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  القدساالردن 

  جاه فلسطين والمقدساتنقدر المواقف الملكية ت: متحدثون
.  

 االثنين، امسالتقى جاللة الملك عبداهللا الثاني، في الديوان الملكي الهاشمي  – بترا – عمان
 .”مجلس بسمان"وجهاء وممثلي أبناء وبنات عشائر بئر السبع، ضمن سلسلة لقاءات 

سين بن عبداهللا وقال جاللة الملك، خالل اللقاء، الذي تخلله مأدبة غداء حضرها سمو األمير الح
أرحب بإخواني أبناء وبنات عشائر بئر السبع، وكل التحيات والتقدير لكم في بيت كل "الثاني ولي العهد، 

األردنيين، وحبيت أسلم عليكم وأشكركم على مواقفكم الوطنية، فكل التقدير مني شخصيا لكم جميعا، 
 .”وتحياتي للجميع

ه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أن الهدف وأكد جاللة الملك، خالل اللقاء الذي حضر
األساسي هو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، الفتا جاللته، بهذا الخصوص، إلى أن الحكومة ستعلن 

 .>>...عن الحزمة الثالثة لتنشيط االقتصاد وتحفيز االستثمار

ل اللقاء، عن من جهتهم، أعرب وجهاء وممثلو أبناء وبنات عشائر بئر السبع، خال... <<
تقديرهم لجاللة الملك على حرصه على التواصل مع أبناء وبنات الوطن، واالستماع إليهم وتلمس 

 .احتياجاتهم

وأكدوا اعتزازهم بالجهود الكبيرة التي يبذلها جاللة الملك للنهوض بالواقع المعيشي للمواطنين، 
  .لدفاع عن الوطن وصون منجزاتهمشددين على وقوفهم صفا واحدا خلف قيادة جاللة الملك في ا

وعبر المتحدثون عن تقديرهم لمواقف جاللة الملك تجاه القضية الفلسطينية، وحماية المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، ومواقفه كذلك حيال 

  .قضايا األمتين العربية واإلسالمية

تاريخي لجاللة الملك بإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في وثمنوا القرار ال
  .>>...اتفاقية السالم، وفرض السيادة األردنية الكاملة على كل شبر منهما

وثمن الشيخ عبدالكريم حمد الصانع الترابين، جهود جاللة الملك في الدفاع عن القضايا ... <<
ضية الفلسطينية والقدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها، وتحقيق السالم العربية وفي مقدمتها الق

واالستقرار بالمنطقة، مؤكدا التفاف أبناء عشائر بئر السبع خلف القيادة الهاشمية الحكيمة في مواجهة 
 .مختلف التحديات التي تواجه المملكة

لجاللة الملك مع أبناء وبنات وقدر الشيخ محمد عمر ابن صباح الجبارات، النهج التواصلي 
  .الوطن، وجهود جاللة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس



 
٥

وتحدث عن أهمية الحد من البطالة، من خالل توفير فرص العمل، واالستفادة من الكفاءات 
  .والطاقات الشبابية ألبناء عشائر بئر السبع

 عن فخره واعتزازه بالقيادة الهاشمية الحكيمة، وعبر النائب السابق سليمان أبو غيث التياها،
ومواقف جاللة الملك الثابتة تجاه أبناء شعبه، وجهوده المتواصلة في مواصلة مسيرة البناء، حتى غدا 

  .األردن محط إعجاب وتقدير العالم بأسره

 ٢٠١٩عام ل"  الباحث–رجل الدولة "وبين أن تكريم العالم لجاللة الملك، عبر تسلم جاللته جائزة 
جاء تقديرا لدور جاللته في تحقيق السالم واالستقرار في منطقة الشرق األوسط، مشيدا بجهود جاللته 

  .>>...تجاه شعبه والقضية الفلسطينية، والقدس ومقدساتها عبر الوصاية الهاشمية

ية على إلى أهمية الوصاية الهاشم ولفت المقدم المتقاعد فرحان عودة أبو سرحان الترابين... <<
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، ودعم جاللة الملك لألشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم 

  .>>...المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني

 وأكد الدكتور تيسير يوسف أبو عودة الجراوين أهمية التواصل بين القائد وأبناء شعبه،... <<
 بئر السبع خلف القيادة الهاشمية، في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم األشقاء وقوف أبناء عشائرو

  .>>...في فلسطين وكل شبر من الوطن العربي

  ٢ص/٣/١٢/٢٠١٩الرأي 

***  

 أيام مقدسية في عمان 

 اإلعالمي محمد الطراونة

ألن القضية الفلسطينية بالنسبة لألردن محورية ومركزية وتحظى باألولوية كأي شأن وطني،وألن 
ية في عمان،بمبادرة طيبة القدس في عيون وقلوب االردنيين، جاء تنظيم فعالية مهمة بعنوان ايام مقدس

من لجنة فلسطين النيابية، وبمشاركة وزارة االوقاف،وأمانة عمان، واللجنة الملكية لشؤون القدس، 
واحسنت هذه الجهات فعال،في هذه المبادرة، التي جاءت تأكيدا، على أهمية الوصاية الهاشمية على 

 صمود المقدسيين على تراب وطنهم، وتجسيدا المقدسات اإلسالمية والمسيحية في األراضي المحتلة، ودعم
  .للتالحم القائم بين الشعبين الشقيقين

خاصة وأن األردن بقيادته الهاشمية، يحمل لواء الدفاع عن القضية الفلسطينية في كافة المحافل 
ها الدولية واإلقليمية، ويطالب دوما بإقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمت

القدس الشرقية،هذه األيام التي شهدت إقباال شعبيا واسعا، تهدف إلى الحفاظ على الموروث الثقافي 
لمدينة القدس،في وجه محاوالت إسرائيل لتهويد المدينة المقدسة، واالعتداء على حرمتها وتغيير معالمها، 

  .التاريخي للمدينة المقدسةويقف األردن بقوة في وجه محاوالت إسرائيل، لتغيير الواقع القانوني و
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وكما رأينا هذا األيام تقام في عمان العروبة نأمل أن نرى أياما اردنية وعربية تقام في 
القدس،وكافة األراضي العربيه المحتلة، ألننا أدركنا على ارض الواقع أهمية التواصل مع االهل في 

د األهل على ترابهم الوطني والحظنا على ٕاألراضي الفلسطينية المحتلة، لما يشكله من دعم واسناد لصمو
  .أرض الواقع حجم التفاؤل والترحيب الكبير الذي يبديه األشقاء عند التواصل معهم ودعم صمودهم

وعالقة األردن بالقضية الفلسطينية عالقة متجذرة وعميقة، حيث يقف األردن وبقوة في مواجهة 
ي، وشاهد العالم كيف يبدي جاللة الملك عبداهللا الثاني اإلجراءات اإلسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطين

  .غضبه الشديد تجاه أي إجراء تقوم به إسرائيل يلحق الضرر باالشقاء

والحظ الجميع حجم التوتر الذي تشهده العالقات االردنية االسرائيلية احتجاجا ورفضا للممارسات 
 من مره للتراجع عن إجراءاتها التعسفية التي االسرائيليه ضد الشعب الفلسطيني، مما دفع إسرائيل أكثر

  .تستهدف التنكيل باالشقاء الفلسطينيين

وعلى صعيد الدعم النيابي للقضية الفلسطينية فأعتقد ان البرلمان األردني هو البرلمان العربي 
ت الوحيد الذي أفرد لجنة خاصة باسم لجنة فلسطين في مجلسي األعيان والنواب وتقوم بجهود واتصاال

مكثفة على صعيد البرلمانات اإلسالمية والدولية دعما للقضية الفلسطينية، ضمن إطار الجهود التي تبذلها 
الدبلوماسية األردنية في سبيل كسب التأييد الدولي لعدالة القضية الفلسطينية وكشف الممارسات 

  .اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق

هات مباشرة من جاللة الملك عبداهللا الثاني لتقديم الدعم الالزم إذن جهود اردنية متواصلة وبتوجي
  .لالشقاء الفلسطينيين في مختلف المجاالت

  ١٠ص/٣/١٢/٢٠١٩الرأي 

***  

  شؤون سياسية

  اإلسرائيلي األبارتايد  يعلن دعم تحالف تفكيك  فلسطينيو الخارج“

   المركز الفلسطيني لإلعالم-إسطنبول 

، ودعمه "األبارتايد"، اليوم األحد، تبنيه مخرجات مؤتمر "فلسطينيي الخارجالمؤتمر الشعبي ل"أعلن  
 .للتحالف الدولي من أجل تفكيك نظام الفصل العنصري اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

، الذي عقد في "األبارتايد"، عقب انتهاء مؤتمر "فلسطينيو الخارج"جاء ذلك في بيان صادر عن  
، يومي الجمعة والسبت، بتنظيم المنظمة العالمية لمناهضة التمييز والفصل مدينة إسطنبول التركية

المؤتمر العالمي األول "العنصري، وبشراكة مع اتحاد المنظمات األهلية في العالم اإلسالمي، تحت عنوان 
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، وفق ، في فندق ماريوت بمدينة إسطنبول"األبعاد والتداعيات وسبل المواجهة: حول األبارتايد اإلسرائيلي
 .قدس برس

ًوشهد المؤتمر حضورا الفتا لشخصيات رسمية، من بينها عدنان تانري فاردي كبير مستشاري   ً
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والدكتورة ريما خلف رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التمييز والفصل 

ي، والمطران عطا اهللا حنا رئيس العنصري، وعلي كرت رئيس اتحاد المنظمات األهلية في العالم اإلسالم
 شخصية يمثلون العديد من منظمات ٣٠٠أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس، وبمشاركة أكثر من 

 .المجتمع المدني، وسياسيين وأكاديميين ودبلوماسيين وناشطين من جميع أنحاء العالم

تعميم مثل هذه "ن، إلى ، الذي يتخذ من العاصمة بيروت مقرا له، في بيا"المؤتمر الشعبي"ودعا  
 ".األنشطة الفاضحة لممارسات وسياسات الكيان العنصري

هذه األنشطة والبرامج من شأنها محاصرة الكيان الصهيوني، وخلق أجواء دولية داعمة "وأكد أن  
 ".للحق الفلسطيني

ارج تجاه  والذي يهدف لتفعيل دور الفلسطينيين بالخ- " المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"وشدد  
وضع حد لسياسة الفصل العنصري التي يتبعها االحتالل اإلسرائيلي " على ضرورة العمل على -قضيتهم 

 ".بحق الشعب الفلسطيني

اإلسرائيلي، فعالياته مساء ) نظام الفصل العنصري" (األبارتايد"واختتم المؤتمر العالمي األول حول  
تكثيف الجهود الفلسطينية والدولية لكشف وتعرية السياسات اليوم السبت في مدينة إسطنبول بالدعوة إلى 

 .العنصرية اإلسرائيلية ومخالفتها لكل القوانين والمواثيق الدولية

اإلسرائيلي، يهدف " األبارتايد"وأعلن المؤتمر في ختام أعماله، عن تأسيس ائتالف دولي لمناهضة  
، "ب الفلسطيني ضمن إطار تحقيق العدالة والكرامةاإلسهام في تفكيك هذا النظام المفروض على الشع"إلى 

 .ًمشيرا إلى أن التحالف سيستعمل الوسائل القانونية كافة لتحقيق تلك الغاية

سيعمل للوصول إلى أقصى حد من التأثير من خالل البحث وأنشطة "وأكد أن هذا التحالف  
 ". الدولي اإلنسانيالمقاطعة، وهذا التحالف سيلتزم مبادئ القانون الدولي والقانون

يشار إلى أن المنظمة العالمية لمناهضة التمييز والفصل العنصري أنشئت بهدف مكافحة جميع  
أشكال التمييز واالستغالل والفصل العنصري بكل الوسائل المتاحة قانونيا، بما في ذلك نظام الفصل 

 .العنصري المفروض على الشعب الفلسطيني

  ١/١٢/٢٠١٩المركز الفلسطيني لالعالم 

***  
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  االردن يدين اعالن االحتالل مشاريع استيطانية جديدة
 

دان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم إعالن الحكومة  - الرأي-عمان   
ًاإلسرائيلية عن مشاريع استيطانية جديدة في جبل المكبر وقلنديا والبلدة القديمة في الخليل خرقا للقانون 

ّواجراءا غير شرعي يقوض جهود تحقيق السالمالدولي  ً ٕ.  

ّوشدد الصفدي على الشرعية االستيطان اإلسرائيلي بموجب القانون الدولي والقانون اإلنساني 
ٕالدولي، مؤكدا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية واألخالقية لوقف االستيطان والزام  ً

  .٢٣٣٤ رقم إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس األمن

ّوحذر من أن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وتوسعتها يقوض حل الدولتين الذي يمثل  ّ
  .السبيل الوحيد لحل الصراع ويقتل كل فرص تحقيق السالم الشامل والدائم

  ١ص/٣/١٢/٢٠١٩الرأي 

*** 

  اعتداءات

   أطفال٤ مقدسيين بينهم ٦اعتقال 

 

الماضية، ستة مقدسيين، بينهم أربعة أطفال تم تحـويلهم  م والليلةاعتقلت قوات االحتالل، فجر اليو
 .لالحتالل في القدس للتحقيق معهم  مراكز تابعةإلىجميعا 

 سـلوان إسحاق خالد أبو تايه، وعالء توفيق أبو تايه من سـكان بلـدة: وشملت االعتقاالت الشابين

 .المسجد األقصى جنوب

قـوات االحـتالل اعتقلـت الطفلـين أحمـد خليـل كليـب  لـوة أنمن جانبـه، أفـاد مركـز معلومـات وادي ح
وحولتهمــا للتحقيــق فــي مركــز تــابع لهــا بــشارع صــالح الــدين وســط مدينــة  ً عامــا،١٦ عامــا، وشــقيقه ١٢

  .القدس

ً عاما، ١٦مصطفى إياد غزالة : باعتقال الطفلين الشقيقين ولفت المركز إلى أن االحتالل سبق ذلك
 ن سـكان البلــدة القديمـة فـي القــدس المحتلـة بعــد االعتـداء عليهمــا بالـضربًعامـا مــ ١٥ومـصعب غزالـة 

  .المبرح، وتفتيش منزليهما بصورة استفزازية

  ٢/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  
 

 



 
٩

  االحتالل يقتحم منزال في القدس القديمة ويعتقل شقيقين بعد االعتداء عليهما

 

ًل اقتحمت، يوم أمس األحد، منزال يعود لعائلة غزالة االحتال قال مركز معلومات وادي حلوة ان قوات
  .وحشية القديمة بالقدس المحتلة واعتدت على أفراد األسرة بالضرب المبرح وبصورة في البلدة

 إلـىمصعب غزالة وشقيقه مصطفى وتم اقتيادهما  الطفل ولفت المركز إلى أن االحتالل اعتقل كذلك
  .ق معهماأحد مراكز االحتالل في القدس للتحقي

 ٢/١٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  اعتداءات/ تقارير 

 ألف منزل مهددة بالهدم في القدس الشرقية ٢٠
  

ّ رفعت سلطات االحتالل اإلسرائيلية وتيرة هدم منازل الفلسطينيين في القدس - فلسطين المحتلة    ّ
  . الماضية١٥، مقارنة باألعوام الـ٢٠١٩ّالشرقية خالل عام 

ّفظ القدس عدنان غيث أن إسرائيل تنفذ في القدس مجزرة هدم بحق منازل المقدسيين، واعتبر محا   ّ ّ ّ
ّإن السلطات اإلسرائيلية : ّبهدف التضييق عليهم وتغيير الواقع الديموغرافي لصالح المستوطنين، وقال ّ

ّوبالتالي، . ّترفض إعطاء تراخيص البناء إلى المقدسيين، الذين هم في حاجة إلى بناء منازل لعائالتهم
ّفإن المقدسيين يجبرون على البناء، الذي يرافقه فرض غرامات مالية باهظة عليهم ّ ّ.  

ّوأكد أن إسرائيل أطلقت العنان العتداءاتها في القدس، مستفيدة من الضوء األخضر األميركي،    ّ ّ
ّومبيو أن االستيطان الذي بدأ باعتراف دونالد ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل، ولن ينتهي بإعالن مارك ب

  .ّال ينتهك القانون الدولي

ّوأوضح عدنان غيث أن هدم المنازل في القدس يخلف أوضاعا اجتماعية وانسانية صعبة، حيث    ّٕ ً ّ ّ
ًتصبح مئات العائالت مشردة ومن دون مأوى، الفتا إلى وجود  ّ ألف منزل في القدس مهددة بالهدم في ٢٠ّ

ّأي لحظة، في حين أن الفلسطيني ّ   .ّ ألف وحدة سكنية جديدة٢٥ين في القدس بحاجة إلى نحو ّ

ّوذكر مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة    ُبتقرير محدث » بتسيلم«ّ
ّأن سلطات االحتالل هدمت ما ال يقل عن  ّ منزال فلسطينيا في القدس الشرقية منذ بداية عام ١٥٥ّ ًّ ً٢٠١٩ 

ّوأشار المركز الحقوقي اإلسرائيلي إلى أن .ّاألولّحتى نهاية تشرين  ّ ًّ فلسطينيا فقدوا منازلهم هذا ٢٦٩ّ
ّإن المركز : »المونيتور»كريم جبران لـ» بتسيلم«وقال الناطق باسم مركز . ً قاصرا١٤٩العام، من بينهم 

ّيوثق عمليات الهدم منذ عام  دم خالل ّ يناهز عمليات اله٢٠١٩، وما جرى هدمه خالل عام ٢٠٠٤ّ
ّإسرائيل هدمت منذ بداية العام حتى نهاية تشرين األول . السنوات الماضية  ٣٧ً منزال، من بينها ١٥٥ّ

ّمنزال اضطر أصحابها إلى هدمها بأيديهم كي يتجنبوا دفع تكاليف عملية الهدم التي تتراوح بين  ّ ّ ً١٠٠ 



 
١٠

ّ، في حين بلغ متوسط عملي) دوالر٤٣٣٠٠ – ٢٩٠٠٠( ألف شيقل ١٥٠و ّات الهدم السنوية بين عامي ّ ّ
ً منزال سنويا٥٤، ٢٠١٨ و٢٠٠٤ ّوأكد أن سياسة الهدم في القدس هدفها تكريس سياسة االحتالل في .ًّ ّ

ّخلق واقع طارد للمقدسيين وتفوق ديموغرافي لصالح االستيطان في القدس، الفتا إلى أن ارتفاع عمليات  ّّ ً ّ ّ
ّخر مواقف اإلدارة األميركية من القدس واعترافها بها كعاصمة  كان سببه بشكل أو بآ٢٠١٩الهدم في عام 

 .إلسرائيل

ّإلى ارتفاع عمليات الهدم في القدس خالل األشهر والسنوات المقبلة، » بتسيلم«ّوأشارت توقعات   
ّكما أكد كريم جبران، خصوصا بعد تصريحات وزير الخارجية األميركي مارك بومبيو في  ّ ً  تشرين األول، ١٨ّ

ّي اعتبر فيها االستيطان جسما شرعيا ال يخالف القانون الدوليالت ً ّولفت جبران إلى أن عمليات الهدم .ًّ ّ
ّتخلق ظروفا إنسانية سيئة على العائالت المقدسية، التي تضع كل مدخراتها المالية من أجل تشييد منزل ّ ّ ّّ ّ ً .

ّلعراء، مشيرا إلى أن إسرائيل تستخدم عدم ّوفي النهاية، يتبدد ذلك بلحظات عند هدمه وتتشرد العائلة في ا ً
ّالترخيص كذريعة لهدم المنازل، خصوصا أنها تتبع سياسة تمييزية بحق المقدسيين برفض منحهم  ّّ ّ ّ ً
ّتراخيص بناء، األمر الذي يضطر المقدسي إلى البناء من دون ترخيص بسبب حاجته الماسة إلى  ّ ّ

مس االثنين، حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة وشن جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر أ.السكن
وقال جيش االحتالل في بيانه .تخللها اعتقال عددا من الشبان بينهم شقيق الشهيد األسير سامي أبو دياك

 فلسطينيا بمداهمات بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى ١١لوسائل اإلعالم إن جنوده اعتقلوا 
وفي سيلة الظهر .ازة وسائل قتالية وأسلحة والمشاركة في أعمال مقاومة شعبيةاألجهزة األمنية بحجة حي

جنوب جنين، اعتقلت قوات االحتالل صالح أبو دياك، شقيق الشهـيـد األسير سامي أبو دياك، بعد أن 
  .عاثت خرابا بداخل منزل العائلة

ات على حدود غزة الجمعة وأعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار استئناف المسير  
ودعت الهيئة في اختتام اجتماعها الدوري في مكتب الجبهة الشعبية . القادمة بعد توقف لثالثة أسابيع

كما دعت ). المسيرة مستمرة(جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة والواسعة في الجمعة القادمة، جمعة 
تفويت الفرصة على العدو، محذرة االحتالل من جماهير الشعب الفلسطيني المشاركين في المسيرات إلى 

  .أية محاوالت الستهداف المسيرة

وجددت الهيئة تأكيدها استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية، باعتبارها محطة   
وكانت الهيئة . كفاحية من محطات النضال الفلسطيني المتواصل حتى تحقيق االنتصار برحيل االحتالل

لنت توقف المسيرات لثالث اسابيع في ظل ما سمته تفويت الفرصة على االحتالل لقتل المشاركين في اع
  ).وكاالت.(المسيرات

  ١٨ ص٣/١٢/٢٠١٩الدستور 

*** 
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 اصدارات اللجنة الملكية لشؤون القدس
  

ً اصدارا )٦٠( اآلن حتىضمن سلسلة اصدارات اللجنة الملكية لشؤون القدس التي وصلت   
 ولتوعية االجيال بما ، خدمة للباحثين والدارسين ووضعتها جوانب مختلفة عن القدسفيها تناولت

موسوعة تراجم "ًصدر مؤخرا عن اللجنة الملكية لشؤون القدس كتاب بعنوان فقد يتعلق بالقدس، 
  .من تأليف لبيك الوكيلي ونوزت ابو لبن" النساء المقدسيات من القدس وألجل القدس

ن النساء  صفحة من القطع المتوسط وتناول الكتاب سيرة عدد م)٦٦٢(ي وجاء المؤلف ف  
اللواتي ولدن أو أقمن أو توفين في بيت المقدس وكان لهن اسهامات كبيرة في كافة المجاالت 
ومنها السياسية واالدبية والثقافية واالجتماعية والتربوية والفنية وفي مجال كتابة التاريخ وغيرها 

  .من المجاالت
ًقد رأت اللجنة الملكية لشؤون القدس انصافا لحق المرأة الفلسطينية وخاصة المقدسية و  

ًووفاء لها وعرفانا بدورها المشرف الذي شاطرت فيه الرجل المقدسي في صنع تاريخ القدس، وكان  ً
لها دور محوري في الدفاع عن الحقوق المسلوبة في االرض العربية المحتلة ومنها القدس 

ن تصدر هذا الكتاب ليوثق سيرة النساء المقدسيات التي تمكنت اللجنة من حصر الشريف، ا
اسمائهن حتى اآلن، وتعمل اللجنة على اعداد الجزء الثاني من هذا الكتاب لتضع فيه ما يمكن ان 

  .تتوصل اليه من اسماء اخرى، وبهذه المناسبة فانها تقدم للنساء المقدسيات التحية والتقدير
لب الكتاب من اللجنة الملكية لشؤون القدس المبينة هواتفها وعناوينها في هذا يط: مالحظة 

  . التقرير
 ٣/١٢/٢٠١٩اللجنة الملكية لشؤون القدس 

***  
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  تقارير

  مليار دوالر سنويا٢,٥االحتالل اإلسرائيلي يكلف الشعب الفلسطيني 
  

قدرت األمم المتحدة التكلفة اإلجمالية التي تكبدها الشعب الفلسطيني بسبب االحتالل  – رام اهللا
 ٢,٥ مليار دوالر أميركي، بمعدل ٤٧,٧ بحوالي ٢٠١٧ – ٢٠٠٠اإلسرائيلي في الفترة ما بين عامي 

  .ر دوالر سنويامليا

جاء ذلك خالل جلسة حوارية بين خبراء اقتصاديين فلسطينيين في معهد أبحاث السياسات 
  .في مدينة رام اهللا في الضفة الغربية المحتلة) ماس(االقتصادية الفلسطينية 

خسائر ) األونكتاد( ويشمل المبلغ بحسب تقرير صادر عن مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
 مليار دوالر، ٢٨,٢يرادات العامة في الفترة المذكورة والفوائد المتراكمة عليها والتي تقدر بحوالي اإل

  . مليار دوالر هي قيمة التسرب في ميزانية السلطة الفلسطينية٦,٦باإلضافة إلى 

 مليون ١٧,٧وبحسب التقرير فإن هذه المبالغ تمثل ثالثة أضعاف عجز الموازنة الحكومية البالغة 
  .دوالر

 مليار دوالر بشكل معقول في االقتصاد الفلسطيني ٤٧ونوه التقرير إلى أنه لو تم استثمار مبلغ 
  . آالف دوالر سنويا١١٠ عاما، بمعدل ١٨لوفرت مليوني فرصة عمل إضافية على مدار 

نتقالي  على اعتبار أنه تاريخ انتهاء فترة الحكم اال٢٠٠٠وحدد التقرير التكلفة المالية منذ العام 
  .للسلطة الفلسطينية، واالنتقال إلى الحل النهائي

ونصت اتفاقية السالم التي وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية في العام 
 على تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية في الضفة الغربية وقطاع غزة لخمس سنوات، ومن ثم يبحث ١٩٩٣

  .ن الطرفين والذي كان المفترض أن يفضي إلى دولة فلسطينية إلى جانب اسرائيلالجانبان الحل النهائي بي

، أسفرت عن اندالع انتفاضة فلسطينية ٢٠٠٠غير أن خالفات نشبت بين الجانبين في العام 
  .مسلحة

ويعزو التقرير الخسائر المالية وفق ما ذكر في نشرة صحفية وزعت على المشاركين في الحوار 
وحرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة الحقيقية ) …( التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي التدابير“إلى 

  .”على مواردها المالية

 .ونجمت الخسارة المالية التي أشار إليها التقرير عن عدم تنفيذ اتفاق باريس كما يجب

لسلطة الفلسطينية في العام الذي يحكم العالقات االقتصادية بين اسرائيل وا” بروتوكول باريس“وتم توقيع 
١٩٩٤.  
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وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمات مالية خانقة، كان آخرها الخالف مع إسرائيل حول أموال 
  .التي تجبيها األخيرة لصالح السلطة الفلسطينية” المقاصة“الضرائب أو 

  .عدة أشهروأدت هذه األزمة إلى عدم تسديد السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها بشكل كامل ل

 ألف إسرائيلي في مستوطنات ٤٠٠ الضفة الغربية حيث يعيش نحو ١٩٦٧احتلت إسرائيل العام 
  .مبنية على أراضي الفلسطينيين الذين يناهز عددهم ثالثة ماليين نسمة

الى ذلك، توجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية امس إلى القاهرة في مستهل 
  .عددا من الدول وفق ما أفاد مسؤول في حماسجولة خارجية تشمل 

توجه وفد قيادي رفيع “وقال مسؤول في حماس فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس 
المستوى برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إلى القاهرة للقاء المسؤولين في مصر 

  .”دئة مع إسرائيلوبحث آخر التطورات والعالقات الثنائية وملف الته

  .”من المفترض أن يقوم الوفد بجولة خارجية تشمل قطر وتركيا وموسكو“وأضاف المسؤول 

فبراير الماضي حيث أجرى محادثات مع المسؤولين /وكانت آخر زيارة لهنية إلى مصر في شباط
  .المصريين بشأن تثبيت التهدئة

ى مصر منذ انتخابه رئيسا لحماس وهذه المرة األولى التي يقوم هنية بجولة خارجية تتعد
  .٢٠١٧في

من جهة ثانية، قال مصدر في حركة الجهاد اإلسالمي إن وفدا من الحركة من غزة والخارج 
توجه إلى القاهرة للقاء المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية بهدف “برئاسة أمينها العام زياد النخالة 

ومن غير الواضح ما إذا كانت هناك لقاءات مشتركة بين . ”ةبحث آخر التطورات بما في ذلك تثبيت التهدئ
  .ممثلي الحركتين والمسؤولين المصريين

ٕخاضت الجهاد اإلسالمي واسرائيل مواجهة عسكرية الشهر الماضي على إثر مقتل أحد قادتها 
ل قبل  فلسطينيا من بينهم خمسة أطفا٣٦العسكريين في غارة جوية إسرائيلية استهدفته في غزة، وقتل 

  .التوصل إلى تهدئة بوساطة مصر واألمم المتحدة

 .، شنت إسرائيل ثالث حروب على حماس وفصائل حليفة لها في القطاع٢٠٠٨ومنذ 

  )ا ف ب(- .٢٠٠٦وتفرض إسرائيل حصارا على القطاع منذ 

  ٢٢ص/٣/١٢/٢٠١٩الغد 

*** 
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  فعاليات

 اختتام فعاليات أيام مقدسية في عمان

التي " أيام مقدسية" اختتمت في عمان، مساء أمس، فعاليات - ) بترا( كانون األول ٢عمان    
نظمتها لجنة فلسطين النيابية ووزارة األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية واللجنة الملكية لشـؤون 

  .القدس، وبدأت يوم الجمعة الماضي

ي الحفاظ على الهوية دور المرأة المقدسية ف"واشتملت فعاليات اليوم االخير على ندوة بعنوان   
وتحدث فيها رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب المحامي يحيى السعود، وأمين عام " اإلسالمية العربية

وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية المهندس عبداهللا العبادي، والعين الدكتورة تغريد حكمت، 
وأكد . قصى المبارك الدكتور عبدالستار القضاةومشاركات من القدس، وأدارها مدير شؤون المسجد األ

النائب السعود خالل حفل الختام، الدور الهاشمي في دعم صمود المقدسيين، والوقوف إلى جانبهم، 
والعمل على تثبيتهم في ظل ما تمارسه سلطات االحتالل من أعمال استفزازية وضغوطات مالية ونفسية 

  .لثنيهم عن البقاء بالمدينة المقدسة

من جهتها، انتقدت العين الدكتورة حكمت، االزدواجية الدولية في التعامل مع قضية القدس في ظل 
  .استمرارية االحتالل، وسياساته المبنية على التطرف

واشار المهندس العبادي، الى أهمية التعليم في الحفاظ على الهوية المقدسية، مؤكدا الدور   
 .ن التابعين لألوقاف اإلسالمية في القدس الشريفالهاشمي في ذلك من خالل دعم المدرسي

واضاف، ان ما يقارب ألف موظف موجودون داخل القدس يعملون على نفقة وزارة األوقاف والشؤون 
من جانبها استعرضت المرابطة اعتدال االشهب من مدينة القدس، واقع . والمقدسات االسالمية في األردن

جراءات التضييق اليومية في ظل سياسات سلطات االحتالل التي األسر المقدسية وما تتعرض له من إ
  .تسعى إلى الضغط على المقدسيين لترك مدينتهم ومغادرتها

وتحدثت رئيسة حارسات المسجد األقصى المبارك زينات أبو صبيح، عن الدور األردني في انشاء قسم 
  . ن المقدسة في القدس الشريفحارسات المسجد األقصى انطالقا من الوصاية الهاشمية على األماك

وقالت مديرة العالقات العامة واإلعالم في اللجنة الملكية لشؤون القدس سوسن الكيالني، ان   
  .المتعلقة بواقع القدس الشريف اللجنة تعمل على اصدار تقرير اخباري يومي يتضمن آخر األخبار

في القدس، خاصة ما يتعلق وأضافت الكيالني، ان اللجنة الملكية ترصد جميع التطورات   
باقتحامات شرطة االحتالل والمستوطنين والمتطرفين للمقدسات، وتقوم برفعها للجهات ذات العالقة اوال 

  .بأول، باإلضافة إلى أعمال أخرى منوطة بها، ومتعلقة بملف القدس
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نهم رئيس واشتملت الفعاليات على فقرات شعرية شارك فيها نخبة من الشعراء األردنيين، من بي  
اتحاد الكتاب األردنيين الشاعر عليان العدوان، والشعراء إسماعيل البستنجي، وسعد الدين شاهين، 
 .ومحمود التل وناصر شبانة، وعطاف غانم، ونزار اللبدي، وعبداهللا ابو شميس، وشفيق العطاونة

هيك "ة بعنوان أقام اتحاد نادي الطالبية الرياضي مسرحي" أيام مقدسية"وعلى هامش فعاليات   
جسدت الحالة التي تمر بها المدينة المقدسة، وأهلها في ظل سياسات سلطات االحتالل، وما تمر " حالنا

  .به األمة من حالة ضعف، باإلضافة إلى وصلة غنائية قدمتها فرقة بيت الرواد

  ٣/١٢/٢٠١٩ بترا

*** 

  آراء عبرية مترجمة

 من هو اإلرهابي؟

 عودة بشارات - هآرتس

لجنة أور قررت بأنه .  مواطنا عربيا فلسطينيا١٢ قتلت قوات االمن ٢٠٠٠ تشرين االول في شهر
ورغم ذلك، لم يتم وضع . تم اطالق النار عليهم رغم أنهم لم يعرضوا للخطر حياة من اطلقوا النار عليهم

لملف وبعد بضع سنوات قسم التحقيقات مع الشرطة اغلق ا. حراسة شخصية على المفتش العام للشرطة
بشأن قتل المتظاهرين، وفي حينه ايضا لم نسمع أن رئيس قسم التحقيقات مع الشرطة تجول بمرافقة 

، والـ ١٩٧٦واذا عدنا اكثر الى الوراء، يمكن ذكر الستة قتلى في يوم االرض في العام . حراسة شخصية
ية التي وقعت على ، والمزيد من حاالت الظلم القاس١٩٥٦ قتيال في مذبحة كفر قاسم في العام ٤٩

ولكن لسبب ما الرأس االرهابي للعرب أو قادتهم لم يتم اغراؤه بالتفكير بمفاهيم . السكان العرب في اسرائيل
  .هذا االرهاب أبقوه لليمين الفاشي. ”االغتيال“قتل سياسي أو المفهوم الذي يثير القشعريرة 

ي االعالن عن تقديم الئحة اتهام ضد في الوقت الحالي، فقط تجرأ المستشار القانوني للحكومة ف
رئيس الحكومة، ليس بسبب خيانة الوطن، ال سمح اهللا، بل بسبب تهمة نباتية ورشوة وخيانة االمانة، 

  .يا نتنياهو، من هو االرهابي هنا؟. وكل قيادة النيابة العامة اصبحت تحت حراسة مشددة

ت تسخن محركات االرهاب، حيث أن االرهاب السياسي يحتاج الى اجواء حاضنة والى اجتماعا
الفاشية تحتاج الى ادوات من اجل أن تطبخ بها خططها، وال يوجد مكان افضل من اجل تجميع كل 

في االسبوع الماضي كل . الكراهية والديماغوجيا فيه من الميدان، ومن االفضل أن يوضع في طرفه شرفة
كل خصائص الجو التي تسبق القتل . بيبكان جاهزا في ساحة متحف تل ا) باستثناء الشرفة(ذلك 

. من قرر القيام بمظاهرة الدعم لبنيامين نتنياهو عرف ماذا ستكون الخطوة القادمة. السياسي كانت هناك
في سباق القتل السياسي ) حرفيا(لقد عرف أن المظاهرة يمكن أن تكون ليس أقل من الرصاصة االولى 

  .القادم
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زعيم أزعر يوفر لهم . ط من تحت أقدام االشخاص الجامحينزعيم مسؤول يعمل على سحب البسا
: لدى نتنياهو كل شيء مؤكد.  خطابات تحريض، توجيه الغضب نحو الجمهور العربي–عود الثقاب 

براءة . الشرفة والتحريض ضد العرب ومن ثم التأكيد على عالقتهم مع هذه القوى في الشارع اليهودي
 سنة، فإن هذا الخليط لم يخيب اآلمال ٢٧ومثلما كان قبل . ل على اسمهاالختراع لهذا الخليط السام مسج

  .ايضا في هذه المرة

وأرى الغضب في العيون وأتساءل أين شاهدت شيء كهذا في . أنا أسمع الدعوات والشتائم
من المدهش رؤية كيف أن غضب كهذا، الذي كان فقط قبل لحظة موجه للفلسطينيين، ينتقل . السابق

يتبين أنه لمن يؤيدون الفاشية ليس لديهم فقط . ن الى اليهود الذين هم اخوة من نفس القوميةبرمشة عي
  .اله، ايضا اخوة ليس لديهم في وقت االختبار

ومثلما في كل معركة هنا، عندما يوجد هجوم على الديمقراطية في اسرائيل، فان أول من يدفع 
في . د لهم أي دور فيما يجري بين نتنياهو ومندلبليتالثمن هم العرب، رغم أنه من الواضح أنه ال يوج

وأول أمس في رمات هشارون حدث هجوم .  سيارة في جلجولية٤٠نهاية االسبوع تم تخريب وثقب اطارات 
فقد تم توجيه . بشع وخطير على عضو الكنيست احمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة في الكنيست

  .س به جسدياالشتائم له، وجرت محاولة للم

من . ومثل اميل حبيبي، في هذه االثناء ايضا أنا أسمع جلجلة ضحك التاريخ يدوي في االرجاء
يعرف، ربما هؤالء الزعران الذين قاموا بعطب سيارات سكان جلجولية يعرفون أن ضحاياهم اليهود لن 

ء الضحايا سيستيقظون ربما هؤال. يجدوا أي حماية افضل من اخوانهم العرب، الضحية االبدية للفاشية
للحظة ويبدؤون في التفكير بأن حليفهم الحقيقي في النضال من اجل سلطة القانون وطهارة اليدين هم 

  .بالتحديد العرب، الذين يتم التمييز ضدهم، ايضا بسببهم، في كل االجهزة ومنها الجهاز القضائي

  ٢١ص/٣/١٢/٢٠١٩الغد 

*** 
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  اخبار باالنجليزية
  

Israel’s Next Move: The Real Danger in US Decision to 

Normalize Illegal Jewish Settlements 
 

By Ramzy Baroud   

The US decision to adopt a position toward Israel's settlements that defies that of the 

international community dangerously encourages Israel's crimes. 

It is hardly shocking that the United States government has finally decreed that illegal 

Jewish settlements which have been built in defiance of international law, are, somehow, 

“consistent” with international law. 

US foreign policy has been edging closer towards this conclusion for some time. Since his 

advent to the White House in January 2017, President Donald Trump has unleashed a total 

and complete reversal of his country’s foreign policy regarding Palestine and Israel. 

Let us not have any illusion regarding the American approach to the so-called ‘Israeli-

Palestinian conflict’ prior to Trump’s Presidency. The US has never, not even once, stood 

up for Palestinians or Arabs since the establishment of the State of Israel over the ruins of 

historic Palestine in 1948. Moreover, Washington has bankrolled the Israeli occupation of 

Palestine in every possible way, including the subsidizing of the illegal Jewish settlements. 

However, Pompeo’s statement at a State Department press conference on November 18 

that, “the establishment of Israeli civilian settlements is not, per se, inconsistent with 

international law,” is still very dangerous and it does, in fact, constitute a political 

departure from previous US policies. How? 

Historically, the US has struggled in its understanding of international law, not because of 

its lack of legal savvy but because, quite often, US interests clashed with the will of the 

international community. A recurring case in point is the Israeli occupation of Palestine, 

where the US has vetoed or voted against numerous United Nations Security Council and 

General Assembly resolutions that either criticized Israel or supported the rights of the 

Palestinians. 

Only in 1978 did an American Administration dare describe Israeli settlements as 

“inconsistent with international law”. That declaration took place during Jimmy Carter’s 

Presidency, when Washington began earnestly fiddling with the “peace process” political 

model, which eventually led to the signing of the Egypt-Israel Peace Treaty, signed at 

Camp David in 1979. 

“Since then,” Joseph Hincks wrote in Time Magazine online, “Republican and Democratic 

Presidents have referred to settlements as ‘illegitimate’ but declined to call them illegal—a 

designation that would make them subject to international sanctions.” 

That said, it was Reagan himself—although objecting to the principle of illegality of the 

settlements—who deemed them to be an “obstacle to peace”, demanding a freeze on all 

settlement construction. 

Pompeo’s statement is, in fact, compatible with Washington’s self-contradictions regarding 

the construction of Israel’s illegal settlement in occupied Palestine. 

In December 2016, the Barack Obama administration declined to veto a UN Security 

Council resolution that described the settlements as a “flagrant violation” of international 

law, adding that they have “no legal validity”. 

Although Obama chose to abstain from the vote, that very decision was, itself, seen as a 

historical departure from traditional US foreign policy-making, further highlighting the 

US unconditional and, often, blind support for Israel. 
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While, in some way, the Trump administration’s support for Israel is a continuation of the 

dismal trajectory of American bias, it is also particularly unique and disturbing. 

Previous US administrations attempted to maintain a degree of balance between their own 

interests and those of Israel. Trump, on the other hand, seems to have aligned his country’s 

foreign policy regarding Palestine and Israel entirely with that of Israeli Prime Minister, 

Benjamin Netanyahu, and his right-wing camp. 

Indeed, for over two years, the State Department has been giving Israel political carte 

blanche, agreeing to all of Israel’s demands and expectations and asking for nothing in 

return. As a result, Washington has accepted Israel’s designation of Jerusalem, including 

occupied East Jerusalem, as Israel’s “eternal and undivided capital”; agreed to Israel’s 

sovereignty over the occupied Golan Heights; and actively plotted to dismiss the issue of 

Palestinian refugees altogether. The latest announcement by Pompeo was but one of many 

such steps. 

One theory regarding the ongoing surrender of US foreign policy to Israel is that 

Washington is slowly, but permanently, withdrawing from the Middle East, a process that 

began in the later years of George W. Bush’s presidency and continued unabated 

throughout the two terms of Obama administration as well. The current succumbing to 

Israel’s wishes is like America’s departing gift to its most faithful ally in the Middle East. 

Another explanation is concerned with the apparently defunct “deal of the century”, a 

vaguely defined political doctrine that seeks to normalize Israel, regionally and 

internationally, while keeping the status quo of occupation and Apartheid untouched. 

For that deal to be resurrected after months of inertia, Washington is keen to prolong 

Netanyahu’s premiership, especially as the long-serving Israeli Prime Minister is facing his 

greatest political challenge and even a possible jail time for various corruption charges. 

Currently, Israel is undergoing a political crisis—two general elections within six months, 

with the possibility of a third election, coupled with a historic socio-economic and political 

polarization among the people. To keep Netanyahu politically alive, his allies in 

Washington have thrown him some major lifelines, all in the hope of winning him more 

support among Israel’s dominant right-wing political camp. 

By rendering the illegal settlements “consistent” with international law, Washington is 

paving the road for Israel to annex all major settlement blocs in the occupied West Bank. 

Israel, which was never truly concerned with international law in the first place, urgently 

required this American nod to move forward with annexing at least 60% of the West Bank. 

With the hemorrhaging of US concessions to Israel, Netanyahu is eager for more. 

Desperate to strengthen his faltering grip on power, the Israeli leader agreed on November 

20 to advance a bill that calls for the annexation of the Jordan Valley. 

The bill was drafted by a member of the Israeli Likud—Netanyahu’s party—Sharren 

Haskel, who tweeted following Netanyahu’s decision, that the US announcement was “an 

opportunity to promote my law for sovereignty in the [Jordan] Valley.” 

The US decision to defy international law on settlements is not dangerous because it 

violates international law, for the latter has hardly been a concern for Washington. The 

danger lies in the fact that the US foreign policy regarding the Israeli occupation has 

become a mere rubber stamp, that allows Israel’s extreme right-wing government to single-

handedly determine the fate of the Palestinian people and sow the seed of instability and 

war in the Middle East for many years to come. 

foreign policy journal  29/11/2019  
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Israeli police kidnap two children from Issawiya in J’lem 
 

The Israeli occupation police on Sunday evening kidnaped two brothers under age 18 from 

their home in Issawiya district, east of Jerusalem. 

According to local sources, police forces stormed and ransacked a house near al-Sabereen 

Mosque before rounding up Khalil Kulaib, 12, and his brother Mohamed, 17. 

For many months, Israeli police forces have been raiding the east Jerusalem neighborhood 

of Issawiya on a daily basis, ransacking homes and arresting and assaulting Palestinians. 

The Israeli campaign against Issawiya is aimed at oppressing and making life miserable for 

all who live there as part of efforts to push the native residents out of the holy city. 

2/12/2019The Palestinian Information Center   
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The pro Israel lobby is on the decline; let’s help it on its way 
 

By Asa Winstanley 

A lot has been written about the pro-Israel, anti-Palestinian lobby over the years. Many 

take the view that the US and Britain have their foreign policy dictated to them by Israel 

and its influential lobby groups in the West. 

I don’t intend to revisit the whole debate over the lobby in this column, but I’ve written 

before about how I consider this to be an inaccurate view, born of an essentially 

conservative worldview. It is a view that starts with the assumption that American and 

British foreign policies are essentially benign, and that the pro-Israel lobby has somehow 

corrupted them. 

On the other hand, there are those on the left who hold to the equally mistaken view that to 

even use the term “pro-Israel lobby” is a conspiracy theory or (even more outrageously) 

anti-Semitic. This is, quite plainly, nonsense. 

Many countries have powerful, well-funded and impressively connected lobbies working to 

promote their interests in Western capitals. Israel is no different in that regard. The pro-

Israel lobby obviously exists, is well-funded, and has a significant impact on British 

political life. 

Historically, however, the influence of the pro-Israel lobby is on the wane. It is a slow 

process for sure, and the lobby is certainly not be written off yet. But for those like myself 

who follow the activities of the lobby for a living, the general trend is plain to see. 

Witness, for example, 2017’s documentary The Lobby by Al Jazeera. In this superb 

undercover investigation, we saw plainly that the lobby is still a force to reckon with. Most 

infamously, Israeli Embassy agent Shai Masot told ex-Labour, and now ex-MP, Joan Ryan 

— she was the chairperson of Labour Friends of Israel at the time — that she could 

partake in the “more than £1 million” worth of funding for junkets to Israel. Ryan stated 

that her group had put names forward for the embassy to consider. 

At the time the film was made, these names seemed most likely to have been MPs, since LFI 

is quite well known for taking lawmakers on propaganda trips to Israel. Earlier this year, 

though – more than two years after the film aired — LFI denied this, stating that the 

funding was for trips for “young people” to go to Israel; the lobby group was probably 

hoping to influence future MPs. Either way, the money represented blatant interference in 

the British political system by a state which is extremely hostile to the opposition Labour 

Party, which was at the time Ryan’s own party, remember. 
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However, the Al Jazeera film contained another key scene. Shai Masot, its main antagonist, 

admitted to Al Jazeera’s undercover reporter that the pro-Israel lobby is in stark decline in 

Britain. Unlike in previous years, when almost every Labour MP would join Labour 

Friends of Israel, they are no longer doing that, he lamented. Conservative Friends of 

Israel has no such problem, apparently, but LFI seems to be in almost terminal decline. It 

no longer has stalls at the annual Labour Party conference, thanks mainly to the scrutiny 

that Al Jazeera’s film brought to bear and the growing awareness among normal Labour 

Party members of LFI’s insidious role. 

And now some MPs are being to jump from the sinking LFI ship. Not enough, by any 

means, but it is a start. 

There were also revealing comments about the declining role of the pro-Israel lobby in a 

second undercover Al Jazeera investigation focusing on America. The Lobby – USA was 

completed and cleared fully through all legal vetting, but it was censored by Al Jazeera’s 

owner, the state of Qatar, after it came under immense pressure by the very same lobby 

that the film exposed. 

However, The Electronic Intifada was able to obtain and publish the entire film, making it 

free for anybody to view online. It contains many revelations about how the pro-Israel 

lobby operates and what makes it tick. There were two comments in the film, though, 

which particular stuck with me. 

The first came from Jonathan Schanzer, of the Foundation for Defence of Democracies: 

“Anti-Semitism as a smear is not what it used to be,” he was caught admitting. The lobby 

constantly defames Palestinians and their supporters as motivated by racism against Jews, 

so it’s actually refreshing to see one of the lobby admit – albeit in private – that they 

cynically abuse the issue as a “smear” campaign. 

Secondly, and most ominously for the lobby, a former lobbyist for the American Israel 

Public Affairs Committee, AIPAC, said that, “The foundation that AIPAC sat on is 

rotting.” This was a recognition by Eric Gallagher of the historical trends at play right 

now. 

The influence of AIPAC and other pro-Israel lobby groups is on the wane because Israel 

itself is becoming more of a partisan party political issue, rather than the bi-partisan 

consensus issue that it far too often was for politicians in the past. In other words, you are 

far more likely to support Israel if you are a Trump voter or a Boris Johnson voter, than if 

you are a Bernie Sanders or a Jeremy Corbyn voter. 

Our role, then, as people in support of justice for the Palestinian people, should be to 

accelerate these historical trends, expose the hypocrisy and never give up. If the pro-Israel, 

anti-Palestinian lobby is on the decline, let us all help it on its way. 

 

1/12/2019The Palestinian Information Center   
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