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٤

  القدساالردن 

 ممارسات االحتالل في األقصى تجر المنطقة الى صراع ديني: االردن
 

أكد وزير االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية األردني عبد الناصر أبو البصل، رفض  :  وطن 
بالده المطلق لما ورد من تصريحات وزير األمن الداخلي وبعض مسؤولي سلطات االحتالل المتعلقة 

 .بالمسجد االقصى المبارك

لبصل في بيان صحفي اليوم األحد، هذه التصريحات بغير المسؤولة والمستفزة واعتبر الوزير أبو ا 
لمشاعر المسلمين في العالم، محذرا من جر المنطقة الى صراعات دينية ال تنتهي وال نريدها وال نريد أن 

 .تصل المنطقة إليها، وهذا هو لسان حال المسلمين قاطبة في العالم

بع اعتداء السلطة القائمة باالحتالل على المسجد األقصى، والذي بات وأكد أن األوقاف األردنية تتا 
أشبه ما يكون بثكنة عسكرية، مؤكدا أن ما تسعى إليه سلطة االحتالل من محاوالت تغيير الوضع 
التاريخي القائم وفرض تقسيم الزمان والمكان في الحرم القدسي الشريف هو اعتداء على الزمان والمكان 

 .مين وحدهم في هذه البقعة المباركة بنص القرآن الكريمالخاص بالمسل

ّوشدد على أن قوى االحتالل لن تستطيع أن تغير من الوضع القائم فيه، فسنن اهللا تعالى في ذلك  
 .عبر األزمان تؤكد أن االحتالل الى زوال

مقدس لهم وقال الوزير األردني، إن المسلمين ال ينسون لحظة ان المسجد االقصى المبارك حق  
فهو مسرى رسولنا صلى اهللا عليه وسلم وأحد أقدس ثالثة مساجد للمسلمين وأن قدسية معراج الرسول 

 . صلى اهللا عليه وسلم ال يقل قدسية عن مهبط الوحي وأن حمايته فريضة

  ١ ص١٤/١٠/٢٠١٩الدستور 

***  

 ائيليةاقتحام المقدسات اإلسالمية والمسيحية من اخطر االعتداءات االسر: كنعان

 بترا-عمان

قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبداهللا كنعان إن أخطر االعتداءات اإلسرائيلية   
ًوأكثرها ضراوة وتهديدا للهوية الحضارية لمدينة القدس؛ اقتحام المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 

 . ، بذريعة الدين واالحتفال باألعياد"نما دو١٤٤المسجد األقصى المبارك بمساحته الكلية "وعلى رأسها 

إن التصريحات الخطيرة التي جاءت على لسان ) "بترا(وأضاف كنعان اليوم لوكالة األنباء األردنية   
، والتي أشار فيها أن األمور في القدس تتجه نحو السيطرة "جلعاد اردان"وزير األمن الداخلي االسرائيلي 
طرة على المسجد األقصى المبارك، وان إسرائيل ستغير الوضع القائم في والسيادة على المكان، أي السي



 
٥

االسرائيلية ال تجلب ) األمن االقليمي(القدس تظهر للعالم كله عنصرية اسرائيل وتدلل على أن نظرية األمن 
 ."ًسوى التأزيم والقلق والكراهية والحقد التي تترجمها أيضا في مناهجها التعليمية

لتصريحات جاءت بالتزامن مع الدعوة لتكثيف االقتحامات اليومية ألعداد كبيرة من وبين أن هذه ا  
المتطرفين اليهود، الذين يقودهم في معظم األحيان حاخامات وأعضاء كنيست وتحرسهم قوات االحتالل 
والشرطة الخاصة، ليتمكنوا من فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى من دون حق أو مراعاة 

ًوالالفت أن هذه االنتهاكات تجد تأييدا من المنظمات اليهودية . لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم
، التي تستغلها في أحياء مناسباتهم وأعيادهم الدينية الكثيرة، ومنها )جماعات الهيكل المزعوم(المتطرفة 

ظمات المتطرفة آالف المتطرفين ، وخالل هذا األسبوع لبى دعوة المن)ُعيد العرش أو سوكوت(ًمؤخرا 
وأوضح أن اسرائيل استغلت على مدى تاريخ احتاللها لفلسطين . فاقتحموا المسجد األقصى المبارك

والقدس مناسبة هذا العيد للقيام بالعديد من اإلجراءات التهويدية، منها زيادة حجم عمليات تهريب ونقل 
 الف ١٦ُم وعشية عيد العرش نقل حوالي ١٩٤٧ المستعمرين من الخارج إلى ارض فلسطين، ففي عام

 .مستعمر في سفينتين

في " السلطة القائمة باالحتالل"وأضاف أن من ابرز اإلجراءات االستفزازية التي قامت بها إسرائيل   
ة أن عيدهم هذا العام إغالق المسجد األقصى أمام أهالي القدس، وكذلك الحرم اإلبراهيمي الشريف، متناسي

 . اندالع انتفاضة األقصى٢٠٠٠اإلجراء قد سبب عاممثل هذا 

وأشار إلى أن اللجنة تؤكد أن المزاعم االسرائيلية الباطلة في المسجد االقصى المبارك والتي   
ترفضها قرارات الشرعية الدولية وباألخص منظمة اليونسكو التي أكدت أن المسجد االقصى ملك للمسلمين 

ه علماء آثار وتاريخ ومنهم اسرائيليون وغربيون ممن استمرت ابحاثهم وحدهم، وتتنافس مع ما توصل إلي
ًودراساتهم لسنوات طويلة، وخلصت نتائجها بما اليدع مجاال للشك بأنه ال يوجد أي أثر سواء للهيكل 

 .المزعوم أو لغيره مما له عالقة باليهود تحت األقصى أو بجواره أو حوله

 قرارات لجنة التراث العالمي في اليونسكو التي تضم كبار علماء وبين كنعان أن هذا التأكيد تدعمه  
ًوخبراء اآلثار في العالم، وتستشير في تقاريرها وقراراتها عددا من المنظمات الدولية ذات االختصاص 

في حقيقتها استفزاز لمشاعر ) اردان(بالثقافة والتراث العالمي مؤكدا إن تصريحات الوزير االسرائيلي 
مليون عربي مسلم ومسيحي يشكل المسجد االقصى ) ٣٤٠(مليون مسلم، و) ٨٠٠(يار وحوالي مل

وقال ان . التنازل عنها مهما بلغت التضحيات وكان الثمن المبارك بالنسبة لهم عقيدة وتاريخ ال يمكن
ًاللجنة تؤكد وقوف الشعب األردني صفا واحدا خلف قيادته الهاشمية صاحبة الوصاية الدينية والتار يخية ً

على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس، وتتمسك بمطالبات جاللة الملك عبد اهللا الثاني بالزام 
 .اسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين والقدس



 
٦

واكدت اللجنة أحقية وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية التاريخية والقانونية في   
ًى المقدسات في القدس وادارتها، استنادا الى قرارات الشرعية الدولية واالتفاقيات الدولية بما االشراف عل

 . ١٩٩٤فيها اعالن واشنطن واتفاقية وادي عربة الموقعة مع إسرائيل عام 

 ١ ص١٤/١٠/٢٠١٩الدستور 

***  

  األحادية اإلسرائيلية يرفض الممارسات األردن: الرزاز

 

رئـيس الـوزراء   مـعأمـساء الـدكتور عمـر الـرزاز، خـالل مباحثـات عقـدها  أكد رئيس الوزر-عمان 
تجمــع األردن وجمهوريــة بلغاريــا  حــرص األردن علــى تعزيــز العالقــات التــي بوريــسوف البلغــاري بويكــو

  ......المشترك وتطويرها في مختلف المجاالت ذات االهتمام

يتمتـع بمناعـة  لـى مـر الـسنوات أنـهوفيمـا يخـص األوضـاع اإلقليميـة، لفـت إلـى أن األردن أثبـت ع
وكـان قاسـما مـشتركا تجـاه التعامـل مـع  عالية رغم كل األحـداث والتطـورات التـي شـهدها المحـيط الجغرافـي،

ـــــــف ـــــــين مختل ـــــــي الحـــــــوار ب ـــــــة األزمـــــــات ونقطـــــــة وصـــــــل ف ـــــــضايا المحوري ـــــــال الق ـــــــدول حي  .ال

قـضايا اإلقليميـة، وفـي مقـدمتها مواقـف األردن حيـال مختلـف ال وجدد الـرزاز التأكيـد، فـي هـذا الـصدد، علـى
الحقـوق  التي هي القضية المركزية، وضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل لها يضمن القضية الفلسطينية

 ١٩٦٧الرابـع مـن حزيـران عـام  العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني بقيام دولـتهم المـستقلة علـى خطـوط
ًمــشيرا إلــى رفــض األردن، بقيــادة جاللــة الملــك،  وعاصــمتها القــدس الــشرقية علــى أســاس حــل الــدولتين،

ـــــــسالم للممارســـــــات األحاديـــــــة التـــــــي تقـــــــوم  .بهـــــــا إســـــــرائيل وتـــــــؤدي إلـــــــى تقـــــــويض فـــــــرص ال

بلغاريــا ومواقفهــا تجــاه دعــم التوجهــات التــي تفــضي إلــى حلــول لألزمــات،  وأعــرب عــن تقــدير األردن لــدور
  .....عن الحلول األحادية وغير العادلة والدائمة واالبتعاد

تتـرأس مجموعـة مـن   الرزاز ان بلغاريا تتمتع بمصداقية عالية في االتحـاد األوروبـي، وهـيأكدكما 
فيمـا يتعلـق بالـسياسة الخارجيـة  بـين البلـدين الهيئات األوروبية، مشيرا إلى تبادل وجهـات النظـر والتنـسيق

  .....بشكل خاص وعلى رأسها القضية الفلسطينية بشكل عام والقضايا اإلقليمية،

 ٣ صفحة ١٤/١٠/٢٠١٩الدستور 

***  

  

  

  

  



 
٧

   الفلسطينية القضية مكانة ترسيخ على نعمل: المحمود
 والعالمي العربي المشهدين في

  

 أن علـــى المحمـــود، يوســـف  الفلـــسطينيةاإلعـــالم وزارة وكيـــل أكـــد -وفـــا ٢٠١٩-١٠-١٣ اهللا رام
 ووضــع والعــالمي، العربــي لمــشهدينا فــي الفلــسطينية القــضية مكانــة وترســيخ اســتعادة علــى تعمــل الــوزارة
 إعالميــين خبــراء أيــدي علــى مكثفــة دورات تنظــيم عــن معلنــا الخطــاب، لغــة وتوحيــد موحــد، إعــالم قــانون

  .المحلية التلفزة ومحطات اإلذاعات في للعاملين وعالميين وعرب فلسطينيين

 وسـبل عملهـا يـاتآل وتحـديث تطـوير نحـو حثيـث بشكل تسير اإلعالم وزارة أن إلى المحمود وأشار
  .دائم بشكل الطبيعية مكانته يأخذ أن يجب الذي الوطني اإلعالمي بالمشهد االرتقاء إلى وتتطلع ،أدائها

ــك جــاء ــه لقــاء خــالل ذل ــة فــي اإلعــالم وزارة نظمت ــابلس مدين  المحطــات ومــسؤولي أصــحاب مــع ن
 عبـد الجـابر عبد المساعد يلالوك بحضور الغربية، الضفة شمال محافظات في المحلية والمرئية المسموعة

 أبو رمان والمسموع المرئي ومديرة والنشر، المطبوعات عام ومدير موافي، سائد الفروع عام ومدير الفتاح،
  .   المحافظات في الوزارة ومدراء جوابرة، ناصر نابلس في الوزارة مكتب ومدير الرب،

 فـي بهـا، بأس ال مرحلة وقطعت حدمو إعالم قانون وضع على تعمل  الوزارة أن المحمود، وأضاف
 تتناسـب وقواعـد أسـس إلـى ًاسـتنادا بالمـصطلح يتـصل ومـا الخطـاب لغـة توحيد إلى فيه تسعى الذي الوقت

 المـشهدين فـي مكانتهـا الفلـسطينية القـضية اسـتعادة علـى العمـل ذلـك جانـب والـى الفلـسطينية، الحالـة مع
  .ذلك تنفيذ تضمن  خطط وضع خالل من والعالمي العربي

 يلعب زال وما ولعب الوطني اإلعالم من جزء هو الخاص اإلعالم أن على اإلعالم وزارة وكيل وشدد
 فـي الفلـسطيني العربـي شـعبنا يعيـشها التي الكفاحية الحالة ظل في الوطنية مسؤولياته ويتحمل ًمهما ًدورا

  . االستقالل وتحقيق الحرية نيل طريق على وذلك االحتالل، مواجهة

 اللقـاء قاعـدة علـى والتـشاركية التواصل ضمان أجل من بالغة أهمية تولي الوزارة إن المحمود وقال
 هــذه مـن جــزء اللقـاء هـذا ان علــى ًمـشددا اإلعالمــي، المـشهد أطـراف كافــة بـين المتكامــل والعمـل المـستمر
 علــى مكثفــة تدورا تنظــيم بــصدد اإلعــالم وزارة بــأن وأعلــن مقبلــة، لقــاءات لسلــسلة فاتحــة ويــشكل العمليــة

 خــالل المحليــة التلفـزة ومحطــات اإلذاعــات فـي للــزمالء وعـالميين وعــرب فلــسطينيين إعالميـين خبــراء أيـدي
  .  القادمة القليلة األسابيع

 علـى أوضـاعهم تـصويب فـي تأخروا الذين اإلعالمية المؤسسات ومسؤولي أصحاب المحمود وحث
 وقبـل الـوزراء، مجلـس منحهـا التـي  أشـهر الثالثـة هلـةم نهايـة وهي الجاري، الشهر نهاية قبل ذلك إنهاء
  . المدة نفس منحت قد اإلعالم وزارة كانت ذلك
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 بوســائل المتــصلة والمهنيــة القانونيــة األوضــاع حــول تركــزت وأســئلة بمــداخالت الحــضور وتقــدم
 ًنظــرا واللقــاء التواصــل اســتمرارية ضــرورة علــى االتفــاق إلــى أفــضى متكامــل وحــوار نقــاش ظــل فــي اإلعــالم
  . الجميع لمسها التي للفائدة

 هـذه مثل عقد أهمية على ًمؤكدا بالحضور ورحب اللقاء افتتح نابلس في اإلعالم وزارة مدير وكان
  . اإلطار هذا في المطلوبة والشراكات التعاون وتأسيس التكامل إيجاد شأنها من التي الملتقيات

 علــى وشـدد المـشاركين، أســئلة علـى الفتـاح عبـد الجبــار عبـد المـساعد الوكيــل أجـاب ناحيتـه ومـن
  . اإلعالمية المؤسسات لكافة والتقدم االزدهار يتيح أداء أفضل تقديم على الدائم الوزارة حرص

 المؤسـسات مـع التواصـل في إدارته دور على خليفة سفيان والنشر المطبوعات عام مدير شدد كما
 كافــة وتقــديم أوضــاعها وتــصويب بــسالمة يتــصل يمــاف المحليــة والمرئيــة المــسموعة والمحطــات اإلعالميــة
  . ذلك اجل من التسهيالت

 ١٣/١٠/٢٠١٩ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***  

  السلطة تحذر من التحريض الواسع لليمين المتطرف
 

   .....-  إبراهيم  كامل–القدس المحتلة   

ت التحريض المتواصلة واسعة إنها تنظر بخطورة بالغة لحمال"وزارة الخارجية والمغتربين  قالت 
 وجمعياته ومنظماته االستيطانية، وفي مقدمتها وأركانهالنطاق التي يطلقها اليمين المتطرف في إسرائيل 

ما تسمى منظمات جبل الهيكل والحاخامات المتطرفين والمدارس الدينية االستيطانية التي تدعو بشكل 
  ." المبارك واستباحته بالكاملىاألقصعلني وتطالب بتصعيد العدوان على المسجد 

وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن الحملة تتم سواء عبر شبكات التواصل االجتماعي أو من 
ٕخالل عديد اليافطات التي تنتشر في شوارع واحياء المتدينين المتطرفين وفي المستوطنات أو عبر 

  ."إسرائيل"في تصريحات ومواقف معادية واستفزازية يطلقها أكثر من مسؤول 

واعتبرت دعوات إحياء شعائر المستوطنين في األقصى اعترافات إسرائيلية رسمية بحقيقة 
ًالمخططات التي تنفذها سلطات االحتالل بشكل يومي للحرم القدسي الشريف، وتفسيرا ال لبس فيه وشرحا  ً

  .تحامات للمشاركة في تلك االق"إسرائيل"لمعاني توسيع دائرة الجمهور المستهدف في 

وقالت الفصائل الفلسطينية من بينها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن التصريحات 
رئيس لجنة الخارجية ) الشاباك(التحريضية آلفي ديختر الرئيس السابق لجهاز األمن العام اإلسرائيلي 

السالح في المسجد يكدسون " أن الفلسطينيين "افترض"واألمن في الكنيست اإلسرائيلي عن الليكود حين 
  . محاولة مكشوفة لتشويه الوجه الحضاري والديني للمسجد األقصى المبارك"األقصى
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وأكدت أن هذا التحريض يأتي في إطار الحمالت اإلسرائيلية الهادفة لخلق أجواء، تمكن قطعان 
ًالمستوطنين من غزو المسجد األقصى، وفرض تقاسمه زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليه ًود، عمال ً

  .بالخرافات التوراتية

تحريض ديختر يشكل إعالن حرب مفضوحة، يتوجب علينا أن يتم التصدي لها على "وأضافت أن 
ًالمستوى الوطني والقومي والعالمي نظرا لخطورة الوضع باعتراف ديختر نفسه، الذي يقر أن التغيير في 

وقوع مجازر تتحمل سلطات  إلى وضاع، يقودًالوضع الحالي للمسجد األقصى سوف يحدث انقالبا في األ
  ."االحتالل مسؤولياتها السياسية والقانونية واألخالقية

ًحسم أمرها والشروع فورا في  إلى ودعت القوى السياسية والوطنية والسلطة الفلسطينية وقيادتها
  .تشكيل اللجان الشعبية لحراسة

ّمتدينين اليهود للصالة، بوجود منظمات ّوأقر ديختر الذي طالب بفتح المسجد األقصى أمام ال
ّواحدة خططت لتدميره بإطالق صاروخ : تدمير المسجد األقصى، وذكر منها اثنتين إلى ّيهودية تسعى

قنبلة يدوية في المسجد "ّمضادة للدروع، وأخرى عبر إطالق مسيرة تحمل مواد متفجرة، وأضاف أن 
ّوحذر من أن أية عملية. "ًاألقصى تعادل حربا استهداف  إلى  في المسجد األقصى من الممكن أن تؤديّ

  .اليهود في أي مكان يتواجد فيه مسلمون

ّاالحتياط من عمليات يهودية ضد المسجد األقصى، عبر  إلى ودعا ّ االستخبارات وتشديد وجود "ّ
 على ، الذين وصفهم بالوحيدين القادرين على التأثير"الحاخامات إلى االحتالل في المسجد، والحديث

  .ّالمتطرفين

  ١٤ص/١٤/١٠/٢٠١٩الرأي 

*** 

  تصريحات أردان تقود المنطقة لصراع ديني والقدس واألقصى من أهم ثوابتنا: غيث

 

 إسـالمية وعلـى المقدسـة، المدينـة عروبـة علـى غيـث، عـدنان القـدس محـافظ أكـد – وفا – القدس
 مـن المـسلمين غيـر فيـه ألحـد حـق ال إنـه" وقال ترابه، من ذرة وبكل فيه جزء بكل المبارك األقصى المسجد
 نتنــازل لــن التــي العادلــة الفلــسطينية قــضيتنا ثوابــت أهــم بــين مــن المقدســة والمدينــة وأنــه بعيــد، أو قريــب
 ".عنها

 مقـدمتهم وفـي الفلـسطيني شـعبنا أبنـاء األحـد، اليـوم ظهـر مكتبـه عـن صـدر بيـان في غيث وناشد
 المبــارك األقــصى المــسجد إلــى الزحــف الوصــول تطيعيــس مــن وكــل ٤٨ عــام فلــسطين وأهــل المقدســيين

 .بـه للمـساس محاولـة أي إلفشال فيه الدائم والحضور وبنيانه، وجوده تستهدف التي للمخططات والتصدي
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 فـي الفلـسطيني الشعب تساند وأن جدية بصورة مسؤولياتها تتولى أن واإلسالمية العربية األمتين ناشد كما
 .ًنفعا تجدي تعد لم التي واالستنكار الشجب بيانات عن ًبعيدا ركالمبا األقصى المسجد معركة

 التــي اإلجــراءات جميــع ووقــف للتــدخل الدوليــة والمحافــل العــالم دول كافــة غيــث، المحــافظ وطالــب 
 تقـوم ومـا المبـارك، األقـصى المـسجد بحـق ١٩٦٧ عـام القدس مدينة احتالل بعد االحتالل حكومة اتخذتها

 في والمسيحية اإلسالمية بالمقدسات به المعمول باالستاتيكو وااللتزام المسجد، لحرمة انتهاك من حاليا به
 .القدس

 جلعــاد اإلســرائيلي الــداخلي األمــن وزيــر يــسمى مــا تــصريحات علــى ردا جــاء غيــث المحــافظ بيــان
ــل مــن األقــصى للمــسجد اإلســرائيلية االقتحامــات حمــالت بتــصعيد أردان، ــ خــالل اليهــود المتطــرفين قب  رةفت
 ال ديني صراع إلى المنطقة وتقود المسؤولة وغير الخطيرة"بـ القدس محافظ وصفها والتي اليهودية، األعياد
 مزيـد ومـصادرة معالمهـا وتغييـر القـدس لتهويـد إجـراءات مـن إسرائيل به تقوم ما أن موضحا ،"عقباه يحمد
 احتاللهـا تكـريس سـياق فـي يـأتي ،الفلسطينية المنشآت وهدم الغربية الضفة أنحاء عموم في األراضي من

ــسارع وبــشكل االســتيطاني واالســتعماري العــسكري ــع أجــل مــن مت ــشعب من ــه إقامــة مــن الفلــسطيني ال  دولت
 الحـــواجز إلـــى بيانـــه فـــي غيـــث وأشـــار .الـــشرقية القـــدس وعاصـــمتها الـــسيادة ذات المـــستقلة الفلـــسطينية
 وتهويــدها، عليهــا الــسيطرة بــسط بهــدف ني،الفلــسطي محيطهــا عــن المدينــة عــزل إلــى أدت التــي االحتالليــة

 والوصــول الحركــة فــي لحــريتهم وانتهاكــا الفلــسطينيين، ٕواهانــة واعتقــال لقتــل ًمــسرحا ًأيــضا أصــبحت والتــي
 .وعبادتهم عملهم ألماكن

 المبـارك، األقـصى المـسجد الخـصوص وجـه وعلـى ومقدسـاتها، القـدس مدينـة" أن البيـان في وجاء
 فـي وتقـسيمه القتحامـه المتطرفـة اليمينيـة الـدعوات وأن عـصيبة، وأوقـات للغايـة خطيـرة بتحديات يمر بات

 الحكومـــة فـــي القـــرار أصـــحاب مـــن مطلـــق وبـــدعم وســـاق قـــدم علـــى مـــاض التهويـــد مسلـــسل وأن تزايـــد،
 ".مطبق عربي وعجز أوروبية، مباالة وال صريح، أمريكي وبدعم ،اإلسرائيلية

 ومصادرة واالعتقاالت االقتحامات خالل من التهويد بحر تعيش المحتلة العاصمة أن غيث ضحووأ
 الـــشعب أبنـــاء أن علـــى وأكـــد .المجـــاالت شـــتى فـــي واالغتـــراب العنـــصري والتمييـــز البيـــوت وهـــدم األمـــالك

 صـفوفهم ورص وحـدتهم تعزيـز فـي جهـدا يـدخروا لـن مقدسـاتهم عـن الـذود علـى اعتـادوا الذين الفلسطيني
 األبديـة بعاصـمتها المـستقلة دولـتهم ٕواقامـة االحـتالل ودحـر وصـد يحيةوالمـس اإلسالمية مقدساتهم وحماية
  .الشرقية القدس

  ١٤/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 
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  اعتداءات

  االحتالل يقتحم منازل شمال نابلس ويعتقل محافظ القدس وأمين سر حركة فتح

 

الثنـين، محـافظ القـدس  فجـر اليـوم ااإلسـرائيليقـوات االحـتالل  اعتقلـت –  وكاالت–فلسطين اليوم 
 .اللواء عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح في المدينة شادي مطور

  . وأفادت مصادر محلية أن جنود االحتالل اعتدوا بالضرب على مطور أثناء اعتقاله

في السياق، اقتحمت قوات االحتالل، فجر اليوم االثنين، عدة منازل عقب اقتحامها بلـدة سبـسطية 
  .شمال نابلس

 رئيس البلدية محمد عازم، إن قوات االحتالل اقتحمت البلدة وداهمت عشرات المنازل، مهـددة وقال
بإطالق النار واعتقال كل مـن يـشارك فـي التـصدي القتحـام المـستوطنين إلقامـة احتفـاالت لمناسـبة األعيـاد 

  .اليهودية

البيـدر الـسياحي، وأضاف أن جيش االحتالل يقـتحم البلـدة يوميـا فـي محاولـة لوقـف تنفيـذ مـشروع 
بحجــة إعاقتــه لــدخول المــستوطنين إلــى الموقــع األثــري المزمــع إقامــة احتفــاالتهم فيــه وســط إغالقــه أمــام 

  .المواطنين ومنعهم من الوصول إلى المشروع

  ١٤/١٠/٢٠١٩فلسطين اليوم 

***  

  وحدة استيطانية٢٥١اقتحام باحات األقصى وقرار بناء 

  ... -فلسطين المحتلة   

 الحرب على األقصى، وصف أفي ديختر رئيس جهاز الشاباك اإلسرائيلي السابق وفي سياق  
إسرائيل "وقال لصحيفة .  الشريف"شعب جبان، يخبئون السالح في الحرم القدسي"الفلسطينيين، بأنهم 

الفلسطينيون لن ": وأضاف. "يجب أن نفترض وجود سالح مخبأ في الحرم القدسي":  اإلسرائيلية"اليوم
أبدا عن موضوع الحرم القدسي، فهذه وسيلتهم ووسيلة جهات في العالمين العربي واإلسالمي يتخلوا 

  .لمناكفة إسرائيل

، إثر اقتحام ٢٠٠٠وكان ديختر رئيسا لجهاز الشاباك عندما نشبت انتفاضة األقصى األولى عام   
وع الماضي في محاولة وزار مراسل الصحيفة وديختير الحرم األسب. أرييل شارون الحرم القدسي الشريف

وسأل ديختر . لفهم إذا ما تغير أي شيء منذ ذلك الوقت في المكان الذي يعتبر األكثر توترا في العالم
أتعرف ما هو األمر األكثر إحباطا في مسابقة ملكة جمال العالم؟ أن تكون في ": الصحفي عند خروجهما

ال يتوجه . هم ال يحجون إلى الحرم القدسي. المدينةالحرم هو المكان الثاني، بعد مكة و. المرتبة الثانية
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بالنسبة لهم، حقيقة أن إسرائيل احتلت الحرم هي رافعة استثنائية، ولكن هدفهم الحقيقي . الحجيج إلى هنا
  .ليس هنا، بل في الصراع

  .والحرم ليس سوى وسيلة

ي الحرم، إال أن ديختر  يقولون بإصرار إنه ال توجد أسلحة ف ومع أن قادة الشرطة اإلسرائيلية  
على الشرطة أن تتوقع . أقول لك إن فرضية عملنا يجب أن تفترض وجود سالح في الحرم": صرح علنا

إذا كان هناك سالح، فهذا في نظرهم للتصدي لمحاوالت فرض شيء ما عليهم ": وتابع. "وجود سالح ناري
األقصى عند احتدام األوضاع، سيعرفون إذا تقرر غدا مثال دخول الشرطة إلى المسجد . ال يرغبون فيه

  .ّعندها أنهم لن يقفوا أمامها عزال

وقال مدير عام دائرة االوقاف . واقتحم مستوطنون صباح أمس األحد، ساحات المسجد األقصى  
ّفي رام اهللا ان ) بترا(االسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب لمراسل 

ٍنين اقتحموا ساحات األقصى وتجولوا فيها بحراسة مشددة من قوات االحتالل، التي ضيقت عشرات المستوط
  .على المصلين المسلمين ومنعتهم من الدخول لباحات الحرم القدسي الشريف

ّفي موضوع آخر، أقر عنصران في شرطة االحتالل، في تسجيل مسرب، أن هدف حمالت التفتيش    ّ
، بحسب ما ذكرت "االستفزاز فقط" في العيسوية بالقدس الشرقية هدفها التي تقوم بها شرطة االحتالل

  .، أمس األحد"هآرتس"صحيفة 

ّووفقا للتسجيل الذي اطلعت عليه الصحيفة، فإن أحد العنصرين قال لآلخر    هذا بشكل فاضح "ً
ة من سياساتنا مضروب" فوافقه العنصر اآلخر وقال "لماذا نفعل ذلك عن قصد؟. استفزاز بدون هدف

ّلدي سؤال لك، ال "ّوبعد دقائق، توجه العنصر األول إلى عنصر ثالث كان قريبا منهما، وسأله . "أساسها
ّ، فرد عليه األول "هذا هو الهدف"، فأجابه "ّيؤدي ما نفعله هنا إلى مشاكل إضافية؟ التسبب بمزيد من "ّ

هذا ليس عمال "شرطة، قال أحد األفراد وحول قذف الحجارة على عناصر ال. "نعم" فأجابه الثاني "المشاكل؟
ًتخريبيا عدائيا، إنها لعبة بالنسبة إليهم   .ال يقذفون الحجارة لإلضرار.. ً

 وحدة سكنية استيطانية، ومصادرة ٢٥١وأعلنت سلطات االحتالل أمس، عن اعتزامها بناء   
االستيطان في بيت لحم وقال مدير هيئة مقاومة الجدار و. عشرات الدونمات من اراضي محافظة بيت لحم

 ٢٥١ أقر مخططا لبناء "مجلس التخطيط والبناء ومجلس مستوطات عصيون"حسن بريجية، إن ما يسمى 
 وحدات في ١٠٥ االستيطاني جنوب بيت لحم، و"غوش عصيون" في مجمع ١٤٦وحدة استيطانية، منها 

  . شرقا"كفار الداد"مستوطنة 

سرائيلي على مساحات واسعة من أراضي بلدة نحالين وفي السياق، استولت سلطات االحتالل اإل  
واشار بريجية الى أن قرار االستيالء .  على حسابها"ألون شفوت"غرب بيت لحم، لصالح توسيع مستوطنة 
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التابعة للبلدة، لغرض بناء وحدات استيطانية ) ٤(طال عشرات الدونمات من أراضي الحوض الطبيعي رقم 
  .ورةجديدة داخل المستوطنة المذك

ّإلى ذلك، شنت قوات االحتالل فجر أمس، حملة اقتحامات واسعة في الضفة الغربية؛ ال سيما رام   
ً مواطنا فلسطينيا بينهم فتاة، وتقوم بنقلهم لجهات غير ١٦اهللا، ومدينة القدس المحتلة؛ قبل أن تعتقل  ً

 من بلدة ١١المحتلة؛ بينهم ً فلسطينيا من مدينة القدس ١٢وطالت االعتقاالت اإلسرائيلية، . معلومة
  .العيسوية شمال شرقي المدينة، وآخر من حي الطور

، أمس، إن المعتقل إسماعيل )فلسطينية(من جهة أخرى، قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين   
ً يوما على إضرابه عن الطعام، احتجاجا ٨٢يواجه وضعا صحيا صعبا وخطيرا، بعد مرور ) ً عاما٣٠(علي 

وحسب بيان صادر عن الهيئة، يعاني األسير إسماعيل علي، من بلدة ). دون تهمة(ه اإلداري على اعتقال
كما يعاني من هزال وأوجاع مزمنة في كافة أنحاء .. أبو ديس بالقدس، من هبوط حاد في دقات القلب

 ٢٠ جسده، وال يستطيع تحريك يديه وقدميه ويحتاج الكرسي المتحرك للتنقل، وخسر من وزنه أكثر من
واعتقل إسماعيل علي في الثاني عشر من كانون ثان الماضي، قبل شهر واحد من موعد زفافه، . كغم

  ).وكاالت. (وهو معتقل سابق أيضا

  ٢٠ ص١٤/١٠/٢٠١٩الدستور 

*** 

  "األقصى"مجموعات يهودية تنتهك 
 

طة والقوات ً مستوطنا بحراسة قوات كبيرة من الشر٩٥اقتحم  -  إبراهيم  كامل–القدس المحتلة   
الخاصة المسجد األقصى المبارك، أمس من باب المغاربة، في ظل دعوات اليمين المتطرف وجماعات 
الهيكل المزعوم تكثيف االقتحامات خالل األعياد ووعود من كبار المسؤولين بما فيهم رئيس الشباك ووزير 

  .لمقبلة الداخلي تغير الوضع القائم في المسجد األقصى خالل المرحلة ااألمن

ية في القدس ان عدد المشاركين في االقتحامات الصباحية بعد انتشار سالم اإلوقافوقالت األ
ً مستوطنا وطالبا وعنصر أمن فيما بلغ عدد السياح ٨٠القوات الخاصة والشرطة بلغ  ًجنبيا أسائحا ٢٥٤٠ً

  . أخرىأجنبيةقسم كبير منهم من اليهود االميركان واألوروبيين وجنسيات 

ية تم إغالق باب المغاربة بعد صالة الظهر أمام االقتحامات بعد اقتحام سالم اإلوقافب األوحس
  .ً متطرفا بعضهم من الحاخامات١٥سائحا واليهود المتطرفين ١٦٨٠

ّوقامت قوات االحتالل بخطوات استفزازية، منها نشر قناصة على أسطح ّالمسجد القبلي، وحول  ّ
  ثكنة عسكرية، إلى ط المسجد األقصى المباركاالحتالل البلدة القديمة ومحي

 من الشهر ٢١وأغلقت سلطات االحتالل صباح أمس جميع معابر الضفة الغربية وقطاع غزة حتى 
  .الجاري بحجة األعياد
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وفي الوقت الذي شنت فيه سلطات االحتالل حملة اعتقاالت أقدم مستوطنون،بخط شعارات 
  . المركبات في قرية مردا شمال سلفيتإطارات عطابٕواعنصرية على جدران منازل المواطنين 

القرية وخطوا شعارات عنصرية على  إلى وقال شهود عيان أن مجموعة من المستوطنين تسللوا
  . مركبات وخطوا عبارات عنصرية٥ إطارات وأعطبواجدران منازل المواطنين، من الجهة الشمالية للقرية، 

ًشابا بالضفة الغربية والقدس ١٩يش تخللها اعتقال وشن االحتالل فجر أمس، حملة دهم وتفت
المحتلتين، فيما أصيب العشرات بحاالت اختناق خالل مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل عقب اقتحامها 

  .لحي الطيرة في رام اهللا

و أصيب عشرات الشبان،بحاالت اختناق، جراء إطالق قوات االحتالل قنابل الغاز المسيل للدموع 
  .لمواجهات التي اندلعت عقب اقتحام حي الطيرةخالل ا

واندلعت مواجهات على مدخل قرية سردا، خالل انسحاب قوات االحتالل من البلدة، دون أن يبلغ 
  .عن إصابات

 مواطنا من مدينة القدس، وذلك خالل حملة اعتقاالت في صفوف ١٢واعتقلت شرطة االحتالل 
حمت قوات االحتالل المنازل وفتشتها وبعثرت محتوياتها خالل قاصرين وشبان من قرية العيسوية، إذ اقت

  .حملة االعتقاالت

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل في حي عبيد بالعيسوية، أطلقت خاللها القوات 
  .قنابل الصوت واألعيرة المطاطية بكثافة نحو الشبان والمنازل

  ١٤ص/١٤/١٠/٢٠١٩الرأي 

*** 

  شؤون مقدسية

  مقدسية وهبت حياتها لألسرى.. ة صندوقةفاطم

 

 قبـل وفاتهـا وحتى ١٩٦٧حزيران /عامين من هزيمة يونيو بعد – القدس – دجاني سارة – الجزيرة
 تدخر وسـعا ال متواصلة،  عقودأربعة  عاما، ظلت السيدة المقدسية فاطمة صندوقة سندا لألسرى طوال١٣

 ."أم األسرى" بـ ُ عرفت وسط محيطهاحتى وقهم، من أجل حقوالكفاح في حمل قضيتهم ومساعدتهم 

 محمـد مخيمـر ضـمن مجموعـة مـن أحمـد ، اعتقلت سلطات االحتالل ابنها١٩٦٨نيسان / أبريلفي
 .الشبان، واتهمتهم بتفجير عدة قنابل في تل أبيب قتل على إثرها عشرات الجنود والمستوطنين

 رد فعل األم سـاعة النطـق فكان لمؤبد،ا بالسجن  الشاب أحمد مخيمرعلى  سلطات االحتاللحكمت
 فلــسطين والفخــر بابنهــا باســم والهتــاف زغــرودة  إطــالق– مــا تقــول ابنتهــا نفــوذ مخيمــر بحــسب – بــالحكم

 ". رجال تدافع عن وطنها وشرفهاعندنا الحمد"ورفاقه، قائلة 
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ـــشاط القاضـــي حينهـــهـــذا ـــث است ـــضاء االحـــتالل اإلســـرائيلي، حي ـــه ق ـــم يتحمل ـــوي ل ـــاف العف ا  الهت
 األســرى الـذين اعتبــرتهم جميعــا   هنــا بـدأ اهتمامهــا بقـضيةومـن  بطردهـا مــن قاعـة المحكمــة،فــأمر غـضبا
 .أبناءها

، وعرفت منذ صغرها بقوة شخصيتها ١٩٢٨ فاطمة صندوقة في أحد أزقة البلدة القديمة عام ولدت
الحقــوق لهــم داخــل وجرأتهـا التــي مكنتهــا مـن مــساعدة عــشرات األســرى، والمكافحـة مــن أجــل تــوفير بعـض 

 .سجون االحتالل

بذلت صندوقة منذ ذلك اليوم حياتهـا لخدمـة األسـرى " األسير السابق محمود جدة للجزيرة نت يقول
ومحاولة تحسين ظروفهم داخل السجن، إذ لم يكن االحـتالل يـسمح لهـم بطهـي الطعـام وال القـراءة والكتابـة 

 ."وال زيارة الطبيب

كان االحتالل يبتـز األسـرى بالعمـل "لألسير أحمد مخيمر في السجن،  يقا جدة الذي كان رفويضيف
لصالحهم مقابل الحصول على أي خدمة طبية، وهو مـا كنـا نرفـضه ليـصل بعـضنا حـد المـوت دون اللجـوء 

 ."إلى الموافقة على شروط االحتالل

سجون  فــي زيــارة ذويهــم األســرى بالــهــالي، وســعيا لوضــع حــد لمعانــاة األ١٩٦٩ أواخــر عــام وفــي
اإلسرائيلية، توجهت فاطمة صـندوقة إلـى مقـر الـصليب األحمـر فـي القـدس وتقـدمت بطلـب ليتكفلـوا بمهمـة 

 .تنسيق ونقل األهالي لزيارة أبنائهم في المعتقالت

 بلديات المدن الفلسطينية، ساء الصليب األحمر بشرط الحصول على موافقة خطية من كل رؤوافق
كــل تلــك التواقيــع وتــساهم فــي تــوفير أول حــق مــن حقــوقهم، أال وهــو لتتوجــه مــع صــديقاتها وتحــصل علــى 

 .التكفل بنقل أهاليهم لزيارتهم في السجون

  

  حقوق

 فاطمـة صـندوقة انتـزاع حقـوق أخـرى مـن االحـتالل تمكنـت ضـي، منتصف سبعينيات القرن المافي
حرمــوا منهــا ســنوات، لألســرى، كــان أبرزهــا تــوفير مقــصف لهــم داخــل الــسجن لــشراء الــشاي والقهــوة بعــدما 

 .والسماح بدخول الطبيب لعالج األسرى

 دخول أول طبيب إلى السجن، تروي لنا ابنتها نفـوذ أن والـدتها علمـت مـن ابنهـا أحمـد خـالل وعن
الزيارة عن أسير جديد قدم إلى السجن برجل مقطوعة، لتذهب وتجـد طبيبـا وتستـصدر تنـسيقا مـن الـصليب 

 الــسجون وتطلــب تــصريحا بــدخول الطبيــب، وعنــدما ســألها الــسجانون عــن األحمــر وتعــود بعــدها إلــى إدارة
 ."ابن شقيقتي"عالقتها بهذا األسير المصاب قالت 

 لمـن وتـدفع  حاملـة الطعـام لهـم،تـزورهم  الـذين انقطعـوا عـن عـائالتهم، فكانـت فاطمـةاألسـرى  أما
 .كما تروي عنها ابنتها) يا أمي" (يما"احتاج منهم نقودا للشراء من المقصف، حتى صاروا ينادونها بــ
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 كـل زيـارة أسـماء خمـسة أو سـتة أسـرى لزيـارتهم، وتبـرر للـسجانين في كانت تطلب" نفوذ وتضيف
إيـاك أن تقـولي إنـه ابـن : بأنهم أوالد إخوتها، حتى قال لها أحد السجانين يوما بعدما سجنوا مواطنـا يابانيـا

  ."شقيقتك فهذا ال يتكلم العربية حتى

، "باتت أمي مرجعا لألسرى وذويهم، وكلمـا اعتقـل االحـتالل شـابا جـاءت أمـه لتخبـر فاطمـة "وتتابع
 ."كل شاب يخرج من السجن كان يأتي لزيارة أمي، كانوا يحبونها ويعتبرونها أمهم"وتضيف 

، أفـرج "عمليـة النـورس" عن ابنها أحمد في عملية تبادل لألسـرى عرفـت باسـم الحقا  االحتاللأفرج
 أسيرا فلسطينيا مقابل جندي إسرائيلي كانت الجبهة الشعبية قد أسرته، وحتى بعد اإلفراج عن ٧٦ فيها عن

 .ٕابنها وابعاده إلى األردن، لم تتوقف عن دعم األسرى ومساعدتهم

  االعتصامات

 وتنظـيم االعتـصامات، فكانـت تـزور أمهـات األسـرى وتحـضرهم قيـادة على  قدرتهافاطمة  عنعرف
ـــر ـــةلالعتـــصام فـــي مق ـــصحف واإلذاعـــات المحلي ـــارة كـــل ال ـــى زي ـــصليب األحمـــر، وتحـــرص عل ـــة  ال  لتغطي

 التـي كانـت تـشاركها وذاعتصاماتهم، كما كانوا يـشاركون األسـرى فـي اإلضـراب حـسبما تـروي لنـا ابنتهـا نفـ
 .االعتصام

 االحتالل في التضييق على األسرى وذويهم، كان لفاطمة صندوقة وعائلتها نصيب من هذا، وكعادة
 .كانت مخابرات االحتالل تستدعيها للتحقيق بين كل فترة وأخرى إلرهابها ومحاولة إيقافها عن دعم األسرىف

 التـضييق األعظـم حـين أمـر االحـتالل بهـدم منـزلهم فـي البلـدة القديمـة محـاوال معـاقبتهم عـام وكان
تقـول نفـوذ . مع األحمـر، ولم يستطع تنفيذ الحكم نظرا لوجود عدد من الجيـران، فـأمر بإغالقـه بالـش١٩٦٩

كان من أصعب المواقف التي مرت على والدتي، حين اضطرت لترك المنـزل الـذي ولـدت فيـه وعاشـت فيـه "
 ".ذكرياتها وأنجبت فيه أوالدها

 من إغالقه وبقائه على حاله، حتى مرت أكد االحتالل في زيارة المنزل كل يوم عدة مرات للتاستمر
طنين االستيالء عليه بكل الطرق، فتقدمت بطلب لمحكمة االحتالل لفتحـه، السنوات وبدأت محاوالت المستو
 .، وعادت إليه١٩٩٣وانتزعت قرارا بفتح المنزل عام 

 وأقعـدها عـن الحركـة ومنعهـا مـن الكـالم، اسـتمرت فاطمـة ١٩٩٧ّ المرض الذي ألم بهـا عـام ورغم
تـصامات األسـرى إلـى أن توفيـت فـي ّصندوقة في حمل هم األسرى، وكانت تشارك بكرسيها المتحرك فـي اع

 .٢٠٠٦تشرين األول /السادس من أكتوبر

  ١٣/١٠/٢٠١٩ الجزيرة

*** 
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  آراء عربية

ِكامبل؛ وثيقتك طبقت بحذافيرها، فنم قرير العين" َ ْ َ َ ْ" 
 صلحي الشحاتيت

انكلترا، :  دعا رئيس وزراء برطانيا هنري كامبل رؤساء سبع دول أروبية هي١٩٠٥في عام 
. ١٩٠٧فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، بلجيكا وهولندا، إلى مؤتمر سري في بريطانيا استمر حتى عام 

 إلى وضع مخطط حيال مناطق العالم وباألخص الوطن ، التي تهدف»وثيقة كامبل السرية«خلص إلى 
  .العربي

البحر المتوسط، «هذه الوثيقة السرية أخطر وثيقة وضعت الحتالل العالم العربي، حيث تعتبر 
الطبيعي إلى القارتين اآلسيوية  الشريان الحيوي لالستعمار، والجسر الذي يصل الشرق بالغرب، والممر

واإلشكالية في هذا الشريان، حسب الوثيقة، أنه يعيش على شواطئه » .عالمواألفريقية، وملتقى طرق ال
  .الجنوبية والشرقية شعب واحد تتوافر له وحدة التاريخ والدين واللغة

  :من أبرز توصيات هذا المؤتمر

إبقاء شعوب هذه المنطقة مفككة جاهلة ؛ وعليه تم تقسيم دول العالم إلى ثالث فئات؛ : ًأوال
واستراليا، ومن الواجب ،  دول الحضارة الغربية وتضم بريطانيا ، و أوروبا، وأمريكا الشماليةوهي: األولى

ًدعمها ماديا وتقنيا ً.  

هي دول ال يوجد تصادم حضاري معها كدول أمريكا الجنوبية واليابان وكوريا : الفئة الثانية
  .ًا عليهاوهذه الدول يجب دعمها واحتواؤها بالقدرالذي ال يشكل تهديد، وغيرها

وهي بالتحديد الدول العربية بشكل خاص واإلسالمية بشكل عام، فالواجب تجاه : اما الفئة الثالثة
هذه الدول هو حرمانها من الدعم واكتساب العلوم والمعارف التقنية، ألن هذه الدول تحتوي على منظومة 

  .تفوقهاًدينية منافسة للمنظومة الغربية ويوجد تصادم حضاري معها وتهديدا ل

محاربة أي توجه وحدوي فيها؛ ألنه باعتقادهم أن المنطقة العربية من الخليج إلى المحيط : ثانيا
ًضعيفة جاهلة؛ لكنها تمتلك كل مقومات النهضة، واألهم أن أهلها يتبعون دينا واحدا ولغة واحدة، 

االستراتيجي المهم ؛ لكن ما باإلضافة إلحتوائها على جميع المواد الخام التي يحتاجها الغرب، وموقعها 
  .ينقصهم هو القيادة وما إن وجدت ستنهض هذه األمة وتتوحد

ولمحاربة التوحد العربي؛ دعا المؤتمر إلى زرع جسم غريب، أي إقامة دولة تكون بمثابة حاجز 
ؤه فصل الجزء اإلفريقي من هذه المنطقة عن الجزء اآلسيوي، وأن يكون وال: ٍبشري قوي ومعاد؛ يهدف إلى

  .وهذا يجعل المنطقة في حالة من عدم توازن واالستقرار، وبالتالي منع نهضة األمة العربية. للغرب

اتفاقية سايكس بيكو، وتوالت حتى تم : ثم جاءت بعد ذلك االتفاقيات المكملة لوثيقة كامبل ومنها
  .إعالن قرار األمم المتحدة بتقسيم فلسطين، وتبعته وثيقة إعالن دولة إسرائيل
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وثيقة « سنة على وضع ١١٢كيف تبدو صورة المشهد على أرض الواقع بعد مرور أكثر من     
أصبح واضحا أن جميع ما رسمته الوثيقة قد . سنوات على مؤتمر سايكس بيكو؟ ١٠٣، وأكثر من »كامبل

  .وها نحن اليوم نجني ثماره المرة. طبق، وأن الكثير من المؤامرات قد حيكت ضد الشعوب العربية

باإلضافة إلى أن الوحدة واالندماج ، » الكيان االسرائيلي«ففي الوطن العربي اليوم جسم غريب هو 
باتا مفقودين بين الدول العربية، بل أن اإلنقسام والتشتت هو السائد، وال شك أن التفاوت العلمي الحاصل 

أسيس الكوادر البشرية، وبناء بين الدول العربية واإلسالمية المبني على التبعية الغربية يحول دون ت
  .األرضيات العلمية التي تسهم في التنيمة والخروج من دائرة التبعية

ال بد أن نعترف أنه آن اآلوان كي يطلع الجيل الناشئ على هذه الوثيقة، وأن يأخذ على عاتقه 
لشعوب واألمم التي مشروع النهضة العربية، والسعي من أجل حياة أفضل لألجيال القادمة، فالتاريخ مرآة ا

تعكس ماضيها تترجم حاضرها فتستلهم منه مستقبلها، واألمم التي ال تقرأ التاريخ تفقد حاضرها ويضيع 
  جامعة مؤتة/   .مستقبلها وال شك أنها ستظل أسيرة أعدائها

  ١٦ص/١٤/١٠/٢٠١٩الدستور 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

 بصراحة الهدف استفزاز أهل العيسوية: شرطيان
  

 من نير حسون  - هآرتس 

وهم يتذمرون من أنه ال يوجد أي هدف لقد تم توثيق رجال شرطة في العيسوية في شرقي القدس 
، ”هآرتس“في هذا التوثيق الذي وصل الى . للنشاطات في العيسوية عدا عن االستفزاز المتعمد للسكان

شرطة . ”لماذا يتم فعل ذلك بشكل متعمد؟. هذا بصراحة مجرد استفزاز لهم“: قال احد رجال الشرطة لزميله
واسعة في العيسوية كل يوم، اثناءها دخل في كل يوم في اسرائيل قامت خالل اشهر الصيف بعملية 

الظهيرة قوات كبيرة من الشرطة الى القرية وقاموا بدوريات ونصبوا الكمائن واقاموا الحواجز وقاموا بوقف 
 وبعد ذلك كانوا يدخلون الى القرية في الليل ويعتقلون –السيارات وعابري سبيل من اجل الفحص 

  .مواطنين

 ١٠ولكن فقط نحو .  شخصا من سكان العيسوية٣٥٠لية تم اعتقال اكثر من في هذه العم
في القرية قالوا إن هدف العملية هو استفزاز السكان وأن الشرطة . اشخاص منهم تم تقديمهم للمحاكمة

وقالوا ايضا إنه قبل العملية وخاللها لم يتم رشق الحجارة . تعمل بشكل استفزازي من اجل التسبب بالعنف
  .القرية عدا عن رشق الحجارة على القوات التي دخلت الى القريةفي 
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هذه االقوال سمعت ايضا في فيلم قصير وصل للصحيفة وتم تصويره بواسطة كاميرا خاصة ألحد 
الماضي، قبل بضعة ) أبريل(رجال الشرطة الذين شاركوا في النشاطات في العيسوية في شهر نيسان 

في الفيلم القصير يظهر الشارع الرئيسي للعيسوية في . قانون الواسعةاسابيع من بدء عملية تطبيق ال
رجال الشرطة الذين تم سماعهم في الفيلم، وقفوا في المكان لبضع . منطقة المسجد الرئيسي في القرية

في الشارع . وفي كل مرة أحدهم كان يظهر وهو يصوب السالح، كما يبدو نحو سكان في الخلفية. ساعات
  .ثيرون وسيارات كثيرة وال أحد التفت لرجال الشرطةمر اشخاص ك

رجال الشرطة سمعوا وهم يتحدثون فيما بينهم عن هدف النشاطات في القرية، وقد سمع أحدهم 
بعد ذلك سأل . والثاني وافق على هذا الرأي. هذا بصراحة من اجل مجرد استفزازهم: وهو يقول لزميله

عندها قال . سياستنا مضروبة من الجذور: ل متعمد؟ وأجابه زميلهلماذا يتم فعل ذلك بشك: الشرطي االول
  .أنت هنا مجرد تستفزهم فقط. دعهم يعيشون، يا أخي: الشرطي االول

يا أخي، اريد أن اسألك سؤال، أال : بعد عدة دقائق توجه الشرطي االول للشرطي الثاني قائال
وسأل الشرطي االول مرة . هذا هو الهدف: يتسبب ما نفعله بالمزيد من المشكالت هنا؟ وأجاب اآلخر

بعد ذلك سمعا وهما يقلالن من الخطر . نعم: أن يتم خلق المزيد من المشكالت؟ وأجابه اآلخر: اخرى
. ”كل ما في االمر هو رشق حجارة. هذا ليس عملية ارهابية معادية“: الماثل من رشق الحجارة في القرية

  .”هم هذا لعب، هم ال يرشقون الحجارة من اجل التسبب باالصابةبالنسبة ل“: وقال اآلخر. قال أحدهما

الفيلم القصير عرض في االسبوع الماضي في محكمة الصلح في القدس، في جلسة تتعلق بأحد 
السكان في القرية، عبد اهللا مصطفى، الذي اتهم برشق ثالثة حجارة نحو رجال الشرطة في نفس اليوم 

محامي مصطفى الذي عينته النيابة العامة، احمد عواودة، قال إنه . صيرالذي تم فيه تصوير الفيلم الق
يجب التقليل من عقوبة المتهم بسبب االمور التي قالها رجال الشرطة في الفيلم القصير، مع االخذ في 

  .الحسبان حماية النفس من العدالة

دعون ليفي أو أي من خالل شهادة داخلية، وليس من قبل سكان القرية أو اعضاء بتسيلم أو ج
أنتم “. شخص آخر، الشهادة هي شهادة جنود من حرس الحدود، قال المحامي عواودة في النقاش

وهذه افعال . تشاهدون هنا أنه ال حاجة عملية، وكل عمليات الدخول هي من اجل مالحقة سكان القرية
لسالح نحوهم؟ يجب وقف كيف يمكن الوقوف امام االطفال وتصويب ا. تعمل على اصابة االطفال بالذعر

كيف يتم وقف ذلك؟ من خالل قرارات من المحكمة، . تشويش الحياة هذا بشكل متعمد في دولة قانون
  .”اقوال من المحكمة بدون خوف

ال يوجد مجال ألخذ “المدعية العامة في هذا الملف، المحامية دورين حاييم، قالت في المقابل إنه 
ومثلما ال توجد عقوبة على ما يفكر فيه . بعد ذلك تراجع عن شهادتهمقولة واحدة لحظية لشاهد، الذي 

القاضي يارون منتكفيتش قبل بشكل جزئي . ”االشخاص، هكذا ايضا بخصوص رجال شرطة زل لسانهم
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. موقف المحامي وقال إنه سيأخذ في الحسبان التوثيق عندما سيحدد العقوبة التي ستفرض على مصطفى
. سبعة اشهر ونصف سجل فعلي، وهذه عقوبة تعتبر قليلة نسبيا لمخالفة كهذهوفي نهاية المطاف حكم ب

  .مع األخذ في الحسبان أن مصطفى أدين في السابق بمخالفات مشابهة

في العيسوية يقولون منذ اشهر كثيرة بأن هدف عملية الشرطة في القرية هو ازعاج السكان 
في الشرطة رفضوا . تخدام الضغط على السكانوتشويش روتين الحياة كجزء من العقاب الجماعي واس

. ادعاءات السكان بأن هدف العملية هو ازعاجهم كجزء من العقاب الجماعي واستخدام الضغط عليهم
وحسب اقوال الشرطة فإن هدف النشاطات هو الحفاظ على النظام العام وتطبيق القانون في كل زمان 

  .مكان

 من الشهادات بأن شرطة القدس تعمل على زيادة مع ذلك، وخالل سنوات، تراكم عدد كبير
قال الضابط ايرز حزان، الذي مثل في مشهد ” محافظة القدس“في مسلسل . االحتكاك مع سكان العيسوية

يبدأون في استخدام القليل . هناك اجراء يتم البدء بتنفيذه“: زرع السالح في منزل أحد السكان في القرية
  .”اء الخروج، العطاء االمكانية لشخص ما بارتكاب خطأ مامن الضغط اثناء الدخول واثن

 نشرت هآرتس أنه في تقارير الشرطة كتب بأن هدف العملية في القرية هو ٢٠١٦في العام 
 أدخلت الشرطة الى قرية العيسوية حافلة مليئة برجال الشرطة ٢٠١٧، وفي العام ”السكان االحتكاك مع“

قاصر من . بب برشق الحجارة نحوهم واعتقال من يرشقون الحجارةالمتخفين بزي الجنود من اجل التس
  . شهر سجن١٩السكان تم القاء القبض عليه في الحادثة وتمت ادانته وحكم عليه بـ 

  ٢١ص/١٤/١٠/٢٠١٩الغد 

*** 

 العنصرية هي السياسة

 غفرياهو أفنير :بقلم/ هآرتس 

االولى، .  يسار اليهودي في اسرائيل–تنهيدتان لتنفس الصعداء أسمعتا مؤخرا في معسكر الوسط   
.  مقعدا المطلوبة من اجل تحصينها٦١بالـ  عندما علم أن ائتالف التحريض وحصانة نتنياهو لم يحظيا

الثانية، عندما أعلن رؤساء القائمة المشتركة بأنهم يوصون بالقاء مهمة تشكيل الحكومة على بني 
ثالثة اعضاء من بلد لم يتم شملهم في قائمة الموصين وأن ولكن في اليوم التالي عندما علم أن . غانتس

جميع اعضاء القائمة قاطعوا احتفال أداء اليمين في الكنيست احتجاجا على اهمال معالجة العنف في 
العرب ال يفوتون أي “الوسط العربي، سارع كتاب المنشورات ومقاالت الرأي الى ارسال رسائل على صيغة 

ولكن أحدا تقريبا لم يتوقف ليسأل ما هو دورنا في الواقع السياسي غير البسيط . ”فرصة إلضاعة الفرص
الذي يعيش فيه اليوم الفلسطينيون من مواطني اسرائيل، ما هي درجة تأثيرنا على موقف ممثليهم في 

  .واألهم من ذلك، على أي قاعدة يمكن تشكيل شراكة حقيقية. الكنيست
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يسارية اليهودية كي تفهم أن ضم الممثلين المنتخبين للجمهور سنوات طويلة اقتضتها االحزاب ال  
بالتحديد رجال اليمين فهموا منذ فترة طويلة أن هذا من . العربي في كتلة هو أمر ضروري للديمقراطية

خالفا للرأي السائد، ليس فقط عنصرية تقف . الضرورات السياسية لتغيير حكمهم وليس مجرد ترف وطني
تحريض التي يقودونها ضد الوسط العربي وقادته، بل هي استراتيجية مدروسة، وعلى في اساس حمالت ال

 لليسار وقطع كل احتمال للتوصل الى انهاء االحتالل ٦١وهي اخراجهم الى خارج كتلة الـ . االغلب ناجحة
 يعطوا المستوطنون وشركاؤهم المفكرون الذين يتطلعون الى تخليد االحتالل لن. ومعه نهاية حكم اليمين

وبدونهم هكذا هم . ألصابع ايمن عودة أو احمد الطيبي أو عائدة توما سليمان كي يحسموا مصير حياتهم
 .يحسبون جيدا، ليس هناك ولن يكون من يوقف مؤامراتهم للضم وتحويل اسرائيل الى دولة ابرتهايد

ملة، بل واقع يومي رهيب هذا بالضبط هو السبب، فإن من يعرف مثلنا أن االحتالل ليس كلمة فارغة ومه
يدمر حياتنا جميعا، مجبر أن يفعل كل ما في وسعه من اجل اقامة تحالف مشترك يرتكز الى التزام حقيقي 

محظور ومن غير الممكن االكتفاء بكلمات موصى بها بشأن أهمية الدفاع عن . من اجل انهائه
ة الى الواقع ورؤية أنه ال يوجد ولن يوجد  سنة يمكن النظر بشجاع٥٢الديمقراطية االسرائيلية، ألنه بعد 

  .في اسرائيل ديمقراطية حقيقية طالما أن االحتالل مستمر

إن النضال من اجل الديمقراطية يمر عبر النضال ضد االحتالل، النضال الذي يمكن أن يعيش فقط   
ي قمع ما أن ترغب في اصالح المعطوب ولكنك تستمر ف. من خالل شراكة قوية مع الجمهور العربي

  .يحدث في الجانب اآلخر من الخط االخضر، هذا ليس نفاقا بل غباء جنائيا

اليوم وبعد عشر سنوات على التحريض الجامح، يمكن أن نفهم الرغبة في تحقيق بشرى المعسكر في أن 
عليه نشعر بالراحة في اعقاب االنجاز النسبي في االنتخابات وأن نتنفس هواء نقيا أكثر من الذي تعودنا 

والسماح ألنفسنا بأن نأمل أنه حقا تم وقف الخطوات التدميرية التي وجهت ضد اجهزة القضاء والتعليم 
ولكن حزبي اليسار الصهيوني ليس لهما الترف في التخلي عن . والثقافة وضد حراس العتبة واالعالم

 الصهيوني أال –هودي على اليسار الي. مواجهة المسألة االساسية، التي توجد في اساس وجودنا هنا
يتخلى عن وظيفته االساسية وهي معارضة االحتالل، هذا سيكون تراجيديا اذا عرفنا أن االصوات الوحيدة 

  .التي ستناضل ضده في هذه الكنيست ستأتي من اوساط حزب واحد الذي يسهل عزله

فاألول . الخوفإن استعراض منتخبي الحزبين، العمل والمعسكر الديمقراطي، يظهر بالضبط هذا   
حتى اجزاء من . يرفع عاليا العلم االجتماعي، الى درجة أن ظال كبيرا يخيم على الموضوع السياسي

  .الخماسية الديمقراطية التي بنيت على قاعدة بيرتس، ال يتميزون بحماسة مضادة لالحتالل

ة بين نهاية الحمالت لذلك، هذا هو الوقت الذي فيه تندمج عشرة ايام التوبة مع الفترة االنتقالي  
وحل لغز القطار الحكومي، يجب استغاللها ايضا للقيام بمحاسبة النفس اليسارية، وليس حساب النفس 
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، بل انتقاد يتركز على بلورة وتعزيز تفاهمات تمكن من شراكة يهودية ”مشكلة اليسار“المقيت من نوع 
  .عربية ومعارضة لالحتالل

فالتوصية . بخطوة اولى، يصعب االستهانة في اهميتها التاريخيةرؤساء القائمة المشتركة قاموا   
واصدقائه في قمرة القيادة، الجنراالت، ومقاطع الزعبيين يئير لبيد، هي ” الجرف الصامد“برئيس اركان 

في االنتخابات السابقة انقذ الجمهور العربي ميرتس، . ولكنهم فعلوا ذلك. ضفدع كبيرة يصعب ابتالعها
في البحث عن شريك . بات االخيرة رفع بصورة دراماتيكية نسبة التصويت وانقذ بني غانتسوفي االنتخا

 .فان ممثلي الجمهور العربي مدوا اليد لمرة ومرتين وثالث مرات، واآلن جاء دورنا

  ٢١ ص١٤/١٠/٢٠١٩الغد 

***  

 االحتالل يجند الطبيعة ألغراضه

 التحرير أسرة :بقلم /هآرتس 

ة في يهودا والسامرة وسلطة الطبيعة والحدائق الجمهور هذا االسبوع للتنزه في دعت االدارة المدني  
واقترحت مديرية المناطق . عيد العرش في المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية خلف الخط االخضر

 المحتلة على الجمهور االستمتاع بالينابيع والمزروعات الغنية قرب البحر الميت، وشطف العيون بالمشاهد
  .االولى في جبل جرزيم واالستسالم لحكايات العاصفة لعاصمة مملكة اسرائيل القديمة في موقع سبسطيا

ينبغي لكل مواطن ذي ضمير ووعي اساسي بالوضع السائد خلف الخط االخضر ان يرفض هذه   
اضي التي ففي الضفة الغربية يوجد تنوع من المشاهد المشوقة مع خليط استثنائي للطبيعة واالر. الدعوة

ووفقا للقانون الدولي، فإن وظيفة السلطات التي تمثل القوة العسكرية الحاكمة في . صممها المزارعون
ومع أن هناك غير قليل من االعمال المهمة التي تنفذها . المنطقة ان تحمي الطبيعة والتراث الثقافة

ظمهم فلسطينيون، او منع التحجير السلطات، بما فيها حماية الحيوانات البرية من الصيادين، الذين مع
ولكن السلطات لم تكتف بهذا العمل وانضمت بطرق متنوعة الى مشروع . والحفريات في المناطق المحمية

  .االستيطان واالحتالل الذي يجند الطبيعة ألغراضه

بينما يكون مواطنو اسرائيل مدعوين للتنزه في الزوايا الجميلة للمناطق المحتلة، يقصى   
طينيون او يبعدون عن مواقع الطبيعة والمشهد بطرق مختلفة ومتنوعة، كما يمكن ان نطلع من الفلس

. ”جمعية المشاركة االجتماعية“أو ” تعايش“، ”كيرم نافوت“تقارير منظمات حقوق االنسان، مثل جمعية 
انية غير في محمية أم زوكا في شمالي غور االردن يدحر الفلسطينيون كي ال يزعجوا البؤرة االستيط

القانونية العاملة في المكان، وتبعد قطعانهم عن محميات اخرى في المنطقة بدعوى أن هذه منطقة 
في محمية ناحل كنيه في وسط السامرة اقتلعت اشجار زيتون غرسوها هم، وبالمقابل سمح . عسكرية
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بؤر االستيطانية يتم ان شق الطرق واقامة ال. بشق طرق وبناء بؤر استيطانية ومستوطنات داخل المحمية
  .بخالف القانون ولكن االدارة المدنية تقل في منع هذا العمل

فهو يتميز . في منطقة القدس، مثال، يمكن االحتفال بالعرش في الحديقة الوطنية في ناحر رفائيم  
جة من يحتاج الى النظر اليه من خلف جدار الفصل هم سكان الول. بمشاهد الينابيع وبالشرفات الزراعية

ومؤخرا تقرر عدم فتح احد الينابيع في المكان . الفلسطينيون الذين كانوا شركاء في تصميم تراث المشاهد
وهكذا تحول من خلق . النه لم يوجد بعد حل يسمح بابعاد الحاجز االمني في جدار الفصل عن موقع النبع

  .المشهد الى تهديد امني

دائق عرض الضفة الغربية كمنطقة نزهات ممتعة، تحاول االدارة المدنية وسلطة الطبيعة والح  
اما بالنسبة . والكثير من المستوطنين بالفعل يستمتعون جدا بالتنزه في المحميات والحدائق هناك

ان الطريق المدني السليم لالحتجاج ضد هذا الواقع هو اال نأتي . للفلسطينيين فهذا واقع مختلف تماما
 .احل كنيهبجموعنا الى جبل جرزيم او الى ن

  ٢١ ص١٤/١٠/٢٠١٩الغد 

***  

  كي ال ننسى

 قبية مذبحة على عاما ٦٦
  

ــوم يــصادف – وفــا  ٢٠١٩-١٠-١٤ اهللا رام ــين الي ــذكرى أول، تــشرين مــن عــشر الرابــع ،االثن  ال
 سـبعة فيهـا واستـشهد الـصهيونية، العـصابات نفذتها التي ،)اهللا رام غرب شمال كم١٩ (قبية لمذبحة ٦٦الـ

  .المنازل عشرات ونسفت وقصفت العشرات، وجرح مواطنا وستون

 ،١٩٥٣ أكتوبر/ أول تشرين١٤ مساء" جديدة ياسين دير "بأنها آنذاك وصفت التي المذبحة بدأت
 وخـزان ومدرسـتها القريـة ومـسجد ًمنـزال وخمـسين سـتة تـدمير فيهـا جـرى التـالي، اليـوم نهـار إلى واستمرت
 المــنعم عبــد أســرة منهــا كاملــة أســر أبيــدت فيمــا حــسان، مــدمح مــصطفى القريــة شــهداء أول وكــان الميــاه،
  .ًفردا ١٢ أفرادها عدد البالغ قادوس

 الفلـسطينية القـرى ضـد العـسكرية عملياتـه مـن االحـتالل ّصـعد عنـدما المذبحـة هذه أحداث وجاءت
 جـدار وبناء الدول هذه على الصلح لفرض محاولة في العربية الدول مع الهدنة اتفاقية توقيع بعد األمامية

  .السكان من الفلسطينية األمامية القرى وتفريغ الهدنة خط طول على رعب

 بهـدف بـاألرواح قـصوى ضـربات ٕوالحـاق هـدم تنفيـذ":بـ التعليمات كانت االحتالل، أرشيف وبحسب
  "بيوتهم من القرية سكان تشريد
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 اكتـوبر/ األول ينتـشر ١٤ يـوم مساء قبية تعرضت فقد عيان، وشهود القرية أهالي سرد ما ووفق
 مختلف فيها واستخدمت مسبقا معدة خطة وفق النظامي الجيش من وحدات نفذته وحشي إسرائيلي لعدوان
  .األسلحة أنواع

 بنحــو تقــدر إســرائيلية عــسكرية قــوة اليــوم ذلــك مــساء مــن ٧.٣٠ الــساعة حــوالي فــي تحركــت وقــد
 مركـز مـدفعي بقـصف الهجـوم بـدأ وقـد يـة،العرب القرى سائر عن وعزلتها وطوقتها القرية نحو جندي ٦٠٠

 توجهت حين في القرية تخوم إلى الرئيسة القوة وصول حتى استمر تمييز دون القرية مساكن على وكثيف
 نحـو نجـدة أيـة تحـرك ومنـع لمـشاغلتها ونعلـين وبـدرس شـقبا مثـل المجـاورة العربيـة القرى إلى أخرى قوات
  .قبية

 تمامـا القريـة عزلـت بحيـث الطـرق مختلـف علـى األلغـام ينهح في الصهيونية العصابات زرعت كما
 الحــرس ورجــال الــسكان لهــا فتــصدى االتجاهــات مختلــف فــي النــار تطلــق وهــي المــشاة قــوات دخلتهــا وقــد

 حتى يقاومون وظلوا بالمثل النيران على وردوا وأسلحتهم عددهم قلة رغم العزيز عبد محمود بقيادة الوطني
 اتـصل حيـث قـديس دير قرية إلى الوصول من الوطني الحرس قائد تمكن وقد هممعظم وقتل ذخائرهم نفذت

 التـي األردنيـة العـسكرية النجـدة ولكـن والـذخيرة النجدة طالبا اهللا، رام في األردنية العسكرية بالقيادة السلكيا
  .قبية إلى الوصول تستطع ولم الطرق في الكامنة المعادية العناصر مع اشتبكت بدرس قرية من تحركت

 وفـي األسـلحة مختلـف مـن النـار تطلـق وأخـذت القريـة االقتحـام قـوات فيه دخلت الذي الوقت وفي 
 القريــة منــازل حــول المتفجــرات تــزرع اإلســرائيلية العــسكرية المهندســين وحــدات كانــت االتجاهــات مختلــف
 مـن الفـرار حـاولي مـن كـل علـى النـار يطلقـون كـانوا الـذين المشاة حماية تحت أهلها رؤوس على وتفجرها
  .للتفجير المعدة المنازل

 ،٢٠١٧ لعـام المركزي اإلحصاء جهاز إحصائية بحسب نسمة ٦.٠٩٠ اليوم قبية سكان عدد يبلغ
 أجـزاء العنصري الفصل جدار ويقتطع والقمح، الزيتون بزراعة وتشتهر دونما، ٥.١٣١ مساحتها تبلغ فيما
  .أراضيها من

 ١٤/١٠/٢٠١٩ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***  
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  اخبار باالنجليزية
  

Israel detains Palestinian governor of Jerusalem 
 

JERUSALEM, Monday, October 14, 2019 (WAFA) – Special units of the Israeli police 
detained early this morning the Palestinian governor of Jerusalem, Adnan Ghaith, and the 
deputy secretary of Fatah movement in Jerusalem Shadi Mutawar, according to local 
sources. 
The sources told WAFA that the Israeli forces assaulted Mutawar as they detained him. 
Ghaith was detained several times in the past. 
Israeli forces carry out almost daily wide-scale raid and arrest operations in occupied 
Jerusalem, most notably in Issawiyeh neighborhood. 
K.T./M.K. 

14/10/2019wafa  

***  

Palestinians fear ‘Arabization’ of UNRWA funding 
 
By : Adnan Abu Amr 
A number of Palestinian warnings have recently been issued against the “Arabization of 
UNRWA”; a process which is coming about through the increasing Arab-funded of the 
body in light of the decline in international funding. This is a result of American and Israeli 
pressures and the increased American drive to end UNRWA’s mandate. 
Palestinians are exhausting their efforts and contacts to obtain the international 
community’s support to renew UNRWA’s mandate for another three years. They have 
received successive warning of the gradual decline in financial aid to UNRWA. 
Palestinians fear what can be described as the gradual “Arabization” of UNRWA; making 
it Arab-funded. The Palestinian reading indicates that US funding cuts may prompt some 
Arab countries to provide alternative funding. Although Arab funding is important, 
UNRWA is the responsibility of the international community as a whole and not just Arab 
nations. International funding must continue, as this reflects international responsibility 
for the 1948 refugee tragedy, as a result of the international community’s failure to protect 
Palestinians and to implement the relevant UN resolutions, in particular resolution 194. 
Palestinians are also concerned that the US is pushing for UNRWA’s mandate to be 
renewed annually rather than every three years as us currently the case. Voting on the 
agency’s mandate begins on the first od December at the UN General Assembly. 
In order to address these concerns, Palestinians are demanding UNRWA have a permanent 
budget like similar international organisations including UNESCO and FAO. 
In 2019, UNRWA’s budget was approximately $749 million, in 2015 its budget was $744 
million, in 2014 it reached $732 million, and in 2010 it amounted to $863 million. 
UNRWA has been facing financial challenges since 2018, when the US administration 
decided to reduce its assistance from $360 million to only $60 million. The United States is 
UNRWA’s largest donor, and annually provides 40 per cent of its total budget, worth $360 
million, focused on health care, education and social services for Palestine refugees in 
UNRWA’s five areas of operation: Syria, Lebanon, Jordan, the West Bank and the Gaza 
Strip. 
In addition to the United States, UNRWA’s donors include the EU which sends $143 
million a year and 40 other countries and institutions. However, the international 
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organisation is facing a large deficit of $446 million, an existential deficit. Any organization 
that loses 40 per cent of its budget could collapse, but it has managed to keep going. 
Switzerland and the Netherlands recently suspended their support for the organization 
after the publication of reports of corruption in the UN organisation. An investigation into 
the claims is now underway , but if it is confirmed then cutting funding isn’t the way to 
deal with the problem, rather strengthening mechanisms of transparency, monitoring and 
direct supervision are the means to ensure this doesn’t reoccur. 
The international organization is hemorrhaging money on international employees. In 2014 
there were 174 international staff members, rising to 182 in 2015, and this year reaching 
211. In the eyes of the Palestinians, this is a major exhaustion of its budget because the 
average income of international employees is $138,000 a year. 
The international, American and European approaches of gradually cutting aid to 
UNRWA so that it is funded by Arab states coincides with a series of accelerated US 
policies and procedures to bring an end to the Palestinian issue. It is as if the America is 
racing against the clock. 
In recent months, the Israelis have spoken of an approach, led by Prime Minister Benjamin 
Netanyahu, to further reduce UNRWA’s budget. Netanyahu has formally presented the 
matter to UN Secretary-General Antonio Guterres. 
The Israeli justification for this speaks of the fact that Jordan hosts the largest number of 
Palestinian refugees who receive their aid and assistance from UNRWA. The Jordanian 
government opposes stopping UNRWA’s operations in the country and the reduction of 
international aid to the UN organisation. 
Netanyahu also formed a team from several government ministries headed by National 
Security Adviser Meir Ben-Shabbat whose primary task is to structure a clear strategy 
towards UNRWA and to present it to US President Donald Trump to agree on a common 
policy. This Israeli government team was provided with statistics from security agencies 
regarding the magnitude of services provided by UNRWA to Palestinian refugees in all 
sectors, including education, food, health care and housing. 
These measures target UNRWA and attempt to transfer its funding and the overseeing of 
its programs from being the responsibility of the international community responsibility to 
that of Arab and Muslim countries only. 
In truth, the international community’s abandonment of UNRWA in terms of funding and 
financial assistance, and limiting the matter to Arab and Muslim countries, especially in 
Gulf states and Turkey, leaves Palestinians with nothing to negotiate with Tel Aviv on in 
the future. 

14/10/2019The Palestinian Information Center   
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