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الخبر الرئيس:
قمة فمسطينية  -مصرية بالقاىرة ...ووزراء الخارجية العرب
يؤكدوف دعميـ "المبادرة الفرنسية"

أبرز العناوين:
" منظمات المعبد" تدعو إلى اقتحامات واسعة لممسجد األقصى
" ليبرماف" يصمي عند حائط البراؽ و"غميؾ" يتعيد بتأميف اقتحامات األقصى
أوروبيا منذ بدء العاـ
 االحتالؿ ىدـ  120منشأة ممولة
ً

 الشاباؾ :اعتقمنا خمية لحماس مسؤولة عف عممية الحافمة بالقدس
 المالكي :عقد لقاءات فمسطينية إسرائيمية برعاية مصرية وارد بعد اجتماع باريس
 حماس والشعبية تدعواف إلى رفض "المبادرة الفرنسية"

***

شؤون المقدسات:
مستوطنوف يقتحموف باحات المسجد األقصى:
اقتحمت مجموعات مف المستوطنيف الييود ،يوـ األربعاء ( ،)5/25المسجد األقصى مف جية باب
المغاربة ،بحر ٍ
اسات معززة ومشددة مف شرطة االحتالؿ الخاصة .وتصدى ليـ المصميف وطمبة مجالس
العمـ بيتافات التكبير ،فيما واصمت قوات االحتالؿ إجراءاتيا المشددة بحؽ الشباف والنساء واحتجاز
بطاقاتيـ الشخصية عند بوابات المسجد المبارؾ خالؿ دخوليـ لممسجد.
مستوطنا صباح الخميس ( ،)5/26المسجد األقصى المبارؾ مف جية باب المغاربة
واقتحـ نحو 45
ً

بحراسة عناصر مف الوحدات الخاصة والتدخؿ السريع التابعة لشرطة االحتالؿ ،التي رافقتيـ وأحاطت
بيـ خالؿ تجواليـ في ساحات المسجد األقصى الغربية .وواصؿ االحتالؿ منع نساء القائمة الذىبية مف
دخوؿ المسجد األقصى فاعتصمف قبالة بوابات األقصى وقمف بتالوة القرآف الكريـ.
وأدى  70ألؼ مواطف صالة الجمعة ( )5/27في األقصى ،رغـ الحواجز العسكرية التي أقامتيا قوات
االحتالؿ في محيط المسجد ،فيما شارؾ في الصالة نحو  300فمسطيني مف قطاع غزة ،تزيد أعمارىـ
عاما .وقالت مصادر مقدسية إف قوات االحتالؿ أوقفت عشرات الشباف واألشباؿ في شوارع
عف ً 50
القدس القديمة ومحيطيا ،خاصة في شارع صالح الديف ،وباحتي بابي العمود والساىرة ،وفتشتيـ بواسطة
وبشكؿ ٍ
ٍ
مذؿ ومييف.
كالب متوحشة
واقتحـ مستوطنوف صباح األحد ( ،)5/29باحات األقصى مف جية باب المغاربة بحراسة عناصر
الشرطة اإلسرائيمية .ويأتي اقتحاـ المستوطنيف في ظؿ استمرار منع شرطة االحتالؿ ،الموجودة بشكؿ
دائـ عمى أبواب المسجد األقصى ،عدداً مف النساء الفمسطينيات مف دخوؿ المسجد لمصالة فيو.
وجددت عصابات المستوطنيف الييودية ،يوـ الثالثاء ( ،)5/31اقتحاميا لممسجد األقصى المبارؾ ،مف
باب المغاربة ،عبر مجموعات صغيرة ومتتالية ،وبحراسة معززة ومشددة مف شرطة االحتالؿ الخاصة.
وتصدى المصموف وطمبة مجالس العمـ في األقصى المبارؾ بيتافات التكبير ضد اقتحامات وجوالت
المستوطنيف االستف اززية .في الوقت نفسو ،واصمت قوات االحتالؿ احتجاز بطاقات النساء والشباف عمى
البوابات الرئيسة خالؿ دخوليـ إلى المسجد األقصى.
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ائيميا (مستوطنيف
مف جية أخرى ،أظيرت معطيات إحصائية وفؽ "قدس برس"؛ بأف نحو  963إسر ً
وعناصر عسكرية) اقتحموا المسجد األقصى خالؿ أيار/مايو ،حيث شيد يوـ ذكرى إنشاء دولة االحتالؿ

(في  )5/12اقتحاـ العدد األكبر ،والذي بمغ خالؿ ذلؾ اليوـ  110مستوطنيف .وخالؿ الفترة ذاتيا ،تـ
يوما و3
إبعاد نحو  14فمسطينيًّا عف القدس والمسجد األقصى والبمدة القديمة ،لمدد تتراوح ما بيف ً 15
أشير ،ومنيـ مف لـ تُحدد لو فترة اإلبعاد أو المنع مف دخوؿ القدس واألقصى .وقالت إف الحاخاـ "ييودا
غميؾ" وىو أحد أبرز الييود المتطرفيف والذي ينادي بيدـ المسجد األقصى المبارؾ ،قد اقتحـ المسجد
المستقيؿ موشيو يعموف.
خالؿ األسبوع األخير مف أيار/مايو ،قبؿ دخولو "الكنيست" ،خمفًا لوزير الجيش ُ

المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2016/5/31

"منظمات المعبد" تدعو القتحامات واسعة لممسجد األقصى:
دعا الشيخ محمد عارؼ وتد ،رئيس الييئة العميا لنصرة القدس واألقصى ،إلى وقفة إسالمية عربية موحدة
لمواجية غطرسة االحتالؿ اإلسرائيمي والدعوات الستباحة القدس واقتحاـ األقصى األحد القادـ (.)6/5
وجاءت دعوة وتد بعد إطالؽ عدد مف المنظمات والجماعات اإلسرائيمية دعوات القتحاـ جماعي لممسجد
األقصى واجراء االحتفاالت داخؿ باحاتو بمناسبة "الذكرى الػ 49الستكماؿ احتالؿ القدس والمسجد
األقصى" التي تصادؼ يوـ األحد ( )6/5عشية حموؿ شير رمضاف المبارؾ.
ووفقا لػ"كيوبرس" ،فإنو يتبيف مف برنامج االحتفاالت ليذا العاـ ،أف ىذا اليوـ الذي ُيطمؽ عميو االحتالؿ
يوـ "توحيد/تحرير القدس" ىو موسـ الستباحة القدس وانتياؾ حرمتيا وقدسيتيا .فبدعـ مف و ازرة التربية
والتعميـ اإلسرائيمية وحركات استيطانية قُطرية سيتـ يوـ الخميس  2016/6/2تنظيـ مؤتمر شبابي
تيويدي تحت عنواف "نحج إلى أورشميـ" .ومف المتوقع أف يصؿ نحو  15ألؼ طالب ييودي مف جميع
أنحاء البالد صباحاً إلى مدينة القدس المحتمة ،لمقياـ بجوالت ومسيرات متفرقة في أنحاء متفرقة مف
القدس ،ومف ثـ التوجو إلى القدس القديمة والتجوؿ في أزقتيا وخاصة في حارة الشرؼ –التي صادرىا
االحتالؿ وحوليا إلى حي استيطاني تحت اسـ "الحي الييودي" ،والحقًا يتـ عقد مؤتمر حاشد في منطقة
"بركة السمطاف".

3

إلى ذلؾ أعمنت منظمات ييودية عف مسيرة حاشدة تنطمؽ عصر األحد  2016/6/5مف منطقة غربي
ويطمؽ
القدس إلى منطقة باب العمود لتخترؽ أزقة القدس مف جية شارع الواد وصوالً إلى منطقة البراؽُ .
االحتالؿ عمى ىذه المسيرة "مسيرة األعالـ" ويشارؾ فييا عشرات آالؼ اإلسرائيمييف بالرقص ورفع

األعالـ اإلسرائيمية ،عدا عف ترديد الشعارات العنصرية المعادية لمعرب والمسمميف والفمسطينييف.
وفي مساء اليوـ ذاتو ستعقد مظاىرة حاشدة في المدرسة الدينية "مركاز ىراب" وسط غربي القدس ،تتموىا
صالة توراتية حاشدة تركز عمى المعاني واألبعاد الدينية المتعمقة باحتالؿ القدس و"تخميصيا مف العرب
والمسمميف" .كما تنظـ ليالً أمسية في مستوطنة "بيت اوروت" ومدرستيا الدينية المقامة عمى أرض
فمسطينية مصادرة تقع قبالة المسجد األقصى مف الجية الشمالية الشرقية عمى سفوح جبؿ الطور/الزيتوف.
إلى جانب االحتفاالت الشعبية والدينية ستنظـ مراسيـ رسمية حكومية ،مف أبرزىا مراسيـ عسكرية لجنود
االحتالؿ الذيف شاركوا في احتالليا عاـ  .1967أما الحدث األىـ فيو عقد جمسة حكومية خاصة في
منطقة "تمة الذخيرة" ،مساء األحد ،بمشاركة رئيس الحكومة اإلسرئيمية "بنياميف نتنياىو" ووزراء في
الحكومة ،كما يشارؾ فييا رئيس بمدية االحتالؿ في القدس "نير بركات".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/5/31،
"ليبرماف" يصمي عند حائط البراؽ و"غميؾ" يتعيد بتأميف اقتحامات األقصى:
أدى وزير الحرب بحكومة االحتالؿ افيغدور ليبرماف ،صباح الثالثاء ( ،)5/31طقوساً وشعائر تممودية
عند حائط البراؽ وسط حراسة أمنية مشددة ومعززة.
وذكرت القناة العبرية السابعة ،أف الحاخاـ المتطرؼ "ييودا غميؾ" ،تعيد بالسماح لممستوطنيف الييود
باقتحاـ المسجد األقصى والصالة فيو .وقاؿ خالؿ خطاب أداء اليميف في "الكنيست"" :ما دمت ىنا،
يوميا في أقدس المواقع في العالـ".
سأبذؿ كؿ ما في وسعي لوضع حد لمغبف الذي يحدث ً

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/5/31 ،
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انتياء الترتيبات الستقباؿ المصميف في األقصى خالؿ رمضاف:
أكد الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد األقصى المبارؾ انتياء الترتيبات الستقباؿ شير رمضاف
المبارؾ .وقاؿ الكسواني" :قمنا بنصب العديد مف المظالت في عدة أماكف مف المسجد وخاصة عمى
سطح المصمى المرواني وساحة األقصى الشرقي القبمي ،ويجري إكماؿ المظالت عمى سطح قبة
الصخرة" ،الفتًا إلى أف "اليدؼ منيا ىو وقاية المصميف مف أشعة الشمس خاصة أياـ الجمع والعشر
األواخر مف رمضاف".
وأشار إلى التنسيؽ الذي جرى مع فرؽ الكشافة ولجاف النظاـ مف أجؿ تنظيـ دخوؿ وخروج المصميف مف
والى األقصى ،والفصؿ بيف الرجاؿ والنساء حتى تسير األمور بأمف وأماف ،إضافة إلى متابعة النواحي
الصحية مع مراكز صحية مثؿ مستشفى المقاصد واليالؿ األحمر وجمعية نوراف والمركز الصحي العربي
الذي يمتمؾ عيادتيف في داخؿ المسجد األقصى وكذلؾ التنسيؽ مع أطباء عمى مدار الساعة خاصة أياـ
الجمع والعشر األواخر .ونوه إلى تكثيؼ عدد العماؿ في دورات المياه لتقديـ أفضؿ خدمات لممصميف.
وعمى صعيد الدروس الدينية طيمة شير رمضاف المبارؾ ،قاؿ الشيخ الكسواني "إف رئيس قسـ الوعظ
نامجا لتقديـ
واإلرشاد في األقصى الشيخ عمر الحمبي بالتنسيؽ مع مدير المسجد األقصى ،وضعا بر ً

دروس دينية داخؿ المسجد األقصى وفي قبة الصخرة المشرفة بعد صالة الفجر وقبؿ وبعد صالة الظير
وقبؿ صالة العصر ،بمشاركة عمماء وأئمة مف القدس والجامعات وكمية الدعوة وأصوؿ الديف .وأشار إلى
أف االعتكاؼ في األقصى سيبدأ مف ليمة  15رمضاف لمرجاؿ في المسجد المرواني والنساء في المسجد
خصوصا في العشر
القديـ ،وستخصص أماكف لالعتكاؼ لممسمميف القادميف مف جنوب أفريقيا وبريطانيا
ً
األواخر.

رسميا مف شرطة االحتالؿ إغالؽ باب المغاربة خالؿ شير
وقاؿ الشيخ الكسواني إف األوقاؼ ستطمب
ً

رمضاف المبارؾ ،وعدـ إدخاؿ المستوطنيف إلى داخؿ األقصى .وبيف الشيخ الكسواني أف جمعيات ولجاف
مف اإلمارات وقطر ولجنة زكاة القدس ولجنة بيت المقدس؛ ستقدـ وجبات اإلفطار والسحور وزجاجات
المياه بعد صالة المغرب ،وتـ تشكيؿ لجنة لإلشراؼ عمى مدى صالحية الطعاـ المقدـ لمصائميف،
مضيفًا أف دائرة األوقاؼ تغطي جميع موظفييا والحراس بوجبات اإلفطار والسحور مف دوف تدخؿ أي
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جمعية .وأشار إلى أنو سيتـ بث صالة التراويح عبر الفضائيات ،وأي جية تريد نقميا عمييا مراجعة دائرة
األوقاؼ ومدير العالقات العامة مف أجؿ تنسيؽ البث لجميع القنوات.

المركز الفمسطيني لالعالـ2016/5/31 ،
شؤون المقدسيين:
أوروبيا
منذ بدء العاـ ..االحتالؿ ىدـ  120منشأة ممولة
ً

أظير تقرير حقوقي أعده المرصد األورومتوسطي لحقوؽ اإلنساف ،يوـ الخميس ( ،)5/26بأف جرافات
االحتالؿ ىدمت أكثر مف  120منشأة أوروبية التمويؿ في الضفة الغربية خالؿ األشير الثالثة األولى
مف العاـ الجاري .وأضاؼ التقرير الذي حمؿ عنواف "مساعدات ميدرة ...تدمير إسرائيؿ المتكرر لمشاريع
ممولة أوروبيًّا في األراضي الفمسطينية" بأف عدد عمميات اليدـ شيرياً ارتفع إلى معدؿ  165عممية ىدـ
مقارنة بمعدؿ شيري  50عممية ىدـ ما بيف .2015-2012
واتيـ التقرير أط ارفًا أوروبية بػ"الصمت والتواطؤ تجاه االنتياكات اإلسرائيمية" ،مشي اًر إلى أف "أعماؿ
اليجمات اإلسرائيمية عمى قطاع غزة خالؿ السنوات الماضية دمرت عدداً ميوالً مف المنشآت أوروبية
التمويؿ والبنى التحتية كذلؾ" .وقاؿ المرصد" :إف أعماؿ اليدـ والمصادرة اإلسرائيمية ضد المشاريع
الممولة مف االتحاد األوروبي تصاعدت بشكؿ كبير خالؿ الفترة الماضية بعد التحرؾ األوروبي في العاـ
الماضي لوسـ منتجات المستوطنات اإلسرائيمية".
وقدر المرصد إجمالي قيمة أمواؿ المساعدات األوروبية الميدرة منذ عاـ  2001بحوالي  65مميوف يورو،
 23مميوف يورو منيا عمى األقؿ كانت خسائر أوروبية خالؿ اليجوـ عمى غزة صيؼ عاـ  .2014ولفت
إلى أنو ومنذ عاـ  2012ضعفت شفافية المعمومات المتعمقة باألضرار التي تمحؽ بالمشاريع الممولة
أوروبيًّا ،بؿ ويتعذر الوصوؿ إلييا سواء مف وسائؿ اإلعالـ أو مؤسسات حقوؽ اإلنساف والرأي العاـ.
وبحسب المرصد؛ منذ عاـ  1967دمرت "إسرائيؿ" أكثر مف  50ألؼ منشأة فمسطينية في الضفة الغربية
بما فييا شرؽ القدس بيدؼ إفساح الطريؽ لبناء المستوطنات "التي تتعارض في األصؿ مع القانوف
الدولي".
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ودعا المرصد األورومتوسطي مفوضية االتحاد األوروبي إلى القياـ بالتحقيقات والتحريات المطموبة،
واظيار البيانات المتعمقة بأعماؿ اليدـ لمجيات المختصة والصحافة والرأي العاـ ،ومطالبة الدولة العبرية
بالتعويضات الالزمة ،وفرض العقوبات عمييا إذا استمرت بيذه الممارسات ،مع عدـ توقؼ الدعـ
واالستثمار األوروبي.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/5/26 ،

توزيع إخطارات جديدة ليدـ منازؿ جنوب األقصى:
سممت طواقـ تابعة لبمدية االحتالؿ في القدس المحتمة ،يوـ السبت ( ،)5/28إخطارات ىدـ جديدة شممت
منزلي المواطنيف محمد أبو تايو وشعباف أبو تايو بحي عيف الموزة في بمدة سمواف جنوب المسجد
األقصى ،بحجة عدـ الترخيص .وىو ما اضطر ىدمت عائمة المواطف محمد أبو تايو إلى ىدـ منزليا
بنفسيا لتفادي دفع تكمفة اليدـ اليائمة في حاؿ نفذتيا بمدية االحتالؿ في القدس المحتمة.
مف جية أخرى ،رفضت المحكمة "العميا" اإلسرائيمية مساء اإلثنيف ( ،)5/30االستئناؼ الذي تقدـ بو
المواطف مازف قرش عمى قرار المحكمة المركزية القاضي بإخالء عائمتو مف منزلو الكائف في البمدة
القديمة في القدس المحتمة لصالح جميعة "عطيرت كوىنيـ" ،إلى جانب طم ٍب بتجميد تنفيذ قرار المحكمة
لحيف بحث االستئناؼ .وقد أميمت المحكمة عائمة قرش حتى مطمع حزيراف /يونيو القادـ لتنفيذ قرار
اإلخالء.
وأوضح قرش أف عائمتو تُقيـ في العقار منذ عاـ  ،1916بعقد إيجار مف عائمة فمسطينية كانت تممؾ
العقار قبؿ بيعو لممستوطنيف عاـ  ،1986مشي اًر إلى أف العائمة وحسب القانوف اإلسرائيمي "مستأجر ٍ
محـ
لثالثة أجياؿ" وىـ :الجد مصطفى قرش وأبناؤه ،وكماؿ وحربي قرش وزوجاتيـ ،أما أبناء كماؿ وحربي
فيـ الجيؿ الرابع ،ما يعني أف الحماية قد انتيت بعد وفاة آخر شخص مف الجيؿ الثالث وىي زوجة كماؿ
قرش.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية2016/5/31 ،
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مواجيات في أحياء القدس المحتمة:
اندلعت مواجيات بعد ظير الجمعة ( ،)5/27بيف الشباف وقوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،عمى مشارؼ بمدة
"بدو" شماؿ غربي القدس المحتمة .وقالت مصادر محمية إف الشباف رشقوا قوات االحتالؿ بالحجارة،
وأشعموا إطارات السيارات ،فيما بادر الجنود إلطالؽ النار والقنابؿ المسيمة لمدموع ما تسبب بإصابات
باالختناؽ .كما حررت شرطة االحتالؿ عشرات المخالفات المالية لسيارات المصميف المركونة عمى
أرصفة الشوارع بحي أرس العمود ببمدة سمواف جنوب المسجد األقصى بحجة الوقوؼ بأماكف ممنوعة.
مف جية أخرى ،فتح االرتباط العسكري الفمسطيني يوـ السبت ( )5/28مداخؿ قرية حزما شماؿ القدس
التي اغمقتيا قوات االحتالؿ منذ نحو اسبوع بالمكعبات األسمنتية والسواتر الترابية .وجاء ذلؾ بعد تواصؿ
االرتباط العسكري الفمسطيني مع الجانب االسرائيمي ونجح بالتوصؿ لقرار إعادة فتح مداخؿ القرية التي
تـ اغالقيا.
وأغمقت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،صباح اإلثنيف ( ،)5/30المدخؿ الرئيس لبمدة عناتا شماؿ شرؽ
القدس المحتمة بدور ٍ
يات عسكرية ،ونصبت حواجز لتفتيش المواطنيف ومركباتيـ ما اضطر عشرات
المواطنيف لمسير مسافات طويمة لبموغ سيارات تُقميـ إلى داخؿ البمدة والى مخيـ شعفاط المجاور.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينة "وفا" +المركز الفمسطيني لإلعالـ،
2016/5/30

ويفرج عف آخريف:
ويبعد ُ
االحتالؿ يمدد توقؼ عدد مف المقدسييفُ ..

أبعدت شرطة االحتالؿ الشاب جميؿ عيسى العباسي مف سكاف رأس العمود في القدس المحتمة ،لمدة 3
أشير عف المسجد األقصى المبارؾ .وكاف العباسي قد أبعد  18مرة عف المسجد األقصى ،وحصيمة ما
قضاه مبعداً أكثر مف عاميف ،وكاف قد أنيى العمؿ في "خدمة الجميور" والتي قضاىا لمدة شيريف .كما
أبعدت قوات االحتالؿ المسف عبد الكريـ كريـ لمدة  6أشير.
وقررت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ األحد ( ،)5/29اإلفراج عف المعممة بمجالس العمـ في المسجد
األقصى ىنادي الحمواني ،بشرط الحبس المنزلي لمدة عشرة أياـ .وكاف االحتالؿ اعتقؿ المعممة الحمواني
بتيمة الرباط في المسجد األقصى.
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عاما) مف بمدة شعفاط إلى الواليات
وقررت السمطات اإلسرائيمية إبعاد الشاب كريـ فيصؿ أبوخضير (ً 33
المتحدة بعد انتياء مدة اعتقالو ،ورفضت طمب منع إبعاده الستكماؿ مراسيـ زواج مف ابنة عمو ،وأصرت
عمى ترحيمو بقرار مف وزير األمف الداخمي اإلسرائيمي .وكاف كريـ اعتقؿ في  2015/9/5اثر االشتباكات
والمناوشات التي نشبت عقب استشياد الشاب فادي عموف في البمدة القديمة ،إذ باغتت قوات االحتالؿ
مجموعة مف الشباف واعتقمت ثالثة كاف كريـ مف بينيـ.
وبعد مداوالت في محكمة "الصمح" استمرت أربعة اشير ،وبعد سماع مرافعات الدفاع ،قررت المحكمة
المركزية "أف مشاركة أبوخضير كمواطف يحمؿ الجنسية األمريكية في تظاىرات في القدس مؤشر خطير"،
ورفعت سقؼ العقوبة التي طالبت بيا النيابة العامة اإلسرائيمية مف ستة أشير إلى  9أشير ،باإلضافة
إلى غرامة مالية قدرىا  8آالؼ شيكؿ ،بينما أفرجت عف الشابيف المذيف اعتقال معو بكفالة ووقؼ التنفيذ
باإلضافة إلى الحبس المنزلي لمدة  6أشير.
أحكاما بالسجف الفعمي عمى
وأصدرت محكمة االحتالؿ في مدينة القدس المحتمة ،يوـ اإلثنيف (،)5/30
ً
أربعة شباف ىـ :إبراىيـ النتشة بالسجف الفعمي لمدة  9سنوات ،ومحمد البكري  7سنوات ونصؼ ،ومجد
الكركي  8سنوات ،ومحمود جابر  29شي اًر ،وذلؾ بتيمة مقاومة االحتالؿ .وكانت محكمة االحتالؿ
قضت يوـ األحد بالسجف الفعمي عمى الشاب المقدسي يوسؼ الرجبي بالسجف لمدة  9سنوات ،بعد إدانتو
بمحاولة تنفيذ عممية طعف .وذكر "مركز معمومات وادي حموة" في سمواف أف المحكمة "المركزية" قضت
عاما) ،مف بمدة سمواف ،عقب إدانتو بتيمة رشؽ
يوـ اإلثنيف ،بسجف الشاب حمزة جبر العباسي (ً 20
الزجاجات الحارقة واأللعاب النارية عمى بؤر استيطانية.
واستدعت مخابرات االحتالؿ يوـ الثالثاء ( )5/31المعممة المقدسية "ىنادي حمواني" ،لمتحقيؽ معيا في
مركز "المسكوبية" ،وذلؾ بعد يوميف مف اإلفراج عنيا ،شرط الحبس المنزلي لمدة عشرة أياـ ،ومنعيا مف
السفر خارج البالد لمدة شير .وفي األثناء ،أصدرت محكمة "الصمح" ق ار اًر يقضي بالسجف الفعمي لمدة 5
أشير عمى الطفمة سندس سمير عبيد ( 16عاماً) ،عقب إدانتيا بحيازة آلة حادة ،كما فرضت عمييا دفع
غرامة مالية.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لالعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2016/5/31
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االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي يوـ االربعاء ( ،)5/25الشابيف محمد أشرؼ أبو الحمص ،ومنصور
ناصر ،بعد دىـ منزلييما بقرية العيسوية وسط القدس المحتمة .واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي مساء
األربعاء الشاب محمد نافع حمايؿ عند حاجز "جبع" شماؿ مدينة القدس ،وكالً مف شادي محمد محسف
عاما) مف بمدة أبو ديس ،عالوة عمى اعتقاؿ الشاب عالء شوقي
عاما) ،وداوود محمد عياد (ً 40
(ً 30
بيدس ،مف قرية الجديرة شماؿ غرب القدس.

واعتقمت قوات االحتالؿ فجر الجمعة ( ،)5/27الشاب محمد عالء درباس مف قرية العيساوية في القدس
المحتمة .وجرت عممية االعتقاؿ عقب تفتيش منزؿ عائمة ىذا المواطف والعبث بمحتوياتو .واعتقمت
سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ السبت ( ،)5/28موظفًا بدائرة األوقاؼ اإلسالمية يعمؿ في وحدة
اإلطفاء داخؿ المسجد األقصى المبارؾ.
كما اعتقمت قوات االحتالؿ مساء األحد ( ،)5/29الطفؿ فايز جالؿ الخروبي ( 13عاما) مف الحارة
فتى مف منطقة باب العمود
الوسطى في سمواف .واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي يوـ اإلثنيف (ً )5/30
عقب تفتيشو .فيا اعتقمت قوات إسرائيمية  3شباف مف بمدة جبؿ المكبر في القدس ،بزعـ قياميـ بطعف
مستوطنتيف اثنتيف قبؿ نحو أسبوعيف في متنزه "ارموف ىنتسيؼ" ،ما أدى حينيا إلصابة المستوطنتيف
بجروح طفيفة.
واعتقمت قوات االحتالؿ يوـ الثالثاء ( )5/31المواطف محمد عمي منصور ،مف قرية بدو في القدس
المحتمة ،ىو شقيؽ الشييدة سوسف منصور .كما اعتقمت قوات االحتالؿ ال ُمسنة "نعيمة كراوي" (64
عاما) عقب اقتحاـ منزليا في "حي الطور".
ً

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/5/31 ،
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شؤون االحتالل:
أيضا:
حظر دخوؿ نواب "الكنيست" العرب لألقصى في رمضاف ً

أرسؿ ضابط األمف في "الكنيست" يوـ الخميس ( ،)5/26رسالة إلى عضو "القائمة المشتركة" مسعود
غنايـ ،أبمغو فييا أف حظر دخوؿ أعضاء "الكنيست" إلى المسجد األقصى ما زاؿ سارًيا .وحذر ضابط

"الكنيست" في رسالتو مف فرض عقوبات عمى أي نائب "قد يخرؽ الحظر المذكور".

كتابا لرئيس "الكنيست" يولي ادلشتايف يطالبونو فيو بالسماح ليـ
وكاف أعضاء الكنيست العرب قد أرسموا ً

عمما أف رئيس حكومة االحتالؿ بنياميف نتنياىو كاف قد
بزيارة المسجد األقصى خالؿ شير رمضافً ،
أصدر قبؿ أشير أم اًر بمنع دخوؿ أعضاء "الكنيست" لممسجد األقصى ،في ظؿ االحتجاجات عمى
مشاركة النواب الييود في اقتحامات المسجد.

صحيفة القدس المقدسية2016/5/26 ،
واشنطف قمقة مف توجيات "إسرائيؿ" بعد توسيع االئتالؼ الحكومي:
بيانا يوـ األربعاء ( ،)5/25تطرقت فيو إلى توسيع االئتالؼ الحكومي في
أصدرت الخارجية األميركية ً
الدولة العبرية ،حيث اعتبر البياف أف توسيع ىذا االئتالؼ يثير الشكوؾ حوؿ النيات اإلسرائيمية .وقاؿ

المتحدث باسـ الخارجية االميركية مارؾ تونر" :شاىدنا تقارير مف إسرائيؿ تصؼ ىذه الحكومة بأنيا
األكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية ،نحف نعرؼ أف غالبية الوزراء في إسرائيؿ يرفضوف حؿ الدولتيف،
وىذا يطرح أسئمة مشروعة بخصوص الوجية التي تتجو إلييا وما ىي السياسة التي ستتبناىا".
وفي السياؽ ذاتو ،لقي تعييف افيغدور ليبرماف وزي اًر لمجيش انتقاداً مف قبؿ صحيفة "نيويورؾ تايمز" ،حيث
قاؿ المحمؿ توـ فريدماف إف "الدولة العبرية تعمؿ عمى تدمير ذاتيا بسبب الرفض المتكرر مف نتنياىو
لكؿ إمكانية لالنفصاؿ عف الفمسطينييف" .وأضاؼ فريدماف" :إف إسرائيؿ تحت قيادة نتنياىو تدىورت مف
أسوأ إلى أسوأ ،فقد أبعد وزير الجيش يعموف ،ويعتزـ تعييف أفيغدور ليبرماف مف اليميف المتطرؼ ،الذي
يفخر بأنو ال ييتـ بما يعتقد الييود في أمريكا حوؿ الطريقة التي تتصرؼ بيا الدولة العبرية ،وىو
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الشخص الذي وصفو مقربو نتنياىو مؤخ اُر بػ بيتي الثرثارة ،الذي ال يصمح الف يكوف محمالً عسكرًيا ،وىو

الذي تعرض لمتحقيؽ معو بتيـ الفساد".

صحيفة القدس المقدسية2016/5/26 ،
أىالي عناتا يردوف عمى قضاء االحتالؿ :نطالب باستعادة أرضنا وال نريد العمؿ في المستوطنات
عبر أىالي بمدة عناتا عف غضبيـ مف رد محكمة االحتالؿ اإلسرائيمي عمى قضية رفعوىا ضد مصادرة
 30ألؼ دونـ مف أراضيـ لصالح بناء مستوطنة "معالي أدوميـ" ،الذي قالت فيو سمطات االحتالؿ إف
"الفمسطينييف يستفيدوف مف مصادرة أراضييـ مف خالؿ تشغمييـ في المناطؽ الصناعية التي تقاـ في
المستوطنات المقامة عمى األراضي المصادرة".
شعبا
وعقب رئيس بمدية عناتا طو نعماف عمى ذلؾ بقولو :ىذا الكالـ قمة في الوقاحة ،فال يعقؿ أف تحتؿ ً
بقوة السالح وتسمب أرضو ثـ تدعي أنو يعمؿ في أرضو لذلؾ يحؽ لالحتالؿ مصادرتيا .وأضاؼ نعماف:

"إننا مستمروف باالتجاه القانوني ،ورفعنا قضية لمجانب اإلسرائيمي ،بدعـ شركاء مف االتحاد األوروبي
واليسار اإلسرائيمي ،وننتظر ما سيصدر عف المحكمة العميا اإلسرائيمية".
التماسا لممحكمة اإلسرائيمية "العميا" بواسطة
وكانت بمدية عناتا وأىالي البمدة قدموا نياية العاـ الماضي
ً

عاما
منظمة “ييش ديف” لممطالبة بإلغاء قرار مصادرة  30ألؼ دونـ ،صادرتيا الدولة العبرية قبؿ ً 40
إلقامة مستوطنة "معاليو أدوميـ" .وقاؿ الممتمسوف إف سمطات االحتالؿ استخدمت جزًءا مف األراضي

التي صادرتيا إلقامة المستوطنة ،لكف باقي األراضي والتي تبمغ مساحتيا حوالي  30ألؼ دونـ لـ
وضمت لمنطقة نفوذ مستوطنة "معاليو أدوميـ".
تستخدـ لمبناءُ ،

وقالت جمعية “بمكوـ” وجمعية “بتسيميـ” في تقرير مشترؾ ،إف منطقة نفوذ "معاليو أدوميـ" ،التي تضـ
المستوطنة والمنطقة الصناعية "ميشور أدوميـ" ،تسيطر عمى مساحة كبيرة في الضفة الغربية ،حيث تمتد
عمى مساحة تصؿ إلى حوالي  48,000دونـ .وأضاؼ التقرير أف الحكومات اإلسرائيمية اتخذت في
السنوات األخيرة الكثير مف الخطوات اليادفة إلى خمؽ تواصؿ جغرافي بيف "معاليو أدوميـ" والقدس .وفي
ىذا اإلطار ،صادقت عمى خرائط ىيكمية لبناء األحياء السكنية في منطقة "إي ،"1الموجودة في منطقة
نفوذ "معاليو أدوميـ" وتطؿ عمى حدود بمدية االحتالؿ في القدس.
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وأردؼ التقرير أف الحكومة اإلسرائيمية اعتبرت "معاليو أدوميـ" تخدـ االحتياجات الداخمية لمدينة القدس،
رغـ أف الحديث يدور عف منطقة محتمة تحتفظ بيا الدولة العبرية ،وفقًا لمقانوف الدولي ،كوصية فقط
ويحظر عمييا استعماليا ألغراضيا .واعتبر التقرير أف عممية المصادرة التي تمت في "معاليو أدوميـ"
غير مسبوقة ،كما ذكر أف عشرات آالؼ الدونمات التي تمت مصادرتيا لصالح "معاليو أدوميـ" لـ تكف
خالية مف السكاف ،فخالؿ أعماؿ البناء في المستوطنة تـ طرد المئات مف قبيمة الجياليف مف المواقع
المخصصة لألحياء السكنية في المدينة .وأضاؼ :كما لحؽ الضرر البالغ بسكاف البمدات الفمسطينية
المجاورة -العيزرية ،أبو ديس وعناتا -بسبب البناء الذي سيطر عمى مساحات كبيرة مف احتياطي
األراضي الخاص بيذه البمدات .ىكذا ،فإف حوالي  6500دونـ مف بيف  11,350دونما مف أراضي
العيزرية تقع اليوـ في منطقة نفوذ "معاليو أدوميـ".
أيضا بالحؽ الجماعي لمشعب الفمسطيني في تقرير
وقاؿ :إف الموقع الجغرافي لػ"معاليو أدوميـ" يمس ً

مصيره .وتابع :إف المستوطنة تبتر الضفة الغربية في نقطة استراتيجية وتقسميا إلى كانتونيف اثنيف،
بحيث ال يكوف مف المتاح إقامة دولة فمسطينية قابمة لموجود وذات تواصؿ جغرافي منطقي .ولفت إلى أنو
مف المتوقع أف يتسبب إكماؿ الجدار الفاصؿ في المسار المصادؽ عميو وتطبيؽ خطط البناء في منطقة
"إي "1بصورة تامة بزيادة المس بحقوؽ الشعب الفمسطيني.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/5/26 ،
انطالؽ ميرجاف "األنوار" التيويدي في القدس:
أقامت مؤسسات عبرية مساء الثالثاء ( ،)5/24فعالية تيويدية بإضاءة جدراف البمدة القديمة في القدس،
استعدادا لما يسمى عيد "األنوار" العبري .وانطمقت مساء األربعاء ( )5/25فعاليات ميرجاف "األنوار"
ً
التيويدي في وسط القدس المحتمة ،والذي تنظمو بمدية االحتالؿ في المدينة ،بدعـ مف حكومة االحتالؿ

وبمشاركة ييودية ودولية كبيرة .ويتضمف الميرجاف
عروضا مسرحية ،وغنائية صاخبة ،وعروضاً
ً

لمموسيقى ،باإلضافة لمعروض الضوئية واالستعراضية الراقصة والتي يحاوؿ االحتالؿ مف خالليا تمرير
بعض الرؤى التممودية واألفكار والمصطمحات التي تتعارض مع حقيقة تاريخ وتراث المدينة المقدسة،
وذلؾ بمشاركة  60فرقة مف جميع أنحاء العالـ.
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وتُقاـ الفعاليات في عدة مواقع داخؿ البمدة القديمة ومحيطيا القريب ،وفي المناطؽ القريبة مف المسجد
األقصى المبارؾ ،وخاصة باب العمود وباب الخميؿ ،ومدخؿ حي وادي حموة في بمدة سمواف جنوب
عروضا دولية
األقصى ،وشارع الواد ،والحي المسيحي ،وحي الشرؼ .وتقدـ الفرؽ المشاركة بالميرجاف
ً
أشكاال معينة ،وستنظـ بعضيا في منطقة "مغارة الكتاف" الواقعة بيف بابي العمود والساىرة ،وأغمبيا
تمثؿ
ً

عروض غربية تركز عمى المصطمحات التممودية التيويدية ،وتتنافى مع أي حضارة إسالمية عربية.
وفي سياؽ متصؿ ،نددت دار اإلفتاء المصرية بإقداـ الدولة العبرية عمى تنظيـ ميرجاف بمدينة القدس
اقصا يظيروف بأجسادىـ العارية.
المحتمة ،يشمؿ
ً
عروضا إباحية قدمتيا فرقة نمساوية تضـ  12ر ً
واعتبرت دائرة اإلفتاء ،ىذا العمؿ إىانة غير مقبولة لممدينة المقدسة واستف از از لمشاعر المسمميف حوؿ

العالـ.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/5/27 ،
جيش االحتالؿ يعمف عف تسييالت جديدة عمى الحواجز العسكرية:
قاؿ منسؽ أعماؿ الحكومة اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية "يؤاؼ مردخاي" أف الجيش قرر تنفيذ
سمسمة تسييالت عمى الحواجز العسكرية في الضفة الغربية والقدس.
وأضاؼ مردخاي أنو "تقرر تجديد وتحسيف واقع الحواجز في الضفة الغربية بحيث تـ بمورة خطة مف
شأنيا زيادة نسبة العماؿ الفمسطينييف الماريف إلى أماكف عمميـ في الدولة العبرية ،وتحسيف شروط
االنتظار ،واعتماد تكنولوجيا متطورة عمى الحواجز كافة" .وقاؿ مردخاي في تصريحو إنو بناء عمى ىذه
"اإلجراءات" سيتـ زيادة كمية البضائع العابرة عبر الحواجز االسرائيمية إلى  ،%30وتقميص ساعات
االنتظار عمى الحواجز بنسبة  ، %50 -30مضيفًا أف الميزانية التي قدرت ليذه االجراءات بمغت حوالي
 300مميوف شيكؿ.

صحيفة القدس المقدسية2016/5/28 ،
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الشاباؾ :اعتقمنا خمية لحماس مسؤولة عف عممية الحافمة بالقدس
كشؼ جياز "الشاباؾ" اإلسرائيمي ،صباح األحد ( ،)5/29عف اعتقاؿ خمية تابعة لحركة حماس ،عمى
عالقة مباشرة بعممية تفجير الحافمة التي نفذىا الشاب عبد الحميد أبو سرور في القدس في (18
ائيميا .وبحسب "الشاباؾ" ،فإف الخمية المكونة مف خمسة أفراد
نيساف/إبريؿ) ،أدت إلى إصابة  19إسر ً

جميعيـ مف سكاف مدينة بيت لحـ ومحيطيا ،متيمة بتصنيع عبوات وأحزمة ناسفة ،والتخطيط لسمسمة
مشير إلى أف اثنيف مف المعتقميف
ًا
ىجمات بما في ذلؾ تفجير سيارة ممغمة ،وتنفيذ عممية إطالؽ نار.

شاركا في عممية إطالؽ نار ضد قوة إسرائيمية عاـ  2015مف دوف أف تقع أي إصابات حينيا.

أيضا ،الشاب
وأضاؼ بياف الشاباؾ أف الخمية ترأسيا األسير المحرر محمد سامي العزة ،وضمت الخمية ً

محمد مجدي العزة ،والشاب عبد الحميد أبو سرور منفذ العممية ،والشاب محمد محمود ،والشاب عمي
أسير سابقًا.
أيضا ًا
الشتمة وىو أسير محرر ،الشاب الشاب أسامة سعيد ىرماس والذي كاف ً

صحيفة القدس المقدسية2016/5/29 ،

إصابة جندييف بحريؽ كبير بمعسكر إسرائيمي شماؿ القدس:
أصيب جندياف إسرائيمياف ،مساء األربعاء ()5/25؛ جراء اندالع حريؽ كبير في معسكر تابع لالحتالؿ،
قرب العيساوية شماؿ القدس المحتمة ،وأرجعت المصادر سببو إلى إلقاء زجاجات حارقة.
وفي السياؽ ،ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ،مساء الخميس ( ،)5/26أف طواقـ اإلطفاء
اإلسرائيمية تمكنت مف السيطرة عمى عدة ح ارئؽ كبيرة اندلعت في منطقة مستوطنة "راموت" و"رميما"
و"جيمو" في القدس المحتمة ما تسبب بإحداث أضرار كبيرة.
مف جية اخرى ،أصيب مستوطف إسرائيمي ،بجروح ،مساء األحد ()5/29؛ جراء رشؽ الحجارة عمى
حافمة إسرائيمية في مدينة القدس المحتمة أثناء مرورىا بمنطقة "التمة الفرنسية" بمدينة القدس المحتمة؛ ما
أدى إلى تحطـ زجاج إحدى نوافذ الحافمة.
وأصيب مساء اإلثنيف ،جندي إسرائيمي بجراح متوسطة بعممية طعف في مدينة "تؿ أبيب" شماؿ فمسطيف
المحتمة ،فيما أعمنت الشرطة اإلسرائيمية عف اعتقاؿ منفذىا وىو شاب فمسطيني يبمغ مف العمر 17
عاما.
ً
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ائيميا ،وأصيب قرابة  500في سمسمة عمميات فدائية تنوعت بيف عمميات طعف ودىس
وقتؿ  34إسر ً
واطالؽ نار منذ انطالؽ انتفاضة القدس ،مطمع أكتوبر /تشريف أوؿ الماضي؛ ًّ
ردا عمى اقتحامات

المستوطنيف لألقصى.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية2016/5/31 ،
ير لجيش االحتالؿ:
ليبرماف وز ًا

توصؿ حزبا "الميكود" و"إسرائيؿ بيتنا" إلى اتفاؽ يضمف تولي "أفيغدور ليبرماف" حقيبة الجيش ،مكاف

موشيو يعالوف الذي استقاؿ في وقت سابؽ .ووافؽ جميع وزراء الحكومة اإلسرائيمية ،صباح اإلثنيف
( ،)5/30عمى تعييف ليبرماف وزي اًر لمجيش بدالً مف موشيو يعموف ،باإلضافة إلى تعييف "صوفا الندفير"
وزيرة "االستيعاب واليجرة" مف ذات الحزب الذي يترأسو ليبرماف ،وتعييف "تساحي ىنغبي" مف "الميكود"
وزي اًر بال حقيبة .وقد صادؽ "الكنيست" اإلسرائيمي ،مساء اإلثنيف ،عمى تعييف أفيغدور ليبرماف وزي اًر
لمجيش اإلسرائيمي وانضماـ حزبو لالئتالؼ الحكومي بموافقة  55عضواً ،فيما اعترض  43وامتنع
عضو "كنيست" واحد فقط عف التصويت.
وأوضحت مصادر عبرية أنو "تـ التوصؿ إلى التفاىمات بيذا الشأف خالؿ اجتماع عقد في مكتب رئاسة
الوزراء بالقدس ،جمع نتنياىو ،ووزير المالية موشيو كحموف ورئيس حزب إسرائيؿ بيتنا ،ليبرماف" .وينص
أيضا عمى رصد "مميار وأربعمائة مميوف شيكؿ ،ما يوازي نحو  361مميوف دوالر لتمويؿ معاشات
االتفاؽ ً

التقاعد لجميع المستحقيف وليس لقطاعات معينة".

وكاف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ،ووزير التعميـ وزعيـ "حزب البيت الييودي" نفتالي بينت
قد توصال إلى اتفاؽ في ساعة مبكرة مف فجر اإلثنيف ( ،)5/30بشأف إعادة إصالح طريقة عمؿ
المجمس الوزاري المصغر "الكابنيت" .وبحسب وسائؿ إعالـ عبرية ،فإف وزير الصحة عف حزب "ييدوات
ىتوراة" "يعقوب ليتسماف" تدخؿ وسيطًا بيف الرجميف ووضع حموؿ وسط تمكف المواء يعقوب عميدرور
ئيسا لمجنة خاصة بػ"الكابنيت" مف وضع أعضاء المجمس الوزاري المصغر في
الذي وضعو نتنياىو ر ً
تحديثات أي معمومات عسكرية قبيؿ وقوعيا .وأشارت ذات المصادر إلى أف بينت وافؽ عمى المقترح

كاحتراـ إلرادة نتنياىو ،إال أف األخير رفضيا وبعد عدة ساعات قصيرة عاد وأبمغ ليتسماف قبولو بالحؿ.
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وكاف زعيـ حزب "البيت الييودي" ىدد مساء الجمعة ( )5/27بنسؼ االتفاؽ االئتالفي بيف رئيس الوزراء
بنياميف نتنياىو وأفيغدور ليبرماف ،إذا لـ تتـ االستجابة لمطالبو ،حيث عبر حزب "البيت الييودي"  ،عف
رفضو الحموؿ التي اقترحيا نتنياىو والتي تتمثؿ بتعييف مسؤوليف إلدارة شؤوف "الكابنيت" ،ووصفو بأنو
"خاؿ مف أي مغزى ،وال معنى لو بعد اتخاذه مف جانب واحد" ،واصفًا المجنة التي تـ تشكيميا بػ "التافية"
خاصا
طاقما
التي ال يمكف أف تحقؽ المراد .وكانت إذاعة "ريشت بيت" العبرية ،ذكرت أف نتنياىو شكؿ
ً
ً
إلطالع وزراء "الكابنيت" عمى األوضاع األمنية قبيؿ أي جمسة لممجمس .وبحسب اإلذاعة ،فإف الطاقـ

سيتكوف مف الجنراؿ احتياط يعقوب عميدرور ،والجنراؿ المتقاعد يوحناف لوكر ،والمستشار القانوني
لألجيزة األمنية اإلسرائيمية يوسؼ توشيحنوف.
وصرحت وزيرة القضاء إيميت شاكيد عف "البيت الييودي" بأف وزراء الحزب متمسكوف بمطالبيـ لتحقيؽ
اإلصالحات في "الكابنيت" ،كشرط لتصويتيـ مع قرار ضـ أفيغدور ليبرماف لمحكومة ،حتى لو أدى األمر
إلقالتيـ أو التوجو النتخابات جديدة .وفي ىذا اإلطار قاؿ الوزير بال حقيبة أيوب ق ار إنو لف يدعـ تعييف
ير لمجيش ،وأنو سيمتزـ بق ارره ىذا .وتظاىر نحو ألؼ إسرائيمي ،مساء السبت ( ،)5/28في
ليبرماف وز ًا
وسط مدينة تؿ أبيب لممطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو.

مف جية أخرى ،أعمف وزير حماية البيئة "اإلسرائيمي" ،أفي غباي ،مف حزب "كوالنو" ،يوـ الجمعة
( ،)5/27عف استقالتو مف منصبو بعد سنة تقريباً مف توليو إياه .وذكرت وسائؿ إعالـ "إسرائيمية" أف قرار
غباي باالستقالة نابع مف ضـ رئيس حزب "إسرائيؿ بيتنا" ،أفيغدور ليبرماف ،إلى الحكومة .ويعد غباي
أحد أكثر المقربيف مف رئيس حزب "كوالنو" ووزير المالية ،موشيو كحموف ،الذي ال يتوقع أف يعيف عضو
"كنيست" آخر مف حزبو مكاف غباي.
مؤشر عمى
ًا
وأكدت حركة حماس أف كؿ قادة االحتالؿ ىـ مجرموف وقتمة ،وأف اختيار ليبرماف يمثؿ

ازدياد حالة العنصرية والتطرؼ لدى االحتالؿ اإلسرائيمي .ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى تحمؿ
مسؤولياتو تجاه ذلؾ ،كما دعت كؿ المراىنيف عمى إمكانية التطبيع والتعايش مع االحتالؿ إلى أف يتوقفوا
عف ىذه "األوىاـ".
وقالت و ازرة الخارجية الفمسطينية إف تسمـ المتطرؼ (أفيغدور ليبرماف) حقيبة الحرب يشكؿ استكماالً
لالنقالب اليادئ والسيطرة عمى األعصاب الرئيسة لمحكـ في الدولة العبرية ،بما يضمف لميميف ليس فقط
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االستم اررية والبقاء في الحكـ ،إنما أيضا في النفوذ والتأثير لسنوات وأجياؿ مقبمة ،حيث سيشرؼ ليبرماف
عمى إنجاز ذلؾ االنقالب اليميني في المؤسسة العسكرية ،وبالتحديد في تركيبة رئاسة األركاف ،واف
تأثيرات ذلؾ ستظير عمى القضية الفمسطينية ،والجيود اإلقميمية والدولية اليادفة إلى إحياء "عممية
السالـ" والمفاوضات.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية،
2016/5/31
ط الحكومة:
ليبرماف ونتنياىو يعمناف تأييدىما "لحؿ الدولتيف" وبينت ييدد بفَر ْ
قاؿ وزير الجيش اإلسرائيمي الجديد أفيغدور ليبرماف إثر أدائو اليميف الدستوري في "الكنيست" ،يوـ اإلثنيف
( ،)5/30أنو يدعـ "حؿ الدولتيف" ويتفؽ مع رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو في كؿ شيء بالنسبة لموضع
السياسي مع الجانب الفمسطيني وحوؿ "عممية السالـ" .واعتبر ليبرماف خطاب الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي حوؿ "عممية السالـ" بأنو فرصة حقيقية يجب استغالليا جيداً ،والعمؿ عمى استغالؿ جميع
الفرص المواتية "لمسالـ" بما في ذلؾ "المبادرة العربية" التي قاؿ إنيا تتضمف عناصر إيجابية تسمح
لمحوار.
وقاؿ نتنياىو إنو "ممتزـ بتحقيؽ السالـ مع الفمسطينييف وجيراننا" ،وأضاؼ" :المبادرة العربية تشمؿ
مركبات ايجابية يمكنيا المساعدة عمى ترميـ المفاوضات مع الفمسطينييف ،ونحف مستعدوف لمتفاوض عمى
تعديؿ المبادرة بشكؿ يعكس التغييرات منذ عاـ  2002والحفاظ عمى اليدؼ المتفؽ عميو ،إقامة دولتيف
لمشعبيف".
وكتبت "يديعوت أحرونوت" في ىذا الصدد أنو يسود التقدير بأف تصريحات نتنياىو بشأف استعداده
لمتفاوض عمى مركبات "المبادرة العربية لمسالـ" ،وجعميا قاعدة لممفاوضات مع الفمسطينييف والعالـ
العربي ،تـ تنسيقيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،ويمكنيا أف تشؽ الطريؽ لعقد مؤتمر اقميمي
بمشاركة الدوؿ العربية المعتدلة.
وقاؿ مسؤوؿ إسرائيمي رفيع إف تصريحات نتنياىو لـ تأت مف فراغ ،وىي جزء مف خطوة أكبر يحيكيا
مبعوث الرباعي الدولي توني بمير .وأضاؼ" :إسرائيؿ تأمؿ أف يقود ذلؾ إلى عممية سياسية ،ليس طرفا
مقابؿ طرؼ ،وانما تأمؿ أف تخمؽ االجواء المناسبة لذلؾ ،وتنطوي ىذه التصريحات عمى أىمية بالغة
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ألنيا قيمت سوية مع وزير األمف ليبرماف الذي أعرب عف موافقتو الكاممة عمى تصريحات نتنياىو .ىذه
رسالة ميمة تخرج مف القدس".
ونفى الوزير "الميكودي" زئيؼ الكيف ،يوـ الثالثاء ( ،)5/31أف تكوف حكومة االحتالؿ قد تبنت "مبادرة
أيضا النائب في "الكنيست" عمير بيرتس .وقاؿ الكيف إف الحكومة لـ
السالـ العربية" ،وىو ما أكد عميو ً
تتبف "مبادرة السالـ العربية" وتحديداً ما تضمنتو حوؿ عودة الالجئيف ،مشدداً عمى أف الحكومة ستعارض
تقسيـ القدس ،وىو أحد األساسات التي يقوـ عمييا "حؿ الدولتيف" .مف جانبو ،أعرب النائب عمير بيرتس
مف "المعسكر الصييوني" عف اعتقاده بأف اقواؿ نتنياىو وليبرماف تيدؼ فقط إلى استرضاء األسرة
الدولية .إلى ذلؾ ،قاؿ سفير االحتالؿ لدى األمـ المتحدة داني دانوف ،إف أي مفاوضات ستنطمؽ مف
أجؿ تحقيؽ "السالـ" ستعرض عمى اإلسرائيمييف لمموافقة عمييا.
مف جيتو ،قاؿ عضو "الكنيست" بتسمئيؿ سموتريتس عف حزب "البيت الييودي" ،إنو في حاؿ خطت
الحكومة ولو خطوة واحدة صغيرة باتجاه تطبيؽ "حؿ الدولتيف" لمشعبيف فإف حزبو سينسحب مف االئتالؼ
الحكومي عمى الفور .أما "شيمي يحيموفيتش" مف "المعسكر الصييوني" فقالت إف الدعـ الذي أعرب عنو
نتنياىو ووزير الجيش ليبرماف لحؿ الدولتيف كاف مجرد كالـ .مؤكدة أنو إذا أفمح االثناف في انجاز اختراؽ
سياسي فإف "المعسكر الصييوني" سيؤيدىما في ذلؾ.
وفي السياؽ ،قالت و ازرة الخارجية الفمسطينية إف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو اختار المؤتمر
الصحفي الذي جمعو بوزير الجيش الجديد أفيغدور ليبرماف ،إلطالؽ مواقؼ تضميمية جديدة مف خالؿ
دعوتو إلى تعديؿ "مبادرة السالـ العربية" ،وأنيا تتضمف عناصر إيجابية".

وأكدت الو ازرة أف ىذه

التصريحات" ،تشكؿ استكماالً لمساعي نتنياىو وحكومتو اليادفة إلى عرقمة الجيود الدولية واإلقميمية
إلطالؽ عممية سالـ جدية ،وفي مقدمتيا المبادرة الفرنسية ،وتأتي ترجمة لمواقؼ الحكومة اإلسرائيمية
الرافضة ألي مظمة ،أو لجاف دعـ دولية ،ترعى عممية السالـ والمفاوضات ،كما تقع ىذه التصريحات في
سياؽ حممة العالقات العامة التي يحاوؿ نتنياىو مف خالليا تحسيف صورة ائتالفو اليميني المتطرؼ ،بعد
اختياره ليبرماف وزي اًر لمجيش".
وقالت الو ازرة :في كممة الرئيس محمود عباس أماـ إجتماع وزراء الخارجية العرب في القاىرة في
 ،2016/5/28شدد الرئيس عمى أف ...( :بمناسبة الحديث عف مبادرة السالـ العربية ،نريدىا كما
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وردت ،وكما اعتمدت في أوؿ قمة في بيروت ،وكما اعتمدت في عشرات القمـ العربية واإلسالمية،
ووردت في خارطة الطريؽ [ ]...البداية أف تقبؿ بيا الدولة العبرية ،وتبدأ بتطبيقيا ،ثـ بعد ذلؾ يمكف
لمدوؿ العربية أف تطبع عالقتيا معيا ،وليس العكس) .وأكدت الو ازرة أف "السياسة االستيطانية والتيويدية
الممنيجة التي تمارسيا حكومة نتنياىو ،وكذلؾ اإلجراءات القمعية واإلنتياكات العنصرية ضد الشعب
الفمسطيني ،أكبر دليؿ عمى تمسؾ نتنياىو بمواقفو التضميمية والكاذبة تجاه السالـ".

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/5/31 ،
التفاعل مع القدس:
توقيع منح صغيرة لدعـ المجتمعات الميمشة في شرقي القدس:
وقعت  7مؤسسات مجتمع محمي فمسطينية ،مع مؤسسة "ىينرش ُبؿ"  -مكتب فمسطيف واألردف ،يوـ

األربعاء ( ،)5/25منح صغيرة منفردة بقيمة ثالثة مميوف يورو ،ممولة مف االتحاد األوروبي ،لدعـ
المجتمعات الميمشة ،السيما النساء واألطفاؿ في شرقي القدس المحتمة.
وييدؼ المشروع لتعزيز حقوؽ المرأة الضعيفة واألطفاؿ والشباب في شرقي القدس مف خالؿ تحسيف
الفرص االجتماعية والنفسية واإلقتصادية والثقافية .وقالت رئيس االتحاد األوروبي لمتعاوف الكساند ار فيزر،
إف االتحاد األوروبي ممتزـ بقوة لتعزيز صمود الفمسطينيف سكاف شرقي القدس ولمحفاظ عمى الطابع
الفمسطيني في المدينة .لقد استثمرنا أكثر مف  60مميوف يورو عمى مدى السنوات الػ 10الماضية مف
أيضا التأكيد عمى أف برنامج شرقي القدس قد غطى حتى
خالؿ برنامجنا في شرقي القدس .ومف الميـ ً
اآلف مجموعة متنوعة مف القطاعات ،مف الصحة إلى التعميـ ،مف الثقافة إلى التخطيط العمراني والتمكيف
االقتصادي".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/5/26 ،
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وكيؿ و ازرة االعالـ الكويتي يؤكد حرص بالده عمى طباعة موسوعة " القدس الشريؼ":
أكد وكيؿ و ازرة االعالـ في الكويت طارؽ المزرـ" ،حرص بالده عمى طباعة موسوعة "القدس الشريؼ"،
المكونة مف ثالثة مجمدات ،في مطبعة و ازرة اإلعالـ الكويتية ،ونشرىا" .وقاؿ المزرـ عقب اختتاـ أعماؿ
الدورة الػ 47لمجمس وزراء اإلعالـ العرب والتي عقدت في مقر األمانة العامة لمجامعة العربية بالقاىرة
بناء عمى طمب سابؽ مف الجامعة ،وذلؾ
يوـ األربعاء (" ،)5/25إف طباعة تمؾ المجمدات ،ونشرىا جاء ً

مف أجؿ الحفاظ عمى اليوية العربية واإلسالمية ضد محاوالت تيويد المدينة المقدسة".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/5/26 ،
دعوات إلعمار األقصى في رمضاف:
دعا مجمس "اإلفتاء األعمى" في فمسطيف وفي يوـ الخميس ( ،)5/26المسمميف في شتى أصقاع المعمورة
لمتحرؾ لنصرة إخوانيـ الفمسطينييف ،الذيف يقفوف سداً منيعاً في مواجية ما يحدؽ بالمسجد األقصى
المبارؾ مف مكائد تحاؾ لمسيطرة عميو ،وسمبو مف المسمميف أصحابو الشرعييف .وأوضح أف شير
رمضاف يأتي ىذا العاـ في ظؿ ىجمة شرسة تتعرض ليا المقدسات ،وعمى رأسيا المسجد األقصى
المبارؾ ،حيث عمميات تغيير معالـ المدينة المقدسة والحفريات المستمرة أسفمو ،بيدؼ تيويد القدس
وتغيير معالميا العربية واإلسالمية ،وفرض حقائؽ ظالمة جديدة عمى األرض.
وعمى الصعيد ذاتو؛ أداف المجمس تعميؽ سمطات االحتالؿ ممصقاً جدارياً في مقر األمـ المتحدة يصور
شرقي القدس المحتمة "عاصمة أبدية لمشعب الييودي" ،وانتقد المجمس السماح بوضع ىذا الممصؽ في
األمـ المتحدة لتنافيو مع التزاماتيا ومسؤولياتيا التي تؤكد عمى أف مدينة القدس جزء ال يتج أز مف
األراضي الفمسطينية المحتمة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/5/26 ،
خطة "إسرائيمية" لتمكيف السمطة مف السيطرة عمى أحياء بالقدس:
كشفت مصادر عبرية ،النقاب عف خطة إسرائيمية تنص عمى نقؿ السيطرة اإلدارية واألمنية عمى أحياء
عربية في المدينة ومحيطيا ومخيـ الالجئيف شعفاط إلى سيطرة السمطة الفمسطينية .وقاؿ رئيس بمدية
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االحتالؿ في القدس المحتمة ،نير بركات خالؿ ندوة أقيمت في الجامعة العبرية يوـ الخميس (،)5/26
إنو "يؤيد إزالة الجدار األمني في عدة أحياء أخرى وضميا إلى منطقة نفوذ العاصمة" ،في الوقت الذي
أكد فيو معارضتو ألي تنازؿ عف مساحة القدس.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2016/5/27 ،
صيدـ يقرر تقميص شروط ترخيص المدارس في القدس لزيادة عددىا:
قرر وزير التربية والتعميـ العالي صبري صيدـ تشجيع زيادة عدد المدارس الخاصة ورياض األطفاؿ
الفمسطينية في القدس المحتمة ،عبر استثنائيا مف الشروط المنصوص عمييا في تعميمات ترخيص تمؾ
المدارس والمعموؿ بيا في الضفة الغربية وقطاع غزة لعاـ  ،2017/2016بما ال يتعارض ومعايير
األمف والسالمة العامة لمطمبة.
وأكد صيدـ في بياف صدر عف الو ازرة ،مساء األحد ( ،)5/29أنو سيتـ النظر بترخيص كؿ مدرسة وفقاً
لواقع الحاؿ شريطة التزاميا بتدريس المنياج الفمسطيني .وبيف أف ىذا القرار جاء نظ اًر لمظروؼ الخاصة
واالستثنائية التي تعيشيا مدينة القدس ،ممثمةً بإجراءات االحتالؿ اإلسرائيمي بالتضييؽ عمى سكاف
المدينة ،ومحاربة العممية التعميمية والتربوية فييا ،واستيداؼ اليوية الفمسطينية ،األمر الذي يترتب عميو
حاد في الغرؼ الصفية وزيادة الحاجة لمدارس جديدة .وأىاب صيدـ بكؿ الغيوريف االىتماـ بالتعميـ
نقص ٌ
ٌ
واالستثمار فيو حرصاً عمى القدس وصمود أىميا وىويتيـ الفمسطينية األصيمة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/5/29 ،
قمة فمسطينية  -مصرية بالقاىرة ...ووزراء الخارجية العرب يؤكدوف دعميـ "المبادرة الفرنسية":
قاؿ سفير دولة فمسطيف لدى مصر ومندوبيا الدائـ لدى الجامعة العربية ،جماؿ الشوبكي ،في تصريح
صحافي مساء الجمعة ( ،)5/27إف لقاء القمة بيف الرئيسيف عباس والسيسي سيبحث األوضاع عمى
الساحة العربية وتطورات القضية الفمسطينية .وأوضح أف الرئيس عباس سيشارؾ في االجتماع غير
العادي لمجمس جامعة الدوؿ العربية عمى مستوي وزراء الخارجية ،وذلؾ الطالعيـ عمى "األفكار
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الفرنسية" بشأف "عممية السالـ" ومحاولة الوصوؿ إلى موقؼ عربي موحد قبيؿ االجتماع الدولي المقرر
عقده في باريس بشأف القضية الفمسطينية في الثالث مف الشير المقبؿ.
وقاؿ وزير الخارجية الفمسطيني ،د .رياض المالكي" ،نحف تفاعمنا مع المقترحات الفرنسية ،وليذا السبب
حرص الرئيس عباس عمى المشاركة في االجتماع الوزاري رغـ ارتباطاتو ،وذلؾ بناء عمى طمب األمانة
العامة لمجامعة والعديد مف الدوؿ العربية لكي يساعد في بمورة تمؾ األفكار التي يجب أف يتـ تبنييا عر ًبيا
خالؿ اجتماع باريس المقرر في  6/3بمشاركة  26دولة مف بينيا مصر واألردف والسعودية والمغرب،

إضافة إلى األمانة العامة لمجامعة العربية ممثمة بإمينيا العاـ الدكتور نبيؿ العربي".
وقاؿ "نحف ننظر إلى اجتماع باريس المقبؿ كنقطة انطالؽ لعممية متكاممة ،وىو سيعيد االىتماـ الدولي
لمقضية الفمسطينية لكي تصبح عمى سمـ أولويات المجتمع الدولي ،باإلضافة إلى إعادة االىتماـ مف قبؿ
ىذه الدوؿ لجية االنخراط بشكؿ أساسي في العممية السياسية واالىتماـ بكيفية التوصؿ إلى آلية تضمف
إنياء معاناة الشعب الفمسطيني تحت االحتالؿ وتسمح بتقديـ األفكار والمقترحات التي مف شأنيا أف
تسيؿ العممية التفاوضية لموصوؿ إلى إتفاؽ سالـ ينيي حالة االحتالؿ ويسمح بإقامة الدولة الفمسطينية".
وقاؿ األميف العاـ لمجامعة العربية ،نبيؿ العربي ،إنو يعمؽ آماال كبيرة عمى إنجاح اجتماع باريس المقرر
خصوصا لجية تحديد مرجعيات معروفة لعممية "السالـ" وضماف إحراز تقدـ
في الثالث مف الشير القادـ،
ً
ممموس في العممية السياسية.

وفي سياؽ متصؿ ،أكد مجمس جامعة الدوؿ العربية عمى مستوى وزراء الخارجية ،يوـ السبت (،)5/28
دعـ "المبادرة الفرنسية" والجيود العربية والدولية كافة ،لتوسيع المشاركة الدولية لحؿ القضية الفمسطينية،
بدءاً بعقد االجتماع الوزاري الدولي في باريس يوـ الثالث مف حزيراف/يونيو  ،2016واإلسراع بعقد
"المؤتمر الدولي لمسالـ".
وشدد المجمس في دورتو غير العادية عمى ضرورة خمؽ آلية متعددة األطراؼ بيدؼ العمؿ عمى إنياء
االحتالؿ اإلسرائيمي ،واقامة دولة فمسطيف المستقمة كاممة السيادة ،بعاصمتيا شرقي القدس ،عمى حدود
الرابع مف حزيراف/يونيو  ،1967وذلؾ وفؽ المرجعيات الدولية والقانونية ،بما فييا ق اررات الشرعية الدولية
ذات الصمة ،و"مبادرة السالـ" العربية ،ووضع جدوؿ زمني لممفاوضات ولتنفيذ ما ُيتفؽ عميو ،ضمف إطار
آلية متابعة دولية جديدة.
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كما أكد المجمس في ق ارره الذي صدر تحت عنواف "التحركات الدبموماسية القادمة بشأف القضية
الفمسطينية" عمى عدـ قبوؿ الحموؿ االنتقالية ،ومشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة ،ورفض االعتراؼ
بالدولة العبرية كدولة ييودية ،ورفض تكريس نظاـ الفصؿ العنصري اإلسرائيمي (األبارتايد) القائـ حالياً.
ودعا المجتمع الدولي إلى إلزاـ الدولة العبرية ،قوة االحتالؿ ،بق اررات الشرعية الدولية ،وميثاؽ األمـ
المتحدة ،وعدـ انتياؾ القوانيف الدولية ،ورفع حصارىا الظالـ عف قطاع غزة ،وتنفيذ التزاماتيا بموجب
االتفاقيات الدولية والثنائية ،وفي ىذا اإلطار ،فإف مجمس الجامعة يجدد دعـ ق اررات المجمس المركزي
لمنظمة التحرير الفمسطينية الداعية إلى إعادة النظر في كؿ العالقات السياسية واالقتصادية واألمنية
الفمسطينية مع الدولة العبرية.
وجدد المجمس رفضو القاطع لجميع السياسات والبرامج والخطط اإلسرائيمية غير القانونية التي تستيدؼ
ضـ مدينة شرقي القدس المحتمة ،وتشويو ىويتيا العربية وتركيبتيا السكانية ،والمساس بمقدساتيا ،وعزليا
عف محيطيا الفمسطيني .وأكد عمي ضرورة مواصمة تكميؼ المجنة الو ازرية العربية ،المعنية بإنياء
االحتالؿ ،بإجراء المشاورات والتحرؾ في الجمعية العامة لألمـ المتحدة ،ومجمس األمف ،الستصدار قرار
بوقؼ االستيطاف اإلسرائيمي وارىاب المستوطنيف في أرض دولة فمسطيف المحتمة ،واعادة التأكيد عمى
بطالف وعدـ قانونية وعدـ شرعية االستيطاف .وطالب بمواصمة تكميؼ المجنة الو ازرية العربية بإجراء
االتصاالت والمشاورات مع األميف العاـ لألمـ المتحدة ،إلعداد نظاـ حماية دولية لمشعب الفمسطيني
وأرضو وممتمكاتو ومقدساتو .ودعا المجتمع الدولي إلى تجريـ االستيطاف اإلسرائيمي ووضع المنظمات
االستيطانية اإلسرائيمية عمى قوائـ المنظمات اإلرىابية ،ومالحقة أعضائيا أماـ المحاكـ الدولية.

صحيفة القدس المقدسية2016/5/29 ،
المالكي :عقد لقاءات فمسطينية اسرائيمية برعاية مصرية وارد بعد اجتماع باريس
أعمف وزير الخارجية في السمطة الفمسطينية رياض المالكي يوـ األحد ( ،)5/29أف عقد لقاءات مع
الجانب اإلسرائيمي برعاية مصرية "قد يكوف وارداً بعد إجتماع باريس التشاوري في الثالث مف
حزيراف/يونيو المقبؿ .وأضاؼ المالكي "في حاؿ أف اجتماع باريس فوض الجانب المصري لممتابعة (بيف
الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي) في ىذا الموضوع فإف المقاء وارد ،ولكف دوف ذلؾ الجميع ممتزـ بما فيو

24

الجانب المصري بمحددات االجتماع وما سيصدر عنو مف ق اررات " .وأشار المالكي ،إلى أف "الجيود
المصرية مرتبطة بما نقوـ بو مف خالؿ المبادرة واألفكار الفرنسية" ،الفتًا إلى أف "المصرييف سيبذلوف كؿ
جيد مف إنجاح اجتماع باريس المقبؿ عمى أساس أف ما سيتمخض عنو سيكوف مف إجراءات وخطوات
سيكوف لمصر الدور الرئيس فييا".
وفي رده عمى سؤاؿ حوؿ اإلجراءات الفمسطينية والعربية حاؿ فشؿ اجتماع باريس ،قاؿ المالكي ،إنو "مف
السابؽ ألوانو الحديث حوؿ ىذا الموضوع ( )..اآلف يجب تسخير اإلمكانيات كافة إلنجاح االجتماع وما
سيتمخض عنو وبعد ذلؾ لكؿ حادث حديث".
وبشأف لقاء القمة بيف الرئيس الفمسطيني محمود عباس ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي الذي عقد في
القاىرة يوـ السبت ( )5/28قاؿ المالكي ،إف عباس "تشاور مع الرئيس المصري بخصوص العممية
السياسية برمتيا والجيد المصري المبذوؿ مف أجؿ تفعيؿ ممؼ المصالحة الفمسطينية ،والتحضير الجتماع
باريس وما يجب أف يتمخض عنو باإلضافة إلى التنسيؽ المصري الفمسطيني في ما يتعمؽ بالرؤية
المستقبمية بشكؿ عاـ ".

صحيفة القدس المقدسية2016/5/29 ،
حماس والشعبية تدعواف إلى رفض المبادرة الفرنسية:
دعت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ،يوـ األحد ( ،)5/29الجماىير الفمسطينية إلى تنظيـ فعاليات
رافضة لممبادرة الفرنسية ،وأي تحركات دولية وعربية تجري في سياقيا ،معتبرة أف ىذه التحركات "تيدؼ
إلى شطب الحقوؽ الفمسطينية وفي مقدمتيا حؽ عودة الالجئيف إلى ديارىـ التي ىجروا منيا" .كما دعت
الجبية الشعبية القوى والشخصيات الوطنية كافة إلى التعبير عف رفضيا لممبادرة الفرنسية واعالف ىذه
المواقؼ بصراحة" ،في ظؿ محاوالت القيادة الفمسطينية تسويؽ ىذه المبادرة والتحركات بما يشكؿ ضربا
لحالة اإلجماع الوطني" .وأكدت أف المبادرة لـ تعرض عمى منظمة التحرير الفمسطينية ،كما لـ تتـ
مناقشتيا مع القوى.
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وفي السياؽ ،اعتبرت حركة حماس يوـ اإلثنيف ( ،)5/30أف المبادرة الفرنسية لعقد "مؤتمر دولي لمسالـ"
إلنياء "الصراع" الفمسطيني اإلسرائيمي تمثؿ "محاولة إللياء الشعب الفمسطيني" .وانتقد المتحدث باسـ
الحركة سامي أبو زىري "تجاوب" الرئيس عباس مع المبادرة الفرنسية ،معتب اًر أنو "خطوة فردية ال تمثؿ
الشعب الفمسطيني وال تحظى بأي توافؽ وطني" .

صحيفة القدس المقدسية2016/5/30 ،
فتح" :ما يفعمو االحتالؿ في القدس مجزرة بحؽ شعبنا ومقدساتو
اعتبر المتحدث باسـ حركة فتح أسامو القواسمي ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي واجراءاتو العنصرية في
مدينة القدس ،مجزرة بحؽ شعبنا ومقدساتو االسالمية والمسيحية .وفي رده عمى تصريحات المتطرؼ
ييودا غميؾ ،والذي قاؿ "إنو سيوفر الحماية الالزمة القتحامات المستوطنيف لممسجد األقصى" ،قاؿ
القواسمي :إف شعبنا صمد لعقود طويمة أماـ ممارسات االحتالؿ العنصرية ،ودافع عف أرضو ومقدساتو
وضحى بأغمى ما يممؾ ،لف يسمح بتمرير المخططات االسرائيمية اليمينية المتطرفة بحؽ مسجدنا وأرضنا
ومقدساتنا".

ودعا العرب والمسمميف إلى التحرؾ الفوري الجاد لنصرة القدس ووقؼ تيويد المسجد

األقصى.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2016/5/31 ،
مقاالت وحوارات:
كيؼ يعمؿ طاقـ "الخط األرزؽ" اإلسرائيمي عمى توسيع البناء لممستوطنات؟
كشؼ صحيفة "ىآرتس" بأف االدارة المدنية اإلسرائيمية قامت في  2015باعادة مسح خرائط  62الؼ
دونـ مف أراضي الضفة ،بشكؿ يممح الى نيات البناء عمييا بشكؿ مترامي االطراؼ.
ويجري إعادة مسح الخرائط مف قبؿ طاقـ خاص يسمى طاقـ "الخط األزرؽ" ،الذي يفحص خرائط
األراضي التي اعتبرت "اراضي دولة" في القرف الماضي ،ويتـ مسحيا بوسائؿ ديجيتاؿ دقيقة.
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يشار الى انو مف اجؿ السماح بالبناء عمى االراضي التي اعتبرت اراضي دولة قبؿ  ،1999يجب عمى
اإلدارة المدنية إعادة مسحيا.
ويعني قرار مسح خرائط ىذه المساحة مف األراضي ،بمثابة قفزة كبيرة في إعادة مسح الخرائط ،مقارنة
بالسنوات السابقة .ففي  2014اعيد مسح خرائط  20الؼ دونـ ،وفي  2013تـ مسح  13الؼ دونـ
فقط.
وكما يبدو فإف احد اىداؼ ىذه الخطوة ىو منع الفمسطينييف الذيف يقيموف في مناطؽ إطالؽ النار مف
االلتماس إلى المحكمة العميا ضد االعماؿ الجارية حوؿ بيوتيـ .ويسود االفتراض بأنو اذا تـ مسح
الخ ارئط عمى انيا اراضي دولة ،فستتمكف "إسرائيؿ" مف االدعاء بأنو تـ انشاء المباني الفمسطينية عمييا
بعد االعالف عنيا كأراضي دولة.
وحسب تقسيـ المناطؽ التي أعيد مسح خرائطيا ،يمكف التكيف ايف تنوي "إسرائيؿ" السماح ببناء
دونما،
مستوطنات .وبناء عميو فقد تـ الى جانب مستوطنة "نوكديـ" اعادة مسح خرائط لمساحة ً 962

دونما التي أعيد مسحيا في منطقة ترقوميا
والى جانب مستوطنة "غيتيت"  3دونمات ،بينما ال تقع الػ ً 43
إلى جانب مستوطنة قائمة.
وقاؿ الباحث في مجاؿ االستيطاف درور اتاكس لصحيفة "ىآرتس" انو "مف الميـ اف نفيـ بأف جيود
اعادة المسح موجية بشكؿ خاص الى عمؽ الضفة والمستوطنات القائمة بعيدا عف "كتؿ االستيطاف"،
وكذلؾ الى اراض اعمنت عنيا اسرائيؿ في السابؽ كمناطؽ إلطالؽ النيراف ،رغـ أنو مف الواضح بأنيا
جزء مف مخزوف األراضي التي تستخدميا ""إسرائيؿ"" بشكؿ تدريجي ليتـ بعد ذلؾ تسميميا لممستوطنات".

صحيفة القدس المقدسية2016/5/31 ،
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