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 .ّفي التقرير تعبر عن وجهة نظر كتابهاالموضوعات الواردة  •

 

 فقرات مــن أصلاليتم 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 •

 ابـّين هو إبراز وجهة نظر هؤالء الكتٕمفكرين غربيين واسرائيلي

  ســواء المؤيدة أو المعارضة لسياسة إسرائيل، مما يتيح للقارئ

  .وجهات النظر المختلفة فرصة اإلطالع على

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس



 
٣

  المحتوى

  شؤون سياسية

  ٤  العربية السالم بمبادرة التمسك وجوب يؤكدان والصفدي عريقات •

  اعتداءات

  ٥  "األقصى"عشرات المستوطنين يقتحمون  •

  ٥  ّهكذا نكل جنود االحتالل بمواطن مسن •

  اعتداءات/ تقارير

  ٦  فلسطينيون يفترشون الكهوف بعد هدم االحتالل منازلهم وتدمير ممتلكاتهم •

  ٨   ٪ من مساحة محافظة بيت لحم٨٧الل يسيطر على االحت •

  برنامج عين على القدس

  ١٠  عين على القدس يناقش إجراءات االحتالل بإجبار المقدسيين على هدم منازلهم •

  تقارير

  ١١   واسرائيل تعرف ذلك–جدار الفصل في األراضي الفلسطينية وهم 

  آراء عربية

  ١٥  واحدة وجريمة متشابهتان صورتان "...الفلسطيني حنون"و" األميركي فلويد •

  آراء عبرية مترجمة

  ١٧  ستوطنين فقطممرونة البناء لل •

  اخبار باالنجليزية

• Dozens of settlers defile Aqsa Mosque   
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  شؤون سياسية

  العربية السالم بمبادرة التمسك وجوب يؤكدان والصفدي عريقات

  

جنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلــسطينية صــائب  أكــد أمــين ســر الل- وفــا٢٠٢٠-٩-٢ اهللا رام
عريقات، ووزير الخارجية والمغتربين األردني أيمن الصفدي، وجوب التمسك العربي بمبادرة السالم العربيـة 

  .اآلن أكثر من أي وقت مضى

 أكـد الجانبـان، خـالل اتـصال هـاتفي، علـى إنهـاء االحـتالل اإلسـرائيلي، وتجـسيد اسـتقالل دولـة كما
  . بعاصمتها القدس الشرقية، والرفض للضم واالبارتهايد١٩٦٧سطين على حدود فل

 والقنـصل المـصري يدروف، فلـسطين سـفن بـورج سـي عريقات مع ممثل االتحاد األوروبي فوالتقى
  .العام مصطفى الشحات، كال على حدة

ى إنهــاء  عريقــات إنــه أجــرى محادثــات جديــة مــع ســيدروف، حيــث أكــدا أن الــسالم يــستند إلــوقــال 
، كمــا تــم التأكيــد ١٩٦٧االحـتالل وتجــسيد اســتقالل دولــة فلــسطين بعاصــمتها القــدس الــشرقية علــى حــدود 

وشـدد عريقـات علـى أن المطلـوب مـن دول االتحـاد األوروبـي هـو االعتـراف . على رفض الـضم واالبرتهايـد
  .بدولة فلسطين فورا

 موقف مشترك يـرفض الـضم واالبرتهايـد  لقائه مع القنصل المصري العام، عبر الجانبان عنوخالل
ويؤكد أن السالم يتطلب إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، والتمسك بمبادرة السالم العربية، وتجسيد استقالل دولة 

  ....١٩٦٧فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 

ء االحـتالل، وتحقيـق ٕ تم التأكيد على التمسك بالقانون الـدولي، ومبـادرة الـسالم العربيـة، وانهـاكما 
  .١٩٦٧مبدأ الدولتين على حدود عام 

 ٢/٩/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***  
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  اعتداءات

  "األقصى"عشرات المستوطنين يقتحمون 

 

عشرات المستوطنين، الثالثاء، باحات المسجد األقصى المبارك، بحماية من  اقتحم – وفا – القدس
 .شرطة االحتالل اإلسرائيلي

ــة إن  وقالــت ــرة األوقــاف اإلســالمية بالقــدس المحتل األقــصى   مــستوطنا اقتحمــوا المــسجد٥٢دائ
  .جوالت استفزازية في باحاته المبارك، خالل فترة االقتحام الصباحية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا

  ٢/٩/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 

  ّهكذا نكل جنود االحتالل بمواطن مسن

 

 جنــود يعتقلــه مــسن مــواطن علــى أمــس، عدســاتهم، صــحافيون مــصورون ّســلط ":اماأليــ" – اهللا رام
 مـشابهة ظـروف فـي طـولكرم، محافظـة فـي الفلـسطينية األراضـي بـسرقة منـددة وقفة قمعهم خالل االحتالل

 .فلويد وفاة إلى أدى ما اإلفريقي األصل ذا األميركي المواطن فلويد جورج األميركية الشرطة لقمع

 التنسيق لجنة عضو )سنة ٦٢( حنون خيري بالناشط التنكيل عملية من ًمقطعا يونالصحاف ونشر
 .الوقفة في مشاركته خالل الفلسطيني العلم يحمل وهو طولكرم في الفصائلي

 عنــدما االحــتالل جنــود علــى خطــر أي يــشكل أن دون العلــم يرفــع وهــو المقطــع فــي حنــون ويظهــر
 .التصوير من لمنعهم الجنديين أحد توجه الصحافيون اقترب دماوعن ًأرضا، إيقاعه وحاوال جنديان هاجمه

 ووضـع عـدة، محـاوالت بعـد ًأرضـا المـواطن إيقـاع مـن الجنـدي ّتمكـن المـصورين عدسـات ورصدت
 التـي الـشهيرة الحركـة تنفيـذ إلـى الجنـدي عمـد حركتـه، تقييـد مـن الجنـدي تمكن أن وبعد ظهره، على ركبته
 عن بهدوء يبحث بدأ ثم عليها، الضغط في وشرع المسن رقبة على ركبته فوضع فلويد، جورج بحياة أودت
 القاتلـة الـضغطة كماشـة فكـي بـين كـان الـذي المـواطن بتقييـد بعـدها وشـرع جعبتـه، فـي البالسـتيكية القيود

 وكأنـه حـراك بـال بدا الذي حنون رقبة على ًمجددا الضغط يتعمد وأخرى لحظة وبين لفمه، المالصق والتراب
 .الحياة ارقف قد

 حتـى المقيـد المـواطن علـى ينـادي آخـر أخـذ فيمـا يتـنفس، بتركـه الجنـود يطالـب آخـر مـواطن وأخذ
 مـن الصحافيين منع ويحاولون حنون يحاصرون االحتالل جنود فيما الحياة، قيد على يزال ال أنه من يتأكد

  .ًمجددا خنقه يتعمد وكأنه هصدر إلى المواطن ضم جندي تعمد ذلك وعقب بالتراجع، ويطالبونهم التصوير

  ٢/٩/٢٠٢٠األيام 

*** 



 
٦

  اعتداءات/ تقارير

  فلسطينيون يفترشون الكهوف بعد هدم االحتالل منازلهم وتدمير ممتلكاتهم

  

ً تفترش عائالت فلسطينية معاقل الكهوف سكنا لها بعدما قامت -  عمان -  نادية سعد الدين ّ
مير ممتلكاتهم في القدس المحتلة، وأنحاء مختلفة من سلطات االحتالل اإلسرائيلي بهدم منازلهم وتد

  .الضفة الغربية، تاركة مصيرهم لغياهب المجهول، وذلك في انتهاك صارخ لإلنسانية

ّويضطر الفلسطينيون إلى استحضار مشاهد الزمن الغابر باتخاذ الكهوف منازل لهم رغم بدائيتها 
ع قوات االحتالل قيامهم بإعادة تشييد منازلهم المدمرة أو المفتقرة ألدنى مقومات الحياة الكريمة، بسبب من

  .ّاستئجار أخرى، وحتى يكونوا على مقربة من أراضيهم لحمايتها من االستيطان

وكلما حاول الفلسطينيون، المستهدفون بالتهجير من أراضيهم، بناء منازل من الطوب واإلسمنت، 
ًا خرابا بحجة البناء دون ترخيص، السيما في مدينة فإن جرافات االحتالل العدوانية سرعان ما تحيله

، والتي تزيد مساحتها على نحو ”أوسلو“حسب تصنيف اتفاق ” ج“القدس المحتلة، والمناطق المسماة 
  .من إجمالي أراضي الضفة الغربية% ٦٢

ويعيش هؤالء الفلسطينيون تحت وطأة ظروف حياتية صعبة، وذلك بعدما يختبرون عدوان 
ّمرتين؛ أوالهما حينما يشاهدون آليات االحتالل تهدم منازلهم أمام أعينهم، ما لم يضطروا لهدمها االحتالل 

حينما يقفون عند أطالل موطنهم ويرون المستوطنين يستولون على أراضيهم ومنازلهم : ًذاتيا، وثانيهما
ّعنوة ودون وجه حق، باستثناء وجه االحتالل القبيح ّ ّ.  

ًن مالحقة قاطني الكهوف مجددا للتضييق عليهم، واإلخالء قسرا من وال يتوانى االحتالل ع ًّ ّ
الكهوف التي يسكنونها وترحيلهم بالقوة العسكرية بهدف إبعادهم عن المنطقة كلها، ولكنه يفشل عادة في 
ٕتحقيق مراده أمام صمود األهالي واصرارهم على البقاء لحماية المنطقة من أن تصبح بؤرة استيطانية، مما 

  .ؤدي إلى حدوث المواجهات العنيفة ووقوع اإلصابات واالعتقاالت بين صفوف المواطنين الفلسطينييني

ّبيد أن قتامة الظروف المعيشية تبقى سيدة الحال؛ حيث يضطر المقدسي، والفلسطيني عموما، 
ثير ً فردا ضمن مساحة ال تتعدى، في ك١٥ – ١٣للعيش في كهف بائس مع أفراد عائلة قد تتكون من 

ّ مترا مربعا، ولكنه يقيهم على األقل حرارة الصيف وبرودة الشتاء، فيما يعتاشون من وراء ٣٠من األحيان،  ً ً
  .الزراعة وتربية األغنام

ًوقد يمر وقت طويل عليهم دون كهرباء؛ فقطعها وتحطيم المولد الكهربائي جزءا من جرائم 
يث قد يكبر الطفل هناك وهو ال يعرف من التكنولوجيا االحتالل االعتيادية للتضييق على الفلسطينيين، بح

  .سوى الهاتف المحمول، إذا توفر، والكهرباء، إذا لم تنقطع

وأمام تعنت االحتالل؛ فقد اضطر عدد من العائالت المقدسية للعيش داخل كهوف في أحد الجبال 
م المدمرة أو استئجار أخرى، جنوب مدينة القدس المحتلة، بعدما منعتهم قوات االحتالل من بناء منازله



 
٧

ّوحظرت عليهم التزود بالكهرباء والمياه، فيعيشون على الحطب والشموع لإلضاءة، وعلى اآلبار للحصول 
  .على المياه

وينسحب هذا الحال على مناطق أخرى؛ حينما أجبر االحتالل عائالت فلسطينية للعيش داخل 
، نتيجة منع ”بالمفقرة“ّلغربية المحتلة، أسوة كهوف على سفوح جبال الخليل أقصى جنوبي الضفة ا

  .االحتالل لهم بالبناء، وفق منسق لجان المقاومة الشعبية جنوبي الخليل راتب الجبور

السكان يفتقرون ألدنى مقومات الحياة، حيث يعيشون في كهوف بال كهرباء “وأوضح الجبور أن 
االحتالل يهدم أي “، مؤكدا أن ”دواب للتنقلوال ماء، ودون طرقات ممهدة تقود إليها، فيستخدمون ال

  .”ّمسكن يشيد، ويسعى إلى تهجيرهم، للسيطرة على مساكنهم لصالح إقامة المستوطنات

  ”طلبة الكهوف“

وتقف إشكالية وازنة مع كل فصل دراسي جديد؛ حيث يتوجب على الطلبة السير على األقدام 
م يتعرضون النتهاكات االحتالل واعتداءات مسافة طويلة للوصول إلى المدرسة األقرب لهم، وه

  .المستوطنين المتكررة ضدهم

ًوألن المقدسيين المهجرين يجدون أنفسهم خارج جدار الفصل العنصري بعيدا عن مدينتهم، فإن 
ً ألف طالب مقدسي الجتياز الحواجز العسكرية يوميا ٢٠التحديات تزداد حينما تسبب الجدار في اضطرار  ّ

 ٩٠اق بمدارسهم في الجانب اآلخر من مدينتهم المحتلة، بعدما طردهم االحتالل، مع زهاء من أجل االلتح
  .ألف فلسطيني، خارجها

ًوقبل فترة ماضية كان عدد هؤالء الطلبة مخيفا، إال أن سياسة االحتالل في تعميق المتغيرات 
بناها االحتالل في المناطق التي ” المقاوالت“ً ألفا منهم في مدارس ١٢القائمة أدت إلى استيعاب نحو 

الواقعة خارج الجدار، اليجاد هجرة معاكسة من داخل المدينة المقدسة إلى خارجها، وألجل تحسين صورته 
القبيحة أمام المجتمع الدولي وضغوط منظمات حقوق اإلنسان التي شنت حملة مضادة ضده، ولكن 

  .شأنًالوقائع المفروضة على األرض ال تخدمه كثيرا في هذا ال

ّبينما امتدت تأثيرات الجدار العنصري والحواجز العسكرية، المتنقلة والثابتة، صوب إرباك العملية 
التعليمية وعرقلة مسارها، من خالل تقييد حركة وصول الطلبة والمعلمين إلى مدارسهم، وتوقيفهم 

ًدخول إلى المدينة أحيانا، واحتجازهم مدة طويلة لتفتيشهم وتعريضهم لسياستها العدوانية أو منعهم من ال
  . ّوبالتالي عدم انتظام الدوام أو التسرب منه

ويستقيم ذلك مع سياسة التطهير العرقي الممنهجة التي تتبعها السلطات اإلسرائيلية في مدينة 
ّالقدس المحتلة، لتهجير المواطنين المقدسيين منها، بهدف ضم أجزاء كبيرة من المدينة المقدسة وربطها 

  .توطنات اإلسرائيلية المجاورةبالمس



 
٨

ًفيما يستخدم االحتالل أوامر الهدم العسكرية سالحا لمواجهة التمدد السكاني الفلسطيني بحجة 
  .التي تخضع للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة” ج“البناء دون ترخيص في المنطقة 

 ألف مواطن ٦٧٠ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في السلطة الفلسطينية؛ فإن  
 مستوطنة ١٧٦، فيما يقيم االحتالل في الضفة الغربية ”ج“فلسطيني يسكنون المناطق المصنفة 

ً موقعا عسكريا ٩٤ بؤرة استيطانية و١٢٨ ألف مستوطن إسرائيلي، إضافة إلى ٧٠٠يستعمرها أكثر من  ً
ً موقعا استيطانيا تحت غطاء المواقع الخدماتية والصناعية٥٠و ً.  

لمعطيات الفلسطينية؛ فإن الفلسطينيين يستطيعون البناء دون إذن إسرائيلي في أقل من ًوطبقا ل
 .ًمن مساحة فلسطين التاريخية، وتحديدا ضمن مراكز المدن والقرى% ١٢

  ٢٣ ص٢/٩/٢٠٢٠الغد 

*** 

   ٪ من مساحة محافظة بيت لحم٨٧االحتالل يسيطر على 

 

 الفترة االخيرة لتوسع استيطاني غير مسبوق  تتعرض محافظة بيت لحم خالل-فلسطين المحتلة 
خاصة في مستوطنة عصيون، وذلك بهدف السيطرة على المزيد من األراضي وفرض األغلبية الديمغرافية 

  ."القدس الكبرى" فيما يسمى بمشروع 

سهيل خليلية في حديثه مع " أريج" وبحسب مدير وحدة االستيطان في معهد األبحاث التطبيقية 
من أراضي محافظة بيت لحم، وينتشر في المحافظة % ٨٧ا، يسيطر االحتالل على ما يزيد عن مراسل مع

 كم مربعا ويتواجد فيها ٦٥٩ كم مربعا من مساحة المحافظة البالغة ٢١ مستوطنة، تستحوذ على ٢٣
ة ٕمن عدد المستوطنين في الضفة الغربية، وسط وجود مخططات إسرائيلية للمزيد من التوسع واقام% ٢٠

  .مناطق صناعية جديدة خاصة في جنوب وغرب المحافظة

من سكان المحافظة، في % ٩١يعيش " وكالة معا اإلخبارية"وأضاف خليلية، في تقرير نشرته 
من مساحة المحافظة فقط، فيما أكثر من نصف مساحة المحافظة % ١٣، والتي تشكل "ب"و" أ"مناطق 

وهذه النسب تشير إلى ان الفلسطينيين سيواجهون الكثير خاصة في شرقها تعتبر مناطق عسكرية مغلقة، 
  .من المشاكل في التمدد العمراني في مناطقهم السكنية في ظل عدم تبقي الكثير من المساحات العمرانية

ويؤكد خليلية أن االوضاع العامة تشير إلى ان االحتالل يسعى من كل هذه السيطرة والتوسع إلى 
الذي يسعى في النهاية إلى زيادة نسبة المستوطنين وتقليل نسبة " ىالقدس الكبر" تنفيذ مخطط 

فقط من الفلسطينين في القدس الكبرى % ١٨الفلسطينين في القدس، حيث يهدف هذا المشروع إلى بقاء 
مستوطنين ، وتابع أن القدس الكبرى ستكون عبارة عن ثالث % ٨٢اآلن، فيما يكون % ٣٧من أصل 

غوش "شرقها، و" معالي ادوميم"شمال غرب القدس، و" جفعات زئيف: "هيتكتالت محيطة بالقدس و
  .جنوب بيت لحم" عتصيون
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ًة أن االحتالل يسعى أيضا إلى تنفيذ خطة متكاملة لتسهيل حركة المستوطنين، وربط يوأوضح خليل
خلق طرقا المستوطنات ربطها مع بعضها ثم بشبكة الطرق اإلسرائيلية، وبالتالي رسم جغرافية المنطقة لت

  .عنصرية لتحديد طرق للمستوطنين وفصل أخرى للفلسطينيين

. إلى ذلك، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلية، فجر أمس الثالثاء، مدينة الخليل واعتقلت فلسطينيا
، بأن قوات االحتالل اعتقلت المواطن مأمون حسين النتشة، بعد تفتيش منزله "وفا"وأفادت مصادر أمنية لـ

  .بمحتوياته في المدينةوالعبث 

وداهمت قوات االحتالل عدة أحياء في المدينة وفتشت منزل لعائلة مجاهد التميمي، ونصبت 
وفتشت مركبات المواطنين " الفحص"والجنوبي " فرش الهوى"حاجزين عسكريين على مدخل المدينة الغربي 
  .ودققت في هوياتهم، ما تسبب في إعاقة تنقلهم

لت قوات من جيش االحتالل، فجر أمس الثالثاء، شابين من مدينة بيت وفي سياق متصل، اعتق
، من منطقة شارع ) عاما٣١(قوات االحتالل اعتقلت شادي عبد اهللا الهريمي "أن " وفا"وأوردت . لحم

الصف وسط المدينة، وطوني قطان من شارع المهد الموصل لكنيسة المهد، بعد دهم منزلي ذويهما 
مواجهات اندلعت إثر اقتحام مدينة بيت لحم تحديدا في "وكالة األنباء الفلسطينية أن وأضافت ". وتفتيشهما

  ."شارع المهد، أطلق جنود االحتالل الرصاص وقنابل الغاز والصوت، دون إصابات

وفي سياق منفصل، استولت قوات االحتالل، أمس الثالثاء، على كمية كبيرة من الحجر والطوب 
وقال مدير بلدية تقوع، تيسير أبو مفرح إن . في بلدة تقوع جنوبي شرق بيت لحمالخاص في بناء المنازل 

قوة كبيرة من جيش االحتالل يرافقها رافعتين اقتحمت منطقة الحلقوم غرب البلدة وقامت باالستيالء على "
 حزمة من حجر البناء ومثلها من الطوب تعود للمواطن محمد فهد شاورية من منزله الذي هو قيد ١٥

االحتالل هدد المواطن بعدم االستمرار في بناء "وأضاف أبو مفرح أن ". اإلنشاء، بحجة عدم الترخيص
  )وكاالت". (ًمنزله، علما أنه تلقى في السابق إخطارا بوقف البناء فيه
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  برنامج عين عل ىالقدس

  قدسيين على هدم منازلهمعين على القدس يناقش إجراءات االحتالل بإجبار الم

 

 ناقش برنامج عين على القدس الذي بثه التلفزيون األردني، أمس االول االثنين، تعاون -عمان 
المقدسيين لمواجهة إجراءات االحتالل بإفساد افراحهم والتنكيل بهم من خالل إجبارهم على عملية الهدم 

  .الذاتي لمنازلهم

ن القدس، فيديو لحفل خطبة للشاب المقدسي لؤي هديب، وعرض البرنامج في تقريره األسبوعي م
ومداهمة شرطة االحتالل لمكان االحتفال في أحد أزقة البلدة القديمة في القدس، واالعتداء على المحتفلين 

استدعت العريس ووالده وفرضت عليهما غرامة تعادل ألف  واعتقال بعضهم بحجة إلقاء المفرقعات، كما
  .دينار لكل منهما

فع هذا السلوك من قوات االحتالل، شباب القدس إلطالق مبادرة مبتكرة إلظهار رفضهم لبطش ود
، وهي اصغر العمالت اإلسرائيلية، لدفع الغرامة، والهدف »إيجورا« الف ١٠٠االحتالل وتعنته، حيث جمعوا 

ب، وهو احد بحسب ما ذكر محمد هدي» االستهزاء باالحتالل وقراراته الفاشلة«من هذه المبادرة هو 
  .المقدسيين القائمين على المبادرة

وعرض التقرير في مثال آخر على صمود المقدسيين وتعبيرهم عن رفض إجراءات االحتالل، فيديو 
يظهر فيه أهالي سلوان وهم يقيمون صالة الجمعة في حي البستان المهدد بالهدم من قبل االحتالل، 

م بفرض سياسة الهدم الذاتي لبيوت المقدسيين، ودفع تكاليف احتجاجا على سياسة االحتالل الجائرة بحقه
  .ذلك بمبالغ قد تصل إلى عشرات اآلالف من الدوالرات

الناطق باسم لجان الدفاع عن سلوان، فخري أبو دياب، قال في حديثه خالل التقرير من القدس، 
بأننا «سالة لالحتالل مفادها ان قيام المقدسيين بالدعوة إلى الصالة في حي البستان يهدف الى إيصال ر

  .«لن نقوم بهدم منازلنا بعد اليوم ولن نكون لقمة سائغة لبلدية االحتالل

والتقى البرنامج الذي يقدمه اإلعالمي جرير مرقة، خالل اتصال فيديو عبر القمر الصناعي 
ن في ظروف بالناشط المقدسي اسامة الرشق، الذي قال بان هدف سياسات االحتالل هو وضع المقدسيي
ا تختبئ وراء قاهرة تدفعهم للرحيل بشكل اساسي، وان عمليات الهدم والغرامات والعقوبات الجماعية وغيره

ها في النهاية تطبق بشكل عنصري كالغرامات على عدم ارتداء الكمامات، فهي شديدة قناع القانون، ولكن
  .ير الملتزمين بارتدائهاعلى المقدسيين، في حين يتم توزيع الكمامات على المستوطنين غ

وأوضح الرشق ان الفلسطينيين يقومون بعملية الهدم الذاتي لبيوتهم ، كما يتعين على المقدسي 
دفع اجور آليات الهدم واجور القوات الخاصة التي تقوم بتوفير الحماية خالل عملية الهدم، حتى انه 

  .موقع الهدمبتحمل كلفة وقود اآلليات والسيارات التي تقل الجنود الى 
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وأشار الى ان المقدسيين اثبتوا على مدار السنوات السابقة ان االلتفاف الشعبي قادر على تحقيق 
، حيث رجحت حينها كفة الجانب ٢٠١٩، وهبة باب الرحمة عام ٢٠١٨نتائج، كهبة باب األسباط عام 
  .«قدس لمواجهة االحتاللالحل الوحيد الذي يملكه الفلسطينيون في ال«الفلسطيني، مؤكدا بان هذا هو 

 الى ٦٠، وقبل ذلك كانت بحدود ٢٠١٧وبين الرشق بان بداية القفز في أعمال الهدم بدأت عام 
  . منزل سنويا٢٠٠ منزال في السنة ولكن معدل الهدم تجاوز اآلن حدود ال٧٠

 « كمنتس«واستعرض اسباب ذلك كتعديل قانون التنظيم والبناء اإلسرائيلي، وما يسمى بقانون 
والذي يحد من سلطات القضاء في تجميد قرارات الهدم وتحويل هذه السلطة الى السلطات المحلية التابعة 

 قامت بتهميش ١٩٦٧وأكد الرشق ان سلطات االحتالل منذ عام .لالحتالل مما يسرع في عمليات الهدم
لث أراضي القدس لمصلحة القدس والمناطق العربية من ناحية تخطيطية، وقامت فعليا بمصادرة ما يقارب ث

المستوطنات، كما تم تصنيف ثلث آخر كمناطق خضراء وال يمكن البناء فيها بحجة الصالح العام، أما 
 كيلومترا مربعا، فقد سمح بالبناء فيه، ولكنه يتميز بكثافة سكانية عالية ٢٠الجزء المتبقي، ومساحته 

  .ويكاد يخلو من مساحات تصلح للبناء

 بالمئة من مساحة ٧٠ل يفرض شروطا تعجيزية للبناء كعدم تجاوز البناء وقال ان االحتال
األرض، وبعدم تجاوز البناء اربعة طوابق، في الوقت الذي يسمح فيه نفس القانون للبناء في المستوطنات 

 طابقا، وهو األمر الذي يؤكد سياسة التهجير التي ١٢واالستنفاع من كامل مساحة األرض وبحدود 
  )بترا.(الحتالل في القدسينتهجها ا
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  تقارير

  ٕ واسرائيل تعرف ذلك–جدار الفصل في األراضي الفلسطينية وهم 

  

 ١٤/٨/٢٠٢٠+) ٩٧٢مجلة  (–* ميرون رابوبورت؛ وأورن زيف

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

لكن . ألمنهميعتقد معظم اليهود اإلسرائيليين أن فرض الفصل العنصري هو شأن ضروري 
” تآكل“ويقول كبار المسؤولين اإلسرائيليين إن … الفلسطينيين يتحدون في الواقع هذا الفصل كل الوقت

جدار الفصل بين إسرائيل والضفة الغربية بدأ بالفلسطينيين الذين سعوا للوصول إلى قطع أراضيهم التي 
ً لكن نظام الدفاع اإلسرائيلي اكتشف أيضا، .، أو إلى العمل داخل إسرائيل”اإلسرائيلي“ُتركت على الجانب  ّ

أدرك الجيش اإلسرائيلي أن فرص مشاركة فلسطيني يعمل في إسرائيل . بالتدريج، مزايا هذا التآكل المزعوم
اإلسرائيلي ) الشاباك(ًووفقا ألحد المسؤولين، بدأ جهاز األمن العام . تقترب من الصفر” إرهابي“في نشاط 

 .ر منح التصاريح للفلسطينيينًأيضا في تخفيف معايي
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 المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية ويصادف كل يهودي إسرائيلي ينتقل إلى
ماذا، كنت هناك، في “سوف يسألونك . ًجنودا في طريقه إلى الخروج يألف ردة فعلهم المعبرة عن الصدمة

  .ًكما لو أنك عائد للتو من أرض برية جامحة؛ أو كما لو أنك خرجت حيا من الجحيم نفسه” !رام اهللا؟

ار الفصل، وهو امتداد للجدار المكون من الخرسانة والسياجات المعدنية، الذي قامت وقد أسهم جد
إسرائيل ببنائه في العقد األول من القرن الحادي والعشرين خالل االنتفاضة الثانية، بشكل كبير في 
صناعة هذا التصور الذي يتقاسمه معظم اليهود اإلسرائيليين؛ كما لو أن الجدار نجح في فصل 

  .ًحقا” يعمل“سرائيليين عن الفلسطينيين، نحن هنا وهم هناك، وراء جبال الظالم؛ أو كما لو أن الحاجز اإل

ثمة عشرات اآلالف من الفلسطينيين الذين عبروا بحرية إلى إسرائيل من خالل الثغرات األخيرة في 
. الذين يتحدون هذا التصورالجدار الفاصل، في كثير من الحاالت تحت أعين الجنود اإلسرائيليين الساهرة، 

ًلكن ما يحدث ليس مفاجئا حقا بالنسبة لبعض من كبار المسؤولين اإلسرائيليين المطلعين على الوضع ً .
ًفالجدار يعمل في الغالب كرمز، وال يفصل بين اإلسرائيليين والفلسطينيين حقا، ألن الفلسطينيين يسافرون 

لكنه يهتم فقط بأن ال . ًئيلي غير مبال نسبيا بذلك التنقلويبدو جهاز األمن اإلسرا. عبره طوال الوقت
ولعل الهدف الوحيد الذي يخدمه الجدار الفاصل، كما يقول أحد المسؤولين . يتحدث الناس عنه

  .لخلق وهم بالفصل-المتقاعدين الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، هو تغيير العقل اإلسرائيلي 

ٍإنه هناك، وهو قاس ويجعل حياة الفلسطينيين صعبة .  موجودوهذا ال يعني أن الحاجز غير
ولكن، حتى في يوم . للغاية، حيث يفصلهم عن بعضهم بعضا وعن أراضيهم أو أماكن عملهم في إسرائيل

 - فإنه ال يمنع عشرات اآلالف من الفلسطينيين من دخول إسرائيل - وأكثر في األعوام األخيرة - عادي 
لتصاريح أم ال، من خالل ثقوب في الجدار، أو من عشرات الكيلومترات الممتدة من سواء كانوا يحملون ا

  .األرض حيث ما يزال الحاجز غير مكتمل

الجدار بدأ بالفلسطينيين الذين سعوا للوصول إلى ” تآكل“يقول كبار المسؤولين اإلسرائيليين إن 
ّلكن نظام الدفاع . عمل داخل إسرائيل، أو إلى ال”اإلسرائيلي“ُقطع أراضيهم التي تركت على الجانب 

أدرك الجيش اإلسرائيلي أن فرص مشاركة . ًاإلسرائيلي اكتشف أيضا، بالتدريج، مزايا هذا التآكل المزعوم
ًووفقا ألحد المسؤولين، بدأ جهاز . تقترب من الصفر” إرهابي“فلسطيني يعمل في إسرائيل في نشاط 

  .ا في تخفيف معايير التصاريحاإلسرائيلي أيض) الشاباك(األمن العام 

فتكلفة العمال الفلسطينيين . ًكما يستفيد االقتصاد اإلسرائيلي بطريقة مريحة من هذه الحركة أيضا
أقل من تكلفة العمال اإلسرائيليين، وهم، على عكس العمال المهاجرين، ال يقومون بإرسال دخلهم إلى 

  .الخارج

  وهم االنفصال
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شاء الجدار الفاصل، مع وجود العديد من االلتماسات التي تعترض على في األعوام األولى بعد إن
ولكن، بعد . مساره، كان من المهم لنظام الدفاع اإلسرائيلي أن يثبت للمحكمة العليا أن الجدار ضروري

تراجع الضغط من المحكمة العليا، وعندما أدرك المسؤولون األمنيون أن الفلسطينيين الذين يسافرون 
ًخل إسرائيل ال يشكلون تهديدا أمنيا حقيقيا، أسهم ذلك في للعمل دا ً الجدار، ألن صيانته تتطلب ” تآكل“ً

  .الكثير من العمال والموارد والتمويل، التي فضل نظام الدفاع تخصيصها ألمور أخرى

وال يعرف معظم . بمعنى أن ما حدث خالل األيام العديدة الماضية هو جزء من اتجاه مستمر
ليهودي حقيقة ما يجري وما يزالون يعتقدون أن الجدار أقيم ألسباب أمنية، وأن قلة عدد الجمهور ا

لكن الواقع على األرض مختلف، . الهجمات الفلسطينية في اآلونة األخيرة يعود إلى وجود الجدار فقط
النسبة ًومع ذلك، فإنه يظل صامتا ألن الحفاظ على وهم الفصل مهم ب. ًونظام الدفاع يدرك ذلك جيدا

  .للسياسيين اإلسرائيليين

كشفت الجوالت على طول الجدار هذا األسبوع، في المنطقة الواقعة بين قلقيلية وطولكرم، عن 
ُوفي بعض المناطق، حطمت البوابات المؤدية إلى األراضي الزراعية، . وجود عدد كبير من الفجوات فيه

 لكل من الفلسطينيين الذين يعبرون من خالل ًوطبقا. وتم تدمير عشرات األمتار من السياج بالكامل
الفجوات وكبار المسؤولين األمنيين اإلسرائيليين الذين قابلناهم، فقد تم تقليل دوريات الجيش التي تتجول 

  .على طول السياج

ٕفي الواقع، حتى العمال الفلسطينيون الذين لديهم تصاريح يفضلون السفر من إسرائيل واليها عبر 
. وبهذه الطريقة يتجنبون الطوابير الطويلة واإلذالل الذي يتعرضون له عند الحواجز. لجدارا الفتحات في

كما يمر المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل الذين يقيمون في الضفة الغربية أو يزورونها عبر الثغرات 
  .”مدخل بديل“التي تحولت إلى 

 بشكل كامل؟ يقدر كبار المسؤولين أنه ٕواذن، ما الذي يحدث اآلن؟ هل هناك قرار بفتح الحاجز
ًلكن أحدهم يقول إن هذا قد يكون شكال من أشكال . ليس هناك قرار استراتيجي بشأن فتحه أو إغالقه

. ًمن السلطة الفلسطينية، ألنها أوقفت تنسيقها األمني مع إسرائيل ردا على خطط نتنياهو للضم” االنتقام“
ُ إلى أن يظهر - دقة، التغاضي عن الثغرات والفجوات الموجودة فيهأو بشكل أكثر  - ويهدف فتح الحاجز 

سوف تفعل إسرائيل ما تريد، وتسمح : للفلسطينيين ما يمكن أن يحدث عندما يوقفون التنسيق
  .للفلسطينيين بالدخول بغض النظر عن موقف السلطة الفلسطينية، في محاولة أخرى إلضعافها

وقد تحدثنا إلى سائقي حافالت كانوا ينقلون . ًة أيضاهكذا يشعر بعض سكان الضفة الغربي
ٕالفلسطينيين من والى ثغرات الحاجز هذا األسبوع، الذين قالوا إن معظم الفلسطينيين في األراضي المحتلة 
أصبحوا يشعرون باالختناق بعد خمسة أشهر من القيود الصارمة على الحركة في سياق الجهود لوقف 

ما أدت هذه القيود إلى أزمة اقتصادية، حيث أصبح الكثيرون منهم عاطلين عن ك. انتشار فيروس كورونا
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وعالوة على ذلك، فإن . العمل أو ال يحصلون على رواتبهم من السلطة الفلسطينية في الوقت المحدد
  .المكان الوحيد الذي يمكن للفلسطينيين السفر إليه، مغلقة- الحدود مع األردن 

رف عن آالف الفلسطينيين الذين يعبرون إلى إسرائيل وسيلة من الممكن أن يكون غض الط
وثمة احتمال آخر هو أن ما يحدث كان نتيجة غير مخطط لها لعملية بدأت أثناء . ”لتنفيس التوتر“

الوباء، عندما كان العمال الفلسطينيون يدخلون عبر الثغرات بتشجيع صامت من إسرائيل، بينما كانت 
 منع مثل هذه الحركة على أساس القلق المبرر من أن العمال الفلسطينيين السلطة الفلسطينية تحاول

  .يمكن أن يلتقطوا الفيروس في إسرائيل ويجلبوه إلى المناطق الفلسطينية المحتلة

ًوفقا لبعض الفلسطينيين الذين عبروا الحاجز األسبوع الماضي، فإن قرار إسرائيل بتجاهل الفجوات 
وبالنسبة للعديد من . ”ًبناء على أسباب سياسية أو اقتصادية“قيادات العليا هو بال شك قرار اتخذته ال

ٕواسرائيل . ”ّدعونا نعيش، نريد أن نمتع أنفسنا وأن نعمل بسالم“: هؤالء المسافرين، كان الشعار هو
ًمهتمة، بطبيعة الحال، بأن يركز الفلسطينيون على إيجاد وقت للترفيه أو القلق بشأن العمل بدال من 

  .مقاومة االحتالل

ٕكما أعرب بعض الفلسطينيين الذين كانوا يعبرون الثقوب عن غضبهم واحباطهم من السلطة 
  .وليست هذه المشاعر جديدة، لكن الفتحات في الحاجز تضخمها بالتأكيد. الفلسطينية

ًإذا مضت إسرائيل قدما في خطتها لضم مساحات شاسعة من الضفة . ًوهناك شيء آخر أيضا
ومن . ًة، فسوف يصبح الجدار فائضا عن الحاجة، ألنه سيفصل مناطق تقع داخل إسرائيل الموسعةالغربي

غير المحتمل أن يكون سبب السماح آلالف الفلسطينيين بالدخول إلى إسرائيل من خالل الثغرات يستند 
  .لكن مثل هذا النوع من التفكير يؤثر من دون شك على الجيش. ٍإلى قرار واع يتعلق بالضم

يقدر مسؤول إسرائيلي أن تدفق عشرات اآلالف من الفلسطينيين إلى إسرائيل، الذي يقوم بتسويقه 
رواد أعمال فلسطينيون يحاولون الوقوف على ” سياحة الثغرات“على وسائل التواصل االجتماعي باسم 

وأي  -ين فقد ضغطت الدعاية اإلعالمية على الجيش، والشين بيت، والسياسي. أقدامهم، سوف يتوقف
وعلى هذا النحو، من الممكن أن يتم احتواء . شخص لديه مصلحة في الحفاظ على وهم وجود حاجز مغلق

سيكون من الصعب وقف . ٕوانما ليس إيقافها -عمليات العبور الجماعي من خالل الثغرات في الحاجز 
  .المتزايد للحاجز؛ سيكون ذلك أشبه بمحاولة كبح مياه جارية” التآكل“

لك، فإن السهولة التي يمكن للمرء أن يمر بها عبر الحاجز ومشاهد عشرات الفلسطينيين ومع ذ
 تسمح - الكثير منهم من الجيلين الثاني والثالث من الجئي النكبة - الذين يزورون الشاطئ في إسرائيل 

ن إلى لنا، ولو للحظة، بتخيل مستقبل مختلف، حيث ال يوجد فصل في المنطقة الممتدة من نهر األرد
  .البحر
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مصور صحفي وعضو مؤسس في : أورين زيف. ”لوكال كول“محرر في : ميرون رابوبورت •
، قام ٢٠٠٣منذ العام . ”لوكال كول“وكاتب في ” أكتيفستيلس“مجموعة التصوير الفوتوغرافي 

بتوثيق مجموعة من القضايا االجتماعية والسياسية في إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة مع 
تركز تقاريره الصحفية على االحتجاجات الشعبية ضد . تركيز على مجتمعات النشطاء ونضاالتهمال

الجدار والمستوطنات، واإلسكان ميسور التكلفة وغيرها من القضايا االجتماعية واالقتصادية، 
  .ومكافحة العنصرية والتمييز، والنضال من أجل تحرير الحيوانات

 :نشر هذا التقرير تحت عنوان •

The separation barrier is an illusion ― and Israel knows it 

***  

  آراء عربية

  "...الفلسطيني حنون"و" األميركي فلويد"

 واحدة وجريمة متشابهتان صورتان

 

أيار الماضي، تـوفي المـواطن األميركـي / مايو٢٥ في - فريج عماد –  وفا٢٠٢٠-٩-١ طولكرم 
يابوليس بوالية مينيسوتا، بعدما ضغط رجل شرطة بركبته على عنقـه  أفريقي جورج فلويد، في مينلمن أص

  .قرابة تسع دقائق وهو مثبت على األرض

، انتـشرت كالنـار فـي الهـشيم "ال أسـتطيع التـنفس" الحادثة ومقطع فيـديو لفلويـد وهـو يـصرخ صور
يـات المتحـدة وجميـع ، مما أثار احتجاجات واسعة في الوالاالجتماعيعبر وسائل اإلعالم وشبكات التواصل 

ًأنحاء العالم، تنديدا بالعنصرية واجرام الشرطة األميركية، ومطالبة بالعدالة ٕ ً.  

ــى يــوم ــد، بعــد أن اعتــدت قــوات االحــتالل عل  الثالثــاء، األول مــن أيلــول، تكــرر مــا جــرى مــع فلوي
رى جبــارة خــالل قمعهــا لوقفــة احتجاجيــة ضــد االســتيالء علــى أراضــي قــ) ً عامــا٦١(المــواطن خيــري حنــون 

وبلطف من اهللا، نجـا حنـون . والراس وشوفة شرق طولكرم، لغرض إقامة منطقة صناعية استيطانية عليها
 متــشابهتان، لفلويــد األميركــي صــورتان .مــن االعتــداء بعــد أن أصــيب برضــوض فــي مختلــف أنحــاء جــسده

  .واحدة في غياب العدالةوحنون الفلسطيني، مع اختالف الزمان والمكان، لكن الجريمة واحدة، والعنصرية 

ما اقترفـه جنـدي االحـتالل بحقـي قمـة فـي اإلجـرام، صـب جـام حقـده بوحـشية ": "وفا" حنون لـ وقال
حاولــت أن : "وأضــاف ". الــسن، ضــغط بقدمــه بكــل قــسوة علــى رأســي ورقبتــييّعلــي، لــم يــراع أننــي كبيــر فــ

 مع األميركي جورج فلويـد الـذي أقاومه ولكن بلحظة شعرت أن األرض تدور، وتذكرت على الفور ما حصل
مــا جــرى يثبــت أن دولــة االحــتالل والواليــات : وتــابع". لقــي حتفــه بــنفس الطريقــة مــن شــرطي أميركــي حاقــد

  .المتحدة وجهان لعنصرية واحدة
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 سـنوات ٨ من بلدة عنبتا، متزوج ولديه خمسة أبناء، مناضل وأسير محرر قضى أكثر مـن وحنون
، وعـضو لجنـة التنـسيق واالسـتيطانوناشط في الفعاليات المناهضة للجدار من عمره في سجون االحتالل، 

 حنون أن مشاركته في كل فعالية وطنية ينطلـق مـن انتمائـه لفلـسطين وأكد .الفصائلي في محافظة طولكرم
 .ٕوقضيتها، وتمسكه بالنضال حتـى إنهـاء االحـتالل واقامـة الدولـة الفلـسطينية المـستقلة وعاصـمتها القـدس

 نحـو مـصيرك بعـد وجبـة مـن الغـاز والـدخان والرصـاص، يبطئوأنت تمشي : "حد المشاركين بالوقفة أوكتب
ًتجد من يحفزك بصوته الذي أبى إال أن يكون عاليا العـم الفاضـل والمناضـل خيـري ) يا مستوطن ليلك زائل( ّ

 كـان ًدائمـا .. ألول والخـط االمواجهـةحنون أبو ناصر جندي المواجهـة الباسـل الـذي ال يكـل وال يمـل، حـزام 
 ". وقيـودكم وأسـلحتكم وقهـركم، ولـن تثنـي عزيمتنـا جـرائمكمرؤوسكم العصا بيد صاحب الحق ستكسر: يردد

ــاق والرضــوض جــراء تعرضــهم للــضرب بأعقــاب الوأصــيب ــة عــشرات المــواطنين باالختن ــادق خــالل الوقف  بن
لمـصورين والـصحفيين خـالل تغطيـتهم واستنشاقهم الغاز المسيل للدموع، كما اعتدت قـوات االحـتالل علـى ا

 هذه الفعالية بـدعوة مـن فـصائل العمـل الـوطني، وجاءت .للحدث ومنعتهم من التصوير تحت تهديد السالح
  .وفعاليات طولكرم، وهيئة مقاومة الجدار واالستيطان، ولجان المقاومة الشعبية

عبنا لكافــة المــشاريع  عــضو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر واصــل أبــو يوســف، رفــض شــوأكــد
  ....االستيطانية واالستيالء على األراضي الفلسطينية من قبل االحتالل

 عــساف إن إرادة الفلــسطيني المتمــسك د الــوزير وليــواالســتيطان قــال رئــيس هيئــة مقاومــة الجــدار بــدوره،
اهيــة، بأرضــه ستنتــصر علــى جميــع جــرائم االحــتالل والمــستوطنين باســتهداف األرض تحــت حجــج وذرائــع و

ًّمحذرا من خطورة المشروع االستيطاني اإلسرائيلي الذي بـدأت سـلطات االحـتالل بتنفيـذه فـي المنطقـة تحـت 
ــذ احتاللهــا فــي عــام  ــر واألخطــر فــي محافظــة طــولكرم من ــه األكب ــة الــصناعية، ووصــفه بأن مــسمى المنطق

١٩٦٧.  

شـية التـي اقترفتهـا قـوات  مع حنون اليوم، يأتي ضمن مسلسل من الجرائم العنصرية والفارى جوما
االحتالل وقطعان مستوطنيه بحق أبناء شعبنا، آخرها جريمة قتل الشاب المقدسي إياد الحالق، الذي أعدم 
ّبالرصاص بدم بارد قرب مدرسته، علما أنه من ذوي االحتياجات الخاصة، وقبلها إعدام الشاب عبـد الفتـاح  ً

 في القدس، وقتل عائلـة دوابـشة فـي دومـا، واستـشهاد الشريف في الخليل، وحرق الطفل محمد أبو خضير
الطفل محمد الدرة في غزة أمام الكاميرا، والذي ال تـزال صـرخاته تـصدح فـي ضـمائر اإلنـسانية جمعـاء، فـي 

 عـــن إســـرائيل وجرائمهـــا المنظمـــة فـــورا الحـــصانةانتظـــار أن يـــصحو العـــالم ويفـــتح عينيـــه ويـــضغط لرفـــع 
  .كدولة فوق القانونومحاسبتها، ووقف التعامل معها 

  ١/٩/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

*** 
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  آراء عبرية مترجمة

  ستوطنين فقطممرونة البناء لل

  

 عميره هاس -  هآرتس

مؤخرا، ” ملحق هآرتس“تهانينا على المقال المصور حول السياحة في يشعستان الذي نشر في 
اولئك الذين . جميعهم ال يحظون بذلك. مستوطنينقبل أي شيء، ألنه من المهم معرفة الوجوه االخرى لل

يتغذون من تذمراتهم في وسائل االعالم يمكن أن يعتقدوا بأن المستوطنين مثاليين ومساكين تم تركهم 
  .لفكي المحكمة العليا

من يعتمد على التقارير اليومية من شأنه أن يرى فيهم ليس أكثر من سياسيين ثرثارين 
ار ويحرقون المساجد ويطردون الرعاة والفالحين، حاخامات يكرهون النساء ومجهولين يقطعون االشج

وها هم يظهرون . ويخافون من المثليين وابطال لهم عيون جميلة يضحون بحياتهم من اجل ارض اسرائيل
كرجال اعمال ناجحين واصحاب مشاريع مؤهلين، بناة برك رومانسيين يأخذون في الحسبان احتماالت 

  .باحالجدوى واالر

تهانينا على المعلومات التي يعرضها المقال عن االماكن السياحية الجذابة التي يطورها مشروع 
من المهم التعرف الى هذا البعد اآلخذ في التطور للواقع . والذي حتى اآلن تغلغل بحجم كبير. االستيطان

 المعلومات ليست عن ، حيث ان”الضفة الغربية“في يشعستان، الذي بخطأ غير صدفي يعد في المقال 
السياحة في الضفة الغربية، بل عن السياحة في الفضاء الذي سيتم تخصيصه للدولة الفلسطينية، التي 
. نسبتها وتنسبها اسرائيل، واالسرائيليين، النفسهم، بقوة الذراع والسالح واالوامر العسكرية والدعم القضائي

المقال هو حول . الخارطة واالحصاء، بنتوستاناتوتركوا فيه عدد من الثقوب السود التي هي خارج 
  .السياحة التي يتم تطويرها في االراضي الفلسطينية المحتلة، مع خصم الفلسطينيين

هو : هذا يقودني الى السبب الرئيسي الذي من اجله يجب تقديم التهنئة على المقال المصور
ن الذين يعيشون داخل الخط االخضر وليس عرض انثروبولوجي وحيوي لعقلية الفصل العنصري لالسرائيليي

ُكعرض انثروبولوجي المقال يظهر القدرة االسرائيلية على رؤية واظهار ثمن الواقع، والتصرف . فقط شرقه
  .الظهار جزء بسيط من العملية وكأنها هي كل العملية. وكأن هذا هو كل الواقع

طيط االسرائيلي ال يسري هناك على في الضفة قانون التخ“على سبيل المثال، الجملة البريئة 
في الضفة الغربية، بما في ذلك شرقي . ”البناء، توجد مرونة زائدة لالنتقال من الزراعة الى السياحة

القدس، قوانين التخطيط هي كفلسطين في أيدي السلطات االسرائيلية، المستوطنون والمستشارون 
نتقال من الزراعة الى السياحة ذلك ليس ألن قانون المرونة في اال. القضائيون، المدنيون والعسكريون

التخطيط االسرائيلي ال يسري هناك، بل ألن القانون الحقيقي هو عربدة االستيالء على المزيد من االراضي 
الزراعة االستيطانية هي على اراضي زراعية وعلى رصيد االراضي ). العامة والخاصة(الفلسطينية 
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 التي تم ابعادهم وطردهم –الينابيع التي تناسب جدا التصوير الفوتوغرافي  بما في ذلك –للفلسطينيين 
 عن اراضي دولة وبالعنف – أم كل الخدع –وباالعالن المخادع . منها بشكل فظ بواسطة األوامر
  .االستيطاني، بتشجيع من الجيش

مح للمستوطنين نحن نرى االدارة المدنية تس. ال تسري على الفلسطينيين” المرونة الزائدة“هذه 
، ١٩٩٩، وهو تصنيف مصطنع لالرض كان يجب أن يلغى في )مناطق ج(بالبناء في االراضي الزراعية 

وألن االمر يتعلق بهم، فان االدارة . أكواخ للمبيت وبرك سباحة واماكن وقوف للحافالت المليئة بالمتنزهين
 لم نصل الى حقيقة أن اسرائيل تقيد المدنية تصادر ايضا مراحيض متنقلة ومواسير مياه دقيقة، وحتى

  .كمية المياه المسموح للفلسطينيين باستهالكها

هذا مقال مصور حيث يوجد فيه كل ما هو مناسب ومفيد لرجال االعمال، الذين هم، بالصدفة، من 
كيف وجدت مزرعة جلعاد؟ . هذه دعاية ألنها تبقي في الخارج جميع التفاصيل غير المريحة. المستوطنين

على اراضي أي قرية تحول نبع البطولة؟ ولماذا، بربكم، االسم عيرا ربابورت معروف جدا؟ بالطبع، هو و
أمران ال يمكن أن “شخص آخر ال يندم على ما قام به في المجموعة االرهابية اليهودية في الثمانينيات، 

 ألن هذه االرض .نحن اصحاب البيت“. ٢٠٠٢، قال في مقابلة في العام ”يكونا في المكان نفسه
 .”ومن ال يريد لن يكون هنا. نحن لن نتنازل عن أي شبر. مخصصة لنا وليس لهم

  ٢٢ ص٢/٩/٢٠٢٠الغد 

***  

Dozens of settlers defile Aqsa Mosque 
 

OCCUPIED JERUSALEM, At least 62 extremist Jewish settlers escorted by police forces 

on Tuesday morning stormed the Aqsa Mosque and desecrated its courtyards. 

According to local sources, students of religious institutes and intelligence officers were 

among the settlers who toured the Mosque’s plateaus. 

Some of the settlers performed Jewish prayers during the morning tours, while an Israeli 

soldier provocatively broke into the Mosque’s Bab al-Rahma prayer hall without removing 

his shoes and photographed the place. 

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. 

Palestinian Information Center September 1, 2020 
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