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٣

  شؤون سياسية

  إسرائيل تصعد انتهاكاتها للوصاية األردنية على القدس
  

، هذا الوصف الذي أطلقه الموقعون على معاهدة السالم األردنية "مفتاح السالم" - ّعمان-محمود الشرعان
، لكن المدينة ومقدساتها التي نصت ١٩٩٤تشرين األول /اإلسرائيلية لمدينة القدس المحتلة في أكتوبر

المعاهدة على خضوعها إلشراف األردن عرفت فصوال لم تتوقف من االنتهاكات، وال تزال مستمرة حتى 
  .اليوم

وتنوعت االعتداءات اإلسرائيلية على القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية؛ من االستيطان، إلى   
ٕن، واغالق المسجد األقصى ومنع الصالة فيه، وأعمال الحفريات االقتحامات المتواصلة من قبل المستوطني

  .أسفل الحرم القدسي، وصوال للمخططات الساعية لتقسيمه زمانيا ومكانيا

، "وادي عربة"وتضمنت المادة التاسعة من معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية المعروفة اختصارا بـ  
  :نية، ثالث نقاط رئيسيةبشأن األماكن ذات األهمية التاريخية والدي

  .سيمنح كل طرف الطرف اآلخر حرية دخول األماكن ذات األهمية الدينية والتاريخية: أوال• 

وبهذا الخصوص، وبما يتماشى مع إعالن واشنطن، تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة : ثانيا• 
وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي األردنية الهاشمية في األماكن اإلسالمية المقدسة في القدس، 

  .ستولي إسرائيل أولوية كبرى للدور األردني التاريخي في هذه األماكن

سيقوم الطرفان بالعمل معا لتعزيز الحوار بين األديان التوحيدية الثالثة بهدف بناء تفاهم ديني : ثالثا• 
  .والتزام أخالقي وحرية العبادة والتسامح والسالم

هات األردنية الرسمية والشعبية ترصد بشكل متواصل انتهاكات الجانب اإلسرائيلي إال أن الج  
  .اللتزاماته في المعاهدة في ما يتعلق بالقدس

، بعد اندالع انتفاضة فلسطينية في "مذبحة األقصى الثانية"فبعد توقيعها بعامين، ارتكبت إسرائيل   
 ٦٣ح نفق أسفل المسجد األقصى، واستشهد فيها ، بعد إقدام االحتالل على فت١٩٩٦أيلول / سبتمبر٢٥

  .فلسطينيا

وبعد أربعة أعوام، اندلعت شرارة االنتفاضة الفلسطينية الثانية من وسط المسجد األقصى بعد   
اقتحامه من رئيس الوزراء األسبق أريئيل شارون، ومع بداية األلفية الثالثة سعت دولة االحتالل إلى 

  .لتقسيم المسجد األقصى بين المسلمين واليهودتكثيف مخططاتها الساعية 

وتعتبر وزارة األوقاف والمقدسات اإلسالمية األردنية الجهة المسؤولة عن ملف القدس والمقدسات   
  .اإلسالمية والمسيحية



 

٤

إدارة المسجد األقصى : ويتمثل الدور األردني باألقصى والمقدسات في أربعة مجاالت رئيسية  
ٕلمسؤولية عن توثيق وادارة وصيانة األوقاف اإلسالمية في القدس، والقضاء الشرعي ٕورعايته واعماره، وا

  .في القدس بأكمله، وتنظيم عمل الكنائس العربية والكنيسة األرثوذكسية في القدس

ومؤخرا برزت مخاوف أردنية وفلسطينية من سحب الوصاية األردنية على المقدسات اإلسالمية   
  .بيةوالمسيحية لصالح جهات عر

وحول االنتهاكات اإلسرائيلية على المسجد األقصى، يقول وزير األوقاف األردني عبد الناصر أبو   
  .البصل إن الوزارة ترصد االعتداءات المتواصلة بحق المسجد األقصى والمدينة المقدسة

م ّ إلعادة النظر في الفتوى السابقة التي تحر- خالل حديثه مع الجزيرة نت- ويدعو أبو البصل   
زيارة القدس في ظل وجود االحتالل، خاصة أن ظروف الفتوى السابقة تغيرت، واليوم االحتالل يستغل فراغ 
المسجد األقصى من المصلين والزوار من أجل تغيير الواقع هناك من خالل االقتحامات والتقسيم الزماني 

  .والمكاني

مصلين والزوار وسيلة للحد من تغول ويضيف الوزير أن زيارة المسجد األقصى وعدم إفراغه من ال  
ضرورة دعم صمود المقدسيين "االحتالل على المسجد، وبالتالي تفويت الفرصة على االحتالل، مؤكدا 

  ".ُوالعمل على تقويتهم اقتصاديا ومجتمعيا وعلى كافة الصعد وعدم تركهم وحدهم في وجه االحتالل

سالمية هي الوصي الوحيد على المسجد األقصى وحسب الوزير أبو البصل، فإن إدارة األوقاف اإل  
  .والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس شرعيا وقانونيا وتاريخيا

ويبين أن المقدسيين والسلطات الفلسطينية أيدوا الوصاية الهاشمية على المسجد األقصى عبر   
  . ذلك عندما أيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس٢٠١٣السنوات، وكان آخرها عام 

وحول محاوالت بعض الجهات النيل من الوصاية الهاشمية على المقدسات، يؤكد أنه ال يمكن ألي   
جهة إسالمية أن تأخذ هذه الوصاية من األردن ألنها واقع تاريخي وفعلي، وألنها مرجع شرعي وقانوني 

  .من الناحيتين الدينية والسياسية

قدسات لغير إدارة األوقاف اإلسالمية كي ال يحدث ما ويحذر الوزير من أن تؤول الوصاية على الم  
ال يحمد عقباه من صراع ديني حول المسجد األقصى، وهو ما تعمل األوقاف عليه برفضها التقسيم 

  .المكاني والزماني للمسجد

لكن النائب في البرلمان األردني والخبير في شؤون القدس سعود أبو محفوظ اعتبر أن هناك   
ت لوزارة األوقاف مكنت المتطرفين الصهاينة من تصعيد التجاوزات، وتحقيق مكاسب جديدة، سلسلة تراجعا"

  .تجاوزوا فيه الصالة العلنية داخل المسجد األقصى إلى ممارسة طقوسهم وأساطيرهم التلمودية

  ٢٠١٥اتفاق 



 

٥

قصى  اتفاقا فرعيا حول المسجد األ٢٠١٥تشرين األول / أكتوبر٢٤ٕووقع األردن واسرائيل في   
  :برعاية أميركية، تضمن البنود المعلنة التالية

الدور التاريخي "لألردن كما ورد في اتفاقية السالم بين الطرفين، و" الدور الخاص" "إسرائيل" تحترم - ١
  ".للملك عبد اهللا الثاني

ما  إسرائيل ستستمر في تطبيق سياستها الثابتة في ما يخص العبادة الدينية في المسجد األقصى ب- ٢
  ".غير المسلمين هم من يزورون"، وبأن "المسلمين هم من يصلون"فيها الحقيقة األساسية بأن 

  . إسرائيل ترفض تقسيم المسجد األقصى، وترفض أي محاولة للقول بغير ذلك- ٣

التأكد من أن "ٕ إسرائيل ترحب بالتنسيق المتزايد بين السلطات اإلسرائيلية وادارة األوقاف، بما في ذلك - ٤
لزوار والعباد يبدون االنضباط ويحترمون قداسة المكان انطالقا من مسؤوليات كل منهما ً ّ."  

 ساعة ٢٤تغطية مصورة على مدار " بتوفير" موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اقتراح األردن - ٥
ًشامال وشفافا"ًلكل المواقع داخل المسجد األقصى، مما يوفر سجال  ، وهذا قد يثبط كل من لما يحصل فيه" ً

  .يحاول تشويه قداسة المكان

المنعطف األخطر نحو شروع " يعد ٢٠١٠وكشف تقرير لمؤسسة القدس الدولية عن أن عام   
، حيث افتتح كنيس الخراب، وهو أكبر كنيس "اليهود في بناء المعالم اليهودية الضخمة في محيط األقصى

  ".ليلة عن المسجدفي البلدة القديمة، وال يبعد غير أمتار ق

العدوان الواسع على القدس عنوانه العريض "ويقول الخبير في شؤون القدس زياد بحيص   
  ".السيطرة على األرض واإلحالل الديموغرافي والتهويد الديني والثقافي للمدينة

ويضيف بحيص للجزيرة نت أن مشروع تهويد األقصى تقوم عليه كتلة نشطة من المتطرفين   
، وشهدت الكتلة تصاعدا تدريجيا في نفوذها البرلماني "جماعات الهيكل"  يصطلح على تسميتهاالصهاينة،

 نائبا في الكنيست الحالي، ومن انعدام الوزن الحكومي إلى أن تمتلك ١٧ إلى ٢٠٠٣من نائبين عام 
  . وزيرا في حكومة تسيير األعمال الحالية التي يقودها بنيامين نتنياهو١٤اليوم 

ودها، تبنت مشروع التقسيم الزماني والمكاني باعتباره المشروع المرحلي الذي يتناسب ومع صع"  
، وفق "مع الواقع الذي وجدته، لكنها ما تزال تتطلع في النهاية إلى اإلحالل التام للهيكل مكان األقصى

  .حديث بحيص

  تراجع الدور األردني

في تعريف الدور األردني، إذ يفصلها على " وادي عربة "ّويتحدث بحيص عن تراجع شكلته اتفاقية   
إسرائيل ستعطي أولوية عالية للدور التاريخي األردني في األماكن "األولى أنها نصت على أن : جبهتين
  .، وذلك في أي اتفاق نهائي، فجعلت االتفاقية كيان االحتالل في موقع األصيل الذي يقرر األدوار"المقدسة



 

٦

 فكان تحجيم تلك المجاالت األربعة لتتعلق باألماكن المقدسة -يصحسب بح- أما التراجع الثاني   
  .فقط، بعد أن كانت تشمل النقاط األربع

وحول محاوالت سحب الوالية على المقدسات في القدس من األردن، فيرى بحيص أن الدور   
ُاألردني في القدس والمقدسات ليس منحة من أحد حتى يسحب، فهو دور نشأ عبر تطورات تار يخية ً

  .فرضته كأمر واقع

محاوالت استبداله ال تعدو كونها مناورات مضرة، فإذا كانت وقائع احتالل القدس "ويتابع أن   
ٍتاريخيا قد جعلت الدور األردني في المقدسات حاضرا باعتباره أمرا واقعا، فأي دور آخر لن يتمتع بهذه  ً ً

ٍتالي فإن أي طرح الستبدال الدور األردني بدور ًالخصوصية، وسيكون مشروطا بالموافقة الصهيونية، وبال
  ".تركي أو سعودي أو غيره سيعزز القبضة اإلسرائيلية على المقدسات

ووسط المحاوالت اإلسرائيلية الحثيثة لتغيير الواقع في القدس، يستمر األردن في ضغوطه لمنع أي   
ي الرسمي المسنود شعبيا وفلسطينيا مساس بالوضع في المدينة والمقدسات فيها، لكن هذا الفعل األردن

يواجه اليوم بمحاوالت من جهات عربية للدخول على ملف القدس، وسط صمت يفسره مراقبون بأنه تعبير 
  .إسرائيلي" رضى"عن 

  ٢٣/١٠/٢٠١٩الجزيرة 

***  

ُسلطات االحتالل تنتهك حرمة وباحات المسجد األقصى َ  

 

 لنــصرة المــسيحية اإلســالمية الهيئــة عــام أمــين يــسى،ع حنــا الــدكتور أكــد – الــوطن  دنيــا– اهللا رام
 الدينيــة والمجموعــات اإلســرائيلي، االحــتالل ســلطات تــشنها التــي الــشرسة الحملــة إن والمقدســات، القــدس

 تؤكـد واضـحة دالالت تحمـل األوقـات هـذه فـي والمـصلين األقـصى المـسجد باحات ضد المتطرفة اإلسرائيلية
 تبـديل خـالل مـن العربيـة القـدس مدينـة معـالم تغييـر إلـى الراميـة اإلسـرائيلية واإلجـراءات االنتهاكـات ارتفاع
 فيهـا العربـي  الوجـود إلغـاء إلـى  يـؤدي الـذي بهـا االسـتيطاني المـشروع تنفيـذ يـتم حتـى الـسكاني، تركيبها
 غيـر المـسلك هـذا ان ،"الـوطن دنيـا" وصـل تـصريح فـي عيـسى، وأضـاف.القـدس مدينة تهويد بذلك فيسهل
 ذلــك فــي بمــا المحتلــة الفلــسطينية األراضــي فــي إســرائيل تمارســه الــذي االســتيطاني االســتعمار ألن شــرعي
 يهوديـة تكـون بـأن القبـول، يمكـن ال واليهـود والمـسلمين المسيحيين عند دينية خصوصية لها التي القدس
 االسـتيطاني تعماراالس قاطع بشكل تحرم التي الدولي القانون قواعد مع ويتناقض يتعارض  ذلك وكل فقط،
 المحتلـة القـدس مدينـة فـي األيـام هـذه يجـري ما إن :وقال.واإلنسان األرض على صارخ عدوان من فيه لما

 البـد ٕوانمـا تجاوزاتهـا وقف إلى اللفظية بالدعوة إسرائيل ردع يكفي ال األقصى المسجد باحات في وباألخص
 وعلــى القـدس ارض علــى المتواصـل عـدوانها فــي االسـتمرار مــن تردعهـا  دوليـة عقوبــات عليهـا تفـرض إن



 

٧

 على عملها خالل من بالقدس والمسيحيين المسلمين مقدسات على التطاول وعن بها، الفلسطيني المواطن
 يبــدو إنــه :ًقــائال عيــسى وأضــاف.الدوليــة التــشريعات كــل عليــه وتعاقــب قــانون يقــره ال أجــراء وهــو تهويــدها
ــى تعمــل إســرائيل أن ًواضــحا ــسيطرة اتالجبهــ كــل وعل ــى لل ــة عل ــر خــالل مــن القــدس مدين  المنهجــي التغيي

 علـــى جديــد لواقـــع ًتأسيــسا والمقدســات األرض علـــى الدائمــة وبالــسيطرة بالتهويـــد أو لمعالمهــا المــدروس
 الـشعب ألن النجـاح لـه يكتـب لـن تأكيـد بكـل وهذا القدس، مدينة تستثني تسوية إلى التوصل يبيح األرض،

 مطروحة، تسوية أية في العودة حق فيها بما األخرى والثوابت المدينة هذه قايضي أن يمكنه ال الفلسطيني
 تفعلـه مـا ان :وأكمل .القضية لهذه وموضوعي واقعي بحل إال ينتهي ال الذي الصراع قلب تمثل القدس ألن

 كـل إحالـة الدوليـة األسـرة وعلـى اإلنـسانية حـق فـي دوليـة جريمـة يمثـل لهـا تهويـد مـن القدس في إسرائيل
 تخطـيطهم بـسبب الهـاي فـي الدوليـة الجنائيـة المحكمـة أمام المحاكمة إلى ذلك عن إسرائيل في المسئولين

 هذه في مباشر مساس التطاول هذا في الن الثالث السماوية للديانات بالنسبة القدس قدسية على للقضاء
ــديانات، ــك ويــشكل ال ــى ًواضــحا ًعــدوانا ذل ــة حــق عل ــل كمــا اإلنــسان وحري  المحاكمــة تــستوجب يمــةجر يمث
 إسـرائيل بهـا تقـوم التـي المخططـات جميـع فان ذلك، ضوء وعلى إنه :ًقائال عيسى الدكتور واختتم .والعقاب

 وسـيادته الفلـسطيني الـشعب علـى ًصارخا ًواعتداء القوة، لقانون  وتستند باطلة، المحتلة القدس مدينة في
  .الدولي والقانون يةالدول للشرعية ًفاضحا ًانتهاكا وتمثل أرضه، على

   ٢١/١٠/٢٠١٩ الوطن دنيا

*** 

  اعتداءات

 ُاالحتالل يعتدي بالضرب على شاب ويصيب آخر بحروق في العيسوية
  

علـى شـاب،  قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي، مـساء االثنـين، بالـضرب  اعتـدت – الـوطن  دنيا–رام اهللا 
  .وية في القدس المحتلةآخر بحروق، في أعقاب اندالع مواجهات ببلدة العيس وأصابت

بالــضرب، أثنــاء  ، فــإن قــوات االحــتالل، اعتــدت علــى الــشاب أحمــد أبــو رومــي)وفــا(وحــسب وكالــة 
  .في البلدة" طريق الطور"تواجده بالقرب من نقطة تفتيش مفاجئة نصبتها على 

موسى درويش  مواجهات اندلعت في محيط جامع األربعين، أصيب إثرها الشاب سالم وأوضحت، أن
  .حروق، بعد إطالق جنود االحتالل القنابل الصوتية صوب مركبتهب

   ٢١/١٠/٢٠١٩ دنيا الوطن

*** 

  

  



 

٨

  االحتالل يجبر مقدسي على هدم منزله بيده
 

منزلــه بيــده بعــد قــرار مــن بلديــة  هــدم أقــدم المــواطن المقدســي ســلطان بــشير اليــوم الثالثــاء علــى
 .االحتالل اإلسرائيلي

 أفراد على هدم منزلهما والجلوس في الطرقات بعد قرار ٨ المكونة من وأجبر سلطان بشير وعائلته
 .بلدية االحتالل اإلسرائيلي على هدمه

بنــاء منزلنــا  هــذه ضــريبة الــصمود فــي مدينــة القــدس، فبعــد االنتهــاء مــن: "وقــال المقدســي بــشير
 الهدم مقابل إلغاء أوخيصه  أحاول تروأنا أشهر المتواضع والسكن فيها بدأت البلدية بمالحقتنا، فمنذ أربعة

 أصدرت البلدية قرارا نهائيا لهدمه ذاتيا، وفي حال عدم الهدم سـتقوم آليـات غرامة مالية دون جدوى، حتى

 .للرباط في مدينة القدس المحتلة ًالبلدية بهدمه وسأدفع التكاليف لها، مشددا على بقائه رغم ما تعرض له

من الطوب " ومنافعها غرفة" مترا ٥٠ن بشير ال تتجاوز ُيشار إلى أن مساحة منزل المقدسي سلطا
مـن قبـل بلديـة االحـتالل التـي قـررت هدمـه  والخشب والصاج المقوى، لكن تمت مالحقـة المـواطن المقدسـي

 .ًذاتيا

حيــث  جبـل المكبـر ُيـشار إلـى أن بلديــة االحـتالل اإلسـرائيلي تالحــق المقدسـيين وخاصـة فــي قريـة
  . بالهدم أو االستدعاء للبلدية بحجة البناء دون ترخيصاتإخطار عائلة ٥٠٠سلمت نحو 

  ٢٢/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  طقوس تلمودية في القدس واستمرار اقتحامات االقصى

   فلسطين المحتلة-   ليلى خالد الكركي-عمان 

شارك آالف المستوطنين، في وقت متأخر من مساء االثنين، في طقوس ورقصات في مدينة   
ًكما نظم مستوطنون احتفاال في طريق الوادي، بالبلدة القديمة بالمدينة المقدسة. سالقد ّ. 

واقتحم مستوطنون أمس الثالثاء، باحات المسجد األقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة من 
ى وقالت مصادر مقدسية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد األقصى، عل. شرطة االحتالل

، حيث نظموا جوالت استفزازية، وتلقوا شروحات »إيهودا غليك«رأسها المتطرف وعضو كنيست االحتالل 
عن الهيكل المزعوم، وقاموا بأداء طقوس تلمودية استفزازية وقاموا بجوالت مشبوهة في باحات األقصى 

ين وحراس المسجد وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير االحتجاجية من قبل المصلين والمرابط
  .االقصى المبارك

وشهد المسجد تواجد للمصلين وطلبة العلم وحراس المسجد، الذين منعوا المستوطنين من التجول   
  .بحرية في الباحات
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وشنت شرطة االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس، حملة اقتحامات لمنازل في قرية العيسوية تخللها   
  .الشبان وقوات االحتالل، في محيط مسجد األربعين وحي عبيدواندلعت مواجهات بين .  شبان٨اعتقال 

وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص، إن عشرات عناصر القوات الخاصة   
وشرطة االحتالل اقتحموا العيسوية في ساعات متأخرة من الليل، وانتشروا في شوارعها وعرقلوا حركة 

الع مواجهات في أحياء القرية، وخالل ذلك استخدمت قوات االحتالل وتنقل السكان، مما أدى إلى اند
  .القنابل الصوتية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما رد الشبان بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة

كما شنت قوات االحتالل، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس   
 .قال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات مع جنود االحتالل في بعض المناطقالمحتلتين تخللها اعت

 شبان بالضفة الغربية، حيث ١٠وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم إن جنوده اعتقلوا   
  .جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية

، اعتقل جيش االحتالل الشاب أحمد شكري اللحام من مخيم الدهيشة، وسط في محافظة بيت لحم  
مواجهات أطلق االحتالل خاللها رصاصه الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أوقع عدة 

كما اعتقل جنود االحتالل الشبان محمد سليمان الشاعر . إصابات وحاالت اختناق في صفوف المواطنين
وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات . شقيقين حيان ورداد إبراهيم طقاطقة من أم سلمونةمن تقوع، وال

وأفاد مواطنون بأن جنود االحتالل اقتحموا . االحتالل األسير المحرر عبد الرحمن واوي من قرية بيت سيرا
داهمت دوريات إلى ذلك، .منزل واوي وعبثوا بمحتوياته قبل أن يتم اعتقاله ونقله ألحد مراكز التوقيف

االحتالل عددا من أحياء مدينة الخليل واقتحمت بعض المنازل، كما هاجمت مجموعة من جنود االحتالل، 
وأفاد الناشط جمال سعيفان، أن جنود االحتالل هاجموا . عائلة جودة، وأطلقت قنابل صوت داخل المنزل

وهاجم .ائلة بجالة من الذعر والخوفمنزل عائلة جودة الجعبري بالقرب من عمارة الرجبي، وأصابوا الع
مستوطنون متطرفون يهود عدة مركبات فلسطينية صباح أمس الثالثاء، قرب قرية اللبن الشرقية على 

وقالت هيئة مقاومة الجدار . الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام اهللا بالضفة الغربية المحتلة
 رشقها بالحجارة من قبل المستوطنين جنوب اللبن واالستيطان في بيان، إن عدة مركبات تضررت نتيجة

وسط اعتداءات اخرى في المنطقة للمستوطنين المتطرفين » معالي ليفونه«الشرقية المحاذية لمستوطنة 
هيئة شؤون «في موضوع آخر، قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في .السيما على قاطفي الزيتون

ة، إن استخدام القوة المفرطة بحق المعتقلين الفلسطينيين في ، عبد الناصر فروان»األسرى والمحررين
ًسجون االحتالل، أضحى سلوكا ثابتا إلدارة المعتقالت وممارسة جماعية لجنود االحتالل، وجزءا أساسيا 

وأضاف المختص بشؤون األسرى، في بيان صحفي، أمس الثالثاء، أن سبعة .من معاملة المعتقلين
ا شهداء في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية جراء إصابتهم بأعيرة نارية، هذا معتقلين فلسطينيين سقطو
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باإلضافة إلى إصابة المئات من المعتقلين بإصابات مختلفة بعد إطالق النار عليهم مباشرة من قبل حراس 
  .السجن أو قوات القمع المدججين بالسالح والمزودين بأدوات القمع المختلفة

خدام القوة واالعتداء المستمر على األسرى، إنما تهدف إلى إرباك أوضاع األسرى ّوبين فروانة أن است
ٕواحداث حالة من الالاستقرار، كما وتهدف إلى المساس بالمكونات الشخصية لألسرى واالنتقام منهم، 
ٕوالحاق األذى الجسدي والنفسي والمعنوي بهم، والمس بكرامتهم والسعي إلذاللهم واهانتهم وصوال إلى  ٕ
السيطرة عليهم والتحكم في تصرفاتهم ودفعهم نحو القبول بقرارات وتوجيهات إدارة السجون اإلسرائيلية، 
ًوسياسة األمر الواقع، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة اتسعت مساحة وازدادت عددا واشتدت عنفا خالل 

حظى بمباركة وتشجيع وأوضح أن استخدام القوة المفرطة بحقهم تحت ذرائع مختلفة، ت.السنوات األخيرة
نخشون «ّالجهات العليا في دولة االحتالل والتي شكلت لهذا الغرض قوات قمع خاصة عرفت باسم قوات 

ً، وأن هذه القوات مدربة جيدا ومزودة بأسلحة مختلفة بما فيها األسلحة »ودرور وميتسادا واليماز وغيرها
 وهي منتشرة في كافة السجون ومتواجدة فيها ًالنارية ذات الذخيرة الحية القاتلة والمحرمة دوليا،

% ٨٠، أمس الثالثاء، أن نحو »األونروا«وأعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين .باستمرار
من اهالي قطاع غزة يعتمدون على المساعدات اإلنسانية بعد سنوات من الحصار والجوالت المتكررة من 

وأوضحت في بيان أن مليون الجئ فلسطيني من مختلف .قل السياسيةوالقال» العدائية القتالية«األعمال 
. المناطق يعتمدون على المعونة الغذائية الفصلية من األونروا لتلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية

  ).وكاالت(

  ١ ص٢٣/١٠/٢٠١٩الدستور 

*** 

  تقارير

  حماية األقصى بين الصمود اليومي والعدوان المتكرر

  طيني لإلعالمالمركز الفلس

ال أحد يدري كيف سينفجر الموقف في باحة المسجد األقصى الذي يشهد اقتحامات يومية غير   
  .ٕمسبوقة من المتدينين والمستوطنين في محاولة للسيطرة عليه واقامة مخطط الهيكل المزعوم

مع زيادة لألقصى انتفاضة األقصى، اليوم ) آرئيل شارون(ّفجرت زيارة ) م٢٠٠٠(في سبتمبر عام   
  .ّالعدوان وفارق الزمان يبشر مخطط االحتالل في األقصى والقدس بانفجار الموقف

ّوثمة سؤال عن مستقبل األقصى المعرض للتقسيم الزماني والمكاني كما جرى تقسيم الحرم    ّ
، ما هو المطلوب؟ وما هو الحل؟ رغم قتامة المشهد السياسي ودوران عجلة )م١٩٩٤(اإلبراهيمي عام 

  .تطبيع العربي مع االحتالل إلى األمامال



 

١١

شهد سلسلة اقتحامات شارك ) م٢٠١٨(وتشير إحصائيات وزارة األوقاف الفلسطينية إلى أن عام   
ّمتطرف إسرائيلي، لكن العام الجاري يشهد قفزة نوعية ومكثفة القتحامات المتدينين ) ٢٩٨٠٠(فيها 

  .الماضي بكثيرووزراء ونواب كنيست تجاوز الرقم إحصائية العام 

وذكر تقرير أعده مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني أن أعداد المستوطنين الذين   
  .ً مستوطنا٢٤٤٠اقتحموا األقصى، خالل النصف األول من شهر آب وصل 

 بقيادة ١٧٢٩كما وصل عدد المستوطنين المقتحمين لألقصى أول أيام عيد األضحى المبارك   
  ).يهودا غليك(ضو الكنيست المتطرف ع

ّوعاشت باحات المسجد األقصى أهم محطاتها قبل عامين في معركة باب األسباط عندما تذرع   
االحتالل بوقوع عملية مقاومة وأراد تركيب كاميرات وبوابات إلكترونية لمراقبة بوابات المسجد والسيطرة 

طط االحتالل في معركة البوابات، وبدأ مخطط وأفشل صمود أهالي القدس والضفة والداخل المحتل مخ.عليه
  .ّمكثف للسيطرة على المسجد وتنفيذ سلسلة اقتحامات شبه يومية

ًتهويد متصاعدالحديث عن تكثيف االستيطان والتهويد يتركز اآلن في مدينة القدس والخليل أوال وبدرجات  ّ
  .متفاوتة في بقية مناطق الضفة وفلسطين المحتلة

إضفاء مسحة دينية مزعومة على الجهات األربع المحيطة بالمسجد األقصى ليبرر يحاول االحتالل   
  .أعمال التهويد والحفريات ومصادرة األراض الفلسطينية

) ٢٤٠(ويرفض االحتالل في األعوام الثالثة الماضية أي تنازل أو تفكيك ألي مستوطنة من   
لحديث خالل التسوية عن تفكيك بعضها مستوطنة وتجمع منتشرة في فلسطين المحتلة، في حين كان ا

جمال عمرو الخبير في شئون القدس أن مدينة القدس ومعها المسجد األقصى . ويؤكد د.وارد إلى حد ما
ّمربع وأن االحتالل يحاول مصادرة كامل المناطق المطلة على )  كم١٢٥(تقوم فوق رقعة تزيد عن 

اآلن السباق بالحفريات فوق : "ويضيف).ّالمقدسالحوض (األقصى من الجهات األربع بعد أن أسماها 
ًاألرض وتحتها، ومؤخرا بدأ االحتالل إنشاء مقابر تحت األرض في القدس، كل ما في البلدة القديمة وواد 

ّسليمان ويدعوا أن كل ما ينسبوه لليهود من معالم مزعومة مقدس وال يمكن التنازل عنه وبعد نقل ".ّ
ّرته للقدس وتشديد االحتالل أن القدس عاصمته الموحدة، اشتد الصراع في الرئيس األمريكي سفا) ترمب(

 ألف مستوطن حسب مخطط ٣٠٠ ألف فلسطيني يسكنون في بلدات القدس إلضافة ١٤٥األقصى لطرد 
  .االحتالل

  حماية واجبة

ّوحول خيارات الفلسطينيين في التصدي لمخطط االحتالل في المسجد األقصى خاصة، والقدس   
  .ّ، ثمة سلسلة خطوات يشترك فيها السياسي والمقاوم مع المواطن البسيط مهما كانت قدراتهًعامة
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إن بإمكان الفلسطينيين البدء في تصحيح المسار : جمال عمرو الخبير في شئون القدس. يقول د  
  .قبل أن يستيقظوا على ضياع المسجد األقصى بالكامل

قية أوسلو برمتها والعودة لمبدأ فلسطين هي من البحر أمامنا خطوة سحب االعتراف باتفا: "ويتابع  
نبدأ التعبئة الثقافية والمعنوية لنصرة األقصى والقدس ثم تعميم ثقافة وفعاليات ضرورة ، إلى النهر

أما غسان دغلس الخبير في شئون االستيطان فيؤكد أن حماية األقصى تبدأ محليا، لكنها بحاجة ".التحرير
  . دون توقفٕلدعم عربي واسالمي

ًأهم شيء تعزيز صمود المواطن المقدسي؛ فمثال يخرج أحدهم كأسير من السجن ويجد : "ويتابع  
  ".أمامه غرامة بأربعين ألف شيكل كما عرفت أحدهم

ويشكل رباط الفلسطينيين من أنحاء فلسطين كافة في باحات المسجد األقصى حالة دائمة  الصمود اليومي
 يحاول االحتالل حرمانهم من الصالة في رمضان واألعياد بزعم ممارسة طقوس يزداد فيها حضورهم عندما

حالة اشتباك دائمة قد تجري في أي لحظة عندما يشرع االحتالل في مخطط تهويد أو .دينية يهودية
ّحفريات أسفل أو حول المسجد األقصى، وهو ما شكل معضلة أمام جنود االحتالل وهم يواجهون محتجين 

  . المكان بأجسادهميدافعون عن

ويدعو الخبير دغلس إلى حماية منازل المقدسيين المهددة بالطرد والهدم، فهي معضلة كبيرة أمام   
ألف منزل من جيران األقصى أنفسهم خارج ) ٢٠(صمود المواطنين هناك، ومن الممكن أن يجد سكان 

، إلى تكثيف المقاومة الشعبية ويدعو عبد الهادي حنتش، الخبير في شئون االستيطان.القدس في العراء
  .ًفي المسجد األقصى ومدينة القدس لحماية المسجد من مخطط تقسيم وتهويد متصاعد مؤخرا

على غرار نجاح االحتجاجات داخل األقصى ضد كاميرات وبوابات االحتالل اإللكترونية : "ويتابع  
  ".تالل رسالتناالتي نجحت، مطلوب مواصلة االحتجاج واالعتصام الدائم ليفهم االح

ُويدعو حنتش المؤسسات الحكومية الفلسطينية والعربية لمتابعة قضية رفعت سابقة في المحكمة   
نفسها أمام ضغط دولي وال ) إسرائيل(ّالجنائية الدولية ضد االستيطان المتركز في القدس والضفة حتى تجد 

  .تعمل بحرية في األقصى

  ٢٣/١٠/٢٠١٩ الفلسطيني لالعالم المركز

***  
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  آراء عربية

 )٢-٢...! (حاجة الصهيونية لالستحواذ على المقدس 

 لرحيم جاموسعبد ا.د

من هنا تأخذ المقدسات اإلسالمية والمسيحية أهميتها في الصراع الدائر في فلسطين، وستصبح   
ًعنوانا للصراع، يصعب حسمه بالطرق السلمية، ويدخل المنطقة في أتون حروب مقدسة، تبدأ ولن 

  !!!..تنتهي

بالقدس، ومن توطين المتدينين لقد كثف االحتالل اإلسرائيلي من وجود المدارس الدينية اليهودية   
اليهود في مدينة القدس، وعمل على تنمية مشاعر التطرف في سياق هذه االستراتيجيات، ورصد 
الموازنات الحكومية والبلدية والشعبية لتنفيذ هذه السياسات، وعمل على محاصرة األحياء العربية وتضييق 

 هجرة المدينة المقدسة، لتصبح الطريق سالكة أمام سبل العيش فيها، وافقاره السكان العرب، لدفعهم إلى
ٕسياساته الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة، وتحقيق خططه في االستيالء على المقدسات فيها واقامة 

)) هيكل سليمان((ٕرموز دينية يهودية على أنقاضها، وفي مقدمة ذلك تدمير األقصى المبارك واقامة 
ًمزا دينيا مقدسا لليهود يحجوا إليه من كل أصقاع األرض، واضفاء الطابع المزعوم على أنقاضه، ليصبح ر ً ً

  !!! اليهودي على مدينة القدس والقداسة التي يفتقدها مشروعهم االستعماري االستيطاني

وكمرحلة أولية تسعى اليوم دولة االحتالل الصهيوني إلى فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد   
 والمسلمين كمقدمة للسيطرة التامة عليه وتحقيق أحالمها في إزالة هذا المقدس األقصى بين اليهود

ًاإلسالمي وتحويله إلى مقدس يهودي بالكامل، في هذا السياق يجب البحث والنظر عربيا واسالميا  ًٕ
ًومسيحيا، لخطط إسرائيل وانتهاكاتها المستمرة والمتواصلة للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في فلسطين 
عامة والقدس خاصة، وعلى هذا األساس يجب وضع السياسات الفلسطينية والعربية، اإلسالمية 

صراع والنأي به ٕوالمسيحية لمواجهة هذه السياسات الصهيونية الهادفة إلى النيل من المقدسات وادامة ال
عن آفاق الحل السياسي، فالبد من وضع السياسات العربية واإلسالمية التي تمكن الشعب الفلسطيني من 
ًإدامة صموده في القدس أوال وفي فلسطين ثانيا، ألن الذي يعطي المقدس أهميته ومكانته هو اإلنسان  ً

 األغاني إذا لم يتحول مضمونها إلى الذي يشغله ويعمره، وليست الشعارات والخطب، وال القصائد وال
  .سياسات حقيقية قابلة للترجمة والتنفيذ على األرض

، ))ًالتي أنشئت أصال للرد على انتهاكات إسرائيل للمسجد األقصى((منظمة التعاون اإلسالمي   
والجامعة العربية معنيتان اليوم بالوقوف على درجة الخطر التي باتت تحيق بالقدس وبالمقدسات 
اإلسالمية، ومعنيتان بوضع السياسات واالستراتيجيات المضادة للسياسات واالستراتيجيات الصهيونية، كي 
يتوقف المشروع الصهيوني عن مخططاته، وعن غيه وغاياته الجهنمية، والتي قد تقذف المنطقة إلى 

  .حروب مقدسة ال يعلم أحد مداها
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 من سياسة رد الفعل إلى سياسة الفعل، ومن والبد من االنتقال بالموقف العربي واإلسالمي،  
سياسة اإلدانة والشجب واالستنكار، إلى سياسة المواجهة الرادعة التي توفر األمن والحماية للشعب 
ًالفلسطيني في القدس أوال وفي فلسطين ثانيا، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من مواصلة هذا الدور  ً

ة والمسيحية والدفاع عنها في وجه األخطار الصهيونية المحدقة التاريخي في حماية المقدسات اإلسالمي
بها، إلى أن تحين ساعة الحسم والخالص من هذا العدوان المتواصل والمستمر على المقدسات وعلى 

  .األرض وعلى اإلنسان في القدس وفي فلسطين

ًفالقدس تستحق أكثر مما بذل عربيا واسالميا، وتستحق العطاء أكثر، وتستحق    العمل الجاد من ًٕ
ًأجل خالصها من براثن االحتالل، حتى ال يفيق العرب والمسلمون يوما ما، تكون فيه إسرائيل قد أكملت 
مخططاتها في التزوير والتدمير لكل المقدسات اإلسالمية، ونفيق على نكبة فلسطينية عربية إسالمية 

   !!! جديدة يصعب الشفاء منها ويصعب عالجها ال قدر اهللا

  و المجلس الوطني الفلسطينيعض

  ١٤ ص٢٣/١٠/٢٠١٩الدستور 

*** 

 إسرائيل ما بين الفكرة والدولة القومية 

 * عبدالحميد الهمشري

 .م١٩٤٨ٕقوانين واجراءات الدولة العبرية في نهب ممتلكات وأراضي الالجئين الفلسطينيين منذ   

 الخط األخضر وموضوع نواصل تناول موضوع من بقي من الفلسطينيين داخل ما أطلق عليه  
، إذ حاز على ١٩٥٢ تموز ١٤الصهيوني قانون المواطنة في ) البرلمان(قانون الغائبين، إذ أقر الكنيست 

المواطنة كل من أقام داخل منطقة الخط األخضر، وبلغ حينها عدد العرب الحائزين على مواطنة إسرائيلية 
 من العرب يعيشون في المناطق ١٥٦,٠٠٠وكان . ّ شخص، منهم المهجرون١٦٧. ٠٠٠حوالى 

الخاضعة لسيطرة الدولة العبرية عند انتهاء الحرب، أما اآلخرون فهم من سكان وادي عارة في المثلث 
 يضاف إلى ذلك اعتبار الفلسطيني  الشمالي الذي جرى تسليمه للدولة اليهودية في إطار اتفاقية الهدنة،

ًمدن والقرى المجاورة، بل ويجعل القانون المالك الفلسطيني غائبا ًغائبا، إذا ترك قريته وانتقل إلى إحدى ال
إذا انتقل من حي إلى آخر، ضمن إحدى المدن الكبيرة، أو إذا نقلته قوات االحتالل الصهيوني بالقوة من 

  .مكان إلى آخر

 من ١٩٤٨ أيلول ١وجرى تعريف قانون الغائبين الفلسطينيين إذ يشمل الذين غابوا بتاريخ   
راضي الواقعة تحت سيادة الدولة العبرية، وكذلك الذين اضطروا للفرار إلى الدول العربية، وأيضا الذين األ

ّفروا إلى قرى الجليل والمثلث ومدنهما، حيث تعرض الالجئون الذين بقوا على أرض الوطن لالضطهاد  ّ
في وطنهم، حيث اعتبروا القومي والتمييز العنصري، أسوة بكافة أبناء الشعب الفلسطيني الذين بقوا 
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وكذلك جرى تبديل . »الغائبون الحاضرون«ُغائبين وهم أحياء يرزقون، حيث أطلق على هؤالء مصطلح 
أسماء التجمعات السكنية والمواقع العربية إلى أسماء عبرية، بغرض تسهيل تسويق الرواية الصهيونية 

لذين بقوا على أرض الوطن غائبون، ال ّ، ومن ثم تسويق مفهوم أن ا«أرض بال شعب، لشعب بال أرض «
ّيحق لهم العودة أو ممارسة حق الملكية على اراضيهم ومتلكاتهم  ّوقد بلغ عدد مهجري الداخل ما يقارب .. ّ

 ألف فلسطيني، وهؤالء لم يستسلموا للقوانين التعسفية للدولة العبرية حيث كانت لهم فعاليات للعودة ٣٥٠
 ، ثم مسيرة صفورية التي انطلقت في الذكرى ٣/١٩٩٨/ ٢٨غابسية بتاريخ إليها كانت أوالها مسيرة ال

ً التي أصبحت تقليدا سنويا يشارك  ، توالت بعدها المسيرات١٩٩٨ّالخمسين للنكبة الفلسطينية في أيار  ً
ّفيه عشرات اآلالف من مهجرين وغير مهجرين ّ..  

مقر من الكنيست ، الغائبين من سكان بعد احتالل الضفة الغربية شمل قانون أمالك الغائبين ال  
ُالضفة الغربية حيث خضع القانون لتعديالت عديدة لضم أكبر قدر ممكن من األراضي والعقارات لصالح  ِ

 حيث أصدرت الحكومة الصهيونية ٢٠٠٤االستيطان في األراضي المحتلة ، وكان جديد هذه التعديالت في 
ُآنذاك تعديال يتيح للشخص القيم والمسؤو ل على أمالك الغائبين موظف تابع لوزارة المالية في الدولة ً

ًالعبرية بأن يتصرف في هذه األمالك، ويبيعها لما تسمى إسرائيليا  ُالمنضوية تحت « ُسلطة التطوير « ّ
وبعد ذلك تقوم سلطة التطوير بتخصيص هذه األراضي .. جناح ما تسمى دائرة أراضي الدولة العبرية 

نية، كشركتي عميدار وهمينوتا، والتي تستخدمها لبناء المستوطنات العبرية غير للشركات االستيطا
، أصدرت محكمة العدل العليا ٢٠١٥ نيسان ١٥ًالشرعية وتوسيعها، خصوصا في القدس الشرقية ، وفي 

 في الكيان العبري قرارها النهائي بسماحها تطبيق قانون أمالك الغائبين على أمالك سكان الضفة الغربية
  .وقطاع غزة والقدس الشرقية وعقاراتهم ومصادرتها

 كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني

  ١٧ ص٢٣/١٠/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  آراء عبرية مترجمة

 تآكل وحدتنا يهدد المشروع الصهيوني: أشكنازي

  

  كامل إبراهيم-القدس المحتلة   

، عضو الكنيست »أزرق أبيض«كتلة قال رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي األسبق، والقيادي في 
غابي أشكنازي، أن التهديد األخطر على إسرائيل هو تآكل وتفتت التكتل والوحدة الداخلية للمجتمع 
ٕاإلسرائيلي، وانه ال يوجد قرار في إسرائيل بالقضاء على حكم حركة حماس في غزة، وأن الخيار العسكري 

 قائما، وأن على نظام الرئيس السوري بشار األسد أن ضد إيران لمنع حيازتها على سالح نووي ما زال
  .يدفع ثمن الوجود اإليراني في سوريا

في الوقت الذي يتفتت فيه اإلجماع «أنه » معاريف«وحذر أشكنازي خالل مقابلة نشرتها صحيفة 
  .«القومي يمكن أن يشكل خطرا على المشروع الصهيوني كله

 –قدت أن المشكلة األساسية كانت اجتماعية قبل عشر سنوات اعت«وأضاف أشكنازي أنه 
وأردف مهاجما رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، الذي يواجه شبهات فساد . »اقتصادية

ما هي سلطة «. خطيرة، ويمنع في هذه األثناء تشكيل حكومة بعد جولتي انتخابات عامة للكنيست
رئيس  أال يوجد أي أحد فوق القانون، حتى لو كانالقانون؟ هل الجميع متساوون أمام القانون؟ 

  .الحكومة؟ ال يعقل أن يظهر المستوى السياسي، الذي يقود الدولة، قدوة شخصية من هذا النوع

الكلمات تسبب إصابات وشروخ . واختيار الكلمات والخطاب الصحيح هام جدا في هذا السياق
وينبغي االهتمام أال يكون ). بتخوين المعسكر الخصمفي إشارة إلى خطاب نتانياهو واليمين (وانقسامات 

  .«ٕالمجتمع منقسما، وأال تحرض القيادة الجمهور، وانما تجميعه، كي نستطيع العيش سوية

من % ٨٠وأدركت أنه حول . خالل حملتي االنتخابات األخيرتين تجولت في البالد«وتابع أنه 
والمشكلة تكمن في القيادة، التي تستخدم . جمهورمن ال% ٨٠المشاكل والتحديات يوجد إجماع من جانب 
وليس معقوال أن تملي أقلية . فالدولة ال يمكنها أن تكون فئوية. المنصب والتأثير من أجل تقسيم المجتمع

يمس ) بسبب جوالت انتخابية(وليس معقوال أن نهدر عاما ضائعا . سلم األولويات القومي ورصد الموارد
متى كانت هنا حكومة غارقة . ألن رئيس الحكومة يريد إنقاذ نفسه من المحاكمةبالمواطنين يوميا، فقط 

ميعهم تقريبا شهود ملك أو مشتبهين  ج؟. إلى رئيس الحكومة والمحيطين بهبالفساد بهذا الشكل؟ أنظر
وزراء مشتبهون . اتهامات في كتاب القوانين/وهو بنفسه يواجه ثالث من أخطر شبهات. بمخالفات خطيرة

ال يمكن تقبل واقع تعتبر فيه جماهير بأكملها أنها خائنة فقط ألنهم يحملون رأيا كهذا أو ... جملةبال
  .«ذاك
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ٕقوة إسرائيل ال تنبع من عدد الطائرات، الغواصات أو الدبابات، وانما من «وأشار أشكنازي إلى أن 
. شعب إسرائيل كله يدعمناوكل مرة خضنا حروبا كنا نشعر أن . ٕحقيقة أنه يوجد هنا تكتل واجماع قومي

ٕوالرواية بأننا نتقاسم ليس فقط ماض وحاضر مشترك، وانما . وهذا األمر يتآكل اآلن. وأننا نخدم شيئا هاما
ٕواذا اتسعت هذه . وهذا حصل لنا في العقد األخير بشكل متسارع. مصير ومستقبل مشترك، يتفتت
  .«مع اإلسرائيلي أكبر من الخطر اإليرانيوالخطر على تكتل المجت. التصدعات، ستفككنا من الداخل

، وكان رئيس ٢٠٠٩ وبداية ٢٠٠٨وقال أشكنازي إنه قبل العدوان على غزة، في نهاية العام 
وكان هذا مهما لي كرئيس هيئة . جرى حوار شامل للغاية مع المستوى السياسي«أركان الجيش حينذاك، 

وبدأ هذا الحوار في أعقاب مطلب الكابينيت ... نيةلبنان الثا) حرب(األركان العامة، وجزءا من دروس 
وهذه تعليمات شرعية وباإلمكان . بالقضاء على حماس)  السياسية اإلسرائيلية المصغرة–الحكومة األمنية (

التكلفة والتبعات وماذا سيحدث . ولكن ألنه توجد مداوالت، عليك أن تستعرض الثمن وتبعات ذلك. تنفيذها
وفي . يتقلص) من الحرب(ريف الهدف عوعندها ترى أن الحماسة تتراجع وت). لحربل(في اليوم التالي 

  .«ٕالنهاية، تقلص ذلك إلى تغيير الواقع األمني من خالل توجيه ضربة شديدة لحماس واعادة األمن

كان يتعين على إسرائيل بذل كل ما بوسعها من أجل منع «واعتبر أشكنازي فيما يتعلق بسوريا أنه 
  . فيه إيران إلى مشكلتناوضع تتحول

ليست «وأشار إلى أن انسحاب الواليات المتحدة، بإدارتها الحالية والسابقة، من الشرق األوسط 
. لكن الحقيقة هي أن األميركيين ينسحبون، والهيمنة اإليرانية تتسع. ٕمجرد تقوقع، وانما المصالح تغيرت

يمكن تجاهل ما يحدث في اليمن، وأن العراق تحت وال . واإليرانيون يتحلون بالصبر، وهم يطبقون خطتهم
إيران ضعفت أن ازدادت قوتها؟ صحيح : وأنظر إلى العقد األخير واسأل نفسك. سيطرتهم، وسورية بأيديهم

أن العقوبات تثقل على االقتصاد بشكل كبير، لكن تغيير النظام ال يبدو في األفق، وعندما يلخص اإليراني 
  .«رت، وبات العب إقليمي أهمشاتيجي تحسن، وهيمنته انته اإلسترالوضع، فإن وضع

الخيار العسكري ضد إيران ما زال قائما، وينبغي أن نكون حذرين بالحديث في هذا «ويقول أشكنازي، اآلن، 
فالجيش اإلسرائيلي لم يكن ولن يكون الجهة التي يمكن أن . والقول أننا عارضنا ليس صحيحا. الموضوع
وفي . ونحن خاضعون إلمرة المستوى السياسي. سرائيلي هو هيئة تقدم توصية وتنفذوالجيش اإل. تعارض

. وهناك أمثلة على ذلك في التاريخ. حال صدور القرار، فسوف ينفذ حتى لو كان مخالفا لتوصية الجيش
وتابع أنه .«ويكفي أن نتذكر معارضة الكثيرين في جهاز األمن لمهاجمة المفاعل النووي في العراق

لقد . يح أنه جرت مداوالت حول هجوم عسكري في إيران، وليس صحيحا أننا لم نكن مستعدين لذلكصح«
  .وكنا مستعدين) كرئيس أركان الجيش(بنينا هذا الخيار منذ بداية واليتي 

  ٨ص/١٥/١٠/٢٠١٩الرأي 
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  اخبار باالنجليزية
  

Islamic Christian Authority warns of Israel’s Judaization of J’lem 
 

 

The Islamic Christian Authority for Patronizing Jerusalem and Holy Sites has warned that 

the Israeli occupation authority are working on changing the Arab character and identity 

of Jerusalem and Judaizing it. 

“The ferocious campaign that is being waged by the occupation authorities and Israeli 

extremist religious groups against the Aqsa Mosque and worshipers nowadays has clear 
indications that reflect an increase in the Israeli violations and measures aimed at changing 

the character of the Arab City of Jerusalem through changing its population structure,” 

Hanna Issa, secretary-general of the Islamic Christian Authority, said in a statement. 

Issa accused Israel of practicing settler colonialism in the occupied Palestinian territories, 

including Jerusalem which he said has a special religious status for Muslims, Christians 

and Jews, affirming that the international law prohibits settler colonialism. 

He stressed the need for international sanctions on Israel to curb it from persisting in its 

aggression against Jerusalem, its Palestinian natives and its Islamic and Christian holy 
sites. 
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Israeli occupation responsible for declining Christian population 
 

There is a possibility that there will be no indigenous Christians left in the Holy Land - 

unless Israel ends its occupation of Palestine. This was the urgent message from Palestinian 

Christian theologians and activists speaking at the Holy Land Conference in Johannesburg 

last week. 

Hosted by The Evangelical Alliance of South Africa (TEASA), which represents almost 4 

million Christians who identify as born-again or evangelical, delegates heard first-hand 

accounts of how Israel’s military occupation and its restrictions on Palestinian movement 

prevented Christian Palestinians from worshiping at Christianity’s most sacred sites in 

occupied Jerusalem. Some of these sites are located less than 15km from their homes. 

Israel’s occupation of Palestine has also effectively deprived Palestinians of access to 

education, health-care and employment opportunities. 

This has led to an exodus of Christian Palestinians from the occupied West Bank, East 

Jerusalem and Gaza Strip. Indigenous Christian Palestinians once constituted over 19% of 

Palestine’s population, and number less than 2 percent today. 

According to Shireen Awwad Hilal, the coordinator of Musalaha Women’s Ministry in 

Bethlehem, the chief cause of the decline in the Christian population of the Holy Land is 

not due to the persecution of Christians by Muslims. “Many Christians feel that there is 

little hope for a better future for their children under Israeli occupation, and this has 

contributed to the growing emigration of Palestinian Christians. Christian Palestinians are 
under threat from the Israeli occupation – not Islam,” says Awwad Hilal. 

Yousef Al-Khouri agrees. “Muslim and Christian Palestinians suffer equally under the 

Israeli occupation. There is no conflict between Islam and Christianity in Gaza or 

anywhere else in occupied Palestine. This is not a religious conflict, this is occupation,” says 

the Gaza-born Biblical Studies lecturer whose family goes back over 900 years in the Greek 

Orthodox priesthood in Palestine. 
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According to TEASA secretary-general, Reverend Moss Nthla, the conference and the visit 

by the Palestinians was a ground-breaking attempt by the evangelical movement in South 

Africa to introduce an alternative narrative on the Holy Land. The dominant narrative 

within the evangelical movement is that the creation of the state of Israel was a fulfillment 

of Biblical prophecy. This narrative, Nthla says, “weaponizes the Bible against Palestinians 

and justifies the occupation of Palestine.” 

“As Christians, we need to change our role as unwitting collaborators with the oppression 

of Palestinian people. We must inform and equip ourselves to be part of a solution that has 

as its aim a just peace in Palestine, rather than being part of the problem,” Nthla explained 
in an interview with the Afro-Palestine Newswire Service.  “South African Christians must 

be interested in what is happening in Israel/Palestine because it is the place where Jesus 

Christ was born, lived and died.” 

The South African Council of Churches (SACC) has condemned Israel’s occupation of 

Palestine, calling the treatment of the Palestinians by Israel “worse than Apartheid”. 

In September, the Anglican and Methodist Churches of Southern Africa resolved to 

support the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) campaign against Israel until that 

state ended its military occupation of Palestine. 
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How Israel’s social media trolls conquered Facebook 

By Ramzy Baroud 
 

On October 9, the social media platform, Facebook, deleted the page of the popular 

Palestinian news website, the Palestinian Information Center (PIC). This act, which was 

carried out without even contacting the page administrators, confirms that Facebook’s war 

on pro-Palestine voices is continuing unabated. 

PIC had nearly five million followers on Facebook, a testament to its popularity and 

credibility among a large cross section of Palestinians and their supporters internationally. 

For Israel’s trolls on social media, PIC was simply too effective to be allowed to spread its 

message. As usual, Facebook obliged. 

This oft-repeated scenario – where pro-Israeli social media trolls zoom in on a Palestinian 

media platform while working closely with Facebook management to censor content, bar 

individuals, or delete whole pages – is now the norm. Palestinian views on Facebook are 

simply unwanted, and the margin of what is allowed is rapidly shrinking. 

Sue, a Facebook user, told me that she had been warned by the platform for alleged “hate 

speech/bullying” for claiming that “Israelis are militarized in their psychology”, and that 

the “perceived threat of and real hatred for the Palestinians (are) kept alive by the (Israeli) 

government.” 
‘Sue’ is, of course, correct in her assessment, a claim that has been made numerous times 

even by the Israeli president himself. On October 14, 2014, President Reuven Rivlin, said 

that “the time has come to admit that Israel is a sick society, with an illness that demands 

treatment.” Moreover, the fact that Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu, has been 

stoking the fire of fear, hatred and racism to win a few votes in the Israeli elections has 

made headlines around the world. 

It is unclear where exactly ‘Sue’ had gone wrong, and what portion of her comment 

constituted “hate speech” and “bullying”. 

I asked others to share their experiences with Facebook as a result of their pro-Palestinian 

speech. The responses I received indicated the unmistakable pattern that Facebook is 
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indeed targeting, not hate speech, but criticism of Israeli war, siege, racism and apartheid. 

For example, ‘José’ was censored for writing, in Spanish, that “there is nothing more 

cowardly than attacking or killing a child.” 

“Damned coward army, assassins of Palestinian children, this is not a war, this is a 

genocide,” he commented. 

Meanwhile, ‘Derek’ has been suspended from using Facebook for 30 days, “many times” in 

the past on “various charges.” He told me that “all it takes is a certain number of reports 

by trolls who have secret groups on who to target.” 

The same pattern was repeated with ‘Anissa’, ‘Debbie’, Erika’, ‘Layla’, ‘Olivia’, ‘Rich’, 
‘Eddy’ and countless others. 

But who are these “trolls” and what are the roots of Facebook’s unrelenting targeting for 

Palestinians and their supporters? 

The Trolls 

According to a document obtained by the Electronic Intifada, the Israeli government has 

funded a “global influence campaign” with a massive budget with the sole aim of 

influencing foreign publics and combating the Palestinian Boycott, Divestment and 

Sanctions movement (BDS). 

Writing in EI, Asa Winstanley, reported on a “troll army of thousands” that is “partly 

funded by the Israeli Ministry of Strategic Affairs”. 

“To conceal its involvement, the ministry has admitted to working through front groups 

that ‘do not want to expose their connection with the state,’” Winstanley wrote. 

One such troll group estimated to include 15,000 active members, is Act.IL. 

Writing in Jacobin Magazine website, Michael Bueckert describes the main function of 

Act.IL app users: 

“With the mobile application and online platform Act.IL, Israel aims to recruit a mob of 

slacktivists and trolls to join their war against the most insidious forms of violence: pro-

Palestinian tweets and Facebook posts.” 

Act.IL is only the tip of the iceberg of a massive, centralized effort led by the Israeli 

government and involving legions of supporters around the world. However, Israel would 

never have achieved its objectives were it not for the fact that Facebook has officially 

joined the Israeli government in its social media “war” on Palestinians. 

In 2014, Sohaib Zahda was reportedly the first Palestinian to be arrested by the Israeli 

army for his social media post, in a new strategy of cracking down on what Israel sees as 

“incitement”. The arrest campaign since then has expanded to include hundreds of 

Palestinians – mostly young artists, poets, and student activists. 

But Israel only started monitoring Facebook in earnest in 2015, according to the Intercept. 

“The arrests of Palestinians for Facebook posts open(ed) a window into the practices of 

Israel’s surveillance state and reveal social media’s darker side,” Alex Kane wrote. “What 

was once seen as a weapon of the weak has turned into the perfect place to ferret out 

potential resistance.” 

Israel quickly manufactured a legal basis for the arrests (155 cases were opened in 2015 

alone), thus providing a legal cover that was used in its subsequent agreement with 

Facebook. The Israeli Penal Code of 1977, art. 144 D.2 was repeatedly unleashed to counter 

a social media phenomenon that was established much more recently, all in the name of 

cracking down on “incitement to violence and terror”. 

The Israeli strategy began with a massive hasbara (propaganda) campaign aimed at 

creating public and media pressure on Facebook. The Israeli government activated its 

then-nascent troll army to build a global narrative centered on the purported notion that 

Facebook has become a platform for violent ideas, which Palestinians are utilizing on the 
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ground. 

The Facebook-Israel Team 

When, in September 2016, the Israeli government announced its willingness to work with 

Facebook to “tackle incitement”, the social media giant was ready to reach an 

understanding, even if that meant violating the very basic freedom of expression it has 

repeatedly vowed to respect. 

During that period, the Israeli government and Facebook agreed to “determine how to 

tackle incitement on the social media network,” according to the Associated Press citing top 

Israeli officials. 
The agreement was the outcome of two days of discussions involving the Israeli interior 

minister, Gilad Erdan, and justice minister, Ayelet Shaked, among others. 

Erdan’s office said in a statement that, “they agreed with Facebook representatives to 

create teams that would figure out how best to monitor and remove inflammatory content.” 

In essence, this meant that any content related to Palestine and Israel is now filtered, not 

only by Facebook’s own editors, but by Israeli officials as well. 

For Palestinians, the outcome has been devastating as numerous pages, like that of PIC, 

have been deleted and countless users have been banned, temporarily or indefinitely. 

Quite often, the process of targeting Palestinians and their supporters follows the same 

logic: 

-Pro-Israel trolls fan out, monitoring and commenting on Palestinian posts. 

-The trolls report allegedly offensive individuals and content to the Facebook/Israeli 

“team”. 

-Facebook carries out recommendations regarding accounts that have been flagged for 

censorship. 

-The accounts of Palestinian and pro-Palestinian pages and individuals are deleted or 

banned. 

While PIC did not receive any warning before their popular account was axed, chances are 

the decision followed the same pattern as above. 

When social media was first introduced, many saw in it an opportunity to present ideas 

and advocate causes that have been, for one reason or another, shunned by mainstream 

media. 

 

Palestine suddenly found a new, welcoming media platform; one that is not influenced by 

wealthy owners and paid advertisers, but by ordinary individuals – millions of them. 

Israel, however, may have found a way to circumvent the influence of Facebook on the 

discussions pertaining to Palestinian rights and the Israeli occupation. 

When exposing apartheid, condemning child killers and discussing the fear-mentality 

pervading in Israel become “hate speech” and “bullying”, one should then ponder what has 

become of social media’s promise of freedom and popular democracy. 

While Facebook has done much more to discredit itself in recent years, no other act is as 

sinister as censoring the voices of those who dare challenge state-sponsored violence, 

racism and apartheid, anywhere, with Palestine remaining the prime example thereof. 
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