تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 30-24آب/أغسطس 2016

الخبر الرئيس:
مهرجان إسرائيلي للخمور في مقبرة إسالمية بالقدس

أبرز العناوين:
 تلفريك إسرائيلي حول األقصى
 االحتالل يرهق تجار القدس القديمة بـ "المخالفات"
 إرهاب االحتالل ُيقلص أعداد طالبات مدرسة األقصى

 إنذارات اسرائيلية جديدة بهدم عدة منازل في سلوان ..وتشققات في أبنية في وادي حلوة
يهود مغارة الكتان التاريخية بـ"الحفالت الموسيقية"
 االحتالل ّ
 وزير إسرائيلي :تهويد جبل الزيتون في سلم أولويات نتنياهو
 الجامعة العربية تطالب بإنشاء آلية دولية للتعامل مع "عملية السالم"
 أبو ردينة :جهود عربية ودولية لتعزيز فرص "حل الدولتين"

شؤون المقدسات:
متطوعون ينظفون "عين سلوان" التاريخية جنوب األقصى:
نّفذت مجموعة من المتطوعين الشبان من نشطاء مؤسسة "ساند الشبابية" ،يوم الجمعة ( ،)8/26حملة
تنظيف واسعة لـ"عين سلوان" التاريخية في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك.
هددت
وأزال النشطاء المخلفات والحجارة والعوائق في مجرى العين التاريخية بحي البستان الذي لطالما ّ

سلطات االحتالل بهدم مبانيه وعددها نحو  88منزالا لصالح مشاريع استيطانية ،وحدائق تهويدية ،وأخرى
تخدم أسطورة "المعبد".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"2016/8/26 ،
فيديو :قائمة األقصى الذهبية ..عام على الصمود والتحدي
بعد عام كامل ،تقف نساء القائمة الذهبية أمام أبواب المسجد األقصى ،يروين القصة بدموع األلم،
ويرسلن أشواقهن إلى المسجد .المركز اإلعالمي للقدس والمسجد األقصى يرصد هذا الصمود والتحدي.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/8/27 ،
في ندوة باألردن ..متحدثون يحذرون من خطط االحتالل لتهويد "األقصى":
استنكر متحدثون في ندوةُ ،عقدت مساء السبت ( ،)8/27بمجمع النقابات المهنية بالعاصمة األردنية
عمان ،صمت العالم إزاء ما يجري من ممارسات إسرائيلية متطرفة بحق المسجد األقصى والقدس

الشريف ،محذرين من خطورة خطط التهويد واالعتداءات اإلسرائيلية اليومية.
وقال رئيس الوزراء األسبق طاهر المصري حول حادثة حراق المسجد األقصى :إن "هذه الحادثة تدق
ناقوس الخطر في الذاكرة العربية واإلسالمية ،وتذكرنا بأن االحتالل اإلسرائيلي مصر على المضي في
ّ
نهجه العدواني التوسعي االستعماري وتدمير المقدسات اإلسالمية والمسيحية في األراضي المحتلة واقامة
الدولة اليهودية على أرض فلسطين ضمن سياسة تهويدية ُممنهجة".
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وحذر الكاتب السياسي عريب الرنتاوي من التعتيم اإلعالمي على معالم المسجد األقصى وخاصة قبة
الصخرة ،والتي تهدف إلى تضليل العالم بأن لهم تراث ا ومعابد ،مؤكدا أن مسؤولية الحفاظ على المقدسات
اإلسالمية والمسيحية في القدس هي مسؤولية أردنية كفلتها اتفاقية "وادي عربة" ،وأكدتها اتفاقية "الوصاية
الهاشمية" التي وقعها الملك عبد هللا الثاني ورئيس السلطة محمود عباس .وشدد على أن المطلوب من
الدول العربية واإلسالمية كافة والدول "الراعية للسالم" أن تدعم الجهود األردنية في "كبح جماح التوسع
والتهويد اإلسرائيلي إلحالل السالم في المنطقة وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها
القدس الشريف".

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/8/28 ،
مهرجان إسرائيلي للخمور في مقبرة إسالمية بالقدس:
أعلنت شركات إسرائيلية عن نيتها تنظيم "مهرجان للخمور" على أرض مقبرة مأمن هللا في القدس يومي
األربعاء والخميس من هذا األسبوع ،بمباركة من بلدية االحتالل التي أشارت إلى المهرجان في صفحتها
اإللكترونية .وقال موقع "كيوبرس" إنه حسب اإلعالنات المنشورة ،سيتم عرض نحو  120نوع من
مساء وحتى منتصف الليل ،بحيث يقوم
الخمور المحلية والعالمية على مدار يومين من الساعة السادسة
ا
المشاركون باحتساء الخمور ،فيما تقام حفالت موسيقية صاخبة لفرق محلية وعالمية ،بمشاركة اآلالف.
ويشارك في المهرجان كبرى المطاعم والبارات اإلسرائيلية ،بحمالت تخفيض على األسعار من أطعمة
وأشربة ،كنوع من التسويق والتشجيع للمشاركة في هذا المهرجان.
وحول أجزاء كبيرة منها إلى ما يسمى "حديقة االستقالل" ،بعدما
علم ا أن االحتالل سيطر على المقبرة ّ
دونما ،تتوزع في وسط
جرف وأزال أغلب القبور ،على مساحة  200دونم ،ولم يتبق منها اال نحو  20ا

طرفها الشرقي ،وبعض القبور في أقصى طرفها الغربي.

من جانبه ،استنكر رئيس الهيئة االسالمية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري ،بشدة ،تنظيم مثل هذا
المهرجان على المقبرة االسالمية التاريخية ،وقال لمراسلنا" :هناك محظوران في إقامة مهرجان الخمور في
مقبرة مأمن هللا؛ األول أن الخمور محرمة في ديننا االسالمي وفي سائر األديان األخرى ،والمحظور
اآلخر أن المكان المقترح هو مقبرة مأمن هللا وهذا انتهاك لحرمة المقابر" .مشددا على أن "األموات لهم
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حرمتهم وكرامتهم في الدين االسالمي وسائر األديان السماوية" ،وطالب االحتالل بعدم اقامة هذا
المهرجان المرفوض من الجميع.
وأدان أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم مراد السوداني ،إعالن شركات إسرائيلية
عن نيتها تنظيم مهرجان الخمور على أكبر مقبرة إسالمية في مدينة القدس المحتلة .واعتبر السوداني
تنظيم هذا المهرجان خطوة تصعيدية خطيرة من قبل االحتالل تجاه مدينة القدس ،وتأتي ضمن سلسلة
االنتهاكات المتواصلة بحق المقدسات والمعالم األثرية والتاريخية ،وضمن سياسة االحتالل الهادفة إلى
دفن تاريخ المدينة وماضيها العربي واإلسالمي وأسرلتها بشكل كامل .ودعا كافة الجهات المختصة ،على
الصعيد المحلي والعربي واإلسالمي والدولي ،وكافة المؤسسات الدولية ،إلى ضرورة التصدي لمنع تنظيم
هذا المهرجان على المكان الذي دفن فيه صحابة الرسول محمد (صلى هللا عليه وسّلم) واألولياء
الصالحين ،وذلك قبل فوات األوان واستكمال تنفيذ خطة االحتالل الهادفة إلى أسرلة المقبرة بشكل كامل.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية2016/8/30 ،
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى:
اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح األربعاء ( )8/24المسجد األقصى المبارك من جهة باب
المغاربة ،بحراسة عناصر من الوحدات الخاصة والتدخل السريع التابعة لشرطة االحتالل ،التي رافقتهم
وأحاطت بهم خالل تجوالهم في ساحات المسجد األقصى الغربية .وحاول بعض المستوطنين حاولوا أداء
طقوس دينية ،فتصدى المصلون وطلبة حلقات العلم لهم بهتافات التكبير .فيما واصل االحتالل منع نساء
القائمة الذهبية من دخول المسجد األقصى واللواتي اعتصمن قبالة بوابات األقصى ،وقمن بتالوة القرآن
الكريم.
من جهة أخرى ،طالبت و ازرة الخارجية الفلسطينية ،نظيرتها األميركية بعدم السماح لحملة الجنسية
األميركية من المشاركة في االقتحامات غير القانونية للمسجد األقصى المبارك ،التي ينفذها مستوطنون
بشكل شبه يومي .وأشارت يوم األربعاء ،إلى أن مثل تلك االقتحامات غير القانونية ،ألعضاء من مجلس
النواب األميركي ،تعتبر تدخالا ساف ار في الشأن الفلسطيني ،ولما تعكسه من تأييد للممارسات االستف اززية
يوميا لتغيير الوضع القائم في األقصى،
التي تقوم بها تلك المجموعات اليهودية المتطرفة ،التي تسعى ا
التي تفهم مشاركة النائب األميركي على أنها دعم لها ،في تنفيذ مخططاتها الرامية إلى هدم المسجد
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األقصى .وتطرقت الو ازرة في بيانها إلى ارتفاع عدد المستوطنين المتطرفين الذين استباحوا باحات
المسجد األقصى بنسبة تتجاوز الـ ،%300عدا عن مواصلة سلطات االحتالل إجراءاتها الهادفة الى
تزوير التاريخ.
وأحبط مصلون ،يوم الخميس ( ،)8/25محاوالت لمجموعة من المستوطنين إقامة طقوس وشعائر
وصلوات تلمودية في المسجد األقصى المبارك ،عقب اقتحامه من باب المغاربة وتنفيذ جوالت استف اززية
صور وخرائط "للمعبد"
اا
فيه بحراسة معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة .وأمسك حراس المسجد
مع مجموعة سياحية من إيطاليا اقتحمت المسجد األقصى من باب المغاربة ،خالل شروحات قدمها أحد

مرشدي المستوطنين حول أسطورة "المعبد" .ومنعت قوات االحتالل المصلين من الدخول الى المسجد
األقصى من باب القطانين.
و ّأدى عشرات اآلالف من المصلين من القدس المحتلة واألراضي المحتلة عام  ،48صالة الجمعة في

توجه
المسجد األقصى المبارك ،وسط تعزيزات أمنية إسرائيلية مشددة على أبواب المدينة والمسجد .فيما ّ
عاما من قطاع غزة إلى القدس للصالة في المسجد األقصى المبارك
250
ا
مصليا أعمارهم فوق الـ  50ا
مصليا ،فيما نسقت
عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع .وقد نسقت الشؤون المدنية لـ 150
ا

األونروا لـ  100من موظفيها .وشدد خطيب المسجد ،الشيخ الدكتور محمد سليم ،على أن الحقيقة التي
مؤكدا أنه ال يرتضي غير والية
يتجاهلها الظالمون أن المسجد األقصى ال يقبل القسمة على طرفين،
ا

المسلمين عليه والية عامة تامة شاملة.

ائيليا ،من بينهم عناصر مخابرات االحتالل ،ومستوطنون ،المسجد
من جهة أخرى ،اقتحم  219إسر ا
األقصى المبارك ،خالل األسبوع الماضي ووفاقا لإلحصائيات التي أجرتها وكالة قدس برس .ووفاقا

لإلحصائيات فإن  204مستوطنين ،اقتحموا األقصى خالل األسبوع الماضي ،ما بين  21وحتى 25
آب /أغسطس الجاري .وأضافت أن  15من قوات االحتالل (جنود وشرطة وعناصر مخابرات) ،اقتحموا
المسجد األقصى من "باب المغاربة" ،بعضهم بلباسه العسكري وآخرون بلباس مدني ،وسط حماية من
عناصر الشرطة اإلسرائيلية.
واقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح األحد ( ،)8/28باحات المسجد األقصى المبارك ،من جهة
باب المغاربة تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة .وكان مستوطنان حاوال عصر األحد اقتحام المسجد
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األقصى من جهة باب الغوانمة إال أن حراس المسجد تصدوا لهما وطلبوا من شرطة االحتالل ابعادهما
عن المكان.فيما اقتحمت شرطة االحتالل اإلسرائيلي ،ومستخدم بـ"سلطة آثار" االحتالل ،يوم
اإلثنين( ،)8/29الجامع القبلي بالمسجد االقصى ونفذوا جولة استكشافية فيه وسط توتر ساد المكان
اقتحاما مشابها للجامع القبلي حصل يوم األحد .في الوقت
علما بأن
ا
وهتافات التكبير من المصلين ،ا
نفسه ،استأنفت مجموعات من المستوطنين اقتحامها للمسجد األقصى من باب المغاربة بحراسات معززة
ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة.
وقامت مجموعات من المستوطنين صباح الثالثاء ( )8/30باقتحامات جديدة للمسجد األقصى المبارك
من جهة باب المغاربة بحراسة عناصر من الوحدات الخاصة والتدخل السريع التابعة لشرطة االحتالل،
التي رافقتهم وأحاطت بهم خالل تجوالهم في ساحات المسجد األقصى الغربية .وقد حاولت مجموعة من
المستوطنين الصعود الى باحة صحن مسجد قبة الصخرة في المسجد األقصى المبارك ،ولكن حراس
المسجد ومصلين منعوهم من الوصول ،وسط تهديد ووعيد من قبل شرطة االحتالل .في الوقت ذاته ،شرع
أحد عناصر شرطة االحتالل منذ ساعات الصباح بتصوير المصلين الموجودين في األقصى ،كخطوة
فسرها البعض بأنها محاولة لتخويفهم ،ودفعهم لعدم التواجد في المسجد ،خالل فترة اقتحامات
ّ
المستوطنين .فيما اقتحم "عنصرين من قوات االحتالل المسجد القبلي الكبير ،ونفذا فيه جولة استكشافية،
وذلك لليوم الثالث على التوالي".
وفي سياق متصل ،استهجنت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية ،قيام شرطة االحتالل
االسرائيلي باقتحام الجامع القبلي بالمسجد األقصى المبارك ،وتنفيذ جولة استكشافية فيه .وفي سياق آخر،
نددت دائرة شؤون القدس بقيام سلطات االحتالل بهدم منزل جديد في صور باهر جنوب مدينة القدس
يعود للمواطن المقدسي وسيم خالد عطية بحجة عدم وجود رخصة بناء ،معتبرة ذلك سياسة إسرائيلية
عنصرية من شأنها تهجير المواطن المقدسي من أرضه بالقوة والضغط إلنهاء الوجود العربي الفلسطيني
من مدينة القدس .وعت المؤسسات الدولية للضغط على حكومة االحتالل لوقف كافة أشكال الممارسات
واالنتهاكات المتواصلة بحق المدينة المقدسة السيما المسجد األقصى.

المركز الفلسطيني لإلعالم +وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"2016/8/30 ،
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تلفريك إسرائيلي حول األقصى:
أعلن رئيس بلدية االحتالل في القدس نير بركات ،يوم الخميس ( ،)8/25أن مخطط مسار القطار
سيمر في قلب بلدة سلوان ،وليس فقط في
الهوائي الخفيف “تلفريك” في المدينة سيشهد تغييرات أهمها أنه
ّ
وضحا ،أن هدف ذلك تأكيد أن الدولة العبرية صاحبة "السيادة" في القدس وأنها "صاحبة
طرفها العلويُ ،م ا
البيت".

ونشرت صحيفة هآرتس بعض ما حدث في اجتماع داخلي لحزب "الليكود" بالقدس المحتلة ،أوضح فيه
جانبا من تفاصيل المخطط الذي سيكون مساره حول حول المسجد األقصى من جهتيه الجنوبية والشرقية،
ا
وسيصل إلى قلب بلدة سلوان وبالتحديد عند عين سلوان وسط البلدة .وستقام للقطار أربع محطات رئيسة

حول المسجد األقصى ،أقربها محطة بجانب باب المغاربة الخارجي ،في مدخل وادي حلوة على بعد 20
متر من سور القدس التاريخي ونحو  100متر عن جنوبي المسجد األقصى.
اا
وستكون المحطة الثانية عند الكنيسة الجثمانية شرق باب االسباط ،أحد أبواب القدس القديمة ،وعلى بعد
عشرات األمتار عن شرقي المسجد األقصى ومقبرة باب الرحمة .أما المحطة الثالثة فستكون على جبل
الزيتون – الطور -بجانب فندق االقواس السبعة ،فيما ستنصب المحطة الرابعة بجانب عين سلوان،
سنويا للمشاركة في المسار
الواقعة في قلب البلدة .وأعلن بركات أنه يخطط لجلب  10ماليين زائر
ا

المذكور حول المسجد األقصى.

وفي سياق متصل ،حذرت الهيئة اإلسالمية العليا في القدس من خطورة خطة رئيس بلدية االحتالل في
المس بالوضع القائم في المسجد األقصى المبارك .وقال رئيس الهيئة الشيخ د.
القدس المحتلة الرامية إلى ّ
الخطط الرامية إلى إضفاء الصفة اليهودية على مدينة القدس وطمس
عكرمة صبري إن هذا المشروع من ُ

معالمها ،ويمثل اعتداء على أراض وقفية تعرف بـ (السلودحة) ،وهو اعتداء على مقبرة باب االسباط
وانتهاك لحرمة المقابر اإلسالمية ،واعتداء على القصور األموية التي هي أيضا أراض إسالمية ،وأن
الهدف منه تغيير معالم المنطقة الجنوبية للمسجد االقصى بالكامل ،مؤكدا أن المشروع غير قانوني
ويجب وقفة وال نقر بأي تغيير وأي إجراء تقوم به سلطات االحتالل في مدينة القدس".
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وأوضح أن القطار الهوائي يمثل اعتداء على المسجد األقصى ألنه سيكون بمستوى وأعلى من أروقة
المسجد األقصى ،وهو سيكشف الساحات الخارجية وسيشكل تشويش ا على المصلين وايذاء لهم ،ويهدد
أمن المسجد ويفقد المدينة طابعها وعراقتها.
كما دعا مدير التعليم الشرعي في دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس ،الدكتور ناجح بكيرات ،إلى ضرورة
المقاومة وخوض الحرب ضد مشروع القطار الهوائي من جبل الزيتون إلى باب األسباط ومن باب
المغاربة وباب الخليل وجبل المكبر .وأوضح أن القطار الهوائي يأتي ضمن مشروعات هدفها األساس
بناء "المعبد" على أنقاض المسجد األقصى بتركيز على منطقة ما يسمى بـ"الحوض المقدس" ،الفتاا إلى
أن القرار اإلسرائيلي بتسييج جزء من مقبرة باب الرحمة حلقة في سلسلة الق اررات الهادفة إلى تطويق
المسجد األقصى والسيطرة على حيزه الخارجي وعليه بالكامل الحاقا .وتابع بكيرات أن نتائج وعواقب هذا
المشروع بدأت تظهر ،حيث تم التمهيد لمصادرة أرض وقفية في باب الرحمة ،إضافة إلى محاوالت منع
أيضا مصادرة أراض في باب المغاربة ،وفي حي وادي حلوة وفي منطقة باب
تم ا
دفن المسلمين ،كما ّ
الخليل.
وأوضح أن "هذا المشروع يعلن الحرب المفتوحة على القدس من خالل محاولة "دولة االحتالل" إظهار أن
السيادة في القدس هي سيادة االحتالل وذلك من خالل استمرار الحفريات وتدمير كل الممتلكات
مضيفا أن هذه الحرب المفتوحة جاءت في محور السيادة لقضايا خطيرة ًّ
جدا ،فالحفريات
الحضارية"،
ا
أدت إلى مصادرات كبيرة جدا لألراضي وبالتالي التهجير القسري ألهالي القدس" .وبين أن هناك أكثر من
 2500بيت ما زالت معرضة لخطر الهدم ،ناهيك عن هدم  1400بيت ساباقا ،في محاولة لطرد كل ما
هو فلسطيني في القدس.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفلسطيني لإلعالم2016/8/30 ،
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شؤون المقدسيين:
نقيب المحامين :استثناء مدينة القدس من االنتخابات سابقة خطيرة
قال نقيب المحامين حسين شبانة يوم األربعاء ( ،)8/24إن استثناء الحكومة الفلسطينية لمدينة القدس من
خوض االنتخابات القادمة ُيعد سابقة خطيرة تؤثر في القضية الفلسطينية ،مشي ار إلى أن األولوية يجب أن
تكون بإقامة االنتخابات في القدس المحتلة .وأضاف شبانة أن نقابة المحامين ترى بأن البيئة المرافقة
سلبا
القامة االنتخابات الحالية غير مالئمة ،ومن شأن االوضاع التي نعيشها في الضفة وغزة ،أن تؤثر ا

في العملية االنتخابية التي يجب أن تجرى بعد تصحيح وتصفية األجواء.

ودعت نقابة المحامين إلى إرجاء إجراء االنتخابات إلى حين اتخاذ االجراءات والترتيبات القانونية
الالزمة.

صحيفة القدس المقدسية2016/8/24 ،
االحتالل يرهق تجار القدس القديمة بـ"المخالفات":
ال توفر طواقم بلدية االحتالل في القدس المحتلة فرصة للتضييق على تجار القدس بتحرير المخالفات
تارة ،وباقتحام محالهم تارة أخرى.
ويقول صاحب مطعم أبو شكري ،الكائن في شارع الواد بالبلدة القديمة" ،تم تحرير مخالفتين اثنتين ،قيمة
كل واحدة منهما  450شيكالا ،كون المطعم له بابان ،وعلى كل باب يافطة" ،وال تتوقف معاناته عند
المخالفات ،ويتابع" :اقتحام قوات االحتالل المطعم يثير رعب الزبائن ما يدفع بعضهم إلى مغادرته"،
اصفا ما يحدث بأنه "إجراء عنصري".
و ا
وال يختلف حال خضر أبو هدوان ،المتطوع في مكتبة الصدقات ،عن سلفه" ،طلب أفراد البلدية رخصة
خاصا ،كما أنها قائمة
يافطة المكتبة ،فأبلغتهم أنه ال يوجد كونها تابعة لألوقاف اإلسالمية وليست ا
ملكا ا
عاما ،ولدينا ترخيص بمزاولة المهنة ،إال أنهم لم يكترثوا بذلك وحرروا مخالفة بقيمة 475
منذ  40ا

شيكال" ،كما قال .من جانبه ،يروي صاحب مطعم التاج بالبلدة القديمة ،ما حدث معه ،قائالا" :حررت
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طواقم البلدية مخالفة بقيمة  470شيكالا ،بسبب عدم دفع رخصة اليافطة ،وهذه أول مرة نتعرض فيها
لمثل هذا اإلجراء".
وعّقب مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية زياد الحموري ،على ما سلف ،بالقول" :إن هذا
المشروع قديم جديد ،وعندما ينوي االحتالل اإلسرائيلي معاقبة التجار أو المقدسيين يفرض عليهم مخالفات
مؤكدا على أن
اقتصاديا،
جديدة" .ورأى الحموري أن الهدف من الحمالت اإلسرائيلية إرهاق المقدسيين
ا
ا
هذه اإلجراءات غير قانونية باألساس.

وكانت بلدية االحتالل قد طالبت الهيئة اإلسالمية العليا ،قبل أيام  ،بضرورة إزالة اليافطة المعلقة على
البوابة الرئيسة لمقرها في -باب السلسلة  -وحررت بحقها مخالفة قيمتها ( 475شيكال) ،بحجة أن
اليافطة تتعارض مع تعليمات البلدية.

المركز الفلسطيني لالعالم2016/8/27 ،
إرهاب االحتالل ُيقلص أعداد طالبات مدرسة األقصى:

استُهل صباح األحد ( ،)8/28العام الدراسي الجديد  2017-2016في مدرسة ثانوية األقصى الشرعية،
منهن  9طالبات فقط بالمدرسة في عامها الجديد .وأكدت مديرة المدرسة
بحضور  90طالب اة؛ التحقت
ّ

عد الصف الستقبالهن.
عهاد صبري أن الصف السابع يضم  6طالبات فقط من أصل  20طالبة أُ ّ

وتعزو المديرة صبري هذا التراجع الواضح في أعداد الطالبات الملتحقات بالمدرسة إلى تضييق قوات
خصوصا بالفترة األخيرة ،والتي لم تستثن منها طالبات المدرسة
االحتالل على الوافدين إلى المسجد،
ا
ار إلى منع دخولهن أو عرقلته ،وعمل سلسلة إجراءات لبث الرعب وارهاب
الشرعية؛ حيث عمدت مراا

سجلت  25طالبة لاللتحاق بالمدرسة ،لكنهن
قاصدي المسجد األقصى .وتابعت "في العام المنصرم ّ
تقلصن إلى  15طالبة فقط بسبب اإلجراءات التي يفرضها االحتالل داخل المسجد ومحيطه".

هذا وقد انخفضت نسبة الطالبات الجدد الملتحقات بالمدرسة هذا العام إلى أقل نسبة لها منذ تأسيس
المدرسة عام  ،1979حيث التحقت  6طالبات فقط بالصف السابع ،إلى جانب طالبتين في الصف
الثامن ،وأخرى بالعاشرُ .يذكر أن المدرسة الشرعية تقع في المدرسة األشرفية األثرية المملوكية ،والتي
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تجاور باب السلسة في السور الغربي للمسجد األقصى ،كما تخرجت فيها مئات الطالبات المتفوقات،
بنسب نجاح وصلت إلى  ٪100بدون رسوب أو إكمال ،بحسب المديرة صبري.

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/8/28 ،
وزير التنمية االجتماعية يطلع على احتياجات بدو الجهالين بالقدس:
اطلع وزير التنمية االجتماعية ابراهيم الشاعر ،يوم اإلثنين ( ،)8/29على احتياجات بدو الجهالين في
جبل البابا بضواحي مدينة القدس المحتلة ،وعلى سير عمل برنامج الغذاء العالمي .وأكد الشاعر ،أن
الو ازرة تولي اهتمام ا كبي ار بايصال الخدمات إلى التجمعات البدوية التي هي بحاجة للكثير من الدعم
والمساندة لتعزيز بقائهم وثباتهم على أرضهم ،في وجه سياسة التهجير والهدم التي تنتهجها الحكومة
االسرائيلية.
كما اطلع الشاعر خالل جولته لمناطق ضواحي القدس على سير عمل برنامج الغذاء العالمي في
المناطق التي ُينفذ بها في محافظة القدس ،وأكد أن هذا البرنامح هو جزء من رزمة المساعدات التي
تقدمها الو ازرة لمستفيديها ،وتنفذه بدعم من برنامج األغذية العالمي ،حيث يتم تقديم مساعدات غذائية

يجري شراؤها من المنتجات الفلسطينية باالتفاق مع سلسلة من المتاجر ومراكز التوزيع في مختلف
المحافظات ،ويجري توزيع هذه المساعدات بشكل دوري بواقع مرة واحدة كل ثالثة أشهر.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"2016/8/29 ،
مواجهات في أحياء القدس المحتلة وتضييق على المقدسيين:
شهدت بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة ،فجر األربعاء ( ،)8/24مواجهات بين عشرات الشبان
وقوات االحتالل التي أطلقت الرصاص المطاطي والقنابل الغازية السامة بكثافة وذلك عقب اقتحامها
للبلدة بهدف اعتقال ما تزعم أنهم مطلوبون لديها.
شيع  25شخصا فقط ،فجر األربعاء ،جثمان الشهيد عبد المالك أبو خروب ( 19عاما)
من جهة أخرىّ ،
بعد تسليمه وفق شروط االحتالل ليوارى الثرى ويدفن في مقبرة "المجاهدين" في شارع صالح الدين في

القدس المحتلة بعد احتجاز دام  5أشهر ،وسط حصار واغالق عسكري .وقال ناصر قوس من القوى
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الوطنية المقدسية ومدير نادي األسير في القدس الذي تواجد في الموقع إن االحتالل هدد أهالي الشهداء
مشددا على أن هذه
بأنه في حال إجرائهم مقابالت صحفية لن يسلّم باقي الشهداء المحتجزة جثامينهم،
ا

يضيق فيها االحتالل الخناق على أهالي الشهداء والمدينة التي تعرضت لما يشبه
سياسة ترهيب وضغط ّ
منع التجول خالل تسليم جثمان الشهيد ،فضالا عن تصوير كافة المتواجدين من قبل رجال الشرطة
والمخابرات في محاولة لترهيبهم .يذكر أن االحتالل ما زال يحتجز  13جثمان شهيد وشهيدة منذ عدة
أشهر أقدمهم ثائر أبو غزالة وبهاء عليان منذ  10أشهر ،وبينهم  4شهداء من القدس.
واقتحمت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس المحلتة ،ظهر الجمعة ( ،)8/26بلدة سلوان جنوب
المسجد األقصى ،وشرعت بدهم منازل مواطنين في عدة أحياء بالبلدة .فيما أصيب عشرات المواطنين
مساء السبت ( )8/27باالختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع ،بعدما أطلقته قوات االحتالل إثر
اقتحامها ملعب فيصل الحسيني في بلدة الرام شمالي القدس المحتلة خالل مباراة كرة قدم بين فريقي
ّ
"شباب الظاهرية" و"مركز شباب بالطة" حيث كان بداخل الملعب قرابة  1200من المشجعين والالعبين،
فيما أصيب جندي إسرائيلي في إلقاء حجارة بقرية قطنة بالقدس المحتلة.
وأوقفت عناصر من الوحدات الخاصة وما يسمى "حرس الحدود" صباح اإلثنين ( )8/29عددا من
الشبان في منطقة "مغارة الكتان (سليمان) بشارع السلطان سليمان بين بابي العمود والساهرة ،وأخضعتهم
ّ
مروا من
لتفتيشات تخللتها مسبات وشتائم وسط حالة من الغضب الشعبي التي عبر عنها مواطنون ّ
سنا لتفتيشات مذّلة
اطنا
فلسطينيا ُم ّ
المنطقة .وكانت قوات االحتالل أخضعت مساء اإلثنين ( )8/28مو ا
ا
ومهينة واستف اززية في منطقة باب الخليل من سور القدس التاريخي.
من جهة أخرى ،أوضح محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين محمد محمود ،أن المخابرات اإلسرائيلية
قررت تسليم جثمان الشهيد ثائر أبو غزالة لذويه ،بعد منتصف ليل اإلثنين ،بشرط الدفن في مقبرة باب
"المجاهدين" في شارع صالح الدين بالقدس ،بحضور  25شخصا ،ودفع كفالة مالية قيمتها  25ألف
شيقل .وارتقى الشهيد أبو غزالة في الثامن من شهر تشرين أول /أكتوبر الماضي من العام الماضي،
بحجة تنفيذه عملية طعن.

المركز الفلسطيني لإلعالم +صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"،
2016/8/30
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ويفرج عن آخرين:
ويبعد ُ
االحتالل يمدد توقيف عدد من المقدسيينُ ...

عاما)،
فرضت سلطات االحتالل ،مساء الثالثاء ( ،)8/23على الطفل المقدسي عمر عزو دعنا 16( ،ا
الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام ،والتوقيع على كفالة مالية بتهمة القاء الحجارة .وقضت محكمة
االحتالل ،يوم الخميس ( ،)8/25بالسجن الفعلي على األسيرة رغد الشوعاني من كفر عقب شمال القدس
المحتلة بالسجن لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية بقيمة ألفي شيقل بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن لجنود
ّ
قرب حاجز قلنديا شمال القدس ،الشهر الماضي.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"2016/8/25 ،
االحتالل يعتقل عددا من المقدسيين:
تضامنيا
اعتصاما
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي عصر األربعاء ( 3 ،)8/24مواطنين بعد مهاجمتها
ا
ا
مع األسرى ،في باب العمود وسط مدينة القدس المحتلةُ ،عرف منهم الشابة حال مرشود والشاب محمد
مصطفى .واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي الخاصة "المستعربون" ،يوم الخميس ( ،)8/25الشاب أحمد

الشرباتي من سكان مدينة القدس المحتلة ،أثناء تواجده في المسجد األقصى المبارك.
واعتقلت قوات االحتالل بعد ظهر السبت ( ،)8/27شابة في العشرينات من عمرها على حاجز قلنديا
شمال القدس ،بزعم العثور على سكين بحوزتها حيث تمت إحالتها للتحقيقات .وأقدمت قوات االحتالل
ممن وصفتهم بـ "المطلوبين" من بلدة الرام شمالي القدس
مساء السبت على اعتقال تسعة فلسطينيين ّ
المحتلة.
كما اعتقلت قوات االحتالل المواطنين أنس عودة ،وسامر منصور ،بعد اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس
المحتلة ،ودهم العديد من منازل المواطنين .كما داهمت قوات االحتالل منشأة في حي العباسية ببلدة
سلوان جنوب المسجد األقصى ،واعتقلت عامالا من سكان الضفة بعد االعتداء عليه بوحشية ،بذريعة عدم
مقدسيا على
حصوله على تصريح لدخول القدس .واعتقلت قوات االحتالل ظهر األحد ( ،)8/28فتى
ا
سكينا .فيما اعتقلت قوات
حاجز مخيم شعفاط العسكري (شمالي شرق القدس المحتلة) ،بزعم حيازته
ا
االحتالل ،فجر اإلثنين ( 3 ،)8/29فتية ،بعد اقتحام منازلهم في حي رأي العمود ببلدة سلون جنوب

المسجد األقصى المبارك.

المركز الفلسطيني لإلعالم +وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية،
2016/8/29
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إنذارات اسرائيلية جديدة بهدم عدة منازل في سلوان ..وتشققات في أبنية في وادي حلوة:
داهم موظفو بلدية االحتالل في القدس المحتلة برفقة قوة من شرطة االحتالل ،يوم السبت ( ،)8/27عدة
أحياء في بلدة سلوان وسلموا أوامر هدم طالت منازل عدد من المواطنين ،وذلك بدعوى البناء من دون
ترخيص.
وذكر مجدي العباسي من مركز معلومات وادي حلوة ،أن إنذارات الهدم اإلداري تستهدف منزل المواطن
بهاء عدنان زيتون من سكان حي بئر أيوب في سلوان ،والمواطن محمد فايز زيتون الذي يقطن في الحي
إنذار يقضي بهدم جزء من سور منزله الذي يبلغ إرتفاعه
ذاته .وأضاف أن مواطنا من عائلة مراغة تسلم اا
يضا بناية سكنية في منطقة بطن الهوى في
أربعة أمتار .وأوضح العباسي أن أوامر الهدم تستهدف أ ا
سلوان مكونة من ثالثة طوابق ،وكانت شيدت في العام  ،1994ويقطن فيها خمس عائالت .كما طالبت
بلدية االحتالل المواطن عرفات أبو الحمام بإزالة (كونتينر) مقام في أرض في حي عين اللوزة في سلوان،
إنذار بهدم منزلها.
فيمل تسلت عائلة تقطت في ذات الحي (حي عين اللوزة) اا

وفي ذات السياق ،دهم موظفو بلدية االحتالل في القدس خيمة االعتصام المقامة في حي البستان في

إنذار يقضي بإيقاف تبليط أرضية الخيمة ،ومراجعة
سلوان ،وسلموا لجنة الدفاع عن أراضي وبيوت الحي اا
البلدية.

من جهة أخرى ،اتسعت رقعة التشققات في منشآت حي وادي حلوة ببلدة سلوان في األيام األخيرة ،بسبب
الحفريات اإلسرائيلية المتواصلة أسفل الحي .وقال مركز معلومات وادي حلوة -سلوان ،مساء األحد
(" :)8/28إن التشققات واالنهيارات كانت تظهر في منشآت وشوارع حي وادي حلوة ،خالل فصل الشتاء
فقط ،بينما أصبحت وخالل الفترة األخيرة تتوسع التشققات القديمة وتظهر أخرى جديدة على مدار السنة،
وذلك يدل على تكثيف سلطات االحتالل عمليات حفر األنفاق أسفل الحي ،األمر الذي يهدد منشآت
الحي بخطر االنهيار في أي وقت".
وأوضح سكان الحي للمركز أن هذه التشققات ظهرت خالل األيام الماضية في "حوش صيام" ،والذي
يضم  7شقق سكنية لعائلة الشيخ داود عطاهلل صيام ،والتي أوضحت أن التشققات بدأت بالظهور قبل 3
فردا بينهم أطفال .كما
أشهر ،وتوسعت بشكل واضح خالل األيام األخيرة ،ويعيش في الحوش حوالي  30ا
حدثت انهيارات أرضية وفي سور وتمديدات البنية التحتية عند عائلة الصرفندي في الحي ،ومنزل أرملة
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عدنان صيام ،والتي أخلت قبل عدة أشهر منزلها في الطابق األول بسبب االنهيارات والتصدعات ،فيما
فوجئت بتوسعها في الطابق الثاني الذي انتقلت للعيش فيه .وأضاف السكان أن أصوات الحفر باألدوات
الكهربائية واليدوية أسفل منازلهم تسمع على مدار الساعة ،وكلما زادت عمليات الحفر ،كلما زادت
التشققات في الجدران.
وأوضح أحمد قراعين عضو لجنة حي وادي حلوة أن سلطات االحتالل بدأت بأعمال حفر األنفاق أسفل
الحي منذ عام  ،2007وبعد توجه السكان للمحاكم اإلسرائيلية تمكنوا من استصدار أمر احترازي لوقف
شهرا ،وبعدها تمكنت الجمعيات االستيطانية من استصدار قرار يسمح لها
العمل أسفل منازلهم لمدة  14ا
بأعمال الحفر بشرط عدم تشكيل أي خطورة على حياتهم ،لكن ما يحدث في الحي هو "عمليات حفر

وشق متواصل" دون األخذ بعين االعتبار سالمة السكان .وأوضح سكان حي وادي حلوة أن الجهات
اإلسرائيلية المختلفة من "سلطة الطبيعة وسلطة اآلثار وجمعية العاد االستيطانية وشركة جيحون للمياه"
تحاول التنصل من مسؤوليتها من أي عمليات حفر أسفل الحي.
وهدمت قوات االحتالل صباح اإلثنين 6 ،مساكن ،وحظيرتي أغنام ،في تجمع المغازي شرق قرية جبع
ّ
شرق القدس المحتلة ،حيث تأوي هذه المساكن ما يقارب  28مواطنا ،منهم  18لم يتجاوزوا سن الـ16
عاما .وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان وليد عساف ،إن االحتالل اإلسرائيلي يصعد من
ا
عمليات الهدم في التجمعات البدوية الواقعة شرقي القدس المحتلة ،وفي كل مواقع التجمعات البدوية ،في
محاولة منها لتنفيذ مشروعها االستعماري المسمى (إي .)1
وهدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس المحتلة ،يوم الثالثاء ( ،)8/30أحد المنازل الذي تعود
ملكيته إلى المواطن وسيم خالد عطية في قرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة ،بحجة عدم
الترخيص.

المركز الفلسطيني لإلعالم +صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"،
2016/8/30
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الطلبة في المدينة المقدسة يشتكون ارتفاع أسعار المدارس الخاصة:
مع إطاللة كل عام دراسي جديد على المقدسيينُ ،يعرب أهالي الطلبة في بعض المدارس الخاصة
بالمدينة عن استيائهم من التكاليف الباهظة التي تفرضها هذه المدارس عليهم بحجة "تلبية احتياجات

وعبر األهالي عن غضبهم إزاء ما
الطالب" ،من أقساط سنوية ،وزي مدرسي ،وأسعار الكتب وغيرهاّ .
عاما
يصفونه باالستغالل ،عبر صفحة "اسأل القدس" في موقع "فيسبوك" ،والتي أصبحت
فضاء ا
ا
تهمهم في المدينة المقدسة.
للمقدسيين ،يمكنهم من خالله التعبير عن آرائهم حيال القضايا العامة التي ّ
بيانا أعلن فيه بأن الكتب
وكان اتحاد أولياء أمور طالب مدارس القدس قد أصدر يوم اإلثنين ( ،)8/29ا
مجانا وذلك بقرار من الدكتور صبري صيدم وزير التعليم العالي ،وال يحق ألية مدرسة أن تتقاضى
توزع
ا

ونوه االتحاد إلى "أن المدارس
بدل أثمان الكتب باستثناء كتب اللغة اإلنجليزية أو أّية مادة لغة أخرى"ّ .
ثمانا للكتب".
الخاصة في منطقة شعفاط وبيت حنينا هي أكثر المدارس التي تطالب أ ا

صحيفة القدس المقدسية2016/8/30 ،

شؤون االحتالل:
أزمة ائتالفية جديدة تعصف بحكومة نتنياهو:
مؤخرا ،وباتت تهدد
قالت القناة العبرية الثانية إن أزمة ائتالفية قد عصفت بالحكومة "اإلسرائيلية"
ا
استقرارها .وأوضحت القناة العبرية يوم األحد ( ،)8/28أن األزمة نشبت في أعقاب احتجاج األحزاب
الدينية المتزمتة (الحريديم) في الحكومة ،على تنفيذ أعمال لتوسيع محطة قطار في "تل أبيب" في يوم
السبت .وأضافت أن األحزاب "الحريدية" تطالب بعقد اجتماع عاجل مع نتنياهو ،مشيراة إلى أن على رأس
جدول أعمال االجتماع ،إقالة وزير المواصالت ،يسرائيل كاتس.

وأشارت القناة إلى أن رئيس حزب "شاس" ووزير الداخلية ،أرييه درعي ،ورئيسي كتلة "يهدوت هتوراة"،
وزير الصحة يعقوب ليتسمان ،وعضو الكنيست موشيه إفني ،يرون في تنفيذ أعمال توسيع محطة
ومساسا بالوضع القائم بين
القطار في "تل أبيب" ،خراقا للتعهدات التي قطعها الوزير "كاتس" على نفسه
ا
المتدينين والعلمانيين في الدولة العبرية.

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/8/28 ،
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يهود مغارة الكتان التاريخية بـ"الحفالت الموسيقية":
االحتالل ّ
قال المركز اإلعالمي لشؤون القدس واألقصى "كيوبرس" إن أذرع االحتالل اإلسرائيلي (ومنها" :الشركة
لتطوير القدس" و"الشركة لتطوير شرقي القدس" ،بالتعاون مع بلدية االحتالل في القدس ،وو ازرة السياحة
اإلسرائيلية) نشطت في اآلونة األخيرة في فعالياتها لتهويد مغارة الكتان التاريخية ،الواقعة يسار باب
العمود بالنسبة لزوار البلدة القديمة بالقدس المحتلة ،وذلك بالتركيز على تنظيم الحفالت الموسيقية الليلية
جدا ،ألشهر الفنانين اإلسرائيليين ،وتشجيع ذلك بتوفير مواصالت
بأجواء "رومانسية" وبأسعار مخّفضة ا

داخلية في القدس المحتلة.

في حين يظهر أن أذرع االحتالل تشجع إقامة حفالت خاصة وعامة لقطاعات من التيارات الدينية
ظمت أكثر
اا
تم
مؤخر تنظيم حفل إلحدى التيارات الحريدية المتدينة ،فيما ن ّ
والمجتمعية اإلسرائيلية ،حيث ّ
من مرة حفالت "البلوغ اليهودي – بار ميتسفا" ،في المغارة ،وكذلك تنظيم مهرجانات عالمية ومحلية مثل
"مهرجان األنوار /األضواء" السنوي .هذا وأعلنت أذرع االحتالل عن تنظيم ثالث حفالت في شهر
أيلول/سبتمبر القادم.
ومغارة الكتان هي مغارة طبيعية وتجويف صخري ،مساحتها اليوم نحو  9000متر مربع ،تمتد في عمق
األرض بطول نحو  300متر تحت بيوت القدس القديمة ،بين بابي العمود والساهرة ،وعرض يصل
ّ
مترا ،عرفت في العهود الكنعانية العربية ،لكنها
أحيانا إلى  100متر ،وارتفاع يصل
ا
أحيانا إلى  15ا

اشتهرت في العهود اإلسالمية كأحد المواقع التي تم استعمالها كمحجر كبير ،الستخراج الحجارة العمالقة
واستعمالها في العمران العربي واإلسالمي ،ومن أشهره بناء سور القدس في عهد الدولة العثمانية /عهد
سليمان القانوني ،ولذلك هناك من يسميها بمغارة سليمان .إالّ أن االحتالل اإلسرائيلي يسميها "مغارة
صدقياهو" ،ويزعم أن "صدقياهو" ،وهو أحد ملوك بني "إسرائيل" ،هرب من القدس إلى أريحا عبر هذه
المغارة السرية خوافا من البطش البابلي.

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/8/29 ،
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وزير إسرائيلي :تهويد جبل الزيتون في سلم أولويات نتنياهو
يحا على لسان "زئيف إلكين" وزير القدس المحتلة في حكومة االحتالل
نقلت مصادر إعالمية عبرية تصر ا
أن االهتمام بجبل الزيتون يتربع على سلّم أولويات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ،بما يعني تكريس
تهويد موقع الوقف اإلسالمي على جبل الطور /الزيتون ،الذي يسيطر عليه االحتالل ويحوله إلى مقبرة
أعد له من قبل ما يسمى
جدا قبالة المسجد األقصى .وجاءت أقوال "إلكين" في حفل استقبال ّ
يهودية كبيرة ا

"اللجنة العالمية لحماية جبل الزيتون" في والية نيويورك األمريكية بحضور القنصل اإلسرائيلي "داني
ديان" .وأضاف" :بأن الحكومة الحالية رصدت ماليين الشواقل لتأمين الزوار للموقع ،عبر تركيب عشرات
كامي ارت الرصد والمراقبة ،وتكثيف الوجود الشرطي ،فيما أعدت خطة خماسية حتى عام  2020لتكثيف
المشاريع في الجبل/المقبرة".
وشكر إلكين "اللجنة العالمية لحماية جبل الزيتون" ،على جهودها المتواصلة لدعم قضية جبل الزيتون،
علم ا أن هذه اللجنة شكلت قبل خمس سنوات ،ونجحت بالضغط والتأثير على الحكومة اإلسرائيلية
وجمعيات استيطانية احتاللية بتكريس وتعميق التهويد على أرض الوقف اإلسالمي على جبل الطور،
حيث تم خاللها تركيب نحو  142كامي ار رصد ومراقبة ،وبناء نحو  20ألف قبر وهمي يهودي ،تحت
مسمى ترميم القبور المهدمة ،بناء أرصفة وجدار داخلية وخارجية.
يذكر أن االحتالل يسيطر على هضبة جبل الزيتون/الطور شرقي المسجد األقصى وهي باألصل وقف
إسالمي خالص.

المركز الفلسطيني لإلعالم2016/8/29 ،
التفاعل مع القدس:
"الخارجية" تدعو الى المزيد من الضغط الدولي بخصوص مدرسة الخان األحمر
دعت و ازرة الخارجية الفلسطينية ،يوم األحد ( ،)8/28ولمناسبة افتتاح العام الدراسي ،إلى بذل المزيد من
الضغط الدولي المسؤول والهادف على الحكومة اإلسرائيلية بخصوص مدرسة الخان األحمر األساسية
المهددة بالهدم .وقالت "في أعقاب النشاط الدبلوماسي الفلسطيني الواسع والضغوطات التي مارسها
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االتحاد األوروبي وفي مقدمتها الحكومة االيطالية وعدد من الجمعيات الحقوقية الدولية واالسرائيلية ،اكتفى
رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو ،بتأجيل القرار الذي اتخذه بشأن هدم مدرسة "الخان االحمر
االساسية" ،الواقعة في التجمعات البدوية في المناطق المصنفة "ج" شرق القدس المحتلة ،التي تضم
حوالي  170طالبا وطالبة".
وأضافت أن قرار نتنياهو الجديد ذلك ،يأتي بعد قرار سابق صادر عن مكتبه يقضي بإغالق مدرسة
تمهيدا لهدمها ،كما هو الحال مع تجمع "أبو نوار" و"سوسيا" والعديد من
"الخان االحمر االساسية"
ا
ورحبت الو ازرة بالجهود الدولية الرسمية
التجمعات الفلسطينية االخرى التي تواجه مصير الهدم والتدميرّ .
وغير الرسمية ،التي بذلت لوقف قرار هدم مدرسة الخان األحمر األساسية ،مطالبة ببذل المزيد من

انتهاكا
الجهود "الجبار حكومة نتنياهو على الغاء قرار هدم المدرسة ،وغيرها من الق اررات التي تشكل
ا
صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي االنساني واتفاقيات جنيف ،كما تكشف زيف اإلدعاء أن الدولة
ا

تحديدا يعملون لمصلحة الشعب الفلسطيني عبر سياسة المصادرة والطرد والهدم واإلخالء
العبرية ونتنياهو
ا
واإلبعاد واإلعدامات الميدانية والعقاب الجماعي واإلحالل القسري".

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"2016/8/28 ،
الخارجية :مستمرون في طرق كل األبواب إلحراج المجتمع الدولي لتهاونه أمام االستيطان
قالت و ازرة الخارجية الفلسطينية إنها ملتزمة بمواصلة مساعيها في طرق كل األبواب وفي إحراج المجتمع
الدولي لتهاونه غير المبرر أمام السرطان االستيطاني اإلسرائيلي ،لعل وعسى هذا الت اركم المطلبي على
كافة المستويات يحدث التحرك المطلوب دولي ا .وأوضحت يوم اإلثنين ( ،)8/29أن شراسة الهجمة
يوما
االستيطانية التهويدية على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة التي تشنها حكومة اليمين ،تتصاعد ا
بعد يوم في إطار محاوالتها أحادية الجانب لفرض حقائق جديدة على األرض بقوة االحتالل ،ومضاعفة

أعداد السكان اليهود في شرقي القدس المحتلة لقطع الطريق على أي حلول سياسية توافقية لرسم مستقبل
المدينة .حيث كشفت مصادر إعالمية عبرية ،عن مخططات اسرائيلية استيطانية يجري تنفيذها في أنحاء
مختلفة من القدس المحتلة ،إلقامة مئات الوحدات السكنية في مستوطنات "بسغات زئيف""،جبل أبو
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غنيم"" ،النبي يعقوب" و"موديعين" في إطار حربها الجنونية على األرض الفلسطينية والوجود الفلسطيني
في المدينة المقدسة.
وأكدت الو ازرة أن أصوات جنازير الجرافات والمعدات الهندسية االسرائيلية التي تجرف األرض الفلسطينية
وتكرس االستيطان والتهويد فيها وتعمل على تغيير معالمها ،باتت أعلى من أية أصوات أخرى تنادي
باستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي ،فاألصوات المنادية بإعادة إطالق المفاوضات
نهائيا ضجيج الجرافات االسرائيلية التي تتغول يوميا في األرض
ال يمكن أن تُسمع ،قبل أن يصمت
ا

الفلسطينية ،وتشوش على الجهود المشكورة التي تبذل إلعادة إطالق مفاوضات جادة إلنهاء "الصراع".
ونوهت الو ازرة إلى أن هروب المجتمع الدولي نحو بيانات الشجب التقليدية ،لن تحدث فرق ا في سرعة
ّ
اإلجراءات اإلسرائيلية االستيطانية على االرض.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"2016/8/29 ،
الجامعة العربية تطالب بإنشاء آلية دولية للتعامل مع "عملية السالم":
أكدت الجامعة العربية يوم اإلثنين ( )8/29ضرورة إنشاء آلية دولية للتعامل مع مسار المفاوضات
الفلسطينية – االسرائيلية ،وذلك وفق فترة زمنية محددة ،مؤكدة أن األفق السياسية لعملية السالم مقفلة
بسبب التعنت االسرائيلي .كما طالبت الجامعة العربية بتفعيل ما جاء في "إعالن نواكشوط" اعتبار عام
ايضا اللجنة
 2017للتضامن والوقوف والعمل مع الشعب الفلسطيني إلنهاء االحتالل ،والذي أوصت به ا

األممية الخاصة بفلسطين والمعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وقال نائب االمين العام للجامعة العربية السفير احمد بن حلي على المبادئ الخاصة ألي تحرك ال بد أن
تكون بها للتحضير ألي مفاوضات من خالل وقف كل نشاط استيطاني ،وبدء إطالق سراح المعتقلين
الفلسطينيين ،وخلق مناخ إيجابي ،فضالا عن التأكيد على المرجعيات واالتفاقيات الخاصة بـ"عملية السالم"
والمتمثلة في ق اررات مجلس األمن العديدة وق اررات الجمعية العامة لألمم المتحدة وأساسها القرار 194
الخاص بالالجئين وبقية الق اررات الدولية ،وخاصة مؤتمر "مدريد للسالم" و"مبادرة السالم" العربية ،وأيضا
بعض االلتزامات األخرى التي كانت محل نقاش بين الفلسطينيين والطرف اإلسرائيلي.
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توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة الفرنسية باريس لعقد مشاورات
من جهة أخرىّ ،
حول الجهود المصرية والفرنسية والدولية لتفعيل "عملية السالم" بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي،
باإلضافة إلى التشاور حول تطورات األزمة السورية واألوضاع في ليبيا .وقال المتحدث باسم الخارجية
المصرية المستشار أحمد أبو زيد أن الفترة الحالية تشهد اتصاالت مصرية مع األطراف الرئيسية الفاعلة
دولي ا واقليمي ا ،بهدف تفعيل تلك الرؤية ،حيث قام الوزير شكري بزيارتين هامتين لكل من رام هللا و"تل
أبيب" ،وأعقب ذلك مشاورات مكثفة مع الواليات المتحدة وفرنسا وروسيا بهدف الوصول إلى أرضية
مشتركة تسمح باستئناف المفاوضات.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"2016/8/29 ،
أبو ردينة :جهود عربية ودولية لتعزيز فرص "حل الدولتين"
تعقيبا على ما يجري الحديث عنه حول لقاءات قادمة على المسار الفلسطيني ،قال الناطق الرسمي باسم
ا
الرئاسة نبيل أبو ردينة" ،مستعدون للمشاركة في كل مبادرة إقليمية أو دولية هدفها الوصول إلى حل
شامل وعادل" .وأضاف أبو ردينة أن الجهود العربية والدولية ،وكذلك "المبادرة الفرنسية" كلها تسير باتجاه
تعزيز فرص "حل الدولتين" ،وااللتزام بالمرجعيات ،التي "ستؤدي في نهاياتها إلى قيام دولة فلسطين
مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن الحركة السياسية القادمة ،تشكل فرصة هامة لعقد مؤتمر دولي وفق
"المبادرة الفرنسية" قبل نهاية العام ،مضيفا أن جهود الرئيس والقيادة الفلسطينية بالتنسيق والتشاور مع
كافة األطراف العربية والدولية تسير باالتجاه الذي يعزز الحقوق والمطالب الفلسطينية وفق الثوابت
الوطنية.
من جهة أخرى ،اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة موقف الحكومة اإلسرائيلية من تقرير
منسق األمم المتحدة الخاص لـ"عملية السالم" بعدم شرعية االستيطان ،بمثابة "وثيقة تكشف عن النيات
الحقيقية لهذه الحكومة تجاه عملية السالم من جهة ،ومعاداتها السافرة للقانون والشرعية الدوليين" .وختم
قائال :من دون حل يرضي شعبنا ،وقيادته الوطنية ،فلن يكتب له النجاح ،وسيؤدي إلى أوضاع ال يتحقق
فيها األمن واالستقرار في المنطقة بأسرها.
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المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف ،قد أعلن يوم اإلثنين ،أن
منسق األمم
ّ
وكان ّ
توسيع النشاط االستيطاني تزايد خالل الشهرين اللذين أعقبا دعوة اللجنة الرباعية لوقف بناء المستوطنات
أكد مالدينوف ،أن الدولة العبرية لم تستجب لدعوة اللجنة الرباعية
اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية .و ّ
الدولية ،في تقريرها األخير ،لوقف بناء المستوطنات .وقال إن توصيات التقرير ال تزال تلقى تجاهالا من

ِقبل الدولة العبرية ،حيث ارتفع عدد اإلعالنات المتعلقة ببناء المستوطنات ،واستمرت عمليات الهدم.

وكشف أمين مقبول ،أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ،عن جهود ومساع تبذل إلعادة المفاوضات
بين السلطة الفلسطينية واالحتالل "اإلسرائيلي" .وأوضح مقبول يوم الثالثاء ( ،)8/30أن هذه المساعي
تأتي وفق مطالب وضعتها السلطة من ضمنها إطالق سراح الدفعة الرابعة من األسرى الذي تراجع
االحتالل باإلفراج عنهم العام الماضي ،وكذلك مطلب بوقف االستيطان ،إلى جانب اعتراف االحتالل
بالمرجعية الدولية وق اررات األمم المتحدة .وأشار مقبول إلى أن المساعي المبذولة تأتي من بعض
األطراف العربية والدولية ،من دون أن يحددها.

صحيفة السفير+المركز الفلسطيني لإلعالم +وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"2016/8/30 ،
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