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احتالل األراضي الفلسطينية واملعاملة الالإنسانية جتاه  املتحدة تدعم
وأكد أن بوسع أملانيا واالحتاد األوروبي أن يقوما بدور مغاير   الفلسطينيين.

لدور الواليات املتحدة يف التخفيف من حدة التوتر يف الشرق األوسط، وشدد على 
التي أعلنها الرئيس أن التوتر اجلديد يف املنطقة هو نتيجة احلرب االقتصادية 

  .األميركي دونالد ترامب على إيران
  

  [رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
  إيران تسرّع وتيرة تخصيب اليورانيوم]

  
  11/6/2019"يسرائيل هيوم"، 

  
قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو يف تصريحات أدىل بها إىل 

  ن إيران تسرع وتيرة تخصيب اليورانيوم. وسائل إعالم أمس (االثنين) إ

فقط من إعالن الوكالة الدولية واحد وجاءت تصريحات أمانو هذه بعد أسبوع 
للطاقة الذرية أن خمزون إيران من املياه الثقيلة واليورانيوم اخملصب ارتفع لكنه 

 .2015مل يتجاوز احلدود املسموح بها بموجب االتفاق النووي املبرم معها سنة 

كانت إيران أعلنت يف وقت سابق من هذا الشهر أنها ستتوقف عن االلتزام و
باحلدود املنصوص عليها يف االتفاق احتجاجاً على انسحاب واشنطن األحادي 
اجلانب منه وإعادة اإلدارة األميركية فرض عقوبات اقتصادية عليها، لكنها يف 

، وبالتايل 2015اتفاق الوقت عينه أكدت أن هذه اخلطوة ال تعني انسحابها من 
خرى واردة فيه على غرار مواصلة اخلضوع لرقابة الوكالة ستظل ملتزمة ببنود أُ

  الدولية للطاقة الذرية على نشاطاتها يف هذا اجملال.

تصريحات أدىل بها يف يف سياق وندّد وزير اخلارجية اإليراين حممد جواد ظريف 
األملاين هايكو ماس يف طهران  مستهل االجتماع الذي عقده مع وزير اخلارجية

وأكد أنه ال  ،أمس، باحلرب االقتصادية التي تشنها الواليات املتحدة على بالده
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ما يكون بينع أن تكون احلرب االقتصادية جارية ضد الشعب اإليراين يمكن توقُّ 
   الذين أطلقوا هذه احلرب ويدعمونها يف أمان.

 

  يعلن[غباي لن يترشح لرئاسة العمل وروسو 
  انسحابه من احلزب واعتزال احلياة السياسية]

  
  11/6/2019"يديعوت أحرونوت"، 

  
قال رئيس حزب العمل اإلسرائيلي عضو الكنيست آيف غباي يف بيان صادر عنه 

التي  22نه لن يترشح لرئاسة احلزب يف انتخابات الكنيست الـإأمس (االثنين) 
أيلول/سبتمبر املقبل، ودعا أعضاء احلزب إىل اتخاذ قرار يتم  17ستجري يوم 

  بموجبه ترشيحه يف املكان الثاين يف قائمة احلزب. 

وكان غباي أعلن قبل أسبوعين أنه يتعيّن على حزب العمل االندماج مع حزب 
  الف "أزرق أبيض" خلوض هذه االنتخابات.ميرتس أو مع حت

كما أعلن عضو الكنيست واجلنرال احتياط طال روسو أمس انسحابه من حزب 
العمل واعتزال احلياة السياسية وعدم املنافسة ضمن قائمة احلزب يف انتخابات 

  الكنيست املقبلة. 

ل وكان روسو أعلن قبل أسبوع أنه سيتخلى عن حتصينه ضمن قائمة حزب العم
  وأنه يفكر يف الترشح لرئاسة احلزب.

  
  [هندل: تصريحات فريدمان تتماشى مع

  البرنامج السياسي لتحالف "أزرق أبيض"]
  

  11/6/2019"معاريف"، 
  

ما تزال تصريحات السفير األميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان التي أطلقها يف 
معينة تمتلك إسرائيل احلق  أوضاعنهاية األسبوع الفائت وقال فيها إنه يف ظل 
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 اتيف احملافظة على جزء من أراضي يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، تثير رد
   فعل واسعة يف األوساط السياسية اإلسرائيلية.

فقد أثنى عضو الكنيست يوعز هندل من حتالف "أزرق أبيض" على هذه 
  حالف.التصريحات وأكد أنها تتماشى مع البرنامج السياسي لهذا الت

وأضاف هندل يف تصريحات أدىل بها إىل وسائل إعالم أمس (االثنين)، أن على 
إسرائيل أن تعرف كيف تستفيد من وجود إدارة أميركية داعمة لها للدفع قدماً 

  بسياستها املتعلقة بالفلسطينيين واملناطق [احملتلة].

ات فريدمان، ب وزير التعاون اإلقليمي تساحي هنغبى [الليكود] بتصريحكما رحّ 
وقال إنها تشكل تعبيراً أساسياً عن الرسالة اإليجابية للغاية التي جاءت إىل 
إسرائيل على أجنحة التغيير السياسي الذي حدث يف الواليات املتحدة قبل أكثر 

  من عامين. 

 مقبولة فريدمان تصريحات وقال سفير إسرائيل لدى األمم املتحدة داين دانون إن
  ر اإلسرائيلي. على اليسا أيضاً

وأضاف دانون يف بيان صادر عنه أمس، أن من الواضح للجميع أنه سيتم تطبيق 
يون وأريئيل عتس غوش يف اليهودية  السيادة اإلسرائيلية على املستوطنات

  ومعاليه أدوميم. 

وكان فريدمان أكد يف سياق مقابلة أجرتها معه صحيفة "نيويورك تايمز" 
، أن ضم أراضٍ يف الضفة الغربية بدرجة ما هو أمر ونشرتها يوم السبت الفائت

نة تمتلك إسرائيل احلق يف يمع أوضاعمشروع. وقال إنه يعتقد أنه يف ظل 
احملافظة على جزء من الضفة الغربية لكن ليس كلها، وشدّد على أن آخر ما 

  دولة فلسطينية فاشلة بين إسرائيل واألردن. قيام يحتاجه العامل هو 

واتهم فريدمان القيادة الفلسطينية بممارسة ضغوط جمة على رجال أعمال 
لثنيهم عن املشاركة يف املؤتمر االقتصادي الذي تبادر إىل عقده اإلدارة 
األميركية يف البحرين ضمن مساعيها الرامية إىل الدفع قدماً بخطة "صفقة 

يشية املع األوضاعالقرن". وأضاف أن هذه الصفقة تهدف إىل حتسين 
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للفلسطينيين، لكنه يف الوقت عينه استبعد أن تسفر عن حل سريع للنزاع يف 
  املنطقة.

  
  [إصابة عنصرين من األجهزة األمنية الفلسطينية يف عملية تبادل

 إطالق نار مع قوة عسكرية إسرائيلية جنوبي مدينة نابلس]
  

  Ynet ،11/6/2019موقع 
  

صيبا بجروح مصادر فلسطينية إن عنصرين من األمن الوقائي الفلسطيني أُ قالت
طفيفة فجر اليوم (الثالثاء) يف إثر عملية تبادل إطالق نار مع قوة عسكرية 

 إسرائيلية وقعت يف مقر تابع لألمن الوقائي جنوبي مدينة نابلس.

 أن قعت بعدوأضافت هذه املصادر أن عملية تبادل إطالق النار استمرت ساعة وو
اشتبه أفراد األمن الوقائي بتوقف سيارة اسرائيلية بالقرب من املقر تبين أن يف 
داخلها قوات إسرائيلية خاصة، وعندما حاول رجال األمن الوقائي االقتراب من 
السيارة أطلق أفراد القوة اخلاصة اإلسرائيلية النار على سيارة األمن الوقائي 

ىل اندالع إأدى  ، األمر الذيلى مقر األمن الفلسطينيوتبع ذلك إطالق نار كثيف ع
أسفر عن إصابة اثنين من رجال األجهزة واشتباك مسلح استمر أكثر من ساعة 

   األمنية الفلسطينية.

ن قوات اجليش اإلسرائيلي استهدفت إوقال حمافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان 
سابقة خطرة مل حتدث من لألمن الوقائي وأكد أن الواقعة تشكل  بقاتثالث ط

  قبل.

وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية مسؤولة إن قوة خاصة تابعة للجيش 
لألمن الوقائي الفلسطيني  اًاإلسرائيلي حاصرت خالل ساعات الليلة الفائتة مقر

  يف نابلس فنجم عن ذلك تبادل إلطالق النار بين اجلانبين.

يلية توجهت إىل املكان بهدف وأضافت هذه املصادر أن القوة اخلاصة اإلسرائ
  مطلوبين للجيش اإلسرائيلي. تنفيذ عمليات اعتقال
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  قائمة مشتركة.
  رئيس بلدية طيبة شعاع منصور أكد أن أطرافاً يف اللجنة التفاعلية

اولة لفحص ما إذا كان يريد أن يترشح يف حزب توجهوا إليه يف حم
عربي جديد، ودُعي إىل إجراء حمادثات بشأن هذا املوضوع،  - يهودي

من املفترض أن جتري يف رام الله، ويف غفعات حفيفيا وأماكن أُخرى يف 
وهو يؤيد إعادة  ،إسرائيل. وأوضح منصور أنه ال يريد الترشح للكنيست

املشتركة، ألن "هذه املرحلة ليست مهيأة لنشوء  [العربية] تشكيل القائمة
  حزب جديد". 

  شخصية أكاديمية وناشط سياسي عربي معروف له عالقة باالتصاالت
طلب االمتناع من ذكر اسمه خوفاً من املسّ بعالقاته مع رام الله قال 
لـ"هآرتس" إن لديه انطباعاً بأن الفلسطينيين معنيون بتعزيز ميرتس أكثر 

 -  اب العربية. صحيح أن حداش تعتبر نفسها حزباً عربياًمن األحز
يهودياً، لكن أطرافاً لها عالقة باالتصاالت  قالت لـ"هآرتس" إنها ال ترى 
فيها إطاراً مناسباً ألن اجلبهة تتوجه يف األساس إىل الناخبين العرب. 

يف رأيهم "من يريد تغييراً حقيقياً يجب أن يبني شراكة حقيقية، لذا و
  التوجّه هو املضي نحو إطار جديد".

  عضو الكنيست عيساوي فريج من ميرتس قال لـ"هآرتس" إنه يف
االنتخابات األخيرة حاولت أطراف من السلطة جتنيد تأييد مليرتس يف 

ملسؤولين يف السلطة، وأيضاً اجملتمع العربي. "جرت حمادثات مع كبار ا
هم أن يدعموا احلزب. لب الصانع للطلب من كل الذين يؤثرون فيمع ط

وكان هناك أيضاً حماوالت لفحص إمكان حتصين مقعد ملرشح عربي، 
لكننا أوضحنا أن هذا لن يجري". وأضاف فريج أنه يعلم باالتصاالت 

عربية، لكنه ال يعرف ما إذا كانت فعلية أم  -بشأن تأليف قائمة يهودية 
ذلك فإن  أن الغرض منها الضغط على األحزاب العربية، عالوة على

  ميرتس مشغولة اآلن باالنتخابات الداخلية. 
  مسؤولون كبار يف األحزاب العربية ويف جلنة متابعة اجلمهور العربي

نقلوا رسائل إىل السلطة بأن تدخّل أفرادها يمكن أن يضر بهم ولن يعزز 
بين  تاعل، التوتر - بالضرورة معسكر السالم. وبحسب مسؤول يف حداش
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أن السلطة الفلسطينية تنظر إىل الساحة السياسية يف  عن ين ناجمفالطر
إسرائيل فقط من زاوية االحتالل، وتتجاهل مصالح اجلمهور العربي 
األُخرى. وقال: "لقد كان هناك دائماً استشارات بين قيادة اجملتمع العربي 
والقيادة الفلسطينية، لكن هناك مسافة كبيرة بين ذلك وبين إقامة حزب 

عربي مطروح على النقاش  - ف: "إقامة إطار سياسي يهوديجديد". وأضا
منذ عدة سنوات. وبعد تفكُك القائمة املشتركة حظيت الفكرة بدعم من 
القيادة الفلسطينية. لكن يبدو أن تقديم موعد االنتخابات ساهم يف خلط 

  األوراق وأحبط الفكرة". 
 أعضاء  مسؤول كبير آخر يف حداش وعضو يف جلنة املتابعة أضاف أن

األحزاب العربية ينظرون إىل اخلريطة السياسية بصورة خمتلفة عن 
السلطة. "ليس األمر أن السلطة تدعم املعسكر الديمقراطي ونحن متطرفون 
نعارض التعاون، بل نحن نقرأ األرضية يف اجلانب اليهودي واجلانب 

هم العربي وندرك أنها مل تنضج بعد لعملية دراماتيكية مثل تلك التي ت
السلطة. لقد أوضحنا أيضاً يف كل املناسبات أننا ندعم أي تسوية تؤدي 

  إىل إنهاء االحتالل."
 "إن سلوك األحزاب العربية هو شأن  يف اللجنة التفاعلية قالوا لـ"هآرتس"

إسرائيلي، وأن السلطة واللجنة غير معنيتين بالتدخل فيه. مع  - داخلي
لقيادة الفلسطينية مل تخفِ قط ذلك، قال مسؤول كبير يف اللجنة إن ا

رغبتها يف أن يحصل املعسكر املؤيد إلنهاء االحتالل على مكان مهم يف 
  الساحة السياسية يف إسرائيل.

  
  إلداد شافيط وسيما شاين، باحثان يف معهد دراسات األمن القومي

  11/6/2019، 1174"مباط عال"، العدد 
  

   -  املواجهة بين الواليات املتحدة وإيران
  سيناريوهات ودالالت

  
  تدور املواجهة بين الواليات املتحدة وإيران، عملياً، على مستويين
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  متقابلين: 
 تتمسك اإلدارة األميركية بسياسة استخدام  -إظهار قوة وحماولة للردع

"احلد األقصى من الضغوط" على إيران؛ وتواصل فرض مزيد من العقوبات 
البتروكيميائية)، وتمارس ضغوطاً على دول (تضمنت مؤخراً الصناعة 

متعددة لتطبيق العقوبات التي فُرضت. يف املقابل، أرسلت اإلدارة رسالة 
حتذير إىل إيران شملت زيادة قواتها البحرية واجلوية يف منطقة اخلليج. 
من جهتها، ردت إيران معلنة أنها ستبدأ يف قضم التزاماتها يف إطار 

بدرجة ب خمصّمراكمة يورانيوم مرحلة أوىل يف  - النووي االتفاق
تموز/يوليو، إمكان تخصيب  وابتداءً من مطلعثقيلة، منخفضة ومياه 

مفاعل التعاون يف حتويل  وتقليص%) 20اليورانيوم على درجة أعلى (
، ومن دون أن تتحمل مسؤولية املياه الثقيلة يف أراك. ويف موازاة ذلك

اسطة حلفائها من أجل جتسيد قدرتها إيران مباشرة أو بو نشطتعلنية، 
يف ميناء الفجيرة، واملسّ  ناقالت نفطعلى اإليذاء من خالل تخريب 

بالبنى التحتية الستخراج النفط التابعة لشركة "أرامكو" يف األراضي 
السعودية. صحيح أن مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون أكد 

األمن أدلة تؤكد مسؤولية إيران عن  أن اإلدارة األميركية ستقدّم يف جملس
الذين  ،التخريب، لكن اإلمارات العربية املتحدة والسعودية والنرويج

اكتفوا باإلشارة ضمنياً إىل إيران (من دون ذكرها)،  ،تضررت سفنهم
 كمسؤولة عن الهجوم، ومن دون تقديم أدلة. 

 منذ بداية  الهدف املعلن للرئيس ترامب - جهود للعثور على قنوات للحوار
اخلطوات ضد إيران كان وما يزال إجبار طهران على املوافقة على 

سرية مع  اتصالمفاوضات لتحسين االتفاق. احتماالت وجود قنوات 
إيران و/أو تبادل رسائل بين الدولتين طُرحت مؤخراً بقوة يف وسائل 
ا اإلعالم الدولية. بين األطراف التي ذُكرت كوسطاء حمتملين هناك سويسر

وأملانيا (مؤخراً زار وزير اخلارجية األملاين طهران)، وعُمان (وزير 
اخلارجية العُماين زار واشنطن وطهران) والعراق. ضمن هذا اإلطار يُذكر 
أن رئيس احلكومة اليابانية سيزور طهران (وهذه أول زيارة منذ عدة 

عه يف عقود)، وقيل إنه سيلتقي الزعيم اإليراين علي خامنئي، بعد اجتما
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 طوكيو بالرئيس ترامب الذي طلب منه نقل رسائل إىل إيران.

قنوات اتصال  إليجادباإلضافة إىل اجلهود التي تبذلها أطراف متعددة 
بين إيران والواليات املتحدة، يواصل الرئيس ترامب قيادة خط معلن 
يسعى لتهدئة التوتر والتخفيف منه، من خالل التوضيح أن الواليات 

  املتحدة "ال تريد تغيير النظام يف طهران".
صحيح أن الزعيم اإليراين عاد وكرر إصرار إيران على عدم التفاوض مع 

ة، لكن يف الوقت عينه قال يف رسالة أكثر تصاحلية إن الواليات املتحد
إيران ستوافق على التحاورمع أي جهة أُخرى " بمن فيهم األوروبيون". من 
جهته، أشار الرئيس اإليراين حسن روحاين إىل أن إيران ستوافق على 

  ورفعت العقوبات.  النووي احلوار إذا احترمت الواليات املتحدة االتفاق

  حمتملة سيناريوهات
  يف هذه النقطة الزمنية، وباالستناد إىل التقدير أن إيران ليست معنية

بـ"حتطيم كل األواين"، يمكن أن يتطور واحد من السيناريوهات األساسية 
التالية. وكل واحد منها يمكن أن يؤدي إىل تصعيد التوتر يف منطقة 

  اخلليج:
  استمرار تآكل تدريجي وحذر(ولزمن ما) يف االلتزامات اإليرانية

االتفاق، مع التشديد على العودة إىل تخصيب املنصوص عليها يف 
%)؛ تشديد اإلدارة األميركية يف تطبيق 20(بما فيه على درجة  اليورانيوم

العقوبات ومن املعقول زيادتها، على أمل بأن تدفع إيران يف النهاية إىل 
ن والشركاء األوروبي يقوم لة املفاوضات. من املعقول أيضاً أنطاو

بإرسال رسائل إىل إيران بأنهم أيضاً مضطرون إىل االنضمام إىل مسعى 
  الضغوط.

  االنسحاب من تطبيق بما يف ذلك انسحاب سريع إليران من تعهداتها
املتعلق بالوكالة الدولية للطاقة النووية وتقليص  ضايفالبروتوكول اإل

يف مثل هذا السيناريو من املتوقع رد غير  – كبير يف التعاون مع الوكالة
موحد من جانب اجملتمع الدويل. من املعقول االفتراض أن دوالً أوروبية 
سترى يف الوضع اجلديد خطراً، وسيكون اخليار الوحيد املتاح أمامها، 
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و، االنضمام إىل الواليات املتحدة يف فرض العقوبات على على ما يبد
" لدوافع إيران،  إيران. لكن يف املقابل، سيكون هناك من سيظهر "تفهماً

حتت رقابة  دامت إيران باقية مارأس هذه الدول روسيا والصين، ووعلى 
، فإنها ستفضل االستمرار NPTالوكالة الدولية للطاقة النووية ويف إطار 

 قاتها معها.يف عال

 هذا السيناريو يمكن أن عودة إىل مفاوضات جديدة مع إدارة ترامب .
يتطور مع أحد السيناريوهين املذكورين أعاله. وهذا هو املسار املفضل 
بالنسبة إىل الواليات املتحدة ويمكن االفتراض أنه يف الرسائل (السرية) 

ث بالتفصيل عن التي تنقلها الواليات املتحدة إىل إيران، هي ال تتحد
أهدافها النهائية يف املفاوضات. إعالن وزير اخلارجية مايك بومبيو أن 
اإلدارة ال تضع شروطاً مسبقة على استئناف املفاوضات، ال يلغي 

التي وضعها هو نفسه كشرط لرفع العقوبات، لكن بالتأكيد  12املطالب الـ
يد. من جهته، جدإلدارة ستتمسك بها للتوصل إىل اتفاق ال يتعهد بأن ا

يشدد الرئيس ترامب يف كالمه العلني يف األساس على احلاجة إىل ضمان 
  عدم قدرة إيران على احلصول على سالح نووي.  

 انعكاسات
 غير وإيران املتحدة الواليات أن يبدو بينهما، التوترات من الرغم على 

 إىل دفعهما احلسابات يف خطأ وقوع من واخلوف ،بالتدهور معنيتين
 إىل بها قاما التي اخلطوات انزالق عدم لضمان اجلهود وبذل احلذر إظهار
 يُظهران ترامب، الرئيس وخصوصاً األميركية، اإلدارة. بينهما واسع صدام

 حتويل يف جناحهما عدم بسبب اإلحباط من معيناً قدراً اآلن منذ
 إىل العودة إيران قرار. نتائج عن يثمر دبلوماسي مسار إىل العقوبات
. ردودها بشأن معضلة أمام األميركية اإلدارة سيضع النووية نشاطاتها

 يتضمن مل اآلن حتى اإلدارة أساسه على عملت الذي املنطق حال، أي يف
 ذكر يرِد آخر إىل وقت من أنه من الرغم وعلى. عسكرية ردود إىل احلاجة

 ترامب الرئيس إىل بالنسبةأنه  األقل على يبدو التصريحات، يف األمر هذا
 قبيل. بذلك فعالً معنياً ليس وهو ،رفع العتب عنه قبيل من هو املقصود

 سنة يف األميركية السياسية املنظومة ، ستدخل2019 نهاية سنة
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 اً تختار خيار أن لإلدارة تسمح لن شك دون من وهي رئاسية، انتخابات
  .خالف موضعهو  متطرفاً

 والواليات إيران تمارسها التي الضغوط جانب إىل أنه االنطباع هنا من 
 بشأن رسائل تبادل عملية املقابل يف جتري  بعضهما، على املتحدة
 أن إمكان تدل على بسيطة مؤشراتمالحظة  ويمكن. املفاوضات شروط
 ببيع املتحدة الواليات لها سمحت إذا - أولية مفاوضات على إيران توافق
 على الضغط تقليص إىل يؤدي أن يمكن املفاوضات وجود جمرد. النفط
  ستفرح األميركية للعقوبات املعارضة الدولية األطراف وجميع إيران؛

 األميركية اإلدارة ويف إيران؛ مع" كاملعتاد األمور" كأن وضع إىل بالعودة
 أوباما، حققه الذي ذلك من أفضل اتفاق حتقيق يف املصلحة ستزداد

 وأدى جداً متساهالً كان بأنه أوباما إىل املوجهة االتهامات أن تأكيدو
  .صحيحة كانت "العامل يف اتفاق أسوأ" إىل

 بين حمتملة فجوات وجود حسابها يف تأخذ أن إسرائيل على يتعين 
 لإلدارة املناورة هامش أن وحقيقة األميركية، واملصلحة مصلحتها
 ترامب الرئيس سيضعها التي األهداف وأن هامشها، من أوسع األميركية

 واشنطن بين مفاوضات بدأت إذا وخصوصاً السيناريوهات، من واحد لكل
 على. إسرائيل فيها ترغب التي تلك عن خمتلفة تكون أن يمكن وطهران،

 املتحدة الواليات مع شامل استراتيجي حوار إجراء املهم من اخللفية هذه
 تتحدث أن هو إلسرائيل املركزي التحدي وسيكون املستويات، كل على

 ويجري تتبلور التي السياسة تستجيب وأن واحد، بصوت األميركية اإلدارة
  .الدولتين صالحمل إيران حيال قدماً بها املضي
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  صدر حديثاً 
  

  حارة اليهود وحارة املغاربة يف القدس القديمة: 
  التاريخ واملصير ما بين التدمير والتهويد

  
  

. أستاذ التاريخ يف جامعة بيرزيت. تخرج من 1955، ولد يف القدس سنة اجلعبة نظمي
 املسجد –جامعتي بيرزيت وجامعة توبنغن يف أملانيا. وكان مديراً للمتحف اإلسالمي 

 توثيق مشاريع أغلبية يف شارك. الشعبي املعمار مركز -  لرواق مشاركاً ومديراً األقصى،
خبيراً يف هذا اجملال، ويف شؤون القدس واخلليل. ونشر  ويُعتبر فلسطين، يف الثقايف التراث

 .عدداً كبيراً من الكتب واملقاالت عن هذه املوضوعات
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  

 

 

ري يف الشطر الشرقي تتعدد أشكال السيطرة على املشهد احلضا
، لكن التغيير األكثر درامية 1967من القدس بعد حزيران/يونيو 

مصادرة  1969هو جرف حارة املغاربة، وبعد ذلك يف سنة 
مساحة واسعة من البلدة القديمة لتشييد حارة لليهود. وما زالت 

هذه املنطقة املمتدة من حارة األرمن غرباً إىل اجلدار الغربي 
صى شرقاً تشهد حركة حثيثة تهدف إىل إيجاد حيز للمسجد األق

متكامل من ناحية املشهد واحملتوى والسكان، وذلك يف حماولة 
 لتقديم رواية مغايرة لتاريخ القدس.

يُعتبر الوجود املغاربي الذي أزيح باجلرافات يف حزيران/يونيو 
، غنياً بتاريخه وإفرازاته احلضارية واإلنسانية، ويُعبر 1967

عمق العالقة بين القدس واملغاربة، كما شكل الوجود عن 
اليهودي احملدود جداً منذ أربعة عشر قرناً يف القدس أيضاً جزءاً 

  ال يتجزأ من تاريخ املدينة.
يعرض هذا الكتاب كالً من الوجودين من ناحية تاريخية 

وثقافية ودينية، وما حتتويه هذه املنطقة، حارة اليهود وحارة 
من معامل تاريخية ودينية، كما يبين األمالك العقارية املغاربة، 

  يف املنطقة املصادرَة وما جرى عليها من تغييرات حتى اآلن.

https://www.palestine-studies.org/ar/books/%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A

