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 "التنازالت المطلوبة"غرينبالت يهاجم السلطة وحماس ويؤكد: سنطرح خطة السالم متضمنة  .1

مستشءبر الرئيس ، أن علي بردى، عن نيويوبركمن  ،24/7/2019، الشرق األوسط، لندنذكرت 
منطقة جيسون األميركي دونءلد ترمب لاملية السالم في الشرق األوسط مباوثه الخءص إلى ال

اإلسرائيلي على أسءس التوافق الدولي أو  -حل الصراع الفلسطيني « ال يمكن»أنه  ، قءلغرينبالت
الفلسطينيين واإلسرائيليين لتسوية النزاع « تشجيع»القءنون الدولي وقرابرات األمم المتحدة، مطءلبًء بـ

وبروعيون وعرب، بءعتبءبرهء على طءولة المفءوضءت، في تصريحءت برفضهء على الفوبر دبلومءسيون أ
 «.عديمة الجدوى »و« انتقءئية»

الحءلة في الشرق األوسط، بمء في »وكءن غرينبالت يتحدث في جلسة مفتوحة لمجلس األمن حول 
عدم تقءسم تفءصيل »بسبب « اإلحبءط»مء سمءه « يتفهم»، إذ أعلن أنه «ذلك المسألة الفلسطينية

الستضءفة البحرين وبرشة الامل « امتنءنه»الم. وإذ عبر عن لاملية الس« الرؤية التي جرى إعدادهء
برؤيتنء االقتصءدية )...( تتضمن مشءبريع وعرامج »خالل الشهر المءضي، قءل إن « النءجحة للغءية»

لبنء  القدبرات، لديهء إمكءنءت إلطالق نمو مثير ومستدام للقطءع الخءص عند الفلسطينيين واألبردنيين 
ال يمكن تحقيق هذه الرؤية االقتصءدية إال إذا كءن هنءك حل »، وأقر بأنه «والمصريين واللبنءنيين
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لم يقربر الرئيس ترمب باد متى سنالن الجز  السيءسي »، وأضءف: «للصراع السيءسي بين الطرفين
 «.قريبءً »، بيد أنه أمل في اتخءذ هذا القرابر «من الخطة

إلجمءع الدولي حول من هو على حق ومن هذا الصراع لن ينتهي على أسءس ا»وبرأى غرينبالت أن 
الذين يواصلون الدعوة إلى توافق دولي في اآلبرا  في شأن هذا الصراع »، مضيفًء أن «هو المخطئ

ال يفالون أي شي  لتشجيع األطراف على الجلوس إلى طءولة المفءوضءت، وتقديم التسويءت 
اإلجمءع الدولي في كثير من »بر أن ، واعت«الصعبة الضروبرية للسالم. في الواقع، يفالون الاكس

 «.األحيءن ليس أكثر من قنءع للتقءعس عن الامل
لن يجري حل هذا الصراع من خالل الرجوع بءستمرابر إلى مئءت قرابرات األمم المتحدة »وأضءف: 

، ولكن «نوقش بشدة خالل نصف القرن المءضي»الذي  242، مستخفًء بءلقرابر «بشأن هذه المسألة
، متسءئاًل: «ال يوجد إجمءع دولي حول بيت المقدس»، وبرأى أنه «من سالم دائم وشءمللم يقرعنء »
أي إجمءع دولي )...( سيقنع الواليءت المتحدة أو إسرائيل بأن هذه المدينة التي عءش فيهء اليهود، »

لك عءمًء، ليست كذ 70عءم، وكءنت عءصمة الدولة اليهودية منذ  3000وعبدوا فيهء منذ مء يقرب من 
المفءوضءت المبءشرة بين إسرائيل والفلسطينيين »وأكد أن «. عءصمة إسرائيل -اليوم وإلى األبد  -

، وطءلب مجلس األمن بوقف استخدام مصطلح «هي وحدهء القءدبرة على حل قضية القدس
 فيمء يتالق بءلقدس.« االحتالل»

تضاء جءنبًء الرفض الشءمل لخطة »وطءلب قيءدة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بأن 
، «لم يروهء حتى اآلن، وعأن تظهرا استادادهمء للمشءبركة بحسن نية في حوابر هءدف مع إسرائيل

أعضء  مجلس األمن، وكل دولة ترغب حقًء في مسءعدة اإلسرائيليين والفلسطينيين على »ودعء 
برؤية »، مؤكدًا أن «المفءوضءت التوصل إلى اتفءق سالم شءمل، لتشجياهم على الاودة إلى طءولة

التي أصدبرهء مجلس « السالم التي ناتزم تقديمهء لن تكون غءمضة، على عكس كثير من القرابرات
 األمن.

مباوث الرئيس ، أن محمد طءبرق ، عن نيويوبرك، من 23/7/2019، لألنباء األناضولوكالة وأضءفت 
فهء بأنهء "منظمة إبرهءبية وحشية ال حركة حمءس في قطءع غزة ووص علىاألمريكي شن هجومء حءدا 

 تفال سوى جلب البؤس والماءنءة للفلسطينيين واإلسرائيليين".
ولم تسلم السلطة الفلسطينية من هجومه حيث تسء ل غرينبالت مستنكرا "كيف ال يمكننء أن نجد 

وال الاءمة، إجمءًعء دولًيء على أن السلطة التي تكءفئ اإلبرهءب ومقتل اإلسرائيليين بءستخدام األم
باضهء تبرعت به بلدان في هذه القءعة، هي أعمءل بغيضة ويجب إيقءفهء" في إشءبرة لمخصصءت 

 السلطة المءلية ألهءلي الشهدا .
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 يدعو الجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية عباسأبو ردينة:  .2
دعء الجتمءع قءل النءطق الرسمي بءسم الرئءسة نبيل أبو بردينة، إن الرئيس محمود عبءس : برام هللا

 عءجل للقيءدة الفلسطينية، مسء  يوم الخميس المقبل بمقر الرئءسة في مدينة برام هللا.
وأضءف أبو بردينة: "أمءم التحديءت الكبيرة المستمرة على كءفة المستويءت من قبل الجءنب االسرائيلي 

المدمرة المرفوضة، سوا  مء يتالق بحجز االموال الفلسطينية، او استمرابر النشءطءت االستيطءنية 
وانتهءً  بهدم بيوت المواطنين، التي كءن آخرهء بواد الحمص في صوبر بءهر جنوب شرق القدس، 
فإن سيءدته دعء الجتمءع عءجل مسء  يوم الخميس، التخءذ قرابرات هءمة بردا على كل هذه التحديءت 

 والتاديءت".
ءت سوا  مء يتالق بسلسلة االجرا ات وأشءبر إلى أن االجتمءع سيكون مفترق طرق على كءفة المستوي

االسرائيلية المرفوضة، وانتهء  بءلتحديءت االميركية ومحءولتهء دعم االستفزازات االسرائيلية، وخلق 
 وقءئع ال عالقة لهء بءلشرعية والحقوق الفلسطينية.

 23/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 خارجية العالم حول عمليات الهدم في القدسعريقات يوّجه رسائل لوزراء  .3
برام هللا: وّجه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صءئب عريقءت، برسءئل إلى 

سيءسة تهجير وهدم للمنءزل “الاديد من وزبرا  خءبرجية دول الاءلم، شرح فيهء مء تمءبرسه إسرائيل من 
 “.يءت سكنية في القدسالفلسطينية، والتي كءن آخرهء هدم بنء

ودعء عريقءت في بيءن، الثالثء ، دول الاءلم إلى التاءون مع المحكمة الجنءئية الدولية، لفتح تحقيق 
 ”.الجرائم التي يرتكبهء مجرمو الحرب والمسؤولون اإلسرائيليون “فوبري في مء وصفهء 

وبروعي وبروسيء والصين والهند وأوضح البيءن أن الرسءئل تم توجيههء لوزبرا  خءبرجية دول االتحءد األ
 ودول أمريكء الالتينية والكءبريبي وكندا وأستراليء واليءبءن، وغيرهء من الدول.

 23/7/2019القدس العربي، لندن، 
 

 "بحر": االحتالل يرتكب جرائم تطهير عرقي في القدس بغطاء دولي .4
ياي الفلسطيني،  أن أكد الدكتوبر أحمد بحر النءئب األول لرئيس المجلس التشر : الرأي -غزة

االحتالل يرتكب جرائم حرب ضد اإلنسءنية وحملة تطهير عرقي ضد أهلنء المقدسيين بغطء  دولي 
 وأمريكي.



 
 
 
 

 

 7 ص             4994 العدد:             7/24/2019 ألربعاءا التاريخ:  

                                    

جريمة  حمءدة، أنوقءل د. بحر خالل اتصءل هءتفي مع برئيس لجنة أهءلي حي وادي الحمص حمءدة 
فيذ صفقة القرن بتهجير أهلنء من االحتالل بهدم منءزل المقدسيين في وادي الحمص يأتي في إطءبر تن

 أمءكن سكنءهم، بتواطؤ دولي وأمريكي، وصمت مريب للمنظمءت األممية والحقوقية.
حءسم، ووقف  وإسالميولفت، إلى أن الجريمة التي تجري في مدينة القدس تتطلب موقف عرعي 
حتالل لتجميل صوبرته كءفة أشكءل التطبيع مع االحتالل، والتخلي عن أوهءم السالم التي يروجهء اال

 أمءم الاءلم. اإلجرامية
يد المقءومة في الضفة  وإطالقالفوبري للتنسيق األمني مع االحتالل،  السلطة، بءلوقفكمء طءلب 

الغرعية للرد على جرائم االحتالل المستمرة، واالنضمءم لخيءبر شابنء وهو خيءبر المقءومة لمقءومة 
 المحتل.

س األمن الدولي والجءماة الارعية ومنظمة التاءون اإلسالمي وكل ، األمم المتحدة ومجلوطءلب بحر
المنظمءت والمحءفل اإلقليمية والدولية للتدخل الاءجل من أجل وقف جرائم االحتالل الصهيوني بحق 
أهءلي القدس الصءمدين والتصدي للمخطط الصهيوني الانصري الذي يستهدف طرد وترحيل 

الخءلصة، مؤكدًا أن  واإلسالميةء وطمس طءباهء وهويتهء الارعية المقدسيين وتفريغ القدس من أهله
 هذه المجزبرة تشكل انتهءكًء سءفرًا للقوانين والمواثيق الدولية والقءنون الدولي اإلنسءني.

كمء دعء أهلنء الصءمدين في القدس إلى مزيد من المقءومة والتصدي لادوان االحتالل والتجّذبر في 
حرق األبرض تحت أقدام الصهءينة المحتلين، كمء دعء أبنء  شابنء الفلسطيني أبرض اآلبء  واألجداد و 

 في كل مكءن إلى االنتفءض وتفجير كل أشكءل المقءومة والغضب الشابي في وجه االحتالل.
 23/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 ية": سيطرة "عباس" على جميع السلطات "دكتاتور نائب بالتشريعي الفلسطيني .5

أدان برئيس اللجنة القءنونية في المجلس التشرياي، النءئب محمد الغول، قرابر برئيس السلطة  غزة:
محمود عبءس، بحل مجلس القضء  األعلى، ماتبرا ذلك انتهءكء دستوبريء وقءنونيء وانقالب على 

ي الوالية" وعّد الغول، في تصريح، اليوم الثالثء ، سيطرة "عبءس منته النظءم السيءسي الفلسطيني.
 على كءفة السلطءت، دكتءتوبرية فءضحة.

 23/7/2019ن، فلسطين أون الي
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: على مجلس األمن التحرك العاجل لوقف االنتهاكات مندوب السلطة لدى األمم المتحدة .6
 اإلسرائيلية

األمم المتحدة: باث المندوب المراقب لدولة فلسطين في األمم  -عبد الحميد صيءم -نيويوبرك
السفير بريءض منصوبر، يوم االثنين، ثالث برسءئل متطءبقة إلى األمين الاءم لألمم المتحدة،  المتحدة،

وبرئيس مجلس األمن لهذا الشهر )دولة بيرو(، وبرئيسة الجمعية الاءّمة لألمم المتحدة، يطءلب فيهء 
تي مجلس األمن بتحمل مسؤوليءته الدولية والضغط على إسرائيل فوبرا لوقف جميع انتهءكءتهء ال

تمءبرسهء بحق المدنيين الفلسطينيين الازل في األبرض الفلسطينية بمء فيهء القدس الشرقية، وذلك 
الهدم في وادي الحمص في بلدة صوبر بءهر بءلقدس المحتلة، والتي شّردت عشرات ” مجزبرة“عقب 

 المواطنين حتى اآلن، بينهم أطفءل.
 23/7/2019القدس العربي، لندن، 

 
 ية إغالق ملف التفاوض حول جنود االحتاللالقسام يلمح إلمكان .7

أكد أبو عبيدة النءطق الاسكري بءسم كتءئب القسءم، بأنه هنءك فرصًة حقيقية إلنجءز  الرأي: –غزة 
وحل قضية األسرى والمفقودين، إذا كءنت قيءدة الادو جءدًة في فتح وتحريك هذا الملف ودفع الثمن 

 سءبقًء إلى حّل قضءيء مشءبهة.الطبياي عبر المسءبر الواضح الذي أفضى 
محذبرًا بأّن الملف قد يكون عرضة للنسيءن واإلغالق نهءئيًء لاوامَل تالمهء قيءدة الادو جيدًا، مضيفًء:" 
نقول لكل المانيين، لكم في قضية "برون أبراد" عبرٌة؛ إذ إننء ال نضمن أن يبقى هذا الملف على 

 حتالل هذه الفرص".طءولة البحث مجددًا في حءل أضءعت قيءدة اال
جء  حديث النءطق الاسكري بءسم الكتءئب، في خطءب متلفز بثه كتءئب القسءم على موقاهء 

 اإللكتروني، ووسءئل اإلعالم المختلفة للحديث حول قضية أسرى الادو ومفقوديه في غزة.
فقودين بأنهم وشدد أبو عبيدة، على أن قيءدة الادو تالل وتبربر تجءهلهء لقضية جنودهء األسرى والم

جثث وبرفءت، قءئاًل:" إذا كءنت هذه الفرضية صحيحة فلمءذا لم يبءدبروا إلى تحقيق حلم عءئالتهم 
بإعءدة جثثهم؟ وهم يالمون بأن الثمن الذي سيدفاونه أمءم جثث قتلى هو ثمن متواضع مقءبرنة 

الحقيقة، ومن دفع بءألحيء ، لكن الواضح الذي ال لبس فيه هو أن قيءدة الادو تتهرب من مواجهة 
وتمءبرس التسويف الدائم  تخديرهم،الثمن، وتضحي بماءنءة جمهوبرهء وعءئالت جنودهء وتستمر في 

 ومحءولة تدويل قضيتهم كمء تفال الحكومءت الفءشلة".
م، 2014وأضءف:" أنه وأمءم تفءعل قضية جنود االحتالل األسرى والمفقودين في قطءع غزة منذ عءم 

حكومة االحتالل والطبقة السيءسية الصهيونية من عملية تضليل وكذب في هذه وفي ظل مء تمءبرسه 
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القضية على مدابر خمس سنوات، فإننء نضع النقءط على الحروف أمءم شابنء وأمءم الرأي الاءم وعين 
 يدي كلِّّ من تانيه هذه القضية، وخءصة عءئالت جنود الادو األسرى والمفقودين.

لقسءم خطءبه بءلقول:" إننء اليوم نقول لاءئالت أسرى الادو ومفقوديه بأن وتءبع النءطق بءسم كتءئب ا
هي ذاتهء اليوم  2014الطبقة السيءسية والاسكرية التي أضءعت أبنء كم وتركتهم خلفهء في غزة عءم 

التي تخوض االنتخءبءت تلو االنتخءبءت، وتحءول إيهءمكم بأن لديهء عصء موسى لحل ماضلة غزة، 
بقة التي وعدتكم بأن تزهر شقءئق النامءن في غالف غزة قبل أن تتحول الحيءة فيه وهي ذات الط

 إلى جحيم بفال غبء  هذه الحكومة وهذه الرموز المتنءحرة في حلبة االنتخءبءت".
مضيفًء:" عليكم أواًل أن تفكروا مليًء وأن تسألوا )نتنيءهو( و)يالون( و)غءنتس( أين تركوا أبنء كم؟ 

كيف  -الحءخءم الرئيسي للجيش في حينه  -م؟ وعليكم أن تسألوا )برافي بيرتس( وكيف تجءهلوه
ضللكم وخّدبركم بمالومءٍت ماينة خدمة ألهداف سيءسية برخيصة، وعليكم أن تسألوا كوكبة من وزبرا  

كيف قبلوا بتجءهل قضية  -الذين يتنءفسون اليوم ويّدعون األخالقية  - 2014نتنيءهو إبءن حرب 
ركهم للمجهول، إنهم يضرعون بآالمكم عرض الحءئط ويحءولون الهروب من دفع استحقءق أبنءئكم وت

 عءئالت جنوٍد أبرسلوهم لسءحة الماركة".
وعّين أّن أكبر دليل على ممءطلة وكذب حكومة الادو والرموزِّ السيءسية هي قضية المفقود في غزة 

لم يطرح قضيته مطلقًء أمءم الوسطء  )منغستو( اليهودي من أصول أثيوعية، والذي نؤكد أن الادو 
الذين تدخلوا منذ سنوات في قضية األسرى والمفقودين، ولم تحءول قيءدة الادو السؤال عن )منغستو( 
أهو من األحيء ؟ أم األموات؟ فهذه الحكومة تقّسم جمهوبرهء على أسءس عرقي وطءئفي، وتمءبرس 

 يء ذات الباد اإلنسءني.التمييز الانصري بكل وضوح وعال خجل، حتى في القضء
واختتم أبو عبيدة حديثه بتوجيه التحية للشاب الفلسطيني الاظيم الذي يواجه الادوان المجرم في 
القدس واألقصى، وعلى تخوم غزة وفي الضفة البءسلة، والشهدا  والجرحى، وألسرى الحرية الذين هم 

 على موعد مع الفرج والحرية بإذن هللا تاءلى.
 23/7/2019، الفلسطينية لإلعالموكالة الرأي 

 
 : نأسف إلجراءات وزارة العمل بحق العمال الفلسطينيينفي رسالة إلى بري  هنية .8

تلقى برئيس البرلمءن اللبنءني نبيه بري برسءلة من برئيس المكتب السيءسي لحركة : "الحيءة" -بيروت 
المؤيدة لحقوق الشاب  هنية أعرب فيهء عن تقديره لمواقف الدولة اللبنءنية إسمءعيل"حمءس" 

دولته المستقلة وعءصمتهء القدس الشريف،  وإقءمةالفلسطيني ونضءله المشروع من أجل تحرير أبرضه 
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مثمنء موقف الرئيس بري "الرافض لكل محءوالت تصفية القضية الفلسطينية وتغييبهء عبر مء يسمى 
 صفقة القرن".

ت وزابرة الامل اللبنءنية بتطبيقهء بحق الامءل وأعرب هنية في برسءلته عن أسفه لإلجرا ات التي بدأ
وتمكين  اإلجرا اتدولتكم للتدخل من أجل وقف هذه  إلىوقءل هنية في برسءلته: "نتطلع  الفلسطينيين.

الامءل الفلسطينيين من العيش بكرامة، وهم ضيوف عندكم وسيبقون محءفظين على هويتهم 
 جروا منهء".مدنهم وقراهم التي ه إلىومتمسكين بحق عودتهم 

 22/7/2019، الحياة، لندن
 

 "ثوري فتح" في دورته السادسة: القدس قلب المشروع الوطني .9

أكد المجلس الثوبري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن القدس عءصمتنء األبدية، وتشكل 
األحيء  قلب مشروعنء الوطني، داعيء شابنء للتصدي الحءزم إلجرا ات االحتالل بهدم البيوت و 

وفرض التهويد واقتحءم األقصى وعزل القدس عن محيطهء، مء يستدعي إيال  القدس ودعم أهلهء 
 وصمودهم األولوية القصوى بكل خططنء ومشءبريانء وتحركنء، وتوحيد المرجعيءت للامل فيهء.

 22/7/2019-20وعقد المجلس الثوبري دوبرته السءدسة بمقّر الرئءسة بمدينة برام هللا في الفترة بين 
تحت عنوان "دوبرة الصمود والتحدي إلسقءط مؤامرة صفقة القرن"، وافتتح الرئيس محمود عبءس 
بصفته برئيس الحركة أعمءل الدوبرة بكلمة سيءسية، أكّد فيهء ثبءت ووحدة الموقف الوطني في مواجهة 

براتهء، وعلى أهمية مؤامرة تصفية الحقوق الوطنية لشابنء وإصرابرنء على التمسك بءلشرعية الدولية وقرا
برأب الصدع وبرص الصفوف لمواجهة هذا التحدي الوجودي المفروض على شابنء، كمء وّجه تحيءته 

 لشابنء على وحدته وصموده.
كمء استمع المجلس لتقءبرير من أمءنة السر، واللجنة المركزية، وبرئيس الوزبرا  وتدابرس الاديد من 

ءم الداخلي الماّدل للحركة، وأكمل انتخءب باض الشواغر القضءيء الداخلية للحركة، وعدأ بإقرابر النظ
 في أمءنة السر واللجءن.

وشهدت جلسءت الدوبرة نقءشء سيءسيء مامقء واستمات لمداخالت من أعضء  اللجنة المركزية وأعضء  
المجلس، في وقت نقف فيه على مفترق طرق غءية في الدّقة والخطوبرة، يتطلب حشد كل الطءقءت 

تنهءض فتح أوال وعلى كل المستويءت لالستمرابر بحمل براية المقءومة والصمود واالنتصءبر الوطنية واس
وعءلقدس الشرقية  1967للحق الفلسطيني في إنهء  االحتالل، وتجسيد استقالل دولتنء على حدود عءم 

 عءصمة لهء وعودة الالجئين وتاويضهم.
 23/7/2019، األيام، رام هللا
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 عودة متأخرة... لكن مثمرة: هرانفي ط "حماس": "األخبار" .10

بنء  الثقة المتبءدلة « حمءس»بينمء أعءدت الجمهوبرية اإلسالمية في إيران وحركة  :هءني إبراهيم -غزة
بينهمء، وبرجات األخيرة إلى تموضاهء ضمن محوبر المقءومة خالل الاءمين األخيرين، تفيد مالومءت 

تقول مصءدبر مطلاة «. مع بقية أطراف المحوبرقرب انضمءم الحركة إلى تحءلف دفءعي مشترك »بـ
إن زيءبرة وفد برفيع من الحركة إلى طهران أول من أمس، ولقء ه المرشد اإليراني السيد علي خءمنئي، 

، جء ا تلبية لدعوة إيرانية لرئيس المكتب السيءسي 2012دمشق عءم « حمءس»ألول مرة منذ مغءدبرة 
ع غزة أكثر من مرة، لكن الرفض المصري أعءقه، فتقربر إسمءعيل هنية، الذي حءول الخروج من قطء

إتمءم الزيءبرة بأعضء  المكتب في الخءبرج، وعلى برأسهم نءئب هنية، صءلح الاءبروبري، فيمء تمكنت 
شخصيءت قيءدية من غزة )مقّرعة من هنية(، أبرزهء إسمءعيل برضوان، من الحضوبر، علمًء بأن 

 جية.برضوان تسمح له القءهرة بإجرا  جوالت خءبر 
وسبق للسلطءت المصرية أن برفضت أبرعاة طلبءت لهنية خالل الاءمين المءضيين إلجرا  جولة 

 خءبرجية تشمل عددًا من الدول.
أبدت برغبتهء في تازيز « حمءس»بءلاودة إلى لقء  الوفد بءلمسؤولين اإليرانيين، تكشف المصءدبر أن 

تتمكن « تحءلف دفءعي مشترك»تفءق على عالقءتهء مع جميع أطراف محوبر المقءومة، وصواًل إلى اال
فيه هذه األطراف من مواجهة االعتدا ات بتنسيق جمءعي. وسّلم الاءبروبري الجءنب اإليراني برسءلة 

، مبديًء «على جهودهء في دعم القضية الفلسطينية»برسمية من هنية يشكر فيهء الجمهوبرية اإلسالمية 
لمواجهة الحصءبر »بهء تقديم المزيد من الدعم برغبة الحركة في تازيز الاالقءت مع إيران، وطل

تضءمن حمءس مع »، مؤكدًا أيضًء «اإلسرائيلي الخءنق الذي يواصل الفلسطينيون الصمود أمءمه
 «.إيران في مواجهة السيءسءت األميركية واإلسرائيلية

ومسؤولين في الدولة « حمءس»أنه على برغم إجرا  لقء ات بين أطراف من « األخبءبر»وعلمت 
الملف مء زال ماقدًا... إذ تتهّرب حمءس »السوبرية بصوبرة غير برسمية لبحث إعءدة الاالقءت، فإن 

في مؤتمر صحءفي. مع ذلك، ثمة « من الرد على المطلب السوبري بءعتذابر الحركة عن خروجهء
لمستوى التصريحءت اإليرانية خالل اللقء ات، خءصة بادمء وصف خءمنئي « حمسءوي »ابرتيءح 

، مشيدًا بءلمواقف المهمة «في قلب فلسطين، وفلسطين في قلب الاءلم اإلسالمي»أنهء ب« حمءس»
 .لرئيس المكتب السيءسي للحركة في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي

 24/7/2019، األخبار، بيروت
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 حماس تفّند تصريحات مسيئة حول لقاء وفدها مع الحريري  .11
ي جرى مع برئيس الحكومة اللبنءنية ساد الحريري أكدت حركة حمءس أن اللقء  األخير الذ: بيروت

كءن إيجءبيء ووديء، مفندة مقءال صحفيء نشرته صحيفة الجمهوبرية اللبنءنية تضمن نصوصء ال أسءس 
 لهء من الصحة أدت إلى إسقءطءت مسيئة وغير صحيحة.

ه قبل وكءن وفد من الحركة برئءسة عضو المكتب السيءسي عزت الرشق، التقى الحريري في مكتب
 أبرعاة أيءم، وعحث سبل ماءلجة ملف عمل الالجئين الفلسطينيين في لبنءن.

وقءلت الحركة في بيءن توضيحي: "إذ تفهم دولة الرئيس الهواجس الفلسطينية حول المسءس بقضية 
الالجئين والصفة السيءسية والقءنونية لهم، فقد أكد دولته ثقته بوزير الامل، وأنه ال خلفيءت سيءسية 

 ا  هذا القرابر، موضحء أنه ستتم ماءلجة األمر بمء يحقق المصءلح اللبنءنية والفلسطينية".وبر 
وأعرعت الحركة عن أسفهء للزج بءسمهء فيمء يسي  لدولة برئيس مجلس الوزبرا  ولوزير الامل، 

 ولحسءبءت ال عالقة لحركة حمءس بهء.
للقء  مع دولته هو التصريح الذي وأكدت أن "الموقف الرسمي الوحيد الذي صدبر من الحركة حول ا

أدلى به الرشق، برئيس الوفد عضو المكتب السيءسي للحركة، في بيت الوسط مبءشرة وذلك باد 
 اللقء ، مؤكدين احترامنء لدولته، وثقتنء بماءلجته لألمر".

 23/7/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الكالمية ضد مواجهة االحتالللوقف السياسة  "م. ت. ف"تدعو تنفيذية  "الديمقراطية" .12
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اللجنَة التنفيذية لمنظمة التحرير للتوقف عن  برام هللا:

سيءسة المواجهة الكالمية المجءنية، واالنتقءل إلى المواجهة الميدانية بتطبيق قرابرات المجلسين 
 المركزي والوطني ضد االحتالل اإلسرائيلي.

جبهة الديمقراطية في بيءن لهء اليوم، قرابرات اللجنة التنفيذية وإجرا اتهء بردًا على نكبة وادي ووصفت ال
الحمص في صوبر بءهر بأنهء ال ترتقي إلى مستوى الحدث السيءسي الكبير، وإلى مستوى الخطر 

ق بنء  الذي يتهدد مدينة القدس، والضفة الفلسطينية، عبر الخطوات اإلسرائيلية المتدحرجة على طري
 )إسرائيل الكبرى(.

وقءلت الجبهة إن اللجنة التنفيذية لجأت في قرابراتهء إلى الحد األدنى من برد الفال، في ظل غيءب 
سيءسية كفءحية متكءملة لمواجهة مشروع التوسع اإلسرائيلي نحو )إسرائيل الكبرى(، في  استراتيجية

 وبرشة البحرين االقتصءدية. نتنيءهو(، والامل بمخرجءت –سيءق تطبيقءت صفقة )ترامب 
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وأضءفت الجبهة أن مواصلة التلويح بوبرقة مء تسمى دبراسة آليءت تطبيق قرابرات المجلسين المركزي 
والوطني بءتت أقرب إلى المهزلة السيءسية، خءصة أنه تم تشكيل أكثر من عشر لجءن لدبراسة هذه 

وأودعت األدبراج، في لعبة مكشوفة اآلليءت، وقدمت أكثر من عشرة مشءبريع تطبيقية، أهملت كلهء، 
 تقوم بتاطيل تطبيق القرابرات، والرهءن على حلول بديلة.

 23/7/2019، فلسطين أون الين
 

 فلسطينيون يستهدفون منزل مسؤول إسرائيلي بالقدس.. على عمليات الهدم بالمدينة رداً  .13
سئول إسرائيلي في القدس، هءجم عدد من الشبءن الفلسطينيين الليلة المءضية، منزل م الرأي: –غزة 
عمليءت الهدم التي تنفذهء سلطءت االحتالل في بلدة صوبر بءهر جنوب شرق القدس  علىبردًا 

وقءلت إذاعة جيش االحتالل، إن عدد من الشبءن هءجموا بءلمفرقاءت والزجءجءت الحءبرقة  المحتلة.
م، وذلك على خلفية عمليءت منزل عضو مجلس بلدية القدس "أبرييه كينغ" الذي يعيش في ماءليه زيتي

 الهدم في القدس، مء أدى لوقوع أضرابر مءدية دون أن يبلغ عن وقوع إصءبءت.
 23/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 نتنياهو يتعهد بإعادة اإلسرائيليين المحتجزين بغزة في حفل قاطعته عائالتهم .14

إن حكومته ملتزمة بإعءدة الجنود اإلسرائيليين قءل برئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيءمين نتنيءهو، 
المحتجزين في قطءع غزة، وذلك في حفل برسمي أقيم، يوم الثالثء ، بمنءسبة الذكرى الخءمسة للادوان 

، وقءطاته عءئالت الجنود اإلسرائيليين المحتجزين في غزة، حيث 2014اإلسرائيلي على غزة عءم 
 ءمل نتنيءهو مع هذا الملف.أقءمت حفاًل بدياًل انتقدوا خالله تا

وقءل نتنيءهو في الحفل الذي أقيم بءلقدس وتضمن خطءًبء لنتنيءهو وآخر للرئيس اإلسرائيلي، برؤوفين 
بريفلين، إنه "ملتزم بإعءدة الجنديين شءؤول أوبرون وهدابر غولدين، بءإلضءفة إلى أفراهءم مءنغيستو 

 وهشءم السيد )المحتجزين لدى حركة "حمءس"(".
نتنيءهو أنه حكومته يتقوم بءلكثير في هذا الشأن، "ال يمكنني تفصيل كل مء نقوم به، لكننء  وادعى

نفال الكثير، الكثير. أنء ألتزم بواجبي فيمء يتسق مع برؤية شءملة لجميع االعتبءبرات، بحكم كونه 
 برئيس الحكومة".

في ماركة السلطءن ياقوب عءم وفي إشءبرة إلى إعءدة برفءت الجندي اإلسرائيلي زخءبريء بءومل، المفقود 
، من سوبرية إلى البالد عشية االنتخءبءت اإلسرائيلية الي أجريت في نيسءن/ أبريل المءضي، 1982
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قءل نتنيءهو: "عملنء لصءلح جميع المفقودين في الجيش اإلسرائيلي"، وأضءف: "لقد أثبتنء أننء ملتزمون 
 بكلمتنء، حين أعءدنء إلى الوطن زكريء بءومل".

ي الحفل البديل الذي أقءمته عءئالت الجنود اإلسرائيليين المحتجزين لدى "حمءس"، انتقدت عءئلة وف
الجندي اإلسرائيلي المحتجز في غزة، هدابر غولدين، والجندي اآلخر أوبرون شءؤول، "تبءطؤ" نتنيءهو 
 في هذا الملف، مشددا على أن برئيس الحكومة ال يستطيع "شرح وتفصيل الخطوات المتخذة
إلعءدتهم"، واعتبر أن هذا "دليل على عدم اتخءذ خطوات جدية، وأن إعءدة الجنود ليست على سلم 

 أولويءت نتنيءهو".
 23/7/2019، 48عرب 

 
 ليبرمان: نتنياهو أحبط خططًا الغتيال هنية .15

 زعم وزير األمن اإلسرائيلي السءبق أفيغدوبر ليبرمءن، في اجتمءع: نضءل محمد وتد -القدس المحتلة 
اإلثنين، أنه عندمء كءن وزيرا لألمن قدم أكثر من مرة خططء برسمية  ]أول أمس[ انتخءبي أمس

لتصفية برئيس المكتب السيءسي لحركة "حمءس" إسمءعيل هنية، لكن برئيس حكومة االحتالل 
اإلسرائيلي بنيءمين نتنيءهو كءن "الطرف الذي أحبط كل هذه الخطط" كلمء تم عرضهء على المجلس 

 ءسية واألمنية.يي المصغر للشؤون السالوزابر 
وجء ت تصريحءت ليبرمءن هذه بردا على انتقءدات له بأنه كءن تاهد قبل انضمءمه لحكومة نتنيءهو 

 سءعة. 48األخيرة بأنه في حءل تسلم حقيبة األمن فسوف يقوم بتصفية إسمءعيل هنية خالل 
الخطط ومنع أي مبءدبرة هجومية هو وأضءف ليبرمءن: "لقد كءن موقفي واضحء، ومن أوقف كل هذه 

نتنيءهو في كل جلسة كءبينت. وكل مء نقوم به هو بدال من المبءدبرة والقيءدة، أننء نرد وننجّر وبرا  
 األحداث".

وأوضح: "لقد عرضت أكثر من مرة طلبء وخططء ومقترحءت قرابر للامل كمء يجب. علينء الاودة 
 أوقف ذلك وسد الطريق هو نتنيءهو".لسيءسة االغتيءالت الاينية، لكن لألسف من 

 23/7/2019العربي الجديد، لندن، 
 

 جنرال إسرائيلي يتحدث عن طرف خيط حول األسرى لدى حماس .16
أبيض أنه "لن يكون هنءك حل -الجنرال بيني غءنتس قءئد الجيش السءبق وزعيم حزب أزبرق  قءل

 جذبري لمسألة غزة دون إعءدة الجنود األسرى إلى ذويهم".
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غءنتس عءئالت األسرى في لقءئه بهم، نقل أجزا  منه موقع القنءة السءباة التءبع  وخءطب
" أنه "في الوقت الذي سأصبح فيه برئيسء للحكومة، وحتى لو لم 21للمستوطنين، وترجمته "عرعي

أصبح كذلك، لكن حين يكون لي تأثير مء في هذه القضية بءلذات، تأثير حقيقي وليس شكلي، فإنني 
 مء لدي من جهود وإمكءنيءت إلعءدتهم".سأبذل كل 

وأضءف أن "مجلس األمن القومي اإلسرائيلي قربر سءبقء أن إعءدة األسرى مسألة إنسءنية، قبل أن 
تكون جز ا من أي اتفءق سيءسي، هذا موضوع جوهري يتجءوز الخالف الحزعي اإلسرائيلي الداخلي، 

ط، برغم أن كل هذه الفاءليءت مشروعة ومهمة وال يقتصر على مظءهرة للتابير عن األلم والحزن فق
 إلبقء  الملف قءئمء، ولكن يبقى السؤال متالقء بءألدوات الفاءلة الاملية إلعءدتهم".

والد غولدن خءطب غءنتس قءئال: "أنء مضطر للقول بصوبرة واضحة وصءبرمة وحءدة بأن األموبر ال 
النقءش الحزعي، لكني أتوقع منك أن تأخذه تجري كمء يرام، أنء ال أطءلب أن تأخذ هذا الموضوع إلى 

 للمسءبرات السيءسية واألمنية الماروفة".
غءنتس برد عليه قءئال إنني "ال أطرح موضوعء سيءسيء أو أمنيء دون التطرق لموضوع الجنود األسرى 
 والمفقودين، لكني اليوم ال أملك سلطة على المجءل األمني والسيءسي التخءذ القرابر، برعمء حين أصل

 هنءك نستطيع التحدث بصوبرة أكثر قوة".
 23/7/2019، "21موقع "عربي 

 
 بالوم: لن يكون هناك صفقات تبادل مماثلة لصفقة شاليط .17

قءل يءبرون بلوم منسق شؤون األسرى والمفقودين اإلسرائيليين، يوم الثالثء ، إن الطريقة التي : القدس
تتكربر، وأنه لن يتم دفع مثل هذا الثمن مرًة أعيد فيهء الجندي جلاءد شءليط عبر صفقة تبءدل لن 

 أخرى.
وأضءف في تصريحءت إلذاعة بريشت كءن الابرية، أن هذا لن يحدث ويتكربر وأن حمءس حينهء 
ستعيش في أوهءم وأحالم. مؤكًدا على أن عودة الجنود والمدنيين اإلسرائيليين من غزة لن تتم عبر 

 صفقة تبءدل.
مرتبط بءألسءس باودة الجنود والمدنيين اإلسرائيليين، وعدون ذلك لن  وأكد على أن إعءدة تأهيل غزة

وقءل "نحن في واد وحمءس في واد، وهنءك فجوة بين الواقع  يكون هنءك أي إعءدة تأهيل للقطءع.
وتصوبر السنوابر حول كيف ستبدو الصفقة". مشيًرا إلى أنه ال يوجد حتى اآلن أي جديد في هذا 

 الملف.
 23/7/2019القدس، القدس، 
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 سعودي في القدسمطّبع تدين االعتداء على  "إسرائيل" .18

دان مسؤولون حكوميون إسرائيليون الثالثء  مء وصفوه  :)أ ف ب( -"القدس" دوت كوم -القدس
 بـ"االعتدا  اللفظي" الذي تارض له "مدون ساودي" يزوبر القدس المحتلة بدعوة من إسرائيل.

دونء ساوديء يدعى محمد ساود يزوبر القدس ضمن وفد مكون من وأوبردت اإلذاعة اإلسرائيلية أن م
 ستة زائرين من الدول الارعية وصلوا إلى إسرائيل بدعوة من وزابرة الخءبرجية.

وقءلت وزابرة الخءبرجية اإلسرائيلية إن مثل هذه الزيءبرات ليست بءلجديدة، لكنهء المرة األولى التي تشهد 
 الوفد برئيس الوزبرا  اإلسرائيلي بنيءمين نتءنيءهو الثالثء . مشءبركة من الاراق والساودية. والتقى

وتارض ساود الذي يقدم نفسه على حسءبه على "تويتر" بأنه "طءلب في القءنون"، أثنء  تواجده في 
البلدة القديمة بءلقدس الشرقية إلى اعتدا  لفظي من شبءن مقدسيين هءجموه لتلبيته دعوة اسرائيل، 

 فيديو تّم تداوله على نطءق واسع عبر مواقع التواصل االجتمءعي. بحسب مء ظهر في مقطع
وأعلن المتحدث بءسم الشرطة اإلسرائيلية ميكي بروزنفيلد توقيف ثالثة مقدسيين "بتهمة التوبرط في 

 الحءدثة"، مشيرا إلى الشروع بءلتحقيق ماهم.
ووصف  إسرائيل وتازيز الاالقءت".وخالل لقءئه الوفد، أبدى نتءنيءهو "برغبته في أن يبدأ الارب بزيءبرة 

 المتحدث بءسم الحكومة اإلسرائيلية أوفير جندلمءن ساود بأنه "نءشط سالم".
وكتب عبر حسءبه على "تويتر" بءللغة الارعية "هؤال  الزعران والبلطجية الفلسطينيون الوحوش بمن 

واعتبر  لحرم الشريف".فيهم أطفءل ال أخالق وال ترعية لهم بصقوا على ساودي جء  للصالة في ا
ولم يحدد كابية  متحدث بءسم وزابرة الخءبرجية اإلسرائيلية حسن كابية أن الحءدثة كءنت "همجية".

 هوية الزوابر، لكنه وصفهم بأنهم "نشطء  اجتمءعيون ومدونون وإعالميون".
 23/7/2019القدس، القدس، 

 
 أردان يتهم االتحاد األوروبي بالتحيز للفلسطينيين .19

اتهم جلاءد أبردان وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي، اليوم الثالثء ، االتحءد األوبروعي بءالنحيءز : القدس
وقءل  للفلسطينيين باد أن أدان االتحءد عمليءت تدمير المبءني السكنية في وادي الحمص بءلقدس.
لصءلح  أبردان في تصريح إلذاعة كءن الابرية، إن المتحدثون بءسم االتحءد األوبروعي متحيزون 

  الفلسطينيين، ويسماون ألكءذيبهم دون أن يتحققوا منهء. وفق قوله.
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وأشءبر إلى أن عملية الهدم تمت بقرابر من المحكمة الاليء العتبءبرات أمنية لمء تشكل تلك المبءني 
 وجودة على السيءج األمني من خطر.الم

 23/7/2019القدس، القدس، 
 

  2000فلسطينيا عام  13أدت الستشهاد باراك يعتذر عن حادثة شفا عمرو التي  .20
أعرب ايهود بءبراك برئيس حزب إسرائيل الديمقراطية، اليوم الثالثء ، عن اعتذابره وأسفه عن : القدس

فلسطينًيء من سكءن البلدة داخل الخط األخضر في  13حءدثة شفء عمرو التي أدت الستشهءد 
ئيلية النءطقة بءلارعية عن بءبراك قوله "إن مثل ونقلت قنءة مكءن اإلسرا .2000أكتوعر/ تشرين أول عءم 

هذه األحداث مء كءن يجب أن تحصل حينهء وحءلًيء". مؤكًدا أنه المسؤول عمء جرى حينهء. )حيث 
واعتبر عيسءوي فريج من حزب ميرتس أن اعتذابر بءبراك بداية جيدة لفتح  كءن برئيًسء للوزبرا  آنذاك(.

ج نشر مقءاًل في هآبرتس دعء خالله بءبراك بءالعتذابر للمجتمع وكءن فري الحوابر مع المجتمع الارعي.
 الارعي على خلفية تلك األحداث.

وهءجم حزب الليكود، بءبراك باد تقديمه االعتذابر، واعتبره مثيًرا للشفقة وال يقنع أي شخص، وأن 
 الهدف منه فقط تمكين عالقته بحزب ميرتس.

 23/7/2019القدس، القدس، 
 

 الغتياالت ضد الفلسطينيين سياسة فاشلة وتزيد من دوافع االنتقام والثأرتقدير إسرائيلي: ا .21
قءل كءتب إسرائيلي إن "سيءسة االغتيءالت التي تنتهجهء األجهزة : عدنءن أبو عءمر -21عرعي

األمنية اإلسرائيلية ال تهدف للقضء  المبرم على المنظمءت الفلسطينية المسلحة، وإنمء تساى لتهدئة 
عوبرين، واإلثبءت أن األمن مء زال فاءال، لكن النتيجة أن هذه االغتيءالت تحءفظ على اليهود المذ

مستوى متصءعد من الكراهية والخوف ضد الارب السءعين للقضء  على إسرائيل، إضءفة إلى أن 
 هذه االغتيءالت تقضي على أي فرص لنجءح الامليءت السيءسية". 

"، أن "االغتيءالت التي ال 21يف، وترجمته "عرعيوأضءف بران أدليست في مقءله بصحيفة ماءبر 
تاترف إسرائيل بمسؤوليتهء عنهء كمء جرت الاءدة، ال تنجح بءلقضء  على تطلاءت الشاب 
الفلسطيني بءالستقالل، أو لتصفية المشروع النووي اإليراني، أو التواجد اإليراني في سوبريء، 

ين، وتقديم دليل إضءفي على أن المنظومة األمنية االغتيءالت فقط هي المهدئ القومي لليهود الخءئف
 اإلسرائيلية مء زالت تامل على مء يرام". 
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وأكد أن "هذه االغتيءالت برغم الكثير من مبربراتهء ال تخفي مء تمنى به المؤسسة األمنية اإلسرائيلية 
غرعية ولبنءن من سلسلة اإلخفءقءت والفشل المتالحق في كل الجبهءت، سوا  في قطءع غزة والضفة ال

وسوبريء، مء يطرح السؤال: مءذا سنجني إن حفرنء آالف القبوبر لمن سنغتءلهم في هذه الامليءت 
 السرية؟". 

وأشءبر إلى أن "االغتيءالت التي تصءدق عليهء الحكومة اإلسرائيلية تسفر عن إشءعة المزيد من  
افع االنتقءم والثأبر لديهم، والنتيجة أجوا  الكراهية والخوف بين الارب والفلسطينيين، بل وتزيد من دو 

أن أي انتقءم فلسطيني أو عرعي سيولد انتقءمء إسرائيليء في المقءبل؛ ألن الاين بءلاين منطق مقبول 
في الشرق األوسط، وعهذا المنطق وبرطت إسرائيل نفسهء كاشبة من الحشيش في حقل من األعشءب 

 الضءبرة". 
 23/7/2019، "21موقع "عربي 

 
 يمين الليكود" تسعى لتوحيد صفوفهاأحزاب " .22

اجتمات برئيسة "اليمين الجديد"، أييليت شءكيد، يوم الثالثء ، مع برئيس "اتحءد أحزاب اليمين"، برافي 
 بيرتس، وذلك لمنءقشة إمكءنية خوض االنتخءبءت المقبلة بقءئمة واحدة.
مواصلة المبءحثءت بين طءقمي وووصف اللقء ، باد انتهءئه، بأنه "جيد ومفيد"، وأنه تم االتفءق على 

 المفءوضءت من قبل الطرفين في األيءم القريبة.
وكءنت شءكيد قد دعت يوم أمس األول، األحد، بايد اإلعالن عنهء برئيسء لـ"اليمين الجديد"، إلى 
توحيد القوى على "يمين الليكود"، بينمء صرح المرشح الثءني نفتءلي بينيت بأنهء "ستكون في برئءسة 

 وبرئءسة كتلة اليمين الموحد". الحزب،
من جهته قءل برئيس "االتحءد القومي"، بتسءلئيل سموتريتش، إنه على استاداد للتنءزل عن المكءن 
الثءني من أجل خوض االنتخءبءت بقءئمة واحدة، وأكد في األيءم األخيرة دعمه للوحدة، وفي الوقت 

 في برئءسة القءئمة. نفسه عبر عن ماءبرضته أن يكون أحد من "اليمين الجديد"
 23/7/2019، 48عرب 

 
 خلل في الحاسوب المركزي يشل وزارة المواصالت اإلسرائيلية .23

أدى خلل في الحءسوب المركزي لوزابرة المواصالت إلى إغالق كءفة فروع الترخيص في البالد حتى 
حه وعحسب مصءدبر في الوزابرة فإن مصدبر الخلل غير ماروف، ويحتمل أن يتم إصال إشاءبر آخر.

وقءلت الوزابرة إنه بسبب الخلل في الحءسوب المركزي لن يتم استقبءل الجمهوبر  في السءعءت القريبة.
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في كءفة مكءتب الترخيص في أنحء  البالد حتى إشاءبر آخر، وكذلك لن يكون بءإلمكءن إجرا  
ز عمليءت ترخيص في فروع البريد في األجهزة اآللية والخدمءت الشبكية في اإلنترنت ومرك

 االستاالمءت الهءتفي.
وتبين أنه لن يكون بءإلمكءن أيضء إصدابر برخص سواقة وبرخص للمركبءت في فروع البريد وخدمءت 
اإلنترنت التءباة لوزابرة المواصالت، ولن يكون بءإلمكءن نقل ملكية مركبءت. وسيكون بءإلمكءن إجرا  

 اختبءبرات عملية للمركبءت في مكءتب الترخيص كءلماتءد.
 23/7/2019، 48عرب 

 
 دولة عنصرية واستعمارية وعلى اإلسرائيليين االطالع على الحقيقة "إسرائيل"ناشط يهودي:  .24

بروى نءشط يهودي منءهض لالحتالل مشءهداته لهدم أحد بيوت وادي  ”:القدس الارعي“ -النءصرة
الحمص في القدس المحتلة، مؤكدا أن نكبة الفلسطينيين مستمرة، وأن كل من يصمت من 

 اإلسرائيليين شريك في هذه الجرائم البشاة بحقهم.
وكتب يوفءل أفرهءم الذي اعتصم مع اسمءعيل أحد أصحءب البيوت التي فجرتهء قوات االحتالل، 
أمس االثنين، أنه شءهد كيف هدمت جرافءت االحتالل بيت إسمءعيل وحيءته، وينقل عنه قوله: 

 ”.كل قطاة فيه بنفسيبنيت بيت أحالمي بدم قلبي طوعة طوعة وخططت “
إسرائيل الانصرية االستامءبرية الممانة في التهويد التي أخجل “النءشط اليهودي ضد االحتالل: وقءل 

أن أكون مواطنء فيهء أبرسلت عشرات من جنودهء المدججين. اقتحموا البيت وشءهدت كيف تطءير 
هم لينظروا له الحقء عن باد شرابر الغضب واإلهءنة من عيون إسمءعيل وأوالده وهم يطردون من بيت

 ”.وهم يدبركون أنه سيتحول باد دقءئق إلى كومة بركءم
ويشير النءشط اليهودي إلى أن منطقة البيوت التي شهدت مجزبرة الهدم تقع في منطقة )أ( التءباة 
وفق اتفءقءت أوسلو للسلطة الفلسطينية، لكن إسرائيل قربرت هدمهء كي تبقي المزيد من مسءحءت 

 ف الجدابر وتستولي عليهء.األبرض خل
 23/7/2019القدس العربي، لندن، 

 
 دعوة لوقف التمييز العنصري اإلسرائيلي ومنع تثبيت الكاميرات في أماكن االقتراع العربية .25

مجدًدا الى السلطءت اإلسرائيلية وسلطءت  48الحقوقي داخل أبراضي « عدالة»النءصرة: توجه مركز 
زب الليكود بسبب وضع كءميرات سرية في أمءكن االقتراع في تطبيق القءنون، لفتح تحقيق ضد ح
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البلدات الارعية، باد أن أصدبر برئيس لجنة االنتخءبءت قرابًرا غير ملزم في الموضوع في االنتخءبءت 
 السءبقة.
مذكرة برسمية للمستشءبر القضءئي للحكومة وللنءئب الاءم ولقءئد لوا  الشمءل للشرطة « عدالة»وعاث 

ي هذا الخصوص. وعاد االنتخءبءت السءبقة، في شهر نيسءن/أبريل المءضي باث في إسرائيل ف
( طءلب فيهمء بفتح تحقيق جنءئي ضد حزب الليكود، بسبب استامءله 4-15و 4-11برسءلتين )بتءبريخ 

كءميرات سرية في أمءكن االقتراع في البلدات الارعية وتصوير النءخبين بطريقة غير شرعية بدعوى 
 ءت بوقوع عمليءت تزوير.ان هنءك شبه

 23/7/2019القدس العربي، لندن، 

 
 يجهش بالبكاء عند زيارته طفاًل فلسطينًيا جريًحا نائب عربي بالكنيست .26

حّمل النءئب الارعي في الكنيست، يوسف جبءبرين، السلطءت اإلسرائيلية  ”:القدس الارعي“النءصرة: 
سجون االحتالل، فيمء زابر زمياله أيمن  مسؤولية استشهءد األسير الفلسطيني نصءبر طقءطقة في

 عودة وعوفير كسيف الطفل الفلسطيني الجريح جرا  جريمة جديدة لالحتالل.
وطءلب جبءبرين )الجبهة الديموقراطية للسالم والمسءواة( بإقءمة لجنة تحقيق محءيدة في ظروف 

أعلنت في بيءن لهء عن استشهءده تشمل ممثاًل عن الاءئلة. وكءنت سلطءت السجون اإلسرائيلية قد 
 طقءطقة في سجن نيتسءن، من دون توضيح سبب الوفءة، قبل أيءم.” وفءة“

 23/7/2019القدس العربي، لندن، 

 

 GPSبسبب التشويش على منظومة  مسار طيران إسرائيلي جديد فوق رام هللا .27
مر بمستوى سمحت المنظومة األمنية اإلسرائيلية لسلطة الطيران المدني بءستخدام مسءبر جوي ي

منخفض من فوق برام هللا وعيتونيء، األمر الذي يجال من السهولة بمكءن استهداف الطءئرات المدنية 
 النءبر عليهء. إطالقاالسرائيلية الاءبرة من فوق برام هللا من خالل 

ووفقء لموقع "يدياوت أحرونوت" فقد بدأت سلطة المطءبرات بتشغيل المسءبر الجوي الجديد في إقالع 
وهبوط الطءئرات إلى مطءبر بن غوبريون، بحيث تطير الطءئرات بشكل منخفض جدا فوق برام هللا 

 وعيتونيء وعلدات أخرى في الضفة الغرعية.
ابر بءلرغم من المخءطر الكبيرة المحفوفة به بمء يشءبر إلى أن المنظومة األمنية صءدقت على هذا القر 

في ذلك إمكءنية إطالق النءبر تجءه الطءئرات أثنء  عبوبرهء فوق برام هللا، إال أن المصءدقة على هذا 
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القرابر جء ت بسبب الضغط الكبير على المسءبرات الجوية خالل فترة الصيف بءإلضءفة إلى اضطرابر 
 .GPSية أخرى بسبب التشويش على منظومة سلطة المطءبرات إلى ايقءف مسءبرات جو 

 23/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 مستوطنا وطالبا تلموديا يقتحمون المسجد األقصى 80الشيخ عزام الخطيب:  .28

طءلبء من ماءهد تلمودية اليوم  11مستوطنء يهوديء متطرفء بينهم  80اقتحم نحو : بترا -برام هللا 
الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة وفق مء  -جد األقصى المبءبرك الثالثء  بءحءت المس

بءلقدس الشيخ عزام  األقصىالاءمة وشؤون المسجد  اإلسالمية األوقءفاعلنه مدير عءم دائرة 
االقتحءمءت نفذت من جهة بءب المغءبرعة برفقة  إن)بترا( في برام هللا  وقءل الخطيب لمراسل الخطيب.

 بءلسالح.الخءصة المدججة  اإلسرائيليومشددة من قوات االحتالل وحراسة ماززة 
 23/7/2019، الدستور، عّمان

 
 2019طفاًل فلسطينًيا منذ بداية  16تقرير: االحتالل قتل  .29

 16قءلت الحركة الاءلمية للدفءع عن األطفءل إن قوات االحتالل اإلسرائيلي، قتلت : الرأي –غزة 
وأفءدت المنظمة  .2019غرعية وقطءع غزة، منذ بداية الاءم الجءبري طفال فلسطينًيء، في الضفة ال

الحقوقية في تقرير صدبر عن مكتبهء في األبراضي الفلسطينية، اليوم الثالثء ، أن من بين من قلتهم 
 أطفءل في الضفة الغرعية. 4طفاًل من قطءع غزة، و 12االحتالل 

دام "القوة المفرطة، والرصءص الحي المتفجر، واتهمت في تقريرهء جيش االحتالل اإلسرائيلي بءستخ
ضد األطفءل بهدف قتلهم أو التسبب بإعءقءت دائمة لهم، مستغلين عدم مسء لتهم ومظلة الحمءية 

وأضءفت "إن االنتهءكءت اإلسرائيلية، أسفرت عن الاديد من  التي توفرهء الحكومة اإلسرائيلية".
مشي واللاب مجددا، وآخرون فقدوا أعينهم إثر المآسي لألطفءل، حيث أصبح باضهم" يحلم بءل

 إصءبتهم بءلرصءص اإلسرائيلي".
 23/7/2019، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم

 
 قارب صيد لغزة بعد احتجازها لسنوات 22تعيد  "إسرائيل" .30

قءبرب صيد، احتجزتهم خالل  22أفرجت السلطءت اإلسرائيلية، الثالثء ، عن : محمد مءجد -غزة 
وقءل نزابر عيءش نقيب الصيءدين الفلسطينيين في قطءع غزة، في حديث مع  م المءضية.األعوا
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محركءت عبر مابر كرم أبو سءلم  4قءبرب صيد و 22األنءضول: "أفرجت إسرائيل عصر اليوم عن 
 وأضءف: "المحركءت وقوابرب الصيد المفرج عنهم هءلكة ال تصلح للامل". جنوب القطءع".

قءبرب صيد، صءدبرتهم من بحر غزة أثنء   65لجءبري، أفرجت تل أبيب عن يوليو/ تموز ا 3ومنذ 
 عمل الصيءدين، بحسب عيءش.

 23/7/2019 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 بؤرة استيطان جديدة في عهد نتنياهو 31: "سالم اآلن" .31

في  اإلسرائيلية في تقريرهء السنوي، أمس )الثالثء (، عن أنه« سالم اآلن»كشفت حركة  تل أبيب:
ظل حكومة بنيءمين نتنيءهو، شهدت المنءطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغرعية أكبر مقدابر من 

بؤبرة استيطءن  31المبءني االستيطءنية، ليس فقط في المستوطنءت القءئمة، بل إن المستوطنين أقءموا 
 تفال شيئًء لوقفهء.، أقيمت من دون قرابر برسمي، لكن السلطءت اإلسرائيلية لم 2012جديدة منذ سنة 

وقءل التقرير، إن هذه البؤبر االستيطءنية أقيمت في منءطق تامدت بهء توسيع السيطرة اإلسرائيلية 
على أبراٍض في جميع أنحء  الضفة الغرعية، من جنوعي جبءل الخليل وحتى األغوابر الشمءلية، وكذلك 

« مطيه بنيءمين»م والخليل، وبين بيت لح« غوش عتسيون »في الكتل االستيطءنية الماروفة بءسم 
 االستيطءنية قرب نءبلس.« أبرئيل»من القدس شمءاًل وبرام هللا وحتى مدينة 

وأشءبر التقرير إلى أن البؤبر االستيطءنية الجديدة متنوعة في طبياتهء، بين الزبراعي والسكني، وأقيمت 
شر أو غير مبءشر ، وهي تحظى بدعم مبء«أبراضي دولة»على أبراٍض مشءع يزعم المستوطنون أنهء 

، حتى بموجب قوانين االحتالل «غير قءنونية»من سلطءت االحتالل، على الرغم من أنهء تاتبر 
وأنظمته اإلدابرية. فءلجيش يقوم بحمءيتهء ليل نهءبر، ويزودهء بمختلف الخدمءت اللوجيستية، في حين 

ون اإلسرائيلي بشأنهء، إال في التءباة للجيش والمسؤولة عن تطبيق القءن« اإلدابرة المدنية»تتجءهلهء 
 حءالت نءدبرة وعشكل محدود جدًا.

، التي تجري مسحًء مثءبرًا للبؤبر االستيطءنية الجديدة وسءئر مظءهر التوسع «سالم اآلن»وقءلت 
بؤبرة، في حين بلغ عددهء منذ عءم  16بلغ  2017االستيطءني، إن عدد البؤبر التي أقيمت منذ سنة 

بؤبرة استيطءنية  31مستوطنون وأحزابهم مسيطرين في الحكومة، ال أقل من ، الذي أصبح فيه ال2012
 «.غير قءنونية»جديدة 

 24/7/2019، الشرق األوسط، لندن
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 سعوديالطبع الم جاء نتيجة شكوى تقدم بها مقدسيينلل نادي األسير الفلسطيني: اعتقال االحتالل .32
اإلسرائيلي، ظهر اليوم الثالثء ، أبرعاة شبءن اعتقلت قوات االحتالل : القدس المحتلة ــ محمد محسن

مقدسيين، وسلمت استدعء  لحءبرسين من حراس المسجد األقصى، ومصوبر صحءفي بتهمة مهءجمة 
المدون الساودي محمد ساود، الذي ظهر في فيديو، أمس اإلثنين، أثنء  طرده من قبل مقدسيين من 

قوعلت تلك الزيءبرة التطبيعية بءنتقءدات واساة المسجد األقصى والبلدة القديمة في القدس، في وقت 
وأفءد مدير نءدي األسير الفلسطيني في القدس، نءصر قوس لـ"الارعي الجديد"،  من قبل الفلسطينيين.

 بأن االعتقءل تم بنء  على شكوى مقدمة من قبل المدون الساودي لشرطة االحتالل.
 23/7/2019، العربي الجديد، لندن

 
 في مخيمات لبنان: كفى استهتارًا بحقوقناشبان فلسطينيون  .33

يشار الشبءن الفلسطينيون المقيمون في لبنءن، بءلغبن من سو  : عين الحلوة )لبنءن( ــ انتصءبر الدنءن
أوضءعهم في المنءطق والمخيمءت التي ولدوا وكبروا فيهء، إذ قبل كثيرون منهم بءلامل في غير 

لمشكالت تضءعفت مع بد  تطبيق خطة وزابرة الامل اختصءصءتهم برضوخًء لألمر الواقع، لكن ا
 اللبنءنية لـ"مكءفحة الامءلة األجنبية".

ويشءبرك عشرات الشبءن في إضراب مفتوح داخل المخيمءت الفلسطينية كوبرقة ضغط على السلطءت 
عءمًء، وقءل الشءب  71اللبنءنية، لتايد النظر في حقوقهم المهدبرة منذ لجوئهم إلى لبنءن قبل 

سطيني المشءبرك في إضراب مخيم عين الحلوة عبيدة البدوي لـ"الارعي الجديد": "مللنء من الفل
 االستهتءبر بحقوقنء، والتاءمل مانء بدونية ألننء فلسطينيون".

 23/7/2019، العربي الجديد، لندن
 

 أزمة مالية تحجب صحيفة القدس الفلسطينية ألول مرة منذ صدورها .34

شرع الاءملون في صحيفة "القدس" الفلسطينية، اعتبءبرًا من أمس : القدس المحتلة ــ محمد محسن
اإلثنين، بإضراب مفتوح عن الامل أدى إلى احتجءبهء عن الصدوبر، اليوم الثالثء ، إلى حين 
استجءبة مءلكي وإدابرة الصحيفة لمطءلبهم بدفع برواتبهم المتأخرة عن األشهر األبرعاة المءضية، إذ ياد 

 عءمًء. 68لية األول للصحيفة منذ صدوبرهء قبل هذا الحجب ألسبءب مء
وعين ضغوط بءلحجز على الصحيفة وممتلكءتهء والتهديد بإغالقهء من قبل ضريبة الدخل ومؤسسءت 
إسرائيلية أخرى كءلتأمين الوطني، واألزمة المءلية الخءنقة التي تاءنيهء الصحيفة المقدسية بسبب سو  

في الاقد األخير وانتبءهة إدابرتهء المتأخرة لهذا التضخم،  ماءلجة التضخم الوظيفي الذي مرت به
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احتجبت الصحيفة اليوم، والتي كشف حجبهء عن ماءنءة كبيرة لنحو مءئة موظف وعءمل ياملون في 
 الصحيفة الوبرقية وموقاهء اإللكتروني وإدابرتهء اإلعالنية "موديكو".

دس، منير الغول، في حديث لـ"الارعي وفي هذا اإلطءبر، أكد برئيس لجنة الاءملين في صحيفة الق
الجديد"، عزم موظفي الصحيفة والاءملين فيهء على المضّي في إضرابهم حتى تتم االستجءبة 

 لمطءلبهم بدفع الرواتب المتأخرة عن األشهر األبرعاة المءضية.
 23/7/2019، العربي الجديد، لندن

 
 بتفجير مبنى فلسطيني في القدسيحتفلون جنود االحتالل  .35

: أظهر شريط فيديو تداوله نءشطون على مواقع التواصل االجتمءعي، جنودا "القدس الارعي" -لندن
 من جيش االحتالل اإلسرائيلي وهم يحتفلون أثنء  تفجير مبنى فلسطيني، في القدس، يوم االثنين.

هر، وهدم جيش االحتالل يوم أمس عشرات البيوت الفلسطينية في حي وادي الحمص، ببلدة صوبر بء
 شرقي القدس المحتلة.

ويظهر في مقطع الفيديو، جنود االحتالل وهم متجماون، يضحكون ويصفقون على واقع هدم 
، والخءضاة لسيطرة السلطة الفلسطينية حسب اتفءق ”أ“المنءزل الفلسطينية التي تقع في منءطق 

 أوسلو.
 24/7/2019، القدس العربي، لندن

 
 ة لجهود إنقاذ الوضع المائيتقدم في قطاع غز  ":سلطة المياه" .36

في قطءع « الخطير»أعلنت السلطة الفلسطينية عن إحراز تقدم في جهود إنقءذ الوضع المءئي  غزة:
وأفءد برئيس سلطة الميءه الفلسطينية مءزن غنيم في بيءن، أمس  عءمًء. 12غزة المحءصر إسرائيليًء منذ 

مليون دوالبر  15حلية ميءه البحر في غزة بتكلفة الثالثء ، بءالنتهء  من إنشء  مشروع محطة فرعية لت
بتمويل من الصندوق الكويتي عبر بنك التنمية اإلسالمي. وأوضح غنيم أن إنجءز مشروع المحطة 

تاطيل إسرائيل إدخءل مواد خءصة بءلمادات »تم باد جهد دام ثالث سنوات بسبب 
 «.الكهروميكءنيكية

آالف متر مكاب يوميًء، بحسب غنيم، الذي أوضح أنهء  10 وتبلغ القدبرة التشغيلية للمحطة الجديدة
ألف مواطن ويجرى الامل على برعطهء بشبكة الكهرعء  لضمءن استمرابرية  200ستخدم أكثر من 

 شهوبر. 3وثبءت الامل لالنتقءل إلى التشغيل الدائم المتوقع أن يكون في أقل من 
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افتتءحهء في قطءع غزة هذا الاءم ضمن مشءبريع  وهذه المحطة هي الثءنية لتحلية ميءه البحر التي يتم
لتزويد سكءن قطءع غزة بميءه الشرب اآلمنة، وتطوير خدمءت الميءه وإيقءف التدهوبر في خزان الميءه 

 الجوفي.
 24/7/2019، الشرق األوسط، لندن

 
 منازل فلسطينيين في القدس يعرقل عملية السالم "إسرائيل": هدم القاهرة .37

أدانت مصر، الثالثء ، بأشد العبءبرات، هدم إسرائيل عشرات المنءزل : المصريون ووكءالت
 لفلسطينيين بءلقدس الشرقية المحتلة، مؤكدة أنه الخطوة "تارقل جهود تحقيق السالم".

وأعرعت الخءبرجية المصرية، في بيءن، عن برفضهء ألية أعمءل من شأنهء تغيير الوضع القءئم في 
 لشرعية الدولية ذات الصلة، وغيرهء من االتفءقءت الدولية واإلنسءنية.القدس بمء يتنءفى مع مقربرات ا

ونوهت إلى مخءطر تأثير هذه األعمءل على جهود تحقيق السالم الاءدل والشءمل، مؤكدة على 
موقفهء الراسخ تجءه دعم حقوق الشاب الفلسطيني المشروعة، والامل على استئنءف المفءوضءت 

 على أسءس حل الدولتين وفقًء لمقربرات الشرعية الدولية.بغية الدفع باملية السالم 
 23/7/2019، المصريون، القاهرة

 
 "باب الرحمة"إلغالق  "إسرائيلاتفاق مع "األردن: ال يوجد  .38

نفت األبردن مزاعم وسءئل إعالم إسرائيلية حول التوصل التفءق بين إسرائيل واألبردن يقضي : عمءن
 أشهر. 6سجد األقصى بإغالق مصلى "بءب الرحمة" في الم

اإلسرائيلية، نقلت عن مصدبر إسرائيلي، قوله إن األزمة مع األبردن حول مصلى  12وكءنت القنءة 
ونقلت وكءلة  بءب الرحمة في طريقهء إلى الحل، وإن هنءك خطة لتجنب تدهوبر الاالقءت مع األبردن.

ءفية إسرائيلية بخصوص األنبء  األبردنية "بترا" عن مصدبر مسؤول قوله إنه ال صحة لمزاعم صح
 مبنى بءب الرحمة.

وأضءف المصدبر "ال أسءس لهذه المزاعم، وموقف األبردن الثءبت أن بءب الرحمة جز  ال يتجزأ من 
المسجد األقصى، وحكمه حكم المسجد األقصى من جميع النواحي ويرفض أي محءولة لتغيير 

أكد أنه ال بد من ترميم البءب وإعءدة وضاه و  الوضع التءبريخي والقءنوني القءئم في األمءكن المقدسة."
، مشددا على ضروبرة احترام 2003كمء كءن قبل إغالقه من قبل سلطءت االحتالل في آذابر من عءم 

 صالحيءت إدابرة أوقءف القدس الحصرية في إدابرة جميع شؤون المسجد األقصى.
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س الحكومة اإلسرائيلية، بنيءمين وحسب القنءة اإلسرائيلية، فقد تم التوافق على هذا المخطط بين برئي
وذكرت القنءة أن اجتمءعء عقد األحد المءضي، تم خالله التوصل  نتنيءهو، ومسؤولين أمنيين.

 للمخطط الذي يهدف بءألسءس لمنع تفجر الخالفءت مع األبردن بشأن األقصى ومصلى بءب الرحمة.
 23/7/2019، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 يل: مع التشدد في تطبيق قانون العملباس .39

برئيس تكتل "لبنءن القوي" وزير الخءبرجية والمغترعين جبران بءسيل باد اجتمءع  : أكد"الحيءة" -بيروت 
توفير فرص عمل للبنءنيين  األسءس"التكتل مع التشدد في تطبيق قءنون الامل والسبب ، أن تكتلال

، ومن واجبءتنء حمءية سوق الامل وهذا الموضوع في ظل ابرتفءع نسب البطءلة بشكل غير مسبوق 
وليس فئة ماينة، وهنءك فئءت موجودة بشكل اكثر ويطءلهم القءنون بشكل اكثر  األجءنبيطءل كل 

شي  يسءهم بتطبيع الوجود السوبري والفلسطيني في لبنءن، هو  أي" أن إلىفهذا موضوع آخر"، الفتء 
 التوطين". أشكءلشكل من 

، خءصة في هذه الفترة مع صفقة أوطءنهم إلىهي الامل للاودة  اإلنسءنيةلحقوق "ا أنوشدد على 
وبردا على  لغء  حق الاودة، والمبءدلة المءلية فيه".إ أعمدتهء أحد أنالقرن، والشي  الذي ظهر هو 

مل أ"التكتل مع "القوات اللبنءنية" في موضوع قءنون وزابرة الامل والفلسطينيين، على  أنكد أسؤال، 
 ".أيضءيستمروا به هم  نأ

 24/7/2019، ، لندنالحياة

 
 أبو سليمان: خففنا إجراءات حصول الفلسطينيين على تصاريح العمل .40

أكد وزير الامل كميل ابو سليمءن أن "القءنون ال يجزأ وهو يطبق على الجميع وال يمكن وقف  :وطنية
وقف تطبيقه، فهو سءبري  تنفيذه بحق فئة ماينة"، مشددا على أن "ليس من صالحية الوزير

إجءزة الامل للفلسطيني، فهي تاطى وفق الشروط، وان  إعطء المفاول". وجزم بأن "ال استنسءبية في 
القءنون  أنالفلسطيني هي التي تطءلب بإصدابر إجءزة الامل، بءإلضءفة إلى  -لجنة الحوابر اللبنءني 

 قءنون وعلى تقديم التسهيالت لتطبيقه".. وأنء حريص على تطبيق الإصدابرهءاللبنءني هو الذي يفرض 
سر  أمينفرع لبنءن برئءسة  -وأعلن عقب استقبءله في مكتبه وفد من اتحءد نقءبءت عمءل فلسطين 

"البحث كءن بنء  بءلنسبة إلى إجرا ات وزابرة الامل التي لهء عالقة  أناالتحءد ابو يوسف الادوي، 
له التسهيالت التي تقدمهء  وأوضحتإلجرا ات المتخذة بءألخوة الامءل الفلسطينيين، وشرحت للوفد ا
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من برسم إجءزة الامل وإعفء ات  إعفءئهموزابرة الامل والقءنون لألخوة الفلسطينيين، خصوصء لجهة 
 أخرى".

"وزابرة الامل أعطت التاليمءت لمفتشيهء بءلتاءمل مع الامءل الفلسطينيين بءلطريقة  أنوأشءبر إلى 
ء مع اللبنءني خالل عملية التفتيش، وسجلت فقط مخءلفتءن بحق فلسطينيين نفسهء التي يتاءملون به

: "شرحنء للوفد التسهيالت الماطءة من الوزابرة في مء خص الحصول أضءفمخءلفة".  750 أصلمن 
عمل للفلسطينيين، حيث خففنء اإلجرا ات في مء خص المستندات المطلوعة وعرضنء  إجءزاتعلى 

، إذ يمكنهم االستفءدة اإلجءزاتءل الفلسطينيين نتيجة االستحصءل على هذه للمنءفع التي تاود للام
 من تاويض نهءية الخدمة في الضمءن، وأعتقد أن الوفد كءن متفهمء لمء أبدينءه".

وأضءف: "هنءك قرابة ألف أجير فلسطيني يستفيدون في الوقت الحءضر من هذه الخدمة. وقد بلغ 
ن الفلسطينيين في صندوق نهءية الخدمة في صندوق الوطني الحسءب المستقل الخءص بءلالجئي

 مليءبر ليرة، وإجءزة الامل تسمح لهم بءالستفءدة من هذا الصندوق". 14للضمءن االجتمءعي نحو 
ذلك يحتءج إلى  أن وأبلغتهمالتءم من إجءزة الامل  بءإلعفء وتءبع ابو سليمءن: "طءلب قسم من الوفد 

فلسطيني تؤكد حتى اليوم وجوب حصول الفلسطيني على  -حوابر لبنءني  تاديل القءنون، وهنءك لجنة
يمكن بحثه لكنه يحتءج  األمرإجءزة عمل مع مراعءة الخصوصيءت التي ينص عليهء القءنون. هذا 

الفلسطيني. كمء طءلب الوفد بوقف تطبيق خطة  -إلى مجلس نواب وقرابر من لجنة الحوابر اللبنءني 
فأكدت له أن الوزابرة ليس لديهء السلطة لوقف تنفيذ قءنون لفئة ماينة.  الامل بحق الفلسطينيين،

فءلقءنون ال يجزأ، وهو يطبق على الجميع وليس من صالحية الوزير وقف تطبيق القءنون فءلقءنون 
 لم تشمل الخطة داخل المخيمءت الفلسطينية". األسءسسءبري المفاول، ويجب أن يطبق، وفي 

، 2010لفلسطيني، قءل: "هذه الخصوصية ماطءة لهم بقءنونين صدبرا عءم وعن الخصوصية الماطءة ل
وفي قرابرات عدة صءدبرة عن وزابرة الامل، فهم مافيون من برسم إجءزات الامل لكل الفئءت، كمء أنهم 
يستفيدون من تاويضءت نهءية الخدمة. كمء ان الوزابرة منذ زمن تافيهم من الفحوصءت المخبرية 

المسبقة. كذلك ال يطبق على برب الامل وضع مئة مليون ليرة في برأس مءل والتأمين والموافقة 
الشركة، ونحن ندعوهم إلى االستفءدة من هذه التسهيالت ألن إجءزة الامل لمصلحة الاءمل 

 الفلسطيني وال تسقط عنهم صفة الالجئ".
هيل أموبرهم، وبردا على سؤال، قءل: "ال نارف مء هي الهواجس ولكن سأعمل تحت سقف القءنون لتس

وأطمئن هنء أصحءب الهواجس إلى أن ال خلفية سيءسية لقرابر وزير الامل، بل هنءك خلفية قءنونية. 
 نطبقه، ومء نستطيع تقديمه من تسهيالت تحت سقف القءنون سنقوم به". أنثمة قءنون ونريد 
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 سءساألمجلس الوزبرا ، قءل: "في  أعمءلوحول طلب برئيس الحكومة وضع الخطة على جدول 
، ثالثة من بينهء تحتءج إلى مجلس وزبرا  إجرا  12طلبت برفع الخطة إلى مجلس الوزبرا ، وتتضمن 

لم نبدأ بتنفيذهء، وقد ابرتأى برئيس الحكومة من ضمن الخطة البحث في الموضوع الفلسطيني، ونحن 
 وإذافيذهء. نرحب بذلك. أمء اإلجرا ات التساة فهي من صالحية الوزابرة وفق القءنون، ونامد إلى تن

كءن هنءك من مراسيم تطبيقية للتخفيف عنهم فال مءنع لدي، ولجنة الحوابر لديهء مشروع لدينء باض 
 التاليقءت عليه ومستادون أن نبحث فيه".

 23/7/2019، الوكالة الوطنية لإلعالم
 

 "جريمة حرب" الجامعة العربية: هدم منازل الفلسطينيين بالقدس .41
لجءماة الارعية، اليوم اإلثنين، بأشد العبءبرات، هدم إسرائيل عشرات المنءزل أدانت ا: خءلد الشرقءوي 

 لفلسطينيين بءلقدس الشرقية المحتلة، واصفة إيءهء بـ"جريمة حرب".
وقءل سايد أبوعلي، األمين الاءم المسءعد، في بيءن، إن "هذه الجريمة تأتي في سيءق استمرابر 

ي يستهدف الشاب الفلسطيني وجودا وحقوقء، خءصة في الادوان السءفر والممنهج المتصءعد الذ
وأشءبر إلى أن "مء يجري في القدس  القدس بشكل غير مسبوق، واستمرابرا لسيءسة التهجير القسري".

مء هو إال جريمة حرب وتطهير عرقي وجريمة تهجير قسري برسمي ومالن هي األخطر في سلسلة 
 هذه الجرائم المتواصلة منذ عقود".

أن في "هدم المنءزل تحد صءبرخ لقرابرات الشرعية الدولية كءفة، والتفءقيءت التاءقدية الثنءئية، وأكد على 
حيث أن المبءني المستهدفة تقع ضمن المنطقة المصنفة أ، ومستوفية لجميع التراخيص الرسمية 

ن الدولي، ودعء مجلس األمن ومحكمة الجنءيءت الدولية إلى "إعمءل قواعد القءنو  واألوبراق الثبوتية".
 إلجبءبر إسرائيل على وقف هذه الجرائم ومسءئلتهء ومحءسبتهء عليهء".

 23/7/2019، المصريون، القاهرة
 

 منح دراسية للطلبة الفلسطينيين 210: تونس .42
منحة  210قءلت وزابرة التاليم الاءلي والبحث الالمي إن الجمهوبرية التونسية قدمت : الرأي –غزة 

 .2020/2019ن، بمختلف التخصصءت للاءم الدبراسي دبراسية للطلبة الفلسطينيي
وأفءدت الوزابرة في بيءن صحفي أن الحكومة التونسية أبلغت بتخصيص هذه المنح الدبراسية دعمًء 

 منح  10منحة للدبراسءت الاليء، و 100منحة في مجءل البكءلوبريوس، و 100للشاب الفلسطيني، بواقع 
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 خصصت للطلبة المقدسيين.
 23/7/2019، لفلسطينية لإلعالموكالة الرأي ا

 
 "إسرائيل"ُأطلقت من  ةسقوط صواريخ في جنوب سوري .43

بءتجءه منءطق في جنوب سوبريء صبءح األبرعاء  مستهدفة  إسرائيلية أنهءُأطلقت صوابريخ ياتقد : دمشق
 .اإلنسءن"مواقع عسكرية" تءباة للنظءم السوبري أو حلفءئه، وفق مء أفءد المرصد السوبري لحقوق 

" استهدفت منءطق في جنوب سوبريء قريبة من إسرائيلية أنهءل المرصد إن "صوابريخ يرجح وقء
مرتفاءت الجوالن، بينهء "تل الحءبرة في محءفظة دبرعء ومنطقتي نبع الصخر وتل األحمر في محءفظة 

وقءل برامي عبد الرحمن مدير المرصد "انطلقت الدفءعءت الجوية للنظءم باد صوابريخ  القنيطرة".
وتحدث المرصد عن وقوع "خسءئر بشرية ومءدية" دون  بشكل مؤكد باضهء وصل ألهدافه". سقطت

 .إضءفيةياطي تفءصيل  أن
 24/7/2019، القدس، القدس

 
 األردن يؤكدان على أن القضية الفلسطينية هي القضية العربية واإلسالمية األولىو تركيا  .44

التركي مولود جءويش أوغلو اليوم ره ونظييمن الصفدي األبردني أأجرى وزير الخءبرجية  :عمءن
 وتقدمت القضية الفلسطينية المحءدثءت التي أجريءهء.. محءدثءت

وأكد الوزيران الموقف المشترك أن القضية الفلسطينية هي القضية الارعية واإلسالمية األولى وأن 
المستقلة حلهء على أسءس حل الدولتين الذي ينهي االحتالل ويضمن قيءم الدولة الفلسطينية 

هو السبيل الوحيد إلنهء  الصراع  1967وعءصمتهء القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 
 وتحقيق السالم الشءمل.

وأكد الوزيران مركزية القدس وقدسيتهء في الاءلمين الارعي واإلسالمي وضروبرة الحفءظ على الوضع 
مية والمسيحية. وأكد الصفدي وأوغلو استمرابر التءبريخي والقءنوني القءئم فيهء وفِّي مقدسءتهء اإلسال

( األونروابذل الجهود لضمءن تلبية االحتيءجءت المءلية لوكءلة األمم المتحدة لتشغيل وإغءثة الالجئين )
 لتمكينهء من االستمرابر بتقديم خدمءتهء لالجئين الفلسطينيين وفق تكليفهء األممي.

 23/7/2019، الغد، عّمان
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 التهجير القسري في القدساإلمارات تدين  .45
عددًا من المبءني السكنية « اإلسرائيلي»دانت وزابرة الخءبرجية والتاءون الدولي هدم سلطءت االحتالل 

في حي وادي الحمص بقرية صوبر بءهر في مدينة القدس المحتلة. وشّدد بيءن وزابرة الخءبرجية على 
المخءلفة للقءنون الدولي والتهجير القسري  اإلمءبرات الارعية المتحدة تستنكر بشدة هذه األعمءل»أّن 

وأكد البيءن برفض اإلمءبرات لمثل هذه األعمءل اإلجرامية التي تاد انتهءكًء لحقوق الشاب «. للقءطنين
 الفلسطيني الشقيق.

 24/7/2019، الخليج، الشارقة
 

 األممية حول فلسطين القراراتسفراء أوروبيون ينتقدون هجوم "غرينبالت" على  .46
انتقد سفرا  أوبروعيون وعرب وآسيويون، إفءدة المباوث األمريكي إلى الشرق : برك / محمد طءبرق نيويو 

 األوسط جيسون غرينبالت، أمءم مجلس األمن الدولي، الثالثء ، بشأن القدس.
وخالل الجلسة المناقدة حءليء بءلمقر الدائم لألمم المتحدة، قءل غرينبالت إن قرابرات األمم المتحدة لن 

 لنزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل، وزعم أن القدس "ستبقى عءصمة إسرائيل األبدية".تحل ا
وبردا على إفءدة المباوث األمريكي، أكدت بروسيء برفضهء "احتكءبر الجهود السيءسية والدبلومءسية" من 

مء في قبل أي دولة، واقترحت "الاودة إلى الممءبرسة الراسخة المتمثلة في الجهود المتاددة األطراف، ب
ذلك إشراك اللجنة الرعءعية للوسطء  الدوليين، آلية فريدة للتوصل إلى تسوية للصراع الفلسطيني 

 اإلسرائيلي".
أمء مندوب فرنسء السفير نيكوالس دي بريفيير، فأكد أن بالده "لن تاترف بسيءدة إسرائيل على القدس 

قءل في إفءدته خالل الجلسة نفسهء: و  الشرقية، أو مرتفاءت الجوالن السوبرية، أو الضفة الغرعية".
"تذكر فرنسء بأن االحتالل يتاءبرض مع القءنون الدولي، وعءبريس ال تاترف بأي سيءدة إسرائيلية على 

 أي من األبراضي المحتلة، وذلك تنفيذا لمء وبرد في ميثءق األمم المتحدة".
األمريكي خالل الجلسة، بدوبره، استنكر مندوب ألمءنيء كريستوف هويسجن، بشدة، إفءدة المباوث 

وقءل: "ال يمكن لواشنطن أن تتاءمل مع القءنون الدولي عندمء يتالق األمر بءلصراع الفلسطيني ـ 
 اإلسرائيلي على أنه طبق من المقبالت، نأخذ منه مء نريد ونترك مء نريد".

الدولتين  من جءنبهء، شددت مندوعة بريطءنيء كءبرين بيرس، أن "موقف المملكة المتحدة إزا  حل
وقءلت في إفءدتهء ألعضء  المجلس: "نحن قلقون للغءية إزا  أي  الفلسطينية واإلسرائيلية لم يتغير".

ضم ألبراٍض فلسطينية محتلة، ألن خطوة كهذه ستكون مخءلفة للقءنون الدولي، ومدمرة لجهود السالم، 
 وال يمكن أن تمر دون تحد".
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بر الاتيبي، وهو الاضو الارعي الوحيد بمجلس األمن، من جهته، أكد مندوب الكويت السفير منصو 
تمسك بالده بءلموقف الارعي الذي يرى أن "السالم هو الخيءبر االستراتيجي، والحل الدائم والشءمل 
والاءدل، يقوم على مبدأ حل الدولتين وفقء للمرجعيءت المتفق عليهء، وهي قرابرات مجلس األمن ذات 

 الم، وخءبرطة الطريق، ومبءدبرة السالم الارعية".الصلة، ومبدأ األبرض مقءبل الس
أمء مندوب إندونيسيء ديءن تريءنسيء دجءني، فقءل إن بالده تشدد من جديد، أن حل الصراع الفلسطيني 

، وعمء يتمءشى مع قرابرات األمم 1967ـ اإلسرائيلي يجب أن يقوم على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 
 المتحدة ذات الصلة.

 23/7/2019لألنباء،  ناضولاأل وكالة 
 

 للتخلي عن هدم منازل الفلسطينيين بالقدس "إسرائيل"روسيا تدعو  .47
دعت وزابرة الخءبرجية الروسية، إسرائيل إلى التخلي عن هدم منءزل الفلسطينيين : المصريون ووكءالت

م منءزل وقءلت الخءبرجية في بيءن، الثالثء ، إن قيءم إسرائيل بهد في القدس الشرقية المحتلة.
وأكد البيءن أن ممءبرسءت  الفلسطينيين في منطقة صوبر بءهر بءلقدس، يتاءبرض مع القءنون الدولي.

وأضءف "ندعو إسرائيل إلى التخلي عن مثل هذه  إسرائيل تقوض حل القضية الفلسطينية.
 الممءبرسءت".

 23/7/2019، المصريون، القاهرة
 

 كرواتيا تعتزم فتح مكتب قنصلي في فلسطين .48
ت مسءعد وزير الخءبرجية للشؤون األوبروعية أمل جءدو، اليوم الثالثء ، جلسة مشءوبرات سيءسية عقد

 Viceمع مسءعد وزير الخءبرجية للشؤون السيءسية في وزابرة الخءبرجية الكرواتية فيسي سكراتشيش )

Skracic.) 
األوبروعي فيمء يتالق من جءنبه، أكد سكراتشيش، أن كرواتيء تلتزم بءلقرابرات الدولية وعموقف االتحءد 

بءلقضية والحقوق الفلسطينية، وأن اعتراف كرواتيء بدولة فلسطين منوط بءعتراف الدول األوبروعية 
وشدد سكراتشيش  وأضءف أن حّل الدولتين هو الحل األمثل لحل القضية الفلسطينية. بدولة فلسطين.

مجءالت، وعّبر عن نية وزابرته فتح على برغبة بالده في تازيز الاالقءت الثنءئية مع فلسطين في عدة 
 مكتب قنصلي في فلسطين لتسهيل التبءدل التجءبري والسيءحي واألكءديمي بين البلدين.

 23/7/2019، األيام، رام هللا
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 : الجزء األخير من فخ أوسلو الذي ُنصب للنخب السياسية الفلسطينية"صفقة القرن " .49
 جوزيف مساد

م تحول النضءل الفلسطيني المتواصل منذ أكثر من قرن من أجل كيف ت: عال  الدين أبو زينة ترجمة
االستيطءنية الصهيونية إلى صراع لتمكين برجءل األعمءل الفلسطينيين -التحربر من الكولنيءلية

 والشرطة الفلسطينية التي تحميهم وتحمي االحتالل اإلسرائيلي؟ 
 انتصار إسرائيل في أوسلو

مع ” اتفءقيءت أوسلو“ءبر األهم الذي حققته إسرائيل عندمء وقات تبدأ القصة في أوسلو. كءن االنتص 
هو إلزام منظمة التحرير الفلسطينية بنقل ملف كل  1993منظمة التحرير الفلسطينية في الاءم 

الاالقءت المستقبلية مع إسرائيل إلى كيءن جديد يسمى السلطة الوطنية الفلسطينية. بذلك، تم اختزال 
التي كءنت تمثل، حتى ذلك الحين، كل الفلسطينيين في الاءلم، بمن –طينية منظمة التحرير الفلس

إلى السلطة  -1967فيهم أولئك الذين في إسرائيل، وفي الشتءت، وفي األبراضي المحتلة في الاءم 
الفلسطينية، التي تدعي تمثيل فلسطينيي الضفة الغرعية وغزة فقط )برفضت إسرائيل السمءح لهء حتى 

ينيي القدس الشرقية(. وهكذا تم فاليًء حل منظمة التحرير الفلسطينية، وتم خفض بءشتمءل فلسط
الحق في ”الفلسطينيين بمقدابر الثلثين. وفي المقءبل، اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية إلسرائيل بـ

دولة لكل اليهود في الاءلم. ضءعفت  -كمء تزعم إسرائيل–، وهو حق يجالهء ”الوجود بسالم وأمن
ائيل ثالث مرات عدد سكءنهء اليهود من خالل الزعم بأن كل اليهود الذين يعيشون خءبرج إسرائيل إسر 

هم في الواقع إسرائيليون. وهكذا، بينمء تم اختزال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت سلطة واحدة إلى 
 أقلية، زاد عدد اليهود الذين يعيشون في دولة واحدة بمقدابر ثالثة أضاءف. 

 وقمعاحتواء 
بءإلضءفة إلى ذلك، ُبنيت اتفءقيءت أوسلو على برعط عدد كبير من فلسطينيي الضفة الغرعية وغزة 
باملية أوسلو على كل مستوى، من خالل خلق عدد من الطبقءت التي أصبحت ترتبط ابرتبءطًء وثيقًء 

أن ال يكون هنءك  التي افتتحتهء أوسلو.  بهذه الطريقة، ضمنت االتفءقيءت” عملية السالم”ال ينفصم بـ
دائمًء أي خيءبر سوى دعم هذه الاملية. وكءن أحد األهداف الرئيسية ألوسلو هو تفكيك تابئة السكءن 
الفلسطينيين الذين كءنوا مابئين بقوة خالل االنتفءضة األولى، عن طريق إنهء  الثوبرة من خالل القمع 

 ثقفيهء في واحدة من هذه الطبقءت. في جز ، وفي جز  آخر من خالل احتوا  نشطءئهء البءبرزين وم
 وتشمل هذه الطبقات:

نخبة سيءسية لشغل منءصب السلطة الفلسطينية، والذين يتكونون في ماظمهم من نءشطي منظمة • 
 التحرير الفلسطينية داخل وخءبرج فلسطين. 
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 ن الاءئدين. بيروقراطية إلدابرة السكءن للسلطة الفلسطينية، والتي يتألفون من الكوادبر المحلية وم• 
قوة أمنية لقمع المقءومة الفلسطينية ضد إسرائيل وأوسلو، والمؤلفة من برجءل حرب الاصءبءت • 

السءبقين الذين تحولوا إلى مرتزقة إلسرائيل، والذين سيأتي تمويلهم وتدبريبهم في ماظمه من 
 األميركءن واألوبروعيين. 

ركءن واألوبروعيون، والذين يتألفون من نشطء  موظفو المنظمءت غير الحكومية، التي أنشأهء األمي• 
 سءبقين ومثقفين كءنوا قد شءبركوا في االنتفءضة األولى. 

من أولئك الذين عءدوا من المنفى لكي يرعحوا من أبنء  شابهم ومن عملية أوسلو؛ –وطبقة أعمءل • 
يرعحون فاليًء تحت ومن أولئك الذين كءنوا يعيشون مسبقًء في الضفة الغرعية وغزة، والذين كءنوا 

ليبرالي، كءن -االحتالل قبل أوسلو. بينمء تم توقيع اتفءقيءت أوسلو في ذبروة هيمنة النظءم الدولي النيو
” تمكين“الهدف من تسهيل جني األبرعءح لرجءل األعمءل الفلسطينيين )يريد عدد من البرامج أيضًء 

تلجنسيء الفلسطينية بءلمنظمءت المدنية النسء  الفلسطينيءت ليصبحن برائدات أعمءل(، ومن برعط اإلن
غير الحكومية، هو ضمءن وجود كءدبر إدابري ضعيف نسبيًء داخل السلطة الفلسطينية، ومؤسسة 

 .systemأمنية توسعية لقمع أي مقءمة لهذا النظءم 
 مقاول من الباطن لالحتالل

-سطينية كممثل للفلسطينيين بينمء وعد اإلسرائيليون في أوسلو فقط بءالعتراف بمنظمة التحرير الفل 
دوا أبدًا بءلسمءح للفلسطينيين بإقءمة دولة خءصة لهم، أو بءالنسحءب من المنءطق  ولكنهم لم ياِّ
المحتلة، أو بءلتوقف عن بنء  المزيد من المستوطنءت، نءهيك عن تفكيك المستوطنءت القءئمة، أو 

طينية هو أن تكون مجرد مقءول من منح الفلسطينيين حق تقرير المصير، كءن دوبر السلطة الفلس
البءطن لالحتالل، والمكلف بإنهء  االنتفءضة وقمع أي تجٍل مستقبلي للمقءومة ضد اإلسرائيليين. مع 

بءنتوستءن، والتي -أن الطبقة السيءسية واصلت إيوا  األوهءم بأنهم سوف ُيمنحون على األقل دولة
بأي سلطة يمكن أن يسمح لهم اإلسرائيليون يستطياون التظءهر بأنهء دولة حقيقية ويحتفظون 

بءالحتفءظ بهء، لم تكن لدى اإلسرائيليين أي نية لمنحهم أبدًا مثل هذا الكيءن. باد أن أدت الغرض 
وهي –منهء كسلطة انتقءلية لمسءعدة إسرائيل في قمع الشاب الفلسطيني من خالل التنسيق األمني 

تشار إسرائيل  -”مقدسة“وصفهء محمود عبءس بأنهء وظيفة مركزية للسلطة الفلسطينية، والتي 
وترامب اآلن بأن السلطة الفلسطينية قد استنفدت دوبرهء وأصبحت فءئضة وغير ضروبرية. وهنء تدخل 

إسنءد دوبر واحد فقط للسلطة الفلسطينية، وهو نفس الدوبر الذي ” الصفقة“وتتضمن ”. صفقة القرن “
لفلسطينية، وعءلتحديد أن على السلطة الفلسطينية أن تقبل كءنت أوسلو قد أسندته لمنظمة التحرير ا

، وأن تسلم سلطتهء إلى برجءل األعمءل الفلسطينيين )وبرجءل األعمءل اآلخرين من الارب ”الصفقة”بـ
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والدوليين، وبرائدات األعمءل من النسء  بدبرجة أقل(، وحل نخبتهء السيءسية، وتسليم السلطة المحلية 
، مثلهء مثل اتفءقيءت أوسلو التي تشكل الصفقة طوبرهء ”الصفقة“نية. هدف كلهء إلى مؤسستهء األم

النهءئي، هو اإليهءم بأن كل الشاب أبنء  الفلسطيني في كل مكءن يحتءجون إلى برجءل األعمءل 
 االستيطءنية اإلسرائيلية واالحتالل. -وبرجءل الشرطة فقط، وليس إلى إنهء  الكولنيءلية

 التنسيق األمني
، مدبرب تدبريبًء 1994من التءبع للسلطة الفلسطينية، الذي قتل وسجن الفلسطينيين منذ الاءم جهءز األ

، باد وقت قصير 1994عءليًء على أيدي األميركيين ويحظى بمديحهم. وفي تشرين الثءني )نوفمبر( 
في غزة  200فلسطينيًء غير مسلحين وجرحت  13من دخول غزة، قتلت شرطة عرفءت مء ال يقل عن 

، أشءد 1995بب اجترائهم على التظءهر ضد اتفءقيءت أوسلو. وخالل زيءبرته لغزة في أوائل الاءم بس
نءئب الرئيس األميركي في ذلك الحين، آل غوبر، بارفءت وامتدحه على إقءمة محءكم عسكرية 

ركية لمحءكمة أولئك الفلسطينيين الذين عءبرضوا أوسلو. بينمء سءعدت وكءلة المخءبرات المركزية األمي
)سي. آي. إيه( قوات األمن الفلسطينية في عمليءت سرية في البداية، سوف تصبح الواليءت المتحدة 
في وقت الحق مسؤولة علنًء عن تدبريب هذه القوات. وقد أشرف الفريق كيث دايتون، الذي عمل في 

ديسمبر( منصب المنسق األمني األميركي للسلطة الفلسطينية في الفترة من شهر كءنون األول )
، على تدبريب هذه القوات وعلى االنقالب الذي قءمت به 2010وحتى تشرين األول )أكتوعر(  2005

وهو انقالب فشل في غزة ونجح في الضفة – 2007ضد حركة حمءس المنتخبة ديمقراطيًء في الاءم 
الشاب  الغرعية. قبل أن يأتي إلى الضفة الغرعية، كءن دايتون منهمكًء في خوض حرب أميركء ضد

قبل أن يخلفه  2012. وخلفه الفريق مءيكل مويلر، الذي خدم حتى الاءم 2003الاراقي في الاءم 
المشرف الحءلي، مسءعد األدميرال بءول بوشونغ. وكءن االتحءد األوبروعي بدوبره يقوم بتمويل وتدبريب 

يق الُشرطي مكتب التنس“شرطة السلطة الفلسطينية من أجل أدا  نفسه المهءم من خالل مكتبه 
. شكلت مؤسسة األمن التءباة للشرطة 2006، منذ الاءم ”لالتحءد األوبروعي لدعم الشرطة الفلسطينية

الفلسطينية نجءحًء إسرائيليًء برئيسًء، والتي ُيسند إليهء اإلسرائيليون الفضل على النحو الواجب في 
 ضد جيش االحتالل.   إحبءطهء المستمر للغءلبية الاظمى من عمليءت المقءومة الفلسطينية

 العمل كالمعتاد
بتوقيع  1993بءلنسبة لطبقة األعمءل، التي كءنت ذات فءئدة أسءسية في إقنءع عرفءت في الاءم  

اتفءقيءت أوسلو، فإنهء تواصل تنسيق نشءطءتهء التجءبرية مع اإلسرائيليين. بينمء كءن برجءل األعمءل 
الشاب الفلسطيني بأن عملية السالم سوف تحول والمثقفون المؤيدون لطبقة األعمءل قد وعدوا 

” الصفقة“المنءطق المحتلة إلى سنغءفوبرة، أصبح جءبريد كوشنر اآلن هو الذي يقدم وعودًا ممءثلة في 
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التي يقوم بإعدادهء. في واقع األمر، وسط التحضيرات لمؤتمر البحرين المتضمن في صفقة القرن، 
قبل أسبوع من تءبريخ كتءبة هذه السطوبر، عن أن ” واال“ني كشف موقع األخبءبر اإلسرائيلي اإللكترو 

برئيس هيئة أبركءن الجيش اإلسرائيلي الفريق أفيف كوشءفي التقى بأحد المليونيريين الفلسطينيين قبل 
شهرين في برام هللا لمنءقشة الوضع االقتصءدي الحءلي في الضفة الغرعية. كمء احتفى اإلسرائيليون 

 الفلسطينيين. ” بروتشيلد“لك عدة أعمءل في المنءطق المحتلة بوصفه بأنه بمليءبردير فلسطيني يمت
 ال عمَل بطولياً 

لم يكن برفض السلطة الفلسطينية حضوبر مؤتمر البحرين قبل بضاة أسءبيع عماًل بطوليًء، وإنمء كءن  
ة هو إجبءبر الطبق” صفقة القرن “بءألحرى عماًل من أعمءل الحفءظ على الذات. فبمارفة أن هدف 

السيءسية في السلطة الفلسطينية على حل نفسهء، اختءبرت السلطة الفلسطينية عدم الحضوبر. في 
حين أن قلة من برجءل األعمءل الفلسطينيين حضروا مؤتمر البحرين )اعتقل أمن السلطة الفلسطينية 

باد(، فإن  واحدًا منهم فقط، صالح أبو ميءلة، باد عودته إلى الضفة الغرعية، وتم إطالق سراحه فيمء
بقيتهم ظلوا بايدين عن البحرين في عرض للتضءمن مع الطبقة السيءسية. مع ذلك، تارف السلطة 
الفلسطينية جيدًا أنه في حءل نجح األميركءن واإلسرائيليون في فرض الصفقة، فإن برجءل األعمءل 

بقة السيءسية الفلسطينيين وأجهزة األمن الفلسطينية سوف تامد على األبرجح إلى التضحية بءلط
فلسطين بإضءفة مزيد من األبرعءح إلى خزائنهم والمزيد من ” تحرير“الفلسطينية والمضي قدمًء نحو 
 القمع لبقية الشاب الفلسطيني.

 16/7/2019 "ميدل إيست آي"
 24/7/2019، الغد، عّمان

 
 دوافع الّدعوة اإلسرائيلية الجديدة للحوار مع حماس .50

 د. عدنءن أبو عءمر
لّتوتر الذي تسبِّّبه مء بءتت تسمى "مسألة غزة" لصءنع القرابر اإلسرائيلي، فأصبحت كحبة في غمرة ا

البطءطء السءخنة، ال قءدبرة إسرائيل على ابتالعهء، وال على لفظهء، حتى يتخيل أن أدبراج المؤسسة 
ستكمءل الاسكرية واألمنية فرغت من كثرة االقتراحءت والسينءبريوهءت، بين توجيه ضرعة عسكرية، أو ا

 االنفصءل عنهء، أو تسليمهء لمصر، أو إعءدة السلطة الفلسطينية إليهء.
لكن آخر هذه المقترحءت، عّبر عنهء الرئيس األسبق لهيئة أبركءن الجيش اإلسرائيلي الجنرال دان 
حءلوتس، حين طءلب قبل أيءم بإيجءد نهءية للصراع الدائم مع حمءس عبر فتح حوابر مبءشر ماهء، 
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بر يكون بين األعدا ، وإيجءد واقع في غزة يجال لدى حمءس مء قد تخسره، ألنهء اليوم ليس ألن الحوا
 لديهء مء تخسره.

ال تاّد دعوة حءلوتس للحوابر مع حمءس ُمْنَبّتة عن سءبقءتهء من الدعوات والمطءلبءت، بدليل وجود 
لقءئمة في غزة، فءلاديد دعوات إسرائيلية متزايدة بضروبرة الشروع في حوابر مع حمءس لحل المشكلة ا

من اإلسرائيليين ياتقدون أنه في حءل أصبح لدى حمءس مء قد تخسره في القطءع، فإنهء ستدخل في 
 مفءوضءت مع إسرائيل.

يحءول اإلسرائيليون أصحءب هذه الدعوة، ومنهم حءلوتس نفسه، شرح مقصدهم بعبءبرة "مء قد تخسره 
على شءطئ البحر، ومقءٍه ومطءعم، وتحويل غزة واحة  حمءس" مثل المشءبريع الكبيرة، كمتنزه طويل

اقتصءدية، وإقءمة مينء  بحري ومطءبر جوي ومحطة لتوليد الطءقة توفر الكهرعء  لكل القطءع، 
بمسءعدة إسرائيل ودول الاءلم، بحيث تتحول كلهء إلى مواقع ومقدبرات محظوبر أن تفقدهء حمءس، أو 

 نبين سياني تحقق أضرابر كبيرة، وعءلتأكيد خسءئر بءهظة.تخسرهء، ألن مزيدا من الحروب بين الجء
السؤال الذي يسأله اإلسرائيليون ألنفسهم: لمءذا لم يحصل ذلك حتى اليوم؟ مع أنه يمكن إنفءق 
مليءبرات الدوالبرات على غزة، وبرصد حسءبءت مصرفية في بنوك خءصة في دول الاءلم، وعهذه 

نء  المدابرس والكليءت والمستشفيءت، وإقءمة منشآت سيءحية، األموال يمكن إناءش الحقول الزبراعية وع
 وتجءبرة واستيراد وتصدير.

يستدل أصحءب دعوات الحوابر مع حمءس بمء هو حءصل في إسرائيل من المقدبرات التي يمكن لهء 
أن تخسرهء في أي حرب، كءلمدن الكبيرة والمنءطق الصنءعية المزدحمة، والمصءنع واآلالت والمواد 

وموانئ أسدود وحيفء وإيالت، ومطءبري بن غوبريون وبرامون، كّل ذلك يجالهم يواجهون في  الخءم،
 النهءية خطًرا أن يخسروهء في أي حرب أو مواجهة عسكرية.

ال ناتقد لحظة واحدة أن دوافع الدعوات اإلسرائيلية للحوابر مع حمءس حبًء في سواد عيون قءدتهء، 
جيًدا أن وضع غزة صاب للغءية، ويجب إيجءد حلول عءجلة  وخضوعء لمطءلبهء، ولكن ألنهم يالمون 

له بايدا عن الحلول الدامية النءتجة عن الحروب والخراب والدمءبر، ألن من يفكر من اإلسرائيليين 
بخوض حرب مع حمءس البد أن يأخذ باين االعتبءبر أنهء ستسفر عن وقوع ضحءيء مدنيين، ألنه ال 

 لقطءع، وحينهء ستبث هذه المشءهد على شءشءت التلفزة الاءلمية.يمكن التفريق بين حمءس وسكءن ا
وفي حءل أضفنء على تلك الخسءئر حقيقة أن المجتمع اإلسرائيلي حسءس جدا تجءه سقوط القتلى في 
صفوفه، والجرحى واألسرى، فسيكون من األهمية بمكءن أن تفكر إسرائيل في مسءبر آخر خءص 

 دخول في حوابر مبءشر أو غير مبءشر مع حمءس.بغزة، مسءبر آخر تمءمء، ومنهء ال
 23/7/2019، فلسطين أون الين
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 محنة الالجئ الفلسطيني .51

 عبدهللا السويجي
وضع الالجئ الفلسطيني في دول الشتءت، أي الدول التي لجأ إليهء باد نكبة فلسطين في الاءم 

الحقوق والواجبءت والصفة ، وضع تتبءين فيه مستويءت الرعءية وعنود «دولة إسرائيل»وقيءم  1948
القءنونية. وازداد هذا الوضع تأزمًء مع طول فترة إقءمة الالجئين في الدول التي لجؤوا إليهء حتى بدأت 

إلى ديءبرهم األصلية، « حق الاودة»تظهر دعوات إليجءد حلول لهم في ظل انسداد أفق تحقيق 
الصءدبر عن مجلس األمن  194ابر في تطبيق القر « إسرائيل»وفشل المفءوضءت السيءسية وتانت 

 والذي يقضي باودة الالجئين إلى بالدهم. 
ويبدو أن هذه الدعوات تأخذ طءباًء تأزميًء باد كثرة الحديث عن صفقة القرن التي يقءل إنهء تتنءزل 
عن حق عودة الالجئين، وتصريحءت كوشنر التي تلمح إلى بقءئهم في أمءكنهم، أي توطينهم، وهذا 

 يظة وخشية الدول التي تستضيفهم أو تستقبلهم، إضءفة إلى خوف الفلسطينيين أيضًء.مء أثءبر حف
وقد تاءملت الدول التي لجأ إليهء الفلسطيني بطرق مختلفة، فسوبريء مثاًل عءملته كمء تاءمل مواطنيهء 

مء في حق الامل والحصول على خدمءت التاليم والاالج واإلقءمة والتملك ولم تمنحهم الجنسية، بين
عءملت األبردن الالجئ بطريقة مختلفة فمنحتهم الجنسية بفئءت مختلفة، جواز سفر لسنة وجواز سفر 
لخمس سنوات، واندمج الالجئ الفلسطيني في األبردن حتى تسلم منءصب عليء في الحكومءت 

ابنه  المتاءقبة، زادهء الَنَسب الذي وطد الاالقءت، فتزوج الملك الراحل الحسين من فلسطينية وكذلك
 الملك عبدهللا، وعءت وال  الفلسطيني لألبردن يوازي انتمء ه لفلسطين إن لم يكن أكثر.

واقع الالجئ الفلسطيني في لبنءن مختلف كليًء عن وضاه في سوبريء واألبردن، حيث تخلت الدولة 
دمت لهم اللبنءنية عن مسؤوليءتهء لصءلح وكءلة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( التي ق

الخدمءت التاليمية والاالجية ووفرت فرص عمل للكثيرين، لكنهء ومنذ سنوات وعاد وقف الواليءت 
المتحدة األمريكية مسءهمتهء، تاءني أزمءت مءلية تهدد قدبرتهء على مواصلة تقديم خدمءتهء مء يجال 

يني من حق الامل الفلسطيني يعيش في قلق مستمر، في ظل منع الحكومة اللبنءنية الالجئ الفلسط
 واالنتمء  للنقءبءت والحصول على حقوق.

وتم تاديله في الاءم  2005منذ أيءم بدأت الدولة اللبنءنية بتطبيق القءنون الذي تم سّنه منذ الاءم 
وينص على أن على جميع الامءل األجءنب الحصول على إجءزة عمل، وفي سيءق تطبيق هذا  2010

ين من أعمءلهم وأقفلت محءل لهم بذبرياة التسوية، فام الغضب القءنون تم طرد عمءل فلسطيني
التجماءت الفلسطينية وخرجوا في مظءهرات نهءبرية وليلية كمء تقول التقءبرير، مء أدى إلى وقف 
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الفلسطيني  -الحكومة اللبنءنية إلجرا اتهء والاودة إلى الواقع السءبق مع استمرابر لجنة الحوابر اللبنءني 
يق القءنون الذي يواجه إشكءلية تتالق بوضع الفلسطيني في لبنءن، هل هو عءمل بمنءقشة سبل تطب

أجنبي أم عءمل مهءجر أم عءمل الجئ، والقءنون الدولي يتاءمل مع كل حءلة بطريقة مختلفة. 
والسؤال الذي يطرحه الفلسطينيون: لمءذا اآلن؟ ويخشون أن يكون ذلك على صلة بصفقة القرن التي 

 لالجئين الفلسطينيين في أمءكن وجودهم.ستفرض توطين ا
القضة حتى اآلن يمكن تفهمهء والتاءمل ماهء إنسءنيًء واقتصءديًء وسيءسيًء، لكن متءباة دقيقة لألحداث 
والتصريحءت المتصءعدة على وسءئل التواصل االجتمءعي تجال الوضع مرشحًء لفتنة كبيرة، فقد 

الل الفلسطيني(، وهي الدعوات التي سبقت الحرب ظهرت أصوات تطءلب بتحرير لبنءن من )االحت
حين خرج المقءتلون  1982وشءبرك فيهء الفلسطينيون حتى الاءم  1975األهلية التي تفجرت في الاءم 

 الفلسطينيون من لبنءن، وبرغم ذلك استمرت الحرب األهلية ثمءني سنوات أخرى باد الخروج.
ية التدخل فوبرًا لماءلجته وتقديم الدعم لألطراف كلهء الوضع خطير في لبنءن وعلى جءماة الدول الارع

بهدف التهدئة ومواصلة التاءيش، خءصة أن الفلسطينيين لم يختءبروا البقء  في لبنءن، وال أطمءع 
سيءسية لهم هنءك، والخشية كل الخشية، وهذا مء بدأ يظهر، أن تتسلق التنظيمءت المتطرفة على 

صراع بهدف خلط األوبراق، فهذه التنظيمءت التي لهء صالت الحدث وتستغله لصءلحهء، وتؤجج ال
قوية بءإلخوان المسلمين لديهء مشءبريع أكبر من حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنءن وتتجءوز 
القضية الفلسطينية برمتهء نحو بنء  الخالفة اإلسالمية تحت شاءبر )اإلسالم هو الحل(، وإذا مء 

سطينية كمء سرقوا التظءهرات الارعية في دول مثل سوبريء ومصر نجحوا في سرقة االحتجءجءت الفل
وليبيء فإن لبنءن سيدخل في ماءبرك ال تبقي وال تذبر، ال سيمء أن الطءئفية متغلغلة في جسده، 
واالحتقءن بلغ الحلقوم. وكثيرون يلابون بءلوبرقة الفلسطينية لتفجير الصراع. والمطلوب أن ينأى 

عن التجءذبءت الطءئفية وأن يحتج بءلوسءئل السلمية لتحسين وضاه،  الفلسطيني في لبنءن بنفسه
 والحديث مفتوح على سينءبريوهءت كثيرة..

 24/7/2019، الخليج، الشارقة
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