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  القدساالردن 

 مواقف األردن تجاه القضية الفلسطينية والقدس ثابتة: لقيسيا

رئيس مجلس النواب باإلنابة الدكتور نصار القيسي ان مواقف  أكد - تشرين الثاني ٢٠عمان 
  .األردن تجاه القضية الفلسطينية والقدس ثابتة رغم تعاظم التحديات والعقبات القابعة أمامه

وقال إن األردن سيبقى متمسكا بموقفه الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية باعتبارها ثابتا من 
صوال مع الشعب الفلسطيني األبي إلى حقه المطلق في إقامة دولته المستقلة ثوابته الوطنية المركزية و

  .وعاصمتها القدس

حديث القيسي جاء لدى لقائه بدار المجلس اليوم األربعاء وفدا من الطلبة المقدسيين، بحضور 
واد النائبين الدكتور إبراهيم بني هاني والمهندس خالد رمضان وأمين عام مجلس النواب بالوكالة ع

الغويري، حيث لفت إلى أن الشعب األردني يفخر بحمل جاللة الملك عبداهللا الثاني ألمانة الوصاية 
  .الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

وبين القيسي ان دور األردن في الدفاع عن القدس ومقدساتها واضح عبر المواقف الثابتة 
  . العديد من المنابر اإلقليمية والدوليةوالراسخة التي أعلنها جاللته في

وتابع ان القضية الفلسطينية والقدس ثابتان من ثوابت النشاط السياسي والدبلوماسي لجاللة 
ًالملك منذ توليه سلطاته الدستورية، مؤكدا اعتزاز كل األردنيين بالقيادة الهاشمية الحكيمة ووقوفها خلفها 

تي تؤكد عروبة القدس، ودعم نضال أهلها في مواجهة التهويد، وتأييدها ما أمكن لكل القرارات ال
  .وبالمحافظة على اإلرث الثقافي والمعماري للمسجد األقصى المبارك

ًإن قضية فلسطين وقضية القدس كانت محورا هاما في خطابات العرش المتعددة "وقال القيسي  ً
ه السامية التي تالها لدى افتتاح الدورة عند افتتاح جاللته دورات مجلس األمة العادية، وآخرها خطبت

العادية الرابعة لمجلس األمة الثامن عشر، حيث أكد أن القضية الفلسطينية هي القضية األولى على أجندة 
الدبلوماسية األردنية لمركزيتها وعدالتها، وألنها مصلحة وطنية عليا وأن القدس ستبقى في ضمائرنا 

  ".ا ضمن حل المشكلة الفلسطينيةووجداننا نعمل على الحفاظ عليه

وفيما يتعلق بالدور البرلماني، أوضح القيسي ان مجلس النواب رصد التجاوزات اإلسرائيلية 
 قانونا ١٥٦اإلسرائيلي، مبينا أنها بلغت " الكنيست"والتشريعات العنصرية التمييزية التي قام بها 

الحتالل اإلسرائيلي والمستوطنات مرفوضة جملة ومشروعا، مؤكدا أن تلك القوانين والمشروعات الداعمة ل
وتفصيال الستهدافها الفلسطينيين والقدس واألسرى الفلسطينيين والمتضامنين األجانب والمنظمات 

  .الحقوقية

ولفت إلى أن مجلس النواب زود البرلمانات واالتحادات والجمعيات البرلمانية العربية واإلقليمية 
لعنصرية التمييزية التي تدمر كل مسعى إلحالل السالم بين الفلسطينيين والدولية بهذه المشروعات ا



 
٥

وبين القيسي انه باإلضافة إلى الجهود والمواقف التي بذلها المجلس لصالح القضية .واإلسرائيليين
ًالفلسطينية والقدس، عقد االتحاد البرلماني العربي الذي يترأسه حاليا رئيس مجلس النواب المهندس 

ًانطالقا من دعم " القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطين"ًراونة مؤتمرا في عمان تحت شعار عاطف الط
األردن المستمر للقضية الفلسطينية والقدس فيما تم السعي إلضافة بند القضية الفلسطينية على جدول 

من البيانات كما اصدر المجلس العديد .إعمال االتحاد البرلماني الدولي الذي تم عقده مؤخرا في قطر
والتصريحات وآخرها البيان الذي أصدره المجلس أمس الثالثاء الذي استنكر تصريحات وزير خارجية 
الواليات المتحدة األميركية مايك بومبيو التي فاجأت المجتمع الدولي، كاشفا عبرها القناع عن الوجه 

ُإن بالده تع: "الحقيقي للسياسة الخارجية األميركية، حينما قال َ ّتبر المستوطنات اإلسرائيلية متسقة مع ّ ُ
  ".القانون الدولي

وقال القيسي ان القرار األميركي المعلن، إنما هو تأجيج للصراع العربي اإلسرائيلي، ونسف لكل 
ّمساعي السالم، بل هو إشعال لنار الفتنة ليظل العالم في أتون الويالت والحروب والدمار ٌ.  

 ندخر أي جهد لتعرية ممارسات االحتالل بحق الشعب الفلسطيني والوقوف أننا في مجلس النواب لن"وزاد 
ًبوجه داعميهم، ليدرك العالم أن االنحياز للمحتل على صاحب أهل األرض والحق يعد تخليا عن مبادئ 
ًاألمن والسلم التي طالما تداعت لها الهيئات والمؤسسات الدولية، ويجعل منها ضربا في الخيال ومجرد 

من جهته، أعرب الوفد الطالبي عن تقديره للدور الذي يضطلع به األردن قيادة وشعبا ". وخطاباتشعارات
تجاه القضية الفلسطينية والقدس، مؤكدين ان الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

  .القدس حافظت على المدينة المقدسة من شتى صنوف اإلجراءات اإلسرائيلية

هود التي يبذلها مجلس النواب تجاه قضاياهم في العديد من المنابر اإلقليمية والدولية، وثمن الج
مشيرا إلى أن زيارتهم لألردن جاءت خالل مبادرة حديثة النشأة أسسها الطلبة المقدسيون هدفها إيصال 

ن األردن يعتبر الصورة الحقيقية لمعاناة المقدسيين جراء الممارسات واالنتهاكات اإلسرائيلي، مؤكدين أ
وأوضح الوفد ان مبادرتهم من شأنها أيضا تعزيز .رافدا رئيسا من روافد استمرارهم في النضال والبقاء

  .المواقف التي يشترك بها الطلبة الفلسطينيين والطلبة األردنيين تجاه القضية الفلسطينية والقدس

  ٤ ص٢١/١١/٢٠١٩الدستور 

  

  

  

  

***  
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  ألبرز في الصراع العربي اإلسرائيلي بمساندة الفلسطينيينالحسين كان دوره ا: الروابدة

 

قال رئيس الوزراء االسبق عبدالرؤوف الروابدة ان ارث المشروع النهضوي  - حازم الصياحين -إربد
العربي الذي قاده شريف مكة الحسين بن علي والملك المؤسس جاللة المغفور له الملك عبداهللا االول 

لعظيم الحسين طيب اهللا ثراه وهذا االرث شكل جزءا مهما من شخصية الحسين استقر بين يدي الراحل ا
فالتزم بالحفاظ على التراث العريق واالنفتاح على المستجدات والمتغيرات بعيدا عن التقوقع او االنغالق 
فكان هذا الموروث حاضنة لفكر الحسين العسكري وتربيته العسكرية التي تميزت باالنضباطية وتحديد 

  .لهدف والعمل الواقعيا

وتناول رئيس الوزراء االسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة في ندوة نظمها تجمع المتقاعدين   
جوانب من » الحسين في ذاكرة االردنيين» العسكريين بمدينة اربد في قاعة نادي ضباط الشمال بعنوان

 المتقاعد العين عواد المساعيد للجوانب الفكر السياسي للملك الحسين رحمه اهللا فيما تطرق الفريق الركن
االنسانية التي عايشها مع جاللة المغفور له باذن اهللا في حين تناول مدير عام المؤسسة االجتماعية 
واالقتصادية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى اللواء الركن المتقاعد ثالج ذيابات للفكر العسكري 

ربد للمتقاعدين العسكريين العميد الركن المتقاعد محمد المناجرة لمسيرة لجاللته وتطرق رئيس تجمع ا
الراحل الكبير وطنيا وقوميا حيث عاينوا الجوانب السياسية والعسكرية واالنسانية للراحل الكبير جاللة 

  .المغفور له الحسين بن طالل طيب اهللا ثراه

كز على شرعية النسب النبوي الشريف ان التوجه الديني لدى الحسين المرت« واضاف الروابدة   
فاالمة ال تسلم قيادتها طواعية اال لهذا البيت من قريش فوعى الحسين هذه الشرعية وعمل على تعزيزها 
باعتباره االسالم دين الدولة ومصدر التشريع فيها فبنى العالقة مع الحركات االسالمية على اساس من 

ات والمؤسسات العلمية والمعاهد التي تعنى بالحضارة االسالمية التناغم والتسامح الديني وانشا الجامع
  .خدمة لقضايا االمة

اصبح االردن مستقر المشروع النهضوي العربي الحديث والحسين اصبح الوريث » وزاد الروابدة  
ر  فورث وطنا كان وما زال موئال لالحرار وبوتقة انصهرت فيها جميع عناص الشرعي للثورة العربية الكبرى

االمة فحمل الحسين هذه الهموم والتطلعات فكان دوره االبرز في الصراع العربي االسرائيلي على الجانبين 
العسكري والنضالي والسياسي والتزم بمساندة الفلسطينيين وممثليهم الشرعيين وصوال الى حقهم في تقرير 

  .مصيرهم واقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس العربية

تميزت سياسة الحسين بالوسطية الهادئة على المستويين الداخلي والخارجي » روابدةوقال ال  
وتحمل سيال من االتهامات الظالمة والحمالت االعالمية المتجنية وكان رده بمزيد من االصرار على تجاوز 

قنوات الخالفات ، كما كان التسامح نموذجا متميزا للحسين فله القدرة على استيعاب المعارضة وفتح 
الحوار والتي اسست بدورها للمفهوم الديمقراطي الذي حرص الحسين على السير به بعزيمة وثبات 



 
٧

واعادتها للواجهة بعد فك االرتباط وهي مشروع هاشمي بامتياز يتبناه خليفته جاللة الملك عبداهللا الثاني 
  .ويتمسك به كمستقبل واعد ركيزته وحدة وطنية متجذرة وراسخة

ن المساعيد لجملة من االحداث التي عايشها مع الحسين رحمه اهللا تثبت جميعها وعرض العي  
عمق القيم االنسانية النبيلة التي كان يتصف بها سواء على بين رفاق السالح او على الصعيد الشعبي 

  . والعشائري والسياسي

ترافيته في القتال او  للفكر العسكري لجاللة المغفور له الحسين طيب اهللا ثراه واح وتطرق ذيابات  
  . اتخاذ القرار العسكري الشجاع وفقا للظروف الميدانية التي تقتضيها طبيعة ومراحل الصراع والحرب

وقال المناجرة ان ذكرى ميالد الراحل الحسين طيب اهللا ثراه هي ذكرى قائد عسكري فذ عشق   
ملك لالنسانية غائب عن دنيانا .. ان الجندية واحب الميدان وكان سياسيا محنكا قل ما يجود بمثله الزم

حاضرا في قلوبنا ووجداننا وجدد البيعة لوريث الملك السعيد جاللة الملك عبداهللا الثاني حامال للراية 
 .ومعززا لالنجاز وماضيا في دورب التقدم واالزدهار

  ١٠ ص٢١/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

 لةمبادرة الملك تجاه الزميل عمارنة تنم عن مكارم أصي

  : محمـد الرنتيسي- رام اهللا 

ثمن صحافيون فلسطينيون، المبادرة السامية لجاللة الملك عبد اهللا الثاني، بتوفير الرعاية والعالج   
للمصور الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي فقد عينه برصاص االحتالل قبل أيام، خالل تغطيته 

دة صوريف قرب الخليل، معربين عن شكرهم وامتنانهم للمواجهات بين المواطنين وقوات االحتالل في بل
ّالعظيم، لخصال الخير الهاشمية، والتي تعبر عن الحب األردني السرمدي واألزلي لفلسطين، وتؤشر 

  .بوضوح على عمق وقداسة العالقة األخوية، والوشائج االستراتيجية التي تربط األردن بفلسطين

ناصر أبو بكر، على مواقف جاللة الملك العروبية، ودعمه وأثنى نقيب الصحفيين الفلسطينيين،   
ًالدائم لفلسطين وقضيتها وقيادتها، في كل المحافل العربية والدولية، مقدما شكره وتقديره لجاللته، 

  .ًوللحكومه األردنية والشعب األردني الشقيق، على مواقفهم المشرفة دوما مع فلسطين وشعبها

ّلحريات في النقابة محمـد اللحام، إن جاللة الملك لم يترك سنة من جهته، قال رئيس لجنة ا  
ًحميدة، أوخصلة حسنة، تجاه فلسطين، إال ومارسها، وها هو اليوم ينتصر للصحفي الفلسطيني، ليترك إرثا 

ًواسعا من المكارم، مؤكدا أن مبادرته مقدرة عاليا ً ً.  

لملك تجاه الزميل عمارنة، بأنه شاهد جديد واعتبر الصحافي فراس طنينة، القرار السامي لجاللة ا  
على أن ال فرق لدى جاللته بين األردن وفلسطين، وأنه يولي الفلسطينيين ذات االهتمام والرعاية، التي 

ّيوليها ألبناء الشعب األردني، الفتا إلى أن القرار، يعبر عن ذاته اإلنسانية ً.  



 
٨

ى توفير كل ما يلزم لرفعة شأن الشعبين يحرص جاللة الملك عل«: »الدستور»وقال طنينة لـ  
الشقيقين الفلسطيني واألردني، ومواقفه المشرفة، هي محط تقدير عال، وتحظى على الدوام، بثناء وتقدير 

  .«الشعب الفلسطيني، وهي ذات الخصال الكريمة التي اعتدنا عليها من األسرة الهاشمية تجاه شعبنا

ّن المملكة األردنية الهاشمية، تبوأت قصب السبق في يحفظ التاريخ عن ظهر قلب أ«: وأضاف  
تلبية نداء الواجب والضمير اإلنساني حيال الفلسطينيين على الدوام، ما يؤكد االلتحام الوثيق بين البلدين 
والشعبين الشقيقين، ومن نافلة القول إن األردن هو األقرب إلى الهم الفلسطيني، ومثل هذه المواقف 

ًكسبته رصيدا غنيا من المحبة والتقدير في نفوس الفلسطينيينلجاللة الملك، أ ً.  

بدورها، أكدت الصحافية جيهان عوض، أنها هاتفت الزميل عمارنة، بعد المبادرة الكريمة لجاللة   
مبادرة جاللة «ان » الدستور»الملك، األمر الذي انعكس على معنوياته واستعالئه على جراحه، موضحة لـ

 وجاءت في الوقت الذي تستهدف فيه قوات االحتالل، الصورة والصوت الفلسطيني، حيث ًالملك مهمة جدا،
يسعى االحتالل لحجبهما عن العالم، وهذه المبادرة التي تقطر إنسانية، تعني لمعاذ ولكل صحفي فلسطيني 

  .يمكن أن يتعرض لذات االستهداف، العون والسند

تر المبادرة لنصرة الصحافيين الفلسطينيين، فألنه جاللة الملك عندما يعزف على و«: ومضت تقول  
كبير في مكارم أخالقه، كما أنه يعلم بأن وشائج وخصال الخير سيكون لها مفاعيلها وانعكاساتها، لتشمل 
ّكل األشقاء العرب، الذين بمجرد أن تقع عيونهم على ما يقدمه األردن، فإنهم سيتأثرون بها، وسوف 

ًلمكارم والفضائل، وممارستها قوال وفعال وسلوكا، خصوصا وأن هناك العشرات يسارعون لالعتصام بهذه ا ً ً ً
من الصحافيين الذين تم استهدافهم، وفقدوا أعينهم، كحال الزميلين سامي مصران ونضال اشتية، 

 .، مؤكدة أن خصال الخير ال يبادر إلى ممارستها، إال الكبار في مكارم أخالقهم، وهممهم العالية»وغيرهما

  ٣ ص٢١/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  شؤون سياسية

  اجتماع طارئ االثنين لوزراء الخارجية العرب بشأن المستوطنات

 

أعلنت جامعة الدول العربية في بيان امس أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية - القاهرة 
شأن االستيطان اإلسرائيلي غير التطور الخطير لموقف اإلدارة األميركية ب“العرب االثنين في القاهرة لبحث 

  .”١٩٦٧القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة العام 

تم االتفاق على عقد الدورة “وقال السفير حسام زكي األمين العام المساعد للجامعة العربية إنه 
بعد غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم االثنين المقبل، 



 
٩

مشاورات جرت بين االمانة العامة لجامعة الدول العربية والعراق الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية 
  .”ودولة فلسطين مقدمة الطلب

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت الثالثاء عقد اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية بعد 
ستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة متعارضة مع إعالن الواليات المتحدة أنها لم تعد تعتبر الم

  .القانون الدولي

وأعلن المندوب الدائم للسلطة لدى جامعة الدول العربية في القاهرة ان الموقف األميركي الجديد 
  .”مخالف للقانون الدولي“

مة إلسرائيل وبسيادة ويأتي الموقف المفاجئ الدارة الرئيس دونالد ترامب بعد اعترافها بالقدس عاص
  .دولة االحتالل على الجوالن السوري المحتل

وأعربت السعودية عن رفضها لموقف الواليات المتحدة من المستوطنات االسرائيلية، معتبرة أن 
  .بناء هذه المستوطنات عقبة أمام تحقيق السالم مع الفلسطينيين

اعتبار المستوطنات اإلسرائيلية معارضة بالسياق، انتقد الفاتيكان قرار الواليات المتحدة عدم 
  .للقانون الدولي، ليضم صوته بذلك إلى االنتقادات الدولية التي قوبل بها هذا التحول في سياسة واشنطن

القرارت األخيرة تهدد بتقويض “وقال الكرسي الرسولي في بيان لم يسم فيه الواليات المتحدة إن 
  .”ً واالستقرار اإلقليمي الهش أصال بشكل إضافيعملية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية

الى ذلك، أغلقت السلطات اإلسرائيلية امس مكاتب مؤسسات فلسطينية عدة عاملة في القدس 
الشرقية المحتلة لمدة ستة أشهر تتهمها بتنفيذ أنشطة تتعلق بالسلطة الفلسطينية وفق ما أفاد ممثلون 

  .لتلك المؤسسات

  .سيادي للسلطة الفلسطينية في مدينة القدسوتمنع إسرائيل أي مظهر 

وشملت قرارات اإلغالق مكتب شركة األرز لإلنتاج التلفزيوني ومقرها مدينة الناصرة شمال البالد، 
ومكتبي تلفزيون فلسطين ومقره رام اهللا ومديرية التربية والتعليم الفلسطينية والمسجد الرصاصي في البلدة 

  .القديمة

رائيلية مدير مكتب مديرية التربية والتعليم سمير جبريل ومدير مكتب شركة واوقفت القوات اإلس
األسرى “األرز في القدس أيمن أبو رموز وحولتهما للتحقيق بحسب ما أفاد محامي هيئة شؤون 

  .الفلسطينية محمد محمود” والمحررين

  .وأفاد المحامي محمود بتمديد توقيف سمير جبريل حتى اليوم

وامر استدعاء للتحقيق لكل من المدير العام لشركة األرز نزار يونس، ومراسلة وسلمت السلطات أ
  .تلفزيون فلسطين في القدس كريستين ريناوي
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وجاء في قرارات اإلغالق الموقعة من قبل وزير األمن الداخلي جلعاد أردان والتي اطلعت وكالة 
أنشطة للسلطة الفلسطينية أو نيابة “فرانس برس على نسخ منها أن اإلغالق سببه إقامة هذه الجهات 

  .وفق القانون” عنها أو تحت رعايتها في نطاق دولة إسرائيل بدون تصريح

أغلق “وأوضح مسؤول في مكتب األوقاف اإلسالمية فضل عدم ذكر اسمه أن المسجد الرصاصي 
ر األيتام اإلسالمية كونه مالصقا لمكتب مديرية التربية والتعليم ويستخدم من قبل أساتذة وطالب مدرسة دا

  .”كمصلى

  .”طالبوا الشرطة اإلسرائيلية بإعادة مفتاح المسجد“وأضاف المسؤول أنهم 

 .واستنكر المشرف العام على اإلعالم الرسمي في السلطة الفلسطينية أحمد عساف القرار

ال ) … (انزعجت إسرائيل من الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم في القدس“وقال عساف لفرانس برس 
  .”تريد ألحد أن يفضح جرائمها في القدس المحتلة وعاصمة دولة فلسطين

تشجع قرارات اإلدارة األميركية األخيرة إسرائيل على مزيد من االنتهاكات ونحملهما “ووفقا لعساف 
  .”المسؤولية

اقع من جهة ثانية، صادرت السلطات اإلسرائيلية جهاز حاسوب وملفات للمركز الصحي العربي الو
  .على مقربة من سور البلدة القديمة في المدينة المحتلة كما أخضعت مديره للتحقيق

 عنصرا من القوات ٤٠اقتحم نحو “وقال مدير المركز أحمد سرور عقب خروجه من التحقيق 
الخاصة والشرطة وحرس الحدود والمخابرات اإلسرائيلية المركز وشرعوا بتفتيشه وصادروا جهاز حاسوب 

  .”وملفاتووثائق 

وبحسب سرور الذي اقتيد إلى مركز تحقيق المسكوبية فقد خضع للتحقيق لمدة أربع ساعات 
  .”ما إذا كان للمركز عالقة بالسلطة الفلسطينية“وتركزت األسئلة على 

  .”أن المركز خاص ومسجل كشركة غير ربحية وال يرتبط بأي جهة مهما كانت“وأكد سرور 

وقالت .  لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي قرارات اإلغالقودانت عضو اللجنة التنفيذية
تتعمد إسرائيل إكمال التطهير العرقي للفلسطينيين في القدس مع استهداف جميع ” عشراوي في بيان 

واستنكرت وزارة اإلعالم . ”جوانب الحياة الفلسطينية هناك وفي جميع أنحاء األرض الفلسطينية المحتلة
وغيرها ” مدى“نقابة الصحفيين الفلسطينيين والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية الفلسطينية و

  )وكاالت(-.من المؤسسات القرار اإلسرائيلي

   ١٩ص/٢١/١١/٢٠١٩الغد 

*** 
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   للفلسطينيين في األمم المتحدة"كاسح"تأييد .. رغم االنحياز األميركي الفاضح

 

 لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والذي شهدته أروقة "الكاسح" التأييد – الغد –عمان  
األمم المتحدة، مساء الثالثاء الماضي، لم يكن بحد ذاته ما يلفت النظر، فهو أمر ليس جديدا على 
المنظمة الدولية األممية، التي دأبت منذ عشرات السنوات على اتخاذ الموقف نفسه، بأغلبية الدول 

  .األعضاء

إسرائيل وحلفاءها، هذه المرة، هو تغير مواقف عديد دول اعتادت ” فاجأ“ألمر، والذي الجديد في ا
والراعي األكبر والحامي لمصالح إسرائيل في ” ذات المعايير المزدوجة“على اتباع الخطوات األميركية 

  .العالم

لجمعية العامة ، التابعة ل”لجنة الشؤون االجتماعية والثقافية واإلنسانية“وكانت اللجنة الثالثة 
، ”حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير“لألمم المتحدة أيدت بأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان 

إسرائيل، الواليات المتحدة، ناورو، ( دول ٥ دولة، مقابل معارضة ١٦٥حيث صوت لصالح القرار 
  . ورواندا أخرى، من بينها أستراليا، غواتيماال٩وامتناع ) ميكرونيزيا وجزر مارشال

والالفت األهم، هو تغير موقف كندا، التي دأبت طوال أكثر من عقد مضى على اتباع خطوات 
أميركا في هذا الملف، فظلت تسير في نمط تصويت مؤيد إلسرائيل، لتقلب موقفها هذه المرة، وعلى نحو 

  .، فتصوت لصالح القرار”غير متوقع“

 فيما يعنيه الدعوة إلقامة دولة فلسطينية، تسبب في التأييد الكندي للقرار األممي، الذي يعني
في أوساط المسؤولين اإلسرائيليين والمؤيدين الكنديين للدولة اليهودية، بحسب ما نقلته ” خيبة أمل كبيرة“

مؤشر محتمل على “وسائل إعالم عبرية، قالت إن هؤالء باتوا يخشون من أن يكون موقف أوتاوا الجديد 
  .”ويت المؤيد إلسرائيل منذ عقدتغيير في نمط التص

وعلى مدار العقد الماضي، صوتت كل من الحكومات الليبرالية والمحافظة الكندية سنويا ضد 
ويدعو إلى الحفاظ على ” إنهاء االحتالل اإلسرائيلي“القرار، الذي يدعو، من بين أمور أخرى، إلى 

 .”ية المحتلة، بما فيها القدس الشرقيةالوحدة اإلقليمية والتواصل والنزاهة لكل األرض الفلسطين“

وال يجب النظر إلى الموقف الكندي الجديد، من زاوية أنه يشق عصا التبعية للواليات المتحدة فقط، والتي 
ما انفكت طوال عقود بحكم عالقات الجوار والعالقات االقتصادية الضخمة بين البلدين، بل وال بد من 

تتكرر بشكل ” ال“لصالح الشعب الفلسطيني، بعد عقد وأزيد من ” نعم”بـالتوقف عند توقيت تصويت أوتاوا 
  .شبه سنوي

تقول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية كريستينا دودز، في ” المفاجئ“وعن سبب التحول 
كندا تلتزم بهدف تحقيق سالم شامل وعادل ودائم في الشرق “تصريح نقلته صحيفة إسرئيلية، إن 

 .”في ذلك إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب في سالم وأمن مع إسرائيلاألوسط، بما 
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تمشيا مع موقف كندا المتبع، من المهم في هذا الوقت أن نعيد تأكيد التزامنا بحل الدولتين “وتضيف 
في الوقت الذي يتعرض فيه للتهديد بشكل متزايد، . والمساواة في الحقوق وتقرير المصير لجميع الشعوب

  .”من المهم أن تؤكد كندا التزامنا الراسخ بحل الدولتين

وكانت اوتاوا شهدت يوم اإلثنين الماضي مباحثات ثنائية، وأخرى موسعة عقدها جاللة الملك عبد 
  .اهللا الثاني مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

لسطينية، حيث أكد جاللة وتناولت المباحثات التطورات اإلقليمية الراهنة، وفي مقدمتها القضية الف
الملك ضرورة تحقيق السالم العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة 

  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 

مهمة تحققت على األرض التوقيت الذي تتحدث عنه المسؤولة الكندية يأتي في ظل عدة معطيات 
في األشهر القليلة الماضية، فهو يأتي بعد أيام فقط على توجيه اإلدارة األميركية بقيادة الرئيس دونالد 

  .ترامب ضربة جديدة للتوافق الدولي حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين

مدنيين إسرائيليين في إنشاء مستوطنات ل“الضربة الجديدة تمثلت في اعتبار الواليات المتحدة أن 
، في موقف جاء ليضاف إلى سلسلة من ”الضفة الغربية ال يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي

  .اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة األميركية لصالح إسرائيل

فمنذ وصول الرئيس دونالد ترامب الى السلطة، اعترفت واشنطن بقرار أحادي بالقدس عاصمة 
  .يادة الدولة العبرية على الجوالن السوري المحتلإلسرائيل وبس

وال يتناقض قرار واشنطن األحادي األخير، فحسب، مع السياسة التقليدية األميركية منذ عقود، بل 
وأيضا يتعارض مع قرارات األمم المتحدة في اعتبار أن المستوطنات التي أقيمت على األراضي الفلسطينية 

، غير قانونية، والتي يرى جزء كبير من األسرة الدولية أنها تشكل عقبة ١٩٦٧المحتلة من إسرائيل منذ 
  .كبرى في طريق السالم

وقبل موقفها األخير، دأبت أوتاوا على التصويت لصالح إسرائيل، في سياسة، تقول وسيلة إعالم 
، وثم ٢٠٠٦ و٢٠٠٣عبرية، أنها بدأت في ظل رئيس الوزراء الليبرالي السابق بول مارتن بين عامي 

  .٢٠١٥ إلى ٢٠٠٦تسارعت بشكل كبير في عهد رئيس الوزراء المحافظ ستيفن هاربر من 

وهو الموقف ذاته الذي اتخذه ترودو، والذي حافظ على السجل المؤيد إلسرائيل، حتى مساء 
  .الثالثاء حين صوتت بالده لصالح الفلسطينيين، هذه المرة

كندي، يأتي ضمن سياق عالمي بدأ منذ عدة سنوات، وفي كل األحول، فإن التغير في الموقف ال
  .٢٠١٨العام ) مايو(وتكثف بعد نقل الواليات المتحدة سفارتها إلى القدس المحتلة في آيار 

تطالب الحكومة باالعتراف بدولة ” غير ملزمة“وبعد سنوات على إقرار البرلمان اإليرلندي مذكرة 
 الشرقية وفق قرارات األمم المتحدة، وعلى إثر نقل  وعاصمتها القدس١٩٦٧فلسطين على حدود عام 
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ّالسفارة األميركية أعلن وزير الخارجية األيرلندى سيمون كوفيني، أن بالده التزمت بالفعل باالعتراف 
بالدولة الفلسطينية كجزء من عملية سالم، حتى إذا فشلت المفاوضات بين فلسطين ونظام االحتالل 

  .تفكر فيها ثالث دول أوروبية أخرى هي، وسلوفينيا ولوكسمبورغ وبلجيكاالخطوة ذاتها . اإلسرائيلي

ويبدو على الصعيد الدولي، أن االنحياز األميركي البائن إلسرائيل، والمخالف للشرعية الدولية في 
عدة مفاصل أساسية، بات ينقلب على شكل تغير في مواقف دول كانت دوما تدور في فلك واشنطن، ولعل 

  .األخيرة، مع توقعات بتغيير دول عديدة مواقفها في وقت قريبكندا ليست 

  ٥ص/٢١/١١/٢٠١٩الغد 

*** 

  .. مصادقة نتنياهو على قانون بضم األغوار الشمالية: خبراء

 محاولة لفرض قوته السياسية الواهية

 زايد الدخيل

شروع قانون  يحاول رئيس الحكومة االسرائيلية بنيامين نتنياهو، بمصادقته على تقديم م-عمان
للكنسيت، من شأنه أن يطبق سيادة إسرائيل على األغوار الشمالية، ان يثبت مرة أخرى، بأنه السياسي 

  .”أرض إسرائيل الكاملة“الوحيد القادر على فرض السيادة السياسية والقانونية على ما يسميها 

ألميركية تغيير موقفها حول ويرى خبراء ان قرار نتنياهو، يأتي مباشرة بعد اعالن وزارة الخارجية ا
عدم قانونية المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، وحرصه على استغالل وجود إدارة الرئيس 
األميركي دونالد ترمب في البيت األبيض حاليا، إلعادة رسم حدود إسرائيل، ما سيجبر المجتمع الدولي 

 الدولتين كسبيل إلنهاء الصراع الفلسطيني على التساؤل؛ عما إذا كان هناك أي احتمال لوجود حل
  .االسرائيلي، وتحقيق فرص السالم الشامل في المنطقة

المحلل السياسي الدكتور خالد شنيكات، قال ان تنفيذ نتنياهو وعده بضم غور األردن، يطرح 
الشرعية إعادة النظر بكيفية السياسة التي ينتهجها تجاه عملية السالم والحلول المطروحة، وقرارات 

  .الدولية

يبدو التحليل النفسي واالجتماعي والثقافي لشخصية نتنياهو واضح، فخطه األيديولوجي “ويضيف 
يشير إلى أن ال دولة فلسطينية غربي النهر، وتبلور هذا، في البرنامج السياسي لحزب الليكود واألحزاب 

ه، الرغبة العارمة في الفوز بأصوات الدينية المتحالفة معه، ويرافق هذه األيديولوجيا لليكود وزعيم
  .”المستوطنين والمتطرفين

هذه المرة أيضا، يساعد نتنياهو التغيرات الكبيرة في موقف الواليات المتحدة األميركية، “وأضاف 
والتي كان هو سببا بإحداث التغيير فيها، الى جانب السفير ديفيد فريدمان في اسرائيل وكبير مستشاري 

ًوشنير، باإلضافة لمعتقدات ترامب ورؤاه أيضا، وتتمثل أهم هذه التغيرات، باعتراف الواليات البيت االبيض ك
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المتحدة األميركية بالقدس المحتلة عاصمة موحدة إلسرائيل، واالعتراف بضم اسرائيل لهضبة الجوالن، 
  .”ًوأخيرا االعتراف بشرعية المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية

هذا العصف وعلى نحو نهائي بفكرة الدولة الوطنية الفلسطينية المراد إنشاؤها، شجع ولفت الى أن 
نتنياهو للشروع بخطوات فعلية لضم غور األردن، الذي يشكل ثلث الضفة الغربية، وبجانب ذلك، الضعف 

  .العربي الشديد، والتراجع في شتى المجاالت، بل إن بعضها دخل في حروب طاحنة، وبعضها تفكك

ى صعيد الجبهة الداخلية، يقول شنيكات، ان نتنياهو يسعى بقوة الن يفوز بوالية جديدة برغم وعل
فشله بتشكيل الحكومة، وسيعمل بجد في حال الفشل بهذه المهمة من حزب غانتس، للفوز باالنتخابات 

حرص على أحالم المقبلة، والتي قد تكون الثالثة اذ ما فشل بتشكيل الحكومة، وبوصفه الزعيم األقوى واأل
  .”اإلسرائيليين، لهذا يخوض حروبا في غزة وسورية والعراق، ومناطق ربما أبعد من ذلك

لذلك؛ من المؤكد أن إسرائيل ذاهبة باتجاه إكمال مشروعها، بعدما أفشلت خيار حل “وقال 
بة، مع عدم الدولتين، والتهرب من استحقاقات السالم، لتعيد تشكيل المعادلة ككل، وتغيير قواعد اللع

  .”خسارة العالم، وحتى ممن لهم مصالح في عملية السالم

وصادق نتنياهو اول من أمس، على تقديم مشروع قانون للكنسيت، من شأنه أن يطبق سيادة 
إسرائيل على األغوار الشمالية، في وقت قالت فيه عضو الكنيست عن حزب الليكود شارين هاسكل التي 

  .غوار قبل أسابيع، انه مشروع يحظى بدعم رئيس الوزراء االسرائيلي الكاملاقترحت مشروع قانون ضم اال

 ٦ًوقدمت هاسكل طلبا إلعفاء مشروع قانونها بضم غور األردن من فترة االنتظار اإللزامية ومدتها 
  .أسابيع، وعرضه للتصويت في الجلسة المكتملة بالكنيست األسبوع المقبل

ابر، قال إن مصادقة نتنياهو على تقديم المشروع للكنسيت من وزير الخارجية األسبق كامل ابو ج
شأنه أن يطبق سيادة إسرائيل على األغوار الشمالية، ويأتي بعيد قرار واشنطن حول عدم قانونية 
المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، وما سبقه من قرارات قدمتها االدارة االميركية، والتي لن تتوانى 

  .ًلهدايا إلسرائيل، لتقوية نفوذ نتنياهو وضمان حظوظ نجاحه سياسياعن تقديم ا

وقال ابوجابر ان الواليات المتحدة، كشفت عن وجهها الحقيقي في االنحياز الصارخ إلسرائيل 
ولليمين المتطرف بالسيطرة على المناطق الفلسطينية والتعدي على الحقوق، وهي بذلك قتلت أي حلول 

  .”صفقة القرن”قبلة في المنطقة، ضمن مخططها السياسي الذي يعرف بـعادلة لعملية سالم م

وتوقع بان تتخذ االدارة االميركية الحالية، خطوات أكثر حساسية تمس القضية الفلسطينية، 
بالتزامن مع االجراءات االحادية الجانب من اسرائيل، بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، كذلك وضع 

ً تحت سيادة االحتالل، معتبرا ذلك خطرا كبيرا يهدد القضية الفلسطينية، ويجب معظم أراضي األغوار
ًمواجهته فلسطينيا وعربيا ودوليا ً ً.  
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السفير السابق احمد مبيضين، أكد ان نتنياهو تجرأ قبل أشهر وأعلن بشكل صريح، نيته تطبيق 
صوله على ضوء اخضر اميركي، في سيادة إسرائيل على األغوار الشمالية، وهذه الشجاعة ال تتأتى اال بح

ًوقت تشهد العالقات االميركية االسرائيلية عصرا ذهبيا في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي يقدم السرائيل  ً
  .كل شيء

وبين ان قرار المصادقة على مشروع قانون للكنيست الذي سيطبق سيادة إسرائيل على األغوار 
ًعلى اساس الدولتين، مضيفا انه يعد بمنزلة رأس جبل الجليد من الشمالية ، يهدد فرص التوصل لحل قائم 

مخطط ضم أوسع، يشمل الكتل االستيطانية والمستوطنات بما فيها البؤر االستيطانية في االغوار والضفة 
  .الغربية

في حال إعادة “الماضي، أنه ) سبتمبر(وكان نتنياهو أعلن قبيل االنتخابات اإلسرائيلية في أيلول 
في ” ميفوت يريحو“، وصوتت حكومته على تحويل المستوطنة العشوائية ”ابه، سيضم غور األردنانتخ

  .االغوار إلى مستوطنة رسمية

  ٥ص/٢١/١١/٢٠١٩الغد 

*** 

 قرار واشنطن حول المستوطنات : موقع بريطاني

 ّيسوغ إلسرائيل ضم كافة األراضي الفلسطينية

  

 إعالن وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو أن وصف مقال بموقع ميدل إيست آي البريطاني 
تمهد " مفاجأة مذهلة"بالده لم تعد تعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية مخالفة للقانون بأنه 

  .الطريق لضم إسرائيل كل األراضي الفلسطينية

رات للخطوة التي يقول الصحفي األميركي ريتشارد سيلفرشتاين في المقال إن بومبيو قدم عدة تبري 
أقدمت عليها إدارة الرئيس دونالد ترامب، من بينها أن قضية المستوطنات ليست من اختصاص القانون 

  .الدولي ومن ثم فهي متروكة للقضاء اإلسرائيلي ليبت فيها

ويرى المقال أن الواليات المتحدة بتأييدها قيام إسرائيل ببناء مستوطنات في الضفة الغربية  
مخالفة للقانون "كون تخلت عن موقفها القائم منذ أربعة عقود الذي كان يعتبر المستوطنات المحتلة ت

 ".الدولي

 إقصاء الفلسطينيين

اليهودية المتخصصة بالصراع العربي " تيكون أوالم"وهو مؤسس مدونة - ويرى سيلفرشتاين  
 ستعمد على وجه اليقين إلى  أن عملية ضم األراضي الفلسطينية إذا ما حدثت فإن إسرائيل-اإلسرائيلي

  ..إقصاء أربعة ماليين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة أو حرمانهم من حقوقهم
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حسب تعبير -إن الفرضية األساسية التي يستند إليها بومبيو في مزاعمه بشأن القانون  
ٕلة بل أراض إسرائيلية، واال ِ أن الضفة والقطاع ليسا مناطق ذات سيادة أو حتى أراضي محت-سيلفرشتاين

  .لما كان للمحاكم اإلسرائيلية والية قضائية عليها

برأي –ٕواذا ما حدث ذلك . واستنادا إلى تلك الفرضية لن تلبث إسرائيل أن تضم كل فلسطين إليها 
  . فإن إسرائيل ستكون دولة مكروهة أكثر مما هي عليه اآلن على الساحة الدولية- كاتب المقال

  للفصل العنصرينحو نظام

وعلى األرجح أن تستحدث إسرائيل نظاما شبيها بنظام الفصل العنصري الذي كانت تتبعه جنوب  
وفي مثل نظام كهذا، ستتخلص من الفلسطينيين عبر منحهم سلطة . أفريقيا بتحديد مناطق منفصلة للسود

  .ير المصيرتتمتع بنوع من الحكم الذاتي بحيث تستطيع أن تدعي أنهم يمارسون حق تقر

 تؤيد االحتالل -يصفها بالنشاز- ويمضي سيلفرشتاين إلى القول إن هناك حفنة من الدول  
دولة "ولعل هذا االعتراف يجعل من الواليات المتحدة . اإلسرائيلي لفلسطين، من بينها الواليات المتحدة

  .تماما مثل إسرائيل، حسب تعبير الكاتب" منبوذة

أن يعزز قوة حركة مقاطعة إسرائيل لتنجح في إقناع المجتمع الدولي ومن شأن مثل هذا الموقف  
  .بسحب االستثمارات من إسرائيل وفرض العقوبات عليها

فالتقارير اإلخبارية تحدثت عن فتور في العالقة بين . على أن لقرار بومبيو قرينة سياسية مهمة 
الذي خاض مؤخرا جولتين من -  األخير ترامب ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ إخفاق

  . في الظفر بمقاعد كافية في البرلمان تؤهله لتشكيل حكومة جديدة-االنتخابات

  .وفي الختام يلفت المقال إلى أن الكل يعرف أن ترامب يحب الرابحين فقط، وأن نتنياهو لم يعد واحدا منهم

  ٢٠/١١/٢٠١٩ ميدل إيست آي

***  

  األزهر يستنكر شرعنة أميركا المستوطنات.. طينيمطالبا بدعم النضال الفلس

  

استنكر األزهر الشريف بشدة اإلعالن األميركي األخير بشأن المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي   
  .الفلسطينية، مؤكدا أنه يثير مشاعر الغضب والكراهية لدى العرب

 يعد اعتداء سافرا على حقوق الموقف األميركي" إن -في بيان مساء أمس الثالثاء- وقال األزهر   
  ".الدولة الفلسطينية المحتلة، واستكماال لمسلسل الجور على حقوق وممتلكات الشعب الفلسطيني المظلوم

وأول أمس االثنين، أعلن وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو أن بالده لم تعد تعتبر   
  ".نون الدوليمخالفة للقا"المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة 

وحذر األزهر من القرارات التي اتخذتها اإلدارة األميركية بشأن القضية الفلسطينية، بدءا من إعالن   
القدس عاصمة للكيان الصهيوني، ومرورا بإصدار خريطة محرفة للكيان الصهيوني تضم أراضي الجوالن 
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هذه القرارات تعد ضوءا أخضر للكيان وأضاف أن .المحتلة، وانتهاء بإعالن يشرعن المستوطنات الصهيونية
الصهيوني لبناء مزيد من المستوطنات وارتكاب مزيد من االنتهاكات والجرائم بحق الدولة الفلسطينية 

رفضه القاطع لهذه الخطوات التي تعبر عن التمادي في تجاهل القوانين الدولية "وجدد األزهر .المحتلة
مثل هذه الخطوات التي تأتي في إطار سياسة فرض "وأكد أن ".تحدةكافة، وعدم االعتداد بقرارات األمم الم

  ".حقيقة أنه كيان مغتصب ألراضي غيره من الشعوب صاحبة الحق األمر الواقع على الجميع لن تغير

المنصفين والعقالء في العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، ودعم "وطالب األزهر   
الواليات " شرعنة"وأدانت دول ومنظمات عربية ودولية في بيانات منفصلة ".ل الغاشمنضاله في وجه االحتال

وكانت إسرائيل احتلت األراضي الفلسطينية  .المتحدة بناء المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية
، ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية.١٩٦٧المعترف بها دوليا في عام 

ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع سلطة االحتالل من نقل إسرائيليين إلى األراضي 
منتج "وقضت محكمة العدل األوروبية قبل أيام بإلزام الدول األعضاء في االتحاد بوضع ملصق .المحتلة

  .على السلع المنتجة في المستوطنات" صنع في إسرائيل"وليس " مستوطنات

  ١٩/١١/٢٠١٩لجزيرة ا

***  

  اعتداءات

 االحتالل يغلق عدة مؤسسات فلسطينية في القدس المحتلة
  

، صـباح اليـوم األربعـاء، "اإلسـرائيلي"سـلطات االحـتالل  أصـدرت – المحتلة  القدس–فلسطين اليوم 
  .المحتلةومديرية التربية والتعليم، والمركز الصحي العربيفي القدس  ًقرارا بإغالق مكتب قناة فلسطين

وقال مصادر مقدسية إن قـوات االحـتالل أغلقـت مكتبـي تلفزيـون فلـسطين، فـي البلـدة القديمـة مـن 
  .مدينة القدس المحتلة

 موقعا مـن وزيـر األمـن الـداخلي اإلسـرائيلي جلعـاد أردان، ًوأضاف أن سلطات االحتالل وضعت قرارا
  .يقضي بإغالق المؤسسات المذكورة لمدة ستة أشهر

ـــب وأوضـــحت مر ـــاوي، أن ســـلطات االحـــتالل اقتحمـــت مكت ـــستين رين ـــسطين كري ـــون فل اســـلة تلفزي
التلفزيــون واســتولت علــى محتوياتــه، وســلمتها ومــدير مكتــب شــركة األرز لإلنتــاج أيمــن أبــو رمــوز، بالغــا 

  .لمراجعة مخابراتها

  ٢٠/١١/٢٠١٩ فلسطين اليوم

***  
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  ٢٠١٩اية ً طفال منذ بد٧٤٥االحتالل اعتقل أكثر من : نادي األسير

  

، بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي )شبه رسمية(الحقوقية " نادي األسير الفلسطيني"أفادت جمعية   
ً طفال فلسطينيا تقل أعمارهم عن ٧٤٥اعتقلت  / ، وحتى نهاية تشرين أول ٢٠١٩ً عاما، منذ بداية ١٨ً

 .أكتوبر

 طفل تواصل ٢٠٠اء، إن قرابة اليوم الثالث" قدس برس"وقال نادي األسير في تقرير له تلقته   
، إضافة إلى جزء آخر من أطفال "الدامون"، و"عوفر"و" مجدو"سلطات االحتالل اعتقالهم في معتقالت 

  .القدس تحتجزهم في مراكز خاصة

االحتالل ينفذ مجموعة من االنتهاكات بحق األطفال خالل عملية اعتقالهم والتي تبدأ منذ : "وأردف  
  ".عتقالهم بطريقة وحشية واقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليلاللحظة األولى على ا

 تم توثيق عشرات الحاالت ألطفال أطلقت قوات االحتالل النار عليهم بشكل ٢٠١٥بعد عام : "وبين  
  ".مباشر ومتعمد خالل عمليات اعتقالهم

ٕيضاف إلى ذلك نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف وابقائه: "وتابع   م دون طعام أو شراب، ُ
  ".واستخدام الضرب المبرح بحقهم، وتوجيه الشتائم واأللفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم

ٕينتزع االعترافات من األطفال تحت الضغط والتهديد، واصدار "ونوه نادي األسير إلى أن االحتالل   
  ".ًاألحكام غيابيا، وفرض أحكام وغرامات مالية عالية

 التقرير أن االنتهاكات تتواصل بحق األطفال خالل فترة احتجازهم في المعتقالت، منها وجاء في  
حرمانهم من استكمال الدراسة، وحرمان جزء منهم من زيارة العائلة، أو الحصول على عالج مناسب لمن 

  .يعاني من أمراض تحتاج إلى رعاية ومتابعة طبية حثيثة

 شهدت قضية األسرى األطفال العديد من التحوالت، منها ٢٠١٥ولفت التقرير، إلى أنه ومنذ العام   
ُإقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، والتي تشرع إصدار أحكام عالية بحق األطفال، 

  .وصلت في بعض الحاالت إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد

 ١٧(ال اإلداري، منهم؛ سليمان محمد أبو غوش ًوحولت سلطات االحتالل عددا من األطفال لالعتق  
من محافظة ) ً عاما١٦(، وحافظ إبراهيم زيود )ً عاما١٧(، وهو من مخيم قلنديا، ونضال زياد عامر )ًعاما
  .جنين

وجدد نادي األسير مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية ببذل جهود أكبر لحماية األطفال   
  ".اليونيسف"األمم المتحدة للطفولة الفلسطينيين، وعلى رأسها منظمة 

  ٢١/١١/٢٠١٩قدس برس 

***  
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 عشرات المقدسيين يشيعون جثمان الشهيد فارس أبو ناب
  

شرات الفلـسطينيين، مـساء اليـوم الثالثـاء، جثمـان الـشهيد  شيع – لمحتلة  القدس–فلسطين اليوم 
 .فارس بسام أبو ناب لموارته الثرى في القدس المحتلة

مقدسية، إن الجنازة انطلت من مسجد رأس العامود إلى مقبرة بـاب األسـباط، مـشيرة وقالت مصادر 
إلى أن قوات االحتالل اعترضت طريق الجناة في منتصف الطريق ومنعتهم من السير بحجة التكبيـر خـالل 

  .الجنازة، ثم عاود المشيعون مسيرهم نحو المقبرة

وأضــافت المــصادر إلــى أن قــوات االحــتالل أغلقــت، عــدة شــوارع وطرقــات فــي مدينــة القــدس عقــب 
تــشييع أبــو نــاب، خاصــة المؤديــة إلــى بلــدة ســلوان، وعــززت مــن تواجــدها فــي حــي رأس العــامود والطريــق 

  .المؤدي إلى منزل الشهيد

، "هداسـا العيـسوية "وسلمت قوات االحتالل جثمان الشهيد فارس ابو ناب إلى عائلته في مستـشفى
ثم انطلقت العائلة إلى مسجد الفاتح برأس العامود ببلـدة سـلوان، حيـث تـم تغـسيله وتكفينـه، ثـم حمـل علـى 

  .األكتاف إلى منزل العائلة بالحي وألقيت عليه نظرة الوداع، ثم عادوا به إلى المسجد وتمت الصالة عليه

، بعـد "التحقيـق والتـشريح"ثالثـة أيـام بحجـة وكانت سلطات االحتالل قد احتجـزت جثمـان ابـو نـاب ل
  .إعدامه بدم بارد أثناء إخراجه من مركبته عند حاجز النفق جنوب مدينة القدس

  ١٩/١١/٢٠١٩ فلسطين اليوم

***  

  تقارير

  تيلرسون عارض وبومبيو أيد.. كواليس القرار األميركي بشأن المستوطنات

مان بثقة الرئيس دونالد ترامب، مما مكنه من يحظى السفير األميركي في إسرائيل ديفيد فريد  
  .إحداث تغييرات كبيرة في سياسة واشنطن تجاه الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

من قاموس وزارة الخارجية األميركية مطلع العام " األراضي المحتلة"فبعد نجاحه في شطب تعبير   
مخالفة للقانون الدولي، ليحدث تغييرا جذريا الجاري عمل على دفع قرار ال يعتبر المستوطنات اإلسرائيلية 

  .في السياسة األميركية

لدى  ويتضح أن فريدمان لم ينجح بداية مع وزير الخارجية األميركي السابق ريكس تيلرسون، فوجد ضالته
  .وزير الخارجية الحالي مايك بومبيو

باري األميركي أن فريدمان اإلخ" أكسيوس"ٕومستندا إلى مسؤولين أميركيين واسرائيليين، ذكر موقع   
دفع من أجل تغيير موقف الواليات المتحدة من مشروعية المستوطنات اإلسرائيلية في وقت مبكر من إدارة 

  .ترامب، لكن تيلرسون عارض هذه الخطوة
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وهو المحرك الرئيسي وراء التحول الكبير في الموقف السياسي الذي - وأضاف الموقع أن فريدمان   
 أثار القضية مرة أخرى عندما جاء وزير الخارجية مايك بومبيو، وحصل هذه -أمس االثنينتم إعالنه أول 

  .المرة على الضوء األخضر

، وعين ٢٠١٨آذار /وكان الرئيس ترامب قد أقال تيلرسون من منصب وزير الخارجية في مارس  
  .مايك بومبيو) سي آي أي(مكانه مدير االستخبارات األميركية 

  تحول كبير

مع ما ذهب إليه الموقع األميركي، وكتبت في تقرير لها اليوم " إسرائيل اليوم"فق صحيفة وتت  
لقد عمل عدد غير قليل من الشخصيات والناشطين اليمينين وراء الكواليس لتغيير السياسة "األربعاء 

كبير هم األميركية المهمة فيما يتعلق بوضع المستوطنات، ومع ذلك فإن المسؤولين عن هذا التحول ال
فريدمان الذي بدأ العملية، وبومبيو الذي أصدر تعليماته لوزارة الخارجية للقيام بأعمال الفحص، وبالطبع 

  ".الرئيس ترامب الذي كان شريكا بالسر في البداية ورحب بهذه الخطوة

حيحا لخطأ تص"وقد رحبت إسرائيل بإعالن بومبيو، حيث اعتبره رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
دون أن يوضح مقصده، لكن يتضح أن في ذلك إشارة إلى عدم معارضة إدارة الرئيس السابق " تاريخي

، والذي أكد على أن المستوطنات ٢٠١٦ في مجلس األمن الدولي نهاية العام ٢٣٣٤باراك أوباما للقرار 
  .ي، ويجب وقفها غير مشروعة بموجب القانون الدول- بما فيها القدس الشرقية-اإلسرائيلية 

ّأن األمر بدأ في نهاية فترة رئاسة أوباما، حيث عرف وزير الخارجية آنذاك " إسرائيل اليوم"وذكرت   
، وفاجأ موقفه هذا "مخالفة للقانون الدولي"جون كيري المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية بأنها 

  .يات المتحدة في إسرائيلديفيد فريدمان الذي كان ينتظر تعيينه رسميا سفيرا للوال

المعروف  وأضافت أن فريدمان بدأ في دراسة األمر، ووجد أن موقف كيري كان يستند إلى الرأي  
 والتي أكدت أن هناك تعارضا بين القانون الدولي ١٩٧٨الصادر عن إدارة كارتر عام " وثيقة هانسيل"بـ

  .ومنظومة االستيطان

ٍرى، وجد فريدمان رأيا كتبه محام أميركي آخر يدعى يوجين من بين أمور أخ"وتابعت الصحيفة أن   
 بأن اليهود الذين يستقرون في تل أبيب يتمتعون بنفس ١٩٦٧روستوف الذي صرح مباشرة بعد حرب 

  ".الحقوق القانونية للمستوطنين في األراضي التي احتلتها خالل حرب األيام الستة

يرا للواليات المتحدة في إسرائيل، لكنه اختار أن  تم تثبيت تعيين فريدمان سف٢٠١٧وفي منتصف   
  .يركز على قضية أخرى هي االعتراف األميركي بالقدس عاصمة إلسرائيل، ونقل السفارة األميركية إليها

 أعلن الرئيس دونالد ترامب قراره االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، وتم نقل ٢٠١٧وفي نهاية   
  .٢٠١٨إلى القدس منتصف العام السفارة األميركية من تل أبيب 
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وكان فريدمان قد أعلن قبيل توليه منصبه معارضته حل الدولتين الذي يدعو إلقامة دولة فلسطين   
إلى جانب دولة إسرائيل، وأشارت تقارير إسرائيلية وأميركية عديدة إلى أنه قدم الدعم المالي لمستوطنات 

  .في الضفة الغربية

 سعى فريدمان إلى تغيير جذري في الموقف الرسمي -القدس والسفارة-وبتحقيق هاتين الخطوتين   
  .األميركي من االستيطان في األراضي الفلسطينية

على -ولفتت الصحيفة إلى أن فريدمان قرر عدم االكتفاء ببيان سياسي يصدر عن الرئيس ترامب   
  . وبدال من ذلك سعى إلحداث عملية تغيير جذرية-الرغم من أهميته

في ذلك الوقت كان تيلرسون يشغل منصب وزير الخارجية، وكان فريدمان يعلم أنه لن  "وقالت  
 بعد تعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية، حيث ٢٠١٨يتعاون معه، لذلك لم يبدأ العمل إال في ربيع عام 

 وهي عملية أمر بومبيو الفريق القانوني لوزارة الخارجية بإعادة النظر في الوضع القانوني للمستوطنات،
  ". شهرا وشملت فحصا دقيقا للخلفية التاريخية والقانونية للملف١٤استمرت 

وأضافت أن آخر المحفزات كان قرار المحكمة األوروبية بتمييز المنتجات اإلسرائيلية الناشئة في   
  .المستوطنات، والذي عارضته الواليات المتحدة

  معارضة تيلرسون

ا من هذه الرواية بتأكيده على أن فريدمان عرض بالفعل فكرته عارض جانب" أكسيوس"لكن موقع   
  .على تيلرسون، إال أن األخير عارضها

بشأن الوضع القانوني  أن المناقشات داخل وزارة الخارجية األميركية" إسرائيل اليوم"صحيفة  وأكدت  
يدمان ومحامي للمستوطنات اإلسرائيلية استمرت لمدة عام، حيث تم تشكيل فريق خاص مؤلف من فر

الوزارة بقيادة المستشار القانوني آنذاك جينيفر نيوستيد التي أصبحت اآلن المستشارة العامة لموقع 
لصياغة السياسة " الحرية المطلقة"وأشارت إلى أنه تم منح وزير الخارجية مايك بومبيو وفريقه .فيسبوك
 عملوا على -مثل الدكتور مايك إيفانز- كما تكشف الصحيفة النقاب عن أن قادة من اإلنجيليين.الجديدة

  .تغيير السياسة األميركية بشأن المستوطنات

عالمة على شيء أكبر مقبل، وهو "ونقلت الصحيفة عن إيفانز قوله إن قرار إدارة ترامب األخير   
  .بية، في إشارة إلى االعتراف بضم إسرائيل أجزاء واسعة من الضفة الغر"اعتراف الرئيس بيهودا والسامرة

يشار إلى أن نتنياهو كان قد أعلن عزمه ضم غور األردن، مبينا أن الخطة األميركية للسالم في   
ستتضمن ضم إسرائيل جميع المستوطنات المقامة على " صفقة القرن"الشرق األوسط المعروفة باسم 

   .أراضي الضفة الغربية

  ٢٠/١١/٢٠١٩ وكالة األناضول

***  



 
٢٢

   يلغي مؤتمرا يشارك فيه وفد إسرائيلياألردن.. بضغط شعبي ونيابي

  عمان- محمود الشرعان

السالم بين "تحت ضغط الشارع ومجلس النواب، استجابت وزارة الداخلية األردنية بمنع مؤتمر   
 ٢٣ إلى ٢١من (، الذي كان مقررا عقده بالعاصمة األردنية عمان على مدار ثالث أيام "األديان
  .شارك فيه وفد إسرائيليوي) الثاني الحالي تشرين/نوفمبر

وأكد مصدر مطلع للجزيرة نت أن الداخلية األردنية قررت إلغاء المؤتمر دون ذكر األسباب، إال أنه   
ويؤكد المدير التنفيذي . صدر القرار الرسمي حسب المصدر نفسه" سفراء ضد التطبيع"وتحت ضغط لجنة 

باحث تونسي االنسحاب من المؤتمر بسبب للمشروع الصحفي رضا ياسين أن القضية بدأت حينما أعلن 
  .مشاركة وفد إسرائيلي، وعلى إثر ذلك بدأ التحرك لمنع هذه المشاركة

ويقول ياسين للجزيرة نت إن لجنة سفراء ضد التطبيع تواصلت مع الجهات القائمة على المؤتمر،   
تابع القضية، ولم ترد على إنها ست وعرضت ما يثبت دعوة متحدثين من دولة االحتالل، وقالت تلك الجهات

اتصاالت اللجنة فيما بعد، والحقا تواصلت اللجنة مع نواب ليوضحوا لوزارة الداخلية ماهية التطبيع العلني 
  .الذي ينطوي عليه المؤتمر، ليصدر بعد ذلك القرار الرسمي بإلغاء المؤتمر

الفلسطينية بأهم وأخطر ويختم ياسين حديثه بأن المؤتمر كان سيعقد في وقت تمر فيه القضية   
منعطف تاريخي قاس، في ظل قرار الواليات المتحدة الساعي إلى شرعنة المستوطنات في الضفة الغربية 

  .المحتلة

، ومكتبها اإلقليمي في الشرق األوسط موجود في "المبادرة المتحدة لألديان"وينبثق المؤتمر عن   
  .عقد مسبقا في عمان، وعلى مدار سنوات طويلةاألردن، كما علمت الجزيرة نت بأن المؤتمر ذاته 

  تحرك نيابي

كما تواصلت عضو كتلة اإلصالح النيابية ديمة طهبوب مع الحكومة لوقف المؤتمر، وتقول النائبة   
  ".الدور األهم كان للجنة سفراء ضد التطبيع التي تواصلت مع النواب وأبلغتهم بخطورة المؤتمر"

اختراقا ثقافيا دينيا "رة نت إلى أن المؤتمر التطبيعي كان يمثل وتشير طهبوب في تصريح للجزي  
يرفضه الشعب األردني، وهي خطوة ممتازة من قبل الحكومة األردنية في االستجابة للنبض األردني الشعبي 

  ".الرافض لكافة أشكال التطبيع
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افحة التطرف، المفارقة أن بعض المحاضرين الصهاينة جاؤوا يحاضرون في مك"وتتابع النائبة   
وهم يمثلون دولة التطرف في العالم، وأمام أعين المجتمع الدولي، مخترقين القوانين جميعها، غير أنه 

  ".ٕ عاما من معاهدة السالم بين األردن واسرائيل ما زال الشعب األردني يقاوم التطبيع٢٥وبعد 

يابية تبنتها كتلة اإلصالح لمشروع بالتزامن مع تقديم مذكرة ن" السالم بين األديان"يأتي منع مؤتمر   
  .١٩٩٤ٕبين األردن واسرائيل الموقعة عام ) وادي عربة(قانون يلغي اتفاقية السالم 

  اتفاقية السالم

ٕ نائبا آخر يطالبون فيها بإلغاء وابطال ٣٣وأعد المذكرة النائب صالح العرموطي، ووقع عليها   
، وبرر هؤالء النواب ١٩٩٤ لسنة ١٤ب قانون رقم اتفاقية وادي عربة، التي تم التصديق عليها بموج

أبرزها نية إسرائيل ضم غور األردن وشمال البحر الميت وفق المذكرة " أسباب موجبة"دعوتهم بوجود 
  .النيابية

وأشارت المذكرة إلى تصريحات سابقة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد فيها بفرض   
ور األردن وشمال البحر الميت في حال شكل نتنياهو الحكومة الجديدة عقب السيادة والسيطرة على غ

فصل جديد من فصول "االنتخابات العامة التي أجريت قبل أسابيع، ووصفت المذكرة هذه التصريحات بأنها 
  ".المشروع الصهيوني الهادف إلى السياسة العدوانية على شعبنا

لسطين أرض عربية إسالمية وجزء من عقيدتنا، لن تعود المبدأ الثابت بأن ف"وتقول المذكرة إن   
ٕبالمعاهدات واتفاقيات اإلذعان والذل والهوان وبالتطبيع مع العدم الصهيوني، وانما تعود بإعالن الجهاد 

  .، حسب المذكرة النيابية"الذي عطله المؤتمر اإلسالمي في داكار ودعم قوى المقاومة

لتنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع أحمد العرموطي أن ثمة ويرى رئيس اللجنة ا مشاريع معادية
  .قناعة لدى األوساط األردنية الرسمية بشأن الموقف اإلسرائيلي تتمثل بوجود مشاريع تحاك ضد المملكة

ويضيف العرموطي أن من أهم هذه المشاريع المعادية لألردن، مشروع قانون يفرض سيادة   
ومشروع يستهدف الوصاية األردنية الهاشمية على المقدسات في القدس إسرائيل على غور األردن، 

 أن األردن حريص على وضع بعض الخطوط - في تصريح للجزيرة نت-ويضيف العرموطي .المحتلة
الحمراء أمام األطماع اإلسرائيلية وأهدافها، التي تمس السيادة األردنية، إذ تستعد المملكة لبعض الخطوات 

  .هداف بطريقة دبلوماسية عميقةلمواجهة تلك األ

  ٢١/١١/٢٠١٩ الجزيرة

***  

 



 
٢٤

 آراء  عربية

 لن تكوني خارج الزمن.. فلسطين أولوية الملك

 لهادينيفين عبدا

ّهي صفات الملك عبد اهللا الثاني، التي تتسيد اإلنسانية والنخوة والشهامة، والوطنية تفاصيلها،   
هو الملك اإلنسان، الذي يقف مع التوأم الفلسطيني بنضال السالم، سندا وعونا، وداعما حتى ينال الشعب 

 حالة شعبية شغلت الشارعين فمن جديد، يعيش جاللة الملك .ّحقه في الحياة وفي الوطن وفي الحرية
األردني والفلسطيني خالل األيام الماضية، ويؤكد للقاصي والداني أنه القائد اإلنسان، الذي يسمع لما يدور 
ّفي الشارع وسرعان ما يوجه إلحقاق الحق، فمنذ يوم الجمعة الماضية والشارعان األردني والفلسطيني 

ّا مع المصور الفلسطيني معاذ العمارنة الذي فقد عينه اليسرى يعيشان حالة ألم وقهر وثورة بيضاء تضامن
عقب تعرضه لإلصابة برصاص مطاطي من قبل جيش االحتالل اإلسرائيلي أثناء تغطيته الصحفية، فتعددت 
أشكال ثورة السالم التي أطلقها الشعبان، إليصال رسالة رفض لما تعرض له الزميل العمارنة، وانتشرت 

  . بها المواطنون أعينهم اليسريات كشكل من أشكال التضامنالصور التي أغمض

وجاء جاللة الملك، ليمنح العالم بصرا مختلفا، وأداة رؤية مختلفة، غير تلك التي اعتادوا عليها،   
بصرا ال يخرج من العين، إنما من القلب، ومن العاطفة الحقيقية، ال يعرفها أحد سوى من عشق فلسطين، 

لحكومة لمتابعة الحالة الصحية للمصور الصحفي عمارنة، وتقديم الدعم الممكن له، ّحيث وجه جاللته ا
وقد أوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، منذ صباح أمس الباكر إلى وزير الصحة الدكتور سعد جابر 

نفيذا والخدمات الطبية الملكية بسرعة تقديم الرعاية الصحية الالزمة وكل ما تتطلبه حالة المصور، ت
ٕواضعا بذلك جاللة الملك نقشا جديدا على جدارية عشق وطن واصرار على إحقاق .لتوجيهات جاللة الملك

الحق، ورفض الظلم والقهر، مضيفا سطرا جديدا في ملحمة السالم األردنية، ورفضه للحرب، وايمانه 
 االستقرار أمرا المطلق بأن الحرب والسالح سيؤديان لمزيد من العنف واإلضطرابات ويجعالن من

ّالقت توجيهات جاللة الملك، تثمينا كبيرا من أسرة المصور، ومن األسرة الصحفية الفلسطينية .مستحيال
واألردنية، كما القت ثناء من القيادات الفلسطينية كافة، فهو الملك عبد اهللا الذي يبقي فلسطين 

 الجغرافيا تبعده عن هذا الشعب، والفلسطينيين أولوية دوما، يسمع نبضهم وصوت وجعهم ولو كانت
ّنحبك فلسطين، ونشعر بجرح وألم كل مواطن .فصوت القلب يلغي أي جغرافيا وظروف مهما كانت متشابكة

ّبك، كل مناضل، نسمع نبض قلوبكم، ونعيش حالكم، وردات فعل األردن واألردنيين ال تشبه سوى قيادتها، 
ّ ال يقف عند ظرف أو حد معين، لن تكونوا يوما خارج هذا نقف معكم فعال ال قوال، فكرم الملك عبد اهللا

 .الزمن فالملك عبد اهللا يضع فلسطين وشعبها أولوية ويجعلها حاضرة، حتى تنال حريتها

  ٥ ص٢١/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 
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 "شرعية المستوطنات"وظيفة اإلعالن األميركي بخصوص 

 اسعد عبد الرحمن. د 

إسرائيلية في الضفة الغربية ال يتعارض » مستوطنات«/ إقامة مستعمرات«اإلعالن األميركي بأن 
افة المواثيق والقوانين الدولية، ، هو باختصار جريمة، ومخالف لك»في حد ذاته مع القانون الدولي

  .ومحاولة لشرعنة اإلستعمار اإلستيطاني وإللغاء القانون الدولي المدعوم من األمم المتحدة ومجلس األمن

فإن كان رئيس . على دعم اإلعالن األميركي» إسرائيل«هناك إجماع بين النخب السياسية في 
، فقد رحب به أيضا المكلف »ظلم تاريخي«ا وصفه بـلم» تصحيحا«اعتبره ) بنيامين نتانياهو(الوزراء 

بيان هام ويشير مرة «واعتبر أن اإلعالن ) بيني غانتس(» أزرق أبيض«بتشكيل الحكومة، رئيس قائمة 
، »أخرى إلى موقف الواليات المتحدة الثابت في دعم إسرائيل والتزامها بأمن ومستقبل الشرق األوسط

بضم جميع الضفة الغربية «طلب منذ العام الماضي ) رؤوفين ريفلين(متذكرين أن الرئيس اإلسرائيلي 
أما األحزاب اليمينية المتطرفة فكانت قد أصرت على وضع نقطة في . »إلسرائيل مرة واحدة ال على دفعات

حينها على ) نتانياهو(المشاورات لوضع برنامج االئتالف الحكومي حول الضم، وقد وافق حزب الليكود و
  .ذلك

إلى البيت األبيض، أصروا ) دونالد ترمب(لم أجمع، وعلى رأسه االتحاد األوروبي، ومنذ وصول العا
على رفض القرارات األميركية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، في داللة واضحة على عزلة الواليات المتحدة 

بالقضية الفلسطينية في مواقفها المدانة والمرفوضة نتيجة مخالفتها للقانون الدولي في كل ما يتعلق 
. واالحتالل اإلسرائيلي ألراض عربية، والتي تمثلت بإعالنات متالحقة ومعروفة استهدفت فلسطين والجوالن

وقد تبين هذا في ردود األفعال العالمية على اإلعالن األخير، باعتباره إعالنا باطال ومرفوضا ومدانا 
، وقرارات مجلس األمن، »لالستيطان« الدولية الرافضة ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية

، ما يؤكد حقيقة أن اإلدارة األميركية فقدت مصداقيتها، وبات دورها هداما فيما )٢٣٣٤(خاصة القرار رقم 
طبعا، مؤكد أن اإلعالن األميركي يأتي في سياق االنتخابات الرئاسية األميركية . »عملية السالم«سمي 
إلى تعزيز فرصه االنتخابية عبر استرضاء القاعدة العريضة للمسيحيين ) ترمب(، حيث يسعى ٢٠٢٠

المساعدة » تبادلية«، وأيضا في نطاق ٢٠١٦اإلنجيليين الذين صوتوا لصالحه بأعداد كبيرة في انتخابات 
ار بعد فشل األخير في تشكيل حكومة مرتين، وبالذات مع اقتراب اإلعالن عن القر) نتانياهو(بينه وبين 

النهائي للمستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية بشأن تقديم الئحة اتهام في قضايا فساد متنوعة تالحق 
  .)نتانياهو(
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على الرغم من رمزية القرار األميركي، وعدم تأثيره على التعاطي الدولي مع عدم شرعية 
 المستعمرات، وضم أراض في ، فإنه قد يوفر الضوء األخضر للقضاء اإلسرائيلي لتوسيع»المستوطنات«

في اندفاعها نحو سياساتها في ضم أجزاء » إسرائيل«وفي السياق، سيعزز القرار . الضفة الغربية المحتلة
في الضفة اقترب » المستوطنين«/ ، فعدد المستعمرين)ترمب(ًواسعة من الضفة خصوصا في ظل وجود 

  .ستعمرمن مليون مع مخططات تهدف إلى رفع العدد إلى مليوني م

  ٤٠ص/٢١/١١/٢٠١٩الرأي 

***  

 !.. الكيان الصهيوني أمام سياسة الضم وحل الدولة العنصرية الواحدة

 جاموسعبد الرحيم .د

ادارة الرئيس دونالد ترامب تواصل تحديها المباشر للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة في   
وللرأي العام العربي والدولي في اعتبارها ان االستيطان في .. وطنه، وللقانون الدولي والشرعية الدولية

شرعي وال يعيق السالم بين بل عمل ... األراضي الفلسطينية المحتلة عمل ال يتنافى والقانون الدولي 
ليأتي هذا التصريح .. الفلسطينيين واالسرائيليين حسب ما صرح به مؤخرا وزير خارجيته مايك بومبيو

بموقف جديد للواليات المتحدة من موضوع اإلستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية واألراضي الفلسطينية 
، ويمثل خطوة جديدة من خطوات .طان طيلة عقود خلتمنافيا لما كان عليه الموقف األمريكي من االستي

تكريس االحتالل وتدمير كل بارقة أمل بإمكانية التوصل إلى أي تسوية تكون مقبولة بين الفلسطينيين 
  ...والمستعمرة اإلسرائيلية بالرعاية األمريكية

ألخالقي تكشف هذه الخطوة عن حقيقة واضحة وجلية أن أمريكا تسير بسرعة نحو االنهيار ا  
والقانوني الذي سوف يضعها في عزلة سياسية مع كيان المستعمرة االسرائيلية، لتحديهما لقواعد القانون 
والشرعية والسلوك الدولي بسبب هذه المواقف والسياسات الخرقاء، التي ترفضها كل دول العالم، وفي 

 ولهذا الموقف الشاذ قانونيا مقدمتها دول اوروبا الغربية التي اعلنت رفضها الحاسم لهذه الخطوة
وسياسيا، الذي ال يخدم سوى شرعنة التطرف واالرهاب الصهيوني المنظم والممارس في حق الشعب 

ويكشف عن عجرفة سياسية لإلدارة االمريكية في معاداتها السافرة للشعب الفلسطيني ولكل .. الفلسطيني
الحاكم في المستعمرة االسرائيلية، وتعمل على توفير المشاعر العربية، والمتبنية ألفكار اليمين الصهيوني 

الغطاء السياسي له لتنفيذ سياساته الهادفة إلى ضم المستوطنات بل وضم األراضي الفلسطينية المحتلة 
  .وتشيد نظام فصل عنصري في فلسطين المحتلة

ال على وزراء في ظل هذا المناخ السياسي المتوتر قام الصحفي اإلسرائيلي غازي بركعي بطرح سؤ  
 م ١٩/١١/٢٠١٩حكومة االحتالل عبر إذاعة الجيش الصهيوني منذ ساعات الصباح ليوم الثالثاء 



 
٢٧

إن قرار ضم الضفة الغربية قد بات متفق عليه بين جميع االحزاب الصهيونية المتنافسة على : يقول
  ؟) ودا والسامرةيه(ولكن يبقى السؤال واإلشكال األهم هو ماذا ستفعلون بسكان الضفة . الحكم

حتى ال يطالب سكان (اإلجابة وحدها التي صدمتني هي : هنا يعلق الصحفي غازي بركعي قائال  
وبذلك نتخلص .. الضفة بالتصويت للكنيست، يجب أن نسمح لهم بعمل انتخابات لبرلمان خاص لديهم 

  ). من المسؤولية عنهم ديموغرافيا وسياسيا، واقتصاديا

مستوى السياسي اإلسرائيلي تكشف بشكل واضح عن نواياه بالتوجه إلى إقامة هذه اإلجابة لدى ال  
.. دولة واحدة ذات نظام فصل عنصري، والتوجه نحو استنساخ نموذج نظام جنوب افريقيا العنصري البائد 

ون د.. هذا هو الحل في نظرهم وهذا هو التوجه الذي تدعمه اإلدارة األمريكية الحالية بمواقفها المنحازة 
إدراك لما يمثله هذا التوجه من مخاطر سياسية وأمنية تقود إلى تأجيج الصراع وفرض العزلة على كيان 

وتأكيد مستقبلها الحتمي الذي ستؤول إليه، والذي لن يختلف عن المآل الذي آل إليه ... المستعمرة 
  .. مصير النظام العنصري في جنوب افريقيا

اعيه لفرض حل الدولة الواحدة العنصرية من وجهة النظر هذا التوجه يفتح الباب على مصر  
والتي ال يمكن أن يرضخ لها الفلسطينيون بل سيواصلون كفاحهم ضد سياسة الميز .. الصهيوامريكية 

العنصري وضد اإلحتالل من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة في وطنهم وفي مقدمتها حق العودة والمساواة 
 ديمقراطية تمثل نقيضا لنظام الفصل العنصري الذي تسعى إلى فرضه وحق تقرير المصير في دولة

 ..المستعمرة االسرائيلية بالدعم االمريكي

  ١٤ ص٢١/١١/٢٠١٩الدستور 

*** 

  آراء غربية وعبرية مترجمة

 ؟"األونروا"من سيساعد الالجئين الفلسطينيين إذا انهارت 

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

  ١٠/١١/٢٠١٩)  ويكليذا أراب (–* ستيفن ستار

كشف تقرير داخلي صدر عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية باألمم المتحدة عن معاناة قيادة 
وقد استقال . األونروا من ثقافة ضارة من المحسوبية، والكسب غير المشروع وسوء استغالل السلطة

واألونروا مؤسسة عمالقة، ). نوفمبر( تشرين الثاني ٦المفوض العام لألونروا، بيير كراهينبول، في 
فهي مسؤولة عن توفير التعليم واإلسكان والرعاية الصحية لماليين الالجئين، . ومحرومة بشكل غير عادي

ومع ذلك، . ًولكنها ال تتمتع بأي سلطة سياسية تقريبا، وليس لها سوى عدد قليل من األصدقاء الدوليين
يتوقع منها أن تعمل وتؤدي وتجترح ما يشبه ا لمعجزات في ظروف يائسة في غزة وسورية ولبنان، من ُ



 
٢٨

ًولم تكن األونروا منظمة عاملة كما يجب لفترة طويلة جدا من الوقت، . دون وجود أي أموال خاصة بها
  .وتم ازدراء واليتها القصيرة وشلها بشكل حاد ومتواصل على مدار عقود

* * *  

ديرون وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين اآلن، يبدو أن القادة والمدراء الغربيين الذين ي
  .يعبثون بمصائر الماليين من الالجئين الفلسطينيين) األونروا(الفلسطينيين في الشرق األدنى 

كشف تقرير داخلي صدر عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية باألمم المتحدة، والذي يرصد األحداث 
، )األونروا(دة وكالة اإلغاثة المعروفة باألحرف األولى من اسمها الجارية في المستويات العليا من قيا

الماضي، عن ثقافة ) يوليو(في تموز ) ب.ف.أ(والذي تحدثت عنه قناة الجزيرة والوكالة الفرنسية لألنباء 
وقد . مضرة من المحسوبية، والكسب غير المشروع وسوء االستغالل التي تسود في أوساط هذه القيادة

  .)نوفمبر( تشرين الثاني ٦يجة لهذه األحداث المفوض العام لألونروا، بيير كراهينبول، في استقال نت

َوقال مؤلفو التقرير، الذي أُنجز في أواخر العام الماضي والمقرر اإلفراج عن محتواه في األسابيع 
يز وغيرها من سوء السلوك الجنسي، والمحسوبية، واالنتقام، والتمي“المقبلة، إنهم اكتشفوا حاالت من 

أشكال سوء استغالل السلطة، لتحقيق مكاسب شخصية، ولقمع المعارضة المشروعة وتحقيق األهداف 
  ” .الشخصية

يرسم صورة لعدد صغير من القادة الكبار، ومعظمهم “وقالت وكالة الصحافة الفرنسية أن التقرير 
 .”وابط والتوازنات الدوليةمن األجانب، الذين يركزون على كسب السلطة والنفوذ في تجاهل للض

ًيزعم في التقرير أن كراهينبول أنشأ منصبا لماريا محمدي، التي يزعم أنه كان متورطا معها في عالقة  ًُ ُِ
وكل من . عاطفية، وأنه أخذها في رحالت جوية على درجة رجال األعمال إلى أماكن مختلفة حول العالم

وقد تعرض مؤلف التقرير الداخلي إلى االستهداف من . كراهينبول ومحمدى متزوجان من أشخاص آخرين
  .)يوليو(َحكم شهوان، أحد كبار موظفي األونروا، الذي غادر الوكالة بدوره في تموز 

وتنفي األونروا واألفراد المذكورون في التحقيق الداخلي بشدة التهم الواردة في التقرير ويقولون 
  .إنهم يتعاونون مع التحقيق

ٕن نتائج هذا التحقيق الداخلي لم تنشر رسميا بعد، فإن حوادث البلطجة واساءة على الرغم من أ ًُ
-ُاالستخدام المؤسسية التي تم الكشف عنها للتمويل الذي يعاني من وضع حرج، تظهر أن القادة 

 على رأس المنظمة ال ينطوون على كبير اهتمام بالناس الذين يتعين عليهم - األوروبيين في أغلبهم
  .ًم وتمثيلهم، وأن أولوياتهم تكمن في مكان آخر تمامامساعدته

بطبيعة الحال، وجدت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية المؤيدة إلسرائيل في جميع أنحاء العالم، والتي 
وتدعو اآلراء التي تروجها . خصت األونروا لسنوات بانتقاداتها الحادة، فرصة سانحة في الفضيحة

وكوكبة من وسائل ” نيويورك بوست“إلى ” كندا ناشيونال بوست“ن صحيفة م–الصحافة المؤيدة إلسرائيل 
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تروج للحلم الذي تتم “بل إن البعض منها تزعم أن األونروا .  إلى حل المنظمة- اإلعالم اإلسرائيلية األخرى
  .”تغذيته ورعايته بين الفلسطينيين لتدمير إسرائيل

ًحال أو بديال لمنظمة تقدم المساعدة الحاسمة في ما قد ال يستوجب االستغراب، ال يعرض أي أحد  ً
مهما كانت جودة أو رداءة الطريقة التي ربما كانت تدار بها على أعلى –لماليين النازحين والالجئين 

  .مستوياتها

واألكثر من ذلك، في نظر األنظمة المحافظة وذات النزعات الذاتية في الغرب، تعكس المشاكل 
 مشاكل أوسع داخل األمم المتحدة -ما يقول الرئيس األميركي دونالد ترامب وغيرهك-التي تواجهها األونروا 

ومما يثير القلق أن هذه الفضيحة تعطي وزنا وقدرة نبوئية لقرار إدارة ترامب المتعلق بتخفيض . نفسها
لق هو أن واألمر األكثر إثارة للق.  مليون دوالر، في العام الماضي٣٦٠تمويلها السنوي للوكالة، البالغ 

األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، كان على علم بالمخالفات المزعومة في الوكالة منذ شهر 
  .)ديسمبر(كانون األول 

أن المجتمع الدولي ال يمنح الكثير من - يتحدث هذا الواقع عن شيء أكبر من األونروا نفسها 
  .كيفية حل قضية حق العودة الفلسطيني-ق األوسط االهتمام للمشكلة المتبقة األكثر صعوبة في الشر

وفي حين أن . ال شيء من هذا كله خطأ الالجئين الفلسطينيين الذين أنشئت المنظمة لمساعدتهم
مثل هذه الحوادث والثقافات أمر شائع، لألسف، في الهيئات والمؤسسات الخاصة، فإنها في حالة األونروا 

ًنيين وتضعهما في طريق الخطر ألن هناك احتماال متزايدا بأن تخص حياة ومستقبل ماليين الفلسطي ً
. الوكالة، التي أصابها الشلل بسبب فقدان ماليين الدوالرات من التمويل األميركي، قد يتم إغالقها

وباإلضافة إلى الواليات المتحدة، سحبت كل من سويسرا، وهولندا، وبلجيكا، ونيوزيلندا تمويلها للوكالة 
  .خرجت هذه الفضيحة إلى العلنًأيضا منذ 

فهي مسؤولة عن توفير التعليم واإلسكان . األونروا مؤسسة عمالقة، ومحرومة بشكل غير عادي
ًوالرعاية الصحية لماليين الالجئين، ولكنها ال تتمتع بأي سلطة سياسية تقريبا، وليس لها سوى القليل من 

ويتوقع منها مع ذلك أن تعم. األصدقاء الدوليين ل وأن تؤدي وتجترح ما يشبه المعجزات في ظروف يائسة ُ
ولم تكن األونروا منظمة عاملة كما يجب منذ . في غزة وسورية ولبنان، ومن دون أي أموال خاصة بها

  .فترة طويلة، كما تم ازدراء واليتها القصيرة وشلها بشكل حاد ومتواصل على مدار العقود

لضبط هي األسباب التي توجب تفكيكها ووقف عملها ال شك في أن البعض سيقولون إن هذه با
  .كمنظمة

هل يقوم . ، تجد المنظمة نفسها في وضع يائس)يونيو(مع انتهاء والية األونروا في حزيران 
ٕغوتيريس بتمزيق كتاب القواعد واغالق األونروا؟ سوف تعتمد مثل هذه الخطوة على من يتبقى للتبرع 

  .بالمال للمنظمة
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 أخرى، خاصة أي من ألمانيا أو المملكة العربية السعودية أو المملكة المتحدة أو إذا قامت بلدان
ًبسحب تمويلها هي أيضا نتيجة ) على الرغم من أنه من غير المحتمل أن تفعل ذلك(االتحاد األوروبي 

ة واستيعاب ًللفضيحة، فقد يجد كبار قادة األمم المتحدة أنفسهم بال خيار تقريبا سوى إيقاف أجهزة اإلعاش
المنظمة في مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، وهو ما طالبت به األصوات الموالية إلسرائيل منذ 

  .وقت طويل

ًما الذي سيحدث بعد ذلك؟ ال شيء إيجابيا على األقل، بالنظر إلى أن وظيفة أي مفوضية لالجئين 
 ترفض إسرائيل تقديم أي تنازالت في مسألة هي إعادة التوطين الالجئين المعنيين بشكل رئيسي، في حين

  .حق العودة لالجئين الفلسيطنيين

مع ترجيح وقوف كبار مساندي التبرعات خلف األونروا عندما تكون في مواجهة أي بديل جدي، 
لكن األمر المؤسف هو أن الكثير من . من المحتمل أن تستمر المنظمة في شق طريقها الصعب بالكفاح

 .ًفعت األونروا إلى الركوع على ركبتيها تقريبا، من المرجح أن تظل في مكانهاالقيادة التي د

الثورة “وهو مؤلف كتاب . ٢٠١٢ إلى العام ٢٠٠٧صحفي إيرلندي عاش في سورية من العام *
  .)٢٠١٢: مطبعة جامعة أكسفورد(، ”شاهد عيان على االنتفاضة: في سورية

 Who will help Palestinian refugees if UNRWA :نشر هذا التقرير تحت عنوان*

falls? 

ala.zeineh@alghad.jo  

  ٨ص/٢١/١١/٢٠١٩الغد 

*** 

 الهدية األميركية السامة

 ٢٠/١١/٢٠١٩أسرة التحرير : بقلم - هآرتس 

. ال ينبغي االحتفال في اسرائيل بتغيير السياسة االميركية بالنسبة للمكانة القانونية للمستوطنات
فالترخيص االميركي الرسمي لالستيطان في المناطق المحتلة ليس . دية، فهذه هدية سامةفلئن كانت ه

  .فقط لن يساهم في حصانة ومكانة اسرائيل، بل من شأنه ان يدفعها الى وضع ال مرد له كدولة أبرتهايد

ارات اذا كانت االد: يخيل أن استراتيجية ترامب بالنسبة للنزاع يمكن اجمالها على النحو التالي
 فنحن سنأخذ المعتقدات التي افترضها –السابقة حاولت على مدى عشرات السنين احالل السالم بال نجاح 

مسائل جوهرية كمكانة القدس ” أزالوا عن طاولة المفاوضات“بعد أن . اسالفنا ونفعل العكس تماما
المم المتحدة لغوث ومشكلة الالجئين، من خالل االعتراف بالقدس كعاصمة اسرائيل والمس بوكالة ا

، فإن اعالن وزير الخارجية االميركي مايك بومبيو هو محاولة ”االنروا“وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 



 
٣١

فظة الستبعاد الفرضية االساس التي قبعت في اساس النهج التقليدي االميركي تجاه النزاع، وبموجبه، فإن 
  .السالم يستوجب اخالء مستوطنات

كحل يضع حدا للنزاع القديم ” صفقة القرن“ انتخب ترامب للرئاسة واعلنت مرت ثالث سنوات منذ
كل ما تبقى من االعالنات العظمى هي هدايا .  والمنطقة لم تتقدم حتى وال خطوة واحدة نحو المصالحة–

  .سامة يمنحها ترامب لمرعيه نتنياهو، والتي تحسن له انتخابيا وتعزز معسكر اليمين

بشكل واضح االدعاء “ياهو صامتا وشكر االميركيين، الذين بإعالنهم ردوا وبالفعل، لم يبق نتن
ان من . ”الكاذب، وبموجبه االستيطان االسرائيلي في المناطق يتعارض في اساسه مع القانون الدولي

. يكذب هو بالطبع نتنياهو، الذي يعرض جيدا بانه رغم االعالنات االميركية، ليس في وسعها تحليل الدنس
واالخطر من . ستوطنات بنيت على أرض محتلة بما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات االمم المتحدةفالم

قد يكون نتنياهو على . هذا هو ان االعالن االميركي كفيل بأن يمنح ريح اسناد لخطة الضم لدى اليمين
 الدولة ومستقبلها، بل علم باالثار الهدامة لمثل هذه الخطوة، ولكن امام ناظريه لم تعد منذ زمن بعيد

  .مستقبله وحده فقط

مثير للحفيظة حتى اكثر من ذلك هو رد رئيس أزرق أبيض بيني غانتس، الذي شكر االدارة على 
فبدال من تمثيل من يسعون الى السالم على اساس تقسيم البالد، انطالقا من الفهم بأن هذا هو . التصريح

ت الوطنية للشعبين وبحقهما في تقرير المصير، يتبين غانتس الحل الممكن الوحيد الذي يعترف بالتطلعا
اذا كان يريد حقا ان يكون بديال مناسبا، فإن . كنسخة شاحبة لنتنياهو في كل ما يتعلق بافكاره السياسية

عليه أن يستوعب الحقيقة بانه الى جانب تفكيك النسيج االجتماعي والغرق في ثقافة الفساد، فان الخطر 
ي يحوم فوق اسرائيل هو التدهور الى وضع يتعين فيها ان تحسم بين كونها دولة أبرتهايد وبين االكبر الذ

  .كونها دولة ثنائية القومية، بحيث أن كل واحدة من االمكانيتين معناها نهاية الحلم الصهيوني

  ١٨ص/٢١/١١/٢٠١٩الغد 

*** 
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  اخبار باالنجليزية
  

Jordan hails UN stance rebuking US' policy change 
 

AMMAN — Foreign Minister Ayman Safadi on Wednesday expressed Jordan’s 

appreciation for the statement issued by the 10 elected UN Security Council (UNSC) 

members, which reaffirmed the illegitimacy of Israeli settlements and rejected them as a 

breach of international law that threatens the two-state solution and undermines peace 

prospects.  

Following the announcement at the end of the UNSC session, Safadi tweeted: “We 

appreciate position of #UNSC elected members today reaffirming illegality of settlements 

under Int’l law & SCrs. Settlements jeopardize 2-state solution. Israeli PM announcement 

he’ll proceed with annexing J V in occupied W B amounts to announcing killing all peace 

prospects.” 

The 10 UNSC members called on Israel to halt the construction of settlements and adhere 

to its legal commitments as an occupying force.   

“There can be no comprehensive peace without an end to the occupation and fulfilment of 

the Palestinian people’s rights to freedom and statehood,” Safadi said in a Foreign 

Ministry statement.  

The UNSC held its session two days after the US announced its shift in policy on the 

illegitimacy of settlements and their breach of international law.  

Earlier in the week, the foreign minister stressed that “nothing can change the illegitimacy 

of settlements”, which have been denounced by the international community.  

Safadi warned of the threat posed by the shift in US policy on settlements and its impact on 

peace efforts at a time when the peace process is facing “unprecedented threats” as a result 

of unilateral Israeli policies and actions that impede the chances of a resolution to the 

conflict.  

“The occupation’s… abuse and breach of international legitimacy will not achieve peace or 

ensure security and stability,” Safadi said.  
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EU countries at UN criticise US’ shift on Israeli settlements 
 

 

The minaret of a mosque stands on the foreground as the Israeli settlement of Tekoa 

(centre) is pictured on Tuesday near the Palestinian West Bank town of Bethlehem (AFP 

photo) 

European members of the UN Security Council hit out Wednesday at the US decision to no 

longer consider Israeli settlements illegal, but stopped short of naming the US, Agence 

France-Presse reported.  

Also on Wednesday, UN Security Council members rebuked the US’ shift in policy 

regarding the illegitimacy of Israeli settlements in occupied Palestine, stressing it a 

violation of international law and a threat to the two-state solution, according to media 

reports.  
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"Our position on Israeli settlement policy in the occupied Palestinian territory, including 

East Jerusalem, is clear and remains unchanged", Britain, France, Germany, Belgium and 

Poland said in a joint statement.  

"All settlement activity is illegal under international law and it erodes the viability of the 

two-state solution and the prospects for a lasting peace." 

“We call on Israel to end all settlement activity in line with its obligations as an occupying 

power,” they added before a Security Council meeting on the Middle East. 

On Monday, US Secretary of State Mike Pompeo announced that the Israeli settlements 

were “not, per se, inconsistent with international law,” breaking with UN Security Council 

resolutions declaring the settlements to be illegal as they are built on occupied Palestinian 

land.  

The policy shift was welcomed by Israel but it puts the US at odds with virtually the whole 

of the rest of the international community.  

Courts in Israel have declared most major settlements legal.  

More than 600,000 Israelis live in settlements in East Jerusalem and the West Bank, 

alongside more than three million Palestinians.  

The settlements remain one of the thorniest issues in the decades-long Israeli-Palestinian 

conflict.  

Vatican reiterates two-state solution 

Meanwhile, the Vatican spoke out on Wednesday against the US decision to no longer 

consider Israeli settlements illegal, joining stiff international criticism of the policy 

reversal, AFP reported. 

Without naming the US, the Holy See said in a statement that “recent decisions... risk 

undermining further the Israeli-Palestinian peace process and the already fragile regional 

stability”. 

“The Holy See reiterates its position of a two-state solution for two peoples, as the only way 

to reach a complete solution to this age-old conflict,” the Vatican said.  

The Holy See said it supported Israel’s right to live in peace and security within the 

borders that are recognised by the international community, and supported “the same 

right that belongs to the Palestinian people, which must be recognised, respected and 

implemented”. 

Pope Francis, who arrived on Wednesday in Thailand ahead of a visit to Japan, has not 

himself directly addressed the issue. 

Arab League to meet 

The Arab League said it is to hold an urgent meeting Monday on the US announcement. 

Hossam Zaki, the pan-Arab body’s deputy secretary general, said several members had 

backed a Palestinian Authority call for a ministerial meeting. 

The PA’s permanent representative to the Arab League has condemned Washington’s 

change of position as “illegal”. 

The Cairo-based Arab League has said the US shift was an “extremely adverse 

development”, AFP reported 

Palestinian organisations closed 

Israeli authorities closed several Palestinian organisations in Jerusalem Wednesday, 

including a television channel, AFP reported quoting Israeli minister and officials from the 

organisations. 

The offices of Palestine TV — a channel funded by the West Bank-based Palestinian 

Authority — and an office of the Palestinian ministry of education were given orders to 

close for six months, staff members said on condition of anonymity. 
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The director of Al Araz production company that hosts Palestine TV was temporarily 

arrested, while a correspondent for the channel was summoned for questioning, these 

Palestinian sources said. 

Israel’s Public Security minister Gilad Erdan confirmed the closure of offices used by 

Palestine TV and the education ministry. 

The Palestinians condemned the closures. 

“This is a continuation of the Israeli government’s campaign against everything Palestinian 

in occupied Jerusalem,” senior official Hanan Ashrawi said. 

MADA, a Palestinian organisation that defends freedom of expression, said the closures 

were “part of Israel’s efforts to silence the media and prevent the Palestinian story from 

spreading, through a series of repressions against the media and journalists.” 
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