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  شؤون سياسية

   "مجلس الشيوخ"منظمات يهودية تدعم تعديال بـ 
  خطة الضملحظر استخدام المساعدات األمريكية في 

 

ً دعمت عدة منظمات مؤيدة إلسرائيل، تعديال في مجلس الشيوخ األمريكي - فلسطين المحتلة 
 .لحظر استخدام المساعدات األمريكية في خطة الضم

جيه " منظمات إسرائيلية ليبرالية، من ضمنهما ٨"ّالعبرية، إن " إسرائيل اليوم"وقالت صحيفة 
، أكدوا أن أموال دافعي الضرائب األمريكية ال ينبغي أن تدعم "آلنأمريكيون من أجل السالم ا"و" ستريت

 ."خطة نتنياهو لضم الضفة الغربية

ّونقلت الصحيفة العبرية عبر موقعها اإللكتروني، أن ائتالف من الجماعات التقدمية الموالية 
رائيل استخدام إلسرائيل في الواليات المتحدة أعلن دعمه لتعديل مقترح لمجلس الشيوخ يحظر على إس

 .المساعدات العسكرية األمريكية في خطتها لضم أجزاء من الضفة الغربية

 منظمات ١٠، وهي رابطة جامعة تضم "شبكة إسرائيل التقدمية"وقالت منظمات أعضاء في 
صهيونية ليبرالية، إن هذا اإلجراء سيضمن توجيه المساعدات األمريكية نحو أمن إسرائيل وليس نحو 

 . من شأنها أن تمس بفرص السالمخطوة ضارة

ّعلى كل من يقدر حقوق اإلنسان والديمقراطية "ّوأضافت المنظمات بحسب الصحيفة العبرية، أنه 
اإلسرائيلية، ويدعم الحل السلمي للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، ويريد أن يرى نهاية لعقود من االحتالل، 

موال الضرائب األمريكية في دفع فاتورة خطوة متطرفة أن يوافق على أنه من غير المقبول أن تساعد أ
 ."ومدمرة كخطوة الضم من جانب واحد

أمريكيون "، و"الصندوق الجديد إلسرائيل"و" جيه ستريت"ومن بين الموقعين على البيان منظمات 
 .، وآخرون"تروعا"، والمجموعة الحاخامية "من أجل السالم اآلن

لقانون "السيناتور عن والية ماريالند كريس فان هولين تعديال ونوهت، في األسبوع الماضي، قدم 
لحظر استخدام أموال المساعدات األمريكية لدعم خطة  (NDAA) ٢٠٢١لعام " تفويض الدفاع الوطني

 ١٢ّووقع على المذكرة . من الضفة الغربية% ٣٠رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المزمعة لضم حوالي 
سيناتور عن والية ماساتشوستس إليزابيث وورن، والسيناتور عن والية فيرمونت ًسيناتورا، من بينهم ال

، إن ضم إسرائيل لتلك "فان هولن"ومن جهته، أكد . بيرني ساندرز، والسيناتور عن والية فرجينيا تيم كين
 ."سينهي فرصة حل عملي على أساس الدولتين ويشكل انتهاكا للقانون الدولي"األراضي 



 
٦

نبغي على الحكومة األمريكية وال دافعي الضرائب األمريكيين تمويل أو تسهيل هذه ال ي: "وأوضح
ال يتم إنفاق أي أموال أمريكية في "ً، متابعا "الخطوة األحادية التي تتعارض مع قيمنا الديمقراطية المشتركة

 ..."الوقت الحالي على الضم من جانب واحد، وهذا التعديل سيضمن استمرار ذلك

 ١٨ص/١٣/٧/٢٠٢٠الدستور 

***  

  واشنطن تضع شروطا جديدة لقاء الموافقة على الضم

 

 إعطائهـا لقـاء جديـدة شـروط بتنفيـذ إسـرائيل األمريكيـة المتحـدة الواليـات طالبـت – معا – لحم بيت
  .العبرية كان لقناة وفقا .األردن وغور الغربية الضفة في الضم خطة لتنفيذ األخضر الضوء

 الـضم لعمليـة جديـدة طلبـات تضيف المتحدة الواليات إن إسرائيل في مصادر تقال فقد للقناة ووفقا
 مـع والليكـود، واألبـيض األزرق بـين اتفـاق خـالل مـن الضم خطة تأتي أن األبيض البيت" فيريد اإلسرائيلية

 ".الماضي في كان كما انتخابية وعودات من كجزء وليس إسرائيل في السياسي االستقرار على الحفاظ

 الســـتئناف محاولـــة فـــي للفلـــسطينيين، مهمـــة تغييـــرات الخطـــة هـــذه تتـــضمن أن واشـــنطن يـــدتر و
 الوحــدات آالف بنـاء يجــب فإنـه المــصادر، أحـد وبحــسب .والفلـسطينيين إســرائيل بـين المباشــرة المفاوضـات

  .رالذك سالفة للقناة اإلسرائيلية، الحكومة في مصادر عن نقال وذلك الضم، لقاء للفلسطينيين السكنية

 ١٣/٧/٢٠٢٠وكالة معا اإلخبارية 

***  

  أردوغان يندد باستمرار حصار غزة والتعدي على الوضع التاريخي للقدس
  

 علــى والتعــدي غــزة، قطــاع حــصار باســتمرار أردوغــان، طيــب رجــب التركــي الــرئيس نــدد –وكــاالت 
  ."إسرائيل "وقاحة من يزيد العالمي الصمت أن مبينا المحتلة، القدس لمدينة والقانوني التاريخي الوضع

 الفلـسطينية األراضـي أن الرسـمية، التركيـة األنبـاء وكالـة أوردتهـا تـصريحات في أردوغان، وأوضح
  .العالم في للظلم تعرضا األكثر المناطق قائمة تتصدر اإلسرائيلي االحتالل تحت الواقعة

 تعــد لــم اإلســرائيلية القــوات أيــدي علــى بوحــشية قتلــوا الــذين الفلــسطينيين فــإن ذلــك ومــع "وأضــاف
 علــى العــالمي الــصمت "أن علــى أردوغــان وشــدد ."الخبــر بــاب مــن حتــى العالميــة اإلعــالم وســائل تتنــاولهم
 بعــد ويومـا فــأكثر، أكثـر القـانون وتجاهلهــا )إسـرائيل( وقاحـة زيــادة وراء الكـامن األهـم الــسبب هـو أفعالهـا،

 فـي جديـدة خطـوة األردن وغـور الغربيـة الـضفة فـي مـستوطنات ضـم عزمهـا" إسرائيل "إعالن أن وأكد ."يوم
 غيـــر )إســـرائيل( خطـــوات ويمنـــع كفـــى، يقـــول أن العـــالم علـــى "أن مـــضيفا واالضـــطهاد، االحـــتالل سياســـة
   ."القانونية



 
٧

 التوسـع عـن خـرائط الماضـي، العـام المتحـدة لألمـم العامـة الجمعيـة أمـام عـرض أنه أردوغان ولفت
 المـساحة هي وما ،)إسرائيل( أين "سؤال حينها للعالم ّوجه أنه وأضاف .ةالفلسطيني األراضي في اإلسرائيلي

   ."أراضيها؟ تشملها التي

 تقلــصت األعــوام مــرور ومــع لفلــسطين، تابعــة األراضــي كافــة كانــت ١٩٤٧ خريطــة فــي أنــه وشــدد
 ة،جديـد مرحلـة إلـى الـدخول تـم القـدس، احـتالل ومـع ١٩٦٧ فـي "وأضـاف ."إسرائيل "حجم وازداد فلسطين

   ."فلسطين اسمه شيء يبق لم لألسف، الحالي يومنا وفي

 الـضم وخطـط تبقـى، مـا الحـتالل اآلن وتعمـل تقريبا، فلسطين كل )إسرائيل( ابتلعت "أردوغان وتابع
 ،"اإلنـساني غيـر "بــ إيـاه واصـفا غزة، قطاع على الحصار استمرار إلى التركي الرئيس وأشار ."هذا من جزء

  .المحتلة القدس لمدينة والقانوني التاريخي الوضع على التعدي إلى باإلضافة

 ذات موحـدة مـستقلة فلـسطينية دولة إقامة على قائم التركية للسياسة الرئيسي المحور أن وأوضح
 ذلـك، تـضمن ال سـالم خطة أي أن مؤكدا ،١٩٦٧ عام حدود أساس على الشرقية القدس عاصمتها سيادة

ــن ــة، تكــون ل ــن عادل ــالقبول تحظــى ول ــت .ب ــى أردوغــان ولف ــدس أن إل ــان الق ــدس مك ــسبة مق ــديانات بالن  لل
 يـد أي ومنـع األقـصى المـسجد عـزة حمايـة المـسلمين واجبات ومن للمسلمين، قبلة وأول الثالث، السماوية

   .عليه التطاول من

 ما اإلسرائيلي، الشعب مع مشاكل لدينا وليست اليهود، تجاه عداء أو تحيز أي لدينا ليس "وأضاف
  ."القانونية وغير االحتاللية "اإلسرائيلية" الحكومة سياسات هو ضده نقف

  ١٢/٧/٢٠٢٠فلسطين أون الين 

*** 

  شؤون قانونية

 يشكل لجنة قانونية للتصدي لجرائم االحتالل ضد المرأة المقدسية" كلنا مريم
 

عامالت في الدولي تشكيل لجنة قانونية دولية تضم خبيرات وحقوقيات و" كلنا مريم"أعلن ملتقى   
مجال حقوق اإلنسان من عدة دول حول العالم، لمتابعة جرائم جيش االحتالل اإلسرائيلي المرتكبة ضد 

 .المرأة المقدسية، والتصدي لها بالتعاون مع منظمات حقوقية عبر العالم

ن وقالت رئيسة الملتقى هند المطوع إن اللجنة القانونية الدولية ستبذل كل ما في وسعها بالتعاو  
مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية، لمالحقة جرائم جيش االحتالل واعتداءاته المتكررة 

 .بحق المقدسيات

ستسعى لإلبقاء على حالة االستنفار والتصدي لهذه الجرائم في كل األروقة "وأكدت أن اللجنة   
 ذات االختصاص ومنظمات حقوق اإلنسان القضائية الدولية، وتسعى بكامل جهدها لحث المحاكم الدولية



 
٨

للقيام بواجبها والتصدي للممارسات المخالفة لكل القوانين واألعراف الدولية في هذه الظروف البالغة 
 ."الحساسية

وتتضمن مهام اللجنة القانونية الدولية التابعة لملتقى كلنا مريم، إعداد الدراسات القانونية حول   
سعيا نحو مساعدتها في الحصول على حقوقها اإلنسانية والقانونية ومنع أوضاع المرأة المقدسية، 

االعتداءات واالنتهاكات التي تتعرض لها بشكل مستمر من قبل االحتالل اإلسرائيلي، والمطالبة بتنفيذ 
القوانين الدولية واإلنسانية ونشر المعرفة بها وترويجها على نطاق واسع، باإلضافة إلى إصدار تقارير 

 االنتهاكات لحقوق المرأة في مدينة القدس وتسليط الضوء على التقارير واالتفاقات العالمية الصادرة عن
 .عن منظمات حقوق اإلنسان

لتسليط الضوء على معاناة النساء المقدسيات، والمساهمة في دعمهن " كلنا مريم"ويهدف ملتقى   
 .اإلسهام برفع الظلم الواقع عليهنمن خالل إحداث حالة من التفاعل العالمي لدعم صمودهن، و

ُومريم شخصية رمزية مستوحاة من واقع المرأة المقدسية التي تعاني أشد أنواع الظلم، وتسعى   
 .لمواجهة ممارسات االحتالل في المدينة

  ١١/٧/٢٠٢٠الجزيرة 

*** 

  اعتداءات

ًبلدية االحتالل تجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في سلوان ً  

 

 المقدسـي المـواطن ،اإلسـرائيلي االحـتالل بلديـة أجبرت – المحتلة القدس – لألنباء نت قدس وكالة
 .سلوان ببلدة أيوب بئر حي في ذاتيا منزله هدم على زيتون عدنان بهاء

 حــال فــي باهظـة غرامــات بـدفع زيتــون المـواطن هــددت االحــتالل بلديـة بــأن محليـة مــصادر وأفـادت
 .الهدم عملية هي نفذت

 .سكنية بناية ضمن ومنافعهما، غرفتين من مؤلفة الخشب من شقة عن عبارة مهدومال والمنزل

 إخطـارات مـن جديـدة دفعة وسلمت أسابيع، قبل سلوان اقتحمت االحتالل لبلدية تابعة طواقم وكانت
 .ترخيص دون البناء بحجة وأسوار، ومنشآت، ٍلمبان، هدم

 غيـر ومبنـى منـشأة ١١ إلـى إضـافة القـدس يفـ منـزال ٣١ االحـتالل هـدم الجـاري العام مطلع ومنذ
 .سكني

 تجـاه ممنهجـة عنـصرية عدوانيـة سياسـة ،١٩٦٧ عـام القدس احتالل منذ االحتالل سلطات وتتبع
 األصـليين؛ سـكانها علـى الخناق وتضييق وتهويدها القدس مدينة على السيطرة إحكام بهدف الفلسطينيين؛



 
٩

 المقدســيين حيــاة جوانــب جميــع طالــت والتــي التعــسفية تواإلجــراءا القــرارات مــن سلــسلة خــالل مــن وذلــك
 .اليومية

 العراقيـــل مـــن العديـــد وضـــع بعـــد الفلـــسطينية والمنـــشآت المنـــازل هـــدم اإلجـــراءات هـــذه بـــين ومـــن
 .المقدسيين لمصلحة بناء تراخيص إصدار أمام والمعوقات

 حيـث المدينـة؛ فـي الفلـسطيني السكاني الوجود وتقليص تحجيم إلى بذلك االحتالل سلطات وتهدف
 تمـضي بحيـث مـشدد؛ وظيفـي بيروقراطـي لسلم وأخضعتها المباني، تراخيص منح يقيد ًقهريا ًنظاما وضعت
 .النهائية مراحلها إلى تصل أن قبل سنوات

 تـراخيص علـى تـصادق الفلـسطينية، المنازل اإلسرائيلي االحتالل سلطات به تهدم الذي الوقت وفي
 كـل بـذلك منتهكـة القـدس، أراضـي علـى المقامـة اإلسـرائيلية المـستوطنات فـي ةالـسكني الوحـدات آالف بناء

  .رقيب أو حسيب دون الدولية، واالتفاقيات والقوانين األعراف

  ١٣/٧/٢٠٢٠وكالة قدس نت لألنباء 

*** 

 )األقصى(يقتحمون   عشرات المستوطنين المتطرفين 
 

الحرم / اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود باحات المسجد األقصى المبارك -  بترا–رام اهللا 
  .القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة

وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام   
ًالخطيب، إن االقتحامات تمت تحت حماية شرطة االحتالل االسرائيلي، حيث أدوا طقوسا تلمودية استفزازية 
وقاموا بجوالت مشبوهة في باحات المسجد واقتحموا المنطقة الشرقية منه، ودخلوا من باب المغاربة تحت 

 .قتحامحماية شرطة االحتالل التي منعت المصلين من دخول المسجد خالل عملية اال

  ٨ ص١٣/٧/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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  اعتداءات/ تقارير 

 كيف يتم االستيالء على منازل سلوان والبلدة القديمة

،  على أراض وعقارات بمليارات الدوالرت١٩٤٨استولت إسرائيل عام  -  كامل إبراهيم- القدس المحتلة 
فأنشأت هيئة ،  الغائبين مباشرةولتقنين عملية سرقة آالف المنازل واالراضي قامت بسن قانون أمالك

، لالستيالء على أمالك الغائبين الذين هجرتهم و شردتهم والذي »حارس أمالك الغائبين«حكومية أسمتها 
  .ألف فلسطيني٩٠٠كان يقدر عددهم بأكثر من 

وفي هذا السياق كشف المحامي محمد دحلة كيف تم التزوير والتالعب بملكية منزل عائلة   
ًوراق ملكيته بأساليب غير قانونية لصالح شركات ومؤسسات إسرائيلية، تمهيدا لتحويلة إلى سمرين ونقل أ

  .االستيطانية في سلوان، جنوب المسجد األقصى المبارك» العاد«جمعية 

َلقد تكشف في قضية عائلة سمرين حجم الغبن والتالعب، «: وقال دحلة في لقاء خاص بـالرأي   
وفي نهاية الثمانينيات قام حارس أمالك الغائبين باإلعالن . لحاج موسى سمرينفإن العقار تعود ملكيته ل

عن موسى أنه غائب، واإلعالن عن منزله واألرض المجاورة له على أنها عقارات غائب، وبالتالي نقل 
التي يملكها الصندوق » هيمنوتا«بعد ذلك، قام بعمل صفقة مع شركة . ملكيتها لحارس أمالك الغائبين

ٍومي اليهودي، وقام بموجبها بمبادلة أرض سمرين التي أصبحت تحت اسم الحارس مع أراض الق
  .١٩٤٨الصندوق القومي اليهودي في قرية كفر قرع في المثلث في الداخل الفلسطيني » يملكها«

وأضاف أنه خالل مداوالت المحكمة أثبتت العائلة بأن موسى سمرين عاش كل حياته في مدينة   
 وكانت معه بطاقة هوية إسرائيلية، وبالتالي فإن إعالن الحارس عنه أنه ١٩٨٣ فيها عام القدس ومات

غائب كان غير قانوني، وبالتالي فإن تحويل ملكية العقار الى الحارس غير قانوني، والصفقة بين الحارس 
  .هي اُألخرى غير قانونية» هيمنوتا«وشركة 

دس الغربية بعد سماعها البيانات اقتنعت بأن موسى وأكد المحامي دحلة أن محكمة الصلح في الق  
ًعاش ومات في القدس، وهو مواطن مقدسي وال يمكن اعتباره غائبا، وردت القضية إلخالء عائلة سمرين 

للعقار مبنية على باطل، ألن الحارس أخطأ عندما اعتبر موسى » هيمنوتا«من العقار، وقالت إن ملكية 
  .سمرين غائبا

 المنزل واألرض تقع في منطقة حساسة في حي وادي حلوة في سلوان بمحاذاة وأكد دحلة أن  
االستيطانية، ومن الواضح وجود تنسيق بين » العاد» التي تديرها جمعية» مدينة داود«البؤرة االستيطانية 

 االستيطانية، من أجل االستيالء على» العاد«حارس أمالك الغائبين والصندوق القومي اليهودي وجمعية 
االستيطانية بهدف توسعة مستوطنة مدينة داود الجاثمة على أراضي » العاد«العقار لتحويله إلى جمعية 

  .حي وادي حلوة في سلوان، الخاصرة الجنوبية للمسجد األقصى المبارك
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أموال » سارق«الذي انشأته الحكومة االسرائيلية كان في واقع الحال » الحارس«: وقال دحلة  
نيين بـاسم القانون اإلسرائيلي، وهكذا حاولت إسرائيل قوننة نهب مقدرات الشعب وعقارات الفلسطي

  .الفلسطيني أو ما اعتبرته غنائم حرب

 قامت إسرائيل بتطبيق القانون االسرائيلي على جزء من الضفة ١٩٦٧ولفت إلى أنه في عام   
طيني لم يتم إحصاؤه في الغربية، وهو الجزء المعروف اليوم بالقدس الشرقية وهكذا أصبح كل فلس

بنظر القانون اإلسرائيلي، وجميع ممتلكاته صودرت بموجب » ًغائبا«اإلحصاء الذي نفذ بعد احتالل المدينة 
  .قانون أمالك الغائبين

على مر السنين، أصبح ما يسمى حارس أمالك الغائبين يعلن عن عقارات في مختلف «: وتابع  
بين ويقوم بتغيير ملكيتها المسجلة في الطابو من اسم المالك األصلي أنحاء المدينة على أنها عقارات لغائ

  .في الميراث في حال وفاة مقدسي» ًشريكا«في كثير من األحيان، يدخل الحارس . إلى اسمه

» حارس«إن المرحلة المقبلة ستكون حرجة وستشهد تطبيقا أوسع لقانون : وختم دحلة بالقول  
ٍمحموم لالستيالء على عقارات وأراض في مناطق مستهدفة، مثل سلوان امالك الغائبين في ظل الجهد ال

  .والشيخ جراح شمال وجنوب البلدة القديمة حيث األطماع بتوسيع البؤر االستيطانية

وأكد المحامي دحلة أن قضية عائلة سمرين نموذج لكثير من القضايا الحساسة التي قد تتكشف   
ع لعائالت مقدسية، ضمن خطط التهويد واألسرلة التي ترعاها الحكومة ًالحقا وتتسبب في المزيد من االقتال

 .اإلسرائيلية لحسم قضية القدس وضمها

  ٨ ص١٣/٧/٢٠٢٠الراي 

*** 

  االحتالل يصعد حربه لتغيير التركيبة الديمغرافية بالقدس: نائب مقدسي

 

 يقودها "غرافيةديمو حرب" من عطون، أحمد المقدسي النائب حذر – برس قدس – المحتلة القدس
 الدينيــة الرمــوز بحــق اإلبعــاد سياســة انتهــاج خــالل مــن المحتلــة، القــدس مدينــة فــي اإلســرائيلي، االحــتالل
 .المحتلة المدينة على للسيطرة الواقع األمر فرض بغرض األقصى، المسجد في والمرابطين والوطنية

 يـشنها التـي الحـرب مـن زءجـ السياسة هذه أن األحد، اليوم صحفية، تصريحات في عطون واعتبر
 .فيها الديمغرافيا ميزان في خلل إيجاد أجل من المدينة؛ ضد االحتالل

 يحــاول اإلبعــاد، سياســة بانتهاجــه االحــتالل أن المحتلــة، الغربيــة الــضفة إلــى المبعــد النائــب ورأى
 على لهاشميةا األردنية للمملكة وصاية ال أن صريحة رسائل ويرسل األقصى، المسجد في جديد واقع فرض

 .والقدس األقصى المسجد على ألحد سياسية سيادة ال وأن األقصى،  المسجد
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 تهويديـة خطـط وفـق القدس، في ٕواجراءاته مخططاته لتمرير يهدف االحتالل أن إلى عطون، ولفت
 علــى الوقــائع مــن ممكــن قــدر أكبــر لفــرض والفلــسطيني العربــي والواقــع الفــرص يــستغل وأنــه ًمــسبقا، ُمعــدة

 .رضاأل

 خـالل مـن األقـصى، والمـسجد للقـدس "مكـاني تقـسيم شـبه"بــ يقـوم االحـتالل أن إلـى عطـون وذهب
 يمنـع حـين فـي محـددة، منـاطق فـي تلموديـة طقـوس بـأداء لهم والسماح للمستوطنين، اليومية االقتحامات
 .فيها الصالة من المقدسيون

 أنـه خاللـه مـن يـوحي ًجديـدا، ذهنيا واقعا فرض يحاول االحتالل أن القدس مدينة عن النائب وبين
 .القدس في األمور ستسير أين يقرر الذي الكلمة صاحب

 والـصمود، الوجـود معركـة هـي القـدس، فـي الحاسـمة المعركـة أن يعتقـد االحـتالل" :عطون وأضاف
 ".المخططات لهذه المدينة أهل تصدي جانب إلى القدس، في الطبيعة الزيادة نتيجة فيها ينجح لم لكنه

 اهللا، رام إلــى االحــتالل ســلطات أبعدتــه المحتلــة، القــدس فــي بــاهر صــور بلــدة مــن عطــون النائــبو
 .٢٠٠٦ عام التشريعي المجلس لعضوية ترشحه عقب

 شهر في آخرها كان مرات، ٦ التشريعي للمجلس عضويته خالل عطون االحتالل سلطات واعتقلت
 بعــد ،٢٠١٩ العــام مــن يونيــو /حزيــران فــي عنــه أفرجــت حيــث ،٢٠١٨ العــام مــن نــوفمبر /الثــاني تــشرين
ــا ً معــتقالأشــهر ٧ نحــو قــضائه  عامــا ١٢ خــالل ســنوات ٨ يقــارب مــا عطــون وأمــضى الــسجن، فــي ًإداري

 .االحتالل سجون في الماضية

 الخليــل مدينــة فــي اإلبراهيمــي المــسجد تجربــة األقــصى للمــسجد والمكــاني الزمــاني التقــسيم ويعيــد
 .واليهود المسلمين بين ويقسم اإلسرائيلي، العلم ُيرفع حيث للواجهة،

 بـين ومكانيـا، ًزمانيـا األقـصى المـسجد تقـسيم إلـى تـسعى االحـتالل سلطات إن الفلسطينيون ويقول
 .الديني بحقهم ًمساسا فيه ويرون المسلمون يرفضه ما وهو واليهود، المسلمين

 وهـي العليـا، اإلسـالمية هيئـةال قالـت حيـث وحدهم، لهم األقصى المسجد أن على المسلمون ويؤكد
 دار مـا كل – المبارك األقصى المسجد" إن ًمؤخرا، عنها صادرة وثيقة، في القدس، في إسالمية هيئة أعلى
 مقــدس هــو فوقهــا، أم األرض تحــت أكانــت ســواء وســاحاته ومــصلياته، مــساحته، بكامــل – الــسور عليــه

  ".منه تراب ذرة في ولو حق آخر طرف ألي أو لليهود يوجد وال وحصري، خالص إسالمي

  ١٢/٧/٢٠٢٠القدس برس 

*** 
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  تقارير

  بالكامل" ج"مخطط جديد لالحتالل لضم المنطقة 
  

 تستعد الحكومة اإلسرائيلية لتنفيذ مخطط جديد لضم مساحات شاسعة - عمان - نادية سعد الدين
قبـل، متجـاوزا بـذلك ردود الم) نـوفمبر(بالـضفة الغربيـة المحتلـة، فـي شـهر تـشرين الثـاني ” ج“من منطقة 

الفعــل الدوليــة الواســعة الرافــضة لخطــة اســتالب االحــتالل لألراضــي المحتلــة وتقــويض جهــود إحيــاء عمليــة 
  .السالم

مـن مـساحة الـضفة الغربيـة، وهـي تـشمل % ٨٠ويستهدف المخطط اإلسـرائيلي الجديـد قـضم نحـو 
مساحة أراضيها اإلجمالية، باإلضافة إلى من % ٦٠، التي تشكل حوالي ”ج“األجزاء المتبقية من المنطقة 

  .الواردة في مخطط ضم األغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الكبرى% ٣٠حوالي 

 ٣٠٠، بما فيهـا منطقـة األغـوار، والتـي تـضم ”ج“ضم كل مناطق “وقدرت سلطات االحتالل كلفة 
 مليـون فلـسطيني، ٢,٦غربيـة، أي  مليار دوالر سـنويا، أمـا ضـم كامـل الـضفة ال٢,٤ألف فلسطيني، بنحو 

  .، وفق المواقع اإلسرائيلية” مليار دوالر سنويا١٤,٨سيكلفها حوالي 

من أراضي الضفة الغربية بيد الفلسطينيين، % ٢٠وبذلك؛ يترك االحتالل عند تنفيذ الخطة أقل من 
مركـز “ وردت فـي وذلك وفق السفير الفلسطيني الـسابق الـدكتور ربحـي حلـوم، بنـاء علـى المعلومـات التـي

  .للدراسات اإلسرائيلية االستراتيجية والمكتبة اليهودية” هرتسليا

، الـذي يعـد أحـد المراكـز ”هرتـسليا“، إن األنبـاء الـواردة فـي مركـز ”الغـد” وقال حلوم، في حديثه لـ
ائيلية، حيـث قرار الضم الجديد قد تم اتخاذه داخل األوساط اإلسر“المهمة لصنع القرار اإلسرائيلي، تفيد بأن 

ٍمــن مــساحة الــضفة الغربيــة خطــوة ســابقة علــى قــرار آخــر مماثــل بقــضم أراض أخــرى % ٣٠يــشكل ضــم 
  .”شاسعة

المقبـل، معتبـرا ) نـوفمبر(وأفاد بأن موعد تنفيذ الضم الجديد جرى تحديـده فـي شـهر تـشرين الثـاني 
ث جـــرى اإلتفـــاق فـــي ســـلطات االحـــتالل ماضـــية فـــي تنفيـــذ مخططهـــا، ســـواء الحـــالي أم الجديـــد، حيـــ“أن 

المؤسسة السياسية والعسكرية اإلسرائيلية على أن يتم تطبيقه بشكل هادئ ومتدرج وبـدون ضـجة إعالميـة 
  .”أو سياسية

تفـادي ردود الفعـل الدوليـة الواسـعة التـي أعلنـت عـن “ونوه إلى أن سلطات االحتالل تريد من ذلـك 
  .”إلى استبعاد ثقل التبعات المترتبة عليهموقفها الرافض لمخطط الضم اإلسرائيلي، مثلما تهدف 

ــذ “وأضــاف إن  ــداعيات الناجمــة عــن تنفي ــر مــسبوق، حيــث الت ــرة بــشكل غي ــة خطي ــة الحالي المرحل
  .”المخطط اإلسرائيلي تتهدد الجميع
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ًوأيــا يكــن؛ فمــا تــزال ردود الفعــل الدوليــة الرافــضة لمخطــط الــضم اإلســرائيلي مــستمرة؛ قياســا بقــرار  ً
رفضه لخطوات االحتالل المخالفـة للقـانون الـدولي، والمطالـب “تشيلي، أمس، الذي أعلن مجلس الشيوخ ال

  .”بمقاطعة شاملة لجميع المنتجات اإلسرائيلية، وخاصة الصادرة من المستوطنات اإلسرائيلية

ــــضم اإلســــرائيلي لمنطقــــة األغــــوار وشــــمال البحــــر الميــــت ...  ــــى تطبيــــق مخطــــط ال ويترتــــب عل
مــن مــساحة الــضفة الغربيــة، وعزلهــا عــن محيطهــا العربــي،  % ٣٠ضم أكثــر مــن والمــستوطنات مخــاطر قــ

، وفق منتـدى المؤسـسات والجمعيـات العاملـة بالوسـط الفلـسطيني فـي ” ماليين فلسطيني بال موارد٣وترك 
  .لبنان

مـصادرة المنـاطق الزراعيـة الخـصبة والمنـاطق المقدسـة، وتقطيـع “وتستكمل المحاذير تبعاتها عند 
لــضفة الغربيـــة ومنــع التواصـــل بــين مـــدنها وقراهــا، والـــسيطرة علــى المحميـــات الطبيعيــة والميـــاه أوصــال ا

  .، بحسب المنتدى”والمناطق الشاطئية، بما يتيح سيطرة االحتالل الكاملة على األرض واإلنسان

ع الدواف: الضم اإلسرائيلي ألجزاء من الضفة الغربية“أما في الجانب اآلخر؛ فقد رصدت ورقة حول 
للباحــــث عبــــد الناصــــر عيــــسى والــــصادرة عــــن مركــــز الزيتونــــة للدراســــات ” والــــسيناريوهات والتــــداعيات

  .ومقره بيروت، التداعيات السياسية واألمنية واالقتصادية للضم على االحتالل” واالستشارات

يـة، ولفتت الدراسة إلى أن التداعيات ال تنحصر فقط علـى ردة فعـل الفلـسطينيين وردود الفعـل الدول
العالقـات مـع المملكــة، وعلـى التنـسيق األمنـي مـع الــسلطة “ًالسـيما أوروبـا، بـل تـشمل أيــضا تأثيرهـا علـى 

  .”الفلسطينية

تؤدي إلى اندالع انتفاضة فلـسطينية ثالثـة أو “وقد يجر المخطط تداعيات أمنية غير محسوبة، قد 
ية للقيادة السياسية مـن انهيـار الـسلطة حرب محدودة مع قطاع غزة، وسط تحذير األجهزة األمنية اإلسرائيل

الفلسطينية ونشوء أوضاع أمنية جديدة غير مستقرة، قد تتطلب إعادة انتشار الجيش في الضفة، بما فيها 
  .”القدس المحتلة

القضاء على أي إمكانيـة لتـسوية سياسـية فلـسطينية “فيما يسهم نفاذ المخطط، وفق الدراسة، في 
ر ورؤى ومواقــف اليمــين اإلســرائيلي المتــشدد القــائم علــى االنــضمام بــدال مــن  إســرائيلية، وتعزيــز أفكــا–

  .”واألبارتهايد والتمييز العنصري اإلسرائيلي” الدولة اليهودية“االنفصال، وتعزيز مركب 

فيمــا يترتــب علــى تحديــد حــدود طويلــة للكيــان اإلســرائيلي، وفــق الخريطــة المرفقــة بمــا يــسمى ... 
 مليــار دوالر ٢.٩ كــم، توزيــع الجنــود عليهــا بكلفــة تقــارب نحــو ١,٨٠٠-١,٦٠٠، مــن ”صــفقة القــرن“

ًســنويا، فــضال عــن مــا قــد تتركــه ردود الفعــل الدوليــة الرافــضة مــن عقوبــات دوليــة وأوروبيــة محتملــة ضــد  ً
  .االحتالل
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ضـرورة إعـادة “ًوقدر المركز بأن تقوم الحكومة اإلسرائيلية بتنفيذ الضم على دفعات وبحذر، مؤكدا 
عتبــار للمقاومــة الفلــسطينية بكافــة أشــكالها، ووقــف التنــسيق األمنــي وكــل أشــكال التعــاون مــع ســلطات اال

 .”االحتالل من قبل السلطة الفلسطينية؛ وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية

  ٣١ ص١٣/٧/٢٠٢٠الغد 

***  

 ُرجال أعمال إسرائيليون يعارضون خطة الضم
 

ُحذر رجال أعمال إسرائي ّليون بارزون من أن مخطط الضم سيضر ّ ّ باألمن االقتصادي اإلسرائيلي «ّ
 .«للمواطنين اإلسرائيليين

ً رجل أعمال إسرائيليا أرسلوا رسالتين لرئيس ١٣٦ّالعبري فإن » والال«وبحسب ما ذكر موقع 
حادي ّالضم أ«الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير األمن، بيني غانتس، أعربوا فيها عن معارضهم 

 .«الجانب

والمدير » شوفرسال«ورئيس مجلس إدارة » ميلونكس«مدير شركة : ّومن الموقعين على الرسالة
 .للطاقة والمحروقات» ديليك«العام السابق لشركة 

ًإن كان هناك شيء واحد واضح حاليا، فهو عدم اليقين االجتماعي «وجاء في الرسالة أنه 
مجتمع : ًضما أحادي الجانب هو إدارة ظهر لالقتصاد كله«ّ، وأن »ئيلّواالقتصادي الذي يتهدد مواطني إسرا

األعمال، الموظفون، المبادرون والعمال والعائالت ُ». 

ّ، يشير إلى انقطاع جبار بين حكومة )ّالضم أحادي الجانب(ًمسارا كهذا «ّوأضاف رجال األعمال أن 
 .«ّإسرائيل وبين حاجيات مواطنيها

ّوشدد رجال األعمال على حجم األزمة االقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا، وعلى أوضاع 
ّضرورة بلورة سلم أولويات حكومي مرتبط بالفترة»ّمئات اآلالف الذين يتقاضون مخصصات البطالة و ّ «

 .الحالية

ى مخططات هذا وقد انتهى يوم االربعاء الماضي التقييد الذي فرضه االئتالف الحكومي عل
 .من أراضيها؟ ٣٠ّالحكومة اإلسرائيلية لضم مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تصل إلى 

ّورغم أن نتنياهو لم يعلن في االول من تموز الحالي عن الضم، إال أن محللين إسرائيليين حللوا  ّ
  .أن سيعلن عنه خالل األسابيع القليلة المقبلة

  "٤٨عرب "

  ١٥ص/١٣/٧/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  عنصرية

  محكمة االحتالل تلغي جلسة النطق بالحكم على المتهم بحرق عائلة دوابشة

 

 عائلة بحرق المتهم على بالحكم للنطق الخاصة الجلسة الجمعة اإلسرائيلي، االحتالل محكمة ألغت
  .المقبل األحد يوم مقررة كانت والتي دوابشة

 أن دوابشة عائلة قضية تولى والذي اإلنسان، وقلحق ميزان مؤسسة عام مدير خمايسة عمر وأفاد
 لـإلدالء نـصر وعمـه حـسين وجـده دوابـشة احمـد الطفـل مـن كـال اسـتدعت المركزيـة اللـد بمحكمة تسمى ما

  .القادم االثنين ليوم المحكمة أمام جديدة بشهادة

 فــي ســابقة تكــون وقــد االعتيــادي، غيــر االســتثنائي بــاإلجراء حــصل مــا خمايــسة المحــامي ووصــف
 بخــصوص الــدفاع ومحــامي النيابــة دفوعــات وتلخــيص المــتهم إدانــة تــم أنــه وخــصوصا الجنائيــة اإلجــراءات

  .قوله حسب العقوبة

 عـن ًمعربـا والغريـب بالمفـاجئ المحكمـة قـرار سـعد الـشهيد شـقيق دوابـشة نـصر وصف جانبه، من
  .المجرم بإدانة الماضي القرار عن االلتفاف يتم أن خشيته

 ال احـتالل حكومـة أمام نحن" :ًقائال جديد قرار أي اتخاذ على المحكمة تقدم أن وابشةد يستبعد ولم
  ".والجالد القاضي بين فيها فرق

 االستمرار من نمل أو نكل لن اإلنسان لحقوق الميزان مؤسسة مع وبالتوافق عائلتنا" :دوابشة وقال
  ".المجرمين ٕوادانة القرار انتزاع في

ــ االحــتالل محكمــة وكانــت ــت دق ــي أجل ــسة موعــد م٩/٦/٢٠٢٠ ف ــالحكم النطــق جل ــى ب  المجــرم عل
  .م٢٠٢٠\٧\١٢ إلى "اولوئيل بن عمرام" اإلرهابي

 وحصرت دوابشة عائلة قتلة أحد الماضي العام اللد في لالحتالل المركزية المحكمة ّبرأت أن وسبق
  .واحد مستوطن في القتل تهمة

 إلـى أدت والتـي دوابـشة عائلـة إحـراق جريمـة لـتت التـي أعـوام خمـسة ومنـذ دوابـشة عائلـة وتكافح
  .الجناة محاكمة أجل من علي، ورضيعها ريهام وزوجته دوابشة سعد المواطن استشهاد

  ١١/٧/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 
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  آراء عربية

 عزل حكومة االحتالل على المستوى الدولي

 القدوة سري* 

 يسـرائيلاإل االحـتالل وعـزل ومقاطعـة عقوبـات فـرض بـشأن آلية بوضع مطالب الدولي المجتمع إن
 التمييـز ومنـع اإلنـسان وحقـوق والتنميـة والعدالـة الحريـة ولتحقيـق واالسـتقرار واألمـن السالم حماية بهدف

 أن االحتالل حكومة على ويجب الفلسطيني، الشعب ضد وتطبقه تمارسه ًنهجا بات الذي العنصري والفصل
 عقوبـات وفـرض عمليـة ردود بـال يستمر لن الدولي والقانون التشريعات مع تعاطيها وعدم تمردها أن تدرك
  .العالم دول مختلف قبل من

 يعرفـه احـتالل أطـول وهـذا الفلـسطينية، الدولـة بـاحتالل القائمـة القـوة هـي تعد االحتالل حكومة ان
ــم العــالم ــاك يعــد ول ــل دول أي هن ــةد إال الــشعوب بحــق االنتهاكــات هــذه وتمــارس األخــرى تحت  االحــتالل ول

 الـــسياسة وأعـــراف المتحـــدة األمـــم وقـــرارات الـــدولي القـــانون إلـــى تـــستجب لـــم والتـــي الغاصـــب، يســـرائيلاإل
 سياســـاتها فـــي ومـــستمرة الدوليـــة القـــوانين كـــل متحديـــة وعـــدوانها ممارســـاتها فـــي وتـــستمر واإلنـــسانية،
 العــادل الــسالم فــرص كــل تــدميرو االحــتالل إنتــاج إعــادة تحــاول بــل والعنــصرية، االســتعمارية وممارســاتها

 االعتـداءات عبـر سـواء الفلـسطيني الـشعب بحـق المـنظم اإلرهـاب صـور أبـشع وتمـارس بالمنطقـة والشامل
 يةســرائيلاإل الـضم مخططـات واسـتمرار الفلــسطينية يراضـاأل سـرقة أو حقـوقهم مــن وحرمـانهم األسـرى علـى
 وخاصـة الحقـوق كل الحائط بعرض ضاربة لعالم،ا دول أمام والعدواني الحقيقي وجهها عن تعبر بذلك وهي
 االحـــتالل جنـــود قبـــل مـــن اليــومي االحتكـــاك خـــالل مـــن انتـــشاره واســتمرار كورونـــا وبـــاء انتـــشار ظـــل فــي

 رقابــة أي دون الغربيــة الــضفة ومــدن الــداخل مــدن بــين العمــال بتنقــل وســماحها الفلــسطينيين بــالمواطنين
  .الغربية الضفة مدن في كورونا وباء وضع دهوروت األمراض انتشار في يساهم مما مسبقة؛

 علــى لالســتيالء العنــصرية االســتعمارية مخططاتهــا عــن اإلعــالن فــي مــستمرة االحــتالل حكومــة ان
 فاضـح نحـو علـى منتهكـة ية،سـرائيلاإل الـسيادة يـسمى ما إلى وضمها بالقوة الفلسطينية األرض من المزيد
 سـواء الدوليـة والمواثيـق واالتفاقيـات المتحـدة األمـم وميثـاق لدوليـةا الشرعية وقرارات الدولي القانون ووقح
 العربــي الــصراع وطبيعــة الفلــسطينية والقــضية بــاالحتالل المتعلقـة تلــك أو الدوليــة العالقــات تــنظم التــي تلـك
 للقــانون والمخالفــة القانونيــة غيــر الــضم مخططــات لكــل األميركيــة اإلدارة دعــم اســتمرار ظــل فــي يســرائيلاإل
 الفلـسطيني، للـشعب المـشروعة الحقـوق وتجـاوز الـسالم عملية ومرجعيات الدولية الشرعية وقرارات لدوليا

 بالضم المتمثلة التوسعية االستعمارية االحتالل مشاريع بممارسة االستمرار االحتالل سلطات وتمنح وتعطي
  .االحتالل واستمرار

 فـي وجديـة صـالبة أكثـر عربـي موقـف اضاستنه ضرورة إلي نتطلع العدوان هذا استمرار ظل وفي
 الـشعب حقـوق دعم اجل من األوروبي الموقف وخاصة الدولي المستوى على العمل واستمرار العدوان وجه
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ــسطيني ــة الفل ــد التاريخي ــى والتأكي ــل والتمــسك االســتمرار عل ــرص بك ــي الــسالم ف ــت الت ــا انقلب  حكومــة عليه
 الــسياسية المواقــف اســتمرار خــالل مــن الفلــسطيني لــشعبا لحمايــة اجمــع العــالم دول مــع والعمــل االحــتالل
  .المستقلة الفلسطينية للدولة والداعمة الفلسطيني للشعب التاريخية للحقوق الداعمة

 الــذي والــشامل العــادل بالــسالم متمــسكون الفلــسطيني الــشعب كــل وخلفهــا الفلــسطينية القيــادة أن
 تحقيـق بـضرورة ويـؤمن الدولية الشرعية أساس ىعل منقوصة غير كاملة حقوقه الفلسطيني الشعب يعطي
 الـضروري مـن بـات هنـا ومـن المـستقلة، الفلـسطينية الدولـة إقامـة اجـل مـن للتـضحية مـستعد وهـو العدالة
 ظـل فـي وخاصـة دولتـه مؤسـسات إقامـة فـي الفلـسطيني الـشعب ومـساعدة الدولي الدعم توفير على العمل

 القيــادة وان بالمنطقــة، الــسالم آفــاق كــل لتــدمير مخططاتــه فــي واســتمراره حــصاره فــرض االحــتالل اســتمرار
 االحــتالل ينهــي ســالم اتفــاق إلــى التوصــل بهــدف العــالم دول كــل مــع بالعمــل جهودهــا تواصــل الفلــسطينية

  .القدس وعاصمتها وسيادتها بمؤسساتها الدولة ويجسد الفلسطينية ألرضنا يسرائيلاإل

  )يس تحرير جريدة الصباح الفلسطينيةرئ ( العربي في فلسطيناإلعالمسفير * 

  ٨ صفحة ١٠/٧/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 نتنياهو وسياسة التضليل والخداع حول مشروعية الضم

 علي ابو حبلة

الضم يتماشى مع القانون الدولي ويبدو ان نتنياهو » ماكرون«ئيس الفرنسي قال نتنياهو للر
يفصل القانون الدولي بمقاسه ومقاس طموحاته ليكذب الكذبة ويصدق نفسه أن الضم قانوني وشرعي وهو 
يعلم علم اليقين ان ما تقوم به حكومات إسرائيل من أعمال وممارسات ونهب وتوسع هو عربدة وبلطجة 

 . واقع بالقوة وهو أمر يتعارض مع كافة األعراف والقوانين والمواثيق الدوليةوفرض أمر

إن خطة الضم وفرض السيادة على « نتنياهو يخدع العالم بتصريحاته وادعاءاته بقوله 
هذا االدعاء يتعارض مع « . المستوطنات في الضفة الغربية وغور األردن، تتماشى مع القانون الدولي

إذ أن بناء المستوطنات في الضفة الغربية يعد خرق للقانون الدولي اإلنساني، الذي ينص القانون الدولي 
بل ويعد هذا أيضا خرق لحقوق اإلنسان . على أن القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب واالحتالل

 .المتعارف عليها بموجب القانون الدولي

 نقل مواطنيها الى المناطق التي قامت باحتاللها القانون الدولي اإلنساني يمنع الدولة المحتلة من
على منع الدولة المحتلة من » هاج«باإلضافة إلى ذلك تنص أنظمة ).  التفاقية جينيف الرابعة٤٩بند (

أجراء تغيرات دائمة فى األراضي المحتلة، باستثناء تغيرات ضرورية لحاجات عسكرية او لصالح السكان 
 .المحليين
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وسياسة الضم يمس بحقوق الفلسطينيين، المنصوص عليها في القانون الدولي بناء المستوطنات 
من بين الحقوق المنتهكة، الحق بتقرير المصير، حق المساواة، حق الملكية، . فيما يخص حقوق االنسان

 .الحق لمستوى الئق للحياة وحق حرية التنقل

 انه على استعداد لخوض عمليه – وفقا لهيئة البث االسرائيلية الناطقة بالعربية أكد نتنياهو
تفاوضية سلمية على أساس خطة الرئيس االمريكي دونالد ترمب، وهذا أيضا ترويج وخداع الن جميع 
حكومات إسرائيل تهربت من تنفيذ اتفاق اوسلو وتنكرت لرؤية الدولتين، وتصريحات نتنياهو جميعها تصب 

ألراضي الفلسطينية المحتلة وهذا يتعارض وأسس في خانة التوسع والضم وفرض السيادة على القدس وا
ومتطلبات تحقيق السالم العادل الذي يفضي إلقامة دوله فلسطينيه مستقلة وعاصمتها القدس، نتنياهو 

وهو يعمل بشكل . ١٩٦٧يؤيد صفقة القرن ويرفض إقامة دولة فلسطينية على األراضي المحتلة عام 
وصفقة القرن التي يؤيدها نتنياهو في . والضفة الغربيةمستمر على بناء المستوطنات شرق القدس 

ان العالم اجمع باستثناء الواليات المتحدة   .محتواها ومضمونها تتعارض وقرارات الشرعية الدولية
ٕاالمريكية وعدد قليل جدا ال يتعدى أصابع اليد ممن يؤيدون إسرائيل واجراءاتها في حين أن العالم يدرك 

ومحاوالت التضليل التي يمارسها لمحاوالت تمرير الضم، فرنسا التي تحاول لعب دور كذب وخداع نتنياهو 
مهم في عملية السالم وتحقيق رؤيا الدولتين ترى في خطوات نتنياهو للضم تدمير لعملية السالم وقد طلب 

هاتفي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين ناتانياهو في اتصال 
ّإن الرئيس الفرنسي ذكر  .التخلي عن أي خطط لضم أراض فلسطينية محذرا من أن ذلك سيضر بالسالم

بالتزام فرنسا من أجل السالم في الشرق األوسط وطالبه باالمتناع عن اتخاذ أي إجراء لضم «نتانياهو 
ّدولي وسيقوض إمكان أن مثل هذا اإلجراء سيكون مخالفا للقانون ال« ، موضحا أن »أراض فلسطينية

وكانت باريس  .«تحقيق حل على أساس دولتين من شأنه إحالل سالم دائم بين االسرائيليين والفلسطينيين
على عالقاتها مع االتحاد » سيؤثر«يونيو من هذا اإلجراء الذي /حذرت إسرائيل في أواخر حزيران

بدولة » عندما يحين الوقت «مصممة على االعتراف» ما زالت«األوروبي، وشددت على أن باريس 
وحضت فرنسا وألمانيا ومصر واألردن الثالثاء إسرائيل على التخلي عن المشروع من خالل  .فلسطينية

 .وزراء خارجيتها

وبريطانيا بدورها عارضت مشروع ضم األراضي ويملك اإلسرائيليون نافذة مفتوحة لبضعة أشهر 
ن جو بايدن المرشح لالنتخابات الرئاسية، يعارض هذا قبل االنتخابات الرئاسية األميركية خصوصا أ

هذه المواقف لدول العالم برفض الضم جميعها تبدد ادعاءات نتنياهو بمشروعية وقانونية الضم . المشروع
  .وتؤكد أن نتنياهو كذب كذبة وصدق نفسه

  ١٣ص/١٣/٧/٢٠٢٠الدستور 

*** 



 
٢٠

  اخبار باالنجليزية
  

‘Optimism of the Will’: Palestinian Freedom is Possible Now 
By Ramzi Baroud 

 

In a recent TV discussion, a respected pro-Palestine journalist declared that if any positive 

change or transformation ever occurs in the tragic Palestinian saga, it would not happen 

now, but that it would take a whole new generation to bring about such a paradigm shift. 

As innocuous as the declaration may have seemed, it troubled me greatly. 

I have heard this line over and over again, often reiterated by well-intentioned intellectuals, 

whose experiences in researching and writing on the so-called ‘Palestinian-Israeli conflict’ 

may have driven some of them to pessimism, if not despair. 

The ‘hopelessness discourse’ is, perhaps, understandable if one is to examine the off-

putting, tangible reality on the ground: the ever-entrenched Israeli occupation, the planned 

annexation of occupied Palestinian land in the West Bank, the shameful Arab 

normalization with Israel, the deafening silence of the international community and the 

futility of the quisling Palestinian leadership. 

Subscribing to this logic is not only self-defeating, but ahistorical as well. Throughout 

history, every great achievement that brought about freedom and a measure of justice to 

any nation was realized despite seemingly insurmountable odds. 

Indeed, who would have thought that the Algerian people were capable of defeating French 

colonialism when their tools of liberation were so rudimentary as compared with the 

awesome powers of the French military and its allies? 

The same notion applies to many other modern historic experiences, from Vietnam to 

South Africa and from India to Cuba. 

Palestine is not the exception. 

However, the ‘hopelessness discourse’ is not as innocent as it may seem. It is propelled by 

the persisting failure to appreciate the centrality of the Palestinian people – or any other 

people, for that matter – in their own history. Additionally, it assumes that the Palestinian 

people are, frankly, ineffectual. 

Interestingly, when many nations were still grappling with the concept of national identity, 

the Palestinian people had already developed a refined sense of modern collective identity 

and national consciousness. General mass strikes and civil disobedience challenging British 

imperialism and Zionist settlements in Palestine began nearly a century ago, culminating in 

the six-month-long general strike of 1936. 

Since then, popular resistance, which is linked to a defined sense of national identity, has 

been a staple in Palestinian history. It was a prominent feature of the First Intifada, the 

popular uprising of 1987. 

The fact that the Palestinian homeland was lost, despite the heightened consciousness of the 

Palestinian masses at the time, is hardly indicative of the Palestinian people’s ability to 

affect political outcomes. 

Time and again, Palestinians have rebelled and, with each rebellion, they forced all parties, 

including Israel and the United States, to reconsider and overhaul their strategies 

altogether. 

A case in point was the First Intifada. 

When, on December 8, 1987, thousands took to the streets of the Jabaliya Refugee Camp, 

the Gaza Strip’s most crowded and poorest camp, the timing and the location of their 

uprising was most fitting, rational and necessary. Earlier that day, an Israeli truck had run 

over a convoy of cars carrying Palestinian laborers, killing four young men. For Jabaliya, 
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as with the rest of Palestine, it was the last straw. 

Responding to the chants and pleas of the Jabaliya mourners, Gaza was, within days, the 

breeding ground for a real revolution that was self-propelled and unwavering. The chants 

of Palestinians in the Strip were answered in the West Bank, and echoed just as loudly in 

Palestinian towns, including those located in Israel. 

The contagious energy was emblematic of children and young adults wanting to reclaim the 

identities of their ancestors, which had been horribly disfigured and divided among 

regions, countries and refugee camps. 

The Intifada – literally meaning the “shake off” – sent a powerful message to Israel that the 

Palestinian people are alive, and are still capable of upsetting all of Israel’s colonial 

endeavors. The Intifada also confronted the failure of the Palestinian and Arab 

leaderships, as they persisted in their factional and self-seeking politics. 

In fact, the Madrid Talks in 1991 between Palestinians and Israelis were meant as an 

Israeli- American political compromise, aimed at ending the Intifada in exchange for 

acknowledging the Palestine Liberation Organization (PLO) as a representative of the 

Palestinian people. 

The Oslo Accords, signed by Yasser Arafat and Israel in 1993, squandered the gains of the 

Intifada and, ultimately, replaced the more democratically representative PLO with the 

corrupt Palestinian Authority. 

But even then, the Palestinian people kept coming back, reclaiming, in their own way, their 

importance and centrality in the struggle. Gaza’s Great March of Return is but one of 

many such people-driven initiatives. 

Palestine’s biggest challenge in the movement is not the failure of the people to register as a 

factor in the liberation of their own land, but their quisling leadership’s inability to 

appreciate the immense potential of harnessing the energies of Palestinians everywhere to 

stage a focused and strategic, anti-colonial, liberation campaign. 

This lack of vision dates back to the late 1970s, when the Palestinian leadership labored to 

engage politically with Washington and other Western capitals, culminating in the 

pervading sense that, without US political validation, Palestinians would always remain 

marginal and irrelevant. 

The Palestinian leadership’s calculations at the time proved disastrous. After decades of 

catering to Washington’s expectations and diktats, the Palestinian leadership, ultimately, 

returned empty-handed, as the current Donald Trump administration’s ‘Deal of the 

Century’ has finally proven. 

I have recently spoken with two young Palestinian female activists: one is based in besieged 

Gaza and the other in the city of Seattle. Their forward-thinking discourse is, itself, a 

testament that the pessimism of some intellectuals does not define the thinking of this 

young Palestinian generation, and there would be no need to dismiss the collective efforts of 

this budding generation in anticipation of the rise of a ‘better’ one. 

Malak Shalabi, a Seattle-based law student, does not convey a message of despair, but that 

of action. “It’s really important for every Palestinian and every human rights activist to 

champion the Palestinian cause regardless of where they are, and it is important especially 

now, ” she told me. 

“There are currently waves of social movements here in the United States, around civil 

rights for Black people and other issues that are (becoming) pressing topics – equality and 

justice – in the mainstream. As Palestinians, it’s important that we (take the Palestinian 

cause) to the mainstream as well,” she added. 

“There is a lot of work happening among Palestinian activists here in the United States, on 

the ground, at a social, economic, and political level, to make sure that the link between 

Black Lives Matter and Palestine happens,” she added. 
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On her part, Wafaa Aludaini in Gaza spoke about her organization’s – 16th October 

Group – relentless efforts to engage communities all over the world, to play their part in 

exposing Israeli war crimes in Gaza and ending the protracted siege on the impoverished 

Strip. 

“Palestinians and pro-Palestinian activists outside are important because they make our 

voices heard outside Palestine, as mainstream media does not report (the truth of) what is 

taking place here,” she told me. 

For these efforts to succeed, “we all need to be united,” she asserted, referring to the 

Palestinian people at home and in the diaspora, and the entire pro-Palestinian solidarity 

movement everywhere, as well. 

The words of Malak and Wafaa are validated by the growing solidarity with Palestine in 

the BLM movement, as well as with numerous other justice movements the world over. 

On June 28, the UK chapter of the BLM tweeted that it “proudly” stands in solidarity with 

Palestinians and rejects Israel’s plans to annex large areas of the West Bank. 

BLM went further, criticizing British politics for being “gagged of the right to critique 

Zionism and Israel’s settler-colonial pursuits”.Repeating the claim that a whole new 

generation needs to replace the current one for any change to occur in Palestine is an insult 

– although, at times, unintended – to generations of Palestinians, whose struggle and 

sacrifices are present in every aspect of Palestinian lives.Simply because the odds stacked 

against Palestinian freedom seem too great at the moment, does not justify the discounting 

of an entire nation, which has lived through many wars, protracted sieges and untold 

hardship. Moreover, the next generation is but a mere evolution of the consciousness of the 

current one. They cannot be delinked or analyzed separately.In his “Prison Notebooks”, 

anti-fascist intellectual, Antonio Gramsci, coined the term “pessimism of the intellect, 

optimism of the will.” 

While logical analysis of a situation may lead the intellect to despair, the potential for social 

and political revolutions and transformations must keep us all motivated to keep the 

struggle going, no matter the odds. 
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IOA forces Jerusalemite to destroy his own house in Silwan 
 

The Israeli occupation authority (IOA) on Sunday forced a Jerusalemite citizen to demolish 

his own home in Silwan district, east Jerusalem, at the pretext of unlicensed construction. 

According to local sources, Bahaa Zeitoun was forced to dismantle and destroy his 

prefabricated wooden house with his own hands to avoid incurring exorbitant demolition 

expenses and fines if the IOA came to remove it. 

In recent weeks, Israeli municipal employees and police forces stormed neighborhoods in 

Silwan and handed several Jerusalemite citizens demolition orders against homes and 

structures. 

The Jerusalemites have no choice but to build without licenses because there are no 

structural maps that respond to the natural increase in their numbers, and for that reason, 

they are denied house permits. 

Since the beginning of the current year, the IOA have razed 31 homes and 11 structures 

and non-residential buildings in Jerusalem. 
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Scores of settlers defile Aqsa Mosque 
 

Dozens of Jewish settlers escorted by police forces on Sunday morning desecrated the Aqsa 

Mosque in Occupied Jerusalem. 

According to local sources, 81 settlers entered the Mosque in groups through al-Maghariba 

Gate and toured its courtyards under police guard. 

The settlers received lectures about the alleged temple mount during the tours and some of 

them were seen performing Jewish prayers in the eastern area of the Mosque. 

The Aqsa Mosque is exposed to daily desecration by Jewish settlers and police forces in the 

morning and the afternoon except on Fridays and Saturdays. 

The Israeli police close al-Maghariba Gate, which is used by Jews to enter the Mosque, at 

10:30 am after the settlers complete their morning tours at the holy site. Later in the 

afternoon, the same gate is reopened for evening tours by settlers. 

During the presence of settlers inside the Mosque compound, entry restrictions are 

imposed on Muslim worshipers at the entrances leading to the Mosque and their IDs are 

seized until they leave the holy place. 
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Dozens rally in Texas against West Bank annexation 

 
Dozens of Palestinians and American citizens and activists demonstrated in Texas 

City on Sunday in protest at Israel’s plan to annex Palestinian land in the occupied West 

Bank. 

The demonstrators waved Palestine flags and raised banners condemning the annexation 

and Israel’s settlement activity in the occupied Palestinian territories. 

Israel’s Prime Minister Benjamin Netanyahu had announced that the annexation would 

begin in July 2020, but due to disagreements inside the Israeli government and with the US 

administration, the implementation has been postponed. 
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