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٣

  شؤون سياسية

 قرارات الشرعية المرجعية لحل القضية الفلسطينية: الصفدي والفروف

 

عقد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الروسي  –  بترا–موسكو 
سيرجي الفروف اليوم جولة مشاورات سياسية غطت خطوات زيادة التعاون الثنائي والقضايا اإلقليمية وفي 

  .ل األزمة السوريةمقدمها القضية الفلسطينية وجهود ح

رجعية لجهود حل مواتفق الصفدي والفروف على أن قرارات الشرعية يجب أن تكون اإلطار وال
  . القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

كانت موسعة وكانت طويلة في ضوء التحديات اإلقليمية "وأضاف الصفدي أن أجندة اللقاء " 
لى حلها، وبالطبع القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية األولى تقدمت ًالكثيرة التي تتطلب أن نتعاون معا ع

ًموقف المملكة األردنية الهاشمية الذي يعرفه الجميع هو أننا نريد سالما "وأكد الصفدي أن ." المباحثات
ًعادال شامال ينهي الصراع، ونعتقد أن حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة الس الم ً

العربية والذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس المحتلة على 
 لتعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل هو السبيل الوحيد لحل هذا ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران 

تحقيق األمن واالستقرار ًالصراع الذي هو أساس التوتر في المنطقة والذي يشكل حله أيضا األساس في 
يجب أن تتكاتف جهود المجتمع الدولي كله من أجل إيجاد أفق للتقدم نحو "وقال الصفدي ." والسالم الدائم

هذا الحل، ألن فقدان األمل والخطوات الحقيقية التي يمكن أن تقودنا إلى حل الصراع ستدفع المنطقة كلها 
حن إذ نؤكد على ضرورة إطالق مفاوضات جادة وفاعلة للتقدم ن" وأضاف ." إلى المزيد من الصراع والتوتر

باتجاه حل الصراع وفق القانون الدولي وعلى أساس حل الدولتين، نحذر في الوقت نفسه من أي إجراءات 
وحذر من أي ضم لوادي األردن وشمال ." أحادية إسرائيلية تستهدف فرض حقائق جديدة على األرض

حتلة، وأي توسعة للمستوطنات ألن ذلك سيقتل األسس التي قامت عليها البحر الميت في فلسطين الم
نحذر أيضا "وقال الصفدي ." ّالعملية السلمية، إذ أنه يقوض فرص التوصل إلى حل دولتين قابل للحياة

بشكل كبير ضد أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها اإلسالمية 
 فكما تعلمون ان جاللة الملك عبداهللا الثاني هو الوصي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية .والمسيحية

ّفي القدس، وتكرس المملكة بتوجيهات من جاللته كل إمكاناتها للحفاظ على هذا الوضع التاريخي 
لمقدسات هو والقانوني القائم ولحماية الهوية العربية واإلسالمية والمسيحية للمقدسات، ألن أي عبث با

القدس لها وضع "وتابع ." عبث بحق مئات الماليين من المسيحيين والمسلمين في أماكنهم المقدسة
خاص، ولها حساسية خاصة، وبالتالي حماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، حماية الهوية 



 

٤

يحيين في مقدساتهم وهو حماية العربية واإلسالمية والمسيحية للمقدسات هو حماية لحق المسلمين والمس
  ".ًأيضا للسلم واألمن

ًنريد السالم عادال وشامال، ولن يكون عادال وشامال إال إذا زال االحتالل وتمت "وشدد الصفدي  ً ً ً
تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية وقبلته الشعوب وآمنت به، ومن 

مل مع جميع شركائنا في المجتمع الدولي، وبالتأكيد مع أصدقائنا في روسيا، من هنا فإننا سنستمر في الع
 ..." أجل إيجاد أفق لمفاوضات حقيقية تأخذنا باتجاه هذا الحل

  ١ ص٢٠/٢/٢٠٢٠الرأي 

***  

 ّالسلطة الفلسطينية تندد بقرار االحتالل بناء حي يهودي ضخم بالقدس

 نادية سعد الدين

ّفلسطينية بقرار سلطات االحتالل اإلسرائيلي بناء حي يهودي ضخم على ّ نددت السلطة ال–عمان 
 ١٥أرض مخصصة ألن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة، عبر هدم عشرات المنازل وطرد 

عائلة فلسطينية تسكنها حاليا في شمال القدس المحتلة، وتحويل مطار قلنديا إلى مدينة إستيطانية 
  .”ًاستالبا للتاريخ وانتهاكا للقانون الدولي“ه جديدة، مما اعتبرت

 دونم من مساحة الضفة الغربية، ١٢٠٠ويمتد المشروع االستيطاني اإلسرائيلي الجديد ضمن 
شمالي القدس المحتلة، ” قلنديا“ آالف وحدة استيطانية على أراضي مطار القدس الدولي ٩إلقامة زهاء 

ًتنفيذا إسرائيليا لعملية ضم المناطق الفلسطينية، بموجب “ية، بما يعكس، وفق وزارة الخارجية الفلسطين ً
  .”الخطة األميركية المسماة بصفقة القرن

 ألف متر مربع ٣٠٠ومن شأن هذا المشروع االستيطاني، الذي يحوي مراكز تجارية بمساحة 
 عن يحكم عزل القدس“ ألف متر مربع لتوطين المستوطنين، أن ٤٥ّومنشآت فندقية وخدمية ضمن 

امتدادها الفلسطيني من الجهة الشمالية، كما فصلت مستوطنة جبل أبو غنيم مدينة القدس عن محيطها 
  .”الخارجية الفلسطينية“، وفق ”من الجهة الجنوبية الشرقية

يستهدف ربط جميع المستوطنات الواقعة شمال القدس المحتلة “وقالت إن المخطط االستيطاني 
استيطاني ضخم مترابط بشبكة طرق استيطانية، ويتم ربطه في العمق ببعضها وتحويلها إلى مجمع 

  .”اإلسرائيلي من جهة الغرب وباألغوار من الجهة الشرقية

يؤدي للقضاء على أية فرصة أو إمكانية إلقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة “وأوضحت بأن ذلك 
ًمتصلة جغرافيا وذات سيادة، فضال عن هدم عشرات المنازل الف لسطينية المأهولة في حي مسجد المطار ً

  .”شرق قلنديا



 

٥

وحذرت من مضي السلطات اإلسرائيلية لتكريس احتاللها ألرض دولة فلسطين وتنفيذ مشاريعها 
االستيطانية اإلحاللية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة ومحيطها، كترجمة إسرائيلية 

  .”الضم“التي تتمحور في مجملها حول ” صفقة القرن“ما يسمى مباشرة وميدانية لحقيقة وجوهر 

التوسع االستيطاني في شمال القدس دليل فشل المجتمع “أن ” الخارجية الفلسطينية“واعتبرت 
  .”ًالدولي في تحقيق السالم على أساس حل الدولتين وفقا للقرارات األممية والمرجعيات الدولية

ّالدولي والمحاكم الدولية المختصة، وفي مقدمتها المحكمة تتواصل مع المجتمع “وقالت إنها 
الجنائية الدولية، لوقف االستيطان اإلسرائيلي، في ظل تنفيذ هذا المخطط االستيطاني البشع وغيره من 

  .”المشاريع االستيطانية اإلحاللية التي تنفذ في جنوب وشمال الضفة الغربية المحتلة

ًمشروع اإلستيطاني في مطار قلنديا ومحيطه، واعتبرته اصرارا ال“وأدانت الوزارة الفلسطينية 
ًإسرائيليا رسميا على اإلستخفاف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها واإلدانات الدولية لالستيطان،  ً

  .”ًوتأكيدا لمن يريد أن يفهم من المترددين أو المتريثين على الوجه اإلستعماري الحقيقي لصفقة القرن

ّإلدراك حقيقة مضي سلطات االحتالل في حسم قضايا الوضع النهائي “ودعت المجتمع الدولي  ّ
ًالتفاوضية بناء على الخطة األميركية من جانب واحد وبقوة االحتالل، بعيدا عن أية مفاوضات أو مؤتمرات 

  .”سالم أو مواقف وقرارات دولية

لكتروني، فإن الحكومة اإلسرائيلية اإلسرائيلية، عبر موقعها اال” هآرتس“وبحسب صحيفة 
 أيام، حيث سيقام على أراضي مطار قلنديا وصوال إلى جدار الفصل ١٠باشرت اإلعداد للمشروع منذ “

العنصري، الذي سيفصل بين الحي االستيطاني الجديد والمناطق الفلسطينية الواقعة في محيط القدس مثل 
  .”ّحي كفر عقب الفلسطيني

إقامة معابد وحمامات طقوس دينية يهودية، مخصصة لليهود “ يشمل وأفادت بأن المخطط
  .”اإلسرائيليين، وذلك على وقع اإلقتراب من إجراء االنتخابات اإلسرائيلية

من جانبها؛ قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن قرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
” رؤية“نية شمال مدينة القدس المحتلة، في منطقة تدعي نتنياهو، بإقامة تسعة آالف وحدة استيطا“

الفلسطينية المزعومة، ويؤكد مدى ” الدولة“ًالرئيس األميركي دونالد ترامب بخطته أنها ستكون جزءا من 
استهتار حكومة االحتالل بقرارات وقوانين الشرعية الدولية، وباتفاقات وتعهدات قدمها لحلفائه في البيت 

  .”األبيض

خطوة نتنياهو في تحويل مطار قلنديا إلى مدينة إستيطانية “أن ” الجبهة الديمقراطية“برت واعت
ّجديدة شمال القدس، مقابل مدينة جبل أبو غنيم جنوبها، ال تعد الخطوة األخيرة في تجاوز الخطة 

ام الدولة ٕإلقامة دولة إسرائيل الكبرى، واغالق المنافذ نحو قي” الفرصة األخيرة“األميركية، بوصفها 
  .”الفلسطينية المستقلة



 

٦

القيادة الفلسطينية إلى إطالق استراتيجية وطنية، إلعادة النظر في العالقة مع “ودعت الجبهة 
االحتالل بموجب قرارات المجلسين الوطني والمركزي، واللجنة التنفيذية، عبر وقف العمل باتفاق أوسلو، 

  .”طعة االقتصاد اإلسرائيليوبروتوكول باريس، ووقف التنسيق األمني، ومقا

تعديل وظائف السلطة لصالح برنامج نضالي يوفر عناصر الصمود والثبات “ونوهت إلى ضرورة 
للمقاومة الشعبية، والحماية األمنية للمواطنين وأمالكهم في مواجهة سلطات اإلحتالل ومشاريع 

ّلشعب الفلسطيني؛ عبر شن حملة ّيأتي ذلك على وقع تصعيد قوات االحتالل لعدوانها ضد ا.”اإلستيطان
واسعة من المداهمات واالقتحامات في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن اندالع 

واستهدفت آليات االحتالل . المواجهات ووقوع اإلصابات واالعتقاالت بين صفوف المواطنين الفلسطينيين
ب السياج الحدودي شرق بلدة خزاعة شرق مدينة خان العسكرية مجموعة من المواطنين الفلسطينيين قر

وتتعمد .يونس، جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات االحتالل العدوانية
قوات االحتالل استهداف المواطنين والمزارعين الذين يقتربون من أراضيهم الحدودية شمال وشرق القطاع، 

  .صل ضد غزةوذلك في سياق عدوانها المتوا

ّترافق ذلك مع قيام قوات االحتالل بالتضييق على المواطنين المقدسيين، باعتقال مواطن مقدسي 
عقب قرار بإغالق مخبزه في البلدة القديمة والذي يشكل مصدر رزقه الوحيد، عدا قيامها بشن حملة 

 المواطنين في الضفة ًعددا من“، ”نادي األسير الفلسطيني“واسعة من االعتقاالت التي طالت، وفق 
ّالغربية، بينهم والد شهيد، وذلك خالل اقتحامها لبيت لحم والخليل وسلفيت ولمخيمي األمعري والجلزون 

  .”في رام اهللا

  ٢٢ص/٢٠/٢/٢٠٢٠الغد 

*** 

  نتنياهو -عريقات يطلع وزيرة خارجية النرويج على وثائق خطة ترمب

 لشرعنة الضم واالستيطان

لع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وزيرة خارجية  أط-  وفا-رام اهللا    
النرويج أنا ماري اريكسون على وثائق وخرائط تتعلق بخطة ترمب نتنياهو لشرعنة الضم واالستيطان 

  .واالبرثايد، ومخالفات القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة واالتفاقات الموقعة

خالل اللقاء الذي جرى بينهما، اليوم األربعاء، على ضرورة نبذ المجتمع الدولي مثل هذه وشدد   
الخطط التى تكرس العنصرية واالحتالل، وترقى إلى جرائم حرب، مثمنا مواقف مملكة النرويج التي وقفت 

االحتاللية بقوة إلى جانب القانون الدولي والشرعية الدولية ورفض الضم واالستيطان، وفرض الحقائق 
وأكد وجوب حل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها القدس والالجئين واألسرى، استنادا .على األرض

) AHLC(للقرارات الدولية ذات العالقة، إضافة إلى المحافظة على اإلطار الدولي للدول المانحة لفلسطين 



 

٧

عية الدولية، وأعضاء مجلس األمن إلى ودعا عريقات النرويج وأعضاء اللجنة الربا   .برئاسة النرويج
البدء الفوري للتحضير لمؤتمر دولي كامل الصالحيات، على أساس القانون الدولي ومبادرة السالم 
العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بهدف إنهاء االحتالل اإلسرائيلي، وتجسيد استقالل دولة 

بأمن وسالم إلى جانب دولة اسرائيل على حدود الرابع من فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش 
ٕوشدد عريقات على أن تحقيق المصالحة وانهاء أسباب االنقسام واجراء االنتخابات .١٩٦٧حزيران  ٕ

  .التشريعية والرئاسية، تحتل رأس أولويات القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس

  ١٩/٢/٢٠٢٠وفا 

*** 

  كية تستند إلى حرمان شعبنا من السيادة على األرضالخطة األمير :  المالكي

   

 قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن الخظة األميركية تستند إلى -  وفا-بروكسل   
وأضاف المالكي خالل مداخلته .فكرة أنه كي تتمتع إسرائيل باألمن، يجب حرمان الفلسطينيين من سيادتهم

خارجية في البرلمان األوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسيل، أن الخطة أمام أعضاء لجنة العالقات ال
األميركية لن تجلب السالم ولن تضمن األمن، وال ترتقي إلى تسميتها لحل الدولتين، ألنها تطلب منا 
التعايش مع المستوطنات غير القانونية، والجدار غير القانوني، والضم غير الشرعي، وهذا كله ال ينهي 

ورأى أن تاريخ قارة أوروبا يعلمنا أكثر من أي قارة أخرى ما الذي يمكن للبشر فعله .حتالل، بل يديمهاال
في أفضل حاالتهم وما الذي يمكنهم فعله في أسوأ حاالتهم، ويعلمنا أهمية السالم الثمين، وأنه ال يوجد 

: المالكي النواب األوربيين وخاطب.بديل للحرية، وأن السالم يصنعه االحترام المتبادل والكرامة المتساوية
يكرر البعض أنهم أصدقاء حميمون إلسرائيل، ونحن ال نعترض على ذلك، لكن عليهم نصحها أن "

استعمار أرضنا، والحصار، والحصانة المقدمة للقادة والجنود والمستوطنين الذين يرتكبون جرائم حرب، 
االتحاد األوروبي شريك رئيسي  وأشار إلى أن ."ليست الطريقة الصحيحة لتحقيق السالم وضمان األمن

ٕلكل من فلسطين واسرائيل، ولديها األدوات الالزمة لتعزيز االمتثال للقانون الدولي والسالم إذا قررت 
استخدامها، والبرلمان األوروبي لديه األدوات الالزمة للعمل، ويتحمل المسؤولية، لذلك نؤكد أنه ال استثناء 

إسرائيل تستخدم كل الوسائل المتاحة لترسيخ احتاللها، كواقع دولة : "وقال المالكي.لصددإسرائيلي في هذا ا
، داعيا االتحاد األوروبي إلى استخدام كل الوسائل المتاحة لترسيخ حقيقة "واحدة للتمييز والقمع والصراع

ساهمة في ، ألن هذا االعتراف هو م١٩٦٧الدولتين، من خالل االعتراف بدولة فلسطين على حدود 
الحرية والعدالة والسالم، واصال دعوته لالتحاد األوروبي لدعم عقد مؤتمر دولي للسالم لتعزيز هذا 

  .الهدف

  ١٩/٢/٢٠٢٠وفا 

***  



 

٨

  اعتداءات

  مستوطنا يقتحمون المسجد األقصى ٢٧٢

  

ً مستوطنا صباح أمس األربعاء، باحات المسجد األقصى المبارك ٢٧٢ اقتحم –فلسطين المحتلة 
وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بأن مجموعات متتالية  .القدس، بحماية عناصر من شرطة االحتاللفي 

وأضافت أن . من المستوطنين اقتحمت المسجد األقصى منذ ساعات الصباح الباكرة وحتى العاشرة والنصف
ا باقتحام المسجد، ً مستوطن٢٧٢الخاضع لسيطرتها، بعد السماح لـ» باب المغاربة«شرطة االحتالل أغلقت 

 ١٧٥ُكما كان من بين المقتحمين . ممن تقول عنهم الشرطة ضيوفها» إسرائيليين«من بينهم ثمانية 
  .ًمستوطنا من طالب المعاهد الدينية اليهودية والجامعات العبرية برفقة ضباط االحتالل

ه الليلة قبل ّوفي السياق، اعتقلت شرطة االحتالل المتطرف يهودا غليك عقب اقتحام منزل 
وأفادت شرطة االحتالل في بيان لها، أنه في أعقاب استجواب . »مواد تحقيق«الماضية، بحجة سرقته 

وأضافت أنه تم . »مواد تحقيق«ُغليك بعدما اعتقل أمس األول من المسجد األقصى، تم االشتباه به بسرقة 
 الشرطة غليك للتحقيق معه، ثم ُأفرج اقتحام وتفتيش منزله، بناء على تلك الشبهات، كما اعتقلت عناصر

  .عنه بشروط

يذكر أن حراس المسجد األقصى أجبروا شرطة االحتالل على طرد غليك من المسجد األقصى 
ّوتحويله للتحقيق بعدما حاول التجول في باحات المسجد األقصى كما يحلو له، ودون اتباع المسار  ّ

  .ّالمحدد للمستوطنين

تالل اإلسرائيلي فجر أمس األربعاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق إلى ذلك، شنت قوات االح
مختلفة بالضفة الغربية والقدس، تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما يواصل جنود االحتالل محاصرة قرية 

  .دير نظام قضاء رام اهللا لليوم الثامن على التوالي

عتقلوا عددا من الشبان جرى تحويلهم وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم إن جنوده ا
للتحقيق لدى األجهزة األمنية بشبهة حيازة أسلحة ووسائل قتالية والمشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد 

  .المستوطنين

، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، )متنقلة(وصادرت قوات االحتالل أمس األربعاء، غرفة مدرسية 
وقال شهود عيان، لوكالة األناضول، إن القوة العسكرية داهمت . اطنابدعوى عدم الترخيص، واعتقلت مو

  .مدرسة قرية سوسيا، بمحافظة الخليل، وصادرت غرفة متنقلة تستخدم كفصل مدرسي

وأضاف الشهود، إن القوات أخطرت إدارة المدرسة بوقف العمل في ملعب المدرسة، حيث تجري 
 إن عراكا باأليدي وقع بين األهالي وقوات االحتالل أسفر وأشار الشهود،. أعمال تجريف لتسوية الملعب

  .عن اعتقال مواطن



 

٩

 طالبا دروسهم في المدرسة الوحيدة ٩٠ فلسطينيا، ويتلقى نحو ٤٥٠ويسكن قرية سوسيا، نحو 
» ج«وعادة ما تقوم إسرائيل بهدم المساكن الفلسطينية، في المناطق المصنفة . في التجمع السكاني

  .دون ترخيصبداعي البناء ب

وقال . وأصيب مواطن برصاص االحتالل، ظهر أمس االربعاء، شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
مصدر طبي انها ان المصاب نقل من قرية خزاعة شرق خان يونس الى المشفى األوربي ووصفت جراحه 

ها اطلقت واعلن جيش االحتالل انه استهدف خلية للجهاد االسالمي في خانيونس، بزعم ان. بالمتوسطة
وقال جيش االحتالل ان خلية تابعة للجهاد االسالمي اطلقت النار على دورية . النار نحو دورية عسكرية

  .«المسلحين«عسكرية قبالة خانيونس اليوم دون وقوع اصابات، وقام الجنود باطالق النار على 

.  سجون ريمونفي» ٤«كما اقتحم عناصر وحدات القمع التابعة إلدارة سجون االحتالل، قسم 
، في السجن، وأغلق »٤«، اقتحمت قسم »المتسادا، واليماز«وأفاد نادي األسير، أن وحدات القمع 

رغم وجود اتفاق بين األسرى واإلدارة «: وأوضح. االحتالل األقسام األخرى، وسط حالة من التوتر الشديد
ُألسرى، بما تشكله هذه من ، بشكل خاص، إلى غرف ا»المتسادا«منذ سنوات يقضي بمنع دخول قوات 

ًخطورة كبيرة على حياتهم، إال أن اإلدارة تتعمد إدخالها، تحديدا مع تصاعد عمليات القمع منذ مطلع العام 
  .«الماضي

من جانبه، قال رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو ليلة في مقابلة تلفزيونية إنه ال يستبعد 
ها خطة السالم االمريكية التي ابصرت النور الشهر الماضي والقت قيام دولة فلسطينية كما نصت علي

لقد وافقت على » وأضاف. معارضة ورفضا من قبل الفلسطينيين والدول العربية ومعظم دول العالم
  .«مناقشتها في إطار خطة السالم االمريكية، طالما أنها ال تضر بأمن إسرائيل

إن منطقة » مضيفا. ة المثلث الى الجانب الفلسطينيوفي ذات السياق استبعد نتنياهو نقل منطق
وعندما سئل نتنياهو عن ان خطة السالم . »المثلث في شمال إسرائيل لن تصبح جزءا من دولة فلسطينية

التي طرحها الرئيس األمريكي دونالد ترامب والتي تحدثت عن إمكانية نقل منطقة المثلث الى الفلسطينيين، 
عض العبارات الغامضة في الخطة التي ليس لها معنى ولن يكون هناك أي نقل هناك ب«: أجاب نتنياهو

 )وكاالت. (»للسكان تحت أي ظرف من الظروف؛ أنا أعارض ذلك من حيث المبدأ

  ٢٢ ص٢٠/٢/٢٠٢٠الدستور 

***  

  

  

  

  



 

١٠

  المسجد داخل من أوقاف وموظف األقصى المسجد إعمار مدير يعتقل االحتالل

 

ــاء، االحــتالل، بــشرطة الخاصــة تالوحــدا مــن عناصــر اعتقلــت  اإلعمــار لجنــة مــن مــوظفين الثالث
  .القدس في اإلسالمية األوقاف لدائرة التابعة المبارك األقصى بالمسجد

 الحـالق بـسام المهندس األقصى المسجد في اإلعمار مدير اعتقلت االحتالل قوات ان مراسلنا وقال
  .معهما للتحقيق القديمة القدس في لها تابع مركز إلى واقتادتهما المسجد ساحات من جابر كايد والموظف

  ١٩/٢/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  االحتالل يحارب تجار القدس  الفجر العظيم  بذريعة دعم حملة

  

  المركز الفلسطيني لإلعالم

مخاوفه تجاه تعاظم احتشاد المصلين في صلوات الفجر ضمن حملة " اإلسرائيلي"يخبئ االحتالل   
، عبر شن حمالت تضييق على سكان القدس طالت مؤخرا أصحاب المحال التجارية؛ بذريعة "العظيمالفجر "

  .دعم الحملة

ّإلى حد إغالق جبري لمخبز " اإلسرائيلية"ووصلت الهجمة    في باب حطة في القدس " أبو اسنينة"ٍ
ت صاحبه ناصر أبو المحتلة، صباح اليوم األربعاء، وهو أحد أشهر مخابز القدس القديمة، كما اعتقل

  ".اإلسرائيلية"سنينة بزعم أن المخبز غير مرخص من الصحة 

تهمة توزيع "وبحسب مصادر محلية؛ فإن سلطات االحتالل وجهت لصاحب مخبر أبو سنينة   
  .خالل جمعة الفجر العظيم بالمسجد األقصى" الكعك على المصلين

ّق مخبز أبو سنينة في حال لم يوفر وقضت بلدية االحتالل في القدس، األحد الماضي، بإغال  
  .صاحبه جميع الشروط المفروضة عليه خالل أسبوع

 محال لبيع الحلويات لعائلة أبو صبيح للسبب نفسه، -الشهر الماضي-كما أغلقت قوات االحتالل   
  .وذلك في إطار حملة مسعورة تشنها ضد المقدسيين

  استهداف الحملة

ر مالحقة االحتالل للتجار وأصحاب المحالت يشير إلى أنه ّبدوره عد البرلماني محمد أبو طي  
يحسب حسابا لصورة التكاتف والوحدة التي يبديها المقدسيون في الدفاع عن أقصاهم، والتي ترسخت "

  ".عبر حملة الفجر العظيم

إن حرب االحتالل على المقدسيين وإلجهاض موقفهم الوطني اتجهت نحو التضييق على : "وقال  
ّمخبز أبو سنينة هو مخبز تاريخي، ويعد معلما من معالم "، الفتا إلى أن "رمانهم مصدر رزقهمالناس وح

  ".القدس



 

١١

هذا الموقف آلل أبو سنينة وآل أبو صبيح سيسجل : "ّوعقب على قرارات االحتالل األخيرة بالقول  
  ".في أنصع صفحات التاريخ المشرفة

الجميع، وأثبتوا أن الكل مطالب بالدفاع عن القدس وأوضح أبو طير أن رواد الفجر أثاروا حفيظة   
  .ّبما يستطيع، وأنه ال عذر ألي أحد يقصر بواجبه نحو المقدسات

وأضاف أبو طير أن االحتالل كذلك يمنع سائقي الباصات من الوصول للقدس، ويضع الحواجز   
  .ليحول دون توافد المصلين نحو صالة الفجر

 بمثل هذه التصرفات إخافة أبناء شعبنا الفلسطيني، بل سيزيد االحتالل ال يمكنه"ويعتقد أن   
إصرارهم على مواصلة الخير والتدافع نحو المسجد األقصى، إضافة إلى توفير الدعم والتضامن الكاملين 

  ".ليعاد فتح مخبز أبو سنينة وحلويات أبو صبيح وكل من تأذى بسبب أفعال االحتالل العنصرية

لرزق في صالة الفجر، واستمرار حملة الفجر العظيم ودعمها يؤكد انتماء الخير كله وا: "وأردف  
ودعا للمحافظة على حالة النفير للصالة في المسجد األقصى، الفتا  ".المقدسيين لدينهم ووطنهم وعروبتهم

  ".انتقلت إلى مساجد الضفة والدول المجاورة بفضل إصرار أهلنا على إنجاحها"إلى أنها 

إن سياسة االحتالل : من جهته، قال أمين سر الغرفة التجارية في القدس جواد أبو عمر سخطة إنقاذ للقد
تجاه التجار في القدس تأتي ضمن الهجمة الشرسة التي تمارس ضد الفلسطينيين، والذي من شأنه أن 

  .يضر بالتجارة والحركة التجارية في القدس

اد حل النتهاكات االحتالل قبل أن يصل ٕوناشد أبو عمر كل المعنيين ضرورة دعم التجار وايج  
التاجر المقدسي لحالة إفالس وضياع بسبب الممارسات الصهيونية التي تهدف إلى مزيد من التهويد 

وأشار إلى أن الكثير من التجار المقدسيين اضطروا إلغالق محالتهم  .وتهجير التجار من البلدة القديمة
ووجه رسالة للجميع بضرورة  .لتي تفرضها بلدية االحتاللبسبب عجزهم عن تسديد الضرائب الباهظة ا

إيجاد خطة متكاملة لدعم القدس وليس توفير دعم مادي فحسب؛ فالقدس بحاجة لمؤسسات داعمة 
وحمالت إعالمية تناصر البلدة القديمة والتجار منهم على وجه التحديد، داعيا جميع المقدسيين لتكثيف 

  .عم تجار القدسوجودهم في األسواق العربية لد

 ١٩/٢/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لالعالم 

***  

  

  

  

  



 

١٢

  "سفوح أرنونا"مقدسيون يروون تاريخ أرض تبتلعها مستوطنة 

  القدس المحتلة- أسيل جندي 

وبمحاذاة السفارة األميركية التي انتقلت إلى -المحتلة  قرية صور باهر جنوب القدس على أراضي  
" سفوح أرنونا"االحتالل العمل على تأسيس البنية التحتية لمستوطنة  بدأت آليات - هناك قبل نحو عامين
     . وحدة سكنية١٨٠٠الجديدة التي ستضم 

هناك انطلقت الجزيرة نت بحثا عن أصحاب األرض األصليين، ووجدت أن منهم من يحتفظ  ٕوالى  
  .القرية دونما غرب ٢٥٠بوثائق تاريخية تثبت ملكيته لجزء من األرض التي تبلغ مساحتها 

استقبلنا الستيني المقدسي محمد دبش في منزل عائلته الذي نزحت إليه بعد نسف العصابات   
  . منزلهم الواقع باألرض التي ستبنى عليها المستوطنة الجديدة١٩٤٨الصهيونية عام 

ُ مترا مربعا في الموقع الذي ستبنى عليه المستوطنة الجديدة، بني عليها ٨٦دونما و نمتلك"يقول   
منزل مكون من غرفتين ومطبخ وبيت خالء خارجي، أجره والدي لشخص وخاض معركة قضائية استمرت 

 ١٩٤٨، وعاش بها مع أشقائي وأمي حتى عام ١٩٤٢خمسة أعوام من أجل إخالئه ونجح في ذلك عام 
نا حتى عندما فجرت العصابات الصهيونية منزلنا الواقع داخل الخط األخضر وبتنا نسمى الجئين داخل قريت

  ".يومنا هذا

رغم قدمها واهتراء أجزاء منها يرفض دبش التفريط في الوثائق العثمانية واألردنية وعقد اإليجار   
التاريخي، وهي ما يثبت حقه في أرض والده الواقعة غربي البلدة على تلة خضراء مطلة زرعها أهالي 

  .صور باهر على مدار عقود

  تاريخ

مشاعا بالفترة العثمانية، وعمل أهالي صور  دبش، كانت هذه األراضيحسب الوثائق التي يمتلكها   
باهر على زراعتها وخصص جزء من محصولها للمسجد األقصى، وبعد هزيمة الدولة العثمانية بالحرب 

داخل الخط األخضر، في حين  العالمية األولى تملك كل شخص القطعة التي كان يزرعها، والحقا وقعت
  .١٩٦٧ و١٩٤٨لمنطقة الحرام الفاصلة بين حدود عامي وقعت بقية األرض با

قبل عام ونصف العام وعندما سمع دبش أن مستوطنة ستبنى على تلك األرض، توجه مع بضعة   
تعهد بعدم االقتراب منها  أشخاص إليها، لكن الشرطة اإلسرائيلية طردتهم منها، وأجبرتهم على التوقيع على

  .مستقبال

محاولة الحفاظ على أرضه، فتوجه إلى محافظة القدس وعدة محامين جهدا في  لم يدخر دبش  
، ويسري عليها ما يسري ١٩٤٨فأبلغ أن قطعة األرض التي تملكها عائلته بالتحديد تقع ضمن حدود عام 

  .من قوانين على مدينة حيفا وعكا وكافة مناطق الداخل المحتل، وأن ال فائدة من محاولة استعادتها
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 أيا من الوحدات االستيطانية الجديدة لن تبنى على أنقاض منزل عائلته حسب ما يعزي دبش أن  
أحاطت منزلهم بالسياج واعتبرته منطقة " سلطة اآلثار اإلسرائيلية"الخرائط التي يمتلكها، ألن ما تسمى 

  .أثرية

  ذكريات الجهاد

شييد المستوطنة وعند أقرب تلة مطلة على األرض التي ستختفي مالمحها الخضراء قريبا بعد ت  
 الحديث عن مواقف -ومسن ثالث من صور باهر ) عاما٩٩(والمعمر محمد جاد اهللا -الجديدة، بدأ دبش 

  .نضالية تاريخية شهدوا عليها في تالل ووديان قريتهم الوادعة

بالجهاد المقدس، فأخذ يتحدث عن  في الفوج الثالث بالسرية الرابعة كان جاد اهللا برتبة مالزم أول  
ثالثة منازل شيدت على تلك األرض أحدها لصالح دبش  إن"رض والمعارك التي دارت عليها قائال األ

واآلخر ألحمد علياء والثالث بيت شعر لشخص كان يملك حصانا ويربطه بوتد خيمته، في حين زرعت بقية 
  ".الدونمات بمزروعات مختلفة تاريخيا

يط بها خمس مستعمرات، ولحماية أهالي البلدة صور باهر في الخطوط األمامية كانت تح"ويتابع   
كلفنا ضابط أردني رفيع المستوى بزرع المنطقة المحاذية لهذه األرض باأللغام، لحماية أهالي البلدة من 

  ".هجوم العصابات الصهيونية

 وبعيد تفجير منزل عائلة دبش استحكمت العصابات الصهيونية في المنزل اآلخر، ١٩٤٨عام   
 فإن اجتماعا عقد للقيادة العليا بالجهاد المقدس صدر عنه قرار زراعة ألغام وتفجير وحسب جاد اهللا

  .المنزل ألن العصابات استخدمته مقرا لقناصتها وقتلت عددا من أهالي البلدة

  المخطط

 وهو هذا يومنا حتى باهر صور مسنو يتداوله زال ما الذي المنطقة تلك اسم على الثالثة  أجمع  
ُالرجم"  للزراعة واستغاللها أراضيهم لتنظيف األراضي أصحاب جمعها الحجارة من كبيرة تلة إلى سبةن" ُ

  .قديما

 أبقوا الجديدة المستوطنة مصممي إن فيقول )باهر صور أبناء أحد( حامد أبو فؤاد األكاديمي أما  
ُالرجم على   .البلدة أهالي قلوب في الغصة لتعميق بالمكان رومانية مياه قناة وعلى ُ

 وحدة ١٨٠٠ وستحوي األخضر الخط خارج بالكامل تقع الجديدة المستوطنة "نت للجزيرة ويضيف  
 إلى تصل أبراج بين متنوعا سيكون والبناء باهر، صور من الغرب إلى دونما ٢٥٠ مساحة على سكنية

  ".أيضا وفلل طوابق تسعة حتى وبنايات طابقا ٢١

 سببا كان ذلك أن معتبرا األميركية، السفارة محاذاةب تقع الجديدة المستوطنة أن إلى أشار كما  
  .األميركية الموافقة على الحصول لحين أشهر لعدة التنفيذ تأجيل في
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 بناء إسرائيل قررت الشارع، من األخرى الجهة على المستوطنة هذه مقابل أنه إلى حامد أبو وأشار  
 بناء عند حينها أبيب لتل وجهت التي تقاداتاالن بعد وذلك ،١٩٩٤ عام للفلسطينيين سكنية وحدة أربعمئة

 وحدة ٢٢٠ إلى اآلن تقلص المشروع وهذا بالقدس، لليهود فقط تبني إسرائيل بأن" حوما هار "مستوطنة
  .اآلن حتى باألفق تنفيذه يلوح وال سكنية،

  ١٩/٢/٢٠٢٠الجزيرة 

*** 

  فعاليات

   "صفقة القرن"موقف األردن الثابت من : الرفاعي

   األردنيين والتفافهم حول القيادةأبرز وحدة

 

 أكد رئيس الوزراء األسبق سمير الرفاعي ان الموقف األردني الثابت والواضح – الغد –عمان  
والصلب بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني من صفقة القرن، أبرز وحدة األردنيين وقوتهم والتفافهم الواثق 

  .دير كذلك، بدعم عربي إسالمي، موحد وقويحول قيادتهم ومؤسساتهم؛ وهو الموقف الج

وتساءل حول اآللية التي ستتعامل فيها األمة العربية، مع صفقة القرن، في ظل ما سبق، مقترحا 
 الفلسطينية، والتعامل بشكل – العربية، والفلسطينية –في رده إنهاء االنقسامات واالختالفات العربية 

  . تجارب من حولنا من الدولمنهجي علمي مع التحدي، واالستفادة من

استضافته فيها جماعة عمان لحوارات ” ثقافته وأخالقياته: الحوار“جاء ذلك في ندوة بعنوان 
  .المستقبل بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في الجامعة األردنية

اقف وأكد الرفاعي أن الحوار المتحضر من تبادل لآلراء والمعلومات لمجابهة التحديات واتخاذ المو
الجماعية، شكل جزءا من بنية األردنيين ثقافيا وسياسيا واجتماعيا، واستندوا إليه تاريخيا في الوصول إلى 

  .رؤى وتوافقات تثري المسيرة وتمنع الصدام

ّوأوضح أن الدولة األردنية، لم تتفاجأ بثورة االتصال التكنولوجي، وانما سعت لنشر التكنولوجيا  ٕ
والشابات من أدواتها؛ حتى أصبح شباب األردن في مقدمة شباب الوطن العربي الحديثة، وتمكين الشباب 

  .ومن المميزين عالميا في مجاالت تكنولوجيا االتصال

وكشف الرفاعي عن أن هذه النهضة، أنتجت نقلة كبيرة وغير تقليدية في شكل الحوار، فحولته 
غير مباشر، الفتا إلى أنه بالرغم من من اتصال مباشر بين أطراف معلومة، إلى حوار واسع، مباشر و

  .إيجابيات تلك النقلة، إال أنها لم تخل من السلبيات

وأبدى أسفه لما آلت إليه بعض الحاالت اآلخذة باالزدياد التي أضحى من خاللها التنمر نهجا 
جماعيا منسقا، فامتألت وسائل التواصل االجتماعي بحمالت تستهدف كل رأي مخالف، أو كل شخص 
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ُاول أن يطرح رأيا ال ترضى عنه عصب المتنمرين، لتنهال عليه الشتائم حتى يصمت ويستنكف؛ فيخسر يح
ُالوطن تنوعه، والمجتمع تسامحه، والحوار روحه، واألخطر من ذلك كله، ضياع الحقيقة وسط سيول 

والحوار الواعي وشدد الرفاعي على ضرورة االحتكام للعقل والمنطق  .ًالتنمر تلك التي تجعل الباطل حقا
عندما نناقش “وتابع  .والمنتج، الذي يشكل تعريف المصطلحات، واالبتعاد عن التعميم، أحد أهم أركانه

َاليوم، حصيلة قرن كامل من العمل والتضحيات، نكتشف أن اإلنجاز الرئيس، الذي تحقق كان بناء الدولة  ُ ٍ َ
، لما شهدته بعض الدول العربية، ”الربيع العربي”والمؤسسات، وقد خسرنا أغلبها، مع انطالق ما يسمى بـ
ُواستنزفها في حروب وانقسامات، بلغت ذروتها من دمار شامل، طال مؤسساتها وشبابها ومواردها، 

بدوره،  .”بظهور تنظيمات متطرفة، عاثت في األرض قتال وتدميرا تحت اسم اإلسالم، واإلسالم منها براء
قال رئيس الجامعة األردنية الدكتور عبد الكريم القضاة إن التعاطي بإيجابية مع التحديات التي تواجهنا 

 للحوار ونشر رسائل السالم، والتضامن اإلنساني، مشيرا إلى أهمية إعداد اليوم يتطلب إعطاء مساحة
من جانبه، أكد  .الفرد لهذه المهمة من خالل تفعيل المواطنة ودعم المجتمع المدني وتعزيز المشاركة

رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل، بالل التل، أن مجتمعنا استسلم لالنطباع المبني على اإلشاعة 
د والنظرة السوداوية التي فتكت بالكثير من الحقائق لتاريخ رجاالت الوطن، وبتاريخ الوطن وشعبه، والكي

مستعرضا لحاالت عاشها بلدنا وغابت بها الحقيقة لغياب الحوار ومن ثم قاعدة فتبينوا التي تجعلنا ننصاع 
  .ٕللحق وان خالف هوانا

  ٤ص/٢٠/٢/٢٠٢٠الغد 

*** 

  آراء عربية

 ة القرن وتجاهل الوجود الفلسطينيوعد بلفور وصفق

 علي ابو حبلة

وهي تتعدى الحل على المسار صفقة القرن محطة مفصلية في تاريخ الصراع العربي الفلسطيني ،   
ّق األوسط الجديد ، وتمثل بداية لمرحلة العربي واإلقليمي ضمن مفهوم الشرالفلسطيني لتشمل المحيط 

ّجديدة في مواجهة المحور المعادي إلسرائيل ، فالبيئة اإلقليمية لفلسطين يتحرك فيها مساران متضادان ّ :
ها عبء، ويجهد في تمهيد الطريق لالنتقال إلى مرحلة أحدهما يتعامل مع القضية الفلسطينية على أن

ً إسرائيل على قاعدة المصالح المشتركة؛ واآلخر يرى في تحرير فلسطين واجبا ال  التحالف العلني مع
 كتاب يتضمن فحواه إسرائيل والعالم -الجدار الحديدي .يمكن للمنطقة أن تشهد النهوض من دون إتمامه

وفي (*). البريطانية » أوكسفورد«م، أستاذ التاريخ والعالقات الدولية في جامعة لمؤلفه آفي شالي» العربي
ويتحدث . في نيويورك ولندن» نورتون«عن منشورات ) ٢٠٠٠(األصل صدر الكتاب باالنجليزية في سنة 

ًفي الممارسة الصهيونية، والتي أصبحت الحقا سياسة رسمية لدولة » الجدار الحديدي«عن أصول سياسة 
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ًرائيل حيال العرب عموما وحيال الشعب العربي الفلسطيني خصوصا، بعد نشوئها في إس واإلشارات .١٩٤٨ً
ّشاليم، هي من الصفاء والصراحة والحدة بما ال نحتاج معها إلى عناء  إلى تلك األصول، التي يبثها

 في التفكير الصهيوني، منذ وفيها فكرة التجاهل أو التغييب أو اإلقصاء للسكان األصليين. القراءة التفكيكية
ويؤكد في هذا الصدد ما سبق أن أشار إليه غيره من . »دولة اليهود«أن هجس ثيودور هرتسل بمشروع 

الباحثين وهو أن آباء الصهيونية، وبكل بساطة، لم يروا السكان األصليين بصورة عامدة وعن وعي كامل، 
لى تنفيذ مشروع إنشاء الدولة المذكورة من جرائم لما سيترتب ع) فياالستشرا(وذلك من منطلق اإلدراك 

ّبحق هؤالء السكان، لعل أشدها وأدهاها جريمة التطهير العرقي ّّ.  

 في بازل في سويسرا، قرر حاخام ١٨٩٧بعد المؤتمر الصهيوني األول، الذي عقد في سنة   
، فأرسل مندوبين »اليهوددولة «العاصمة النمساوية فيينا أن يستقصي أفكار هرتسل المبثوثة في كتابه 

وقد وجه هذان المندوبان برقية من فلسطين . »تقصي الحقائق»عنه إلى فلسطين في مهمة وصفت بأنها لـ
عن هذه البرقية يقول شاليم . »جميلة، لكنها متزوجة من رجل آخر) أي فلسطين(العروس «: يقوالن فيها

وهذه المشكلة هي، بطبيعة . يونية منذ البدءالتي ستتعارك معها الحركة الصه» المشكلة«إنها تضمنت 
  .«السكان العرب الذين يعيشون على األرض التي أرادها اليهود«الحال 

الرأي الناتج عن ذلك أن الحركة الصهيونية، باستثناء مجموعات صغيرة هامشية، «كان : ويضيف  
فضلت أن تتجاهل العرب الموجودين في فلسطين الذين شكلوا ما سمي ال ُ ِحقا بـّ نستطيع .»المسألة العربية: ً

ًالقول، إذا، إن أصحاب مشروع إنشاء الدولة اليهودية الصهيونية في فلسطين كانوا مدركين تماما في  ً
السكان » معضلة« أن مشروعهم هذا سيواجه، منذ البداية، -  إن لم يكن في وعيهم الكامل- الوعيهم

ًوبالتالي فإنهم أعدوا نفسهم جيدا ل. العرب بالمقارنة بين .ًهذه المواجهة، التي أصبحت نتائجها اآلن معروفةّ
ّ، كان حل الحركة الصهيونية للمشكلة التي يمثلها ١٩٤٧ّمحطتين، يالحظ أنه بعد قرار التقسيم في العام 

أما في الظروف . الوجود السكاني الفلسطيني يتمثل في سياسة المجازر المدروسة والهادفة إلى التهجير
. هو تحويل التجمعات الفلسطينية إلى غيتوات» صفقة القرن«ّة الحالية، فإن الحل الذي اقترحته السياسي

لكن من الواضح أن ذلك جزء من سياسة تضييق تهدف إلى إفراغ هذه المناطق من سكانها، على أمل أن 
لمقابل، فإن في ا. ًتتمكن الحركة الصهيونية، الحقا، من تحقيق طموحاتها على مستوى الضفة بأكملها

وبشكل مواز، . إسقاط الصفقة مشروط بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، كما هو تاريخه على الدوام
يتصارع في المنطقة محوران، أحدهما يجهد إلنتاج بيئة تطبع مع االحتالل، وتضغط على الشعب  ُ

ق استراتيجي يستند إليه الشعب والثاني، يجهد إلسقاط هذه المحاوالت، ولبلورة عم. الفلسطيني للتسليم به
 .الفلسطيني

  ١٦ ص٢٠/٢/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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 آراء عبرية مترجمة

  

 

 

 

 

*** 

 

 إقامة حي يهودي بمنطقة خصصها ترامب للفلسطينيين

 نير حسون  - هآرتس 

وزارة اإلسكان تعمل على اقامة حي كبير لليهود في شمال شرق القدس، في المنطقة التي تعيش 
هذا الحي خطط له للبناء على ارض مخصصة لتصبح منطقة سياحية .  عائلة فلسطينية١٥فيها حوالي 

قبل نحو عشرة ايام فتحت وزارة االسكان ملف تخطيط . للفلسطينيين حسب خطة السالم االميركية لترامب
ط الحديث يدور عن مراحل أولية، ويتوقع أن يمر المخط. بناء في المدينة وذلك من اجل اقامة هذا الحي

وحسب المخطط، الحي سيقام في الطرف الشمالي من القدس على اراضي المطار . بالمزيد من االجراءات
الجدار يتوقع أن يفصل بين الحي الجديد والحي . وسيصل حتى جدار الفصل. القديم في عطروت

  .الفلسطيني كفر عقب، المحسوب على القدس ولكنه يوجد خلف الجدار

 وحدة سكنية، ٩٠٠٠ – ٦٩٠٠ومن المتوقع أن تشمل . نما دو١٢٤٣مساحة المخطط هي 
 مترا مربعا من المساحات ألماكن عمل، فندق، ٤٥ ألف متر مربع من المساحة لالعمال التجارية و٣٠٠

صاحب االرض هو الدولة والكيرن كييمت وأشخاص عاديين كثيرين، معظمهم من . خزان للمياه وغيرها
، الدولة تخطط إلعادة تقسيم تشكيلة المالكين لألرض دون موافقة وحسب وثائق المخطط. الفلسطينيين

المخطط ال يشير بصورة مفصلة الى أي مجموعة سكانية هو مخصص، . اصحابها من اجل بناء الحي
اسرائيل لم تخطط ولم تقم ببناء أي حي في المدينة للفلسطينيين منذ العام . لكنه يشمل كنس وبرك للتطهر

ولكنهم رفضوا ذلك بسبب البعد عن . طرحت فكرة إلقامة حي في المنطقة لالصوليينوفي السابق . ١٩٦٧
المرة االخيرة . االحياء اليهودية االخرى وبسبب وجودها بين جدار الفصل والمنطقة الصناعية في عطروت
  .التي اقامت فيها اسرائيل حي يهودي في شرقي القدس هي في هار حوما في جبل أبو غنيم

في المكان “امب، الدولة الفلسطينية يمكنها انشاء منطقة سياحية في عطروت حسب خطة تر
تدعم سياحة المسلمين في “الخطة تشير الى أن هذه المنطقة يمكن أن . ”الذي يتفق عليه الطرفين

يومي بعض تحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس على تضمين تقريرها االخباري ال

ّالمقاالت المترجمة لكتاب او مفكرين اسرائيليين او غربيين ألن في هذه المقاالت ما يبرز 
وجهة نظر هؤالء الكتاب سواء المؤيدة لسياسة اسرائيل العنصرية او المعارضة لها بهدف 

 .اطالع القارىء الكريم على وجهات النظر المختلفة ليكون القارىء في صورة ذلك
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، وهي ستشمل فنادق ومحالت تجارية ونظام للمواصالت العامة وبنى تحتية ”القدس وفي االماكن المقدسة
خطة السالم ال تطرق الى مكان محدد للمنطقة السياحية الخاصة، لكن الحي الجديد يمتد على . سياحية

  .كل المنطقة الفارغة التي بقيت في عطروت بين المنطقة الصناعية وجدار الفصل

، قال ردا ”كلما اقترب موعد االنتخابات فان نتنياهو يروج أكثر فاكثر خطوات عديمة المسؤولية“
إن بناء حي كبير وراء الخط االخضر “، ”مدينة الشعوب“يف تترسكي، الباحث في جمعية على المخطط اف

الوضع الذي تستطيع فيه “وحسب قوله . ”هو محاولة لخلق وقائع ثابتة غير قابلة للتغيير على االرض
ن فآجال أم عاجال، اسرائيل والفلسطينيو. اسرائيل أن تعمل كل ما يخطر ببالها لن يستمر الى األبد

وبافشال هذه االحتمالية . سيفهمون أن من مصلحة الجميع التوصل الى اتفاق يشمل عاصمتين في القدس
  .”من خالل خطوات مثل بناء احياء كبيرة، فان نتنياهو يضر بالقدس وسكانها

نتنياهو يرغب في ايقاع ضربة “. وجهوا االنتقادات لترويج المخطط” السالم اآلن“ايضا في حركة 
والحي المخطط له يغرس اسفين في قلب التواصل الحضري . رى باحتماالت حل الدولتين لشعبينشديدة اخ

وبذلك هو يمنع امكانية اقامة الدولة الفلسطينية . الفلسطيني الذي يوجد بين رام اهللا وشرقي القدس
  .”وعاصمتها شرقي القدس

  ٢٣ص/٢٠/٢/٢٠٢٠الغد 

*** 

  اخبار باالنجليزية
  

After meeting new EU representative, premier calls on Europe to 

recognize Palestinian state 
  

RAMALLAH, Wednesday, February 19, 2020 (WAFA) – Prime Minister Mohammad 

Shtayyeh met today with the new European Union representative to the Palestinian 

territories, Sven Kuhn von Burgsdorff, during which he called on Europe to recognize 

Palestine and create an international mechanism for it. 

Shtayyeh also called on the European Union to fill the void resulting from the failure of the 

American proposal, the so-called deal of the century, which sided completely with Israel. 

Shtayyeh congratulated Burgsdorff on his new position, and wished him success in his 

duties in developing relations between Europe and Palestine, stressing that Europe has 

always been important to Palestine at the political and developmental levels. 

M.K. 

wafa 19/2/2020  

*** 
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Israeli police arrest two employees of alAqsa Mosque compound 

 
 

Israeli police forces on Tuesday arrested two employees of Jerusalem's Religious 

Endowments Authority at al-Aqsa Mosque. 

Local sources said that the Israeli police arrested Bassam al-Hallaq, the head of al-Aqsa 

Mosque compound Reconstruction Committee, and another employee identified as Kayed 

Jaber in the courtyard of al-Aqsa Mosque. 

Meanwhile 54 extremist settlers desecrated al-Aqsa Mosque and roamed its courtyards 

under tight police protection. 

The Palestinian information center 19/2/2020  

*** 

Israeli police shut down bakery, arrest owner in Jerusalem 
 

Israeli police forces at dawn Wednesday shut down a Palestinian bakery and arrested its 

owner's son in the Old City in Occupied Jerusalem. 

Local sources said that at daybreak Israeli police forces stormed Bab Hitta area in the Old 

City and closed a bakery owned by the Abu Snaina family. 

The son of the bakery's owner, identified as Naser Abu Snaina, was arrested in the 

incident. 

The Palestinian information center 18/2/2020  

*** 

Cultural Resistance One of Greatest Tools in Palestinian Struggle 
By Benay Blend 

 

When newly elected U.S. Congresswoman Rashida Tlaib took office on January 3, 2019, in 

Washington, D.C., she made history by wearing a traditional thobe (dress) that featured 

hand-stitched embroidery known as tatreez, a craft passed down by women in Tlaib’s 

family. As a young girl, she watched her mother stitch flowers and other designs specific to 

her particular village. 

Thinking about those days, Tlaib explains, brings up memories of her mother’s pride in 

her Palestinian heritage. “My mother knows struggle” Tlaib continues, thereby bringing 

together the importance of cultural endurance and resistance, two elements that are 

interwoven in the Palestinian struggle for liberation. 

Indeed, what Edward Said calls “memory and its inventions” has never been more 

important than today.  In his article “Invention, Memory and Place,” Said contends that 

nationalists employ the study of history to ensure loyalty to the homeland, a national 

narrative designed to confirm for the collective masses a particular place in the world. 

In Palestine, there are two competing narratives, but only one that is the truth. On the one 

hand,  there is the Israeli version that privileges Jewish Zionists as the true inheritors of the 

land, a chronicle that is indeed a false history as it erases prior Palestinian presence on the 

land. Palestinian accounts, on the other hand, stress the long ties of an indigenous people to 

the land. 

As Ramzy Baroud explains, “the story of Palestine is the story of the Palestinian people,” a 

history that centers, in particular, the narrative of their resistance. At this precise juncture 

in the Occupation’s history, cultural resistance is more important now than ever. 

In response to Trump’s announcement of the Deal of the Century, pundits are predicting 



 

٢٠

capitulation as the only possible future for Palestinians. For example, Jeremy Bowen, 

Middle East editor for the BBC, expounds that Palestinians are being presented with a 

“surrender document,” the outcome of which gives Israel everything it wants if 

Palestinians refuse. Even worse, Bowen continues, if Palestinians respond with “more 

anger, despair and hopelessness” (a misguided assessment at best of their situation now), 

the Middle East will go up in smoke. 

While the situation is no doubt dire, it is not all doom and gloom. Indeed, as Fatima Abbadi 

notes, the art of tatreez assumes many different functions, but of significance here are 

protest and resistance. In her work, Abbadi stresses the role of embroidery as a “social 

network.” Specifically, during the First Intifada, when the Palestinian flag was illegal, 

women participated in political resistance by combining traditional patterns with emblems 

of maps, flags or political slogans. Today, Abbadi says, tatreez continues to bind 

communities together, as exemplified by #TweetYourThobe, a movement started by writer 

Susan Muaddi Darraj to honor Tlaib along with all Palestinian women who tweeted 

pictures of their traditional dresses. 

Despite ongoing efforts to erase the Indigenous presence, in Palestine and around the 

world, the push back will be successful. In an article aptly titled “For Palestinians, Giving 

Up is No Option,” Fawaz Turki asserts  that what matters is the “ability of the weak to 

shape the story, not the reality on the ground.” For this reason, the Palestinians are 

“ennobled,” exemplifying what Edward Said has called “the power of culture over the 

culture of power,” an equation that attests to the incredible endurance of the people. 

“In Palestine,” writes Ehab Bessaiso, “cultural activity is also an act of resistance.” For 

nearly thirty years, Palestinian architect Nadia Habash has sought to reinforce her people’s 

national–rather than colonial—narrative by restoring traditional buildings that are still in 

use today. 

“Palestinian architecture, [is] an integral part of our cultural heritage and national 

identity,” she explains, and as such “it is subjected to systematic destruction by the Israeli 

occupation, which aims to eliminate evidence of the existence of our ancestors on this land.” 

In this way, Habash uses her craft as a tool to fight policies of exclusion and extinction. 

“Preserving our cultural and natural heritage, keeping it alive, and reflecting it in our new 

designs is part of our national struggle,” Habash, director of Habash Consulting Engineers 

and adjunct lecturer at Birzeit University, continues. Thereby she establishes her place as 

part of a generation of Palestinians seeking to preserve the identity of Palestine’s cultural 

spaces and the history of their country. 

In the Diaspora, events are happening too. In advance of the first Palestine Writes 

Literature Festival, New York University, Kimmel Center, March 27-29, 2020, two 

participating authors, Susan Abulhawa and Ibtisam Azem, will read from their latest 

novels and speak on a panel moderated by educator Yamila Hussein-Shannan.   

Abulhawa’s The Blue Between Sky and Water (2015) and Ibtisam’s The Book of 

Disappearance (2019) are two novels in which the past is always present, as such both are 

tasked with what Edward Said described as a means “to reclaim, rename, and re-inhabit” 

through the use of words. 

Moreover, in an interview with Ben East, Azem asserts: “You can’t give in to 

hopelessness.” In this vein, she continues to believe in a one-state solution with equal rights 

for all, the right of return for refugees, and reparations for what was lost to the occupation. 

“For people who are discriminated against,” she concludes, “hope isn’t a privilege, it’s a 

necessity.” This sums up, perhaps, the raison d’etre of the festival, as it is “devoted to the 

belief that art challenges repression and creates bonds between Palestine and the rest of the 

world.” In this way, the organizers hope not only to reshape the official stories but also to 

ensure that the Palestinian story is shared with an international audience. 
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Dovetailing with Palestine Writes, Samidoun Prisoner Solidarity Network along with nine 

other organizations, has called on internationals to join protests in the besieged Gaza Strip 

who will be celebrating the second anniversary of the Great Return March in Gaza. 

Participants in Palestine Writes are invited to join the NYC Mobilization for Land Day and 

the Great Return March. 

On March 29, 2020, all will meet at Washington Square Park, 59 Washington S at 2 pm. 

Much more than a protest, the weekly marches celebrated Palestinian culture in the midst 

of gunfire from Israeli snipers across the fence. As participant Fadi Abu Shammalah 

explains, the events featured Gazans dancing the dabke, elders organizing educational 

activities, and women cooking Palestinian dishes, such as Masakhan, (roasted chicken with 

onions, sumac and pine nuts) and maftool (a couscous dish). 

In Azem’s Book of Disappearance, Ariel, the Israeli protagonist in the story, “laugh[s]” 

when he recalled a story about Prime Minister Churchill’s visit to Tel Aviv. Prior to his 

arrival, the current mayor “took big old trees from adjacent areas and spread them 

around” so that they would appear to have been there for ages. 

After witnessing a falling tree, Churchill was alleged to say: “Without roots nothing will 

grow here”. Perhaps instead of interpreting the statement as a joke, Ariel should have 

pondered the meaning of Churchill’s words. Rooted in the land, possessing sumoud 

(steadfastness) that Ariel will never understand, Palestinians who are armed with cultural 

resistance will forever insist on remaining in (and returning to) the land. 

  

The Palestinian information center 18/2/2020  
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Palestinian prisoner Khalida Jarrar in her own words: 

The age of freedom will come 
 

By Ramzy Baroud 

Khalida Jarrar is a Palestinian feminist, a lawyer, educator and an elected 

parliamentarian. Over the years, she came to symbolize Palestinian popular resistance in 

the occupied West Bank, enraging the Israeli occupation authorities that arrested her 

repeatedly. 

Despite her failing health, as she is suffering from multiple ischemic infarctions and 

hypercholesterolemia, the 57-year-old feminist leader was thrown in jail, and placed in 

solitary confinement on many occasions. 

After her release from prison in February 2019, she was rearrested in October, and is 

currently held under a precarious Israeli law known as ‘administrative detention’. This law 

is inconsistent with international law and the most basic requirements of fair trial in 

democratic countries, as prisoners are incarcerated for prolonged periods, without charge 

or due process. 

Between her release and re-arrest, Jarrar contributed a Foreword to my latest book, These 

Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons. 

Expectedly, her articulated message was that of strength of character, determination, 

courage, and hope. 

Below are excerpts of Jarrar’s Foreword, where she urges people around the world to 

“carry and communicate” the stories of Palestinian prisoners so that “someday, the walls of 

every prison may come tumbling down, ushering in the age of Palestinian freedom.” 

 

 

 



 

٢٢

The Age of Palestinian Freedom Will Come 

By Khalida Jarrar 
 

Prison is not just a place made of high walls, barbed wire and small, suffocating cells with 

heavy iron doors. It is not just a place that is defined by the clanking sound of metal;  

indeed, the screeching or slamming of metal is the most common sound you will hear in 

prisons, whenever heavy doors are shut, when heavy beds or cupboards are moved, when 

handcuffs are locked in position or loosened. Even the bosta — the notorious vehicles that 

transport prisoners from one prison facility to another — are metal beasts, their interior, 

their exterior, even their doors and built-in shackles. 

No, prison is more than all of this. It is also stories of real people, daily suffering and 

struggles against the prison guards and administration. Prison is a moral position that 

must be made daily, and can never be put behind you. 

Prison is comrades — sisters and brothers who, with time, grow closer to you than your 

own family. It is common agony, pain, sadness and, despite everything, also joy at times. 

In prison, we challenge the abusive prison guard together, with the same will and 

determination to break him so that he does not break us. This struggle is unending and is 

manifested in every possible form, from the simple act of refusing our meals, to confining 

ourselves to our rooms, to the most physically and physiologically strenuous of all efforts -, 

the open hunger strike. These are but some of the tools which Palestinian prisoners use to 

fight for, and earn, their very basic rights, and to preserve some of their dignity. 

Prison is the art of exploring possibilities; it is a school that trains you to solve daily 

challenges using the simplest and most creative means, whether it be food preparation, 

mending old clothes or finding common ground so that we may all endure and survive 

together. 

In prison, we must become aware of time, because if we do not, it will stand still. So, we do 

everything we can to fight the routine, to take every opportunity to celebrate and to 

commemorate every important occasion in our lives, personal or collective. 

I am honored to be part of this book, sharing my own story and writing this preface. 

In this book, you will delve into the lives of men and women, read intimate stories that they 

have chosen to share with you, stories that may surprise you, anger you and even shock 

you. But they are crucial stories that must be told, read and retold. 

The stories in this book are not written to shock you, but rather to illustrate even a small 

part of the daily reality endured by thousands of men and women, who are still confined 

within high walls, barbed wire and metal doors. When you read this book, you will have a 

frame of reference that will enable you to imagine, now and always, what life in an Israeli 

prison is like. 

And every story, whether included in this book or not, is not a fleeting experience that only 

concerns the person who has lived it, but an event that shakes to the very core the prisoner, 

her comrades, her family and her entire community. Each story represents a creative 

interpretation of a life lived, despite all the hardship, by a person whose heart beats with 

the love of her homeland and the longing for her precious freedom. 

Each individual narrative is also a defining moment, a conflict between the will of the 

prison guard and all that he represents, and the will of the prisoners and what they 

represent as a collective, capable, when united, of overcoming incredible odds. 

In actuality, these are not just prison stories. For Palestinians, the prison is a microcosm of 

the much larger struggle of a people who refuse to be enslaved on their own land, and who 

are determined to regain their freedom, with the same will and vigor carried by all 

triumphant, once-colonized nations. 
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The suffering and the human rights violations experienced by Palestinian prisoners, which 

run contrary to international and humanitarian law, are only one side of the prison story. 

The other side can only be truly understood and conveyed by those who have lived these 

harrowing experiences. 

This book will allow you to live part of that experience by briefly touching the inspiring 

human trajectory of Palestinian men and women who have subsisted through defining 

moments, with all of their painful details and challenges. 

Here, you can imagine what it feels like to lose a loving mother while being confined to a 

small cell, how to deal with a broken leg, to be left without family visitation for years at a 

time, to be denied your right to education and to cope with the death of a comrade. 

While you will learn of the numerous acts of physical torture, psychological torment and 

prolonged isolation, you will also discover the power of the human will, when men and 

women decide to fight back, to reclaim their natural rights and to embrace their humanity. 

Indeed, these are the stories of men and women who have collectively decided never to 

break, no matter how great the pressure and the pain. 

I would like to conclude by saluting every female and every male prisoner who are eagerly 

awaiting the moment of their freedom and the freedom of their people. I salute those whose 

stories are written in this book and I thank them for allowing us a window into an intimate, 

painful chapter of their lives. 

As for those whose stories were not conveyed here, simply because there are thousands 

upon thousands of personal narratives left untold, you are always in our hearts and minds. 

Dear reader, please play your part, by listening to and conveying the stories of Palestinians, 

whether of those who are captive in Israeli prisons or those suffocating under Israeli 

occupation. Carry and communicate their message to the world so that, someday, the walls 

of every prison may come tumbling down, ushering in the age of Palestinian freedom. 

The Palestinian information center 19/2/2020  
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