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  اعتداءات

  ٤  بحماية شرطة االحتالل) األقصى(عشرات المستوطنين يقتحمون  •

  ٥   شابيناالحتالل يقتحم مخيم قلنديا ويغلق الحاجز العسكري ويعتقل: القدس •

  ٦  االحتالل يقتحم العيسوية وسط القدس المحتلة •
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  ٦  ويمنع دخول وخروج المواطنين" راس خميس"االحتالل يقتحم ضاحية : القدس •

نستنكر اعتداء المستوطنين المتطرفينعلى الحفل : " سيادة المطران عطا اهللا حنا  •

  ٧  "لصيفي والذي اقيم في مركز تراسنطا في بيت حنينا الختامي للمخيم ا

  شؤون األسرى/ تقارير 

  ٨  ٢٠١٩فلسطيني في النصف األول من ) ٢٨٠٠(االحتالل اعتقل حوالي  •

  الخان األحمر/ تقارير 
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  اخبار باالنجليزية
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Two congressional resolutions that will not advance Israeli-
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٣

  شؤون سياسية

 تبحث االنتهاكات في القدس" التعاون اإلسالمي"

 أعلنت منظمة التعاون اإلسالمي، عقد اجتماع وزاري استثنائي، األربعاء المقبل؛ -  معا-جدة
 .لبحث االنتهاكات اإلسرائيلية بالقدس

)  دولة٥٧تضم (وقالت المنظمة، في بيان، األحد، إن األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي 
ستوى وزراء الخارجية، وذلك في مقرها بمدينة جدة السعودية، تعقد اجتماعا استثنائيا موسعا على م

 .األربعاء المقبل

وأوضحت أن االجتماع يبحث االنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس الشريف، بما في ذلك إقدام 
ُإسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، مؤخرا على فتح نفق ما يسمى بـ   أسفل بلدة سلوان" ّطريق الحجاج"ً

 .جنوب المسجد األقصى المبارك

كما يناقش االجتماع مصادرة إسرائيل العديد من العقارات الفلسطينية في القدس الشريف، والتهديد 
 .ّبهدم عشرات المنازل ضمن سياسة تهويد المدينة المقدسة وتهجير أهلها وتغيير هويتها العربية

ريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، حزيران الجاري، شارك كل من السفير األم/ومطلع يونيو
والمبعوث األمريكي الخاص إلى الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، في مراسم افتتاح نفق جنوب المسجد 

 .ٕاألقصى في مدينة القدس المحتلة، وسط انتقادات عربية واسالمية

 . للبلدةٕويمر النفق ببلدة سلوان، وتم افتتاحه في ظل إجراءات أمنية مشددة واغالق كامل

الحائط (ويمتد الطريق بين بركة سلوان التاريخية وأسفل المسجد األقصى وباحة حائط البراق 
 .)الغربي للمسجد

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف أنشطتها لمحو هوية القدس وتهويد المدينة، التي يتمسكون 
ية، التي ال تعترف باحتالل إسرائيل بها عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدول

  .للقدس

  ١٦/٧/٢٠١٩وكالة معا االخبارية 

*** 

  

  

  

  

  



 
٤

  اعتداءات

  بحماية شرطة االحتالل) األقصى(عشرات المستوطنين يقتحمون 
 

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين أمس المسجد األقصى  - كامل إبراهيم- القدس المحتلة  
  .االحتالل اإلسرائيلية الخاصةالمبارك بحراسة مشددة من شرطة 

وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة بأن الفترة الصباحية من االقتحامات شارك فيها 
ً طالبا من طالب المدارس والجامعات والمعاهد التلمودية على مجموعات، ونظموا ٢٦ً مستوطنا و٦٩

  .جوالت استفزازية في ساحاته بحماية أمنية مشددة

ح أن هذه االقتحامات تخللها أداء طقوس وشعائر تلمودية في ساحات األقصى، وسط وأوض
  .انتشار كثيف لقوات االحتالل

وصعد المستوطنون وعناصر شرطة االحتالل في اآلونة األخيرة من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم لحرمة 
صة، وشرعت بإخراج المسجد األقصى ولمصلى باب الرحمة الذي اقتحمته باألمس قوة إسرائيلية خا

  .القواطع الخشبية الموجودة فيه

وأفادت أوقاف القدس بأن شرطة االحتالل رافقت عشرات المستوطنين خالل اقتحام المسجد 
  .«باب السلسلة«وتنفيذ جواالت استفزازية في باحاته حتى خروجهم من » باب المغاربة«األقصى من جهة 

ى دخول المصلين للمسجد األقصى، واحتجزت فيما فرضت شرطة االحتالل قيودا مشددة عل
  .هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية وتدقق فيها، وتفتش حقائبهم قبيل دخولهم للمسجد

إلى ذلك، هدمت قوات االحتالل بساعات فجر امس االولى، أساسات بناية سكنية قيد اإلنشاء 
  . القدس المحتلةتعود ملكيته الحد سكان بلدة السواحرة الشرقية شرق مدينة

العسكري، وداهمت » الشياح«وذكر مجاورون أن قوات االحتالل اقتحمت البلدة من جهة حاجز 
  .، وشرعت بهدم أساسات بناية سكنية»السلحوت«حي 

ميدانيا ايضا، قالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني ان عددا من المواطنين الفلسطينيين اصيبوا 
م المسيل للدموع خالل مواجهات عنيفة اندلعت صباح امس، مع قوات االحتالل بحاالت اختناق بالغاز السا

  .اإلسرائيلي في بلدة بيت أمر، شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة

وذكرت الجمعية في بيان ان قوات االحتالل اطلقت الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز خالل 
ى إلصابة عدد من المواطنين بحاالت اختناق جرى عالجهم ميدانيا من قبل اقتحامها بلدة بيت أمر، ما أد

   طواقم اسعاف الهالل االحمر الفلسطيني



 
٥

في غضون ذلك قال نادي األسير الفلسطيني ان قوات االحتالل االسرائيلي اعتقلت صباح امس 
لغربية المحتلة، ستة عشر مواطنا فلسطينيا خالل حملة دهم واعتقاالت واسعة نفذتها في الضفة ا

  .واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها

وأضاف نادي األسير الفلسطيني في بيان ان قوات االحتالل اقتحمت مناطق متفرقة في مدن رام 
في االثناء  اهللا والبيرة ونابلس وبيت لحم والخليل وجنين وأعتقلت هؤالء المواطنين بزعم أنهم مطلوبون

ً متر تقريبا؛ بالتزامن مع ١٠٠سكرية إسرائيلية، جنوبي قطاع غزة، لمسافة  جرافة ع١١توغلت أمس 
  .إطالق نار من جنود االحتالل في المكان

ًوأفاد شهود عيان، بتوغل ثماني جرافات، تبعها جرافتان؛ انطالقا من بوابة المطبق العسكرية، 
  . من آليات متمركزة داخل السياجشرقي حي النهضة بالمدينة؛ باشرت بعمليات تجريف في المكان؛ بإسناد

  .كما اطلقت قوات االحتالل النار تجاه األراضي الزراعية، في محيط منطقة التوغل

  ١٣ص/١٦/٧/٢٠١٩الرأي 

*** 

  االحتالل يقتحم مخيم قلنديا ويغلق الحاجز العسكري ويعتقل شابين: القدس

 

هـا المخـيم شـمال القـدس المحتلـة اعتقلت قوات االحتالل صباح اليـوم االثنـين شـابين خـالل اقتحام
 .ٕواغالقها للحاجز العسكري في المنطقة

المنطقــة بعــدد مــن آلياتهــا ودورياتهــا الراجلــة وشــرعت  وقــال مراســلنا إن قــوات االحــتالل اقتحمــت
 باتجـاه القـدس، مـا تـسبب بأزمـة سـير حـادة" قلنديا" الحاجز العسكري إلىالمؤدي  بإغالق الشارع الرئيسي

 الــشارع الرئيــسي، ٕواغــالق ًعنهــا المواطنــون بـإطالق العنــان ألبــواقهم احتجاجــا علــى تـأخيرهمّوخانقـة عبــر 
 . المخيم واعتقلت الشابين وخالل ذلك اقتحمت قوة معززة من جنود االحتالل

الشاب عمـرو نـديم محمـود شـحادة وعمـرو نـديم بعـد  وأضاف انه خالل ذلك اعتقلت قوات االحتالل
  . جهة غير معلومةإلىاستفزازي، واقتادتهما بمركبة عسكرية   بشكلدهم منزليهما وتفتيشهما

  ١٥/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  

  

  

  



 
٦

  االحتالل يقتحم العيسوية وسط القدس المحتلة
 

، بلدة العيسوية ت االحتالل اإلسرائيلي، مساء أمسقوا اقتحمت – المحتلة  القدس–فلسطين اليوم 
لغربي، وتمركـزت فـي محـيط جـامع األربعـين بعـد انـسحابها مـن حـارة آل وسط القدس المحتلة من مدخلها ا

وأفادت مصادر إعالمية، بأن قوات االحتالل أشاعت في المنطقة أجواء من التوتر خاصة بعد التدقيق .داري
في هويات المواطنين، ما أدى الندالع مواجهات بالقرب مـن مـسجد األربعـين، دون أن يبلـغ عـن اعتقـاالت 

  .تأو إصابا

  ١٦/٧/٢٠١٩فلسطين اليوم 

***  

   أسرى محررين من القدس٧االحتالل يعتقل 
 

قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليـوم االثنـين، سـبعة أسـرى  اعتقلت – المحتلة القدس – فلسطين اليوم
وأفــاد رئــيس لجنــة أهــالي األســرى والمعتقلــين فــي القــدس أمجــد أبــو .محــررين مــن مدينــة القــدس المحتلــة

أحمد غزالة من البلدة القديمة، ومحمـد مـأمون الـرازم مـن حـي : وات االحتالل اعتقلت كال منبأن ق، عصب
رأس العـامود ببلــدة سـلوان، وعميــرة عميـرة وعبيــدة عميــرة ومحمـد ابــراهيم دويـات مــن صـور بــاهر، ومحمــد 

ذويهـم، وذلـك عقـب دهـم منـازل  ّوعلـي الفقيـه مـن بلـدة قطنـة، الطـور،/ماهر الكركي من حي جبل الزيتون
  .وتفتيشها

  ١٥/٧/٢٠١٩فلسطين اليوم 

***  

  ويمنع دخول وخروج المواطنين" راس خميس"االحتالل يقتحم ضاحية : القدس
 

اقتحمت قوة معززة من جنود االحتالل، قبل قليل، ضاحية راس خميس بمخيم شعفاط وسـط القـدس 
سي الممتـد مـن مـدخل مخـيم شـعفاط وتقع الضاحية في الـشارع الرئيـ.المحتلة، وشرعت بالتنكيل بالمواطنين

وقـال مراسـلنا ان .باتجاه بلدة عناتا والضواحي المجاورة، وتعج المنطقة بالبنايات السكنية والمحال التجارية
االحتالل اقتحم المنطقة من جهة الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم شعفاط، وانتـشروا عبـر دوريـات 

 المخـيم وضـاحية راس خمـيس، وأغلقـوا الـشارع ومنعـوا إلـىُمفـضي راجلة ومحمولـة فـي الـشارع الرئيـسي ال
المواطنين مـن الـدخول أو الخـروج مـن المنطقـة دون معرفـة أهـداف حملـة االحـتالل الجديـدة فـي المنطقـة، 
علمــا أن تــوترا بــدأ بالتــصاعد فــي الــشارع الرئيــسي بعــد رشــق جنــود االحــتالل بالحجــارة واســتخدام االحــتالل 

  . والغازية لتفريق الشبانللقنابل الصوتية

  ١٥/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 



 
٧

  نستنكر اعتداء المستوطنين المتطرفين: " سيادة المطران عطا اهللا حنا 

 "على الحفل الختامي للمخيم الصيفي والذي اقيم في مركز تراسنطا في بيت حنينا 
   

 للروم االرثوذكس صباح اليوم  اعرب سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس اساقفة سبسطية–القدس 
عن شجبه واستنكاره لالعتداء الغاشم الذي اقدم عليه مستوطنون متطرفون اثناء االحتفال باختتام المخيم 

 مشارك في هذا االحتفال حيث ١٣٥٠الصيفي في دير ومركز تراسنطة في بيت حنينا حيث تواجد اكثر من 
  .ة والبيض من خلف االسوار مما ادى الى تعكير االجواءاقدم المستوطنون على رمي علب اللبن والبندور

ان هذا العمل القبيح المرفوض من قبلنا جملة وتفصيال انما يشير وبشكل واضح الى عنصرية 
وحقد هؤالء المستوطنين المتطرفين الذين يظنون ان القدس لهم وليست لسواهم وهم ال يتورعون من 

  . دير تراسنطا في بيت حنينا االعتداء على احتفال لالطفال في ساحة

ان هؤالء المستوطنين القاطنين في المستوطنة المجاورة لتلك المنطقة يبدو انهم انزعجوا من 
حيث رفع العلم الفلسطيني وهو " ال لصفقة القرن" احتفال االطفال كما انهم انزعجوا من مسرحية بعنوان 
  .م ولقدسهم ولمقدساتهم العلم الذي يعبر عن انتماء جميع الفلسطينيين لوطنه

نقول لهؤالء المستوطنين ولمن ارسلهم بأن تصرفاتكم العنصرية لن تزيدنا اال صمودا وثباتا 
وتمسكا بهذه االرض المقدسة ، ان انزعاجكم من احتفاالتنا ومن علمنا لن يزيدنا كفلسطينيين اال تشبثا 

  .بهذا الشعار الوطني واالنتماء لهذه االرض المقدسة 

اولئك الذين سربوا اوقاف وعقارات باب الخليل فنحن نقول لهم بأن ما قام به المستوطنون في اما 
بيت حنينا سوف يقومون به ايضا في باب الخليل عندما سيستولون على هذه االبنية االرثوذكسية العريقة 

ت الدينية وعلى وانا ال استبعد ان يقوم المتطرفون منهم باالعتداء على المواكب الكنسية والمناسبا
  .المسيحيين الذاهبين الى كنيسة القيامة والى اديرتهم وكنائسهم وبطريركاتهم 

اننا نتضامن مع اخوتنا في مخيم تراسنطا فنحن في القدس عائلة واحدة هكذا كنا وهكذا سنبقى 
 يصل مناشدا الجميع بأن تبذل الجهود المطلوبة من اجل ابطال صفقة باب الخليل المشؤومة حتى ال
  .المستوطنين الى عقر دارنا ويعتدون علينا صباحا ومساء ويستهدفون ابناء شعبنا وحجاج مدينتنا 

  ١٥/٧/٢٠١٩مكتب سيادة المطران 

***  

  
  
  
  
  



 
٨

  شؤون األسرى/ تقارير  

  ٢٠١٩فلسطيني في النصف األول من ) ٢٨٠٠(االحتالل اعتقل حوالي 
 

ة من األرض الفلسطينية /فلسطيني) ٢٧٥٩(ل اعتقلت قوات االحتال -  دنيا الوطن- رام اهللا 
من ) ٧٦(ًطفال، و) ٤٤٦(يونيو؛ من بينهم /  حزيران٣٠ّ، وحتى ٢٠١٩المحتلة، منذ بداية العام الجاري 

  .النساء

نادي األسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية (وتشير مؤسسات األسرى وحقوق اإلنسان 
؛ ضمن ورقة حقائق أصدرتها اليوم االثنين، إلى أن عدد )األسير وحقوق اإلنسان، هيئة شئون األسرى

، )٥٥٠٠( بلغ نحو ٢٠١٩ حزيران ٣٠ّاألسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل حتى تاريخ 
ًطفال، ووصل عدد ) ٢٢٠(سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين األطفال في سجون االحتالل نحو ) ٤٣(منهم 

  .)٥٠٠(حو المعتقلين اإلداريين إلى ن

وفيما يلي تسليط على واقع المعتقلين في معتقالت االحتالل، وأبرز السياسات واإلجراءات التي 
  :مارستها سلطات االحتالل خالل شهر حزيران

ًمواطنا من مدينة ) ١٦٠: (ًمواطنا خالل شهر حزيران، من بينهم) ٣٦٤(اعتقلت سلطات االحتالل 
ًمواطنا ) ٣١(ًمواطنا من محافظة الخليل، و) ٦٠(م اهللا والبيرة، وًمواطنا من محافظة را) ٥٦(القدس، و

ًمواطنا من محافظة نابلس، ) ٢٥(ًمواطنا، فيما اعتقلت ) ٤٠(من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم 
مواطنين من محافظة قلقيلية، أما من محافظة ) ٩(ًمواطنا، واعتقلت ) ١٣(ومن محافظة طولكرم اعتقلت 

) ٩(من محافظة سلفيت، واعتقلت ) ٥(مواطنين، فيما اعتقلت ) ٥(عتقلت سلطات االحتالل طوباس فقد ا
 .من سكان قطاع غزة) ٧(من محافظة أريحا، و

 اإلضراب الفردي، احتجاج مستمر

/ واصل األسرى في معتقالت االحتالل مواجهتهم لسياسة االعتقال اإلداري خالل شهر حزيران
ًالطعام، علما أن جزءا من هؤالء األسرى تمكنوا من التوصل إلى اتفاقات يونيو، من خالل اإلضراب عن  ً

  .تقضي بتحديد سقف اعتقالهم اإلداري

من بلدة بيت ) ً عاما٢١(إحسان عثمان : ومن بين األسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام
 جنين، إضافة إلى من محافظة) ً عاما٤٨(عور التحتا في محافظة رام اهللا، واألسير جعفر عز الدين 

، وكايد )ً عاما٢٩(محمود الفسفوس : خمسة أسرى من مدينة دورا في محافظة الخليل بينهم شقيقان وهم
 ٢٧(، وسائد النمورة )ً عاما٣٠(، وعبد العزيز سويطي )ً عاما٢٦(، وغضنفر ابو عطوان )ً عاما٣٠(

 .ًيوما) ١٢(، وانتهى إضرابهم عن الطعام بعد )ًعاما

 



 
٩

ً، ارتفاعا في إضرابات األسرى ضد اعتقالهم ٢٠١٩ؤسسات منذ بداية العام الحالي ورصدت الم
اإلداري، مقابل االرتفاع في عدد أوامر االعتقال الصادرة بحق األسرى، ويمكن مقارنة هذا العام مع عام 

  . الذي شهد كذلك موجة إضرابات ضد االعتقال اإلداري٢٠١٢

در بحقهم أوامر اعتقال إداري قد صدرت في اليوم الذي ًولفتت المؤسسات إلى أن عددا ممن ص
كان من المقرر اإلفراج عنهم، منهم األسير جعفر عز الدين، فهو أسير سابق قضى ما مجموعه خمس 
سنوات جلهم في االعتقال اإلداري، وقد خاض على األقل أربع إضرابات منها من كانت ضد االعتقال 

  .ربيناإلداري ومنها إسنادي مع أسرى مض

وأكدت المؤسسات أن إدارة معتقالت االحتالل استمرت في فرض إجراءات وأدوات تنكيلية بحقهم، 
تمثلت بعزلهم ونقلهم المتكرر من معتقل إلى آخر، وحرمانهم من زيارة العائلة، وعرقلة زيارة المحامين، 

ولة لكسر مواجهة األسرى عدا عن اإلجراءات التي يقوم بها السجانون على مدار الساعة بحقهم، في محا
  .لسياسات االحتالل

ً أسيرا محررا وأعدمت آخر خالل شهر حزيران المنصرم١٧سلطات االحتالل أعادت اعتقال  أعادت  ً
ًأسيرا محررا من القدس المحتلة ومحافظات رام اهللا، والخليل، ) ١٧(سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقال  ً

دمت األسير المحرر الشهيد محمد عبيد من بلدة العيسوية قضاء وجنين، وسلفيت، وبيت لحم، فيما أع
  .القدس المحتلة خالل شهر حزيران المنصرم

ولفت التقرير إلى أن سلطات االحتالل قامت بإعدام األسير المحرر محمد عبيد بدم بارد مساء يوم 
ر، وماطلت في تسليم ، بعد إطالق النار عليه من مسافة الصف٢٠١٩يونيو / حزيران٢٧الخميس الموافق 

  .جثمانه وحاولت فرض مجموعة من الشروط للتسليم

ً استهداف األسرى المحررين عبر إعادة اعتقالهم واعدامهم ميدانيا خارج  ّكما أكد التقرير أن ٕ
نطاق القانون، يندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة ورسمية تتمثل بمحاولة الضغط على الحركة 

 أن سياسة إعادة اعتقال األسرى المحررين واستهدافهم، كلها عوامل تدفع باتجاه األسيرة، ولفت إلى
  .انفجار األوضاع في المعتقالت اإلسرائيلية في أي لحظة

  ١٦/٧/٢٠١٩دنيا الوطن 

*** 
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  الخان األحمر/ تقارير 

  الخان األحمر صراع الوجود في وجه مخططات تهويد القدس
  

قضية الخان األحمر ما زالت ضمن مخطط االحتالل لتهويد  - ه المحامي علي أبوحبل-  طولكرم
   ٕالقدس واقامة القدس الكبرى والقضية بين مد وجزر حيث تمارس ضغوط إقليمية ودولية للحيلولة دون

، المحكمة »ممثل الدولة اإلسرائيلي«تنفيذ حكومة االحتالل قرار هدم الخان األحمر، فقد أبلغ ما يسمى 
لتماس قدم بشأن هدم قرية الخان األحمر، أنه تقرر تأجيل عملية الهدم حتى منتصف العليا ردا على ا

  .شهر ديسمبر المقبل على األقل

وأوضح مكتب . ًويرجع ذلك أساسا حسب صحيفة هآرتس استجابة لطلب من اإلدارة األمريكية
تخابات السابقة أن إخالء القرية قد تأجل بسبب االن«المدعي العام للدولة، الذي استجاب للطلب 

ًووفقا للمصدر يريد األمريكيون منع هدم قرية الخان االحمر في الوقت الحالي حتى يتم طرح . »والحالية
  .تجنبا لخلق حالة من التوتر مع قيادة السلطة الفلسطينية» صفقة القرن

» الدولة«دم وقدمت حركة ريغافيم اليمينية، التماسا أمام العليا اإلسرائيلية طلبت من خالله أن تق
  .شرحا حول عدم تنفيذ األمر، ووضع جدول زمني لعملية الهدم

الخان األحمر واحد من التجمعات البدوية في محيط مدينة القدس القريبة من المستوطنات 
  .والشوارع االلتفافية االستيطانية والبؤر العسكرية اإلسرائيلية

ة العراعرة جزء من بدو الجهالين الممتدة ويبين رئيس جمعية بادية القدس محمد قوشان، أن قبيل
الجهالين رفضت أن تسكن في مخيمات كباقي أبناء « إلى الضفة واألردن، ٤٨ّوالتي هجرها االحتالل عام 

ًالشعب الفلسطيني، وذلك حفاظا على العادات والتقاليد البدوية كالعيش في الصحراء، إضافة ألمل العودة 
  .»السريعة إلى األرض األصلية

مضايقات االحتالل بدأت تالحق بدو الجهالين في المناطق المفتوحة المحيطة في مدينة القدس، 
بذريعة وجودها في محميات طبيعية أو قربها من مناطق عسكرية، ثم أقيمت المستوطنات وأصبحت ذريعة 

، مضيفا، »بدأ الضعط على البدو المنتشرين في الصحراء الفلسطينية وتجميعهم في بيوت صفيح«ثالثة، 
) ٢٣(أن التجمعات البدوية أصبحت في مخيمات من الصفيح لكن دون بنى تحتية، والتي يبلغ عددها 

ًتجمعا بدويا في شرق القدس ًاالحتالل يطرح خططا ظاهرها إنساني متمثل بتقديم الخدمات للبدو . ً
نحن كشعب فلسطيني «وتحضيرهم، إال أن جوهرها يهدف لتهجيرهم من محيط القدس وتجميعهم في قرى، 

ٕنرغب بالتحضر، ولكننا نرفض التهجير القسري، واذا كان هناك تهجير لنا عن هذه األرض، فليكن إلى 
  .»أرضنا األصلية في بئر السبع
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ومن الحلول التي اقترحتها سلطات االحتالل تجميع البدو في ثالثة تجمعات بدوية وهي النويعمة 
شار قوشان أن التجمعات البدوية تلجأ اآلن إلى المحاكم وفصايل ومنطقة الجبل شرق القدس، وأ
ال نعقد األمل على محاكم االحتالل، بل على تحركات السلطة » اإلسرائيلية التي معروف ماذا سيكون ردها،

  .»الفلسطينية وتوسع المناصرة الشعبية والدولية

 وحدة استيطانية )٣٥٠٠(دونم تنوي سلطات االحتالل إقامة أكثر من ) ١٢٤٠٠(على مساحة 
 .االستيطاني) E1 (كامتداد لمستوطناتها المقامة على أراضي مدينة القدس وذلك ضمن مخطط

فؤاد حالق من دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية بين أن هذه الوحدات االستيطانية 
بها وفصل مدينة ستتضمن مراكز تجارية وفنادق ومناطق خضراء وذلك بهدف فصل شمال الضفة عن جنو

  .القدس عن امتدادها الطبيعي مع باقي المحافظات الفلسطينية

من ) %٣٥(والذي يشكل ) بيت لحم، القدس، أريحا(وأضاف أن المخطط االستيطاني يهدد اقتصاد 
  .االقتصاد الفلسطيني، كما أنه يمنع أي خطة مستقبلة إلقامة دولة فلسطينية

فلسطينية، قال الحالق، إن الرئيس محمود عباس بالتعاون مع وعن التحركات القانونية للسلطة ال
ّدائرة المفاوضات في منظمة التحرير ووزارة الخارجية يحضر للتوجه لمجلس األمن، ومحكمة الهاي بعد 

ًوذلك في نهاية العام الجاري، مؤكدا أنه يوجد مراسالت على  (ICC) التوقيع على اتفاقيات مختلفة كـ
االستيطاني وردع االحتالل عن قيامه بخطوات عملية على  (E1) يا للتصدي لمخططمستويات رسمية عل

  .أرض الواقع

ٕوازاء ذلك يدعوا الناشطون الفلسطينيون والمتضامنون االجانب الى تحركات اوسع لمنع تنفيذ 
  .محتلًمشاريع الكيان الصهيوني والتوقف عن عبارات الشجب واالستنكار الذي لم تعد تجدي نفعا مع عدو 

. ًوتعليقا على همجية االحتالل، أدانت الحكومة الفلسطينية مهاجمة الجيش اإلسرائيلي للتجمعين
ًيعد استمرارا «وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن االعتداء اإلسرائيلي على التجمع  ّ

  .»١٩٤٨لتنفيذ جرائم التهجير الرهيبة التي انتهجتها إسرائيل منذ عام النكبة 

وحذرت حركة فتح من خطورة السكوت على السياسة اإلسرائيلية الهادفة لمنع قيام دولة فلسطينية 
، وهو يسير وفق منهجية عنصرية قوامها زرع »ج«من خالل التركيز على التغيير الديمغرافي في مناطق 

  .أراضي دولة فلسطينالمزيد من المستوطنين اليهود واقتالع أصحاب األرض الفلسطينيين من أراض هي 

الهجمة التي تقوم «على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، أن » حماس«بدورها، اعتبرت حركة 
بها سلطات االحتالل ضد أهالي الخان األحمر، امتداد لسياسة التطهير العنصري التي مارستها الحركة 

ياسة مستمرة تكشف عنصرية س«وأضافت الحركة أن هذه . »الصهيونية من قبل إقامة كيان االحتالل
  .»ٕالمحتل وارهابه
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هدم االحتالل اإلسرائيلي منازل «قالت في بيان، إن » الجهاد اإلسالمي«من جانبها حركة 
هذا العدوان الجديد «وتابعت أن . »الفلسطينيين في الخان األحمر، شرق القدس، عدوان جديد على شعبنا

  .»سائر فلسطينيأتي في سياق التوسع االستيطاني في القدس و

ويقول خبير االستيطان ورئيس دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، إن هذا 
الهدف المحلي تنفيذ : اإلصرار على تهجير واقتالع البدو من بادية القدس والغور له هدفان أساسيان

  .»٥٨٠٠مشروع « المطلق عليه ٢٠٥٠مشروع القدس عام 

في منطقة النبي موسى » إسرائيل«ن هذا المشروع يقضي بإقامة أكبر مطار في وأوضح التفكجي أ
ٕ مليون سائح واقامة شبكة من الطرق والسكك الحديدية والمناطق ١٢ مليون مسافر و٣٥الستقبال 

ًالصناعية والتجارية والسياحية تضم مجموعة من الفنادق، مشيرا إلى أن هذه المنطقة سترتبط بالسياحة 
  . في البحر الميت وبالسياحة الدينية في مدينة القدسالعالجية

حسب المفهوم » القدس الكبرى«وأضاف التفكجي أن هذا المشروع يأتي ضمن ما يسمى 
  .، وعدم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها شرقي القدس»اإلسرائيلي«

لية يافا والقدس، ونبه إلى أنه في مطلع العام المقبل سيفتتح الجزء الواصل ما بين المنطقة الساح
ًواألغوار والمطار المنوي إقامته، علما أن الجزء » النبي موسى«وفي ختام المشروع ستفتح منطقة 

بيسان  /الشمالي من هذا المشروع افتتح ما بين حيفا ومنطقة بيسان والذي يمتد إلى األردن ودول الجوار
  .هرا ستكون جاهزةش ١٨ حيفا خط سكة الحديد جاهز والمنطق الصناعية في غضون -

واوضح التفكجي أن تهجير الخان األحمر، والبدو من غور األردن، جزء من الرؤية والمخطط 
القديم؛ فمنطقة الغور غير قابل للتفاوض بحجج أمنية، ولكن الهدف األساسي هو وضع » اإلسرائيلي«

 الجدار من الغرب والغور التجمعات الفلسطينية بين المطرقة والسندان، أي حصر الوجود الفلسطيني بين
وفق تصريحات المستويين السياسي والعسكري » السيادة اإلسرائيلية«ومستوطناته من الشرق، تحت 

  .»اإلسرائيلي«واألمني 

، ٢٠٠٧وضعت في العام ) الرف( سلسلة مشاريع ٢٠٥٠وذكر التفكجي أن من ضمن رؤية 
غربية مع شماله عن طريق أريحا دون دخول الذي يربط بين جنوب الضفة ال» شارع نسيج الحياة«وطرح 

دولة لل» اإلسرائيلية«الرؤية «بعنوان » ٤٥الطريق رقم «المناطق المنوي تفريغها من العرب، وهو 
  .ًياالفلسطينية المتواصلة جغراف

من الحصول على أمر احترازي بوقف هدم » هيئة مقاومة الجدار واالستيطان«تمكن محامي 
شرق القدس حتى البت في التماس مقدم في القضية، ولكن سلطات »  األحمرالخان«التجمع البدوي 

% ٢٨ومن ضمنها األغوار التي تشكل » ج«االحتالل تسعى بعد ضم شرقي القدس، إلى تهويد المنطقة 
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تضم أحياء  «E1» من مساحة الضفة، وقد أعلنت السلطات قبل أعوام عدة، خطة لبناء مستوطنة تسمى
  .ّ الممتدة من شرقي القدس حتى نهر األردنمتفرقة في المنطقة

منها ما % ٧٥، »ج«وهدمت قوات االحتالل في العامين األخيرين نحو ألف منزل في المنطقة 
ًتقع في محيط مدينة القدس واألغوار، فيما هدمت األربعاء الماضي، عددا من البيوت في تجمع بدوي آخر 

   .»تجمع أبو نوار«قريب يسمى 

، عن مخططات االحتالل لتوسيع المستوطنات في القدس المحتلة ضمن »رائيليةإس«شفت مصادر 
اليوسفية «خطط تهويد المدينة، وشرع مستوطنون متطرفون وتحت حماية قوات االحتالل بعمل حفر في 

بالحرم اإلبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، في وقت حذر مفوض حقوق اإلنسان الدولي، » التحتا
  .غبة هدم الخان األحمراالحتالل من م

  ١٣ ص١٦/٧/٢٠١٩الدستور 

***  

  هدم المنازل/ تقارير 

  لجرائم التدمير في الضفة" إسرائيل"ذريعة .. البناء دون ترخيص

 

ــرز ممارســات ســلطات االحــتالل  يعــد – الفلــسطيني لإلعــالم المركــز – جنــين هــدم المنــازل أحــد أب
سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي، وباالسـتناد إلـى مـضمون  دأبـت ١٩٦٧اإلسرائيلي غير اإلنسانية؛ فمنذ عـام 

 علــى هــدم منــازل -١٩٤٥لعــام ) الطــوارئ(مــن قــانون الــدفاع عنــد االنتــداب البريطــاني ) ١ (١١٩المــادة 
الذرائع األمنية، أو قرب هذه المنـازل مـن المـستوطنات، أو : الفلسطينيين تحت ذرائع  وحجج متعددة، منها

اللتفافية، أو بدعوى البناء دون ترخيص، أو لمخالفتها شـروط سياسـة الـسلطات لوقوعها بمحاذاة الطرق ا
وجــاءت هــذه الــسياسة فــي إطــار عمليــات تهويــد القــدس واألغــوار وفــرض التهجيــر . اإلســرائيلية لإلســكان

  .الداخلي القسري

ومع إنشاء السلطة الفلسطينية، أعيد تصنيف األراضي في الضفة، بحسب تـصنيف اتفـاق أوسـلو، 
من مجمل مساحة % ١٨تشكل ” أ“من مساحة الضفة الغربية، والمنطقة % ٢٠تشكل ” ب“فإن المنطقة 

مـن مـساحة % ٦٢تـشكل ” ج“الضفة الغربيـة وهمـا ليـستا بحاجـة ألذونـات إسـرائيلية للبنـاء بينمـا منطقـة 
  .الضفة الغربية وال يسمح بالبناء بها دون ترخيص إسرائيلي يستحيل الحصول عليه

  فزعةأرقام م

وتشير اإلحصاءات، حسب دائرة العالقات القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، إلى أن 
 ١٩٦٧منـزل فلـسطيني فـي األراضـي المحتلـة منـذ العـام ) ٢٤٠٠٠(سلطات االحتالل هدمت ودمـرت نحـو 

  ).الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس(



 
١٤

 اإلسـرائيلية فـإن سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي هـدمت الحقوقيـة" بيتـسيليم"وبحسب تقريـر لمؤسـسة 
  .عن السنة السابقة% ٤٥منشأة بالضفة الغربية والقدس بارتفاع قدره ) ٥٣٨(، ٢٠١٨خالل عام 

علــى األقــل " إســرائيل" هــدمت ٢٠١٨ وحتــى نهايــة عــام ٢٠٠٦، منــذ عــام "بتــسيلم"وفقــا لمعطيــات 
 أشــخاص منــازلهم ٦٢٠٧س، حيــث فقــد علــى األقــل مــن منــازل الفلــسطينيين بالــضفة دون القــد) ١٤٠١(

منزال فيها منذ ) ٨٦٢(حول القدس إلى هدم " بيتسيليم" قاصرا، بينما أشار تقرير لـ٣١٣٤بينهم على األقل 
  .مواطنا) ٤٥٨٢(أدت لتهجير ) ٢٠١٩-٦-٣٠( وحتى ٢٠٠٤عام 

منـشأة، ) ٤٦٠(و إخطـارات بوقـف البنـاء والتـرميم لنحـ) ٢٠١٨(كما أصدرت سلطات االحتالل فـي 
منها، بحسب تقرير توثيقي صادر عن مركز عبد اهللا الحـوراني للدراسـات % ٢٧كان نصيب القدس وحدها 

  .والتوثيق

) ٥٤٧٥(ووفقــا لمعطيــات اإلدارة المدنيــة التابعــة لجــيش االحــتالل اإلســرائيلي، قــدم الفلــسطينيون 
) ٢٢٦( وجـرت الموافقـة علـى ٢٠١٦م  ومنتصف عا٢٠٠٠طلب ترخيص بناء في الفترة الواقعة بين عام 

  .من الطلبات% ٤طلبا فقط أي نحو 

، ٢٠١٧ وعـام ١٩٨٨أمر هدم في الفترة الواقعة بـين عـام ) ١٦٧٩٦(كما أصدرت اإلدارة المدنية 
  .أمر هدم قيد المداولة القضائية) ٣٠٨١(أمرا، وال يزال ) ٣٤٨٣(نفذ منها 

  القدس مركز االستهداف

من بـين عـشرة : "حقوق اإلنسان، المحامي المقدسي محمد عليان لـمراسلنايقول الناشط في مجال 
ُطلبات استصدار ترخيص في القدس، قد توافق سلطات االحتالل على واحـد وبـشروط تعجيزيـة ترفـع تكلفـة 

  ".ألف دوالر) ١٠٠( مترا إلى نحو ١٢٠ترخيص شقة من 

م أن منزله سـوف يهـدم لعـدم وجـود وأكد أن المواطن المقدسي يضطر للبناء دون ترخيص وهو يعل
بدائل، فيما يتـرك وحيـدا ليواجـه سياسـات االحـتالل بالقـدس دون أي دعـم، ال مـن الحكومـة الفلـسطينية وال 

  .غيرها، حيث ال نرى أثرا لما يقال عن مشاريع لدعم صمود المقدسيين في قطاع اإلسكان

مــن منــازل  % ٤٠ســلنا إلــى أن كمــا أشــار رئــيس لجنــة الــدفاع عــن ســلوان فخــري أبــو ديــاب لمرا
المواطنين في سلوان مهددة بالهدم بدعوى البناء دون ترخيص، كما أن سلطات االحتالل منذ عشر سنوات 
لم تصدر أي ترخيص بالبنـاء فـي سـلوان، فـي وقـت تواصـل فيـه مـنح هـذه التـراخيص للمـستوطنين وبـشكل 

  .يومي

هــدم فــي القــدس المحتلــة، ومنهــا حيــي اللــوزة وأوضــح أبــو ديــاب أن هنــاك أحيــاء بكاملهــا منــذرة بال
  .ووادي الربابة جنوب المسجد األقصى
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  العيش على وقع الهدم المستمر: األغوار

مـن مـساحة الـضفة الغربيـة عـن حـال القـدس، حيـث %) ١٥(وال يختلف حال األغـوار التـي تـشكل 
جميعها تعـاني مـن منـع بلدة فلسطينية ) ٢٦(وتضم ) ج(من أراض األغوار ضمن مناطق %) ٩٢(تصنف 

  .التوسع األفقي، والهدم المستمر وكثير منها تم هدم منازلها عدة مرات

وأشار الناشط الحقوقي في قضايا األغوار عارف دراغمة لمراسلنا إلى أن سلطات االحتالل ال تمنح 
اد يخلـو منـزل فـي تراخيص بناء في األغوار، وما يقوم به الفلسطينيون هو العيش باألمر الواقع فيما ال يك

  .عشرات التجمعات الفلسطينية في األغوار من قرار هدم

تحاصـر اإلدارة المدنيـة التابعــة لالحـتالل التواجـد الفلـسطيني فــي األغـوار مـن خـالل عــدم : وأضـاف
االعتراف بكثير من التجمعات كتجمعات وادي المالح مثال، مـا يعنـي أن مبـدأ العـيش فيهـا مخـالف للقـانون 

تالل وليس مجرد الحصول على تراخيص، فيما تمنع التمدد األفقي في أخرى، وتحتل بشكل كامل بنظر االح
  .)ج(الفضاء الرحب في األغوار على شكل محميات طبيعية وجميع األغوار مناطق 

ونبه إلى تهجير قسري بسبب تلك السياسات؛ بحيث انتقل كثير من سكان األغوار الشمالية للسكن 
  .أريحا وغيرها من البلدات والمدن القريبةفي طوباس وطمون و

  قوانين لمنع االعتراض

ويــشير المحــامي الحقــوقي صــالح رداد لمراســلنا إلــى أن ســلطات االحــتالل تطــوع بــشكل مــستمر  ُ
المنظومة القانونية لديها لكي تقصر فترات االعتـراض، وتفـرض أكبـر عـدد مـن القـرارات، منبهـا إلـى قـانون 

لكيــة علــى الــذي يمــنح لجــان التنظــيم والبنــاء صــالحيات واســعة فــي الهــدم وفــرض الغرامــات الف" كيمنــتس"
  .المخالفين دون محاكم

كما عمدت اإلدارة المدنية إلى تقليـل الفتـرات الممنوحـة لالعتـراض عنـد توزيـع اإلخطـارات : وأضاف
على المواطنين؛ بحيث ال تكون الفتـرة كافيـة لتقـديم الطلـب وحـصر البينـة، فيتبـع حينهـا إنـذار وقـف البنـاء 

  .إنذار هدم ويتحول ألمر واقع

تمهد ألمر واحد؛ وهو ) ج(وقف أو هدم أو عدم إصدار تراخيص للبناء في مناطق وأكد أن سياسة 
في النهاية لدولة االحتالل والتي تشمل ثلثي الضفة الغربية بعـدد محـدود جـدا مـن الـسكان " ج"ضم مناطق 
  .الفلسطينيين

  ١٥/٧/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

***  
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  الحواجز/ تقارير 

   مليون دوالر٢٧٠بب بخسائر تقدر بـ حواجز االحتالل تتس
 

، أن الفلسطينيين )أريج( أظهرت دراسة بحثية أعدها معهد األبحاث التطبيقية -  معا-بيت لحم
لتي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي  مليون ساعة عمل سنويا، بسبب الحواجز والقيود ا٦٠يخسرون نحو 

ووفقا للدراسة، فإن تكلفة الخسارة تقدر .على حركة وتنقل المواطنين بين مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة
 مليون دوالر سنويا، وفق معدل أجر ساعة العمل الصادر عن جهاز اإلحصاء المركزي، إضافة ٢٧٠بنحو 

وتنصب . مليون دوالر١٣٥لتر في السنة تصل تكاليفها إلى  مليون ٨٠إلى استهالك وقود إضافي بنحو 
 حاجزا ثابتا، وعشرات الحواجز الطيارة اليومية في الضفة المحتلة إلى جانب عشرات ٩٢قوات االحتالل 
وذكرت الدراسة البحثية الميدانية أن استهالك السيارة التي تسير بسرعة منخفضة جدا .الشوارع المغلقة
دقيقة /  لتر٠.٠٣٥دقيقة و/  لتر٠.٠٤٩وفق معاير معينة نحو ) ساعة/كم ١٠ – ١(لفترات طويلة 

ومن التداعيات السلبية للحواجز، أن استهالك تلك الكمية من الوقود يؤدي إلى . لمحركات الديزل والبنزين
ورصدت الدراسة حركة . ألف طن سنويا، وفق الدراسة١٩٦زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 

 معبرا ١١ّ حاجزا عسكريا إسرائيليا رئيسا بين مدن الضفة، إضافة إلى ١٥تنقل المواطنين ومرورهم عبر 
واعتمدت الدراسة على استخدام تكنولوجيا .١٩٤٨تتحكم بمرور وحركة المواطنين إلى القدس وأراضي الـ

 ٧٠كرت أنها ركبت وذ.لرصد وتوثيق حركة التنقل على الحواجز العسكرية (GPS) نظام تحديد الموقع
مركبات نقل عام، باصات، نقل تجاري، (على المركبات الفلسطينية  (GPS) جهاز تتبع وتحديد الموقع

، اختيرت بناء على خط سيرها وحركتها اليومية بين المدن )باإلضافة إلى مركبات خصوصية
 ثوان، األمر ١٠ة كل وأوضحت الدراسة أن كل جهاز تتبع يرصد مكان وزمان وسرعة المركب.الفلسطينية

 أشهر في ٦واستمرت الدراسة .الذي أتاح احتساب الوقت الذي تقضيه المركبة على الحاجز العسكري بدقة
 ١٨، جمع خاللها أكثر من ٢٠١٨يوليو /يناير لغاية نهاية تموز/جمع البيانات من بداية كانون الثاني

 لعملية العد المروري على الحواجز، حيث كان ولجأ فريق العمل الميداني.مليون قراءة من أجهزة التتبع
 صباحا ولغاية ٦يجري تسجيل جميع المركبات التي تمر على تلك الحواجز خالل يوم واحد من الساعة 

كما استخدام وسيلة االستبانة على الحواجز التي تفصل مدن الضفة عن القدس .ً مساء٦الساعة 
وقت الذي يقضيه العامل الفلسطيني على هذه  من أجل معرفة ال١٩٤٨واألراضي المحتلة عام 

 ١١تم وتوزيعها تعبئتها على )  استبانة٦٠٠(وجرى عمل وتصميم استبيان وأخذ عينة عشوائية .الحواجز
  .حاجزا يستخدمه العمال

  ١٦/٧/٢٠١٩وكالة معا االخبارية 

*** 
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  اخبار باالنجليزية

Israel’s machinery of dispossession has crushed the hopes of an 
inspirational family 

 
Jonathan Cook  
Israeli police forced out the Siyam family from their home in the heart of occupied East 
Jerusalem last week, the final chapter in their 25-year legal battle against a powerful settler 
organisation. 
The family’s defeat represented much more than just another eviction. It was intended to 
land a crushing blow against the hopes of some 20,000 Palestinians living in the shadow of 
the Old City walls and Al Aqsa mosque. 
Dozens of families in the Silwan neighbourhood have endured the same fate as the Siyams, 
and the Israeli courts have approved the imminent eviction of many hundreds more 
Palestinians from the area. 
But, unlike those families, the Siyams’ predicament briefly caught public attention. That 
was because one of them, Jawad Siyam, has become a figurehead of Silwan’s resistance 
efforts. 
Mr Siyam, a social worker, has led the fight against Elad, a wealthy settler group that since 
the early 1990s has been slowly erasing Silwan’s Palestinian identity, in order to remake it 
as the City of David archeological park. 
Mr Siyam has served as a spokesman, drawing attention to Silwan’s plight. He has also 
helped to organise the community, setting up youth and cultural centres to fortify Silwan’s 
identity and sense of purpose in the face of Israel’s relentless oppression. 
However, the settlers of Elad want Silwan dismembered, not strengthened. 
Elad’s mission is to strip away the Palestinian community to reveal crumbling relics 
beneath, which it claims are proof that King David founded his Israelite kingdom there 
3,000 years ago. 
The history and archeological rationalisations may be murky, but the political vision is 
clear. The Palestinians of Silwan are to be forced out like unwelcome squatters. 
An Israeli human rights group, Peace Now, refers to plans for the City of David as “the 
transformation of Silwan into a Disneyland of the messianic extreme right wing”. 
It is the most unequal fight imaginable – a story of David and Goliath, in which the giant 
fools the world into believing he is the underdog. 
It has pitted Mr Siyam and other residents against not only the settlers, but the US and 
Israeli governments, the police and courts, archaeologists, planning authorities, national 
parks officials and unwitting tourists. 
And, adding to their woes, Silwan’s residents are being forced to fight both above and 
below ground at the same time. 
The walls and foundations of dozens of houses are cracking and sinking because the Israeli 
authorities have licensed Elad to flout normal safety regulations and excavate immediately 
below the community’s homes. Several families have had to be evacuated. 
Late last month Elad flexed its muscles again, this time as it put the finishing touches to its 
latest touristic project: a tunnel under Silwan that reaches to the foot of Al Aqsa. 
On Elad’s behalf, the US ambassador to Israel, David Friedman, and Donald Trump’s 
Middle East envoy, Jason Greenblatt, wielded a sledgehammer to smash down a symbolic 
wall inaugurating the tunnel, which has been renamed the Pilgrimage Road. 
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Elad claims – though many archaeologists doubt it – that in Roman times the tunnel was a 
street used by Jews to ascend to a temple on the site where today stands the Islamic holy 
site of Al Aqsa. 
The participation of the two US envoys in the ceremony offered further proof that 
Washington is tearing up the peacemaking rulebook, destroying any hope the Palestinians 
might once have had of an independent state with East Jerusalem as its capital. 
Mr Friedman called the City of David complex – at the core of occupied Palestinian 
Jerusalem – “an essential component of the national heritage of the State of Israel”. Ending 
the occupation there would be “akin to America returning the Statue of Liberty”. 
While Israel, backed by the US, smashes Silwan’s foundations, it is also dominating the sky 
above it.  
Last month Israel’s highest planning body approved a cable car from Israeli territory in 
West Jerusalem into the centre of Silwan. 
It will connect with the City of David and a network of boardwalks, coffee shops and 
touristic tunnels, such as like the Pilgrimage Road, all run by Elad settlers, to slice apart 
Silwan. 
And to signal how the neighbourhood is being reinvented, the Israeli municipality 
enforcing the occupation in East Jerusalem recently named several of Silwan’s main streets 
after famous Jewish rabbis. 
Former mayor Nir Barkat has said the goal of all this development is to bring 10 million 
tourists a year to Silwan, so that they “understand who is really the landlord in this city”. 
Few outsiders appear to object. This month, the tourism website TripAdvisor was taken to 
task by Amnesty International for recommending the City of David as a top attraction in 
Jerusalem. 
And now, Elad has felled the family of Jawad Siyam in a bid to crush the community’s 
spirits and remaining sense of defiance. 
As it has with so many of Silwan’s homeowners, Elad waged a decades-long legal battle 
against the family to drain them of funds and stamina. 
The Siyams’ fate was finally sealed last month when the Israeli courts extended the use of a 
70-year-old, draconian piece of legislation, the Absentee Property Law, to Silwan. 
The law was crafted specifically to steal the lands and homes of 750,000 Palestinian 
refugees expelled in 1948 by the new state of Israel. 
Ownership of the Siyams’ home is shared between Jawad’s uncles and aunts, some of them 
classified by Israel as “absentees” because they now live abroad. 
As a result, an Israeli official with the title Custodian of Absentee Property claimed 
ownership of sections of the house belonging to these relatives, and then, in violation of his 
obligations under international law, sold them on to Elad. Police strong-armed the family 
out last week. 
To add insult to injury, the court also approved Elad seizing money raised via 
crowdfunding by more than 200 Israeli peace activists, with the aim of helping the Siyams 
with their legal costs. 
Palestinians such as Jawad Siyam exist all over the occupied territories – men and women 
who have given Palestinians a sense of hope, commitment and steadfastness in the face of 
Israel’s machinery of dispossession. 
When Israel targets Jawad Siyam, crushes his spirits, it sends an unmistakeable message 
not only to other Palestinians, but to the international community itself, that peace is not on 
its agenda. 

Jonathan Cook July 14, 2019 

***  
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Remembering the World Court Advisory Opinion on Israel’s 
Separation Wall After 15 Years 

 
By Richard Falk | Jul 12, 2019  
On July 9, 2004 the International Court of Justice (ICJ) in The Hague issued an Advisory 
Opinion by a vote of 14-1, with the American judge the lone dissenter, as if there would 
have been any doubt about such identity even if not disclosed. The decision rendered in 
response to a question put to it by a General Assembly resolution declared the separation 
wall unlawful, and that compliance with international law would require it to be 
dismantled and Palestinian communities and individuals compensated for harm incurred. 
As with the identity of the dissenting judge, the failure of Israel to comply with the decision 
was as predictable as the time of tomorrow’s sunrise. 
Only slightly less anticipated was the American government response, which adopted its 
customary hegemonic tone, to instruct the parties that such issues should be resolved 
by political negotiation, which even if heeded would end up as Israel wished, given the 
hierarchical relationship between Israel as occupier and Palestine as occupied. It doesn’t 
require a legal education to dismiss the American argument as fatuous at best, cynical at 
worst. The question put to the ICJ was quintessentially legal, that is, whether the 
construction of the separation wall on occupied Palestinian territory was or was not 
consistent with the Fourth Geneva Convention governing belligerent occupation. 
Although the decision is labeled as an ‘advisory opinion’ it has the authoritative backing of 
a fully reasoned and documented consensus of the world’s most distinguished jurists as to 
the requirements of international law in relation to the construction of this 700 kilometer 
wall, 85% of which is situated on occupied Palestinian territory. The degree of 
authoritativeness of the legal analysis is enhanced by the one-sidedness of the decision. It is 
rare for a legal controversy before the ICJ to produce such near unanimity given the 
diversity of legal systems of the 15 judges and considering the civilizational and ideological 
differences that haunt world order generally. 
This legal outcome in The Hague was overwhelmingly endorsed politically by the General 
Assembly mandating Israeli compliance. It is disappointing that Israeli defiance of both the 
ICJ, the world’s highest judicial tribunal, and the General Assembly, the organ of the UN 
most representative of the peoples of the world, should have occasioned so little adverse 
commentary over the years. It is not only a further confirmation that the UN System and 
international law lacks the capacity to deliver even minimal justice to the Palestinian 
people but that such institutional authority is subject to a geopolitical veto, that is, 
international law without the backing of relevant power becomes paralyzed with respect to 
implementation. 
When considering the constitutional right of veto given to the five permanent members of 
the Security Council as augmented by the informal geopolitical veto enabling dominant 
states to shield their friends as well as themselves from the constraints of international law, 
the dependence of law on the priorities of power becomes obvious, painfully so. It helps us 
grasp the perverse ways the world is currently organized. It is truly pathetic that only the 
weak and vulnerable are subject to the constraints of law, while the strong and those 
shielded by the strong are the lawless overlords of this unruly planet. 
The wall a notorious international symbol of coercive and exploitative separation, as 
epitomized by the apartheid security structures imposed on the Palestinian people as a 
whole has a grotesque pattern of implementation. Its ugly structures slice through and 
fragment Palestinian communities and neighborhoods, separating farmers from their 
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farms, and creating a constant and an inescapable reminder of the nature of Israeli 
oppression. 
It may put the issue of the separation wall in historical perspective to recall features of the 
Berlin Wall. During the Cold War it came to epitomize oppression in East Germany, and 
more generally in Eastern Europe. If the East German government had dared extend the 
wall even a few feet into West Berlin it would have meant war, and quite possibly World 
War III. And finally, when the wall came down it was an occasion of joyous celebration 
and a decisive moment in the historical dynamic that let the world know that the Cold War 
was over. It is helpful to appreciate that the Berlin Wall was designed to keep people in, 
while the Israeli Wall is supposed to keep people out. 
There is also the question of motivation. As many have pointed out, the wall remains 
unfinished more than 15 years after it was declared necessary for Israeli security, which 
tends to support those critics that pointed out that if security was the true motive, it would 
have been finished long ago. Even if the claim is sincerely, in part, motivated by security, it 
illustrates the unjust impacts of ‘the security dilemma’: small increments of Israeli security 
are achieved by creating much larger increments of insecurity for the Palestinians. Beyond 
security, it is obvious that this is one more land-grabbing tactic of the Israelis that is part of 
the wider Israeli strategy of treating ‘occupation,’ especially of the West Bank, as an 
occasion for ‘annexation.’ Even more insidiously, is the apparent Israeli intention to make 
Palestinian life near the wall so unendurable, that Palestinians relinquish their place of 
residence, ‘ethnic cleansing’ by any other name. 
What messages does this anniversary occasion deliver to the Palestinian people and the 
world? It is a grim reminder that the Palestinian people cannot hope to achieve justice or 
realize their rights by peaceful means. Such a reminder is particularly instructive as it 
comes at a time when intergovernmental efforts to find a political compromise between 
Israeli expectations and Palestinian aspirations has been pronounced a failure. This failure, 
again not surprisingly, has meant a dramatic shift in approaching ‘peace’ and ‘a solution’ 
from diplomacy to geopolitics, from the Oslo flawed diplomatic framework to the Trump 
‘deal of the century’ or as Kushner has rephrased it, ‘peace to prosperity.’ Or more 
transparently phrased, it is ‘the victory caucus’ that Daniel Pipes and the Middle East 
Forum that he presides over has promoted so successfully in recent months, in effect, 
advocating a final betrayal of the rights of the Palestinian people, an approach that has 
evidently found a receptive audience in both the U.S. Congress/White House and the Israeli 
Knesset. 
This geopolitical strategy is a thinly disguised attempt to satisfy Israel’s expectations as to 
borders, refugees, settlements, water, and Jerusalem while repudiating Palestinian rights 
under international law, including their most fundamental right of self-determination, 
supposedly a legal entitlement of all peoples in the post-colonial era. 
The question that remains is ‘how much longer can the Zionist Project swim against the 
strong historical current of anti-colonialism?’ 
The answer in my view depends on whether the global solidarity movement, together with 
Palestinian resistance, can reach a tipping point that leads Israeli leadership to reconsider 
its ‘security’ and its future. Such a point was reached in South Africa, admittedly under 
quite different conditions, but with an analogous sense that the Afrikaner leadership would 
never give up control without being defeated in a bloody struggle for power. 

Foreign policy journal Jul 12, 2019 

***  
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Two congressional resolutions that will not advance Israeli-
Palestinian peace 

 
James J. Zogby 
In the coming week, the House Committee on Foreign Affairs will move on four bills — all 
of which, I believe, drive more nails in the coffin of Israeli-Palestinian peace. While two of 
the proposed bills are blatantly pro-Israel, it is the two more benign pieces of legislation 
that cause me real concern. 
House Resolution 246 (HRes246) "Opposing efforts to delegitimise the state of Israel and 
the Global Boycott, Divestment and Sanctions [BDS]" is a non-binding resolution putting 
Congress on record in opposition to BDS. Unlike earlier versions, HRes246 does not impose 
penalties on BDS supporters nor does it conflate Israel and "areas under Israeli control" 
— a not-too-clever way designed to recognise Israeli sovereignty over illegal West Bank 
settlements. For this reason, this resolution has won the support of several liberal groups 
and is currently co-sponsored by a bipartisan group of 338 members of Congress. 
HRes246 also includes language calling for a two-state solution to the Palestinian-Israeli 
conflict "both the Israeli and Palestinian people should be able to live in safe and sovereign 
states, free from fear and violence, with mutual recognition". And it "urges the Israelis and 
Palestinians to return to direct negotiations as the only way to achieve an end to the Israeli-
Palestinian conflict." 
The bulk of HRes246, however, is devoted to a series of "whereas" and "resolved" clauses 
opposing BDS. These clauses mischaracterise the goals of the BDS movement, misquote the 
co-founder of the BDS movement and falsely claim that BDS targets not just the state of 
Israel but individual Jews "who support Israel". 
HRes246 concerns me for two principal reasons: 
Far from being a benign resolution, HRes246 has been correctly described by the Arab 
American Institute as a "transparent ploy" that delegitimises a legal and non-violent 
movement that advocates for Palestinian human rights  and secures the blessing of an 
overwhelming majority of Congress in this effort. While this non-binding resolution does 
not criminalise BDS, by defaming the practices advocated by this movement and putting 
Congress on record in opposition to it, HRes246 opens the door to current state laws and 
future Congressional efforts to do so. 
HRes246's profession of support for a two-state solution and its implication that the BDS 
movement is an obstacle to reaching that goal can only be described as naïve, at best, or 
even disingenuous. Nowhere in the resolution is there any mention of any of the obstacles 
posed by the Israeli government: the 620,000 settlers living in illegal settlements that have, 
by design, carved the areas West Bank open to Palestinians into non-contiguous 
"Bantustans"; the aggressive land grabs, demolition of Palestinian homes; the brutal 
behaviour of the occupation authorities; the policies of both the current Israeli government 
and its opposition, both of which see no place for the "viable" Palestinian state called for in 
HR246; or the annexationist policies currently under way in the area referred to "East 
Jerusalem", having a profoundly negative impact on the lives of the 320,000 Palestinian 
citizens who live there. 
All of this is ignored, as is Congressional complicity in these Israeli policies. Despite several 
past US Administrations calling on Israel to stop illegal settlement construction, not only 
do they continue, but they continue with Congress' blessing in the form of increased aid 
and not only no US sanctions, but not even a rebuke. 
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When the Palestinians have appealed to the United Nations or other international bodies 
like the International Criminal Court, the response of US administrations or Congress has 
been to punish the Palestinians and/or the international organisations, in question 
As a result, the only recourse Palestinians have had is in the court of public opinion, hence, 
the BDS movement. Their successes have been greeted by Israel and now the US Congress 
with hysteria. Hence, the effort to delegitimise and defame the movement — with 
criminalisation sure to follow. 
The second bill before Congress is House Resolution 326 (HRes326) "Regarding efforts to 
resolve the Israeli-Palestinian conflict through a negotiated two-state solution." This is also 
a non-binding resolution. It is currently sponsored by 144 members of Congress and has a 
companion bill before the US Senate (Senate Resolution 234) that is sponsored by nine 
Democrats — including two presidential aspirants: Bernie Sanders and Elizabeth Warren. 
HRes326 includes one very positive "whereas" clause which calls for "an end to the 
occupation, including opposing settlement activity and moves toward unilateral annexation 
in Palestinian territory". Because such strong language has never before appeared in a 
congressional bill with this many sponsors, HRes326 is deserving of support. It should be 
recalled that we were unable to get the Clinton campaign to insert the words "settlements" 
and "occupation" in the 2016 Democratic Party Platform. 
Even with this, I am concerned that this support for a "two-state solution" not be turned 
into what I have termed "a two-state absolution" which sees members of Congress going on 
record in support of an outcome, but then absolving themselves of their responsibility to 
address precisely what can be done to realise that outcome — and if it is even possible to 
achieve a viable "two-state solution" given current realities on the ground in the occupied 
Palestinian territories.  
Opposing illegal settlements is one thing, but what, other than hand-wringing, is the 
Congressional response to continued construction and how will they deal with the 620,000 
settlers who reside in the West Bank? Calling for an end to the occupation and opposing 
annexation is one thing, but what has been and will be the response of Congress to Israel's 
deeper encroachment into the territories and its de-facto annexation of large areas of 
Palestinian lands that have been captured inside what Israel calls East Jerusalem and 
behind its West Bank Wall? Being opposed to something is one thing, acting against what 
you oppose is quite another. 
The bottom line is that Congress, as much as this and past administrations, is responsible 
for the current state of affairs in Israel/Palestine. Decades of congressional inaction in the 
face of Israeli transgressions of international law and the human rights of the occupied 
Palestinian people have resulted in Israeli impunity — they know they can get away with 
anything — and deepening Palestinian despair — they have lost hope that the United 
States will ever hear their cries for justice. These two bills, one of which blames the victims 
and the other which will allow some members of Congress to feel "they're off the hook" 
cause me to be concerned. 

Jordan Times Jul 15,2019 
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