
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠٢٠ /  الثانيكانون/١٤
  
  
  

  

 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على
 
 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 
 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 
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  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤  األردن ملتزم بدوره التاريخي والديني في حماية المقدسات في القدس: الملك •

  ٥  اعادة اطالق الحوار بين الفلسطينيين واالسرائيليين ضرورة: الملك  •

  شؤون سياسية

  ٧  عودة مقدس وال يسقط بالتقادم أو عبر االتفاقياتحق ال: فلسطين النيابية •

  ٨  بتوجيه الملك لحماية األقصى) مجلس األوقاف(السفير المجالي يضع  •

  ٨  الضفة ضم خطط تنفيذ دون للحيلولة الدولي المجتمع يدعو منصور •

  ١٠  البيت األبيض يعتزم نشر صفقة القرن قبل االنتخابات اإلسرائيلية •

  اعتداءات

  ١٠  األقصى يصدر قرار بإبعاد شاب مقدسي عن المسجد االحتالل •

  ١١  منظمات استيطانية متطرفة تستعد لتنفيذ اقتحامات كبيـرة لألقصى •

  ١١  للتحقيق مقدسية فتاة يستدعي االحتالل •

  ١٢  مواطن يجرف أرضه في القدس بضغط من سلطات االحتالل •

  ١٢  مةاالحتالل يفتش منزلين قرب المسجد األقصى بالقدس القدي •

  ١٢  اعتقال طفل من البلدة القديمة في القدس •

  ١٢   شبان من القدس٣ُاالحتالل يمدد اعتقال  •

  ١٣  "القانون"جنود ينكلون ويضربون فتى مقدسيا بغطاء من : لجنة أهالي أسرى القدس •

االحتالل يقرر إقامة منطقة تعليمية متكاملة بالقدس المحتلة ضمن مساعيه  •
  ١٣  لتهويد المدينة

  شؤون مقدسية

  ١٦  التربية تولي اهتماما بقطاع التعليم في القدس: عورتاني •

  ١٧  بإعادة العام الدراسي  طالب مقدسي من حي شعفاط مهددون ٣٠٠ •

  

  



 
٣

  تقارير
  

  ١٨  رحلة رمزية تحاكي القدس.. قطار العودة في غزة •

م في فلسطين أ» كنيسة المهد«:  يثير جدال في امريكا برنامج مسابقات أمريكي •
  ١٨  في إسرائيل؟

  محاكم

  ١٩  لصالح الجمعيات االستيطانية) العليا(ثبتت قرار ) المركزية( •

  مقابالت صحفية

  ٢١  )األقصى(ال صالحيات للمحاكم اإلسرائيلية على : سلهب لـ الرأي  •

  آراء عبرية مترجمة

  ٢٣  هل أمام الفلسطينيين اليوم سوى نكبة أخرى؟ •

  ٢٥  لى العالمهكذا ينظر اإلعالم اإلسرائيلي إ •
  

  اخبار باالنجليزية

We want a better life for Jordan — King ٢٦  

Targeting the Palestinian memory ٢٧  

King receives Archbishop of Canterbury, leaders of Anglican 

churches from around the world ٢٨  

King meets church leaders from Jordan, Jerusalem and Christian  

figures on occasion of Eastern Christmas ٢٩  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  

  القدساالردن 

  األردن ملتزم بدوره التاريخي والديني في حماية المقدسات في القدس: الملك
  

ّاستقبل جاللة الملك عبداهللا الثاني، في مركز مؤتمرات المغطس بموقع عماد السيد المسيح عليه 
ثنين، غبطة رئيس أساقفة كانتربري ورئيس كنائس األنجليكان في العالم المطران جستين السالم اليوم اال

  . ويلبي، ورؤساء الكنائس األنجليكانية في العالم الذين يعقدون اجتماعاتهم في المملكة

وأكد جاللته خالل اللقاء الذي حضره سمو األمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جاللة الملك 
ينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجاللته، أن األردن ملتزم بدوره التاريخي والديني في حماية للشؤون الد

  . المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات

وشدد جاللته على ضرورة التصدي ألي محاوالت من شأنها تغيير الوضع التاريخي والقانوني في 
وجرى استعراض الدور الذي يقوم به األردن في تعزيز قيم الحوار . لمدينة المقدسة أو المساس بهويتهاا

والتسامح والتآخي بين األديان، حيث أكد جاللة الملك أن المسيحيين مكون أصيل، وجزء ال يتجزأ من 
ان في العالم المطران بدوره، أعرب غبطة رئيس أساقفة كانتربري ورئيس كنائس األنجليك. نسيج المنطقة

جستين ويلبي، عن تقديره لمساعي جاللة الملك من أجل تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة، وتعزيز 
وأكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف، مشيدا . الحوار والتسامح بين األديان

لحفاظ على الوجود المسيحي في األراضي بجهود جاللة الملك في حماية ورعاية هذه المقدسات، وا
وثمن غبطته جهود األردن، بقيادة جاللة الملك، في استضافة الالجئين، الفتا في هذا  . المقدسة والمنطقة

يشار إلى أن رؤساء الكنائس األنجليكانية في العالم يعقدون . السياق إلى أن المملكة تعد مثاال يحتذى به
، والتأكيد على ٢٠٣٠ إلى ٢٠٢٠لعامة واستراتيجية عملهم للعقد القادم اجتماعاتهم لوضع األهداف ا

رسائل نشر المحبة والسالم والتمسك بأهمية العيش المشترك، حيث يتم عقد هذه االجتماعات مرة واحدة 
وتأتي اجتماعات رؤساء الكنائس األنجليكانية في العالم باألردن، بتنسيق من الكنيسة . كل عشر سنوات

  . يكانية األسقفية العربية في األراضي المقدسة واألردناألنجل

وحضر اللقاء مستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، وغبطة بطريرك المدينة المقدسة وسائر 
أعمال األردن وفلسطين، والنائب البطرياركي لالتين الكاثوليك في األردن، والنائب البطرياركي للروم 

  .فير البريطاني في عماناألرثوذكس في األردن، والس

  ٣ص/١٤/١/٢٠٢٠الرأي 

***  

  



 
٥

  

  اعادة اطالق الحوار بين الفلسطينيين واالسرائيليين ضرورة: الملك 
  

 مقابلة مع جاللة الملك عبداهللا الثاني، أمس األحد، ركزت على جملة من ٢٤أجرت قناة فرانس 
  . الراهنةالقضايا المرتبطة بالشأن المحلي والتطورات اإلقليمية والدولية

 

  : نص المقابلة التي أجراها اإلعالمي مارك بيرلمان جزء منوتاليا

أريد أن أنتقل إلى القضية الفلسطينية اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو قال إنه يريد : بيرلمان... >>
الحكومة اإلسرائيلية تتخذ خطوات لتحقيق ذلك، والحكومة . ضم الضفة الغربية أو أجزاء كبيرة منها

. ألمريكية غيرت سياستها قبل شهرين حول المستوطنات، وتقول إنها ال تشكل خرقا للقانون الدولي اآلنا
لقد حذرتم من التبعات الوخيمة إذا تمت عملية الضم، ماذا تعني بالتبعات الوخيمة؟ هل تعني خفض 

  التمثيل الدبلوماسي أو قطع العالقات؟

نحن، . ر استراتيجي، وهو عامل مهم الستقرار المنطقةاألردن ملتزم بالسالم كخيا: جاللة الملك
ولألسف، ندرك حقيقة استمرار أجواء االنتخابات منذ عام تقريبا، األمر الذي يعني أن إسرائيل تنظر إلى 

نريد للشعب . الداخل وتركز على قضاياها الداخلية، وبالتالي فإن عالقتنا اآلن في حالة توقف مؤقت
. لى حكومة في القريب العاجل لكي نتمكن جميعا من النظر إلى كيفية المضي قدمااإلسرائيلي االتفاق ع

أما بالنسبة لمن . أعلم أن حل الدولتين برأيي وبرأي معظم الدول األوروبية هو الطريق الوحيد إلى األمام
ير، وفئتان يدعم أجندة حل الدولة الواحدة، فهذا أمر غير منطقي بالنسبة لي، وهناك ازدواجية في المعاي

الطريق الوحيد الذي بإمكاننا . من القوانين لشعبين اثنين، إن هذا سيخلق المزيد من عدم االستقرار
المضي من خالله قدما هو االستقرار في الشرق األوسط، ولتحقيق ذلك علينا أوال تحقيق االستقرار بين 

  .الفلسطينيين واإلسرائيليين

  الضفة الغربية، ما هي الخطوات التي قد تأخذها في االعتبار؟ماذا لو قررت إسرائيل ضم : بيرلمان

مرة أخرى، هذا ما أقوله، هناك خطاب معين صادر عن إسرائيل سببه السياسات : جاللة الملك
المتعلقة باالنتخابات، األمر الذي رفع من مستوى القلق في المنطقة، حيث أنهم يسيرون في معظم الوقت 

أما من . ّيعا، وهذا من شأنه أن يولد المزيد من عدم االستقرار وسوء التفاهمباتجاه غير مسبوق لنا جم
وجهة النظر األردنية، فإن هذه العالقة مهمة، ومن الضروري إعادة إطالق الحوار بين الفلسطينيين 

تظر ٕواإلسرائيليين، والحوار بين األردن واسرائيل كذلك، الذي توقف منذ عامين تقريبا، ولذلك علينا أن نن
  .قرار الشعب اإلسرائيلي

 هل العالقة الممتدة منذ خمسة وعشرين عاما في أدنى مستوياتها اآلن؟: بيرلمان

بسبب موسم الدعاية االنتخابية الذي استمر لفترة طويلة، لم يكن هناك أي تواصل ثنائي أو : جاللة الملك 



 
٦

َت، كما ذكرت سابقا ضم الضفة خطوات ذات أثر، ولذلك عندما تكون هناك بعض القرارات والتصريحا
  .الغربية، فإنها تولد الشك لدى الكثير منا عن الوجهة التي يسعى إليها بعض السياسيين اإلسرائيليين

  ...بداية برئيس الوزراء: بيرلمان

مرة أخرى، إن موضوع الضفة الغربية يحمل الكثير من السلبية في العالقات األردنية : جاللة الملك
لننتظر نتائج االنتخابات اإلسرائيلية، وحالما يتم تشكيل .  وعلينا أن نفهم إلى أين تتجه األموراإلسرائيلية،

  .واستقرار الحكومة، عندئذ بإمكاننا أن نرى كيف سنمضي إلى األمام

ماذا عن صفقة القرن التي وعد بها دونالد ترمب؟ فقد نقل السفارة إلى القدس، ورأينا : بيرلمان
ه المستوطنات، والسلطة الفلسطينية ال تتحدث مع إدارة ترمب، وأقولها بصراحة إن تحول الموقف تجا

الفلسطينيين يجزمون أنه بدال من العمل بصفقة القرن، فإن دونالد ترمب يعمل مع بينيامين نتنياهو 
  هل تؤمن بصفقة القرن؟. للقضاء على حل الدولتين

أعتقد أنه . باحثات عديدة حول هذا الموضوعلقد دارت بيني وبين الرئيس ترمب م: جاللة الملك
  .يدرك ما هو مطلوب للجمع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

  ...ولكنه لم يتخذ أي إجراء بشأن ذلك: بيرلمان

نحن بانتظار الفريق للكشف عن الخطة، وبالتالي أمامنا جميعا منطقة رمادية، ألننا : جاللة الملك
ا يأتي دور ليس األردن ودول المنطقة فحسب، بل الدول األوروبية  وهن-إن لم نعرف محتوى الخطة 

  . كيف لنا أن ننظر إلى الخطة عند اإلعالن عنها، وأعتقد أنه سيتم اإلعالن عنها- كذلك 

  قبل االنتخابات األمريكية؟: بيرلمان

خطة ال أعرف متى سيقومون بذلك، ولكن كثيرا ما نسمع أنه سيتم اإلعالن عن ال: جاللة الملك
مهمتنا وقتها هي النظر إلى النصف الممتلئ من الكأس، كيف بإمكاننا البناء على الخطة، وكيف . قريبا

ولذا، فإن المشكلة هنا أنه من الصعب أن نتخذ . يمكننا القيام بذلك للجمع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين
اجه األردن فحسب، بل أصدقاءنا وهذه مشكلة ال تو. أية قرارات تخص الخطة عندما ال نعرف محتواها

نحن ندعم فكرة الجمع بين الفلسطينيين . وسنبحث ذلك في أوروبا هذا األسبوع. األوروبيين كذلك
  >>...واإلسرائيليين، ولكن علينا أن نرى الخطة أوال إذا أردنا النظر إليها نظرة النصف الممتلئ من الكأس

  ٢ص/١٤/١/٢٠٢٠الرأي  

***  
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  شؤون سياسية

  حق العودة مقدس وال يسقط بالتقادم أو عبر االتفاقيات: سطين النيابيةفل
 

أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، النائب المحامي يحيى السعود، أن حق العودة مقدس وال يمكن  -عمان
  .أن يسقط بالتقادم أو عبر االتفاقيات المبرمة مع العدو اإلسرائيلي

، والعمل على جمع »حقي وقراري.. العودة «ية لدعم حملة ودعا إلى تحشيد كافة الجهود الوطن  
  .مليون توقيع رافض إلسقاط حق العودة

جاء ذلك خالل استقبال اللجنة لمدير عام مركز العودة الفلسطيني في لندن طارق حمود جرى   
فض تصفية خالله بحث اآلليات والسبل الكفيلة إلنجاح الحملة الهادفة إلى جمع أكبر عدد من التواقيع لر

  .قضية الالجئين الفلسطينيين والتأكيد على حق العودة

ٕوشدد السعود على ضرورة إبراز قضية حق العودة الفلسطيني باعتبارها قضية سياسية وانسانية   
  .وأهمية العمل على الحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني والحيلولة دون ذوبانها

التعاون مع مركز العودة الفلسطيني، وستبذل قصارى جهدها وبين السعود أن اللجنة سترعى هذه الحملة ب
إلرسال رسالة للعالم مفادها أن القضية الفلسطينية راسخة في وجدان جميع العرب والمسلمين، وال يمكن 

  .تصفيتها بأي شكل من األشكال

اغطة من جهتهما، أكد النائبان سعود أبو محفوظ ومحمود الفراهيد الستخدام جميع األوراق الض  
ٕواطالق الحملة وجمع التواقيع الرافضة لالحتالل واشاعة ثقافة حق العودة ورفض الوطن البديل والتجنيس  ٕ

  .عبر إعداد استراتيجية تشارك فيها جميع الفاعليات الوطنية

وأشارا إلى أهمية هذه الحملة في نشر الفكرة وتوليد قناعات لدى العالم بحجم الرفض الفلسطيني   
حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية، الفتين إلى أن األردن وفلسطين توأمان وروحان في للتنازل عن 

  .جسد للدفاع عن القضية الفلسطينية

ًبدوره، استعرض حمود فكرة الحملة واهدافها، الفتا إلى أنها حملة دولية تستهدف الوجود   
لى نص محدد باللغتين العربية الفلسطيني في الوطن والشتات بهدف جمع أكبر عدد من التواقيع ع

ًواإلنكليزية رفضا لتصفية قضية الالجئين والتأكيد على الوضع القانوني المكفول دوليا لحق العودة ً.  

وأشار إلى ضرورة تحويل قضية حق العودة إلى قضية رأي عام في مختلف أماكن النقاش المتعلق   
 .فلسطيني شعبي مناهض لتصفية الالجئينبالقضية الفلسطينية عربيا ودوليا وتشكيل أكبر تجمع 

ًإن المركز شكل مصدرا إعالميا وأكاديميا للمعلومات والنشاط العام الخاص بالقضية : وقال حمود   ً ً
الفلسطينية ويحمل الصفة االستشارية في المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة، الفتا إلى 

  .ا لألمم المتحدةأنه سيتم بعد جمع التواقيع إرساله



 
٨

وجرى خالل االجتماع بحث برنامج الحملة وآليات جمع التواقيع وكيفية تطبيق الخطة على أرض   
الواقع وتوقيت انطالق الحملة، كما تم التأكيد على ضرورة دعوة جميع الفاعليات الرسمية والشعبية ولجان 

مدني ووسائل اإلعالم وكافة المعنيين تحسين خدمات المخيمات والهيئات الشبابية ومؤسسات المجتمع ال
 .للمشاركة في الحملة

  ٨ ص١٤/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  بتوجيه الملك لحماية األقصى) مجلس األوقاف(السفير المجالي يضع 
 

 غسان  وضع – إبراهيم  كامل–القدس المحتلة   

سات المجالي سفير المملكة في تل أبيب رئيس وأعضاء مجلس األوقاف والشؤون والمقد
اإلسالمية في القدس المحتلة أمس في لقاء موسع في صورة الخطوات التي تتخذها الحكومة األردنية إزاء 
ما يحدث في المسجد األقصى المبارك وخاصة في المناطق الجنوبية والغربية والشرقية من األقصى 

 .وخاصة في مصلى باب الرحمة

لي حول دور المملكة األردنية الهاشمية واستمع أعضاء المجلس لشرح مفصل من السفير المجا
وبتوجيه مباشر من جاللة الملك عبداهللا الثاني صاحب الوصاية والرعاية على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في مدينة القدس لحفظ ودعم المقدسات اإلسالمية والمسيحية خاصة المسجد األقصى المبارك 

  ....وحمايته

  ١٠ص/١٤/١/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  الضفة ضم خطط تنفيذ دون للحيلولة الدولي المجتمع يدعو ورمنص

 

 المجتمـع منـصور، ريـاض الـسفير المتحـدة األمم في فلسطين لدولة المراقب دعا – وفا – نيويورك
 الغربيـة، الـضفة ضـم خطـط تنفيـذ دون للحيلولـة القانونيـة اإلجـراءات كافـة واتخاذ بقوة التصدي إلى الدولي
 .الخطط هذه بمثل يالمض خطورة من محذرا

 مجلـس رئـيس مـن لكـل االثنـين، اليـوم منـصور، الـسفير بعثهـا متطابقـة رسـائل ثالث في ذلك جاء
 أطلعهـم العامـة، الجمعيـة ورئـيس المتحـدة، لألمـم العـام واألمـين )فيتنـام( ينـاير/الثـاني كـانون لـشهر األمـن

 فــي أراض لــضم القانونيــة غيــر لخطــطا حــول واألميركيــة اإلســرائيلية التــصريحات فــي جــاء مــا علــى خاللهــا
 .الدولية الشرعية وقرارات الدولي المجتمع إرادة يتحدى بشكل المحتلة، الغربية الضفة

 االتجاهــات اإلســرائيلية الحكومــة واصــلت ،٢٠٢٠ عــام بدايــة منــذ إنــه رســائله، فــي منــصور وقــال
 أجـزاء ضـم وهـو واضـح دفبهـ االسـتيطان أنـشطة مـن صعدت حيث ،٢٠١٩ عام في كما نفسها التدميرية



 
٩

 الرابعــة، جنيــف اتفاقيــة ذلـك فــي بمــا الـدولي، للقــانون خطيــر انتهــاك فـي المحتلــة، الفلــسطينية األرض مـن
 طالـب الـذي ،)٢٠١٦( ٢٣٣٤ األمـن مجلـس قـرار ذلـك فـي بمـا لهـا، حـصر ال التي المتحدة األمم وقرارات
 .الشرقية القدس فيها بما المحتلة، فلسطينيةال األرض في االستيطانية األنشطة لجميع وكامل فوري بوقف

 الفلـسطينيين، للسكان القسري والتهجير الفلسطينية األراضي بضم اإلسرائيلية التهديدات واستعرض
 الحملـة هـذه يقـودان اللـذين بينيـت، نفتـالي الجيش ووزير نتنياهو، اإلسرائيلي الوزراء رئيس أن إلى مشيرا

 المـستوطنات ضـم ونيتهمـا خططهمـا إعـالن واصـال األميركيـة، اإلدارة مـن عمبـد القانونية غير االستعمارية
 .اإلسرائيلية االنتخابية الحملة سياق في تصاعدت والتي األردن، وغور

 في قدما للمضي اإلسرائيلي لالحتالل ومشجع رئيسي سبب األميركية اإلدارة تواطؤ أن منصور وأكد
 قـضية مـن الـتخلص بعـد أنـه إسـرائيل لـدى األميركـي الـسفير رحصـ حيث "القانونية، غير الخطط هذه تنفيذ

 وهـو ،)والـسامرة يهـودا( اسـم عليهـا مطلقـا الغربيـة الـضفة ضـم إلنجـاز اآلن التفرغ يجب والجوالن، القدس
 ."والمحاسبة العقاب من لإلفالت الحصانة لديه أن يعتقد اإلسرائيلي االحتالل يجعل ما بالتأكيد

 علــى العمـل الرابعـة، جنيـف اتفاقيـة فـي المتعاقـدة الـسامية واألطـراف ألمـنا مجلـس واجـب أن وأكـد
 أرضـه مـن شـعبنا يحرم الذي القانوني غير السلوك لهذا حد ووضع المساءلة، وضمان القانون سيادة دعم

 إنـسانية معانـاة فـي يـسبب مـا أراضـيهم، مـن بـالقوة وتـشريدهم المـصير، بتقرير حقه ذلك في بما وحقوقه،
 مـن ذلك، على وعالوة :مضيفا سلمي، حل إلى التوصل فرص وتقويض إنسانية، واحتياجات النطاق واسعة
 .الحرب جرائم عن المساءلة ضمان الدولية الجنائية المحكمة واجب

 بــاالحتالل، القائمــة الــسلطة إســرائيل، ستــستمر العواقــب، غيــاب ظــل فــي ":منــصور الــسفير وقــال
 تكـرر لـذلك السلمي، الحل أسس وتدمير فيه رجعة ال بشكل الدولتين حل وتفكيك الجرائم، هذه مثل بارتكاب
 وفقـا القانوني غير الوضع هذا لمعالجة عاجل بشكل العمل إلى الدولي للمجتمع دعوتها الفلسطينية القيادة

 ."اعتمدتها التي والقرارات الدولي للقانون

 وردع العقـــاب مـــن اإلفـــالت لهـــذا حــد وضـــع يمكنهـــا التـــي وحــدها هـــي المـــساءلة أن علـــى وشــدد
 وعلـى بحريـة أخيـرا يعـيش أن الفلـسطيني للـشعب يتيح عادل، سالم احتماالت ٕوانقاذ المستقبلية االنتهاكات

  .وسالم أمن في جيرانه جميع مع جنب إلى ًجنبا وطنه في المساواة قدم

 ١٤/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  

  

  

  

  



 
١٠

  نتخابات اإلسرائيليةالبيت األبيض يعتزم نشر صفقة القرن قبل اال

   ...–فلسطين المحتلة 

 بأن البيت األبيض يدرس نشر خطة السالم األمريكيصرح روبرت أوبراين مستشار األمن القومي 
  . آذار المقبل٢ المقررة في اإلسرائيليةبين إسرائيل والفلسطينيين قبل االنتخابات 

 ال تعتمد على األمريكية اإلدارة اإلخباري، أن خطط Axios وقال أوبراين في مقابلة مع موقع
ال أعتقد أن ذلك يعتمد على االنتخابات ونحن ال نحدد أي شيء نقوم به "األزمة السياسية في إسرائيل 

من بين السمات المميزة لسياسة " وأضاف. " اإلسرائيليينأوعلى أساس السياسة الداخلية للفلسطينيين 
 صفقة السالم ستكون مرنة بالنسبة "، مضيفا!لصفقات الناجحةالرئيس ترامب الخارجية إصراره على تبني ا

  . والفلسطينيينلإلسرائيليين

وفي األسبوع الماضي، تحدث بيني غانتس زعيم تحالف ابيض ازرق عن توقيت نشر خطة السالم   
حذر ًيمكنني أن أفترض أن هذه المسألة مهمة جدا بالنسبة لألميركيين كي يتوخوا ال": ً، قائالاألمريكية

  ).وكاالت(.....وعدم نشرها أثناء االنتخابات

  ٢٠ ص١٤/١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  اعتداءات

  األقصىاالحتالل يصدر قرار بإبعاد شاب مقدسي عن المسجد 

 

 ً، اليـوم االثنـين، قـرارا يقـضي بإبعـاد"اإلسرائيلي"قوات االحتالل  أصدرت –  القدس–فلسطين اليوم 

 . مدينة القدس المحتلة، ألشهر عدة في عن المسجد األقصى شاب مقدسي

 الـشاب أنـس أبـو حمـص، عـن المـسجد األقـصى إبعـاد مكتب إعالم األسرى، ان االحـتالل قـرر وأكد
  . أشهر٣ومداخله لمدة 

 ١٣/١/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

***  

  

  

  

  

  



 
١١

  منظمات استيطانية متطرفة تستعد لتنفيذ اقتحامات كبيـرة لألقصى
 

ات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح أمس اإلثنين، باحات عشر  اقتحم–فلسطين المحتلة   
  . الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة- المسجد األقصى المبارك

وقال مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية العامة وشؤون المسجد األقصى بالقدس الشيخ عزام   
 من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة في رام اهللا، إن االقتحامات نفذت) بترا(الخطيب لمراسل 

وجيش االحتالل االسرائيلي، موضحا أن شرطة االحتالل أغلقت باب المغاربة، عقب انتهاء فترة االقتحامات 
  .الصباحية، بعد أن وفرت الحماية الكاملة للمستوطنين

. المزعوم) لالهيك(وأضاف ان المستوطنين، تجولوا في ساحاته، وسط تلقيهم شروحات عن   
وتستعد منظمات استيطانية متطرفة، لتنفيذ اقتحامات كبيرة للمسجد األقصى، وحائط البراق في القدس 

  .المحتلة

إلى ذلك، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس اإلثنين، حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية   
استدعاء البعض للتحقيق لدى أجهزة والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما تم 

  .المخابرات بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية

 شابا من الضفة، جرى ١٤وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم إن جنوده اعتقلوا   
  .تحويلهم للتحقيق بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات االحتالل

 االحتالل، مئات المركبات على حاجز طيار أقامته على الطريق المؤدية إلى قرى واحتجزت قوات  
  ).وكاالت(.....شمال غرب القدس، قرب قرية قلنديا

  ٢٠ ص١٤/١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  للتحقيق مقدسية فتاة يستدعي االحتالل

 

 بلــدة كانســ مــن -نــاب أبــو آيــة الفتــاة األحــد، أمــس ليلــة االحــتالل، شــرطة مــن معــززة قــوة ّســلمت
 .للتحقيق استدعاء أمر -األقصى المسجد جنوب سلوان

 المـرة ليـست أنهـا ًعلمـا األقـصى، مـن خروجهـا خـالل أمس ناب أبو الفتاة أوقف قد االحتالل وكان
  .األقصى المسجد عن متفاوتة لفترات ُوتبعد الفتاة فيها ُتعتقل التي األولى

 ١٣/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  



 
١٢

  أرضه في القدس بضغط من سلطات االحتاللمواطن يجرف 

الواقعـــة عنــــد المـــدخل الــــشرقي  شـــرع المـــواطن هــــشام داري، اليـــوم االثنـــين، بتجريــــف أرضـــه
المـواطن  وتمنـع بلديـة االحـتالل.بلدية االحتالل في القدس العيسوية، وسط القدس المحتلة بضغط من لبلدة

  .مالحقة وفرض الغرامات المالية العاليةداري استخدام أرضه أو االستفادة منها تحت طائلة ال

***  

 االحتالل يفتش منزلين قرب المسجد األقصى بالقدس القديمة
  

أحمد غزالة، ومحمد شـريفة، فـي حـارة بـاب : اقتحمت مخابرات وشرطة االحتالل، منزلي المقدسيين
ة البحث عن مفرقعـات في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وفتشتهما بحج األقصى حطة المالصقة بالمسجد

تفاجـأ بقـوات االحـتالل تقـتحم منزلـه، وأرهبـوا أطفالـه  ّأنه) ً عاما٥٣(وذكر أحمد محمود غزالة .وألعاب نارية
ّوعائلته، موضحا أنه ولفـت إلـى أن زوجتـه .جرت بينه ومخـابرات االحـتالل مـشادات كالميـة وحـاولوا اعتقـال ً

 أسـير ّوأوضح غزالة أنه.جنود االحتالل للمنزل وتفتيشه قتحاما الحامل وأوالده الثالثة شعروا بالخوف خالل

  .ًا شهر٣٣ لمدة ٢٠١٦ أشهر، وفي عام ٨ لمدة ٢٠١٤محرر كان قد اعتقل في عام 

  ١٣/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

  اعتقال طفل من البلدة القديمة في القدس

 

مـصطفى غزالـة  الطفـل يوم االثنـينأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن قوات االحتالل اعتقلت فجر ال
ونقـل االحـتالل الطفـل المقدسـي إلـى أحـد مراكـزه فـي .منزلـه فـي البلـدة القديمـة بالقـدس المحتلـة اقتحـام بعد

  .المدينة المقدسة للتحقيق معه

  ١٣/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

   شبان من القدس٣ُاالحتالل يمدد اعتقال 

 

 عمـر محيـسن، ومحمـد الـشاويش،: تقـال الـشبان المقدسـييناالحتالل في القدس اع محكمة مددت

وكان االحتالل اعتقل المقدسـيين الثالثـة .وعالء نجيب، حتى يوم األربعاء المقبل لتقديم الئحة اتهام ضدهم
 إفطـار إدخـالاألقصى، بعد منع قـوات االحـتالل  قبل نحو عشرة أيام من محيط مصلى باب الرحمة بالمسجد

  .للصائمين بالمصلى

 ١٣/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  



 
١٣

  "القانون"جنود ينكلون ويضربون فتى مقدسيا بغطاء من : لجنة أهالي أسرى القدس
 

 إن اليـوم، عـصب، أبـو أمجـد رئيـسها لـسان علـى المقدسيين، والمعتقلين األسرى أهالي لجنة قالت
 والــذي عــصب، أبــو الــدين ســيف يالمقدســ الفتــى الظــالم القــانون مــن بغطــاء وضــربوا نكلــوا االحــتالل جنــود

 .الجنود يد على الشديد للضرب تعرض

 أغلقـت" اإلسـرائيلية "الـشرطة عناصـر مع التحقيق وحدة "إن" الفيسبوك "في صفحته على وأضاف،
 ".المعتدي الجنود إلدانة كافية أدلة وجود عدم بحجة الملف

 للـضرب تعـرض القديمـة البلدة انسك من عاما، ١٩ الـ ابن الدين سيف المقدسي :قائال أمجد وتبع
 كغيـره وهـو االحـتالل، جنـود مـن الـضربات يتلقـى أن حـاول أنـه لمجـرد الفلفل بغاز والرش والخوف والتنكيل

 القانون من يتخذون الذين قلوبهم، األحقاد تمأل مجرمين، جنود يد على شديد لظلم تعرض شعبنا أبناء من
 ."روتهمجب و كرههم لتفريغ كبيرا غطاء االحتاللي

 توجـه للمـشفى مغادرتـه وبعـد المراقبـة، كاميرات أمام عليه االعتداء تم الدين سيف المقدسي :وقال
ـــــات لوحـــــدة ـــــشرطة بعناصـــــر الخاصـــــة التحقيق ـــــدم )ماحـــــاش( ال ـــــشكوى وتق ـــــود ضـــــد ب ـــــدين الجن  المعت

 ملــف نبــأ الــدين ســيف أبلغــت وقاحــة وبكــل ومــؤخرا أشــهر لعــدة بإجراءاتهــا التحقيقــات وحــدة طلــت مــا وقــد
  ."الجنود إلدانة كافية أدلة توفر عدم بسبب أغلق قد الشكوى

  ١٣/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

  االحتالل يقرر إقامة منطقة تعليمية متكاملة بالقدس المحتلة ضمن مساعيه لتهويد المدينة
 

ملة في يدخل قرار الحكومة اإلسرائيلية بإقامة منطقة تعليمية متكا – عمان - نادية سعد الدين
ٕالقدس المحتلة ضمن مساعيها الدؤوبة لتهويد المدينة وطمس هويتها العربية واإلسالمية والغاء عمل 

، عبر استهداف غلق ست مدارس ومركز تدريب مهني تابعين للوكالة، ”األونروا“وكالة الغوث الدولية 
  . طالب وطالبة مهددين بمغادرة مقاعد الدراسة مبكرا٢٧٠٠يضمون نحو 

 مخطط االحتالل على إنشاء مجمع مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم اإلسرائيلية في شرقي ويقوم
 مليون دوالر، بدءا من مخيم شعفاط وعناتا، حتى تكون بديلة عن مدارس ٢القدس، بكلفة تقدر بنحو 

دها؛ بحجة أنها ، بهدف منع أي تواجد للوكالة في المدينة المقدسة، تمهيدا إلنهاء دوره ووجو”األونروا“
  .، وفق المنظور اإلسرائيلي”إتمام عملية السالم“وعرقلة ” إدامة قضية الالجئين الفلسطينيين“تعمل على 

 طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في ست ٢٤٠٠على “ويؤثر هذا اإلجراء اإلسرائيلي بشكل مباشر 
ا يدرسون في معهد التدريب  طالب٢٣٦مدارس تابعة لألونروا في شرقي القدس المحتلة، إضافة إلى 

 .”الغد”لـ” األونروا“، وفق معطيات رسمية من ”المهني الواقع ضمن حدود بلدية القدس



 
١٤

وسيكون أمام طلبة األونروا المقدسيين إما ترك مقاعد الدراسة لاللتحاق مبكرا في سوق العمل، وبالتالي 
م سياسة االحتالل العنصرية عن الدراسة،  آالف من أقرانهم بالمدينة الذين أقعدته١٠اإلنضمام إلى نحو 

  .أو أن يتم استيعابهم ضمن مدارس االحتالل وتلقي المناهج التعليمية اإلسرائيلية

وينطبق هذا الحال على نظرائهم الطلبة في مركز التدريب المهني التابع لألونروا في القدس 
البطالة، بعدما أنهت إجراءات المحتلة، وسط محاذير طردهم منه عقب إغالقه والركون إلى صفوف 

من الطلبة المقدسيين، في ظل وضع المدينة االقتصادي  % ٤٠االحتالل مسار التعليم الثانوي لنحو 
  . ألف طفل مقدسي تحت خط الفقر٩٥الخانق، الذي أوجد نحو 

 ألف طالب مقدسي ٢٠وقد ينضم غالبية هؤالء طلبة األونروا، عند إغالق مدارسهم، إلى نحو 
ون الجتياز الحواجز العسكرية اإلسرائيلية يوميا من أجل االلتحاق بمدارسهم في الجانب اآلخر من يضطر

 ألف فلسطيني، خارج جدار الفصل العنصري، الذي ٩٠مدينتهم المحتلة، بعدما طردهم االحتالل، مع زهاء 
  .تسبب في إرباك العملية التعليمية الفلسطينية وعرقلة مسارها

اعا إلى تسرب الطلبة المقدسيين من المدرسة؛ حيث تسببت سياسة االحتالل وقد يقود ذلك تب
، بهدف تشجيع تغلغل المظاهر السلبية بين صفوفهم الشابة،  %٥٠العدوانية في ارتفاعها إلى حوالي 

  .من المجتمع المقدسي % ٥٥التي تشكل نحو 

سرائيلية مكان المنهاج وتسعى سلطات االحتالل، من خالل تلك الخطوة، إلى فرض المناهج اإل
التعليمي الفلسطيني، بهدف طمس الهوية الوطنية وضرب االنتماء العربي اإلسالمي، ليخضع له أكبر عدد 
من الطلبة المقدسيين، السيما طلبة مدارس الوكالة الذين يتبنون الرؤية العامة الفلسطينية، أسوة بمدارس 

لكنسية واألوقاف الشرعية والجمعيات وغيرها، التابعة األوقاف اإلسالمية والمدارس الخاصة، ومنها ا
  .للسلطة الفلسطينية

بيد أن المدارس التابعة للسلطة الفلسطينية تواجه عدة صعوبات، كونها تتبع أساسا لسلطة تحت 
االحتالل، وال تملك أي سلطة فعلية داخل مدينة القدس، في ظل تضييق االحتالل عليها وسعيه للسيطرة 

  .ع التعليميعلى القطا

ويخلو المنهاج اإلسرائيلي من ذكر فلسطين، أو الحديث عن الفكر اإلسالمي والمجتمع العربي، 
يهودا ”و” يروشاليم“السيما في كتب التاريخ واإلنسانيات، مقابل استخدام األسماء العبرية لألماكن، مثل 

، على المدارس، وتشويه ”نة إسرائيلمدي“، تزامنا مع فرض تدريس مادتي اللغة العبرية وتاريخ ”والسامرة
  .الحقائق الجغرافية والتاريخية ومتعلقات العقيدة اإلسالمية واإلرث العربي الحضاري داخل المنهاج

، حينما ألغى فورا قانون التربية والتعليم ١٩٦٧ويريد االحتالل تكرار ما فعله بعد عدوان العام 
االبتدائية واإلعدادية تحت سيطرة وزارة المعارف ، ووضع المدارس الحكومية ١٩٦٤األردني لعام 



 
١٥

االسرائيلية، وأغلق مكتب التربية والتعليم لمحافظة القدس، كما أخضع المدارس األهلية والخاصة 
  .والمدارس العربية إداريا ومنهجيا بأجهزته

إن ، ”الغد”من جانبه، اعتبر مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، لـ
سلطات االحتالل تهدف من وراء إنشاء المنطقة التعليمية في القدس المحتلة، إلى محاولة إنهاء عمل “

  .”الوكالة، في إطار مساعي تهويد المدينة ونزع هويتها العربية واإلسالمية، وتغيير معالمها

لمانحة، سلطات االحتالل تسوق للمجتمع الدولي، السيما الدول ا“وأوضح المهندس خرفان بأن 
مزاعم تقوم على ذرائع بأن الوكالة تطيل أمد قضية الالجئين الفلسطينيين بتوريث صفة اللجوء، فضال عن 

  .”ُأن مناهجها تحرض على اإلرهاب والالسامية، مما ال يساعد على بلوغ عملية السالم

ونالد ترامب، االحتالل يمضي في محاوالته تلك مدعوما بإعالن الرئيس األمريكي، د“ونوه إلى أن 
الموقف “، مؤكدا ”، ونقل سفاره بالده إليها”بالقدس عاصمة للكيان اإلسرائيلي“، االعتراف ٢٠١٧العام 

ٕاألردني الثابت من رفض وادانة انتهاكات سلطات االحتالل المتواترة في القدس المحتلة، بما في ذلك قرارها 
  .”األخير بإقامة منطقة تعليمية إسرائيلية فيها

أداة االحتالل األساسية لنزع الهوية العربية واإلسالمية في القدس “ العملية التعليمية وتشكل
المحتلة، وضرب الصمود والوعي الوطني والتثبيت الوجودي المقدسي في األرض والوطن، ما يمهد لمخطط 

 قول مدير ، وفق”تهويد المدينة بعد إنهاء وجود الوكالة التي ترمز إلى قضية الالجئين الفلسطينيين
  .”الغد”اإلعالم السابق في األونروا مطر صقر في حديثه لـ

استهداف الوجود “ومن هنا؛ فإن مطر ينظر للقرار اإلسرائيلي األخير بأبعاد أخرى تمتد نحو 
العربي الفلسطيني في القدس المحتلة، واستالب إرثها وتاريخها العربي اإلسالمي، والتضييق على 

  .”مواطنيها المقدسيين

ٕولن تتوقف تبعات القرار اإلسرائيلي عند النطاق التعليمي لألونروا فقط؛ وانما ستؤثر سلبا على 
 آالف الجئ مقدسي ١١٠خدمات الوكالة، التعليمية والصحية واإلغاثة االجتماعية، التي تقدمها ألكثر من 

 مهمة ومراكز ، عبر ست مدارس ومركزان صحيان وعيادات طبية ومساعدة اجتماعية”مسجلين لديها
  .سامي مشعشع” األونروا“خدمات معنية باألطفال، وفق المتحدث الرسمي باسم 

  ٢٢ص/١٤/١/٢٠٢٠الغد 

*** 

 

  

  



 
١٦

  شؤون مقدسية

  التربية تولي اهتماما بقطاع التعليم في القدس: عورتاني

 

يم في القدس، قطاع التعل  أكد وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، أن الوزارة تدعم-وفا -اهللا رام
لسياسات األسرلة والتهويد التي ينتهجها االحتالل،  وتركز على األولويات واستنهاض حالة التكامل للتصدي

 .وفي قطاع غزة" ج"المسماة  ودعم التعليم في المناطق

معهــدها الــوطني  عورتــاني خــالل لقــاء نظمتــه وزارة التربيــة والتعلــيم، اليــوم االثنــين، بمقــر وطــرح
والمجتمـع المـدني والجامعـات؛ للتباحـث  لتربوي؛ مع شـركائها المحليـين، مـن المؤسـسات الرسـميةللتدريب ا

للتعلـيم فـي فلـسطين، فكـرة إنـشاء سـلة دعـم مجتمعـي للتعلـيم علـى  بشأن تطوير وتحديث الخطة القطاعيـة
 ة المجـالٕعلـى عديـد المنطلقـات التـي تـستهدف االرتقـاء بالبيئـة المدرسـية واتاحـ وشـدد.المـستوى الـوطني

القضايا المرتبطة بحوكمة النظام  للطلبة كونهم قلب األمر؛ ومشاركين في عملية صنع القرار، والتركيز على
 .الصالحيات للمديريات وتعظيم مبدأ المساءلة وغيرها التعليمي ورشاقة العملية اإلدارية ومنح

حاضـنات للفكـر والعلـم   باعتبارهاعورتاني اهتمام الوزارة بتعزيز شراكتها مع الجامعات المحلية وأكد
البحثيـة واسـتثمار الـشراكات بمـا يخـدم تطلعـات الـوزارة  واإلبداع عبر إبـرام اتفاقيـات تعـاون تطـال القطاعـات

على أهميـة تجـذير روح الـشراكة المجتمعيـة الجامعـة مـع كافـة  وشدد.أولوياتها واحتياجاتها وبما يتوافق مع
األمر الذي  بار أن التعليم هو مستقبل فلسطين، وهو أمر سيادي بامتياز؛االستدامة؛ باعت الشركاء، وتعزيز

 .يتطلب بذل كل جهد مستطاع لتطوير هذا القطاع

ًقدم وكيل الوزارة بصري صالح عرضا تنـاول فيـه أبـرز منطلقـات ومحـددات الخطـة بدوره، القطاعيـة  ّ
تماشــيها مــع توجهــات الحكومــة   حيــثًلتطــوير التعلــيم، مــشيرا إلــى أهــم اعتبــارات تطــوير هــذه الخطــة؛ مــن

بالعناقيـد، والمراجعـة للبـرامج التعليميـة، والبعـد الجغرافـي الـذي  وأولوياتها الراهنة ال سيما ما يعرف بالتنمية
مـدى القابليـة  شمولية التعليم ووصوله لكافة المناطق، والواقعيـة فـي طـرح المـستهدفات وقيـاس يرتكز على

واالهتمـام بالقـضايا عبـر القطاعيـة، واالنـسجام  دمات وتحـسينها بـشكل مـستمر،للتنفيذ، وديمومة تقديم الخ
 .ترتبط بالتعليم؛ باعتبار أن الخطة وطنية ال تقتصر على المؤسسة التربوية مع المعاهدات الدولية التي

ًجهتـه، قـدم مـدير عـام التخطـيط التربـوي مـأمون جبـر عرضـا تشخيـصيا للواقـع مـن التربـوي وأبـرز  ً
كمـا تـم توزيـع المـشاركين علـى مجموعـات  ت المطروحة على اإلطار االستراتيجي للخطة القطاعية،التعديال

لمناقـشة األهـداف والتـدخالت والمـستهدفات حتـى نهايـة العـام  عمـل وفـق البـرامج والخطـط عبـر القطاعيـة؛
٢٠٢٢.  

  ١٤/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 



 
١٧

  ام الدراسيبإعادة الع  طالب مقدسي من حي شعفاط مهددون ٣٠٠

 

وســط مدينــة القــدس المحتلــة، بإضــراب لمعلمــي  شــعفاط  طالــب، مــن حــي٣٠٠تفاجــأت عــائالت 
  مـن وزارة المعــارف"غيـر معتــرف فيهـا"البلــدة، بعـدما اكتـشفوا أنهــا  ومـوظفي مدرسـة الوعــد الـصادق فـي

 .وبلدية االحتالل "اإلسرائيلية"

أوليـاء األمـور، انـه  ، قـال نـضال عويـضة، أحـدوفي تغريدة له، تناقلتها مواقع التواصل االجتماعية
الوعـد الـصادق، بـأن المعلمـين يعتـصمون فـي  توجـه للمدرسـة بعـد اتـصال مـن نجليـه الطـالبين فـي مدرسـة

 ."غير معترف بها" الساحة، بعدما تبين لهم بأن المدرسة

بـين بعـدما ت  فـي حكـم المجهـول، وسـيتركون فـي الـشوارعاآلن طالب أصبح ٣٠٠مصير ": وأضاف
 ."أنجزوها أن مدرستهم غير معترف فيها، وسيجبرون على إعادة الفصول التي

يـتمكن مـن نقلهـم  طلب مـن مـديرة المدرسـة شـهادتي الفـصل األول لنجليـه كـي"َوبين عويضة، أنه 
 ."التعليمي لمدرسة أخرى لكنها رفضت، األمر الذي يهدد مستقبلهم

المــدارس  قبله الدراســي، وهنــاك عــشراتجيــل كامــل فــي شــعفاط مهــدد بتــضييع مــست": وأضــاف
ممنهجـة لحرمـان الفلـسطينيين مـن  الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، غير معتـرف بهـا، كأنهـا سياسـة

 ."التعليم

 ٧٠٠٠العائالت تدفع مبـالغ كبيـرة للمـدارس الخاصـة، تـصل إلـى أكثـر مـن "إلى أن  وأشار عويضة
 ."شيقل في الفصل الواحد

علــى قــضية  مؤســسات الحقوقيــة والتربويــة ووســائل اإلعــالم، بتــسليط الــضوءال"وطالــب عويــضة 
  ."مدارس القدس غير معترف بها، التي تهدد مستقبل جيل كامل بالضياع

  ١٣/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

*** 

 

  

  

  

  

  

  

  



 
١٨

  تقارير

  رحلة رمزية تحاكي القدس.. قطار العودة في غزة

  غزة- رائد موسى

ٕفي خطوة رمزية القت ترحيبا واعجابا من الجمهور، دشنت مدينة ترفيهية في جنوب قطاع غزة   
القدس المحتلة، تتجسد فيها أبرز المعالم الدينية والتاريخية، وأهمها  قطارا معلقا، يسير فوق مدينة تحاكي

" تل أبيب"أطلق عليها من محطة " قطار العودة" وينطلق القطار الذي أطلق عليه .المسجد األقصى المبارك
، الذي يشير للمسافة التي تفصل نقطة انطالق القطار )٩٩(أقيم أمامها مجسم لمسجد قبة الصخرة والرقم 

، بمدن داخل "العودة للديار"وتمر رحلة القطار التي تسمى . كيلومترا٩٩عن مدينة القدس المحتلة وتقدر بـ
في باحات المسجد األقصى، حيث " باب الساهرة"صوال إلى فلسطين التاريخية كحيفا ويافا وعكا والرملة، و

ومن خلفه مفتاح ضخم يشير إلى تمسك الفلسطينيين " قبة الصخرة"جرى تجسيد مبنى ضخم يمثل مسجد 
  .بحق العودة

وتهدف رحلة العودة الرمزية إلى ربط الفلسطينيين في غزة، المحرومين بفعل الحصار وقيود   
ّزيارة القدس والصالة في مسجدها األقصى، بمدنهم وقراهم التي هجروا منها إبان االحتالل اإلسرائيلي من 

  .، بحسب رئيس مجلس إدارة المدينة الترفيهية المهندس وائل الخليلي١٩٤٨النكبة في العام 

وقال الخليلي للجزيرة نت إن هذا المشروع الرمزي، الذي استمر العمل به لنحو عامين، يدعو إلى   
إنجازه تم بالجهود الذاتية وبأيد فلسطينية خالصة، رغم المعوقات التي اعترضتهم بفعل الفخر كون 

ٕوأوضح الخليلي أن المشروع ال يهدف إلى الربح، وانما هو .الحصار وعدم توفر كثير من المواد والمعدات
ية في مشروع ترفيهي سياحي، إضافة إلى كونه ذا بعد وطني وثقافي وتاريخي، لتعزيز الحقوق الوطن

   .نفوس األجيال الفلسطينية

  ١٢/١/٢٠٢٠الجزيرة 

***  

   في فلسطين أم في إسرائيل؟"كنيسة المهد":  يثير جدال في امريكا برنامج مسابقات أمريكي
  

جدال في الواليات » جيوباردي«أثار برنامج المسابقات والمعلومات : »القدس العربي«لندن ـ  
وكان السؤال الذي طرحه مقدم  .أل المقدم عن مكان كنيسة المهدالمتحدة بعد حلقة بثت أخيرا، حيث س

 ميالدية، وتعرف ٣٠٠البرنامج اليكس تريبك في حلقة الجمعة الماضية عن مكان كنيسة بنيت خالل فترة 
، ليقوم »ال«بكنيسة المهد، وقامت المتسابقة كيت نيدل باإلجابة بأنها في فلسطين، فرد عليها المقدم بـ 

 .»نعم«اك ماغواير باإلجابة بأنها في إسرائيل، ليرد المقدم بـ المشارك ج



 
١٩

ورغم أن اإلجابة لم تؤثر على نتيجة المسابقة حيث ربحت نيدل في النهاية، إال أن جدال عاصفا  
شهدته شبكات التواصل االجتماعي حيث اتهم البرنامج بتغيير حقائق تاريخية وجغرافية مثبتة في 

 .الدوليةاالتفاقيات والقوانين 

من «إن اإلجابة عن هذا التساؤل تعتمد على » واشنطن بوست«وقال تقرير نشرته صحيفة  
، مشيرة إلى أن حلقة الجمعة الماضية فتحت باب االنتقادات على مصراعيه والجدل أيضا حول »يسأل

 .الصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني

كنيسة المهد موجودة في « على تويتر سكوت روث، ناشر موقع مونديس اليهودي، قال في تغريدة 
 .»بيت لحم، وهي في فلسطين وليست في إسرائيل

إهانة للتاريخ «إجابة صحيحة للسؤال » فلسطين«واعتبر مغردون أن عدم اعتماد مقدم البرنامج  
 .»والواقع واآلالف من الفلسطينيين المضطهدين في بيت لحم

لسطيني ضمن الئحة التراث العالمي لمنظمة  كأول موقع ف٢٠١٢وأدرجت كنيسة المهد عام  
، وكانت قد صنفت على قائمة المباني التراثية »اليونسكو«منظمة االمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

المهددة بالخطر قبل إلغاء القرار خالل العام الماضي، بعد أعمال ترميم طالت السقف والواجهات الخارجية 
 .والفسيفساء واألبواب

تقع الكنيسة في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وقد بناها اإلمبراطور البيزنطي قسطنطين و 
 .، وتم تجديدها في القرن السادس على يد اإلمبراطور جوستنيان، وفق وكالة فرانس برس٣٣٥عام 

   ١٣/١/٢٠٢٠القدس العربي 

***  

  محاكم

  تيطانيةلصالح الجمعيات االس) العليا(ثبتت قرار ) المركزية(
 

قررت المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة أمس  - كامل إبراهيم-القدس المحتلة   
 قرارها السابق الذي قرر إلغاء تمكين الجمعيات والمؤسسات االستيطانية من السيطرة على عقارات إلغاء

 لبطريركية الروم بن الخطاب في باب الخليل التي تعودية في ساحة عمر وفنادق والمحالت التجار
. ٕواعادة تثبيت قرارها القديم نقل هذه العقارات والفنادق لصالح الشركات والجمعيات االستيطانية. األرثوذكس

 .كما قررت إعادة البحث في طلب بطريركية الروم األرثوذكس إلغاء القرار من جديد

يثبت قرارات المركزية والعليا  ان القرار  الرأي لـواإلمبوقال المحامي ماهر حنا محامي فندق 
اإلسرائيلية ويعيد الخوض في ادعاءات البطريركية واعتراضاتها ضد هذه القرارات الباطلة من البداية، 

 اليوم رفعت الدعوة القضائية ضد هذه الجمعيات االستيطانية فيما األرثوذكسية كأن البطريركية آخربمعنى 
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ًة عمر في باب الخليل، مضيفا انه سيواصل الدفاع عن حقوق  في ساحوأوقافهايتعلق بكافة عقاراتها 
 ودحض مزاعم واإلمبفي فندق ) أبو الوليد الدجاني وأبناء المرحوم سليمان الدجاني(موكلة 

 .وأوقافها تلك الصفقة ضد أمالكها إبطالالمستوطنين، وعلى البطريركية الخوض من جديد في إجراءات 

مركزية كان مفاجئة من حيث الشكل والمضمون وطريقة خروج القرار وأضاف ان قرار المحكمة ال
الغريب، ويتناقض مع األنظمة الصحيحة، الن القرار ينقصه التعليل والشرح وناقض كل القرارات السابقة، 
ومستهجنا قانونيا إذ أن المحكمة أصدرت قرارها المذكور دون عقد جلسة للبحث في التماس المستوطنين 

 .لقرار وفق السوابق القانونية المعمول بهاولم تعلل ا

ان المحكمة المركزية أصدرت القرار واستكفت بفقرة واحدة تشير بها إلى ":وتابع المحامي حنا يقول
إبطال قرارها السابق بعكس ما هو متبع في القانون اإلسرائيلي مما يترتب على ذلك إعادة تثبيت القرارات 

لذلك نستنكر القرار ونعتبره فصل جديد . ية االستيطانية في حكر العقاراتالسابقة التي تقر بحقوق الجمع
 .من فصول المحاباة التي تمارسها المحاكم اإلسرائيلية لصالح الجمعيات االستيطانية

 خطورة القرار الذي يدعم مزاعم المستوطنين ويفعل القضية التي رفعتها جمعية إلىولفت حنا 
هناك قضيتين األولى مالية بحجز " : وقالاإلخالءًعائلة الدجاني ماليا ودعوة ضد الفندق و) عطرات كوهنيم(

 مليون شيكل، والقضية الثانية تتعلق بتفعيل قرار في دائرة ١٠بقيمة ) أبو الوليد الدجاني(على أموال 
لوقف هذه  الذي يتطلب إجراء سريع األمر.  للجمعيات االستيطانيةه وتسليمواإلمباإلجراء إلخالء فندق 

 .القرارات الظالمة

انه بعد االطالع على القرار المتخذ في (وقالت المحكمة المركزية في القرار المقتضب 
 وعلى رفض المدعي وعلى رفض رد المدعى الرد على المدعى عليه رأيت انه من ٢٨/١١/٢٠١٩

ًك اعتمادا على القاعدة األنسب إلغاء قرار الحكم السابق والخوض في دعوة البطريركية من البداية وذل
القانونية التي تفضل إعطاء قرارات في صلب الموضوع عن منح قرارات شكلية، مع انها تشك ان المدعى 
عليه كان لديه تقاعس في عدم تقديم الدفاع ولكن مع هذا ترى المحكمة انه من األنسب الخوض في 

 .)الدعوة

القضية واألطراف مخولون بطرح جميع المواقف وأشارت المحكمة ان القرار ال يعبر عن موقف إزاء 
  .ًوادعاءاتهم وموضوع المصاريف يبحث الحقا

  ١٠ص/١٤/١/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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  مقابالت صحفية

 )األقصى(ال صالحيات للمحاكم اإلسرائيلية على : سلهب لـ الرأي 
  

  كامل ابراهيم-القدس المحتلة 

أكد رئيس مجلس األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة، الشيخ عبد العظيم سلهب على ان ال 
ً اإلسرائيلية بالمسجد األقصى المبارك مطلقا، فاألقصى أسمى واعلى وال يخضع صلة وال صالحيات للمحاكم

 .لهذه المحاكم

ان المسجد األقصى المبارك مسجد )الرأي(وقال الشيخ عبد العظيم سلهب في تصريح خاص بـ
 للمسلمين وحدهم بقرار رباني، وال يعقل وال يجوز ان يبحث وضعه أو أي جزء منه من قبل أي محكمة من
محاكم االحتالل، وهذا من قديم الزمان حتى في عهد االنتداب البريطاني لم تكن المحاكم البريطانية تتجرأ 
على النظر او البحث في قضية او موضوع يخص او يتعلق بالمسجد األقصى المبارك، وعندما وقعت 

 خاصة وفصلت في االضطرابات بحائط البراق وهو خارج اسوار المسجد األقصى المبارك، جاءت محكمة
 .ذلك وأثبتت انه وقف إسالمي وجزء ال يتجزأ من المسجد األقصى المبارك

ان محاكم االحتالل ال تلزمنا وال تعتبر مخولة في البحث او البت او مناقشة كل ما يتعلق «:وأضاف
 .ةًبالمسجد األقصى المبارك مطلقا، فهو أرفع وأعلى وأعز من ان يخضع لسلطة محاكم وضعية دنيوي

نرفض ان تبلغ األوقاف اإلسالمية او ان تكون وكيلة عن أي جهة غير «: وقال الشيخ سلهب
 في باب الرحمة، وبعد هذا التاريخ لم يعد ٢٠٠٣كانت موجودة قبل العام » لجنة التراث«ًموجودة مطلقا، 
ومنذ ذلك التاريخ ٢٠٠٣، سلطات االحتالل اخرجتها عن القانون منذ العام »لجنة التراث«هناك ما يسمى بـ

وبعد » لجنة التراث«لم يعد لها وجود، أما المكان فهو باب من أبواب المسجد والمباني هي مصلى قبل 
 .«لجنة التراث«

ًوأضاف ان مصلى باب الرحمة كان وسيبقى مسجدا ومصلى كان المسلمين يعتكفون فيه، وكان 
ً وهو مصلى، ومكتبي حيث اعمل يوميا في في مرحلة من المراحل جزءا من كلية الدعوة واصول الدين،

داخل المسجد األقصى المبارك، في ايام الجمعة أقوم بأداء الصالة فيه مع المصلين وهو مصلى وكذلك 
مكاتب ومقر لجنة االعمار هي مصلى ومعتكف على مر التاريخ، وباب الرحمة مصلى ومعتكف في 

االمام الغزالي اعتكف فيه وكتب جزءا من كتابه رمضان والمسلمين يؤدون فيه الصالة منذ اقامته، و
 .«إحياء علوم الدين«المشهور 

ٕواكد الشيخ سلهب انه ال يوجد ما يسمى مكاتب في داخل المسجد األقصى المبارك وان اضطرت 
األوقاف الى استخدام بعد المصليات او المرافق كمكاتب فيبقى كل ما دار عليه سور المسجد األقصى 
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ًونم مسجدا، المكاتب في أية لحظة ممكن نقلها من داخل المسجد األقصى وتعود كافة د١٤٤المبارك 
 .المباني مصليات

وقال ان مصلى باب الرحمة للمسلمين وحدهم، جزء ال يتجزأ من مصليات المسجد األقصى 
وأن  دونما، ١٤٤المبارك، والمسلم يصلي في أي بقعة من المسجد األقصى الذي يمتد على كامل مساحته 

محاوالت سلطات االحتالل منع المسلمين من الوصول الى مصلى باب الرحمة أو الصالة فيه هي محاوالت 
يائسة وبائسة لن تثني المصلين عن مواصلة الصالة في مصلى باب الرحمة مهما بلغت إجراءاتهم 

 .حاولة تفريغهالتعسفية، من اعتقاالت واعتداءات على المصلين وعلى المصلى باقتحامه باألحذية وم

انه «:وفيما يتعلق بالدعوة لحشد وشد الرحال الى المسجد األقصى فجر كل جمعة، أوضح سلهب
من الطبيعي ان يكون األقصى عامر بالمصلين في كل األوقات وخاصة في خير األيام يوم الجمعة، 

ليها، ودعا للرباط والمسجد األقصى من المساجد التي حث النبي صلى اهللا عليه وسلم الى شد الرحال ا
 .فيه، كيف ال وهو قبلة المسلمين األولى ومسرى نبيهم ومحور معجزة اإلسراء والمعراج

وشدد رئيس مجلس األوقاف اإلسالمية على انه ال يجب ان يعيق االحتالل وصول المصلين الى 
الل في اعمار او المسجد األقصى وال يعرقل ذلك وال يجوز التدخل فيمن يصلي او ان تتدخل سلطات االحت

أماكن صالة المصلين في المسجد األقصى المبارك وقال ان ذلك تدخل مرفوض وتعد على الحرية الدينية 
 .ومس بأقدس مقدسات المسلمين في البالد

ولفت الشيخ سلهب الى تصاعد االنتهاكات اإلسرائيلية ضد المسجد األقصى المبارك عبر زيادة 
لألقصى من كبار المستوطنين والمسؤولين الحكوميين وأعضاء الكنيست االقتحامات ونوعية المقتحمين 

ٕمؤكدا ان اعتداءات االحتالل المتكررة على المصلين والمرابطين في باب الرحمة واعتقالهم وابعادهم، لن  ً
وقال أن الوضع في المسجد .تنجح في إغالقه مرة أخرى، أو نزع صالحيات األوقاف اإلسالمية عنه

 في ظل تنامي اليمين واليمين المتطرف الذي بدأ يجاهر ويتجرأ على قدسية ويجاهر األقصى حساس
 .بالمطالبة ببناء الهيكل المزعوم

وقالت االوقاف االسالمية في القدس أمس ان عدد الذين اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية بلغ 
ً مستوطنا متطرفا، فيما اقتحم المسجد ٤٤ ً سائحا اجنبيا١٧٤٠ً ما في الفترة الثانية بعد صالة الظهر أ. ً

ً سائحا اجنبيا١١٠٠ًمستوطنا و ٢٧اقتحم المسجد  ً.  

 ١٠ص/١٤/١/٢٠٢٠الرأي 

***  

 

 

  



 
٢٣

  آراء عبرية مترجمة

  هل أمام الفلسطينيين اليوم سوى نكبة أخرى؟
  

في  محكمة الجنايات الدولية ثمة سذاجة وقحة في رد إسرائيل على بيان المدعية العامة في  
بإعادة  .ًبأن هناك أساسا لفتح تحقيق ضدها بتهمة ارتكاب جرائم حرب في المناطقالهاي، فاتو بنسودا، 

صياغة أقوال المحامي دوف فايسغالس في حينه، بأن الفلسطينيين طالما لم يتحولوا إلى فنلنديين فإن 
ن بيان ًكما يتبين مثال م-عقد اتفاق سالم معهم غير وارد في الحسبان، ويمكن القول إن إسرائيل الرسمية 
تعتبر نفسها فنلندا أو – المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت، في الرد على بيان المدعية العامة

وهي ملزمة “، قال مندلبليت، ”إسرائيل دولة قانون ديمقراطية :“أي دولة أخرى ال تسيطر على شعب آخر
زام استمر ويستمر بثبات خالل عقود عبر كل هذا االلت .وتعمل على احترام القانون الدولي والقيم اإلنسانية

ويتم ضمانه عن طريق جهاز  …وهو متجذر في طابعها وقيمها .التحديات واألزمات التي مرت بها إسرائيل
  ”)قضائي قوي ومستقل يسبقه اسمه في كل أرجاء العالم

ء بأن أمامنا ًالمثير للدهشة ليس تجاهل االحتالل، بل العكس، سيكون من المبسط قليال االدعا  
ًحتى لو كان واضحا أن إسرائيليين كثيرين، وال نقول األغلبية،  .ًإنكارا لالحتالل، ليس أكثر من ذلك

حيث يدرك مندلبليت نفسه ومن وجهت لهم  ”– محررة“، بل ”محتلة“غير  ”المناطق“يعتقدون بأن 
ي مكانتهم السياسية مكانة أقواله، حقيقة أن إسرائيل تتحكم بمصير ماليين األشخاص الذين ال تساو

ًما يثير الدهشة حقا، وحتى يثير الرعب الكبير من إعالن مندلبليت، هو الموجود في  .الحكام اإلسرائيليين
طيات النص، الذي يقول إن تحكم إسرائيل بالفلسطينيين في المناطق واالستيطان اإلسرائيلي المدني على 

ًأراضيهم، يعتبران عمال قانونيا وشرعيا ً  ”.احترام القانون الدولي والقيم اإلنسانية“ً كليا، ويتفقان مع ً

من المعروف أن إسرائيليين كثيرين، حتى ال نقول األغلبية، على قناعة بأنه ال يوجد أي تناقض   
وهذا  .بين سلب حقوق المواطنة والقومية من الفلسطينيين وبين القيم اإلنسانية واحترام سلطة القانون

، ”لقد خرجنا من غزة“، ”نقدم لهم فرص عمل“، ”نقوم بحمايتهم من داعش)“ت عدة جزء من تبريرا
ولكن يمكن االفتراض أن ممثلي إسرائيل الرسميين لم يكونوا ليتجرأوا على التفاخر بااللتزام بسلطة  .(وغيرها

في نظر -القانون والعدل بهذه الوقاحة لوال أن سحق الكرامة القومية واإلنسانية للشعب الفلسطيني 
اعتبر ظاهرة قانونية وشرعية وتتفق بشكل جيد مع المعايير - الالعبين الرئيسيين في المجتمع الدولي

 .القيمية واإلنسانية

في نظر العالم المسيحي الحالي –أجل يجب االعتراف بأن مسألة الحقوق القومية للفلسطينيين   
يل من االنزعاج الذي يتراوح بين هز الكتفين ًبشكل عام والعالم الغربي بشكل خاص، تثير قدرا غير قل

الشعب الفلسطيني على أنه هراء – المسيحيون في معظمهم–ينظر نبالء العالم وأثرياؤه  .وحركة يد رافضة
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المسيحية التي تمس قلوب مزيد من –شعب زائد، وعائق أمام اليوتوبيا الدينية اليهودية  ..تاريخي
لذلك، ليس من المدهش بأن  .ماني، وليس فقط قلوب افنغلستيي ترامبالمسيحيين في عالمنا ما بعد العل
الشعب المصمم الذي يرفض التنازل عن وطنه واالعتراف بالحقوق –سلب حريات هذا الشعب الزائد 

ًال يعد خرقا لـ – الحصرية ألهل الكتاب المقدس في أرض الكتاب المقدس القانون الدولي والقيم “ّ
ًالسياسية يعد نضال هذا الشعب من أجل حريته عمال – عبر هذه الرواية الدينية بالعكس؛ ف” .اإلنسانية ّ

ًغير أخالقي، وهكذا بالضبط يعرض مرة تلو األخرى مؤخرا في إطار المعادلة المثيرة للرعب،  معارضة “ُ
 ”.االحتالل واالستيطان تساوي الالسامية

ة من ناحية دينية، في حين يوصف ٕعندما يعتبر قمع واهانة شعب ما ظاهرة طبيعية ومعياري  
وفي  .ًاالحتجاج ضدهم بأنه مس بالنظام العالمي السليم، فإن هذا الشعب يكون واقعا تحت خطر وجودي

ًالحقيقة يصعب التصديق بأن الترانسفير الجزئي للشعب الفلسطيني الذي سوغ جيدا بمزيج من المبررات  ّ ُ
لذلك، في  . سيثير معارضة كبيرة من قبل المجتمع الدولي، كان”مناهضة لالسامية“األمنية واألخالقية 

الوقت الذي يناقش فيه البروفيسور يهودا باور إذا كان معنى حق العودة هو إبادة جماعية في جوهره 
 .فمن المحتمل اآلن أننا على بعد شعرة من التطهير العرقي للفلسطينيين4/7 (، ”هآرتس)“

، التي تتخيل أنها تقف على رأس دولة كاملة، بالخطر الذي هل تشعر قيادة السلطة الفلسطينية  
يحدق بشعبها إزاء تشويش معايير األخالق السياسية الدولية في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية؟ هل 

اس، الفلسطينيين وغير الفلسطينيين، بدعوتهم الغبية وغير األخالقية من .دي.تشعر بأن نشطاء الـ بي
المريحة ضد حق إسرائيل في الوجود، يقومون بشحن دواليب الدعاية اإلسرائيلية التي الجامعات الغربية 

تبث الخوف من الفلسطينيين؟ وماذا بخصوص جميع أعضاء اليسار في إسرائيل الذين يدعون، سواء 
بتحمس أو بيأس، من أجل إقامة الدولة الواحدة بين النهر والبحر؟ أال يعرفون أن هذه الدولة قد تظهر 

هل من الحتمي أن يكون القوميون  ..مثل شرك لتهجير الشعب الفلسطيني، وفي نهاية المطاف
اإلسرائيليون المهووسون باألغلبية اليهودية مستعدين الستيعاب المواطنين العرب الجدد في بالدهم؟ أليس 

ٕواضحا أن الطريقة الوحيدة لمنع نكبة أخرى هي تقسيم البالد واقامة دولة فلسطينية  قابلة للعيش إلى ً
 جانب إسرائيل؟

  هآرتس - دمتري شومسكي  :بقلم

  ١٣/١/٢٠٢٠القدس العربي 
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  هكذا ينظر اإلعالم اإلسرائيلي إلى العالم
 

ً ليعقوب احمئير، برنامج أخبار دولية، فقيرا تقريبا ومثيرا للغضب أحيانا"نرى العالم"كان برنامج     ً ً ً .
لقد كان مالذي من سخافة برامج األخبار األخرى، ومن . لعشرات السنينُمع ذلك، شاهدته بشكل متواصل 

إن إلغاء هذا البرنامج ال يعتبر كارثة مثلما تصف الشبكات االجتماعية ذلك، . تحيزها ومن غسل األدمغة
ولكنه جزء من التغيير العميق . وليست له أي صلة بموقف احمئير اليميني، مثلما ادعى رئيس الحكومة

إذا لم يكن ذلك السامية ولم يكن هناك يهود أو . إسرائيل فقدت االهتمام بما يجري في العالم: قوالمقل
وعلى كل األحوال، نعرف كل . فلماذا نهتم به. على كل األحوال، كل العالم ضدنا. إسرائيل، فال يوجد عالم

ًإذا ما شأننا . نوبلشيء بصورة أفضل، الشعب المختار، نحن الضوء لألغيار، شعب الهايتيك وجوائز 
  والعالم اآلن؟

نقل بث األخبار العالمية لـ ” هوت“أوقفت شبكة ” نرى العالم“قبل بضعة أيام على إلغاء برنامج 
دون أي شبكة دولية باستثناء ” هوت“هذا القرار المثير للغضب والفضائحي ترك مستخدمي . سي.بي.بي

إن . منذ زمن” هوت“باإلنكليزية، فقد ألغتها ” الجزيرة“أما قناة . ًإن التي هي أمريكية جدا.إن.الـ سي
سي .بي.شبكة بي“إلغاء القناة البريطانية سبقه خبر أن . استخفافها بزبائنها هو الموضوع األساسي

إنما . هيئة اإلذاعة البريطانية لم تتوقف عن البث بالطبع. ” كانون األول٣١ستتوقف عن البث في 
دون قناة . سي.بي. التي تعتقد أن زبائنها جهلة، أوقفت بث الـ بيالمغرورة وضيقة األفق” هوت“
بصعوبة هناك . ال يوجد عالم ثان أو ثالث. لم يعد في عالمنا إفريقيا أو آسيا” سي.بي.بي“والـ ” الجزيرة“

هكذا يربون على األفق . ما سنفعله بين برلين ونيويورك، باألساس في كل ما يتعلق بمركز العالم، إسرائيل
  .الضيق والجهل، ويقدمون وجبة أخرى من القومية المتطرفة من البوابة الخلفية

فما يجري في العالم ليس له طلب في إسرائيل، .  عرفتا كما يبدو ما تفعالن″١١كان ”و” هوت“  
القناة (والتغطية المستمرة والجيدة لعراد نير ) ١١كان (باستثناء البرنامج اليومي الممتاز لموآف فاردي 

ً، فإن اإلسرائيليين تقريبا ال يطلعون على ما يجري )١٣القناة (ونداف ايال وعمانوئيل الباز فلبيس ) ٢١
ًوالرأي السائد الذي يقول بأن عالما ليست إسرائيل في مركزه فهو عالم . في العالم غير المرتبط بإسرائيل

 تحولت األخبار في التلفاز إلى أخبار منذ زمن. ًغير موجود وال يحركه اليهود، ينبع أيضا من هذه التغطية
تسلية، يتم افتتاحها ببضع دقائق من التقارير السياسية والشائعات السياسية المحلية والكوارث التي يتم 
تضخيمها وبضع قصص بطولة لجنود، ومن ثم نصل إلى أسعار الرحالت وأسعار العطور مقارنة بأسعارها 

  .في لندن

أما االحتفال . كم كلفني هذا وكم سيكلفك: ائيليين عند عودتهم من السفراستمعوا إلى انطباع اإلسر  
ال توجد لألغلبية الساحقة أي . استمعوا للشباب عند عودتهم: بتدشين الرحلة بعد الجيش فال يوسع أفقهم
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يتراوح انطباعهم بين الحمص والشنيتسل في بيت حباد، وبين االحتفال . فكرة عن المكان الذي كانوا فيه
  .ًبالقمر الكامل في جاوا، مع القليل جدا من االهتمام بالدول التي زاروها وعرفوا عنها

ًكان طائرا غريبا بدرجة ما، وصاغه احمئير على صورته” نرى العالم“   الحاصل على جائزة . ً
ًإسرائيل والذي من المشكوك أنه سجل في حياته المهنية الطويلة إنجازا واحدا يبرر حصوله على الج . ائزةً

ًلقد قدم برنامجا أظهر العالم بالفعل، ولكنه لم يفوت أي فرصة إلدخال حب إسرائيل والخوف من الالسامية 
ًلقد كان لنا برنامج دولي واحد جدير، ودائما ظهر فيه قس مشوش يؤمن بوحي الشعب . إلى برنامجه

ًو قومي متطرف جدا، اس بكل قوته، وه.دي.اليهودي وهو عضو في الكونغرس ويحارب حركة الـ بي
احمئير وحده من عرف اسمه، يعتقد أن إسرائيل هي منارة للعدالة، أو لعله مفكر يعتقد بأن كل شيء 

هذا هو الثمن المطلوب من المشاهد كي يرى تقارير تم شراؤها من شبكة التلفاز األسترالية . السامي
وقد بقينا مع الفياضانات . ًذلك انتهى أيضااآلن، . ” دقيقة٦٠”والشبكة الفرنسية الناطقة باإلنجليزية و

 .في نهاريا ومع مساعد دافيد بيتان

  آرتسه - جدعون ليفي: بقلم

  ١٢/١/٢٠٢٠القدس العربي 

***  

  اخبار باالنجليزية
  

We want a better life for Jordan — King 

 
AMMAN — His Majesty King Abdullah has reiterated intensified efforts to bring 

Palestinians and Israelis to dialogue, stressing that the two-state solution is the only way 

forward.   

The King's remarks came during an interview with TV channel France 24 on Sunday that 

covered a number of domestic, regional and international issues. 

In the interview, conducted by France 24’s Marc Perelman, the King noted that the impact 

of regional developments has added pressure on Jordan, stressing the importance of 

providing opportunities for young people. 

“We do want a better life for Jordan. We are stuck in a very difficult neighbourhood… the 

Syrian refugees have been a tremendous burden on us,” His Majesty told France 24. 

“We are saving Europe tremendous amount of pressure by looking after the refugees in 

our country,” the King said  

His Majesty said Jordan is strategically committed to peace, noting that “the two-state 

solution in my mind, and I know in the majority of European countries, is the only way 

forward”, and reaffirmed that “moving dialogue back between the Israelis and Palestinians 

is essential”. 

Asked about the late Sultan Qaboos Bin Said of Oman, who passed away recently, the King 

said he was “known for being a neutral voice, a voice of reason and a leader that actually 

brought people together”. 
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Noting that the region has the “largest youth cohort in history”, His Majesty said youth 

want a great opportunity at life and stability, which requires all countries to deal with 

economic conditions “to give people a better life”. 

The King also warned against plunging the region into further instability, underscoring 

that “instability in our part of the world affects Europe and the rest of the globe”. 

Jordan Times 14/1/2020  

*** 

Targeting the Palestinian memory 
By Kamal Zakarneh 

The ethnic cleansing carried out by the Israeli occupation authorities in occupied 

Jerusalem continues and has affected all Palestinian institutions without exception. 

However, it focuses on the educational and cultural institutions and those with political 

activities, to remove the Palestinian presence and restrict it in the Holy City, the capital of 

the occupied Palestinian state. 

Currently, the occupation campaign has taken the most dangerous turn to date, i.e. a 

comprehensive war on Palestinian educational institutions in occupied East Jerusalem and 

its suburbs, targeting UNRWA schools, Palestinian schools affiliated with the Palestinian 

Authority, and private schools. The ethnic cleansing began in the UNRWA schools to 

achieve two goals at the same time, first, to shut down the agency’s institutions, which is a 

joint American-Israeli goal that seeks to get rid of all of the UNRWA institutions that 

provide services to Palestinian refugees. 

The purpose of this is to stop all services and end the UNRWA’s role. The closure of 

schools will be followed by stopping operations in the health and other humanitarian 

services institutions to liquidate the Palestinian refugee issue. This cannot be achieved until 

after the UNRWA is eliminated. The second goal, which is also dangerous, is to erase the 

Palestinian memory, along with the convictions, public information, and national archive, 

as well as the commitment to the cause, homeland, struggle and fight against the occupying 

enemy. This would be followed by planting misleading and false information contrary to 

facts and reality to change the authentic Israeli and Palestinian narratives. Palestinian 

students will be forced to study in Israeli schools and learn Israeli curriculums, which 

would force the Palestinians to forget their national history, their struggle, and their 

Palestinian identity through an attempt to erase the Palestinian memory and narrative. 

The occupation authorities will prohibit the Palestinians in occupied Jerusalem and its 

suburbs to build public and private schools, giving the Palestinians two options. The first 

option is to leave Jerusalem and move to the occupied West Bank, and the second is to 

succumb to the Israeli desire and study in the occupation’s schools and adopt its 

curriculums. The Palestinians will have no other choice but to fight a large legal and 

political battle with the occupation to regain the right to teach and learn Palestinian 

curriculums and learn in Arabic. 

As for the political targeting of Palestinian institutions in Jerusalem and the surrounding 

areas, it aims to strip any Palestinian legitimacy in the Holy City. At the same time, it seeks 

to remove Al-Aqsa Mosque and Muslim and Christian holy sites of their religious 

legitimacy in an attempt to impose the fait accompli of a unified East and West Jerusalem 

as the capital of the entity occupying Palestine. This was recognized by the other side of the 

occupation, Donald Trump. 

It is a comprehensive cleansing war waged by the Zionist occupation on Jerusalem and its 

suburbs, targeting the Palestinian presence in all aspects of life, to establish the Judaism of 

Jerusalem and to continue the Judaization of all aspects of life. 
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The occupation authorities are seeking to create a Palestinian generation that could forget 

its Palestinian homeland, so they are now fighting a memory war with the Palestinian 

people, but they will surely be defeated. 

The Palestinian Information Center 12/1/2020  
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King receives Archbishop of Canterbury, leaders of Anglican 

churches from around the world 
 

AMMAN — His Majesty King Abdullah on Monday received Archbishop of Canterbury 

Justin Welby, who is head of the worldwide Anglican Communion, and Anglican Church 

leaders from around the world currently holding their meetings in Jordan. 

During the meeting — attended by HRH Prince Ghazi Bin Muhammad, His Majesty’s 

chief adviser for religious and cultural affairs and personal envoy, and held at the Baptism 

Site Conference Centre at Bethany beyond the Jordan — King Abdullah stressed Jordan’s 

commitment to its historical and religious role in safeguarding Islamic and Christian holy 

sites in Jerusalem, in line with the Hashemite Custodianship, according to a Royal Court 

statement. 

His Majesty underscored the importance of countering any attempts that may alter the 

historical and legal status quo of the holy city or harm its identity. 

Jordan’s role in enhancing interfaith dialogue, tolerance and fellowship was highlighted, 

with the King stressing that Christians are an integral part of the region’s fabric. 

Archbishop Welby expressed his appreciation for His Majesty’s efforts in pursuit of peace 

and stability in the region, and in promoting interfaith dialogue and tolerance. 

He underscored the importance of the Hashemite Custodianship of holy sites in Jerusalem, 

commending the King’s efforts to safeguard them and maintain the Christian presence in 

the holy land and the region. 

Archbishop Welby also lauded Jordan's efforts, led by His Majesty, in hosting refugees, 

describing the Kingdom as a true model to follow. 

Anglican Church leaders from around the world are in Jordan to hold meetings for setting 

the Church’s objectives and strategy for the coming decade of 2020-2030, reaffirming the 

values of love, peace and coexistence. 

 These meetings, coordinated this year by the Episcopal Diocese of Jerusalem to be hosted 

in Jordan, are held every 10 years. 

His Majesty's Adviser for Communication and Coordination Bisher Khasawneh, Greek 

Orthodox Patriarch of Jerusalem Theophilos III, Latin Patriarchal Deputy in Jordan 

Bishop William Shomali, Greek Orthodox Patriarchal Deputy in Jordan Bishop 

Christophoros Attallah, and British Ambassador to Jordan Edward Oakden attended the 

meeting. 

Jordan Times 14/1/2020  
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King meets church leaders from Jordan, Jerusalem and Christian  
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figures on occasion of Eastern Christmas 

 
AMMAN — His Majesty King Abdullah on Monday met with church leaders from Jordan 

and Jerusalem, and a number of Christian figures, on the occasion of Christmas, according 

to the Julian calendar, at the Baptism Site Conference Centre at Bethany beyond the 

Jordan.  

Speaking at the meeting, attended by HRH Prince Ghazi Bin Muhammad, His Majesty’s 

chief adviser for religious and cultural affairs and personal envoy, King Abdullah 

expressed best wishes to the Christian community on the occasion, according to a Royal 

Court statement. 

Greek Orthodox Patriarch of Jerusalem Theophilos III, who also heads the Council of 

Church Leaders in Jordan, noted the Kingdom’s international stature as a model of 

harmony, coexistence and civilised achievements, in remarks delivered on his behalf at the 

meeting by Greek Orthodox Patriarchal Deputy in Jordan Bishop Christophoros Attallah. 

Patriarch Theophilos III stressed the importance of the Hashemite Custodianship over 

Islamic and Christian holy sites in Jerusalem, stressing the importance of supporting His 

Majesty’s efforts in this regard. 

The King hosted a luncheon in honour of the attendees. 

 Royal Hashemite Court Chief Yousef Issawi, Adviser to His Majesty for Communication 

and Coordination Bisher Khasawneh, Adviser to His Majesty for Policies and Media 

Kemal Al Nasser, Awqaf Minister Mohammad Khalaileh, Chief Islamic Justice Abdul 

Hafez Rabtah, Grand Mufti Abdul Karim Khasawneh, Tourism Minister Majd Shweikeh, 

and Minister of State for Prime Ministry Affairs Sami Daoud attended the meeting.  

14/1/2020Jordan Times    
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