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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 
  

  ٤  الملك يجدد التأكيد على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي •

ال يمكن تحقيق االستقرار في منطقة الشرق األوسط دون تحقيق السالم : الملك •

  ٤  بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

  ٥  إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين: لكالم •
  

  شؤون سياسية
  

  ٦  "األقصى" تطالب بلجنة تقصي حقائق بحفريات "الخارجية الفلسطينية" •

  ٧  ريكا بشأن صفقة القرنمال نتفق مع أ: السفير البريطاني •

" ائية الدوليةالجن  يوما٩٠قرارات اعتقال دولية لمسؤولين إسرائيليين في غضون  •

  ٨  انتقاد ممارسات االحتالل" يحرم"تدفع اميركا لتشريع قانوني 
  

  اعتداءات
  

  ١٠  اعتقال تاجر ومصادرة بضائعه من محله في القدس القديمة •

  ١٠  االحتالل يعتقل شابا من شمال غرب القدس •

  ١٠   واستدعاءات اعتقاالت حملة يشن االحتالل •

  ١١  القدس في مدرستين تغلق االحتالل سلطات •

  ١١   منذ احتاللها من خطر االنهيارات تزيد الحفريات في القدس١٠٤ •

  ١٣  االحتالل يهدم ورشة حدادة في بلدة حزما بالقدس المحتلة •

  ١٣  ً شخصا من مبنى جراء الحفريات أسفله٢٥إجالء : سلوان •
  

  محاكم
  

ف األردني من ترفض التماسا قدمته منظمة متطرفة لمنع الوق" العليا اإلسرائيلية" •

  ١٤  امتالك باب الرحمة

  



 

٣

  تقارير
  

  ١٥  الخرائط والتكنولوجيا والممارسات المكانية إلنهاء االستعمار في فلسطين •
  

  آراء عربية
  

  

  ١٧  ثقة أوروبية بالملك وحكمته وبأهمية الدور األردني في المنطقة •
  

  اخبار باالنجليزية
  

sidentHis Majesty meets with European Council pre  ١٨  

Settlers storm Aqsa, restrictions tightened 

on Palestinian worshipers ١٨  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٤

  القدساالردن 

  الملك يجدد التأكيد على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

  

كة بلجيكا ركز لقاء جاللة الملك عبد اهللا الثاني مع جاللة الملك فيليب ملك ممل -  بترا -بروكسل 
في بروكسل أمس الثالثاء على العالقات الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون بينهما في 

  .مختلف المجاالت

وتم التأكيد، خالل اللقاء الذي عقد في القصر الملكي، على أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين 
ة والدولية، وبما يخدم مصالحهما المشتركة، ويسهم البلدين تجاه مختلف القضايا على الساحتين اإلقليمي

 .في تعزيز األمن والسلم العالميين

وتناول اللقاء األوضاع في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث جدد جاللة الملك 
ين، التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولت

 وعاصمتها ١٩٦٧وبما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 
 .القدس الشرقية

كما جرى التأكيد على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية لألزمات التي تشهدها منطقة الشرق 
 .األوسط، وأهمية مواصلة جهود الحرب على اإلرهاب وفق نهج شمولي

  ٢ ص١٥/١/٢٠٢٠ر الدستو

*** 

  ال يمكن تحقيق االستقرار في منطقة الشرق األوسط : الملك

  دون تحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

  

بحث جاللة الملك عبداهللا الثاني، في بروكسل اليوم الثالثاء، مع أعضاء مجلس  -بترا–بروكسل 
حلف، الشراكة االستراتيجية وسبل توسيع التعاون ، المكون من سفراء دول ال)الناتو(حلف شمال األطلسي 

المشترك في المجاالت العسكرية واألمنية والتدريب ومكافحة اإلرهاب، والمستجدات في منطقة الشرق 
 .األوسط

وأكد جاللة الملك، خالل اللقاء الذي عقد بحضور األمين العام لمنظمة حلف شمال األطلسي 
تحقيق السالم العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين الذي ، ينس ستولتنبرغ، ضرورة )الناتو(

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 
  .الشرقية

 



 

٥

وشدد جاللته على أنه ال يمكن تحقيق االستقرار في منطقة الشرق األوسط دون تحقيق السالم 
 .ن واإلسرائيليينبين الفلسطينيي

وتناول اللقاء مساعي التوصل إلى حلول سياسية لألزمات في المنطقة، إضافة إلى الجهود 
 .اإلقليمية والدولية في الحرب على اإلرهاب، وفق نهج شمولي

بدورهم، أشاد أعضاء مجلس حلف الناتو بحكمة وقيادة جاللة الملك، مؤكدين أن أمن األردن 
 .محوري ألمن أوروبا

عربوا عن حرص حلف الناتو والدول األعضاء في مجلس الحلف على دعم المملكة في جهودها وأ
 .في تحقيق السالم وتعزيز األمن واالستقرار في منطقة الشرق األوسط والعالم

كما عبروا عن تقديرهم للدور القيادي لألردن وجاللة الملك في الحرب على اإلرهاب، الفتين إلى 
 .بهذا الخصوص" اعات العقبةمبادرة اجتم"أهمية 

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، 
 .والسفير األردني في بروكسل

كما التقى جاللة الملك وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان، ورئيس هيئة األركان المشتركة 
ئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق األول الركن السير للجيش األميركي الفريق أول مارك ميلي، ور

نيكوالس كارتر، كال على حدة، حيث جرى استعراض العالقات الثنائية، وأوجه التعاون الدفاعي بين األردن 
  )بترا  (.وبلدانهم

  ٢ص/١٥/١/٢٠٢٠الرأي 

***  

  إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين: الملك

  

 استهل جاللة الملك عبداهللا الثاني، زيارته إلى بروكسل امس الثالثاء، بلقاء -   بترا- سلبروك
رئيس المجلس األوروبي شارل ميشيل، حيث جرى بحث آفاق التعاون والشراكة بين األردن ودول االتحاد 

  .األوروبي

 االتحاد األوروبي وأعرب جاللة الملك، خالل اللقاء، عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دول
  .لألردن، لتنفيذ العديد من المشاريع

وأكد جاللة الملك أهمية دور االتحاد األوروبي في دعم مساعي تحقيق السالم في منطقة الشرق 
  .األوسط، والحفاظ على األمن واالستقرار فيها

ن، بما وشدد جاللته على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتي
 وعاصمتها القدس ١٩٦٧يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 

  .الشرقية



 

٦

وحول األزمة السورية، جدد جاللة الملك التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لألزمة، 
  .يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن عودة طوعية وآمنة لالجئين

تصل بتطورات األوضاع على الساحة العراقية، أكد جاللة الملك ضرورة الحفاظ على أمن وفيما ي
  .العراق واستقراره، وحماية شعبه بكل مكوناته، وتجنيب المنطقة أي تهديد ألمنها واستقرارها

اللقاء تطرق أيضا إلى الجهود اإلقليمية والدولية في الحرب على اإلرهاب، وفق نهج شمولي، 
بدوره، .«مبادرة اجتماعات العقبة« بين األردن ودول االتحاد األوروبي بهذا الخصوص، من خالل والتعاون

أكد رئيس المجلس األوروبي شارل ميشيل، خالل اللقاء، أنه يتطلع دوما إلى االستماع إلى رؤية جاللة 
رب عن تقديره وأع.الملك حيال تطورات األوضاع في منطقة الشرق األوسط، وجهود الحرب على اإلرهاب

  .للدور المهم الذي يقوم به األردن، بقيادة جاللة الملك، من أجل تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، 
 .والسفير األردني في بروكسل

  ٣ ص١٥/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  شؤون سياسية

  "األقصى" تطالب بلجنة تقصي حقائق بحفريات "لخارجية الفلسطينيةا"

 

 إسرائيلتحمل مسؤولياته إلجبار  دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى –رام اهللا  
على وقف الحفريات التي تقوم بها أسفل المسجد األقصى المبارك والبلدة القديمة في مدينة القدس 

  .المحتلة وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على ذلك

ًواعتبرت الخارجية في بيان لها أمس أن حفريات االحتالل في محيط االقصى المبارك جريمة وفقا 
واضافت، ان تلك . انون الدولي واتفاقيات جنيف، والبد من محاسبة المسؤولين االسرائيليين عنهاللق

ًالحفريات غالبا ما تظهر نتائجها الكارثية في فصل الشتاء عبر تشققات كبيرة في منازل المواطنين 
ء منها كما بدت ٕومحالتهم التجارية، ما يؤدي عادة إلى تسرب المياه من األعلى واألسفل واغراق أجزا

واضحة باألمس في حي باب السلسلة في البلدة القديمة من مدينة القدس، باإلضافة إلى تصدعات في 
واشارت الخارجية إلى أن حفريات االحتالل المتواصلة في القدس الشرقية تهدف . الطرق والجدران

 االحتالل بالقوة من خالل تزوير باألساس لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، ومحاولة فرض رواية
  )بترا(....المعالم األثرية الموجودة

  ٢٣ص/١٥/١/٢٠٢٠الغد 

*** 



 

٧

  ريكا بشأن صفقة القرنمال نتفق مع أ: السفير البريطاني

  

التقت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، امس الثالثاء، في مجلس النواب، السفير  -  عمان
  .البريطاني لدى عمان ادوارد أوكدن

وقال رئيس اللجنة النائب رائد الخزاعلة إنه جرى خالل اللقاء استعراض العالقات األردنية 
البريطانية، إضافة الى المناوشات األخيرة بين الواليات المتحدة األميركية وايران، وضرورة إيجاد حل دولي 

  .مواقفها من تلك القضاياللصراع العربي اإلسرائيلي، الفتا الى دور بريطانيا المؤثر في دول المنطقة و

وأضاف الخزاعلة ان القضية الفلسطينية هي محور الصراع في العالم؛ نظرا لما يعانيه الشعب 
الفلسطيني من ظلم وقهر، مشيرا إلى ان العالم ليس بمنأى عن هذا الصراع الذي يجب معالجته وفقا 

  .قبلةلقرارات الشرعية الدولية احتراما لإلنسانية ورحمة لألجيال الم

وقال اوكدن ان بريطانيا ستخرج من االتحاد األوروبي نهاية العام الحالي، وبالتالي فهي ستغادر 
. مؤسسة االتحاد األوروبي وليس أوروبا، موضحا أن بلده ستبقى قريبة من كل دول االتحاد األوروبي

  .يوأشار إلى تشابه مبادئ بالده مع تلك الدول إلبقاء ايران ضمن االتفاق النوو

وفيما يتعلق بالمناوشات األميركية اإليرانية، دعا اوكدن إلى تخفيض التصعيد والحساب بطريقة 
  .دقيقة من البلدين، داعيا إيران الى التصرف بطريقة حضارية في دعم العراق كدولة مستقلة ومستقرة

ا يتعلق بصفقة وبشأن القضية الفلسطينية، أكد اوكدن ان بلده ال تتفق مع اإلدارة االميركية فيم
القرن، بل تؤيد حل الدولتين ودعم حق الالجئين، وان تكون القدس عاصمة مشتركة، الن هذا الحل هو 

  .األكثر ديمومة، مشيرا الى ان بالده ستعمل مع الشركاء الدوليين لحماية هذا الخيار

 الدولتين، الفتا وأضاف ان بالده تدعم موقف األردن وجاللة الملك عبداهللا الثاني في الدعوة لحل
  .الى موقف األردن المتضامن مع األديان

كما دعا الى دعم الرؤية التي ينتهجها األردن، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية دور مجلس النواب 
 .في تبادل األفكار ونقل وجهات النظر المختلفة؛ ألنه يمثل الشعب بكل أطيافه وتوجهاته

  ٤ ص١٥/١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  

  

  

  

  



 

٨

  يوما٩٠ت اعتقال دولية لمسؤولين إسرائيليين في غضون قرارا

 انتقاد ممارسات االحتالل" يحرم"تدفع اميركا لتشريع قانوني " الجنائية الدولية"

  

 نادية سعد الدين

 ٩٠من المنتظر أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال دولية، في غضون  –عمان
ّيوما، ضد مسؤوليين إسرائيليين بحق الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية ” جرائم حرب“ بتهمة ارتكاب ً

  .المحتلة

في الهاي، بدأ اإلعداد “اإلسرائيلية، عبر موقعها اإللكتروني، بأنه ” معاريف“وأفادت صحيفة 
  .”إلصدار أوامر اعتقال دولية ضد المسؤولين اإلسرائيليين

ر المحكمة الجنائية الدولية في الهاي، وذلك تستعد لقرا“وقالت الصحيفة إن سلطات االحتالل 
عقب توصية المدعية العامة للمحكمة، باتو بنسودا، بإجراء تحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبتها 

  .”في غزة والضفة الغربية” إسرائيل“

إذا استجاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية بشكل إيجابي لطلب المدعي العام ووافقوا “وأضافت 
ّ يوما، إصدار أوامر اعتقال دولية ضد عدد من المسؤولين ٩٠ى فتح التحقيق، فسيتم في غضون عل ً

  .”اإلسرائيليين، الذين ستم تعريفهم كمشتبه بهم في ارتكابهم جرائم حرب

ًوبموجب ذلك؛ يمكن للمحكمة أيضا إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين اإلسرائيليين الذين 
 .ترويج للبناء االستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلةكانوا شركاء في ال

وتسري أوامر اإلعتقال في جميع الدول األعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي هذه الحالة قد يتم 
  .احتجاز المسؤولين اإلسرائيليين أثناء تواجدهم في الخارج دون علمهم بوجود مذكرة توقيف بحقهم

ًالحكومة اإلسرائيلية بذلت في السنوات األخيرة جهودا كبيرة “لصحيفة نفسها إلى أن ونوهت ا
  .”إلقناع المدعي العام للمحكمة بعدم الشروع في التحقيقات، لكن تلك المحاوالت باءت بالفشل

بدأت، بعد قرار المدعي العام، في اتخاذ تدابير سياسية “وأوضحت بأن الحكومة اإلسرائيلية 
ية لحشد تأييد أكبر عدد ممكن من الدول الصديقة في العالم، من أجل ممارسة الضغط على ودبلوماس

  .”المحكمة الدولية لتجنب فتح التحقيقات

تلقت حتى اآلن رسائل إيجابية من عدد “ًوطبقا لمزاعم الصحيفة اإلسرائيلية فإن سلطات االحتالل 
  .، بحسبها”وكندا وأستراليا والمجر وألمانيامن الدول التي تدعم موقفها، منها الواليات المتحدة 

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قد أعلنت، في كانون األول 
 .محتملة في األراضي الفلسطينية” جرائم حرب“الماضي، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب ) ديسمبر(



 

٩

 القانونية التي ينص عليها ميثاق روما توافرت، وتسمح جميع المعايير“في بيان، إن ” بنسودا“وقالت 
  .”بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب باألراضي الفلسطينية

وملحقاته، ” روما“، على ميثاق ٢٠١٤) ديسمبر(ّووقعت السلطة الفلسطينية، نهاية كانون أول 
  .٢٠١٥) أبريل(من نيسان المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، وباتت عضوا فيها منذ األول 

بدورها؛ قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، 
بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، وتقديم ما يلزم من تسهيالت لعملها لتمكينها من تطبيق وتحقيق 

  .”العدالة الدولية للشعب الفلسطيني

قادة االحتالل اإلسرائيلي يعيشون أزمة حقيقية تجاه إجراءات “إن ” لسطينيةالخارجية الف“وأضافت 
  ”.المحكمة الجنائية الدولية وخطواتها القانونية

سلطات االحتالل تواصل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية “وأضافت إن 
وتصعيد إجراءاتها وتدابيرها االستعمارية وقراراتها ومبادئ حقوق اإلنسان وتنكيلها بالشعب الفلسطيني، 

  .”التوسعية في األرض الفلسطينية المحتلة

جهات قانونية إسرائيلية حذرت المسؤولين اإلسرائيليين من نتائج إقدام المحكمة “وأفادت بأن 
في ّالجنائية الدولية على فتح تحقيق جدي في جرائم سلطات االحتالل، بصفتها القوة القائمة باالحتالل 

  .”األرض الفلسطينية المحتلة

ترتكب جرائم بشعة ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، “وقالت إن سلطات االحتالل 
ّكهدم المنازل ومصادرة األراضي والتوسع االستيطاني وقمع األسرى، السيما االعتقال والتعذيب، والتطهير 

هداف المقدسات الدينية، اإلسالمية والمسيحية، وغيرها من العرقي باألغوار، والعدوان ضد قطاع غزة، واست
  .”االنتهاكات التي تطال مناحي حياة المواطن الفلسطيني

وتزامن ذلك مع مشروع قانون جديد تقدم به ثالثة نواب جمهوريين في الكونغرس األميركي 
اج كل أشكال انتقاد االحتالل انتقاد وممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلي وذلك في محاولة إلدر” لتحريم“

  .اإلسرائيلي أو ممارساته ضد الفلسطينيين تحت مظلة معاداة السامية

ً أمرا تنفيذيا ٢٠١٩) يناير( كانون األول ١١وكان الرئيس األميركي، دونالد ترامب، قد وقع يوم  ً
معادية “تعتبر يقضي بقطع المساعدات المالية عن الجامعات التي تقبل قيام الطلبة فيها بنشاطات 

  .أو معادية لالحتالل اإلسرائيلي أو داعمة للقضية الفلسطينية” للسامية

  ٢٣ص/١٥/١/٢٠٢٠الغد 

*** 

 

  



 

١٠

  اعتداءات

  اعتقال تاجر ومصادرة بضائعه من محله في القدس القديمة

 

محمود الجندي، وصادرت بضائع من محلـه التجـاري  اعتقلت قوات االحتالل، اليوم الثالثاء، التاجر
  .بالبلدة القديمة في القدس المحتلة

شـنت اليـوم حملـة واسـعة  وكانت طواقم تابعة لبلدية االحتالل والضرائب ترافقها قوة عسكرية معـززة
 محـالهم تحـسبا أن تطـالهم إغـالقعـدد مـن التجـار  على المحال التجارية في البلدة القديمة، فـي حـين آثـر

  .الحملة

  ١٤/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  الحتالل يعتقل شابا من شمال غرب القدسا
 

ّاعتقلت قوات االحتالل، اليوم الثالثاء، الشاب محمد محمود ريان من منزله بقرية بيـت دقـو شـمال 
 .غرب القدس المحتلة

  . أحد مراكز االحتالل للتحقيق معهإلىوحسب شهود عيان، تم نقل الشاب في سيارة عسكرية 

 ١٤/١/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

***  

   واستدعاءات اعتقاالت حملة يشن االحتالل

 

 المحتلـة، القدس في "فتح" حركة أبناء من عددا اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت – وفا – القدس
 .آخر لعدد المسكوبية في مخابراتها لمراجعة استدعاء طلبات وأرسلت الثالثاء، اليوم

 كـال اعتقلـت االحـتالل قـوات إن ،"وفـا"لــ زنيد وأب عادل القدس في "فتح" حركة سر أمين نائب وقال
 الحـاج بالحركـة المقدسـات ملـف مـسؤول استدعت فيما سدر، ووسام الجندي، ومحمود الرشق، عاهد :من

 .اعتقاله بعد يوما ١٥ بالقدس القديمة البلدة عن الساليمة فادي بإبعاد أمرا وأصدرت الساليمة، عوض

 عـدي منهم عرف القدس، مدينة من أطفال ثالثة أيضا اعتقلت االحتالل قوات أن زنيد أبو وأضاف
 ).سنوات ٨( الحداد عالء

 األقـصى للمـسجد نـصرة القـدس أبنـاء بـه يقـوم الـذي الجمـاعي الحـراك مـع االعتقاالت هذه وتتزامن
  .العيسوية بلدة في االحتالل قوات قبل من متكررة العتداءات يتعرضون الذين للمقدسيين ونصرة المبارك،

  ١٥/١/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 



 

١١

  القدس في مدرستين تغلق االحتالل سلطات
 

 محافظـة فـي" الفرسـان"و" الـصادق الوعد "مدرستي الثالثاء، اليوم اإلسرائيلي، االحتالل قوات منعت
  .تراخيص على حصولهما عدم بحجة الثاني، الدراسي الفصل افتتاح من القدس

 بعــد للمدرســة توجــه بأنــه ،"الــصادق الوعــد "مدرســة فــي مــوراأل أوليــاء أحــد عويــضة، نــضال وأفــاد
 قبــل مــن إغالقهــا عقــب الــساحة فــي معتــصمين المعلمــين ليجــد فيهــا، يدرســان اللــذين نجليــه مــن اتــصال

  .القدس في للعمل ترخيص على حصولها عدم بذريعة االحتالل

 رفــضها وجــددت مدرســتين،ال إلغــالق الحثيثــة متابعتهــا والتعلــيم، التربيــة وزارة أكــدت جانبهــا، مــن
 لمعــايير تجــاوزا وتــشكل والمعلمـين، الطلبــة حقــوق تطـال التــي المدرســتين بحـق الراهنــة للممارســات القـاطع
 بـشكل المدرسـتين فـتح إعـادة إلـى" التربية "ودعت وانتظامها التعليمية المسيرة على وتعديا السليمة، اإلدارة

 أســوة الفلــسطيني، الــوطني المنهــاج وفــق لتعلــيمهم، موتلقــيه الطلبــة حــق علــى الحفــاظ يــضمن بمــا عاجــل؛
  .القدس مدارس وطلبة أطفال بباقي

 اسـتثنائية ألسـباب الـراغبين الطلبـة اسـتيعاب علـى العمـل القـدس في الفلسطينية بالمدارس وأهابت
 فــتح إعـادة حـين إلــى تعلـيمهم؛ مواصـلة فــي الطبيعـي حقهـم علــى حفاظـا المدرسـتين، هــاتين مـن باالنتقـال

 المـدارس كافـة فـي الفلـسطيني التعلـيم ديمومـة لـضمان مـسؤولياتهم؛ تحمـل بـالجميع أهابت كما دارسهم،م
  .الوطنية الهوية مقومات ضرب ومحاوالت واألسرلة التهويد سياسات لمواجهة القدس؛ في الفلسطينية

  ١٤/١/٢٠٢٠األيام 

*** 

  ت منذ احتاللها من خطر االنهيارا تزيد الحفريات في القدس١٠٤

  

 حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من مخاطر الحفريات التي يقوم – وكاالت – فلسطين المحتلة
بها االحتالل وطواقمه وأذرعه المختلفة أسفل المسجد األقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس، خاصة 

ًعن طبيعتها، وغالبا أن سلطات االحتالل تقوم بأعمال حفريات واسعة النطاق في تلك المنطقة ال تكشف 
ما تظهر نتائجها الكارثية في فصل الشتاء عبر تشققات كبيرة في منازل المواطنين ومحالتهم التجارية، ما 
 ٕيؤدي عادة الى تسرب المياه من األعلى واألسفل واغراق أجزاء منها كما بدت واضحة باألمس في حي
باب السلسلة في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، هذا باإلضافة الى تصدعات في الطرق 

التي تلجأ لمحاولة ابتزاز  ِوالجدران، وسط اهمال واسع النطاق ومتعمد من قبل طواقم بلدية االحتالل،
طانية تهويدية في المناطق المواطنين الخالء منازلهم بحجة تلك االنهيارات والتشققات، لتنفيذ مشاريع استي

  المحاذية للمسجد 



 

١٢

وأدانت الوزارة حفريات سلطات اإلحتالل المتواصلة في القدس الشرقية المحتلة والهادفة باالساس 
الى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، ومحاولة فرض رواية اإلحتالل بالقوة من خالل تزوير المعالم 

  .ض وفي باطنهااألثرية الموجودة فوق األر

وحملت الحكومتين األمريكية واالسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات الحفريات 
التهويدية االستعمارية، مطالبة المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته المختصة وفي مقدمتها اليونسكو 

ًفورا، ودعتها لتشكيل لجنة ٕتحمل المسؤولية الدولية واجبار سلطات االحتالل على وقف تلك الحفريات 
واعتبرت الوزارة أن حفريات االحتالل في محيط . تقصي حقائق للوقوف على حفريات االحتالل ومخاطرها

ًاالقصى المبارك جريمة وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف البد من محاسبة المسؤولين االسرائيليين 
  .عنها

في باب السلسلة داخل القدس » النيرسات«حوش ووقعت تشققات وانهيارات أرضية واسعة في 
واشتكى أهالي الحي من . القديمة، نتيجة الحفريات االسرائيلية أسفل المنطقة لشق أنفاق في المنطقة

توسع رقعة التشققات في جدران واألسقف وظهور انهيارات في أرضيات منازلهم والمحالت التجارية، وعدم 
 بسبب الهبوط األرضي، وتكسر البالط، وتسرب المياه من األسقف، قدرتهم على اغالق أبواب منازلهم

إضافة الى تدفق المياه من األرضيات، فيما تتجاهل البلدية ضرورة تصليح البنية التحتية بشكل فوري، 
وحذر السكان من انهيار كامل لمنازل الحي، في ظل .رغم دفع سكانها الضرائب المختلفة المفروضة عليهم

وأكد المختص في شؤون القدس الدكتور جمال .ارات والتشققات وعدم تصليح البنية التحتيةتوسع االنهي
َعمرو وجود حفريات متشعبة أسفل منطقة باب السلسلة، شماال باتجاه باب العمود وغربا باتجاه باب 

ها على الخليل، وأضاف أن المباني التاريخية يعتمد صمودها وثباتها على سماكة الجدران وكثافتها ورص
وأشار أن البناء . بعضها البعض، وفي حال تفريغ الطبقات الدنيا أسفل جدران المباني هناك خطورة كبيرة

، حيث تقوم بضغط االوزان »كاسلوب المنشآت الحديثة» القديم ال يوجد فيه خرسانة أو جسور مدعمة
ي تشقق أو خلل، لكن ومع على الجدران وعلى الطبقات السفلى لألرض، وهذه ثبتت االف السنين دون أ

وأوضح . عمليات التفريغ األتربة والحجارة لشق األنفاق وتشكيل مدينة أسفل المدينة، ظهرت التشققات
لوكالة معا اإلخبارية أن سلطات االحتالل تقوم بتفريغ الطبقات السفلى، ومن المؤكد حدوث التشققات 

ال يحصل االنهيار لحظة الحفر، «: وقال عمرو. والتصدعات، فالوضع في منتهى الخطورة واألسوأ قادم
وهو مادة صلبة وتزداد صالبة وتحجر مع مرور الزمن لكن عندما » الجير» فمادة ربط الحجارة قديما هي

وأشار عمرو أن الحفريات في . »تتعرض لعمليات تفريغ سفلية، تتآكل وتتفكك المادة الرابطة ويبدأ الهبوط
 ١٠٤حينما بدأت التشققات بالظهور، الفتا أن سلطات االحتالل أجرت ، ٢٠٠٤باب السلسلة بدأت عام 

  . فاعلة٢٠حفريات في القدس منذ احتاللها، منها 



 

١٣

وأزال االحتالل أمس الثالثاء، السقائل التي كان قد نصبها عند الحائط الجنوبي للمسجد األقصى 
أن االحتالل أزال " قدس اإلخبارية»ية لـوأفاد مصدر في دائرة األوقاف اإلسالم. المبارك في القدس المحتلة

السقائل التي كانت موجودة عند الحائط الجنوبي للمسجد األقصى في منطقة القصور األموية والتي كان قد 
وكانت دائرة األوقاف قد طالبت شرطة االحتالل .نصبها بداية العام الجاري للبدء بعملية ترميم الحائط

ٕ وازالة جميع السقائل التي تم نصبها، واسترجاع األحجار المسروقة بالتوقف الفوري عن هذه األعمال
 .إلعادتها إلى موقعها في سور المسجد األقصى الغربي

  ٤٠ ص١٥/١/٢٠٢٠الدستور 

***  

  االحتالل يهدم ورشة حدادة في بلدة حزما بالقدس المحتلة
 

طات االحتالل هدمت مصادر محلية وشهود عيان بأن سل أكدت – المحتلة القدس – فلسطين اليوم
 .اليوم الثالثاء، ورشة حدادة قرب حاجز بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، واستولت على معداتها

وقالت المصادر بأن جرافة تابعة لبلدية االحتالل بالقدس ترافقها قوات مـساندة مـن جـيش االحـتالل 
ة من الصفيح والطوب، تعـود للمـواطن في البلدة وشرعت بهدم ورشة حدادة مكون" منطقة المشروع"داهمت 

   .خالد نمر أبو خليل، واستولت على معداتها

وتـسليم اخطـارات  وتتعـرض بلـدة حزمـا العتـداءات و مـداهمات متواصـلة، يتخللهـا اعتقـال مـواطنين
  .قرب الشارع الرئيسي بهدم منشآت تجارية وزراعية ومغاسل ومحال لتصليح المركبات

 ١٤/١/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

***  

  ً شخصا من مبنى جراء الحفريات أسفله٢٥إجالء : سلوان

 

هآرتس العبرية، اليوم الثالثـاء، بأنـه تـم إجـالء "صحيفة  أفادت – المحتلة  القدس–فلسطين اليوم 
 . من سكان حي سلوان بالقدس جراء تعرض مبنى ألضرار وتشققات بسبب الحفريات األثرية أسفله٢٥

دية سلوان أنه مبنى خطير وقامت بإجالء سكان الحي إلى فندق في ووفق الصحيفة، فقد أعلنت بل
  . مدينة القدس المحتلة

وأشــارت هــآرتس، إلــى أن المبنــى مكــون مــن ثــالث شــقق ويقــع فــوق الحفريــات تحــت األرض التــي 
  .وجمعية العاد" اإلسرائيلية"تقوم بها سلطة اآلثار 

 ١٤/١/٢٠٢٠ فلسطين اليوم

***  



 

١٤

  محاكم

  ترفض التماسا قدمته منظمة متطرفة " يليةالعليا اإلسرائ"

 لمنع الوقف األردني من امتالك باب الرحمة
  

 يهوديـة منظمـة قدمتـه ًالتماسـا األحد، أمس مساء اإلسرائيلية، العليا المحكمة رفضت – نت عمان
 إلــى وتحويلــه" الرحمـة بــاب "علــى لـألردن التــابع اإلســالمي الوقـف مجلــس مــسؤولية بـشأن متطرفــة يمينيـة
 .مصلى

 الوقف لمنع التماسا قدمت" ريجافيم "منظمة إن االثنين اليوم العبرية" معاريف "صحيفة موقع وقال
 ذكـرت جانبها من .األقصى للمسجد يتبع مسجد إلى تحويله بوقف ًمطالبة الرحمة، باب امتالك من األردني

ــاة ــة، ٢٠ قن ــد جــاء المحكمــة رد أن العبري ــة مــن عــام بع ــة المعرك ــيا القانوني ــا لت  اليمينيــة المنظمــة قادته
 الوقــف ســيطرة أن ًمدعيــة المــسلمين، للمــصلين لمــسجد المكــان تحويــل لمنــع منهــا محاولــة فــي اإلســرائيلية
 هـذه مثـل وأن بـاليهود، تتعلـق أنهـا بـزعم أثريـة منـاطق علـى الـسيطرة تعنـي المكان على األردني اإلسالمي

 .هودالي وحقوق الراهن للوضع ًانتهاكا تشكل الخطوة

 لـم لكـن عنه، المسلمين المصلين ٕوابعاد المكان بإغالق سابق قضائي أمر بتنفيذ المنظمة وطالبت
 .ذلك بتنفيذ اإلسرائيلية الجهات تقم

 المــصلى إخــالء عــدم قــررت إســرائيل أن األخيــرة األشــهر فــي ذكــرت إســرائيلية إعــالم وســائل وكانــت
 .األردن مع العالقات تدهور لمنع

 بــأن االلتمــاس فــي للبــت عقــدت التــي الجلــسات خــالل" اإلســرائيلي الدولــة ممثــل "يــسمى مــا وقــال
 القـضاة وأشـار ."العـام النظـام انتهكوا "الذين الفلسطينيين الناشطين من العشرات أبعدت اإلسرائيلية الشرطة

 مـع وبالتنـسيق الـسياسي المـستوى قبـل مـن القـضية بهـذه التـصرف يـتم أنـه أبلغهـم" الدولـة ممثـل "أن إلى
 التي والتدابير العامة السياسة بشأن اعتبارات أي في للتدخل سبب يوجد ال أنه إلى مشيرين العام، المدعي
  ."الدولة "قبل من اتخذت

 ١٣/١/٢٠٢٠موقع عمان نت 

***  
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  تقارير

  الخرائط والتكنولوجيا والممارسات المكانية إلنهاء االستعمار في فلسطين

   زينة اآلغا كتبه

َتستخدم ممارسة رسم الخرائط منذ زمن بعيد في فلسطين   ٍإسرائيل كأداة لبسط النفوذ وفرض /ُ
، منذ )ًوالحقا اإلسرائيليون(َاإلمبريالية ونزع ملكيات السكان األصليين، حيث دأب رسامو الخرائط الصهاينة 

نا الحاضر، على تسخير الخرائط لطمس المعالم المادية والجغرافية واالجتماعية زمن االنتداب وحتى وقت
  .الشاهدة على ارتباط الفلسطينيين بأرضهم وحيازتهم لها

أنتجت القوى االستعمارية إبان االنتداب البريطاني سلسلة من الدراسات المسحية المفصلة    ً
َونادرا ما تضمنت الخرائط توزيع السكان . القتصاديألغراض التخطيط العسكري والسياسي واالجتماعي وا ً

غير أن اللغة الجغرافية المستخدمة فيها كانت تتكون . َالعرب األصليين الجغرافي في فلسطين ونشاطهم
  .ًبالكامل تقريبا من أسماء عربية مكتوبة بحروف التينية

ني األول في بازل سنة أخذت الخرائط الصهيونية في االنتشار عقب انعقاد المؤتمر الصهيو  
، ١٩٠٣ و١٨٨١ وعليا األولى، أي موجة المهاجرين اليهود األوروبيين األولى في الفترة بين ١٨٩٧

ًوكانت الكثير من تلك الخرائط تحوي عالمات طوبغرافية ودينية مصممة إلعادة رسم الخريطة على غرار 
ً، إلى استخدام العبرية بدال من ١٩٤٨عد نكبة انبرت دولة إسرائيل الوليدة، ب.الدولة الصهيونية المقترحة

ًوال تزال الخريطة العبرية ممارسة . العربية في الخريطة القومية كوسيلة من وسائل بناء الدولة الصهيونية
ٌمن ممارسات تشكيل الدولة، وهي وثيقة شاهدة على االستعمار الصهيوني الذي تتجلى آيديولوجيته في 

  .لة اإلسرائيليةالممارسات المكانية للدو

بينجامان الذي يحظر تداول صور األقمار الصناعية الملتقطة -واليوم، فإن قانون كايل  
إسرائيل بدقة وضوح عالية من خالل منع مشغلي األقمار الصناعية وتجار التجزئة داخل الواليات /لفلسطين

صور المتوفرة في األسواق إسرائيل بدرجة وضوح أعلى من تلك ال/المتحدة من بيع أو نشر صور فلسطين
خارج الواليات المتحدة، باإلضافة إلى تواطؤ شركات التكنولوجيا في تعزيز السيطرة المكانية اإلسرائيلية 

 مثل قيام شركة جوجل بتصميم خرائطها لخدمة اإلسرائيليين والمستوطنين غير -على حساب الفلسطينين 
ً يمثل فرصة مهدورة الستخدام -القانونيين   التقدم التكنولوجي في رسم الخرائط بطريقة ديمقراطية ُ

ٍغير أن باإلمكان استخدام التكنولوجيا كأداة لوضع تصور ملموس لحق العودة.وتشاركية فالخرائط . َ
ًالتاريخية المفصلة والصور عالية الوضوح غير الخاضعة للرقابة، مثال، تسمح للفلسطينيين بتصنيف بقايا 

ًوتقدم هذه الصور دليال ملموسا على التعديات االستعمارية . رة إبان النكبة وفهرستهاالقرى والبلدات المدم ً ُ 
وبالنسبة إلى الفلسطينيين .َالمستمرة على األرض الفلسطينية، وتتيح للفلسطينيين تصور واقع بديل

ع غزة، فإن الرازحين تحت أحكام القانون العرفي في األرض الفلسطينية المحتلة أو تحت الحصار في قطا



 

١٦

ُتطبيقات الخرائط السائدة، برغم التكنولوجيا التي تتيح فسحة لدمقرطة الممارسات المكانية، ال تظهر الواقع  ً ُ
ُالمعزول على األرض أو ما ينطويه من قيود وتداعيات على حركة الفلسطينيين، الذين يواصلون هم 

   .ا من خالل الخرائط المضادةَوحلفاؤهم العمل على مقاومة الخرائط االستعمارية وتفنيده

   :ًوفيما يلي خطوات ملموسة أخرى يمكن اتخاذها للمضي قدما

ُينبغي أن تسمى فلسطين في خرائط جوجل بحسب ما نص عليه قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة •
ي ، وذلك كما يوصي المركز العربي لتطوير اإلعالم االجتماع٢٠١٢نوفمبر /الصادر في تشرين الثاني

   ).حملة(

ّينبغي أن يظهر الوضع الدولي للقدس على خرائط جوجل كما أقرها قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة •
ويجب على خرائط جوجل أن تحدد المستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية المشيدة على أرض . ١٨١رقم 

 من الئحة ٥٥نيف الرابعة والمادة  من اتفاقية ج٤٩ًمحتلة وأن تشير إليها بهذه الصفة وفقا للمادة 
  .الهاي

في الضفة الغربية، وأن تبين معوقات ) ج(و) ب(و) أ(ينبغي لجوجل أن تميز بوضوح بين المناطق • ُ
  .ُالحركة والطرق المحظورة

داخل إسرائيل وكذلك القرى " َغير المعترف بها"ينبغي لجوجل أن تحدد مواقع القرى الفلسطينية •
   ).ج(المنطقة الفلسطينية في 

بينجامان، وأن تساوي مزودي صور األقمار الصناعية -ُينبغي للواليات المتحدة أن تلغي قانون كايل•
فهذا من شأنه أن يسمح لمشغلي األقمار الصناعية بنشر صور عالية الوضوح  .األمريكيين بغيرهم

ومن شأنه أيضا أن يمكن . فلسطين على منصات مفتوحة وشعبية/إلسرائيل علماء اآلثار والباحثين ً
ُوالعاملين في المجال اإلنساني من توثيق التغيرات على أرض الواقع بدقة، وأن يعزز الفرصة لمساءلة 

  .االحتالل اإلسرائيلي

ينبغي للمجتمع المدني الفلسطيني أن يروج الخرائط المضادة ويشجع استخدامها كبديل للخرائط • ُ 
فسه، ينبغي للمجتمع المدني الفلسطيني وحلفائه أن يركزوا جهودهم على وفي الوقت ن. المعاصرة الناقصة

جوجل لتنفيذ التغييرات ) ٢(بينجامان، و- الحكومة األمريكية إللغاء قانون كايل) ١: (ممارسة الضغط على
  .المبينة أعاله

  ١٤/١/٢٠٢٠الشبكة موقع 

***  
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  آراء عربية

 ردني في المنطقةثقة أوروبية بالملك وحكمته وبأهمية الدور األ

  

  رأي الدستور

عكست سلسلة اللقاءات التي أجراها جاللة الملك عبد اهللا الثاني في العاصمة البلجيكية بروكسل، 
قاء في أوروبا بالملك، حيث تكون الحكمة وغلبة المنطق واالتزان، سمة مالزمة مدى احترام وثقة األصد
  .لخطاب وحديث جاللته

الملك وعلى النحو الذي دأب عليه في النظرة الشمولية لقضايا المنطقة وتعقيداتها، يدرك مدى 
لمواقف مشتركة في التأثير الذي يمكن أن تحدثه أوروبا في الدفع بالحلول السياسية الزمات المنطقة، فا

الدفع بحل الدولتين واللجوء للحل السياسي والسلمي لمختلف قضايا منطقتنا، التي يدفع جاللته بكل السبل 
التي تحقق أمنها واستقرارها، حيث تعبت شعوبها من الحروب والويالت وآن لها أن تنعم باألمن واالستقرار 

  .كبقية شعوب العالم

منابر والمحافل، تبقى القضية الفلسطينية على سلم أولويات وأجندة وفي مختلف لقاءاته وبشتى ال
جاللة الملك، حيث يؤكد انه ال يمكن تحقيق االستقرار في منطقة الشرق األوسط دون تحقيق السالم بين 
الفلسطينيين واإلسرائيليين، على أساس حل الدولتين، وبما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة 

  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧وط الرابع من حزيران عام على خط

وفي ملف آخر يؤمن جاللته بأهمية توسيع وتنسيق الجهود الدولية في محاربة اإلرهاب بنهج 
شمولي، حيث الشركاء في حلف الناتو تجمعنا بهم الجهود المشتركة في هذا اإلطار ومن األهمية العمل 

  . والتطرف يظهر كل يوم بأشكال جديدةعلى تنسيق تلك الجهود فاالرهاب

وتعكس اللقاءات أيضا مدى القناعة والثقة من األصدقاء األوربيين بأهمية ومحورية الدور 
األردني في المنطقة، ونشعر في األردن بالفخر واالعتزاز ونحن نرى حجم ثقة المجتمع الدولي بجاللة 

وقيادة جاللته، وحيث يؤكدون أن أمن األردن الملك، حيث أعضاء بمجلس حلف الناتو يشيدون بحكمة 
محوري ألمن أوروبا، وأن المملكة بما حباها اهللا من قيادة حكيمة وجيش وأجهزة أمنية باسلة وشعب 

 .أصيل، باتت اليوم وسط هذا االضطراب واحة استقرار في منطقة الشرق األوسط

 ١٥ ص١٥/١/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  اخبار باالنجليزية

Settlers storm Aqsa, restrictions tightened 

on Palestinian worshipers 
 

Groups of extremist settlers on Monday morning broke into al-Aqsa Mosque in Occupied 

Jerusalem under police guard and amid tightened restrictions on the Palestinian 

worshipers. 

Jerusalem's Islamic Awqaf Department said that about 80 Israeli settlers forced their way 

into al-Aqsa Mosque through al-Maghareba Gate and roamed the site while receiving 

presentations on the alleged "Temple Mount". 

Meanwhile, the Israeli police tightened entry restrictions on the Palestinian worshipers. 

Many of them had to wait for long hours at al-Aqsa gates and others were ordered to stay 

out of the mosque. 

The Palestinian Information Center 13-1-2020  

***  

  

His Majesty meets with European Council president 
 

AMMAN — His Majesty King Abdullah on Tuesday held talks with European Council 

President Charles Michel over prospects of cooperation and partnership between Jordan 

and the EU. 

At the meeting, King Abdullah expressed Jordan’s appreciation for the EU’s continued 

support for Jordan to implement many projects, according to a Royal Court statement. 

His Majesty emphasised the important role of the EU in supporting efforts to achieve peace 

in the Middle East, and maintain security and stability. 

The King stressed the necessity of ending the Palestinian-Israeli conflict, based on the two-

state solution, leading to the establishment of an independent Palestinian state on the June 

4, 1967 lines with East Jerusalem as its capital, the statement said.  

Discussing the Syrian crisis, His Majesty underscored the need to reach a political solution 

that maintains the territorial integrity of Syria and the unity of its people, and guarantees 

the voluntary and safe return of refugees. 

Turning to developments in Iraq, the King reaffirmed the importance of safeguarding the 

security and stability of Iraq, protecting all components of the Iraqi people, and avoiding 

any threats to regional security and stability. 

The meeting also covered regional and international efforts to fight terrorism within a 

holistic approach, and cooperation between Jordan and EU countries in this regard, 

through the Aqaba Process meetings. 

For his part, President Michel said he always looks forward to hearing His Majesty’s views 

and vision on developments in the Middle East and efforts to fight terrorism, according to 

the statement.  

He expressed appreciation for Jordan’s important role, led by the King, in achieving peace 

and stability in the region. 

Foreign Minister Ayman Safadi, Adviser to His Majesty for Communication and 

Coordination Bisher Al Khasawneh, and Jordan’s Ambassador to Belgium Yousef 

Bataineh attended the meeting. 

15/1/2020Jordan Times    

*** 
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  التقرير اليومي

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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