
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  

  

  

 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  

  

  ٢٠١٩/نيسان/٣٠
  

  

  
  

 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/rcjajo 
 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 
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  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤  تبرز جهود الملك إزاء القدس بمؤتمر القاهرة" الشؤون الفلسطينية" •

  

  شؤون سياسية

  ٤  آمال إحياء حل الدولتين ما زالت تستبدل بمخاوف ضم األراضي بالمستقبل: األمم المتحدة •

  ٥  .."صفقة القرن"فضه لـ عباس يجدد ر •

  ٧  "لن يكتب له النجاح"أي حل للقضية الفلسطينية ال يشمل إقامة دولة : السعودية •

  ٧  فلسطين والقدس الجرح النازف والجوالن سورية: الرئيس التركي •

  

  اعتداءات

  ٨  ً فلسطينيا في الضفة٢٠ واالحتالل يعتقل "األقصى"مستوطنون يقتحمون  •

  ٩  "عدم الترخيص"ت سكنية وزراعية في القدس بحجة االحتالل يهدم منشآ •

  ١٠  ًاالحتالل يهدم منزال بالقدس.. بحجة عدم الترخيص  •

  

  

  تقارير

  ١٠   %٥٦ارتفاع نسبة هدم منازل المواطنين داخل القدس المحتلة إلى ": بتسيلم"مؤسسة  •

  ١١  أبرز كنائس القدس في عيد الفصح: فيديوغراف •

  

  

  فعاليات

  ١٢  ًميعا خلف القيادة الهاشمية بوجه المؤامرات والضغوطاتنقف ج: المصري •

  ١٣  الوصاية على القدس تاريخيا للهاشميين": األوسطالشرق جامعة "منتدون في  •

  ١٤  القيادة والشعب رافضان لما يشاع حول صفقة القرن: المعايطة •

  

  آراء عربية

  ١٥  قمر مقدسي يغيب: الحاج زكي الغول •

  ١٦  ًا تلقائيمعه االتفاقيات تلغي االحتالل قرارات •
  

  



 
٣

   مترجمةةعبريآراء 

  ١٧  لمستوطنون يحتفلون بعيدهم على أراضي الفلسطينيين برعاية الجيش اإلسرائيليا •

  ١٨  ًيسقط دراماتيكيا… االحتالل اإلسرائيلي برج ورقي: كما في جنوب إفريقيا •

  

  أخبار إنجليزية
• Israeli municipality demolishes residential, agricultural structures in East Jerusalem  ٢١  
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  القدسردن ألا

  تبرز جهود الملك إزاء القدس بمؤتمر القاهرة" الشؤون الفلسطينية"

  

، مواصــلة األردنــيأكــد مــدير عــام دائــرة الــشؤون الفلــسطينية المهنــدس رفيــق خرفــان، رئــيس الوفــد 
 الفلــسطينيين بــشتى المجــاالت علــى األشــقاء الثــاني فــي دعــم ومــؤازرة األردن بقيــادة جاللــة الملــك عبــداهللا

 ٕواقامـة االعتـراف بحقهـم فـي تقريـر المـصير وأهمهـاوتحقيـق تطلعـاتهم الوطنيـة والمـشروعة،  الصعد كافة،
  .الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية

 مجلـس الـشؤون التربويـة ألبنـاء فلـسطين الـدورة  مـؤتمرأعمـالفتتـاح في كلمة لـه خـالل ا وأضاف
ان جاللـة الملـك يـولي جـل ، الذي بدأت أعماله األحد الماضي، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، ٨٠

اهتمامـــه للقـــدس والمقدســـات اإلســـالمية والمـــسيحية للحفـــاظ علـــى طابعهـــا التـــاريخي والحـــضاري العربـــي 
  .واإلسالمي

 الفلــسطينية المحتلــة، وكــذلك األراضــيُاقش المجلــس ســبل دعــم وتطــوير العمليــة التربويــة فــي وينــ
 الـدول العربيـة أراضـيالمؤسسات التعليميـة التـي تـديرها وكالـة غـوث وتـشغيل الالجئـين الفلـسطينيين علـى 

  .المضيفة

  ٢ صفحة ٣٠/٤/٢٠١٩الرأي 

* * *  

  شؤون سياسية

  ولتين ما زالت تستبدل بمخاوف ضم األراضي بالمستقبلآمال إحياء حل الد: األمم المتحدة

  

ــة القــدس ــراهيم كامــل – المحتل ــاالت اب ــت – وك ــة قال ــام األمــين وكيل ــشؤون الع ــسياسية لل ــاء ال  وبن
 األراضـي ضم بشأن المتنامية بالمخاوف تستبدل زالت ما الدولتين حل آمال ان ديكارلو، ماري روز السالم،

  .المستقبل في

 الـشرق فـي الوضـع حـول جلـسة الدولي األمن مجلس عقد ،أمس المتحدة األمم ارأخب مركز ووفق
 الـسياسية الـشؤون إدارة من إفادات إلى األعضاء خاللها استمع الفلسطينية، القضية ذلك في بما األوسط،

 Eco Peace Middle منظمـة تأسـيس فـي المشاركين برومبيرغ وغيدون مجدالني وندى السالم، وبناء

East  البيئة مجال في ٕواسرائيليين وفلسطينيين أردنيين متخصصين تجمع تيال.  

 األزمـة معالجـة جهـود يقـوض الـسياسي الحـل غيـاب إن بـالقول إحاطتهـا بدأت ديكارلو، ماري روز
  .المحتلة الفلسطينية األرض في والسياسية واالقتصادية اإلنسانية



 
٥

 الثقــة، وانعــدام الفلــسطيني واالنقــسام ديــةاألحا والتــدابير االســتيطاني والتوســع العنــف ضــغط تحــت"
 بالمخــاوف ُتـــستبدل زالــت مــا الــدولتين، حــل إحيــاء آمــال .المنــال بعيــدة والــدائم العــادل الــسالم آفــاق تبقــى

  .المستقبل في األراضي ضم بشأن المتنامية

 علـى بالحقـائق ُتــقوض زالـت مـا جغرافيـا ومتـصلة البقـاء علـى قـادرة فلـسطينية دولـة إقامة احتمال
 والمعانـــاة األطـــراف بـــين والتـــشدد التـــدهور مـــن مزيـــد إلـــى ســـوى يـــؤدي لـــن الـــراهن الوضـــع إن....األرض

  ".والصراع

 والقـادة الفلـسطينية الفـصائل كـل وحثـت الجديـدة، الفلسطينية الحكومة تشكيل إلى ديكارلو وتطرقت
  .واحدة شرعية فلسطينية مةحكو تحت الغربية والضفة غزة لتوحيد نية بحسن معا العمل على السياسيين

 الحكومـة بتـشكيل نتانيـاهو بنيـامين الـوزراء رئـيس وتكليـف اإلسـرائيلية االنتخابـات إلـى أشارت كما
  ...تشكيلها بعد الحكومة مع للعمل المتحدة األمم استعداد وأكدت الجديدة،

 ٢٢ صفحة ٣٠/٤/٢٠١٩الرأي 

* * *  

  .."القرن صفقة" لـ رفضه يجدد عباس
 

 تجبيهـا التـي الـضرائب أمـوال اسـتالم رفـض أمـس عباس محمود الفلسطيني الرئيس جدد – اهللا رام
 أن يتوقـع التـي" القـرن صفقة" رفضه جدد كما منقوصة، كانت حال في الفلسطينية السلطة لصالح إسرائيل

  .الصيف هذا األميركية اإلدارة عنها تعلن

 الوحـدة واسـتعادة االنقـسام إلنهـاء دةجديـ مبـادرة ،أمـس ودينيـة وطنية شخصيات أطلقت بالسياق،
  .االحتالل مخططات ومواجهات الفلسطينية

 تـوفير الـسلطة طلـب علـى – اللحظـة حتـى – تـرد لـم العربية الدول أن عن عباس، الرئيس وكشف
 اقتطــاع بــسبب تعيــشها التــي الماليــة األزمــة جــراء ًشــهريا، دوالر مليــون ١٠٠ بمبلــغ عربيــة أمــان شــبكة

  .موازنتها من % ٧٠ تشكل التي المقاصة الأمو" إسرائيل"

 كمـا موقفنـا "اهللا، رام بمدينـة الـوزراء مجلـس مقـر فـي للحكومة اجتماعا ترؤسه خالل عباس وقال
  ."منقوصة إسرائيل من األموال استالم نقبل ولن هو،

 مـن إسـرائيل اقتطعتهـا التي الخصومات حول ٕواسرائيل الفلسطينية السلطة بين اتصاالت إلى وأشار
 الخـصومات يـشرعنوا أن الوسـائل بكافـة يحـاولون "قـائال الفلـسطينية، الـسلطة لصالح تجبيها التي الضريبة
  ."ثمن من ذلك كلفنا مهما بهذا نقبل ولن ولن لن والجرحى، واألسرى الشهداء برواتب المتعلقة

 الـضرائب داتعائـ مـن شهريا دوالر مليون ١٩٠ حوالى الفلسطينية السلطة لصالح إسرائيل وتجبي
  .اإلسرائيلية والمعابر الموانئ عبر يمر الذي التجاري التبادل على



 
٦

 مـا تعـادل أنهـا معتبـرة دوالر، ماليـين ١٠ نحو حسم بدء الماضي فبراير/شباط في إسرائيل وأعلنت
 مـع مواجهـات خـالل قتلـوا الـذين أو اإلسـرائيلية الـسجون فـي المعتقلـين أسـر لـصالح شـهريا السلطة تدفعه

  .رائيلإس

 نــشرته بيــان فــي الــشيخ حــسين الــوزير الفلــسطينية المدنيــة للــشؤون العامــة الهيئــة رئــيس وأعلــن
 عائـدات حيـال للـسلطة الرسـمي بـالموقف اإلسـرائيلي الجانـب أبلـغ أنه أمس )وفا( الفلسطينية األنباء وكالة

  .المنقوصة الضرائب

 خاللـه بحثـا يـومين قبـل اجتمـاع خالل لكذ كحلون موشيه اإلسرائيلي المالية وزير الشيخ أبلغ وقد
 تتحمـل حكومتـه أن كحلون للوزير أكد "الشيخ إن البيان وقال .السلطة تعيشها التي المالية األزمة تطورات
  ."األزمة هذه تداعيات

 نقـل موضوع األحد بحثا وكحلون نتانياهو بينامين الوزراء رئيس أن إسرائيلية إعالم وسائل وذكرت
  .باستالمها عباس إقناع ٕوامكانية السلطة إلى الضرائب أموال

 األخيـر العربيـة القمة اجتماع خالل العربية الدول من طلب إنه الحكومة اجتماع خالل عباس وقال
  .األمان شبكة من كنوع دوالر مليون ١٠٠ مبلغ تونس في

 ِقبـل مـن لنـا دتـهإعا فـور نعيـده ديـن بمثابـة المبلـغ اعتبـار ممكـن لكـن كبيـرة، آماال نعلق ال "وتابع
  ."إسرائيل

 العربية الجامعة أبلغ أنه إلى مشيرا ،"القرن صفقة "رفضه الفلسطيني الرئيس جدد أخرى، جهة من
  .ذلك

 الفلـــسطيني النـــزاع لحـــل الهادفـــة الخطـــة علـــى تهكمـــا" القـــرن صـــفقة "اســـم الفلـــسطينيون ويطلـــق
  .السلطة تسلمه منذ ترامب دونالد األميركي الرئيس عنها يتحدث والتي اإلسرائيلي

 مهمـا، لـيس سيأتي ما )…( ننتظره ما هناك وليس فعال وصلت لقد عنها، كثيرا نسمع "عباس قال
  ...."األهم هو مضى الذي لكن

 ٣٨ صفحة ٣٠/٤/٢٠١٩الرأي 

  * * *    

  

  

  

  

  "لن يكتب له النجاح"أي حل للقضية الفلسطينية ال يشمل إقامة دولة : السعودية
 



 
٧

المملكـة العربيـة الـسعودية أن القـضية الفلـسطينية هـي قـضيتها  أكـدت – االتوكـ – فلسطين اليـوم
األولى، وأن أي حل مقترح ال يشتمل على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ضـمن حـدود الرابـع 

 . وعاصمتها القدس الشريف، لن يكتب له النجاح١٩٦٧يونيو / من حزيران

مجلــس األمــن الــدولي عقــدت مــساء االثنــين بمقــر المجلــس جــاء ذلــك فــي كلمــة المملكــة بجلــسة ل
، والتــي ألقاهــا منــدوب "الوضــع فــي الــشرق األوســط بمــا فــي ذلــك القــضية الفلــسطينية"بنيويــورك تحــت بنــد 

  .ُالمملكة الدائم لدى األمم المتحدة السفير عبداهللا بن يحيى المعلمي

 تعهداتها للوفاء بالتزاماتهـا الـواردة فـي إن إسرائيل قد أخفقت بشكل واضح في تنفيذ"وقال المعلمي 
ًميثاق األمم المتحدة باستمرارها في االنتهاك الصريح لحقوق اإلنسان، مشيرا إلى أن آخر الممارسات غيـر 
المــشروعة كــان إقــدام إســرائيل علــى قــانون يــسمح لــسلطات االحــتالل باحتجــاز مخصــصات وأمــوال ذوي 

  ."ات الضرائبالشهداء واألسرى الفلسطينيين من عائد

وأكــد أن المملكــة ســتظل ملتزمــة بإطــارات الــشرعية الدوليــة متمثلــة فــي قــرارات مجلــس األمــن ذات 
ًالصلة ومبادرة السالم العربية، مجددا تأكيد المملكة على أهمية توفير الحمايـة للـشعب الفلـسطيني وحمايـة 

 وعلـى مكانتهـا القانونيـة والتاريخيـة، القدس المحتلـة والحفـاظ علـى هويتهـا العربيـة واإلسـالمية والمـسيحية
وأن تنهــي إســرائيل احتاللهــا لجميــع األراضــي العربيــة بمــا فيهــا مــزارع شــبعا وغيرهــا مــن األراضــي اللبنانيــة 

  ....المحتلة

  ٣٠/٤/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * *  

  فلسطين والقدس الجرح النازف والجوالن سورية: الرئيس التركي

 

والقــدس بمثابــة الجــرح النــازف فــي   أردوغــان، أن قــضية فلــسطينأكــد الــرئيس التركــي رجــب طيــب
 ".إسرائيلية"سورية وليست  المنطقة، مشددا على أن مرتفعات الجوالن

 في أنقرة إلى "والتنمية العدالة"وأشار أردوغان، في كلمة خالل االجتماع التشاوري والتقييمي لحزب 
 التــي ال تعتــرف بــالحقوق والقــوانين "إســرائيل" تتحولــت إلــى برميــل بــارود بــسبب ممارســا"أن المنطقــة 

 ."واألخالق

 تتطاول دائما على حرمة القدس وتحتل األراضي الفلسطينية، ضمت "اإلسرائيلية"أن الحكومة "وأكد 
 ."مؤخرا مرتفعات الجوالن السورية

 . عن سياساتها الخطيرة هذه بشكل فوري"اإلسرائيلية"وشدد على ضرورة أن تكف الحكومة 



 
٨

ـــى اتفـــاق شـــامل يـــضمن حقـــوقو ـــن تحـــل دون التوصـــل إل ـــى أن المـــشاكل ل ـــات  ُشـــدد عل وحري
ستواصـل الـدفاع عـن قـضية  تركيـا "الفلـسطينيين، ويعتـرف بالقـدس الـشرقية عاصـمة لهـذا البلـد، مؤكـدا أن

 ."القدس وأشقائها الفلسطينيين حتى لو بقيت وحدها

كيـان محتـل بعمليـات   التـي هـي"إسـرائيل"ـأن مرتفعـات الجـوالن لـسوريا وليـست لـ"وأضاف أردوغان 
الكيان المحتل يستمد قوته مع األسف من "إلى أن  ، الفتا"١٩٤٧ًاالحتالل التي قاموا بها تدريجيا منذ عام 

 ."احتالله مع هذه القوة الواليات المتحدة، ويواصل

، معتبـرا "أيـديهم القـذرةالمدينـة ب مليء بالعواقب المريرة للذين تطاولوا على"ّوذكر بأن تاريخ القدس 
  .التاريخ يكرر نفسه من جديد في السياق ذاته أنه ليس من مصلحة أحد جعل

  ٢٩/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * *  

  اعتداءات

  ً فلسطينيا في الضفة٢٠ واالحتالل يعتقل "األقصى"مستوطنون يقتحمون 

  

 العــشرات أمــس المبــارك، قــصىاأل المــسجد اقــتحم   .... – وكاالت ابراهيم كامل – المحتلة القدس
  .الشرطة وأفراد والضباط التلمودية المعاهد وطالب المستوطنين من

 القـوات مـن ٢٠و مستوطنا ٣١ ان األقصى والمسجد األوقاف عام مدير الخطيب عزام الشيخ وقال
 المخـــابرات مـــن وعنـــصرين الـــشرطة ضـــيوف مـــن ٧و يهوديـــا طالبـــا ١٢ أركـــان الـــضابط برفقـــة الخاصـــة

  .الصباحية الفترة في مجموعات شكل على المسجد اقتحموا ائيليةاإلسر

 تــم ثــم مختلفــة جنــسيات مــن ًأجنبيــا ســائحا ٢٨٣٠ اقتحــام شــملت الــصباحية الفتــرة ان إلــى وأشــار
  .المغاربة باب إغالق

 الثـاني لالقتحـام المغاربـة بـاب فـتح االحـتالل سـلطات أعادت الظهر صالة بعد أما الخطيب وأضاف
 االحــتالل ســلطات تــدخلهم الــذين األجانــب الــسياح مــن ٨٠٥ ونحــو المــستوطنين مــن ١٠ فيــه شــارك الــذي
 غيـر بلباس األقصى المسجد وقدسية لحرمة مراعاة ودون شرعية ضوابط ودون األوقاف موافقة دون عنوة

  .المزعوم الهيكل عن ورانيةت الالرواية لهم يقدمون إسرائيليين مرشدين وبمرافقة محتشم

 قبــل الليلــة خــالل تــم أنــه أمــس اإلســرائيلي الجــيش باســم والمتحــدث فلــسطينية مــصادر قالــت كمــا
  .الغربية الضفة من مختلفة مناطق من فلسطينيا ٢٠ اعتقال الماضية

  

  



 
٩

 فــي والمــدن والمخيمــات القــرى مــن عــدد فــي جــرت االعتقــاالت أن الفلــسطينية المــصادر وأوضــحت
  .القدس فيها بما الغربية الضفة

 األمـن قـوات اعتقلـت" تـوتير على تغريدة في اإلسرائيلي الجيش باسم المتحدث أدرعي ايأفيخ وقال
 وأعمـال إرهابيـة بنـشاطات ضـلوعهم فـي يـشتبه فلـسطينيا مطلوبـا ٢٠ )الغربيـة الضفة( والسامرة يهودا في

  ".األمن وقوات المدنيين ضد عنيفة شغب

  ٢٢ صفحة ٣٠/٤/٢٠١٩الرأي 

* * *  

  "عدم الترخيص"سكنية وزراعية في القدس بحجة االحتالل يهدم منشآت 
 

 هدمت آليات تابعة لبلدية االحتالل في القـدس، اليـوم االثنـين منـشآت سـكنية وزراعيـة فـي بلـدتي

 ."عدم الترخيص"بحجة  المسجد األقصى جنوب سلوان وصور باهر جنوب شرق القدس، وبلدة جبل المكبر

معـززة اقتحمـت عـدة  طـواقم بلديـة االحـتالل برفقـة قـوةسـلوان أن / وأفاد مركز معلومـات وادي حلـوة
بركـسات "وتجريف لمنشآت سـكنية وزراعيـة  هدم أحياء في جبل المكبر وصور باهر وسلوان، ونفذت حملة

 . بحجة البناء غير القانوني"وغرف زراعية

ود  فــي المكبــر تعــ"الــصفيح"وأضــاف المركــز أن جرافــات البلديــة العبريــة هــدمت منــشأة ســكنية مــن 
 . أفراد٥للمواطن أحمد خلف جعابيص، يعيش فيه 

 غـرف ٣هـدمت لـه  وأوضـح المـواطن عمـاد أبـو شـريفة مـن قريـة جبـل المكبـر أن آليـات االحـتالل
 متـرا ٤٠متـرا مربعـا، ومخزنـا مـساحته  ١٤٠ مترا مربعا، وبركسا للسكن مساحته ١٥٠مساحتها اإلجمالية 

 .مربعا

ًوبركـسا يـستخدم كمخـزن  كسين لألغنام للمواطن جمال شـقيرات،وهدمت آليات االحتالل للمواطن بر
مربعــا للمــواطن محمــد عــادل شــقيرات، وبركــسين   متــرا٥٠ مــساحته "كــونتينر" متــرا مربعــا، و٤٠مــساحته 

 .مسودة، وبركسين للزراعة للمواطن يعقوب أبو اسنينة لألغنام والدواجن للمواطن فوزي

ت وهــدمت أســوارا مــن الطــوب والحديــد للمــواطن صــالح وأوضــح المركــز أن آليــات االحــتالل جرفــ
 .شقيرات، وخليل شقيرات

 للمواطن عوني عثمان، وبركسا زراعيا للمـواطن إسـماعيل " كرفانات٥"كما هدمت جرافات االحتالل 
  .عبيدية

  

 

هدم المواطن محمود عبد ربه شرفة منزله بيـده، بحجـة البنـاء دون تـرخيص، كمـا  صور باهر وفي
 . يعود لعائلة أبو كفلألغنامدية بركسا هدمت البل
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كما هـدمت الجرافـات موقفـا للمركبـات فـي حـي الثـوري ببلـدة سـلوان يعـود للمـواطن كمـال الـشويكي 
  .لنفس الحجة والذريعة

  ٢٩/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * *  

  ًاالحتالل يهدم منزال بالقدس.. بحجة عدم الترخيص 

 

قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي، صـباح اليـوم الثالثـاء، منـزال  دمتهـ – اآلن فلسطين – القدس المحتلة
  .لمواطن فلسطيني في بلدة سلوان في القدس المحتلة

وأفادت مصادر محليـة، بـأن جرافـات االحـتالل هـدمت منـزل المـواطن أنـس برقـان فـي واد ياصـول، 
  .ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، بحجة عدم الترخيص

 االحتالل صاحب المنزل، فيما اعتدت علـى المـواطنين أثنـاء تـصديهم لهـدم المنـزل، واعتقلت قوات
  .ما أدى إلصابة عدد منهم بجروح

  ٣٠/٤/٢٠١٩ اآلن فلسطين

* * *  

  تقارير

   %٥٦ارتفاع نسبة هدم منازل المواطنين داخل القدس المحتلة إلى ": بتسيلم"مؤسسة 

 

 هـدم الحقوقيـة كـريم جبـران، عـن ارتفـاع نـسبةكـشف مـدير البحـث الميـداني فـي مؤسـسة بتـسيلم 

هـدم خمـسة عـشر منـزال  ، مـشيرا إلـى أنـه تـم%٥٦االحتالل لمنـازل المـواطنين داخـل القـدس المحتلـة إلـى 
 . ُِمنها هدم ذاتيا بالقوة وثالث منشآت تجارية منذ بداية العام الجاري، جزء كبير

مـساحات واسـعة  ت االحـتالل أعلنـت عـنوقال جبران في تصريح صحفي، اليـوم االثنـين، إن سـلطا
بلديـة االحـتالل كـل المخططـات الهيكليـة  ٍجدا في القدس بعد احتاللها أراض غير صالحة للسكن، كما ألغـت

 .ِدون أن تسمح ببناء جديد ولم تعط تراخيص بناء جديدة للمدينة وصادقت على البناء القائم فقط

 حتـى يومنـا ٦٧ة داخل القدس المحتلة منـذ عـام  مستوطن١٣وأضاف جبران أنه تم بناء أكثر من 
  .هذا بمقابل عدم السماح ببناء حي فلسطيني واحد

 ٢٩/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * *  

  أبرز كنائس القدس في عيد الفصح: فيديوغراف
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نلقــي الــضوء علــى أبــرز ) عيــد القيامــة(مــسيحيين فــي القــدس بعيــد الفــصح أو مــع قــرب احتفــال ال
 .الكنائس في البلدة القديمة في المدينة المقدس، التي تشهد االحتفال بأحد أهم أعياد المسيحيين

البلدة القديمـة  أو القبر المقدس وتقع في عمق كنيسة القيامة كنيسة، أبرزها ٩٥ القدس في مدينة
 .كنائس المدينة حتلة، وتعتبر أقدس المقدسات المسيحية، كما يوجد في محيطها أهم وأبرزالم في القدس

 .وفيما يلي أبرزها وفق ما ورد في كتاب حواري القدس من إصدار جمعية برج اللقلق المجتمعي

 ميالديـة، فـي الموضـع الـذي ٣٣٥أم الملـك قـسطنطين عـام ) الملكة هيالنة(بنتها  :كنيسة القيامة
وتتكون الكنيسة من الخارج .  فيه الصليب الذي صلب عليه المسيح حسب معتقد الديانة المسيحيةاكتشف

 .من قبتين كبيرتين، وتنضوي تحت هاتين القبتين كنائس أخرى مختلفة في المساحة والشكل والقدم

  .يقع في ساحة كنيسة القيامة من الناحية الشرقية إلى الجنوب: دير أبينا إبراهيم •

. يقـع الـدير بـين سـويقة علـون والـشارع الـذي يـؤدي إلـى حـارة النـصارى   يوحنـا المعمـداندير مار •
 ميالديــة، واألخــرى بنيــت عــام ٤٥٠يحتــوي علــى قبــة وكنيــستين، واحــدة تحــت األرض بنيــت ســنة 

  .ميالدي١٠٤٨

دير الست مريم يقع إلى الجنوب من كنيسة القيامة وهـو ديـر بيزنطـي قـديم بنـي عـام  :دير العذراء •
  . ميالدية٤٩٤

ــدير الكبيــر  • ــزي) كندركــسون منــا ســتريون(ال فــي حــارة  يقــع جنــوب بطريركيــة الــروم :الــدير المرك
  .كنيسة القديسة هيالنة، كنيسة القديسة تقال، كنيسة مار يعقوب: النصارى، فيه ثالث كنائس

القديــسة  (مجــاور لخــان األقبــاط مــن الناحيــة الــشمالية، فيــه كنيــستان، األولــى أرضــية :ديــر البنــات •
  .، والثانية فوقها باسم مريم الكبيرة أو العذراء الكبيرة)ميالنا

ــا • ــسة حن ــة: كنيــسة القدي ــي منطق ــاب األســباط تقــع ف ــتح  ب ــد الف ــق الرئيــسي، ســميت بع ــى الطري عل
فرنسا، وأنشئت فيها مكتبة ومتحف، ويقـام  الصالحي بالصالحية، وفي الفترة العثمانية أعطيت إلى

  .الوطني الفرنسيفيها سنويا العيد 

يقــع بــين القــشلة وبــاب النبــي داوود، ويحتــوي دار  :ديــر القــديس جــيمس الكبيــر/ديــر مــار يعقــوب •
  .البطريركية ومدرسة الالهوت ومطبعة

  .مالصق لكنيسة القيامة، وفيه كنيسة المالك وكنيسة الحيوانات األربعة :دير السلطان •

  .خليلال يقع في حارة الموارية قرب باب :دير مار جرجس •

  .يقع قرب عقبة درويش :دير العدس •

  .مالصق لكنيسة القيامة فوق مغارة الصليب :دير الجيش •

  ٢٦/٤/٢٠١٩ الجزيرة

* * *  
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  فعاليات

  والضغوطات المؤامرات بوجه الهاشمية القيادة خلف ًجميعا نقف :المصري

 

ــاء ــراهيم – الزرق ــو اب ــة أب ــال – زين ــوزراء رئــيس ق ــ إن :المــصري طــاهر األســبق ال ــي شعبال  األردن
 نتعـرض التـي والـضغوطات المـؤامرات وجـه فـي الثاني اهللا عبد الملك جاللة خلف يقف كافة وفئاته بأطيافه

  .لها

 ٢٥ مرور بمناسبة بليديوم زاركي مسرح على ،أمس الزرقاء، جامعة نظمته احتفال خالل ذلك جاء
ـــى ًعامـــا ـــيم الزرقـــاء شـــركة ارةإد مجلـــس رئـــيس وبحـــضور ،"الفـــضي اليوبيـــل "الجامعـــة تأســـيس عل  للتعل

ــدكتور ســعادة واالســتثمار ــو محمــود ال ــاء مجلــس ورئــيس شــعيرة، أب ــاء جامعــة أمن  ســمير المهنــدس الزرق
 وكبـار النـواب الـسادة مـن وعـدد الـرئيس، ونـائبي الحلـو بـسام الـدكتور األسـتاذ الجامعـة ورئيس الحباشنة،

 إلــى باإلضــافة الدينيــة، الطوائــف رؤســاء مــن وعــدد والمخــاتير، والــشيوخ الزرقــاء محافظــة فــي المــسؤولين
  .الطلبة من كبير وجمع التدريسية الهيئة وأعضاء العمداء السادة من كبيرة أعداد

 كثيـرة لمـؤامرات يتعرض واألردن عديدة، ونزاعات لصراعات تتعرض العربية األمة أن المصري وبين
 جاللـة بقيـادة جميعـا أننـا ًمؤكـدا الدولية، يةالشرع قرارات تطبيق وعدم الفلسطينية القضية تصفية تستهدف

 الــشعب حقــوق عــن التغاضــي أو الفلــسطينية الهويــة طمــس يحــاول مــن كــل أمــام ًمنيعــا ًســدا نقــف الملــك
 الهاشـمية الوصـاية وتأكيـد الـشريف القـدس وعاصـمتها الـسيادة وذات المـستقلة دولـتهم بإقامـة الفلـسطيني

  .المقدسات على

 مــن ليتمكنــوا والعلــم بــالوعي متــسلحين صــالحين مــواطنين ًجميعــا يكونــوا ألن الجامعــة طلبــة ودعــا
 الـشباب أن ًموضـحا المنـشود، العربـي التـضامن من حالة ولتحقيق العربية بالثوابت والتمسك الوطن حماية

 ةالمتحقق الوطنية للوحدة رمز وهم وازدهارها األوطان تقدم لتحقيق الحقيقية الرافعة وهم المستقبل عماد هم
  ....الواقع أرض على

  ٩ صفحة ٣٠/٤/٢٠١٩الدستور 

* * *  

  

  

  للهاشميين تاريخيا القدس على الوصاية ":األوسط الشرقجامعة " في منتدون

  

 ان الـدين ناصـر يعقوب الدكتور األوسط الشرق جامعة أمناء رئيس قال – القرعان محمد – عمان
ــة ــك جالل ــداهللا المل ــاني عب ــم الث ــة شــرعيته بحك ــة التاريخي ــرتبط الهاشــمية ووصــايته والديني ــا ارتباطــا ي  وثيق



 
١٣

 والتـي المـشرفة الصخرة وقبة المباركقصى األ المسجد مقدمتها وفي المحتلة القدس مدينة برعاية وتاريخيا
ــد االســتيالء لمحــاوالت تتعــرض ــة معالمهــا وطمــس والتهوي ــل مــن والمــسيحية يةســالماإل العربي  ســلطات قب
  .يسرائيلاإل االحتالل

 إلـى االثنـين اليـوم الجامعـة نظمتهـا التـي "القـدس يـوم" نـدوة أعمـال افتتـاح فـي الدين ناصر وأشار
 إليمــان امتــدادا خــاص بــشكل والقــدس عــام بــشكل فلــسطين عــن الــدفاع فــي المــشرفة الملــك جاللــة مواقــف

 بإقرار ًأيضا جاءت القدس مقدسات على الهاشمية الوصاية أن إلى الفتا أحمر، خط القدس بأن الهاشميين
 تـاريخي اتفـاق بموجب وكذلك كيري، جون األسبق األميركي الخارجية وزير وبشهادة ٢٠١٤ عام يإسرائيل
 خاللـه تـم ،٢٠١٣ آذار في عمان في عباس محمود الفلسطيني والرئيس الثاني عبداهللا الملك جاللة وقعه

 األمـاكن على الوصاية صاحب هو الملك جاللة وأن المقدسة، األماكن على الهاشمية الوصاية على التأكيد
 المـسجد خـصوصا عليهـا، للحفـاظ القانونية الجهود جميع بذل في الحق وله الشريف، القدس في المقدسة

  .الشريف القدسي الحرم كامل أنه على االتفاقية في المعرف ،قصىاأل

 يةسـالماإل المقدسـات عـن الـدفاع فـي العصور عبر الهاشميين دور الندوة، في المشاركون وناقش
 الـشريف القـدس فـي المقدسـة لالمـاكن الهاشـمي اإلعمـار علـى والتركيـز وحمايتهـا، القـدس في والمسيحية

 الدبلوماســية دور علــى التركيــز مــع الهاشــمية، للقيــادة الدينيــة والــشرعية التاريخيــة المــسؤولية مــن النــابع
 .القدس في والمسيحية يةسالماإل المقدسات على الحفاظ في األردنية

 المهنـدس يةسـالماإل والمقدسـات والـشؤون األوقـاف وزارة عام أمين فيها شارك التي الندوة وهدفت
 مجلــس عــام أمــين الكاثوليــك الــروم كنيــسة مطــران دبــور ابــراهيم الــدكتور المطــران ونيافــة العبــادي عبــداهللا
 علـى للهاشـميين ريخيـةالتا والوصـاية الدينيـة الـشرعية علـى التركيـز الـزور، نـواف والباحث ،األردن كنائس

 فـي العـصور عبـر الهاشـمي الـدور حـول ناضج فهم وتأسيس القدس، في والمسيحية يةسالماإل المقدسات
 فـي والتـدريس البحـث في الجامعات ودور وحمايتها القدس في والمسيحية يةسالماإل المقدسات عن الدفاع

  .ذلك

ــى النــدوة واشــتملت ــى للهاشــميين التاريخيــة لوصــايةوا الدينيــة الــشرعية منهــا محــاور عــدة عل  عل
 القـدس في والمسيحية يةسالماإل للمقدسات الهاشمي واإلعمار القدس في والمسيحية يةسالماإل المقدسات
 فــي األردنيــة والدبلوماســية األردن دور و التهويــد مــن المقدســات هويــة علــى الحفــاظ فــي ودوره وفلــسطين

  .القرار صنع وعواصم والعالمية الدولية المنابر في القدس يف والمسيحية يةسالماإل المقدسات على الحفاظ

 القيادة بتوجيهات المؤسسي أو المباشر الملكي الدعم بشقيها الهاشمية اإلجراءات جميع إن وقالوا
 مـا والمـسيحية يةسالماإل والمقدسات والمقدسيين القدس أن تؤكد األردنية، الحكومة من ومتابعة الهاشمية

  .األردني الشعب ورائهم ومن الهاشميين أفعالو قلوب في تزال
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 فكانوا القدس، في يةسالماإل والعمارة الثقافة على الحفاظ في مهم بدور قاموا الهاشميين ان وأكدوا
 أحـد ّإال لـيس الدين صالح منبر بناء إعادة ان إلى مشيرين فيها، المقدسة يةسالماإل األماكن على األمناء

 علــى وصــيانتها المقدسـة األمــاكن علــى للحفـاظ الهاشــميون الملــوك بهـا قــام التــي العديـدة المهمــة األعمـال
  .األخيرة العقود مدى

 حادثـة منـذ متجـذرة الـشريف القـدس فـي الدينيـة المقدسـات علـى الهاشـمية الوصاية ان إلى ولفتوا
 القـدس علـى يةالوصـا أن علـى دليل وأكبر عليها، والمحافظة الحترامها ضمان خير وهي والمعراج، اإلسراء

  .للهاشميين هي

  ٣٠/٤/٢٠١٩الرأي 

* * *  

  القرن صفقة حول يشاع لما رافضان والشعب القيادة :المعايطة

 

  الحيـاة اسـتئناف علـى عامـا ٣٠ "الـوطني المؤتمر أعمال االثنين أمس عمان في انطلقت - ّعمان
ــة ــة البرلماني ــي والحزبي ــز مــن بتنظــيم" األردن ف ــدس مرك ــسي للدراســات الق ــة اسية،ال ــر وبرعاي ــشؤون وزي  ال
 الـدكتورة ادينـاور كونراد لمؤسسة المقيم الممثل وبحضور المعايطة، موسى المهندس والبرلمانية السياسية

  .األردن في السياسية والشخصيات النواب مجلس أعضاء من وعدد رانكو، أنتيت

 يهـدف المـؤتمر إن تـاح،االفت فـي الرنتـاوي عريـب السياسية للدراسات القدس مركز عام مدير وقال
 أبـرز حـول عـريض وطنـي توافـق بناء ومحاولة السياسي، لإلصالح طريق خريطة بلورة في المساهمة إلى

  .وأولوياتها عناوينها

 الحزبيـــة الحيـــاة الســـتئناف الثالثـــين الـــذكرى مـــع ًتزامنـــا يـــأتي المـــؤتمر، هـــذا انعقـــاد أن وأضـــاف،
 العمــل وخــروج الــسجون وتبــيض ًالحقــا ٕوالغائهــا الطــوارئ وانينبقــ العمــل تجميــد بعــد األردنيــة، والبرلمانيــة

ــسرية مــن الحزبــي ــى ال ــن، إل ــسياسي اإلصــالح مــسار شــهد وقــت فــي العل ــرة هــذه خــالل ال ــة الفت  مــن جمل
  ....واالنتكاسات اإلخفاقات من لجملة ذاته، السياق في وتعرض والنوعية، الهامة التطورات

  

 مـا تفاصـيل يعرف ال أنه المعايطة، موسى المهندس لبرلمانيةوا السياسية الشؤون وزير أكد بدوره
 حـول يـشاع مـا كـل رفض على والشعب القيادة بين واضحا اتفاقا هناك أن مؤكدا القرن، صفقة عليه أطلق

 الـوطن ٕواقامـة الـدولتين بحـل والتمـسك الفلـسطينية، القـضية تجـاه األردنـي الموقـف حـول والثبـات الصفقة،
ـــــسطيني ـــــشريف، القـــــدس وعاصـــــمته المـــــستقل الفل ـــــوطين فكـــــرة ورفـــــض ال ـــــشعب يرفـــــضها كمـــــا الت  ال
  )بترا(.....الفلسطيني

  ٤ صفحة ٣٠/٤/٢٠١٩الدستور 
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* * *  

  آراء عربية

  قمر مقدسي يغيب: الحاج زكي الغول

 

 مهند مبيضين. د

كبيرة، قضاها في   أمس، بعد سيرة وطنيةأولرحل الشيخ المناضل زكي الغول رحمه اهللا في عمان 
ًمل الخير والبر واإلحسان، شابا ومبتدئا حياتـه فـيع القـدس، التـي ولـد علـى مقربـة منهـا فـي قريـة سـلوان  ً

ًطفولتـه ووعيـة تـشكال فـي زمـن الثـورة الفلـسطينية، وكـان شـاهدا علـى زمنـين معنى هـذا أن. ١٩٢٦عام  ّ 

 .حرجين هما النكبة والنكسة

مـسارات القـضية   ي، وبعـض االنتـصارات فـيّعاش الغول كل اإلخفاقـات فـي مـسيرة التحريـر الـوطن
ًللتـسويات المجحفـة للتـاريخ، وظـل ممـثال  ًالفلسطينية، ووعى جيدا خيبات العرب ووعودهم وسعيهم الحثيث ّ

العالمية الخاصة بالبلديات، فأمانة القدس التـي توالهـا هـي مؤسـسة  ت والمنتدياتا القدس في اللقاءألمانة
والعربيـة بعـد   وبقـي علـى ممارسـة مهامـه الوطنيـة١٩٦٣ّم انتخابـه العـام فلسطينية لها مجلس ت مجتمعية
 .االحتالل

، ١٩٦٨ آذارالخطيـب، فـي  وفي زمن ما بعد االحتالل، أبعد األمين األول للمجلس المرحوم روحـي
األراضي والعقـارات العربيـة داخـل القـدس ومـا حولهـا،  بأمر من موشي دايان، والحقا جرى مصادرة ومباشرة

ينــافحون مــن اجــل مــدينتهم، وكــان الرفــاق األربعــة فــي مجلــس األمانــة مــع  قــي روحــي الخطيــب ورفاقــهوب
المرحـوم  روحي الخطيب بعـضهم بقـي داخـل فلـسطين واآلخـر خارجهـا، مـنهم إثنـان فـي عمـان همـا األستاذ

ومـا زال الـذي بقـي يعمـل الكثيـر  الحاج زكي الغول، والشخصية الثانيـة الـدكتور صـبحي سـعد الـدين غوشـة
المقـدس، وقـد عملنـا معـه فـي المـدارس العـصرية بـين   القدس، وكـان يقـيم نـدوة سـنوية لمنتـدى بيـتألجل

 . تثبيت القدس في ذاكرة الناشئةألجلمسابقات   على٢٠٠٣ و٢٠٠١عامي 

ــة ــي الغــول، رجــل القــدس الفاعــل فــي األعمــال الخيري ــة  كــان الراحــل الحــاج زك ــديات العربي والمنت
التحرير أمينا للقدس في األردن، وكان األمانـة مرتبطـة  و خير ممثل لها، ولذلك عينته منظمةوالعالمية، وه

مـن   القـضية، بـل إن الحـاج زكـي كـان ينفـق ويـدفعأكتـافمتكلفة وال تحـشد المـال علـى  به، وبسيطة وغير
 . تمثيلهاوألجل ألجلهاجيبه 

واقتـصاد وطنـي  أعمـالبـه كرجـل  أيـضا، واسـهم األردنـيعاش الحـاج زكـي الغـول المـشهد الـوطني 
مجموعـة اقتـصادية شـامخة، وهـو مهـتم  ونزيه وبعيـد كـل البعـد عـن شـبهات الفـساد فـي االقتـصاد، وأسـس

 .ومولع في التاريخ والبحث في التراث
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علـى أن العـرب سـبقوا  وأكـد فيـه» العـرب كـانوا هنـاك: كولومبس المخـادع»اصدر كتابه الموسوم بـ 
للمزاعم الغربية من ان البحار االسباني كريستوفر   وال صحةاألميركيةكتشاف القارة بقية شعوب العالم في ا

 .أميركاالبحر الكاريبي قرب   من وصلأولكولومبوس هو 

رحم اهللا الفقيد الكبير، فقد كان رجل مهمات مقدسية بامتياز، صاحب دماثة وخلـق، ورجـل إحـسان 
  . اهللابإذنومبرات، له الرحمة والمغفرة 

  ٣٢ صفحة ٣٠/٤/٢٠١٩تور الدس

* * *  

  ًاتلقائي معه االتفاقيات تلغي االحتالل قرارات
 

 زكارنة كمال

 االحـتالل سـلطات اتخـذتها برمتها، الفلسطينية القضية ومصير جوهر ّتمس ومفصلية مهمة قرارات
افة إلــى  إضــباالنتظــار، أكثــر وربمــا الخطــورة بــنفس قــرارات وهنــاك الواقــع، ارض علــى وطبقتهــا يســرائيلاإل

 حتمــا لــصالحه، قــرارات مــن واتخذتــه ات إجــراءمــن بــه قامــت مــا وكــل االحــتالل مــع يــةمريكاألدارة اإل تواطــؤ
 واحـد جانـب مـن بـذلك الغيـة الـوراء، إلـى عامـا ثالثـين مـن أكثر الفلسطينية األوضاع بمجملها تعيد سوف
 والـسلطة بـشيء، تلتـزم لم التي متعاقبةال يةسرائيلاإل الحكومات بين تمت التي والتفاهمات االتفاقيات جميع

 االحـتالل، علـى يمريكـاأل التـأثير بحـدوث تتأمـل وهـي الوقـت، من الكفاية فيه بما انتظرت التي الفلسطينية
 المــشروع بتنفيــذ ويقــوم المحتــل، دور وبنفــسه بيــده ليأخــذ يمريكــاأل بالوســيط يعــرف كــان مــا انقلــب حتــى

  .البحر إلى النهر من المحتلة طينفلس في التاريخي االحاللي االحتاللي

 حـدود بـال المدعومة مسبقا، القادمة نتنياهو حكومة نوايا جيدا وتدرك تعي التي الفلسطينية القيادة
 حبــال وان جــدا، محــدودة أصــبحت أمامهــا الخيــارات ان وعــسكريا، واقتــصاديا سياســيا يــةمريكاألدارة اإل مــن

 ،دارةاإل وذات الحكومـة تلـك مع للتعامل فرصا هناك يعد ولم عا،م ونتنياهو ترامب سكاكين ّقطعتها السياسة
 ووقــفإســرائيل ب االعتــراف ســحب مهمتــين، بــورقتين تــضغط ان تــستطيع جانبهــا مــن الفلــسطينية والــسلطة
ــسيق ــي التن ــن معهــا، األمن ــرئيس الــسلطة لك ــاس محمــود وال ــذات، عب ــرارا يتخــذ ال بال ــى سياســيا ق  هــذا عل
 في واألصدقاء والمسلمين العرب واألشقاء ومصر األردن مع التشاور بعد إال رده،بمف األهمية من المستوى

 ثابتـة، الفلسطينية والحقوق ّحية الفلسطينية القضية بقاء يضمن الذي المخرج عن والبحث والعالم، أوروبا
 عربــي وقبــول بتأييــد يحظــى ان يجــب االحــتالل، مــع التعامــل أشــكال كافــة ينهــي الــذي القــرار هــذا مثــل وان

 ان يتوقــع التــي القادمــة المرحلــة فــي ،وأرضــه وحقوقــه الفلــسطيني الــشعب حمايــة اجــل مــن دولــي إســالمي
  .بالتحديد المحتلة الغربية الضفة في مسبوق غير احتالليا تغوال تشهد
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 األهــم يكــون ربمــا المقبــل، حزيــران فــي اهللا رام فــي المرتقــب الفلــسطيني المركــزي المجلــس اجتمــاع
 المجلس تبناها والتي سابقة اجتماعات في اتخذها التي القرارات تنفيذ يعلن ان المنتظر من نهأل فلسطينيا،

 وان خاصة معها، األمني التنسيق ووقف االحتالل بدولة االعتراف سحب وأهمها ،ًأيضا الفلسطيني الوطني
ــاده ــأتي انعق ــد ي ــاهو حكومــة تــشكيل بع ــدة، نتني  وخططهــا جهــابرنام عــن رســميا كــشفت تكــون حيــث الجدي

  .الفلسطيني الجانب مع السياسية وتوجهاتها

 غـزة بـين داخلـي، فلـسطيني توافـق إلـى ًأيـضا يحتـاج األمنـي التنـسيق ووقـف االعتـراف سحب قرار
 القــضية ضــياع إلــى يــؤدي ســوف غــزة قطــاع علــى وفتحــه الغربيــة الــضفة فــي األفــق إغــالق الن اهللا، ورام

  .لمحتلينل خدمة أفضل ويقدم الوطنية، والحقوق

 القـرن، صـفقة وليس القرن عاصفة مواجهة في الفلسطيني الشعب الن جدا، وخطير كبير التحدي
 الوقـوف الجميـع مـن تتطلـب ،األوسط الشرق خارطة من وشطبها فلسطين باقتالع تهدد التي العاصفة هذه
  .جانبا البينية الخالفات وتنحية مواجهتها في واحدا صفا

  ١٣  صفحة٣٠/٤/٢٠١٩الدستور 

* * *  

  أراء عبرية مترجمة

  لمستوطنون يحتفلون بعيدهم على أراضي الفلسطينيين برعاية الجيش اإلسرائيليا

  

  )٢٩/٤/٢٠١٩هآرتس  (يوتم بيرغر

الجيش اإلسرائيلي سمح للمستوطنين بالدخول إلى التـل الـذي كانـت عليـه البـؤرة االسـتيطانية غيـر 
خـالل أيـام . نـه منـع دخـول أصـحاب األراضـي الفلـسطينيين إليـه قبل إخالئهـا، فـي حـين أ"عمونه"القانونية 

 فـي تـل عمونـه، الـذي هـو أراض خاصـة تـم تحديـد "ابحـث عـن الكنـز"العيد نظم المستوطنون لعبة بـصيغة 
الفتـة وقعـت عليهـا إحـدى . حدودها بأمر من الجيش، الذي كـان عليـه أن يمنـع أي أحـد مـن الـدخول إليهـا

المخــالة، عينــات اميتــي، وضــعت علــى مــدخل عمونــه ودعــت الجمهــور للعــب بـــ ســكان البــؤرة االســتيطانية 
  . في عيد الفصح هذه السنة"عالمات طريق عمونه"

أمـر "فـي الموقـع الـذي يـدور الحـديث عنـه هنـاك "ًوجاء عن الجيش اإلسرائيلي، ردا على ذلك، أنه 
مكــان بــدون تــصريح مــن القائــد  يمنــع البنـاء والمكــوث فــي ال٢٠١٧ مــن بدايــة شــهر كــانون الثــاني "تعيـين

وقــد علــم . ًهــذا األمــر طبقــه الجــيش اإلســرائيلي، ووفقــا لتقــدير الوضــع وحــسب ســلم األولويــات. العــسكري
الجيش اإلسرائيلي أنه في أيام عيد الفصح تـم رفـع ألـواح مـن الحديـد تـستخدم للبنـاء إلـى التـل، والموضـوع 

 لمـاذا تـم تطبيـق أمـر تعيـين "هـآرتس"رد علـى سـؤال الجـيش لـم يـ. "قيد العالج مـن قبـل الجهـات المختـصة
  .الحدود على العرب فقط
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، يمنــع دخــول ٢٠١٧ قبــل فتــرة قــصيرة مــن إخــالء عمونــه فــي "أمــر تعيــين حــدود"الجــيش أصــدر 
ًعمليا، األمر طبـق بحـرص علـى الفلـسطينيين، ومـنهم الـذين يحـاولون الوصـول إلـى التـل . المواطنين إليها

الهـدف األصـلي لألمـر هـو كمـا يبـدو منـع المـواطنين اإلسـرائيليين . ثـل يبـرود وسـلوادمن القـرى المجـاورة م
األمـر لـم يـتم . الذين سـكنوا البـؤرة االسـتيطانية التـي أقيمـت علـى أراض فلـسطينية خاصـة مـن البقـاء فيهـا

كانـت إلغاؤه في أي يـوم وهـو يمنـع اآلن أصـحاب األراضـي الفلـسطينيين مـن العـودة لفالحـة أراضـيهم التـي 
 .عليها البؤرة كما اعتادوا قبل إقامة عمونه، رغم أنه ال يوجد أي خالف على أن المنطقة تعود لهم

  في وقت يمنعون أصحابها األصليين من دخولها وفالحتها

في المقابل، الجيش لم يوقف المستوطنين الذين يأتون إلى المكان، بل يمكنهم فعل ذلك بشكل حر 
فـي شـارع الوصـول إلـى الموقـع الـذي يقـع بـين المـستوطنة وعمونـه توجـد . ورةعبر مستوطنة عوفرا المجـا

 خـالل أيـام عيـد الفـصح أظهـر أنـه ال "هـآرتس"الفحص الـذي أجرتـه . بوابة، لكنها مفتوحة على مصراعيها
وأنـه فـي الواقـع كـان فـي المكـان عـدد . "أمر تعيين"توجد صعوبة في الوصول إلى هذه المنطقة المحددة بـ 

  .شخاصمن األ

 للمحكمـة العليـا "يوجـد حكـم"ًفلسطينيون قدموا التماسا في كانون الثـاني الماضـي بواسـطة منظمـة 
كيرم "درور ايتكاس، النشيط في منظمة . وطالبوا بإلغاء األمر، لكن االلتماس لم يصل إلى مرحلة البت فيه

. نين إلى المكان يتم بصورة حرة الذي يتابع موضوع التل في األشهر األخيرة أكد أن وصول المستوط"نبوت
من الواضح أنه بعد سنين من أن الدولة اعتادت على التصرف في الـضفة بالتعـاون مـع المـستوطنين فـي "

  .، قال للصحيفة"سرقة األراضي، من الصعب عليهم الفطام من ذلك

انون وأمـر ًالتماس الفلسطينيين قدم بعد إخالء كرفانين من التـل، وضـعهما المـستوطنون خالفـا للقـ
ٕالجيش اإلسرائيلي لم يشرح كيف نجح المـستوطنون فـي إدخـال كرفـانين واسـكان أشـخاص . "تعيين الحدود"

 في الموضـوع كـشف أن وضـع الكرفـانين ممـول مـن جمعيـة "هآرتس"تحقيق . فيهما إلى المنطقة العسكرية
  .ممولة من أموال الجمهور

  ٣٠/٤/٢٠١٩القدس العربي 

  * * *    

  

  

  ًيسقط دراماتيكيا… االحتالل اإلسرائيلي برج ورقي:  إفريقياكما في جنوب
 

  )٢٨/٤/٢٠١٩هآرتس  (جدعون ليفي



 
١٩

ماذا ستفعل اآلن حفنة اإلسرائيليين الذين يعد النضال ضد االحتالل فـي نظـرهم هـو أمـر يـسبق أي 
ت لـم تبـق أي موضوع آخر؟ ماذا سيفعل الذين ال يوافقون على العيش فـي دولـة أبرتهايـد؟ نتـائج االنتخابـا

من يؤيدون الضم فـازوا علـى مـن يؤيـدون . ال يوجد في إسرائيل قوة مهمة لمعارضي االحتالل: مكان للشك
صــحيح أن هنــاك مــصوتين مــن أزرق أبــيض وغيــرهم كــانوا يريــدون . هــذه هــي القــصة. اســتمرار االحــتالل

ــسبة لهــم ــح بالن ــر مل ــن هــذا األمــر غي ــة، ولك ــتخلص مــن هــذه الحدب ــة بن. ال ــساد كراهي ــاهو والف ــامين نتني ي
  .واألورفزيون أمور تسبق لديهم ذلك بكثير

. هــذا أمــر غيــر فظيــع. ومــاذا ســيحدث حــسب رأيهــم، الــذي ســيؤدي إلــى إنهــاء االحــتالل؟ ال شــيء
ال يوجـد مـن . األقلية غير المستعدة لليأس ال يوجد لها ما تبحث عنه في ساحة النـضال العـام فـي إسـرائيل

ال يوجـد أحـد يـشتري هـذه . ال يوجد شريك في إسـرائيل.  يوجد ما يمكن التحدث عنهيمكن الحديث معه، وال
وربمــا . يمكــن انتظــار حــدوث معجــزة. ال يوجــد مقــاتلون، باســتثناء الحفنــة الــشجاعة والمــصممة. البــضاعة

التي هذه هي الساحة . ويمكن االنتقال إلى الساحة الوحيدة التي يمكن أن تبعث على األمل ـ الخارج. كارثة
حسمت فـي نهايـة المطـاف مـصير النظـام فـي جنـوب إفريقيـا، وهـذه هـي الـساحة التـي قـد تحـسم ذات يـوم 

  .ال يوجد في هذه األثناء غيرها. مصير النظام في إسرائيل ـ فلسطين

االدعاء بأن األمر يتعلق بعملية غير ديمقراطية تحاول تجاوز إرادة الـشعب يعبـر بـالطبع عـن ذروة 
ًهو يشبه االدعاء بأن العقوبات التـي فرضـت علـى جنـوب إفريقيـا كانـت تـدخال فـي . وقاحةال توصف من ال
وأغلبيـة البـيض قـالوا رأيهـم وأيـدوا الفـصل . فهناك كانت انتخابات ديمقراطية للبيض فقط. الشؤون الداخلية

ه أن يجلـس وماذا في ذلـك؟ هـل كـان لـذلك عالقـة بالديمقراطيـة؟ هـل المجتمـع الـدولي كـان يمكنـ. العنصري
  ؟مكتوف األيدي

ًاالحتالل ليس موضوعا إسرائيليا داخليا ً يهـود إسـرائيليون . ال توجد عالقـة بينـه وبـين الديمقراطيـة. ً
بالــضبط مــن أجــل ذلــك تــشكلت . يــسيطرون بــالقوة العــسكرية الوحــشية علــى فلــسطينيين هــم موضــوع دولــي

ماليـين الفلـسطينيين لـم يـتم . فـي الهـايومن أجل ذلـك ثمـة قـضاة . مؤسسات دولية وثمة سياسة خارجية
 ســنة عــن رأيهــم، لــذلك ال يوجــد الكثيــر مــن األمــور الملحــة التــي علــى المجتمــع الــدولي ٥٢ســؤالهم خــالل 

 .ًهذه ليست ساحة مشروعة فقط، بل ساحة إلزامية لإلسرائيليين أيضا. التدخل فيها

   سنة٥٢ رأيهم خالل ُماليين الفلسطينيين لم يؤخذ… في ظل غياب المؤسسة الدولية

هذه الساحة تبث رسائل متناقضة، فيها إشارات على عدم االهتمام والتعب مـن النـزاع الـذي يـرفض 
القوميــة المتطرفــة، التطــرف نحــو اليمــين، كراهيــة األجانــب والخــوف مــن اإلســالم، تعــزز . التوصــل إلــى حــل

ً ألصوات جديدة، ثورية تقريبا، غير مستعدة ولكن في الوقت نفسه ثمة تزايد. الدعم للكولونيالية اإلسرائيلية
ال يوجـد اآلن . في أوروبا وأمريكا قام جيل لم يعـرف الكارثـة وهـو غيـر مـستعد لقبـول االحـتالل. لقبول ذلك

. مــصدر أمــل أكبــر مــن التغييــرات المدهــشة فــي الحــزب الــديمقراطي األمريكــي وفــي حــزب العمــال البريطــاني



 
٢٠

هنــاك دول فيهــا ينتظــرون . أن يبــشر بلغــة دوليــة جديــدة تجــاه إســرائيلصــعود هــذه األحــزاب للــسلطة يمكــن 
  .اإلشارة لالنضمام

ــدو فــي هــذه  ــيس تــدريجيا، والبــرج الــورقي الــذي يب ــا ول ًســقوط االحــتالل يمكــن أن يكــون دراماتيكي ً
. ةاللحظة في ذروة قوته، مع الدعم الدولي األكبر الذي حظي به في يوم ما، من شأنه أن ينهار مـرة واحـد

تفكيـك المعادلـة القائمـة، التـي تقـول إنـه يجـدر بإسـرائيل : الـصيغة بـسيطة. هذا ما حدث في جنوب إفريقيـا
ــة . واإلســرائيليين مواصــلة االحــتالل ــا قائمــة، فــال توجــد احتمالي ــة قائمــة، وهــي حالي ًطالمــا أن هــذه المعادل

رائيليون بسؤال أنفسهم للمرة األولى فـي في اللحظة التي يتم تفكيك أحد مركباتها فيها، سيبدأ اإلس. للتغيير
هنـــاك القليــل مـــن . اإلجابــة واضــحة. تــاريخهم، هــل كـــل ذلــك يـــستحق، وهــل هــم مـــستعدون لــدفع الـــثمن

اإلسرائيليين الذين سيكونون مستعدين للتنازل عن مستوى حياتهم من أجل عوفرا، التي لم يكونوا فيها فـي 
  .أي يوم ولن يكونوا

هــي . الدوليــة بــدون أي شــعور بالــذنب، ألن فيهــا يكمــن االحتمــال الوحيــديجــب العمــل فــي الــساحة 
، يـسألوني بـين الفينـة »سنوب، هل قمت ألقيت محاضـرات فـي إسـرائيل«. تستصرخ أصوات إسرائيلية أخرى

الخيانـة هـي . ًعلـى األغلـب أيـضا يـذكرون الخيانـة. ولكن في البالد ال يوجد أي اهتمام بـاالحتالل. واألخرى
  .ن في البالد، وأكثر من ذلك في الخارجللصامتي

  ٢٩/٤/٢٠١٩القدس العربي 

* * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أخبار إنجليزية
Israeli municipality demolishes residential, agricultural structures  

in East Jerusalem 
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JERUSALEM, Monday, April 29, 2019 (WAFA) – Bulldozers of the Israeli municipality of 

West Jerusalem demolished residential and agricultural structures in the East Jerusalem 

neighborhoods of Silwan, Jabal al-Mukaber, and Sour Baher, according to Wadi Hilweh 

Information Center. 

Staff from the Israeli municipality, backed by Israeli forces, stormed several neighborhoods in 

Silwan, Jabal al-Mukaber, and Sour Baher, and carried out a demolition campaign, demolishing 

residential and agricultural structures, under the pretext of unpermitted construction. 

The municipality bulldozers demolished a residential structure made of metals that housed five 

members of the Jaabis family. 

Meanwhile, three rooms with a total area of 150 square-meters, a 140 square-meter residential 

shed, and a 40-square-meter storage shed; all belonging to Imad Abu Sharefeh, were also 

demolished in the same area. 

Four sheds used as animal barns, a 40-square-meter storage shed, a 50-square-meter barracks, 

five caravans, and three other sheds used for agricultural purposes, were also demolished  in 

Jabal al-Mukaber area. 

The bulldozers further demolished iron and brick walls. 

In Sour Baher, the municipality bulldozers demolished a shed used as an animal barn. A resident 

was also forced to tear down a balcony at his house with his own hands. 

The bulldozers also demolished a parking lot in al-Thawri area of the occupied East Jerusalem 

neighborhood of Silwan. 
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