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٣

  األردن والقدس

  اتصاالت أردنية مكثفة لحماية باب الرحمة

 

 أكد مصدر رسمي أن الحكومة مستمرة في إجراء اتصاالت وتحركات دبلوماسية مكثفة -جفرا نيوز
  .مع السلطات اإلسرائيلية والمجتمع الدولي من أجل حماية مصلى باب الرحمة في المسجد األقصى المبارك

واوضح المصدر، أن اإلجراءات األردنية المتبعة حاليا، تتمحور حول حل األزمة على اساس 
  .احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في باب الرحمة

وأكد معارضة الحكومة لمطالبات إسرائيل باغالق باب الرحمة الذي أعاد المصلون فتحه قبل 
  . عاما، بحسب يومية الغد١٦ منذ أسبوع، بعد إغالقه من قبل سلطات االحتالل

 اإلسرائيلية تحدثت، عن وجود اتصاالت أردنية إسرائيلية بخصوص باب "هآرتس"وكانت صحيفة 
  .الرحمة

وقالت الصحيفة إن األردن طلب أن تبدأ ترميمات في باب الرحمة والمصلى التي ستحتاج وقتا 
ثم ” سيادتها"أوال لفترة قصيرة كي تثبت إسرائيل طويال، في حين يطلب االحتالل أن يتم إغالق باب الرحمة 

  .تبدأ الترميمات، مضيفة أنه لم يتم االتفاق حتى اآلن

  ١ص/٨/٣/٢٠١٩ جفرا نيوز

*** 

  ًباب الرحمة سيبقى مفتوحا رغم ممارسات قوات االحتالل: بكيرات

  

زاعم تواردت نفى نائب مدير عام أوقاف مدينة القدس المحتلة الدكتور ناجح بكيرات، م - عمان
أمس عبر منصات إعالمية، تشير إلى وجود تسويات ما بين المملكة األردنية الهاشمية ودائرة األوقاف 

  .وسلطات االحتالل اإلسرائيلي بشأن باب الرحمة

ٍكل ما يشاع عار عن الصحة حول وجود أي تسوية كانت "وقال بكيرات في تصريحات صحفية، 
ًمشيرا إلى أنه شخصيا أجرى اتصاالت مع ، "بين األردن وسلطات االحتالل  رسمية أردنية "قنوات اتصال"ً

  .ّوالتي كذبت بدورها وجود أي تفاهمات

ّوأكد أن الموقف األردني كما في البداية، وهو أن باب الرحمة فتح، ولن يغلق مرة أخرى، وأن  ُّ ُ ّ
ّوقاف، ال سيما وأن فترة المطلوب بعد الفتح ترميمه، واستصالحه، بما يخدم أي حاجة من حاجات األ

  .إغالقه كانت طويلة

وذكر بكيرات أن الموقف اإلسرائيلي اآلني محصور ما بين الكذب والتردد بشأن باب الرحمة، غير 
أن المجمل العام منه موقف ينادي باإلغالق مرة أخرى، ويرسل التهديدات المتتابعة لذلك، فيما يمارس 



 
٤

وتصوير كل من يلج باب الرحمة منهم، ليسهل عملية إبعادهم فيما على األرض محاوالت لعزل المصلين، 
  .بعد

، "ّرغم ما تمارسه قوات االحتالل إال أن باب الرحمة اآلن مفتوح، ولن يغلق مرة أخرى": وأضاف
ّمشددا على أن أوقاف القدس لن تمتثل ألي قرار صادر عن سلطات االحتالل إلغالق باب الرحمة أحد 

  .دسيأبواب الحرم المق

ٕ، واثر توترات وصدامات، تمكن مقدسيون الشهر ٢٠٠٣وأغلقت شرطة االحتالل باب الرحمة عام 
الماضي من إعادة فتح الباب، وقد مارست سلطات االحتالل في ظله حملة من االعتقاالت واإلبعادات التي 

را مؤقتا على  فلسطينيا في القدس، بينهم كبار الشخصيات المقدسية، وأصدرت حظ١٣٠طالت أكثر من 
  .ً شخصا٦٠الوصول إلى باحة الحرم طال نحو 

ونقلت، أمس، أوساط إعالمية عن مصادر عبرية، وجود اتفاق أردني إسرائيلي يتبلور حول إنهاء 
  .ٕحالة التوتر في مصلى باب الرحمة في المسجد األقصى، واغالق الباب مرة أخرى

 مسؤولية الحكومة االردنية بموجب اتفاق ويقع المسجد األقصى في مدينة القدس المحتلة تحت 
 . أردني وبموجب اتفاق سالم بين حكومة االحتالل والمملكة األردنية الهاشمية- فلسطيني 

 ٣ ص٩/٣/٢٠١٩الدستور 

***  

  شؤون سياسية
 

  ال أمن وال استقرار بالمنطقة إال بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية: الفايز

 

يان فيصل الفايز، المساعدات التي تقدمها الواليات المتحدة  ثمن رئيس مجلس األع-ّعمان 
األميركية لألردن، النابعة من الشراكة الحقيقية بين البلدين الصديقين، التي كان لها أثر كبير في العمل 

  .على تمكين األردن لمواجهة التحديات المحيطة به

ية في مجلس األعيان، امس، مع جاء ذلك خالل ترؤسه اجتماع لجنة الصداقة األردنية األميرك
القائم بأعمال سفارة الواليات المتحدة األميركية في األردن جيم بارنهارت، وعدد من دبلوماسي السفارة 

  .والعاملين فيها

ًوبين الفايز أن ال أمن وال استقرار بالمنطقة إال من خالل حل القضية الفلسطينية حال عادال  ً
رارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة ًوشامال وفق حل الدولتين والق

وأكد أن األردن يرفض أي حلول للقضية الفلسطينية ال تمكن . دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرف
الشعب الفلسطيني من حقوقه أو تتجاوز على الثوابت األردنية المتعلقة بالوصايا الهاشمية على المقدسات 



 
٥

ًالسالمية والمسيحية، والمياه والحدود والالجئين واألمن، داعيا إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل ا
  .للعودة إلى طاولة المفاوضات والقبول بحل الدولتين

من جانبه، قدم القائم بأعمال السفارة األميركية في األردن جيم بارنهارت والوفد الدبلوماسي 
ّالمرافق له، عرضا حول أ برز المساعدات األميركية لألردن، ومجاالت وبرامج تنفيذ تلك المساعدات السيما ً

  .االقتصادية وقطاعات المياه والتعليم والصحة والطاقة

ًواضاف أن بالده تولي أهمية كبيرة لعالقتها مع األردن، الذي تعده شريكا استراتيجيا والعبا رئيسا  ً ً ً ُ ّ
ًمن فيها، مؤكدا التزام الواليات المتحدة األميركية تجاه األردن، في المنطقة لجهة إحالل السالم واأل

  )بترا.(باستمرار تقديم الدعم الالزم له

  ١ص/٨/٣/٢٠١٩الدستور 

*** 

  "مفصلة للغاية"ستكون " صفقة القرن: "واشنطن

 

ّ، أن خطة السالم األميركية دونالد ترامب مستشار الرئيس األميركي جيسون غرينبالت ّأكد ّ ّ
، وذلك خالل اجتماع "ّمفصلة للغاية"ستكون " صفقة القرن"ّالمستقبلية للشرق األوسط المعروفة باسم 

ّلمجلس األمن الدولي، الجمعة، لم يكشف خالله أي تفاصيل،  .ّ بحسب ما أفاد دبلوماسيونَ

ّوعلى أثر االجتماع المغلق الذي عقد في مقر األمم المتحدة، أكد المندوب الكويتي لدى المنظمة  ّ ّ ّ ُ
ّالدولية منصور العتيبي، أن غرينبالت  ّ، مضيفا في المقابل أنه "ُلم يعط تفاصيل"ّ كان هناك نقاش من "ً

  ".ّجانبنا حول الخطة

ّوأكد غرينبالت أن خ  ٩في االنتخابات التشريعية اإلسرائيلية إال بعد ّلن يتم إعالنها  ّطة السالمّ
ّأشهرا عدةنيسان، وتأليف حكومة جديدة، وهي عملية قد تستغرق /إبريل ً.  

ّوشدد غرينبالت الذي يعمل على الخطة مع كل من ّ يفيد دصهر الرئيس األميركي، و جاريد كوشنر ّ
ُالسفير األميركي في إسرائيل، على أن هذه الخطة ستكون مفصلة في بعديها السياسي فريدمان ّ ّ ّ

ّنعرف تطلعات الفلسطينيين واإلسرائيليين، ونحن نعمل في هذا اإلطار"وقال . واالقتصادي ّ ّ."  

ّونقل أحد الدبلوماسيين عن غرينبالت قوله أيضا إنه   لن نرغب فيّعندما ستصبح رؤيتنا علنية، "ً
الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد (م المتحدة واللجنة الرباعية تنفيذها منفردين، وسيكون هناك دور لألم

  )".األوروبي واألمم المتحدة

ٕوأبدت دول مثل الكويت واندونيسيا وحتى الصين، أسفها لعدم وجود مزيد من العناصر لتدعيم 
  .النقاش

القدس ) إعالن(ّلسطينيين يرفضون أن يروكم، لكن القرارات بشأن ّتأسفون ألن الف"وقالت الكويت 
ُعاصمة إلسرائيل وخفض التمويل المتعلق بهم، ال تساهم في ذلك ّ."  



 
٦

 إعالن القدس ٢٠١٧في  قرر ترامب وقطع الفلسطينيون اتصاالتهم مع البيت األبيض، بعد أن
ٕلكويت واندونيسيا، قرار إسرائيل اقتطاع جزء كما ناقش مجلس األمن، بناء على طلب ا.عاصمة إلسرائيل

ً، ردا على تقديم وجاء هذا القرار اإلسرائيلي.التي يتم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية عائدات الضرائب من
وقال . السلطة مبالغ إلى عائالت الفلسطينيين األسرى لدى الدولة العبرية بحجة تنفيذهم عمليات فدائية

  ".يجب أال يقتطعوا منها. هذه أموال فلسطينية" الكويتي السفير

  ١٢ص/١٠/٣/٢٠١٩الرأي 

***  

  اعتداءات

  مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد األقصى

  

 جدد عشرات المستوطنين، اليوم األحد، اقتحاماتهم للمـسجد األقـصى - وفا٢٠١٩-٣-١٠القدس 
  المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل، وسط جوالت استفزازية في المسجد المبـارك،

 المــسجد، واحتجــاز بطاقــات الــشبان مــنهم علــى البوابــات إلــىواإلجــراءات المــشددة علــى دخــول المــصلين 
 ."الخارجية"ئيسية الر

وكان أحد عناصر شرطة االحتالل قد اقتحم يوم أمس مصلى الرحمة في األقصى بحذائه، وبـصورة 
  . سابقا، وبيده زجاجة خمراألقصىاستفزازية مهددا ومتوعدا المصلين، وهو ذاته الذي تجول في 

ضها التام لتصرفات  وشؤون المسجد األقصى المبارك رفاإلسالمية األوقافمن جهتها، أكدت دائرة 
 مــن اســتفزاز لمــشاعر المــسلمين، وتــدنيس لبــاب الرحمــة مــن خــالل األقــصىأفــراد شــرطة االحــتالل داخــل 

  .الدخول بأحذيتهم على سجاد الصالة داخل باب الرحمة

 عـن هـذه التـصرفات االسـتفزازية فـي ظـل اإلسـرائيليةوطالبت بالكف الفوري مـن قبـل أفـراد الـشرطة 
هذه التصرفات لن تثنيها عن موقفهـا الثابـت تجـاه بـاب الرحمـة كجـزء أصـيل مـن "ة أن هذه الظروف، مؤكد

 دونما بجميـع مـا يـشمله مـن مبـان وسـاحات تحـت األرض ١٤٤المسجد األقصى المبارك بمساحته البالغة 
  ". كمسجد إسالمي خالص، ال يقبل الشراكة وال التقسيم وفوقها،

  . ووقف اقتحام المصليات والمبانياألقصىورا عن ٕوطالبت بمحاسبة هذا الضابط وابعاده ف

أمام مـدخل "إلى ذلك، واصل عدد كبير من المبعدين عن األقصى صلواتهم في منطقة باب األسباط 
المالصـقة بجـدار األقـصى الـشرقي، تعبيـرا عـن احتجـاجهم علـى مـنعهم دخـول المـسجد " مقبرة بـاب الرحمـة

  .األقصى

  ١٠/٣/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  



 
٧

 تصعيد لـ سياسة هدم منازل الفلسطينيين بالضفة
 

صعدت سلطات االحتالل االسرائيلي امس من سياستها  - وكاالت– الرأي - القدس المحتلة 
الممنهجة في هدم منازل الفلسطينيين في انحاء الضفة الغربية المحتلة، حيث هدمت جرافات االحتالل، 

طقة المسعودية التابعة ألراضي قرية برقة شمال مدينة نابلس شمال الضفة منزال يتكون من طابقين في من
  .الغربية

وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس في بيان له إن قوات 
االحتالل ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت منطقة المسعودية، وشرعت بهدم المنزل بحجة البناء في منطقة 

 موضحا ان المنزل يعود للمواطن مشير سيف وهو من قرية برقة، ولم يتسلم إخطارا بالهدم ،»ج«مصنفة 
  .من قبل

كما هدمت قوات جيش االحتالل االسرائيلي، منزل االسير الفلسطيني عاصم البرغوثي في قرية 
  .كوبر شمال غرب مدينة رام اهللا، وسط الضفة الغربية

ات عسكرية تابعة لقوات االحتالل هدمت منزل االسير وذكر مجلس قروي كوبر في بيان ان جراف
عاصم البرغوثي في قرية كوبر، قبل ان تقوم بمداهمة منزل والده االسير عمر البرغوثي تزامنا مع انتهاء 

  .عملية الهدم

كما اخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بهدم أربعة منازل زراعية، بقرية شوشحلة في بلدة 
  . بيت لحمالخضر جنوب مدينة

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية في بيان إن قوات 
االحتالل أخطرت بهدم أربعة منازل بحجة عدم الترخيص، موضحا ان ذلك يأتي في سياق االستهداف 

  .اإلسرائيلي لقرية الخضر

الحتالل الطريق المؤدي للقرية، ومن واشار إلى أن المضايقات بدأت قبل عدة أشهر عندما أغلق ا
  .ثم منع المواطنين من النوم هناك وعدم المكوث حتى الساعة الخامسة مساء

يذكر أن أصحاب المنازل في قرية شوشحلة قاموا بترميمها، اخيرا، في اطار مواجهة المخططات 
  .االحتاللية الرامية الى االستيالء على االرض لصالح االستيطان

قوات االحتالل، مواطنا فلسطينيا بمنطقة بيرعونة في مدينة بيت جاال، بهدم منزله كما أخطرت 
المكون من أربعة طوابق وذلك قبل العاشر من نيسان القادم، واال فإنها ستهدمه وتقوم بإجباره على دفع 

  .تكاليف الهدم

 بعد ان تم تهجيرها أكدت عائلة زرينة التي يعود المنزل لها في بيان، ان العائلة تعيش بالمنطقة
، وانهم عملوا واستطاعوا شراء قطع االراضي التي قاموا بالبناء ١٩٤٨من قريتها االصلية المالحة عام 

  .عليها، لكن سلطات االحتالل االسرائيلي تسعى لتشريدهم من المنطقة
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 المتواصلة وناشدت العائلة كافة المؤسسات الحقوقية والمحلية والدولية، وقف الجريمة االسرائيلية
  .بحق العائلة

ّمن جهتها، شنت قوات االحتالل حملة اعتقاالت ومداهمات واسعة، في مناطق مختلفة من الضفة 
  .الغربية المحتلة طالت سبعة عشر فلسطينيا

وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان له إن قوات االحتالل اقتحمت مناطق متفرقة في مدن 
  .م اهللا والبيرة وجنين وطولكرمالخليل وبيت لحم ونابلس ورا

من جهة اخرى، استشهد فتى فلسطيني بنيران قوات االحتالل خالل مواجهات دارت ليل األربعاء 
  .الخميس على الحدود بين قطاع غزة والدولة العبرية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع المحاصر

 ١٥(طفل سيف الدين عماد ناصر ابو زيد استشهد ال"ّوقال أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة 
ًمتأثرا بجراحه التي أصيب بها شرق غزة قبل ساعات قليلة) ًعاما ّ".  

ّمن جهتها، لم تعلق متحدثة باسم جيش االحتالل اإلسرائيلي مباشرة على استشهاد الفتى  ّ
ّالفلسطيني، لكنها أكدت أن المئات رشقوا القوات اإلسرائيلية على طول السياج ا ّ لحدودي بالحجارة وألقوا ّ

ّباتجاههم عبوات متفجرة، مما اضطر الجنود للرد  ّ ّوفقا لإلجراءات المتبعة عادة"ّ ً".  

ّوقالت المتحدثة إن   من المتظاهرين ألقوا حجارة وأحرقوا إطارات مطاطية في مواقع ٦٠٠حوالى "ّ
  ."كنها فشلت في اجتيازهلقد ألقوا عبوات ناسفة عديدة على السياج األمني، ل. عدة في قطاع غزة

ّالجنود ردوا باستخدام وسائل مكافحة الشغب وأطلقوا النار وفقا لإلجراءات المتبعة عادة"وأضافت  ً ّ".  

  ٥ص/٨/٣/٢٠١٩الرأي 

*** 

  ً دونما من أراضي القدس لتوسيع الجدار واالستيطان٤٦٣مصادرة 

 

ي موشيه كحلون عن مصادرة ما أعلن وزير المالية اإلسرائيل -  كامل إبراهيم- القدس المحتلة 
شعفاط وحزما وقلنديا (ً دونما من أراضي قرى القدس الشرقية المحتلة واطرافها وهي قرى٤٦٣يزيد عن 

  .)جبل المكبر وبيت جاال وأبو ديس/ والشيخ سعد 

ان هذه المصادرة بحجة ) الرأي(وقال مسؤول دائرة الخرائط، خبير االستيطان خليل التفكجي ل
 لقانون ٧- ٥بموجب قوانين االنتداب البريطاني واالحتالل اإلسرائيلي بموجب البند ) العامةالمصلحة (

  .األراضي، ألسباب استمرار فعاليات منتظمة في منطقة القدس وفق نص قرار المصادرة

وأوضح التفكجي ان جميع هذه األراضي حدودية على جانبي جدار الفصل العنصري، وهي أراضي 
سنوات، ولكن اليوم يتم ١٠منها الجدار نفسه، وتم مصادرة بعضها ألسباب امنية لمدة أقيم على أجزاء 

  .أي لدولة االحتالل) المصلحة العام(مصادرتها ويتم نقل الملكية من أسماء أصحابها األصليين الى 
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ان هذه المصادرة تؤكد ان الهدف لم يكن في يوم من األيام ألسباب امنية وانما الهدف :"وأضاف
 بناء الجدار ضم األراضي الفلسطينية لتوسيع االستيطان ولرسم الحدود الجغرافية للدولة العبرية في من

  .القدس المحتلة

من ١٩وبين ان إعالن الحيازة والمصادرة أي ان األرض أصبحت بيد الدولة المحتلة، حسب البند 
بقة لصالح بناء الجدار بحجة أمنية ، وبهذا القرار تم تحويل الحيازة المؤقتة السا١٩٤٣نص القانون عام 

ًالى قرار إداري استمالك لصالح الدولة العبرية، مشيرا الى ان ذلك حدث في مناطق كثيرة عندما تحولت 
  .المناطق العسكرية الى مناطق بناء لصالح االستيطان والمستوطنات القائمة

ًنما محاذية لجدار الفصل  دو٤٦٣واكد التفكجي ان هذه األراضي الشاسعة التي تبلغ مساحتها 
ٕوقال ان قرار واعالن .  في منطقة القدس وحدودها مع الضفة الغربية٢٠٠٣العنصري الذي أقيم بعد العام 

التي تصدر داخل الخط " كل العرب"  في جريدة٩/٣/٢٠١٩المصادرة تم نشرة في عدد السبت بتاريخ
  .األخضر وال يراها معظم المواطنين المقدسيين

ان نشر المصادرة في جريدة داخل الخط األخضر بشكل متعمد حتى ال يرى أصحاب  :" وتابع يقول
األراضي هذه اإلعالنات التي وفق القانوني اإلسرائيلي ملزمة المالية نشرها في وسائل االعالم حتى يتمكن 

 الذي يثبت ً يوما، االمر٦٠أصحابها من االعتراض وتقديم إثباتاتهم لوقف قرارات المصادرة ضمن المهلة 
   ًنية التحايل واالستيالء على األرض دون السماح ألصحابها باالعتراض حتى ولو كان شكليا

 راضي حزما، شمال شرق مدينة القدسدونما من أ١٢٨وقال التفكجي ان اإلعالن يشمل مصادرة 
   مساحات مختلفة في خمسة احواض وهيالمحتلة، وهي مجموعة من القطع ب

  . متر مربع١٢٨،٢٧١بمجموع ما مساحته ) ٣١٣٠٤و٣٠٥٨٩و٣٠٥٨٨و٣٠٥٨٧و٣٠٥٨٥(

مترمربع، فيما يسمى ٧٠،٠٦٩اما القسيمة الثانية من المصادرة بمساحة إجمالية :" وأضاف 
–التفافي شعفاط ( التفافي القدس في المجمع المسمى ب–جدار الفصل العنصري –بعائق خط التماس 

بمجموع ما مساحته ) ٣٠٥٧١و٣٠٥٤٢و٣٠٥٤١ (ويضم ثالثة احواض وقسائم مختلفة وهي) شمال
  .متر مربع٧٠،٠٦٩

 لصالح –وأشار الى ان إعالن المصادرة يمتد الى جنوب القدس المحتلة في أراضي بيت جاال 
متر مربع من حوض أراضي بيت ٥٥،٩٦٩، بمساحة تصل )وما يسمى بوادي جيلو/ جيلو(مستوطنة 

  .جاال

وسة وتأتي بنفس الديباجة والقانون والبنود بشكل مكرر من وقال ان قرارات المصادرة مفصلة ومدر
قبل وزير المالية اليميني المتطرف، ففي اإلعالن الرابع ويشمل أراضي الشيخ سعد بمساحة 

متر مربع في احواض تتبع قرى صور باهر وأبو ديس وعرب السواحرة وهي احواض ١٥١،٤٩٩
  .)٣و٩و٤و٢و٦و٧(
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بعة لقرية أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، تشمل وأضاف التفكجي ان األراضي التا
  .متر مربع، وهي أراضي تعود لقريتي العيزرية وأبو ديس٢٤،٠٧٦، بما مجموعة )٤و٨(حوضين 

وذكر خبير األراضي واالستيطان ان االحتالل يعمل على استكمال مخططة في شمال القدس 
متر مربع ٦٦،٨٢٤لمصادرة الخامس مصادرة ما مجموعة ، ويشمل قرار ا"جسر قلنديا "المحتلة في منطقة 

في ستة احواض وهي " جسر قلنديا"مجمع –التفافي القدس –قرب جدار الفصل العنصري في 
ً دونما من أراضي القدس ٤٦٣مصادرة .(٢٩٥١٠و٢٩٥٠٩و٢٩٥٠٨و٢٩٥٠٦و٢٩٥٠٥و٢٩٥٠١(

   صحيفة الرأي-لتوسيع الجدار واالستيطان 

  ١٢ص/١٠/٣/٢٠١٩الرأي 

*** 

  إدانة جنود إسرائيليين بالتنكيل المتعمد بفلسطيني وابنه القاصر
 

ــة  ــسطيني لإلعــالم-القــدس المحتل ــز الفل ــى  تكــشفت –  المرك ــود إســرائيليين عل ــداء جن ــة اعت حادث
فلسطيني وابنه عن سادية ووحشية ممنهجة، حيث أدانت محكمة عسكرية في يافـا الخمـيس، ثالثـة جنـود 

معتقــل فلــسطيني وابنــه القاصــر، وذلــك بموجــب صــفقة ادعــاء، حيــث مــن المتوقــع مــن االحــتالل بالتنكيــل ب
  .إصدار الحكم ضدهم يوم األحد المقبل

  تنكيل متعمد

 جنود، نسبت ٥وبحسب إذاعة االحتالل؛ قدمت النيابة العسكرية قبل عدة أسابيع الئحة اتهام ضد 
ات وصفت بين المتوسطة والخطيرة، ومنعت لهم تهم التنكيل بظروف خطيرة بمعتقلين، والتسبب لهما بإصاب

  .اإلصابة الخطيرة من أحد المعتقلين من إخضاعه للتحقيق، حيث نقل للمستشفى للعالج

كمـا قــدمت النيابـة العــسكرية الئحــة اتهـام ضــد ضـابط مــن جــيش االحـتالل، نــسبت لـه مــن خاللهــا 
  .نكيل بمعتقلين فلسطينيين جنود كانوا تحت إمرته من الت٥مخالفات منع ارتكاب الجريمة ومنع 

؛ قــدمت النيابــة العــسكرية الئحــة اتهــام ضــد "الحريــة نيــوز"وبحــسب مــصادر صــحفية، وفــق مركــز 
، حيــث ينخــرط فيهــا جنــود حريــديون وجنــود مــن الــصهيونية "نيتــسح يهــودا" جنــود مــن كتيبــة ٥الــضابط و

ينـاير، مـن قريـة /ِلثامن مـن كـانون اآلخـرًالدينية، ووفقا لالئحة االتهام، فإن الجنود اعتقلوا أبا ونجله في ا
  .للتحقيق" بيت إيل"أبو شخيدم قضاء رام اهللا، ونقلوهما إلى معسكر 

واتضح من التحقيقات، أنه خـالل نقلهمـا بجيـب عـسكري، اعتـدى الجنـود بالـضرب المبـرح باأليـدي 
سببوا لهمــا بإصــابات وباســتعمال أدوات حــادة علــى األب ونجلــه وهمــا مكــبال اليــدين ومعــصوبا العينــين، وتــ

  .خطيرة



 
١١

كما أزال الجنود الغطاء عن رأس االبن ليرى كيف يعتدي الجنود باالعتداء على والده، حتـى كـسروا 
أضالع والده وأنفه، وتسببوا له بإصابة خطيرة بالرأس، في حين وثق الجنود عملية التنكيل واالعتـداء علـى 

  .المعتقلين الفلسطينيين

هادات قائد وحدة حرس الحدود، المتهم بعدم منع ارتكاب الجريمـة، وكـذلك وتشمل الئحة االتهام ش
، إضافة إلى شهادة المعتقلين نفسيهما، "نيتساح يهودا"شهادة الطبيب الذي عالج المعتقلين، وقائد الكتيبة 

ية  دقيقة داخل مركبة عسكر١٥يناير خالل / ِوالتي تشير إلى تفاصيل ما حدث في الثامن من كانون اآلخر
  ".بيت إيل"على الطريق بين قرية أبو شخيدم، شمال غرب رام اهللا، وحتى القاعدة العسكرية في 

  ضرب باأليدي والبنادق

وفي شهادته، يقول الفتى الفلسطيني إنه كان نائما على األرض علـى ظهـره، وكانـت يـداه مكبلتـين 
بــة أمـسك بــه أحــد الجنــود وطرحــه وعنــدما أدخــل إلــى المرك. خلـف ظهــره طــوال الطريــق، وعينــاه معـصوبتين

  .أرضا، ثم تلقى ضربات على وجهه وصدره وبطنه ورجليه من أربعة جنود، بأيديهم وأرجلهم وأسلحتهم

إن جنود االحتالل أطلقوا الكالب بعد وصولهم إلى منزلـه، وحققـوا : من جهته، قال األب الفلسطيني
وأضاف أنهم ضربوه في البداية بحـزام .  عسكريةمعه نصف ساعة داخل بيت جيرانه، ثم اقتادوه إلى مركبة

  .وشتموه، وعندما اعترض على ذلك ضربوه بالسالح

وزعــم عناصــر حــرس الحــدود أن مقتــل الجنــديين بــالقرب مــن ســلواد حفــزهم علــى ضــرب المعتقلــين 
ٕباللكم والركل على جسديهما، بما في ذلك المواضع الحساسة، وشدهما من الشعر، واطالق الـشتائم، وا زالـة ٕ

  .العصابة عن عيني االبن كي يرى والده وهو يتلقى الضربات

 ٨/٣/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

***  

  ًعائلتان مقدسيتان تهدمان منزليهما بأوامر االحتالل وغارات على غزة تخلف أضرارا كبيرة
  

ً ذاتيا في عائلة الجعابيص المقدسية، امس السبت، م منزلها  هدمت– وكاالت – فلسطين المحتلة
حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بضغط من بلدية االحتالل في القدس، والتي أخطرتها بقرار 

 .الهدم بحجة عدم الترخيص والبناء غير القانوني

ًولجأت عائلة الجعابيص إلى هدم منزلها ذاتيا تجنبا لدفع بدل أجرة هدم آلليات بلدية االحتالل في  ً
  .المدينة

اق، واصلت عائلة المواطن عطا اهللا عليوات، أمس، عملية هدم منزلها الكائن في بلدة في السي
سلوان، والتي كانت شرعت بها، مساء أمس األول الجمعة، بضغط من بلدية االحتالل في القدس، بحجة 

  .البناء دون ترخيص
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، رغم محاولته وحسب صاحب المنزل عليوات فإن بلدية االحتالل أصدرت قرارا يقضي بهدم المنزل
ّ ألف شيكل، علما بأن ١٠٠خالل السنوات الماضية ترخيصه، ودفع غرامات مالية بلغت قيمتها حوالي  ً

 سنوات، بعد هدم منزله األول، وتعيش في المنزل ٨ مترا مربعا، وتم تشييده قبل ٨٠مساحة المنزل تبلغ 
  .أسرة مكونة من سبعة أنفار

 حدة إطالق البالونات المشتعلة والمتفجرة من قطاع في موضوع آخر، تصاعدت، أمس السبت،
غزة، باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، واضطرت قوات االحتالل إلخالء متنزهين داخل منطقة حرجية 

  .في إحدى المستوطنات، بعد العثور على جسم مشبوه، يبدو أنه سقط بواسطة بالون

ع يزداد توترا في محيط قطاع غزة، مع تصاعد  العبرية، إلى أن الوض"معاريف"وأشارت صحيفة 
  .ٕ واسرائيل"غالف غزة"عمليات إطالق البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات 

يشتبه باحتوائه على "وذكرت المصادر العبرية، أن خبراء متفجرات هرعوا للتعامل مع جسم مشبوه، 
ل القطاع، وقد عثر عليه في غابة ، بعد أن وصل بواسطة بالون أطلقه فلسطينون من داخ"مواد متفجرة
، كما أبعدت قوات االحتالل مستوطنين كانوا يتنزهون في تلك "المجلس اإلقليمي سدوت هنيغف"بالقرب من 

  .المنطقة

وكانت طائرات تابعة لسالح الجو اإلسرائيلي قصفت ليلة أمس، أهدافا في شمال وجنوب قطاع 
  .غزة، قالت إنها لحركة حماس

اسم جيش االحتالل إن القصف جاء ردا على إطالق صاروخ من القطاع باتجاه وقال الناطق ب
إسرائيل ليلة أمس، وتصاعد عمليات إطالق البالونات الحارقة، ومحاوالت إلحاق أضرار بنقاط عسكرية 

  .وبنى تحتية تابعة لقوات االحتالل بالقرب من السياج االلكتروني

رة إلى أي محاولة إليذاء المستوطنين، وأنه سيواصل وأضاف أن جيش االحتالل ينظر بخطورة كبي
، وحمل حركة حماس المسؤولية عن كل ما يجري داخل وخارج "اإلرهابية" ضد هذه األعمال "بحزم"العمل 

  .قطاع غزة

وشنت طائرات إسرائيلية غارات على قطاع غزة، فجر أمس، خلفت أضرارا كبيرة في المواقع 
وأفاد مراسل األناضول، أن القصف أسفر عن أضرار بالغة في . صاباتالمستهدفة، دون إعالن وقوع إ

كما لحق دمار جزئي في موقع . ميناء مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، بعد استهدافه بصاروخين
  .البحرية التابع لوزارة الداخلية، شمالي غزة، إثر استهدافه بثالثة صواريخ

، جنوبي غزة، ما تسبب »جحر الديك« شرقي قرية وطال القصف اإلسرائيلي كذلك، أرضا زراعية
ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع وقوع . بإتالف مساحة واسعة منها، وتدمير معدات زراعية

  .إصابات جراء الغارات
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من جانبه، زعم الجيش اإلسرائيلي، في بيان، أن الغارات جاءت ردا على إطالق صاروخ من 
 أعلن الجيش اإلسرائيلي في بيان، رصد إطالق قذيفة واحدة  ومساء الجمعة،. فجرةالقطاع، وبالونات مت

ولم يذكر البيان ما إذا كانت القذيفة تسببت . "المجلس اإلقليمي أشكول"من غزة، قال إنها سقطت في 
  .ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطالق القذيفة الصاروخية. بخسائر بشرية أو مادية

ع فلسطينيون باستخدام بالونات تحمل مواد مشتعلة، أيار الماضي، في أسلوب احتجاجي وشر 
 .، وال تزال مستمرة٢٠١٨ آذار ٣٠، التي بدأت في "العودة وكسر الحصار"ضمن فعاليات مسيرات 

  ٢٠ ص١٠/٣/٢٠١٩الدستور 

*** 

  "األقصى"ألفا يؤدون الجمعة في رحاب  ٤٠

 ت بالرصاص في غزةاستشهاد فلسطيني وعشرات االصابا

  

 استشهد شاب وأصيب العشرات بالرصاص، والمئات بحاالت –المحتلة  القدس – برهوم جرايسي
وقد شهد قطاع غزة . االختناق الشديد، في مواجهات عدة في الضفة الفلسطينية وفي قطاع غزة المحتلين

كانت في األسابيع القليلة الماضي  على التوالي، بكثافة أكبر من تلك التي ٥٠مسيرات العودة لألسبوع الـ 
 ألفا صالة الجمعة في ٤٠عاما متاثرا بجراحه ، فيما أدى ” ١٨“استشهد خاللها المواطن تامر عرفات 

ّرحاب المسجد األقصى المبارك، وعند باب الرحمة، في الوقت الذي حول فيه االحتالل مدينة القدس الى 
  .واجزثكنة عسكرية، وسط استبداد األهالي عند الح

، صالة الجمعة ٤٨ففي القدس، أدى أكثر من أربعين ألف مواطن من القدس ومناطق فلسطين 
في رحاب المسجد األقصى المبارك، بما في ذلك مصلى باب الرحمة، رغم اجراءات االحتالل المشددة في 

الصالة في كما أدى مئات المواطنين . مدينة القدس، خاصة في بلدتها القديمة ومحيط المسجد األقصى
منطقة باب األسباط أمام مدخل مقبرة باب الرحمة، بمشاركة عشرات المقدسيين المبعدين عن المسجد 

وقد حول االحتالل القدس إلى ثكنة عسكرية، بانتشار آالف جنود جيش االحتالل، وتسيير دوريات .المبارك
بواب المسجد االقصى، واحتجاز في الشوارع المتاخمة لسور القدس وداخل البلدة القديمة بالقرب من أ

سياسات االحتالل "وأكد خطيب الجمعة اسماعيل نواهضة أن .بطاقات مئات الشبان خالل دخولهم للمسجد
ستفشل على صخرة الصمود الفلسطينية وصخرة المقدسيين والصامدين الذين يتعرضون العتداءات مختلفة 

مرابطين المدافعين عن المسجد االقصى بجميع المقدسيين ال"وحيا نواهضة . "من قبل قوات االحتالل
  ."مساحاته ومصلياته وكل شبر فيه

وفي قرية بلعين غربي مدينة رام اهللا، أصيب عشرات المتظاهرين باالختناق جراء قمع قوات 
االحتالل لمسيرة القرية األسبوعية الشعبية ضد االحتالل واالستيطان والجدار، والتي انطلقت عقب صالة 
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وأطلق جنود االحتالل قنابل الصوت . من وسط القرية باتجاه جدار االحتالل في منطقة ابو ليمونالجمعة 
  .والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين ما ادى الى اصابة العشرات باالختناق

ناق، بعد قمع قوات كما أصيب ثالثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات باالخت
االحتالل مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر . المقامة على أراضي القرية"قدوميم" عاما لصالح مستوطنة ١٥
 المسيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، قدوم مراد شتيوي، إن قوات االحتالل هاجمت المشاركين في

 شبان بالرصاص المطاطي، لكنهم عولجوا ٣وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى إلصابة 
وأصيب خمسة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات باالختناق، خالل مواجهات مع .ميدانيا

وأطلقت قوات االحتالل الرصاص، ووابال من قنابل . غرب مدينة رام اهللاقوات االحتالل في قرية بيت سيرا 
الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة سلمية عقب صالة الجمعة، للمطالبة 
باإلفراج عن جثامين الشهيدين أمير دراج ويوسف عنقاوي، الذين أعدمهما االحتالل في قرية كفر نعمة 

وقد هاجم جنود االحتالل الشبان الغاضبين على جريمة االحتالل حيث .اضي، واحتجز جثمانيهمااالثنين الم
  .تمكن الشبان من إزالة السياج الفاصل الذي نصبه االحتالل حول أراضي القرية منذ أعوام

 عام متأثرا بجراحه من "١٨"وفي قطاع غزة، ووفقا لوزارة الصحة، استشهاد المواطن تامر عرفات 
  . االحتالل اإلسرائيلي شرق رفحقبل

 مواطنا برصاص االحتالل بينها خطيرة، ، خالل قمع االحتالل للمتظاهرين المشاركين ٤٢واصيب 
، إثر قمع قوات االحتالل للمسيرات التي انطلقت عقب صالة الجمعة .في مسيرات العودة شرق قطاع غزة

شاركة أمس الجمعة، أشد كثافة مما كانت في وكانت الم.  على التوالي٥٠في قطاع غزة، لألسبوع الـ 
األسابيع األخيرة، وتحدثت التقارير عن مشاركة اآلالف في المسيرات نحو مخيمات العودة الخمسة، القائمة 

  .قبالة شريط االحتالل في شرقي قطاع غزة

ق وهاجمت قوات االحتالل التصدي للمتظاهرين على طول الحدود الشرقية للقطاع، من خالل اطال
الرصاص الحي على المتظاهرين، وقنابل الغاز المسيل للدموع وسط مشاركة واسعة للنساء في هذه 

  ."المرأة الفلسطينية"الجمعة التي تصادف يوم المرأة والذي حمل عنوان 

وأعلنت سلطات االحتالل عن اعتقال فلسطينيين اثنين، من بين مجموعة تمكنت من اجتياز سياج 
وفي وقت . ني شمال قطاع غزة، وألقت عبوات ناسفة قبل عودة بعضهم إلى داخل القطاعاالحتالل اإللكترو

سابق أعلنت قوات االحتالل حالة التأهب في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، بعد إعالنها عن تسلل 
 .مقاومين فلسطينيين عبر السياج اإللكتروني شمال القطاع

  ١٩ ص٩/٣/٢٠١٩الغد 

*** 
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  تقارير

  يحذرون والمقدسيون يفاوض األردن .. مةالرح باب
 

 اإلسـرائيلي الجانـب مـع مفاوضـات الرسـمي األردن يخـوض – ّعمـان – الـشرعان محمـود –الجزيرة 
 الحـرم أبـواب أحـد الرحمـة بـاب بـإغالق لالحـتالل تابعـة محكمـة قـرار أزمـة يحـل نهـائي اتفـاق إلـى للوصول
 الـذي الوقـت فـي .الـساعة حتـى التفاق التوصل دون ،الماضي الشهر فتحه المقدسيون أعاد الذي القدسي

 لالحـتالل شـرعية وال اإلسـالمية المؤسـسات تخـص األقصى أبواب أن مقدسية ومؤسسات قيادات فيه أكدت
 .حولها للتفاوض

 الـسلطات مـع مكثفـة دبلوماسـية اتـصاالت تجـري تزال ال الحكومة أن أردني حكومي مصدر أكد فقد
 .الرحمة باب حماية أجل من لدوليا والمجتمع اإلسرائيلية

 لبـاب نهـائي اتفـاق إلـى بعـد يـصال لـم اإلسـرائيلية والـسلطات الحكومـة" نـت للجزيرة المصدر ويقول
 يتعلـق بمـا والتـاريخي القـانوني الوضـع احتـرام أسـاس علـى الحاليـة األزمـة حل الحكومة تحاول إذ الرحمة،
 ".بالباب

 الرحمـة، بـاب مبنـى لتـرميم أردنيـة جهـود ثمـة إذ وقـت، رعبأس األزمة من الخروج المملكة وتحاول
 لــم األردنـي المقتـرح أن أكـد مطلـع مـصدر كـشفه مـا حـسب التـرميم، فتـرة أثنـاء المـصلى إغـالق يـتم بحيـث
 .بفتحه واالكتفاء الترميم دون األزمة بحل التفكير إلعادة المملكة دفع مما االحتالل عليه يوافق

 للجزيرة – البصل أبو الناصر عبد .د األردنية اإلسالمية والمقدسات ونوالشؤ األوقاف وزير ويقول
 ".الوقفية باستعماالته نقوم حتى الباب لترميم واألولوية" عنه التنازل يمكن وال واضح الموقف إن – نت

 بالتقــسيم القبــول يمكــن وال األقــصى، المــسجد مــن شــبر عــن التنــازل يمكــن ال أنــه الــوزير ويــضيف
ــاك يكــون أن وأ والتــشارك، ــر يــشمله مــا أو المــسجد إدارة  فــي دور هن ــة اإلســالمية األوقــاف لغي  .واألردني

 ".األقصى المسجد بإدارة حقها في" واألردنية اإلسالمية األوقاف مع بالوقوف "اإلسالمية األمة "وطالب

 ارتكبهـا التـي ةالجنايـ هي ما" متسائال المقدسيين، بحق واإلبعادات اإلسرائيلية االعتقاالت أدان كما
 !".؟جناية تعد باتت الصالة هل .إبعادهم أو اعتقالهم يتم حتى المصلون هؤالء

 ألمـر امتثالـه عدم األقصى المسجد إدارة عن المسؤول اإلسالمية األوقاف مجلس أعلن جهته، من
 .الرحمة باب بإغالق لالحتالل التابعة المحكمة

 بالمحــاكم يعتــرف ال المجلــس" بيــان فــي ســلهب العظــيم عبــد الــشيخ بالقــدس المجلــس رئــيس وقــال
 ".تهااوقرار اإلسرائيلية

 تجــري ال األقـصى المـسجد" األوقــاف لمجلـس طـارئ اجتمــاع عقـب صـحفية تــصريحات فـي وأضـاف
 ".رباني بقرار مسجد هو أرضية، قوانين أية عليه
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 العـام االدعـاء طلـب علـى للـرد أسـبوعا األوقـاف مجلـس إسـرائيلية محكمة إمهال على ردا ذلك جاء
 .األقصى للمسجد الشرقي السور في الرحمة باب مصلى إغالق إعادة

 إنـه ١٢ القناة شاشة على "الجمعة استديو" برنامج في قال يعاري إيهود اإلسرائيلي الصحفي وكان
  .ًمصلى يكون أال شرط ًمفتوحا الرحمة باب مبنى ببقاء األردن مع التفاق التوصل تم

 واضــح بــرد ّاألردنيــة الحكومــة ّحمــود ياســين ّالدوليــة القــدس مؤســسة عــام مــدير طالــب جانبــه مــن
 بـاب مبنـى تحويل عدم هو المطروح ّأن من المفاوضات حول ّالعبرية اإلعالم وسائل تناقلته ما على وحازم

 ينمـوظف ومـشاركة المـصلى، تـرميم تأجيـل وكـذلك ّإداريـة، لمكاتـب مقـرا بجعله واالكتفاء ّمصلى إلى الرحمة
  .الترميم في ّاإلسرائيلية اآلثار سلطة من

 يطعـــن كونـــه األقـــصى بـــشأن االحـــتالل مـــع التفـــاوض قبـــول خطـــورة مـــن بيـــان فـــي ّحمـــود ّوحـــذر
 الدور مع يتناقض وهذا المبارك، المسجد شؤون إدارة في ًشريكا االحتالل ّويكرس ظهورهم، في المقدسيين

  .إدارته في ّالحصري اإلسالمي األردني

 مقـدمتها وفـي بالقـدس اإلسـالمية األوقـاف مجلـس وقـرارات مواقـف بـدعم األردنية السلطات وطالب
 ورفـض االحـتالل، محـاكم مـع التعامـل وعـدم لـه، راتب ٍإمام وتعيين ًمفتوحا الرحمة باب مصلى على اإلبقاء

 .األقصى عن اإلبعاد لسياسة االنصياع

 بموجــب المقدســة بالمدينــة والمــسيحية يةاإلســالم المقدســات علــى الوصــاية صــاحب األردن ويعتبــر
 .الفلسطينية السلطة مع ٢٠١٣ عام وقع اتفاق

 االحتفـاالت فـي تـستعملها اإلسـالمية األوقـاف وكانت واسعة، قاعة على الرحمة باب مبنى ويحتوي
 ةشـرط أغلقتـه حيث لها مقرا تستخدمه اإلسالمي التراث لجنة كانت ٢٠٠٣ عام وقبل العامة، واالجتماعات

 لجــأت حتــى ،٢٠٠٣ عــام منــذ مغلقــا المبنــى وبقــي سياســية، بنــشاطات تقــوم اللجنــة أن بحجــة االحــتالل
 .مسمى غير أجل إلى بإغالقه قرارا واتخذت المحكمة، إلى إسرائيل

 الشخـصيات كبـار بيـنهم بالقـدس فلـسطينيا ١٣٠ نحـو أسبوعين منذ اإلسرائيلية السلطات واعتقلت
 .شخصا ستين نحو طال الحرم باحة إلى الوصول على ؤقتام ًحظرا وأصدرت المقدسية،

  ٩/٣/٢٠١٩ الجزيرة

***  
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  فعاليات

  في الدوحة" مهرجان القدس تراث وهوية"انطالق 
 

فــي مبنــى مجمــع المــدارس الفلــسطينية بالعاصــمة  انطلــق – قــدس نــت لألنبــاء وكالــة – الدوحــة
، الـذي "القـدس تـراث وهويـة"ة الفلـسطينية تحـت شـعار مهرجان األيام الثقافيـ القطرية الدوحة، يوم الجمعة،

وافتتح المهرجان، سفير دولة فلسطين .في إطار الرد على المؤامرات الساعية إلى طمس قضية القدس يأتي
لـــدى قطـــر منيـــر غنـــام، يرافقـــه المـــشرف العـــام علـــى المـــدارس الفلـــسطينية يحيـــى األغـــا، وعميـــد الـــسلك 

مثــــل عــــن وزارة التعلــــيم القطريــــة، بحــــضور العديــــد مــــن الــــسفراء الدبلوماســــي فــــي الدوحــــة، إضــــافة لم
ويركز المهرجان على إبراز أهمية القدس  .والدبلوماسيين العرب واألجانب، وعدد من الشخصيات االعتبارية

دينيــا وحــضاريا وثقافيــا وتراثيــا كعاصــمة لدولــة فلــسطين عبــر حقــب التــاريخ، وأنهــا ســتبقى كــذلك رغــم كــل 
تهـا وتغييــر طابعهـا والـسعي المحمــوم إلـى تهويـدها، إضـافة إلــى إبـراز حقيقـة أن أجيــال محـاوالت محـو هوي

فلسطين في المهجر حملت الوطن في القلوب وبقيت متمسكة بحقها فيه، وتسعى بكل الوسائل للعودة إليه 
 من قبل واشتمل المهرجان الذي تم تصميمه وتنظيمه وتنفيذه كامال.وطنا حرا عزيزا، وللقدس عاصمة أبدية

أسرة المدارس الفلسطينية وطلبتها، على مجسمات عمالقة للمسجد األقصى بكل أجنحته وأقـسامه، وأبـواب 
القـدس وأسـواقها، عرضــت فيهـا مختلــف أنـواع المنتجــات الفلـسطينية مــن مـواد زراعيــة، وصـناعات وحــرف 

حــات فنيــة، ومعــارض أزيــاء ويتخلــل المهرجــان، الــذي سيــستمر ثالثــة أيــام، فقــرات تــشمل لو.تقليديــة تراثيــة
  .تراثية إضافة لألغاني الفولكلورية والدبكة الشعبية

  ٩/٣/٢٠١٩ قدس نت لألنباء وكالة

*** 

  آراء عبرية مترجمة

  عناصر التفجير باتت جاهزة.. الضفة وغزة والقدس

  

   هارتس– عاموس هرئيل

س الحدود، فجر عملية الدهس، التي ُأصيب فيها ضابط من الجيش االسرائيلي وجندي من حر
رجال أمن مخضرمون، يتابعون خالل سنين . االثنين الماضي، غرب رام اهللا هي حادثة استثنائية بطبيعتها

ماذا يحدث في الضفة الغربية، يجدون صعوبة في تذكر عملية موجهة بوساطة سيارة يجلس فيها أكثر 
في هذه . ّنا نتيجة قرار آنيمعظم االحداث من هذا النوع كانت بفعل سائق منفرد، وأحيا.من شخص

ًالحادثة كان في السيارة ثالثة أشخاص فلسطينيين، اثنان منهما اطلقت النار عليهما وقتال فورا بعد عملية 
حسب التحقيق األولي، الذي أجري . وفي الجيش يصرون على صحة هذا الوصف» الشاباك«في .الدهس

سافر الفلسطيني الذي أصيب وبقي حيا، فان الحادثة على االرض، والذي يستند ايضا الى التحقيق مع الم
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سيارة عسكرية تعطلت، وقوة من الجيش وحرس .حدثت في ذروة عملية اعتقال عادية في كفر نعمة
الفلسطيني المصاب قال للمحققين إنه واثنين من . الحدود كانوا مشغولين في إنقاذها على جانب الطريق

 ٤٤٣حاولة تنفيذ عملية أخرى؛ إلقاء زجاجات حارقة على شارع اصدقائه كانوا في طريق العودة من م
عندما شاهدوا القوة العسكرية في القرية انحرف السائق عن مساره . القريب من حاجز للجيش االسرائيلي

قائد فصيل من لواء كفير ُأصيب إصابة بالغة، لكن يبدو . الى الجانب الثاني من الشارع، ودهس الجنود
اثنان من الفلسطينيين . جندي من حرس الحدود أصيب اصابة طفيفة. ر يتهدد حياتهأنه ال يوجد خط

حدثت العملية على خلفية التوتر المتزايد في الضفة الغربية وفي .ُالذين كانوا في السيارة قتال بنار الجنود
كما يبدو كل يوجد هنا . قطاع غزة وفي شرقي القدس، حيث في الخلفية ايضا االنتخابات القريبة القادمة

حتى قبل االنتخابات » المناطق«العناصر لحدوث مواجهة، هناك خشية من أن تؤدي الى تصعيد آخر في 
في الجيش يقولون إن كل يوم يمر بدون تصعيد اوسع في الضفة يعتبر مفاجأة ايجابية؛ .  نيسان٩في 

عملية . اهرات الليلية نحو الجنودفي القطاع الكثير متعلق باالصابة بالعبوات الناسفة التي تلقى في المظ
مع مصابين ستؤدي الى رد اسرائيلي أشد، والجيش زاد قليال قوة رده، التي تشمل اآلن اطالق قذائف 

في السجون يتزايد التوتر بين السجناء الفلسطينيين .بعد القاء العبوات» حماس«المدفعية على مواقع 
ي، جلعاد اردان، تركيب أجهزة تشويش في األقسام األمنية والسجانين على خلفية قرار وزير االمن الداخل

اردان ومصلحة السجون . بهدف تصعيب المكالمات التي يجريها السجناء بالهواتف الخلوية المهربة
في الجيش . يعتقدون ان هذه عملية ضرورية، رغم أنها أدت الى عدد من االحداث العنيفة مع السجناء

في . ى مواجهة واسعة تؤثر ايضا على ما يجري خارج جدران السجونقلقون من احتمال أن تؤدي ال
المقابل، الوزير نفتالي بينيت من حزب اليمين الجديد، يتحدى رئيس الحكومة نتنياهو ويطلب منه اظهار 

في الحرم لم يتم العثور حتى اآلن على حل للمواجهة حول قرار األوقاف اعادة فتح .التصميم أمام السجناء
ايضا على (الشرطة التي ردت بشكل متأخر على التطورات . المثير للنزاع، القريب من باب الرحمةالمبنى 

أبعدت عن الحرم حراس األوقاف، الذين يدعون ) "الشاباك"خلفية فجوة في التغطية االستخبارية لها ولـ 
ا حدث في صيف إلى الصالة في يوم الجمعة القادم بشكل احتجاجي للجمهور خارج بوابات الحرم مثلم

، حتى قبل االنتخابات، تبدو "المناطق"عناصر التصعيد المحتمل في . حول البوابات االلكترونية٢٠١٧
من المعقول أن الحكومة كانت تفضل االمتناع عن مواجهة كهذه ال تعرف كيف ستنتهي . ظاهرة للعيان

ن يعتبر ضعفا امام الفلسطينيين ولكن الخوف من أن تبث ما يمكن أ. وكيف ستؤثر على نتائج االنتخابات
يمكنه أن يدفعها الى خطوات تصعيدية، حتى في الجانب الفلسطيني يوجد كما يبدو من يعتبرون الوضع 

  .الحالي فرصة مغرية لدفع نتنياهو الى الزاوية

  ١٩ ص١٠/٣/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  بن غفير الفظيع

  

 ٨/٣/٢٠١٩ جدعون ليفي -  آرتسه

هي تخرج العنصرية اإلسرائيلية عن اطوارها وهدوئها . هي تشوه سمعتها. الكهانية سيئة للعنصرية
من جهة اخرى، هذه المعارضة جيدة للعنصريين الذين . وسالمتها، تكشفها وتثير المعارضة ضدها

وتمكن عنصريين ليسوا اقل منها بكثير من الظهور كمعتدلين لهم قيم وفرسان حقوق . يظهرون المعقولية
  .اإلنسان حقا

بفضلهم يمكن الجلوس بارتياح في . يجب عدم االستخفاف من تأثير الكهانيين على الخطاب
أن تكون نفتالي بينيت وبتسلئيل سموتريتش وأن تظهر . مستوطنة شيلو والجرأة على التحدث عن القيم

 بأنك  وأن تعتقد"ازرق ابيض"كمعتدل، أن تكون في حزب العمل وأن تعتقد بانك متنور، أن تصوت لقائمة 
  . العنصريون غير العلنيين ضد العلنيين. أنت ضد ايتمار بن غفير. ليبرالي

ثلما البؤر االستيطانية غير القانونية شرعنت المستوطنات القانونية، فإن الكهانية تشرعن 
  .العنصريات االخرى

بن غفير، نحن لسنا مثل هؤالء، لسنا مثل : الكهانية تمكن العنصريات االخرى من الشعور بالراحة
ما هذه الجرأة، ما هذه المثالية، ما هذه . وحتى أننا نحتج في المؤتمرات والندوات التي يشارك فيها

ندين بنتسي غوفشتاين ونتكدر تجاه ميخال بن آري . نحارب الكهانية ومعسكرنا سيكون طاهرا. االخالقية
  .ونصبح قيميين

 المستوطنين، الذين كما هو معروف هم مجملو ضمير. الكهانيون هم مجملو الضمير الوطني
يعارضون بشدة االبرتهايد، ومنح حقوق لليهود فقط، يجملون ضمير حزب العمل، األم التي أسست 
االحتالل، والتي تواصل كونها شريكة في عار الصمت على حصار غزة، وحتى يجملون ضمير االيباك، 

  .”القوة اليهودية“ من االتفاق مع المنظمة القومية التي تغفر إلسرائيل كل شيء، والمصدومة

هؤالء عنصريون عنيفون . هم حقا مرفوضين، انذال وحقيرين، هؤالء النازيين الجدد اإلسرائيليين
ولكن الضرر االكثر . لهم عنق أحمر، القذارة البيضاء إلسرائيل، ويجب اقصاءهم. من النوع الدون جدا

خفون العنصريات االخرى، المؤسسة، السليمة هم ي. خطورة الذي يسببونه ليس في توسيخ الخطاب
أن تعيش في دولة تسجن مليوني شخص في قفص، . والمقبولة، التي تسبب اضرار اكبر لضحاياها

أن تكون جزءا من المجتمع الذي ينكل بمليوني انسان وتثرثر بسبب . وتصدم من بن آري، هذه وقاحة
  .تهديد نادل عربي، هذه وقاحة

ونية هي شريكة كاملة، جزء منها له أسهم اساسية في المشروع العنصري معظم االحزاب الصهي
، ومرورا بأيام الحكم العسكري في المثلث والجليل، ايام ١٩٤٨منذ ايام التطهير العرقي في . اإلسرائيلي

احيانا . ليس لها حق اخالقي في ادانة الكهانية. االستبداد العسكري في الضفة وغزة، ايديها في االعلى
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 "العمل" وحزب "أزرق ابيض"عندما الليكود وقائمة . لكهانيون فقط يقولون ما يفكر فيه اآلخرونا
يتنافسون في ما بينهم من سيبتعد أكثر عن االحزاب العربية على اعتبار انها مجذومة، أي حق لها الدانة 

   عنصريين آخرين؟

غوفشتاين، ربما سموتريتش بن غفير مفضل على . من الواضح أن هناك درجات للشر والعنصرية
ولكن أي معنى لذلك؟ هل هذا يشرعن أي منهم؟ عندما يقررون في أوروبا مقاطعة اليمين . مفضل عليهم

المتطرف الذي هو بالمناسبة اكثر اعتداال من اليمن غير المتطرف في إسرائيل، يفعل ذلك قادة متنورون 
  .غير اسوياءهنا عنصريون اسوياء يقررون مقاطعة عنصريين . نسبيا

هل موشيه يعلون وبيني غانتس، القادة العسكريون حقا معتدلين وانسانيين اكثر من بن غفير 
 .وغوفشتاين؟ وحشيتهم ليست اقل والدم على ايديهم اكثر، رغم أن لسانهم الطف بدرجات ال تقدر

 ١٨ ص١٠/٣/٢٠١٩الغد 

***  

 مالحر أزمة في وسط حل إلى للوصول إسرائيلية أردنية جهود
  

  )٧/٣/٢٠١٩ هآرتس (حسون نير

 فـي الرحمـة بـاب أزمـة لحـل محاولـة فـي محادثـات أمـس األردنيـة والحكومـة إسـرائيل حكومـة أجرت
 مـستوى علـى الـدولتين بـين اتـصاالت جـرت أمـس صـباح .للـصحيفة سياسـية مـصادر قالتـه مـا هذا .الحرم

 ولكــن .طويلــة لفتــرة التــرميم ضلغــر المبنــى إغــالق يــتم حــسبها خطــة األردن طــرح عنــدما ًجــدا، مــنخفض
 علـى سـيادتها إظهـار أجـل مـن التـرميم عمليـة بـدء قبـل قـصيرة لفتـرة إغالقه يتم بأن ذلك اشترطت إسرائيل
  .فشلت والمحادثات .المكان

 فـي الـشرطة فـي القـدس لـواء وقائـد األوقـاف عـام مـدير بـين لقـاء يعقـد أن المخطط من كان أمس
 جانـب مـن وانتقـاد تهديـدات أعقـاب فـي ألغـي اللقـاء هـذا ولكـن .الجمعـة يـوم صالة قبل تصعيد لمنع جهود

  .إلسرائيل خضعت األوقاف إن قالوا متطرفين فلسطينيين

 إلــى للتوصــل جهــود فــي أعلــى مــستوى علــى محادثــات بــدأت االتــصاالت وفــشل اللقــاء إلغــاء بعــد
 إلـى تتـدهور أن يمكـن القديمـة البلـدة في ًغدا ستجري التي الجمعة يوم صالة فإن المخاوف حسب .تسوية

 عـشرات ضد الشرطة أصدرتها التي اإلبعاد أوامر على ًاحتجاجا األمن وقوات المصلين بين عنيفة مواجهات
  .المبنى إغالق نيتها على ًواحتجاجا الفلسطينيين النشطاء

 بعـد ابيعأسـ ثالثـة قبل األوقاف فتحته الحرم من الداخلي الجانب في الرحمة لباب المالصق المبنى
 ادعـاء حـسب .الماضـي أغـسطس/آب فـي مدته انتهت الشرطة من أمر بسبب سنة ١٦ مدة ًمغلقا كان أن

 سـيؤجل المـدى طويـل تـرميم .ترميمـه يجـب ًوأصال كثيرة، مشاكل من يعاني القديم المبنى واألوقاف، األردن
 .يبالقر المستقبل في مسجد إلى المبنى تحويل ويمنع المشكلة األثناء هذه في
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  مجلس األوقاف بين عصا المحكمة وجزرة حجة الترميم

 كبيـرة شخـصيات .شـبات بـن مئيـر القـومي األمـن مجلـس يقودهـا اإلسرائيلي الجانب في االتصاالت
 هـذه وفـي تفاهمـات، إلـى للتوصـل محـاوالت كانـت األخيرة األيام في إنه للصحيفة قالت األوقاف مجلس في

 العــصا سياســة حــسب معنــا تتعامــل إســرائيل ".عمــان مــن ًرســميا ًردا سالمجلــ فــي ينتظــرون فــإنهم المرحلـة
ــ والجــزرة  التــرميم لغــرض يغلــق المــسجد أن هــي والجــزرة المحكمــة مــن أمــر بإصــدار التهديــد هــي العــصا ـ
 موقـف الشخـصيات، هـذه أقـوال حـسب .المـستوى رفيعـة الشخـصيات قالت ،"الصالة فيه تجري وال والسيادة
 .خارجـه تقـع التـي الـساحة وفـي المبنـى فـي الـصالة منـع يجب ال لكن المبنى، ترميم يجب أنه هو األوقاف

 أحـد وحـسب .المـصادر أوضـحت ،"شـرعية غير هي قضائية، أو سياسية كانت سواء إسرائيلية، عملية كل"
 فـي واألردن إسـرائيل بـين مختلفـة مـستويات علـى محادثـات توجـد أنـه يـدركون األوقـاف في فإنهم المصادر

  .المبنى إغالق على يوافقوا لن بأنهم أوضحوا ولكنهم تفاهمات، إلى للتوصل لةمحاو

 وجــود ًأيــضا أكــدت عبــاس محمــود الفلــسطينية الــسلطة رئــيس مكتــب فــي المــستوى رفيعــة مــصادر
 يريــدون ال هــم المطــاف نهايــة فــي ".بالتــصعيد معنيــين غيــر الفلــسطيني الجانــب فــي إنهــم وقالــت اتــصاالت
 وال يـستيقظوا أن يجـب إسرائيل في "بأنه وأضافوا قالوا ،"الدماء سفك يريدون وال لمسجدا مبنى في مواجهة

 سـيتم بأنـه ويقضي ،االثنين صدر، الذي المحكمة قرار لألوقاف الشرطة من ضابط سلم أمس."بالنار يلعبوا
 مبـدئي شكلبـ .الـشرطة طلـب علـى المحكمـة فـي األوقاف ترد لم إذا أسبوع خالل للمبنى إغالق أمر إصدار
 االعتراف من نوع هذا في أن بدعوى بالحرم يتعلق فيما اإلسرائيلية المحاكم في الظهور عن األوقاف تمتنع

 الـوزير القـادر، عبـد حـاتم للـصحيفة قـال األسـبوع، هـذا فـي األوقاف مجلس جلسة بعد.اإلسرائيلية بالسيادة
 المحـاكم ذلـك فـي بمـا إسـرائيل، بـسيادة يعتـرف ال المجلس "إن المجلس وعضو السلطة حكومة في السابق

 أمـس هـاجموا اليمـين مـن وسياسـيون الهيكـل جبـل نـشطاء."المحكمـة إلى نذهب لن نحن لذلك اإلسرائيلية،
 سـموتريتش الكنيـست عـضو أرسـلها رسـالة فـي .األوقـاف لمطالـب يبـدو كمـا خضوعه على الحكومة رئيس

 خطيـر خضوع يمثل للقانون مخالفين مع مفاوضات راءإج مجرد إن "كتب الحكومة لرئيس )اليهودي البيت(
 التـي الجانـب أحاديـة والخطـوة ًمـستفيدا، المخـالف يخـرج أن ًمقبـوال لـيس ":سموتريتش أقوال حسب."للعنف

 واالســتخدام للتــرميم إذن إعطـاء .إنجــازات لهـا وتحقــق ثمارهـا تــؤتي للمبنـى اقتحامهــا فـي األوقــاف اتخـذتها
 فـي ."الحـرم علـى اليهوديـة والـسيطرة للـسيادة آخـر ًتراجعـا سيـشكل األولـى، لمرحلةا في ًجزئيا كان لو حتى

 إلــى ًاحتجاجـا الـصعود الهيكـل جبـل أمنـاء ينـوي التنفيـذ حيــز إلـى اإلغـالق أمـر دخـول عنـد القـادم األسـبوع
  .الحرم

  ٨/٣/٢٠١٩القدس العربي 

***  
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  : الحرمٕالسيادة واألمن واألماكن المقدسة واشراك محافل في إدارة 

 "خطة القرن"والعباءة األمريكية وفق … القدس

  )٨/٣/٢٠١٩ اليوم إسرائيل (شرغاي نداف

 وفـي .الطاولـة علـى" خاصـتها "القـرن خطة وضع المتحدة الواليات تعتزم االنتخابات من لحظة بعد
 علـى يليةاإلسـرائ الـساحة فـي الالعبـين كـل إجبـار يـستهدف فهـو .ًجيـدا موجـه التوقيـت .القدس بند مركزها

 فــي مركزيــة وأفكــار أجــزاء .الجديــدة الحكومــة لتــشكيل االئتالفيــة المفاوضــات ســياق فــي للمخطــط التطــرق
 ألول هنـا ننشر ونحن ومصر، واألردن السعودية وعلى والفلسطينيين إسرائيل على عرضت أن سبق الخطة

  .األطراف لىع عرضت مثلما للقدس، بالنسبة )بالضرورة النهائي وليس( المخطط خطوط مرة

 أحل التي للمدينة، البلدية النطاقات من تخرج فهي .حدودها وتغير القدس تقسم ًعمليا ترامب خطة
 الجـدار، خلـف لالجئـين شـعفاط ومخـيم عقب لكفر الشمالية المجاالت ١٩٦٧ في اإلسرائيلي القانون عليها

 يهـودا أراضـي مـن المئـة فـي ٨٥ نحو على ستقع الخطة حسب التي الفلسطينية، الدولة تخوم إلى وتنقلها
 طوبـا، وأم ليـسون وأم السواحرة، وعرب المكبر جبل مثل المدينة، جنوب في عربية أحياء أن كما .والسامرة
 إلـى للخطـة ًوفقـا سـتنتقل )حومـا وهار شرق تلبيوت :اليهودية لألحياء المجاورة( باهر صور حتى ويحتمل
 واسـعة، أمنية صالحيات األولى، مرحلتها في األقل على ائيل،إسر أيدي في الخطة وتبقي .فلسطينية سيادة

  .القدس من تخرج التي المناطق في

 كيلـومتر ٦ نحـو ،٦٧ قبـل حـدودها فـي ًسـابقا األردنيـة القـدس تخـوم بـين ًمبـدئيا األمريكيون يميز
 األخـرى المربـع تركيلوم ٦٤ الـ وبين لها، المحاذية واألحياء القديمة البلدة نطاق تضمنت والتي فقط، مربع
 مــن ًجـزءا األصـل فــي تـشكل لـم قريــة ٢٨ وفيهـا الـستة األيـام حــرب بعـد القـدس إلــى إسـرائيل ضـمتها التـي

  .القدس

 القديمـة البلـدة داخلهـا فـي تقـع التي األضيق، المنطقة من واسعة أجزاء في ترامب، مخطط وحسب
 شــمعون ومنطقــة الزيتـون، جبــل نطقــةوم داود، مدينـة ـــ ســلوان مـن جــزء وكــذا ًأيـضا،" المقــدس الحـوض"و

 الـسيادة تحـت سـتبقى ــ الثـوري ًأيـضا يبـدو مـا وعلى المشارف وجبل جراح، الشيخ ـ الجوز وادي ـ الصديق
 أسـلفنا كما ستنقل للقدس، األوسع الدوائر في تقع التي العربية األحياء من ًجزءا فإن ذلك، ومع .إسرائيلية

" الـــضيقة "القـــدس منـــاطق فـــي ،٦٧ بعـــد أقيمـــت التـــي ١٢ الــــ وديـــةاليه األحيـــاء .فلـــسطينية ســـيادة إلـــى
 إسـرائيل بيـد سـتبقى يهـودي، ألـف ٢٢٠ مـن أكثـر اليـوم يعـيش حيـث ،)قريـة ٢٨(" الموسعة "و )األردنية(

 .وبسيادتها

  وظيفية سيادة

 اقتراحات من وكذا كلينتون، بيل األسبق الرئيس مخطط من إسرائيل تجاه سخاء أكثر ترامب مخطط
 العربيـة األحياء كل على الفلسطينية السيادة إلحالل كلينتون سعى فقد .أنابوليس مسيرة في بحثت ختلفةم
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 اليهـودي الحـي باسـتثناء( القديمـة البلـدة وحـول القديمـة البلـدة معظـم علـى ذلـك فـي بمـا القدس شرقي في
 )٢٠٠٨ ـ ٢٠٠٧ عامي يف أولمرت حكومة فيها شاركت التي( انابوليس مسيرة في ).أخرى قليلة ومناطق

  .المقدس الحوض وفي القديمة البلدة في دول خمس فيه تشارك وصاية نظام إقامة عن الحديث جاء

 الحــوض ومنطقــة القديمــة البلــدة علــى الــسيادة إســرائيل بيــد فيبقــي بالمقابــل، ترامــب، مخطــط أمــا
 الــذي االصــطالح أمــا .لالمجــا هــذا إدارة فــي الفلــسطينيين إشــراك عــن يتحــدث ذلــك جانــب ٕوالــى المقــدس،
" عليـا سـيادة "دون مختلفـة، مجـاالت في صالحيات منع "أي ،"وظيفية سيادة "فهو السياق هذا في استخدم

 اإلمكانيـات، مـن واسـع طيـف مـع اصـطالح هـي الوظيفيـة الـسيادة .إسـرائيل يـد في ستبقى أسلفنا كما التي
 حكـم وحتـى بلديـة، أحيـاء أو جماهيريـة مـديريات خـالل مـن للفلـسطينيين الرمزيـة اإلداريـة بالمـشاركة ًبدءا
 والــدين، والطــرق والحــدائق، كالنظافــة، :مجــاالت فــي إســرائيلية ســيادة وتحــت برقابــة حقيقــي، إداري ذاتــي

  .البلدي النظام وحفظ واإلدارة بل واالقتصاد، والمواصالت، المادي، والتخطيط

 ولـيس المجـال، هـذا فـي مختلفـة اسـاتدر جـرت كوليـك، تيـدي الراحـل القـدس بلديـة رئيس عهد في
 فـي أخـرى إمكانيات رسمت السياسية للبحوث القدس معهد في وكذا .للمدينة سياسي حل سياق في بالذات

 المـواد، هـذه الخطـة وضـع علـى عمـل الـذي األمريكـي الفريـق اسـتخدم معـروف، هـو مـا بقـدر .االتجاه هذا
  .خطته وضع على ساعدته مساعدة كمواد

 فمـن المنطقـة، علـى الـسيادة فـي يكن لم ٕوان حتى القديمة، البلدة إدارة في لفلسطينيينا إشراك أما
 وتــشويش الفوضــى "لـــ وصــفة هــذه تعــد كبــار، إســرائيليين مــسؤولين فبــرأي .ًشــديدا ًخالفــا يثيــر أن المتوقــع
  ."تبدده أن من ًبدال التوتر، تزيد أن شأنها من والصالحيات، الخطوط

 الحـرم، مركزهـا فـي التـي والكـنس الكنـائس المـساجد، مئـات وفي ديني جمعم يقع المنطقة هذه في
 فـي ٩٠ نحـو نـسمة، ألـف ٣٨ نحو عال باكتظاظ يعيش القديمة البلدة في .القيامة وكنيسة الغربي الحائط
 نحـو( يهـود المئة في ١٠ ونحو واألرمن، المسيحيين من وقليل مسلمون وباألساس يهود غير منهم المئة

 ).اإلسالمي الحي في آخرين ١.٥٠٠ ونحو اليهودي الحي في آالف ٣

  االنفتاح قبل األمن

 عرضت التي والفلسطينية، العربية والمحافل إسرائيل وبين األمريكيين بين بحثت أخرى ثقيلة مسألة
 بعد الفلسطينية، والقدس اإلسرائيلية القدس بين والفصل الحدود طبيعة هي ترامب، مخطط من أجزاء عليها

 وحـدة مفتوحة؛ مدينة القدس إلبقاء هو المحادثات في األطراف لكل األولي والتطلع .الجديدة الحدود سيمتر
 بعـد حتى للفلسطينيين، أم لإلسرائيليين سواء ًومفتوحا ًحرا يبقى أجزائها بين العبور حدود، بال واحدة مادية

 فـي بأنـه فهـم يـسود األمـريكيين أوسـاط ففـي ذلك، ومع .فيها السيادة وتقسم المدينة حدود تصميم يعاد أن
 الحــدود عليهــا تنطــوي قاســية أمنيــة مــشاكل بــسبب وذلــك والموجــود، المرغــوب بــين فــرق ثمــة النقطــة هــذه

  .المفتوحة
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 فـي الـسابقة، المفاوضـات جـوالت منـذ رأيهـا عـن إسـرائيل فـي واألمنية العسكرية القيادة أعربت لقد
 تـسمح أن يفتـرض وهـذه .الرقابـة ونقـاط المعـابر عـشرات فيهـا رجوتد الحر العبور تمنع صلبة حدود صالح

 ومـن اليـوم تعـارض فلـسطينية متطرفـة محافـل جانـب مـن والعمليـات لإلرهـاب وتقلـيص ومنع ناجع بتفتيش
 أخـذت المحادثـات مـن الـسابقة الجـوالت فـي .وسـط وحـل اتفـاق كـل ًأيضا المستقبل في تعارض أن المتوقع
  .الحالي للمخطط بالنسبة سيكون ماذا ًواضحا ليس ولكن المهنية، القيادة بموقف السياسية القيادة

 خطـة تمريـر فـي والـصعوبة تحفظاته اإلسرائيلي الطرف عرض األمريكيين، مع المحادثات إطار في
 القـدس مـساحة توسـيع مثـل ،"الـضربة "حدة من تخفف أفكار ُوطرحت العام، الرأي في النوع هذا من تقسيم

 حـي( E1 حـي لبنـاء الخطـة عـن التجميـد إزالـة ذلـك فـي بمـا وشـرقها ادومـيم معاليـه اتجـاه فـي ةاإلسرائيلي
 عتـصيون غـوش منطقـة إلـى ًأيـضا ًجنوبـا القـدس مـساحة توسـيع وكـذا )ادومـيم ومعاليه القدس بين الربط
  .وادام زئيف جفعات باتجاه ًوشماال )همتوس جفعات في البناء تجميد إزالة ذلك في بما( وبيتار

 .المدينـة فـي المقدسـة باألمـاكن فيعنى ترامب خطة في القدس بنود في المركزي الثالث العنصر أما
 حتـى المبكـى نفـق طـول علـى لـه، أرضـي التحـت المـسار فـي ذلك في بما إسرائيل بيد ًحصريا يبقى المبكى
 وتحت فوق متر ٤٨٨ ـ وباإلجمال )األثرية الحديقة( الجنوبي قسمه في الغربي الحائط وكذا الشمالي طرفه

 من فقط ًمترا ٦٠ نحو إسرائيل بيد يبقوا ألن المستعدين الفلسطينيين وموقف يتعارض العنصر هذا .األرض
  .الصالة ساحة يعلو الذي الحائط

  ًحقا؟ سيوافق من

 في األردن، جانب إلى إطاره في يدرج ًتغييرا األطراف جانب إلى األمريكيون فحص نفسه، الحرم في
ــ بيــةعر مديريــة  الــسيادة اســتمرار ظــل فــي إســرائيل، مــع ًعمليــا الموقــع تــدير أخــرى دول مــشتركة، دينيــة ـ

 وبحكـم إسـرائيل، مـع الـسالم اتفاق بحكم وذلك الموقع، إدارة في األردن إال يشارك فال اليوم أما .اإلسرائيلية
 وهـي .مـشتركة أردنيـة ــ ةإسـرائيلي لجنـة اليـوم تعمـل كمـا .إسرائيل وبين بينه رسميه وغير رسمية تفاهمات

 فــي اإللكترونيــة البوابــات أزمــة مثــل واآلخــر، الحــين بــين الحــرم فــي تثــور التــي المــشاكل مــن بــالكثير تعنــى
 األخيـرين األسـبوعين فـي األوقاف حولته الذي الرحمة، باب نطاق في الحالية األزمة ومثل ،٢٠١٧ صيف

  .الحرم في خامس مسجد إلى

 المحادثـات في ذكروا القبيل هذا من سياسية ـ دينية ـ إدارية هيئة في لالنخراط مركزيون مرشحون
 اإلمكانيـة هـذه بـشدة فيعـارض األردن أمـا .والفلـسطينيون والمغـرب الـسعودية وهم األمريكيون، أجراها التي
 باألســاس وهــو اإلســالمية، المحافــل بــين مــن الحــرم، فــي الحاليــة العليــا بمكانتــه تمــس أن شــأنها مــن التــي
 التي المقدسة اإلسالمية األماكن على الوصاية على األكبر منافسته السعودية، الحرم في تشرك أن رضيعا

  .المدينة وفي مكة في اليوم منذ تسيطر
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 ليــست القانونيــة مكانتــه ـــ" آمـن معبــر "هــو األطــراف لعنايــة عـرض ترامــب مخطــط فــي آخــر عنـصر
  .والحرم الفلسطينية القدس بين ـ بعد واضحة

 موقـف .مطلق رفض هو فيه، القدس بنود من وبخاصة ترامب، مخطط من الفلسطينيين موقف إن
 األمور حاكمنا ما إذا ـ ترامب مخطط في القدس بنود من ولبيد لغانتس" أبيض أزرق "حزب من كبيرة أجزاء
 القـدس بنود من نتنياهو موقف .ًعاطفا يكون أن المتوقع من ـ الماضي في عنها أعرب التي للمواقف ًوفقا
  .ًواضحا ليس ترامب خطة في

 علــى مــرة أي فــي أمريكــي رئــيس يعرضــها التــي ســخاء األكثــر الخطــة هــي فهــذه أخــرى، جهــة مــن
 المحاذيـة األحيـاء وفـي القديمـة البلـدة في إسرائيل بسيادة ًاعترافا تتضمن وهي القدس موضوع في إسرائيل

 فـي ــ آخـر معـسول تعبيـر اسـتخدم لـو حتـى ــ القـدس تقـسيم عـن يدور الحديث فإن أخرى، جهة ومن .لها
 مـن يتوقعـه مـا الماضـية السنة في ِيخف لم نتذكر، أن ينبغي كما ترامب، .بها بأس ال أمنية مخاطر جانبه

  .العاصمة إلى السفارة ونقل إسرائيل كعاصمة بالقدس اعترافه لقاء إسرائيلي" مقابل"

 يبـدو مـا علـى هـو ترامـب، مخطط موضوع في نتنياهو مع بينيت نفتالي إليه بادر الذي الصدام إن
" القـرن خطـة "حـول هنـا سـيتفجر الـذي ــ واألمنـي األيـديولوجي القيمـي، ــ الـوطيس حـامي للخالف المقدمة

  .خاص بشكل القدس بنود من فيه وما عام بشكل

 ٩/٣/٢٠١٩القدس العربي 
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