تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 22نيسان/أبريل –  3أيار/مايو 2016

الخبر الرئيس:
"معاريف" :مشروع قانون بـ"الكنيست" لضم الضفة الغربية لمدولة
العبرية

أبرز العناوين:
مستوطنا اقتحموا األقصى خبلل شير نيسان/أبريل الماضي
1868 
ً
 %80 نسبة الفقر بين المقدسيين
 االحتبلل يخطر بيدم منشآت سكنية وتجارية في العيسوية
 االحتبلل يقرر منع إسعاف منفذي العمميات المصابين

 إصابة مستوطن في عممية طعن عند باب األسباط بالقدس المحتمة

 إصابة  3جنود إسرائيميين في عممية دىس قرب رام اهلل ...واستشياد المنفذ
 لجنة خبراء "اإليسيسكو" اآلثاريين يوصون بتنفيذ مشاريع في القدس المحتمة
" التربية" تستنكر فرض المنياج اإلسرائيمي عمى مدارس القدس
 مقدسيون :االحتبلل يسعى إلى تجفيف األقصى من رواده

شؤون المقدسات:
وقفيا في األقصى:
اقبا ً
األردن سيعين  150مر ً

اقبا جديداً تابعين لؤلوقاف
أعمنت و ازرة األوقاف األردنية يوم األربعاء ( ،)4/27أنيا بصدد تعيين  150مر ً
اقبا بزيادة قدرىا  ،%50ما سيعزز من قدرتيم
اإلسبلمية في المسجد االقصى ليرتفع عددىم إلى  450مر ً
عمى أداء مياميم.

ويستغرق تعيين ىؤالء المراقبين أو الحراس وقتًا خاصة وأن الخطوة األردنية ال تزال في مراحميا األولى
وتحتاج الى بمورة وتوضيح في ما يتعمق بتبعية ىؤالء الحراس وىل سيتبعون السمطة الفمسطينية أم
األوقاف األردنية وىل سيكونون من سكان القدس أو الضفة الغربية إضافة لمكثير من الجوانب الفنية
األخرى.

صحيفة القدس المقدسية2016/4/28 ،
مستوطنا اقتحموا األقصى خبلل شير نيسان/أبريل الماضي:
1868
ً

مستوطنا ييوديًّا لباحات األقصى خبلل "عيد الفصح الييودي" في
رصدت "قدس برس" اقتحام 1058
ً

مستوطنا اقتحموا المسجد يوم
الفترة الممتدة ما بين  28 - 24نيسان /أبريل الجاري ،من بينيم 192
ً

الخميس ( ،)4/28ليصل عدد المقتحمين لؤلقصى في نيسان/أبريل إلى  1868مستوطناً وطالباً ومرشداً
ائيميا اقتحموا باحات المسجد ضمن
ييودياً .كما أن أكثر من  67عنص اًر ُشرطياً وضابط مخابرات إسر ً

جوالت استكشافية شممت اقتحام المصميات المسقوفة.

ووفق المعطيات ،فإن أكثر من  46مستوطناً تمادوا في تدنيسيم المسجد األقصى ،حيث حاول  10منيم
طقوسا تممودية (سرية وعمنية) في الباحات ،خاصة
تقديم "قرابين الفصح" في األقصى ،كما أدى آخرون
ً

قرب "باب الرحمة" ،إال أن حراس المسجد تصدوا ليم وأجبروا شرطة االحتبلل عمى طردىم من الباحات
واعتقال من حاول تقديم القرابين حول أبواب األقصى.
وخبلل الشير المنقضي ،اعتدت عناصر شرطة االحتبلل والقوات الخاصة عمى حراس المسجد األقصى
وموظفي األوقاف ،كما الحقتيم وأبعدت ثبلثة منيم عن المسجد لمدة  15يوماً بسبب تصدييم
لممستوطنين.
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المصمين والمرابطين بشكل يومي
وفي تصعيد خطير ،قدمت سمطات االحتبلل لوائح اتيام بحق  10من ُ

في المسجد األقصى ،تتضمن اتيامات ليم باالنتماء إلى ـ"منظمة محظورة" إلى جانب ما أسموه بـ"تمويل
اإلرىاب" من خبلل دفع مبالغ مالية لنشطاء من المرابطين والمرابطات في المسجد إلبعاد الزوار الييود،
والقيام بـ "أعمال تخريبية".
اء عن القدس أو األقصى أو البمدة القديمة تجاوزت  70ق ار اًر
وأضافت "قدس برس" أن ق اررات اإلبعاد سو ً

خبلل الشير ذاتو ،وىي نسبة كبيرة مقارنة بشير آذار /مارس الماضي الذي بمغت ق اررات اإلبعاد فيو
 .30فيما اعتقمت قوات االحتبلل واحتجزت نحو  40شاباً من داخل المسجد وأبوابو ،ومن ثم أخمت
الشرطة سبيل عدد منيم في حين مددت اعتقال سبعة.
وكان الفتاً أيضاً خبلل شير نيسان/أبريل إعبلن "معيد المعبد" عن حدث ىو األول من نوعو منذ "خراب
المعبد" قبل  2000عام  -بحسب المعتقدات الييودية  -تمثل بإقامة عقد قران سري قرب باب الرحمة
في المسجد األقصى ،رغم التشديد الذي يفرضو الحراس عمييم ،إلى جانب اعتقال خطيب المسجد
األقصى محمد سميم واحتجازه بحجة "خطبة تحريضية ألقاىا يوم الجمعة  ،2016/4/8وفق الئحة االتيام
اإلسرائيمية.
وفي سياق متصل ،ذكر المركز اإلعبلمي لشؤون القدس واألقصى "كيوبرس" في إحصائيتو ،أن نحو

احتبلليا اقتحموا ودنسوا المسجد األقصى خبلل شير نيسان/أبريل ،2016
وعنصر
ًا
 1908مستوطنين
ً
احتبلليا.
وعنصر
ًا
مستوطنا
ليرتفع عدد المقتحمين لؤلقصى في بداية عام  2016إلى 4840
ً
ً

ائيميا اقتحموا األقصى خبلل أيام "عيد الفصح"
وكان موقع "سروجيم" العبري قد أكد أن  1015إسر ً

الييودي فقط ،وىو رقم كبير جداً و يعتبر من أعمى األرقام عمى اإلطبلق ،فقد دخل بمعدل  200ييودي
يوميا أي ثبلثة أضعاف األيام العادية.
ً

المركز الفمسطيني لئلعبلم2016/5/01 ،

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى:
واصمت عصابات المستوطنين الييود ،يوم األربعاء ( ،)4/27استباحتيا لممسجد األقصى المبارك،
واقتحامو بمجموعات متبلحقة من باب المغاربة وحراسات معززة ومشددة من القوات الخاصة في شرطة
االحتبلل ،ووسط أجواء شديدة التوتر ،فيما صدحت حناجر المصمين بيتافات التكبير ضد اقتحامات
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المستوطنين وجوالتيم االستف اززية في األقصى .في حين فرض حراس المسجد وسدنتو رقابة شديدة عمى
سموك المستوطنين إلحباط أي محاولة إلقامة صموات تممودية في األقصى.
واقتحم نحو  200مستوطن المسجد األقصى يوم الخميس ( )4/28من باب المغاربة ،عبر مجموعات
متتالية ترتدي الزي الديني التممودي ،تحرسيا قوة معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة والتدخل
السريع بشرطة االحتبلل خبلل اقتحاماتيا وجوالتيا االستف اززية داخمو" .وكانت قوات االحتبلل فرضت
قيوداً مشددة عمى دخول المصمين لممسجد األقصى منذ ساعات الصباح ،وحددت أعمارىم ،ثم تراجعت،
ثم منعت دخول المصمين القادمين من أراضي الـ 48المحتمة إلى األقصى من باب األسباط ،وواصمت
احتجاز بطاقاتيم ،خاصة الشبان عمى البوابات الرئيسة خبلل دخوليم إليو .يذكر أن يوم الخميس ىو
األخير لعيد "الفصح العبري".
واندلعت عقب صبلة الجمعة ( )4/29مواجيات بين الشبان وقوات االحتبلل اإلسرائيمي في باحات
المسجد األقصى .حيث ألقى الشبان الحجارة باتجاه قوات االحتبلل المتواجدة عمى باب المغاربة ،فيما
أطمقت قوات االحتبلل قنابل غازية وجرت في المكان مطاردات لمشبان .وكان نحو  50ألف مصل قد
أدوا صبلة الجمعة في المسجد ،وسط ازدحامات شديدة شيدتيا مدينة القدس المحتمة ،بينما منعت
سمطات االحتبلل  200مصل من قطاع غزة من الوصول لمدينة القدس عبر معبر "بيت حانون  -إيرز"
لمصبلة في المسجد.
وجدد مستوطنون يتقدميم عدد من "الحاخامات" يوم األحد ( ،)5/1اقتحاميم لممسجد األقصى المبارك،
من باب المغاربة ،بحراسة معززة ومشددة من عناصر القوات الخاصة بشرطة االحتبلل .في حين انتشر
حراس وسدنة المسجد في أرجائو كافة لمراقبة المستوطنين خبلل جوالتيم االستف اززية في األقصى ومنع
أي محاولة إلقامة صموات وطقوس تممودية فيو.
واقتحم عدد من المستوطنين الييود ،يوم اإلثنين ( ،)5/2المسجد االقصى من باب المغاربة ،بحراسات
معززة ومشددة من شرطة االحتبلل اإلسرائيمي الخاصة ،وتصدى المصمون ليذه االقتحامات بيتافات
التكبير .في الوقت ذاتو ،نظم مستوطنون احتفاالت تممودية خاصة؛ أطمقوا فييا بالونات في باحة حائط
البراق غربي المسجد األقصى.
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وقد شرعت دائرة األوقاف االسبلمية بتركيب المظبلت الواقية من الشمس في األقصى ،استعداداً الستقبال
المصمين في شير رمضان.

المركز الفمسطيني لئلعبلم +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/5/02،
شؤون المقدسيين:
قانونيا في "التحريض" بمدرسة في جبل المكبر:
نتنياىو يوعز بالنظر
ً

أوعز رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو ،مساء الثبلثاء ( ،)4/26لممستشار القانوني لمحكومة
أفيخاي مندلبميت ،بالنظر في إذا ما أقدمت مدرسة في حي جبل المكبر "بتحريض الطبلب" ،وذلك بعد
دعوة المدرسة لعائمة الشاب الفمسطيني بياء عميان منفذ إحدى اليجمات بالقدس في أكتوبر/تشرين أول،
إلى المدرسة إللقاء محاضرة لمطبلب.

صحيفة القدس المقدسية2016/4/27 ،
 %80نسبة الفقر بين المقدسيين:
كشفت إحصائيات حديثو أعمنت عنيا جمعية "عنوان العامل" أن نسبة الفقر بين المقدسيين وصمت
 ،%80أي أن أربعة من بين خمسة مقدسيين يعيشون بمعدل أجر يومي أقل من  2دوالر و 10سنت،
وأن  %85من األطفال المقدسيين يعيشون في خطر بسبب األوضاع االجتماعية واالقتصادية .ووفقًا لما
أعمنتو الجمعية فإن نسبة الفقر بين عامي  2013و 2014ارتفعت من  %75إلى  .%80وبينت
الجمعية أن نسبة المشاركة في قوة العمل بين المقدسيين بين الرجال  %67والنساء .%14
وأشار رجا زعاترة ،مدير مشروع العاممين الفمسطينيين في الجمعية ،إلى أن معظم العاممين المقدسيين
يتقاضون أجو اًر أقل من الحد األدنى وفي المقابل تتآكل القوة الشرائية وتتفاقم أزمة السكن بسبب سياسة
يوما
فصل القدس عن الضفة الغربيةً ،
مبينا زيادة نسبة االعتداءات العنصرية عمى المواطنين والعاممين ً
بعد يوم ،وقيام عشرات الشبان الييود بتنفيذ اعتداءات عنصرية عمى الشبان المقدسيين؛ خاصة خبلل

األشير الستة الماضية ،وكذلك التحريض العنصري عمى العاممين الفمسطينيين بحيث أصبح العامل ال
يعيش في وضع آمن .وأشار زعاترة إلى سياسة إغبلق األحياء الفمسطينية من قبل سمطات االحتبلل ما
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يعيق حركة السكان ومن ضمنيم العمال والعامبلت ،مبيناً أن سياسة مؤسسة "التأمين الوطني" التابعة
لحكومة االحتبلل ،تستند عمى التمييز بين العرب والييود ،فيناك مكاتب منفصمة عمى أساس قومي،
وخدمات متدنية وفرص عمل وىمية ،وتمكؤ وعقبات ورفض شكاوى ورفض استئنافات بنسبة .%100

المركز الفمسطيني لئلعبلم2016/4/28 ،
إجراءات االحتبلل وقيوده تنغص عمى المسيحيين المحتفمين بالفصح:
شارك عشرات آالف المسيحيين ممن يسيرون وفق التقويم الشرقي ،يوم الجمعة ( ،)4/29في مسيرة
إحياء "الجمعة العظيمة" التي تسبق "سبت النور" و"عيد الفصح" .ونصبت شرطة االحتبلل وقواتو عشرات
الحواجز في محيط كنيسة القيامة ومختمف مراحل "طريق اآلالم" ما نغص عمى المحتفمين وجعل آالف
"الحجاج" ينتظرون من أجل الوصول إلى كنيسة القيامة فيما تعذر ذلك عمى بعضيم.
يذكر أن  7آالف قبطي مصري وصموا إلى فمسطين األسبوع الماضي إلحياء "أسبوع اآلالم" في األراضي
المقدسة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/4/29 ،
مواجيات في أحياء القدس المحتمة:
أفادت مصادر مقدسية بأن قوات االحتبلل أغمقت يوم األربعاء ( ،)4/27شارع السمطان سميمان ،الواقع
بين بابي العمود والساىرة بصورة مفاجئة .وتعتبر ىذه المنطقة مسرحاً آلليات وجنود االحتبلل الذين
ينتشرون بكثافة فييا عبر دوريات راجمة ومحمولة وخيالة ،وتوقف يومياً عشرات الشبان واألشبال والفتيات
ويتم تفتيشيم بشكل مذل وميين ،فضبلً عن تركيب المزيد من كاميرات المراقبة في المنطقة.
وأغمقت قوات االحتبلل ،مساء الجمعة ( ،)4/29حاجز بيت إكسا شمال غرب القدس ،واحتجزت حافمة
تُقل عشرات النسوة العائدات من أحد األعراس خارج القرية.
واعتدت قوات االحتبلل بعد ظير السبت ( ،)4/30عمى مشيعين في جنازة مواطن مقدسي في مقبرة باب
الرحمة المحاذية لمبمدة القديمة من القدس ،بالغاز والي اروات .وبدأ االعتداء بعدما وقعت مشاحنات بين
قوات االحتبلل والمشيعين ،بعد أن حاولت القوات منعيم من الوصول إلى المقبرة ،بحجة أنو ممنوع الدفن
بجانب سور التربة.
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من جية أخرى ،أعمن ما يعرف باسم "منسق أعمال الحكومة االسرائيمية في المناطق الفمسطينية" الجنرال
يؤاف مردخاي ،يوم اإلثنين ( ،)5/2أنو تقرر فتح بوابة "ضاحية البريد" القريبة من قمنديا من الساعة
يوميا أمام المواطنين القادمين من القدس .وأشار مردخاي إلى أنو سيتم
 15:00وحتى الساعة ً 17:00

دراسة تمديد ساعات عمل البوابة وفقا لمظروف األمنية .وسيمكن ىذا اإلجراء أعداداً كبيرة من السيارات
من الدخول الى بمدة الرام من حاجز قمنديا شمال القدس ،ما يحد من األزمة المرورية في ساعات الذروة،
نتيجة الضغط المروري واإلجراءات األمنية عمى الحاجز.
المفضي إلى
فيما اقتحمت قوات االحتبلل اإلسرائيمي ،مساء اإلثنين ،بيت عزاء في حارة باب حطة ُ
المسجد األقصى المبارك ،واحتجزت الشاب أحمد الشاويش ،ومن ثم أخمت سبيمو بعد استجوابو بشكل
عمما أنو اعتُقل عدة مرات في سجون االحتبلل.
سريعً ،

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية2016/5/02 ،

ويفرج عن آخرين:
ويبعد ُ
االحتبلل يمدد توقيف عدد من المقدسيينُ ..

مددت محكمة االحتبلل يوم الثبلثاء ( )4/26اعتقال األطفال :آدم أبو شمالة ،وأحمد أبو عويس ،وأحمد
أبو رومي ،ومعاذ عبد ربو من سكان القدس المحتمة إلى الثاني من شير حزيران/يونيو المقبل ،كما
مددت اعتقال الشبان :أحمد الكسواني ومحمد الشمبي وقصي دنديس وأمير درباس.
وأفرجت سمطات االحتبلل يوم الخميس( )4/28عن األسيرين القاصرين مؤيد أحمد أبو ميالة ومحمد
مصطفى مرقصتو ،وىما من القدس بعد أن أنييا مدة محكوميتيما البالغة عمى التوالي  10و 6أشير
بتيمة إلقاء الحجارة.
من جية أخرى أجمت محكمة "الصمح" محاكمة  7مسنين من القدس حتى يوم  5/17حيث وجيت ليم
تيمة القيام باإلخبلل بالسبلمة العامة ،واالنتماء لتنظيم معادي "المرابطين" .وفرضت المحكمة عمييم
اإلبعاد عن القدس والمسجد األقصى حتى موعد المحكمة .والمسنون السبعة ىم  :خضر أبو سنينة،
وأمين ياسين ،وأنور القاق ،وجمال النتشة ،وسعدي الرجبي ،ومحمد طاىر عرفة ،وعدلي أبو رميمة .فيما
قررت سمطات االحتبلل إبعاد الشاب المقدسي فارس أبو غنام ،من سكان حي الطور/جبل الزيتون
القريب من سور القدس التاريخي ،عن القدس المحتمة لمدة  4أشير.
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حكما بالحبس المنزلي ،لمدة خمسة أيام ،وكفالة طرف
وأصدرت سمطات االحتبلل ،يوم األحد (ً ،)5/1
عاما) ،ومجد مروان داري (16
ثالث ،عمى ثبلثة أطفال من بمدة العيسوية ىم :شادي ماىر عودة (ً 17

عاما) .فيما سممت قوات االحتبلل الشاب محمد الشمبي ق ار اًر
عاما) ،وفادي رأفت طارق العيساوي (ً 14
ً
باإلبعاد عن القدس لمدة شير ،بعد اإلفراج عنو عقب انتياء مدة حبسو اإلداري في سجونيا ،كما سممت

الشاب أمجد أبو صبيح من القدس ،ق ار اًر باإلبعاد عن المدينة لمدة شير.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/5/02 ،
االحتبلل يعتقل عدداً من المقدسيين:
اعتقمت قوات االحتبلل اإلسرائيمي ،مساء الثبلثاء ( ،)4/26الشقيقين جبلل وببلل القيسي بعد اقتحام
منزليما في بمدة العيسوية وسط القدس المحتمة .كما أفاد نادي األسير بأن قوات االحتبلل اعتقمت
مواطنين من القدس ،ىما :مراد دعنا ،وىو من ذوي االحتياجات الخاصة ،وباسم زغير.
وأفاد رئيس لجنة أىالي األسرى المقدسيين ،أمجد أبو عصب ،أن قوات االحتبلل اعتقمت يوم األربعاء
( )4/27المواطن باسل أبو دياب ،حيث تم اقتياده إلى مركز "المسكوبية" غربي القدس .كما اعتقمت
قوات االحتبلل الطفل محمد الطويل ( 9سنوات) من أمام منزلو ومن بين ذويو في حي الثوري في بمدة
سموان (شرق القدس) بشكل عنيف بحجة رشق الحجارة .وفي السياق ذاتو ،أشار أبو عصب إلى اعتقال
شاب وسيدة من حي الطور شرقي القدس .وأفادت مصادر لـ”قدس برس” أن قوات االحتبلل اعتقمت
محمد محاميد من مدينة أم الفحم ،وعيسى فايد من بمدة "يافة الناصرة" من داخل المسجد األقصى
المبارك.
واعتقمت قوات االحتبلل  36شابًّا أثناء خروجيم من المسجد األقصى عقب صبلة الجمعة (،)4/29

احتجاجا عمى تدنيس المئات من
بزعم إلقاء الحجارة باتجاه قوات االحتبلل المتواجدة عمى باب المغاربة
ً
المستوطنين ساحات المسجد األقصى خبلل األسبوع الماضي.
وكشفت الشرطة اإلسرائيمية ،مساء اإلثنين ( ،)5/2عن اعتقاليا لشاب مقدسي ساعد الشييد بشار

مصالحة من قمقيمية في الوصول إلى يافا وتنفيذ عممية الطعن التي أدت لمقتل سائح أميركي واصابة 11

آخرين عمى كورنيش البحر بالمدينة في الثامن من آذار /مارس الماضي.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لئلعبلم +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية
"وفا"2016/5/02،
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االحتبلل يخطر بيدم منشآت سكنية وتجارية في العيسوية:
قال عضو لجنة المتابعة في البمدة رائد أبو ريالة ،يوم اإلثنين ( ،)5/2إن طواقم بمدية االحتبلل في
القدس المحتمة ألصقت إخطارات ىدم وأخرى تطالب بـ"وقف استعمال البناء غير القانوني" عمى عمارات
تجارية وسكنية في بمدة العيسوية ،منيا ما ىو قيد االنشاء ،وأخرى قائمة منذ سنوات طويمة .وأضاف أن
طواقم البمدية وقوات االحتبلل أشاعت أجواء من التوتر والفوضى في البمدة ،خاصة أنيا شرعت بتصوير
المنشآت ،وأحياء البمدة ،الفتاً الى أن اإلخطارات شممت بناية تُستخدم كمركز صحي ،ومحطة لموقود
قائمة منذ سنوات.
من جية ثانية ،ذكر عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص أن محكمة بمدية االحتبلل
ستعقد اإلثنين جمسةً خاصةً ليا لبحث االستئناف الذي قدمو أىالي العيسوية ضد محاوالت البمدية
و"سمطة الطبيعة" مصادرة أراض من البمدة لصالح مشروع "الحدائق الوطنية".
وكانت قوات االحتبلل اقتحمت منتصف ليمة األحد عدة منازل في حي أبو تاية ببمدة سموان ،وصورت
بعض الشبان وىددتيم باالعتقال في حال إلقاء الحجارة عمى سيارات الشرطة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/5/2 ،
شؤون االحتالل:
ساندرز يعارض منح الدولة العبرية مساعدة عسكرية أميركية ضخمة:
رفض المرشح الديمقراطي السيناتور بيرني ساندرز الذي يخوض حممة انتخابية محتدمة ضد منافستو
وزيرة الخارجية السابقة ىيبلري كمينتون ،التوقيع عمى رسالة تطالب الرئيس األميركي باراك أوباما بإعطاء
الدولة العبرية مساعدات عسكرية غير مسبوقة لمدة  10سنوات .ووقع عمى الرسالة الموجية إلى الرئيس
أوباما  83عضواً من أصل  100من أعضاء مجمس الشيوخ األميركي.
ويتعرض بيرني ساندرز ،وىو المرشح الييودي األميركي الوحيد في الحممة االنتخابية الرئاسية لعام
 ،2016لحممة انتقادات الذعة ويتعرض لعمميات تشويو من قبل الموبي اإلسرائيمي الذي يتيمو بمعاداة
الدولة العبرية ومناصرة الفمسطينيين.
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كما يتعرض البيت األبيض لضغوط مكثفة من أعضاء مجمس الشيوخ ،لمموافقة عمى اتفاق لعشر سنوات
يمنح الدولة العبرية خمس مميارات دوالر سنوياً من المساعدات العسكرية أي بنسبة تزيد بـ  %40من
المستوى الحالي .وقد صرح مسؤول في البيت األبيض يوم اإلثنين ( )4/25بأن "اإلدارة األميركية
تخوض محادثات مع المسؤولين اإلسرائيميين لتأمين أكبر حزمة مساعدات عسكرية مع الدولة العبرية"
مؤكداً أن إدارة أوباما عمى استعداد لعرض أكبر حزمة مساعدات ليا.
وكان نائب الرئيس األمريكي جو بايدن حذر نتنياىو الشير الماضي خبلل زيارتو الدولة العبرية من أن
حزمة المساعدات ستكون أصغر مما تسعى إليو الدولة العبرية ،ولكنو أكد لو أن المبمغ سوف يعكس
اإلاحتياجات األمنية لمببلد.

صحيفة القدس المقدسية2016/4/26 ،
االحتبلل يقرر منع إسعاف منفذي العمميات المصابين:
ذكرت مصادر إعبلمية عبرية ،يوم األربعاء ( ،)4/27أن حكومة االحتبلل أبمغت طواقم االسعاف
اإلسرائيمية ،التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" بقرارىا" :منع تقديم اإلسعاف ألي فمسطيني يصاب خبلل تنفيذه
عممية" فدائية .وبررت سمطات االحتبلل قرارىا لمزاعم وجود تيديد أمني من احتمالية كون المنفذ يحمل
اما ناسفًا ويقوم بتفجيره في المكان واصابة طواقم اإلسعاف الطبية التابعة لـ"نجمة داود الحمراء".
حز ً

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/4/27 ،

قاتل الطفل أبو خضير حاول االنتحار:
ادعى موقع "والبل" العبري ،مساء األربعاء ( ،)4/27أن المستوطن "يوسف حاييم بن دافيد" قاتل الطفل
محمد أبو خضير حاول االنتحار في زنزانتو داخل سجن "أيالون" .ونقل الموقع عن مصادر في عائمة
القاتل أنو حاول إيذاء نفسو في الحمام من خبلل استخدام غطاء المعمبات لجرح نفسو من الوريد بذراعو،
مشي اًر إلى أنو تم نقمو لمعبلج.

صحيفة القدس المقدسية2016/4/28 ،
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اليجمات ضد القطار الخفيف بالقدس مستمرة:
كشفت موقع " "0404العبري ،النقاب عن فشل القوات اإلسرائيمية في إيقاف راشقي الحجارة ،عن
استيداف القطار التيويدي ،وثنييم عن القيام بعمميات الرشق اليومية في القدس المحتمة ،رغم األحكام
القاسية التي تصدر لمن يتم اعتقالو .وذكر الموقع أن الشبان الفمسطينيين في حي شعفاط شمالي القدس،
باتوا بشكل مستمر يستيدفون القطار الخفيف؛ حيث قاموا رشقوا اليوم الحجارة باتجاىو ،ما ألحق أض ار اًر
مادية بو.
ووفقا لرصد مصادر إعبلمية ،فإن ال ُشبان استيدفوا القطار أثناء مروره في "شعفاط" بالطبلء والحجارة 14
مرة منذ بداية شير نيسان /أبريل الجاري ،حيث كثف الشبان عمميات االستيداف ،حتى أصحبت يومياً
منذ التاسع عشر من نيسان /أبريل الجاري .ولم تسجل ىذه اليجمات إصابات في صفوف االحتبلل إال
أنيا تحممو خسائر بعشرات آالف الدوالرات بسبب تحطم زجاج القطار.

المركز الفمسطيني لئلعبلم2016/4/28 ،
"معاريف" :مشروع قانون بـ"الكنيست" لضم الضفة الغربية لمدولة العبرية
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية يوم األحد (" ،)5/1أن قائد المستوطنين في الضفة الغربية شيبل إلدار،
كشف النقاب عن تمرير مشروع قرار قر ًيبا في الكنيست لضم الضفة الغربية إلى الدولة العبرية".

ونقمت "معاريف" عن إلدار الذي ينتمي إلى حزب "الميكود" الحاكم قولو "إنو حصل عمى تعيدات من
وز ارء ونواب الحزب ومن قادة حزب البيت الييودي ،بأن يتم سن قانون يشرع ضم الضفة الغربية" ،مشدداً

عمى أن ىذا المشروع "سيكون عمى رأس أولويات كتل اليمين البرلمانية" .ولفتت الصحيفة إلى أن ما ورد
عمى لسان "إلدار" لقي تأييداً من نائب وزير الحرب الحاخام "إيمي بن دىان" ،القيادي في "البيت
الييودي" ،موضحة أن األخير قال في احتفال ُنظم في الخميل الخميس (" :)4/28ضم ييودا والسامرة

(االسم العبري الذي يطمق عمى الضفة الغربية) ىو أمر الساعة ،والظروف اإلقميمية والدولية تسمح
بذلك" .وأوضحت "أن وزراء بارزين مثل وزير التعميم نفتالي بينت يقترحون ضم الضفة الغربية بشكل
متدرج" ،منوىة إلى أنو يقترح أن يتم في البداية ضم مناطق "ج" ،التي تشكل  %60من مساحة الضفة
الغربية".
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وبينت أن مجمس المستوطنات الييودي قام بتشكيل "لوبي" داخل البرلمان ،لمدفع نحو سن قانون ضم
الضفة الغربية بأسرع وقت ممكن ،مشيرةً إلى أن قادة مجمس المستوطنات مستعدون لتطبيق قرار الضم
بالتدريج "عمى أن يتم أوالً ضم تجمع أدوميم ،الذي يضم كل المستوطنات التي تحيط بالقدس ،وعمى

رأسيا معاليو أدوميم ،كبرى مستوطنات الضفة الغربية" .وقالت الصحيفة "إن أول من طرح فكرة ضم
الضفة الغربية ىو تنظيم نسائي يميني يطمق عميو "نساء باألخضر" ،تقوده ناديا مطر ،وييوديت
كتسوفر".
وأضافت الصحيفة أن "اليمين اإلسرائيمي اختار ىذا التوقيت قبل االنتخابات األمريكية بعام واحد ،وذلك
ألن الواليات المتحدة ستكون مشغولة في انتخابات الرئاسة ولن تكترث لما يجري في المناطق الفمسطينية.
وبحسب الخطة اإلسرائيمية ،فإن الدولة العبرية ستعرض عمى سكان منطقة "ج" الحصول عمى ىوية
إسرائيمية واحالة منياج التربية والتعميم اإلسرائيمي في ىذه المناطق .وبحسب واضعي الخطة ،فإن الثمن
جدا".
بحا ً
التي ستحصل عميو إسرائيل سيكون مر ً

فيما صرح عضو "الكنيست" يعقوب بيري من حزب"يش عتيد" أن اقتراح شاكيد ىو بمثابة ضم لممناطق
مشير إلى معارضة حزبو لمثل ىذه الخطوة ،والتي قال إن من شأنيا
ًا
المصنفة (ج) من األبواب الخمفية،
أن تثير غضب المجتمع الدولي بصورة كبيرة.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/5/2 ،
استشياد فتاة وشاب قرب معبر قمنديا ...والشرطة لن تحقق في مقتميما:
استشيد صباح األربعاء ( )4/27الفتاة مرام طو ( 23عاماً) من قرية بيت سوريك شمال القدس المحتمة،
وشقيقيا إبراىيم ،بعد أن أطمقت قوات االحتبلل اإلسرائيمي النار عمييا قرب معبر قمنديا الواصل بين
مدينتي رام اهلل والقدس.
شابا وشابة عربيين تقدما نحو مجندي حرس
وزعمت المتحدثة باسم شرطة االحتبلل لوبا السمري أنً " :

الحدود العاممين ىناك ،لتُشير الشابة سكين محاولةً تنفيذ عممية طعن" .وتابعت" :قام أفراد القوة بتحييد
المياجمين مطمقين اتجاىيا عيارات نارية مصيبين إياىما بجراح لم تحدد درجتيا بعد ،والتحقيقات مع
التحريات بالتفاصيل كافة ال تزال جارية ىناك".
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وفي سياق متصل ،ذكر موقع صحيفة "ىآرتس" العبرية ،مساء السبت ( ،)4/30أن الشرطة اإلسرائيمية
ترفض نشر تسجيل مصور التقطتو الكاميرات األمنية حول إعدام الشقيقين .وبحسب موقع الصحيفة فإن
الشرطة اإلسرائيمية في القدس المحتمة قررت عدم توزيع التسجيل المصور لمحادثة من دون إبداء أسباب
واضحة .وأشار الموقع لرواية شيود عيان فمسطينيين بأن الشقيقين لم يكونا عمى مقربة من أفراد الشرطة
اإلسرائيمية ،ولم يشكبل خط اًر ،كما أنيما لم يفيما المغة العبرية التي كان يتحدث بيا أفراد شرطة
االحتبلل.
وذكر الموقع أن الصور التي التقطت من مكان الحادث تبين أن الشقيقين أعدما وسط الطريق عمى
مسافة تبعد نحو  15مت اًر من الحاجز األمني ،أي عمى مسافة بعيدة عن أفراد شرطة االحتبلل الموجودين
عمى الحاجز .وطالبت عضو "الكنيست" حنين دوف من "القائمة العربية المشتركة" وزير الجيش
اإلسرائيمي موشيو يعمون ووزير األمن العام الداخمي جمعاد أردان ،بفتح تحقيق فوري في الحادثة ونشر
الفيديو إلظيار حقيقة ما جرى ،قائمةً "ال يمكن قتل الناس في وضح النيار عمى أساس مجرد االشتباه".
كما ذكرت صحيفة "ىآرتس" العبرية يوم اإلثنين ( )5/2أن "قسم التحقيق مع رجال الشرطة" اإلسرائيمية،
لن ُيحقق في جريمة إعدام الشقيقين طو .وقالت الصحيفة العبرية إن القرار اتخذ بعد أن تبين من الفحص
أن من قتل الفمسطينيين ىم "الحراس المدنيون" (رجال أمن إسرائيميون يتبعون لشركات أمنية توفر الحراسة
والحماية عمى حاجز قمنديا العسكري ويتبعون لو ازرة األمن الداخمي التابعة لحكومة االحتبلل) ،وليس أفراد
شرطة "حرس الحدود".
فيما ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ،مساء اإلثنين ،أن الشركة األمنية الخاصة التي
يعمل الحراس برأت العنصرين المذين قتبل مرام وابراىيم طو ،وذلك بعد أن قررت أنيما تصرفا خبلل

ترجع أشرطة الفيديو الموثقة
الحادثة "بشكل مناسب" وقد تم إعادتيما إلى عمميما بشكل طبيعي دون أن ا

لمعممية والموجودة لدى شرطة القدس المحتمة.

المركز الفمسطيني لئلعبلم +صحيفة القدس المقدسية2016/5/02 ،

إصابة مستوطن بعممية طعن عند باب األسباط بالقدس المحتمة:
أصيب مستوطن إسرائيمي بجروح مساء اإلثنين ( )5/2بعد تعرضو لعممية طعن قرب شارع الواد في
البمدة القديمة بالقدس المحتمة.
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وعقب العممية ،انتشرت قوات كبيرة من جيش االحتبلل في محيط البمدة القديمة بالقدس ونصبت الحواجز
وقامت تفتيش المنازل والمواطنين المارة كما اعتقمت  3فتية من القدس خبلل عمميات البحث بالقدس.
وقالت الناطقة باسم الشرطة اإلسرائيمية يوم الثبلثاء ( )5/3إن قوات االحتبلل اعتقمت شابا في الثامنة
عشرة من العمر من سكان الضفة الغربية ،بعد عمميات تمشيط واسعة شنتيا قوات مختمفة من سمطات
االحتبلل في المدينة تتيمو بالمسؤولية عن عممية الطعن .وزعمت أن الفتى اعترف خبلل التحقيق
الميداني معو بتنفيذه عممية الطعن مشيرة إلى اعتقال شاب آخر من سكان القدس بشبية تقديم المساعدة
لمنفذ عممية الطعن.

شبكة فمسطين اإلخبارية  +شبكة قدس اإلخبارية2016/5/3 ،
االحتبلل ييدم منزل أحد المتيمين بعممية بيت فوريك:
ىدمت قوات االحتبلل اإلسرائيمي فجر الثبلثاء ( ،)5/3منزل زيد عامر أحد المتيمين بتنفيذ عممية
"ايتمار" التي وقعت بالقرب من بمدة بيت فوريك شرق نابمس وأسفرت عن مقتل مستوطنين في تشرين
أول/أكتوبر .2015
وشرعت قوات االحتبلل بعمميات اليدم بعد اقتحام المدينة عند الساعة الثانية من فجر الثبلثاء بعشرات
اآلليات العسكرية ،حيث قام جنود اإلحتبلل بعمميات اليدم باستخدام "الكونغو" لوجود المنزل في بنايو
سكانية قرب كمية الروضة شرق المدينة .وعمدت قوات االحتبلل إلى لحم مداخل الشقة كافة بالحديد بعد
أن ىدمتيا.
التماسا قدمتو
وكانت المحكمة العميا لبلحتبلل أقرت في  2016/4/20ىدم منزل عامر بعد رفضيا
ً

عائمة الشاب بمنع اليدم.

السجن المؤبد و 20عاما بحق قاتل الطفل أبو خضير:

وكالة معًا اإلخبارية2016/5/3 ،

أصدرت محكمة صييونية حكما بالسجن المؤبد و 20عاما عمى القاتل الرئيس لمطفل محمد أبو خضير،
إضافة لدفع تعويض بقيمة  150ألف شيكل لعائمة الشييد.
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وكانت النيابة العامة الصييونية طالبت من قضاة المحكمة المركزية بالحكم المؤبد و 35عاما عمى المتيم
الرئيسي بقتل الطفل محمد حسين ابو خضير.
وكانت المحكمة المركزية قررت سابقا ،أىمية المتيم الرئيس لقاتل الشييد أبو خضير قبل سنتين ،ورفضت
ادعاء المحامي بأنو يعاني من مشاكل نفسية.
عاما) في  2014/7/2عندما كان في
وكان ثبلثة مستوطنين اختطفوا الطفل محمد أبو خضير (ً 16

طريقو متوجياً ألداء صبلة الفجر في المسجد القريب من منزلو في بمدة شعفاط ،شمالي القدس المحتمة،
حيا حتى الموت.
وتوجيوا بو نحو أحراش "دير ياسين" غربي القدس ،حيث ضربوه وأحرقوه ً

كان محامو المتيم قد قدموا إفادات تقول إنو يعاني من مرض عقمي ،لكن محكمة إسرائيمية أعمنت يوم
 19أبريل/نيسان أن بن دافيد لم يكن يعاني من مشاكل عقمية وقت ارتكاب الجريمة ،وأنو "كان يدرك
تماما الوقائع وكان مسؤوالً عن أفعالو وليست لديو صعوبة في فيم الواقع".
وبالنسبة إلى شريكيو المذين كانا قاصرين وقت ارتكاب الجريمة ،فقد قضت المحكمة في فبراير/شباط
الماضي بالسجن المؤبد ألحدىما والسجن  21عاماً لآلخر.

المركز الفمسطيني لئلعبلم  +الجزيرة نت2015/5/3 ،
إصابة  3جنود إسرائيميين في عممية دىس قرب رام اهلل ...واستشياد المنفذ
استشيد شاب فمسطيني ،مساء الثبلثاء ()5/3بعد تنفيذه عممية دىس أدت إلصابة  3جنود إسرائيميين،
قرب مستوطنة "دوليف" في محيط رام اهلل ،وسط الضفة المحتمة.
وأكدت و ازرة الصحة الفمسطينية في تصريح مقتضب ،استشياد شاب فمسطيني ،قرب حاجز الـ 17في
عاما) من مخيم قمنديا.
بيتونيا غرب رام اهلل ،معمنة أن الشييد ىو أحمد رياض عبد العزيز شحادة (ً 37
والحقًا ،سممت سمطات االحتبلل جثمان الشييد ،ونقل إلى مجمع فمسطين الطبي في مدينة رام اهلل ،حيث
سيتم تشييعو بعد صبلة ظير األربعاء ( ،)5-4من جامع قمنديا الكبير إلى مقبرة الشيداء في مخيم
قمنديا ،مسقط رأسو.
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عمى موقعيا اإللكتروني ،إن ثبلثة إسرائيميين أصيبوا بجروح،
أحدىم حالتو خطيرة ،في عممية الدىس ،فيما أطمقت النيران عمى سائق السيارة منفذ العممية ،والحقا أعمن
عن استشياده.
وأضافت الصحيفة أن طواقم إسعاف صييونية ،وقوات كبيرة من جيش االحتبلل ،ىرعت إلى المكان،
وبدأت بتقديم اإلسعاف لممصابين الصياينة ،وجرى استدعاء طائرة ىميكوبتر إلى مكان الحادث إلخبلء
المصاب بجروح خطيرة.

المركز الفمسطيني لئلعبلم2016/5/3 ،
التفاعل مع القدس:
القمة اإلسبلمية اختتمت أعماليا في اسطنبول:
انعقدت قمة منظمة التعاون اإلسبلمي في مدينة إسطنبول التركية بمشاركة ممثمين عن أكثر من  50دولة
ونظمت جمساتيا عمى مدار يومين تحت شعار" :الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسبلم"،
إسبلميةُ ،
وصدر بيانيا الختامي يوم .2016/4/15

وأكد المؤتمر مركزية قضية فمسطين والقدس بالنسبة إلى األمة اإلسبلمية ،مجدداً دعمو المبدئي لحق
الشعب الفمسطيني في استعادة حقوقو الوطنية غير القابمة لمتصرف ،بما في ذلك حق تقرير المصير
وانشاء الدولة الفمسطينية المستقمة ذات السيادة عمى األرض الفمسطينية المحتمة منذ يونيو/حزيران
 ، 1967وعاصمتيا القدس الشريف .كما أكد حق البلجئين الفمسطينيين في العودة إلى ديارىم بموجب
القانون الدولي والقرار  194الذي اعتمدتو الجمعية العامة لؤلمم المتحدة في .1948/12/11
وأكد المؤتمر مجدداً ضرورة عقد مؤتمر دولي لمسبلم في وقت مبكر لوضع آليات لتوفير الحماية الدولية
لمشعب الفمسطيني وانياء االحتبلل اإلسرائيمي لؤلرض الفمسطينية المحتمة منذ عام  ،1967بما في ذلك
شرقي القدس ،تنفيذاً لق اررات األمم المتحدة ذات الصمة ومبادرة السبلم العربية .ودعا إلى مواصمة العمل
من أجل استصدار قرار من مجمس األمن الدولي إلنياء االحتبلل اإلسرائيمي ضمن إطار زمني محدد،
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وأكد مجدداً دعمو الكامل لجيود دولة فمسطين لبلنضمام لممعاىدات والمنظمات الدولية بغية تعزيز
األىمية القانونية لدولة فمسطين عمى المستوى الدولي.
وأشاد المؤتمر بالجيود التي يبذليا الممك محمد السادس ،رئيس لجنة القدس ،لحماية المقدسات اإلسبلمية
والمسيحية في القدس والوقوف في وجو اإلجراءات التي تقوم بيا سمطات االحتبلل اإلسرائيمي بيدف
مثمن ا الدور الذي تضطمع بو وكالة بيت مال القدس الشريف ،المنبثقة عن لجنة
تيويد المدينة المقدسةً ،
القدس من خبلل إنجاز المشاريع التنموية واألنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودىم .ودعا

الدول األعضاء إلى زيادة الدعم المخصص لموكالة حتى تتمكن من مواصمة عمميا.
وأكد المؤتمر ضرورة مواصمة فريق االتصال الوزاري المعني بالقدس الشريف برئاسة المممكة المغربية
لمجيود والتحركات التي يقوم بيا من أجل التواصل مع األطراف الدولية المؤثرة بغية تبميغ رسالة منظمة
التعاون اإلسبلمي ومطالبيا المتعمقة بمدينة القدس الشريف؛ مؤكدا مجدداً اعتماد الخطة االستراتيجية
لتنمية القطاعات الحيوية في القدس .ودعا جميع الدول األعضاء إلى تقديم الموارد المالية الضرورية
لتنفيذ ىذه الخطة.
وأشاد المؤتمر بالجيود التي يبذليا الممك عبداهلل الثاني في الدفاع عن القدس ومقدساتيا ،كما أشاد بالدور
األردني لوقف كل االعتداءات واالنتياكات اإلسرائيمية عمى األماكن المقدسة وعمى رأسيا المسجد
مرحبا
األقصى المبارك ،وكذلك وقف المحاوالت اإلسرائيمية الرامية لتغيير طابع المدينة المقدسة وىويتيا،
ً
باالتفاق الميم الموقع بين الممك عبد اهلل الثاني والرئيس محمود عباس في عمان بتاريخ 2013/3/31
بيدف الدفاع عن األقصى ،والمقدسات وحمايتيا قانونياً بكل السبل الممكنة.

الجزيرة نت2016/4/15 ،
الجامعة العربية تتابع بقمق تداعيات االقتحامات المتكررة لممسجد األقصى:
حذر األمين العام المساعد لشؤون فمسطين واألراضي العربية المحتمة السفير سعيد أبو عمي ،يوم
األربعاء ( ،)4/27من تداعيات االقتحامات المتكررة لقوات االحتبلل اإلسرائيمي والمستوطنين ،لممسجد
األقصى المبارك ،واستمرار إبعاد ومنع المصمين المسممين والمواطنين من الوصول إليو.
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وأكد السفير أبو عمي أن الجامعة العربية تتابع بقمق بالغ المشيد المأساوي الذي تصنعو قوات االحتبلل
في مدينة القدس المحتمة بشكل عام ،وفي المسجد األقصى عمى وجو الخصوص ،لفرض سيطرتيا
ومكانيا ،في الوقت الذي
زمانيا
الكاممة عمى المسجد وفرض واقع جديد يتمثل بتثبيت الوجود االحتبللي
ً
ً

يتم فيو إبعاد ومنع أىل المسجد الشرعيين من المصمين المسممين والمواطنين الفمسطينيين من الوصول

إليو .وشدد عمى أن ىذه األحداث تفرض عمى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياتو لمجابيتيا ووضع حد
عاجل ليا.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/4/27 ،
لجنة خبراء "اإليسيسكو" اآلثاريين يوصون بتنفيذ مشاريع في القدس المحتمة:
أوصت لجنة خبراء "اإليسيسكو اآلثاريين" ،التابعة لممنظمة اإلسبلمية لمتربية والعموم والثقافة "إيسيسكو"،
بتنفيذ عدد من المشاريع في مدينة القدس المحتمة ،لمواجية االحتبلل اإلسرائيمي .ودعت إلى التوجو
جميعا
"لميونسكو" ليس الستصدار ق اررات إدانة (فقط) ،بل بيدف اتخاذ كافة اإلجراءات لوقفيا حيث أنيا
ً
تضر بشكل مباشر وممموس بالقدس القديمة ،وأسوارىا المسجمة عمى قائمة التراث الثقافي العالمي.

وشمل البيان الختامي عدداً من الممفات التي يمكن العمل عمييا وىي ،مشروع التوسعة اإلسرائيمي لساحة
البراق باتجاه الجنوب (جنوب طريق دار المغاربة) ،ومشروع "بيت الجوىر" من خبلل موقف سيارات
وادي حموة ،ومشروع "التمفريك" .ودعت إلى استعمال "المنطقة العممية واألثرية" ضد كل من يعمل في
حقل اآلثار في القدس المحتمة ،بما في ذلك منعيم من العمل في العالمين العربي واإلسبلمي ،ودعم
مشاريع حماية التراث الثقافي في القدس ،ودراسة اإلمكانية الكامنة في القانون الدولي المقدم من
المجموعة العربية واإلسبلمية لمتصدي آلفة اإلسرائيميين في القدس ،ال سيما سياستيا باتجاه التراث
الثقافي.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/4/27 ،
"التربية" تستنكر فرض المنياج اإلسرائيمي عمى مدارس القدس:
استنكرت و ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية ،يوم األربعاء ( ،)4/27تصاعد اليجمة الشرسة التي
تشنيا سمطات االحتبلل اإلسرائيمي ضد التعميم في مدينة القدس المحتمة ،ومحاولتيا فرض المنياج
المحرف والمشوه ،ومنع استخدام المنياج الفمسطيني بمختمف الطرق واألدوات.
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وأدانت الو ازرة التعميم الذي أصدرتو مديرية التعميم التابعة لبمدية االحتبلل في القدس المحتمة ،والذي
طالبت فيو مديري المدارس العربية بضرورة التقيد باستخدام الكتب الدراسية التي توزعيا البمدية ،وتؤكد
عمييم االلتزام بيذه الكتب فقط ،وأنيا ستقوم بمصادرة أي كتب أخرى واتخاذ إجراءات صارمة ضد من
يخالف ىذه التعميمات.
ودعت الو ازرة جميع المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية والمؤسسات الوطنية إلى مناصرة الو ازرة ودعم
حمبلتيا الرامية إلى الحفاظ عمى اليوية الوطنية الفمسطينية والحفاظ عمى التعميم الفمسطيني وعدم إتاحة
المجال أمام تنفيذ المخططات اإلسرائيمية الرامية إلى تيويد المدينة ،وتعريض نحو  90ألف طالب وطالبة
في القدس لمخطر ،والذين يشكمون نحو  %24من عدد السكان.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/4/27 ،
فيديو الشيخ صبلح :نحن الباقون واالحتبلل إلى زوال
الشيخ صبلح يتحدث في الفيديو عن القدس المحتمة ،واليجمة اإلسرائيمية عمييا.
للمشاهدة اضغط هنا

المركز الفمسطيني لئلعبلم2016/4/28 ،
مقدسيون :االحتبلل يسعى إلى تجفيف األقصى من رواده
قال رئيس "الييئة اإلسبلمية العميا في القدس" وخطيب المسجد األقصى المبارك ،الشيخ عكرمة صبري
يوم الخميس ( ،)4/28إن األسبوعين الماضيين يؤكدان أن االحتبلل ماض في تجاوزاتو وعدوانو ،وىذه
التجاوزات تصاعدت وتيرتيا ،وما يمفت النظر ىو توثيق المستوطنين القتحاماتيم وبثيا عبر اإلنترنت،
وتسويق ذلك خارج الببلد ليشجعوا ييود العالم لمقدوم إلى فمسطين.
وأضاف أن إجراءات االحتبلل ىي تحد واستفزاز لجميع المسممين ،وأنو غير مكترث لما يقوم بو ،وال
ببيانات الشجب واالستنكار ،ونحن نأسف لما تقوم بو المؤسسات العربية واإلسبلمية مثل جامعة الدول
العربية التي تحيل موضوع القدس واألقصى لمجمس األمن أو ىيئة األمم ،وىذا مؤشر عمى ضعف
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العرب وعدم قدرتيم عمى حل مشاكميم الداخمية ،وما يحصل من صراعات دموية وخبلفات داخمية يشجع
االحتبلل عمى تجاوزاتو.
من جيتو ،دعا مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس المحامي أحمد الرويضي ،إلى إنياء االنقسام
والتوحد من أجل مدينة القدس المحتمة ،وأن نجعل العين عمى القدس واألقصى وليتحمل الكل الفمسطيني
مسؤوليتو اتجاىيما .وقال إن موقف أىل القدس واضح ،وىذا جزء من عقيدتيم اإلسبلمية ،ولن يسمحوا
بأي حاول من األحوال بتثبيت التقسيم المسجد زمانياً أو مكانياً ،وما جرى من اعتقال العشرات من الشبان
والمسنين وابعادىم عن األقصى ،ما ىو إال رسالة لتجفيف المسجد من رواده.

المركز الفمسطيني لئلعبلم2016/4/28 ،
الدولة العبرية تعمن رفض المبادرة الفرنسية لتحريك المفاوضات:
أكدت حكومة االحتبلل اإلسرائيمي ،يوم الخميس ( ،)4/28معارضتيا الشديدة لممشروع الفرنسي الداعي
لعقد "مؤتمر دولي" إلعادة إطبلق جيود "السبلم" مع السمطة الفمسطينية ،ودعت بدالً من ذلك إلى
االستئناف الفوري لممفاوضات الثنائية من دون شروط مسبقة .ويأتي إعبلن االحتبلل بعد أسبوع من
اجتماعا
إعبلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت أن ببلده ستنظم في  30مايو /أيار في باريس
ً
و ازريًّا دوليًّا في محاولة إلحياء عممية السبلم اإلسرائيمية -الفمسطينية.

وفي سياق متصل ،قال نبيل أبو ردينو الناطق الرسمي باسم الرئاسة ،مساء الخميس ،إن الدولة العبرية ال
تزال ترفض أي مبادرة لحل "الصراع" الفمسطيني -اإلسرائيمي ،وال تزال تتحدى اإلرادة الدولية ،والشرعية
القائمة عمى أساس "حل الدولتين" .وأضاف أن دولة فمسطين سوف تستمر بدعميا لممبادرة الفرنسية،
وسعييا سواء في مجمس األمن الدولي ،أو من خبلل االنضمام لكل المنظمات والييئات الدولية لمحفاظ
عمى الحقوق الوطنية الفمسطينية .وتابع أبو ردينة :كما نؤكد عدم شرعية االستيطان واعتبار االحتبلل
اإلسرائيمي ىو سبب كل الفوضى وعدم االستقرار في المنطقة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لئلعبلم2016/4/28 ،
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دار الفتوى اإلسبلمية في لبنان تدعو إلى وضع األقصى والقضية الفمسطينية في أولويات األمة:
دعت دار الفتوى اإلسبلمية في الجميورية المبنانية األمتين العربية واإلسبلمية غمى وضع المسجد
األقصى والقضية الفمسطينية في أولوياتيا وفي مقدمة اىتماماتيا .وطالبت دار الفتوى في بيان ،في ذكرى
اإلسراء والمعراج بجعل تحرير المسجد األقصى المبارك وسائر فمسطين قضية أساسية ،ومواجية
االحتبلل اإلسرائيمي الغاصب ،وعودة شعبيا خارج فمسطين إلييا.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/4/28 ،
"مرابطات األقصى فخر األمة" في ممتقى اسطنبول:
انطمقت في مدينة اسطنبول التركية ،صباح الجمعة ( ، )4/29فعاليات الممتقى السنوي الثاني لجمعية
"نساء األقصى" التركية (غير حكومية) ،تحت عنوان "مرابطات األقصى فخر األمة" .وييدف الممتقى
الذي يستمر ليوم واحد ،إلى تعزيز دور المرأة في خدمة قضية القدس والمسجد األقصى ،وتسميط الضوء
عمى دور نساء المدينة تجاه حماية المسجد ،وتقديم الدعم المعنوي والمادي لممساىمة في دعمين.
ويشارك في الممتقى نحو  350شخصية من دول عربية واسبلمية ىي :تونس ،وفمسطين ،والسعودية،
والبحرين ،والكويت ،واألردن ،والسودان ،وتايبلند ،وماليزيا ،وتركيا ،والجزائر ،وقطر ،ومصر ،وسوريا،
واليمن.
وتأسست جمعية نساء األقصى عام  ،2013وتسعى إلى التقدم بدور المرأة لمحفاظ عمى اليوية اإلسبلمية
لمقدس واألقصى ،والعمل الجاد ضمن المشاريع والبرامج التي تقوم عمييا لممساىمة في دعم المقدسيين.

المركز الفمسطيني لئلعبلم2016/4/29 ،
صور قديمة لمقدس تُباع بمميون جنيو استرليني:
قالت صحيفة "ديمي ميل" البريطانية "إنو تم بيع حوالي  1000صورة رائعة بيضاء وسوداء لمدينة القدس
تعود لعام  1840في بدايات ظاىرة التصوير والصور" ،بمبمغ مميون جنيو استرليني .ويظير في الصور
األماكن التاريخية في القدس بما فييا المسجد االقصى والمقبرة الييودية.
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وتوضح الصور كيف كان يعيش الناس في فمسطين خبلل القرن التاسع عشر ،كما أنيا تضم صو اًر لمبدو
ومصمين مسممين ومساجد وآثا اًر ومناظر الطبيعية .وقد تم جمع ىذه الصور قبل أكثر من  25عاما من
قبل رجل أراد جمع صور تظير اجمل االماكن التي التقطت لممناطق االثرية والدينية والسياسة في العالم.
ويقول ريتشارد فاتوريني ،الذي يعمل في دار المزادات "مزاد صور القدس واحد من المزادات التي رأيتيا
وال يمكن أن تُنسى" .

صحيفة القدس المقدسيىة2016/4/30 ،

مؤتمر دولي حول القدس في العاصمة السنغالية داكار:
بدأت في العاصمة السنغالية "داكار" الثبلثاء ( )5/3فعاليات المؤتمر الدولي حول القدس الذي تنظمو
منظمة التعاون اإلسبلمي ويستمر يومين ،بمشاركة األمم المتحدة ونخبة من السياسيين والمفكرين
والقانونيين الفمسطينيين والدوليين وممثمين عن منظمات المجتمع المدني.
ويبحث المؤتمر الذي تشارك في تنظيمو أيضا لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفمسطيني،
الممارسات اإلسرائيمية االستيطانية ،كما يسعى المؤتمرون إلى تسميط الضوء عمى االعتداءات اإلسرائيمية
المتواصمة ضد الفمسطينيين وأرضيم ومقدساتيم ،وقياميم بمصادرة الحقوق عمى مرأى ومسمع من
المجتمع الدولي وذلك بيدف تغيير الواقع الديموغرافي لممدينة ،إذ وصل عدد المستوطنين في األرض
الفمسطينية المحتمة عمى سبيل المثال إلى أكثر من  700ألف مستوطن في العام الماضي ،يعيش أكثر
من نصفيم في  145مستوطنة ،باإلضافة إلى  125بؤرة استيطانية عشوائية مقامة عمى أراضي الضفة
الغربية المحتمة.
ويناقش المؤتمر أيضا المحاوالت اإلسرائيمية الدائمة لطمس اليوية العربية واإلسبلمية ،وتفريغ المسجد
األقصى المبارك من المصمين عبر تعزيز التواجد األمني فيو ،ومنع ترميم مرافقو ،وتكرار إغبلق بواباتو
في وجو المصمين المسممين ،فضبل عن محاوالت تمرير مخططات تقسيم األقصى المبارك زمانيا
ومكانيا ،ما يستدعي تكثيف الجيود الدولية الستئناف المفاوضات التي تؤكد الحقوق الفمسطينية
المشروعة ،ووضع جدول زمني إلنياء االحتبلل.

كيوبرس2016/5/3 ،
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