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 .هاّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتاب •

 

 فقرات مــن أصلاليتم التصرف من قبل اللجنة باختصار بعض  •

  ب ذلكـبعض المقاالت أو األخبار التي ترد في التقرير ليتناس

 .وموضوعه مع حجم التقريـر 

  

 اب أوـّالغاية من تضمين التقرير بعض المقاالت المترجمة لكت •

ّمفكرين غربيين واسرائيليين هو إبراز وجهة نظر هؤالء الكت  ابـٕ

  ســواء المؤيدة أو المعارضة لسياسة إسرائيل، مما يتيح للقارئ

  .وجهات النظر المختلفة فرصة اإلطالع على

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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  وىالمحت

  شؤون سياسية

  ٥  استهداف الحرم اإلبراهيمي جريمة حرب: المالكي •

  اعتداءات

  ٦  (E1) المصادقة على بناء ألف وحدة استيطانية في: التفكجي لـ الرأي •

  ٨  ًمستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في ساحات األقصى •

  ٩  االحتالل يفكك غرفتين زراعيتين قرب العيسوية ويستولي على معداتهما •

  ن مقدسيةشؤو

  ٩   آالف جواز سفر للمقدسيين٩تجديد  •

  اعتداءات/ تقارير 

  ٩  إسرائيل تصادق على مجمع صناعي والحكومة الفلسطينية تدين..  خطى استيطانية متسارعة •

  تقارير

  ١٠  إحباط أكبر عملية تزوير ملكية أراض بالقدس •

  ١٢  !وا إلقامة إسرائيلُلم يخبروني في صغري أن فلسطينيين شرد: نجم هوليوود سيث روغن •

  ١٢  "القدس الكبرى" إلى "القدس الموحدة"إسرائيل انتقلت من مشروع : وليد سالم •

  آراء عربية

  ١٥  غياب أزمة الكيان الصهيوني والبوصلة الضائعة •

  ١٦  عيد الحرية واالستقالل والدولة الفلسطينية المستقلة •

  ١٨  ؟؟..ما الجديد الذي حمله ويحمله العيد للمقدسيين •

  ٢٠  هذه التقنية تمنع إسرائيل من إخفاء احتاللها •
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  اخترنا لكم

  ٢٣  من أقوال جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين الخاصة بالقدس •

  اخبار باالنجليزية

• Some good, some bad in the Democrats’ platform on 

Israel/Palestine ٢٤  

• Palestinians caught between waiting and the possibility of 

annexation ٢٦  
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  شؤون سياسية

 استهداف الحرم اإلبراهيمي جريمة حرب: المالكي
 

 رياض المالكي، ما تقوم به  الفلسطيني اعتبر وزير الخارجية والمغتربين–األراضي الفلسطينية 
العدوانية المختلفة في مدينة الخليل، واستهدافها سلطات االحتالل اإلسرائيلي، من خالل أدواتها االحتاللية 

  .للحرم اإلبراهيمي الشريف جريمة حرب، وانتهاكا لكافة القوانين الدولية

وأشار المالكي في بيان أمس الى أمر محكمة االحتالل بالسماح للمستوطنين بتغيير معالم الحرم 
باسم فلسطين على الئحة الخطر في منظمة اإلبراهيمي، وهو موضوع على الئحة التراث العالمي، ومسجل 

، مشيرا إلى أن االحتالل يسعى بذلك لترسيخ استعماره ”اليونسكو“االمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
  .واحتالله وتزويره لألرض والتراث والتاريخ الفلسطيني

قدية، وطالبهم وخاطب المؤسسات الدولية والمقررين الخاصين لحقوق اإلنسان والهيئات التعا
  .بالتدخل من أجل منع سلطات االحتالل من المضي بمشروعها التخريبي في الحرم اإلبراهيمي الشريف

ودعا المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، التخاذ كافة اإلجراءات المنصوص عليها في اتفاقيات 
التدمير اإلسرائيلي المتعمد للقيم حماية التراث العالمي باليونسكو، وضرورة إيفاد بعثة دولية لالطالع على 

  .الفنية، والتراثية، والثقافية العالمية للمواقع الفلسطينية، المسجلة على قائمة التراث العالمي

وحث المالكي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على ضرورة اإلسراع بفتح التحقيق 
ماكن التراث الفلسطيني، وهو ما يشكل جريمة حرب الجنائي ضد قادة االحتالل، الذين يتعمدون تدمير أ

بناء على ميثاق روما األساسي، وان ما تقوم به اسرائيل في الخليل والحرم اإلبراهيمي هو جريمة تقع 
ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وانتهاك لكافة القوانين الدولية، بما فيها القانون اإلنساني 

  .١٩٠٧الهاي للعام الدولي وقواعد واتفاقية 

ولفت إلى أن الخارجية تقود العمل من أجل مساءلة االحتالل على جرائمه، وتعمل على تعزيز 
العمل الدولي وصوال إلى إنجاز االستقالل، وتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس، وتحقيق 

  وكاالت..والعودةحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير 

  ١ص/٦/٨/٢٠٢٠الغد 

***  
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  اعتداءات

  (E1) المصادقة على بناء ألف وحدة استيطانية في: التفكجي لـ الرأي
 

جمعية / قال خبير األراضي واالستيطان في بيت الشرق  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة  
ادقت الحكومة اإلسرائيلية عليه يوم الذي ص E1 الدراسات العربية خليل التفكجي لـالرأي ان مشروع منطقة

االحد الماضي لبناء ألف وحدة استيطانية على أراضي قرى الطور، عناتا، العيزرية، وأبو ديس، يأتي 
  .ضمن مشروع القدس الكبرى االستيطاني

وحدة استيطانية ومنطقة ٣٥٠٠ لبناء ١٩٩٤واضاف ان المشروع كان قد أعلن عنه في العام 
  .ميده بسبب الرفض الدولي وبضغط اوروبي واميركيصناعية، وقد تم تج

وله مجموعة . ومنطقة الغور (C) وقال ان هذا المشروع يشكل بداية عملية الضم الفعلي لمناطق
أهداف استراتيجية بالنسبة إلسرائيل وفي مقدمتها انهاء مشروع الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس 

دود المدينة التي يمكن البناء عليها إلقامة المؤسسات الرسمية الشرقية، ألنها المنطقة الوحيدة في ح
 ٢٠٥٠الفلسطينية في أقرب منطقة من القدس القديمة، وقد ركز االحتالل عليها في نطاق مشروع القدس 

  .)القدس الكبرى(ًالتي بموجبها سيتم توسيع جميع المستوطنات القائمة وصوال لـ

ظم التجمعات الفلسطينية في المنطقة بين فكي كماشة، يضع مع E1 ولفت الى ان تنفيذ مشروع
  .ويحيط بها من كافة الجهات التجمعات االستيطانية التي تتوسع بحيث تمنع اي تواصل جغرافي فيما بينها

وقال التفكجي ان هذا المشروع يأتي ضمن المنظومة االستيطانية وشبكة الطرق االلتفافية 
ل على عزل التجمعات السكانية الفلسطينية عن أراضيها وربط واالستيطانية التي في جوهرها تعم

نسيج «المستوطنات ومناطق نفوذها وخاصة تلك الشوارع السيادية وااللتفافية االستراتيجية مثل شارع 
 شهور ٣الذي تم إقراره قبل » شارع السيادة«الذي تم المصادقة عليه وتنفيذ مقاطع كبيرة منه، و» الحياة 

بالمفهوم » القدس الكبرى «وغيره من المشاريع الموازية والمكملة لمشروع  E1 شرع منطقةمن أجل دفع م
اإلسرائيلي والضم التدريجي دون ان يكون هناك إعالن لتجنب ردود الفعل الفلسطينية والعربية وخاصة من 

  .األردن

حلقة الثالثة ًجنوبا يعني اغالق ال» كيدار«مع منطقة مستوطنة  E1 وذكر ان البناء في منطقة
من الحلقات االستيطانية التي تحيط بالبلدة القديمة والقرى الفلسطينية المحيطة بالقدس بحلقة استيطانية 

  .شمال القدس» جفعات زئيف» و«مستوطنات معاليه ادوميم «واسعة تضم 

والتي تعتبر من الكتل » معاليه أدوميم«وربطها بمستوطنة  E1 وبين التفكجي ان بناء منطقة
االستيطانية الكبرى والتي يمتد نفوذها حتى مشارف مدينة اريحا والبحر الميت يعني فصل الضفة الغربية 
وقطع تواصلها بين الشمال والجنوب كتلة استيطانية ضخمة وواسعة تمنع التواصل الجغرافي المطلوب بين 
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ي جنباتها وخاصرتها سلسلة األراضي إلقامة الدولة الفلسطينية، ويقسم الضفة الغربية إلى كانتونين ف
  .« ًمستوطنات تقسم تلك الكتلتين الى كانتونات صغيرة ايضا

قالت في تقرير سابق لها أن وزارة البناء واإلسكان اإلسرائيلية تعمل » السالم اآلن«يذكر ان حركة 
وهي مشاريع مقسمة على مراحل وفق  E1  وحدة استيطانية في منطقة٨٥٠٠ٍبصمت على خطط لبناء 

  .دول زمني ينتظر قرارات المستويين السياسي والعسكري اإلسرائيليج

المزعوم أمس عشرات » جماعات الهيكل«على صعيد اخر قاد يوناثان بن إسرائيل احد قادة 
المستوطنين في اقتحاماتهم للمسجد االقصى المبارك أمس، وذلك تحت حراسة مشددة من الشرطة و قوات 

وقالت األوقاف اإلسالمية في القدس ان المستوطنين تجولوا في  . بالسالحالخاصة اإلسرائيلية المدججة
» جماعات الهيكل«ذات المسار اليومي الذي تتبعه الجماعات االستيطانية وهؤالء المتزمتون الذين يتبعون 

المزعوم من باب المغاربة الى صحة المسجد القبلي وأعلى المصلى المرواني الى المنطقة الشرقية من 
وأضافت  .ًمسجد مرورا بشمال قبة الصخرة المشرفة فباب المجلس ومنه الى باب الحديد والسلسلةال

 من الذين تصنفهم ٦٠ً مستوطنا و٩١األوقاف االسالمية ان االقتحامات في الفترة الصباحية شارك فيها
لثانية من االقتحامات وأكدت األوقاف االسالمية ان الفترة ا. الشرطة بالسياحة اإلسرائيلية لغير المسلمين

من السياح اإلسرائيليين، برفقة الشرطة والقوات ٣٥ً مستوطنا و٢٤بعد صالة الظهر أمس شارك فيها 
ًووفقا لشهود عيان تواصل الشرطة فرض شكل من أشكال الحظر ومنع المصلين من . الخاصة ومرشدين

س الذي قال ان هذه المنطقة االقتراب من باب الرحمة والمصلى فيه وبحسب أحد أفراد الشرطة أم
كما هدمت جرافات بلدية االحتالل في القدس صباح أمس بلدية االحتالل، منزلين في  .«عسكرية مغلقة«

  .حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة

وأفاد شهود عيان، بأن قوات االحتالل شرعت بهدم منزلي الشقيقين سامر وسليمان القاق بعد أن 
وفي سياقة سياسة الهدم، . عا قبل يومين بهدم المنزلين بأنفسهما، بحجة البناء دون ترخيصكانا شر

 .أجبرت بلدية االحتالل مواطنا مقدسيا على هدم منزله بيده في بلدة بيت حنينا، بحجة البناء دون ترخيص
 المحتلة  مواطنا من مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس١٩واعتقل جيش االحتالل فجر أمس 

  .بحجة مقاومة االحتالل واالستيطان من بينهم محررين في حمالت دهم واقتحام للمنازل واألحياء

المقامة على أراضي مواطني بلدتي بروقين وكفر » بروخين«كما اقتلع مستوطنون من مستوطنة 
  . شجرة زيتون مثمرة١٢٤الديك غرب سلفيت اقصى شمال الضفة الغربية المحتلة، أكثر من 

اقتلعوا أشجار الزيتون في المنطقة » بروخين«وأكد مزارعون فلسطينيون، إن مستوطني مستوطنة 
  .الشمالية من البلدة، وأنهم قطعوا أسالك الكهرباء في الغرفة الزراعية

  ٨ص/٦/٨/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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  ًمستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في ساحات األقصى
  

تحم عشرات المستوطنين أمس األربعاء باحات المسجد اق...  <<– وكاالت –فلسطين المحتلة 
وقال مدير عام دائرة االوقاف اإلسالمية .  الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة-األقصى المبارك 

في رام اهللا ان االقتحامات ) بترا(العامة وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب لمراسل 
  .اربة وتحت حراسة مشددة من شرطة وقوات االحتالل االسرائيلينفذت من جهة باب المغ

وأوضح أن شرطة االحتالل منعت المصلين من دخول االقصى خالل اقتحامه وأغلقت بواباته 
الخارجية لتأمين اقتحامات المستوطنين الذين قاموا بجوالت مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في 

طرد وهتافات التكبير االحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس ساحاته وسط التصدي لهم بال
  .المسجد االقصى المبارك

وسلمت قوات االحتالل االسرائيلي، أمس األربعاء، تسعة إخطارات بوقف العمل في بناء منازل، 
  . واقتالع اشجار زيتون في بلدة دير بلوط غرب سلفيت شمال الضفة الغربية

 إخطارات إخالء ووقف ٩ير بلوط يحيى مصطفى، في بيان، ان االحتالل سلم وقال رئيس بلدية د
العمل والبناء واالستصالح في أبنية قيد االنشاء، واقتالع أشجار الزيتون في المنطقة الغربية من البلدة، 

  . ، وتعرف المنطقة بالبريات وتعمر»ج«والمحاذية لجدار الفصل العنصري والمصنفة 

راضي التي تم إخطارها مزروعة بأشجار الزيتون المعمرة، وتتراوح أعمارها ما وأضاف ان جميع اال
 سنوات، واصحابها يعملون على استصالح أراضيهم منذ عشرات السنوات، الفتا الى وجود فترة ١٠- ٥بين 

  . يوما من فترة التسليم كما ورد فيها٤٥لالعتراض على االخطارات لغاية 

 تابعة للمستوطنين أراضي في بلدة عورتا شرق مدينة نابلس وعلى صعيد متصل، جرفت آليات
  . شمال الضفة الغربية المحتلة

وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، في بيان، إن جرافات تابعة 
الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة » ايتمار«للمستوطنين المتطرفين من مستوطنة 

ورتا قامت بأعمال تجريف في أراضي عورتا، وذلك من أجل استخدامها إلقامة مشروعات زراعية ع
  .استيطانية

  ٢٨ ص٦/٨/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  االحتالل يفكك غرفتين زراعيتين قرب العيسوية ويستولي على معداتهما

 

 الواقعة األراضي على ينزراعيت غرفتين األربعاء، اإلسرائيلي، االحتالل قوات فككت – وفا – القدس
 .معداتهما على واستولت المحتلة، القدس شرق شمال والزعيم العيسوية بلدتي بين

ـــ الحمــص أبــو محمــد بالعيــسوية المتابعــة لجنــة عــضو وقــال  اقتحمــت االحــتالل ســلطات إن "وفــا"ل
 تعـود راعتـين،ز غرفتين وفككت ،"E1 "مخطط ضمن بالمصادرة المهددة العيسوية ألراضي الشرقية المنطقة

 .معداتهما على واستولت جمعة، وأبو عبيد عائلتي من لمواطنين

 ماديــة ًأضــرارا وألحقــت الزراعيــة، الغــرف حــول الموجــود الــسياج أزالــت االحــتالل طــواقم أن وأضــاف
  .التفكيك عمليات خالل المكان في واألشتال باألشجار

  ٦/٨/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 

  شؤون مقدسية

 ف جواز سفر للمقدسيين آال٩تجديد 

  رانيا تادرس-عمان   

جواز سفر للمقدسيين، حتى توقف العمل ) ٩٠٥٩(جددت دائرة األحوال المدنية والجوازات زهاء 
  .بهذه الخدمة بسبب جائحة كورونا

وقال مصدر مأذون بالجوازات إلى الرأي إن خدمة إنجاز وتجديد جوازات سفر المقدسيين سواء 
  .قتة تتم عبر المحكمة الشرعيةكانت دائمة أو مؤ

ًوكشف المصدر أن خدمة إصدار الجوازات متوقفة حاليا إلى حين فتح الجسور بسبب جائحة 
  .كورونا

  ١ص/٦/٨/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  اعتداءات/ تقارير

  إسرائيل تصادق على مجمع صناعي والحكومة الفلسطينية تدين..  خطى استيطانية متسارعة

 

رائيل على خطة لبناء مجمع تشغيل استيطاني شمالي مدينة القدس أدانت فلسطين تصديق إس
 .المحتلة، في ظل تسريع عملية االستيطان التي تقوم بها السلطات اإلسرائيلية

 إن المجمع يأتي في سياق محاوالت -في بيان-وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية 
 .ها وهويتها وفصلها عن محيطها الفلسطينيتكريس ضم القدس، وتغيير واقعها وتشويه تاريخ
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، كما دعت "التصعيد االستيطاني الخطير"وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه 
َالمحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة فتح تحقيق في جرائم االحتالل، وصوال إلى محاسبة المسؤولين 

 .اإلسرائيليين المتورطين فيها

العبرية الرسمية أفادت أمس بأن بلدية القدس وافقت على خطة إقامة مجمع " كان"ة وكانت قنا
 .التشغيل بعد أن طرحتها وزارة شؤون القدس بالحكومة اإلسرائيلية

ومجمع التشغيل هو منطقة صناعية تتضمن محالت تجارية وصناعية ومهنية، وسيبنى المجمع 
شمالي (في الجانب الشرقي لبلدة العيسوية ) مربعالدونم يعادل ألف متر ( دونما ٩٠على مساحة 

 .)القدس

وأشارت القناة اإلسرائيلية إلى أن رئيس بلدية القدس موشيه ليؤن تعهد باالستمرار في المشاريع 
 .االستيطانية بالمدينة

وفي السنوات األخيرة، سرعت الحكومة اإلسرائيلية عمليات االستيطان في مدينة القدس، إضافة 
 .يف االعتداءات على الفلسطينيين المقدسيين والمسجد األقصىإلى تكث

، "بصفقة القرن"وكان الفلسطينيون رفضوا خطة السالم األميركية في الشرق األوسط المعروفة 
وتعتبر الخطة األميركية . كانون الثاني الماضي/التي أعلنها الرئيس األميركي دونالد ترامب، في يناير

 .والغربي عاصمة إلسرائيلالقدس بشطريها الشرقي 

 عاصمة الدولة -١٩٦٧التي احتلتها إسرائيل عام -ويصر الفلسطينيون على أن القدس الشرقية 
 .الفلسطينية المستقبلية

  ٢/٨/٢٠٢٠الجزيرة 

*** 

  تقارير

  إحباط أكبر عملية تزوير ملكية أراض بالقدس

 

 عمليــة إحبــاط محاميهمــا مــن األعــرج وخاليلــة مــن خــالل عائلتــا  نجحــت–  وفــا– القــدس المحتلــة
 .تزوير ألراضيهما في منطقة السواحرة الشرقية بالقدس المحتلة

وتمكن المحامي أسعد مـزاوي مـن إحبـاط أكبـر عمليـة تزويـر ملكيـة أراض بمحافظـة القـدس، وذلـك 
 دونـم فـي ١١٥٠٠بعد مداوالت في المحاكم اإلسرائيلية استمرت سنوات طويلة، ألرض تزيد مـساحتها عـن 

  .لسواحرة الشرقية تقع بملكية مشتركة لعائلتي األعرج وخاليلةا
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وأصدرت محكمة االحتالل المركزية بمدينة القدس المحتلة، قـرارا أكـدت مـن خاللـه ملكيـة العـائلتين 
لألرض بعد ثبـوت قيـام أحـد األشـخاص مـن الناصـرة بتزويـر أوراق فـي محاولـة لوضـع اليـد عليهـا ألهـداف 

  .مشبوهة

ان مزاوي ومحمد بشير ترافعا في هذه القـضية مـدافعين عـن أصـحاب األرض بتكليـف وكان المحامي
  .من الحكومة

 حينمـا زعـم أحـد المـواطنين مـن الناصـرة ٢٠٠٨وأفاد المحامي مزاوي بأن القـضية بـدأت فـي العـام 
ٕادعى إن مالك األرض هو شخص واحد وانـه اشـترى األرض مـن وكيـل هـذا الـشخص وهـو مـا  "ملكيته لها،

  ".٢٠٠٨نا بدحضه من خالل اإلجراءات القضائية التي بدأت في العام قم

 وبعد مداوالت قضائية وقف هذا الشخص في المحكمة، وتراجع عن أي ٢٠١٠في العام : "وأضاف
  ".ادعاءات له باألرض وال أمالك له فيها

  . سنوات ليدعي من جديد ملكيته لألرض٣ولكن الشخص ذاته عاد قبل 

اتصل بي أحد المحامين وأبلغنـي أن هـذا الـشخص يريـد بيـع األرض لزبـائن : "اويوقال المحامي مز
  ".ال نعرفهم وسألني ما إذا كان بإمكانه بيع األرض خاصة وانه شاهد اسمي في ملف القضية السابقة

طلبت من المحامي أن يرسل لي األوراق التي قدمها له ذلك الشخص وتبـين مجـددا إنهـا : "وأضاف
  ".دعى انه التقى عند كاتب عدل يهودي مع شخص واحد يملك األرض ونقل ملكيتها لهمزورة، حيث ا

على الفور قمنا نيابة عن أصحاب األرض، باإلجراءات القضائية ضده وبعـد سـنوات : "وتابع مزاوي
من المداوالت ثبت أنها جميعا أوراق مزورة وموقعة من أناس ليسوا أصـحاب األرض؛ وذلـك بعـد االسـتعانة 

  ".ير خطوط، وقد وصل األمر إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية وبحمد اهللا فشلبخب

 هـذا إليهـااليوم الثالثاء قررت المحكمة المركزية اإلسرائيلية بالقدس أن األوراق التي استند : "وقال
  ".وأتعابالشخص مزورة ورفضت مزاعمه وفرضت عليه غرامة 

  .ن وقف عمليات التزوير في مهدهاواعتبر المحامي مزاوي أن من األهمية بمكا

ــى نحــو : "وقــال ــرة جــدا تــصل مــساحتها إل ــا بــصدد أرض كبي ــم، أراد شــخص ١٢نحــن كن  ألــف دون
  ".االستيالء عليها باستخدام أوراق مزورة

 القضائي طويل ومكلف جدا، لكننا نتكلم عن أرض كبيرة لذلك كان من اإلجراءصحيح أن : "وأضاف
  ".ًع التسريب ألنه لو حدث فإن عملية الدفاع واالسترجاع تصبح صعبة جداالمطلوب التحرك الفوري لمن

 محـاوالت تـسريب إحبـاطيشار إلى أن جذور هذه القضية تعود لمنتصف عقد التـسعينيات، وقـد تـم 
  .األرض المذكورة لمرات عديدة وفي محاوالت مختلفة لجهات مختلفة

  ٦/٨/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  
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 !ُلم يخبروني في صغري أن فلسطينيين شردوا إلقامة إسرائيل: غننجم هوليوود سيث رو

  

بشأن إسرائيل عندما كان " أكاذيب كثيرة"قال الممثل الكوميدي الكندي، سيث روغن، إنه سمع 
 .صغيرا، مضيفا أن محيطه اليهودي لم يخبره أبدا بأن فلسطينيين عاشوا في أراض تأسست عليها إسرائيل

بصفتي شخصا يهوديا، تم : "رنامج اإلذاعي الذي يقدمه الممثل مارك مارونوأضاف روغن في الب
لم يقولوا لي أبدا أن أناسا عاشوا هناك ... تلقيني الكثير من األكاذيب حول إسرائيل طيلة حياتي

 ."لقد صوروا األمر وكأن األبواب كانت مفتوحة). فلسطين(

ودية أيضا، حول إمكانية الذهاب إلسرائيل وفي رده على سؤال المذيع، الذي ينحدر من أصول يه
 ."وال أنا، كالمنا هذا سيغضب بعض اليهود: "، ليجيبه المذيع قائال"ال، لن أفعل: "والعيش فيها، قال روغن

 ٢٢"، و"جيران"يذكر أن سيث روغن اشتهر بأدواره الكوميدية في العديد من األفالم األمريكية مثل 
 ."المقابلة"، وفيلم "شارع غامب

  ٣١/٧/٢٠٢٠جريدة القدس 

*** 

 "القدس الكبرى" إلى "القدس الموحدة"إسرائيل انتقلت من مشروع : وليد سالم
  

كشف الدكتور وليد سالم، األستاذ المساعد في جامعة القدس، مالمح المشروع االستيطاني 
المرحلة المقبلة، لحكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، خاصة في القدس، خالل  المرحلي والمستقبلي

٪ من الضفة ١٠التي ستبتلع أكثر من ” القدس الكبرى“إلى ” القدس الموحدة“وانتقال المشروع من 
 .الغربية

تحت ” زوم“وأكد الدكتور وليد خالل لقاء نظمه المركز العربي لألبحاث والدراسات عبر تقنية 
نموذج إيرلندا الشمالية في الضفة الغربية ، أن تطبيق ”االستيطان االستعماري واألبارتهايد والضم“عنوان 

أما في حال تطبيق . يعني تقاسم السلطة بين الفلسطينيين والمستوطنين تحت إشراف الجيش اإلسرائيلي
نموذج جنوب أفريقيا، فيعني ذلك المطالبة بالمساواة قبل إنهاء المشروع االستيطاني االستعماري، بمعنى 

 .طنيين في الضفة والقدس المحتلةآخر القبول بشرعية وجود المستو

، قال ١٩٢٢أما في المقارنة بالتجربة الجزائرية وجمهورية إيرلندا التي تحررت عن بريطانيا عام 
في هذه الحالة والنموذج نحن نحتاج إلى مقاومة شعبية شاملة سياسية ودبلوماسية واقتصادية “: سالم

 .”مية لتحقيق التحرر واالستقاللٕوتنموية وكفاحية ميدانية وقانونية ومعرفية واعال

 الضم وعكسه بين الجزائر وأيرلندا وفلسطين

ٕواستعراض سالم الكيفيات التي تم فيها عكس الضم الذي جرى للجزائر وايرلندا، وكيفية االستفادة 
ولن يكون . من هاتين التجربتين في الحالة الفلسطينية التي لم تنهزم بعد، ولم تنتصر في المقابل بعد
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ًلضم الرسمي القريب للغور والمستوطنات نهاية القضية كما يشيع البعض، تماما مثلما أن ضم القدس ا
 لم ١٩٨٠ لم يقض على فلسطينية المقدسيين، وضم الجوالن إلى إسرائيل عام ١٩٦٧إلى إسرائيل عام 

 .يعن إنهاء الهوية السورية للجوالنيين

مضمومة “عد ذلك بأربعة أعوام أعلنتها مستعمرة ، وب١٨٣٠وأوضح أن فرنسا احتلت الجزائر عام 
ً، كما ورد نصا في المرسوم الفرنسي الصادر (effectively annexed to France) إلى فرنسا” ًفعليا

ّ صدر دستور فرنسي جديد حول الجزائر إلى جزء من فرنسا وفق القانون ١٨٤٨وفي عام . في ذلك الحين
 .١٨٤٨ إلى ضم قانوني رسمي عام ١٨٣٤م الفعلي لعام الفرنسي، أي أنه قد جرى تحويل الض

، ساد استيطان استعماري في الجزائر ١٩٦٢ إلى حين تحرر الجزائر عام ١٨٣٠وخالل الفترة من 
وصل إلى مليون مستعمر في مناطقها الساحلية مقابل تسعة ماليين جزائري إبان االستقالل، وجرى هذا 

يش الفرنسي الذي دبر المذابح، ولم يسعف الجزائريين من ذلك ضم االستيطان االستعماري تحت حراب الج
وقد منح الحق في الحصول . ُبالدهم إلى فرنسا، إذ لم يمنحوا حقوق المواطنة المتساوية مع الفرنسيين

ً عاما على استعمار ١١٥، أي بعد مرور ١٩٤٥ًعلى الجنسية الفرنسية المتساوية قانونيا فقط في عام 
ً، إال أن هذا الحق بقي شكليا ورفضت اإلدارة الفرنسية في الجزائر منحه للغالبية العظمى من فرنسا للجزائر

 .الجزائريين

، وذلك ١٩٦٢وأكد أنه رغم هذه الوقائع، فقد نجح الجزائريون في دحر االستعمار االستيطاني عام 
ين المستعمرين؛ أما في  أوروبية من المستوطن–لعدة عوامل، منها عجز فرنسا عن خلق أغلبية فرنسية 

، وذلك بعد مضي أكثر من ١٨٠١أيرلندا كاملة إليها عام  حالة أيرلندا، فقد قامت بريطانيا بإعالن ضم
 .١١٧٠ً عاما على بدء استعمارها لذلك البلد منذ عام ٦٣٠

وخالل فترة االستعمار خلقت بريطانيا أغلبية استيطانية استعمارية في ست من مقاطعات أيرلندا 
، استقلت المقاطعات الست والعشرون التي لم ١٩٢٢وفي عام . الثنين وثالثين، وذلك في منطقة أولسترا

تخلق فيها بريطانيا أغلبية استيطانية استعمارية، ونشأت جمهورية إيرلندا بعد حرب استقالل ضارية، هذا 
إيرلندا (” شمالي إيرلندا“م فيما بقيت أولستر بمقاطعاتها الست تحت التاج البريطاني، وُأطلق عليها اس

 .)الشمالية

في الوقت ذاته، استمر الجيش . وظلت جمهورية إيرلندا تطالب بإعادة شمالي أيرلندا إليها
حربه ضد بريطانيا في شمالي أيرلندا من أجل تحريرها وضمها إلى إيرلندا  (IRA) الجمهوري األيرلندي

ة مع الجيش الجمهوري األيرلندي منذ سبعينيات القرن األم، ما اضطر بريطانيا للدخول في مفاوضات سري
 بتوقيع اتفاق ١٩٩٨وجرت مناقشات واتفاقات عديدة بين جمهورية أيرلندا وبريطانيا انتهت عام . الماضي

بين األطراف المتصارعة في إيرلندا الشمالية، برعاية أميركية وبمشاركة بريطانيا ” الجمعة العظيمة“
 .التفاق صيغة للمشاركة في الحكم في أيرلندا الشمالية تحت الرعاية البريطانيةوأيرلندا، وقد أنشأ ا
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ً عاما على نشوئه، كما دحر عن ١٣٢ُلقد دحر االستيطان االستعماري والضم للجزائر بعد “: وقال
ً عاما من االستعمار البريطاني، وبعد ٧٥٠، بعد أكثر من ١٩٢٢ مقاطعة من مقاطعات إيرلندا عام ٢٦

 عاما قبل أن ١٢٠وفي الحالتين، دام الضم حوالي . ١٨٠١ عاما من الضم الذي تم عام ١٢٠من اكثر 
يتم عكسه، وساعدت على ذلك العوامل التي جرى ذكرها وعلى رأسها االستعداد للمقاومة والتضحية من 

ة أميركية ، يوم لم تكن هنالك وساط١٩٢٢الشعب األصلي، وهذا ما تم في الجزائر، كما في إيرلندا عام 
ًوأوروبية، بل كان كفاحا أيرلنديا حرر البالد ً. 

في فلسطين يحاول بعض المتحمسين لما جرى من حل الالحل في إيرلندا الشمالية : وأضاف سالم
ًأوال : إال أن ثالثة دروس يمكن استلهامها لفلسطين من هاتين التجربتين، وهي. تطبيقه هنا كما ورد أعاله

 ويجب أن ال ننظر إذا ما طال الزمن باتجاه ذلك الهدف كما حدث في حالتي الجزائر أن الضم قابل العكس،
ًثالثا على العكس من . ًثانيا أن الضم غير قابل للعكس من خالل المفاوضات من دون الكفاح. وأيرلندا

 على ًثانيا، فإن الكفاح المتواصل والدؤوب هو الطريق لتغيير قناعات الطرف اآلخر، وجلب قوى حليفة
 .ًالمستويين اإلقليمي والدولي، تجعل تحقيق التحرر ممكنا

إنه ال بد من ”:هذا وتخللت اللقاء مجموعة من المداخالت، أهمها للدكتور جمال عبادي، قال فيها
إعادة االحتالل إلى أساسه، وهو مختلف عن أي استعمار، ألن االحتالل اإلسرائيلي استئصالي، يرفض 

 .الوجود الفلسطيني

ٕإن الصراع ليس صراع حدود، وانما صراع وجود عربي إسرائيلي، وهو مشروع غربي : أضافو
إسرائيلي قائم على تقسيم المنطقة بأسرها وضرب القوى العربية فيها، وأن تبقى إسرائيل هي القوة الوحيدة 

ٕالمسيطرة في المنطقة بأسرها، مؤكدا أن المشروع غربي إسرائيلي أكبر من فلسطين ، وانم ا هو بداية ً
 .ومقدمة لتحويلها إلى مملكة من النيل إلى الفرات في ظل مشروع ما هو معلن وما هو مسكوت عنه

وأوضح عبادي أن المواربة والتقسيمات االكاديمية والسياسية لم تعد تنفع بعد أن كشفت إسرائيل 
٪ من فلسطين، أنا ٢٢نا عن نواياها عملية بمشاريع منشورة ومكشوفة، نحن لم نوافق على أن تكون دولت

٪ إال أن ٢٢ًلست ساكنا، أنا صاحب األرض، رغم أن البعض وافق على ان تكون الدولة الفلسطينية على 
 .االحتالل يرفض ذلك

أعتقد أن النموذج الفلسطيني فيه تميز عن “: بدوره، قال الباحث واألكاديمي الدكتور خالد حروب
الحتالل نماذج متعددة اقتبس من كل التجارب االستعمارية القديمة، النموذجين الجزائري واإليرلندي، هذا ا

أرض “الحاصل في فلسطين استعمار ثالثي األبعاد، استعمار ديني مسيحي ثم ديني يهودي صهيوني 
  .”الميعاد
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ًجزء من االستعمار قبل االسرائيلي كان مسيحيا، وهو األرضية للفكرة الصهيونية، : وأضاف حروب
، االستعمار الثالث هو االستعمار ١٩٤٨ المسيحية بعد أن بدأت الصهيونية على األرض عام فقد انسحبت

 ودورها في إنجاح المشروع االستعماري االستيطاني - الدول الكبرى-الكولونيالي اإلمبريايالي الخارجي
 .الصهيوني

حلقات الدول الكبرى تستغل الجماعات اليهودية لتمرير مصالحها، ثالث “: وأوضح حروب
 االستعمار الديني في عهد دونالد ترامب، ما -استعمارية غير متالحقة، وهي متوازية، هناك حركة قوية

ًيطرح علينا تحديا كبيرا يحتاج مقومات واستراتيجيات تفوق قدرة الفلسطينيين، ألنه استعمار ديني  ً
ًخطط والوحدة مقدمة لكل ذلك، وحدة وكالسيكي وكولونيالي، ولمقاومته ال بد من الكثير من االستعدادات وال

  .ٕفلسطينية وعربية واسالمية

  ٢٨/٧/٢٠٢٠جريدة القدس 

*** 

  آراء عربية

  غياب أزمة الكيان الصهيوني والبوصلة الضائعة
  

  ردينة العطي. د

عندما كتبت أن البوصلة يجب أن تتجه دائما اتجاه فلسطين الحبيبة قصدت وبكل تأكيد ان 
ي اإلقليم واالهتمام الزائد بما يصدر عن هذه المحاور اإلقليمية وتركيز البوصلة التمحور حول ما يحصل ف

اتجاهها هو ضياع للبوصلة وهو بضبط ما يصب في صالح الكيان الصهيوني والذي يرى أن االصطفاف 
ن والتركيز اإلعالمي على دور تركيا أو إيران أو أي محور اخرا عالميا يمهد دائما الى تنفيذ صفقة القر

  .بشكل ناعم ومتدرج ودون ضجيج

فمعظم االعالم العربي وحتى مواقع التواصل االجتماعي التستفسر عن غياب أزمة الكيان 
الصهيوني من اإلعالم وتركز لماذا وضعت ردينة العطي إيران وتركيا وسيرالنكا هذا هو بالضبط حال كثير 

الثانوي والشكلي واالبتعاد عن الجوهر غافلين من إعالمنا وحال مواقع التواصل اإلجتماعي التركيز على 
عن أن هناك مظاهرات غير مسبوقة في التاريخ الحديث للكيان الصهيوني تتطالب برأس ذلك النتن ياهو 
وأن الكيان الصهيوني داخل في أزمة حقيقية يجب تسليط الضوء عليها ولو بالحد األدنى من قبل المراقبين 

فكل اإلعالم العالمي يتابع ) مواقع التواصل االجتماعي(عالم المجتمعي أقصد والسياسيين واإلعالميين واإل
يوما بيوم حجم التحوالت التي تحصل في الجبهة الصهيونية الداخليه الهشة واإلعالم العربي غائب تماما 

  .خلف التصنيف المحوري لدول اإلقليم
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ة تحذر من أن ما يحصل في الكيان إن كل المواقع وشبكات التلفزة اإلعالمية الغربية والعالمي
الصهيوني سيضيق الخناق على رئيس وزراء الكيان الصهيوني وهو ماسيدفعه بالنهاية إلى عمل غير 

  .محسوب متطرف خارجي وليس داخلي للخالص والفكاك من أزمته الداخلية المستدامة

أو من خالل إعالن اما من خالل عمل عسكري كبير ضد قطاع غزة أو تحضير لعدوان على لبنان 
مفاجئ بضم الضفة الغربية هذا كله يندرج تحت التحليالت شبه اليومية للزلزال الذي يضرب الكيان 
الصهيوني اضافة إلى ذلك أن حلفاء الكيان في المنطقة وفي العالم وخاصة الواليات المتحدة األمريكية 

 شعبيته والمؤشرات تعطي نتيجة حتمية يصارعون أزمتهم الداخلية وأن الرئيس األمريكي ترامب تتراجع
واحدة أنه سيسقط في االنتخابات القادمة وهذه أيضا عامل آخر من عوامل الضغط الشديد على الكيان 
الصيهوني وهو أيضا عنصر أساسي في القرار المتوقع من الكيان الصهيوني في تصدير أزمته على قاعدة 

  .ٕعائلته واذا سقطت الحكومة الصهيونيةإنقاذ حكومته وذاته من السجن المحتم له ول

ولذلك أقول أعيدو البوصلة والتركيز على هذا الكيان المتوحش والغاصب في الظروف الطبيعية 
  .فكيف وهو قابع في الزاوية

  ١٠ ص٦/٨/٢٠٢٠الدستور 

***  

  عيد الحرية واالستقالل والدولة الفلسطينية المستقلة
  

  *سري القدوة

بارك هذا العام وفلسطين الجريحة تنزف واالحتالل الغاصب يواصل مع حلول عيد االضحى الم
عدوانه ويمارس سيطرته وسرقته للحقوق الفلسطينية فكيف يكون الفرح وكل هذا الدمار يلحق بأبناء 
الشعب الفلسطيني ولكن برغم األلم فان فلسطين الجريحة ستنتصر ويعلو جراحنا ليرسم خارطة الوطن ولن 

  . يوم عودتنايكتمل عيدنا إال

هذا العيد يواجه الشعب الفلسطيني واألمة العربية واإلسالمية والعالم وباء الكورونا القاتل واستمرار 
مشاريع االحتالل الغاصب وتهويد االراضي الفلسطينية واستمرار العدوان على االراضي العربية وخصوصا 

ية المتكررة في حرب شاملة وشرسة وأكثر على لبنان وتلك الهجمات واالعتداءات على االراضي اللبنان
ٕبشاعة وتنكر االحتالل لكل الحقوق الفلسطينية واعالنه الحرب على دولة فلسطين ضاربا بعرض الحائط 
كل القوانين الدولية فارضا حصاره على القدس تاركا عصابات المستوطنين يعربدون ويصولون في القدس 

قصى بحماية مشددة من شرطة االحتالل في ظل فرض حيث اقتحم مستوطنون متطرفون المسجد اال
  .تضييق على دخول المصلين والمرابطين في باحات المسجد األقصى وقاموا بإغالق كافة أبواب المسجد

ومن ناحية اخري يواصل االحتالل فرضه حصارا شامال علي االقتصاد الفلسطيني ووضع البرامج 
خصصة في االدارة المدنية االسرائيلية وذلك لتدمير الناتج والخطط لحصاره والتي تشرف عليها اجهزة مت
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المحلي وعمل االحتالل علي ربط أي تطور لالقتصاد الفلسطيني بالموافقة االسرائيلية السياسية وعملت 
حكومة االحتالل علي اتباع سياسة ضرب وتدمير االقتصاد الوطني الفلسطيني وفي إطار هذه السياسة 

ل أي تطوير للمنتجات الفلسطينية وأبقت الباب مفتوحا فقط لالنخراط في سوق حاربت سلطات االحتال
العمل اإلسرائيلي مما ساهم في حصار االيرادات الفلسطينية وربطها باالقتصاد االسرائيلي واليوم تفرض 
 سلطات االحتالل وتتحكم في توريد مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية من عائدات الضرائب بل وتفرض
الغرامات وتقوم بالخصم ومصادرة االموال الفلسطينية لصالح العمالء علي حسب ما اصدرته محكمة تابعة 

  .لالحتالل االسرائيلي وتحت حجج واهية حيث يخضع االقتصاد الفلسطيني لنظرية االمن االسرائيلية

مية زيارة أسر في هذه االيام العصيبة وشعبنا يواجه وباء كورونا ووباء االحتالل ندعو الي اه
ًالشهداء واألسرى والجرحى وتعزيز أواصر التكافل االجتماعي والمحبة وخصوصا لأليتام وأبناء الشهداء 
واألسرى للتخفيف من معاناتهم في ظل األوضاع االقتصادية والمعيشية الصعبة الحالية فقد عودنا الشعب 

خر والتعاون والتكاتف الجماهيري في مواجهة ًالفلسطيني دوما على العطاء وتعزيز قيم التسامح وقبول اآل
العدوان الغاصب ووباء الكورونا الذي يزيد من معاناة شعبنا وأننا نتطلع ونأمل الى ضرورة استعادة الوحدة 

  .وتحقيق اماني وتطلعات شعبنا

ان شعب فلسطين شعب العطاء والتضحية يتطلع الي ان نكون في االتجاه الصحيح ونعمل على 
لمؤسسات الفلسطينية واالنفكاك عن االحتالل االسرائيلي ونعمل من اجل المضى قدما لتحقيق تفعيل ا

االستقالل بعيدا عن االرهاب والقتل وسرقة الثورة وتشويه صورة النضال الوطني الفلسطيني من خالل ادارة 
ل في استمرار المؤامرات ودعم مشاريع تشكيل روابط القرى واإلدارات المحلية تخدم مخططات االحتال

  .مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية

ان ما تشهده القضية الفلسطينية من مؤامرات تدفعنا الي ضرورة توحيد الجهود لمحاربة كل من 
مام تحقيق الحلم الفلسطيني وليعلو صوت انتفاضة شعب يخرج عن االجماع الفلسطيني ويشكل عقبة ا

فلسطين ضد االحتالل وقطعان المستوطنين اعداء الحرية ولنعلنها مدوية قوية في عنان السماء انتفاضة 
غضب فلسطينية ولنستمر في العصيان المدني الشامل ضد االحتالل ولنعلن مقاطعة شاملة لالحتالل 

ن على بناء االقتصاد الوطني الفلسطيني مما يحقق لنا االستقالل وبناء ولالقتصاد االسرائيلي معتمدي
  .المؤسسات الفلسطينية المستقلة

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

  ١١ ص٦/٨/٢٠٢٠ الدستور

*** 
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 ؟؟..حمله ويحمله العيد للمقدسيينما الجديد الذي 

 بقلم راسم عبيدات

في اعتقادي الجازم بأن هذا العيد لم يحمل للمقدسيين أي معنى من معاني الفرح والسرور،فهو 
وما خلفته من تداعيات اقتصادية كبيرة،أثرت " كورونا"عيد ممزوج بفقر وجوع وبطالة بسبب انتشار جائحة 

ن،وبالكاد جزء ليس بالقليل منهم قادر على تغطية احتياجاته األساسية،فكل على القوة الشرائية للمواطني
السنتوارية والمطاعم والفنادق والحافالت السياحية منذ " العاملين في القطاع السياحي والتحف الشرقية 

" ة والمشكلة لم تقف عند حد انتشار جائح...أكثر من أربعة شهور،وهم بالكاد يتدبرون أمورهم الحياتية 
بل ما يتعرض له المقدسيون من حالة قمع وتنكيل تطالهم في كل مناحي ...وتداعياتها اإلقتصادية" كورونا

حياتهم من قبل إحتالل غاشم،يصادر فرحهم وسرورهم،ويقتل البسمة على شفاه أطفالهم،فتصورا بأن 
لعبة العيد،ممن يقومون األطفال الذين يتوجهون مع ابائهم ألداء صالة العيد،واملهم ان يحصلوا على 

بإدخال الفرح والسرور عليهم من خالل ما يوزعونه من ألعاب على بوابات األقصى،ولكن حتى لعب 
ًاألطفال يجد المحتل بأنها تشكل خطرا على أمنه،فهو يالحق من يقومون بتوزيعها ويصادر األلعاب ويعتقل 

وحتى ...رحة المقدسي خطر على أمنه ووجودهالمحتل يرى في فرحة او بسمة طفل او ف...القائمين عليها
في يوم العيد حينما يتجه المقدسي من أجل أداء صالة العيد والمعايدة على األهل واألحباب 
واألصدقاء،يواجه المصاعب ويتعرض للقمع والتنكيل من قبل شرطة اإلحتالل ،حيث الدعوات التي توجهها 

 عمليات اقتحام لألقصى في يوم ما يسمونه بخراب الهيكل الجماعات التلمودية والتوراتية من أجل اوسع
ًالمترافق مع يوم عرفة وأيام عيد األضحى المبارك،يجعل المقدسي متأهبا ومستفزا من تلك  ً
اإلقتحامات،ويصبح جل إهتمامه كيفية منع تلك الجماعات التلمودية والتوراتية من إستباحة األقصى ومنع 

تلمودية وتوراتية،وحتى وصلت حد رفع األعالم اإلسرائيلية في ساحات تدنيس ساحاته بطقوس وشعائر 
وهذا يعني مواجهات واشتباكات مع شرطة اإلحتالل وجنوده الذين يوفرون الحماية والدعم لتلك ...األقصى 

وهنا ربما يكون مصير من أتى ألداء شعائر العيد اعتقال او استنشاق غاز مدمع او ...الجماعات المتطرفة
بة بقنبلة صوتية أو رصاصة مطاطية ،وربما المقدسي الذاهب لصالة العيد قد يجد بلدوزرات وجرافات اصا

اإلحتالل قادمة لهدم منزله في يوم العيد،لكي يجد بأن اطفاله يبحثون عن بقايا لعبهم ومالبسهم التي 
او لربما مع ...ابق انذاراشتروها للعيد على أنقاض بيتهم الذي هدمته بلدوزرات وجرافات اإلحتالل دون س

خيوط الفجر األولى تتسلل أجهزة امن اإلحتالل وشرطته وجنوده الى أكثر من بيت مقدسي لكي تعتقل 
شبان وفتيان مقدسيين،بعد ان تروع أسرهم وعائالتهم وتعيث الخراب في ممتلكاتهم وأغراضهم الشخصية 

ا ان تتصل بالمحامي أو ان تهرع الى بوابات مراكز ً،وبدال من ان تحتفل العائلة أو األسرة في العيد ،عليه
التحقيق في المسكوبية وغيرها،لكي تعرف مصير ابنها او شقيقها او زوجها الذي اعتقله اإلحتالل،وهنا ال 

 .تعرف معنى ال للعيد وال للفرح
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وات  قتلته ق أي معنى للعيد سيكون عند أسرة الشهيد ذوي اإلحتياجات الخاصة اياد الحالق الذي
اإلحتالل بدم بارد في منطقة باب الساهرة في مدينة القدس،وحيد هذه العائلة الذي لم يكن يشكل أي خطر 

حتى يثبت " إرهابي"على شرطة وجيش اإلحتالل،ولكن كونه فلسطيني،فهو في عرف اإلحتالل مشروع 
ارع في مدينة القدس،بقدرة العكس،والمأساة األكبر بأن كاميرات اإلحتالل المنصوبة في كل زقاق وزاوية وش

 كأداة توثيق لجريمة قتل الشهيد الحالق،ولكن لو كان المقتول احد مستوطني  قادر أصبحت غير عاملة
ً تكون عاملة وتوثق العملية،كاميرات حساسة ودقيقة جدا،تميز  اإلحتالل أو جنوده او شرطته،فالكاميرات

 يا  ص المطلوب من بين ألف وجه،أصبحت غير عاملةأرقام لوحات السيارات في الشارع،وتميز وجه الشخ
يخفوا ويطمسوا األدلة واإلثباتات على جرائمهم،فما حصل مع الشهيد اياد  ؟؟يريدون ان ..سبحان اهللا

القريب من بلدة السواحرة الشرقية،والذي " الكونتينر" الحالق،حصل مع الشهيد احمد عريقات على حاجز 
ًم إلحضار والدته وشقيقته من إحدى صالونات المدينة للتجميل إستعدادا كان متجها الى منطقة بيت لح

ًلفرح شقيقته،ولكن رصاص جيش اإلحتالل الغادر كان سريعا لكي يضع حدا لحياته تحت حجج وذريعة انه  ً
 .حاول دهس جنود اإلحتالل،الذريعة دوماً جاهزة حاول الطعن او الدهس

لة وضحاها بأمر من مسؤول من شرطة اإلحتالل او اإلنسان المقدسي قد يجد نفسه بين لي
ًمسؤول مخابرات صهيوني،مبعدا عن األقصى او البلدة القديمة او مدينة القدس، والتهم جاهزة يشكل خطرا  ً
ُعلى امن المستوطنين او ما يسمونه بأمن الجمهور العام او أمن دولة اإلحتالل،فالمقدسي في عرف 

  ً مستكينا،ويمنع عليه أن يبدي أي مقاومة ضد استفزازات المستوطنينًاإلحتالل،يجب ان يكون ذليال
وجنود اإلحتالل او اقتحاماتهم وعربدتهم وزعرنتهم في األقصى ومدينة القدس،أو منع عملية اعتداء على 

 . طفل

يجد في كل زقة وحي وشارع من ازقة واحياء " كورونا" اإلنسان المقدسي في ظل انتشار جائحة 
 وجنوده وعاملي بلديته منتشرين،ليس من أجل حمايته من  لمدينة وقراها،رجال شرطة اإلحتاللوشوارع ا
ٕوارشاده الى ضرورة التقيد بالتعليمات واستخدام الكمامات،بل هؤالء يعتقدون بان ما تدفعه " كورونا"جائحة 

أصبحوا بال عمل،يجب دولة اإلحتالل من أموال زهيدة كمساعدات للمواطنين العرب في المدينة،من الذي 
ًأن تسترده من العرب المقدسيين مضاعفا،فهؤالء في عرفهم ال يستحقون هذه األموال،فحتى لو كان لديك 

 شيكل ٥٠٠كمامة وموجودة على وجهك فالشرطي يجد له حجه بأنها ال تغطي األنف،وبالتالي تغرم ب
حتالل في القسم الغربي من المدينة توزع تحت ذريعة عدم اإللتزام بإرتداء الكمامة،في حين نجد شرطة اإل

الكمامات على من ليس لديهم كمامة،وتطلب منهم وضع الكمامات دون تحرير المخالفات لهم أو فرض 
 .خاصة بالمواطنين العرب" خدمة"غرامات عليهم،فهذه 

ن بإرادة رغم كل معاني األلم والمعاناة التي يحملها العيد للمقدسيين،لكن هؤالء المقدسيين متسلحي
َالبقاء والوجود على أرضهم والدفاع عن قدسهم ،وهم يسرقون لحظات الفرح من عسف الظلم واإلضطهاد 
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الذي يتعرضون له من قبل المحتل،ومن ألم المعاناة التي يعيشونها، وهم يعيشون على أمل أن يأتي العيد 
ٕالقادم ،فلربما يجلب لهم فرحا بحرية واستقالل وانتصار على الظلم  والطغيان ولقاء بأحبة طال انتظار ً
ما زالت محتجزة في مقابر األرقام أو  تحررهم من سجون اإلحتالل،أو تحرر جثامين شهداء أحبتهم التي 

  .ثالجات مشافي اإلحتالل

  ٥/٨/٢٠٢٠جريدة القدس 

*** 
 

  هذه التقنية تمنع إسرائيل من إخفاء احتاللها

   بالل ياسين-٢١عربي

 زينه اآلغا

مقاال للباحثة في شبكة السياسات الفلسطينية، زينة األغا، قالت فيه  "فورين بوليسي" ةنشرت مجل
 واألراضي الفلسطينية إنه وعلى مدى عقدين كان هناك فهم عام، بأن صور األقمار الصناعية إلسرائيل

  . مقيدة والسورية التي تحتلها

إلى أن ذلك يعود إلى قانون تم وضعه عام " ٢١عربي"ولفتت المجلة في المقال الذي ترجمته 
 والذي حد من نوعية وتوفر صور األقمار الصناعية عالية  KBA يعرف باسم تعديل كايل بنغامان ١٩٩٦

، والنتيجة )األراضي الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجوالن المحتلةوضمنيا (الدقة والتي تغطي إسرائيل، 
 تم تخفيض نوعيتها بشكل متعمد Google Earth  هي أن الصور المتوفرة للعامة على منصات مثل

  .وجعلت مشوشة

يونيو وبعد عامين من الضغط المستمر من األوساط األكاديمية والمجتمع /  حزيران٢٥وفي 
 كلمة على غير المتوقع لجعل صور األقمار الصناعية ٩٧ المؤلف من KBA تعديل المدني، تم إصالح

أوال، : ومع أن هذه أخبار مرحب بها إال أنها تثير تساؤالت محددة. األكثر دقة متوفرة بشكل قانوني للجميع
ع على ؟ وثانيا كون تصوير األقمار الصناعية تقدم بشكل كبير من حيث المستوى والتنوKBAما هي آثار 

  .، لماذا أخذ األمر كل هذه الفترة لعكسه؟KBA عاما منذ تم تمرير تعديل ٢٤مدى 

 ناتج إضافي لما بعد الحرب الباردة، عندما كانت صناعة صور األقمار KBAوكان تعديل 
وأراد الرئيس بيل كلينتون أو يعيد تشكيل التكنولوجيا التي كانت تستخدم . الصناعية ال تزال حديثة

كما أنه قام بالتحرك لرفع السرية عن صور األقمار الصناعية من .  الستخدام تجاري أوسعللتجسس
  .ستينات وسبعينات القرن الماضي

وقالت المجلة إن هذا المزج بين االستخدام التجاري ورفع السرية عن الصور دق ناقوس الخطر 
ي سادت سنوات الحرب الباردة للضغط وقامت إسرائيل التي كان يحركها الرغبة في السرية الت. لدى البعض
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والذي شكل رقابة من : KBAعلى الكونغرس ألجل قوانين أكثر صرامة، وهو ما أدى إلى تمرير تعديل 
  .الحكومة األمريكية على الصور لذلك الجزء من العالم فقط

 أكثر منه والقانون الذي تم تطبيقه بحجة حماية األمن القومي إلسرائيل، كان في الواقع فعل رقابة
  .أي شيء آخر، بحسب المجلة

وأضافت أن صور األقمار الصناعية عالية الجودة في الحقيقة تساعد الباحثين على الفهم 
وتعتبر اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي . والتعرف وتوثيق التغيرات التي تحدث لألراضي

)NOAA (وكون . ين المتعلقة باالستشعار عن بعدالتابعة لوزارة التجارة مسؤولة عن تطبيق القوانKBA 
  .على الصورة مترين على األرض] بكسل[لم تحدد الجودة المسموح بها، تم تثبيتها بحيث تمثل كل نقطة 

   إلى٠.٢٥وبالمقارنة، تقول فإن الصورة المتوفرة تجاريا اليوم في الغالب ما تتراوح دقتها ما بين 
رق بين التعرف على حدود بناية كبيرة والتمكن من رؤية السيارات وهذا يشكل الف.  متر لكل بكسل٠.٦

مثل بناء مستوطنة بحجم مدينة أو (ويمكن التعرف على التغيرات الكبيرة على األرض . الواقفة خارجها
مثل -باستخدام الصور المحدودة بمترين لكل بكسل ولكن التغيرات األكثر دقة ) تهديم مبان فلسطينية

 ٢٤وعلى مدى .  من األصعب التعرف عليها-تيطانية صغيرة أو معسكرات جيش صغيرةإقامة نقاط اس
  .عاما عتم هذا التعديل على اآلثار الضارة لالحتالل اإلسرائيل بإخفائها

وتعلق أن هذه الرقابة المفروضة على صور إسرائيل واألراضي المحتلة كان لها آثار سلبية 
وأوضحها كان آثار مراقبة عقود من االحتالل . غرافية واإلنسانيةتضمنت تبعاتها النواحي األثرية والج

وأعاقت .  بما في ذلك توثيق هدم البيوت والخالفات الحدودية ونمو المستوطنات–اإلسرائيلي الطويل 
ٕالصور رديئة النوعية جهود تحدي واثبات انتهاكات حقوق اإلنسان، وخاصة في األماكن التي يصعب 

فمثال يمكن استخدام صور . ٢٠٠٧طاع غزة والذي وقع تحت الحصار منذ عام الوصول إليها مثل ق
األقمار الصناعية عالية الجودة من فرق التحقيق العاملة في مجال التحقيقات المعمارية للتعرف مثال على 

  .النقطة بالضبط التي أطلق منها النار على المتظاهرين السلميين

شركات األمريكية، إال أن أكبر الالعبين في السوق  يطبق فقط على الKBAومع أن تعديل  
وحتى عندما بدأت شركات . هي شركات أمريكية.  شركات مثل ماكسار وبالنيت وغوغل وبنغ–العالمية 

عالمية أخرى تنتج صورا عالية الجودة خالل العقد الماضي إال أن الهيمنة األمريكية عنت في الواقع أن 
KBAاس عالمي كانت تطبق على أنها مقي.  

وبالرغم من مقاومة صامتة لقاعدة المترين من كبار الشركات التكنولوجية مثل غوغل ايرث وبنغ 
. ، لم يكن هناك محاوالت حتى حديثا لإلصالحKBAمابس على مدى السنوات باإلضافة لدعوات إلغاء 

من االستثناءات التي وتحولت الرقابة المفروضة على الصور فوق إسرائيل واألراضي المحتلة إلى واحدة 
  .يبدو عدم إمكانية تغييرها والتي أصبحت تعرف الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
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فصور األقمار الصناعة تعتبر أداة .  أثر سلبي على البحث العلميKBAكما أنه كان لتعديل 
لين في ضرورية في المسح والمراقبة والصورة منخفضة الجودة ال تحتوي على التفاصيل الالزمة للعام

وكذلك دراسة التغيرات . مجال مثل علم اآلثار لمتابعة التغيرات على مواقع اإلرث اإلنساني أو حفر النهب
المناخية تعتمد أحيانا على صور األقمار الصناعية والتي لم تتوفر بالرغم من المخاطر المناخية المحيطة 

  .بالمنطقة

 أنشاء نقطة عمياء منعت KBAنجد أن تعديل وتستدرك أنه إذا ما اعتبرنا هذه األمور مجتمعة 
  .بشكل مباشر عمل الباحثين واألكاديميين والعاملين في حقل حقوق اإلنسان

مشيرة إلى أن التعديل صيغ أصال بطريقة غامضة ولكنه نص على أن القيود على صور األقمار 
. ار صناعية عالية الجودةالصناعية فوق إسرائيل ستطبق ما لم يكن هناك شركات أجنبية توفر صور أقم

 عن الشركات KBAٕوان بدأت الشركات األجنبية بتوفير مثل تلك الصور ترفع القيود التي فرضها تعديل 
  .األمريكية، ولكن ذلك لم يحصل

وأصبحت المشكلة واضحة عندما بدأت شركات غير أمريكية ابتداء بشركة ايربص الفرنسة التي 
وفي الواقع فإن إسرائيل نفسها . ٢٠١١سرائيل واألراضي المحتلة عام بدأت بإنتاج صور عالية الجودة إل

 بال معنى ويكذب حجة KBAتوفر صورا جوية عالية الجودة لألراضي التي تسيطر عليها مما يجعل تعديل 
  .األمن القومي إلسرائيل في نفس الوقت

أنه كان من المفترض ومع .  ال معنى له على مدى عقد تقريبا KBA  هذه التطورات جعلت تعديل
 والنتيجة هي أن التكنولوجيا سبقت ٢٠١٧أن يتم مراجعة التعديل بانتظام لم يتم مراجعته رسميا منذ عام 

  .السياسات وحرمت الشركات األمريكية

، وتعرف عالما اآلثار من جامعة أوكسفورد، مايكل KBAوهذا التناقض يشكل قلب الدعوة إللغاء 
وأظهر بحثهم .  دعوا فيه إلى إصالحه٢٠١٨زربيني، واللذان نشرا بحثا مهما عام فرادلي والراحل أندريا 

أن التعديل عفا عليه الزمن حيث قامت شركات غير أمريكية بإنتاج الصور عالية الجودة وهو ما كان 
  .يجب أن يؤدي إلى تعديل للقانون

لمحيطات والغالف الجوي وأدت هذه نتائج البحث هذه لسنتين من الضغط على اإلدارة الوطنية ل
)NOAA (إما أن تسمحوا للشركات األمريكية : وكان المطلب بسيطا. وعلى وزارة التجارة وعلى الكونغرس

أن تنتج وتوزع صورا عالية الجودة إلسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة أو أعلنوا عن انتهاء فعالية 
KBA.يونيو تم اإلعالن /  عن بعد في نهاية حزيرانوفجأة خالل اجتماع لمجلس استشارات االستشعار

بأن اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي أدركت أخيرا أن صورا تزيد جودتها عن مترين لكل بكسل 
 متر لكل بكسل وهو ما سيصبح الحد الجديد، وقد تضطر ٠.٤متوفرة من مصادر غير أمريكية إلى حد 

 صور الجيل الجديد في وقت الحق من هذا  عندما تطلق ايربص متر ٠.٣اإلدارة إلى تخفيض ذلك إلى 
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. وتقول إن آثار ذلك كثيرة وأبرزها أن الشركات األمريكية أصبحت اكثر تنافسية مع الشركات األجنبية.العام
ومن المنظور العلمي سيسهل هذا التعديل تحسين إمكانية المراقبة عن بعد للتغيرات المناخية في هذه 

فعندما يتعلق األمر بالتغيرات المناخية تساعد الصور عالية الجودة على دراسة النباتات . شةالمنطقة اله
وهو مفيد . والمحاصيل والتصحر والتغير في توزيع المياه واالستخدام المفرط لألسمدة ومكبات النفايات

وعات حقوق اإلنسان وترى أن هذا التغيير يساعد مجم.أيضا للمختصين في اآلثار للتعرف ومراقبة األضرار
 بما في ذلك القتل خارج إطار القانون وبناء المستوطنات  في محاسبة إسرائيل على خرقها للقوانين الدولية

، وربما يكون هذا هو سبب الضجة التي أحدثها )والتي تعتبر جريمة حرب بحسب اتفاقية جنيف الرابعة(
 للتغيير آثار جيوسياسية في المناطق الحدودية مع كما أن. التغيير داخل المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية

حيث (األردن وسوريا ولبنان ومصر والتي بقيت لحد اآلن لم تغطى بشكل جيد بصور األقمار الصناعية 
وفر صورا لم تخضع للرقابة يوالتغيير س). تخشى كثيرا من الشركات أن يدخل في الصورة أراض إسرائيلية

ومن  .تها ومراقبتها، وبالذات بخصوص القضايا البيئية مثل استخراج المياهلتلك المناطق حيث يمكن دراس
وجهة نظر العدالة التاريخية تمكن صور األقمار الصناعية ذات الجودة العالية الفلسطينيين أن يوثقوا بقايا 

  . وبعدها١٩٤٨القرى والبلدات الفلسطينية التي تم تدميرها عام 

 كان يمثل فوزا جزئيا وتبقى معركة رفع السرية KBA تعديل وتختم المجلة بالقول إن إصالح
لضمان نشر الصور األرشيفية إلسرائيل بجودة عالية، منوهة إلى أنه تم رفع السرية عن صور جوية 

  .، ساعدت في دراسة التغيرات الكبيرة التي وقعت على األرض١٩٤٨ و١٩٤٤بريطانية بين عامي 

  ٥/٨/٢٠٢٠ -٢١عربي 

*** 

  ماخترنا لك

  من أقوال جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين الخاصة بالقدس
  

جاء في الخطاب السامي لجاللة الملك عبداهللا الثـاني حفظـه اهللا أمـام أكـاديميين ودبلوماسـيين فـي 
  :م عن القدس ما يلي٢٠٢٠/شباط١١أرمينيا بتاريخ 

والبطريركية األرمنية . ذ عدة قرونفي القدس، يشكل الحي األرمني جزءا من تاريخ المدينة من"... 
ــا مــن العــيش المــشترك المــسيحي  ــل إرث ــة، التــي تمث ــة بموجــب العهــدة العمري ــائس المحمي هــي إحــدى الكن
واإلسالمي الذي يعـود إلـى أكثـر مـن ألـف وثالثمائـة عـام، إلـى عهـد الخليفـة عمـر بـن الخطـاب، رضـي اهللا 

ــه ــوم، مجــسدا بالوصــاية اله. عن ــي يــستمر هــذا اإلرث الي ــى المقدســات اإلســالمية والمــسيحية ف اشــمية عل
  ...".القدس، وهي واجب أفتخر بأدائه

***  
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  اخبار باالنجليزية
 

Some good, some bad in the Democrats’ platform on Israel/Palestine 
 

Aug 05,2020 -  

I have been engaged in Democratic Party platform debates for over three decades and am 

amazed at how the party consistently gets the section on Israel/Palestine wrong. Wrong 

because the positions expressed are out of touch with political realities on the ground. And 

wrong because the language they adopt has been out of sync with the opinions of 

Democratic voters. Unfortunately, the same is true this year. Despite some marginal 

progress in the 2020 platform language, it’s still 20 years behind the times and out of touch 

with the views of Democratic voters. 

Before I critique this year’s proposed platform plank on Israel/Palestine, let’s review a bit 

of history. 

Back in 1988, representing Jesse Jackson, I introduced an amendment to the platform 

calling for “mutual recognition, territorial compromise, and self-determination for both 

Israelis and Palestinians”. The platform drafters not only rejected this mild formula, they 

also accused us of trying to destroy the Democratic Party. They were wrong. 

At that time, Palestinians were in the midst of the first Intifada and US opinion was shifting 

in response to the disproportionate force being used by the Israelis to crush the revolt. A 

poll conducted by the Atlanta Constitution showed that 70 per cent of Democrats 

supported our position. But the party leadership was adamantly opposed to any changes. 

Since the platform did call for implementation of the Camp David Accords, we offered 

compromise language simply spelling out the terms of Camp David. We suggested adding 

phrases like “land for peace” and “the legitimate rights of the Palestinian people”. I was 

told that if the “‘P’ word” were even mentioned in the platform “all hell would break 

loose”. 

Because they wouldn’t give, I proceeded to introduce our plank from the convention 

podium and “all hell did break loose,” not because we raised it, but because they so 

disrespectfully tried to shut it down. 

In 1996 in the early years of the Oslo Process, the party platform draft included a plank 

calling for “an undivided Jerusalem” as Israel’s capital. I found this troubling since at that 

very moment the Clinton Administration was cautioning both Israelis and Palestinians 

against taking “unilateral actions that might predetermine final status issues” (and 

Jerusalem was one of these). I called Sandy Berger, Clinton’s national security adviser, and 

expressed my concern that this would undercut the Administration’s position. He agreed 

and while he couldn’t intervene in the platform process, he dispatched the State 

Department spokesperson to read a statement to the platform committee clearly distancing 

the White House from the party’s position. It was an avoidable embarrassment. 

In 2012, the party’s platform did not initially mention this language regarding Jerusalem 

and we were pleased. But on the day after the platform had already been approved by the 

convention, the chairman of the Platform Committee came to the podium to announce a 

last-minute amendment declaring “a united Jerusalem the undivided capital of Israel”. 

Three times, he called for a voice vote to approve the change. And all three times the “No” 

votes clearly won. Clearly unsettled, the chair decided to announce that the “Yes” votes 

had won in response, the convention erupted with booing. 
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That day and the next, I was interviewed by countless media outlets about how Democrats 

had, in fact, rejected the plank, despite the heavy-handedness of chair. The party had 

committed another unforced error. 

In 2016, I was involved in the platform drafting effort and found, once again, the party 

leadership to be out of touch with reality. When I asked to include opposition to settlements 

in the platform, I was told that the party didn’t want to decide final status issues. When I 

countered with then we shouldn’t mention Jerusalem, my objection was met with 

embarrassed silence. It was against this background that I approached the 2020 platform. 

It’s a mixed bag. 

There is language that for the first time creates some degree of recognition for Palestinian 

rights and attempts to reflect a balanced concern for both Palestinians and Israelis. And 

the document (for the first time!) recognises the Palestinians right to a state and promises 

to undo the damage done by the Trump Administration. It calls for restoring US assistance 

programmes sorely needed by Palestinians, reopening the US Consulate in East Jerusalem 

that long served Palestinians in the occupied lands, and working to reopen the Palestinian 

Mission in Washington, DC. But calling for a state two decades too late or promising to 

return to the status quo ante just is not good enough. 

There is one area where significant progress was made relating to the Boycott, Divestment, 

and Sanctions (BDS) movement for Palestinian rights. While this year’s platform keeps 

problematic language from 2016 stating opposition to “any effort to delegitimise Israel, 

including at the UN or through the BDS movement”, it also notably adds a commitment to 

“protect the constitutional right of our citizens to free speech”. Pro-Israel groups are trying 

to spin this as a victory, but it’s akin to a GOP platform reading, “We are opposed to 

abortion, but we support the right of citizens to make their own choice on this matter.” 

Even with this advance, there are still significant areas where the platform falls far short of 

where it should be.  

I am baffled why the platform committee once again drew a red line on including any 

mention of the word “occupation” in the document even though every Democratic leader 

(including president Obama, Hillary Clinton, and Joe Biden) has spoken about the need to 

end Israel’s military occupation over Palestinians. 

And while it opposes “settlement expansion” (another belated first in our party’s 

platform), it fails to acknowledge that while successive Democratic administrations have 

opposed such expansion, the settler population has continued to grow. By refusing to accept 

our amendment to place conditions on US aid to Israel should Israel continue to build 

settlements or annex Palestinian lands, the platform only serves to foster Israel’s sense of 

impunity. 

For decades prior to Trump, successive US administrations have called for an end to 

occupation and expressed opposition to settlements, but have taken little or no action to 

back up their words. Now, the overwhelming majority of Democratic members of Congress 

say they oppose annexation. But precisely because these same lawmakers have been 

reticent to say that there will be consequences if Israel annexes or continues to expand 

settlements, Israel has continued to ignore what the US says. When there are no 

consequences to bad behavior, bad behaviour continues. 

There are, however, reasons to be hopeful about where this debate is headed. It’s reflected 

in the courage demonstrated by Bernie Sanders and newer members of Congress, like 

Alexandria Ocasio Cortez, who are speaking out for Palestinian rights, and in polls 

showing that a majority of Democrats support conditioning aid to Israel based on its 

human rights performance. 

And so this fight isn’t over. Not by a long shot. We will continue to push Democrats to 

recognise reality and oppose Israel’s occupation. Instead of just expressions of opposition 
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“settlement expansion” we will continue to press for conditioning US aid to Israel, making 

it absolutely clear that there will be consequences if Israel does annex Palestinian land or 

continues its settlement enterprise. 

Polls show that these positions have the support of most Democrats and they reflect 

political imperatives on the ground. It is high time for our party’s platform to catch up 

with reality. 

The writer is president of the Washington-based Arab American Institute 

Times 5-8-2020Jordan  
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Palestinians caught between waiting and the possibility of annexation 
By Ramona Wadi 

While the Palestine Liberation Organisation has been calling upon the EU to step up from 

rhetoric to action regarding Israel’s forthcoming annexation of occupied West Bank 

territory, Europe’s Foreign Affairs Chief Josep Borrell invited Israeli Defence Minister 

Gabi Ashkenazi to Brussels to meet with the bloc’s foreign ministers. 

“While the international community is concerned with the ‘possibility’ of annexation,” said 

PLO Executive Committee Member Hanan Ashrawi, “Israel is implementing its 

annexation scheme on the ground without any deterrence.” Israeli plans for further 

construction in East Jerusalem prompted Ashrawi’s comments, as EU politicians adopt 

activist tactics by abandoning their power to act both morally and politically and opting 

instead to write a “protest letter” to Israel’s Foreign Ministry. 

It would be perplexing to come to terms with the fact that such dismissive attitudes towards 

Palestinians and Palestine are not properly rejected by the Palestinian Authority, were it 

not for the fact that the PA itself is enamoured of futile pleas in place of political action. 

The EU, meanwhile, is not adopting condescending attitudes towards Israel and its 

annexation plans. In his phone call with Ashkenazi, Borrell reiterated the EU’s 

“unequivocal commitment” to Israel’s security, which he described as “not negotiable for 

the EU”. 

Ashkenazi’s accusation of EU “megaphone diplomacy” is thus a sham. That type of 

diplomacy is reserved for Palestinians, encouraged as it is by the PA’s accommodating 

collaboration. The Israeli official made his comment in May, when Borrell declared that 

the EU “looks forward to continue working with the new Israeli government in a 

constructive and comprehensive way.” In other words, the EU will ensure that if Israel 

wants to build further settlements to normalise the forthcoming annexation, it will stand by 

Israel in the name of its (entirely fake) security narrative. 

If the EU truly wanted to put a stop to annexation, Ashkenazi would have been invited to a 

meeting in which EU foreign ministers would outline action to be taken against Israel. As 

Ashrawi succinctly asserted, though, the EU thrives upon possibility, and so does Israel, 

which makes the bloc and the colonial presence in Palestine diplomatic allies working in 

tandem. 

The EU knows that waiting, as the international community tells Palestinians to do 

constantly, has led to a near-irreversible situation. International diplomacy has normalised 

delays, to the point that they are now permissible political actions undertaken by powerful 

countries against states and populations concerned with accessing and implementing their 

legitimate political and legal rights. Hence, writing a protest letter to Israel’s Foreign 

Ministry is lauded as action, despite the disparity in the EU’s diplomatic relations with 

Israel and the PA. Making headlines in Israeli media, after all, conveys Israeli displeasure 
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and the illusion of action. And nothing else matters, as far as Israel and the EU are 

concerned. 

Take away the two-state compromise from international diplomacy and the EU’s 

peacebuilding narrative, and the Palestinians will, at least, have a voice that is not tainted 

by external impositions. If Israel’s colonial narrative was adopted willingly internationally, 

there is no reason why the Palestinian leadership should not prioritise and maintain 

Palestinian narratives. However, the issue of PA compromise, even with “waiting”, 

remains, and Palestinian efforts at diplomacy are merely mirrored by ineffective tactics 

employed by the EU. 
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