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 .ّالموضوعات الواردة في التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابها •

 

 أصلفقرات مــن اليتم التصرف من قبل اللجنة باختصار بعض  •

  ب ذلكـبعض المقاالت أو األخبار التي ترد في التقرير ليتناس

 .وموضوعه مع حجم التقريـر 

  

 اب أوـّالغاية من تضمين التقرير بعض المقاالت المترجمة لكت •

ّمفكرين غربيين واسرائيليين هو إبراز وجهة نظر هؤالء الكت  ابـٕ

  للقارئســواء المؤيدة أو المعارضة لسياسة إسرائيل، مما يتيح 

  .وجهات النظر المختلفة فرصة اإلطالع على

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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  شؤون سياسية

  ًحاليا المسألة ليست ضمن أولويات ترامب: نتنياهو حول الضم
 

 األميركـي، الـرئيس أن إلـى نتنيـاهو، بنيـامين ئيلية،اإلسـرا الحكومـة رئيس ألمح :وكاالت -أبيب تل
 ليس" ذلك أن إلى ًمشيرا المحتلة، الغربية الضفة في اإلسرائيلي الضم مخطط دعم عن تراجع ترامب، دونالد

  .الراهن الوقت في "أولوياته سلم في

 منـذ واضـحا نكـا" إنـه ،أمـس اإلسـرائيلية، اليمينيـة ٢٠ القنـاة مـع أجراهـا مقابلـة فـي نتنياهو وقال
 دون يـتم لـن  وان فرض سـيادتنا)المحتلة الضفة في مناطق على( سيادتنا فرض من نتمكن لن أننا البداية
 طويلـة، فتـرة منـذ الخطـوة هـذه علـى أقدمت لكنت األميركية الموافقة إلى بحاجة نكن لم لو .أميركية موافقة
  ".ذلك فعلوا قد آخرون حكومة رؤساء ولكان

 أقـول وأنـا اهتماماتـه، سلم في المسألة تعد لم أخرى، بأشياء ًحاليا مشغول رامبت الرئيس" وأضاف
 مـصالح وربمـا الـسيادة وتطبيـق بـسيادتنا االعتـراف نـزع مـن ًأيـضا نـتمكن أن آمـل" وأضـاف ،"بصراحة ذلك

  ".القريب المستقبل في إسرائيل لدولة مهمة أخرى سياسية

 إليهـا، الـسفارة ونقـل إلسـرائيل عاصـمة بالقـدس يأميركـ اعتـراف علـى بالحـصول نجحـت لقـد" وقال
 المـستوطنات بـشرعية أميركي اعتراف على حصلت وكذلك )المحتل السوري( الجوالن على إسرائيل وبسيادة
  ".المحتلة الغربية بالضفة

 إشـارة فـي (األميركيـة الـسالم خطـة لوضـع ترامب الرئيس فريق مع سنوات ٣ طيلة عملت" وأضاف
 يحــدث لــم ذلــك كــل إســرائيل؛ مــصالح تــضمن التــي الوحيــدة الخطــة أنهــا أعتقــد والتــي ")نالقــر صــفقة" إلــى

  ".مصادفة

 الجانــب أحــادي ضــم تنفيــذ علــى عزمــه عــن مناســبة مــن أكثــر فــي ّعبــر قــد كــان نتنيــاهو أن يــذكر
 بدايـة الماضـي تمـوز بدايـة ،"الفـان كـاحول" مـع االئتالفـي االتفـاق فـي وحـدد المحتلـة، الـضفة في لمناطق

  .إجراءاته تنفيذ لبدء

 أخــضر ضــوءا األميركيــة اإلدارة مــنح احتمــال مــن قلــل قــد رفيــع إســرائيلي دبلوماســي مــسؤول وكــان
  .المحتملة اإلسرائيلية االنتخابات أو األميركية االنتخابات قبل ّالضم لتطبيق لنتنياهو،

 الطريقـة" إن قولـه اضـي،الم الـسبت اإلسـرائيلي، الدبلوماسـي عـن ّاألميركي "المونيتور" موقع ونقل
 الثــاني تــشرين فــي للفــوز حظوظــه سيــضاعف الــضم بــأن ترامــب، الــرئيس أحــد يقنــع أن هــي لــذلك الوحيــدة
  ".ّاألميركية االنتخابات إلى إشارة في المقبل

ـــر ـــال أن اإلســـرائيلي المـــسؤول واعتب ـــاع احتم ـــب اقتن ـــائال "ًجـــدا ضـــئيل" ترام ـــى" ًق ـــصوتون حت  الم
 الواليـات فـي ّاالقتـصادية واألوضـاع كورونـا أزمـة علـى اآلن ّيركـزون .ّالضم موضوع تجاوزوا ّاإلنغليكانيون

  ".ّالمقدسة باألرض ّالمتعلقة المواضيع من أكثر المتحدة
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ــا ــى ًوتعليق ــات عل ــة اإلدارة داخــل الخالف ــضم، حــول األميركي ــدا ال ــين ًوتحدي ــسفير ب ــي ال ــي األميرك  ف
 أمنــي مــسؤول قــال كوشــنر، جاريــد مستــشاريه، وكبيــر يركــياألم الــرئيس وصــهر فريــدمان، ديفيــد إســرائيل،
  .األميركية اإلدارة في أخرى أقسام إلى انتشر الخالف هذا إن للموقع رفيع إسرائيلي

  ١١/٨/٢٠٢٠االيام 

***  

  اعتداءات

  االحتالل يخطر بهدم مبنى أحد حراس المسجد األقصى في القدس

 

 القـدس مدينـة وسـط العيـسوية ببلـدة مقدسية ئلةعا منزل هدم قرار تجميد االحتالل محكمة رفضت
 .المحتلة

 ووالـده المبـارك األقـصى المسجد حراس أحد عليان فادي للمواطن طابقين من المكون العقار ويعود
 .سنوات ١٠ منذ عائالتهم مع فيه ويقطنون وأشقائه،

 كمـا المنـزل، مبهـد القاضـي الـسابق قرارها على أصرت االحتالل محكمة بأن محلية مصادر وأفادت
 قـرار تجميـد رفـض علـى وعالوة.العائلة قبل من الترخيص إجراءات لمواصلة إمكانية أي وقف على صادقت

 "تـرخيص دون بنـاء" غرامـة العائلة على االحتالل محكمة فرضت فقد الترخيص إجراءات في والمضي الهدم
 بحجـة المسجد عن واإلبعاد اللالعتق عليان فادي األقصى حارس تعرض أن وسبق.شيقل ألف ٢٠٠ بقيمة
  .للمصليات االحتالل جنود تدنيس على واالحتجاج المستوطنين اقتحامات تعطيل

  ١٠/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  ًالعدو يجبر مقدسيا على هدم منزله جنوب القدس

 

 قـوات العـدو مـساء أمـس االثنـين، المـواطن المقدسـي إبـراهيم أجبـرت –  وكـاالت–القدس المحتلـة 
 .ًصيبعة على هدم منزله ذاتيا جنوب القدس المحتلة، بدعوى عدم الترخيص

وأفــادت مــصادر مقدســية، أن االحــتالل أجبــر المــواطن المقدســي إبــراهيم صــيبعة علــى هــدم منزلــه 
  .ًذاتيا، تحت تهديد الغرامات المالية الباهظة

منـزلهم، وهــي تطالبهــا وأظهـر فيــديو بكـاء نجلــة المــواطن صـيبعة وهــي تــشاهد اآلليـات وهــي تهــدم 
  ."حسبي اهللا ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منهم: "، وتردد"وقف وقف، بيكفي، وين بدنا نروح: "بالتوقف وتقول

  ١١/٨/٢٠٢٠وكالة القدس لألنباء 

***  
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  اعتداءات/ تقارير

  مرة٩٦ "اإلبراهيمي" ومنع رفع األذان في "األقصى"اقتحاما لـ ٤٧
  

وزارة االوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية حسام ابو الرب، أمس  قال وكيل –فلسطين المحتلة 
اإلثنين، ان االحتالل صعد من هجمته على المسجد االقصى خالل شهري حزيران وتموز الماضيين، ونفذ 

، إضافة »األقصى« اقتحاما للمسجد األقصى، وأبعد عشرات الشخصيات عن ٤٧خالل الشهرين الماضيين 
وأشار أبو الرب خالل عرضه لتقرير أعدته وزارة األوقاف في .تكررة للمرابطين والمصلينإلى االعتقاالت الم

 وقتا، خالل الشهرين الماضيين، ٩٦ في المسجد اإلبراهيمي  رام اهللا، إلى منع االحتالل رفع االذان
 االحتالل  ولفت التقرير إلى استهداف .ٕواستهداف المسجد بقرارت تعسفية تهودية تهدد كيانه واسالميته

 .خالل االقتحامات، المنطقة الشرقية من المسجد االقصى، قرب باب الرحمة، مؤدين طقوسهم التلمودية

 إلى الجلوس في نقاط ًاالمتطرفة، لجأوا مؤخر» جماعات المعبد«وأوضح التقرير أن متطرفي 
 تقتصر االقتحامات ولم.محددة بالمنطقة الشرقية وعند أدراج ساحة الصخرة العربية، بحجة االستراحة

بحسب التقرير على الصلوات التلمودية والحركات االستفزازية، بل عمدت عصابات يهودية القتحامه 
ًبكمامات تحمل نصوصا  ٍوشعارات عنصرية، واخرون ياخذون من اقتحاماتهم القامة حفل زواج » تلمودية«ّ

 .او عيد ميالد،ورفع متطرف علم االحتالل بساحات األقصى

شبيبة «االحتالل واذرعه التنفيذية اعمال الحفريات، حيث كشف موقع ما يسمى عصابة وواصل 
ّاليهودية المتطرفة، عن مقاطع فيديو تصور عملية حفر نفق بمشاركة عدد كبير من المستوطنين» التالل ُ .

ألموية في مدخل حي وادي حلوة ومنطقة القصور ا» مركز الزوار«ويقع الموقع أسفل باب المغاربة، قرب 
ُالمالصقة للجدار الجنوبي للمسجد األقصى، عند الباب الثالثي للمصلى المرواني من الخارج، ويظهر 

طالب «ورصد التقرير إطالق ما تسمى جماعة .التسجيل ثالث مستويات من الحفر أسفل بعضها البعض
، وتهدف هذه »ل بأيديناجبل الهيك«اإلسرائيلية، حملة لتهويد المسجد األقصى تحت عنوان » ألجل الهيكل

الحملة إلى جمع أكبر عدد من المشتركين في هذه الجماعة، وجمع التبرعات المالية لدعم برامج وطباعة 
وفي إطار . المنشورات والبروشورات وتوزيع الكتيبات على المقتحمين ونشر األفكار التهويدية لألقصى

الحتالل أعاقت عمل متطوعين من القدس المحتلة استهدافها المتكرر لمقبرة باب الرحمة؛ أعاقت شرطة ا
وكشف التقرير، عن مشاريع تهويدية جديدة في القدس وحملة ترويج سياحية لها، . كانوا ينظفون المقبرة

وينضم هذا . الذي سيطل على البلدة القديمة” حيث تعمل ما تسمى بلدية القدس على إقامة دوالب ضخم
 .لسياحية األخرى المخطط إلقامتها في منطقة الحوض التاريخي للقدسالدوالب إلى مجموعة اإلغراءات ا

وواصل االحتالل سياسته البغيضة في المسجد اإلبراهيمي، ومنع رفع االذان خالل الشهرين 
وواصل االحتالل تضييقه على المصلين لمحاولته الحد من االعداد المتزايدة التي تؤم .  وقتا٩٦الماضيين 
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ت االحتالل تأهيل كاميرات المراقبة داخل وفي محيط الحرم االبراهيمي الشريف، وفي الحرم، واعادت قوا
 .انتهاك صارخ افتتح مستوطنون كافيتريا مالصقة للمسجد االبراهيمي وهي أسفل درج البوابه الغربية

في السياق، اقتحم عشرات المستوطنين، صباح أمس اإلثنين، ساحات المسجد األقصى من جهة 
اربة، بقيادة الحاخام يهودا غليك، وحماية شرطة االحتالل التي واصلت بفرض اإلجراءات المشددة باب المغ

وأفادت دائرة األوقاف .ٕعلى دخول الفلسطينيين لساحات الحرم واصدار أوامر اإلبعاد عن األقصى للمقدسيين
وم، وأدوا طقوسا المزع» الهيكل«أن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات األقصى وتلقوا شروحات عن 

تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد وقبالة مصلى باب الرحمة ومسجد قبة الصخرة قبل أن يغادروا 
وكان غليك في مقدمة المستوطنين الذي تلقوا منه شرحا عن الهيكل . الساحات من جهة باب السلسلة

تالل التي أبعدت الفلسطينيين عن المزعوم ونظموا جوالت استفزازية في ساحات الحرم بحراسة شرطة االح
وفتحت قوات االحتالل المنطقة الشرقية للمستوطنين، فيما أغلقتها في وجه .مسار اقتحام المستوطنين

 .المواطنين المقدسيين، وأفرغتها من المصلين خالل فترة االقتحام

عن المسجد إلى ذلك، سلمت سلطات االحتالل، المواطن المقدسي محمد الزغير قرارا باإلبعاد 
وسبق أن أبعدت قوات االحتالل الشاب الزغير عن األقصى لمدة أسبوع .  شهور٦األقصى المبارك لمدة 

ويعتبر محمد الزغير من المرابطين الدائمين في األقصى، وفي حال . بعد اعتقال نهاية الشهر الماضي
وصعدت سلطات االحتالل من . ناإلبعاد فإنه يؤدي الصالة على أبواب المسجد برفقة مجموعة من المبعدي

ٕاستهدافها للفلسطينيين في المسجد األقصى، من خالل مالحقتهم واعتقالهم وابعادهم، واالعتداء عليهم 
وذكرت . وهدمت قوات االحتالل أمس االثنين، منزلين في خربة بيت سكاريا جنوب بيت لحم.باستمرار

ين يرافقهما قوات من جيش االحتالل هدمت منزل مصادر محلية لمراسل وكالة معا اإلخبارية، أن جرافت
 مترا مربعا، كما قامت بهدم منزل اخر للمواطن لؤي ٨٠المواطن نعمان محمد اسعد الذي تقدر مساحته 

 .حسن اسعد

 ساعة، وقامت قوات ٩٦وكان المواطن نعمان اسعد قد تسلم قبل عشرة أيام اخطارا بالهدم خالل 
 . أشخاص صباح أمس٩سكن فيه االحتالل بهدم المنزل الذي ي

كما شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس اإلثنين، حملة مداهمة وتفتيش في مناطق مختلفة 
بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عدد من المواطنين، فيما كثفت شرطة االحتالل من تحرير 

  )وكاالت. (ديمة ومنطقة باب العامودمخالفات كورونا للمقدسيين خالل تواجدهم في محيط البلدة الق

  ١٦ص/١١/٨/٢٠٢٠الدستور 

***  
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ّقرى فلسطينية مهددة بالهدم واإلخالء ألغراض االستيطان ٨ ُ 

 نادية سعد الدين

 يهدد قرار إسرائيلي وشيك النفاذ بهدم ثمانية قرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة -عمان
وذلك بهدف استخدامها ألغراض التوسع االستيطاني، الذي ال ينفك ٕواخالئها من مواطنيها الفلسطينيين، 

  .بالتمدد في مختلف أرجاء الوطن المحتل

وبدأت ما يسمى المحكمة العليا اإلسرائيلية أمس عقد جلستها الخاصة بمصير القرى الفلسطينية 
يلية، بحجة استخدامها المهددة بنزع ملكيتها الفلسطينية وبالهدم واإلخالء، وفق قرار الحكومة اإلسرائ

  .ألغراض عسكرية استيطانية لصالح الجيش اإلسرائيلي

وتمتد القرى الفلسطينية ضمن منطقة مسافر يطا في محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، 
 فلسطيني، الذين يمارسون الزراعة وتربية المواشي، تحت تهديد الهدم ١٠٠٠حيث يعيش حوالي 

  .ٕ المنطقة ألغراض عسكرية استيطانية واعالنها منطقة إطالق نارواإلخالء، بحجة استخدام

الحكومة اإلسرائيلية بدأت بتنفيذ خطة الترحيل والهدم “اإلسرائيلية بأن ” هآرتس“وأفادت صحيفة 
، لكن سكان المنطقة عادوا إلى أجزاء ”مسافر يطا“ً، حيث صادرت بالفعل أجزاء من ٢٠٠٠منذ العام 

  .”بعد تقديمهم التماسا إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية” قتامؤ“أخرى من أراضيهم 

ُ، عثر عليها ١٩٨١وثيقة إسرائيلية منذ “وقالت نفس الصحيفة، على موقعها اإللكتروني، إن 
ًالذي أصبح الحقا رئيسا (، كشفت أن وزير الزراعة آنذاك، أريئيل شارون ”الدولة“ًمؤخرا في أرشيف  ً
ٍرح تخصيص أراض في جنوبي الضفة الغربية كمناطق لتدريب الجيش اإلسرائيلي، اقت) للوزراء قبيل وفاته

  .، بحسبها”من دون حاجة عسكرية لذلك، لكن بهدف الحفاظ عليها تحت سيطرة السلطات اإلسرائيلية

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة فقط على القرار اإلسرائيلي إقامة آالف الوحدات االستيطانية على أراضي 
ّ وجبل أبو غنيم وصور باهر في القدس المحتلة، حيث ال يتوقف االحتالل عن قضم المزيد من افبيت صفا

  .األراضي الفلسطينية، عبر المصادرة واالستيطان وطرد السكان

التابعة للحكومة اإلسرائيلية، وفق ” لجنة اإلشراف على البناء االستيطاني“وقالت ما تسمى 
تستعد لطرح المناقصات للشروع بإقامة آالف “ة، أن الحكومة اإلسرائيلية، المواقع اإلسرائيلية االلكتروني

  .”الوحدات االستيطانية في القدس المحتلة، وذلك في غضون األيام القليلة المقبلة

مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزارة اإلسكان والبناء “وأوضحت اللجنة، أن 
 وحدة استيطانية ١٠٠٠ن خالل المرحلة المقبلة عن طرح مناقصات إلقامة نحو اإلسرائيلية، بصدد اإلعال

، الجاثمة ضمن جنوبي القدس المحتلة، ةاالستيطانية اإلسرائيلي” جفعات همطوس“جديدة في منطقة 
  .”وعلى أراضي بيت صفافا وصور باهر وأم طوبا
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، المقامة على أراضي جبل ”هارحوماه“ وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة ٢٢٠٠ستقام “كما 
أبو غنيم، حيث يدور الحديث عن مناقصات، سيتم تنفيذها في المنطقة التي كانت خاضعة للتجميد، 

، 	E1“ خاصة المشروع االستيطانية على أراضي الطور والعيزرية والزعيم وعناتا، وذلك ضمن مشروع
  .”االستيطاني الضخم

، ”بناء االستيطانية الجديدة، سوف يتم بوتيرة متصاعدةتنفيذ عمليات ال“وأشارت اللجنة إلى أن 
  .وفق المخطط اإلسرائيلي االستيطاني

ومن شأن المشروع االستيطاني الجديد في حال تنفيذه، أن يغلق المنطقة الشرقية من القدس 
ّالمحتلة بشكل كامل، وأن يطوق المناطق عناتا، الطور، حزما، بحيث تحرم من أي إمكانية توسع ّ ُّ ٍ 

  .مستقبلية باتجاه الشرق

كما سيؤدي إلى ربط جميع المستوطنات الواقعة في المنطقة الشرقية وخارج حدود بلدية االحتالل 
ّفي القدس المحتلة، مع المستوطنات داخل حدودها، وكما سيحول القرى الفلسطينية في هذه المنطقة إلى 

  .معازل محاصرة

ّها ضد الشعب الفلسطيني، أمس، عبر شن حملة في غضون ذلك؛ واصلت قوات االحتالل عدوان
واسعة من االعتقاالت بين صفوف الشبان الفلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، 

  .بالتزامن مع هدمها منزال جنوب بيت لحم

ًواعتقلت قوات االحتالل شابا فلسطينيا من بلدة عرابة، جنوب جنين، بعد دهم منزل ذويه  ً
شه، أسوة باألسير الفلسطيني المحرر الذي اعتقلته بعد اقتحام منطقة المخفية وسط المدينة، كما وتفتي

ًداهمت بلدة عصيرة الشمالية، شمال نابلس، واعتقلت مواطنا منها، عقب مداهمة منزل ذويه، وتخريب 
  .محتوياته

ًونصبت قوات االحتالل، حاجزا عسكريا عند مدخل مدينة أريحا الجنوبي، و عرقلت حركة المواطنين ً
ضمنه، كما اعتقلت شابين فلسطينيين، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما في مخيم عين السلطان، غرب 

  .أريحا

غوش “فيما هدمت سلطات االحتالل منزال في خربة بيت اسكاريا، المعزولة بتجمع مستوطنة 
، بحجة عدم الترخيص، وذلك في سياق المقام على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم اإلسرائيلي” عصيون

التصعيد اإلسرائيلي األخير لدفع المواطنين على الرحيل، وترك أراضيهم لصالح إقامة المزيد من 
  .المستوطنات

  ٢٧ص/١١/٨/٢٠٢٠الغد 

*** 
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   دونم بالقوانين العنصرية٦٠٠٠إسرائيل تستولي على .. الضم الصامت 

 

 لألوامــر ،)أريــج (– التطبيقيــة األبحــاث معهــد أجــراه تحليــل كــشف :الجــواد عبــد حــسن – لحــم بيــت
 العـــسكرية األوامـــر اســـتهدفتها التـــي الفلـــسطينية األراضـــي مـــساحة أن الـــصادرة، اإلســـرائيلية العـــسكرية
 النــصيب لهــا كــان والتــي المــستوطنات، نفــوذ منــاطق توســيع أوال شــملت دونمــا، ٦٠١١ بلغــت اإلســرائيلية

 المــستهدفة لألراضــي الكليــة المــساحة مــن %٣٥ األراضــي، مــن دونمــا ٢٠٩٨ بواقــع األوامــر مــن األكبــر
 .الصادرة باألوامر

 للمــــستوطنات هيكليـــة مخططـــات ١٩٩١ العـــام فــــي أصـــدرت اإلســـرائيلية المدنيـــة اإلدارة وكانـــت
 األخـذ مـع القائمـة، اإلسرائيلية للمستوطنات مستقبلية توسع مناطق شملت الغربية، الضفة في اإلسرائيلية،

 .١٩٩١ العام حتى القائمة وتوسيع جديدة مستوطنات إلقامة إضافية مساحات اعتماد االعتبار بعين

 ،)مربــع كــم ٤٨٦,١( دونــم ألــف ٤٨٦ آنــذاك الــصادرة الهيكليــة المخططــات مــساحة مجمــوع وبلــغ
 دونــم ٦٩,٠٠٠ والبالغــة ١٩٩١ العــام حتــى قائمــة كانــت التــي المــستوطنات مــساحة أضــعاف ســبعة وهــي

 ).بعمر كم ٦٩(

 وتـصنيف التـوالي علـى ١٩٩٥و ١٩٩٣ األعـوام فـي والثانيـة األولـى أوسلو اتفاقيات توقيع وعقب
ـــسطينية األراضـــي ـــى الفل ـــاطق إل ـــت "ج"و "ب"و "ا" من ـــة مخططـــات إصـــدار االحـــتالل ســـلطات تجاهل  هيكلي
 الــسكانية يــادةالز ومواكبـة العمرانيــة، احتياجـاتهم لتلبيــة ”ج" المـصنفة المنــاطق فـي الفلــسطينية للتجمعـات
 بالنــسبة فعلــت كمــا ،"ج" المــصنفة المنــاطق فــي واألمنيــة اإلداريــة األمــور لتــسيير المخولــة الجهــة بــصفتها

 .للمستوطنات

 التـي الالزمـة التراخيص إصدار على مقدرتها لعدم الهدم، خطر تحت الفلسطينية، التجمعات وبقيت
 علــى ومكلفــة ومعقــدة طويلــة إجــراءات ســرائيليةاإل الــسلطات فــرض بــسبب والتــشريد الهــدم عمليــات تجنبهــا

 ألي األرض واسـتغالل البنـاء مـن تمكـنهم التـي الالزمـة، التـراخيص علـى للحـصول المتقـدمين الفلسطينيين
 الـشروط المخططـات موافـاة عـدم" ادعاء تحت الفلسطينيين من المقدمة الطلبات معظم ورفض كان، غرض
 )".ج( المصنفة المناطق في للبناء الالزمة

 اإلســرائيلية الهيكليــة المخططــات مــساحة تتخطــى المــستوطنات، نفــوذ مــساحة أن بالــذكر والجــدير
 .الفلسطينية األراضي في للمستوطنات، ١٩٩١ العام في الصادرة

 االحـتالل، أعـوام خـالل عليهـا والمصادقة إصدارها تم عسكرية أوامر خالل من الزيادة هذه وجاءت
 تلـك إلى إضافة الضفة، في جديدة فلسطينية أراض على السيطرة مستوطناتال مجالس مضمونها في تمنح
 ضـمن لتـصبح اإلسرائيلية الهيكلية المخططات إطار تحت تأتي التي وتلك اليوم، المستوطنات، تحتلها التي

ــأتي التــي المــساحة بلغــت حتــى المــستقبلية، المــستوطنات حــدود ــاطق ضــمن ت ــوذ من ــى المــستوطنات نف  إل
 دونمـــا ٥٥,٣٧٩ مقـــدارها بزيـــادة أي ،٢٠١٩ العـــام نهايـــة مـــع )مربـــع كـــم ٥٤١.٥( مـــادون ٥٤١,٥١٦
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ـــم ٥٥.٤( ـــع ك ـــة المخططـــات مـــساحة عـــن )مرب ـــصادرة اإلســـرائيلية الهيكلي ـــي ال ـــام ف ـــة ١٩٩١ الع  والبالغ
 ).مربع كم ٤٨٦.١( دونما ٤٨٦.١٣٧

 دونمـا ١٨٦٠ قـعبوا الـضفة فـي االسـتيطانية البـؤر مـن عـدد توسـيع العـسكرية األوامر شملت كما
ــسبته مــا األراضــي، مــن ــاألوامر، المــستهدفة األراضــي مــساحة مجمــوع مــن %٣١ ن ــى باإلضــافة هــذا ب  ال

 مــساحة مــن %٢١ نــسبته مــا األراضــي، مــن دونمــا ١٢٨٥ بواقــع العامــة المنفعــة ألغــراض االســتمالك
 البنــاء بهـدف يةسـكن منـاطق إلـى غابـات مـن األراضــي تـصنيف تغييـر إلـى باإلضـافة المـستهدفة، األراضـي
 حــوارة شــارع منهــا الجديــدة االلتفافيــة الطــرق شــق وأيــضا دونمــا، ٦٦٢ بواقــع المــستوطنات فــي والتوســع
 ).حوسان ومقطع العروب مقطع (الجنوبي المقطع – ٦٠ رقم االلتفافي والشارع االلتفافي

 لتـسهيل نـصريةع قـوانين عـدة علـى الـصادرة األوامر من العظمى الغالبية في إسرائيل اعتمدت وقد
 خاصـة طـرق شـبكة بقـانون اإلسـرائيلي الجـيش اسـتخدمه مـا منهـا الفلـسطينية، األراضـي مـصادرة عمليات
 المحتلــة، الفلــسطينية المنــاطق داخــل فــي للجــيش طــرق شــبكة لبنــاء رئيــسي بــشكل والمــستوطنين بــالجيش
 الــسكنية التجمعــات عــن ًدابعيــ بديلــة طرقــا لهــم اإلســرائيلي الجــيش وفــر الــذين للمــستوطنين الحــال وكــذلك

 .المحتلة المناطق في الفلسطينية

 األراضـــي مـــن الـــدونمات آالف لمـــصادرة الطبيعيـــة والحـــدائق المحميـــات ذريعـــة إســـرائيل وســـخرت
 ان إال "الطبيعيـة المنـاطق علـى الحفـاظ "بحجة طبيعية وحدائق طبيعية محميات عنها باإلعالن الفلسطينية

 االحـتالل أعـوام خـالل تحولـت والتـي األراضـي هـذه اسـتغالل مـن لفلـسطينيينا منع بهدف جاء اإلجراء هذه
  .مستوطنات لمناطق

  ١١/٨/٢٠٢٠االيام 

***  

  احتالل يشتت شملها وينغص حياتها.. عائلة المقدسي أبو غزالة
  

لم يترك االحتالل من سلوك إال وانتهجه بحق عائلة  -  المركز الفلسطيني لإلعالم–القدس المحتلة 
ًسي أحمد أبو غزالة من البلدة القديمة، ابتداء باعتقاله ووصوال إلى إبعاد زوجته إلى الضفة الغربية؛ المقد

  .ضمن مساعي االحتالل لترحيل المقدسيين والتضييق عليهم

م ٢٠٠٩تزوجت عام : "ويسرد المقدسي أبو غزالة حكايته مع استهداف االحتالل له وعائلته قائال
  ".ّاهللا، وتقدمت بعد ذلك للم شمل للعائلة، وبالفعل استطعت تحصيلهبفتاة من إحدى قرى رام 

 بدأت أحداث األقصى واعتقلت على إثرها، ثم سحب االحتالل ٢٠١٤في عام : "ويكمل أبو غزالة  
ّلم الشمل لزوجتي، وبدأ مسلسل استهدافي وعائلتي، والتفنن بتعذيبنا وخنقنا مستخدما الطرق كافة؛ ومنها  ّ

  .، وفق ما نقلته حرية نيوز"تقاالت التعسفية والمالحقة واإلبعادالسجن واالع
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وعالوة على ذلك؛ فإن سلطات االحتالل تحرمهم من التأمين الوطني والصحي، وتفرض عليهم 
  .الضرائب الباهظة، وتعمل على طرده من أماكن عمله

 وفتشه وأرهب أطفالي االحتالل اقتحم البيت: "وتحدث أبو غزالة عن ظروف اعتقاله األخيرة قائال
ًاألربعة الساعة الثالثة فجرا بعدد كبير من الجنود وعناصر المخابرات، واعتقلني وأخضعني للتحقيق، وبعد 

  ".ساعات أفرج عني، ومن ثم تسلمت قرارا باإلبعاد عن المسجد األقصى لمدة تزيد على السنة

، وفي بعض األحيان "احترازيا"ُو يحتجز ُويشير أبو غزالة إلى أنه ومع أي مناسبة أو أعياد يعتقل أ
  .ُيبعد

  ّإبعاد شتت العائلة

قررت مخابرات االحتالل قبل أشهر إبطال قرار لم الشمل الذي : "وعن إبعاد زوجته إلى الضفة قال
تحصلنا عليها قبل سنوات، لتبدأ بعدها رحلة استهداف أخرى لزوجتي بدأت بإبعادها عن األقصى، وانتهت 

  ".ا إلى الضفة الغربيةبإبعادها كلي

ّكان إبعاد زوجتي صدمة كبيرة هزت كياني؛ وذلك الرتباطنا بالقدس من ناحية حياتيه : "وأضاف
ونفسية، هذا عدا عن مدارس أوالدي في البلدة القديمة وتحديدا بالقرب من باب حطة، كما أن مركز 

  ".العالج بجانب البيت

ن المتنفس الوحيد لزوجته وأوالده، لكن العائلة اآلن وأشار أبو غزالة إلى أن المسجد األقصى كا
  .باتت مشتتة؛ فهو وابنته وولداه االثنان في القدس وطفلته الصغيرة وزوجته في الضفة

  مالحقة في الحياة والعمل

واتهم أبو غزالة االحتالل بمحاولة الضغط عليه وكسر إرادته لمواقفه المناصرة للقضايا المقدسية 
  .ًخاصة وثنيه عن مواقفه التي تصب في مصلحة المدينة المقدسة الرافضة لجرائم االحتاللعامة واألقصى 

ًويحاول االحتالل أيضا محاصرة المقدسي أبو غزالة في مصدر رزقه؛ من خالل منع أي شخص 
  .ّمن تشغيله، ووصل األمر بممارسة التهديد بحق كل من يشغله خالل المدة الماضية

  ١٠/٨/٢٠٢٠عالم المركز الفلسطيني لال

***  
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  تقارير

  استنفرت بعد االشتباه بجسم طائر في سماء األقصى" األوقاف"

 

 بالمــسجد تــم ًاســتنفارا إن األقــصى المــسجد وشــؤون القــدس أوقــاف دائــرة قالــت ":األيــام" -القــدس
  .مشبوه نشاط أي مالحظة عدم عن أسفر المسجد سماء في مشبوه بجسم االشتباه بعد األقصى

ــ ـــ أرســلته بيــان فــي األوقــاف دائــرة توقال ــا تحــتم" ":األيــام" ل  لطمأنــه الموقــف طبيعــة توضــيح علين
 ًطــائرا ًجــسما البــاكر الـصباح ســاعات فــي المـسجد حــراس احــد بمالحظــة الموقـف يــتلخص حيــث الجمـاهير،

 ".المبارك األقصى للمسجد الجنوبية الجهة من طائر حراري بالون انه ُاعتقد ًمشبوها

 تفتـيش بحملـة لتقـوم المناوبـة، واإلطفائيـة الحراسـة وحـدات كافـة اسـتنفار استدعى ألمرا" وأضافت
 تبليـغ وبعـد اإلسـالمي، والمتحـف القبلـي المـصلى سـطح فيهـا بمـا والشرقية الجنوبية المنطقة لكامل واسعة
 عــز اهللا بفــضل طبيعتهــا إلــى األمــور عــادت مــشبوه نــشاط أي مالحظتهــا عــدم عــن واألقــسام الوحــدات كافـة
 ".وجل

 ".الواقعة خلفية على أخرى تفتيش بحملة الشرطة من مجموعة قامت وبعدها" واستدركت

 التواصــل وصــفحات اإلعــالم وســائل علــى تناقلــه تــم مــا لتوضــيح" بيانهــا أصــدرت انهــا إلــى وأشــارت
 يـومال صـباح المبـارك األقـصى المـسجد فـي القبلـي المصلى لسطح االحتالل شرطة اعتالء حول االجتماعي

 الـشعب هـذا يقظـة علـى تـدل التـي شـعبنا أبنـاء قبـل مـن والـرفض االسـتنكار مشاعر من آثاره وما ،)أمس(
 ".بمقدساته وتمسكه

 رسـالته بحفـظ المبـارك األقـصى والمـسجد وامتنـا شـعبنا جماهير نحو المطلق اللتزامنا ًونظرا" وقالت
 باالتـصال بـادر مـن كـل مثمنـين مـسؤولية،ال وروح شـفافية بكـل المـسجد أخبـار كافـة بنـشر وذلـك وهويته،

 ".المباركة اإليجابية الروح ولهذه الموقف طبيعة عن واالستفسار

 على الساهرة العين المسجد في واإلطفائية الحراسة أطقم كافة نحيي وعليه" األوقاف دائرة وأضافت
  ".المبارك األقصى المسجد وسالمة أمن

  ١١/٨/٢٠٢٠االيام 

***  
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 عائلة فلسطينية تعيش في مغارة مهددة بالطرد.. نعتها من بناء بيتإسرائيل م
  

لجأ الفلسطيني أحمد عمارنة إلى مغارة في سفح جبل شمال الضفة الغربية، للعيش فيها مع 
عائلته، بعد أن منعته إسرائيل من بناء منزل في قريته فراسين الواقعة تحت السلطة األمنية اإلسرائيلية، 

 . قد ال يدوملكن هذا الملجأ

لها بابا حديديا وآخر من  مدخل المغارة بجدار من الحجارة، ووضع)  عاما٣٠(أغلق عمارنة 
ويعيش عمارنة في المكان مع زوجته . الخشب، وفتح فيها نافذتين، وفي الداخل وضع أثاثا متواضعا

 .ٕالحامل وابنته، والى جانب المغارة حظيرة صغيرة ألغنامه ودجاجاته

تفاجأت " شهور، وفق قول عمارنة الذي يضيف ٨ود العائلة في المغارة عام ومضى على وج
 .تموز، يطالب بإزالة المغارة الواقعة في أرضه خالل أيام/في أواخر يوليو" بإنذار من السلطات اإلسرائيلية

وغالبا ما تصدر السلطات اإلسرائيلية أوامر بتدمير منشآت ومباني في الضفة الغربية المحتلة، 
 . إنذارا آخر إلزالة منازل ومنشآت١٧وتزامن اإلنذار الذي تلقاه عمارنة مع . عتبرها غير قانونيةت

حاولت البناء مرتين، لكن "ويقول المهندس المعماري أحمد عمارنة لوكالة األنباء الفرنسية 
 .”سلطات االحتالل أبلغتني أن البناء ممنوع في هذه المنطقة

سكن في مغارة طبيعية قائمة منذ زمن بعيد، معتبرا أنه ال يحتاج إلى ودفعه هذا التخاذ قرار بال
 .ترخيص للسكن فيها، خصوصا أن المغارة تقع في قطعة أرض مسجلة باسمه

 .”شيدت من دون ترخيص"ويستغرب بالتالي طلب إزالة المغارة بحجة أنها 

 التعامل معنا كأننا وحوش، دول العالم ال تطرد حتى الوحوش من الكهوف، وأنا ال أطلب إال"ويقول 
 .”وعدم طردنا منها

ليتعاملوا معي كالحيوانات التي تعيش في .. ال أفهم لماذا يمنعونني من السكن في مغارة"ويتابع 
 .”الكهوف إذا كانوا من دعاة الرفق بالحيوان

وكالة (حاولت البناء مرتين، لكن سلطات االحتالل أبلغتني بأنه ممنوع في هذه المنطقة : عمارنة
 )الفرنسيةاالنباء 

 جرافات إسرائيلية

ّوردت وحدة تنسيق أعمال الحكومة اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع 
األوامر في "، على استفسارات وكالة األنباء الفرنسية حول الموضوع، بالقول إن )كوغات(سرائيلية اإل

المنطقة أعطتها وحدة اإلشراف على المباني التي بنيت بشكل غير قانوني، من دون التصاريح والموافقات 
 .”الالزمة

سيخضع لألولويات واالعتبارات سيتم تنفيذ األوامر في الموقع وفقا إلجراءات السلطات، و"وأضافت 
 .”التشغيلية
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وتتبع األرض التي تقع فيها المغارة الطبيعية لقرية فراسين التي اعترفت بها السلطة الفلسطينية 
آذار الماضي، غير أن السلطات اإلسرائيلية تتعامل معها كما تتعامل مع كل /هيئة محلية في مارس

 .منية في الضفة الغربيةالمناطق الخاضعة لسيطرتها اإلدارية واأل

تفاجأت باإلنذار، ألنني لم أقم أصال بإنشاء المغارة "ويقول عمارنة وهو يحمل طفلته بين يديه، 
 .”الموجودة منذ القدم

 .وتعيش العائلة في قلق متخوفة من وصول جرافات إسرائيلية لهدم المغارة

حزيران، على /أة فلسطينية في يونيو منش٦٣ّاإلسرائيلية إن إسرائيل دمرت " بتسليم"وتقول منظمة 
ّالرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد، ووسط توتر ناجم عن احتمال إقدام إسرائيل على ضم أجزاء 
كبيرة من الضفة الغربية والمستوطنات اإلسرائيلية فيها، عمال بخطة الرئيس األميركي دونالد ترامب للسالم 

 .بين اإلسرائيليين والفلسطينيين

ع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في المناطق الخاضعة لسيطرتها األمنية المعروفة بالمناطق وتمن
وغالبا ما يقدم الفلسطينيون على هدم منازلهم بأيديهم، حتى ال يدفعوا كلفة . ، إال وفق قوانين صارمة"ج"

 .خيصالهدم إن قامت السلطات اإلسرائيلية بهدمها، في حال كانت قد بنيت من دون ترا

ويقول رئيس . ١٩٢٠وتقع قرية فراسين في شمال غرب الضفة الغربية، وتعود نشأتها إلى العام 
، ١٩٦٧هجرها غالبية أهلها عام "المجلس القروي محمود أحمد ناصر لوكالة األنباء الفرنسية إن القرية 

 على مساحة  نسمة يعيشون في مناطق متباعدة٢٠٠، ليصل عدد سكانها إلى ١٩٨٠وعاد البعض عام 
ّوال توجد في القرية أي خدمات، ومنازلها مكونة من  .”القرية الواسعة، فهم فال يشكلون قرية مترابطة

 .ألواح خشبية أو من الزينك، وال توجد فيها شوارع معبدة وال خدمة مياه وال كهرباء

وكالة االنباء (العائلة تعيش في قلق متخوفة من وصول الجرافات اإلسرائيلية لهدم المغارة 
 )الفرنسية

ّويتم ضخ المياه إلى المنازل المتواضعة وقطعان األغنام من خزان مياه كبير تصل  منازل قديمة
 .قريةإليه المياه من خارج ال

كان أهلنا يعيشون هناك، "وتوجد منازل قديمة على سفح الجبل، يشير إليها رئيس المجلس قائال 
يقول سكان فراسين إنه لمستوطن " منزل متنقل"وعلى تلة قريبة من القرية، يمكن رؤية  .”وهناك مقابرهم

هنا قبل مدة ومعه جاء هذا المستوطن إلى "ويقول رئيس المجلس القروي  .وصل حديثا إلى المنطقة
، نحن أصحاب هذه األراضي، بإزالة )الحكومة(في الوقت ذاته، تطالبنا . "، من دون أن يزعجه أحد"أغنام

  .”كل مظاهر الحياة

  ١٠/٨/٢٠٢٠الجزيرة نت 

*** 
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  اخترنا لكم

  مدينة القدس وقائع ومعالم

  تاريخ القدس
  

آالف خمسة  اريخ، ويزيد عمرها علىالقدس مدينة عربية من المدن المعروفة منذ أقدم عهود الت
ولطول . قبل الميالد) ٣٠٠٠(عام حيث أسسها اليبوسيون وهم أحدى القبائل الكنعانية العربية حوالي عام 

تاريخ القدس وما تعرضت له من أحداث، سيتم تناول تاريخ القدس في هذا التقرير بشكل مختصر 
ًينا التواريخ التي جرت فيها األحداث التاريخية وعلى ًومتسلسل مقسما إلى فترات مرت بها المدنية، ومب

  :النحو التالي
  

  :تاريخ القدس من العهد اليبوسي الكنعاني إلى بداية التاريخ الميالدي
  

لعرب اليبوسيون وهم أحدى القبائل الكنعانية العربية المدينة، وعمروها وبنوا أنشأ ا  م. ق٣٠٠٠حوالي 
  .فيها القالع والحصون وأنشأوا فيها األسواق وازدهرت فيها التجارة

بمعنى " أوروسالم"باسم " نصوص اللعنة"ورد ذكر المدينة في الواح مصرية تدعى   م. ق١٨٧٩
  .مدينة السالم، أو مدينة سالم

رسالة إلى " أوروسالم"وهو أحد رجال السلطة المحلية في " عبد حيبا"أرسل الملك   م. ق١٥٥٠
رسالة يطلب فيها حماية الفراعنة من شر قوم " تحوتمس األول"فرعون مصر 

حسب ألواح تل العمارنة، وقد خضعت القدس من " الخابيرو"دعاهم في رسالته 
  .رةلفت" العبيرو"م لحكم مصر ثم غزاها . ق١٣٥٠ – ١٥٥٠

في ألواح تل العمارنة، حيث كان يسكنها " يبوس"تكرر أسم القدس باسم   م. ق١٣٠٠
  .اليبوسيون، وكانت تحت الحكم المصري الفرعوني

  .١مملكتا داوود وسليمان حسب ادعاءات التوراة  م. ق٩٣٠-١٠٠٠

لك احتالل شيشتاق فرعون مصر للمدينة، وكان رحبعام ابن سليمان آنذاك هو الم  م. ق٩٧٠
  .بعد وفاة والده

للسيطرة " السامرة"صراع بين مملكة يهودا في الجنوب ومملكة إسرائيل الشمالية   م. ق٩٥٥
  .وتدخل المصريين واآلشوريين" أورشليم"على 

  .للمدينة" تيغالت بالسر"احتالل الملك اآلشوري   م. ق٧٣٥

                                                 
، وقد استندت معظم المصادر األجنبية والعربية إلى التوراة المصدر الوحيد الذي يشير إلى وجود اليهود في القدس قبل االحتالل اليوناني هو التوراة 1

في تناولها لتاريخ القدس قبل االحتالل اليوناني، على الرغم من أن أكثر المؤرخين المحايدين وبينهم علماء آثار يهود في فلسطين وخارجها لم 

ًيعتبر التوراة مصدرا صحيحا ً. 
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  .احتالل اآلشوريين للقدس للمرة الثانية  م. ق٦٧٨

  .فرعون مصر للمدينة" نيخو الثاني"ل احتال  م. ق٦١٠

  .البابلي الكلداني يحتل القدس للمرة األولى" نبوخذ نصر"الملك   م. ق٥٩٩

للقدس للمرة الثانية ونقل من بقي فيها " نبوخذ نصر"السبي البابلي لليهود واحتالل   م. ق٥٨٧
  .نفسه" صدقيا"من اليهود أسرى إلى بابل بمن فيهم الملك 

  .ملك الفرس للقدس" قورش"تالل اح  م. ق٥٣٨

  .احتالل االسكندر المقدوني للمدينة، وبدء الفترة اليونانية في المنطقة  م. ق٣٣٣

على فلسطين ومدينة القدس وضمها إلى دولة البطالسة في " بطليموس"استيالء   م. ق٣٢٣
  .مصر

  .تبعت المدينة للسلوقيين في سوريا  م. ق١٩٨

ئد الجيش الروماني على القدس وضمها إلى االمبراطورية قا" بومبي"استولى   م. ق٦٥
  .الرومانية

***  
  

  آراء عربية

  وثائق وخطط طرد شعبنا باءت وستبوء بالفشل

  حديث القدس

منذ اتخاذ الحركة الصهيونية قرارها بإنشاء ما يسمى وطن قومي لليهود في فلسطين، وهي تعمل 
 أجل اقامة هذا الوطن المزعوم على انقاض شعبنا، بكل السبل وتسخر كل الطاقات واالمكانيات من

مستعينة بالدول االستعمارية على اعتبار انها تشكل جزءا من هذا االستعمار، ووضعت نفسها في خدمة 
  .المستعمر خاصة خالل الحربين العالميتين االولى والثانية

ائل من اجل تشريد وقد استخدمت الحركة الصهيونية ممثلة بالعصابات الصهيونية كافة الوس
شعبنا واحالل اليهود من مختلف بقاع العالم مكانه، ومن أبرز هذه الوسائل المجازر التي ارتكبتها والتي ال 
تعد وتحصى، مستعينة بما يسمى االنتداب البريطاني على فلسطين والذي هو شكل من أشكال االستعمار، 

  .بل هو االستعمار بعينه

عبرية في عددها الصادر أمس عن الوثيقة التي تم اعدادها منذ ال» هآرتس«وجاء كشف صحيفة 
ًعاما، والتي هي عبارة عن خطة ارئيل شارون، رئيس الوزراء االسرائيلي االسبق لطرد ألف ) ٤٠(

فلسطيني من جنوب الخليل، تحت ستار توسيع مناطق التدريب العسكري لقوات االحتالل االسرائيلي، لتدلل 
للشك بأن هذا األسلوب وغيره من األساليب المستخدمة في السابق وفي المرحلة الحالية، ًبما ال يدع مجاال 
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هو تهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين سواء من الداخل الفلسطيني أو من الضفة والقطاع بما فيها 
  . لتبقى االرض والبالد لهم كما يتوهمون١٩٦٧القدس الشرقية المحتلة عام 

وار وشمال البحر الميت سوى أسلوب آخر من بين العديد من أساليب التهجير وما قرار ضم االغ
لشعبنا، حيث يمنع االهالي من الوصول الى اراضيهم هناك، وكذلك يتم بصورة شبه يومية هدم منازل 
وخيام المواطنين ويقوم قطعان المستوطنين باالستيالء على االراضي هناك وتسييجها بدعم من قوات 

لتي ترفض اعطاء تراخيص بناء لألهالي هناك وتهدم ما يتم بناؤه، وتجرف المدارس والمساجد، االحتالل ا
حتى التي يتم انشاؤها بدعم من دول االتحاد االوروبي، الذي ساهمت العديد من دوله في إقامة دولة 

لعربي الذي ال االحتالل على االرض الفلسطينية لتكون بمثابة حجر العثرة التي يحول دون وحدة العالم ا
تريد له الدول الغربية وفي مقدمتها الواليات المتحدة االميركية الوحدة، ليتسنى لها استغالل موارده وثرواته 
ًوخاصة الثروة النفطية التي تحرك عجلة االقتصاد في هذه الدول، بما فيها التي تدعي زورا وبهتانا  ً

  .الديمقراطية وحقوق االنسان

االستعمار، والدول التي ساهمت في ايجاده ودعمه، ان شعبنا، /نه االحتاللولكن ما غفل ويغفل ع
فشعبنا الذي قدم . ًشعب حي ويشبه طائر الفينيق الذي يخرج من بين الرماد أقوى وأصلب وأشد عودا

التضحيات الجسام وأثبت وجوده على الخارطة السياسية، ما زال لديه الكثير ليقدم على مذبح قضيته 
وان جميع هذه األساليب التي استخدمت وال تزال تستخدم ضده سيكون مصيرها الفشل المحتوم، الوطنية، 

االستعمار سوى الزوال وهذه /ولن يبقى في الوادي غير الحجارة، والتاريخ سيثبت ذلك وما مصير االحتالل
  .المرة الى األبد

  ١٠/٨/٢٠٢٠جريدة القدس 

***  

 مقاربة الجنوب أفريقيةانزالقات الوعي الوطني الفلسطيني وال

 الدكتور حيدر عيد :بقلم

ّعلينا، كما السود في جنوب أفريقيا في عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم،  ّ
ومثلما جادلت الكتلة األقوى  .االنخراط في حوارات عاجلة لمحاولة فهم نظام الفصل العنصري الذي نواجهه

، بأن الفصل العنصري ”المؤتمر الوطني األفريقي“برتهايد هناك، بالذات داخل الحركة المناهضة لنظام األ
هو نظام هيمنة عنصرية، وأن الكفاح ينبغي أن يتمحور حول القضاء على السياسات العنصرية والمطالبة 
بالمساواة بموجب القانون، يميل التيار الوطني السائد في فلسطين من ناحية إلى التعامل مع االحتالل 

كاحتالل كالسيكي من دولة لدولة أخرى، ومن ناحية أخرى اعتبار الكفاح في  ٦٧رائيلي لمناطق الـاإلس
ًإال أنه كان هناك أيضا تيار من الراديكاليين السود الذين  .ًنضاال من أجل مساواة سياسية ٤٨مناطق الـ

رأسمالية “صري كنظام ّرفضوا التحليل المهيمن لحزب المؤتمر الوطني، وركزوا على تحليل الفصل العن
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ما يحتم تطوير البرنامج الكفاحي لمجابهة دولة االستعمار االستيطاني األبيض والنظام  ”عنصرية
الرأسمالي العنصري في نفس الوقت، حيث تنبأوا بأن تظل جنوب أفريقيا بعد القضاء على الفصل العنصري 

َمنقسمة وال مساواة فيها، ما لم تواجه العنصرية والرأسما  .ًلية معاً

ًفلسطينيا، تتجلى انزالقات الوعي الوطني الفلسطيني في الفترة األخيرة في عدم تعامله مع نظام 
 ١٩٦٧الحكم اإلسرائيلي في فلسطين التاريخية وتحديه، واقتصار ذلك على المناطق التي احتلت عام 

 %٧٨ايد في الوجود على نظام األبرته ”حق“في الحالة الجنوب أفريقية كان ال يمكن تصور طرح  .فقط

أصبح من الواضح أن ما نجح به حل الدولتين على مدار العقود الماضية هو  .من أرض جنوب أفريقيا
منح الوقت الكافي لتحقيق األهداف اإلسرائيلية، وفي نفس الوقت منح سكان الضفة الغربية وقطاع غزة 

ّأمال كاذبا باالستقالل، بشكل يشابه إلى حد ما دعاية ن ً شعوب جنوب “ظام األبرتهايد بخصوص منحه ً
وعليه فإن  .من أرض جنوب أفريقيا %١٢على ما يقارب  (بانتوستانات) ”ًأوطانا مستقلة“السود  ”أفريقيا

الخطوة الضرورية األولى اآلن تبدأ بتحويل الخطاب السياسي في فلسطين التاريخية من االستقالل إلى 
 .ته من احتالل وأبرتهايد وتطهير عرقي ممنهجإنهاء االستعمار االستيطاني وتجليا

ّالثاني ال يشكل الحد  ”الحل“والحقيقة أنه يتحتم علينا تجاوز ثنائية حل الدولة وحل الدولتين كون 
ّاألدنى من العدالة المطلوبة، حيث أنه ال يجسد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير 

عن حقوقهم األساسية  48جئين الفلسطينيين وسكان فلسطيني الـّالمصير، إال في حالة تخلي الال
وفي  .”حل الدولتين“وهذا بحد ذاته سيناريو ال يقل سريالية عن سيناريو  .والمكفولة في القانون الدولي

اجتماعي -حالة تجاوز هذه الثنائية، يبرز سؤال النموذج الجنوب أفريقي وانزاللقاته نحو أبرتهايد اقتصادي
 .قضاء على تجلياته السياسية من تفرقة عنصرية فجةبعد ال

واكتساب السود في جنوب أفريقيا  ١٩٩٤فال شك أن القضاء على الفصل العنصري المقنن في 
المساواة بموجب القانون، بما في ذلك الحق في التصويت، والحق في السكن في أي مكان، والحق في 

ن انفتاح على الديمقراطية يعد إنجازا مبهرا لنضاالت التنقل دون تصريح، وكان ما مرت به الدولة م
كما أن العملية االنتقالية هناك برهنت إمكانية التعايش السلمي على  .وتضحيات الشعب الجنوب أفريقي

 .أساس المساواة القانونية واالعتراف المتبادل

ية العنصرية، كما ّولكن، من ناحية أخرى، تم ذلك على حساب التعامل الجدي مع هياكل الرأسمال
المؤتمر الوطني “فقد قام حزب  .شخصها بعض النقديين األفارقة، بما فيهم ستيف بيكو ونيفيل أليكساندر

بتقديم تنازالت كبيرة أثناء المفاوضات مع نظام األبرتهايد لضمان تأييد النخبة الرأسمالية  ”األفريقي
صادية تقوم على أساس إعادة الهيكلة النيوليبرالية، ّوهذا بدوره، باإلضافة إلى تبني سياسة اقت .البيضاء

أدى إلى ظهور نخبة صغيرة من القطط السمان من السود، دون أن يؤثر ذلك على النخبة البيضاء 
 .القديمة التي عززت سيطرتها على معظم األراضي والدخل القومي
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تي يتبعها بعض النشطاء من هنا، تبرز أهمية وضرورة المقاربات مع التجربة الجنوب أفريقية ال
والمثقفين الفلسطينيين واعتمادها على التعريفات القانونية التي تعتبر األبرتهايد جريمة ضد اإلنسانية، 

كما أن التحوالت الدولية منذ نهاية القرن  .ّوتحتم على المجتمع الدولي مقاطعة النظام الذي يمارسه
 .إلخ …تي تتخطى العرقية والعنصريةالمنصرم تسير باتجاه التحوالت الديمقراطية ال

ًولكن، من الضروري، أيضا، عدم إغفال محدودية التحول في جنوب أفريقيا والتركيز قدر اإلمكان، 
كما فعل بعض النشطاء النقديين من تيار الوعي األسود وبعض الماركسيين الجنوب أفارقة، على التعامل 

فمفهوم  .عنصري، باإلضافة للتعريف القانوني الليبراليمع الفصل العنصري اإلسرائيلي كنظام رأسمالي 
الديني في –اإلثني  -الرأسمالية العنصرية يبرز البنية المشتركة بين مراكمة رأس المال والتكوين العرقي

إسرائيل، ويؤكد استحالة القضاء على الهيمنة الصهيونية أو عدم المساواة الطبقية دون معالجة النظام 
ن النضال من أجل دولة ديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني يتطلب بالضرورة التصدي بمعنى أ .برمته

ّالقتصاديات الفصل العنصري من أجل تجنب القيود الحقيقية على عملية تفكيك االستعمار، وعدم الوقوع 
 حدود وهذا يتطلب ممن تخطى وهم حل الدولة الوطنية المستقلة على .في فخ إعادة هيكلة األبرتهايد

من الواضح،  .ّالعمل على صياغة إستراتيجيات تتصدى للعنصرية والرأسمالية النيوليبرالية اإلسرائيلية ٦٧الـ
في هذا السياق، أن القوى التي كان من المتوقع أن تتصدى لهذه المهمة، قد مرت بعملية أنجزة، ربيبة 

 لدرجة تبني الطرح اليميني لمفهوم األسلوة، نجحت في تحويل الوطنية النقدية لوظيفة براتب شهري،
، كل ذلك جاء من خالل ”!الدولة الوطنية”و ”االستقالل“الوطنية الفلسطينية وحصر ذلك في مفهومي 

ٕ، وانما إعادة هيكلة عالقات الهيمنة بين )٤٨(وال المساواة  )٦٧(لم توفر ال الحرية  ”أوسلوية“ثقافة 
ّويمكن القول باختصار إن اتفاقيات  .َالمستعمر الفلسطينيِالمستعمر الرأسمالي األشكنازي األبيض، و

َأوسلو، التي روج لها أنها مقدمة لالستقالل الفلسطيني، عززت المشروع االستعماري االستيطاني  ّ ّ ّ
 ”خطة الضم”ًاإلسرائيلي من خالل خلق حقائق استيطانية على األرض وصوال لصفقة ترامب التصفوية و

 .ا رصاصة الرحمة لحل الدولتين العنصريّالليكودية اللتين وجهت

كل ذلك يستدعي ضرورة التفكير النقدي في عملية التحرير، وليس االستقالل، وربط تفكيك 
ًاالستعمار اإلسرائيلي بعملية التحول من الوعي الوطني إلى الوعي السياسي واالجتماعي، تجنبا 

 .لإلشكاليات ما بعد الكولونيالية

  ١٠/٨/٢٠٢٠ القدس جريدة

*** 
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  آراء غربية مترجمة

  الرغبة في المستحيل

  غيرشون باسكن: بقلم

 عندما كتبت مقالتي االفتتاحية األولى لدعم إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب ١٩٧٥في عام 
كنت أؤمن أنه إذا كانت إسرائيل في الواقع هي الدولة . إسرائيل، فعلت ذلك من منظور صهيوني بالكامل

القومية الديمقراطية للشعب اليهودي، فعندئذ ال يمكنها أن تحكم ماليين الفلسطينيين، وتحرمهم من 
  .حقوقهم اإلنسانية والمدنية األساسية، وتستمر في أن تكون دولة ديمقراطية ودولة قومية يهودية

لطالما كانت إسرائيل ديمقراطية متحدية، .  هذين الركيزتين لدولة إسرائيللطالما كان هناك توتر بين
لطالما كان هناك تمييز ضد المواطنين العرب . لكن يبدو أنها تتمسك بالمبادئ األساسية للديمقراطية

الكثير من ذلك ألن إسرائيل، دولتهم في حالة حرب مع شعبهم، وهذا يجعلهم . الفلسطينيين في إسرائيل
كيف يمكن . كان قانون العودة لليهود فقط أحد تحديات إسرائيل فيما يتعلق بديمقراطيتها. ع شكموض

لليهود من االتحاد السوفيتي السابق، إثيوبيا أو أنا، من الواليات المتحدة، الحصول على الجنسية التلقائية 
ئيل الذين كانت عائالتهم تعيش بينما ال يمكن حتى ألقارب الدرجة األولى للمواطنين الفلسطينيين في إسرا

في األرض ألجيال قبل والدة إسرائيل أن يصبحوا مواطنين في إسرائيل ؟ كانت إجابتي على ذلك أن جميع 
ال يميز . ًالدول القومية تقريبا لديها قوانين هجرة تعطي األفضلية ألحفاد أمتهم الذين يعيشون في الخارج

 مواطني إسرائيل ، بل يميز بين أولئك الذين ليسوا مواطنين ولكنهم قانون الهجرة اليهودي اإلسرائيلي بين
لكن بدون وجود دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل بقانونها الخاص . يرغبون في أن يصبحوا مواطنين

  .ًبالعودة وسيطرة إسرائيل على الفلسطينيين بال نهاية تلوح في األفق، يصبح هذا األمر إشكاليا للغاية

ًل الثغرات في حججي، بقيت مؤيدا قويا لحل الدولتين، ألن ما كنا، نحن اليهود حتى مع ك ً
ًاإلسرائيليين والعرب الفلسطينيين، على استعداد للقتال من أجله والموت والقتل من أجله كان تعبيرا إقليميا  ً

  .مع ذلك في جذور الصراع، كان التقسيم هو الحل. عن هويتنا

الواليات المتحدة إلسرائيل . اوية في ظل دولة ديمقراطية علمانيةلم نناضل من أجل حقوق متس
يريد اليهود دولتهم . وفلسطين ال تستجيب لالحتياجات والمطالب األساسية لما كان يدور حوله هذا الصراع

. وكذلك يفعل الفلسطينيون. الخاصة حيث يكون لهم السيادة ويحددون هويتهم وثقافتهم ومصيرهم
لقد حاولنا، لكن العروض . فلسطين/ شلنا في التوصل إلى اتفاق على تقسيم أرض إسرائيلالمشكلة أننا ف

  .ًعلى طاولة المفاوضات لم تصل أبدا إلى النقطة التي يمكن للطرفين أن يقولوا فيها نعم

مع التفاوت الهائل في القوة بين الجانبين، كانت أحادية إسرائيل أكثر سيطرة بكثير على خلق 
ًفشل الفلسطينيون في إيجاد طريقة لتحقيق أهدافهم، والتي كانت على األقل وفقا . لى األرضالحقائق ع

للمواقف التي طرحوها في المفاوضات على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية هي إقامة دولة 
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٪ من األراضي بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ٢٢مستقلة ذات سيادة على 
واتفقا على تغييرات طفيفة في الحدود وتبادل األراضي على أساس واحد لواحد مع األخذ في . عاصمة لهم

لم يوافقوا على التنازل . االعتبار بعض الحقائق التي أوجدتها إسرائيل على األرض في شكل مستوطنات
فلسطينيين الموافقة ُ، طلب من ال٢٠٠٠منذ بداية مفاوضات الوضع النهائي في عام . عن أكثر من ذلك

 لم تكن هناك مفاوضات جادة على ٢٠٠٩منذ عام . على تنازالت تتجاوز هذه الخطوط، وقد رفضوا
  .اإلطالق

على الرغم من حجج المدافعين المتشددين عن حل الدولتين من كال الجانبين، ال أستطيع أن 
نزاع يعني إنهاء الصراع، فإن الحل لقد قلت لسنوات إنه إذا كان حل ال. ًأتصور كيف أنه ال يزال ممكنا
 عندما ١٩٨٨كان االختراق الحقيقي نحو حل الدولتين في تشرين الثاني . الوحيد هو قيام دولتين لشعبين

صوت المجلس الوطني الفلسطيني، الهيئة التي تمثل الشعب الفلسطيني في فلسطين وحول العالم، لصالح 
ً عاما، جاء اعتراف ٤٠بعد مرور . لصالح تقسيم فلسطينإعالن استقالل عرفات والبرنامج السياسي 

 إنشاء دولة فلسطين فقط على األراضي -ًالشعب الفلسطيني بإسرائيل جنبا إلى جنب مع حل وسط رائع 
كان بإمكانهم القول إنهم يعترفون بخطة قرار التقسيم لألمم المتحدة . ١٩٦٧التي احتلتها إسرائيل في عام 

معجزة اعتراف . ٪ من األرض٥٠ متضمنة الخريطة المرفقة التي تمنحهم حوالي ١٩٤٧ نوفمبر ٢٩ ١٨١
ًلم يتخيلوا أبدا أنه عند . ٪ فقط مما يعتقدون أنه حق لهم٢٢الفلسطينيين بإسرائيل كانت االستعداد لقبول 

  .٪ المتبقية٢٢التوقيع على اتفاقيات أوسلو، فإنهم سيتفاوضون على نسبة 

ه كل من إسرائيل وفلسطين، على الرغم من أن إسرائيل تتحمل مسؤولية قتلت. حل الدولتين مات
معظم الفلسطينيين على استعداد تام للعودة إلى خطة الدولة . أكبر بكثير عن موته من الفلسطينيين

  .الواحدة القديمة

بالطبع يريدون أن تكون دولة واحدة فلسطينية، ومعظمهم مستعدون لوجود أقلية يهودية في تلك 
هذا بالطبع غير مقبول لألغلبية الساحقة من اليهود . لدولة الواحدة، حتى لو كانت أغلبية يهودية كبيرةا

اليهود الذين يتحدثون عن دولة واحدة يعتبرون تلك الدولة يهودية وحتى لو كانوا مستعدين . في إسرائيل
بعضها جزء . ينيين على األرضلقبول أقلية فلسطينية، فهم ال يعرفون كيف يتعاملون مع ماليين الفلسط

يعيش . من السياسات المستمرة لجعل الحياة شبه مستحيلة على الفلسطينيين، على أمل أن يرحلوا
اآلخرون في عالم األحالم الذي سيقبله الفلسطينيون بالعيش في مجتمعات من نوع بانتوستان مثل تلك 

لى اإلطالق ألننا تعلمنا السيطرة على آخرون يرفضون مواجهة المشكلة ع. المقترحة في خطة ترامب
عندما يكونوا . السكان الفلسطينيين ونقدم لهم اإلعانة المالية بوظائف في إسرائيل أو في المستوطنات

". الوضع"وهكذا، يستمر . هادئين، ال يتعين علينا التعامل معهم وعندما يكونون عنيفين، لن نتعامل معهم
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ًأي من الجانبين يرغبون حقا في التفاوض بشأن نوع من الصفقة نحن نعلم أنه ال يوجد قادة على 
  .ًومع مرور الوقت، تقلصت خيارات التقسيم الواقعي ويبدو أنه لم يعد موجودا بعد اآلن. الحقيقية

يبدو أن آخر ما تمسك بحل الدولتين هو المجتمع الدولي واليسار الصهيوني، الذين يرون مثلي 
لم أعد .  التمسك بحلم أو ربما أسطورة الدولة اليهودية الديمقراطية- لصهيوني هذا الحل، على أنه الحل ا

أعلم أنه يتعين علينا البحث عن واحد وأن البحث . لم أعد أعرف ما هو حل الصراع. ًمتمسكا بهذا الحلم
. أعتقد أن الشعب اليهودي بحاجة إلى أرض يسميها أرضه. يجب أن يكون على جانبي خطوط الصراع

بطريقة ما، نحتاج إلى خلق واقع يمكن للطرفين التفكير . ً أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى ذلك أيضاأعلم
. فيه في هذا المكان على أنه موطنهما، حيث يتمتعان بحق تقرير المصير، وتعبير إقليمي عن هويتهما

كم أحد الطرفين على ًيجب أن يكون واقعا حيث ال يح. يحتاج إلى تجسيد مبادئ الديمقراطية والمساواة
  .هذا الحل غير موجود في الوقت الحاضر ، وكذلك حل الدولتين. اآلخر

صدر كتابه . ّالكاتب رجل أعمال سياسي واجتماعي كرس حياته للسالم بين إسرائيل وجيرانها*
ائيل من قبل مطبعة جامعة فاندربيلت وهو متوفر اآلن في إسر" السعي للسالم في إسرائيل وفلسطين"األخير 

  .ًوسيصدر قريبا باللغة العربية في عمان وبيروت. وفلسطين

  ١٠/٨/٢٠٢٠ القدس جريدة

*** 

  اخبار با�نجليزية
 

If the two state solution is dead, what is next? 

 
In what can only be called an extreme shift in US foreign policy, President Donald Trump 

seems to have moved from decades-old approach to the Palestinian cause, offering Israelis 

and Arab Palestinians another concept (one state) without defining what this new notion 

actually brings with it and whether it is actually realistic or not! 

Is it going to be a state in which Israelis and the Arab Palestinians live side-by-side together 

as citizens of one state, or one where Israel keeps domination over the West Bank and its 

Arab people as second-class citizens? No, US president has ever suggested a solution for the 

decades-old conflict or such a choice without recognising what comes after. Annexation of 

the West Bank will be a lousier choice for this matter! 

However, President Trump’s idea, in as far as we can see, emphasises the need for new 

avenues of peacemaking, an indication pointing to a regional approach that involves the 

neighbouring Arab states in his attempt to reach a final peace solution. 

The two-state solution, in my view, has been more of a wishful illusion than a realistic 

concept even though it seems to have received some support by a few Arab world countries, 

the international community and the Arab Palestinians, based on the separation through 

negotiations into some kind of “semi-sovereign” Palestinian state.  

As early as 2002, however, the Arab world offered up a Peace Initiative, which in fact 

provided recognition to Israel. However, the catch to this political approach was sore 



 
٢٦

“concessions” from Israel, including a Palestinian state based on 1967 borders and a 

Palestinian capital in East Jerusalem. 

Albeit, in a conflict where sovereignty, religious identity and an on-going struggle to keep 

holy sites unreciprocated, let us not be surprised if we fail to have a “deal” without 

addressing these questions. There is nothing positive in such a line of thought. 

From a historical standpoint, every UN resolution, since the formation of this conflict, 

recognises, without doubt, the rights of the Palestinians to a future of peace, stateliness and 

solemnity, which certainly are the only possible path to a comprehensive, just and ever-

lasting peace. 

The admonishing question(s) in this regard remain(s): For how long would a city holy to a 

little more than half of the world’s people, such as Jerusalem, keep facing dangers together 

with its multipath heritage and identity? In addition, for how long can the international 

community accept a status quo of a decades-old, continuing political, religious and human 

calamity? Palestinians have been put out of place for decades and, even worse, their 

national and political identity has always been denied.  

It is about time the international and global community does its utmost to oppose all 

attempts to change the Holy City’s Muslim and Arab Christian character, and face the 

challenges of peace and stability threats, in a region where many people are denied the 

promise of affluence and prosperity, and where war continues to intimidate and prevent 

them from living safely and peacefully. For a world without peace is a world without 

harmony, without reconciliation and goodwill and tranquility and serenity and hope!  

The decades-old denial of an independent, viable and peaceful Palestinian state, that does 

not recognise the legitimate rights of the Palestinian people to a life of peace and armistice, 

based on international law and a two-state settlement, is a sure path to a long-lasting 

conflict in the entire region that would cripple any attempt towards an indestructible peace 

that can survive. 

For a certainty, in the end, the civilised world cannot address common global crises, unless 

our efforts worldwide are united and put together to reach factual and tangible peace and 

affluence. The alternative that can develop out of the absence of a fair, non-discriminatory, 

unbiased two-state settlement, the sad reality is, would be chaos, disorder, confusion, 

commotion, turmoil and mess. 

2020-8-10Jordan Times   

*** 

Israeli police arrest seven Palestinians in Jerusalem 
 

ung men after raiding and The Israeli police on Monday arrested seven Palestinian yo

.searching their homes in Jerusalem 

, Taysir Moheisen, Fares Darwish, Local sources said that the detainees are Alaa Derbas

-and Montaser Salah ed, Din-Mohammed Salah ed, Anati-Omar al, Mohammed Abu Akar

.Din 

, Isawiya town-detainees were kidnapped from their homes in alThey reported that the 

.and Hizma town, Shu’fat refugee camp 

They all were handcuffed and dragged to several detention and interrogation centers in 

.inst themand no information was given about the charges leveled aga, Jerusalem 
  

***  
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Khuwais warns of Judaizing Aqsa Mosque’s eastern area 
 

Jerusalemite teacher and activist Khadija Khuwais has warned that Jewish settlers started 

to treat the eastern area of the Aqsa Mosque in a way similar to what they had been doing 

decades ago at the western wall. 

“What is happening now in the eastern area [of the Mosque] is similar to what the settlers 

were doing at the Buraq Wall (western wall) 100 years ago when they were sitting and 

crying there and bringing their books and rolled papers near the wall,” Khuwais said in 

press remarks. 

She also said the sequence of events at the Aqsa Mosque reflected Israel intents to impose 

its control over the Mosque's eastern area and claim it as a place belonging to Jews. 
  

*** 

Dozens of settlers defile Aqsa Mosque under police guard 
 

Dozens of Jewish settlers escorted by police forces on Monday morning entered the Aqsa 

Mosque and desecrated its courtyards. 

Extremist rabbi Yehuda Glick was among the settlers who defiled the Mosque and 

performed Jewish prayers in its eastern area. 

Rabbi Glick recently intensified his break-ins at the Aqsa Mosque in order to give lectures 

about the alleged temple mount. 

The Aqsa Mosque is exposed to daily desecration by Jewish settlers and police forces in the 

morning and the afternoon except on Fridays and Saturdays. 

The Israeli police close al-Maghariba Gate, which is used by Jews to enter the Mosque, at 

10:30 am after the settlers complete their morning tours at the holy site. Later in the 

afternoon, the same gate is reopened for evening tours by settlers. 

During the presence of settlers inside the Mosque compound, entry restrictions are 

imposed on Muslim worshipers at the entrances leading to the Mosque and their IDs are 

seized until they leave the holy place. 

2020-8-10ian Information Center Palestin  

*** 

Israel extends BDS coordinator Mahmoud Nawajaa’s detention by 8 days 
 

RAMALLAH, Monday, August 10, 2020 (WAFA) – Ignoring Amnesty International’s call 

for his immediate and unconditional release, an Israeli military judge yesterday extended 

by eight days the detention of Palestinian human rights defender and BDS coordinator 

Mahmoud Nawajaa for continued interrogation, according to Addameer Prisoner Support 

and Human Rights Association. 

Shin Bet, Israel’s internal security service, which is interrogating Nawajaa at the Al-

Jalameh interrogation center near Haifa, has presented no charges or evidence against him 

to date, even during yesterday’s hearing, held at a military court near Jenin. 

Since his arrest on 30 July from his home near Ramallah, in the occupied Palestinian 

territory, Nawajaa has not been allowed to exercise his right to see his lawyer, appointed by 

Addameer. 

On 7 August, Amnesty International issued a statement that said: 

“Israeli authorities must immediately and unconditionally release Palestinian human rights 

defender Mahmoud Nawajaa, 34, the General Coordinator of the Boycott, Divestment and 
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Sanctions movement (BDS) in the Occupied Palestinian Territories (OPT).... He has been 

detained solely for exercising his rights to freedom of expression and association and is 

therefore a prisoner of conscience.” 

The Amnesty statement called for pressure on Israel to release Nawajaa, saying that Israel 

has interpreted the international community’s failure “to take concrete action” to pressure 

it “as a green light” to pursue its illegal policies, including the persecution of Palestinian 

human rights defenders. 

An international campaign with the hashtag, #FreeMahmoud, has grown to include 

parliamentarians, trade unions, solidarity groups, and social movements in many 

countries. 

Speaking for the BDS movement for Palestinian rights, Stephanie Adam said: 

“This further extension of the illegal detention of Mahmoud by Israel’s military court 

system, which is notorious for its near 100% conviction rate of Palestinians, proves once 

more that only sustained international pressure, coupled with internal popular struggle, 

can help Palestinians achieve liberation from Israel’s apartheid and colonial system. 

“Mahmoud’s detention is an attack on the entire non-violent global BDS movement. With 

the support of millions of people of conscience worldwide, we’ll continue growing our 

movement until all Palestinians can enjoy freedom, justice and equality.” 

The BDS movement has called on human rights activists worldwide to increase pressure in 

their respective countries to secure Israel’s immediate release of Mahmoud Nawajaa. 
 

2020-8-10wafa   

*** 
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