
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩ / تموز/ ١٧
  
  
  

  

 

  

  :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

  والقدساالردن 
  

االردن يرفض أي مساومة او مشروع او صفقة او حل يلغي حقوق االشقاء  •

  الفلسطينيين المشروعة

٤  

  

  شؤون سياسية

وى اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون اإلسالمي على مست: لمالكيا •

  ٤  وزراء الخارجية بناء على طلب دولة فلسطين

  ٥  أميركا قد تعترف بضم مستوطنات الضفة •
  

  اعتداءات

  ٦  عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى •

  ٧  إصابة طفل إثر اعتداء مستوطن عليه في القدس •

  ٧  االحتالل يعتقل فتى من مخيم شعفاط: القدس •

  ٧  سيون يفرغون منشآت هدد االحتالل بهدمهامقد:  ألف شيقل٦٠رغم دفع ضريبة بـ •

  ٨  مصرع طفل دهسه مستوطن وهدم منشآت سكنية وزراعية بالخليل •
  

  اعتداءات/ تقارير 

  ٩  تحذيرات من هدم منازل في القدس المحتلة •
  

  استيطان

  ١٠  مدينة استيطانية قرب قلقيلية •
  

  

  

  

  

  



 
٣

  فعاليات
  

  ١٢  ًقدس ورفضا للتوطينًتضامنا مع ال" القدس خط أحمر" انطالق حملة  •
  

  اصدارات
  

  

  ١٣  لنظمي الجعبة" حارة اليهود وحارة المغاربة في القدس القديمة"إطالق كتاب  •
  

   عربيةآراء

  ١٤  ما يجمعهما الترابط الجغرافي والتاريخي المشترك... االردن وفلسطين •
  

  آراء عبرية مترجمة
  

  لماذا ال يقاطع الفلسطينيون المحكمة العسكرية؟ •
١٦  

  

  اخبار باالنجليزية
  

France keen to work with Jordan to achieve peace in region’  ١٧  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  القدساالردن 

  االردن يرفض اي مساومة او مشروع او صفقة او حل 

  يلغي حقوق االشقاء الفلسطينيين المشروعة
  

ة غنيمات، منعة األردن أكدت وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة جمان  
وصموده أمام العديد من األزمات والتحديات التي واجهها، وخرج منها بشكل أقوى، بفضل حكمة قيادته 

  ).. ..ووعي شعبه

وأشارت غنيمات، خالل حوار مع طلبة وقيادات شبابية في جامعة البلقاء التطبيقية، أن الدولة   
ي العهد والحكومة، تضع تمكين الشباب في مقدمة أولوياتها، األردنية، وعلى رأسها جاللة الملك وسمو ول

 >>...فهم جيل المستقبل وحملة الرسالة

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أعادت غنيمات التأكيد على أن موقف األردن (...     
اللة الملك الثالثة التي أطلقها ج) الالءات(واضح ومعلن وغير قابل للتشكيك أو التأويل، وننطلق فيه من 

ًكال على الوطن البديل.. ّكال على القدس(  .)ّكال على التوطين.. ّ

وشددت على ضرورة تماسك الجبهة الداخلية وتمتينها ضد األصوات المشككة بموقف األردن   
ّالرافض ألي مساومة، أو مشروع، أو صفقة، أو حل يلغي حق األشقاء الفلسطينيين المشروع بإنهاء  ّ ّ

 .م١٩٦٧ّسحاب إسرائيل من جميع األراضي التي احتلتها عام االحتالل، وان

 ٩ ص١٧/٧/٢٠١٩الدستور 

***  

  شؤون سياسية

  اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون اإلسالمي : لمالكيا

  على مستوى وزراء الخارجية بناء على طلب دولة فلسطين
 

، مساء اليوم الثالثاء، أن اجتماعا استثنائيا  صرح وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي-وفا  
للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في منظمة التعاون اإلسالمي يعقد غدا األربعاء، في مقر 

  .األمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة، بناء على طلب دولة فلسطين

 في افتتاح النفق غير القانوني وأضاف المالكي، أن االجتماع سيناقش مشاركة مسؤولين أميركيين 
أسفل بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك في مدينة القدس، والذي يأتي ضمن محاوالت لتغيير 
الطابع الديني والتاريخي للمدينة، باإلضافة إلى التهديدات اإلسرائيلية بحق المقدسيين في وادي الحمص 

جنوب شرق القدس، التي كان آخرها القرار اإلسرائيلي ودير العامود، والمنطار، في بلدة صور باهر 



 
٥

 شقة سكنية، والمحاوالت اإلسرائيلية لمصادرة أمالك المواطنين المقدسيين اإلسالمية ١١٦القاضي بهدم 
  .والمسيحية

وأشار إلى أنه سيتم بحث االنتهاكات اإلسرائيلية االستعمارية المتصاعدة، والمدعومة من اإلدارة  
  .محاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشريفاألميركية ل

ولفت المالكي إلى ضرورة التدخل العاجل والفوري من الجميع لوقف االنتهاكات غير المسبوقة  
ٕالتي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بحق المسجد األقصى المبارك، واغالقه واالقتحامات 

ين بحماية قوات االحتالل، مشيرا إلى أن ما تقوم به سلطات االحتالل يستدعي التدخل اليومية للمستوطن
  .لحمايته والتصدي للمخططات الهادفة لطمس الهوية اإلسالمية والمسيحية للمدينة

ّوأكد ان القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تعتبر القدس واألقصى خطا   ّ ّ ّ ً
ٕة ماضية قدما في الدفاع عن القدس واألماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية، وافشال أي أحمر، وأن القياد ّ

  .محاولة لتغيير الوضع التاريخي القائم

  ١٦/٧/٢٠١٩وفا 

***  

 أميركا قد تعترف بضم مستوطنات الضفة
 

 كشف مايك هاكبي، أحد المقربين من الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، وحاكم والية - خبرني 
ًأركنساس السابق، أمس، أنه تحدث إلى ترامب مؤخرا حول إمكانية االعتراف بالمستوطنات كجزء من دولة 

  .إسرائيل

، الثالثاء، أن المسؤول األمريكي يدعم االعتراف " i24NEWS" إللكتروني اإلسرائيليأكد الموقع ا
 .بالمستوطنات كجزء من دولة إسرائيل، وبأن حاكم والية أركنساس السابق، قال ذلك للرئيس ترامب

 خطوة مبررة

رة، أعبر عن رأيي كفرد مستقل وليس كممثل لإلدا: وأضاف الموقع اإلسرائيلي على لسان هاكبي
 .لكن في رأيي ستكون هذه خطوة مبررة تسهم في األمن

، وهي )التسمية العبرية للضفة الغربية(هذه المناطق هي يهودا والسامرة "وادعى هاكبي أن 
  ."مناطق الوطن القديم للشعب اليهودي

 :ومع ذلك، رفض هاكبي أن يقول ماذا كان رد الرئيس ترامب، قائال

 .بقي رده سرا، وليس لدي أي سلطة للتحدث نيابة عنهلقد عبرت عن رأيي ولكني سأ

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أصدرت بيانا الشهر الماضي، نددت فيها برؤية السفير األمريكي 
في إسرائيلي، ديفيد فريدمان، الخاصة بحق إسرائيل في االحتفاظ بأجزاء من الضفة الغربية، معتبرة أن 



 
٦

ٕن اإلدارة األمريكية واسرائيل ويكشف عن حجم التنسيق والتفاهم بين الجانبين هكذا موقف يعكس تناغما بي
 .على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان لها في العاشر من شهر  تصفية القضية
صريح السفير األمريكي لدى تل أبيب بشأن ترحيب المسؤولين اإلسرائيليين بت"حزيران الماضي، إن /يونيو

حق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية، يعكس عمق التحالف القائم بين إدارة ترامب واليمين الحاكم 
في إسرائيل برئاسة نتنياهو، واالتفاق على تصفية القضية الفلسطينية، والمساس بالحقوق الوطنية 

ًيشكل تحريضا مباشرا لنتنياهو وأركان حكمه " تصريح فريدمان ورأت أن."المشروعة للشعب الفلسطيني
نيويورك "وكان السفير فريدمان قد رأى، في تصريحات لصحيفة ."لإلقدام على ضم أجزاء من الضفة الغربية

وفقا لظروف معينة، اعتقد أن إسرائيل لها الحق في "األمريكية، في الثامن من الشهر الماضي، أنه " تايمز
، وذلك تعليقا على "في الضفة الغربية، ولكن ليس كلها على األرجح] المستوطنات[ بالبعض االحتفاظ

إعالن سابق من رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نيامين نتنياهو، عن نيته البدء بضم مستوطنات يهودية في 
  .الضفة الغربية

  ١٧/٧/٢٠١٩خبرني 

*** 

  اعتداءات

 عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى
 

جدد عشرات المستوطنين، اليوم الثالثاء، اقتحاماتهم  -   خدمة قدس برس- القدس المحتلة 
للمسجد األقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة 

الدبس، وأوضح مسؤول العالقات العامة واإلعالم في دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، فراس .االحتالل
 عنصرا من المخابرات اقتحموا ٢٥ً موظفا من حكومة االحتالل و١١٥ مستوطنا و٤١بيان له، أن  في

 .المسجد، وأدى قسم منهم طقوسا تلمودية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة

وأشار إلى أن شرطة االحتالل المتمركزة على أبواب األقصى احتجزت الهويات الشخصية لبعض 
 .صلين الفلسطينيين ودققت بها، كما فتشت حقائبهم قبيل دخولهم للمسجدالم

لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل ) عدا يومي الجمعة والسبت(ًويتعرض المسجد األقصى يوميا 
  .المستوطنين وأذرع االحتالل المختلفة

  ١٧/٧/٢٠١٩وكالة قدس برس  

*** 

  



 
٧

 دسإصابة طفل إثر اعتداء مستوطن عليه في الق
  

برضوض في رأسه، الليلة، إثر تعرضه )  سنوات٥( أصيب الطفل ميماتي أسعد جابر -وفا  
  .لالعتداء بالضرب المبرح من قبل حارس للمستوطنين، في حي مراغة ببلدة سلوان بالقدس المحتلة

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، بأن حالة من الغضب سادت األهالي في سلوان بعد   
  .عتداء على الطفل ميماتياال

  ١٦/٧/٢٠١٩وفا 

*** 

 االحتالل يعتقل فتى من مخيم شعفاط: القدس
  

 اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم األربعاء، فتى، بعد اقتحامها مخيم شعفاط في -وفا  
واجهات مع وأفاد مراسلنا، بأن قوات كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت المخيم، وجرت م.القدس المحتلة

الشبان أطلق خاللها الجنود الرصاص المطاطي، وقنابل الصوت والغاز، واعتقلوا فتى لم تعرف هويته بعد، 
  .كما داهم جنود االحتالل أربعة منازل تعود لعائلة عوض .واقتادوه إلى جهة مجهولة

  ١٧/٧/٢٠١٩وفا 

*** 

  :  ألف شيقل٦٠رغم دفع ضريبة بـ

  الحتالل بهدمهامقدسيون يفرغون منشآت هدد ا
 

قامت عائلة المواطن محمد حمدان العباسي بتفريغ أربع محال تجارية تملكها في حوش أبو  -وفا  
تايه ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، بعد تسلمها يوم أمس قرارا من بلدية االحتالل في 

وقال المواطن ياسر طعمة أحد .يصالقدس يقضي بهدم هذه المحال اليوم األربعاء؛ بحجة البناء دون ترخ
المستأجرين لمراسلنا، بأنه شرع وأشقاؤه الليلة الماضية بتفريغ مصدر الرزق الوحيد الذي يعيل ثالث 

لبلدية " األرنونا"عائالت، الفتا الى أنه انتهى قبل أيام من دفع قيمة ضريبة المسقفات المعروفة باسم 
أكثر من ربع مليون شيقل هي قيمة بضاعته التي "ل، وقال بأن  ألف شيق٦٠االحتالل وقيمتها االجمالية 

وكانت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس ".بدأ بنقلها الى مخازن قد تتسبب بإتالف هذه البضائع
ترافقها وتحرسها قوة عسكرية معززة، قد اقتحمت سلوان يوم أمس، وسلمت صاحب المحال التجارية 

  .العباسي قرارا بهدمها

  ١٧/٧/٢٠١٩وفا 



 
٨

 مصرع طفل دهسه مستوطن وهدم منشآت سكنية وزراعية بالخليل
    

 استشهد صباح أمس الثالثاء، األسير نصار طقاطقة بالعشرينيات من عمره، -فلسطين المحتلة   
 .في الرملة» نيتسان«من بلدة بيت فجار ببيت لحم داخل العزل االنفرادي بسجن 

قبل نحو أسبوعين بعد دهم منزل عائلته في بلدة بيت فجار ونقلته إلى واعتقلت قوات االحتالل طقاطقة 
  .«نيتسان«للتحقيق، وبعدها تم نقله إلى العزل االنفرادي في » الجلمة«سجن 

وأعلن رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين قدري أبو بكر، عن استشهاد األسير طقاطقة، في العزل 
بكر أن قوات االحتالل اإلسرائيلي كانت قد اعتقلت طقاطقة قبل وأوضح أبو . »نيتسان«االنفرادي بسجن 

» الجلمة«نحو أسبوعين، بعد دهم منزل ذويه في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، ونقلته إلى سجن 
  .، واستشهد هناك»نيتسان«للتحقيق، وبعدها تم نقله إلى العزل االنفرادي في 

ًية مشاكل صحية، وهذا االعتقال األول له علما أن له ستة وأكدت عائلة األسير أن نجلها ال يعاني من أ
  .أشقاء غيره، ووالده متوفي

وأشار مكتب إعالم األسرى إلى أن األسير طقاطقة استشهد أثناء التعذيب واإلهمال الطبي، داخل   
سير  ولفت إلى أن إدارة سجون االحتالل تغلق حاليا كافة السجون، بعد استشهاد األ .العزل االنفرادي

 استشهدوا ٢٢٠وباستشهاد األسير طقاطقة يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية األسيرة إلى . طقاطقة
، مصرعه بعد منتصف الليل، من ) سنوات٧(ولقي الطفل طارق ذبانية .١٩٦٧بسجون االحتالل منذ العام 

وقالت مصادر طبية . ترقوميا غرب الخليل، متأثرا بإصابته الحرجة بعد تعرضه للدهس من قبل مستوطن
غرب الخليل، وتم نقله » ادوره«فلسطينية، إن الطفل كان يقود دراجة هوائية على الشارع بالقرب مستوطنة 

  .إلى أحد المستشفيات اإلسرائيلية، حيث أعلن عن استشهاده بعد منتصف الليل

المقامة » ادوره« ة وبحسب المعلومات، فإن الطفل كان يقود دراجة هوائية على الشارع بالقرب مستوطن
على أراض فلسطينية غرب الخليل، والمحاذية لمكان سكنه وتم نقله إلى أحد المشافي، حيث أعلن عن 

 عملية دهس نفذها ٤٣ووثقت مصادر فلسطينية . استشهاده في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية
ين العام الماضي، وأسفرت عن مستوطنون على الطرق االلتفافية في الضفة الغربية والقدس المحتلت

 سيدات، ٥ أطفال، و٩ آخرين بجروح مختلفة، بينهم ٣٣ٕ مواطنين فلسطينيين، واصابة ٤استشهاد 
إلى ذلك، اعتقل جيش االحتالل . رأسا من الماشية، ما أدى إلى نفوقها في الحال٤٢باإلضافة إلى دهس 

ة بالضفة الغربية المحتلة، قامت الجرافات  مواطنين من مناطق مختلف٨اإلسرائيلي فجر أمس الثالثاء، 
وآليات عسكرية لالحتالل بهدم منشآت زراعية وسكنية في محافظة الخليل بحجة البناء دون 

  >>...تراخيص

  ٢٠ ص١٧/٧/٢٠١٩الدستور   

*** 



 
٩

  اعتداءات/ تقارير 

 تحذيرات من هدم منازل في القدس المحتلة
  

حض مسؤولون فلسطينيون امس دبلوماسيين  -  وكاالت– كامل إبراهيم -القدس المحتلة 
أوروبيين على اتخاذ اجراءات لمنع إسرائيل من تنفيذ أوامر هدم ضد منازل فلسطينيين في مدينة القدس 

  .مع اقتراب المهلة المحددة لتنفيذ القرارات

ببلدة صور باهر » وادي الحمص« دولة بجولة في حي ٢٠وقام دبلوماسيون أوروبيون من نحو 
  . القدس المحتلة، حيث يهدد خطر الهدم عشرة مبان سكنيةجنوب

وأصدرت السلطات اإلسرائيلية أوامر بهدم المباني ومعظمها قيد اإلنشاء، بذريعة وجودها في 
  .منطقة أمنية بالقرب من الجدار اإلسرائيلي الذي يعزل القدس عن الضفة الغربية المحتلة

وهو أب ألربعة أطفال ويعيش مع أسرته في )  عاما٤٢ (وامام الدبلوماسيين، قال إسماعيل عبيدية
  .«عندما يتم هدم المنازل سينتهي بنا األمر في الشارع«أحد المباني المهددة بالهدم 

من جهته، قال القنصل الفرنسي العام في القدس بيار كوشار للصحافيين، إنه ال يعتقد أن التفسير 
  .ا في عمليات الهدماألمني الذي قدمته إسرائيل كاف للمضي قدم

أعتقد أن من المهم التأكيد أننا ال نستطيع «وأضاف مشيرا إلى العائالت التي تعيش في المنازل 
  .«إنكار حقهم

  .«انهم هنا في األراضي الفلسطينية«وتابع 

نتطلع إلى أفعال «من جانبه، قال محافظ القدس عدنان غيث مخاطبا الدبلوماسيين األوروبيين 
  .«اتكم لوقف هذه الجرائم المستمرةجادة من حكوم

، فإن القرار اإلسرائيلي يشمل عشرة »أوشا«ووفقا لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
 شخصا ١٧إن القرار يتسبب بتشريد » أوشا«وقال .  شقة سكنية، بعضها قيد اإلنشاء٧٠مبان، بواقع 
  . آخرين٣٥٠ويؤثر على 

حة الفلسطينية امس بتدخل دولي للتحقيق في ظروف وفاة معتقل من جهتها طالبت وزارة الص
  .فلسطيني في أحد السجون اإلسرائيلية بعد مرور أقل من شهر على اعتقاله

نطالب جميع المؤسسات الدولية بالتدخل «وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان 
 .« هذه الجرائم وحماية أسراناوالتحقيق في ظروف استشهاد األسير طقاطقة لعدم تكرار

 

)  عاما٣١(وجاء أيضا في بيان وزيرة الصحة الفلسطينية أن القوات اإلسرائيلية اعتقلت نصار طقاطقة 
وهي تعلم أنه يعاني (...) اعتقلت القوات اإلسرائيلية الشهيد «وقالت في بيانها .  حزيران الماضي١٩في 



 
١٠

الالزم بعد اعتقاله وذلك استمرارا لسياسة اإلهمال الطبي ما أدى ولم تقدم له العالج (...) من عدة أمراض 
  .«إلى استشهاده

وأوضح نادي األسير الفلسطيني نقال عن محامي طقاطقة أنه خضع للتحقيق في أكثر من مركز 
وقالت متحدثة باسم النادي أن طقاطقة احتجز في زنزانة انفرادية ولم يلتق محاميه، ووجهت . منذ اعتقاله

  .«التخطيط واالنتماء لتنظيم محظور«ه خالل التحقيق تهمة الي

وبوفاة طقاطقة يرتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين توفوا في المعتقالت اإلسرائيلية منذ العام 
وبحسب نادي األسير الفلسطيني اعتقل طقاطقة من منزله ببلدة بيت فجار .  معتقال٢٢٠ إلى ١٩٦٧

  .لماضي، ولم يصدر بحقه حكم بعدبمحافظة بيت لحم الشهر ا

وعلى نفس الصعيد استشهد طفل فلسطيني بعد منتصف الليل، من ترقوميا غرب الخليل، متأثرا 
  .بإصابته الحرجة بعد تعرضه للدهس من قبل مستوطن

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن الطفل كان يقود دراجة هوائية على الشارع بالقرب مستوطنة 
خليل، وتم نقله إلى أحد المستشفيات اإلسرائيلية، حيث أعلن عن استشهاده بعد منتصف غرب ال» ادوره«

  >>...الليل

  ١١ص/١٧/٧/٢٠١٩الرأي 

*** 

  استيطان
  

  مدينة استيطانية قرب قلقيلية
 

قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بناء مدينة استيطانية جديدة  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة  
الغربية جنوب محافظة قلقيلية على أراضي قريتي الزاوية وعزون عتمة، بمساحة على أراضي الضفة 

  .ًدونما تشمل منطقة صناعية كبيرة٢٧٤٦

ان المسؤول ): الرأي(وقال خبير األراضي واالستيطان خليل التفكجي في تصريح خاص لـ 
ي اعلن أمس عن تفاصيل اإلسرائيلي عن أمالك الغائبين الفلسطينيين في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيل

ً دونما، وربطها ٢٧٤٦المخطط إلقامة مدينة على أراضي قريتي الزاوية وعزون العتمه على مساحة تبلغ 
ًبشبكة الطرق السريعة، مشيرا الى انه سيبدأ المخطط من الحدود الشرقية لمدينة كفر قاسم بإتجاه أراضي 

  .ًعزون العتمه شرقا وباتجاه أراضي الزاوية

وفق ١٢/٤/٢٠١٩ً دونما بتاريخ ٢٤٣ا كشفه القرار تم اإلعالن عن إقامة مقبرة بمساحة ووفق م
ًوقال التفكجي ان هذه األراضي مالصقة تماما وعلى الخط األخضر الذي يعني . ١/١٩٢المشروع رقم 

  .١٩٦٧ًقضم المزيد من األراضي وتغييرا في حدود الهدنة عام 



 
١١

يدة التي تقع الى الشرق من مستوطنة راس العين ضمن تعتبر هذه المدينة الجد: وتابع يقول
 على الحكومة اإلسرائيلية وتم تأجيل تنفيذه، ضمن مخطط ١٩٩٠المخطط القديم الذي تم طرحة عام 

النجوم لرئيس الوزراء األسبق ارئيل شارون، والذي من اهم أهدافه مسح الخط األخضر، والبناء فوقه 
  .١٩٦٧تقبلية للعودة الى حدود الرابع من حزيران حتى ال يكون هناك أي مفاوضات مس

وأوضح التفكجي ان هذا المشروع يندرج ضمن مجموعة من المشاريع التي تهدف الى تسمين 
 مليون شيكل لتنفيذه وتوسيع ٦٥مستوطنات الضفة الغربية وتوسيعها والذي تم التخطيط له وتخصيص 

  .دينة االستيطانية الجديدةنفوذ هذه المستوطنات من خالل التخطيط لهذه الم

واكد التفكجي انه في نفس الوقت يتم بناء العديد من البؤر االستيطانية الجديدة حول مدينة 
القدس المحتلة والتي كان اخرها شرق الخان األحمر حيث تم وضع بناء جديد فوق التالل التي تقع الى 

  .يسير بسرعة وعلى مدار الساعة والبناء هناك ١٩/٦/٢٠١٩الشرق من الخان األحمر وذلك في 

لتطويق ) التلفريك(لقد تم طرح عطاءات لعمل أفالم وثائقية للترويج لمد القطار الهوائي : وقال
ًالبلدة القديمة وخاصة جنوبها في سلوان وباب المغاربة مرورا بسماء المسجد األقصى المبارك جنوبا  ً

  .االسباطباتجاه الشرق حيث الطور ومقبرة باب الرحمة وباب 

 يسمى بسلطة تطوير القدس أعلنت أول امس عن مناقصة علنية رقم وأضاف التفكجي ان ما
ٕ لتقديم خدمات تصوير وعرض وانتاج صور ومقاطع أفالم قصيرة ووسائل تجسيد لمشروع القطار ١٩/٤

ًحول البلدة القديمة، مؤكدا ان هذا المشروع االستيطاني ما زال في مرحلة التخطيط علما ) تلفريك(الهوائي  ً
بالقدس ) المحطة العثمانية(ره بخصوص المرحلة االولى من المشروع والذي ستكون بدايته بان ما تم نش

  .والثالث في باب المغاربة مازال التخطيط واالعتراض عليه قائما» جبل صهيون«الغربية، والبرج الثاني في 

كبيرة ولفت التفكجي الى ان تسمين المستوطنات في داخل مدينة القدس يزداد بوتيرة مضاعفة و
 وحدة استيطانية شارفت على االنتهاء ١٦٠٠» رمات شلوموا«وخاصة في منطقة شمال غرب المدينة 

على اراضي بلدة شعفاط المنكوبة باالستيطان، وكذلك االنفاق التي يجري شقها لربط هذه البؤر 
يطاني وزيادة عدد والمستوطنات التي تقع خارج حدود البلدية مع مركز المدينة لتسهيل عملية الربط االست

وختم التفكجي ان الدعم . المستوطنين وتكريس مدينة القدس كمدينة جاذبة للمستوطنين وليس العكس
م بتحقيقها لوال قرارات ؟االميركي لالستيطان شجع االحتالل على المضي وبقوة لتنفيذ مشاريع ما كانت تح

  .الرئيس االميركي المنحازة والداعمة

  ١١ص/١٧/٧/٢٠١٩الرأي 

*** 
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  فعاليات

ًتضامنا مع القدس ورفضا للتوطين" القدس خط أحمر" انطالق حملة  ً  
 

أطلقت مجموعة من الناشطين والفرق التطوعية الناشطة في مجال القضية  -السبيل -عمان
الفلسطينية والجمعيات والنقابات والفعاليات الشعبية حملة للتضامن مع مدينة القدس المحتلة، والشعب 

  ."القدس خط أحمر"ي ورفضا للتوطين تحت شعار الفلسطين

ًوأشارت الناطقة اإلعالمية باسم الحملة دعاء جبر إلى أن هذه الحملة تأتي انطالقا من اإليمان 
وانسجاما مع وجدان وضمير الشعب األردني النابض بحب "العميق بثوابت األمة العربية واإلسالمية، 

ًبالقدس والمقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني ورفضا لتوطينه في ًالقدس وفلسطين، وتاكيدا على التمسك 
القدس خط "ً في وجه مؤامرات الوطن البديل وتجسيدا لمقولة الملك  ًأماكن لجوئه ودفاعا عن األردن

  ."، وألن القدس عاصمة فلسطين األبدية وكل ال يتجزأ من وطن ال يتجزأ"أحمر

ادة الوعي لدي المجتمع بقضاياه الوطنية المتعلقة وأكدت جبر أن الحملة تأخذ على عاتقها زي
 والتي تسعى لتقسيم القدس أو التنازل عنها  ًبالقدس ليقف سدا منيعا ضد كل المؤامرات الدولية واالقليمية

أو رفع الوصاية الهاشمية عنها، حيث وجهت جبر الدعوة لجماهير الشعب األردني بدعم هذه الحملة 
 ستستمر لمدة ثالثة أسابيع عبر صفحات الحملة على مواقع التواصل االجتماعي ومشاركة فعالياتها التي

  .أحمر خط على هاشتاغ القدس

وأشارت جبر إلى أن الحملة ستتضمن عدد من الفعاليات الثقافية، بالتعاون مع العديد من 
 ما تمر به المؤسسات الشبابية والمجتمعية واإلعالمية، مؤكدة على أهمية مثل هذه الحمالت في ظل

  .القضية الفلسطينية وخاصة قضية القدس من تحديات ومؤامرات لتصفيتها عبر ما يسمى صفقة القرن

جمعية و القبة الثقافية و الجمعية األردنية للعودة والالجئين،  جمعيةويشارك في الحملة كل من
اللجان المقدسية في و جمعية وردتنا القدس،وجمعية معارف مقدسية للتراث والثقافة، وشمس الزرقاء، 

 لجنة أطباء –نقابة األطباء األردنية وجمعية أطياف الثقافية، وجمعية معراج الثقافية، والجامعات األردنية، 
  .مركز راجع للعمل الوطنيوفريق سفراء ضد التطبيع، وفريق مصطبة الكرك، ومن أجل القدس، 

  ٥ص/١٧/٧/٢٠١٩السبيل 

*** 
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  اصدارات

 لنظمي الجعبة" ة اليهود وحارة المغاربة في القدس القديمةحار"إطالق كتاب 

حارة اليهود وحارة المغاربة " أطلق الكاتب والباحث نظمي الجعبة مساء اليوم الثالثاء، كتابه -وفا  
قدم .، وذلك في مركز رواق في مدينة رام اهللا"في القدس القديمة ـ التاريخ والمصير ما بين التدمير والتهويد

 أقسام، األول يعالج تاريخ حارة اليهود، والثاني ٣الكتاب مؤلف من :  والكاتب، سليم تماري، وقالالكتاب
، وهو مبني على مجموعة ٣٩ـ ٢٦يعالج تاريخ حارة المغاربة، والثالث يعالج حارة اليهود واألحواض من 

أما نظمي .ترات الخطابيةهائلة من الخرائط والصور واإلحصائيات، وهو أول معالجة دقيقة بعيدة عن المها
 متر، وكان مشواري اليومي إلى المدرسة يمر بباب ١٠٠كان بيتنا يبعد عن باب المغاربة : الجعبة فقال

السلسلة وحارة المغاربة، وعقدة أبو مدين الغوث، وخالل هذه الفترة تعرفت على المكان بشكل تفصيلي إلى 
 تتراكم في ذهني إلى اليوم، حارة اليهود  ظلت الصورةحد أنني ال زلت أذكر روائح المكان حتى اآلن، و

كانت جزءا أصيال من البلدة القديمة تعود أصولها إلى الفترة المملوكية، وليست وظيفتي كباحث إثبات أو 
إنكار وجود حارة اليهود، لكنهم على أي حال كانوا يهودا فلسطينيين، فهم جزء من الشعب الفلسطيني، ولم 

لكن ال يوجد أصالنية في هذا الوجود، فوجودهم في القدس كان .  الحركة الصهيونيةيكونوا جزءا من
ًهامشيا ألن تركيز وجودهم كان في الجليل، وأول دفعة من يهود فلسطين جاءت إلى القدس من الجليل 

قمت بتقشير تاريخ اليهود في القدس من المضامين : وأضاف الجعبة.١٨٣٧كانت بعد زلزال صفد سنة 
الغ فيها، فحتى عمارتهم كانت عمارة فلسطينية ال تختلف عن بقية المباني الفلسطينية في القدس ما المب

أما حارة المغاربة فمنذ القرن الثاني الهجري كان .عدا كنيسين اثنين فقط بحكم الوظيفة الدينية للكنيس
ِالمغاربة يحرمون في القدس قبل أن يذهبوا إلى الحج، ويقدسون حجتهم بعد  وقد زار القدس .العودة منهُ

الرحالة اإلدريسي زمن الصليبيين، وبعد عهد صالح الدين أوقف ابنه الملك األفضل جزءا من القدس على 
المغاربة ومن هنا تأسست حارة المغاربة، فجذب هذا علماء المغرب للتدريس في القدس والتعلم من علماء 

 ساعة بعد احتالل الجزء الشرقي من القدس عام ٤٨المشرق، وقد قامت إسرائيل بهدم الحارة خالل 
" حارة اليهود وحارة المغاربة في القدس القديمة ـ التاريخ والمصير ما بين التدمير والتهويد"كتاب .١٩٦٧

 صفحة من ٤٦٢صادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية، باالشتراك مع مؤسسة التعاون، ويقع في 
نظمي الجعبة أستاذ التاريخ في جامعة بير زيت في فلسطين، .رحالقطع المتوسط، وصمم غالفه كريم ف

وجامعة توبنغن في ألمانيا، شغل منصب مدير المتحف اإلسالمي ـ المسجد األقصى، ومنصب مدير مشارك 
لرواق ـ مركز المعمار الشعبي، ويشغل حاليا منصب مدير متحف جامعة بير زيت، ونشر عددا كبيرا من 

تعلقة بموضوعات القدس وفلسطين والتاريخ األثري لألبنية والعالقات في فترات تاريخية الكتب والمقاالت الم
  .عديدة

  ١٦/٧/٢٠١٩وفا 



 
١٤

  آراء عربية

 ما يجمعهما الترابط الجغرافي والتاريخي المشترك... األردن وفلسطين

 علي ابو حبلة

األردن وفلسطين عبر التاريخ وحدة جغرافية واحدة ال يمكن فصل بعضهما عن بعض بفعل الحدود  
المشتركة والتضاريس التي تجمع بين فلسطين واألردن، وعبر التاريخ فان فلسطين خط الدفاع األول عن 

وان سند فلسطين هو األردن وان القواسم المشتركة بين الشعبين األردني امن األردن ووحدته الجغرافية، 
والفلسطيني ال يمكن ألحد شق وحدتهما بفعل المصاهرة والنسب بين الشعبين األردني والفلسطيني وبفعل 
العالقات المشتركة والتاريخ المشترك والدم الواحد المشترك في الدفاع عن الحق الفلسطيني، إن ما تقدمه 
الحكومة االردنيه من تسهيالت على المعابر تسهل على الفلسطينيين للتواصل بالعالم الخارجي و 
التسهيالت بالحصول على الجواز األردني للتسهيل على المواطن الفلسطيني االتصال بالعالم العربي 

اته على المواطن والدولي بفعل الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني بحكم االحتالل اإلسرائيلي وانعكاس
الفلسطيني والشعب الفلسطيني ومن معامالت أخرى سهلت وتسهل على الفلسطينيين تلمسها وشعر بها 
المواطن الفلسطيني انعكست إيجابا على الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزه وأشعرتهم تلك 

ا ببعض، إن دقة المرحلة التي التسهيالت بعمق العالقة التي تربط الشعبين الفلسطيني واألردني بعضهم
من مخططات تهدف إلى تقسيم وتجزئة عالمنا العربي  يمر بها عالمنا العربي وخطورة ما يخطط للمنطقة

تتطلب من األردنيين والفلسطينيين التنسيق فيما بينهما وتوحيد مواقفهما وجهودهما لمواجهة األخطار 
ياستها التوسعية وبمخططها الهادف لتصفية القضية المحدقة بالمنطقة برمتها، إن حكومة نتنياهو بس

الفلسطينية وبتلك النظرة االسرائيليه المريبة تجاه األردن فان في تقوية العالقات االردنيه الفلسطينية 
والتنسيق ما بين القيادتين الفلسطينية واالردنيه ما يفوت على االسرائليين وادارة ترمب مخططهما الهادف 

لفلسطينية وخاصة تهويد القدس عبر ما يسمى مخطط صفقة القرن، إن األردن بما يتمتع لتهويد األرض ا
به من موقع جيو سياسي وبعالقات تمكنه من لعب دور مهم في تدعيم الموقف الفلسطيني من خالل 

دس العمل على الضغط على حكومة نتنياهو ومحاوالت ثني االداره االمريكيه التراجع عن قرار االعتراف بالق
عاصمه السرائيل والسعي عبر االتصاالت التي يجريها االردن بدول العالم للحفاظ على هوية وعروبة 
القدس بصفته صاحب الواليه على القدس واألماكن المقدسة فيها، وجهود االردن الديبلوماسيه لوقف 

ٕ المحتلة واقامة الدولة ٕاالستيطان والتوسع االستيطاني وانهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية
 . الفلسطينية المستقلة

إن قوة ومتانة العالقة االردنية الفلسطينية أن تكون سدا منيعا في وجه المخطط اإلسرائيلي   
الهادف لتصفية القضية الفلسطينية، وان تفعيل التنسيق األردني الفلسطيني عبر اللجان المشتركة 

تحلل من اتفاقية باريس االقتصاديه ضمن مسعى يقود للتكامل واالتفاقات االقتصاديه والتي تقود لل



 
١٥

االقتصادي بين االردن وفلسطين وتكللت تلك الجهود بالزياره لرئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد 
 ما يوضع حد لسياسة إسرائيل  اشتيه بتوقيع اتفاقات تعاون مشترك بين البلدين في كافة المجاالت

ملية التشريع وشرعنه االستيطان وعلى محاولة تسجيل األراضي على اسم بخصوص إقدامها على ع
المستوطنين خاصة وان غالبية المستوطنات مقامه على أراضي مسجله باسم الخزينة االردنيه وأراضي 
للمنافع ألعامه مسجله على اسم المخاتير والهيئات المحلية وبالتنسيق األردني الفلسطيني ما يضع حد 

 . سرائيليه باالستمرار بمخططها التهويديللحكومة اال

إن الفلسطينيون وهم ينظرون بنظرة تفاؤل تجاه تقوية العالقات االردنيه الفلسطينية فان األمل  
يحذوهم بموقف أردني فاعل وضاغط على حكومة نتنياهو للتوقف عن أعمالها وممارساتها ضد الشعب 

من خالل استغالل األردن لعالقاته الدولية واالقليميه، إن الفلسطيني من خالل الضغط األردني المباشر و
حماية الحقوق الوطنية الفلسطينية هي حماية لألردن الن الفلسطينيون في ثباتهم وصمودهم على أرضهم 
ما يفشل مخطط اليمين اإلسرائيلي المتزمت الذي ما زال ينظر لألردن الوطن البديل، إن الرد الطبيعي على 

يون هو بتفعيل التنسيق األردني الفلسطيني وبالعمل على إحياء وتفعيل اللجان االردنيه هؤالء العنصر
الفلسطينية المشتركة بخاصة لجهة الحفاظ على األرض الفلسطينية من التهويد ومن الحفاظ على مخزون 

لنشاز التي المياه الفلسطيني والحفاظ على ترسيم الحدود التي تربط فلسطين باألردن، إن تلك األصوات ا
تدعو للفصل ما بين الشعبين الرد الطبيعي هو بتقوية أواصر العالقة ما بين الشعبين األردني والفلسطيني، 
إن بمقدور األردن المساهمة بالبناء االقتصادي الفلسطيني وبمقدور الحكومة االردنية المساهمة بمشاريع 

ي الفلسطيني من خالل المشاريع االقتصادية اقتصادية مشتركة فلسطينية أردنية، وان التنسيق األردن
المشتركة من توفير أسواق خارجية لتسويق المنتجات االقتصاديه المشتركة الفلسطينية االردنية، إن 
الترابط الجغرافي والتاريخي المشترك لفلسطين واألردن يجمعهما ويقوي في أواصر عالقاتهما المرتبطة 

قة دم ال يمكن فصلها عن بعضها البعض ما يحذونا األمل بتطوير بالجوار والنسب والمصاهرة وهي عال
تلك العالقة ليس لجهة التسهيالت فحسب لكن بتقوية تلك العالقة من خالل التنسيق السياسي 
واالقتصادي بما يساهم ويؤدي إلى القواسم المشتركة التي تسهم حقا في البناء الوحدوي السياسي 

هة المحتل اإلسرائيلي بالضغط على دول العالم ألجل إنهاء إسرائيل واالقتصادي والذي يفضي لمواج
الحتاللها لألراضي الفلسطينية بما يضمن تحقيق األمن والسالم لدول المنطقة وشعوبها وتجنيبهما من 

  .ويالت ما يتم التخطيط له الذي يستهدف في محصلته العالقة التاريخية التي تربط األردن بفلسطين

  ١٧ ص١٧/٧/٢٠١٩الدستور 

***  
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  آراء عبرية مترجمة

 لماذا ال يقاطع الفلسطينيون المحكمة العسكرية؟

 هاس عميره/هآرتس

ليئا “لماذا ال يقاطع الفلسطينيون المحكمة العسكرية؟ هذا السؤال الذي يطرح بعد مشاهدة فيلم  
 أن ما يجري في  سنة تراكم ما يكفي من المعلومات والفهم التي تظهر٥٢، خالل ”تسيمل المحامية

تحت االقنعة يوجد نظام . المحاكم العسكرية هو عرض كبير للشرعية واالجراءات السليمة والمنطقية
ابرتهايد يطبق قانونا عسكريا على مجموعة واحدة من السكان منزوعة الحقوق وقانونا مدنيا للشعب 

صورة االحتالل كأمر شرعي لماذا الموافقة على أن نكون ممثلين في المسرحية التي تعزز . السيد
عسكري أو (لم يقم ولن يقوم قاض اسرائيلي . القانون العسكري يعتبر النضال ضد المحتل جريمة.وطبيعي

ليقول إن رشق الحجارة واطالق النار على سيارة عسكرية، التي تدافع عن سرقة المياه وسرقة ) مدني
ئيلي يكفر ويقول إن من حق االنسان االنضمام ال يوجد أي قاض اسرا. االراضي، يعتبر دفاع ذاتي مبرر

إال اذا كان الحديث يدور عمن انضموا في السابق من اليهود الى منظمات مثل (الى منظمة تحرير وطني 
عندما يقف متهم فلسطيني أمام القاضي العسكري ويوافق على التعامل مع ). الهاغاناة وليحي وايتسل

  .ا على اعتبار االفعال المتهم بها كجريمةالئحة االتهام فكأنه قد وافق مسبق

السؤال االساسي يبرز ايضا بعد كل زيارة في المحكمة العسكرية، التي تقع على اراضي بيتونيا،   
عندما ينتظرون لساعات مع أبناء العائلة من اجل حضور الجلسة القصيرة التي فيها يمكنهم رؤية إبنهم 

، هذه كانت احدى ”تطوع لقراءة آيات من القرآن“.  واخفاء الدموعوتبادل االبتسامات) بشكل عام(عن بعد 
. ، قالت أمه”كأنها سبعون سنة“. التهم الالمنطقية لشاب حكم عليه منذ فترة قصيرة بسبعة اشهر سجن

لقد رشق الحجارة على سيارات في المنطقة بين بيت ايل ومستوطنة عيلي في الفترة بين تشرين الثاني “
ورغم أن هذه الجملة هي من خيالي، إال أنها تستند الى صيغة خيالية . ”٢٠١٨الول  وكانون ا٢٠١٦

أوال، ال . من السهل التساؤل ولكن من الصعب االجابة.دارجة لمخالفة في الئحة االتهام للنيابة العسكرية
نات المحكمة العسكرية فرضت على الفلسطينيين بالضبط مثل المستوط. يمكن أن تكون مقاطعة حقيقية

السؤال الرئيسي هو لماذا عدم االعالن مسبقا أنهم ال يعترفون . غير القانونية ومثل أنظمة مالحقتهم
رفض أن يكون ممثال عن طريق :  يمكن صياغة ذلك بخطوة فعلية واحدة–بشرعية محاكم االبرتهايد 

ناك احتمال لتعطيل فقط عندما يكون عدم االعتراف جماعيا فه.محام، وبالتالي تعطيل ترتيبات النظام
هذا ممكن فقط عندما تكون هناك منظمة مركزية يمكنها أن تفرض االنضباط على كل . ترتيبات النظام

عدم الشرعية الجوهرية . في بداية االحتالل الجميع اعتقدوا أن هذا سيكون مؤقتا. اعضائها المعتقلين
التنظيمات الفلسطينية هي أقل . يك موحدللمحكمة العسكرية االسرائيلية لم يتمخض فورا عن افكار لتكت

الكثير من . وفي هذه االثناء اعتاد الجميع على روتين التمثيل. تمركزا وانضباطا مما يبدو من صورتها
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حتى لو . المعتقلين، خاصة الشباب، عملوا في السابق ويعملون اآلن من تلقاء انفسهم أو بمبادرات محلية
في زمن . معين فان االنضباط التنظيمي والوعي تطورا في فترة االعتقالكانوا ينتمون ايديولوجيا لتيار 

وما تريده العائلة هو تخفيض بقدر االمكان اشهر . المحكمة نفسها يتبين أن العائلة أقوى من أي تنظيم
الكل غير قانوني وغير سليم في  .سجن إبنها، ايضا بثمن دفع غرامة اعلى التي بسببها يدخلون في ديون

امكانية عدم االعتراف بالمحكمة العسكرية . اكم االسرائيلية، مثلما في الحكم االجنبي على الفلسطينيينالمح
هذا وهم لم يعد . تشمل افتراضا معينا يمكنه اثارة االسرائيليين، يعلمهم ويذكرهم ما هو القانون والعدل

 .الفلسطينيون يخطئون به

  ٢٧ ص١٧/٧/٢٠١٩الغد 

*** 

  اخبار باالنجليزية
  

France keen to work with Jordan to achieve peace in region’  
 

By JT - Jul 16,2019 - Last updated at Jul 16,2019 

 

French Ambassador to Jordan David Bertolotti during a reception at the French embassy 

in Amman on Sunday (Petra photo) 

AMMAN — France seeks to work with Jordan to realise permanent peace between 

Palestine and Israel, and Paris is ready to support any serious effort, including at the 

economic level, to reach peace, French Ambassador to Jordan David Bertolotti said on 

Sunday.During a reception held at the French embassy in Amman on the occasion of 

France’s national day, Bertolotti highlighted the importance for such endeavours to be 

complementary to, rather than an alternative to, a political solution that adheres to the 

internationally recognised two-state solution.  

The diplomat also spoke about existing cooperation and partnership between France and 

Jordan in various fields, praising the government’s eagerness to reform the economy to 

contain the general debt, stimulate growth and maintain the Kingdom’s status as an 

attractive destination for foreign investments, according to an embassy statement.   

The ambassador said that Paris, which is the top non-Arab foreign investor in Jordan, 

believes that the stability of the Kingdom’s business environment is the main driver 

attracting investments to the Kingdom. 

He added that France and Jordan are close partners in the defence and security field, 

noting that his country presented a “big pack” of military and security assistance to 

support the Jordan Armed Forces-Arab Army and other security apparatuses facing 

challenges related to instability at the borders.  

Bertolotti, during a reception that was attended by several officials and diplomats, stressed 

that France would continue its diplomatic efforts to reach a political solution in Syria. 

2019/16/7 Times Jordan 

*** 
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