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  تتقدم اللجنة الملكية لشؤون القدس الى مقام صاحب الجاللة

  امللك عبد اهللا الثاين ابن احلسني

واالسرة الهاشمية الكريمة بخالص التهاني وأطيب االمنيات، مباركين 

، سائلين اهللا العلي القدير ان ١٤٤١بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 

سالمية وقد تحررت االراضي تعود هذه المناسبة على امتنا العربية اال

العربية المحتلة وقامت الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وقد كتب 

  .لهذه االمة جمع كلمتها ووحدة صفها لما فيه خيرها
 



 

٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤   األردن يدين قراري هندوراس وناورو بشأن القدس •
  

  شؤون سياسية
  

مباحثات أردنية كويتية حول قضايا المنطقة وتأكيد أهمية الوصاية الهاشمية على  •

  ٧  المقدسات

  ٧  جلس األمن بموقف حازم تجاه حذف أميركا السم فلسطينالبرلماني العربي يطالب م •

  ٩  قرار هندوراس اعتداء على حقوق شعبنا: "الوطني الفلسطيني" •

  ١٠  قرار هندوراس اعتداء على حق شعبنا في عاصمة دولته القدس: مجدالني •
  

  اعتداءات
  

  ١٠  القدس االحتالل يغلق جمعية برج اللقلق ويعتقل مديرها •

  ١١  "العيسوية"ل يعتقل شابا من االحتال: القدس •

  ١١  االحتالل يغلق الحرم اإلبراهيمي وينصب كاميرات مراقبة ببيت جاال •
  

  شؤون مقدسية
  

  ١٢  األقصى المسجد رحاب في الهجرية السنة ورأس النبوية الهجرة ذكرى إحياء •

  ١٣  عشرات اآلالف يؤدون الجمعة في رحاب المسجد األقصى •
  

  تقارير
  

  ١٤   األخيرة٢٠اسية لالستيطان بالقدس مقارنة باألعوام الـمستويات قي •
  

  

  

  



 

٣

  فعاليات
  

قبيلة بني حسن تؤكد دعمها لمواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية والتمسك  •

  ١٥  بالوصاية الهاشمية

  ١٦  مخيم لألطفال المقدسيين بالمغرب.. دعما للقدس وفلسطين •
  

  آراء عربية
  

  

  ١٧  دولة فلسطين المحتلة •

  ١٨  !صفقة القرن"و..  هجرةال •
  

  آراء عبرية مترجمة
  

  ١٩  نتنياهو وعباس يطرحان رؤى متعارضة، وال بوادر لتسوية •

فهل مسموح لنا القول بأن الثقافة اإلسرائيلية .. ً ضعفا١٨إسرائيل قاتلة أكثر بـ  •

  ٢٢  هي التي تقوم بسفك الدماء؟
  

  اخبار باالنجليزية
  

In an attempt to shut down Palestinian club in Jerusalem, Israeli 
police detain officials ٢٤  

How Palestinians can achieve a real 'peace of the brave' ٢٤  

  

  

  

  

  

  

  



 

٤

  االردن والقدس

  األردن يدين قراري هندوراس وناورو بشأن القدس

  فلسطين تشكو هندوراس بعد فتح مكتب دبلوماسي بالقدس

  

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، قرار هندوراس فتح مكتب  –) ب.ف.أ (–رام اهللا 
دبلوماسي في القدس مرتبط بسفارتها في تل أبيب، وقررت تقديم شكوى لدى األمم المتحدة ضد هذه 

 .الخطوة

 وأعلنت حكومة هندوراس، الثالثاء الماضي، أن الرئيس خوان أورالندو ايرنانديز سيزور إسرائيل
 في القدس، معترفة بذلك بالمدينة المقدسة عاصمة لدولة االحتالل اإلسرائيلي، "مكتب دبلوماسي"الفتتاح 

 ."فرانس برس"وفق وكالة 

، موضحا أن "في نظري االعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل"وقال رئيس هندوراس إنه 
وأعلنت وزارة الخارجية اإلسرائيلية .  أبيب لسفارة بالده الواقعة في تل"امتداد" هو "المكتب الدبلوماسي"

مكتبا «اليوم الخميس، أن زيارة رئيس هندوراس وزوجته تبدأ السبت، موضحة أنه سيفتتح األحد المقبل 
 .لبالده في القدس» تجاريا

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها قررت التقدم بشكوى ضد هندوراس لدى األمين 
سحب رغبتها في فتح سفارة لها في «كما أعلنت . لمتحدة بسبب قرارها فتح البعثة الدبلوماسيةالعام لألمم ا

 .«تيغوسيغالبا) عاصمة هندوراس(

تقديم مشروع قرار في الجمعية العامة لألمم المتحدة «وبحسب البيان قررت وزارة الخارجية أيضا 
القانون اإلسرائيلي بضم «، الذي يعتبر "١٩٨٠ لعام ٤٧٨ضد هندوراس لمخالفتها قرار مجلس األمن رقم 

عدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو «ويشدد على » القدس الشرقية المحتلة الغيا وباطال
 .«نقل تلك البعثات إليها

على الشعب الفلسطيني وحقوقه » عدوانا مباشرا«واعتبرت الوزارة الفلسطينية قرار هندوراس 
ال يساعد أية «وقالت إن قرار هندوراس . »انون الدولي والشرعية الدولية وقراراتهاانتهاكا صارخا للق«و

ٕجهود دولية واقليمية مبذولة لتحقيق السالم على أساس المرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين إن لم يكن 
 .«تعطيال لتلك الجهود

لذي سيعقد في العاشر من وقررت وزارة الخارجية الطلب من المجلس الوزاري للجامعة العربية ا
سبتمبر برئاسة العراق حسب البيان، إدانة هذه الخطوة والدفع باتجاه اتخاذ إجراءات عقابية ضد 

التوجه لألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي لنفس الغاية طالبة «وأضافت أنها قررت أيضا . هندوراس
 .«اتخاذ إجراءات مقاطعة تجارية ضد هندوراس



 

٥

وزارة رسميا في بيانها من الجالية الفلسطينية في هندوراس التي يبلغ تعدادها أكثر من وطلبت ال
رفض هذا القرار والتعبير عن رفضهم بكل الوسائل القانونية والتجارية واالقتصادية « ألف شخص ١٠٠

  .«المتاحة

ي بيان أمس من جانبها قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي ف
  ."سنعيد تقييم عالقتنا مع هندوراس"

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها قررت التقدم بشكوى ضد هندوراس لدى األمين 
سحب رغبتها في فتح سفارة لها في "العام لألمم المتحدة بسبب قرارها فتح البعثة الدبلوماسية، وأعلنت 

  ."عاصمة هندوراس، تيغوسيغالبا

تقديم مشروع قرار في الجمعية العامة لألمم المتحدة "ًسب البيان قررت وزارة الخارجية أيضا وح
  ."١٩٨٠ لعام ٤٧٨ضد هندوراس لمخالفتها قرار مجلس األمن رقم 

ًالقانون اإلسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة الغيا وباطال "٤٧٨ويعتبر قرار مجلس األمن  ً "
  ."ات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليهاإنشاء بعث"ويشدد على منع 

لها، بينما يريد الفلسطينيون، " أبدية وغير قابلة للتقسيم"ًوتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة 
  .ًالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية

ًعدوانا مباشرا"واعتبرت الوزارة الفلسطينية قرار هندوراس  الفلسطيني وحقوقه على الشعب " ً
ًانتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارتها"و ً".  

ٕال يساعد أي جهود دولية واقليمية مبذولة لتحقيق السالم على أساس "وقالت إن قرار هندوراس 
  ."ًالمرجعيات الدولية، ومبدأ حل الدولتين إن لم يكن تعطيال لتلك الجهود

 سبتمبر ١٠لب من المجلس الوزاري للجامعة العربية الذي سيعقد في وقررت وزارة الخارجية الط
الخطوة والدفع باتجاه اتخاذ إجراءات عقابية ضد "المقبل، برئاسة العراق حسب البيان، إدانة ) أيلول(

  ."هندوراس

 "التوجه لألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي للغاية نفسها"ًوأضافت الوزارة أنها قررت أيضا 
  .مطالبة بمقاطعة تجارية لهندوراس

 ١٠٠ًوطلبت الوزارة رسميا في بيانها من الجالية الفلسطينية في هندوراس والتي يفوق عددها 
  ."رفض هذا القرار والتعبير عن رفضهم بكل الوسائل القانونية والتجارية واالقتصادية المتاحة"ألف شخص 

ة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، في بيان من جانبها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظم
  ."سنعيد تقييم عالقتنا مع هندوراس: "الخميس

ًوضع القدس المدينة المحتلة تؤيده الغالبية العظمى من الدول تماشيا مع التزاماتها "وأضافت أن 
  ."القانونية واألخالقية الدائمة لدعم القانون الدولي



 

٦

 في بيان الثالثاء، أن إسرائيل طرحت فكرة نقل السفارة إلى وكانت وزارة خارجية هندوراس قالت
  ."تحليله في األجواء الدولية والوطنية"ًالقدس في اقتراح يجري حاليا 

ً وضمت القدس الحقا ١٩٦٧) حزيران(واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في يونيو
  .في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي

وناورو هي دولة تمتد على عدد من الجزر الصغيرة .  ناورو فتح سفارة في القدستعتزم جمهورية
تقع في جنوب المحيط الهادئ، وال يتجاوز عدد سكانها العشرة آالف نسمة، لكنها دولة عضو في األمم 

 .المتحدة ولديها صوت في الجمعية العامة مثلما أي دولة أخرى في العالم

اليوم، الخميس، أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين " تيديعوت أحرونو"وذكرت صحيفة 
نتنياهو، ووزير الخارجية، يسرائيل كاتس، بذال جهودا من أجل افتتاح سفارة لناورو في القدس، بعد إقناع 

ويشار إلى أنه ليس . سفيرة هذه الدولة لدى إسرائيل بذلك، وبمساعد قنصل شرف لناورو، دافيد بن بسات
 .سفارة في إسرائيللناورو مقر 

وقالت الصحيفة إن ناورو تعتبر إحدى أكثر الدول الداعمة إلسرائيل في األمم المتحدة وغيرها من 
وتعتزم الحكومة اإلسرائيلية المصادقة على خطة لتشجيع دول على نقل سفاراتها إلى . المؤسسات الدولية

 . أنها ليست دول هامة وفقيرةالقدس من خالل تقديم مساعدات مالية لهذه الدول، التي يبدو

وخالل مأدبة عشاء أقامها القنصل بن بسات في إسرائيل، وبمشاركة سفيرة ناورو في األمم 
وبعد عدة أيام، أعلنت . المتحدة، مرلين إينموين موزيس، طلب كاتس أن تفتح ناورو سفارة في القدس

ة األخيرة، أنها ستبعث رسالة تعترف إينموين موزيس، بعد مشاورات أجرتها مع رئيس ناورو حتى اآلون
ووصلت الرسالة إلى السفير اإلسرائيلي في األمم المتحدة، . ناورو من خاللها بالقدس عاصمة إلسرائيل

 .داني دانون

خطوة أخرى أثمرت بعد القرار التاريخي للرئيس األميركي ترامب "واعتبر كاتس قرار ناورو أنه 
وسنواصل تعزيز المكانة . رائيل، ودول أخرى تقوم بخطوة هامة كهذهباالعتراف بالقدس عاصمة لدولة إس

ونعتزم االستمرار في العمل من أجل ضم دول أخرى إلى االعتراف وفتح سفارات ! السياسية للقدس
 ."وممثليات في القدس

  ٦ ص٣٠/٨/٢٠١٩الرأي 

*** 

  

  

  

  



 

٧

  شؤون سياسية
  

  مباحثات أردنية كويتية حول قضايا المنطقة وتأكيد 

  همية الوصاية الهاشمية على المقدساتأ

  

استقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، اليوم الخميس  -الكويت 
في قصر السيف، وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي وبحث معه سبل تطوير العالقات 

 الثاني وأخوه سمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح األخوية الراسخة التي يرعاها جاللة الملك عبداهللا
  .أمير دولة الكويت الشقيقة

وجرى خالل اللقاءات بحث تطوير العالقات الثنائية وتعزيز التعاون في جميع المجاالت، .. >>
مة ًإضافة إلى التطورات اإلقليمية وسبل التعامل معها استنادا إلى الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين خد

واكد الوزيران مركزية . ٕللقضايا العربية وتحقيق األمن واالستقرار وايجاد حلول دائمة ألزمات المنطقة
القضية الفلسطينية وضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة 

الفلسطينية المستقلة على للشعب الفلسطيني الشقيق على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة 
 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران لعام 

كما أكد الوزيران رفض جميع اإلجراءات اإلسرائيلية األحادية التي تستهدف تغيير الحقائق . السالم العربية
واكد . القائم في القدس ومقدساتها االسالمية والمسيحيةعلى األرض وتغيير الوضع التاريخي والقانوني 

الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، أهمية الجهود التي تبذلها المملكة بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني، 
الوصي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، لحماية المقدسات والحفاظ على هويتها 

  .مية والمسيحيةالعربية اإلسال

  ٤ص/٣٠/٨/٢٠١٩الرأي 

***  

  البرلماني العربي يطالب مجلس األمن بموقف 

  حازم تجاه حذف أميركا السم فلسطين

 

قال رئيس االتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة، إن خطوة الخارجية االميركية  -عمان
لشرق األوسط، يكرس مدى انحياز اإلدارة بحذف اسم فلسطين المحتلة، من قائمة تعريف المناطق في ا

وأضاف الطراونة في بيان صادر عن االتحاد البرلماني .األميركية للمحتل وتخليها عن دورها كوسيط للسالم
ًالعربي أمس الخميس أن االتحاد واذ يدين هذه الخطوة، ليؤكد أنها تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون  ً ٕ

ًثلما تشكل تحيزا واضحا للمحتل الذي يمعن في إرهابه واستيطانه في األراضي الدولي والشرعية الدولية، م ً



 

٨

الفلسطينية، وعلى من أصدرها اإلدراك بأنها لن تؤثر على عزيمة الشعب الفلسطيني، وصموده ونضاله 
  .العادل، لتحقيق استقالله واستكمال بناء دولته

حتالل اإلسرائيلي، لتنفيذ المزيد من واعتبر أن تلك الخطوة بمثابة الضوء األخضر لقوات اال
  .ًعمليات التهجير، وهدم المنازل، وطمس مالمح فلسطين التاريخية، خصوصا فيما يتعلق بالقدس وجوارها

وحذر من مغبة هكذا خطوات بمبادئ القانون الدولي، ومقررات الشرعية الدولية، قائال ان دولة 
 منظمة دولية، ولديها اتفاقيات ١٥٠عضو في أكثر من  دولة في العالم، وهي ١٤٠فلسطين تعترف بها 

  .ثنائية مع معظم دول العالم، وهذه حقائق ال يمكن ألي قرار أمريكي، أو إسرائيلي تغييرها او إنكارها

وقال إن هذه الخطوة إنما تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني، غير القابلة للتصرف، في وجودهم 
ًعلى أرضهم تاريخيا، فضال عن ح   .ٕقهم في تقرير المصير والعودة، واقامة الدولة المستقلةً

وأكد أن قرارات االنحياز لالحتالل الهادفة إلى اقتالع الشعب الفلسطيني من جذوره،   
ّوترحيله قسرا عن أرض أجداده، لن تغير من حقيقة أن فلسطين دولة عربية محتلة، فحقوق شعبها  ً

جمعية العامة لألمم المتحدة، ومجلس األمن الدولي، والمؤسسات محمية بمئات القرارات، التي أصدرتها ال
  .الدولية

وجدد التأكيد على محورية القضية الفلسطينية، وقدسها الشريف بالنسبة لألمتين العربية 
واإلسالمية، والعالم أجمع، فدولة فلسطين، ستبقى بوصلة العرب والمسلمين، ومنارة النضال حتى استعادة 

ًلمشروعة للشعب الفلسطيني، معربا عن وقوف االتحاد البرلماني العربي الكامل لدولة كامل الحقوق ا
ًفلسطين العربية، اسما وأرضا وشعبا ً ً.  

وطالب الطراونة مجلس األمن الدولي، بصفته الهيئة المسؤولة عن حفظ األمن والسالم الدوليين، 
ٕذ موقف حازم وصريح لرفض وادانة هذا القرار، ّوتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بتحمل مسؤولياته، واتخا

ٕالذي لن يكون له أي أثر واقعي أو قانوني، سوى إشعال المنطقة برمتها، بما فيها دولة االحتالل واغراقها 
 .في مزيد من الفوضى وانعدام األمن واالستقرار

  ١ ص٣٠/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 

  

  

  

  

  



 

٩

 ى حقوق شعبناقرار هندوراس اعتداء عل: "الوطني الفلسطيني"

 

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني قرار دولة هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها  -كمال زكارنة-عمان  
بمدينة القدس المحتلة مرتبطة بسفارتها في تل أبيب، اعتداء على حق الشعب الفلسطيني في عاصمة 

  .دولته

 بأن هذا القرار انتهاك  ونوقال المجلس الوطني في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعن
 ٢٣٣٤، و)١٩٨٠ (٤٧٨، و)١٩٨٠ (٤٧٦:جسيم للقانون الدولي وقرارات مجلس األمن الدولي خاصة

ٕ، والتي تؤكد كلها بأن مدينة القدس أرض عربية فلسطينية محتلة، وبطالن أي قرارات واجراءات )٢٠١٦(
   كيبتها الديمغرافيةتهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تر

 تعترف بأي حق لالحتالل اإلسرائيلي فيها،  وأضاف انه بموجب تلك القرارات ال يجوز ألية دولة أن
  .وال يجوز لها افتتاح بعثات أو سفارات لها في هذه المدنية المحتلة

وشدد المجلس الوطني على أن من واجب األمم المتحدة حسب ميثاقها ومن واجب دول العالم 
اية األمن واالستقرار في العالم، والدفاع عن قرارات الهيئة األممية وضمان احترام القانون الدولي من حم

  .دولة هندوراس والضغط عليها للتراجع عن قراراها غير القانوني

   ودعا المجلس الوطني االتحادات البرلمانية الدولية وبرلماناتها الى العمل مع برلمان هندوراس
ٕ والزامها بقرارات الشرعية الدولية وضرورة احترامها لقواعد القانون الدولي والتزامها  ومتهللضغط على حك

، الذي أبطل قرار الكنيست اإلسرائيلي بضم ١٩٨٠ لسنة ٤٧٨بشكل خاص بقرار مجلس األمن الدولي رقم 
اتها الدبلوماسية مدينة القدس الشرقية واعتبارها العاصمة الموحدة إلسرائيل، وطالب الدول إلى سحب بعث

  .من مدينة القدس وعدم االعتراف بالقانون األساسي اإلسرائيلي بضم القدس

وطالب المجلس الوطني االتحاد البرلماني العربي والبرلماني العربي واتحاد البرلمانات اإلسالمية 
ضغط على برلمان والبرلمانات الصديقة للتحرك على صعيد اتحاد برلمانات أمريكا الالتينية والكاريبي لل

وحكومة هندوراس للتراجع عن هذه الخطوة المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تعد انحيازا صريحا 
  .وكامال لالحتالل واالستيطان

  ٥ص/١/٩/٢٠١٩الدستور 

*** 

  

  

  

  



 

١٠

  قرار هندوراس اعتداء على حق شعبنا في عاصمة دولته القدس: مجدالني

 

ــا – اهللا رام  اللجنــة عــضو الفلــسطيني الــشعبي النــضال لجبهــة العــام األمــين تبــراع – الــوطن دني
 فـي لهـا دبلوماسـية بعثة فتح هندوراس دولة قرار مجدالني، احمد .د الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية

 لقــرارات وانتهــاك القــدس دولتــه، عاصــمة فــي الفلــسطيني شــعبنا حــق علــى اعتــداء، المحتلــة القــدس مدينــة
 .ليةالدو الشرعية

 تنتهـك والتـي ،المتطرفـة اليمينيـة للحكومـة العـالم دول لمقاطعـة فيـه نتطلـع الـذي الوقت في" :وقال
 ًوصـريحا ًصـارخا ًاعتـداء يمثـل الـذي، هنـدوراس دولـة قـرار يـأتي، الـدولي والقـانون الدوليـة الشرعية قرارات
 ".ناشعب ضد جرائمه لمواصلة لالحتالل وتشجيع الدولية، الشرعية قرارات على

 القمـة قـرارات عليهـا نـصت التـي االجـراءات باتخـاذ واإلسـالمية العربية الدول كافة مجدالني وطالب
  .للقدس مقراتها تنقل التي الدول بشأن العربية

 بخطوتهـا لاللتحـاق ومـالي سياسـي بـدعم الـدول من العديد إغراء تحاول ترامب إدارة أن إلى وأشار
 .للقدس سفاراتها بنقل

  ٣٠/٨/٢٠١٩ دنيا الوطن

*** 

  اعتداءات

  القدس االحتالل يغلق جمعية برج اللقلق ويعتقل مديرها

  

 جمعية أبواب، مساء اليوم السبت، اإلسرائيليقوات االحتالل  أغلقت –  وفا٢٠١٩-٨-٣١القدس 
  .برج اللقلق في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، واعتقلت مديرها

الحتالل جـددت اقتحامهـا لجمعيـة بـرج اللقلـق بالبلـدة القديمـة مـن وقالت مصادر محلية، إن قوات ا
، واعتقلــت مــديرها التنفيــذي منتــصر ادكيــدك، كمــا وزعــت قــرارا بمنــع إقامــة دوري أبوابهــا وأغلقــتالقــدس، 

  . عائالت مقدسية١٠العائالت المقدسية المنوي تنفيذه اليوم في ملعب الجمعية بمشاركة 

، اليــوم، رئــيس جمعيــة بــرج اللقلــق ناصــر غيــث، ومنــسق دوري تاعتقلــقــوات االحــتالل  وكانــت
  .العائالت في الجمعية عالء جمجموم من مدينة القدس المحتلة

وقال مراسلنا، إن قوات االحتالل اقتحمت جمعية برج اللقلق في البلدة القديمة من القدس المحتلة، 
  .نةواعتقلت غيث وجمجموم، واقتادتهم إلى مركز التحقيق في المدي

  ٣١/٨/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  



 

١١

  "العيسوية"االحتالل يعتقل شابا من : القدس
 

فجــر اليــوم األحــد، الــشاب شــادي عطيــة مــن بلــدة العيــسوية وســط القــدس  اعتقلـت قــوات االحــتالل
 . أحد مراكزها في المدينة المقدسة للتحقيق معهإلىّوحولته  المحتلة،

 اقتحامـات  حـصار عـسكري محكـم منـذ ثالثـة شـهور يتخللـهإلى زالت تخضع يذكر أن العيسوية ما

  .متكررة للتنكيل بالسكان

  ١/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  االحتالل يغلق الحرم اإلبراهيمي وينصب كاميرات مراقبة ببيت جاال

 

ليل أمام أغلق جيش االحتالل اإلسرائيلي صباح اليوم الخميس، أبواب الحرم اإلبراهيمي بالخ   
واستنفر جيش  .الفلسطينيين بحجة األعياد اليهودية، فيما قام بنصب كاميرات مراقبة في بلدة بيت جاال

االحتالل قواته التي قامت بإغالق كافة الحواجز العسكرية، والبوابات اإللكترونية المؤدية إلى الحرم 
  .ول إلى المسجد ألداء الصالة أو زيارتهاإلبراهيمي، ومنعت المواطنين وسكان المنطقة من اجتيازها للوص

كما منعت قوات االحتالل من المواطنين الوصول إلى منازلهم الواقعة في ساحات المسجد    
الخارجية، على أن يستمر اإلغالق حتى تمام العاشرة مساء، بذريعة السماح للمستوطنين باالحتفال 

قوات االحتالل  ديرية أوقاف الخليل رائد مسودة، إنوقال مدير العالقات العامة في م.باألعياد اليهودية
وأضاف أن . أغلقت الحرم اإلبراهيمي أمام المصلين المسلمين، وسمحت للمستوطنين باستباحته بالكامل

وفي سياق التضييق على الفلسطينيين .المستوطنين نصبوا خياما في الساحات الخارجية للحرم اإلبراهيمي
ووفقا .وات االحتالل، كاميرات مراقبة في مدينة بيت جاال غرب مدينة بيت لحمفي الضفة الغربية، نصبت ق

لمواطنين، تم نصب كاميرات مراقبة في شارعي الجمعية العربية وكريمزان القريبين من المدخل الغربي لبيت 
 في محافظة كما جرفت آليات عسكرية لالحتالل صباح اليوم الخميس، أراضي في منطقة المخرور .جاال

" غوش عتصيون"بيت لحم، لشق نفق تحت األرض على غرار آخر يوصل بين القدس ومجمع مستوطنة 
وأفاد مدير مكتب هيئة ."٦٠"بمسافة تصل قرابة الكيلو متر، وذلك في إطار توسيع الشارع االلتفافي رقم 

ب العشرات من ، بأن أعمال التجريف ستسل"وفا"مقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية لـ
الدونمات من أراضي المواطنين في بيت جاال، وذلك في ظل الهجمة االستيطانية الشرسة التي تتعرض لها 

 .المنطقة، وآخرها كانت قبل ثالثة أيام بهدم مطعم ومنزل للمواطن رمزي قيسية

  ١٤ ص٣١/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 



 

١٢

  شؤون مقدسية

  األقصى المسجد رحاب في جريةاله السنة ورأس النبوية الهجرة ذكرى إحياء
 

 ورأس الـشريفة النبويـة الهجـرة ذكـرى الـسبت، أمـس يوم القدس في اإلسالمية األوقاف دائرة أحيت
 المدينـة اءنـأب مـن واسـع بحـضور المبـارك، األقـصى المسجد رحاب في )هـ١٤٤١( الجديدة الهجرية السنة

 .الفلسطيني والداخل المحتلة

 عــام ومــدير حــسين، محمــد الــشيخ الفلــسطينية والــديار للقــدس العــام المفتــي االحتفــال فــي وشــارك
 الكـسواني، عمـر الـشيخ األقصى المسجد ومدير الخطيب، عزام الشيخ األقصى والمسجد اإلسالمية األوقاف
 المدينـة ومـشايخ علمـاء مـن وعـدد البكـري، واصف الدكتور القدس في الشرعية االستئناف محكمة ورئيس
 .سنينة أبو يوسف الشيخ األقصى المسجد خطيب الحفل عرافة تولى ما في والداخل، المحتلة

 أول تأســيس علــى وأثرهــا الــشريفة النبويــة بــالهجرة المحيطــة الجوانــب كــل اســتعراض الحفــل وتخلــل
 .إسالمية دولة

 دينيـة، ومـواعظ وابتهـاالت نبويـة ومـدائح دينيـة أناشـيد بتقـديم بالحفـل مقدسـية أنشاد فرقة وشارك
 المصلين على الحلوى وتوزيع

 الهجــرة ذكــرى فــي" أنــه العــام المفتــي وأكــد المناسـبة، هــذه فــي والمــشايخ العلمــاء مــن عــدد وتحـدث
 بـالخير وعلـيكم علينـا اهللا أعادهـا والمـسلمين، اإلسـالم مـسيرة من عظيم حجر على المسلمون يقف النبوية
 ".انتك وحيث جميعا اإلسالم ألمة واالنتصار والعز والبركات واليمن

 نفكر أن المهم من والمعراج، اإلسراء وأرض األولى المسلمين قبلة المبارك البيت هذا في" :وأضاف
 حيـاة فـي األحـداث أن إلـى مـشيرا للمـسلمين، تـأريخ اتخـاذ في عليهم اهللا رضوان الصحابة عمل لماذا جيدا

 المسجد وتحرر الذكرى هذه يطل نأ وجل عز اهللا سائال الهجرية، سنواتهم امتداد وعلى كثيرة، محمد سيدنا
 ".المبارك األقصى

  .وغيرهما العباسي إياد القدس قاضي الكسواني، الشيخ المبارك المسجد مدير االحتفال في وتحدث

  ١/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  

  

  

  

  



 

١٣

  عشرات اآلالف يؤدون الجمعة في رحاب المسجد األقصى

 

 صـالة الجمعـة  اليـوم١٩٤٨داخل المحتـل منـذ العـام أدى عشرات اآلالف من فلسطينيي القدس وال

 . االحتالل المشددة في القدس المحتلةإجراءاتالمبارك رغم  المسجد األقصى برحاب

والـشوارع والطرقـات   فـي القـدس القديمـةإجراءاتـهوقال مراسلنا فـي القـدس بـأن االحـتالل شـدد مـن 
مئـات المـصلين مـن فئـة الـشبان علـى البوابـات  المـسجد األقـصى، واحتجـز بطاقـات إلـى ُواألسواق المفضية

 .المبارك المسجد إلى الرئيسية خالل دخولهم

في خطبـة الجمعـة  عكرمة صبري،  العليا في القدس الشيخاإلسالميةمن جهته، شدد رئيس الهيئة 
 ليهـاإالمقدسـة بتبعيـة المـدارس التـي يتوجـه  باألقصى، على أهمية تدقيق أوليـاء أمـور الطلبـة فـي المدينـة

ّأبناؤهم، وهل تدرس المنهاج األمهـات  يجـب أن تـدركوا أيهـا اآلبـاء أيتهـا: "، وقال"يسرائيلاإل"الفلسطيني أم  ُ
وعاداتـه، وأن يـرفض مـا يخـالف ذلـك، وال  أنه من حقنا أن يختار المسلم المنهاج الذي يالئم دينه وتقاليـده

ن اهللا عز وجـل سيـسألكم يـوم ‘ل لآلباء واألمهات ، ونقو"يسرائيلاإل" ُيجوز شرعا أن نلزم بتطبيق المنهاج
 ."يدرسونها  وبناتكم وما المناهج التيأبنائكموسيحاسبكم عن تصرفاتكم ومواقفكم تجاه  القيامة

ًاالحـتالل، مــذكرا  جثـامين الـشهداء المحبوسـة والمحتجــزة لـدى سـلطات إلــى وتطـرق الـشيخ صـبري
بغـض النظـر عـن دينـه وعرقـه ولونـه، وال يجـوز  ّيا أو ميتا له كرامته حاإلنسانأن "بفتوى شرعية تضمنت 

تقوم به سلطات االحتالل أمـام العـالم كلـه، كمـا ال يجـوز شـرعا التمثيـل  شرعا اإلجهاز على الجريح وهو ما
فـي دفنـه؛ لـذا ال  الميت وال يجوز شرعا أيضا قتـل النـساء واألطفـال، وان مـن كرامـة الميـت اإلسـراع بجثمان

بمقــابر المــسلمين، وعليــه يتوجــب علــى ســلطات  ُتجــاز جثــامين الــشهداء، وال بــد أن يــدفنوايجــوز شــرعا اح
 ".الشهداء وعدم احتجازهم فاإلنسان له كرامة حيا أو ميتا  عن جثاميناإلفراجاالحتالل 

بحـق المـصلين الـذين  أن االعتقاالت التي تقوم بها سـلطات االحـتالل"وأكد خطيب المسجد األقصى 
 اإلغــالققانونيــة وغيــر شــرعية، وأن  ة فــي مبنــى بــاب الرحمــة هــي اعتقــاالت تعــسفية غيــريــؤدون الــصال

سيبقى مفتوحا ولن يغلـق بـإذن " باب الرحمة"ّوشدد على أن " وظالما  باطالإغالقاالسابق لباب الرحمة كان 
  ".وقوته اهللا

  ٣٠/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

  

*** 



 

١٤

  تقارير

  األخيرة٢٠ مقارنة باألعوام الـمستويات قياسية لالستيطان بالقدس

 رفعت حكومة االحتالل اإلسرائيلي من وتيرة البناء االستيطاني في محيط مدينة –فلسطين المحتلة   
القدس المحتلة، في عهد إدارة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، وسط تبدل في تعاطي البيت األبيض 

انين الدولية في الضفة الغربية المحتلة، علما بأن اإلدارات ًسياسيا مع النشاطات االستيطانية المخالفة للقو
  .في الشرق األوسط» عملية السالم«ًاألميركية السابقة عكفت على اعتبار االستيطان عائقا أمام 

اإلسرائيلية المناهضة لالحتالل » سالم اآلن«وأظهرت معطيات جديدة حصلت عليها حركة   
، أن البناء االستيطاني في محيط )ماكو( اإلسرائيلية ١٢تروني للقناة واالستيطان، وأوردها الموقع اإللك

  . األخيرة٢٠مدينة القدس المحتلة قد وصل في الفترة الماضية إلى مستويات قياسية مقارنة باألعوام الـ

، فإن منذ احتالل الشق الشرقي من مدينة القدس »سالم اآلن«ًووفقا للبيانات التي حصلت عليها   
 ألف ٥٥ مستوطنة في محيط مدينة القدس تتكون من ١٢، أقامت الحكومة اإلسرائيلية، ١٩٦٧عام 

، عقب ٢٠١٨ و٢٠١٧وأوضحت المعطيات أنه خالل الفترة بين العامين . وحدة سكنية على أقل تقدير
 فوز ترامب باالنتخابات الرئاسية األميركية، طرأ تصاعد هائل في وتيرة البناء االستيطاني في المدينة

مقارنة % ٥٨ وحدة استيطانية جديدة، بارتفاع يبلغ ١٨٦١المحتلة، حيث تمت المصادقة على بناء 
كما أشارت البيانات إلى تفاوت كبير في تراخيص البناء الممنوحة للمقدسيين، الذين . بالعامين الماضيين
تي وافقت عليها من مجمل سكان القدس، إذ اقتصرت نسبة تصاريح البناء ال % ٣٨تتجاوز نسبتهم الـ

. فقط % ١٦.٥لجنة التخطيط والبناء التابعة للحكومة اإلسرائيلية في بلدات وأحياء القدس المحتلة على 
واقتحم عشرات المستوطنين، ساحات المسجد األقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة لشرطة 

ٕلحرم، واصدار أومر اإلبعاد االحتالل التي واصلت فرض تقييدات على دخول الفلسطينيين لساحات ا
ووفقا لدائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة، فإن . لفلسطينيين عن المسجد بعد إخضاعهم للتحقيق

 مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى، ونظموا جوالت استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن ١١٣
قبل أن » باب الرحمة«بالة قبة الصخرة ومصلى المزعوم، وبعضهم قام بتأدية صلوات تملودية ق» الهيكل«

وتواصل شرطة االحتالل المتمركزة على بوابات األقصى فرض .يغادروا المسجد من جهة باب السلسلة
قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية، وتفتش حقائبهم، فيما 

ءاتهم وانتهاكاتهم لحرمة المسجد األقصى، واالعتداء على صعد المستوطنون وشرطة االحتالل من اعتدا
وفي سياق التضييق على الفلسطينيين .ٕحراسه وموظفيه، وابعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة

ٕوابعادهم عن ساحات الحرم، قامت شرطة االحتالل بتسليم كل من مديرة مشروع قوافل األقصى في جمعية 
 من بلدة كفر قاسم، وشفاء أبو غالية من القدس أوامر إبعاد عن المسجد األقصى األقصى، مدلين عيسى،

. »النظام واألمن داخل المسجد األقصى»لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، وذلك بتهم اإلخالل بـ



 

١٥

 واستنكرت جمعية األقصى هذا القرار التعسفي والخطوات القمعية التي رافقت اعتقال مدلين عيسى وشفاء
  .أبو غالية والتحقيق معهما، والذي انتهى بقرار إبعاد مدلين لمدة أربعة أشهر وشفاء لمدة شهرين

ومن جهة ثانية، اعتقلت قوات االحتالل فجر أمس مقدسيين وزوجتيهما بعد اقتحام منزليهما في بلدة 
رات االحتالل سلوان أن قوات ومخاب/ وأوضح مركز معلومات وادي حلوة. سلوان جنوب المسجد األقصى

إلى ذلك، .اقتحمت بلدة سلوان واعتقلت جواد ابو اسنينة وزوجته وأحمد ريان وزوجته واحالتهما للتحقيق
أغلق جيش االحتالل اإلسرائيلي صباح أمس الخميس، أبواب الحرم اإلبراهيمي بالخليل أمام الفلسطينيين 

ل قواته التي قامت بإغالق كافة الحواجز واستنفر جيش االحتال.  ساعة بحجة األعياد اليهودية٢٤لمدة 
العسكرية، والبوابات اإللكترونية المؤدية إلى الحرم اإلبراهيمي، ومنعت المواطنين وسكان المنطقة من 

كما منعت قوات االحتالل من المواطنين الوصول . اجتيازها للوصول إلى المسجد ألداء الصالة أو زيارته
المسجد الخارجية بذريعة السماح للمستوطنين باالحتفال باألعياد إلى منازلهم الواقعة في ساحات 

وقال مدير العالقات العامة في مديرية أوقاف الخليل رائد مسودة، إن قوات االحتالل أغلقت . اليهودية
وأضاف أن . الحرم اإلبراهيمي أمام المصلين المسلمين، وسمحت للمستوطنين باستباحته بالكامل

واقتحمت قوات من شرطة االحتالل .خياما في الساحات الخارجية للحرم اإلبراهيميالمستوطنين نصبوا 
، أمس الخميس، بمرافقة عناصر من وحدة »سلطة تطوير النقب«التابعة لما يسمى » يوآف«ووحدة 

الشرطة الخضراء، قرية العراقيب مسلوبة االعتراف في النقب المهددة بالتهجير واإلخالء، وأقدمت على 
 ).وكاالت.( ومصادرة خيام األهالي واستفزازهم١٥٦للمرة هدمها 

  ١٦ ص٣٠/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 

  فعاليات

  قبيلة بني حسن تؤكد دعمها لمواقف الملك تجاه 

 القضية الفلسطينية والتمسك بالوصاية الهاشمية

ك أكدت قبيلة بني حسن على وقوفها ودعمها لمواقف جاللة المل - إبراهيم أبو زينه–الزرقاء 
عبداهللا الثاني الداعمة للقضية الفلسطينية ورفض اي ضغوط سياسية او اقتصادية على االردن فيما 
يتعلق بأنهاء بالصراع الفلسطيني االسرائيلي على حساب االردن، إذ أن االردن هو االردن وفلسطين هي 

 االسالمية والمسيحية وتاكيدها الوقوف خلف الملك بالتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات. فلسطين
جاء ذلك في المؤتمر الوطني األول لقبيلة بني حسن والذي عقد امس في محافظة .في القدس الشريف

  .الزرقاء وسط حضور رسمي وشعبي وعشائري كبير

  



 

١٦

) أردن التحديات والصمود(ودار المؤتمر الذي عقد في مدينه االمير محمد للشباب تحت عنوان 
 . ركائز مهمة٥حول 

وأكدت قبيلة بني حسن في بيان لها في ختام المؤتمر على وقوفها ودعمها لموقف جالله .. .>>
الملك في رفض اي ضغوط سياسية او اقتصاديه على االردن في يتعلق بأنهاء بالصراع الفلسطنيني 

  .االسرائلي على حساب االدرن إذ أن االردن هو االردن وفلسطين هي فلسطين

  ٩ص/١/٩/٢٠١٩الدستور 

*** 

 مخيم لألطفال المقدسيين بالمغرب.. دعما للقدس وفلسطين
  

 وكالـة بيــت مـال القــدس الـشريف فــي المغـرب مخيمــا شـارك فيــه خمـسون طفــال  ّنظمــت – الجزيـرة
  مقدسيا، 

  .ضمن مشاريعها التي تستهدف مدينة القدس والمقدسيين

بثقـافتهم  اريخـه، والتعريـفهـذه المبـادرة لألطفـال المقدسـيين التعـرف علـى مـدن المغـرب وت وأتاحت
 .اإلسرائيلي الفلسطينية، مع تسليط الضوء على جوانب من معاناتهم في ظل االحتالل

الـشمال مثـل  تعـرف أطفـال القـدس إلـى العاصـمة المغربيـة ومعالمهـا المميـزة، إلـى جانـب مـدن وقـد
ت تروي تـاريخ فلـسطين، على حكايا ّطنجة وتطوان وغيرهما، وعرفوا في هذه الجوالت أشقاءهم في المغرب

 .ومعاناة شعبها مع االحتالل وممارساته

فيها المملكة  ّاألطفال المقدسيين في المغرب رسالة أخرى من الرباط للشعب الفلسطيني، تعبر مخيم
على حفـظ الحقـوق التاريخيـة المـشروعة  عن ثبات موقفها من القضية الفلسطينية والقدس تحديدا، والعمل

 .للفلسطينيين

  ٣٠/٨/٢٠١٩زيرة الج

*** 

  

  

  

  

  

  



 

١٧

  آراء عربية

 دولة فلسطين المحتلة

 كمال زكارنة

 

الظروف والمستجدات الحالية التي اوجدتها السياسات والقرارات واالجراءات االمريكية بشأن القضية 
الفلسطينية ،وفي مقدمتها اعتراف االدارة االمريكية بالقدس المحتلة عاصمة موحدة للكيان المحتل ونقل 

اسم فلسطين من قائمة عن االراضي الفلسطينية المحتلة ،وشطب » المحتلة«سفارتها اليها ،ونزع صفة 
وزارة الخارجية االمريكية ،واستهداف االونروا وقضية الالجئين الفلسطينيين ،والحصار المالي واالقتصادي 
المفروض على الشعب الفلسطيني ،والتلويح المستمر باعالن الشق السياسي لصفقة القرن التآمرية 

االمريكية من مساعي وتحركات وجهود تصب في التصفوية للقضية الفلسطينية ،وكل ما تقوم به االدارة 
مصلحة االحتالل والمحتلين على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة والثابتة المعترف بها دوليا ،يتطلب 
من القيادة الفلسطينية مواجهة كل هذه االحداث والتصدي لها بخطاب سياسي واعالمي ملزم لجميع 

ّا وخارجيا باعتماد اسم دولة فلسطين المحتلة المعرفة على حدود المؤسسات والدوائر الفلسطينية داخلي
 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة كاملة المساحة والسيادة دون نقصان ١٩٦٧الرابع من حزيران عام 

،بالمخاطبات الرسمية البينية والعربية واالسالمية والدولية ،وفرض اسم دولة فلسطين المحتلة في جميع 
االتصاالت والتعامل والحوارات واللقاءات وما شابه الفلسطينية الداخلية والخارجية ، حتى المعامالت و

  . يصبح اسم دولة فلسطين المحتلة متداوال بشمولية ومعمما محليا واقليميا ودوليا

االراضي الفلسطينية تتعرض الجتياح استيطاني شامل ال يبقي وال يذر ،يوازيه هجوم سياسي 
مشترك يعزز مشروع التهويد االحتاللي لالراضي المحتلة ،سوف يتبعه عمليات ضم امريكي صهيوني 

واسعة لالراضي ،وبالتالي فان التعامل مع دولة فلسطين المحتلة معروفة المساحة والحدود والمواقع 
 المعترف دوليا برا وبحرا وجوا من قبل اكثر من مائة وخمس وثالثون دولة يشكل ضمانة حقوقية وقانونية
مضافة لمصطلح االراضي المحتلة التي تسعى سلطات االحتالل الى زرعها بالمستوطنات والمستوطنين 
بالكامل وضمها وتهويدها بغطاء سياسي امريكي شامل يسير خطوة خطوة بالتوازي مع الهجوم االستيطاني 

  .االحتاللي على االرض

 ،في الجمعية العامة لالمم المتحدة تثبيت الخطاب الرسمي الفلسطيني بإسم دولة فلسطين المحتلة
وان امكن في مجلس االمن الدولي وفي جميع الهيئات والمنظات الدولية االخرى ومع الدول التي تعترف 
بدولة فلسطين ،سوف يكون له انعكاسات سياسية وقانونية وحقوقية ملزمة دوليا للكيان المحتل واالدارة 

 فلسطين حتى االن ،كما سيعمل على استقطاب المزيد من الدول االمريكية والدول التي ال تعترف بدولة
  .لالعتراف بها



 

١٨

كما ان االلتزام باستخدام دولة فلسطين المحتلة يعني االنتقال الرسمي والشعبي والحتمي الى 
مرحلة الدولة والمطالبة بانسحاب االحتالل الصهيوني من دولة فلسطين المحتلة وليس من االراضي 

لمحتلة التي قسمها االحتالل الى كانتونات وقطع صغيرة ومعازل واستوطن معظمها ،وبذلك الفلسطينية ا
يتم قطع الطريق على المحتل الذي يسعى الى ااالحتفاظ بمساحات كبيرة من اراضي الضفة المحتلة 

   وخاصة القدس واالغوار ،ونسف مشاريع الضم والتهويد المدعومة امريكيا

دولة فلسطين المحتلة سيؤدي الى تعزيز وتقوية الموقف الفلسطيني في قبول العالم التعامل مع 
  .امريكية ،وفي اي مفاوضات قادمة مع االحتالل- التصدي للمؤامرة التصفوية الصهيو

  ١٢ص/١/٩/٢٠١٩الدستور 

*** 

 !صفقة القرن"و..  الهجرة

 عوني الداوود

ومن هذا المنطلق وعلى هذا األساس تم .. هي ذكرى تاريخ أمة... ذكرى الهجرة النبوية المشرفة 
ان مخلدة على مدى العصور ًلتكون تاريخا لهذه االمة االسالمية، ولما للهجرة من مع» الهجرة«اختيار 
  .واألزمان

واذا كنا في كل مناسبة نستذكر سيرة الهجرة النبوية العطرة في كل تفاصيلها ودقائقها، فانها بال  
  .شك مناسبة للتذكير بمعان نسقطها على أرض الواقع الذي تمر به االمتان االسالمية والعربية

واهللا يا عم لو وضعوا «:  وقوله صلى اهللا عليه وسلمالهجرة ثبات على المبادئ رغم كل االغراءات،  
فكان ثمن الصمود في ... »الشمس في يميني، والقمر في يساري على ان اترك هذا الدين، ما تركته

تنشر رسالة االسالم السمحة، » خير أمة ُأخرجت للناس«مواجهة كل مغريات الدنيا هو ميالد أمة ستبقى 
نستذكر الثبات على المبادئ ونحن في زمن ال تزال االمة تتعرض فيه . ...رسالة الرحمة، والوسطية، 
ًصلبة كما هي دائما على الموقف » الءات هاشمية«َ، لتواجه بـ »صفقة القرن»الغراءات بحجم ما يسمى بـ

   .ًالذي لم يتردد يوما في الذود عن حمى االقصى والمقدسات االسالمية والمسيحية في قدس االقداس

ّرسخت التآخي بين المهاجرين واالنصار، في صورة واجهت االمة االسالمية فيها أعتى ..  الهجرة  
حتى لبس سراقة ابن مالك سواري كسرى كما وعده الصادق .. »الروم»و» الفرس«: دول الدنيا آنذاك 

ليوم ال وا... ًاالمين وهو يالحقه في هجرته طمعا في مئة ناقة رصدتها قريش مكافأة لمن يسلم رسول اهللا
ًنزال نواجه ضغوط العالم ودوال أكثر منا ماال، وعتادا، ونفوذا بأقوى من ذلك كله، من خالل التآخي  ً ً ًّ

   .والتعاضد، وتماسك الجبهة الداخلية، وااللتفاف حول القيادة في بلد المهاجرين واالنصار

ٕوارادة صلبة ..والهدفوفاء وفداء، وتضحية بالغالي والنفيس من أجل المبادئ والعقيدة  الهجرة  
   .وعزيمة ال تلين في سبيل بلوغ المراد



 

١٩

لما كانت هناك أمة إسالمية تنشر الخير والنهضة والحضارة على مدى اربعة .. »الهجرة«لوال   
ًعشر قرنا من الزمان، استطاع أعظم رجل بعثه اهللا، أن يخرجها من الظلمات الى النور، ومن الجهل الى 

  .أمة اقرأ

مناسبة عظيمة، نستذكر منها الكثير الكثير، لكن لألسف كما كثير من الذكريات نمر  .. الهجرة  
دون أن نفقد ..»خير أمة أخرجت للناس«بها دون استلهام لمعانيها، التي ابتعدنا عنها فتنازلنا عن كوننا 

  .ّالخير في وفي أمتي الى يوم القيامة«االمل بقول صاحب الذكرى صلى اهللا عليه وسلم 

ل عام والوطن وقائد الوطن سليل الدوحة الهاشمية وولي عهده االمين واألمتان اإلسالمية وك  
 .والعربية بألف ألف خير

  ١٤ ص٣١/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

  نتنياهو وعباس يطرحان رؤى متعارضة، وال بوادر لتسوية

  

 ٢٤/٨/٢٠١٩) ذا أراب ويكلي (–جيفري أرونسون 

 لدين أبو زينةعالء ا: ترجمة

ًيبدو خطاب عباس شاحبا تماما أمام إنجازات نتنياهو المبنية من الطوب واإلسمنت، والتي  ً
يستطيع سكان مخيم الجلزون واألماكن األخرى في األراضي الفلسطينية أن يروها وهي تتوسع وتتمدد أمام 

ٕإجماع أوسلو المضطرب، وانما وبينما يواجه الزعيمان المستقبل، فإن نموذج انخراطهما ليس .. أعينهم
التأكيدات األكثر عدوانية على الرؤى المتنافسة والعدائية، التي تسترشد بالواقع الوحشي الذي تشكله 

  .هيمنة إسرائيل على الضفة الغربية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية

 ١٧ المعادة في حيث من المقرر إجراء االنتخابات الوطنية–إنه ذلك الموسم األحمق في إسرائيل 
ُ ولذلك يمكن أن يغفر للسياسيين، مثل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، -)سبتمبر(أيلول 

  .إدالؤهم بتصريحات شائنة تهدف إلى حشد مؤيديهم

يتعهد نتنياهو باالستيطان في كل مكان من األراضي الفلسطينية وبضم الضفة الغربية إلى 
عليه خصمه، يقلل رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس من شأن وحتى ال يتفوق . إسرائيل

ّالمستوطنات باعتبارها مجرد نسيم عابر، ويعلن إنهاء التعاون األمني مع إسرائيل، ويصرح بأن السلطة 
من الضفة الغربية التي تسيطر عليها المستوطنات % ٦٠الفلسطينية تقوم بتأكيد سلطتها على 

  ).المنطقة ج(اإلسرائيلية، 
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بغض النظر عن مدى اإلفراط والتطرف في هذه التصريحات، فإنها تعكس التناقض الحقيقي بين 
الرؤى اإلسرائيلية والفلسطينية لمستقبل األراضي الفلسطينية، وهو عنوان أعمق بكثير وأكثر ديمومة من 

  .مجرد انتخابات

ييم واقعي للوضع على أرض الواقع، ولكن، أي أجندة للمستقبل من رؤى الزعيمين ترتكز إلى تق
  ومن هو الذي يستشرف تطبيق رؤية تمتلك حتى ولو فرصة ضئيلة للتحقق؟

أي من الزعيمين لديه القدرة على الوفاء بالوعود التي يبذلها في تصريحاته، وأيهما هو الذي 
ّينفث الدخان فقط، ببساطة؟ من هو الذي يمكن أن نصدقه ؟ نتنياهو أم عباس، أم أ ننا يجب أن ال نصدق َ

  ًأيا منهما؟

تميزت حقبة أوسلو في السابق برغبة رئيس الوزراء اإلسرائيلي في ذلك الحين، إسحق رابين، 
تأسيس منصة   في– مهما بدا ذلك غير مريح –ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل، ياسر عرفات 

ولم يكن ذلك . تي تتمتع بدعم المجتمع الدوليمشتركة لالنخراط الدبلوماسي والتصرف بطريقة عملية، وال
، وحقق العودة "٢أوسلو "اإلجماع من دون عيوبه الخاصة، لكنه أنتج مع ذلك اتفاقات مثل توافقات 

  .المتفق عليها لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى فلسطين

بلوماسي بين لم يحدث أي اتفاق د. ومع ذلك، ما يزال نظام أوسلو مفلسا ومعطال منذ بعض الوقت
وعندما تم التوصل إلى ذلك .  عاما تقريبا٢٥إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية منذ اتفاق الخليل قبل 

واليوم، أصبح زعيم . ، كان نتنياهو في واليته األولى الفاشلة كرئيس للوزراء١٩٩٧االتفاق في العام 
سه، ولم تقم إسرائيل حتى اآلن بنقل حتى ًإسرائيل األطول خدمة، متغلبا حتى على ديفيد بن غوريون نف

  .دونم واحد من أراضي الضفة الغربية إلى سيطرة فلسطينية ذات سيادة

كان نتنياهو هو الذي وضع اللهجة القتالية التي حددت منذ فترة طويلة عالقته بعباس قبل فوزه 
 من تأييده المبكر وغير وعلى النقيض). أبريل( نيسان ٩في االنتخابات اإلسرائيلية التي أجريت في 

المتحمس إلقامة دولة فلسطينية بناء على طلب من الرئيس األميركي السابق باراك أوباما، عاد نتنياهو 
  .”يشكل خطرا على وجودنا“إلى رفض احتمال قيام دولة فلسطينية باعتباره 

لن نتنياهو، متحدثا لقد أع. ُوال يقتصر األمر فقط أن السيادة الفلسطينية غير واردة على اإلطالق
سوف أطبق السيادة اإلسرائيلية، لكنني ال أميز بين “): أبريل( نيسان ٦ في ١٢إلى القناة اإلسرائيلية 

من وجهة نظري، كل نقطة من نقاط االستيطان هذه … الكتل االستيطانية والمستوطنات المعزولة
. يا منها ولن أنقلها إلى سيادة الفلسطينيينلن أقتلع أ. كحكومة إسرائيل) عنها(لدينا مسؤولية . إسرائيلية

  .”إنني أعتني بها جميعا

التي سبق وأن اعترفت بالقدس عاصمة -لدى نتنياهو سبب وجيه لالعتقاد بأن إدارة ترامب 
 تبارك استراتيجيته التي شجبتها األمم المتحدة -إلسرائيل وبمرتفعات الجوالن كأرض إسرائيلية سيادية
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ًضما فعليا“ها وبريطانيا باعتبار لكن االحتجاجات من هذا النوع توقفت عن التأثير في . لألراضي المحتلة” ً
  .ناهيك عن نتنياهو نفسه–أي أحد 

في خضم الحملة االنتخابية الحالية في إسرائيل، كرر نتنياهو تعهده بالضم في حفل وضع حجر 
  .الغربية وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بيت إيل في الضفة ٦٥٠ األساس لـ

واليوم، نحن نفعل ذلك، ألننا وعدنا . لقد وعدنا ببناء مئات الوحدات السكنية“: وقال في االحتفال
  .”وألن مهمتنا هي إقامة دولة إسرائيل في بلدنا، وتأمين سيادتنا على وطننا التاريخي

ود عباس ِوبعد يومين، وبينما يتحدث في مكان مقابل عبر الشارع في مخيم الجلزون، أعلن محم
  .رؤيته الخاصة أمام جمهور من الالجئين الفلسطينيين

ًالشعب الفلسطيني سيبقى صامدا صابرا مكافحا مرابطا على أرضه، وكل “: وقال عباس في كلمته ً ً ً
  .”حجر وكل بيت بنوه على أرضنا سيزول إلى مزابل التاريخ

نا منه، والطارئ على هذه نحن سنبقى في وطننا ولن يستطيع أحد أن يزحزح“: ومضى إلى القول
ًاألرض ال حق له بهذا البلد، ولذلك نقول لهم مهما أعلنوا عن بيوت هنا ومستوطنات هناك، ستزول جميعا 
إن شاء اهللا، وستكون إلى مزابل التاريخ، وسيتذكرون أن هذه األرض ألهلها، هذه األرض لسكانها، هذه 

  .”سنة، ونحن الكنعانيون آالف ٥األرض للكنعانيين الذين كانوا هنا قبل 

وفي نهاية كلمته، وعد عباس سكان المخيم بسيارتي إسعاف وببناء طابق جديد لمركز المخيم 
  .لذوي االحتياجات الخاصة

ًتعرض تقدمة عباس الهزيلة لالجئين الذين عانوا طويال تناقضا محبطا مع المكافأة التي تمنحها  ً ً ِ ُ
ُويبهت خطابه أمام . ن عبر الشارع من مخيم الجلزون فحسبدولة إسرائيل للمستوطنين الذين يقطنو

إنجازات نتنياهو المبنية بالطوب واإلسمنت، والتي يراها سكان مخيم الجلزون واألماكن األخرى في جميع 
  .أنحاء األراضي الفلسطينية وهي تتوسع وتتمدد أمام أعينهم

انخراطهما ليس إجماع أوسلو في الوقت الذي يواجه فيه الزعيمان المستقبل، فإن نموذج 
ٕالمضطرب، وانما التأكيدات األكثر عدوانية على الرؤى المتنافسة والعدائية، التي تسترشد بالواقع الوحشي 

  .الذي تشكله هيمنة إسرائيل على الضفة الغربية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية
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إسرائيل، الذي يعرف ًيحتمل كثيرا أن ينطوي عباس على مقت للتعاون األمني مع  ويجعل من  -ُ
وال شك في أن تصريحاته من حين آلخر عن إنهاء هذا .  وجود السلطة الفلسطينية في حد ذاته- الممكن

. ّالتعاون تعكس بشكل أصيل تفضيالته الشخصية، ولكن ال يخلطن أحد بين رغبته وبين قدرته على التنفيذ
وفي هذا . ”مقدس“م أن مثل هذا التعاون، حسب تعبيره الخاص، إنه يفتقر إلى السيادة في بلده، وهو يفه

  .على األقل يتفق هو ونتنياهو

  .زميل غير مقيم في معهد الشرق األوسط في واشنطن* 

  :نشر هذا المقال تحت عنوان*

Netanyahu and Abbas offer antagonistic visions, no glimmer of compromise 

  ١٠ ص١/٩/٢٠١٩الغد 

***  

فهل مسموح لنا القول بأن الثقافة اإلسرائيلية هي التي .. ً ضعفا١٨رائيل قاتلة أكثر بـ إس

  تقوم بسفك الدماء؟

 )٢٩/٨/٢٠١٩هآرتس  (جدعون ليفي :بقلم

 بنــي تــسيفر، علــى "هــآرتس" فــي صــحيفة "ثقافــة وأدب"هكــذا كتــب قبــل أســبوعين محــامي ملحــق 
فــي طريقــي نظــرت إلــى القــرى ": ي مــستوطنة عــوفرا بعــد عودتــه مــن زيــارة عــزاء فــ"فيــسبوك"صــفحته فــي 

ٕالفلسطينية والى جانبها المستوطنات اليهودية، وفكرت بـأن القتـل لـدى الفلـسطينيين هـو نـوع مـن الرياضـة 
ٕواذا . "من هذه الناحية لـن يكـون لنـا فـي أي يـوم عامـل ثقـافي مـشترك. أو المتعة، وربما بديل عن الجنس
لهـذا نتمنـى لهـذا الـشعب الـسيئ، عـديم الـشرف، الـذي يعـيش ":  مـا يلـيكان ذلك غير كاف، أضاف تسيفر

 ."بين ظهرانينا، أن تلفظه األرض، ألنه ال يستحق هذه األرض المليئة بالدماء اليهودية التي سفكها

فـي المقابـل، نجـح يـارون . يبـدو أن تـسيفر اسـتنفد حـصة االهتمـام بـه. هذا المنشور مـر بوضـوح
يكرهــون اليهــود، بــل يقتلــون … العــرب متوحــشون": كبــر بــسبب أقــوال أقــل خطــورةلنــدن فــي إثــارة عاصــفة أ
ال يوجـد مثـل أقوالهمـا . لـ لندن وتسيفر أكثر من خط مـستقيم واحـد يـربط بينهمـا. "أنفسهم في المقام األول

  .ما يمكنه أن يعكس روح العصر في إسرائيل

 أهمـا. ًندن يعتبـر هكـذا أيـضا حتـى اليـومالهما اعتبرا ذات يوم يساريين، في نظر اليمين الجامح، ل
ًمؤهالن بصورة فريدة، مثقفان المعان، واسعا االطالع ويثيران الحسد، وأحيانا يخطر ببالي القول إنه بسبب 
مؤهالتها الفريدة في وسائل اإلعالم يجب أن نغفر لهما أقوالهما، حتى ال نبقـى مـع ايـااله حـسون ويعقـوب 

رائدين فهما يعبران عن رأي الكثيرين، وال نقول رأي األغلبية في إسـرائيل، حيـث ًخالفا لصورتهما ك. بردوغو
  .قواعد االستقامة السياسية ما زالت تمنعهما من االنتشار مثل وباء اإلجماع
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 لنـدن فـي الوقـت أسـتوديوجلـست فـي . لندن وتسيفر ينشران األكاذيب أكثر مما كونهمـا عنـصريين
انظـروا إلـى . وسـأحاول هنـا. د حاولـت الـرد عليـه أثنـاء ذلـك، ولكـن بـال فائـدةوق. الذي قال فيه هذه األقوال

وكـم قتلـت . ً إسـرائيليا١٩٠ حـوالي ٢٠٠٩الفلسطينيون هواة القتل، قتلوا منذ كـانون الثـاني : العقد األخرى
إســرائيل المحبــة للــسالم والخيــر، التــي لــن يكــون لهــا فــي أي يــوم قاســم ثقــافي مــشترك مــع العــرب؟ حــوالي 

ولكـن الـدماء هـي . رياضـة؟ متعـة جنـسية؟ بالتأكيـد ال. ً ضـعفا١٨ًإسرائيل أكثـر قـتال بــ .  فلسطيني٣٥٠٠
  .إسرائيل تستمد الكثير من الموت من الفلسطينيين: التي تتكلم

هل مسموح لنا القول بأن الثقافـة اإلسـرائيلية هـي التـي تقـوم بـسفك الـدماء بالجملـة؟ حـسب أقـوال 
وعنـدما نتحـدث عـن مزايـا تولـد مـع اإلنـسان .  هناك ثقافة الشعب وهناك ثقافـة القتـل.هو محق. لندن، نعم

ولكـن . ًالتعلـيم دائمـا يـضمن الفـرد والـشاب. ًمـسموح أيـضا التعمـيم، مثلمـا قـال لنـدن. نتحدث عن عنصرية
ممـا قتـل عليه أن يرتكز على الواقع؛ والواقـع هـو أن البـيض المتنـورين قتلـوا فـي المئـة سـنة األخيـرة أكثـر 

ٕليس ألن هتلر وستالين لم يكونا مسلمين، وانما ألن الواليات المتحدة الحـرة . جميع المسلمين والمتوحشين
ومعظـم مرتكبـي . ًهي أيضا متهمة منذ نهاية الحرب العالميـة الثانيـة بالقتـل أكثـر مـن جميـع الـدول األخـرى

  .القتل الجماعي لديها هم من غير المسلمين بشكل واضح

إذا كانـت هنـاك . ًم بالتعميم ليس بالضرورة أن يكون عنصريا، ولكن يمكن أن يظهر ككاذبمن يقو
الجنود ورجال الشرطة الـذين يطلقـون النـار مـن أجـل القتـل كخيـار أول . ًثقافة قتل فهي تحديدا في إسرائيل

علـى الزنـاد خوف وكراهية ووحشية وعبادة األمن وعـدم اإلنـسانية ويـد سـهلة . يدللون على أخالق مريضة
ولكـن الويـل لمـن يتجـرأ علـى . هي خصائص الثقافة اإلسرائيلية التي تؤدي إلى سـفك الـدمار الجمـاعي هـذا

الـشعب الفلـسطيني فـي المقابـل، هـو أحـد . اعتبار إسرائيل دولة ذات ثقافة قتل، حينئذ سيوصـم بالالسـامية
  .الشعوب المنضبطة في التاريخ بمعارضته العنيفة لالحتالل والظلم

  .هذه هي الحقيقة وال يوجد شيء غيرها

العبقريـة اليهوديـة، . إسرائيل تحب التعميم الثقافي والقومي، خاصـة عنـدما تقـوم بتـضخيم صـورتها
مـن حـق . الشعب المختار، األخالق اليهودية، نصر إسرائيل، كل ذلك يدل علـى التعـالي الـذي ال أسـاس لـه

بالقتل، ولندن مسموح له االعتقاد أن الفلـسطينيين متوحـشون تسيفر االعتقاد بأن الفلسطينيين يستمتعون 
لـيس هنـاك أكاذيـب : الـرد علـيهم والقـول) وواجبنـا(نحـن المتنـورون والمتطـورون، ومـن حقنـا . بالنسبة لنا

  .بغيضة أكثر من ذلك

  ٢٩/٨/٢٠١٩القدس العربي 

***  
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  اخبار باالنجليزية
  

In an attempt to shut down Palestinian club in Jerusalem, Israeli 
police detain officials 

  
JERUSALEM, Saturday, August 31, 2019 (WAFA) – In its campaign against Palestinian 
social activities in occupied East Jerusalem, Israeli police raided today Burj al-Laqlaq club 
and community center in the Old City and detained two of its officials, according to 
sources. 
They told WAFA that police raided the club located just inside Herod's Gate, one of the 
main gates to Jerusalem's walled Old City, and detained Nasser Ghaith, head of the center, 
and Alaa Jamjoum, coordinator of a football tournament for Palestinian families. 
The raid and detentions came hours before the tournament for 10 families from Jerusalem 
was supposed to kick off at Burj al-Laqlaq, which has a grass football field. 
Israeli police, under instructions from the right-wing Minister of Public Security Gilad 
Erdan had previously banned the tournament from being held under the pretext the event 
was financed by the Palestinian Authority, which the management of the club has strongly 
denied insisting that it was financed by a Palestinian businessman from Jerusalem. 
Palestinians say Israel is trying to ban all activities in the occupied city under the pretext of 
fighting PA influence. They included not only political, but also social, economic and sports 
activities. 
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How Palestinians can achieve a real 'peace of the brave'  
 
Joseph Massad 
30 August 2019 03:31 UTC | Last update: 1 day 16 hours ago 
The PA, which has functioned as a tool of the Israeli occupation, should voluntarily 
dissolve to aid the national liberation struggle 
In 1958, General Charles de Gaulle embarked on a new project to curb the ongoing 
revolution for national liberation against French settler-colonialism in Algeria. He called 
his plan “the peace of the brave”.  
But his attempts to compromise with the Algerian revolutionaries came to naught, as they 
insisted on total liberation - a demand to which France acceded in 1962.  
This rhetoric of colonial “peace” was revived by the Americans, who modified it to “peace 
process” in the mid-1970s in reference to Israel’s colonisation of Palestine and aggression 
against its Arab neighbours. As a result, Israeli colonisation of Arab lands became a 
“conflict” - a term that was never used for the Algerian resistance to French colonialism - 
and liberation struggles became “terrorism”. At the same time, “peace” came to refer to 
full Palestinian and Arab submission to Israel.  
Language of 'peace' and 'conflict' 
Arab governments, and later the Palestinian leadership, succumbed and replaced the 
erstwhile project of national liberation from Israeli settler-colonialism to the colonial 
language of “peace” and “conflict”.  
In September 1992, in a speech to a delegation of Syrians from the Israeli-occupied Golan 
Heights, then Syrian president Hafez al-Assad spoke of a “peace of the brave” with Israel - 
“a real peace”, he added, not “games, traps and ambushes”, wherein all of Syria’s occupied 
land would be returned to Syrian sovereignty.  
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Assad borrowed the phrase from de Gaulle, but changed its trajectory from a “peace” that 
colonisers must embrace to end settler-colonialism, to a “peace” embraced by the colonised 
to achieve the end of settler-colonialism. The problem, however, is that the bravery of the 
colonised is usually demonstrated in their struggle for liberation, not in accepting a peace 
offer that ends settler-colonialism, which requires only celebration, not bravery. It is the 
colonisers who, de Gaulle thought, needed to be brave to abandon their ill-gotten colonies 
in the face of resistance and a native war of national liberation.  
Since the 1993 Palestine Liberation Organisation's (PLO) surrender of Palestinian rights 
and a century of Palestinian anti-colonial struggle at Oslo, PLO functionaries who were 
transferred to the new colonial entity termed the Palestinian Authority (PA) have defended 
their historic capitulation as nothing short of safeguarding the Palestinian struggle.  
Former PLO leader Yasser Arafat insisted that his capitulation would lead to a free, albeit 
much truncated, Palestine. He fancied himself a de Gaulle and spoke in 1994 of the “peace 
of the brave” in his Nobel Peace Prize speech - a prize he shared with the colonisers of the 
Palestinians, former Israeli prime minister Yitzhak Rabin(who personally expelled the 
Palestinian people from the city of Lydda in 1948) and former president Shimon Peres (the 
early architect of Israel’s nuclear arsenal and later the butcher of Qana), who insisted on 
continuing their colonisation project under the umbrella of “peace.”  
Perpetual Zionist settler-colonialism 
That the leader of the colonised natives would speak of the “peace of the brave” in 
reference to surrendering Palestinian rights to their colonisers was farcical. It is true that 
Arafat also called on the Israelis to embrace the Gaullist formula of a “peace of the brave” 
- but, for him, it was a call that both the coloniser and the colonised should embrace.  
In Algeria, the revolutionaries showed their bravery by fighting for the liberation of their 
country from French settler-colonialism. The “bravery” that Arafat and his PA 
functionaries embraced was one of surrendering their homeland and people to perpetual 
Zionist settler-colonialism. When the Israelis spoke of the “peace of the brave”, it was 
former prime minister Ehud Barak who used the term - although it came up in the context 
of “peace” with Syria.  
While Arafat’s capitulationist “bravery” marked the first decade of the Oslo surrender, 
much more was forthcoming in the second and third decades by Arafat’s successors to the 
throne of the PA. Not only did Zionist settler-colonialism proceed at great pace under PA 
rule, while the PA and its staff lived in luxury in the Green Zone that is Ramallah, but the 
PA’s active suppression of all resistance to Israeli settler-colonialism also became under 
President Mahmoud Abbas a “sacred” commitment of which he spoke proudly.  
 
Then-Israeli prime minister Ehud Barak and then-Palestinian leader Yasser Arafat meet in 
1999 (AFP) 
While Abbas and the PA, along with the Israeli colonising army, terrorised the West Bank 
to end its resistance, they also brutalised Gaza for its steadfastness in the face of Israeli 
colonial sadism and avarice.  
The only reversal of colonial settlement in the modern world has been achieved by wars of 
liberation, in some cases coupled with international solidarity. In Kenya, Rhodesia and 
Algeria, wars of liberation were the main instrument to end the rule of racist European 
colonists, alongside international solidarity, especially in the case of Algeria.  
In South Africa, the case most similar to Palestine, the war of liberation was followed by 
international solidarity which together succeeded only in ending political apartheid, while 
maintaining economic apartheid and white colonial economic privilege.  
Surrendering Palestinian rights 
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In the Palestinian case, the PA promised to end anti-colonial resistance and international 
solidarity with the Palestinian people as part of its capitulation to Israeli settler-
colonialism, in return for an increase not a decrease in Israeli colonisation, coupled with 
business privileges for the PA functionaries and Palestinian businessmen who claim that 
their profits are a kind of “victory” over the Israelis, rather than the price for surrendering 
the rights of their people.  
It took more than a decade after Oslo for Palestinians to rebuild 
international solidarity against Zionist colonialism and PA collaborators, while the PA 
remained active in undermining both local resistance and the Boycott, Divestment, and 
Sanctions (BDS) movement. Still, Palestinian resistance persists unceasingly, as does 
international solidarity.  
 
While Israel has never shown bravery - except in the theft of Arab land and by murdering 
unarmed Palestinian children and adults - the PA and its operatives claim that their 
current bravery is demonstrated by resisting US President Donald Trump’s “deal of the 
century”, which seeks to dispense with the 30 August 2019 - as despite its own and Israel’s 
best efforts, it has failed to end Palestinian resistance and international solidarity.  
The only resistance the PA has exercised since its establishment has been against Trump’s 
attempts to dissolve it once and for all. The “bravery” of its operatives in defending their 
privileges in the last few months, especially on Twitter, is unprecedented.  
What the PA and its operatives fail to recognise, however, is that the only brave position 
they could take today, as a majority of Palestinians have demanded, is to dissolve 
themselves, so that the rest of the Palestinian people and their supporters around the world 
can continue to resist their colonisers with real and exemplary bravery.  
The views expressed in this article belong to the author and do not necessarily reflect the 
editorial policy of Middle East Eye.. 
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