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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤  تدين استدعاء السلطات اإلسرائيلية لمدير أوقاف القدس" فلسطين النيابية" •

  ٤  السفير اإلندونيسي يؤكد أهمية الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات •

  شؤون سياسية

و الحترام الدور التاريخي لالردن في رعاية المقدسات االسالمية االمم المتحدة تدع •

  ٥  والمسيحية في القدس

  ٦  "إجراء عدائي"حذف الخارجية األمريكية اسم فلسطين  •

بالده لحل الدولتين النهاء الصراع  دعملطراونة يلتقي نظيره الكيني ويؤكد ا •

  ٧  الفلسطيني االسرائيلي

 بحق جريمة القدس في الطفلين على الوحشي النار إطالق :أردني نائب •

  ٨   ...االنسانية

  ٩  األقصى المسجد القتحام إدانته يجدد السعودي الوزراء مجلس •
  

  اعتداءات

  ١٠  ديا يقتحمون باحات المسجد األقصىمستوطنا يهو ٥٦ •

  ١٠  سيدة بينهم بالعيسوية المواطنين على يعتدي االحتالل •

  ١١  االحتالل يهدم منشآت فلسطينية جنوبي مدينة القدس: شاهد •
  

  اعتداءات/ تقارير 

  ١٢  المتواصلة القانوني غير الضم وعملية جاال بيت في الهدم :حقائق ورقة •
  

  تقارير
  

  ١٤  معلم ديني يتحدى أطماع االحتالل وتزوير تاريخه. ..باب الرحمة •
  

  

  



 
٣

  آراء عربية
  

  ١٧  !! نتنياهو مستمر بسياسة التطهير العرقي •

  ١٨  ٕاالستثمار الخاطئ في ترامب واسرائيل •
  

  شؤون مقدسية

  

  

  ٢٠  "غريبة"االحتالل يفرج عن الشيخ عكرمة صبري بعد التحقيق معه بقضية  •

  ٢٠  ارسات اإلسرائيلية ضد الشخصيات الدينية والوطنيةشخصيات مقدسية تستنكر المم •
  

  برنامج عين على القدس

  ٢١  عين على القدس يسلط الضوء على تحديات العام الدراسي للمقدسيين •
  

  عبرية مترجمة آراء
  

  ٢٢  هم هنا ونحن هنا •
  

  اخبار باالنجليزية
  

How did antisemitism become conflated with anti-Zionism? ٢٣  

London event starring pro-settler group has rightfully sparked 

controversy ٢٥  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  القدساالردن 

  تدين استدعاء السلطات اإلسرائيلية لمدير أوقاف القدس"فلسطين النيابية"

 

الحتالل دانت لجنة فلسطين النيابية الممارسات االستفزازية اليومية المتكررة التي يمارسها ا -عمان
االسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها استدعاء مدير عام أوقاف القدس محمد عزام الخطيب للتحقيق 

  .معه

وطالبت، في بيان أصدرته امس، بوقف االنتهاكات والممارسات اإلسرائيلية الغاشمة التي تؤجج   
  .مشاعر المسلمين وتثير غضبهم في اصقاع األرض

س أوقاف القدس، ووقف دعوات المنظمات اليمينية المتطرفة لتنظيم ودعت اللجنة لدعم مجل  
االقتحامات الحاشدة للمسجد األقصى المبارك، وفضح إجراءات االحتالل بحق المدينة المقدسة وأحيائها 

  .وبلداتها ومقدساتها والمقدسيين على مختلف األصعدة والمستويات اإلقليمية والدولية دبلوماسيا وقانونيا

ت عن رفضها لتلك الممارسات غير المقبولة والمنافية لكل األعراف بحق جميع العاملين في وعبر  
  .أوقاف القدس الشريف

وبين رئيس اللجنة يحيى السعود ان استدعاء الخطيب للتحقيق معه يعد تصعيدا غير مسبوق   
  .تجاه موظفي اوقاف القدس

تمرار إرهاب حكومة االحتالل لفرض المزيد وقال إن ممارسات الكيان الصهيوني تندرج في إطار اس  
من الهيمنة والضغط واالبتزاز، مؤكدا ان ذلك لن يوقف االردن عن مواصلة دوره المحوري تجاه القضية 

 .الفلسطينية وستبقى القدس تحت الوصاية الهاشمية

 ٤ ص٢٨/٨/٢٠١٩الدستور 

***  

 ظ على المقدساتالسفير اإلندونيسي يؤكد أهمية الوصاية الهاشمية في الحفا

 

 وصف سفير الجمهورية االندونيسية في عمان اندي رحميانتو، العالقات االردنية - عمان  
 ٧٠االندونيسية بالقوية والصلبة وتسير باالتجاه الصحيح، مع قرب احتفال البلدين العام المقبل بمرور 

 .سنة على تأسيس العالقات الدبلوماسية بينهما

إن حجم التبادل التجاري وصل : صحفي امس بمناسبة العيد الوطني لبالدهوقال السفير في مؤتمر  
  >>..نظير استيراد اندونيسيا الفوسفات مليون دوالر اميركي ويميل لصالح االردن ٣٠٠العام الماضي إلى 

واكد السفير، أهمية الوصاية الهاشمية ودورها الكبير في الحفاظ على المقدسات اإلسالمية ... >> 
يحية في القدس الشريف، الفتا إلى دعم بالده لدور االردن المحوري بقيادة جاللة الملك عبداهللا والمس



 
٥

الثاني لتحقيق السالم واالستقرار في المنطقة، وتوضيح الصورة الحقيقية للدين اإلسالمي الوسط والمعتدل 
 .ومبادرات جاللته في هذا االطار

بين فيما يخص مكافحة اإلرهاب والتطرف، وسيتم توقيع وبين ان تعاونا وتنسيقا قائما بين الجان 
 .مذكرة تفاهم بين الجانبين بهذا الخصوص خالل االشهر القليلة المقبلة

واوضح السفير، ان اندونيسيا ستبقى داعما قويا وصلبا للفلسطينيين حتى تحقيق استقاللهم  
ية الفلسطينية في قمة أولويات السياسة واقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وستبقى القض

  >>...الخارجية االندونيسية خاصة في مجلس االمن واالمم المتحدة

  ٤ ص٢٨/٨/٢٠١٩الدستور 

***  

   شؤون سياسية

  دعو الحترام الدور التاريخي لالردناالمم المتحدة ت

  في رعاية المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس

  

  

 المنسق الخاص لألمم   المتحدة، على لساناألمم أكدت – ير دقامسة محمد خ– المتحدة األمم
المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط، نيكوالي ميالدينوف يوم أمس على أهمية احترام الدور 

  .التاريخي الذي تقوم به المملكة االردنية الهاشمية في القدس الشريف

 الدولي الذي عقد جلسته الشهرية بشان الوضع وقال ميالدينوف في احاطة قدمها لمجلس االمن  
 في الحرم القدسي الشريف، بما يتماشى مع الدور  دعم الوضع الراهن إلى أكرر الدعوة"في فلسطين انني 

التاريخي الخاص للمملكة األردنية الهاشمية بصفتها الوصي على األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية 
  ".في القدس

حادثة اقتحام المستوطنين للقدس الشريف يوم عيد االضحى  إلى  في كلمتهوأشار ميالدينوف
 من المصلين المسلمين بجروح بما فيهم بعض اعضاء الوقف ٢٩اصابة  إلى المبارك االمر الذي أدى

  .االسالمي

 باستخدام األعيرة ةيسرائيلاإلالسلطات  قيام إلى إحاطتهاال ان المسؤول االممي لم يشر في   
ي والمصلين، عقب اقتحام سرائيلة وقنابل الغاز والصوت خالل المواجهات بين قوات االحتالل اإلالمطاطي

 بحراسة مشددة من شرطة وقوات االحتالل، بعد أن تم   باحات المسجد األقصى المبارك  مستوطنا٤٥٠
  .إخالؤه من المصلين

 وغياب أي إمكانية إلحيائها  في عملية السالم   ميالدينوف من استمرار الجمود السياسي وحذر    
ي على أساس حل سرائيل أن غياب األفق السياسي باتجاه إنهاء الصراع الفلسطيني اإل  مضيفا انه



 
٦

 أن اتخاذ خطوات   وشدد ميالدينوف"أن تخلق الخطوات األحادية على األرض إلى الدولتين، سيؤدي
طيني اإلسرائيي مؤكدا على التزام األمم ملموسة أمر ممكن وضروري لتغيير المسار السلبي للصراع الفلس

يين لحل الصراع على أساس القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة سرائيلالمتحدة بدعم الفلسطينيين واإل
جنب  إلى اللتين تعيشان جنبا)  وفلسطينإسرائيل(ذات الصلة واالتفاقات السابقة، وتحقيق حل الدولتين 

  .في سالم وأمن

ان، قال ميالدينوف إن توسيع المستوطنات ليس له أي أثر قانوني ويعد انتهاكا وبشأن االستيط  
  ).وكاالت (.صارخا للقانون الدولي

  ١ ص٢٨/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 

  الجامعة العربية

  "إجراء عدائي"حذف الخارجية األمريكية اسم فلسطين 

  

   ....-  محمد خير دقامسة

ة الخارجية األمريكية بحذف اسم فلسطين من قائمة قالت الجامعة العربية، إن قرار وزار.... 
جاء ذلك في بيان للجامعة العربية، ردا على . "إجراء عدائي جديد"األوسط هو  تعريف المناطق في الشرق

حذف الخارجية األمريكية اسم السلطة الفلسطينية من قائمة تعريف المناطق في الشرق األوسط، بموقعها 
  .ياإللكتروني، األحد الماض

سلسلة طويلة من  إلى إجراء عدائي جديد يضاف"واعتبرت الجامعة العربية أن القرار األمريكي   
ستتصدى لهذه "وشددت على أنها . "اإلجراءات العدائية األمريكية التي تهدد بتصفية القضية الفلسطينية

إن الخارجية األمريكية حذفت واألحد، قالت القناة العبرية السابعة، . "اإلجراءات في المحافل الدولية كافة
سفاراتها  إلى ٕاسم السلطة نهائيا من قائمة تعريف المناطق في الشرق األوسط، وانها أرسلت تعليمات

  ....).وكاالت. (بالعالم للتقيد بأوامرها

  ٢٠ صفحة ٢٨/٨/٢٠١الدستور     

***  

 

  

  

  

  



 
٧

  بالده لحل الدولتين النهاء الصراع الفلسطينية االسرائيليدعملطراونة يلتقي نظيره الكيني ويؤكد ا

  

قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن مواصلة االقتحامات اإلسرائيلية للمقدسات 
العتقال لألطفال اإلسالمية والمسيحية في القدس، واستهداف المدنيين وبناء المستوطنات، واستمرار ا

ًوالنساء والشيوخ وهدم المنازل، ما هو إال شكل من أشكال اإلرهاب، الذي يتوجب موقفا حازما من قوى  ً
  .المجتمع الدولي، لوقف تلك الممارسات، التي تقوض مساعي السالم

 حديث الطراونة جاء لدى استقباله بدار المجلس اليوم الثالثاء رئيس الجمعية الوطنية الكينية
  .جاستن موتوري والوفد المرافق له، حيث جرى التباحث في آفاق التعاون المشترك بين األردن وكينيا

وأكد الطراونة أننا في األردن سنبقى متمسكين بثوابتنا برفض أي محاولة لتغيير الوضع القانوني 
ن أن نقبل بمحاوالت والتاريخي القائم في القدس، فحق المسلمين والمسيحيين فيها أبدي وخالد، وال يمك

  .تهويد المدينة المقدسة

وزاد إن العالقات التي تجمع األردن وكينيا قائمة على الصداقة العميقة والتي تجسدت قبل أعوام 
قليلة بزيارة جاللة الملك عبد اهللا الثاني إلى العاصمة نيروبي، وهي زيارة شكلت أهمية كبيرة كفاتحة 

  .في مجال التعاون االقتصادي ومكافحة اإلرهابلتعاون على الصعد كافة ال سيما 

وعبر عن تضامن األردن مع كينيا، مبينا أنه كان من المؤلم رؤية دماء األبرياء تسيل في 
العاصمة نيروبي مطلع العام الجاري على يد عصابة بوكو حرام، ومن قبل في عمليات إجرامية مماثلة، 

 على تلك العصابات، ما يبعث في النفس االرتياح، ويتطلب مثمنا الجهود التي بذلتها كينيا في التغلب
بالوقت ذاته مواصلة الجهود للقضاء بشكل كلي على تلك العصابات على المستويات كافة األمنية 

  .والعسكرية والثقافية واالجتماعية منها

هللا الثاني من جهته أشاد رئيس الجمعية الوطنية الكينية بجهود المملكة بقيادة جاللة الملك عبدا
  .في تحقيق السالم واالستقرار للمنطقة، ودوره الريادي والقيادي في الحرب على اإلرهاب

وأكد أهمية تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين والبناء عليها في مختلف المجاالت سيما 
الصديقين من شأنها تقريب وجهات البرلمانية منها، الفتا الى ان اللقاءات البرلمانية التي تجمع البرلمانين 

  .النظر تجاه العديد من القضايا ذات االهتمام المشترك

 ٢٨/٨/٢٠١٩مجلس النواب 

***  

  

  

  



 
٨

   ...االنسانية بحق جريمة القدس في الطفلين على الوحشي النار إطالق :أردني نائب
  

 أن لعرمــوطيا صــالح األردنــي النائــب الــسابق المحــامين نقيــب أكــد – القــدس مدينــة موقــع خــاص
 عـشر األربعـة ابنـا الـشيخ وحمـودة رومـي أبـو نـسيم الفلـسطينيين الطفلـين علـى مباشـر بشكل النار إطالق
 اإلنـسان حقـوق منظمـات وعلـى ،اإلنـسانية بحـق جريمـة يعـد المحتلـة القـدس فـي السلـسلة باب عند ًربيعا

 .القتلة الجنود لمحاسبة فوري بشكل التحرك

 االحـتالل جنـود أحـد طعـن محاولتهمـا بعـد الـشيخ حمـودة وأصـيب ومير أبو نسيم الطفل واستشهد
 .٢٠١٩-٨-١٥ في )المبارك األقصى المسجد أبواب أحد( السلسلة باب عند

 عـن الـدفاع ألن والهجـوم، الـرد بـين تناسـب وجود من بد ال الحاالت هذه في أن العرموطي وأوضح
 مـن الالزم القدر استخدام فقط له يجيز إنما ر،اآلخ الطرف بإيذاء مفتوحة رخصة الشخص يعطي ال النفس
 االحـتالل جنـود أن إال والـشيخ، رومي أبو الطفلين مع ًممكنا كان ما وهو عليه، والسيطرة الهجوم لرد القوة

 .الفتي بجسديهما الرصاص من مخازن ٣ نحو تفريغ تم حيث القتل بهدف عليهما النار أطلقوا

 العقليـة مـن نـابع وهـو قصد، عن وحشية جريمة يعتبر طفلينال مع حصل ما أن العرموطي واعتبر
 المنظمـات ًمطالبـا ًمـدنيا، أو ًمـسلحا ًشابا، أو ًطفال كان إن فلسطيني شخص أي قتل تبرر التي اإلسرائيلية
 هــذه علــى ومعــاقبتهم القتلــة لمالحقــة دولــي اختــصاص ذات محــاكم إلــى ورفعهــا القــضية بتبنــي الحقوقيــة
 .الطفولة استهدفت تيال البشعة الجريمة

 علــى قــضية ورفــع اإلطــار هــذا فــي التحــرك إلــى الفلــسطينية والــسلطة العربيــة الــدول جامعــة ودعــا
 تتبنـى التـي األجنبيـة المحـاكم بعـض قبـل مـن لمالحقـتهم إمكانيـة هناك أن ًمبينا ومحاكمتهم، القتلة الجنود

 الخارجيــة وزيـرة علـى القــبض بإلقـاء ٢٠٠٩ عـام بريطانيـا فــي ًقـضائيا ًأمـرا صــدر حيـث العالميـة، القـضايا
 العـسكرية العمليـة عـن المسؤولين من بوصفها حرب جرائم ارتكاب بتهمة ليفنى تسيبي السابقة اإلسرائيلية
 .٢٠٠٨ عام قطاع على إسرائيل شنتها التي اإلسرائيلية

 تتيح التي الدولية الجنائية المحكمة سيما ال الدولية، المحاكم إلى القضية رفع إلى العرموطي ودعا
 يمكـن حيـث االنسانية، ضد الجرائم أو الجماعية اإلبادة في المتورطين واألشخاص األفراد ومالحقة محاكمة
 .اإلنسانية ضد بحريمة الشيخ حمودة الطفل قتل ومحاولة رومي أبو نسيم الطفل قتل جريمة وصف

 عربة وادي التفاقية االحتالل انتهاك

 عربـــة وادي اتفاقيــة انتهــاك فـــي مــستمر اإلســرائيلي االحــتالل أن وأكـــد حديثــه، العرمــوطي وتــابع
 يمكـن ال لكـن االتفاقيـة، بنـود بجميـع ملتزمـة عمـان أن ًموضـحا واألردن، االحـتالل بين الموقعة المشؤومة

 .بنودها كامل بتطبيق أحدهما يلتزم وال طرفين بين موقعة اتفاقية في واالستمرار البقاء

 الـــشعب يرفـــضها والتـــي المـــشؤومة عربـــة وادي اتفـــاق يحتـــرم لـــم االحـــتالل إن :"العرمـــوطي وقـــال
 ويـستمر األردنيـة، للـسيادة يخـضع الـذي المبـارك األقـصى المسجد في انتهاكاته االحتالل ويواصل األردني،



 
٩

 بـشؤونه، والـتحكم المبـارك األقـصى المـسجد علـى للـسيطرة عليهـا والتـضييق األردنيـة األوقـاف مواجهة في
 ".األقصى في والمرابطين المصلين بحق جرائمه عن ًفضال

 اتفـاق إللغـاء النـواب مـن عـدد مـع سـيقدمها مشروع مسودة عن المقابلة، خالل العرموطي وكشف
 االحـتالل بهـا قـام التـي االنتهاكـات كـل بعد االتفاقية بهذه العمل استمرار لألردن يمكن ال وقال عربة، وادي

 علـى وسـنعمل الهاشـمية، والمملكـة األردنيـة األوقـاف تتبـع التـي والهيئات دنيةاألر السيادة بحق اإلسرائيلي
 .اإلسرائيلي لالحتالل والغمر الباقورة أراضي تأجير اتفاقية تجديد بعدم نجحنا كما إلغاءها

 االقتـصادي الـصعيد على المشؤومة االتفاقية هذه توقيع بعد الكثير خسر األردن: "العرموطي وختم
  ".كبيرة ومصائب كوارث إلى بالبلد أودى ما المسار، هذا بسبب الجتماعي،وا والسياسي

 ٢٧/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  األقصى المسجد القتحام إدانته يجدد السعودي الوزراء مجلس

 

 السالم قصر في الثالثاء، اليوم عقدها التي جلسته في السعودي، الوزراء مجلس جدد – وفا -جدة
 قـوات القتحـام المملكة إدانة سعود، آل العزيز عبد بن سلمان الملك الشريفين الحرمين دمخا برئاسة بجدة،

 ورفـضها المبـارك، األضحى عيد أيام أول في المصلين على واالعتداء األقصى للمسجد اإلسرائيلي االحتالل
 .شعبنا أبناء ضد اإلسرائيلية االنتهاكات الستمرار

 مـن الفلـسطيني الـشعب لحمايـة الـدولي المجتمـع جهـود تـضافر" إلـى المملكـة دعـوة  المجلس وأكد
 الـشعب أبنـاء لحقوق ًوانتهاكا المسلمين لمشاعر ًاستفزازا تعد التي اإلسرائيلية العدوانية الممارسات مختلف

  ".الشقيق الفلسطيني

  ٢٨/٨/٢٠١٩الحياة الجديدة 

 

***  
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  اعتداءات

  األقصىمستوطنا يهوديا يقتحمون باحات المسجد ٥٦

 

  ص١١:١٥ - ٢٠١٩ اغسطس ٢٧الثالثاء   |   خدمة قدس برس-القدس المحتلة 

ّقصى بحماية عسكرية معززة اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الثالثاء، باحات المسجد األ
 .من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي

ً مستوطنا اقتحموا باحات المسجد ٥٦وبحسب دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة، فإن 
 .األقصى، بحراسة الشرطة اإلسرائيلية

وا واشارت إلى أن المستوطنين حاولوا أداء طقوس وصلوات تلمودية في باحات األقصى، وغادر
 ."باب السلسلة"عقب انتهاء فترة االقتحامات الصباحية من 

ًوأوضحت أن ثالثة عناصر من مخابرات االحتالل اقتحموا أيضا المسجد األقصى، ضمن جوالتهم 
 .االستكشافية

 للمستوطنين باقتحام المسجد من خالل باب ٢٠٠٣وتسمح الشرطة االسرائيلية منذ العام 
 .المغاربة

وقاف االسالمية في القدس، التابعة لدائرة األوقاف االسالمية باألردن، والمسؤولة وتطالب دائرة األ
  .ّعن إدارة شؤون المسجد، بوقف االقتحامات ولكن الشرطة االسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب

 ٢٨/٨/٢٠١٩/٦السبيل 

***  

  سيدة بينهم بالعيسوية المواطنين على يعتدي االحتالل

 

 العيسوية بلدة أهالي على الثالثاء، أمس مساء االحتالل، قوات اعتدت – توكاال – اليوم فلسطين
 .البلدة وسط وتمركزها انتشارها خالل القدس، بمدينة

 زجاج بشظايا بعينها أصيبت سيدة أن عبيد يوسف العيسوية بلدة في المتابعة لجنة عضو وأوضح
 نقلــت ثــم األوليــة اإلســعافات لهــا وقــدمت المركبــة، باتجــاه مطــاطي عيــار إطــالق بعــد تــستقلها كانــت مركبــة
  .أرضا ووقوعه دفعه بعد وأوجاع برضوض مسنا أصيب كما العالج، لتلقي "األحمر الهالل" بسيارة

 الصوتية القنابل وأطلقوا العيسوية، بلدة وسط كبيرة بأعداد تمركزوا االحتالل جنود أن عبيد وأضاف
 "الـسن وكبـار الـشبان" مـن المتواجـدين علـى واعتـدوا البلـدة، شوارع في عشوائية بصورة المطاطية واألعيرة
 .لهم واضح استفزاز في لهم، الشتائم ووجهوا بالدفع
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 بيــت" بمحــيط وتتمركــز عبيــد، حــارة تقــتحم أيــام ٣ ومنــذ الخاصــة االحــتالل قــوات ان عبيــد وأضــاف
 .المنطقة في "عزاء

 أطفـال وبداخلـه منازلهـا أحـد ومداهمة أمس، ليلة منتصف بعد سكنية بناية اقتحام إلى عبيد ولفت
 .الشديد والذعر الخوف من بحالة أصيبت والتي طفلة باتجاه السالح وأشهروا فقط،

 الثالـث للـشهر العيـسوية، علـى اعتـداءاتها حملـة تواصل االحتالل سلطات أن عبيد يوسف وأوضح
 سـمير محمـد الـشهيد "حزيـران ايـةنه" خاللهـا وارتقـى والحجـر، والـشجر البشر فيها استهدفت التوالي، على

 وفـي البلـدة مـداخل علـى وحـواجز والـشبان، والنـسوة واألطفـال السن كبار طالت اعتقاالت إلى إضافة عبيد،
 وهــدم الــسكنية، والبنايــات التجاريــة المحــالت أبــواب وعلــى األحيــاء فــي يــومي وانتــشار الداخليــة، شــوارعها
 .هدم اخطارات وتوزيع

 الحمـص، أبـو محمـد المتابعـة لجنـة وعـضو المقدسـي الناشـط عـن أمـس لاالحتال سلطات وأفرجت
 الــشرطة عمــل عرقلــة" بتهمــة أيــام ٣ قبــل اعتقــل حيــث القــادم، الــشهر لمنتــصف البلــدة عــن اإلبعــاد بــشرط

 البلـدة أبنـاء مـن العـشرات أبعـدت االحـتالل سـلطات أن عبيد أوضح ذلك والى اليوم، عنه وأفرج "والتحريض
  .مختلفة ذرائع تحت ًيوما، ٢٠ - أيام ٣ بين متفاوتة لفترات عنها األخيرين الشهرين خالل

  ٢٨/٨/٢٠١٩ اليوم فلسطين

*** 

  االحتالل يهدم منشآت فلسطينية جنوبي مدينة القدس: شاهد

 

هدمت قوات االحـتالل الـصهيوني، أمـس الثالثـاء، منـشآت وممتلكـات فلـسطينية بمدينـة بيـت جـاال 
 .ى البناء دون ترخيصجنوبي مدينة القدس بدعو

ومنزال يعودان للمـواطن رمـزي قيـسية، علمـا أن " المخرور"مطعما  هدم وقال مراسلنا في القدس ان االحتالل
معاناة وحيـاة  سلمته قبل أسبوع اخطارا بهدم المطعم والمنزل، ومنذ ذلك الوقت تعيش العائلة قوات االحتالل

وسـبق . الـسابق؛ بحجـة عـدم التـرخيص لهـدم مـرتين فـيصعبة للغاية، والتـي أوضـحت أن المطعـم تعـرض ل
من جانبه، قـال .عمليه الهدم تفريغ المطعم والمنزل وسط إغالق تام للمنطقة أمام دخول وخروج المواطنين

اقتحمــت حــي  إن قــوة عــسكرية إســرائيلية"الجــدار واالســتيطان حــسن بريجيــة،  مــدير مكتــب هيئــة مقاومــة
مناطق مـصنفة  ية هدم مطعم ومنزل بدعوى البناء من دون ترخيص فيببيت جاال، وشرعت بعمل المخرور

اتهـــم "ونـــدد بريجيـــة بعمليـــة الهـــدم، و".ٕحـــسب اتفـــاق أوســـلو الموقـــع بـــين منظمـــة التحريـــر واســـرائيل) ج(
وأشـار إلـى أن عـددا مـن المـستوطنين أقـاموا قبـل عـدة أسـابيع ".االسـتيطان بتفريغ المنطقة لـصالح إسرائيل

  . المنطقة، في خطوة لتشييد بؤرة استيطانيةخياما بالقرب من

  ٢٧/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 
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  اعتداءات/ تقارير 

  المتواصلة القانوني غير الضم وعملية جاال بيت في الهدم :حقائق ورقة

 

 حقـائق ورقـة الفلـسطينية، التحريـر منظمـة فـي المفاوضـات شـؤون دائـرة أصـدرت – وفـا – اهللا رام
 ".المتواصلة القانوني غير الضم وعملية جاال بيت في الهدم" بعنوان

 العـالمي التـراث موقـع اإلسـرائيلي االحتالل قوات داهمت ،٢٠١٩ آب ٢٦ بتاريخ أنه الورقة وبينت
 فـي ثقـافي طبيعـي منظـر – والكـروم للزيتـون فلـسطين أرض باسـم المـسجل( المخـرور /بتيـر في لليونسكو

 متواصـلة إسرائيلية عملية من جزءا يشكل الهدم هذا أن مؤكدة ومنزال، مطعما وهدمت )بتير القدس، جنوب
 .قانوني غير بشكل المحتلة فلسطين أرض من المزيد لضم

 :الورقة في جاءت التي الحقائق بعض يلي وفيما

 األثريــة أهميتهــا بــسبب فلــسطين لدولــة هائلــة إســتراتيجية بأهميــة الغربيــة لحــم بيــت منطقــة تتمتــع -
 .والجغرافية والتاريخية والزراعية

 كتلة" مستوطنة يسمى مما جزءا الغربية لحم بيت منطقة باالحتالل، القائمة السلطة إسرائيل، تعتبر -
 بـه تقبـل وال الـدولي، القـانون بموجـب مـصطلحا لـيس وهـو -"الكتلـة" تعريف إن ".عتصيون غوش
 بمعنـى .طينيةالفلـس األراضـي ونهـب سـرقة لتطبيـع إسـرائيلية محاولـة ذاتـه بحد هو فلسطين، دولة
 تخطـط محـددة منطقـة داخـل القانونية غير االستعمارية المستوطنات من شبكة "الكتلة" تعني آخر،

 .لضمها إسرائيل

 مـا إلـى قـانوني غير بشكل لحم بيت ومنطقة جاال بيت من واسعة أجزاء بضم بالفعل إسرائيل قامت -
 وجفعات جيلو" من لكل القانونية رغي االستعمارية المستوطنات ذلك في بما ،"القدس بلدية" يسمى
 ".حوما وهار يائيل

 الكنيــست إلــى قــانون مــشروع اإلســرائيلي الحكــومي االئــتالف فــي أعــضاء قــدم ،٢٠١٧ تمــوز فــي -
 منــاطق نحــو لالحــتالل التابعــة "القــدس لبلديــة" الجانــب أحــادي إضــافي توســع أجــل مــن اإلســرائيلي

 ".عتصيون غوش" لحم بيت ربغ ذلك في بما المحتلة، الغربية الضفة من أخرى

 الحـين، ذلك ومنذ إلسرائيل، عاصمة بالقدس األميركية اإلدارة اعترفت ،٢٠١٧ األول كانون ٥ في -
 عام منذ قانوني غير بشكل ضمها تم التي المناطق ذلك في بما للقدس، اإلسرائيلي التعريف طبقت

 .أخرى اتوقرار ٢٣٣٤و ٤٧٨و ٤٧٦ األمن مجلس قرارات مع يتعرض بما ،١٩٨٠

 رقـم االلتفـافي الطريـق لتوسـيع خطـط علـى االحـتالل حكومـة وافقت ،٢٠١٨ األول تشرين ٢٢ في -
 العـــالمي التـــراث موقـــع ذلـــك فـــي بمـــا الغربيـــة، القـــرى عـــن لحـــم بيـــت مدينـــة يفـــصل والـــذي ،٦٠
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 يواد ذلك في بما المنطقة، في بالفعل لحقت التي األضرار بتوسيع التمدد هذا يهدد .بتير/المخرور
 .والمعصرة والخضر كريميزان

 موقـع المـسلحون المـستوطنون داهـم ،)المـيالد عيـد الحتفاالت والحقا( ٢٠١٨ أول كانون ١٨ في -
 قلـب فـي قـانوني غيـر بـشكل جديـدة استعمارية استيطانية وحدة إلنشاء محاولة في العالمي التراث

 .تقريبا متر ٣٠٠ بطول طريقا وشقوا المنطقة،

 ورفعوا أرض، قطعة على وسيطروا المنطقة اإلسرائيليون المستوطنون دخل ،٢٠١٩ حزيران ٦ في -
 .الحين ذلك منذ الممتلكات على كذلك وسيطروا اإلسرائيلي العلم

 االحتفاظ في الحق إلسرائيل أن أعتقد" :فريدمان ديفيد األميركي السفير قال ،٢٠١٩ حزيران ٨ في -
 أن مفادهـا رسـالة تـصريحاته وجهـت وقـد ".رجـحاأل علـى جميعهـا ليس لكن الغربية، الضفة ببعض
ـــة اإلدارة ـــسمح األميركي ـــشكل ت ـــد رســـمي ب ـــن للمزي ـــضم م ـــر اإلســـرائيلي ال ـــانوني غي  لألراضـــي الق

 اتفاقيــة ذلــك فـي بمــا الــدولي، اإلنـساني للقــانون خطيـرا انتهاكــا يــشكل والـذي المحتلــة، الفلـسطينية
 .الرابعة جنيف

 التـابع األمـن مجلس أمام خطابا غرينبالت جيسون ميركياأل المبعوث ألقى ،٢٠١٩ تموز ٢٣ في -
 المتحـدة األمـم وقـرارات الـدولي واإلجمـاع الـدولي القـانون "أهميـة عدم"بـ خالله صرح المتحدة لألمم
 .الفلسطينية القضية لحل

 جاال بيت من فلسطينية لعائلة ًومنزال ًمطعما اإلسرائيلي االحتالل قوات هدمت ،٢٠١٩ آب ٢٧ في -
 تقــع ).ذلــك تعــارض األســرة أن رغــم( بــشرائها قــام اليهــودي القــومي الــصندوق أن ُيــزعم نطقــةم فــي

 .حزيران ٦ في المستوطنون عليها استولى التي القطعة من بالقرب األرض

 ؟"الضم" مجرد من ًبدال "اإلضافي الضم" إلى نشير لماذا

 واللطـرون الـشرقية القـدس في بالفعل حدث قد المحتلة الفلسطينية لألرض الشرعي غير الضم ألن
 عـن األميركيـة، اإلدارة من مطلق بدعم االحتالل، حكومة تبحث ).السورية الجوالن مرتفعات إلى باإلضافة(

 .قانوني غير بشكل لضمها أخرى مناطق

 :المتواصل الضم

ــة تــشريعاتها خــالل مــن ســواء إســرائيل، هــدمتها التــي المنطقــة ضــم تــم لقــد  خــالل مــن أو المحلي
 بــين المعنيــة المنطقــة وتقــع .المــستوطنات بنــاء ذلــك فــي بمــا الواقــع، أرض علــى تفرضــها التــي راءاتاإلجــ

 ".ٕوافرات دانييل، ونفي عيليت، وبيتار جيلو، هار" في القانونية غير االستعمارية المستوطنات

 :القانوني غير الضم لترسيخ المتخذة والتشريعية اإلدارية القرارات بعض

 ).عليه المصادقة تمت( التسوية قانون). عليه المصادقة تمت( ليهوديا القومية قانون

 اليهودي القومي الصندوق دور
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 مـن العـشرات ذلـك فـي بمـا ألنـشطته، األمـوال لجمـع العـالم أنحـاء جميـع في مكاتب الصندوق يدير
 .المحتلة فلسطين أرض في الموجودة المشاريع

 بكـل اسـتثنائية قـضية أراضـيها مـن فلـسطينية ئلـةعا طـرد فـي المتمثلـة جـاال بيـت قـضية تشكل وال
 مــن ًقــسرا الفلــسطينية العــائالت تهجيــر فــي ًمــؤخرا شــارك قــد اليهــودي القــومي الــصندوق أن حيــث أســف،
 وبعــض  األميركيـة المتحــدة الواليـات ذلــك فـي بمــا مختلفـة، بلــدان فـي "خيريــة بمكانـة" يتمتــع وهـو سـلوان،
 .األوروبية الدول

 الـضرائب مـن معفـاة االسـتعمارية االسـتيطان لمـشاريع التبرعـات اليهـودي لقـوميا الـصندوق ويقدم
 .البلدان تلك في المحليين الضرائب دافعي حساب على

 منظمــة وأي اليهــودي، القــومي الــصندوق منــع أجــل مــن  مــسؤولياتها تحمــل العــالم دول علــى إن
 يعتبــر والــذي المحتلــة، فلــسطين فــي اإلســرائيلي االســتعمار لترســيخ تــسعى التــي األمــوال جمــع مــن أخــرى،
 .الدولي القانون بموجب حرب جريمة

 إلســرائيل الــسماح اســتمرار بــسبب األرض، علــى فعلــي وبــشكل تلقائيــا يحــصل القــانوني غيــر الــضم
 اتفـاق إلـى للتوصـل متبقيـة احتمـاالت أيـة يـدمر الـذي األمـر العقـاب، مـن واإلفـالت الـدولي القانون بانتهاك

  .١٩٦٧ عام حدود على الدولتين حل ذلك في بما دوليا، بها المعترف السالم مرجعيات إلى يستند سالم

  ٢٨/٨/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 

  تقارير

 معلم ديني يتحدى أطماع االحتالل وتزوير تاريخه... باب الرحمة

 

منذ سنوات طويلة والصراع اإلسرائيلي يحتدم على هوية الجزء  - صفا خاص- القدس المحتلة 
ًالشرقي للمسجد األقصى المبارك، والذي يهدف االحتالل من خالله إلى تقسيمه مكانيا، عبر االستيالء 

 .ًعلى باب الرحمة، وصوال للسيطرة الكاملة على المسجد المبارك، وفرض الرواية التوراتية

فبراير / تي شهدها األقصى، عقب إعادة فتح مصلى باب الرحمة في شباطولم تكن األحداث ال
ٕالماضي، وما تخللها من عمليات مالحقة واعتقال للمقدسيين وموظفي دائرة األوقاف اإلسالمية، وازالة 
ٕللقواطع الخشبية والخزائن، سوى مقدمة لخطوة تصعيدية خطيرة تهدف للسيطرة على المنطقة واحداث 

 .ًية فيها، تمهيدا لبناء كنيس يهوديتغييرات جوهر

ويعتبر باب الرحمة من أقدم وأشهر األبواب في السور الشرقي لألقصى، ويتمتع بمكانة دينية 
ًوتاريخية عظيمة، وهو مكون من بوابتين ضخمتين، هما الرحمة جنوبا والتوبة شماال ً. 
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 متر جنوبي ٢٠٠ويقع على بعد لرونقه وبهائه، " الذهبي"ُوسمى هذا الباب لدى األجانب بالباب 
باب األسباط في الحائط الشرفي للسور، ويعود بنائه إلى العصر األموي بداللة عناصره المعمارية والفنية، 
وهو باب مزدوج يعلوه قوسان ويؤدي إلى باحة مسقوفة بعقود ترتكز على أقواس قائمة فوق أعمدة 

 .ضخمة

ًباب الرحمة، حيث كان مقرا للجنة التراث ، أغلقت شرطة االحتالل مبنى ٢٠٠٣وفي عام 
، أصدرت محكمة ٢٠١٧اإلسالمي، واعتبرته سلطات االحتالل أنه يستخدم لنشاطات سياسية، وفي عام 

ًاالحتالل قرارا قضائيا يقضي بإغالق المبنى إلى إشعار آخر، بموجب   ."قانون مكافحة اإلرهاب"ً

ق، تمكن المقدسيون من إعادة فتح مصلي باب ً عاما من اإلغال١٦لكن في شباط الماضي، وبعد 
 .الرحمة وأداء الصالة فيه، ومنذ ذلك الوقت تواصل شرطة االحتالل استهدافها وتدنيسها للمصلى

 أطماع دينية احتاللية

إن األطماع الدينية " صفا"رئيس أكاديمية األقصى للعلوم والتراث الشيخ ناجح بكيرات يقول لوكالة 
، وال تزال مستمرة حتى اآلن، حيث شهدت ١٩٦٧الرحمة بدأت منذ احتالل القدس عام اليهودية في باب 

 .المنطقة الكثير من االنتهاكات واالعتداءات الممنهجة

ٕويضيف أن سلطات االحتالل منعت تبليط المكان واعادة إعماره وتنظيفه حتى أضحت المنطقة 
لجهة الشرقية من باب الرحمة، ومالحقتهم شبة مهملة، باإلضافة إلى التضييق على المقدسيين في ا

واعتقالهم ومنعهم من الدفن في مقبرة باب الرحمة، ناهيك عن السماح للمتطرفين اليهود بأداء طقوسهم 
 .بالمنطقة

ًوتسعى سلطات االحتالل إلى إخراج باب الرحمة، الذي يعتبر جزءا ال يتجزأ من األقصى، من 
ًتيالء على المنطقة الشرقية للمسجد وصوال لتحقيق هدفها االستراتيجي سيطرة دائرة األوقاف، من أجل االس

 .المزعوم" الهيكل"أال وهو مشروع إقامة 

ًويؤكد بكيرات أن هناك استهدافا حقيقيا لباب الرحمة، وأن  بممارساتها واعتداءاتها تعدت " إسرائيل"ً
 . للمسجد األقصى١٩٦٧لقائم منذ عام الخطوط الحمراء وتعدت على الوضع الديني والتاريخي والقانوني ا

ٕويشير إلى أن شرطة االحتالل تقوم بحماية الراوية التوراتية التلمودية، وازالة الرواية العربية 
 ."العاصمة اليهودية"ًاإلسالمية وأحقيتنا بالمسجد األقصى، تحضيرا لمشروع 

باب "ا تخطط له في ، ينبه بكيرات إلى مدى خطورة م"إسرائيل"وعن مخاطر ما تسعى إليه 
تخلينا عن باب الرحمة يعني التخلي عن المسجد األقصى بشكل كامل، وتنفيذ مخطط "ً، قائال إن "الرحمة

ًتقسيمه مكانيا، وهو ما سيودي إلى انتزاع مساحات واسعة من المسجد، وبالتالي إنهاء وجودنا في 
 ."المدينة المقدسة
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ن األقصى، ومستعدين للدفاع عنه بكل ما يملكون، لكنه يشدد على أن المقدسيين لن يتخلوا ع
 .لوأد مخططات االحتالل" رأس الحربة"فهم يشكلون 

باب (وللحفاظ على قدسية ومكانة باب الرحمة، يطالب بكيرات دائرة األوقاف وكافة المعنيين بجعله 
 .ي اإلمام الغزالي ساعة، وأن يتم إعادة تدريس كرس٢٤ًمعقال من معاقل العلم على مدار الـ ) الرحمة

وبالرغم من تعالي األصوات اإلسرائيلية المطالبة بإعادة إغالق مصلى باب الرحمة، إال أن بكيرات 
ًيؤكد أنه سيبقى مفتوحا ولن يغلق مجددا، وسيتم إعادة ترميمه ً. 

نسبة " مقبرة باب الرحمة"ويطل باب الرحمة من الخارج على مقبرة إسالمية عريقة تحمل اسم 
ً دونما، اقتطع االحتالل جزءا مهما منها لصالح إنشاء حدائق تلمودية، ٢٣ تبلغ مساحتها حوالي إليه، ًً

 .ومنع منذ سنوات المقدسيين من دفن موتاهم فيها

ًويزعم المستوطنون أن باب الرحمة كان يستخدم مدخال رئيسا  المزعوم ويقفون بمواجهته " للهيكل"ً
 ."قدس األقداس"مونها كأنهم سيدخلون من خالله إلى ما يس

 استحداث واقع جديد

إن األطماع اإلسرائيلية ال تقتصر " صفا"وأما مدير المسجد األقصى عمر الكسواني، فيقول لوكالة 
ً دونما، بهدف تنفيذ مخططه ١٤٤على باب الرحمة فقط، بل تطال المسجد األقصى بكافة مساحته الـ 

 .فيه بقوة السالحالقاضي بتفريغ األقصى واستحداث واقع جديد 

ويوضح أن االحتالل يستهدف باب الرحمة بشكل ممنهج، وذلك من خالل االعتداء على الحراس 
ٕوموظفي األوقاف وابعاد بعضهم عن األقصى لفترات متفاوتة، واستفزازات شرطة االحتالل، وكذلك إخراج 

ًمحتوياته والسواتر الخشبية منه أكثر من مرة، ما يشكل انتهاكا سافرا ً لحرمة األقصى، واستفزازا لكل ً
 .المسلمين

ويؤكد أنه ال تنازل عن أي جزء من األقصى، ولن نسمح بفرض أي واقع جديد فيه وسنواصل 
ًنحن في دائرة األوقاف ال نعترف بإجراءات االحتالل ضد األقصى، وتحديدا : "ًرباطنا وحفاظنا عليه، قائال

 ."في باب الرحمة، ونرفضها بشكل قاطع

ٕبر تكثيف التواجد الشعبي والرباط الدائم في المنطقة، واعمارها على مدار الساعة، األداة ويعت
والرادع األهم للجم أطماع االحتالل، ومنع تنفيذ مخططاته التهويدية، خاصة في ظل مواصلة الصمت 

  .العربي واإلسالمي إزاء ما يجري بحق المسجد األقصى

  ٧ص/٢٨/٨/٢٠١٩السبيل 

*** 
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  ةآراء عربي

 !! نتنياهو مستمر بسياسة التطهير العرقي

 عايدة النجار. د

بلهجته االستعالئية االستفزازية المعروفة يواصل نتنياهو سياسة التطهير العرقي ومحو أثر   
ولعل اقتحام وزير األمن الداخلي جلعاد أردان . الفلسطينيين من أرضهم، كما هدفه المعلن وغير المعلن

ة شعائر تلمودية ٕباألمس القريب، للحرم اإلبراهيمي الشريف برفقة عدد من المستوطنين المتطرفين واقام
فاالقتحام االستفزازي هو جزء من خططهم المرسومة . في أرجائه هو مؤشر مكرر لسياستهم االستيطانية

  .والمتكاملة في فلسطين التاريخية

ما تقوم به إسرائيل في المدة األخيرة ونتنياهو يستعد لالنتخابات، بتكثيف المستوطنات في كل   
ة لما يقوم به الحاخام المتطرف يهودا غاليك للمسجد االقصى ما هو مكان، وبخاصة في القدس باالضاف

اال مؤشر واضح لتحقيق حلمهم التلمودي وخرافاتهم كما أحالم نتنياهو بتطبيق التطهير العرقي الذي اتبعوه 
اسرائيل تكثف أعمالها االستعمارية .  لجعل القدس عاصمة اسرائيل االبدية١٩٦٧، وبعد ١٩٤٨منذ 

في الضفة الغربية القامة المزيد من المستوطنات وسرقة االراضي ، فقد قررت سلطات االحتالل المسعورة 
دوليف (  وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة٣٠٠ًمؤخرا بناء وحدات استيطانية في أنحاء فلسطين منها 

  . وحدة استيطانية على أراضي دير إستيا غرب سلفيت١٢٠غرب رام اهللا و) 

ًهم األول واألخير، ولم تتوقف يوما من العمل الحتالل كل شبر فيها، بما ذلك القدس هي هدف  
ًفقد أصبحت االعتداءات المتكررة جزءا . المسجد األقصى، وتغيير معالم المدينة وهويتها االسالمية العربية

مليات ولعل حمالت التخويف المستمرة وع. من الهدف لتفريغ القدس ومحيطها، ولتغيير الوضع التاريخي
القمع الممنهجة ضد أهل القدس والمرابطين للدفاع عن األقصى، أو االعتداءات واالستفزازات على موظفي 

  .ًاألوقاف االسالمية، ومحاولة إنكار وصاية األردن عليها مؤشرا أصبحت إسرائيل ال تنكره

 الهيكل المزعوم محاوالت إسرائيل المستمرة، بسرقة االقصى وهدمه وسيلة لتحقيق خرافاتهم لبناء  
ستظل مستمرة، ما دام االحتالل يسرح ويمرح بأساليب استعمارية متجددة، على أمل التخلي عنها أو كما 

ما يزيد عربدة إسرائيل ونتنياهو هو . «نقلها الى مكة «قال أحد الصهاينة في أحد البرامج التلفزيونية 
لعربية من أجل أن تكون العاصمة االبدية لدولة موقف ترمب وسياسته المتحيزة إلسرائيل اللغاء فلسطين ا

من « فلسطين » وقاحة أمريكا ترمب وأسرائيل اليوم وصلت أعال مراحل االستعمار، وهي حذف.مارقة
امريكا أصبحت عمياء ال ترى في الشرق األوسط غير إسرائيل . في الشرق األدنى»الدول والمناطق»قائمة

ًترمب ال يرى إسرائيل محتلة وال االراضي الفلسطينية احتالال ال . ومصالحها وترمب وسياسته العنصرية
مثيل له في التاريخ وهو مستمر بتعزيز مواصلة نتنياهو التهام ما تبقى من األراضي الفلسطينية 

  .التاريخية
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ًالواقع الصادم لما يجري اليوم للقدس وفلسطين، يوجب التوقف طويال مع العالم أمام هذا التهميش   
ين والفلسطينيين، ومحاولة التصدي لسياسة التطهير العرقي واالستعمار األمريكي الجديد من خالل لفلسط

نعم علينا نحن الفسطينيين والعرب التوقف والرفض المستمر .ترمب و إسرائيل الماضية في غلوائها
ق الشعب الفلسطيني ًلسياسة االستفزاز وتحدي القرارات الدولية ألن بيننا ما يزال هناك االيمان قويا بح

ونرجو من اهللا أن ال نفقد هذا الحق في خضم ما يجري من حروب ... بوطنه وعاصمته القدس الشريف
 ...لئيمة ومؤامرات على المنطقة

  ١٥ ص٢٨/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 

  ٕاالستثمار الخاطئ في ترامب واسرائيل

  ) كاتب فلسطيني (محمد أمين

ا الخـاطئ فـي إدارة ترامـب، وفـي سـبيل إرضـائه تـصر علـى تواصل بعض األنظمة العربية اسـتثماره
السير عكس التيار الشعبي العربي، في مسار التطبيع بخطوات متسارعة ومتهورة، ال يمكن تفسيرها إال في 
سياق فهم االعتقاد الذي بـدأ يتـشكل مـؤخرا لـدى تلـك الـنظم، بـأن اسـتقرار عروشـها رهـين برضـى إسـرائيل، 

قــات ســرية معهــا، إلــى المجــاهرة بتلــك العالقــة، وتوظيــف مقــدراتها خدمــة لمــصالح فانتقلــت مــن إقامــة عال
، إلى حد أصاب اإلسرائيليين أنفسهم بالدهشة، جراء الخدمات المجانيـة التـي واإلستراتيجيةإسرائيل الحيوية 

ويق نهجهـا وفي سبيل التعبئة والتحشيد، ومحاولة تلك الدول العربية تـس.تقدمها تلك العواصم الخليجية لها
التطبيعــي المــستهجن شــعبيا، بــدأت تلــك العواصــم حملــة إعالميــة محليــة ودوليــة لنفــي الروايــة الفلــسطينية 
للــصراع العربــي اإلســرائيلي مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة تــضخيم الخطــر اإليرانــي لتبريــر عالقتهــا مــع دولــة 

لـسطينيين وقـضيتهم، وكيـل المـديح االحتالل، وفي سبيل ذلك جنـدت ذبابهـا اإللكترونـي ومطبعيهـا لـشتم الف
إلسرائيل، ولم يتوقف األمر عند هذا المستوى، بل استدعي بعض المشايخ للبحـث مجـددا فـي أدلـة شـرعية 
تنزع الهالة الدينية عن المسجد األقـصى ورمزيتـه فـي الـضمير الجمعـي للمـسلمين، وتزيـل عنـه أي قداسـة 

ترامـب ونتنيـاهو ذاهبـان، وتبقـى .الـث الحـرمين الـشريفينوصوال لمحاولـة نفـي حقيقـة أنـه أولـى القبلتـين وث
ــي الــضمير الجمعــي لألمــة وشــبابها ــسطين ومــآذن مــساجدها وأجــراس كنائــسها خالــدة ف وفــي الــسياق .فل

التطبيعي ذاته المشار إليه، أرسلت السعودية شابا في عمر الزهـور فـي مهمـة تطبيعيـه، بـدال مـن أن تعـده 
ي يستهدفها قبل أن يستهدف الفلـسطينيين، إذ ال يمكـن أن تقنـع الريـاض لمواجهة المشروع الصهيوني الذ

أحدا بأن ذلك المطبع الذي طرده أطفال القدس جاء بمبادرة فردية، ألنه باختصار شديد إذا لم تكن المملكة 
بقيادتها الجديدة راضية عن مبادرته، فلماذا لـم تعتقلـه، وعوضـا عـن ذلـك يواصـل مـشاركاته عبـر الـسكايب 

أمريكيا، ورغم كل ما بذلته بعض دول الخليج في سبيل إرضـاء .ن داخل السعودية مع القنوات اإلسرائيليةم
أمريكا، تطبيعا مع إسـرائيل وعقـودا مـن الـسالح المكـدس وغيـر المـستعمل، جـاءت سلـسلة مفاجـآت ترامـب 
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بأن أمريكا لن تقاتل عنكم، : هغير السارة الواحدة تلو األخرى، علها تؤكد لهم ما يبدو أنهم ال يريدون إدراك
فقـــراءة . ولـــن تخـــوض حـــروبكم، كمـــا أن تطبـــيعكم مـــع ربيبتهـــا إســـرائيل لـــيس بالـــضرورة بوليـــصة تـــأمين

لتصريحات ترامب األخيرة، بأن أمريكا لـن تحمـي دول الخلـيج الغنيـة، ولـن تـوفر األمـن فـي مـضيق هرمـز، 
 األمريكيـة الثابتـة فـي هـذه اإلسـتراتيجيةخر عـن وتأكيده على أنه أفضل صديق إلسرائيل، تعبر بشكل أو بآ

:  الواليــات المتحــدة علــى محــددين ال ثالــث لهمــاإســتراتيجيةالبقعــة مــن العــالم، التــي نعــيش فيهــا، إذ تقــوم 
علـى . ، حتى لو تغير قدر االهتمام بالمحدد األول، يبقى الثاني ثابتـا ال يمكـن تغييـره»النفط وأمن إسرائيل«

التطبيع أن يــدركوا أن أمريكــا لــن تحمــي غيــر إســرائيل، وأن كــل مــا قــاموا بــه مــن أدوار العــرب المتــوهمين بــ
تطبيعية، فـي مـسعى للتقـرب مـن تـل أبيـب، لـن تغيـر مـن تلـك المعادلـة، إذ تعتبـر أمريكـا تلـك األدوار أدوارا 

لتأكيــد علــى وفــي ســياق ا. وظيفيــة ال أكثــر وال أقــل، تــشكر حلفاءهــا عليهــا، وال تقــدم لهــم أي ثمــن مقابلهــا
ٕاالستثمار العربي الخاطئ في ترامب وادارته، يتضح ذلـك مـن خـالل قـراءة مواقـف الـرئيس األمريكـي ترامـب 
التي لم تختلف في المحصلة بتقديري عن مواقف سلفه، فإذ يقترب ترامب من إنهاء واليته األولـى، تكـشف 

 صحيح أنـه انـسحب مـن االتفـاق النـووي، قراءة فاحصة لقراراته، عن أنه لم يتبن نهجا مختلفا عن أوباما،
لكنه لم يخض حربا ضد إيران، هو يريد فقط إعادة صياغة اتفاق أوباما، كما هدد ترامب كذلك نظام األسد، 

المتغيــر الوحيــد فــي مقاربــة ترامــب هــو .ثــم ســلم ســوريا لروســيا، وانــسحب تمامــا كمــا كــان يخطــط أوبامــا
لخليجيين، واتخاذ خطوات غير مسبوقة في العالقة مع تل أبيـب، مجاهرته في دعم إسرائيل، وشتم حلفائه ا

لم يجرؤ أي رئيس أمريكي على اتخاذها من قبل، كـاالعتراف بالقـدس، ومقاربتـه فـي صـفقة القـرن، ليتأكـد 
المؤكد بأن الثابت الوحيد في العالقة مع المنطقة، هو دعم إسرائيل وأمنها، وفي سبيل هـذا ال تهـتم أمريكـا 

ث بمـصالح حلفائهــا، رغـم كــرمهم وسـخاء العقــود التـي يوقعونهـا، وحالــة العـشق التــي يبـدونها لتــل وال تكتـر
القــادة العــرب فــي مــسعاهم للتبريــر غيــر المنطقــي لحالــة التقــارب مــع إســرائيل، بالحــديث عــن الخطــر .أبيــب

فوهـة البندقيـة، اإليراني، يقامرون بعروشهم بدال من المحافظة عليها، فالعربي لن يقتنـع، حتـى وهـو تحـت 
ومطرقة االستبداد بأن إخوانه الفلـسطينيين، أشـرار، وأن المحتلـين أخيـار، لـن يقبـل العـرب كـذلك وضـميرهم 
ــة وأصــالة قــضيتها،  ــى فلــسطين وعدال ــة القفــز عل ــة بعــض نظمهــم نحــو إســرائيل، ومحاول الجمعــي، بهرول

رامب ونتنياهو ذاهبان، وتبقى فلسطين باختصار شديد تلك النظم تقامر بعروشها بدال من الحفاظ عليها، فت
  .ومآذن مساجدها وأجراس كنائسها خالدة في الضمير الجمعي لألمة وشبابها

  ٢٨/٨/٢٠١٩القدس العربي 

***  
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  شؤون مقدسية

  "غريبة"االحتالل يفرج عن الشيخ عكرمة صبري بعد التحقيق معه بقضية 
 

وخطيــب  نــين، عــن رئــيس الهيئــة اإلســالمية االثاإلســرائيليمخــابرات االحــتالل  أفرجــت – الــسبيل
غربــي القــدس " المــسكوبية "المــسجد األقــصى الــشيخ عكرمــة صــبري، بعــد التحقيــق معــه فــي مركــز شــرطة

  .المحتلة

بعـدم اللجـوء  أن التحقيق مع الشيخ صـبري جـاء بتهمـة نـصحه النـساء وذكر المحامي حمزة قطينة
  . الجمعةإلى شرطة االحتالل في المشاكل األسرية في خطبة

المــسجد  هــذه التهمــة التافهــة تؤكــد تــربص ســلطات االحــتالل بالــشيخ عكرمــة وخطبــاء: "وأضــاف
  ".والمجتمع األقصى، والتصيد لهم ولخطاباتهم العامة، التي تصلح األسرة

أرى ان الموضوع ال يـستحق هـذه الـضجة ألن األمـر أسـري، ونحـن : "من جانبه، قال الشيخ صبري
  ".نعالج بحكمتنا األمر

داخلـي أسـري،  هـذه الـضجة التـي افتعلـت ال مبـرر لهـا، والتحقيـق ال داعـي لـه، هـذا أمـر: "وأضاف
  ".األطفالونحن حريصون على الحفاظ على أسرنا وعدم تشريد وضياع 

الحفـاظ علـى الناشـئة،  يهمنـا: "ولفت صبري إلى أن أي خلل بين الزوجين يؤثر على األطفال، قائال
  ". األسر وتفتيت األسرةوال يجوز السماح بتشرد

وكانت مخابرات االحتالل اقتحمت منزل الـشيخ عكرمـة صـبري فـي القـدس، وسـلمته أمـر اسـتدعاء 
  ".المسكوبية"للتحقيق في مركز 

  ٢٦/٨/٢٠١٩السبيل  

*** 

  شخصيات مقدسية تستنكر الممارسات اإلسرائيلية ضد الشخصيات الدينية والوطنية

  

   ....-  محمد خير دقامسة

إلى ذلك، استنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد األقصى المبارك .... 
ي ضد الشخصيات سرائيلالشيخ محمد حسين الممارسات العدوانية التي تقوم بها سلطات االحتالل اإل

لهدمي وقال في بيان ان مداهمة قوات االحتالل لمنزل وزير القدس فادي ا. الدينية والوطنية المقدسية
 المبارك الشيخ عكرمة صبري ومدير عام األقصى األول لخطيب المسجد أمسواستدعاء سلطات االحتالل 

أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب للتحقيق يشكل سابقة خطيرة تأتي ضمن سياسة التهويد والتخويف 
  .الدفاع عن األرض والمقدسات والمجتمع الفلسطيني إلى ٕواسكات األصوات الداعية
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وقال رئيس مجلس األوقاف اإلسالمية في مدينة القدس المحتلة الشيخ عبد العظيم سلهب إن   
ًإجراءات سلطات االحتالل في القدس، تمثل استفزازا مباشرا لمشاعر المسلمين، سواء باقتحامات المسجد  ً ّ

اتخاذ مواقف فعلية   إلى األمتين العربية واإلسالمية األقصى المبارك أو أوامر االعتقال واإلبعاد داعيا
وقال سلهب في بيان أمس ان إجراءات االحتالل في القدس لن تحول دون واجبنا في . للدفاع عن األقصى

الدفاع عن األقصى في وجه الهجمة الشرسة من االقتحامات، والتي كان أخطرها صبيحة أول أيام عيد 
  )وكاالت...(.دانةعدم االكتفاء ببيانات الشجب واإل إلى األضحى المبارك، داعيا

  ٢٠ صفحة ٢٨/٨/٢٠١الدستور 

***  

  برنامج عين على القدس
 

 عين على القدس يسلط الضوء على تحديات العام الدراسي للمقدسيين

 

 سلط برنامج عين على القدس الذي بثه التلفزيون االردني امس االول الضوء على - عمان   
  .٢٠٢٠/٢٠١٩لعام الدراسي التحديات التي تواجه الطالب المقدسيين في بداية ا

 غرفة صفية في القدس ٢٢٠٠إن هناك نقصا يقارب : وقال مدير التربية والتعليم في القدس سمير جبريل
الشرقية بسبب تجاهل االحتالل لحق الفلسطينيين بالتعليم، باإلضافة إلى ادخال االحتالل مناهجه على 

 االحياء العربية، ومنحها جميع التسهيالت كالسماح المدارس، وغرس المدارس التابعة لبلدية االحتالل في
بالدراسة فيها للطالب من جميع المناطق، في حين يسمح لمدارس البلدة القديمة التي تدرس المنهاج 

  .الفلسطيني باستقبال الطالب من المنطقة نفسها فقط

هدف إلى تعريف وتوعية إن االتحاد ي: وقال رئيس اتحاد اولياء امور الطالب في القدس زياد الشمالي
الطالب واولياء امورهم بالقوانين والحفاظ على المنهاج الفلسطيني ومحاربة مناهج االحتالل في ظل وجود 

  .خمس مرجعيات تعليمية في القدس

 االف طالب وطالبة يدرسون في مدارس بلدية االحتالل الذي يفرض على ١١٠واضاف ان هناك   
رف، غير أن االتحاد يزودهم بالمنهاج الصحيح ليدرسوه في بيوتهم، نصفها المنهاج الفلسطيني المح

وزادت االمور تعقيدا مع اعالن ترمب القدس عاصمة السرائيل حيث تم منع السلطة الوطنية من تمويل اي 
نشاط بالقدس، واالسوأ من ذلك ان االحتالل بصدد افتتاح مدرستين وسط القدس لتدريس المنهاج 

  .االسرائيلي

محور آخر وبمناسبة مرور خمسين عاما على احراق المسجد االقصى تحدث البرنامج عن وفي   
  .استمرار اإلعمار الهاشمي للمسجد االقصى حتى اآلن
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إن الهاشميين بعد : وقال الحاج نادر اشتية الذي شهد الحريق وشارك بأعمال إعادة اإلعمار  
اطق التي تضررت فقط، وانما شملت العملية جميع الحريق هبوا إلعادة اإلعمار التي لم تقتصر على المن

مناطق الحرم، واستبدل االلمنيوم بقبة النحاس المذهب بتبرع من جاللة الملك الحسين رحمه اهللا، اضافة 
  .إلى ان عملية اإلعمار ادت إلى تحديث المناطق بشكل افضل مما كانت عليه قبل الحريق

الح الدين من عمان، مؤكدا الدور الهاشمي بقيادة واستذكر الحاج اشتية لحظة احضار منبر ص  
جاللة الملك عبداهللا في الحفاظ على المسجد االقصى واستمرار رعايته وتوفير كل المتطلبات لذلك كتوفير 

 بترا. اجهزة مكافحة الحريق وتوظيف فريق جاهز لمكافحة الحريق

  ٤ ص٢٨/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

 ناهم هنا ونحن ه

 اسرائيل هيوم 

 يوسي بيلين

قررت السلطة الفلسطينية، كما هو معروف، اال تتلقى من إسرائيل أموال الضرائب التي تستحقها، 
ردا على قرار إسرائيل االقتطاع منها للمبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للسجناء األمنيين ولعائالت 

لقرار للسلطة بان تقلص في كل نفقة ممكنة، واحداها، كما تسبب هذا ا. القتلى في المواجهات مع إسرائيل
  .هي الدفعات للمستشفيات اإلسرائيلية التي تعالج المرضى الفلسطينيين” كلكليست“افادت 

ستوجه السلطة الفلسطينية، إذن، مرضاها الى مستشفيات في الضفة الغربية، والمداخيل ستقتطع 
 وصل المبلغ ٢٠١٨في . ي تدخل الفلسطينيين اليها لمعالجتهابالطبع من المستشفيات اإلسرائيلية، الت

المتضرر االساس هو مستشفى .  مليون شيكل٢٧٢الذي دفع لهذا الغرض من السلطة الفلسطينية الى 
وعندما يضاف ضياع .  مليون شيكل٢٠٠هدايا، الذي تلقى في تلك السنة، من هذا البند فقط، نحو 

المالية االخرى للمستشفى، فان من شأنه ان يدهوره إلى أزمة اقتصادية المداخيل المتوقع الى المشاكل 
  .خطيرة

فالفجوة في . ال يوجد أي وجه شبه بين االقتصاد اإلسرائيلي واالقتصاد في الحكم الذاتي الفلسطيني
نها االنتاج الوطني الخام للفرد، بين التصدير اإلسرائيلي إلى مناطق السلطة الفلسطينية وبين التصدير م

أزمة اقتصادية إسرائيلية ستتسبب على الفور بأزمة اقتصادية في الجانب . إلى إسرائيل، كبيرة جدا
  . الفلسطيني، بينما األزمة الفلسطينية ستلحق بإسرائيل ضررا هامشيا تماما

  .ولكن يتبين انه في مجاالت معينة جدا، نشأ ايضا تعلق إسرائيلي بالفلسطينيين
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ففي عيد األضحى األخير كاد ال يكون سواقون في . بر تعبيره في القدسلقد وجد التعلق األك
. تستعين الفنادق بالقوة البشرية الفلسطينية المهنية، من اإلدارة وحتى الطباخين. المواصالت العامة

واآلن يتبين بان . المستشفيات مليئة بالقوة البشرية الفلسطينية، وغيابها يعطل قسما مهما من النشاط
ضى الفلسطينيين هم ايضا فرع اقتصادي ذو مغزى، من شأنه أن يسقط اجهزة صحية مهمة بل المر

  .وحيوية في إسرائيل

نحن هنا وهم “إن من ارادوا بالذات السالم مع الفلسطينيين، هم الذين اخترعوا الشعار الهراء 
ود شرقية إلسرائيل، ،كي يحببوا الجمهور على االضطرار للوصول الى حل وسط اقليمي، وضمان حد”هناك

 سنة مرت منذ حرب األيام الستة، والفئتان ٥٢. تضمن من غربها إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية
. متعلق بدفعات الجمارك على البضائع الفلسطينية” هداسا“مصير . السكانيتان تتداخالن الواحدة باالخرى

، ونحن، ال يمكننا ان نتدبر أمرنا بال مئات الضفة ال يمكنها أن تعيش دون منتجات الغذاء اإلسرائيلية
  .آالف الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل

في ظل تجاوز الحاجة الى الحدود، ) وكل مواطنيها(ال يوجد حل يضمن مستقبل دولة اليهود 
ولكن هذه الحدود لن تفصل بين الشعبين، بل ستسمح للدولتين ان تعيش الواحدة الى . وخطها واضح جدا

  .جانب االخرى في إطار كونفدرالي، ال يقضي التعلق الذي نشأ بين الطرفين على المصالح الحيوية لكليهما

  ٢٠ص/٢٨/٨/٢٠١٩الغد 

*** 

  اخبار باالنجليزية
  

How did antisemitism become conflated with anti-Zionism? 
Ghada Karmi 

Evidence shows that criticism of Israel has turned into one of the fundamental definers of 

oday's 'antisemitism' 

The furore over antisemitism that has gripped Western countries in the last few years 

continues relentlessly.  

Its consequences can already be seen in the anti-BDS (boycott, divestment and sanctions) 

legislation being passed in Europe and the US. Earlier this year, the German parliament 

branded BDS as antisemitic; in France, BDS has been criminalised; last month, the US 

Congress overwhelmingly passed an anti-BDS resolution; and 26 US states require 

contractors to sign an anti-BDS commitment as a condition of employment. 

In Britain, the situation is fraught. The Labour Party has become the focus of a 

ferocious antisemitism assault, which has singled it out, on no evidence, as “institutionally 

antisemitic”. The party is now under duress, its energies diverted towards defending 

against a near-hysterical witch hunt of its members, with leader Jeremy Corbyn seriously 

undermined by vicious accusations of antisemitism.  

A question of definition 

Extraordinarily, this is occurring against a benign background for Jews in Britain. 

In 2017, a major survey by the Institute for Jewish Policy Research showed Britain to have 

very low levels - 2.4 percent - of clear antisemitism. The 2016 Chakrabarti report found no 
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significant antisemitism in the Labour Party, and a 2017 YouGov survey of British 

adults reported that Labour voters were less likely to be antisemitic than Conservative 

voters.  

Even to debate the question could invite accusations of antisemitism 

Yet, the allegations continue, as if we were all headed towards a return to Nazi Germany. 

Every accusation of antisemitism is accepted at face value, whether true or not.  

The crucial issue in all this is one of definition. 

How often is “antisemitism” used to mean criticism of Israel and its ideology, Zionism? 

How many cases of “antisemitism” for which the British Labour Party is being crucified 

are of this type?  

We have not been told; even to debate the question could invite accusations of 

antisemitism. The evidence, however, points to anti-Zionism and criticism of Israel as the 

fundamental definers of today’s “antisemitism”.  

Criticism muffled 

The adoption of the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)’s vague and 

non-legally binding definition of antisemitism by 31 states in 2016 put the finishing touches 

on this conflation of antisemitism and anti-Zionism. The IHRA definition’s inexplicable 

acceptance by Western governments and institutions has made it increasingly difficult to 

criticise Israel on public platforms, and by extension, to support the Palestinian cause.  

An innocent charity bike ride to raise funds for Palestinian children was recently refused 

access to a park for its final rally by London’s Tower Hamlets Council. Private email 

exchanges at the council, exposed by a Freedom of Information request submitted by the 

event's organisers, the Palestine Solidarity Campaign, revealed the officers’ anxiety that 

pro-Palestinian speeches could infringe on the IHRA definition.  

The greatest beneficiary, if not the instigator, of this confusion over antisemitism is Israel 

and its supporters. 

The antisemitism furore arose in the wake of Corbyn’s election as Labour leader, with the 

potential for a champion of Palestine ending up in Downing Street, at a time of mounting 

popular support for the Palestinian cause. The stifling of debate about Israel’s illegal 

conduct and its abuse of Palestinian rights has proven an invaluable tool to protect it from 

censure.   

Why has this transparent ploy succeeded so well? The answer lies in the confusion between 

antisemitism and anti-Israelism, which the Zionists have sowed so well. 

It is a blurring of definition that most people have already internalised, as shown by 

increasing anti-Jewish hostility in Europe due to Israeli policies. Though this has been 

characterised as a manifestation of antisemitism, one needs to understand it not as an 

innate hatred of Jews among non-Jews, but as an effect of Zionism itself.  

The Zionist project 

The interlinked identification of Jew and Zionist was inherent in the Zionist project from 

its inception. Israel was set up as the state of Jews everywhere, to which they should aim to 

“return”. Zionism has consistently identified itself with Jewish history, archaeology and 

geography in Palestine. Jews who never set foot in the Middle East are granted instant 

Israeli citizenship. 

From this viewpoint, it makes sense that they would see attacks on Israel as synonymous 

with antisemitism. If so, perhaps it should be no surprise when non-Jews accept the same 

logic, when they might at any time see their Jewish friends emigrate to Israel and become 

Israelis overnight. Why would it be wrong for a non-Jew to identify Jews with Israel and 

act accordingly, when the Israeli government is striving to do just that?  
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Many Jews would protest that Israel does not represent them, and they have often rejected 

its policies and ideology. But that does not alter the equation Zionism has been able to 

project. 

There is no question that antisemitism is always wrong. But when it comes to conflating 

antisemitism with anti-Zionism, the picture is not so straightforward. It should be 

addressed by proper thought and analysis, not timid acceptance leading to faulty decisions. 

Middle east eye 27 August 2019  

***  

London event starring pro-settler group has rightfully sparked 

controversy 
 

Ben White 

An activist with the right-wing Israeli Regavim group has been invited to speak by UK 

Lawyers for Israel 

UK Lawyers for Israel (UKLFI), which frequently smears Palestine solidarity campaigners 

and charities with false allegations of promoting “antisemitism” and links to “extremism”, 

will this Sunday host an official from a notorious Israeli organisation that believes all of the 

West Bank belongs to Israel.  

The event in London will see Israeli settler activist Naomi Linder Kahn, from the right-

wing advocacy group Regavim, give a talk on “the struggle to preserve Israel’s land”. 

On its site, UKLFI describes Regavim as “an Israeli research-based think tank and 

lobbying group”. In reality Regavim is a diehard opponent of Palestinian self-

determination and international law. 

Anti-Palestinian racism 

This isn’t exactly a secret; the cover of its 2018 annual report depicts the entire West Bank 

as part of Israel. In 2012, the then-director of its international department Ari 

Briggs, stated: “The position of Regavim (is that) there is no (Israeli) occupation.” 

Regavim is unsurprisingly a vocal advocate of expanding illegal settlements – indeed, the 

organisation was founded in response to a case brought by Peace Now against an 

unauthorised outpost. Regavim’s office is itself in a settlement southeast of Ramallah. 

Regavim's practical work ... is shaped by an anti-Palestinian racism that echoes the 

rhetoric of the European and North American far-right 

The bulk of Regavim’s work is focused on petitioning the state to issue and carry out 

demolition orders against structures built by Palestinians without the required permits – 

both in the West Bank and regions inside the 1967 lines, such as the Naqab. 

Palestinians build “illegally” due to a notoriously discriminatory planning regime, and it is 

instructive that Regavim sees itself – as co-founder and now Transportation Minister 

Bezalel Smotrich put it – “as serving alongside the government of Israel” in its mission. It 

has also received public funds. 

Regavim’s practical work – monitoring, legal petitions, parliamentary advocacy – is shaped 

by an anti-Palestinian racism that echoes the rhetoric of the European and North 

American far-right. 

Shocking inversion 

In one disturbing example from a 2017 document, Regavim rails against “Arab settlement 

and its spreading tentacles throughout Israel”. One of the group’s videos shows the mere 

presence of Palestinians as a threat, while another depicts Palestinians planting an olive 

sapling as a form of terrorism. 
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The inversion is shocking. Palestinians are living in their land – building, planting trees – 

and have the absolute right to do so. Settlers on the other hand are participating in a war 

crime by being there. 

“Ever so quietly, without the roar of battle and clamor of war, the Jewish People is being 

robbed of the Land of Israel,” reads a piece called “The Silent Conquest” on Regavim’s 

website. “On this battlefield cement mixers have replaced tanks … and innocent-looking 

civilians replace uniformed soldiers.” 

Aside from the depiction of Palestinian civilians as combatants, what’s striking once more 

is the inversion of the reality of colonisation. There are actual tanks in the West Bank – 

Israeli ones. The main cement mixers are Israeli and the civilians being moved in are 

Israeli settlers. 

Fundamentally, Regavim’s anti-Palestinian hostility is driven by a belief that all the land 

between the Jordan River and the Mediterranean Sea is “Jewish land”. As 

its website states: “Israel is losing its hold on the Jewish people’s lands. This is not 

happening only on the far side of the country, but here, in the very heart of Israel and in 

the heart of the consensus areas, in the Galilee, in the Negev [Naqab], in Jerusalem, in the 

coastal plain Triangle and in Judea and Samaria [the West Bank].” 

Combatting BDS 

In a 2013 interview, Regavim stressed the need to “preserve a Jewish majority in Israel and 

to preserve the physical grip of that majority over the country’s land”, as well as to 

“prioritise Jewish agriculture and settlement of the land”. As Briggs put it, Regavim is 

“keeping Jewish lands in Jewish hands”. 

So, why would UKLFI want to give a platform to such an organisation?  

Founded in 2011 UKLFI is in its own words, an “association of lawyers” who “invok[e] 

laws in support of Israel and against Israel’s enemies”. In “combatting” the boycott, 

divestment and sanctions (BDS) campaign, it “work[s] closely with other pro-Israel 

organisations in the UK and around the world”. 

The settlements' illegality under international law isn't a 'false narrative' to 'reframe' 

UKLFI has repeatedly launched smear campaigns against organisations, ranging “from 

academics to students' unions, architects to local councils” who express support for 

Palestinian rights, “by lodging complaints with regulatory bodies and sending letters 

threatening legal action”. 

UKLFI chief executive Jonathan Turner has attempted to dismiss concerns over the 

Regavim event by claiming that UKLFI hosts “speakers from the left and right of the 

Israeli political spectrum”. The UKLFI website says it “is not aligned with any particular 

political viewpoint or party in the UK or Israel”. 

There are, however, signs of a convergence of views between UKLFI and Regavim – in 

particular, on efforts to normalise Israel’s discriminatory settlement enterprise. 

A 2012 report co-written by UKLFI, claims that “under international law Israel has more 

right to that territory [the whole area between the river Jordan and the Mediterranean 

Sea] than today’s Palestinian Arabs”. The report also rejects the status of the West Bank as 

“occupied territory”. 

Promoting the occupation 

In 2017, UKLFI tweeted at then-foreign secretary Boris Johnson: “Why do you buy into 

the false narrative that settlements are illegal and on occupied Palestinian land?” The same 

month, UKLFI tweeted: “Time to reframe. World has for too long been fed the lie that 

‘settlements’ are illegal.” 

But the settlements’ illegality under international law isn’t a “false narrative” to “reframe” 

– it is the longstanding position of the UN Security Council, International Court of Justice, 
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International Criminal Court, and practically every single world government, including the 

UK. 

UKLFI’s hosting of Regavim has been slammed by liberal Zionist advocacy group Yachad, 

whose criticism was amplified by well-known Israeli lawyer and non-profit founder Daniel 

Seidemann. 

“Yachad’s challenging of Regavim & its warm welcome by parts of the UK Jewish 

community very important,” he wrote on Twitter. “Regavim is directly responsible for 

implementing & promoting the most egregious aspects of occupation. Feting Regavim is to 

become actively complicit in an aggressive occupation.” 

Middle east eye 27 August 2019 
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