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 .ّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابها •

 

 فقرات مــن أصلاليتم التصرف من قبل اللجنة باختصار بعض  •

  ب ذلكـرير ليتناسبعض المقاالت أو األخبار التي ترد في التق

 .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



 
٣

  ىالمحتو

  شؤون سياسية

  ٤  القدس ليست عاصمة إسرائيل: محكمة إيطالية •

  ٤  رسائل مهمة لقرار محكمة روما بشأن الوضعية القانونية للقدس: مختص •

  ٥  إدانة مصادرة إسرائيل ألجزاء من الحرم اإلبراهيمي •

  ٦  بالخليل الشريف اإلبراهيمي للحرم االحتالل استهداف تدين "ألكسو" •

  اعتداءات

  ٧  دسية تهدم عقارها في حي المكبر بضغط من االحتاللعائلة مق •

  ٧  عائلة فلسطينية تفرغ محتويات منزلها في القدس بعد قرار االحتالل بهدمها •

  ٨  االحتالل سرقها" إياس "رضعة •

  اعتداءات/ تقارير 

  ٩  تحذير من مشروع استيطاني يعـزل قرى فلسطينية شرق القدس •

  ١٠  "E1 "االستيطاني المشروع خطورة من للتحذير ليةومح دولية حملة تطلق" عميم عير" •

  آراء عربية

  ١٢  الضم والحاجة للفعل المبادر •

  ١٣  ؟األرض على الفعل إلى الفعل ردات من سننتقل متى •

  آراء غربية مترجمة

  ١٤  مفاتيح السالم في فلسطين.. الحق في الميراث والعودة •

  اخترنا لكم

  ٢١  درويش محمود الكبير فلسطين شاعر يلرح على عاما ١٢: شخصيات فلسطينية  •

  اخبار باالنجليزية
Israeli plan to expand settlements, isolate Palestinian areas in J’lem ٢٣  

Aqsa Mosque’s guard receives four-month entry ban ٢٣  

Israeli police close Bab al-Amud area in J’lem Old City  ٢٣  

Dalia, a mother of two children, 

departed this world after she was hit by an Israeli bullet ٢٤  

Shaker praises Italian court ruling on Jerusalem ٢٤  



 
٤

  شؤون سياسية

  إسرائيل عاصمة ليست القدس :إيطالية محكمة

 

 هيئـة بإدانـة يةالماضـ الـساعات خـالل عنهـا صـدر حكـم منطـوق فـي روما محكمة أقرت – وكاالت
 أحـد خـالل ،"إسـرائيل عاصـمة القـدس" إن الماضـي مـايو فـي قالـت التـي "راي" اإليطالية والتلفزيون اإلذاعة
 .مباشرة الهواء على ُتبث التي المسابقات برامج أشهر

 تطالبـان طعنـا إيطاليـا فـي فلـسطينيتان منظمتـان قـدمت أن بعـد القـضاء إلى وصلت القضية وكانت
 لوكالـة وفقـا خطأهـا، تـصحح أن علـى ٕواجبارهـا الرسـمية اإليطاليـة اإلعالمية المؤسسة بإدانة المحكمة فيه

 .لألنباء الفلسطينية "شهاب"

 الـصادرة القـرارات من والعديد الدولية الشرعية على منطوقها في براتيزي شيشيليا القاضية واستندت
 .القدس شرقي فيها بما الفلسطينية راضيلأل اإلسرائيلي االحتالل فيها أدانت التي المتحدة األمم عن

 المـرة إنهـا بإيطاليـا، الـدولي القانون خبراء أهم من وهو جانيللي، فاوستو المحامي قال جانبه، من
 .للقدس القانونية الوضعية بشأن وطنية محكمة فيها تقضي التي األولى

 - اإلعـالن اإلعالميـة )راي( مؤسـسة علـى اآلن ّيتعـين ألنـه سـعداء اليـوم نحـن" :جـانيللي وأضاف
 ".إسرائيل عاصمة ليست القدس أن فيه لبس ال رسمي بشكل والتأكيد خطئها عن - المحكمة قرار بموجب

ــابع ــدس" :جــانيللي وت ــول يمكــن وال إســرائيل، عاصــمة ليــست الق ــل يكــون بــأن القب  قابــل شــيء ك
  ".للتزوير

  ٧/٨/٢٠٢٠الشروق المصرية 

*** 

  ة روما بشأن الوضعية القانونية للقدسرسائل مهمة لقرار محكم: مختص

 

 بإدانـة المنطـوق رومـا محكمـة بقـرار شـاكر، حـسام األوروبيـة الـشؤون فـي المخـتص الباحث أشاد
 عاصــمة القــدس أن الماضــي أيــار/مــايو فــي ادعــت التــي" (Rai) راي" اإليطاليــة والتلفزيــون اإلذاعــة هيئــة

ًمؤكدا ،"إسرائيل"  إنـصاف علـى تعمـل التـي والمؤسسات والجهود للحمالت ًمشجعا ًتطورا يمثل القرار هذا ّأن ّ
 والقانونيـة المدنيـة الجهـود أهميـة تؤكـد" القـضية هـذه ّإن صـحفي، تـصريح في شاكر، وقال.فلسطين قضية
 اإلعالميـة الخطابـات مـع التـساهل عـدم ضرورة إلى ودعا".االحتالل تؤيد التي الدعائية المزاعم تالحق التي
 أوروبـا فـي للجمهـور المـضللة الرسائل بعض تمرر أن وتحاول معه وتتساهل لالحتالل ويجبالتر تقوم التي

 محكمـة فيهـا تقـضي التـي األولـى المـرة هي وهذه.المحتلة فلسطين في األرض على الوقائع بشأن وخارجها
 القضية هذه ّأن األوروبي الشأن في المختص بين حيث المحتلة، للقدس القانونية الوضعية بشأن أوروبية



 
٥

 يتعلـق فيمـا والتحقـق المالحقـة فـي والقانونيـة المدنية المبذولة الجهود أهمية منها الرسائل من جملة تؤكد
 مهمـة تبقـى القـانون دولـة أدوات خيـار أن القـضية هـذه تؤكـد كما وتطوراتها، الفلسطينية القضية بتفاصيل

ــةوالعدا الحقــوق ونــصرة فلــسطين ألجــل العمــل أدوات مجمــل ضــمن ًجــدا  الخطابــات ّأن إلــى شــاكر وأشــار.ل
 الدعائية المزاعم محاصرة ألجل الفاحصة والعيون والتدقيق المتابعة من كثير إلى يحتاج اإلعالمي والتداول
 االسـتفادة يمكـن الفلـسطيني الحـق مؤيـدي أيـدي فـي أدوات هنـاك أن تؤكـد القـضية هـذه" :وأضاف.المضللة

 والصحافية اإلعالمية المضامين بعض أو اإلعالم وسائل قبل من ًيدابع الذهاب يتم ال حتى واستثمارها منها
 مناوئــة ضــغوط ممارســة باإلمكــان بأنــه ًمتجــددا ًأفقــا ســتفتح ّأنهــا إلــى ًالفتــا ،"العــالم حــول عــدة بيئــات فــي

 لـه القـضائي القـرار هـذا ّأن األوربـي، الشأن في الباحث ويعتقد.عدة أماكن في الدعائية ومصالحه لالحتالل
 .ًأيضا أخرى بلدان في بل ايطاليا في فقط ليس عدة، إعالمية مضامين على ًمستقبال ًجدا مهم نعكاسا

 تطالبان طعنا إيطاليا في فلسطينيتان منظمتان قدمت أن بعد القضاء إلى المذكورة القضية ووصلت
 لقنـاة ًوفقـا طأهـا،خ تـصحح أن علـى ٕواجبارهـا الرسـمية اإليطاليـة اإلعالميـة المؤسـسة بإدانـة المحكمـة فيه

 الـصادرة القـرارات مـن والعديد الدولية الشرعية على منطوقها في براتيزي شيشيليا القاضية واستندت.الجزيرة
  .لألراضي "اإلسرائيلي" االحتالل فيها أدانت التي المتحدة األمم عن

  ٨/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

 ميإدانة مصادرة إسرائيل ألجزاء من الحرم اإلبراهي
 

دان رئيس االتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب، المهندس عاطف  -  الرأي–عمان  
  .الطراونة، مصادرة سلطات االحتالل اإلسرائيلي ألجزاء من الحرم اإلبراهيمي الشريف

 صادر عن االتحاد، امس، إنه مع مرور كل يوم تمعن سلطات االحتالل اإلسرائيلي، وقال بيان
  .بممارساتها االستفزازية التي من شأنها الدفع بالمنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم االستقرار

وناشد االتحاد، هيئة األمم المتحدة، وكافة االتحادات البرلمانية الدولية واإلقليمية، إلى تحمل 
ٍلياتها تجاه ما يجري من المس باألماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية، وما يشكله ذلك من تحد مسؤو

واضح لمشاعر المسلمين والمسيحيين، والذي سينعكس بالتأكيد على ردود أفعالهم، وهذا يشكل تهديدا 
  .صارخا لألمن والسلم الدوليين

 موقف حازم من أجل ممارسة الضغط على ودعا االتحاد، الدول العربية واإلسالمية، إلى اتخاذ
ًحكومة سلطات االحتالل اإلسرائيلي للتوقف الفوري عن هذه الممارسات، مؤكدا دعم االتحاد المطلق 
للشعب العربي الفلسطيني الصابر المرابط المدافع عن أرضه ومقدساته، وحيا صموده البطولي ضد كافة 

  .ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي



 
٦

 محكمة إسرائيلية، ردت أخيرا التماسا تقدمت به بلدية الخليل لمنع المستوطنين من إقامة وكانت ً ً
» مجلس التخطيط األعلى اإلسرائيلي«مصعد كهربائي داخل الحرم اإلبراهيمي، وأعطت ضوءا أخضر لـ 

حرم اإلبراهيمي لتنفيذ األمر، الذي يتضمن مصادرة أراض فلسطينية في الخليل إلقامة طريق لمرور زوار ال
  .ًمن اليهود، فضال عن إقامة مصعد لهم

وكان وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق نفتالي بينيت، أعطى الضوء األخضر في شباط الماضي، 
إلنشاء مشروع مصعد ضخم بالمسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل، على حساب أراض يمتلكها 

  .فلسطينيون

  ٦ص/٩/٨/٢٠٢٠الرأي 

*** 

 بالخليل الشريف اإلبراهيمي للحرم االحتالل استهداف دينت "ألكسو"

 

، مـا تقترفـه "األلكـسو" أدانت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -  وفا٢٠٢٠-٨-٨ تونس 
حكومة االحتالل اإلسرائيلي من أعمال عدوانية متكررة، واعتداءات آثمة طالـت الحـرم اإلبراهيمـي الـشريف، 

َن مدينة الخليل، وتعمدها تشويه المعلم بتركيب مصعد كهربائي داخلهوالبلدة القديمة م َ.  

 المنظمة في بيان لها، السبت، أن ذلك يأتي ضمن خطة االحـتالل الهادفـة إلـى االسـتيالء واعتبرت
  .على أراضي الحرم اإلبراهيمي، وتوظيفها للمشاريع التهويدية واالستيطانية

خــرى فــي سلـسلة اعتــداءات الـمـستوطنين علــى المــواطنين  إن هــذه خطـوة تــصعيدية ظالمـة أوقالـت
 للفلـسطينيين فـي إدارة هـذا الموقــع يّالفلـسطينيين فـي المنطقـة، هـدفها سـرقة إدارة االحـتالل للحـق الحـصر

ــر الممنهجــة  ــه، واســتمرار حمــالت التهجي ــا، وفــرض األمــر الواقــع علي ــه لهــم عالمي الفلــسطيني المعتــرف ب
  .للفلسطينيين

َالستيالء على ساحات الحرم، يعد تهديدا سافرا لسالمة معلم تم إدراجه مـن قبـل منظمـة ّ أن اوأكدت ُ
على الئحـة التـراث العـالمي، كممتلـك فلـسطيني مهـدد بـالخطر لمـا يتميـز بـه مـن قيمـة إنـسانية " اليونسكو"

  .استثنائية

 التاريخيــة اهالمجموعــة الدوليــة وفــي مقــدمتها اليونــسكو، إلــى تحمــل مــسؤوليات" األلكــسو "ودعــت
والتحرك السريع إلدانة واستنكار االعتداءات اإلسرائيلية الجديدة، واتخاذ إجراءات رادعـة، مـن أجـل مواجهـة 
هـذه الجـرائم التـي تـزداد خطـورة يومـا بعـد يـوم، وحمايـة التـراث الثقـافي فـي فلـسطين، ممـا يتعـرض لـه مـن 

  .ّيق والقرارات األممية ذات الصلةأخطار وانتهاكات جسيمة، يجرمها القانون الدولي، والمواث

 عن دعمها الكامل ومساندتها لجميع الجهود الدولية والمبادرات الرامية إلى التصدي لجميـع وعبرت
  .أعمال النهب والسلب والتدمير التي ترتكب بحق التراث الثقافي اإلنساني في فلسطين



 
٧

 عــضو اللجنــة االعلــوم ممثلــة برئيــسه إلــى أن اللجنــة الوطنيــة الفلــسطينية للتربيــة والثقافــة ويــشار
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلــسطينية علــي زيــدان أبــو زهــري، وجهــت رســائل متطابقــة للمنظمــات الدوليــة 

ٕ، لسرعة التدخل إلدانة القرارات اإلسـرائيلية، واتخـاذ خطـوات واجـراءات "األلكسو"و " اإليسيسكو"المتخصصة 
  .ذ الحرم اإلبراهيمي من اعتداءات االحتاللٕرادعة لوقف اعتداءات االحتالل وانقا

  ٨/٨/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***  

  اعتداءات

  عائلة مقدسية تهدم عقارها في حي المكبر بضغط من االحتالل
 

جبـل  شـرعت عائلـة صـبيح شـقيرات، الليلـة الماضـية، بهـدم بنايتهـا المكونـة مـن طـابقين، فـي حـي
 . البناء دون ترخيصجنوب شرق القدس بحجة المكبر

وبدأت العائلة منذ يـومين بتفريـغ عقارهـا وتفكيـك األسـقف واألعمـدة، وفـي سـاعات المـساء هدمتـه 
 متـرا مربعـا، وحاولـت ١٦٠ويتألف عقار العائلـة مـن طـابقين، مـساحتهما .بجرافة بقرار من محاكم االحتالل

 .تى أصدرت المحكمة قرارا يقضي بهدمهوتجميد الهدم، ح تأجيل  سنوات ترخيصه وتمكنت من٥العائلة منذ 
، وفـي شـهر نيـسان عقـدت جلـسة ٢٠١٩الهدم شهر تمـوز  وأوضح نهاد شقيرات ان البلدية رفضت تأجيل

 . شيكل، وتم تثبت قرار الهدمألف ١٤٥على العائلة قيمتها  وفرضت البلدية مخالفة بناء

 للمحكمـة المركزيـة لالسـتئناف ثـم توجهـت العائلـة  انتهت المدة لهدم المنزل،٧/٧/٢٠٢٠وأضاف 
  .ٕوأمهل مدة شهر لتنفيذ الهدم ذاتيا واال ستقوم البلدية بذلك على القرار لكن تم رفضه،

 ٨/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  عائلة فلسطينية تفرغ محتويات منزلها في القدس بعد قرار االحتالل بهدمها

 

 قريـة فـي منزليهمـا محتويـات بتفريـغ ماضـية،ال الليلـة دبـش، ومحمـد بـالل الشقيقين عائلتا شرعت
 دبـش بـالل وأفـاد .بهـدمهما القـدس فـي االحـتالل بلديـة قرار بعد المحتلة، القدس شرق جنوب باهر، صور

 .المنزل لتفريغ يوما ٢١ مدة العائلة وأمهلت ٢٧/٧ بتاريخ النهائي الهدم قرار أصدرت البلدية أن

 غرامـة وفرضـت سـنوات، ٥ منـذ قـائم وهـو مربعـا، تـرام ٢٨٠ تبلـغ البناء مساحة أن دبش وأضاف
  .شيكل ألف ٢٨٠ قيمتها العائلة على مالية

  ٨/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  



 
٨

  االحتالل سرقها" إياس "رضعة
 

كانـت ".. خلـي بالـك مـن األوالد.. لقد أصبت يا باسـم" -  ثائر أبو بكر-  وفا٢٠٢٠-٨-٨ جنين 
، قبـل أن تـسقط ) عامـا٢٤( الـشهيدة داليـا سـمودي البالغـة مـن العمـر هذه آخر الكلمات التي صـرخت بهـا

 فــي الــصدر، اخترقــت الكبــد والبنكريــاس والــشريان قاتلــة أرضــا مــضرجة بالــدماء، جــراء رصاصــة إســرائيلية
  .األبهري، في صورة تلخص وتجسد أبشع جريمة ترتكب بحق اإلنسانية

 لطفلهــا، باغتتهــا الرصاصـة، فلــم تكــن تعلــم أن  وحينمــا كانـت األم داليــا تعــد الرضـعةعــة، الجمفجـر
 أشهر، وشـقيقه سـراج ٤البالغ من العمر " إياس"صراخها بإقفال النوافذ خشية استنشاق طفليها الرضيعين 

 مــع قــوات االحــتالل فــي حــي انــدلعت ذي العــام والنــصف، الغــاز الــسام المــسيل للــدموع خــالل مواجهــات
  .د األخير لهاالجابريات بمدينة جنين، سيكون المشه

 وهـو أسـير محـرر، كـان قـد أمـضى عـدة سـنوات متقطعـة فـي سـجون استيتي،  الشهيدة أحمدوالد 
، ١٩٩٦رزقت بداليا حينما كنـت أسـيرا فـي سـجون االحـتالل عـام ": وفا"االحتالل، قال واأللم يعتصر قلبه لـ

  .وأسميتها تعبيرا عن انتمائي وعشقي لفلسطين، وألرضها وعنبها

ليــة اإلعــدام بــدم بــارد بحــق ابنتــي، ليــست األولــى ولــن تكــون األخيــرة، فهــي سياســة  عموأضــاف،
ممنهجة من قبل االحتالل، بحق نسائنا، وأطفالنا، وشيوخنا، وهم آمنون داخـل منـازلهم، دون رادع حقيقـي 

  .يوقف هذه المأساة التي تتكرر بشكل متواصل

ل، فتخبطــه بــات واضــحا حينمــا اســتهدف لــم تكــن الــشهيدة تــشكل خطــرا علــى االحــتال:  قــائالوتــابع
  .مركبة اإلسعاف التي كانت متوجهة إلنقاذ حياتها، برصاصتين

 أحد أقرباء الشهيدة، تساءل بأي ذنب قتلت؟ فقد استشهدت وهي تحتضن طفليهـا لتحميهمـا عمر،
  . كان يطلقه بجنون كعادتهذيمن رصاص االحتالل وقنابل الغاز المسيل للدموع ال

  ".ّتروحيش يما خليكي معانا: "دة المفجوعة تودعها في مشهد مؤثر ومحزن جدا، قائلة الشهيوالدة

  ٨/٨/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***  

  

  

  

  

  



 
٩

  اعتداءات/ تقارير 

 تحذير من مشروع استيطاني يعـزل قرى فلسطينية شرق القدس
 

اني إسرائيلي؛ لبناء  حذر تقرير فلسطيني، أمس السبت، من مخطط استيط-فلسطين المحتلة 
 ١ألف وحدة استيطانية على أراضي قرى الطور، عناتا، العيزرية، وأبو ديس، في المنطقة المسماة شرق

(E1)ضمن مشروع القدس الكبرى االستيطاني ،. 

ورأى التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة 
ّالمشروع حال تنفيذه، أن يغلق المنطقة الشرقية من القدس بشكل كامل، ويطوق التحرير، أن من شأن  ٍ

ّ، بحيث تحرم من أي إمكانية توسع مستقبلية باتجاه الشرق)عناتا، الطور، حزما(المناطق  ّ وأوضح . ُ
التقرير أن تنفيذ هذا المشروع االستيطاني سيؤدي الى ربط جميع المستوطنات الواقعة في المنطقة 

موشيه «قية وخارج حدود بلدية االحتالل في القدس المحتلة، مع المستوطنات داخل حدود بلدية الشر
وحذر التقرير من ضم االحتالل .  الفلسطينية في هذه المنطقة إلى معازل محاصرة ّ، ويحول القرى»ليئون

 . المشروعلمساحات واسعة من األراضي في الضفة الغربية الى حدود بلدية القدس الكبرى؛ لتنفيذ

وأشار التقرير، إلى أن نقاشا قد جرى في قنوات اتصال خلفية داخل االئتالف الحكومي اإلسرائيلي 
ومع البيت األبيض لبدء البناء في المنطقة المذكورة في سياق التخطيط لضم كتل استيطانية في محيط 

ورأى التقرير أن . »قدس الكبرىال«القدس إلى المدينة لتوسيع حدودها وصوال لما تسميه سلطات االحتالل 
وأوضح . المشروع قد يكون نقطة البداية في عملية الضم وتطبيق رؤية الرئيس األميركي دونالد ترمب

: التقرير أن المشروع سيشمل وفقا للمداوالت التي كانت تجري بين الجانبين الكتل االستيطانية الثالث
«  هي مستوطنات  ، وربما كتلة رابعة إضافية»فجفعات زئي»، و»غوش عتصيون»، و»معاليه أدوميم«

، األمر الذي من شأنه وحده أن يمزق الضفة الغربية ويعزل شمال ووسط الضفة » كوخاف يعقوب–آدم 
 االستيطاني، ١ومن شأن مشروع شرق . »يمنع قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة»عن جنوبها، و

 التي تعيش في المنطقة الشرقية من مدينة القدس وحتى مشارف أن يؤدي إلى تدمير التجمعات البدوية
الغور، حيث يخضع عدد كبير من التجمعات الفلسطينية في هذه المناطق لجهود إسرائيلية متواصلة 

 .لتهجيرهم وحرمانهم من أراضيهم ومنازلهم

شمل وكانت بلدية االحتالل قد أعلنت عن اطالق خطة تهويدية جديدة في شرق المدينة، ت
، وهو عبارة عن خطة سيتم بموجبها »السيليكون فالي«مشروعا ضخما إلنشاء وادي السيليكون أو 

توسيع مساحات قطاع المال واالعمال والمحال التجارية والغرف الفندقية بحجم كبير شرق القدس على 
   .حساب المنطقة الصناعية

ل من العام الجاري داخل أحياء مدينة  التقرير أن سلطات االحتالل نفذت خالل النصف األو وأكد
سلوان، العيسوية، جبل المكبر، :  عملية هدم ذاتي، تركزت في أحياء٣٠ عملية هدم، منها ٧٤القدس 



 
١٠

 إخطارا بالهدم ٥٣بيت حنينا، صور باهر، شعفاط، وادي الجوز، راس العامود والطور، في حين وزعت 
ّبط القدس بعدد من المستوطنات اإلسرائيلية الواقعة ويهدف المخطط االستيطاني، إلى ر. ووقف البناء ُ

ٕشرقها في الضفة الغربية، وذلك من خالل مصادرة أراض فلسطينية بالمنطقة وانشاء مستوطنات جديدة ّ ٍّ َ ُ. 

َويمنع المخطط أي توسع فلسطيني محتمل في القرى الواقعة في هذه المنطقة من خالل تطويقها  ُ ُّ 
ٕبالمستوطنات واحداث تغ ِيير ديموغرافي ضمن سياسية تهويد القدس بما تطلق عليه حكومة االحتالل ُ ُ

ّوالتي تشكل مساحتها ما نسبته » القدس الكبرى«   ....ّمن مساحة الضفة الغربية% ١٠ُ

  ١٦ص/٩/٨/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  "E1 "االستيطاني المشروع خطورة من للتحذير ومحلية دولية حملة تطلق" عميم عير"
 

ـــدسال "-القـــدس ـــوم" ق ـــو خـــضير -دوت ك ـــد أب ـــت مؤســـسة - محم ـــيم" أطلق ـــر عم ـــة " عي الحقوقي
ًاإلسرائيلية، األربعاء، حملة وبرنامجا مصورا يحذران من خطورة البناء في المشروع االستيطاني  ً ًE1 أكدت ،

  .ّخالله أن هذه خطة يمكن أن تدمر أي فرصة مستقبلية التفاق سالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

ــي وقا ــت الناشــطة ف ــر عمــيم"ل ــي مــادرر" عي ــي إيقــاف هــذا : "نيل ــسهولة المــساعدة ف ــك ب ــه يمكن ُإن
للوجود الفلسطيني في القدس، ويقـضي علـى التواصـل الجغرافـي للوجـود ) الخانق(الذي وصفته بـ" المشروع

  .ينالفلسطيني، ويمزق القدس، ويفصلها عن الضفة الغربية التي بموجب المشروع سيتم شطرها إلى قسم

ودعـــت مـــادرر مـــن خـــالل البرنـــامج المـــصور إلـــى التوقيـــع علـــى االعتـــراض علـــى هـــذا المـــشروع 
إنـه يجـب : "االستيطاني في أسرع وقت ممكن قبل انتهاء فترة االعتراض بموجب القانون اإلسرائيلي، وقالت

 قبــل ويمكــن أن يتوقــف هــذا المــشروع المــدمر، كمــا تــم وقــف خطــة الــضم التــي أعلنهــا نتنيــاهو وغــانتس
  ".االنتخابات األخيرة وبعدها

، كما قالت مادرر، عملية االعتراضات عبر الشبكة اإللكترونية، وتأمل أنه كما "عير عميم"ونظمت 
، هنـا وفــي الواليـات المتحـدة، إلــى إزالـة مــسألة الـضم مـن جــدول األعمـال العــام "كورونــا"أدت أزمـة جائحـة 

، شـرق E1ً توقـف أيـضا البنـاء فـي المنطقـة المعروفـة باسـم واإلعالمي، على األقل في الوقت الحـالي، أن
  ".معاليه أدوميم"مدينة القدس الشرقية المحتلة، الواقعة بين القدس ومستوطنة 

لمـدة دقيقتـين " اليوتويـوب"وأوضحت من خالل البرنامج الذي تم تنزيله على اإلنترنت وعلـى شـبكة 
ساسة لـه انعكاسـات خطيـرة بعيـدة المـدى، أكثـر بكثيـر مـن فقط، أن البناء اإلسرائيلي في هـذه المنطقـة الحـ

إنشاء مـستوطنة ُأخـرى ألنهـا فـي منطقـة تمثـل للقـدس والـضفة الغربيـة عنـق الزجاجـة وحلقـة الوصـل بـين 
  .شمال الضفة الغربية وجنوبها



 
١١

 ســيؤدي إلــى تــدمير كــل E1فــي حملتهــا أن البنــاء االســتيطاني فــي مــشروع " عيــر عمــيم"وأكــدت 
والتجمعات البدويـة التـي تعـيش فـي المنطقـة الـشرقية مـن مدينـة القـدس، وعلـى طـول المنطقـة المجتمعات 

  .الممتدة حتى مشارف الغور

 آب الجــاري، وهــو آخــر موعــد لتقــديم ٢٨هنــاك أمــر مهــم يجــب القيــام بــه قبــل "وأوضــحت مــادرر، 
لتخطـيط، وأي اسـم ، هـذه خطـوة حاسـمة فـي عمليـة اE1اعتراضات على خطـة البنـاء االسـتيطاني المـدمر 

  ".إضافي ينضم إلى المعارضة سيساعد في الحد من تنفيذ هذه الخطة

إلـى المبـادرة والتوقيـع علـى االعتـراض ) عدالـة(وجمعيـة ) السالم اآلن(ندعوكم مع منظمة : "وقالت
  ".المقدم إلى مجلس التخطيط اإلسرائيلي لوقف هذا المشروع الذي يضر بالجميع

 صادقت الحكومة اإلسرائيلية عليـه يـوم األحـد الماضـي، لبنـاء E1تيطاني وذكرت أن المشروع االس
ألـف وحـدة اسـتيطانية علـى أراضـي قـرى الطـور وعناتـا والعيزريـة وأبـو ديـس، يـأتي ضـمن مـشروع القــدس 

  .الكبرى االستيطاني، وهي البداية إلغالق النافذة والباب أمام مسيرة مفاوضات تكللت بالفشل

غـوش ( سـيكون مقدمـة لبنـاء كتلـة اسـتيطانية شـبهتها بالكتلـة االسـتيطانية وأضافت، إن المشروع
تـل أبيـب ومدينـة حيفـا وشـمال /التي إن تم تحويلها للفلسطينيين ستفصل التواصـل الـساحلي بـين يافـا) دان

الـبالد، مــشيرة إلــى أن البنــاء لــن يتوقـف عنــد ألــف وحــدة اســتيطانية، فـشبكة الطــرق والبنــى التحتيــة لبنــاء 
  . آالف وحدة في غضون سنوات قليلة٨ف الوحدات االستيطانية التي قد تصل إلى آال

ًدوت كــوم أن لهــذا المــشروع االســتيطاني أبعــادا إســتراتيجية " القــدس"مــا نــشره " عيــر عمــيم"وأكــدت 
ّ يغلق المنطقة الشرقية من القـدس بـشكل كامـل ويطـوق المنـاطق E1بناء : ًبالنسبة إلسرائيل؛ أوال عناتـا، (ٍ

ً، بحيــث تحـرم مــن أي إمكانيـة توســع مـستقبلية باتجـاه الــشرق، وثانيـا)لطـور، حزمـاا ّ ّ يمنــع إقامـة القــدس : ُ
يربط جميع المستعمرات الواقعة : ًويعيق إمكانية تطورها باتجاه الشرق، وثالثا) كعاصمة لفلسطين(الشرقية 

رات داخل حـدود البلديـة، وبالتـالي في المنطقة الشرقية وخارج حدود بلدية االحتالل في القدس مع المستعم
ًيحول القرى العربية إلى معازل محاصرة بالمستعمرات، ورابعا " القدس الكبـرى"ُمن شأنه أن يقيم ما تسمى : ّ

ّ٪ من مساحة الضفة الغربية المحتلة١٠بالمفهوم اإلسرائيلي، التي تعني ضم  ّ.  

  ٥/٨/٢٠٢٠القدس المقدسية 

*** 

  

  

  

  

  



 
١٢

  آراء عربية

  اجة للفعل المبادرالضم والح

 

 البرغوثي مصطفى* 

 ضـد الهدم أوامر ٕواصدار االستيطاني التوسع بتصعيدها، االحتالل حكومة تقوم عمليات ثالث هناك
 داليا للشهيدة حدث كما بشعة قتل جرائم مع بعضها يترافق التي اليومية واالعتقاالت الفلسطينية، المنشآت

ــين، فــي الــسمودي ــداء جن ــى واالعت ــة المقدســية، ســساتالمؤ عل ــي الفلــسطيني الوجــود محاصــرة ومحاول  ف
 .القدس

 مدينـة بين الواقعة E1 بمنطقة يسمى ما في جديدة استيطانية وحدة ألف بإنشاء اإلسرائيلي القرار
 تأجلـت، أنهـا المحللـين بعـض ظـن التـي والتهويـد، الـضم لعملية الفعلي بالبدء إعالنا مثل واألغوار، القدس

  .والتنفيذ البحث طاولة على أنها تقريبا يوم كل يردد نتنياهو نأ مع أوقفت، أو

 الممارسـات رؤيـة يجـب الـضم، عمليـة بـدء عـن الرسمي اإلعالن عدم أو إعالن عن النظر وبغض
 التـي المنـاطق لكـل فعلـي، وضـم تهويـد ومحاولـة للواقـع، تغييـر كعمليـة تعنيـه بمـا األرض علـى اإلسـرائيلية

 .الغربية الضفة مساحة من %٦٢ أي )ج( ناطقم أنها على لألسف صنفت

 ٢٤٢ قــرار انــسوا" لهــم، دوليــين لنظــراء أميــركيين دبلوماســيين حــديث مــن تــسرب مــا مغــزى وذلــك
 ."يوم كل يتغير الواقع الزمن، مع يتغير والواقع قديمة فهي الدولية، القرارات وكل ٣٣٨و

 رسـمي بـإعالن فقـط ُتربط أال يجب لقرنا صفقة تنفيذ ومنع الضم عملية لردع المطلوبة اإلجراءات
 الفعلـي وبتكريـسها االسـتعمارية، االسـتيطانية سياسـتها فـي إسـرائيل باسـتمرار بـل الـضم، بعملية البدء عن

 .العنصرية األبارتهايد لمنظومة

 الرسـمي، الـضم بتطبيـق المعلنـة نواياهـا وعلى ممارساتها على األفعال ردود إسرائيل حكومة تدرس
 يجب ثالثا عقبات تواجه لكنها امتصاصها، يساعد بما إجراءاتها تكيف وأن الردود، هذه تمتص أن وتحاول
 :بوضوح رؤيتها

  .األبارتهايد لنظام والرافض لمخططاتها، المقاوم البشري الفلسطيني الوجود األولى، العقبة

 الـصعيد علـى بـاطراد تنمـو مقاطعـة ذلك في بما حقيقية، عقوبات تواجه أن احتمال الثانية، والعقبة
  .الشعبي

 .ودسائسها وخرائطها القرن صفقة رفض على الفلسطيني اإلجماع الثالثة، والعقبة

 الجانـب ومن القادمة، االنتخابات في ترامب يسقط أن لخشيتها الزمن تسابق أخرى ناحية من وهي
 سـقوط يعنيـه قـد فيمـا بالغـةالم أو واالنتظـار، المراقبـة سياسـة اعتماد يحدث أن يمكن ما أخطر الفلسطيني

 اسـتمرار وجـه فـي يقـف لـن فإنـه للـضم، نتنيـاهو خطـة يعـارض كـان ٕوان بايـدن ألن بايدن، وانتخاب ترامب
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 األمــر تغييــر عمليــة واســتمرار المقــال، هــذا بدايــة فــي وصــفناها التــي الواقــع األمــر لتغييــر الــثالث العمليــات
 .مستقلة فلسطينية دولة قيام إمكانية على القضاء ييعن بدونه أو الرسمي الضم مع األرض على الواقع

 يكــن لــم غــزة وقطــاع الغربيــة الــضفة فــي المــستعمرين المــستوطنين عــدد أن هنــا نــذكر أن ويكفــي
  .ألفا وخمسين ةسبعمائ إلى عددهم فيصل اليوم أما أوسلو، اتفاق وقع عندما ألفا، وعشرين مئة يتجاوز

 رئـيس مكتـب يـشغل عمـن النظـر وبغـض نتنياهو، أو ترامب األبيض البيت في الجالس كان وسواء
 الوحـدة :تتغيـر لـن بإلحـاح إنجازهـا المطلـوب الفلـسطينية المهمـات فـإن غـانتس، أو نتنياهو إسرائيل وزراء

 االحـتالل علـى المقاطعـة لفـرض فعـال ونـشاط موحـدة، كفاحيـة وطنيـة استراتيجية وتبني الحقيقية، الوطنية
 .األبارتهايد ونظام

 فـي سـيكون ولكنه الصحيح، النهج وقياداته، مكوناته، تبنت إن أزمة، في ليس الفلسطيني لشعبا
  .المبادر الفعل محيط إلى األفعال، دائرة من الخروج يتم لم إن أزمة

  األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية* 

  ١٠ صفحة ٩/٨/٢٠٢٠الجريدة الكويتية 

*** 

  ؟األرض على الفعل إلى لفعلا ردات من سننتقل متى

  حديث القدس

ي مازالــت تتعامــل مــع االجــراءات ســالمالقيــادة الفلــسطينية ومعهــا كافــة فــصائل العمــل الــوطني واإل
 بيانات الشجب واالسـتنكار التـي أصـبحت ٕواصدارية بأسلوب ردات الفعل، سرائيلوالممارسات واالنتهاكات اإل

  .أي اهتمام يذكر إال ما ندردولة االحتالل تتعايش معها وال تعيرها 

 وشـمال البحـر الميـت بـصورته األغـوارصحيح ان دولة االحتالل ربما تكون قد أرجأت قرارهـا بـضم 
 لبناء المزيـد مـن المـستوطنات كمـا األراضيالعلنية، إال انها تقوم بضم صامت وتهديد ومصادرة المزيد من 

  .E1ًأعلنت مؤخرا بشأن منطقة 

تنفيــذ هــذا الــضم علــى أرض  إلــى ًحــتالل اســتبدلت مؤقتــا قــرار الــضم العلنــيوهــذا يعنــي ان دولــة اال
منـاطق  إلـى  لـدى مغـادرتهم لهـا،إليهـا مـن الرجـوع األغـوارالواقع من خالل منع أهـالي العديـد مـن منـاطق 

 تحــت ذريعــة انهــا أخــرىجانــب منــع الــسكان مــن دخــول منــاطق  إلــى  بــسبب درجــات الحــرارة المرتفعــةأخــرى
ية وتــدريب عــسكري، وكــذلك اســتفزازات المــستوطنين وبنــائهم لمــساكن متنقلــة، ومــصادرتهم منــاطق عــسكر

تهجيــر أهــالي المنطقــة واســتبدالهم بالمــستوطنين  إلــى ألراضــي المــواطنين وغيرهــا مــن االنتهاكــات الراميــة
  .الضم الكامل وبدون ضجة أو ضجيج إلى ًوصوال

نية وجميــع الفــصائل االنتقــال مــن مرحلــة ردات وهــذا األمــر وســواه يعنــي ان علــى القيــادة الفلــسطي
ية ســرائيلالفعــل علــى أرض الواقــع والتــصدي العملــي لالنتهاكــات اإل إلــى الفعــل وبيانــات الــشجب واالســتنكار
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ًوال وقبـل كـل أمرحلة التصدي العملي ويتطلب  إلى ًالمتصاعدة يوما بعد آخر دون حسيب أو رقيب واالنتقال
ً والـذي استبـشر شـعبنا خيـرا مـن خـالل األسـود حالـة االنقـسام إنهـاءخالل شيء توحيد الصف الوطني من  ً

المؤتمر الصحفي الذي عقد بين اللواء جبريل الرجوب أمين سـر اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح وبـين صـالح 
 أي إحـراز ان هـذا االستبـشار تراجـع بـسبب عـدم إالالعاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حمـاس، 

ً االنقسام البغيض وبروز خالفات حول االحتفال الذي كان مقررا عقـده فـي غـزة قبـل إنهاءى صعيد تقدم عل
 هنيـة رئـيس المكتـب ٕواسـماعيل والذي كان مـن المقـرر ان يلقـي فيـه الـرئيس محمـود عبـاس األضحىعيد 

  .السياسي لحركة حماس كلمتين حول استعادة الوحدة الوطنية لمواجهة تحديات المرحلة

 عمـل مرحليــة وبعيـدة المــدى إسـتراتيجيةوضــع  إلـى تطلـب االنتقــال لمرحلـة التـصدي العملــي،كمـا ي
متفــق عليهــا مــن قبــل الجميــع، تكــون قــادرة علــى منــع االحــتالل مــن مواصــلة عمليــات التهويــد والمــصادرة 

  .وغيرها من االجراءات واالنتهاكات التي تحول دون قيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

ــك وغيرهمــا مــن  ــدون ذل ــه ب ــة األخــرى األمــوران ــة األصــعدة العربي ــى كاف ــل مواصــلة التحــرك عل  مث
   وعندها ال ينفع الندماألرضوالدولية، فإن دولة االحتالل ستواصل انتهاكاتها وتغير الواقع على 

  ٩/٨/٢٠٢٠القدس المقدسية 

***  

  آراء غربية مترجمة

 م في فلسطينمفاتيح السال.. الحق في الميراث والعودة

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة 

 ٢٢/٧/٢٠٢٠) ٢١أورينت  (–* إيالن بابيه؛ أوري ديفيس؛ وتمار يارون

طبيعة :  بتجاهلها قضيتين رئيسيتين١٩٩٣التي توجت باتفاقيات أوسلو في العام ” عملية السالم“فشلت 
، ٢٠٠٥ولكن، في العام . ١٩٤٨العام ُدولة إسرائيل؛ وحق عودة الفلسطينيين الذين شردوا من ديارهم في 

إلعادة المساكن والممتلكات ” مبادئ“حدد مقرر خاص لألمم المتحدة، باولو سيرجيو بينهيرو، مجموعة 
وتستحق هذه المبادئ الدقيقة والمفصلة إعادة قراءة في ضوء استمرار سلبية . ّإلى المهجرين أو النازحين

  .المجتمع الدولي بشأن حقوق الفلسطينيين

، والتي بلغت ١٩٦٧الحالية التي بدأت بعد أعوام قليلة من حرب العام ” عملية السالم“وصلت 
ًوفشلت فشال ذريعا كل . ، إلى طريق مسدود١٩٩٣في العام ” اتفاقيات أوسلو“ذروتها في التوصل إلى  ً

ًالمحاوالت التي بذلت لدفعها قدما، بما في ذلك  ؟ ”سرقة القرن“ها أم أننا يجب أن نسمي- ” صفقة القرن“ُ
وهاتان . وقد تجاهلت الجهود الدبلوماسية، منذ نشأتها مسألتين أساسيتين كانتا السبب في تقويضها

ومن دون معالجتهما لن يتم إحراز . طبيعة الصهيونية؛ وحق العودة الفلسطيني: القضيتان التوأمان هما
  .أي تقدم حقيقي نحو تحقيق المصالحة والسالم العادل
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  ظر في الصهيونية وجرائمهاإعادة ن

وهذا . ّأطرت الدراسات األخيرة في الموضوع الفلسطيني الصهيونية كحركة استعمارية استيطانية
 Maxim Rodinson تعريف مفاهيمي قديم لقضية فلسطين، الذي اقترحه ألول مرة مكسيم رودينسون

 Israel: A Colonial Settler State ”دولة كولنيالية استيطانية: إسرائيل“في عمله األساسي المهم 

ًموقفا ” االستعمار االستيطاني“ُوألعوام، اعتبرت رؤية . وكذلك فعل باحثون ومفكرون فلسطينيون (1)
لكن األبحاث الفكرية الجديدة أضفت الصالحية اآلن بشكل صارم على تأطير الصهيونية كحركة . ًأيديولوجيا

ويبرز هذا التطور الجديد الحاجة إلى مناقشة . ة متينةاستعمارية استيطانية من منطلقات أكاديمي
  .الصهيونية وطبيعتها باعتبارها السبب األساسي للصراع المستمر في فلسطين التاريخية

في حين ما تزال بعض الدوائر األكاديمية تتجنب تأطير إسرائيل كدولة فصل عنصري، كما اقترح 
ً، أصبحت هذه اإلحالة أيضا أكثر قبوال )٢ (١٩٧٢في العام  Uri Davis ًفي وقت مبكر جدا أوري ديفيس ً

من الصعب عدم تعريف إسرائيل كدولة فصل عنصري، عندما . من أي وقت مضى لدى المجتمع األكاديمي
 في المائة من أراضيها على أنها ٩٣ّما تزال حتى اليوم، على أساس تشريعاتها البرلمانية، تحدد 

  .مخصصة لليهود فقط

ه األطروحة نظرة تاريخية واضحة حول الطريقة التي ولدت بها مشكلة الالجئين تقدم هذ
ٕكما تثير اإلشارة إلى الصهيونية باعتبارها استعمارا استيطانيا والى إسرائيل . الفلسطينيين وكيفية تطورها ً ً

ًكدولة فصل عنصري أيضا سؤاال عما إذا كان مصطلح اإلبادة الجماعية مناسبا في مثل هذ ً   .ه المناقشةً

  االستعمار واإلبادة الجماعية

كان االستعمار الصهيوني االستيطاني نتيجة لهروب المستوطنين األوروبيين من االضطهاد في 
أوروبا ووصولهم إلى األراضي التي يسكنها أناس آخرون، والتي أراد المستوطنون أن يجعلوها وطنهم 

ًبعيدا عن أوروبا التي لم تكن تريدهم هو ” أوروبا“بإنشاء وكان العائق الرئيسي في طريق قيامهم . الجديد
، االنتباه إلى المنطق الذي Patrick Wolfe ولفت الباحث الراحل، باتريك وولف. إزالة السكان األصليين

وأكد أنها تكون . ًيرشد الحركات االستعمارية االستيطانية مثل الصهيونية عندما تواجه سكانا أصليين
  .)٣(” القضاء على السكان األصليين“ّل هذه الحالة، بمنطق عرفه بأنه مدفوعة، في مث

ًغالبا ما عنى القضاء على السكان األصليين اإلبادة الجماعية، كما كان الحال مع السكان 
وفي جنوب إفريقيا، اتخذ شكل الفصل العنصري والتطهير العرقي . األصليين في أميركا الشمالية وأستراليا

ًوفي فلسطين، كان التطهير العرقي أيضا الوسيلة الرئيسية لتطبيق هذا . اإلجراءات القمعيةوغير ذلك من 
المنطق وأدى إلى طرد نصف سكان فلسطين وتفريغ قراها، وتدمير مساحاتها الحضرية واحتالل ما يقرب 

  )٤. ( في المائة من البلد٨٠من 
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صطلح اإلبادة الجماعية على  في تطبيق م- حتى المراقبون المنتقدون- حتى اليوم، تردد 
ومع ذلك، عند النظر إلى وضع الالجئين الفلسطينيين وأحفادهم . السياسات اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين

  .، فإنهم كذلك ضحايا لسياسة إبادة جماعية”القضاء على السكان األصليين“كضحايا لمنطق 

. ات األمم المتحدة لإلبادة الجماعيةوستكون لمثل هذه اإلحالة ما يبررها إذا نظرنا إلى تعريف
، والتي اعتمدها ١٩٤٨وتنص اتفاقية األمم المتحدة لمنع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها للعام 

ًتعني اإلبادة الجماعية أيا من األفعال التالية، المرتكبة على قصد “: الكنيست اإلسرائيلي باعتبارها ملزمة
إلحاق أذى جسدي أو “، ومن ذلك ” لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينيةالتدمير الكلي أو الجزئي

  .”روحي خطير بأعضاء من الجماعة

  الطرد والسلب، واستعادة الحقوق

ولذلك، نهدف هنا إلى الذهاب أبعد من تأطير . طبيعة الصهيونية وحق العودة قضيتان متعالقتان
، لتعريفهم باألحرى كمستهدفين بسياسة ١٩٤٨حد في العام الفلسطينيين كضحايا لفعل إبادة جماعية وا

وقد . مستمرة من التشريد والتجريد من الممتلكات، والتي لها جوانب واضحة من سياسات اإلبادة الجماعية
ٕواذا ما تم  .process ٕال كحدث، وانما كعملية-اقترح باتريك وولف النظر إلى االستعمار االستيطاني 

 على أنه فعل إبادة جماعية، فإن سياسات الطرد ونزع الملكية ١٩٤٨رقي في العام تأطير التطهير الع
وتستمر سياسات اإلزالة هذه ألن . نفسه” القضاء على السكان األصليين“ُالمستمرة تستدعى بمنطق 

  . لم تكتمل بسبب مقاومة الفلسطينيين١٩٤٨عملية العام 

ً عرقي فحسب، بل كان أيضا جزءا من سياسات لم يكن نزع الملكية الهيكلي مجرد عملية تطهير ً
وبدأ األمر ). النكبة الفلسطينية (١٩٤٨اإلبادة الجماعية التي تم اتباعها فور انتهاء كارثة العام 

” ١٩٥٠قانون أمالك الغائبين للعام “بالمصادرة اإلسرائيلية الرسمية ألصول الالجئين وممتلكاتهم بموجب 
وعالوة على ذلك، قامت السلطات بطرد سكان قرى فلسطينية إضافية بين . قةوالقوانين والتشريعات الالح

  .)٥(، مما زاد عدد الالجئين ١٩٥٦ و١٩٤٨العامين 

ً أيضا ضحايا للتطهير العرقي، وفي جزء لما ١٩٤٨ًيشكل الالجئون والنازحون داخليا بعد العام 
الجئي -ًوسوف يجعل تجاهل حقوقهم جميعا . تعرفه األمم المتحدة بأنه عمل من أعمال اإلبادة الجماعية

ً أي حل مستقبلي باطال أخالقيا وعقيما سياسيا- وما بعد ذلك١٩٤٨ ً ً ً.  

. ً والنازحين داخليا١٩٤٨الخطوة األولى المهمة هي التركيز على الالجئين والنازحين في العام 
وثائق تسجيل األراضي العثمانية  ١٩٤٨ويمتلك العديد من الضحايا الفلسطينيين للتطهير العرقي في العام 

 .، باإلضافة إلى وثائق أخرى تثبت ملكيتهم للعديد من الممتلكات)طابو(والبريطانية 

ومن دون احترام هذه الحجج وصكوك الملكية التي لدى هؤالء الالجئين ومن دون احترام حقوق أحفادهم 
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كما يجب منح هذه الحقوق للمواطنين . في العودة والميراث لن يكون هناك سالم في إسرائيل وفلسطين
  .ًالفلسطينيين النازحين داخليا في إسرائيل

من المثير للدهشة أن قلة من الباحثين هم الذين اهتموا بطريقة عمل بسيطة، والتي تنطبق على 
وتتكامل هذه العملية التي تقدمها األمم .  تنفيذ هذه الحقوق وفقها- بل وينبغي- الطريقة التي يمكن 

حدة بشكل جيد مع عمل الباحث الفلسطيني سلمان أبو ستة، الذي كان واحدة من المحاوالت الرئيسية المت
  .لالنخراط بعمق في آليات تطبيق حق العودة

إن ما تبرزه األمم المتحدة هو االعتراف بأن العدالة التعويضية في حالة الالجئين والنازحين 
جب الحصول عليه من خالل التزام باآلليات التي اقترحتها الفلسطينيين تشمل حقهم في الميراث، الذي ي

 .”Pinheiro principles ”مبادئ بينهيرو“ والمعروفة باسم ٢٠٠٥األمم المتحدة في العام 

  ّمخطط للعدالة التعويضية في فلسطين

، Paulo Sérgio Pinheiro ، قدم المقرر الخاص، باولو سيرجيو بينهيرو٢٠٠٥في العام 
وركز بينهيرو في تقريره على الحقوق االقتصادية .  لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدةًتقريرا إلى

واالجتماعية والثقافية، مع التركيز بشكل خاص على رد المساكن والممتلكات في سياق عودة الالجئين 
  .)٦(ًوعودة المشردين داخليا 

  :وتنص مبادئ بينهيرو بوضوح على ما يلي

جئين والمشردين في أرجاء العالم الحق في العودة إلى ديارهم وأراضيهم األصلية أو لجميع الال“أن 
ومع التشديد على أن العودة الطوعية اآلمنة والكريمة يجب . ًالمعتادة السابقة، عودة طوعية وآمنة وكريمة

ّأن تستند إلى خيار فردي حر ومطلع ّ”.  

ألرض والممتلكات وحق العودة هي عناصر وتعتبر المبادئ أن الحق في استرداد المساكن وا
ٕأساسية في تسوية النزاعات وبناء السلم والعودة اآلمنة والمستدامة واقرار سيادة القانون في فترات ما “

  .”بعد انتهاء النـزاعات

عنصر أساسي من عناصر العدالة التعويضية، الذي يسهم بفعالية في تالفي حاالت “وهي 
  .” بناء سلم مستدامالتشريد في المستقبل وفي

  :وثمة مبدأ آخر يتعلق بحق العودة الطوعية

ًلجميع الالجئين والمشردين الحق في أن يعودوا طوعا إلى مساكنهم أو أراضيهم أو أماكن “
ًتسمح الدول لالجئين والمشردين الراغبين في العودة طوعا ) …(إقامتهم المعتادة السابقة بأمان وكرامة 

  .”يهم أو أماكن إقامتهم المعتادة السابقة بالعودة إليهاإلى مساكنهم أو أراض

وال يقل أهمية عن ذلك المبدأ الذي يفسر العالقة بين العدالة التعويضية واسترداد الممتلكات 
 .والعودة
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اف المفضل فيما يتعلق بالتشريد صق في التعويض باعتباره سبيل االنتولي الدول أولوية واضحة للح“
ًوعنصرا أساسيا ويقوم الحق في التعويض كحق مستقل بذاته، ال تنتقص .  من عناصر العدالة التعويضيةً

  .”منه العودة الفعلية لالجئين والمشردين المستحقين السترداد مساكن وأراض وممتلكات أو عدم عودتهم

  استعادة الممتلكات والتعويض والتشريد المتواصل

وبما أن االستعمار االستيطاني، كما أخبرنا - شريد مع استمرار إسرائيل في نزع الممتلكات والت
  : فإن هناك فقرة أخرى ذات صلة- ًباتريك وولف، هو عملية وليست حدثا

لكل شخص الحق في الحماية من التشريد التعسفي من “الحق في الحماية من التشريد، حيث 
  .”مسكنه أو أرضه أو مكان إقامته المعتاد

 هذه في أنها تحترم حق العودة واستعادة الممتلكات وحماية ٢٠٠٥وتكمن أهمية مبادئ العام 
وال يقل أهمية عن ذلك أنها تخبرنا بكيف يشير القانون الدولي إلى . الالجئين من المزيد من التشريد

وعندما يقرأ المرء هذه اإلرشادات، يمكنه أن يرى أن الالجئين . معاملة الالجئين قبل تحقيق االسترداد
  . ”مبادئ بينهيرو“ينما كانوا ال يتمتعون بأي من نوع من الحماية التي وعدتهم بها وثيقة الفلسطينيين أ

  :صورة واضحة لحقوق السكن، واألرض، واألمالك” المبادئ“كما تقدم 

ينبغي للدول أن تضمن توافق كل اإلجراءات والمؤسسات واآلليات واألطر القانونية المتعلقة برد “
ًتلكات توافقا تاما مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان وقانون الالجئين الدولي المساكن واألراضي والمم ً

والقانون اإلنساني الدولي والمعايير ذات الصلة، وأن تتضمن االعتراف بالحق في العودة الطوعية بأمان 
  .”وكرامة

 وشفافة ينبغي للدول أن تضع إجراءات ومؤسسات وآليات عادلة ومناسبة في توقيتها ومستقلة :و
ٕوغير تمييزية وأن تدعمها بهدف تقييم المطالبات المتعلقة برد المساكن واألراضي والممتلكات وانفاذ هذه 

  .”المطالبات

 :كل المسؤولية عن االسترداد الفعلي للسكن واألراضي والممتلكات على الدولة” المبادئ“وتلقي 

علقة برد المساكن واألراضي والممتلكات في ينبغي للدول إدراج اإلجراءات والمؤسسات واآلليات المت“
وينبغي تضمين اتفاقات السلم تعهدات محددة من . اتفاقات السلم واتفاقات العودة الطوعية إلى الوطن

ٍوتقتضي سبل انتصاف بموجب القانون . األطراف بتسوية أي مسائل تتعلق بالمساكن واألراضي والممتلكات
ُلم فيما لو تركت من دون تسوية، مع إيالء األولوية الواضحة لحق الدولي أو تهدد بتقويض عملية الس

  .”االسترداد باعتباره وسيلة االنتصاف المفضلة في هذا الصدد

ًينبغي أن تتاح لكل شخص حرم تعسفا أو بصورة غير مشروعة من مسكنه أو أرضه أو  :و ُ
ّة مستقلة ومحايدة، وأن يبت في مطالبته أو التعويض إلى هيئ/ممتلكاته إمكانية تقديم مطالبة باالسترداد و ُ

ويبلغ بذلك   .”ّوينبغي للدول أال تفرض أي شروط مسبقة لتقديم مطالبات االسترداد. َُ
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إنهم لن . كما تغطي المبادئ العقبات التي قد يواجهها الالجئون في عملية استرداد الممتلكات
  :الي تؤكد الوثيقة على أنهصحيح، وبالت ًيتمكنوا دائما من معالجة مطالباتهم بشكل

ينبغي للدول أن تضمن إتاحة عملية مطالبات االسترداد لالجئين والمشردين اآلخرين بغض النظر “
ّعن مكان إقامتهم أثناء فترة التشريد، بما في ذلك في بلدان األصل أو بلدان اللجوء أو البلدان التي فروا 

خاص المعنيين بإجراءات عملية مطالبات االسترداد وينبغي للدول أن تضمن إحاطة جميع األش. إليها
ووضع المعلومات المتعلقة بهذه العملية في متناول الجميع، بما في ذلك في بلدان األصل أو بلدان اللجوء 

  .”ّأو البلدان التي فروا إليها

بالحل ًترسم بقية هذه المبادئ منهجية واضحة الستعادة الحقوق التي ترتبط جميع أجزائها تقريبا 
كما توقع واضعوها أن تتحمل الدول المسؤولية الكاملة عن . المستقبلي لمشكلة الالجئين الفلسطينيين

ًالعملية، وهو ما لن يحدث أبدا في حالة إسرائيل صهيونية؛ ومن هنا تأتي الصلة بين نزع الصهيونية عن 
  .الدولة والحل الشامل لمشكلة الالجئين

شئ مثل هذه الدولة مراكز ومكاتب لمعالجة المطالبات، والتأكد من ، سوف تن”مبادئ بينهيرو“في 
كما . ًوسوف تقدم الدولة المساعدة القانونية مجانا. أن يكون لالجئين الوقت الكافي لمعالجة طلباتهم

  :ُيتوقع من الدولة ما يلي

غراض أو ينبغي للدول أن تسعى إلى إنشاء أو إعادة إنشاء نظم مسح عقاري وطنية متعددة األ“
غيرها من النظم المناسبة لتسجيل حقوق السكن واألراضي والملكية كعنصر أساسي في أي برنامج من 

  .”برامج الرد، مع مراعاة حقوق الالجئين والمشردين في هذه العملية

ًوباإلضافة إلى ذلك، يجب تشجيع الدول أيضا على النظر بشكل إيجابي في قضايا االستعادة في 
  .”التدمير المتعمد للتوثيق“ ال يوجد فيها توثيق واضح للملكية، أو حاالت الحاالت التي

ًوأخيرا، هناك نقطتان متصلتان في الوثيقة، واللتان تعمالن كرد فعال على حجتين رئيسيتين 
 ١٩٤٨األولى هي االدعاء بأن الفلسطينيين في العام . تشكالن أساس الدعاية اإلسرائيلية ضد حق العودة

من منازلهم، ” خرجوا طواعية“وا بل هربوا، أو حتى الجزء األكثر غرابة في هذه الرواية؛ أنهم ُلم يطرد
ً، ال تهتم كثيرا بالتمييز بين ”المبادئ“ومع ذلك، فإن . وبالتالي فإن إسرائيل غير ملزمة بالسماح بعودتهم

  :وموقفها واضح. نازلهمالالجئين الذين غادروا، أو فروا من وضع عنيف، أو تم ترحيلهم بالقوة من م

يجوز للدول، في حاالت التشريد الجماعي حيث ال توجد أدلة مستندية كافية فيما يتعلق بالحيازة “
ًأو حقوق الملكية، أن تفترض افتراضا جازما أن األشخاص الذين يفرون من ديارهم أثناء فترة تتصف  ً

الكوارث ويحق لهم بالتالي استرداد مساكنهم بالعنف أو الكوارث قد فعلوا ذلك ألسباب تتعلق بالعنف أو 
  .”وأراضيهم وممتلكاتهم
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فهي أنه ) التي يعبر عنها الصهاينة الليبراليون في الغالب(أما الحجة اإلسرائيلية الثانية المضادة 
وتتناول . إخالء األشخاص الذين شغلوا منازل الالجئين: ال يمكنك حل أحد الشرور بخلق واحد جديد

  :مسألة اإلخالء هذه” هيرووثيقة بين“

. ينبغي للدول أن تضمن حماية الشاغلين الثانويين من الطرد التعسفي أو القسري غير المشروع“
ُوفي الحاالت التي تعد فيها عمليات الطرد القسري للشاغلين الثانويين مبررة وال مفر منها ألغراض رد 

 في تلك العمليات بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان المساكن أو األراضي أو الممتلكات، تضمن الدول التقيد
ومعاييره، بما يضمن للشاغلين الثانويين إجراءات عادلة، تشمل إتاحة الفرصة لهم للتشاور الحقيقي 

  .”ومنحهم مهلة كافية ومعقولة وتوفير سبل انصاف قانونية لهم، بما في ذلك فرص الجبر القانوني

  يحتى يتم االمتثال للقانون الدول

بتأطير الصهيونية على أنها استعمار استيطاني، واإلشارة إلى جوانب الفصل العنصري واإلبادة 
وعلى أساس مبادئ األمم ) ًومن ذلك الحين فصاعدا (١٩٤٨الجماعية لألعمال اإلسرائيلية في العام 

ًثر حزما في قضية ًالمتحدة للعدالة التعويضية، يبدو أن الوقت قد حان ألن تتخذ األمم المتحدة دورا أك
ٕويمكن للجمعية العامة لألمم المتحدة تصنيف دولة إسرائيل كدولة فصل عنصري واخضاعها . فلسطين

، إلى أن تفي إسرائيل ١٩٧٣للعام ” االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها“لبنود 
  .صرف في تقرير المصيربالتزامها باالعتراف بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للت

ًويمكن لألمم المتحدة أن تطالب إسرائيل، امتثاال لمبادئ القانون الدولي، بإلغاء تشريعات الفصل 
ٕ؛ وانهاء احتاللها واستعمارها لجميع األراضي ١٩٥٠العنصري، وال سيما قانون أمالك الغائبين للعام 

لحقوق األساسية للمواطنين الفلسطينيين في العربية وتفكيك جدار الفصل؛ ويجب أن تتضمن االعتراف با
  .إسرائيل في المساواة الكاملة

بالنظر إلى اإلجراء التفصيلي الذي قدمته األمم المتحدة نفسها إلعادة الفلسطينيين إلى منازلهم 
ًوممتلكاتهم، يجب أن تصدر الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل باحترام وحماية وتعزيز 

قوق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم، المنصوص عليها في قرار األمم المتحدة ح
  .ً ووفقا لمبادئ بينهيرو١٩٤رقم 

ما لم يدافع المجتمع الدولي بشكل عام، واألمم المتحدة بشكل خاص، عن هذه الحقوق 
 .عادل وشامل للصراع في فلسطين التاريخيةالفلسطينية األساسية ويحترمانها، لن يكون هناك حل دائم و

الذين أعادوا فحص تاريخ دولة إسرائيل ” المؤرخين الجدد“أحد  :Ilan Pappe إيالن بابيه*
: أحدث كتبه. أستاذ التاريخ بجامعة إكستر، ومدير المركز األوروبي للدراسات الفلسطينية. والصهيونية

عشر ”؛ و)َ، عن منشورات ون وورلد٢٠١٧(، ”محتلةتأريخ لألراضي ال: أكبر سجن على وجه األرض“
  .، مطبعة فيرسو”أساطير عن إسرائيل
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عالم في األنثروبولوجيا، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، المجلس  :Uri Davis أوري ديفيس*
  .المجلس الثوري، ولجنة فتح للعالقات الدولية/ الثوري لفتح

.هودية إلى إسرائيل، تعيش في كيبوتس هزوريامهاجرة كندية ي :Tamar Yaron تمار يارون*

  نشر هذا المقال تحت عنوان*  

: The Right to Inheritance and to Return, Keys to Peace in Palestine 

 :المراجع

(1) Israel: A Colonial Settler State ?, London, Pathfinder Press, 1973. 

(2) Israel: An Apartheid State, London, Zed Book, 1987. 

(3) Patrick Wolfe, The Logic of the Elimination of the Native, Journal of 

Genocide Research, december 2006.  

(4) See Ilan Pappe, The Ethnic Cleansing of Palestine, London and 

Oxford, One World, 2007  

(5) See Nur Masalha, A land without a people, London, Faber and 

Faber, 1997.  

(6) We are grateful to Joe Schechla, Coordinator, Housing and Land 

Rights Network, Habitat International Coalition, Cairo, Egypt, for the 

reference.  

  ١٢ص/٩/٨/٢٠٢٠الغد 

*** 

  اخترنا لكم

  شخصيات فلسطينية

  درويش محمود الكبير فلسطين شاعر رحيل على عاما ١٢

 

 لرحيــل شــاعر فلــسطين ١٢ تــصادف غــدا التاســع مــن آب، الــذكرى الـــ– وفــا ٢٠٢٠-٨-٨ اهللا رام
 المقبلـة، ريبـةُالكبير محمود درويش، الذي تـرك فراغـا أدبيـا وثقافيـا، مـن الـصعب أن يمـأل فـي الـسنوات الق

  فمن هو هذا الشاعر الذي شغل الدنيا بقصائده؟

، فــي قريــة البــروة المــدمرة، والتــي تقــع قــرب ١٩٤١ آذار عــام ١٣ســليم درويــش فــي  محمــود ولــد
 وتجــد أن القريـة قــد هــدمت ١٩٤٩، وتعــود عـام ١٩٤٨سـاحل مدينــة عكـا، لتخــرج أسـرته إلــى لبنــان عـام 

  .يدة، فاضطرت العائلة للسكن في قرية الجد"أحيهود"وبني على أنقاضها موشاف زراعي إسرائيلي 
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 لتـــصريحاته المناهـــضة لالحـــتالل، ولنـــشاطه ١٩٦١ عـــام اإلســـرائيلياالحـــتالل  ســـلطات اعتقلتـــه
 للدراسـة فـي االتحـاد ١٩٧٢ًالسياسي، وحكم عليه أكثر من مرة باإلقامة الجبرية أيضا، إلـى أن خـرج عـام 

  . ليلتحق بمنظمة التحريراهرة،السوفييتي، وانتقل من هناك إلى مدينة الق

الثقافيـة، وكـان رئيـسا لرابطـة الكتـاب والـصحفيين الفلـسطينيين،  درويش العديد من المناصـب شغل
ً وبقـي رئيـسا لتحريرهـا حتـى وفاتـه، وعمـل رئيـسا لتحريـر ١٩٨١وأسس مجلة الكرمل األدبية الثقافية عـام  ً

ًمجلـة شــؤون فلـسطينية فــي بيـروت، وأصــبح الحقـا مــديرا لمركـز أبحــاث المنظمـة، وبلغــت مبيعـات دواوينــه  ً
  .ة وحدها أكثر من مليون نسخةباللغة العربي

، بعــد العــدوان اإلســرائيلي الــذي حاصــرها وطــرد منظمــة التحريــر منهــا، ١٩٨٢ بيــروت عــام غــادر
  . باريس وتونس وسوريا وقبرص والقاهرة، قبل أن يعود إلى فلسطينينليتنقل بعدها ب

علنـت فـي الجزائـر  اآلثار المهمة لدرويش أنه قام بـصياغة وثيقـة االسـتقالل الفلـسطيني التـي أمن
، بعـد عمليـة قلـب مفتـوح أجراهـا فـي ٢٠٠٨ محمـود درويـش فـي التاسـع مـن آب عـام تـوفي .١٩٨٨عام 

مركز تكساس الطبي في هيوستن في الواليات المتحدة األمريكيـة، دخـل بعـدها فـي غيبوبـة، لـيعلن األطبـاء 
 يريــد أن يعــيش وهــو ميــت وفاتــه بعــد رفــع األجهــزة عنــه حــسب وصــيته، فقــد صــرح قبــل العمليــة بأنــه ال

  .ًإكلينيكيا

 في جنازته آالف من الفلسطينيين رغم الحواجز التي تقطع أراضـي الـضفة الغربيـة، وتـم نقـل شارك
أو " حديقــة البــروة"جثمانــه فــي جنــازة مهيبــة إلــى رام اهللا حيــث دفــن، ليقــام لــه صــرح ضــخم معــروف باســم 

، مـا زالــت دور النـشر تتــسابق علـى طباعتهــا فــي ً درويـش آثــارا أدبيـة عديــدةتــرك .متحـف محمــود درويـش
 لغــة حيــة، ومــا زالــت تتــرجم إلــى عــدد مــن اللغــات ٣٩مجموعــات كاملــة أو منفــردة، وترجمــت أعمالــه إلــى 

  :األخرى، ومن األعمال التي تركها دوريش

 ذاكــرة للنــسيان، وهـو نــص طويــل عـن حــصار بيــروت، عـابرون فــي كــالم عـابر، شــعر، ورد أقــل، ــ
ًعشر كوكبا، شعر، هي أغنية، شعر، أرى ما أريد، شعر، أعراس، شعر، حـصار لمـدائح البحـر، شعر، أحد 

، شعر، العـصافير تمـوت فـي الجليـل، شـعر، ٧شعر، تلك صورتها وهذا انتحار العاشق، شعر، محاولة رقم 
موقـع  حبيبتي تنهض من نومها، شعر، رسائل محمود درويش وسميح القاسم، أنـا الر،أوراق الزيتون، شع

أدناه، حوار طويل مع إيفانا مارشليان، خطب الدكتاتور الموزونة، ال أريد لهذي القصيدة أن تنتهي، شعر، 
وهي آخر إصداراته، أقول لكم، آن لي أن أعود، أثر الفراشة، حيرة العائد، مقاالت، يوميات الحزن العادي، 

ذر عمـا فعلـت، شـعر، حالـة حـصار، شـعر، نثر، في حضر الغياب، نثر، كزهر اللـوز أو أبعـد، شـعر، ال تعتـ
  .ًالجدارية، شعر، سرير الغريبة، شعر، لماذا تركت الحصان وحيدا، شعر

  ٨/٨/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

*** 
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  اخبار باالنجليزية

Israeli plan to expand settlements, isolate Palestinian areas in J’lem 
 

RAMALLAH, (PIC) - A Palestinian report on Saturday warned of an Israeli plan to build 

1,000 settler units on lands annexed from the villages of at-Tur, Anata, Eizariya and Abu 

Dis in the area known as “E1” in east Jerusalem. 

The plan is aimed at expanding the borders of Occupied Jerusalem as part of what Israel 

calls the “greater Jerusalem” project and its intents to annex large areas of the occupied 

Palestinian territories. 

The report, which was issued by the National Bureau for Defending Land (an affiliate of 

the Palestine Liberation Organization), said that the project, if implemented, would 

completely close off the eastern area of Jerusalem, encircle Anata, at-Tur and Hizma with 

settler units and block the possibility of any future Palestinian urban expansion towards 

the east. 

It also said that this Israeli project would connect all the illegal settlements in the eastern 

area and outside the Israeli municipal borders in Jerusalem with the settlements within the 

municipal boundaries of Moshe Leon and turn the Palestinian villages and districts in this 

area into besieged ghettos. 

The report pointed out that the Israeli occupation authority might annex wide areas of the 

West Bank to the new municipal boundaries of greater Jerusalem. 

The Palestinian Information Center August,8 ,2020  

*** 
  

Aqsa Mosque’s guard receives four-month entry ban 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - The Israeli police on Thursday handed al-Aqsa 

Mosque’s guard Mohannad al-Ansari an order banning him from entering the site for four 

months. 

The Israeli police arrested al-Ansari a week ago at al-Aqsa Mosque and transferred him to 

al-Qishla detention center. 

Al-Ansari was ordered to appear before the Israeli police at the same detention center after 

the four-month ban ends. 

Dozens of al-Aqsa Mosque’s guards, imams, and employees have received entry bans for 

different periods recently as part of a campaign by the Israeli police aimed at emptying al-  

 

The Palestinian Information Center August,7 ,2020  

 

Israeli police close Bab al-Amud area in J’lem Old City 
  

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - The Israeli occupation police on Saturday afternoon 

closed off Bab al-Amud area in the Old City of Jerusalem and banned Palestinian citizen 

from going in or out for a while after they allegedly discovered a suspicious object. 

According to local sources, Israeli police officers closed Bab al-Amud area near the Aqsa 

Mosque and detained dozens of Jerusalemite citizens outside and inside the holy site. 

Police officers also embarked on provocatively searching citizens and their belongings in 

the area. 

The Palestinian Information Center August,8 ,2020   
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Dalia, a mother of two children, 

departed this world after she was hit by an Israeli bullet 
 

By Thayer Abu Bakr 

JENIN, Saturday, August 08, 2020 (WAFA) - “I am hit, Bassem. Take care of the 

children.” These were the last words that Dalia Smoudi, 23, yelled to her husband before 

she fell on the ground, bleeding after she was hit by a fatal Israeli bullet in the chest that 

penetrated the liver, pancreas and artery. 

Friday at dawn, when Dalia, the mother, was preparing a feed for her child, a bullet 

surprised her. She did not know that her yelling to close the windows of her house for fear 

her 4-month-old baby, Iyas, and his brother, Siraj, who is a year-and-a-half, would inhale 

the toxic teargas fired by the Israeli occupation forces during confrontations that broke out 

in their neighborhood in the northern West Bank city of Jenin will be her last. 

Dalia's father, Ahmad Istiti, himself a former prisoner who spent several intermittent years 

in the prisons of the Israeli occupation, told WAFA, with pain in his heart: "I had Dalia 

while I was a prisoner in the occupation jails in 1996, and I named her Dalia (grapevines) 

as a reflection of my belonging and love for Palestine, its land and its grapes." 

He added, "The cold-blooded murder of my daughter is not the first and it will not be the 

last. It is a systematic policy by the occupiers against our women, children and elderly 

people while they are in their homes without any real deterrent that would stop this 

tragedy that is repeated continuously." 

Dalia did not pose a threat to the occupiers when she was shot, he said, adding that, the 

unruliness of the soldiers was evident when they opened fire at the Red Crescent 

ambulance that came to save her life, hitting it with two bullets. 

"Why was my niece murdered?" wondered Dalia's uncle, Omar. "She was martyred while 

holding her two children, trying to protect them from the bullets of the occupation forces 

and the teargas canisters they were madly shooting everywhere, as usual, without any 

consideration for anyone's life." 

Dalia's grieving mother, still under shock, had only to call on her daughter not to leave 

them. "Don't go away, Dalia. Stay with us," she said as she wept by her side while getting 

ready to bury her. 

WAFA August 08, 2020   

*** 

Shaker praises Italian court ruling on Jerusalem 
 

LONDON, (PIC) - Hussam Shaker, a Palestinian researcher in the European affairs, on 

Friday praised Italy’s Rome Court after it ordered RAI TV to issue a correction that Israel 

is not the capital of Israel. 

In May a contestant in a quiz show aired by RAI was asked what the capital of Israel is. 

The answer “Tel Aviv” was deemed wrong. The right answer, the contestant was told, is 

“Jerusalem”. 

Shaker, in an interview with the Palestinian Information Center, said that Rome Court’s 

ruling shows how important are the efforts made by individuals and organizations to 

defend the Palestinian cause and refute the Israeli narrative. 

Shaker said that many lessons can be learned from this experience. The first, he explained, 

is that the Israeli propaganda and its misleading discourse in Europe should not be 

underestimated and should be met with equally strong and effective media campaigns. 
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The second important lesson according to Shaker is that restoring to the law is still an 

available and possible option and it must be used in the most effective ways by pro-

Palestine activists and organizations. 

Another advantage of this court ruling, the Palestinian researcher underlined, is that it will 

open the door for similar pro-Palestine pressure campaigns in other European countries. 

The court ruling came in favor of two Italian pro-Palestine organizations who protested the 

host of the show’s statement that “there are different views on the issue” after the episode 

sparked debate and decided to bring the case to court. 

Judge Cecilia Pratesi conveyed in the ruling that “the Italian State does not recognize 

Jerusalem as Israel’s capital.” 

“It is well known that on 21 December 2017, Italy voted in favor of a UN General Assembly 

Resolution rejecting the US decision to recognize Jerusalem as the capital of Israel,” the 

judge said. 

The Palestinian Information Center August,8 ,2020  

*** 
 

  


