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*** 
 

 "إسرائيل"تقرر وضع آليات إللغاء كافة االتفاقيات مع  قيادة السلطة عريقات: .1
 ين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات اليوم االثنين، أن القيادةأعلن أم :رام هللا

قررت وضع آليات إللغاء كافة االتفاقيات مع اسرائيل، وأن الرئيس محمود  ]السلطة الفلسطينية[
عباس قرر جبر الضرر الكامل عن كل العائالت المتضررة من هدم منازلها في واد الحمص بصور 

 القدس المحتلة.باهر جنوب 
وأكد، خالل مؤتمر صحفي عقب اجتماع طارئ عقد في رام هللا بعد قيام قوات االحتالل بهدم منازل 
المواطنين في واد الحمص، أنه تم إقرار طلب عقد جلسة لمجلس األمن ووقف التعامل الكامل مع 

 محاكم االحتالل.
اس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأضاف عريقات في المؤتمر الصحفي: "قرر الرئيس محمود عب

الفلسطينية وضع آليات إللغاء كافة االتفاقيات بيننا وبين الجانب االسرائيلي، ويقول الرئيس محمود 
عباس نحن أمام خطوات غير مسبوقة وخاصة أن سلطة االحتالل )إسرائيل( تنكرت لكل االتفاقيات 

 ية الكاملة عن نتائج وتبعات هذه الجرائم المرتكبة ". الموقعة ونحّمل الحكومة االسرائيلية المسؤول
وأضاف: "مبعوث عملية السالم االميركي يقول ان اسرائيل ضحية وليست احتالل والقدس عاصمة 
اسرائيل بقانون أميركي، فاذا كانت عاصمة إلسرائيل إذن ما يجري اليوم من تطهير عرقي جزء من 

 "...حيث تقرير المصير لليهود فقطقرار، جزء من قرار القومية العنصري 
وتابع عريقات: "الرئيس محمود عباس قرر جبر الضرر الكامل عن كل العائالت التي تضررت 
اليوم وأصدر رئيس الوزراء قرارا من الحكومة وبتعليمات من الرئيس محمود عباس أن الحكومة 
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لفوري للعائالت المشردة ستضع كل ما يلزم من آليات لتنفيذ جبر الضرر بما يشمل اإلسكان ا
 ". ..والتعويض وجبر الضرر بكل ما للكلمة من معنى،

وقال عريقات: "اليوم ايضا وبتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس قامت وزارة الخارجية بتقديم 
ملحق جديد للمحكمة الجنائية الدولية حول هذه الجريمة التي ارتكبت بحق أبنائنا في صور باهر في 

 "...المحتلة،القدس 
ما تابعنا منطقهم هي توطين الالجئين  إذاوأضاف عريقات:" الخطوة القادمة لإلدارة االميركية 

وإسقاط اي تفكير في حق العودة لالجئين، وهذا يتطلب إسقاط وكالة الغوث والالجئين، ولذلك نحن 
هذا ليس عامال وال نحث الدول المضيفة على التفكير الجدي باي خطوة تجاه الالجئ الفلسطيني، 

وافدا بل هو موجود قسرا وله وطن اسمه فلسطين ولن يكون هناك اي توطين ألولئك الذين يصدرون 
 الخوف او يحاولون تطبيق صفقة القرن في التوطين وراء تصدير عبارات الخوف الديمغرافي".

امل مع جهاز محاكم وقال: "ايضا تعلن اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس محمود عباس عن وقف التع
االحتالل االسرائيلي باعتبارها أداة رئيسة في تنفيذ سياسات االحتالل وترسيخه وكلفت أمانة سر 
اللجنة التنفيذية بالمتابعة القانونية في المحاكم الفلسطينية للمتضررين من سياسات وممارسات 

 ابع هذا الملف".العنصرية غير القانونية ووضعها أمام القضاء الفلسطيني، ونحن سنت
 22/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تؤكد دعم أصحاب البيوت المهدمة بواد الحمص وتوفير متطلبات صمودهم حكومة اشتية .2

استنكر رئيس الوزراء محمد اشتية خالل الجلسة األسبوعية لمجلس الوزراء، اليوم االثنين، : رام هللا
جريمة الحرب التي ارتكبتها دولة االحتالل بحق أبناء شعبنا في واد الحمص  في مدينة رام هللا،

بمدينة القدس المحتلة، مطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتصدي للتهجير 
 القسري الذي ينفذ بدعم مطلق من اإلدارة األميركية.

في واد الحمص تشكل انتهاكا للقانون الدولي وأكد رئيس الوزراء أن عمليات هدم المباني السكينة 
واإلنساني، مشيرًا إلى أن معظم المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن المناطق المصنفة "أ" 

 و "ب"، وأن االحتالل بهذا االعتداء ألغى تصنيفات المناطق.
قنا الفلسطينية بعد أن فرض وقال: "من جانبنا أيضًا لن نتعامل مع هذه التقسيمات اإلسرائيلية لمناط
 االحتالل واقعًا مخالفًا للقانون الدولي واالتفاقيات الموقعة بشكل أحادي".
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وشدد رئيس الوزراء على أن الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لوزير الخارجية بإضافة هذا 
فلسطين إلى  االعتداء اإلجرامي إلى ملف محكمة الجنائية الدولية الذي كانت قد تقدمت به دولة

 المحكمة في العام الماضي. 
وشدد مجلس الوزراء على أن الحكومة تقف بشكل كامل عند مسؤولياتها تجاه أصحاب المباني 

 المهدمة وتدعوهم للبقاء والثبات في أراضيهم وستقدم لهم كل متطلبات الصمود.
 22/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 مليون شيكل إضافية من ضرائب الفلسطينيين 700لي لخصم توجه إسرائي .3

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن قانون 
مصادرة مخصصات عائالت الشهداء واألسرى، لم ينفذ بالكامل، حيث تمتنع األجهزة األمنية 

المصغر )الكابينيت(، عن تنفيذ البند الذي ينص على خصم  والمجلس األمني والسياسي اإلسرائيلي
 مخصصات عائالت الشهداء من عائدات الضرائب التي تجبى للسلطة الفلسطينية.

وعقب ذلك، توجهت لجنة الخارجية واألمن بالكنيست إلى وزارة األمن لطلب توضيح سبب تأجيل 
الكنيست، آفي دختر، قوله: "يمكن  تنفيذ الجزء الثاني من القانون. ونقلت الصحيفة عن عضو

التغلب على العقبات ويمكن مراقبة نطاق المخصصات التي تدفع لعائالت اإلرهابيين. نتوقع أن يتم 
 ذلك".

ووفقا للصحيفة فإنه تم تشريع القانون والمصادقة عليه قبل نحو عام، لكن تقول الصحيفة إن القانون 
اص بخصم مخصصات عائالت األسرى، إال أنه لم يتم تنفيذ ال يطبق بالكامل، فبعد تطبيق البند الخ

 700الجزء الثاني من القانون الذي يحث على خصم مخصصات عائالت الشهداء والتي تقدر بنحو 
مليون شيكل بالعام، حيث ال يتم تطبيق هذا البند من قبل األجهزة األمنية و)الكابينيت(، بحسب 

 الصحيفة.
 22/7/2019، 48عرب 

 

 من هدم بنايات سكنية في القدس "إسرائيل"التحرير تطالب بتدخل دولي لمنع منظمة  .4
)د ب أ(: طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، األحد، بتدخل دولي لمنع إسرائيل من هدم -رام هللا

وحذرت دائرة حقوق اإلنسان والمجتمع المدني في المنظمة، في بيان  بنايات سكنية في شرق القدس.
شقة في حي وادي  70بنايات سكنية مكونة من أكثر من  10م السلطات اإلسرائيلية صحفي، من هد

 الحمص بجنوب شرق القدس.
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إيفاد لجنة مراقبة وتحقيق دولية في عملية الهدم التي تهدد بها إسرائيل؛ كونها “ودعت الدائرة إلى 
الذي يعتبر جريمة حرب تعد جزًءا من مخطط التطهير العرقي بهدف تهويد المدنية المقدسة، األمر 

وقالت مصادر فلسطينية إن السلطات اإلسرائيلية فرضت حصاًرا مشدًدا ”. حسب القوانين الدولية
على المنطقة المذكورة بعد انتهاء مهلة منحتها ألهلها الخميس الماضي من أجل تنفيذ قرارات هدم 

 منازلهم.
 23/7/2019القدس العربي، لندن، 

 
 وقف حفر مقبرة في يافاأمر قضائي إسرائيلي ب .5

أصدرت محكمة تل أبيب المحلية، اليوم االثنين، أمًرا  :ترجمة خاصة-"القدس" دوت كوم-رام هللا
بوقف حفريات بلدية تل أبيب في مقبرة إسالمية بمدينة يافا، تمهيًدا إلقامة مبنى يتضمن مأوى 

فإن قرار وقف العمل سيستمر وبحسب موقع صحيفة "هآرتس العبرية"،  للمشردين ومركًزا تجارًيا.
حتى التوصل إلى قرار بشأن االلتماس اإلداري المقدم حول القضية من قبل المجلس اإلسالمي في 

وحاولت البلدية إجراء حفريات في المنطقة قبل اكتشاف المقبرة التي تعود للعهد العثماني والتي  يافا.
 قبًرا. 60تحتوي على 

ضي بضرورة أن تعود البلدية للحوار مع المجلس اإلسالمي وأوصت المحكمة يوم الخميس الما
وأبدت البلدية استعدادها للقاء جميع األطراف إلنهاء  إليجاد حل بعد أن توقف الحوار لمدة عام.

 القضية، فيما قال المجلس اإلسالمي إن البلدية لديها ما يكفي من األراضي لبناء المساكن عليها.
 22/7/2019القدس، القدس، 

 

 العاروري خالل لقائه بخامنئي: حماس في الخط األمامي للدفاع عن األمة اإلسالمية .6

قال صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس: "إن الحركة تقف في الخط األمامي للدفاع عن األمة 
اإلسالمية في مواجهة المشروع الصهيوني التوسعي، الذي يهدف إلى ضرب وحدتها وتقدمها"، داعيًا 

قفة رسمية وشعبية حقيقية مع الشعب الفلسطيني، وتوفير كل مقومات الصمود أمام االحتالل إلى "و 
 المدعوم من قوى االستكبار العالمي".

وأضاف العاروري خالل لقائه مع عدد من المسؤولين اإليرانيين أن قوى شعبنا الفلسطيني الحية لن 
في التصدي لكل إجراءاته التهويدية في تتخلى عن خيار المقاومة في وجه االحتالل، وهي ماضية 

 الضفة والقدس وكسر حصار غزة.
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وحول قدرات المقاومة، أكد العاروري أن التقدم الذي أحرزته حماس وفصائل المقاومة في هذا 
المجال "ال يمكن مقارنته بأي حال من األحوال بالسنوات السابقة"، كاشفًا عن أن المقاومة تستطيع 

 راضي الفلسطينية المحتلة وجميع المراكز اإلسرائيلية الرئيسية والحساسة".ضرب أي نقطة في األ
وشدد العاروري على أن الواليات المتحدة لن يكون بمقدورها فرض أي حل على شعبنا طالما بقي 
الموقف الفلسطيني موحدًا ومدعومًا من أمتنا اإلسالمية، واصفًا صفقة القرن بــ"األخطر على قضيتنا 

 نية، وتهدف إلى شطب الهوية الفلسطينية".الفلسطي
دعا العاروري منظمة التعاون اإلسالمي إلى عقد مؤتمر عاجل عنوانه القدس من ناحية أخرى، 

وحمايتها، ووقف التطبيع مع االحتالل، الذي فتح الباب واسًعا أمام العدوان الذي تقوم به دولة 
 جريمة دولية بهدم حي سكني كامل وتشريد سكانه. االحتالل ضد أبناء شعبنا في القدس، والذي يعد  

منزل  100وقال العاروري في تصريح صحفي اليوم اإلثنين إن جريمة االحتالل في القدس بهدم 
لعائالت فلسطينية وتشريدها، يؤكد أن الكيان الصهيوني كيان عنصري عدواني ال يفهم إال لغة 

 طريقهم للرد على عدوان االحتالل. المقاومة، وأن أبناء شعبنا والمقاومين يعرفون 
وأكد العاروري أن دعم وتصليب المقاومة وإسنادها من جميع أبناء األمة يعد  عنوانا أساسًيا لكل من 
يحمل همَّ القدس وتحريرها، وهو ما لمسناه في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية التي أعلنت دعًما ال 

 على أرض فلسطين.محدوًدا للمقاومة في مواجهة االحتالل 
 22/7/2019، موقع حركة حماس

 
 نزال: ال يمكن إدراج الالجئ الفلسطيني بلبنان ضمن العمالة األجنبية .7

قال نائب رئيس حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في منطقة الخارج محمد نزال إنه من غير 
جئ بسبب االحتالل الممكن إدراج الالجئ الفلسطيني في لبنان ضمن العمالة األجنبية؛ فهو ال

 الصهيوني وتهجيره، وهو الجئ له حقوق الالجئين.
وذّكر نزال في تصريح صحفي أن الالجئ الفلسطيني محروم من ممارسة عشرات المهن والوظائف، 

 ومنها وظائف المهن الحرة، وهو طبقًا لذلك غير منافس للعامل اللبناني.
جنبي الذي قد يستطيع العودة إلى بالده، بخالف ومّيز نزال بين العامل الفلسطيني والعامل األ

 الالجئ الفلسطيني الذي ال يستطيع العودة إلى بلده بفعل االحتالل.
وأضاف أن العامل الفلسطيني أحد دعائم االقتصاد اللبناني؛ فهو ينفق داخله في لبنان، إضافة إلى 

طينيين، وكذللك تحويالت الفلسطينيين ما تنفقه األونروا والمؤسسات الدولية في مجتمع الالجئين الفلس
 المالية إلى أهلهم داخل لبنان، التي تشّكل قيمة مضافة لالقتصاد اللبناني.
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وأكد أن الموقف الفلسطيني من االحتجاجات هو موقف إجماعي، فكل الفصائل الفلسطينية تقف 
 موقفًا موحدًا في رفض هذه اإلجراءات.

لبنان يمارس حقه باالحتجاج ويعترض اعتراضًا سلميًا حضاريًا، وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني في 
 نافيًا وجود أي صراع مع األجهزة األمنية اللبنانية أو الجيش اللبناني.

وبين نزال أن ما تقوم به حماس والقوى الفلسطينية المتعددة يأتي في سياق حرص القوى الفلسطينية 
 األدنى من الحياة الكريمة له. على حماية اإلنسان الفلسطيني، وتوفير الحد

 22/7/2019، موقع حركة حماس
 

 ةحماس توطد عالقتها مع إيران... بانتظار سوري": الشرق األوسط" .8
الرفيع إليران، تتجه إلى « حماس»بدا أمس أن الزيارة التي يقوم بها وفد حركة : كفاح زبون  - رام هللا

سنوات بسبب الخالف  8منذ انقطعت قبل نحو  توطيد العالقة بين الجانبين على نحو غير مسبوق 
التقى سرا قيادة « حماس»، إن وفد «الشرق األوسط»حول األزمة السورية. وقال مصدر من الحركة لـ

بحث آلية »عسكريا وماليا. وأضاف أن االجتماع « حماس»لبحث قدرات  اإليراني« الحرس الثوري »
ن بمثابة مسؤول عن التواصل المشترك والمباشر تنسيق مشتركة عبر تنصيب قيادي من الحركة ليكو 

لن تمانع في عودة العالقات مع سوريا، بوساطة إيرانية، رغم « حماس»وذكر المصدر أن  «.والفوري 
 وجود تحفظ من النظام السوري.

 23/7/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 المؤبد لألسير أبو حميد بتهمة قتل جندي إسرائيلي .9
ة لالحتالل اإلسرائيلي في "عوفر"، اليوم اإلثنين، السجن المؤبد على األسير قضت المحكمة العسكري

ألف شيكل، بتهمة  258إسالم أبو حميد من مخيم األمعري قضاء رام هللا، ودفع تعويض مالي بقيمة 
 قتل أحد جنود االحتالل بحجر كبير رماه فوق رأسه.
سكرية أدانت األسير أبو حميد بالشروع في قتل ووفقا لوسائل اإلعالم اإلسرائيلية، فإن المحكمة الع

عاما( من وحدة "دوفدوفان"، خالل اقتحام قوات من جيش االحتالل  20الجندي رونين لوبرسكي )
، كما تم إدانته بالتشويش على مجريات 2018لمخيم األمعري لالجئين قضاء رام هللا، في تموز/يوليو 

د من مخيم األمعري، وزعمت أنه تنسب له شبهات بإلقاء واعتقلت قوات االحتالل أبو حمي المحكمة.
 قطعة رخام على وحدة من الجيش اقتحمت المخيم، حيث تسبب بمقتل الجندي لوبرسكي.

 22/7/2019، ٤٨عرب 
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 اإلضراب في معظم المخيمات مستمر بقرار من كل الفصائل ":الشرق األوسطلـ" حركة فتح .10
ستمر منذ أكثر من أسبوع في معظم المخيمات تواصل اإلضراب الم: بوال أسطيح -بيروت

الفلسطينية في لبنان، اعتراضًا على الخطة التي بدأت وزارة العمل اللبنانية بتطبيقها لمكافحة اليد 
 العاملة األجنبية غير المقننة.

أن اإلضراب مستمر بقرار من كل الفصائل من دون استثناء، وبضغط « فتح»وأكدت مصادر حركة 
ة إصرار وزارة العمل على المضي باتخاذ اإلجراءات بحق العمال والمؤسسات شعبي، نتيج

إقفال عدد من المؤسسات التي يمتلكها »، إلى «الشرق األوسط»الفلسطينية، الفتة في تصريح لـ
فلسطينيون بحجة أنهم ال يحملون إجازات عمل، علمًا بأن شركاتهم مسجلة بحسب القانون اللبناني، 

جاج األساسي للفلسطينيين هو على إصرار الوزارة على موضوع اإلجازات، علمًا بأن وبالتالي االحت
الفلسطيني يتوجب أن ُيعامل كالجئ موجود قسرًا في لبنان، وينتظر عودته إلى وطنه، وليس كأي 

 «.عامل أجنبي
 الشارع الفلسطيني ينتظر ما سيصدر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص»وأشارت المصادر إلى أن 

بعدما بات على يقين أن وزير العمل ليس بوارد التراجع عن قراره، ويسعى لاللتفاف عليه بالحديث 
ما تجمع عليه كل الفصائل هو وجوب طرح الملف »وأضافت أن «. عن تسهيالت تقدم لالجئين

 .«على قاعدة الحقوق والواجبات، وبما ال يتعارض مع القوانين الدولية والدستور اللبناني في آن
رفضها القرار الذي « قوى المقاومة الفلسطينية»وبعد اجتماعها أمس، أكدت القيادة المركزية لتحالف 

استمرار التحرك والفعاليات الشعبية، والحوار مع »أقدمت عليه وزارة العمل اللبنانية، داعية إلى 
 «.الجهات المعنية إللغائه بشكل جلي وواضح

 23/7/2019، الشرق األوسط، لندن
 

 حماس: عباس يشن عدواًنا على القضاء ويتغول على كل السلطات .11

أعلنت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، اليوم االثنين، رفضها القرارات التي أصدرها رئيس : غزة
السلطة محمود عباس بشأن السلطة القضائية، ووصفتها بـ"العدوان الجديد على الركن الثالث من 

 النظام الفلسطيني".
عباس قرر حل مجلس القضاء األعلى الحالي وإنشاء مجلس قضاء أعلى انتقالّي لمدة عام، وكان 

 .60وإنزال سن تقاعد القضاة إلى الـ
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وقالت الحركة في بيان: "ترفض حماس وتدين بشدة سلوك عباس الدكتاتوري وإصراره على رفض 
وذكرت أن عباس  السلطات". المصالحة والشراكة، ومنعه لالنتخابات الديمقراطية، وتغوله على كل

 بهذه الخطوة "يشطب النظام الفلسطيني، ويلغي تمامًا أي أفق للشراكة أو الديمقراطية".
ورأت أن القرارات تأتي "استمراًرا لنهج التفرد والدكتاتورية والخروج عن القانون، وبعد إقدامه على 

ة التنفيذية، وتدمير المؤسسات خطيئة حل المجلس التشريعي المنتخب، وبعد هيمنته على المؤسس
 الفلسطينية، وشطب الشراكة الوطنية".

وأكدت أن "قرار عباس المخالف لألصول الدستورية والقانونية الفلسطينية ضد السلطة القضائية، 
يتطلب إرادة سياسية فلسطينية، وصوتا وطنيا موحدا لوقف هذه المهزلة التي ال تحترم إرادة هذا 

 يبهر العالم بنضاله الحضاري؛ ما يوجب التصدي لقرارات عباس االنفرادية". الشعب العظيم الذي
 22/7/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 حماس و"الجهاد" تنددان بهدم االحتالل منازل في القدس .12

نددت حركتا حماس، والجهاد اإلسالمي، بعملية الهدم التي شرعت بها سلطات االحتالل  غزة:
اليوم وطالت عدة مباني في وادي الحمص، بحي صور باهر، جنوبي مدينة اإلسرائيلي صباح 

 القدس المحتلة.
واعتبرت حركة "حماس"، في بيان لها، هدم المنازل بمثابة جريمة التطهير العرقي مكتملة األركان، 

 التي تستهدف تشريد المواطنين األصليين أصحاب األرض.
يادة حجم جرائم االحتالل ضد أهالي المدينة المقدسة، وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم: "ز 

ناتجة عن الدعم األمريكي المطلق لسلوك االحتالل العنصري، وتشجع االحتالل لمزيد من هذه 
 الجرائم بعد ورشة البحرين التي حذرنا من تداعياتها".

مدينة القدس من هدم بدورها، قالت حركة الجهاد اإلسالمي، في بيان لها، إن ما يفعله االحتالل في 
للمنازل، جريمة ومجزرة بحق أهلنا المقدسيين وإعادة احتالل لمناطق واسعة وتهجير لسكانها، متابعة 

ودعت إلى "تصعيد  "هذه الجريمة هي نتيجة مباشرة لصفقة ترامب والتطبيع المستمر مع االحتالل".
 ن رد".االنتفاضة بوجه االحتالل"، مؤكدة أن هذه الجريمة "لن تمر دو 

 22/7/2019، فلسطين أون الين
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 عن "الغارة المجهولة" على العراق "إسرائيل"نتنياهو يلمح لمسؤولية  .13
ألمح رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم اإلثنين، إلى دور إسرائيلي محتمل في شن 

نشر خطابه في هجوم على قاعدة عسكرية تابعة للحشد الشعبي في العراق، وذلك من خالل 
 الجمعية العامة لألمم المتحدة من العام الماضي.

ويأتي هذا النشر بعد الغارة الجوية على قاعدة عسكرية تابعة للحشد الشعبي في محافظة صالح 
الجمعة من األسبوع الماضي، علما أن أية منظمة أو دولة لم تعلن  –الدين في العراق ليلة الخميس 

ما نفت وزارة الدفاع األميركية أن تكون الواليات المتحدة قد شاركت في مسؤوليتها عن الهجوم، ك
 الهجوم.

وفي الشريط المشار إليه، تظهر بداية مقابلة مع المرشح الثاني في قائمة "كاحول الفان"، يائير لبيد 
" وهو يتأتئ، بينما يظهر الحقا خطاب نتنياهو في الجمعية العامة وهو يهدد بشن CNNمع شبكة "

 جوم في العراق.ه
 22/7/2019، 48عرب 

 

 ليبرمان: حماس قادرة على ضرب محطة "الخضيرة" للطاقة .14
قال وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي السابق ورئيس حزب إسرائيل بيتنا : الرأي –الداخل المحتل 

ضاف وأ "أفيغدور ليبرمان"، إنه بإمكان حماس أن تنتج يوميًا صاروخين من هذا النوع بعيد المدى.
ليبرمان في تصريحات له مساء اليوم االثنين، إن حركة حماس قادرة على إنتاج صواريخ قادرة على 

وادعى قائال: "باألمس واليوم رأينا كيف قام مساعد المبعوث  الوصول إلى محطة الخضيرة للطاقة.
وأوضح  القطري بتمرير األموال خلسة لمنظمة حماس، نتنياهو يدفع الثمن لمنظمة "إرهابية".

ليبرمان، أنه قدم سابقا مقترحات الغتيال هنية، لكن رئيس الوزراء نتنياهو منعها متذرعا بأن ذلك 
 سيحدث تدهور كبير للوضع األمني، حسب قوله.

 22/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 تقديرات إسرائيلية: إيران تنقل أسلحة لسورية ولبنان بحرا .15

ة األمنية اإلسرائيلية أن إيران تعمل على نقل وسائل قتالية إلى سورية وحزب تدعي تقديرات األجهز 
 هللا عن طريق البحر، إلى جانب إرساليات األسلحة التي تقوم بها في المنطقة جوا وبرا.
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وبحسب التقديرات، فإنه في ظل الهجمات التي تهدف لمنع إيران من التموضع العسكري في سورية 
فع دقة الصواريخ لحزب هللا، والتي تنسب إلسرائيل، فإن طهران باتت تفضل ونقل عتاد لمشروع ر 

 نقل جزء من الوسائل القتالية عن طريق البحر.
 22/7/2019، 48عرب 

 
 محادثات ماراثونية في اليمين تتزامن مع "عودة" شاكيد .16

نياهو، على رئيس رّجحت تقارير إعالمية إسرائيلية أن يضغط رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نت
"البيت اليهودي" والمرشح األول في قائمة "اتحاد أحزاب اليمين"، الحاخام رافي بيرتس، حتى ال يقبل 
األخير بالتنازل عن رئاسة القائمة لوزيرة القضاء السابقة، أييلت شاكيد، وذلك في محادثة هاتفية 

 د إلغاء اجتماع كان مقرًرا بينهما.متوقعة في وقت الحق من مساء اليوم، األحد، بين الطرفين، بع
يأتي ذلك فيما تشير التوقعات إلى أن شاكيد، ستعلن عن قيادتها لحزب "اليمين الجديد" بالشراكة مع 
وزير التعليم السابق ورئيس الحزب في االنتخابات األخيرة، نفتالي بينيت، الذي سيكون المرشح 

منع تكرار نتائج االنتخابات السابقة التي أسفرت عن الثاني في قائمة الحزب، متأخًرا خلف شاكيد، ل
 عدم تجاوزهما نسبة الحسم.

 22/7/2019، 48عرب 

 

 "BDS"دولة ظالمية لن تنجح في صراعها ضد  "إسرائيل""هآرتس":  .17
شككت صحيفة "هآرتس" العبرية في نجاح الصراع الذي تقوده دولة االحتالل ضد حركة  الناصرة:

 "، مؤكدة أن هذا الصراع يحقق نتيجة عكسية.BDSالمقاطعة الدولية " 
ووصفت الصحيفة في افتتاحيتها، اليوم اإلثنين، )إسرائيل( بـ"الدولة الظالمية"، واعتبرت أن قرارها 
السماح لعضوتي مجلس النواب األمريكي إلهان عمر ورشيدة طليب بدخول األراضي الفلسطينية 

المقاطعة الدولية )بي دي أس(، هو دليل على انعدام المحتلة "رغم إعرابهما عن التأييد لحركة 
 الجدوى في الصراع ضد حركة المقاطعة.

وقالت: "رغم وسائل االستخبارات المتطورة والميزانيات الطائلة التي ينفقها الجمهور اإلسرائيلي على 
 الصراع ضد حركة المقاطعة، فإن )إسرائيل( لن تنجح أبدا في إخفاء النقد لالحتالل".

نوهت إلى أن قرار السماح لطليب وعمر جاء مخالفا للتعديل الذي جرى على قانون الدخول إلى و 
 )إسرائيل(، والذي بموجبه من "المفترض أن يمنع دخولهما".

 22/7/2019، فلسطين أون الين
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 "إسرائيلـ"محكمة إسرائيلية تقّر تعويضات لعمالء ل .18
ت محكمة القدس المركزية اإلسرائيلية، األسبوع قض :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

 من المتهمين بالتخابر مع إسرائيل. 8الماضي، بمسؤولية السلطة عن اختطاف وسجن وتعذيب 
وبحسب موقع مجلة ماكور ريشون، فإن الثمانية رفعوا دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية بعد أن 

ة، قال ممثلون عن السلطة الفلسطينية، إن المحكمة وخالل المحاكم تمكنوا من الفرار إلى إسرائيل.
 ليس لها اختصاص للفصل في الدعاوى الفلسطينية ضد السلطة نفسها.

ورفض القاضي ذلك االّدعاء من ممثلي السلطة، وبين أنه وفًقا التفاق أوسلو، فإن السلطة األمنية 
ب أمنية، هي من في جميع مناطق الضفة بما في ذلك قضايا االختصاص القضائي ألسبا

 اختصاص إسرائيل، وبما أنه تم اعتقال المتعاونين ألسباب أمنية، فإن إلسرائيل سلطة قضائية.
وسيتم تحديد مبلغ األموال التي ستدفعها السلطة خالل الفترة المقبلة بعد تحديد حجم اإلعاقات التي 

ى أنها قد تصل لعشرات ماليين تسببت بها السلطة نتيجة تعذيب أولئك المتعاونين. وأشار الموقع إل
 الشواكل.

  22/7/2019القدس، القدس، 
 

 جنود االحتالل تلقوا تدريًبا لتجريب سالح جديد ضد متظاهرين غزة .19
أظهر تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في  -ترجمة "القدس" دوت كوم  -القدس 

الل األشهر األخيرة درب جنوده على حدود عددها الصادر اليوم الثالثاء، أن الجيش اإلسرائيلي خ
 قطاع غزة بسالح قنص جديد.

وبحسب التقرير الذي ركز باألساس على األسلحة الجديدة بيد الجيش، والتدريبات التي تلقاها أفراد 
 القوات الخاصة على سالح القنص الجديد الذي استخدم على حدود القطاع.

القناصة على حدود غزة، يتلقى الضباط في غرفة  وقال ضابط إسرائيلي كبير إنه خالل نشاط
العمليات بيانات عن نيران القناصة من الميدان، من الذي أطلق ومن أصاب ومن فشل. مشيًرا إلى 
أنه خالل ذلك يتم تغيير وسائل إطالق النار من خالل طريقتها واستخدام حماية القناصة وغيرها من 

 الوسائل التدريبية.
أن الجندي الذي ال يستطيع بالقدر الكافي تحقيق نجاحات، يتم نقله من الوحدة.  وأشار الضابط إلى

 مدعًيا أن هدفهم ليس القتل بل اإليذاء فقط.
 23/7/2019القدس، القدس، 
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 مقعًدا" 13 -12استطالعان: "تحالف األحزاب اليمينية بقيادة شاكيد يحصل على  .20
، استمرار تراجع الحزبين الكبيرين في الكنيست أظهر استطالعان للرأي نشرا مساء اليوم، األحد

)الليكود وقائمة "كاحول الفان"( لصالح تحالفات داخلية في المعسرات السياسية، وسط تأرجح 
 األحزاب الصغيرة في كال المعسكرين فوق نسبة الحسم.

تجرى اليوم،  في التلفزيون اإلسرائيلي، يحصل الليكود في انتخابات 12وبحسب نتائج استطالع للقناة 
مقعًدا، في حين  29مقعًدا في الكنيست، متقدما على "كاحول الفان" الذي يحصل على  30على 

 مقعًدا برلمانًيا. 11تحل قائمة عربية مشتركة في المرتبة الثالثة بواقع 
وأكدت نتائج االستطالع الصعود الذي يسجله حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة وزير األمن اإلسرائيلي 

لسابق، أفيغدور ليبرمان، في االستطالعات األخيرة، ما يؤهله ليكون العنصر الحاسم في ا
 مقاعد. 9المفاوضات االئتالفية في الحكومة المقبلة، حيث يحصل على 

مقاعد  8في الكنيست بواقع  120مقعًدا من أصل  15في حين تحصل األحزاب الحريدية على 
بينما يحصل حزب العمل في أعقاب ضم حزب "غيشر" بزعامة  مقاعد لـ"شاس"، 7لـ"يهدوت هتوراه" و

 مقاعد. 7أورلي ليفي أبيكاسيس، إلى قائمة الحزب لالنتخابات المقبلة، على 
( خالًفا %3.25ووفًقا لالستطالع، ينجح "اليمين الجديد" بقيادة أييليت شاكيد، بتجاوز نسبة الحسم )

اعد، متقدًما على "اتحاد أحزاب اليمين" بقيادة الحاخام مق 6لنتائج االنتخابات األخيرة، ويحصل على 
 مقاعد. 5رافي بيرتس، الذي يحصل على 

مقاعد برلمانية، وهو  4، على 12ويحصل حزب "ميرتس" بقيادته الجديد، بموجب استطالع القناة 
، نفس عدد المقاعد التي يحصدها حزب "إسرائيل ديمقراطية" الذي يتزعمه رئيس الحكومة األسبق

 إيهود براك.
وبحسب نتائج االستطالع فإن تحالف العمل و"غيشر" يكسب قائمة العمل مقعًدا إضافًيا على حساب 

مقعًدا، ال تشمل  56"كاحول الفان" وليس على حساب معسكر األحزاب اليمينية الذي يحصل على 
 مقاعد "يسرائيل بيتينو".

مقعًدا،  30ر مساء اليوم، يحصل الليكود على وفي استطالع آخر لهيئة البث اإلسرائيلي "كان"، نش
وهو نفس عدد المقاعد الذي تحصل عليه قائمة "كاحول الفان"، ويعزز حزب "يسرائيل بيتينو" تمثيله 

 مقعًدا في الكنيست. 120مقاعد من أصل  10ويحصل على 
مل مقاعد، في حين يحصل الع 10ووفق نتائج االستطالع، تحصل قائمة عربية مشتركة على 

مقاعد. وفيما يتعلق  8مقاعد، كما يرتفع تمثيل "اليمين الجديد" بزعامة شاكيد إلى  8و"غيشر" على 
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و"شاس" على   8باألحزاب الحريدية، تحافظ على تمثيلها الحالي حيث تحصل يهدوت هتوراه" على 
7. 

ب اليمين"، حيث ووفق استطالع هيئة البث فإن حزب "ميرتس" يتذيل القائمة مناصفة مع "اتحاد أحزا
 مقاعد. 4مقاعد واألخير على  5يحصل األول على 

وبحسب استطالع "كان"، لم ينجح حزب "إسرائيل ديمقراطية"، برئاسة براك، و"زيهوت" برئاسة موشي 
من أصوات الناخبين واآلخر على  %2.8فيغلين، في تجاوز نسبة الحسم، حيث يحصل األول على 

مقاعد(،  10الحريديين" الذي ال تضم ليبرمان ) –معسكر "اليمين  من األصوات، ما يعني أن 1.2%
 اليسار" واألحزاب العربية. –مقعدا لما يطلق عليه "الوسط  53مقعدا، مقابل  57على 

وفحص استطالع "كان" تحالفات محتملة في كال المعسكرين، منها تحالف "إسرائيل ديمقراطية" 
" و"اليمين الجديد"، وفي هذه الحالة، يتصدر "كاحلول الفان" و"ميرتس" وتحالف "اتحاد أحزاب اليمين

مقعًدا، يليه تحالف "اتحاد أحزاب  28مقعًدا، متقدًما على الليكود الذي يحل في المرتبة الثانية بـ 29بـ
مقعًدا، في حين يحصل تحالف "إسرائيل ديمقراطية" و"ميرتس"  12اليمين" مع "اليمين الجديد" بواقع 

مقاعد، فيما ال يطرأ تغيير على تمثيل القوائم  7د، وتتراجع قائمة العمل و"غيشر" إلى مقاع 9على 
 األخرى.

 22/7/2019، 48عرب 

 

 صور هنية على إعالنات دعائية يمينية في قلب تل أبيب .21
تل أبيب: في إطار حملة دعائية يمينية، ظهرت في إعالنات شوارع ضخمة في قلب مدينة تل 

لرئيس الدائرة السياسية لحركة حماس، إسماعيل هنية، « فوتو شوب»(، صور أبيب، أمس )االثنين
 «.شكرًا إلسرائيل»وهو يقول: 

، يعمل على «مشروع انتصار إسرائيل»وقد اتضح أن وراء هذا اإلعالن يقف تنظيم يميني يدعى 
ح بدخول على تفاهمات التهدئة، وتسم« حماس»تغيير سياسة حكومة بنيامين نتنياهو، التي تفاوض 

األموال القطرية إليها، وفتح المعابر، وإدخال مواد غذائية وطبية وغيرها، ويطالب بوقف هذه 
بقوة، إال إذا أطلقت سراح األسرى اإلسرائيليين، وأوقفت مسيرات « حماس»المفاوضات، وضرب 

نوبية حول العودة. ويشارك في نشاطات التنظيم عدد من نشطاء اليمين في البلدات اإلسرائيلية الج
قطاع غزة، الذين يقولون إنهم يقعون ضحية لسياسة نتنياهو، ألنهم يتلقون البالونات الحارقة 
والطائرات الورقية المتفجرة والصواريخ. ويحظى هذا التنظيم بتمويل من قوى يهودية يمينية متطرفة 

 في الواليات المتحدة.
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بيباس الذي يعمل منذ عدة سنوات ضد السلطة  ويقود هذا التنظيم الكاتب اليهودي األميركي دانئيل
 الفلسطينية، ورئيسها محمود عباس أيضًا، فيتهمه بتمويل اإلرهاب، وبرفض عملية السالم.

ويظهر إسماعيل هنية في اإلعالنات الجديدة وهو يرتدي زي سباحة قصير، على خلفية شاطئ 
 البحر، ومن حوله بالونات. 

  23/7/2019الشرق األوسط، لندن، 
 

 شاكيد تترأس "اليمين الجديد" وبينيت يدعو األحزاب اليمينية للوحدة .22
أعلنت وزيرة القضاء السابقة، أييليت شاكيد، أنها ستترأس حزب "اليمين الجديد" في االنتخابات 
للكنيست المقبلة، وذلك في مؤتمر صحافي عقدته مع المرشح الثاني على قائمة الحزب والرئيس 

ي بينيت، الذي دعا جميع األحزاب اليمينية إلى االنضمام لكتلة موحدة برئاسة السابق له، نفتال
 شاكيد.

ورّجحت تقارير إعالمية إسرائيلية أن يضغط رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على رئيس 
ال يقبل "البيت اليهودي" والمرشح األول في قائمة "اتحاد أحزاب اليمين"، الحاخام رافي بيرتس، حتى 

األخير بالتنازل عن رئاسة القائمة لوزيرة القضاء السابقة، أييلت شاكيد، وذلك في محادثة هاتفية 
 متوقعة في وقت الحق من مساء يوم األحد، بين الطرفين، بعد إلغاء اجتماع كان مقرًرا بينهما.

لف شاكيد، لمنع وتسعى شاكيد وبينيت، الذي سيكون المرشح الثاني في قائمة الحزب، متأخًرا خ
تكرار نتائج االنتخابات السابقة التي أسفرت عن عدم تجاوزهما نسبة الحسم، إلى خوض االنتخابات 
مع "اتحاد أحزاب اليمين"، وسط جهود يبذلها نتنياهو لمنع وحدة محتملة خشية أن تنتزع أصواتا من 

 حزب الليكود.
، إنه يضع االعتبارات الشخصية جانبا وعّبر وقال بينيت، في المؤتر الصحافي الذي عقد مساء اليوم

 عن قناعته بأن "شاكيد ستقود الحزب إلى إنجازات كبيرة".
وعقب اإلعالن عن المؤتمر الصحافي لشاكيد، كتب بينيت في تغريدية على حسابه الخاص بموقع 

"، ما يؤكد "تويتر": "الدولة أكثر أهمية من التقدم الشخصي، والدولة بحاجة اآلن إلى يمين موّحد
 التقارير التي تتحدث عن خوضه االنتخابات في الموقع الثاني لقائمة "اليمين الجديد"، خلف شاكيد.

إلى تفاهمات فيما بينهم، واآلن حان  "اليمين الجديد‘في حين، صّرح بيرتس، أنه "سعيد لتوصل قيادة 
ضات لعقد تحالف بدًءا من الوقت لوحدة حقيقية في معسكر اليمين. أدعو شاكيد وبينيت إلى مفاو 

 الليلة".
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في المقابل، كشف تقرير لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" )واينت(، أن زوجة رئيس الحكومة، 
ساره نتنياهو، طلبت من زوجة رئيس "اتحاد أحزاب اليمين"، بيرتس، إقناع زوجها بعدم التنازل 

اكيد، وذلك في لقاء غير رسمي جمع لشاكيد والرضوخ للضغوط، وإخالء موقعه في رئاسة القائمة لش
 بين االثنتين خالل الفترة الماضية.

 21/7/2019، 48عرب 

 
 االحتالل يكمل هدم بنايات وادي الحمص .23

فجرت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم اإلثنين، بناية المواطن : القدس المحتلة ــ محمد محسن
ساعة من  16مص ببلدة صور باهر، بعد المقدسي محمد إدريس أبو طير، في حي وادي الح

 محاصرة البناية، تم خاللها تحطيم الجدران وزراعة المتفجرات.
وتزامنت عملية الهدم مع أذان المغرب، وسط أصوات التكبيرات من حناجر آالف المواطنين 

 الفلسطينيين الذين كانوا على شرفات وأسطح بناياتهم السكنية.
صباح اليوم صاحب البناية وأفرجت عنه مساء، بشرط اإلبعاد عن  وكانت قوات االحتالل اعتقلت

 قرية صور باهر ليوم الخميس القادم.
بناية، باشرت بهدمها فجر اليوم،  16وبهدم بناية أبو طير مساء اليوم، تكمل قوات االحتالل هدم 

 يات.لبنا أربعة أساساتعمارة سكنية، ومنزل، إضافة إلى  11شقة سكنية، منها  100وتضم 
وخالل ساعات الصباح األولى، أخلت قوات االحتالل سكان تلك األبنية بالقوة، كما اعتدت على 
المواطنين وعلى الطواقم الصحافية، بالتزامن مع إعالن سلطات االحتالل عن قرية صور باهر 

قدس وتعد عملية الهدم هذه أوسع عملية هدم تنفذها سلطات االحتالل في ال منطقة عسكرية مغلقة.
المحتلة، بعد عملية هدم مماثلة نفذتها تلك السلطات في قرية قلنديا شمالي المدينة المقدسة، قبل 

 ثالث سنوات.
 22/7/2019، العربي الجديد، لندن

 
 اإلضراب يشل المخيمات الفلسطينية في لبنان .24

تواصل اإلضراب المستمر منذ أكثر من أسبوع في معظم المخيمات : بوال أسطيح -بيروت
الفلسطينية في لبنان، اعتراضًا على الخطة التي بدأت وزارة العمل اللبنانية بتطبيقها لمكافحة اليد 

 العاملة األجنبية غير المقننة.
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الشارع الفلسطيني ينتظر ما سيصدر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص »وأشارت المصادر إلى أن 
ع عن قراره، ويسعى لاللتفاف عليه بالحديث بعدما بات على يقين أن وزير العمل ليس بوارد التراج

ما تجمع عليه كل الفصائل هو وجوب طرح الملف »وأضافت أن «. عن تسهيالت تقدم لالجئين
 «.على قاعدة الحقوق والواجبات، وبما ال يتعارض مع القوانين الدولية والدستور اللبناني في آن

شبه تام يشل الحركة تمامًا في الشوارع،  وحسب مصادر ميدانية، تشهد غالبية المخيمات إضراباً 
أيام تقريبًا  8منذ نحو »، إنه «الشرق األوسط»ويؤدي إلى إقفال المحال التجارية. وقالت المصادر لـ

يقاطع الفلسطينيون أصحاب المحالت تجار الجملة سوى الذين يبيعون الخضار أو المواد الغذائية، 
وأفادت «. كما تم تسجيل نقص باألدوية داخل المخيمات ما أدى إلى انقطاع ونفاد الكثير منها،

معلومات بأنه جرى أمس تسهيل انتقال الطالب الفلسطينيين المشاركين في الدورة الثانية لشهادة 
 ، رغم إقفال المداخل الرئيسية األربعة باإلطارات المطاطية المشتعلة أو العوائق الحديدية.«البريفية»

رفضها القرار الذي « قوى المقاومة الفلسطينية»ت القيادة المركزية لتحالف وبعد اجتماعها أمس، أكد
استمرار التحرك والفعاليات الشعبية، والحوار مع »أقدمت عليه وزارة العمل اللبنانية، داعية إلى 

 «.الجهات المعنية إللغائه بشكل جلي وواضح
 23/7/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 ب عن الطعام وسط إجراءات انتقاميةسبعة أسرى يواصلون اإلضرا .25

يواصل سبعة أسرى في معتقالت االحتالل اإلسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضًا  رام هللا:
 العتقالهم اإلداري، وسط ظروف صحية صعبة تتفاقم مع مرور الوقت.

ز الدين، وأكد نادي األسير في بيان صحفي، اليوم األحد، أن الوضع الصحي لألسير جعفر ع
كما يقبع  ( يومًا، والقابع في معتقل "عيادة الرملة" يتفاقم بشكل ملحوظ.36المضرب عن الطعام منذ )

يوما، ويواجه كذلك  29في ذات المعتقل )الرملة( األسير أحمد زهران، المضرب عن الطعام منذ 
 ظروفا صحية صعبة.

نقب" نهاية األسبوع المنصرم، ثالثة أسرى ولفت إلى أن إدارة معتقالت االحتالل نقلت من معتقل "ال
( يومًا وهم: األسير حذيفة حلبية، إلى عزل معتقل "أيال"، ومحمد أبو 21مضربين عن الطعام منذ )

 عكر، إلى عزل معتقل "عسقالن"، ومصطفى الحسنات، إلى عزل معتقل "أوهليكدار".
وما في زنازين معتقل "عوفر"، ي 13كذلك يواصل األسير حسن الزغاري، إضرابه عن الطعام منذ 

 ( أيام األسير سلطان خلوف، وهو من محافظة جنين.4وانضم لإلضراب عن الطعام منذ )
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وأوضح نادي األسير أن إدارة معتقالت االحتالل تفرض إجراءات عقابية وانتقامية بحق المضربين، 
قلهم المتكرر من معتقل إلى من خالل حرمانهم من زيارة العائلة، وعرقلت تواصل المحامين معهم، ون

آخر، وعزلهم في زنازين ال تصلح للعيش اآلدمي، وقيام الّسجانين بمضايقات على مدار الساعة، 
 وكل ذلك بهدف ثنيهم عن االستمرار في خطوتهم الرافضة لالعتقال اإلداري.

 21/7/2019، فلسطين أون الين
 

 "باب الرحمة"االحتالل يشن حملة اعتقاالت ويقتحم  .26

شنت قوات االحتالل حملة مداهمات، تخللها اعتقال عدد من المواطنين  :"القدس العربي" –ام هللا ر 
في المسجد األقصى، ” مصلى باب الرحمة“من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، كما قامت باقتحام 

 ، في الوقت الذي واصلت فيه هدم المنازل والمنشآت”كنيس يهودي“الذي تخطط لتحويله إلى 
 الفلسطينية، لصالح مشاريع االستيطان.

وفي السياق، جددت مجموعات من المستوطنين عمليات اقتحام باحات المسجد األقصى بحماية 
ودخلت تلك المجموعات، التي تقدمها عدد من الحاخامات  مشددة من شرطة االحتالل الخاصة.

، ”باب المغاربة“ألقصى من جهة ، ا”جماعات الهيكل المزعوم“بأعداد كبيرة، بناء على دعوات من 
وقام المستوطنون الذين شاركوا في تلك العمليات بإجراء جوالت  احتفااًل بإحدى المناسبات التلمودية.

وقامت قوات  ، في مناطق عدة في المسجد األقصى.”طقوس تلمودية“استفزازية في المسجد، وأداء 
خول على المصلين الفلسطينيين على بوابات االحتالل خالل عمليات االقتحام بتشديد إجراءات الد

 األقصى، من خالل حجز بطاقات هويات المصلين، وإعاقة وتأخير دخول الكثير منهم لألقصى.
مصلى باب “واستبقت قوات االحتالل عمليات دخول المستوطنين، واقتحم أفراد من شرطة االحتالل 

لمبارك، واستولت على بعض األثاث من الواقع في الجهة الشرقية من المسجد األقصى ا” الرحمة
 داخله.

 23/7/2019، القدس العربي، لندن
 

 في غزة "مسيرة الشاحنات"فلسطينيين خالل  خمسةإصابة  .27
فلسطينيين، أحدهم صحفي، بجروح، ظهر أمس، بعد استهداف قوات االحتالل  5أصيب : وكاالت

وقال مصدر طبي، إن المصور ، التي توجهت إلى مخيم العودة شرق غزة. «مسيرة الشاحنات»
 الصحفي محمد العربيد أصيب خالل تغطية فعالية المسيرة، التي أطلق االحتالل الرصاص عليها.
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وأكد «. عائدون وسنكسر الحصار»وشاركت العديد من الشاحنات في المسيرة، التي حملت اسم 
عامًا من  13مدار  أصحاب النقل العام، أن أصحاب الشاحنات والنقل العام تضرروا جدًا على

مشاركتهم في هذه المسيرة رسالة لالحتالل »الحصار. وقال متحدث باسم أصحاب النقل العام: إن 
«. بأننا مستمرون في فعالياتنا ضد الحصار وسنمارس أعمالنا رغمًا عنه حتى ننعم بحياة كريمة

فلسطينيًا من محافظات الّضفة الغربية. وفي غزة، اعتقلت البحرية  19واعتقلت قوات االحتالل 
 صيادين شقيقين قبالة سواحل مدينة رفح جنوب القطاع.« اإلسرائيلية»

 23/7/2019، الخليج، الشارقة
 

 وفاة المناضل الفلسطيني بسام الشكعة .28

وقال  ناضل بسام الشكعة.أعلن مساء اليوم االثنين، عن وفاة رئيس بلدية نابلس األسبق، الم: نابلس
عاما في إحدى مستشفيات  89أيمن الشكعة، إن المناضل بسام الشكعة فارق الحياة عن عمر ناهز 

جثمانه سيشيع بعد صالة ظهر غد الثالثاء، من المسجد الحنبلي إلى  نابلس، مضيفا أنمدينة 
االعتبارية المعروفة التي ويعتبر الشكعة إحدى الشخصيات الفلسطينية الوطنية و  المقبرة الغربية.

 تحظى باحترام كبير على مستوى الوطن.
ولعب الشكعة دورا كبيرا في إفشال المخططات اإلسرائيلية لما كان يطلق عليه "روابط القرى"، إضافة 
إلى دوره في محاربة المخططات االستيطانية من خالل تثبيت الناس في أرضهم، وتشجيعهم على 

عل في مناطق األغوار، في محاولة إلفشال خطة "ألون"، والتصدي استصالح أراضيهم كما ف
خلة السراويل في  أراضيلمشروع بناء مستوطنة في محطة سكة الحجاز بنابلس، ونجح في استعادة 

 قرية حوسان بمحافظة بيت لحم.
 22/7/2019، الدستور، عّمان

 
 وادي الحمصفي  ينيينالفلسط مبانيهدم على إقدام السلطات اإلسرائيلية  األردن يدين .29

دانت الحكومة األردنية ممثلة بوزارة الخارجية والعديد من مؤسسات المجتمع المدني وأحزاب إقدام 
السلطات اإلسرائيلية، اليوم االثنين، على هدم عشرات الوحدات السكنية العائدة للمواطنين 

 الفلسطينيين في منطقة صور باهر في القدس الشرقية.
لرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين األردنية، سفيان سلمان القضاة، في وشدد المتحدث ا

تصريح صحافي اليوم، على رفض المملكة للسياسات االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي 
الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها 



 
 
 
 

 

 22 ص             4993 العدد:             7/23/2019ثالثاء لا التاريخ:  

                                    

ة األراضي والهدم وطرد السكان وإنشاء الطرق االلتفافية لخدمة المستوطنات وغيرها وسياسات مصادر 
 من السياسات واإلجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان.

كما دان رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب األردني يحيى السعود، الجريمة التي ارتكبتها 
بيان صحافي اليوم االثنين، المجتمع الدولي  سلطات االحتالل فجر اليوم. وطالب السعود، في

والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية بتحمل مسؤولياتها إزاء ما يجري، وتوفير الحماية الدولية للشعب 
 الفلسطيني ومحاسبة قادة االحتالل على جرائمهم.

يبات، أن "ما من جهتهـ اعتبر المراقب العام لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن، عبد الحميد الذن
يجري في القدس المحتلة، وتحديدًا في منطقة وادي الحمص، جنوبي شرق القدس، مجزرة بحق 
اإلنسانية وبحق المقدسيين والشعب الفلسطيني من خالل هدم عشرات المنازل فوق رؤوس 

 أصحابها".
ليه حكومة كما عّبر مجلس النقباء األردنيين عن "رفضه الكامل لالعتداء السافر الذي أقدمت ع

االحتالل اإلسرائيلي بهدم المباني في القدس، مطالًبا الحكومة بتحّمل مسؤولياتها التاريخية والوطنية 
تجاه هذا االعتداء الصارخ على السيادة العربية والوصاية الهاشمية والتحرك على مستوى الدول 

اء هو أحد نتائج ورشة البحرين واعتبر مجلس النقباء أن "ما حدث من اعتد العربية واألمم المتحدة".
 وصفقة القرن وهرولة الدول العربية للتطبيع مع العدو الصهيوني".

من جانبه، طالب "العمل اإلسالمي"، في تصريح صادر عن مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب 
ب بحق منير رشيد، "األنظمة العربية واإلسالمية والمجتمع الدولي بالتحرك لوقف الجرائم التي ترتك

المقدسيين وعمليات التهجير القسري بحقهم، وتوفير الحماية الدولية لهم في وجه ممارسات 
منزل آخر للمقدسيين خالل المرحلة المقبلة  200توجه لدى االحتالل لهدم  إلىاالحتالل"، مشيرا 

 ضمن إجراءات تنفيذ صفقة القرن.
 22/7/2019، العربي الجديد، لندن

 
 الستكمال حلقات تصفية القضية الفلسطينية ارشيد: واشنطن تسعى .30

قال نائب المراقب العام السابق لجماعة اإلخوان المسلمين في األردن زكي بني ارشيد: إن  عمان:
 اإلدارة األمريكية نجحت في تحقيق جزء من خطتها لتصفية القضية الفلسطينية "صفقة القرن".

ن واشنطن تسعى الستكمال حلقات هذه وبين بني ارشيد في تصريحات صحفية نشرت، أمس، أ
الخطة عبر تمكين )إسرائيل( من السيطرة الكاملة على المنطقة والتحكم في مقدرات المنطقة 
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وعدَّ مؤتمر المنامة "البروفة العملية، وبالون االختبار لقياس ردود الفعل واالنتقال إلى  وشعوبها.
 المحطة التالية في حلقات الصفقة".

ا في صفقة القرن، تطويع المزاج الشعبي لكسر حواجز المقاومة والتطبيع، وللقبول وقال: "أخطر م
 بسياسة األمر الواقع من خالل ربط مصالح الناس المعيشية بمصالح المشروع الصهيوني".

ورد بني ارشيد وجود تناقض إعالمي حول مضامين الصفقة إلى أن أصحاب القرار الرسمي في 
وأشار إلى أن األنظمة الرسمية "ال تصنع فعاًل سياسيًّا وال  علين وال مؤثرين.العالم العربي ليسوا فا

 تشارك في صناعة القرار الدولي اإلقليمي".
 22/7/2019، فلسطين أون الين

 
 : الحكيم لم يكن حــكيماً في ما تعلق بالتظاهرات ضد قرار وزير العمل الحريري عن جعجع .31

سليمان المتعلق بعمل غير اللبنانيين يتفاعل سلبًا  أبول كميل ال يزال قرار وزير العم: عماد مرمل
الفلسطينية، على الرغم من توضيحاته التي لم ترِو غليل الالجئين المقيمين في  األوساطفي 

مزيد من االرتياب في دوافع الوزير والجهة السياسية التي  إلىمخيمات لبنان، بل دفعت بعضهم 
ينجح الرئيس سعد الحريري في استعادة الملف  أنطينيين يراهنون على الفلس أنليها. ويبدو إينتمي 

 الحكومة ومقاربته من زاوية أخرى. إلى
على وقع االحتجاجات ضد خطة وزير العمل التي تفرض على الفلسطينيين نيل إجازة عمل وفق 

شق عزت الر « حماس»عضو المكتب السياسي في حركة  أيامبيروت قبل  إلىشروط محددة، وصل 
هنية، للتداول مع المعنيين في التدابير المستجدة والمتعلقة بالعمالة  إسماعيلموفدًا من رئيس المكتب 

 الفلسطينية في لبنان.
في لبنان، « حماس»وقد استقبل الحريري يوم الجمعة الماضي الزائر الفلسطيني يرافقه وفد من قيادة 

اتخذها وزير العمل والهواجس التي ترتبت التي  اإلجراءاتاالعتراض على  أسباب إلىواستمع 
 عليها.

وتفيد المعلومات، أّن الوفد برئاسة رشق شرح للحريري مخاطر خطوة ابو سليمان، وتوقف عند ما 
صفة الالجئ عن الفلسطينيين الموجودين في لبنان،  إسقاطتوقيتها المشبوه ومساهمتها في »سّماه 

ي كان قد انطلق في السراي برعاية الحريري ورئاسة الوزير الفلسطيني الذ -وضربها الحوار اللبناني
السابق حسن منيمنة، بحيث بدا كأّنها تحاول استباق نتائج الحوار وفرض أمر واقع عليه، خصوصًا 

 «.واالجتماعية لالجئين مدرجة أصال في جدول األعمال اإلنسانيةأّن الحقوق 



 
 
 
 

 

 24 ص             4993 العدد:             7/23/2019ثالثاء لا التاريخ:  

                                    

الوزير «: »حماس»عمل ودالالته، فقال لوفد التخفيف من وطأة قرار وزير ال إلىسعى الحريري 
كميل ابو سليمان ما عنده خبرة كافية، وهو كان عايش بّرا. ما تشّدوا عليه كتير، وأنا في اول 

مرسوم ُينصف العامل الفلسطيني، بس هلق خلينا  إصداراجتماع لمجلس الوزراء سأدفع في اتجاه 
 «.نمّرر الموازنة، وطولوا بالكم

ّن الفلسطينيين تلّقوا بكثير من االرتياح والتقدير قوله خالل أالحريري  إلى« حماس»وأبلغ ممثلو 
 أنإاّل »الجلسة العامة في مجلس النواب إّن الملف صار عنده، واّنه سيطرحه على مجلس الوزراء، 

 «.عبر احدى المحطات التلفزيونية إطاللتهيكحلها عماها خالل  أنوزير العمل وبدل 
أحيانًا، يخونه »بالقول: « الحمساويين»، مخاطبًا ضيوفه األمرول الحريري احتواء ومن جديد، حا
 «.سليمان وال يوفق في اختيار عباراته أبوالتعبير للوزير 

القوات »اتهام رئيس  أن إلىسليمان، لفت الوفد  أبووإزاء محاولة الحريري تبسيط مغزى قرار 
بالوقوف وراء التحّركات االحتجاجية في « ماسح»وحركة « حزب هللا»سمير جعجع « اللبنانية

يثبت أّن المسألة هي سياسية أساسًا وال تتعلق بتطبيق القوانين، فأجاب الحريري  إنماالمخيمات، 
 «.الحكيم لم يكن حكيماً »معلقًا على موقف جعجع: 

نة بمباشرة الفلسطيني حسن منيم -وقد كّلف الحريري، خالل االجتماع، رئيس لجنة الحوار اللبناني
اللبنانية والفصائل  األحزابإعداد المرسوم الضروري إلنصاف العامل الفلسطيني بالتشاور مع 

 الفلسطينية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء فور معاودة اجتماعاته.
ليها جعجع إاالستنتاجات السياسية التي ذهب  أن، «الجمهورية«لـ« حماس»ويؤّكد مصدر قيادي في 

تأمين تغطية وزيره وصرف األنظار عن الغاية الحقيقية الكامنة خلف القرار المجحف،  إلىتهدف 
 «.صفقة القرن »والذي يندرج في إطار التمهيد لتطبيق 

فاشلة وولدت ميتة، فكيف يكون قرار وزير  أنها، واعتبر «الصفقة»ولكن جعجع أعلن صراحة رفضه 
 العمل توطئة لتنفيذها؟

كي علينا، فيما وزيره يتوّلى ذبحنا.. نحن ال تهمنا دموع التماسيح، بل جعجع يب»يجيب المصدر: 
 «.أسنانهانراقب 
تهجير جزء من الفلسطينيين تحت وطأة  إلىترمي في ما يتعلق بلبنان « صفقة القرن » أن إلىويلفت 

المضايقات ومنعهم من العمل، وتوطين الجزء اآلخر بعدما يكون قد جرى تخفيض عدده لتسهيل 
وبالتالي، فاّن ما فعله وزير العمل يصّب في اتجاه التهجير الذي يمّهد لتوطين من »ذويب، الت

 أنالتي سبق لها  األميركيةهناك فريقًا لبنانيًا ينسجم في سلوكه مع السياسة  أن، مالحظًا «سيبقى
 وقف توظيف الفلسطينيين.« األونروا»فرضت على 
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إذ تارة يرفضون اعتبار الفلسطينيين »تماد المعايير، ويستغرب المصدر المزاجية الرسمية في اع
أجانب حتى ال يسمحوا لهم باالستفادة من قانون التمّلك، وطورًا يعاملونهم كذلك حتى يضّيقوا عليهم 

 اعتماد معيار اللجوء أداة قياس وحيدة. إلى، داعيًا «فرص العمل
 23/7/2019، الجمهورية، بيروت

 
 لالجئين الفلسطينيين ار الحقوق المدنيةلجنة متابعة صيداوية إلقر  .32

خالصة تضامن صيدا عاصمة الجنوب التاريخي مع القضية الفلسطينية وأهلها منذ زمن : آمال خليل
من مركز  أمسمعروف سعد، جّسده األمين العام للتنظيم النائب أسامة سعد الذي أطلق مساء 

إذ دعا إلى اغتنام «. ين في لبنانمشروع وثيقة حول حقوق الالجئين الفلسطيني»معروف سعد 
كافة. الوثيقة استعرضت أسباب  واالقتصادية واالجتماعيةالفرصة للضغط نحو إقرار الحقوق المدنية 

أحقية الفلسطينيين في لبنان بالحصول على حقوق العمل والتنقل والمسكن والتملك والتقاضي 
الجنسية والمشاركة في وظائف ما عدا الحصول على »والتظاهر والحصول على بطاقة هوية 

واعتبر في كلمة له أمام حشد من ممثلي القوى والفصائل الفلسطينية واألحزاب الوطنية «. الدولة
دليل عمل في مواجهة المشروع األميركي لتصفية القضية »اللبنانية والناشطين، بأن الوثيقة 

اللقاء «. استدعاه قرار بو سليمان استثمار الوعي وتطوير الحراك الذي»، داعيًا إلى «الفلسطينية
التأسيسي األول للوثيقة خرج بتشكيل لجنة متابعة بين صيدا وعين الحلوة تنبثق منها لجان اقتصادية 

 واجتماعية وقانونية لوضع اقتراحات قوانين تعهد سعد بتقديمها إلى المجلس النيابي.
احة المركز حيث استقبلوه بالطبل وقبل بدء اللقاء، كان حشد من المحتجين بانتظار سعد في ب

معروف وأبو عمار رمز الثورة »و« عين الحلوة بتقول، معك صيدا على طول»والهتافات منها 
إلى الفوضى في المخيمات أو  االنجرارضبط التحركات وعدم  إلىفيما دعاهم سعد «. والثوار

 «.ألنها تضر بالمطالب المحقة»خارجها 
 23/7/2019، ، بيروتاألخبار

 
 رغم كل الضغوط ماضوزير العمل بتطبيق القانون ": قرار الشرق األوسط" .33

مضي وزير العمل بتطبيق « القوات اللبنانية»أكدت مصادر في حزب : بوال أسطيح - بيروت
القانون، رغم كل الضغوط التي تمارس، سواء بالشارع أو بالسياسة من قبل فرقاء باتوا معروفين 

، إلى أن الرئيس الحريري لم يطلب «الشرق األوسط»فتة في تصريح لـ، ال«حزب هللا»ومقربين من 
 على اإلطالق من الوزير أبو سليمان التراجع عن قراره، كما يحاول أن يعمم البعض.
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الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، مع موقف « لبنان القوي »وبدا الفتًا تضامن تكتل 
الفلسطينية، رغم اتساع الهوة بين الحزبين نتيجة خالفهما  ووزير العمل بموضوع العمالة« القوات»

طبعًا، »النائب زياد أسود قائاًل: « لبنان القوي »على أكثر من ملف. وهو ما عّبر عنه عضو تكتل 
وبالتأكيد من حقكم أن تحبوا فلسطين أكثر من لبنان، ولكن طالما أنتم في لبنان احترموا قوانينه، وال 

هل »وتساءل أسود: «. حقوق هي رهن مصلحة اللبنانيين وال ترتبط بمزاجتعكروا عليه بحجة 
 «.بإمكانكم االعتراض على قوانين بلدان أخرى تقدم مصلحتها على مصلحتكم؟

 23/7/2019، لندن، الشرق األوسط
 

 طالب الجامعة اللبنانية النتزاع حقوق الفلسطينيين المسلوبة .34
السلطة اللبنانية التي تحارب اليوم الطبقة العاملة »أن « نيةطالب في الجامعة اللبنا»اعتبر بيان لـ

الفلسطينية هي نفسها التي تمعن في سياسات ذّل وإفقار اللبنانيين والسوريين وكافة العامالت والعمال 
 «.القاطنين ضمن حدود الدولة اللبنانية

واحدًة مع احتجاجات  أننا كطالب في الجامعة الوطنية اللبنانية سنقف يداً »وشّدد البيان على 
، مطالبًا بتلبية كافة مطالب انتفاضة «ُمخيماتنا الفلسطينية في خضم تحركها النتزاع حقوقها المسلوبة

الُمخيمات، وضمان الحقوق المدنية واالقتصادية واالجتماعية الالزمة لتأمين العيش الكريم 
العمل ومنح الالجئين الفلسطينيين الحق لناحية إلغاء إجازة  129/2010للفلسطينيين، وتعديل القانون 

في مزاولة المهن الُحرة، ووقف التمييز الُمركب ضد الالجئين الفلسطينيين وإصدار تعديل قانوني 
 يسمح لهم بتملك العقارات.

بيروت، كلية العلوم  -ووقع البيان طالبات وطالب من كلية الحقوق والعلوم السياسية اإلدارية 
 بيروت، وكلية العلوم. –بيروت وصيدا، كلية علم النفس  -، كلية الفلسفة بيروت -االجتماعية 

 23/7/2019، ، بيروتاألخبار
 

 أصحاب األمالك التي تقع عليها المخّيمات الفلسطينية من رسوم انتقال الملكيةاللبنانيين إعفاء  .35
"صدور اإلعفاء  ، عنmtvأعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدغار طرابلسي، في حديث لموقع 

ألصحاب األمالك التي تقع عليها المخّيمات الفلسطينية من رسوم انتقال الملكية والتسوية عند 
من قانون الموازنة  29انتقالها إلى الورثة المباشرين، وذلك وفق تعديل بإضافة فقرة ثالثة على المادة 

 ألصاب الحقوق إلتمام معامالتهم". 2020العامة"، ُمضيفًا: "أعِطيت مهلة حتى شهر آذار من العام 
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مجلس النواب، حملُت هذا الملف المتنّوع، ويشمل مخّيم المّية ومّية،  إلىوُيذّكر بأّنه "عندما دخلنا 
حيث تبّين حينها أّن مالكي المخّيم اللبنانيين ال يمكنهم نقل الملكية للورثة، كما أّنهم ال يقبضون 

إلجحاف دفعني، مع النائبين سليم خوري وإدغار معلوف، إلى التقّدم اإليجارات"، الفتًا إلى أّن "هذا ا
باقتراح قانون معجَّل مكّرر لطلب إعفاء من رسوم االنتقال ورسوم تسوية المخالفات، إاّل أّن مصيره 

 كان السقوط".
م بعملّيات سنة". ودعا المعنّيين بالملف إلى "القيا71وُيشير طرابلسي إلى أّن أهمّيته تكمن بإنجازه بعد 

حصر اإلرث ونقل الملكّيات في أسرع وقت ممكن"، كاشفًا عن "تحّرك ألصحاب األمالك في القريب 
 العاجل".

 23/7/2019، ، بيروتموقع قناة الـ أم تي في
 

 حماس: الفلسطينيون مجّهزون بالصواريخ الدقيقةوفد خامنئي يلتقي  .36
س المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، ، برئاسة نائب رئي«حماس»التقى وفد قيادي من حركة 

(. 2012أمس، المرشد اإليراني السيد علي خامنئي، وذلك بعد انقطاع دام سبع سنوات )بدءًا من 
اللقاء المخطط له منذ مدة طويلة، كان يفترض أن يرأس الوفد الفلسطيني فيه رئيس المكتب السياسي 

له من الخروج وإجراء جولة تشمل إيران وتركيا ، إسماعيل هنية، لكن منع المصريين «حماس»لـ
 وقطر حال دون ذلك.

إيران ال تحابي أي دولة في »وأكد المرشد اإليراني، خالل اللقاء، بعد تسّلمه رسالة من هنية، أن 
أعلّنا رؤيتنا دومًا في شأن فلسطين بشكل صريح »، مضيفًا: «العالم في شأن القضية الفلسطينية

لصعيد الدولي، فإن أصدقاءنا الذين يختلفون معنا في هذا المجال يعلمون أن وشفاف، وحتى على ا
 «.الجمهورية اإلسالمية جادة تمامًا في قضية فلسطين

، مشيدًا «تقديره للمواقف الجيدة جدًا والمهمة لهنية، والتي جاءت في الرسالة»وأعرب خامنئي عن 
أحد أهم »ورأى أن «. ومقاومتها الباهرة صمود الشعب الفلسطيني والفصائل، بما فيها حماس»بـ

أسباب العداء الموّجه ضد الجمهورية اإلسالمية يتمثل في قضية فلسطين، لكن هذا العداء لن يؤدي 
ابتعاد بعض الدول السائرة في الفلك »، معتبرًا أن «إلى أن تتنازل إيران عن مواقفها إزاء القضية

 «. ن حماقةاألميركي، كالسعودية، عن قضية فلسطين كا
، داعيًا إلى «القضاء على الهوية الفلسطينية»، أشار إلى أن الهدف منها «صفقة القرن »وفي شأن 

التصدي لهذه النقطة بالذات، وعدم السماح لهم بأن يدمروا الهوية الفلسطينية باستخدام المال... »
حقق التقدم، وهو ما السبيل اآلخر لمواجهة هذه المؤامرة هو أن يشعر الشعب الفلسطيني أنه ي



 
 
 
 

 

 28 ص             4993 العدد:             7/23/2019ثالثاء لا التاريخ:  

                                    

حصل، فالفلسطينيون كانوا يستخدمون الحجارة في نضالهم، لكنهم اليوم مجهزون بالصواريخ 
 «.الدقيقة

 23/7/2019، ، بيروتاألخبار
 

 من باحات األقصى بعد التقاطه صورا برفقة مستوطنين  "سعوديا"فلسطينيون يطردون ناشطا  .37
إلثنين، ناشطا يرجح أنه سعودي، وطردوه من باحات هاجم فلسطينيون، ا ”:راي اليوم“القدس ـ 

المسجد األقصى ومن أسواق مدينة القدس القديمة المحتلة إثر ظهوره برفقة مستوطنين إسرائيليين، 
فيما هاجم الكثير من المغردين السعوديين التصرف واعتبروه عمال فرديا ال يمثل الشعب السعودي 

الحق عدد من الشبان والفتية الفلسطينيين الرجل الذي كان  وحسب شهود عيان، وطالبوا بمحاسبته.
يرتدي الزي السعودي التقليدي من باحات المسجد األقصى بعد التقاطه صورا برفقة مستوطنين ومن 

 خلفهم مجموعة من األعالم اإلسرائيلية.
أنا محمد “فسه في فيديو على مواقع التواصل متحدثا باللغة اإلنجليزية ومعرفا ن” محمد سعود“وظهر 

سعود من السعودية، أنا أريد أن أخبركم في هذا الفيديو كم أحب هذا البلد الذي يلهم جميع دول 
العالم، أنا أحب هذا البلد ألنه أيقونة الحرية والديمقراطية، في إسرائيل يمكنك أن تجد حرية الدين.. 

 ”.كل شخص يمكن أن يمارس شعائره الدينية وهذا هو الجزء الجيد
الجميع هنا يستطيع أن يمارس عبادته بحرية.. هذا يظهر للجميع، أنه يمكننا بالشرق “وأضاف 

 ”.األوسط أن نعيش بسالم واحترام
كما تداول نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي عدة مقاطع فيديو، يظهر فيها نفس الشخص 

لبونه باالبتعاد عن باحات المسجد مع إسرائيل، ويطا” العميل المطبع“وحوله شبان وفتية ينعتونه بـ 
 األقصى.

من أسواق القدس ” سعود“وأظهرت المقاطع عددا من الشبان الفلسطينيين وهم يرجمون ويطردون 
 القديمة.

 22/7/2019، رأي اليوم، لندن
 

 إدانات عربية لـ"مجزرة الهدم" اإلسرائيلية في القدس المحتلة .38
ا قوات االحتالل اإٍلسرائيلي، فجر اليوم اإلثنين، في حي دانت دول عربية جريمة الهدم التي نّفذته

وادي الحمص، ببلدة صور باهر المقدسّية، والتي وصفها الفلسطينيون بـ"المجزرة"، لكونها األوسع 
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نطاًقا منذ عملية الهدم التي نفذها االحتالل في قرية قلنديا المتاخمة للقدس المحتلة قبل ثالث 
 سنوات.

األردنية ممثلة بوزارة الخارجية والعديد من مؤسسات المجتمع المدني وأحزاب إقدام  دانت الحكومةفقد 
السلطات اإلسرائيلية، اليوم االثنين، على هدم عشرات الوحدات السكنية العائدة للمواطنين 

 الفلسطينيين في منطقة صور باهر في القدس الشرقية.
مسلمين في األردن، عبد الحميد الذنيبات، أن "ما من جهتهـ اعتبر المراقب العام لجماعة اإلخوان ال

يجري في القدس المحتلة، وتحديدًا في منطقة وادي الحمص، جنوبي شرق القدس، مجزرة بحق 
اإلنسانية وبحق المقدسيين والشعب الفلسطيني من خالل هدم عشرات المنازل فوق رؤوس 

 أصحابها".
كامل لالعتداء السافر الذي أقدمت عليه حكومة كما عّبر مجلس النقباء األردنيين عن "رفضه ال

االحتالل اإلسرائيلي بهدم المباني في القدس، مطالًبا الحكومة بتحّمل مسؤولياتها التاريخية والوطنية 
تجاه هذا االعتداء الصارخ على السيادة العربية والوصاية الهاشمية والتحرك على مستوى الدول 

 العربية واألمم المتحدة".
نبه، طالب "العمل اإلسالمي"، في تصريح صادر عن مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب من جا

منير رشيد، "األنظمة العربية واإلسالمية والمجتمع الدولي بالتحرك لوقف الجرائم التي ترتكب بحق 
المقدسيين وعمليات التهجير القسري بحقهم، وتوفير الحماية الدولية لهم في وجه ممارسات 

منزل آخر للمقدسيين خالل المرحلة المقبلة  200توجه لدى االحتالل لهدم  إلىل"، مشيرا االحتال
 ضمن إجراءات تنفيذ صفقة القرن.

بدورها، استنكرت قطر عملية الهدم اإلسرائيلية، ووصفتها بـ"الجريمة ضد اإلنسانية"، معتبرة، في بيان 
وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوبي أصدرته وزارة خارجيتها، أن "هدم منازل فلسطينيين في 

كما رأت في ذلك "جريمة  القدس الشرقية المحتلة، تعّد على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني".
ضد اإلنسانية تعكس استخفاف الحكومة اإلسرائيلية بالقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية". وشدد 

دوليا عاجال، إللزام الكيان اإلسرائيلي بوقف عمليات  البيان على أن "هذه الجريمة تستدعي تدخال
 الهدم، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".

من جانبها، دانت منظمة التعاون اإلسالمي بشدة الجريمة اإلسرائيلية، مؤكدة أن "هذا التصعيد 
الشريف  الخطير يأتي في إطار مواصلة االحتالل اإلسرائيلي محاوالته تغيير طابع مدينة القدس

القانوني وتركيبتها الديمغرافية )السكانية( والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم 
 وممتلكاتهم، ما يستدعي المساءلة القانونية".
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كما دعت "المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل على الكف عن ممارساتها غير القانونية ووضع حد 
 الفلسطينيين"، حسب البيان ذاته.لكافة أفعالها التي تنتهك حقوق 

 22/7/2019، العربي الجديد، لندن
 

 العراق: عقوبات تنتظر أي صحافي يزور األراضي الفلسطينية المحتلة .39
أّكدت نقابة الصحافيين العراقيين في بغداد، اليوم االثنين، أّن عقوبات : بغداد ــ أكثم سيف الدين

لسطينية المحتلة، وذلك في أعقاب تقارير إعالمية مشددة ستطاول أي صحافي يزور األراضي الف
صادرة عن سلطة االحتالل تحدثت عن زيارة وفد صحافي عربي، يشارك فيه ألول مرة عراقيون، 

 للكيان الصهيوني.
إعالميين سيلتقي نوابا بالكنيست ومسؤولين  6وبحسب التقارير ذاتها، فإن "الوفد الذي يضم 

تتم زيارة متحف المحرقة اليهودية وأماكن مقدسة بالقدس والناصرة وتل بالخارجية وأكاديميين، كما س
 أبيب وحيفا".

وهددت نقابة الصحافيين العراقيين بإجراءات وعقوبات رادعة بحق أي صحافي يزور إسرائيل، مبينة 
 أّن "العقوبات ستتضمن فصل الصحافي من عضوية النقابة".

ها "اطلعت على األنباء التي أعلنتها وزارة الخارجية وقالت النقابة، في بيان صحافي اليوم، إن
اإلسرائيلية من أّن وفدًا يضم صحافيين عرب، بينهم سعوديون وعراقيون، سيزورون )إسرائيل( 
األسبوع المقبل"، مستنكرة "تلك الزيارة التي تتقاطع تمامًا مع توجهات النقابة ونهجها الوطني الرافض 

ن الصهيوني ومواقفه العدائية تجاه الدول العربية وشعوبها، واغتصابه لكل أشكال التطبيع مع الكيا
ألرض فلسطين، واالنتهاكات الصارخة وممارسة القتل والتشريد التي يتعرض لها شعب فلسطين 

 العربي على أيدي جنود االحتالل اإلسرائيلي".
 23/7/2019العربي الجديد، لندن، 

 
 ها التطبيعجمعية الصحفيين اإلماراتية تؤكد رفض .40

أعرب مجلس إدارة جمعية الصحفيين اإلماراتية عن استنكاره الشديد للبيان الذي أصدره االتحاد : دبي
العام للصحفيين العرب، وأكد أسفه الشديد لزيارة بعض الصحفيين العرب لألراضي الفلسطينية 

مين للجمعية في دولة المحتلة. وشددت الجمعية على عدم زيارة أي من الصحفيين اإلماراتيين المنت
 اإلمارات العربية المتحدة، لألراضي الفلسطينية المحتلة من خالل الكيان اإلسرائيلي.
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وطالبت الجمعية اتحاد الصحفيين العرب بتوخي الحذر والتأكد من المصادر الرسمية والموثوق منها 
ائفة وغير حقيقية للبيانات قبل إصدار مثل هذه النشرات الصحفية التي تحتوي على معلومات ز 

وغير دقيقة وال أساس لها من الصحة. وحثت الجمعية جميع األطراف على عدم الزج باسم 
الصحفيين اإلماراتيين في زيارات وهمية وشائعات، مؤكدًة أن الصحفيين اإلماراتيين متمسكون 

رار الحل العادل بموقف دولة اإلمارات العربية المتحدة الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني حتى إق
 والشامل للقضية الفلسطينية.

 23/7/2019، االتحاد، أبو ظبي
 

 منحة دراسية من المملكة المغربية لدولة فلسطين للعام الدراسي الجديد 120: الرباط .41
منحة  120قال سفير دولة فلسطين لدى المملكة المغربية جمال الشوبكي، "إن المملكة قدمت : الرباط

، موزعة على 2020/2019لبة الفلسطينيين بمختلف التخصصات للعام الدراسي دراسية نوعية للط
 مختلف المؤسسات التعليمية المغربية".

 22/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تدين االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الطواقم اإلسعافية في فلسطين "منظمة عربية" .42
منظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر إدانتها واستنكارها جددت ال": الحياة» -الرياض 

الشديد مواصلة انتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي المتكررة للقانون الدولي اإلنساني ضد طواقم 
العمل اإلنساني واإلسعافي لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني بشكل خاص وللجمعيات الطبية 

 اإلغاثية بشكل عام .
انتهاكًا للقانون الدولي اإلنساني ضد الهالل  165أشارت المنظمة عقب إحصائية تلقتها وكشفت عنو 

، إلى أن تلك االعتداءات السافرة المتكررة تمثل جرائم حرب 2018األحمر الفلسطيني في عام 
العناية صريحة تنتهك مبادئ القانون الدولي اإلنساني، الذي يدعو ضمن قواعده اإلنسانية إلى تأمين 

بالجرحى والمرضى والمصابين وأهالي األسرى، فضاًل عن الحاالت المدنية وعدم التعرض باألذى 
بأي حال من األحوال ألفراد ومنشآت ووسائط النقل ومعدات الخدمات الطبية واإلسعافية وعمال 

 اإلغاثة والمتطوعين معهم، واحترام إشارتي الصليب األحمر والهالل األحمر .
 22/7/2019لندن،  الحياة،
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   بالوقف الفوري لهدم منازل فلسطينيين "إسرائيل"االتحاد األوروبي يطالب  .43
طلب االتحاد األوروبي، اليوم االثنين، من إسرائيل أن توقف "فورًا" عمليات : أ ف ب -بروكسل 

 الهدم "غير القانونية" لمنازل فلسطينيين قرب القدس الشرقية.
رة خارجية االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني في بيان "توافقًا مع الموقف وقالت الناطقة باسم وزي

الطويل األمد لالتحاد األوروبي، ننتظر من السلطات اإلسرائيلية أن توقف فورًا عمليات الهدم 
وأضافت الناطقة مايا كوجيانجيك أن "سياسة االستيطان اإلسرائيلية وما تتضمنه من  الجارية".

الترحيل القسري والطرد وتهديم المساكن ومصادرتها، غير قانونية من وجهة نظر  إجراءات مثل
وتابعت أن "مواصلة هذه السياسة تقوض حل الدولتين وإمكانية تحقيق سالم دائم.  القانون الدولي".

 وتقوض في شدة احتمال أن تصبح القدس العاصمة المستقبلية للدولتين".
شقة سكنية في  70مباٍن فلسطينية تضّم  10سرائيلية باشرت بهدم وقالت المتحدثة إن "السلطات اإل

إن "غالبية المباني  إلى تولفت حي وادي الحمص في صور باهر في القدس الشرقية المحتلة".
موجودة في مناطق مصنفة أ وب من الضفة الغربية، حيث جعلت اتفاقات أوسلو األحوال المدنية 

 ضمن اختصاص السلطة الفلسطينية".
 22/7/2019الحياة، لندن، 

 
 مالدينوف يطالب "إسرائيل" بوقف عمليات الهدم في واد الحمص .44

عقب منسق عملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف، اليوم االثنين، على هدم : غزة
سلطات االحتالل اإلسرائيلي عشرت الشقق السكنية في واد الحمص ببلدة صور باهر شرق مدينة 

وقال مالدينوف في تغريدة عبر )تويتر(: "إنه على الرغم من الدعوات بعدم المضي قدمًا في  القدس.
عملية الهدم، فإن تدمير المباني السكنية في صور باهر سيؤدي إلى تشريد العديد من العائالت 

، وأضاف مالدينوف أنه "ال يمكن ألي قدر من المساعدات اإلنسانية تعويض معاناتهم" الفلسطينية".
 مطالبا إسرائيل بوقف هذه السياسة فورا.

 22/7/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 إدانات دولية واسعة للهدم اإلسرائيلي شرق القدس .45
جزء »انضمت األمم المتحدة إلى سلسلة اإلدانات للهدم، وقالت المنظمة في بيان إن ما يجري هو 

 «.ي من الضغوط المتعددة التي تولد خطر الترحيل القسر 
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بدورها، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياًنا أعلنت فيه أن "فرنسا تدين هدم الجيش اإلسرائيلي لعدد 
وشّدد البيان على أّن "عمليات الهدم  من المباني في حي وادي الحمص الواقع جنوب شرق القدس".

ي وقرارات مجلس األمن في أراض محتّلة تخالف القانون الدولي، وال سّيما القانون الدولي اإلنسان
وأوضحت الوزارة في بيانها، أّن "عمليات الهدم هذه تتّم ألول مرة في مناطق  الدولي ذات الصلة".

خاضعة لسلطة السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، وهي تشّكل سابقة خطيرة تقّوض بشكل 
 مباشر حّل الدولتين".

 22/7/2019، العربي الجديد، لندن
 

 تتبرع لبرنامج األونروا الصحي في األراضي الفلسطينية المحتلةالنمسا  .46
مليون يورو مع وكالة  1.95وقعت الحكومة النمساوية اتفاقية بقيمة : ليلى خالد الكركي -عمان 

األمم  المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا( لدعم برنامج الوكالة 
 ي الفلسطينية المحتلة.الصحي في األراض

وستذهب األموال من أجل ضمان توافر األدوية والمستلزمات الطبية األساسية بشكل مالئم، وفي 
الوقت المناسب، عالوة على توافر المواد التثقيفية في مراكز األونروا الصحية وعياداتها في األراضي 

ممتنون «، قالت أستريد وين ممثلة النمسا:الفلسطينية المحتلة. وخالل حفل التوقيع في مدينة رام هللا
، والتي تمنحنا تأكيدا بأنه يتم تقديم خدمات صحية نوعية لالجئين «األونروا»للشراكة الطويلة مع 

الفلسطينيين، وعلى وجه التحديد، نرحب بنهج فريق صحة األسرة، وتداخالت اإلسناد النفسي 
ين الفلسطينيين الذين يعانون من الوضع االجتماعي، حيث أن هنالك حاجة ملحة لذلك لالجئ

 «.والظرف الحالي
 23/7/2019، الدستور، عّمان

 
 فلسطينيو لبنان بين التهجير والتوطين .47

 هاني المصري 
لعّل مقولة الراحل شفيق الحوت بأن "لبنان مع فلسطين وضد الفلسطينيين" تعّبر عن الواقع الذي 

لعيان، في ظل الحراك الشعبي الفلسطيني الهادف إلى يعيشه لبنان في هذه األيام، بصورة جلية ل
عيش كريم، بعيًدا عن الحصار والتجويع الناجم عن حرمان الفلسطيني المقيم منذ سبعين عاًما من 

 حقوقه اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية.



 
 
 
 

 

 34 ص             4993 العدد:             7/23/2019ثالثاء لا التاريخ:  

                                    

نما ما قاله أعتقد أن الحوت لم يقصد بأن كل اللبنانيين مع فلسطين، وأن كلهم ضد الفلسطينيين، وإ
كان مجازًيا. ولكن األكيد أن الطائفية التي تفرض سلطانها في لبنان لها قانونها الغريب الذي يطال 

 اللبنانيين بشكل أو بآخر، بغض النظر عن الفوارق الجوهرية فيما بينهم.
سها فمن جهة، يبدو لبنان مع القضية الفلسطينية كما يظهر في دعمه للحقوق الفلسطينية، وعلى رأ

حق العودة، ورفض التوطين، ورفض "صفقة ترامب"، إلى حد مقاطعة ورشة المنامة خالًفا لعدد من 
 الدول العربية التي شاركت فيها، وإن كان بعضها على مضض أو مضطًرا.

كما ظهر في توصياتها  2017كما أن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أنجزت وثيقة مهمة في العام 
تأييد لبناني يكاد أن يكون شاماًل، وأشاعت أجواء إيجابية، ولكن توصياتها بقيت  التي كانت محل
 حبًرا على ورق.

ومن جهة أخرى، يعاني الفلسطيني في لبنان من عنصرية وتمييز مزدوج، قانوني وفعلي، وهو أسوأ 
 من القانوني بكثير.

، بشكل سمح للفلسطيني 2005على الرغم من التعديل الذي حدث على القانون اللبناني في العام 
بالعمل في عشرات المهن التي كان محروًما منها، إال أنه أبقى على منع العمل في عشرات المهن 
األخرى، من ضمنها الطب والهندسة والمحاماة واإلعالم، ما يجعله يعمل بشكل غير شرعي تحت 

انات صحية أو رحمة رب العمل الذي يفرض عليه أقل األجور من دون عقد عمل وال ضم
 اجتماعية.

من القانون اللبناني الخاصة بحق العمل، والمادة  128األنكى من كل ما تقدم أنه ومع تعديل المادة 
الخاصة بالضمان االجتماعي، بحيث أصبح هناك خصوصية تمّيز الفلسطيني عن األجنبي  129

ل عليها في كثير من من حيث الشكل، إال أنه ُفِرَض عليه الحصول على إجازة عمل، والحصو 
المهن أشبه بالمستحيل، فضاًل عن أنه مطلوب منه أن يدفع مع رب العمل رسوم الضمان 

، في حين إنه ال يحصل إال على ضمان نهاية العمل البالغة %23.5االجتماعي والصحي البالغة 
أن زيادة عما يتقاضاه من دون  %16من دون الضمانات األخرى؛ أي يدفع حوالي  %8نسبته 

 يحصل على مقابل لها.
كما ال يستطيع الفلسطيني أن يتملك بعد صدور قانون يمس الملكية، لدرجة أنه ال يستطع أن يورث 

 ما تملكه قبل صدور القانون، مع أن األجنبي له حق التملك!
في هذا السياق وحتى تكتمل الصورة، ال بد من ذكر بعض المعطيات الكافية للداللة على الواقع 

من الفلسطينيين في لبنان تحت خط  %66ساوي الذي يعيشه الفلسطيني في لبنان، فهناك يعيش المأ
من  %8منهم بال تأمين صحي، إضافة إلى أن  %95، وهناك %65الفقر، ويبلغ معدل البطالة 
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من المنازل من مشكالت مختلفة، فضاًل  %60الفلسطينيين يعيشون في منازل من الصفيح، وتعاني 
 خيمات أصبحت أشبه بالسجون، وملجأ لإلرهابيين وكل الخارجين عن القانون.عن أن الم

وهناك رقم ذو داللة هو أن معدل التعليم الجامعي الفلسطيني في التجمعات الفلسطينية األخرى 
 .%6، في حين يبلغ معدل التعليم الجامعي للفلسطينيين في لبنان 25%

جحيًما ال يطاق، ما دفع إلى هجرة حوالي نصف جعل هذا الواقع حياة الفلسطيني في لبنان 
ألف  174ألف الجئ سوى  550الفلسطينيين، إذ لم يتبق من الفلسطينيين في لبنان البالغ عددهم 

ألف وفق إحصاءات وكالة غوث الالجئين )األونروا( والجامعة  280-260وفق اإلحصاء الرسمي، و
 األميركية في بيروت.

ر ما يحدث حالًيا في لبنان، على اعتبار أن قرار وزير العمل كميل أبو في سياق ما سبق يمكن تفسي
سليمان، الذي اعتبر العمالة الفلسطينية جزًءا من العمالة الوافدة من دون مراعاة للخصوصية المقّرة 

ة في القانون اللبناني، ما سيؤدي إلى زيادة الفقر فقًرا واإلحباط إحباًطا. فكان قرار الوزير مجرد القش
التي قصمت ظهر البعير، وكشف الحالة المزرية التي يعيشها الفلسطيني في لبنان، والتي بحاجة 
إلى معالجة شاملة أكبر من التراجع عن قرار الوزير. معالجة تعطي للفلسطيني حقوقه اإلنسانية 

 واالجتماعية واالقتصادية باعتبارها حقوًقا أساسية ال تقبل التفاوض عليها.
يس فتنة وال تذكير بأجواء الحرب التي ال يريد أحد أن يتذكرها، وليس مؤامرة تحركها فما يحدث ل

فصائل فلسطينية أو أحزاب لبنانية خدمة ألطراف إقليمية أو دولية، بل إن الفصائل واألحزاب تأخرت 
و وسبقها الشارع للدفاع عن لقمة عيشه وكرامته الوطنية، مع أن كل هذه العوامل يمكن أن تدخل أ

 دخلت، ويمكن أن تؤثر أو أّثرت في المشهد، ولكنها ليست الجذور المسببة لما يحدث.
أنتجت الخصوصية والحساسية التي يعيشها لبنان ضمن الصيغة الطائفية نوًعا من الفوبيا المرضية 
من الفلسطينيين خشية من توطينهم، وبالتالي كسر التوازن الطائفي لصالح طائفة على حساب 

من التوطين أدت إلى سياسات وممارسات سيئة جًدا بحق الفلسطينيين،  األخرى. فالخشية الطوائف
ما أدى إلى دفعهم إلى الهجرة كما الحظنا من معدالت الهجرة المتسارعة بشكل كبير، وخاصة في 

 العقد الماضي.
ر طرح "صفقة وما زاد الطين بلة أن توقيت قرار الوزير اللبناني يثير التساؤل، كونه جاء على إث

ترامب"، والمساعي األميركية المستمرة إلقناع لبنان بتوطين الالجئين الفلسطينيين مقابل بضعة 
مليارات من الدوالرات، التي ترافقت مع الدعوة األميركية لحل وكالة األونروا ووقف المساعدات 

ذين ولدوا في فلسطين األميركية لها، والمطالبة بتغيير تعريف الالجئ، بحيث يحصر الالجئون بال
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ألف الجئ، ويقل عددهم مع كل يوم جديد يحمل معه  50وما زالوا على قيد الحياة، وعددهم أقل من 
 المتقدمة.وفاة أعداد جديدة منهم بحكم أعمارهم 

إن طرح التوطين ضمن "صفقة ترامب" أخاف البعض، وأسال لعاب البعض اآلخر، على أمل أن 
وز أو تخفيف األزمة االقتصادية الشاملة التي يعاني منها لبنان، وهي تساعد هذه األموال في تجا

أزمٌة ليس الوجود الفلسطيني سبًبا أو عاماًل رئيسًيا في حدوثها، وإنما تعود إلى النظام الرأسمالي 
ونموذج االقتصاد النيوليبرالي وتوابعه، وخصوًصا الفساد الذي يأكل األخضر واليابس في كل البلدان 

سارت عليه. فالعامل الفلسطيني ال يهدد العامل وال ينافس اللبناني، وإنما يعانيان مًعا كون التي 
ألف،  100العمال الفلسطينيين تحت سن العمل في لبنان يبلغ عددهم في أقصى التقديرات أقل من 

ال نصفهم ال يعملون؛ والنصف الباقي نصفه يعمل في المخيمات الفلسطينية، ونصفه اآلخر، الذي 
 ألف، ال يشكل منافسة حقيقية أو جدية. 25يصل عدده إلى 

ولتسويق ما يجري نسمع الشيء ونقيضه بأن لبنان ضد التوطين ومع حق العودة، وفي الكواليس 
ألف فلسطيني مقابل األموال الموعودة، لعل وعسى ذلك  100هناك من يفكر لماذا ال نقبل بـتوطين 

المستعصية. كما يتردد بأن لبنان ال يمكن أن يدفع ثمن الحرب  يساعد على حل األزمة االقتصادية
والسالم، والهزائم العربية، بما فيها هزيمة رهان الفلسطينيين على اتفاق أوسلو وما يسمى "عملية 
السالم"، وكأن على الفلسطيني أن يواصل الدفع وحده. وكما يقال أن حق العودة سقط وأصبح بعيد 

 حق وطني وفردي، وذلك لتهويل خطر التوطين شكاًل، وتبرير التهجير فعاًل. المنال، متجاهلين أنه
ال يمكن التمييز بين الفلسطينيين والمساس بحقوقهم اإلنسانية أن يساعد على تحقيق حقوقهم 
الوطنية، فمن يريد أن يقاوم التوطين عليه أن يقوي الفلسطينيين حتى يستطيعوا مواجهة "صفقة 

 ترامب" وإحباطها.
يكون المخرج باالستناد إلى الحراك الشعبي السلمي المنضبط، ومواصلة الحوار، والبناء على ما تم 
تحقيقه في إطار لجنة الحوار، بحيث ُتزال كل العوائق التي تحول دون تمتع الفلسطيني بحقوقه 

وطين اللذين اإلنسانية، وتوقيع ميثاق شرف يميز بين الحقوق التي ال بد أن تلبى وبين التهجير والت
ال بد من عمل كل المستطاع لمنعهما، واالنطالق من أن فلسطين ولبنان ضحايا لمخطط واحد، 
وهما بحاجة إلى العمل المشترك إلسقاط "صفقة ترامب" التي تستهدف فلسطين والمنطقة برمتها 

 إليجاد شرق أوسط جديد تسيطر عليه إسرائيل.
 23/7/2019االستراتيجية، ّدراسات المركز الفلسطيني ألبحاث الّسياسات وال
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 ما الذي يحمله كوشنير في جعبته هذه المرة؟ .48
 عريب الرنتاوي 

سيبدأ صهر الرئيس األمريكي جارد كوشنير والموفد الخاص جيسون جرينبالت جولة في 
المنطقة...الالفت هذه المرة، أن فتى اإلدارة األمريكية المدلل سيصطحب معه كال من مبعوث 

ألميركي لمواجهة إيران، براين هوك، ونائبه آفي بيركويتز ... هنا ال يمكن الحديث عن الرئيس ا
في تفكير إدارة « مؤسسياً "فالربط بين المسألتين اإليرانية والفلسطينية بات عميقًا و« صدفة محضة»

 ترامب وسلوكها السياسي.
مريكي مع كبار المسؤولين في باألولوية في محادثات الوفد األ« تجربة الفشل في المنامة»ستحظى 

بعض الشيء، كأن  الجولة مختلفةالعواصم التي سيزورها، لكن مصادر عديدة، لم تستبعد أن تكون 
توطئة إلعالنها المتوقع في « ... صفقة القرن »من « جوانب سياسية»يجري إزاحة الستار عن 

ل الحكومة اإلسرائيلية المقبلة ... بيد نوفمبر المقبل بعد انتهاء االنتخابات اإلسرائيلية المبكرة وتشكي
 أن غياب مصر عن جدول زيارات كوشنير، يلقي ظالاًل من الشك حول هذا التقدير.

اإلدارة األمريكية حيال تشكيلة « تفضيالت»وفي األنباء كذلك، أن تغيرًا ربما يكون قد طرأ على 
فيه هذه اإلدارة تستمرئ التعامل مع  الحكم المقبلة في إسرائيل وتحالفاته ... ففي الوقت الذي ظلت

ربما تكون « حكومة وحدة وطنية»حكومة اليمين وأقصى اليمين في إسرائيل، يبدو أنها أدركت أن 
رافعة أقوى لتمرير الصفقة، سيما وأن مستقبل حليفها الموثوق، وابنها المدلل في إسرائيل: بنيامين 

 لقضائية التي قد تقضي على مستقبله السياسي.نتنياهو، يبدو محفوفًا بالفضائح والتحقيقات ا
على كشف  اإلقدامفي هذا السياق، ال تستبعد بعض األوساط، وإن كانت ال ترجح، أن يجري 

مضمون الصفقة وعناصرها الرئيسة، رسميًا أو تسريبًا، لتكون مدخاًل إلطالق حراك سياسي في 
 أقصى اليمين. بدل حكومة« الوحدة الوطنية»إسرائيل، ينتهي إلى خيار 

، وهنا تشير التقارير «أولوية البقاء»مسعى كهذا قد يصطدم بأولويات نتنياهو التي تتصدرها 
اإلسرائيلية إلى سباق محموم يخوضه نتنياهو مع الزمن، للدفاع عن مستقبله الشخصي والسياسي، 

باتفاق مع اليمين،  حيث يواجه ألول مرة، ربما، واحدًا من خيارين اثنين: العودة لرئاسة الحكومة
وشبكة أمان من أحزابه، أو قضاء ما تبقى من عمره خلف القضبان ... األمر الذي دفع مراقبين 

في حياته السياسية: حرب قاسية « آخر مغامرة»ومحللين للتنبؤ باحتمال قيام نتنياهو بإطالق 
في رحيل نتنياهو عن  وحاسمة على قطاع غزة، وهي مقامرة ليست مضمونة العواقب أبدًا، وقد تعجل

 المسرح السياسي أو ترحيله للسجن.
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وال لجهة خيارات نتنياهو فيما « صفقة القرن »ال شيء أكيد حتى اللحظة، ال لجهة موعد الكشف عن 
تبقى له من واليته ... لكن المؤكد أن الشعب الفلسطيني الذي رفض بإجماع نادر صفقة القرن، لن 

وّد السميكة التي سعى كوشنير في مّدها بين الرئيسين األمريكي يعود للقبول بها، رغم حبال ال
والفلسطيني ... أما غزة التي صمدت ببسالة على ضعفها وعزلتها، في وجه ثالث حروب كبرى وما 
تخللها من عدوانات متكررة، فقد تكون مقبرة نتنياهو والمسمار األخير في نعشه كرئيس للحكومة 

 اإلسرائيلية.
 23/7/20198، انالدستور، عمّ 

 
 .. متى تنتصر إسرائيل على غزة؟"الجرف الصامد"بعد خمس سنوات على  .49

 أفيحاي شورشان
عاد صديق قريب لي قبل بضعة أيام من خدمة االحتياط في منطقة غزة. ما قاله لي صدمني. 

 –ه لزمن طويل، لم أشعر بهذا الحرج في أن أكون جزءًا من هذا األمر الذي أكون عادة فخورًا ب“
عندما تلقينا اإلرشاد واألوامر “، قال وهو يحمر خجاًل. ”خدمة االحتياط في الجيش اإلسرائيلي

فقد روى أن أساس األعمال كان تشخيص البالونات واستدعاء خبراء ”. اعتقدت أني لم أسمع جيداً 
المتفجرات أو كبديل الركض من حريق إلى حريق. ووصف أحاسيس قاسية جدًا لدى رفاقه في 

 الوحدة ممن تركوا عائالتهم وجاؤوا يهرعون ليروا جيشًا إسرائيليًا مختلفًا تمامًا عما كانوا يعرفونه.
ليس مجديًا أن نتناول األمور كقصة عابرة. هذا عرض مرضي يمثل وضعًا خطيرًا أكثر بكثير. في 

ئيل، والتي الحملة األطول في تاريخ إسرا –هذه األيام، نحيي خمس سنوات على الجرف الصامد 
مواطنين إسرائيليين. لقد بات واضحًا اليوم بأن جذور ضياع الردع  6من جنودنا و 68دفنا فيها 

 .2014في صيف  –اإلسرائيلي الذي نراه اليوم غرست في حينه 
لقد حاول الجيش اإلسرائيلي وحكومة إسرائيل في السنتين األخيرتين أن تسوقا لنا الصيغة التي تقول 

، إال أن الردود اإلسرائيلية بعد الهجمات تعود إلى الكثبان الفارغة، ما ”هجوم سيأتي رد على كل“إنه 
جعلها موضع هزء في الجمهور اإلسرائيلي. يروي لنا قادة الجيش والحكومة المرة تلو األخرى بأن 

ين ، ولكن الجمهور اإلسرائيلي ليس غبيًا أن يفهم بأن الوحيدين هنا المضروب”حماس ضربت بشدة“
والمردوعين هم نحن. لقد رأينا هذا في اتفاق الخاوة قبل اليوروفيجن، في التقارير عن خطة إخالء 
العمارات متعددة الطوابق في سديروت، وفي التحصن غير المتوازن تحت سطح األرض وفوقها في 

عن الرد الفترة األخيرة. وقد أضيف إلى هذا االعتذار عن قتل رجل حماس قرب الجدار، واالمتناع 
 على نار الصواريخ، من أجل مواصلة العمل على التسوية، إن هذا لهو عصف تام بكل شيء.
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من الصعب أن نقول إذا كانت القيادة اإلسرائيلية والعسكرية تؤمن حقًا بأن حماس مردوعة أم أنهم 
سكان. يفضلون أن يبيعوا للجمهور اإلسرائيلي صورة منقطعة عن الواقع على سبيل تهدئة روع ال

مهما يكن من أمر، فإن هذه المحاوالت تمس مسًا شديدًا بشبكة عالقات الثقة بين الجمهور 
 اإلسرائيلي والجيش اإلسرائيلي وقادة الدولة.

حتى قبل بضع سنوات، عندما كانت القبة الحديدية ال تزال قيد التطوير، كان تصدي الجيش 
بادة التهديد في ساحته الداخلية. ومن معارك الدفاع اإلسرائيلي للتهديدات هو إيجاد حلول هجومية وإ

المتطورة اخترنا تجاهل جذر المشكلة، وهذه ال ترحل إلى أي مكان. وعندما ال نحاول الحسم، 
فإن الثمن سيأتي مع فائدة أعلى بكثير. إن االنتصار  –والتطلع إلى النصر، ومعالجة جذر المشكلة 

التامة للعدو. االنتصار هو أيضًا إيقاع ضربة قاسية  على حماس ال يعني بالضرورة اإلبادة
ومتواصلة، بحيث تنهي حماس المعركة مع قناعتها بعبث مواصلة القتال، مع فهم واضح بأن خطوة 

 كهذه هي األخيرة التي ستجديها مع إسرائيل.
رغم كل شيء، فإن قدرات الجيش اإلسرائيلي على االنتصار في هذا الصراع ليست موضع شك. 
يجب الخروج من مفهوم التحصين والمزيد من التحصين، والتوجه إلى المبادرة، وحمل الطرف اآلخر 
على أن يشعر بالضربة في كل مكان يكون فيه، فنعيد بذلك الردع الضائع. يجدر بقيادة الجيش 

ندما ال اإلسرائيلي وبالحكومة أن يتذكروا أنه عند الحديث عن الردع، فهذه مباراة نتيجتها الصفر. ع
 تنجح بالردع يعود عليك هذا بالسهم المرتد، والوحيدون الذين يكونون مردوعين في النهاية هم نحن.

 22/7/2019يديعوت 
 23/7/2019، القدس العربي، لندن
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