تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
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الخبر الرئيس:
دولتاف تضغطاف عمى الرئيس عباس والعاىؿ األردني
لالنخراط في "صفقة القرف"

أبرز العناوين:
 االحتالؿ ُيميد لتدمير مقابر في "باب الرحمة"

 منطقة شماؿ القدس تعاني مشكالت بيئية مرّكبة
مقدسيا
 وزير داخمية االحتالؿ يدرس سحب اإلقامة مف 12
ً

 الخطوط اليندية ستحمّؽ فوؽ السعودية في الطريؽ إلى دولة االحتالؿ
 االحتالؿ يوافؽ عمى إطالؽ سراح الشيخ رائد صالح بشروط مقيدة
 استشياد شاب برصاص االحتالؿ بعد تنفيذه عممية طعف بالقدس
***

شؤون المقدسات:
االحتالؿ ُيميد لتدمير مقابر في "باب الرحمة":

أقدـ أفراد مف ما تسمى "سمطة حماية الطبيعة" صباح الخميس ( ،)3/15عمى أخذ قياسات ومسح قبور
تمييدا ليدميا .وحاوؿ ُكؿ مف مدير المسجد
إسالمية في "مقبرة الرحمة" المالصقة لممسجد األقصى،
ً
األقصى الشيخ عزاـ الخطيب ،وخطيب المسجد الشيخ يوسؼ أبو اسنينة منع أفراد "سمطة الطبيعة" مف

أخذ القياسات ،لكف مف دوف جدوى.
وأكد رئيس لجنة رعاية المقابر اإلسالمية بالقدس الميندس مصطفى أبو زىرة أف ما حدث يدؿ عمى ّنية

توجو
مبينا أف
االحتالؿ اقتطاع أجزاء مف المقبرة وىدـ قبور فيياً ،
المجسـ الثالثي الذي شوىد ُيثبت ّ
ّ
االحتالؿ بناء مؤسسات استيطانية ييودية في ىذه األراضي الوقفية التي تمتد مف أراضي المقبرة حتى
سمواف  /ووادي حموة .وشدد أبو زىرة عمى أنو مف الصعب مد خطوط القطار اليوائي التيويدي عمى تمؾ
األراضي المعروفة بػ"تمة الحسني؛ ألنيا تضـ عدداً كبي اًر مف القبور .وأضاؼ أبو زىرة "أجرينا اتصاالت
مع الجيات القانونية والمحامي مف أجؿ متابعة االعتداء عمى مقبرة الرحمة وتنفيذ أعماؿ التخطيط
والمسح فييا".
وقاؿ المحامي سامي أرشيد" :واضح أف السمطات اإلسرائيمية تحاوؿ بكؿ الطرؽ االستيالء عمى جزء مف
أراضي مقبرة باب الرحمة رغـ أف ىناؾ قضية ما زالت معمّقة أماـ المحكمة" .وأضاؼ ارشيد" :ال شؾ أف
السمطات اإلسرائيمية وأذرعيا مف خالؿ ىذه االنتياكات تحاوؿ فرض األمر الواقع بالقوة وليس بالقانوف،
معمنا قرارىـ تقديـ التماس األسبوع المقبؿ بيذه االنتياكات إلى المحكمة المركزية؛ لمنع مواصمة ىذه
ً
االنتياكات الخطيرة".

مؤخر لسمسمة اعتداءات "إسرائيمية" بيدؼ االستيالء عمييا ،وحاولت "سمطة
ًا
وتعرضت مقبرة باب الرحمة
ّ

اآلثار اإلسرائيمية" اقتطاع مساحة  %40مف أراضييا التي تعد الحاضنة الشرقية لممسجد األقصى،
تمييدا لتحويميا إلى "حديقة توراتية" ،كما تعرقؿ عمؿ األىالي
ووضعت أسال ًكا شائكة في جزء منيا،
ً

مؤخرا،
خالؿ تنظيؼ المقبرة .ونفذت طواقـ مف "سمطة الطبيعة" اإلسرائيمية ،بحراسة مف قوات االحتالؿ
ً

تمييدا لبناء سور ووضع األسالؾ لمنع الدفف في أجزاء جديدة
أعماؿ قص وخمع لألشجار في المقبرة؛
ً

فييا.
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ميما مف المقبرة لمصمحة إنشاء حدائؽ تممودية ،ومنع منذ سنوات
ُيذكر أف االحتالؿ اقتطع جزًءا ً
المقدسييف مف دفف موتاىـ فييا ،وىي مف أقدـ المعالـ اإلسالمية في مدينة القدس ،وتضـ بيف جنباتيا
فضال عف آالؼ الموتى مف أبناء العائالت
رفات عدد مف صحابة رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو وسمـ)،
ً
المقدسية.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/3/16 ،
مستوطنوف يقتحموف باحات المسجد األقصى
اقتحـ  86مستوطناً يوـ األربعاء ( ،)3/14المسجد األقصى المبارؾ ،في الفترة الصباحية ،مف جية باب
المغاربة ،ونفذوا جوالت مشبوىة واستف اززية في المسجد ،وسط محاوالت ألداء طقوس وشعائر تممودية في
المسجد المبارؾ .مف جية أخرى ،احتجزت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،فتاة مف األراضي المحتمة عاـ
 ،48مف داخؿ المسجد األقصى المبارؾ ،واقتادتيا إلى مركز تابع ليا في القدس القديمة لمتحقيؽ ،قبؿ أف
مستوطنا المسجد األقصى يوـ الخميس (.)3/15
تفرج عنيا .فيما اقتحـ 86
ً

ورغـ اإلجراءات اإلسرائيمية المشددةّ ،أـ المسجد األقصى المبارؾ يوـ الجمعة ( )3/16قرابة  50ألؼ
مصؿ .فيما اقتحـ نحو  200مستوطف يوـ األحد ( )3/18بينيـ  47عسكرياً ،باحات المسجد األقصى
معززة مف قوات االحتالؿ.
بحماية عسكرية ّ
وكانت إحدى صفحات المستوطنيف التي تحمؿ اسـ "أخبار جبؿ المعبد" ،قد أعمنت أف  12ألؼ مستوطف
اقتحموا المسجد األقصى منذ بداية "العاـ الييودي" ،أي منذ شير أيموؿ/سبتمبر  .2017وقالت دائرة
األوقاؼ اإلسالمية بالقدس المحتمة إف ىذه الزيادة تعد ارتفاعاً بنسبة  %50عف الفترة ذاتيا خالؿ العاـ
الذي سبقو .وأوضحت أف  1500مستوطف اقتحموا المسجد األقصى منذ بداية شير آذار/مارس الجاري.
مستوطنا
مستوطنا ،يوـ الثالثاء ( ،)3/20باحات المسجد األقصى المبارؾ ،بينيـ 52
فيما اقتحـ 113
ً
ً
مف الطالب الييود.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/2/20 ،
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شؤون المقدسيين:
"الشؤوف المدنية" تطّمع عمى احتياجات قرى ألحقت لمنطقة القدس
نظّمت مديرية "الشؤوف المدنية – القدس" ،يوـ عمؿ ميداني شمؿ زيارة قرى :بيت لقيا ،وبيت سيرا،
وتـ خالؿ
وخربثا المصباح ،وبيت نوبا ،والطيرة .وىذه القرى أُلحقت
ً
مؤخرا ،إلى منطقة القدس المحتمةّ .
الجولة االطّالع عمى احتياجاتيا واإلشكاليات التي تعاني منيا ،سيما وأنيا تقع عمى الخط السريع الواصؿ
بيف القدس ويافا ،وكذلؾ وجود المستوطنات المحاذية تماماً لمدرسة "بيت عور الفوقا" والطيرة.
وخالؿ الجولة ،اجتمع وفد الييئة الذي ضـ كال مف :مدير عاـ الشؤوف المدنية رائد الموزي ،ونائبو خميس
فراج ،ومسؤوؿ ممؼ البنية التحتية حامد شحادة ،ومدير مكتب االرتباط المدني في بدو إبراىيـ حمد ،مع
رؤساء المجالس المحمية المذكورة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/3/14 ،
اطنا عمى ىدـ منزلو في سمواف:
االحتالؿ يجبر مو ً

شرعت عائمة المواطف المقدسي إسحؽ الشويكي ،يوـ األحد ( )3/18بيدـ منزليا في حي العباسية ببمدة
سمواف جنوب المسجد األقصى ،بضغط مف بمدية االحتالؿ في القدس .وأوضح الشويكي أف بمدية
شيد
يوما لتنفيذ قرار ىدـ المنزؿ؛ بحجة البناء دوف ترخيص .ولفت الشويكي إلى أنو ّ
االحتالؿ أميمتو ً 30
منزلو قبؿ  6سنوات مف "الصاج المقوى" ،والجبص ،وىو عبارة عف طابؽ ثاف ،وتبمغ مساحتو حوالي 50
بعا فقط.
ًا
متر مر ً

وفي السياؽ ،اضطر المواطف فيصؿ جمعة مف حي جمعة بجبؿ المكبر جنوبي القدس ليدـ منزلو بنفسو،
بناء عمى قرار احتاللي ،وذلؾ بحجة بنائو مف دوف ترخيص ،لتفادي دفع  70ألؼ شيكؿ لبمدية االحتالؿ

في القدس المحتمة بدؿ ىدمو .وحاوؿ المواطف جمعة مف خالؿ محاميو تأجيؿ عممية اليدـ لمدة أسبوع
بغية التوجو لممحكمة "العميا" ّإال أف بمدية االحتالؿ في القدس رفضت ذلؾ.
وكاف مركز "أبحاث األراضي" في القدس ،نشر معطيات تفيد بأف سمطات االحتالؿ االسرائيمية ىدمت
تي الشرؼ والمغاربة.
منذ عاـ  1967خمسة آالؼ منزؿ في مدينة القدس المحتمة ،إضافة إلى حار ّ
وحسب ذات التقرير فإف سمطات االحتالؿ االسرائيمية لـ تكتؼ بيدـ  39قرية تابعة لمقدس ،وتيجير نحو
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 198ألفًا مف سكانيا عاـ  ،1948بؿ واصمت اليدـ عاـ  1967بذرائع مختمفة ،منيا البناء غير
المرخص.

صحيفة القدس المقدسية2018/3/20 ،
منطقة شماؿ القدس تعاني مشكالت بيئية مرّكبة
نظّمت نقابة الصحفييف وسمطة "جودة البيئة" الفمسطينية ،يوـ اإلثنيف ( ،)3/19جولة لمصحفييف ضمف
فعاليات يوـ البيئة الفمسطيني لالطالع عمى الوضع البيئي في مناطؽ كفر عقب وقمنديا والراـ.
وقاؿ مدير عاـ التوعية والتعميـ البيئي في سمطة جودة البيئة أيمف أبو ظاىر إف الواقع البيئي الموجود في
ائيميا ىي إفراغ القدس مف مواطنييا لتحقيؽ حمـ
ىذه المناطؽ كارثي ،ويأتي ضمف خطة ممنيجة اسر ً

"القدس الكبرى" ،ومنع تطور الحياة الفمسطينية بما يمنع تعزيز صمود المواطنيف والحفاظ عمى الموارد
الطبيعية.
ازدحاما مرورًيا
وأوضح أف بمدة كفر عقب أصبحت مكانا لسكف حوالي  150ألؼ مقدسي ،ما أحدث
ً

سكانيا وبنية تحتية غير قادرة عمى تحمؿ النمو المتسارع وغير المنظـ في المنطقة .وأكد أبو
وضغطًا
ً

ظاىر أف منطقة الكسارات أصبحت وجية لدفف النفايات الخطرة التي تأتي مف الداخؿ عبر شاحنات،
باإلضافة إلى تموث اليواء الناتج عف الكسارات وحرؽ النفايات المختمفة بما فييا إطارات السيارات.
وأكد مدير مكتب سمطة جودة البيئة في محافظة راـ اهلل والبيرة ثابت يوسؼ ،أف منطقة شماؿ القدس
تعاني مف مشكالت بيئية مرّكبة أوصمتيا إلى حالة مف اإلنياؾ ،فيي تعاني مف االكتظاظ السكاني
والمكبات العشوائية التي تستغميا الدولة العبرية لدفف نفاياتيا ،باإلضافة إلى التموث اليوائي الذي يسبب
مشكالت صحية .ولفت إلى أف أي شخص بإمكانو أف يممس ىذه المشكالت لدى عبوره مف المنطقة ،مف
خالؿ المنظر العاـ المش ّوه والتموث في تمؾ المنطقة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/3/19 ،

مقدسيا
وزير داخمية االحتالؿ يدرس سحب االقامة مف 12
ً

قاؿ وزير داخمية االحتالؿ ارييو درعي يوـ اإلثنيف ( ،)3/19إنو يدرس إلغاء االقامة الدائمة مف 12
مقدسيا بزعـ أنيـ "متورطوف باالرىاب" .وأفادت صحيفة "يديعوت احرنوت" أف بيف المستيدفيف  4نواب
ً
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في المجمس التشريعي مف حركة "حماس" ،و 3شباف متيميف بالقاء الحجارة عمى سيارة مستوطف مخمور
ولقي مصرعو ،إضافة لشاب شارؾ بعممية مزدوجة أدت لمقتؿ  3اسرائيمييف حسب مزاعـ سمطات
االحتالؿ.

صحيفة القدس المقدسية2018/3/19 ،
مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييؽ عمى المقدسييف
واصمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي يوـ الخميس ( )3/15فرض الحصار عمى قرية حزما قضاء القدس
المحتمة ،وذلؾ عمى الرغـ مف إزالة المكعبات األسمنتية عف مدخؿ القرية بعد إغالؽ داـ أكثر مف 50
يوما .وجاء إغالؽ البمدة في إطار سياسات العقاب الجماعي التي ينتيجيا االحتالؿ لمضغط عمى سكانيا
ً

بيدؼ وقؼ المواجيات في البمدة ،ومياجمة مركبات االحتالؿ والمستوطنيف التي تمر مف أماـ القرية.

اطنا بجروح وحروؽ ،وباالختناؽ خالؿ مواجيات مع قوات االحتالؿ اإلسرائيمي مساء
فيما أصيب  38مو ً

الخميس في بمدة العيزرية ،شرؽ مدينة القدس المحتمة.

اطنا بحاالت اختناؽ وبالرصاص المعدني المغمؼ بالمطاط ،يوـ الجمعة (،)3/16
وأصيب  19مو ً
بمواجيات مع قوات االحتالؿ اإلسرائيمي في بمدة أبو ديس اندلعت بالقرب مف جامعة القدس.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لالعالـ2018/3/16 ،
ويفرج عف آخريف
ويبعد ُ
االحتالؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييفُ ..

قاؿ محامي نادي األسير في القدس مفيد الحاج ،إف سمطات االحتالؿ قررت يوـ الجمعة ( )3/16اإلبقاء
عمى اعتقاؿ مدير نادي األسير في القدس ناصر قوس بتمديد اعتقالو لمدة  6أياـ.
ومددت محكمة إسرائيمية ،صباح الثالثاء ( ،)3/20اعتقاؿ ستة مقدسييف بتيمة امتناعيـ عف منع تنفيذ
عممية الطعف التي وقعت في البمدة القديمة منذ أياـ وأدت لمقتؿ حارس أمف واستشياد المنفذ.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/3/20 ،
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االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف
اعتقمت شرطة االحتالؿ ،مساء األربعاء ( ،)3/14ثالثة فتية فمسطينييف بزعـ إلقائيـ حجارة باتجاه قوات
فمسطينيا عمى حاجز
شابا
ً
الشرطة في حي العيسوية بالقدس المحتمة .فيما اعتقمت قوة عسكرية إسرائيميةً ،

حزما ،وبحسب وسائؿ إعالـ عبرية ،فإف المعتقؿ مطموب لدى قوات الجيش اإلسرائيمي.

واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ الخميس ( ،)3/15شابيف مف بمدة حزما شماؿ شرؽ القدس
المحتمة واعتدت عمى أحدىما بالضرب ،واقتادتيما إلى أحد مراكز التحقيؽ التابعة ليا .واعتقمت قوات
المصميف مف فئة الشباف خالؿ خروجو مف المسجد األقصى المبارؾ ،مف جية باب
االحتالؿ أحد ُ
القطانيف ،كما اعتقمت أميف سر "فتح" اقميـ القدس شادي مطور ،بعد دىـ منزلو ،واقتادتو إلى مركز
توقيؼ وتحقيؽ "المسكوبية" غرب القدس.
واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،فجر األحد ( ،)3/18أربعة أطفاؿ مف بمدة العيسوية في مدينة
وحولتيـ الى مراكز توقيؼ وتحقيؽ في المدينة .واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،فجر
القدس المحتمة ّ
اإلثنيف ( ،)3/19خمسة مواطنيف مف بمدة حزما شماؿ شرؽ القدس المحتمة ،بينيـ الطفؿ حمودة كفاح
عسكر ( 10سنوات) ،وتـ تحويميـ الى مراكز توقيؼ وتحقيؽ في المنطقة .كما اعتقمت سمطات االحتالؿ
 8مقدسييف بينيـ طفؿ وامرأة بتيمة "عدـ منع جريمة" عمى خمفية عممية الطعف التي وقعت في البمدة
القديمة بالقدس مساء األحد .

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية،
2018/3/19
مناشدة لمنع االحتالؿ تيجير بدو الخاف األحمر بالقدس
ناشد عيد جياليف ،الناطؽ باسـ تجمع الخاف األحمر ،شرقي القدس المحتمة ،المجتمع الدولي التدخؿ
لوقؼ عممية التيجير وىدـ المدرسة الوحيدة والمعروفة بػ"اإلطارات" .وقاؿ جياليف إف جمسة لممحكمة
"العميا" ستعقد في الخامس والعشريف مف شير إبريؿ القادـ ستكوف نيائية لبحث قضية ترحيؿ بدو الخاف
مشير إلى أف الجمسة ستكوف حاسمة؛ لكوف وزير جيش االحتالؿ افيغدور ليبرماف كاف قد وعد
ًا
األحمر،

تجمع الخاف.
مجمس المستوطنات عاـ  2017بيدـ ّ
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مشير إلى
ًا
وذكر جياليف أنو كاف قد دعا قناصؿ الدوؿ األوروبية قبؿ أياـ ،وأطمعيـ عمى خطورة الموقؼ،

أنو كؿ يوـ خميس ستنظـ فعاليات ومظاىرة عمى الشارع الرئيس بمشاركة فمسطينييف وأوروبيف ونشطاء
اليسار "اإلسرائيمي" لحيف جمسة المحكمة؛ لموقوؼ إلى جانبنا ومساندتنا في نضالنا لوقؼ عممية التيجير.
طالبا وطالبة ،وتشتير بمدرسة "اإلطارات"؛ لكونيا شيدت مف
وتضـ مدرسة "الخاف األحمر" 170
ً

إطارات المركبات الفارغة ،وتفتقر المدرسة ،كما كؿ التجمعات البدوية في المنطقة ،لمكيرباء ،لكف
صفوفيا مضاءة بواسطة الطاقة الشمسية.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/3/20 ،
شؤون االحتالل:
مقدسي يرفض المعب مع "إسرائيمي" ببطولة دولية:
سو نتيجة القرعة عمييما
رفض الالعب المقدسي عبد السالـ عقؿ (ً 14
عاما) ،المعب مع إسرائيمي ،بعد ُر ّ
في بطولة العالـ "لمتاي بوكسنغ" في تايمند .وفي تصريح مصور خاص بػ"الجزيرة نت" ،أكد عقؿ أف
"موافقتي المعب معو يعني احترامو وقبولي باالحتالؿ الذي يحتؿ أرضي ومقدساتي".

المركز الفمسطني لإلعالـ2018/3/14 ،
سفير االحتالؿ في موسكو :نتواصؿ مع عدة دوؿ لنقؿ سفاراتيا لمقدس
أعمف السفير اإلسرائيمي لدى موسكو غاري كوريف ،يوـ األربعاء ( ،)3/14أف "تؿ أبيب" تتواصؿ مع عدد
مف الدوؿ لنقؿ سفاراتيا إلى القدس ،معرًبا عف أممو في أف تحذو روسيا حذو الواليات المتحدة وغواتيماال.
كما أكد السفير أف "الدولة العبرية ترفض المشاركة في المبادرة الفمسطينية لتشكيؿ آلية جديدة لمتسوية في

الشرؽ األوسط ،ألنيا لف تؤدي إلى شيء" ،بحسب قولو.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/3/14 ،
جيات استيطانية تحاوؿ السيطرة عمى منزؿ في الشيخ جراح
عقدت ما تسمى محكمة "الصمح" اإلسرائيمية ،يوـ الخميس ( )3/15جمسة بحثت خالليا الدعوى المقدمة
مف جيات استيطانية ضد عائمة صالح دياب في منطقة الشيخ جراح بالقدس؛ حيث قررت المحكمة
االستمرار في سماع البينات ليوـ  19مف الشير الجاري.
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المقاـ عمييا منازؿ ما يزيد عمى  28عائمة فمسطينية في
وتزعـ الجيات االستيطانية بأنيا تممؾ األراضي ُ
حي الشيخ جراح .وقاؿ محامي ىذه العائالت سامي ارشيد :إف "ىذه العائالت ىي المالكة لمنازليا
واألراضي المقامة عمييا بموجب اتفاقية وقعتيا مع الحكومة االردنية ووكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف
الفمسطينييف عاـ  1956مف القرف الماضي" .وأكد ارشيد أف "المستوطنيف والجمعيات االستيطانية اتخذوا
إجراءات تسجيؿ لألرض عاـ  1972دوف إعالـ المواطنيف الفمسطينييف بذلؾ بصورة مشبوىة ،وعمى ما
يبدو فإف الجيات والجمعيات اإلسرائيمية ادعت الممكية دوف أف يكوف لدييا أي إثبات قانوني عمى ذلؾ".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/3/16 ،
الخطوط اليندية ستحمّؽ فوؽ السعودية في الطريؽ إلى دولة االحتالؿ
أعمنت شركة الخطوط اليندية يوـ الجمعة ( ،)3/16أف طائراتيا ستعبر األجواء السعودية خالؿ رحالتيا
عقودا مف الحظر السعودي الستخداـ المجاؿ
اعتبار مف  22آذار/مارس ،في خطوة تُنيي
ًا
إلى "تؿ ابيب"
ً

الجوي لممممكة لمثؿ تمؾ الرحالت.

صحيفة القدس المقدسية2018/3/16 ،
استشياد شاب برصاص االحتالؿ بعد تنفيذه عممية طعف بالقدس:
عاما) ،مف قرية عقربا قرب نابمس ،عصر األحد ()3/18
استشيد الشاب عبد الرحمف بني فضؿ (ً 28
بعد أف اطمؽ أحد افراد شرطة االحتالؿ النار عميو في البمدة القديمة بالقدس بعد تنفيذه عممية طعف.
متأثر بجروحو.
وأعمنت مستشفى "شاري زيديؾ" وفاة حارس أمف إسرائيمي ًا

وفي السياؽ ،داىمت قوات االحتالؿ فجر اإلثنيف ( ،)3/19منزؿ منفذ عممية الطعف وقامت بعممية مسح

تمييدا ليدمو.
ىندسي لو
ً

صحيفة القدس المقدسية2018/3/18 ،
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"تدفيع الثمف" تخط شعارات عنصرية عمى جدراف المنازؿ في حزما
خطّت عصابة "تدفيع الثمف" الييودية ،فجر اإلثنيف ( ،)3/19شعارات عنصرية عمى مركبة وجد ارف
منازؿ تعود لمواطنيف بالقدس المحتمة .مف جية أخرى ،أصيب سائؽ حافمة مقدسي بجروح طفيفة يوـ
اإلثنيف ،إثر تعرضو العتداء عنصري مف قبؿ مجموعة مف المستوطنيف في القدس المحتمة.

صحيفة القدس المقدسية2018/3/19 ،
االحتالؿ يوافؽ عمى إطالؽ سراح الشيخ رائد صالح بشروط مقيدة:
وافقت محكمة "الصمح" اإلسرائيمية في مدينة حيفا شماؿ فمسطيف المحتمة عاـ  ،48يوـ الثالثاء (،)3/20
عمى طمب طاقـ الدفاع عف رئيس الحركة اإلسالمية شيخ األقصى رائد صالح ،اإلفراج عنو بشروط
مقيدة .وقاؿ المحامي خالد زبارقة ،إف المحكمة قررت إطالؽ سراح الشيخ صالح لالعتقاؿ المنزلي في
ّ
بمدتو "كفر كنا" ،مع إمكانية وضع سوار إلكتروني وكفالء مرافقيف لو .وأضاؼ زبارقة لػ"قدس برس" أنو

مف المقرر أف يرفع الضابط المسؤوؿ في مصمحة السجوف ،تقري ار خالؿ  5أياـ بيدؼ تحديد الشروط
المقيدة لمشيخ رائد بعد خروجو مف السجف .وأشار إلى أف المحكمة ستعقد جمسة ليا بتاريخ 26
آذار/مارس الجاري ،إلصدار قرارىا النيائي حوؿ شروط اإلفراج عف الشيخ صالح.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/3/20 ،
التفاعل مع القدس:
البرلماف العربي يدعو برلمانات أوروبية إلى حث حكوماتيا االعتراؼ بدولة فمسطيف وعاصمتيا القدس
عددا مف برلمانات الدوؿ األوروبية (المممكة المتحدة ،وايرلندا،
دعا رئيس البرلماف العربي مشعؿ السممي ً
حث حكوماتيـ لالعتراؼ
والبرتغاؿ ،وفرنسا ،وايطاليا ،واسبانيا ،ولوكسمبورغ ،وبمجيكا ،واليوناف) إلى ّ
وعبر السممي عف تقدير البرلماف العربي لموقؼ برلمانات
بدولة فمسطيف ،وعاصمتيا مدينة القدسّ .

المقدر تجاه الحؽ المشروع لمشعب الفمسطيني في تقرير مصيره ،واقامة دولتو
وشعوب ىذه الدوؿ ،ودورىا ُ
المستقمة ،وعاصمتيا مدينة القدس.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/3/14 ،
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لوكسمبورغ تجدد دعميا لفمسطيف وتديف االستيطاف ونقؿ السفارة األميركية لمقدس:
جدد نائب رئيس وزراء لوكسمبورغ ،وزير الخارجية جاف اسيمبورف ،موقؼ بالده في الدفاع عف "حؿ
الدولتيف" وحؽ الشعب الفمسطيني بقياـ دولتو المستقمة القابمة لمحياة والديمقراطية عمى حدود 1967
وتعيش في "سالـ وأمف إلى جانب الدولة العبرية" ،وأداف اسيمبورف بشدة ،سياسة الحكومة اإلسرائيمية
تعرض "حؿ الدولتيف" لمخطر ،وتكرس دولة الفصؿ العنصري.
االستيطانية التي ّ

معتبر ذلؾ عمالً أحادي الجانب
ًا
وانتقد قرار الرئيس األميركي باالعتراؼ بالقدس "عاصمة" لمدولة العبرية،

ال يتماشى مع ق اررات األمـ المتحدة ،مضيفًا أف اإلعالف عف افتتاح سفارة الواليات المتحدة في القدس
يوـ  14مايو /أيار المقبؿ ،وىو التاريخ المرتبط بػ"النكبة" مف قبؿ الجانب الفمسطيني ،ىو استفزاز عديـ
الجدوى.
ورأى اسيمبورف أنو ال يمكف لمواليات المتحدة ،ضمف ىذه الظروؼ االستمرار في احتكار الوساطة في
مطالبا بمشاركة أكبر لمدوؿ العربية واألوروبية في ىذا الممؼ،
"عممية السالـ" الفمسطينية -اإلسرائيمية،
ً

أرضا
مؤكدا أف "الصراع" اإلسرائيمي الفمسطيني لـ يفقد أي شيء مف موقعو المركزي وال يزاؿ يشكؿ
ً
ً
خصبة "لإلحباط والكراىية والتطرؼ" .كما ناشد المجتمع الدولي ،بما في ذلؾ دوؿ الخميج ،دعـ وكالة
األمـ المتحدة "األونروا".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/3/14 ،
األحمد :المجمس الوطني سيؤكد أف المجنة التنفيذية ىي "حكومة دولة فمسطيف"
أعمف عضو المجنة المركزية لحركة فتح عزاـ األحمد بأف المجمس الوطني سيجري مراجعة شاممة لممسيرة
السياسية مف عاـ  1988حتى اآلف لصياغة البرنامج السياسي لممرحمة المقبمة ،والذي ستستمد مالمحو
مف الرؤية التي طرحيا الرئيس في مجمس األمف في شباط/فبراير الماضي .ولفت األحمد إلى أف المجمس
سيؤكد "رئيس دولة فمسطيف" ،وأف المجنة التنفيذية ىي "حكومة دولة فمسطيف" وذلؾ وفقا لقبوؿ عضوية
فمسطيف في األمـ المتحدة .وقاؿ األحمد إف إنياء االنقساـ ىو بوابة حماس لدخوؿ منظمة التحرير ومف
دوف ذلؾ ستبقى خارجيا.
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موسعا سيعقد بيف وفديف رفيعيف مف "فتح" والجبية الشعبية في القاىرة بداية
اجتماعا
وأعمف األحمد أف
ً
ً

الشير المقبؿ .وأعرب األحمد يوـ الخميس ( ،)3/15عف أممو بأف يعزز ىذا المقاء االتفاؽ الذي تـ مع
بقية الفصائؿ لعقد المجمس الوطني في موعده في الثالثيف مف شير نيساف/إبريؿ المقبؿ.

صحيفة القدس المقدسية2018/3/15 ،
حماس تدعو لمشاركة واسعة في "جمعة الغضب":
دعت حركة حماس لممشاركة الواسعة في "جمعة الغضب" في ( )3/16وذلؾ بمناسبة مرور  100يوـ
ووجيت الحركة نداءىا لمجماىير
عمى قرار الرئيس األمريكي ترمب ّ
بعد القدس "عاصمة" لدولة االحتالؿّ .

الفمسطينية في الضفة الغربية المحتمة ،لمتوجو لنقاط التماس كافة مع جنود االحتالؿ ومستوطنيو،
واالشتباؾ معيـ عقب صالة الجمعة ،في البمدات والمدف الفمسطينية كافة .وشددت الحركة عمى ضرورة
اإلبقاء عمى حالة الغمياف في الشارع الفمسطيني حتى إسقاط قرار ترمب ،وافشاؿ المؤامرات التي تحاؾ
لشعبنا وقضيتنا ،داعيةً الك ّؿ الفمسطيني ألوسع مشاركة.
وفي السياؽ ،أصيب عشرات المواطنيف بالرصاص المطاطي واالختناؽ خالؿ مواجيات عنيفة مع قوات
االحتالؿ اإلسرائيمي بعد ظير الجمعة ( ،)3/16في عدة نقاط تماس بالضفة الغربية المحتمة وقطاع غزة،
وذلؾ في جمعة الغضب الػ  ،15والتي تصادؼ مرور  100يوـ عمى إعالف الرئيس األمريكي دونالد
ترمب القدس "عاصمة" لػمدولة العبرية .وقد ترّكزت المواجيات في بيت لحـ وراـ اهلل والخميؿ ونابمس
وقمقيمية وقطاع غزة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/3/16 ،
دولتاف تضغطاف عمى الرئيس عباس والعاىؿ األردني لالنخراط في "صفقة القرف"
ذكرت مصادر مطمعة أف دولتيف عربيتيف تمارساف ضغوطاً عمى الرئيس محمود عباس والعاىؿ األردني،
الممؾ عبد اهلل الثاني لتغيير موقفييما الرافضيف لما يسمى "صفقة القرف" ،مشيرةً الى تحركات تقوـ بيا
عاصمة إحدى الدولتيف لتحقيؽ ىذا اليدؼ.

وكشفت المصادر عف زيارة سرية قاـ بيا جاريد كوشنير ،صير الرئيس األميركي ،الى عاصمة عربية
لبحث موقفي الرئيس عباس والعاىؿ األردني ومحاولة إقناع ىذه العاصمة بممارسة ضغوط عمى
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الجانبيف .وأوضحت المصادر أف ضغوطاً كبيرة تمارسيا دوؿ عربية عمى األردف لالنخراط في ىذه
الصفقة بما في ذلؾ ربط موافقة األردف عمى "الصفقة" بمشروع كبير يجري الحديث عنو مؤخ اًر .وأشارت
نفس المصادر الى إتصاالت تجرييا عاصمة عربية مع الجانبيف الفمسطيني واألوروبي بيدؼ إقناعيما
باإلنخراط في الخطة األميركية.

صحيفة القدس المقدسية2018/3/17 ،
السفير الكركي :منظمة التعاوف اإلسالمي اعتمدت مشروع قرار حوؿ فمسطيف والقدس
أعمف سفير فمسطيف لدى منظمة التعاوف اإلسالمي ماىر الكركي ،أف اجتماع كبار الموظفيف في
المنظمة الذي يعقد بمقر المنظمة في جدة ،اعتمد يوـ اإلثنيف ( ،)3/19مشروع قرار حوؿ فمسطيف
والقدس.
وأوضح الكركي أف مشروع القرار يتضمف تأكيد ق اررات قمة اسطنبوؿ األخيرة وأبرزىا رفض إعالف الرئيس
األميركي بشأف القدس ،كما يتضمف دعـ وتأييد مبادرة الرئيس محمود عباس "لمسالـ" التي طرحيا أماـ
تحضير الجتماع مجمس وزراء خارجية الدوؿ اإلسالمية
ًا
مجمس األمف .وأشار إلى أف ىذا االجتماع يأتي

المقرر في أيار/مايو القادـ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/3/19 ،
أميركا تبمغ الدولة العبرية نيتيا تأخير إعالف خطة "صفقة القرف":
ذكرت القناة العبرية السابعة ،صباح الثالثاء ( ،)3/20أف اإلدارة األميركية أبمغت الدولة العبرية نيتيا
تأخير اإلعالف عف خطة التسوية المعروفة باسـ "صفقة القرف" ،ونقمت القناة عف مسؤوؿ كبير في
مشير إلى أف اإلدارة
ًا
الخارجية اإلسرائيمية أف ذلؾ بسبب الصراع المتزايد مع السمطة الفمسطينية،
األميركية ترغب في تقديـ الخطة وسط حالة مف اليدوء.

جدا وربما يتـ االنتظار لحيف
وقاؿ مصدر مسؤوؿ مف اإلدارة األميركية لمقناة ،أف التأجيؿ سيكوف طويالً ً

استبداؿ الرئيس محمود عباس مف منصبو.

صحيفة القدس المقدسية2018/3/20 ،
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غرينبالت يندد بتصريحات الرئيس عباس "الميينة لػصديقي فريدماف"
ندد جيسوف غرينبالت المستشار الثاني لمرئيس ترمب بشأف "عممية السالـ" بعد جاريد كوشنر
بالتصريحات التي أدلى بيا الرئيس الفمسطيني محمود عباس وما تضمنتو مف "إىانات في غير محميا"
بحؽ السفير األميركي في الدولة العبرية ديفيد فريدماف .وقاؿ غرينبالت عبر "تويتر" إف "الوقت حاف كي
يختار الرئيس عباس بيف خطاب الكراىية وبيف جيود ممموسة لتحسيف حياة شعبو وايصالو إلى السالـ
مشير إلى أف الواليات المتحدة اقتربت مف االنتياء مف خطة لمسالـ في الشرؽ األوسط
ًا
واالزدىار"

"ستتقدـ بيا في الوقت المناسب".

وذكرت مصادر مقربة مف الموبي اإلسرائيمي في واشنطف "أف ترمب يستعد لمعاقبة عباس والفمسطينييف
الموجية إلى مسؤوؿ أميركي رفيع المستوى وىو في الوقت ذاتو صديؽ حميـ لو".
عمى ىذه االىانة
ّ
جدا مف التقارير بأف اإلدارة األميركية تبحث
ويعتقد بعض الخبراء في واشنطف أف عباس غاضب وقمؽ ً

عف مسؤوليف فمسطينييف "بديميف" عمى استعداد لقبوؿ "صفقة القرف" التي لـ يتـ إعالنيا بعد .وتفيد
مصادر فمسطينية بأف الرئيس عباس "محبط" أيضا بسبب عدـ تماسؾ الموقؼ العربي بشأف "عممية
السالـ" عمى أرضية "المبادرة العربية" المعمنة في قمة بيروت عاـ  .2002وقاؿ المصدر "عباس عازـ
عمى عرقمة خطة ترمب لمسالـ ،في حاؿ الكشؼ عنيا وتعقيد أي احتماالت لقبوليا مف قبؿ بعض الدوؿ
العربية" .
جيودا أميركية واسرائيمية خمؼ الكواليس مف أجؿ فصؿ قطاع غزة عف
ويخشى الفمسطينيوف مف أف ىناؾ
ً

الضفة الغربية ،حتى ال يكوف ىناؾ احتماؿ لقياـ دولة فمسطينية موحدة .وكاف عباس قد اتيـ حركة
حماس مباشرة بالوقوؼ وراء عممية التفجير التي تعرض ليا موكب رئيس الوزراء رامي الحمد اهلل ورئيس
جياز المخابرات الفمسطينية المواء ماجد فرج وتوعد باتخاذ إجراءات قانونية مالية ضد قطاع غزة ،وىو
االتياـ الذي نفتو الحركة ووصفت تصريحات عباس بػ"غير المسؤولة" ،واعتبرت أف ما يفعمو عباس ليس
استيدافًا لحركة حماس وانما محاولة لتقويض فرص النيوض بالمشروع الوطني وتحقيؽ الوحدة وتعزيز
فصؿ الضفة عف غزة والذي يميد لتنفيذ مخطط الفوضى الذي يمكف مف خاللو تمرير "صفقة القرف"
ومخططات ترمب ومشاريع االحتالؿ اإلسرائيمي .ودعت الحركة لمذىاب لمشعب الفمسطيني إلجراء
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انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجمس وطني؛ لكي ينتخب الشعب قيادتو ومف ىـ أىؿ لتحقيؽ الوحدة
المصالحة.
وتحمؿ المسؤولية ورعاية ُ

المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية2018/3/20 ،

مقاالت وحوارات:
باب األسباط ..سحر اليندسة ُيحاكي تاريخ القدس

برز اسـ "باب األسباط" احد ابواب مدينة القدس بشكؿ الفت خالؿ معركة البوابات االلكترونية بالمسجد
األقصى في  14تموز الماضي وىو الباب الوحيد المفتوح في الجدار الشرقي لمبمدة القديمة لمدينة القدس
منذ تأسيسو وحتى اليوـ.
ويقوؿ الدكتور يوسؼ النتشة مدير االثار والسياحة في االوقاؼ االسالمية اف باب االسباط ارتبط
بمجموعة مف األساطير التي ال أساس ليا وتتناقض مع المعطيات التاريخية .وىو يقع في الجدار الشرقي
لسور البمدة القديمة ،ويتوصؿ إليو عبر طريؽ صاعد مف وادي قدروف "وادي جينـ" وىذه الطريؽ تفصؿ
بيف مقبرتيف إسالميتيف ،الجنوبية تعرؼ بمقبرة باب الرحمة ،والشمالية باسـ المقبرة اليوسفية ،نسبة إلى
يوسؼ بف شادي اي صالح الديف االيوبي.
ويضيؼ اف باب األسباط حظي بعدة تسميات ال يزاؿ اغمبيا متداوال حتى اليوـ ،منيا إضافة إلى االسـ
الحالي ،باب ستنا مريـ ،باب القديس اسطفاف ،وباب األسود .وىناؾ أسماء أخرى ،مثؿ باب الغنـ ،وباب
الغور (األردف) وباب أريحا.
وبخصوص تسمية األسباط ،اشار الى اف الواقع يدؿ عمى مبادئ وتسامح المسمميف وعدـ ميميـ
لمتعصب ،فمـ يتحرج المسمموف عبر تاريخيـ الطويؿ في القدس مف تسمية مجموعة مف العمائر واألماكف
عمى أسماء شخصيات وأنبياء مف الديانة الييودية أو المسيحية .ومف األسماء المشيورة "باب األسود
السباع  ، "Lions Gateويعود ىذا لوجود أربعة سباع بواقع اثنيف إلى شماؿ واثنيف الى جنوب عقد
الباب .وىذه السباع في الواقع ىي "رنؾ" اي شعار السمطاف الممموكي بيبرس ( ،)1277-1260وىذا
الشعار كاف ينقش عمى ممتمكات الظاىر بيبرس مف عمائر ونقود ،وأدوات ،كما كاف جاريا في العصر
الممموكي.
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وقد نقمت ىذه السباع مف أنقاض الخاف الذي اسسو الظاىر بيبرس في ظاىر القدس ،إلى الجنوب الغربي
مف باب الخميؿ ،حيث محطة سكة الحديد القديمة.
مؤسس باب االسباط ...
ولباب األسباط لوحة كتابية تأسيسية توجد عمى الواجية الجنوبية الداخمية .وقد كتبت بخط الثمث العثماني
وحالتيا جيدة واف كاف السطر الثاني يعاني مف تآكؿ بعض الحروؼ .ونص الكتابة" :أمر بإنشاء ىذا
السور المبارؾ موالنا السمطاف سميماف بف سمطاف سميـ خاف ..خمد اهلل ممكو بتاريخ في سنة خمس
وأربعيف وتسعماية".
يعد
ويفسر أستاذ التاريخ في جامعة بيرزيت الدكتور نظمي الجعبة أف مف مميزات باب األسباط كونو ّ
أقرب بوابة إلى خارج البمدة القديمة ،وبالتالي يسيؿ الوصوؿ إليو مف خالؿ الحافالت والمركبات.
وأشار إلى أف أىؿ المدينة مرتبطوف بباب األسباط بسبب قربو مف مقبرتي اليوسفية وباب الرحمة،
وبالتالي حركتيـ اليومية ليا عالقة بيف الصالة وزيارة القبور.
مقصدا ألىالي الداخؿ الفمسطيني لمصالة في المسجد األقصى؛
ولفت الجعبة إلى أف باب األسباط يشكؿ
ً

حيث يركنوف حافالتيـ في منطقة قريبة مف باب األسباط ،وبالتالي اشتير ىذا الباب.

وعمى مدار سنيف طويمة يشكؿ باب األسباط بوابة "المقابر" حيث تمر منو الجنازات باتجاه المسجد
األقصى المبارؾ لمصالة عمى الموتى ثـ تخرج منو باتجاه مقبرتي اليوسفية وباب الرحمة.
ويقوؿ الجعبة" :تاريخيا كانت بوابة األسباط تخرج منيا مسيرة النبي موسى ،وكاف يتجمير غالبية سكاف
القدس والخميؿ ونابمس في داخؿ المسجد األقصى المبارؾ ،ثـ ينطمقوف عبر البوابة باتجاه مدينة أريحا،
بحيث كانت مربوطة بوجداف الشعب الفمسطيني وخاصة خالؿ فترة الحاج أميف الحسيني" مبينا  ،أف باب
األسباط عاش تجربة مقاومة خاصة عاـ  67حينما تحصف بعض الجنود عمى الباب ،واستمرت المقاومة
آلخر رمؽ ،مضيفا أف لو داللة أيضا عمى اجتياح البمدة القديمة لقوات االحتالؿ المجنزرة ،حيث دخمت
مف الباب.
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يذكر أف باب األسباط بني في عيد السمطاف الممموكي الظاىر بيبرس ،ورممو الحاكـ العثماني سميماف
عد المدخؿ الوحيد لممسجد األقصى مف ناحية السور الشرقي؛ خاصة لممصميف
وي ّ
القانوني عاـ ُ ،1817
لمسيطرة عمى مف يمر مف والى المسجد األقصى.
والقادميف إلى القدس ،حيث تتمركز القوات االسرائيمية ّ

صحيفة القدس المقدسية2018/3/17 ،

االحتالؿ يواصؿ إجراءاتو االنتقامية بحؽ المقدسييف:
واصمت أجيزة االحتالؿ اإلسرائيمي اجراءاتيا العقابية ومالحقاتيا لممواطنيف المقدسييف عمى وقع تداعيات
عممية الطعف قبؿ يوميف ،في شارع الواد بالقدس القديمة.
وقاؿ محمد صندوقة التاجر في القدس القديمة لػ"وفا"" :إف االحتالؿ يتعامؿ مع تجار البمدة القديمة بكثير
مف القسوة ،والمالحقات العقابية ،انتقاما لمقتؿ مسؤوؿ أمف المستوطنيف في عممية الطعف األخيرة ،إضافة
إلى دىـ متاجر ومنازؿ المواطنيف في المنطقة ،واعتقاؿ عدد كبير منيـ بحجة وتيمة (منع وقوع
جريمة)" .الفتا إلى التواجد المكثؼ لدوريات االحتالؿ الراجمة في المنطقة عمى وجو الخصوص ،فضال
عف كاميرات المراقبة وغيرىا.
بدوره ،أشار المواطف سعيد المغربي ،في حديثو لػ"وفا" ،الى أف سكاف البمدة القديمة يعيشوف في األصؿ
تحت وقع حصار مشدد واجراءات وسياسات طاردة لمسكاف ،إضافة لمالحقات أذرع االحتالؿ لجني أمواؿ
الضرائب المختمفة والمتنوعة ،أبرزىا ضريبة األمالؾ المعروفة باسـ "األرنونا" .مؤكدا أف كؿ أساليب
االحتالؿ ومؤسساتو لف تجبر الفمسطيني عمى ترؾ منزلو أو متجره في البمدة.
وح ّراسيـ ،بحاالت عصبية وتسيطر عمييـ ىواجس
وبدا عناصر أمف االحتالؿ وعصابات المستوطنيف ُ

ومخاوؼ مف تكرار مثؿ ىذه العمميات وسط حالة مف االرتباؾ واليوس األمنييف ،خاصة أف عممية الطعف
األخيرة وقعت في منطقة تشيد تواجدا ثابتا لقوات االحتالؿ ،كونيا تُفضي الى باحة حائط البراؽ والمسجد
األقصى وأسواؽ وحارات القدس القديمة ،فضال عف مئات الكاميرات التي نصبيا االحتالؿ في كؿ شارع
وزقاؽ وحارة وحي في البمدة.
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وكانت قوات االحتالؿ داىمت فجر اليوـ منازؿ عدد مف المواطنيف في أنحاء مختمفة مف مدينة القدس،
اعتقمت خالليا الفتى محمد غزاونة مف منزلو ببمدة الراـ شماؿ القدس ،في حيف اعتقمت مساء أمس الطفؿ
أمير جابر مف منزلو في القدس القديمة.
وكانت قوات االحتالؿ اقتحمت عدة شوارع بالقدس القديمة ،في ساعات نيار أمس ،خاصة شارع الواد
ومسنة وطفؿ ،بحجة تواجدىـ في مكاف
والمناطؽ المحاذية لو ،واعتقمت ثمانية مواطنيف بينيـ ُمسف ُ

العممية التي وقعت قبؿ يوميف ،عمما أف جميعيـ لدييـ محالت تجارية في المكاف أو كانوا يسمكوف
الطريؽ باتجاه منازليـ.
المسنة فرحة عبد دعنا ( 67عاما)،
وشممت االعتقاالت :الطفؿ عبد الرحمف صندوقة ( 14عاما) ،و ُ

المسف زىير عبد الرحيـ دعنا ( 62عاما) ،وخالد عمار غنيـ ( 21عاما) ،ورامي نواؼ عبد السالـ (37
وُ
عاما) ،وسعد عبد قطينة ( 35عاما) ،وعمر أحمد عوض ( 20عاما) ،ومحمد سعد البكري ( 20عاما)،
ووجيت ليـ تيمة "عدـ منع جريمة" ،وأفرج االحتالؿ الحقا عف المسنة فرحة دعنا ،والمسف زىير دعنا.
وتواصؿ قوات االحتالؿ انتشارىا الواسع في البمدة القديمة وشوارعيا وأسواقيا وحاراتيا ومحيطيا ،خاصة
مف منطقة حي المص اررة التجاري وباب العامود (أشير أبواب القدس القديمة) ،مرو ار بشارع السمطاف
سير خالليا دوريات راجمة داخؿ البمدة ،وأخرى
سميماف ووصوال الى باب الساىرة وشارع صالح الديف ،وتُ ّ
راجمة ومحمولة وخيالة خارج سور القدس التاريخي ،اضافة الى نصب متاريس وحواجز لتفتيش الشباف،

ومذلة وميينة ،وتحرير بطاقاتيـ
وأحيانا كثيرة بواسطة كالب "بوليسية" متوحشة ،وبصورة استف اززية ُ
الشخصية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/3/20 ،

08

