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٤

  شؤون سياسية

  ًلم نر دعما للوجود المسيحي واإلسالمي : الكنائس المسيحية

  في األماكن المقدسة كما يدعمه الهاشميون

  

رصد برنامج عين على القدس الذي بثه التلفزيون االردني، أمس االثنين، موقف  – بترا –عمان 
 والجامعة العربية والبرلمان العربي من صفقة القرن، واإلجراءات التي تم اتخاذها عقب اإلعالن الكنائس

وقال الناطق الرسمي باسم بطريركية الروم االرثوذكس في القدس، األب عيسى مصلح، إنه . عن الصفقة
ائس لعقد وفور إعالن صفقة القرن قام بطريرك القدس كيريوس ثيوفيلس الثالث بدعوة رؤساء الكن

ًاجتماع لمناقشة الرد عليها، الفتا إلى أنه تم إصدار بيان رسمي من قبل كنائس القدس الشريف واألراضي 
المقدسة، يستنكر ويشجب الصفقة كونها إجحاف بحق الشعب الفلسطيني، وفيها تعمد لتغييب دور األردن 

ر حراسة األرضي المقدسة، األب وقال مستشا. ًوالوصاية الهاشمية، ما جعلنا نرفضها جملة وتفصيال
إبراهيم فلتس، إن أمنية الكنائس تكمن في تحقيق السالم على هذه األرض، وبدونه ال يمكن أن يكون 
ّهناك سالم في العالم، مشيرا إلى أنه وفي حيثيات الصفقة رأينا الطرف اإلسرائيلي موجودا، بينما غيب  ُ ً

وأكد امين عام . ٕة باتجاه السالم وانما خطوة لزيادة الصراعًالطرف اآلخر، مؤكدا أن ما حصل لم يكن خطو
البطريركة الالتينية في القدس، االب ابراهيم الشوملي، أن رفض الكنائس لصفقة القرن واضح ولعدة 
اسباب، كونها تخطت كل المعايير والقوانين الدولية المتعلقة بفلسطين، إلى جانب تجاهلها للمسيحيين في 

ألمين العام لمجلس رؤساء الكنائس باألردن االب الدكتور ابراهيم دبور، عن تاريخ وجود وتحدث ا. القدس
ًالمسيحيين العرب في فلسطين، مؤكدا أن المسيحيين في األردن والقدس والمشرق العربي ال يرون دعما  ً

ًومشيرا إلى ًللوجود المسيحي واإلسالمي في األماكن المقدسة واضحا بشكل كبير كما يدعمه الهاشميون، 
أن العائلة الهاشمية وعلى رأسها جاللة الملك عبداهللا الثاني، تبذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن 

وأشار أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، محمد ابو صبيح، إلى أن . المقدسات اإلسالمية والمسيحية
فة لوجود تهديد واضح يتمثل بالضغط ُما سمي بصفقة القرن شيء ال يحتمل وال يمكن القبول به، إضا

االميركي، حين أوقف الرئيس دونالد ترمب الدعم االميركي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
ً، ما أثر على جميع الالجئين الفلسطينيين في المنطقة، ضاربا مقاربة حين أوقفت مشاريع أميركا "االونروا" ّ

وتحدث أبوصبيح عن خطاب . تلقى فيه إسرائيل المليارات لتهويد القدسالمالية بفلسطين في الوقت الذي ت
جاللة الملك، أمام البرلمان األوروبي وأهميته في دعم الموقف الفلسطيني، ووحدة الموقفين األردني 

  .ّوالفلسطيني على المستوى الرسمي والشعبي، ما أثر على الوقوف بوجه ما يسمى بصفقة العصر

  ٩ ص١٣/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 



 

٥

  اعتداءات

ًاالحتالل يبحث مشروعا توسعيا جديدا في المسجد اإلبراهيمي ً ً  
 

، جلسة حـول تحديـد موعـد )الكنيست (عقدت لجنة ما تسمى باألمن والخارجية في برلمان االحتالل
 .المحتلة الضفة الغربية جنوبي الخليل تنفيذ مشاريع توسعية بالمسجد اإلبراهيمي بمدينة

 تحذيرات مسؤولين في جـيش االحـتالل مـن أن جلـسة علنيـة بهـذا الـشأن يمكـن أن ويأتي ذلك رغم
  .تشعل األوضاع على األرض مع الفلسطينيين

، علــى عقـد الجلــسة، رغـم مطالبــة )أبـيض – أزرق (وأصـر رئـيس اللجنــة المـذكورة غــابي أشـكنازي
سق االحــتالل فــي األراضــي التابعــة لجــيش االحــتالل فــي الــضفة، ومنــ غــسان عليــان رئــيس اإلدارة المدنيــة

 .اللواء كميل أبو ركن، بأن تكون سرية الفلسطينية

في الوقت الحـالي، وفـي : "الموقعة التي أرسالها للكنيست وكتب عليان وأبو ركن في وجهة نظرهما
ًالتي خلقت تعقيدا أمنيا كبيرا أمام الفلسطينيين تتطلب الحاجة اهتماما ضوء سلسلة األحداث  تجنـب ًمتزايدا ل ً

  ".األحداث التي تنطوي على إمكانية كبيرة لتصعيد الموقف

موضوع حساس كهذا يمكن أن ينعكس علـى "حول  وحذر المسؤوالن العسكريان من أن عقد جلسة
 .األمنية التي تشهدها الضفة منذ إعالن صفقة القرن األمريكية األوضاع الميدانية، في ظل التوترات

 تأجيل عة العبرية التابعة للمستوطنين إن لجنة األمن والخارجية قررتمن جهتها، قالت القناة الساب

 .، لستة أشهر إضافية"المسجد اإلبراهيمي الوصول إلى"تنفيذ المشروع الذي يطلق عليه 

حزيــران بتنفيـذ المـشروع قبـل عيـد الفــصح /يونيـو وأوضـحت أن اللجنـة ذاتهـا كانـت قـد تعهــدت فـي
ٍويــشمل المــشروع مــصادرة أراض فلــسطينية فــي الخليــل إلقامــة طريــق  .نيــسان المقبــل/اليهــودي فــي أبريــل

ًذوي االحتياجـات الخاصـة، فـضال عـن إقامـة مـصعد لهـم، وفـق  اليهـود المسجد اإلبراهيمـي مـن لمرور زوار
 .المصدر ذاته

يمتلـك الـصالحيات فـي المـسجد اإلبراهيمـي، بعـد اتفـاق  مـن: "ونقلت القناة عن غسان عليـان قولـه
 ســحب صــالحيات) اإلســرائيلية(الخليــل؛ لــذلك يتعــين علـى القيــادة الــسياسية  هــي بلديــة) ١٩٩٣(أوسـلو 

  ".التخطيط من البلدية والموافقة على نشر أمر المصادرة

  ١٢/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  

  

  



 

٦

  بحراسة شرطة االحتالل" األقصى"مستوطنون يقتحمون 

  

لمستوطنين صباح أمس األربعاء، ساحات  اقتحمت مجموعات ا-  وكاالت-  فلسطين المحتلة
ّوأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا . المسجد األقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة

 .ساحات المسجد األقصى، وتجولوا فيها، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلي

اء في األراضي الفلسطينية المحتلة، على وشرعت شركة الكهرباء اإلسرائيلية بتوسيع شبكة الكهرب
أن يتم تطوير شبكة الضغط العالي لتقديم الخدمات لجميع المستوطنات، بموجب خطة أعدتها وزارة الطاقة 

 .اإلسرائيلية وتشمل إقامة محطات كهرباء صغيرة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية

الغربية، بعد أسابيع من كشف اإلدارة ويأتي الكشف عن الخطة اإلسرائيلية للطاقة في الضفة 
، وتهدف إلى تصفية »صفقة القرن»األميركية عن خطة السالم في الشرق األوسط والمعروفة إعالميا بـ

أن الخطة الرئيسية التي وضعتها شركة الكهرباء » إسرائيل اليوم«وذكرت صحيفة  .القضية الفلسطينية
وتم .  الطويل في الضفة الغربية وتدعيم المشروع االستيطانياإلسرائيلية تهدف إلمداد الطاقة على المدى

تحضير وصياغة الخطة بإشراف من وزير الطاقة اإلسرائيلي، يوفال شطاينتس، منذ حوالي عام، وذلك بعد 
عدة سنوات من فشل اإلمدادات للطاقة وخلل بتزويد التيار الكهربائي للمستوطنات، حيث كانت شركة 

وفقا  .نشر شبكة الكهرباء والبنى التحتية للشركة في الضفة الغربية دون أي تخطيطالكهرباء تقوم بمد و
للخطة التي حصلت الصحيفة على تفاصيلها، فإن الشبكة التي يتم تحديثها ستقدم الخدمات للمستوطنات 
وأيضا للبلدات الفلسطينية، بحيث تقوم الخطة على أساس أن إسرائيل ستبقى صاحبة السيادة وصاحبة 

 .٢٠٤٠المسؤولية عما يحدث في الضفة الغربية حتى العام 

، سيتم إنشاء ٢٠٢٥بحلول عام : ونتيجة لذلك، تم تقسيم الفترات الزمنية لتنقيد الخطة إلى ثالث فترات
محطتين فرعيتين لتزويد المستوطنات بالتيار الكهربائي، وعلى ما يبدو سيتم أيضا إقامة محطتين لبيع 

 سيتم إنشاء أربع محطات فرعية للمستوطنات وعدد ٢٠٤٠بعد ذلك، بحلول عام . يينالكهرباء للفلسطين
 كيلومتر من خطوط النقل ذات الضغط ٣٠٠وفي الوقت نفسه، سيتم وضع أكثر من . مماثل للفلسطينيين

وتم وضع الخطة على حد زعم الصحيفة، في أعقاب االحتياجات  .العالي على مدار الثالثين عاما القادمة
تي أشار إليها رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية، حيث سيطلعهم الوزير خالل األيام المقبلة على ال

إلى ذلك، شنت قوات االحتالل . مليار شيكل٤ إلى ٣الخطوط العريضة لخطة الطاقة التي تقدر تكلفتها بـ
ربية، تخللها اعتقال عدد اإلسرائيلي فجر أمس األربعاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغ

من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق بين شبان وجنود االحتالل الذين أطلقوا قنابل الغاز 
 شبان جرى تحويلهم ٣وقال جيش االحتالل إن جنوده اعتقلوا  .وتسببوا بحاالت العشرات المواطنين

وشددت قوات . ل مقاومة شعبية ضد المستوطنينللتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعما
وأفاد . االحتالل صباح أمس األربعاء، من إجراءاتها العسكرية التعسفية على قرى وبلدات غرب رام اهللا



 

٧

شهود، بأن االحتالل أغلق طريق وادي الدلب، قرب بلدات دير ابزيع، وكفر نعمة شمال رام اهللا، كما 
ح، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، أعاقت حركة آالف المواطنين نصبت حاجزا على بوابة النبي صال

وأغلق جنود االحتالل بوابتين حديديتين . القادمين من شمال وغرب رام اهللا ومحافظتي سلفيت وقلقيلية
إلى ذلك، تجددت المواجهات .منصوبتين على مداخل قرية النبي صالح غرب رام اهللا، وأغلقوا بوابة عبود

لشبان وقوات االحتالل في بعض محافظات الضفة، وأفاد شهود عيان أن مواجهات عنيفة الليلية بين ا
اندلعت مع قوات االحتالل في بلدة الطيرة برام اهللا، ما أدى إلى إصابة العشرات بحاالت اختناق، تم 

 القدس كما اقتحمت قوات االحتالل المنطقة الصناعية في قرية عناتا شمال شرق مدينة.معالجتهم ميدانيا
 .المحتلة

  ٢٠ ص١٣/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  شؤون مقدسية
 

  "صفقة القرن"ًتخنق القدس تمهيدا لتمرير " إسرائيل": "الدستور"خطيب األقصى لـ 

  

خطيب المسجد األقصى المبارك رئيس الهيئة اإلسالمية العليا  اعتبر – نفين عبد الهادي –عمان 
ّية في القدس تحديدا، خطة لخنق المدينة المقدسة وتضييق الشيخ عكرمة صبري، اإلنتهاكات اإلسرائيل

وقال الشيخ صبري  .ّالخناق عليها وعلى سكانها لغايات تطبيق صفقة القرن، وتمرير سياساتهم اإلحتاللية
أن سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي منعت وقفة تضامنية معه ومع » الدستور»خالل اتصال هاتفي خاص لـ

ّسجد األقصى، كانت تنفذ في بلدة يطا جنوب الخليل، فيما اقتحمت قوات االحتالل قضيته بإبعاده عن الم ّ
ّاإلسرائيلي عددا من المنازل، وداهمتها، وسيرت دورياتها في شوارع البلدة، وأطلقت قنابل الصوت، مؤكدا 

ّقدمت حججا هشة لهذا» اسرائيل«وأشار الشيخ صبري إلى أن  .ّأن وضعه الصحي جيد والحمدهللا  اإلعتداء ّ
على الوقفة التضامنية، وادعت أنها نظمت من قبل جهات مشبوهة، وأن منفذيها لم يحصلوا على اإلذونات 

وردا على سؤال حول نيته  .الرسمية لتنفيذها، مؤكدا أنها حجج كاذبة وال عالقة لها بالحقيقة والواقع
قصى المبارك، قال الشيخ صبري لألسف ّالتوجه للقضاء لغايات نيل حقه فيما يخص إبعاده عن المسجد األ

قوانين، وال عدالة، األمر الذي يبعد فكرة اللجوء للقضاء كون موضوع القانون » اسرائيل«ال يوجد مع 
ّوثمن الشيخ صبري الموقف األردني بقيادة جاللة الملك .وتطبيقه بعيد كل البعد عن السلوك اإلسرائيلي

 .ية، وصفقة القرن الذي أعلنه منذ اللحظات األولى إلطالقهاعبداهللا الثاني حيال القضية الفلسطين

  ٨ ص١٣/٢/٢٠٢٠الدستور 

***  

  



 

٨

 مؤسسة فيصل الحسيني تطلق مسابقات البحث العلمي في مدراس القدس

  

مسابقات البحث العلمي في  األربعاء، اليوم أطلقت مؤسسة فيصل الحسيني، -وفا -  القدس  
  .رسة في مدينة القدس المحتلة، للصفوف من الرابع وحتى العاشر مد١١العلوم الطبيعية على مستوى 

فيما تعقد للصفوف السابع وحتى   اليوم وغدا، وتعقد المسابقة لصفوف الرابع وحتى السادس  
  .مارس المقبل/العاشر يومي الرابع والخامس من آـذار

 فريقا، ٤٧لى المدارس المستهدفة، موزعين ع من  طالبا وطالبة٢٢٨ويشارك في المسابقة   
كن قد تلقين تدريبات متخصصة في تعليم البحث العلمي من قبل    معلمة من مدارسهم١٥دربتهم 

  .المؤسسة

إن المسابقة تهدف إلى تحفيز المعلمات والمعلمين "وقالت مديرة المؤسسة فدوى الحسيني،   
الغرض ورشات تدريبية والطلبة على تطوير تعلم قائم على البحث العلمي في المدارس، ووظفنا لهذا 

  ".للمعلمات والمعلمين واألهالي في عدد من المدارس

التطوير الشامل في : وأضافت إن المسابقات تأتي ضمن برنامج مؤسسة فيصل الحسيني بعنوان  
 مدرسة في القدس، والذي يموله االتحاد األوروبي بشكل رئيسي ويساهم بنك فلسطين في تمويل جزء ١٥
يهدف إلى تطوير  ، ويختتم منتصف العام الجاري،٢٠١٧ن البرنامج الذي انطلق عام ولفتت إلى أ .منه

  ".مهارات الحوار والبحث العلمي والتفكير الناقد وعمل الفريق 

من جانبها، أوضحت مستشارة البحث العلمي في العلوم الطبيعية في المؤسسة ديما الحلواني، أن   
 البحث العلمي، وما يتطلبه ذلك من تطوير للمالحظة والتساؤل تصميم المسابقة يخدم تعليما قائما على

  .والتحليل العلمي، واستخدام اللغة العلمية أثناء الحصص الدراسية اليومية

ولفتت إلى أنه رغم أن المسابقة رفعت التحدي لهذا العام، حيث يتطلب اختيار الطلبة سؤال بحث   
هم انجاز بحث متكامل لإلجابة عنها، حيث ستواجه الطلبة من مجموعة أسئلة لم تطرح عليهم سابقا، وعلي

عدة تحديات من ضمنها كيفية تنفيذ البحث، واستكشاف المفاهيم العلمية التي سيتعرفون عليها ألول مرة 
  .خالل عملية تنفيذ بحثهم

 ضياء القدس، وذكور إيلياء، والفتاة: تشارك في المسابقة المدارس التالية"وتابعت الحلواني   
الالجئة ج، وبنات الروضة الحديثة، والشابات الثانوية الشاملة، واألميرة بسمة الثانوية الدامجة، والحصاد، 

  ".وصالح الدين األساسية المختلطة، ونور القدس، وأبو بكر الصديق، ومدرسة عثمان بن عفان

 إن المؤسسة أهلت من جانبها، قالت مديرة مدرسة بنات الروضة الحديثة الثانوية فاطمة الرفاعي  
في سعيها لجعل   المعلمات في مجال إدخال البحث العلمي، والتفكير الناقد في العملية التعليمية التعلمية،

  .البحث العلمي أسلوب تعلم في مدارس القدس



 

٩

وأضافت أن المسابقة جاءت تتويجا لمهمة قامت بها مؤسسة فيصل الحسيني على مدار السنوات   
 صفوف مختلفة من المدرسة تشارك في هذا التدريب، الذي خلق ٥ فريقا من ١٢ى ان الماضية، مشيرة إل

  .نهجا من البحث العلمي في المدارس المستهدفة

أما المعلمة صفاء الشريف من مدرسة ذكور إيليا األساسية، فأشارت إلى أن المؤسسة أدخلت من   
تها عبر نواد علمية تجريبية لمجموعة عدة سنوات فكرة تطوير أبحاث علمية في المدارس كانت بدايا

مختارة من الطلبة، لتصبح فيما بعد نهجا تعليميا داخل الصفوف، ويفحص أثره عبر مسابقة ما بين 
المدارس، وفي مدرستي استهدفت طلبة الصف الرابع، وقد تم اختيار خمسة منهم للمشاركة في مسابقة 

  .هذا العام

  ١٢/٢/٢٠٢٠وفا 

***  

  القدس في كارثة حقيقية وما تمر به مدينة القدس: " طا اهللا حنا سيادة المطران ع

  "  ال يمكن ان يوصف بالكلمات

   

 قال سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس اليوم بأن ما –القدس   
دة في ظل يحدث في مدينة القدس ال يمكن وصفه بالكلمات فالقدس تمر بنكبة وكارثة جديدة ومتجد

سياسات احتاللية ظالمة وغاشمة تستهدف مقدساتنا واوقافنا المسيحية واالسالمية ولكنها ايضا تستهدف 
ته وفي عاصمته الروحية والوطنية انساننا الفلسطيني الذي يراد له ان يكون مهمشا وكأنه ضيف في مدين

تستثمر الحالة العربية المترهلة ان السلطات االحتاللية الغاشمة تستثمر االنحياز االمريكي كما و  
  .وهي تعمل ليال ونهارا على تغيير طابع مدينة القدس وفرض وقائع جديدة على االرض 

القدس في خطر شديد والمؤسسات الوطنية المقدسية مهددة ومخابرات االحتالل تقمع اي نشاط فلسطيني 
  .يحمل الطابع الوطني في المدينة المقدسة 

يحدث في القدس التي تضيع من ايدينا يوما بعد يوم ؟ اين هم المسيحيون اين هم العرب مما   
والمسلمون في عالمنا ومقدساتنا واوقافنا في المدينة المقدسة مستهدفة ومستباحة بشكل غير مسبوق ؟ 

  .كما تتم مالحقة الشخصيات الدينية والوطنية واالعتبارية التي ترفض سياسات االحتالل وممارساته 

 العرب مدينة القدس او تناسوها في حين ان مدينتنا المقدسة بحاجة اليهم ، ونحن نقول هل نسي  
لالحرار من ابناء امتنا العربية ال تتركوا المقدسيين لوحدهم يقارعون االحتالل وال تتركوهم لوحدهم يتصدون 

  .العتى قوة عنصرية ظالمة مدعومة من امريكا وحلفاءها

ثة ومناشدة عاجلة الى االحرار من ابناء امتنا العربية بأال ينسوا من القدس نرسل نداء استغا  
  .مدينة القدس التي تسرق منا في كل يوم وفي كل ساعة فال تتركوها وحيدة تقارع جالديها 



 

١٠

القدس امانة في اعناقنا كفلسطينيين ولن نتخلى عنها مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات   
 امتنا وجميع المسيحيين والمسلمين في عالمنا الذين يجب ان يلتفتوا الى ولكنها ايضا امانة في اعناق
  .مدينة القدس وما يحدث فيها 

ُقبل ايام قمع نشاط ثقافي في قاعة مدرسة المطران حيث اقتحمت المخابرات االسرائيلية المكان   
ان في مدينتنا وتصرفت بطريقة همجية مع الموجودين في القاعة وهذا ما يحدث في كثير من االحي

  .المقدسة حيث بتنا مهددين بالمالحقة بعد اي نشاط او اية فعالية في المدينة المقدسة 

الوضع في القدس خطير للغاية والقدس ليست بحاجة الى خطابات او بيانات شجب واستنكار   
 نسمعها من هنا او من هناك بل هي بحاجة الى خطوات عملية للحفاظ على مؤسساتها وابنائها

ن اعمت الكراهية بصرهم وبصيرتهم ومقدساتها التي تسرق منا في كل يوم من قبل هؤالء العنصريين الذي
نتمنى من امتنا العربية ومن المسيحيين والمسلمين في كل مكان بان يصوبوا بوصلتهم لكي تكون   

س بحاجة الى في االتجاه الصحيح فكل بوصلة ال تشير الى القدس هي ليست في المكان الصحيح والقد
كل الطيبين المستقيمين واالحرار في عالمنا وفي مشرقنا كما انها بحاجة الى ان يتم ترتيب البيت 
الفلسطيني الداخلي وانهاء االنقسامات لكي نكون كفلسطينيين في وضع افضل ولكي نكون قادرين على 

اص وقضيتنا الفلسطينية بشكل افشال المشاريع المشبوهة والمؤامرات التي تستهدف مدينة القدس بشكل خ
  .وقد جاءت كلمات سيادة المطران هذه لدى استقباله اليوم وفدا من محافظة جنين  .عام

  ١٢/٢/٢٠٢٠مكتب المطران عطا اهللا حنا 

***  

  تقارير

   شركة تنشط بالمستوطنات١١٢تضم " قائمة سوداء"األمم المتحدة تصدر 
 

 شركة تمارس أنشطة تجارية ١١٢بأسماء " قائمة سوداء"أصدرت األمم المتحدة، اليوم األربعاء،  
في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجوالن، وتعد مخالفة للقانون 

 .الدولي

 شركة من ست دول أخرى، تعمل بشكل مباشر أو عن ١٨ شركة إسرائيلية و٩٤وتشمل القائمة 
في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها طريق وكالء أو بطرق التفافية 
 .القدس، والجوالن السوري المحتل

 ).ب.أ(مفوضة حقوق اإلنسان، ميشال باشيليه 



 

١١

أدرك أن هذا الموضوع "وقالت المفوضة العليا لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة، ميشال باشليه، 
وأضافت في بيان أن هذا ". يستند إلى وقائع"ن هذا التقرير ، مشددة على أ"كان وال يزال موضع جدل

 ."غير المسبوق والمعقد"بهذا العمل " يعبر عن االهتمام الجدي"التقرير 

جميع الشركات المصرفية اإلسرائيلية، وشركات " القائمة السوداء"ومن بين الشركات المدرجة بـ
الهولندية، الخاصة بحجز الغرف والفنادق " ج كومبوكين"الهواتف المحمولة واالتصاالت، كما تضم شركة 

، "إير بي إن بي"، و"تريب أدفايزر: "عبر اإلنترنت، والشركات األميركية الناشطة في مجال السياحة
 ."إكسبيديا"و

 وطلب ٢٠١٦ويأتي التقرير استجابة لقرار أصدره مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة العام 
ميع الشركات التي تمارس أنشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات اإلسرائيلية في قاعدة بيانات عن ج"فيه 

 ."األراضي الفلسطينية المحتلة

، "ال تشكل وليس في نيتها أن تشكل عملية قضائية أو شبه قضائية"وأكد التقرير أن هذه القائمة 
 .في إشارة ضمنية إلى المخاوف اإلسرائيلية من استخدامها وسيلة للمقاطعة

 شركة، ورست القائمة التي نشرت اليوم على ٣٠٠ل مكتب باشليه إنه قام بمراجعة أكثر من وقا
أسبابا منطقية للقول إنها ضالعة في نشاط أو نشاطات خاصة عديدة تمت اإلشارة "، تبين أن هناك ١١٢
 .٢٠١٦في القرار الصادر في " إليها

مع دول " مناقشات واسعة"ملت على اشت" عملية صعبة"وذكرت المفوضية أن جمع البيانات كان 
وأشار التقرير إلى أن الشركات الواردة في القائمة لن . ومؤسسات فكرية وأكاديميين والشركات المعنية

 .تبقى عليها إلى األبد بالضرورة

عندما تتوفر أسباب منطقية تدعو لالعتقاد بأن الشركة توقف أو ال تشارك في نشاط من "وأضاف 
وأوصى التقرير بتحديث القائمة سنويا، ودعا مجلس حقوق ". ن شطبها من القائمةهذا النوع، فيمك

 .اإلنسان إلى تعيين خبراء متخصصين للقيام بذلك

 ترحيب فلسطيني

ورحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بإصدار القائمة، مشيرا إلى أن تنفيذ المفوضة 
منظومة الدولية المتعددة األطراف والقائمة على القانون الدولي في السامية باشليه لواليتها، يشكل تعزيزا لل
 .مواجهة محاوالت تقويض هذه المنظومة

نشر هذه القائمة "، على أن )وفا(وشدد المالكي في بيان أوردته الوكالة الرسمية الفلسطينية 
وماسي، من أجل العمل للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي وللجهد الدبل

على تجفيف منابع المنظومة االستعمارية والمتمثلة باالستيطان غير الشرعي في األرض الفلسطينية 
 ."المحتلة



 

١٢

العدالة الدولية هي تعزيز لحقوق الشعب الفلسطيني وتساهم في ثباته على "وأكد المالكي أن 
 ."ائيل، سلطة االحتالل غير الشرعيأرضه وحماية مقدراته وموارده الطبيعية التي تستغلها إسر

وطالب المالكي الدول األعضاء في األمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان باإلطالع ودراسة هذه 
القائمة، وتوجيه النصح والتعليمات والتوجيهات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة 

 .مبادئهاالستيطان باعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي وأسسه و

 رفض إسرائيلي

إعالن األمم "وفي تعليقه على نشر القائمة، قال وزير الخارجية اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن 
المتحدة هو استسالم فاضح لضغوط البلدان والمنظمات التي تريد إلحاق األذى بإسرائيل، رغم أن معظم 

 ."دول العالم رفضت االنضمام إلى حملة الضغط السياسي هذه

دولة إسرائيل لن تقبل بالسياسات التمييزية والمعادية إلسرائيل وسنعمل بكل : "أضاف كاتسو
 ."الطرق لمنع تنفيذ هذه القرارات

ًومارست كل من الواليات المتحدة األميركية والحكومة اإلسرائيلية ضغوطا دبلوماسية حثيثة سعيا  ً
عقاب القرار الصادر عن المحكمة العليا ويأتي نشر القائمة في أ. لثني باشليه، عن نشر القائمة

نوفمبر الماضي، والقاضي بإلزام جميع دول االتحاد األوروبي بوسم منتجات / األوروبية، في تشرين الثاني
 .المستوطنات

وكانت المفوضية العليا لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان قد أبلغت شركات إسرائيلية أنها تنوي نشر 
مارس الماضي، /  االجتماع األربعين لمجلس حقوق اإلنسان، الذي عقد في آذارخالل" القائمة السوداء"

 .إذ كان يفترض أن يصدر هذا التقرير قبل ثالثة أعوام لكنه أرجئ مرارا

القائمة "ومن بين الشركات اإلسرائيلية التي حصلت على بالغات شبيهة ترجح إدراجها على 
بيزك "، "بيزك"نك هبوعليم، وبنك لئومي، شركة االتصاالت ، ب"هوت"، شركة "موكوروت"، شركة "السوداء
، "بي.دي.أي"، شركة "تيفاع"، شركة األدوية "أفريكا يسرائيل"، شركة المشروبات كوكاكوال، شركة "بينلئومي

، "مأفيوت أنجل" ، "أمسيراغاز"، "دور ألون"، "أهافى"، "إيلبت" ، "نطيفيم"، "إيجد"شركة المواصالت 
الصناعات "، "دانيه سيبوس"، "سلكوم"، "كفيه كفيه"، "كالل تعسيوت"، "إشدار"، "وتأريسون هشكع"

، "شيكون بينيو"، "ريمكس"، "رامي ليفي"، "باز"، "بارتنر"، "نيشر"، "موتروال"، "متريكس معرخوت"، "الجوية
  ."سونول"و" تريما"، "سوبر سال"

  ١٣/٢/٢٠٢٠ – ٤٨عرب 

*** 

  

  



 

١٣

  فعاليات

  جنود االحتالل للحرم اإلبراهيمي استفزاز لمشاعر المسلميناقتحام : أبو سنينة

 

جنود االحتالل والمستوطنين وبأعـداد  اقتحام الشيخ حفظي أبو اسنينة الحرم اإلبراهيمي اعتبر مدير
حــرم المــسجد واســتفزازا لمــشاعر المــسلمين الهــدف منــه تفريــغ  كبيــرة للحــرم يــوم أمــس تعــديا خطيــرا علــى

 .والسيطرة التامة عليها المنطقة من أهلها

، إن الفعاليـات واألمـسيات التـي تقـام فـي الحـرم األربعـاء وقال أبو اسنينة في تصريح صحفي اليوم
  .ٕوبشكل منظم دعما واسنادا لصمود المواطنين من أجل الدفاع عن الحرم وحمايته اإلبراهيمي ستتواصل

  ١٢/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  يجب اإلسراع بتقديم تشريعات تجرم التطبيع: ننقابة الصحفيين التونسيي
 

ــدس – تــونس  باإلعــداد بــدأت أنهــا التونــسيين، للــصحفيين الوطنيــة ّالنقابــة أعلنــت – اإلخباريــة ُق
 والتطبيــع المقاومــة قــضايا مــع اإلعالمــي التعامــل فــي ســلوك ّمدونــة لــصياغة ونقاشــات، مــشاورات لسلــسلة

 .واالحتالل

 مجلس ودعت اإلسرائيلي، االحتالل دولة مع التطبيع أشكال كل اليوم، هال بيان في النقابة، وأدانت
 .وصريح واضح بشكل التطبيع ّتجرم تشريعات تقديم إلى بالتعجيل الشعب نواب

 المتعلقــة اإلعالميــة المــضامين فــي الخطيــر االنــزالق مالحظتهــا" إثــر علــى جــاء بيانهــا إن وقالــت
 إلى ودولية إقليمية محافل في تونسيين رياضيين لمشاركة ًتمييعاو الصهيوني، الكيان مع التطبيع بموضوع

 رياضيون فيها يشارك رياضية بطوالت تونس احتضان عن ودفاعا لها ًتبريرا أو الكيان من رياضيين جانب
  ".إسرائيليون

  ١١/٢/٢٠٢٠ اإلخبارية ُقدس

***  

  

  

  

  

  



 

١٤

  آراء عربية
 

 ة المسيحيةالملك يجسد في أرمينيا ثوابت العالقة االسالمي

  جورج طريف.د  

 

في الخطاب الذي ألقاه جاللة الملك عبداللة الثاني ابن الحسين في العاصمة أألرمينية يريفان أكد 
اليها العالقة االسالمية المسيحية في االردن والعالم وهي ثوابت  ستندجاللته على جملة من الثوابت التي ت

ويأتي في مقدمة هذه الثوابت  .راسخة تعود جذورها إلى العهد العمرية قبل ما يزيد عن الف وثالثمائة عام
الجار، وذلك عندما تطبيق الوصيتين العظيمتين التي يتشاركهما اإلسالم والمسيحية، وهي حب اهللا وحب 

سين بن علي العائالت األرمنية المسيحية التي كانت تطلب العون، المالذ اآلمن بعد حمنح الشريف ال
المذبحة التي تعرض لها األرمن في أوائل القرن الماضي واستقر اآلف منهم في المدن االردنية واندمجوا 

 العامة المدنية والعسكرية في المجتمع االردني وانخرطوا في األعمال الحرة والفنون والتعليم والخدمات
ن ذلك واجب وديدن ووصلوا إلى مراتب عليا مجددا جاللته تأكيده على مد يد العون لمن يحتاجه باعتبار أ

الملك عن اعتزازه بالدور الذي لطالما لعبه األردنيون ذوو  وعبر . األردن بالوفاء بهالهاشميين يستم
 في السعي نحو التقدم واالزدهار لوطننا مشيرا إلى أن األصول األرمنية، إلى جانب جميع األردنيين،

تاريخنا المشترك يمتد إلى أبعد من ذلك؛ إذ يشكل األرمن في الشرق األوسط جزءا من أقدم مجتمع 
مسيحي في العالم، وهم جزء ال يتجزأ من ماضي منطقتنا وساهموا في تشكيل حضارته، وها هي كنيسة 

ّس في موقع عماد السيد المسيح، عليه السالم، تقف شاهدا على التاريخ لألرمن األرثوذك» مار قره بيت«
  .األرمني المستمر في األردن

  

وفيما يتعلق بالقدس أكد الملك أن الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية واجب 
لمقدسة أهمية يفتخر بممارسته وهي وصاية شرعية ببعديها الديني والوطني، ومثلما تحمل المدينة ا

تاريخية كبيرة بالنسبة للهاشميين، فهي أيضا مدينة مقدسة ألتباع األديان التوحيدية الثالثة، وللجميع 
مصلحة ومسؤولية في الحفاظ على الروحانية والسالم والعيش المشترك الذي تمثله المدينة، ومن هذا 

للعنف واالنقسام، ومن الضروري الحفاظ المنطلق ال يمكن السماح للمدينة المقدسة أن تتحول إلى بؤرة 
يما يتعلق بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية ي، وكذلك الوضع التاريخي القائم على هويتها ووضعها القانون

على حد سواء والعمل الجاد للحفاظ على القدس كمدينة تجمعنا ورمزا للسالم مع التركيز على ضرورة 
وفق حل الدولتين، وبما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 

  .، وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧القابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 
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خطاب الملك في العاصمة األرمينية جسد بشكل واضح األسس التي تقوم عليها العالقة االسالمية 
ها التاريخي ليس في األردن فحسب وانما في العالم اجمع كونها المسيحية والعيش المشترك في إطار

السبيل الوحيد لبناء المجتمعات اآلمنة المستقرة وصوال إلى تحقيق األمن واالستقرار واالزدهار ضمن 
عن الجنس واللون  الرابطة االنسانية التي تقوم على مبادىء العدالة والمساواة لجميع البشر بغض النظر

  .لغةوالدين وال

Tareefjo@yahoo.com  

  ١١ص/١٣/٢/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  االجماع الدولي يسقط صفقة القرن

  

  سري القدوة

ان الموقف والخطاب التاريخي الهام للرئيس محمود عباس امام خالل مجلس األمن الدولي اعطى 
 نحو حشد وبلورة الموقف الدولي لدعم مسيرة السالم لتكون مؤشرات فاعلة ومهمة حملت مؤشرات ايجابية

مسيرة عادلة وشجاعة مبنية على اساس القرارات الدولية واإلجماع العربي والدولي لتعرية الموقف 
االمريكي المنحاز والداعم لالحتالل واالستيطان، وشكل التفاف وتكاتف الجماهير الفلسطينية في جميع 

هم لدعم القيادة الفلسطينية والتأكيد على اهمية النضال الوطني ودعم منظمة اماكن تواجدها موقف م
التحرير الفلسطينية في مواجهتها صفقة القرن والوقوف موقف موحد لحامية المشروع الوطني الفلسطيني 

 .والتأكيد ايضا على الحقوق الوطنية الفلسطينية المتكاملة وخاصة حق العودة وتقرير المصير

مى صفقة القرن تهدف الي تصفية القضية الفلسطينية وأن الكل الفلسطيني والقيادة إن ما يس
والفصائل يؤكدون باإلجماع أن حق العودة حق مقدس ودولة فلسطين على كل األراضي التي احتلت 
والقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين ولن يكون هناك مساس بهذه الثوابت وبقرارات االجماع الوطني التي 

تها منظمة التحرير الفلسطينية وان هذه الصفقة والمؤامرة ستتحطم على صخرة الصمود والوحدة جسد
والتضحيات كما تحطمت كل المؤامرات التصفوية من قبل وها هو الشعب الفلسطيني يعلو صوته في جميع 

 الفلسطيني اماكن تواجده ليقول ال للمؤامرة والتصفية ولتسقط صفقة العار صفقة القرن وان كل الشعب
يقف موقف موحد خلف الرئيس محمود عباس والقيادة التي تحملت االمانة وصانت العهد وتواصل مسيرة 
التحرير على نفس النهج والخطوات التي ارساها ومضى عليها الرئيس الشهيد ياسر عرفات وكل شهداء 

ٕر واقامة الدولة الفلسطينية فلسطين الذين قدموا التضحيات من أجل نيل الحرية والكرامة وتقرير المصي
 .المستقلة

ٕإن الشعب الفلسطيني يدافع عن أرضه ومقدساته وليس فقط عن حقوقه وانما عن كرامة األمة 
العربية ألنه يخوض معركة القدس وهو يقف في مواجهة صفقة القرن االمريكية التى تستهدف النيل من 
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 جميع انحاء العالم مما يتطلب ضرورة الوقوف الى القدس ومكانتها الدينية لدى المسلمين والمسحيين في
ٕجانبه وادانة كل المواقف التي تهدف الي التطبيع مع االحتالل االسرائيلي ودعم صمود الشعب الفلسطيني 
والقيادة الفلسطينية التي عملت على تجنيد هذا الموقف الداعم والمهم من قبل المجتمع الدولي تجاه ما 

  .ريكيةيسمى صفقة القرن االم

ان الشعب الفلسطيني يتخذ موقفا طليعيا ثابت ويعلن االلتفاف والوقوف خلف الرئيس محمود 
ٕعباس، ودعمه الكامل لمواقفه التي وردت في خطابه أمام مجلس االمن الدولي وامام مجلس وزراء 

اهو والداعية  نتني- الخارجية العرب والتي تعبر عن ارادة الشعب الفلسطيني الحرة في رفض صفقة ترمب 
 .الي تحقيق السالم العادل والشامل وفقا لقرارات الشرعية الدولية

ان الرئيس محمود عباس حمل االمانة وتحمل المسؤولية بكل شرف ويمضى على درب الشهيد 
ٕياسر عرفات من اجل مواصلة مسيرة التحرير ونيل الحرية لشعب فلسطين وانهاء اطول احتالل في العالم 

ن باإلسالم ويعمل من اجل السالم وال يشكل عقبة امام السالم وان من يجب ان يتنحى وهو رجل يؤم
وينتهي هو االحتالل الذي يمارس االرهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني فهو العقبة امام عملية السالم 

للسالم علي وحرية شعبنا وال بد من العالم اتخاذ موقف واضح تجاه ممارسات االحتالل والشروط االمريكية 
الطريقة االسرائيلية والتصدي لمساومات االحتالل وابتزازه للحقوق الفلسطينية واستهدافه للقيادة 
الفلسطينية في محاوله للنيل من مواقف الرئيس محمود عباس الثابتة تجاه القدس والدولة الفلسطينية 

 .وحق العودة وتقرير المصير

 يس تحرير جريدة الصباح الفلسطينيةرئ -  سفير النوايا الحسنة في فلسطين* 

  ١٤ ص١٣/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  آراء عبرية مترجمة

  أستاذ جامعي إسرائيلي يدعو الفلسطينيين لتشكيل كتائب 

  مسلحة دفاعا عن أنفسهم أمام إرهاب المستوطنين

  :"القدس العربي" - الناصرة - وديع عواودة

ائيلي في الكيمياء، في الجامعة العبرية بالقدس المحتلة، يواصل عميرام غولدبلوم، بروفيسور إسر  
التغريد خارج السرب الصهيوني الليبرالي واألكاديمي، وهو يوجه سهام نقده نحو المؤسسة الحاكمة 

  .والمستوطنين دون تردد

ّوفي آخر تغريداته، وجه غولدبلوم انتقاداته لرئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، وذكر بأنه لم يعقب    ّ
  .”صفقة القرن“بكلمة واحدة حول فكرة ترحيل مئات آالف المواطنين العرب في المثلث ضمن 

 - كما تطرق غولدبلوم لحزب أزرق. ”أنت رئيس لليهودية العنصرية فقط“: وخاطب ريفلين بالقول  
أنت تقترح “: ، وقال له”صفقة القرن“أبيض، وتصريحات رئيسه بيني غانتس بأنه سيتفاوض حول 

أن تضرب :  حول خطة اغتصاب؟ مفاوضات بين المغتصب والمغتصبة؟ للمغتصبة مخرج واحدمفاوضات
  .“المغتصب 

الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة  المستوطنين كما قال البروفيسور اإلسرائيلي إن  
 .داعيا الفلسطينيين للتصدي لهم بقوة دفاعا عن النفس ”دولة عنصرية“ً، مؤكدا أن إسرائيل ”إرهابيون“

ِأناشد الفلسطينيين في “ :روفيسور غولدبلوم على صفحته في فيسبوك تغريدة جاء فيهاونشر الب  
ٍالضفة الغربية بإنشاء ميليشيات مسلحة للدفاع عن مدنهم وقراهم ضد المستوطنين اإلسرائيليين ٍّ ُ”. 

وبعد مرور عدة ساعات، وبسبب الضجة اإلعالمية التي سببها منشور البروفيسور اإلسرائيلي،   
 .ُشكاوى التي تم تقديمها ضده، قامت إدارة فيسبوك بشطب المدونة المذكورة نهائياوال

ّمن حق الفلسطينيين إنشاء ميليشيات مسلحة تقوم “ :١٢وقال غولدبلوم في حديث مع القناة اإلسرائيلية 
ن من يدافع بالتجول في المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية للدفاع عنهم، ألنه ال يوجد للفلسطينيي

 .“عنهم 

وكان البروفيسور غولدبلوم قد أعلن أن جميع اليهود الذين يعيشون في الضفة الغربية   
أي “إن  ”فيسبوك“وكتب في منشور له على  .”دولة عنصرية“، واتهم إسرائيل بأنها ”إرهابيون“

 .”هو إرهابي ١٩٦٧إسرائيلي يعيش ضمن حدود عام 

إرهابي، “ضفة شلومو فيلبير، ووصفه بأنه في ال المستوطنات َكما هاجم غولدبلوم رئيس مجلس  
بصفته شخصا مستوطنا ومديرا عاما لمجلس المستوطنات كان مسؤوال عن جرائم “ :وقال .”كاذب، ووغد

ضد اإلنسانية، ومسؤوال بشكل مباشر عن الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وبالتالي يجب أن 
 .”يحاكم أمام المحكمة الدولية في الهاي
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يجب على كيان االحتالل اإلسرائيلي أن يبدأ في تطهير نفسه من مخلوقات قذرة مثل “ :ضافوأ  
 .”فيلبير وأمثاله

اإلسرائيلية، وهو عضو  ”السالم اآلن“يذكر أن غولدبلوم عمل في السابق كمتحدث باسم منظمة   
ائمة حزب النتخابات الكنيست ضمن ق ٢٠١٣، وترشح عام ”صندوق إسرائيل الجديد“مجلس إدارة 

  .”ميرتس“

في سياق متصل، واجه عضو الكنيست السابق وأستاذ العلوم السياسية السابق بالجامعة العبرية   
إسرائيل على “من أن  محذرا .”ألمانيا النازية”ّالدكتور عوفر كاسيف، انتقادات بعد أن شبه إسرائيل بـ

 .”منحدر وتنزلق بسرعة نحو الفاشية

خ اإلسرائيلي البروفيسور دانيال بالطمان، في مقال سابق نشره في من جهة ثانية، قال المؤر  
العمليات التي وقعت في الضفة الغربية قبل شهور وقتل خاللها مستوطنون، هي “إن  ”هآرتس“صحيفة 

 .”شكل من أشكال العنف الذي ينتجه الواقع االستعماري

، دافيد دود كبيتس، خالل ”ريتسها“ووصف بالطمان، األقوال التي أدلى بها حاخام مستوطنة   
تحريض على قتل “جنازة المستوطن إيتمار بن غال، ودعا فيها إلى إبادة الشعب الفلسطيني، بمثابة 

 .”١٩٤٨ّشعب، طبقا لما نص عليه ميثاق األمم المتحدة الخاص بمنع وعقاب جريمة قتل شعب من عام 

ضفة الغربية وقطاع غزة يعيشون في الفلسطينيون في ال“ :وأضاف المؤرخ اإلسرائيلي في مقاله  
ظل هكذا واقع، فهم مهانون ومسلوبون ومسجونون في غيتو مكتظ، ظروف الحياة فيه األسوأ في العالم، 
ّوهو يذكر بالغيتوهات التي كانت في بولندا وفي ألمانيا النازية، حيث يجري إطالق النار عليهم من قبل 

 .الجنود

وخلص إلى نتيجة بأن  .”ٕسطينيين في الليالي واخافة أطفالهميتم اقتحام بيوت الفل“ :وتابع  
قد  12وكانت القناة اإلسرائيلية  .”العنف في هذه الحالة وبقدر ما يبدو مأساويا فهو ذو فعل تحريري“

نشرت أمس تحقيقا عن عملية حرق عائلة دوابشة في دوما قبل أربع سنوات، كشفت فيه أن أحد 
 . طليقا، فيما يقاضى قاصر واحد بتهمة احراق البيت على ساكنيهالمجرمين على األقل ما زال

  ١٢/٢/٢٠٢٠القدس العربي 

*** 
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  اخبار باالنجليزية

UN rights office issues report on business activities related to 

settlements in occupied territory 
  

GENEVA, Wednesday, February 12, 2020 (WAFA) – The UN Human Rights Office issued 

today its long-awaited report on business enterprises involved in certain activities relating 

to settlements in the Occupied Palestinian Territory, according to a press release. 

The report came in response to a specific request by the UN Human Rights Council, 

contained in a March 2016 resolution, that mandated the Office to produce a database of 

business enterprises involved in such activities. 

In an interim report presented to the Human Rights Council in March 2018 by the then 

High Commissioner, Zeid Ra’ad Al Hussein, the UN Human Rights Office noted it had 

reviewed information that was publicly available, or had been received from a variety of 

sources, about an initial 307 companies. After further research, the total number reviewed 

increased to 321. Of these, a total of 206 companies were considered for further assessment, 

said the press release. 

The report released today sets out conclusions following further communications with 

business entities, as well as a thorough review and assessment of all information available. 

It identifies 112 business entities which the UN Human Rights Office, on the basis of the 

information it has gathered, has reasonable grounds to conclude have been involved in one 

or more of the specific activities referenced in Human Rights Council resolution 31/36. 

Of the 112 business entities identified in the report, 94 are domiciled in Israel and 18 in six 

other States. During the complex process of drawing up the database, the Office consulted 

the UN Working Group on Business and Human Rights, and held widespread discussions 

with numerous States, civil society organizations, think tanks, academics and others, as 

well as having extensive interactions with the companies themselves, according to the press 

release. 

The report makes clear that the reference to these business entities is not, and does not 

purport to be, a judicial or quasi-judicial process. While the settlements as such are 

regarded as illegal under international law, this report does not provide a legal 

characterization of the activities in question, or of business enterprises’ involvement in 

them. Any further steps with respect to the continuation of this mandate will be a matter 

for the Member States of the Human Rights Council, which will consider the report during 

the Council’s next session, beginning on 24 February. 

“I am conscious this issue has been, and will continue to be, highly contentious,” said 

Michelle Bachelet, the current High Commissioner for Human Rights. “However, after an 

extensive and meticulous review process, we are satisfied this fact-based report reflects the 

serious consideration that has been given to this unprecedented and highly complex 

mandate, and that it responds appropriately to the Human Rights Council’s request 

contained in resolution 31/36,” Bachelet said. 

Human Rights Council resolution 31/36, adopted on 24 March 2016, requested the Office of 

the UN High Commissioner for Human Rights to produce a report to follow up on the 2013 

report of the Independent International Fact-Finding Mission to investigate the 

implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural 

rights of the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, including 

East Jerusalem (A/HRC/22/63).  The resolution defined the parameters of the current 

report by reference to ten specific activities listed in Paragraph 96 of the Fact-Finding 
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Mission’s report. Human Rights Council resolution 31/36 was adopted with 32 States in 

favor, none against and 15 abstentions. 

It recalls reports of the UN Secretary-General, resolutions of the UN General Assembly 

and Security Council, an advisory opinion of the International Court of Justice and the 

opinions of several human rights bodies reaffirming the illegality of the Israeli settlements 

in the Occupied Palestinian Territory, including in East Jerusalem. 

M.K. 

12/2/2020wafa   
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PLO welcomes release of UN database of companies involved in 

Israeli settlements 
  

RAMALLAH, Wednesday, February 12, 2020 (WAFA) – The Palestine Liberation 

Organization (PLO) welcomed today the release of the United Nations database of 

companies involved in Israeli settlements. 

“We welcome the release of the UN database of companies involved in Israeli settlements 

and thank the UN Human Rights Commissioner Michelle Bachelet for fulfilling the 

mandate given by the UN Human Rights Council in 2016 to prepare and release this 

database,” said Saeb Erekat, the PLO’s secretary general, in a press statement. 

“This announcement enhances and consolidates the credibility of the Human Rights 

Council and international organizations in the face of the fierce attack and the intense 

pressure that the Trump administration places on these institutions to impede the 

implementation of its legal and humanitarian mandate entrusted to it by the international 

community,” he said. 

“While this list does not include all the companies profiting from Israel's illegal colonial-

settlement enterprise in occupied Palestine, it's a crucial first step to restore hope in 

multilateralism and international law,” he added. 

Erekat, who called upon all companies “to end their complicity in the denial of our 

inalienable right to self-determination,” stressed that, “It is our firm belief that 

accountability and justice are essential requirements for peace. This database is the first 

concrete step towards holding Israel accountable for its illegal colonial-settlement 

enterprise in over half a century. It should serve as a reminder to the international 

community on the importance of strengthening the tools to implement international law at 

a time when the illegality of Israeli settlements is being challenged by those calling for the 

perpetuation of Israel’s control over the land, natural resources and the people of 

Palestine.” 

.K.M   
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premier says companies , Calling to shut down offices in settlements

will be pursued legally 
  

 Prime Minister Muhammad -) WAFA (2020, 12February , Wednesday, RAMALLAH

Human Rights of the Shtayyeh today welcomed the release by the High Commissioner for 

database of companies involved in the illegal Israeli settlements in occupied Palestine and 

threatening to pursue , called on these companies to close their branches in the settlements

.them legally 

in the settlements is a step towards exposing Publishing the database of investors "

as well as implementing international resolutions , settlements and attempts to legalize them

especially the decision of the International Court of Justice ruling on the , rejecting them

and the , Jerusalem and the Golan Heights,  built in the West Bankillegality of settlements

.he said in a statement issued by his office" ,need to take a clear position regarding them 

Shtayyeh called on companies to immediately close their offices and branches in the illegal 

.whose existence violates international laws and UN resolutions, i settlementsIsrael 

We will pursue the companies listed in the report legally through international legal "

institutions and through the courts in their countries for their role in violating human 

and we will demand compensation for illegally using our occupied lands and for , ightsr

engaging in economic activity in our lands without submitting to Palestinian laws and 

.he said" ,paying taxes 

factories and branches of these Shtayyeh proposed to consider the possibility of moving the 

.companies to Palestinian cities and villages if they want to rectify their situation 

.K.M 

12/2/2020wafa  
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