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  االردن والقدس

  هاقتوأمة تشبه أل. األردن وفلسطين
  

  نيفين عبدالهادي

هي فلسطين، في كافة الظروف والمناسبات، وكما هي عند الفلسطينيين هي كذلك عند كل 
ّ القضية اإلستراتيجية، شكلت نقطة نضال هامة األردنيين بقيادة جاللة الملك، بل أن وقفة األردن مع هذه

ّجعلت من بقاء الهوية الفلسطينية حية حتى اللحظة وأداة من أدوات المقاومة والنضال التي جعلت من 
 .العلم الفلسطيني حاضرا اليوم في كافة المحافل العربية والعالمية

هو الموقف األردني يبقى ذاته، ّأيا كانت الظروف والمراحل التي تمر بها القضية الفلسطينية، 
ّوالثوابت األردنية الوطنية باتت جزءا من هويتنا الوطنية، بأن فلسطين، تخضع لإلحتالل وحل القضية لن 
ّيكون بحلول أحادية الجانب، واقامة الدولة الفلسطينية ثابت وركيزة لسالم يعم العالم وليس فقط المنطقة، 

اقها، ومواقف يراد بها ثني األردن عن جهوده الرامية لحماية دون ذلك هي مفردات توضع في غير سي
 .فلسطين وقضيتها

ّالحديث عن موقف األردن من فلسطين، مسلم به، وهو الموقف الوحيد في العالم الذي يقف تحت 
شمس ساطعة، بعيدا عن أي مساحات ضبابية، هو الموقف الثابت، المدافع، والمناضل، إلى حين اقامة 

ّلسطينية المستقلة، مع حل لكافة ملفات الحل النهائي، بما فيها القدس والالجئين، ليس هذا الدولة الف ّ
ّفحسب، إنما عمل األردن ويعمل على حث العالم من خالل كافة عواصم صناعة القرار في العالم لضرورة 

 .ّحل القضية الفلسطينية إذا ما رغب العالم بالسالم

از أكد في مقابلته األسبوع الماضي مع اإلذاعة الوطنية العامة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرز
ولكن في حال أقدمت اسرائيل على » ًأننا في األردن ملتزمون تاريخيا بحل الدولتين» NPR» األميركية

عند «الضم، فإنها ستخلق حقائق جديدة على األرض من شأنها أن تقوض حل الدولتين مضيفا إلى أنه 
ً، نريد معرفة أي خطة يمكن المضي فيها قدما، وأكرر، هل هناك خطة قابلة للتطبيق تقويض حل الدولتين

معربا عن قناعته بأنه ال يوجد هناك أي » ال تقوض السالم واالستقرار في المنطقة على المدى الطويل
 .خطة تقدمها اسرائيل

ًوالعالم أيضا، في وحذر من ان اي إجراء أحادي الجانب سيقوض كل ذلك ويضع المنطقة بأكملها، 
 .«وهذا ليس في مصلحة أي أحد على اإلطالق« وضع صعب 

هي الثوابت األردنية التي يشدد عليها األردني في كافة الظروف، وفي كل زمان، األمر الذي يجعل 
ّمن القضية الفلسطينية حاضرة، مع التأكيد على حل الدولتين، مع وضع الحقائق تحت مجهر العالم، 

ّم، موضوع الضم، ما هي الحلول التي ستكون في حال أصرت اسرائيل على هذه المخططات وأهمها اليو
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اإلحتاللية التي ستفرضها، األمر الذي بدأ األردن بقرع جرس خطره منذ أشهر، وضرورة تنبه العالم لهذا 
 .البركان الذي سينفجر في حال تطبيقه بأزمة حتما ستكون نتائجها خطرة جدا

طين، بحاجة للغة خاصة للحديث عن هذه العالقة، التي تجاوزت الوحدة لتوأمة بين األردن وفلس
ية، هي توأمة تشبه حالها وتشبه ألقها دالحال والواقع وتفاصيل الحياة، والظروف، يصعب ترجمتها بلغة عا

 الدائم، تحكيها نبضات القلوب فكر وطني ال يرى في المستقبل سوى دولة في المستقبل عاصمتها القدس
 .الشرقية

  ٤ ص٢٧/٧/٢٠٢٠ الدستور

***  

  شؤون سياسية

  وزير الثقافة يطالب المؤسسات العربية والدولية 

  للوقوف أمام مسؤولياتها تجاه ما تتعرض له مؤسسات القدس

 

 ســيف أبــو عــاطف الــدكتور يالفلــسطين الثقافــة وزيــر أرســل – اهللا رام – لألنبــاء نــت قــدس وكالــة
ــة المنظمــات لمــسؤولي برســائل ــة الدولي ــة والعربي ــة المعني ــشرسة اإلســرائيلية الهجمــة حــول بالثقاف ــى ال  عل

 أجـل من إجراءات من يلزم ما واتخاذ مسؤولياتها أمام بالوقوف إياها ًمطالبا القدس في الثقافية المؤسسات
 .عليها للقائمين واعتقال وتضييق ماتمداه من له تتعرض ما أمام المؤسسات هذه حماية

 فــي المتــدهور الوضــع إن فيهــا قــال أوزالي أودري اليونــسكو عــام لمــدير رســالة ســيف أبــو ووجــه
 مقار مداهمة تضمنت والتي المدينة في الثقافية المؤسسات بحق البشعة اإلسرائيلية الهجمات جراء القدس
 ًسـريعا ًموقفـا يتطلـب هـذا كـل لها خاصة وممتلكات قوثائ ومصادر عليها القائمين وبيوت الجمعيات بعض

ــف ًومباشــرا ــات اإلجــراءات هــذه لوق ــر واالنتهاك ــسانية غي ــي اإلن ــة تمــس الت ــسطينية الثقاف ــي الفل ــدس ف  الق
 هذه أن إلى ًمشيرا فيها والعاملين الفلسطينية الثقافية والمؤسسات الفنانين لحماية عملية خطوات ويقتضي

 .اإلنسانيتين والثقافة للحضارة ًتهديدا لذلك إضافة بل فحسب الدولي للقانون ًرقاخ تشكل ال االنتهاكات

 علـى ضـرائب فـرض تشمل التي اإلسرائيلية واإلجراءات االنتهاكات بصورة أوزالي سيف أبو ووضع
 تتعـرض مـا مجمـل إلـى إضافة والكتاب الفنانين على والتضييق والثقافية الفنية النشاطات ومنع المؤسسات

 عبــر فيهــا العربــي الوجــود محــو ومحــاوالت وحــضارتها لتاريخهــا ســرقة محــاوالت مــن المقدســة المدينــة هلــ
 .أخالقية وغير عنصرية جماعي عقاب سياسات

 للتربيـة العربيـة المنظمـة عام مدير أعمر ولد محمد للدكتور برسالتين سيف أبو الدكتور أرسل كما
 والعلـوم للتربيـة اإلسـالمية للمنظمـة العام المدير المالك محمد بن سالم والدكتور )األلكسو( والثقافة والعلوم

 فــي الثقافــة قطــاع فــي العــاملين واألفــراد المؤســسات بحــق االحــتالل إجــراءات حــول )اإليســسكو (والثقافــة
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 وســرقة وتهويــدها العربيــة المدينــة بهويــة المــساس هــو االحــتالل إليــه يــسعى مــا أن علــى ًمؤكــدا العاصــمة
 .والمسيحي اإلسالمي بمكونيه فيه العربي والمعرفي اريالحض المنجز

 الجهـات قبـل مـن شـروط مـن العاملة المؤسسات على يفرض ما مع يترافق هذا إن سيف أبو وقال
 العرب األشقاء من ًوحاسما ًحازما ًتدخال تتطلب صعبة ضائقة في الثقافي القطاع يضع الذي األمر المانحة
 الوجـود يتواصـل حتـى المقدسـة المدينـة فـي العاملـة المؤسـسات لتلـك أمـان ةشـبك لتوفير اإلسالمية والدول
  .األرض بقع أقدس من واحدة في وفاعلة حية العربية الثقافة وتظل هناك العربي

  ٢٧/٧/٢٠٢٠ لألنباء نت قدس وكالة

***  

  نقف دوما إلى جانب الشعب : الرئيس التركي للرئيس عباس

 الفلسطيني وقضيته العادلة

 جرى اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، -  وفا٢٠٢٠-٧-٢٦ رام اهللا
  .والرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وقدم الرئيس عباس الشكر للرئيس أردوغان على مواقف بالده الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة، 
رارات الشرعية الدولية، مشيدا بالموقف التركي الرافض لمخططات الضم االسرائيلية باعتبارها مخالفة لق

وضرورة مواصلة تركيا جهودها مع األطراف الدولية المعنية لوقف عملية الضم واالنتهاكات اإلسرائيلية 
  .لشعبنا ومقدساته

وأطلع الرئيس، نظيره التركي، على آخر مستجدات األوضاع في األراضي الفلسطينية، واالتصاالت 
األطراف الدولية كافة إلحباط مخططات الضم اإلسرائيلية، التي في التي تقوم بها القيادة الفلسطينية مع 

حال تنفيذها ستقضي على فرص تحقيق السالم وستدخل المنطقة في فوضى وعنف وسيكون على إسرائيل 
  .تحمل مسؤولياتها كاملة كقوة احتالل

 لتوحيد ووضع سيادته، الرئيس أردوغان، في صورة االتصاالت الجارية بين حركتي فتح وحماس
ًالموقف الفلسطيني في مواجهة مخططات الضم االسرائيلية، مؤكدا حرص سيادته الكامل على الوصول 

  .لتحقيق المصالحة الوطنية وتحمل أعباء المرحلة الدقيقة والصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية

ن جائحة فايروس واستعرض الرئيس، الجهود التي تقوم بها فلسطين لمواجهة الموجة الثانية م
  .كورونا، والخطط الموضوعة للحد منه، مثمنا الدعم التركي في هذا المجال

بدوره، أكد الرئيس التركي، مواقف بالده الداعمة للشعب الفلسطيني وحقه في الحرية واالستقالل 
  .ٕواقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني

الدولية الرامية لمنع الضم اإلسرائيلي المخالف وشدد الرئيس أردوغان، على أهمية مواصلة الجهود 
  .للشرعية الدولية، مؤكدا أن تركيا تواصل جهودها في هذا المجال



 
٨

وأكد أهمية التواصل اإليجابي، الذي يجري بين حركتي فتح وحماس وصوال لتحقيق المصالحة 
  .الكاملة وتوحيد المواقف لمواجهة االحتالل

التهاني بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك، معربين عن أملهما وتبادل الرئيس ونظيره التركي، 
  .بأن يعود على األمة اإلسالمية والعالم باليمن والبركات

  ٢٦/٧/٢٠٢٠وفا  

***  

  "الضم"بأمريكا الالتينية يجتمعون ضد " برلمانيون ألجل القدس"

 ٢١ عربي–لندن 

إلطالق موقف دولي ضد " يكا الالتينية فرع أمر-برلمانيون ألجل القدس"تجتمع، االثنين، رابطة 
  .خطة ضم االحتالل اإلسرائيلي ألراض في الضفة الغربية المحتلة

وفي االجتماع المقرر في الساعة الثالثة مساء بتوقيت البرازيل، تطرح مذكرة عامة للبرلمانيين 
  .وتقرأ من مدير عام الرابطة، محمد مكرم بلعاوي

برلمانيون من البرازيل واألرجنتين والمكسيك " زووم"عبر برنامج ويشارك في االجتماع االفتراضي 
وغراناد وتشيلي وغواتيماال والسلفادور وأوروغواي وكولومبيا وبيرو وفنزويال واإلكوادور وهندوراس 

  .وغواتيماال

ويفتتح االجتماع بكلمة من رئيس الرابطة الشيخ حميد األحمر ويدير اللقاء اإلعالمي أمجد أبو 
  .سيد

أتى اجتماع رابطة أمريكا الالتينية بعد سلسلة من المؤتمرات الدولية التي عقدتها الرابطة، وكان 
  .٢٠٢٠ ماليزيا في -  وآخرها في كوااللمبور٢٠١٨ و٢٠١٦أول مؤتمرين في إسطنبول في 

ضمن مجموعة أفالم مترجمة عن فلسطين، " ميدل إيست مونيتور"على جانب آخر، عرض موقع 
  .للمخرج محمد الصواف، وذلك باللغة البرتغالية" الحكواتية"فيلم " أفالم فلسطين" مؤسسة بالتعاون مع

. افتتح فرعه مؤخرا في البرازيل ويقدم مواده باللغة البرتغالية" ميدل إيست مونيتور"يذكر أن موقع 
  .ليةوقام فريق التحرير والترجمة في ساوباوال بالعمل على ترجمة الفيلم إلى اللغة البرتغا

تقرب المسافة بين الشعوب : "وبحسب محررة الموقع في البرازيل، ريتا فريري، فإن هذه األفالم
  ".الناطقة بالبرتغالية وبين الشعب الفلسطيني الذي عانى وال يزال من عنصرية االحتالل

، الفوتوغراف، وغزة تعيش: ولفتت فريري إلى أن الموقع يعمل على عدد آخر من األفالم، أبرزها
  .وجميعها ستعرض تباعا باللغة البرتغالية.. وسباق التهويد، وأبناء المجازر

 ٢٦/٧/٢٠٢٠- ٢١عربي 

***  
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  اعتداءات

  قوات االحتالل تعتقل ثالثة شبان من العيسوية ونابلس

 

قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي مـــساء األحـــد، شـــابين مـــن بلـــدة  اعتقلـــت –  صـــفا–القـــدس المحتلـــة 
 .محتلة، وشاب من مدينة نابلسالعيسوية في القدس ال

وأفادت مـصادر محليـة أن قـوات االحـتالل اعتقلـت الـشابين نـديم الـصفدي ونـور محيـسن مـن بلـدة 
  .العيساوية شمال شرق مدينة القدس

وكانــت قــوة مــن االحــتالل اقتحمــت البلــدة حيــث انــدلعت مواجهــات مــع العــشرات مــن الــشبان الــذين 
وفي سياق آخر شهدت منطقـة بـاب العـامود بـالقرب مـن البلـدة . الفارغةأمطروا الجنود بالحجارة والزجاجات

وفي منطقة باب الساهرة احتجز .القديمة من مدينة القدس مناوشات بين العديد من الشبان وقوات االحتالل
والـى الـشرق مـن مدينـة .جنود االحتالل الشبان، وحرروا غرامات مالية بحقهم بحجة عـدم ارتـداء الكمامـات

شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوة احتاللية خاصـة مـساء اليـوم شـابا فلـسطينيا قـرب شـارع روجيـب نابلس 
  .وانسحبت القوة من المكان باتجاه حاجز عورتا جنوب شرق نابلس.شرق المدينة

   ٢٧/٧/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

 

***  

  االحتالل يعتقل شقيقين ويبعد طفال عن العيساوية

 

قـــوات االحـــتالل مـــساء الـــسبت، شـــقيقين مقدســـيين خاللهـــا  اعتقلـــت –  صـــفا–حتلـــة القـــدس الم
 . تواجدهما في منطقة طريق الواد في مدينة القدس المحتلة

وأفادت مصادر مقدسية بـان قـوات االحـتالل اعتقلـت الـشقيقين ربحـي وأحمـد األسـمر بعـد تكبيلهمـا 
 االحـتالل عـن الطفـل زيـن  سياق آخر أفرجت قواتوفي .وتغطية أعينهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة

من بلدة العيساوية بالقـدس المحتلـة بـشرط اإلبعـاد عـن بلدتـه وغرامـة ماليـة ) ً عاما١٣(الدين عصام مهنا 
  . شيكل٥٠٠٠بقيمة 

عامـا مـن منزلـه فـي حـي عبيـد ١٣وقامت قوات االحتالل ظهر اليوم باعتقـال الفتـى محمـد الرجبـي 
  .ال شرق القدسببلدة العيساوية شم

  .كما ابعد االحتالل اليوم حارس األقصى رجائي ترهي عن المسجد أربعة أشهر

  ٢٦/٧/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

***  
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 استهداف إسرائيلي للنواب خشية حراك مشترك ضد الضم: النائب دراغمة
  

هدف النواب في أكد النائب في المجلس التشريعي أيمن دراغمة أن االحتالل يشن حملة تست
 . المجلس التشريعي، من خالل االعتقال أو االستدعاء للمقابلة أو االتصال التلفوني والتهديد باالعتقال

ًوأشار النائب دراغمة تعقيبا على اختطاف النواب في المجلس التشريعي، إلى أنه وفي ظل تقارب بين 
خطة الضم وصفقة القرن، تظهر خشية ، واالتفاق على برامج عملية لمقاومة "فتح"و" حماس"حركتي 

  ." خطة الضم"االحتالل من تحرك شعبي مناهض لسياسات االحتالل و

وأوضح أن نواب المجلس التشريعي هم الحلقة األولى في دائرة االستهداف عبر سنوات منذ 
  . م، وفي مقدمتهم نواب التغيير واإلصالح٢٠٠٦انتخابهم عام 

نواب دائما في الصف األول خالل الحمالت، وهم على قائمة االحتالل يضع ال: "وقال دراغمة
  ." المطلوبين لالعتقال لما لهم من دور سياسي ومعنوي وطني

يظن االحتالل أن سياسة اعتقال النواب، ستأخذ من عزيمة النواب : "وأضاف النائب دراغمة قائال
  ." ودورهم في الشارع الفلسطيني

، وفجر اليوم "نزار رمضان" الخميس الماضي النائب وكانت سلطات االحتالل اختطفت فجر
  . اختطفت النائبين نايف الرجوب وحاتم قفيشة، وأفرجت عن النائب قفيشة بعد ساعات

ويشار إلى أن أعداد النواب المختطفين لدى االحتالل تراوحت بين االرتفاع واالنخفاض منذ عام 
  . ً نائبا٦٠عتقال ، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة اال٢٠٠٦

 نواب فقط، ثم ٣ تراجعت أعداد النواب المعتقلين بشكل كبير ووصلت إلى ٢٠١٨وفي بداية العام 
 .عادت إلى االرتفاع في العامين األخيرين

  ٢٦/٧/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لالعالم 

***  

  مستوطنون يقتحمون األقصى بحراسة شرطة االحتالل
  

 المستوطنين المتطرفين اليهود أمس األحد، باحات المسجد  اقتحم عشرات-فلسطين المحتلة 
 . الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة- األقصى المبارك 

وقال مدير عام دائرة االوقاف اإلسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام 
اب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة في رام اهللا، إن االقتحامات نفذت من جهة ب) بترا(الخطيب لمراسل 

وأوضح الخطيب ان عددا من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد األقصى، وأدوا . االحتالل االسرائيلي
طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وقاموا بجوالت مشبوهة فيه وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات 

 .ن و حراس المسجد االقصى المباركالتكبير االحتجاجية من قبل المصلين والمرابطي
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إلى ذلك، قال مدير عام حماية اآلثار في وزارة السياحة واالثار صالح طوافشة، إن سلطات 
 سياسة ممنهجة لسرقة ونهب التراث الفلسطيني، الذي يعتبر ١٩٦٧االحتالل االسرائيلي اتبعت منذ العام 

 .حلقة المهمة في ارتباط اإلنسان الفلسطيني بأرضهجزءا من الهوية الثقافية لشعبنا الفلسطيني، وهو ال

وأضاف طوافشة إن االحتالل قام بتسليم ملف اآلثار إلى ضابط آثار كانت مرجعيته ما يسمى 
متخصصة بذلك، بغية السيطرة المطلقة على اآلثار في » إدارة«الحاكم العسكري اإلسرائيلي، حيث تأسست 
يلية منحت هذا الحاكم صالحيات واسعة، شملت مجموعة من فلسطين، حيث صدت أوامر عسكرية إسرائ

منح التراخيص، واالتجار باآلثار، ونهبها، وصالحيات شاملة على التنقيب، والمسح، : القضايا، أهمها
 .ٕكما جرى الغاء نظام الحماية، وابطال بنود القانون الخاصة بذلك. والبحث عن اآلثار

قة اآلثار في فلسطين من قبل االحتالل تعددت، وما زالت وأشار إلى أن أوجه عمليات النهب وسر
منتشرة في المناطق التي يسيطر عليها، من خالل البدء بأعمال نهب كبيرة، والترويج لتجارة اآلثار، ومنح 
تصاريح أو رخص لالتجار بها، وانخراط رموز سياسية إسرائيلية في عمليات نهب اآلثار واالتجار بها، 

ت االثرية غير الشرعية في األراضي المحتلة، والسماح والمشاركة في تهريب اآلثار إلى ٕواجراء التنقيبا
 .ٕالخارج، واخفاء أي بيانات تتعلق بالوضع األثري في فلسطين

كما تتم محاولة إيجاد رواية بديلة عن الرواية الحقيقية والتي تعكسها اآلثار الموجودة على : وتابع
ار في تثبيت أفكار أيديولوجية تخدم الرواية المزيفة لالحتالل، واالستيطان، األرض، ومحاولة استخدام اآلث

ٕواالستيالء على األراضي، واخفاء األسماء العربية، وتحريف اسماء المواقع، وجدار الفصل العنصري، 
 .ومشروع الضم األخير، وعمليات سرقة اآلثار واالتجار بها

إلى نهب وتدمير آالف المواقع األثرية، حيث جرى أن إحصائيات الوزارة تشير «وأضاف طوافشة 
، »سرقة ونقل مئات اآلالف من القطع األثرية التي تم استخراجها بشكل غير قانوني من المواقع األثرية

مشيرا إلى أن سلطات االحتالل قد منحت رخصا لالتجار باآلثار، ما أسهم في ازدياد ظاهرة التهريب، 
وضحا أن التقديرات تشير إلى مئات اآلالف من القطع األثرية كانت تهرب ، م»وتناميها بشكل كبير جدا

 .سنويا ويتم تداولها في األسواق المفتوحة للتجارة، وأخرى تبقى لدى سلطات االحتالل

أن هناك تدميرا متعمدا لمواقع التراث الثقافي الفلسطيني، ونهبها، وتشجيع «وأشار طوافشة إلى 
االحتالل، وهذا يندرج ضمن السياسة المعدة مسبقا في محاولة لمحو الذاكرة االتجار باآلثار من قبل 

 .«وتزيف الحقيقة على األرض

تدمير المواقع المحاذية : أن االحتالل نفذ مجموعة من األعمال العدائية على التراث، منها: وأردف
ج عن جدار الفصل لمعسكرات جيش االحتالل، وتلك الموجودة بالقرب أو داخل المستوطنات، وما نت

العنصري من تدمير للمواقع وعزلها، وعمليات قصف للمواقع األثرية والتاريخية، كما جرى في نابلس، 
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وخان يونس، والخليل، وعابود، وهذا يعتبر أكبر شاهد على استهداف التراث الوطني من قبل هذا 
 .االحتالل

 في سجون االحتالل اإلسرائيلي، ً أسيرا٢٥ إن  الى ذلك قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين،
أنهوا تعليمهم الجامعي، وحصلوا على درجة البكالوريوس من جامعة القدس المفتوحة للعام الدراسي 

ًوأوضحت الهيئة أن برنامج تعليم األسرى داخل السجون يأتي نتاجا لمذكرة تفاهم وقعت . ٢٠١٩/٢٠٢٠
ًلقدس المفتوحة، حيث يجري التدريس حاليا في ستة بين وزارة التعليم العالي وهيئة األسرى وجامعة ا

ُوأضافت أن جهودا حثيثة تبذل من ). النقب، وريمون، وايشل، وجلبوع، ونفحة، وعسقالن: (معتقالت وهي ً
إلكمال تعليمهم » الدامون«قبل طاقم الهيئة وجامعة القدس المفتوحة إلتاحة الفرصة لألسيرات في معتقل 

 .جة البكالوريوسالجامعي والحصول على در

وبارك رئيس هيئة األسرى اللواء قدري أبو بكر، لألسرى الخريجين ولذويهم، وثمن جهودهم 
وأكد أبو بكر أن نضال األسرى لم يتوقف عند حدود السجن، . ٕالمبذولة وانجازاتهم على مدار السنوات

يذكر أن . اديميات علم ومعرفةوبإرادتهم تمكنوا من تحدي السجان وتحقيق هدفهم بتحويل المعتقالت إلى أك
ًأسيرا داخل سجون االحتالل ملتحقون حاليا ببرامج تعليمية إلكمال شهادتهم الجامعية ) ١٠٧٠(هناك  ً

ًأسيرا ملتحقون حاليا بالبرنامج التعليمي الذي تطرحه جامعة ) ٨٣٢(، من بينهم )البكالوريوس(األولى  ً
 )وكاالت.(القدس المفتوحة

 ١٨ ص٢٧/٧/٢٠٢٠ الدستور

***  

  اعتداءات/ تقارير 

   معتقال بالنصف األول من العام الحالي٢٣٣٠ مصابا و١٠٧٠ شهيدا و٢٧: تقرير
 

 أطفال وسيدتان، برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، ٧ فلسطينيا، بينهم ٢٧استشهد -رام اهللا  
  .٢٠٢٠ فلسطينيا، خالل النصف األول من العام الحالي ٢٣٣٠ل نحو  آخرون، واعتق١٠٧٠وأصيب 

وأوضح مركز عبد اهللا الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة 
التحرير، في تقريره التوثيقي الذي صدر، أمس األحد، حول أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الشعب 

 األول من العام الحالي، ان سلطات االحتالل قامت بعمل واعداد خطط وطرح الفلسطيني خالل النصف
  .عطاءات لبناء آالف الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة

بيتا ومنشأة، ) ٣٥٧(وأشار إلى أن قوات االحتالل هدمت خالل النصف األول من العام الجاري 
  ،منشأة) ٢٢١(بيتا و) ١٣٦(منها 
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  .من مجمل عمليات الهدم تلك تركزت في محافظتي الخليل والقدس المحتلة % ٥٤و

 الشهداء

أطفال وسيدتان على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي في األراضي ) ٧(شهيدا من بينهم ) ٢٧(ارتقى 
قدس شهيدا في الضفة الغربية وال) ١٧(الفلسطينية خالل النصف األول من العام الحالي حيث ارتقى 

شهداء في قطاع غزة وذلك من خالل اطالق الرصاص على الشبان الفلسطينيين العزل من ضمنها ) ١٠(و
شهداء كأعلى ) ١٠(اعدامات ميدانية واضحة أمام سمع العالم وبصره، وشهد شهر شباط الماضي ارتقاء 

لطات االحتالل في نسبة خالل النصف األول من العام الحالي، كما بلغ عدد الشهداء الذين تحتجزهم س
   جثمانا في مخالفة صارخه للقانون الدولي اإلنساني) ٦٣(ثالجاتها 

  الجرحى والمعتقلون

فلسطينيا في ) ٢٣٣٠(واعتقلت سلطات االحتالل اإلسرائيلي خالل النصف األول من العام الجاري 
سيدة بحسب ) ٧٠(أطفال و) ٣٠٤(كل من الضفة الغربية والقدس وعلى حدود قطاع غزة ، من بينهم 

هيئة شؤون االسرى والمحررين، ويعاني األسرى في سجون االحتالل اوضاعا معيشية صعبة نتيجة 
الممارسات القمعية والعقاب الجماعي وحرمانهم من ابسط حقوقهم المشروعة التي نص عليها القانون 

) ٤١(طفال و) ١٦٠(أسير من بينهم ) ٤٧٠٠(حيث تحتجز سلطات االحتالل في سجونها نحو . الدولي
أسيرا يعانون أمراضا ) ٧٠٠(معتقال إداريا دون تهمة، ومن بين المعتقلين نحو ) ٣٦٥(سيدة، ونحو 

مختلفة مهددة حياتهم بالخطر في ظل جائحة كورونا واالهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون 
 .االحتالل

 كافة انحاء االراضي الفلسطينية وذلك فلسطينيا في) ١٠٧٠(فيما قام جيش االحتالل بإصابة وجرح نحو 
نتيجة قمع سلطات االحتالل للمحتجين على سياسة االحتالل العنصرية ومصادرة األراضي وهدم المنازل 

  .واغالق البلدات والقرى

  االستيطان واالستيالء على األراضي

 عطاءات قامت سلطات االحتالل خالل النصف األول من العام الحالي بعمل واعداد خطط وطرح
لبناء آالف الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث اعطى رئيس الوزراء 

 وحدة استيطانية في المنطقة المسماه) ٣٥٠٠(اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهات باعداد خطط لبناء 

(E1) وذلك بهدف ربط مستوطنة والتي تعتبر الممر الوحيد الذي يربط جنوب وشمال الضفة الغربية 
في مدينة القدس ومنع امكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة مستقبال، فيما أعلن ” معاليه ادوميم“

وحدة في ) ٢٢٠٠(وحدة استيطانية جديدة في القدس، منها ) ٥٢٠٠(نتنياهو عن وضع خطط لبناء 
وحدة استيطانية في مستوطنة ) ٣٠٠٠(، المقامة على أراضي جبل أبو غنيم و”هارحوماه“مستوطنة 

  .القائمة على أراضي بلدة بيت صفافا جنوب القدس” جفعات همتوس“
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كما أنشأت عصابات المستوطنين بحماية جيش االحتالل خمسة بؤر استيطانية جديدة على 
  .أراضي كل من رام اهللا وبيت لحم ونابلس وطوباس

يدة خاصة بالمستوطنين واخرى بالفلسطينيين وتعمل سلطات االحتالل على شق شوارع التفافية جد
في الضفة الغربية والقدس كالتفافي حوارة والعروب والعيزرية وذلك لتعزيز عملية الفصل وربط 
المستوطنات المعزولة لخلق كتل استيطانية جديدة وتمهيدا لضم اجزاء واسعة من اراضي الضفة الغربية 

  .القرنوالقدس واألغوار في اطار ما يسمى بصفقة 

) ١١٠٠(االستيالء على نحو ” نفتالي بينيت“فيما قرر وزير جيش االحتالل اإلسرائيلي السابق 
” غوش عتصيون“في مجمع ” افرات“دونم من أراضي محافظة بيت لحم تقع على اطراف مستوطنة 

  .االستيطاني، وذلك تمهيدا لبناء آالف الوحدات االستيطانية

را يقضي باالستيالء على مناطق محاذية للحرم اإلبراهيمي كما اصدرت سلطات االحتالل قرا
الشريف بمدينة الخليل، وذلك إلنشاء طريق ومصعد خاص للمستوطنين الذين يقتحمون الحرم االبراهيمي 

  .الشريف من ذوي االحتياجات الخاصة

 من دونما) ٢٣٧٠(وفي السياق ذاته، أصدرت سلطات االحتالل قرارات استيالء واستمالك لنحو 
أراضي الفلسطينيين الخاصة خالل النصف األول من العام الحالي، فيما جرفت آليات االحتالل أكثر من 

دونم من اراضي الفلسطينيين الزراعية في الضفة الغربية والقدس، كما قامت آليات االحتالل ) ١١٠٠(
 عدد من التشريعات شجرة ، كم قامت باقرار) ٣٩٠٠(وقطعان المستوطنين باقتالع واحراق أكثر من 

  .والقوانين التي تعزز االستيطان واالستيالء على االراضي

  هدم البيوت والمنشآت

بيتا ) ٣٥٧(كما، هدمت قوات االحتالل الصهيوني وأدواته خالل النصف األول من العام الحالي 
حافظتي من مجمل عمليات الهدم تلك تركزت في م % ٥٤منشأة، و) ٢٢١(بيتا و) ١٣٦(ومنشأة، منها 

إخطارا بالهدم ووقف البناء ) ٤٣٥(الخليل والقدس المحتلة، فيما وزعت سلطات االحتالل خالل ذات الفترة 
والترميم والمصادرة واالخالء، شملت بيوتا سكنية ومنشآت زراعية وحيوانية وخدمية ومباني تاريخية 

، وشهد شهر  %٣٩ بنسبة وأراضي زراعية، وتركزت تلك االخطارات في محافظتي الخليل وبيت لحم
  .بيتا ومنشأة كأعلى نسبة هدم خالل النصف االول من هذا العام) ١١٦(حزيران الماضي هدم 

عملية هدم، منها ) ٧٤(وفي مدينة القدس المحتلة نفذت قوات االحتالل داخل أحياء مدينة القدس 
بيت حنينا وصور باهر وشعفاط عملية هدم ذاتي، تركزت في أحياء سلوان والعيسوية وجبل المكبر و) ٣٠(

  )وكاالت(-.أخطارا بالهدم ووقف البناء) ٥٣(وواد الجوز وراس العامود والطور، فيما وزعت 

  ٢٧ص/٢٧/٧/٢٠٢٠الغد 

*** 



 
١٥

  العتقال الشبان المقدسيين والتنكيل بهم"كورونا"سلطات االحتالل تتذرع بمحاصرة 

 نادية سعد الدين

اناة أهالي القدس المحتلة أمام انتشاره وارتفاع عدد  من مع"كورونا" يزيد فيروس -عمان
اإلصابات به، والتي يرجع سببها الرئيسي إلى سياسة االحتالل اإلسرائيلي إزاء تعمده اإلهمال وعدم القيام 

  .باإلجراءات االحترازية والوقائية المطلوبة لمنع اتساع رقعة الخريطة الوبائية في المدينة

ًاإلصابات في القدس المحتلة ما تزال تسجل ارتفاعا، حيث “فلسطينية؛ فإن وطبقا لوزارة الصحة ال
ً مريضا ١٢“، منوهة إلى أن ” ساعة الماضية٢٤ حالة جديدة خالل الـ١٦٧سجلت المدينة أمس 

  .” على أجهزة التنفس اإلصطناعي٢يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 

 ألف ٤٣٥ميا، ضمن مجمل سكانها البالغ نحو وتسجل القدس المحتلة عشرات اإلصابات يو
ٌنسمة، إذ يفاقم رزوحها تحت نير االحتالل من مواطن معاناتها، حيث يشير الفلسطينيون بأصابع اإلتهام 
بشكل رئيسي إلى سلطات االحتالل التي ال تقوم بأي من واجباتها تجاه المدينة الخاضعة تحت السيطرة 

  .اإلسرائيلية الكاملة

قوى والفصائل الفلسطينية؛ فإن وزارة الصحة اإلسرائيلية التي تملك الصالحيات الكاملة وبحسب ال
  .”ٕتتجاهل تسجيل اإلصابات واحصاء عددها ومعرفة المخالطين لها“للعمل داخل مدينة القدس المحتلة، 

 بينما تنشط سلطات االحتالل لضبط المخالفين من المقدسيين لإلجراءات الوقائية من الفيروس،
 . اعتقال الشبان الفلسطينيين والتنكيل بهم تحت ذريعة حصر الوباء ضمن نطاقه الضيقثحد

ويندرج هذا الحال في إطار انتهاكات االحتالل المستمرة ضد القدس المحتلة، حيث يقول أمين سر 
س، حكومة االحتالل تمارس سياسة عنصرية في القد“، ماجد الفتياني، إن ”فتح“المجلس الثوري لحركة 

  .”وتسعى لعزلها عن واقعها الفلسطيني

المقدسيين استطاعوا أن يفرضوا سيادة يومية في المدينة، “وقال الفتياني، في تصريح أمس، إن 
استمرار توسيع االستيطان ومصادرة “وأوضح أن .”ولهذا يسعى االحتالل لكسر إرادة الشعب الفلسطيني

 ضمن مخطط القدس الكبرى، ومعركة السيادة، وإلجبار ًاألراضي، وخاصة في القدس المحتلة، يأتي أيضا
  .”المقدسيين على الرحيل من منازلهم لخلق أغلبية يهودية فيها

االستهداف اإلسرائيلي اليومي للقيادات المقدسية، وعلى رأسهم المحافظ عدنان غيث، “وقال إن 
ً، مطالبا ”ي يقوم بها االحتاللوكوادر حركة فتح في المدينة المحتلة، يأتي ضمن معركة السيادة، الت

  ”.ٍالمجتمع الدولي بضرورة وضع حد للتحدي اإلسرائيلي، لكافة القوانين الدولية وفرض عقوبات عليها

  

  ٢٧ص/٢٧/٧/٢٠٢٠الغد 

*** 



 
١٦

  شؤون مقدسية

  عبرت أزمة كادت تعصف بها   كهرباء القدس اشتية

  وتخلصت من التهديدات بقطع التيار

ّ اطلع رئيس الوزراء محمد اشتية من مجلس إدارة شركة كهرباء -ا وف٢٠٢٠-٧-٢٦رام اهللا 
ٕالقدس ومديرها العام هشام العمري، على وضع الشركة وامكانيات تطوير عملها من خالل تشغيل محطات 

  .جديدة

وأشاد اشتية خالل لقائه مجلس إدارة شركة كهرباء القدس، اليوم األحد، في مكتبه برام اهللا، 
مت به الشركة لتصفير ديونها لدى شركة الكهرباء القطرية اإلسرائيلية، عقب حصولها على بالجهد الذي قا

  .قرض من تجمع البنوك للخالص من هذا الدين المتراكم والتهديدات اإلسرائيلية بقطع التيار

إن عبور هذه األزمة التي كادت تعصف بالشركة أمر مهم لنا، كي تستمر كهرباء القدس "وقال 
  ".طنية فاعلة في القدس، وتقدم خدمة للمواطنين في أماكن امتيازها وعملهاكمؤسسة و

وحث رئيس الوزراء الشركة على تنفيذ البرنامج اإلصالحي داخلها لمنع تكرار األزمة وتراكم 
  .الديون، مؤكدا أن الحكومة ستفي بالتزاماتها تجاه الشركة وفاء للقدس ومؤسساتها

ره لرئيس الوزراء على اهتمامه المتواصل واقتراح الحلول ورعاية من جانبه، أعرب العمري عن شك
  .تطبيقها، ما مكن الشركة من عبور هذه األزمة

  ٢٦/٧/٢٠٢٠وفا 

***  

  طالب الطب بجامعة القدس يؤدون القسم باألقصى

 

 "العـشرون الفـوج" القـدس جامعة في الطب كلية طالب من العشرات أدى – صفا – المحتلة القدس
 .الكسواني عمر الشيخ المسجد مدير بحضور المبارك، األقصى المسجد في الطبي قسمال األحد

 بــالطالب األقــصى المــسجد فــي المــشرفة الــصخرة وقبــة القبلــي المــصلى بــين المــدرجات وتزينــت
 .المهنة مزاولة قسم ألداء أيديهم الخريجون رفعوا بينما األبيض، الزي يرتدون الذين والطالبات

 مــن الخريجــات وبناتنــا بأبنائنــا نفتخــر :"وقــال والخريجــات بــالخريجين كلمتــه فــي الكــسواني وأشــاد
 ".الوطن محافظات جميع لتنفعوا وجهدكم علمكم ثمرة تقطفون اليوم القدس، جامعة

 للعـالم رسـالة األقـصى، المـسجد مـن البـشرية الحيـاة علـى للحفـاظ الطبـي القـسم انطـالق: "وأضـاف
 اإلنـسانية المهنـة هـذه صـعبت، أو الظـروف كانـت مهمـا ويقـدم الحيـاة، يحـب الفلـسطيني الـشعب أن أجمع
 ".البشرية الحياة على للحفاظ وتعالى سبحانه اهللا باركها التي

 .األطباء تخرج بمناسبة والطالبات الطالب وآباء وأمهات والوطن القدس جامعة الكسواني وهنأ



 
١٧

 طبيبا ٦٠ الطبي القسم أداء في شارك إنه "صفا" لوكالة قال الكسواني محمد الطبيب مع لقاء وفي
 .القدس مدينة إلى الوصول من طالبا ٥٠ االحتالل منع إذ وطبيبة،

 لـم ان قلبـا، معنـا موجـودون أنهـم إال اليوم، األقصى المسجد دخول من الطالب منع رغم" :وأضاف
 ".جسدا يكونوا

 واليوم الماضي، الخميس يوم ديس أبو بلدة في القدس جامعة من الطب كلية طالب تخرج: "وتابع
 ".المبارك األقصى المسجد في القسم القاء وهو التخرج من متطلب بآخر يقومون

 بالمـسجد عـام كـل فـي بأدائـه الطالب يقوم الطبي القسم وهو العظيم الحدث هذا أن الكسواني وبين
 القــسم مكانــة لتعزيــز البــشري، الطــب تخــصص لخريجهــا القــدس جامعــة عــادات مــن عــادة وهــو األقــصى،
  .المبارك األقصى المسجد في والمقدسي الفلسطيني الشعب وصمود

  ٢٦/٧/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

*** 

  تقارير

  الشيخ عكرمة صبري يدعو لشد الرحال لألقصى يوم عرفة

 

 إلـى الرحـال لـشد المقدسـيين عكرمـة الـشيخ األقصى المسجد خطيب دعا – صفا – المحتلة القدس
 بحجـة باقتحامـه المـستوطنين لدعوات والتصدي ساحاته في اإلفطار وتناول عرفة يوم في األقصى دالمسج

 .المزعوم الهيكل خراب بذكرى يسمى ما

 األقـصى المسجد على المستوطنين اقتحامات تحملها التي الكبيرة الخطورة من صبري الشيخ وحذر
 .فيه جديد واقع فرض خاللها من االحتالل يسعى والتي

 المــسجد اقتحــام لتكثيــف ًمبــررا اليهــود لــدى الكثيـرة الدينيــة المناســبات مــن يتخــذ االحــتالل إن قـالو
 .٢٠١٧ عام البوابات هبة في فشلوا ان بعد عليه إسرائيلية سيادة وفرض

 مكانه أو هو أين يعرفون ال وهم الهيكل خراب يسمى بما يحتفلون الصهاينة أن صبري الشيخ وأكد
 .واهية بحجج األقصى المسجد لتهويد عةذري لكنه وجد إن

 لألقـصى المـستوطنين اقتحامـات تـرفض القـدس فـي كافـة الدينيـة المرجعيات أن على صبري وشدد
 .المسجد بحق انتهاكاته من صعد حال في تحدث قد تداعيات أي عن المسؤولية االحتالل ًمحمال

 علـى والتـضييق المـسجد حرمـة انتهـاك منهـا يقـصد األقـصى اقتحـام دعـوات أن صـبري الشيخ وأكد
 المبارك األضحى عيد بيوم الهيكل بخراب يسمى ما ذكرى صادف عندما الماضي العام حدث كما المسلمين،

 .المصلين على يومها االحتالل اعتدى حيث



 
١٨

 جبـل" عنـوان تحـت األقـصى المـسجد لتهويـد حملـة "الهيكـل ألجـل طـالب" جماعة تسمى ما وأطلقت
 ".بأيدينا الهيكل

 لـدعم الماليـة التبرعـات وجمـع الجماعـة، هـذه فـي المـشتركين مـن عـدد أكبـر لجمع الحملة هدفوت
 .لألقصى تهويدية وأفكار برامج

 مـن وذلـك ،"الهيكـل خـراب" بـذكرى يـسمى مـا خـالل ونوعيـة كبيـرة اقتحامـات لتنفيذ الجماعة ودعت
 .عرفة يوم يوافق الذي ٧-٣٠ وحتى ٧-٢٧ تاريخ

 وتحتجـز هويـاتهم، فـي وتـدقق للمسجد، المصلين دخول على قيودها فرض االحتالل قوات وتواصل
 .الخارجية بواباته عند بعضها

 فيما المختلفة، االحتالل وأذرع المستوطنين من وانتهاكات اقتحامات ًيوميا األقصى المسجد ويشهد
 .اليهودية األعياد فترة خالل وتيرتها تزداد

 مــستوطن) ١٨٠١( اقتحــام الغربيــة، الــضفة فــي "حمــاس" لحركــة اإلعالمــي للمكتــب تقريــر ورصــد
 أيـار مـايو شـهر خـالل األقـصى اقتحمـوا مـستوطنا )٧٥( مقابـل الماضـي، الـشهر المبـارك األقصى للمسجد
 الهيئـة رئـيس صـبري عكرمـة الـشيخ رأسـهم علـى مبعـدا،) ٤٨( األقـصى عـن المبعـدين عـدد وبلـغ السابق،

  .ىاألقص المسجد وخطيب العليا اإلسالمية

  ٢٦/٧/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

***  

 وفاة المؤرخ الشعري للقضية الفلسطينية الشاعر هارون هاشم رشيد

 

 أعلن اليوم اإلثنين، عن وفاة الشاعر الفلسطيني الكبير هارون -  وفا٢٠٢٠-٧-٢٧رام اهللا 
  . عاما٩٣عن عمر ناهز  في مدينة ميساساجا الكندية  هاشم رشيد،

، ١٩٢٧ر والمناضل الكبير هارون هشام رشيد، في حارة الزيتون بمدينة غزة العام ولد الشاع
ومنذ طفولته شهد على األحداث والتطورات التي شكلت المأساة الفلسطينية، ورأى األطفال والنساء 
والشيوخ يبتلعهم البحر الهائج، حيث كانت مراكب اللجوء تنقلهم إلى شواطئ غزة، بعد أن شردتهم 

  .بات الصهيونية عن ديارهم وأراضيهمالعصا

من الصور التي ظلت منقوشة في ذاكرة الشاعر، صورة تلك المرأة التي رمتها نفسها في البحر 
ًالهائج، في محاولة يائسة إلنقاذ ابنها من أمواجه العاتية، ومنذ ذلك الوقت وهو يكتب شعرا مسكونا بهموم  ً

ًلمقاومة، فخرج شعرا مقاوما وطنا تغنت به األجيال الفلسطينية، الوطن ونكباته، ومالمح الصمود وأساطير ا ً ً
  .وال تزال

ٕوهو عالوة على كونه قامة شعرية كبيرة، فهو مناضل وسياسي واعالمي ودبلوماسي، وشغل 
  .منصب مندوب فلسطين المناوب في جامعة الدول العربية



 
١٩

شاعر النكبة، شاعر : هوأطلقت عليه تسميات مختلفة مستوحاة من مراحل عذابات شعبنا ف
األرض « بعد قصيدة ١٩٦٧العودة، شاعر الثورة وهي تسمية اطلقها عليه الشهيد خليل الوزير عام 

  ).١٩٤شاعر القرار (وأطلق عليه الشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة لقب » والدم

ًأصدر قرابة عشرين ديوانا شعريا منها  ، غزة في خط ٩٥٦١، وعودة الغرباء ١٩٥٤الغرباء عام (ً
 مفكرة ١٩٧٠، فدائيون ١٩٦٩، ورحلة العاصفة ١٩٦٨، سفينة الغضب ١٩٦٥النار، حتى يعود شعبنا 

  .. وغيرها١٩٩٨، وطيور الجنة ١٩٩١، وثورة الحجارة ١٩٨٣ يوميات الصمود والحزن ١٩٨٠عاشق 

دوا أشعاره  قصيدة من أشعاره قدمها اعالم الغناء العربي، وفي مقدمة من أنش٩٠اختيرت نحو 
  .فيروز، وفايزة كامل، ومحمد فوزي، وكارم محمود، ومحمد قنديل، ومحمد عبده، وطالل مداح، وآخرون

ِكتب أيضا أربع مسرحيات شعرية، مثل منها على المسرح في القاهرة مسرحية  من بطولة " السؤال"ُ
  .كرم مطاوع وسهير المرشدي

ٌوقدمت على المسرح القومي بالقاهرة عام " فسقوط بارلي" كتب مسرحية ١٩٧٣وبعد حرب العبور 
، إضافة إلى العديد من المسلسالت والسباعيات التي كتبها إلذاعة "عصافير الشوك"، ومسرحية ١٩٧٤

  .المصرية وعدد من اإلذاعات العربية" صوت العرب"

بحيري، حيفا وال: الشعر المقاتل في األرض المحتلة، ومدينة وشاعر: وله دراسات عدة، من بينها
  .والكلمة المقاتلة في فلسطين

  .ونعت وزارة الثقافة الشاعر الوطني الكبير هارون هاشم رشيد

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف إن رحيل الشاعر الكبير هارون هاشم رشيد خسارة للثقافة 
ن أعالمها الوطنية الفلسطينية والعربية، وبرحيله تخسر فلسطين رمزا من رموزها اإلبداعية وعلما م

  .النضالية الكفاحية، الذي كرس حياته وعمره من أجل الحرية والخالص والعودة

ٕوأضاف عزاؤنا بالفقيد ما تركه من أثر وارث كبير في الثقافة والشعر والوعي لألجيال التي تحفظ 
  .اسم المناضل والشاعر الذي رهن حياته من أجل قضايا شعبه ووطنه

ٕالى جميع المثقفين والكاتب والشعراء الفلسطينيين بالتعازي والمواساة وتقدم أبو سيف إلى عائلته و
  .برحيل شاعر العودة والحرية هارون هشام رشيد

 تقديرا لدوره الفاعل ٢٠١٤وكانت وزارة الثقافة اختارت الراحل رشيد شخصية العام الثقافية عام 
  .سيةوالكبير في سبيل إعالء قضية شعبنا الفلسطيني الثقافية والسيا

  ٢٧/٧/٢٠٢٠وفا 

***  
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  آراء عربية

  ًالقرارات الدولية ليست حبرا على ورق

  

  *سري القدوة

مخطئ من يظن او يعتقد ان القرارات الدولية التي تصدر عن االمم المتحدة بخصوص القضية 
ا مجرد ٕالفلسطينية هي حبر على ورق ومجردة من مضمونها فيعتقد الكثير بأنه ال فائدة لهذه القرارات وانه

ٕروتين عمل دبلوماسي وانها فقط لالستهالك االعالمي وخالل القرن الماضي ونتيجة لتطور الصراع العربي 
االسرائيلي صدر المئات من القرارات الدولية بخصوص الصراع وتطوراته وطبيعته ومنها قرارات تتعلق 

وأصبحت هذه القرارات تشكل بممارسة العنف بكل اشكاله بحق الشعب الفلسطيني في االراضي المحتلة 
ٕاليوم مرجعا دوليا واليه مهمة للتحكيم الدولي وانصاف الشعب الفلسطيني ومنحه حقوقه من خاللها 
فالمشكلة ليست في القرارات التي تصدر بل تكمن المشكلة بعدم قدرة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية 

باالنصياع للقانون الدولي ولذلك في ظل غياب اي ٕوفرض عقوبات على دولة االحتالل والزام االحتالل 
مؤشرات لتنفيذ القانون والعمل وفق قرارات المرجعيات الدولية فان ذلك يدفع سلطات االحتالل الي التمادي 
في ممارساتها المنافية لحقوق االنسان وقرارات الشرعية الدولية وعدم االلتزام بالموقف الدولي وشرعنه 

ا كونها هي دولة فوق القانون وتمارس االرهاب المنظم من خالل اجهزتها القمعية ممارساتها وعدوانه
 . متنكرة لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية

وبات من المهم والضروري اتخاذ موقف من قبل االسرة والمرجعيات الدولية وكافة دول العالم 
القانونية والقرارات المهمة التي اتخذت على  والتشريعات  ٕبضرورة احترام واعادة االعتبار للقانون الدولي

مر العقود بشأن قضية فلسطين والمتعلقة بحماية حقوق اإلنسان وإلنقاذ احتماالت اقامة السالم العادل 
القائم على حل الدولتين والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد التي تتعرض لتهديد خطير 

 .المحتلةوخصوصا في االراضي الفلسطينية 

ان جرائم االحتالل باتت تهدد القانون الدولي واالحتالل يواصل اعتداءاته اليومية وعدوانه 
المتواصل بحق الشعب الفلسطيني وتمارس سلطة االحتالل العسكري االسرائيلي القائمة بقوة احتاللها جرائم 

ية الدولية للشعب الفلسطيني الحرب المنظمة التي بات من الضروري قيام االمم المتحدة بتوفير الحما
واتخاذ اجراءات مسؤولة بشأن هذه الجرائم التي ترتكبها قيادات االحتالل الذين يمضون ويمعنون في 
سياساتهم التوسعية وسرقتهم واغتصابهم لألراضي الفلسطينية ومحاولتهم الدائمة الي تهويد القدس 

عتداء على حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة في وسرقة التراث واإلرث االسالمي العربي الفلسطيني واال
القدس ومدن الضفة الغربية واستمرار حصارهم المفروض على قطاع غزة وممارسة الهيمنة والغطرسة 
وترسخ احتاللها الغير شرعي لألراضي الفلسطينية وتصعد العدوان الهمجي بحق الشعب الفلسطيني الذي 

 .  قرارات االمم المتحدة والمجتمع الدولييطالب بحقوقه المشروعة والتي تتوافق مع
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وفي ظل هذا العدوان وجرائم الحرب اليوم تضاف جرائم جديدة ومن نوع اخر على سلسلة جرائم 
االحتالل بشكل بشع حيث بينما تكافح الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني كما هو الحال في بقية 

جتماعية واالقتصادية الشديدة تواصل حكومة االحتالل عرقلة دول العالم وباء كورونا وآثارها الصحية واال
الجهود الفلسطينية لمكافحة الوباء مما يجعل األزمة الحادة أسوأ وخاصة بعد انتقاله وانتشاره في صفوف 
االسرى بداخل سجون االحتالل وحرمانهم من تلقى العالج المناسب في ظل تعرض حياتهم للخطر 

لو االخر وهذا االمر وما تشهده االراضي الفلسطينية من مؤامرات تمارسها وسقوطهم شهداء االسير ت
حكومة االحتالل العنصرية يتطلب من المجتمع الدولي سرعة اتخاذ قرارات الزامية بضرورة توفير الحماية 

ت ٕللشعب الفلسطيني وتقديم الدعم لتعزيز صموده واجبار سلطات االحتالل على التزام بالقانون والتشريعا
والقرارات الدولية وان ال تبقى حكومة االحتالل تمارس الهيمنة والعدوان وتكون دولة خارجة عن القانون 

  . الدولي

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

  ١٣ ص٢٧/٧/٢٠٢٠ الدستور

*** 

  وأخطر االنتهاكات والجرائم ضد القدس وأماكنها المقدسةأبرز 

  

  عبد الحميد الهمشري

 )٤( تجاوزات االحتالل الصهيوني ضد المقدسات اإلسالمية في فلسطين التاريخية

وفق مصادر فلسطينية فإن العدو الصهيوني ارتكب انتهاكات وجرائم في القدس المدينة واألماكن  
صة المسجد األقصى المبارك بترتيب واستراتيجية ممنهجة من قيادته السياسية المقدسة اإلسالمية فيها خا

 : وقياداته العسكرية في الجيش واألمنية الشرطة وأجهزة مخابراته واستخباراته وعلى النحو اآلتي

 إثر احتاللها للجزء ١٩٦٧حزيران ٧قامت سلطات االحتالل الصهيوني في : ١٩٦٧في عام 
   .شرة بمصادرة مفاتيح باب المغاربة ولم تعده حتى اآلنالشرقي من القدس مبا

 على الزاوية الفخرية التي تقع في ١٩٦٩استولت سلطات االحتالل في حزيران : ١٩٦٩في عام 
 على المدرسة التنكيزية التي تعرف بالمحكمة ١٩٦٩ حزيران ٢٤الجهة الغربية من ساحة المسجد، وفي 

ًعا عسكريا لهم، وفي قلجنود موا اوتقع عند باب السلسلة ويستخدمه  اقتحم اإلرهابي ١٩٦٩ آب ٢١ً
ضرم النار فيه في محاولة لتدمير أي وتمكن من الوصول إلى المحراب فدنيس روهان ساحات الحرم القدس

المسجد األقصى فأتت النيران على مساحة شاسعة منه لكن المقدسيين حالوا دون امتدادها إلى مختلف 
ًبال كثيفا من ا و١٩٧٩ في تشرين األول ١١أطلقت الشرطة العبرية في : ١٩٧٩عام في ال .أنحاء المسجد

 ١٤العيارات النارية وقنابل الغاز على المصلين المسلمين؛ ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بجراح، وفي 
 كانت هناك محاولة من جماعة غورشون سلمون المتطرفة اقتحام الحرم فتصدى لهم ١٩٧٩آب 
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ن وأفشلوا محاولتهم، فحاول المتطرف المقبور مائير كهانا وجماعته تكرار المحاولة بدعم من المقدسيو
 ألف مواطن ولم يمكنوهم من تنفيذ ٢٠قوات كبيرة من رجال الشرطة، فتصدى له ولجماعته أكثر من 

مآربهم بعد أن خاضوا مواجهات ضارية مع الجنود للدفاع عن الحرم سقط خاللها العشرات من 
ً مؤتمرا عاما لهم في القدس المحتلة ١٩٨٠ نيسان ١٩عقد الحاخامات اليهود في : ١٩٨٠في  ..جرحىال ً

 .خططوا خالله للسيطرة على المسجد األقصى

 على حفر نفق تحت ساحة ١٩٨١ آب ٢٨عملت سلطات االحتالل في : ١٩٨١في عام 
 ٣٠مر الحاخامات األول الصادره في  انتهزت الجماعات اليهودية المتطرفة قرارات مؤت:١٩٨٢في .المسجد

ٕ وبدأت بإرسال رسائل التهديد بلغات مختلفة عبرية وانجليزية واسبانية وغيرها إلى المسؤولين ١٩٨٢آذار 
 تسلم المسؤولون ١٩٨٢ أيار ٢٠في دوائر األوقاف اإلسالمية تطالبهم فيها بترك المسجد األقصى وفي 

ًنذارا نهائيا من المنظمات الصهيونية تطالبهم فيه بالسماح لليهود في األوقاف اإلسالمية بواسطة البريد إ ً
 اقتحم اإلرهابي ١٩٨٢ نيسان ١١ٕبأداء الطقوس في المسجد األقصى واال سيعرضون أنفسهم للقتل، وفي 

 ساحة الحرم من باب الغوانمة، وأخذ بإطالق النار من سالحه -  جندي في الجيش الصهيوني -غولدمان 
ٕيا على المصلين؛ ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين على الفور واصابة الرشاش عشوائ  آخرين ٦٠ً

بجراح، واثر ذلك اقتحم غولدمان مسجد الصخرة وهدد بنسفها، إال أنه فشل في ذلك جراء تصدي 
 .المواطنين الفلسطينيين له

  ١٥ص ٢٧/٧/٢٠٢٠ الدستور

*** 

  الرفض اإلسرائيلي للدولة الديمقراطية الحلقة األولى

 حمادة فراعنة

 سـواء  والعـداء لآلخـر ليـست العنـصرية، والـدوافع االسـتعمارية، ورح التعـالي واإلحـساس بـالتفوق،
ًكـان فلـسطينيا أو عربيــا أو مـسلما أو مـسيحيا، هــو سـبب ً ً رفــض قـادة المـستعمرة اإلســرائيلية لفكـرة الدولــة  ً

  ثنائية الهويـة-٢ ثنائية القومية عبرية عربية، -١: خارطة فلسطين بمواصفات لديمقراطية الواحدة علىا

 تقود مؤسساتها -٤والدروز،   متعددة الديانات من اليهود والمسلمين والمسيحيين-٣إسرائيلية فلسطينية، 
 :منها نتائج صناديق االقتراع، بل ذلك يعود لعدة أسباب

الــوطن، والعــودة إلــى أرض  روايــة الــصهيونية، وتنــزع فكرتهــا ودوافعهــا فــي اســتعادة تنــسف ال ًأوال
أعطى فلسطين لشعب بال أرض، وأرض بال شـعب،   الذي٢/١١/١٩١٧  الميعاد، وتتعارض مع وعد بلفور

 ُ فرضت عليهم المواطنة٤٨فلسطيني، وما تبقى من الفلسطينيين في مناطق   بوجود شعب فهم ال يعترفون

دروز " و"بـدو إسـرائيل"و "مـسيحيي إسـرائيل" و"مـسلمي إسـرائيل" و"عـرب إسـرائيل": يـة، أطلقـوا علـيهموالهو
ًليسوا شعبا عربيا متماسكا بالتاريخ والهوية والقومية  ، بهدف تصغيرهم وتمزيقهم واحتقارهم، وأنهم"إسرائيل ً ً
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ــاة ــراث والمعان ــ والت ــم المــشترك، ويعــود الف ــع نحــو الحل ــة والتطل ــشرائح مــنالتمييزي  ضل لتماســك هــذه ال

، ١٩٤٨المختلطـة، منـذ عـام   فـي منـاطق الجليـل والمثلـث والنقـب ومـدن الـساحل الفلـسطينيين الـذين بقـوا
بإصـرار علـى هـويتهم الوطنيـة الفلـسطينية، وقـوميتهم   يعود للشيوعيين الفلسطينيين الذين تمـسكوا وحـدهم

وكتــابهم  ة، وأنهــم جــزء مــن الــشعب العربــي الفلــسطيني،اإلســالمية والمــسيحية والدرزيــ العربيــة، وديانــاتهم
إميـل حبيبـي، توفيـق زيـاد، : صـارخ ومثقفيهم وشعرائهم األفذاذ، عبـروا عـن هـذا الموقـف وأشـاعوه بوضـوح

إلـى راشـد حـسين وصـبري جـريس وغيـرهم مـن الرعيـل  محمود درويش، سميح القاسـم، سـالم جبـران إضـافة
  .بة والحكم العسكريالنك الفلسطيني األول الذين عاشوا

ًالدولة الديمقراطية الواحدة، تنهي فكريا وتاريخيـا ومبـدئيا قيـام ً ً الدولـة العبريـة اإلسـرائيلية اليهوديـة  ُ
الصهيونية، ولذلك ال تجد فكرة الدولة الديمقراطية الواحدة أي قبـول،  المنفردة، وتشطب فكرتها األيديولوجية

اإلسرائيلي، فاألغلبية الـساحقة  متنفذة لدى مجتمع المستعمرة العبرياستجابة، من أي من الشرائح ال أو أي
وحلفائهم، ترفض هذه الفكرة وتطبيقاتها، وقانون يهودية الدولة الصادر  من العبرانيين اإلسرائيليين وأدواتهم

 .، سوى تعبير ورد على هذه الفكرة المتداولة٢٠/٧/٢٠١٨الكنيست يوم  عن

ًفلـسطين، سـيكون شـريكا  ُقراطية الواحدة، تقـر بوجـود شـعب آخـر علـى أرضًثانيا فكرة الدولة الديم
ــرد ــي المؤســسات والــسياسات، وتنهــي حالــة التف ــسطين، خاصــة وأن  ُف ــري اإلســرائيلي بفل واالســتئثار العب

مليـون ونـصف فـي : خارطة وطنهم يـصلون إلـى سـتة ونـصف مليـون نـسمة وأكثـر الفلسطينيين على كامل
ماليـين عبـري  يين فـي الـضفة مـع القـدس، ومليـونين فـي قطـاع غـزة، مقابـل سـبعةوثالثة مال ،٤٨مناطق 

 اسحق رابين الوحيد الـذي أقـر بوجـود شـعب آخـر، واعتـرف بالـشعب الفلـسطيني .إسرائيلي، فالعدد متقارب

 -١وعليـه تـم  ١٩٩٣ وبقيادته منظمة التحرير، وأقر ببعض من حقوقه السياسية، عبر اتفاق أوسـلو عـام
 والدة الــسلطة -٣منظمــة التحريــر و  عــودة مؤســسات-٢اب التــدريجي مــن المــدن الفلــسطينية واالنــسح

 بذريعــة خيانتــه  ،٤/١١/١٩٩٥اغتيــال اســحق رابــين فــي  الوطنيــة كمقدمــة لقيــام الدولــة، وكانــت نتيجتــه
 نة وقـوةالتوراة، عن أرض إسرائيل، وتراجع هذا التوجه وخياراته، وانحسرت مكا إلسرائيل وتنازله عن أرض

نــسبة الحــسم لــدخول  وتــأثير حــزب العمــل وحركــة ميــرتس اللتــان قبلتــا بــه، ولــم يعــد لهمــا إمكانيــة تجــاوز
 األحـزاب اليمينيـة واليمينيـة  التراجـع لـصالح البرلمـان، بـدون التحـالف مـع أطـراف أخـرى لكليهمـا، وتـم هـذا

، ٢٩/٥/١٩٩٦الـذي فـاز فـي انتخابـات ًوتوجهاتها، بدءا مـن حكومـة نتنيـاهو  َالمتطرفة والدينية المتشددة
الـرابح حتـى آخـر  شمعون بيـرس شـريك اسـحق رابـين وخليفتـه، وبقـي نتنيـاهو زعـيم اليمـين وحـصانه وهزم

  .، وال يزال رغم تورطه بقضايا فساد جنائية٢/٣/٢٠٢٠انتخابات 

  ١٥ صفحة ٢٦/٧/٢٠٢٠الدستور 

***  

 

 



 
٢٤

  انية الحلقة الثالرفض اإلسرائيلي للدولة الديمقراطية

  حمادة فراعنة

ًثالثا ال تسمح موازين القوى المحلية على أرض فلسطين بين طرفي الصراع بفرض أي حل متوازن 
بينهما، باستثناء بقاء االحتالل وتمدده وتوسعه االستيطاني االستعماري، فالصراع بينهما ال يقتصر على 

لجدار الفاصل، أو حتى حدود صفقة ، أو حدود ا١٩٦٧، أو حدود ٤٨حدود التقسيم، أو حدود : الحدود
القرن المقترحة من قبل الرئيس األميركي ترامب، فالصراع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين على األرض 

كيف تتوفر فرص العيش مع اآلخر، بل كيف يمكن العيش ألحدهما بدون اآلخر، : الواحدة ليس عنوانه
دوافع كل منهما، ومدى عدالة ومنطقية أي منهما وقد فشال في تحقيق هذه الرغبة، بصرف النظر عن 

التي بددتها ضعف القدرة الفلسطينية في مواجهة قوة المستعمرة اإلسرائيلية وتفوقها في فرض مشروعها 
ًالتوسعي محليا واقليميا ودوليا ً ًٕ.  

ه ولكن على الرغم من تفوق المشروع االستعماري التوسعي اإلسرائيلي فقد فشل في تحقيق برنامج
في احتالل كل األرض وطرد كل السكان، إذ بقي على أرض فلسطين نصف أصحابها، مما يشكل ذلك 
ًإخفاقا استراتيجيا لمشروع هضم فلسطين وفرض التهجير والطرد والتشريد على شعبها كما وقع في عامي  ً

 .١٩٦٧ و١٩٤٨

رة عودة الالجئين ًرابعا إن الحل الديمقراطي للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يتوجب بالضرو
الفلسطينيين من مخيمات اللجوء والتشرد والمنفى إلى اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وبيسان وبئر 
السبع واستعادة ممتلكاتهم فيها ومنها وعليها، إذ ال يعقل أن يكون قانون عودة اليهود بعد أكثر من ألفي 

لك سيبقى حق العودة أحد أهم معيقات تحقيق الحل سنة، وعدم عودة الفلسطينيين بعد سبعين سنة، ولذ
الوطني الديمقراطي الفلسطيني في مواجهة االستعماري : النموذجي الثالث للصراع بين المشروعين

 .التوسعي اإلسرائيلي

لهذه األسباب سيبقى الحل النموذجي الثالث بعيد المنال، مجرد فكرة ثورية إنسانية غير واقعية، 
ي ظل معطيات الصراع السياسي واألمني والفكري القائمة، ولهذا يمكن القول أن دولة تستحيل التحقق ف

الشراكة الديمقراطية الواحدة مرفوضة من قبل أغلبية المجتمع العبري اإلسرائيلي، مثلما أنها غير مطروقة 
من بها مثل ُعلى جدول أعمال المؤسسات الدولية المعنية باالهتمام بحل الصراع، ولذلك هي لدى من يؤ

ٕأمل إبليس في الجنة، وان كان بالضرورة يجب عدم إسقاط هذا الحلم، وهذا التطلع، وهذا الخيار، شريطة 
تغيير المعطيات القائمة وموازين القوى السائدة وهي لن تتغير باألماني والدعوات، بل بالنضال وبالنضال 

 .العملي ذات الشروط الحسية المطلوبة

لتوسع واالستيطان والعنصرية هو الخيار األول لدى مؤسسات صنع قرار استمرار االحتالل وا
ًالمستعمرة اإلسرائيلية مع قوى اليمين واليمين المتطرف والجناح الديني المتشدد، وهو مرفوض فلسطينيا 
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ًوعربيا واسالميا ومسيحيا ودوليا، والخيار الثالث بالدولة الديمقراطية الواحدة مرفوض إسرائيليا،  ً ً ً يبقى ًٕ
الخيار الثاني، خيار حل الدولتين هو األكثر واقعية، وهو الخيار الذي أقره المجتمع الدولي عبر األمم 

، وعلى أساسه تم قبول فلسطين دولة عضو ٢٩/١١/١٩٤٧ الصادر يوم ١٨١المتحدة وفق قرار التقسيم 
 . لدى األمم المتحدة ومؤسساتها ،٢٩/١١/٢٠١٢مراقب يوم 

عثر يحظى بقبول وهدف كل األطراف الفلسطينية وخاصة من قبل فتح وحماس، حل الدولتين المت
 ١٩٤ دولة في العالم من أصل ١٣٩وكافة مؤسسات منظمة التحرير، ومؤسسات الجامعة العربية و

 وحدة -١ :تعترف بدولة فلسطين، ولكن اإلسراع بتحقيق هذا الهدف الوطني يحتاج إلى ثالثة شروط هي
ٕ اختراق المجتمع اإلسرائيلي وايجاد الشريك -٢ت واألدوات الكفاحية الفلسطينية، البرنامج والمؤسسا

ٕ تعاطف واسناد وضغط دولي قوي للعمل - ٣اإلسرائيلي الرافض لالحتالل ويعمل على تحقيق هذا الهدف، 
 .على تنفيذه

  ١٩ ص٢٧/٧/٢٠٢٠ الدستور
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  ر باالنجليزيةاخبا

President Abbas discusses developments with Turkey's Erdogan 
 

  
RAMALLAH, Sunday, July 26, 2020 (WAFA) – President Mahmoud Abbas discussed in a 
phone call today with his Turkish counterpart Recep Tayyib Erdogan the latest 
developments in the  region, on top of which is Israel's plan to illegally annex portions of 
the occupied West Bank to its sovereignty.  
The President expressed his thanks to the Turkish leader for his country’s support of the 
Palestinian people and their just cause, as well as its rejection of the Israeli colonial 
annexation plan which violates international law. 
President Abbas also briefed Erdogan of the efforts of the Palestinian leadership and the 
talks it has held with many countries to thwart the Israeli annexation plan, which, if 
implemented, would kill any chance of peace and drag the entire region into the cycle of 
violence. 
He further briefed the Turkish leader of the efforts to achieve national unity an 
reconciliation between the two main Palestinian factions, Fatah and Hamas, in order to 
consolidate the national position in the face of the Israeli annexation plan. 
On the other side, the Turkish President affirmed his country's firm support of the 
Palestinian people and their right to freedom, independence and the establishment of an 
independent Palestinian state on its national soil. 
Erdogan stressed the importance of bolstering international efforts aimed at thwarting the 
Israeli annexation plan which violates international legitimacy, stressing that Turkey will 
continue its efforts in this field. 
He stressed the importance of the positive unity talks taking place between the Fatah and 
Hamas movements in order to achieve full reconciliation and unify positions to confront 
the Israeli occupation. 

26/7/2020wafa   
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Israel annexation plan: From two-state paradigm to 
 'conflict management' 

Ben White 
24 July 2020 13:38 UTC | Last update: 2 days 16 hours ago 
The argument for 'conflict management' as opposed to conflict resolution is an attempt to 
dismiss both charges of apartheid and calls for a single state based on equality 
The argument that the two-state solution is dead, or as good as dead, has by now become 
firmly embedded in mainstream commentary on Israel and Palestine. 
Warnings about the diminishing likelihood, or viability, of a Palestinian state in the 
occupied West Bank and Gaza Strip, based on the size of the settler population and extent 
of Israeli colonisation, have been sounded for decades. 
Now, practical hurdles are also being understood in the context of – and as a practical 
expression of – the political obstacles, namely the rejection of and opposition to Palestinian 
sovereignty in the West Bank and Gaza Strip shared by Israeli leaders across the 
mainstream political spectrum. 
One positive of the discussion around potential Israeli annexation of occupied West Bank 
territory – which has too often stressed "risks" to Israel and seen Palestinian perspectives 
marginalised – has been the opportunity to focus minds on the de facto, single state that 
already exists. 
Equality or apartheid 
For many of those coming to the conclusion that the two-state solution is dead, there are 
only two options left: some form of single state based on equality, or, formalised apartheid 
with the possibility of a future mass expulsions of Palestinians. 
This, for example, was the conclusion of Jewish-American writer Peter Beinart’s recent 
articles, where the former advocate of a two-state solution called for a single binational 
state (the highly significant distinctions between variations of the "one state" are for 
another time). 
Unsurprisingly, however, not everyone accepts the equality or apartheid binary.  
Recent responses to the annexation debate and Beinart’s piece make it clear that for those 
most deeply committed to shielding Israel from accountability, the maxim from here on is 
"conflict management" – an explicit, unashamed defence of an open-ended, apartheid 
status quo. 
Commenting on Beinart’s piece, former US State Department official Aaron David 
Miller tweeted: "2 states looks doubtful...The honest answer right now is there’s no way 
out". Right-wing activist Gerald Steinberg similarly backs "the concept of 'conflict 
management' – as distinct from ‘solution’”. 
From differing starting positions, both Miller and Steinberg are amplifying a position 
advocated by a significant chunk of Israeli leaders and public figures – including members 
of supposedly divergent political camps. 
'Living with the problem' 
In 2013, then-minister Naftali Bennett – one of the most prominent representatives of 
religious nationalism in the Knesset – told settlers that "a Palestinian state within Israel is 
not possible”, and thus: "We have to move from solving the problem to living with the 
problem." 
Three years later, former military chief Moshe Ya’alon told a US think tank that "Israel 
should manage the conflict rather than trying to solve it". In 2018, then-Defence 
Minister Avigdor Lieberman declared: "All we can do is work on managing the conflict 
with the Palestinians.”  



 
٢٧

It’s not just political leaders; Israeli-American philosopher and West Bank settler Micah 
Goodman speaks for many in his support for policies that supposedly "shrink" occupation, 
while describing the "conflict" with the Palestinians as simply "part of our life, like car 
accidents and crime and poverty". 
This argument for "conflict management" (as opposed to conflict resolution, let alone 
decolonisation) could be increasingly heard from Anglo-American politicians, think-tank 
fellows, and pro-Israel advocates, as an attempt to dismiss both charges of apartheid – the 
"two-state solution" is still the goal, it’s just not possible for now – and calls for a single 
state based on equality. 
The new paradigm 
Dennis Ross and David Makovsky, for example, who represent an important current in US 
diplomacy and policy-making, have already dismissed not only Beinart’s case for a unitary 
state on the grounds that "there are no democratic traditions" in the Middle East, but also 
a modest proposal for the mere recognition of Palestinian statehood a 
"reward" Palestinians’ behaviour does not merit, they unashamedly stated. 
There was already a clear danger that in the name of "preserving the two-state solution", 
any decision by the Israeli government to either walk back annexation, or proceed with a 
fudged or partial plan, would be welcomed with relief by Western governments. 
But there is actually a further risk: that those politicians and pundits who cannot deny the 
impossibility of a two-state solution, but who refuse to think outside the box or in terms of 
solutions that require Israel to be confronted, will now pivot to, and embrace, a "conflict 
management" paradigm long advocated by many in Israel. 
For years, the horizon of a hypothetical "two-state solution" did crucial work in delaying a 
reckoning about the apartheid status quo. If it is now being discarded, it seems highly likely 
to be replaced by "conflict management" as the paradigm through which support can be 
extended for Israeli apartheid, and its ongoing dehumanisation and displacement of 
Palestinians. 
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