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الخبر الرئيس:
تقارير إسرائيلية :تجهيزات عملية وميدانية لبناء "المعبد"

أبرز العناوين:
 الكسواني يدعو إلى شد الرحاؿ إلى األقصى وافشاؿ مخططات استيدافو
 الحسيني :ثمث سكاف القدس يعيشوف خارج الجدار

 االحتالؿ يشطب كؿ ما يتعمؽ بفمسطيف مف مناىج المدارس المقدسية

 االحتالؿ يقرر زيادة مراكز الشرطة والكاميرات ويعزز وجود الشرطة في القدس
 إجراءات إسرائيمية لتعزيز الوجود االستيطاني في جبؿ الزيتوف

 خطة إسرائيمية لتوسيع مستوطنة "راموت" عمى أراضي شرؽ القدس
 قوى أردنية تطالب بموقؼ حازـ أماـ االنتياكات في األقصى

 مصر ومنظمة التعاوف االسالمي تديناف اقتحاـ المسجد األقصى واستمرار النشاط االستيطاني

***

شؤون المقدسات:
وعنصر احتالليًّا اقتحموا األقصى منذ بدء :2016
ًا
مستوطنا
8960
ً

أصدر المركز اإلعالمي لشؤوف القدس واألقصى "كيوبرس" تقرير إحصاء ذكر فيو ،أف نحو 8960
احتالليا اقتحموا ودنسوا المسجد األقصى منذ بداية العاـ الجاري ،منيـ 7183
مستوطناً وعنص اًر
ً
مستوطناً ،و 482مف عناصر مخابرات االحتالؿ ،باإلضافة لػ  241مف الجنود بزييـ العسكري والشرطة
بزييـ الخاص ،ضمف جوالت اإلرشاد واالستكشاؼ العسكري ،عدا عف اقتحاـ  1054مف الطالب
والمرشديف الييود وخبراء ومختصيف مف "اآلثار" اإلسرائيمية.
أما في سياؽ اإلحصاء الشيري ،فإف االقتحامات توزعت عمى النحو اآلتي :شير كانوف ثاف/يناير 464
ّ
مقتحما ( 366مستوطنا 22 ،عناصر مخابرات االحتالؿ 76 ،طالب إرشاد ييود وآخروف) ،شير
ً
مستوطنا 58 ،عناصر مخابرات االحتالؿ 188 ،جنود بمباس
شباط/فبراير  1149مقتحماً (841
ً
عسكري 62 ،طالب إرشاد ييود وآخروف).

مقتحما ( 890مستوطنا 48 ،عناصر مخابرات
ووفؽ التقرير ،فقد شيد شير آذار/مارس 1272
ً
جندياف بمباس عسكري 332 ،طالب إرشاد ييود وآخروف) ،شير نيساف/إبريؿ  1908مقتحماً
االحتالؿّ ،

( 1731مستوطناً 67 ،عناصر مخابرات االحتالؿ 110 ،طالب إرشاد ييود وآخروف) ،شير أيار/مايو
مستوطنا 125 ،عناصر مخابرات االحتالؿ 194 ،طالب إرشاد ييود وآخروف).
مقتحما (659
978
ً
ً
مستوطنا 23 ،عناصر مخابرات االحتالؿ33 ،
مقتحما (1109
كما شيد شير حزيراف/يونيو 1335
ً
ً

مقتحما (887
جنود بمباس عسكري 170 ،طالب إرشاد ييود وآخروف) ،شير تموز/يوليو 1077
ً
ستوطنا 132 ،عناصر مخابرات االحتالؿ 9 ،جنود بمباس عسكري 49 ،طالب إرشاد ييود وآخروف)،
م
ً

مقتحما (700
أما في شير آب/أغسطس حتى تاريخ  2016/8/11فبمغ عدد المقتحميف 777
ً
مستوطف 7 ،عناصر مخابرات االحتالؿ 9 ،جنود بمباس عسكري 61 ،طالب إرشاد ييود وآخروف) .
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"ىآرتس" تكشؼ عف مخطط ليدـ منازؿ بالحي اإلسالمي قرب "البراؽ":
نشرت صحيفة "ىآرتس" يوـ الجمعة ( ،)8/12تحقيقاً صحفياً ،كشفت فيو عف مخطط لالحتالؿ ييدؼ
إلى ىدـ بيوت فمسطينييف في القدس المحتمة ،في الحي اإلسالمي ،بيدؼ توسيع ساحة البراؽ .وقالت إف
وتبيف أف أحد جدرانو ىو
الحديث عف المخطط بدأ التفكير بو بعد محاولة ترميـ منزؿ في عاـ ّ ،1972
جزء مما يزعـ أنو "حائط المبكى الصغير".

متر مختفية في داخؿ الحي
مترا ،منيا ً 350ا
ويشير التحقيؽ إلى أف طوؿ حائط البراؽ يصؿ إلى ً 488

اإلسالمي ،وىناؾ عشرات المنازؿ التي تستند إلى الحائط الذي يشكؿ جدرًانا في ىذه المنازؿ .كما قاؿ

التحقيؽ إف ىناؾ ساحة أخرى أطمؽ عمييا اسـ "ساحة حائط المبكى الصغير" في الحي اإلسالمي ،والتي
مترا ،وأف المنظمات الييودية فشمت في وضع اليد عمييا وتحويميا إلى مكاف
يصؿ طوليا إلى ً 16.5

رسميا.
صالة معمف عنيا
ً

ويشير التقرير إلى أنو بعد  3أياـ مف احتالؿ القدس ،في حزيراف /يونيو  ،1972وبضغط مف رئيس

الحكومة األسبؽ دافيد بف غوريوف ،ورئيس بمدية االحتالؿ في حينو تيدي كوليؾ ،وقائد المنطقة شمومو
الىاط ،تـ ىدـ  108منازؿ لفمسطينييف بدأت بحجة ىدـ حمامات كانت ممتصقة بالجدار ،األمر الذي
أدى إلى نشوء ساحة البراؽ أو ما يزعـ أنيا "ساحة حائط المبكى" .وطالب الحاخاـ األكبر في حينو،
يتسحاؾ نيسيـ ،بتعجيؿ عممية اليدـ باعتبار أف التأخير سوؼ يصعب مواصمة عمميات اليدـ.
ويضيؼ التحقيؽ أنو في نياية المطاؼ تـ وضع خط حدودي بيف "الحي الييودي" و"حائط المبكى" وبيف
"الحي اإلسالمي" و"حائط المبكى الصغير" .في حيف عممت الحكومات اإلسرائيمية عمى إخالء آالؼ
العرب مف "الحي الييودي" واعادة توطيف ييود فيو ،فإنيا أوكمت أمر "الحي اإلسالمي" إلى الجمعيات
االستيطانية ،وعمى رأسيا "عطيريت كوىانيـ" ،والتي تحظى بدعـ حكومي ،وتمكنت مع مرور السنوات
مف شراء بيوت كثيرة ،وتوطيف أكثر مف  1300مستوطف في الحي اإلسالمي ،وعمى الرغـ مف جيودىا
لـ تتمكف مف شراء البيوت المجاورة لألجزاء الشمالية لما يزعـ أنو "حائط المبكى".
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الكسواني يدعو إلى شد الرحاؿ إلى األقصى وافشاؿ مخططات استيدافو:
مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى ،يوـ األحد
أكد مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني ،أف 397
ً

محذر مف خطورة ممارسات
ًا
أجنبيا عبر باب المغاربة،
سائحا
( ،)8/14فيما سجؿ دخوؿ أكثر مف 467
ً
ً
االحتالؿ التي تستيدؼ المسجد ،وطالب بالتصدي ليا .وأشار إلى أف قوات االحتالؿ اعتدت خالؿ ىذه

المسنيف .وأفاد أف
االقتحامات عمى أربعة مصميف بالي اروات وأعقاب البنادؽ ،فيما اعتقمت ثالثة مف
ّ

القوات الخاصة اعتدت عمى رئيس نادي األسير في القدس ناصر قوس ،وسحمتو مف أماـ المصمي
القبمي.
وقاؿ الكسواني" :ننظر بخطورة إلى ىذه االعتداءات عمى المصميف في المسجد ،وكذلؾ إلى زيادة عدد
تشنيا سمطات االحتالؿ ضد المصميف مف اعتقاالت
المقتحميف مف المستوطنيف"ّ .
وندد بالحممة التي ّ
محذر بأف ذلؾ يدؿ عمى استيداؼ واضح
ًا
وابعاد والتشديد عمى أبواب األقصى والتضييؽ عمى المصمييف،

لممسجد ورواده .وأكد الكسواني أف عدد المبعديف مف الحراس والموظفيف  ،15عاد منيـ إلى عممو 5
فقط 4 ،مف الحرس وأحد عماؿ لجنة اإلعمار ،الفتا إلى أف ىناؾ  6آخريف مبعدوف لمدد مختمفة منيـ
يوما وبعضيـ أربعة أشير وستة أشير .وأضاؼ "ىذه ممارسات خطيرة ،نتابعيا بقمؽ ،وىي مؤشر
ً 15

خطير جداً".

وفند مدير المسجد األقصى مزاعـ شرطة االحتالؿ بأف ما جرى عبارة عف زيارات لغير المسمميف مف
ّ

متسائال :أي زيارة ىذه؟ والشرطة (اإلسرائيمية) نفسيا تعترؼ في بيانيا أنيا أوقفت وأخرجت 12
الييود،
ً
مستوطنا؛ ألنيـ حاولوا تأدية طقوس تممودية .وأضاؼ "ىذا يدؿ أف ىؤالء ليسوا زو ًارا؛ بؿ مقتحميف
ً

خطر عميو".
لممسجد ،وطامعيف فيو ،ويشكموف ًا

الكؼ عف البيانات
ي ،و ّ
وقاؿ :إف ىذه االعتداءات تستدعي األمتيف العربية واإلسالمية إلى التحرؾ ّ
الجد ّ

الجوفاء مف شجب واستنكار .ودعا الفمسطينييف مف محافظات الوطف كافة ،وكؿ مف يستطيع منيـ ،شد
الرحاؿ إلى المسجد األقصى ،في كؿ الصموات ،خاصة خالؿ الفترة الصباحية؛ كي ال يكوف ىناؾ مجاؿ
لالستفراد بالمسجد.
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"األوقاؼ" األردنية :االعتداءات عمى األقصى ستؤدي لحرب دينية بالمنطقة
قاؿ وزير األوقاؼ والشؤوف والمقدسات اإلسالمية الدكتور وائؿ عربيات ،يوـ اإلثنيف ( :)8/15إف "األردف
يؤكد رفضو الكامؿ لما قاـ بو المستوطنوف يوـ األحد وبعدد تجاوز  400متطرؼ باقتحاـ المسجد
األقصى المبارؾ ،وبحماية كبيرة مف الشرطة والقوات الخاصة لمسمطة القائمة باالحتالؿ وبمظاىر غير
مسبوقة مف الوجود األمني الكثيؼ" .وشجب اقتحاـ شرطة االحتالؿ اإلسرائيمي المسجد األقصى المبارؾ
شرطيا وشرطية تـ توزيعيـ عمى أبواب المسجد األقصى المبارؾ ،واقتحاـ
فجر اإلثنيف بعدد تجاوز 20
ً
صباحا.
أكثر مف  27متطرفًا لألقصى
ً

وأكد عربيات أف ما قاـ بو المستوطنوف مف أداء لمصموات التممودية ،واعتقاؿ الشرطة لممصميف والشباب

سافر لمشاعر المسمميف
تحديا ًا
وضربيـ بشكؿ مبرح ،واصابتيـ بجروح ،واعاقة نقميـ لممستشفيات" :يعتبر ً

ومخالفة واضحة لمقوانيف واألعراؼ الدولية" .وطالب الوزير جامعة الدوؿ العربية ومنظمة المؤتمر
كثير
اإلسالمي ،ومنظمات األمـ المتحدة بالضغط عمى سمطات االحتالؿ لوقؼ اعتداءاتيا التي تكررت ًا

في اآلونة األخيرة في محاولة فاشمة لتغيير الواقع التاريخي القائـ في المسجد األقصى المبارؾ .وحذر
عربيات مف أف االستمرار بمثؿ ىذه االعتداءات سيؤدي إلى نشوب حرب دينية في المنطقة.
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أكثر مف  300مستوطف يقتحموف باحات المسجد األقصى في "ذكرى خراب المعبد":
توتر عقب اقتحاـ نحو  100مستوطف،
شيد المسجد األقصى المبارؾ صباح األربعاء (ً ،)8/10ا
بمجموعات متتالية مف باب المغاربة ،بحراسات معززة مف شرطة االحتالؿ الخاصة ،بالتزامف مع اقتحامو

طاقما مكوناً مف
مف قبؿ طواقـ "سمطة اآلثار" اإلسرائيمية .وأفادت دائرة األوقاؼ اإلسالمية في القدس بأف
ً

حراس
13
شخصا مف "سمطة آثار" االحتالؿ اقتحـ األقصىّ ،
ً
وىدد المستوطنوف الذيف كانوا معيـّ ،
المسجد المبارؾ ،وقالوا ليـ "مكانكـ ىنا مؤقت" .مف جانبيا ،أعمنت األوقاؼ اإلسالمية ،بأف شرطة
االحتالؿ أوقفت األربعاء استكماؿ أعماؿ صيانة الكيرباء داخؿ مصمى األقصى القديـ.
مف جية أخرى ،زار وفد مسيحي مف مدينة القدس برئاسة المطراف عطا اهلل حنا ،المسجد األقصى،
عددا مف مسؤولي دائرة األوقاؼ االسالمية والشخصيات المقدسية .وأكد الوفد تضامنو الكامؿ مع
والتقى ً
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األوقاؼ اإلسالمية التي تتعرض لحممة شرسة مف سمطات االحتالؿ ،وتستيدؼ مف خاللو المسجد
األقصى والمصميف في آف واحد.
مستوطنا يوـ الخميس ( ،)8/11باحات المسجد األقصى المبارؾ في القدس
واقتحمت نحو 129
ً

مزؽ بعض المستوطنيف مالبسيـ (كنوع مف الطقوس
المحتمة ،بحراسة شرطة االحتالؿ .في حيف ّ
التممودية) عند أحد أبواب المسجد األقصى .وقد أحبط حراس المسجد المبارؾ محاوالت عدد مف
المستوطنيف إقامة طقوس وصموات تممودية في المسجد ،واضطرت شرطة االحتالؿ المرافقة إلى إخراج
ثالثة مف المستوطنيف وطردىـ خارج المسجد.
وأدى نحو  45ألؼ مصؿ مف القدس المحتمة واألراضي المحتمة عاـ  ،48ونحو  286مف قطاع غزة مف
كبار السف ،صالة الجمعة ( )8/12في المسجد ،وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار مكثؼ لممخابرات
والشرطة اإلسرائيمية في أرجاء المدينة المقدسة وعمى أبواب المسجد ،وفي األزقة المؤدية إليو.
مستوطنا يوـ األحد ( ،)8/14األقصى ،في ما يطمؽ عميو االحتالؿ بحسب التقويـ
واقتحـ نحو 304
ً

العبري ذكرى "خراب المعبد" .فيما اقتحـ عدد مف ضباط االحتالؿ ومف الوحدات الخاصة في ساعة مبكرة
مف صباح األحد ،وانتشروا فيو لتأميف اقتحامات واسعة لممستوطنيف .واضطرت شرطة االحتالؿ إلخراج
أحد المستوطنيف بعدما أوقفو حراس المسجد ،حينما حاوؿ أداء طقوس تممودية فيو ،بينما أخرجت قوات
االحتالؿ شابيف مف المسجد ،لمشاركتيما في التصدي بصيحات وىتافات التكبير ليذه االقتحامات .في
الوقت ذاتو ،أغمؽ االحتالؿ عددا مف أبواب األقصى أماـ المصميف ،شممت أبواب :الحديد ،والقطانيف،
والممؾ فيصؿ ،والمطيرة .وأعمنت قوات االحتالؿ عف تكثيؼ وجودىا واجراءاتيا العسكرية واألمنية في
عموـ مدينة القدس المحتمة ،وفي القدس القديمة ومحيط األقصى .وقالت جمعية اليالؿ األحمر إف
طواقميا تعاممت مع  15إصابة داخؿ باحات المسجد األقصى ،بعد ىجوـ جيش االحتالؿ والمستوطنيف
عمى المواطنيف والمصميف ىناؾ .وأفادت الجمعية بأف أغمب اإلصابات نتجت عف الضرب المبرح وأف 3
ميدانيا.
مف المصابيف نقموا لتمقي العالج في مشافي القدس فيما عولج 12
ً

ودعت حركة حماس جماىير الشعب الفمسطيني في القدس واألراضي المحتمة عاـ  48إلى االستنفار

لحماية المسجد األقصى مف اقتحامات المستوطنيف المتكررة لباحاتو .وحذر الناطؽ باسـ الحركة سامي
أبو زىري مف التصعيد اإلسرائيمي الخطير في المسجد األقصى ،مؤكداً أف ىذه الجرائـ كفيمة بتفجير
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الوضع كمو في حاؿ استم ارره .ودعا أبو زىري األطراؼ الدولية إلى التدخؿ لوقؼ عدواف االحتالؿ
ومستوطنيو عمى المسجد األقصى.
وكانت "منظمات المعبد" قد نظمت مساء السبت ( )8/13مسيرات استف اززية حوؿ أسوار القدس القديمة
ومحيط بوابات المسجد األقصى ،وسط ىتافات عنصرية تدعو إلى قتؿ العرب والفمسطينييف ،واقامة
"المعبد" مكاف األقصى ،فضالً عف االعتداء عمى مقدسييف وممتمكاتيـ في القدس القديمة .وانطمقت مسيرة
المستوطنيف مف أرض مقبرة مأمف اهلل االسالمية التاريخية غرب القدس بقراءة فقرات مف "التاناخ" ،قبؿ
أف تنطمؽ المسيرة نحو منطقة باب العمود ،ثـ باب الساىرة ،ثـ تنظيـ وقفة واعتصاـ عند باب األسباط،
تخمميا كممات خطابية لعدد مف قيادات االحتالؿ السياسية والدينية مف أبرزىـ وزير شؤوف القدس "زئيؼ
إلكيف" ،وعضو "الكنيست" المتطرؼ "ييودا غميؾ" ،ونائب وزير جيش االحتالؿ "ايمي بف دىاف".
وتابع المستوطنوف يوـ اإلثنيف ( ،)8/15اقتحاـ المسجد األقصى المبارؾ ،عبر مسيرات استف اززية في
القدس القديمة ،وصوالً إلى ساحة حائط البراؽ (الجدار الغربي لممسجد األقصى) ،بحراسة معززة مف
قوات االحتالؿ .وشممت عربدات المستوطنيف االعتداء عمى مقدسييف ،وممتمكاتيـ ،وترديد شعارات
عنصرية تدعو إلى قتؿ الفمسطينييف ،والعرب ،واقامة "المعبد" وىدـ األقصى .واستبقت عناصر مف شرطة
ومخابرات االحتالؿ ىذه االقتحامات بحممة تفتيش في مرافؽ المسجد ،شممت مصمى قبة الصخرة ،وغيره،
رواد المسجد المبارؾ ،وتحتجز بطاقات وىويات
فيما تواصؿ قوات االحتالؿ اجراءاتيا المشددة بحؽ ّ
المواطنيف عمى بوابات األقصى الرئيسية "الخارجية" خالؿ دخوليـ إلى األقصى والتي لـ يسمـ منيا كبار
السف.
واستأنؼ مستوطنوف ،يوـ الثالثاء ( ،)8/16اقتحاميـ االستفزازي لممسجد األقصى المبارؾ ،مف باب
المغاربة ،بحراسة معززة ومشددة مف شرطة االحتالؿ الخاصة .وكاف مف بيف المقتحميف الصحفي
حرض عمى موظفي األوقاؼ في صحيفة "معاريؼ" العبرية.
اإلسرائيمي المتطرؼ "ارنوف سيجاؿ" ،الذي ّ

المركز الفمسطيني لإلعالـ+صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2016/8/16
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اكتشاؼ حفريات جديدة في مدخؿ وادي حموة جنوب األقصى:
كشفت مصادر مطمعة عف قياـ االحتالؿ اإلسرائيمي بإجراء حفريات جديدة عمى بعد نحو  100متر
متر عف جنوب سور القدس التاريخي .وشرعت ما يسمى "سمطة
جنوب المسجد األقصى المبارؾ ،وً 40ا

اآلثار اإلسرائيمية" ،قبؿ أياـ ،بتمويؿ جمعية "إلعاد" االستيطانية إلجراء الحفريات وسط الطريؽ عند مدخؿ
متر وعرض  10أمتار .وبمغ عمؽ الحفريات حتى اآلف
وادي حموة في بمدة سمواف ،عمى طوؿ نحو ً 25ا

تـ تفريغ الموقع مف األتربة ونقؿ عشرات األكياس منيا إلى مناطؽ مجيولة ،كما
نحو  4أمتار ،في حيف ّ
وضعت أكياس أخرى ممموءة بالتراب لتقسيـ أجزاء الحفرية.
وتتوسط ىذه الحفريات مناطؽ حفرية أوسع منيا تمتد عمى طرفييا ،وىي منطقة حفريات مدخؿ وادي
حموة التي يطمؽ عمييا االحتالؿ حفريات "جفعاتي" ،ومنطقة حفريات "تؿ الضيور" التي يطمؽ عمييا
االحتالؿ "مركز الزوار عير دافيد (مدينة داود)" .وىي مناطؽ حفرية واسعة تضـ فوؽ سطح األرض
مشاريع تيويدية واستيطانية وأخرى قيد التخطيط والمصادقة ،بينما تحتوي أسفؿ األرض عمى أنفاؽ
متعددة مف الجيتيف.
ووفؽ معاينة ميدانية أجرتيا "كيوبرس" في الموقع ،فإف الحفرية الجديدة تيدؼ إلى ربط شبكة األنفاؽ بيف
أسفؿ "موقؼ جفعاتي" و"مدينة داود" ،والتي يستعمميا االحتالؿ كمسارات سياحية تممودية لنقؿ روايتو
الصييونية حوؿ القدس والمسجد األقصى .كما تستيدؼ الحفريات الجديدة استكماؿ عمميات الحفر في
مدخؿ حي وادي حموة ضمف الحفريات الواسعة في "جفعاتي" -أرض فمسطينية مصادرة مف قبؿ االحتالؿ
تمتد عمى نحو  6دونمات-مف جممة التحضير ألرضية مشروع "المعبد التوراتي  -كيدـ".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/8/16 ،
تقارير إسرائيمية :تجييزات عممية وميدانية لبناء "المعبد"
أفادت تقارير تمفزيونية إسرائيمية بثت خالؿ األسبوع األخير بالتزامف مع ما يطمؽ عميو االحتالؿ
اإلسرائيمي "ذكرى خراب المعبد" ،بأف مؤسسات ومنظمات تجيّز نفسيا عممياً وميدانياً لبناء "المعبد" عمى

أنقاض المسجد األقصى ،وأنيا رىف اإلشارة ،وبانتظار قرار سياسي رسمي .وقاؿ بعض المشاركيف في
التحضيرات لبناء "المعبد" ،إنو خالؿ ساعات يمكف نقؿ المعدات واألدوات الالزمة ووضعيا في األمكنة

8

المناسبة في أو عمى حساب المسجد األقصى وتحديداً قبة الصخرة المشرفة ،مؤكديف أف مدة البناء
المتكامؿ "لممعبد"" بكؿ تفصيالتو ال تتعدى ثالث سنوات ،بحسب بعض المخططات والخرائط.
موسعا يوـ السبت ( )8/13ركز عمى نشاط منظمة "نساء
يونيا
وقد بثت القناة الثانية العبرية تقر ًا
ير تمفز ً
ً

مف أجؿ المعبد" ،والتي تقوـ بتجييز معدات نسائية لبناء "المعبد" ،مثؿ السجاد الكينوتي الذي سيوضع
في "قدس األقداس" ،وفؽ تعبيرىا.
وبيف التقرير الفعاليات المتعددة التي تقوـ بيا ىذه المنظمة ،ومف أىميا ،تفعيؿ برامج وحمقات بيتية
ّ

لتشجيع تكثيؼ اقتحامات المسجد األقصى ،وتفعيؿ نشاط شعائر مراسيـ الزواج التممودي في األقصى،
وأشارت أنو يتـ تنظيـ مثؿ ىذه المراسيـ ،كؿ يوميف مرة في المسجد األقصى .وركز التقرير عمى أف
الظاىرة تحولت مف ىامشية إلى ظاىرة ليا تأييد شعبي ورسمي سياسي ،وأف لوبيات تعمؿ عمى الموضوع
في أروقة "الكنسيت" والحكومة اإلسرائيمية.
في السياؽ ذاتو ،بثت القناة األولى العبرية يوـ الجمعة ( ،)8/12ضمف مجمة نياية األسبوع ،تقري اًر
تمفزيونياً مفصالً ،عرضت فييا التحضيرات المكثفة لبناء "المعبد" ،مف بينيا وجود حظائر خاصة لتربية
المواشي واألغناـ بحسب المواصفات التممودية ،لتكوف جاىزة لذبحيا ضمف قرابيف "المعبد".
وركز التقرير عمى نشاط "معيد المعبد" ،ورئيسو "يسرائيؿ أريئيؿ" ،والذي أفاد أف ىناؾ أكثر مف  40كاىناً
مشير إلى أف معيده ،الذي ال يبعد
ًا
جاىزيف لمباشرة عمميـ في "المعبد" في حاؿ صدرت تعميمات بذلؾ،

سوى عشرات األمتار عف المسجد األقصى ،جيّز الكثير مف أدوات "المعبد" ،وأنو خالؿ ساعات يمكف
فورا ،مثؿ "مذبح القرابيف" وغيرىا.
نقميا إلى الداخؿ ومباشرة العمؿ ً

أعد خرائط
ولفت مخطط المدف اإلسرائيمي "يوراـ جينزبور" ،خالؿ مقابمة معو في التقرير ،إلى أنو ّ
دونما ،باإلضافة إلى مخططات
تفصيمية لبناء "المعبد" عمى كامؿ مساحة المسجد األقصى الػ 144
ً
أوسع لبناء مدينة القدس المحتمة ،وأنو في حاؿ صودؽ عمييا مف الدوائر الحكومية الرسمية والبمدية ،فإف
بإمكانو االنتياء مف بناء "المعبد" خالؿ ثالث سنوات.
مف جية أخرى ،ذكرت صحيفة "معاريؼ" العبرية يوـ الثالثاء ( ،)8/16أف الصراع المحتدـ عمى
األقصى تجاوز لدى الييود القطاع الديني ،وأصبح يشمؿ أيضاً طالباً عممانييف يتضامنوف مع الييود
الذيف يمنعوف مف تأدية شعائر دينية ييودية داخؿ األقصى.
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وأضافت أف ىؤالء الطالب الذيف ال يضعوف قبعات دينية ييودية ،ومف المشكوؾ فيو أف يكونوا قد صاموا
في ذكرى "خراب المعبد" في التاسع مف آب العبري ،وىـ يحاربوف مف أجؿ دعـ الوجود الييودي في
األقصى ،بصورة ال تقؿ عناداً عف الصراع الذي يخوضو المتدينوف الييود .ويقوؿ أعضاء مجموعة
"طالب مف أجؿ المعبد" إف ىناؾ عالقة بيف العممانييف والمعركة القائمة في المسجد األقصى.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/8/16 ،
شؤون المقدسيين:
الحسيني :ثمث سكاف القدس يعيشوف خارج الجدار
قاؿ وزير شؤوف القدس ومحافظيا عدناف الحسيني ،يوـ األربعاء ( ،)8/10إف ثمث سكاف القدس يعيشوف
خارج الجدار في بمدتي كفر عقب وشعفاط .وأضاؼ الحسيني أف  14500ىوية تـ سحبيا مف المواطنيف
وبيف أف عدد السكاف المقدسييف حوالي  350ألفًا ،أي
منذ عاـ  1967ضمف ما يعرؼ بالتيجير اليادئّ .

ما يعادؿ  %38مف عدد سكاف المدينة ،في حيف أف عدد اإلسرائيمييف يقدر بحوالي  510آالؼ.

وأوضح الحسيني أف الو ازرة توفر عيادة ىندسية ،وأخرى قانونية لحماية المواطنيف ،ألىمية الجانبيف
اليندسي والقانوني في حياة المقدسييف .ولفت إلى أف الميزانية السنوية لمو ازرة تبمغ  25مميوف شيكؿ ،ال
يصرؼ منيا سوى  %50بسبب الضائقة المالية ،آمال أف تنتيي االشكالية وأف يتـ دفع الموازنة بشكؿ
كامؿ.
مشير إلى أنو في قمة
ًا
وقاؿ الحسيني إف الدوؿ العربية لـ تؼ بااللتزامات التي خصصتيا لدعـ القدس،

قطاعا في القدس تحتاج إلى تطوير ودعـ بتكمفة
نامجا متكامالً ،وتـ تحديد 13
"سرت" ّ
ً
قدمت فمسطيف بر ً
نصؼ مميار دوالر ،عمى أف تدفع األمواؿ خالؿ ثالث سنوات ،إال أف ما وصؿ القدس كاف  36مميوف

دوالر فقط .وتابع" :في مؤتمر الدوحة طمب منا إعادة تقييـ وضع القدس بناء عمى البرنامج السابؽ
المعدؿ ،وتـ تحديد الحاجة إلى مميار دوالر لـ يصؿ منو شيئا إلى اآلف" ،الفتًا إلى أف الصناديؽ العربية
تدعـ قطاعي التعميـ والصحة.
وأوضح الحسيني أف المواطف المقدسي بالرغـ مف أنو يدفع ضريبة "األرنونا" ،إال أنو ال يتمقى أي نوع مف
الخدمات ،حيث تعيش المناطؽ العربية حالة إىماؿ .وأشار الى أف الجدار عزؿ القدس عف ضواحييا،
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وتسبب في وقؼ الحركة التجارية واغالؽ  200محؿ في البمدة القديمة مف أصؿ  ،1400الفتًا إلى أف
المجنة الوطنية لمقدس التي يرأسيا الرئيس محمود عباس قررت منح  3آالؼ دوالر ألصحاب المحالت
القديمة ولمرة واحدة ،لدعـ وجودىـ وتثبيتيـ عمى أرضيـ.

صحيفة القدس المقدسية2016/8/10 ،
االحتالؿ يشطب كؿ ما يتعمؽ بفمسطيف مف مناىج المدارس المقدسية:
قالت أسبوعية "يروشاليـ" النقاب إف بمدية االحتالؿ في القدس وو ازرة "المعارؼ" اإلسرائيمية قررتا قبؿ فترة
قصيرة مف بدء العاـ الدراسي الجديد تشديد الرقابة عمى المدارس الفمسطينية في القدس المحتمة ،التي
تدرس المنياج الفمسطيني.
ّ

وذكرت األسبوعية يوـ الجمعة ( ،)8/12أف البمدية وو ازرة "المعارؼ" شطبتا مف الكتب التعميمية تفسير

آيات مف القرآف الكريـ وأبيات شعر وطنية تتعمؽ بالنضاؿ مف أجؿ فمسطيف ،ووزعتا ك ًتبا عمى المدارس
وسطور سوداء خطّت فوؽ النصوص
ًا
تتضمف صفحات بيضاء فارغة ،بعد أف قررتا شطب مضمونيا،

األصمية في الكتب .ومف الناحية العممية ،شطبت مف الكتب التعميمية المضاميف المتعمقة بالقتاؿ كافة؛
الشيداء والتضحية مف أجؿ فمسطيف ،وكذلؾ التطمعات الوطنية ،وحتى العمـ والنشيد الوطني الفمسطيني.
وقالوا في بمدية االحتالؿ في القدس المحتمة" :لف نسمح بمناىج مشجعة عمى العنؼ في الكتب التعميمية"،
عمى حد تعبيرىـ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/8/12 ،
"التربية" تسمـ مشاريع صيانة لمدارس في القدس المحتمة وضواحييا:
عددا مف مشاريع صيانة
سممت و ازرة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية مف خالؿ اإلدارة العامة لألبنيةً ،

المدارس في القدس المحتمة وضواحييا ،بتمويؿ مف حكومة المممكة البمجيكية خالؿ المرحمة الرابعة مف
المشروع البمجيكي لبناء المدارس .وأوضحت يوـ األحد ( ،)8/14أف ىذا المشروع تضمف صيانة وترميـ
 9مدارس في محافظة القدس وىي :اليدى ودار األيتاـ في البمدة القديمة ،وشرفات وجبؿ الزيتوف في
القدس ،والنظامية والجيؿ الجديد في بيت حنينا ،ومدرسة رياض األقصى في العيزرية ،والمواكب في
عناتا ،ونور اليدى في شعفاط.
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وأشارت الو ازرة إلى أنو تـ إقرار موازنة جديدة بقيمة مميوف يورو لمدارس القدس يجري العمؿ اآلف مف
أجؿ إنياء مراحؿ الدراسة والتحضير واعداد العطاءات ليا؛ لضماف مباشرة األعماؿ في أقرب وقت
ممكف ،مقدمة شكرىا وتقديرىا لبمجيكا عمى ىذا الدعـ ،الذي يبرىف عمى روح الحرص لتطوير التعميـ
والنيوض بو وتوفير مدارس نموذجية وحديثة .يذكر أف قيمة المنحة البمجيكية ليذه المشاريع تبمغ حوالي
مميوف وأربعمائة ألؼ يورو.
مف جية أخرى ،وقّع البنؾ الوطني وصندوؽ إقراض ومنح الطمبة المقدسييف التابع لصندوؽ وقفية
القدس ،يوـ اإلثنيف ( ،)8/15مذكرة تفاىـ لتمويؿ قروض تعميمية بدوف أي فوائد لصالح الطمبة
المقدسييف .وبموجب المذكرة ،سيتـ تمويؿ الطمبة المقدسييف الممتحقيف بالجامعات الفمسطينية بقروض مف
دوف فوائد بشكؿ فصمي وسنوي مف خالؿ البنؾ الوطني بغرض تغطية تكاليؼ األقساط الجامعية بناء
عمى كتاب تنسيب مف صندوؽ وقفية القدس الذي سيكوف بمثابة الضامف ليذه القروض ،ليتـ صرفيا في
حساب الجامعة لدى البنؾ الوطني.
وقاؿ مدير عاـ البنؾ الوطني أحمد الحاج حسف ،إف ىذه االتفاقية بدوف فوائد ومف المتوقع مف الطمبة أف
مؤكدا أف اليدؼ مف وراء االتفاقية ليس تجارًيا
يسددوا ىذه القروض ليتيحوا لغيرىـ االستمرار بالتعميـ،
ً

وانما تقديـ مساىمة إلنجاح ودعـ الطمبة في القدس .ومف ناحيتو ،تطرؽ رئيس صندوؽ وقفية القدس
مشير إلى أف ىذا ىو اليدؼ
ًا
منيب المصري ،إلى أىمية دعـ التعميـ وخاصة في المدينة المقدسة،

األساسي الذي أنشئت الوقفية ألجمو ،وىو توفير إطار مؤسسي لتأميف مصادر مالية إلنتاج المعرفة
ودعما لمعممية التعميمية التي تعد حجر األساس لبناء دولة مستقمة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/8/15 ،
قرر تسميـ جثاميف الشيداء المحتجزة لديو "بشروط"
االحتالؿ ي ّ

قررت مخابرات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ اإلثنيف ( ،)8/15تسميـ جثاميف شيداء انتفاضة القدس
المحتجزيف لدييا منذ عدة شيور ،الواحد تمو اآلخر ،لكف بشروطيا .وقاؿ محامي ىيئة شؤوف األسرى
والمحرريف ،محمد محمود ،إف شروط التسميـ ستشمؿ جميع عوائؿ الشيداء ،وذلؾ بدفع كفالية مالية بقية

02

شخصا خالؿ تشييع الشييد ودفنو
الر أمريكيًّا) ،وحضور 25
 20ألؼ شيكؿ (ما يعادؿ الػ  5250دو ًا
ً

منتصؼ الميؿ في مقبرة "باب الساىرة" (وسط القدس).

مؤخ ًار بتقديـ "سبب مقنع" ليا ،إزاء عدـ تسميـ
وكانت المحكمة العميا لالحتالؿ ألزمت شرطة االحتالؿ ّ

الرد .وتحتجز سمطات
الجثاميف ،وأميمتيا حتى اليوـ الػ  15مف شير آب /أغسطس الجاري لتقديـ ّ
شييدا فمسطينيًّا منذ بدء "انتفاضة القدس" مطمع تشريف أوؿ /أكتوبر  ،2015منيـ
االحتالؿ جثاميف 15
ً

الشيداء :ثائر أبو غزالة ،بياء عمياف ،عبد المحسف حسونة ،محمد أبو خمؼ ،عبد الممؾ أبو خروب،
ومحمد الكالوتي ،مف مدينة القدس المحتمة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/8/15 ،
االحتالؿ يغمؽ مدرسة "الخاف األحمر" شرؽ القدس:
قرر مكتب رئيس حكومة االحتالؿ اإلسرائيمي إغالؽ مدرسة "الخاف األحمر األساسية" في التجمعات
البدوية المقامة شرؽ القدس المحتمة .وقاؿ عبد خميس أبو دىوؾ المتحدث الرسمي باسـ التجمع البدوي
ار بإغالؽ المدرسة ،وذلؾ بعدما استدعى السفير اإليطالي
في الخاف األحمر ،إف مكتب نتنياىو أصدر قرًا
قبؿ أياـ وأبمغو بالقرار .يذكر بأف مدرسة الخاف األحمر تضـ  170طالباً وطالبة مف الصؼ األوؿ حتى

التاسع ،وىي تخدـ عديد التجمعات البدوية المقامة في منطقة فمسطينية استراتيجية وحيوية شرؽ القدس.
وفي السياؽ ،طالبت و ازرة الخارجية الفمسطينية ،يوـ اإلثنيف ( ،)8/15المجتمع الدولي بالتحرؾ الفوري
لوقؼ قرار ىدـ مدرسة الخاف األحمر الواقعة في التجمعات البدوية شرؽ القدس المحتمة .وأكدت أف ىذا
القرار التعسفي يأتي في إطار اليجمة الشرسة التي تشنيا سمطات االحتالؿ ضد التجمعات البدوية
المقامة في أكثر مف منطقة حيوية وىامة في األرض الفمسطينية ،وذلؾ بيدؼ تدميرىا وتيجير سكانيا
مف أجؿ السيطرة عمى تمؾ األراضي والمناطؽ لصالح االستيطاف والمستوطنيف ،كما يأتي في سياؽ
اليجمة التي تشنيا حكومة نتنياىو ضد التعميـ الفمسطيني في القدس.
وطالبت الو ازرة االتحاد األوروبي عامة والحكومة اإليطالية خاصة بممارسة أعمى درجات الضغط عمى
الحكومة اإلسرائيمية ،مف أجؿ وقؼ ىذا القرار التعسفي ،وممارسة العقوبات الالزمة عمى دولة االحتالؿ
لمتراجع عف سياساتيا واجراءاتيا العنصرية ،كما سترفع ىذا الممؼ إلى المنظمات األممية المختصة،
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والمحاكـ الدولية ذات الصمة ،كجزء ال يتج أز مف ممؼ الجرائـ اليومية التي ترتكبيا سمطات االحتالؿ ضد
الشعب الفمسطيني.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +المركز الفمسطيني لالعالـ2016/8/15 ،
مواجيات في أحياء القدس المحتمة:
عددا
اقتحمت قوات االحتالؿ مساء األربعاء ( )8/10قرية حزما شماؿ شرؽ القدس المحتمة ،وداىمت ً
كبير مف منازليا ،وفتشتيا ،مف دوف أف يبمغ عف اعتقاالت .يذكر أف االحتالؿ أغمؽ الشير الماضي
ًا

المداخؿ الرئيسة لقرية حزما ،بحجة "رشؽ حجارة عمى حافالت مستوطنيف ،ودوريات عسكرية" .وىاجمت
قوات االحتالؿ ،مساء الخميس ( )8/11منزالً في حي بطف اليوى (الحارة الوسطى في سمواف) يعود
لعائمة الرجبي بقنابؿ صوتية وغازية سامة ،واقتحمتو وأجرت فيو عمميات تفتيش استف اززية بحجة البحث
عف أحد أفراد العائمة العتقالو.
وأصيب الشاب المقدسي عالء قراعيف ،مف سكاف بمدة سمواف جنوب المسجد االقصى المبارؾ ،بحالة
إغماء وضيؽ تنفس بعد اعتداء قوات االحتالؿ عميو يوـ الجمعة ( )8/12بصورة وحشية أثناء تواجده في
حي عيف الموزة بسمواف .فيما أدى مئات المواطنيف مف أىالي قرية قمنديا ،والمناطؽ المجاورة ،صالة
الجمعة لألسبوع الثالث عمى التوالي ،في خيمة االعتصاـ المقامة قرب أنقاض  12بناية ىدمتيا قوات
االحتالؿ نياية الشير الماضي في القرية الواقعة شماؿ مدينة القدس.
واندلعت مساء الجمعة ،مواجيات عنيفة بيف الشباف وقوات االحتالؿ االسرائيمي في بمدة الراـ شماؿ
القدس المحتمة ،أطمقت قوات االحتالؿ خالليا قنابؿ الصوت والغاز المسيؿ لمدموع بكثافة وبشكؿ
عشوائي عمى المنطقة ،فيما رشؽ الشباف الجنود واالليات العسكرية بالحجارة والزجاجات الفارغة.
شنت طواقـ تابعة لبمدية االحتالؿ اإلسرائيمي في مدينة القدس المحتمة ،يوـ األحد
مف جية أخرىّ ،

( ،)8\14حممة واسعة بحؽ المركبات في شارع السمطاف سميماف -بيف بابي العمود والساىرة -وسط
وحررت مخالفات مالية بحؽ أصحابيا .وادعت بمدية االحتالؿ بأف سبب المخالفات ىو وقوؼ
المدينةّ ،

السيارات بمناطؽ ممنوعة ،في حيف أكد عدد مف أصحاب المركبات بأنيا "كيدية" ،وأنيـ اعتادوا عمى
ركف مركباتيـ في ىذه المنطقة منذ فترات طويمة ،ولفتوا الى أف قيمة المخالفة الواحدة ىي  250شيكالً.
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فيما أفاد رئيس بمدية حزما موفؽ الخطيب ،بأف بمدة حزما تتعرض منذ مدة لحممة عقاب جماعي مف قبؿ
قوات االحتالؿ ،ومضايقات يومية ألىميا ،وبشكؿ خاص أثناء الميؿ ،حيث ينفذ االحتالؿ اقتحاماتو
ويداىـ المنازؿ ويمقي قنابؿ الصوت .وأضاؼ أف االحتالؿ اعتقؿ أكثر مف عشرة مواطنيف ،واستولى عمى
عدد مف المنازؿ ألياـ ،بيدؼ المراقبة والمضايقة ،خاصة بناية ضميف أبو خميؿ ،والذريعة الجاىزة لدى
االحتالؿ ىي إلقاء الحجارة عمى آليات جيش االحتالؿ والمستوطنيف المارة مف الشارع الرئيس .يذكر أف
قوات االحتالؿ تواصؿ لألسبوع الثالث عمى التوالي ،حصارىا المشدد عمى بمدة حزما.
واعتدت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،مساء الثالثاء ( ،)8/16عمى النساء والشباف والرجاؿ المشاركيف في
اعتصاـ بمقر المجنة الدولية لمصميب األحمر ،في حي الشيخ جراح بالقدس المحتمة .وادعت شرطة
مقره بفعؿ ق ارره إغالؽ المقر أماـ
االحتالؿ أف الصميب األحمر طمب إخراج المعتصميف مف ّ

إسنادا لألسير المضرب عف الطعاـ
االعتصامات لمدة أسبوع ،األمر الذي تصدى لو األىالي باالعتصاـ
ً

منذ أكثر مف شيريف بالؿ كايد.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/8/16،
يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييف ..ويبعد ويفرج عف آخريف:
االحتالؿ ّ
قررت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي يوـ الجمعة ( )8/12إبعاد الشاب المقدسي نظاـ أبو رموز مف بمدة
سمواف جنوب المسجد األقصى ،عف بمدتو وحبسو منزلياً حتى السادس والعشريف مف الشير الجاري كما
فرضت عميو كفالة مالية بقيمة ألفي شيكؿ .وجاء ىذا القرار كشرط لإلفراج عف أبو رموز مف سجوف
االحتالؿ ،عمماً أنو معتقؿ منذ حوالي الشير في زنازيف مركز توقيؼ وتحقيؽ "المسكوبية" غرب القدس
المحتمة.
وأوضح عالء الحداد عضو لجنة أىالي األسرى والمعتقميف المقدسييف ،أف القوات "اإلسرائيمية سمّمت كالً
مف :مراد األشيب ،وعالء الفاخوري ،ووساـ حجازي ،وعالء جمجوـ ،ومحمد أبو شوشة ،ويوسؼ أبو
شوشة ق اررات إبعاد عف األقصى لمدة أسبوعيف .فيما سممت أحمد أبو غزالة ق ار ار يقضي بإبعاده عف
األقصى لمدة يوميف بعد رفضو التوقيع عمى قرار إبعاده لمدة أسبوعيف.
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وقضت محكمة "الصمح" اإلسرائيمية يوـ األحد ( ،)8/14بالحبس المنزلي عمى الشاب ياسر سمير نجيب
عاما) ،مف سكاف القدس القديمة ،لمدة  7أياـ وبدفع كفالة مالية كشرط لإلفراج عنو مف السجف
(ً 30
بتيمة االعتداء عمى مستوطنيف في شارع الواد بالبمدة القديمة مف القدس المحتمة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/8/14،
االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ األربعاء ( ،)8/10الشاب إياد زعاترة مف حي الحبايؿ في بمدة
أبو ديس جنوب شرؽ القدس المحتمة .وكانت قوات االحتالؿ اعتقمت يوـ الثالثاء ثالثة مف طمبة جامعة
القدس خالؿ مواجيات شيدىا محيطيا بيف الشباف وقوات االحتالؿ ،واستمرت حتى ساعات المساء
المتأخرة.
عاما) ،بعد دىـ منزلو في
واعتقمت قوات االحتالؿ اعتقمت مساء األربعاء الفتى محمد نجيب الزغؿ (ً 16
عاما) ،مف منزلو في باب الحديد
بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى المبارؾ ،والطفؿ اياد عسيمة (ً 17

المالصؽ لألقصى في القدس القديمة ،في حيف اعتقمت طفالً مف بمدة الراـ شماؿ القدس المحتمة عقب
اقتحاميا البمدة ،واندالع مواجيات عنيفة فييا ،استمرت حتى ساعة متأخرة مف الميؿ.
واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ الخميس ( ،)8/11أربعة شباف ،خالؿ اقتحاميا المباغت لمخيـ
شعفاط وسط القدس المحتمة .وتخمؿ عممية االقتحاـ مواجيات محدودة مع شباف المخيـ ،وسط إطالؽ
كثيؼ وعشوائي لمقنابؿ الصوتية الحارقة ،والغاز الساـ المسيؿ لمدموع.
وشنت قوات االحتالؿ ،فجر الجمعة ( ،)8/12حممة اعتقاالت ومداىمات واسعة في القدس ،وبخاصة في
البمدة القديمة ،تخمميا اعتقاؿ عدد كبير مف المواطنيف .وعرؼ مف بيف المعتقميف :عبادة نجيب ،ومحمد
نجيب ،وسائد عسيمة ،وعمر الزعانيف ،وعبد اهلل دعنا ،ومحمد عرفة ،وأحمد الشاويش ،وسامي الرجبي،
ومحمد ابو فرحة .ولفتت مصادر إلى استدعاء شابيف آخريف لمتحقيؽ لدى مخابرات االحتالؿ ،مشيرة إلى
أف الحممة تتزامف مع عشية ما يسمى "ذكرى خراب المعبد".
وشنت قوات االحتالؿ مساء الجمعة حممت اعتقاالت تركزت في البمدة القديمة مف القدس ،وعرؼ مف
بيف المعتقميف :مراد االشيب ،عالء الفاخوري ،وساـ حجازي ،عالء جمجوـ ،أحمد ابو غزالة ،محمد ابو
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شوشة ،يوسؼ ابو شوشة ،طارؽ الزربا ،ياسر نجيب ،عبادة نجيب .كما اعتقمت قوات االحتالؿ مساء
السبت ( ،)8/13الطفمة أسيؿ صالح الديف أثناء تواجدىا في منطقة باب العمود بالقدس المحتمة.
واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ الثالثاء ( ،)8/16الفتى أشرؼ صالح حجازي في شارع المدارس
بحي جبؿ المكبر ،جنوب شرؽ مدينة القدس المحتمة بعد دىـ منزؿ عائمتو ،واقتادتو إلى أحد مراكز
التحقيؽ والتوقيؼ في المدينة.
وأشار رئيس ىيئة شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع إلى أف أطفاؿ القدس أصبحوا مستيدفيف قتالً
واعتقاالً عمى يد سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،وأنو تـ تسجيؿ  560حالة اعتقاؿ في صفوؼ القاصريف
مف محافظة القدس منذ مطمع العاـ ،وأف  110قاصريف مف القدس يقبعوف حاليا في سجوف االحتالؿ مف
بينيـ  4قاصرات و 10أطفاؿ محتجزوف في مراكز أحداث داخؿ الدولة العبرية ،وأف  60طفالً وضعوا
قيد الحبس المنزلي .وأوضح قراقع أف حكومة االحتالؿ شرعت باعتقاؿ القاصريف في القدس مف أعمار
عاما ،وىذا مخالؼ لكؿ القوانيف واألعراؼ الدولية واإلنسانية.
ً 12
وقاؿ رئيس لجنة أىالي أسرى القدس أمجد أبو عصب ،إف معظـ األطفاؿ تعرضوا لمضرب والتعذيب منذ
لحظة اعتقاليـ ،واف بعضيـ مف الجرحى والمصابيف ولـ يسمح لذوييـ بحضور جمسات التحقيؽ معيـ،
وحذر مف احتجاز االطفاؿ في مراكز األحداث ،وما يحدث معيـ داخميا مف تأثيرات نفسية وفكرية
عمييـ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية وفا"2016/8/16 ،
معرضا لمسيارات:
اطنا بإخالء منزلو وييدؼ
االحتالؿ يخطر مو ً
ً

سمّمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،مساء األربعاء ( ،)8/10المواطف زىير نجيب مف قرية حزما شماؿ
ار إلخالء منزلو ،وذلؾ الستخدامو كنقطة مراقبة عسكرية.
شرؽ القدس المحتمة ،قرًا

معرضا لمسيارات في بمدة
وىدمت جرافات تابعة لسمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،صباح الثالثاء (،)8/16
ً
عناتا شماؿ شرؽ القدس المحتمة ،بحجة عدـ الترخيص .كما ىدمت جرافات تابعة لسمطات االحتالؿ

اإلسرائيمي ،اسطبالً لتربية الخيوؿ بمنطقة خمة عبد في حي جبؿ المكبر ،جنوب شرؽ القدس المحتمة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/8/16 ،
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شؤون االحتالل:
االحتالؿ يقرر بناء كنيس ييودي بجبؿ المكبر:
أقرت "المجنة المحمية لمتخطيط والبناء" في بمدية االحتالؿ بالقدس المحتمة ،مساء األربعاء (،)8/10
مصادرة قطعة أرض فمسطينية بمساحة  1.2كمـ 2لبناء كنيس ييودي بجبؿ المكبر شماؿ المدينة.
وأشارت صحيفة "ىآرتس" أف الحي سيبنى لصالح الحارة الييودية فاحشة الثراء في "نوؼ تسيوف" ،والتي
تضـ  90عائمة ثرية.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/8/10 ،
االحتالؿ يقرر زيادة مراكز الشرطة والكاميرات ويعزز وجود الشرطة في القدس:
في خطوة تسعى إلى إضفاء مزيد مف الخوؼ والشعور بالجو البوليسي عمى مدار الساعة ،قررت شرطة
االحتالؿ افتتاح  5مراكز شرطة إضافية ستقاـ في كؿ مف رأس العمود ،وجبؿ المكبر ،وسمواف،
والعيسوية ،وصور باىر ،إلى جانب زيادة في أعداد الكاميرات .وكشؼ قائد الشرطة اإلسرائيمية في مدينة
القدس المحتمة يوراـ ىميفي في تصريح نقمتو إذاعة "صوت إسرائيؿ" الرسمية إلى أف الخطة تشمؿ تجنيد
ما بيف  1200و 2000شرطي جديد لمخدمة في ىذه المناطؽ.
ووفقًا لما أورده الموقع اإللكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية فإف الكاميرات المنصوبة داخؿ
ائيميا باسـ "مباط  "2000أو "مركز الرقابة التكنولوجية
أسوار القدس ضمف المشروع المعروؼ إسر ً
 "2000سيتـ تعميـ تجربتيا في بقية أرجاء المدينة المحتمة ،بيدؼ مساعدة الشرطة في رصد األحداث

األمنية سواء مف حيث التحقيؽ فييا أو عمميات المطاردة التي يمكف أف تحدث لمنفذي ىذه العمميات.
وبحسب الصحيفة ،فإف وحدة كاميرات الحراسة بشرطة االحتالؿ ومقرىا بمدينة القدس المحتمة ،تتابع
 400كامي ار تنتشر في أرجاء القدس القديمة ،وساعدت شرطة االحتالؿ في رصد الذيف حاولوا تنفيذ
عمميات طعف وغيرىا خالؿ الفترة األخيرة.
ويتضمف مشروع التوسعة الجديد لخطوط المراقبة تركيب  193كامي ار جديدة حتى نياية العاـ الحالي،
تعمؿ عمى مدى  24ساعة ،وتنقؿ صورىا إلى مقر عمميات الشرطة في مركز "المسكوبية" ،إضافة إلى
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تركيب  60كامي ار أخرى مختصة ومتخصصة في توثيؽ أرقاـ لوحات تسجيؿ السيارات ،سيتـ تركيبيا
حتى نياية العاـ الجاري .وسيتـ نشر جزء مف ىذه الكاميرات في الجزء الغربي مف مدينة القدس المحتمة،
فيما سيتـ تركيب غالبيتيا في األحياء الفمسطينية وبالتحديد سمواف ،الطور ،وادي الجوز ،والعيسوية.
وفي سياؽ متصؿ ،كتب جمعاد آرداف وزير األمف الداخمي االسرائيمي عمى صفحتو في «الفيسبوؾ» معقباً
تغير تاريخي...سيادتنا في البالد تبدأ بالقدس وليذا السبب خصصت مصادر
عمى ىذا المخطط« :إنو ّ
ترّكز عمى تطبيؽ القانوف والنظاـ العاـ ىناؾ..يستطيع سكاف شرقي القدس الحصوؿ عمى خدمات شرطية

مثؿ أي شخص آخر في جميع أرجاء الدولة مف جية ،كما تستطيع الشرطة مف جية ثانية فرض القانوف
عمى أماكف لـ يفرض فييا بالماضي».

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/8/10 ،
مخطط استيطاني جديد قرب القدس:
أقرت ما تسمى "لجنة البناء" في بمدية االحتالؿ في القدس المحتمة ،يوـ األربعاء ( ،)8/10بناء  62وحدة
استيطانية في مستوطنة "بزغات زئيؼ" ،المحاذية لممدينة المقدسة .وقاؿ موقع "وال" العبري إف ىذا
المشروع "يأتي بالتزامف مع دفع البمدية لمشروع آخر تـ تسريعو ،أوؿ أمس ،والذي يحوي آالؼ الوحدات
االستيطانية في مدينة القدس ،وتمتد مف منطقة جيمو ،حتى منطقة األنفاؽ".
وعقب آميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات عمى ىذا القرار بالقوؿ ":بد مف
محاسبة الدولة العبرية بشكؿ جدي عمى ىذه االنتياكات الصارخة ،وال يمكف لممجتمع الدولي أف يكتفي
ببيانات الشجب واالستنكار .وشدد عمى قدرة الواليات المتحدة والمجتمع الدولي عمى وقؼ ىذه االنتياكات
اإلسرائيمية لكف السكوت عمى سياسات الدولة العبرية االستيطانية يعني القبوؿ باألمر الواقع الذي ترسمو
الحكومة االستيطانية اليمينية بقيادة نتنياىو ،والمطموب اليوـ ىو موقؼ حازـ يمزـ ىذه الحكومة بالق اررات
الدولية ويحاسبيا عمػى انتياكاتيا الخطيرة لمحقوؽ الفمسطينية .
مف جانبو لفت خبير االستيطاف ورئيس دائرة الخرائط في بيت الشرؽ خميؿ التفكجي ،إلى تصريحات
موشيو يعموف بخصوص االستيطاف في القدس والضفة بأنيا تؤكد أف الدولة العبربة ترسـ حدود كياف
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الحكـ الذاتي الفمسطيني المعزوؿ عبر ضـ الكتؿ االستيطانية الكبرى والتوسع في الجدار العازؿ والطرؽ
االلتفافية والمستوطنات التي تبتمع باالضافة لمناطؽ(ج) مساحة واسعة مف "القدس الكبرى".

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/8/10 ،
طعف مستوطف في القدس وانسحاب المنفذ:
فمسطينيا طعف مستوطنا بواسطة مفؾ في قرية الطور
ذكرت مصادر اسرائيمية يوـ الخميس ( ،)8/11أف
ً
شرقي القدس المحتمة وأصابو بجراح وصفت بالطفيفة.

صحيفة القدس المقدسية2016/8/11 ،
االحتالؿ يمسح أراضي جنوب مستوطنة "إفرات" بيدؼ توسيعيا
شرعت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،بإجراء مسح لألراضي في المنطقة الواقعة بيف مستوطنة "إفرات"
جنوب القدس المحتمة ،والمنطقة التي تطمؽ عمييا "جبعات عيطاـ" الواقعة إلى الشرؽ منيا ،والقريبة مف
استعدادا لإلعالف عف مصادرتيا .ونقمت صحيفة "ىآرتس" العبرية ،يوـ األحد ( ،)8/14عف
بيت لحـ؛
ً
وثيقة قدمتيا النيابة العامة اإلسرائيمية إلى المحكمة العميا التابعة لالحتالؿ األسبوع الماضي ،أنو "يجري

في ىذه األياـ مسح لألراضي في المنطقة الواقعة بيف افرات وتمة عيطاـ بصورة تؤدي إلى إيجاد امتداد
ألراضي الدولة العبرية".
وسبؽ أف صادؽ اييود باراؾ وزير الجيش اإلسرائيمي األسبؽ ،عاـ  2011عمى إقامة مزرعة عمى
أراضي التمة ،مف أجؿ توسيع ساحة "افرات في المستقبؿ" .وتراجع بنياميف نتنياىو رئيس حكومة االحتالؿ
عاـ  2013في أعقاب ضغوط دولية مكثفة عف تنفيذ عطاء لبناء  24ألؼ وحدة استيطانية في الضفة
الغربية منيا  84وحدة في "تمة عيطاـ" ،وبعد حوالي العاـ طالب أوري أرئيؿ وزير اإلسكاف اإلسرائيمي
بتوسيع "افرات" شرقًا.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/8/14 ،
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إجراءات اسرائيمية لتعزيز الوجود الييودي في جبؿ الزيتوف:
أجرى جمعاد أرداف وزير األمف الداخمي االسرائيمي وميري ريغؼ وزيرة الثقافة والرياضة ودافيد أزوالي
تقدمت بو ريغؼ ونير بركات رئيس بمدية
وزير األدياف مداوالت يوـ السبت ( )8/13حوؿ مخطط ّ
االحتالؿ في القدس المحتمة وأوساط أخرى تتناوؿ تعزيز األمف الشخصي في منطقة جبؿ الزيتوف في
شرقي القدس ،وتعزيز ىذه المنطقة وتطويرىا كمنطقة سياحية.
ووفقاً لموقع بمدية االحتالؿ في القدس فقد اتفؽ الوزراء وبركات عمى تكميؼ المديريف العاميف في الو ازرات
بتحديد االحتياجات وتقديـ توصيات تشارؾ فييا جميع الو ازرات الحكومية ذات الصمة وتقديـ ىذه
التوصيات لمحكومة التخاذ قرار بتعزيز الحراسة في جبؿ الزيتوف.
وتقرر في المداوالت إيجاد تعاوف بيف بمدية االحتالؿ في القدس والو ازرات الحكومية في قضايا متعمقة
بجبؿ الزيتوف منيا اإلسراع بأنياء بناء جدراف في الجبؿ ،السيما وأنو خصصت أمواؿ لذلؾ ،واقامة
ميرجانات ثقافية وتخصيص ميزانية العمار قبوره وبناء مركز زيارات عمى الجبؿ وتحسيف سبؿ الوصوؿ
إليو ،بما في ذلؾ توفير مواصالت عامة تربط بينو وبيف "جيعات ىتحموشت" (الشيخ جراح) واالستمرار
باحراز تقدـ عمى مبادرة رئيس البمدية الخاصة بمد قطار ىوائي يربط بيف باب المغاربة وجبؿ الزيتوف.

صحيفة القدس المقدسية2016/8/15 ،
خطة إسرائيمية لتوسيع مستوطنة "راموت" عمى أراضي شرؽ القدس:
قالت صحيفة "ىآرتس" العبرية يوـ اإلثنيف ( ،)8/15إف "المجنة الموائية اإلسرائيمية لمتخطيط والبناء" في
القدس ،قامت بإيداع خارطة لبناء  56وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "راموت" القائمة عمى أراضي قرى
لفتا وبيت إكسا وبيت حنينا في الجزء الشمالي الغربي مف الشطر الشرقي لمدينة القدس .وذكرت
الصحيفة ،أف الحديث يدور حوؿ توسيع خطة بناء قائمة ،تشمؿ  700وحدة استيطانية ،بدأ تنفيذىا
والعمؿ فييا بشكؿ فعمي ،موضحة أف ىذه الخارطة الجديدة توسع مستوطنة "راموت" باتجاه الشرؽ.
طا ىيكميًّا لتوسيع مستوطنة "راموت" عمى
وكانت بمدية االحتالؿ في القدس المحتمة ،قد أودعت مخط ً
حساب أراضي قرى لفتا وبيت إكسا وبيت حنينا ،باسـ مشروع "منحدارات راموت" عمى مساحة أكثر مف
ويتضمف إقامة  1435وحدة استيطانية ،و 240وحدة خاصة "فمؿ".
 419دونما،
ّ
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وفي سياؽ متصؿ ،كشفت "ىآرتس" النقاب عف أف مستثمريف ييود يعمموف بدعـ مف بمدية االحتالؿ في
القدس إلنشاء حي استيطاني جديد يضـ حوالي ألفي وحدة سكنية بيف مستوطنة "جيمو" و"شارع األنفاؽ"،
وفي ىذه المرحمة يجري دفع الخارطة الييكمية في المنطقة.
مف جيتو ،قاؿ مدير قسـ الخرائط في "جمعية الدراسات العربية" بالقدس المحتمة ،خميؿ التفكجي ،إف
البناء في مستوطنة "راموت" يأتي ضمف المشاريع االستراتيجية التي يقوـ بيا االحتالؿ لترسيخ ضـ شرقي
القدس وشطب الخط األخضر والبناء عميو ،لمحيمولة دوف أي إمكانية لمعودة لحدود الرابع مف
حزيراف/يونيو عاـ  .1967وأضاؼ التفكجي" :ىذه المشاريع االستيطانية ىي ترجمة عممية لمخططات
إسرائيمية ،تتحدث عف إخراج أحياء فمسطينية مكتظة بالفمسطينييف مف حدود القدس المحتمة وضميا
لمضفة الغربية" ،ويدخؿ في ذلؾ توسيع المستوطنات المحيطة بالمدينة ،وزيادة عدد المستوطنيف فييا،
وذلؾ لحسـ العامؿ الديموغرافي مستقبالً".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/8/15 ،
التفاعل مع القدس:
اإلسالمية المسيحية تحذر :مخطط استيطاني كبير ينيش غرب القدس
اعتبرت الييئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أف المخطط االستيطاني الكبير والذي يحمؿ
اسـ "موقع اشجار الزيتوف" ،عمى طرؽ األنفاؽ جنوب غرب القدس المحتمة ،ىو استمرار لمسياسة
اإلسرائيمية التيويدية القائمة عمى االستيطاف ومصادرة األراضي لفرض األمر الواقع في القدس المحتمة.
وأكدت الييئة إلى سعي الدولة العبرية لفرض األمر الواقع ،وفصؿ شرقي القدس المحتمة عف محيطيا
الفمسطيني بشكؿ كامؿ ،واستكماؿ المشروع االستيطاني المعروؼ باسـ "القدس الكبرى" .مؤكدة ىدؼ
االحتالؿ بتفريغ القدس المحتمة مف سكانيا وخمؽ الوقائع عمى األرض.
وأكد االميف العاـ لمييئة حنا عيسى أف المسيرة السياسية لـ تؤد وما رافقيا مف اتفاقيات إلى وضع حد
لمصادرة األراضي ووقؼ االستيطاف ،بؿ عمى العكس تماماً قامت الدولة العبرية بتكثيؼ سياساتيا
االستيالئية عمى األراضي الفمسطينية.
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تيمنا بأشجار الزيتوف التي تغطي
يشار إلى أف اسـ المخطط االستيطاني "موقع اشجار الزيتوف" جاء ً

دونما.
مساحة المنطقة البالغة ً 280

صحيفة القدس المقدسية2016/8/10 ،

يكيا لمقاء نتنياىو بحضور عربي ودولي:
الرئيس عباس يرفض
مقترحا أمر ً
ً

يكيا لعقد اجتماع يضـ السمطة
مؤخر
ًا
قالت مصادر مطمعة إف الرئيس محمود عباس رفض
مقترحا أمر ً
ً
الفمسطينية والدولة العبرية ومصر واألردف وروسيا والياباف والسعودية واإلمارات بيدؼ تقريب وجيات

النظر واستئناؼ المفاوضات المتوقفة .وأشارت المصادر إلى أف الرئيس عباس اعتبر االقتراح األمريكي
اضحا عمى "مبادرة السالـ" الفرنسية وكذلؾ عمى "مبادرة السالـ" العربية.
التفافًا و ً

مؤخر
ًا
وأوضحت المصادر أف وزير الخارجية االميركي جوف كيري حاوؿ اقناع الرئيس عباس حيف التقاه

فرد عباس بعدـ الممانعة شريطة أف يوافؽ
في العاصمة الفرنسية باريس بعقد لقاء مع نتنياىو في مصرّ ،
نتنياىو عمى المطالب الفمسطينية قبؿ عقد االجتماع وىي "وقؼ فوري لالستيطاف ،واالفراج عف الدفعة
الرابعة واألخيرة مف أسرى أوسمو".

صحيفة القدس المقدسية2016/8/10 ،
ضغوط عربية ودولية لمنع التوجو لمجمس األمف بشأف االستيطاف:
قاؿ وزير الخارجية الفمسطيني رياض المالكي يوـ األربعاء ( ،)8/10إف الظروؼ الدولية تعيؽ أي تحرؾ
في داخؿ مجمس األمف بشأف اإلستيطاف اإلسرائيمي في الوقت الحالي .وأضاؼ المالكي أف "الفرنسييف ال
يحبذوف أي تحرؾ داخؿ مجمس األمف يسبؽ اجتماع الجمعية العامة لألمـ المتحدة المقرر في سبتمبر
المقبؿ ألنيا تفكر بعقد اجتماع وزاري ثاف لتمؾ المجموعة التي دعيت إلي باريس في يونيو الماضي مف
أجؿ الخروج بأفكار قد تطرح في داخؿ مجمس األمف ضمف مشروع" .وأشار الوزير الفمسطيني إلى أف
"ىناؾ العديد مف الدوؿ ،ليست فرنسا وبعض الدوؿ العربية وانما دوؿ أخرى تعتقد أف األوضاع اآلف غير
مناسبة ويجب عمينا االنتظار".
دائما ألنو العنصر األضعؼ في ىذه المعادلة ()..
أوضح المالكي أف "الضغوط عمى الجانب الفمسطيني ً
وأسيؿ بكثير الضغط عمى الجانب الفمسطيني بأشكاؿ مختمفة بدالً مف الضغط عمى الجانب اإلسرائيمي
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الذي يرفض الضغوط" .وتابع المالكي "نحف ال يجب أف نرضخ ألي شكؿ مف أشكاؿ االبتزاز ()..
دعما عر ًبيا ودولًيا".
ونستمر في التحرؾ الذي يجب أف يمقي ً

صحيفة القدس المقدسية2016/8/10 ،

شخصيات تندد بدعوات اقتحاـ األقصى وتدعو إلى شد الرحاؿ إليو:
ناشدت شخصيات دينية ووطنية في القدس وفي األراضي المحتمة عاـ  ،48جموع الفمسطينييف ،بتكثيؼ
شد الرحاؿ إلى المسجد األقصى المبارؾ ،في ظؿ دعوات الجماعات المتطرفة إلى تنفيذ اقتحاـ جماعي
لممسجد األقصى يوـ األحد القادـ  14آب/أغسطس  2016في ذكرى ما يسمى بػ"خراب المعبد".
واستنكر الشيخ عكرمة صبري رئيس الييئة االسالمية العميا في القدس ىذه الدعوات ،وطالب المسمميف
بشد الرحاؿ إلى المسجد األقصى .وقاؿ صبري إنو مف المالحظ أف شرطة االحتالؿ تحاوؿ سمب
صالحيات األوقاؼ في إدارتيا لممسجد األقصى المبارؾًّ ،
وتجاوز
ًا
خطير وغير مسبوؽ
ًا
أمر
عادا ذلؾ ًا

لصالحيات شرطة االحتالؿ اإلسرائيمي داخؿ المسجد.

مف جانبو ،أكد الشيخ عبد العظيـ سميب رئيس مجمس األوقاؼ أف ىذه االقتحامات ستشعؿ فتيؿ حرب
دينية ال تحمد عقباىا ،وأف "الدولة العبرية تتحمؿ نتيجة االقتحامات وايذاء مشاعر المسمميف في جميع
أنحاء العالـ ،فالمسجد األقصى عقيدة مميار وسبعمائة مميوف مسمـ".
فنبو أف المسجد األقصى المبارؾ
أما الشيخ محمد العارؼ ،رئيس الييئة العميا لنصرة القدس واألقصىّ ،
يتعرض إلى حممة مسعورة واعتداءات يومية ،ودعا رئيس الييئة العميا أىؿ القدس واألراضي المحتمة عاـ

مؤكدا عمى ما
 48عمى اختالؼ انتماءاتيـ "لشد الرحاؿ إلى المسجد األقصى والصالة واالعتكاؼ فيو"،
ً

فيو مف "أجر عظيـ ودحر لمكائديف" .ووجو الشيخ محمد العارؼ رسالة عتب إلى المسؤوليف في المممكة
األردنية عمى صمتيـ ،وقاؿ إنو "حاف الوقت لتحديد الموقؼ الذي يردع االحتالؿ ،وحاف الوقت ألف
نسمع كممتكـ".
عد مسؤوؿ ممؼ القدس في حركة فتح حاتـ عبد القادر دعوات الجماعات المتطرفة لتنفيذ اقتحامات
كما ّ
وحمؿ عبد القادر شرطة االحتالؿ المسؤولية الكاممة
جماعية لممسجد األقصى ،دعوات استف اززية خطيرةّ ،

24

منبيا أنو يجب التعامؿ
عف "كؿ ما يترتب مف تداعيات إذا سمحت ليؤالء المتطرفيف باقتحاـ المسجد"ّ ،

مع ىذا التحذير بجدية.

ودعا الشيخ كماؿ خطيب الفمسطينييف إلى شد الرحاؿ لممسجد األقصى المبارؾ لمصالة والرباط فيو يوـ
األحد القادـ .وحذر الخطيب مف أف الحكومة اإلسرائيمية "تمعب بالنار" ،وتجاوزت كؿ الخطوط الحمراء.
وناشد الشيخ كماؿ خطيب الشعب الفمسطيني واألمة العربية واإلسالمية برفد المسجد األقصى وشد
الرحاؿ إليو .وقاؿ الخطيب إف ىناؾ اتفاقيات تؤكد عمى دور األردف في المسجد األقصى المبارؾ وعمى
الوصاية األردنية بموافقة عربية واسالمية ليذا الدور ،مع ذلؾ تصر اآلف المؤسسة اإلسرائيمية وحكومة
نتنياىو عمى استيداؼ المسجد األقصى باستيداؼ العالقة األردنية اإلسرائيمية" .وتساءؿ الخطيب:
"موظفو األوقاؼ موظفوف أردنيوف ،لماذا يتـ استيدافيـ واالعتداء عمييـ ولماذا يتـ ضربيـ وابعادىـ عف
المسجد األقصى؟ لماذا ىذا التنكيؿ لمف ىـ رمز العالقة األردنية اإلسرائيمية".
وع از الخطيب ىذا التصعيد وضرب المؤسسة اإلسرائيمية بعرض الحائط كؿ اتفاقية وكؿ ميثاؽ ،إلى
استغالليا ما يجري في الشرؽ األوسط ،محذ ار في الوقت ذاتو مف أنيا "ليست حرب عمى الشعب
الفمسطيني وال حتى عمى األردف فحسب بؿ عمى األمة اإلسالمية.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/8/11 ،
الخارجية الفمسطينية تطالب مجمس األمف بالتحرؾ العاجؿ لوقؼ االستيطاف في القدس
طالبت و ازرة الخارجية يوـ الخميس ( )8/11المجتمع الدولي ،واألمـ المتحدة ،خاصة مجمس األمف
الدولي ،بالتحرؾ العاجؿ والسريع ،التخاذ اإلجراءات الكفيمة بوقؼ البناء االستيطاني "الجنوني" في مدينة
القدس المحتمة .وأشارت إلى أف الحكومة االسرائيمية برئاسة بنياميف نتنياىو تسابؽ الزمف ،لفرض حقائؽ
ووقائع عمى األرض لصالح االحتالؿ ومخططاتو ،في محاولة منيا لحسـ ما تبقى مف قضايا "الحؿ
النيائي لمصراع" بشكؿ أحادي الجانب ،وبما يخدـ أيديولوجية اليميف المتطرؼ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/8/11 ،
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"القدس الدولية" تدعو إلى حماية األقصى بدؿ التطبيع مع االحتالؿ
ح ّذر مدير عاـ مؤسسة القدس الدولية ،ياسيف حمود ،مف دعوات المستوطنيف القتحاـ المسجد األقصى
داعيا العرب والمسمميف إلى
المبارؾ ،يوـ األحد ( )8/14بمناسبة "ذكرى خراب المعبد" حسب معتقداتيـً ،
حمايتو ،بدال مف "التيافت لمتطبيع" .وأداف حمود حالة الصمت العربي واإلسالمي تجاه ما يحصؿ في

المسجد األقصى مف "اعتداءات متكررة وغير مسبوقة".
وشدد عمى أف "األولى بالدوؿ العربية واإلسالمية بدؿ التيافت إلى التنسيؽ والتطبيع العمني والسري مع
االحتالؿ اإلسرائيمي أف تنبري لحماية قبمة المسمميف األولى ومسرى الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ الذي
يياف كؿ لحظة بعد أف وصمت حالة الخذالف والتردي إلى أوجيا" .ودعا حمود أبناء األمة العربية
واإلسالمية وأحرار العالـ إلى عدـ ّادخار أي جيد يسيـ بحماية مقدساتنا اإلسالمية والمسيحية وفي
مقدمتيا المسجد األقصى المبارؾ الذي يتعرض لحممة تيويدية شرسة ،مشيداً بدور المرابطيف والمقدسييف
وحراس األقصى الذيف يتصدوف بصدورىـ العارية لجبروت االحتالؿ.
وأشار حمود إلى أف مؤسسة القدس الدولية تستعد إلطالؽ حممة إعالمية بمناسبة "الذكرى السابعة
واألربعيف إلحراؽ المسجد األقصى المبارؾ"؛ بيدؼ فضح مشاريع االحتالؿ ومخططاتو التيويدية ،وايجاد
حالة حراؾ وتفاعؿ جماىيري مساند لممقدسييف ،وتسيـ في حماية القدس واألقصى.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/8/12 ،
الرشؽ :اقتحاـ المتطرفيف لألقصى محاولة فاشمة لتقسيمو
متطرفة تنفيذ اقتحاـ
إف محاوالت مجموعات
قاؿ ّ
الرشؽ عضو المكتب السياسي لحركة حماسّ ،
ّ
عزت ّ
جماعي لألقصى في ذكرى ما يسمونو "خراب المعبد"؛ ىي استمرار لسعي االحتالؿ الفاشؿ في تقسيـ

المتطرفيف وحمايتيـ في تنفيذ ىذه
وحمؿ الرشؽ االحتالؿ مسؤولية تواطئو مع مجموعات
ّ
األقصىّ .
االقتحامات االستف اززية ،فشعبنا لف يبقى مكتوؼ األيدي وسيحمي أقصاه ..ودعا القيادي جماىير شعبنا

الرحاؿ إلى األقصى المبارؾ والرباط فيو ،والتصدي لمحاوالت المتطرفيف مف المستوطنيف اقتحاـ
إلى شد ّ
باحاتو وتدنيسيا يوـ األحد (.)8/14

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/8/13 ،
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"معاريؼ" :حوارات بيف فمسطينييف ومستوطنيف إلقامة "دولتيف في وطف واحد":
ير يتحدث عف حوارات جرت منذ سنوات بيف
نشر الموقع االلكتروني لصحيفة "معاريؼ" العبرية تقر ًا

فمسطينييف ومستوطنيف لمخروج بمبادرة سياسية لحؿ "الصراع الفمسطيني االسرائيمي ،حممت عنواف
"مستوطنوف وفمسطينيوف يعرضوف دولتيف ووطف وواحد" .وحسب الموقع فإف مجموعة مف المستوطنيف
والفمسطينييف طرحوا مبادرة سياسية تحمؿ اسـ "دولتاف ووطف واحد" ،حيث تقترح المبادرة كونفدرالية تدير
دولتيف بجنسيات منفردة ،مع توفير حرية العمؿ والسكف والتنقؿ لمجميع ،المجموعة تضـ إسرائيمييف مف
اليسار ومف اليميف اإلسرائيمي والعرب.
الخطوط العامة لممبادرة تستند إلى حؿ عمى أساس حدود العاـ  1967بإقامة دولتيف عمى أف تكوف حدود
الدولتيف مفتوحة ،وسكاف الدولتيف يستطيعوف السكف في جميع أنحاء البالد ،وعدد الييود في فمسطيف
يكوف كعدد الفمسطينييف في الدولة العبرية .وادارة الدولتيف يكوف مف جياز إدارة كونفدرالي مشترؾ،
والقدس تكوف مدينة مشتركة ،والالجئوف يعودوف بالتدريج وبشكؿ متفؽ عميو.
المبادرة ولدت منذ  4سنوات بمقاءات كانت مع أحد قيادات فتح في مخيـ الدىيشة عوني المشني حيث
خرجت الفكرة مف تقييـ لحصاد السنوات ألػ 25مف عمر العممية السممية ،والتي أثبت أف السير في طريؽ
محدد قد فشؿ.
أمر
وقاؿ الصحفي اإلسرائيمي الشريؾ بالمبادرة ميروف رببورت "نعتقد أف حؿ الدولتيف الكالسيكي بات ًا
غير ممكف ،وحؿ الدولة الواحد صعب وغير جيد ،ومنذ المقاء األوؿ اتفقنا عمى  5نقاط ال تزاؿ قائمة

حتى اليوـ ،أوليا دولتاف مستقمتاف ،ووطف مشترؾ ومفتوح لمجميع ،وجياز مشترؾ إلدارة الدولتيف ،والقدس
تكوف مشتركة ومفتوحة ،وتصحيح الظمـ الذي وقع في عاـ  1948دوف خمؽ مظالـ جديدة عمى األرض
المشتركة" .ويرى "رببورت" :إنو ال يمكف تجاىؿ العالقة التاريخية لمييود مع الخميؿ وتؿ أبيب حسب
تعبيره ،وفي عيف الفمسطينييف أف كؿ البالد ىي فمسطيف بما فييا يافا وعكا".
وناقش الطرفاف اإلسرائيمي الوضع الداخمي الفمسطيني ،وموضوع حركة حماس ،وقاؿ اإلسرائيميوف إف
شركاءىـ الفمسطينييف قالوا ليـ أف حركة حماس ستفوز في االنتخابات المحمية القادمة كوف السمطة
ضعيؼ ،وفي حاؿ تشكمت أي دولة غير التي يراىا الطرفاف حسب قوليـ فإف حماس ستصؿ لمحكـ
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وتصؿ الصواريخ لػ"تؿ أبيب" ،فقط الحؿ الذي نقترحو ىو الذي سيأتي باألمف حسب اعتقاد المجموعة
الفمسطينية اإلسرائيمية المشتركة.
وعف الجانب الفمسطيني يقوؿ الصحفي رببوت :ىناؾ تقدـ بطيء في الجانب الفمسطيني ولكنو غير
كاؼ ،وفي نياية شير آب/أغسطس سيعقدوف اجتماعيـ العمني األوؿ في راـ اهلل ،ونحف سنكوف ىناؾ،
مررنا بفترات صعبو في ىذه المبادرة ،منيا خطؼ المستوطنيف الثالثة ،وحرب الجرؼ الصامد ،و"موجة
اإلرىاب" األخيرة حسب تعبير رببورت.

صحيفة القدس المقدسية2016/8/14 ،
"الخارجية" تدعو إلى حشد جميع االمكانيات لمواجية الحرب الشاممة ضد القدس واألقصػى:
أكدت و ازرة الخارجية الفمسطينية ،يوـ األحد ( ،)8/14أف ما تواجيو القدس المحتمة ىو إعادة احتالؿ
بالقوة لممسجد األقصى المبارؾ كما حدث في العالـ  ،1967ليس فقط ببعده العسكري ،إنما التيويدي
أيضا ،األمر الذي يستدعي وأكثر مف أي وقت مضى ،صحوة عربية واسالمية حقيقية تؤدي إلى مواقؼ
ً
عممية ،مف شأنيا حماية المقدسات والمسجد األقصى المبارؾ مف تغوؿ المستوطنيف المتطرفيف ،وعمميات
ومكانيا وتيويده.
زمانيا
تقسيمو
ً
ً

وقالت الو ازرة إنيا ستستكمؿ الجيود الالزمة لمدعوة إلى اجتماع طارئ لمجامعة العربية ،ولمنظمة التعاوف
اإلسالمي عمى مستوى المندوبيف ،لتدارس التصعيد االسرائيمي الخطير ضد المسجد األقصى ،التخاذ
المواقؼ الكفيمة لمواجيتو ،ولمتأكيد ف عدـ اتخاذ مثؿ تمؾ المواقؼ سيؤدي إلى استمرار دولة االحتالؿ
ومؤسساتيا وأجيزتيا في عمميات تيويد المسجد األقصى وتقسيمو" ،فال يجوز االكتفاء بترؾ مواجية تمؾ
االجراءات والمخاطر عمى المواطنيف المقدسييف ،المرابطيف في القدس وبمدتيا القديمة ،الذيف يدافعوف
بأجسادىـ وامكانياتيـ المتواضعة عف القدس والمقدسات".
وأضافت الو ازرة إنيا ستستكمؿ التوجو إلى األمـ المتحدة ،سواء عمى مستوى مجمس األمف أو الجمعية
العامة ليذا الغرض ،كما ستستمر في اتصاالتيا لتفعيؿ دور لجنة القدس في توفير الحماية لممسجد
األقصى المبارؾ .وطالبت الو ازرة عمماء المسمميف بسرعة التحرؾ مف أجؿ نصرة المسجد األقصى
المبارؾ والدفاع عنو وحمايتو ،عبر دعواتيـ المباشرة.
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وفي السياؽ ،واستيجنت دائرة شؤوف القدس في منظمة التحرير الفمسطينية ما يجري في المدينة المقدسة
وما يسود المسجد األقصى المبارؾ .وقالت إف ىذه التطورات الخطيرة التي تجري في األقصى تستدعي
التحرؾ الفعمي لممجتمع الدولي لوقؼ مسمسؿ االجراـ والتيويد التي تقوـ بو حكومة االحتالؿ االسرائيمي

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/8/14 ،
قوى أردنية تطالب بموقؼ حازـ أماـ االنتياكات بػ"األقصى":
استنكر حزب جبية العمؿ اإلسالمي في األردف ،اقتحاـ المسجد األقصى ،مف قبؿ المستوطنيف في ذكرى
"خراب المعبد" والدعوات "اإلسرائيمية" ليدـ المنازؿ المقدسية المالصقة لحائط البراؽ .ودعا الحزب حكومة
بالده ،لموقوؼ بحزـ أماـ اإلسرائيميف؛ كونيا الوصية عمی المسجد األقصى ،ولعب دور حقيقي وجاد لمنع
االنتياكات واالعتداءات المتكررة بحقو .وطالب المجتمع الدولي والقوی العظمی لوقؼ دعميـ ومؤازرتيـ
لمدولة العبرية والسعي الجاد لوقؼ انتياكات المستوطنيف المتكررة لحرمة األقصی ،مع مطالبة السمطة
الفمسطينية لمقياـ بكؿ جيد لحماية المواطنيف والمسجد ووقؼ التنسيؽ األمني مع االحتالؿ اإلسرائيمي
والتوقؼ عف حمالت االعتقاؿ التي تقوـ بيا بحؽ المقاوميف والمناضميف.
كما أدانت نقابة الميندسيف األردنييف انتياؾ المئات مف قطعاف المستوطنيف باحات المسجد األقصى
المبارؾ .ووصفت النقابة ىذا الفعؿ بػ"الجباف" ،مشيرة إلى خطورة ىذه االقتحاـ "والتي تتمثؿ في إفراغ
المسجد األقصى ألربع ساعات كاممة الستقباؿ قطعاف المستوطنيف تحت حماية الشرطة اإلسرائيمية،
باإلضافة إلى بروز الجانب الرسمي اإلسرائيمي كمحرض ومنظـ ليذا االقتحاـ دوف أي التفات لموعود
التي أطمقتيا حكومة االحتالؿ ،وعدـ تقدير لمدور األردني في إعمار واإلشراؼ عمى المسجد األقصى
المبارؾ ،وىو تطور خطير ًّ
جدا يقدـ عميو الجانب الرسمي اإلسرائيمي في غفمة مف األمة وعدـ احت ارـ
دور في المسجد األقصى المبارؾ".
لممعاىدات الدولية التي أعطت األردف ًا

وطالبت النقابة الحكومة األردنية باتخاذ خطوات جادة ورادعة لالحتالؿ لضماف حماية المسجد األقصى

المبارؾ بموجب الوصاية الياشمية عميو ،كما طالبتيا بإلغاء معاىدة "وادي عربة" ،والتي لـ يعد ليا أية
قيمة بعد ما أقدـ عميو االحتالؿ مف انتياكات خطيرة .كما دعت النقابة الشعب األردني ومؤسساتو إلى
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وحيدا يواجو صمؼ وطغياف
"االنتفاض لنصرة المسجد األقصى المبارؾ ،وعدـ تركو في الساحة
ً
االحتالؿ".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/8/14 ،
ممؾ األردف :عدـ التوصؿ "لحؿ عادؿ" لمقضية الفمسطينية يغذي التطرؼ في اإلقميـ
أكد الممؾ األردني أف بالده ىي السند الحقيقي لمشعب الفمسطيني الشقيؽ ،والقضية الفمسطينية قضيتنا
األولى ،ومصمحة وطنية عميا .وقاؿ العاىؿ األردني في مقابمة صحفية ،نشرتيا صحيفة الدستور ،يوـ
اإلثنيف ( ،)8/15إف عدـ التوصؿ إلى حؿ "عادؿ وشامؿ" لمقضية الفمسطينية ،والسماح "لمصراع"
الفمسطيني اإلسرائيمي باالبتعاد أكثر فأكثر عف "حؿ الدولتيف" يغذي العنؼ والتطرؼ في اإلقميـ.
وحوؿ االنتياكات اإلسرائيمية بحؽ القدس ومقدساتيا ،أكد أف األردف يتعامؿ وبشكؿ متواصؿ مع ىذه
االنتياكات واالعتداءات المتكررة التي تقوـ بيا الدولة العبرية والجماعات المتطرفة ،والمحاوالت السافرة
لتغيير "الوضع القائـ" في مدينة القدس ولمعالميا وتراثيا وىويتيا التاريخية ،ومف انتياكات لحقوؽ السكاف
العرب والتضييؽ عمييـ وتيجيرىـ ،ومف مساس بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/8/15 ،
دعما لمقدس:
محافظة جنيف تعمف عف تشكيؿ لجنة لجمع التبرعات ً
دعما
نظّـ صندوؽ وقفية القدس ومحافظة جنيف يوـ اإلثنيف ( ،)8/15حممو "إسراج قناديؿ القدس" ً
لصمود القدس الشريؼ مف خالؿ صندوؽ" وقفية القدس" ،وذلؾ خالؿ الحفؿ الخيري الذي نظمو
الصندوؽ تحت شعار "لنسرج قناديؿ القدس".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/8/15 ،
مصر ومنظمة التعاوف االسالمي تديناف اقتحاـ المسجد األقصى واستمرار النشاط االستيطاني:
أدانت جميورية مصر العربية اقتحاـ مئات مف المستوطنيف الييود باحة المسجد األقصى المبارؾ ،تحت
حراسة مشددة مف قبؿ قوات االحتالؿ .وحذرت و ازرة الخارجية المصرية ،يوـ اإلثنيف ( ،)8/15مف
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خطورة االستمرار في سياسة انتياؾ المقدسات الدينية ،لما يمثمو ذلؾ مف تأجيج لمشاعر الغضب والحمية
يقوض الجيود التي تستيدؼ استئناؼ "عممية السالـ" والمفاوضات بيف الجانبيف الفمسطيني
الدينية ،كما ّ
واإلسرائيمي .وأعربت عف قمؽ مصر العميؽ بشأف تصديؽ إدارة التخطيط اإلسرائيمية عمى مخطط بناء
 4200وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "مودعيف" غرب مدينة راـ اهلل .وطالبت الخارجية في بيانيا،
الدولة العبرية بالتوقؼ عف اتخاذ أية خطوات أحادية الجانب مف شأنيا تقويض الجيود الرامية لمتسوية
السممية.
وفي سياؽ متصؿ ،أدانت منظمة التعاوف اإلسالمي االعتداءات الخطيرة والمتكررة مف قبؿ قوات
وحمؿ األميف
االحتالؿ اإلسرائيمي ومجموعات المستوطنيف المتطرفيف عمى المسجد األقصى المبارؾّ .

محذر في
ًا
العاـ الدولة العبرية المسؤولية الكاممة عف تداعيات مثؿ ىذه اإلجراءات المرفوضة والمدانة،

الوقت ذاتو مف أف تصاعد وتيرة مثؿ ىذه الممارسات العنصرية مف شانو أف يفجر األوضاع في المنطقة.
وطالب مدني ،مجمس األمف الدولي بالتحرؾ فو ار لردع االعتداءات اإلسرائيمية المتكررة ضد المقدسات
اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتمة ،ووقؼ انتياكات الدولة العبرية العنصرية وجرائميا بحؽ الشعب
مؤكدا أف المنظمة ستعمؿ عمى متابعة الخطوات التي ستقوـ بيا بالتنسيؽ مع دولة
الفمسطيني ومقدساتو،
ً

فمسطيف.

كما أدانت جامعة الدوؿ العربية يوـ الثالثاء ( )8/16بشدة التصعيد الخطير الذي تمارسو سمطات
االحتالؿ االسرائيمي في مدينة القدس المحتمة ،وما تقوـ بو مف توظيؼ مكشوؼ لألساطير الكاذبة لتبرير
اقتحاـ قطعاف المستوطنيف لممسجد األقصى المبارؾ .وأكد نائب األميف العاـ لمجامعة العربية السفير
أحمد بف حمي أف ىذه اإلجراءات اإلسرائيمية ىي تحد صارخ لمقانوف الدولي ،وعدـ األخذ في االعتبار مف
قبؿ السمطة القائمة باالحتالؿ لق اررات الشرعية الدولية المتعمقة بالقدس المحتمة .وطالب المجتمع الدولي
بتحمؿ مسؤولياتو ،خاصة مجمس األمف المسؤوؿ عف حفظ األمف والسمـ الدولييف ،بضرورة التحرؾ
العاجؿ لوضع حد ليذه العربدة االسرائيمية .كما حذر مف خطورة السياسة اإلسرائيمية الخرقاء ،معتب ار أف
مثؿ ىذه السياسة لف تؤدي إال لمزيد مف التوتر والصدامات وزرع بوادر صراع ديني ال يمكف التحكـ
بمجرياتو ومساراتو.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/8/16 ،
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