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  كي ال ننسى

ْقرن من الزمان على ميسلون • ِ  ِ ٌ الرموز والشهداء.. َْ ُ   ٢٥  

  اخبار باالنجليزية

• Israeli police brutally beat, detain three teens in J’lem Old City ٢٦  

• Thousands of muslim worshipers perform friday prayer at Aqsa ٢٦  

• Israeli police storm bab al-rahma prayer area, arrest 3 

worshipers ٢٧  

• Jerusalemites caught up in annexation plight ٢٧  
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  االردن والقدس

  الدولتين بحل تاريخيا ملتزمون :الرزاز
 

 يفـضي الذي نالدولتي حل أن الرزاز عمر الدكتور الوزراء رئيس أكد – الهادي عبد نيفين - عمان
 الــدولي المجتمــع بــه التــزم الــذي الحــل هــو الــشرقية القــدس وعاصــمتها مــستقلة فلــسطينية دولــة إقامــة إلــى

 دفـع لطالمـا الثـاني، عبـداهللا الملـك جاللـة بقيادة األردن وان ،يسرائيلاإل الفلسطيني الصراع إلنهاء كأساس
 مقابلـة فـي الوزراء رئيس وقال.الحل هذا إلى تستند المنطقة في وسلمية عادلة تسوية إلى الوصول باتجاه

 فـي إننـا الحقا، التفاصيل وستنشر أمس منها مقتطفات نشرت NPR األميركية العامة الوطنية اإلذاعة مع
 حقــائق ســتخلق فإنهــا الــضم، علــى إســرائيل أقــدمت حــال فــي ولكــن.الــدولتين بحــل ًتاريخيــا ملتزمــون األردن
 نريـد الـدولتين، حـل تقـويض عنـد" أنـه إلـى مـضيفا الـدولتين حـل ضتقـو أن شـأنها من األرض على جديدة
 الـــسالم تقـــوض  ال للتطبيــق قابلـــة خطــة هنـــاك هــل وأكـــرر، ًقـــدما، فيهــا المـــضي يمكــن خطـــة أي معرفــة

 تقــدمها خطــة أي هنــاك يوجــد ال بأنــه قناعتــه عــن معربــا "الطويــل المــدى علــى المنطقــة فــي واالســتقرار
 في ًأيضا، والعالم بأكملها، المنطقة ويضع ذلك كل سيقوض الجانب أحادي ءإجرا أي ان من وحذر.إسرائيل
 غيـر الـدولتين حـل أصـبح حـال وفـي أنـه" وقـال".اإلطالق على أحد أي مصلحة في ليس وهذا" صعب وضع
 يين؟سرائيللإل اآلخر الخيار هو وما البديل هو ما هو، فسؤالي ية،سرائيلاإل الضم خطط بسبب للتطبيق قابل
 تخلـص التـي تلـك مثـل عنصري، فصل دولة ستكون أنها أم لشعبين واحدة ديمقراطية دولة في فكروني هل

 ان علـى الـوزراء رئـيس شـدد التـوطين حـول سـؤال علـى رده وفـي".؟زمن منذ أفريقيا جنوب في العالم منها
  األردن يكـون نولـ الموضـوع هـذا تجـاه ثابـت األردنيـة والحكومـة والـشعب الملك جاللة بقيادة األردن موقف
ــديال  أردنيــون متحــدون، نحــن ولــذلك أرضــها علــى تقــوم أن يجــب دولــة فلــسطين" مؤكــدا فلــسطين عــن ب

 متحــدون ألننـا اإلطــالق؛ علـى يحـدث لــن األمـر وهــذا مطلـق بـشكل الترحيــل فكـرة رفــض علـى وفلـسطينيون
 التـي الدوليـة تقيـاتالمل جميـع فـي الملـك جاللـة ان إلـى ولفـت".الموضـوع هـذا حـول كامل بشكل وموحدون

 حـال، بـأي يتغيـر ولن ثابت موقفنا ان على مشددا األحادية، واإلجراءات الضم خطط بشأن حذر فيها شارك
 فـإن األمـل، يتالشـى عندما" مضيفا النزاع، لحل أمل بارقة أي سيغلق الدولتين حل من أقل حل أي أن وهو

 أنحاء مختلف وفي المنطقة على الماضي في عاتهتب رأينا الذي التطرف نحو تدفع والغضب اإلحباط مشاعر
 المتحـدة بالواليـات األردن عالقـة ان الـوزراء رئـيس وأكد".جاللته يؤكد كما ذلك ثمن سيدفع  والجميع العالم
  .القضايا مختلف في األردن لموقف تفهم أيضا وهناك دائم، تواصل على ونحن إستراتيجية عالقة

 واختالفنـا واتفاقنـا آرائنا عن والتعبير بالتنسيق لنا تسمح العالقة لتلك اإلستراتيجية الطبيعة فإن لذا
  .االستراتيجيين شركائنا مع مكان كل في به نقوم ما وهذا األحيان، بعض في

 ٣ صفحة ٢٤/٧/٢٠٢٠الدستور 

***  
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  شؤون سياسية

  ضربة قاسمة للدولة الفلسطينية .. دعوات إحياء المفاوضات في عهد الضم

  ؟جهاض المشروع اإلسرائيليأم وسيلة إل
  

 اإلسرائيلية في عهد –ُ تجابه دعوات إحياء المفاوضات الفلسطينية - عمان -  نادية سعد الدين
محاولة لإللتفاف حول مشروع “مخطط الضم اإلسرائيلي برفض القوى والفصائل الفلسطينية التي ترى فيها 

، ما يشكل ضربة قاسمة ”ن حسم منع تنفيذهمن مساحة الضفة الغربية من دو% ٣٠االحتالل لقضم زهاء 
  .للدولة الفلسطينية المنشودة

، كمسار منفصل عن مخطط ٢٠١٤وتنشط جهود العودة إلى المفاوضات، المجمدة منذ العام 
الضم الذي تمضي سلطات االحتالل قدما في تنفيذ خطواته، على عكس ما يتم ترويجه إسرائيليا بتأجيل 

من مساحة الضفة % ٢,٥ الكتل االستيطانية الكبرى، التي تشكل زهاء تستعد لضم“مشروعه؛ حيث 
  .، وفق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدالني”الغربية

قد يكون هناك إعالن عن ضم الكتل االستيطانية الكبرى “وقال مجدالني، في تصريح له أمس، 
قيادة الفلسطينية على مبدأ تبادل األراضي، حيث تحاول تحت ما يسمى وجود تفاهمات سابقة مع ال

سلطات االحتالل الترويج لهذه الفكرة، على أن يكون اإلعالن بضم هذه المناطق اآلن، وعندما تكون هناك 
  .”فرصة لمفاوضات، يتم التفاوض مع الفلسطينيين على التعويض

ما هناك محاولة الستبدال الضم إرجاء الضم ليس نهائيا، وليس تخليا عنه، إذ رب“وأضاف إن 
  .”الكلي بضم جزئي لمحاولة احتواء الضغوط الدولية، والتهديدات من قبل الجانبين األردني والمصري

الموقف الفلسطيني الذي تم إبالغه لجميع األطراف، بما في ذلك الجانب “وشدد مجدالني على أن 
  .”الضم“ل، يعد مرفوضا، بما ذلك تأجيل اإلسرائيلي، يقضي بأن كل ضم كلي أو جزئي أو على مراح

وثمن مواقف اإلدانة والشجب من قبل دول العالم فيما يتعلق بمخطط الضم، منوها إلى أهمية 
، والضغط عليها والتلويح بالعقوبات التي من ”الضم“اتخاذ إجراءات جادة لمنع سلطات االحتالل من “

  .”ضمالممكن أن تفرض عليها؛ إذا قامت بتنفيذ مخطط ال

  دعوة أميركية تحت مظلة الضم

بيد أن دعوات استحثات العودة إلى المفاوضات تحمل مقاصد مختلفة وفق مواطن مصادرها؛ حيث 
تنشط الجهود المصرية الروسية حاليا إلحياء المفاوضات على قاعدة قرارات الشرعية الدولية، في الوقت 

لسطيني حيال رفض مخطط الضم مقابل التأكيد  موسكو مع الموقف الف–الذي ينسجم فيه خط القاهرة 
  .إلحالل السالم واالستقرار في المنطقة” حل الدولتين“على 
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 الروسي في هذا السياق بهدف تحقيق عملية السالم، خالفا لدعوة - ويأتي التحرك المصري
إلسرائيلي ألجزاء محاولة لشرعنة الضم ا“اإلدارة األميركية للعودة إلى المفاوضات والتي تنطلق من كونها 

  .، وفق قول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”كبيرة من أراضي الضفة الغربية

واعتبرت الجبهة أن حديث اإلدارة األميركية مؤخرا عن جهودها النشطة إلحياء المفاوضات بين 
ٕاكسابها لفرض خطتها لتصفية القضية الفلسطينية، و“الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي يعد محاولة 

  .”مشروعية مزيفة من خالل الدعوة العتبارها أساسا للمفاوضات

غطاء سياسيا في خدمة سلطات االحتالل وشرعنة إجراءاتها في التوسع “ورأت أن ذلك يشكل 
االستعماري االستيطاني وتنفيذ مخطط الضم المتفق عليه بين الجانبين األميركي واإلسرائيلي والذي باتت 

  .”حمل أمر التنفيذخرائطه جاهزة وت

 –ومن ذلك يتضح أن اإلدارة األميركية تسعى لتغليف دعوتها للعودة إلى المفاوضات الفلسطينية 
اإلسرائيلية تحت مظلة مخطط الضم التي توافق أقطابها على تنفيذه دونما رجعة، ولكنها تختلف فيما بينها 

كل ضمانة إلشراك الفلسطينيين في حول آليته وتوقيته، وحول سؤال مركزي عما اذا كان الضم يش
  .، أم أن األخيرة مجرد ستار للضم”صفقة القرن“مفاوضات حول خطة 

وتدور الخالفات داخل اإلدارة األميركية حول مدى تأثير مخطط الضم على جهود إحياء المفاوضات 
ها على مكانة  اإلسرائيلية وعلى العالقات األمبركية مع األردن ومصر، فضال عن تبعات–الفلسطينية 

  .الرئيس األميركي دونالد ترامب في االنتخابات الرئاسية المقبلة

فبينما يبدي السفير األميركي في الكيان اإلسرائيلي، ديفيد فريدمان، حماسة تجاه الضم أكثر مما 
يعرض الضم “كلها، ويدفع باتجاه ضم فوري، معتبرا أن تأخير تنفيذه ” صفقة القرن“أبدى حماسة تجاه 

  .”المقبل) نوفمبر(له للخطر إن لم يتم إنتخاب الرئيس األميركي دونالد ترامب في تشرين الثاني ك

مخطط “إال إن صهر الرئيس األميركي وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، يرغب أن يتم تنفيذ 
طة بالتنسيق مع دول المنطقة من دون أن يؤثر على العالقات مع األردن ومصر، وألجل حث السل” الضم

  .الفلسطينية على اإلنخراط في المفاوضات

األميركية؛ فقد بدأت الخالفات بين فريدمان وكوشنر فور ” نيويورك تايمز“وبحسب صحيفة 
، مع إعطاء الضوء األخضر لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ”صفقة القرن“اإلعالن عن 

صالحياتهما، فبينما تعبر حماسة فريدمان عن عالقته لضم مناطق واسعة في الضفة الغربية، نظير طبيعة 
الوطيدة بنتنياهو، والسفير اإلسرائيلي في واشنطن، رون دريمر؛ فإن مسؤوليات كوشنر تشمل الشرق 

  .األوسط ككل، فضال عن حملة إعادة انتخاب ترامب

د عرابي وتشي تصريحات المبعوث األميركي السابق إلى الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، وأح
، والتي أدلى بها أمس بتلك الخالفات الدائرة، حينما قال إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، إن ”صفقة القرن“



 
٨

، فعليها تخصيص أراض لدولة ”صفقة القرن“الحكومة اإلسرائيلية إذا أرادت أن تنفذ الضم وفق “
  .”فلسطينية مستقبلية

الحكومة اإلسرائيلية مشغولة “تا إلى أن ، الف” صفقة القرن“وأعرب غرينبالت عن أمله بتطبيق 
اآلن بتفشي كورونا وبالتحديات االقتصادية، ولكنها عندما تطبق الخطة، فستفعل ذلك بالتنسيق مع اإلدارة 

  .”مسار السالم خالل األشهر المقبلة تحديا كبيرا“، حيث سيشكل ”األميركية

  رفض فلسطيني للمفاوضات

فلسطيني للعودة إلى المفاوضات في ظل مخطط الضم يعد وفي جميع األحوال؛ فإن الرفض ال
مطلقا؛ حيث اشترطت الرئاسة الفلسطينية عودتها للمفاوضات عبر مؤتمر دولي والعمل من خالل آلية 

  .متعددة األطراف لرعاية المفاوضات، عند وقف تنفيذ عملية الضم اإلسرائيلي

تنفيذ الضم سيترتب عليه تحمل “ إن وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تصريح سابق،
االستعداد الفلسطيني للذهاب لمؤتمر دولي، والعمل “، مؤكدا ”االحتالل المسؤوليات عن األرض المحتلة

من خالل آلية متعددة األطراف هي الرباعية الدولية لرعاية المفاوضات على أساس قرارات الشرعية 
  .”الدولية، ومبادرة السالم العربية

هذا االستعداد للعودة للمفاوضات لم يجد قبوال من معظم الفصائل الوطنية؛ حيث طالبت غير أن 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية إغالق الباب كليا أمام وهم المفاوضات، منتقدة 

 استمرار التمسك بالمفاوضات، والذي يعكس توجها ينقلب على اإلجماع الفصائلي الوطني والشعبي“
  .”بضرورة مواجهة اإلجراءات الصهيونية، بالوحدة الوطنية وبخيار المواجهة مع العدو

اتخاذ اإلجراءات التي تجسد قرارات التحلل من االتفاقات “ودعت الجبهة القيادة الفلسطينية، إلى 
 للكل الموقعة مع االحتالل، والدعوة إلى اجتماع قيادي فلسطيني العتماد مواجهة شاملة ومفتوحة تسمح

الوطني بتحمل مسؤولياته في إطارها، وتحقيق الوحدة الوطنية السياسية والنضالية، وفق رؤية 
واستراتيجية وطنية بمشاركة القوى الوطنية واعتماد خيار المقاومة بكافة أشكالها، والمقاطعة التامة 

 .”لالحتالل، والتوقف عن الرهان على المفاوضات

  ٢٧ ص٢٦/٧/٢٠٢٠الغد 

***  
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  الرحمة باب مصلى إغالق من االحتالل يحذر الفلسطيني اإلفتاء

 

 سـلطات إغـالق إعـادة محاولـة مـن فلـسطين، فـي األعلـى اإلفتـاء مجلـس حذر - المحتلة فلسطين
 بــالقرارات أو الــسالح، بقــوة سـواء المبــارك، األقــصى المـسجد فــي الرحمــة بـاب لمــصلى اإلســرائيلي االحـتالل
  .المسجد على يالءلالست تهدف التي القضائية

 الفلـسطينية والـديار للقـدس العـام المفتي برئاسة عقدها جلسة عقب صدر بيان في المجلس وحمل
 عـن الكاملـة المسؤولية االحتالل سلطات الخميس، أمس حسين محمد الشيخ األعلى اإلفتاء مجلس رئيس

 مــن وكــل والمرابطــات ابطينالمــر داعيــا إليــه، ينتمــي مــا وكــل وباحاتــه ومــصلياته" األقــصى "بـــ مــساس أي
  .لحمايته فيه واالعتكاف اعماره إلى المسجد، إلى الوصول يستطيع

 فـي الوطنيـة والشخـصيات المقدسـية المؤسـسات بحق التعسفية االحتالل إجراءات المجلس وشجب
 أبنـاء ضـد جريمـة االعتقـال هـذا أن ًمؤكـدا غيـث، عـدنان القـدس محـافظ اعتقـال آخرهـا كـان والتي القدس،
 استيطاني مجمع إنشاء على المصادقة وأدان .واإلنساني الدولي للقانون صارخ وانتهاك الفلسطيني، شعبنا
 معـروف وغيـر مـبهم اسـتيطاني مـشروع وهـو ،"توظيـف مجمـع "مـسمى تحـت طوبـا، وأم بـاهر صور جنوب

  .االحتالل إلى القدس ضم وترسيخ التهويد إلى ويهدف التفاصيل،

 شـبكة إلـى اسـتيطاني بنـاء مـن وممنهجـة، مبرمجة تهويد لحملة تتعرض ةالمحتل القدس إن وقال،
 لالسـتيالء محاولـة في ببعض، بعضها المستوطنات وربط بعضها، عن العربية األحياء لفصل ضخمة طرق

  )وكاالت( .....الواقع األمر سياسة وفرض عليها،

  ١٤ صفحة ٢٤/٧/٢٠٢٠الدستور 

***  

  اعتداءات

   أيام٧تقال محافظ القدس سلطات االحتالل تمدد اع
 

 النظـر اليـوم، االحـتالل، صـلح محكمـة أجلـت – جويحـان ديـاال – الجديـدة الحياة – المحتلة القدس
 .القادم الخميس يوم حتى القدس محافظ عطوفة قضية في

 يـوم حتـى القـدس محـافظ عطوفـة اعتقـال مددت االحتالل سلطات بأن عثمان، رامي المحامي وقال
 سـجن معتقـل بـين "الكـونفرنس "شاشـة طريـق عـن التمديـد وتـم المحكمـة لقاعـة إحـضاره ميت ولم الخميس،
 ملــف أن ":الجديــدة الحيــاة"لـــ حــديث فــي المحــامي ويــضيف .يةســرائيلاإل الــصلح محكمــة وقاعــات عــسقالن
 .غيث عدنان القدس محافظ عطوفة ضد الموجه التهم فحوى عن الحديث يستطيع وال للغاية سرى التحقيق
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 وقفـــة نظمــت القـــدس، مدينــة فـــي والــشعبية الوطنيــة والفعاليـــات المؤســسات مـــن العــشرات وكــان
 محـافظ عطوفـة اعتقـال السـتمرارية الغربيـة، القـدس فـي المسكوبية معتقل ساحة أمام واحتجاجيه تضامنية

  .االحتاللي عسقالن سجن لزنازين واقتياده الماضي االثنين يوم صباح منذ القدس

 وارتداء غيث، عدنان المعتقل القدس محافظ عطوفة صورة تحمل التي البوسترات المشاركون ورفع
 االحــتالل لجنــود تواجــد وســط المحــافظين، أميــر ..بنحبــك كلنــا :"عليهــا وكتــب صــورته تحمــل الــذي الباليــز

 لــم أنهـم إال مـشارك ٢٠ مـن ألكثـر العـدد وتحديــد التجمهـر بعـدم المتـضامنين الـشرطة وطالبـت .يسـرائيلاإل
 محــافظ نائــب وقــال.عطوفتــه عــن الفــوري بــاإلفراج المطالبــة صــوت إلعــالء مــستمرين القــرارات لتلــك بهوايــأ

 عطوفـة عـن بـاإلفراج تطالب التي القدس مدينة صوت إلعالء عز بوقفة اليوم نقف صيام، اهللا عبد القدس
 صـيام ويضيف .لقدسا محافظ لمنصبه توليه منذ اعتقاله الستمرارية ًحتجاجااو غيث عدنان القدس محافظ

 االحـتالل سـلطات ان إال الـبالد فـي "١٩ كوفيـد " كورونـا فيـروس تفـشى رغـم ،"الجديـدة الحيـاة"لـ حديث في
 منظمـة مثـلم الرويـضي أحمـد المحـامي قـال بـدوره.المقدسـيين المـواطنين بحـق االعتقـال بسياسية مستمرة
 تعتبـر والتـي سياسـي اعتقـال هو غيث نانعد القدس محافظ اعتقال فلسطين، دولة لدى اإلسالمي التعاون
 األمـور زمـام فـي يـتحكم مـن وأنه السيادة صاحب هو بأنه رسالة إعطاء يريد االحتالل الن للقدس محاكمة

 علـــى واالعتـــداء القـــدس مؤســـسات اقتحـــام القـــدس محـــافظ اعتقـــال ترافـــق :الرويـــضي ويـــضيف.بالمدينـــة
 .المقدســيين للمــواطنين ترهيــب رســالة إليــصال ســتيطانوا المنــازل وهــدم والمــسيحية اإلســالمية المقدســات

 موقـف لهـم يكون أن يجب وأنه ،اإلقليمية والمنظمات األوروبي واالتحاد المسؤولية الدولي المجتمع وحمل
 ًاالحتالل،موضـحا محاسـبة علـى والعمـل المدينـة، فـي والمسيحية اإلسالمية ومقدساتها القدس قضية اتجاه
 ًتمامـا يـدرك الجميـع ان حيـث واضح موقف يكون أن على دولية اتصاالت عدة جريناأ الماضية األيام خالل
  .ينجح لن هذا بالتالي المقدسيين إرادة ضرب يريد االحتالل وان سياسي االعتقال بأن

 ٢٥/٧/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  

  "كيدم االستيطاني"االستيالء على أرض مقابل باب المغاربة لتنفيذ مشروع 
 

اإلسـرائيلية، اليـوم " الطبيعـة سـلطة" هـدمت طـواقم - محمد أبو خضير-دوت كوم" القدس" -القدس
تحويــل األرض "جنــوب المــسجد األقــصى، بحجــة   مخــازن فــي حــي وادي حلــوة ببلــدة ســلوان،٣الخمــيس، 

وأوضـح جـواد صـيام مـدير مركـز معلومـات .التوسع االسـتيطاني والتهويـد ، وذلك ضمن خطة"للمنفعة العامة
وضــباط  ســلطة الطبيعــة والبلديــة وقــوات الــشرطة"أن طــواقم مــشتركة مــن " القــدس"ســلوان لـــ - حلــوةوادي 

، وشـرعت " حي وادي حلـوة -المغاربة  باب"ًاقتحموا أرضا تعود للمواطن مروان صيام في منطقة " االحتالل
 سـتحول للمنفعـة ًالهـدم اليدويـة، بحجـة أن جـزءا مـن األرض  مخـازن بواسـطة أدوات٣طواقم البلدية بهـدم 

 .العامة
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لعائلتــه والمخــازن قائمــة عليهــا قبــل احــتالل  وأوضــح عثمــان صــيام للمركــز أن األرض هــي ملــك
   .١٩٦٧ سلطات االحتالل لمدينة القدس عام

وتـشرين الثـاني الماضـيين،  ًمـضيفا أن بلديـة االحـتالل أخطـرت العائلـة خـالل شـهري تـشرين األول
 .ًالعائلة اعتراضا على ذلك، ولم تعاود البلدية بالرد عليهم  وحينها قدمتبحجة أن األرض للمنفعة العامة،

ٕباقتحام األرض واخالء المخازن والشروع بهدمها،  وأوضح صيام أن العائلة فوجئت اليوم الخميس،
 .في سلطة الطبيعة اإلسرائيلية بقرار من المستشار القضائي

حاولـت عـدة مـرات اقتحـام األرض والقيـام بأعمـال  االسـتيطانية" العـاد" أن جمعيـة إلـىوأشـار صـيام 
 .لهم، ثم تم إنذارهم من البلدية اإلسرائيلية حفر فيها، إال أن العائلة تصدت

ــى األرض بحجــة" ســلطة الطبيعــة"ووضــعت  المنفعــة العامــة، بينمــا الحقيقــة أنهــا تخــدم  يــدها عل
 . جانبوالتهويد الذي ينهش سلوان من جل المصالح واألهداف االستيطانية

في األرض يوصـل مـن " طريق للمشاة" إلقامة  من جهته أوضح صيام، أن سلطات االحتالل تخطط
ًالحي، وصوال إلى باب المغاربة وحائط البـراق، كمـا تقـع األرض علـى  عند مدخل" كيدم االستيطاني"مشروع 
 ."التلفريك-القطار الهوائي "أمتار من بناء إحدى محطات مشروع  بعد عدة

وتحويلهـا " مـشروع كيـدم"تحولها الى جزء من  إن هذه المصادر الهدف منها": القدس"يام لـوقال ص
ــة إرســال مــساحين وعمــال إلــى األرض والمنطقــة  االســيتطانية، حيــث" العــاد"لجمعيــة  حاولــت تلــك الجمعي

ًأن أصـحاب األراضـي تـصدوا لهـا مـرارا وتكـرارا وحـالوا دون ذلـك، وبأسـلوب المـستهدفة إال ال وفـرض االحتيـ ً
 .كبيرة من الشرطة والقوات الخاصة تنفيذ ذلك األمر الواقع بالقوة من خالل البلدية وسلطة الطبيعة وقوات

ًوأوضــح صــيام أن الــسلطات اإلســرائيلية تــزعم أن هــذه المنطقــة كانــت طريقــا ســابقا مؤكــدا أن هــذا  ً ً
 .ٍاألمر عار عن الصحة

ً، مـشيرا ٕواسـتراتيجيةوهـي فـي منطقـة حـساسة  ، متر مربـع١٠٠٠ًإن مساحة األرض تقريبا : وقال
ًمترا مربعـا، واألرض  ٥٠إلى أن مساحة كل مخزن حوالي  ً متـرا مربعـا، وهـي مالصـقة لبـاب المغاربـة ٨٠٠ً ً

 .باب المغاربة الجنوبي للمدينة المقدسة، والمدخل الرئيسي لحائط البراق والمسجد األقصى من الباب

القديمـة، وجمعيـة العـاد االسـتيطانية تنـشط   المنطقـة مـن القـدسوأضاف إن األطماع كبيرة في هذه
 .المتزمتة الدينية واألحزابوسياسي وقانوني من الحكومة والبلدية  في هذه المنطقة بدعم وتأييد فعلي

اإلسـرائيلي صـادق علـى مخطـط جمعيـة العـاد  ُوأضـاف صـيام، أن المجلـس القطـري للتنظـيم والبنـاء
، المنوي إقامته على مدخل حي " حوض البلدة القديمة-عير دافيد مجمع كيدم"سم االستيطانية المعروف با

مصغرة ومـستعجلة   سنوات، وذلك في جلسة٤  المسجد األقصى المبارك قبلببلدة سلوان، مقابل وادي حلوة
معهم، والـذي تمثـل بعـدم سـماعهم مـن  انسحب منها سكان حي وادي حلوة احتجاجا على التعامل العنصري
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حـديثهم عـن إضـرار إنـشاء مجمـع اسـتيطاني علـى أراضـيهم   أعضاء اللجنـة القطريـة ومقـاطعتهم خـاللقبل
 .باحتياجاتهم، ولعدم توفير مترجم للغة العربية خالل الجلسة دون االهتمام

ــوة، ومؤســستي  ــر"وأضــاف أن أهــالي حــي وادي حل ــق شــافيه"و" عمــيم عي ، ومجموعــة مــن "عمي
القاضـي بالمـصادقة علـى " اللجنـة اللوائيـة"اسـتئنافاتهم علـى قـرار  انوا قـد قـدموااألكاديميين اإلسرائيليين، كـ

المـشروع   تـم رفـض٢٠١٥، وبعد سماع االعتراضات من قبل لجنة االسـتئنافات عـام ٢٠١٤ المشروع عام
تنظيميـا، حيـث أعـاد المجلـس  بـشكل قطعـي،إال أن قـرار المجلـس القطـري سياسـي بحـت، ولـيس قانونيـا أو

أعلـى المـستويات، حيـث تحـدث المجلـس عـن األهميـة   المقدمة بعد تدخالت سياسية مـناالستئنافبالنظر 
لهـذا المـشروع متجـاهال ومتناسـيا حقـوق المـواطنين الفلـسطينيين واحتياجـات  السياحية والـديني الـصهيوني

 .بلدة سلوان واألضرار الناجمة عنه االستيطاني التلمودي التوراتي التهويدي سكان

 طوابـق ٦بطيـئ يهـدف إلقامـة مبنـى ضـخم مـن  إن المشروع الذي يجري تنفيذه بشكل: صياموقال 
ودائرة اآلثـار اإلسـرائيلية، إضـافة لقاعـات مـؤتمرات وغـرف تعليميـة،  الستخدام علماء)  ألف متر مربع١٢(

عيـة خاصـة لجم لسيارات السياح والمـستوطنين، والسـتخدامات سـياحية، ومحـالت تجاريـة، ومكاتـب ومواقف
 .إلعاد

المــشاريع االســتيطانية فــي ســلوان، والتــي  هــذا المــشروع كــان مقدمــة للموافقــة علــى كافــة:"وتــابع
ذات أهميــة تاريخيــة ودينيــة لهــا متجاهلــة ســكانها األصــليين وأصــحاب  منطقــة" العــاد"تعتبرهــا هــذه جمعيــة 

المـسجد األقـصى  لبلدة وجنوبيعانون يوميا من انتشار البؤر االستيطانية في معظم حارات ا األرض، الذين
 ".المبارك

أرضـي سـلوان وحـي وادي حلـوة ومنطقـة بـاب  يهـدد مـساحة كبيـرة مـن" كيـدم" أن مخطـط إلىولفت 
االسـتيطانية بطـرق ملتويـة علـى عقـارات وأراضـي، وقامـت ومازالـت  "العـاد"المغاربة، حيث سيطرت جمعية 

مقبـرة  وهـدمت" سـاحة بـاب المغاربـة" المـشروع متواصلة في منطقة عين سـلوان ومنطقـة تقوم بأعمال حفر
وبيزنطيــة ورومانيــة، مــن غــرف   ســنة، إضــافة إلــى تــدمير آثــار عثمانيــة وأمويــة١٢٠٠ٍإســالمية عمرهــا 

 .زالت تحفر في ساحة البراق  ومااألمويةوأعمدة وأقواس، في منطقة القصور 

ــة ــدولي والمؤســسات الدولي ــصمت ال ــ واســتهجن صــيام ال ــسكو عل ــل اليون ــر مث ــرارات غي ى هــذه الق
التـدخل الفـوري، ألن ) اليونـسكو(المتحدة للتربية والعلـوم والثقافـة  القانونية والتهويدية وطالب منظمة األمم

المجتمــع الــدولي  المــشروع هــو مـساس بمدينــة تاريخيـة مــسجلة بــالتراث المهـدد بــالخطر، كمـا طــالبوا هـذا
المخطط التهويد ووقف الحفريات واألنفاق التي  فيذ هذامساندة سكان الحي ومدينة القدس المحتلة لمنع تن

  .وفوق األرض وال من مغيث تنهش في جسد القدس تحت األرض

  ٢٤/٧/٢٠٢٠القدس المقدسية 

*** 
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  عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد األقصى المبارك

  .... - المحتلة فلسطين

 – المبــارك األقــصى المــسجد باحــات سالخمــي أمــس اليهــود المتطــرفين المــستوطنين عــشرات اقــتحم
  .المحتلة القدس بمدينة الشريف القدسي الحرم

 عــزام الــشيخ بالقــدس األقــصى المــسجد وشــؤون العامــة اإلســالمية األوقــاف دائــرة عــام مــدير وقــال
 وشـرطة قـوات مـن أمنيـة وحمايـة تـشديدات وسـط نفـذت االقتحامـات إن اهللا، رام فـي )بترا( لمراسل الخطيب
 طالبــا ٢١ بيــنهم مــن مــستوطنا ٥٩ أن الخطيــب وأوضــح .بالــسالح المدججــة الخاصــة اإلســرائيلي لاالحــتال
 وأشـار .الـصباحية االقتحامـات فتـرة خـالل المغاربـة، باب جهة من األقصى المسجد ساحات اقتحموا يهوديا

 طقوســا اوأدو المــصلين، مــن إخالئهــا بعــد المــسجد مــن الــشرقية المنطقــة فــي جــالوا المــستوطنين أن إلــى
  .الشريف القدسي الحرم باحات في استفزازية تلمودية

 فــي مختلفــة منــاطق مــن مواطنــا عــشر ثالثــة الخمــيس أمــس اإلســرائيلي االحــتالل قــوات واعتقلــت
  .بالقدس شعفاط مخيم في" فتح "حركة ّسر أمين بينهم المحتلة القدس ومدينة الغربية الضفة

 مــدن فــي متفرقــة منــاطق اقتحمــت االحــتالل قــوات إن لــه بيــان فــي الفلــسطيني األســير نــادي وقــال
 عـشر الثالثـة المـواطنين واعتقلـت المحتلـة، الـشرقية بالقـدس عدة وأحياء لحم وبيت وأريحا ونابلس الخليل
  .مطلوبون أنهم بزعم

 قريـة فـي للميـاه، وبئـرا الماشـية، لتربيـة وبركـسات منـازل، ثالثـة بهـدم االحـتالل قـوات أخطرت كما
 شــعارات وخطـوا إنـشائية معـدات فـي النـار يهـود متطرفـون مـستوطنون أضـرم كمـا لحـم، بيـت بغـر الولجـة

  .المحتلة الغربية الضفة شمال نابلس مدينة جنوب جماعين قرية في عنصرية

 قــوات إن ببيــان، بريجيـة حــسن لحــم بيـت فــي واالســتيطان الجـدار مقاومــة هيئــة مكتـب مــدير وقـال
 .التـــرخيص عــدم بحجـــة رويــسات، جبـــل منطقــة فـــي منــازل ثالثـــة دموهــ البنـــاء بوقــف أخطـــرت االحــتالل

 .نفقــتهم علــى بــذلك ســتقوم ٕواال بأنفــسهم، لهــدمها المنــازل أصــحاب أمهلــت االحــتالل قــوات ان إلــى وأشــار

 ان بيــان، فــي دغلــس غــسان الغربيــة الــضفة شــمال فــي االســتيطان ملــف مــسؤول قــال أخــرى، جهــة مــن
 وخطـوا هنـاك النـار أضـرموا حيـث القريـة، غـرب ةجراعـ منطقـة في لواقعا المحاجر أحد اقتحموا مستوطنين

 .اإلسـرائيلي االحـتالل وجـيش شرطة من مشددة بحراسة فيه أراضي وجرفوا المحجر داخل عنصرية شعارات
  )وكاالت(

  ١٤ صفحة ٢٤/٧/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  اعتداءات/ تقارير 

 في يبوس ال ينام الزمن.. في القدس
 

  *جواد بولس

» لمركز يبوس الثقافي«ّفذت قوات األمن اإلسرائيلي صباح يوم األربعاء الفائت حملة تفتيش ن
الكائن في القدس الشرقية، بعد أن اقتحمت في موعد سابق من ذلك الصباح بيت مديرته رانيا الياس، 

يقى في واعتقلوها برفقة زوجها سهيل خوري أحد مؤسسي المركز األوائل ومدير المعهد الوطني للموس
وقد أفرجت الشرطة عنهما بعد فترة تحقيق دامت اثنتي عشرة ساعة، تمحورت، حسب ادعاء . المدينة

  !الناطقة بلسان شرطة إسرائيل، حول مخالفات إدارية

ِعدة حمالت ضد مؤسسات فلسطينية، لم تكتف إسرائيل » مركز يبوس«سبقت هذا االعتداء على 
بيت «كان . حسب، بل أمرت بإغالقها وبتعطيل خدماتها للمواطنينبتفتيشها وبمصادرة بعض محتوياتها ف

ُالذي وقف على رأسه الراحل فيصل الحسيني، أهم تلك المؤسسات وقلعتها التي أنذر سقوطها، » الشرق
  .ًفعال في حينه، باالنهيارات المقبلة، وهو ما حصل

 الفلسطينية وبحق لن تتوقف إسرائيل عن ممارسة سياساتها بحق القدس، وبحق مؤسساتها
المدينة، وهدم » هياكل»من أجل تقويض» أوسلو«مجتمعها، فقد خطط قادتها، مباشرة بعد توقيع اتفاقية 

أخرى، خاصة بعد أن شعرت إسرائيل كيف ينشأ في القدس » قدس«بناها السياسية واالجتماعية، وهندسة 
ية، ويعيش بهوية سياسية جامعة مجتمع مدني سليم، بمنظومة مؤسساته األهلية والشعبية والنقاب

ًوواضحة، وبعد أن شاهدت كيف أصبحت القدس الشرقية في أعين العالم عنوانا سياسيا حقيقيا، وعاصمة  ً ً
  .فلسطينية يقصدها سفراء الدول، مساوين بينها وبين القدس الغربية

ّ، حرمت »لوقانون تطبيق اتفاقيات أوس«في منتصف تسعينيات القرن الماضي » الكنيست«ّشرعت 
بموجبه نشاط أي مؤسسة يكون لها أي نوع من العالقة، مهما كانت تقنية أو رمزية، مع السلطة الوطنية 

ة في المؤسسة األمنية /ًالفلسطينية، أو مع منظمة التحرير، وحظرت بموجبه، أيضا، عمل أي مقدسي
ؤسسات، وفي مطاردة واعتقال ٕلمالحقة واغالق عشرات الم» ّشماعتها«الفلسطينية، فغدا هذا القانون 

  .عشرات الناشطين والقياديين المقدسيين، بتهمة ارتباطهم مع السلطة وخدمتها من داخل حدود المدينة

نجحت سياسة ضرب المؤسسات الفلسطينية ومالحقة الناشطين والكوادر التنظيمية بخلق حالة 
ن العزوف عن الهاجس الوطني العام، أفضى بدوره، مع مرور السنين، إلى انتشار حالة م» سبات وطني«

وفتح المجال في الوقت نفسه، لنشوء شرائح اجتماعية شعبية جديدة، بدأت مصالحها ترتبط بعناوين 
اقتصادية مقدسية حديثة الوالدة، وبمراكز قوى محلية مؤثرة، وقد ساعدت إسرائيل بهدوء، الغائبة الحاضرة، 

ًقتصاديا، كي تبرز بقدراتها وكونها بدائل تشغيلية وخدماتية على بلورة هذه العناوين وعلى تسمينها ا
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لن نستطيع شرح جميع تفاصيل تلك التحوالت . مقبولة ومؤهلة لتصريف شؤون الناس الحياتية اليومية
االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي طرأت على المجتمع المقدسي خالل العقدين الفائتين، مع إنه 

المتتبعين تشخيص معالم المشهد المقدسي الجديد، فإسرائيل صارت حاضرة أكثر ليس من الصعب على 
ًفي شرايين حياة الناس، الذين طوروا تلقائيا عالقات متبادلة مع النخب االجتماعية والسياسية واالقتصادية  ّ

ون عن الجديدة، فالناس يراهنون وبعضهم يأخذون، وأصحاب النفوذ يعطون ويدعمون، وكأنهم بذلك يدافع
بأشكال نضال ال تتطلب بالضرورة دفع ضريبة الصدام المباشر مع االحتالل، ومع رموزه » قدسهم«

  .الفاعلة، وال إغضاب مؤسساته الناشطة في المدينة بشكل علني، أو من وراء السواتر

كل ّال أقول إن اللعبة انتهت، ومصير المدينة حسم، لكننا سنخطئ إذا لم نقر بأننا أمام عملية تش
الملتبس، حيث تتراجع فيه أولوية المركب الفلسطيني، وكونه » اإلسراطيني«حالة من االنتماء  /هوية

ّما لم تواجه فقد تولد، بعد مخاض » مقدسية جديدة«الحاسم بال منازع، وتنتصب إلى جانبه شخصية  َ
  .»١٩٦٧مقادسة الـ«ًعسير، جيال من 

ًيقينا من خان قضيتنا وعلينا حماية ظهورنا من ال بأس أن نستصرخ ضمير العالم لكننا نعرف 
  .خناجر أشقائنا ومنهم عرب ومسلمون

لم تعتمد إسرائيل على ضرب المؤسسات، وعلى منع النشاطات ومالحقة الناشطين، كوسائل وحيدة 
ٕفي حربها على المدينة، بل كانت سياسة محاصرتها وابعادها عن سائر المناطق الفلسطينية، وقطع صالت 

كما وظفت إسرائيل رحيل فيصل . لسطينيين، عبارة عن خطوات متكاملة في خطة خلق القدس الجديدةالف
الحسيني، واستفادت من فشل القيادة الفلسطينية وأهل القدس أنفسهم في إيجاد بديل له، فعاشت المدينة 

ات عامودية وأفقية في ّمع بداية هذا القرن ومازالت، حالة من الفراغ القيادي الحقيقي، الذي ولد انقسام
  .ٕالمجتمع المقدسي، والى تشتت في الرؤية الوطنية السياسية، التي كانت كفيلة بحماية مستقبل المدينة

استوقفني خالل االيام الماضية تصريحان أصدرتهما عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
دس واالعتداء على مركز يبوس، حيث الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي، على خلفية اعتقال محافظ الق

أدانت في كليهما ممارسات إسرائيل اإلجرامية وانتهاكاتها المتعددة في القدس المحتلة، ودعت المجتمع 
ّاليونسكو للتدخل من أجل ردع إسرائيل ووضع حد لجرائمها «الدولي بهيئاته وبمؤسساته ومنظمة 

هذه الخطوات تأتي في سياق العدوان على « أن وأكدت» المتواصلة ومساءلتها وفرض عقوبات عليها
القدس، وتنفيذا ممنهجا لسياسة دولة االحتالل، القائمة على تصفية الوجود الفلسطيني في العاصمة 

إنه توصيف صحيح وتشخيص دقيق لوضع » المحتلة، وتهويدها وطمس الهوية والرواية الفلسطينية
  حل؟القدس الحالي، ولكن يبقى السؤال إذن، ما ال

انتباه بعض الجهات الخارجية والمؤسسات األوروبية، » مركز يبوس«قد يثير االعتداء على 
ّويدفعهم التخاذ موقف شاجب ومندد باالعتداء على واحدة من المؤسسات الثقافية، التي من الصعب، حتى 
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ّنها، تفهمها ّعلى من اعتادوا الصمت، وغض أنظارهم عما تمارسه إسرائيل بحق القدس ومؤسساتها وسكا
أو تبريرها، فيبوس تعمل على إنتاج وتنظيم الفعاليات الثقافية المختلفة وتخاطب احتياجات المجتمع 

لكننا نعرف أن مثل هذا الشجب، حتى إن حصل، فلن . المقدسي الفلسطيني، بمن فيه الفئات المهمشة
ٕوان كانت مهمة وضرورية، يسعف القدس ومستقبلها، ونعرف، كذلك، أن النداءات للمجتمع الدولي، 

فستبقى مجرد خرمشة قطة على لوح زجاج، فقبل اقتحام مركز يبوس، قامت إسرائيل يوم االثنين الفائت، 
وللمرة السابعة عشرة، بسجن محافظ القدس عدنان غيث، ومعه مسؤول فلسطيني ابن قرية قطنة هو 

مستمرة، على األرض والحجر والشجر ورغم هذه الهجمات واالعتداءات واالعتقاالت ال. جهاد الفقيه
  .المؤدب على باب التاريخ السخيف» تخبيطه«والبشر، لم نسمع صوت ذلك المجتمع الدولي وال حتى 

ّأصدرت الدكتورة حنان عشراوي قبل ثمانية أعوام بالضبط، بيانا ثمنت فيه الموقف األوروبي، في  ً
َل الخطيرة في القدس، وطالبت في بيانها الدول ّاعقاب تقرير أوروبي رسمي عدد حينها خروقات إسرائي

ّاألوروبية بتبني خطط ملموسة لمساءلة إسرائيل ومعالجة الخروقات والتصدي لها بوسائل عملية على 
َمضت ثمانية أعوام ولم يسائل أحد إسرائيل، ولم يتصد لها بوسائل عملية على األرض، بل .. األرض

ال بأس أن نستصرخ ضمير العالم، وأن . ة بوتائر متصاعدة ال تتوقفمازالت الخروقات اإلسرائيلية مستمر
ًنهيب بأوروبا، لكننا سنبقى ابناء الهزيمة ونعرف يقينا من خان قضيتنا وباعنا بثالثين من نفط وفضة، 

  .فقبل نقر أكتاف اوروبا، علينا حماية ظهورنا من خناجر أشقائنا، ومنهم بعض المسلمين والعرب

ُ أوروبا، هكذا كتبت وقتها، وكل يوم تتمايل نجمة داوود من على شرفة أمير أو فلماذا نستصرخ
سلطان مستخلف، وتبكي في القدس عذارى يبوس زمن الخيانة وصمت القبائل العاهر؟ ولماذا ستتصدى 
ًأوروبا إلسرائيل ولم تشهد منذ عشرين عاما حشدا حقيقيا واحدا لسواعد سمراء تطال الغيم كي تحلبه  ًً ً

ًلماذا تتصدى أوروبا إلسرائيل والقدس تعاني ممن تركوها صيدا خفيفا ووقفوا  ًتقدم لحفاتها دموعا ومطرا؟و ً
يتشدقون في قلب عدسة حمقاء، أو في حلق دعاء مقاتل، أو ناموا على صدر صالة بعد أن رقصوا في 

أو ال، هي االسم األول الذي ّيبوس قد دجنت ايها العرب، فيبوس، إن شئتم  /الوالئم؟ ال تحسبوا أن القدس
اعطي لمدينة القدس نسبة إلى اليبوسيين، وهم قبيلة كنعانية بنت مدينة يبوس األولى في موقع القدس 

هنا حيث ال ينام :  سنة، وأضافوا٥٠٠٠بعد أكثر من » مركز يبوس«هكذا كتب من أسسوا .. الحالية
ًقدس الشرقية، ويواصلون إحياء المدينة ثقافيا ما زال أحفاد اليبوسيين األوائل يقيمون في ال«الزمن 

  .فهم، رغم أنف الخيبة، ينامون كي يصحوا على وطن. »ًوفنيا

  كاتب فلسطيني* 

  ٢٥/٧/٢٠٢٠القدس العربي 

***  
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  تقارير

  ضيف ثقيل على األسرى الفلسطينيين.. في السجن" كورونا"
 

 اإلســرائيلية، الــسجون فــي َسطينيينفلــ َمعتقلــين أول إصــابة عــن اإلعــالن أثــار – المحتلــة فلــسطين
 الـسجون، داخـل الفيـروس تفـشي خطـر مـن األسـرى، بـشؤون معنية حقوقية هيئات لدى مخاوف بكورونا،

  ."الفيروس ّتفشي لمكافحة الوقائية اإلجراءات"بـ الهيئات، تقول كما إسرائيل، التزام عدم ظل في

ــون ويعــاني ــات تقــول اعتقــال ظــروف مــن لية،اإلســرائي الــسجون داخــل الفلــسطينيون المعتقل  الهيئ
 واكتظاظهـــا الغـــرف داخـــل" الـــصحية البيئـــة "انعـــدام ظـــل فـــي ،"للغايـــة ومترديـــة صـــعبة "إنهـــا الفلـــسطينية،

  .بالمعتقلين

 كورونـا، جائحـة بدايـة منـذ األسـرى بحـق المرتكبـة اإلسـرائيلية االنتهاكات جانب إلى الظروف، هذه
 وصـوال ومعقمـات، ّمنظفـات بينهـا مـن الـسجن، مقـصف داخـل اعـةُالمب المواد من صنفا ١٤٠ نحو كسحب

 األسـرى شـؤون "هيئـة قالت كما لألسرى، الفيروس وصول في ساهمت وقائية، إجراءات أي اتخاذ عدم إلى
  .الفلسطينية التحرير لمنظمة التابعة ،"والمحررين

 التحريــر لمنظمــة تابعــة( والمحــررين األســرى شــؤون هيئــة أعلنــت الجــاري، تمــوز /يوليــو ١٢ فــيف
 منـذ والمعتقـل الحنجـرة، بـسرطان المـريض ،)ًعامـا ٤٦(" وعـر أبـو كمـال "المعتقل إصابة عن ،)الفلسطينية

  .اإلسرائيلي" هروفيه أساف "مستشفى في ًحاليا يقبع حيث كورونا، بفيروس ،)بالمؤبد محكوم( ٢٠٠٣

 شـراكة النبـي عبـد محمـد ألسـيرا إصـابة عن الهيئة أعلنت الجاري، الشهر من العشرين في والحقا
  .بكورونا ،)المحاكمة ذمة على موقوف(

 ،"والممنهجة المتعمدة اإلسرائيلية والتقصير اإلهمال سياسة "إن لها، بيان في األسرى، هيئة وقالت
  .بحياتهم تودي التي الخطيرة واألمراض األوبئة ولكل للفيروس، ًهدفا األسرى جعلت من هي

ــادي اتهــم كمــا ــسطيني، األســير ن ــسلطات الخمــيس، الفل ــسعي اإلســرائيلية ال ــشر بال ــا لن  فــي كورون
  .مصابين يكونون قد جنود قبل من اقتحامها عبر السجون،

 إليهـا الـواردة المعلومـات صـحة في والمحررين، األسرى بشؤون مختصة وهيئات مؤسسات ُوتشكك
  .بالفيروس اإلصابة وطبيعة الصحية، األسرى أوضاع حول اإلسرائيلية، السجون إدارة من

 الكاملـة المعلومـات حجـب"بــ اإلسـرائيلية الـسلطات مناسـبة، مـن أكثـر فـي المؤسسات، تلك واتهمت
  ."وأوضاعهم األسرى عن

 لألســـرى العينـــات جميـــع فحـــص نتـــائج أن والمحـــررين، األســـرى شـــؤون هيئـــة أعلنـــت واألربعـــاء،
  .بكورونا اإلصابة من تخلو أنها أي سلبية؛ جاءت ،"وعر أبو "سجن ذات في ّوالسجانين

 أبـو "كـان الـذي ،)٢ قـسم ("جلبـوع "سـجن أسـرى جميـع عزلـت قـد اإلسـرائيلية السجون إدارة وكانت
  .الهيئة وفق المخبري، للفحص جميعا وأخضعتهم السجن، في العاملين جانب إلى به، معتقال ،"وعر
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 بـإدارة يثقـون ال إنهـم ،)ميةحكو غير(" الفلسطيني األسير نادي "مؤسسة رئيس فارس، قدورة وقال
 باسـتقرار إبالغهـا بـرغم الـصحية، وأوضـاعهم األسرى عن والمعلومات لألخبار كمصدر اإلسرائيلية السجون

  .للعزل ًحاليا يخضع الذي" وعر أبو "لألسير الصحية الحالة

 ترفضو المصاب، األسير زيارة إسرائيل تمنع حيث مطمئنة، غير األمور "األناضول لوكالة وأضاف
  ."الهاتف عبر حتى به االتصال محاوالت كل

 الجهـات جميـع مناشـدا ،"شـراكة"و ،"وعـر أبو "َللمعتقلين الالزم العالج بتقديم إسرائيل فارس وطالب
 عليــه تكالــب حيــث وعــر، أبــو األســير وبخاصــة صــحية، ألســباب ســراحهما، إلطــالق الجهــود ببــذل "المعنيــة
  ."وكورونا السرطان مرضا

 إلـى الفلـسطينية التحريـر لمنظمة التنفيذية اللجنة بها بعثت رسمية مخاطبات هناك "ئالقا واستكمل
 مراعــاة وعــر؛ أبــو األســير وخاصــة عنهمــا، لإلفــراج إســرائيل علــى الــضغط أجــل مــن مختلفــة؛ دوليــة جهــات
  ."الصحي لوضعه

 سرائيلية،اإل السجون داخل متنوعة أمراض من يعانون فلسطيني أسير ٧٠٠ نحو وجود إلى وأشار
  .خاصة طبية لرعاية ويحتاجون ،"الحياة ُتهدد "بأمراض مصابون ١٠٠ قرابة بينهم من

 نحو بينهم معتقل، ٤٧٠٠ حوالي حاليا اإلسرائيلية السجون داخل القابعين الفلسطينيين عدد ويبلغ
  .سيدة ٤١و مريض معتقل ٧٠٠

 بكورونـا أسـيرين إصـابة إن ،"رىاألسـ إعـالم مكتـب "مـدير الفـاخوري، ناهـد قـال السياق، ذات وفي
 باإلجراءات يتعلق فيما اإلسرائيلية، السجون إدارة قبل من" المتعمد الطبي واإلهمال التقصير سياسة "يعكس

  .الفيروس من الوقائية

 جوهرهــا أن إال والوقايــة، الحمايــة تعكــس ظاهرهــا فــي خطــوات تمــارس الــسجون إدارة" :قــائال وتــابع
 مـن باألسـاس تـتم والتـي بالمحـامين، واللقاءات األهل، زيارات منع في تتمثل ية،إضاف عقوبات على ينطلي
  )وكاالت (."وذويهم األسرى بين مخالطة أو مالمسة دون زجاجي عازل خالل

  ١٣ صفحة ٢٥/٧/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  فعاليات

  "آبل "و" غوغل""الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين تندد بحذف اسم فلسطين من خرائط 

 

 ،"بلأ"و "غوغل" شركتي بحذف التونسيين للمحامين الوطنية الهيئة نددت – والدولي العربي الحدث
 .خريطتهما عن فلسطين اسم

 ســعت مهمــا الفلــسطيني، الــشعب لحقــوق المطلــق دعمهــا الجمعــة، لهــا، بيــان فــي الهيئــة وأكــدت
 .طمسها على االستعمار قوى وعملت

 لجميـع التـصدي لـضرورة الدوليـة، اإلنـسانية والمنظمـات الوطنيـة، والقـوى المنظمـات جميع ودعت
 .والديمقراطية الوطنية دولته إقامة في المشروع، الفلسطيني الشعب حق على لاللتفاف اليائسة المحاوالت

 بــصورة الفلــسطينية للقــضية حــدود بــال الداعمــة التونــسيين المحــامين مواقــف إلــى الهيئــة وأشــارت
 طــال مهمــا أنــه مــضيفة وســمائه، وبحــره أرضــه فــي الفلــسطيني الــشعب بحــق مــانهمٕواي ومطلقــة، مبدئيــة

 ومـن العـسكرية الترسـانة مـن أقـوى الـشعوب إرادة ألن واالنـدثار، االنكسار ومصيره زوال إلى فهو االحتالل
  ".القرن صفقة" مشروع صاحبة األميركية اإلدارة من المدعوم االحتالل سياسات

  ٢٤/٧/٢٠٢٠الحدث الفلسطينية 

*** 

  آراء عربية

 ضرب الوجود الوطني واإلنساني الفلسطيني في القدس

 سري القدوة*

في القدس الشريف ممارسات االرهاب والقمع واالعتقاالت لن تنال من صمود الشعب الفلسطيني 
فهذه السياسة االسرائيلية لن ترهب شعبنا الصامد المرابط على ارضه في عاصمة الدولة الفلسطينية مهما 
تواصلت جرائم االحتالل واألساليب التي ترتكبها سلطات االحتالل العسكري االسرائيلي وقيامها باعتقال ابناء 

جونها وفرض االقامة الجبرية على رموز وشخصيات الشعب الفلسطيني والزج بالقيادات الوطنية في س
المدنية المقدسية وتضيق الخناق على ابناء الشعب الفلسطيني إلجبارهم على الرحيل عن اماكن اقامتهم 

 فكل هذه االساليب لن ترهب شعب فلسطين ولن تنال من صموده  واالستيالء على منازلهم بدون وجه حق
 تحدى االحتالل العنجهي االسرائيلية والوقوف في وجه ممارساته ٕواصراره على المضي قدما من اجل

ٕالعدوانية التي تستهدف تركيع واذالل شعبنا والنيل من روح المقاومة والصمود واإلرادة الفلسطينية الفوالذية 
التي ستتحطم عليها كل مؤامرات االحتالل وأعوانه ولن ينالوا من قوة ووحدة ابناء المدنية المقدسة 

 . راضي الفلسطينية المحتلةواأل
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ان قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي باعتقال محافظ القدس عدنان غيث قبل عدة أيام للمرة السابعة 
عشر على التوالي منذ توليه مهامه قبل عامين إضافة إلى منعه من دخول الضفة العربية بشكل متواصل 

ية الفلسطينية والهادفة الي اسكات الصوت يعنى ذلك امعان االحتالل في استهداف الرموز السياد
الفلسطيني للمناضلين من أبناء مدينة القدس ومواصلة اإلجراءات التعسفية بحقهم وهذا العمل لن ينال من 

 .صمود المناضلين ودورهم في الدفاع عن القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية

اءات وتدابير االحتالل الهادفة إلى عرقلة ان اعتقال غيث في هذه الظروف بالذات هو امتداد إلجر
الجهود الفلسطينية الرسمية والشعبية المبذولة في مواجهة وباء كورونا وهو جزء ال يتجزأ من اجراءات 
االحتالل الهادفة الى تهويد القدس وضرب الوجود الوطني واإلنساني الفلسطيني في المدينة المقدسة وهو 

جميع أبناء شعبنا في القدس المحتلة تنفيذا لصفقة القرن المشؤومة اعتقال تعسفي متواصل يستهدف 
ٕواستكماال لعمليات تهويدها وضمها وافراغها من مواطنيها أصحابها األصليين في عملية تطهير عرقي 
متواصلة وأن اإلجراءات اإلسرائيلية بحق عاصمتنا ومناضلينا لن تثنينا عن التمسك بثوابتنا والدفاع عن 

 .األبدية القدس الشريفعاصمتنا 

وفي ظل هذا التصعيد الخطير واليات القمع والعدوان وممارسة العنصرية والكراهية االسرائيلية 
ٕوامعان قوات االحتالل ال بد من المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي وفي مقدمها األمم المتحدة ودول 

 القدس عدنان غيث ودعوة سلطات االحتالل ٕاالتحاد األوروبي العمل على استنكار وادانة اعتقال محافظ
ًوالضغط عليها إلطالق سراحه فورا وفك القيود عن تحركاته وفقا لقرارات الشرعية الدولية والتدخل العاجل 
من قبل الصليب األحمر الدولي والدول األطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف ومجلس حقوق 

غط على سلطات االحتالل للتوقف عن ممارسة هذه السياسات اإلنسان بضرورة التحرك السريع للض
 . وخصوصا في القدس

ان دعم صمود اهلنا في القدس هو واجب وطني وأننا نثمن جهود الحكومة الفلسطينية في دعم 
صمود التجار في القدس وتقديم مساعدات مالية عاجلة لهم وفي الوقت نفسه ال بد من الحكومة 

لها نحو تعزيز صمود اهلنا في القدس وضرورة قيام وحث الجاليات الفلسطينية الفلسطينية مضاعفة عم
وجميع السفارات الفلسطينية في الخارج وخصوصا في دول االتحاد االوروبي بضرورة التحرك مع مراكز 
صنع القرار لتشكيل رأي عام وموقف دولي ضاغط لإلفراج عن المحافظ غيث وجميع االسرى في سجون 

فضح سياسة االعتقاالت االدارية وفرض االقامة الجبرية على ابناء الشعب الفلسطيني والقيادات االحتالل و
 . الوطنية واإلسالمية في المدنية المقدسة

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

  ٨ص/٢٦/٧/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  !!فلسطين ليست ملكا لغرينبالت
 

 قدسال حديث

 الــى الــسابق يميركــاأل المبعــوث غــرينبالت، جيــسون قــال ،يســرائيلاإل الجــيش إلذاعــة حــديث فــي
 خطـة تنفيـذ إسـرائيل أرادت إذا "انـه" القـرن صـفقة "أعـدت التـي الرئيـسية الشخـصيات وأحـد األوسط الشرق
 ان ًمعتبـرا "محتملـة فلـسطينية دولـة إلقامـة معينـة منطقـة ضـمان عليهـا فـإن القـرن صـفقة إطـار في الضم

 خطـة "أسـماه ما إطار وفي يةميركاأل المتحدة الواليات مع بالتنسيق هو ذلك لفعلسرائيل إل األفضل الطريق
 الـذين ان "ًقـائال دغـان يوسـي المحتلـة يراضاأل في المستعمرات مجلس رئيس عليه ورد ية،ميركاأل" السالم

 ."البحر في إلقاءنا هدفهم فلسطينية دولة إقامة ويريدون يخطئون

 ان تعتقـد ترامـب إدارة ان ًمجـددا تؤكـد غـرينبالت أطلقهـا التـي والمـستنكرة الغريبـة التصريحات هذه
 ان تعتقـد كمـا وقراراتهـا، الدوليـة الـشرعية عن ًوبعيدا الفلسطيني الجانب على خطتها تنفيذ فرض حقها من
 .المشؤوم بلفور وعد غرار على ًاتمام يستحق ال لمن تملك ال ما ومنح اآلخرين بحقوق التصرف حقها من

 هــو وهــا تراهــا ان قبــل القــرن صــفقة رفــضت الفلــسطينية الــسلطة ان يقــول غــرينبالت ان واألغــرب
 إمـالء بمنطـق الخطـة نفـس إطـار فـي المحتلـة يراضـاأل مـن واسعة أجزاء بضم الحقسرائيل إل يعطي نفسه
 عادلـة مقترحـات لطـرح فرصة ترامب إدارة طتأع الوطنية السلطة ان ًعلما الفلسطيني، الجانب على الخطة
ــصراع لحــل ــسطيني ال ــرئيس واســتقبلت يســرائيلاإل الفل ــي ترامــب ال ــه ترامــب ان إال لحــم بيــت ف  قامــا ٕوادارت

 ونقـل يسـرائيلاإل االحـتالل لدولة عاصمة بالقدس االعتراف مقدمتها وفي ذلك بعد ومفاجئة خطيرة بخطوات
 عـن المـساعدات وقطـع واشـنطن فـي التحريـر منظمـة مكتـب ٕواغـالق هـاإلي أبيـب تـل مـن يـةميركاأل السفارة
 قــضية تــصفية محاولــة علــى بالعمــل بــدأت ثــم المحتلــة القــدس مستــشفيات عــن وحتــى الفلــسطينية الــسلطة
 علـى اإلدارة هذه بدأت ثم المستعمرات من المزيد لبناء وحكومته لنتنياهو األخضر الضوء واعطاء الالجئين

 نفــسه غــرينبالت لــسان وعلــى بومبيــو جــورج خارجيتهــا ووزيــر فريــدمان ديفيــدســرائيل  إفــي ســفيرها لــسان
 أجمـع مـا ينـاقض بما فيها االستيطان إسرائيل حق من وان محتلة ليست المحتلة يراضاأل ان عن بالحديث

 تعارضــه لــم الــذي األمــن مجلــس عــن الــصادر ٢٣٣٤ القــرار ذلــك فــي بمــا وقراراتــه الــدولي المجتمــع عليــه
 .يسرائيلاإل االستيطان أشكال كل وأدان المحتلة يراضاأل من جزءا القدس اعتبر والذي المتحدة ياتالوال

ــك كــل ــل جــرى ذل ــن ان قب ــةميركاأل اإلدارة تعل ــالي خطتهــا ي ــسلطة رفــضت وبالت ــة ال  مواصــلة الوطني
 وللـشرعية لـسطينيالف للـشعب المعاديـة المواقـف هـذه مثل تتبنى طالما يةميركاأل اإلدارة هذه مع االتصاالت

 يميركـاأل االنحيـاز وحقيقـة الفلـسطيني الموقـف مـصداقية ليؤكـد القـرن صـفقة عـن اإلعـالن وجاء .الدولية
 .وقراراته الدولي للمجتمع ترامب إدارة ومناهضة لالحتالل السافر
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 فلـسطين ان باسـمهم دغـان تحـدث الـذين وللمـستعمرين وترامب لغرينبالت هنا يقال ان يجب ما ان
 يقـال مـا أقل مقترحات يطرح ال والعدل السالم يريد من وان تشاؤون، كما بها تتصرفوا حتى لكم ًملكا تليس

 االحــتالل لتكــريس أعــدوها مــن هــم الــصهيونية عتــاة مــن وغيــرهم وغــرينبالت وفريــدمان نتنيــاهو ان فيهــا
 .الفلسطينية القضية وتصفية

 طرحتـه مـا بـأن للـصهيونية المواليـة إلدارةا هـذه نوايا تكشف غرينبالت تصريحات ان الواضح ومن
 الفلسطيني الرفض عن النظر بغض األرض على تنفيذه ُيفرض كي طرحته إنما خطيرة مقترحات من

 نحــو طريقــه سيواصــل المناضــل الــصامد الفلــسطيني شــعبنا ان ًيــضاأ يقــال ان يجــب مــا فــإن ًوأخيــرا
 غـرينبالت شـاء الـوطني، ترابـه على الكاملة سيادتهو واستقالله حريته وانتزاع أرضه تحرير في حقه انتزاع

  .أبوا أم الزمن عليه عفا استعماري نهج بوضوح يتبنون ممن وأمثاله

  ٢٥/٧/٢٠٢٠القدس المقدسية 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

ًحل الدولتين يبقى احتماال ضعيفا ألسباب سياسية: "هآرتس  "ال استيطانية… ً
  

  ٢٤/٧/٢٠٢٠هآرتس  شاؤول ارئيلي :بقلم

ــي األســبوع الماضــي  ــدح جــدعون ليفــي ف ــي ) ١٢/٧، "هــآرتس"(امت ــشره ف ــت ن ــر باينري ــاال لبيت ًمق
 كتب فيه بأن حل الدولتين مات بسبب عدد المستوطنين فـي الـضفة الغربيـة الـذي "نيويورك تايمز"صحيفة 

-ف المــساواة ألنـه هـد. االسـتنتاج العملـي للـسنوات هـو وجـوب إقامـة دولـة واحـدة. ال يمكـن التراجـع عنـه

 ."هو اآلن واقعي أكثر من هدف الفصل" -حسب أقوال باينريت

ًاإلسهام المهم لمراسلين في مستوى باينريت هو أحيانا في تقديم مقولة تـصف واقعـا معقـدا ً ولكـن . ً
مقولته تلك في هذه الحالة تعادل تجربة تـشرح سـبب عـدم سـقوط النـاس الـذين هـم فـي الطـرف الثـاني مـن 

ًأمر قابل لالستيعاب، بـسيط، لكنـه تمامـا ال . "الكرة األرضية مستوية"ية نحو الفضاء بذريعة أن الكرة األرض
  .ألنه يجدر االعتراف بالواقع وبالمعطيات الرسمية. يعكس الواقع

ّاألول هــو أن عــدد المــستوطنين حــول حــل . هنــاك قــوالن مكمــالن متــضمنان فــي موقــف باينريــت
  .لثاني أن الحل المرغوب فيه هو دولة واحدةوا. الدولتين إلى أمر غير ممكن

ًأوال، نظــام االســتيطان اإلســرائيلي فــي الــضفة نظــام : بالنــسبة للقــول األول، هــاكم بعــض الحقــائق
 فـي المئـة فـي ٢٥ فـي المئـة مـن قـوة العمـل تعمـل فـي إسـرائيل، ٦٢. انتقائي، ال يندمج مع سكان الضفة

رجة مخيفـة، ونـسبة ضـئيلة تعمـل فـي الزراعـة والـصناعة، التـي أجهزة التعليم في المستوطنات والممولة بد
ًنظام الشوارع التـي للمـستوطنات هـو فعليـا منفـصل .  في المئة من العاملين هم عمال فلسطينيون٩٩فيها 
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ال يوجــد نــسيج حيــاة مــشترك بــين المــستوطنات المتجــاورة إال فــي حــاالت . ولــيس فيــه أي منطــق تخطيطــي
  .اريع اجتماعية وثقافية بين السكان الفلسطينيين واليهوداستثنائية، وال يوجد مش

 مليـون فلـسطيني، ٢,١في قطاع غزة الذي يعيش فيه : ًثانيا، بالنسبة للوضع الديمغرافي والمكاني
 في المئة من اإلسرائيليين في شرقي القـدس يعيـشون ٩٩أي أنه يوجد فصل . ال يعيش هناك أي إسرائيلي
ًنسبة اإلسرائيليين في الضفة منذ عـشرين سـنة تقريبـا هـي . أي أنه يوجد فصلفي أحياء يهودية خالصة، 

 في المئة من إجمالي عدد السكان في الضفة، وهي نسبة تشبه نسبة األقلية العربية في إسـرائيل ١٨نحو 
واإلســرائيليون المعنيـون بـذلك يمكــن أن نقتـرح علـيهم البقـاء فــي بيـوتهم كـسكان فــي . عـشية إقامـة الدولـة

، أي هنــاك ١: ٤٠نــسبة العــرب لليهــود هــي ..  إلــى شــمال نــابلس"غــوش عــصيون"ومــن جنــوب . لــسطينف
  .فصل

المنطقـة المأهولـة لمجمـل المـستوطنات .  في المئة من األراضي الخاصة هي بملكية فلسطينية٩٩
 نـصف المـستوطنين يعيـشون فـي المـدن الـثالث الكبـرى.  في المئة مـن أراضـي الـضفة٢ال تصل حتى إلى 

 فــي المئــة مــن المــساحة يمكــن ٤المحاذيــة للخــط األخــضر والقــدس، وفــي إطــار تبــادل األراضــي ألقــل مــن 
 فــي المئــة مــن اإلســرائيليين الــذين يعيــشون خلــف الخــط األخــضر ٨٠الحفــاظ علــى ســيادة إســرائيلية علــى 

ــاقين مــن نا. ، أي يوجــد فــصل)"أرئيــل"بــدون ( حيــة التــشغيل وهنــاك إمكانيــة كامنــة إلســرائيل الســتيعاب الب
  .والسكن

كيـف : بخصوص االدعـاء بـأن دولـة واحـدة هـي الحـل المرغـوب فيـه، سـأعرض عـدة أسـئلة قـصيرة
ً ألف دوالر أن تستوعب سكانا مع ناتج خام إجمالي للفـرد ٤٠يمكن لدولة ناتجها الخام اإلجمالي للفرد هو 

دراماتيكي وغيــر المحتمــل الــذي يبلــغ أقــل مــن عــشر هــذا المبلــغ؟ هــل ســيخاطر الــسكان اليهــود بــالهبوط الــ
سيحدث بـصورة ال منـاص منهـا فـي مـستوى الخـدمات الـصحية والرفـاه والتعلـيم عنـد اسـتيعاب سـكان بهـذا 

 االقتــصادي، أو أننــا ســنكون – فــي المئــة مــنهم فــي أســفل الــسلم االجتمــاعي ٩٨ُالقــدر، الــذين سيــصنف 
؟ مـاذا "اسراسـطين"سطينيون في أجهزة األمن لـ  وهجرة الشباب؟ هل سيخدم الفل"هرب األدمغة"ًشهودا على 

سيكون مستقبل الالجئين الفلسطينيين، هل سيعودون إلى إسراسطين ويحولون الدولة إلى دولة مع أغلبية 
ٕعربية حاسمة؟ من سيتحمل العبء االقتصادي الستيعابهم واعادة تأهيلهم؟ هل شـاهد باينريـت االسـتطالع 

ــوم ــذي أجــراه معهــد البحــوث الق ــذي وجــد أن ال ــر ٧٨ًي مــؤخرا وال ــة مــن الجمهــور اإلســرائيلي غي  فــي المئ
مستعدين إلعطاء حق المواطنة أو حق المقـيم للفلـسطينيين فـي المنـاطق التـي سـيتم ضـمها إلسـرائيل، أي 

  يؤيد األبرتهايد ويعارض التنازل عن السيطرة اليهودية؟

ــ ــة التقــسيم ف ــوال لجن ــى أق ــا عل ــو مــرت ســبعين ســنة تقريب ــى ل ــه ١٩٤٧ي ًحت ــي " بأن يوجــد اآلن ف
، فهــذه "وعــرب، يختلــف بعــضهم عــن بعــض فــي نمــط الحيــاة وفــي المــصالح الــسياسية… يهــود… فلـسطين
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الصراع بين حركتين قـوميتين مطالبهمـا محقـة، ولـيس "هذه الفروق تغذي . األقوال ما زالت سارية المفعول
  .ل عقد من ذلك في تقرير لجنة بيل، كما كتب قب"باإلمكان التوفيق بينها إال من خالل التقسيم

 الـشخص الـذي أعـد خارطـة التقـسيم –دكتور باور موهان، نائب المندوب السويدي فـي اليونـسكو 
 شرح اقتراحه بإقامة فصل سياسي إلى جانـب وحـدة اقتـصادية للدولـة اليهوديـة – ١٩٤٧غير الممكنة في 

 عربي، وخـوف –توفيق بينهما، أمل لتعاون يهودي حاولت توحيد فكرتين ال يمكن ال": والدولة العربية هكذا
وقد احتاج إلى يوم واحد فقط بعد المصادقة علـى قـرار التقـسيم عنـد انـدالع . "… عربي–من عداء يهودي 

حرب االستقالل، كي يعرف أن اقتراحه غير عملي، وأن الخوف من العداء تغلب بشكل كامل على األمل في 
  .ن الطرفينالتعاون غير الممكن المطلوب م

فالتوجهـات التـي . ولكن ليس بسبب عدد المستوطنين. ًنعم، إمكانية حل الدولتين اآلن ضعيفة جدا
هبوط دراماتيكي في الهجرة إلـى الـضفة مـن داخـل إسـرائيل، (تميز مشروع االستيطان في العقدين األخيرين 

 األصـوليين فـي المـدينتين اللتـين وزيادة عدد السكان التي تقوم باألساس على التكاثر الطبيعـي فـي أوسـاط
تدل على أنه )  االجتماعي وما شابه–وهبوط متواصل في التصنيف االقتصادي . أقيمتا على الخط األخضر

 مكانية لهذا الحل –ومثلما أوضحت في مرات كثيرة، هناك إمكانية مادية . ليس بوسعها إنهاء حل الدولتين
  .نزاع وهي الحدود والقدس واألمن وقضية الالجئينبالنسبة للقضايا األربع األساسية في ال

االحتمـــال المتـــدني لحـــل الـــدولتين ينبـــع مـــن غيـــاب االحتماليـــة الـــسياسية، باألســـاس فـــي الطـــرف 
ً الـذي وقـع عليـه فـي الـسنة الماضـية أكثـر مـن أربعـين وزيـرا "تصريح شامير"يكفي أن نذكر بـ . اإلسرائيلي

ٕأن يعملوا على إلغاء حل الدولتين واقامة دولـة واحـدة لـشعب واحـد وعضو كنيست من اليمين، تعهدوا فيه ب
  .في أرض إسرائيل

 االجتماعيـة، والتـوق الـصادق لليفـي مـن – الديمغرافية –إن عدم معرفة باينريت للحقائق المكانية 
أجــل المــساواة، أديــا إلــى االســتنتاج بأنــه يمكــن إقامــة دولــة واحــدة دون فحــص مجمــل الجوانــب الــسياسية 

يجــب علــى ليفــي أن يعــرف بأنــه ال يمكــن فــرض حيــاة . الثقافيــة واألمنيــة واالقتــصادية المرتبطــة بإقامتهــاو
وباينريـت، رجـل العلـوم الـسياسية، يجـب . ًمشتركة على الشعوب التي ال تريد ذلـك وال يحتـرم بعـضها بعـضا

 يقترح خطوات قد تـؤدي إلـى عليه التركيز على تفسيرات النعدام االحتمالية السياسية حيث هناك قوته، وأن
  .التغيير

 ٢٥/٧/٢٠٢٠القدس العربي 

***  
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  كي ال ننسى

ْقرن من الزمان على ميسلون ِ  ِ ٌ الرموز والشهداء.. َْ ُ   

  عرسان عقلة علي

 ٢٤" فـي جـرت التـي ميـسلون معركـة علـى سـنة مئـة مـرت قد تكون )يوليو( تموز ٢٤ يوم بحلول
 يوسـف البطل بقيادة سوريون خاضها التي المعركة على مضى الزمان نم قرن "..١٩٢٠ )يوليو( / تموز

 الـوغى سـاحة إلى ومشى ينتظره ما ًجيدا ِيعرف كان الذي آنذاك، الحربية وزير ،"١٩٢٠ ـ ١٨٨٤" العظمة
  .والشرف الوطن عن ًدفاعا وشرف بشجاعة

 والتحـف )يوليو( تموز ٢٣ ليلة ميسلون في "الطين ُعقبة" منطقة في المتمركزة قواته العظمة تفقد
 إليهـا زحـف يـوم دمـشق، وعاصـمتها سـوريا عن ًدفاعا استشهد حتى قاتل الصباح وفي هناك، ونام ّبطانية
 بانتـصار ًمنتـصرا الخارج الجيش وهو وجنده، وطائراته ورشاشاته ودباباته الثقيلة بمدافعه الفرنسي الجيش
ــاء ــى الحلف ــة الحــرب فــي المحــور دول عل ــىاألو العالمي ــ ١٩١٤" ل ــادة فرنــسا جــيش زحــف "..١٩١٨ ـ  بقي
 "بيكـو ــ سـايكس" معاهـدة المـؤامرة، ــ للمعاهـدة ًتنفيـذا عليهـا االنتـداب ويفرض سوريا ليحتل ُغورو الجنرال
 التـي الوليدة السورية المملكة لينهي ،"١٩٢٠ )أبريل( نيسان ٢٥ ـ١٩" ريمو سان مؤتمر وقرار ،١٩١٦
 الطبيعيـة، سـوريا علـى ًملكـا الحسين بن فيصل األمير وتوج ،٧/٣/١٩٢٠ خبتاري السوري المؤتمر أعلنها

َالمرجة بساحة ١٩٢٠ )مارس( آذار شهر من الثامن يوم جرى احتفال في ،"الشام بالد" ْ   ....بدمشق َ

 مـصيره ويعـرف المعركـة، نتيجـة يـدرك وهـو إيمـان وكلـه ميـسلون معركـة إلـى العظمـة يوسـف خرج
 غيـر معركـة فـي الفرنـسي االستعمار جيش مع اشتبك وقد ..يتراجع ولن جنده مع قاتلي أن قرر فقد ًتماما،

وحنا النهار، ذلك ساعات معظم دامت متكافئة  األفـق مـساءات المعركـة تلك في معه ُاستشهد من ودم ُدمه َ
 لونميـس إلـى معـه خـرج فيمن وكان ..مجاهد وأربعمئة هو استشهد حيث السوريين، وأنفس الشام بالد في

 رجـل بثيـاب تنكـرت التـي دمـشق ريـف فـي المليحـة قريـة مـن الغزاوي زينب منهن المعركة، في قاتلن نساء
 ّأخــوي مــع عــدت" :المعركــة بعــد وقالــت ..اإلســالم أوائــل فــي المجاهــدات ببطــوالت شــبيهة ببطولــة وقاتلــت

 جانـب إلـى ميـسلون فـي الـشهادة شـرف يمنحنـي لـم اهللا ألن مـرارة، نفسي وفي بيتنا إلى ومحمود مصطفى
  "....العظمة يوسف العظيم البطل

 رأسـي أحنـي إنـي :قـال معـه ومـن العظمـة يوسـف باستـشهاد الحـسين بـن فيـصل الملك سمع ولما"
 .".ًمثـيال ُالتـاريخ لـه يعـرف لـم اعتـداء علـى االحتجـاج سبيل في بحياتهم ضحوا الذين هؤالء لجميع ًاحتراما
 يصرون ًأبدا، يموتون ال ًرجاال ثمة إن" :بالمناسبة تأبينية كلمة في قال الذي الشهبندر الرحمن عبد وأظنه
  "...والفراق الموت بروتوكوالت بسطوة مرورهم رغم الحياة، على

 لمقاومـــة ميـــسلون فـــي األرض روى الـــذي ُدمـــه وأســـس بـــشرف، وطنـــه عـــن ًدفاعـــا استـــشهد لقـــد
 وعشرين خمسة من يقرب ما بعد سوريا من نالفرنسيو خرج حتى واستمرت وانتشرت بدأت التي السوريين
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 )أبريــل( نيــسان ١٥ يــوم مــن والربــع التاســعة الــساعة ففــي االســتعمار، ضــد والنــضال االســتعمار مــن ًعامــا
 ١٧ يــوم الجــالء بعيــد ُواحتفــل الــسورية، العربيــة الجمهوريــة أرض عــن فرنــسي جنــدي آخــر جــال ١٩٤٦
  ....المناسب باالستعداد للقيامو المشاركين أمام فرصة إلتاحة )أبريل( نيسان

 األمـوي الجـامع قـرب األيـوبي، الـدين صـالح ضريح إلى ُغورو الجنرال ذهب دمشق إلى دخوله بعد
 وقـف والـدين، األمـة عـن الـضيم ويـدفع التـاريخ يـستقرئ أن يريـد لمـن كبيـرة داللـة ذات حركة في بدمشق،

 لرسـيس وصـدى ترديـد وهـي ،"الـدين صـالح يا اعدن قد ها" :مشهورة ُجملة هناك وقال الضريح أمام غورو
 القـاهر ذلـك علـى منـه ًردا وذلـك ..الـصليبية بـالحروب يعـرف فيمـا المسلمين ضد الفرنجة ولحروب العدوان
 وكـان ."..إليـه تعـودوا ولـن الـشرق مـن خـرجتم إنكـم" :حطين معركة بعد للصليبيين قال عندما الدين صالح
 ومـتعظ يـذكر، ذاكـر مـن فهـل ذلـك، علـى رد هـو ،"الشام بالد" الطبيعية يالسور واإلنجليز الفرنسيين احتالل
  !...؟والنصر االستقالل إلى تقود قيادات ومن وتعمل، تدرك وسياسة يتعظ،

  ٢٥/٧/٢٠٢٠ – ٢١عربي 

*** 

  اخبار باالنجليزية

Israeli police brutally beat, detain three teens in J’lem Old City 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - The Israeli occupation police on Friday evening 

physically assaulted and kidnaped three Palestinian teenagers in the Old City of Jerusalem. 

The detainees were identified as Hatem Bashiti, Abdul-Rahman Bashiti and Nabeel Sidr. 

Video footage that has gone viral online showed police officers savagely beating, subduing 

and detaining the young men in al-Wad street in the Old City. 

The detainees were hauled to a police interrogation center, with no information about the 

reason for their detention.  

Palestinian Information Center July 25, 2020   

*** 

 Thousands of muslim worshipers perform friday prayer at Aqsa 

 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC - Thousands of Muslim worshipers observed the Friday 

khutba (sermon) and prayer yesterday at the Aqsa Mosque, amid tight Israeli movement 

restrictions in the holy city. 

According to local sources, about 10,000 worshipers performed the Friday prayer at the 

Mosque, while following health guidelines to prevent the spread of coronavirus. 

The worshipers started to flock to the Mosque in the early morning hours from Jerusalem 

and the 1948 occupied lands. 

Dozens of young volunteers were also seen throughout the Mosque’s courtyards handing 

out protective masks and prayer mats and working on ensuring physical distancing 

between worshipers. 

The Palestinian information center 25/7/2020  

*** 

 



 
٢٧

Israeli police storm bab al-rahma prayer area, arrest 3 worshipers 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - Israeli police forces on Thursday afternoon 

raided Bab al-Rahma prayer area at al-Aqsa Mosque in Jerusalem and arrested three 

Palestinian citizens. 

 

Eyewitnesses said that Israeli police officers broke into Bab al-Rahma prayer area 

with their shoes on and wreaked havoc on it. 

 

The police further arrested three Palestinians who were standing near Bab al-

Rahma cemetery. The detainees are Khaled al-Zir, Adham Zaitoun, and Mohammed 

Sandouka. 

 

Local sources reported that the detainees were transferred to an interrogation 

center near Bab al-Asbat in the Old City of Jerusalem. 

 

Earlier on the day, dozens of Jewish settlers defiled al-Aqsa Mosque amid heavy 

police presence, with restrictions tightened on the Palestinian worshipers entering the site. 

The Palestinian Information Center 25/7/2020  

*** 

Jerusalemites caught up in annexation plight 
 

By Essam Youssef 

Jerusalemites live in a complex situation, amid an immense sense of suffering and concern 

about the current stage, as headlines of escalating violations, whether by the occupation 

authorities or extremist Jewish groups, prevail in the media scene. On the other hand, the 

spectre of the annexation plan of the lands on which the settlements are built, and the 

increasing spread of the coronavirus with its dramatic rise in cases, add to the locals’ fears. 

The gravity of their suffering deepens the Jerusalemites’ apprehensions regarding the 

fateful challenges awaiting the city and its people, especially in light of the acceleration of 

Zionist plans to impose political control on the administrative side, while competing against 

time in order to fully dominate the situation, by annexing 30 per cent of the lands of the 

West Bank and the Jordan Valley. 

Although East Jerusalem is under Israel’s control, the implementation of the annexation 

plan will further enshrine the hegemony of the occupation, as the Israeli authorities have 

insisted on postponing negotiations on the future of the holy city and adding the file to the 

list of issues that will be discussed in the “final status” stage of the Oslo agreement. This 

allowed them to impose new procedures on the ground that led to a pivotal event, after US 

President Donald Trump announced the city as the capital of the Jewish state, more than a 

year ago. 

The Jerusalemites are expressing alarming concerns about the occupation’s intention to 

change the demographic traits of the city after the approval of the annexation plan, by 

continuing the Judaisation process and the uprooting of the city’s residents at a faster pace, 

while covering up for its foul policies by a sense of “legitimacy” acquired by the US 

decisions in light of the deal of the century. 

After annexing the lands of the West Bank and the Jordan Valley, Jerusalemites are 

expecting that the Israeli authorities will proceed in changing the status of Jerusalem at a 

fast pace, starting with granting the occupation state the legitimacy of all decisions issued 

against the city and its Arab residents since 1967. In addition, there are fears that adopting 
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new policies will aggravate the rift within the community, and establish larger Jewish 

settlements that would completely erase the Arab and Islamic identity of the holy city. 

Israel’s secretive intentions to carry out a comprehensive change of the status of Jerusalem 

can be clearly depicted through the situation of the East Jerusalemites, who were 

ambushed by the authorities to unwillingly remain “stuck” with the status of residents 

rather than of citizens. This comes in addition to the occupation’s unfair handling of the 

Palestinians’ right to legally own real estate, which facilitates the expulsion of families from 

their homes under several pretexts, either for the absence of a building license, or failing to 

pay exorbitant taxes. In fact, confiscating houses and lands does not require significant 

legal justifications, especially since the authorities often take advantage of the owner’s 

absence to argue for expropriating their land or home. 

The occupation’s goals are translated through a number of procedures and practices, 

including the violation of the Jerusalemites’ right to access neighbourhoods and areas with 

an Arab minority in the holy city, as the annexation plan requires the consecration of the 

essential ”larger land with less people”. However, East Jerusalem neighbourhoods were, 

and are still, overcrowded with Palestinians, which constitutes a fundamental problem for 

Israel. 

The occupation state anticipated the annexation phase, which is described by its leaders as 

historical, through implementing policies and measures for many years on the ground with 

the aim of changing the features of the holy city. The most prominent step in this direction 

was to build the apartheid wall that cuts off Palestinian lands, including Jerusalem, in 

order to separate the settlements from Palestinian communities on the one hand, and East 

Jerusalem from the West Bank and Palestinian areas, on the other. The objective of this 

strategy was to bring about a change in the area’s demographic features in favour of the 

Jewish settlers. 

The occupation strategy regarding the situation of the Palestinian population in the coming 

stage was voiced by Israeli leaders calling for the isolation of Palestinian areas and 

neighbourhoods in East Jerusalem, east of the separation wall, and then working to 

transfer them to separate regional directorates under Israeli control, with the aim of 

preserving the Jewish majority of the population. This would serve as a model to unfold the 

essence of the entire annexation plan, which is to take over large parts of the West Bank 

and transfer the Palestinian residents, who will be considered as residents rather than 

citizens, to separate Israeli administrative units. 

The Israeli frenzy to finalise the afore-detailed demarche appears in the final touches to 

prepare the last stage that precedes the annexation declaration by: “Implementing several 

plans to disperse Palestinian neighbourhoods in occupied Jerusalem, and to prevent 

geographical communication between the Arab communities, while continuing to build 

roads and move the existing barriers between settlements, to ensure that geographic 

connectivity between the Jewish residential areas that may tighten a demographic belt 

around Jerusalem from all sides,” according to Jerusalem affairs expert Fakhri Abu Diab, 

who described the occupation’s measures as a “silent annexation” in occupied Jerusalem. 

The particular infrastructure project currently implemented by the occupation, including 

the railway line linking the coast to the settlement of Ma’ale Adumim and paving the so-

called “American Street”, to facilitate the passage from one settlement to the other, while 

systematically demolishing Palestinian homes, is telling about the future of the area under 

these extreme changes that will result in taking Jerusalemites out of the equation. 

Jerusalemites, after being isolated in areas where they lose their legal status and 

citizenship, may not even enjoy residents’ rights. 

The holy city, which is suffering due to the actual application of a racist “apartheid” system 

that has been working on tearing the Arab Jerusalemite society apart and imposing 
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extremely difficult social and economic conditions on them, stands as an epitome for the 

Palestinian people’s plight amid the annexation crisis. Jerusalemites have been fighting the 

occupation authorities on their own, who imposed a new reality on the ground over the 

years, and took advantage of an ideal opportunity that was created with regional and 

international complicity, to execute the recent crackdown on the rights of the Palestinians 

to their lands, resources and holy sites. 

This bitter situation was further complicated by a series of shocks that ravaged the peace of 

Jerusalemites, as the occupation authorities are taking advantage of the coronavirus 

pandemic in the city to intensify the arrest campaigns, to distance the population, including 

many officials, from Jerusalem and Al-Aqsa Mosque, and hampering the provision of 

medical assistance to combat the spread of the virus, in addition to speeding up the 

demolition of more houses. 

Amid this crisis, Jerusalemites found no other solution but to stand alone in the face of the 

pandemic and confront the violations committed by the occupation, while hoping for a 

change in political balances in their favour, and a push of support from brotherly 

countries, as well as everyone with a vivid conscience. Jerusalem has become a leading 

humanitarian and liberation cause that no logic, pure instinct, or even basic principle of 

law, can accept half-solutions for. 

The Palestinian Information Center July, 24, 2020  

*** 
 

 

 

 

 

  


