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 الطبيعي الغاز مجال في للتعاون  مبادرات ويناقش السيسي يلتقي شتاينتس .1

 أمس يوم شارك شتاينتس، يوفال اإلسرائيلي، الطاقة ، أن وزير26/7/2019، 48 موقع عربذكر 
 في الطاقة وزراء من عدد مع سوية شتاينتس تقىوال .القاهرة في المتوسط غاز منتدى في الخميس،

 .السيسي الفتاح عبد المصري  بالرئيس المنطقة
 مساهمة يثمن أن يجب بأسره العالم" إن بالقول السيسي المصري  الرئيس تملق شتاينتس أن وجاء

 .تعبيره حد على ،"المنطقة الستقرار الضروري  األمر مصر استقرار في العظيمة السيسي
 وناقش. المال طارق  المصري، نظيره مع اجتمع شتاينتس فإن ،"هيوم يسرائيل" يفةصح وبحسب
 إلى إسرائيل من الغاز ضخ استكمال مع للتعاون  أخرى  مشتركة مبادرات االجتماع خالل الطرفان

 .مصر
 في والتعاون  الطرفين، بين الطبيعي الغاز لضخ أخرى  أنابيب مد إمكانيات الطرفان ناقش كما

 بمبادرة أقيم الذي اإلقليمي بالمنتدى للدفع التالية والخطوات األقصى، الشرق  إلى ازالغ تصدير
 .والمصري  اإلسرائيلي الطاقة وزيري 

 وتد، صحيفة محمد نضال المحتلة، عن ، من القدس26/7/2019لندن،  الجديد، العربيوأضافت 
 الذي شتاينتز يوفال اإلسرائيلي، الطاقة وزير أن الماضية، الليلة موقعها على كشفت ،"هيوم يسرائيل"

 السيسي، عبدالفتاح المصري  بالرئيس خالله والتقى الخميس، المتوسط، غاز منتدى لقاء في شارك
 إلى اإلسرائيلي الغاز تصدير مجال في التعاون  فقط ليس المال، طارق  المصري  نظيره مع بحث

 للتعاون  مشتركة ُأخرى  اتمبادر  إطالق إلى أيضا   تطرق  البحث أن الصحيفة وأوضحت .مصر
 أنابيب مد ذلك في بما مصر، إلى اإلسرائيلي الغاز تدفق عملية إكمال بعد البلدين، بين المشترك
 .األقصى الشرق  دول إلى الغاز وتصدير البلدين بين الغاز لنقل إضافية

 ئيل،عموري، إلى أن إسرا ، من القدس، عن سعيد26/7/2019لألنباء،  األناضول وكالةوأشارت 
 مليارات عشرات بقيمة الطاقة، مجال في مصر، مع ملموسا تعاونا هناك أن   الجمعة، أعلنت

 .الدوالرات
 يوفال اإلسرائيلي الطاقة وزير قال الجمعة، اإلسرائيلية، الخارجية وزارة عن صدر بيان وبحسب

 معاهدة توقيع منذ ةمر  ألول:" الخميس المال، طارق  القاهرة في المصري  نظيره لقائه خالل شتاينيتس
 ".مصر مع الدوالرات مليارات عشرات بقيمة ملموس تعاون  ثمة عاما، 40 قبل بيننا السالم
 ".مصر إلى إسرائيل من الغاز تصدير مشروع ناقشا" الوزيرين أن إلى البيان وأشار
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ع ": وقف العمل باالتفاقات بداية مرحلة جديدة من الصمود والمواجهة مالفلسطيني "الوطني .2
 االحتالل

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن قرار وقف العمل باالتفاقات مع االحتالل اإلسرائيلي يعني : عمان
، وبداية مرحلة جديدة من الصمود والمواجهة مع 1993طي  صفحة المرحلة االنتقالية التي بدأت عام 

 االحتالل اإلسرائيلي تتطلب انهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
وأعرب المجلس في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم الجمعة، عن دعمه وتأييده 
لهذا القرار الذي جاء التزاما وتنفيذا لقرارات المجلس الوطني ولقرارات المجلس المركزي في دوراته 

جب االنتقال إلى األربع األخيرة التي اعتبرت أن المرحلة االنتقالية بكل التزاماتها قد انتهت، وأنه ي
 مرحلة تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية بإعادة النظر بكافة وظائف السلطة ومؤسساتها.

وأكد المجلس الوطني أن االحتالل اإلسرائيلي وإدارة ترمب يتحمالن المسؤولية بسبب سياساتهما 
، والتنكر لقرارات الشرعية واجراءاتهما العدوانية التي أدت عمليا  إلى إلغاء كل تلك االتفاقات المرحلية

الدولية ذات الصلة، واستبدالها بسياسة االمالءات والعقوبات التي يرفضها شعبنا وقيادته، ولذلك فإن 
من حقنا الدفاع عن حقوقنا بكافة الوسائل التي اقرتها المواثيق والشرائع وعلى رأسها ميثاق األمم 

 المتحدة.
 26/7/2019، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 

 ؟"إسرائيل"ماذا يعني إعالن عباس وقف العمل باالتفاقيات الموقعة مع  .3
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت متأخر الخميس وقف العمل : )أ ف ب(–رام هللا 

 باالتفاقيات الموقعة مع اسرائيل وتشكيل لجنة لبحث آلية التنفيذ تبدأ عملها اعتبارا من الجمعة.
فيما رأى محللون أن القرار قد يسهم في لملمة الوضع الفلسطيني، تساءل آخرون ما اذا كان سيخلف 

 تداعيات عملية.
 ما هي االتفاقيات مع اسرائيل وماذا يعني قرار عباس؟

بناية لفلسطينيين في منطقة صورباهر الواقعة  12قامت السلطات االسرائيلية االثنين بهدم منازل 
ة القدس وبين مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، ما أدى الى فقدان عشرات على طرف مدين

 الفلسطينيين لمنازلهم.
 تقول اسرائيل إنها هدمت هذه المنازل بسبب قربها من الجدار.

وعقدت القيادة الفلسطينية إثر ذلك ” تطهيرا عرقيا“القى هذا االجراء تنديدا فلسطينيا واسعا واعتبروه 
 مكثفة ومنها االجتماع الذي عقدته الخميس وأعلن فيها عباس قراره. اجتماعات
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أمام إصرار “وقال عباس، بعد ان استعرض جملة من الخالفات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل 
سلطة االحتالل على التنك ر لجميع االتفاقيات الموق عة وما يترت ب عليها من التزامات، نعلن قرار 

ل باالتفاقيات الموق عة مع الجانب االسرائيلي والبدء في وضع آليات اعتبارا  من الغد القيادة وقف العم
 ”.لتنفيذ ذلك

وقعت منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل اتفاق سالم في  1993ايلول/سبتمبر من العام  13في 
عن  البيت االبيض بحضور غالبية زعماء دول العالم، ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس

 الجانب الفلسطيني بصفته حينها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ونص االتفاق على إقامة سلطة حكم ذاتي انتقالي )السلطة الفلسطينية( لفترة انتقالية ال تتجاوز 

 خمس سنوات.
يات تتعلق بالمياه وشكلت هذه االتفاقية الرئيسية غطاء لعدة اتفاقيات بين الطرفين، منها اتفاق

والكهرباء والتنسيق األمني بين الجانبين والنواحي االقتصادية، وأيضا اجراء انتخابات الختيار رئيس 
 للسلطة الفلسطينية ومجلس تشريعي.

ألف مستوطن اسرائيلي  400ويعتبر التنسيق األمني من أهم هذه االتفاقيات خاصة وأن هناك حوالى 
 سرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية.يعيشون في المستوطنات اال

مع انتهاء الفترة االنتقالية التفاقية السالم فشلت محاوالت الرئيس االميركي بيل كلينتون في العام 
في التوصل التفاق جديد بين الفلسطينيين واسرائيل، بعد عدة أيام من المفاوضات الثالثية في  2000

 رفات، ورئيس الوزراء االسرائيلي حينها ايهود باراك.منتجع كامب ديفيد ضم كلينتون وياسر ع
وإثر فشل تلك المفاوضات اندلعت انتفاضة مسلحة في االراضي الفلسطينية، قامت اثرها السلطات 
االسرائيلية باقتحام المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية وتم تدمير العديد من المقار 

 األمنية الفلسطينية.
 .2004س الفلسطيني ياسر عرفات لحصار في مقره برام هللا حتى وفاته في العام تعرض الرئي

عاما( رئيسا للسلطة  84عقب وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، انتخب محمود عباس ) 
 الفلسطينية وأعلن منذ أيامه األولى رفضه للعنف وانتهاج العمل الدبلوماسي.

باس حينما أوقفت المفاوضات السلمية مع الجانب االسرائيلي، وكانت أول مواجهة دبلوماسية قادها ع
حيث أصر عباس على وقف األعمال االستيطانية االسرائيلية كشرط الستئناف هذه المفاوضات التي 

 ال زالت متوقفة حتى اآلن.
نجح عباس في الحصول على قبول في االمم المتحدة لدولة فلسطين كعضو مراقب، وهو ما اعتبر 

 للدبلوماسية الفلسطينية.نجاحا 
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في إطار نهجه الدبلوماسي لوح عباس أكثر من مرة في ورقة وقف التنسيق االمني مع الجانب 
كما أعلن اكثر ” استمرت اسرائيل في خرق االتفاقيات“االسرائيلي، كخطوة يمكن اتخاذها في حال 

 من مرة، غير انه لم تتخذ اي خطوة فعلية في هذا اإلطار.
ويح بوقف االتفاقيات مع الجانب االسرائيلي خطوة ليس بالجديدة، حيث اتخذ المجلس يعتبر التل

المركزي الفلسطيني على مدار السنتين الماضيتين أكثر من قرار حول الموضوع، وشكلت لجان 
 لتنفيذ هذا القرار.

هو ما لم غير ان الشيء الجديد ان هذا االعالن تم هذه المرة من قبل الرئيس الفلسطيني نفسه، و 
 يحدث سابقا.

وجاء إعالن عباس هذا عقب عدة تطورات كان أهمها مؤخرا حينما أقدمت اسرائيل على هدم منازل 
 فلسطينيين في مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية قريبة من مدينة القدس.

 إضافة الى ذلك، فان هدم المنازل جاء في ظل أجواء مشحونة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل،
منها وقف تحويل أموال ضريبية لصالح السلطة الفلسطينية من قبل اسرائيل، ما وضع السلطة 
الفلسطينية في أزمة مالية خانقة، عوضا عن االجراءات االميركية المتخذة ضد السلطة الفلسطينية 
منها إغالق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن واعالن القدس عاصمة السرائيل، ووقف 

 الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل الالجئين.
وال يمكن لنا االستمرار بالتزاماتنا من “وأعلن عباس أن اسرائيل هي التي تنكرت لكل االتفاقيات 

 ”.طرف واحد
 كل هذا دفع رئيس السلطة الفلسطينية التخاذ قرار ما قد يسهم في لملمة الوضع الفلسطيني.

معنى وطني قد يسهم في تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية في حين يرى مقربون أن القرار له 
 ”.ال يعني شيئا“على األقل، يقول آخرون بانه 

وبحسب محللين فان قرار عباس الذي ألحقه بتشكيل لجنة للتنفيذ، يعني أن القرار لن ينفذ اآلن وانما 
ثماني لجان لتنفيذ  حوالي سينتظر اللجنة، في حين أن السلطة الفلسطينية وفي قرارات سابقة شكلت

 نفس القرار.
في المقابل، فان كان قرار تشكيل السلطة الفلسطينية جاء وفق اتفاق مع اسرائيل، فهل يعني الغاء 

 االتفاقيات مع اسرائيل الغاء السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس؟.
حديث عن وقف االتفاقيات ال ينفع ال“يقول المحلل االستراتيجي هاني المصري لوكالة فرانس برس 

 ”.مع اسرائيل دون الحديث عن مصير السلطة الفلسطينية وتغيير شكلها ووظائفها
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 ”.القرار صيغة مكررة عن قرارات سابقة“ويخلص الى القول 
 27/7/2019الغد، عّمان، 

 
 الضفة في المقاومة يد إلطالق يدعو الحية .4

 المقاومة يد إلطالق" الحية خليل" ،"حماس" سالميةاإل المقاومة حركة في القيادي دعا :الرأي – غزة
 .المحتل ة بالقدس الحمص واد حي في" اإلسرائيلي" االحتالل إجراءات على ردا   الغربية الضفة في

 مالحقة عن للتوقف الفلسطينية السلطة الجمعة، اليوم مساء متلفز تصريح في وطالب الحية
 ".االحتالل إجراءات على كرد   السياسيين، عتقلينالم من سجونها وتبي ض بالضفة، المقاومين

 بسياستها الدولية المنظومات كل مواجهة على تصر تزال ما االحتالل حكومة أن وشدد على
 .شعبنا أبناء واعتداءاتها على اإلجرامية

 وقوي يلزم وطني بموقف مطالبا   االحتالل، إجراءات ظل في شعبنا وجود على قلقه عن وعبر الحية
 .االحتالل مع االتفاقيات بإلغاء القاضي عباس الرئيس بقرار مرحب ا ويردع إجراءاته، تالل،االح
 على تطبيق ا وأن تجد وواقعية، حقيقية عباس الرئيس عنها أعلن التي القرارات تكون  أن نأمل: "وقال

 ورفع مة،المقاو  يد وإطالق أوسلو، اتفاقية عن والتخلي األمني، التنسيق وقف في يتمث ل األرض،
 ".غزة قطاع عن العقوبات

 والدعوة وطنية، استراتيجية وبناء الشراكة توحيد في حقيقة خطوة باتخاذ عباس الحي ة وطالب
 استراتيجية لوضع التحرير؛ منظمة تفعيل إلعادة لجنة وتشكيل للفصائل، القيادي اإلطار الجتماع

 .الوطنية للحالة مناسبة
 26/7/2019م، لإلعال الفلسطينية الرأي وكالة

 
 العمل من لبنان فلسطينيي منع قرار عن للتراجع يدعو قبها .5

 الجهات حماس، في والقيادي السابق الفلسطيني األسرى  وزير قبها، وصفي الغربية: طالب الضفة
 العمل، حق من منعهم فيها بما لبنان فلسطينيي بحق المجحفة القرارات عن الفوري  بالتراجع اللبنانية
ا  ".الفلسطينية اللبنانية العالقات لتاريخ إساءة أكبر"بـ قرارال واصف 
 الالجئ معاملة إلى اللبنانية الحكومة ،(7-26) الجمعة اليوم صحفية، تصريحات في قبها ودعا

 سنوات منذ المفروضة التمييز سياسة ووقف اإلنسانية، الحقوق  في اللبناني كالمواطن الفلسطيني
 نتيجة مؤقتة حالة هي لبنان في الفلسطينيين الالجئين حالة أن ذاته السياق في مؤكدا   التهجير،
 .آخر وطن بأي فلسطين وطننا استبدال أحد وارد في وليس التهجير،
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 بالالجئين الدفع إلى وتهدف القرن، صفقة أهداف مع تتساوق  األخيرة اإلجراءات إن: "قبها وأضاف
 من كسابقها الفشل المحاولة هذه مصير أن امؤكد   ،"العودة حق حساب على مجحفة بحلول للقبول

 .شعبنا بحقوق  المساس حاولت محاوالت
 26/7/2019لإلعالم،  الفلسطيني المركز

 
 الفلسطينية السياسة في الخاطئ للمسار تصحيح هو عباس قرار: حماس .6

 العمل وقف عباس، محمود السلطة رئيس قرار الجمعة، اليوم حماس، حركة غزة: اعتبرت
 ".الصحيح االتجاه في خطوة" االحتالل دولة مع الموقعة ياتباالتفاق
 القضية بها تمر التي الصعبة المرحلة متطلبات مع يتوازى  القرار إن: "لها بيان في الحركة وقالت

 القضية وأوصلت الفلسطيني، السياسي المسار حرفت لطالما خاطئة لمسارات وتصحيح الفلسطينية،
 حقيقية عملية إجراءات هو شعبنا إليه يتطلع ما: "وأضافت ".الصعبة المرحلة هذه إلى الفلسطينية

 ".عملي برنامج إطار وفي أفعال، إلى القرارات هذه تترجم عاجلة
 مع األمني التنسيق ووقف وطنية، وحدة حكومة تشكيل عن فوري  بإعالن" بالبدء الحركة وطالبت

 ".كافة السياسيين المعتقلين سراح وإطالق االحتالل،
 وتبني المشترك، العمل تنسيق سبل لتدارس المؤقت القيادي اإلطار دعوة"بـ أيضا طالبت ماك

 من الفلسطيني الشعب له يتعرض وما القرن، صفقة لمواجهة المقاومة خيار إلى ترتكز استراتيجية
 ".المتواصل الصهيوني اإلجرام من وحمايته ويالت،

 26/7/2019الين،  اون  فلسطين
 

 العيش لقمة على لبنان في الجئينا ساومةم نرفض: البطش .7
 أن على البطش، خالد الحصار، وكسر العودة لمسيرات العليا الوطنية الهيئة منسق غزة: شدد

 ".منها هجروا التي أراضيهم إلى عودتهم لحين لبنان في ضيوف" الفلسطينيين الالجئين
 عن بديال   وطن ا لبنان يكون  أن رفضي الفلسطيني الشعب أن الجمعة، اليوم له كلمة في البطش، وأكد

 ".العيش لقمة على لبنان في الفلسطينيين الالجئين مساومة" البطش ورفض .فلسطين
 اآلالم تقاسم خاللها تم عام ا 70 مدار على االستضافة حسن على الحية وقواه  اللبناني الشعب وشكر

 جانب إلى وقوفنا نؤكد لبنان ئيالج جمعة في: "وقال .االحتالل مواجهة في والمعاناة واألوجاع
 نحن: "وأضاف ".الالجئين لمطالب وإسنادنا دعمنا ونجدد لبنان، في اللجوء مخيمات كافة في شعبنا
 ".الفلسطينية القضية لتصفية الرامية المؤامرات لكافة والتصدي القرن  صفقة مواجهة في باقون 
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 فلسطين، عن بديال   وطن ا لبنان يكون  نأل يرنو ال وشعبنا ضدكم لسنا: "لبنان أهل البطش وخاطب
 ".شعبنا ألبناء دعمكم في تستمروا أن منكم ونأمل المحتلة، أراضينا إلى العودة حتى ضيوف لكننا
 أن نخشى لكن القرن، بصفقة يقبل لن البحرين مؤتمر رفض الذي لبنان بأن ثقة على نحن: "وتابع
: وأردف ".واألمريكان الصهيوني العدو منه فيديست بما الالجئين صمود تمس اإلجراءات بعض تكون 

 ".كذلك وسيبقون  لقضيتنا، داعمين إال يكونوا لن بأنهم ومقاومة ونواب ا وحكومة شعبا لبنان في نثق"
 وأن وبقائه، الستمراره ذاته الوقت في داعي ا الجماهيري، وللحراك الفلسطيني للشعب التحية ووجه

 بشرعيته واالعتراف االحتالل مع للتطبيع المروجين وحلق القرن  صفقة حلق في شوكة ليبقى يتطور"
 ".والجوالن فلسطين أرض على

 بالعيش تمس التي الخطوات عن بالتراجع النواب ومجلس والحكومة اللبنانية الرئاسة البطش وطالب
 .لالجئين الكريم

 26/7/2019لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 القدس في المنازل هدم سياسة لمجابهة االقتصادية" طعةالمقا "سالح تخطط لتنظيم الفصائل .8
 الضفة في فتح حركة وقيادة الفلسطينية الفصائل قيادة تخطط: «العربي القدس» ـ غزة ـ هللا رام

 إطار في المقبلة، الفترة خالل اإلسرائيلية، للبضائع «مقاطعة» حمالت لتنظيم المحتلة، الغربية
 .باهر صور بلدة في وآخرها المنازل هدم ساتلسيا الرافضة الشعبية الخطوات

 إسرائيل لمجابهة «العملية الخطوات» بدء إلى يشير الفلسطينية القوى  قيادة في مسؤولون  يؤكده ما
 كبد عدة، نجاحات وحقق سابقا، تجربته جرت فعال سالح وهو ،«االقتصادية المقاطعة» بسالح
 .كبيرة خسائر إسرائيل اقتصاد خاللها

 باعتبار البضائع، من الكثير تصريف في الفلسطينية األسواق على تعتمد إسرائيل أن والمعروف
 .اإلنتاج خط اإلسرائيلية المصانع تعد األساس هذا وعلى لها، الثاني السوق  الفلسطينية المناطق

 وهي محلي، بديل لها يتوفر التي بالبضائع االقتصادية المقاطعة خطوات تبدأ أن المقرر ومن
 استيرادها على العمل بعد أخرى، بضائع قريب الحق وقت في األمر يطال أن على كثيرة، بضائع

 .الخارج من
 السابقة، المرات كما تتمثل الحملة، بداية في صعوبات مجابهتهم الحملة على القائمون  يخفي وال

 ذلك، من قلأ أو المحلية المنتجات أسعار لتقارب بضائعها، أسعار بخفض اإلسرائيلية الجهات بقيام
 الوقت، هذا في أكبر شعبية مشاركة يتوقعون  الحملة على القائمين لكن الحملة، إلفشال مسعى في
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 النتائج تحقيق في ستساهم التي الفلسطينيين، ضد لالحتالل مسبوقة غير هجمات يشهد الذي
 .المرجوة

 الحكومة، في االختصاص جهات دعا قد فتح، لحركة المركزية اللجنة عضو محيسن جمال وكان
 األسواق في الموجودة االسرائيلية البضائع باسم قائمة تحديد الى باهر، صور منازل هدم بعد

 في وطالب. الوطني العمل وفصائل الشعبية المقاومة لجان الى القوائم تلك وتسليم الفلسطينية،
 بإحالل ذلك بعد لبدءل منها، اإلسرائيلية البضائع إلفراغ المحالت ألصحاب مهلة بإعطاء ذاته الوقت
 .منها بدال محلية أخرى 
 حي هدم جريمة على كرد االسرائيلي، االقتصاد ضرب» يجب إنه القول عنه محلية مواقع ونقلت
 .«االحتالل بضائع مقاطعة خالل من الحمص وادي
 أيام قبل االحتالل هدم التي باهر، صور بلدة في الحمص وداي لسكان المؤازرة حمالت سياق وفي

 وأعضاء محيسن برئاسة فتح حركة من قيادي وفد قام سكنية، شقة 100 على تحتوي  بناية 16 اكهن
 خاللها اطلعوا المنطقة، تلك في بجولة الضفة، مدن في الميدانيين فتح وقادة الثوري، المجلس من
 .المنطقة في الفلسطينية للمباني اإلسرائيلية والتدمير الهدم عمليات على كثب عن

 اجتماع ذلك هامش على وسيكون  االحتالل، جريمة على االطالع أجل من جئنا» سنمحي وقال
 كل لمواجهة والرسمي، الشعبي المستويين على الفعاليات برنامج لتحديد فتح حركة ألقاليم

 .«أرضه من الفلسطيني اإلنسان الجتثاث الهادفة االحتاللية المخططات
 27/7/2019لندن،  العربي، القدس

 
 الكنيست: اليمين يطالب بهدم بيوت الفلسطينيين انتخابات .9

يستعد نشطاء فلسطينيون ونشطاء سالم إسرائيليون وأجانب الحتمال إقدام سلطات االحتالل 
أيلول/سبتمبر  17اإلسرائيلي على هدم قرية الخان األحمر قبل انتخابات الكنيست، التي ستجري في 

ف إلى هدم هذه القرية فورا، والزعم أن إسرائيل ال المقبل، وذلك في أعقاب دعوات اليمين المتطر 
"، وأن على Cترصد موارد كافية من أجل وقف ما وصفوه بـ"سيطرة السلطة الفلسطينية على مناطق 

وزير األمن ورئيس الحكومة المقبل أن "أن يأخذ ذلك كمشروع قومي"، حسبما أفاد المحلل اإلسرائيلي 
 عكيفا إلدار، أمس الخميس. في موقع "ألمونيتور" اإللكتروني،

وكانت حركة "ريغافيم" االستيطانية نشرت إعالنات كبيرة في الصحف، األسبوع الماضي، تحت 
، Cمبنى جديدا في المنطقة  28651عنوان "دولة إرهاب خلف المنعطف"، وقالت إن الفلسطينيين بنوا 
ك "تحت أنف الحكومة" اإلسرائيلية. التي تقع تحت السيطرة اإلسرائيلية، بموجب اتفاقيات أوسلو، وذل
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وكتب إلدار أن حركة "ريغافيم"، التي يتولى مندوبوها مناصب في حكومة بنيامين نتنياهو، وأبرزهم 
الوزير بتسلئيل سموتريتش، تدعو الوزراء وأعضاء الكنيست إلى "البدء بالعمل فورا من أجل منع دولة 

 إرهاب في ساحتنا".
 26/7/2019، 48عرب 

 
 عبرية: قرار عباس إلغاء االتفاقيات حبر على ورق صحف  .10

قالت وسائل إعالم عبرية إن إعالن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وقف كافة : لندن
 االتفاقيات مع إسرائيل "سيبقى حبر ا على ورق ولن ينفذ".

م يكن األول من قال مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليؤور ليفي إن "إعالن الرئيس الفلسطيني ل
نوعه، إذ اتخذت السلطة الفلسطينية قرارات مشابهة خالل األعوام الماضية، ولكن جميعها ما زالت 

 على الورق ولم تنفذ".
وذكر ليفي أنه نقل عن مسؤولين فلسطينيين تقديراتهم بأن هذه المرة ستكون مشابهة للمرات السابقة، 

 عالقة بين السلطة الفلسطينية وكيان االحتالل.وأنه لن يكون هنالك أي تغيير حقيقي في ال
بدوره، أفاد غال بيرغر، من قناة "كان" العبرية، بأن الدائرة المحيطة بعباس يرغبون بأن يسود 

 الغموض في ما يتعلق بقرار "وقف العمل وفق ا لالتفاقيات الموقعة مع" إسرائيل".
إسرائيل" بشأن وقف التنسيق األمني، وأردف بيرغر: "لم يصدر حتى اآلن أي إعالن رسمي في" 

 على سبيل المثال" وفقا لـ"قدس برس".
ولفت النظر إلى أنه "لم يتم بعد إنشاء اللجنة الفلسطينية، التي من المفترض أن تدرس آلية تنفيذ 

 قرار أبو مازن".
 ونقل عن مصدر مقرب من عباس، "أنه ليس من الحكمة الكشف عن كل شيء".

صدر آخر، هناك المئات من بنود االلتزامات بين األطراف في إطار االتفاقيات وتابع: "أخبرني م
)أي ليس التنسيق األمني فقط(، ومصدر ثالث ذكر أنهم سوف يبلغون إسرائيل رسمي ا في األيام 

 المقبلة بتفاصيل ذلك".
ماذا؟ ألنه واستطرد: "في رام هللا يوضحون أن األمر هذه المرة أكثر خطورة ومختلف عن السابق، ل

في هذه المرة قرار السلطة التنفيذية، أي إنه قرار من القيادة، أو بعبارة أخرى أنه قرار أبو مازن 
 نفسه".

 ونوه إلى أن القرارات السابقة كانت للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وغيرها من الهيئات.
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طينية عن وقف كافة االتفاقيات مع الجانب وكان عباس، أعلن باألمس في ختام اجتماع للقيادة الفلس
ا من اليوم لدراسة كيفية تطبيق هذا القرار.  اإلسرائيلي، وأنه تقرر تشكيل لجنة بدء 

إنهاء التزامات منظمة  2018وسبق أن قرر المجلس المركزي في نهاية أكتوبر/ تشرين األول 
 ل.التحرير والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع االحتال

 26/7/2019، "21موقع "عربي 
 

 أالسكا: اجتماع سري بمشاركة إسرائيلية لبحث "تعاون أمني" ضد إيران .11
أجرى السفير اإلسرائيلي في الواليات المتحدة األميركي ة، رون دريمر، محادثات في والية أالسكا 

 يراني.)أقصى الشمال الشرقي األميركي(، األسبوع الماضي، تتعل ق بالملف النووي اإل
اإلسرائيلي ة، باراك رافيد، عن ضب اط إسرائيليين كبار على  13وبحسب ما نقل المراسل السياسي للقناة 

اط الع على تفاصيل المحادثات، أنها بحثت "العالقات األمنية اإلسرائيلي ة بين إسرائيل وبين والواليات 
 المتحدة ضد إيران".

سرائيلية منعته من نشر تفاصيل إضافي ة عن اللقاء، على أن ولفت رافيد إلى أن الرقابة العسكرية اإل
 يتم نشرها خالل األيام المقبلة.

وبحسب رافيد فإن  "سبب زيارة دريمر ألالسكا ينبئ بعمق إضافي ذي قيمة في التعاون األمني بين 
 البلدين".

تصريحات لمسؤولين  وربط رافيد، وإن بشكل غير مباشر، بسبب الرقابة العسكري ة، بين الزيارة وبين
في وزارة الدفاع األميركي ة )البنتاغون( كشفوا فيها أن إيران أجرت تجربة إلطالق صاروخ باليستي 

ط المدى، من طراز "شهاب   كيلومتر. 1000" يصل مداه إلى بعد 3متوس 
في وبحسب تقديرات المسؤولين األميركيين، فإن هدف التجربة هو تطوير الصاروخ وجعله أكثر دق ة 

 إصابة أهدافه، وأطلق من جنوبي  البالد إلى منطقة قريبة من العاصمة، طهران.
 26/7/2019، 48عرب 

 

 "عصر التشويش": فائض المعلومات يقلق االستخبارات اإلسرائيلّية .12
رغم التطور والدق ة اللتين تحرص األجهزة االستخباراتي ة اإلسرائيلية على بث هما عن قدراتها، تكنولوجي ا 

مى "بنك األهداف" وم علوماتي ا وتقني ا، إال أنها تسعى إلى تغيير إستراتيجي تها في التعامل مع ما يس 
مه للجيش اإلسرائيلي، ويشمل مواقع لحركة حماس وحزب هللا لقصفها، بحسب ما كتب  الذي تقد 

 المراسل العسكري  لموقع "والال"، أمير بوحبوط، اليوم، الجمعة.
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عدد الغارات الهائل الذي شن ه سالح الجو اإلسرائيلي على قطاع غز ة خالل  وبحسب "والال"، فرغم
، وتباهي سالح الجو  بق وة الهجوم، التي فاقت األرقام القياسي ة التي ُحق قت 2014عدوان صيف العام 

، وعدوان الرصاص المصبوب على قطاع غز ة في شتاء 2006في عدوان تموز على لبنان عام 
، "إال أن األجهزة االستخباراتي ة 2012، والعدوان اإلسرائيلي  على غز ة عام 2009و 2008عامي 

اإلسرائيلي ة فهمت للغاية أن هذه المطرقة الثقيلة التي أسقطت على قيادات حماس أصابت الهواء في 
 أحيان عديدة"، في إشارة إلى فشل استخباراتي في تحديد أهداف دقيقة.

ري السياسي واألمني المصغ ر )الكابينيت(، في السابق، بحسب وحذ ر أعضاء في المجلس الوزا
"والال" من تصريحات لضباط إسرائيليين تباهوا خاللها بأن "بنك األهداف" في الجنوب والشمال 
تضاعف مر تين وثالث مر ات، بالقول "ليست كمي ة الهجمات هي من ستهزم العدو، إنما جودة 

 عسكري ة اإلسرائيلي ة )أمان( في التعرف إليها".األهداف التي تنجح االستخبارات ال
ويعمل رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، منذ إلى منصبه في كانون الثاني/ يناير 
الماضي، على تغيير هذه اإلستراتيجي ة "صقل حواس" األجهزة االستخباراتي ة اإلسرائيلي ة، وطلب في 

ل من ضب اطه "العمل   على زيادة قدرة اإلضرار بالعدو".يوم عمله األو 
ا من المخر بين في  وطلب كوخافي من الضباط اإلسرائيليين، بحسب "والال"، "قتل عدد كبير جد 

ا على  د  )في إشارة إلى قوات النخبة في غز ة، والرضوان في ’" القوات الخاصة"الحرب المقبلة، مشد 
التحتية لإلرهاب أكبر بكثير من السابق، وأن  لبنان(، وطلب، كذلك، أن يكون حجم "اإلضرار بالبنية

 تسج ل كمي ة الهجمات أرقام ا قياسي ة جديدة".
ولفت الكاتب إلى أن  فصائل المقاومة الفلسطيني ة نجحت في إخفاء بنى تحتية كاملة عن 

د أكثر من االستخبارات اإلسرائيلي ة، ولم يكتشفها الجيش اإلسرائيلي إال أثناء مناوراته، منها من لم يبع
شة وناقصة، حتى عندما تكون  ثالثة كيلومترات عن الحدود، وخلص إلى "أن الصورة دائم ا مشو 

 المخابرات قوي ة".
بحاجة إلى موارد وقو ة أكثر  "أمان"وبحسب الموقع "ساهمت هذه الفجوات في مسار اإلقناع أن 
أنه دون الجمع بين كافة أذرعها فإن إلتمام األهداف. اجتمعت األجهزة االستخباراتي ة بنفسها وفهمت 

 الحرب المقبلة ستكون معق دة أكثر".
 26/7/2019، 48عرب 
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 رغبة إسرائيلية بأال يقتصر االتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران على الملّف النووي  .13
ح محل ل الشؤون العسكري ة في القناة  ريف"، اإلسرائيلي ة، ألون بن دافيد، في مقال بصحيفة "معا 13رج 

اليوم، الجمعة، أن أي  اتفاق محتمل بين الواليات المتحدة وإيران لن يقتصر على البرنامج النووي 
 .2015اإليراني، مثل االتفاق السابق الذي أبرم في العام 

قت مع الواليات المتحدة المبادئ التي يجب أن  وبحسب بن دافيد، فإن إسرائيل، حتى اآلن، "نس 
مقبل، وهي: وقف دعم اإلرهاب، االنسحاب من سورية، تفكيك الميليشيات يتضم نها االتفاق ال

 الشيعي ة وتقليص البرنامج الصاروخي".
لكن ه دعا إسرائيل إلى أن تتجه ز إلى إمكاني ة تراجع الرئيس األميركي، دونالد ترامب، أمام إيران وأن 

ل إلى اتفاق "رخو" أكثر معها "سيقوم بتسويقه على   أنه نجاح كبير".يحاول التوص 
وقل ل بن دافيد من خطورة الخطوات التي اتخذتها إيران حتى اآلن بعد االنسحاب األميركي من 
دون على الحفاظ على إطار االتفاق النووي  االتفاق النووي وإعادة العقوبات، وقال إن اإليرانيين يشد 

ليورانيوم لمستوى أعلى بقليل واتخاذ "خطوات يمكن التراجع عنها"، واستدل  على ذلك بأن تخصيب ا
ب تخرق الحد  الذي  من الحد الذي نص  عليه االتفاق النووي وجمع كميات من اليورانيوم المخص 

 نص عليه االتفاق النووي "يمكن التراجع عنها في لحظة".
لكن ه لفت إلى أنه في حال بدأت إيران بتخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى بكثير، مع أجهزة طرد 

رة أكثر، وإن حر كت، من جديد، نشاطاتها في مفاعل آراك النووي، "فإن هذه إشارات مركز  ي متطو 
رت السعي إلى امتالك قنبلة نووية".  إلى أن  إيران قر 

وفي وضع كهذا، بحسب بن دافيد، "ستجد إسرائيل نفسها وحيدة أمام إيران... فمن المعروف أن 
، رب ما سيغرقنا بالسالح والعتاد، إال أنه ال يمكن التعويل ترامب يرتدع من استخدام القوة العسكري ة

ا في عملية عسكري ة لردع اإليرانيين" واستنتج "لذلك، يجب تجديد وتحسين  عليه بأن يكون شريك 
الخيار العسكري اإلسرائيلي، حتى يكون بمقدوره تحقيق تأخير جد ي في تحقيق إيران لطموحاتها 

 النووية".
أنه "ليس سر ا أن الخيار العسكري اإلسرائيلي أمام إيران محدود. سالح الجو يعرف  واستدرك بن دافيد

كيفي ة القضاء على المفاعل النووية اإليراني ة، لكنه ال يملك القدرة على أخذ المعرفة التي طو رها أو 
ض النظر الدافعي ة للحصول على قنبلة نووية... وحتى ثمن تحقيق الخيار العسكري سيكون كبير ا: بغ

عن حزب هللا، الذي هو لوحده تهديد عسكري  جد ي، تملك إيران اليوم ترسانة صواريخ متطو رة، 
 منتشرة في العراق وفي سورية".
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وبحسب بن دافيد، فإن  "إسرائيل مجبورة على تطوير قدرة لحرب مستمر ة أمام إيران، وهذه القدرة ال 
 يجب أن تكون في سالح الجو  فقط".

 26/7/2019، 48عرب 
 

 صحيفة إسرائيلية: الحوار مع إيران مفيد لمصالحنا االستراتيجية .14
قالت صحيفة إسرائيلية الجمعة، إن "الحوار مع إيران ممكن ومفيد لمصالح إسرائيل : لندن

 االستراتيجية، على مستوى التهديد النووي والتقليدي على حد سواء".
للكاتب يوسي بيلين، على أهمية عدم إحراق "كل وشددت صحيفة "إسرائيل اليوم" في مقال نشرته 

الجسور مع إيران"، وأخذ خيار الحوار مع طهران في الحسبان، مضيفة أن "مثل هذا الحوار لن يقوم 
به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولكن إذا لم يكن هو من سيكون رئيس الوزراء في أعقاب 

له، أال يرى في سياسته الرافضة تجاه إيران الوصية، االنتخابات القريبة، فمن المهم لمن سيحل مح
 وأن يفحص جيدا الخيارات التي تقف أمامها إسرائيل".

وذكرت الصحيفة أن "الرئيس األمريكي دونالد ترامب يتعاطى بسياسة يمكنها أن تؤدي إلى استئناف 
اجهة عنيفة وكثيرة الحوار مع إيران، وإلى مفاوضات جدية بينها وبين واشنطن، أو إلى اندالع مو 

 الضحايا".
وتابعت: "إذا ما اتفق ترامب على الشروط األولية سيجد نفسه في ذروة هذا الحوار، وسيكون من 
الخطأ أن تبقى إسرائيل خارجه"، مشيرة إلى أنه "بخالف الدول العربية، يوجد لنا مع إيران ماٍض 

 طويل وإيجابي".
قات بين الجانبين كانت قريبة للغاية حتى الثورة اإلسالمية ولفتت الصحيفة اإلسرائيلية إلى أن "العال

"، معتقدة في الوقت ذاته أنه "بالرغم أنه لم يعد الجمهور ذاته، لكن مجرد حقيقة أننا كنا 1979في 
 قريبين جدا، تعني أنه لن يكون متعذرا إعادة بناء الجسر".

لى إلغاء االتفاق النووي مع إيران، وتحدثت عن أهمية توقف إسرائيل عن سياستها في التحريض ع
ألن تنفيذه أفضل بكثير من الوضع الذي ال يكون فيه مثل هذا االتفاق، بحسب صحيفة "إسرائيل 

 اليوم".
وأوضحت الصحيفة أن "إزالة تهديد حزب هللا كجزء من تسوية شاملة مع إيران، هي مصلحة حيوية 

منفلتا، فإنه كفيل بأن يتحقق إذا كان جزءا من سلسلة إلسرائيل، وبقدر ما يبدو في هذه اللحظة خياال 
 من االتفاقات )..(، وهو األمر ذاته بالنسبة لحركتي حماس والجهاد اإلسالمي".
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وكان وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو قال في مقابلة تلفزيونية الخميس، إنه سيذهب إلى إيران 
 دة التوتر بين واشنطن وطهران.إذا لزم األمر إلجراء محادثات، وسط تصاعد ح

وردا على سؤال عما إذا كان مستعدا للذهاب إلى طهران؟ قال بومبيو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: 
"بالتأكيد، إذا كان األمر كذلك، يسعدني أن أذهب إلى هناك )..(، سأرحب بفرصة التحدث مباشرة 

 مع الشعب اإليراني".
 26/7/2019، 48عرب 

 
 الحدودية" لبنان الجئ" جمعة فعاليات االحتالل بقمع اإلصابات وعشرات شهيد: غزة .15

 الصحة أعلنت وزارة ، من غزة، أن26/7/2019، (وفا) الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالةذكرت 
 برصاص بإصابته متأثرا( عاما 23) القرا محمد احمد الشاب استشهاد عن الجمعة اليوم مساء

 جنوب يونس خان شرق  السلمية األسبوعية الجمعة مسيرة في مشاركته خالل اإلسرائيلي االحتالل
 .غزة قطاع
 االحتالل قمع جراء بالمطاط، المغلف والمعدني الحي بالرصاص أصيبوا قد مواطنا 58 وكان

 .غزة قطاع شرقي السلمية األسبوعية للمسيرات
 السواتر وخلف العسكرية األبراج في المتمركزين االحتالل جنود بأن ومحلية، طبية مصادر وأفادت
 مواقع في المشاركين صوب للدموع المسيل الغاز وقنابل" المطاطي"و الحي الرصاص أطلقوا التربية،

 خالل البطن في خطيرة بجروح القرا الشاب إلصابة أدى ما غزة، قطاع شرق  المواطنين تجمع
 اليوم، مساء من متأخرة ساعة يف استشهاده عن وأعلن يونس، خان شرق  سلمية مسيرة في مشاركته
 المغلف المعدني بالرصاص 19و نساء، 3و طفال 23 بينهم الحي بالرصاص مواطنا 58 وإصابة

 استهدفت االحتالل قوات أن المصادر وأضافت .اختناق بحاالت العشرات إلصابة إضافة بالمطاط،
 .غزة مدينة شرق  الطبية للخدمات تابعة إسعاف مركبات مباشر بشكل

 الوطنية خليل، أن الهيئة ضياء ، من غزة، عن26/7/2019لندن،  الجديد، العربيضافت وأ
 في الفلسطينيين الالجئين مع تضامنا   ،"لبنان الجئ" جمعة اسم الفعاليات على للمسيرات، أطلقت

 من واسعة قطاعات رفض ظل في اللبناني، العمل وزير أصدرها التي" العنصرية القرارات" وجه
 .لها يينالفلسطين

 حماية إلى تدعو الفتات وحملوا الخمس، التماس نقاط في الفعاليات في الفلسطينيين آالف وشارك
 ديارهم إلى عودتهم حتى البلدان، على كضيوف أفضل بشكل معهم والتعامل الفلسطينيين الالجئين

 .منها هجروا التي



 
 
 
 

 

 18 ص             4997 د:العد             7/27/2019 سبتلا التاريخ:  

                                    

 ال ألنه اإلسرائيلي، االحتالل عم العربي التطبيع وقف إلى تدعو شعارات أيضا   المشاركون  ورفع
 الذي العلني التطبيع تزايد مع وخصوصا   العادلة، وبقضيتهم بالفلسطينيين ويضر   إسرائيل، إال يخدم
 .االحتالل مع العرب بعض به يقوم

 الصعيدي، إلى أنه وبحسب ، من غزة، عن هداية26/7/2019لألنباء،  األناضول وكالةوأشارت 
 بين من إن الصحة وزارة وقالت. الحي بالرصاص 37 بينهم متظاهرا، 55 أصيب فقد الوزارة،

 .إصابتهم طبيعة توضح أن دون  سيدات، 3و طفال، 22 اإلصابات
 منذ العودة، مسيرات خالل اإلسرائيلي الجيش قتلهم الذين الشهداء عدد يرتفع ،"القرا" استشهاد ومع

 لحقوق  الميزان مركز ومنها حقوقية، اكزمر  توثيق بحسب فلسطينيين، 208 إلى ،2018 آذار/مارس
 .بغزة اإلنسان

 
 الفلسطينية بلبنان المخيمات في معظم حاشدة مظاهرات.. الفلسطينيين تجاه العمل لقانون  رفضا .16

 احتجاجا الجمعة، لبنان، مخيمات في الفلسطينيين الالجئين آالف الدين: تظاهر سيف وسيم/ بيروت
 مزاولة قبل السلطات من تصريح باستصدار اللبنانيين غير على يفرض الذي العمل وزارة قرار على

 .المهن بعض
 شهدت حيث ،"الثانية الغضب جمعة" الفعاليات على أطلقوا المتظاهرين أن األناضول، مراسل وأفاد

 .مماثلة مظاهرات الماضية الجمعة
 لقرار رفضا ،(نوبج) صيدا مدينة شرقي ،"الحلوة عين"و" ومية المية" مخيمي في اآلالف وتظاهر

 اللبنانية والمحال المؤسسات في العمل من الفلسطينيين بمنع سليمان، أبو كميل اللبناني العمل وزير
 .عشر الحادي لليوم اإلغالق" الحلوة عين"بـ التجارية المحال تواصل حين في تصريح، دون 
 الفصائل كافة شاركةبم لبنان، شمالي" البداوي "و" البارد نهر" مخيمي في اآلالف تظاهر كما

 خبز رغيف أحدهم حمل فيما ،"كريمة حياة في حقنا نريد" عليها كتب الفتات وحملوا الفلسطينية،
 ".أغلى كرامتي" عليه كتب

 26/7/2019الدوحة،  لألنباء، األناضول وكالة
 

 عين الحلوة: جمعة غضب ثانية.. واإلطار الموحد يستعيد زمام التحركات! .17
الحلوة منذ بدء التحركات الرافضة لقرار  مخيم عينجمعة الغضب الثانية في رأفت نعيم: تميزت 

وزير العمل المتعلق بعمل الفلسطينيين بمسيرة شعبية حاشدة اتسمت بدرجة عالية من التنظيم 
 إمساكفي ما بدا إعادة  واإلسالميةوبمشاركة الفتة من مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية 
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هيئة العمل الفلسطيني المشترك بزمام المبادرة في الشارع  أيفلسطيني الموحد في لبنان من االطار ال
على الحراك المدني  اقتصرتالفلسطيني في المخيم بعدما كانت التحركات خالل األيام الماضية 

 والشبابي في المخيم.
رك" في لبنان باشرت وكانت "لجنة المتابعة المركزية" المنبثقة عن "هيئة العمل الفلسطيني المشت

مهامها بسلسلة اجتماعات عقدتها في المخيم مع كافة األطراف، من بينها اجتماع مع مجموعات من 
الحراك الشعبي والشبابي ولجنة تجار سوق الخضار ولجان األحياء في المخيم، حيث جرى البحث 

لسلمي بما يحقق في سبل تنسيق الخطوات لتحقيق األهداف وسط تأكيد على استمرار الحراك ا
المخيم ومدينة صيدا التي  أبناءالعمل، وال ينعكس سلبا على  إجازةومعالجة قضية  األهداف

 .الالجئاحتضنت القضية الفلسطينية وشعبها 
في حركة "فتح" العميد محمود عبد الحميد عيسى  اإلصالحيوكان الفتا لقاء اللجنة مع رئيس التيار 

 ى اتفاق على تنسيق تنظيم الحراك السلمي."اللينو" للغاية نفسها حيث جر 
 26/7/2019بيروت،  المستقبل،

 
 كالجئين وضعهم على تؤثر ال الفلسطينيين عمل إجازات: "أونروا" عام مدير .18

 في الفلسطينيين حصول أن كوردوني، كالوديو لبنان، في( األونروا) لوكالة العام المدير أكد :بيروت
 تمنحهم التي بالتقديمات يتعلق فيما كالجئين وضعهم على إطالقا   يؤثر ال» عمل إجازات على لبنان
 .اإلجراءات لتسهيل العمل وزير مع المسؤولون  بها يقوم اتصاالت بموازاة  ،«األونروا إياها
 أبو كميل العمل ووزير الحريري  سعد الرئيس بين أمس، من أول الحكومي، السراي في اجتماع وبعد

 النيابي المجلس رئيس سليمان أبو زار منيمنة، حسن الفلسطيني اللبناني الحوار لجنة ورئيس سليمان
 الالزمة والمستندات اإلجراءات وتسهيل الفلسطينيين الالجئين بوضع وتداوال أمس، بري، نبيه

 العمال مع مقارنة اللبناني العمل ولقانون  الخاص لوضعهم وفقا   العمل إجازات على ليحصلوا
 .األجانب

 قرار على احتجاجا   إضرابا   صور منطقة في الفلسطينيين لالجئين البص مخيم سكان فذن ذلك، إلى
 تخوم حتى المخيم في التجارية محالتهم األهالي وأقفل الفلسطينية، العاملة اليد بحق العمل وزير

 تراجعال إلى اللبنانية الدولة ودعوا واألسالك، باإلطارات المدخل إلى المؤدية الطريق وقطعوا مدخله،
 .بقوة يرفضونه الذي للتوطين بالتحضير ووصفوه الالجئين، بحق المجحف القرار هذا عن

 27/7/2019لندن،  األوسط، الشرق 
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 مجددا   الرحمة" "باب يتهّدد اإلغالق .19
 صع د الرحمة، باب مصل ى فتح في المتمثل الفلسطيني الشعبي اإلنجاز تطويق لمحاوالته استمرارا  

 لها التابعة «اإلسالمية األوقاف»و لعم ان اتهامات ظل   في وهوي ته، المكان على حربه أخيرا   العدو
 معه بالتواطؤ
 وتل عم ان بين جارية مباحثات» هناك أن عن اإلسرائيلية« 13الـ القناة» سر بته ما مع هذا يتقاطع

 وفق. «الحل إلى طريقها في» الجانبين بين بسببه نشأت التي األزمة وأن ،«الرحمة باب حول أبيب
 الترميم من االنتهاء وبعد الترميمات، بداعي أشهر ستة المصلى بإغالق التفاهمات تقضي القناة،
 المباحثات، في المشاركون  وقال. هناك لألوقاف إداري  مكتب سُيفتح األردن، من بطلب يأتي الذي
 مسؤولون  فيها كوشار  نتنياهو، بنيامين الوزراء، رئيس مكتب في» الماضي األحد انعقدت التي

 الرحمة، باب حول األوضاع اشتعال منع هدفه التفاهمي المسار هذا» إن القناة، بحسب «أمنيون 
 التسريبات، تلك نشر من ساعتين وبعد. «شرقيها سيما وال المدينة، بقية إلى تمتد   أن يمكن ألنها
 صحافية لمزاعم صحة ال» أن «مسؤول مصدر» عن( بترا) «الرسمية األردنية األنباء وكالة» نقلت

 باب أن هو الثابت األردن موقف» أن «بترا» وأضافت. «الرحمة باب مبنى بخصوص إسرائيلية
 األقصى المسجد حكم وحكمه الشريف، القدسي الحرم/ األقصى المسجد من يتجزأ ال جزء الرحمة

 األماكن في لقائما والقانوني التاريخي الوضع لتغيير محاولة أي يرفض( أنه)و النواحي، جميع من
 ِقَبل من إغالقه قبل كان كما وضعه وإعادة الباب، ترميم من بد ال» أنه المصدر أكد كما. «المقدسة
 «.2003( مارس) آذار في االحتالل سلطات

 ممكن أمر مراحل على الترميم إن ،«األخبار»لـ القدس، قلب من مصادر تقول اإلطار، هذا وفي
 األولى في متر مئة ُيرم م: مرحلتين على تقسيمه ويمكن مربع، متر 200 تبلغ الُمصلى مساحة ألن»

 األوساط تتخوف هنا، ومن. «والمرابطين للمصلين مفتوحا   إبقاؤه يتسنى وبذلك الثانية، في ومئة
 عندما اإلسرائيلي، الغاز ملف مع سابقا   تعامل كما الملف هذا مع األردن يتعامل» أن من الفلسطينية

 الحقا   ليتبين فلسطيني، غاز هذا إن وقالت إسرائيليا ، غازا   ستستورد أنها النسور هللا دعب حكومة نفت
 .«اإلسرائيلي تمار بحقل تتعلق الصفقة أن
 صمت االستغراب أشد   استغرابها» عن( بيروت مقر ها) «الدولية القدس مؤسسة» عب رت جهتها، من

 ما: »مضيفة ،«الرحمة باب مصلى في يدور ما إزاء األردنية والحكومة اإلسالمية األوقاف دائرة
 األردنية والحكومة األوقاف من واضح موقف إلى نتطلع وأهله، األقصى محب ي من كثير ومعنا زلنا،
 الصف ويقوي  الصهيوني المسعى يفشل أن الموقف هذا شأن من إن إذ الرحمة، باب مصلى تجاه



 
 
 
 

 

 21 ص             4997 د:العد             7/27/2019 سبتلا التاريخ:  

                                    

 عن يتوانى لن للمحتل مساحة يترك أن شأنه منف تأخره، أو الموقف غموض أما. واإلسالمي العربي
 .«والمرابطين األقصى وضد المصلى ضد استغاللها

 27/7/2019بيروت،  األخبار،
 

 "عنصري  بشري  تطهير" القدس في اإلسرائيلي الهدم: األقصى خطيب .20
 باهر، صور ببلدة الحمص وادي في سكنية شقة 70 اإلثنين، اإلسرائيلية، السلطات القدس: هدمت

 .اإلسرائيلي الفصل جدار من مقربة على إقامتها بداعي القدس، جنوب
 بشري  تطهير" بأنه القدس في السكنية الشقق لعشرات إسرائيل هدم األقصى المسجد خطيب وصف

 في هنا األمور"  اليوم الجمعة خطبة في األقصى، خطيب سنينه، أبو يوسف الشيخ وقال ".عنصري 
 الحمص وادي في جرى  الذي فالهدم بالقوة أعيننا أمام تهدم ابيوتن ، صعبة المقدس بيت أرض

 ".للشجر وقلع للحجر هدم وهو وعنصري  بشري  تطهير
 الهدم هذا نتيجة شردت العائالت من كم عليها، يستولى والعقارات تصادر األراضي" وأضاف
 ".النساءو  والمرضى والصغار والكبار والرجال األطفال وشرد الحرمات انتهكت لقد الظالم؟،

 في يعذبون  كيف أسرانا إلى أنظروا شديد، وبأس عظيم كرب في اليوم نحن" سنينه أبو الشيخ وقال
 ".غانمين سالمين إلينا يعيدهم وأن أسرهم يفك أن تعالى هللا ونسأل والظالمين الظلم سجون 

 ". طويلة سنوات منذ محاصرون  أهلنا غزة أرض في وهناك" وأضاف
 عن وإبعادهم األقصى المسجد في للمصلين اإلسرائيلية الشرطة اعتقاالت سنينه أبو الشيخ أدان كما

 واإلخالص الوفاء أهل فهم عرفتموهم وقد رجال القدس أبناء إن"  سنينه أبو الشيخ وأضاف .المسجد
 ".والعطاء

 26/7/2019عّمان،  الدستور،
 

 األسبوع هذا األقصى المسجد باحات دنسوا مستوطن 500موقع عبري:  .21
 المحتلة، القدس بمدينة المبارك، األقصى المسجد ساحات المستوطنين، مئات المحتلة: دنس القدس
 باحات دنسوا مستوطن( 500) أن   العبري،" هبايت هار حدشوت" موقع وأفاد .الماضي األسبوع خالل

 .اإلسرائيلي االحتالل شرطة من بحماية المنصرم، األسبوع األقصى المسجد
 26/7/2019ن، الي أون  فلسطين
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 الناصرة مدينة من بالقرب "الطور" جبل في التجلي كنيسة يهدد حريق .22
 جبل في الخميس أمس شب   حريق تطويق على اإلطفاء رجال ب: يعمل ف أ -( المحتلة) القدس
 رهبانها إجالء تم التي المسيحيين لدى المقدسة التجلي كنيسة ويهدد الناصرة مدينة من بالقرب الطور

 .اإلسرائيلية اإلطفاء سلطة باسم الناطق أعلن ما وفق الجمعة، - خميسال ليل
 من قريب حريق إخماد الخميس ظهر منذ يحاولون  اإلطفاء رجال» إن اإلطفاء إدارة باسم ناطق وقال

 .«طابور جبل أسفل غابة في بدأ التجلي كنيسة
 أنه موضحا   ،«عدة نقاط من يقالحر  احتواء على يعملون  اإلطفاء رجال» من كبيرا   عددا   أن وأضاف

 رياح توجد ال أنه وطالما صعبة، المنطقة طبيعة لكن الحريق، على بالسيطرة نقوم اآلن حتى»
 في الشرطة وقالت. الجمعة - الخميس ليل الكنيسة من راهبا   12 إجالء وتم .«جيدا   سيكون  فالوضع

 .جنائيا   ليس الحريق إن بيان
 الحريق» إن بيان في التجلي كنيسة عن المسؤولة المقدسة األراضي حراسة مؤسسة قالت جهتها، من

 نتيجة هو الجبل من الرهبان وإجالء الطور جبل على الكنيسة من بالقرب النيران وانتشار الضخم
 .«التحتية وللبنية الدولة إلهمال مباشرة

 مرارا   حذ رت المسيحية الكنائس» أن إلى مشيرة ،«منتظمة للمياه إمدادات أو مياه يوجد ال: »وأضافت
 إلى وتوجهنا القانون، ينص كما الجبل أعلى إلى المياه بإمدادات وطالبنا سنوات طيلة السلطات
 .«شيئا   يفعلوا ولم المطلوبة الوزارات

 26/7/2019لندن،  الحياة،
 

 المنكوب الحمص وادي حي في الجمعة صالة مسيرة يقمع اإلسرائيلي االحتالل .23
 للدموع، المسيل بالغاز باالختناق ،(الجمعة) أمس ظهر بعد الفلسطينيين، عشرات أصيب: أبيب تل

 صور بقرية الحمص وادي حي في اإلسرائيليين، الحدود وحرس الشرطة رجال مع مواجهات خالل
 صالة أداء عقب اندلعت، االحتالل جيش مع مواجهات بأن شهود وأفاد. المحتلة القدس شرق  باهر،

 .بالحي االعتصام خيمة في الجمعة،
 في بنايات هدم الماضي، االثنين فجر منذ باشرت، االحتالل قوات بحماية الهدم جرافات وكانت

 لعائالت مبنى 11 وهدمت سكانها، من إخالئها بعد القدس، جنوبي باهر صور ببلدة الحمص وادي
 عبيدات ورأفت سوانيالك وبالل زواهرة وأكرم عميرة وعالء مسلم ونعيم حمادة وعلي هدوان أبو غالب

 .طير أبو إدريس ومحمد المحاميد وطارق  حميد أبو وجعفر
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 السكان مع تضامنا   الحمص، وادي في الجمعة، صالة بغالبيتهم المقدسيون  الفلسطينيون  أدى وقد
 من المهددة األرض فوق  الصالة» أن عطا المجيد عبد الجمعة خطيب وأكد. بيوتهم ُهدمت الذين

. «بها التفريط وعدم أرضه في الشرعي شعبنا حق على تأكيد المهدمة، المنازل الةوقب االحتالل قبل
 بين المحبة معاني كل وتجسيد الوطنية اللحمة عودة هو إليه، نكون  ما أحوج اليوم نحن: »وأضاف

 .«الواحد الشعب أبناء
 أرض فصلي الذي الجدار قرب الصالة إقامة أن إلى حميد، كامل لحم بيت محافظ أشار بدوره،
 تحاول التي لحم، وبيت القدس بين المشهد توحيد على واضح تأكيد هو بعضها عن باهر صور

 .نتنياهو مخططات حسب مجددا   احتاللها إسرائيل
 االحتالل ينال لن والتدمير الهدم أعمال كل رغم أنه مفادها رسالة هو اليوم وجودنا: »حميد وأضاف

 .«األرض هذه على وصمود تزازواع فخر إعالن ووجودنا عزيمتنا، من
 رسالة هو الصالة وأداء التجمع» إن عساف، وليد واالستيطان الجدار مقاومة هيئة رئيس وقال

 جريمة: »وأضاف. «الحمص وادي في المنازل عشرات هدم في االحتالل جريمة على احتجاج
 السابق، في كانت كما وراألم تبقى ولن فاصلة، جولة فيها والمعركة الكرام، مرور تمر لن االحتالل

 وال مبانيها وال بالقدس المساس نسمح ولن سيستمر السلمي وكفاحنا نضالنا أن نؤكد المكان هذا ومن
 .«سكانها

 الهدم علميات في المستهدف الوحيد الحي يكن لم هذا إن ،«الحمص وادي» أهالي لجنة رئيس وقال
 معا   تمثل التي ،«العامود دير»و «المنطار» ان،آخر  حيان هنالك جانبه، فإلى األخيرة، اإلسرائيلية

 .المحتلة الغربية الضفة أراضي مع الجنوبي ومحيطه األقصى للمسجد امتدادا  
 ،(بالعبرية حوما هار) «غنيم أبو» مستعمرة توسيع هدفها األخيرة الهدم عمليات إن حمادة وقال

 على إلجبارهم عليهم، الضغط لخال من أهلها من المنطقة وتفريغ باهر، صور لبلدة المحاذية
 إلى الخليل في مناطق بين الواصل «األميركي الشارع» ُيسم ى ما وفتح الغربية، الضفة إلى االنتقال

 .«أدوميم معالي» مستعمرة إلى أيضا   ويصل البراق، حائط
 الغربية، الضفة شمال قدوم، كفر بلدة في األسبوعية السلمية المسيرة قمعت قد االحتالل قوات وكانت

 اإلسرائيلي الجيش جنود واستخدم. أمس اختناق، بحاالت والعشرات بجراح، فلسطينيين ثالثة وأصيب
 مراد قدوم كفر في الشعبية المقاومة منسق وأفاد. للدموع المسيل الغاز وقنابل المطاطي الرصاص

 مهجورة، منازل في كمائن ونصب مباشرة، الجمعة صالة بعد البلدة اقتحم االحتالل جيش بأن شتيوي 
 مما واإلسفنجي، المعدني الرصاص من كثيف بوابل الجنود يالحقهم أن قبل كشفوها الشبان أن إال
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 إسفنجي بعيار ُأصيب والثالث منهما، لكل معدنيين بعياريين منهم اثنان شبان؛ 3 إصابة إلى أدى
 .ميدانيا   جميعهم وعولجوا الرقبة في

 27/7/2019لندن،  الشرق األوسط،
 

 مرضى أربعة عالج يعيق واالحتالل …الخاوية" "األمعاء معركة يواصلون  أسرى  ثمانية .24
 رفضا الطعام، عن مضربين االحتالل سجون  في األسرى  من عدد هناك يزال ال: الهور أشرف ـ غزة

 بعد إضرابه، الدين عز جعفر األسير اإلضراب في أقدمهم علق أن بعد وذلك إداريا، العتقالهم
 محكوميته فترة تخفيض بعد سراحه بإطالق اتفاقا شمل اإلسرائيلي، السجان على النتصارا تحقيقه
 ثمانية حاليا يبلغ اإلداري  االعتقال ضد المضربين األسرى  عدد أن األسير نادي وأعلن. الحالية
 واألسير. ديس أبو بلدة من علي وإسماعيل كوبر، بلدة من العبد منير األسيرين انضمام بعد أسرى،
 وإنهاء سراحهما بإطالق ويطالبان أيام، ثالثة منذ والثاني أيام أربعة منذ اإلضراب يخوض األول

 .االحتالل قبل من اإلداري  اعتقالهما
 الشهر دخل بعضهم الطعام، عن يضربون  آخرون  ستة هناك يزال ال األسرى  هؤالء جانب وإلى

 وحذيفة عكر، أبو ومحمد يوما، 32 منذ المضرب زهران أحمد وهم األسير اإلضراب، في الثاني
 سبعة منذ خلوف وسلطان يوما ، 16 منذ الزغاري  وحسن يوما، 24 منذ الحسنات ومصطفى حلبية،

 .أيام
 بشكل االحتالل سجون  في الطعام عن المضربين اإلداريين األسرى  أعداد في زيادة لوحظت أخيرا

 .ريتهمح النتزاع «الخاوية األمعاء معركة» خوض إطار في فردي،
 وعلقوا اإلسرائيلي، السجان على انتصارات الماضية القليلة األسابيع خالل منهم الكثير وسجل

 500 نحو إسرائيل وتعتقل. أخرى  مرة اعتقالهم تمديد بعدم يقضي اتفاق إلى التوصل بعد إضراباتهم
 فترة تمديد ويجري  للمعتقل، تهمة أي توجيه دون  إسرائيلي عسكري  قايد يصدره حكم وهو إداريا، أسير

 بعض إبقاء من االحتالل يمكن ما وهو األولى، المحكومية فترة انتهاء عند مرة، من أكثر االعتقال
 .اإلداري  االعتقال في سنوات األسرى 
 وذلك إسرائيلية، سجون  عدة في يقبعون  مرضى أسرى  ألربعة الصحية الحالة تراجع إلى وأشارت

 العالج بتقديم االكتراث وعدم المرضية لحاالتهم ومقصود ضحوا إهمال من له يتعرضون  لما نتاجا
 .لهم الالزم

 26/7/2019لندن،  القدس العربي،
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 الضغط لمواجهة وحراك.. القرن  صفقة إعالن ليلة من أردني تخوف .25
 صفقة" األمريكية السالم خطة إلعالن الصفر ساعة اقتراب العرسان: مع محمد -21عربي -عم ان
 نطاق خارج وإسالمية، عربية دول مع الخطوط فتح إلى تسارع األردنية وماسيةالدبل فإن" القرن 

 بالصفقة للقبول لها يتعرض التي الضغوط ارتدادات المتصاص اإلماراتي؛ السعودي المعسكر
 .منها االقتصادية وخصوصا

 بعد ءالسفرا بتبادل تمثلت قطر مع العالقات في قفزات األردنية، الساحة شهدت شهر من أقل ففي
 في التركي السفير كشف حيث تركيا، مع العالقات مستوى  في تسارع جانب إلى لسنوات، انقطاع
 . قريبا عمان مع تجاري  تبادل وثيقة توقيع عن كاراغوز مراد عمان

 المساعدات على موازنتها في كبير بشكل وتعتمد خانقة، اقتصادية أزمة من المملكة وتعاني
 السعودي الدعم تراجع ظل في منها، األكبر النسبة األمريكية عداتالمسا تشكل التي الخارجية
 .جدد شركاء عن للبحث األردن دفع الذي األمر عام بشكل والخليجي

 الثاني عبدهللا الملك األردني العاهل وشدد الفلسطيني، الجانب مع التنسيق مستوى  من عمان ورفعت
 الوضع على ضرورة الحفاظ على الماضي، عاءاألرب عباس، محمود الفلسطيني الرئيس لقائه خالل

 ". الجانبين بين والتشاور التنسيق وضرورة القدس، مدينة في القائم والتاريخي القانوني
 كوشنر، جاريد األبيض، البيت مستشاري  وكبير األمريكي، الرئيس لصهر متوقعة جولة سبق اللقاء
 الشق على األخيرة اللمسات لوضع المنطقة في جديدة جولة في أمريكيا وفدا سيرأس الذي

 . القرن  لصفقة االقتصادي
 أهمية يكتسب الفلسطيني األردني اللقاء أن رأى السمهوري، فوزي  الفلسطيني، الوطني المجلس عضو

 االجتماع وقبل المنطقة، إلى كوشنر لجولة واستباقا البحرين، ورشة فشل بعد جاء أنه خصوصا
 .الفلسطينية للقيادة الطارئ 

 إلى أدى البحرين وورشة القرن  صفقة رفض في الشجاع الفلسطيني الموقف" فإن السمهوري، بوحس
 وهنا األردن، وخصوصا المعنية الدول وعلى الفلسطينية القيادة على وفرضها القرن  صفقة إجهاض

 األردني الموقف على والتأكيد القرن  صفقة ورفض الفلسطيني الموقف بدعم األردني الموقف يأتي
 القدس وعاصمتها حزيران من الرابع حدود على الفلسطينية الدولة وإقامة االحتالل بإنهاء اسخالر 

 للكيان المتطرفة اليمينية للقوى  المنحاز وترامب نتنياهو الحرب مجرم أزعج الموقف وهذا الشرقية،
 ".المنطقة في كوشنر جولة بخصوص خصوصا للتشاور اللقاء أهمية تكمن هنا ومن الصهيوني،

 الملك أطلع عباس محمود السلطة رئيس أن" 21عربي" أبلغت متطابقة، وأردنية فلسطينية مصادر
 االحتالل مع االتفاقيات بكافة العمل بوقف التحرير منظمة قرار على اللقاء خالل الثاني هللا عبد
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 في ويدالته عمليات على وردا الفلسطينية، السلطة لها تتعرض التي للضغوطات رفضا اإلسرائيلي،
 .المحتلة القدس

 مع يتباين األردني الموقف أن إلى أشار ،"21عربي"لـ اسمه ذكر عدم فضل سابق، أردني مسؤول
 الهاشمية، الوصاية لملف األولى األهمية المملكة تعطي إذ المغلقة، الغرف في الفلسطيني الموقف

 على الفلسطينية، دولةال إقامة مصير عن النظر بغض القرن، صفقة قضية في أخرى  ملفات على
 دول تحاول ما وهذا للهاشميين، الدينية الشرعية تعطي القدس في المقدسات على الوصاية أن اعتبار

 ".عليه التأثير المنطقة في
 الدول بعض وضغوطات األمريكية، الضغوطات وجه في المملكة تصمد أن" المصدر واستبعد
 حد على".. الضغط تحت البحرين ورشة إلى ألردنا ذهاب في ماثال ذلك وكان الخليجية، العربية

 .قوله
 إنما فقط، الهاشمية الوصاية على فقط ليس قلق" األردن إن جانبها من قالت أندوني، لميس الكاتبة

 بل المستقلة الفلسطينية الدولة عن تتحدث ال التي األمريكية الخطة في له المرسوم الدور على
 تبقى ما األمنية اإلدارة تتولى أن.. األردن يخيف ما وهذا دس،والق الغربية الضفة ضم عن تتحدث

 الفلسطينية، القضية على خطر هو كما األردن في النظام على خطر وهذا الفلسطينية، األراضي من
 ".الفلسطيني الشعب على السيطرة على األردن ويقتصر محاصرة ستبقى الفلسطينية المدن ألن

 من المملكة خوف" بسبب بأنه وقطر تركيا مع خطوطا األردن فتح" 21عربي"لـ أندوني وفسرت
 الجميع مع خطوط لفتح األردن سعى لذا اقتصاديا، وخنقه واألمريكي، واإلماراتي السعودي الضغط

 ". األطراف هذه مع وتجارية اقتصادية عالقات له وتكون  مناورة هامش له يكون  كي
 وبدأ فشيئا، شيئا التقليدية تحالفاته انهيار في مثلت كبيرا تحديا األردن واجه فقد محللين وبحسب
 السعودي الموقف تبني األردن من الطلب بسبب باالنحسار والسعودي الهاشمي النظام بين التحالف

 مع يتعارض ما القدس، ملف وأخيرا إيران، من والموقف اليمن، في والحرب سوريا قضايا من
 ..التحالف ذاه تآكل إلى أدى ذلك و األردنية، المصالح

 إلغاء رغم التحسن نحو تسير األردنية التركية االقتصادية العالقات فيه بدأت وقت في ذلك جاء
 جاويش مولود التركي الخارجية وزير وزار ،2018 عام في البلدين بين الحرة التجارة التفاقية عمان
 األركان هيئة ورئيس الدفاع، وزير ضم أمني وفد ضمن يوليو،/ تموز 23 الثالثاء عم ان أوغلو
 ..التركية المخابرات ومدير

 26/7/2019، "21 عربي" موقع
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 الدولي المجتمع عاتق على تقع الفلسطينيين مسألة: سليمان أبو .26
 لوكالة العام المدير سليمان التقى ابو كميل العمل ، أن وزير26/7/2019بيروت،  المستقبل،ذكرت 

 ماري  المنظمة في الخارجية العالقات عن والمسؤولة برفقة كوردوني كالوديو لبنان في" األونروا"
 .شبلي

 الالجئين على وتأثيرها اللبنانية غير العاملة اليد لتنظيمة العمل وزارة خطة البحث وتناول
 التسهيالت كل لتقديم استعداده عن معربا   وحيثياتها لتفاصيلها سليمان ابو عرض حيث الفلسطينيين
 .لقانون ا سقف تحت للفلسطينيين

 خدمة مواصلة تستطيع كي" األونروا" دعم تعزيز المانحة الدول على سليمان ابو تمنى جهته، من
 على إنسانية مسؤولية المسألة أن مشددا يواجهها، التي الصعوبات من والتخفيف الفلسطيني الشعب

 .ككل الدولي المجتمع عاتق على تقع
 الحكومي، السراي في اجتماع بيروت، أنه وبعد، من 27/7/2019لندن،  األوسط، الشرق وأضافت 

 اللبناني الحوار لجنة ورئيس سليمان أبو كميل العمل ووزير الحريري  سعد الرئيس بين أمس، من أول
 بوضع وتداوال أمس، بري، نبيه النيابي المجلس رئيس سليمان أبو زار منيمنة، حسن الفلسطيني

 وفقا   العمل إجازات على ليحصلوا الالزمة المستنداتو  اإلجراءات وتسهيل الفلسطينيين الالجئين
 .األجانب العمال مع مقارنة اللبناني العمل ولقانون  الخاص لوضعهم

 
 الحدود له فليفتح الفلسطيني تشغيل يرفض من: هللا نصر .27

 لالجئين العمل تصاريح أزمة معالجة إلى نصر، حسن اللبناني هللا لحزب العام األمين دعا
 ".المزايدات" عن بعيدا لبناني فلسطيني حوار وعبر ،"هادئ بشكل" نالفلسطينيي

 محتل بلده األخير كون  والفلسطيني، لبنان في األجنبي عمل بين فارقا هناك أن هللا نصر وأوضح
 .وعربي لبناني إجماع عليها وقومية وطنية بقضية يرتبط وهو إليها، العودة بمقدوره وليس
 تسهيالت ضمن بالعمل للفلسطينيين السماح وبين التوطين اتطروح بين ارتباط وجود ونفى

 يعامل كما معاملتهما يمكن ال" العمل سوق  في واللبناني الفلسطيني إن وقال معينة، وضوابط
 قولوا تفضلوا طيب.. هناك واعملوا بالدكم، إلى ارجعوا للمخيمات يقول البعض: "وأضاف ".األجنبي
 ".بالدهم إلى يعودوا الفلسطينيين واترك ودالحد من انسحب اللبناني، للجيش

 معيب هذا: "وقال العمل، حق تظاهرات خلف بالوقوف وحماس هللا حزب اتهام هللا نصر واستهجن
 وبشكل وإنساني أخالقي أساس على تحل أن يجب العمل مسألة للحقائق، وتزوير أخالقي وغير
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 الفلسطينيون، العمال اسمه بواقع دمتاصط للبنانيين، عمل فرص تأمين محاولة أن ورأى ".هادئ
 ".اآلخرين على للتحريض تسييسه يتم" لبنان في شيء كل أن على مشددا

 26/7/2019، "21 عربي" موقع
 

 العمل وزير إلجراءات الرافض الحراك لتطوير يدعو بصيدا موسع لقاء .28
 العمل، وزير إلجراءات الرافض الشعبي الحراك لتفعيل صيدا في عقد موسع لقاء صيدا: دعا

 .والحضاري  السلمي طابعه على المحافظة مع ونوعا   كما   وتطويره
 حمود، بسام السياسي مكتبها رئيس نائب بصيدا، اإلسالمية الجماعة نظمته الذي اللقاء وحضر
 السبع علي بصيدا اإلداري  مكتبها ورئيس عارفي خالد لبنان في المسلمين العلماء هيئة رئيس ونائب
 عن شحادة ووجدي زيدان وبالل اليوسف، علي فلسطين علماء لرابطة اإلعالمي ؤولوالمس أعين،
 وعيسى دهشة صهيب وأبو الجهاد، عن العينا وشكيب حماس، عن فضل أحمد وأبو التحرير، حزب

 .الحلوة عين في اإلسالمية القوى  عن المصري 
 األعمال رجال منتدى ورئيس المسلماني ويوسف مارديني وأحمد عمورة أحمد اللقاء في وشارك

 .عكاوي  طارق  الفلسطيني
 العمل لوزارة المجحف القرار رافقت التي االحتجاجية والتحركات التطورات بآخر المجتمعون  وتداول

 كما والتجارية، والمعيشية واالجتماعية السياسية وانعكاساته لبنان في الفلسطينيين الالجئين بحق
 كانت ما إلى األمور عودة إلى الهادفة والمساعي واالتصاالت اللقاءات إليه توصلت ما آخر ناقشوا
 .القرار هذا صدور قبل عليه

 الرافض الفلسطيني اللبناني التالحم محيين الظالم، القرار هذا بوجه المنتفضين إلى التحية ووجهوا
 .لبنان في الفلسطينيين أهلنا على التضييق محاوالت لكل

 عقد خالل من متقدمة مرحلة إلى الطرقات وقطع الذات محاصرة رحلةم من االنتقال إلى اللقاء ودعا
 .صيدا بلدية في موسع فلسطيني لبناني سياسي لقاء
 الحكومة رئيس لزيارة اللبناني الصيداوي  الطيف كل تمثل صيداوية سياسية لجنة تشكيل تقرر كما

 مدينة أبناء على أيضا   بل فحسب الفلسطيني الشعب على ليس القرار هذا تداعيات على إلطالعه
 الحكومة في المشاركة السياسية األحزاب وكل الرؤساء زيارة المجتمعون  قرر كما .والجوار صيدا

 القوى  كل بين والتنسيق الجهود جميع توحيد إلى ودعوا .واإلنسانية الوطنية مسؤوليتها أمام لوضعها
 .لذلك تقام التي والتحركات النشاطات بكل المشاركة إلى ودعا القرار، هذا إسقاط أجل من

 26/7/2019لإلعالم،  الفلسطيني المركز
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 فلسطين في اإلسرائيلية الدولة إرهاب على صامتين نبقى لن: أردوغان .29

 التي الدولة إرهاب حيال صامتة البقاء أبدا تقبل لم تركيا إن أردوغان طيب رجب الرئيس أنقرة: قال
 .فلسطين في إسرائيل تمارسه

 العدالة" حزب فروع رؤساء مع أنقرة بالعاصمة اجتماع خالل الجمعة، ألقاها، كلمة في ذلك جاء
 جانب إلى يقف من كل ضد تقف تركيا" أن أردوغان الرئيس وأكد .التركية الواليات في" والتنمية
 منازلهم ُدمرت الذين الفلسطينيين آلهات أذانهم صموا من بأيديهم قيمهم يدمرون : "وأضاف ".إسرائيل

 ال الذين أولئك يشجعون  ومن غزة، قطاع في الجوع على وُأجبروا الشرقية بالقدس رؤسهم ق فو 
 ".األقصى المسجد حرمة يحترمون 

 26/7/2019لألنباء،  األناضول وكالة
 

 االحتالل لدولة مداه يصل صاروخا   اختبرت إيران: أمريكي مصدر .30
 على تجربة نفذت الجمعة يومال فجر ساعات في إيران أن عسكري  أمريكي مصدر طهران: قال

 مدى بطول إيران غربي بعدها وسقط إيران جنوبي من أطلق المدى متوسط بالستي صاروخ إطالق
 (".إسرائيل)و إيران بين تقع التي المسافة طول كيلو ألف

 اإليرانية الجهود إطار في اختباره تم 3 شهاب نوع من اإليراني الصاروخ أن المصدر وأضاف
 .بدقة أهدافها إلصابة اإليرانية لصواريخا قدة لتحسين

 26/7/2019الين،  اون  فلسطين
 

 القدس في منازل "إسرائيل" هدم تستنكران واليابان إندونيسيا .31
 اإلسرائيلية االحتالل سلطات هدم أمس، واليابانية، اإلندونيسية الحكومتان أدانت :األناضول/ عواصم

 إن: الخارجية وزارة عن صادر بيان وقال .المحتلة القدس مدينة في للفلسطينيين تابعة منازل
 الممارسات أن البيان وأضاف .وقت أقرب في الممارسات هذه وقف إلى( إسرائيل) تدعو إندونيسيا

 .الدولي األمن مجلس وقرارات الدولية، للقوانين انتهاكا تعد اإلسرائيلية
 بهدم اإلسرائيلية االحتالل سلطات امقي إزاء العميق قلقها عن اليابان حكومة أعربت السياق، وفي
 .باهر بصور الحم ص واد في فلسطينيون  يملكها مبانٍ 

 26/7/2019الين،  اون  فلسطين
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 "إسرائيل" مع المبرمة االتفاقيات وقف عباس قرار على ترد واشنطن .32
 عملال وقف الفلسطينية السلطة إعالن على تعقيبا   للجزيرة األميركية الخارجية باسم متحدث قال

 إسرائيل بين ودائم شامل سالم أجل من العمل ستواصل واشنطن إن إسرائيل، مع الموقعة باالتفاقيات
 .للجميع أفضل مستقبال يقدم والفلسطينيين،

 السياسية، العملية في بناء بشكل الفلسطينية السلطة تنخرط بأن أمله عن األميركي المتحدث وأعرب
 .تعبيره حسب بناءة، غير تإشارا إصدار في االستمرار من بدال

 27/7/2019الدوحة،  نت، الجزيرة
 

 بلبنان الفلسطينيين الالجئين مع الدنمارك في تضامنية وقفة .33
 في شعبية وقفة ،2019-7-26 الجمعة الدنمارك، في الفلسطيني المنتدى وكاالت: نظم -كوبنهاغن

 في الفلسطينيين الالجئين مع وتضامنا لبنان، فلسطينيي جمعة فعاليات ضمن وذلك أوغوس، مدينة
 .اللبنانية العمل وزارة لقرار الرافضين لبنان
 وزارة قرار بإلغاء المطالب لبنان في الشعبي الفلسطيني للحراك الكامل دعمهم المعتصمون  وأكد

 .لبنان في الفلسطيني العامل حقوق  وضمان به، الفلسطينيين الالجئين شمول وعدم اللبنانية العمل
ين اللبناني، العمل وزير قرار إلغاء إلى لمعتصمون ا دعا كما  الشعب لحقوق  استهدافا القرار هذا عاد 

 .العودة تحقيق حتى الفلسطيني الشعب صمود تعزيز على بالعمل مطالبين لبنان، في الفلسطيني
 الفلسطينيين حقوق  وضمان القرار هذا مواجهة حول الموحد الفلسطيني بالموقف المعتصمون  وأشاد

 .العمل وزارة لقرار الرافضة والشعبية الرسمية اللبنانية المواقف حيوا كما لبنان، في
 26/7/2019لإلعالم،  الفلسطيني المركز

 
 الفلسطينيين على وتداعياته اللبناني العمل قانون  تناقش بريطانيا في ندوة .34

 العاصمة في ،2019-7-25 الخميس أمس بريطانيا، في العربي البريطاني المنتدى لندن: عقد
 عنوان تحت األخيرة سليمان أبو كميل اللبناني العمل وزير إجراءات حول ندوة لندن، البريطانية

 الالجئين عمل على قيودا يفرض والذي ،"الجديد العمل قانون  في قراءة.. لبنان فلسطينيو"
 .لبنان في الفلسطينيين

 وأوصت لبنان، في الفلسطينيين الالجئين ىعل اللبنانية لإلجراءات الخطيرة األبعاد الندوة، وناقشت
 عن اللجوء صفة يلغي قانوني أثر من لذلك لما اإلجراءات، تلك من لبنان في الفلسطينيين باستثناء
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 حل في اللبناني -الفلسطيني الحوار لجنة دور أهمية على مؤكدين كأجانب، ويعاملهم الفلسطينيين
 . األزمة

 الحقوق  تحترم وأن الفلسطيني، الالجئ تجاه بواجبها اللبنانية لدولةا تقوم أن ضرورة المشاركون  وأكد
 ومناصرة بدعم العالم حول الفلسطينية التجمعات أبناء مطالبين الدولي، القانون  كفلها التي المدنية

 . والوقفات الفعاليات خالل من السلمي، الحراك هذا
 مع أوروبا، في وخاصة العالم حول ةالفلسطيني والمؤسسات التجمعات بتوأمة الندوة أوصت كما

 .الفلسطيني الشعب أبناء بين الحقيقة اللحمة إلظهار لبنان في نظيراتها
 التي المعاناة حجم مع يتناسب بما" دورها أخذ ضرورة إلى الفلسطينية السلطة المشاركون، ودعا

 األمم قرارات عليها نصت ماك بواجباتها بالقيام أونروا وطالبوا ".لبنان في الفلسطيني الالجئ يعيشها
 .قانونيا القضية هذه تداعيات لمواجهة الفاعل ودورها المتحدة،

 26/7/2019لإلعالم،  الفلسطيني المركز
 

 المستبدين واحتضن لنتنياهو الحماية وفر ترامب: ووتش" رايتس "هيومن .35
 طرد لىإ لتسعى كانت ما «إسرائيل» بأن «ووتش رايتس هيومن» منظمة رئيس ب: صرح.ف.أ

 األمريكي الرئيس يكن لم لو شاكر عمر الفلسطينية األراضي في الحقوقية المنظمة مكتب مدير
 مقاطعة حركة دعم بتهمة أمريكي وهو شاكر عمر طرد «إسرائيل» وتريد. السلطة في ترامب دونالد

 .ذلك نفيه من الرغم على «إسرائيل»
 األول أمس من متأخر وقت في روث، كين «ووتش رايتس هيومن» ل التنفيذي المدير وقال

 للقضاء» نتنياهو بنيامين «اإلسرائيلي» الوزراء لرئيس «الالزمة الحماية وفر ترامب» إن: الخميس
 نتنياهو حكومة حاولت هل: »روث كين وتساءل. «الدولة في اإلنسان حقوق  لسجل انتقاد أي على
 ضوءا   أعطى ترامب أن أعتقد. لكذ في أشك األبيض؟ البيت في ترامب وجود دون  من عمر طرد

 اإلنسان حقوق  تعزيز ترامب مناشدة يمكن ال» وأضاف. «يريد ما ليفعل لنتنياهو شيء ألي أخضر
 .«العالم أنحاء جميع في المستبدين احتضان في للغاية مشغوال   يكون  عندما

 27/7/2019الشارقة،  الخليج،
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 الغاب لقانون  الطريق يفتح الدولي األمن مجلس في غرينبالت .36
 صيام الحميد عبد

 الواليات ممثل يهين أن لحد األمور تصل أن أما حدود، الدبلوماسي العمل أصول عن للخروج
 سيده وآراء بآرائه كله ذلك يستبدل أن ويحاول الدولي، والقانون  المتحدة واألمم األمن مجلس المتحدة

 مندوب غرينبالت، جاسن السيد كان وإذا. بدأأ يتكرر ال وقد أحد يتوقعه لم ما فهذا ترامب، دونالد
 الدولي، للقانون  االزدراء من المستوى  بهذا ينظر األوسط، الشرق  في السالم لعملية األمريكي الرئيس
 رحيل فبعد المجلس؟ في بالده كلمة ليلقي نيويورك إلى واشنطن من السفر عناء نفسه يحم ل فلماذا

 المتحدة الواليات كلمة يلقي غرينبالت بدأ هيلي، نيكي العالي عبالك صاحبة المتحدة الواليات مندوبة
 وإذا. الفلسطينية القضية فيها بما األوسط، الشرق  في لألوضاع المخصص الشهري  االجتماع في

 موضوع في بعيدا ذهب غرينبالت فإن األولى، قضيتها إسرائيل عن الدفاع جعلت قد هيلي كانت
 .الدائم بلده مقعد على يجلس ذيال األمن مجلس على حتى التهكم

 وممثليها ترامب إدارة استهتار مدى حول فارقة عالمة يوليو 23 الثالثاء يوم غرينبالت خطاب جاء
 .األمريكية للمصالح خدمة ال فقط، إلسرائيل خدمة المتحدة، باألمم المتعجرفين

 األراضي في المتحدة ماألم ممثل من مفصل تقرير إلى ليستمع الشهر في مرة األمن مجلس يلتئم
 البيوت، وهدم واإلعتداءات اإلنسانية، األوضاع تشمل التي الميدانية التطورات حول المحتلة،

 الشهري  التقرير ويشمل. المستوطنين واعتداءات المدنيين واستهداف واالقتحامات، األراضي ومصادرة
 لقوات يتعرض من كل ىعل البطولة صفة إضفاء أو الشهداء تمجيد أو التحريض، من نوع أي

 في العام لألمين الخاص الممثل منصب مالدينوف نيكوالي البلغاري  تسلم أن ومنذ. االحتالل
 االنقسام على مركزا الشهري، الخطاب تغير السالم، عملية ومنسق المحتلة، الفلسطينية األراضي

 عدم حول كليشيهات عةمجمو  آلي بشكل يكرر لكنه الفلسطينيين، وانتهاكات والتحريض، الفلسطيني
 والجدار المعتقلين واألطفال السجناء عن عينيه يغمض لكنه. األراضي ومصادرة االستيطان، شرعية

 اإلدانة، مصطلح يستخدم ال أنه كما المستوطنين، واعتداءات العنصرية، الكنيست وقوانين العنصري،
 500 نحو وتشريد يوليو، 21 االثنين صباح «باهر صور» في شقة لمئة هدم هناك كان لو حتى

 رغم: »فيها يقول تويتر في حسابه على يتيمة تغريدة بل األطفال، من الساحقة غالبيتهم مواطن،
 تشريد إلى أدى ما باهر صور في سكنية بنايات هدم عملية نفذت أنها إال الهدم بعدم إسرائيل مناشدة
 على. اإلنسانية المساعدات من كمية يأ يعوضها ال معاناتهم إن. الفلسطينية العائالت من الكثير

 .القلق عن التعبير حتى أو شجب أو إدانة بدون  عنه صدر ما هذا. «السياسة هذه توقف أن إسرائيل
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 باهر، صور في الحمص وادي في المباني هدم ومجزرة الثالثاء يوم األمن مجلس اجتماع جاء إذن
 الموضوع هو السكان وتشريد الهدم موضوع ن يكو  أن المتوقع من وكان. االجتماع على ظاللها تلقي

 لم مالدينوف أن الغريب لكن األعضاء، الدول قبل من أو العام، األمين ممثل من سواء الرئيسي،
 دي ماري  روز السياسة، للشؤون  العام األمين وكيلة وقامت العادة، جرت كما الشهري  التقرير يقدم

 فيها تحدثت التي مداخلتها وبعد. منخفض مستوى  ماسيالدبلو  العرف في وهو التقرير بتقديم كارلو،
 انتهاكا يعتبر الذي الحمص، وادي بيوت تدمير وعن المحتلة، األراضي في األوضاع عن بإسهاب
 السفير تاله منصور، رياض السفير فلسطين بممثل مبتدئأ المندوبين كلمات بدأت الدولي، للقانون 

 .مندوبا 48 تحدث ذلك وبعد غرينبالت المتحدة اتالوالي ممثل ثم دانون  داني اإلسرائيلي
 كل وخصص اإلطالق، على الفلسطيني للموضوع يتطرق  لم دقيقة، 15 مدتها كلمة ألقى دانون  داني

. بيروت وميناء لبنان على إيران سيطرة حول التوضيحية خرائطه يفرد وراح اإليراني، للتهديد الخطاب
 سنة وهذه. بعيد من وال قريب من ال ذكره على يأت مفل فلسطين قضية وهو البحث موضوع أما

 األوسط، الشرق  في السالم وعملية الفلسطينية القضية تستأثر أن رفضت التي هيلي، نيكي بدأتها
 عن للحديث دانون  داني مع األدوار تتناوب فراحت الجلسة، موضوع ولبنان سوريا تشمل قد التي
 فيها روج فقد غرينبالت كلمة أما. حماس حركة تالعباق األوسط الشرق  مسألة واختصار إيران

 إدارة أن على وأكد ،«الرخاء أجل من السالم» المدعو المنامة مؤتمر على وأثنى القرن، لصفقة
 أن نأمل» وقال. الفلسطيني اإلسرائيلي الصراع إلنهاء رؤيتها بعد تفصل لم ترامب دونالد الرئيس

 :غرينبالت خطاب في جاء ما أغرب لكن. «لمشروعا إصدار يتم متى قريب ا الرئيس يقرر
 .«دوليا قانون ا ليس الدولي اإلجماع» أن على مؤكدا شيئا، يعني ال الدولي اإلجماع إن قال –
 .الدولي القانون  إلى بالرجوع يكون  لن اإلسرائيلي الفلسطيني النزاع حل –
 صيغت ألنها إليها، باستمرار الرجوع من فائدة وال لها قيمة ال المتحدة واألمم األمن مجلس قرارات –

 .غامضة بطريقة
 .يعقده بل النزاع حل في يساهم لن المحتلة األراضي مصطلح استخدام –
 العادة جرت كما الغربية الضفة بدل «والسامرة يهودا» مصطلح أمريكي كمسؤول مرة ألول استخدم –

 .األمريكيين المتعصبين عند حتى
 القدس تكون  بأن يطمحوا أو يحلموا أن الفلسطينيين حق من ولكن ألبديةا إسرائيل عاصمة القدس –

 .آخر شيء الطموح أو والحلم شيء فالواقع لهم، عاصمة الشرقية
 أمكن إذا» القدس قضية حل على القادرة وحدها هي وفلسطين إسرائيل بين المباشرة المفاوضات –

 .«حلها
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 يروها لم لخطة الرافض موقفهم إلغاء الفلسطينية، طةوالسل الفلسطينية التحرير منظمة قادة على –
 بأنها الخطة ووصف. إسرائيل مع الحوار في نية بحسن للمشاركة استعدادهم وإظهار اآلن، حتى

 .الضرورية التوفيقية الحلول رؤية من الناس يتمكن حتى كافية تفاصيل على تحتوي 
 والعودة المتحدة األمم ومرجعـــيات الدولي ون بالقان عالقة له ما كل إلغاء غرينبالت طالب باختصار

 التفاصيل من منها ظهر والتي للسالم وصفقتها اإلدارة هذه مظلة تحت المباشرة للمفاوضات فقط
 .خفي مما أكثر
 12و ساعات ست استمرت التي فالجلسة. بالذهول المجلس أعضاء أصاب الطرح هذا أن يبدو

 مندوب فيهم بمن منهم، واحد خطاب يخل لم متحدثا، 48 ىإل غرينبالت خطاب بعد استمعت دقيقة،
 يعرف ال متاهة سيدخل فالعالم وإال به، التمسك وضرورة الدولي القانون  إلى اإلشارة من البحرين،

 كريستوف األلماني السفير رد وكان. الدولي القانون  مكان الغاب قانون  يحل عندما منها، يخرج كيف
 ليس الدولي القانون : »قائال المتحدة الواليات لممثل كالمه وجه دماعن واألبلغ. األقوى  هوسغن،

 عديم وليس صلة وذو مهم الدولي القانون . تريد ال ما منه وتترك تريد ما منه تأخذ مقبالت، صحن
 خمسة ألقى ثم ،«ملزم الدولي والقانون  المجلس، وبقرارات المتحدة باألمم تؤمن ألمانيا إن. الجدوى 

 بيانا( وإستونيا وبولندا وألمانيا وفرنسا بريطانيا) المجلس أعضاء من األوروبي تحاداال من سفراء
 .المتحدة األمم وقرارت الدولي القانون  صالحية حول مهما

 :األمريكية المتحدة الواليات لممثل التالية األسئلة وجه المندوبين أحد أن لو نتمنى كنا
 نووية، أو صاروخية بتجارب الشمالية كوريا تقوم اعندم األمن مجلس إلى تركضون  كنتم لماذا –

 باإلجماع؟ جديدة عقوبات رزمة باعتماد المجلس لتطالبوا
 من سوريا ترسانة لتدمير 2013 سبتمبر 27 في 2118 قرار العتماد األمن مجلس إلى ركضتم لماذا

 من التخلص يةعمل على أشرفت التي كاغ سيغرد مهمة عن بشراسة ودافعتم الكيميائية؟ األسلحة
 األمن مجلس إلى ركضتم ولماذا سوريا؟ في اإلنتاج وآليات والمختبرات الكيميائية المواد مخزون 
 في تورطت التي الجنوب، تراب في إسرائيل أنف هللا حزب مرغ عندما( 2006) 1701 القرار العتماد

 سلة العتماد األمن مجلس إلى جئتم ولماذا األمن؟ مجلس إال مخرج من لها يكن ولم خاسرة حرب
 عندما ثم الست، الدول مع وقعتها التي الشاملة االتفاقية إلى التوصل قبل إيران، على عقوبات
 على عقوبات لفرض المجلس إلى جئتم لماذا العقوبات؟ لرفع المجلس إلى جئتم االتفاق إلى توصلتم

 11 هجوم بعد األمن مجلس إلى مهرعت ولماذا وأفغانستان؟ وسيراليون  وليبيريا وصربيا والعراق ليبيا
 اإلرهاب؟ على الحرب سميتموها، كما دفاعية، حرب بشن تفويضا لتأخذوا سبتمبر
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 فليكن المتحدة األمم وقرارات الدولي، القانون  تزدري  أو تلغي أن المتحدة الواليات أرادت إذا …إذن
 تختار مقبالت طبق المتحدة األمم تكون  أن أما إذن «أعدائي وعلى علي  » أي شامال، اإلجراء هذا

 سلة في به وترمي الطبق في تبصق ذلك وبعد مصالحها، ويخدم يناسبها ما منه المتحدة الواليات
 تعرف لم التي الديماغوجية اإلدارة هذه إلى الحلفاء أقرب حتى أحد يقبله ال ما فهذا المهمالت،

 ترى  ال التي الغريبة المجموعة هذه لمثل ودتع لن أنها وأعتقد لها، شبيها تاريخها في المتحدة الواليات
 .الصهاينة غالة منظار من إال العالم

 26/7/2019لندن،  العربي، القدس
 

 القدس والضفة في قبضة الـ "أسرلة" .37
 ماجد الشيخ

تحت ستار استغالل ما أسماه بعض اإلسرائيليين "هبوب الرياح المنعشة، التي تطلق في أروقة إدارة 
ي دونالد ترامب، في شأن إحالل "السيادة اإلسرائيلية" في الضفة الغربية، بما فيها االرئيس األميرك

القدس، يطلق اإلسرائيليون العنان لفرض وقائع على األرض، تستجيب ألقصى طموحاتهم في فرض 
رؤاهم التوراتية القديمة، والمعاصرة اليوم، بشراكة قوى اليمين الشعبوي األميركي واألوروبي عبر 

د طوال أكثر من سبعين عاما ؛ ولو عبر تكرار مجازر ومذابح متجددة العا لم، بهدف تهويد ما لم يهو 
تطلق رياح تطهير عرقي، تستأنفه اليوم كولونيالية االحتالل في القدس كما في الضفة الغربية، تحت 

عه ستار فرض السيادة والتهويد، وفض الشراكة مع السلطة الفلسطينية وفرض كل ما لم تستط
المفاوضات والتفاهمات "األوسلوية" وغيرها، والعمل بالقوة على فرض واقع قسري ووقائع إكراهية 

 وإحاللية، وتلك هي طبيعة وطبائع االحتالل.
منذ اعتراف الواليات المتحدة بالسيادة االحتاللية على القدس، كونها العاصمة األبدية إلسرائيل، كما 

بية، بدأت المدينة تشهد تسارعا  في عملية تمهيد وتهويد منظمة وردت في وثيقة االعتراف الترام
وممنهجة، وصوال إلى "أسرلتها" بالكامل. وها نحن نشهد تنفيذ العديد من مخططات التهويد 
المتواصلة، بشراكة من حكومة االحتالل وبلدية موشيه ليئون والجمعيات االستيطانية ودعمها، 

وذلك بهدف تحجيم وتقليص الوجود الفلسطيني في المدينة، من وبتواطؤ من القضاء اإلسرائيلي، 
خالل شن سلطات االحتالل ما يشبه حربا  شاملة على المقدسيين، ال سيما بالتوسع في عمليات 
الطرد والتهجير القسري الجماعي، كما هو جاري هذه االيام في منطقة واد الحمص في صور باهر، 

تقع  11بناية منها  16تهدد مئة عائلة مقدسية بعد البدء بهدم حيث خطر الطرد والتهجير القسري ي
(. B( واثنتان تقعان ضمن المنطقة المصنفة )Cتقع في المنطقة ) 3( و Aفي المنطقة المصنفة )
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ن االحتالل من مراقبة  وذلك بحجة قربها من جدار الفصل العنصري، ما يشكل "خطرا  أمنيا "، ال يمك 
قيقي لحكومة االحتالل هو شق طريق استيطاني يربط ما بين مستوطنتي المنطقة، لكن الهدف الح

 "هار حوماه" في جبل أبو غنيم مع مستوطنة "معاليه ادوميم".
تموز )يوليو(  18وكانت سلطات االحتالل أمهلت أهالي حي وادي الحمص بالقرية، حتى تاريخ 

وهو ما حصل بالفعل قبل أيام. يقع الجزء  لتنفيذ قرارات الهدم ذاتيا ، وإال فإن الجيش سيقوم بهدمها،
ق االحتالل على هدمها في منطقة مصنفة " "، وهي حاصلة على Aاألكبر من البنايات التي صدِ 

تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية. وهذا تجاوز فاضح لـ "اتفاق أوسلو"، واستئناف 
داد بين الحين واآلخر. وكانت مصادر مقدسية لجرائم االحتالل وعمليات تطهير عرقي تتواصل وتز 

حذرت من أنه في حال نجاح االحتالل في ذلك، فإن الخطر سيمتد ليشمل مئات البنايات بواقع 
آالف الشقق السكنية على طول مقاطع جدار الضم والتوسع العنصري الملتف حول مدينة القدس، 

وقلنديا( ووسط القدس )مخيم شعفاط ليشمل بنايات في شمال المدينة )حي المطار وكفر عقب 
وضاحية راس خميس وضاحية راس شحادة( وبنايات بالقرب من الجدار في بلدتي ابو ديس 
والعيزرية جنوب شرق القدس، وأخرى بالقرب من قرية الزعي م وبلدتي حزما وعناتا شمال شرق 

 المدينة.
زير األمن الداخلي في حكومة واستكماال لسياسة الهدم المتواصلة لبيوت المقدسيين، يتجه و 

االحتالل، المتطرف جلعاد أردان، إلقرار مشروع قانون يمنع الحكومة الفلسطينية من إقامة أي 
أنشطة في مدينة القدس المحتلة، ويقضي بفرض عقوبات جنائية والسجن لمدة ثالث سنوات على 

ر تعليمات، قبل ثالثة أشهر من يشارك في أنشطة فلسطينية في القدس أو يمولها. وكان أردان أصد
تقريبا ، بمنع نشاط في المركز الثقافي الفرنسي في القدس المحتلة، وادعى في بيان صادر عن مكتبه 
أن هذا النشاط "كان يفترض أن يشمل مؤشرات سيادية فلسطينية" كجزء من محاولة السيطرة 

 الفلسطينية على القدس الشرقية.
ويد، صادقت بلدية االحتالل في القدس على إطالق أسماء وفي انتهاك جديد على طريق الته

حاخامات على شوارع سلوان الملتصقة بأسوار البلدة القديمة، وصادقت لجنة األسماء في البلدية، 
برئاسة رئيسها، موشيه ليؤون، على إطالق أسماء على خمسة أزقة وشوارع صغيرة في حي بطن 

عائلة من المستوطنين اليهود، وسط مئات  12ية نحو الهوى في سلوان، علما أنه يستوطن القر 
العائالت الفلسطينية. وعلم أن القرار اتخذ بغالبية ثمانية أعضاء مقابل معارضة اثنين من أعضاء 
البلدية، ونقل عن آرييه كينغ وهوأحد المعارضين، قوله إنه يرى في إطالق أسماء الحاخامات 

 السيادة والتهويد". "عنصرا  جديدا  يضاف إلى عناصر إحالل
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أطماع إسرائيلية  إلىعلى صعيد آخر، بدا المشهد معبرا  األسبوع الماضي، بين المواقف التي تشير 
في ضم مناطق في الضفة الغربية، وتلك التي تحذر من األخطار المدمرة المترتبة على ذلك. إذ 

كوالي مالدينوف في الجلسة حذر منسق األمم المتحدة الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط ني
الدورية األخيرة لمجلس األمن حول الوضع في منطقة الشرق األوسط، بما في ذلك القضية 
الفلسطينية؛ حذر أعضاء مجلس األمن الدولي من مغبة التفكير االسرائيلي بضم الضفة الغربية 

ما يسمى "حل الدولتين".  المحتلة أو بعض أجزائها، معتبرا  أن ذلك "سيدم ر عملية السالم"، وآفاق
الذي أصدره المجلس  2234وأبلغ المسؤول الدولي المجلس، بأن إسرائيل تواصل انتهاك القرار رقم 

، وأكد أن  "التوسع االستيطاني اإلسرائيلي في األراضي 2016كانون األول )ديسمبر(  23في 
 الفلسطينية المحتلة، ليس له أي سند قانوني، ويجب أن يتوقف".

ذلك متزامنا  مع إعالن الموفد األميركي لعملية السالم في المنطقة جيسون غرينبالت، عن دعمه  جاء
لما أسماه "حق إسرائيل" في ضم أجزاء من الضفة الغربية، وذلك في إطار تعليقه على تصريحات 
السفير األميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان، حول الحق اإلسرائيلي في ضم أراضي من الضفة 

 "اعتقد أن األمور قيلت بأناقة، وأنا أؤيدها". بالقول:الغربية، إذ علق على تصريحات السفير 
كما جاءت إحاطة ميالدينوف، متزامنة كذلك مع سلسلة من التصريحات والمواقف الصادرة عن عدد 

لب إذ طا ضالتهم.من المسؤولين االسرائيليين، الذين وجدوا في موقف كل من غرينبالت وفريدمان 
على المستوطنات في الضفة  اإلسرائيليةوزير األمن الداخلي المتطرف جلعاد أردان بفرض السيادة 

الغربية، مطلقا  عليها تسمية "يهودا والسامرة" كبداية لتوجه جديد، يؤكد للفلسطينيين أن الوقت ليس 
وزيرا  للمواصالت،  في صالحهم، فيما صرح رئيس "االتحاد القومي" بتسالئيل سموتريتش، بعد تعيينه

بأنه سيسهم في تنفيذ خطة فرض سيادة االحتالل على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، من خالل 
سلسلة من الخطوات في الوزارة، وأنه سيحاول تحريك هذه العملية في الشهور القريبة. ونظرا  لعدم 

تش، يستعد لتشكيل طاقم يعمل إمكان تطبيق هذه الخطوة خالل والية حكومة انتقالية، فإن سموتري
على بلورة التخطيط األولي لفحص اآلثار القضائية للعملية. وسيعمل الطاقم وفق سموتريتش على 
فحص اآلثار القضائية إللغاء "اإلدارة المدنية" ونقل صالحياتها إلى الوزارات المعنية بما فيها وزارة 

األرض صادم إلى حد انتظار وتوقع نكبة المواصالت. وهذا ليس كل شيء، ذلك أن ما يجري على 
 أو نكبات جديدة. فما دور سلطة أوسلو في هذه الحالة الفجائعية؟.

 25/7/2019لندن،  الحياة،
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 !المسّلحة الهجمات توقف ال االغتياالت: يعترفون  اإلسرائيليون  .38
 عامر أبو عدنان. د

 القادة ضد االغتياالت سياسة فالستئنا اإلسرائيلية الدعوات بعض فيه تتصاعد الذي الوقت في
 حالة وقف في الدامية السياسة هذه تسهم أن أمل على غزة، قطاع في السيما الفلسطينيين،

 إسرائيلية أصوات تخرج غزة، غالف المسماة الجنوبية خاصرتها في إسرائيل تعانيها التي االستنزاف
 وعقود سنوات خالل المجربة واتالدع هذه مثل إطالق في المسارعة وعدم بالتري ث، تطالب أخرى 
 .جدوى  دون  طويلة

 والعسكرية األمنية التقديرات وفق يطاق، يعد لم غزة حدود على اإلسرائيلي األمني الوضع أن صحيح
 يسببه سوف ما ورغم ذاك، أو القائد هذا بحق الجسدية التصفيات ألسلوب اللجوء لكن اإلسرائيلية،

 مبرمة بصورة يقضي لن األمر نهاية في لكنه الفلسطينية، يةالوطن للحركة وخسارة له، فقدان من
 .الُمسلحة المقاومة حالة على

 أمنهم أن لهم واإلثبات المذعورين، اإلسرائيليين تهدئة هو االغتياالت هذه تحق قه سوف ما أقصى إن
، زال ما  نالفلسطينيي ضد والخوف الكراهية من متصاعد مستوى  على محافظتها عن فضال فاعال 

 لنجاح فرص أي على ستقضي االغتياالت هذه أن عن فضال إسرائيل، على للقضاء الساعين
 .أصال الميتة السياسية، العملية

 على بالقضاء تنجح لن العادة، جرت كما عنها، بمسؤوليتها إسرائيل تعترف ال التي االغتياالت
" القومي المهدئ" تكون  أن ى سو  مهمتها في تتجاوز ال هي باالستقالل، الفلسطيني الشعب تطلعات

 ما على تعمل زالت ما اإلسرائيلية األمنية المنظومة أن على إضافي دليل وتقديم الخائفين، لليهود
 .يرام

 إلخفاء ضمنا   تسعى فإنها االغتياالت، هذه لمواصلة مبرراتها من الكثير من إسرائيل تقدمه ما ورغم
 الجبهات، كل في المتالحق والفشل اإلخفاقات سلسلة من اإلسرائيلية األمنية المؤسسة به تمني ما

 إن إسرائيل ستجني ماذا: السؤال يطرح وهذا وسوريا، ولبنان الغربية والضفة غزة قطاع في سواء
 السرية؟ العمليات هذه في ستغتالهم لمن القبور حفر واصلت

 من المزيد إشاعة عن تسفر عليها تصادق التي االغتياالت هذه أن سواها من أكثر إسرائيل تدرك
 والنتيجة لديهم، والثأر االنتقام دوافع من وتزيد بل والفلسطينيين، العرب بين والخوف الكراهية أجواء

 مقبول منطق بالعين العين ألن المقابل؛ في إسرائيليا انتقاما سيولد عربي أو فلسطيني انتقام أي أن
 .نفسها إسرائيل تورط المنطق وبهذا األوسط، الشرق  في
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 المسلحة، العمليات إلعاقة تهدف بأنها السياسة، هذه عن يدافع من اإلسرائيليين من هناك أن ورغم
 تتنفس ال أنها إلى يشير المسلحة، الهجمات ومعدالت أحوال على التعرف فإن عليها، القضاء أو

 األكبر يلي،اإلسرائ الجيش مع والتهديد الردع من ميزان بإقامة تنجح بل النار، وتطلق تضرب فقط،
 .المنطقة في واألخطر

 26/7/2019الين،  أون  فلسطين
 

 !يقوضونها القرن" "صفقة يهود .39
 نعمان عصام. د

 كوشنر جاريد ترامب الرئيس وصهر األبيض للبيت الخاص المستشار سيقوم القادم، األسبوع في
 .المستوى  رفيع أمريكي وفد رأس على المنطقة، دول في بجولة
رتها التي الفلسطينيين على االقتصادية التنمية خطة تطبيق كيفية دراسة كوشنر مهمة  صحيفة قد 

 .دوالر مليار 50 بنحو نتنياهو بنيامين الحكومة رئيس من القريبة( 2019/7/22) «هيوم يسرائيل»
 في والمسؤول غرينبالت، جيسون  األوسط الشرق  إلى الخاص األمريكي الرئيس مبعوث الوفد يضم  
 المتحدة الواليات سفير الوفد ويساند هوك، برايان إيران حيال السياسة عن األمريكية ةالخارجي وزارة

 .ليبرمان ديفيد «إسرائيل» في
 فيهم بمن اليهود، من هم أعضائه كل أن األولى،. مهمته مباشرة قبل األمريكي الوفد طبعتا مفارقتان

 أن الثانية،. األمريكية الجنسية جانب إلى «اإلسرائيلية» الجنسية يحمل الذي ليبرمان السفير
 في تصدر التي الصحف إحدى مع مقابلة في القول على الماضي األسبوع في حرص غرينبالت

ها في تستخدم ال «القرن  صفقة» باسم المعروفة األمريكية السالم خطة إن لندن  حل» مصطلح نص 
ل وإنه ،«مستوطنات» أو «الدولتين  هي مستوطنات كلمة ألن» ،«مدن أو أحياء» لفظ شخصيا   يفض 

 !«الصراع من واحد جانب على إصبع لوضع متحي ز بشكل استخدامه يتم تحقير مصطلح
 السياسية، «إسرائيل» أوساط بعض في امتعاضا   وحتى استغرابا   أثارت الوفد لمهمة غرينبالت مقاربةُ 

 ألفر(. 2019/7/21) «هآرتس» صحيفة في ألفر روغل السياسي المحلل عنها كتبه ما أبرزها لعل
 شخص وهو ترامب، دونالد للرئيس الخاص اليهودي المبعوث» بأنه غرينبالت نعت على َحِرَص 

 األمريكي التلفزيون  في العامة القناة معه أجرتها التي المقابلة في جازما   قال ألنه لماذا؟. «استفزازي 
 هي بل نشأ الذي عالوض عن مسؤولة ليست» الفلسطينيين، مع الصراع في ،«إسرائيل» إن

 !«الضحية
 ضحية؟ «إسرائيل»
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 قال ،«خالف» موضع إنما ،«محتلة» ليست الغربية الضفة بأن غرينبالت تصريح أذهله الذي ألفر،
 نهب من الضفة في «اإلسرائيلي» الجيش يمارسها التي العنيفة السيطرة تريان ال عينيه إن»

 والعنصرية والسلب، واإلقصاء اإلنسان، ق حقو  ودوس عليها، باالستيالء الفلسطينية األراضي
 الفلسطينيين يستفز أن إلى بحاجة يشعر لكنه يرى، إنه)...(  األبارتهايد ومنظومة المؤسساتية،

 .«خالف موضع» بأنها أراضيهم ويصف
 الشرق  إلى ترامب« Froll» بأنه غرينبالت وصف على ألفر حملت واالستفزازات المغالطات هذه

 Froll. األوسط
 ليس! اإلسكندنافية الميثولوجيا في األرض تحت يقيم أو الكهوف يسكن «خرافي قزم» عنيت

 ديفيد األمريكي السفير ذلك إلى سبقه. «محتلة غير» أرضا   الغربية الضفة اعتبر من أول غرينبالت
 لحيازته ترامب، اختاره أن إلى المستوطنين، من كغيره مستوطنا   سفيرا ، تعيينه قبل كان، الذي ليبرمان
 محتلة، منطقة رأيه في ليست الغربية الضفة وألن. «إسرائيل» في لواشنطن سفيرا   األمريكية، الجنسية

 .الصهيوني الكيان إلى ضم ها «أجاز» فقد
 األمريكيين المسؤولين من وغيرهما وليبرمان غرينبالت يتفو ه لماذا: السياق هذا في ُتطرح أسئلة ثمة

 تقويض في اإلسهام المطاف، نهاية في شأنها، من أليس للفلسطينيين؟ المستفز ة الكلمات بهذه
 مسألة في جادين غير ترامب إدارة في المسؤولين بعض أن على ذلك يدل أال ؟«القرن  صفقة»

 تحقيقها؟
 إعادة في حقا   يرغب غرينبالت كان لو: »مقالته في يقول. جديتهم عدم على موافقا   يبدو ألفر،

 القضايا عن مختلفة بصورة الحديث على حرصا   أكثر لكان المفاوضات، مائدة إلى الفلسطينيين
 .«إغضابهم سوى  يريد ال استفزازي، كشخص لكنه،. الوطنية هويتهم إلى بالنسبة مركزية األكثر

ض هكذا..   !أصحابها ألسنة على «القرن  صفقة» تتقو 
 27/7/2019الشارقة،  الخليج،

 
 الديمقراطي" "المعسكر إلى واالنضمام الحزب أي" ان "دي بين.. اإلسرائيلي "العمل" .40

 بيرتس سامي
 الحزب، رئيس يقتل من ومنصب الحزب، رئيس منصب: فقط مناصب ثالثة العمل حزب في

 أخرى  مرة انتخب الذي بيرتس عمير. للحزب رئيسا   ينتخب لم ألنه باحتجاج يترك الذي ومنصب
 ستاف بأن نتفاجأ لن لذلك،. الثالثة المناصب ذهه اآلن حتى شغل شهر، قبل العمل حزب لرئاسة
 واهود لميرتس الديمقراطي المعسكر إلى والذهاب المغادرة قررت الثاني المكان في حلت التي شبير
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 تفكيره في والغارق  الثالث المكان في أنهى الذي شمولي ايتسيك على االحتجاج يمكنه وال باراك،
 .الرئيس مصير هو وهذا للحزب، ايه.ان.دي الـ هو هذا. بنفسه بالمغادرة

 العام منذ مختلفين رؤساء تسعة للحزب كان. بديل رئيس العمل لحزب يأت لم رابين، اسحق قتل منذ
 دليل وهذا – مكتملتين غير واليتين شغلوا الذين بيرتس، وعمير بيرس، وشمعون  باراك، اهود: 1995
 الواحد زعمائه على يقضي ”العمل. “ديدةش زعامة مشكلة على ودليل الحزب، أعضاء تقلبات على

 خردة، هيكل إلى ”الدولة أقام الذي الحزب“ من تحول لقد. يكبر بأن زعيم ألي يسمح وال اآلخر، تلو
 وإرثا   مؤسسات له أن يبدو. غيار كقطع التفكيك تالئم وهي السفر على القدرة فقدت سيارة مثل

 العبون . وشرب الدهر عليها أكل لمنظمة قديمة الأذي إلى تحولت لكنها وديمقراطي، مرتب لتنظيم
 الطبيعي، بيتهم هو كان السابق في. النار عن يبتعدون  مثلما عنه يبتعدون  السياسية الساحة في جدد

 فيها يوجد ال جديدة أطرا   يفضلون  واآلن. غوالن ويئير أشكنازي  وغابي غانتس بني مثل جنراالت
 .وفروع تمهيدية انتخابات

 األخيرة، قبل االنتخابات في مقعدا   24 جلب في نجح وعندما. كبير بشكل تآكلت لتجاريةا العالمة
 في اليسار نحو السير في بعيدا   ذهبت التي لفني تسيبي ألن ،”الصهيوني المعسكر“ باسم هذا كان

 حزب جانب إلى ستتنافس واآلن. العمل حزب من جزءا   تكون  بأن التفكير تحمل تستطع لم مواقفها،
 يدخل لم التي ابكاسيس ليفي للفني، وخالفا  . ”العمل“ ليس اسم تحت ابكاسيس ليفي الورلي يشرغ

 .مقاعد تجلب ال حتى للكنيست، حزبها
 من أصوات لسحب محاولة بأنه ُفسر ميرتس مع وليس ابكاسيس مع للشراكة بيرتس اختيار إن

 يفوز التي المعاقل – الضواحي في الشرقيون  هو القصد لكن عال، بصوت هذا يقل لم. المرن  اليمين
 وأبكاسيس لبيرتس ”العمل“ فإن الديمقراطي المعسكر هم وباراك ميرتس كان إذا. دائما   الليكود فيها
 وكلنا غيشر مصوتي إلى سيتوجه شرقي، بلون  مقاتل اجتماعي يسار – الديمقراطية القوس هو

 لكانا جديدا   اجتماعيا   حزبا   أقاما بكاسيسوا بيرتس أن لو(. مقاعد 7 – 6 يعني صوتا ، 22227,457)
 إذا. أكثر معقدة عملية مثل يظهر هذا فإن ”العمل حزب“ شعار تحت. الحسم نسبة اجتياز في نجحا
 زعامة لقبول مستعدة وغير تتركه الكبيرة وشخصياته منه، لالقتراب مستعدين غير الجنراالت كان

 الجمهور؟ به سيثق فلماذا -المنتخب الرئيس
 وضع يغير ”الديمقراطي المعسكر“ اسم تحت شبير وستاف باراك اهود وقائمة ميرتس بين االندماج

. األمنية المواضيع في باألساس العمل، حزب يسار على لميرتس الصلبة النواة  توجد. العمل حزب
 يسار؟. الزاوية هذه لها يغلقان لميرتس، انضما اللذين سابق، أركان رئيس ونائب أركان رئيس ولكن

 تشرين أحداث في العرب المواطنين قتل على يأسف قد طويل، أمني عداد مع اليسار لكن. بالتأكيد
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 يمينه على حيث المنخفضة، أسهمه قيمة العمل على سيطرته تزيد أن في بيرتس أمل. 2000 األول
 .الديمقراطي المعسكر يساره وعلى ”أبيض أزرق “

. القادمة القريبة االنتخابات في الحسم نسبة اجتياز عملال لحزب يمكن. صعبة ليست بيرتس معضلة
 الديمقراطي المعسكر وبين بينه الفروقات. سلبية قيمة ذات التجارية عالمته. نهائيا   يشطب وقد

 حينه وفي عادي، غير انتخابيا   إنجازا   يحقق أن عليه للحزب، كرئيس البقاء أجل ومن. هامشية
 كحل يظهر الديمقراطي المعسكر مع االندماج. العمل حزب في الحال هي هذه ألن سيقتلونه،

 ايه.ان.دي يوجد وال رابحة، تجارية عالمة العمل لحزب توجد ال. الظروف هذه في بالتأكيد معقول
 .المستقل وجوده استمرار تبرر مثيرة قصة له توجد وال ناجح،

 26/7/2019 هآرتس،
 26/7/2019لندن،  العربي، القدس

 
 :صورة .41

 

 
 رات العودة في قطاع غزةمسي

 25/7/2019، 48عرب 


