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مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
قال رئيس حكومة إسرائيل بنيامني نتنياهو
إنه أوعز إلى املدير العام ل��وزارة اخلارجية
بتقدمي شكوى رسمية إلى مجلس األمن ضد
حركة املقاومة اإلسالمية ( حماس ) بسبب
م��ا ق��ال إن��ه اك�ت�ش��اف لنفق حفرته احلركة
حتت مدرستني في غزة تابعتني لوكالة األمم
املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
(أونروا).
واتهم نتنياهو حماس بارتكاب جرمية حرب
م��زدو ج��ة ملهاجمتها املدنيني واستخدامها
أطفال املدارس كدروع بشرية ،حسب زعمه.
وطالب خالل االجتماع األسبوعي حلكومته

ي��وم األح��د بتفكيك وك��ال��ة األون���روا ودمج
مؤسساتها في املفوضية السامية لشؤون
الالجئني التابعة لألمم املتحدة.
وكشف نتنياهو أن��ه ق��ال ملندوبة الواليات
املتحدة لدى األمم املتحدة نيكي هيلي خالل
لقائهما مؤخرا ،إنه "آن األوان لألمم املتحدة
أن تنظر في استمرار عمل األونروا".
وأض��اف "منذ احل��رب العاملية الثانية كان
وال يزال هناك عشرات املاليني من الالجئني،
ولهم جميعا مت تخصيص مفوضية سامية
في األمم املتحدة ،بينما لالجئني الفلسطينيني
ال��ذي��ن مت ت��وط�ين األغلبية الساحقة منهم،
هناك مفوضية خاصة بهم فقط" ،وزعم أن
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هناك "حتريضا واسعا ضد إسرائيل يمُ ارس في مؤسسات
األونروا".
ّ
واع �ت �ب��ر ن�ت�ن�ي��اه��و أن "األون� � ��روا ت�خ�ل��د مشكلة الالجئني
الفلسطينيني بدال من حلها ،ولذلك حان الوقت لتفكيكها ودمج
أجزائها في املفوضية السامية لشؤون الالجئني".
في املقابل ،اعتبر املتحدث باسم األون��روا كريس غونيس
أن مستقبل الوكالة ال ميكن أن يقرر بشكل أحادي اجلانب،
وقال إن الوكالة تتلقى تفويضها من اجلمعية العامة لألمم
املتحدة ،وإن اجلمعية العامة لوحدها -عبر تصويت باألغلبية-
بإمكانها تغيير الوضع ،مشيرا إلى أن اجلمعية العامة أقرت
في ديسمبر/كانون األول املاضي متديد تفويض األونروا
لثالث سنوات إضافية.
وتأتي هذه التصريحات بعد يومني من إعالن الوكالة أنها
عثرت على جزء من نفق أرضي مير أسفل مدرستني تابعتني
لها في قطاع غزة .غير أن حماس نفت صحة ما أعلنته الوكالة،
واستنكرت تلك االدعاءات "التي من شأنها أن تستغل من قبل
االحتالل اإلسرائيلي لتبرير جرائمه وتشجعه على استهداف
املدنيني العزل".
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مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
قررت جلنة إختيار القضاة في إسرائيل تعيني القاضي
سليم جبران  ،نائبًا لرئيس محكمة العدل العليا  ،وذلك
حتى خروجه للتقاعد في شهر آب /اغسطس .2017
أن "القاضي
واعتبرت وزي��رة القضاء ،أيليت شاكيدّ ،
جبران هو قاض من قضاة الدرجة األولى ،وتعيينه نائبًا
لرئيس محكمة العدل العليا هو فخر لدولة إسرائيل"،
على ح ّد تعبيرها.
يذكر أنّه خالل جلسة جلنة إختيار القضاة ،التي ُعقدت
مت تعيني عدد من القضاة في
يوم االثنني ّ ،12.06.2017
مناصب مختلفة ،بحسب ما جاء في بيان أصدرته وزارة
القضاء .ومن بني التعيينات كان أربعة قضاة العرب،
وجاءت التعيينات كالتالي:
 القاضي سليم ج�ب��ران ،نائبًا لرئيس محكمة العدلالعليا.
 القاضي ناصر جهشان ،قاضيًا في احملكمة املركزيةفي حيفا.
 القاضي مازن داوود ،قاضيًا في احملكمة املركزية فيحيفا.
 احملامية ماجدة جبران مرقس ،قاضية في محاكمالصلح  -لواء الشمال.

