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  المحتوى

  شؤون سياسة

  ٥  "الضم"أهمية الدور األوروبي لمنع تنفيذ الصفدي يؤكد  •
  ٦  "تحسين أوضاع المستوطنين والفلسطينيين"غانتس يريد تأجيل تنفيذ الضم للتركيز على  •

  اعتداءات

  ٧   تطلق حملة تهويد لألقصى وتستعد القتحام واسع نهاية الشهر"الهيكل المزعوم"جماعة  •
  ٨  عن البلدة القديمةٕ شبان من مخيم الجلزون وابعاد مقدسي ٣اختطاف  •
  ٨  عائلة فلسطينية تشرع بهدم شقتين في القدس بضغط من بلدية االحتالل •
  ٩  االحتالل يعيق تنظيف مقبرة باب الرحمة •

  اعتداءات/ تقارير 

  ٩  )األقصى(تحذير من الحفريات أسفل  •
  ١٢  ً مبنى فلسطينيا بأسبوعين٣١االحتالل هدم وصادر : تقرير أممي •

  تقارير

  ١٣   يطلق صرخة للعرب والمسلمين لحماية األقصى"انويل مسلماألب م" •

  ١٤  العقاب الجماعي االسرائيلي للشعب الفلسطيني اهانة للعدالة •

  ١٦  لحذفهما خريطة فلسطين" أبل"و" غوغل"انتقادات فلسطينية لـ •

  ١٧  هبة البوابات اإللكترونية لها جذور تاريخية: تقرير إسرائيلي •

  قوانين عنصرية

  ١٩   الضم اإلسرائيلي"ُيشرعن" "الكنيست" قانون عنصري أمام مشروع •
  

  فعاليات

  ٢١  وقفة احتجاجية بمخيم المفتي ضد مخططات الضم اإلسرائيلية •

  شؤون مسيحية
  

  ٢٢  "٦٧"ًبطريركية الروم األرثوذكس تسترجع أرضا تم االستيالء عليها عام  •
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  آراء عربية

  ٢٣  دولة الفلسطينيةإجماع دولي على حل الدولتين وقيام ال •

  ٢٤  !معسكر المستوطنين الرافض للضم •

  ٢٥  !!»الجنائية الدولية«في انتظار قرار  •

  آراء غربية مترجمة

  ٢٧  أصدقاء بيبي في المستوطنات وواشنطن أفسدوا عليه ضمه •

  اخترنا لكم  

  من مكتبة اللجنة الملكية لشؤون القدس

  ٣١  ديمةحارة اليهود وحارة المغاربة في القدس الق •

  اخبار باالنجليزية

• Israel annexation plan: We, the Palestinians, will not be deterred ٣٢  

• The deal of the century is unpalatable for both Israel and 

Palestine ٣٤  
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  شؤون سياسية

  "الضم"الصفدي يؤكد أهمية الدور األوروبي لمنع تنفيذ 
 

 الـدور أهميـة الـصفدي، أيمـن المغتـربين وشـؤون الخارجيـة وزيـر أكـد – طيـر أبـو جـدةا م– عمان
 الجهود ٕواحياء فلسطينية أراض ضم إسرائيل قرار تنفيذ دون للحؤول ودوله األوروبي االتحاد به يقوم الذي

 عبــر أجراهــا محادثــات خــالل الــصفدي وثمــن .الــدولتين حــل أســاس علــى الــصراع حــل المــستهدفة الــسلمية
ــل مــع الهــاتف ــة للــشؤون األعلــى الممث ــة والــسياسة الخارجي  بوريــل جوزيــب األوروبــي االتحــاد فــي األمني
 تحقيـق جهـود علـى انعكاسـاته مـن والتحـذير الـدولي للقانون ًخرقا الضم رفض في لالتحاد الصلبة المواقف
 التنــسيق اســتمرار وبوريــل الــصفدي وأكــد .الــدولي القــانون أســاس وعلــى الــدولتين حــل وفــق العــادل الــسالم
 علــى العــادل الــسالم لتحقيــق جــادة مفاوضــات إطــالق ٕواعــادة الــضم تنفيــذ دون للحــؤول المــشترك والعمــل
 وسينسف الدولي للقانون فاضحا خرقا سيكون الضم قرار تنفيذ أن من الصفدي وحذر .الدولتين حل أساس

 .ًحتميا ًمآال الواحدة لةالدو خيار من وسيجعل السلمية العملية عليها قامت التي األسس كل

 لتحقيـق حقيقي أفق ٕوايجاد الضم قرار تنفيذ لمنع الدولي المجتمع جهود تكاتف ضرورة على وشدد
 تعزيـز علـى العمـل اسـتمرار وأكـدا اإلقليمية المستجدات وبوريل الصفدي واستعرض .والشامل العادل السالم
 .المجاالت جميع في األوروبية-األردنية الشراكة

 التحـديات مواجهـة علـى لمـساعدتها للمملكة االتحاد يقدمه الذي الدعم على بوريل الصفدي وشكر
 بــالجهود المرتبطــة التطــورات الــصفدي بحــث ذلــك، إلــى .اللجــوء وعــبء كورونــا جائحــة وتبعــات االقتــصادية

 عمـ الـدولتين حـل أسـاس علـى الـصراع لحـل جـادة سـلمية مفاوضـات ٕواطالق الضم منع المستهدفة الدولية
 الدولي للقانون خرقا الضم رفض في الواحد الموقف الوزيران وأكد رينكيفيتش إدجارس التفيا خارجية وزير

 بالقـانون والمتمـسك للـضم الرافض بالده موقف على رينكيفيتش الصفدي وشكر .السلمية للجهود وتقويضا
 .الدولتين وحل الدولي

 .المنطقة في واالستقرار السالم يقتحق جهود في األساس المملكة دور رينكيفيتش ّوثمن

 كورونـا جائحـة مواجهـة فـي والتـضامن الثنائيـة العالقـات تعزيـز علـى العمـل استمرار الوزيران وأكد
 الجهـود بحـث تقـدمها محادثـات ،أمـس لودريـان، إيـف جـان الفرنـسي ونظيـره الـصفدي أجـرى كمـا .وتبعاتها
 .طينيةفلس أراض ضم قرارها إسرائيل تنفيذ لمنع المبذولة

 فــي أجرياهــا الــوزيران كــان التــي للمحادثــات ًاســتكماال الهــاتف عبــر تمــت التــي المحادثــات وجــاءت
 الماضـي األسبوع األوروبي االتحاد وممثل ومصر ألمانيا خارجية وزراء ًأيضا ضم الذي الخماسي االجتماع

 .الدولتين حل سأسا على الصراع لحل وفاعلة جادة مفاوضات إطالق ٕواعادة الضم منع سبل لبحث

 التنـسيق لمتابعـة مـاس هـايكو ألمانيـا خارجيـة وزيـر مـع ًهاتفيـا ًاتـصاال أيضا أجرى الصفدي وكان
 .السلمية العملية إطالق ٕواعادة الضم خطر لمواجهة المشتركة الجهود حول
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 العربـي األوروبـي اإلطـار وفـي ثنائيـا والمواقـف التحركـات تنـسيق اسـتمرار ولـدوريان الـصفدي وأكد
 أسـاس علـى الـصراع حـل نحـو للتقـدم مفاوضـات إلطالق أفق ٕوايجاد الضم قرار تنفيذ دون للحؤول األوسع

 .الدولي والقانون الدولتين حل

 الجهـود كـل علـى الضم قرار يمثله الذي المسبوق غير الخطر من االتصاالت خالل الصفدي وحذر
 .يردعه ًمؤثرا ًعالف للضم الرافض الدولي الموقف ترجمة ضرورة مؤكدا السلمية،

 الجهــود اســتمرار أهميــة علــى وشــدد واألوروبــي واأللمــاني الفرنــسي الموقــف أهميــة الــصفدي وأكــد
 .الـــصراع ويـــؤجج العـــادل الـــسالم تحقيـــق فـــرص ســـيقتل الـــذي القـــرار تبعـــات المنطقـــة لتجنيـــب المـــشتركة
 المـستهدفة الجهـود فـي اقـفالمو تنسيق استمرار وأكدا المنطقة في التطورات ولودريان الصفدي واستعرض

 ًحاليـا يقـوم الـذي ولودريـان الـصفدي أكـد السياق هذا وفي .واالستقرار األمن وتحقيق اإلقليمية األزمات حل
 حققــه الــذي النــصر وتكــريس البنــاء إعــادة جهودهــا فــي العراقيــة الحكومــة دعــم أهميــة علــى للعــراق بزيــارة
 التحـديات إزاء والتـشاور التنـسيق استمرار على الوزيران فقوات .وسيادته أمنه وحماية اإلرهاب على العراق

  .الضم قرار تنفيذ منع المستهدفة بالتحركات يتعلق ما في ًوخصوصا اإلقليمية

  ٥ صفحة ١٧/٧/٢٠٢الدستور 

*** 

  غانتس يريد تأجيل تنفيذ الضم للتركيز على 

  "تحسين أوضاع المستوطنين والفلسطينيين"
 

 الـوزراء رئـيس ائـتالف فـي الرئيـسي الـشريك إن أمـس، اإلسـرائيلي، زراءالو مجلس في وزيران قال
 تحـسين علـى ذلـك مـن بـدال وتركـز الغربيـة الـضفة فـي الـضم خطـط إسرائيل ترجئ أن يريد نتنياهو بنيامين
ــسطينيين اليهــود المــستوطنين أوضــاع ــي والفل ــة األراضــي ف ــق .المحتل ــرال واتف ــسابق الجن ــي ال  غــانتس بين

 معارضــة بالفعــل تواجــه التــي الخطــة لكــن تمــوز مــن األول فــي الــضم خطــط مناقــشة بــدء علــى ونتنيــاهو
 .لالنتشار المستجد كورونا فيروس عودة بسبب جانبا تنحيتها جرت دبلوماسية

 الـضفة فـي تحركـات أي حـساب علـى الـصحية لألزمـة تكـون أن يجـب األولويـة إن غانتس، ويقول
 إسـرائيل سـيادة ٕواعـالن منفـردا قـدما المـضي نتنيـاهو ويـستطيع .نالفلـسطينيي مع الصراع تؤجج قد الغربية

 جبهتهـا لتوحيـد إسـرائيل جهـود عقـدت غـانتس هـواجس لكـن األردن وغـور الغربية الضفة مستوطنات على
 دونالـد األميركـي الـرئيس طرحها التي األوسط الشرق في السالم خطة مع اتساقه مدى وبشأن الضم بشأن
 غانتس، بزعامة" أبيض – أزرق" حزب في عضو وهو شوستر، ألون اإلسرائيلي راعةالز وزير وقال .ترامب

 .الغربية الضفة في للمزارعين بالنسبة "الضم وليس اآلن الزراعة" أجل من العمل يريد إنه
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 اإلسـرائيليين مـن لكـل األردن لغـور المياه نوفر ألن نحتاج" ،)١٠٢ إم.إف( أبيب تل لراديو وأضاف
  ).الكهرباء وصول( وتحسين ...هناك يعيشون الذين والفلسطينيين

 وزيـر وقـال ".لـذلك القوميـة مواردنـا نوجـه أن أتمنـى ...الوقت؟ ونضيع نتشاحن لماذا" قائال، وتابع
 علـى العمـل أن يعتقـد الحزب زعيم ٕوان أيضا غانتس توجه هو ذلك إن ،"أبيض – أزرق" لحزب ينتمي آخر

 بمـا ممكنـا التعـايش يجعـل" والفلـسطينيون المـستوطنون يـستخدمها التـي الغربيـة الـضفة في التحتية البنية
 ".ترامب خطة مع يتسق

  .األمر على التعليق عن نتنياهو مكتب وأحجم

  ١٨/٧/٢٠٢٠األيام 

*** 

  اعتداءات

   تطلق حملة تهويد لألقصى وتستعد القتحام واسع نهاية الشهر"الهيكل المزعوم"جماعة 
 

 األقـصى المـسجد سـاحات الخمـيس، أمـس صـباح المـستوطنين عـشرات اقـتحم – المحتلـة فلسطين
 مختلفـة منـاطق فـي وتفتيـشات مـداهمات حملـة االحتالل قوات شنت فيما االحتالل، لشرطة مشددة بحراسة
 لألقــصى المــستوطنين عـشرات اقتحامــات وتقــدم .الـشبان مــن عـدد اعتقــال تخللهــا والقـدس الغربيــة بالـضفة
 بإبعـــاد وقامـــت الحـــرم ســـاحات فـــي الخاصـــة الوحـــدات مـــن عناصـــر انتـــشر ثحيـــ غليـــك، يهـــودا الحاخـــام

 صــلوات المقتحمــون المــستوطنون وأدى .المــستوطنين بهــا يقــوم التــي االقتحامــات مــسار عــن الفلــسطينيين
 بمجموعـات الحـرم ساحات في استفزازية جوالت وونظموا ،"الرحمة باب "ومصلى الصخرة قبة قبالة تلمودية
 اإلسـرائيلية" الهيكـل ألجـل طالب "جماعة تسمى ما وأطلقت ."المزعوم الهيكل "عن شروحات اوتلقو متعاقبة،

   ."بأيدينا الهيكل جبل "عنوان تحت األقصى للمسجد تهويد حملة

 لـدعم الماليـة التبرعـات وجمـع الجماعـة، هـذه فـي المـشتركين مـن عـدد أكبـر لجمع الحملة وتهدف
 بــذكرى يــسمى مــا خــالل ونوعيــة كبيــرة اقتحامــات لتنفيــذ الجماعــة ودعــت .لألقــصى تهويديــة وأفكــار بــرامج

 دخـول علـى قيودهـا فرض االحتالل شرطة وتواصل. ٧-٣٠ وحتى ٧-٢٧ تاريخ من وذلك ،"الهيكل خراب"
 صـعيد وعلـى .الخارجيـة بواباتـه عنـد بعـضها وتحتجـز هويـاتهم، في وتدقق للمسجد، الفلسطينيين المصلين

 القـدس وفـي .شـبان ٧ اعتقلـت االحـتالل قـوات بـأن األسـير نـادي أفـاد الـضفة، فـي واالعتقاالت المداهمات
 الفلــسطينيين مــن عــدد إثرهــا علــى وأصــيب العيــسوية، فــي محمــود آل حــي فــي مواجهــات انــدلعت المحتلــة،
 المعــدني بالرصــاص مــواطنين عــدة وأصــيب الغــاز، قنابــل اإلســرائيلي االحــتالل قــوات إطــالق إثــر باالختنــاق

 .بالمطاط المغلف

   ١٥ صفحة ١٧/٧/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  ٕ شبان من مخيم الجلزون وابعاد مقدسي عن البلدة القديمة٣اختطاف 
  

 شمال الجلزون مخيم من شبان ٣ السبت، أمس صباح" إسرائيلية "خاصة قوات اختطفت... 
 عام، ١٨ كةشرا محمد عبداهللا والشاب عام، ١٩ ملكي بركات رائد قصي الشاب :وهم اهللا رام مدينة

  .عام ١٩ البياري إبراهيم رائد والشاب

 الى ونقلتهم منازلهم ومداهمة للمخيم اقتحامها عقب الثالثة الشبان باختطاف القوة هذه وقامت
 مختلف في كبير بشكل العمليات بهذه تقوم اإلسرائيلية الخاصة القوات أن بالذكر جدير .معلومة غير جهة

  .الغربية الضفة محافظات

 القدس بمدينة القديمة البلدة عن باإلبعاد ًقرارا السبت، أمس اإلسرائيلي االحتالل قوات توسلم
 ًقرارا محيـسن، عمـر المقدسي المواطن سلمت االحتـالل قوات ّأن فلسطينية، مصادر وأفادت .المحتلة
  ).وكاالت.(ًيوما ١٥ لمدة القدس، في القديمة البلدة عن باإلبـعاد

 ٢٨ ص١٩/٧/٢٠٢٠الدستور 

***  

  عائلة فلسطينية تشرع بهدم شقتين في القدس بضغط من بلدية االحتالل
 

أجبـر االحـتالل اإلسـرائيلي، اليـوم الــسبت، المـواطن المقدسـي محمـد أبــو تركـي ونجلـه عـصام علــى 
  .في القدس المحتلة جبل المكبر الشروع بهدم منزليهما ذاتيا، في

ولن نسمح لالحتالل بتمريـر مخططـاتهم بطردنـا مـن  سأنصب خيمة مكان المنزل،: "وقال أبو تركي
، وفرضــت بلديــة االحــتالل مخالفــات علــى المنــزلين ٢٠١٣موجــود منــذ عــام  ، مــشيرا إلــى أن منزلــه"أرضــنا
  .الشواقل بحجة البناء دون ترخيص بآالف

 أوالد، ونجلـه عـصام فـي المنـزل المالصـق ٣زوجته و ويقطن المقدسي محمد أبو تركي بمنزله مع
 متـرا مربعـا، ٨٥ سـنوات، وتبلـغ مـساحة المنـزلين ٦ عامـا وأصـغرهم ١٢عمـره   أوالد أكبـرهم٣ زوجته ومع

  .وحمام الوالد محمد مكون من غرفتين ومطبخ وحمام، ونجله عصام مكون من غرفة ومطبخ منزل

يـة المواطنين في القدس المحتلة، تحت حجج وذرائـع واه ويتعمد االحتالل اإلسرائيلي التضييق على
  .ترخيص، إلى جانب فرض ضرائب باهظة على أصحاب المحالت من بينها البناء دون

  ١٨/٧/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  

  

  



 
٩

  االحتالل يعيق تنظيف مقبرة باب الرحمة

 

 اليــوم المحتلــة، القــدس مــن متطــوعين عمــل االحــتالل شــرطة أعاقــت – الجديــدة الحيــاة – القــدس
 .المبارك األقصى للمسجد الشرقي للسور المالصقة لرحمةا باب مقبرة تنظيف خالل السبت،

 بعمليـات قـاموا الـذين المقبـرة فـي الموجـودين المتطـوعين جميـع هويات في االحتالل شرطة ودققت
 مـن المقبـرة بتنظيـف المجاورة والبلدات سلوان بلدة أهالي من المقدسيين عشرات قيام  مع تزامنا التنظيف،
ّمـنظم بتقلـيم بــدأت منظمـة وفعاليـات عمــل إطـار فـي وذلــك واألوسـاخ، األعـشاب  والكبيــرة، العاليـة لألشــجار ُ

ــة ــرة، فــي المنتــشرة األعــشاب ٕوازال ــع معالمهــا، تغطــي والتــي المقب ــى ونقلهــا واألخــشاب األعــشاب وتجمي  إل
 .القبور بعض شواهد ترتيب عن فضال المقبرة، أرض خارج خاصة حاويات

 عنــد تحديــدا وتقــع المحتلــة، القــدس فــي اإلســالمية المقــابر أشــهر إحــدى الرحمــة بــاب مقبــرة وتعــد
 الجهـة فـي األمويـة القـصور وحتـى األسـباط بـاب مـن تمتـد حيـث المبـارك، األقصى للمسجد الشرقي السور

  .الصحابة قبور من العديد على وتحتوي دونما ٢٣ حوالي مساحتها وتبلغ الجنوبية،

 ١٩/٧/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  

  تداءاتاع/ تقارير 

 )األقصى(تحذير من الحفريات أسفل 
   كامل ابراهيم-القدس المحتلة 

حذر خبراء ومسؤولون فلسطينيون من خطورة أعمال الحفر والتنقيب والتجريف التي تقوم بها 
أسفل المتحف - السلطات اإلسرائيلية في الزاوية الجنوبية الغربية من أسوار المسجد االقصى المبارك

ٕا على ضرورة وقف هذه االعمال فورا وازالة الصقايل التي نصبتها السلطات اإلسرائيلية اإلسالمي، وشددو ً
  .)لجنة الحفاظ على الحائط الغربي(ممثلة بسلطة اآلثار ووزارة األديان وما يسمى ب

وكانت دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد األقصى المبارك قد طالبت بترميم تلك الزاوية في 
، عندما سقط حجر ضخم من الواجه الجنوبية الغربية لسور المسجد األقصى المبارك أسفل ٢٠١٨تموز 

ُالمتحف اإلسالمي، منبها الى حقيقة يجمع عليها علماء اآلثار واالعمار في دائرة األوقاف اإلسالمية 
حتالل وشؤون المسجد األقصى ان الحفريات والتنقيب أسفل وفي محيط المسجد االقصى لم تتوقف منذ ا

وان الوضع مقلق وغامض ال يعلم بحقيقة هذه الحفريات واألنفاق ومداها وعمقها ١٩٦٧المدينة عام 
وخطورتها إال االحتالل الذي يرفض السماح لألوقاف اإلسالمية صاحبة االختصاص والصالحيات وال 

ة لقرارات األمم بالكشف او االطالع على هذه الحفريات غير القانونية والمخالف» اليونسكو«لمنظمة 
  .المتحدة



 
١٠

وصرح المهندس بسام الحالق مدير مديرية إعمار المسجد االقصى المبارك في دائرة االوقاف 
 ان هناك العديد من الفتحات اسفل الجدار التي قد يتسرب منها العمال وموظفي دائرة الرأياالسالمية 

ً مترا، مشيرا الى انه ال يعلم إذا كان ٢٠ق يصل ًاآلثار اإلسرائيلية الذين حفروا عميقا في تلك المنطقة بعم ً
ًمؤكدا ان االمر بحاجة لكشف ميداني االمر الذي ترفضه .هناك اختراق أسوار المسجد األقصى من االسفل

  .سلطات االحتالل

وأوضح الحالق ان المشكلة ان كل هذه الحفريات والتغلغل في هذه المنطقة والعمل فيها منذ 
بشكل سري ودون السماح لغير اإلسرائيليين من سلطات اآلثار والمستوطنين بالدخول سنوات طويلة يجري 

  .ًالى تلك المنطقة، إذ يعملون بسرية تامة وال يطلعون أحدا على ما وصلوا اليه او ما هو الهدف منه

واكد مدير دائرة إعمار المسجد االقصى المبارك انه من داخل المسجد ال يوجد أي سبيل للوصول 
نحن نراقب كل صغيرة » :ى التسوية الجنوبية الغربية على غرار المصلى المرواني والمسجد القديم، وقال ال

ًدونما من الداخل ال يظهر شيء كل الحفريات والتنقيب ونصب ١٤٤وكبيرة تتعلق بالمسجد بكافة مساحته 
  .تحجب الرؤية» شوادر «السقاالت والعمال يعملون على طول االسبوع خلف 

اف ان معظم العمل أسفل المتحف اإلسالمي في الزاوية الجنوبية الغربية وهو عمل مكثف واض
ومستمر منذ سنوات ويجري على مستوى كل حائط البراق وباب المغاربة مع تركيز واضح في عمق 

  .الحفريات اسفل المتحف وجنوب المسجد االقصى المبارك من جانب القصور األموية

 داخل المتحف او الحديقة الداخلية او في المصاطب وقال ان الحفريات ونفى الحالق وجود تصدع
تجري في الجزء الصلب السفلي بعمق الحجارة الضخمة التي تمثل أساسات ذات احجام كبيرة وبارتفاع 

  .شاهق

واضاف ان عمق الحفريات اإلسرائيلية مجهول، وطالما لم ندخل ونطلع على عمق الحفريات 
يرها على اساسات المتحف والمسجدمن الصعب الحديث عنها، واكد ان الجويف واتجاهها ونفحص تأث

  .والمناطق الداخلية خلف حائط البراق واسفل المتحف تعود للفترة االموية

وتابع المهندس الحالق يقول ان دائرة اآلثار اإلسرائيلية تعدت على صالحيات دائرة االوقاف 
على جدران المتحف اإلسالمي في المسجد )سقاالت( بنصب اإلسالمية و شؤون المسجد االقصى وقامت

اسفل جدار المتحف ) السقاالت(االقصى المبارك وقامت بترميم جزء منها وفي وقت الحق قاموا بانزال هذه 
  .لحجب الرؤية)شوادر(والتي ال زال منصوبة هناك ويجري العمل عليها خلف 

ان هناك مخاوف )الرأي(ر في االوقاف اإلسالمية لـواكد الدكتور يوسف النتشة مدير السياحة واالثا
وقلق عميق من الحفريات التي تجريها السلطات اإلسرائيلية في محيط المسجد االقصى المبارك وخاصة 

  .في المنطقة الجنوبية الغربية



 
١١

نحن نتوقع وجود فراغات اسفل منطقة المتحف اإلسالمي في المسجد االقصى، «: النتشة.وقال د
ية الطوبغرافية والتاريخية ولكن اليوجد لدينا فحص لهذه المنطقة وكل ما تم اكتشاف فلسطيني من الناح
  .«جة الى خرائط، ومشاهدة وال يكفي التوقعاولكن بح

ان المشكلة ان هناك حفريات تجري منذ سنوات في هذه المنطقة ولم تتوقف وتتم بشكل :"واضاف 
يسمح لنا باالطالع عليها من قبل السلطات اإلسرائيلية سري وخالف حواجز لم نشاهد ولم نفحص ولم 

عمق وكيف واين والى اي مدى ال ندري كعلماء وكإدارة اوقاف إسالمية مسؤولة عن المسجد األقصى و 
  .«االمالك واالراضي الوقفية اإلسالمية في القدس

ية وقال نحن النتشة الى ان محيط المسجد وخاصة تلك الزاوية منطقة اطماع إسرائيل.ولفت د
تموز من ٢٣نخشى بعد سقوط ذلك الحجر الضخم من اسفل المتحف اإلسالمي في المسجد االقصى في 

  . ونحن نخشى من اي خطر مستقبلي يؤثر على المسجد االقصى٢٠١٨العام 

النتشة ان تكون تلك الفراغات واالقواس التي اسفل المتحف اإلسالمي في المسجد . واستبعد د
ان القصور االموية تم » :من القصور االموية التي خلف اسوار المسجد االقصى وقال ًاالقصى جزءا 

ًالكشف عنها وعن حدودها والجدار الجنوبي للمسجد االقصى من االسفل واضح انه روماني قوي جدا، 
ًمضيفا أنه اذا كان يوجد فهي فراغات معمارية أو بعض االبار استخدمت قديما او الحقا ً ً.  

 السياحة واالثار في االوقاف اإلسالمية ان إسرائيل مازالت ترفض استقبال اي بعثة من واكد مدير
، وقال ان إسرائيل ١٩٦٧اليونسكو محايدة للكشف على الحفريات التي تجريها منذ احتالل القدس عام 

الدولي بتأييد من الواليات المتحدة ال تزال ترفض وتضرب بكل االلتزامات المنصوص عليها في القانون 
  .ومنظمة االمم المتحدة واليونسكو

النتشة انه ال يمكن التقليل من خطورة الحفريات واالنفاق التي تجريها السلطات . واوضح د
 التهديد الفكري، وبية للمسجد االقصى ولكن االخطر هاإلسرائيلية في المنطقة الجنوبية والجنوبية الغر

فكرة اإلسرائيلية ونفي اآلخر في هذا النهج العدواني، وتجاهل ًمضيفا الخطر هو التركيز على الرواية وال
  .ًالمسجد األقصى الموجود والبحث عن الماضي السحيق غير المثبت والمشكوك في وجوده علميا

بدوره قال الباحث في تاريخ القدس إيهاب الجالد إن الحفريات اإلسرآئيلية لم تتوقف منذ سبعينيات 
منهجية والرؤية اإلسرائيلية الدينية وهناك فتحات في الجدار الغربي الجنوبي القرن الماضي وهي تتبع ال

خلفها فتحات )سقاالت(هناك )قوس روبنسون(للمسجد االقصى المبارك، ووفق الرواية اسفل ما يسمى 
للتصوير والبحث وحتى الحفر واألجهزة المتطورة لالختراق والحفر «روبوت «مجهولة قد تستغل إلدخل 

، وما يتبع »كورونا«ر، مستغال غطاء الترميم وظروف اإلغالق خالل الجائحة العالمية الحالية والتصوي
  .ذلك من عمليات تستهدف المسجد االقصى والقدس القديمة

  



 
١٢

 خلف ذلك الجدار المغطى بالصقاالت الحديدية في الزاوية الجنوبية الغربية للرأيوقال الجالد 
 والمتحف اإلسالمي وساحة قبة يوسف آغا، تقع تسوية فجوات للمسجد االقصى وأسفل مسجد النساء

واروقة مجهولة الطبيعة ال يوجد إمكانية وصول األوقاف اإلسالمية إليها من داخل األقصى، ومن الخارج 
سلطات اآلثار اإلسرائيلية ترفض السماح لالوقاف واليونسكو بالوصول اليها والكشف عن حفرياتها هناك 

  . المخاوفاالمر الذي يثير

 ٨ص/١٩/٧/٢٠٢٠الرأي 

***  

  ً مبنى فلسطينيا بأسبوعين٣١االحتالل هدم وصادر : تقرير أممي

 

 األرض فـــي اإلنـــسانية الـــشؤون لتنـــسيق المتحـــدة األمـــم مكتـــب أفـــاد – صـــفا – المحتلـــة القـــدس
 خـالل ًيافلـسطين مبنـى ٣١ صـادرت أو هدمت اإلسرائيلي االحتالل سلطات بأن )أوتشا( المحتلة الفلسطينية
 .البناء رخص إلى االفتقار بحجة الماضيين، األسبوعين

 ١٣-يونيــو/حزيــران ٣٠ بــين مــا الفتــرة ُيغطــي الــذي "المــدنيين حمايــة" تقريــر فــي المكتــب وأوضــح
 من أكثر عيش ُبسبل األضرار ٕوالحاق ًشخصا، ١٣ تهجير إلى أدت الهدم عمليات أن ،٢٠٢٠ يوليو/تموز
 .آخرين ١٠٠

 ٍومبـان ًمنـزال ١٢ االحـتالل سـلطات هـدمت األردن، غـور فـي الفلـسطيني البدوي يلفصا ّتجمع ففي
 .عيشهم سبل لتأمين المواسم في أصحابها يستخدمها

 منطقـة داخـل بدويـة تجمعـات أربعـة فـي تقع المستهدفة األخرى المباني من أربعة أن التقرير وبين
 ).وارهابج أو E1 خطة( "أدوميم معاليه" مستوطنة لتوسيع ّمخصصة

 بموجـب ،ًا أيـض)ج( المنطقـة فـي والواقـع ،)الخليـل( الطيبـة تجمـع فـي مبنيـان ُهـدم أنـه إلـى وأشار
ّتعد التي المرخصة غير المباني إزالة في االستعجال على ينص الذي ١٧٩٧ العسكري األمر َ  ".حديثة" ُ

 أعلنـت حيـث يـسوية،الع حي في اثنان فيها بما المحتلة، القدس شرقي في ٍمبان تسعة ُهدمت فيما
 .أشهر ستة لمدة الهدم عمليات تجميد عن فبراير/شباط ١٩ يوم في االحتالل بلدية

 بالمنطقـة مـوقعين فـي زراعيـة ٍأراض المـذكورة الفتـرة خـالل االحـتالل قوات جرفت التقرير، وبحسب
 ".دولة أراضي" باعتبارها مصنفة المنطقة أن بحجة الخليل، محافظة من )ج(

جرفــت الخليــل، مدينــة مــن القريبــة البقعــة منطقــة وفــي  المزروعــة األراضــي مــن دونمــات أربعــة ُ
ودمرت الموسمية بالمحاصيل  .سعير بلدة قرب زيتون شجرة ٧٠ ُاقتلعت حين في استنادي، سور مع ُ

 ٣٣( العمر من يبلغ فلسطيني رجل باتجاه النار اإلسرائيلية القوات أطلقت يوليو،/تموز ٩ يوم وفي
 .الغربية بالضفة سلفيت في حارس كفل قرية من مقربة على آخر، وأصابت وقتلته، )ًعاما



 
١٣

ــسطينيين عــدد يرتفــع وبــذلك، ــذين الفل ــى استــشهدوا ال ــى الــضفة فــي االحــتالل قــوات يــد عل  ١٧ إل
 .٢٠٢٠ العام مطلع منذ ًفلسطينيا

 آخر ًفلسطينيا ٧٢ الماضيين األسبوعين خالل أصابت االحتالل قوات أن إلى األممي التقرير ولفت
 أبـو بلـدة فـي واعتقـال بحـث عمليـات خـالل مـنهم ٤٠ َأصـيب حيـث بالـضفة، متعـددة اشـتباكات في بجروح
 .نابلس ومدينة العيسوية وحي القدس، شرقي ديس

 المائة في ٣٠ منها الضفة، أنحاء مختلف في العمليات هذه من عملية ١٥٠ ُنفذت اإلجمال، وفي
 .بها طةالمحي والمناطق القدس في

 قــرب التحذيريــة النيــران األقــل علــى مناســبة ١٨ فــي النــار االحــتالل قــوات أطلقــت ،"أوتــشا" ووفــق
 اعتقلـت فيمـا الوصـول، علـى القيـود فـرض بحجـة سـاحلها وقبالـة بغزة المحيط اإلسرائيلي الحدودي السياج
 .قاربين وصادرت صيادين أربعة الحوادث إحدى في اإلسرائيلية البحرية القوات

 الزيتـون أشـجار من العشرات وأتلفوا بجروح فلسطينيين خمسة أصابوا مستوطنين أن التقرير وذكر
  .الضفة في والمركبات

 ١٨/٧/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

 

***  

  تقارير

   يطلق صرخة للعرب والمسلمين لحماية األقصى"األب مانويل مسلم"

 

 للعـــرب صـــرخة مـــسلم مانويـــل األب المقدســـات ةلنـــصر المـــسيحية اإلســـالمية الهيئـــة عـــضو أطلـــق
 أن االحـتالل قـوات لمناشـير يـسمحوا وأال الغـزاة، أقـدام تدوسـها أن األقـصى ألبـواب يـسمحوا بأال والمسلمين

 .العربية القومية أوصال تقطع

 وال هممكــم، وتقــاعس أيــديكم، شــهيد هــو نفــسه األقــصى يكــون أن تــسمحوا ال" :مــسلم األب وقــال
  ".الروحي مجدنا ويذل المشرفة والصخرة األقصى ليجتاح الرحمة باب عدوكم غزواي أن تسمحوا

 بالوقوف مطالبا اليوم، واإلسالمي العربي لشعبنا والكرامة العنفوان باب هو الرحمة باب أن وأضاف
 ثالحدي العصر ومأجوج بيأجوج وصفهم ما منها ليدخل األقصى أبواب على االحتالل سيطرة لمنع ّعز وقفة

  .معنا ويقتسمه ويحتله ويدنسها

 واإلنـساني الروحـي الـرابط هـو بقدسـيته واألقـصى مهـم، قومي عربي بعد لها القدس أن مسلم وأكد
 .القيامة كنيسة من يتزلزل ٍكحجر هو األقصى من يتزلزل حجر أي أن ًموضحا القومية، لتلك
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 وجـود فـال باألقـصى مغروسا قلبه ليس من أن موضحا للفلسطينيين، األقصى أن على ّمسلم وشدد
 .له إسالم وال عروبة ال له أقصى ال فمن العربية، أمتنا في له

 الفلـسطينيين أن مؤكـدا األقصى، بوابات إلى أقدامنا تتوجه أن ضرورة إلى مسلم مانويل األب ودعا
 .بالدم وبواباته وساحاته ترابه سيحمون

 أمــام المبـارك المـسجد األقـصى فــي رحمـةال بـاب مـصلى بــإغالق قـضت إسـرائيلية محكمـة أن يـذكر
 أو القرار بهذا االعتراف القدس مدينة في اإلسالمية واألوقاف المقدسية والقوى الهيئات ورفضت المصلين،

  .األقصى بالمسجد يتعلق اإلسرائيلي لالحتالل قرار أي

  ١٩/٧/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  هانة للعدالةالعقاب الجماعي االسرائيلي للشعب الفلسطيني ا

  

 تزال ال األساليب هذه مثل أن نرى أن القانون ولسيادة للعدالة إلهانة إنها "-  الهاي – نيويورك
  ."مستمرة الجماعية الفلسطينيين معاقبة وأن والعشرين الحادي القرن في تستخدم

 ضياألرا في اإلنسان حقوق بحالة المعني الخاص المقرر لينك، مايكل قال عليه أكد ما هذا
 مجلس أمام جديد لتقرير تقديمه عقب الجمعة مساء صادر بيان في ،١٩٦٧ عام منذ المحتلة الفلسطينية

 تقريره استعرض قد كان الذي لينك .الفلسطيني الشعب تجاه إسرائيل تصرفات فيه تناول  اإلنسان حقوق
 على للسيطرة" إسرائيل "اتيجيةإستر إن بيانه في قال اإلنسان، حقوق لمجلس واألربعين الرابعة الدورة أمام

 معاقبة "يمكن أنه مؤكدا تقريبا، حديث قانوني نظام لكل التأسيسية القاعدة تنتهك الفلسطينيين السكان
  .اآلخرين أفعال على األبرياء معاقبة يمكن ال .عادلة عملية بعد وفقط أفعالهم، على فقط المذنبين

 الحق ذلك في بما الفلسطينيين ضد خطيرة تهاكاتان على تنطوي الممارسات هذه "أن لينك وأضاف
  .الالئق المعيشة ومستوى المناسب والمأوى والصحة، التنقل، وحرية الحياة، في

 التي األعمال جميع عن الفوري التوقف إلى َإسرائيل المتحدة األمم في اإلنسان حقوق خبير ودعا
 أي يتحقق ولم يوميا األبرياء من لماليينا يتضرر حيث الفلسطيني، للشعب الجماعي العقاب إلى ترقى
 المدمر التأثير مدى رؤية يمكن "وقال .العنف من لمزيد مواتية وأجواء أعمق توترات نشوء سوى شيء

 غزة لقطاع عاما ١٣ منذ المستمر إغالقها في للنظر الفت بشكل اإلسرائيلية الجماعي العقاب لسياسة
  .يعمل بالكاد اجتماعية خدمة ونظام مدمرة تحتية وبنية امت االقتصاد انهيار من اآلن يعاني الذي

 وضمان حماس احتواء "هو غزة على اإلغالق فرض وراء الهدف أن إسرائيل أوردت لقد "وأضاف
 لها حدود ال معاناة في تسبب مما غزة، اقتصاد تدمير كان لإلغالق الفعلي األثر لكن .إسرائيل أمن
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 الدولي القانون في واضح بشكل عليه منصوص الجماعي العقاب رحظ أن على مشددا ،"نسمة لمليوني
  .استثناءات بأي تسمح ال المادة هذه إن قائال الرابعة، جنيف اتفاقية من ٣٣ المادة خالل من اإلنساني

 بشكل الفلسطينيين منازل هدم في المستمرة إسرائيل سياسة الخاص المقرر تقرير انتقد وقد
 معاقبة على مصممة فلسطيني، منزل ٢٠٠٠ من أكثر إسرائيل دمرت ،١٩٦٧ معا منذ "إنه وقال .عقابي
 .شيء أي ترتكب لم نفسها العائالت تلك لكن ،"أفرادها بعض ارتكبها ربما أفعال على فلسطينية عائالت

  .الرابعة جنيف اتفاقية من ٥٣ المادة واضح بشكل تنتهك الممارسة هذه

 العليا المحكمة ذلك في بما اإلسرائيلية، والقانونية ياسيةالس القيادة ألن أسفه عن لينك وأعرب
 ال الواقع، في "قائال وأوضح ."به ًمسموحا ًرادعا "الفلسطينية المنازل هدم عملية تعتبر تزال ال اإلسرائيلية،

 اإلسرائيلية األمنية القيادة أقرت كما واالنتقام، الكراهية من جو خلق في إال هذه الهدم عمليات تسهم
  .نفسها

 ّالسنوية ّالصيفية عطلتها الجمعة، الهاي، في الدولية ّالجنائية المحكمة بدأت أخرى، جهة من
 إلى تأجل القرار أن يعني ما ّالفلسطينية، األراضي في ّاإلسرائيلية الحرب جرائم حول قرارها تصدر أن دون

  .المقبل آب منتصف بعد ما

 مئات ومنعت ّالسنوية، المحكمة عطلة قبل القرار صدور من خشيتها عن ّعبرت" إسرائيل "وكانت
 إلى ّاإلسرائيلية التقديرات وتشير .اعتقالهم من خشية البالد، مغادرة من والسابقين الحاليين المسؤولين من
 المحكمة صالحية بشأن بنسودا، فاتو المحكمة، في العامة المدعية موقف ستتبنى ّالدولية ّالجنائية ّأن

 وذكرت .والقدس الغربية والضفة غزة قطاع في الفلسطينيين ضد إسرائيلية حرب ائمجر في بالتحقيق
 صدور الحتمال تأهب حالة في اإلسرائيليتين والقضائية السياسية المؤسستين أن ،"اليوم إسرائيل "صحيفة

  .القرار

 ين،الفلسطيني بحق ارتكبتها التي الحرب جرائم بشأن محتمل لتحقيق" إسرائيل "معارضة ورغم
 أنه إال دولة، ليست الفلسطينية السلطة وأن كهذا تحقيق بإجراء الدولية للمحكمة صالحية ال أن بادعاء

 سياسيين مسؤولين مالحقة إلى يؤدي أن يمكن هذا فإن تحقيق، بإجراء الدولية المحكمة قررت حال في
  .الجيش أركان ورئيس الحكومة برئيس تبدأ مختلفة بمستويات إسرائيليين، وعسكريين

 في بحقهم اعتقال مذكرات إصدار األخيرة بإمكان فإنه المحكمة، أمام المثول رفضهم حال وفي
 يمتنعون قد اإلسرائيليين المسؤولين أن يعني ما المتحدة، الواليات باستثناء المركزية، العالم دول معظم
  .للمحكمة وتسليمهم االعتقال خشية الدولة هذه إلى السفر عن

" إسرائيل "بارتكاب يتعلق األول اإلسرائيلية، الجرائم من جانبين على التحقيق يتركز أن ويتوقع
 في المستوطنات ببناء يتعلق والثاني السياسية، القيادة تعليمات بموجب وجنود ضباط ارتكبها حرب جرائم

  .الدولي للقانون ومناقض ١٩٦٧ عام المحتلة األراضي



 
١٦

 مجموعة "بواسطة تحقيق بفتح للمحكمة محتمل قرار اجهةلمو تستعد إسرائيل إن الصحيفة وقالت
 زئيف الوزير تعيين تم الحالية اإلسرائيلية الحكومة تشكيل وبعد ."والخفية المكشوفة األدوات، من كبيرة
 الخارجية وزارات مندوبي من فريقا إلكين ويرأس .الدولية الجنائية المحكمة مواجهة عن مسؤوال إلكين

 في سنين، منذ يوجه "الفريق وهذا األمن، وجهاز القومي األمن ومجلس اإلستراتيجية والشؤون والقضاء
 إجراء المحكمة قررت حال في فإنه الصحيفة، وحسب ."المحكمة ضد اإلسرائيلي النشاط مختلفة، مجاالت

  ).وكاالت.(وهجومية دفاعية أنشطة "ستنفذ" إسرائيل "فإن التحقيق،

  ١ ص١٩/٧/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  لحذفهما خريطة فلسطين" أبل"و" غوغل"قادات فلسطينية لـانت
 

" أبــل"و" غوغـل "شــركتي ،)الـسبت( اليـوم الفلــسطينيون، انتقـد –" أوناليــن األوسـط الـشرق ":اهللا رام
 باالنحياز الشركتين واتهموا خرائطهما، من فلسطين لخريطة الشركتين حذف إنه قالوا ما بسبب األميركيتين

  .إلسرائيل

 تحـت" أبـل"و ،"غوغل "ضد حملة أطلقوا مغردين أن )وفا( الرسمية الفلسطينية األنباء كالةو وذكرت
  .الفلسطينية للقضية الموثقة التاريخية الحقائق تجاهل نظير ،FreePalestine# هاشتاغ

 الـشركتين إلدارة رسـمية رسالة توجيه المالكي، رياض الفلسطيني والمغتربين الخارجية وزير وأعلن
 .إسرائيل" وابتزاز ضغط"لـ بالخضوع البحث محركي ًمتهما فلسطين، خريطة حذف على اجلالحتج

 الـشركتين خـرائط ضـمن فلـسطين دولـة اسـم شـطب "إن الرسـمية الفلـسطينية لإلذاعـة المالكي وقال
 لرفـع سـنلجأ تراجعهمـا عـدم حـال وفـي اإلسـرائيلي، واالبتـزاز للضغط ًوخضوعا الدولي للقانون مخالفة ّيشكل

 لرفـع إليهـا سـنلجأ التـي الدوليـة القانونيـة الجهـة لتحديـد العمـل يـتم "أنـه وأضـاف ."ضدهما قضائية دعاوى
 علــى أصــروا إذا الــشركتين فــي المــسؤولين لمحاكمــة التوجــه الــسهل مــن وســيكون الــشركتين، علــى قــضية

  ."الدولي للقانون مخالفتهم

 محـرك اعتمـاد إمكانية تبحث الوزارة إن ر،سد إسحاق المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وزير وقال
  .خرائطها من فلسطين دولة شطب قرار على ًردا الصيني، أو الروسي مثل ،"غوغل "عن بديل بحث

 وشــركة) غوغــل( األميركــي البحــث محــرك اتخــذه الــذي اإلجــراء "أن الرســمية للوكالــة ســدر وأضــاف
 ."اإلسـرائيلي لالحـتالل األعمـى االنحيـاز علـى دليـل خرائطهمـا، مـن فلـسطين دولـة اسم بشطب ًمؤخرا )أبل(

 خــالل مــن الــشركتين علــى الــضغط بينهــا مــن األمــر مــع للتعامــل خطــوة مــن أكثــر وضــعت الــوزارة أن وذكــر
  .الفلسطينية الشركات بعض يستخدمها التي سيرفراتها أو الخدمات
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 مـا كـون "االختصاص لجهات قضايا كرفع اتخاذها، سيتم قانونية خطوات هناك أن إلى سدر وأشار
 عمـل فريـق هنـاك سـيكون كمـا العالقة، ذات المتحدة األمم وقرارات الدولية، والشرائع للقوانين ًمخالفا يجري
  ."اإلطار هذا في وعلمي ممنهج بشكل للعمل الوزارة، في أزمة وخلية

 ،"أبــل"و" غوغــل "شــركتي بخطــوة قاســم، حــازم باســمها النــاطق لــسان علــى" حمــاس "حركــة ونــددت
ًوانكارا اإلسرائيلي االحتالل لرواية ًانحيازا "ّوعدتها   ."التاريخية للحقائق ٕ

 يعـد وتـصرفهما والعدالـة، الحـق علـى تعدتا "،"أبل"و" غوغل "إن" اإلسالمي الجهاد "حركة قالت فيما
  ."الفلسطيني الشعب ضد األميركية العنصرية على ًودليال اإلسرائيلي لالحتالل ًانحيازا

 ١٨/٧/٢٠٢٠سط الشرق األو

***  

 هبة البوابات اإللكترونية لها جذور تاريخية: تقرير إسرائيلي

   عدنان أبو عامر-٢١عربي

قررت الحكومة اإلسرائيلية إزالة أجهزة الكشف عن المعادن، والكاميرات األمنية، واستبدال كاميرات 
  جيتي-متطورة بها

 اندلعت في األراضي الفلسطينية قبل ثالثة تناول كاتب إسرائيلي هبة البوابات اإللكترونية التي
  .أعوام، مستعرضا أحداثا تاريخية مشابهة صاحبت وضع أدوات حراسة ومراقبة في المسجد األقصى

" ٢١عربي"ائيلية، ترجمته اإلسر" مكور ريشون"وأشار الكاتب دوتان غورين في مقاله بصحيفة 
 أمام الحرم ٢٠١٧إلى أن الهبة التي نشأت في األراضي الفلسطينية عقب وضع البوابات اإللكترونية في 

القدسي، تعتبر استمرارا ألحداث مماثلة حدثت في التاريخ األمني للحرم منذ أيام الحكم البريطاني في بداية 
  .القرن العشرين

ات اإللكترونية قبل ثالثة أعوام جاء عقب عملية فلسطينية مسلحة وضع تلك البواب"وأضاف أن 
قتلت عددا من جنود حرس الحدود اإلسرائيليين، لكن مسؤولي األوقاف الفلسطينيين أعلنوا أنهم لن يدخلوا 
الحرم طالما تم وضع أجهزة الكشف عن المعادن عند مداخله، وأصدروا فتوى تمنع المسلمين من دخول 

  ". بقيت هذه األجهزةالحرم طالما

وأثار القرار اإلسرائيلي في حينه موجة من االحتجاجات بين الجماهير اإلسالمية، وبدأ 
الفلسطينيون أعماال احتجاجية، وواجهوا قوات الشرطة اإلسرائيلية، وزادت الهجمات المسلحة في 

  .، بحسب ما استذكره الكاتب"إسرائيل"

ع األردن، قررت الحكومة اإلسرائيلية إزالة أجهزة الكشف عن وبعد هذا التصعيد األمني، والتوتر م
  .المعادن، والكاميرات األمنية، واستبدال كاميرات متطورة بها
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حتى بعد إزالة إسرائيل لتلك البوابات القديمة، فقد بقي رفض القيادة اإلسالمية "وأوضح الكاتب أنه 
 مساء، وفي األيام التالية قرر رئيس الوزراء لدخول الحرم ساريا، واستمرت االشتباكات في القدس كل

بنيامين نتنياهو إزالة البنية التحتية الجديدة من مداخل الحرم أيضا، ما أتاح عودة المسلمين للصالة 
  ".فيها

" الثورة العربية"يوجد أوجه تشابه لهذه األحداث القومية والسياسية بما دار خالل "وأكد الكاتب أنه 
ضي الفلسطينية قبل ثمانين سنة، عندما واجهت حكومة االنتداب البريطاني ألول مرة التي شهدتها األرا

  ".تبلور الردود اإلسالمية ضد أي سلوك في الحرم القدسي

، تسلل مئات من المسلحين العرب إلى البلدة ١٩٣٨) تموز(في صيف يوليو "وشرح قائال إنه 
ة، وتم االنتهاء من االستيالء في غضون شهرين أوائل القديمة في القدس، ودفعوا أفراد الشرطة البريطاني

، وبعد عشرة أيام بدأت عملية ليلية، اقتحمت كتيبتان من الجيش البريطاني البلدة )تشرين أول(أكتوبر 
  ".القديمة في القدس باستخدام قوة كبيرة، وواجهت مقاومة فلسطينية قليلة

تم خاللها إطالق النار من برج يطل على قبة في األيام التالية انتهت العملية، و"وأضاف أنه 
الصخرة، وقتل جندي بريطاني، وفي رد فعل وضعت القوات الحكومية في المباني المجاورة نقاطا أمنية 
لمراقبة المجمع، ثم أمرت في األشهر التالية بافتتاح مركز شرطة في الحرم، بزعم أنه أصبح مركزا 

بقة قانونية قائمة على وجود حارس ظل في الموقع بشكل منتظم للمسلحين الفلسطينيين، وشكلت هذه سا
  ".منذ الفترة العثمانية

 شرطيا مسلما تحت قيادة ضباط بريطانيين، لكن ١٢المحطة األمنية آنذاك أدارها "وأشار إلى أن 
ين، رجال الدين المسلمين احتجوا ضد هذه الخطوة، ألنه لم يكن هناك حارس في المسجد في أيام العثماني

  ".ورفضوا صراحة المزاعم البريطانية بأنه كان ملجأ للمسلحين، وطالبوا بإلغاء تشغيل مركز الشرطة

الشرطة اإلسرائيلية وضعت أجهزة الكشف عن المعادن عند مداخل الحرم "وبعد مرور عقود، فإن  
، بزعم أنها ١٩٨٣) لأيلو(القدسي في الذكرى السنوية األولى لمذبحة صبرا وشاتيال في لبنان في سبتمبر 

جزء من اإلجراءات التي تتخذها الشرطة من وقت آلخر لمنع إدخال األسلحة إلى الحرم القدسي، لكن تلك 
الخطوة، على غير المتوقع، لم تثر أي معارضة من جانب القيادة اإلسالمية، ناهيك عن إثارة انتفاضة 

  ".شعبية فلسطينية

 ١٨/٧/٢٠٢٠ ٢١عربي 

***  
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  يةقوانين عنصر

  الضم اإلسرائيلي"ُيشرعن" "الكنيست"مشروع قانون عنصري أمام 

 نادية سعد الدين 

اإلسرائيلي ” الكنيست“طرح مشروع قانون أمام “فلسطينية إن  قالت منظمة التحرير ال-عمان
يقضي بفرض السيادة اإلسرائيلية الكاملة على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، يشكل خطوة 

ّلشرعنة“خطيرة   ” من مساحة الضفة، بما فيها األغوار % ٣٠ضم زهاء”.  

، وهي ”لوبي أرض إسرائيل“ما يسمى وأضافت منظمة التحرير، في تقرير أصدرته أمس، إن 
مشروع قانون يسمح بتطبيق القوانين اإلسرائيلية ” للكنيست“قدم للهيئة العامة “جماعة ضغط برلمانية، 

  .”على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بعد ضمها وفرض السيادة عليها

من  % ٦١، التي تمثل نحو ”ج“ني في المنطقة منع البناء الفلسطي“ونوهت إلى أن ذلك يتضمن أيضا 
مساحة الضفة الغربية وتخضع للسيطرة األمنية واإلدارية اإلسرائيلية الكاملة، بما يمنع إقامة الدولة 

  .” وعاصمتها القدس المحتلة١٩٦٧الفلسطينية المستقلة وفق حدود العام 

عم لقضم كامل الضفة الغربية  الديني الصهيوني المتطرف، الدا-اليميني” اللوبي“ويستكمل 
والرافض إلقامة الدولة الفلسطينية، عبر مشروع قانونه الخطوات التي تقود إلى عملية الضم، حيث يدعو 
إلى إنشاء آلية للسيطرة على األراضي التي ال تقع تحت السيادة اإلسرائيلية، وتلك التي ستبقى خارج 

  .سطينية، بعيدا عن اليد الفل”ج“خريطتها في المنطقة 

نصوص مشروع القانون عنصرية ومخالفة لكافة القوانين “وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن 
والشرائع الدولية، حيث تطالب الحكومة اإلسرائيلية بمنع البناء الفلسطيني في المنطقة وحظر وجوده فيها 

  .”ومنع أي نشاط دولي ضمنها ال يحظى بمصادقة الحكومة اإلسرائيلية

من خالل إقامة المراعي ” بأراضي دولة إسرائيل“بتعزيز الحفاظ على ما وصفته “يد كما تف
 .”والحقول الزراعية وتحويلها إلى غابات بهدف وضع العراقيل والقيود على البناء الفلسطيني في المنطقة

راضي تشريع وتشجيع االستيطان في األ“وبذلك؛ فإن مشروع القانون العنصري، وفق المنظمة، يدعو إلى 
الفلسطينية المحتلة، ويحرم المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم واإلنتفاع بها، مثلما يحرمهم 

  .”حق البناء والسكن فيها، بما يشكل تطهيرا عرقيا صامتا

في جميع االتحادات البرلمانية الدولية المعنية، ” الكنيست“تعليق عضوية “ودعت المنظمة إلى 
) الليكود(؛ حاييم كاتس ”الكنيست“يم لوائح اتهام إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد عضوي تزامنا مع تقد

باعتبارهما يتقدمان بمشروع قانون عنصري يندرج في إطار جرائم الحرب ) يمينا(وبتسلئيل سموتريتش 
ثامنة من نظام  ووفقا للمادة السادسة والسابعة وال١٩٤٩ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ٤٩وفقا للمادة 

الحكومة اإلسرائيلية إلقامة  وتزامن ذلك مع دعوات المستوطنين إلى. ”روما للمحكمة الجنائية الدولية
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مستوطنات جديدة في منطقة األغوار، وذلك في سياق التحضيرات الجارية لتنفيذ مخطط الضم الذي يتبناه 
  .ئق مغايرة على األرض للتوسع االستيطانيرئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وألجل فرض حقا

حكومة االحتالل، ومعها الجماعات االستيطانية المتطرفة، تسابق الزمن “وقالت المنظمة إن 
وتحاول وضع يدها على أوسع مساحة ممكنة من أراضي الفلسطينيين، لمزيد من التوسع االستيطاني 

اق التطبيق العملي لمخطط الضم، الذي يدعو له وشق الطرق االستيطانية وتثبيت امر واقع جديد في سي
  .”زعيم الليكود وغيره من زعماء االحزاب الصهيونية اليمينية المتطرفة وقادة التجمعات االستيطانية

الضفة الغربية المحتلة شهدت، مؤخرا، موجة جديدة من مصادرة األراضي “واشارت إلى أن 
ديس األثري، ي نحو ألف دونم في محيط موقع جبل الفرألغراض استيطانية، حيث سيجت سلطات االحتالل

شرق بيت لحم، باألسالك الشائكة، ونصبت بوابة عسكرية على مدخله الرئيسي، وبوابات أخرى في 
محيطه، وعزلته عن بلدة بيت تعمر، والتجمعات المحاذية له، وذلك في سياق مخطط الضم وسرقة األرض 

  .”الفلسطينية

إغالق وتجريف طريق تاريخي يشق منطقة البادية الشرقية “رائيلية، أيضا، وشملت اإلجراءات اإلس
ًلبيت لحم، وصوال إلى البحر الميت، والمسمى بالطريق القديم، بما يؤدي إلى عزل منازل فلسطينية تقع 

  .”في محيط الموقع، وتقييد حرية الحركة للمواطنين الفلسطينيين

عمليات تسييج واسعة في المضارب البدوية في  “فيما أقدمت مجموعات من المستوطنين على
 دونم من أراض وادي الفاو وأم خروبة وبيوض في األغوار ٢٠٠٠األغوار الشمالية طالت أكثر من 

في المنطقة بهدف السيطرة عليها ومنع ” أبو القندول“الشمالية، بعدما أقامت بؤرة استيطانية تسمى 
  .”المواطنين البدو من الرعي في أراضيها

ًقطع العديد من أشجار الزيتون في بلدة كفر اللبد قرب طولكرم، تزامنا “وأقدم المستوطنون على 
 دونمات من أراضي ١٠ٍمع قيام قوات االحتالل بجرف أراض زراعية في منطقة البقعة شرق الخليل، و

لية المقامة اإلسرائي” ايبي هناحل“قرية كيسان، شرقي مدينة بيت لحم، لصالح توسعة حدود مستوطنة 
  .”على أراضي القرية

ّاتساع رقعة ردود الفعل الدولية الرافضة لمخطط الضم أإلسرائيلي، “وأكدت منظمة التحرير أهمية 
ّفيما تذهب بعض الدول األوروبية حد التهديد بفرض عقوبات على الحكومة اإلسرائيلية عند تنفيذها 

  .”رصة إلحياء جهود عملية السالمويقضي على أي ف” حل الدولتين“ّللمخطط الذي يقوض 

 دولة أوروبية قد وجهوا رسالة إلى االتحاد األوروبي، طالبوا فيها بإعداد ١١وكان وزراء خارجية 
  .إجراءات لمنع االحتالل من ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة

رر الخاص وفي سياق متصل؛ رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتقرير المق
  .لألمم المتحدة المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك
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واعتبر عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة حقوق االنسان والمجتمع المدني، أحمد التميمي، في 
 بعدالة القضية التقرير مستند ووثيقة تضاف إلى القرارات والقوانين الدولية المتعلقة“بيان أمس، أن 

  .”الفلسطينية، والتي يبنى عليها في تجريم االحتالل

التقرير وضع اليد على واحدة من جرائم عدة يرتكبها االحتالل اإلسرائيلي ضد الشعب “وقال إن 
الفلسطيني، وهي العقاب الجماعي، من خالل اإلغالق والحصار وهدم البيوت، باعتبارها انتهاكا لقانون 

األهمية األكبر تكمن في اإلشارة التي جاءت “وأضاف إن  .”اإلنسان في األراضي المحتلةالدول ولحقوق 
في التقرير حول الغطاء السياسي الذي توفره حكومة االحتالل، والقضائي الذي توفره المحكمة العليا 

  .”التابعة له لهذه الجرائم واالنتهاكات

لتي تمر بها القضية الفلسطينية في مواجهة التقرير جاء في أدق األوقات ا“وأضاف التميمي أن 
خطة الضم، كذلك في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع قرار الجنائية الدولية حول التحقيق في جرائم الحرب 

  .” على قطاع غزة٢٠١٤التي ارتكبها االحتالل في األراضي الفلسطينية، وخاصة عدوان 

وكان الخبير األممي، مايكل لينك، قد أصدر تقريرا أول أمس أكد فيه أن ممارسات وسياسات 
، مثلما ”عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني“ّاالحتالل، بما فيها حصاره المفروض على قطاع غزة، تعد 

لصحة، تنطوي على انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين بما في ذلك الحق في الحياة، وحرية التنقل، وا“
حظر العقاب الجماعي منصوص عليه “وشدد لينك على أن  .”والمأوى المناسب، ومستوى المعيشة الالئق

 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي ال تسمح ٣٣بشكل واضح في القانون الدولي اإلنساني من خالل المادة 
  .”بأي استثناءات

  ٣١ص/١٩/٧/٢٠٢٠الغد 

*** 

  فعاليات

  لمفتي ضد مخططات الضم اإلسرائيليةوقفة احتجاجية بمخيم ا
 

نفذ أهالي مخيم الشهيد عزمي المفتي امس وقفة احتجاجية تعبيرا عن   محمد قديسات-إربد  
  .رفضهم المطلق لمخططات العدو اإلسرائيلي المتعلقة بضم مناطق الغور في الضفة الغربية

لفعاليات الشعبية والنقابية وشارك في الوقفة التي اقيمت بساحة لجنة خدمات المخيم حشد من ا
والنسائية حيث رفعوا شعارات تندد بمحاوالت الضم التي يتبناها رئيس وزراء الكيان االسرائيلي بنيامين 

  .نتانياهو

وعبر المشاركون في الوقفة عن اعتزازهم ودعمهم ومؤزارتهم للجهود التي يبذلها جاللة الملك عبد 
لسطينيين والحفاظ على القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية تحت اهللا الثاني في الوقوف الى جانب الف

   الوصاية الهاشمية
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وأكدوا على دعمهم المطلق لمواقف لجاللة الملك الرافضة لمحاوالت الضم التي تتنافى مع القوانين 
  .والمواثيق الدولية والتي من شانها تازيم الموقف في المنطقة وافشال جهود حل الدولتين

إننا نقف خلف جاللة الملك الرافض للمحاوالت «رئيس لجنة خدمات المخيم محمد الخضور وقال 
التي يقودها نتانياهو لضم مناطق الغور الغربي لدولة الكيان، ونثمن مواقف جاللته الهادفة للتوصل الى 

  .«وصوال الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس» حل الدولتين

نحن أردنيون عندما يتعلق األمر باألردن وفلسطينيون عندما يتعلق األمر «ور ضحوزاد ال
بفلسطين مؤكدا أن وحدتنا الوطنية وتكاتفنا ووقوفنا جميعا خلف جاللة مليكنا هو أساس منعتنا وصالبة 

  .جبهتنا الداخلية التي تتحطم عليها المؤامرات والمخططات

  ٢ص/١٩/٧/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  شؤون مسيحية

  "٦٧"ًريركية الروم األرثوذكس تسترجع أرضا تم االستيالء عليها عام بط
 

 التـابع اليهـود، قـصر لـدير مالصـقة أرضـا األرثـوذكس الـروم بطريركية استرجعت – المحتلة القدس
 السـتعادة الكنـائس جميـع سـعي إطـار فـي وذلـك الهاشـمية، األردنيـة المملكـة مـع الحـدود علـى والواقع لها،

 أمـاكن تـصنيفها تـم حيـث ،١٩٦٧ العـام منـذ عليهـا يـده وضـع وأن سـبق قد اإلسرائيلي يشالج كان أمالك
 .الحساسية شديدة عسكرية

 لمئـات قبلـة يعتبـر والـذي المقـدس المكـان فـي العالقة ذات الخرائط القدس في البطريركية وتسلمت
 األراضـي تلـك علـى المقام مزارال ترميم البطريركية وتنوي .ًسنويا المقدسة األراضي إلى الحجاج من اآلالف
 .أخرى مرة االستيالء من ولحمايتها السياحية الخدمات مستوى ورفع الحجاج الستيعاب فعاليتها لزيادة

 بطاركـــة مجلــس بموقـــف تمــسكها علـــى أكــدت قـــد المقدســية األرثـــوذكس الــروم بطريركيـــة وكانــت
 الجانـــب أحاديـــة الـــضم لخطـــة الرافـــضين األردن فـــي الكنـــائس رؤســـاء ومجلـــس القـــدس كنـــائس ورؤســـاء

 العـادل الـسالم إلقامـة الدوليـة للـشرعية االحتكـام وجـوب علـى المقدسـية البطريركيـة ّعبـرت كما اإلسرائيلية،
 الملــك جاللــة وصــاية تحــت المقدســة األمــاكن فــي القــائم الوضــع وحمايــة المقدســة، األراضــي فــي والــشامل
 اسـتولى التي األديرة من وعدد أراضيها استعادة إلى دسةالمق األراضي كنائس جميع وتسعى .الثاني عبداهللا
 بينهـا فيمـا الكنـائس وتتعـاون ،٦٧ حـرب إثـر األردن نهر من الغربية الضفة على اإلسرائيلي الجيش عليها

 العقـارات هـذه مـن لكثيـر أمنيـة قيمـة ال أنـه ثبـت حيـث والقـانوني، الدولي الصعيدين على المجهود هذا في
  .عليها يده يضع اإلسرائيلي يشالج يزال ما التي

  ٢ صفحة ١٨/٧/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  آراء عربية

 إجماع دولي على حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية

 سري القدوة

حتالل االسرائيلي القمعية وتتواصل اعمال القمع والعدوان وتكون االراضي وتستمر جرائم اال
الفلسطينية معرضة للمصادرة والسرقة في جرائم متجددة توازي بإجرامها ما تم ارتكابه خالل النكبة 

 هذه الذكرى التي تواصلت مع نكسة حزيران والتي ادت الي تشريد الشعب ١٩٤٨الفلسطينية عام 
 ارضه وقيام االحتالل العسكري االسرائيلي بفرض سيطرته على الضفة الغربية وقطاع غزة الفلسطيني عن

وصوال الي الجوالن المحتل وتوسيع بؤر االحتالل بأسلوب همجي قمعي مخالف لكل المعاهدات الدولية 
االسلوب وادخل المنطقة بصراعات ودوامة العنف الدائم الى وقتنا هذا ناهيك عن استمراره بممارسة نفس 

من مصادرة االراضي والسرقة واالعتداءات اليومية المتكررة كما استمرت الحمالت الممنهجة لتهويد القدس 
ومحاوالت طمس هويتها وتغيير تركيبتها الديمغرافية وطابعها العربي واإلسالمي وتدنيس مقدساتها 

تغيير الوضع القانوني والتاريخي اإلسالمية والمسيحية بما في ذلك اقتحامات المسجد األقصى ومحاوالت 
القائم فيه وبناء جدار الفصل العنصري واستمرار العدوان والحصار على غزة والتنكر للحقوق الفلسطينية 
واالستعالء والتكبر وعدم االستجابة لكل النداءات الدولية بضرورة توقف عدوانه والخضوع للقانون الدولي 

توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد الستمرار اطول احتالل فحان الوقت لقيام المجتمع الدولي ب
 .في العالم ووقف هذه الممارسات القمعية والعنصرية وهذا العدوان الذي تمارسه حكومة الحرب االسرائيلية

ان استمرار الهجمة الصهيونية ووضع المخططات وتنفيذ مؤامرات تهويد القدس واعتبارها عاصمة للكيان 
لي والسعى لتطبيق صفقة القرن هي محاوالت مارقة وعابره وال يمكن ان تستمر وتبقي قضية اإلسرائي

فلسطين هي القضية االولي المركزية على المستوى الدولي والعربي وهي بوصلة كل االحرار والشرفاء عبر 
م وعنوان العالم وصوت الحق الذي يصدع في كل المؤسسات العربية والدولية وهي قبلة العرب وبوصلته

التحدي للمسلمين والمسيحيين وأن هذا االحتالل ال يمكن ان يستمر وهو احتالل غاصب للحقوق 
ًالفلسطينية ومصيره الي الزوال الحتمي مهما طال الزمن وأيا كانت التضحيات والشعب الفلسطيني يشكل 

م هم البعد الدولي لشمولية العنوان الكفاحي الحر واألمة العربية هي العمق الكفاحي واألحرار في العال
معركة تحرير فلسطين التي تشهد اليوم تضامنا من مختلف دول العالم مع النضال الفلسطيني لتعيد رسم 
خارطة فلسطين وتفرض مكانتها بين الدول من اجل منح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية حتى نيل 

  . عاصمتهإاالستقالل واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس

الجميع مطالب اليوم وخصوصا دول العالم العربي واإلسالمي والعالم أجمع التمسك بخيار حل 
الدولتين إلنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه من اجل وضع حد لهذا الصراع 

قات الدولية بين شعوب الذي طال أمده وتفاقمت تداعياته بشكل غير مسبوق في تاريخ البشرية والعال
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األرض وأن استمرار سلطات االحتالل وممارساته غير القانونية وانتهاكاته الخطيرة الفاضحة للقانون 
الدولي وقرارات الشرعية الدولية واإلجماع الدولي إنما يهدد األمن والسلم الدوليين وينذر بانفجار فلسطيني 

 والعربدة التي تمارسها حكومة االحتالل متنكرة للعالم عربي حتمي في نهاية المطاف امام هذا الطوفان
اجمع مستغلة التحالف مع تكتل ترامب العنصري لفرض سياسة االمر الواقع واستمرار االحتالل ومخططاته 

  .التصفوية الرافضة ألسس عملية السالم

عمل مع كل ان الشعب الفلسطيني ومعه كل االحرار ستبقى بوصلتهم فلسطين الدولة المستقلة وال
ًدول العالم من اجل االعتراف الرسمي بقيام الدولة الفلسطينية والتحول من السلطة الي الدولة وصوال إلى 
استعادة كامل حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق العودة وحق إقامة دولته الفلسطينية المستقلة 

  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧على حدود الرابع من حزيران 

  رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية - سفير اإلعالم العربي في فلسطين*

  ٩ ص١٩/٧/٢٠٢٠الدستور 

*** 

 !معسكر المستوطنين الرافض للضم
  أسعد عبد الرحمن

 

، التي طرحها الرئيس األميركي دونالد ترامب، ومخطط رئيس »خطة السالم«في ظل ما عرف باسم 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتعلق بضم أجزاء من الضفة الغربية، تظهر معسكرات سياسية 

ٌأتي معسكر يضم الجزء األكبر من كتلة إسرائيلية رافضة لذلك وفق أولوياتها وسياساتها، على رأس هؤالء ي
نيويورك «، وبحسب صحيفة »الخط األخضر«المستوطنين ومؤيديهم المتحمسين الذين يسكنون داخل 

َيواجه فجأة بمقاومة شديدة، أهمها بروز اعتراض غير متوقع في صفوف قادة «، فإن نتنياهو »تايمز ُ
 .»لة سنواتّالمستوطنين، الذين حرضوا على ضم تلك األراضي طي

ويجب » صفقة القرن«ّ، ثبتتها »فرصة تاريخية«ومع أن بعض المستوطنين يرون المخطط 
اغتنامها، فإن الجزء األكبر في أوساط قادة هؤالء، عالوة على اليهود القوميين المتطرفين، يرون جانبا 

توسط ونهر األردن، أي كل األراضي الواقعة بين البحر األبيض الم«سلبيا خطيرا على دولتهم الشاملة لـ
، ويرفضون الضم التدريجي أو المحدود، وهم يرون في مخطط الضم خطرا )»إسرائيل الكبرى«أرض (

، لتشكيل دولة )أرض إسرائيل(مستقبليا النطوائه على إمكانية التخلي عما يعتبرونه جزءا مقدسا من 
  .»فلسطينية بالشروط والمواصفات التي يتحدث عنها الرئيس األميركي

هم جزء من المجتمع، «: وفي وصفها لطبيعة فكر هذه الفئة، تقول الكاتبة اإلسرائيلية تانيا هاري
الذي لديه قوة غير متناسبة، ويعتقد بحقه في السيطرة على البالد دون التزامات تجاه الفلسطينيين الذين 
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اآلن وراء البقرة المقدسة يعيشون إلى جانبهم دون حقوق متساوية، المستوطنون وشركاؤهم ال يختبئون 
   .»لألمن، وهم يستثمرون الجهود في تثبيت حقائق من أجل استمرار الوضع الراهن الذي يعمل لصالحهم

موافقتهم على الضم ال تنبع من «: »هآرتس«ويقول الكاتب اإلسرائيلي رامي لفني، في صحيفة 
دولة (و) سالم(ا ما حدث لكلمات مثل عدم معرفة، هم ال يعرفون ما هو الضم، هي نغمة فارغة، حدث له

التي، بعد فترة طويلة من االنحطاط وتراجع الوعي المدني لدى اإلسرائيليين تحت حكم نتنياهو، ) فلسطينية
- تم اجتثاثها من كل خطاب ذي صلة، ومن كل سياق ومن كل ذكرى أو مشاعر حية، سواء وطنية 

  .»صهيونية أم جيوسياسية

توطنين تشكل عقبة مربكة لنتنياهو، الذي أصدر الوعود بالضم على مدى هذه المعارضة بين المس
ٌمصيبة تنذر بموت «ثالث حمالت انتخابية متتالية العام الماضي، وهؤالء يرون بأن رؤية نتنياهو للضم 

، مثلما أنها تترك كثيرا من المستوطنات في جيوب منفصلة ستعزل ساكنيها أكثر عن »الصهيونية الدينية
، »يوشاي دامري«، والنتيجة، بحسب زعمهم، تفريغ المستوطنات من مضمونها، فبحسب » إسرائيلبقية«

لن يرغب «: الزعيم المحلي للمستوطنين ورئيس المجلس اإلقليمي لجنوب جبل الخليل في الضفة الغربية
منزله أحد في العيش في جيب منعزل، ولن يرغب أحد في بناء منزل في جيب، ولن يتمكن أحد من بيع 

  .، والجدال، بل الصراع، بين هذه األطراف ال يزال محتدما»في جيب

  ١٧/٧/٢٠٢٠ االتحاد اإلماراتية

***  

 !!"الجنائية الدولية"في انتظار قرار 
  عبد الناصر النجار

اقترب موعد الحسم في محكمة الجنايات الدولية في الهاي إلصدار قرار سيكون تاريخيا إذا ما 
ّنص على البدء في التحقيق مع قادة االحتالل العسكريين والسياسيين على جرائم الحرب التي ارتكبت بحق 

  .لغربية بما فيها القدس المحتلةالفلسطينيين في قطاع غزة والضفة ا

الجميع بانتظار قرار المدعية الرئيسة في محكمة الهاي فاتو بنسودا التي تعرضت خالل األشهر 
الماضية لحمالت ضغط غير مسبوقة، هي وأعضاء آخرون في المحكمة، خاصة من الواليات المتحدة، 

الممارسة لم تقف عند الواليات المتحدة الضغوط .ّالتي وصلت إلى حد فرض عقوبات على ممثلي المحكمة
ومن ضمن االدعاءات التي أخرت .ٕوانما تعدتها إلى دول غربية أخرى إلبعاد إسرائيل عن المحكمة بأي ثمن

إصدار القرار رفض اعتبار السلطة الفلسطينية دولة، وبالتالي كان محظورا على المحكمة قبول فلسطين 
ل قانون مؤيدين إلسرائيل في محاولة للي عنق المحكمة، كي الضغوط أيضا جاءت من رجا.عضوا فيها

  .تتخلى عن القضية غير المسبوقة
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الضاغطون لم يتركوا أي وسيلة أو منفذ، بما في ذلك اتهام محكمة الهاي بالتسييس من أجل أن 
سريبات في إسرائيل أصبحوا ينظرون بخطورة بالغة إلى القضية، وبدأت الت.تتخلى عن المطالب الفلسطينية

جزء من . وبالتالي يجب االستعداد لهذه القضية. تشير إلى أن القرار سيكون إلى جانب البدء بالتحقيق
ّهذه االستعدادات ظاهر واآلخر خفي، إال أن التقديرات اإلسرائيلية تشير إلى أن التحقيق سيشمل مئات 

ابتداء من رئيس الحكومة اإلسرائيلية اإلسرائيليين من كبار ضباط الجيش اإلسرائيلي والقادة السياسيين، 
بنيامين نتنياهو وليس انتهاء بوزراء الجيش اإلسرائيلي السابقين ومن بينهم موشي يعلون وأفيغدور 

وهو وزير (ورئيسي هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي السابقين بيني غانتس ... ليبرمان ونفتالي بينيت
يضاف إلى هؤالء .  ورئيس األركان الحالي آفيف كوخافي، وغادي آيزنكوت،)الجيش اإلسرائيلي الحالي

إضافة إلى العشرات ... رؤساء جهاز المخابرات اإلسرائيلي السابقين والحاليين يورام كوهين ونداف أرغمان
العسكريون متهمون .العبرية قبل يومين» هآرتس«من الضباط األصغر رتبة حسب ما ذكرت صحيفة 

 مواطنا بينهم ٢١٩٣ الذي أدى إلى استشهاد ٢٠١٤ة خالل عدوان العام بجرائم حرب وقعت في قطاع غز
 طفال ٣٣٧٤ مصابا من بينهم ١١١٢٨ّ من المسنين وخلف أكثر من ١٠٢ امرأة و٢٦٧ طفال و٥٧٩

 عائلة فلسطينية بواقع ٩٠ مجزرة بحق ٤٩كما ارتكب االحتالل اإلسرائيلي .  مسنين٤١٠ امرأة و٢٠٨٨و
إضافة إلى برجين سكنيين .  منزال بشكل جزئي١٣٦٤٤ منزال بشكل كلي و٥٨٢٣ شهيدا، كما دمر ٥٣٠

وهو نظام األرض المحروقة » نظام هنيبعل«كما استخدمت قوات االحتالل ما أسمته . وبرجين تجاريين
لكيال يقع جنودها أسرى، وهو ما حدث في شرق رفح عندما ارتكبت قوات االحتالل أبشع مجزرة بحيث لم 

الناجون المدنيون القالئل الذين حالفهم . ّرا واحدا إال وقصفته بعد أسر جنديين في المعركةتترك سنتيمت
  .الحظ رووا قصصا أشبه بالخيال عن لحظات الموت الرهيب

الجزء الثاني في المحاكمة سيكون بشأن االستيطان اليهودي غير الشرعي المخالف للقوانين 
تهمين ضباط ومسؤولو إدارة االحتالل المدنية الذين سمحوا وسيكون على رأس الم. والمواثيق الدولية

  .ومنحوا رخصا لالستيطان على األراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو القدس المحتلة

من مساحة الضفة % ٣٠الملفات التي بين أيدي محكمة الهاي ال تتضمن خطط االحتالل لضم 
 كانت حكومة االحتالل تعتبرها غير قانونية ألنها لم تحصل الغربية وضم المستوطنات وحتى البؤر التي

  .هذه البؤر أصبحت اليوم أكثر من قانونية في عهد حكومة االستيطان اليمينية اإلسرائيلية.على التراخيص

. إسرائيليا كما قلنا هنا تحركات مكثفة، ونتنياهو يحاول بكل قوة الحيلولة دون إصدار قرار البدء بالتحقيق
  .ائم االتصال مع أطراف عديدة في العالم إلنقاذ إسرائيل من المحكمة باالدعاء أنها سياسيةوهو د

أما على الصعيد الداخلي فقد بدأت دولة االحتالل باتخاذ سلسلة طويلة من اإلجراءات من بينها 
منها وهو يقود فريقا من وزارات عدة، . تعيين الوزير زئيف إلكين مسؤوال عن متابعة محكمة الهاي

الخارجية والعدل وهيئة األمن القومي ووزارة الشؤون االستراتيجية وجهاز األمن اإلسرائيلي وغيرها، حسب 
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حكومة االحتالل ومؤيدوها يأخذون األمر بجدية تامة وبمخاوف غير  .اليمينية» إسرائيل اليوم«صحيفة 
إسرائيل فوق «اءات جديدة تزيح مقولة مسبوقة ألنها قد تغير وجه اللعبة في المنطقة وقد تكون بداية إلجر

تأخذ الحماية من واشنطن .  فوق القانون١٩٤٨ظلت دولة االحتالل منذ النكبة في العام .»القانون
عدم اإلفالت من «والغرب، مع التغطية التامة على كل الجرائم التي ترتكبها، وحان الوقت لتنفيذ مقولة 

وال بد من تكاتف جهود . ات حتى يأتي القرار في صالح شعبنافلسطينيا ال بد من تكثيف التحرك.»العقاب
الحكومة مع المنظمات الحقوقية واألهلية التي كان لها دور بارز ومهم في تحضير الملفين األساسيين 

يجب استغالل ما تبقى من زمن حتى نعيد للشهداء والجرحى والمدمرة منازلهم والمسلوبة  .للمحكمة
  .ق الضائع الذي ربما نجده جزئيا في محكمة الهايأراضيهم والمهجرين الح

  ١٩/٧/٢٠٢٠ األيام الفلسطينية

*** 

 

 آراء عبرية مترجمة

  

 

 

 

 

***  

 أصدقاء بيبي في المستوطنات وواشنطن أفسدوا عليه ضمه

  

 ٢/٧/٢٠٢٠) فورين بوليسي (–جوشوا ميتنيك 

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

نتنياهو والية خامسة قياسية كرئيس للوزراء هذا العام، كان من  منذ أن بدأ بنيامين –تل أبيب 
بداية : عالمة فارقة بالنسبة لحكومة يمين الوسط في إسرائيل) يوليو(المفترض أن يكون األول من تموز 

  .ضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة

إلسرائيليين في الظالم بشأن نطاق وبدال من ذلك، جاء الموعد وذهب يوم األربعاء، وظل معظم ا
  .وما إذا كان ستحدث من األساس- وتوقيت الخطوة 

تحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس على تضمين تقريرها االخباري اليومي بعض 
ّالمقاالت المترجمة لكتاب او مفكرين اسرائيليين او غربيين ألن في هذه المقاالت ما يبرز 
وجهة نظر هؤالء الكتاب سواء المؤيدة لسياسة اسرائيل العنصرية او المعارضة لها بهدف 

 .لكريم على وجهات النظر المختلفة ليكون القارىء في صورة ذلكاطالع القارىء ا
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. أخبر نتنياهو الدبلوماسيين اإلسرائيليين بأن الحكومة ما تزال تعمل على التفاصيل مع إدارة ترامب
حاجة إلى ، قال أن إسرائيل ب)ومنافسه السابق(لكن وزير الدفاع بيني غانتس، شريك نتنياهو في االئتالف 

  .”١٩كوفيد “التركيز على أولويات أخرى، مثل التغلب على عودة وباء 

  ٕواذن، ما الذي يتسبب بالتأخير حقا؟

 والتي –متسلحا بدعم خطة السالم الصديقة إلسرائيل التي وضعها الرئيس األميركي دونالد ترامب 
ُتنياهو في طريقه إلى المضي قدما  بدا ن- في المائة من الضفة الغربية٣٠تسمح إلسرائيل باالحتفاظ بـ

بضم هذه األراضي في األسابيع األخيرة، مع ما ينطوي عليه ذلك من احتماالت إقالق االستقرار النسبي في 
  .الضفة الغربية، وتفكيك السلطة الفلسطينية، وتقويض سالم إسرائيل مع األردن

 واألردن، وعرب الخليج ورؤساء واجه الزعيم اإلسرائيلي معارضة قوية لخطته من الفلسطينيين،
في - ولكن في نهاية المطاف، يبدو أن الذي أفسد تنفيذ هذه الخطوة . األجهزة األمنية اإلسرائيلية السابقة

البيت األبيض، وقادة :  كان اثنان من داعمي نتنياهو الموثوقين عادة-الوقت الحالي، على أي حال
  .المستوطنين اليهود

المستشارين الرئاسيين وصهر ترامب، جاريد كوشنر، بهدوء جهود في واشنطن، أحبط كبير 
نتنياهو الخاصة بالضم بسبب القلق من أن هذه الخطوة قد تحطم آفاق مبادرة السالم التي ساعد في 

  .ّصياغتها، كما يقول محللون

الضغط ضد الضم -وفي الوطن في إسرائيل، كان قادة حركة المستوطنين يفعلون الشيء نفسه 
تباره جزءا من خطة ترامب، ألن اتفاق السالم الذي تعرضه الخطة يتطلب من إسرائيل االعتراف باع

  . في المائة أخرى من الضفة الغربية٧٠بالسيادة الفلسطينية على 

لم تعد إدارة ترامب “: يقول ديفيد ماكوفسكي، الزميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى
’ بيبي‘ما اعتبر كوشنر هذا جزء من خطة سالم، وأصبح من الواضح أن لطال… ونتنياهو في تناغم تام

  .”يرى أنه أقرب إلى خطة للضم

إنها تريد أن تبقي عرب . اإلدارة منشغلة اآلن في حساباتها األخرى التي تود موازنتها“: ويضيف
 وحده، ولكن في ليس في العالم العربي-وتدرك أن هناك انتقادات شديدة لخطة الضم هذه . الخليج سعداء

  .”أوروبا والواليات المتحدة نفسها أيضا

ُيعتقد نتنياهو أن الضم سيكون إنجازا يسجل له في كتب التاريخ؛ لذلك سيعيد رسم حدود إسرائيل 
وكانت . بحيث تستوعب مئات المستوطنات اليهودية التي يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير قانونية

 مع جيرانها العرب، واحتفظت بسيطرتها ١٩٦٧ة الغربية في حرب العام إسرائيل قد استولت على الضف
ومن الناحية السياسية، سيسمح الضم . على المنطقة منذ ذلك الحين وأبقتها تحت االحتالل العسكري
  .لتنياهو بصرف االنتباه بعيدا عن محاكمته الجارية بتهم الفساد
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ة لتنفيذ الضم سوف تغلق إذا خسر ترامب يعتقد نتنياهو أيضا أن النافذة الصغيرة المتاح
. لصالح منافسه، المرشح الديمقراطي المفترض جو بايدن) نوفمبر(االنتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 

ويعارض بايدن الضم، واقترح البعض من أعضاء حزبه تقليص المساعدة العسكرية األميركية إلسرائيل إذا 
  .مضت قدما به

 أحادية الجانب تتخذها إسرائيل مسبقا الرئيس الفلسطيني محمود عباس دفع الحديث عن خطوة
إلى خفض التنسيق األمني مع الحكومة اإلسرائيلية، فيما يحذر األردن من األضرار التي ستلحق بمعاهدة 

  .سالمه مع إسرائيل، وتهدد دول الخليج، مثل اإلمارات العربية المتحدة، بتجميد خطوات التطبيع معها

تها، علقت إدارة ترامب، التي تسعى إلى خطوة أقل استفزازية التي تمكن الحلفاء العرب من من جه
مواصلة الدعم المتردد للخطة، منح مباركتها للضم على شرط تحقيق إجماع بين نتنياهو وغانتس، الذي 

ومن المقرر ويرأس غانتس ثاني أكبر حزب في ائتالف نتنياهو، . اتخذ موقفا أكثر اعتداال بشأن القضية
  .أن يحل محله كرئيس للوزراء أواخر العام المقبل، وفقا التفاق االئتالف بينهما

وقال غانتس أنه سوف يدعم الضم إذا تم تنسيقه مع المجتمع الدولي، لكنه سيعارض خطوة 
 وفي عرض غير معتاد من الدبلوماسية، كان السفير األميركي. ّتعرض للخطر عالقات إسرائيل مع األردن

ُيعتقد أن فريدمان أكثر تعاطفا مع موقف (لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، يتوسط بين نتنياهو وغانتس 
  .، لكنه فشل في إيجاد أرضية مشتركة بينهما)نتنياهو

وقال دان شابيرو، سفير الواليات المتحدة السابق في إسرائيل وزميل معهد دراسات األمن القومي 
إنهم يريدون تقليل حدة رد الفعل . ارة أن تظهر أن هذا يتم بطريقة مسؤولةتريد اإلد“: بجامعة تل أبيب

وقد أعاد ذلك منح حق النقض لغانتس، وهو ما لم يحصل عليه في . من مختلف األطراف إلى الحد األدنى
  .”في الوقت الحالي، ال يوجد توافق بين جميع األطراف. اتفاقية االئتالف نفسها

ويبدو أن . ُما يزال من الممكن المضي قدما بالضم في موعد الحقعلى الرغم من التأخير، 
نتنياهو يحظى بالدعم الذي يحتاجه في البرلمان اإلسرائيلي لتمرير مشروع قانون الضم حتى من دون 

وتكهن شابيرو بأن ترامب قد يعطي نتنياهو الضوء األخضر إذا اعتقد أن ذلك سيساعده في . غانتس
  .وز بفترة رئاسية ثانيةحملته االنتخابية للف

. ولكن، في الوقت الحالي، دفعت قضايا أخرى ملحة عملية الضم إلى أسفل في قائمة األولويات
 بعد تخبطها وتسرعها في إعادة فتح ″١٩كوفيد ”وتشهد إسرائيل ارتفاعا كبيرا في حاالت اإلصابة بـ

ويعتقد بعض الخبراء أن . ي محافظ الناساقتصادها، ويتركز معظم اهتمام الرأي العام على قضايا النقود ف
  .نتنياهو نفسه يشعر بالقلق من العواقب الدبلوماسية التي قد تواجهها إسرائيل بسبب الضم
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القضية  إنه ال يريد عودة“: ومؤلف سيرة نتنياهو” هآرتس“يقول أنشيل بفيفر، الصحفي بصحيفة 
فلماذا يتم جعلها جزءا من األجندة . دا عن األجندةلقد تم دفعها بعي. الفلسطينية إلى البروز كقضية دولية

  ؟”مرة أخرى

أصبح نتنياهو هدفا النتقادات الذعة من قاعدته السياسية واأليديولوجيين القوميين الدينيين الذين 
ورفض هؤالء حجة نظرائهم المستوطنين األكثر . ”مجلس يشع“يقودون حركة المظلة للمستوطنين، 

ن خطة ترامب تجعل من قيام الدولة الفلسطينية احتمالية بعيدة وغير مرجحة إلى حد براغماتية والقائلة بأ
وبحسب الصفقة، يجب أن يفي الفلسطينيون بقائمة طويلة من الشروط المسبقة الشاقة قبل أن . كبير

وقد رفض القادة . يحصلوا على السيادة الكاملة على ما يمكن أن يكون دولة أشبه بالجبن السويسري
  .لسطينيون الخطةالف

إنه ليس نقاشا “: ويقول إسرائيل هارئيل، أحد مؤسسي الحركة االستيطانية ومجلس يشع السابق
ٕحول كم يجب أن يمنح للفلسطينيين، وانما حول حق الفلسطينيين في إقامة دولة في يهودا والسامرة ُ َ” ،

 .لضفة الغربيةمستحضرا مصطلحا توراتيا شائع االستخدام بين اإلسرائيليين لتسمية ا

واعترف هارئيل بأن معظم المستوطنين قد يميلون إلى الموافقة على الضم، لكنه قال إن القيادة بحاجة إلى 
  .أن تلتزم بالمبدأ

إن الموافقة على وجوب . قادة يشع أيديولوجيون أوال ثم براغماتيون. هذه حركة روحية“: وأضاف
 الدولة اليهودية هي مثل موافقة المرء على مشاركة أن يكون هناك كيان آخر على هذه األرض بخالف

  .”زوجته

وقال هارئيل إن نتنياهو كان ينبغي أن يكون قادرا على إبرام صفقة ال تتضمن إقامة دولة 
  .فلسطينية، بالنظر لكراهية ترامب للتفاصيل في السياسة وقلة خبرة كوشنر النسبية

ي لإلحصاء، إن الوضع الراهن، بالنسبة وتقول شيرا إيفرون، الزميلة في المعهد الوطن
  .للمستوطنين األيديولوجيين مثل هارئيل، هو أفضل مما تعرضه صفقة ترامب

ال يمكننا أن نغامر ونستسلم لفكرة إنشاء ‘: تفكر قيادة المستوطنين على النحو التالي“: وتضيف
  .”’الوقت الحاليالوضع الراهن والوضع على األرض يخدمنا بشكل أفضل في . دولة فلسطينية

ِيبرز التوتر الداخلي بين أطراف قاعدة دعم نتنياهو في التنافر الذي يسم رسائل رئيس الوزراء إلى  ُ
باللغة اإلنجليزية، أخبر نتنياهو اإلنجيليين األميركيين األسبوع الماضي أن الضم سيساعد . كلتا الجماعتين

يين في إسرائيل تعهدوا بمعارضة قيام دولة ّلكن نوابه السياس. لدولتين” واقعي“على تحقيق حل 
  .فلسطينية
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ال يمكن أن يكون لديك دبلوماسيون في واشنطن يقولون هذا عن دولة “: وقال ماكوفسكي
دولة ) لن تكون هناك(فلسطينية أكثر واقعية، كما تعلم، ثم يكون لديك أناس في إسرائيل يقولون أنها 

 ”. أن يكون صحيحاكالهما ال يمكن. فلسطينية على اإلطالق

  .صحفي مقيم في تل أبيب*

 How Bibi’s Friends in the Settlements and in :نشر هذا التقرير تحت عنوان*

Washington Helped Scuttle His Annexation Move 

 ٩ص/١٩/٧/٢٠٢٠الغد 

***  

  اخترنا لكم

  من مكتبة اللجنة الملكية لشؤون القدس

لقدس فقد حرصت اللجنة الملكية لشؤون القدس على االحتفاظ بأهم ألهمية المعلومات المتعلقة با
  .المؤلفات التي تتعلق بالقدس من جوانب مختلفة

ولوضع القارئ في صورة بعض هذه الكتب سيتم التعريف بها من خالل التقرير اإلخباري الذي تصدره 
  اللجنة

  : ) القديمةحارة اليهود وحارة المغاربة في القدس(وفيما يلي تعريف بكتاب 

نظمي / التاريخ والمصير ما بين التدمير والتهويد: حارة اليهود وحارة المغاربة في القدس القديمة 
  . ص٤٦٠ – . ٢٠١٩مؤسسة الدراسات الفلسطينية، :  بيروت –. الجعبة 

، يعرض الكتاب كال من الوجود اليهودي والوجود المغاربي من الناحية التاريخية والثقافية والدينية
 من معالم تاريخية ودينية، كما يوثق  القدس القديمةفي وما تحتويه منطقة حارة اليهود وحارة المغاربة

  . األمالك والعقارات في البلدة القديمة بالقدس وما تعرضت له من نهب وتدمير

  

  ١٩/٧/٢٠٢٠ اخترنا لكم
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  اخبار باالنجليزية
  

Israel annexation plan: We, the Palestinians, will not be deterred 
 

By Mousa Abu Marzouk 

George Floyd’s final words, “I can’t breathe”, echoed hundreds of Palestinian children 

crying out each year under the rubble of homes demolished by the Israeli occupation, 

which seeks to destroy the hopes and aspirations of Palestinian youth. 

The road to resisting colonialism mirrors the struggle against all forms of apartheid. Both 

paths lead to the same result: freedom. The grave human rights violations to which 

Palestinians are subjected, and the racial discrimination perpetrated against them with the 

approval of the US, are not novel in the history of oppressed people.  

Not long ago, indigenous South Africans were subjected to violations similar to those that 

the US “deal of the century” preaches as a just resolution to the Middle East conflict. It is a 

plan built on illusion - one that carries no peace, other than in its empty name, and fully 

adopts the Israeli narrative of clear and racist human rights violations, perhaps even more 

brutal than South Africa’s.    

The US plan legitimises the theft of Palestinian land, kills the foundations of a Palestinian 

state, and corners the Palestinian people into disconnected ghettoes, similar to the 

segregated bantustans for the indigenous Black people of South Africa - far from their 

traditional homes and cities, and very much out of sight, out of mind. Bantustans, whether 

in South Africa or Palestine, provide cover for systematic ethnic cleaning.  

The “deal of the century” is desperate political pandering by a US administration 

remarkable not for its sophisticated knowledge and experience, but for its complete lack of 

understanding of the dynamics and legitimate aspirations of the Palestinian people.  

At the helm stands President Donald Trump, who I would challenge to recite - let alone 

explain - the contours of the deal, or the political nuance and history of the Palestinian 

struggle for self-determination and justice.  

At his side are a circle of incompetent advisers and family no more learned or seasoned 

than he is in the fundamental issues requiring an equitable resolution, necessary before a 

just and peaceful settlement can end more than 70 years of Palestinian pain and injustice.  

Glaring indifference 

Be it former envoy Jason Greenblatt, a real-estate lawyer and one-time chief counsel to the 

Trump Organization; his replacement, Avi Berkowitz, a 31-year-old with a background in 

real estate and media; or David Friedman, who catapulted from bankruptcy lawyer to the 

US ambassador to Israel and its most obedient fan; none has been committed to a fair and 

independent role in the pursuit of peace.   

Finally, there stands the president’s son-in-law, Jared Kushner. Anointed as the architect 

and cornerstone of the “peace” deal, Kushner, once again, has proven himself unfit for the 

role.   

And what has this administration done to establish its care and concern for the health, 

safety and fundamental human rights of the Palestinian people, or its commitment to the 

role of neutral arbiter in the decades-old search for peace?  

The world has seen this administration push aside, with glaring indifference, such core 

issues as the status of Jerusalem as the capital of a Palestinian state; the recognition of its 

unique borders; the fundamental human rights of Palestinian refugees within their own 

occupied homeland, and in the imposed exile of their diaspora; and the constant expansion 

of illegal settlements throughout our land.  
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The US vision is a massive blunder committed to little more than matching the Israeli 

narrative and surrendering to its extreme right-wing political base. 

Currying domestic favour 

Having seen the “deal of the century” rejected throughout the Middle East, Israel, with the 

blessing of the US, now threatens to unlawfully annex Palestinian land in a palpable effort 

to curry domestic favour. Palestinians will not accept this all-out attack on our history and 

future. 

Israel intends to seize some 30 percent of the occupied West Bank and impose its 

“sovereignty” over it, in violation of the Oslo Accords and international law. This move 

would eliminate the two-state solution that has been fighting death for years.  

It also constitutes a flagrant violation of the UN Charter, which prohibits the control of the 

territory of others by force, and the Fourth Geneva Convention, which prohibits the 

displacement of occupied persons from their homes and the introduction of settlers. The 

UN Security Council has repeatedly reaffirmed the prohibition against land grabs, 

including through Resolution 242.  

Although the US has for decades provided financial and political support for the Israeli 

occupation, the planned annexation is at direct odds with the position of all previous US 

administrations, which correctly viewed these colonial settlements as contrary to 

international law. 

Despite a marked pro-Israel bias, previous administrations have had the common sense to 

understand that the settlement of the Arab-Israeli conflict must be the result of 

negotiations between Palestinians and Israelis.  

Thwarting colonial schemes 

Yet, with blind ignorance of history and no compassion for justice, the Trump 

administration believes that it can put to rest the legitimate and unbroken resistance of 

Palestinians by unilateral diktat and the force of Israel. Like so many other foreign 

missteps of Trump, this will continue to push the region towards further and further 

tensions, if not an outright explosion. 

Would anyone voluntarily give up their home to one who seeks to steal it? 

We as Palestinians will not be deterred. Using all options at our disposal, we will continue 

our struggle until Israel’s annexation plans - and all colonial schemes directed at us - are 

thwarted. This is not just our indisputable right, but our collective obligation as sons and 

daughters, parents and guardians of generations of Palestinians.  

We are no different than any other member of the world community who can lawfully 

resist a stranger coming to their home to kill their children or displace them by illegal 

force. Would anyone voluntarily give up their home to one who seeks to steal it? I do not 

think so, because we are all free, self-empowered human beings. 

Palestinian Information Center 18-7-2020  

*** 
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The deal of the century is unpalatable for both Israel and Palestine 
 

By Kamel Hawwash 

As US President Donald Trump’s term nears its end, his deal of the century to solve the 

Palestinian-Israeli conflict has stuttered, and is possibly defunct. To Palestinians, it is a 

plan constructed on Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s desk and does not meet 

the bare minimum of their demands for freedom, justice and equality. Instead, it 

begrudgingly offers a “United States of Palestinian Cantons” in the West Bank, rewarding 

their decades of resistance and thousands of martyrs with even less than a state minus, as 

Netanyahu has in the past characterised the entity the Palestinians should accept. 

For ardent Israelis, especially the illegal settlers, it fails to help them achieve what they 

want – a purely Jewish state. The Palestinians would still be there, within touching 

distance, on what they consider their biblical land. 

The latter is exemplified by Jericho, the world’s oldest continually inhabited city that is 

home to 20,000 Palestinians, and whose population is twice that of the illegal settlers in the 

Jordan valley.  Under Trump’s deal and Netanyahu’s annexation plan, Jericho would 

remain “Palestinian”, in that its residents would not become Israeli citizens – according to 

Netanyahu – or holders of Israeli residency cards like East Jerusalem Palestinians, but 

instead, holders of Palestinian Authority (PA) identity cards in the middle of Israeli 

territory. They might even be provided with their own identity cards with a different 

colour to those of other Palestinians. Therefore, although the Israelis would have gained 

more of the geography through formal annexation, the demographic conundrum would 

remain for Israel in perpetuity. 

Palestinians would still partly share “their” roads, work in “their” illegal settlements, share 

“their” water and resources, but more importantly, they would be a daily reminder that 

Zionism has failed to achieve its goal of a purely Jewish state. How can a deal that results 

in this be acceptable to the settlers? 

How can Israel, the Jewish homeland, be a Jewish state when half the population between 

the Jordan River and the Mediterranean Sea is not Jewish? How can Jerusalem be the 

united capital of a Jewish Israel when 40 per cent of the population is not Jewish, but 

Muslim and Christian Palestinians instead? Trump’s recognition of Jerusalem as Israel’s 

capital did not specify the borders over which this recognition falls, or the mechanisms for 

ridding the united Jerusalem of its non-Jewish residents. 

For their part, and stated more clearly than by the Israelis, Palestinians rejected the deal 

from the outset, as it does not even deliver a genuine two-state solution, which is what the 

Palestinian leadership continues to push for. East Jerusalem would not be the Palestinian 

capital and with the annexation of the Jordan River, still an Israeli security requirement, 

the state the Palestinians would secure in four years’ time, if they behave and show 

themselves to be worthy, would have no border with Jordan and the refugees would not be 

able to return. 

In essence, the Palestinians would have to accept that all final status negotiations issued 

under the Oslo Accords would have to be dropped and they must accept what Israel and 

the US dictate. They are namely Jerusalem, refugees, settlements, security arrangements, 

borders, relations and cooperation with other neighbours, as well as other issues of 

common interest. 

Trump’s deal takes all of the above final status issues off the table. 

Trump has already recognised Jerusalem as Israel’s capital. However, the deal might allow 

for a Palestinian capital not over the whole of East Jerusalem, but “in East Jerusalem”. 
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This is not only tokenism, but extends Israeli sovereignty over the Old City, including the 

holy Christian and Muslim sites. 

The refugees have no right to return. What happens to them? 

The settlements, which are not acknowledged as existing on occupied land, would remain. 

They would remain inhabited only by Jewish Israelis. 

Israel would have security sovereignty over the whole of historic Palestine, except that it 

would allow the Palestinians to police themselves. However, if they do not meet Israel’s 

security requirements there, Israeli security forces would have the right to enter to “sort 

matters out”. 

The borders would be drawn by a committee, which bizarrely includes the US Ambassador 

to Israel David Freidman.  This is another occasion in history when the fate of Palestinians 

was decided by others. The first, of course, was the Balfour Declaration of 1917. There is 

also provision for the border to be set to transfer Palestinian citizens of Israel in the 

triangle to the future “United States of Palestinian Cantons”. Yes, Israel would cede some 

of the geography, but would gain on the demography side of the equation. 

When it comes to relations and cooperation with other neighbours, with an escalation of 

normalisation with Arab neighbours, Israel hardly needs the Palestinians to broker such 

cooperation. 

The best that the Palestinians would get out of the deal would be an economic package to 

buy their surrender and their agreement that their inalienable rights are no longer 

demanded. 

The Palestinian leadership ended all contact with the US when Trump recognised 

Jerusalem as Israel’s capital in December 2016. They insist that the US cannot be the only 

brokers in a peace deal. The Palestinian President Mahmoud Abbas called for an 

international conference, but this suggested alternative did not gain any momentum. 

The US has made it clear that any future negotiations can only follow Palestinian 

acceptance of Trump’s deal. The PA has rejected this, and in the wake of the formation of 

the new Israeli government which has at its heart a plan for annexation, has instead pushed 

for a return to negotiations through the Quartet, made up of the United Nations (UN), the 

European Union (EU), Russia and the US. That surely will also flounder. As far as the US 

is concerned, they will not allow another party to enter the scene, unless this is based on 

Trump’s plan. 

There is therefore a deadlock. 

Had Netanyahu announced that he is proceeding with annexation, there may have been 

consequences on the ground through a new Intifada, accompanied by possible actions by 

some members of the international community. The fact that Netanyahu has delayed the 

introduction of the annexation plan has left the whole situation in deadlock – or at least 

settlement activity can continue without a formal announcement. 

Whatever future events stir the situation, it is clear that talk of a two-state solution is now 

behind us, particularly because Israel will not drop its claim to security control over the 

whole land. 

So, what could be the possible direction of a future initiative? It certainly will not come 

from Trump’s deal, which neither meets Israeli nor Palestinian aspirations. The “Peace to 

Prosperity” plan should be more aptly named “From Occupation to Apartheid and 

Submission”. 

Palestinian Information Center 18-7-2020  
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