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٣

  القدساالردن 

  األردن مستمر بدوره الديني والتاريخي في حماية المقدسات: الملك

  

ة للنهوض قال جاللة  الملك عبد اهللا الثاني أن العمل جار لوضع خطة تنموي – بترا –عمان 
الوطني األردني، أن أولويتنا هي ًباالقتصاد الوطني، وأكد جاللته خالل حضوره جانبا من ندوة حول األمن 

  .النهوض بالوضع االقتصادي، وتأمين فرص عمل ألبنائنا وبناتنا

  .ولفت جاللته إلى أن العمل جار على وضع خطة تنموية للنهوض باالقتصاد الوطني

ى ضرورة تشجيع االستثمار المحلي والعربي واألجنبي، من خالل تقديم كل وشدد جاللة الملك عل
  .التسهيالت الممكنة، مؤكدا جاللته ضرورة العمل على تطوير العالقة بين القطاعين العام والخاص

وأكد جاللة الملك أهمية دعم األشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة في قيام 
 وعاصمتها القدس ١٩٦٧وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران عام دولتهم المستقلة 

الشرقية، على أساس حل الدولتين، مشددا جاللته على أن األردن مستمر بتأدية دوره الديني والتاريخي 
في حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه 

  .>>...المقدسات

  ٢ ص١٥/١٠/٢٠١٩الرأي 

*** 

  شؤون سياسية
  

 الطراونة يدعو برلمانات العالم للضغط على حكوماتها لعدم نقل سفاراتها للقدس

دعا رئيس مجلس النواب رئيس االتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة،  -  بلغراد  
ات ونوايا لنقل سفاراتهم إلى برلمانات العالم إلى الضغط على حكومات بلدانهم لرفض أي توجه

 لالتحاد البرلماني الدولي المنعقد في ١٤١حديث الطراونة، جاء في كلمة له بأعمال االجتماع .القدس
العاصمة الصربية بلغراد، مطالبا برلمانات العالم أيضا باالنحياز إلى حق وأصحاب األرض، والضغط عبر 

لي كي تكف عن طغيانها وممارساتها الوحشية في األراضي حكومات بلدانهم على حكومة االحتالل اإلسرائي
إن تعزيز : وفي االجتماع الذي يبحث في تعزيز القانون الدولي والتعاون اإلقليمي، قال الطراونة.الفلسطينية

   األمن والسلم الدوليين وتحقيق أهداف القانون الدولي وتدعيم قيمه ومبادئه تصطدم اليوم بعوائق من دول
لقد برهنت : واضاف. وكيانات ال تجيد سوى الحديث بلغة القوة والمال واإلرهاب ورفض اآلخروتنظيمات

التجارب أن المؤسسات والتنظيمات المنبثقة عن األمم المتحدة، بقيت عاجزة عن تنفيذ قراراتها، وال تملك 
 دولة االحتالل األثر بإلزامية قراراتها على الدول الخارجة عن إطار الشرعية الدولية وعلى رأسها



 
٤

ٌاإلسرائيلي، يساندها في نهجها المستمر بالتمرد والفلتان، انحياز واضح من اإلدارة األميركية ولفت إلى أن .ٌ
ٌالحديث عن اإلسهامات البرلمانية في تعزيز القانون الدولي والتعاون اإلقليمي، مهمة شاقة، ال نرى في 

 فاضحة، ويحدق في  العالم يغمض عينيه عن ممارساتنهايتها على المدى القريب بارقة أمل، ما دام 
ًأخرى أقل أهمية وأقل ضررا ويكيل بمكيالين، فإما أن نكون جادين في طرح الحلول والخطوات التي تضع 

أتحدث بمرارة : وتابع الطراونة.الجميع على سكة القانون الدولي، أو ال حاجة وال جدوى من تضييع الوقت
رق األوسط، حيث الشعوب ما زالت تكتوي بنيران االقتتال، وحيث األجيال ترى في عن واقع منطقتنا في الش

ًالمستقبل ظالما وقاطرة تدوس أحالمهم وآمالهم بالعيش مثل غيرهم بأمن واستقرار وطمأنينة، وحيث ال  ً
نون تزال فلسطين تنادي ضمير العالم، فإن االحتالل اإلسرائيلي بقي يضرب بعرض الحائط كل مبادئ القا

ًالدولي وقرارات الشرعية الدولية، متوسعا في االستيطان، مستهدفا األطفال والشيوخ والنساء، زاجا بهم في  ً ً
ُالسجون والمعتقالت، بل إن كل ما يتحرك في أرض فلسطين بشرا وشجرا، عرضة للرصاص وفوهات  ً ً

إننا : وقال الطراونة. ة في القدسالبنادق والدبابات والمجنزرات التي تطوق المقدسات اإلسالمية والمسيحي
ٌفي األردن وحيث نرتبط بمعاهدة سالم مع حكومة االحتالل اإلسرائيلي، نرى اليوم أن هذا السالم معرض 

  .للتهديد، في ظل التعدي الصارخ على بنوده، بخاصة في ملف القدس

ُواذ كنا في األردن بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني وع: وتابع بالقول لى الدوام داعمين لكل مسارات ٕ
ًتعزيز التعاون اإلقليمي، ملتزمين بمبادئ القانون الدولي، مستقبلين ماليين الالجئين، منخرطين باكرا في 
ركب الدول المحاربة لإلرهاب، فإننا نحذر من مغبة الصمت الدولي عن جرائم وممارسات االحتالل التي من 

ًة، مؤكدا أهمية الدفع بحل الدولتين خيارا آمنا لتحقيق األمن شأنها تغذية روافد التطرف في المنطق ً
  .واالستقرار

 .ًوطالب في ختام حديثه بمراجعة شاملة في هيكلة وبنية المنظمات والهيئات الدولية.. >>  

وكان الطراونة قد ترأس المجموعة الجيوسياسية العربية في اجتماع رؤساء البرلمانات اآلسيوية واجتماع 
البرلمانات والوفود العربية المشاركة من أجل بلورة موقف برلماني مشترك لدى تصويت االتحاد رؤساء 

ويضم الوفد البرلماني الذي يترأسه الطراونة، العين كمال ناصر و العين الدكتور . على قرار البند الطارئ
واألمن الدوليين في االتحاد محمد النجار، والنواب خالد البكار رئيس اللجنة المالية المقرر للجنة السلم 

البرلماني الدولي، والنائب وفاء بني مصطفى نائب الرئيس للجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتجارة 
والتمويل في االتحاد البرلماني الدولي، ورئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات والنائب رجا 

 العدوان ومدير عام مكتب رئيس مجلس النواب عبد الرحيم الصرايرة، وأمين عام مجلس النواب فراس
 .الواكد

 ٦ ص١٥/١٠/٢٠١٩الدستور 

***  



 
٥

  الرحمة باب ساحات من المصلين إخراج تستنكر الفلسطينية األوقاف

 

 األقصى المسجد له يتعرض ما االثنين، الدينية والشؤون األوقاف وزارة استنكرت – صفا – اهللا رام
 سـلطات ٕواقـدام األعيـاد، وغيـر اليهوديـة األعيـاد بحجـة تلموديـة، طقـوس وأداء ته،لساحا واسع تدنيس من

 .الرحمة باب مصلى ساحات من المصلين إخراج على اليوم االحتالل

ــة فــي بــشدة مــستهدف الرحمــة بــاب أن "صــفا" وصــل بيــان فــي الــوزارة وأوضــحت ــل مــن محاول  قب
 .فيه الصالة ادةإع من المقدسيون نجح بعدما إغالقه إلعادة االحتالل

 ووجـــوده، األقـــصى المـــسجد تـــستهدف االقتحامـــات هـــذه أن الـــرب أبـــو حـــسام الـــوزارة وكيـــل وأكـــد
ــي خاصــة ٕواســالميته، ــات تتجــاوز أصــبحت ممارســات ظــل ف ــة االنتهاك ــى االســتفزازية، اليومي ــات إل  انتهاك

 .وتهويده عليه، السيطرة بغية ومدروسة ممنهجة،

 اإلســرائيلي الــداخلي األمــن وزيــر تــصريحات مــع تتــزامن وتيرتهــا دوازديــا االقتحامــات هــذه أن وبــين
 .األقصى المسجد في الطابع لتغيير تدعو والتي والمرفوضة البغيضة "أردان جلعاد"

 كذريعـة مخططاتـه، لتنفيـذ الدينيـة والمناسـبات اليهوديـة األعيـاد يستغل االحتالل إن الرب أبو وقال
 لتـأمين إليـه المؤديـة الطـرق إغـالق إلى األمر ويصل" إليه الوصول نم المصلين ومنع االقتحامات لتكثيف
 ".التلمودية صلواتهم إقامة أجل من المتطرفين دخول

 العاجل، للتحرك ٕواسالميا عربيا ًدورا يتطلب وأركانه، األقصى المسجد تجاه يجري ما أن على وشدد
 .هحمايت أجل من

 المـسجد إلـى الزحـف الوصـول يـستطيع من وكل طيني،الفلس شعبنا أبناء األوقاف وزارة وكيل ودعا
 محاولـــة أي إلفـــشال فيـــه الـــدائم والتواجـــد وجــوده تـــستهدف التـــي للمخططـــات والتـــصدي المبـــارك األقــصى
  .به للمساس

 ١٤/١٠/٢٠١٩وكالة الصحافة الفلسطينية 

***  

  المسجد األقصى يتعرض ألكبر حملة تهويد وتقسيم: أبو حلبية

 

 أن الفلـسطيني التـشريعي المجلـس فـي واألقـصى القـدس لجنـة رئـيس قـال – وطنالـ دنيا – اهللا رام
 مــن القــدس، فــي التــاريخي القــائم الوضــع وتغييــر بــشعة، وتهويــد تقــسيم لحملــة يتعــرض  األقــصى المــسجد

 مـن األقـصى حـراس  ومنـع وتدنيـسه، المبـارك األقـصى المـسجد لباحـات المـستوطنين اقتحـام تـسهيل خالل
 مـن عناصر وتوفير المبارك، األقصى المسجد ساحات داخل الصهاينة المستوطنين من حدأ صوب االقتراب
  .المستوطنين من المبارك األقصى  لساحات المدنسين لتأمين الصهيونية الشرطة



 
٦

 قــادة  دعــوات مــن التــشريعي المجلــس بمقــر عقــده صــحفي مــؤتمر خــالل حلبيــة أبــو النائــب وحــذر
 ومحاولـة المبـارك، األقـصى  للمـسجد الجماعيـة لالقتحامـات "الهيكـل ءأمنـا" يـسمى مـا وجماعات الصهاينة

  .أنقاضه على المزعوم الهيكل  ٕواقامة المبارك األقصى المسجد لهدم الطريق تمهيد

 مــن يتجــزأ ال جــزء  هــو الــذي الرحمــة بــاب مــصلى علــى المــستمرة اإلســرائيلية االعتــداءات واعتبــر
 المقدسـية الجماهير منجز على االلتفاف  الصهيونية االحتالل اتقو تحاول حيث المبارك، األقصى المسجد

  .أثاثه من بتفريغه وتقوم باألحذية المصلى إلى بالدخول  وتقوم الرحمة، باب مصلى فتحت التي

ــو وأكــد ــة أب ــرات هــذه أن حلبي ــرى التغي ــى فرضــها االحــتالل يحــاول التــي الكب  ًمــستغال  األقــصى عل
 المقدســية الجماهيريــة اإلرادة  مواجهتــه فــي حــضرت مــا إذا تحقيقهــا طيعيــست لــن اإلقليميــة االنــشغاالت

 حقــائق يفــرض أن عــن أعجــز لهــو مــستقرة حكومــة  تــشكيل عــن يعجــز الــذي االحــتالل ٕوان والفلــسطينية،
  .المبارك األقصى المسجد في جديدة

 مــن جـزء  هــو الرحمـة بــاب مـصلى ٕوان يتجـزأ، ال كــل هـو المبــارك األقـصى المــسجد أن إلـى وأشـار
 التـي المقدسية الجماهير منجز  على لاللتفاف الصهيوني االحتالل محاوالت ٕوان المبارك، األقصى المسجد
 عدم على للتأكيد أثاثه من وتفريغه باألحذية المصلى  باقتحام االحتالل أنف رغم الرحمة باب مصلى فتحت

 الطريـق ليقطعـوا المـصلى فـي بـاطهمر وسيواصـلون المقدسـيين عزيمـة في  يؤثر لن كمصلى، به االعتراف
  .المبارك األقصى للمسجد المكاني بالتقسيم مخططاتهم في الصهاينة على

 فــي  وعاجــل حاســم ٌموحــد موقــف لهــا يكــون أن بــضرورة القــدس فــي اإلســالمية المرجعيــات وناشــد
  .المقبلة العدوان أيام مدى على والنفير الرباط إلى الدعوة

 عالميــة  جمعـة ٢٠١٩-١٠-١٨ المقبلـة الجمعـة بـإعالن واإلسـالمية العربيـة الـشعوب ناشـد كمـا
  .القدس في ٕواخواننا  أهلنا جانب إلى وللوقوف وتهويده، تقسيمه مخططات ورفض لألقصى، لالنتصار

 فــي األقــصى  علــى العــدوان أخــذ إلــى الفلــسطينية المقاومــة فــصائل مــؤتمره خــالل حلبيــة أبــو ودعــا
 يـدرك أن مـن أقـل وال بوصـلتها،  باعتبـاره وتحريرهـا القـدس إلـى تتوجـه ومةمقا فهي والردع، الرد حسابات
  .ّرد بال ّيمر لن األقصى ضد تماديه أن المحتل

 لنــصرة حكوماتهــا توجيــه فــي قــوي حــضور لهــا يكــون أن واإلســالمية العربيــة البرلمانــات دعــا كمــا
 بـشكل وأهلهـا القـدس لـدعم خاصة يقصناد  وتفعيل إنشاء من أقل وال المتاحة، السبل بكل وأهلها، القدس

 رســـالة توصـــل وأهلهـــا للقـــدس وداعمـــة قويـــة بحـــشودات  للخـــروج اإلســـالمية الجمـــاهير ودعـــوة مـــستمر،
  .واإلسالمي العربي العالم قلب في القدس بأن للصهاينة

 المقـاومين مالحقـة ووقـف إسـرائيل مـع األمني والتنسيق التعاون بوقف الفلسطينية السلطة وطالب
  .الصهيوني العدو ومقاومة مجاهدة في بدورهم يقوموا حتى



 
٧

 المنـوط بالدور بالقيام األقصى على والتاريخية الدينية بوصايتها الهاشمية األردنية المملكة وطالب
 األقــصى المـسجد علــى المتواصـل اإلســرائيلي العـدوان ومواجهــة بقـوة المبــارك المـسجد هــذا عـن للــدفاع بهـا

 مـساندة بـدولهما اإلسـالمي التعـاون ومنظمـة العربيـة الـدول جامعـة وعلى لقدس،ا مدينة وحاضنته المبارك
  فــي ومغتــصبيه وقادتــه اإلســرائيلي العــدو علــى والــدعاوى القــضايا تحريــك فــي الهاشــمية  األردنيــة المملكــة
  .الدولية والمحاكم المحافل

   ١٤/١٠/٢٠١٩ الوطن نياد

*** 

  المتعلقة بالمسجد األقصى" اردان"الكسواني يحذر من خطورة تصريحات 

 

 حذر مدير المسجد األقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة الشيخ عمر الكسواني من - عمون 
خطورة تصريحات وزير األمن الداخلي لالحتالل االسرائيلي جلعاد أردان المتعلقة بالمسجد االقصى 

  .م القدسي الشريفواستباحته، ومن محاوالت العمل على تغيير الوضع القائم في الحر

وقال الكسواني في بيان له اليوم االثنين، إن دعوات الجماعات االستيطانية المتطرفة بتكثيف 
ّاقتحامات األقصى أصبحت تشكل كابوسا للمقدسيين حيث تحولت المدينة إلى ثكنة عسكرية، وفرض  ُ ً

للمستوطنين ليمارسوا اجراءات مشددة على من يدخل األقصى، بهدف تفريغ المسجد وافساح المجال 
  )بترا( .استفزازاتهم وعربدتهم في باحاته

 ١٥/١٠/٢٠١٩عمون 

***  

  اسرائيل تسعى لفرض امر واقع جديد وتتجاوز القوانين الدولية: عون

 

ًان اسرائيل تسعى لفرض أمر واقع جديد، بدءا "  قال الرئيس اللبناني ميشال عون- :المدينة نيوز 
ًسة االستيطان والتشريعات العنصرية، وصوال الى نقض حرمة الحدود الدولية ًبتهويد القدس، مرورا بسيا

ٍالمعترف بها، وتأييد ضم أراض تم احتاللها بالقوة كمرتفعات الجوالن وهذا تجاوز فاضح لكل القوانين 
ّالدولية، ومؤشر خطير لما يحضر ّ."  

ان الحروب الساخنة " وفي افتتاحه مؤتمر عن الشرق ومشكالته عقد في بيروت اليوم قال
انحسرت الى حد ما، ولكن تداعياتها مستمرة، واألخطر هو مخططات استثمار نتائجها، فالمطلوب كما تدل 
ًالمؤشرات تفتيت المشرق طائفيا ومذهبيا وعرقيا وجغرافيا تمهيدا إلرساء تحالفات على أسس عنصرية،  ً ً ً ً

ُمذهبية واثنية، تتماشى مع ما يرسم للمنطقة والذي ص   "".صفقة القرن"ُار يعرف باسم ٕ

 ١٥/١٠/٢٠١٩المدينة 

***  



 
٨

  اعتداءات

 االحتالل يخلي مصلى باب الرحمة.. «األقصى«وسط اقتحامات 

  

أخلت سلطات االحتالل االسرائيلي صباح امس،  -   وكاالت-  كامل إبراهيم- القدس المحتلة 
  .مبارك بمدينة القدس المحتلةالمصلين من باحة مصلى باب الرحمة داخل أسوار المسجد األقصى ال

وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام 
 مستوطنا يهوديا ٥٠الخطيب إن شرطة االحتالل بدأت بإخالء المصلين من باحة المصلى، موضحا ان 

، وسط انتشار مكثف لشرطة االحتالل متطرفا اقتحموا باحات المسجد األقصى منذ ساعات الصباح االولى
  .االسرائيلي في ساحات الحرم القدسي الشريف وعلى بواباته المختلفة

واستنكرت وزارة األوقاف والشؤون الدينية ما يتعرض له المسجد األقصى من تدنيس واسع 
حتالل على اخراج لساحاته، وأداء طقوس تلمودية، بحجة األعياد اليهودية وغير االعياد، واقدام سلطات اال

المصلين من ساحات مصلى باب الرحمة الذي يستهدف بشدة في محاولة من قبل االحتالل إلعادة اغالقه 
  .بعدما نجح المقدسيون من اعادة الصالة فيه

وأكد وكيل وزارة االوقاف حسام ابو الرب، أن هذه االقتحامات تستهدف المسجد األقصى ووجوده، 
مارسات أصبحت تتجاوز االنتهاكات اليومية االستفزازية، إلى انتهاكات واسالميته، خاصة في ظل م

ممنهجة، ومدروسة بغية السيطرة عليه، وتهويده، مبينا ان هذه االقتحامات وازدياد وتيرتها تتزامن مع 
  .البغيضة والمرفوضة والتي تدعو لتغيير الطابع في المسجد األقصى» اردان» تصريحات

غل األعياد اليهودية والمناسبات الدينية لتنفيذ مخططاته، كذريعة لتكثيف وقال إن االحتالل يست
ويصل األمر إلى إغالق الطرق المؤدية اليه، لتأمين دخول «االقتحامات ومنع المصلين من الوصول إليه 
  .«المتطرفين من أجل إقامة صلواتهم التلمودية

ٕلب تحركا عربيا واسالميا عاجال، من وشدد على أن ما يجري تجاه المسجد االقصى واركانه، يتط
أجل حمايتة، داعيا أبناء شعبنا وكل من يستطيع الوصول الزحف إلى المسجد األقصى المبارك والتصدي 

  .للمخططات التي تستهدف وجوده والتواجد الدائم فيه إلفشال أي محاولة للمساس به

سطينيين بسبب ممارستهما في غضون ذلك اعتقلت القوات اإلسرائيلية فجر امس مسؤولين فل
في القدس الشرقية المحتلة، وفق ما أفاد محامي هيئة شؤون األسرى » سيادة السلطة الفلسطينية«

  .والمحررين

وأكد محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين محمد محمود اعتقال كل من محافظ 
قال محمود إن اعتقال المسؤولين و. القدس عدنان غيث وأمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور

  .«ممارسة سيادة السلطة الفلسطينية في القدس«جاء بسبب 



 
٩

  .وتمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس

تم اعتقال اثنين  »:من جهته، اكتفى المتحدث باسم الشرطة اإلسرائيلية ميكي روزنفيلد بالقول
  .دون تقديم مزيد من التفاصيل، »على يد الشرطة وحوال للتحقيق

وأشار محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين إلى تمديد اعتقال كل من غيث ومطور حتى يعرضا 
  .على المحكمة

االعتقاالت المتكررة لغيث ومطور «ودانت هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان 
  .«بعد اقتحام منزليهما في القدس(...) 

قوات االحتالل، امس، مدير جهاز األمن الوقائي في القدس المحتلة العميد سعيد كما اعتقلت 
  .عطاري وخمسة شبان آخرين من باحات المسجد األقصى المبارك

وأكد شهود عيان أن عناصر شرطة االحتالل اقتادوا المعتقلين الستة إلى أحد مراكز التحقيق في 
  .المدينة

، امس، بالحجارة موظفين من مديرية زراعة قباطية، قرب وهاجم مستوطنون وتحت تهديد السالح
  .بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، ومنعوهم من تحديد موقع لقطف ثمار الزيتون

  .كما هاجم مستوطن بتهديد السالح، امس، قاطفي الزيتون في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم

رع تحسين حامد إن أحد وقال أحد الناشطين في مجال الدفاع عن األراضي في شوفة المزا
الجاثمة على أراضي القرية اقتحم مكان تواجد المزارعين محمود محمد عبد » افني حيفتس«مستوطني 

ٕالكريم دروبي واخوانه أثناء قطفهم للزيتون، ومنعهم تحت تهديد السالح والكالب البوليسية من مواصلة 
 .عملهم وطردهم من األرض

  ٨ ص١٥/١٠/٢٠١٩الرأي 

*** 

  ل يعتقل شابين من بلدة العيسوية بالقدس المحتلةاالحتال

 

قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم االثنين، شابين فـي بلـدة العيـسوية  اعتقلت – وفا – القدس
 .بالقدس المحتلة

اهللا محمـود  ، إن قـوات االحـتالل داهمـت البلـدة واعتقلـت الـشاب نـصر"وفـا"مـصادر محليـة ل وقالـت
تواجـدهما عنـد محـيط مـسجد األربعـين  ، وذلـك أثنـاء) عامـا٢٣( محمـد منيـر دربـاس ، والـشاب) عامـا١٧(

  .بالبلدة

  ١٥/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 



 
١٠

   يوما١٥ مواطنين بينهم سيدتان عن األقصى لمدة ٧االحتالل يبعد 

 

 مـــواطنين بيـــنهم ســـيدتان عـــن المـــسجد ٧ اإلســـرائيليســـلطات االحـــتالل  أبعـــدت – وفـــا – القـــدس
 . يوما١٥ المبارك ومحيطه، لـمدة األقصى

االثنـين، سـيدتين  المحامي خالـد زبارقـة، إن سـلطات االحـتالل كانـت قـد اعتقلـت صـباح اليـوم وقال
 عنهم بعـد تـوقيفهم لعـدة وأفرجتالصالة فيه،  وخمسة مواطنين عقب زيارة الوفد السعودي للمسجد وتأديته

منتهـى أمـارة، ونـور محاميـد، :  يوما، وهـم١٥صى لمدة عن المسجد األق ساعات وسلمتهم قرارات بإبعادهم
  .محمدي، ومحمد عزام، وخليل أبو زين بن سعيد ، وطه شواهنة، ومحمد نزار حسن ومعاذ

 ١٥/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

***  

  اعتداءات/ تقارير 

  األخطر هو استيطاني مشروع .. القدس شرق النفايات من الطاقة استخالص

 

 دونـم ٨٠٠ اسـتغالل تواصـل االحـتالل وسـلطات اليـوم، وحتـى ١٩٨١ العـام نـذم – "وفا" – القدس
 تهديـدا يـشكل مـا للنفايـات، كمكـب األحمـر والخـان القـدس وباديـة العيزريـة قـرى أراضـي من عليها استولت

 .المناطق تلك في للقاطنين صحية مكرهة ويسبب الفلسطينية، للبيئة

 الماليـة وزارة طرحتـه الـذي اإلعـالن بعـد ووقاحـة، تغـوال ازدادت بـل تتوقـف، لـم االحـتالل اعتداءات
 من الطاقة الستخالص منشأة أول إقامة لمشروع بمناقصة يتعلق فيما مؤخرا، اإلسرائيليتان، البيئة وحماية

 باالنتقـــادات مباليـــة غيـــر شـــيكل، المليـــار تتجـــاوز بتكلفـــة المحتلـــة، القـــدس باديـــة أراضـــي علـــى النفايـــات
 .يةوالدول الفلسطينية

 الــصناعية والمنطقــة "أدومــيم معــالي" مــستوطنة مــن القادمــة والمنــشآت المــصانع مخلفــات وتــشكل
 مــا وفــق خطورتهــا، مــدى يعــرف االحــتالل ســوى أحــد وال الخطيــرة، للنفايــات مــصدر أكبــر "أدومــيم ميــشور"

 .مختصة فلسطينية جهات به أفادت

 والمراعي، الهواء وعلى الجوفية المياه على المشروع هذا إقامة تداعيات من الفلسطينيون ويخشى
 .المواشي تربية على يعتمدون الذين للمواطنين مرتعا األراضي تلك كون

 ونفايـات عامـا ٣٨ منـذ ":وفـا"لــ بـصة عـالء العيزريـة بلديـة فـي والبيئـة الـصحة قـسم مـدير ويقول
 لحرقهـا، اليـوم، ويسعون، ات،النفاي لترحيل محطة إلى حاليا وتحول المكب، في تلقى المحتلة القدس بلدية

 فـي الجوفيـة الميـاه ويلوث السرطان، بمرض اإلصابة حاالت من يزيد إذ الصحة، على كبيرا خطرا يشكل ما
 .واألعشاب المياه تلوث عدا الجهالين، وعرب والسواحرة ديس وأبو العيزرية



 
١١

  للنفايات مكب إلى الضفة في أراضي يحول االحتالل

 أراضـي حـول األخيـرة العـشر الـسنوات فـي االحـتالل إن كـرزم، جـورج البيئي الخبير قال جانبه، من
 منشآت في أو األغوار، مثل مفتوحة نفايات مكبات في سواء الصلبة، لنفاياته مكب إلى الغربية الضفة في

 .تدويرها ٕواعادة الصلبة النفايات معالجة

 قــديم" هــو القــدس شــرق ديــةوبا العيزريــة فــي بــه العمــل يجــري الــذي المــشروع إن كــرزم، وأضــاف
 ".الخطورة غاية في وصحيا بيئيا تلوثا ويسبب الغربية، الضفة في النفايات ضخ زيادة في ويسهم حديث،

 وطـولكرم، الخليـل، ومنطقـة األغـوار، فـي النفايـات لتدوير منشآت أيضا ّطور االحتالل أن إلى ونوه
 .عام بشكل يةالبيئ المنظومة على خطرا يشكل ما المحتلة، القدس وشرق

 التـدوير ومنـشآت الـصلبة النفايات مكبات نقل االحتالل تعمد وراء من السبب عن رده معرض وفي
 حـــساب علـــى صـــحية مكرهـــة أي مـــن ســـكانها حمايـــة إلـــى تـــسعى االحـــتالل دولـــة قـــال، الغربيـــة، للـــضفة

 .تواجدهم أماكن عن بعيدا المكبات نقل محاوالتها خالل من الفلسطينيين،

 بـذلك تخـتص التـي والمنـشآت ِملوثـة، بالتدوير عالقة لها التي الصناعية النفايات أن مكرز وأوضح
 .عليها المقامة لألراضي واالقتصادية المالية القيمة على سلبا تؤثر

 حيــث اإلســرائيلي، للمركــز المحــيط منــاطق مــن كجــزء الغربيــة الــضفة مــع تتعامــل إســرائيل أن ورأى
ــــتخلص تحــــاول ــــن ال ــــش نفاياتهــــا م ــــة آتهاومن ــــا خــــالل مــــن الملوث ــــى نقله ــــضفة أراضــــي إل ــــة ال  .الغربي

 ،)اونكتـاد( والتنميـة للتجـارة المتحـدة األمـم منظمـة عـن مؤخرا، صدر، الذي التقرير نتائج إلى كرزم ّوتطرق
 الـشعب صـحة يهـدد مـا الخطـرة، للنفايـات ومكـب "تـضحية كمنطقـة" الغربيـة الـضفة إسرائيل استخدام بشأن

 .الطبيعية وموارده بيئته، وسالمة الفلسطيني

 الحمـأة من %٦٠ فإن ،"بيتسليم" اإلنسان لحقوق اإلسرائيلي المعلومات لمركز آخر تقرير وبحسب
 جـزء كـذلك الفلـسطينية، األغـوار فـي َُتكـب إسـرائيل) فـي العادمة المياه معالجة محطات عن الناتجة السامة

 .دفن دون يترك آخر وجزء الخام، بشكلها لسطينيةالف األراضي في يدفن اإلسرائيلية النفايات من كبير

  بامتياز استيطاني المشروع

 اسـتولت االحـتالل سـلطات إن ،"وفـا"لـــ األتيـرة عدالـة البيئـة جـودة سـلطة رئيـسة قالـت جانبها، من
 "ادومـيم ميـشور" الـصناعية للمنطقـة محاذيـا موقعـا اسـتهدفت حيث دونم، ٢٠٠ على المشروع هذا لصالح

 .دونما ١٧٠ بمساحة لنفايات أو من للتخلص ومكبا دونما، ٣٠ بمساحة القدس بادية أراضي على

ــى يقــام المــشروع إن األتيــرة، وأضــافت ــا بالكامــل، الفلــسطينية األراضــي عل  إزالــة فــي سيتــسبب م
 .األحمــــر الخــــان قريــــة عــــن متــــر ٧٠٠ قرابــــة بعيــــد والموقــــع هنــــاك، مــــن بالكامــــل البدويــــة التجمعــــات

 االحـتالل دولـة تكون أن نتوقع وال الدولية، البيئية بالمعايير تلتزم ال المنشآت من العديد أن األتيرة، وبينت



 
١٢

 من جزء وهذا المواطنين، حياة لتدمير تهدف بل المحتلة، األراضي في عملها خالل البيئية بالمعايير معنية
 .الصلبة أو السائلة اءسو نفاياتها من للتخلص الفلسطينية األراضي باستخدام االحتالل دولة سياسة

 شــرق" E1 "المــستهدفة المنطقــة فــي ويقــع بامتيــاز، اســتيطاني المــشروع أن علــى األتيــرة وشــددت
  .محيطها عن القدس بفصل سياسي هدف تحقيق إلى ويهدف القدس،

  ١٥/١٠/٢٠١٩األيام 

***  

  شؤون مقدسية

  بعثة المنتخب السعودي تزور الحرم الشريف في القدس الشرقية المحتلة

  

زار وفد من بعثة المنتخب السعودي اإلثنين الحرم الشريف في القدس الشرقية المحتلة  -القدس
وذلك على هامش المباراة المرتقبة بينه وبين المنتخب الفلسطيني ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة 

   .٢٠٢٣ وكآس آسيا الصين ٢٠٢٢لمونديال قطر 

األحد إلى الضفة الغربية المحتلة في زيارة هي األولى ووصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم 
  .من نوعها

وسيخوض المنتخبان عصر الثالثاء المواجهة على ملعب فيصل الحسيني في بلدة الرام المالصقة 
 .لمدينة القدس

واقتصرت زيارة الوفد السعودي للحرم الشريف على الصالة في مسجد قبة الصخرة وجولة قصيرة 
د وباحات الحرم، حيث استمع الوفد لبعض الشرح من مدير عام األوقاف والمقدسات في محيط المسج

 .اإلسالمية في القدس الشيخ عزام الخطيب

اقتصرت الزيارة للحرم على "وبحسب الناطق اإلعالمي التحاد كرة القدم الفلسطيني عمر الجعفري 
   ."الطاقم اإلداري للمنتخب السعودي دون الالعبين

هذا وفد رياضي ليس "عام المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني لوكالة فرانس برس وقال مدير 
له عالقة بالسياسة، وفي زيارته شد الرحال الى المسجد األقصى الذي يعتبر للمسلمين في جميع أنحاء 

  ."المعمورة

  ."من حقهم أن يزوروا المسجد(...)  شخصا ٢٢ضم الوفد حوالي " وأضاف 

 الفلسطيني محمود عباس رئيس االتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والوفد واستقبل الرئيس
  .الرسمي المرافق في مكتبه فور وصولهم إلى مدينة رام اهللا 

  ٨ص/١٥/١٠/٢٠١٩الرأي 

*** 

 



 
١٣

  آراء عربية

 تصريحات عنصرية وعدوانية فوق القانون

 سري القدوة

إن مدينة القدس ومقدساتها وعلى وجه الخصوص المسجد االقصى المبارك بات يمر بتحديات   
ٕخطيرة للغاية وان الدعوات اليمينية المتطرفة القتحامه وتقسيمه باتت تتصاعد وخاصة في ظل االزمة 

التوصل لتشكيل حكومة اسرائيلية جديدة حيث يتصاعد مسلسل التهويد وبدعم مطلق السياسية والفشل في 
من أصحاب اجندات التطرف االسرائيلي وبمساندة واضحة من حكومة ترامب االمريكية، وان تصريحات ما 
يسمى وزير األمن الداخلي االسرائيلي جلعاد أردان، بتصعيد حمالت االقتحامات االسرائيلية للمسجد 

قصى من قبل المتطرفين اليهود خالل فترة األعياد اليهودية، هي تصريحات خطيرة وغير مسؤولة وتقود اال
المنطقة الى االنفجار الكامل حيث تحاول وتعمل سلطات الحكم العسكري الي تغير جوهري فى الوضع 

امات واالعتقاالت القانوني القائم في القدس المحتلة حيث تمارس حرب التهويد المستمر من خالل االقتح
  .ومصادرة األمالك وهدم البيوت والتمييز العنصري في شتى المجاالت

في ظل هذا التصعيد االسرائيلي الخطير ال بد من كافة دول العالم والمحافل الدولية التدخل السريع   
المسجد  بحق ١٩٦٧ووقف جميع اإلجراءات التي اتخذتها حكومة االحتالل بعد احتالل مدينة القدس عام 

األقصى المبارك وما تقوم به حاليا من انتهاك لحرمة المسجد وضرورة الحفاظ على الوصايا االردنية 
به حكومة االحتالل من  الهاشمية كأساس لحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس وأن ما تقوم

وم انحاء الضفة الغربية وهدم إجراءات لتهويد القدس وتغيير معالمها ومصادرة مزيد من األراضي في عم
المنشآت الفلسطينية والعمل على اقامة الحواجز االحتاللية التي أدت إلى عزل المدينة عن محيطها 

ٕ بهدف بسط السيطرة عليها وتهويدها والتي أصبحت ايضا مسرحا لقتل واعتقال واهانة  الفلسطيني ً
كن عملهم وعبادتهم ويأتي هذا في سياق تكريس الفلسطينيين وانتهاكا لحريتهم في الحركة والوصول ألما

احتاللها العسكري االستيطاني وبشكل متسارع من أجل منع الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية 
  .  المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس

بية ان جماهير الشعب الفلسطيني مدعوة الى الزحف نحو االقصى لحمايته وتعزيز المقامة الشع  
والعمل بكل الطاقات واإلمكانيات والتصدي للمخططات التي تستهدف وجوده وبنيانه والحضور الدائم فيه 
إلفشال أي محاولة للمساس به وال بد من مساندتهم من قبل االمة العربية واإلسالمية وكل االحرار في 

دن من اجل الحفاظ على القدس العالم، وفي ظل ذلك ال بد من تفعيل الوصايا االردنية ودعم تواجد االر
والعمل بكل مسؤولية ومساندة الشعب الفلسطيني في معركة المسجد األقصى المبارك وتفعيل صمود ابناء 
القدس ومواجهة االحتالل من خالل المقاومة الشعبية بمشاركة الفعاليات والمؤسسات ولجان حماية 

  . اعد يكفل التصدى لالحتاللالمسجد االقصى والقوى السياسية ضمن برنامج وطني متص



 
١٤

إن التاريخ لم ولن يرحم من قتلوا الشعب الفلسطيني واغتصبوا حقوقه المشروعة في العيش بحرية   
وامن وسالم وعدالة فالحقيقة اليوم باتت واضحة وال يجوز االستمرار في الصمت علي هذه الجرائم 

انت وستبقي عبر التاريخ وكل وقائع التزوير اإلسرائيلية المنظمة، وان مدينة القدس هي مدينة عربية ك
االسرائيلي ال تمت للواقع بصلة وعلى االمة االسالمية والعربية الحفاظ على المسجد األقصى المبارك بكل 
ٕجزء فيه وبكل ذرة من ترابه، وانه ال حق ألحد فيه غير المسلمين من قريب أو بعيد وأن المدينة المقدسة 

 الفلسطيني والعربي وأن ابناء الشعب الفلسطيني الذين اعتادوا على الذود عن هي من أهم ثوابت النضال
مقدساتهم لن يدخروا جهدا في تعزيز وحدتهم ورص صفوفهم وحماية مقدساتهم االسالمية والمسيحية 

 .ٕوصد ودحر االحتالل واقامة دولتهم المستقلة بعاصمتها األبدية القدس الشريف

 ١٤ ص١٥/١٠/٢٠١٩الدستور 

***  

  تصريحات أردان الخطيرة

  

  محمد سويدان

يبدو، أن تصريحات مسؤولين في سلطات االحتالل اإلسرائيلي حول إجراءاتهم الحالية والمستقبلية 
فتصريح وزير األمن . لتهويد والسيطرة على المسجد األقصى ال تقابل بردود فعل غاضبة كما جرت العادة

ّحرية العبادة “ًان، ومفاده أن سلطات االحتالل قد تتيح قريبا لليهود الداخلي لالحتالل اإلسرائيلي، غلعاد إرد
، لم يجد الصدى المناسب في الساحة الفلسطينية والعربية ”األقصى“في ” وممارسة الشعائر الدينية

  .واإلسالمية والدولية

ت والمقدسا” االقصى“وجراء كثرة مثل هذه التصريحات، وكثرة أيضا اعتداءات االحتالل على 
االسالمية والمسيحية وعلى القدس، فإن ردود الفعل الشعبية والرسمية الفلسطينية والعربية واإلسالمية 
خفتت إلى درجة كبيرة، وغابت، وفي كثير من االحيان تراجعت عن اصدار تصريحات االدانة والشجب كما 

  .والحرم القدسي الشريف” االقصى”يحدث في اقتحامات المستوطنين اليومية لـ 

والحرم ” االقصى“هذا الواقع السيئ فرضه االحتالل، حيث كثف بشكل يومي من عدوانه على 
القدسي، والمقدسات وعلى القدس وعلى الشعب الفلسطيني، ليصبح واقعا يوميا، اصبحنا نتعامل معه 

ال ترغب الدول كواقع اليمكن تغييره، ال سيما أن اوراق القوة الفلسطينية والعربية واإلسالمية التستخدم، و
  .واالنظمة والسلطات باستخدامها، ما جعل تحقيق أهداف االحتالل في فلسطين، مسألة وقت فقط

وعودة إلى تصريحات إردان الخطيرة، فهذا القاتل والمجرم، يفصل في مقابلة اجريت معه مؤخرا 
األمور “فهو يقول ، ”االقصى“اهداف االحتالل واالجراءات التي سيتخذها لفرض سيادة االحتالل على 

فتح أبواب (سنصل إلى هدفنا “، وتابع ”تتجه في القدس نحو استعادة، السيادة والسيطرة على المكان
، عندما يبدي المزيد من اليهود رغبتهم )المسجد األقصى القتحامات المستوطنين وممارسة شعائرهم الدينية



 
١٥

ّنشأ طلب ملح وضاغط حول هذا األمر، وأتمنى ، وهكذا سي)في إشارة للحرم القدسي(في زيارة جبل الهيكل  ُ
  .”أن يحصل ذلك قريبا

عندما نصل إلى هذه المرحلة، سنعمل ونضغط باتجاه تغيير الوضع القائم التاريخي في “وتابع أنه 
  .”القدس، وذلك مع مراعاة المصالح الدولية إلسرائيل

الهاشمية األردنية للمسجد وبخصوص معاهدة وادي عربة والتي أقر االحتالل فيها بالرعاية 
  .األقصى، رأى إردان، أنه يمكن ابطال البند في االتفاقية الذي ينص على ذلك من خالل محكمة االحتالل

لم نر أي تصريحات تدين هذه التوجهات الخطيرة لسلطات االحتالل، والتي اعتقد أن كافة 
نحصر هذا االمر في بنيامين نتنياهو، بل مسؤولي االحتالل يؤمنون بها، ويعملون من أجل تنفيذها، وال ي

في جميع المسؤولين، مما يفرض على الفلسطينيين والعرب والمسلمين والمجتمع الدولي عدم المراهنة 
لتغيير المخططات، فهذه المخططات تتفق عليها ” الوسطية”على احزاب أو قوى إسرائيلية يصنفونها بـ

  .جميع االحزاب الصهيونية

ى مرحلة، نقر بها بالواقع اإلسرائيلي، ونقر بها بعجزنا عن عمل أي شيء أخشى أن نصل إل
والمقدسات، وماتبقى من أرض فلسطين، فتصبح جميعها تحت سيادة االحتالل، ” االقصى“مضاد، فنضيع 

  .ويضمها لكيانه الغاصب، وتعترف الواليات المتحدة بهذا الواقع، تليها دول اخرى

  ١٠ ص١٥/١٠/٢٠١٩الغد 

***  

   ال ننسىكي

 ًاألكثر إيالما بحق الشعب الفلسطيني".. تشرين األول"مجازر 

  

  الحميد الهمشري  عبد– إعداد *

تمـر علــى الــشعب الفلــسطيني فــي هــذا الــشهر مـن كــل عــام ذكــرى وقــوع أكثــر المجــازر الــصهيونية   
لقادمـة مـا ايالما ووحشية بحقه، حيث سـمي شـهر المجـازر والتـضحيات، ولكـي ال ننـسى وتنـسى األجيـال ا

حصل في فلسطين من مجازر وبتواطؤ المستعمر الغربـي نـضع حقـائق أمـام القـارئ العزيـز حتـى تبقـى فـي 
الذاكرة ال يمحوها النسيان لتكون عالمة اإلدانة الفاضحة للديمقراطية الغربية، ولمن ال يعلـم فـإن الـصهاينة 

 مــن بريطانيــا إلــى أن فلــسطين ١٩١٧ تــشرين الثــاني ٢أوحــوا للعــالم بعــد حــصولهم علــى وعــد بلفــور يــوم 
أرض بال شعب لشعب بال أرض ولجأوا في سبيل تحقيق ادعاءاتهم إلى أسلوب الفتك بأبناء الشعب العربي 

ولتنفيذ هذه الخطة اإلجرامية اعتمد العدو ..الفلسطيني إلفراغ فلسطين من أهلها وإلجبارهم على ترك وطنهم
شـتيرن واألرغـون : لمـسلحة للقيـام بالمهمـة، وأشـهر هـذه العـصاباتالصهيوني إنشاء العصابات اإلرهابية ا

وقـد بلـغ مجمـوع ..والهاغاناه وهذه العصابات هي التي كونت فيما بعـد مـا يعـرف بجـيش الـدفاع الـصهيوني



 
١٦

ــذ عــام  ــشهداء من ــى عــام ١٩٣٧ال ــاك مجــازر أخــرى وردت فــي ١٣٠٠٠ حــوالي ٢٠٠٤ وحت  شــهيد، وهن
ًونــدرج تاليــا عرضـا للمجــازر التــي ..تعــرف حتـى اآلن وهــي تقــدر بالعـشراتالقائمـة لكــن أعــداد الـشهداء لــم  ً

 وحتـى ١٩٤٨ارتكبها العدو الصهيوني من خالل عصاباته وجيش احتالله في شهر تـشرين أول مـن عـام 
  :االن

  .١٩٩٠عام ) تشرين األول(ن اكتوبر  في يوم االثنين الثامن م-مجزرة المسجد األقصى .١

  .١٩٥٣اشر من أكتوبر عام  في الع-مذبحة قلقيلية  .٢

  .)وقعت في تونس ضد فلسطينيين(-١٩٨٥ أكتوبر ١١مذبحة حمامات الشط  .٣

  .١٤/١٠/١٩٥٣  في–مذبحة قبية  .٤

 .١٧/١٠/١٩٤٨ في -مجزرة المجدل .٥

  .١٩٤٨ تشرين األول من عام ٢٨ في –مجزرة الصفصاف  .٦

  .٢٨/١٠/١٩٤٨  في– مجزرة أسدود .٧

  .١٩٤٨أكتوبر ٢٩  في– مذبحة الدوايمة .٨

 .٢٩/١٠/١٩٤٨  في– زرة مجد الكروممج .٩

 .٢٩/١٠/١٩٤٨ في -مجزرة جش  .١٠

  .١٩٥٦ أكتوبر ٢٩ في -مذبحة كفر قاسم .١١

 .٣٠/١٠/١٩٤٨ في -مجزرة سعسع .١٢

   .٣٠/١٠/١٩٤٨ في -طبريا/ مجزرة عيلبون .١٣

  .٣٠/١٠/١٩٤٨ في -مجزرة الحولة .١٤

  .٣٠/١٠/١٩٤٨ في -مجزرة عرب السمنية  .١٥

  .٣٠/١٠/١٩٤٨ في -مجزرة صالحة .١٦

  .٣١/١٠/١٩٤٨ في -لدير والبعثةمجزرة ا .١٧

  ١٦ صفحة ١٨/١٠/٢٠١٩للتوسع العودة إلى صحيفة الدستور بتاريخ 

  كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني* 

  ١٦ ص١٥/١٠/٢٠١٩الدستور 
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  اخبار باالنجليزية
  

Why Removing Trump and Netanyahu Won’t Relieve the Illness 
By : Benay Blend 

 

In both the United States and Israel, there is a myth that if we could just get rid of certain 

leaders—namely Trump and Netanyahu—then things would go back to normal, the good 

old days (in truth, for some but not for others). 

“What have we become?” people ask, thereby glossing over the settler-colonial history of 

both countries. This historical amnesia stems from many factors. It satisfies the human 

desire for a definable villain, someone to lay the blame on rather than doing the harder 

work of understanding that it’s the capitalist, colonial system that must be changed. 

In no way does this analysis negate the damage done by both leaders. What it does point to 

is the way that this focus plays into the founding myths of both countries. Indeed, Zionism 

not only stems from an ideology born out of nineteenth-century nationalism but also bears 

resemblance to settler states established in the Americas. In this scenario, both sought to 

present a virgin land, ready for fertilization and development. 

Instead of “civilizing” the indigenous population or utilizing their labor, as was done in 

other colonial enterprises, the problem for Israelis was to find an “empty” land that could 

be transformed into a Jewish homeland, though this meant erasure of 689,272 residents 

through some serious historical revision. Like the so-called “virgin land” in the American 

West, this trope serves to gloss over the Nakba (catastrophe) of 1948 just as the American 

version disregards the extermination and/or relocation of the American Indigenous 

population. 

In his “Forward” to Ramzy Baroud’s Last Earth: A Palestine Story (2018), Ilan Pappe 

refers to Al-Nakba al Mustamera, the on-going Nakba, a common term for the period after 

1948. Moreover, he explains that discrete chapters in the history of Palestine, such as the 

disaster of 1948, are not just past events, but instead are a long narrative of massacres, 

land confiscation, displacement, and assassination. Relying on Patrick Wolfe, who 

“adapted and applied” the settler-colonial paradigm to Palestine, Pappe explains that the 

colonial project is on-going, as is Palestine’s resistance to it. 

Similarly, Roxanne Dunbar-Ortiz writes in An Indigenous History of the United States 

(2014) that the history of United States is also that of settler-colonialism, i.e. the founding of 

a country established on the premise of white supremacy, the widespread use of African 

slavery, and a strategy of “genocide and land theft” that disenfranchised the Indigenous 

population (p.2). She adds that “those who seek history with an upbeat ending” (p. 2), or 

for the present purposes, those who seek to find a Golden Age in America’s past, might be 

looking far and wide for neither that conclusion nor that bygone age, exists. 

Trump and Netanyahu, then, are merely just the symptoms, while Zionism, settler-

colonialism, neoliberalism, capitalism, and racism are all elements of the disease. 

Impeaching Trump will not bring about a better world to come. Writing for Aljazeera as 

far back as 2015, Hamid Dabashi claims that “Trump is a symptom not the disease.” 

In short, Dabashi adds, “he is a decoy, a diversion so outrageous, so disgusting that it 

overwhelms and hides the real disease.” The problem, he concludes, is “firmly rooted in the 

political culture of a country that began its history by the mass murder of Native 

Americans, continued by the systematic slavery of African Americans, and most recently 

with a stroke of a pen ordered the US population of Japanese descent incarcerated in 

concentration (internment) camps during World War II. 
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Writing four years later, Philip Weiss explores a variation of that same mantra used by 

liberal Zionists to entice their Jewish brethren back into the pro-Israel Democratic fold. 

According to Weiss, their argument goes something like this: “The only thing we need to do 

to end the Democratic Party’s disaffection with Israel is to get rid of Netanyahu—and 

Trump.” Like those who place all blame for America’s problems on the shoulders of 

Donald Trump, liberal Zionists locate all of the culpability for Israel’s sins on the actions of 

one person. 

“His sins are innumerable and the damage he’s done immeasurable,” writes Gideon Levy, 

“and it would be great to have him out of our lives, but blaming everything on him is 

deceiving and a shirking of responsibility.” Yet Levy blames the “values and outlooks” that 

he says have been “ingrained here during decades of Zionists,” not the values of white 

supremacy and ethnic cleansing that have been inherent in Zionism since 1948. Levy 

wishes for a Mandela who would lead a revolution in the nation’s values, rather than lead a 

revolution that would instead dismantle the Zionist state. 

Racism in both countries is not an individual problem but rather embedded in the 

institutions of each settler-colonial state. When George Bush slipped Michelle Obama a 

cough drop at John McCain’s funeral, it was viewed by most as a moment of civility, the 

kind of hands across the aisle so lacking in government today. 

George Bush’s history as a war criminal responsible for thousands of deaths in Iraq and 

Afghanistan after 911 was totally erased by a desire to believe that we only have to be kind 

to each other in order to topple the racism of Trump’s regime. The same could be said for 

the practice of “normalization” by Israelis, defined by the Palestinian Campaign for the 

Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI) in the following way: 

It is helpful to think of normalization as a “colonization of the mind,” whereby the 

oppressed subject comes to believe that the oppressor’s reality is the only “normal” reality 

that must be subscribed to, and that the oppression is a fact of life that must be coped with. 

Those who engage in normalization either ignore this oppression or accept it as the status 

quo that can be lived with. In an attempt to whitewash its violations of international law 

and human rights, Israel tries to re-brand itself, or present itself as normal — even 

“enlightened” — through an intricate array of relations and activities encompassing hi-

tech, cultural, legal, LGBT and other realms. 

Frederick Douglass, the 19th century escaped slave turned statesman, said that power does 

not relinquish power without a struggle. Whether that be the dismantling of the Zionist 

state as advocated by the One State Foundation, the decolonization of the Americas 

outlined by the Red Nation, or any number of revolutionary struggles not carried out 

under the mantle of the colonialist enterprise, significant change will not come about by 

removing one person from leadership and / or advocating unity when all parties are not 

sharing equal power. 

In an era when the governments of both Israel and the United States are working hard to 

erase the past, it is important to cut through the founding myths of each country in order to 

chart a clear path forward to a more egalitarian state. 

– Benay Blend received her doctorate in American Studies from the University of New 

Mexico. Her scholarly works include Douglas Vakoch and Sam Mickey, Eds. (2017), 

“’Neither Homeland Nor Exile are Words’: ‘Situated Knowledge’ in the Works of 

Palestinian and Native American Writers”. She contributed this article to The Palestine 

Chronicle. 
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Beirut conference calls for necessarily supporting UNRWA 
 

BEIRUT, (PIC) 

The participants in the conference on UNRWA, which concluded its activities in Beirut on 

Saturday, highlighted the importance of continuing to provide political and financial 

support for UNRWA and renewing its mandate. 

This came in the final statement of the conference, which was held under the theme 

“UNRWA is an international guarantee for the refugees’ rights.” 

The conference was organized by the Popular Conference for Palestinians Abroad and 

Association 302 to Defend Refugees Rights, in the presence of officials from UNRWA, the 

European Union, the United Nations, the Lebanese-Palestinian Dialogue Committee, Arab 

and foreign missions, Palestinian factions, and Lebanese parties and institutions. 

The statement underlined that UNRWA is one of the main witnesses to the displacement of 

the Palestinian people from their land and their right to return their villages, towns and 

cities they were forcibly expelled from in 1948. 

It also said that the termination of UNRWA is conditional on achieving the return of 

Palestinian refugees in accordance with the relevant international resolutions. 

The conferees were also unanimous in rejecting the US administration’s position towards 

UNRWA, especially its decision to cut funding, and stressed the need for international 

monitoring of the mechanisms used by the agency to run its operations in order to improve 

the services it provides for the Palestinian refugees. 

They urged all donor countries to support the renewal of UNRWA’s mandate, which will 

be voted on next December at the UN headquarters. 

The Palestinian Information Center 14/10/2019 
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