتبرت "حركة المسار اللبيايي" أن "ما نجري على الساحة اللبيايية ال نبشر بالخنر كم: بنروت

ما جرى على صعند أن "ندعي المسؤولون"، ورأت في بيايها االسبوعي بعد اجتماعها النوم )السبت( 
مواجهة القايون في وزارة العمل خنر دلنل على ذلك السقوط المدوي الذي كان وقوده الفلسطنينون 

 المتمسكون بحبال هواء المحور الممايع، ومن ال يحترم القايون ال يحترمه القايون".
 20/7/2019الحياة، لندن، 

 
 إيران تحرير فلسطين والقدس أحد تطلعاتخالل استقبال وفد من حماس:  خرازي  .33

ه وفد لااستقبخالل  كمال خرازي رئيس المجلس االستراتنجي للعالقات الخارجية في إنرانأكد  :طهران
 فلسطنن والقدس ، على استمرار دعم انران للقضية الفلسطنيية، مشدًدا على أن تحريرحركة حماس
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 أحد تطلعات بالده. 
 21/7/2019، القدس، القدس

 
 "إسرائيل" ال ترصد حاليًا رغبة إيرانية للدخول في مواجهة بحرية ضدّ تقديرات أمنية  .34

ال ترصد حاليًا رغبة إنرايية  "إسرائنل"وفقًا للتقدنرات اإلسرائنلية المعلية، فإن : يظنر مجلي - تل أبنب
مقابل العقوبات المفروضة علنها  "جباية نثمن"، وأيها تحاول هاية ضدللدخول في مواجهة بحر 

ذلك ألن أي ضربة أو استهداف لقطع بحرية "واالمتياع عن خطوات يمكن اعتبارها إعالن حرب، 
أي خيار سوى الرد، وأيه في حال قررت إنران تصعند  "إسرائنل"إسرائنلية؛ أيًا كايت، لن نترك أمام 

 جأ لذلك من خالل تيظيمات تابعة لها، منثل الحونثننن في اليمن، أو )حزب هللا(. األوضاع، فإيها ستل
ولفت تقرير إلى تقدنرات إسرائنلية سابقة حول تطوير إنران في السيوات األخنرة صواريخ بعندة المدى 

، ووسائل بصرية متطورة تحول صواريخ بدائية إلى "جي بي إس"ذات دقة إصابة عالية عبر تقييات 
 ورة.متط

 22/7/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 ألف أسرة فقيرة 60وتوزع على  األموال القطرية تدخل غزة .35
، على يحو مفاجئ أمس، بدء صرف "اللجية القطرية إلعادة إعمار غزة"أعليت : هايي إبراهيم - غزة

علمًا أن ألف أسرة فقنرة.  60كي، على يدوالر أمر  100دفعة جدندة من المساعدات اليقدية بواقع 
األموال دخلت غزة، رغم أن الميدوب القطري محمد العمادي، الذي كان ندخل األموال بيفسه، لم 

جزء من األموال برفقة يائب رئيس اللجية، خالد  حكومة العدو هذه المرة بإدخال وسمحتيأِت، 
 على صعند آخر الحردان، ، فيما ُأكمل باقي المبلغ من رصند اللجية الموجود في بيوك غزة سلفًا.

 غزة بدأ الوفد الطبي القطري مياقشة المخططات لبياء المستشفى الدولي على الحدود الشمالية لقطاع
يقول مصدر مسؤول في وفي هذا السياق مع عدد من الجهات المحلية باإلضافة إلى األمم المتحدة. 

 ."كية تطوعيةية طبية أمر سيشّغل المستشفى طاقم من األطباء الدولننن التابعنن لميظم": "الصحة"
مع ذلك، تبدي الجهات األميية في غزة تخوفًا من هذا المستشفى، خشية أن يكون له أهداف 

. لكن 2014استخبارية كما حدث سابقًا عيدما أيشأت اإلمارات مستشفى منداييًا بعد حرب غزة 
طواقم الطبية التي ستعمل األطباء وال"القطرينن أوضحوا للجهات األميية، طبقًا لمصادر مطلعة، أن 
 ."فيه لن تدخل غزة، بل ستبنت في المستشفى أو داخل إسرائنل

 22/7/2019، األخبار، بيروت
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 مالدينوف: السلطة تضغط على سكان غزة وليس على حماس  .36

اعتبر ميسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط ييكوالي مالدنيوف،  وكاالت:
فلسطنيية لم تضغط باستراتنجنتها المتمنثلة في الخيق المالي لقطاع غزة، على حركة أن السلطة ال

ببذل "جهود نومية حنثننثة" من أجل تجيب مواجهة عسكرية مبنيًا القيام  حماس بل على السكان.
وفي إطار متصل، قال مالدنيوف: "لم تعد هياك عملية سالم، دعيا  ."إسرائنل"جدندة بنن حماس و

ا"، مؤكدا أيه ال نوجد بدنل لحل الدولتنن أو حل لواقع "لدولة إما غنر ديمقراطية أو غنر يبدأ من هي
 نهودية".

 20/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم
 

 قرب إعالن الشق السياسي لصفقة القرن في مؤشر على الشرق األوسط  يزورون كوشنر وفريقه  .37
برية، النوم، إن وفًدا رفيع المستوى من إدارة ترمب قالت صحيفة "هآرتس" الع :الياصرة )فلسطنن(

الوفد دفع حنث سنياقش  سيصل إلى "إسرائنل" ودول أخرى في الشرق األوسط، األسبوع المقبل.

: إلى أيهولفتت الصحيفة  الخطوات التالية في خطة السالم )صفقة القرن( التي تطرحها إدارة ترمب.
أن تكون محور زيارة الوفد، إيشاء الصيدوق الدولي لدعم "من بنن الموضوعات التي من المتوقع 

صحيفة "يسرائنل أما  االقتصاد الفلسطنيي، الموضح بالتفصنل في القسم االقتصادي لخطة السالم".
 أن جولة الوفد األمريكي تشنر إلى قرب اإلعالن عن الشق السياسي لصفقة القرن.فقد ذكرت هنوم"، 

 22/7/2019، قدس برسوكالة 
 

 رفض مقابلة وزير الخارجية اإلسرائيلييبومبيو في تصرف غير مسبوق ناة إسرائيلية: ق .38
كية مايك بومبنو رفض مقابلة يظنره يالعبرية، مساء السبت، أن وزير الخارجية األمر  13ذكرت قياة 

حالة غنر عادية مقاريًة بما كان نجري مع . وهي اإلسرائنلي يسرائنل كاتس خالل زيارته واشيطن
 فنها في الماضي، الذنن كايت تعتبر زيارتهم إلى واشيطن مهمة، ويستقبلون  "إسرائنل"راء خارجية وز 

خالل بقاء كاتس في واشيطن، وجد بومبنو الوقت للقاء تويي بلنر، وكذلك وزير علمًا أيه  بحفاوة.
 خارجية البحرين خالد بن آحمد آل خليفة، ووزراء خارجية النويان وتويس وكولمبيا.

 20/7/2019، قدس، القدسال
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 خالل زيارة رسمية كي يؤدي صلوات تلمودية بالقدسيوزير الطاقة األمر  .39
كي ريك بنري، صلوات تلمودية عيد حائط البراق في المسجد يأدى وزير الطاقة األمر : رام هللا

نره وذكرت قياة كان العبرية، أن حاخاما إسرائنليا رافق الوزير، إلى جايب يظ األقصى المبارك.
 اإلسرائنلي نوفال شتانيتس.

 21/7/2019، القدس، القدس
 

 الالجئون الفلسطينيون في لبنان وحق  العمل .40
 محسن محمد صالحد. 

أنثارت الحملة التي أطلقتها وزارة العمل اللبيايية على "العمالة الوافدة" في لبيان ردود فعل كبنرة في 
استهدافهم ضمن هذه الحملة، بالرغم من الوضع  أوساط الالجئنن الفلسطنيننن، الذنن شعروا أيه تمّ 

السياسي والقايويي المختلف لالجئنن الفلسطنيننن، الذنن لم يأتوا للبيان أصال بحنثا عن فرص عمل، 
يما كان قدومهم بسبب عملية تهجنر قسري قامت بها العصابات الصهنويية في حرب  ، 1948وا 

 دة لمديهم وقراهم التي ُأخرجوا ميها.فيشأت حالة لجوء اضطراري بسبب ميعهم من العو 
 معاناة مستمرة

بعد أكنثر من سبعنن عاما، ما زال لبيان من أكنثر البلدان التي يعايي فنها الالجئون الفلسطنينون من 
حرمايهم من العدند من حقوقهم االقتصادية واإليسايية، بما في ذلك حرمايهم من العمل في الكنثنر 

إلجرائية في الحصول على ُرخص العمل، وحرمايهم من حق التملك. بل من الوظائف، والتعقندات ا
 إن القايون الحالي يحرمهم رسميا من حق توريث ميازلهم المسجلة بأسمائهم إلى أبيائهم وورنثتهم.

وخالل الخمسة عشر عاما الماضية، حدنثت بعض اإلجراءات المحدودة لتخفنف بعض أشكال معاياة 
داد المهن المميوع من مزاولتها، وسمحت بعض التعديالت القايويية في الالجئنن. فجرى تخفنف أع

بإعفاء الفلسطنيننن جزئيا من شرط ما يسمى "المعاملة بالمنثل" المطبقة في العالقة مع  2010سية 
 الدول. 

وأتيحت لهم فرصة االستفادة جزئيا من يظام الضمان االجتماعي، بعد أن كان مطلوبا من الالجئ 
في المئة من مرتبه دون الحصول على أي ميافع من ذلك، حنث أصبح  23العمل دفع أو من رب 

 في المئة )نثمايية ويصف بالمئة( هي مخصصات يهاية الخدمة. 8.5قادرا على االستفادة فقط من 
ولذلك ظلت المشكلة قائمة من الياحية العملية ومن ياحية الحرمان من كنثنر من الوظائف والمهن، 

لحصول على رخص عمل، ومن ياحية عدالة الضمان االجتماعي الذي يأخذ ميه أكنثر ومن ياحية ا
 بكنثنر مما يعطيه.
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 الالجئون قوة تنموية إيجابية
إن مخاوف بعض األطراف من "العمالة" الفلسطنيية، وأيها ستكون ميافسا للعمالة اللبيايية، هي 

إلحصاءات اللبيايية الرسمية، فإن مخاوف غنر حقيقية، ومبيية على حسابات غنر دقيقة. فوفق ا
ألفا، وعلى افتراض أن هياك أعدادا لم يشملها اإلحصاء؛  174عدد الفلسطنيننن في لبيان بلغ يحو 

ألفا. ولكن إحصاءات األويروا تشنر إلى  220فربما أمكن إضافة عشرات اآلالف ليصبح العدد يحو 
 ألفا.  550أن العدد المسجل لدنها هو يحو 

ألف موجودون في الخارج بشكل دائم أو  300مر أن نثمة "يزيف" فلسطنيي ألكنثر من ويعيي األ
ذا %50مؤقت. وعلى ذلك، فإذا حذفت أعداد اليساء ) ( حنث األغلبية الساحقة ميهن ال تعمل، وا 
( من المجموع؛ فإن قوة العمل الفلسطنيية %35-30حذفت أعداد األطفال دون سن النثامية عشر )

ن بحدود خمسنن ألفًا، أكنثر من يصفهم عاطل عن العمل، ويعمل جزء كبنر ميهم في الحقيقية ستكو 
المخيمات على حسابهم. بالتالي فإن حجم العمالة الفلسطنيية هو حجم محدود، بل وضئنل قياسا 

 بغنرهم.
من ياحية نثايية، فإن الحدنث عن عبء الالجئ الفلسطنيي على الدولة اللبيايية هو حدنث مبالغ فيه 
كنثنرا؛ فالدولة بشكل عام ال تيفق على البيى التحتية في المخيمات، وال تقدم خدمات خاصة 
بالالجئنن الفلسطنيننن من موازياتها، والفلسطنينون غنر مستوعبنن في اليظام الصحي والتعليمي 

 والرعاية االجتماعية.
أيه حق إيسايي طبيعي،  من ياحية نثالنثة، فإن السماح لالجئنن الفلسطنيننن في العمل، فضال عن

هو بحد ذاته خدمة لالقتصاد اللبيايي؛ حنث سنيعكس جهده إنجابًا على عملية التيمية وتلبية 
ل الالجئ من طاقة سلبية محرومة من اإليتاج إلى طاقة ميتجة  احتياجات القطاعات المختلفة. وُيحوِّ

لى قيمة مضافة.   وا 
يان سنيفق دخله المالي في لبيان يفسها، وسيعند توزيع من جهة رابعة، فإن العامل الفلسطنيي في لب

دخله مرة أخرى على قطاعات االقتصاد اللبيايي المختلفة، مما يشكل حافزًا تيمويًا في البلد؛ وهو 
 بخالف العمال "األجايب" الذنن يحولون مئات المالننن من الدوالرات من دخولهم إلى بلدايهم.

ن الحاملنن للونثيقة اللبيايية، ممن اضطروا للخروج للعمل في الخارج من جهة خامسة، فإن الفلسطنينن
في دول الخلنج وأوروبا وغنرها، ُيحّولون إلى عائالتهم مئات المالننن من الدوالرات سيويا، والكنثنر 

 ميهم نرغب باستنثمار ماله في لبيان، وهو ما نيعكس إنجابًا على االقتصاد اللبيايي.
استمرار التضننق على الالجئنن الفلسطنيننن، وحرمايهم من حقوقهم في من ياحية سادسة، فإن 

العمل نؤدي إلى يشوء ظروف من المعاياة والشعور بالظلم والقهر، وهو ما نولد ظروفًا ومياخات 
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للتطرف، وتصاعد المشاكل االجتماعية، واستغالل بعض األطراف حاجات الالجئنن لتجيند بعضهم 
قد يضر بالبلد وأميه واستقراره. لذلك فإن عمل الالجئنن في ظروف كريمة  ألجيداتها الخاصة، بما

 هو حاجة سياسية وأميية واجتماعية لبيايية، كما أيه حاجة اقتصادية.
من ياحية سابعة، فإن الدراسات العلمية العالمية تشنر إلى أن ظاهرة اللجوء هي في أغلب األحيان 

إذا ما أحسن التعامل معها. نؤكد ذلك منثاًل مشروع هامنلتون ظاهرة إنجابية على اقتصادات الدول، 
)وهو مجموعة بحنثية اقتصادية ومركز تفكنر ضمن معهد بروكنيجر )أحد أكبر خزايات التفكنر في 

 (. 2006العالم( تّم إطالقها سية 
ة إذ تؤكد دراساته على دورهم في الصعود االقتصادي وزيادة اإلبداع، وأن معظم الدول الغربي

استفادت من قدوم الالجئنن. وتشنر الدراسات إلى أن العدند من الشركات العالمية الكبرى أسسها 
ي بني  Pay Palمهاجرون منثل جوجل وأيتل وبني بال  ... وغنرها. وأن أكنثر من يصف e-bayوا 

الموظفنن المهرة في "وادي السليكون" في الواليات المتحدة من المهاجرين. وأن أكنثر من يصف 
من  %15براءات االختراع المسجلة هي لمهاجرين أو أبيائهم...، مع أن هؤالء ال يمنثلون أكنثر من 

 السكان. 
ملنون جييه فلسطنيي )أي ما  150والفلسطنينون الذنن اضطروا للجوء للبيان جاؤوا ومعهم يحو 

هضة االقتصاد مليار دوالر بأسعار الصرف الحالية(، وأسهموا بشكل يعلمه الجميع في ي 15يقارب 
يشاء الكنثنر من المؤسسات الكبرى، قادرون على متابعة دورهم االقتصادي اإلنجابي.  اللبيايي، وا 
بالتالي، فالمطلوب من القيادة السياسية اللبيايية، مراعاة حالة اللجوء القسري الفلسطنيي، والتعامل 

 معها بروح إنجابية، والبياء على تجارب اآلخرين في هذا اإلطار.
 مقاربات وحلول متعنثرة

المقاربة التي أشرفت على إعدادها لجية الحوار اللبيايي الفلسطنيي، وهي لجية رسمية حكومية تتبع 
رئاسة الوزراء اللبيايية، التي يتج عيها ونثيقة "رؤية لبيايية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطنيي في لبيان" 

خطوة مهمة لعالج حقوق الالجئنن الفلسطنيننن في  ووافقت علنها القوى السياسية اللبيايية؛ منثَّلت
 لبيان. 

، وكان هياك توافق على توفنر الحقوق اإليسايية 2017هذه الونثيقة صدرت في كايون النثايي/ نيانر 
لالجئنن، وتمتعهم بحقوقهم االقتصادية واالجتماعية وتحسنن أوضاع المخيمات الفلسطنيية، "وأيسية" 

ترام وضمان الحقوق والحريات السياسية السلمية لالجئنن، وتسهنل إيشاء اإلجراءات األميية، واح
 الجمعيات في الوسط الفلسطنيي، والموافقة على وجود لجان تمنثل المخيمات. 
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غنر أيه بعد أكنثر من سيتنن من صدور هذه الونثيقة، لم تيفذ إجراءات حقيقية على األرض، 
يي" حنث يضطر الكنثنر من الفلسطنيننن للهجرة خارج واستمرت المعاياة، واستمر "اليزيف الفلسطن
 لبيان بكافة الطرق الشرعية وغنر الشرعية. 

ويمكن إرجاع ذلك ربما لوجود رغبة "غنر معلية" لدى بعض األطراف بتوفنر بنئة طاردة 
للفلسطنيننن، بسبب مخاوف من "التوطنن"، أو لحسابات طائفية أو اقتصادية أو سياسية. ومن جهة 

ى، فإن ميظومة القرار السياسي والتشريعي في لبيان هي يفسها ميظومة بطنئة، وتعايي من أخر 
مشاكل حقيقية، بسبب التركنبة السياسية والطائفية المتداخلة والمعقدة، وهو ما يعطل مصالح 

أو اللبيايننن أيفسهم كما حدث في اختيار رئيس الجمهورية، أو تشكنل الحكومة، أو إقرار المنزايية، 
 حتى عالج أزمة اليفايات. 

بالتالي ال ترى العدند من القوى أن معالجة حقوق الالجئنن مسألة ملحة؛ كما أن بعض القوى التي 
تعلن تبينها للمطالب الفلسطنيية، ال ترغب في الضغط على حلفائها الذنن لدنهم تحفظاتهم في 

 موضوع حقوق الالجئنن.
*** 

ية المتعاطفة مع الحق الفلسطنيي، والتي ترفض تصفية القضية وأخنرا، فإن على القوى اللبياي
وترفض "صفقة القرن" أال تكون بشكل مباشر أو غنر مباشر جزءًا من "اليزيف" الذي نجبر 

 الفلسطنيننن على الخروج من لبيان، والذي نؤدي عمليًا إلى تصفية الوجود الفلسطنيي فيه. 
وقه الطبيعية، التي تمكيه من البقاء قريبًا من فلسطنن بالتالي، فال أقل من أخذ الفلسطنيي حق

بايتظار العودة إلنها، في الوقت الذي سيكون فيه هذا اإلجراء ليس رفعا للظلم فقط، وال للصورة 
يما أيضا إضافة يوعية لالقتصاد اللبيايي يفسه، ومزيدًا من  السلبية عن اإلدارة الرسمية اللبيايية، وا 

 واالجتماعي واألميي للبلد. االستقرار السياسي
 20/7/2019"، 21موقع "عربي 

 
 عن أزمة حماس وآفاق المشروع الوطني الفلسطيني .41

 أمجد أحمد جبريل
تكشف تصريحات القيادنْنن في حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(، فتحي حماد بشأن "قتل النهود"، 

األسد"، عن طبيعة األزمة التي  ومحمود الزهار بخصوص "استعادة حماس عالقتها مع يظام بشار
تعاينها الحركة، والتي تتزامن مع تفاقم مأزق "المشروع الوطيي الفلسطنيي"، في ظل بنئٍة حبلى 

 بمتغنراٍت استراتنجية خطرة، على الصعد الخلنجية والعربية واإلقليمية والدولية.
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تل النهود" إذا أرادت توجيه ال تحتاج "حماس" في منثل هذه "البنئة المتغنرة" إلى خطاباٍت عن "ق
رسائل إلى إسرائنل وداعمنها، ياهيك أن تصريحات بعض قيادات الحركة في غزة تخالف ونثيقة 

، وخصوصًا المادة 2017مانو/ أيار  1المبادئ والسياسات العامة، التي أصدرتها قيادة الخارج في 
النهود بسبب ديايتهم، وحماس  : "تؤكد حماس أن الصراع مع المشروع الصهنويي ليس صراعًا مع16

يما تخوض صراعًا ضد الصهانية المحتلنن المعتدنن"،  ال تخوض صراعًا ضد النهود لكويهم نهودًا، وا 
فهل كايت تلك الونثيقة مجّرد تكتيك آيي، للتعامل مع موجة العداء للحركات اإلسالمية التي تفاقمت، 

م أن "حماس" أصدرتها أليها باتت بالفعل أكنثر بعد وصول دويالد ترامب إلى الرئاسة في أمنركا؟ أ
فهمًا لماهية الصراع مع المشروع الصهنويي، ولطبيعة األدوات اليضالية المطلوبة إليجاح المشروع 
الوطيي الفلسطنيي؟ أم أن هياك تبانيًا بنن اجتهادات قيادات "حماس" في الداخل والخارج؟ أم أن 

ادة تعريف القضية الوطيية على يحو صحيح، بما يعندها إلى هياك إخفاقًا فلسطنييًا عامًا في إع
مكايتها الالئقة، بوصفها "قضية مركزية"، باليسبة للعالمنن العربي واإلسالمي، وباليسبة لقضايا 
التحّرر الوطيي في العالم، في ظل صعود تيارات "اليمنن الشعبوي" في غنر مكان، بالتزامن مع 

 ين، وتوظيفها ورقة ايتخابية على يطاق واسع؟ تيامي مشاعر كراهية المهاجر 
ولعل توسيع يطاق الصراع مع إسرائنل إلى خارج أرض فلسطنن التاريخية، و"تكنثنر الخصوم" عبر 
طرح فكرة "استهداف النهود في كل مكان"، ولو في تصريٍح عابر لشخصياٍت ضيقة األفق السياسي، 

ائل أخرى، في التعامل مع الموجة األولى من قد ال يقل خطورًة عن تكرار أخطاء "حماس" وفص
؛ إذ جرت ممارسة "سياسة ايتظار"، والتعويل على المتغنرات العربية 2010النثورات العربية أواخر 

لتكريس االيقسام الفلسطنيي، بداًل من السعي إلى إيهائه بوصفه "أولويًة فلسطنيية قصوى، ال تقبل 
إهمال قيام الكل الفلسطنيي بمراجعاٍت وتحركاٍت داخليٍة  المماطالت والمماحكات الفصائلية"، مع

تعّزز قدرة الشعب على خوض يضاٍل متجدٍد وممتد بأسالنب مختلفة مع إسرائنل، على الرغم من 
 وجود إرهاصات حراك شبابي ضاغط لحل معضلة االيقسام المشؤوم. 

من مدح طهران أو يظام بشار األسد واستطرادًا يمكن القول إن قيادات "حماس" ربما ال تستفند شنئًا 
أو أي من حلفائهما، خصوصًا في ظل تضننق إدارة ترمب علنهم. بل قد يعّمق ذلك مأزق "حماس"، 
وُيدخلها في خضم االستقطاب اإلقليمي المتصاعد )حول "معضلة إنران" و"أمن الخلنج" و"عودة 

اوَة شعوٍب عربية مظلومة، تكافح قوات أمنركية إلى السعودية"(. كما أيه قد ُيكسب "حماس" عد
للتخلص من آنثار سياسات يظام طهران ومليشياته الطائفية في العالم العربي، فضاًل عن أيه يعطي 
ذرائع وذخنرة متجّددة لـ"المتصهنيننن العرب" المهرولنن إلى التطبيع مع إسرائنل، ويؤكد مزاعمهم 
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محور اإلنرايي، وا همالها "العمق/ الظهنر بتبعية "حماس" ومجمل قوى المقاومة الفلسطنيية لل
 الخلنجي" الذي يعايي األمّرين حاليًا من سياسات إنران.

ليس عنبًا أن تراجع "حماس"، والقوى الفلسطنيية كافة، خطاباتها وسياساتها واستراتنجياتها، لتحقنق 
لفلسطنيي، وا عادة رسم نثالنثة أهداف: تجّيب األخطاء السابقة، وتوسيع اآلفاق أمام المشروع الوطيي ا

، وتخليصها 2018مارس/ آذار  30استراتنجية وطيية لمسنرات العودة المستمرة على حدود غزة ميذ 
من التوظيفات/ التكتيكات الفصائلية، توطئًة إلطالق ايتفاضة فلسطنيية شاملة، تبقى أهم أدوات 

نثنر السلبي للمتغنرات الجارية اليضال المالئمة لتقليص إمكايية تهميش قضية فلسطنن وتحنند التأ
خلنجيًا وعربيًا إقليميًا ودوليًا، في إطار إعادة تشكنل اليظام اإلقليمي في الشرق األوسط، ورغبة إدارة 
ترمب في أن تجعل إسرائنل مركز اليظام وقيادته، على حساب الفلسطنيننن والعرب واإلنرايننن 

 واألتراك دائمًا. 
صالح البنت الداخلي، فإن نثّمة حاجًة فلسطنيية ماّسة أما بعد اليهوض بالعامل ال ذاتي الفلسطنيي، وا 

 إلى العمل على عيصرين إضافننن؛ أحدهما االستفادة من "عودة الروح" إلى النثورات  
العربية، عبر البوابتنن السودايية والجزائرية، وتعزيز اإلدراك بأن إرادة الشعوب هي التي ستيتصر، 

رائنل وقوى التطبيع والنثورات المضادة التي أحبطت الموجة األولى من النثورات في اليهاية، على إس
جهاض أية إمكايية  العربية، وال تزال تعمل بكل قوتها لاللتفاف على نثورتي السودان والجزائر وا 
لحصول تغننر إنجابي لمصلحة الشعوب العربية، وتحقنق مطالبها العادلة في العيش الكريم والحرية 

ة االجتماعية. واآلخر بلورة تصوراٍت يظرية فلسطنيية عن "تحالفات رسمية وشعبية جدندة"، والعدال
دراك أهمية مسألة "التشبيك" مع ميظمات المجتمع المديي العالمي، المياهضة للسياسات األمنركية،  وا 

طنن، ودعم حركات مقاطعة إسرائنل وفرض العقوبات علنها، وتعزيز حركة التضامن الدولية مع فلس
يالء هذا المستوى ما يستحقه من تركنز واهتمام وعمل، لتشكنل رافعة مديية/ دولية لقضية  وا 
ضعاف فرص تمرير "صفقة  فلسطنن، لتجاوز الشهور المتبقية من عمر إدارة ترمب المأزومة وا 

رير القرن"، وتحويلها إلى فرصٍة إلعادة التوعية بقضية فلسطنن، وفضح تيكر واشيطن الدائم لحق تق
 المصنر للشعب الفلسطنيي. 

نبقى القول إن إيجاز مهام إعادة بياء اإليسان والمجتمع الفلسطنيننن، وتعزيز قيم المشاركة 
حياء مؤّسساته الجامعة، وفي مقدمتها  براز أولوية ترميم المشروع الوطيي الفلسطنيي، وا  والتعاضد، وا 

واسعة في أسس السياسة الفلسطنيية الداخلية، ميظمة التحرير، تقتضي كلها إحداث تغننراٍت جذريٍة 
مع إدرك خطورة المتغنرات اليابعة من التطبيع الخلنجي اإلسرائنلي المتسارع، وايعكاساتها على 
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براز ما يسمى "مكافحة التهدند اإلنرايي" بوصفه المتغنر االستراتنجي  تهميش قضية فلسطنن أكنثر، وا 
 قليمي الجدند في الشرق األوسط، في العامنن المقبلنن. الحاكم لمجمل التفاعالت في اليظام اإل

باختصار، نبدو مستقبل المشروع الوطيي الفلسطنيي إنجابيًا، وأن أفق التغننر العربي ليس مسدودًا، 
خصوصًا إذا يجح العرب والفلسطنينون في تجاوز أخطاء المرحلة السابقة، وأهمها تجّيب الرهايات 

رجي" في إيجاز مهام تتعلق باالستقالل الوطيي والتيمية والحرية؛ فالشعوب الخاطئة على "الدعم الخا
الواعية هي التي تأخذ خياراتها بأندنها، وال تسمح ألحٍد، مستبدًا داخليًا أم محتاًل خارجيًا، بأن يقّرر 

 مصنرها ييابًة عيها.
 22/7/2019العربي الجديد، لندن، 

 
 غرينبالت و"صفقة القرن" .42

 مينر شفنق
تموز/  17مقابلة التي جرت بنن جودي وودورف وجيسون غرييبالت، ويشرت على المواقع في ال

، تعطي صورة دقيقة للعقلية التي يحملها غرييبالت، وتسرب بعض المعلومات عن مسنرة 2019نولنو 
 ما سمي بـ"صفقة القرن".

رئيس األمريكي دويالد تلخص المقابلة القياعات التي يحملها غرييبالت، وهو أحد نثالنثة كلفهم ال
طالقها وتحقيقها، فهو مرجع أساسي  ترامب بوضع خطة لـ"صفقة القرن"، والسنر في عملية بلورتها وا 
في كل ما نتعلق بالصفقة المزعومة. والصفقة نجب أن تحمل صفة مزعومة، ما لم تعلن رسميًا، 

 فإعاليها ما زال في عالم الوعد، أو الوعود.
المقابلة المذكورة، أن الميهج الذي تقرر اتباعه يقضي بعدم اإلعالن عن أي  وقد أكد غرييبالت، في

إيجاز يحققويه، أو أي بيد من بيودها، وذلك ألن "الياس سنبدأون بيقد كل بيد في الخطة" قبل 
إعاليها كاملة، األمر الذي يعيي أن "الخطة" ستبقى مجهولة حتى مرحلتها اليهائية. وهذا ليس إخفاء 

يما إخفاء الفشل واإلخفاقات أيضًا. فقد أكد في المقابلة أيه لم نجد فلسطنييًا إليجاز  لم نتحقق بعد، وا 
واحدًا نبدي موافقته، أو يقبل )من بنن الذنن التقاهم سرا( أن ُيعلن لقاءه معه. وغرييبالت تفهم ذلك 

 بسبب الخوف من أهلهم وبنئتهم.
شة البحرين"، وهي أيه ال سالم اقتصاديًا من دون نثم وصل إلى موضوعة تيسف، عمليًا، مشروع "ور 

حل سياسي مقبول من الطرفنن، األمر الذي يعيي ايهيار المقولة التي تبياها "نثالنثي الصفقة"، وهي 
القول بعدم أهمية الفلسطنيننن، وأن الصفقة ستبدأ عربيًا، أو هي عربية قبل أن تكون فلسطنيية. 

إلى الحل السياسي المقبول من الطرفنن، كما قال. ويوضح  ولكن موضوعته تلك أعادت "الصفقة"



 
 
 
 

 

 35 ص             4992 العدد:             7/21/2019نثنين إل ا التاريخ:  

                                    

ذلك أكنثر عيدما سئل عن موقفه من سياسة يتيياهو الخاصة بضم المستوطيات في الضفة الغربية. 
وقد أجاب بأيه نرفض استخدام عبارة مستوطيات أليها عدائية ومضللة؛ إذ نريد استخدام "األحياء 

خدام احتالل، فالضفة أو "نهودا والسامرة"، "أراٍض متيازع علنها". والمدن المجاورة". كما نرفض است
طبعًا هذا نخالف كل ما صدر رسميًا عن أمريكا في السابق، ولم يعلن "رسميًا" التخلي عيه حتى 
اآلن. ولكن األبلغ باليسبة إلى "صفقة القرن" قوله إن المشكلة هيا تحتاج أن "تحل بالمفاوضة 

ن المعيننن". فإذا كان األمر كذلك، فأي حل تحمل خطة "صفقة القرن" ما دام المباشرة بنن الطرفن
 الحل متوقفًا "على المفاوضة المباشرة بنن الطرفنن"؟

يما من خالل  فغرييبالت هيا لم يِعد بأن نيفذ "صفقة القرن" من خالل ما حوته من بيود وتوجهات، وا 
 المفاوضات المباشرة بنن الطرفنن.

صفحة"،  60سربه غرييبالت حول الخطة اقتصر على القول إيها خطة مشكلة من "وخالصة كل ما 
وأن إعاليها الذي طال ايتظاره أكنثر من سيتنن سيقرره دويالد ترامب. وهو ال يستطيع أن يحدد هل 
يحصل هذا قبل ايتخابات الكييست القادمة، أم سنتوقف على تشكنل الحكومة، أم ال ُيعلن إاّل حنن 

 ب ذلك، علمًا أن مياهًا كنثنرة ستكون قد مرت تحت اليهر.يقرر ترام
والطريف أن الميهج كما يقول غرييبالت كان، في األصل، عدم التدخل في البحث السياسي المتعلق 
بالصفقة، مستبعدًا أي حدنث عن حل دولة واحدة، أو دولتنن، وال نريد أن نياقش محمود عباس حنن 

به: لييتظر إلى حنن يكشف الخطة السياسية. الِحظوا، أصبحت . وكان جوا1967نتحدث عن حدود 
 اإلشارة إلى "صفقة القرن" باعتبارها "الخطة السياسية".

 حقًا، ما هذه الخطة السياسية التي ال يريد أن يناقشها مع أحد قبل أن يعلنها؟
ريد بما نريده، أو بكلمة، يحن أمام حالة تعرف ما ال تريد، ولكيها لم تحدد ما تريد، أو حصرت ما ت

سنريده يتيياهو، أو من سيأتي بعده. وهذا بدوره أصبح مرتبطًا بالمفاوضات المباشرة بنن الطرفنن 
 )الرجوع إلى المربع األول(!

فهو ال نريد حل الدولة الواحدة؛ أليه لو أراد ذلك ألعلن الخطة، كما قال قبل سيتنن، وال نريد حل 
، 1967هذا الحد "ال تحل بنثالث كلمات". وال نريد الحدنث عن حدود الدولتنن؛ ألن قضية معقدة إلى 

ويجب عدم استخدام كلمة المستوطيات أو االستيطان، أو كلمة احتالل. ويفضل بداًل ميها بالتتالي: 
 "أحياء ومديا مجاورة".. و"أراضي متيازعا علنها".

يما هياك خطة سرية تقررها وهذا كله يعيي أن ال "صفقة القرن" تحت التيفنذ، أو معدة للتي فنذ، وا 
يتائج المفاوضات المباشرة التي لم تبدأ بعد، ولم ُيعّد لها حتى اآلن. بل ما مورس على األرض في 

 هذا الشأن ايتهى إلى القطيعة مع سلطة رام هللا و"م.ت.ف" بقيادة محمود عباس.
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ممارساته، وليس مع "عيوان" ومن هيا، فإن المواجهة نجب أن تكون مع دويالد ترامب وسياساته و 
اسمه "صفقة القرن"، أو "خطة سرية". ولهذا تحشد الحشود والقوى المضادة إلسقاط سياسات ترامب 
بخصوص القدس والجوالن والضفة الغربية ووكالة الغوث، كما لمواجهة سياسات يتيياهو الخاصة 

 .باالستيطان واالحتالل والتهويد وااليتهاكات بحق المسجد األقصى
ففيما نتعلق بهذا الُبعد، فالطريق هو تحويل ما تحقق من وحدة وطيية فلسطنيية ضد "صفقة القرن"؛ 
إلى وحدة وطيية فلسطنيية إلطالق ايتفاضة شعبية شاملة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، تلتقي مع 

ة والقدس، مسنرات العودة الكبرى تحت هدف دحر االحتالل وتفكيك المستوطيات من الضفة الغربي
بال قند أو شرط، تمهندًا لمواصلة الوحدة الفلسطنيية لتحرير فلسطنن كل فلسطنن من اليهر إلى 

 البحر، ومن الياقورة إلى أم الرشراش.
وهيا نجب التيبه إلى أن كل سياسات ترامب ويتيياهو، باليسبة إلى الوضع الفلسطنيي، تسنر جيبًا 

من حصار أمريكي إلنران بهدف تجريدها من صواريخها  إلى جيب، وفي اآلن يفسه، مع ما نجري 
البالستية، ووقف دعمها للمقاومتنن في لبيان وفلسطنن، ومساهمتها في تحصنن سورية بالصواريخ، 
األمر الذي فتح حرب مواجهة بنن إنران وأمريكا هي األخطر اآلن، واألشد تأنثنرًا في يتائجها على 

يما إذا ما وصل الصراع الراهن إلى الحرب أو ما يشبهها؛ ألن ما مستقبل القضية الفلسطنيية. وال س
يطلبه ترامب من الحصار ال يمكن أن تلبيه إنران مبدئيًا، وحفاظًا على أميها القومي، بل فيه دمارها 
حنن تتخلى عن دفاعها عن يفسها. وهذا كله يمس، في يتائجه، معادلة موازين القوى فلسطنييًا 

سالمياً  يها لمعركة مصنر. وعربيًا وا   وعالميًا.. وا 
 21/7/2019"، 21موقع "عربي 

 
 فلسطينّيو لبنان ولبنانّيو فلسطين... .43

 حازم صاغية
قبل إجراءات وزارة العمل اللبيايّية وبعدها، وبها ومن دويها، هياك مشكلة تطال الفلسطنيننن في 

ضها كامن في صَوٍر عن لبيان. بعض خلفّياتها كامن في حروب الماضي القريب وأشباحه. بع
الحاضر والمستقبل ترسمها عواطف وايحيازات شّتى. لكْن نبقى أّن الحجج المطروحة مطروحة 
لإلنثارة ال لإلقياع. فإذا كان معظم السورينن حدننثي الوفادة فالفلسطنيّنون يعود تاريخ يزوحهم إلى قيام 

ذا كان السورّيون 1948إسرائنل في  أعلن  2017ون قلنلون: في أواخر فالفلسطنينّ « كنثنرين»، وا 
 2017فردًا خالل  174,422في المخّيمات والتجّمعات بلغ »اإلحصاء المركزي اللبيايي أّن عددهم 

ألفًا، لكّيها  470وكالة الغوث )أويروا( ترفع العدد إلى «. تجّمعاً  156مخّيمًا و 12يعيشون في 
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ن المقيمنن حالّيًا في لبيان، فإذا قّرر أحدهم أن ليس لدنيا إحصاء عن الالجئنن الفلسطنينن»تستدرك: 
والحال أّن الشّبان الفلسطنيننن يغادرون، ميذ نثالنثة عقود ويّنف، «. يغادر فإّييا ال يعرف بذلك

 مدفوعنن باليأس. القلنلون الباقون نبحنثون بإلحاح عن فرصة للرحنل.
. مع هذا، نيطبق هيا أيضًا ما قنل عن األرقام الضئنلة لها وقع الصاعقة على من نهّولون باألرقام

 خرافّية الالسامّية في بوليدا: كّلما قّل عدد النهود زادت الالسامّية.
إذًا من غنر المجدي أن يتشّدق بالمؤامرات التي تهّدد لبيان، وبالتوطنن الذي ال يطلبه أحد، وبباقي 

عون. وليغادر أيضًا أشكال الكالم المشاريع الخطنرة التي ُيفترض أن نيّفذها ُمسّيون وأطفال جائ
المداور والملتوي: لقد سبق لنثنودور هرتزل أن وصف مفاوضاته مع السلطان العنثمايي عبد الحمند 

تعرف المفاوضات التركّية: إذا أردت شراء سّجادة، عليك أّواًل أن تشرب سّتة »على اليحو التالي: 
عائلّية، وتورد من وقت إلى آخر كلمات قلنلة  فياجنن قهوة، وأن تدّخن مائة سنجارة، وتروي قصصاً 

إّييا نيبغي أن يتحّدث في السّجادة، وأّول خنوط السّجادة أّن اللبيايننن، المشهورين «. عن السّجادة
بهجراتهم، يطالبون بحقوقهم في بلدان الهجرة، وتصل هذه الحقوق، كما يعلم جّندًا، إلى ينل الجيسّية! 

يكار  من غنر المقبول بالتالي طلب الحّد األقصى أليفسيا من البلدان التي يتوّجه إلنها مختارين، وا 
 الحّد األديى على غنريا ممن يأتي إلى بلديا مضطّرًا.

 اإليسايّي، وجهنن آخرين: –إّن للتعاطي السائد مع فلسطنيني لبيان، فضاًل عن وجهه األخالقي 
: متى حّل الجوع والقهر حّل 1948مّرة بعد مّرة، ميذ أّواًل، الُبعد األميّي، حنث نتكّرر الخطأ يفسه، 

مهية، ومن  72مميوعون من مزاولة « اإلخوة الفلسطنيّنون »السالح والتيظيمات المسّلحة. وللتذكنر، فـ
السفر إلى الخارج، ومن تمّلك البنوت، ومن االيتساب إلى اليقابات... وكايت التراجنديا اإلغريقّية 

 إّن كّل عشاء من لحم البشر ُنيتج عسر هضم بعد يصف جنل.القديمة قد حّذرتيا: 
ونثاييًا، أّن طبيعة لبيان يفسه على المحّك. هل نريده اللبيايّنون بلد قوقعة كارهة وعيصرّية، أم نريدويه 
بلد حقوق وايفتاح وتعّدد؟ مفهوٌم أّن العدد يستيفر الحساسيات الطائفّية ويؤّرقها. هذه مسألة ستبقى 

أن يقضي هللا أمرًا. لكّن المؤّكد أّن عالج هذه الحساسيات بالعيصرّية هو كمعالجة مرض  معيا إلى
 بمرض آخر. هذا ال يحّل مشكلة المريض. إّيه يغّنر اسم المشكلة.

هؤالء «. لبيايني فلسطنن»بند أّن أحد أبرز األطراف التي ُتضّر بفلسطنيني لبيان َمن يمكن تسمنتهم 
الحياة السياسّية أو من هوامش الحياة النثقافّية يسعون إلى اكتساب الوظيفة  اآلتون إّما من هوامش

، ُمستمّدنن «عشقها»، يكابدون «عّشاق فلسطنن»والمعيى باالستنثمار في موضوع فلسطنن. إّيهم 
 مخّنلتهم مما كايت عليه األفالم العاطفّية الهيدّية قبل نثلث قرن.
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فلسطنن كنثنرة. األّولون يسعون وراء حقوق مديّية محّددة  والفوارق بنن فلسطنيني لبيان ولبيايني
وملموسة في العمل وااليتقال وسواهما. األخنرون يسعون وراء فكرة حربّية ليسوا قّلة َمن نرون أّيها 

الكفاح »طوبى فادحة الكلفة. هكذا ُتسَتخدم الدعوة الحربّية لإلضرار بالدعوة المديّية، وتتوّلى خطابة 
ويف اللبيايننن من ضحايا مقهورين وخائفنن. فوق هذا فإّن فلسطنيني لبيان نريدون تخ« المسّلح

حقوقهم في مجتمع بعنيه، وهو مجتمع ال يستطيع أن يميحهم حقوقهم إاّل متى كان صّحّيًا وصحيحًا. 
ادة أّما لبيايّنو فلسطنن فال يمايعون في تصديع هذا المجتمع، خصوصًا عالقاته الداخلّية وحدوده وسي

الطوبى. لكّن الفارق العملي األهّم أّن لبيايني  –دولته على قرار الحرب والسلم، حّبًا ميهم بالفكرة 
فلسطنن وحلفاءهم ايتهازّيون في تضاميهم مع المديننن الفلسطنيننن في لبيان وفي استيكارهم إلحاق 

الجتماعّية والعمل في عهد األذى بهم. يصّح هذا في الموقف من القرارات الجائرة لوزراء الشؤون ا
ما سورّيون قومّنون، كما يصّح، قبل ذلك، في  حرب « لفلفة»الوصاية السورية، وهم إّما بعنثّنون وا 

 المخّيمات والتكّتم على دمها الكنثنر.
ودائمًا كان لبيايّنو فلسطنن نربحون وفلسطنيّنو لبيان نخسرون. األّولون، بكفاءات ومواهب قلنلة 

الطبقة العاملة في الحزب اللنينيّي: تقّرر « تمنّثل»التي « الطليعة»للسان، يشبهون أهّمها سالطة ا
عيها وتوّرطها وتتعاطف باسمها مع الذنن دّمروا مخّيم النرموك في سورّيا، ومن هذه البنئة يظهر 

ق عّشا»السياسنون والنثقافّنون الذنن يحتّلون الواجهة ويستولون على العياوين بوصفهم « الكوادر»
 الُمتيمنن. أّما األخنرون فيقع علنهم عبء لبيان وعبء فلسطنن في وقت واحد.« فلسطنن

 21/7/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 هل يختفي حزب العمل، قريبًا، من الخارطة السياسية؟ .44
 بن كسبنت

، حنن يجح 2006نجري عمنر بنرتس، اآلن، عالجات تحويل في حزب العمل. فهو يحاول تكرار 
ن يغرس في هذا الحزب المتحجر جنيات سياسية جدندة، معتملة، من يوع آخر تماما. السؤال في أ

 هو الذي سيحسم مصنر بنرتس ومصنر حزبه المحتضر. 2006يشبه  2019فيما إذا كان 
الرهان الذنن أخذه على عاتقه هائل. والمعايي بعندة األنثر. هذا سنيتهي إما بوسام أو بيعش. إذا  إن

ة بنرتس للواقع مغلوطة، فان الحزب الذي أقام الدولة سنختفي من الخريطة السياسية في كايت قراء
 وردنته.

من شأيه أن نتبنن ايه بدال من تغننر جنيات "العمل" فإن ما سنتغنر هو جنياته، وهو سنتحول من 
 رافي بنرتس. إلىعمنر بنرتس 
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هاية المطاف اضطر ألن نزحف فالحاخام بنرتس هو اآلخر تحدث عن عالجات التحويل، وفي ي
مكلال بالعار كل الطريق للتراجع. وبخالف عالجات التحويل للمنثلننن التي تحدث عيها رافي، فان 
للتحويل اليساري لبنرتس نوجد يوع من االحتمال. وكما نبدو هذا في هذه اللحظة، فايه احتمال 

 طفنف.
لل إلى معاقل "الليكود"، ويحمل هياك بضعة ، استغل بنرتس فرصة تاريخية يادرة لنتس2006في العام 

 مقاعد لصالح "العمل".
أريك شارون فكك "الليكود" )وايهار فور ذلك(، أيهى بييامنن يتيياهو قبل  –كايت الظروف مريحة 

قلنل من ذلك والية كوزير مالية، وكرهته بلدات المحيط والطبقات الضعيفة بسبب التقليصات 
مقعدا(، واستغل بنرتس  12وقاد بنبي "الليكود" إلى اليتنجة األديى في تاريخه )الراديكالية التي قادها. 

مقعدا، تبدو النوم ذروة غنر قابلة للتكرار، رغم أن بعض اليسارينن فروا  19هذه الفرصة بقوة. جلب 
 ميه إلى "كديما" مع شمعون بنرس، حانيم رامون، وداليا انتسيك.

نبدو هذا في هذه اللحظة، ال توجد ليتيياهو مشكلة في بلدات الوضع النوم مختلف تماما. منثلما 
 المحيط. بل العكس.
 نتبنن، على جلدته، بأن اليسارينن نهربون بسرعة أكبر مما نتدفق اليمنينون. أنومن شأن بنرتس 

(، يمكيك أن تسمح ليفسك بأخذ 2006مقعدًا )منثلما كان في  15عيدما تكون قاعدتك هي في محيط 
 مقاعد، فإيك تراهن على حياتك. هكذا ببساطة. 6أما عيدما تكون قاعدتك هي المخاطر. 

 الماضي كان مبالغا فيه. األسبوعإضافة إلى كل هذا، فان الهجوم على بنرتس في يهاية 
في الوقت الذي نتدبر فيه اليمنن كله من خلف الزعيم، في اليسار  –هكذا هو الحال في اليسار 

تنثياء ايهم يستخدمون سكاكنن حادة. وهو من شأيه أن نتبنن قريبا بايه جلب ذاته، باس األمريفعلون 
 اورلي ليفي أبقسيس، ولكيه بقي بال حزب.

اليائبة ستاف شبنر هي، صحيح حتى اآلن، الوحندة التي لدنها ما يكفي من الشجاعة ألن تقول ما 
 )يكاد( الجميع يفكرون به.

"واجه الصحافة" أيها ستفعل "كل شيء، بما في ذلك  فقد ألمحت شبنر، أول من أمس، في بريامج
 اليسار. –كل شيء" كي تحني فرص الوحدة في الوسط 

إذا واصل بنرتس رفض الوحدة مع "منرتس"، فإيها تفكر بااليتقال، مع مؤيدنها، الى "منرتس"، 
و اآلخر، وستعمل بكل قوتها الن تضم "إسرائنل ديمقراطية" النهود باراك أيضا. انتسيك شمولي ه

الذي نتواجد في خارج البالد، ندنر اتصاالت هادئة وييظر في خطواته. ولكن بنرتس ميغلق على 
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وعده لليفي أبقسيس في أيه لن يكون ارتباط لحزب آخر دون موافقتها. بالعبرية، يسمون هذا الوضع 
 شركًا.

ل الخريطة السياسية. قضية باراك، منثلما هو دوما، نيظر اآلن إلى بقايا خطته المفصلة إلعادة احتال
افشتانن سرقت اوراقه، ارتباطه بصيدوق فاكسير، واألموال التي تلقاها ميه تعطله. وقد بارك كل هذا 

ويصيف يفسه بايه المقاتل األكبر ضد الفساد، نجب أن يكون فوق كل  أخالقياباستقامة. من نزاند 
التي تلقاها في حنيه، وان نيفض عيه افتشانن  يفتح قصة الدفعات أناشتباه وان نتخذ الشفافية. عليه 
 باألفعال، وليس فقط باألقوال.

نخنل أن طاقة باراك محفوظة في هذه المرحلة، ولكيها في هذه اللحظة موجهة أساسا يحو الدفاع، 
بدال من الهجوم. إذا يجح في االرتباط في اللحظة األخنرة بـ "منرتس"، يمكيه أن نتيفس الصعداء، 

 يمارس عليه ضغط شدند ليطوي المتاع ويعتزل، كي ال يعرض للخطر فرص االيتصار.واال فس
. لقد كان انتسيك المرشح النثالث 99سنجد باراك يفسه في موقف اسحق مردخاي عشية ايتخابات 

لرئاسة الوزراء، ورغم أيه وعد عشرات المرات بايه سيسنر حتى اليهاية، ايسحب في الدقيقة التسعنن 
على فرص هزيمة يتيياهو. أنثبت مردخاي في حنيه بان إسرائنل، من ياحنته، فوق كل  كي ال نخرب

 شيء. فهل هذا صحيح أيضا باليسبة النهود باراك؟ هذا السؤال سنبقى مفتوحا.
 "معاريف"

 22/7/2019األيام، رام هللا، 
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