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الخبر الرئيس:
 أعضاء "الكنيست" ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد
األقصى
أبرز العناوين:
 أعضاء "الكنيست" ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى
معلما مقدسيًّا بدعوى "التحريض" ويقتحم عدد من المدارس
 االحتالل يفصل ويوقف ً 21
 خطة تهويدية تستهدف تهويد "الشيخ جراح" بالقدس
" الشاباك" :جيل يهودي إرهابي جديد ينشأ في الضفة الغربية
 ألول مرة . .افتتاح كنيس ومسي ةر استفزازية للمستوطنين في حي سلوان
 مخطط إسرائيلي لبناء ثالث مستوطنات حول القدس وحي يهودي قرب رأس العمود
 نتنياهو :لن نزيل أي مستوطنة من الضفة الغربية
 أحياء مقدسية على شفا الدفن

شؤون المقدسات:
أعضاء "الكنيست" ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى:
أدى عضو "الـكنيست" المتطرف يهودا غليك ،وعدد من غالة المتطرفين ،قبل ظهر األربعاء (،)8/12
طقوساً تلمودية أمام المسجد األقصى المبارك ،من جهة باب القطانين ،بحراسة مشددة من عناصر
الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل .وقال مسؤول اإلعالم في دائرة األوقاف اإلسالمية فراس الدبس،
مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات
إن 221
ً
االحتالل الخاصة.

من جهة أخرى ،كشفت القناة العبرية السابعة صباح الخميس ( ،)8/12النقاب عن قرار أصدره رئيس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يسمح فيه ألعضاء "الكنيست" اليهود بـاقتحام المسجد األقصى.
وبحسب القناة فإن نتنياهو قرر أن يتم ذلك ليوم واحد فقط وهو يوم الثالثاء المقبل لقياس مدى ردة فعل
ار بشأن االستمرار في ذلك من
الشارع الفلسطيني والعربي على مثل هذه الخطوة .مشي ًرة إلى أنه سيتخذ قرًا
عدمه عقب هذه الخطوة التجريبية.
وأدانت و ازرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ،قرار رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح
ألعضاء الكنيست بإقتحام األقصى .واعتبرت ذلك تصعيدًا خطي ًار في محاوالت االحتالل لتعزيز
االقتحامات غير القانونية للمسجد األقصى على طريق تكريس تقسيمه الزماني ،واستف از ًاز لمشاعر
المسلمين .ودعت مجدداً العالمين العربي واإلسالمي لتقديم كل ما يلزم لتعزيز صمود المواطنين
المقدسيين في القدس ،وتمكين دفاعهم عن المقدسات والمسجد األقصى مالياً وقانونياً وسياسياً واقتصادياً.
كما طالبت المنظمات األممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو للدفاع عن ق ارراتها الخاصة بالمسجد
األقصى وحمايتها .فيما قالت حركة حماس :إن قرار رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو قرار متطرف،
وتصعيد خطير من شأنه تفجير األوضاع من جديد في القدس المحتلة.
وجددت عصابات المستوطنين يوم الخميس ( ،)8/12اقتحاماتها االستفزازية للمسجد االقصى المبارك،
من باب المغاربة ،عبر مجموعات صغيرة وبحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة .في الوقت نفسه،
المقتحمين خالل جوالتهم المشبوهة في
أجبرت قوات االحتالل حراس المسجد االبتعاد عن المستوطنين ُ
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اعمة أن
أرجائه .هذا ،وأخضعت قوات االحتالل الكتب المدرسية التابعة لمدارس األقصى للتفتيش ،ز ً
إجراءاتها جاءت بسبب تبعية هذه الكتب للمنهاج الفلسطيني وإصدارها من قبل السلطة الوطنية.
وأدى عشرات اآلالف من المصلين من القدس واألراضي المحتلة عام  28صالة الجمعة ( )8/12في
إضافة إلى التدقيق
المسجد األقصى وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة على أبواب المدينة والمسجد،
ً

في هويات المصلين وخاصة الشبان منهم وإخضاع بعضهم للتفتيش قبل السماح لهم بدخول المسجد.

مستوطنا للمسجد األقصى خالل الفترة الصباحية
وأمنت شرطة االحتالل يوم األحد ( ،)8/12اقتحام 12
ً

من جهة "باب المغاربة" ،حيث تلقوا شروحات حول "المعبد" .فيما طالبت ما تسمى "منظمة عائدون إلى
المعبد" اليهودية المتطرفة ،حكومة االحتالل اإلسرائيلي بالسماح لها باقتحامات واسعة للمسجد األقصى
عشية "أعياد رأس السنة العبرية" .في الوقت نفسه ،واصل نشطاء من القدس وخارجها دعواتهم للمواطنين
بضرورة شد الرحال الى المسجد األقصى ،والتواجد المبكر فيه صباح الثالثاء ،للتصدي القتحامات
أعضاء "الكنيست".
وفي السياق ،قالت المرجعيات الدينية في القدس المحتلة ،إن القرار الصادر عن الحكومة اإلسرائيلية
بالسماح ألعضاء "الكنيست" باقتحام األقصى هو قرار استفزازي غير شرعي وغير قانوني وغير إنساني،
وهو صادر عن سلطة غير مسؤولة ،فاألقصى للمسلمين وحدهم .ودعت المقدسيين بخاصة وأهلنا في
فلسطين بعامة إلى شد الرحال إلى األقصى بشكل مستمر ،وبخاصة يوم الثالثاء.
فيما أعلنت شرطة االحتالل عن استعدادات واسعة تجريها إلسناد أعضاء "الكنيست" خالل اقتحامهم
عددا من أعضاء "الكنيست" من أحزاب
المخطط له للمسجد األقصى .وذكرت وسائل إعالم عبرية ،أن ً
اليمين يستعدون ليكونوا أول من سيقتحمون المسجد األقصى ،فيما ستراقب شرطة االحتالل ردود فعل
الفلسطينيين على هذه االقتحامات.
واقتحم مستوطنون صباح اإلثنين ( ،)8/18باحات المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة،
بحراسة من قوات وشرطة االحتالل الخاصة .وذكرت مصادر مقدسية ،أن المسجد شهد تواجداً للمصلين
وطلبة العلم ،ما منع المستوطنين من التجول بحرية في باحاته ،بالرغم من إجراءات قوات االحتالل بحق
المصلين" ،حيث تفتش الحقائب وتفحص الهويات قبل دخول المكان".
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واقتحم عضو الـ"كنيست" ،يهودا غليك ،صباح الثالثاء ( ،)8/12باحات األقصى برفقة مجموعة مكونة
يهوديا ،تبعه اقتحام عضو "الكنيست" عن البيت اليهودي "شولي معلم" برفقة 12
مستوطنا
من 12
ً
ً
مستوطنا .في الوقت الذي أجبرت شرطة االحتالل حراس األقصى على عدم االقتراب من مجموعة
ً
عددا من المقدسيين استطاعوا الوصول إلى المسجد
المستوطنين .وبحسب وكالة قدس برس ،فإن ً

األقصى رغم التشديدات على أبوابه ،وحاولوا التصدي للمستوطنين والتكبير في باحات المسجد رغم
ُبعدهم الكبير عن مسار المستوطنين.

وقالت حركة حماس ،إن قرار رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو ،السماح ألعضاء "الكنيست" باقتحام
المسجد األقصى قرار متطرف ،وتصعيد خطير من شأنه تفجير األوضاع من جديد في القدس المحتلة.
فيما اعتبرت حركة فتح القرار بالخطير ،وقالت إنه يقع على عاتق الدول العربية واالسالمية واجب ديني
ووطني ،ومسؤولية تاريخية ملزمة للتحرك الفوري لحماية القدس وأهلها والحفاظ على االقصى ومكانته
الدينية والتاريخية.
مفروضا على
فيما دان األردن يوم الثالثاء قرار الدولة العبرية "غير المسؤول" برفع الحظر الذي كان
ً

معتبر أن هذه الخطوة تزيد "التوتر والتصعيد" .ودانت الحكومة
ًا
زيارة النواب االسرائيليين للمسجد األصى
"اقتحام عضوين من الكنيست اإلسرائيلي للمسجد األقصى تحت حماية الشرطة اإلسرائيلية" .وطالب
الدولة العبرية "بصفتها القوة القائمة باالحتالل ،باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمنع استفزازات المتطرفين ضد
المسجد األقصى واإلبقاء على قرار حظر زيارات أعضاء الكنيست والوزراء اإلسرائيليين لألقصى".
من جهة أخرى ،قال وزير االوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس إن المسجد األقصى كل يوم
يتعرض العتداء وتدنيس وسرقة آلثاره ،ولحفريات طالت أساساته ،وأن االقتحامات واالعتداءات على
كاشفا النقاب عن اكثر من  277اعتداء منذ
األقصى ودور العبادة والمقامات هذا الشهر تجاوزت الـً ،22
بداية العام لغاية اللحظة .وقال ادعيس ،إن االحتالل يسعى لتطويق مدينة القدس والمسجد األقصى

مضيفا إن قرار الحكومة االسرائيلية بالسماح ألعضاء
المبارك بالبناء االستيطاني والكنس اليهودية.
ً

"الكنيست" باقتحام المسجد األقصى اليوم ينذر بعواقب وخيمة ،ويدل على سعي االحتالل لتوتير االجواء،
داعيا اهل القدس ومن يستطيع الوصول للمسجد األقصى التواجد الدائم لتفويت الفرصة على االحتالل
ً
وقطعان المستوطنين وحماية األقصى من التدنيس واالعتداء.
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وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" +المركز الفلسطيني لإلعالم +صحيفة القدس المقدسية1722/8/12 ،

أوقاف القدس :بلدية االحتالل تتعامل بعدائية مع ممتلكاتنا
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس ،قدمت من خالل محاميها ،رسالة
لبلدية االحتالل في القدس المحتلة ،تتحدث فيها عن سلسلة من األحداث التي تُظهر تعامل البلدية

"العدائي" مع أمالك وأراضي الوقف خالل السنة األخيرة .وأوضحت الصحيفة العبرية ،أن المستشار
القانوني لدائرة األوقاف ،المحامي جمال أبو طعمة ،بعث بالرسالة األسبوع الماضي ،محذًار من أن
استمرار هذا الوضع والتعامل ،قد يؤدي إلى مواجهات.
ويتعلق االدعاء األول بـ "مرسوم البستنة" الذي أصدره رئيس بلدية االحتالل قبل ثمانية أشهر ،بشأن
المناطق التي تملكها األوقاف في الحديقة الوطنية "عيمك تسوريم" عند سفح جبل الزيتون (شرقي القدس).
وأضاف أبو طعمة" :هذه مضايقات حقيقية لممتلكات الوقف ،وأضرار جسيمة لألوقاف نفسها ،وأراضي
الوقف ووضعها الخاص".
ويتعلق االدعاء الثاني بأمر وقف العمل الذي أصدرته بلدية االحتالل في القدس المحتلة ،وإغالق مبنى
كبير اشترته األوقاف بالقرب من جدار المسجد األقصى في الحي اإلسالمي ،منذ نحو عام .وكانت دائرة
األوقاف قد خصصت المبنى إلنشاء مراحيض لخدمة زوار المسجد األقصى ،حيث تقول إن جميع
خاصا ،ومنذ إغالق المبنى ،جرت محادثات بين األوقاف
األعمال في المبنى داخلية وال تتطلب
ً
تصريحا ً
ومستشار رئيس بلدية االحتالل للشؤون العربية دافيد كورين ،لكنه لم يتوصل إلى اتفاق بشأن افتتاحه.
أما االدعاء األخير ،فهو قرار نقل مرفق لمعالجة القمامة إلى حي وادي الجوز ،في مناطق تابعة لدائرة
أيضا ،حيث دعا أبو طعمة رئيس بلدية االحتالل إلى وقف هذا العمل و"المعاملة التمييزية
األوقاف ً

والعدائية" لألوقاف.

المركز الفلسطيني لإلعالم1722/8/12 ،
شؤون المقدسيين:
"العليا االسرائيلية" تصدر ق ار ًار بأحقية "كهرباء القدس" في تزويد منطقة الشيخ جراح بخدمة التيار
الكهربائي
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أصدرت محكمة "العدل العليا" اإلسرائيلية ق ار اًر يقضي بأحقية استمرار شركة كهرباء محافظة القدس
بتزويد منطقة الشيخ جراح في مدينة القدس بخدمة التيار الكهربائي ،بعد رفع مجموعة من المستوطنين
التماسا للمحكمة العليا يطالبون فيه بالحصول على خدمة التيار الكهربائي من شركة كهرباء الدولة
ً
العبرية بدالً من كهرباء القدس.

صحيفة القدس المقدسية1722/8/12 ،

تشققات جديدة في منازل مواطنين جنوب األقصى بسبب حفريات االحتالل:
أفاد مركز معلومات وادي حلوة  -سلوان ،يوم األحد ( ،)8/12بظهور تشققات في منزل يعود لعائلة
الراحل لطفي عطا هللا صيام في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى؛ بسبب الحفريات
المتواصلة لسلطات االحتالل أسفل الشارع الرئيس لشق المزيد من األنفاق باتجاه الجدار الجنوبي للمسجد
األقصى وتفريغ األتربة.
علما أن المنطقة ذاتها شهدت خالل الفترات السابقة ،خاصة في فصول الشتاء ،العديد من االنهيارات
ً
األرضية ،والتشققات والتصدعات في مباني المنطقة بسبب الحفريات المتواصلة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"1722/8/12 ،
وزير الحكم المحلي يفتتح مشروع حديقة كفر عقب شمال القدس:
افتتح

وزير الحكم المحلي حسين األعرج ،يوم اإلثنين ( ،)8/18مشروع حديقة بلدية كفر عقب

بمحافظة القدس المحتلة ،وذلك بدعم من البنك األلماني للتنمية ( ،)KFWوبمساهمة من البلدية ،وبتنفيذ
من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (.)UNDP

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"1722/8/18 ،
معلما مقدسيًّا بدعوى "التحريض" ويقتحم عدد من المدارس:
االحتالل يفصل ويوقف ً 21
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جنديا بأسلحتهم اقتحموا يوم الخميس
قال مدير التربية والتعليم في القدس سمير جبريل إن نحو 17
ً

( )8/12مدرسة دار األيتام اإلسالمية الثانوية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ،واعتقلوا الطالبين
وأشاعوا أجواء من الخوف والهلع بين صفوف الطالب .واستنكر جبريل بشدة عملية اقتحام المدرسة
واعتقال طالب منها ،وقال :إن المدارس وحسب كل القوانين العالمية يجب أن ال تُنتهك حرمتها ،ويجب
أن تكون آمنة.

وفي وقت سابق ،منعت قوات االحتالل طالب المدرسة الشرعية للبنين بالمسجد األقصى من الوصول
إلى مدرستهم الحتواء حقائبهم على المنهاج الفلسطيني.
وفي السياق ،استنكرت و ازرة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إجراءات االحتالل وحربه الضروس التي
يشنها على قطاع التعليم في مدينة القدس المحتلة ،ودعت الو ازرة كافة المؤسسات الحقوقية واإلنسانية
واإلعالمية لتحمل مسؤولياتها إزاء هذه الحرب.
فيما كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية ،صباح الجمعة ( ،)8/12أن و ازرة التعليم اإلسرائلية تواصل
مالحقة المعلمين الفلسطينيين في مدراس القدس واألراضي المحتلة عام  28والتي تتلقى الموازنات من
فلسطينيا بينها الفصل
معلما
ً
االحتالل .وقالت الصحيفة :بأن الو ازرة اإلسرائيلية اتخذت إجراءات ضد ً 21
والتوقيف عن العمل بداعي "التحريض" .وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى فصل مديرين ومعلمين في عدة
مؤخر من خالل بعض األنشطة التي أشرفوا عليها في هذه المدارس.
ًا
مدارس في مدينة القدس
فيما أخضعت قوات االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على بوابات المسجد األقصى الخارجية يوم األحد
( )8/12الطلبة إلى تفتيشات استفزازية خالل دخولهم إلى مدارسهم داخل المسجد األقصى.
وفي السياق ،أدان المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (األلكسو) مواصلة االحتالل
مالحقة المعلمين المقدسيين بحجة التحريض ومنع إدخال المناهج الفلسطينية للمدارس في القدس ضمن
خطة معلنة الستهداف قطاع التعليم وشطب الهوية الوطنية والضغط على الشعب العربي الفلسطيني في
القدس لقبول سياسة األمر الواقع ،وطالبت بدعم المقدسيين لتثبيت صمودهم والحفاظ على هويتهم
الوطنية وإسناد المؤسسات التعليمية والثقافية والعلمية في القدس.
كما دانت فرنسا ،يوم اإلثنين ( ،)8/18هدم االحتالل اإلسرائيلي وتفكيكه مدارس فلسطينية في الضفة
الغربية والقدس المحتلتين ،بالتزامن من بدء العام الدراسي الجديد .وشددت في البيان على أن "عمليات
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الهدم التي نفذتها السلطات االسرائيلية مخالفة للقانون الدولي ،وهي تثير القلق الشديد خاص ًة ألن عمليات
الهدم هذه جرت في منطقة تعد ذات أهمية استراتيجية لحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية" ،حسب تعبيرها.

المركز الفلسطيني لإلعالم +وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"1722/8/12 ،

مواجهات في أحياء القدس المحتلة وتضييق على المقدسيين:
ضربا في الشارع
اختطف مستعربون ،مساء الجمعة ( ،)8/12الطفل دمحم الصاوي ،بعد أن أوسعوه
ً
عصر في العيزرية مع
ًا
الرئيس ببلدة العيزرية ،جنوب شرق القدس المحتلة .وكانت مواجهات قد اندلعت

قوات االحتالل ،أطلق خاللها الجنود األعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط ،إضافة لقنابل الغاز المسيل
للدموع ،والصوت ،بشكل كثيف.
من جهة أخرى ،شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،مساء الجمعة وفجر السبت ( ،)8/11حملة اعتقاالت
وزعت خاللها طواقم بلدية االحتالل ،أوامر استدعاء لعدد من أصحاب المنازل في عدة أحياء من بلدة
سلوان ،جنوب المسجد األقصى المبارك .وتقضي أوامر االستدعاء بالحضور بخصوص إخطارات هدم
إدارية لهذه المنازل ،بحجة البناء دون ترخيص.
فيما ألقى شبان غاضبون مساء السبت زجاجات حارقة بحي عين اللوزة بسلوان باتجاه شرطة االحتالل
وسيارة حرس المستوطنين .وتشهد سلوان حالة من التوتر الدائم بفعل انتشار شرطة االحتالل وحرس
المستوطنين الذين ينكلون بالمواطنين باستمرار.
من جهة أخرى ،أفادت لجنة أهالي األسرى المقدسيين ،بأن  22عائلة مقدسية ،توجهت صباح األحد
( ،)8/12لزيارة أبنائها األسرى في سجني "جلبوع" و"ريمون" على نفقتها الخاصة.
ومنعت سلطات االحتالل مساء اإلثنين ( ،)8/18تنظيم ندوة في مركز "يبوس" الثقافي بالقدس المحتلة
بعنوان" :الوصاية على المسجد األقصى في ظل االتفاقيات" ،بحجة أن حركة "حماس" تقف خلفها.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" +المركز الفلسطيني لإلعالم1722/8/18 ،
ويفرج عن آخرين:
ويبعد ُ
اإلحتالل يمدد توقف عدد من المقدسيينُ ..
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عاما) بتهمة
قدم اإلدعاء اإلسرائيلي ،يوم األربعاء ( ،)8/12الئحة اتهام ضد ً
فتى يبلغ من العمر (ً 22
التخطيط لهجوم على حاجز قلنديا من خالل استخدام قنابل أنبوبية عكف على إعدادها.
وأفاد رئيس لجنة أهالي األسرى المقدسيين أمجد أبو عصب يوم الثالثاء ( ،)8/12أن محكمة "الصلح"
"اإلسرائيلية قضت باإلفراج عن المعلمة منال عبد المجيد شويكي ( 22عامًا) التي اعتقلها االحتالل من
منزلها في سلوان جنوبي المسجد األقصى ،األربعاء الماضي ،بشرط بخضوعها للحبس المنزلي أسبوعين،
إضافة إلى دفع كفالة مالية قيمتها عشرة آالف شيكل.
ار بتحويل األسير المقدسي صالح حموري من سكان حي كفر عقب
وأصدرت سلطات االحتالل قرًا
بالقدس المحتلة لالعتقال اإلداري ستة أشهر .يذكر أن صالح أسير سابق أمضى داخل سجون اإلحتالل
 1.2سنوات ،وأدانته المحكمة االحتاللية وقتها باالنتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمشاركة في
التخطيط الغتيال الحاخام "اإلسرائيلي" المتطرف عوفاديا يوسف.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفلسطيني لإلعالم1722/8/12 ،
اإلحتالل يعتقل عددًا من المقدسيين:
قال نادي األسير الفلسطيني يوم األربعاء ( ،)8/12إن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت مساء الثالثاء
( 2 )8/11مواطنين من القدس المحتلة بينهم سيدة وجميعهم أسرى محررين ،وهم :صالح الحموري،
وموسى فطافطة ،وعبد الكريم شيوخي ،وعلي قراعين ،ودمحم صبيح ،ولؤي موسى ،باإلضافة إلى السيدة
شابا فلسطينياً قرب محطة للقطار الخفيف
منال شويكي .فيما اعتقلت قوات االحتالل يوم األربعاءً ،
بمحيط منطقة باب العمود بزعم حوزته على سكين.

واعتقلت قوات االحتالل ،يوم الخميس ( ،)8/12مدير التعليم الشرعي بدائرة األوقاف اإلسالمية الدكتور
ناجح بكيرات ،واحتجزت بطاقة الهوية الشخصية لمدير مدرسة ثانوية األقصى الشرعية للبنين نادر
األفغاني ،وطلبت منه مراجعة مركز تحقيق "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة ،في الوقت الذي
اعتقلت فيه األستاذ روبين محسن ،سكرتير المدرسة ،وصادرت مفاتيح سيارته التي حمل بها الكتب
المدرسية ،قبل أن تسمح لطالب المدرسة بااللتحاق بها داخل المسجد األقصى .فيما اعتقلت الطالبين

9

الطفلين :دمحم مزعرو ،وايهاب شاهين ،وهما على مقاعد الدراسة بمدرسة دار األيتام اإلسالمية الثانوية في
البلدة القديمة بالقدس المحتلة؛ بزعم إلقائهما الحجارة.
واعتقلت قوات االحتالل يوم الخميس ،شابين على الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم شعفاط وسط
القدس المحتلة ،واقتادتهما إلى جهة مجهولة .فيما استدعت مخابرات االحتالل أمين سر "فتح" في القدس
عدنان غيث؛ للتحقيق في مركز "المسكوبية" غرب القدس المحتلة ،بعد دهم منزله ببلدة سلوان جنوب
المسجد األقصى المبارك .ووفق نادي األسير الفلسطيني ،فإن  2مواطنين اعتقلوا من القدس ،وهم :دمحم
عباسي ،ومؤمن حشي ،ومعتصم رجبي ،والطفل دمحم مزعر ،باإلضافة إلى مواطن من بلدة أبو ديس ،وهو
راضي شاكر النتشة.
عاما)،
واعتقلت قوات االحتالل فجر اإلثنين ( ،)8/18الشاب عماد الدين خليل العباسي "عبيسان" (ً 27
عاما) لعدة ساعات ،بعد دهم منزليهما في حي عين اللوزة
واحتجزت الشاب دمحم يوسف أبو تايه (ً 12
ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى .فيما داهمت قوات االحتالل صباح الثالثاء ( )8/12بلدة العيزرية
شرقي المدينة ،واعتقلت الشاب أنس شطارة من منزله ونقلته لجهة مجهولة .كما اعتقلت قوات االحتالل
المواطنة المقدسية رائدة سعيد من "باب األسباط" ،واقتادتها للتحقيق في أحد مراكزها في البلدة القديمة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" +المركز الفلسطيني لإلعالم1722/8/12 ،
 277ألف دوالر من صندوق التضامن اإلسالمي لمستشفى المقاصد:
جرى في مقر و ازرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية برام هللا ،يوم الثالثاء ( ،)8/12تسليم شيك مالي
بقيمة  277ألف دوالر ،مقدمة إلى مستشفى المقاصد في القدس المحتلة ،من صندوق التضامن
اإلسالمي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"1722/8/12 ،
شؤون االتحلال:
تحذير أممي من قانون "القدس الموحدة " اإلسرائيلي:

01

حذرت األمم المتحدة من خطورة مشروع قانون "القدس الموحدة" الذي صدق عليه "الكنيست" منتصف
تموز/يوليو الماضي .جاء ذلك في الجلسة الدورية التي عقدها مجلس األمن الدولي بشأن القضية
الفلسطينية يوم الثالثاء (.)8/12
وقال مساعد األمين العام للشؤون السياسية ميروسالف جينكا ،إن "مشروع القانون الذي يجعل من القدس
عاصمة لـلدولة العبرية ،سيعمل في حالة إق ارره على تعزيز سيطرة الدولة العبرية على الجزء الشرقي من
القدس المحتلة ،وسيحد من قدرة الطرفين على التوصل إلى حل تفاوضي يتوافق مع ق اررات األمم المتحدة
واالتفاقات السابقة الموقعة بين الطرفين".

المركز الفلسطيني لإلعالم1722/8/12 ،
إسالم شابة يهودية داخل "األقصى" يثير ضجة في المجتمع اإلسرائيلي:
أثار اعتناق شابة يهودية للدين اإلسالمي داخل المسجد األقصى األسبوع الماضي ،وزواجها من شاب
مسبقا في جيش االحتالل،
عربي ،ضجة في أوساط المجتمع اإلسرائيلي ،إذ تعرضت الشابة التي خدمت ً
لهجوم الذع ،وخاصة على صفحات وسائل التواصل االجتماعي.

صحيفة القدس المقدسية1722/8/12 ،
خطة تهويدية تستهدف تهويد "الشيخ جراح" بالقدس:
قال عراب االستيطان في القدس المحتلة آرييه كينغ ،مدير "صندوق أرض إسرائيل" :إنه خالل العقد
المقبل ،ستستوطن  277عائلة يهودية في حي الشيخ جراح .وأضاف كينغ في تصريحات لصحيفة
حاليا على
ًا
"جيروزلم بوست" أن حي الشيخ جراح "سيمر بمرحلة الثورة"،
مشير إلى أن مؤسسته تعمل ً
أربعة تجمعات سكنية استيطانية ،وفي المرحلة القادمة يجرى التخطيط إلسكان عائالت يهودية في
تجمعين آخرين ،أحدهما يتكون من  277وحدة استيطانية ،واآلخر من  177وحدة.
حاليا يوجد  2بنايات يهودية في الحي المذكور ،وأن النشاط االستيطاني في المنطقة يرمي
وأشار إلى أنه ً
إلى ربط جبل "سكوبس" بشارع رقم  2وحي "مئة شعاريم" .واستبعد كينغ أن يثير االستيطان اليهودي في
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صحيحا ،أما
عاما كان ذلك
األحياء الفلسطينية حفيظة الرأي المحلي والدوليً ،
ً
الفتا إلى أنه "قبل ً 22
حاليا فال أحد يهتم" ،على حد زعمه.
ً

المركز الفلسطيني لإلعالم1722/8/12 ،

"الشاباك" :جيل يهودي إرهابي جديد ينشأ في الضفة الغربية
ال عن ظهور ما يسمى "شبيبة التالل"
نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية ،يوم األحد (ً ،)8/12ا
تقرير مطو ً

من المستوطنين اليمنيين المتطرفين ذات العمر الشاب الذين انبثق عنهم جيل أخطر يطلق عليه في
"الشاباك" بأنه األخطر ويلقب بـ "تنظيم التمرد".
ونقلت الصحيفة عن جهات مسؤولة داخل جهاز "الشاباك" قولها بأن "هذا التنظيم الجديد سيكون األخطر
على اإلطالق بعد أن بات عناصره يتجمعون في بؤرة بالديم القريبة ما بين يتسهار ومستوطنة كوتشاف
هاشحار" .وأشارت إلى أن "شبيبة التالل" الذي يعتبر التنظيم األول لهؤالء كان يقف خلف عملية إحراق
عائلة دوابشة في بلدة دوما قرب نابلس ،باإلضافة إلى حرق كنيسة "الخبز والسمك" في طبريا.
سابقا على إخالء تلك البؤرة االستيطانية "بالديم" ،حيث رجحت
ووفقا للصحيفة ،فإن الجيش كان عمل ً
المصادر األمنية أن عملية اإلخالء خففت من وطأة خطر هذا التنظيم ،إال أن عمليات مراقبتهم المستمرة
من قبل الشاباك أظهرت أنهم ال زالوا يتجمعون في خيم صغي ةر بتلك البؤرة ،ومن المحتمل أنهم يخططون
لهجمات إرهابية ضد الفلسطينيين ونشطاء سالم يساريين من اليهود كما جرت العادة.
وأشارت إلى أن التنظيم الجديد عاد لنشاطاته بعد إخالء مستوطنة "عمونه" في شهر فبراير /شباط
الماضي .فبعد إخالء "عمونه" قام هذا التنظيم بإحراق سيارات فلسطينية قرب حوارة وبورين في نابلس،
ومحاولة حرق سيارة للقنصلية األسبانية في القدس وموقع لألمم المتحدة في المدينة ذاتها .فيما تقول
"هآرتس" أنهم تورطوا في سلسلة هجمات ضد فلسطينيين وناشطين اليساريين وصل عددها إلى تسع
هجمات في شهرين ،وأطلق سراح بعضهم بعد اعتقالهم.
إداريا ضد عناصر
وذكرت المصادر أن الشاباك أصدر بموافقة وزير الجيش أفغيدور ليبرمان ً 22ا
أمر ً
أمر ساري المفعول .فيما تم اعتقال
التنظيم بمنع وصولهم إلى الضفة الغربية أو القدس ،من بينها ً 18ا
خمسة منهم خرقوا األوامر اإلدارية ضدهم بعد رفضهم اإلفراج عنهم ضمن قيود.
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صحيفة القدس المقدسية1722/8/12 ،
الئحة اتهام إسرائيلية ضد شيخ األقصى:
قدمت النيابة العامة لالحتالل اإلسرائيلي ،يوم الخميس ( ،)8/12الئحة اتهام إلى محكمة "الصلح" ،ضد
شيخ األقصى رائد صالح ،رئيس الحركة اإلسالمية باألراضي المحتلة عام  ،28فيما مددت اعتقاله حتى
السادس من الشهر المقبل حتى انتهاء اإلجراءات القانونية ضده.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية؛ فإن الئحة اتهام الشيخ رائد صالح ،تشمل" :التحريض على
العنف واإلرهاب" ،ودعم "تنظيم غير قانوني" .وتنسب الئحة االتهام للشيخ صالح ،إبداء التعاطف والتأييد
والمديح لألعمال التي وصفت بـ"اإلرهابية" ،و"أن هكذا تعاطف وتأييد قد يؤدي في نهاية المطاف إلى
تنفيذ أعمال "إرهابية" ،وفقًا لما ورد في الالئحة .وقال الشيخ صالح لحظة دخوله إلى قاعة المحكمة في
الجلسة السابقة" :أنا أحاكم على مبادئ اإلسالم ومبادئ القرآن ،ونحن على ثوابتنا ومبادئنا إن شاء هللا".

المركز الفلسطيني لإلعالم +صحيفة القدس المقدسية1722/8/18 ،
ألول مرة ..افتتاح كنيس ومسيرة استفزازية للمستوطنين في حي سلوان:
شارك عشرات المستوطنين مساء الخميس ( )8/12في مسي ةر استفزازية في حي سلوان بالقدس المحتلة،
ال إلى المنزل الذي استولى عليه مستوطنون في
بدأت من منطقة العين الفوقا ًا
مرور بشارع البستان وصو ً
حارة بطن الهوى .وقال فخري أبو دياب ،عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان :إن قوات كبيرة من
شرطة االحتالل طوقت المنطقة ،واعتلى أفراد من القناصة أسطح المنازل لحماية المسيرة التي شارك فيها
وزير الزراعة اإلسرائيلي أوري أرئيل ،وأعضاء "كنيست" من اليمين المتطرف وحزب "البيت اليهودي"،
وكبير حاخامات القدس آريه شتيرن .وأضاف ،أن هذه هي الم ةر األولى التي يتج أر فيها المستوطنون على
إقامة مسيرة داخل سلوان.
يهوديا" في حي بطن الهوى في "عقار أبو ناب"
كنيسا
ً
فيما افتتح الوزراء وأعضاء "الكنيست" والحاخامات " ً
الذي تمت السيطرة عليه عام  ،1722وقاموا بإدخال كتابين من "التوراة" داخله .والعقار عبارة عن 2

شقق سكنية ،ويعتبر هذا البناء ذو طابع مميز بقبابه ،وتدعي الجمعيات االستيطانية أن العقار كان في
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أواخر القرن التاسع عشر عبارة عن "كنيس" ليهود اليمن وبدأت المطالبة بإخالء العقار منذ عام .1772
علما أن العقار يقع ضمن مخطط "عطيرت كوهنيم" للسيطرة على  2دونمات و 177متر مربع من حي
ً
"بطن الهوى" ،بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام .2882
وأوضح جواد صيام مدير مركز معلومات وادي حلوة  -سلوان ،أن هذا الكنيس يعتبر األول في بلدة
سلوان .وقال ":إن وجود الكنيس داخل حي بطن الهوى -ذي الكثافة السكنية العالية  -هو ألسباب سياسية
وليست دينية الستفزاز السكان وبسط سيطرتها على الحي" .يذكر أن بلدة سلوان وأحياءها باتت مستهدفة
من الجمعيات االستيطانية لتنفيذ مخططاتها ،وتخطط سلطات االحتالل لهدم منازل حي البستان لصالح
إقامة "حديقة الملك" على أنقاض المنازل ،حيث بدأت بتوزيع إخطارات على السكان منذ عام .1772
وفي السياق ،أدان المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (األلكسو) قيام قوات االحتالل
بافتتاح "كنيس" يهودي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان .وطالبت المنظمة العربية المجتمع الدولي
ومنظمات حقوق اإلنسان واألمم المتحدة و"اليونسكو" لوقف التعديات االحتاللية وإلزام االحتالل بما صدر
عنها من ق اررات واعترافات بعروبة القدس ومكوناتها وإيقاف سلسلة الهيمنة والتشويه والفبركة التي يمارسها
االحتالل لتغيير معالم المدينة.
صحيفة القدس المقدسية +المركز الفلسطيني لإلعالم +وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"1722/8/18 ،

مخطط إسرائيلي لبناء ثالث مستوطنات حول القدس وحي يهودي قرب رأس العمود:
تعمل الشركة االستيطانية "تطوير جبال يهودا" ،بالتعاون مع المجلس اإلقليمي االستيطاني على إقامة
ثالث مستوطنات جديدة في الكتلة االستيطانية التي يطلق عليها "غوش عتصيون" .ووفق صحيفة
"معاريف" العبرية ،يوم الخميس ( ،)8/12فقد نقلت عن مدير الشركة "موشي موسكوفيتش" ،الذي سبق
أن بادر إلقامة مستوطنتي "أفرات" وألون شفوت" ،قوله" :إن إقامة هذه المستوطنات الجديدة ،والتي يجري
سوية مع الو ازرات ذات الصلة ،ستحل مشكلة السكن في القدس ومحيطها".
العمل عليها
ً

وأوضحت الصحيفة ،أن الحديث عن ثالث مستوطنات قرب القدس ،قرب مستوطنة "ألون شفوت"،
و"غفاعوت" وقرب الموقع القديم لمستوطنة "مسوؤوت يتسحاك" .وتعمل و ازرة اإلسكان على تخطيط مدينة
تستوعب نحو  27آالف شخص ،وذلك بالتنسيق مع المجلس اإلقليمي االستيطاني "غوش عتصيون".
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من جهة أخرى ،أفادت القناة العبرية األولى ،يوم اإلثنين ( ،)8/18بأن وزير األمن الداخلي في حكومة
االحتالل ،جلعاد أردان ،يسعى إليجاد "حلول أمنية" لبناء حي استيطاني يهودي جديد بالقرب من منطقة
رأس العمود بالقدس المحتلة .وقالت القناة العبرية إن الخطة تتضمن بناء مئات الوحدات السكنية
االستيطانية ،والتي لم يتم الشروع بتنفيذها بسبب الصعوبات األمنية لحماية المجمع االستيطاني .وأشارت
إلى أنه من الحلول األمنية المقترحة؛ يجري فحص إمكانية توسيع النظام األمني حول الطرق المؤدية
للمجمع االستيطاني المزمع بناؤه.
وكان أردان قد اقتحم يوم األحد ( ،)8/12بلدة سلوان وأحياء المنطقة ،برفقة ما يسمى قائد "منطقة القدس"
يورام هليفي ،ورؤساء المستوطنات في المنطقة بقيادة ماتي دان من منظمة "عطيرت كوهنيم" .وشملت
الجولة مستوطنات" :معاليه هزيتيم" و"كدمت صهيون" ،إلى جانب بلدة سلوان ومناطق فيما يسمى "جبل
الزيتون" ،التقى خاللها المستوطنين ،وناقش معهم األوضاع األمنية.
ضوءا أخضر للمستوطنين لممارسة االعتداءات ضد الفلسطينيين ،قائالً" :كل عائلة
وأعطى أردان
ً
(يهودية) تستطيع أن تعيش هنا بأمان ،وأن تفعل ما تريد بأمان وبكل ثقة تامة" .وأطلق أردان تصريحات
تماما
داعمة لالستيطان،
مستخدما عبارات توراتية ،قائ ً
ال" :االستيطان اليهودي في (شرقي) القدس يكمن ً
ً
في القدس التوراتية ،ويطل على جبل المعبد الذي يعد أقدس مكان للشعب اليهودي" .وفي مؤشر على
توجهات الحكومة اإلسرائيلية اليمينية ،قال" :إنني متحمس في كل مرة لرؤية العائالت اليهودية التي تفهم
جميعا بحاجة إلى فهمه .سيادتنا على الدولة العبرية وأرض إسرائيل (فلسطين المحتلة) تبدأ من
ما نحن ً
هنا (شرقي القدس)" ،وفق ادعائه .وتعهد المسؤول اإلسرائيلي بالمضي في خطة ما يسمى "تعزيز أمن
القدس" بمبلغ  2.1مليار شيكل ،التي تشمل إضافة  2127ضابط شرطة إسرائيلي في المدينة المحتلة،
مع تحسين كبير في رواتب الشرطة الذين يخدمون فيها ،وإنشاء مركز "مراقبة وطني" يضم آالف
الكاميرات الذكية التي ستركب في المدينة كاملة تشمل منطقة البلدة القديمة ،في استكمال لخطط االحتالل
لفرض السيطرة على المدينة.

المركز الفلسطيني لإلعالم1722/8/18 ،
ريفلين ونتنياهو يلتقيان أمين عام األمم المتحدة واألخير يلتزم بحماية الدولة العبرية:
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التقى كل من الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين ،ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ،يوم اإلثنين (،)8/18
مع أمين عام األمم المتحدة انطونيو غوتيريس.
وعقد اللقاء األول بين ريفلين وغوتيريس ،حيث ادعى الرئيس اإلسرائيلي أن "الدولة العبرية تتعرض
داعيا أمين عام األمم المتحدة إلنهاء هذا
للتمييز رغم أنها الوطن القومي الوحيد لليهود في العالم"ً .
"التمييز" ،وفق إدعائه .فيما عقد اللقاء الثاني مع نتنياهو في مكتب األخير الذي اتهم األمم المتحدة
معربا عن أمله
بالسماح للفلسطينيين بالتحريض ضد الدولة العبرية في مؤسساتها والفشل في منع ذلكً ،
في أن تكون هذه الزيارة بداية فتح صفحة جديدة في العالقات مع األمم المتحدة.
من جهته قال غوتيريس أمام نتنياهو إنه ملتزم بالحفاظ على "حقوق" الدولة العبرية وأمنها بالمنطقة ،وأن
األمم المتحدة "تتعامل بشكل متساو" مع جميع الدول.

صحيفة القدس المقدسية1722/8/18 ،
نتنياهو :لن نزيل أي مستوطنة من الضفة الغربية
كلمة له بمناسبة مرور 27
قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اإلثنين ( ،)8/18خالل ً
عاما على االستيطان في منطقة "بركان الصناعية" في الضفة الغربية المحتلة ،إنه "لن يسمح باقتالع أو
ً
إزالة أي مستوطنة" من الضفة الغربية.
ووصف األراضي الفلسطينية المحتلة وأراضي الضفة بأنها "أرض آبائنا وأجدادنا  ..هذه أرضنا رجعنا
إليها حتى نبقى فيها ..في أرض الدولة العبرية لن تقتلع المستوطنات" .وأضاف "إزالة المستوطنات ال
يساعد على السالم ،خرجنا من غزة وتعرضنا إلطالق الصواريخ ،ولن نسمح بأن يكون هناك المزيد منها
كملك استراتيجي لنا" .وتابع "نحن لن نستسلم ألي
 ..نحن نعتني بهذه األرض وسنواصل حراستنا لها ُ
جهة كانت ،وسنحافظ على يهودا والسامرة أمام كل من يطالبنا باقتالع المستوطنات ،سنبني ونعزز
وجودنا ،وقلت هذا لكل زعماء العالم".
وفي السياق ،اعتبرت و ازرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ،تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين
نتنياهو حول االستيطان والتي كرر فيها مواقفه المعادية "للسالم"" ،طعنة" في ظهر الجهود األميركية
الهادفة الستئناف المفاوضات .وأكدت أن االستيطان بجميع أشكاله غير قانوني وغير شرعي ،ويتناقض
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مع ق اررات الشرعية الدولية واالتفاقيات الموقعة والقانون الدولي واتفاقيات جنيف ،وأن جميع اإلجراءات
والتدابير االسرائيلية التي تقوم بها حكومة نتنياهو في األرض الفلسطينية عامة ،وفي القدس المحتلة
بشكل خاص ،باطلة والغية ،ولن تنشئ حقًا مهما بلغت غطرسة وقوة االحتالل التي تحميها.
وأكدت الو ازرة أن حكومة نتنياهو ترفع يوميًا من سقف تحديها للمجتمع الدولي ،وتمردها على ق اررات
الشرعية الدولية والقانون الدولي ،وسط حالة من الصمت الدولي الذي يشكل تواطئاً مع ممارسات
االحتالل ،إن لم يكن تشجيعًا له على االستمرار بانتهاكاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

صحيفة القدس المقدسية1722/8/12 ،
لبيد :أصبحنا دولة فاسدة ونتنياهو يحرض ضد اليسار واإلعالم
اتهم زعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لبيد يوم الثالثاء ( ،)8/12رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
بالتحريض ضد أحزاب اليسار ووسائل اإلعالم .وقال لبيد في مؤتمر لنقابة المحامين "لقد أصبحنا دولة
فاسدة ،رئيس الوزراء يتم التحقيق معه في قضايا جنائية دون أن ينكر تلقيه هدايا بمئات آالف الشواكل،
وطنيا" .وأضاف "أقرب األشخاص لنتنياهو
ومن ثم يقوم ومقربون منه بتخفيض ميزانية الدفاع المقدسة
ً
يخضعون لإلقامة الجبرية أو االستجواب ،ومن أجل تحريك النار يقسم المجتمع اإلسرائيلي ويمارس
التحريض ضد اليسار ووسائل اإلعالم".
مشير للتحقيقات الجارية مع وزير الداخلية
ًا
وهاجم لبيد حكومة نتنياهو وقال أن غالبية وزرائها فاسدين،
ارييه درعي بنشاطات جنائية وإجرامية ،واستجواب وزير آخر ،باإلضافة إلى قضايا الفساد في اتفاقيات
االئتالفات بين األحزاب ما ولد الفساد في حكومته.

صحيفة القدس المقدسية1722/8/12 ،
اكتشاف فسيفساء عمرها  2277عام في القدس:
أعلنت "سلطة اآلثار" اإلسرائيلية يوم األربعاء ( )8/12أن علماء آثار اكتشفوا قطعة فسيفساء في البلدة
القديمة بالقدس المحتلة بالقرب من باب العمود عمرها  2277عام وتعود للعصر البيزنطي.
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وتعود لوحة الفسيفساء التي اكتشفت مع تدوينات باليونانية إلى العام  227أو  222وتحيي ذكرى تأسيس
الكاهن االرثوذكسي قسطنطين لمبنى يبدو أنه كان نزالً للحجاج قرب باب دمشق (باب العمود) في القدس
تقريبا تحت األرض.
المحتلة .واكتشفت لوحة الفسيفساء بحالتها األصلية بعمق متر ً

وفي سياق متصل ،دعا أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم الشاعر مراد
السوداني ،يوم الثالثاء ( ،)8/12المؤسسات الدولية ذات العالقة بالتراث المادي والمعنوي للضغط على
االحتالل لوقف أعمال الحفريات المستمرة في البلدة القديمة بالقدس ،وضرورة الحفاظ على "الوضع القائم"
فيها وإيقاف تعديات االحتالل غير القانونية المتمثلة باستمرار أعمال الحفريات والتنقيب والتي كان آخرها
اكتشاف فسيفساء من باب العمود .واستنكر السوداني عدم السماح لخبراء من و ازرة السياحة واآلثار
الفلسطينية بالمشاركة في معاينة القطعة التي تم العثور عليها ،على الرغم من أنها منطقة فلسطينية تقع
داعيا المؤسسات الفلسطينية ذات العالقة لبذل المزيد من الجهد ومتابعة توثيق
في شرقي القدس المحتلةً ،
هذه االكتشافات األثرية وحمايتها من السلب والفبركة التي ينتهجها االحتالل.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األبناء والمعلومات الفلسطينية "وفا"1722/8/12 ،
اللفاعل مع القدس:
المتحف الفلسطيني يطلق معرضه االفتتاحي بعنوان "تحيا القدس"
ُيطلق المتحف الفلسطيني معرضه االفتتاحي تحت عنوان "تحيا القدس" في  12آب/أغسطس الحالي.

وقال المتحف :يأتي معرض" تحيا القدس" بأوجهه المتعددة ،تحت إشراف قيمة المعارض ريم فضة
فنانا ومن خالل مجموعة خاصة من اإلنتاجات واألعمال الفنية
وبمشاركة محلية ودولية من قبل ً 22

والمواد الصوتية والبصرية ،كما سيصاحب المعرض العديد من األنشطة التعليمية والتثقيفية بالشراكة مع
مؤسسات ثقافية وأخرى تعليمية.
وقال بيان المتحف إن المعرض يرتكز على أربعة مقاطع ،ليشكل المعرض المركزي المقطع األول،
ويتناول انبعاث العولمة وآثارها وقيودها في مدينة القدس ،من الناحية السياسية واالقتصادية والعسكرية
والدينية والثقافية ،ترتكز على مواد بحثية تعرض من خالل عدد من المواد البصرية والصوتية باإلضافة
عرضا لمجموعة
إلى مجموعة كبيرة من األعمال الفنية لفنانين فلسطينيين .أما المقطع الّثاني فيشمل
ً

08

يصا لعرضها في حدائق المتحف .ويهدف البرنامج
أعمال فنية فلسطينية وعربية وعالمية أنتجت خص ً
العام في المقطع الّثالث إلى دعم سبع مؤسسات مقدسية مدنية مجتمعية ،مهمشة ومهددة لمساعدتها في
الرابع واألخير فيركز على إنتاج المعرفة من خالل إصدار كتالوج يضم
تحقيق احتياجاتها .أما المقطع ّ

خاصا يتناول حياة بعض أهم الشخصيات المقدسية بالشراكة مع مجلة حوليات القدس.
جزًءا ًّ

صحيفة القدس المقدسية1722/8/12 ،

الوفد األمريكي للمفاوضات يقوم بجولة عربية لبحث آليات تحريك "عملية السالم":
بحث العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني ،يوم األربعاء ( )8/12مع كبير مستشاري الرئيس األمريكي
جاريد كوشنير ،آليات تحريك "عملية السالم" ،ومساعي إعادة إطالق مفاوضات جادة وفاعلة بين
استنادا إلى "حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد إلنهاء الصراع".
الفلسطينيين واإلسرائيليين
ً

ووفقا لوكالة األنباء الرسمية األردنية (بت ار) ،أكد الملك في اللقاء على الدور المهم للواليات المتحدة والتزام
الرئيس األمريكي دونالد ترامب بالعمل من أجل التوصل إلى اتفاق "سالم" بين الفلسطينيين واإلسرائيليين .
وحضر المباحثات من الجانب األمريكي إلى جانب كوشنير ،كل من مساعد الرئيس والممثل الخاص
للمفاوضات الدولية جيسون غرينبالت ،ونائبة مستشار األمن القومي دينا باول.
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير عالء يوسف  ،بأن الرئيس السيسي أشار خالل
فيما أكد ُ
استقباله الوفد االمريكي المعني "بعملية السالم في الشرق األوسط" ،إلى ما ستسهم به تسوية القضية
الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق األوسط وتفنيد الحجج التي تستخدمها "المنظمات اإلرهابية"
مشير إلى استعداد مصر للتفاعل مع مختلف الجهود الدولية في هذا الملف خالل الفترة
ًا
بالمنطقة،
المقبلة.
وفي سياق متصل ،قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ،إن زيارة المرتقبة للوفد األميركي
لرام هللا ،ولقاء رئيس دولة فلسطين محمود عباس ،هي "زيارة هامة ومفصلية ،تأتي عقب الجولة التي قام
بها الوفد األميركي للمنطقة ،ولقائه مع عدد من القادة العرب" .وأضاف ،إن الرئيس عباس أجرى
مشاورات معمقة مع الملك عبد هللا الثاني ،وولي العهد السعودي األمير دمحم بن سلمان عقب لقائهما بالوفد
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األميركي ،األمر الذي قد يخلق فرصة جديدة لتحقيق تسوية تقوم على أساس "حل الدولتين ومبادرة السالم
العربية ،ووقف التدهور الحاصل على المسيرة السلمية".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"1722/8/12 ،
السفير الصيني :بكين مستعدة لبذل جهود جديدة لدعم "السالم" بين الدولة العبرية وفلسطين
قال السفير الصيني لدى الدولة العبرية تشان يونغ شين ،إن االقت ارح المكون من أربع نقاط الذي قدمه
مؤخر لحل القضية الفلسطينية يشير إلى أن الصين مستعدة لبذل جهود
ًا
الرئيس الصيني شي جين بينغ
جديدة لتعزيز "السالم" االسرائيلي والفلسطيني.
واقترح شي دفع "التسوية السلمية بقوة على أساس حل الدولتين ،وتبني مفهوم األمن المشترك والموحد
والمستدام ،وتنسيق جهود المجتمع الدولي وتعزيز جهود السالم واتخاذ تدابير موحدة من أجل تعزيز
السالم عن طريق التنمية" .وقال تشان إنه في المرحلة القادمة ستواصل الصين العمل مع المجتمع الدولي
من أجل وقف العنف واستئناف محادثات "السالم" بين الدولة العبرية وفلسطين في أقرب وقت ممكن.

صحيفة القدس المقدسية1722/8/12 ،
"الخارجية والمغتربين" :اإلجراءات التهويدية والقمعية لن تنال من صمود المقدسيين
قالت و ازرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ،يوم األحد ( ،)8/12إن إجراءات االحتالل التهويدية
والقمعية في القدس لن تنال من صمود المواطنين هناك .وقالت إن سلطات االحتالل "تصعد من عمليات
هدم منازل المواطنين المقدسيين ومنشآتهم تحت حجج واهية ،هذا باإلضافة إلى ما كشفته مؤسسة القدس
الدولية من مخطط تهويدي يقضي باالستيالء على المقابر االسالمية لتحويلها الى ما يسمى بـ(الحدائق
التوراتية) ،وقيام جرافات االحتالل بمحاولة هدم سور مقبرة "اليوسفية".
اضحا أن الحكومة االسرائيلية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو ،تحاول إعادة عقارب
وأضافت :لقد بات و ً
الساعة الى الوراء ،واستعادة زمام المبادرة في القدس ،عبر إرهاب المواطنين وإعادة احتالل المدينة
المقدسة من جديد .وطالبت المجتمع الدولي ومنظماته المختصة بحماية الق اررات األممية الخاصة بالقدس
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والدفاع عنها" ،وإجبار سلطات االحتالل على التراجع عن عدوانه المتواصل على المدينة المقدسة
المحتلة ،واالنصياع للشرعية الدولية واالتفاقيات الموقعة".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"1722/8/12 ،
جديد واشنطن" :حل الدولتين انحياز" ضد الدولة العبرية ..وكوشنر لم يقدم جديداً سوى الضغط على
عباس الستئناف المفاوضات
نأت واشنطن يوم األربعاء ( )8/12بنفسها عن "حل الدولتين" الذي طالما اعتبر من قبل اإلدارات السابقة
انحياز"
بأنه "الحل الممكن الوحيد للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي" ،على اعتبار أن "حل الدولتين" يمثل " ًا

من قبل واشنطن ضمن "مبادرات السالم الفلسطيني اإلسرائيلي" بحسب قول الناطقة الرسمية باسم و ازرة
الخارجية األميركية هيذر ناورت.
وقالت ناورت حول تردد االدارة االمريكية الحالية بااللتزام بـ"حل الدولتين"" :لن نحدد ما ينبغي أن تكون
عليه النتيجة" حيث أنه "يجب أن تكون قابلة للتطبيق على كال الجانبين ،وأظن بالفعل أن هذا أفضل
عرض لعدم االنحياز إلى جانب طرف ضد اآلخر ،وللتأكد من أنهم قادرون على العمل من خالل ذلك".
وأضافت ناورت " لقد أوضح الرئيس أن هذه (عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين) واحدة من أهم
قضايا األمن القومي ...واحدة من أهم أولوياته ،باألحرى .نريد العمل من أجل السالم الذي يمكن أن
يتفق عليه الجانبان ويجدانه مستدامًا"
عما إذا كان ذلك يعني تخلي الواليات المتحدة عن موقفها التقليدي بأن أفضل نتيجة ممكنة
وعند سؤالها ً
يتفق عليها الجميع ...هي "حل الدولتين" ،قالت ناورت "لم تتغير سياستنا تجاه هذا الموضوع".
وفي سياق متصل ،التقى الرئيس محمود عباس مساء الخميس ( )8/12مستشار الرئيس االميركي جاريد
عاليا جهود
كوشنير  ،بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا .وقال عباس خالل استقباله الوفد االميركي "نقدر ً
الرئيس ترامب الذي أعلن منذ البداية أنه سيعمل على عقد صفقة سالم تاريخية ،وكرر هذا الكالم أكثر

ال "نحن نؤكد ان هذا الوفد يعمل من أجل السالم ،ونحن نعمل معه من أجل
من مرة" .وتابع عباس قائ ً
جدا،
قريبا لما سماه الرئيس ترامب صفقة سالم" .في حين قال كوشنير إن الرئيس ترامب متفائل ً
الوصول ً
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معا والعيش معا
ويأمل بمستقبل أفضل للشعب الفلسطيني والشعب االسرائيلي ،ونأمل أن يستطيعوا العمل ً
لسنوات عديدة وأن يحظوا بحياة أفضل بكثير.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة" ،إن االجتماع كان بناءًا ومعمقًا وايجابيًا ،تناول جميع
القضايا ذات االهتمام المشترك بشكل جدي ،حيث تم االتفاق على استمرار الحوار الهادف إلى التوصل
إلى صفقة سالم شاملة وتاريخية" .وأضاف أبو ردينة ،أن عباس "أعاد تأكيد المواقف الفلسطينية ،وخاصة
"مبدأ حل الدولتين على حدود عام  ،2212ووقف النشاطات االستيطانية كافة ،مشددًا على ق اررات
الشرعية الدولية ذات العالقة والتفاهمات الموقعة ،وخطة خارطة الطريق ومبادرة السالم العربية".
بينما شارك عشرات الناشطين وممثلون عن أحزاب ومؤسسات فلسطينية ،في وقفة احتجاجية ضد زيارة
الوفد األمريكي .وقال األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ،مصطفى البرغوثي" :إن الوفد
األمريكي منحاز للدولة العبرية ،واإلدارة األمريكية لم تمارس أي ضغط على الدولة العبرية لوقف
االستيطان ،وال تأتي إال بمطالب متكررة لوقف رواتب األسرى وعائالت الشهداء" .وأضاف" :إن البديل
ال وأطرافًا غير
عن الوسيط األمريكي يمكن أن يكون بإطار دولي للسالم ،وتنظيم مؤتمر دولي يضم دو ً
منحازة للدولة العبرية ،ومحايدة" .وطالب البرغوثي "الجانب الفلسطيني بعدم قبول أي مفاوضات دون
وقف شامل لالستيطان ،ودون إقرار مبدئي بإزالة االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية حرة ومستقلة".
فيما التقى رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو مستشار الرئيس األمريكي جاريد كوشنير والوفد
المرافق له .وقال نتنياهو لدى استقباله كوشنير "لدينا اشياء كثيرة لنبحثها ،وهي دفع السالم واالستقرار
واألمن واالزدهار في منطقتنا وأعتقد أن جميع هذه األهداف هي في متناول اليد" .فيما أكد كوشنير على
التزام الرئيس االمريكي دونالد ترامب بإيجاد ":حل يؤدي إلى تحقيق االزدهار والسالم لجميع الشعوب في
المنطقة بشكل مدروس" ،دون االشارة إلى "حل الدولتين".
وفي السياق ،قال موقع "والال اإلخباري" العبري إن الوفد األمريكي الذي زار المنطقة نهاية األسبوع
الماضي ،أبلغ رئيس السلطة محمود عباس أن تجميد البناء "لن يكون
ممكنا" في المستوطنات؛ ألنه
ً

سيؤدي النهيار حكومة بنيامين نتنياهو .وأفاد الموقع أن الوفد األمريكي أبلغ عباس أن واشنطن ستسعى
لتعزيز العالقات االقتصادية واألمنية بين رام هللا و"تل أبيب" قبل استئناف المحادثات .ونقل الموقع
العبري عن مصادر أن الجانب الفلسطيني طالب الوفد األمريكي أن تقوم المحادثات مع "اإلسرائيليين"
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مشير إلى أن الرد األمريكي كان بضرورة أن
ًا
على أساس قيام دولة فلسطينية على حدود عام ،2212
ُيترك ذلك لالتفاق بين الطرفين.

فيما قال قال مسؤول أميركي ،يوم األحد ( ،)8/12إنه بعد اللقاءات التي أجريت بشأن المفاوضات بين
الفلسطينيين واإلسرائيليين ،فإن "حل الصراع" بين الجانبين يبدو أصبح بيد الدول العربية المعتدلة .ونقلت
نهجا
صحيفة "واشنطن بوست" عن المسؤول قوله "بأن اإلدارة األميركية بزعامة دونالد ترامب تدرس ً

جديدا لتخفيف حدة الصراع من خالل إطالق محادثات مع االئتالف العربي السني ممثال بالسعودية
ً

واإلمارات ومصر واألردن" .وأضاف "الجيل الجديد من القيادات العربية يفهم الوضع ،وبالتالي يجب أن
مقا" .ونقلت الصحيفة األميركية عن السفير السعودي لدى واشنطن قوله إن هناك
يشارك بطريقة أكثر ع ً
مشير إلى التزام الرئيس األميركي بإنهاء هذه
تفاؤالً بإمكانية تحقيق تقدم بين الدولة العبرية والفلسطينيينً ،ا
القضية.
ووفقا للصحيفة ،فإن الجهود األميركية ستركز في أولى خطواتها على توحيد حماس وفتح والفلسطينيين
ً
وتحقيقا لهذه الغاية ستعمل
بقيادة الرئيس محمود عباس ،من أجل إجراء مفاوضات يلتزم فيها الجميع.
ً

اإلدارة األميركية على استخدام صالتها بالدول المعتدلة لممارسة الضغوط على جميع الفصائل ،فيما
سيتعهد األميركيون في المقابل بجلب الدولة العبرية إلى طاولة المفاوضات حين يكون الفلسطينيون
مستعدون لذلك .وقالت الصحيفة ،إن األميركيين سيعكفون في الفترة المقبلة على إنشاء مبادرات اقتصادية
مشتركة لحين إطالق المفاوضات.
في حين ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية ،إن جارد كوشنر طلب من رئيس السلطة محمود عباس
تجميد الخطوات الدبلوماسية ضد الدولة العبرية لفترة أربعة أشهر ،مقابل التزام أمريكي بطرح خطة
سياسية منظمة لتحريك العملية السلمية ،خالل هذه الفترة.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر فلسطيني قوله "إن اإلدا ةر في واشنطن تنوي صياغة خطة سياسية
محددا بشكل مسبق ،تناقش خالله كل المسائل الجوهرية في المفاوضات ،شريطة أن
زمنيا
ً
تشمل جدوالً ً
يحافظ الفلسطينيون على "الهدوء" .وأشارت الصحيفة إلى أن عباس أعرب عن موافقته المبدئية على طلب
كوشنر ،لكنه طالب بالتزام وضمان شخصي من الرئيس ترمب لهذه الخطة ،كما اتفق هو وكوشنر على
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عقد لقاء مع الرئيس ترمب خالل المؤتمر السنوي للجمعية العامة لألمم المتحدة ،الشهر المقبل ،وخالل
ذلك يلتزم ترمب أمام عباس بصياغة وعرض الخطة السياسية التي يجري العمل عليها.
إلى ذلك ،علمت صحيفة "القدس المقدسية" يوم اإلثنين ( ،)8/18من مصدر مطلع أن "كوشنر أخبر
عباس بصراحة مطلقة أنه من المستحيل لحكومة رئيس الوزراء (اإلسرائيلي بنيامين) نتنياهو أن تنجو إذا
وافقت على تجميد االستيطان ،وبالتالي فإن إصرار الفلسطينيين على وقف االستيطان كشرط إلعادة
إطالق المفاوضات هو ضرب من العبث ،ولن يقود إلى أي مكان" .وبحسب المصدر أكد كوشنر أن
إدار الرئيس ترامب مصممة على إحالل سالم مستدام يعمه االزدهار للفلسطينيين واإلسرائيليين ،ولن
" ة
تتردد في اتخاذ الخطوات اإلضافية من أجل تحقيق هذا الهدف الذي يطمح إليه الرئيس (ترامب)".
وبحسب المصدر فإن كوشنر وفريقه "لم ينطقوا بعبارة حل الدولتين كنهاية للصراع رغم إصرار الطرف
الفلسطيني وترديده هذه العبارة".

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفلسطيني لإلعالم1722/8/18 ،
الشعبية :التصعيد اإلسرائيلي بالقدس والضفة محاولة للعودة لدائرة النار
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،يوم الثالثاء ( ،)8/12استمرار التصعيد اإلسرائيلي في مدينة
القدس والضفة الغربية المحتلتين هو "محاولة للعودة من جديد إلى دائرة النار التي ستحرق لهيبها
ال".
االحتالل ومخططاته العدوانية وستزيد مقاومة وإصرار شعبنا اشتعا ً
وحذرت الجبهة من محاولة رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو إلى تبريد األجواء في الجبهة الداخلية
اإلسرائيلية ومحاولة تصدير أزماته بعد فتح ملفات الفساد ضده من خالل القيام بمزيد من التصعيد في
القدس ومدن الضفة ،أو محاولة استثمار هذا التصعيد للحصول على مكتسبات سياسية تخدم سياسة
ووجهة االحتالل في أي ترتيبات جديدة لإلدارة األمريكية لإلعالن عن رؤية جديدة لما ُيسمى "السالم"

تماما مع الرؤية اإلسرائيلية.
تنسجم ً
وشددت على أن التصدي لالحتالل وإفشال مخططاته تتطلب استمرار حالة التصدي الشعبية والذي يجب
داعية القيادة
تصليبها بإجراءات وخطوات سياسية جدية لتعزيز وتوفير ممكنات الصمود والمواجهة،
ً
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الفلسطينية إلى التوقف عن استمرار الرهان على "الحل السلمي والوقوع في فخ السالم المزعوم واألفكار
األمريكية المسمومة".

صحيفة القدس المقدسية1722/8/12 ،
دعوات إلطالق خطة فلسطينية ضد انتهاكات االحتالل في القدس
أطلقت شخصيات فلسطينية ،يوم الثالثاء ( ،)8/12دعوة لصياغة خطة ممنهجة لمقاومة وإفشال
االنتهاكات اإلسرائيلية الساعية لتكريس سيطرة االحتالل على المسجد األقصى.
وقال رئيس لجنة القدس في الـ"كنيست" أحمد الطيبي خالل مؤتمر صحفي بمقر "بال ميديا" بمدينة القدس
المحتلة :إن ما يحدث في القدس هو هجمة على المدينة برمتها ،وليس على األقصى وحده .ولفت
مؤكدا أن "نتنياهو
الطيبي إلى أن إنكار االحتالل حقيقة ممارساته "محاولة لتضليل المجتمع الدولي"ً ،

نظر لشعوره بأنه يستطيع ،وذلك بسبب أمرين؛ حالة الوهن والضعف في العالم العربي من
يفعل ذلك ًا
جهة ،واعتماده على اإلدارة األمريكية الجديدة من جهة ثانية".
وصرح ممثل منظمة التعاون اإلسالمي لدى فلسطين ،السفير أحمد الرويضي ،أنهم يرفضون بشكل
افضا مشاركة أي طرف بالسيادة على األقصى .وعد الرويضي أن
مطلق اقتحام االحتالل لألقصى ،ر ً
اقتحام نواب في برلمان االحتالل لألقصى "رسالة سياسية ُيعيد من خاللها نتنياهو تسخين األوضاع في

المسجد األقصى".

بدوره انتقد رئيس أكاديمية األقصى للوقف والتراث ،الشيخ ناجح بكيرات ،عدم التخطيط المتناسق والكامل
جيدا ،نجحنا
خالل السنوات الماضية ما بين الجهد الشعبي والرسمي .وأضاف" ،يبدو أننا عندما خططنا ً

داعيا إلطالق خطة مقدسية فلسطينية عربية إسالمية واضحة
في الوقوف أمام عنجهية نتنياهو"ً ،
وممنهجة لمقاومة وإفشال االقتحامات واالنتهاكات.
ودعا المشاركون في المؤتمر الهيئات العربية واإلسالمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القدس والمسجد
األقصى ،وأن ال يتركوا المقدسي منفردًا في هذا الصراع؛ فمشروع المسجد األقصى هو مشروع أمة ،كما
دعوا إلى تفعيل دور األردن خوفًا من ضياع الوصاية الهاشمية على المسجد األقصى.

المركز الفلسطيني لإلعالم1722/8/12 ،
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جوتيرش" :ال بديل عن حل الدولتين لتحقيق السالم"
قال األمين العام لألمم المتحدة انطونيو جوتيرش يوم الثالثاء ( ،)8/12إنه "ال بديل عن حل الدولتين
داعيا إلى إزالة أي عقبات أمام تنفيذه .وأكد جوتيرش،
لتحقيق السالم بين الفلسطينيين اللدولة العبرية"ً ،

خالل مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء د .رامي الحمد هللا التزام األمم المتحدة والتزامه الشخصي بالعمل
من أجل تنفيذ "حل الدولتين" .وحث جوتيرش على وقف التحريض ،واستئناف "عملية سلمية تفاوضية
جدية وذات مصداقية تتجه نحو تنفيذ حل الدولتين وتحسين ظروف حياة الفلسطينيين".
من جهته طالب الحمد هللا الواليات المتحدة األمريكية بتحديد موقفها بشأن "حل الدولتين" واالستيطان
اإلسرائيلي "الذي يهدد بتالشي فرص حل الدولتين وتحقيق السالم" .وحث األمم المتحدة على تنفيذ
ق ارراتها خاصة ما يتعلق بعدم شرعية االستيطان اإلسرائيلي وضرورة وقفه ،معتب ار أن "عدم إلزام الدولة
العبرية باحترام وتنفيذ تلك الق اررات يضعف من ثقة الشعب الفلسطيني بالمنظومة الدولية ومصداقية األمم
المتحدة في إحالل األمن والسالم ويزكي أسباب الصراع والكراهية بالمنطقة" .وقال إن "إفالت الدولة
العبرية من العقات ومحاسبتها على انتهاكاتها ومعامالتها كدولة فوق القانون يعكس ازدواجية في المعايير
لدى األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي".

صحيفة القدس المقدسية1722/8/12 ،
أبو الغيط :العقبة الرئيسية أمام أي جهد حقيقي إلحياء السالم تتمثل بشخص نتنياهو
استنكر األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة ،تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي
مؤكدا أن العقبة الرئيسية أمام أي جهد
بشأن "بقاء المستوطنات اإلسرائيلية لألبد" ،و"استحالة اقتالعها"ً ،

حقيقي إلحياء "عملية التسوية السلمية" تتمثل في شخص رئيس الوزراء اإلسرائيلي الحالي.

وقال المتحدث الرسمي باسم األمين العام الوزير مفوض محمود عفيفي ،إن أبو الغيط يعتبر أن "هذه
مضيفا أن "رئيس الوزراء
المواقف المرفوضة بالكامل ال ُيمكن أن تصدر عن شخص يسعى للسالم"،
ً
اإلسرائيلي ليس لديه سوى أجندة داخلية تتعلق بالبقاء في كرسيه ،حتى ولو كان ثمن ذلك وأد أي ُفرصة
إلحالل السالم بين بالده والفلسطينيين".
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وتابع أن أبو الغيط يستغرب أن "تسعى الدولة العبرية رغم (مواقفها) التي تُشكك في حياد المنظمة الدولية
ونزاهتها إلى الحصول على العضوية غير الدائمة لمجلس األمن ،واألغرب أن تجد من يؤازرها في

مسعاها هذا".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"1722/8/12 ،
مقاالت وتحوارات:
وفد السالم األميركي يحمل مقترحات الستئناف المفاوضات:
علمت "القدس" األربعاء أن الفريق األميركي المكون من صهر الرئيس األميركي جاريد كوشنر ومستشاره
لشؤون المفاوضات الدولية جيسون غرينبالت ونائبة مستشار الرئيس األميركي لشؤون األمن القومي دينا
باول يحملون معهم اقتراحًات الستئناف مفاوضات السالم بين الفلسطينيين وإسرائيل تنبع من رؤية الرئيس
األميركي دونالد ترامب أن بأن "السالم يتحقق بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي عند اقتناع الطرفين أن
السالم هو في مصلحة شعبيهما في االزدهار واالستتباب" وهو األمر الذي لم يلمسه الرئيس األميركي من
أي من الطرفين حتى هذه اللحظة بحسب مصدر مطلع على تطور إستراتيجية البيت األبيض نحو
السالم.
ويضيف المصدر "في الوقت الذي يؤمن الرئيس (ترامب) بقوة بأن الحل ال بد أن يكون شامالً ونهائياً،
وعبر المفاوضات المباشرة بين الطرفين ،لكنه ال يؤمن بأن إطالق المبادرات الكبرى الستئناف
المفاوضات قبل استئنافها هو أفضل السبل ،أوال لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات مجدداً ،وثانياً،
لضمان أن الطرفين سيخوضان هذه المفاوضات حتى النهاية" في إشارة غير مباشرة المتناع الرئيس
ترامب أو و ازرة الخارجية األميركية باإلعالن علنًا أن هدف الواليات المتحدة في نهاية المطاف هو قيام
دولة فلسطينية وعاصمتها القدس على حدود عام " 2212مع تبادل أراض" كما كان حال اإلدارات
السابقة.
يشار إلى الوفد أألميركي وصل إسرائيل واألراضي الفلسطينية مساء األربعاء حيث وفق ما علمت"
القدس" أن الوفد (كوشنر ،غرينبالت ،وباول) سيلتقون الرئيس الفلسطيني في رام هللا الخميس ()8/12
مساء.
السابعة
ً

27

يشار إلى أن البيان الذي أصد هر البيت األبيض األسبوع الماضي بشأن الزيارة ركز على أن الرئيس
ترامب يؤكد التزامه الشخصي في "تحقيق اتفاق سالم بين إسرائيل والفلسطينيين من شأنه أن يبشر بعهد
يسوده السالم واالزدهار اقليميا".
ويضيف البيان أن ترامب يؤمن أن "استعادة الهدوء واستقرار الوضع في القدس بعد األزمة األخيرة في
الحرم الشريف قد خلق فرصة لمتابعة المناقشات والسعي لتحقيق السالم الذي بدأ في وقت مبكر من
إدارته" وأنه (ترامب) "بعد اجتماعات مختلفة بين وزير الخارجية ريكس تيلرسون وكبير موظفي البيت
األبيض جون كيلي ومستشار األمن القومي الجنرال إش.آر .مكماستر وكبير المستشارين جارد در
كوشنر والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية جيسون كرينبالت ومساعدة مستشار األمن الوطني للشؤون
االستراتيجية دينا بأول والسفير األميركي إلى إسرائيل ديفيد فريدمان ،قرر الرئيس أن يقوم بإرسال كوشنر
وغرينبالت والسيدة باول إلى المنطقة لمتابعة المناقشات مع الشركاء اإلقليميين حول أفضل طريقة لدعم
جهود السالم ،وسيلتقوا مع القادة في السعودية واإلمارات العربية المتحدة وقطر واألردن ومصر وإسرائيل
والسلطة الفلسطينية.
وقد طلب الرئيس  -بحسب البيان  -أن تركز هذه المناقشات على سبل التوصل إلى محادثات سالم
إسرائيلية -فلسطينية جوهرية ومحاربة التطرف والوضع في غزة ،بما في ذلك حول كيفية التخفيف من
األزمة هناك ،وتقوية عالقاتنا مع الشركاء اإلقليميين والخطوات االقتصادية الممكن اتخاذها سواء اآلن أو
بعد توقيع اتفاق سالم يضمن األمن واالستقرار واالزدهار للمنطقة.
وفي حين أن المحادثات اإلقليمية من شأنها أن تلعب دو ار مهما ،فأن الرئيس يؤكد أن السالم بين
اإلسرائيليين والفلسطينيين ال يمكن أن يتفاوض عليه إال بين الطرفين بشكل مباشر ،وأن الواليات المتحدة
ستواصل العمل عن قرب مع الطرفين إلحراز تقدم نحو تحقيق هذا الهدف.
وقد سبق للرئيس األميركي أن أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق سالم إسرائيلي -فلسطيني دائم "سيكون
صعب التحقيق ،لكنه ال يزال متفائال بأن السالم ممكن ،ولذلك ،ومن أجل تعزيز فرص السالم ،يتعين
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على جميع األطراف أن تشارك في خلق بيئة تفضي إلى صنع السالم مع إتاحة الوقت والمكان اللذين
يحتاجان إليها األطراف للتوصل إلى ذلك" بحسب البيان المذكور.
وقد التقى العاهل األردني الملك عبدهللا الثاني الثالثاء مع جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس أألميركي
ومع جيسون جرينبالت نائب الرئيس التنفيذى والممثل الخاص للواليات المتحدة للمفاوضات الدولية ونائب
مستشار االمن القومى لالستراتيجية للرئيس دونالد ترامب دينا باول "حيث تناولت المناقشات آليات تعزيز
الشراكة اإلستراتيجية بين األردن والواليات المتحدة واستمرار التنسيق بين البلدين ،إلى جانب التطورات
اإلقليمية" بحسب بيان صدر عن الديوان الملكي األردني.
وأضاف البيان "إن المحادثات ركزت على الجهود الرامية إلى دفع عملية السالم الفلسطينية اإلسرائيلية
الى اإلمام وإعادة إطالق مفاوضات جادة وفعالة بين الجانبين على أساس حل الدولتين وهو السبيل
الوحيد إلنهاء النزاع".
من جهته قال مبعوث السالم السابق جورج ميتشل لشبكة سي.بي.إس األربعاء "أن اإلبقاء على االنخراط
(عبر إرسال كوشنر وغرينبالت وباول) هو أمر مهم جدًا ،ولكن اإلدارات السابقة دائمًا حددت التزام
الواليات المتحدة بحل الدولتين على أساس حدود  12األمر الذي لن تفعله هذه اإلدارة (إدارة ترامب)" مما
يضع موقف اإلدارة تجاه الحل النهائي في موضع الشك.
إال أن الرئيس األميركي بات مقتنعاً بأنه "يجب مناقشة الخيارات الممكنة س اًر والعمل على تحقيق نتيجة
ملموسة،وتجنب إطالق مبادرات كبرى علنية قبل التأكد من إمكانية نجاحها" بحسب المصدر.
كما أنه "ينبغي أن تركز الجهود األولية على معالجة شكوك كال الجانبين وإثبات أن التغيير بات ممكناً،
وأن من الضروري التركيز على تحسين االقتصاد الفلسطيني والبنية التحتية وبناء المؤسسات كجزء من
عملية صنع السالم".
ويضيف المصدر "الرئيس ترامب أعاد النظر في االلتزام بالطابع الثنائي للمفاوضات اإلسرائيلية
الفلسطينية ويعتقد أن هناك إمكانية لمشاركة البلدان العربية في المفاوضات دون مشاركة األمم المتحدة"
ال لحلفاء الواليات المتحدة في الخليج ومصر واألردن بحسب المصدر إال أنه
ولذلك قام بإرسال الوفد أو ً
"يعتقد تمامًا أن التوقيع النهائي يجب أن يتم من قبل الطرفين".

صحيفة القدس المقدسية1722/8/12 ،
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محللون :ال جديد في لقاء كوشنير بالرئيس عباس ووصف المحادثات بااليجابة مجرد كالم دبلوماسي
على الرغم من التصريحات التي وصفت لقاء الرئيس محمود عباس مع الوفد األمريكي لعملية السالم،
برئاسة جاريد كوشنير ،بأنها إيجابية ومثمرة ،إال أن مسؤولين ومحللين فلسطينيين يرون أن تلك
التصريحات انما تأتي في سياق المجامالت الدبلوماسية.
فقد وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،واصل أبو يوسف ،بيان الخارجية األمريكية التي
وصفت المحادثات بـ"االيجابية والمثمرة" بأنها كالم دبلوماسي لتجميل الصورة ،مضيفا ":إن هذا اللقاء هو
رقم  17بعد قدوم اإلدارة األمريكية الجديدة ،دون أن يتم خاللها تحديد موقف أمريكي واضح من
االستيطان ،كما لم يتم التطرق للحديث حول اقامة الدولة الفلسطينية".
وقال أبو يوسف في حديث مع "القدس" دوت كوم ":إن اللقاء لم يأت بجديد على صعيد استئناف
المفاوضات ،ألن الوفد األمريكي لم يعبر عن أي تغير في سياسة الواليات المتحدة المنحازة إلسرائيل"
مشي اًر إلى أن كوشنير والوفد المرافق له حاولوا الحديث عن مسار إقليمي للسالم ،أو ما يسمى بصفقة
القرن ،وإضافة لطرح حلول لها عالقة باالقتصاد ،والقضايا اإلنسانية.

ولفت أبو يوسف إلى "أن الحديث عن سالم اقتصادي ومساعدات انسانية ،من طرف األمريكيين ،هي
لصرف األنظار عن إنهاء االحتالل" ،مبينًا "أن إدارة ترامب تتحدث حتى اآلن في العموميات ،دون
الدخول في التفاصيل ،ودون حديث عن أي مالمح للتوصل إلى حل نهائي بين الفلسطينيين

واإلسرائيليين".
المسؤول الفلسطيني أكد أن األولوية هي وضع حد نهائي وجدول زمني إلنهاء االحتالل ،كي يحصل
الشعب الفلسطيني على حقوقه ودولته بناء على ق اررات الشرعية الدولية.
واتفق المحلل السياسي ،عادل شديد ،مع واصل أبو يوسف ،في تعقيبه على اللقاء ،قائال ":إن ما جاء في
بيان الخارجية األمريكية ،ما هو اال استخدام لمفردات دبلوماسية لطيفة ،للحيلولة دون زيادة حالة التوتر
واالحتقان القائمة بين الطرفين".
وقال شديد" :ال أعتقد أنه ط أر أي تقدم إيجابي في اللقاء ،ألن األجندة األمريكية تتناقض تمامًا مع األجندة
الفلسطينية" ،منوهًا إلى أحاديث وتصريحات لمسؤولين فلسطينيين سبقت الزيارة ،أشارت إلى أنهم ال
يعولون خي اًر عليها (الزيارة).
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شديد اعتبر أن الزيارة هي آخر محطة في مفاوضات حل الدولتين ،حيث إن الموقف األمريكي واضح
تمامًا بهذا الخصوص ،مشي ار ":إلى تغير خطاب الرئيس محمود عباس ،الذي بدأ يستخدم فيها مصطلح
(صفقة القرن) ،ما يعني انتهاء حل الدولتين عمليًا"

ويرى شديد ":أن األمريكيين نجحوا فيما يسمى "السالم اإلقليمي وصفقة القرن" ،معتب اًر أن اختيار كوشنير
للمحطة الفلسطينية كآخر المحطات في جولته ،معناها أن األمريكيين واإلسرائيليين استطاعوا أقلمة
القضية الفلسطينية" ،وهذا ،بحسب شديد ،يصب في مصلحة إسرائيل ،المعنية بتطوير عالقاتها مع الدول
العربية ،وسيؤدي لتراجع كبير على صعيد القضية الفلسطينية.
واعتبر شديد أن الحل يكمن في وضع استراتيجية تربط بشكل متزامن بين ثالثة مسارات ،هي التحرك
الشعبي في الميدان ،والمسار القضائي في المحاكم الدولية ،والمسار الدبلوماسي في األمم المتحدة
والمؤسسات الدولية ،من أجل الحصول على الحقوق الفلسطينية.
وفي السياق ذاته ،فسر أستاذ العلوم السياسية في جامعة األزهر بغزة ،ناجي شراب ،ما ورد في بيان
الخارجية األمريكية حول إيجابية المحادثات ،بأنها تتعلق بموضوع حل الدولتين ،مشي ًار إلى ما يبدو أنه
ثمة تحول في الموقف األمريكي ،وقد يكون الرئيس عباس سمع خالل اللقاء شيئا ما يؤكد على هذا
االلتزام.
وأضاف شراب ":إن األمر اآلخر خالل الزيارة قد يتعلق برسالة حملها الوفد األمريكي من إسرائيل ،مفادها
أنها ملتزمة بتحقيق السالم واستمرار العملية التفاوضية ،من منطلق أن السالم اذا لم يتحقق في عهد
الرئيس محمود عباس ونتيناهو ،لن يتحقق الحقا".
وتوقع شراب أن تكون القيادة الفلسطينية قد تمكنت خالل االجتماع من انتزاع موقف تجاه التزام الواليات
المتحدة بحل الدولتين" ،مضيفًا "أن الجانب الفلسطيني بعث أثناء االجتماع برسالة تشير إلى أن الوقت قد
أزف ،وأن على الجميع العمل بسرعة للوصول إلى السالم".
واعتبر شراب أن استخدام كوشنير لمصطلح الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي ،هو مؤشر على أن هناك
التزامًا صريحا ،واقتناعًا لدى الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،بأنه ال بديل عن حل الدولتين.
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وأشار شراب إلى أنه يتوقع صياغة مبادرة الستئناف مفاوضات السالم بناء على هذه الزيارة ،وأن يذهب
الرئيس عباس إلى واشنطن ،لعقد لقاء ثالثي مع ترامب ونتنياهو ،وسط حضور رسمي عربي ،من أجل
التوصل إلى تفاهمات متقدمة.

صحيفة القدس المقدسية1722/8/11 ،
الكنس ..بوابات جحيم تفتح في وجه المقدسيين
خبراءُ :

في سباق مع الزمن  ،تحاول إسرائيل فرض وقائع جديدة على األرض ،وبخاصة في القدس الشرقية
العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية ،لقطع الطريق أمام أي تسوية سلمية تؤدي لقيامها ،وما افتتاح
ًي تداعيات
كنيس في وسط حي عربي إسالمي في حي بطن الهوى بسلوان ،إال ترجمة عملية لألمر ،فأ ً
سيتركها على سكان الحي؟ وهل سيتم االكتفاء بالكنيس؟ أم يعد مقدمة لبناء ُكنس جديدة ؟
فرض واقع جديد ....
يقول الخبير في شؤون القدس واألقصى جمال عمرو ،بشأن توقيت افتتاح الكنيس ،إن " اإلسرائيليين
يريدون إرسال رسالة للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ،من خالل تزامن افتتاحه مع زيارة الوفد
األميركي ،عليكم عدم التعويل على اإلدارة األميركية والوفود التي ترسلها ،بتحقيق سالم ،يؤدي لقيام دولة
فلسطينية".
وشدد على أن االحتالل بتسهيله وسماحه للمستوطنين ،بافتتاح كنيس في الجزء الشرقي من مدينة القدس
في منطقة سلوان في حي بطن الهوى ،يحاول فرض وقائع جديدة على األرض ،تحول دون تحقيق حلم
العاصمة المستقبلية للفلسطينيين ،وفقًا لق اررات الشرعية الدولية.
الكنس المقامة في القدس الشرقية  ،أكد عمرو في مقابلة مع وكالة "قدس نت" لألنباء" ،أن "
وبشأن أعداد ُ
حوالي  272كنيس  ،تحيط باألقصى ،من كل الجهات تحته وفوقه".

ونوه بأن إقامة ُكنس وسط أحياء عربية مكتظة بالسكان ،ستحول حياة المواطنين إلى جحيم ،عبر توظيفها

وفق البرنامج الزمني اليهودي ،ما يفرض احاطتها بالكم الهائل من رجال األمن لتأمين دخول وخروج
المستوطنين إليها.
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هدم  12منزال ...السلكمال الكنيس ...
من جهته أكد رئيس لجنة حي بطن الهوى زهير الرجبي ،أن الكنيس الذي تم افتتاحه في حي بطن
الهوي ،يعود إلى كايد جالجل ،وقامت باستئجاره منه عائلة " أبو ناب" منذ العام  ،2227حتى االستيالء
عليه في شهر ايار من العام .1722
وأضاف أن المستوطنين أدعوا ،بأن العقار المستولى عليه باألصل ،كان كنيس يهودي عام  ،2821ليتم
افتتاحه من جديد بمساعدة الحكومة وأعضاء الكنيست ، ،وبمسيرة مكونة من  277إلى  277مستوطن
بعد إغالق منطقة سلوان وحي بطن الهوى.
ونوه الرجبي بأنه أول كنيس يتم افتتاحه في منطقة سلوان  ،مؤكدا على وجود ما بين  277إلى 177
مستوطن في منطقة سلوان.
وشدد على أن األمر لن يقتصر على عقار عائلة " أبو ناب" ،مع تهديد  82عائلة في الحي بإخالء
منازلها ،الستكمال بناء الكنيس ،الدعائهم أنه مقام على  2دونمات و 177متر ،استنادا ألوراق تركية.
ونوه بأن عائلة الرجبي لديها أوراق ثبوتية ،تؤكد أن ملكيتها لمنازلها تعود للعام 2211م.
وشكك الرجبي في أهلية المحاكم اإلسرائيلية في البت في قضيتهم ،لكنهم رغم ذلك مضطرون للجوء
وتمنى من الجميع النظر لقضيتهم باهتمام ،وبخاصة مع سعي
اليها ،بحكم خضوعهم للحكم اإلسرائيليً .
االحتالل إلخالء ما يقارب من  2277مواطن ،لن يجدوا مأوى لهم ،إال العراء.

ن
يهوديا في حي
كنيسا
ً
وكان وزراء وأعضاء كنيست وحاخامات إسرائيليو افتتحوا يوم الخميس االخير ً ،
بطن الهوى في بلدة سلوان وسط إغالق وحصار مشددين فرضا في شوارع وأحياء البلدة.

صحيفة القدس المقدسية1722/8/11 ،
أحياء مقدسية على شفا الدفن:

جيفا ار سمارة
حيا ..ثم تأمرك بلديته بإخالء منزلك
في القدس يحفر االحتالل أسفل منزلك ..ويعرضونك لخطر الدفن ً
حيا ،حتى تصبح بال سقف يأويك.
المتصدع اآليل للسقوط ""خشية"" أن تدفن ً
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لم يكن منزل أبناء الراحل لطفي صيام المكون من طابقين ويقطنه  27أفراد ،أول منازل حي وادي حلوة
ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى ،الذي تتصدع جدرانه وتوشك أن تنهار في أي لحظة ،ولن يكون
ال للسقوط في أية لحظة.
األخير ،ففي الحي  22منزال آخر آي ً
ويقول احمد صيام ،نجل الراحل لطفي" :هم (بلدية االحتالل) يتمنون أن يقال أن البيت آيل للسقوط
ليسارعوا بإخالئنا من المنزل بذريعة الحفاظ على حياتنا ،إال أننا سنرمم المنزل وسنعيد تقوية أساساته،
فنحن راسخون هنا ولن نرحل".
دور تكاملي بين أذرع االتحلال
ويفصل مدير مركز معلومات وادي حلوة في سلوان جواد صيام" :في الحي عشرات المنازل المهددة
بالسقوط بفعل الحفريات أسفل الحي ،فهناك دور تكاملي ألذرع االحتالل تبدأ بالجهات التي تواصل
حفرياتها ليال ونها ار في اكثر من حي بالقدس ،وصوال إلى بلدية االحتالل التي تأتي لتكمل دور الحفارين،
بترصد أي منزل تتشقق جدرانه وتتصدع ،ليهرع مهندسوها لتقييم الوضع ،والنتيجة دائما معروفة إخالء
المنزل ،تمهيدا لالستيالء عليه ،في وقت قلما يسمح فيه للمقدسيين بإعادة إعمار وترميم منازلهم.
وفي حي البستان في سلوان يتضح أكثر حجم االستهداف للوجود المقدسي بعد هدم منزل عبد الكريم أبو
سنينة للمرة الثانية على التوالي بعد إعادة بنائه قبل حوالي أسبوعين بحجة عدم الترخيص.
وتعتبر بلدة سلوان الحاضنة الجنوبية للمسجد األقصى المبارك ،وتلقى أكثر من خمسة آالف من
أصحاب المنازل فيها أوامر هدم ،مما يعني أن أحياء كاملة مهددة باإلزالة كليا بذريعة عدم الترخيص.
لعنة اللاريخ المزور
مدينة الملك داوود ،هي الذريعة التي يجهد االحتالل منذ سنين طوال من الحفريات واألنفاق والسراديب
إلثبات ان سلوان أقيمت على أنقاضها ولكن دون جدوى ،وهنا يأتي دور ذراع آخر من أذرع االحتالل
لتهويد الحي وهو سلطة اآلثار "اإلسرائيلية".
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يقول عالم آثار سابق في سلطة اآلثار اإلسرائيلية يوناثان ميزراتشيان :المخطط واضح جدًا باستخدام علم
اآلثار الزائف ،من أجل تأمين الغطاء لمخططها السياسي القاضي بطرد فلسطينيي سلوان ،ويبدو كأنهم
يضعون مخططًا لسلطة اآلثار اإلسرائيلية أيضًا.
ويتفق أستاذ علم اآلثار في جامعة تل أبيب رافي غرينبرغ  ،مع ميزراتشيان ،بالقول :إنه ما من دليل
حسي على أن الملك داوود استخدم هذه المباني يوماً ،وال يمكن االستنتاج إذاً بأن هذه اآلثار تعود إلى
حقبة  2777سنة.
المنظمات االسليطانية تكمل دور الحكومة
"إلعاد"" ،عير عميم"" ،عطيرت كوهنيم" ... ،وغيرها من المنظمات االستيطانية التي تكمل عمل حكومة
االحتالل في االستيالء على ما يتبقى من منازل وعقارات في سلوان ،بطرق كثيرة بدءا من تقديم
اإلغراءات المادية وانتهاء عند سرقة المنازل وأخذها عنوة من أصحابها بحماية جنود االحتالل وشرطته،
حيث وصلت عدد البؤر االستيطانية هناك إلى 22بؤرة.
منظمة "العاد" رفعت دعاوى قضائية إلخالء تسع عائالت فلسطينية في حي بطن الهوى شرقي القدس،
مما يرفع عدد الدعاوى المقدمة للمحاكم اإلسرائيلية ضد العائالت الفلسطينية إلى  ،211للمطالبة بإخالء
منازلها في هذا الحي بزعم أن هذه المنطقة كانت في بداية القرن العشرين عبارة عن حي سكني لليهود
اليمنيين ،بحسب صحيفة "هآرتس".
ونشرت هآرتس مع تقريرها شريط فيديو يظهر أن حراسا تابعين لو ازرة اإلسكان اإلسرائيلية يقومون بحراسة
المستوطنين اليهود في سلوان ،اعتدوا بالضرب على فتى فلسطيني دون سبب ،مما أحدث شجا ار بين
بعض الفتيان الفلسطينيين والحراس اليهود وأفراد حرس الحدود اإلسرائيلي.
تطهير عرقي وابادة جماعية
ويقول جواد صيام" :االحتالل بدأ حفرياته في القدس الشرقية مع بدء احتاللها عام  ،2212واألمر ال
يقف عند حي وادي حلوة فقط ،فأعمال الحفريات أسفل األحياء المقدسية تشمل حي القطانين باإلضافة
لحي األفارقة ،وحي باب السلسلة ،وشارع الواد ،وحي القرمي وغيرها ،وفي الشتاء تبدأ األمطار بكشف
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حجم الحفريات بعدما تبدأ االنهيارات في المنازل والشوارع والمنشآت بفعل السيول ،وللقارئ أن يتخيل إن
كانت األمطار تسقط المنازل ،فكيف إذا ما تعرضت المنطقة إلى زلزال مثال ،سيكون األمر مجزرة وإبادة
جماعية بحق المقدسيين المقيمين فوق الحفر واألنفاق التهويدية".
ويتساءل صيام :أين كل الحديث عن دعم للقدس والمقدسيين ،فمع كل هذه المنازل المهددة باالنهيار لم
يرمم سوى منزلين فقط خالل عام.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"1722/8/18 ،
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