وحدة االتصال واإلعالم في اإلسكوا
قصاصات صحافيّة
Press Clippings
( 7شباط/فبراير )2018
اإلسكواESCWA/
• WebmanagerCenter (6 Feb 2018) : La production des données
statistiques est nécessaire à la réalisation des ODD des Nations unies
)(Lamia Zribi
• Gulf Times (6 Feb 2018): Illegal siege constitutes grave violation of
human rights
•  6( Sawaشباط/فبراير  :)2018ندوة حول القرار األمريكي بشأن القدس يعقدها المؤتمر الشعبي
في إسطنبول  22شباط الجاري
• االقتصادية ( 5شباط/فبراير  :)2018لدورها في النضال السلمي ..ترشيح حركة «مقاطعة
إسرائيل» لجائزة نوبل للسالم
• القبس ( 5شباط/فبراير  :)2018اإلحصاء والتقدم العلمي توقعان اتفاقية لتبادل البيانات
• دنيا الوطن ( 3شباط/فبراير  :)2018المسارات السياسية والقانونية لمواجهة المخطط الصهيو
أمريكي لتصفية القضية الفلسطينية

و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا

ص| 1

ESCWA/اإلسكوا
WebmanagerCenter (6 Feb 2018) :
La production des données statistiques est nécessaire à la réalisation des ODD
des Nations unies (Lamia Zribi)
La Tunisie est appelée à produire des données statistiques permettant de mesurer l’état
d’avancement du pays dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) des
Nations unies à l’horizon 2030. C’est ce qu’a souligné la présidente du Conseil national de la
statistique (CNS), Lamia Zribi.
“Cet objectif n’est réalisable qu’à travers le renforcement du cadre institutionnel et législatif,
outre la modernisation des institutions et des mécanismes techniques permettant de produire ces
indicateurs statistiques”, a-t-elle indiqué.
Intervenant, au cours d’un atelier de travail tenu mardi 6 février à Tunis, sur “l’environnement
institutionnel, la coopération, le dialogue et les partenariats pour la production et l’utilisation des
indicateurs de développement durable”, Zribi a souligné que l’objectif recherché est de
développer les capacités de la Tunisie en matière de production et d’utilisation des données et
des indicateurs statistiques permettant de mesurer le degré de réalisation de ces objectifs.
Pour le directeur général de l’Institut national de la statistique (INS), Hédi Saidi, cet atelier
permettra justement de renforcer les capacités des instituts nationaux de la statistique qui “ne
maîtrisent pas encore les techniques de production de plusieurs nouveaux indicateurs, tels que les
statistiques portant sur la sécurité, la paix, l’environnement, les personnes âgées…”.
Il s’agit de présenter, au niveau des pays de l’ESCWA, des recommandations visant à adopter
une approche commune relative à la méthodologie de concrétisation de ces objectifs, notamment,
l’identification des sources de financements nécessaires, et ce, en coordination avec la CEA
(Commission économique pour l’Afrique).
Ces recommandations seront par la suite examinées, au cours de la 49ème session de la
Commission de statistique de l’ONU qui se tiendra du 6 au 9 mars 2018 à New York, explique
encore le responsable.
Pour sa part, Juraj Riecan, directeur de la division des statistiques à l’ESCWA, a rappelé que le
développement des Technologies de l’information et de la communication (TIC) a permis de
moderniser les techniques de traitement et d’utilisation des données statistiques, appelées
(données) à répondre aux attentes des utilisateurs, afin d’en augmenter le nombre.
“Les instituts de la statistique des pays membres de l’ESCWA utilisent des méthodologies
différentes en terme de gouvernance et de traitement des données statistiques”, a-t-il avancé.
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Pour ce faire, il recommande de développer l’infrastructure et de recourir à plusieurs sources
pour produire les données statistiques.
L’atelier qui se poursuivra jusqu’au 08 février 2018 est organisé à l’initiative de l’INS et de
l’ESCWA (Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale).
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Gulf Times (6 Feb 2018):
Illegal siege constitutes grave violation of human rights
Qatar has stressed that the illegal measures taken by the siege countries constitute a grave
violation of civil, economic and social rights as they have had a negative impact on the lives of
thousands.
This came in a speech delivered by Najat Daham al-Abdullah, Director of the Family Affairs
Department at the Ministry of Administrative Development, Labour and Social Affairs before
the 56th session of the Commission for Social Development on item 3 (b) entitled “Review of
United Nations plans and programmes of action relating to situation of social groups”.
She said that while Qatar devotes its efforts to implementing plans and programmes for the
success of the social development process at the national level and working in a spirit of cooperation and co-ordination with international institutions to achieve the goals of the United
Nations Plan for Sustainable Development 2030, the State’s policy in this area faces a serious
challenge as a result of the siege and the illegal measures against the Qatar since June 5, 2017.
These measures constitute a grave violation of civil, economic and social rights, including the
prohibition of the entry of Qatari nationals into the territories of the countries imposing such
measures, and to prevent nationals of those countries from travelling to or residing in Qatar.
These unilateral measures have had a negative impact on the lives of thousands of women,
children and men, she noted, adding that they have cut off family ties, deprived hundreds of
Qatari students of their right to continue their education at universities, the right to work was also
affected for many of the citizens of the siege countries working in Qatar who were forced to
return home, and other rights and freedoms such as freedom of ownership and freedom of
movement.
She said that despite the negative economic impact of the blockade, the government of Qatar has
striven from the beginning to take comprehensive measures to mitigate the humanitarian and
social impact of these unilateral measures and to provide basic requirements for citizens and all
residents of the country without exception.
Najat Daham al-Abdullah, Director of the Family Affairs Department at the Ministry of
Administrative Development, Labour and Social Affairs, added that the attention of the
Commission for Social Development to the eradication of poverty reflects the international
community’s determination to achieve this goal, which is a fundamental pillar of the goals of the
2030 Sustainable Development Plan.
She said that Qatar has been achieving this goal from an early stage which is based on Qatar
Vision 2030 adopted in 2008, which reflects the vision of the leadership of the State in line with
the Plan of Sustainable Development 2030, adopted in 2015, Goals, in terms of goals, visions
and mechanisms.
With Qatar’s belief in the importance of promoting and protecting human rights, the State had
made great efforts to create an enabling environment for the development of all segments of
society, including youth, persons with disabilities, the elderly and the family, as the basic unit of
society, in addition to the State’s keenness to integrate their issues into all national development
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plans and strategies, and to establish and support social institutions that provide high quality
services to these categories, she noted.
She said that in the light of the role that young people could play in society, the State paid special
attention to them and made continuous efforts to promote their important role in the development
and to provide them with an environment conducive to creativity and innovation, by investing in
their abilities through excellent education and training programmes as well as to expand the
horizons of their participation in public life and decision-making and employment opportunities
for them, she referred to the establishment of the Youth Advisory Committee in 2017, which
aims to promote a culture of dialogue and participation among young people and enable them to
express their views and aspirations, and activate their leadership and creative skills to encourage
them to participate in community activities by raising self-awareness and a sense of
responsibility.
She stressed that the State co-operates with the civil society organisations on youth, including the
Silatech Foundation, which was founded in 2008, a social institution that supports activities
aimed at creating employment opportunities and allowing young people in the Arab world to
participate and engage in economic and social development.
Qatar signed a memorandum of understanding on September 18, 2017 with the United Nations
Office for Combating Terrorism and Silatech Foundation to strengthen the capacities of young
people in the Arab and Islamic region to recruit and launch projects to prevent them from violent
extremism.
The promotion and protection of the rights of persons with disabilities is a matter of great
concern in Qatar, one of the first countries to ratify the Convention on the Rights of Persons with
Disabilities in 2008.
“We have come a long way in this area. Actions and measures at the legislative and executive
level to ensure that the issues and needs of persons with disabilities are integrated into all
development policies and programmes, with a view to overcoming the obstacles facing them,
enhancing their access to all services and facilitating their daily lives and ensuring that any
obstacles to their participation in public life are removed”, she said.
She pointed out that Qatar is one of the leading countries in the field of integrating persons with
disabilities in society, both in the education and healthcare system and the labour market in the
public and private sectors, as well as in the field of sports through organising competitions for
persons with disabilities and encouraging their participation in sports activities including World
Cup 2022, which we strive to be inclusive and accessible to all including people with disabilities.
She referred to the important role played by the Ministry of Administrative Development,
Labour and Social Affairs in achieving the vision of Qatar 2030, which aims at achieving the
goals of the 2030 Sustainable Development Plan.
She also noted the role played by the Qatar Foundation for Social Work as a higher institution
that embraces several institutions, strategies and policies, providing technical support,
contributing to the proposal and development of legislative instruments, and expanding effective
partnerships with government departments, private sector institutions and civil society
organisations in the field of social development.
The Doha International Family Institute (DIFI), which has consultative status with the Economic
and Social Council of the United Nations, was one of the leading institutions to raise awareness
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of the role of the family in social development and the achievement of sustainable development
goals and to enrich the work of the sessions of the Commission for Social Development through
research, briefings and side events, In co-operation with the Economic and Social Commission
for Western Asia (ESCWA), organised a meeting in Doha in March 2018 on the social protection
of the family, she added.
Najat Daham al-Abdullah, concluded by reiterating that the delegation of Qatar will continue its
policy of achieving social development goals at the national and international levels, expanding
partnerships with the United Nations and initiatives to improve the situation of the needy,
especially in the least developed countries.
Najat Daham al-Abdullah, Director of the Family Affairs Department at the Ministry of
Administrative Development, Labour and Social Affairs.
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 6( :SAWAشباط/فبراير :)2018
ندوة حول القرار األمريكي بشأن القدس يعقدها المؤتمر الشعبي في إسطنبول  22شباط الجاري
تنظم لجنة القدس في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ،يوم  22فبراير القادم في إسطنبول ،ندوة بعنوان " فلسطينيو الخارج
والداخل أمام تحدي قرار الرئيس األمريكي ترامب بشأن القدس" ،لبحث تأثير القرار على مدينة القدس والمقدسيات اإلسالمية
والمسيحية ،وقانونية القرار وتبعاته على القضية الفلسطينية ،باإلضافة لتحديد دور فلسطينيي الخارج والداخل في مواجهة القرار
األمريكي.
ويشارك في الندوة الدكتورة ريما خلف الهنيدي وكيل األمين العام لألمم المتحدة واألمين العام التنفيذي لمنظمة "اإلسكوا" سابقا،
والدكتور أنيس قاسم رئيس المؤتمر في انعقاد دورته األولى ،واألستاذ ديمتري دلياني من مدينة القدس رئيس التجمع الوطني
المسيحي في األراضي المقدسة ،والدكتور يوسف النتشة مدير قطاع السياحة واآلثار في دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس .وتدير
الندوة الدكتورة نائلة الوعري رئيس لجنة القدس في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج.
وأشارت الوعري إلى أن الندوة تتضمن أربعة محاور ،األول قانونية قرار الرئيس األمريكي ترامب بشأن القدس ،والمحور الثاني
تأثير القرار على مسار القضية الفلسطينية في المحافل الدولية ،والمحور الثالث دور المسيحيين المقدسيين في التصدي للقرار،
والمحور الرابع خطورة القرار وتهديده لمدينة القدس والمقدسيات اإلسالمية.
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االقتصادية ( 5شباط/فبراير :)2018
لدورها في النضال السلمي ..ترشيح حركة «مقاطعة إسرائيل» لجائزة نوبل للسالم
رشح أعضاء في البرلمان النرويجي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها  BDSرسميا ً
للحصول على جائزة نوبل للسالم ،مثمنين دور الحركة في النضال السلمي والفعال من أجل حقوق الشعب الفلسطيني.
ووفقا لـ «روسيا اليوم» أعرب النائب النرويجي ،المبادر للترشيح  Bj rnar Moxnesفي رسالة للصحافة ،عن فخره بهذا
الترشيح ،قائال "بصفتي عضو برلمان نرويجي ،فإنني أفخر باستخدام سلطتي كمسؤول منتخب لترشيح حركة مقاطعة إسرائيل
وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها  BDSمن أجل الحقوق الفلسطينية للحصول على جائزة نوبل للسالم.
وأكد أن ترشيح الحركة لهذه الجائزة يتماشى تماما مع المبادئ العزيزة جدا على أعضاء الحزب ،فيما أعربت اللجنة الوطنية
الفلسطينية للمقاطعة على لسان عمر البرغوثي أحد مؤسسي حركة المقاطعة  ،BDSعن امتنانها للبرلمانيين النرويجيين على
هذه الخطوة الشجاعة والمشجعة.
وقال البرغوثي" :إذا فازت حركة المقاطعة بالجائزة ستمحو بعض العار الذي لحق باسم الجائزة على مدى السنين جراء منحها
لمجرمي حرب مثل إسحق رابين وشمعون بيريز ومناحيم بيجن وهنري كيسنجر وغيرهم.
وأضاف":ربما تميل الكفة قليالً باتجاه من استحقوا فعالً هذا التشريف مثل مارتن لوثر كنج وأطر المجتمع المدني التونسي
والمطران ديزموند توتو والقائدة اإليرلندية ميريد ماجوير وغيرهم".
وكان التقرير الذي أعدته لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية أكد العام الماضي ،أن "إسرائيل" أسست لنظام فصل
عنصري (أبارتهايد) ضد الشعب الفلسطيني ،وهو ما عده المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان "وثيقة مهمة يمكن من
خاللها مساءلة االحتالل دولياً".
وهذا التقرير ،حول "الممارسات اإلسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري (األبارتايد)" ،أعدته لجنة األمم
المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) بناء على طلب الدول األعضاء فيها ،و ُكلّف بكتابته خبيران بارزان
تعاونا مع موظفين في اإلسكوا ،فيرجينيا تيللي ،أستاذة علوم سياسية في جامعة جنوب إلينوي-كاربونديل ،وريتشارد فولك،
المقرر الخاص السابق لألمم المتحدة المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام  1967وأستاذ
فخري في القانون الدولي في جامعة برنستون.
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القبس ( 5شباط/فبراير :)2018
اإلحصاء والتقدم العلمي توقعان اتفاقية لتبادل البيانات
(كونا) – وقعت اإلدارة المركزية لإلحصاء ،ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،اليوم االثنين ،اتفاقية تعاون تعنى بتبادل البيانات ،وتنفيذ
المسوح ،واالستبيانات اإلحصائية ،لخدمة األبحاث والتنمية بالدولة.
ووقع االتفاقية في مقر األمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية عن اإلدارة المركزية لالحصاء وزيرة الشؤون االجتماعية
والعمل ووزيرة الدولة للشؤون االقتصادية هند الصبيح ،في حين وقعها عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي المدير العام عدنان شهاب
الدين.
وقالت الصبيح في تصريح للصحفيين عقب التوقيع إن «االتفاقية تأتي انطالقا من الحرص على تنفيذ أهداف وسياسات اإلحصاء
بالخطة اإلنمائية « »2020-2019 / 2016-2015المتعلقة بتعزيز مجاالت التعاون اإلحصائي المشترك محليا وإقليميا وعالميا،
عبر تكامل وتبادل البيانات بين «اإلحصاء» والجهات المعنية».
وأضافت أن « االتفاقية تستهدف تعزيز الربط اآللي مع الجهات المختلفة وتنويع وزيادة اتفاقيات وبروتوكوالت التعاون اإلحصائي مع
الجهات اإلحصائية ذات الصلة إقليميا وعالميا خاصة مركز اإلحصاء الخليجي ،واللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة ومنظمة االسكوا بما
يعزز االرتقاء بالخبرات والخدمات اإلحصائية الوطنية.
ولفتت إلى أن « االتفاقية تستهدف وضع آليات لضمان تزويد الجهات المسؤولة عن إصدار المؤشرات الدولية بالبيانات الدقيقة
والصحيحة عن الكويت ،من خالل اإلدارة المركزية لإلحصاء».
وأكدت الصبيح أهمية مد جسور التعاون بين كل الجهات المستفيدة من البيانات اإلحصائية وتفعيال للقانون رقم  27لسنة  1963في
شأن اإلحصاء والتعداد وأهمية توفير البيانات والمعلومات االحصائية الرسمية لكافة الجهات.
وذكرت أن االتفاقية تأتي رغبة من الطرفين في تعزيز العالقات الثنائية في شتى مجاالت التعاون التي تتعلق باإلحصاءات ،السيما
تطوير العالقات الثنائية في مجال العمل اإلحصائي والتنموي وتبادل الخبرات العلمية في كافة المجاالت المعنية.
وأفادت بأن االتفاقية ستعمل على إيجاد آلية تعاون أكثر فاعلية بين المنتجين لالحصاءات والمعلومات والمستخدمين لها بهدف
االستفادة القصوى من الموارد اإلحصائية خصوصا في الكويت.
وأشارت إلى أن « االتفاقية تعنى أيضا بإعداد نظام إحصائي شامل يرتكز على أسس علمية متينة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية
لوضع النظام اإلحصائي لدولة الكويت في مصاف النظم العالمية المتقدمة.
من جانبه قال شهاب الدين في تصريح مماثل ،إن « االتفاقية تأتي في إطار توفير البيانات والمعلومات اإلحصائية من خالل اإلدارة
المركزية لالحصاء المناط بها ذلك وفقا للقانون للتعاون مع الجهات المستفيدة».
وأضاف أن «دور مؤسسة التقدم العلمي في إطار هذه االتفاقية يأتي انطالقا من دورها في تنفيذ العديد من المشاريع والدراسات التي
تحتاج إلى البيانات االحصائية الخاصة بتلك المشاريع والدراسات بشأن نظم العلم والبحث العلمي واالبتكار».
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دنيا الوطن ( 3شباط/فبراير :)2018
المسارات السياسية والقانونية لمواجهة المخطط الصهيو أمريكي لتصفية القضية الفلسطينية
ال شك أن مستجدات األحداث المتسارعة والتي تعصف بالساحة الفلسطينية واإلقليمية وحتى الدولية والعبث األمريكي المتواصل في
دعم التجاوزات الصهيونية على األرض الفلسطينية  ،تفرض على الفلسطينيين اعتماد استراتيجية تقود للتحرر من سطوة االحتالل
الصهيوني الممنهجة وفق خطوط مرسومة ببرامج مخطط لها ومدروسة مسبقا ً بدقة وإحكام  ،تعتمد أسلوب الخداع والمماطلة
والشكوى متخذين من أسلوب " ضربني وبكى وسبقني واشتكى " دربا ً لطمس الحقائق لنيل المراد وكسب تعاطف اآلخرين " األغيار
" جراء اتباعهم سياسة تعتمد التضليل اإلعالمي المبنية عليه آمالهم في التأثير على الرأي العام العالمي لتبيين أن ما يفعلونه ليس أكثر
من دفاع عن النفس والوجود لرد الظلم عنهم من شعب أعزل يدافع أساسأ عن حقه في الوجود على أرض آبائه وأجداده وممتلكاته .
ورغم أن العدو الصهيوني هو من تخلى عن كافة االتفاقات والمواثيق التي وقعتها قيادته في الكيان العبري مع منظمة التحرير
الفلسطينية وبرعاية أمريكية ،ويمارس اإلرهاب عبر مستوطنيه بدعم من حكومة االحتالل الصهيوني وبغطاء وحماية ودعم مطلق
من قيادة جيشه الباغي لجرائم المغتصبين الصهاينة من شبيبة التالل ومجموعات تدفيع الثمن  ..إلخ  ،إال أن هناك من يدعمه في
مواصلة اعتداءاته ويبرر له قيامه بها رغم امتالكه لمنظومة لوجستية فاعلة ولترسانة ضخمة من األسلحة الفتاكة واالستراتيجية ال
تملكها دول ذات تأثير في الميدان الدولي من كافة النواحي السياسية واالقتصادية والعسكرية واللوجستية.
فاإلرهاب الصهيوني المتواصل على األرض الفلسطينية والمنطقة العربية مثلما هو واضح وبيِّّن ومعروف للقاصي والداني إرهاب
مؤسسي منظم مارسه وال زال جيش االحتالل الصهيوني منذ بداية تكوينه بعد أن تبين زيف االدعاءات الصهيونية بأن فلسطين
أرض بال شعب حيث تبث وبالدليل القاطع ومن خالل تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وبمقاومته الشديدة للهجمة الصهيونية
االحتاللية الشرسة وعدم استكانته عن حقه رغم شراسة المؤامرة والهجمة والوهن العربي بالنسبة لهذه القضية بالذات حيث بان
وباإلدلة الثبوتية القاطعة أن التصور الصهيوني عن فلسطين أنها أرض بال شعب زائفا ً وأثبت الصراع الذي لم يتوقف طيلة ما يزيد
عن قرن من الزمان أن شعبها يعي تاريخه وحضارته جيدا ً ولم تثنه العواصف وهول ما يخطط له وألرضه وهذا ما أفقد الدوائر
الصهيونية والغربية خاصة األمريكية صوابها ودفع بها وبخطى متسارعة لرفع وتيرة اإلرهاب ضد هذا الشعب الفلسطيني الذي
معظم قلوب العرب والمسلمين واإلنسانية معه في الوقت الذي فيه سيوف البعض منهم وبتبريرات يندى لها الجبين مع بني صهيون
وهم ينسون أو يتناسون مواقف أجدادهم وآبائهم في سبيل هذه القضية التي تنال منهم جميعا ً في حال التسليم بها للعدو الصهيوني ،
ومواقف أمثال هؤالء شبيهة بمواقف أهل الكوفة الذين كانت قلوبهم مع آل البيت في الوقت الذي كانت فيه سيوفهم مع بني أمية ..
وعليه استمر اإلرهاب الصهيوني في تصاعد شدته وتنوع أساليبه من قبل العدو منذ ما قبل العام  1948واشتد بعد حرب العام
 1967في سبيل إفراغ األرض التي ال شعب فيها من الشعب الذي "تصادف" وجوده فيها (حسب التصور الصهيوني للقضية والذي
ازدادت وتيرته وتخطى كل حق إنساني في الوقت الذي فيه يتعامى العالم عما يجري على األرض الفلسطينية من سفح لكل ما يمت
لإلنسانية بصلة ( .
والمتتبع لمجريات األحداث يرى الشاهد الحي في الكيان االحتاللي الغاصب لألرض الفلسطينية أنه يتم مكافأة المجرمين الصهاينة
بحق الشعب الفلسطيني بتقليدهم المناصب القيادية في الكيان العبري بدل تقديمهم لمحاكم الجرائم ضد اإلنسانية الدولية في الوقت الذي
يوصم به المقاومون الفلسطينيون باإلرهاب أما " قاتلو األطفال والنساء وكبار السن ومرتكبو المجازر ضد األبرياء العزل من قبل
اإلرهاببين الصهاينة " فيطلق عليهم أبطال العمليات العسكرية اإلرهابية في عرف الدولة العبرية " وهؤالء ومنذ ما قبل عام
 1948وحتى اآلن هم من يتقلدون أعلى المناصب والمراكز الحساسة في األجهزة سياسيا ً وعسكريا ً ومخابراتيا ً في دولة اإلرهاب
الصهيوني والتي تتفاخر وفي كل المحافل بممارسة نشاطها اإلرهابي والعنصري المتكامل األبعاد (عسكريا ً ـ اقتصاديا ً ـ سياسيا ً ـ
أيديولوجيا ً ـ دعائياً ...إلخ) ضد الشعب الفلسطيني في الخارج وبالداخل بهدف طرده خارج أرضه ودفعه بعيداً عن الوطن استمرارا ً
لمهام االستيطان اإلحاللي وبالعمل على بناء هيبة القوة ضد البلدان العربية وما يتجاوزها بالتعاون مع اإلمبريالية األمريكية.
ورغم أن القيادة الفلسطينية في سبيل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في األراضي الفلسطينية المحتلة والحد من المخاطر على
الوضع العربي القائم  -والذي نرى فيه اجتهادات خاطئة في ذلك ووباله كان شديدا ً على القضية برمتها – تظهر مرونتها وتحاول
جهدها الوصول لنقاط تفاهم حول قضايا حساسة تتعلق بالقدس والحدود واالستيطان والالجئين الفلسطينيين وغيرها من القضايا التي
توصل لحل الدولتين مع العدو الصهيوني وفق ما هو منصوص عليه في قرار تقسيم فلسطين الصادر عن المنظمة الدولية ووفق ما
و ح د ة ا ال ت ص ا ل و ا إل ع ال م ف ي ا إل س ك و ا
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تبنته وأعلنت عنه اإلدارة األمريكية منذ تسعينيات القرن الماضي إال أن العدو الصهيوني قابل ذلك بمزيد من التحدي المدعوم أمريكيا ً
لكل قرار دولي منا ٍد بالحل العادل بمزيد من سفك الدماء واإلرهاب واالعتقال واالغتصاب لألرض واالقتحامات المستمرة لمناطق
السلطة والتهديد المستمر بتنفيذ المزيد من المضايقات على السكان والتمادي في الفصل العنصري " األبرتهايد " الذي يمارسه على
األرض الفلسطينية من البحر إلى النهر وهذا ما أوضحه تقرير المركز الفلسطيني لإلعالم والذي صدر عام  2016عقب استقالة
الفاضلة األردنية ريما خلف ،األمين التنفيذي لـ"إسكوا" حينذاك  ،من منصبها لرفضها طلب األمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو
غوتيريش سحب تقرير يدين االحتالل الصهيوني الذي يؤسس لنظام فصل عنصري تجاه الشعب الفلسطيني ويكشف عن مدى تأثير
الضغوط الصهيونية على المنظمة الدولية المسنود أمريكيا ً فاإلدارة األمريكية مع الدولة العبرية ظالمة أو مظلومة رغم أن ال ظلم يقع
عليها وأن ممارسات قادتها الحاقدة هو ما يوقع الظلم بالغاصبين أنفسهم.
حيث أورد التقرير ملخصا ً لما جاء في تقرير األسكوا والتوصيات حوله وبدورنا هنا ننقل ملخصه الذي يؤكد على أن نظام
ا ألبارتهايد اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين المطبق في الكيان العبري يعمل بطرق مختلفة في نمط قائم على مبدأ السيطرة على األرض
واشجر والحجر واإلنسان عبر التجزئة فتسعى لتفتيت الشعب الفلسطيني سياسيا ً وجغرافيا ً كأداة أساسية تعتمدها لبسط السيطرة
العرقية فيها وإدامتها لوتقويض الهوية الفلسطينية الجامعة ووحدة الشعب السياسية ،وإضعاف المقاومة لالضطهاد.
وكذلك اضطهاد كل جزء من الشعب الفلسطيني من خالل قوانين ،وسياسات ،وممارسات مختلفة فالمواطنون الفلسطينيون في الدولة
ويجرم أي مواجهة قانونية لهذا االضطهاد ويجعل من
العبرية ذاتها يعيشون في ظل نظام قانوني يقوم على القمع واالضطهاد،
ّ
الفلسطينيين مواطنين من الدرجة الثانية وسياساتها وممارساتها تهدف لضمان بقاء هذا الجزء من الشعب الفلسطيني أقلية ديموغرافية،
األمر الذي يحول دون حصوله على الوزن االنتخابي المطلوب لتحدي القوانين التمييزية أو الطبيعة اليهودية األساسية للدولة عبر
القنوات التشريعية.
أما الفلسطينيون في القدس الشرقية فيصنفون كمقيمين دائمين ،ال كمواطنين ،مما يحول دون مساهمتهم في زيادة الثقل الديمغرافي
للفلسطينيين داخل إسرائيل .ويعاني فلسطينيو القدس الشرقية من التمييز ،ال سيما في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية،
والحصول على تراخيص البناء ،وفي خدمات عامة أخرى وهم يعيشون تحت ضغط مستمر يرمي إلى دفعهم إلى مغادرة المدينة
نهائياً ،وفي خوف دائم من مصادرة تصاريح اإلقامة  ،وهذه الممارسات جزء من سياسة متعمدة هدفها الحد من عدد الفلسطينيين في
المدينة.
ناهيك عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة المفصولين أيضا ً عن الفلسطينيين في إسرائيل والقدس الشرقية ويحكمهم
القانون العسكري الصهيوني ،بينما يعيش المستوطنون اليهود في ظل القانون المدني اإلسرائيلي (ما يعتبر بحد ذاته انتهاكا ً التفاقية
جنيف الرابعة)  ،وسياسة تجزئة الضفة الغربية إلى كانتونات تفرقها مناطق حصرا ً يهودية (المستوطنات) ،والحصار على قطاع
غزة إلضعاف الفلسطينيين وإحكام السيطرة عليهم.
وكذا الحال بالنسبة لالجئين والمنفيين الفلسطينيين ممنوعون وبشكل صريح من العودة إلى منازلهم سوا ًء في إسرائيل أم في األرض
الفلسطينية المحتلة ،ألن السماح لهم بالعودة قد يؤدي إلى تغيير التوازن الديموغرافي داخل إسرائيل.
ورفع التقرير توصيات تدعو لقيام األمم المتحدة والدول األعضاء بإعادة إحياء لجنة األمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل
العنصري ومركز األمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري والسعي لتقديم طلب برأي استشاري من قبل محكمة العدل الدولية حول
ما إذا كانت إسرائيل قد أنشأت نظام أبارتايد.
وقيام هيئات األمم المتحدة بدور محوري في الدعوة إلى التعاون الدولي إلنهاء األبارتهايد وتقديم الدعم من قبل الحكومات الوطنية
لمبادرات المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات ( ،)BDSومحاكمة مرتكبي جريمة الفصل العنصري في المحاكم المحلية
في إطار تصدي الدول لنظام األبارتهايد في إسرائيل.
والطلب من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني عرض آراءها بشأن نتائج تقرير اإلسكوا على مجلس حقوق اإلنسان.
*** كالم خطير للغاية :
الحكومة الصهيونية كما تفعل في كل مرة تحاول أن تغطي الحقيقة بغربال فالحقائق التي يتكلم بها الفلسطينيون وقيادتهم تحاول دوما ً
استثمارها لصالح الصهيونية العالمية إعالميا ً فبعد تصريحات الرئيس الفلسطيني محمودعباس حول طبيعة الصراع في فلسطين
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وانتقاده للرئيس األمريكي دونالد ترامب الذي اعترف بالقدس جوهر الصراع والخالف عاصمة للدولة العبرية وإلغائه حق العودة
وإظهاره االنحياز الكامل لنتنياهو وزمرته اإلرهابية فقد وظفت تلك التصريحات لتحقيق مآرب دعائية وتوجيه االتهامات للشعب
الفلسطيني بالالسامية خاصة للرئيس الفلسطيني محمود عباس لوصفه الصهيونية بالمشروع االستعماري الغربي .
حيث علق رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو في العاصمة الهندية نيودلهي على تصريحات الرئيس عباس بالقول أنه أي عباس
كشف النقاب عن الحقيقة وأزال القناع عن وجهه التي هو يعمل منذ سنوات طويلة على غرسها في قلوب الناس عن أن جذور
الصراع مع الفلسطينيين تعود إلى الرفض الفلسطيني الدائم لالعتراف بدولة الشعب اليهودي مهما كانت حدودها ونسي نتنياهو أو
تناسى أنه يريد كل شيء دون أن يعطي شيئا ً للفلسطينيين من حقوقهم أي شيء وأنه بهذه العقلية السادية يحاول اإليحاء بأن الصهاينة
هم الحمل الوديع والضحية معتقدا ً أن العالم ال يدرك كنه الصهيونية وحقيقتها النازية الشرسة والمخادعة .
من جانب متصل سارع خصم نتنياهو السياسي رئيس الدولة العبرية رؤوفين ريفلين لالنضمام لجوقة التطبيل والتزمير الصهيونية
ضد الرئيس عباس واصفا ً كلماته بالرهيبة وهو يتساءل عن الحقيقة وهي الحقيقة فعالً  :هل يعقل القول إن إسرائيل هي نتيجة مؤامرة
من العالم الغربي لتوطين اليهود في مناطق تابعة للسكان العرب ،والقول إن الشعب اليهودي ال عالقة له بأرض إسرائيل؟ زاعما ً
ريفلين أنه ألجل ذلك ال يوجد حوار بين الجانبين كونه أي الرئيس عباس ينكر عودتنا إلى وطننا وبدون ذلك ال يمكننا بناء الثقة
والتقدم”.
فيما سارع وزير التعليم الصهيوني من حزب “البيت اليهودي” نفتالي بينيت للقول أنه قد حان الوقت للتفكير في اليوم التالي ما بعد
أبو مازن في إشارة واضحة للدعوة للتخلص منه ..متابعا ً حديثه ” أن أبو مازن ومعه فكرة قيام دولة فلسطينية بطريقها لالبتعاد
والزوال واالختفاء من العالم ومواقفه هذه أفقدته حقه في االستقالل وكأن تل أبيب تسعى لمنح الفلسطينيين استقالالً .
من جانبه اعتبر وزير األمن الداخلي ،غلعاد أردان ،من حزب الليكود ،أن أبو مازن يدمر كل احتماالت السالم ،كونه اختار
التحريض ضد إسرائيل والتراث اليهودي بدالً من االعتراف بيهودية دولة إسرائيل وهو بذلك يريد من القيادة الفلسطينية التسليم
بسياسة األمر الواقع وإعطاء الكيان الصهيوني كل شيء ودون أن ينال الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير .
** * بنس يواصل مشوار رئيسه :
نائب الرئيس األمريكي مايك بنس الذي قام بزيارة للمنطقة بعدما تأجل جراء رفض استقباله فلسطينيا ً النحياز أمريكا السافر للكيان
الصهيوني بشأن مسائل عديدة وحساسة خاصة قضية القدس والمغتصبات الصهيونية وحق العودة ومواقفها من الوكاالات الدولية
التي تدعم الحق الفلسطيني ومنها األونروا فإنه ووفق التقديرات األولية من جولته الشرق أوسطية فقد خرج بخفي حنين بل وبزيادة
الحنق العربي الرسمي والشعبي على هذه الجولة التي لم تكن تحمل في جنباتها سوى تغزل ما بين اإلدارتين األمريكية والصهيونية
بعضهما ببعض  ،حيث أثنى نتنياهو على اإلدارة األمريكية بقيادة ترامب وفريقه المتصهين حينما قال في الكنيست " إن أمريكا ليس
لديها صديق أفضل من إسرائيل " و " إسرائيل ليس لديها صديق أفضل من الواليات المتحدة " ورد بنس بالقول " أنا هنا ألنقل رسالة
واضحة وهي أن أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل "  ..فسياسة إدارة ترامب في الشرق األوسط ش َّك َلها ووضع خطوطها العريضة
ا ليمين األمريكي المتصهين المنطلق من القاعدة الدينية المدعومة من أعضاء المجلس االستشاري اإلنجيلي الذي أشار للرئيس باتخاذ
قراره بنقل السفارة والخطة للسالم المزعوم أمريكيا ً والتي تبناها ووضع خطوطها العريضة ونصها بالكامل نتنياهو الذي تحدث في
الكنيست وأمام بنس الصهيوني نيابة عن ترامب بالقول عن الخطة " «كل من ليس له استعداد إلجراء محادثات مع األميركيين حول
السالم ،فهو ال يريد السالم " .
ورغم هذه التلميحات والتي تحمل في ثناياها التهديد والوعيد لكل من يرفض خطة ترامب من العرب كان هناك إصرار أردني
مصري فلسطيني على رفض الخطة األمريكية حيث جوبه بنس برفض شعبي من خالل المسيرات واالعتصامات التي جرت ما قبل
وما بعد الزيارة وكذلك من قيادة هذه البالد ممثلة بجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية والرئيس
المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس الذين أظهروا قلقهم العميق لهذا التوجه األمريكي المنحاز للعدو
الصهيوني والذي زعزع الثقة مع الواليات المتحدة األمريكية والتي يحتاج إعادة بنائها الكثير حتى ما بعد تغيير نهج اإلدارة
األمريكية المنحاز لنتنياهو وزمرته النازية في التفكير واألهداف واألفعال  ،فلم تعد أمريكا وفق سياستها المعلنة وسيطا ً نزيها ً يمكن
الوثوق به أمام ما أعلنه ترامب من توجهه إلى جانب إعالنه االعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني لشطب حق العودة بالنسبة
أراض واسعة من
للفلسطينيين ووقف دعم الوكاالت المتخصصة الداعمة للحق الفلسطيني خاصة وقف دعم األونروا واالستيالء على
ِّ
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باقي الضفة الغربية التي لم تعد القدس الشرقية جزءا ً منها بموجب اعتراف ترامب المشؤوم ووقف دعم الدول التي تقف في مواجهة
خطة ترامب الصهيوني .
حيث أدرك بنس خالل زيارته اإلصرار والتصميم العربي واإلسالمي على رفض خطة اإلدارة األمريكية التي يقدر لها إن نجحت
في حال قبولها كخطة للحل لتصفية القضية الفلسطينية نهائيا ً وإلى األبد وترويج الدولة العبرية لتكون الدولة التي تتحكم بمصائر دول
المنطقة . .فبنس عاد من حيث أتى من المنطقة العربية بخفي حنين لكنه حصل على شيء واحد يدغدغ فيها مشاعر وعواطف رئيسه
وهي " رضا حكومة نتنياهو عن إدارة ترامب الماسونية المتصهينة " .
** الضغط األمريكي المتواصل بوقف الدعم للسلطة :
وأمام الضغوط التي يمارسها ترامب وبطانته المنقادة لرغبات نتنياهو وزمرته الحاقدة التدميرية لعملية حل الدولتين بوقف أو تخفيض
الدعم المالي للسلطة الفلسطينية والالجئين الفلسطينيين والوكاالت المتخصصة في األمم المتحدة الداعمة والمؤيدة للحق الفلسطيني
للقبول بما يملى علي الفلسطينيين وتحميلهم مسؤولية انهيار العملية التفاوضية ورفض الوساطة األمريكية في تنازل الفلسطينيين حتى
عن جزء كبير من حقوقهم في سبيل االستقالل وتقرير المصير للتسليم بنهج ترامب وزمرته الحاقدة على العرب عموما ً والفلسطينيين
خصوصا ً لم يكن أمام القيادة الفلسطينية التي تحملت الكثير ما بعد أوسلو من انتقادات واسعة لنهجها التفاوضي والتنسيق األمني مع
الجانب الصهيوني حيث سعى العدو الصهيوني في سبيل إحراجها الدائم مع شعبها في الداخل والخارج الفلسطيني بتصويرها
بالمهرول على ما ال شيء في سبيل تسيدها على قمة السلطة إلعادة حساباتها من جديد مستفيدة من دروس وعبر التماشي مع سياسة
االحتالل طمعا ً في نيل االستقالل لشعبها ألن من يرضى االستمرار بالتغاضي عن ممارسات االحتالل االستفزازية سيفقد نفسه
وسيؤول مصيره إلى طي النسيان وسيكون تحت رحمة المحتل الذي يقرر مصيره الذي سيؤول إليه إن لم يمرر كل ما يريده
االحتالل.
مراجعة الحساب هذه ما كان لها أن تكون لو خلصت نوايا اإلدارة األمريكية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلرهاب الدولة
الصهيونية المنظم الذي ثبت ومن خالل النهج األمريكي العملي دعمه لممارسات حكومات االحتالل المتعاقبة وهذا ما أوصل
المفاوضات مع حكومة االحتالل التي يرأسها نتنياهو إلى طريق مسدود فأضحت عبثية ال جدوى مرجوة من العودة إليها جراء
تخليها عن كافة التعهدات وااللتزامات مع منظمة التحرير الفلسطينية ومواصلتها االستمرار في التمادي بسياسة العدوان على الشعب
الفلسطيني وهدم البيوت والشروع بحمالت اغتصابية لألرض الفلسطينية وممارسة القتل واالغتيال والحرق واالعتقال غير المبرر
خاصة لألسرى المحررين منهم ضمن صفقة شاليط مع حكومة نتنياهو  ،ورفض االنصياع نحو تطبيق القرارات الدولية واإلقرار
بالحقوق الوطنية الفلسطينية .
مستجدات األحداث واعتراف ترمب بالقدس عاصمة إلسرائيل وجنوح حكومة اليمين االسرائيلية لتمرير مخططها العنصري
لتكريس مفهوم الدولة اليهودية من خالل ممارسة الحكومة الصهيونية ومستوطنيها اإلرهاب ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية
ومناطق  48والقدس  ،ومحاوالت تشريع قانون لضم الضفة الغربية كل ذلك يؤكد تخلي الدولة العبرية في سبيل فرض تسوية ديدنها
اإلذعان واالستسالم لمطالب نتنياهو االستسالمية تحت ضغوط اإلدارة األمريكية المتصهينة.
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