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الخبر الرئيس:
مبادرة خليجية لتطبيع العالقات مع دولة االحتالؿ

أبرز العناوين:
 مواجيات في أحياء القدس المحتلة وتضييؽ على المقدسييف
 التصويت بالقراءة التمييدية على قانوف القومية
ائيليا في البلدة القديمة بالقدس
أردنيا طعف
شرطيا إسر ً
ً
 قوات االحتالؿ تقتؿ ً

 السفير األميريي الجديد الداعـ لالستيطاف يصؿ للدولة العبرية دولة االحتالؿ لتولي منصبو
 وفد ترمب يرفض مرافقة نتنياىو لو خالؿ زيارة حائط البراؽ
 الشاباؾ ييشؼ عف اعتقاؿ سبعة مف نشطاء الحرية اإلسالمية
 الدولة العبرية أُبلغت بعزـ ترمب التوصؿ إلى اتفاؽ "سالـ"
***

شؤون المقدسات:
مستوطنوف يقتحموف باحات المسجد األقصى:
مستوطنا ،يوـ األربعاء ( ،)5/10باحات المسجد األقصى المبارؾ ،بحماية معززة مف قوات
اقتحـ 67
ً
االحتالؿ الخاصة ،تصدى ليا مصلوف بيتافات التيبيرُ .يشار إلى أف أيثر مف  2700إسرائيلي اقتحموا

المسجد األقصى خالؿ شير نيساف/إبريؿ الماضي ،مف بينيـ عناصر مف مخابرات االحتالؿ والطالب
الييود.
أمنت شرطة االحتالؿ ،صباح الخميس ( ،)5/11اقتحاـ  44مستوطناً للمسجد األقصى ضمف الجولة
وّ

األولى لالقتحامات .وأفادت ويالة "قدس برس أف  3عناصر مف مخابرات االحتالؿ ،إضافة إلى 20
طالباً ومرشداً ييودياً اقتحموا المسجد ضمف الجولة األولى وسط حماية عناصر الشرطة.
و ّأـ المسجد األقصى المبارؾ يوـ الجمعة ( )5/12نحو  50ألؼ مصؿ مف القدس المحتلة واألراضي
الفلسطينية المحتلة عاـ  ،48وذلؾ في ظؿ إجراءات أمنية وعسيرية مشددة وانتشار ميثؼ على أبواب
المدينة والمسجد .ودعا خطيب المسجد األقصى ،الشيخ يوسؼ أبو سنينة ،الشعب الفلسطيني والعربي
والمسلـ إلى وقفة حقيقية مع األسرى ومساندتيـ في محنتيـ واضرابيـ عف الطعاـ .ودعا أبو سنينة
المقدسييف ويؿ قادر مف الفلسطينييف إلى شد الرحاؿ اليومي للمسجد؛ لتفويت الفرصة على المتربصيف
مشددا على أىمية الرباط في األقصى والمدينة المقدسة.
بو،
ً

طالبا مف ما تسمى "منظمة طالب ألجؿ المعبد" ،في الفترة
فيما اقتحـ  72مستوطنا ،بينيـ 20
ً

الصباحية مف يوـ األحد ( ،)5/14المسجد األقصى المبارؾ ،مف باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة
مف قوات االحتالؿ الخاصة.
مستوطنا ،صباح اإلثنيف ( ،)5/15المسجد األقصى المبارؾ ،بحراسة مشددة مف قوات
واقتحـ 33
ً

مستوطنا ،في الفترة
االحتالؿ الخاصة ،ةتصدى ليا مصلوف بيتافات التيبير .فيما اقتحـ أيثر مف 70
ً

الصباحية مف يوـ الثالثاء ( ،)5/16المسجد األقصى مف باب المغاربة تحت حراسة مشددة مف قوات
االحتالؿ.

المريز الفلسطيني لإلعالـ +ويالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"2017/5/16 ،
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شؤون المقدسيين:
قوات االحتالؿ تيدـ بقالة قرب حاجز قلنديا شماؿ القدس:
ىدمت قوات االحتالؿ ،يوـ الخميس ( ،)5/11بقّالة تجارية ألحد المواطنيف قرب حاجز قلنديا العسيري
شماؿ القدس المحتلة ،بسبب قربيا مف الحاجز وبذريعة عدـ الترخيص.
مف جية أخرى ،قالت لجنة المتابعة في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة ،إف طواقـ تابعة لبلدية
االحتالؿ في القدس المحتلة ،ترافقيا قوة معززة مف جنود وشرطة االحتالؿ ،سلمت يوـ اإلثنيف (،)5/15
ق ار اًر يقضي بوقؼ أعماؿ البناء في ديواف بلدة العيسوية ،بذريعة البناء دوف ترخيص.

ويالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"2017/5/15 ،

مواجيات في أحياء القدس المحتلة وتضييؽ على المقدسييف:
ونصب المزيد مف
واصلت سلطات االحتالؿ ،يوـ األربعاء ( )5/10ولليوـ الثاني على التوالي ،ترييب
ْ

المطّلع وحتى مستشفى المقاصد الخيرية
ياميرات المراقبة في الشارع الرئيس الممتد مف اتجاه مستشفى ُ
المطؿ على القدس القديمة .وعزت سلطات االحتالؿ إجراءىا بسبب استمرار
بحي جبؿ الزيتوف/الطور ُ

عمليات رشؽ الحجارة التي تستيدؼ مريبات المستوطنيف خالؿ مرورىـ مف المنطقة.

وأفاد شيود عياف أف مواجيات اندلعت يوـ الخميس ( )5/11بيف المواطنيف مف مخيـ قلنديا وقوات
االحتالؿ ،أمطر فييا الشباف الحاجز العسيري بالحجارة في حيف استخدمت قوات االحتالؿ الرصاص
الحي والمطاطي والقنابؿ الغازية السامة ،وأغلقت الحاجز في يال االتجاىيف ما تسبب بازدحامات شديدة
بحرية سير المواطنيف ومريباتيـ مف والى القدس المحتلة.
واقتحمت قوات يبيرة مف جنود وشرطة االحتالؿ ،يوـ الخميس ،مخيـ شعفاط وسط القدس المحتلة ،في
الوقت الذي شرعت ىذه القوات بتوقيؼ مريبات المواطنيف ،فيما لجأ عدد يبير مف تجار المنطقة الى
إغالؽ محاليـ تحسبا مف دىميا وتحرير مخالفات مالية قيرية.
صعدت قوات االحتالؿ اإلسرائيلي ،يوـ األحد ( ،)5/14اجراءاتيا المشددة في مدينة القدس ،وتنييليا
و ّ
بالمواطنيف ،خاصة في البلدة القديمة وعلى بواباتيا ومحيطيا ،حيث أخضعت الشباف والفتيات لتفتيشات
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وميينة ،وحررت بطاقاتيـ الشخصية .وتُرّيز قوات االحتالؿ نشاطاتيا في المنطقة الممتدة مف
استف اززية ُ
باب العمود ،وصوالً إلى منطقة باب الساىرة مرو اًر بشارع السلطاف سليماف ومغارة اليتاف.
وشيدت العديد مف أحياء سلواف شيدت مساء األحد ( )5/15مواجيات عنيفة مع قوات االحتالؿ،
استمرت حتى ساعات متأخرة مف الليؿ .وتريزت المواجيات في حي عيف اللوزة ،وتعمدت قوات االحتالؿ
خالليا اطالؽ عشرات قنابؿ الصوت الحارقة والغاز السامة بيف منازؿ المواطنيف وبشيؿ عشوائي ،ما
تسبب بحاالت ىلع وذعر بيف األطفاؿ والنساء ،واصابة العشرات بحاالت اختناؽ.
واندلعت مساء اإلثنيف ( )5/16مواجيات في بلدة العيسوية ،أطلقت خالليا قوات االحتالؿ القنابؿ
الصوتية الحارقة ،والغازية السامة المسيلة للدموع ،والتي تـ اطالقيا بشيؿ عشوائي ،وميثؼ ،وبيف منازؿ
المواطنيف ،ما أدى إلى إصابة العشرات بحاالت اختناؽ .وفي بلدة سلواف جنوب المسجد األقصى
المبارؾ ،اقتحمت قوات االحتالؿ حوش أبو تايو ،واقتحمت منازؿ عدد مف المواطنيف ،أعقبيا مواجيات
في المنطقة ،امتدت لمعظـ أحياء سلواف.
شبانا ألقوا مفرقعات نارية وزجاجات حارقة "مولوتوؼ" على دوريات لقوات
وذير بياف لشرطة االحتالؿ أف ً

المطؿ على القدس القديمة .وشيد المدخؿ
االحتالؿ ،ومريبات مستوطنيف بحي جبؿ الزيتوف/الطور ُ

الرئيس لبلدة الراـ شماؿ القدس المحتلة ،مواجيات أطلؽ فييا جنود االحتالؿ عشرات القنابؿ الصوتية
والغازية.
وواصؿ أىالي األسرى المقدسييف دعميـ لألسرى في باحة الييئة الدولية للصليب األحمر بحي الشيخ
جراح وسط القدس المحتلة ،بمشارية وزير ومحافظ القدس عدناف الحسيني ،وشخصيات مقدسية .ورفع
أىالي األسرى صور أبنائيـ والفتات تطالب بالضغط على االحتالؿ لالستجابة لمطالب األسرى
المضربيف عف الطعاـ.

ويالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"2017/5/16 ،
ويفرج عف آخريف:
ويبعد ُ
االحتالؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييفُ ..

قدـ االدعاء العاـ اإلسرائيلي ،يوـ الخميس ( ،)5/11الئحة اتياـ أماـ المحيمة الجزئية في مدينة القدس
عاما) مف سياف رأس العمود ،اتيمو فييا بتنفيذ عملية طعف في القطار الخفيؼ
ضد جميؿ التميمي (ً 57
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سينظر في
الشير الماضي ما أدى لمقتؿ طالبة ييودية -بريطانية ،واصابة إسرائيلييف بجروح طفيفة ،و ُ
محايمتو بوقت الحؽ.

عاما) مف سياف القدس المحتلة ،عامو
مف جية ثانية ،دخؿ األسير أيمف عبد المجيد عاشور سدر (ً 50

عاما ،علماً
الػ 23في سجوف االحتالؿ اإلسرائيلي .واألسير سدر محيوـ بالسجف المؤبد مدى الحياة وً 30
عاما) مف القدس
أف االحتالؿ اعتقلو عاـ  .1995فيما دخؿ األسير موسى سالمة علي صرايعة (ً 36

المحتلة ،يوـ اإلثنيف ( )5/15عامو الرابع عشر على التوالي بسجوف االحتالؿ .واألسير صرايعة محيوـ
بالسجف المؤبد مدى الحياة ،وتـ اعتقالو عاـ 2003

ويالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية2017/5/15 ،
االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
اعتقلت قوات االحتالؿ اإلسرائيلي ،فجر األربعاء ( ،)5/10الشاب حمزة زىراف بعد اقتحاـ منزلو في
مخيـ قلنديا شماؿ القدس المحتلة ،في الوقت الذي اعتقلت فيو قوات االحتالؿ الطفليف الشقيقيف علي
اما) ،مف منزليما وسط بلدة أبو ديس جنوب شرؽ القدس المحتلة.
( 18عاماً) ومحمد راضي ربيع ( 16ع ً

واعتقلت قوات االحتالؿ اإلسرائيلي ،يوـ السبت ( ،)5/13حارس المسجد األقصى عمراف الرجبي مف

مياف عملو في باب السلسلة ،بزعـ تصوير الحارس الرجبي اعتداء االحتالؿ الوحشي على سيدة يانت
تدخؿ إلى المسجد األقصى المبارؾ.
واعتقلت قوات االحتالؿ اإلسرائيلي ،يوـ األحد ( ،)5/14الطفؿ أحمد سعيدة بعد اقتحاـ منزلو في حي
وادي الجوز القريب مف سور القدس التاريخي .يما اعتقلت قوات االحتالؿ طفالً مف شارع السلطاف
سليماف ،واقتادتو الى مريز تابع ليا في القدس المحتلة .فيما اعتقلت قوات االحتالؿ اإلسرائيلي ،مساء
األحد ،الطفليف الشقيقيف جماؿ ومحمد الغوؿ ،مف حي رأس العمود في بلدة سلواف جنوب المسجد
األقصى ،وحولتيما إلى مريز تحقيؽ وتوقيؼ في مدينة القدس.
واعتقلت قوات االحتالؿ ،يوـ الثالثاء ( ،)5/16الشاب عدي أبو تايو عقب مداىمة منزلو في بلدة سلواف
جنوب األقصى ،واقتادتو إلى مريز تحقيؽ وتوقيؼ في المدينة المقدسة .ويانت قوات االحتالؿ اعتقلت
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مساء اإلثنيف ( )5/15الشاب عز مصباح أبو صبيح مف حاجز عسيري أقامتو في طريؽ قرية حزما
شماؿ شرؽ القدس المحتلة.

ويالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"2017/5/16 ،
شؤون االحتالل:
التصويت بالقراءة التمييدية على قانوف "الدولة الييودية"
صادؽ "الينيست" اإلسرائيلي ،ظير األربعاء ( ،)5/10بالقراءة التمييدية على مشروع قانوف أطلؽ عليو
اسـ "الدولة العبرية  -الدولة القومية للشعب الييودي" ،بعد أف يانت وافقت عليو اللجنة "الو ازرية لشؤوف
عضوا في الينيست أيدوا
التشريع" يوـ األحد الماضي .وحسب موقع يديعوت أحرونوت العبري ،فإف 48
ً
مشروع القانوف ،مقابؿ معارضة .41

صحيفة القدس المقدسية2017/5/10 ،
نتنياىو يؤجؿ المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات إلى ما بعد زيارة ترمب:
قالت صحيفة "ىآرتس" ،يوـ الخميس ( ،)5/11إنو تـ تأجيؿ اجتماع جلسة "لجنة التخطيط العليا التابعة
لإلدارة المدنية" ،التي ياف مف المفترض أف تجتمع خالؿ األسبوع الجاري ،للمصادقة على مخططات
البناء في المستوطنات لما بعد زيارة الرئيس األميريي دونالد ترمب للدولة العبرية بيدؼ منع حصوؿ
توتر.
يذير أنو في نياية آذار/مارس الماضي ،وضع المجلس الوزاري المصغر سياسة بناء تقضي على أف
محاذيا لو .وتقرر في
تيوف غالبية البناء االستيطاني ضمف خط نفوذ السلطات المحلية للمستوطنات أو
ً

حينو أف تجتمع لجنة "التخطيط العليا لإلدارة المدنية" ،التي تصادؽ على مخططات البناء في
المستوطنات ،مرة يؿ  3أشير ،بدالً مف مرة يؿ أسبوع.

ويالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"2017/5/11 ،
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االحتالؿ يعترض مسيرة راجلة متجية إلى األقصى:
اعترضت قوات االحتالؿ اإلسرائيلي ،يوـ الخميس ( ،)5/11مسيرة فلسطينية راجلة انطلقت قبؿ عدة أياـ
مف مدينة حيفا شماؿ األراضي المحتلة عاـ  1948باتجاه المسجد األقصى .وأصدر قائد شرطة
ار بمنع المسيرة بدعوى أنيا تابعة للحرية اإلسالمية المحظورة ،حسب ما
االحتالؿ في القدس المحتلة ،قرًا

جاء في القرار اإلسرائيلي.

يذير أف تنظيـ المسيرة يتـ للعاـ الثالث على التوالي ،بالتزامف مع ذيرى النيبة الفلسطينية ،في تقليد
سنوي ييدؼ للتواصؿ مع القدس والمسجد األقصى.

المريز الفلسطيني لإلعالـ2017/5/11 ،
عريضة تدعو إلقامة مستوطنة جديدة قرب "معاليو أودميـ"
يشفت مصادر عبرية النقاب يوـ الجمعة ( ،)5/12أف العشرات مف أعضاء "الينيست" وقّعوا في األياـ
األخيرة على عريضة لشرية المقاوالت اإلسرائيلية "صندوؽ القدس الموحدة" ،التي تطالب بدعـ مشروع
تسويؽ أراض تملييا الشرية قرب مستوطنة "معاليو أدوميـ" ،المقامة عنوةً على أراضي المواطنيف.

استنادا إلى قرار حيومي
ووفؽ اإلعالـ العبري ،تتطلع الشرية إلى إقامة مستوطنة جديدة في الموقع
ً

صدر في سنوات الثمانينيات .إال أنو مف الناحية العملية ال توجد مخططات محددة حتى اآلف إلقامة
المستوطنة ،يما أف قرار الحيومة المذيور غير ساري المفعوؿ اليوـ.
والشرية التي يطلؽ علييا "صندوؽ القدس الموحدة" ليست جمعية أو حرية يمينية ،بؿ شرية خاصة
يرأسيا "جاد جبرائيؿ" ،وتسعى إلقامة مستوطنة على تلة مجاورة لمستوطنة "معاليو أدوميـ" باسـ "متسبيو
ييودا" أو "جبعات أدوميـ".

المريز الفلسطيني لإلعالـ2017/5/12 ،
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ائيليا في البلدة القديمة مف القدس:
أردنيا طعف
شرطيا إسر ً
ً
قوات االحتالؿ تقتؿ ً

عاما) مف األردف
أطلقت قوات االحتالؿ يوـ السبت ( ،)5/13النار على عبد اهلل سليـ اليسجي (ً 57
ائيليا ،قرب باب السلسلة ،في البلدة القديمة مف القدس المحتلة .وذيرت
وأردتو قتيالً ،بعد طعنو
شرطيا إسر ً
ً
الناطقة بلساف الشرطة اإلسرائيلية ،أف الشرطي أصيب بجروح بيف طفيفة ومتوسطة .وأشار شيود عياف

إلى أف إف الشرطي معروؼ بعنصريتو وعدائو للمرابطيف والمرابطات في المسجد األقصى ،واعتداءاتو
علييـ.
واستنيرت الحيومة األردنية الجريمة النيراء التي ارتيبت بحؽ المواطف األردني الشييد ،مطالبةً الدولة
العبرية بيامؿ التفاصيؿ حوؿ ىذه الجريمة .وأشار إلى اف المواطف األردني اليسجي غادر األردف عبر
معبر الشيخ حسيف مؤخ ار بتأشيرة سياحية إسرائيلية ولـ يعد مع المجموعة السياحية التي ياف برفقتيا .فيما
رد نتنياىو" :لقد حاف الوقت الذي يتوجب فيو على األردف أف توقؼ ىذه اللعبة المزدوجة .يما تديف
ّ
الدولة العبرية اليجمات اإلرىابية في األردف ،على األردف أف تديف اليجمات اإلرىابية ضد الدولة
العبرية ..اإلرىاب ىو اإلرىاب في يؿ مياف".
وباريت حرية حماس العملية ،وأشاد حساـ بدراف الناطؽ باسـ الحرية بػ"أبطاؿ األردف الذيف يجودوف
بأرواحيـ مف أجؿ المسجد األقصى المبارؾ والشعب الفلسطيني المظلوـ" ،يما قاؿ .وأضاؼ "إف يؿ يد
عاجال أـ
تمتد باألذى على النساء الفلسطينيات وحرائر الشعب الفلسطيني ،سيقطعيا أبناء المقاومة
ً
مشير إلى أف المقاومة ال تنسى جرائـ عدوىا ولو مر علييا الزمف.
ًا
آجال"،
ً

مف جية أخرى ،أصيب طفؿ فلسطيني ،عصر السبت ،بحادث دىس بواسطة سيارة تابعة لشرطة

ونقؿ إلى المشفى للعالج .يما دىس مستوطف بمريبتو ،يوـ األحد
االحتالؿ بالقرب مف باب العمود ُ

( ،)5/14الشاب رائد غيث ،مف سياف حي بيت حنينا ،في منطقة "عطروت" الصناعية ،شماؿ القدس
المحتلة ،وتـ نقلو الشاب إلى المشفى لتلقي العالج.

ويالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية2017/5/14 ،
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ىيرتسوغ :سندعـ نتنياىو إذا قرر الشروع في المفاوضات ..وبينت يياجمو
قاؿ زعيـ المعارضة اإلسرائيلية يتسحاؽ ىيرتسوغ ،يوـ السبت (ّ ،)5/13إنو سيعمؿ على دعـ رئيس

الحيومة بنياميف نتنياىو في حاؿ قرر الشروع في العملية السياسية ببدء مفاوضات جديدة مع الجانب
الفلسطيني .وأضاؼ ىيرتسوغ :على نتنياىو أف يقرر ما إذا ياف يعمؿ لمصلحة شعب الدولة العبرية ،أو
أنو يعمؿ لمصلحة حزبو".
وفي سياؽ متصؿ ،ىاجـ وزير التربية والتعليـ زعيـ حزب "البيت الييودي" نفتالي بينت ،يوـ األحد
( ،)5/14رئيس الحيومة على خلفية خطابو عاـ  2009في جامعة "بار إيالف" الذي أعلف خاللو دعمو
"لحؿ الصراع" مع الفلسطينييف على أساس "الدولتيف لشعبيف".
وقاؿ بينت "ذاؾ الخطاب جلب المقاطعة إلسرائيؿ ،ويدفع نحو تيديد ديموغرافي خطير ،وحاف الوقت
إلعالف التراجع عنو" .وأيد ضرورة تمسؾ الدولة العبرية برؤيتيا الخاصة وعدـ السماح بتقرير مصيرىا
محذر مف التصريحات األميريية التي تشير إلى نيات الرئيس دونالد ترمب دعمو لحؽ
ًا
على يد آخريف.

الفلسطينييف في تقرير مصيرىـ .ودفعت تلؾ التصريحات حزب "اللييود" للرد علييا في بياف رسمي اعتبر
مشير إلى جيود نتنياىو في قبوؿ الدولة
ًا
خالليا التصريحات بأنيا "نموذج لجلد الذات المثيرة للسخرية".

العبرية يدولة ييودية ديمقراطية في العالـ.

جدا
وقالت إيليت شاييد وزيرة القضاء اإلسرائيلي ،يوـ اإلثنيف ( ،)5/15أف الفجوة مع الفلسطينييف يبيرة ً
وال يميف التوصؿ التفاؽ "سالـ" معيـ في ظؿ الحديث عف محاولة إحداث اختراؽ للتوصؿ التفاؽ على

يد الرئيس األميريي دونالد ترمب .ورأت شاييد أف الفرصة القائمة اآلف تتمثؿ في عقد اتفاؽ "سالـ
اقتصادي" يشمؿ اإلقليـ وليس الفلسطينييف وحدىـ.

صحيفة القدس المقدسية2017/5/15 ،
السفير األميريي الجديد الداعـ لالستيطاف يصؿ للدولة العبرية لتولي منصبو:
وصؿ السفير األميريي الجديد ،ديفيد فريدماف ،إلى الدولة العبرية يوـ اإلثنيف ( )5/16لتولي منصبو،
قبؿ أياـ مف زيارة يقوـ بيا الرئيس االميريي دونالد ترمب الى الدولة العبرية .وبعد وصولو إلى "تؿ
ابيب" ،توجو فريدماف لزيارة حائط البراؽ في القدس المحتلة.
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وتجاىؿ فريدماف ،يوـ الثالثاء ( ،)5/16التصريحات التي أطلقيا الرئيس اإلسرائيلي رؤوفيف ريفليف خالؿ
سفير لدى "تؿ أبيب" ،بشأف ضرورة نقؿ السفارة إلى القدس ،وأعرب فقط عف فخره بالعمؿ
حفؿ تنصيبو ًا

في السفارة األميريية بالدولة العبرية .وفي السياؽ ذاتو ،ذيرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ،أف
السفير األميريي تراجع عف البحث على "فيال" ليسيف فييا بالقدس ،وقرر االستقرار في مدينة "ىرتسيليا"
في نطاؽ "لواء تؿ أبيب اليبرى".
مف جية أخرى ،أبدى رئيس حيومة االحتالؿ عدـ تفيمو لقلؽ الواليات المتحدة حياؿ نقؿ السفارة
األميريية مف "تؿ ابيب" إلى القدس ،األمر الذي اعتبرتو صحيفة "ىآرتس" "أوؿ خالؼ علني" بينو وبيف
إدارة الرئيس دونالد ترمب .وأوضح وزير الخارجية األميريي رييس تيلرسوف ،يوـ األحد ( ،)5/15أف
ترمب ال يزاؿ يسعى إلى تقييـ ما اذا ياف نقؿ السفارة سيساعد أـ سيضر بفرص التوصؿ إلى "سالـ"
جدا في محاولتو فيـ ييؼ يميف لقرار مماثؿ أف
فلسطيني-اسرائيلي .وقاؿ تيلرسوف إف "الرئيس حذر ً
يؤثر في عملية السالـ".

صحيفة القدس المقدسية2017/5/16 ،
وفد ترمب يرفض مرافقة نتنياىو لو خالؿ زيارة حائط البراؽ:
محرجا حدث بيف المسؤوليف اإلسرائيلييف ونظرائيـ
جدال دبلوماسيًّا
أفادت وسائؿ إعالـ عبرية بأف ً
ً
األمرييييف ،قبؿ أسبوع مف زيارة الرئيس األمرييي المرتقبة للدولة العبرية واألراضي الفلسطينية .وقاؿ

موقع القناة " "20العبرية إف مندوبيف عف الرئيس األمرييي رفضوا مرافقة رئيس الحيومة اإلسرائيلية،
بنياميف نتنياىو ،للرئيس األمرييي دونالد ترمب خالؿ زيارة األخير المقررة لحائط البراؽ .وصرحت
مصادر أمرييية بأف حائط البراؽ "منطقة متنازع علييا ،وأف زيارة ترمب للموقع زيارة خاصة ،ولذلؾ فيو
يرفض أف يرافقو نتنياىو خالليا" .ووصؼ مصدر في ديواف نتنياىو ،وفؽ ما نقلتو القناة الثانية العبرية،
التصريحات التي أدلى بيا المسؤوؿ األميريي بأنيا "مثاؿ حي على الجيؿ والتيبر الذي يبديو رجاؿ
ترمب".
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وأفادت القناة العبرية الثانية بأف الرئيس األمرييي رفض أف يوثؽ مصور مف ميتب الصحافة الحيومي
اإلسرائيلي أو و ازرة الخارجية الزيارة .وأوضحت المصادر األمرييية ،وفؽ قناة " "20العبرية ،أف موقؼ
المسؤوليف األمرييييف شدد على أف "الحديث يدور عف زيارة شخصية لحائط البراؽ ،وليست زيارة رسمية".

المريز الفلسطيني لإلعالـ2017/5/16 ،
الشاباؾ ييشؼ عف اعتقاؿ سبعة مف نشطاء الحرية اإلسالمية:
يشؼ جياز األمف العاـ اإلسرائيلي "الشاباؾ" ،يوـ الخميس ( ،)5/11عف اعتقاؿ سبعة مف نشطاء
الحرية اإلسالمية – الفرع الشمالي .ومف بيف المعتقليف سليماف اغبارية أحد أبرز قيادات الحرية ،بتيمة
ارتياب جرائـ ضد "أمف الدولة" .ووفقًا للبياف ،فإف المعتقليف استمروا في أعماليـ رغـ حظر الحرية
اإلسالمية ،ومارسوا نشاطات في القدس وداخؿ األراضي المحتلة عاـ  ،48وأسسوا شريتيف لتمويؿ
نشاطات تمس "أمف الدولة" مف خالؿ تمرير أمواؿ يبيرة.
وجيت سلطات االحتالؿ اإلسرائيلي لوائح اتياـ طالت مجموعة مف نشطاء "الحرية
وفي السياؽّ ،

وتضمنت اتيامات ليـ بارتياب ما وصفتو "مخالفات أمنية" تشمؿ "التخطيط لتقديـ المساعدة
اإلسالمية"،
ّ

للعدو في زمف الحرب ونشر وتأييد منظمة وحرية محظورة ،نتيجة استيائيـ مف قرار إخراج الحرية
اإلسالمية عف القانوف" ،وفؽ زعميا.

صحيفة القدس المقدسية +المريز الفلسطيني لإلعالـ2017/5/16 ،
التفاعل مع القدس:
"األعياف األردني" يدعو لممارسة الضغط على الدولة العبرية للقبوؿ "بحؿ الدولتيف":
دعا رئيس مجلس االعياف األردني فيصؿ الفايز ،المجتمع الدولي ،إلى ممارسة ضغوط حقيقية على
الدولة العبرية ،مف أجؿ العودة الى مفاوضات "السالـ" والقبوؿ "بحؿ الدولتيف" ،واالنصياع الى ق اررات
الشرعية الدولية المتعلقة بحؽ الشعب الفلسطيني في إقامة دولتو المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني.
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وفدا مف يبار مساعدي أعضاء مجلس الشيوخ
جاء ذلؾ خالؿ لقاء الفايز ،يوـ األربعاء (ً ،)5/10
األميريي ،بحضور رئيس واعضاء لجنة الشؤوف العربية والدولية والمغتربيف وعدد مف السادة االعياف.

ويالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"2017/5/10 ،
الدولة العبرية أُبلغت بعزـ ترمب التوصؿ إلى اتفاؽ "سالـ":
ذيرت صحيفة "ىآرتس" العبرية يوـ الجمعة ( ،)5/12أف السفير األميريي الجديد دافيد فريدماف أيد في
مؤخر مع دبلوماسييف ومسؤوليف إسرائيلييف رغبة الرئيس دونالد ترمب القوية في التوصؿ
ًا
محادثات أجراىا
التفاؽ "سالـ" بيف اإلسرائيلييف والفلسطينيي ،مشيرةً إلى أنو ال يوجد أي مخطط لعقد لقاء ثالثي خالؿ

زيارتو المقبلة للمنطقة.

وتقوؿ الصحيفة ،إف الرئيس األميريي ال يمتلؾ حتى اآلف خطة منظّمة إلطالؽ "عملية السالـ" وليف
قدما إلحداث اختراؽ
لديو العديد مف االقتراحات ويمتلؾ الطموح والحماس والعزـ على دفع "عملية السالـ" ً
تاريخي بالوصوؿ "التفاؽ شامؿ".
وأشار مسؤوؿ إسرائيلي شارؾ في تلؾ المحادثات مع السفير األميريي ،إلى أف السفير األميريي أيد أف
ترمب يستعيف بشخصيات مف داخؿ وخارج البيت األبيض مف أجؿ إيجاد "حؿ للصراع" اإلسرائيلي–
يبير في المواقؼ رغـ أف تلؾ الشخصيات أيدت صعوبة ذلؾ.
الفلسطيني وتقديـ مبادرة تحدث اخت ارقًا ًا

ويرى مقربوف مف رئيس حيومة االحتالؿ أف ترمب سيوضح خالؿ زيارتو "مبادئ حؿ الصراع" واعادة
ودية وأنو
تفعيؿ المفاوضات .وقاؿ ثالثة مسؤوليف إسرائيلييف يبار إنيـ يعتقدوف أف زيارة ترمب ستيوف ّ

يريد أف يسمع مف نتنياىو وعباس ما لدييما مف مقترحات ورؤى أيثر مما سيقدـ مف طرفو ،مشيريف إلى
أف الجانبيف سيحاوالف التأثير في مضموف خطاب ترمب المرتقب لدى زيارتو.

صحيفة القدس المقدسية2017/5/12 ،

02

الشيخ صبري يرحب بتوصيات الملتقى الدولي ألوقاؼ القدس:
رحب رئيس الييئة اإلسالمية العليا الشيخ عيرمة صبري ،بالتوصيات التي خرج بيا الملتقى الدولي
ألوقاؼ القدس ،الذي ُعقد قبؿ أياـ في مدينة اسطنبوؿ التريية ،بحضور الرئيس التريي رجب طيب

أردوغاف وبمشارية عدد مف الوفود مف األردف والمغرب وترييا وفلسطيف.

مبينا أف
وقاؿ الشيخ صبري" ،نحف نستبشر ًا
خير بتوصيات الملتقى ،ونتوقع أف ييوف ىناؾ متابعات ليا"ً ،

أىـ التوصيات تشجيع الدوؿ العربية واإلسالمية على إقامة وقفيات في بالدىـ لييوف ريعيا لمدينة القدس
ومؤسساتيا ،مضيفا أف ىناؾ توصيات أخرى إلقامة تنسيقية بيف الدوؿ العربية واإلسالمية إلدارة ىذه
األوقاؼ القائمة خارج فلسطيف وترتيب صرفيا حسب األولويات.
اىتماما ترييًّا بمدينة القدس؛ والدليؿ على ذلؾ أف المشارييف مف مدينة القدس يمثلوف
وأ ّيد أف ىناؾ
ً
مشير إلى أف مدينة القدس يانت محور خطاب الرئيس أردوغاف الذي
ًا
األغلبية بالنسبة للدوؿ األخرى،
تعرض فيو أيضا إلى المسجد األقصى وموضوع األذاف.

المريز الفلسطيني لإلعالـ2017/5/12 ،
البرلماف العربي وبرلماف عموـ إفريقيا ينسقاف جيودىما ضد نقؿ السفارة األمرييية إلى القدس:
قاؿ البرلماف العربي يوـ الجمعة ( ،)5/12إنو اتفؽ وبرلماف عموـ إفريقيا على االرتقاء بعالقات التنسيؽ
والتعاوف بينيما الى أعلى المستويات خاصة في القضايا االستراتيجية والمصيرية وفي مقدمتيا القضية
الفلسطينية.
وفي ىذا السياؽ بعث رئيس البرلماف العربي ورئيس برلماف عموـ إفريقيا بخطاب مشترؾ إلى رئيس
مجلس النواب األميريي لحث إدارة الرئيس دونالد ترمب على العدوؿ عف نيتيا نقؿ السفارة األميريية في
"تؿ أبيب" إلى مدينة القدس المحتلة ،ووقّع عليو يذلؾ رئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط بدرو روؾ
الذي شارؾ ىو اآلخر في اجتماعات برلماف عموـ إفريقيا.
يما أرسؿ الرؤساء الثالثة يذلؾ بخطاب مشترؾ إلى رئيس مجلس "العموـ البريطاني" لحث حيومتو على
إلغاء االحتفاؿ بالذيرى المئوية لوعد بلفور المشؤوـ .يما أصدر رئيسا البرلماف العربي وبرلماف عموـ
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بيانا مشترؾ لدعـ نضاؿ األسرى الفلسطينييف الذي يواصلوف إضرًابا عف الطعاـ ،مطالبيف دولة
إفريقيا ً
االحتالؿ بااللتزاـ بالقوانيف الدولية في التعامؿ مع األسرى الفلسطينييف.

ويالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"2017/5/12 ،
لقاء ثالثي فلسطيني أردني مصري لدفع "عملية السالـ":
أجرى وزير الخارجية وشؤوف المغتربيف األردني أيمف الصفدي ،يوـ األحد ( ،)5/14مباحثات في و ازرة
الخارجية األردنية مع وزير الخارجية المصري سامح شيري وأميف سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية صائب عريقات.
وحسب البياف الصادر عف اللقاء ،أيد المجتمعوف تفعيؿ التنسيؽ والتشاور وادامتيما ،والتزاميـ تحقيؽ
اتيجيا" ،يما أيد ذلؾ بياف قمة عماف ،والتي أعادت إطالؽ "مبادرة السالـ
ًا
"السالـ
خيار عر ًبيا استر ً
العربية" التي تشيؿ الطرح األيثر شموالً لتحقيؽ مصالحة تاريخية بيف جميع الدوؿ العربية والدولة

العبرية.
وشدد المجتمعوف على أف "حؿ الدولتيف" الذي يضمف قياـ الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع
جنبا إلى جانب الدولة العبرية" ،يمثؿ
مف يونيو  1967وعاصمتيا شرقي القدس والتي "تعيش بسالـ ً
"السبيؿ الوحيد لتحقيؽ السالـ الدائـ".

وأيدوا تثميف المملية ومصر وفلسطيف التزاـ الرئيس ترمب العمؿ على "حؿ الصراع وتحقيؽ السالـ"
وعلى أف دوليـ ستتعاوف مع اإلدارة األمرييية وستتحمؿ مسؤولياتيا ياملة وستتخذ يؿ الخطوات الالزمة
لفتح أفؽ سياسي للتقدـ نحو "السالـ الدائـ الذي تريده وتستحقو شعوب المنطقة".
وشدد المجتمعوف على أف "الصراع" الفلسطيني اإلسرائيلي ىو أساس التوتر في المنطقة وعلى أف "حلو
تفاوضيا وفؽ األسس التي تضمف األمف واالستقرار والسالـ للفلسطينييف واإلسرائيلييف عبر تحقيؽ حؿ
ً

الدولتيف ىو شرط تحقيؽ األمف واالستقرار اإلقليمييف".
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الخارجية :الدولة العبرية تستبؽ جولة ترمب بتصعيد استيطاني وتصريحات "معادية للسالـ"
استبقت حيومة االحتالؿ برئاسة بنياميف نتنياىو ،الزيارة المرتقبة للرئيس األميريي دونالد ترمب الى
بجملة مف التصريحات العنصرية والمواقؼ المتطرفة ،واإلجراءات االستيطانية التيويدية
المنطقةُ ،
التصعيدية.

وقالت و ازرة الخارجية الفلسطينية يوـ اإلثنيف ( ،)5/15إف الحيومة اإلسرائيلية تيدؼ مف ذلؾ إلى إفشاؿ
زيارة الرئيس ترمب ،ووضع العراقيؿ أماـ الجيد األميريي المبذوؿ إلحياء "عملية السالـ ،واطالؽ
مفاوضات حقيقية وذات معنى".
وأدانت الخارجية التصعيد االسرائيلي في االستيطاف والمواقؼ العنصرية المتطرفة ،وأيدت أف حيومة
نتنياىو ومف خالؿ مواقفيا الرافضة "للسالـ" واجراءاتيا االستعمارية على االرض ،تثبت يومياً حقيقة
نواياىا المعادية "للسالـ" .وحملت الحيومة االسرائيلية المسؤولية ياملة عف محاوالت إفشاؿ التحرؾ
األميريي الجدي إلحياء "عملية السالـ" والمفاوضات بيف الطرفيف ،ووضع العراقيؿ أماـ الزيارة التاريخية
اليامة التي سيقوـ بيا الرئيس دونالد ترمب الى المنطقة .ودعت الخارجية ،االدارة األميريية إلى التعامؿ
بمنتيى الحذر مع المخططات والمؤامرات اإلسرائيلية اليادفة الى حرؼ زيارة الرئيس ترمب عف مسارىا
السليـ.

ويالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"2017/5/15 ،
مبادرة خليجية لتطبيع العالقات مع دولة االحتالؿ:
يشفت صحيفة "ووؿ ستريت جورناؿ" األميريية ،يوـ الثالثاء ( ،)5/16عف مبادرة سيتـ دراستيا خالؿ
زيارة الرئيس األميريي دونالد ترمب إلى السعودية األسبوع المقبؿ .وحسب الصحيفة ،فإف المبادرة تقوـ
على تطبيع العالقات بيف الدولة العبرية ودوؿ الخليج ،مقابؿ تجميد جزئي للبناء في المستوطنات.
وأشارت الصحيفة إلى أف مسؤوليف مف السعودية واإلمارات والواليات المتحدة ،درسوا تلؾ المبادرة التي
تمت مناقشتيا مع عدة دوؿ عربية.
وأوضحت الصحيفة أف المبادرة تتضمف تخفيؼ القيود االقتصادية على الفلسطينييف وخاصةً في قطاع
غزة ،وانشاء خطوط اتصاالت مباشرة بيف الدوؿ العربية والدولة العبرية بما يسمح لشريات الطيراف
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اإلسرائيلية التحليؽ فوؽ المجاؿ الجوي لدوؿ الخليج ،وازالة القيود المفروضة على التجارة مع الدولة
العبرية ،وتدابير أخرى تتعلؽ بمنح تأشيرات الدخوؿ لرجاؿ األعماؿ والرياضييف اإلسرائيلييف.
ووفقًا للمبادرة ،فإنو في المقابؿ تقوـ حيومة إسرائيؿ باتخاذ خطوات ىامة لدفع "عملية السالـ" مع
خصوصا تجميد البناء خارج اليتؿ االستيطانية.
الفلسطينييف
ً
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