
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩ / تشرين أول/ ٢٩
  
  
  

  

 

  

  :ألخبار تابعونا علىللمزيد من ا
 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 
 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 
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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٣  فلسطين النيابية تثمن الجهود الدبلوماسية األردنية إلعادة الزخم للقضية الفلسطينية •

  ٣  تأكيد الملك على حل الدولتين واحترام األماكن المقدسة •

  ٤  "األقصى"اإلسالمي بـتنفي حدوث حريق في المتحف " األوقاف" •

  شؤون سياسية

  ٤  تدعم انفكاك فلسطين عن االحتالل)  العربيةالجامعة( •
  

  اعتداءات

  ٥  بالرصاص مصاب أحدهم القدس في مواطنين ٣ يعتقل االحتالل •

  ٦  مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى ونقل األسيرة اللبدي للمستشفى •
  

  اعتداءات/ تقارير 

  ٧  للحد من جرائم الحرب" إسرائيل"لقدس تطهير عرقي ويجب الضغط على االنتهاكات في ا •
  

  آراء عربية

  ٩  إسرائيل تواصل تطويق مدينة القدس بالمستوطنات •
  

  آراء عبرية مترجمة
  

ّإسرائيليا لعلموا بطولته في المدارس" أبو حميد"لو كان  • ً  ١٠  
  

  كي ال ننسى
  

  

  ١١  لمجزرة؟ا حدثت َكيف "..قاسم كفر" ..٦٣الــ الذكرى •

  اخبار باالنجليزية
  

‘Attention must be paid’ to the sufferings of the Palestinian people ١٥  

Nelson Mandela’s church has adopted a boycott of Israel to be 

emulated ١٧  



 
٣

  القدساالردن 

  قضية الفلسطينيةفلسطين النيابية تثمن الجهود الدبلوماسية األردنية إلعادة الزخم لل
 

ثمنت لجنة فلسطين النيابية الدبلوماسية األردنية التي يقودها جاللة الملك عبداهللا الثاني  -بترا-عمان
ودعا رئيس اللجنة النائب يحيى .إلعادة الزخم إلى القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية واالقليمية

وق اإلنسان لالطالع على االنتهاكات التي تقوم بها قوات السعود خالل اجتماع اليوم االثنين، منظمات حق
االحتالل اإلسرائيلي ضد األسرى في سجونها، والسيما األسيرين األردنيين عبد الرحمن مرعي وهبة اللبدي، 

إن لجنة فلسطين : وقال النائب أحمد الرقب.ًفضال عن اعتداءاتها الصارخة على الشعب الفلسطيني األعزل
ًشر مع القضية الفلسطينية، مؤكدا أن استعادة أرض الباقورة والغمر تعتبر صفعة سياسية على تماس مبا

 .لالحتالل اإلسرائيلي

 ٧ ص٢٩/١٠/٢٠١٩الدستور 

***  

  تأكيد الملك على حل الدولتين واحترام األماكن المقدسة
 

 تأكيد  ، تناول التقرير الشهري الصادر عن دائرة الشؤون الفلسطينية، أمس اإلثنين-عمان   
جاللة الملك عبد اهللا الثاني على أن حل الدولتين هو الحل الحقيقي الوحيد وفق القانون الدولي وقرارات 
ُاألمم المتحدة، الذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة، ذات السيادة، على خطوط 

وتضمن التقرير تشديد جاللته على أنه ما من .، وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧الرابع من حزيران عام 
شيء يستطيع أن يسلب الشعب الفلسطيني حقوقه الدولية بالمساواة والعدالة وتحقيق المصير، وأن 
ُاستمرار االحتالل اإلسرائيلي مأساة أخالقية عالمية، فال يمكن ألي احتالل أو نزوح أو إجراءات تتخذ بالقوة 

ًواشتمل التقرير أيضا تأكيد جاللته على احترام األماكن المقدسة . أو حقوقهأن تمحو تاريخ شعب أو آماله
ورفض أية محاوالت لتغيير الوضع القانوني للقدس الشرقية والهوية التاريخية للمدينه المقدسة، وأن 

صل  للف األراضي المقدسة التي هي مهد األديان السماويه الثالث ال يجب أن تبقى تحت االحتالل أو مكانا
العنصري والنزوح القسري والعنف وانعدام الثقة، ودعوات جاللته إلى تضافر الجهود والعمل الجماعي الذي 

  .من شأنه إنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي حتى يتحقق السالم واالستقرار االقليمي والعالمي

لمعهودة في األرضي ، انتهاكاته ا٢٠١٩واستعرض التقرير مواصلة االحتالل اإلسرائيلي خالل أيلول 
 لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات  الفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها في تحد

  >>...الدولية

  ٢ص/٢٩/١٠/٢٠١٩الدستور 



 
٤

  "األقصى" تنفي حدوث حريق في المتحف اإلسالمي بـ"األوقاف"
 

اإلسالمية على لسان ناطقها  نفت وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات - عمان - زايد الدخيل
، مشيرا الى أنه ”وقوع حريق بالمتحف االسالمي في المسجد األقصى المبارك“اإلعالمي حسام الحياري، 

  .”ال صحة لما تناقلته وسائل اعالم فلسطينية عن وقوع حريق في المتحف“

خل المتحف ، فيديو من دا”تويتر“ونشرت الوزارة على حسابها على موقع التواصل االجتماعي 
  .يظهر سير العمل بشكل طبيعي” األقصى”االسالمي بـ

وبين الحياري أن مديرية الدفاع المدني األردني دربت موظفي أقسام اإلطفاء في المسجد المبارك، 
، الفتا ”األقصى“على التعامل مع الحوادث المختلفة والحرائق على وجه التحديد التي قد تقع داخل حرم 

نامج التدريبي جاء تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك عبداهللا الثاني لتوفير أعلى درجة من هذا البر“الى أن 
  .”السالمة داخل المسجد األقصى المبارك

تركيب نظام اإلطفاء في المسجد “وأشار الى ان الدفاع المدني األردني أنهى العام الماضي 
، مبينا ” من توفر متطلبات السالمة العامةاألقصى والمقدسات اإلسالمية في القدس الشريف، بهدف التأكد
وأضاف، إنه تم أيضا عقد دورة تدريبية .انه تم إجراء تجربة نظام اإلطفاء والتأكد من جاهزيته للعمل

ميدانية لطواقم اإلطفاء في المسجد تلقوا خاللها تطبيقات عملية على عمليات مكافحة الحريق واستخدام 
  .تفقد األنظمة التلقائية بهدف حماية أرواح المصلين وزوار المسجدمعدات اإلطفاء وكيفية تفقدها و

  ٢ص/٢٩/١٠/٢٠١٩الغد 

*** 

  شؤون سياسية
  

 تدعم انفكاك فلسطين عن االحتالل)  العربيةالجامعة(

  كامل إبراهيم وكاالت-عواصم  

 في ٕأكدت الجامعة العربية دعمها لتوجه دولة فلسطين باالنفكاك عن االحتالل، واعادة النظر
 ٩٣وأوضح المؤتمر الـ.)القوة القائمة باالحتالل(االتفاقيات والبروتوكوالت االقتصادية الموقعة مع تل أبيب 

، في ختام أعماله أمس أهمية العمل على »إسرائيل«لضباط اتصال المكاتب اإلقليمية العربية لمقاطعة 
إلسالمي، باتجاه تطوير آليات المقاطعة تعزيز التعاون والتنسيق بين األمانة العامة، ومنظمة التعاون ا

وطالب المؤتمر بعدم الرضوخ ألية ضغوط تحاول منع .اإلسالمية، وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية
 .تداول أسماء الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق اإلنسان والواردة في القائمة السوداء

ين األمانة العامة ومختلف الجهات المتضامنة ودعا المؤتمر إلى تعزيز التعاون والتنسيق ب
والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والمؤمنة بمبادئ القانون الدولي لتدعيم وتوسيع المقاطعة باعتبارها 



 
٥

أداة ضغط اقتصادية في نطاق الحرص على التصدي لمخططات االحتالل وممارساته العدوانية العنصرية 
 .ن الدولي وقرارات الشرعية الدولية إلنهاء االحتاللوالعمل على إنفاذ أحكام القانو

رياض المالكي اكد ان دولة فلسطين ستتوجه الى التحكيم .وكان وزير الخارجية والمغتربين د
الدولي في حال اقدمت اسرائيل على تنفيذ تهديداتها فيما يتعلق بمنع االستيراد، مشيرا الى ان برتوكول 

الرسمية، » صوت فلسطين«واوضح المالكي في حديث إلذاعة .ن ذلكباريس االقتصادي يكفل لفلسطي
أمس، ان هناك خطوات سيتم اتخاذها في حال نفذت اسرائيل التهديدات االقتصادية ابرزها اللجوء الى 
محكمة التحكيم الدولية التي اصبحت فلسطين عضوا فيها، كما سيتم التوجه الى عدد من الدول منها 

نسان ومحكمة العدل الدولية والجمعية العامة لألمم المتحدة وجميع المحافل فرنسا ومجلس حقوق اال
الدولية ليتم فضح اسرائيل واجبارها على التراجع عن مثل هذه الخطوات التهديدية التي قامت بها ولوضع 

ات واعرب المالكي عن اعتقاده بأن هذه التهديد.المجتمع الدولي امام مسؤولياته حيال مثل هذه القضية
واهية وتهدف الى اجبارنا عن التراجع عن هذه الخطوات باالنفكاك االقتصادي عن االحتالل، مردفا لن 

  >>...نتراجع او نتنازل بل سنواجه بكل االمكانيات وعلى جميع المستويات لحماية حقوقنا

  ٨ص/٢٩/١٠/٢٠١٩الرأي 

*** 

  اعتداءات

  لرصاصبا مصاب أحدهم القدس في مواطنين ٣ يعتقل االحتالل

 

 ٣ االثنـــين، اليـــوم االحـــتالل، قـــوات اعتقلـــت – دياالجويحـــان – الجديـــدة الحيـــاة المحتلـــة القـــدس
 البلدة أسوار داخل الساهرة باب قرب عليه النار الجنود إطالق بعد بالرصاص، مصاب شاب بينهم مواطنين
 بــاب بــالقرب نــار طــالقإ الثالثــة، الــساعة عنــد بــسماعهم عيــان شــهود وأفــاد .المحتلــة القــدس فــي القديمــة
 بـاب :منهـا القديمـة البلـدة أبـواب إلغـالق االحـتالل جنـود سارع حيث حطة، لباب المؤدي والطريق الساهرة
  .العامود باب ،الساهرة باب ،األسباط

 الشاب هوية أن مؤكدين ًوخروجا، ًدخوال والسكان المواطنين حركة منعت االحتالل قوات أن الشهود وأضاف
 عليـه، االعتـداء بعـد حـداد جميـل المـواطن اعتقلـت االحـتالل قـوات ان البلـدة، سـكان وأوضـح.بعـد تعـرف لـم

 لحظـة آخر مواطن اعتقل فيما ،األسباب معرفة دون الدين صالح شارع في االحتالل شرطة لمركز واقتادته
 .إسعاف سيارة عبر شفىملل المصاب الشاب نقل

  .الحقا عنهم لتفرج مطور، ومالك محمد القاصرين الشقيقين االحتالل قوات اعتقلت كما

  ٢٩/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 



 
٦

  مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى ونقل األسيرة اللبدي للمستشفى
 

 أغلقت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، القدس القديمة، وذلك بعد زعمها محاولة -فلسطين المحتلة   
ودفعت شرطة . ة واالنسحاب من المكان، حيث اعتقل الحقاشاب تنفيذ عملية طعن بالقرب من باب حط

االحتالل بتعزيزات وعناصر من شرطة حرس الحدود الذين قاموا بنصب الحواجز العسكرية ومطاردة شاب 
داخل أزقة القدس القديمة، حيث زعم االحتالل أنه حاول تنفيذ عملية طعن، حيث أعلن عن اعتقاله 

  .األمنيةوتحويله لتحقيق دلى األجهزة 

ووفقا لشهود عيان، سمعت أيضا أصوات عيارات نارية بالقرب من باب حطة دون أن يبلغ عن   
ورجح شهود عيان أن قوات االحتالل أطلقت النار على شاب قرب باب حطة وأغلقت أبواب . إصابات

  .المسجد األقصى والبلدة القديمة

 الطعن كانت عند باب الساهرة أحد أبواب وزعمت وسائل إعالم إسرائيلية أن محاولة تنفيذ عملية  
وخالل اقتحام قوات االحتالل ألزقة البلدة القديمة بذريعة مالحقة الشاب . البلدة القديمة في القدس المحتلة

االعتداء على بعض المواطنين، » حرس الحدود«الذي حاول تنفيذ عملية الطعن، قامت عناصر ما يسمى 
  .بعد االعتداء عليه» البريد«للتحقيق بمثر شرطة فيما تم اعتقال مسن واقتياده 

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح أمس االثنين، باحات المسجد األقصى المبارك من باب   
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة، . المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة

 المسجد األقصى خالل الفترة الصباحية، ونظموا جوالت استفزازية ً مستوطنا اقتحموا٦٢في بيان لها، بأن 
وأوضحت أن المستوطنين أدوا . المزعوم» الهيكل«في باحاته بحماية أمنية مشددة، وتلقوا شروحات عن 

ًخالل االقتحام طقوسا تلمودية داخل المسجد، وتحديدا في الجهة الشرقية منه ً.  

ة على دخول الفلسطينيين من أهل القدس والداخل الفلسطيني ًوفرضت شرطة االحتالل قيودا مشدد  
  .المحتل للمسجد األقصى، ودققت في هويات الشبان والنساء، واحتجزت بعضها عند البوابات

إلى )  عاما٣٢(ونقلت إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي، أمس االثنين، األسيرة هبة اللبدي   
  .ر طرأ على وضعها الصحيفي حيفا، بعد تدهو» بني تسيون«مستشفى 

وكان من المفترض أن تعقد لها أمس جلسة في محكمة االستئنافات العسكرية للنظر في   
 يوما رفضا ٣٥ًعلما أن األسيرة اللبدي مضربة منذ . االستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقالها اإلداري

  . رفضا العتقالها اإلداري المتواصلللتعذيب الذي تعرضت له في التحقيق على مدار قرابة الشهر، وكذلك

ًيأتي ذلك، فيما يواصل أربعة أسرى في معتقالت االحتالل إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا   
 يوما على التوالي، ٩٧العتقالهم اإلداري، أقدمهم األسير إسماعيل علي من بلدة أبو ديس، والمضرب منذ 

 يوما، ٣٥ يوما، واألسير مصعب الهندي منذ ٣٧ منذ يليه من حيث المدة األسير أحمد زهران المضرب
  . يوما٣٥واألسيرة هبه اللبدي منذ 



 
٧

ً فلسطينيا بعد مداهمة وتفتيش منازلهم، في ١٩واعتقلت قوات االحتالل، فجر أمس االثنين،   
وب أنحاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، وقد تركزت االعتقاالت في مخيم العروب لالجئين جن

  .الضفة المحتلة

ُوتوغلت قوات االحتالل، صباح أمس االثنين، ترافقها جرافات عسكرية، بشكل محدود شمالي قطاع   
شرقي بلدة جباليا » أبو صفية« جرافات عسكرية إسرائيلية صباح أمس من بوابة موقع ٤وخرجت . غزة

ّشمالي قطاع غزة، وتوغلت غرب السياج األمني، مسافة تقدر بحوالي  ً مترا، حيث قامت بعمليات ٥٠ُ
  .تجريف في المكان المستهدف

السياج » تجازوه«وكانت قوات االحتالل قد أعلنت عن اعتقال شاب فلسطيني، صباح أمس، بعد   
وقالت إنها حولته لـ . ٤٨األمني الفاصل وسط قطاع غزة، باتجاه األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

  .التحقيق

.  االحتالل فجر أمس مناورة واسعة داخل مزارع شبعا اللبنانية المحتلةفي موضوع آخر، نفذ جيش  
وقالت وسائل اعالم لبنانية ان جيش االحتالل استعمل خاللها المدفعية الثقيلة والرشاشات، وأطلق القنابل 
 المضيئة في أجواء مزارع شبعا المحتلة وذلك في ظل تحليق طائرات استطالع في اجواء المزارع المحتلة

  ).وكاالت. (فوق قرى العرقوب المحاذية للخط الحدودي

  ١ ص٢٩/١٠/٢٠١٩الدستور 

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

  الحرب جرائم من للحد "إسرائيل" على الضغط ويجب عرقي تطهير القدس في االنتهاكات
 

 بـال تواصـل اإلسرائيلية السلطات ّإن عبده رامي اإلنسان لحقوق األورومتوسطي المرصد رئيس قال
 وتتعمـد األطفـال وتعتقل العائالت وتستهدف القدس في الفلسطينية والمؤسسات المنازل هدم عمليات هوادة

 .المحتلة المدينة من بالقوة الفلسطينيين لتهجير معتمد منهجي نمط من كجزء ترويعهم

 وضـاعأ بـشأن البرلمـان عقـدها اسـتماع جلـسة خـالل البرازيلي البرلمان أمام كلمة خالل عبده وقال
 القـرار المتحـدة لألمـم التـابع األمـن مجلـس اعتمـاد من الرغم على" الفلسطينية األراضي في اإلنسان حقوق

 األراضــي فــي اإلســرائيلية المــستوطنات شــرعية عــدم ّأكــد والــذي ،٢٠١٦ ديــسمبر أواخــر فــي )٢٣٣٤( رقــم
 قانوني، غير بشكل المستوطنات ءبنا تواصل "إسرائيل "ّأن إال القدس، شرقي فيها بما المحتلة، الفلسطينية

 ".الدولي القانون بموجب حرب جريمة يعد ما وهو

 منـذ المرصـد يعمـل النـزاع، منـاطق في األورومتوسطي المرصد عمل من كجزء"و أنه عبده وأضاف
 إذا أبـالغ وال القدس، مدينة في اإلسرائيلية االنتهاكات ويحلل يرصد شهرٍي ٍتقرير إصدار على ٍعام من أكثر
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 ٍبـشكل الماضـية ًشـهرا عشر اإلثني خالل المدينة في االنتهاكات وأشكال أعداد تصاعد من ُصدمنا أننا قلت
 ومؤسـساتهم منـازلهم هدم الفلسطينيين ضد قسوة اإلسرائيلية السياسات أكثر إحدى أن إلى ًمشيرا ،"ممنهج
 ومواصـلة البنـاء اريحتـص مـن حرمـانهم طريـق عن القدس مدينة من طردهم إلى ترمي مسبقة خطط ضمن
 .تعسفية ٕواجراءات عنصرية قوانين إلى ًاستنادا ومؤسساتهم ومتاجرهم منازلهم هدم

ــيس ّوتطــرق ــة حــول كلمتــه خــالل األورومتوســطي المرصــد رئ ــسان حقــوق حال ــي اإلن  األراضــي ف
 التــي لليليــةا واالقتحامــات اإلسـرائيلية الهجمــات بفعــل القـدس فــي لألطفــال المرعـب الواقــع إلــى الفلـسطينية،

 .المحتلة المدينة في الفلسطينيين منازل تستهدف

 الفئـات، جميـع علـى تـؤثر التي الفلسطينيين ضد "إسرائيل "انتهاكات أن من الرغم على" عبده وقال
 إلـى يتعرضون إذ ضدهم، اإلسرائيلية االنتهاكات تصاعد مع للخطر، عرضة األكثر يزالون ال األطفال أن إال

 منـازلهم وفـي المدرسـة، وأثنـاء ٕواليهـا، المدرسـة إلـى طـريقهم فـي ًيوميـا، العنف من بولةمق غير مستويات
 فـي فلـسطيني أسـير آالف خمـسة معانـاة البرازيلي البرلمان نواب أمام عبده واستعرض ".نومهم فراش على

 ًإداريـا نمعتقلـو األسـرى هـؤالء مـن ٪١٠ أن إلـى ًالفتـا امـرأة، ٣٨و طفـل ٢١٠ بيـنهم اإلسرائيلية السجون
 محاكمـة أو تهمـة أي دون واحتجـازهم األشـخاص علـى القبض إلقاء اإلسرائيلية للسلطات يتيح نظام ضمن
 .إليهم الموجهة التهم معرفة أو االستئناف إمكانية ودون طويلة، لفترات

 ًتقريبــا ًشــهرا دام الطعــام عــن ًإضــرابا الماضــي األســبوع أنهــوا األســرى عــشرات أن إلــى عبــده وأشــار
 الـسجون مختلـف فـي المعتقلـين معظـم أن ًموضـحا المحمولة، للهواتف تشويش أجهزة وجود على حتجاجاا

 الــسلبية اآلثــار تجاهلــت اإلســرائيلية الــسلطات لكــن األجهــزة، تلــك تــشغيل نتيجــة شــديد صــداع مــن اشــتكوا
 .السجناء صحة على لألجهزة

 التعــذيب واســتخدام الــسجناء، فــيهم بمــن للفلــسطينيين، "إســرائيل" معاملــة ســوء ّأن وأوضــح... >>
 وكــذلك ،١٩٤٩ لعــام جنيــف اتفاقيــات تتــضمن إذ الدوليــة، واالتفاقيــات االتفاقيــات بموجــب محظــور ضــدهم

 القاســـية المعاملـــة صـــارم بـــشكل تحظـــر التـــي المـــواد مـــن ًعـــددا ،١٩٧٧ لعـــام والثـــاني األول البروتوكـــول
 مــع لقــاءات زيارتــه هــامش علــى أجــرى األورومتوســطي رئــيس ّأن يــذكر.اإلنــسانية الكرامــة علــى واالعتــداء
ــس أعــضاء ــي، الــشيوخ مجل ــى البرازيل ــة رئــيس والتق ــسان حقــوق لجن ــي اإلن  معــه واســتعرض المجلــس، ف

 مدينــة فــي اإلســرائيلية واإلجــراءات أفريقيــا، وشــمال األوســط الــشرق منطقــة فــي اإلنــسان حقــوق انتهاكــات
 االنتهاكــات، تلــك لمناقــشة الــشيوخ لمجلــس عامــة ةجلــس عقــد إلــى ودعــاه الخــصوص، وجــه علــى القــدس
  .لوقفها اإلسرائيلية السلطات على الضغط سبل في والبحث

  ٢٨/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 
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 آراء عربية
 

 إسرائيل تواصل تطويق مدينة القدس بالمستوطنات

 جورج طريف.د  

كشفت معطيات جديدة وثقها تقرير االستيطان الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن األرض 
التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن البناء االستيطاني في محيط مدينة القدس المحتلة وصل منذ تولي 

طة في الواليات المتحدة االميركية إلى مستويات قياسية مقارنة باألعوام الرئيس االميركي دونالد ترمب السل
وأشار التقرير إلى أن الحكومة االسرائيلية رفعت من وتيرة البناء االستيطاني في محيط  . األخيرة٢٠الـ

مدينة القدس وسط تبدل في تعاطي البيت األبيض سياسيا مع النشاطات االستيطانية المخالفة للقوانين 
الدولية في الضفة الغربية، علما بأن اإلدارات األميركية السابقة عكفت على اعتبار االستيطان عائقا أمام 

ووفقا للتقديرات، فإن إسرائيل أقامت منذ احتالل مدينة القدس .في الشرق األوسط» عملية السالم«
 ألف وحدة ٥٥كثر من ، عشرات المستوطنات في محيط مدينة القدس وأقامت فيها أ١٩٦٧الشرقية عام 

، تصاعد هائل في وتيرة البناء ٢٠١٨ و٢٠١٧سكنية على أقل تقدير، فيما طرأ خالل الفترة بين العامين 
% ٥٨ وحدة استيطانية جديدة بارتفاع يبلغ ١٨٦١االستيطاني في المدينة، وتمت المصادقة على بناء 

ومة االسرائيلية مخططاتها االستيطانية  في الوقت الذي تواصل فيه الحك٢٠١٦ و٢٠١٥مقارنة بالعامين 
وسط الضفة الغربية » دوليف«بوتيرة متصاعدة باعالنها عن إقامة حي استيطاني جديد في مستوطنة 

 وحدة سكنية جديدة هذا عدا عن مشاريع ومخططات أخرى في إطار سياسة اسرائيل الرامية ٣٠٠يضم 
غوش «ٕيها، واقامة القدس الكبرى وضم كتلة إلى تقسيم الضفة إلى عدة قطاعات يسهل السيطرة عل

االستيطانية إلى منطقة القدس عن طريق الشوارع واألنفاق والسكك الحديدية المرتبطة بتل » عتصيون
 بؤرة استيطانية، ١١٦ مستوطنة، و١٥٠بقي ان نشير إلى ان الضفة الغربية والقدس تضم نحو .أبيب
االالف من اليهود وتحاول اسرائيل إحكام السيطرة على منهم في محيط القدس، يعيش فيها عشرات % ٤٧
من اراضي الضفة الغربية بحسب آخر اإلحصائيات الصادرة عن جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني % ٦٠

األمر الذي ال يجوز وال بأي حال من األحوال السكوت عنه ويستدعي تحركا عربيا واسالميا ودوليا تقوده 
ٕللتغول االسرائيلي على االراضي الفلسطينية ومصادرتها وتهجير أهلها واقامة األمم المتحدة لوضع حد 

المستوطنات اليهودية عليها من دون أن نسمع أو نقرأ ادانة واحدة للممارسات االسرائيلية التي تجري 
  .يوميا في االراضي الفلسطينية

 ١٠ص/٢٩/١٠/٢٠١٩الرأي 

***  
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  آراء عبرية مترجمة
  

ّإسرائيليا لعلموا بطولته في المدارس" أبو حميد"لو كان  ً  

 

  )٢٧/١٠/٢٠١٩ هآرتس (ليفي جدعون: بقلم

 تحارب عائلة ابن لالحتالل، عنيف معارض هو بل ًأيضا، ًإرهابيا وليس ًقاتال ليس حميد أبو إسالم
 .المؤبد بالسجن عليهم الحكم تم العائلة أبناء من أربعة. بالقوة االحتالل

 أصـاب اللوح هذا. بيته اقتحموا الذين دفدفان وحدة جنود على رخام لوح برمي قام ٢٠١٨ أيار في
  .بقتله وتسبب لوبرسكي رونين الجندي رأس

 فـي بطولتـه سـيعلمون وكـانوا بـشجاعة، العدو حارب ًشجاعا ًبطال العتبر ًإسرائيليا حميد أبو أن لو
 حميــد أبــو ولكــن. داود مقــالع مــن ًبــدال يــده فــي الرخــام لــوح مــع جوليــات، أمــام داود. والجــيش المــدارس
 بـارزة سلطات لها التي أدار، ايتي المقدم العسكرية، القاضية. المؤبد بالسجن عليه حكم "إرهابي" فلسطيني

 األشد الضرر يجسد متعمد بشكل شخص أي قتل إن": باالعتذار قامت ،"السليمة المجتمعات" أخالقيات في
 يعلمـون ال أنهـم خـسارة. "سليم مجتمع ألي واألخالقية ساسيةاأل القيم من قيمة ويشكل الحياة، قدسية ضد

 الحدود حرس ولجنود غزة، قطاع في المتظاهرين ويقتلون النار يطلقون الذين الجيش لجنود الرائعة أقوالها
  !ًسكينا يحمل شخص أي ًتقريبا يقتلون الذين

 لوبرســكي والــد. بيتــه مهــد الجــيش قــرر لــذلك كافيــة، تكــن لــم حميــد أبــو مــن االنتقــام شــهوة ولكــن
 طوابـق أربعـة من مكون مبنى عن يدور والحديث. سريع بشكل الهدم لتنفيذ الحكومة دفع فالدمير، الثاكل،
 بطـل إلـى تحـول الـذي ليبرمـان، افيغـدور حينه، في األمن وزير. حميد أبو ٕواعدام عائالت، عدة فيه تعيش

  ."اسمه اهللا محا" ،"لالشمئزاز المثير المخرب" لطيف بشكل حميد أبو وصف إسرائيل، في السالم معسكر

  الرابعة للمرة بيته وهدموا بالمؤبد عليه وحكموا الردع في الجيش خطة أفشل

 دعـائي فـيلم فـي. جريئـة عمليـة البيـت هـدم اعتبـروا الجيش بلسان للمتحدث العامة العالقات رجال
 المــذيع وقــال. "البيــوت أســطح علــى نيتحــصنو النظــام خــارقو": جويــة صــورة فــي حمــراء دوائــر أربــع تظهــر

 أغلقـت دفـدفان" العنـوان األولـى الـصفحة فـي كتبت "احرونوت يديعوت". "وتدميره البيت هدم سيتم": بانفعال
  .زميلهم قتل على ترضية كجائزة البيت بهدم لوبرسكي زمالء قام أن بعد ،)١٦/١٢/٢٠١٨ ("الحساب

 تـم الماضـي الخمـيس. لالجئـين األمعـري مخـيم فـي بيـت هـدم فيهـا يتم التي الثالثة المرة كانت هذه
 بــالتنور، المعروفــة العليــا، المحكمــة قــضاة. ًمجــددا بنــاءه العائلــة حاولــت أن بعــد الرابعــة للمــرة البيــت هــدم

 البيـت بنـاء يمنـع مـصادرة أمـر وأصـدروا التـالي، الهدم على حينه في صادقوا ايرز، براك ودفنه فرنر ياعيل
 مـن ولكـن الفلـسطينية، الـسلطة سـيطرة تحـت تقـع التـي. "أ" مناطق في البيت بأن التذكير ويجب. األبد إلى
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 واألب ًمجـددا، البيـت ببنـاء سـتقوم الـسلطة أن الـسابق فـي أعلـن عبـاس محمـود الـرئيس. هـذا يتذكر الذي
  ."األخرى تلو مرة بهدمه سنهتم" قال الثاكل

. اإلعـداد قيد كان الجيش بلسان للمتحدث القصير مالفيل. القوات اقتحمت أيام ثالثة قبل ذكرنا، كما
 الحفـاظ يـتم لـم أخـرى ومرة فلسطينيون، ومصابون معتقلون هناك كان أخرى ومرة مقاومة، كانت أخرى مرة

 حـسب ذلـك، كـل. المقاومـة مـن الفلـسطينيين ويمنـع والهـدم االقتحـام مـن الجـيش ّيمكـن الـذي النظام، على
. ردع أي تحقيـق يـتم لـن أنـه يعـرف فـالجيش. ذلـك مـن أكثر كذب يوجد ال. الردع تحقيق أجل من إسرائيل،

 والـردع البيـت هـدم تـم مـرات أربـع. الردع يتحقق ولم المؤبد، بالسجن عليهم محكوم العائلة أبناء من أربعة
  .شيء بكل للتضحية مستعدون هم من ضد يوم أي في يتحقق لن ًأيضا الردع وهذا. يتحقق لم

 ترتفـع دفـدفان ووحـدة الثكلـى اإلسـرائيلية العائلـة ألن األخرى تلو مرة البيت هذا مبهد الجيش يقوم 
 هـو مـن للفلـسطينيين واإلظهـار الجنـدي، قتـل علـى لالنتقـام الـضغط أجـل مـن يكفـي بما ويؤثرون أصواتهم
 رضـاءاإل تـستهدف ًأحيانـا األمنيـة فالـسياسة داخليـة، سياسـة فقط ليست الخارجية إسرائيل سياسة. األقوى
  .رغبات وتلبية ضغوط بسبب

 فــي التواجــد إلــى بحاجــة تكــن لــم إســرائيل. الجــيش وكــذلك هنــاك، يوجــد أن لوبرســكي علــى كــان مــا
 أو هـدم يوجـد ال. الجنـود علـى الرخـام ألـواح مـن مزيد رمي سيتم هناك موجودة هي وطالما األمعري، مخيم
  .االحتالل رخام لوح على هذا ينقش أن يجب. ذلك يمنع ردع

  ٢٨/١٠/٢٠١٩ القدس العربي

***  

  كي ال ننسى
  

 ..٦٣الــ الذكرى

  المجزرة؟ حدثت َكيف "..قاسم كفر"

 

 خطــة ضــمن نفــذت قاســم كفــر مجــزرة إن الفلــسطيني التــاريخ فــي المتخصــصون يقــول –وكــاالت 
 كانـت التـي الغربيـة والـضفة ١٩٤٨ فلـسطين بـين( "الحـدودي المثلـث" منطقـة فلـسطينيي ترحيل إلى تهدف

 ديــر مذبحــة غــرار علــى ســكانها ترهيــب بواســطة قاســم، كفــر بلــدة فيهــا تقــع التــي )األردن مــن جــزءا نــذاكآ
 .أخرى ومجازر ياسين

 بـدم قتلـت – العـرب مـن المنطقـة هـذه لسكان الكبير العدد تحتمل لم التي – "إسرائيل" أن ويؤكدون
 بلــدان إلــى تهجيــرهم بعــد ودةالعــ حــاولوا ممــن معظمهــم فلــسطيني آالف ثالثــة ١٩٥٦-١٩٤٩ خــالل بــارد

  ".١٠١" باسم ُعرفت شارون أرئيل بقيادة خاصة وحدة المجازر هذه تنفيذ تولت وقد الجوار،
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 نفـذت التـي قاسـم كفـر مذبحـة جـاءت "إسـرائيل" فـي المجـازر عقليـة وهيمنـة هـذه القتل أجواء وفي
 علـى هجـوم في أردنيا جنديا ٢٠ قتلت حيث ١٩٥٦ أيلول/سبتمبر ١١ يوم مجزرة من كل قبيلها "إسرائيل"

 نفـس فـي قلقيليـة فـي آخـرين ٨٨و لحـم، بيـت قـضاء فـي حوسان بقرية فلسطينيا ٣٩ قتلت ثم معسكرهم،
 .الشهر

 أو قاسم كفر مجزرة بشاعتها في تقارب – لحقها أو سبقها مما ونظائرها – المجازر هذه أن ورغم
 أيـام أول مـع لتزامنهـا وذلـك أكبـر، بعـدا أعطاهـا خيـرةاأل فيه حدثت الذي السياسي السياق فإن أثرا؛ تفوقها
 جمـال المـصري الـرئيس أعلـن أن بعـد مـصر، علـى "إسـرائيل"و وفرنـسا بريطانيا شنته الذي الثالثي العدوان

 .السويس قناة تأميم الناصر عبد

 تنفيذل السويس بحرب العالم انشغال "الحدود حرس" المسماة اإلسرائيلي االحتالل قوات استغلت فقد
 الجهــة أبقـت بينمـا ثـالث جهـات مـن البلـدة اإلسـرائيلية القـوات طوقـت تنفيـذها وعنـد البـشعة، المجـزرة هـذه

 .سكانها تهجير على االحتالل عزم يعكس مما مفتوحة، الغربية الضفة نحو الشرقية

 الحادثة تفاصيل

 علـى التجـول حظـر رضبف يقضي ًأمرا اإلسرائيلي االحتالل جيش قيادة أعطت عندما المجزرة بدأت
 الخامسة من بدءا جنوبا، قاسم كفر إلى شماال الفحم أم من يمتد الذي "الحدودي المثلث" في العربية القرى
 .التالي اليوم صباح من السادسة وحتى ١٩٥٦ األول تشرين/أكتوبر ٢٩ يوم مساء

 سـريان بعـد يتجـول مـن لكـ وقتـل النـار إطالق الجنود ّيخول أمني بقرار ِأرفق إذ حازما القرار وكان
 كانــت الجــيش قيــادة ألن التجـول، منــع إعــالن لحظــة بيتـه خــارج كــان ولــو حتـى -اعتقالــه ولــيس- الحظـر
 ".بالعواطف السكان مع التعامل تريد ال إنها" تقول

 برا، وكفر قاسم، كفر بينها من( المثلث في الفلسطينية القرى على االحتالل جيش من قوات ُوزعت
 األوامــر يتلقــى الــذي ملينكــي شــموئيل الرائــد آنــذاك يقودهــا وكــان ،)وقلنــسوة والطيبــة، جوليــة،وجل والطيــرة،
 .شدمي يسخار المقدم وهو الحدود على الموجودة الجيش كتيبة قائد من مباشرة

 عنـد إحـداها بقيـت بحيـث فـرق أربـع إلـى ُوقـسمت قاسـم كفر بلدة إلى الجنود من مجموعة توجهت
 أحمــد وديــع الوقــت ذلــك فــي البلــدة "َمختــار" زشنــسكي يهــودا ُالــضابط ُقائــدها وأبلــغ ،للبلــدة الغربــي المــدخل

 .الخامسة الساعة من ابتداء بالتزامه السكان إبالغ منه وطلب التجول منع بقرار صرصور

 بعـد، يعـودوا ولـم القريـة خارج يعملون شخص ةأربعمائ هناك بأن زشنسكي الضابط صرصور أخبر
 .بسوء أحد لهم يتعرض ولن عودتهم لدى بسالم سيمرون ؤالءه بأن ًوعدا فأعطاه

 ففـي عامـة، الفلـسطيني والـشعب قاسـم كفـر تـاريخ فـي مفـصلية مرحلـة ّشكل اليوم ذلك مساء لكن
 الجنـود إطـالق إثـر سـكانها، معظـم آذان ّفـصم البلـدة داخل كثيف رصاص صوت ّدوى مساء الخامسة تمام
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 ٤٩ مـنهم فقتلـوا بلـدتهم، إلى المساء في زراعتهم حقول من عائدين اكانو األهالي من مجموعة على النار
 .المفاجئ بإعالنه يعلموا لم تجول منع خرق بذريعة بالغة، بجروح العشرات وأصابوا شخصا

 ١٣و عامـا، ١٧-٨ بـين أعمـارهم تتـراوح طفـال ٢٣و مـسنون قاسـم كفر مجزرة قتلى بين من كان
 وحـده للبلـدة الغربي المدخل عند سقط وقد .نسمة ْألفي يتجاوز آنذاك قاسم كفر سكان عدد يكن ولم امرأة،
 .قتيال ٤٣

ــال اإلســرائيليين العــسكريين مــن عــدد بأســماء المجــزرة ارتبطــت ــذي شــدمي يــسخار الــضابط أمث  ال
 بينهـا مـن قـرى فـي التجـول منـع وفـرض الحدود حراسة مهمة تكليفه بقرار وأبلغه ملينكي شموئيل استدعى

 .المجزرة بارتكاب التعليمات أعطى مث قاسم، كفر

 ُنــشر إذ قاسم، كفر مذبحة حقيقة إخفاء غوريون بن ديفد برئاسة اإلسرائيلية الحكومة حاولت وقد
 فمنعـت تفاصـيلها أمـا الثاني، تشرين/نوفمبر ٦ يوم أي وقوعها من أسبوع بعد الصحف في عنها خبر أول

 .١٩٥٦ األول كانون/ديسمبر ١٧ يوم إلى العام الرأي إلى وصولها الحكومة

 تـسللهما بعـد الحـادث مالبـسات كـشف مـن تمكنـا فلنر وماير طوبي توفيق ْالشيوعيين ْالنائبين لكن
 داخــل طرحهــا ليــتم وثــائق ٕواعــداد والمــصابين، الــشهود مــن مباشــر بــشكل الحقــائق الستقــصاء البلــدة إلــى

 أعـضاء وكافـة األجنبيـة والـسفارات اإلعـالم لوسـائ إلـى بالواقعـة خاصة وثائق ٕوارسال اإلسرائيلي، الكنيست
 ).البرلمان( الكنيست

 عـن أسـفر تحقيـق إجـراء في والبدء الحقائق لتقصي لجنة تشكيل إلى الحكومة ُجهودهما واضطرت
 لهـم صـورية محاكمـة فأجريـت المجزرة، عن مباشرين مسؤولين اإلسرائيلية الحكومة اعتبرتهم من محاكمة

 بالـسجن عـوفر وشـالوم دهـان جبرائيـل وعلـى عامـا، ١٧ بالـسجن ملينكـي شـموئيل الـضابط على فيها ُحكم
 .سنوات ثماني لمدة بالسجن اآلخرين الجنود وعلى عاما، ١٥

 ارتكـاب مـن تبرئتـه تمـت فقـد -بالقتـل األوامـر أعطـى الـذي – شدمي المقدم الحدود حرس قائد أما
ّوغرم الجريمة  "عليـا أوامـر" نفـذ إنـه – اإلسـرائيلية هآرتس حيفةلص حديث في – قال وقد واحد، قرش بدفع ُ

 ".احصدوهم" :قائال المدنيين بقتل جنوده أمر حين

ّغيـرت ثم  عامـا ١٤ لتـصبح االسـتئناف بعـد ُخففـت حيـث الجريمـة، مرتكبـي بحـق الـصادرة األحكـام ُ
 إذ نهائيـا، هـاإلغائ باتجـاه أخـرى مـرة ُخفـضت ثـم .لعـوفر أعـوام وتـسعة لـدهان، أعوام وعشرة ملينكي، بحق
 آخـرهم سـراح ِوأطلـق .ودهـان وعـوفر ملينكـي من لكل أعوام خمسة إلى األحكام وخفض الدولة رئيس تدخل
 .١٩٦٠ عام مطلع

  واعتذار تخليد

 الـــداخل وقـــرى مـــدن وكـــذلك – البلـــدة فـــإن قاســـم كفـــر مجـــزرة علـــى الـــسنين عـــشرات مـــرور رغـــم
 عـادة تبـدأ لهـا، ًإحيـاء واسـعة فعاليات المجزرة ذكرى مع بالتزامن سنويا تشهد زالت ما – عامة الفلسطيني
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 والمــسمى حــدوثها مكــان فــي أقــيم الــذي التــذكاري النــصب مكــان مــن انطالقــا شــعبية مــسيرة فــي بــالخروج
 .أرواحهم على الفاتحة لقراءة الشهداء مقبرة بزيارة وتنتهي ،"الفلماية"

 .بهــا تعــرف تثقيفيــة وفعاليــات فنيــةو سياســية مهرجانــات الــذكرى فــي ســنويا الفلــسطينيون ويــنظم
 .الواقعة بشهداء للتعريف متحف ٢٠٠٦ عام البلدة في وأنشئ

ـــ الــذكرى إلحيــاء الــشعبية اللجنــة أنجــزت وقــد  ًنوعيــا توثيــق مــشروع )٢٠١٦ عــام( للمجــزرة ٦٠ال
 كمـا .وخبراء ومهندسون مختصون تنفيذه في وشارك "الشهداء بانوراما" ُسمي وقد المجزرة، أحداث يحاكي

 – قاسـم كفـر لمجـزرة ٦٠الــ الـذكرى" اسـم تحـت االجتمـاعي التواصـل شبكات على خاصة صفحة إطالق تم
 .وتفاصيلها المجزرة بشأن الدقيقة للمعلومات ونشرا الشهداء لتضحية ًتخليدا ،"الرسمية الصفحة

 لالعتـراف يةاإلسـرائيل الحكومـة لـدفع اإلسـرائيلي الكنيـست فـي العربية األحزاب مساعي من وبضغط
 عــام قاســم لكفــر زيارتــه خــالل- بيريــز شــمعون الــسابق اإلســرائيلي الــرئيس ّقــدم األولــى؛ عــن بمــسؤوليتها

 .المجزرة عن اعتذارا -٢٠٠٧

 فكـان ضـحاياها، ذكـرى إحيـاء مراسـم فـي ريفلـين رؤوفـين الـرئيس خليفتـه شـارك ٢٠١٤ عام وفي
 .مراسمها في يشارك إسرائيلي رئيس أول بذلك

 عنهـا يعتـذر لم أنه إال .تداعياتها معالجة تجب التي "النكراء الجريمة"بـ حدث ما ريفلين فوص وقد
 لدولـة وكـرئيس اليهـودي الـشعب أبنـاء كأحـد اليـوم هنـا جئـت" وقـال ".يكفي" بيريز  سلفه اعتذار أن معتبرا

 ".معكم الذكرى بألم للشعور والمصابين الضحايا عائالت أمام للوقوف إسرائيل

 تــاريخ فــي وأســود اســتثنائيا فــصال يعــد قاســم كفــر قــريتكم فــي الخــسيس القتــل" أن ريفلــين وأضــاف
 هنـا ارتكبـت التـي بالجريمـة اعترفـت إسـرائيل" أن واعتبـر ".هنـا يعيـشون الذين واليهود العرب بين العالقات

 ".قاسية  مةجري هنا ارتكبت لقد :وأقول اليوم هنا ذلك أكرر أيضا أنا ،..عنها واعتذرت وعدل، حق عن

ــدة أهلــي فــإن ذلــك ورغــم ــوا مــا قاســم كفــر بل  الحكومــة بتحمــل مــصحوبا أقــوى اعتــذارا يريــدون زال
  .ولذويهم بلدتهم في وقع عما األولى للمسؤولية

  ٢٩/١٠/٢٠١٩فلسطين اآلن 

*** 
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  اخبار باالنجليزية
  

‘Attention must be paid’ to the sufferings of the Palestinian people 
  

With mass protests roiling Lebanon and Iraq, unsettling developments in Syria and 

Yemen, and the latest episode of the continuing soap opera that calls itself Israeli politics, 

little attention is being given to the plight of the Palestinians. One consequence of this 

neglect is that both Israel and US President Donald Trump’s administration feel they have 

been given a free hand to accelerate the oppression of the beleaguered Palestinian people. 

Two reports passed my desk this week, both of which make this point and require our 

attention. First, as a result of the loss of US aid to UNWRA, the agency reported that it has 

been forced to make drastic cuts in programmes and personnel. I will quote freely from the 

UNWRA report in order to fully establish the magnitude of the loss. 

In Gaza, "in order to protect food assistance [UNWRA] provides to one-half of the 

population, other critical programmes were cut." These included: All housing subsidies for 

those still rendered homeless from the 2014 war; drastic reductions in in the "cash for 

work programme", cut by 59 per cent, and the community mental health programme, cut 

by 40 per cent. In addition, UNWRA was forced to end all repairs to the refugee camps' 

water and sanitation systems and to end "programs supporting students whose education 

was impacted by conflict."In the West Bank, funding was slashed by 67 per cent, resulting 

in: Ending the community mental health and mobile health clinic programmes; ending the 

"cash for work program for 90,000 refugees", and limiting food assistance to only 30 per 

cent of eligible refugees. In addition, as a result of cuts to educational programs, the 

average class size in the West Bank has been expanded from 30 to 50 students. Even more 

desperate were the cuts to UNWRA programmes serving refugees in Lebanon, Syria, and 

Jordan.All of this has been compounded by the Trump administration’s decision to cut 

funding to American non-governmental organisations that provide important development 

and humanitarian support to Palestinians throughout the occupied lands. 

In addition to being denied essential services by these cruel decisions, Palestinians living 

under military occupation have been forced to endure continued acts of repression and 

brutality at the hands of the Israeli military and vigilante settler groups, both of which 

operate with impunity throughout the West Bank. This brings me to the second report, a 

weekly cataloguing of human rights violations compiled by Mondoweiss. While these 

Israeli behaviors are reported only occasionally in the press, seeing them collected, in full, 

each week presents a horrifying picture of life under Israeli military rule.  

Because this last week witnessed the celebration of Jewish holidays, there were a number of 

incidents directly related to hostile measures taken to allow Israelis to visit holy sites in the 

West Bank. For example, on October 17, busloads of Israeli settlers, escorted by Israeli 

army personnel, entered Nablus without permission to pray at the site Jews believe to be 

the burial place of the prophet Joseph. Since Nablus is within Area A, it is supposedly 

under the full control of the Palestinian Authority. As Palestinians gathered to protest this 

incursion, they were fired on by Israeli soldiers. Four were shot and wounded with live 

ammunition, 17 were injured by rubber bullets and 34 were hospitalised suffering from 

smoke inhalation.The Israeli occupation forces also used the holy days to close Hebron’s 

Ibrahim Mosque to Muslims for two days, giving Jewish worshippers full access to the 

Mosque. They also closed several major arteries in the West Bank to allow for settlers to 

travel freely and to hold a “settlers’ marathon race”.  During this same period, the Israeli 

military invaded at least 14 Palestinian villages, shot and injured nine young men and 

detained over four dozen. These raids included a number of home invasions, which resulted 
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in extensive property damage and theft, and an attack on a wedding party that witnessed 

beatings and injuries to some of those present who objected to the soldier’s behaviour.A 

continuing reality of daily life in the West Bank are attacks by settlers on Palestinians 

farming their land located near Israeli settlements and outposts. The most notorious of 

these occurred in the village of Burin where settlers have engaged in numerous attacks 

disrupting villagers harvesting their olive crop. This past week, settlers uprooted olive 

trees, set fires that consumed hundreds of acres of farmland, and beat Palestinians who 

attempted to stop this vandalism. Settlers also attacked and beat Israeli volunteers who had 

come to assist and protect the Palestinians of Burin during the harvest. 

Settler attacks occurred not only in villages but on roads as well, harassing Palestinians on 

their way to work. These assaults and the Palestinians’ response to them prompted a 

bizarre warning issued by the military to some villagers, cautioning them against taking 

action to resist the settlers’ vigilante behaviour. This was most likely prompted by a 

warning made by the Palestinian mayor of Sebastia, who threatened to shoot or arrest 

settlers who might break into the town during the Jewish holidays, or the story of an 

elderly man who confronted Israeli settlers stealing his olive harvest and was beaten so 

badly he had to be hospitalised. The above is only an excerpt of the many instances of 

abuse encountered by Palestinians during the week covered in the report. Also mentioned 

were: The shootings by Israeli snipers of 73 Palestinian protestors during the weekly 

“March of Return” protests that took place at five locations along the Gaza border; a 

number of home demolitions done either as an act of collective punishment or to limit 

Palestinian population growth in Jerusalem; continued repressive actions designed to 

increase Israel’s control of Jerusalem; unprovoked attacks on Palestinian fishermen 

operating within the three mile limit allowed to them by the Israeli authorities; and the 

announcement of the construction of 251 new Jewish-only settlement units on Palestinian 

land. What is most concerning about all of these horrors is how little coverage they receive 

not only in the US press but in the Arab World’s press, as well. With events in Lebanon, 

Iraq, Syria and Yemen dominating the news, the plight of the Palestinians has taken a back 

seat. When news related to the Israeli-Palestinian conflict receives coverage at all, it is 

driven by the drawn-out drama of Israel’s dysfunctional political system.  

Accounting for this, to be sure, is some weariness with the century-old plight of the 

Palestinians and some justifiable frustration with the Palestinian leadership, which has lost 

its ability to inspire confidence. But, while all, of this may be true, it is imperative that 

Palestinian people not be forgotten. In this context I am reminded of a moving moment in 

Arthur Miller’s powerful play “Death of a Salesman”. Willy Loman, the salesman in 

question, is a tragic figure who has done little to earn the support of his two sons. As he 

nears his final breakdown, his wife speaks to her sons about the respect owed to their 

father. She says, “... he's a human being, and a terrible thing is happening to him. So 

attention must be paid. He's not to be allowed to fall in his grave ... Attention, attention 

must finally be paid to such a person.”And so, my dear readers, I urge you to consider that 

as you focus on all of the other conflicts unfolding across the Arab World, do not forget 

what is happening to the Palestinian people under occupation. Put aside your weariness 

and your frustrations and give attention to what they are enduring every single day. 

“Attention must be paid” before it’s too late.The writer is president of the Washington-

based Arab American Institute 

Jordan Times Oct 28,2019 
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Nelson Mandela’s church has adopted a boycott of Israel to be emulated 
 

By AsaWinstanley 

Nelson Mandela’s church, the Methodist Church of Southern Africa, this month endorsed 

Palestine’s Boycott, Divestment and Sanctions movement (BDS). 

At a recent conference in Cape Town, the church denounced “Israel’s ongoing ill-treatment 

and oppression of Palestinian people, and the historic prophetic role played by the church 

and international community in fighting Apartheid, and any form of discrimination and 

injustice.” 

The church also has communities in Namibia, Botswana, Lesotho, Swaziland and 

Mozambique – some two million congregants altogether. 

Announcing the monumental decision, BDS South Africa pointed out the historic links of 

the country’s Methodist church to their country’s liberation struggle giant and first 

democratically-elected president, Nelson Mandela. 

Mandela was brought up by a deeply religious Christian mother, and attended a series of 

Methodist schools throughout his youth. 

In his 1994 autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela recounted the often 

contradictory nature of being brought up in a colonial education aimed at “natives”, such 

as himself. 

“The educated Englishman was our model,” he narrated, “what we aspired to be were 

‘black Englishmen,’ as we were sometimes derisively called. We were taught – and believed 

–  that the best ideas were English ideas, the best government was English government, and 

the best men were Englishmen.” 

But, like many religious traditions tied up with colonial empires, the legacy of Methodism 

in southern Africa contained varying, and sometimes contradictory, tendencies. 

As well as these colonial impulses, South African churches were also venues for the 

liberation struggle. 

The most famous figure in this regard is, of course, the Archbishop Desmond Tutu. The 

Anglican church’s most titanic anti-apartheid veteran is also a vocal critic of the Israeli 

apartheid against the indigenous Palestinians, which he has described as being even worse 

than South African apartheid. 

But the Methodist church too had its own figures of progress, and the church has long 

opposed apartheid. 

Seth Mokitimi, one of Mandela’s teachers, later became the first black president of a major 

South African denomination – a move that required courage during the height of the 

apartheid regime in 1964. 

Mandela’s religious convictions stayed with him beyond his childhood. In his memoir, he 

also recounts being “proselytized” (a tellingly religious term) for communism by “my first 

white friend,” Nat Bregman. 

During Mandela’s early twenties, he and Bregman worked together in Johannesburg at a 

law firm run by a liberal Jewish sympathizer with the African National Congress (ANC) 

(whose armed wing Mandela would of course later go on to found). 

All his life, and especially during the Cold War, Mandela famously denied being a 

communist, including during the ‘Treason Trial’ he was subjected to in the 1960s. 

But after his death in 2013, both the ANC and the South African Communist Party 

confirmed (or revealed, depending on your point of view) that he had actually been a 

member. Indeed, the party stated “Mandela was not only a member of the then 

underground South African Communist Party, but was also a member of our Party’s 

Central Committee.” 
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Be that as it may, Mandela, in Long Walk to Freedom, wrote that Bregman’s entreaties 

towards joining the party didn’t win him over at the time, and that one of the reasons he 

did not join was because of his Christianity: “I was also quite religious, and the party’s 

antipathy to religion put me off.” 

The adoption by Mandela’s church, of the BDS movement, then is hugely symbolic. 

It is a recognition of how the BDS movement was explicitly modeled on the South African 

anti-apartheid boycott movement. More than that, it shows, once again, the leading role 

that South African activists are playing in the global movement for justice in Palestine. 

They recognize apartheid when they see it. 

The Methodist Church of Southern Africa’s policy on the boycott of Israel is a particularly 

good one. It instructs Methodists to boycott “all businesses that benefit the Israeli 

economy,” as BDS South Africa explained. 

The church has also called for a “boycott of all Israeli pilgrimage operators and tours” and 

is urging Christians visiting the Holy Land to instead “deliberately seek out tours that offer 

an alternative Palestinian perspective.” 

These are principled and practical measures that can have an impact on Israel. Slowly, but 

surely, BDS is making its mark. 

Israel now dedicates untold millions of dollars towards fighting BDS –  a sign that the 

strategy is having an effect. 

South African churches’ BDS policies are something for us to emulate, and work towards 

in the West. 

Amandla! Awethu! 

- AsaWinstanley is an investigative journalist living in London who writes about Palestine 

and the Middle East. He has been visiting Palestine since 2004 and is originally from south 

Wales. He writes for the award-winning Palestinian news site The Electronic Intifada 

where he is an associate editor and also a weekly column for the Middle East Monitor. 

27/10/2019ter The Palestinian Information Cen 
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