
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  خبار وواقع القدسأ
  

  تقرير يومي
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  :للمزيد من األخبار تابعونا على 
 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 
 
https://www.youtube.com/rcjajordan 
 
https://www.rcja.org.jo  
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٢

  المحتوى

  القدس في أقوال الهاشميين

إلى وزير حمه اهللا عبد اهللا األول بن الحسين رالمؤسس رسالة وجهها الملك  من •

  ٤  م عن القدس١٩٤٨ أيار ٢الخارجية البريطانية بتاريخ 

  

  شؤون سياسية

في " يوروفيجن لألغنية"ت األوروبية إلى عدم بث مسابقة عشراوي تدعو اتحاد اإلذاعا •
  ٤  المستوطنات

  

   اعتداءات

  ٥  ٕدعوات القتحام األقصى واصابة العشرات في مواجهات شمال الضفة •

  ٦  إصابات ومواجهات خالل مسيرة لدعم القدس في نابلس •

  

  شؤون مقدسية

  

  ٦  دعوات فلسطينية لشد الرحال لألقصى •

  

  تقارير

  

  ٧  ً منعا لألذان في اإلبراهيمي خالل تشرين الثاني٤٧ً اقتحاما لألقصى و٢٣أكثر من : األوقاف •

  

  مدينة القدس وقائع ومعالم

  

  ١٠  معالم القدس: الثالثةالحلقة  •

  

  قوانين عنصرية

  ١١  االحتالل يصادق على قانون تجميد تمويل العالج الطبي لألسرى •

  ١١  ي على الضفةاليمين المتطرف يسعى لفرض القانون اإلسرائيل •

  

  آراء عربية

  ١٢  بلطجة بهلوانية •

  

  



 
٣

  آراء عبرية هامة مترجمة

  

  ١٣  إسرائيل مقدسة، مقدسة، مقدسة •

ًالقدس فقيرة مهملة وتتدهور اقتصاديا واجتماعيا • ً  ١٤  

  ١٦   وهذا األسبوع عدت ألعثر عليهم-ً عاما، شاهدت عائلة فلسطينية وهي تفقد أرضها ٢٥قبل  •

  ٢٠  حمر ال يبدو في األفقإخالء الخان األ •

  

  مكتبة اللجنة الملكية لشؤون القدس

  

  ٢٣  .عناوين من مكتبة اللجنة •

  

  اخبار باالنجليزية

Progressive American Jews call on CNN to reinstate commentator fired for 
his pro-Palestine views ٢٤  

 

Israeli court orders release of PA’s Jerusalem governor ٢٥  

Israel prevents call for prayers at Ibrahimi Mosque 47 times in November 
 ٢٥  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 
٤

  لقدس في اقوال الهاشميينا
  

إلى وزير حمه اهللا عبد اهللا األول بن الحسين رالمؤسس رسالة وجهها الملك جاء في 

  :م عن القدس١٩٤٨ أيار ٢الخارجية البريطانية بتاريخ 

في هذه الدقيقة تهاجم المنظمات اليهودية حي القطمون العربي بالقدس الشريف وتهاجم "... 

القنصلية العراقية الملكية التي تدافع عنها فئة من جيش شرقي األردن، احتج على عملهم هذا 

واالنتداب لم ينتهي والمندوب السامي يحمل مسئولية األمن أرجو إصدار األمر لقوات جاللته 

وقد أمرت بإعداد القوة الكافية لتقوم بحماية أرواح العرب ... ريطانية في أن يوقف هجومهم،الب

  .".وقدسية المسجد األقصى وسأكون على رأسها

٣/١٢/٢٠١٨  

***  

  شؤون سياسية

  في المستوطنات" يوروفيجن لألغنية"عشراوي تدعو اتحاد اإلذاعات األوروبية إلى عدم بث مسابقة 

  

عــضو اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلــسطينية حنــان  دعــت – وفــا ٢٠١٨-١٢-١رام اهللا 
عشراوي، اتحاد اإلذاعات األوروبية إلى احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم بث أي أحداث من مسابقة 

  .في المستوطنات اإلسرائيلية غير الشرعية" يوروفيجن لألغنية"

إن مــنح إســرائيل شــرف " : باســم اللجنــة التنفيذيــةوقالــت عــشراوي فــي تــصريح لهــا اليــوم الــسبت،
هــو بمثابــة مكافــأة لهــا ومــساعدة مجانيــة إلخفــاء احتاللهــا العــسكري " ٢٠١٩يــوروفيجن عــام "استــضافة 

المــستمر منــذ عقــود وانتهاكاتهــا المتواصــلة لحقــوق اإلنــسان الفلــسطيني، ويتوجــب علــى اتحــاد اإلذاعــات 
نات إسـرائيل غيـر الـشرعية فـي جميـع أنحـاء األرض الفلـسطينية التأكـد مـن أن مـستوط) EBU(األوروبية 

  ."ًالمحتلة مستبعدة تماما من أي بث ألنشطة يوروفيجن

وأشارت في هذا السياق، إلى ان مجلس األمن الدولي، أكد مرارا وتكرارا على أن مشروع االستيطان 
، كمـا أنـه رفـض عمليـات ضـم "قانونيـةصالحية "اإلسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وليس لـه 

  .إسرائيل للقدس المحتلة واعتبرها غير قانونية والغية وباطلة، وهو ملتزم بذلك منذ أمد طويل

إن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الـشرعي والوحيـد للـشعب الفلـسطيني، تطالـب بـأن : وتابعت
المنتـسبين، وخاصـة اإلذاعـة العامـة اإلسـرائيلية، تلتزم سلطة االتحاد األوروبي بجميع أعضائها وأعـضائها 

فـي المـستوطنات اإلسـرائيلية غيـر الـشرعية، بمـا فـي " يـوروفيجن لألغنيـة"بعدم بث أي من أحداث مسابقة 
فهذا هو الحد األدنـى الـذي يجـب أن يفعلـه . ذلك المستوطنات المقامة على أراضي القدس الشرقية المحتلة

ليكون ممتثال اللتزامات األطراف الفاعلة مـن غيـر الـدول، بمـا فـي ذلـك الـشركات اتحاد اإلذاعات األوروبية 



 
٥

والمنظمــات، بموجــب القــانون الــدولي والــسياسة األوروبيــة، ال ســيما علــى ضــوء التــصعيد غيــر المــسبوق 
  ."لممارسات إسرائيل األحادية وسلوكها اإلجرامي

عــدم تــوفير منــصة إلضــفاء الــشرعية علــى ولفتــت إلــى أهميــة ان يلتــزم اتحــاد اإلذاعــات األوروبيــة ب
النظام االستعمار االستيطاني غير الـشرعي فـي فلـسطين، وأشـارت إلـى ضـرورة أن يفهـم االتحـاد األوروبـي 
أيضا أنه مسؤول قانونيا عن األعمال االستغاللية المباشرة وغيـر المباشـرة مـن قبـل نظـام احتاللـي احاللـي 

  .عنصري متطرف

اكرر دعوتي إلى اتحـاد اإلذاعـات األوروبيـة الحتـرام حقـوق الـشعب : "ائلةوختمت عشراوي بيانها ق
الفلــسطيني علــى النحــو المعتــرف بــه فــي النظــام القــانوني والــسياسي متعــدد األطــراف، واالمتثــال اللتزاماتــه 

  ."األخالقية والقانونية وعدم دعم أي انتهاكات للقانون الدولي بشكل مباشر أو غير مباشر

  ١/١٢/٢٠١٨ء الفلسطينية وفا وكالة االنبا

***  

  

  اعتداءات

  ٕدعوات القتحام األقصى واصابة العشرات في مواجهات شمال الضفة

 

 اقتحم عشرات المستوطنين صباح أمس األحد المسجد األقصى من جهة باب –فلسطين المحتلة 
  .المغاربة، بحراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل الخاصة

 طالبا من معاهد دينية ٤٠ بين المستوطنين الذين اقتحموا المسجد وأوضح مراسل وفا أن من
تلمودية، الذين تلقوا شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم، في حين حاول مستوطنون أداء طقوس 

  .وشعائر تلمودية في المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة

 وجمهور المستوطنين بالمزيد من  دعواتها ألنصارها"منظمات الهيكل"الى ذلك، كثفت ما تسمى بـ
، ومع ما "الحانوكا"االقتحامات الواسعة للمسجد واستهدافه في األيام القادمة تزامنا مع عيد الشموع العبري 

  ."خراب الهيكل"يسمى 

إلى ذلك، أصيب، عشرات الفلسطينيين، بحاالت اختناق، أمس، خالل تفريق جيش االحتالل مسيرة 
   .لمحتلة، حسب مصادر طبيةشمالي الضفة الغربية ا

وأفاد مراسل األناضول، أن مواجهات اندلعت على مدخل مدينة نابلس الجنوبي، استخدم خاللها 
 بدورهم، رشق المتظاهرون القوات  .الجيش اإلسرائيلي الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع

جيش االحتالل مسيرة انطلقت من وسط وأوضح مراسلنا، أن المواجهات اندلعت إثر تفريق . بالحجارة
   .نابلس، باتجاه حاجز حوارة العسكري جنوبي المدينة، تنديدا بالممارسات اإلسرائيلية في مدينة القدس



 
٦

وقال مسعفون ميدانيون، لألناضول، إنهم قدموا العالج ميدانيا لعشرات المصابين بحاالت اختناق، 
  .حاجز حوارةإثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، على 

في » فتح«ًوخالل األيام األخيرة، اعتقلت سلطات االحتالل اإلسرائيلية عددا من قيادات حركة 
  وكاالت>> .. .مدينة القدس، وقررت أمس اإلفراج عن بعضهم

  ٣٦ص/٣/١٢/٢٠١٨الدستور 

***  

  إصابات ومواجهات خالل مسيرة لدعم القدس في نابلس

 

انــدلعت عــصر اليــوم األحــد، عقــب مــسيرة  مواجهــات ل مــواطنين بجــروح مختلفــة خــال٥أصــيب 
باتجـاه حـاجز حـوارة دعمـا لمدينـة القـدس  نـابلس جماهيرية حاشدة انطلقت من دوار الشهداء بوسط مدينـة

 محافظة أبناءوكان العشرات من .ونصرة للمواطنين الذين يتعرضون إلجراءات قمعية على يد قوات االحتالل
االحـتالل بحـق  لى دوار الشهداء وسـط المدينـة نـصرة للقـدس وتنديـدا بجـرائموقفة تضامنية ع نابلس نظموا

ورفـع المـشاركون فـي الوقفـة .التحريـر المواطنين الفلسطينيين هناك، بدعوة من حركة فتح وفـصائل منظمـة
تمـسك الفلـسطينيين  ، وتؤكـدوأبنائهـاالفلسطينية ورددوا هتافات تستنكر اسـتهداف االحـتالل للقـدس  األعالم

العــسكري فــي رســالة فلــسطينية  واتجــه المــشاركون فــي الوقفــة نحــو حــاجز حــوارة.القــدس عاصــمة لــدولتهمب
 لـن تقـود إال للمزيـد مـن التـصعيد هممارسـات االحـتالل وجرائمـ مفادها ان القدس مفتـاح الـسلم والحـرب وان

ط أحمر لن يسمح نابلس ان القدس خ  سر حركة فتح فيأمينوقال جهاد رمضان .ميدانيا األوضاعوتفجير 
 ألهلنـا فـي القـدس، وأن القـدس إسـنادوالمـسيرة تـأتي كرسـالة  الفلسطينيون بالمـساس بهـا وان هـذه الوقفـة

 القـدس سـتبقى عاصـمة فلـسطين، وأن معركـة القـدس هـي معركـة الكـل الفلـسطيني ونـابلس توأمـان، وأن

  .السيادية فيها لن تنجح  السلطةٕومحاوالت االحتالل وسلطته ومخابراته لتركيع القدس وازالة كل مظاهر

  ٢/١٢/٢٠١٨موقع مدينة القدس 

***  

  شؤون مقدسية

 دعوات فلسطينية لشد الرحال لألقصى
 

يعقـد المجلـس الـوطني الفلـسطيني، يـوم الخمـيس المقبـل فـي عمـان،  – عمـان – نادية سعد الدين
ــات اإلســرائيلية ا ــاألردن، لبحــث االنتهاك ــة، ًاجتماعــا ألعــضائه المتواجــدين ب ــدس المحتل لمتواصــلة ضــد الق

والتحديات المحيقة بالقضية الفلسطينية، وذلك على وقع الدعوات الفلسطينية لشد الرحال للمـسجد األقـصى 
ــساحاته ــات المــستوطنين المتطــرفين ل ــي المجلــس  .المبــارك وصــد اقتحام ــسياسية ف ــة ال ــيس اللجن ــال رئ وق

التحـديات التـي تتعـرض لهـا " المقبـل سـيقف أمـام الوطني، خالد مسمار، إن اجتماع المجلس يـوم الخمـيس



 
٧

القدس المحتلة من حمالت اعتقال ومداهمات متـواترة، باإلضـافة إلـى مخطـط سـلطات االحـتالل ضـد الخـان 
وأضــاف مــسمار، فــي تــصريح أمــس، إن ".األحمــر ألجــل فــصل الــضفة الغربيــة وعزلهــا عــن مدينــة القــدس

الـساحة الفلـسطينية، وسـيعلن وقوفـه إلـى جانـب القيـادة المجلس الوطني سيناقش آخـر المـستجدات علـى "
الفلــسطينية بمناســبة يــوم التــضامن العــالمي مــع الــشعب الفلــسطيني، حيــث مــرت مناســبات عــدة فــي شــهر 

 ".الماضي، مثل اعالن وثيقة االستقالل واستشهاد القائـد الفلـسطيني ياسـر عرفـات) نوفمبر(تشرين الثاني 
الرسـمية، أن " صـوت فلـسطين"فلـسطيني، سـليم الزعنـون، قـد أعلـن إلذاعـة وكان رئيس المجلس الوطني ال

صـفقة "المجلس الوطني يقف إلى جانب صمود أهلنـا فـي القـدس إلفـشال المخطـط الـصهيوني ومـا يـسمى "
ــشعب "القــرن ــب ال ــى جان ــوف إل ــى الوق ــالم؛ لحــثهم عل ــات دول الع ، ويتواصــل مــع رؤســاء ومجــالس برلمان

هجمة اإلسرائيلية المتصاعدة، وكشف المؤامرات التي يتعـرض لهـا واتخـاذ مواقـف الفلسطيني، في تصديه لل
شــد الرحــال "وفــي األثنــاء؛ دعــا مــدير المــسجد األقــصى المبــارك، الــشيخ عمــر الكــسواني، إلــى ".مؤيــدة لــه

 ًلألقصى من أجل الرباط فيه، تصديا لدعوات الجماعات االستيطانية المتطرفة باقتحامه، بمناسبة ما يـسمى
ــد  ــشموع(عي ــال الكــسواني إن ".اليهــودي) ال ــسالح، ال يعطــي أي حــق "وق ــوة ال ُاقتحــام المــسجد األقــصى بق

موظفي المسجد المبارك وحراسه، سيواصلون التصدي لهـذه االقتحامـات والوقـوف "ً، مؤكدا أن "لالحتالل به
حــتالل، تواصــل وأوضــح أن شــرطة اال".فــي وجــه المــستوطنين، رغــم اعتــراض شــرطة االحــتالل علــى عملهــم

استهداف حراس المسجد األقصى باإلبعاد، وغير ذلك من اإلجراءات بحقهم لثنيهم عن التـصدي القتحامـات 
يـأتي ذلـك علـى وقـع اقتحـام عـشرات .المستوطنين، لكن ذلك لن يمنعهم من القيـام بواجبـاتهم تجـاه األقـصى

، تحـت حمايـة "بـاب المغاربـة"جهـة المستوطنين المتطـرفين، أمـس، باحـات المـسجد األقـصى المبـارك، مـن 
  >>...قوات االحتالل، ومحاولة تنفيذ جوالت استفزازية وأداء طقوس تلمودية

  ٢٣ص/٣/١٢/٢٠١٨الغد 

***  

  تقارير

  ً منعا لألذان في اإلبراهيمي خالل تشرين الثاني٤٧ً اقتحاما لألقصى و٢٣أكثر من : األوقاف

 

 "يةسرائيلاإل" واالقتحامات االعتداءات ان ادعيس سفيو الشيخ الدينية والشؤونوقاف األ وزير قال
 وشـرطة جنـود مـن حمايـة وسـط وتدنيـسا، اقتحامـا، ٢٣ بلغـت الثـاني تـشرين خـاللقـصى األ المـسجد علـى

 وأعــضاء وزراء بــين تنوعــتقــصى لأل االقتحامــات قيــادات أن اليــوم، للــوزارة تقريــر فــي وأضــاف،.االحــتالل
 يمـارس زال مـا االحـتالل أن إلـى ًالفتـا .االحـتالل ومخـابرات الدينيـة اهدوالمع المستوطنين وسوائب كنيست،
 تواصـل حـين فـي االعمـار، ولجنة المسجد وسدنة وحراس المصلين ضد التحريضي اإلعالمي الضخ عملية

 وأوضـح .لـه االقتحامـات لتكثيـف وتـدعوقـصى األ المـسجد ضـد تحريـضها المزعوم الهيكل منظمة تسمى ما
 بأعـداد البـراق وسـاحةقـصى األ ويـستبيحون عسكرية، لثكنة القدس يحولون لهم عيد كل يف هو وكما" أنه



 
٨

 واسـتفزازية، تحريـضية دعوات وسط الحانوكاة"لـ استعدادا البراق باحة في ضخما شمعدانا نصبوا وقد كبيرة،
 ".وقتا ٤٧ الشهر خالل بلغت حيث يبراهيماإل المسجد في األذان بمنع سياسته االحتالل وواصل

قـــصى األ شـــملت اعتـــداء ٩٨ بلغـــت الـــشهر خـــالل االعتـــداءات مجمـــل أن ادعـــيس الـــشيخ ّوبـــين
 في الالتينية للكنيسة ملكيتها تعود أرض على واستيالء تحريضية، ودعوات ومقبرة، ومساجد، ،يبراهيمواإل

 .وغيرها القدس،

 فـي االحـتالل ةشـرط قائد ان إلى ادعيس الشيخ أشارقصى األ المسجد ضد التحريض صعيد وعلى
 األقــصى، للمــسجد "الكنيــست "االحــتالل برلمــان أعــضاء اقتحــام وتيــرة زيــادة بإمكانيــة توصــية قــدم القــدس
 عـن اسـتخبارية معلومـات وال المـسجد األقـصى، فـي اعتيادية غير أحداث توجد ال :االحتالل شرطة وحسب
 .متوقعة أحداث

 مـن بـدال المزعـوم الهيكـل إحالل صعيد على ديدج تطور وفي :ًقائال تقريره فيوقاف األ وزير وتابع
 لمـرة الفضة، مادة من تذكارية، نقدية عملة المتطرفة، اليهودية "الهيكل" منظمة تسمى ما أصدرتقصى األ

 صـورة الثـاني، والوجـه للهيكـل، صـورة األول الوجـه علـى العملة وتضمنت شيقل، نصف بقيمة فقط، واحدة
 ترمـب، دونالـد األميركـي الـرئيس صـورة مـع الهيكـل، بناء بإعادة لليهود سمح الذي قورش، الفارسي للملك

 .ترمب ووعد ..بلفور ووعد ..قورش وعد :عليها مكتوب

 نقـل عمليـة تمـت وبعـدما لكيانـه، عاصـمة القـدس لتكـريس احتاللي مسعى وفي :التقرير في وجاء
 األمريكية السفارة منح بركات نير قدسال في االحتالل بلدية رئيس يسمى ما قرر للقدس، األمريكية السفارة

 .إضافية مربع متر ٧٠٠ مساحة القدس مدينة في إنشاءها يتم التي

ــشيخ ّوجــدد ــدس أن" تأكيــده ادعــيس ال ــة الق ــة مدين ــت إســالمية عربي ــا كان ــت وم  وان وســتبقى، زال
 ".وحدهم للمسلمين خالصقصى األ المسجد

 وحــدات ببنــاء يــسمح قــانون مــشروع علــى )الكنيــست( تــسمى مــا صــادقت لقــد :ادعــيس وأضــاف
 المبـارك،قـصى األ المـسجد جنـوب سـلوان فـي القوميـة والمتنزهـات الحـضرية الحدائق منطقة في استيطانية

 المنــاطق تتعــدى هوسياســت القــدس، وحــضارة تــاريخ تــستهدف التــي التهويــد طريــق علــى جديــدة خطــوة فــي
 غرب شمال إكسا بيت بقرية البرج منطقة في مسجد إحراق مستوطنون حاول حيث المساجد إلى الخضراء،

 .المحتلة القدس

 وعناصـــره والـــدوريات، والتفتـــيش مكـــان، بكـــل المنتـــشرة بـــالحواجز االحـــتالل يكتفـــي ال أن وأوضـــح
 مخطـط علـى يعكـف بـل ،قـصىاأل المسجد ورواد والمصليين الفلسطينيين، ومراقبة السيطرة إلحكام الشرطية
 .واألزقة والحارات الشوارع بكل رتنتش ذكية كاميرا ٥٠٠ لتركيب

 هو ما ولكل المسجد، في وللمرابطين للمصليين محاربتها االحتالل سلطات وواصلت :التقرير وتابع
 األيتـام دار مدرسـة االحتالل، وقوات مخابرات واقتحمت ،قصىاأل المسجد عن مقدسيين ٦ فأبعدت مقدسي؛



 
٩

 ،األحمر الخان عن الموحد األذان بث االحتالل قطع كما مة،القدي القدس في والتعليم التربية مديرية ومبنى
 .العادمة بالمياه ٕواغراقها والمياه والتنقل القرية على الطرق قطع كما

 المسجد في األذان رفع فيه االحتالل منع وقتا ٤٧وقاف األ وزارة تعده الذي الشهري التقرير ورصد
ــاإل ــة يبراهيم ــشرين خــالل الخليــل، بمدين ــق الماضــي، الثــاني ت ــاإل المــسجد وأغل ــة يبراهيم  ،األعيــاد بذريع

 تحـت سـارة، الـسيدة عيـد يـسمى بمـا االحتفـال بذريعـة المـساء سـاعات ولغاية المستوطنين آالف واستباحه
 داخـل وأبـواقهم مزاميـرهم أطلقـوا كمـا فيـه، تلموديـة صـلوات وأدوا بالـسالح، المدججـة االحـتالل قوات حماية

ــي المــسجد ــه وف ــهوأر باحات ــة خيامــا الخارجية،ونــصبوا وســاحاته وقت ــي متنقل  االحــتالل وواصــل محيطــه، ف
 علـى رخـام حجـر بوضـع بقيـامهم العريـق وتاريخـه المـسجد، بـشؤون التـدخل سياسـة المـستوطنين وقطعان

 .كهربائي مصعد إقامة على عزمه وكذلك االسحاقية، على المباشر يةبراهيماإل الحضرة باب

 شـارع" الخليـل مدينـة فـي المركزيـة الـسوق إلى المؤدية للطريق االحتالل قإغال إلى رالتقري وأشار
ــارة للمــستوطنين الــسماح بحجــة ،"الــسبع بئــر  فــي البقــاء علــى والتجــار الــسكان وأرغمــت .أثــري موقــع بزي

 عـشرات لتمكـين المنطقـة، خـارج كـان لمـن إليهـا، العودة أو منها الخروج من ومنعتهم ومتاجرهم، منازلهم،
 ".قنز بن عتنائيل" قبر أنه يدعون ما إلى الوصول من طنينالمستو

 الجبعة، قرية مسجد على عنصرية شعارات مستوطنون خط فقد التقرير، وحسب لحم، بيت في أما
 .المالح ظهر خربة في مقبرة سور االحتالل قوات هدمت جنين وفي .المواطنين منازل من وعدد

 حمايـة وسـط تلمودية طقوسا وأدوا يوسف، قبر" مقام اقتحموا مستوطن، ألف من أكثر نابلس وفي
 .االحتالل جيش قبل من مشددة

 أراضــي مــن ًدونمــا ٢٦٧ علــى ،"يســرائيلاإل" االحــتالل قــوات اســتولت التقريــر، وفــق طوبــاس، وفــي
 القـدس، فـي الالتينيـة للكنيـسة ملكيتهـا تعود الشمالية، واألغوار طوباس محافظة في وتياسير بردلة قريتي
 لتوســيع الفلــسطينية األراضــي مــن المزيــد البــتالع حجــة االحــتالل يتخــذها التــي "اليــد وضــع" سياســة ضــمن

  .استيطانه

  ٢/١٢/٢٠١٨موقع مدينة القدس 

*** 

  

  

  

  

  



 
١٠

  مدينة القدس وقائع ومعالم
  

  معالم القدس: الثالثةالحلقة 

   :معالم المسجد األقصى المبارك

بر الرئيس والوحيد في المسجد األقصى المبارك الذي يتصدر هو ذلك المن:منبر صالح الدين األيوبي -١١
وبية، وعليه يعتلي الخطباء خاصة في خطبة الجمعة، وهو منبر شهير نالمسجد القبلي من الجهة الج

ًيمثل روعة الفن والزخرفة اإلسالمية، استغرقت صناعته أكثر من عشرين عاما إذ بدأ العمل به أيام نور 
ُير القدس واألقصى من الصليبيين، ليحمل إلى المسجد األقصى المبارك بعد تحريره، الدين زنكي وقبل تحر

وكان بشهادة المختصين تحفة عظيمة ال تقدر بثمن، صنع من خشب األرز المرصع بالعاج واألبنوس، 
لكن نور الدين مات قبل أن يحقق ذلك، فلما حرر صالح الدين األيوبي بيت المقدس أمر بإحضار المنبر 

وعلى أثر حريق المسجد القبلي يوم .ًن حلب ووضعه في المسجد القبلي بناء على وصية نور الدين زنكيم
أتت النيران على المنبر فدمرته "  روهان مايكلنيسدي"م على يد اليهودي األسترالي ١٩٦٩ آب ٢١

ت سلطات بالكامل، إضافة إلى حرق قسم كبير من المسجد القبلي في الجهة الجنوبية، وقد استهدف
ًاالحتالل اإلسرائيلي حرق المنبر ألنه يمثل رمزا حيا لمراحل النصر والعزة في تاريخ األمة اإلسالمية ولدى . ً

م من قبل لجنة إعمار المسجد األقصى وقبة الصخرة استحدث ١٩٦٩ٕإعادة ترميم واعمار المسجد عام 
م بالبدء ١٩٩٣بن طالل رحمه اهللا عام منبر حديدي مكانه إلى أن أمر جاللة المغفور له الملك الحسين 

بإعادة صنع منبر صالح الدين في عهده، وانجز صنع المنبر في عهد جاللة الملك عبد اهللا الثاني ابن 
ًخمسة ماليين دوالرا أمريكيا، وأعيد ) ٥(ًالحسين وكان مطابقا لمواصفات المنبر األصلي، وبلغت كلفة ذلك  ً

  .م في المسجد القبلي٢٠٠٧يتربع فيه منبر صالح الدين األيوبي عام نصب المنبر في المكان الذي كان 

  

محاريب موزعة بين مساجد وقباب ومصاطب ) ٦(يوجد في المسجد األقصى المبارك :المحاريب - ١٢

  : المسجد األقصى لتدل المصلين على اتجاه القبلة، كما توجد في ساحات األقصى محاريب أخرى هي
  .محراب علي باشا -

 ".في السور الجنوبي الغربي لألقصى"اوود باشا محراب د -

 ".منتصف الدرج الموصل إلى المصلى المرواني"محراب المصلى المرواني  -

 .محراب البائكة الجنوبية الغربية -

 ".بالطة سوداء مستطيلة موجودة في األرض جنوب قبة الخضر"المحراب األرضي  -

  ".حجر صغير على شكل محراب"محراب صحن الصخرة  -

٣/١٢/٢٠١٨ 

***  



 
١١

  قوانين عنصرية

  االحتالل يصادق على قانون تجميد تمويل العالج الطبي لألسرى

 

التـي  حكومة االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األحد، قانونا يقـضي بتجميـد األمـوال أقرت – وفا – القدس
 .ة السجونالتي تديرها مصلح تحولها لعالج فلسطينيين اعتقلوا بعد إصابتهم، وكذلك األسرى في السجون

وقدمت القـانون عـضو الكنيـست عنـات بركـو، بـدعم مـن وزيـر األمـن الـداخلي جلعـاد أردان، خـالل 
وقـال التلفزيـون اإلسـرائيلي إنـه بنـاء علـى طلـب مـن الـوزير أردان، .الجلسة األسبوعية للحكومة اإلسرائيلية

 .فقد تم توسيع صالحيات القانون لتشمل أيضا األسرى في سجون االحتالل

بالمجـان، فـإذا لـم  اإلرهـابيين"نحن ال نعـالج : "عضو الكنيست بركو في تعقيبها على القانون التوق
  ".يتوفر لديهم المال فليبيعوا بيوتهم أو يجمعوا التبرعات

  ٣/١٢/٢٠١٨الحياة الجديدة 

*** 

 اليمين المتطرف يسعى لفرض القانون اإلسرائيلي على الضفة

 

حكومة اليمين المتطرف اإلسرائيلية، بدعم من مشرعون تواصل  - الراي–القدس المحتلة 
اميركيون محاوالت فرض القانون اإلسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، األمر الذي يتناقض بشكل كامل 

 تمرير قوانين تفرض القانون اإلسرائيلي على الضفة، "البيت اليهودي"ويحاول حزب .مع القانون الدولي
وذكرت اإلذاعة .ستوطنات، تمهيدا لمخطط ضم أجزاء واسعة من الضفة إلى إسرائيلبذريعة فرضه على الم

البيت "، امس األحد، أن نائب وزير األمن اإلسرائيلي، إيلي بن دهان، من "كان"العامة اإلسرائيلية 
 وجه رسالة إلى جميع رؤساء اللجان في الكنيست، وطالبهم بأن تسري مشاريع القوانين التي "اليهودي

وطالب بن دهان في رسالته رؤساء لجان الكنيست بإرجاء المصادقة . ناقشها لجانهم على الضفة الغربيةت
على مشاريع القوانين في اللجان إلى حين يكون باإلمكان فرض أمر عسكري صادر عن قائد المنطقة 

سرائيلي، وبعد الوسطى في جيش االحتالل اإلسرائيلي، المسؤول عن الضفة الغربية بموجب القانون اإل
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية أن أغلبية رؤساء اللجان .ذلك يتم االستمرار في إجراءات سن مشاريع القوانين

من جهتها، أفرجت محكمة اسرائيلية امس عن محافظ القدس .في الكنيست استجابت لطلب بن دهان
ثالثة أيام في إطار تحقيق يتعلق الفلسطيني عدنان غيث لكنها أمرت بفرض االقامة الجبرية عليه لمدة 

 تشرين الثاني في ٢٥وأمر قاضي محكمة القدس شافي توكر باحتجاز غيث، الذي اعتقل في . ببيع اراض
 >>...منزله حتى الثالثاء

  ١ص/٣/١٢/٢٠١٨الرأي 

*** 
 



 
١٢

  آراء عربية

 بلطجة بهلوانية

 كمال زكارنة

 

عندما تغيب المبادئ والقوانين والثوابت، وااللتزام باالسس التي تقوم عليها العدالة الدولية، فان عمليات 
ل التصويت التي تتم بمشاركة الدول، على مستويات جماعية، ربما تخضع لالستماالت واالغراءات وتباد

المواقف، والقرضة والدين على طريقة وحدة بوحدة، او قد تحدث تكتالت دولية بشأن قرارات معينة، وغير 
ذلك من اساليب كثيرة يتم التعامل بها، لكن ان تصل االمور الى حد التهديد المباشر، لدول العالم 

روع قرار امريكي في االعضاء في الجمعية العامة لالمم المتحدة، بأن عليهم ان يصوتوا لصالح مش
الجمعية، يدين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ويتهمها باالرهاب واالعتداء على المحتلين، 
واال سيواجهوا بغضب امريكي شديد ولن يسمح للجمعية العامة، بالتدخل في عملية السالم بين 

ذا تجاوز لحدود البلطجة بكل انواعها الفلسطينيين والمحتلين، على اعتبار ان هناك عملية سالم، فان ه
وللخطوط بجميع الوانها، وفرض السيطرة والهيمنة على االمم المتحدة بالقوة، والغاء واضح الحكام القانون 

  .الدولي وقواعد العالقات الدولية من اساسها

جب ان اذا كانت مشاريع القرارات االمريكية، التي تعرض على الجمعية العامة لالمم المتحدة، ي
تمر على شكل اوامر عسكرية، ال يمكن رفضهتا او حتى مناقشتها، فمن حق دول العالم ان تتساءل عن 
اسباب استمرار الجمعية العامة بعملها، في ظل هذه العنجهية والكابوي االمريكي، الذي يمارس في اهم 

حرائق في العالم، وتحقيق مؤسسة دولية، وجدت لفض النزاعات بين الدول ونزع فتيل االزمات واطفاء ال
  .االمن والسالم واالسقترار، ورفع الظلم واالضطهاد واالستبداد عن شعوب العالم

محاوالت التفرد والغاء االخرين والتنصل من المسؤوليات الدولية، التي تقوم بها اقوى دولة في 
 من خالل الحرائق التي العالم عسكريا واقتصاديا، ونسف مباديء التوافق الدولي، بدأت نتائجها تظهر

تشتعل في اوروبا، بعد ان أتت على االخضر واليابس في بعض دول منطقة الشرق االوسط، واعمال 
  .التخريب ما تزال مستمرة

القوة االقتصادية والعسكرية المسخرة لخدمة االحتالل، تقلب الموازين االخالقية يوميا، ليصبح 
ت المحتل دون توقف، مدانا واالحتالل ضحية يجب الدفاع عنه الشعب الخاضع لالحتالل الذي يتلقى ضربا

صورة العالم الحر، وتغيرت المفاهيم او رحلت وحلت مكانها عناوين مغايرة تماما » تشقلبت«ومساعدته، 
لالنسانية والحرية والديمقراطية، كل ذلك بفضل حرص االدارة االمريكية على مصالح ووجود واستمرار 

  . لالراضي الفلسطينية والعربيةاالحتالل الصهيوني

اذا استسلم االعضاء في االمم المتحدة للرغبة االمريكية، وفرض رأيها عليهم وتوجيههم باالجبار 
لخدمة مصالح االحتالل الصهيوني، وقلب الحق الى باطل والباطل الى حق، فان الجمعية العامة سوف 
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جعية حقيقية قادرة على ضبط الحد االدنى من تفقد مضمونها واسباب وجودها، والعالم سيصبح بال مر
  .التوترات بمختلف انواعها واحجامها

اقل ما يقال بالسياسة االمريكية الجديدة في العالم، بأنها بلطجة بهلوانية غير مضمونة العواقب 
  .ّوالنتائج، وتجر العالم الى المجهول والظالم

  ١٥ص/٣/١٢/٢٠١٨الدستور 

*** 

  رجمةآراء عبرية واجنبية مت

 إسرائيل مقدسة، مقدسة، مقدسة
  

 جدعون ليفي - هآرتس

 لإلعـالم فـي جامعـة تمبـل فـي فيالدلفيـا ومحلـل فـي قنـاة الــ -مارك المونت هيل هو أديب أميركي ومحاضر
يمنحنـا "في نهاية محاضرة ألقاها في االسبوع الماضـي فـي مـؤتمر لألمـم المتحـدة دعـا إلـى عمـل دولـي . ان.ان.سي

الـسماء سـقطت، وهـستيريا حـسنة التـدبير انـدلعت خـالل ". عـدل، فلـسطين حـرة، مـن البحـر حتـى النهـرما يقتضيه ال
قــال إن هيــل دعــا إلــى إبــادة يهوديــة جماعيــة؛ بــن شــبيرو، محلــل " واشــنطن اغزمنــر"ســت منــديل، محــرر . ســاعات

  .، قال إن هذا كان خطابا الساميا"فوكس نيوز"

، والرابطـة ضـد التـشهير اعلنـت أن "الـصليب المعقـوف االحمـر"مثـل القنصل داني ديان غرد بأن اقوال هيـل 
ان .ان.الــ سـي: النتيجة التي ال يمكـن منعهـا لـم تتـأخر فـي الوصـول. اقواله تعتبر دعوة لمحو إسرائيل عن الخريطة

  .أقالت المحلل المارق في نفس اليوم

مقراطيـة فيهـا حريـة تعبيـر، أو فـي كيف تجرأ على ذلك؟ ماذا فكر فـي نفـسه؟ أيـن يعتقـد أنـه يعـيش، فـي دي
دولة الحديث فيها عن إسرائيل هو في يد الرقابة الشديدة للمؤسسة اليهودية والدعاية اإلسرائيلية؟ هيل حـاول أيـضا 

. االدعاء بأنه يعارض العنصرية والالسامية، وأن دعوته تهدف إلى تأييد دولـة ثنائيـة القوميـة، علمانيـة وديمقراطيـة
في الواقع التدميري الذي سيطر على الخطاب في أميركا، ليس هناك مكـان لتـصريحات . مامه أي أملولكن لم يكن ا

  .، وهذا بهمس أيضا"دولتان"في يوم ليبرالي خاص مسموح في أميركا القول . يمكنها المس باالحتالل اإلسرائيلي

حــر؟ كــان سيواصــل بأمــان مــا الــذي كــان ســيحدث لــو أن هيــل دعــا إلــى اقامــة دولــة يهوديــة بــين النهــر والب
 إنـــه ال يوجـــد فلـــسطينيون فـــي الـــضفة، كلهـــم ٢٠١٢الـــسناتور الـــسابق ريـــك ســـنتورون قـــال فـــي العـــام . وظيفتـــه

حتـى شــبيرو الــذي . ان.ان.لـم يفكــر أحــد باقالتـه، لقــد واصــل عملـه كمحلــل فـي الـــ ســي. إسـرائيليون ومــثلهم االرض
فلـسطينيين مـن المنـاطق، الـذي قـام بنفيـه بعـد سـنوات مـن ذلـك، انتقد هيل، دعا في السابق إلـى التطهيـر العرقـي لل

  .ولم يحدث له أي شيء

عن الفلسطينيين مـسموح االلتفـاف فـي أميركـا بـدون عقبـات، الـدعوة إلـى طـردهم وانكـار وجـودهم، فقـط ال 
وقاحـة؟ وقمـة ال. تتجرؤوا على المس بإسرائيل، فهـي مقدسـة، مقدسـة، مقدسـة، الدولـة التـي تقـف فـوق كـل اشـتباه

ال توجـد نكتـة . ان، هو كاره إلسرائيل.ان.إسرائيل والمؤسسة اليهودية يواصلون االدعاء بأن االعالم، بما فيه الـ سي
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حـاولوا نـشر مقـال انتقـادي إلسـرائيل فـي الـصحف المؤسـساتية فـي الغـرب، هـذا اصـعب بكثيـر، وهـو . اسوأ من هـذه
  . اشتكى اكثر كلما تضاعف وازداد اكثركلما. ولكن ال شيء، لالسف، يشبع هاري. غير ممكن

لقد كتب الكثيـر عـن اسـتغالل إسـرائيل ومـن يؤيـدونها لالسـامية، وهـذا . كلمة المفتاح هي بالطبع الالسامية
. لم يولـد بعـد االنتقـاد لالحـتالل الـذي لـم يـصنف كالسـامية. الكلمة الساحرة تواصل كم االفواه: يعمل بصورة مدهشة

سـامي ألنـه مـع حـل الدولـة الواحـدة، روجـر ووتـر السـامي ألنـه هكـذا وصـفه جلعـاد اردان فـي هيل ال: الكل السامية
  .العالم كله ضدنا. اس.دي.االونروا السامية وبالتأكيد الـ بي. االسبوع الماضي في مؤتمر في المانيا

 وتبـين أنهـم ان،.ان.في االسبوع الماضي نشر بضجة كبيرة استطالع الالسامية العالمي الذي اجرته الـ سي
تقريبــا اربعــة .  فــي المائــة قــالوا إن لــديهم آراء ســلبية تجــاههم١٠فقــط : ال يكرهــون اليهــود كمــا كانــت إســرائيل تريــد

إلى جانـب االجـزاء المقلقـة فـي االسـتطالع أيـضا شـيء ال بـأس بـه مـن الحقـائق . اضعاف اكثر ال يحبون المسلمين
. تطلعين قـالوا إن الالسـامية فـي بالدهـم هـي نتيجـة سياسـة إسـرائيل فـي المائـة مـن المـس٢٨. التي ال يمكن انكارها

واحـد مـن بـين كـل خمـسة يعتقـد أن . ثلثهم يعتقدون أن إسـرائيل تـستغل الكارثـة مـن اجـل تحـسين مكانتهـا ومواقفهـا
  .لليهود تأثيرا كبيرا جدا على وسائل اإلعالم

قــاد إســرائيل أو علــى طــرح حلــول صــحيحة قومــوا بإقالــة المزيــد مــن المحللــين الــذين ســيتجرؤون علــى انت
ٕيوجـد لليهـود واسـرائيل حقـا نفـوذ ال يـصدق علـى :  والمزيد من المستطلعين سيجيبون بمـا يعرفـه الجميـع–لالحتالل 

 .اآلن سموني الساميا. وسائل اإلعالم في الغرب

  ٢٠ ص٣/١٢/٢٠١٨الغد 

*** 

ًالقدس فقيرة مهملة وتتدهور اقتصاديا واجتماعيا ً 

  حجاي عميت - "هآرتس"

شخصان معروفان من القدس، ولدا وترعرعا ويعيشان اليوم ايضا في المدينة، هما المسؤوالن 
   . االقتصادي–المباشران عن هبوط المدينة في المقياس االجتماعي 

ٕواذا بحثنا عن المسؤول عن . في السنوات العشر االخيرة تولى نير بركات رئاسة بلدية القدس
في السنوات التسع االخيرة تولى بنيامين نتنياهو رئاسة . هو الذي يشكل العنوان االولوضع المدينة فانه 

الحكومة، واذا بحثنا عن العنوان الثاني المسؤول عن وضع المدينة فهو موجود في شارع بلفور في 
ولو بسبب عدد المرات التي طرح فيها نتنياهو القدس على رأس االولويات في خطاباته . المدينة

  .سياسيةال

حظيت القدس في والية الحكومة الحالية بنقل السفارة األميركية اليها، كما حظيت بأن سباق 
   .الدراجات الرياضي سيمر فيها

ناضلت ميري ريغف من اجل استضافة منتخب االرجنتين على ستاد تيدي لكرة القدم، وحاولت جعل 
   .االوروفزيون يقام ايضا على ارضها
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ه الرموز فان الحكومة الحالية لم تنجح في جعل مستوى حياة سكان المدينة ولكن خالفا لكل هذ
المقدسيون يمكنهم اليوم الحصول على تأشيرة للواليات المتحدة بسهولة،  .يقترب من المتوسط القطري

  .ولكن تصنيف مكتب االحصاء المركزي يدل على أنه ال يوجد لغالبيتهم الساحقة معنى بشأن هذا الخيار

نون االول الماضي اضطر موظفو وزارة المالية، الذين جاءوا الى وزارتهم، الى مواجهة واقع في كا
شاحنات قمامة التابعة للبلدية ألقت القمامة التي جمعتها في ساحة وزارة المالية، واضطر العمال  .اشكالي

 بين رئيس هذا كان ذروة صراع طويل .الى البحث عن طرق بديل من اجل الوصول الى مكان عملهم
البلدية، نير بركات، ووزير المالية، موشيه كحلون، حول حجم المنحة التي ستحصل عليها العاصمة 

تعبر هذه المنحة اكثر من أي شيء آخر عن مقاربة البلدية التي بحسبها وضع مدينة .اضافة لميزانيتها
يين والعرب في اوساط سكان هذه المقاربة تفيد بأنه طالما أن نسبة االصول. القدس هو قدر ديمغرافي

   .المدينة في ازدياد، فان كل ما بقي لنا هو أن نصب في كل سنة االموال على المدينة

ّعلى المستوى الوطني يعبر وضع المدينة عن عجز الحكومة في مواجهة ضعف هذين القطاعين، 
ع االقتصادي لسكان في فحص النتائج فان البلدية فشلت في تحسين الوض. وتأثير ذلك على كل الدولة

  .شرقي القدس والسكان األصوليين في المدينة

 معسكر اليسار لم يرغب في  هذا فشل لكل حكومات اسرائيل ، كما وصف مصدر سياسي،»
ومعسكر اليمين لم يرغب في ذلك؛ . االستثمار في شرقي القدس؛ ألنه في االصل بعد قليل سيقوم بإعادتها

ق نحو التغيير غير معقدة، فهي تمر في استثمارات كبيرة في التجارة الطري .«فلماذا ينشغل بالعرب؟
 في فحص النتيجة فإن  . في االحياء االصولية والعربية–والتعليم والتشغيل في االجزاء الضعيفة للمدينة 

ة صحيح أنه حتى اآلن تجد البلدي. البلدية في فترة والية بركات لم تكرس لهذا االمر ما يكفي من االهتمام
صعوبة في عرض معطيات تدل على أي جزء من الميزانية موجه لالحياء الفقيرة في المدينة، لكن وضع 

االستثمارات . احياء مثل رحافيا وعين كارم ممتاز، وهكذا ايضا الخدمات الحكومية التي تحصل عليها
يست هي التي ستنقذها الرمزية في المالعب وفي المجمعات التجارية الجذابة في ثلث المدينة العلماني ل

العرب في شرقي المدينة يواصلون . إن غياب هذه االستثمارات ينبع من دوافع سياسية.من هذا الوضع
مقاطعة االنتخابات البلدية، وبناء على ذلك هم ال يحصلون على معاملة جيدة من المنتخبين الذين ال 

االصوليون يصوتون فعليا، ولكنهم يفعلون ذلك بشكل حزبي حسب تعليمات  .يجدون فيهم أمرا انتخابيا
وهؤالء من ناحيتهم يعطون األوامر لقاعدة صفقات سياسية، ووفقا للميزانيات التي تضخ . الحاخامات

ال يوجد أي سياسي يمكنه االعتماد على الحصول على االصوات من هذا . للمراكز الدينية وتعليم التوراة
  .ذا نجح في رفع نسبة التشغيل وجعل النساء يخرجن للعملالقطاع ا

   متخذي القرارات ورغم ذلك، في أيار الماضي صوتت الحكومة االسرائيلية لصالح اقتراح قانون
 ٢٠١٨الذي قدمه وزير القدس والتراث، زئيف الكين، بنقل نحو ملياري شيقل لشرقي القدس بين االعوام 
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على رئاسة البلدية في الحملة االنتخابية، طرح في حملته برنامج تطوير الكين، الذي تنافس  .٢٠٢٣ –
 في نهاية المطاف ال يدور الحديث عن سوق  .اقتصادي عاجل لالقسام االصولية والعربية في المدينة

مررت الحكومة قبل بضعة اشهر قرارا حكوميا . حرة، بل عن مسألة تخطيطية يجب أن تقوم بها البلدية
ايضا في المجتمع االصولي هناك نشاط . ول بهذا الحجم الذي اتخذ في الخمسين سنة االخيرة اال–كبيرا 

اآلن نرى نتائج . النتيجة سنراها بعد خمس سنوات. مكثف اليوم في محاولة لتشجيع التعليم والتشغيل
ة االصولية اذا أردنا تغيير وضع المدينة فيجب تشجيع المدين. غياب قرارات كهذه في السنوات السابقة

اذا أخذنا في الحسبان عمق الفجوات   هآرتس والمدينة العربية التي تقع داخلها، قال الكين في محادثة مع
حكومة إسرائيل سيكون لزاما عليها أن تتخلص من الخوف من االستثمار الكثيف . فال يكفي مخطط كهذا

على مستوى الميزانيات يدور الحديث  .ديافي االحياء العربية واالصولية، وأن تجد وسيلة لتطويرها اقتصا
في اللحظة التي سيكون فيها استثمار في مناطق التشغيل والتجارة في هذه االحياء . عن بيضة ودجاجة

الدائرة السحرية المسجون فيها المجتمع العربي والمجتمع . سيزداد ايضا مبلغ األرنونا التجارية التي تدرها
   .صمةالحريدي يجب أن تكسر في العا

  ١٦ص/٣/١٢/٢٠١٨الدستور 

***  

  وهذا األسبوع عدت ألعثر عليهم-ً عاما، شاهدت عائلة فلسطينية وهي تفقد أرضها ٢٥قبل 
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وقفنـا . ديم إلـى مكـان بيتـه القـ- سـليمان وأنـا -في صباح حار مشرق ومتألق في الـشهر الماضـي، عـدنا 
وسـار سـليمان بحـذر . ُعلى الطريق القديم المفضي إلى البيت حيث وضعت اآلن بعض الـصخور الكبيـرة فـي األرض

بينها ثم على طريق أنيق مرصوف بين الفلل، مع صفوف مـن األشـجار وسـقوف حمـراء وأمـاكن الصـطفاف سـيارات 
ـــسكان ـــم يالحـــظ أحـــد ســـليمان . ال ـــط خـــال -ل ـــا رجـــال واحـــدا فق ًرأين ـــاً ـــازل - ل رحلتن ـــين من ـــدة ب ـــة متزاي  وســـار بثق

ومــع مخــرج . ُ قبــل ربــع قــرن، شــاهدت إســرائيل وهــي تأخــذ أرض عائلــة الخطيــب الفلــسطينية- القــدس.المــستوطنين
أفالم بريطاني، صورنا الجرافات وهي تنقض على جدار حديقة منزل محمد وسـعيدة الخطيـب وابنهمـا سـليمان وسـط  

إنـه "ً.ر الزيتـون والعنـب والتـين والمـشمش واللـوز، إلـى جانـب قـن دجاجـات سـعيدة أيـضابستانهم الـصغير مـن أشـجا
ّملكي وملـك أبـي وجـدي وجـد جـدي وكـان ابنـه معلـم " مـاذا تتوقـع منـي أن أفعـل؟. "، قـال لـي محمـد، الرجـل العجـوز"ّ

ً عاما، يذهب إلى المحكمة اإلسرائيلية مرارا، في محاولة لمنع عمل السر٣٥المدرسة،  وقـد رفـضت . قة هذا، كما قالً
واقفـين فـي  -آمـال أفـراد العائلـة المبـددة " يوتيـوب"ما يزال بوسعك أن ترى علـى .األرض ملكهم. العائلة أخذ تعويض

) ١".(الطريـق إلـى فلـسطين: مـن بيـروت إلـى البوسـنة"، ١٩٩٣ في الفيلم الـذي صـنعناه فـي العـام - حديقة منزلهم
هذه الحكايـة المؤلمـة عـن الطـرد والفقـدان وقلـة الحيلـة فـي سلـسلة مـن " ديسكوفري"ة وقد عرضت القناة الرابعة وقنا

وأعتقـد . عـن الـسبب فـي أن المـسلمين أصـبحوا يكرهـون الغـرب -ثالثة أجزاء، والتـي أخرجهـا الراحـل مايـك دوتفيلـد 
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أننا قد أملنا كلنا، بطريقة ساذجة، بأننا بكاميرات فيلمنا وبالمقابالت التي أجرين اها مع محمد وسـعيدة وربـع الـساعة ِ
الذي خصصناه لكفاحهما من أجل الحفاظ على أرضهما في القدس الشرقية، بأننا ربما ننقذ هـذه العائلـة بطريقـة مـا 

وربمـا يكـون هـذا هـو الـسبب فـي أننـي، بينمـا . لكـن المـرء كـان يجـب أن يعـرف أفـضل.من السرقة الرسمية ألمالكها
المـسماة علـى اسـم الـزعيم الـصهيوني  –رة بيـسغات زئيـف اليهوديـة دائمـة التوسـع انقضت الـسنين وتمـددت مـستعم

ّ هابطــة الــوادي تحــت قريــة حزمــا العربيــة، فــضلت أن ال أعــود إلــى موقــع - القــومي والتــصحيحي زئيــف جابوتنــسكي
لمجـاز المفـضي ومـن الطريـق الرئيـسي، كـان مـا يـزال بوسـعي أن أرى ا. البناء الذي أحاط بمنزل العائلة الفلـسطينية

كان ثمة الكثير مـن األسـقف الحمـراء، وقـد نبتـت أشـجار صـغيرة . إلى المنزل، لكنني لم أعد أستطيع أن أرى المبنى
لكــن الــصحافة مهنــة . لقــد بــذلنا قــصارى جهــدنا.كانــت القــصة قــد انتهــت. جديــدة، وطــرق معبــدة ومــستوطنين يهــود

ولـــم تكـــن عائلـــة الخطيـــب هـــي  – والجزائـــر، والبوســـنة فـــي أفغانـــستان، -كانـــت لـــدي حـــروب ألغطيهـــا . متحركـــة
الفلــسطينيين الوحيــدين الــذين يفقــدون ممتلكــاتهم لمــشروع إســرائيل االســتعماري الهائــل فــي الــضفة الغربيــة، وبنــاء 

َوالـى جانـب ذلـك، عملـت الحـروب األخـرى .  علـى األراضـي العربيـة- واليهـود فقـط -المنازل لليهـود  مـرة (العـراق  –ٕ
لكننــي، فــي الــذكرى . ً علــى تحويــل األضــواء بعيــدا عــن المأســاة الفلــسطينية- الــيمن، وليبيــا، وســورية، و)أخــرى

والذكرى الخامسة والعشرين التفاق أوسلو الذي ربمـا كـان، لـو أنـه  -الخامسة والعشرين للفيلم القديم الذي صنعناه 
ًلـم يكـن معيبـا جـدا، لينقـذ عائلـة الخطيـب د بوسـعي أن أتجاهـل أكثـر مـن ذلـك المجــاز  عـدت إلــى القـدس، ولـم يعـ- ً

 ٢٥المفضي إلى البيت، وال غياب غيـاب الحديقـة، وسـط المقـاطع الـسكنية اإلسـرائيلية العـصرية، حيـث تحـدثنا قبـل 
ًعاما مع العائلة، يوما بعد يوم  ُنحـن ال نأكـل وال نـشرب وال ننـام".ألن تلك األفالم تأخذ عدة ساعات مـن التـصوير–ً َ ؟ "ُ

وما يزال بوسـعك أن تراهـا اليـوم فـي . كت لنا سعيدة في ذلك الحين، بغطاء رأسها األبيض في ظل األشجارهكذا اشت
ُهـل يجـب علينـا أن نقـيم فـي بيـوت اآلخـرين؟ زوجـي مقعـد، ونحـن كالنـا عجـوزان . "الفيلم وهي تحـتج أمـام كاميرتنـا َ

ًأليس هذا ظلما؟. ومريضان يـق القـديم إلـى قريـة حزمـا مـرة أخـرى، وقـد أصـبح ُوهكذا، قبل بضعة أيـام، سـلكت الطر".ُ
ًالطريــق اآلن ســريعا وعريــضا، مــع نقطــة تفتــيش إســرائيلية علــى الزاويــة، وأصــبحت القريــة مقطوعــة عــن مــستوطنة  ً

ً قدما، ويـشق طريقـة مثـل ندبـة ألميـال عبـر ٢٥، ذلك الهيكل العمالق الذي يرتفع "الجدار" بسغات زئيف اليهودية بـ
 هي قريـة عائلـة الخطيـب، حيـث -  عام٢٠٠أقدم بيوتها الحجرية عمره بوضوح أكثر من  –وحزما . ةالضفة الغربي

ُهنـاك وجـدت شـقيق سـليمان، .ِخمنت أنها المكان الذي ال بد أن تكون العائلة قد ذهبت إليـه بعـد أن ُأخـذ بيتهـا منهـا
ي لـم يهـاجر، كمـا خـشيت، إلـى أوروبـا أو َ وهـو هـاتف سـليمان الـذ- ًالذي لم أكن قد التقيتـه أبـدا مـن قبـل -أحمد 

ُإلـى هنـاك قـدت سـيارتي، . َأميركا، ولكنه يعيش اآلن فـي شـقة مكتظـة مـع زوجتـه وخمـسة أوالد، تبعـد بالكـاد ميلـين
ٕ عامــا اآلن وبجــسم أعــرض اآلن، وانمــا بــنفس اللهجــة اإلنجليزيــة الثقيلــة ٦٠وفــي الــشارع كــان ســليمان، بعمــر  ً

ٕأصبح اآلن رجال أكثـر حزنـا، وانمـا لـيس مـن .قد دعانا به إلى أرضه قبل ربع قرن من اآلنوالتهذيب ذاته الذي كان  ً ً
َ بأن قضية عائلته القانونية ضد اإلسرائيليين ربما تفتح مـرة أخـرى-ًيائس جدا-دون أمل يائس  هـل عبـرت عائلتـه . ُ

اإلســرائيلية أن أرضــهم كانــت الزمــة عــن رغبتهــا فــي البقــاء فــي داخــل المــستوطنة اليهوديــة؟ ألــم تقــل لهــم الــسلطات 
.  وليس لبناء منازل المستوطنين؟ لقـد خـذلهم محـامي العائلـة، قـال سـليمان- "االستخدام العام" لـ-إلنشاء الطريق 

فـي ".تعطـيهم الحـق فـي امتالكهـا) ٍعندئـذ(و -َالتعويض يعني أنك بعـت أرضـك لهـم . "ًلكنهم لم يقبلوا أبدا بالتعويض
بعــد وقــت لــيس بالطويــل مــن تــصويرنا لهــم، ظهــر . ّ عــن والــدي ســليمان، لكننــي خمنــت مــا حــدثالبدايــة، لــم أســأل
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شرطة، ومـسؤولون مـن بلديـة . ١٩٩٣) أكتوبر(كان ذلك في تشرين األول . اإلسرائيليون عند مدخل منزل الخطيب
انوا هنـاك، كمــا قــال  وجنـود وجرافــات، كلهـم كــ-التــي تـم توســيعها لتـشمل األراضــي القرويـة القديمــة لحزمــا-القـدس 
كنت في المدرسة أدرس في ذلـك الـصباح، واتـصلت بـي عـائلتي وأخبرونـي بـأن اإلسـرائيليين جـاؤوا بقـوات . "سليمان ُ

وحتــى األشــجار،  -ًبعــد هــدم المنــزل، كــانوا يهــدمون األرض أيــضا، الجــدران . وجــدت كــل شــيء وقــد انتهــى. كبيــرة
 -حتـى أمتعتنـا، أخـذوها فـي الـشاحنات . ًلـم يتركـوا حجـرا. ا أي شـيء لم يتركـو- والدجاجات، والحمامات، كل شيء

نعــم، محمــد .ولبــضعة أيــام، أقامــت عائلــة الخطيــب فــي خيمــة وســط الــدمار". ِالطعــام، المالبــس، كــل شــيء، الفــراش
ِوسعيدة توفيا، ودفنا في قرية حزما م إنهمـا لـ: "يقـول سـليمان. ٢٠٠٢مات محمـد قبـل سـنتين، وسـعيدة فـي العـام . ُ

ِكانا يأسفان دائما على ما حدث، وقد أملنا ووضـعنا إيماننـا بـاهللا بـأن يتغيـر الوضـع ونـتمكن مـن . ًينسيا األرض أبدا ً
َلقـد رأيـت كـم مـن األشـجار  -اعتاد أبي أن يجلب المـاء كـل الطريـق مـن قريـة حزمـا علـى حمـار . العودة إلى أرضنا

إنهــم يتظــاهرون بــأن لــديهم محــاكم وقــانون، لكنهــا .  إســرائيللكننــا ال نــستطيع أن نقاتــل دولــة مثــل... كانــت هنــاك
ولبقية حياته، كما قال سليمان، رفض والده أن يأكـل اللـوز أو العنـب ألنهـا لـم ". ُلفائدتهم هم، وليس لفائدة اآلخرين

يتـه  إلـى مكـان ب- سـليمان وأنـا -وهكذا، في صباح حار مشرق ومتألق في الشهر الماضي، عـدنا .ِتأت من بستانه
وسـار . ُوقفنا على الطريق القديم المفضي إلـى البيـت حيـث وضـعت اآلن بعـض الـصخور الكبيـرة فـي األرض. القديم

ســليمان بحــذر بينهــا ثــم علــى طريــق أنيــق مرصــوف بــين الفلــل، مــع صــفوف مــن األشــجار وســقوف حمــراء وأمــاكن 
ًرأينا رجـال واحـدا  –لم يالحظ أحد سليمان . الصطفاف سيارات السكان  وسـار بثقـة متزايـدة بـين - فقـط خـالل رحلتنـاً

، قــال ســليمان، وهــو ينظــر مــن فــوق جــدار "ُهــذه أول مــرة آتــي فيهــا إلــى هنــا، منــذ بنــي هــذا".منــازل المــستوطنين
ال أسـتطيع أن أتـصور مـا الـذي كـان هنـا ومـا الـذي . إنـه شـعور غريـب. "منخفض، في اتجاه ما كان أمـالك عائلتـه

المـستوطنون ال يعرفـون قـصته، . ًوهنـا أشـار قلـيال نحـو الجنـوب –" ن أرضنا تبدأ من هناأعتقد أ. أصبح عليه اآلن
ربمـا، إذا اسـتطعنا أن ننظـر . "حـدق سـليمان مـن فـوق الجـدار".إنهم ال يعرفون ما عاناه الناس هنا قـبلهم. "كما قال

الجـدران، األشـجار، لـم يتركـوا ... نالـم يتركـوا أي شـيء مـن أشـيائ. تلك الشجرة العالية تقع في أرضـنا. ًمن هنا قليال
الطــرد هــو النهايــة؛ أمــا . لكنهمــا ليــسا كــذلك. ُكنــت أعتقــد أن الطــرد والــشجاعة توأمــان فــي عقــل الالجــئ".أي شــيء

أنا آسـف لرؤيتهـا هكـذا اآلن، فـي هـذه . "الشجاعة، كما أخشى، فيمكن أن تكون بائسة بقدر ما هي غير ذات صلة
؛ )قـصتنا(إنهم ال يعرفـون . يعيشون بترف على أنقاض أناس آخرين) المستوطنون(ن هم اآل. "، قال سليمان"الحالة

مـن أجـل ‘عنـدما هـدموا منزلنـا، حتـى لـو كـان ذلـك . إنـه تـاريخ سـيء. ماذا كان هـذا فـي الـسابق... وهم ال يعرفون
ًقــد جعلوهـا أرضـا مــستوية ل... كمــا زعمـوا، كـان يجــب أن يأخـذوا فـي االعتبــار مـشاعرنا، إنـسانيتنا’ االسـتخدام العـام

. هـو الــشيء الوحيـد البـاقي ليــذكرنا) فيلمـك. (عاريـة، كمـا لـو لــم تكـن فيهـا أي أشــجار، أي جـدران، أي شـيء فيهــا
مـاذا يمكننـا أن . إنهـا للغربـاء اآلن. كمـا لـو أنهـا لـم تكـن أرضـي–إنهـا المـرة األولـى . ًشكرا لـك علـى جلبـي إلـى هنـا

". القـدس العربـي"ًعمل سليمان اآلن مترجما لإلنجليزية بدوام جزئـي مـع صـحيفة ي".نفعل؟ آسف على كل شيء حدث
ًوقد علم بناته وما يزال مستعدا، كما يقول، للكفاح في المحكمة مـن أجـل أرضـه  . وأنـا أتـساءل عـن مـدى واقعيتـه- 

ني لملكيتـه، التـي يتـذكر أقول له، مرات ومرات، أن عليه أن يعثر على الحجج العثمانية ومـن عهـد االنتـداب البريطـا
ًكما أنه ال يعرف شيئا عن المجموعات اإلسرائيلية التي تعارض االستيطان اليهـودي فـي  -أنه رآها قبل طرد عائلته 

  ً.أبدا -ًأنه لن يستعيد أرضه مطلقا : لكنني ال أقول له ما أخشى أنه الحقيقة. الضفة الغربية
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أتـرى تلـك . هذا الطريق يفـضي إلـى أرضـنا، كمـا أعتقـد. "ورخالل الرحلة، سار إلى بقعة أخرى، قرب الصخ
ــدة  ــة أرضــنا -األشــجار الخــضراء البعي ــى نهاي ــد أنهــا تؤشــر عل ــاك. أعتق ــت هن ــات وهــي تتحــرك . كان ــذكر الجراف أتت

ــا ــا القــديم "هن ــي فيلمن ــاك ف ــات موجــودة هن ــم، الجراف ــا يزالــون  -؟نع ــذكر، ألن العــرب م ــا أت ــسطينيون، كم يقودهــا فل
وسألت سليمان عن اسم البلد الذي يـراه أمامـه عنـدما يحـدق  -ي إنشاء المستعمرات التي تأخذ أرضهم يساعدون ف

ٍوانمـا بمبـان إسـرائيلية -إنها فلـسطين . "في موضع منزل عائلته حزمـا وبيـت حنينـا، ) قريـة(إنهـا أراضـي . "، أجـاب"ٕ
إننـا نأمـل مـن اهللا فقـط ... فـي نفـس المنطقـةٕأنا أعتبر نفسي أعـيش فـي الخـارج، وانمـا . كل هذه البيوت التي تراها

 "الظلـم" -أالحظ على الفـور أن سـليمان يـستخدم نفـس الكلمـة ...". أن يتغير الوضع ويتغير كل شيء ويتغير الظلم
و، بماذا يفكر، هنا في مستوطنة بسغات زئيـف، فـي هـذه القطعـة ً. التي استخدمتها أمه قبل كل تلك السنين سابقا-

فـي بعـض األحيـان، أفكـر بـأنني ال أسـتطيع أن . "، قـال"أشعر باالرتباك"ًكانت جزءا من حزما؟ /  هيمن األرض التي
). المفـردة(ألنه، كما تعرف، هذه الدولة، إسرائيل، أقيمت على أرض اآلخرين، وليس فقط علـى أرضـنا  -ًأفعل شيئا 

لـيس . صـحيح".ٍسـعون علـى أراض أخـرىإنهـم مـا يزالـون يتو. ليس من السهل استعادتها من دولة أو حكومـة كهـذه
هذا هو الزمان وال المكان المناسب للتحدث عن المعاناة اليهودية أو اليهود اإلسرائيليين المتدينين المتطـرفين الـذين 

 هــــو الــــذي أعطــــاهم الحــــق فــــي امــــتالك أراضــــي اآلالف مــــن العــــرب - ولــــيس أي محكمــــة -يعتقــــدون بــــأن اهللا 
وال . ًوال عــن خطــة تقــسيم األمــم المتحــدة التــي لــم يقبلهــا العــرب أبــدا. ئلــة الخطيــبالفلــسطينيين، بمــا فيهــا أرض عا

هـل يمكـن أن . ومـا تـزال أوسـلو تتعلـق فوقنـا مثـل ظـل. وال ترامـب. تصويت األمم المتحـدة الـذي جلـب دولـة إسـرائيل
هكـذا  –، تخيلنـا، اعتقـدنا فـي ذلـك الوقـت... فـي وقـت أوسـلو. كال، ال أعتقـد ذلـك"ًتكون هناك أبدا دولة فلسطينية؟ 

ِوهنـا، تبـع منولـوج مـألوف "....ولكن بعد هذا الوقت الطويل، الوضع يـصبح أسـوأ.  أنها ستكون هناك دولة- اعتقدنا
سوف يواصـل الفلـسطينيون النـضال . ًسمعته كثيرا من المرات من قبل، ولو أن تكراره ال ينبغي أن ينتقص من جديتة

يـــستطيع اإلســـرائيليون أن يـــسرقوا األرض . ربمـــا صـــحيح. ًلعـــالم منــشغال عـــنهممــن أجـــل أرضـــهم، حتـــى لـــو كـــان ا
طالمــا أن هنــاك احــتالل، لــن يكــون هنــاك . صــحيح، كمــا أخــشى. الفلــسطينية مــن دون عــون أميركــا وخمــول أوروبــا

مـا أزال أصـر علـى وضـع عالمـات التنـصيص  -" فلـسطين"كـال، لـن يغـادر سـليمان . حتى أن هذا أكثر صحة. سالم
ً عامـا، مـا ٢٥ولكن، هل كان بوسع سليمان الخطيب أن يتخيل، عندما التقيت به وبوالديـه قبـل ".وطنه"ألنها  - ناه

بعـد هـذا الوقـت الطويـل، بعـد الجـدار والمـستوطنات، ال يمكنـك حتـى أن تالحـظ أن . "، قال"لم أتخيله"الذي سيحدث؟ 
  ."...لجديدة، األشجار، الشوارع، الفللإلنهم يغيرون الوضع، المنازل ا. هذه كانت ذات يوم أرضك

  :َنشر هذا الموضوع تحت عنوان* 

I watched a Palestinian family lose their land 25 years ago – and this week I 
returned to find them.  

  :بعنوان" يوتيوب"تمكن مشاهدة الجزء من الفيلم الذي يتحدث عنه فيسك على  *

Jewish Colonialism in Palestine (Robert Fisk 'Beirut to Bosnia'). 
  ١٥ ص٣/١٢/٢٠١٨الغد 

***  
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 إخالء الخان األحمر ال يبدو في األفق

 نوعا لنداو ويوتم بيرغر - هآرتس

 فــي المنطقــة التــي تقــع فيهــا مــستوطنة كفــار ١منــاظر القريــة البدويــة الخــان االحمــر بمحــاذاة الــشارع رقــم 
تجميد التي وصل اليها صراع الحكومة الخـالء هـذه النقطـة الـصغيرة، التـي تحولـت إلـى ادوميم تروي بصمت قصة ال

الـشوارع الخاصــة التـي تـم شــقها كتمهيـد لالخـالء بقيــت . رمـز عـالمي للــصراع اإلسـرائيلي الفلـسطيني فــي منـاطق ج
ت مفتوحــة علــى  نحــو البحــر الميــ١البوابــة الحديديــة التــي وضــعت علــى المــدخل عنــد النــزول مــن الــشارع . فارغــة

  .بصورة غير معقولة فإن نية اخالء القرية حسنت بصورة مدهشة الوصول اليها. مصراعيها

تجميــد اخــالء القريــة اســتهدف كمــا يبــدو تمكــين تجديــد المفاوضــات بــين الدولــة والــسكان، فــي ظــل الــضغط 
. ات الدوليـة فـي الهـايالدبلوماسي الشديد علـى إسـرائيل والخـوف مـن خطـوات تتخـذ ضـدها مـن قبـل محكمـة الجنايـ

تقــديرات االجهــزة الرســمية والــسياسية هــي أن . عمليــا، ال توجــد فــي هــذه االثنــاء دالئــل علــى وجــود محادثــات كهــذه
، حـسب قـول هـذه الجهـات، إلـى أن يتبـدد أحـد هـذين الـضغطين "اطالـة الوقـت"رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يريد 

  . ضغط اليمينٕإما من محكمة الجنايات واما: الرئيسيين

وأصل هذه القبيلـة مـن النقـب، وقـد تـم . في الخان االحمر يعيش بضع عشرات العائالت من قبيلة الجهالين
. وهـم يعيـشون فـي اكـواخ مـن الـصفيح وفـي الخيـام التـي تـستخدم أيـضا لالغنـام. طردها من هناك فـي الخمـسينيات

منـــذ الـــسبعينيات يوجـــد طلـــب موثـــق لرؤســـاء . صـــراع إســـرائيل علـــى اخـــالء هـــذا التجمـــع اســـتمر عـــشرات الـــسنين
بعد ذلك بدأت االدارة المدنية بالتخطيط، وفي العقد الماضي بـدأ نـشطاء اليمـين ومـن . المستوطنين من اجل اخالئها

  .بحمالت لتسريع عملية االخالء" رغفيم"بينهم جمعية 

. راضي التي تعتبـر اراضـي دولـةمن ناحية التخطيط تم بناء مبان بدون ترخيص من االدارة المدنية على اال
 رغــم أنـه فـي المقابــل تمـت تــسوية –هـذا هـو الــسبب الرسـمي لعمليـة التهجيــر، والـذي المحكمـة العليــا وافقـت عليـه 

، تعـد أيـضا مـن ١أيضا قرب قرية كفار ادومـيم وشـارع رقـم . وضع عدد من المواقع المشابهة في السنوات الماضية
المجتمــع . لي يــنص علــى أن اخــالء الــسكان المحتلــين قــسرا هــو امــر غيــر قــانونيولكــن القــانون الــدو. ذرائــع الطــرد

فـي البدايـة . بـدعم اوروبـي" مدرسـة االطـارات"الدولي تجند للدفاع عن السكان، وفي الموقع اقيم ضمن امـور اخـرى 
كمـة العليـا خـالل النقاشـات فـي المح. قـرب قريـة العيزريـة" جهـالين غـرب"خططت الدولة السكان الـسكان فـي موقـع 

  .اقترح موقع بديل قرب محطة لتكرير مياه المجاري في منطقة متسبيه يريحو

خـالل ذلـك . في ايلول الماضي رفضت المحكمة العليا التماس للسكان، وطلب منهم اخالء بيـوتهم بأنفـسهم
هو وأمــر بوقــف فــي الــشهر الماضــي حيــث بــدا أن كــل شــيء معــد للتحــرك، فاجــأ نتنيــا. بــدأ االعــداد الخالئهــم بــالقوة

محاولـة اسـتنفاد المفاوضـات واالقتراحـات "وحـسب مـصادر فـي مكتـب رئـيس الحكومـة النيـة كانـت . اجراءات االخالء
  .ولكن حتى اآلن ليس معروفا ماذا كانت تلك القرارات". التي تم تنظيمها من قبل جهات مختلفة

اثنــان مــن اعــضاء . لبيــت اليهــوديتعليمــات نتنيــاهو بخــصوص تأجيــل اخــالء القريــة أثــار المعارضــة فــي ا
ضــعف غيــر "وقــد ســميا القــرار . الكنيــست، بتــسلئيل ســموتريتش ومــوتي يوغــف، يؤيــدان النــضال مــن اجــل االخــالء

أيـضا وزيـر . ، وممثليهمـا فـي الحكومـة، الـوزير نفتـالي بينيـت والـوزيرة أييليـت شـكيد، انـضما لهـذا االنتقـاد"مسبوق
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قرار تأجيل اخالء الخـان االحمـر اتخـذ خالفـا لمـوقفي، ورغـم "رض ذلك وأعلن بأن األمن السابق افيغدور ليبرمان عا
  .نتنياهو اضطر إلى احضار القرار لمصادقة الكابينيت الوزاري عليه". معارضتي الشديدة له

ما حـدث فـي ذاك النقـاش الـذي بعـده تمـت المـصادقة علـى التجميـد المؤقـت لالخـالء، كـشف فيمـا بعـد مـن 
وحتـى قبـل اسـتقالة ليبرمـان، قـال . برمان وبينيت في الخطابات التي القياهـا فـي ظـل االزمـة االئتالفيـةخالل اقوال لي

مـع رئـيس الحكومـة والمستـشار القـانوني "في مؤتمر عقد في القدس بلهجة متسامحة اكثر بأنـه ال يـرى أي مـشكلة 
ومـع ذلـك " ". ذا هـام مـن ناحيـة قانونيـةحاولوا استنفاد محاولة اخرى من المفاوضات، اخـالء طـوعي، فهـ"الذي قال 

". فـي اللحظـة التـي قـرر فيهـا الكابينيـت اخـالء الخـان االحمـر، فـإن ذلـك هـو عمليـة ال رجعـة عنهـا"اضاف ليبرمـان 
. بكلمات اخرى، المستشار القانوني للحكومـة، افيحـاي منـدلبليت، قـال للـوزراء إن الحاجـة إلـى التجميـد هـي قانونيـة

  . فرصة اخيرة للمفاوضاتالفكرة كانت اعطاء

االصبع يمكـن توجيههـا فقـط نحـو االعـالن الـذي نـشرته المدعيـة العامـة فـي محكمـة الجنايـات الدوليـة فـي 
أنـا اتـابع بقلـق االخـالء المخطـط لـه للقريـة البدويـة فـي . "الهاي، باتو بنسودا، قبـل بـضعة ايـام مـن اعـالن نتنيـاهو

بـشكل عـام تـدمير ... يبدو قريب ومن شأنه أن يؤدي إلى التصعيد والعنـفاالخالء القسري "، أعلنت، "الخان االحمر
وذكـرت ". ممتلكات دون حاجة عسكرية لذلك ونقل السكان من منطقـة محتلـة هـي جريمـة حـرب حـسب ميثـاق رومـا

نــت المدعيــة العامــة الطــرفين بــأن النــزاع اإلســرائيلي الفلــسطيني قيــد الفحــص األولــي فــي مكتبهــا قبــل أن تقــرر اذا كا
  .ستحقق فيه

فقـد رفـض . مع ازدياد التوتر الـسياسي بـين نتنيـاهو وليبرمـان، بـدأ وزيـر األمـن الـسابق معارضـته للتجميـد
فـي خطـاب اسـتقالته كـشف ليبرمـان . التفاوض مع محامي السكان ألن السلطة الفلسطينية هـي التـي قامـت بتعيينـه

لينــا االخـالء، ولالســف، أيــضا فـي هــذه الحالــة، اصــدر لقــد اعتقــدت أنـه يجــب ع: "االوراق أيـضا فــي موضــوع القريـة
نتنيـاهو : في الخطـاب الـذي يـشبه االسـتقالة لبينيـت وردت امـور مـشابهة". رئيس الحكومة أمر خطي ومنع االخالء

  ".مما سيفعلونه بنا في الهاي"جمد االخالء ألنه قلق 

ع مـن تحقيـق مـستقل بـشأن الخـان جهات قانونيـة وسياسـية قالـت للـصحيفة إن الخـوف فـي إسـرائيل ال ينبـ
فـي اطـار الفحـص سـيتقرر : المشكلة هي أن الفحص االولي في الهاي والذي نتائجه يمكن أن تنـشر قريبـا. االحمر

إســرائيل تعــارض بــشدة هــذا االحتمــال، . اذا كانــت هنــاك صــالحية قــضائية للمحكمــة فــي منــاطق الــضفة وقطــاع غــزة
فــي االســبوع الماضــي قــال . ست دولــة يمكنهــا االنــضمام لميثــاق رومــاوضــمن امــور اخــرى، بذريعــة أن فلــسطين ليــ

موقف مبرر ومفصل لغيـاب الـصالحية القـضائية للمحكمـة "المستشار القانوني مندلبليت بأنه سيفحص قريبا عرض 
  ".الدولية في هذا السياق

القـانون الـدولي المسؤول عن االتصاالت مع محكمة الجنايات الدولية من قبـل منـدلبليت هـو نائـب شـؤون 
مـن اسـتنتاجاته فـي لجنـة مغلقـة  روعي شايندورف، الذي اجرى عدة لقاءات حول الموضوع، وحتى أنه عـرض عـدد

أنه تلقى مؤخرا رسـالة مـن مكتـب المدعيـة العامـة بنـسودا " والاله"في االسبوع الماضي جاء في موقع . في الكنيست
وزارة القـضاء نفـت بـشدة ". القانون الدولي في قضية اخـالء القريـةال توجد مشكلة قانونية من ناحية "جاء فيها أنه 

  ".اقوال بروح مشابهة"هذا التقرير وقالت إنه لم تصل أي رسالة كهذه أو 



 
٢٢

فــي هــذه االثنــاء اســتقال محــامي الــسكان توفيــق جبــارين بعــد رفــض ليبرمــان التباحــث معــه حــول مــستقبل 
، هكــذا قطــع الــسكان "تحــادث معنــا فأنــا أتمنــى لهــذه المفاوضــات النجــاحاذا كانــت إســرائيل ال تريــد ال. "الــسكان البــدو

مـع ذلـك، مـصادر فـي االدارة المدنيـة قالـت للـصحيفة إن . ومنذ ذلك الحين يبدو أنه ال توجـد أي محادثـات. االتصال
علـى أن نشطاء إسرائيليون يساعدون البدو، من بيـنهم سـكان مـن كفـار ادومـيم، أكـدوا . محاوالت التفاوض مستمرة

، "فــي مــسار يتجــاوز الــسلطة الفلــسطينية"شخــصيات كبيــرة فــي االدارة المدنيــة حاولــت التوجــه بواســطتهم للــسكان 
  .ولكنهم فشلوا في ذلك

إسـرائيل تـدعي أن الـسلطة الفلـسطينية تـشجع الـسكان علــى الـرفض مـن اجـل ان تحـول الـصراع إلـى حــرب 
زارة القـضاء قـالوا إن الـسكان يـصممون علـى عـدم الموافقـة علـى موظفـو االدارة المدنيـة وو. مبدئية في المنـاطق ج

فــي االعــالم االجنبــي أو : محادثــات مــع الــسكان ومقــربيهم اظهــرت صــورة عكــسية. أي انتقــال إلــى أي موقــع بــديل
 قبـل اسـتقالة المحـامين قـالوا أيـضا للمراسـلين إن الـسكان. الفلسطيني يعلنون عن نيتهم البقاء في الموقع إلى األبـد

  .سيعودون فورا إلى الموقع بعد هدمه

عيـد أبـو خمـيس . إسرائيل ربما تستطيع تدمير المبـاني، قـالوا، ولكنهـا ال تـستطيع اخـالء الـسكان المحتلـين
حتـى لـو : "الجهالين، أحـد رؤسـاء النـضال، كـرر هـذه الرسـائل فـي وسـائل االعـالم االجنبيـة أيـضا فـي االيـام االخيـرة

ولكـن سـكان القريـة قـالوا، لـيس امـام الميكروفونـات، إن ". لخان االحمر المرة تلو االخـرىهدموا فنحن سنقوم ببناء ا
بيـادق علـى لوحـة اللعبـة الـسياسية، تـضطر للقيـام بمـا "عدد مـنهم يعترفـون بـالخوف مـن أنهـم . الوضع اكثر تعقيدا
  ".تقوله لهم السلطة

ن اصــبحت رمــزا، حتــى بعــد االســتقالة الــسلطة الفلــسطينية هــي حقــا حاضــرة جــدا فــي الخــان االحمــر منــذ أ
معـرض كاريكـاتير للـسلطة، " مدرسـة االطـارات"قبل وقت قصير من االستقالة عقد فـي . الرسمية للمحامين من قبلهم

عــدد مــن ســكان الخــان االحمــر لــم . ومــن بــين المعروضــات عــرض الفنــانون إســرائيل كــأخطبوط يخنــق الفلــسطينيين
  .هم، ليس هناك من يمثل صوتهم ومصالحهم المستقلةحسب شعور. يتماهوا مع هذا الخطاب

الـشعور بــأن القريــة أسـيرة لعــدد مــن الـضغوط الــسياسية يظهــر أيـضا فــي اقــوال جهـات سياســية إســرائيلية، 
سـيتم اخالءنـا فـي النهايـة ألنـه ال يوجـد منـاص، الـضغط الـسياسي "التي قالت للـصحيفة فـي االسـابيع االخيـرة بأنـه 

فتـرة "الشعور تدل أيضا توضيحات نتنياهو بأن تجميد االخالء هو مؤقـت فقـط، وهـو سيـستمر على هذا ". شديد جدا
أيضا في هذه المسألة المشهد يظهـر االجابـة الحقيقيـة، الدولـة تعهـدت للمحكمـة العليـا بعـدم اخـالء القريـة ". قصيرة

ع اآلخـر قـرب متـسبيه يريحـو لـم يـتم إلى حين اقامة موقع بديل، ولكن الموقع البديل في العيزرية تـم تفكيكـه والموقـ
طالمــا أنــه ال توجــد اعمــال القامــة موقــع كهــذا، وألن اقامــة الموقــع البــديل الــسابق اســتمرت اســابيع، . انــشاءه أصــال

 .ما زال ال يلوح في األفق" القريب جدا"فيبدو أن تجسيد التصريحات في هذه االثناء حول الهدم 

 ٢٠ ص٣/١٢/٢٠١٨الغد 

***  
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  جنة الملكية لشؤون القدس اللمكتبة
  

 مكتبـــة اللجنـــة الملكيـــة لـــشؤون القـــدس علـــى مجموعـــة مـــن الكتـــب والدراســـات والخـــرائط تحتـــوي
ً عنوانا، ٥٠٠٠المتخصصة في موضوعات القدس الشريف المختلفة والقضية الفلسطينية، وتضم أكثر من 

 بـأن اللجنـة ًعلمـا ،رسمي في مقر اللجنـة خالل الدوام ال لالطالع واالستفادة منها للباحثين والدارسينًامتاح
ً، وحرصـا مـن اللجنـة علـى أطـالع ًقامت بإصدار أكثر من خمسين كتابـا يمكـن للمهتمـين طلبهـا مـن اللجنـة

ًالمهتمين على عناوين الكتب المتوفرة في مكتبتها فقد رغبت في اإلعالن يوميا من خالل هـذا التقريـر عـن 
  .عدد من عناوين هذه الكتب

  : العناوين هذهومن

   

١. The second Arab awakening and the battle for pluralism/ Marwan 
Muasher  

٢. Jerusalem : the biography/ Simon Sebag Montefiore 
٣. Jerusalem Palestine & Jordan in the archives of Hisham Khatib/ 

Hisham Khatib 
٤. Jerusalem and I : a personal record/ Hala Sakakini 
٥. The Palestine question/ Henry Cattan 
  المناصرة الدين عز/  )١٩٨٢-١٩٧٢ (لبنان في الفلسطينية الثورة .٦

  صالح الجواد عبد/  اليهودية الهجرة مواجهة سبل .٧

  المشيني إبراهيم سليمان/  الخالدة فلسطين إلى حب بطاقة .٨

  غضيب أبو هاني/  رواية: والرماد الجمر : نابلس .٩

  المصري واصف منذر/  المقدس بيت أرض في وافذن و جدران .١٠
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  اخبار باالنجليزية
  

Progressive American Jews call on CNN to reinstate commentator fired for 
his pro-Palestine views 

 
NEW YORK, Saturday, December 01, 2018 (WAFA) – Progressive American Jews called on 
the American news network CNN on Saturday to reinstate political commentator Marc Lamont 
Hill who was fired for his pro-Palestine views. 
Hill delivered a speech on Wednesday to the United Nations on the International Day of 
Solidarity with the Palestinian People in which he advocated for their human rights, outlined 
how Israel denies Palestinians their basic liberties, and asked the international community to 
“commit to political action”.The next day — under pressure from right-wing leaders and the 
Jewish establishment — CNN fired him.“This news is appalling. We are demanding that CNN 
reinstate Marc Lamont Hill because advocating for Palestinian rights should NOT be a fireable 
offense. In supporting Palestinian freedom, Marc Lamont-Hill was in no way being anti-
Semitic,” said the American Jewish group IfNotNow. 
Marc Lamont Hill has spent much of his life fighting against racism and oppression in America, 
said the group.In a tweet responding to accusations against him, he said, “I support Palestinian 
freedom. I support Palestinian self-determination. I am deeply critical of Israeli policy and 
practice. I do not support anti-Semitism, killing Jewish people, or any of the other things 
attributed to my speech. I have spent my life fighting these things”. 
IfNotNow warned that censoring conversations about Palestinian rights by falsely claiming 
antisemitism sets a terrifying precedent.“Just imagine being fired because you gave a speech that 
criticized Israel’s policy of occupation and declared that Palestinians deserve basic human rights. 
That is why we as Jews are saying it is not anti-Semitic to demand freedom for the Palestinian 
people, and advocating for Palestinian human rights should not be a fireable offense,” it said. 
“We need a future where no one lives in fear of being fired for talking about Palestinian human 
rights and liberation. Demanding freedom and dignity for all Palestinians can also include 
demanding an end to antisemitism and white nationalism. CNN, we call on you to reinstate Marc 
Lamont Hill immediately.” 
M.K. 
Wafa December 01, 2018 

***  
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Israeli court orders release of PA’s Jerusalem governor 
  
JERUSALEM, Sunday, December 2, 2018 (WAFA) – An Israeli court in occupied 
Jerusalem ordered on Sunday the release on bail of the Palestinian Authority’s 
Jerusalem Governor, Adnan Gheith, together with nine other members of Fatah 
faction in the city after a week-long detention. 
As a condition for the release, the nine Fatah members shall not enter the West 
Bank for two weeks. 
Gheith was arrested from his home in Silwan neighborhood in occupied Jerusalem 
on November 25, the third such arrest in about one month. He had been arrested by 
Israeli forces on October 20th and was released two days later. 
He was also summoned many times by Israeli intelligence and security forces who 
told him he was banned from travelling outside Palestine, and that he was banned 
from entering the occupied West Bank for six months. 
M.N 

Wafa December 2, 2018 

***  

Israel prevents call for prayers at Ibrahimi Mosque 47 times in November 
  
JERUSALEM, Sunday, December 2, 2018 (WAFA) – Minister of Awqaf and Religious 
Affairs Yousef Ed’ais said on Sunday that in November alone, Israeli occupation 
authorities banned the Muslim call for prayer at the Ibrahim Mosque in Hebron 47 times 
under the pretext that the call was annoying to Israeli settlers. 
Ed’ais said Israel is using this policy, in addition to the intensified military measures on the 
entrances of the mosque, to abuse Muslims and ban them from praying at the mosque 
Ed’ais called on the international community to stand up to its obligations to protect the 
holy places in Palestine from further Israeli violations. 
Israeli forces have at times imposed strict restrictions on the entry of Muslim worshippers 
to the holy site, such as forcing them into going through electronic metal detectors and 
military checkpoints on the way to the mosque. 
M.N 

Wafa December 2, 2018 

***  
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