
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةا	مانة العام

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩ / تشرين ثاني/ ٥
  
  
  

  

 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على
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٢

  المحتوى

  شؤون سياسية
  

االحتالل االسرائيلي اطول ما : في ذكرى وعد بلفور  القدس" تصريح  للجنة الملكية لشؤون"  •
  ٤  عرفه التاريخ الحديث

  ٥  أنقرة تتبنى القضية الفلسطينية ألنها قضية حق وعدالة : برلماني تركي •

  ٦  االتحاد االوروبي ينتقد األنشطة االستيطانية االسرائيلية •
  

  اعتداءات
  

  ٧  بشروط عنه ويفرج ساعات ٦ للتحقيق القدس وزير يخضع االحتالل •

  ٧  آالف مستوطن اقتحموا األقصى خالل الشهر الماضي ٦ •
  

  

  اعتداءات/ تقارير 
  

  ٨  ً دونما بالضفة٢٥٢٢االحتالل يستولي على  •

 يقدمون مشاريع قوانين لضم غور األردن والضفة للسيادة "يستبالكن"أعضاء  •

  ٩  اإلسرائيلية
  

  

  تقارير
  

  

  ١٢  معركته خوض في مقصرة واألمة التاريخية مراحله بأسوأ اليوم يمر األقصى •
  

  

  آراء عربية
  

  ١٤  األمم المتحدة أساس لمرجعية السالم وحل الدولتين •

  ١٥  د القدسال تنسوا جرائم تهوي.. في غمرة األحداث  •

  ١٧  السادية الصهيونية •
  

  



 
٣

  آراء عبرية مترجمة
  

  ١٨  )١-٢(ولكن أي نوع من الدولة؟ .. سيكون لدينا حل دولة واحدة •
  

  

  اخبار باالنجليزية
  

Political opinionThe Oslo Accords: The five-star Israeli 

occupation ٢٤  

Waking up under foreign occupation is a loss beyond description ٢٧  

Israeli police kidnap three Palestinian teens from Issawiya ٢٨  

IOF arrests 21 Palestinians in Jerusalem, West Bank ٢٨  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  شؤون سياسية

  تصريح  للجنة الملكية لشؤون القدس

  يخ الحديثاالحتالل االسرائيلي اطول ما عرفه التار: في ذكرى وعد بلفور

 

 قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبداهللا كنعان، إننا نعيش هذه األيام ذكرى -عمان   
بلفور المشؤوم الذي صدر في الثاني من شهر تشرين الثاني » وعد«مرور مائة وعامين على تصريح 

ل عرفه التاريخ الحديث، ، وما زالت الضفة الغربية ومنها القدس ترزح تحت نير أطول احتال١٩١٧العام 
  .ًال بل االحتالل الوحيد الذي ظل مسكوتا عنه حتى اآلن

ًوأضاف أن االحتالل يلقى تأييدا من بعض الدول العظمى بدال من إرغامه على إنهاء ذلك االحتالل    ً
رارات ًوفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومعاقبته إذا لم ينفذ ذلك، أسوة ببعض الدول التي طبقت عليها ق

  .الفصل السابع وأجبرت على اإلنصياع لقرارات الشرعية الدولية

، ألن »إسرائيل«وبين أن المتتبع لمجريات القضية الفلسطينية ال يستغرب التهاون الدولي مع   
بعض الدول الكبرى هي التي استنبتت هذا الكيان الصهيوني على أرض فلسطين العربية التاريخية ، 

ى إلنطالقة المشروع الصهيوني بإصدار بريطانيا ذلك الوعد وتأكيده في بنود صك وزرعت البذرة األول
االنتداب البريطاني على فلسطين بهدف زرع خنجر في قلب األمة العربية يحول دون توحدها، وقد أيد ذلك 

، مما وسياساتها في األرض العربية المحتلة» إسرائيل«عدد من الدول االستعمارية التي ظلت تدافع عن 
 إلى التمادي في اعتداءاتها على البشر والشجر والحجر -  السلطة القائمة باالحتالل- » إسرائيل«دفع 

وعلى المقدسات اإلسالمية والمسيحية في الضفة الغربية المحتلة بشكل عام وفي القدس الشرقية على 
يز لها ما تقوم به من وجه الخصوص، ضاربة بعرض الحائط كافة قرارات الشرعية الدولية التي ال تج

  .ممارسات عدوانية ومخالفات للقرارات التي أوجدت ذلك الكيان

أن االحتالل الذي يدعي اليوم : وأوضح كنعان أنه ال بد من إبراز بعض الحقائق التاريخية ومنها  
ًالقوة، وأن جيشه هو الجيش األكثر أخالقا، وأنه دولة ديمقراطية، خالفا لما نشهده من قتل جيش  االحتالل ً

  .التي تثبت عكس ما يدعيه» يهودية الدولة«لألطفال والنساء وكبار السن وفرضه لقانون 

بالسياسة اليمينية المتطرفة واصدارها للقوانين العنصرية وممارسات » اسرائيل«وأضاف ان تمسك   
ام، وعدم نسيان ع) ١٠٠(االحتالل لن يكتب لها النجاح في ظل استمرار المقاومة الفلسطينية ألكثر من 
دولة والتي لن تبقى ) ٥٧(الفلسطينيين والعرب لقضيتهم، وفي ضوء رفضه للمبادرة العربية التي أقرتها 

ٕمطروحة إلى األبد إذا لم يستجب لها االحتالل، واذا لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة فسوف تنشأ 
  .مقاومة وتجد من يدعمها



 
٥

الوعد اصبحت محرجة أمام مطالبتها باالعتذار عن ذلك الوعد ان بريطانيا التي أصدرت : وقال  
والعمل على إزالة آثار هذه الخطيئة التاريخية وما تسببت به من ألم للشعب الفلسطيني الذي تم تشريده 

» ارنولد جوزيف توينبي«بعد هدم عدد كبير من مدنه وقراه، وصودرت أراضيه، حتى أن المؤرخ البريطاني 
قد جرم بلده بريطانيا على ما اقترفته بحق الشعب الفلسطيني وتسليم » عة دراسة للتاريخالذي كتب موسو

  .وطنهم لقمة سائغة للحركة الصهيونية

بالذنب ومحاسبة » كمواطن إنجليزي«ًالذي تبرأ منه تماما وجعله يشعر » وعد بلفور«ألنها صاحبة   
  .المشؤومالضمير على ما حل بالشعب الفلسطيني جراء هذا الوعد 

ًوأشار إلى أن العالم يضيق ذرعا بالممارسات اإلسرائيلية العدوانية، وها هو مقرر األمم المتحدة   
إن : يقول» مايكل لينك «١٩٦٧الخاص لحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 

ًعاما جعلها تتمادى في ) ١٣( منذ على جرائمها في الضفة الغربية وغزة المحاصرة» إسرائيل«عدم معاقبة 
عدوانها، وقد آن األوان أن يوضع حد إلسرائيل وأن يشعر العالم بالخجل لحصار إسرائيل لغزة، ومن حق 

كغيرها من الدول التي تخالف الرأي » إسرائيل«دول العالم ومنه العالم العربي أن يتساءل لماذا ال تعاقب 
ولية؟ وبين كنعان أن السنون ال تنسي صاحب الحق حقه بل تزيده العام العالمي وقرارات الشرعية الد

ٕإصرارا على المطالبة به وأن الحقوق المشروعة ال تسقط بالتقادم، وان على دول العالم ومنظماته التي  ً
تطبيق قرارات الشرعية الدولية وبغير ذلك لن يحل األمن » إسرائيل«ترغب بالسالم أن تعمل على إلزام 

 .بترا . المنطقةوالسالم في

  ٢ ص٥/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  أنقرة تتبنى القضية الفلسطينية ألنها قضية حق وعدالة : برلماني تركي

 

البرلمـان التركـي حـسن تـوران، علـى تبنـي أنقـرة القـضية  شدد النائب عن حزب العدالة والتنمية فـي
 ."ةالقدس تمثل قيمنا المشترك"حق، معتبرا أن  الفلسطينية ألنها قضية

رواد "التركية، جاء خالل مشاركته فـي مـؤتمر  – الفلسطينية كالم توران، وهو رئيس لجنة الصداقة
 تركيـا عالقـات مركـز" و"االئتالف العالمي لنصرة القدس وفلـسطين" الذي عقد برعاية "المقدس ورائدات بيت

فلسطين ولو لم تكن ": وأضاف.، بمدينة إسطنبول"معا ضد الصفقة والتطبيع" تحت عنوان "والعالم اإلسالمي
 من أجل القدس لذا تجمع المسلمون من كافة أقطار العالم في تركيا.. على حدود بالدنا، إال أنها في قلوبنا

 ."للوقوف ضد االحتالل الصهيوني وضد صفقة القرن، فنحن ال نقبل بأي شكل التنازل عن القدس.. 

بـدعم مـن األمـريكيين، إال أن معظـم أعـضاء لهـم  ولفت أنه رغـم إعـالن الـصهاينة القـدس عاصـمة
تـرى فـي إسـرائيل "وأكـد تـوران، أن معظـم شـعوب العـالم .وأيـدوا الحـق الفلـسطيني األمم المتحدة رفضوا ذلـك،



 
٦

وأوضـح أن مـا ."دولة ظالمة وعدوا غاشما، فيما تنظر إلـى الفلـسطينيين علـى أنهـم أصـحاب أرض مغتـصبة
 هـذه االتفاقيـة تتبناهـا الواليـات المتحـدة"يـة لبيـع الـوطن، مـشيرا أن اتفاق ، يعنـي"صفقة القرن"يطلق عليه 

لالنتقـال إلـى العـالم اإلسـالمي  بالنـسبة إليهـا محطـة" إسـرائيل"التي تـدعم الـسياسات اإلمبرياليـة الظالمـة، فــ
صـمتها تركيا تشيد بقيام دولة فلسطينية حرة مـستقلة، عا"وختم توران كلمته بأن ."والتسلط عليه والتحكم به

المـسجد األقـصى، مـشددا علـى وقـوف أنقـرة مـع القـضية الفلـسطينية مـن كافـة  ، متمنيا الصالة فـي"القدس
 .النواحي التاريخية واالقتصادية والسياسية والثقافية

ــة... >> ــه الحادي ــد بدورت ــذي عق ــدعم المــؤتمر ال ــة"عــشرة، كــل مــن  وي ــرواد العالمي ، "مؤســسة ال
االئــتالف العــالمي للــشباب والرياضــة للتــضامن مــع "، و"وفلــسطين ة القــدسائــتالف المــرأة العــالمي لنــصر"و

ــسطين ــي الخــارج"و "القــدس وفل ــسطين ف ــة علمــاء فل ــدس" و"هيئ ــالمي لنــصرة الق ــتالف الكــشفي الع  االئ

  )األناضول. ("وفلسطين

  ٤/١١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  االتحاد االوروبي ينتقد األنشطة االستيطانية االسرائيلية

  

انتقد االتحاد األوروبي امس استمرار األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية في الضفة الغربية مشيرا 
الى موافقة السلطات اإلسرائيلية الشهر الماضي على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية غير قانونية في 

ية مايا كوسيانيتش أن موقف وأكدت المتحدثة باسم الممثلة العليا لألمن والسياسة الخارج.الضفة الغربية
ًاالتحاد األوربي من هذه المسألة يظل واضحا وثابتا بان كل نشاط استيطاني غير قانوني بموجب القانون 

وقالت .الدولي، النه يقوض قابلية حل الدولتين واحتماالت السالم الدائم حسب وكالة آكي االيطالية
لسلطات اإلسرائيلية بناء نفق جديد يتجاوز بيت لحم كوسيانيتش إن بروكسل تشعر بالقلق تجاه تصريح ا

إلى الغرب مشيرة إلى أن قيام إسرائيل ببناء طرق بديلة تربط المستوطنات بالبؤر االستيطانية عبر 
بـ  وكرر االتحاد دعوته إلسرائيل. االلتفاف حول البلدات والمدن الفلسطينية يعزز تجزئة الضفة الغربية

الستئناف مفاوضات «مؤكدا دعمه . »ًستيطانية تماشيا مع التزاماتها الدوليةوقف جميع األنشطة اال«
هادفة نحو حل الدولتين، بوصفه السبيل الواقعي الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق الطموحات المشروعة 

على جانب اخر اقتحم مستوطنون متطرفون أمس المسجد األقصى المبارك بحراسة مشددة من . »للطرفين
حتالل والقوات الخاصة المدججة بالسالح، ووسط قيود على دخول المصلين والمرابطين وخاصة شرطة اال

  .النساء والشبان للمسجد

  ٨ص/٥/١١/٢٠١٩الرأي 

***  

 



 
٧

  اعتداءات

  بشروط عنه ويفرج ساعات ٦ للتحقيق القدس وزير يخضع االحتالل

 

 اعتقـال بمركـز للتحقيـق الهـدمي فـادي القـدس شـؤون وزيـر الصهيوني االحتالل مخابرات أخضعت
 .متتالية ساعات ست لمدة المحتلة القدس غربي المسكوبية

 سـور قـرب الـصوانة بحـي منزلـه مـن أمس صباح الهدمي الوزير اعتقلت االحتالل مخابرات وكانت
 .أسرته أفراد أمام عليه واالعتداء منزله دهم بعد التاريخي القدس

 فـي نـشاطه علـى تركز الهدمي الوزير مع التحقيق إن الوزير، محامي صفية، أحمد المحامي وقال
 .المحتلة المدينة في الفلسطينيين المواطنين خدمة

 المحتلة القدس مدينة في اإلسرائيلي االحتالل ممارسات على بشدة احتج الوزير إن صفية وأضاف
 .أيضا شخصيا طالته والتي واعتقال ومالحقة قمع من

 القيـام عـن تردعـه لن الممارسات هذه أن على أصر القدس نشؤو وزير إن صفية المحامي وتابع
 .االحتالل مضايقات رغم المدينة أبناء تجاه بواجبه

 ومحاولـة ماليـة بكفالـة الهـدمي الـوزير عـن أفرجـت االحتالل سلطات أن إلى صفية المحامي ولفت
 شـأن مـن أن تعتبـر أشـخاص مـع االتـصال أو المدينـة فـي سياسـي نشاط بأي القيام عدم بينها قيود فرض

 .الحاجة عند التحقيق إلى بالحضور مطالبته عن فضال التحقيق مجريات على التشويش بهم االتصال

 القــدس مدينــة ضــد "اإلســرائيلي" التــصعيد إطــار فــي ويــأتي سياســي بأنــه االعتقــال صــفية ووصــف
  .وسكانها

  ٤/١١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

   الشهر الماضيآالف مستوطن اقتحموا األقصى خالل ٦

 

 آالف مستوطن، المـسجد األقـصى المبـارك خـالل الـشهر ٦ اقتحم – التحرير فريق –  فلسطينألترا
ًالعبري الماضي، ما جعلهم يسجلون رقما قياسيا جديدا ً   .ًفي عدد المقتحمين وفقا لدراسة إسرائيلية ً

الـذي كـانوا يتبنـون فتـاوى وكشفت الدراسة أنه لوحظ ارتفاع عدد المقتحمـين مـن اليهـود المتـدينين 
حاخامات تحظر اقتحام المسجد األقصى، حتى ال تؤدي ردة الفعل الفلـسطينية إلـى مـا يـصفونه سـفك دمـاء 

  .يهودية

وسجلت الدراسة أن معظم االقتحامات كانت في أيام األعياد اليهودية، حيث اقتحم المسجد األقصى 
ي، وبذلك ارتفـع عـدد المقتحمـين خـالل عيـد العـرش ُ آالف شخص أثناء عيد العرش اليهود٤٠٠٠المبارك 

  .عن العام الماضي% ٤٢



 
٨

ومن المتوقع بحسب مصادر أمنيـة تابعـة لالحـتالل والجمعيـات المتطرفـة التـي تـشجع علـى اقتحـام 
  . مستوطن٣٦,٠٠٠ أن يصل عدد المقتحمين مع نهاية العام الجاري إلى ما يقارب األقصى

، سبب االرتفاع "مركز المقدسي لشؤون الجمهور والدولة اإلسرائيليال"وأرجعت الدراسة التي أعدها 
 حاخام معظمهم مـن تيـار ٦٠٠الحاد في عدد المقتحمين للمسجد األقصى إلى التغيير الذي طرأ في موقف 

الصهيونية الدينيـة، الـذين أبـاحوا اقتحـام المـسجد األقـصى المبـارك رغـم أن التيـار المركـزي فـي الحاخامـات 
  .ى تحريم ذلك لدوافع دينية ومن أجل عدم التسبب في سفك الدماء اليهوديواظب عل

ومن األسباب التي أدت إلى ارتفـاع نـسبة المقتحمـين أيـضا بـسبب قـرار اتخـذه المـستوى الـسياسي 
ًخصوصا وزير األمن الداخلي غلعـاد اردان وقـادة جهـاز الـشرطة الـذي يقـوم علـى تغييـر الوضـع القـائم فـي 

  .األقصىوالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد المسجد األقصى 

 مستوطن، وارتفع ١٠٠٠٠ إلى ٢٠١٥وبلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد األقصى عام 
 ٢٥٦٢٨ ووصـل إلـى  %٦٣ ارتفـاع ملحـوظ بنـسبة ٢٠١٧، وطرأ عـام ١٤٦٢٦ إلى ٢٠١٦عددهم عام 

  . مستوطن ألف٣٥ ًمستوطنا، وفي العام الماضي تجاوز عدد المقتحمين

  ١/١١/٢٠١٩  فلسطينألترا

***  

  اعتداءات/ تقارير 

  ً دونما بالضفة٢٥٢٢االحتالل يستولي على 

 

صعدت قوات االحتالل من انتهاكاتها بحق المواطنين  -  كامل إبراهيم وبترا-القدس المحتلة   
ية، واستولت على مواطنا من أنحاء متفرقة من الضفة الغرب١٤الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم، واعتقلت 

لصالح االستيطان، فيما هاجم مستوطنون قاطفي ثمار الزيتون واستولوا على ) ٢كم( دونما ٢٥٢٢
  .المحصول

ففي الخليل، اعتقلت قوات االحتالل مواطنين اثنين بعد أن داهمت منزليهما في بلدة يطا، ونصبت 
، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية

 دونما من أراضي بلدتي الظاهرية والسموع جنوب ١٢٩ودققت في بطاقات راكبيها، كما استولت على 
 دونما من أراضي قرية صوريف شمال غرب ٢٤٣كما أخطرت سلطات االحتالل، باالستيالء على .الخليل
لمزارعين عثروا صباح اليوم على إخطارات تقضي وقال رئيس بلدية صوريف محمد عدوان، إن ا .الخليل

 دونما في خلة ابو غنيم، والمنصرة، وعين الحمام، ٢٤٣باالستيالء على مساحة من األراضي تقدر 
  .، تعود ملكيتها لعائلة غنيمات»بيت عاين«القريبة من مستوطنة 



 
٩

ئين وفتشته، واعتقلت قوات االحتالل شابا بعد ان داهمت منزل ذويه في مخيم جنين لالج
  .ومواطنين اثنين من نابلس، وسبعة من القدس

وفي رام اهللا، اعتقلت قوات االحتالل أسيرا محررا بعد ان داهمت منزله في قرية كفر نعمة، وشابا 
  .آخر من قرية دير أبو مشعل

  . دونما من أراضي بيت لقيا غرب رام اهللا١٥٠كما أخطرت سلطات االحتالل باالستيالء على نحو 

 دونما ١٥٠أوضحت بلدية بيت لقيا، أن االحتالل سلم قرارا عسكريا يقضي باالستيالء على نحو و
  .من أراضي البلدة الواقعة في الجهة الجنوبية المحاذية للجدار

كما أقدم مستوطنون، على سرقة ثمار الزيتون من أراضي بلدة قريوت المحاذية لمستوطنة 
لمستوطنين وضعوا قضبان حديد كعوائق من أجل منع وصول وقالت مصادر فلسطينية إن ا.«عيليه«

 دونم ٢٠٠٠وفي بيت لحم، أخطرت سلطات االحتالل، باالستيالء على .المركبات الى األراضي في المنطقة
وأفاد رئيس المجلس القروي للجبعة ذياب مشاعلة بأن . من أراضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم

 تم وضعها داخل أراضيهم أثناء توجههم لقطف ثمار الزيتون، تتضمن المواطنين عثروا على إخطارات
 دونم بمحاذاة جدار ٢٠٠٠ٍاالستيالء على أراض مزروعة بأشجار الزيتون المعمرة، وتبلغ مساحتها قرابة 

إلى ذلك، أغرق مستوطنون، .«بيت عاين«الفصل العنصري من الجهة الغربية وصوال الى مستوطنة 
وأفاد رئيس .أراضي مزروعة بأشجار الزيتون في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحمبالمياه العادمة، 
المقامة على أراضي المواطنين » بيت عاين«لجبعة ذياب مشاعلة بأن مستوطني ا  لقريةالمجلس القروي

المزروعة بأشجار الزيتون المعمرة، تعود » واد الخنزير« دونمات من أراضي ٥أغرقوا بالمياه العادمة 
  ....كيتها ألبناء المرحوم محمد إبراهيم أبو لوحةمل

  ٨ص/٥/١١/٢٠١٩الرأي 

***  

   يقدمون مشاريع قوانين لضم غور األردن والضفة للسيادة اإلسرائيلية"بالكنيست"أعضاء 

 

 اإلسرائيلي مشاريع "الكنيست"قدم أعضاء يمينيون متطرفون في  – عمان - نادية سعد الدين 
ف إلى ضم غور األردن، ومناطق واسعة في الضفة الغربية، إلى السيادة قوانين عنصرية جديدة تهد

اإلسرائيلية، وذلك على وقع استيالء االحتالل، أمس، على زهاء مئات الدونمات من األراضي الفلسطينية 
 عن حزب "الكنيست"ًوسعيا وراء قضم المزيد من فلسطين؛ فقد قدمت عضو .المحتلة ألغراض االستيطان

، وزيرة القضاء اإلسرائيلية السابقة، إيليت شاكيد، مشروع قانون لضم مناطق غور ”لجديداليمين ا"
  . للسيادة اإلسرائيلية"معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون"األردن، ومستوطنتي 
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من أحزاب ائتالف حكومة اليمين اإلسرائيلية المتطرفة حذو شاكيد، ” الكنيست“وخطى أعضاء 
ًلسياسية سانحة حاليا لذلك، في ظل استعداد الواليات المتحدة لدعم تطبيق الفرصة ا“التي اعتبرت أن 

  .، وفق قولها”السيادة اإلسرائيلية على هذه المناطق

ويقضي مشروع القانون الذي قدمته رئيسة الحزب اليميني المتطرف بفرض القانون والنفوذ 
، الواقعة جنوب القدس ”غوش عتصيون“نية واإلدارة اإلسرائيلية على مناطق غور األردن والكتلة االستيطا

  .الواقعة شرقي القدس” معاليه أدوميم“المحتلة ومحيط مدينة بيت لحم، ومستوطنة 

” معاليه أدوميم“االحتالل اإلسرائيلي على مستوطنات ” سيادة“ويشمل مشروع القانون فرض 
واقع أثرية وطرقات، ، التي تشمل مناطق صناعية وم”بيتار عيليت”و” أفرات”و” غوش عتصيون”و

  .وعلى كافة مستوطنات غور األردن

، بأن عضو ”يديعوت أحرونوت“وأفادت المواقع اإلسرائيلية االلكترونية، مثل موقع صحيفة 
الكنيست شيران هسكل، من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، قدمت 

  .اإلسرائيلية على غور األردن وشمال البحر الميت” سيادةال“ًأمس أيضا، مشروع قانون لفرض 

ويقضي هذا المشروع بحصول الفلسطينيين في غور األردن على المواطنة اإلسرائيلية في غضون 
اإلسرائيلية على األغوار، شريطة عدم وجود إدانة ” السيادة“عشر سنوات، منذ سن مشروع قانون فرض 

  .ة لمقاطعة سلطات االحتاللأو دعوة علني” مخالفات أمنية”بـ

اإلسرائيلية إتمام إجراءات سن مشاريع تلك القوانين ” يديعوت أحرونوت“فيما رجحت صحيفة 
خالل فترة قصيرة، حيث يتم في البداية إقرار مشاريع القوانين في لجنة االعتمادات، التي تحل مكان لجنة 

ً يوما، وبعدها تتم ٤٥فترة هذه اإلجراءات إلى وقد يتم تقصير . إلى حين تشكيل حكومة جديدة” الكنيست“
  .إجراءات سنها، بعد إقرارها في اللجنة الوزارية للتشريع

، في أيلول ”للكنيست“وكان نتنياهو أعلن خالل مؤتمر صحفي عشية االنتخابات األخيرة 
  .ر الميتالماضي، أنه سيسعى إلى فرض السيادة اإلسرائيلية على غور األردن وشمال البح) سبتمبر(

يأتي ذلك على وقع استيالء سلطات االحتالل على مئات الدونمات في الخليل وبيت لحم ألغراض 
  .األنشطة االستيطانية

ً دونما من أراضي الظاهرية والسموع الفلسطينية، تزامنا ١٢٩,٣وقررت سلطات االحتالل مصادرة  ً
  .رب بيت لحم دونم من أراضي قرية الجبعة، جنوب غ٢٠٠٠مع االستيالء على 

المواطنين الفلسطينيين عثروا، أمس، على إخطارات تم وضعها “وأفادت األنباء الفلسطينية بأن 
داخل أراضيهم أثناء توجههم لقطف ثمار الزيتون، تتضمن االستيالء على أراض مزروعة بأشجار الزيتون 

، والحيلة، ”ادي الخنزيرو”، و”الخور“ دونم في مناطق ٢٠٠٠المثمر والمعمر، تبلغ مساحتها قرابة 
. ”ًاإلسرائيلية شرقا” بيت عاين“بمحاذاة جدار الفصل العنصري من الجهة الغربية وصوال إلى مستوطنة 
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ِولم تكتف سلطات االحتالل بذلك؛ بل قررت، ألول مرة، إدراج المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية 
  .واية الصهيونية المزعومةالر” أساطير“ضمن خططها الثقافية لتسهيل ترويج 

فقد قررت وزيرة الثقافة والرياضة في حكومة االحتالل، ميري ريغيف، دعم اإلنتاج السينمائي 
 .المتطرفين الذين يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية” السينمائيين“اإلسرائيلي للمستوطنين 

نتاج السينمائي اإلقليمي في الشمال وللمرة وزارة الثقافة والرياضة اإلسرائيلية ستدعم اإل“وقالت ريغيف إن 
ًاألولى في مستوطنات الضفة، وصوال إلى دعمها في المستقبل القريب بالجنوب أيضا، عبر رصد  ً

” أساطير“مخصصات مالية كبيرة إلنتاج األفالم في الشمال وللمرة األولى في مستوطنات الضفة، لترويج 
  .الرواية الصهيونية المزعومة

التطبيق التدريجي للقانون اإلسرائيلي “، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن من جانبها
  .”في الضفة الغربية، يعد نتيجة مباشرة للتخاذل الدولي

سلطات االحتالل تواصل تغولها على “، في بيان لها أمس، إن ”الخارجية الفلسطينية“وأضافت 
يد من اإلجراءات والتدابير والخطوات االستعمارية أحادية األرض الفلسطينية المحتلة عبر فرض المز

ونوهت إلى أن  .”الجانب، بهدف تطبيق السيادة اإلسرائيلية على المستوطنات في الضفة كأمر واقع
ًسلطات االحتالل تقوم بتطبيق القانون اإلسرائيلي على المستوطنات والطرق في الضفة الغربية تدريجيا، “

لضمها، ما يفسر الهجمة االستيطانية الشرسة وغير المسبوقة لخلق ” للكنيست“ين وتقديم مشاريع قوان
نظام فصل عنصري، وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى جزر معزولة تغرق في محيط استيطاني 

ًضخم، ال يمكن لها أن تشكل جزءا من دولة حقيقية متصلة جغرافيا وذات سيادة ً”.  

ليات تعميق االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة وتصعيدها، تعكس عم“ورأت الخارجية أن 
وهن وتخاذل المجتمع الدولي، وتخلي األمم المتحدة ومؤسساتها عن اإليفاء بالتزاماتها والقيام 

المخططات االستعمارية تعكس حجم “واعتبرت أن .”بمسؤولياتها تجاه حالة الصراع في فلسطين المحتلة
لي مع االحتالل، وزيف مواقف وشعار الحرص على عملية السالم ومبدأ حل الدولتين، وزيف التواطؤ الدو

االدعاء بالدفاع وحماية حقوق اإلنسان، إذ تنعكس هذه الحالة الدولية المتردية من خالل االزدواجية في 
الخارجية “وشددت .”المعايير الدولية، وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا واألزمات الدولية

صمت المجتمع الدولي وعدم مباالته تجاه التمرد األميركي اإلسرائيلي على القانون “أن  على” الفلسطينية
الدولي والشرعية الدولية وقراراتها الخاصة بالحالة في فلسطين، يعتبر موافقة صريحة على استبدال 

قات بين الدول، مما يؤشر بصراحة إلى بداية القانون الدولي بشريعة الغاب وعنجهية القوة، كأساس للعال
  .، وفق قولها”انهيار المنظومة األممية برمتها

  ٢٦ص/٥/١١/٢٠١٩الغد 

*** 
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  تقارير

 معركته خوض في مقصرة واألمة التاريخية مراحله بأسوأ اليوم يمر األقصى
  

 انكــشاف عــام كــان ٢٠١٩ عــام أن ّحمــود ياســين األســتاذ الدوليــة القــدس مؤســسة عــام مــدير أكــد
 وقطعـت الرحمـة بـاب مـصلى فتحـت التـي ٢٠١٩-٢ شـهر فـي الرحمـة بـاب بهبـة بدأ إذ األقصى، المسجد
 فـي الميـدان فـي وحـدهم القـدس مرابطـي مـن ثلة ترك شهد أن يلبث لم لكنه المكاني، التقسيم على الطريق
  .ُوالعرش ِالعبرية ِنةالس رأس أعياد موسم اقتحام في ًوأخيرا األضحى، اقتحام وفي رمضان، ٢٨ اقتحام

 علـى ٌقـائم فيـه القـائم الوضـع وتغييـر التاريخيـة، مراحلـه بأسـوأ اليـوم يمر األقصى إن :"حمود وقال
 ".معركته خوض في مقصرون ًجميعا أننا أقول أن علي ًلزاما وأجد وساق، ٍقدم

 مــسجدال فــي عليهــا االحــتالل ســلطات تعمــل أساســية مــسارات ثــالث إلــى كلمتــه فــي حمــود وتطــرق
 الجمــاهير أعــادت الــذي الرحمــة، بــاب مــصلى ُواســتهداف القــائم الوضــع تغييــر أبرزهــا، المبــارك، األقــصى
 التـي التهويدية المشاريع ِبعشرات ِمحيطه ِإغراق عبر األقصى ِالمسجد ِرمزية ُوضرب بالقوة فتحه المقدسية

َكيانه تهدد   .َوتحتها ِاألرض فوق ّالعمراني ِ

 ِبيد ٌحصرية ِالمسجد ِشؤون َإدارة ّأن ١٩٦٧ عام منذ األقصى في القائم وضعال يملي :"حمود وقال
 ُيفـرض االحـتالل وبـات ذلـك؛ تغييـر في ًبعيدا ًشوطا ُاالحتالل َقطع وقد ِالقدس، في ِاإلسالمية ِاألوقاف ِدائرة

 ِاقتحامــه، علـى َالمــستوطنين َأفـواج ويــشجع منـه، والخــروج بالـدخول ُفيــتحكم األقـصى، ُمرجعيــة كأنـه َنفـسه
 َوســتين ٍمئــة ِثــالث نحــو َأبعــد وقــد المــصلين، ّبحــق األقــصى دخــول مــن ِوالمنــع ِاإلبعــاد ِقــرارات فــي ُويتوســع
 ٍاعتباريـة ٍمكانـة ّألي ْيكتـرث لـم َاالحـتالل ّأن والالفـت َعـشر، َالثالث األقصى على عين ِتقرير حسب ًشخصا

 ُواسـتهدف األوقـاف، مـدير ُونائـب األوقـاف، مجلس ُرئيس َالمبعدين بين من فكان ِاألوقاف، دائرة لمسؤولي
 دخــول مــن ًممنوعــا ُبعــضهم ُيــزال وال ّوحــراس، ورجــال نــساء مــن األقــصى فــي ِالربــاط َرمــوز كــذلك ُاالحــتالل
 أبـواب عـن المرابطـات بعض إبعاد لتشمل االحتالل قرارات تطورت بل وحسب ذلك وليس اليوم، إلى األقصى
  ".الماضية القليلة األيام في حصل اكم ٍمتر مئتي األقصى

 نـادر تـاريخي ٍتقـاطع وقـوع المتطرفـة المعبد جماعات أدركت ٢٠١٩ عام بداية مع :"حمود وأضاف
 األقـصى علـى ٍعـدوان مواسـم منهـا تتخـذ التـي الكبـرى اليهوديـة األعيـاد يجعل والهجري، العبري التقويم بين

 ،٢٠٢١ فـي وتنتهـي ٢٠١٩ عـام مـن تبدأ متتالية ٍسنوات لثالث وذلك كبرى إسالمية ٍمناسبات مع تتقاطع
 تلـــك فـــي األقـــصى اقتحـــام علـــى فيـــه حرصـــت حربـــة رأس ٢٠١٩ عـــام واعتبـــرت جهـــدها اســـتنفرت ولـــذلك

 أي "القـــدس توحيـــد" ذكـــرى يـــسمونه مـــا صـــادف الـــذي رمـــضان ٢٨ اقتحـــام فجـــاء اإلســـالمية، المناســـبات
 فــاقتحموا المبــارك، األضــحى عيــد يــوم فــي "المعبــد خــراب يــوم" يــسمونه مــا جــاء بينمــا احتاللهــا، اســتكمال
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 شرطة قائد إشراف تحت الشرطة من شديد ٍوقمع مباشرة، نتنياهو مكتب فيها شارك خديعة بعد فيه المسجد
  ".ًعاما ٥٢ قبل المسجد احتالل منذ إسالمي ٍعيد يوم في صهيوني ٍاقتحام أول هذا فكان القدس، لواء

 مـن ًبـدءا :األقـصى فـي القـائم الوضـع في ٍتغييرات أربعة وحده ٢٠١٩ امع شهد لقد" :حمود وتابع
 باقتحام ًمرورا االحتالل، بلدية بيد ووضعها األردنية األوقاف من له الخارجية األسوار إعمار صالحية سلب

ــه، منــذ مــرة ألول عيــد يــوم فــي األقــصى ــار ثــم احتالل  المقتحمــين، عــن االبتعــاد علــى حــراس األقــصى إجب
  ".األقصى في الصهاينة للمتطرفين العلنية الجماعية بالصالة احوالسم

 فــتح المقدســية الجمــاهير أعــادت :"حمــود قــال الرحمــة، بــاب مــصلى ُاســتهداف مــسار وفــي... >>
 الطريـق بـذلك فقطعـت إغالقه، من ًعاما ١٦ بعد ٢٢/٢/٢٠١٩ الجمعة يوم في بالقوة الرحمة باب مصلى
 األقــصى ســاحة لتقــضم منــه تبــدأ لألقــصى، المكــاني للتقــسيم ٍارتكــاز طــةنق باتخــاذه االحــتالل مخطــط علــى

 وضـع لـتعلن الرحمـة بـاب علـى القفـل وضـعت حـين االحتالل شرطة عنه أفصحت ما وهذا بأسرها، الشرقية
 افتتــاح منــذ .األقــصى مــن يتجــزأ ال ًجــزءا وتعيــده نــداءه وتلبــي مباشــرة القــدس جمــاهير لتهــب عليــه، يــدها

 ِبــاب مبنــى ِتكــريس ِلمنــع ًوســيلة يتــرك فلــم المقدســي، النــصر هــذا ابــتالع مــن االحــتالل نيــتمك لــم المــصلى
 ِإغــراق عبـر األقـصى ِالمـسجد ِرمزيــة بـضرب االحـتالل سـلطات اسـتمرار حمــود وأكـد".مـصلى ليكـون ِالرحمـة
َكيانه تهدد التي التهويدية المشاريع ِبعشرات ِمحيطه  مشاريع َجملة خالل من َوتحتها ِاألرض فوق ّالعمراني ِ

 واألقصى، القديمة ِللبلدة َالعام َالفضاء ُبناؤه ُسيهدد الذي "التلفريك" الهوائي ِالقطار ُمشروع ِأخطرها من كان
 محـيط فـي لهـا ٍمحطات َعدة تتخذ معلقة ٍكبيرة عربات عبر "ّالسياح"و َالمستوطنين ِآالف ِنقل على ُوسيعمل
 شارك الذي "ّالحجاج طريق" يسمى ما من ٍجزء ُافتتاح كذلك ِالتطورات ِأخطر من :"وأضاف.األقصى ِالمسجد

 نحـو ِبطـول األقـصى إلـى سـلوان مـن سـيمتد نفـق وهو الصهيوني، الكيان في األمريكي السفير افتتاحه في
 علــى نفــسه ِالنفــق ِخطــورة عــن ِافتتاحــه فــي األمــريكيين المــسؤولين ِمــشاركة ُخطــورة تقــل وال ٍمتــر، ٦٠٠

ـــص ـــوت ىاألق ـــذين المقدســـيين ِوبي ـــغ ال ـــوتهم عـــدد َبل ـــصدعة ِبي ـــا ١٧٠ نحـــو ِالمت ـــي ًبيت ـــوب ســـلوان ف  جن
 ِباسـتثناء األقـصى مـع ِالتفاعـل ِمـسرح عـن واألحـزاب والحركـات المنظمـات غياب إلى حمود وأشار".األقصى

ُتحدث ال التي ِوالتصريحات ِوالحمالت ِالفعاليات ِبعض   .األقصى على ِةالمعرك ِمسار في ًكبيرا ًتأثيرا ِ

 ّوالـدولي ّواإلسـالمي ّالعربـي الـشعبي ِالنفيـر ُإعـالن هـو الملتقـى هـذا يكون ألن بالدعوة حمود وختم
 ًجديــدة ًانطالقــة َلــنعلن ربنــا علــى ْولنتكــل شــعوبنا، ِوقــوة بحقنــا، بإيماننــا ْولنتــسلح واألقــصى؛ القــدس لنــصرة
 ِلقدســنا انتمائنــا ِعميــق عــن وتعبــر التحــديات ِحجــم َمــع ُتنــسجم واألقــصى القــدس ِنــصرة ِجهــود فــي ًفاعلــة

  .وأقصانا

 ٤/١١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  
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  آراء عربية

 األمم المتحدة أساس لمرجعية السالم وحل الدولتين

 سري القدوة

إن استمرار حكومة االحتالل بانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي واالتفاقات الموقعة وممارساتها   
اليومية من اعتداءات على المواطنين واستمرار االستيطان وتهويد القدس ومصادرة وضم األراضي 

رها الشامل على قطاع غزة بات الفلسطينية باإلضافة إلى التوسع االستيطاني واستمرار عزلها وفرض حصا
  . ذلك كله يؤدى الي تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية

إننا نشهد تراجع العملية السياسية بعد مضى اكثر من ستة وعشرين عاما على توقيع اتفاق   
 اوسلو وبات المشهد اكثر الما والمعاناة تتفاقم والوضع اصبح غير محتمل وان الوقائع على االرض تكرس
من وجود االحتالل للمدن الفلسطينية وان االحتالل بات عاجزا عن تقديم الحلول العملية إلنهاء الوضع 
القائم والسعى الى انهاء حالة القمع والتنكيل بحق المواطنين واستمرار االعاقات امام اي تقدم في عملية 

لمي الذي شهدت عملية السالم في السالم في ظل استمرار هيمنة إدارة ترمب االمريكية على النظام العا
عهدها تراجعا ملموسا ولم يساهم بدعمها ولكنه على العكس شجع دولة االحتالل على التنصل من 

  . االتفاقيات وبهذه اإلدارة انتقلت الواليات المتحدة من وسيط غير نزيه إلى شريك لالحتالل

ر الفلسطينية بالشرعية الدولية وبمبدأ لقد قبل الشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة بمنظمة التحري  
حل الدولتين المدعوم من قبل المجتمع الدولي وبات الشعب الفلسطيني يعيش ظروفا معقدة وصعبة 
وعملية السالم مجمدة وأصبح يشعر بحالة من اليأس واإلحباط وعدم الثقة بالمستقبل في ظل استمرار 

رامب ودولة االحتالل بحق الشعب الفلسطيني وانسداد سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها إدارة ت
االفق تجاه عملية السالم وتدمير دولة االحتالل االسرائيلي لمفهوم وجوهر حل الدولتين القائم على اسس 

  .الشرعية الدولية واحترام حقوق الشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة

 الدولية مغيبة تماما والحل الذي يشمل اقامة باتت عملية السالم القائمة على قرارات الشرعية  
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس اصبح مستبعدا في ظل تراجع عملية السالم بينما حكومة االحتالل 
ٕوادارة ترامب تسعيان وبكافة اإلجراءات لفرض الحلول أحادية الجانب والتغير الجغرافي على االرض بعد 

صمة لدولة االحتالل التي يرفضها ليس الشعب الفلسطيني وحسب بل كافة االعتراف االمريكي بالقدس عا
  . الدول الداعمة لحل الدولتين وألمن وسلم المنطقة

ٕان هذا االمر يتطلب العمل على وضع حد لممارسات االحتالل التدميرية وايجاد رؤية جديدة   
لي والمساهمة بدعم التوجه البديل وأساس ومعايير واضحة للعملية السياسية وضرورة تحرك المجتمع الدو

عن المفاوضات الثنائية التي أثبتت فشلها خالل األعوام الماضية وكرست وجود االحتالل واستمرار التهويد 
لألرض الفلسطينية حيث سعت حكومات االحتالل الي افشال حل الدولتين وبات من المهم ايجاد مخرج 
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م بمشاركة عربية ودولية ووقف اي مفاوضات ثنائية ال عملي من اجل وضع رؤية جديدة لعملية السال
تؤدى الي نتائج بل تراجع لفرص عملية السالم وهذا التوجه يجب ان ينطلق من خالل التوافق الدولي 
والعمل على عقد مؤتمر دولي يضم كل األطراف ويركز على حل القضايا السياسية ويعتمد على القانون 

ة كمرجعية لعملية السالم وضرورة العمل على دعم وتعزيز حضور الفلسطيني الدولي وقرارات األمم المتحد
بالمشهدين اإلعالميين العربي والعالمي ووجود آلية للتحرك في هذا االتجاه وأي تحركات سياسية يجب ان 

ل تخضع الى ترتيبات زمنية محددة تؤدي بالنهاية الي اقامة الدولة الفلسطينية ووضع حد الستمرار االحتال
والعمل على احترام قرار حل الدولتين والحرص على التوصل الى سالم عادل وشامل في المنطقة تعيش في 

  .ظله كل دول الجوار وفقا لقرارات الشرعية الدولية

  سفير النوايا الحسنة في فلسطين*

 رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

  ١٥ ص٥/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  تنسوا جرائم تهويد القدسال.. في غمرة األحداث 

 غسان مصطفى الشامي.د

مع غمرة األحداث المتسارعة التي تحيط بالقضية الفلسطينية واألمواج السياسية المتالطمة في   
 يواصل االحتالل اإلسرائيلي جرائمه بحق القدس والمسجد األقصى المبارك، وتستمر  المنطقة وتالحقها

امية إلى تنفيذ مشاريع االستيطان واالستيالء على المزيد من أرضنا المخططات اإلسرائيلية الخبيثة الر
  . الفلسطينية المباركة

حديثا أصدر المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان ومقره في جنيف تقريره الشهري حول   
االنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية بحق القدس والمسجد األقصى المبارك حيث تزايدت خالل الشهر 

نصرم وتيرة االنتهاكات اإلسرائيلية واالعتداءات في القدس والمسجد األقصى المبارك، بل إنها زادت عن الم
األشهر الماضية حيث استغل العدو اإلسرائيلي األعياد اليهودية وزاد في االعتداءات بحق القدس واألقصى 

  .نصرم مختلفةانتهاك بحق األقصى خالل الشهر الم) ٤٧٤( فقد رصدت المؤسسة الحقوقية 

 خطيرة في زيادة االعتداءات واالنتهاكات   عن أرقام وقد تحدث المرصد األورومتوسطي  
 أن أكثر من خمسة آالف مستوطن اسرائيلي اقتحموا باحات المسجد  االسرائيلية في القدس مفادها

تداءات  في الشهر فيما تعرض مصلى باب الرحمة الع٣١ يوما من أصل ٢٣األقصى المبارك بواقع 
ّممنهجة، إذ تعرض لالقتحام ستة مرات على األقل تخللها اقتحام قوات الشرطة اإلسرائيلية مصلى باب 

 بأحذيتهم وقاموا بسرقة أثاثه، كما قامت سلطات االحتالل بفرض قيود على وصول المصلين  الرحمة
الت اطالق النار المسلمين إليه خاصة أيام األعياد اليهودية، ورصدت مؤسسة األورومتوسطي حا
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واالعتداءات اإلسرائيلية المباشرة والمطاردة واالعتقاالت التعسفية، وعمليات االقتحام لبلدات وأحياء القدس 
  .اعتداء اسرائيلي) ١٠٧( التي وصلت إلى 

إن ما ذكره المرصد الحقوقي هو جزء من المعاناة الحقيقة ألهلنا في القدس، وربما خلف األرقام   
رة خلفتها جرائم االحتالل الصهيوني بحق القدس وأهلها، ولو ركزنا في قراءة ما وراء األرقام قصص ألم كبي

واألخبار الواردة لنا من القدس المحتلة وتفحصنا نفجع بالتفاصيل والمشهد األليم الذي تحياه المدينة 
 بصدورهم العارية جرائم المقدس، والمخاطر التي تتهدد اإلنسان المقدسي وأهلنا المرابطين الذين يواجهون

  . االحتالل ورصاصاته المباشرة

إن أهلنا أبناء القدس في أتون المواجهة مع االحتالل اإلسرائيلي الذي ال يكل في تدبير   
المخططات االجرامية من أجل تهويد القدس ومصادرة أرضها المباركة، ولم تسلم أحياء القدس وبلداتها من 

دونما من أراضي المقدسيين في ) ١٩٠( حتالل قبل أيام االستيالء على نحو جرائم االحتالل حيث قرر اال
 دونما ١٩٠ عناتا شرق مدينة القدس، حيث أصدرت سلطات االحتالل اخطارات بوضع اليد على  بلدة

 ) ٥٠٠(  االحتالل االستيالء على نحو  ونصف الدنم مسجلة ضمن أراضي بلدة عناتا، كما قررت سلطات
ي بلدة حزما شرق القدس المحتلة، حيث تعد هذه البلدة حلقة الوصل بين شمال الضفة دونما من أرض

  .المحتلة وجنوبها

 على أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تنفذ مخططات االستيالء باستمرار غير  ويشدد كاتب المقال  
) إسرائيل(ة بل تستبيح آبهة مطلقا بالبشر والحقوق واالتفاقيات األممية والبيانات واالستنكارات الدولي

القدس واألقصى يوميا وتهدر كرامة اإلنسان وتواصل تنفيذ مخططات االستيالء على األرض والتوسع 
  .االستيطاني

إن االحتالل اإلسرائيلي يعمل على فرض واقع جغرافي جديد في القدس المحتلة عبر تكثيف قرارات   
ية عليها بهدف احكام السيطرة الكاملة على القدس سرقة األراضي، ومواصلة تنفيذ المشاريع االستيطان

  .إلى الملتقى..وتنفيذ مخططات التقسيم المكاني والزماني ومخططات القدس الكبرى 

  ١٤ ص٥/١١/٢٠١٩الدستور 

  

  

  

  

*** 
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 السادية الصهيونية

  كمال زكارنة

 

لم يعثر المحللون وال المختصون بالجرائم حتى االن على الموقع الحقيقي والمسمى المناسب   
للمجرمين الصهاينة لتصنيفهم في قاموس الجرائم واالجرام،الذين يقومون بقتل ابناء الشعب الفلسطيني 

جرام ،احيانا ومن اجل تفريغ احقادهم احيانا اخرى ،او على سبيل الرضاء غرائزهم واالستمتاع بممارسة اال
  . المتعة واختبار دقة االصابة لديهم ،وفي مرات اخرى الثارة السخرية لدى اصدقائهم وعشاقهم

عملية قتل الشاب الفلسطيني التي ارتكبتها مجندة إرهابية في جيش االحتالل الصهيوني في مدينة   
لعام ،وكشف عنها مقطع فيديو مصور قبل ايام ،وشاهدها ماليين البشر ،تؤكد القدس قبل عام ونصف ا

مرة تلو االخرى ان هؤالء المحتلين ال ينتمون الى اآلدمية اال بالشكل والمظهر ،وانهم من الداخل وفي 
ن ّالممارسة العملية اليومية ساديون مجرمون طغاة قتلة ال يقوون اال على االبرياء العزل المجردين م

السالح ووسائل المقاومة المختلفة ،تلك اإلرهابية المجندة الصهيونية الشاذة ،انهت حياة شاب فلسطيني 
في مقتبل العمر ،وهو عائد الى منزله واهله يحمل بيديه كيسا اسود بداخله بعض الحاجات التي طلبت 

ميلها المجرم المحتل يقوم والدته منه شراءها لتحضير وجبة غداء السرته ،بعد ان امرته باالبتعاد وز
بتصويرها ثم اطلقت على الشاب رصاصة القتل وهو يسير كما طلبت منه ،وارتقى شهيدا دون اي ذنب او 

هل تصويبها جيد،وهل دقة اصابتها «سبب ،وارسلت الجريمة التي ارتكبتها بدم نجس الى عشيقها تسأله 
ني استجابة للسادية التي يغرقون بها ،والمزاجية ،هكذا يفعل القتلة الصهاينة ،يقتلون الفلسطي» مناسبة

المزروعة في جيناتهم ودمهم الكريه،في الشوارع والطرقات والمدارس  االنتقامية ،وتلبية لرغبة وهواية القتل
والبيوت وعلى الحواجز والبوابات وفي السيارات ،وفي كل مكان دون سابق انذار ،اما في المعتقالت النازية 

فهناك قصة اخرى حيث يجعلون من االسرى حقول تجارب الختبارات كثيرة ،مثل االدوية الصهيونية ، 
واالمراض والضربات القاتلة والكثير من التجارب التي ال يعلم عنها االسرى انفسهم ،انها من ابشع انواع 

 هذا العدو بمباركة الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني ،واقسى انواع المعاملة الال انسانية التي يمارسها
  .مفتوحة وحماية دائمة وغطاء كامل من قبل االدارة االمريكية التي تتساوى بالذنب مع العدو المحتل

الفيديو الذي يظهر السادية القذرة التي تحدد فصيلة دم الجنود الصهاينة ،ليس المثال الوحيد وال   
 جنود االحتالل الصهيوني بحق اطفال ورجال االول ولن يكون االخير،فهناك آالف الجرائم التي ارتكبها

ونساء فلسطين ولم يتعرض مجرم منهم للعقاب او المساءلة والمحاكمة ،بسبب تغييب القانون الدولي 
  .وعدم تطبيقه على المحتلين الصهاينة

لو كانت الجريمة عكسية ،والضحية صهيونيا والقاتل فلسطيني ،وهو حق مشروع للفلسطيني ان   
 الوسائل للدفاع عن شعبه ووطنه المحتلين،لقامت الدنيا وما قعدت وتحركت االساطيل وجسور يستخدم كل
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لجو والطائرات وتحولت المنطقة الى جحيم ،لذا ،فان المطلوب عربيا وفلسطينيا القيام بأبحاث ودراسات ا
عميقة جدا لمعرفة االسباب التي تجعل الدم الفلسطيني والعربي رخيصا الى هذا الحد،ودم المعتدين 

   .!!المحتلين يصل الى هذا الحد من الغالء الفاحش

  ١٥ ص٥/١١/٢٠١٩الدستور 
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  آراء عبرية مترجمة

 )١-٢(ولكن أي نوع من الدولة؟ .. سيكون لدينا حل دولة واحدة

  

 ٢٠١٩) ديسمبر(كانون األول )/ نوفمبر(تشرين الثاني ) فورين أفيرز (–* ّيوسف منير

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

 :مقدمة المترجم

  حل الدولة الواحدة

ًحل الدولة الواحدة، أو ما تسمى أحيانا  ، هو المقترح اآلخر لحل الصراع ”الدولة ثنائية القومية“ُ
” إسرائيل الموحدة“ويدعو أنصار . ”حل الدولتين”الفلسطيني مع الكيان الصهيوني إلى جانب ما يعرف بـ

والضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تمنح مواطنة متساوية في كيان ” إسرائيل“إلى إقامة دولة واحدة في 
وينادي البعض في الكيان . لمناطق الثالث كافة، بغض النظر عن العرق أو الدينمشترك يجمع سكان ا

بضم الضفة الغربية من دون قطاع غزة، ” إسرائيل“بنسخة أخرى من حل الدولة الواحدة، والذي تقوم فيه 
وبينما ينادي البعض بهذا الحل ألسباب . بحيث تكون الدولة الناشئة يهودية بأقلية عربية كبيرة

ويرى هؤالء أنه ال حاجة . يولوجية، يشعر آخرون بأنه الحل العملي الذي يفرضه الواقع على األرضأيد
  .ًإلى ضم غزة ألنها تتمتع مسبقا بحكم ذاتي

وستكون . وفي المقابل، يريد أنصار فلسطين الموحدة إقامة دولة واحدة بال اعتبار للعرق أو الدين
ب قبل الحرب العالمية الثانية، والتي يتم السعي إليها بدافع الرغبة مثل هذه الدولة شبيهة بفلسطين االنتدا

ُفي نسيان االحتالل الصهيوني واالستيطان اليهودي في القرنين التاسع عشر والعشرين، الذي ينظر إليه 
  .على نطاق واسع بين مؤيدي هذا الحل كشكل من أشكال االستعمار

تقديم حل الدولة الواحدة للصراع كوضع تخسر فيه ًاعتمادا على زوايا النظر المختلفة، يتم 
 كدولة يهودية، بينما يفشل الفلسطينيون في تحقيق استقاللهم الوطني في إطار حل -ًظاهريا-” إسرائيل“

  .ُأو أنه ينظر إليه باعتباره أفضل الطرق وأكثرها عدالة فقط لحل الصراع. دولتين

 إلى تطوير ديمقراطي لفلسطين والتحرر ١٩٤٤ام كان الحزب الشيوعي الفلسطيني قد دعا في الع
ونادت عصبة التحرر الوطني، التي ضمت الشيوعيين العرب، . من التأثيرات الخارجية في ظل دولة واحدة
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، كما طرح هذه ”ٕإنهاء االنتداب البريطاني واقامة حكومة ديمقراطية فلسطينية مستقلة”في العام نفسه بـ
  .يارات لجان التحقيق قبل إقرار قرار التقسيمالفكرة قادة نقابيون خالل ز

ُ، طرحت حلول الدولة الواحدة التي تكون لجميع مواطنيها والتي كانت ١٩٦٧بعد احتالل العام 
ومن الحركات السياسية الفلسطينية التي أدرجت حل الدولة الديمقراطية الواحدة . مرتبطة بتحرير فلسطين

 فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كما قدمت حركة فتح على أجندتها الجبهة الشعبية لتحرير
في السبعينيات من القرن الماضي قبل التحول الذي بدأ سنة ” الدولة الديمقراطية العلمانية“ًتصورا بعنوان 

 والبرنامج المرحلي، برنامج النقاط العشر؛ حيث اعتبر األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير ١٩٧٤
القيادة العامة أحمد جبريل أن الحل المعقول هو إقامة دولة واحدة، باإلضافة إلى مجموعات - نفلسطي

  .وأفراد آخرين

ًكان الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، أيضا قد اقترح في كتابه األبيض حال للمشكلة  ً
طية من أجل التعايش ، حيث يندمج الشعبان في دولة واحدة ديمقرا”إسراطين“الفلسطينية في ما أسماه 

وأصبح هذا المقترح يحظى بتأييد كبير في بعض األوساط الفلسطينية واإلسرائيلية والعربية . السلمي
والعالمية، وتشكلت العديد من الجماعات التي تؤمن بحل الدولة الديمقراطية الواحدة شريطة عودة الالجئين 

  .ٕواجراء انتخابات

زدياد في األوساط األكاديمية، فإنه بقي خارج نطاق الجهود على الرغم من نقاش هذا الخيار با
وكان قد تم االتفاق على . الرسمية لحل النزاع وعلى هامش التحليل السائد، حيث طغى عليه حل الدولتين

والسلطة الفلسطينية في مؤتمر أنابوليس في تشرين ” إسرائيل“حل الدولتين من حيث المبدأ بين حكومة 
، وظل هذا الحل هو األساس المفاهيمي للمفاوضات التي اقترحتها إدارة الرئيس ٢٠٠٧ )نوفمبر(الثاني 

لكن االهتمام بحل الدولة الواحدة أصبح يتزايد مع فشل نهج . ٢٠١١األميركي باراك أوباما في العام 
  .الدولتين في تحقيق اتفاق نهائي

ُغالبا ما يستخدمان ” ية القوميةالدولة ثنائ”و” حل الدولة الواحدة“على الرغم من أن مصطلحي  ً
في النقاشات حول حل الدولة الواحدة في . كمترادفين، إال أنهما ال يعنيان بالضرورة نفس الشيء

فلسطين، تشير ثنائية القومية إلى نظام سياسي تحتفظ فيه المجموعتان، اليهود - ”إسرائيل“
ميتين منفصلتين، ربما بطريقة تشبه البوسنة والفلسطينيون، بطابعهما القانوني والسياسي كدولتين أو قو

وفي معظم الحجج التي تدعم الثنائية القومية في حل الدولة الواحدة، يعد مثل . والهرسك وتشيكوسلوفاكيا
، ولطمأنة كلتا المجموعتين بأن )ًأيا كانت مجموعة األقلية(ًهذا الترتيب ضروريا لضمان حماية األقليات 

فيما تقول الحجج المضادة إن الثنائية القومية سترسخ الهويتين . ن محميةمصالحهما الجماعية ستكو
ًسياسيا بطرق تعزز تنافسهما المستمر وانقساماتهما االجتماعية؛ ويفضل هذا االتجاه قيام دولة ديمقراطية 

  .ًموحدة، أو ترتيبا يقوم على منح صوت واحد للشخص الواحد
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ايد إحباط الفلسطينيين من عدم إحراز تقدم في المفاوضات يزداد الدعم لحل الدولة الواحدة مع تز
التي تهدف إلى إنشاء الدولتين، بحيث أصبحوا ينظرون إلى حل الدولة الواحدة كطريقة بديلة للمضي 

، قال نائب الرئيس األميركي، جو بايدن، إنه بسبب سياسة رئيس ٢٠١٦) أبريل(وفي نيسان . ًقدما
” حقيقة الدولة الواحدة“ نتنياهو المتمثلة في التوسيع المطرد للمستوطنات، فإن الوزراء اإلسرائيلي بنيامين

  .هي النتيجة المحتملة في نهاية المطاف، حيث ال يعود اليهود اإلسرائيليون يشكلون األغلبية

)/ نوفمبر(في عددها لتشرين الثاني ” فورين أفيرز“يأتي المقال التالي ضمن ملف تنشره مجلة 
، والذي يتناول بالتحليل أداء الرئيس األميركي دونالد ترامب فيما يتعلق بسياسة )ديسمبر(ل كانون األو

ويكتب المحرر في تقديم . ”دليل للمحتارين: شرق أوسط ترامب“ويحمل الملف عنوان . الشرق األوسط
  :الملف

، بينما قفزت سياسات إدارة ترامب في الشرق األوسط إلى عناوين األخبار في الصيف الماضي“
  .وبالنظر ألن الموقف مشوش ومربك، قمنا بتجميع دليل للمحتارين. انتقلت المنطقة إلى شفا الحرب

للشرق األوسط تاريخ وثقافة ومنطق جيوسياسي متميز؛ حيث القوى المحلية عالقة في لعبة “
رباء، فإنه قوي بما ًومع أنه أضعف كثيرا من إمكانية تجنب الهيمنة المؤقتة للغ. كبيرة متغيرة بال توقف

ونتيجة لذلك، تذهب الخطط الكبرى لخلق نظام إقليمي بشكل حتمي أدراج . يكفي لمقاومة االحتواء الكامل
  .الرياح، ويغادر األجانب مصحوبين بالسخط والغضب في نهاية المطاف، واللعبة تستمر

 المتحدة لتكون القوة في منتصف القرن العشرين، استلمت الواليات المتحدة الزمام من المملكة“
وبحلول سبعينيات القرن العشرين، كان عليها أن تتعامل مع بقايا حرب األيام الستة، . الخارجية القياسية

واستخدم وزير الخارجية األميركي في . ٍالتي استولت فيها إسرائيل على أراض من مصر واألردن وسورية
ًلتسهيل تسليم األرض مقابل السالم، مؤذنا بانطالق ذلك الحين، هنري كيسنغر، الدبلوماسية األميركية 

، توقفت هذه ٢٠١٦ولكن، بحلول العام . ”عملية السالم في الشرق األوسط“عقود مما تعرف اآلن باسم 
ًلكن الرئيس ترامب قام بدال من . ًوكانت معظم اإلدارات الجديدة لتحاول المضي قدما بهذه العملية. العملية

  .هاذلك بقطع الهواء عن

يشرح مارتن إنديك كيف تخلت اإلدارة األميركية عن نصف قرن من السياسة “في مقاله، 
األميركية لصالح حلم بالهيمنة على أساس االنسحاب األميركي رخيص الكلفة، مع التعاقد على احتواء 

، والذي أدى ويقول إن هذا المسار الجديد هو إخفاق كامل. إيران مع إسرائيل والمملكة العربية السعودية
  .مباشرة إلى األزمة الحالية
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كان الرئيس جيمي كارتر هو الذي تخلى عن سياسة كيسنغر، . ليس كذلك، يرد مايكل دوران
ًمدخال هاجسا شخصيا بالقضية الفلسطينية إلى الموقف األميركي ً ً وكانت نجاحات عملية السالم، مثل . ِ

ويبقى . ٍية معقولة، وليس مساع من أجل تحقيق العدالةمعاهدات إسرائيل مع مصر واألردن، مساومات ماد
وكانت جريمة ترامب الحقيقية هي . عقد صفقات مماثلة مع سورية والفلسطينيين غير مرجح بشكل كبير

  .ًاالعتراف بذلك، محطما األوهام المعتنقة منذ وقت طويل

ًمستحيال، وهو شيء جيد، يوافق يوسف منير على أن القوة اإلسرائيلية تجعل تحقيق حل الدولتين 
ألنه ال يمكن ألي بانتوستان فلسطيني يتحقق من خالل عملية السالم الحالية أن يفي بالتطلعات الوطنية 

ًبدال من ذلك، يجب أن يعيش كال الشعبين في ديمقراطية دستورية واحدة، والتي تمنح حقوقا . الفلسطينية ً
 .متساوية لليهود والفلسطينيين على حد سواء

* *  

على مناقشات الصراع ” حل الدولتين”منذ ما يقرب من ثالثة عقود، سيطر ما يسمى بـ
ًلكن فكرة قيام دولتين لشعبين في األراضي التي يشغلها كالهما كانت دائما مجرد . الفلسطيني-اإلسرائيلي َ

َوالى حيث ألقت. لقد مات حل الدولتين. وهم، وفي السنوات األخيرة، أزفت ساعة الحقيقة فهو لم يقدم : ٕ
ًأبدا طريقا واقعيا للمضي قدما ً ً ًوقد حان الوقت ألن تنظر جميع األطراف المعنية بدال من ذلك في البديل . ًُ ُ

حقوق متساوية لإلسرائيليين والفلسطينيين في دولة واحدة : الوحيد الذي لديه أي فرصة لتحقيق سالم دائم
 مشتركة

فبينما كان يحاول إنقاذ ما أصبح . ة منذ بعض الوقتكان من الممكن رؤية هذه اللحظة قادم
، أخبر وزير الخارجية األميركي، جون كيري، الكونغرس بأن حل الدولتين بقي ”عملية السالم“يعرف باسم 

، ٢٣٣٤ودعا القرار . كان ذلك قبل ست سنوات. أمامه عام إلى عامين قبل أن يصبح غير قابل للتطبيق
إنقاذ “، إلى ٢٠١٦ابع لألمم المتحدة بموافقة الواليات المتحدة في أواخر العام الذي أقره مجلس األمن الت

من خالل المطالبة باتخاذ عدد من الخطوات، بما فيها اإلنهاء الفوري لبناء المستوطنات ” حل الدولتين
ناء ومنذ ذلك الحين، واصلت إسرائيل ب. كان ذلك قبل ثالث سنوات. اإلسرائيلية في األراضي المحتلة

  .وتوسيع المستوطنات

. ّثم دق وصول الرئيس األميركي، دونالد ترامب، إلى البيت األبيض المسمار األخير في النعش
الدولتين، والدولة الواحدة، وأحب ذلك ) حل(أنا أنظر في “: ٢٠١٧) فبراير(وأوضح ترامب رؤيته في شباط 

ن المتمرسون أعينهم دهشة وهم يشاهدون نجم وقلب خبراء السياسة والدبلوماسيو. ”الذي يحبه الطرفان
ًوهو يصف الخيارات كما لو كانت أطباقا على طاولة بوفيه ” القائد األعلى“تلفزيون الواقع الذي تحول إلى 

منذ أن بدأت المرحلة الحالية من عملية السالم في : لكن هذه المالحظة أشارت إلى تحول حقيقي. مفتوح
ثم أصبح ما كان يدور . ح أي رئيس أميركي من قبل القبول بدولة واحدة عالنيةأوائل التسعينيات، لم يقتر
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ٍفي خلد ترامب واضحا في السنوات التي تلت ذلك، عندما وافق هو وفريقه على قائمة أمنيات إسرائيلية  ً
ية على ٕوانما واحدة تكرس الهيمنة اإلسرائيل-يمينية متطرفة، والتي هدفت إلى تحقيق ناتج الدولة الواحدة 

  .ًالمواطنين الفلسطينيين، وليس واحدة تمنح األطراف حقوقا متساوية

في عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تخلت إسرائيل عن أي تظاهر بالسعي إلى حل دولتين، 
وما يزال القادة الفلسطينيون يواصلون . وتراجع الدعم الشعبي لهذا المفهوم بين اإلسرائيليين بشكل مطرد

ولكن، بعد سنوات من الفشل واإلحباط، لم يعد معظم الفلسطينيين يرون .  إلى إقامة دولة منفصلةالسعي
  .أن هذا المسار قابل للديمومة

ٍالحقيقة البسيطة هي أن اإلسرائيليين طوروا، على مر العقود، قوة كافية وحصلوا على دعم كاف 
وبالتالي خلق واقع دولة واحدة من ابتكارهم من واشنطن للسماح لهم باحتالل األراضي واالحتفاظ بها، 

وهكذا، ال . ٕويسعى نتنياهو وترامب إلى عدم تغيير الوضع الراهن، وانما مجرد المصادقة عليه. الخاص
هل . ٕيكون السؤال، إذن، ما إذا كانت ستكون هناك دولة واحدة، وانما ما نوع الدولة التي ينبغي أن تكونها

ُعنصري بحكم الواقع، والتي يحرم فيها الفلسطينيون من الحقوق األساسية؟ ستكون واحدة ترسخ الفصل ال
أم أنها ستكون دولة تعترف باإلسرائيليين والفلسطينيين على قدم المساواة بموجب القانون؟ هذه األخيرة 

. قوهّهي الهدف الذي يجب على الفلسطينيين أن يتبنوه، والذي يجب على األميركيين واإلسرائيليين أن يعتن
ًلكن عليهم أوال أن يدركوا أن الوضع الراهن سيثبت في النهاية كونه غير قابل لالستدامة، وأن تقسيم 

ًوأن الطريق األخالقي الوحيد للمضي قدما هو االعتراف باإلنسانية الكاملة لكال -ًاألرض لن ينجح أبدا 
 .الشعبين

  الحقائق على األرض

 مليون شخص، وكلهم ١٣بحر األبيض المتوسط حوالي يعيش في المنطقة بين نهر األردن وال
ويتكون ما يقرب من نصفهم من العرب الفلسطينيين، والذين يعيش نحو . تحت سيطرة الدولة اإلسرائيلية

ثالثة ماليين منهم تحت االحتالل العسكري وليس لهم الحق في التصويت على الحكومة التي تحكمهم، 
رائيل كمواطنين من الدرجة الثانية؛ حيث يتعرضون للتمييز على أساس ويعيش حوالي مليونان منهم في إس

ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة المحاصر؛ . هويتهم بسبب وضع إسرائيل كدولة يهودية
ًحكما محليا) حماس(حيث تمارس حركة المقاومة اإلسالمية  في سجن في الهواء الطلق معزول عن : ً

  . اإلسرائيليالعالم بفعل الحصار

 مستوطن إسرائيلي يهودي بين ماليين ٧٠٠.٠٠٠ و٥٠٠.٠٠٠وفي األثناء، يعيش ما بين 
وكانت حماية المستوطنين وزيادة أعدادهم من األولويات . الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة

 في حرب األيام الرئيسية لحكومات إسرائيل منذ أن استولت على األراضي من الدول العربية التي هزمتها
، بدأت اتفاقات أوسلو مرحلة جديدة من العالقة، قائمة على ١٩٩٣وفي العام . ١٩٦٧الستة في العام 
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سوف تنسحب إسرائيل من أجزاء من األراضي المحتلة وتتخلى عن بعض المستوطنات مقابل : مقايضة
  .إنهاء المقاومة الفلسطينية وتطبيع عالقاتها مع جيرانها العرب

ًروعا هائال للبناء االستيطاني لم يستطع أبدا أن ينسجم بسهولة مع هذا الهدف، وعمد لكن مش ً ً
واليوم، تدعم أعداد كبيرة من اإلسرائيليين االحتفاظ بجزء كبير من . إلى خلق حوافز سياسية قوية لتجنبه

، ألقى )سبتمبر(أيلول وقبل أسبوع من االنتخابات اإلسرائيلية التي أجريت في . األراضي المحتلة إلى األبد
ًنتنياهو خطابا متلفزا أعلن فيه عزمه على ضم غور األردن وكل مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية  ً -

 في المائة المتبقية ٤٠ في المائة من الضفة الغربية وأن تترك الـ٦٠وهي خطوة من شأنها أن تستوعب 
  .في شكل كانتونات معزولة، غير متصلة ببعضها بعضا

ًعل الالفت في إعالن نتنياهو ذاك هو أنه مر بدون أن يلحظ تقريبال فبين اليهود اإلسرائيليين، : ُ
 في المائة منهم يؤيدون ٤٨وأظهر استطالع حديث للرأي أن . ليس الضم فكرة يمكن أن تثير الجدل

نافس الرئيسي وحتى الم.  في المائة منهم فقط٢٨خطوات على غرار ما اقترحه نتنياهو، بينما يعارضها 
وكان رد . الوسطي، يدعم السيطرة اإلسرائيلية الدائمة على غور األردن” أبيض-أزرق“لنتنياهو، تحالف 

  .ًقادته على خطة الضم التي أعلنها نتنياهو هو الشكوى من أنها كانت فكرتهم هم أوال

ي واقع األمر، ف. ال ينبغي أن يشكل هذا الوضع مفاجأة ألحد، وخاصة صناع السياسة في واشنطن
وجد أحد تقديرات المخابرات الوطنية الذي وضعته الوكاالت األميركية أنه إذا واصلت إسرائيل االحتالل 

 فإنها ستجد صعوبة متزايدة في - قل ما بين سنتين وثالث سنوات- فترة ممتدة ”وبناء والمستوطنات لـ
سوف ينمو، وسيكون من األصعب “فالضغط من أجل التمسك باألراضي . ”التخلي عن السيطرة عليها

ُوقد كتب هذا التقدير . ”إدارة الظهر لألراضي العربية التي تحتوي على مثل هذه المستوطنات ومغادرتها
ومع ذلك، مضت . ً عاما، بعد أشهر فقط من بدء االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية٥٠قبل أكثر من 

ل ذلك بدعم ثابت من الواليات المتحدة، حتى عندما حذر ًإسرائيل قدما في توسعها االستيطاني وتمتعت خال
كما اتخذ القادة  .المسؤولون اإلسرائيليون بشكل دوري من عدم إمكانية إرجاع العجلة إلى الوراء

ولعل أكثرها أهمية هو الموافقة -ًالفلسطينيون أيضا قرارات قللت من فرص تحقيق تقسيم قابل للنجاح 
فبفعلهم ذلك، وافقوا على صيغة شجعت توسع إسرائيل، وتخلوا عن . م األولعلى إطار أوسلو في المقا

في عهد أوسلو، اضطر الفلسطينيون إلى االعتماد . قدرتهم على تحديه، وحيدوا المجتمع والقانون الدوليين
، الذين ِعلى الواليات المتحدة لكي تعامل إسرائيل بنوع من الحب القاسي الذي لم يستطع القادة األميركيون

 وتوقيع ١٩٦٧ بين حرب الـ٢٦وفي السنوات الـ. يشعرون بالقلق على دعمهم الداخلي، أن يحشدوه
باستثناء أولئك الذين يعيشون في (، ارتفع عدد المستوطنين اإلسرائيليين ١٩٩٣اتفاقات أوسلو سنة 

ي انقضت منذ  الت٢٦لكن عددهم وصل في السنوات الـ.  نسمة١٠٠.٠٠٠إلى حوالي ) القدس المحتلة
ًبينما أصبح فشل عملية السالم أكثر وضوحا مع  . مستوطن٤٠٠.٠٠٠ذلك الحين إلى ما يقرب من 
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وقد استشهدت إسرائيل . بطريقة عنيفة بعض األحيان-مرور الوقت، نهض الفلسطينيون ضد االحتالل 
ّكنوا هذه الدورة، ووطنوا لكن القادة الفلسطينيين م. بردود الفعل هذه لتبرير ممارستها المزيد من القمع

ّفي ما يسر إسرائيل- أنفسهم  - على االضطرار إلى إثبات أن الفلسطينيين يستحقون حق تقرير المصير - ُ

 )ُيتبع. (وهو شيء تستحقه جميع الشعوب في واقع األمر

ًكاتب وباحث يعمل مديرا تنفيذيا للحملة األميركية لحقوق الفلسطينيين* ً.  

  :عنواننشر هذا المقال تحت *

There Will Be a One-State Solution: But What Kind of State Will It Be? 

  

  ١٤ص/٥/١١/٢٠١٩الغد 

***  

  

  اخبار باالنجليزية

Political opinionThe Oslo Accords: The five-star Israeli occupation 
 

By Dr. Mohsen Saleh 

The Oslo Accords, which were concluded between the Palestine Liberation Organisation 

(PLO) and Israel in 1993, will surely go down in history as the worst agreement between 

the representatives of a people under occupation and an occupying power. 

The main Palestinian negotiator thought that Oslo would be a prelude to the establishment 

of an independent Palestinian state in the West Bank and Gaza Strip. However, he found 

himself establishing an authority that provides cover for Israel’s “five-star occupation” 

that has continued to impose Judaization and settlement building across the occupied 

territories to destroy the dream of a “two-state solution”. The occupation also keeps the 

functional Palestinian Authority to serve Israel’s objectives rather than the goals of the 

Palestinian people. 

It is the trap which the late Palestinian scholar Edward Said talked about when he stated 

that the late President Yasser Arafat (1929-2004) “entangled his people in a trap from 

which there is no escape,” and that he had thrown himself among the Israelis and the 

Americans (Al-Hayat newspaper, 21/8/1995). 

Oslo has had a number of major consequences. For a start, it has damaged the Palestinian 

national project by ensuring that the PLO leadership made a historic concession by 

recognizing Israel’s “right to exist” and the legitimacy of its occupation of 77 per cent of 

Palestine. At a stroke, Palestinian land occupied in 1948 was taken out of the conflict and 

negotiations. Israel did not, in return, recognize the right of the Palestinian people to keep 

the rest of Palestine, essentially the West Bank and the Gaza Strip. Indeed, there is nothing 

in the Accords to indicate that the West Bank and Gaza Strip are occupied lands; there is 

no Israeli commitment to withdraw from them; and there is no indication that the 

Palestinian people have the right to self-determination or to establish their independent 

state, even on a part of Palestine. 

The Oslo Accords have pared back the national project to liberate Palestine, and restricted 

it to the PA that pursues the establishment of a rump state in less than 22 per cent of 

historic Palestine, but its survival and development are dependent on the will of the 
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Israelis. The Palestinian leadership seems to regard the Israeli occupation as a “charity” 

which has the goodwill to respond to the demands of the Palestinian people, even though it 

is colonial, expansionist, aggressive and based on the displacement of the indigenous 

people. Israel is changing the identity of the land and its people, while stealing its history as 

well as its future. 

When the PA was formed, the occupation state became in effect the unseen presence in the 

decision-making process of the Palestinian leadership. The authority has gone on to busy 

itself with administering life under occupation, and not managing the end of the 

occupation. 

This seriously diminished national project excludes Palestinians in the diaspora, who form 

half of the global Palestinian population; they have no place on the PA leadership’s agenda. 

Interest in getting them involved has declined, despite their huge potential. What’s more, 

the PLO itself has become more like a department of the PA than a liberation movement. It 

sits in the recovery room, to be resuscitated and used when the Palestinian leadership needs 

to legitimize its actions. 

Rare among such agreements and the history of occupations, Oslo did not solve any of the 

fundamental problems, which were put back to “final issue talks”. The first issues to be 

solved are normally related to the end of the occupation, independence, the right of self-

determination and sovereignty. The catastrophe of the Oslo Accords is that they were 

preoccupied with the details and minor aspects of self-rule, while keeping major issues 

untouched. Hence, the status and future of Jerusalem; the future of Palestinian refugees 

and their legitimate right of return; the future of Israeli settlements in the occupied 

territories; the right of self-determination; the borders of the Palestinian state; and the 

exploitation of natural resources, especially water, all remain to be dealt with at some 

future date. The initial deadlines for this were passed long ago. 

At the same time, the Accords forced the Palestinians to stop all forms of armed resistance, 

solve all of their problems and continue negotiations by peaceful means only. Thus, the 

Palestinian national project lost all its cards and any means to put pressure on Israel that 

would make its occupation too costly to maintain. The terms of the agreement did not 

include the UN and international resolutions as terms of reference; nor was there any 

binding mechanism put in place to enforce the terms of the agreement. The Palestinians 

became dependent on Israel and its US sponsor, paying little heed to the Arab proverb, 

“Whoever lets the wolf graze his sheep has done them wrong.” 

As a result, the Israelis have the prerogative of “endless” procrastination and 

postponement as they manage the so-called peace process, whilst also establishing “facts on 

the ground” in order to “solve” the core issues for its own benefit. 

Oslo paved the way for the largest schism in modern Palestinian history, with a single 

faction — Fatah — making a fateful unilateral decision to concede most of Palestine and 

prepare the ground for a peace deal with the occupation. None of these decisions were 

referred to the Palestinian people, and no agreement was sought from the main national 

forces, even while there was strong opposition within Fatah itself. 

The resistance forces which rejected Oslo formed the Alliance of the Ten Factions, which 

represented a strong popular and political bloc in the Palestinian arena. The alliance 

continued along the resistance path, while considering the PA as an obstacle. As for Fatah 

and the PA, they regarded the Accords as the roadmap for establishing the Palestinian 

state. Furthermore, they considered armed resistance to be sabotage of the proposed 

independent state, and thus a hindrance to be neutralized. This they did by suppressing 

resistance and arresting the groups’ members, and facilitated their own security 

coordination with Israel against fellow Palestinians. 
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The subsequent flaws in priorities and the fault lines between pro-peace and pro-resistance 

movements were established. The 2007 schism — which led to Hamas control of the Gaza 

Strip and Fatah control of the West Bank — was simply a manifestation of the original 

schism arising out of the Oslo Accords. 

Any agreements forming the bases for establishing a Palestinian state and the withdrawal 

of the occupying forces, are supposed to include the dismantling of the illegal Israeli 

settlements and the withdrawal of the settlers. However, the Oslo Accords neither imposed 

such requirements on the Israelis, nor insisted that settlement building must stop. Israel 

has continued with its settlement building ever more intensively, and raced to confiscate as 

much Palestinian land as it can, while confining the Palestinians within “ghettos” and 

“Bantustans”. 

Israel has changed the face of Jerusalem; built the Separation Wall; and increased the 

number of settlements to around 200. The number of settlers in the West Bank has 

increased from 280,000 in 1993 to 800,000 in early 2019. The “two-state solution” has lost 

any real meaning, and the PA has realized that it is itself an Israel tool to silence dissenting 

Palestinian, Arab and international voices, on the pretext that a peace process is on the 

move. It also understands that it was used to give Israel cover as it built facts on the ground 

and swallowed the West Bank acre by acre. 

The PA’s structure was established upon a system ensuring that it is “prepared for 

failure”. It didn’t have the basic requirements necessary to develop and become an 

independent Palestinian state. The authority in Ramallah has also suffered from the 

political and sovereign hegemony of the Israeli occupation, which controls the borders and 

the movement of individuals by land, sea and air, giving it the ability to disrupt the work 

and daily life of the Palestinians, and to control their resources and infrastructure. 

The PA has established its own economic failure by signing the “Paris Protocol” which 

created a consumer client state full of corruption, and with no vision to escape from the 

occupation. Almost 80 per cent of the PA’s revenues come either from clearance revenues 

collected by Israel or foreign aid, while 85 per cent of its imports come from Israel and two-

thirds of its exports go to Israel. The imports and exports are governed by the Israelis and 

the Palestinian per capita income is less than one tenth of Israel’s. 

It is a security-fragile authority, where Israel moves around freely in “Palestinian-

controlled” areas. Israel occupation forces besiege, storm, arrest, imprison and assassinate 

at will. They control every aspect of Palestinian life under occupation. Moreover, these 

forces protect the fully-armed illegal settlers and have around 600 fixed and mobile 

checkpoints across the West Bank. 

Functionally, the PA is an exhausted entity serving Israel through security coordination — 

which President Mahmud Abbas calls “sacred” — and maintains around 70,000 security 

personnel who use up a considerable portion of the PA’s budget. It is around seven times 

the global average of security budgets in other countries. 

Finally, the Oslo Accords are a catastrophe for the Palestinian people and their national 

project. Disconnecting and disengaging from them should be an urgent national priority in 

order to put the Palestinian house on new foundations for the future. 

The Palestinian Information Center  5/11/2019 
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Waking up under foreign occupation is a loss beyond description 
By Mohammad Balawi 

A friend of mine has a very peculiar gift: he can relate any incident in his life, be it his 

marriage, his children’s birthdays, his graduation date, the time he lost his job; he can even 

remember many painful incidents in Palestinian history. For example, he will tell you that 

his daughter was born on the same day that Mahmoud Abu Hannoud was assassinated by 

the Israeli occupation authorities; or that he did not want to start his new business on a 

certain date because it was the anniversary of the assassination of Sheikh Ahmad Yassin, 

or the demise of Yasser Arafat, and that would not be appropriate. 

It sometimes crosses my mind to list all of the wars in our region in my lifetime, but it is a 

tiresome task. I am not sure which is the earliest that I can remember; perhaps the 1973 

October War with Israel, or the Lebanese civil war which started in 1976, or maybe 

Israel’s invasion of Lebanon in 1982. There are many to choose from, but it is those 

incidents which affect one’s life directly which usually figure more prominently in the 

memory. It is the personal aspects which give the occupation its worse face, and my 

problem with the Israeli occupation is indeed personal, as the well-known Palestinian poet 

Samih Al-Qasim used to say. 

Earlier this month, I celebrated my fiftieth birthday. A few days after I was born, the third 

holiest place in Islam and the holiest place in Palestine, Al-Aqsa Mosque, was set ablaze by 

an Australian called Denis Michael Rohan. An Israeli court proved that Rohan, who lived 

on an Israeli kibbutz at the time, was neither Israeli nor a Jew. Moreover, it declared him 

to be insane. None of this is a real surprise if you are acquainted with how the “legal 

system” works in Israel. 

Hence, whenever the anniversary of the arson attack on Al-Aqsa comes around, I tend to 

feel down, especially with the latest events taking place. When Israel occupied the West 

Bank in 1967 after taking over most of Palestine in 1948, it tightened its grip on the holy 

city of Jerusalem, especially the Noble Sanctuary of Al-Aqsa. Although the sanctuary 

remains under Jordanian custodianship — the West Bank was administered by Jordan 

between 1948 and 1967 —Israel has never stopped showing us all who the boss is. Even 

after Jordan signed a peace treaty with Israel in 1993, the Israeli occupation worked 

systematically to undermine the Muslim presence in, and control of, Al-Aqsa. The 

occupation authorities have allowed Jewish settlers to trespass in the mosque under the eye 

and protection of Israeli police. 

Although UN Resolutions state clearly that the Noble Sanctuary of Al-Aqsa is an Islamic 

site, the Israelis take full control. The state has made it next to impossible for the 

Palestinian guards appointed by Al-Aqsa’s administration to operate, by deploying Israeli 

police at the gates and within the sanctuary. Age restrictions have been imposed on Muslim 

worshippers barring people under forty years and sometimes fifty years of age from 

entering Al-Aqsa. Meanwhile, the police allow all Israeli Jews and other non-Muslims in. 

Jews are even allowed into Al-Aqsa during their festivals to perform religious rites in the 

mosque. This has led to many incidents with Muslim worshippers, especially with young 

people when they are allowed in. 

Former Israeli Prime Minister Ariel Sharon sparked off the Second Intifada in 2000 when 

he challenged the Muslims and entered Al-Aqsa in a defiant move which was backed by the 

security services. Israeli politicians and official discourse are thus sending a clear message 

to Muslims that it is only a matter of time before Israel will take over Al-Aqsa completely, 

then demolish it to build a temple on its ruins. 
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A video called Magic of Jerusalem produced in 2013 by Israel’s then Deputy Foreign 

Minister Danny Ayalon, shows the Dome of the Rock Mosque — an integral part of the 

Noble Sanctuary of Al-Aqsa — disappearing to be replaced by a Jewish temple. The 

negative response to this prompted an edit of the video before it was reposted online. The 

intention remains clear.A few days ago, Israel’s Minister of Public Security Gilad Erdan 

demanded that Jews should be allowed to visit Al-Aqsa and perform their rituals and 

prayers there. The Israeli security services injured more than 60 Palestinians in clashes 

when it allowed Jews to enter the sanctuary on the day of Eid Al-Adha, an important 

Muslim festival. Four Israeli police officers were identified as those responsible for 

shooting two Palestinian teenagers, 17-year-old Nassim Abu Rumi, who was killed, and 14-

year-old Hamoudeh Al-Sheikh, who was seriously injured, after an alleged stabbing 

incident.Most Palestinians have either lost at least one of their relatives in encounters with 

the Israeli occupation forces, have been in prison or have been denied basic healthcare and 

education. That is the reality of Israel’s occupation. Waking up every day under foreign 

occupation is a loss beyond description. 

The Palestinian Information Center  5/11/2019 
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Israeli police kidnap three Palestinian teens from Issawiya 
 

The Israeli occupation police on Monday evening kidnaped three Palestinian teenagers 

after physically assaulting them in Jerusalem. 

According to local sources, the detained kids were beaten by police officers in Issawiya 

district before taking them in handcuffs to a police station in the holy city. 

The kids were identified as Omar Mahmoud, Waseem Dari, and Ismail Muhaisen 

For nearly five months, Israeli police forces have been raiding the east Jerusalem 

neighborhood of Issawiya on a daily basis, ransacking homes and arresting and assaulting 

Palestinians.The Israeli campaign against Issawiya is aimed at oppressing and making life 

miserable for all who live there as part of efforts to push the native residents out of the holy 

city. 
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IOF arrests 21 Palestinians in Jerusalem, West Bank 
 

The Israeli occupation forces (IOF) on Monday kidnapped 21 Palestinian citizens in 

different areas in the West Bank and Jerusalem. 

According to Palestinian activists, the IOF arrested 20 Palestinian citizens during overnight 

home raids in Jerusalem, Ramallah, Nablus, Jenin and al-Khalil. 

Local sources reported that the IOF stormed a Palestinian ex-prisoner's home in Ras 

Karkar village west of Ramallah, wreaked havoc on it and seized a sum of money. 

In the afternoon the IOF arrested a Palestinian mother during her presence at Megiddo jail 

to visit her detained son, the Palestinian Prisoner Society said. 

The Palestinian Information Center  5/11/2019 

***  



 
٢٩

 

  


