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٤

  شؤون سياسية

  أمين عمان ومدير مركز العودةفلسطين النيابية تلتقي 

 

 بحثت لجنة فلسطين، خالل لقائها اليوم الثالثاء كال على حدة، أمين عمان يوسف -   بترا-عمان
  ."حقي وقراري.. العودة"الشواربة، ومدير عام مركز العودة الفلسطيني طارق حمود، آليات إنجاح حملة 

  .موضوع االستراتيجية الدعائية للحملةواستعرضت اللجنة مع أمين عمان التفاصيل المتعلقة ب

  .ٕبكل كوادرها وامكاناتها لتقديم الدعم المطلق إلنجاح هذه الحملة" األمانة"وأكد الشواربة استعداد 

وأكد رئيس اللجنة النائب يحيى السعود خالل لقاء اللجنة مع مدير عام مركز العودة الفلسطيني، 
لتوجهات الملكية السامية الرافضة للتوطين والوطن البديل عبر أن أهمية الحملة تنبع من سعيها لترجمة ا

  .جاللة الملك عبداهللا الثاني الثالث" الءات"

وقال السعود، إن إطالق هذه الحملة تأتي في إطار تشاركي مع كل مؤسسات المجتمع المدني، 
  .المسلمينبهدف إرسال رسالة للعالم بأن القضية الفلسطينية راسخة في وجدان جميع العرب و

ًوتابع، ان قضية الالجئين من أهم القضايا في الوقت الحالي والسيما أن هناك إصرارا على تنفيذ 
، ما يدعونا كممثلين عن الشعوب إلى بذل كل الجهود "صفقة القرن"خطة السالم األميركية أو ما يسمى بـ

  .للوقوف بوجه تلك الصفقة المجحفة والظالمة

ٕمية والخاصة إلى جمع أكبر عدد من التواقيع الرافضة لالحتالل، واشاعة ودعا حمود، الجهات الرس
ثقافة حق العودة ورفض الوطن البديل، عبر إعداد استراتيجية تشاركية مع جميع الفاعليات الوطنية 

  .ًوالشعبية، مشيرا إلى أن حق العودة حق مقدس لكل فرد وال يسقط بالتقادم

يد حق العودة ورفض مخططات تصفية قضية الالجئين وتهدف الحملة بشكل أساسي إلى تأك
، من أطروحات مجحفة لشطب "صفقة القرن"ًالفلسطينيين والوطن البديل، خصوصا في ظل ما تتضمنه 

  .قضية الالجئين، وتوطينهم في أماكن تواجدهم الحالية

غد الخميس، ًبدءا من يوم بعد " وقراري_حقي _العودة#"وسيكون التفاعل مع الحملة عبر هاشتاغ 
  .من خالل مؤتمر صحفي سيعقد في دار مجلس النواب بمشاركة وسائل إعالم محلية وعربية

  ٢ص/١٩/٢/٢٠٢٠الرأي 

***  

  

  

  

  



 

٥

   عامل يزعزع االستقرار بالمنطقة"صفقة القرن": الفروف

 

 وجه وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف انتقادات إلى الخطة األميركية للتسوية في –عواصم 
  .”عامل يزعزع االستقرار“، واصفا إياها بأنها ”صفقة القرن“منطقة، والمعروفة باسم ال

” فالداي“وقال الفروف، في رسالة إلى المشاركين بمؤتمر الشرق األوسط الذي ينظمه نادي 
الجزء “إن : الدولي للنقاشات في موسكو، وتالها بالنيابة عنه نائب وزير الخارجية إيغور مورغولوف

  .”ّي مما يسمى صفقة القرن عامل خطير لزعزعة االستقرارالسياس

وأشار إلى أن موسكو تنطلق من أنه ال مجال لبسط السالم واالستقرار في المنطقة بأسرها، إال مع 
  ....االستناد إلى القانون الدولي، واحترام سيادة الدول واستقاللها، ووحدة أراضيها

  ٢٣ص/١٩/٢/٢٠٢٠الغد 

*** 

  ي سرائيل في الكنيست اإل"صفقة القرن"ريطة الطيبي يمزق خ

 سكان المثلث هم أصحاب البلد األصليون
  

بادر النائب أحمد الطيبـي رئـيس كتلـة القائمـة المـشتركة، خـالل خطابـه : "القدس العربي" -الناصرة
ذا وداسـها تحـت قدميـه، قـائال إن هـ" صـفقة القـرن"تمزيـق خريطـة  إلـى )الكنيـست(ي سرائيلفي البرلمان اإل

حملــة التحــريض التــي يقودهــا رئــيس حكومــة االحــتالل بنيــامين نتنيــاهو ضــد  إلــى مــصيرها قبــل أن يتطــرق
 .القائمة المشتركة وضد فلسطينيي الداخل

ِعلى مدار الحمالت االنتخابية الـسابقة تعرضـنا مـن قبـل رئـيس الحكومـة ": وقال الطيبي في خطابه
العــرب "نتنيــاهو ذاتــه الــذي قــال . نتنيــاهو لحمــالت تحــريضالمتــورط فــي قــضايا الفــساد والرشــوة بنيــامين 

العــرب مخربــون " ونتنيــاهو الــذي نــشر علــى صــفحته فــي الفيــسبوك بــأن "صــناديق االقتــراع إلــى يهرولــون
 ونتنيـاهو ذاتـه الـذي يحـرض ضـد القائمـة المـشتركة وضـدي شخـصيا فـي كـل "ويريدون قتـل أطفـال اليهـود

ض ضد احمد الطيبي هـو يقـصد التحـريض علـى احمـد العربـي و ضـد مكان ومن على كل منبر فعندما يحر
  ."العرب في البالد وليس ضد شخص احمد الطيبي فقط

واعتبر الطيبي أن ازدياد الدعم للقائمة المشتركة بات يخيف نتنياهو الذي يعرف جيدا أن كل مقعد 
 بيــت خالتــه أوبيتــه  لــه نحــو أخــرى للقائمــة المــشتركة هــو مــسمار آخــر فــي نعــش حكمــه ودفعــة إضــافي

أنه من هذا المنطلق فإنه يقوم بالتحريض الخطير ضد أقلية عربية فلسطينية في داخـل  إلى الفتا) السجن(
  ." ويحاول نزع الشرعية عنهم كمواطنين إسرائيلدولة 

وأكــد الطيبــي أن الــرد علــى تحــريض نتنيــاهو يكــون بتكثيــف الجهــود مــن أجــل تحقيــق اكبــر انجــاز 
ركة، القائمــة التــي تمثــل المجتمــع العربــي الفلــسطيني فــي الــداخل وتتــابع قــضاياهم وتحمــل للقائمــة المــشت



 

٦

القائمـة المـشتركة التـي ": وأضـاف. همومهم وتطرحها هنا في البرلمان وفي الميدان ومـن علـى كـل المنـابر
اضــي تواجــه الــسياسات والقــوانين العنــصرية ضــد الفلــسطينيين فــي الــداخل وممارســات االحــتالل فــي األر

 بينــي غــانتس الــذي تواجــد فــي جلــسة الهيئــة "ازرق ابــيض"ووجــه الطيبــي كالمــه لــرئيس حــزب ."المحتلــة
 رد منــك لمــدة إصــدارَلقــد ارتكبــت خطــأ جــسيما لــدعمك وتبنيــك صــفقة القــرن، وتــأخرت فــي ": العامــة، قــائال

ّب البلد األصليين، لم وقال إن سكان المثلث هم أصحا. " حول البند المتعلق بترحيل منطقة المثلثأسبوعين
 شطرنج في أحجارالبالد، ال بالطائرات وال بالسفن، ولن يتمكن أحد من سلبهم حقوقهم وهم ليسوا  إلى يأتوا

يد الرجل المهووس الجالس في البيت األبيض، دونالـد ترامـب، أو فـي يـد المـتهم بالرشـوة والفـساد بنيـامين 
  .نتنياهو

 بالقـــدس الـــشريف عاصـــمة للدولـــة إاللـــن نقبـــل . فيهـــانـــرفض صـــفقة القـــرن ومـــا جـــاء ": وتـــابع
فـي الـبالد أحـزاب يمينيـة . الفلسطينية ومن يملك حق تقرير المصير هم الفلسطينيون وليس ترامب وأتباعه

وخلــص الطيبــي للقــول مخاطبــا رئــيس المعارضــة بينــي . "متطرفــة تحكــم الــبالد منــذ ســنوات عديــدة وتعادينــا
  .مة إن من يتجاهل القائمة المشتركة اليوم سنتجاهله اليوم وغداغانتس والمتطلع لرئاسة الحكو

 والـدوس عليهـا مـن علـى منـصة "صـفقة القـرن"هذا وقام الطيبي في نهاية خطابه بتمزيق خارطـة 
  ."األقدام نعم تحت األقداممصير هذه الصفقة هو تحت ": الكنيست قائال

  ١٩/٢/٢٠٢٠القدس العربي 

***  

   وتايالند أميركية شركات ٦و يةأوروب دوال يدعو عريقات

 المستوطنات في العمل من فورا باالنسحاب
  

 صـائب الفلـسطينية التحريـر لمنظمـة التنفيذيـة اللجنـة سـر أمـين دعـا -وفـا ٢٠٢٠-٢-١٨ أريحا
 المـستوطنات فـي العمـل مـن ًفـورا االنـسحاب إلـى وتايالنـد، أميركيـة، وشـركات أوروبيـة دول عدة عريقات،

 القنــصل مــع منفــصلة اجتماعــات الثالثــاء، اليــوم عريقــات عقــد بعــد ذلــك جــاء .الــشرعية يــرغ االســتعمارية
 فـان كـيس فلـسطين لدى هولندا وممثل توركواز، رينيه العام الفرنسي والقنصل هال، فيليب العام البريطاني

 وطناتالمـست فـي العاملـة شـركاتهم لـسحب للعمـل تـدعوهم خارجيـاتهم، لـوزراء خطيـة رسـائل وسـلمهم بار،
 الخــصوص، بهــذا وتايالنــد لوكــسمبورغ خارجيــة لــوزراء رســائل عريقــات بعــث كمــا.االســتعمارية اإلســرائيلية

 المــستوطنات فــي بالعمــل الــدولي للقــانون فاضــح بانتهــاك تقــوم أميركيــة شــركات لــست رســائل إلــى إضــافة
  .المحتلة فلسطين دولة في اإلسرائيلية

 بهـا، االلتزام ووجوب الدولي، للقانون الفاضحة النتهاكاتا هذه بوقف والشركات الدول هذه وطالب
 علـى االحتالليـة  الحقـائق وفـرض ، والـضم االسـتيطان لـشرعنة" القرن صفقة "رفض العالم أن على ًمشددا

 القانونية للمساءلة عرضة ستكون المستوطنات في العمل من تنسحب لن التي الشركات أن مؤكدا األرض،



 

٧

 ديمرير، أحمد فلسطين دولة لدى تركيا سفير عريقات التقى آخر، سياق في .والوطنية الدولية المحاكم في
 الهادفـة والـضم، واالسـتيطان االحـتالل شـرعنة خطـة طـرح ضـوء علـى الحاصـلة التطـورات آخـر معـه وبحث

 أميركـا بـين تفاهم أو خطة ليست هذه أن مؤكدا الفلسطيني، الوطني والمشروع الفلسطينية القضية لتصفية
 معارضــتهما صــراحة وتعلنــان واإلمــالءات، بــالقوة يفــرض واالســتيطان الــضم مــشروع ٕوانمــا للــسالم ٕواســرائيل
 وميثـاق ،١٩٠٧ لعـام الهـاي وميثـاق ،١٩٤٩ لعـام الهـاي ومواثيـق المتحـدة األمم وميثاق الدولي للقانون

 مـن ويزيد واقعي غير ًاأمر يعتبر ذلك عن الحديث ومجرد ،٢٠٠٢عام التنفيذ حيز ودخل ١٩٩٨ لعام روما
 دولـة تتمسك حين في واإلمالءات، القوة منطق تمارسان ونتنياهو ترمب الرئيس إدارة أن إلى ونوه .األوهام

  .السلمية بالطرق الصراعات وحل والقانون المنطق بقوة الدولي المجتمع خلفها ومن فلسطين

 الــدولي القــانون أســاس علــى  للــسالم الــصالحيات كامــل دولــي مــؤتمر بعقــد اإلســراع وجــوب وأكــد
 دولــة اســتقالل وتجــسيد اإلســرائيلي االحــتالل إنهــاء يــضمن وبمــا العربيــة الــسالم ومبــادرة الدوليــة والــشرعية
 للقـرارات ًاسـتنادا كافـة النهـائي الوضـع قضايا وحل الشرقية القدس وبعاصمتها ١٩٦٧ حدود على فلسطين
  .العالقة ذات الدولية

  ١٨/٢/٢٠٢٠ ية وفاوكالة األنباء الفلسطين

***  

  اعتداءات

  بيدها منازلها هدم على مقدسية عائلة يجبر االحتالل

 

 فـي بيـدها، منـازل ٣ هـدم علـى الثالثـاء، اليـوم شـقيرات، عائلـة أجبـرت – القدس – اإلعالم صدى
 .ترخيص دون البناء بحجة االحتالل بلدية من بقرار القدس، جنوب المكبر جبل قرية

 …أرضنا األرض" بأيديهم الثالثة منازلهم بهدم أوالدها قيام عقب شقيرات نتصرم أم الحاجة وقالت
 الحاجـة وأضـافت ".بنبـي واحنـا بهـدموا هـم ..األرض مـن اطلـع مـستحيل ..الولـد غـالوة مـن األرض وغالوة
 بتنفيــذ قمنــا حتــى أمــس مــساء مــن متــأخرة ســاعة حتــى وبقيــت منازلنــا هــدم علــى البلديــة أجبرتنــا" شــقيرات

 ان" شـقيرات منتـصر أوضـح جانبـه، مـن .”فيهـا ألعيش خيمة سأبني لكن … مجددا للعراء وعدنا …مالهد
 إيجـاد مـن تمكـنهم وعـدم آخـر مـأوى وجود ولعدم منازل، ٣ الماضي العام أواخر لهم هدمت االحتالل بلدية
 بعمليـة قمنـا" فوأضـا ".ًسـابقا هـدمت التـي المنـازل مـن أمتـار عـدة بعـد علـى بالبنـاء قـاموا لإليجار، شقق
 وحـضرت مالحقتنـا، تمـت ذلـك ورغـم مربعـا، متـرا ٥٠ حـوالي شـقة كـل ومساحة المقوى، الصاج من البناء
  ".الهدم بتنفيذ وطالبتنا الشرطة علينا اتصلت ثم أسبوعين، حوالي قبل البلدية

  ١٨/٢/٢٠٢٠ اإلعالم صدى

*** 



 

٨

  ّفتش الشبانُفي القدس القديمة وي" برج اللقلق"االحتالل يقتحم جمعية 

 

اقتحمت قوات االحتالل الليلة الماضية، جمعية برج اللقلق، في حارة باب حطة داخل أسوار القدس 
ووصـف الـشبان مـا قـام بـه الجنـود باالسـتفزازي وغيـر المبـرر وينتهـك  .التاريخية، وأوقفت شـبانا لتفتيـشهم

  .حرمة المؤسسة المجتمعية

 ١٨/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

   اإلسرائيلــي يـواصـل تسريب العقارات لجمعية استيطانيةالقضاء

 

أصدرت محكمة الصلح اإلسرائيلية قبل ايام قليلة أمرا بإخالء مبنى في حي بطن الهوى ببلدة   
االستيطانية، بزعم أن ألرض المقامة » عطيرت كوهنيم«سلوان جنوبي القدس المحتلة، لصالح جمعية 

  .وديةعليها البناية تعود لملكية يه

ويقضي القرار الذي أصدرته المحكمة بإخالء بناية سكنية تعود لعائلتي عودة وشويكي، بعد   
رفضها االعتراضات التي قدمتها العائلتان على البالغات القضائية التي كانت قد تسلمتها من جمعية 

  .عقار، وحاولتا من خالل االعتراضات إثبات حقهما في األرض وال٢٠١٨عام » عطيرت كوهنيم«

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في سلوان ولجنة حي بطن الهوى في بيان مشترك، في بيان   
أغسطس المقبل لتنفيذ قرار اإلخالء / مشترك، أن المحكمة أمهلت العائلتين حتى منتصف شهر آب

هر بدأت منذ ش» عطيرت كوهنيم«وأضاف البيان أن جمعية .وطابقين علويين» مخزن«المؤلف من طابق 
 بتسليم بالغات قضائية ألهالي الحي، تطالب باألرض المقامة عليها منازلهم، ٢٠١٥سبتمبر عام / أيلول

ّالتي تدعي ملكيتها » الجمعية اليهودية« على حق إدارة أمالك ٢٠٠١وذلك بعد حصول الجمعية عام 
 ٥للسيطرة على » عطيرت كوهنيم«وتقع البناية التي تضم عائلتي عودة وشويكة ضمن مخطط  .لألرض

 متر مربع من حي بطن الهوى في بلدة سلوان، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام ٢٠٠دونمات و
ّ، وتدعي الجمعية أن المحكمة العليا اإلسرائيلية، أقرت ملكية يهود من اليمن سكنوا أرض بطن ١٨٨١

 تسلمت على مدار ) شخص٧٠٠تضم نحو ( عائلة ٨٤وأوضح البيان أن .١٩٣٨الهوى حتى العام 
السنوات الماضية بالغات قضائية للمطالبة باألرض، وتخوض صراعا قضائيا في المحاكم اإلسرائيلية 

  .إلثبات حقها باألرض التي قامت بشرائها من أصحابها السابقين بأوراق رسمية

عطيرت «ة  قرارات إخالء لصالح جمعي٤وأصدرت محكمة الصلح اإلسرائيلية خالل األسبوعين األخيرين 
  .، األول ضد عائلة الرجبي، والثاني ضد عائلتي دويك، واألخير ضد عائلتي عودة وشويكي»كوهنيم

 ١٣ ص١٩/٢/٢٠٢٠الدستور 

***  



 

٩

 ..لخدمة المستوطنين

 االحتالل يوافق على بناء محطة قطار قرب حائط البراق بالقدس المحتلة
  

جنة الوطنية للبنية التحتية اإلسرائيلية اليوم ُما تسمى الل وافقت – المحتلة  القدس–فلسطين اليوم 
 .الثالثاء، على بناء محطة قطار قرب حائط البراق في مدينة القدس المحتلة

ًوجاء ذلك وفقا للمتحدثة باسم وزارة النقل التابعة لالحتالل اإلسرائيلي التي أكدت بأن اللجنة وافقت 
  .على مخطط البناء

ر النقــل لالحــتالل اإلســرائيلي القــرار بأنــه قــرار تــاريخي يخــدم فيمــا وصــف بيزاليــل ســموتريتش وزيــ
  .المستوطنين اإلسرائيليين

وفي ذات السياق أوضح مـدير مركـز القـدس للحقـوق االجتماعيـة واالقتـصادية زيـاد الحمـوري بـأن 
  .القرار اإلسرائيلي وغيره من القرارات تهدم المستوطنين على حساب المواطنين المقدسيين

طار قرب حائط البراق هي امتداد لخط القطار الـسريع الـذي بـدأ العمـل بـه أواخـر كـانون ومحطة الق
  .والقدس المحتلتين" تل أبيب"األول الماضي بين مدينتي 

  ١٨/٢/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

***  

  ّاالحتالل يهدد باعتقال مديرة جمعية تطوعية في القدس

 

 أبـو سيلفيا المقدسية "لألمل تطوع" جميعة يرةمد عن ،االثنين أمس ليلة االحتالل، مخابرات أفرجت
 .ونشاطاتها ومشاريعها الجمعية عمل حول ساعات عدة معها التحقيق بعد لبن،،

 وحـول وتمويلها الجمعية عمل حول تركز سيلفيا المديرة مع االحتالل تحقيق أن الجمعية وأوضحت
 المدينـة، فـي الفلـسطينية للـسلطة مكتـب وه الجمعية مقر بأن واتهمها مؤخرا، نظمته الذي الشتوي المخيم
 .بإغالقها مهددا

 مـن الماليـة الكشوفات إلحضار الخميس غد بعد ليوم لبن أبو المخابرات االحتالل مخابرات وأمهلت
 خــالل صــودرت التــي والملفــات الحواســيب احتجــاز بمواصــلة المحققــون وأبلغهــا الجمعيــة، عمــل حــول البنــك
 .لفحصها الجمعية مقر اقتحام

 القــدس، شــمال حنينــا بيـت حــي فــي أمـس عــصر الجمعيــة مقــر اقتحمـت االحــتالل مخــابرات وكانـت
 بتفتيشه كذلك وشرعت وادي الجوز حي في منزلها إلى الجمعية مديرة واقتادت محتوياته، وصادرت وفتشته

  .ساعات لعدة معها وتحقق تعتقلها أن قبل

  ١٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 



 

١٠

  ظفين من لجنة اإلعمار باألقصىاالحتالل يعتقل مو

 

قــوات االحــتالل اإلســرائيلي يــوم الثالثــاء  اعتقلــت – الفلــسطيني لإلعــالم  المركــز–القــدس المحتلــة 
  .موظفين من لجنة اإلعمار بالمسجد األقصى المبارك

وأفــادت مـــصادر أن قـــوات االحــتالل اعتقلـــت مـــدير اإلعمــار فـــي المـــسجد األقــصى بـــسام الحـــالق 
  . جابر من ساحات المسجدوالموظف كايد

ً مستوطنا متطرفا صباحا المسجد األقصى من باب المغاربة، ونفذوا جوالت ٥٤وفي السياق، اقتحم  ً ً
  .استفزازية في باحاته بحماية مشددة من شرطة االحتالل

  ١٨/٢/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

*** 

  مشروع استيطاني ضخم على أراضي مطار قلنديا
 

ّتعد وزار  ًة اإلسكان اإلسرائيلية، مؤخرا، خطة إلقامة حي استيطاني ضخم على أراضي مطار القدس ُِ
، "صفقة القرن" اإلسرائيلية المعروفة بـ–األميركية  المهجور شمالي القدس، رغم أن الخطة) قلنديا(الدولي 

 .صنفت هذه المنطقة على أنها منطقة سياحية للفلسطينيين

زارة باشرت اإلعداد للمشروع منذ عشرة أيام، وأنه سيقام على أن الو" هآرتس"وذكرت صحيفة 
أراضي مطار قلنديا وصوال لجدار الفصل العنصري، بحيث يفصل الجدار بين الحي االستيطاني الجديد 

 .والمناطق الفلسطينية في محيط القدس مثل كفر عقب

 آالف وحدة ٩، إلى  وحدة٩٠٠ آالف و٦ دونم ليشمل ما بين ١٢٠٠ُوسيقام المشروع على نحو 
 ألف متر مربع ٤٥ ألف متر مربع، و٣٠٠سكنية استيطانية، باإلضافة إلى مراكز تجارية بمساحة 

ستخصص لـ َ  .وفندق وخزانات مياه وغيرها من المنشآت" مناطق تشغيل"ُ

، "الصندوق القومي إلسرائيل"وتزعم وزارة اإلسكان اإلسرائيلية أن ملكية األراضي تعود لدولة و
وبحسب المخطط، ستجري إعادة توزيع الملكية في المنطقة قبل إصدار . ٍاإلضافة إلى ملكية ألفرادب

 .التراخيص، دون موافقة أصحاب األراضي

 )أرشيفية( القدس الدولي في قلنديا المهجور شمالي القدس أراضي مطار

، فإن هذه المنطقة ستخصص إلنشاء مشاريع سياحية بعد قيام الدولة "صفقة القرن"وبحسب  َ ُ
، لكنها لم "دعم سياحة المسلمين للقدس ولألماكن المقدسة"الفلسطينية، لتشمل فنادق ومتاجر بهدف 

 .ستقام عليها هذه المشاريعتحدد األراضي أو مساحتها التي 



 

١١

كلما اقترب "اإلسرائيلية التي ترصد االستيطان في القدس، أنه " عير عاميم"وذكر باحث في جمعية 
إن بناء حي ضخم خلف الخط . موعد االنتخابات، يدفع نتنياهو بمزيد من الخطوات غير المسؤولة

 ."األخضر هو محاولة لفرض حقائق ثابتة على األرض

نتنياهو يسعى لتوجيه ضربة قاضية لفرص حل الدولتين "أن " سالم اآلن"ت منظمة بدورها ذكر
، وأكدت أن الحي الذي يخطط له سيقطع التواصل العمراني الممتد ما بين رام اهللا والقدس "لشعبين

 .الشرقية، ولمنع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

ت تقارير صحافية أن وزارة اإلسكان نوفمير من العام الماضي، كشف/ وفي تشرين الثاني
المهجور، ) قلنديا(اإلسرائيلية تعمل على إعادة إحياء مخطط استيطاني على أراضي مطار القدس الدولي 

 .شمال مدينة القدس المحتلة" عطروت"لتوسيع مستوطنة 

 ٦٠٠ ألف وحدة سكنية تمتد على نحو ١١ولفتت التقارير حينها إلى أن الحي االستيطاني يشمل 
دونم من المطار المهجور ومصنع الصناعات الجوية حتى حاجز قلنديا، علما بأنه تمت مصادرة هذه 

وتتضمن الخطة حفر نفق تحت حي كفر . األراضي في مطلع السبعينات على يد حكومة حزب العمل آنذاك
ضي في مطار ويضم المخطط االستيطاني أرا .عقب من أجل ربط الحي الجديد بتجمع المستوطنات الشرقي

، بعد ٢٠٠٠الذي أغلق من قبل سلطات االحتالل مع اندالع االنتفاضة الثانية عام ) قلنديا" (عطروت"
 .استهدافه من قبل المقاومة الفلسطينية

ولفتت الصحيفة إلى أن المخطط االستيطاني وضع قبل عدة سنوات، وتم تجميده في أكثر من 
، وخصوصا ١٩٦٧لرافضة لالستيطان في األراضي المحتلة عام مناسبة بسبب الضغوط السياسية الدولية ا

المعارضة التي أبدتها اإلدارة األميركية السابقة، برئاسة باراك أوباما في حينه، التي عارضت التوسع 
وأوضحت أن وزير اإلسكان السابق، يوآف غاالنت، أصدر أوامر باستئناف العمل  .االستيطاني بالقدس

وتعمل وزارة اإلسكان  .اني، بعد انتخاب إدارة الرئيس األميركي، دونالد ترامبعلى المشروع االستيط
التي سيتم استغاللها لبناء الحي االستيطاني، على أن يتم " تخطيط استخدام األراضي"اإلسرائيلية، على 

تقديم الخطة المتعلقة بتخصيص استخدامات األراضي على المناطق التي تم تخطيطها، خالل األشهر 
ولفتت الصحيفة إلى أن المخطط  .لقليلة المقبلة، للجنة التخطيط والبناء التابعة لمنطقة القدسا

االستيطاني يحظى بدعم كبير من رئيس بلدية االحتالل في القدس، موشيه ليئون، ورئيس كتلة المعارضة 
وبحسب تقديرات  .في البلدية، باإلضافة إلى وزير شؤون القدس في الحكومة اإلسرائيلية، زئيف إلكين

حينها، فإن إدارة ترامب لن تعارض " يسرائيل هيوم"ًالمسؤولين السياسيين اإلسرائيليين، وفقا لما أوردته 
  .مخطط البناء االستيطاني شمال القدس المحتلة، طالما لم يتم إصدار التصريح بالبناء الفوري في المنطقة

  ١٩/٢/٢٠٢٠ -٤٨عرب 

*** 



 

١٢

  فعاليات

  ر االحتجاج الجديد عند الفلسطينيينمظه.. صالة الفجر
 

طلوع الشمس يتـدفق آالف الفلـسطينيين علـى المـسجد الواقـع فـي سـاحة النـصر فـي  قبل – نابلس
نــابلس لتزيــد أعــداد المــصلين فــي صــالة الفجــر بــشدة عــن األعــداد المعتــادة وذلــك لفــتح جبهــة جديــدة فــي 

 .احتجاجاتهم ضد إسرائيل والواليات المتحدة

 المــشهد فــي منــاطق أخــرى بالــضفة الغربيــة حيــث بــدأ النــاس يخرجــون لــصالة الفجــر ويتكــرر هــذا
بأعــداد غيــر مــسبوقة منــصرفين بــذلك عــن مواقــع االحتجــاج المعتــادة التــي يخــاطرون فيهــا بإلقــاء القــبض 

  .عليهم ويحولون مشاعر الغضب إلى تعبير جماعي عن اإليمان

أعداد غفيرة في نـابلس مـن المـسجد وتفرقهـا وقال صاحب مطعم يدعى سيف أبو بكر أثناء خروج 
  ."هذه أكثر الوسائل سلمية لتوصيل الرسالة": في الحارات والساحات المحيطة به

 فــي الحــي القــديم فــي "فــي ســبيل اهللا قمنــا نبتغــي رفــع اللــواء"وتــرددت شــعارات سياســية مــن بينهــا 
  .نابلس بعد األذان

ألننا جربنا االحتجـاج …  من أسلوب توصيل الرسالةآمل أن يكون ذلك شكال جديدا": وقال أبو بكر
  ."هذه هي الوسيلة األكثر أمنا للجميع. ولم يفلح ألننا ال نملك القوة الكافية

كان جانب كبير من رسالة الجماهير في صالة الفجر يوم الجمعة، وهـو اليـوم الـذي يزيـد فيـه عـدد 
ح إلســرائيل فــي خطــة الــسالم فــي الــشرق مــن يخرجــون للــصالة فــي المــساجد، هــو رفــض االنحيــاز الواضــ

  .األوسط التي طرحها الرئيس األمريكي دونالد ترامب

ولم يستجب عدد . ومنذ اإلعالن عن تلك الخطة لم تشهد الشوارع سوى احتجاجات صغيرة منتظمة
  ."أيام الغضب"يذكر لدعوات السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس لتنظيم احتجاجات 

من ذلك بدأ كثيرون االستجابة لنداءات على فيـسبوك وغيـره مـن مواقـع التواصـل االجتمـاعي وبدال 
 كوسيلة إلظهار الوقوف في وجه ترامب وما يرون أنهـا "فجر نابلس العظيم"لحضور ما أصبح يعرف باسم 

مــدينتان وقــد شــهدت هاتــان ال. تهديــدات إســرائيلية للمواقــع اإلســالمية المقدســة فــي القــدس ومدينــة الخليــل
  .زيادة في أعداد المصلين في األسابيع القليلة الماضية

جاءت الدعوات األولى لزيـادة أعـداد المـصلين مـن حركـة فـتح التـي يتزعمهـا عبـاس وتهـيمن علـى 
  .منظمة التحرير الفلسطينية

وتزايــدت األعــداد بعــد أن اكتــسبت الحملــة تأييــدا مــن حركــة حمــاس اإلســالمية صــاحبة النفــوذ فــي 
  .جد ال سيما في المدن التي يوجد فيها أنصار كثيرون للحركةالمسا

  فرسان الفجر
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قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس في غزة إن الحملة محاولة لتنبيه الفلسطينيين لخطة 
  .ترامب وخطط إسرائيل ضم مستوطناتها في الضفة الغربية

 فـي األسـبوع ٢٠٠٠ الجمعة مـن نحـو وفي نابلس حيث تزايدت أعداد المصلين إلى عدة آالف يوم
السابق، أصر المصلون على أنه ال توجد جماعة بعينها وراء الحملة ووصفوها بأنها حركـة شـعبية تحـاول 

  .الوقوف على قدميها

لـن تهـزم أمـة "غير أن الشوارع رددت أصـداء هتافـات شـائعة االسـتخدام فـي تجمعـات حمـاس مثـل 
  ."قائدها محمد

ود تنظيم وراء هذه الحركـة مـن خـالل بـسط سـجاجيد إضـافية للـصالة وتـوفر وثمة ما يشير إلى وج
 وصـورة لمـسجد "فرسـان الفجـر"الطعام والماء بكثرة ووجود مشرفين يرتدون سترات فوسـفورية كتـب عليهـا 

  .النصر القريب

 وهذه األعداد أقل كثيرا من أعداد المشاركين في احتجاجات مسيرة العودة الكبـرى علـى حـدود قطـاع
  .غزة عندما بدأت تلك الحملة قبل قرابة أسبوعين

 قتيال فلسطينيا وأصيب عدة ألوف بجروح في مواجهات مع القوات ٢١٥وفي تلك المظاهرات سقط 
  .وقتل قناص فلسطيني جنديا إسرائيليا واحدا. اإلسرائيلية

 الوجــود وفــي نــابلس اتــسمت التجمعــات ألداء صــالة الفجــر بالــسلمية دون أي عالمــة علــى زيــادة
  .األمني

وقال المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري إن الحملة تعكس النهج الحذر الـذي تتبعـه حركـة 
حمـاس فـي الــضفة الغربيـة حيـث تواجــه، علـى عكـس الوضــع فـي غـزة، القــوات اإلسـرائيلية وقـوات الــسلطة 

  .زمام األمورالفلسطينية العازمة على منع حماس من تسخين الشارع الفلسطيني واإلمساك ب

على األرض مش شـايفين محـاوالت مـن حمـاس ألنهـا حمـاس فـي الـضفة همـشت مـن قبـل ": وقال
ٕهـذا هـو الموضـوع األساسـي إضـافة إلـى القمـع مـن الـسلطة واسـرائيل بالتـالي وضـع حمـاس . قيادة حماس

  ."التنظيمي في الضفة ليس بحالة جيدة

  ."أضعف اإليمان… صالة الفجر التي تقوم بها حماس في الضفة": وأضاف

عما إذا كانـت إسـرائيل ) شين بيت(وسئل متحدث عسكري إسرائيلي والمخابرات الداخلية اإلسرائيلية 
  )رويترز. (على علم بزيادة أعداد المصلين في صالة الفجر فلم يكن لديهما تعليق فوري

  ١٩/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  
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   في القدس"نور"وفي دالل أبو آمنة تطلق ألبومها الغنائي الص

 

 بالتزامن مع ختام فعاليات القدس عاصمة للثقافة اإلسالمية، تطرح المغنية الفلسطينية -رام اهللا
الذي يأخذ طابعا روحانيا خاصا ويضم أغاني من أشعار ) نور(دالل أبو آمنة هذا األسبوع ألبومها الجديد 

  .كبار المتصوفة

إن األلبوم الجديد رحلة موسيقية مع “وقالت دالل، في مؤتمر صحفي في رام اهللا أول من أمس 
 دقيقة لشعراء صوفيين مثل ابن عربي ٥٠الشعر الصوفي تتضمن مقطوعات غنائية متواصلة على مدى 

  .”وجالل الدين الرومي ورابعة العدوية والحالج وابن الفارض

ن الرومي ألنها مترجمة عن الفارسية إلى العربية وليس لها اخترت مقاطع لجالل الدي“وأضافت 
  .”قافية لتكون وصالت بين األغاني األخرى نزوال وصعودا

ٕ، وهي تهتم بتقديم األغاني الطربية واحياء الفلكلور ١٩٨٣دالل مواليد مدينة الناصرة العام 
فلسطينيات إلحياء أغاني باالشتراك مع مجموعة من النساء ال) يا ستي(أسست مشروع . الفلسطيني

  .األعراس والحفالت في األراضي الفلسطينية قديما

إن الفكرة “وعن فكرة األلبوم، قالت دالل الحاصلة مؤخرا على شهادة الدكتوراه في علم األعصاب 
ُبدأت قبل ثالثة أعوام وانها قدمت بعض أغانيه مؤخرا في كندا والواليات المتحدة وفرنسا، لكنه سيطرح  ٕ

  .” في مدينة القدساآلن

وأضافت أن من بين أسباب اختيارها شكل ومضمون هذا األلبوم، أن الغناء الصوفي يلقى اليوم 
  .قبوال كبيرا بالعالم، وهو ما لمسته بنفسها من خالل العروض التي قدمتها في الغرب

 الدماغ، هذا التزاوج الروحاني والصوفي يتطلب عمقا في البحث العلمي في علم“وتابعت قائلة 
  .”وعندما دخلت هذا المجال كنت أبحث عن الرابط بين الجسد والروح، ومشروع نور هو الروح

واأللبوم الجديد من ألحان كنان أبو عفش الذي أجرى مداخلة في المؤتمر الصحفي عبر تطبيق 
قت األطول في من الواليات المتحدة قال فيها إن اختيار كلمات أغاني األلبوم ربما استغرق الو” سكايب“

  .التحضير له ثم جاءت بعد ذلك مرحلة التلحين والتوزيع

وعرضت دالل أبو آمنة، خالل المؤتمر الصحفي الذي عقد في معهد إدوارد سعيد الوطني 
  .للموسيقى، تسجيال مصورا إلحدى مقطوعات األلبوم تضمنت رقصا صوفيا

صوفي ال يكتمل المشهد فيه إال إذا كان سيكون جمهور العرض في الحضرة الصوفية، العرض ال“وقالت 
الجمهور جزءا من العرض، إضافة إلى معرض للوحات فنية للفنانة سيسيل كاحلي من وحي األلبوم وكذلك 

  )رويترز (–. ”رقص صوفي

  ١٢ص/١٩/٢/٢٠٢٠الغد 

*** 
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  آراء عربية

 سيطرة االحتالل على الضفة الغربية ارهاب منظم

 سري القدوة

إن الرفض الشعبي والجماهيري يتزايد واإلدانة الدولية لما يسمى صفقة القرن تتسع والكل يدين   
 بوصفها تعديا ويستنكر اعالن الصفقة التي دشنها ترامب ونتنياهو وما يسمى خطة السالم المزعومة

صارخا على المرجعيات الدولية وانتهاكا فاضحا لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة ويعد ذلك سطو واعتداء 
مكتمل األركان على الحقوق الوطنية الفلسطينية لذلك شهد العالم مسيرات واسعة وغالبا كانت تنظم هذه 

شعبي والجماهيري لتلك السياسات التي تتناقض المسيرات امام السفارات االمريكية للتعبير عن الرفض ال
مع الحقوق الفلسطينية والقانون الدولي والتي عكست الموقف الدولي وترجمت مواقف العديد من دول 
العالم وخاصة دول االتحاد االوروبي التي بات تعتبر صفقة القرن ال تلبى ضروريات السالم وتتناقض مع 

ت الجماهيرية التي ترفض صفقة القرن تواصلت في مختف دول اوروبا الشرعية الدولية وان تلك المسيرا
وحتى في امريكيا نفسها حيث عبرت عن غضبها ورفضها لإلعالن األميركي اإلسرائيلي األحادي وتلك 

  . االجراءات التي تمارسها حكومة االحتالل في الضفة الغربية ضمن ما يعرف بخطة صفقة القرن

 إسرائيلية وأشرفت عليها ايضا مخابرات االحتالل وأجهزة الموساد وتبنتها إن هذه الصفقة كتبت بيد  
االدارة االمريكية وأعلنت بلسان أميركي من واشنطن ومصيرها كما مصير االحتالل إلى زوال حتمي، 
والنصر حليف الشعب الفلسطيني الذي يقف اليوم موحدا للدفاع عن حقوقه ومستقبله وروايته التاريخية 

راع وأن قضية فلسطين أكبر من تلك المهاترات وأقوى من أي إعالن تصفوي تآمري ضد الحقوق من الص
  . التاريخية لشعب يعيش علي ارض فلسطين وله تاريخه وحقوقه في تقرير مصيره

 األميركية بتشكيلتها يعكس  إن اإلعالن عن تشكيل ما يسمى لجنة رسم خرائط الضم االسرائيلية  
رامب ونتنياهو ومدي التعاون بينهما وحجم المؤامرة على القضية الفلسطينية كما عمق الشراكة بين ت

لخصتها صفقة القرن المشؤومة ويشكل إمعانا في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه واستخفافا 
 التداعيات الخطيرة على فرص تحقيق السالم وعلى  بالمواقف الدولية التي رفضت صفقة القرن وان هذه

من واالستقرار في المنطقة برمتها، ويعد تماديا في التمرد واالنقالب على القانون والشرعية الدولية حيث األ
   سيجلب للمنطقة الدمار والخراب الشامل

ان الشعب الفلسطيني وكل االحرار في العالم ينظرون بخطورة بالغة لهذه الخطوة االستفزازية العدوانية التي 
ٕلسالم برمتها وهي تعبير عن عنصرية االحتالل واجراءات وتدابير االحتالل تسهم في تدمير عملية ا

الهادفة الى فرض سالم القوة والهيمنة وحسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد وأن اقدام 
سلطات االحتالل على ضم أي جزء من األرض الفلسطينية المحتلة يعني االمعان في ممارسة سياسة 

ًالمنظم وممارسة القمع والعدوان ويدمر نهائيا كل ما تبقى من االتفاقيات الموقعة بين الجانبين االرهاب 
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الفلسطيني واإلسرائيلي ويضع بشكل نهائي الواليات المتحدة األميركية بما يمثله موقف البيت األبيض 
  .واإلدارة الحالية في مصاف الدول الراعية لإلرهاب اإلسرائيلي والداعمة له

ن المجتمع الدولي مطالب باالستجابة للمطالب الشعبية وتوحيد الجهود الدولية بالوقوف عند ا  
مسؤولياته والتصدي لإلعالن األميركي للخطة المزعومة باعتبارها وثيقة استسالم استفزازية يرفضها العالم 

تتحمل الحكومات اجمع والشعب الفلسطيني بكل أطيافه ومكوناته وشرائحه الوطنية وومن الضروري ان 
االوروبية المسؤولية وعدم المشاركة في ظلم الشعب الفلسطيني والمساهمة الفاعلة في ضرورة تبني 
الدعوة الي عقد مؤتمر دولي للسالم يشكل قاعدة اساسة في طرح الموقف الدولي من عملية السالم 

  . فقة القرن االمريكيةوتشكيل مرجعية شمولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والتصدي لص

 رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية -  سفير النوايا الحسنة في فلسطين *

  ١٥ ص١٩/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

 

 

 

 

 

*** 

 !من المسموح إطالق النار على األطفال الفلسطينيين

  

 هآرتس - جدعون ليفي

واحيانا يصبحون . احيانا يصيبونهم أو يقتلونهم. اليطلق جنود الجيش اإلسرائيلي النار على االطف  
. احيانا يرشق االطفال الحجارة على الجنود واحيانا يلقون الزجاجات الحارقة نحوهم. مشلولين ومقعدين

واحيانا . تقريبا لم يشكلوا أي خطر على حياة الجنود. واحيانا يجدون أنفسهم بالصدفة في مواجهة معهم
احيانا يطلقون النار على رؤوسهم أو على . واحيانا بالخطأ. ى االطفال بشكل متعمديطلق الجنود النار عل

هذا ما يحدث . ويخطئون ويصيبون رؤوسهم. واحيانا يطلقون النار في الهواء. الجزء العلوي من الجسم
  .ًعندما يكون الجسم صغيرا

يطلقون النار الحية واحيانا احيانا . واحيانا من اجل العقاب. احيانا يطلق الجنود من اجل القتل  
احيانا بسبب الخوف والغضب واالحباط والشعور بعدم وجود . يطلقون الرصاص المعدني المغلف بالمطاط

تحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس على تضمين تقريرها االخباري اليومي بعض 

ن في هذه المقاالت ما يبرز ألّالمقاالت المترجمة لكتاب او مفكرين اسرائيليين او غربيين 

هؤالء الكتاب سواء المؤيدة لسياسة اسرائيل العنصرية او المعارضة لها بهدف وجهة نظر 

  .ليكون القارىء في صورة ذلكاطالع القارىء الكريم على وجهات النظر المختلفة 
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ولو أنهم شاهدوا ما . الجنود ال يشاهدون ضحاياهم بعد فعلهم. خيار أو بسبب نفاد الصبر، واحيانا بهدوء
  .ليهمفعلوه فربما كانوا سيتوقفون عن اطالق النار ع

ال فرق بين دم طفل فلسطيني . من المسموح لجنود الجيش اإلسرائيلي اطالق النار على االطفال  
عندما يصاب طفل يهودي فإن إسرائيل تهتز، وعندما يصاب . كالهما دم رخيص. صغير ودم فلسطيني بالغ

وال تجد . الفلسطينييندائما تجد مبررا الطالق الجنود النار على االطفال . طفل فلسطيني فإنها تتثاءب
  .مبررا لالطفال الذين يقتحم الجنود قراهم

وفي مستشفى . في مستشفى التأهيل في بيت جاال يقيم من نصف سنة الطفل عبد الرحمن شتيوي  
. وهما من قرية كفر قدوم. هداسا عين كارم يعالج منذ عشرة ايام أحد ابناء عائلته، الطفل محمد شتيوي

اطلقوا النار الحية على عبد الرحمن من مسافة بعيدة، . سرائيلي النار على رأسيهماأطلق جنود الجيش اإل
واطلقوا على محمد رصاصة معدنية مغلفة بالمطاط . في الوقت الذي كان يقف فيه على مدخل بيت صديقه

عال في الجيش قالوا إن هذا الشاب قام بإش. من فوق تلة في الوقت الذي كان يختبئ فيه منهم في منحدر
  .اطار

هما . يظهر أكبر من سنه)  سنة١٤(ومحمد . يظهر أصغر من سنه)  سنوات١٠(عبد الرحمن   
والد . حياتهما وحياة عائالتهما دمرت. طفال الحياة الفلسطينية، وكالهما يراوحان اآلن بين الحياة والموت

قضاء نهاية األسبوع في عبد الرحمن ينقله بسيارته في كل اسبوع من بيت جاال الى كفر قدوم من اجل 
ووالد محمد ال يغادر غرفة االنتظار في قسم العالج المكثف لالعصاب في مستشفى هداسا عين . القرية

كان محظورا اطالق النار على . لم يكن يجب اطالق النار على الطفلين. كارم، وحده يواجه ابنه ومصيره
  .كان محظورا اطالق النار الحية عليهما. رأسيهما

، الذي انتقل اليه مؤخرا، ينشر المتحدث بلسان الجيش »رمات افيف«رج المكاتب الجديد في من ب
ادعاء معروف عن «.  سنوات١٠عن الطفل ابن الـ » قاصر فلسطيني«. بيانات تقشعر لها االبدان

ن نزع االنسانية عن الفلسطينيي. ، عن طفل يصارع الموت ألن الجنود اطلقوا النار على رأسه»فلسطيني
ايضا االطفال اصبحوا غير قادرين على اثارة أي . وصل ايضا الى المتحدث بلسان الجيش اإلسرائيلي

يعكس في . المتحدث بلسان الجيش اإلسرائيلي يقوم بدوره جيدا.مشاعر انسانية مثل الندم أو الرحمة
وس االطفال، وال يوجد ال يوجد مكان إلبداء األسف على اطالق النار على رؤ. بياناته روح العصر والمكان

اطالق النار على طفل . مكان للشفقة واالعتذار والتحقيق والعقاب، وبالطبع ال يوجد مكان للتعويض
: المتحدث بلسان الجيش اإلسرائيلي يعلن .فلسطيني يعتبر أقل اهمية من اطالق النار على كلب ضال

  .استمروا في اطالق النار على االطفال الفلسطينيين

  ١٣ ص١٩/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  اخبار باالنجليزية
  

Israel plans new East Jerusalem settlement — watchdog 

Watchdog says first project in city since more than 20 years 
 

By AFP - Feb 18,2020 - OCCUPIED JERUSALEM — Israel has developed plans to build 

9,000 settler units in East Jerusalem, the first such project in the city in more than 20 years, 

watchdog Peace Now said Tuesday.  

Details of the plan emerged a day after Israel's transport ministry approved a controversial 

proposal to extend a train line from Tel Aviv into Jerusalem's flashpoint Old City. 

Peace Now said the housing ministry had a week ago submitted plans to Jerusalem's 

Municipality to build the settlement units on the site of the former Atarot airport, between 

two Palestinian neighbourhoods.  

It said final approval of the project could take years.  

But if built, it would drive "a wedge in the heart of the Palestinian urban continuity 

between Ramallah and East Jerusalem, thus preventing the establishment of a viable 

Palestinian state with its capital in East Jerusalem". 

It would be the first new settlement in East Jerusalem since a previous government of 

Prime Minister Benjamin Netanyahu built the HarHoma settlement near Bethlehem in 

1997, Peace Now said.  

More than 600,000 Jewish settlers live in the occupied West Bank and East Jerusalem, in 

communities considered illegal under international law. 

Peace now said the Atarot plan "also includes the demolition of dozens of Palestinian 

residential units that were built in the area without permits throughout the years".  

Palestinians regularly build without the required permissions because they are unable to 

obtain them from Israeli authorities. 

Jordan, the custodian of Muslim and Christian holy sites in Jerusalem, blasted the 

proposed rail extension as "a flagrant violation of international law".  

A Middle East peace plan unveiled last month by US President Donald Trump gave the 

green light for Israel to declare sovereignty over all of Jerusalem as well as settlements and 

other territory in the West Bank.  

The Trump proposal has been rejected by the Palestinians, who demand East Jerusalem as 

the capital of their state.  

Jordan Times Feb 18,2020  
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Divided EU unable to stand against Trump’s peace plan 
 

Osama Al Sharif 

The European Union (EU) is in a flux over how to react to President Donald Trump’s 

Middle East peace plan, released last month in Washington. EU foreign ministers met in 

Brussels on Monday to discuss their stand amid pressure from Israel, which wants the 27-

member bloc to tone down its reaction to the plan. The Palestinians, as well as the Arab 

and Muslim countries, had rejected the US proposal, underlining the fact that it violates 

international laws by sanctioning unilateral annexation of occupied territories, among 

others. 

The EU had failed to adopt a common position on Trump’s so-called deal of the century 

two weeks ago. Instead EU foreign policy chief, JosepBorell, issued a personal statement 

stating that “the US initiative, as presented on 28 January, departs from internationally 

agreed parameters”. He added that the issues of the borders of a Palestinian state and the 

final status of Jerusalem were among those still in dispute. Steps by Israel to annex 

Palestinian territory, “if implemented, could not pass unchallenged”, Borrell said. 

The EU’s long-standing position rejects Israeli settlement activities in the West Bank and 

East Jerusalem, and supports the two-state solution based on UN Security Council 

resolutions and final status negotiations as agreed in the Oslo Accords. It had condemned 

Trump’s decision in 2017 to recognise Jerusalem as Israel’s capital. 

But the EU is divided over the Palestine Question and has been for some time. While some 

countries, led by Luxembourg, want the group to recognise the Palestinian state along the 

1967 borders, others, especially Central European member states which under the Soviet 

Union were sympathetic to the Palestinians, oppose it as they foster their ties with Israel. 

Britain, which left the EU last month, is leaning towards Washington’s position without 

committing to the plan. 

A number of EU members have already recognised Palestine as a state including Sweden, 

Cyprus and Malta. Others, namely Spain, Greece, Austria, France and Italy, allowed the 

The Palestine Liberation Organisation (PLO) to open representative offices in their 

capitals. The EU has a representative office in Ramallah and the PLO has maintained a 

liaison office in Brussels since 1976. The EU remains the largest donor to the Palestinian 

Authority. 

In contrast to the divided position of the EU member states, a majority of the bloc’s 

lawmakers meeting in Strasbourg last Tuesday rejected Trump’s peace plan. One Dutch 

MP described it as “one-sided, illegal and intentionally provocative”, which effectively aims 

at “legalising settlement and annexation of the West Bank” and “risks bringing more 

suffering for the Palestinian people”. 

Historically, the European bloc has had a more progressive policy regarding the 

Palestinians compared to that of the United States. The cornerstone of such a policy was 

adopted by the then nine-member EEC in the Venice Declaration of 1980. The declaration 

acknowledged Palestinians’ right to self-government and the PLO’s right to be connected 

to peace initiatives based on UN resolutions. They also stated that Israel should “put an end 

to the territorial occupation which it has maintained since the conflict of 1967”. The bloc 

reiterated that position again in its 1989 Madrid Declaration. 

In his speech to the UN Security Council last Tuesday, President Mahmoud Abbas rejected 

the US’ sole role as a mediator and called for an international conference for peace that 

could be set up by the Quartet on the Middle East which includes the EU. A similar call 

was suggested by France’s Emanuel Macron last year but was rebuffed by Israel. Under 
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the current US administration the idea of holding an international peace conference is a 

non-starter. 

Adding to the EU’s confusing stand on the Palestine Question is the recent decision by 

Germany to stand by Israel in the International Criminal Court (ICC); claiming that it has 

no authority to discuss whether Israel committed war crimes against Palestinians in the 

West Bank, the Gaza Strip and East Jerusalem. Hungary and Austria are also taking 

similar positions. 

Equally perplexing, France and Germany adopted laws last year that equate anti-Zionism 

with “anti-Semitism”. This is taking place at a time when Israel is passing controversial 

laws, such as the discriminatory nation-state law, while preparing to annex illegal 

settlements and the Jordan Valley and looking into the forced transfer of over 350,000 

Arab Israelis to the future Palestinian entity. EU member states are also taking opposite 

measures towards the Boycott, Divestment and Sanctions movement, with some like the UK 

considering passing laws against it. 

It has been said that the EU is an economic giant but a political dwarf. The group has been 

weakened by Brexit, growing support for far right and separatist parties, an increase in 

“anti-Semitic” attacks across Europe and a slowing down of economic growth. The fact of 

the matter is that the EU can do little to confront Trump’s asymmetrical plan at this stage 

and is unable to replace Washington as an honest broker. 

Jordan Times Feb 18,2020  

***  

Israel demolishes horse barn, cesspit in Jerusalem neighborhood 
  

JERUSALEM, Tuesday, February 18, 2020 (WAFA) – Israeli forces today demolished a 

horse barn and a cesspit in the East Jerusalem neighborhood of Jabal al-Mukaber under 

the pretext of unlicensed building. 

Eyewitness confirmed that Israeli forces escorted a bulldozer to Jabal al-Mukaber , where 

the heavy machinery proceeded to tear down the barn and the cesspit. 

Owner of the demolished structures was identified as Ahmad Warad al-Zatraa. 

Using the pretext of illegal building, Israel demolishes houses on a regular basis to restrict 

Palestinian expansion in occupied Jerusalem. 

At the same time, the municipality and government build tens of thousands of housing 

units in illegal settlements in East Jerusalem for Jews with a goal to offset the demographic 

balance in favor of the Jewish settlers in the occupied city. 

Although Palestinians in East Jerusalem, a part of the internationally recognized 

Palestinian Territory that has been subject to Israeli military occupation since 1967, they 

are denied their citizenship rights and are instead classified only as "residents" whose 

permits can be revoked if they move away from the city for more than a few years. 

K.F.  
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PLO official calls on international companies 

to leave illegal Israeli settlements 

 
RAMALLAH, Tuesday, February 18, 2020 (WAFA) – In a meeting with foreign diplomats, 

Saeb Erekat, secretary general of the Executive Committee of the Palestine Liberation 

Organization (PLO), today called on international companies doing business in the illegal 

Israeli settlements in the occupied Palestinian territories and whose name appeared in the 

United Nations database, to leave the settlements. 

This came during separate meetings Erekat held with diplomatic representatives of France, 

the Netherlands, the United Kingdom and Turkey. 

Erekat, who described the meetings as “very good”, said that he discussed with the 

diplomats the various topics, including the UN database of companies doing business in 

settlements. 

“Urgent action is required in accordance with responsibilities under international law,” he 

said in a tweet about the meetings. 

Erekat handed the British, French and Dutch representatives letters to their foreign 

ministers, calling on them to act to get companies from their countries operating in the 

Israeli colonial settlements to leave them. 

He also sent letters to foreign ministers of Luxembourg and Thailand in this regard, in 

addition to letters to six American companies violating international law by operating in 

Israeli settlements in the occupied Palestinian state. 

He called on these countries and companies to stop these flagrant violations of international 

law, stressing that the companies that will not end their business in the settlements will be 

subject to legal accountability in international and national courts. 

Erekat also discussed the American so-called deal of the century with the Turkish 

diplomat, stressing to him that this is not a deal, rather plan to annex the occupied 

territories in clear violation of international law. 

M.K. 

*** 

Pakistan’s Senate adopts unanimous 

resolution opposing US Middle East plan 
  

KARACHI, Tuesday, February 18, 2020 (WAFA) - Pakistan’s Senate yesterday 

unanimously adopted a resolution opposing the American so-called deal of the century, or 

Peace to Prosperity plan, describing it as humiliating to the Palestinians. 

The resolution called for the Palestinian issue to be fairly and peacefully resolved on the 

bases of United Nations General Assembly and Security Council resolutions, including the 

establishment of a sovereign Palestinian state and the safe return of all Palestinians to their 

homes and lands they were forced out from when Israel was created in 1948. 

It further urged the Pakistani government to take steps to summon special sessions of the 

UN General Assembly and Organization of Islamic Cooperation to work out a consensus-

based strategy “with due regard to the legitimate rights of the Palestinian people as 

recognized by international law” for the amicable settlement of the Palestinian issue. 

M.K. 

wafa18/2/2020  

*** 
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