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 تقرير إسرائيلي: مؤشرات تواصل التنسيق األمني مع السلطة .1
قال كاتب إسرائنلي إن "التيسنق األميي بن  السلطة الفلسطنيية : عدنان أبو عامر -21عربي

ر وإسرائنل استطاع أن يصمد رغم كل األزمات السياسية التي عصفت بالجانبن ، وبذلك فهو يعتب
 م  العوامل التي تجعل عالقاتهما األكثر تعقندا باقية حتى اآلن".
" أنه "في الوقت الذي يعل  فيه 21وأضاف شلومي ألدار في مقاله بموقع الموننتور، وترجمته "عربي

أبو مازن ع  قطع العالقات مع إسرائنل، فإن المعطيات المندانية على األرض تشنر بالذات أن 
زال قائما، وقد شهد األسبوع الماضي حدنثن  ومؤشري  جديدي  على استمراره، التيسنق األميي ما 

 رغم ارتفاع أصوات المسئولن  الفلسطنينن  ضد إسرائنل".
وشرح ألدار، الخبنر اإلسرائنلي في الشؤون الفلسطنيية، قائال إن "الحدث األول المؤشر على استمرار 

عاما م  قرية  23 ء بشنر، معلمة القرآن ابية التيسنق األميي هو قصة الفتاة الفلسطنيية آال
جنيسافوط قرب قلقنلية التي تم اعتقالها ي على يد قوات األم  اإلسرائنلية بتهمة التخطيط لتيفنذ 
عملية انتحارية في إسرائنل، مع أنها اعتقلت قبل شهري  على يد أجهزة األم  الفلسطنيية بيا ء على 

 لسلطة".معلومات أميية أرسلتها إسرائنل ل
وأوضح ألدار، الذي ألف كتابي "غزة كالموت" و"اعرف حماس"، أنه "في أعقاب اعتقالها لدى األم  
الفلسطنيي بدأت حملة إعالمية دعائية عبر شبكات التواصل االجتماعي تتهم السلطة باعتقال اليسا ء 

رج السلطة التي اضطرت بأوامر إسرائنلية، وتيفذ سياستها الخاصة باالعتقاالت واالغتياالت، مما أح
لإلفراج ع  آال ء، وفي كل مرة حاولت اعتقالها مجددا انتشرت المزيد م  الحمالت الدعائية المضادة 

 لها".
وأشار ألدار، الذي يغطي األوضاع الفلسطنيية ميذ عشري  عاما، إلى أنه "في يوم الثالنثا ء الماضي 

حنث دخل قرية آال ء، واعتقلها، ورغم ان السلطة  قرر الجيش االسرائنلي القيام بذلك بصورة انفرادية،
أرادت التحرر م  أي اتهامات موجهة لها باعتقالها، لك  حماس اتهمتها بأنها مشاركة في هذه 

 الجريمة م  خالل التيسنق األميي مع إسرائنل".
إسرائنل سحبت  2014وأضاف ألدار أن "المؤشر الثاني بعند نسبيا لكيه يحمل داللة ما، ففي أكتوبر 

م  عدنان الضمنري المتحدث باسم األجهزة األميية الفلسطنيية بطاقة "في آي بي" بعد أن ساوى بن  
بييامن  نتيياهو وزعيم داعش، وهذه البطاقة تميح صاحبها حرية الحركة في الضفة ودخول إسرائنل، 

تموز/ يولنو  23ة يوم ورغم أنه لم يعل  ع  إعادة البطاقة له رسميا، لك  الضمنري التقطت له صور 
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في ضيافة "تانغو كافيه" بمديية يافا، وقد وضع أصحاب الكافيه صورته على صفحة الفيسبوك 
 الخاصة به".

وأشار إلى أن "هذه مؤشرات جديدة على أن ميظومة العالقات الحقيقية بن  إسرائنل والسلطة ليس ما 
يس، صحيح أن إسرائنل دأبت على يتم الكشف عيه أمام العامة، وإنما ما يحصل خلف الكوال

مهاجمة رئيس السلطة محمود عباس، واتهامه بالرافض لمسنرة السالم والزعيم المعادي، ويجب 
عزله، لكيها في الوقت ذاته تفعل الكثنر معها لميع تدهور الوضع األميي الذي قد يؤدي إلشعال 

 االنتفاضة".
يية المركزي والوطيي واللجية التيفنذية بوقف وأوضح أنه "رغم قرارات المجالس الرسمية الفلسطن

التيسنق األميي مع إسرائنل، لك  عباس دأب على االجتماع مع رئيس جهاز األم  العام "الشاباك" 
 نداف أرغمان بصورة دورية في مقر المقاطعة برام هللا".

المرحلة، وتركنز  مسؤول أميي إسرائنلي قال إن "العالقات األميية مع السلطة لم تك  أفضل م  هذه
الجهد اإلسرائنلي ييصب باتجاه استقرار السلطة، ومساعدتها في مواجهة التهديدات الداخلية، خاصة 
م  حماس، ألن السلطة تبذل الجهود الحثنثة لميع وقوع عمليات مسلحة ضد إسرائنل، سوا ء هجمات 

 فردية أو ميظمة قد تعمل على توريط السلطة مع إسرائنل".
عباس يجد نفسه بن  المطرقة الفلسطنيية والسيدان اإلسرائنلي، ولذلك تظهر رسائله وأضاف أن "

مزدوجة، فهو يعطي رسائل طمأنة للوفود اإلسرائنلية التي يلتقنها، ويعبر لها ع  احترامه لألم  
بالمئة م  المسائل، وفي الوقت الذي يلتقي فيه  99اإلسرائنلي، وأنه يتفق مه رئيس الشاباك على 

غمان بصورة دورية مع عباس بمعرفة نتيياهو وموافقته، فإن تيديد األخنر بعباس، والتهجم عليه، أر 
 جز ء م  الديماغوغيا ليس أكثر".

وختم بالقول أنه "النوم بعد إعالن أبو مازن ع  قطع العالقات مع إسرائنل، ووقف تطبنق االتفاقيات 
األفعال شي ء آخر، وم  الواضح أن إسرائنل معها، فقد أنثبتت تجارب الماضي أن األقوال شي ء، و 

ستواصل بذل كل ما في وسعها لزعزعة األرض تحت أقدام عباس الذي يتيازل ع  شعبنته بن  
 الفلسطنينن ، ويواصل تقديس التيسنق األميي".

 28/7/2019، "21موقع "عربي 
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 "إسرائيل"لموقعة مع بكافة االتفاقيات ا اجتماع فلسطيني لتحديد موعد وقف العملمجدالني:  .2
قال عضو اللجية التيفنذية لميظمة التحرير، أحمد مجدالني،  ،29/7/2019لخليج، الشارقة، ذكرت ا

، «إسرائنل»إن اللجية المكلفة بتيفنذ آليات قرار القيادة وقف العمل بكافة االتفاقيات الموقعة مع 
 ستجتمع قريبًا.

، أن اللجية تتكون م  أعضا ء م  «طن صوت فلس»وأضاف مجدالني في تصريحات إلذاعة 
والحكومة، واللجية ستضع آليات عمل « فتح»اللجيتن  التيفنذية لميظمة التحرير والمركزية لحركة 

 ملموسة بسقف زميي محدد، ألنيا في بداية مرحلة جديدة تتطلب إجرا ءات جدية.
عليه عب ء تيفنذ هذا وقال مجدالني: إن اللجية ذات طبيعة اختصاصية، وكل في مجاله سيكون 

القرار، والحكومة سيكون علنها عب ء أكبر في تيفنذ الجز ء األهم م  هذا القرار وهو ما يتعلق في 
البعد االقتصادي. وشدد مجدالني على أن القرار الذي اتخذته القيادة يؤسس لمرحلة جديدة، ويجب 

على أنيا في »االحتالل، مشددًا البيا ء عليه في وضع استراتيجيات عمل لفك االرتباط التدريجي مع 
مرحلة جديدة تتطلب ميا أيضًا وحدة الموقف والصف الوطيي، ما يعيي إنها ء االنقسام، مطالبًا حركة 

ورحب مجدالني بموقف حركة «. حماس بأن تحدد موقفها م  التحدي الكبنر الذي تخوضه القيادة
ت للبيا ء على هذا الموقف والطلب م  المهم ترجمة ذلك بخطوا»حماس م  قرار القيادة، مضيفًا: 

ومعيا لالتفاق على خريطة الطريق « حماس»مصر تكثيف جهودها في هذه المرحلة والعمل مع 
 «.التي تمكييا م  إنها ء االنقسام وفق االتفاقيات التي وقعت

أشرف الهور: تشنر المعلومات المتوفرة، الى  -غزة ، 28/7/2019القدس العربي، لندن، وأضافت 
أن اللجية الخاصة بتطبنق القرار، والمشكلة م  القيادة الفلسطنيية، ستحدد البيود التي ستوصي 

 بوقف التعامل بها بشكل متتال، بما ال يضر بمصلحة المواط .
م  مصادرها الخاصة، أن اللجية تضم أعضا ء م  اللجية التيفنذية لميظمة « القدس العربي»وعلمت 

 المركزية لحركة فتح.التحرير وآخري  م  اللجية 
ويفترض أن تكون هذه اللجية قد بدأت بعقد اجتماعاتها أمس األحد، بدون ضجيج إعالمي، م  أجل 
دراسة ما يتوفر م  خطط وضعت سابقا م  قبل لجان مختصة، ميها اللجية السياسية التي شكلتها 

يات الموقعة مع إسرائنل عام ميظمة التحرير، لتيفنذ قرارات المجلس المركزي بوقف التعامل باالتفاق
2015. 

واللجية المشكلة م  عدة أعضا ء مقسمة الى عدة اختصاصات، ستدرس كل ميها طرق إنها ء العمل 
في أحد جوانب االتفاقيات الموقعة مع إسرائنل سوا ء االقتصادية أو السياسية أو األميية، حنث سنتم 

 على الحكومة.تركنز تيفنذ قرار إنها ء العمل باالتفاق االقتصادي 
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ويؤكد مسؤول في ميظمة التحرير، أن هذه اللجية ستعتمد على شكل جدول زميي، واالتفاقيات 
الموقعة مع إسرائنل، التي سيجري وقف العمل بها، الفتا إلى أن عملية وقف التعامل باالتفاقيات ل  

 تتم مرة واحدة، م  أجل مراعاة مصلحة واحتياجات المواطين .
السياق، إن وقف التعامل باالتفاق االقتصادي، وهو أمر ربما يكون قريبا، يحتاج قبل ويقول في هذا 

ذلك إيجاد بديل يضم  مرور البضائع إلى المياطق الفلسطنيية، وكذلك يتم م  خالله تصدير 
البضائع الفلسطنيية إلى أسواق العالم، الفتا إلى أن اإلجرا ءات المتبعة حاليا، تتجه نحو األردن 

 بديال م  موانئ إسرائنل، ولو في شق مجدد م  عمليات االستنراد والتصدير. لتكون 
، قبل إنها ء المعاملة خاصة في المجال «البديل»وستعتمد اللجية على خطة تقوم على أساس توفنر 

االقتصادي م  إسرائنل، بما في ذلك الوقود، حنث سيطلب م  الحكومة التسريع م  خطوات 
ل اقتصاديا، م  خالل تطبنق االتفاقيات الموقعة أخنرا مع كل م  األردن م  االحتال« االنفكاك»

 والعراق.
دخليا مرحلة جديدة تتطلب « وقال الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجية التيفنذية لميظمة التحرير

اق بكل ما تم االتف« االلتزام الكامل»، مؤكدا ان الخطوة التالية ستتمثل بـ «التفاف الكل الفلسطنيي
 عليه في اجتماع القيادة.

وشدد على ضرورة تحقنق الوحدة الوطيية وإنها ء االنقسام، لمواجهة االحتالل وكل إجرا ءاته، مؤكدا 
كذلك على الموقف الفلسطنيي الرافض الستالم أموال المقاصة م  الجانب اإلسرائنلي، إذا ما كانت 

 ميقوصة.
ية للشعب الفلسطنيي، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية وإقامة كما دعا األمم المتحدة لتوفنر الحماية الدول

 الدولة الفلسطنيية المستقلة.
أن دوال عديدة أجرت اتصاالت مع القيادة الفلسطنيية، لالستفسار ع  « القدس العربي»وعلمت 

 القرار األخنر، وأن مسؤولن  فلسطنينن  أكدوا خالل تلك االتصاالت أن األمر ماض في التيفنذ.
 

 مليون دوالر من ضرائب فلسطينية مصادرة 141تستولي على  "إسرائيل" .3
ذكرت صحيفة اقتصادية عبرية، األحد، أن شركة الكهربا ء : األناضول -أسامة الغساني -القدس

ملنون دوالر( م   141اإلسرائنلية حصلت على موافقة وزارة المالية، لتحصنل نصف مليار شيقل )
 التي تجبنها إسرائنل.  أموال الضرائب الفلسطنيية
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وحسب صحيفة "ذي ماركر" المتخصصة في الشؤون االقتصادية، التابعة لصحيفة "هآرتس"، سمحت 
وزارة المالية بتجمند مبلغ م  أموال الضرائب الفلسطنيية، وتحويله مباشرة لشركة الكهربا ء اإلسرائنلية، 

 لتسديد ديون متراكمة على السلطة الفلسطنيية. 
 28/7/2019، لألنباءناضول وكالة اال 

 

  "أصوات النشاز"المتهجمين على بعض الدول العربية بـ يصف تصدر بيانا السلطة الفلسطينية .4
الذي أطلقه سعوديون ردا على ” باعوا الكضية وشتمونا“بعد يوم م  انتشار وسم ”: القدس العربي“

ة، األحد، على ما وصفتها مغيي فلسطنيي أسا ء للقيادة في السعودية، ردت السلطة الفلسطنيي
التي تطاولت على بعض الدول العربية التي وقفت إلى جانب الفلسطنينن ، مثمية ” أصوات اليشاز”بـ

 موقف القيادة السعودية تجاه األراضي الفلسطنيية وقضية القدس.
العبارات، أدانت الرئاسة الفلسطنيية بأشد “وقالت السلطة في بيان نشرته وكالة األنبا ء الفلسطنيية: 

األصوات اليشاز التي تشكك وتتطاول على أشقائيا العرب الذي  وقفوا ويقفون دوما داعمن  لقضية 
شعبيا الوطيية ولصموده على أرضه، محذرة كل األصوات المشبوهة م  تشويه تضحيات شعبيا 

 ”.وصورته وصورة أشقائيا الياصعة
في ” التاريخية الصلبة“على مواقفهم ” عرباألشقا ء ال”وشكرت السلطة الفلسطنيية م  وصفتهم بـ

 احتضان الفلسطنينن  وقضنتهم خالل السيوات الماضية.
 ونثميت الرئاسة الفلسطنيية مواقف الملك سلمان ب  عبد العزيز وولي عهده األمنر محمد ب  سلمان.

سعودية في ال” تويتر“األوسمة األكثر تداوال على ” باعوا الكضية وستمونا“وكان قد تصدر وسم 
السبت، وقد رد فيه بعض المغردي  السعودين  على انتشار مقطع فنديو لفيان فلسطنيي أسا ء للقيادة 

 السعودية وبعض القيادات األخرى في دول مجلس التعاون الخليجي.
 28/7/2019القدس العربي، لندن، 

 

 تعمل على تكريس االحتالل ونظامها العنصري  "إسرائيل"عريقات:  .5
تبر أمن  سر اللجية التيفنذية لميظمة التحرير الفلسطنيية صائب عريقات أمس األحد، اع: )د ب أ(

مرجعيات جديدة بشأن حل الصراع مع الفلسطنينن . وقال عريقات « تحاول فرض« »إسرائنل»أن 
دمرت فعليًا وأنهت جميع االتفاقات الموقعة وتحاول «( إسرائنل)»سلطة االحتالل »في بيان إن 
« إسرائنل»وأضاف أن مرجعيات «. ت جديدة كي تكرس وترسخ االحتالل واستمرارهفرض مرجعيا
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باالستكانة وقبول استمرار االحتالل أي  1967استبدال مبدأ الدولتن  على حدود »الجديدة تقوم على 
 «.تشريع )األبارتايد(
ادرة هدم البنوت والتطهنر العرقي ومص»المسؤولية ع  تداعيات « إسرائنل»وحمل عريقات 

األراضي، واإلعدامات المندانية والحصار واإلغالق، والتيكر لكل االتفاقات الموقعة واإلصرار على 
وشدد على «. اإلمال ءات وفرض الحقائق االحتاللية على األرض بدعم مباشر م  اإلدارة األمريكية

ة، كما جسدت بالرؤية تمسك ميظمة التحرير بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السالم العربي
 .2018فبراير  20التي طرحها الرئيس محمود عباس أمام مجلس األم  الدولي يوم 

 29/7/2019الخليج، الشارقة، 

 
 يديعوت تزعم: حماس تستغل الطرود البريدية لتهريب مواد استخبارية .6

حماس ادعت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن حركة  -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا
في قطاع غزة تستغل الطرود البريدية لتهريب مواد الكترونية بهدف جمع معلومات استخبارية ضد 

 جيش االحتالل.
وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته اللنلة الماضية عبر موقعها االلكتروني، أن تلك المواد التي 

وغالبنتها عبارة ع  تعمل حماس على تهريبها ال تستخدم بشكل مباشر في األغراض العسكرية، 
 طرود بريدية تحمل معدات الكترونية يتم استخدامها في جمع المعلومات.

خالل العام الجاري،  800طرد بريدي تم ضبطها العام الماضي، إلى جانب  1600وأشارت إلى أن 
 لة.كانت في طريقها لغزة، تحمل مواًدا "ذات استخدام مزدوج" التي يحظر دخولها لغزة ميذ أعوام طوي

وبحسب يديعوت، "تشمل محاوالت التهريب، حوامات بهدف تصوير ميشآت وتحركات الجيش، كما 
يمكيها إلقا ء قيابل على القوات العسكرية، إلى جانب كامنرات صغنرة يمك  وضعها على السياج 
خالل التظاهرات بهدف تصوير تحركات الجيش والحصول على معلومات تمك  القياصة أو حتى 

 الذي  قد ييفذون عمليات في المستقبل م  تحديد أهدافهم بشكل أكبر". المسلحن 
وزعمت الصحيفة "أن حماس حاولت تهريب أجهزة اتصال مشفرة ومعدات غوص متطورة حديثة 
لصالح عياصر الكوماندوز البحري"، الفتًة إلى أن تلك المحاوالت دفعت "إسرائنل" إلى تجديد قائمة 

مزدوج مثل الطائرات والبالونات وأجهزة اللنزر واألقيعة واألحذية العسكرية المواد ذات االستخدام ال
 والبوصالت وكامنرات الفنديو بالتحكم ع  بعد وأجهزة تشويش الترددات وغنرها م  األجهزة.

 28/7/2019القدس، القدس، 
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الظلم سيتصاعد إذا ما بقيت حالة في المخيمات الفلسطينية لبنان: الحراك الشعبي في حماس  .7
 والتمييز

دعت حركة حماس في لبيان إلى استمرار التحركات السلمية الرافضة إلجرا ءات وزير العمل اللبياني 
في جميع مخيمات الالجئن  الفلسطنينن  في لبيان، مشددًة على تمسكها بحق الالجئن  الفلسطنينن  

 في العمل بدون قنود.
سبوعن  على التحركات الشعبية الفلسطنيية في وأكدت الحركة في بيان صحفي األحد، بعد مرور أ

لبيان، رفضها الشامل والقوي ألي إجرا ء يلحق الضرر بمصالح وحقوق الالجئن  الفلسطنينن  في 
 لبيان.

وأضافت أن التحركات الشعبية ستتصاعد، وستذهب باتجاه آفاق جديدة إذا ما بقنت حالة الظلم 
 والتمننز.

السابقة بضرورة إلغا ء أي إجرا ء أو قانون يضر الالجئن  وشددت حركة حماس على مواقفها 
 الفلسطنينن  ويقند حقوقهم اإلنسانية واالجتماعية.

كما شددت على ضرورة تراجع وزير العمل ع  قراراته، ونقل القضية بسرعة إلى الحكومة اللبيانية، 
 ، وليس بصفة أجيبي.مطالبًة بإلغا ء إجازة العمل، والتعامل مع اإلنسان الفلسطنيي بصفة الجئ

كما جددت التأكند على موقفها الرافض للتوطن  وتمسكها بالعودة إلى وطييا فلسطن ، وتابعت: 
نرفض محاولة توظيف التحركات الشعبية الفلسطنيية في قضايا لبيانية داخلية أو في محاوالت 

 للتحريض أو في المعادالت المحلية.
وحدة الموقف السياسي والقانوني الفلسطنيي للفصائل وأكدت حركة حماس في لبيان في بيانها 

الفلسطنيية، وقرارات هنئة العمل المشترك واللقا ءات الفصائلية الموحدة، والقوى واللجان الشعبية 
واألهلية والروابط بالتكامل مع الموقف الشعبي والشبابي الذي أساسه الدفاع ع  حقوق ومصالح 

 وحق الالجئن  في كامل حقوقهم اإلنسانية واالجتماعية.الالجئن  الفلسطنينن  في لبيان، 
 28/7/2019، موقع حركة حماس

 
 يد المقاومة بالضفة ورفع العقوبات عن غزة لإلطالقخليل الحية: ندعو  .8

قال خلنل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن قرار وزير العمل اللبياني كمنل أبو غزة: 
طنينن  في لبيان، يتقاطع مع صفقة القرن، الفتًا إلى ضرورة تحقنق سليمان بحق الالجئن  الفلس

 الوحدة لمواجهة التحديات والمخاطر التي تعترض القضية الفلسطنيية.
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وفي حوار مع "المركز الفلسطنيي لإلعالم" استعرض الحية قضايا عدة ميها قرار وزير العمل 
صار ع  قطاع غزة، وموقف حماس ميها وم  اللبياني، والمصالحة الفلسطنيية، وتفاهمات كسر الح

 قرارات رئيس السلطة محمود عباس األخنرة.
وأكد الحية أن "قرار الوزير اللبياني جائر والشعب الفلسطنيي يربأ أن تكون لبيان التي قاطعت مؤتمر 

أن القرار البحري  جز ءًا م  صفقة القرن سوا ء علموا وانخرطوا بها أم لم يعلموا ولم ييخرطوا"، الفتًا 
 شّكل استفزازًا لالجئن  في لبيان.

وحول المصالحة الفلسطنيية، جدد الحية موقف حركة حماس بالجهوزية الكاملة لتحقيقها المصالحة، 
 الفتًا إلى المصالحة تراوح مكانها بسبب اشتراطات ومعوقات حركة فتح.

ة ميظومة العمل الوطيي، لوضع وأردف بالقول: "يجب إطالق يد المقاومة في الضفة الغربية، وإعاد
استراتيجية وطيية، حتى ال نبقى نراوح مكانيا والعدو يتقدم في االستيطان وهدم الميازل الفلسطنيية 

 في القدس".
 28/7/2019، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ُمرَّة: الفلسطينيون في لبنان بحاجة لغطاء قانوني يسمح لهم بالعمل .9

طالب رئيس الدائرة اإلعالمية في حركة حماس بالخارج، رأفت مرة،  نبنل سيونو: -غزة-بنروت
بغطا ء قانوني وتشريعات تسمح لالجئن  الفلسطنينن  بالعمل وتبطل "المزاجية واألسلوب السلبي" 

 الذي كان يحكم وجهة نظر بعض الوزرا ء الذي  تعاقبوا على وزارة العمل اللبيانية.
إبقا ء حق الالجئ الفلسطنيي في العمل بند شخص واحد، وهو  وقال مرة لصحيفة "فلسطن ": ال نريد

 وزير العمل.
وبنَّ  أن القوانن  وضعت لتسهنل حياة الياس وأمورهم، الفًتا إلى أن هياك فرصة وإمكانية فلسطنيية 

 لبيانية إلجرا ء حوار حول قضية العمل وأحقية الالجئ الفلسطنيي في العمل دون قنود.
لغا ء إجازة العمل التي تقند الالجئن  الفلسطنينن  وتميعهم م  العمل، ونريد لك  مرة قال: نريد إ

 استثيا ء الالجئ الفلسطنيي م  صفة "األجيبي".
ولفت إلى أن وزير العمل اللبياني كمنل أبو سليمان تمسك بموقفه، مبنًيا أن هياك "نوًعا م  

 الالجئن  الفلسطنينن ". التحريض والتحريض المضاد داخل المجتمع اللبياني على مطالب
وعبَّر ع  أسفه لكون وزير العمل تبيى "وجهة نظر معارضة ومتشددة" ورفض المخارج التي وفرتها 

 الحكومة والبرلمان اللبيانيان.
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وقال مرة: نح  في انتظار انتقال هذا الملف إلى أي جلسة قادمة للحكومة اللبيانية، مشنًرا إلى أن 
 الفات سياسية لبيانية داخلية.األخنرة ال تجتمع بسبب خ

وأضاف: حتى موعد اللقا ء القادم للحكومة، ال نريد لوزير العمل اللبياني أن ييفذ إجرا ءات عقابية 
ضد الالجئن  الفلسطنينن ، ونريد نقل الملف للحكومة اللبيانية لتأخذ قرارات سريعة وعاجلة باستثيا ء 

 رسة أعماله دون قند.الفلسطنيي م  صفة "األجيبي" والسماح له بمما
وشدد على ضرورة أال تداهم فرق وزارة العمل اللبيانية المؤسسات أو الشركات أو أماك  عمل 
الالجئن  الفلسطنينن ، وأال توقف أي فلسطنيي أو تسجل محاضر مخالفة أو تغلق مؤسسات مملوكة 

 لهم.
"لك  ال نريد وضع األمور وذكر أن الالجئ الفلسطنيي في لبيان محروم م  الكثنر م  الحقوق، 

كلها في سلة واحدة، نريد تجزئة القضايا والملفات"، بحنث يتم ابتدا ء تعديل اإلجرا ءات والقوانن  التي 
 تميع حق العمل ع  الفلسطنيي.

وأوضح أن هياك قضايا أخرى تحتاج إلى وقت وقوانن  في البرلمان، مردفا: نح  مع الدخول في 
 الحوار اللبياني الفلسطنيي المشتركة. هذه القضايا م  خالل لجية

وضرب مّرة مثاًل على ذلك بقانون التملك الذي يميع الالجئ الفلسطنيي م  شرا ء شقة سكيية أو 
 عقار، ويميع عائلة الفلسطنيي الذي يتوفى م  نقل ملكية ميزله ومسكيه إلى أوالده.

د إجرا ء حوار حول هذه القضايا لالنتها ء ووصف مرة هذه القوانن  بأنها "ظالمة وتعسفية"، قائاًل: نري
 ميها؛ ألنها تسبب مشاكل كبنرة للفلسطنينن  وللبياننن  أيضا.

 28/7/2019، فلسطين أون الين
 

 شاكيد توجه صفعة لنتنياهو بعد تقدم المحادنثات مع بيرتس .10
، فجر وجهت زعيمة حزب اليمن  الجديد إيلنت شاكند -ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم -رام هللا

النوم االنثين ، صفعة لرئيس الوزرا ء اإلسرائنلي وزعيم حزب الليكود بييامن  نتيياهو، بعد أن توصلت 
 التفاق أولي مع رافي بنرتس زعيم حزب البنت النهودي لخوض االنتخابات في قائمة واحدة.
ادة الحزبن  وبعد أيام م  رفض بنرتس االجتماع مع شاكند، عقد اللنلة الماضية اجتماًعا بن  قي
 واستمر حتى ساعات الفجر األولى، وتم االتفاق بشكل أولي ومبدئي على الشراكة بنيهما.

وأوضحت القياة العبرية السابعة، أن االجتماع كان جنًدا، لك  لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، 
 وسنتم استئياف المياقشات صباح النوم.
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ح شاكند في التوصل التفاق مع بنرتس سيكون بمثابة ورأت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن نجا
صفعة ليتيياهو الذي فضل أهوا ء زوجته التي حرضته ضد شاكند على مصالح حزبه، خاصًة وأنه 
كان قادًرا على ضم حليفته السابقة إلى حزب الليكود ووضعها في المراكز العشرة األولى حتى بدون 

 وعد بتعننيها وزيرة.
 29/7/2019القدس، القدس، 

 
 تقدير إسرائيلي: خانيونس.. كلمة سر قد تقضي على أحالم كوخافي .11

ذكر تقدير عسكري إسرائنلي أن "المعطيات المندانية والعملياتية التي :  عدنان أبو عامر -21عربي
يواجهها الجيش اإلسرائنلي في اآلونة األخنرة تهدد بالقضا ء على أحالم قائده الجيرال أفيف كوخافي، 

 مضي هذه األيام قرابة ستة أشهر في موقعه األعلى في المؤسسة العسكرية اإلسرائنلية".الذي ي
وأضاف أمنر أورن، الخبنر العسكري اإلسرائنلي، في تقريره المطول بموقع ويلال اإلخباري، وترجمته 

ل " أن "اسم مديية خاننونس الواقعة جيوب قطاع غزة أصبح األكثر تداوال لدى كوخافي خال21"عربي
 مشاوراته في قيادة الجيش واالستخبارات، باعتباره رمزا على إخفاقه وفشله". 

وأكد أنه "ليس هياك م  ميطقة في قطاع غزة أو لبيان دار الحديث حولها في المستويات العسكرية 
األعلى في الجيش اإلسرائنلي أكثر م  خاننونس، ألن اإلخفاق الذي ميي به الجيش وجهاز 

لعسكرية "أمان" وجهاز األم  العام "الشاباك" كان كفنال باندالع حرب واسعة ال يريدها االستخبارات ا
 كوخافي، على األقل حاليًا". 

وأشار إلى أن "الهدف المركزي الذي يحرك قيادة الجيش اإلسرائنلي النوم هو ميع اندالع الحرب  
العمليات العسكرية العييفة التي القادمة، أو على األقل إرجا ء اندالعها، ولذلك يخوض الجيش بعض 

تسبق وقوع الحرب، م  خالل اتباع ما تسمى استراتيجية جز العشب، وهو مصطلح دخل إلى 
 قاموس الجيش اإلسرائنلي في ميتصف العقد السابق". 

وأوضح أن "سياسة جز العشب التي يتبعها الجيش النوم، سوا ء م  قبل قائده السابق غادي  
الي أفيف كوخافي، تعيي أن تدخل قوات مقلصة م  الجيش أو القوات الخاصة آيزنكوت وقائده الح

إلى مخيمات الالجئن  أو القرى أو المدن الفلسطنيية تيفذ عمليات خاطفة للمس بالمسلحن ، دون 
االقتراب م  قتل أو اغتيال أو تصفية رأس كبنر، بحنث ال يؤدي إلى اندالع مواجهة واسعة غنر 

 مرغوبة". 
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ن "الجيش يكون على أهبة االستعداد، بمساعدة م  جهاز الشاباك للدخول في المياطق وأكد أ
الفلسطنيية بن  حن  وآخر، كلما نما العشب أكثر م  الالزم، فندخل للقيام بجزه، وإعادته إلى حجمه 

 الطبيعي، تحضنرا لعملية أخرى قادمة".
حدود إسرائنل، فيما يتعلق بالمحور اإليراني وأضاف أن "مثل هذه االستراتيجية يتبعها الموساد خارج  

وحزب هللا، لك  الفرق أن آلة جز العشب الخارجية لها جهاز كاتم صوت ال يحدث ضجيجا، كما 
هو الحال داخل المياطق الفلسطنيية، رغم أنيا أحيانا نضطر الستخدام كاتم الصوت مع حماس حن  

 كرين ". اعتذرت إسرائنل مؤخرا ع  قتل أحد كوادرها العس
وكشف اليقاب أنه "رغم أن إسرائنل أرسلت لحماس توضيحا عبر القيوات الرسمية، لك  الحركة  

طلبت توضيحا أشبه ما يكون باعتذار عليي لتهدئة األجوا ء في غزة، التي كانت تطالب باالنتقام، 
 والقول إن القتل لم يك  متعمدا".

 27/7/2019، "21موقع "عربي 
 

 "3تجارب ناجحة العتراض صواريخ باليستية باستخدام "حيتس نتنياهو: أجرينا  .12
أعل  رئيس ، األناضول -أسامة الغساني -القدس، 28/7/2019لألنباء، وكالة االناضول ذكرت 

الوزرا ء اإلسرائنلي بييامن  نتيياهو األحد نجاح إسرائنل في إجرا ء تجارب صاروخية العتراض 
 صواريخ باليستية.

نتيياهو لإلعالم العربي أوفنر جيدلمان في ميشور عبر صفحته بفيسبوك، ع  ونقل المتحدث باسم 
رئيس الوزرا ء الذي يتولى أيضا ميصب وزير الدفاع: "أجرييا خالل األسابيع األخنرة نثالنثة اختبارات 

 ". 3سرية وخارقة لصاروخ حنتس 
ل مع حليفتيا الكبنرة الواليات وأضاف "تم إجرا ء تلك االختبارات في والية أالسكا األمريكية بتعاون كام

 المتحدة".
" اعترض بيجاح تام 3وقال نتيياهو إن "هذه االختبارات نجحت بشكل يتخطى أي خيال.. الـ"حنتس 

صواريخ باليستية خارج الغالف الجوي للكرة األرضية بعلو وبسرعة لم نعرفهما حتى اآلن. التيفنذ 
 كان مثاليا وكل إصابة كانت في الصميم".

دف رئيس الوزرا ء اإلسرائنلي أن بالده "تمتلك النوم القدرة على العمل ضد صواريخ باليستية تطلق وأر 
 علنيا م  إيران وم  أي مكان آخر. هذا هو إنجاز عظيم باليسبة ألم  إسرائنل".

وختم البيان بالقول "فليعلم جميع أعدائيا أنيا نستطيع التغلب علنهم في الدفاع وفي الهجوم على حد 
 سوا ء".
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قالت وزارة الدفاع اإلسرائنلية في : أ ف ب -القدس )المحتلة(  ،28/7/2019الحياة، لندن، وأضافت 
" نفذت في والية االسكا االمنركية واعترضت بيجاح أهدافا فوق 3بيان إن تجارب ميظومة "سهم 

لتي ال يمك  إجرا ء الغالف الجوي. واكد البيان "أجريت تجارب الطنران في االسكا الختبار القدرات ا
 التجارب علنها في إسرائنل".

وانضم السفنر األمنركي لدى إسرائنل ديفند فريدمان األحد إلى االجتماع األسبوعي لمجلس الوزرا ء 
 في القدس )المحتلة( برئاسه نتايياهو، لمشاهدة شريط فنديو خاص بالتجارب.

واليات المتحدة تجربة ناجحة لميظومة "سهم وأعليت إسرائنل في كانون الثاني )يياير( أنها أجرت وال
في القواعد الجوية  2017" في إسرائنل. واجريت سلسلة تجارب قبل نشر الميظومة في عام 3

 اإلسرائنلية.
وقال مسؤولون أن طراز الميظومة التي تم نشرها سابقا كان نسخة قديمة، مؤكدي  أن الميظومة 

 الجديدة ستوفر حماية أكثر تطورا.
 

 إسرائيلي: ال نملك معلومات عن جنودنا األسرى لدى حماس ضابط .13
قال ضابط إسرائنلي سابق في جهاز االستخبارات العسكرية "أمان"، إن : عدنان أبو عامر -21عربي

"جهود إبرام صفقة تبادل األسرى بن  حماس وإسرائنل وصلت لطريق مسدود؛ ألن المفاوضات غنر 
ى اآلن بتحقنق الصفقة، مما يتطلب م  المجلس الوزاري المباشرة بواسطة مصرية لم تيجح حت

للشؤون األميية والسياسية أن يقوم بتيفنذ توصيات لجية شمغار، وتفعنل المزيد م  أدوات الضغط 
 التي أعدتها الميظومة األميية للضغط على حماس للتقدم باتجاه إبرام الصفقة".

"، 21المقدسي للشؤون العامة، وترجمته "عربي وأضاف يوني ب  مياحيم في مقاله على موقع المعهد
، وما زال أربعة 2014أن "خمس سيوات مرت على انتها ء حرب غزة األخنرة الجرف الصامد 

إسرائنلنن  موجودي  في قبضة حماس حتى كتابة هذه السطور، ورغم أن مصر نجحت بإخراج 
اجه صعوبات في تكرار هذه ، لكيها هذه المرة تو 2011صفقة شاليط السابقة لحنز الوجود في 

 التجربة".
وأشار إلى أن "حماس ترى أن عرقلة إبرام الصفقة يعود ألن نتيياهو غنر معيي بإنجاحها، السيما 
في حقبة االنتخابات، والحركة ال تيظر للصفقة باعتبارها مسألة إنسانية، بل أميية وسياسية، وحماس 

لفلسطنينن  في السجون اإلسرائنلية وعائالتهم كحركة وقيادة تتعرض لضغوط كبنرة م  األسرى ا
 للتسريع بإبرام الصفقة، لك  الحركة تتروى، وتريد م  الصفقة القادمة أن تطلق سراح أكثر م  ألف 
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 أسنر، بما يزيد ع  الصفقة السابقة".
 27/7/2019، "21موقع "عربي 

 

 المحتلةرزمة محفزات إسرائيلية لتشجيع الدول لنقل سفاراتها إلى القدس  .14
وديع عواودة: قال وزير الخارجية الجديد في دولة االحتالل، يسرائنل كاتس، إنه أعد خطة  -الياصرة

 حكومية لتحفنز دول العالم على نقل سفارات بالدها م  تل أبنب إلى القدس المحتلة.
هدف وطيي ”األحد ستعرض الخطة التي صيفت كـ” يسرائنل هنوم“وحسب ما نشرته صحيفة 

 ، قريبا على الحكومة للمصادقة علنها.”ي واستراتيجي م  الدرجة األولىوسياس
وأوضحت الصحيفة اإلسرائنلية المقربة م  نتيياهو أنه سنتم ألول مرة، تقديم خطة حكومية ميظمة 
ليقل وفتح سفارات للدول في القدس، حنث وضع كاتس مجموعة تدابنر ومحفزات م  شأنها تشجيع 

 لك.الدول على القيام بذ
وتشنر الصحيفة إلى أن كاتس وفور توليه ميصب وزير الخارجية، ادعى أن هياك دوال توافق م  
حنث المبدأ على نقل سفارات بالدها إلى القدس المحتلة ولكيها تطلب م  إسرائنل الرد بالمثل على 

 مثل هذه الخطوة.
فتح سفارة في القدس، لكيهما وافقت هيدوراس والسلفادور على “وعلى سبنل المثال، تقول الصحيفة: 

كما سعت دول ”. طالبتا بفتح سفارة إسرائنلية كاملة في عاصمتنهما، وهي خطوة لم تحدث حتى اآلن
أخرى ألسلوب المقايضة وذلك م  خالل الحصول على الدعم ومشاريع التيمية والمساعدة 

رائنل في اليفقات االقتصادية االقتصادية، وفتح األبواب لها في الواليات المتحدة، وحتى مشاركة إس
 المترتبة على االنتقال بالسفارات إلى القدس المحتلة.

لم يك  هياك أي رد إسرائنلي تقريبا، مما أدى إلى تأخنر “وفي هذه الحاالت، توضح الصحيفة أن 
على خلفية ذلك وضع كاتس، الذي درس أنشطة وزارة الخارجية في األشهر ”. فتح سفارات جديدة

 بهذا المجال، خطة ليقل وفتح السفارات في القدس كأولوية قصوى.األخنر 
ملنون دوالر  15وفي قرار مقترح سنتم تقديمه إلى حكومة االحتالل قريبا، يقترح رصد مبلغ 

 كمساعدات للدول التي ستيقل السفارة إلى القدس المحتلة.
منزانية المقترحة تتطرق إلى وبسبب انتخابات الكييست المقبلة في أيلول/ سبتمبر القادم فإن ال

، ولك  إذا لزم األمر، وفقا لالقتراح، يحق لكاتس تحويل الموارد 2020المنزانية العامة للدولة بالعام 
 المالية لهذا الغرض في سية المنزانية الحالية.

 28/7/2019القدس العربي، لندن، 
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 غزة جيش االحتالل يبدأ تمرينا واسعا استعدادا لمواجهة عسكرية مع .15

، يستمر جيش ”جبهة غزة“في إطار بقا ء كل االحتماالت قائمة بخصوص  ”:القدس العربي“ -غزة
االحتالل اإلسرائنلي في مياورات عسكرية كبنرة، بدأت األحد حتى األربعا ء القادم، يتدرب خاللها 

 حسب ما جرى الكشف عيه، على زيادة االستعداد العسكرية لمعركة قد تيدلع في قطاع غزة.
، في مديية عسقالن ومياطق ”المياورات العسكرية الواسعة“وأعل  جيش االحتالل، ع  بد ء قواته 

 ”.غالف غزة“
، وأنها تعبر ع  ”فرقة غزة“وذكر الياطق بلسان جيش االحتالل، بأن المياورات ستكون بقيادة 

 ”.مرحلة جوهرية في زيادة االستعداد العسكرية لمعركة في غزة“
اورات تأتي ضم  أولويات قائد هنئة األركان أفيف كوخافي، وفي إطار خطة وأشار إلى المي

التدريبات السيوية، الفتا إلى أن هذه المياورات ستشمل على حركة نشطة آلليات الجيش وطائراته 
 الحربية حتى يوم األربعا ء.

 28/7/2019القدس العربي، لندن، 
 

 حسم الصراع مع الفلسطينيينيؤيدون  "إسرائيل"من اليهود في  % 70استطالع:  .16
ذكر استطالع للرأي العام اإلسرائنلي نشرت نتائجه النوم األحد، أن المجتمع : صالح اليعامي

اإلسرائنلي ييجرف بشكل كبنر نحو التطرف األيدلوجي وتبيي مواقف متشددة إزا ء الصراع مع 
 الفلسطنينن  ويظهر حماسًا واضحًا الرتكاب جرائم حرب ضدهم.

ائج االستطالع الذي أجراه "ميتدى الشرق األوسط"، وهو مركز تفكنر يهودي أمنركي، فإن وحسب نت
م  النهود في إسرائنل يرون أن سلوك المؤسسة األميية اإلسرائنلية تجاه الفلسطنينن  يدلل  79%

 على أنها "خائفة جدًا"، مما يجعلها ال تمنل إلى استخدام الجهد الحربي ضدهم.
م   %82ستطالع، اليي نشرتها صحيفة "هارتس" في عددها الصادر النوم إلى أن وأشارت نتائج اال

النهود يرون أن السياسة التي تيتهجها الحكومة اإلسرائنلية تجاه حركة "حماس" "متساهلة جدًا"؛ في 
ميهم أن السبب الرئيس ورا ء تواصل الصراع يتمثل في عدم استعداد الفلسطنينن   %82حن  يعتقد 

 ف بإسرائنل. لالعترا
 أنه يتوجب عدم إجرا ء أية مفاوضات مع الفلسطنينن  قبل اعترافهم بإسرائنل. %76ويرى 
م  النهود على الرأي القائل بأنه يتوجب على إسرائنل الكف ع  ممارسة استراتيجية  %70ووافق 

 "إدارة الصراع" في مواجهة الفلسطنينن  والتوجه لحسمه بشكل نهائي واالنتصار فيه.
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 م  النهود فقط يؤيدون حل الدولتن ، كمسار إلنها ء الصراع. %25تدل اليتائج على أن و 
وقد رأى روغل ألفر، المعلق في "هارتس" أن نتائج االستطالع تيسجم مع الواقع السياسي السائد في 

 إسرائنل خالل السيوات األخنرة.
يسار اإلسرائنلي قد لفظ أنفاسه ولم يعد وحسب ألفر، فإن نتائج االستطالع تمثل دلناًل قويًا على أن ال

 قائمًا وأن أية إجرا ءات يمك  أن تقدم علنها األحزاب والحركات اليسارية ل  تغنر هذا الواقع.
واعتبر المعلق اإلسرائنلي أن نتائج االستطالع تدل على أن "تحمنل رئيس الوزرا ء بييامن  نتيياهو 

الحزبية تضلنل"، مشنرًا إلى أن هذا التطرف يعود  المسؤولية ع  التطرف الذي تتسم به الساحة
 بشكل أساس إلى التحوالت التي طرأت على المجتمع اإلسرائنلي نفسه.

ونوه إلى أن التحذيرات التي يطلقها الجيراالت ورؤسا ء هنئة األركان وقادة جهازي المخابرات الداخلية 
على توجهات الجمهور النهودي، مشنرًا  "الشاباك" و"الموساد"، م  مخاطر عدم حل الصراع ال تؤنثر

 إلى أن هذا الجمهور معيي بانتهاج سياسات "بربرية ضد الفلسطنينن  تقوم على األذى والقمع".
ولفت المصدر نفسه إلى أن قادة المعارضة اإلسرائنلية الذي  يعون طابع التوجهات المتطرفة 

إلى سجلهم في مجال قتل الفلسطنينن ،  للجمهور النهودي عمدوا إلى دغدغة عواطفه عبر اإلشارة
مشنرًا إلى أن بيي غانز، زعيم تحالف "أزرق أبيض" المعارض يحرص على تذكنر النهود بأنه 

 ودمر ميازلهم. 2014كرئيس هنئة أركان قتل الكثنر م  الغزين  خالل حرب 
 28/7/2019العربي الجديد، لندن، 

 
 قريبا   عمومية هواتف لتركيب السجون  وإدارة األسرى  بين صحيفة فلسطين": اتفاق" .17

 األسنرة الحركة قيادة أن المغربي، على األسرى  إعالم مكتب باسم المتحدث أكد :غنث جمال/ غزة
 في عمومية هواتف لتركنب اتفاق إلى النوم، مسا ء توصلوا اإلسرائنلي االحتالل سجون  وإدارة

 .السجون 
 ،"المقبلة األيام خالل ستبدأ االتفاق لتطبنق الفعلية الخطوات إن": "فلسطن " لصحيفة المغربي وقال
 سجون  إدارة ماطلت أو تيصلت حال في احتجاجية خطوات سلسلة سنيظمون  األسرى  أن مؤكًدا

 .باالتفاق االحتالل
 أجل م  السجون  وإدارة األسنرة الحركة قيادة بن  طويلة حوار جلسة بعد جرى  االتفاق أن وبن 

 بعد الماضي إبريل/ نيسان في األسرى  له توصل الذي لالتفاق تطبيًقا وذلك ةالعمومي الهواتف تركنب
 ".2الكرامة" معركة خوضهم
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( 4) قسم في الماضي الشهر عمومية هواتف أجهزة أربعة اإلسرائنلي االحتالل سجون  إدارة وركبت
 .المغربي بحسب تفعنلها، يتم أن دون " الدامون "بـ( 1) وقسم" اليقب" بسج 
 األساسية المطالب أحد اإلسرائنلي االحتالل سجون  أقسام في العمومي الهاتف تركنب ةخطو  وتعد
 انتهى حنث ،"2 الكرامة" معركة في الطعام ع  مفتوًحا إضراًبا األسرى  أجلها م  خاض التي

 وإدارة األسنرة الحركة قادة بن  الماضي، إبريل/ نيسان في اتفاق بتوقيع أيام،( 8) بعد اإلضراب
 .التصعندّية خطواتهم وقف مقابل مطالبهم م  عدد تطبنق يتم أن على ن السجو 

 28/7/2019الين،  أون  فلسطين
 

 الخاوية بأمعائهم" إسرائيل" مقارعة يواصلون  أسرى  تسعة .18
 رفضا االحتالل سجون  في الطعام ع  المفتوح إضرابهم فلسطنينن  أسرى  تسعة هللا: يواصل رام

 .اإلداري  لالعتقال
 األسنر: وهم الطعام ع  اإلضراب لمعركة انضموا جدد أسرى  نثالنثة بأن إعالمية، صادرم أكدت فقد
 عمر المؤبد بالسج  المحكوم األسنر شقنق وهو هللا، رام شمال كوبر بلدة م  العبد الجلنل عبد مينر
ل الماضي فبراير م  عشر الثام  في اعتقل كان حنث العبد،  .اإلداري  لالعتقال وحوّ 
 ميذ معتقل وهو اإلداري، العتقاله رفضا كوبر بلدة م  عواد حمزة األسنر اإلضراب لىإ انضم كما

 القدس شرق  ديس أبو بلدة م  علي إسماعنل األسنر أعل  فيما الماضي، فبراير م  الخامس
 .اإلداري  لالعتقال رفضا لإلضراب انضمامه

 معتقل وهو أيام ستة ميذ لإلضراب انضم جين  غرب برقن  بلدة م  خلوف سلطان األسنر وكان
 .الحالي الشهر م  الثام  ميذ
 رام غرب مشعل أبو دير م  زهران أحمد الشعبية الجبهة في القيادي األسنر دخل ذاته، السياق في
 الحسيات ومصطفى عكر أبو محمد األسرى  يواصل كما الطعام، ع  إضرابه في الثاني الشهر هللا

 .التوالي على 15 للنوم الزغاري  وحس  لتواليا على 23 للنوم إضرابهم بدر وحذيفة
 28/7/2019لإلعالم،  الفلسطيني المركز

 
ا ليس الفلسطيني الشعب: الخارج في فلسطين علماء هيئة .19  للعمل لبنان إلى يأت ولم وافد 

 أصدرها التي القرارات إن: التكروري  نواف الخارج في فلسطن  علما ء لهنئة العام األمن  دمشق: قال
 حالة إلى ُيستدرج ل  الفلسطنيي الحراك أن مؤكدا مجحفة، الفلسطنينن ، بحق اللبياني لعملا وزير
 .لمطلبه مدرك ألنه عيف،
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 الفلسطنيي الشعب أبيا ء يقاس أن يمك  ال أنه ،"برس قدس" مع خاصة مقابلة في التكروري  وأشار
 خرجوا وإنما العمل، أجل  م ويأتوا فلسطن ، يتركوا لم فهم لبيان، إلى الوافدي  م  غنرهم على

 .ذلك م  أكثر علنهم يضنق أن المقبول غنر وم  االحتالل، بسبب مجبري 
 قال الصهنوني، االحتالل مع الموقعة باالتفاقات العمل بإيقاف الفلسطنيية، السلطة قرار وحول

 أن دون  القرارات، هذه مثل صدرت أن سبق السلطة أن نّبه ولكيه إيجابية، خطوة إنها: التكروري 
 ،"اإلنسانية ضد جريمة" القدس في باهر بصور حدث ما التكروري  وعد .الواقع أرض على تيفذها
 .كافة األمة م  مواجهتها ضرورة إلى مشنراً 

 28/7/2019برس،  قدس
 

 نابلس وشمال لحم وبيت القدس في ومواجهات اعتقاالت .20
 فجر لحم، وبنت القدس محافظتي م  فلسطنيياً  14 «اإلسرائنلي» االحتالل قّوات وكاالت: اعتقلت

 العيسوية بلدة م  مواطين  نثمانية اعتقل االحتالل أن الفلسطنيي األسنر نادي وأوضح. األحد أمس
 م  مواطين  نثالنثة اعتقال على عالوة (.عاماً  12) ناصر جراح عماد الطفل بنيهم م  القدس، في
 ماهر أحمد الطفل بنيهم لحم، بنت محافظة م  مواطين  نثالنثة اعتقل فيما .القدس في الرام بلدة

 (.عاماً  14) خليفة
 عقاب» حملة في مداخلها، وعيد حاراتها داخل وانتشرت العيسوية بلدة االحتالل قوات واقتحمت
 آخري  وأبعدت الشبان، م  عدداً  فجرًا، اعتقلت، فيما التوالي، على الثاني للشهر مستمرة «جماعي

 .البلدة في سكيهم مكان ع 
 خالل اعتقلت االحتالل قوات أن العيسوية، في المتابعة لجية عضو الحمص، أبو محمد وأوضح
 وأوضح. محتوياتها وتخريب وتفتيشها، ميازلهم اقتحام بعد البلدة، م  شاباً  20 الماضية الساعات
 .العيسوية في سكيهم مكان ع  مقدسنن  6 أبعدت االحتالل سلطات أن حلوة وادي معلومات مركز

 مديية شمال سبسطية لبلدة اقتحامه عقب االحتالل وجيود فلسطنينن  شبان بن  مواجهات اندلعتو 
 دمرت «االحتالل» قوات بأن فلسطنيي محلي مسؤول وأفاد. المحتلة الغربية الضفة شمال نابلس
 . البلدة في األنثري  الموقع قرب سياحي مشروع م  جز ءاً 

 29/7/2019الشارقة،  الخليج،
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 سنوات 10 يعادل ساعة 13 في السرائيلي الهدم".. باهر صور" تقرير: .21
 الحمص وادي في السكيية الشقق لعشرات مؤخًرا، إسرائنل هدم يك  أرناؤوط: لم الرؤوف عبد/القدس
 يعادل كما عقود، ميذ األكبر ولكيه المديية، في األول الشرقية، القدس جيوب باهر، صور ببلدة

 . بالبلدة سيوات 10 في هدمه جرى  ما إجمالي
 الجرافات باستخدام االنثين ، باهر، صور في اإلسرائنلية القوات هدمت ساعة، 13 نحو غضون  ففي

 10 آخر في إسرائنل هدمته ما تقريبا يساوي  ما وهو سكيية، شقة 70 تضم مبان 10 والمتفجرات
 .بالبلدة سيوات
 السيوات خالل" فإنه بالقدس، العربية تالدراسا جمعية في الخرائط دائرة مدير التفكجي، خلنل ووفق

 في الهدم عملية ولك  سيويا، الشرقية القدس في مبيى 125 معدله ما تهدم إسرائنل كانت الماضية
 ". مسبوق  غنر مستوى  إلى بالقدس الهدم عمليات عدد سترفع الحمص وادي
 مديية في حجما براألك هي الحمص وادي في الهدم عملية" إن األناضول، لوكالة التفكجي وقال
 احتالل فور القدس مديية م  القديمة البلدة في المغاربة لحي إسرائنل هدم ميذ الشرقية القدس
  ".1967 العام في للمديية إسرائنل
 المتحدة لألمم التابع اإلنسانية الشؤون  تيسنق لمكتب مؤخرا صدر تقرير معطيات إلى واستيادا

 على هدمه تم ما فقط العام هذا في فاقت باهر صور بلدة في ئنليةاإلسرا الهدم عمليات فإن ،"أوتشا"
 . مجتمعة ماضية سيوات 10 مدى
 إضافة ،(انثيتن  أو شقة بن  ما فنها المبيى يضم) بالبلدة مبيى 12 هدم تم الجاري  العام بداية فميذ
 والهنئات المكاتب إحصا ءات وفق الماضي، اإلنثين  يوم سكيية شقة 70 تضم أخرى  مباني 10 إلى

 . المعيية
 7 هدمت إسرائنل فإن مختصة، جهات م  األناضول وكالة علنها حصلت معطيات بحسب لك 

 2013 في ومثلها 2012 في 4و 2011 في 3و 2010 في 6و 2009 العام خالل البلدة في مباني
 إلى إضافة ،2017 في 2و ،2016 في 16 إلى إضافة ،2015 في 2و 2014 في 3 هدم ع  فضال

 . األكثر على انثيتن  م  والباقي واحدة سكيية شقة م  مكونة المباني هذه ومعظم ،2018 في 10
 لتدمنر كمبرر األم  استخدمت اإلسرائنلية السلطات" أن إلى التفكجي يشنر لألناضول، حديثه وفي

 هو اوإنم الميطقة، في الفلسطنيي بالبيا ء إطالقا له عالقة ال األم  أن رغم الفلسطنيية المباني
 ". التدمنر عملية م  الكبنر الحجم هذا لتبرير محاولة
 يزيد ما العازلة الميطقة تضمّ : "ميه نسخة األناضول وكالة وصل الذي تقريره في" أوتشا"مكتب وقال
 العام في المذكور العسكري  األمر صدور بعد ُشنّ دت بياية 100 نحو بنيها م  بياية، 200 ع 
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 البيا ء رخص على الحصول على الفلسطنينن  قدرة تكّبل التي المشّددة القنود سياق في وذلك ،2011
 ". الشرقية القدس في
 تقرير في" بتسنلم" المحتلة األراضي في اإلنسان لحقوق  اإلسرائنلي المركز قال الصدد، هذا وفي
 التفّوق  فهي االستراتيجّية أما الّذريعة هو األم : "أيام قبل األناضول، لوكالة ميه نسخة أرسل

 ". النهوديّ  الديمغرافيّ 
 100 بهدم قرارا اإلسرائنلية السلطات أصدرت عيدما ،2017 العام إلى باهر صور مباني قضية وتعود
 إلى التمسوا السكان ولك  اإلسرائنلي، العسكري  القرار بعد أقيمت أنها بداعي الميطقة في بياية

 . القرار هذا ضد اإلسرائنلية العليا المحكمة
 في الفلسطنيية للميازل اإلسرائنلية الهدم عمليات عدد في ملحوظا، ارتفاعا الماضية السيوات وشهدت
 . المرخص غنر البيا ء بداعي الشرقية القدس
 هدمت اإلسرائنلية السلطات فإن األناضول، وكالة عليه اطلعت الذي" أوتشا" تقرير إلى واستيادا

 تهجنر إلى أدى ما الماضية عشر اإلحدى السيوات غضون  في الشرقية القدس في مبيى 1179
 : يلي كما وهي فلسطنييا 2102

 28/7/2019 لألنباء، األناضول وكالة
 

 الحمص وادي حي لتهويد إسرائيلي مخطط من فلسطيني تحذير .22
 فخري  األقصى، المسجد جيوب سلوان بلدة ع  الدفاع لجية عضو الجديد": حّذر "العربي ــ هللا رام
 الحمص وادي حي لتهويد يهدف اإلسرائنلي االحتالل لسلطات مخطط م  األحد، النوم ،دياب أبو
 .المجاورة واألحيا ء القدس جيوب باهر صور بلدة في

 تلك إحاطة عبر يأتي المخطط هذا أنّ  الرسمية، فلسطن  إلذاعة تصريحات في دياب، أبو وأوضح
 دون  والحنلولة المستوطين  لصالح لديمغرافيا التوازن  في خلل إلحداث وذلك بالمستوطيات، األحيا ء
 .الرحنل على المقدسنن  إلجبار وتواصلها القدس في العربية األحيا ء تمدد
 الذي المقدس البنت غالف يسمى ما إطار في يأتي االحتاللي المخطط هذا أن دياب أبو وأكد

 سلوان وبلدة جراح لشيخوا الجوز وادي حي ميها المحتلة، القدس في برمتها وبلدات أحيا ء يطاول
 الغربية القدس في األخضر الخط مع وربطها بالمستوطيات القديمة البلدة إحاطة خالل م  والصوانة
 .1967 عام المحتلة األراضي حدود معالم لطمس
 الميازل، على باالستنال ء القدس في مخططاتها فعلياً  تيفذ االحتالل سلطات أن دياب أبو وأوضح
 شقة عشرة ونثماني لمئة بالهدم إخطارات توجد حنث هارون، أم وُكّبانية جراح خالشي حي في وميها
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 أنثر أي ومسح جديدة استيطانية وحدة 387 إقامة عزمها مع بالتزام  مختلفة وذرائع بحجج سكيية
 .الميطقة في عربي

 28/7/2019لندن،  الجديد، العربي
 

 نابلس شمالي سياحي مشروع من إجزاء   يدمر االحتالل .23
 سياحي، مشروع م  إجزا ءً  األحد، النوم اإلسرائنلي، االحتالل قوات الرأي: دمرت – المحتلة لسطن ف

 .نابلس شمالي سبسطية بلدة في األنثري  الموقع قرب
 جز ًءا ودمرت ساعة، 24 خالل الثالثة للمرة البلدة اقتحمت االحتالل قوات أن محلية مصادر وأفادت

 مياطق في يقع الذي األنثري، الموقع قرب البندر ساحة تأهنل إعادة إلى يهدف سياحي، مشروع م 
 م  الممول المشروع خالل م  ًأنجز ما جرفت االحتالل قوات أن المصادر وأضافت ".ب" مصيفة

 .المختصة الوزارية واللجان البلديات تطوير صيدوق  بإدارة البلجيكي، التعاون  قبل
 28/7/2019لإلعالم،  الفلسطينية الرأي وكالة

 
 العادة في شيء إلى تفضي ال فلسطينيين مقتل حول السرائيلية تقرير: التحقيقات .24

 شاب فنها سقط التي اللحظة بوضوح يتذكر فاخوري  حمندو يزال ال (:الغربية الضفة) الجلزون  مخيم
 اإلسرائنلية القوات كانت. عليه اليار إطالق بعد قتنالً  الحي، داخل مقهى في يعمل كان فلسطنيي

 طولكرم بمديية األفراد م  العديد على القبض خاللها ألقت لنالً  شيتها غارة بعد الميطقة أرجا ء بتجو 
 خشبي عكاز على متكئاً  الشارع في ذهيياً  المعاق حبالي محمد مرور الحظ عيدما الغربية، بالضفة
 على ييهار حبالي ورأى رصاص طلقات أصوات سمع نثوان، غضون  وفي. السنر على يعنيه
 .«أنسى ول  المسكن ، هذا قتل كيف نسيان يمكييي ال: »فاخوري  قال اللحظة، تلك وع . رضاأل

 وفي. اإلنسان بحقوق  معيية وجماعات الفلسطنينن  م  واسعة تيديدات للحادث فنديو مقاطع وأنثارت
 أن عيان شهود أفاد وقد. األمر في تحقيقاً  اإلسرائنلية العسكرية المؤسسة فتحت قصنرة، فترة غضون 
 لها تابعن  جيوداً  أن اإلسرائنلية العسكرية المؤسسة وأقرت. إسرائنلية قوات أيدي على قتل حبالي
 يبد لم الحادث، على شهور سبعة مرور بعد أنه إال. حبالي وفاة سبب تدحض ولم اليار فتحوا

 مؤشرات أي جيائيًا، أخطئوا الحادث في المتورطون  اإلسرائنلنون  الجيود كان إذا ما حول التحقنق
 .تقدم إنجاز على
 جيائية نار إطالق حالة 24 بخصوص تحقيقات اإلسرائنلية العسكرية المؤسسة فتحت جانبها، م 

 الماضي، العام امتداد على المحتلن  غزة وقطاع الغربية الضفة داخل فلسطنينن  بحق محتملة
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 توجيه حتى أو انات،إد إلى التحقيقات هذه م  أي تصل ولم. «برس أسوشننتد» علمت حسبما
 موقع م  أدلة يجمع أو محورين  شهود مع مقابالت الجيش يجر لم الحاالت، أغلب وفي. اتهامات
 .الحادث
 أنها لدرجة األمر، تجاه بالغ بإحباط اإلنسان بحقوق  المعيية اإلسرائنلية «بتسنلم» ميظمة وشعرت
 وقال. التعاون  بهذا التزامها م  عقود بعد العسكرية التحقيقات في تعاونها 2016 عام أوقفت

 اإلنسان بحقوق  معيية كميظمة نتيجة إلى خلصيا: »غالوتز أمنت الميظمة، باسم الرسمي المتحدث
 واقع في ألنه اليظام مع بتعاونيا الخنر م  نحققه عما األذى م  أكبر قدر في نتسبب أنيا مفادها
 على ليس بقدرته، قياسه يجري : »اليظام هذا نجاح أن وأضاف. «فحسب للتمويه آلية مجرد األمر
 .«الجياة وإنما الضحايا، حماية
 إطالق حول جيائي تحقنق 200 نحو خلص الماضية، الثمانية األعوام مدار على أنه بالذكر جدير
 .«بتسنلم» ذكرته لما تبعاً  باإلدانة، فقط قراري  إلى فلسطنينن  على نار
 الصعبة البنئة ضو ء في خاصة فاعل، عام بوجه اليظام أن إسرائنلنون  مسؤولون  أكد جانبهم، م 
 في السابق الرفيع العسكري  المحقق هنرش، موريس قال الصدد، هذا وفي. إطارها في يعمل التي

 منديا باليستييان» ميظمة لدى القانونية االستراتيجيات لشؤون  مديراً  حالياً  يعمل والذي الغربية الضفة
 نظام ببيا ء نقم لم: »الفلسطنينن  جانب م  إلسرائنل المعادية اباتالخط بمراقبة المعيية «ووتش
 م  الهروب على الجيود نساعد كي العالم، مستوى  على األفضل بن  م  يعتبر قوي، قانوني

 .«المسا ءلة
 التي غزة، في خاص نحو على للغاية صعبة بمعاينر يرتبط الجيائية اليية إنثبات أن بالذكر جدير
 طول على مظاهرات أنثيا ء الماضي العام مسلحن ، غنر معظمهم فلسطنيي، 200 نحو فنها قتل

 .الحدود
 50 م  أكثر في دلنال أو شهادة يطلب لم الجيش إن اإلنسان لحقوق  المنزان مركز قال جهته، م 

 . المركز يمثلها قضية
 غالباً  إنه كذلك وقال. «وفاعل مستقل نحو» على تجري  تحقيقاته أن على الجيش شدد له، بيان وفي
 معقدة» التحقيقات يجعل الذي األمر األرض، على أميية وتحديات الحركة في صعوبات يواجه ما

 .«طويلة وغالباً 
 29/7/2019لندن،  األوسط، الشرق 
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 قاسم كفر في وسيارات بيوت على يعتدون  يهود مستوطنون  .25

 ،(48 فلسطنيني) عربيةال قاسم كفر مديية تعرضت سيتن ، غضون  في الخامسة للمرة :أبنب تل
 عشرات زجاج على حجارة وقذف كتابات تيفنذ خاللها تم األحد، أمس فجر عيصرية، العتدا ءات

 إراقة في يتسببون  كادوا المعتدي  المستوطين  إن بدير، عادل قاسم، كفر بلدية رئيس وقال .البنوت
 .األمور ستؤول كيف عرفيا لما بأحدهم أمسكوا ولو علنهم، الياس أفاق فقد. الدما ء م  الكثنر
 يهودية دييية قبعات يرتدون  كانوا بعضهم لك  وجوههم غطوا وقد المديية دخلوا المستوطيون، وكان

 م  ييتقمون  هم ،«الثم  تدفيع» باسم المعروف تيظيمهم باسم كتبوها التي الشعارات ووقعوا ،(كنبا)
 مركبات إطارات فأعطبوا التخريب، بأعمال بدأوا وقد. يعجبهم ال حكومي قرار كل على العرب

: مثل معادية، عيصرية شعارات وخطوا. التجارية والمحالت البنوت بعض زجاج وحطموا وشاحيات
 .«حي اإلسرائنلي والشعب» «يسكتوا ل  النهود»و «للعرب الموت»

 مديية على يهود متطرفون  فنها يعتدي التي األولى المرة تك  لم هذه أن بدير البلدية رئيس ويؤكد
 في آخرها وكانت. الماضنتن  السيتن  غضون  في مرات أربع شبنهة اعتدا ءات نفذوا فقد قاسم، كفر

 الحي في خصوصية سيارة 32 إطارات أعطبوا وقد. الماضي( األول كانون ) ديسمبر شهر م  الثاني
 .المجاورة النهودية العن  رأس لبلدة المتاخم الشرقي

 29/7/2019لندن،  األوسط، الشرق 
 

 لكشي مليار 3.9 المشتركين وديون  %60 العجز: غزة كهرباء .26
 م،2019 للعام السيوي  نصف تقريرها غزة محافظات كهربا ء توزيع شركة الرأي: أصدرت – غزة

 رؤيتها ضم  2021 لعام تمتد التي االستراتيجية خطتها وفق الشركة عمل آليات فيه مستعرضةً 
 .الجودة درجات بأعلى الكهربائية مةالخد تزويد في المتمثلة االستراتيجية

 االحتياطات وعمل واألزمات الطوارئ  مواجهة على قدرتها بتعزيز قامت الشركة أن التقرير وأظهر
 المحلية المؤسسات مع إيجابية عالقات بيا ء على وعملت طارئ، ألي االستجابة لتحسن  الالزمة

 مثل الشركة بعمل العالقة ذات ن فلسط خارج وجهات مؤسسات مع العالقات لتعزيز باإلضافة
 .للكهربا ء العربي االتحاد
 %60 حوالي بلغ قد م2019 العام م  األول لليصف غزة قطاع في الكهربا ء عجز معدل أن وأوضح

 الخطوط تعطل مع خاصة المختلفة، مصادرها م  الكهربا ء الطاقة نقص بسبب القطاع حاجة م 
 .غزة قطاع في الكهربا ء أزمة واستمرار ،2018 مارس شهر ميذ العمل ع  المصرية
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 للفاتورة اليقدي التسديد نسبة بلغت فيما مشترك، ألف 278 حوالي بلغ قد المشتركن  عدد أن وبن 
 134.5 حوالي للشركة الخسارة حجم وبلغ التشغنلية الشركة قدرة على سلبا أنثر مما %47 حوالي
 .شيكل مليار 3.9 حوالي المشتركن  ديون  بلغت فيما شيكل، ملنون 
 بشبكة خاصة مشاريع بتيفنذ قامت قد الشركة أن التقرير وضح فقد الكهربائية، المشاريع بشأن أما

 إلى باإلضافة ذلك المختلفة، غزة قطاع محافظات في شيكل ملنون  18.5 تكلفتها تقدر الكهربا ء
 بكهربا ء مياه تومضخا معالجة محطات لتزويد شيكل ملنون  خمسة ع  تزيد بتكلفة طارئة مشاريع
 في الكهربا ء أزمة لتخفيف االجتماعية الشركة مسؤولية إطار في الرئيسية القطاع ومستشفيات دائمة،
 أزمة ع  الياتجة والمجتمعية البنئية األزمات وتخفيف األساسية العامة المرافق وتشغنل القطاع
 .الكهربا ء
 في بالمشتركن  العياية مراكز تطوير تكمالباس الشركة قامت فقد االستراتيجية، المشاريع صعند وعلى

 المشترك رضى استهداف في العامة سياستها ضم  الواحد الشباك بيظام لتعمل المحافظات مختلف
 إلى تصل حوسبة نسبة إلى لتصل العمليات حوسبة على عملت كما خدماتها، وتجويد والمواط 

 .عملياتها م  80%
 28/7/2019لإلعالم،  الفلسطينية الرأي وكالة

 
 جدل حول قانون يسهل تملك السرائيليين بالبترا .27

استهج  عدد م  أعضا ء مجلس اليواب، الدفع بعدد كبنر م  مشاريع : محمود الطراونة –عمان 
إن بعضها نوقش وأقر م  قبل “القوانن  في الدورة االستثيائية، وميحها صفة االستعجال، قائلن  

يستدعي بعضها ضرورة مياقشتها خالل هذه الدورة، كمشاريع المجلس ميذ أقل نحو عام، فيما ال 
جا ء ذلك خالل جلسة عقدها مجلس اليواب  ”.قوانن  استقالل القضا ء، والتعليم العالي والجامعات

 أمس.
ان "حملت أبعادا سياسية، حنث ألمح نواب إلى ” معدل البترا“جدل كبنر ومياقشة ساخية رافقت إقرار 

ملك الشركات االجيبية مياطق في اقليم البترا التيموي، بغية اقامة مياطق القرار يصب في صالح ت
صياعية وحرفية، وهو ما يعد مدخال لدخول النهود الى الميطقة بصفة مباشرة أو غنر مباشرة عبر 

 ."وسطا ء م  خالل اقامة مشاريع وشركات في تلك الميطقة
هم للتملك في تلك الميطقة التي لطالما م  فتح الباب أمام النهود بمختلف جيسيات"وحذر نواب 

 ادخال نص يحرم النهود م “، مؤكدي  ضرورة ”اعتبروها مهمة لهم والتملك فنها م  أبرز غاياتهم
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 ."االستثمار او التملك في تلك المياطق بشكل صريح او إضافة عبارة التعامل بالمثل 
 29/7/2019الغد، عّمان، 

 

 "إسرائيل"وقف العمل باالتفاقيات مع تشيد ب "فلسطين النيابيةلجنة " .28
عمان أكدت لجية فلسطن  الييابية دعمها المطلق للقرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطنيية القاضية 

 بوقف العمل باالتفاقيات المبرمة مع الجانب االسرائنلي.
يادة الفلسطنيية ، إن قرارات القأمسوقال رئيس اللجية المحامي يحنى السعود، خالل اجتماع اللجية 

تعد انجازا نحترمه، وموقفا جريئا سيما انها جا ءت بوقت دقنق وحساس لمواجهة ما يتعرض له 
صفقة "المشروع الوطيي الفلسطنيي، خصوصا في ظل ما يتم تداوله م  مجريات لتمرير ما يسمى بـ

نيية. واشار إلى أن وفي ظل االوضاع العربية السائدة التي انثرت بدورها على القضية الفلسط "القرن 
االنقسام في الصف الفلسطنيي يصب في صالح الجانب االسرائنلي، داعيا الى توحند الموقف 

 الفلسطنيي والتقارب في مختلف القضايا خدمة للقضية الفلسطنيية.
 29/7/2019الدستور، عّمان، 

 
 لـ"إسرائيل" عاصمة القدس أميركا اعتبرت حين الضجة الفلسطينية هذه أر لم: سليمان أبو .29

 سؤال، على الحكومي. وردا األدا ء ع  رضاه عدم ع  سليمان أبو كمنل العمل وزير أعرب وطيية:
 ولم الفلسطنيي التوتر لتخفيف الحلول ع  يبحث الحريري  سعد الحكومة رئيس" أن سليمان ابو اعتبر
 الفلسطنيية العاملة ندال هدفيا وليس مستمر التفتيش" أن إلى مشنرا ،"الخطة تطبنق تأجنل ميه يطلب
 ".الشرعية غنر السورية العاملة الند بحجم هي الكبرى  المشكلة وإنما
 والقوات الوزرا ء، مجلس في بل ملفاتها مقاربة وفي العمل وزارة في السياسة أتعاطى ال: "وتابع

 ".بالسياسة عالقة لها طبعا وإنما العمل وزارة في التقيي بالشق لها عالقة ال اللبيانية
 وتم 2010 عام الفلسطنينن  بالالجئن  المتعلقة العمل قانون  على التعديالت بتطبنق بدأ" أنه وأوضح
 الالجئن  بشأن اللغط حولها يدور نقاط 3 هياك: "مضيفا ،"متكاملة خطة ضم  النوم تفعنله

 سيبحثو . ملنون  المئة بإلغا ء فقميا العمل ألصحاب المال لرأس األدنى الحد ميها الفلسطنينن ،
 يمك  ال للفلسطنينن ، اإلجرا ءات تأجنل طلب إلى باليسبة لك  العمل، عقد موضوع في االنثين 
 ".بتطبيقه ومستمرون  القانون  تجزئة

 عاصمة القدس اعتبار أمنركا قررت حن  يرها لم التي الفلسطنيية الضجة سليمان أبو واستغرب
 السياسة، زواريب في يضيع البعض لك  قانطال نقطة هو الحالي القانون " أن مضيفا إلسرائنل،
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 عليه لبيانيا ليس م  إن يقول فالقانون  الفلسفة، خالل م  ال العمل قانون  م  االنطالق وعلنيا
 ".استثيا ءات إعطا ء يجوز وال عمل إجازة على الحصول

 27/7/2019بيروت،  لإلعالم، الوطنية الوكالة
 

 واالنتفاضات بالتظاهرات لبنان ون الفلسطيني الخوة يكافئ أال رجاؤنا: الراعي .30
 اإلخوة أما: "الديمان في األحد قداس في الراعي بشارة الماروني البطريرك : قال"الحياة" - بنروت

 م  وأكثر سية، سبعن  ميذ قضنتهم، ومع معهم متضام  لبيان أن فيعلمون  الفلسطنينون  الالجئون 
 لبيان مع متضامين  بدورهم هم يكونوا أن وفيرج. التضام  هذا نثم  غاليا دفع وقد. آخر بلد أي

 الشعب واقع أيضا هم يدركوا أن فيأمل المعيشية، وهمومهم االقتصادية مأساتهم ندرك نح . وشعبه
 المئة في 70و البطالة، يعاني شبابه م  المئة في 35و الفقر، سقف تحت نثلثه أصبح الذي اللبياني

 في واالقتصاد موصوف، عجز في والخزيية الديون، في ةغارق والدولة مضمونن ، غنر اللبياننن  م 
 تعمل الذي العمل قانون  إن. إلنها بلغيا التي البائسة الحالة سبحة تيتهي وال متعثر، قطاعاته كل

 وشعبه لبيان الفلسطنينون  اإلخوة يكافئ أال فرجاؤنا. الجميع حق يحفظ تطبيقه على الوزارة
 ".واالنتفاضات بالتظاهرات

 أرضكم سلبوا الذي  إلى الهدف نصوب باألحرى  تعالوا: "قائال الفلسطنينن  إلى لراعيا وتوجه
 الذي األساس ع  الفلسطنيية السلطة مع المسؤولن  والدولي العربي المجتمعن  وإلى وهجروكم،
 تطبيقا أراضنهم، إلى الفلسطنينن  الالجئن  جميع وعودة الدولتن  حل وهو سبنله، في معكم نياضل

 ما تسهنل خط في ندري، ال حنث م  نيزلق ، فال. تاله وما 1948 العام ميذ الدولية الشرعية راتلقرا
 ".الجديد األوسط الشرق  مشروع"و" القرن  بصفقة" يسمى

 28/7/2019لندن،  الحياة،
 

 مريب توقيته في لبنان الفلسطينية العاملة اليد موضوع: كرامي .31
 أخنرًا، أنثنر الذي الفلسطنيية العاملة الند موضوع إلى اميكر  فيصل اليائب الصمد: يرى  الكافي عبد
 نقل وع  األونروا، موازنة خفض ع  نفصله ال نح . مريب وتوقنته ودقنق، حّساس الموضوع» أن

 تطبنق يريد إنه ليقول العمل وزير يأتي نثم القرن، وصفقة القدس، إلى أبنب تل م  األمنركية السفارة
 العاملة الند باستثيا ء المتعلقة المراسيم تطبق ال ولماذا فلسطنينن ،ال مع تحاور هل. القانون 

 .«العمل؟ إجازة م  الفلسطنيية
 29/7/2019بيروت،  األخبار،



 
 
 
 

 

 29 ص             4998 العدد:             7/29/2019 نثنينل ا التاريخ:  

                                    

 : بعد عقود من رعاية األردن.. مساع لمنح الوصاية على األقصى للسعوديةهآرتس .32
ب فيكتور كاتان، ع  وجود كشف صحيفة هآرتس اإلسرائنلية في مقال للكات: بوابة الشرق  -الدوحة 

اعتقاد تغذيه خطة الرئيس األمنركي للسالم في الشرق األوسط بأن الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
وصهره جاريد كوشير، المستشار بالبنت األبيض، يسعيان إلى ميح الوصاية على المقدسات 

 اإلسالمية في القدس المحتلة للمملكة العربية السعودية.
، إن أي مساع للرئيس ترامب لتعديل الوصاية األردنية على المقدسات اإلسالمية وقالت كاتان

 بالقدس المحتلة هي بمثابة لعب باليار وستكون له تداعيات كارنثية على الميطقة.
وقالت الصحيفة اإلسرائنلية إن الوضع القائم في القدس المحتلة ميذ عشرات السين  الذي بموجبه 

على المقدسات اإلسالمية في المديية يخدم مصالح مختلف األطراف، وأن أي تتولى األردن الوصاية 
 تغننر لهذا الوضع قد يفتح بابا م  الصراع تصعب السيطرة عليه.

وكانت وسائل إعالم إسرائنلية وعربية قد نشرت تقارير تفند بيية ترامب ميح رعاية مصالح المقدسات 
المملكة األردنية الهاشمية، األمر الذي أنثار قلقا في  اإلسالمية في القدس المحتلة للسعودية بدل

األوساط السياسية في عمان لم يفلح في تبديده تأكند جيسون غرييبالت، مبعوث ترامب للشرق 
 األوسط، خالل حديثه ع  تقديم حلول خالقة في القدس المحتلة، وفقا للمقال.

  28/7/2019الشرق، الدوحة، 

 
 سعود لمحمد تتعرضوا ال السعودي.. الملكي للديوان إسرائيلية معاريف: رسالة .33

 محمد السعودي بالمواط  بالمساس السماح بعدم السعودية السلطات إسرائنل اليعامي: طالبت صالح
 اإلسرائنلية الخارجية وزارة نظمتها تطبيعية، زيارة ضم  الماضي األسبوع أبنب تل زار الذي سعود،
 .عربية دول عدة م  والمدونن  اإلعالمنن  م  لعدد
 اإلسرائنلية الحكومة إن اإلسرائنلي، الجيش إذاعة في العربية الشؤون  معلق حوكي، جاكي وقال

 يمك  سعود ضد خطوة أي على اإلقدام بعدم فنها تطالب الرياض، في الملكي للديوان رسالة أرسلت
 .زيارته بسبب له عقاب أنها على تفسر أن
 إسرائنل حذرت التي اإلجرا ءات ضم  بأن حوكي نّوه النوم،" ريفمعا" صحيفة موقع نشره مقال وفي
 هذه مثل أن اعتبار على الجامعة، م  الفصل أو للتحقنق الدعوة سعود ضد علنها اإلقدام م 

 .والرياض أبنب تل بن  العالقة مستقبل بشأن سياسية رسالة تحمل الخطوة
 كيف: "متسائالً  األقصى، مسجدال في وجوده خالل له حصل ما يستحق سعود أن على وشدد

 األقصى المسجد لتدمنر يدعو سابق ليكودي ونائب حاخام) غليك يهودا مع صورة يلتقط لشخص
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 نثم يئنر ونجله نتيياهو ويؤيد أسرته اإلسرائنلنن  في يرى  بأنه ويجاهر ،(أنقاضه على الهيكل وبيا ء
 نفسه عرض نثم بالزبدة رأسه غطى شخص مثل تصرف سعود إن قائالً  األقصى، في للصالة يأتي

 ".للشمس
 في المشاركة إلى يعمد وهو كعدّو، سعود إلى الفلسطنينون  ييظر أن الطبيعي م  كان أنه إلى وأشار
 إقدام ظل وفي الفلسطنيي، الشعب لها يتعرض التي الهجمة ظل في إسرائنل مع تطبيعية أنشطة
 تتردد ال البحري ، مثل الدول بعض أن إلى اً مشنر  إسرائنل، مع وعلياً  سراً  التعاون  على عربية دول
 .علياً  إسرائنل" مغازلة" في
 ،"جداً  ساذجاً " كان السعودي الياشط إن إلسرائنل، زيارته أنثيا ء مرتن  بسعود التقى الذي حوكي، وقال
 ما السعودين ، م  المزيد قدوم أمام الطريق تمهد أن بإمكانها إلسرائنل زيارته مجرد أن اعتقد ألنه
 .والسعودية إسرائنل بن  السالم إحالل أمام المجال يفتح
 سلسلة أعقاب في أبنب، تل لزيارة سعود دعوة إلى عمدت اإلسرائنلية الخارجية أن إلى وأشار

 وإعجابه إلسرائنل حبه فيه أعل  التي ،"تويتر" على حسابها على نشرها التي الكثنرة التغريدات
 كبادرة إسرائنل بزيارة لسعود سمحت السعودية السلطات أن إلى اً الفت يئنر، البكر ونجله بيتيياهو
 .أبنب تل تجاه نية حس 

 27/7/2019لندن،  الجديد، العربي
 

 النسان حقوق  مستويات يوميا تتجاوز االحتالل جرائم: الغيط أبو .34
 التي إلسرائنليا االحتالل جرائم الغيط، أبو أحمد العربية الدول لجامعة العام األمن  استيكر :القاهرة

 في سكيية شقة مئة هدم وآخرها اإلنسان، حقوق  انتهاك في جديدة مستويات يوم كل تتجاوز أصبحت
 .المحتلة القدس في باهر صور
 وتعزيز حماية حول الثالث العربي اإلقليمي المؤتمر أمام األحد، النوم كلمته، خالل الغيط، أبو وقال
 ،"واألطفال اليسا ء سيما ال اإلنسان حقوق  على المسلحة اتواليزاع االحتالل أنثر" اإلنسان حقوق 
 هيفا ء السفنرة االجتماعية الشؤون  لقطاع العربية للجامعة المساعد العام األمن  عيه نيابة ألقتها والتي
 المحتلة، الفلسطنيية األراضي في السكان لحياة ميفصلن  نظامن  أمام اآلن أصبحيا إنيا" غزالة، أبو

 ".األرض أصحاب للفلسطنينن  والثاني -النهود وطين للمست األول
 جريمة أنها مؤكدا ،"إذا؟ الفصل نظام يكون  فماذا العيصري  الفصل هو هذا يك  لم إن" وتسا ءل
 .السياسي الغطا ء لها ويقدم عيها، ويدافع لها، يبرر م  لألسف وتجد العصر
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 نحو أن نعرف أن ويكفي الحتاللا لجريمة الكبرى  الضحية زال ما الفلسطنيي الطفل أن وأضاف
 .األطفال م  هم الباسلة العودة مسنرات وجرحى ضحايا م  20%

 28/7/2019الين،  أون  فلسطين
 

 األونروا في األرفع األميركية الموظفة استقالة .35
( األنروا) الفلسطنينن  الالجئن  وتشغنل غوث لوكالة العام المفّوض أبلغ يومن ، الشوفي: قبل فراس
 فساد، بتهم للتحقيقات تخضع التي نائبته استقالة الوكالة موظفي إلكترونية، رسالة في رييبول،ك بننر

 بعالقتها تعرف والتي الوكالة، في األرفع األمنركية الموظفة استقالة أن إالّ . منتشنل ساندرا األمنركية
 في استقالة سبقتها بل لى،األو  االستقالة ليست األمنركية، االستخبارات وأجهزة بالدها خارجية بوزارة
 وللمفارقة، أنه، إال. األردن لقسم مديرة السابق ميصبها في بالفساد اتهامات إنثر على ،2011 العام
 للمفوض نائبة تعننيها جرى  ،2013 العام في الوكالة داخل المسلكية إدانتها على أشهر أربعة بعد
 كما الوكالة، على للقضا ء واضح منركيأ مخطط في األمنركية، الخارجية وزارة م  بضغوط العام
 ،«األخبار» راجع) لإلصالح قابلة غنر مؤسسة األونروا أن ع  ترامب دونالد األمنركي الرئيس عّبر
 إن بعد ُيعرف ولم(. «متواصلة األمنركية الشيطية: «األونروا» في تحقنق لجية» ،2019 تموز 13

 العام األمن  م  بقرار ننويورك في المؤلفة نقالتحق لجية لعمل حداً  ستضع ميشنل استقالة كانت
 الميظمة تفكيك سياسة استكمال مع الملّف، م  إخراجها سنتمّ  أم غويتنرش، أنطوننو المتحدة لألمم
 ضغوطاً  أن أيضاً  «األخبار» وعلمت. األمنركية «القرن  صفقة» ضم  م  عيها التمويل وقطع
 ميشنل، ودور الميظمة واقع ع  وونثائق معلومات يملكون  الميظمة في بارزي  موظفن  على تمارس
 ما وهو طويلة، خدمة سيوات ع  مالية مستحقات م  حرمانهم حدّ  األمر ووصل. إسكاتهم بهدف
 .الوكالة في األرفع اللبيانية الموّظفة تواجهه

 29/7/2019بيروت،  األخبار،
 

 الحمص وادي في الهدم عمليات نرفض: مالطا .36
 وادي في المواطين  ميازل هدم بالده رفض أبنال، كارمنلو مالطا جمهورية خارجية وزير هللا: أكد رام

 .المحتلة القدس شرق  جيوب باهر صور قرية في الحمص
 أمله فالنتا، العاصمة في حيانيا فادي مالطا لدى فلسطن  سفنر استقباله لدى أبنال الوزير وأعرب
 .السالم تحقنق دون  ولتح التي اإلجرا ءات لوقف المبذولة الجهود بزيادة

 28/7/2019لإلعالم،  الفلسطيني المركز
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 لحم بيت لمحافظة غذائي طرد 2,000 تقدم الصين .37

 مجلس ميحة طرود م  األولى الدفعة األحد النوم لحم بنت محافظة تسلمت زييه: جورج  -لحم بنت
 .لحم بنت لمحافظة طرد 2,000 مجملها البالغ الصنيية، الميحة ضم  المقدمة الفلسطنيي الوزرا ء
 المساعدات م  الدفعة هذه تسليم إن بالمحافظة، العامة الشؤون  عام مدير الجعفري  محمد وقال

 .الراهية الظروف ظل في شعبيا لدعم الفلسطنيية الحكومة سعي إطار في يأتي الصنيية
 28/7/2019القدس، القدس، 

 
 ن!عندما تشارك "الجرافات" العربية في هدم بيوت المقدسيي .38

 فراس أبو هالل
لم تك  المجزرة التي ارتكبتها قوات االحتالل بحق ميازل المقدسنن  في وادي الحمص وصور باهر 
حدنثا استثيائيا، فالجرائم االحتاللية في القدس تحديدا هي حدث يومي، ترتفع وتنرته م  وقت إلى 

له، تماما كما يمثل هذا آخر، ألن االحتالل يرى في مجرد الوجود الفلسطنيي في القدس تهديدا 
 الوجود صمودا فلسطنييا يستحق اإلشادة والفخر، برغم نثميه الباهظ.

وألن القدس تمثل ركيا أساسيا في الرواية الصهنونية للصراع، فإنها تسعى ميذ احتالل جزئها الغربي 
ا، وتيفذ واحتالل المتبقي ميها في حرب اليكسة إلى إزالة الوجود الفلسطنيي فنه 1948في العام 

عدوانا يوميا على هذا الوجود بشتى الطرق، عبر ميع البيا ء وتعقند ميح التصاريح لصيانة البنوت 
الفلسطنيية، وهدم الميازل وإبعاد المقدسنن  ع  مدييتهم بحجج واهية، وإغالق المؤسسات الفلسطنيية 

ة وإفسادية، وفرض القنود في القدس، ومحاولة خلخلة البيية االجتماعية ألهل القدس بطرق استخباري
على العبادة في األقصى والكيائس المقدسية، وتعقند حياة الفلسطنينن  بحنث يصبح البقا ء في القدس 

 باهظ الثم .
كانت الجرائم التي يرتكبها االحتالل دائما تواجه بشكل أساسي بصمود الفلسطنينن ، الذي  استطاعوا 

وتحمل نثم  البقا ء في مدييتهم، وكان الدور العربي  التقلنل م  خسائرهم باالحتجاجات والصبر
الرسمي مقتصرا على التيديد باإلجرا ءات الصهنونية، فيما يتم تكريس الوجود النهودي في المديية 
ممدودا بدعم حكومي، وبإسياد م  المؤسسات والميظمات الصهنونية عبر العالم، التي تقدم األموال 

 اني في القدس.الالزمة لتوسيع االستيطان السرط
لك  الجديد في حملة الهدم الجديدة هو أنها تأتي في ظل غياب حتى التيديد الرسمي العربي الذي 
كان سابقا مثارا للتيدر، وأصبح اآلن هدفا بعند الميال! بل إن الموقف العربي الرسمي انحدر م  
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العربي اإلسرائنلي، وإلى التسارع إدانة االحتالل إلى إدانة الفلسطنيي، وإلى التقلنل م  أهمية الصراع 
 في التطبيع بشكل مشن  وبدون نثم .

وعيدما نقول إن الجرافات العربية الرسمية شاركت في مجزرة العدم األخنرة لبنوت المقدسنن ، فإن 
المجاز هيا يتحول إلى حقيقة، إذ يتزام  هدم البنوت مع لقا ءات عربية إسرائنلية على مستوى غنر 

رها لقا ء وزير الخارجية البحرييي بيظنره في حكومة االحتالل بعد نثالنثة أيام فقط م  مسبوق، كان آخ
عمليات الهدم، ولم نسمع أن الوزير العربي قد أنثار الموضوع ولو بطريقة دبلوماسية ناعمة، بل لم 
يذكر المجزرة ولو بكلمة واحدة، وهو األمر الذي ييسحب على موقف معظم الدول العربية تجاه 

 ريمة.الج
ول  نذكر الوفد "اإلعالمي" التطبيعي الذي تزاميت زيارته "المهرجانية" للقدس بالتيسنق مع االحتالل، 
واحتفت به الدوائر السياسية واإلعالمية الصهنونية كثنرا، وذلك ألنه وفد أتفه م  أن يذكر، وألنه 

ذهبوا م  أجل البحث ع  يضم "مجاهنل" تبرأت ميهم كل الهنئات الصحفية العربية، ويبدو أنهم 
شهرة رخيصة، ولنلتقطوا الصور مع صحفنن  ورسمنن  في دولة االحتالل، ولنتبجحوا بالحديث ع  

 "السالم" في نفس الوقت الذي كانت فيه جرافات االحتالل تيفذ مجزرة الهدم!
امية ضد لم يك  الموقف العربي الرسمي رادعا في يوم م  األيام لالحتالل لوقف ممارساته اإلجر 

الفلسطنينن  عموما والمقدسنن  بشكل خاص، ولكيه كان يمثل "أضعف اإليمان" بالوقوف المعيوي 
واللفظي مع الشعب الصامد تحت االحتالل، وكان "يتطور" أحيانا التخاذ مواقف دبلوماسية في 

ية على إال أنها تمثل رفضا للجرائم الصهنون -وإن كانت شكلية-المؤسسات األممية، وهي مواقف 
 األقل.

يخرج رئيس حكومة االحتالل نتيياهو لنتحدث بفخر يوميا ع  تونثنق العالقات مع دول عربية سرا 
وعليا، ويزعم أنه يقدر هذه العالقات، وتزعم الدول التي تهرول تجاه التطبيع أن العالقات مع 

نثم  تدفعه األنظمة االحتالل تفند الفلسطنينن ، ولك  الواقع يقول إن هذه العالقات ليست سوى 
للحصول على الرضى األمريكي عبر بوابة تل أبنب، فيما يستمر االحتالل كعادته تاريخيا بممارسة 
اإلهانة بحق م  يطبعون معه ويقدمون له التيازالت، فيمارس جرائمه بالتزام  مع لقا ءات قياداته مع 

عالقات مع العرب، بل أن يستخدم  قيادات عربية، وليقول للجمهور اإلسرائنلي إنه يستطيع أن يفتح
 ."جرافاتهم" التطبيعية لهدم البنوت المقدسية في نفس الوقت!

 29/7/2019، 21موقع عربي 
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 تداعيات القرار الفلسطيني بوقف االتفاقيات مع إسرائيل .39
 د.هايل ودعان الدعجة

ورة تغننر نهجها يبدو ان السلطة الوطيية الفلسطنيية، باتت مقتيعة أكثر م  أي وقت مضى، بضر 
وأسلوب تعاملها مع الكيان االسرائنلي واالنتقال إلى حالة م  التصعند كفنلة بمواجهة سياستة القائمة 
على المراوغة وكسب الوقت لفرض وقائع جديدة، واالستفادة م  الموقف األمنركي الميحاز والداعم 

ي موقفها م  الصراع مع هذا الكيان له. مما دعا السلطة الفلسطنيية إلى التفكنر بالذهاب بعندا ف
الغاصب على غرار دخولها في مواجهة سياسية مع الجانب االمنركي عيدما قررت قطع االتصاالت 
معه وعدم استقبال ممثليه ومبعونثيه الى الميطقة، وكذلك رفض مبادراته وصفقاته الميحازة للجانب 

افشلها الجانب الفلسطنيي بعدم حضوره فعالياتها . االسرائنلي، واخرها مبادرة الميامة االقتصادية التي 
بطريقة عكست وجود ارادة فلسطنيية حقيقية وصلبة، بان ال تهاون وال تيازل ع  الثوابت والحقوق 
الفلسطنيية، حتى لو كان نثم  ذلك اغالق مكتب ميظمة التحرير في واشيط ، وقطع امنركا 

متها المالية في االونروا، بعد ان كشفت ع  حقيقة مساعداتها المالية للفلسطنينن ، وايقاف مساه
موقفها الميحاز باعالنها القدس عاصمة للكيان االسرائنلي ونقل سفارتها الى القدس بهدف تصفية 
مسألتي القدس والالجئن  تمهندا لتصفية ملف القضية الفلسطنيية. مما يؤشر الى ان الجانب 

نهجه وسياسته، لنبقي الزخم الدولي ويلفت نظر الفلسطنيي مطالب بهذا التحرك اليوعي في 
الميظومة الدولية الى ضرورة تحمل مسؤولياتها والدفاع ع  قراراتها التي انصفته واقرت بعدالة 
حقوقه. االمر الذي قد يدفع بالجانب االمنركي ويجبره على اعادة التفكنر بطروحاته وحساباته 

الفلسطنيي الصلب والحازم الذي يرفض كل التهديدات الميحازة، وهو يرى نفسه امام هذا الموقف 
وحتى االغرا ءات المالية واالقتصادية في مقابل التيازل ع  حقوقه الشرعية التي اقر بها المجتمع 
الدولي. حنث قرر الجانب الفلسطنيي الذهاب إلى أبعد م  ذلك في تحديه للجانبن  األمنركي 

ل  قبل ايام على لسان الرئيس الفلسطنيي محمود عباس واإلسرائنلي دفاعا ع  حقوقه، عيدما أع
وقف العمل باالتفاقيات الموقعه مع الجانب اإلسرائنلي غنر الملتزم بها اصال، والذي اعتاد على 
خرقها بمواصلته اتخاذ إجرا ءات أحادية واقامة المشاريع االستيطانية وتكريسه ليظام الفصل العيصري 

الفلسطنينن  والتيكنل بهم وهدم ميازلهم ومصادرة أراضنهم وتغننر وإقرار قوانن  عيصرية وقتل 
الوضع القائم في القدس واقتحام باحات المسجد االقصى م  قبل المستوطين  المتطرفن  النهود. 
ووصلت األمور بالكيان اإلسرائنلي حد هدم ميازل فلسطنيية في المياطق الخاضعة لسيطرة السلطة 

أموال ضريبية لمصلحتها. مما يؤكد على أن الجانب الفلسطنيي لم يعد  الفلسطنيية، ووقف تحويل
 يقبل الوقوف صامتا وال متفرجا على جرائم االحتالل االسرائنلي بحق الشعب الفلسطنيي.
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فرغم رد الفعل االسرائنلي على هذه الخطوة الفلسطنيية الجريئة، بالتهديد بإعادة اعتقال األسرى  
جة توقيع هذه االتفاقيات، ووقف التصاريح للعمال الفلسطنينن  داخل الذي  أطلق سراحهم نتي

إسرائنل، واعتبار مقرات السلطة الفلسطنيية بؤر إرهاب، فإن األمور مرشحة لمزيد م  التأزيم والتعقند 
في ظل احتمال حل السلطة الفلسطنيية التي جا ء تشكنلها وفق هذه االتفاقيات، التي وقعت احداها 

ي البنت األبيض، ونصت على إقامة سلطة حكم ذاتي انتقالي في مدة ال تتجاوز خمس ف 1993عام 
سيوات، األمر الذي لم يلتزم به الجانب اإلسرائنلي. مما قد يدفع بالجانب الفلسطنيي إلى اتخاذ هذه 
 الخطوة، سعيا ميه ربما لإللقا ء بمسؤولية األراضي المحتلة على عاتق االحتالل اإلسرائنلي، ونقل
الملف الفلسطنيي إلى األمم المتحدة وتحمنلها المسؤولية وتسليمها مقالند األمور في مواجهة دولة 
االحتالل سعيا لتحريك الجهود الدولية وتفعنلها وانضاجها دفاعا ع  الحقوق الفلسطنيية، خاصة وأن 

 اتفاقية أوسلو التي انشأت بموجبها السلطة الفلسطنيية تعتبر اتفاقية دولية.
ون أن يغفل الجانب الفلسطنيي تداعيات أو انعكاسات أخرى، قد تترتب على قراره، ممثلة بقيام د

اسرائنل باحتالل المياطق التي تسيطر علنها السلطة لالستنال ء على أسلحة األجهزة األميية، والقيام 
مع احتمالية بحملة اعتقاالت إدارية وأميية تطال عياصر وكوادر فلسطنيية داخل السلطة وخارجها. 

تفكنر الكيان االسرائنلي بإيجاد قيادة فلسطنيية بديلة، وربما ترجيح فكرة إقامة دولة غزة، كبديل ع  
ألف موظف مدني واميي فلسطنيي لوظائفهم، وخسارة الميح  200دولة فلسطن . وكذلك فقدان حوالي 

ساسا بوجودها.  في المقابل فإن والهبات المقدمة للسلطة الفلسطنيية م  دول عربية واجيبية مرتبطة أ
هذا القرار الفلسطنيي قد يؤدي إلى تحقنق المصالحة الفلسطنيية وإنها ء حالة االنقسام الداخلي، 
وإحيا ء خيار المقاومة واالنتفاضة والعمليات الفلسطنيية الهجومية ضد الكيان االسرائنلي ودخوله في 

قاومة. إلى جانب إنها ء التيسنق األميي الذي مواجهات مفتوحة مع الشعب الفلسطنيي وعياصر الم
خدم كثنرا هذا الكيان م  خالل كشف الكثنر م  البيى والعياصر والهياكل التيظيمية لقوى المقاومة 

 الفلسطنيية المسلحة.
  29/7/2019الدستور، عّمان، 
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 علي ابو حبلة
فلسطنيي م  ميازلهم،  500، هّجر االحتالل 1967مة هي األضخم ميذ احتالل القدس عام في جري

عمارة سكيية في حّي وادي الُحمص في صور باهر، فيما  16بعدما هدم أكثر م  مئة شقة في 
شقة أخرى المصنر نفسه. ومع أّن العدو ال ييتظر ذريعة ليسف البنوت، تحّجج هذه  250تيتظر 
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لميطقة م  جدار الفصل العيصري الذي تم بياؤه لفصل القدس ع  الضفة. أما المّرة بقرب ا
المفارقة، فهي أن هذه البنوت تتبع إداريًا وقانونيًا للسلطة الفلسطنيية وان هذه البنوت محتصلة على 

 تراخيص م  السلطة الفلسطنيية بموجب تقسيمات اسلوا للميطقة. 
الحمص في صور باهر المتمثلة بهدم ميازلهم وتشريدهم هذه الجريمة النوم بحق سكان وادي ابو 

تحت حجة تهديد ام  المستوطين  المتواجدي  قرب جدار الفصل العيصري الغنر قانوني ومقام على 
وتيدرج في سلسلة جرائم ترتكب م  قبل قوات االحتالل ضم   67األراضي الفلسطنيية المحتلة عام 

التمننز العيصري التي تمارسها سلطات االحتالل بحق القدس ما بات يعرف سياسة التطهنر العرقي و 
والمقدسنن  يقود إلى االباده الجغرافية ويهدف إلى الترحنل ألقسري، أو التهجنر بسبب قسوة ظروف 

« بالهجرة الطوعية»المعيشة والسياسة العيصرية الذي تمارسه إسرائنل وهو ما يسمي دبلوماسيًا 
سويق االباده العيصرية للمقدسنن  في القدس ترفع شعار الطابع وسلطات االحتالل في سبنل ت

 النهودي للمديية.
هذه ليست المرة األولى التي يهدم فنها االحتالل ميشآت وعمارات في القدس، لك  المختلف أن 

مركز القدس للحقوق »الحّي يقع في ميطقة يفترض أنها تابعة للسلطة إداريًا وأمييًا، كما يقول مدير 
ما حدث ُيعّد »أن « األخبار»، زياد الحموري. ويضيف في حديث إلى «جتماعية واالقتصاديةاال

الجريمة األشيع؛ لكونه هدمًا جماعيًا استهدف مئات العائالت. صحيح أنيا شهدنا سابقًا هدم عشرات 
 الميازل دفعة واحدة في قليديا، لك  ما حدث  في وادي الحمص هو الجريمة األضخم ميذ احتالل

األهالي أخذوا تراخيص بيا ء م  السلطة. وبيا ًء على »في نظره أن « الُمستغَرب»الجز ء «. المديية
ذلك، عّدوا أنفسهم محمّنن  قانونًا م  االحتالل الذي أكد مرة جديدة أنه ال يقيم أي وزٍن لسلطة وال 

ينن  واستبدال لغنرها. في نهاية المطاف، لالحتالل مخطط كبنر هدفه إفراغ القدس م  الفلسطن
ليس سوى جز ء يسنر م  مخطط كبنر يبدأ م  »ولذلك، ما جرى في صور باهر «. المستوطين  بهم

مستوطية غنلو في الضفة، ويمّر بصور باهر وجبل المكبر، نثم رأس العمود وسلوان، انتها ًء إلى 
يقضم أراضي قليديا حنث م  المفترض أن يربط هذه المياطق ما ُيطلق عليه الخط الُبيي الذي س

الياس إلنشا ء قطار خفيف يربط المياطق بعضها ببعض، وييتهي في مستوطية ستقام عيد قليديا 
 «.ألف وحدة سكيية 20تضم 

مؤسسة التيمية للشباب »الحدث، وبالتحديد لياحية حجمه، شّكل صدمة لألهالي، كما يقول مدير 
، فيح  نقف أمام أكبر عملية هدم الوضع حاليًا صعب جداً »، مازن الجعبري، مضيفًا: «المقدسي

أما حال السكان، «. 1967وتشريد للسكان بعد هدم باب المغاربة إبان اليكسة العربية الُكبرى عام 
مأساوي... هم في صدمة ويعيشون مصنرًا مجهواًل، ألنيا نتحدث ع  عملية تطهنر عرقي »فهو 
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ذه الحالة ونح  نيتظر مزيدًا م  قرارات أمام الكامنرات والعالم، وال نعرف بعد كيف سيتصرف مع ه
 «.الهدم في الحّي نفسه

وهذه المخططات هي ضم   مشروع  القدس الكبرى ، الذي م  المقرر أن يكتمل رسمّيًا بحلول 
للعمل الصهنوني المرّكز والهادئ نسبيًا، ميذ احتالل كامل القدس، « محّصلة طبيعية»، ويمّثل 2020

وسّكاني( وبيية تحتية حول المديية، وفنها تتياسب واالبتالع الكامل على إقامة امتداد )حضري 
للمديية، وهو ما يجعله مشروعًا يساعد في تجاوز التعقندات السياسية المعهودة حول القدس كإحدى 

والتطوير االقتصادي « البيا ء الحضاري »قضايا الوضع اليهائي، أي بفرض أمر واقع تحت حجج 
مسألة السيطرة المندانية محسومة ميذ اللحظة األولى بحكم القّوة العسكرية،  والسياحي، فضاًل ع  أنّ 

الجاري العمل علنها ميذ إعالن اإلدارة األمنركية االعتراف « الشرعية الدولية»نثم جا ءت مسألة 
 «.عاصمة إلسرائنل»بالمديية 

ّطر سياسّيًا واجتماعّيًا ترجمة للحضور السّكاني النهودي إلى إشغال مؤ  1948هكذا، كما مّثلت نكبة 
نكبة أخرى تهدف إلى تزويد الكيان اإلسرائنلي « القدس الكبرى »لألرض بقوة السالح، يمّثل 

يتوافر لها عيصر األمان بحكم عزلتها الجغرافية ع  محيطها بجانب الشرعية « عاصمة دولة»بـ
» إلسرائنلنون على طابع الدولية، وليس بالحق المجّرد أو حقوق السكان األصلنن ، بل  يراه  ا

بنئة اقتصادية اجتماعية »للقدس الجديدة الكبرى ييّحي السياسة جانبًا، ويقّدم االنخراط في « يهودي  
كهوية يمكيها جمع سّكان مديية واحدة على اختالفهم، بيا ًء على الدور الطبيعي لرأس « مشتركة

 المال في تشكنل اليمط البشري المعاصر.
التهجنر القسري واإلزاحة السّكانية للفلسطنينن ، في الجهات األربع حول مركز م  هيا، لم يك  

تعكس طمعًا مجّردًا، بل كان خطوات هيدسية ومرحلية « إجرا ءات شريرة»أو « خبرًا يومياً »القدس 
معّدة سلفًا كفلت تكوي  ُكتل م  الميشآت وإعداد مساحات استيطانية قضمت االمتداد الحضري 

، وأخلت 1948ربت طوقًا استيطانيًا حول مركزها، وربطته باألراضي المحتّلة عام للمديية، وض
قطاعات داخل القدس وفي مركزها إلقامة مستوطيات جديدة على حساب السّكان الفلسطنينن . وعلى 

، وارتباطه «القدس الكبرى »سبنل المثال، ُتمك  قرا ءة هدم تجّمع الخان األحمر السّكاني م  زاوية 
االستيطاني الذي سيضّم وحدات وفيادق وميطقة صياعية، وسنربط الكتلة  E1 ء مشروع بإنشا

، بالشطر الغربي م  المديية 1967، الواقعة شرقّي القدس المحتل عام «معاليه أدوميم»الضخمة 
، أي إنه يشغل القطاع الواقع بن  الشطر الشرقي للمديية واألطراف الغربية 1948المحتّل عام 

 ريحا الواقعة شمالّي شرقّي القدس.لمحافظة أ
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سّكانّيًا وإدارّيًا، لتمتد م  « بلدية القدس»، يهدف المشروع إلى توسيع «القدس الكبرى »بالعودة إلى 
غربًا، وكذلك « بنت شيمش»جيوبًا و« عتصنون »شرقًا و« فنرد يريحو»مركز المديية حتى مستوطية 

ألفًا، بالتوازي  150ع عدد المستوطين  في القدس إلى م  المركز حتى عنون الحرامية شمااًل، ما يرف
، األمر الذي يعيي تحويلهم إلى أقلية تقيم في % 20إلى  % 40مع تقليص نسبة الفلسطنينن  م  

ألف مستوط  إلى المديية، بالتزام  مع إخراج  100جزر معزولة. فالمخطط يشمل ضّم أكثر م  
 لمقيمن  فنها م  الفلسطنينن . ألف فلسطنيي، أي نثلث عدد ا 120أكثر م  

وتكاماًل مع السيطرة الديموغرافية، يشمل المشروع إقامة شبكات طرق تسّهل حركة وحدات الجيش 
مع تشنند معسكرات ونقط مراقبة وأنفاق وجسور ومحّطات نقل « المديية الكبرى »واألم  على أطراف 

عات السّكانية العربية لتعزلها وتربط ووقود، ويرتكز على الشوارع الطويلة الملتّفة حول التجمّ 
المديية »نقطة التقا ء شمال « المركز»المستوطيات بعضها ببعض نثم مع مركز القدس، فيصبح 

مع جيوبها والشرق مع الغرب، باإلضافة إلى ارتكازه على الطريق العرضي الكبنر الذي « الكبرى 
«. عطروت»ميطقة الصياعّية في مستوطية يربط الميطقة الصياعّية، الواقعة قرب مطار اللد، مع ال

أيضًا م  المخطط إقامة مياطق صياعّية على طول الخط الذي يربط المستوطيات الغربّية مع 
 «.معاليه أدوميم»الشمالّية ليمتّد نحو الشرقّية، ومركزه األكبر 

اشرة، وبؤر على ربط بؤر استيطانية كبنرة بمركز المديية مب« القدس الكبرى »وال يقتصر مشروع  
استيطانية صغنرة بالبؤر الكبنرة )أي أشباه المركز(، بل يؤدي تيفنذه بما يشمله م  شبكات طرق 
متقاطعة إلى فصل جيوب الضفة المحتلة ع  وسطها، وعزل القدس المحتلة نهائيًا ع  باقي الضفة، 

البحر المّنت شرقًا إلى مع توسيع مساحتها اإلجمالية أفقيًا لتشّكل جسمًا جغرافيًا يمتّد م  محيط 
أكبر م  مساحة »محيط البحر المتوّسط غربًا، فتصبح مساحة القدس وفقًا ألحد أدبّيات المشروع 

هي البيية الرئيسية للمشروع، فهي « األرض»ويمك  هيا تحديدًا فهم أن «. العواصم الدولية الكبرى 
الذي اشتغل « الخام»جتماعية تمثل العامل السابق لتجميع السّكان الصهايية علنها في تكّتالت ا

ط لخلق حّنز مدييي يبدأ بإزاحة أصحاب المكان وساكييه، ويكفل  عليه الذه  الصهنوني المخطّ 
وتركنبًا م  التي شملتها اليكبة بمعياها « نوعّية»مجاله الحنوي نفنهم نحو األبعد، وهي إزاحة أكثر 

 العام القائم على التهجنر.
اريع االستيطانية، واألماك  التي تتسارع فنها وتنرة الهدم أخنرًا، يصل إلى المتتبع لخريطة المش

خالصة مفادها أن االحتالل بات في نهاية الطريق لضّم الجز ء األكبر م  الضفة إلى المياطق 
ألف فلسطنيي، يرى االحتالل  250التي تضم « ج»الخاضعة لسيادته، وال سيما المعروفة بمياطق 

صفقة »وإن كان ُييتظر أن ُتعل  الواليات المتحدة بيود «. ل دمجه والسيطرة عليهيسه»فنهم عددًا 
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، فإن ما يحدث في فلسطن  عامًة والقدس خاصة، ما هو سوى تطبنق غنر معل  لتلك «القرن 
البيود. وإذا ما استمرت الحال على ما هي عليه، فقد ال يبقى فلسطنيي واحد في القدس. ما الذي قد 

ل، خاصة أن أحيا ء مقدسية بكاملها ييتظرها مصنر وادي الحمص نفسه؟ وهذا يتطلب يردع االحتال
م  القيادة الفلسطنيية موقفا وقرارات ترقى لمستوى التحديات لمواجهة ومجابهة الخطر الذي يتهدد 

 مصنر القدس وتهويدها ضم  ما يعرف مشروع القدس الكبرى.
 29/7/2019الدستور، عّمان، 

 
 متأخرة خطوة فلسطينية .41

 يونس السند
ردًا على مجزرة « اإلسرائنلي»قرار السلطة الفلسطنيية بتعلنق العمل باالتفاقيات الموقعة مع الجانب 

هدم الميازل والتطهنر العرقي في وادي الحمص بالقدس، يمك  اعتباره خطوة في االتجاه الصحيح 
فوس وليست في اليصوص، كما يقولون، إذا ما شق طريقه إلى حنز التيفنذ الفعلي، ألن العبرة في الي

وإن كانت الخطوة بحد ذاتها جا ءت متأخرة وميقوصة وال تفي بالغرض في خضم مواجهة شرسة 
 ومفتوحة مع االحتالل. 

م  المشكوك فيه أن تذهب الخطوة الفلسطنيية إلى حد القطيعة مع االحتالل، أو على األقل وقف 
سطنييًا ال لبس فيه وال نقاش، باعتباره ركنزة أساسية في توفنر التيسنق األميي، الذي يمثل مطلبًا فل

األم  والحماية لالحتالل، وساهم في ميع عشرات عمليات المقاومة ضد هذا االحتالل، وكأن 
األجهزة األميية الفلسطنيية تحولت إلى أذرع لالحتالل على حساب األم  والمصالح الفلسطنيية، 

تل »يخرج ع  كونه مجرد مياورة تستهدف الضغط على واشيط  و وبالتالي فإن قرار السلطة ل 
لتعديل مواقفهما بشأن صفقة التسوية األمريكية، ميعًا لدفع السلطة إلى اتخاذ موقف نهائي « أبنب

 «.إسرائنل»بالخروج م  عملية التسوية وإلغا ء كل االتفاقيات الموقعة مع 
تي تتخذ فنها السلطة موقفًا م  هذا اليوع، فقد سبق أن ما يعزز هذا القول أنها ليست المرة األولى ال

، وكان آخرها «إسرائنل»هددت أكثر م  مرة بوقف التعاون وتعلنق العمل باالتفاقيات الموقعة مع 
إنها ء التزامات »ب  2018وأكثرها وضوحًا هو قرار المجلس المركزي لميظمة التحرير، في أكتوبر 

، وتعلنق االعتراف «يية كافة، تجاه اتفاقاتها مع إسرائنلميظمة التحرير والسلطة الفلسطن
، 1967إلى حن  اعترافها بدولة فلسطن  على حدود الرابع م  يوننو/حزيران عام « إسرائنل»ب

وعاصمتها القدس الشرقية. لك  أيًا م  هذه القرارات لم ييفذ وبقنت حبرًا على ورق، فيما بقي 
إلجرامية بحق الفلسطنينن ، وسياسات الهدم والتهجنر والتهويد االحتالل يواصل حمالته القمعية وا
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أي الخاضعة لسيادة السلطة وحدها « ا»والتطهنر العرقي والديموغرافي حتى في المياطق المصيفة 
، وكل ذلك «إسرائنل»بموجب اتفاق أوسلو، وهي خطوات تمهد، في الواقع، لضم الضفة الغربية إلى 

ماية األمريكية وتغول واشيط  وإمعانها في االنحياز األعمى ل لم يك  لنتم بمعزل ع  الح
وحتى ميعها « إسرائنل»م  نقل السفارة األمريكية إلى القدس واالعتراف بها عاصمة ل « إسرائنل»

قبل أيام صدور قرار ع  مجلس األم  يدي  هدم الميازل الفلسطنيية في حي وادي الحمص ببلدة 
 ضواحي القدس. صور باهر التي هي ضاحية م  

كان يجدر بالسلطة الفلسطنيية اتخاذ موقف حاسم باإلعالن ع  إلغا ء اتفاق أوسلو، أو باألحرى 
انسحابها م  هذا االتفاق نهائيًا وم  كل ما يترتب عليه، وإعادة األمور إلى نصابها بوضع االحتالل 

ة ذات مغزى حقيقي، م  في مواجهة الشعب الفلسطنيي، وعيدها يمك  أن تكون الخطوة الفلسطنيي
شأنها أن تيهي فعاًل الخالفات الفلسطنيية وأن تفتح الطريق جديًا أمام المصالحة والوحدة الوطيية، 
وأن تيقل المواجهة المفتوحة مع االحتالل إلى مرحلة جديدة تقطع أي رهانات على التسويات 

وجوهره المقاومة بكل أشكالها سبناًل المطروحة، وتعند االعتبار للبرنامج الوطيي التحرري الفلسطنيي 
 لدحر االحتالل، وتحرير األرض، واستعادة الحقوق مهما كان الثم .
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