تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 17-11آذار/مارس 2015
الخبر الرئيس:
االحتالؿ يصادؽ عمى  49وحدة استيطانية جديدة بالقدس

أبرز العناوين:
 االحتالؿ يعرقؿ مشاريع اإلعمار والصيانة في األقصى

 قريع يحذر مف شروع متطرفيف ييود بالصالة العمنية في باحات األقصى
 محاوالت لفرض المنياج اإلسرائيمي عمى طالب القدس المحتمة
" ماراثوف" إسرائيمي في القدس لخدمة مخططات تيويدىا

دعما لنتنياىو
 اليميف اإلسرائيمي ينظـ مسيرة ً
 خبير سياسي :ما يحدث بالقدس مقدمة لحرب طاحنة بالمنطقة
 نتنياىو و"الميكود" :ىواجس الخسارة

شؤون المقدسات:
االحتالؿ يعرقؿ مشاريع اإلعمار والصيانة في األقصى:
قاؿ ميندس ومدير مشروعات لجنة اإلعمار في المسجد األقصى بساـ الحالؽ" :إف موظفي دائرة
األوقاؼ اإلسالمية األردنية يعمموف اآلف عمى ترميـ قبة الصخرة المشرفة والمصمى القبمي والبنية التحتية
وكذلؾ ساحات المسجد األقصى" .وأوضح الحالؽ" :في األسبوع الماضي تـ تركيب عدة شبابيؾ مزخرفة
مؤكدا أف المسجد األقصى يحتاج إلى أعماؿ الترميـ والصيانة
لممصمى القبمي بعد إجراء الترميمات عميو؛
ً
بشكؿ دوري ومستمر".

وأشار الحالؽ إلى أف "شرطة االحتالؿ تحاوؿ بشتى الطرؽ عرقمة أعماؿ الترميـ؛ حيث تتدخؿ سمطة
اآلثار والشرطة في كؿ صغيرة وكبيرة ،وتعمؿ عمى تأخير مواد البناء واعاقة عمؿ موظفي دائرة األوقاؼ
محاولةً فرض السيطرة عمى أعماؿ الترميـ والصيانة في المسجد األقصى" .وقاؿ" :عند قياـ أحد موظفي
األوقاؼ بوضع بالط بدالً مف التآلؼ ،يتـ إيقاؼ وعرقمة العمؿ ،وتطمب الشرطة استصدار إذف ليتـ
أيضا إف كانت دائرة األوقاؼ اإلسالمية تريد شراء األسمنت تتساءؿ الشرطة" :لماذا األسمنت
الترميـ ،و ً
وكـ عدد األكياس وأيف تريد استخدامو وأيف سيتـ تخزينو؟".

وأشار الحالؽ إلى المشاريع التي لـ توافؽ عمييا شرطة االحتالؿ إلجرائيا في المسجد األقصى ومنيا:
مشروع تيوية قبة الصخرة المشرفة والمصمى القبمي ،ومشروع اإلطفاء ،ومشروع تغطية ماتورات الكيرباء،
كذلؾ العمؿ عمى أسطح قبة الصخرة والمصمى القبمي ممنوع .وأشار إلى أف "ىدؼ االحتالؿ مف عرقمة
أعماؿ الترميـ والصيانة ىو لتثبيت أف السيادة لالحتالؿ وأجيزتو الحكومية عمى المسجد األقصى ،وأف
المرجعية ليـ فقط في إجراء أي تعديؿ".

المركز الفمسطيني لإلعالـ2015/3/12 ،
قريع يحذر مف شروع متطرفيف ييود بالصالة العمنية في باحات األقصى:
حذر عضو المجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفمسطينية ،رئيس دائرة شؤوف القدس أحمد قريع ،يوـ
الجمعة ( ،)3/13مف خطورة أداء صموات توراتية بشكؿ عمني في باحات المسجد األقصى المبارؾ،
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وتحدث عف خطورة قياـ المتطرؼ 'يعقوب حييماف' بتأدية "صالة المنحاة" بشكؿ جيري وبحركاتيا
الكاممة ،داخؿ باحات األقصى ،وذلؾ ألوؿ مرة منذ احتالؿ المسجد األقصى المبارؾ ،حيث قامت
الشرطة اإلسرائيمية بإبعاد حراس األقصى عف الحاخاـ "يعقوب" ومنعت أي شخص مف االقتراب منو.
وندد قريع بقرار المحكمة اإلسرائيمية العميا باعتبار أداء الصالة التوراتية في باحات المسجد األقصى
المبارؾ قانونية ويحؽ لكؿ ييودي أف يصمي وبشكؿ عمني في األقصى ،وفقا لنص القرار ،موضحا أف
ذلؾ يتزامف مع فتاوي عنصرية اخرى مف قبؿ الحاخاـ "ليئور" وحاخاـ مستوطنة "كريات أربع'"بمدينة
الخميؿ تقوؿ إف "صالة الييودي داخؿ جبؿ المعبد خير مف صالتو خارجو ولو لصالة واحدة".
ودعا رئيس دائرة شؤوف القدس األمة العربية واإلسالمية جمعاء لمنظر بعيف الجدية الحقيقية لما آلت إلية
األوضاع الخطيرة والدقيقة في المسجد األقصى المبارؾ ،والى حجـ التيويد الممنيج والممارس بشكؿ
يومي بحقو.
كما أداف قريع قياـ شرطة االحتالؿ اإلسرائيمي بإغالؽ العديد مف الشوارع والطرقات الرئيسية وسط مدينة
القدس المحتمة ،لصالح "الماراثوف" الرياضي الدولي العدواني الذي نظمتو بمدية االحتالؿ يوـ الجمعة
لتحقيؽ جممة أىداؼ تخدـ رواية االحتالؿ حوؿ القدس وشوارعيا ومعالميا.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/3/13 ،
مستوطنوف وجنود بالزي العسكري يقتحموف األقصى:
اقتحـ عشرات المستوطنيف ونحو  35عنص اًر مف قوات ما يسمى 'حرس الحدود' اإلسرائيمية ،يوـ األربعاء
( ،)3/11المسجد األقصى مف باب المغاربة بحماية وحراسة شرطة االحتالؿ الخاصة .وذكر موقع دائرة
متخفيا بأنو سائح أجنبي ،خالؿ قيامو
األوقاؼ اإلسالمية أف حراس المسجد أمسكوا أحد المستوطنيف
ً
بأعماؿ غريبة.

كذلؾ منعت شرطة االحتالؿ المعممة بمجالس العمـ باألقصى السيدة زينة عمرو مف دخوؿ المسجد
األقصى ،وطمبوا منيا تسميـ نفسيا لمركز شرطة االحتالؿ قرب باب السمسمة بالقدس القديمة ،عمماً أف
السيدة زينة أنيت قبؿ يوميف فقط فترة إبعادىا عف المسجد األقصى .وواصؿ طمبة مدارس القدس تدفقيـ
عمى المسجد األقصى ،ضمف الرحالت المدرسية التعميمية واالستكشافية.
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مستوطنا ،بينيـ  38مف طالب "أمناء جبؿ
واقتحـ ساحات المسجد األقصى يوـ األحد ( )3/15نحو 82
ً
المعبد" مف جية باب المغاربة وسط حراسة مشددة .واعتدى شرطي إسرائيمي عمى طفمة تبمغ مف العمر

 10سنوات بالدفع "ألنيا كانت تردد التكبيرات" ،إضافة ألحد حراس المسجد األقصى الذي تدخؿ لمدفاع
عف الطفمة.
وفي سياؽ متصؿ ،أدانت و ازرة الخارجية الفمسطينية بشدة االعتداء اليمجي الذي تعرضت لو الطفمة
داخؿ ساحات المسجد األقصى عمى أيدي قوات االحتالؿ .واعتبرت الو ازرة أف ىذا االعتداء االستفزازي
يعبر عف الغمو االحتاللي في استيداؼ شرقي القدس عامة ،والمقدسات والمسجد األقصى المبارؾ
خاصة ،ويجسد في ذات الوقت األشواط البعيدة التي وصمتيا حممة الحكومة اإلسرائيمية اليادفة إلى تقسيـ
المسجد األقصى المبارؾ زمانياً ومكانياً .وطالبت 'الخارجية' الدوؿ العربية واإلسالمية بالتحرؾ العاجؿ
لوقؼ حمالت تيويد القدس والمقدسات واألقصى المبارؾ ،وعدـ االكتفاء ببيانات اإلدانة والشجب ،وقالت
إف المطموب ىو توظيؼ الثقؿ اإلقتصادي والسياسي والدبموماسي العربي واإلسالمي عمى المستويات
كافة مف أجؿ نصرة القضية الفمسطينية وحقوؽ شعبنا ،ونصرة القدس واألقصى المبارؾ .وفي ذات الوقت
طالبت الو ازرة المجتمع الدولي ،ومؤسسات االمـ المتحدة ،والمنظمات الحقوقية واإلنسانية المختصة بإدانة
ىذا االعتداء وخمفياتو االحتاللية ،التي تيدد يومياً بتفجير األوضاع عمى الساحة الفمسطينية.
شرطيا إقتحموا يوـ اإلثنيف ( )3/16ساحات المسجد
وذكر الناطؽ اإلعالمي لدائرة األوقاؼ أف 42
ً

األقصى مف باب المغاربة بينما كانوا يرتدوف المباس المدني ،وقد تصدى ليـ المصميف مردديف التكبيرات.
فيما "أقتحـ  10مستوطنيف ساحات المسجد األقصى ،في حيف واصمت الشرطة اإلسرائيمية احتجاز
ىويات النساء عمى بوابات المسجد".
واقتحـ  31مستوطنا األقصى صباح الثالثاء ( )3/17مف باب المغاربة وسط حراسات معززة مف
عناصر شرطة االحتالؿ الخاصة .وقاؿ شيود عياف إف أحد أفراد الشرطة حاوؿ االعتداء عمى مرابطة
كبرت أماـ أحد المستوطنيف الذي حاوؿ استفزازىا إال أف المرابطيف تصدوا لو ،فيما أخرجت شرطة
عددا مف الشباف خارج باحات األقصى ،بحجة اقترابيـ مف مسار المستوطنيف المقتحميف حيث
االحتالؿ ً

حاوؿ ابف المتطرؼ "موشيو فيجمف" أداء طقوس زواجو داخؿ باحات المسجد األقصى .وتعمدت شرطة

االحتالؿ حجز بطاقات ىويات الشباف مف المصميف إلى حيف خروجيـ مف المسجد األقصى .وأفاد شيود
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عياف أف الشرطة حاولت اعتقاؿ فتاة خالؿ وجودىا عند باب الناظر ،وقاموا بتحرير ىويتيا اعتقاليا إال
أنيا فقدت وعييا فقاـ مسعفو المسجد األقصى بتقديـ االسعافات الالزمة ليا ،ثـ نقميا لباب األسباط
وبعدىا لممستشفى لمعالج.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"
 +المركز الفمسطيني لإلعالـ +موقع "فمسطينيو 2015/3/17 ،"48
شؤون المقدسيين:
محاوالت لفرض المنياج اإلسرائيمي عمى طالب القدس المحتمة:
حذر رئيس إتحاد لجاف أولياء األمور العرب في مدينة القدس المحتمة عبد الكريـ الفي ،يوـ الخميس
( ،)3/12أىالي الطالب والطالبات مف اإلنجرار وراء اإلعالف الذي وزعتو "إدارة المعارؼ العربية" في
بمدية االحتالؿ في القدس المحتمة ،تدعوىـ مف خاللو إلى تسجيؿ أوالدىـ بالمدرسة المختمطة في بيت
حنينا والتي تدرس المنياج اإلسرائيمي .وقاؿ الفي "اعتراضنا عمى المنياج اإلسرائيمي أنو ليس منياج
أكاديمي وانما ىو منياج سياسي بحت ،ومحاولة الحتالؿ الفكر والوعي لألطفاؿ واألجياؿ القادمة" .وأكد
الفي رفض االتحاد ىذا اإلعالف جممة وتفصيالً ،وأشار إلى أنو عمى اتصاؿ مع غالبية أصحاب النفوذ
بمدينة القدس مف ناحية سياسة وتعميمية مف أجؿ احتواء األمر بأسرع وقت ممكف.
ولفت إلى أف الدولة العبرية بدأت منذ خمس سنوات بتنفيذ مخطط مف أجؿ تثبيت المنياج اإلسرائيمي
بمدارس شرقي القدس ،ففي عاـ  2011حرفت المنياج الفمسطيني ،وفي عاـ  2013بدأت بإقحاـ
المنياج اإلسرائيمي في بعض الصفوؼ والمدارس .وقاؿ إف عالقة أولياء األمور العرب ببمدية االحتالؿ
في القدس تبدو منقطعة بشكؿ تاـ" ،فمنذ بداية العاـ الدراسي الحالي وزعت ال ار مباركي مسؤولة المعارؼ
كتابا لجميع المدارس يقضي بعدـ السماح باستقباؿ أعضاء اتحاد أولياء األمور
في بمدية االحتالؿً ،
العرب في مدارس البمدية" .وأوضح أف الخطوة مخالفة لمقانوف " فمف حؽ أولياء األمور أف يكوف لدييـ

جسـ يمثميـ".

موقع "فمسطينيو 2015/3/12 ،"48
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أمر عسكري إسرائيمي يمنع المحامي خالد زبارقة دخوؿ القدس:
أفاد مركز "قدسنا لإلعالـ/كيوبرس" يوـ األحد ( )3/15أف جيش االحتالؿ اإلسرائيمي ممثالً بقائد الجبية
الداخمية "أياؿ أيزنبرج" ،أصدر أم اًر عسكرًيا يمنع المحامي خالد زبارقة ،عضو المكتب السياسي لمحركة
اإلسالمية في األراضي المحتمة عاـ  48ومدير "مؤسسة القدس لمتنمية سابقًا ،مف دخوؿ كامؿ مدينة

القدس المحتمة لمدة  6أشير مف تاريخ 2015/3/10ـ وحتى تاريخ 2015/9/9ـ ،وذلؾ بناء عمى قانوف
الطوارئ بحجة "تأميف أمف الدولة ،وسالمة الجميور والنظاـ العاـ" ،واستثنى القرار السماح لممحامي
زبارقو الوصوؿ إلى مكتبو القانوني في بيت حنينا وفؽ مسار حددتو خارطة مرفقة بالقرار.

موقع "فمسطينيو 2015/3/15 ،"48
اختتاـ حممة 'كفر عقب أجمؿ بال مخدرات':
اختتمت محافظة القدس ،يوـ األربعاء ( ،)3/11حممة 'كفر عقب أجمؿ بال مخدرات' ،في حفؿ أقيـ
بمسرح كمية األمة .وأكد وزير شؤوف القدس ،المحافظ عدناف الحسيني ،في كممتو أىمية الحممة وضرورة
استخالص العبر والعمؿ الوحدوي مف أجؿ الحد مف انتشار آفة المخدرات التي أخذت باإلتساع
واإلستشراء في مجتمعنا ،خاصة وسط فئة الشباب المستيدفة مف االحتالؿ اإلسرائيمي.
وأوضح مدير عاـ اإلدارة العامة ،منسؽ الحممة حمدي الرجبي ،أف ىذه الحممة جاءت نتاج عمؿ دؤوب
يوما ،وصوالً إلى اإلعالف قر ًيبا عف القضاء عمى آفة المخدرات التي كانت تقؼ عمى
داـ اكثر مف ً 60
أعتاب بيوتنا ،والتي شممت كنقطة انطالؽ منطقة كفر عقب وقمنديا وأـ الشرايط وسميراميس.
وفي سياؽ متصؿ ،أطمقت الشرطة الفمسطينية يوـ اإلثنيف ( ،)3/16وبالتعاوف مع مؤسسة برامج الطفولة
والعمؿ الجماىيري ،حممة توعية مف مخاطر المخدرات واالستخداـ غير اآلمف لإلنترنت في ضواحي
القدس .وذكر بياف إدارة العالقات العامة واإلعالـ في الشرطة أف ىذه الحممة تيدؼ لتوعية األميات
وربات البيوت مف المخاطر المحتممة التي قد تواجو أبناءىف في مجالي اإلنترنت والمخدرات .وقد عقدت
أولى ىذه المحاضرات في مدرسة ذكور قطنة األساسية وحضرتيا  35سيدة مف أولياء أمور الطمبة.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/3/16 ،

6

االحتالؿ ييدـ بركسات وخياماً في بيت إكسا ويؤجؿ قرار طرد عائمة صب لبف إلى أيار/مايو:
وخياما في قرية
ىدمت جرافة تابعة لجيش االحتالؿ ،صباح األربعاء ( ،)3/11بركسات لتربية الماشية
ً
بيت إكسا شماؿ غرب مدينة القدس المحتمة .وأفاد رئيس المجمس القري سعادة الخطيب ،بأف البركسات
والخياـ تعود إلى المواطف أبو داود البدوي ،وىذه ىي المرة الثانية التي تقوـ فييا قوات االحتالؿ بيدـ تمؾ
البركسات في إطار استيداؼ القرية والتضييؽ عمى سكانيا .وأضاؼ بأف جيش االحتالؿ يستيدؼ قرية
مطالبا
بيت إكسا باإلغالؽ والحصار وجدار الفصؿ العنصري ،ويمنع الدخوؿ لمقرية سوى لسكانيا،
ً

الجيات المختصة بالتدخؿ مف أجؿ دعـ صمود المواطنيف ىناؾ.

وقالت حركة "السالـ اآلف" الحقوقية اإلسرائيمية ،يوـ األربعاء ( ،)3/11إف الحكومة اإلسرائيمية تساعد
جمعية "إلعاد" االستيطانية في االستيالء عمى منزؿ عائمة الرويضي في بمدة سمواف جنوب المسجد
األقصى .وتدعي الدولة العبرية أف منزؿ العائمة في سمواف يعتبر "أمالؾ غائبيف" ،وبالتالي عائمة
الرويضي التي سكنت المنزؿ قبؿ عاـ  67ليست مالكة لو .وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أف "الصندوؽ
دعما في المحكمة
القومي الييودي" "كيريف كاييمت" خطط لنقؿ ممكية المنزؿ إلى جمعية استيطانية ،وقدـ ً
لطمب إخالء عائمة الرويضي مف منزليا .وقد أصدرت محكمة االحتالؿ العميا في القدس المحتمة ،ظير
الخميس ( ،)3/12ق ار اًر يقضي بمنع المستوطنيف مف االستيالء عمى منزؿ الرويضي في بمدة سمواف.
فيما حاصرت قوات كبيرة مف الشرطة اإلسرائيمية صباح اإلثنيف ( )3/16منزال لعائمة "صب لبف" في
منطقة "عقبة الخالدية" في البمدة القديمة بمدينة القدس المحتمة ،في محاولة الخالء سكانو ،وتسميمو
لمجموعة مف المستوطنيف اإلسرائيمييف .وقد رفض أفراد العائمة الخروج مف المنزؿ عمى الرغـ مف التيديد
ومحاولة استخداـ القوة ،فيما أميمتيـ الشرطة اإلسرائيمية ساعتيف فقط الستصدار أمر قضائي يمنع اخالء
المنزؿ .وقررت محكمة االحتالؿ وقؼ قرار اإلخالء حتى شير أيار/مايو لحيف االستئناؼ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ  +صحيفة القدس المقدسية +موقع "فمسطينيو 2015/3/16 ،"48
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االحتالؿ يمدد اعتقاؿ عدد مف المقدسييف ويفرج عف آخريف:
أفاد المحامي محمد محمود مف مؤسسة الضمير أف قاضي محكمة "الصمح" أصدر يوـ اإلثنيف ()3/9
حكما بالسجف الفعمي عمى الشاب محمد الرازـ لمدة  6أشير ويوـ ،ووقؼ تنفيذ  3أشير لمدة  3سنوات.
ً

"وقرر القاضي اإلفراج عف القاصريف وليد زلوـ وىيثـ زيتوف بكفالة مالية قيمتيا  1000شيكؿ ،وحبس
منزلي لمدة  4أياـ ،وكفالة طرؼ ثالث قيمتيا  5آالؼ شيكؿ ".ومف جية أخرى ،أصدرت المحكمة
حكما بالسجف لمدة  3سنوات بحؽ األسير
العسكرية في سجف "عوفر" غرب مدينة راـ اهلل يوـ الثالثاء ً
حمزة ىاشـ أبو زياد مف العيزرية ،ودفع غرامة مالية قيمتيا  6000آالؼ شيكؿ ،و 17شير مع وقؼ
التنفيذ لمدة  5سنوات.
وأبعدت محكمة "الصمح" اإلسرائيمية ،يوـ األربعاء ( ،)3/11خمس مرابطات عف المسجد األقصى
يوما وفرضت عمييف دفع كفالة شخصية ،وىف :سحر النتشة  ،وزىية عيد ،وايماف ابو
المبارؾ ،لمدة ً 15
سنينة ،وفاطمة كوماني ،وحناف أبو سنينة .مف جية أخرى اعتقمت القوات اإلسرائيمية مساء األربعاء

الشابيف محمد عوض ونور الزغؿ مف رأس العمود بالقدس المحتمة ،أثناء تواجدىما في الشارع.
حكما بالسجف الشاب عمي بركة لمدة  11شير،
وأصدر قضاة المحكمة "المركزية" و"الصمح" يوـ األربعاء ً

و 6أشير سجف مع وقؼ التنفيذ لمدة  3سنوات ،وغرامة مالية قيمتيا  3آالؼ شيكؿ .وحكـ القاضي عمى
الشاب بديع غيث  19عاما بالسجف الفعمي لمدة  12شيرا ،و 6أشير سجف مع وقؼ التنفيذ لمدة 3

سنوات .وعمـ مركز معمومات وادي حموة -سمواف أف قاضي المحكمة حكـ عمى الشاب لؤي سامي
الرجبي  19عاما بالسجف الفعمي لمدة ِ 8أشير ،كما حكـ عمى الشاب عمي دعنا  19عاما بالسجف
الفعمي لمدة  9أشير.
وأخمت الشرطة اإلسرائيمية في مركز "القشمة" مساء األحد ( )3/15سبيؿ المواطنة رندة أبو سنينة والفتيات
القاصرات أنيار العجموني وآية الزغؿ وآية أبو ناب بشرط اإلبعاد عف المسجد األقصى لمدة  15يوما،
صباحا داخؿ
والتوقيع عمى كفالة طرؼ ثالث قيمتيا  5آالؼ شيكؿ ،وذلؾ بعد أف كانت قد اعتقمتيـ
ً

المسجد المبارؾ .مف جية أخرى أخمت محكمة "الصمح" سبيؿ  4شباف مف الطور ،بعد أسبوع مف
اإلعتقاؿ بدوف شرط أبو قيد .فيما قدمت "النيابة العامة" في "لواء القدس" ،الئحة اتياـ قاسية إلى المحكمة
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عاما ،نسبت لو فيو تيـ محاولة تنفيذ جريمة قتؿ مواطف
المركزية في المدينة ،ضد قاصر عربي ً 17
ييودي عمى خمفية قومية ،ومحاولة اإلصابة بظروؼ خطيرة.
كما أفرجت مصمحة السجوف اإلسرائيمية في سجف النقب الصحراوي عف األسير محمد موسى محمود
عودة  26عاماً بعد قضاء محكوميتو البالغة  27شي اًر داخؿ السجوف االسرائيمية بتيمة القياـ بأعماؿ
المقاومة والتصدي لقطعاف المستوطنيف في بمدة سمواف.
ومددت محكمة "الصمح" في القدس المحتمة يوـ اإلثنيف ( )3/16مدة اعتقاؿ الشاب محمد ساليمو 22
سنة حتى الػ  20مف الشير الجاري بشبية تنفيذ عممية دىس لمجندات في القدس قرب مقر "حرس
تمييدا لتقديـ الئحة اتياـ.
الحدود" ،فيما قدمت النيابة العامة ضده " تصريح مدعي"
ً

وأبعدت الشرطة اإلسرائيمية يوـ الثالثاء ( )3/17المواطنة عبير بشير مف "كابوؿ" في األراضي المحتمة
يوما عف المسجد األقصى وفرضت عمييا التوقيع عمى كفالة طرؼ ثالث قيمتيا 5
عاـ  48مدة ً 15

آالؼ شيكؿ ،فيما مددت توقيؼ  3مواطنيف آخريف لمدة  24ساعة لعرضيـ عمى محكمة "الصمح" يوـ
األربعاء بعد اف تـ اعتقاليـ مف داخؿ باحات المسجد األقصى.

موقع "فمسطينيو 2015/3/17،"48
قوات االحتالؿ تعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
قاؿ سكاف حي الطور أنيـ فوجئوا مساء االثالثاء ( )3/10بالقوات اإلسرائيمية تيجـ عمى الفتى طو محمد
عاما بينما كاف متواجداً في الشارع بالقرب مف منزلو في حي الطور وتقوـ باعتقالو،
أيوب أبو اليوى ً 14
عمما أنو أخرس ويعاني مف ضعؼ شديد في بصره.
ً
واعتقمت شرطة االحتالؿ ظير األربعاء ( )3/11أربع نساء مرابطات أثناء خروجيف مف المسجد األقصى

المبارؾ ،فيما اعتدت عمى إحدى حارسات المسجد األقصى .كما اعتقمت قوات االحتالؿ األسير المحرر
أشرؼ حسف وزوجتو خالؿ تواجدىما في المسجد األقصى المبارؾ اقتادتيما إلى مركز تحقيؽ "القشمة"،
دوف أف تصدر أي تصريح عف سبب اعتقاليما .وقاؿ مركز معمومات وادي حموة ف الشرطة اإلسرائيمية
اعتقمت الشاب ميند صياـ مف محكمة "الصمح".
وكشؼ جياز األمف العاـ اإلسرائيمي "الشاباؾ" ،يوـ الخميس ( ،)3/12عف اعتقاؿ المحامي المقدسي
رامي العممي ( 30عاما) مف سكاف حي الطور ،في الثاني والعشريف مف الشير المنصرـ ،بزعـ االشتباه
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بتورطو بتحويؿ أمواؿ لتمويؿ ىجمات "إرىابية" ونقؿ رسائؿ بيف أسرى حماس في عدة سجوف ،مف بينيـ
معتقموف متواجدوف داخؿ زنازيف العزؿ اإلنفرادي ،وأنو كاف يوصؿ رسائؿ لنشطاء آخريف مف الحركة
خارج السجوف ،مقابؿ تمقي أمواالً تصؿ إلى  400دوالر مقابؿ كؿ زيارة يقوـ بيا لمسجوف .وقد تـ تمديد
اعتقاؿ المحامي حتى السادس عشر مف الشير الجاري ،لتقديـ الئحة اتياـ كاممة بحقو.
واعتقمت قوات االحتالؿ يوـ الجمعة ( )3/13الشابيف حسيف صبري بدر  24عاما وعريبة جماؿ عريقات
 22عاما أثناء تواجدىما أماـ بوابة القدس في أبو ديس ،وأعتدت عمييما بالضرب المبرح بإستخداـ
أعقاب البنادؽ دوف سبب .واعتقمت أجيزة أمف االحتالؿ اإلسرائيمي ،مساء السبت ( ،)3/14شابيف مف
عائمة عبيد بقرية العيسوية وسط القدس المحتمة خالؿ عممية دىـ لعدد مف منازؿ المواطنيف.
وقالت لجنة أىالي األسرى المقدسييف إف قوات االحتالؿ اإلسرائيمي شنت فجر اإلثنيف ( )3/16حممة
اعتقاالت شممت ثالثة أطفاؿ مف حي أرس العمود بسمواف جنوب المسجدة األقصى ىـ :بكر عويس (16
عاما) ،ووائؿ الساليمة (  16عاما) ،ونور الزغؿ (  17عاما) .كما شممت الحممة ثالثة أطفاؿ مف بمدة
العيسوية وسط القدس المحتمة ىـ :كريـ مصطفى (  15عاما) ،ويوسؼ مصطفى ( 16عاما) ،وشاكر
مصطفى(  16عاما) .واعتقمت شرطة االحتالؿ الخاصة ،ظير اإلثنيف ،سيدة مقدسية ،خالؿ خروجيا
مف أحد أبواب المسجد األقصى المبارؾ ،وتـ اقتيادىا الى مركز تابع لشرطة االحتالؿ في المدينة .فيما
اعتقمت شرطة االحتالؿ يوـ الثالثاء ( ،)3/17شاباً في المسجد األقصى بعد اإلعتداء عميو بعد تصديو
القتحامات المستوطنيف.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية +
المركز الفمسطيني لالعالـ +موقع "فمسطينيو 2015/3/17 ،"48
مواجيات واصابات في مدينة القدس المحتمة:
اندلعت مساء الثالثاء ( )3/10مواجيات في الطور بالقدس المحتمة بيف قوات االحتالؿ والشباف بعد
اقتحاـ العشرات مف عناصر الوحدات الخاصة شارع سمماف الفارسي في الطور ،وألقوا قنابؿ الغاز المسيؿ
لمدموع والصوت واألعيرة المطاطية نحو المنازؿ والشباف ،مما أدى إلصابة العشرات باالختناؽ و3
باألعيرة المطاطية.
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واندلعت مواجيات عنيفة مساء الخميس ( )3/12في حيي رأس العمود وعيف الموزة بسمواف بيف القوات
اإلسرائيمية والشباف .وأفاد مجدي العباسي مف مركز معمومات وادي حموة أف الشباف قاموا بإلقاء
المفرقعات نحو مستوطنة في حي رأس العمود ،فقامت قوات كبيرة مف الشرطة والوحدات الخاصة بإقتحاـ
شارع المدارس والقاء قنابؿ صوت واألعيرة المطاطية نحو الشباف والمارة في المكاف .وأوضح أف
المواجيات في رأس العمود تزامنت مع المواجيات في حوش أبو تايو في حي عيف الموزة بسمواف ،قامت
خالليا القوات اإلسرائيمية بإلقاء قنابؿ الغاز والصوت واألعيرة المطاطية نحو الشباف والمنازؿ ،ورد عمييا
الشباف بإلقاء الحجارة نحوىا .وأشار مجدي العباسي إلى أف الشباف ألقوا مساء األربعاء زجاجتيف حارقتيف
نحو سيارة المستوطنيف في حي عيف الموزة ،فأشتعؿ جزء منيا.
واندلعت مواجيات في بوابة القدس شرقي أبو ديس بعد ظير الجمعة ( ،)3/13بعد أف قمع الجيش
اإلسرائيمي المصميف أماـ بوابة القدس بإستخداـ قنابؿ الصوت والغاز المسيؿ لمدموع واألعيرة المطاطية،
وأصيب العشرات باإلختناؽ جراء إستنشاؽ الغاز المسيؿ لمدموع ،ثـ إمتدت المواجيات إلى مفترؽ
العيزرية وأبو ديس ،بيف القوت اإلسرائيمية والشباف.
وقمعت القوات اإلسرائيمية ظير الثالثاء ( )3/17مسيرة نظمتيا لجاف المقاومة الشعبية وحركة الشبيبة
الطالبية في جامعة القدس المحتمة ،تزامنا مع انتخابات "الكنيست" اإلسرائيمية .وأصيب خالؿ المسيرة
العشرات باإلختناؽ جراء إستنشاؽ الغاز المسيؿ لمدموع ،وأعتقمت القوات شابيف ومسف و 7متضامنيف
ييود .وقد إنطمقت المسيرة مف مفترؽ أبو ديس والعيزرية ،وتوجيت نحو قرية بوابة القدس شرؽ أبو ديس
وتمكف الشباف عند وصوليـ القرية مف التسمؽ عمى جرافات االدارة المدنية لمنعيا مف االستمرار بتجريؼ
أراضي شرؽ أبو ديس ،وقد ىجمت عمييـ القوات والحقتيـ وأعتدت عمييـ بالضرب المبرح والدفع ،كما
إعتدت عمى فتيات شاركف بالمسيرة .وقد حاوؿ المشاركوف نصب خيمة بوابة القدس لممرة الػ  ،12ولكف
القوات ىجمت عمييـ ومنعتيـ مف ذلؾ.

موقع "فمسطينيو 2015/3/17 ،"48
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شؤون االحتالل:
االتحاد األوروبي يندد بيدـ الدولة العبرية منازؿ موؿ بناءىا:
ندد اإلتحاد األوروبي يوـ الثالثاء ( )3/10بقياـ سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي بيدـ منازؿ جاىزة تـ بناؤىا
بتمويؿ مف اإلتحاد األوروبي قرب شرقي القدس المحتمة .وأكدت "السمطة اإلسرائيمية لمحدائؽ" حصوؿ
عمميات اليدـ ىذه بحجة أف ىذه المنازؿ "بنيت في حديقة عامة ،وتنتيؾ بذلؾ القوانيف المرعية اإلجراء".
يذكر أنو تـ بناء نحو  200منزؿ جاىز في قرى الضفة الغربية حيث يعيش فييا بدو عمى أطراؼ شرقي
القدس .وأفاد مراسؿ "فرانس برس" أف المنازؿ التي ىدمت بالجرافات بنيت عمى أطراؼ حي العيساوية.

صحيفة القدس المقدسية2015/3/10 ،
االحتالؿ يصادؽ عمى  49وحدة استيطانية جديدة بالقدس:
أقرت ما تسمى "بالمجنة المحمية لمتخطيط والبناء" اإلسرائيمية في مدينة القدس المحتمة يوـ األربعاء
( ،)3/11بناء  49وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "راموت" الواقعة شرقي مدينة القدس المحتمة.
وبحسب ما نشر موقع "والاله" العبري فإف ىذا البناء االستيطاني الجديد سيتـ عمى مساحة  2دونـ في
مستوطنة "راموت" الواقعة شرقي "الخط األخضر".
إلى ذلؾ أظيرت تقارير إسرائيمية أف "المواء االستيطاني" الذي يعتبر الذراع الحكومي والذي يقوـ باألعماؿ
السوداء في النشاطات اإلستيطانية ،أنفؽ عاـ  2014نحو  83مميوف شيكؿ عمى االستيطاف
والمستوطنات .لكف تقاريره تشير إلى أنو أنفؽ  17مميونا فقط ،حيث أخفيت مف تقاريره مبالغ طائمة ،مف
بينيا  28مميوف شيكؿ حولت لمستوطنة "بيت إيؿ" تعويضا عف إخالء حي "ىأولباناه".
مميونا التي لـ ترد في الموازنة جاءت بقرار مف رئيس الحكومة
وبحسب صحيفة "ىآرتس"؛ فإف الػ28
ً
بنياميف نتنياىو في إطار االتفاؽ الذي أبرمو مع قيادة مستوطني "بيت إيؿ" ،مقابؿ موافقتيـ عمى إخالء

 5مباف أقيمت عمى أراض فمسطينية خاصة ،رغـ أف ىذه المباني ال تزاؿ قائمة ولـ يسمح لمفمسطينييف
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باستعادة أرضيـ .يشار إلى أف المجنة المالية التابعة "لمكنيست" ،قررت عاـ  2014تحويؿ مبمغ 170
مميوف شيكؿ لػ "لواء االستيطاف".

المركز الفمسطيني لالعالـ2015/3/11 ،
مركز شرطة في عيف سمواف لحماية المستوطنيف:
بعد عدة سنوات مف إغالؽ مركز "الشرطة الجماىيرية" في عيف سمواف ،أعادت الشرطة اإلسرائيمية يوـ
الثالثاء ( )3/10افتتاحو مف جديد بحضور وزير األمف الداخمي اإلسرائيمي .وأفاد مدير مركز معمومات
وادي حموة بسمواف جواد صياـ أف الحكومة اإلسرائيمية معنية بإقامة مراكز شرطة في األحياء العربية
شرقي القدس المحتمة ،وذلؾ تثبيتًا لوجوده داخؿ األحياء لمتنكيؿ بالسكاف والتضييؽ عمييـ .وأكد أف مركز
الشرطة اإلسرائيمية أفتتح فقط لحماية البؤر اإلستيطانية في المنطقة وخاصة التي تـ االستيالء عمييا
مؤخ اًر .ولفت صياـ أف بعض البؤر اإلستيطانية بسمواف تحولت إلى مركز لممستعربيف والمخابرات
اإلسرائيمية ،وفي كثير مف األحياف أصبحت شبو مراكز تحقيؽ يتـ إستخداميا لمتحقيؽ مع األطفاؿ فييا.

موقع "فمسطينيو 2015/3/11 ،"48
تفوؽ "المعسكر الصييوني" عمى "الميكود" قبؿ  6أياـ مف االنتخابات:
أظير استطالع حديث لمرأي العاـ اإلسرائيمي ،يوـ األربعاء ( ،)3/11تفوقا طفيفا لػ"المعسكر الصييوني"
"الوسطي" عمى حزب "الميكود" اليميني برئاسة رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ،قبؿ "االنتخابات
التشريعية" المقررة الثالثاء .3/17
وبحسب نتائج االستطالع الذي نشرتو إذاعة جيش االحتالؿ؛ حصؿ "المعسكر الصييوني" برئاسة
يتسحاؽ ىرتسوغ وتسيبي ليفني عمى  24مقعداً ،مقابؿ  21لحزب "الميكود" .وحؿ حزب "البيت الييودي"
اليميني برئاسة وزير اإلقتصاد "نفتالي بنيت" ثالثًا بحصولو عمى  13مقعداً ،في حيف حصؿ حزب "ىناؾ
مستقبؿ" الوسطي برئاسة وزير المالية المقاؿ يائير البيد ،والقائمة العربية المشتركة عمى  12مقعداً لكؿ
منيما.
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وحصؿ حزب "كمنا" الوسطي برئاسة موشيو كحموف عمى  8مقاعد ،أما "ييودوت ىتوراه" اليميني و"شاس"
الديني اليميني فحصؿ كؿ منيما عمى  6مقاعد .ويتساوى حزب "إسرائيؿ بيتنا" اليميني برئاسة وزير
الخارجية أفيغدور ليبرماف مع حزب "ميرتس" اليساري بحصوؿ كؿ منيما عمى  6مقاعد عمى أف يحصؿ
حزب "ياحد" اليميني عمى  4مقاعد.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2015/3/11 ،
بيرس يقرر دعـ "المعسكر الصييوني" ونتنياىو يوجو أنظاره لممتدينيف:
أعمف الرئيس اإلسرائيمي السابؽ شيمعوف بيرس ،يوـ الخميس ( ،)3/12أنو سيدعـ "المعسكر الصييوني"
في اإلنتخابات التي ستجري بعد عدة أياـ .ونقمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عف بيرس اشادتو بقدرات
ىرتسوغ السياسية في التعامؿ مع الممفات كافة عمى مختمؼ األصعدة واتخاذ الق اررات المناسبة ومواجية
الخطر الذي يحدؽ بالدولة العبرية.
ومف جيتيا ،قالت القناة العبرية السابعة إف مرشح حزب "الميكود" لإلنتخابات بنياميف نتنياىو وجو رسالة
لممتدينيف في الدولة العبرية لدعمو .وقاؿ نتنياىو في الرسالة "أي صوت ال يذىب لمميكود يشكؿ خط اًر
عمى مشروعنا الوطني ،وعدـ فوز الميكود بالمقاعد المطموبة سيؤدي لتشكيؿ اليسار لمحكومة بمساعدة
األحزاب العربية".

صحيفة القدس المقدسية2015/3/12 ،
نتنياىو ويعموف :قوة الردع اإلسرائيمية تضاعفت
أشاد رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ،يوـ الخميس ( ،)3/12بقوة الردع التي حققتيا الدولة
العبرية عمى المستوى األمني والعسكري .وقاؿ نتنياىو خالؿ زيارتو لقاعدة قوات "حرس الحدود" في
متيما بعض الجيات بمحاولة
القدس المحتمة ،إف حكومتو تمكنت مف الحفاظ عمى ىدوء نسبي بالقدس،
ً
اإلخالؿ باليدوء واثارة حرب ذات طابع ديني عمى غرار ما يحدث في دوؿ الجوار.
مف جيتو قاؿ وزير الجيش موشيو يعموف ،إف قوة الردع اإلسرائيمية حياؿ حركة حماس أصبحت أكثر
تأثي اًر في الفترة الراىنة مما كانت عميو بعد عممية الرصاص المصبوب منذ ست سنوات .وأضاؼ "إف
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بديييا وانما يأتي نتيجة نشاطات كثيرة وسياسة
حاليا ليس أم اًر
اليدوء األمني الذي يسود المنطقة
ً
ً

مدروسة" .وحوؿ تصريحات بعض المسؤوليف األمنييف السابقيف بأف نتنياىو فشؿ في موجية حماس
والتعامؿ مع الممؼ النووي اإليراني ،قاؿ يعموف "إف ىؤالء المسؤوليف غير ممميف بالتفاصيؿ واف بعضيـ
لـ يتعامموا مع ىذه القضايا خالؿ خدمتيـ األمنية".
وشكمت مجموعة قيادات أمنية وعسكرية سابقة حركة "قادة مف أجؿ أمف الدولة العبرية" ،والتي تضـ نحو
 200قيادي ومسؤوؿ سابؽ ،واتيموا نتنياىو بأنو فشؿ أماـ حركة حماس في المعركة األخيرة ،كما فشؿ
في حربو عمى الممؼ النووي اإليراني وعمؿ عمى توتير العالقة مع الواليات المتحدة وألقى فشمو عمى
اآلخريف.

صحيفة القدس المقدسية2015/3/12 ،
تأجيؿ جمسة "اإلعتراضات" عمى "مخطط كيدـ" االستيطاني في سمواف:
عقدت لجنة اإلستئنافات القطرية بمقرىا في غربي القدس المحتمة يوـ الخميس ( )3/12جمسة لمناقشة
االعتراضات المقدمة ضد مخطط ما يسمى "مجمع كيدـ–عير دافيد -حوض البمدة القديمة" ،في مدخؿ
وادي حموة بسمواف .وقد أجمت المحكمة الجمسة بعدما تبيف أف أحد أعضاء المجنة ال يستطيع أف يكوف
عضواً فييا ،ألف والده ىو أحد مستشاري المخطط ،فتـ إيقاؼ النقاش والجمسة وتأجيميا ليومي  27و 28
–  ،2015 – 5ألجؿ ضـ عضو جديد لمجنة.
وقاؿ مدير مركز معمومات وادي حموة جواد صياـ" :ىذا المشروع ال يخدـ سوى المستوطنيف مف دوف
سكاف سمواف ،الذيف ىـ بحاجة إلقامة مدارس ومراكز لألطفاؿ ،وتحسيف البنية التحتية لحي وادي حموة
بسمواف" .وأضاؼ أف "المشروع ىدفو االستيالء عمى المزيد مف األرض ،وسمخ سمواف عف محيط المسجد
األقصى ،إضافة إلى أف الحفريات واألنفاؽ اإلسرائيمية والمشروع جميعو يميد إلقامة المعبد المزعوـ".
ويشار إلى أف المشروع ييدؼ إلقامة مبنى سياحي الستخداـ عمماء و"دائرة اآلثار" اإلسرائيمية ،إضافة
لقاعات مؤتمرات وغرؼ تعميمية ،ومواقؼ لسيارات السياح والمستوطنيف ،كما سيتـ تخصيص مساحات
الستخدامات سياحية ،ومحالت تجارية ،ومكاتب خاصة لجمعية "إلعاد".

موقع "فمسطينيو 2015/3/12 ،"48
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"ماراثوف" إسرائيمي في القدس لخدمة مخططات تيويدىا:
امنا مع
أغمقت الشرطة اإلسرائيمية جميع مداخؿ مدينة القدس وشوارعيا صباح الجمعة ( ،)3/13تز ً

انطالؽ "الماراثواف التيويدي" الذي تنظمة بمدية االحتالؿ وترمي مف وراءه إلى تحقيؽ أىداؼ تخدـ رواية
االحتالؿ حوؿ القدس العربية ،وشوارعيا ومعالميا .وشارؾ في الماراثوف آالؼ اإلسرائيمييف وأكثر مف
عمما بأنو تـ اعتماد
 2000شخص مف  60دولة في العالـ ،وضـ العديد مف العدائيف المشيوريفً ،
السباؽ ضمف األجندة السنوية "لالتحاد العالمي أللعاب القوى".
وبدأ الماراثوف التيويدي في ساعات الصباح الباكر ،مف غربي القدس المحتمة مرو اًر بسور البمدة القديمة
حتى شارع رقـ واحد بالمدينة ،وفرضت الشرطة اإلسرائيمية تشديدات مكثفة في مداخؿ مدينة القدس
وشوارعيا .وييدؼ اختيار يوـ الجمعة ليذا النشاط االحتاللي ،ونشر ما يقارب الػ( )1000شرطي
إسرائيمي و( )600منظـ ،إلى منع المصمييف مف الوصوؿ إلى المسجد األقصى الشريؼ ألداء صالة
الجمعة.
وفي سياؽ متصؿ ،شارؾ أطفاؿ مقدسيوف بوقفة احتجاجية ضد "الماراثوف" عند سوؽ المص اررة مقابؿ
شارع رقـ واحد بالقدس .كما أعربت المؤسسة الفمسطينية لمشباب والرياضة في لبناف عف استنكارىا
لمصمت الرياضي العربي والدولي عمى تنظيـ بمدية االحتالؿ لمماراثوف في شوارع القدس لمعاـ الخامس
عمى التوالي ،بدعـ مف شركات إسرائيمية وأخرى عالمية .وطالبت المؤسسة ،اإلتحاد العالمي أللعاب
القوى بعدـ اعتماد الماراثوف ضمف األجندة السنوية لإلتحاد ألف االحتالؿ يستخدمو لتيويد لمدينة وتزييؼ
تاريخيا بغطاء رياضي دولي .وناشدت المؤسسة ،الييئات والمؤسسات والجمعيات واألندية والتجمعات
عاليا لرفض إقامة مثؿ ىذه األنشطة اإلسرائيمية بغطاء
والمجاف واالتحادات الرياضية العربية رفع الصوت ً

رياضي دولي.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +موقع "فمسطينيو 2015/3/13 ،"48
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رئيس "الشاباؾ" السابؽ يدعو النتخاب ىرتسوغ:
دعا رئيس جياز األمف العاـ اإلسرائيمي "الشاباؾ" يوفاؿ ديسكيف ،مساء الجمعة ( ،)3/13اإلسرائيمييف
النتخاب رئيس ائتالؼ "المعسكر الصييوني" يتسحاؽ ىرتسوغ .وقاؿ ديسكيف "في ما يتعمؽ بالسياسة،
فشؿ نتنياىو في المفاوضات مع الفمسطينييف ،وفشؿ في مواجية حماس ،وعمؿ عمى توتر العالقات مع
الواليات المتحدة ،لذا ىرتسوغ سيكوف األفضؿ لمستقبؿ الدولة العبرية".

صحيفة القدس المقدسية2015/3/14 ،
تعرض مقدسييف لمطعف في القدس المحتمة:
نقؿ شاب عربي في األربعينات مف عمره إلى مستشفى "ىداسا" في القدس وىو يعاني مف إصابة خطرة
نتيجة تعرضو لمطعف مف قبؿ مجيوؿ اليوية خالؿ خروجو مف قاعة احتفاالت في "بيت شيمش" في
القدس المحتمة .وذكرت الشرطة أف الطعف كاف عمى خمفية جداؿ نشب بيف اإلثنيف والبحث وراء الجاني
ما زاؿ جارًيا.

كما أصيب الشاب أحمد محمد أبو طاعة بجروح في الوجو ورضوض في الجسـ ،مساء الجمعة

( ،)3/13إثر اعتداء مستوطنيف عميو في 'شارع رقـ  '1بالقدس المحتمة ونقؿ عمى إثرىا إلى مستشفى
ىاتفي أماـ منزلو قبيؿ
"ىداسا" .وقاؿ يوسؼ عمياف ،أحد أقرباء المصاب ،إف الشاب كاف يجري اتصاالً
ً
سكينا وحاوؿ طعنو ما أسفر عف
انقضاض ثالثة مستوطنيف عميو مف بيف األشجار ،وأف أحدىـ أشير
ً
إصابتو بجروح في وجيو ،باإلضافة لرضوض بجسمو نتيجة ضربو بالعصي.

موقع "فمسطينيو  +"48وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/3/13 ،
"أريج" :مخطط إسرائيمي لضـ أراض مف كيساف لػ "القدس الكبرى"
سمط معيد األبحاث التطبيقية "أريج" الضوء عمى قضية أراضي قرية كيساف شرؽ بيت لحـ ،والتي
تعمؿ قوات االحتالؿ عمى تجريؼ واسعة فييا ،القامة منطقة صناعية عمييا ،مف بينيا عدة مصانع
لمكيماويات عمى غرار مصانع اقيمت في منطقة طولكرـ.
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وفي التحميؿ الجيوسياسي بيف معيد "أريج" أف األراضي المستيدؼ في قرية كيساف ىي جزء مف المخطط
اإلسرائيمي اإلستيطاني اليادؼ لتوسيع التجمع االستيطاني "غوش عتصيوف" ليصؿ الى شواطئ البحر
الميت ،ضمف مخطط "القدس الكبرى" .وتشكؿ أراضي قرية كيساف التي تقدر مساحتيا بػ 600دونـ،
حجر الزاوية لتمييد الطريؽ أماـ الربط الجغرافي بيف التجمع االستيطاني "غوش عتصيوف" ومنطقة البحر
الميت .ويشكؿ ىذا المخطط ،خط اًر عمى جميع التجمعات البدوية الفمسطينية(عرب الرشايدة ،الرواعيف،
الواللجة واراضي) ،إذ تصبح تحت خطر التيجير والترحيؿ.
وفي الثامف مف شير آذار/مارس الجاري ،اقتحمت جرافات اسرائيمية بمرافقة قوات مف جيش االحتالؿ
دونما مف األراضي
اإلسرائيمي قرية كيساف جنوب شرؽ محافظة بيت لحـ ،وقامت بتجريؼ 80
ً
الفمسطينية الخاصة.

صحيفة القدس المقدسية2015/3/14 ،
في أوؿ مناظرة تمفزيونية  ..ىيرتسوغ ونتنياىو يتبادالف اإلتيامات:
جرت مساء السبت ( )3/14مناظرة تمفزيونية قصيرة بيف رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو
ومنافسو الرئيس مف "حزب العمؿ" اسحؽ ىيرتسوغ تركزت بشكؿ خاص عمى المسائؿ الدبموماسية
واألمنية ،وذلؾ قبؿ أياـ مف موعد اإلنتخابات التشريعية.
وتسائؿ نتنياىو خالؿ المناظرة "لماذا يندداف (ىيرتسوغ وحميفتو تسيبي ليفني) بالبناء في القدس؟ لماذا ال
يدعمانني حيف أكافح مف أجؿ مواجية األخطار مثؿ السالح النووي االيراني؟ لماذا يرفضاف أف يعمنا
أنيما يدعماف الجيود الجبارة التي نبذليا في المجاؿ األمني" .في حيف رد ىيرتسوغ بالقوؿ "إف أمف الدولة
العبرية ىو أىـ مف أي شيء آخر بالنسبة إلينا .نعرؼ كيؼ ندافع عنو ،والوحيد الذي يضع القدس في
واجية األحداث ،بينما ال يتكمـ أحد عف تقسيميا ،ىو بنياميف نتنياىو".
يعا" أماـ الضغوط الدولية وبعدـ القدرة عمى "حماية
كما اتيـ نتنياىو "المعسكر الصييوني" "بالتراجع سر ً

المصالح الوطنية" .ورد ىيرتسوغ أف "المجتمع الدولي يعرؼ أنؾ ضعيؼ وال يوافؽ عمى مواقفؾ" ،مضيفًا
"أف الفمسطينييف عرفوا ضعفؾ وليذا باشروا باإلجراءات عمى المستوى الدولي".

صحيفة القدس المقدسية2015/3/14 ،
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دعما لنتنياىو:
اليميف اإلسرائيمي ينظـ مسيرة ً
دعما لرئيس
تجمع عشرات اآلالؼ مف اليمينييف اإلسرائيمييف في "تؿ أبيب" يوـ األحد ( )3/15في مسيرة ً
الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو قبؿ يوميف مف اإلتخابات البرلمانية .ورفع المشاركوف في المسيرة
شعارات حزب "الميكود" الذي يتزعمو نتنياىو وأحزاب يمينية أخرى.
وخاطب نتنياىو جميور اليميف مؤكداً أف حكومتو لف تنفذ أي انسحاب ولف تقدـ أي تنازالت ولف تقسـ
القدس .وقدرت الشرطة اإلسرائيمية عدد المشاركيف بػ  30ألفًا ،ونظمت التظاىرة تحت شعار "موحدوف مف
أجؿ أرض الدولة العبرية" بمشاركة األحزاب والحركات اليمينية االستيطانية.
وكرر نتنياىو في كممتو اتياـ جيات دولية بتمويؿ حمالت تيدؼ إلى إسقاطو .ووصؼ حكومة برئاسة
يتسحاؾ ىرتسوغ وتسيبي ليفني بأنيا ستكوف حكومة تفريط .وقاؿ نتنياىو' :قبؿ عدة شيور أعمنا عف
خطة بناء في األحياء ا لييودية في القدس .لكف ليفني أدانت القرار .إذا كاف الييود ال يستطيعوف البناء
في القدس فأيف يمكنيـ البناء؟ نحف سنحافظ عمى كؿ جزء في القدس نحف ال ننسحب وال ننطوي أماـ
الضغوط'.
وفي محاولة لجذب أصوات حزب "البيت الييودي" قاؿ نتنياىو إف "البيت الييودي شريؾ كبير بغض
النظر عف عدد المقاعد التي يحصؿ عمييا" .ويذكر أف الكممة المركزية في التظاىرة كانت لرئيس
الحكومة بنياميف نتنياىو ،إضافة إلى كممات لرئيس "البيت الييودي" نفتالي بينيت ،وعضو "الكنيست" مف
"البيت الييودي" أييميت شاكيد ،ووزير المواصالت يسرائيؿ كاتس ،وبيني بيغيف "ليكود" ،ورئيس حزب
"ياحد" إيمي يشاي ،وعضو "الكنيست" مئير بوروش "ييدوت ىتوراة" /والناشطة اليمينية دانئيال فايس
والحاخاـ حاييـ دروكماف.

موقع "عرب + "48صحيفة القدس المقدسية2015/3/15 ،
ىرتسوغ يؤكد رفضو "لتسوية في القدس":
دعا زعيـ ائتالؼ "المعسكر الصييوني" يتسحاؽ ىيرتسوغ ،يوـ السبت ( ،)3/14الجميور اإلسرائيمي إلى
دعـ ائتالفو لحاجتو إلى فرؽ أصوات أكبر مف الذي تشير إليو استطالعات الرأي .وقاؿ ىيرتسوغ "إنو
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مف أجؿ استبداؿ بنياميف نتنياىو فإننا بحاجة إلى عدد أكبر مف المقاعد إلحداث فجوة أكبر مع منافسي"،
محذ اًر مف الرضا والثقة بالنفس الزائدة عف المزوـ.
وأكد رئيس قائمة "المعسكر الصييوني" يتسحاؽ ىرتسوغ ،عمى تمسكو باحتالؿ شرقي القدس شرقية
ورفض أية تسوية حوليا ،في الوقت الذي يدعي أنو سيحاوؿ استئناؼ المفاوضات مع الفمسطينييف في
حاؿ شكؿ الحكومة المقبمة ،وتعمد ىرتسوغ التأكيد عمى موقفو ىذا لدى وصولو إلى ساحة حائط البراؽ،
مساء األحد (.)3/15
وقاؿ ىرتسوغ خالؿ تواجده في ساحة البراؽ لمصحفييف إف 'عائمتي مغروزة ومرتبطة بروابط قوية بالقدس
يوميا مف أجؿ بناء القدس 'وسأحافظ عمى قوة وعظمة القدس وسكانيا باألفعاؿ
منذ أجياؿ' وأنو يصمي ً
وليس باألقواؿ فقط ،أكثر مف أي زعيـ آخر'.

ويشار إلى أف ىرتسوغ حاوؿ خالؿ المعركة اإلنتخابية اإلمتناع عف خوض قضايا سياسية وموضوع
التسوية مع الفمسطينييف ،وبدالً مف ذلؾ التركيز عمى القضايا اإلجتماعية ،لكف نتنياىو اتيمو باستمرار
بأنو سيعمؿ عمى 'تقسيـ القدس' وأنو يعارض البناء في المستوطنات في المدينة المحتمة.

صحيفة القدس المقدسية  +موقع "عرب 2015/3/16 ،"48
حممة لمقاطعة انتخابات الكنيست باألراضي المحتمة عاـ :48
نفذ نشطاء حممة لمقاطعة االنتخابات اإلسرائيمية عبر توزيع منشورات تدعو أىالي األراضي الفمسطينية
المحتمة عاـ  48إلى مقاطعتيا .وتوضح ىذه المنشورات التي وزعت في في منطقة عارة وعرعرة ووادي
عارة ،موقؼ حممة المقاطعة مف اإلنتخابات تحت شعار "مقاطعة انتخابات الكنيست أكثر مف مجرد
موقؼ ،إنيا خيار ومشروع وطني".
ودعت الحممة إلى مقاطعة اإلنتخابات كموقؼ وطني لنزع الشرعية عف االحتالؿ الذي ييدد ىوية
الفمسطينييف ووجودىـ في وطنيـ ،داعية إلى مواجية المشروع اإلسرائيمي المتمثؿ بالمؤسسات اإلسرائيمية.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2015/3/16 ،
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االحتالؿ يعد "أبو ديس" لتسكيف بدو القدس:
شرعت آليات االحتالؿ اإلسرائيمي مؤخ اًر في تسوية أراض فمسطينية ببمدة أبو ديس شرقي القدس بيدؼ
تسكيف عشرات العائالت البدوية المنتشرة مف السفوح الشرقية لمقدس حتى البحر الميت ،وتييئة األراضي
المخالة مف البدو لمتوسع اإلستيطاني.
ويؤكد ناشطوف وسكاف محميوف أف االحتالؿ بدأ تييئة البنية التحتية لقطعة أرض تبمغ مساحتيا 67
دونما ،وتقع في منطقة مصنفة (ج) صادرىا مف أراضي بمدة أبو ديس ،وأعمف اعتزامو جمب عائالت
بدوية لمسكف ضمف مشروع تشرؼ عميو اإلدارة المدنية التابعة لإلحتالؿ .وذكر الناشط ىاني حمبية أف
سكاف بمدة أبو ديس اتفقوا قبؿ ثالثيف عاما مع عائمة الجياليف البدوية عمى اإلقامة في المنطقة المستيدفة
شرؽ البمدة ،وظموا يزرعونيا ويفمحونيا حتى ساعة تجريفيا.
مف جيتو ،قاؿ منسؽ المجنة الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطاف في القدس ثائر أنيس إف المجنة حصمت
عمى مخططات كانت بحوزة جيش االحتالؿ توضح طبيعة وحجـ "مشروع التوطيف" فاستبقت آلياتو بإقامة
قرية بوابة القدس .وأضاؼ أف االحتالؿ ىدـ القرية -وىي عبارة عف خيمة -عشر مرات ،ومع ذلؾ
تواصمت الفعاليات الرافضة لممشروع ،مشي اًر إلى استمرار الحراؾ الشعبي إلفشاؿ المشروع في عدة
اتجاىات :التواصؿ مع أصحاب األراضي ،وتشكيؿ عيادة قانونية ،واإلتصاؿ مع البدو المراد ترحيميـ
إلقناعيـ برفض الفكرة ،وأخي اًر التواصؿ مع القوى والفصائؿ الوطنية واإلسالمية.
بدوره ،قاؿ المواطف أحمد أبو عصيدة -مف عرب الجياليف وتسكف عائمتو في المنطقة المستيدفة منذ
عاما -أف "مشروع التسكيف مرفوض في الوسط البدوي الذي مف طبيعتو الترحاؿ ورعي األغناـ"،
ثالثيف ً
موضحا أنو يسكف في المنطقة باالتفاؽ مع أىالي بمدة أبو ديس ،وفوجئ عاـ  2012بقرار إخالئيا.
ً

موقع "فمسطينيو 2015/3/17 ،"48

ِ
مستوطنتيف رشقًا بالحجارة بالقدس المحتمة:
إصابة
أصيبت مستوطنتاف إسرائيميتاف بجراح طفيفة مساء الثالثاء ( )3/17جراء تعرض حافمة لممستوطنيف
لمرشؽ بالحجارة مف شباف فمسطينييف لدى مرورىا عمى شارع "عوزي ناركيس" قرب مفترؽ "بيت حنينا"
في القدس المحتمة.
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وكاف مقاوموف فمسطينيوف أطمقوا في وقت سابؽ مف يوـ الثالثاء النار تجاه قوة إسرائيمية عمى حاجز
"قمنديا" الواقع شماؿ مدينة القدس المحتمة ،فيما أصيب جندي بجراح بعممية دىس ببيت لحـ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2015/3/17 ،
التفاعل مع القدس:
اإلعالـ الفمسطيني :نداء 'التعاوف اإلسالمي' اإلعالمي يعزز صمود المقدسييف
قالت و ازرة اإلعالـ الفمسطينية إف نداء منظمة التعاوف اإلسالمي لمدوؿ األعضاء بيا ،لتطوير قدرات
وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية الرسمية ،وتنفيذ حمالت إعالمية في مختمؼ المجاالت في القدس باعتبارىا
عاصمة لمسياحة اإلسالمية ،يساىـ في تعزيز صمود المقدسييف.
ووصفت الو ازرة يوـ الخميس ( ،)3/12ىذا النداء 'بالخطوة اليامة التي تستحؽ اإلشادة' ،مؤكدة أف ىذا
النداء المقدـ لمجنة الدائمة لإلعالـ والشؤوف الثقافية (كومياؾ)' ،يساىـ في تعزيز صمود المقدسييف،
وينقؿ صوتيـ لمعالـ ،في وقت يتعرضوف ألبشع إرىاب وتيويد ،وفي ظؿ العدواف اإلسرائيمي عمى
المقدسات'.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2015/3/12 ،
التميمي :مستقبؿ القدس في ظؿ صمت األمة عف التيويد ىو "األسوأ"
قاؿ األميف العاـ لػ "الييئة اإلسالمية العميا" تيسير التميمي ،إف مخططات تيويد القدس المحتمة تسير
بوتيرة متسارعة وبشكؿ ممنيج في مسعى لػ "تزييؼ الحقائؽ التاريخية والدينية والجغرافية والعقيدية
لممدينة" .وأضاؼ قاضي قضاة فمسطيف األسبؽ ،أف "القادـ ىو األسوأ ،خاصة وأف األمة ال تضع
المسجد األقصى عمى أجندتيا ،وىي منشغمة بنفسيا ومشاكميا الداخمية ،وال تممؾ أي إرادة لمتصدي
لممشروع اإلسرائيمي" ،مشدداً عمى أف "صمت األمة ىو مصيبة المصائب وسيكوف وصمة عار عمى
جبينيا" ،حسب تعبيره.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2015/3/12 ،
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غزة :ماراثوف تضامني مع القدس المحتمة:
شارؾ المئات مف المواطنيف الفمسطينييف ،يوـ الجمعة ( ،)3/13في سباؽ ماراثوف بمدينة غزة ،رداً عمى
فعالية رياضية مماثمة نظمتيا بمدية االحتالؿ في مدينة القدس المحتمة لخدمة مخططات تيويدىا .وانطمؽ
الماراثوف الذي دعت إليو "المجنة المجتمعية لمخريجيف" في مخيـ النصيرات وسط القطاع ،مف أماـ بوابة
مرفأ الصيادييف غرب مدينة غزة وصوالً إلى المدخؿ الغربي لمخيـ النصيرات لالجئيف الفمسطينييف .وعبر
المشاركوف في الماراثوف وعددىـ  600مشتركاً ،عف تضامنيـ مع مدينة القدس المحتمة في تصدييا
لمشاريع االحتالؿ التيويدية.

المركز الفمسطيني لالعالـ2015/3/13 ،
خبير سياسي :ما يحدث بالقدس مقدمة لحرب طاحنة بالمنطقة
كشفت الخبير المختص بالشؤوف المقدسية جماؿ عمرو  ،النقاب عف قياـ سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي
بإعداد "قائمة سوداء" بغرض محاربة النشطاء المقدسييف والمرابطيف في المسجد األقصى المبارؾ ،وكؿ
مف يحاوؿ مواجية انتياكات االحتالؿ في مدينة القدس المحتمة .وأشار عمرو ،إلى أف إصدار "القائمة
السوداء" يجعؿ مف بمدية االحتالؿ التي مف المفترض أف تنحصر ميمتيا في الخدمات المدنية" ،جيا اًز
أمنياً مدم اًر" يعمؿ عمى تدمير حياة الناس وتحويميا لػ "جحيـ" .ووصؼ ما يجري في القدس مف عقوبات
تفرض بحؽ الفمسطينييف وانتياكات واعتداءات يومية متواصمة بػ "األبارتيايد والتمييز العنصري" ،مشي اًر
إلى حدوث "كوارث" بحؽ المقدسييف والمدينة المقدسة.
وأفاد عمرو ،بأف االحتالؿ يقيـ أبنية عشوائية وييدـ منازؿ في القدس وأطرافيا ،وىو ما يشير إلى "أننا
أماـ سابقة تاريخية تتحوؿ فييا مؤسسة مدنية إلى ذراع أمني لترىيب الناس وتضييؽ الخناؽ عمييـ".
وقاؿ "ما يحدث في القدس تجاوز لكافة الخطوط الحمراء مف قبؿ األذرع اإلسرائيمية المختمفة بفعؿ
الضعؼ الفمسطيني واإلستيانة العربية" ،محذ اًر مف "حرب طاحنة" في المنطقة برمتيا في حاؿ استمرت
اإلجراءات العنصرية ضد المقدسييف وممتمكاتيـ ومقدساتيـ مف قبؿ االحتالؿ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2015/3/14 ،
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وفد مف مسممي روسيا يطمع عمى أوضاع القدس:
زار وفد مف مسممي روسيا ،يوـ السبت ( ،)3/15مدينة القدس واطمعوا عمى معاناة المقدسييف جراء
إجراءات االحتالؿ ،وضـ الوفد عدداً مف مسممي دوؿ الإلتحاد السوفيتي السابؽ مثؿ الشيشاف
وطاجاكستاف.
واستعرض محافظ القدس عدناف الحسيني أوضاع المدينة المقدسة وسكانيا والمعاناة التي يكابدونيا جراء
اإلجراءات اإلسرائيمية المنافية البسط المواثيؽ واالعراؼ الدولية واالنسانية .وقدـ معطيات حوؿ سبؿ
التيجير الممنيجة التي تقوـ بيا السمطات اإلسرائيمية مف حيث مصادرة االراضي وفرض القوانيف التي
تسيؿ ذلؾ ومف أىميا قانوف أمالؾ الغائبيف وفرض الضرائب الباىظة والمخالفات والقيود التعجيزية
الستصدار رخص البناء .بدوره ،أشاد الشيخ محمد حسيف مفتي القدس والديار الفمسطينية بمبادرة مسممي
روسيا بزيارة فمسطيف وعمى وجو الخصوص مدينة القدس ما يرفع مف معنوياتيـ مواطنييا ويعزز مف
صمودىـ.

صحيفة القدس المقدسية2015/3/14 ،
مقاالت وحوارات:
نتنياىو و"الميكود" :ىواجس الخسارة

حممي موسى
بعد أقؿ مف أسبوع ،يذىب اإلسرائيميوف إلى صناديؽ االقتراع النتخاب الحزب واالئتالؼ الذي سيدير
حياتيـ .وكاف الميؿ الغالب منذ عقد مف الزمف ،عمى األقؿ ،ىو أف الخيار ليس بيف يميف ويسار وانما
بيف يميف وسط ويميف .بؿ إف ىناؾ مف استخمص في السنوات الماضية أف الخيار الوحيد المعروض في
سوؽ االنتخابات ىو بيف اليميف المتطرؼ واليميف األشد تطرفاً .لكف يبدو أف وجود اليميف ،ممثالً برئيس
الحكومة بنياميف نتنياىو و «الميكود» عمى رأس االئتالؼ الحكومي ،أثر بشكؿ واضح عمى الميؿ
الطبيعي لإلسرائيمييف نحو اليميف.
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ويمكف القوؿ إنو مف تصرفات نتنياىو و«الميكود» يظير أنيما ليسا عمى يقيف أنيما مف سيقوداف
الحكومة المقبمة ،أو عمى األقؿ لف يكونا صاحبي الكممة الفصؿ فييا .تشيد عمى ذلؾ استطالعات الرأي
مف ناحية ،التي تظير ليس فقط أف أثر خطاب نتنياىو في الكونغرس تبدد وأف الفارؽ بيف «الميكود»
والمعسكر الصييوني ارتفع إلى ثالثة مقاعد لصالح األخير ،وانما أيضاً أف معسكر اليميف يتراجع
عموماً .بؿ إف الميكود الذي كاف يعتبر نفسو ممؾ األسواؽ الشعبية ،اضطر في جولة بنياميف نتنياىو
األخيرة في سوؽ محانيو ييودا في القدس المحتمة إلى منع تواجد الصحافييف خشية تعرض نتنياىو
لحمالت مربكة مف جانب الباعة والمتسوقيف.
وجمي لمكثيريف أف االنتخابات الحالية ،خالفاً النتخابات سابقة ،ليست محسومة لصالح اليميف ،ما يجعؿ
التقدير بأف يتولى نتنياىو الحكـ لوالية رابعة أم اًر غير مضموف .ومع ذلؾ فإف آماؿ كثير مف اإلسرائيمييف
بإحداث انقالب سياسي وطرد اليميف لمسماح بتولي اليسار أو وسط اليسار الحكـ تبدو مستبعدة جداً.
لذلؾ يذىب أكثر المتابعيف الحذريف إلى القوؿ باحتماؿ نشوء تعادؿ بيف معسكري اليميف والوسط ػ يسار
ما قد يقود إلى حكومة وحدة وطنية.
وبدييي أف ىذا لـ يكف الحاؿ حينما بادر نتنياىو و «الميكود» إلى افتعاؿ أزمة مع «ىناؾ مستقبؿ»
بقصد تقديـ موعد االنتخابات والفوز بيا استباقاً ألوضاع أصعب متوقعة .ولكف احتشاد األحداث
والتقارير ،مف الصداـ مع اإلدارة األميركية وتحذير الكثير مف القادة العسكرييف والفكرييف مف عواقبيا،
إلى تقارير الفساد في ديواف رئاسة الحكومة ومؤسسات الحكـ ،إلى تقارير مراقب الدولة عف أزمة السكف
وانسداد األفؽ السياسي والمخاوؼ مف العزلة الدولية ،أحدث أثره .والنتيجة شعور اإلسرائيمييف بالضجر
مف استمرار حكـ بنياميف نتنياىو والفارؽ بيف وعوده وانجازاتو.
وأظير استطالع أجرتو «قناة الكنيست» أف أثر خطاب نتنياىو في الكونغرس تبدد .واذا كانت
االستطالعات فور الخطاب قد أظيرت توقؼ نزيؼ المقاعد مف «الميكود» واستعادتو مقعديف والتساوي
مع المعسكر الصييوني ،فإف آخر استطالع عاد ليظير أف الفارؽ ازداد ثالثة مقاعد لصالح المعسكر
الصييوني .وال يقؿ أىمية عف ذلؾ أف التراجع الذي كاف أصاب حزب الوسط «ىناؾ مستقبؿ» توقؼ،
وأف ىذا الحزب بقيادة يائير لبيد صار يناؿ  14مقعداً ،وأف القائمة العربية المشتركة تناؿ  13مقعداً في
حيف ال يناؿ «البيت الييودي» إال  12مقعداً ،و»إسرائيؿ بيتنا» خمسة مقاعد فقط .وىذا يثبت أف الميؿ
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صار يتجو نحو تراجع معسكر اليميف ولو بشكؿ طفيؼ وتقدـ معسكر وسط  -يسار ولو أيضاً بشكؿ
طفيؼ.
وىناؾ قناعة متزايدة أف حزب موشي كحموف« ،كمنا» ،سوؼ يشكؿ عمى األغمب بيضة القباف بيف
المعسكريف .ونظ اًر إلى العالقة المتدىورة والحرب القائمة بيف أحزاب اليميف القومي األساسية« ،الميكود»
و «البيت الييودي» و «إسرائيؿ بيتنا» ،فإف احتماؿ تشكيؿ ائتالؼ يميني محض ولو بالتحالؼ مع حزب
كحموف أمر بالغ الصعوبة واف لـ يكف مستحيالً.
ليذا ،يركز كثيروف عمى احتماؿ توجو «الميكود» نحو السعي إلى إنشاء حكومة وحدة وطنية .وىذا
المسعى يشكؿ أحد جوانب المعركة القائمة بيف «الميكود» و «البيت الييودي» برغـ تعيد نتنياىو بعدـ
المشاركة في حكومة وحدة وطنية.
ويؤمف خبراء في االنتخابات اإلسرائيمية أف تغير الميوؿ السمبي ،ولو بشكؿ طفيؼ ،يدفع قادة «الميكود»
إلى إبداء تخوفات مف احتماؿ أال تكوف نتائج االنتخابات الفعمية مشابية حتى لنتائج استطالعات الرأي.
ويقوؿ الخبراء أنو كاف معروفاً أف الفارؽ بيف نتائج االستطالعات والنتائج الفعمية يتراوح بيف  20و25
في المئة سمباً أو إيجاباً ،تبعاً لمميؿ التصاعدي أو التنازلي في موقؼ الجميور مف ىذا الحزب أو ذاؾ.
ولذلؾ فإف «الميكود» الذي يشيد ميالً تنازلياً يخشى أنو لف يناؿ الػ  23-20مقعداً التي تمنحيا لو
استطالعات الرأي.
واالعتقاد السائد بيف الخبراء ىو أف ىناؾ بيف أنصار «الميكود» ما يمكف تقديره بثالثة إلى أربعة مقاعد
ممف يمكف وصفيـ بػ «الخائبيف مف نتنياىو» ،وىـ مف سيثقموف عمى «الميكود» أكثر مف سواىـ .وىؤالء
مف يمكف ألحزاب اليميف األخرى مف «شاس» إلى «البيت الييودي» التنافس عمى كسبيـ ،ولف يذىبوا
بحاؿ إلى معسكر الوسط أو اليسار.
ويرى الخبراء أف نيؿ حزب حاكـ  23مقعداً ال يمكف اعتباره إنجا اًز ،بؿ ىو شيادة فقر حاؿ .ومف المؤكد
أنو بعدد مقاعد كيذا حتى إذا توفرت غالبية لميميف ،يستحيؿ عمى «الميكود» فرض رؤيتو عمى شركائو
االئتالفييف ،حيث أف وزنو في الحكومة سيكوف بحدود الثمث ال أكثر .عموماً ،ممخص األحداث أنو قبؿ
أسبوع مف االنتخابات ىناؾ دالئؿ كثيرة عمى ضائقة يعيشيا «الميكود».
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بكيرات :الحفريات في األقصى لػ"تحقيؽ الرواية الييودية"
مخططات عدة تتعرض ليا مدينة القدس المحتمة بشكؿ عاـ ،والمسجد األقصى بشكؿ خاص ..ىذه
المخططات التي تتشعب في آليات تنفيذىا وطريقة التنفيذ ،تستيدؼ جميعيا تغيير الطابع اإلسالمي
العربي وىوية المدينة المقدسة ،وذلؾ لتحقيؽ الرواية الييودية التي يسعى االحتالؿ لترسيخيا لمف يزور
مدينة القدس المحتمة.
الدكتور ناجح بكيرات ،مدير التعميـ الشرعي والتأىيؿ في دائرة األوقاؼ اإلسالمية ،وفي لقاء خاص مع
"المركز الفمسطيني لإلعالـ" ،لمحديث عما يقوـ االحتالؿ بو مف حفريات متواصمة في مدينة القدس
وبشكؿ خاص أسفؿ ومحيط المسجد األقصى ،يؤكد أف ىناؾ مساعي صييونية لخمؽ واقع جديد تحت
األرض وفوقيا لتحقيؽ الرواية الييودية.
ويشير بكيرات إلى أف "الحفريات بدأت فعميا عاـ  1967وقد بمغ مجموعيا منذ احتالؿ المدينة وحتى
اآلف أكثر مف  64حفرية ،منيا  48حفرية تـ حفرىا ،وباقي الحفريات نشطة وما تزاؿ موجودة داخؿ
البمدة القديمة وفي بمدة سمواف ومحيط أسوار البمدة القديمة بالمدينة".
أىداف مرحمية
ويرى بكيرات أف اليدؼ األوؿ لمحفريات يتمثؿ في مصادرة األرض ،فكؿ مكاف تجري بو حفريات يحوؿ
إلى منطقة مغمقة يمنع االقتراب أو الدخوؿ ليا ،وبذلؾ يتحكـ االحتالؿ بيذه البقعة مف األرض.
ويشير بكيرات إلى أف ىناؾ عدة جيات تنفذ عممية المصادرة والحفر ،تتمثؿ في و ازرة السياحة واآلثار
الصييونية أو سمطة تطوير ساحة البراؽ الصييونية ،أو مؤسسة "الحفاظ عمى التراث الييودي".
أما اليدؼ الثاني مف الحفريات التي يسعى لتحقيقيا االحتالؿ تتمثؿ في زعزعة الوجود المقدسي؛ حيث
إنو في أعقاب مصادرة أي أرض يتـ إعداد مخططات ىندسية ليا ثـ البدء بحفريات أفقية وعامودية ،وىذا
يؤثر بشكؿ مباشر عمى بيوت المقدسييف.
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ويتابع بالقوؿ :عمميات الحفر بالقرب مف منازؿ المواطنيف تسعى إلى زعزعة أمنيـ ودفعيـ ليجر المكاف
وطردىـ ثـ تتـ عممية تيويد المنطقة ،واستغالليا كمناطؽ سياحية دينية "ييودية تممودية" وتقديـ الرواية
الييودية.
حرب الحفريات
ولخطورة ىذه الحفريات ،وانعكاستيا عمى األرض وعمى المقدسييف ،يفضؿ بكيرات تسميتيا بػ"حرب
الحفريات"؛ إذ إنيا تشكؿ خطورة أكثر مف "الحروب العسكرية".
ولتنفيذ ىذه الحفريات ،يوضح بكيرات أنو يتـ استخداـ "أدوات خطيرة جداً مثؿ الجرافات والبواقر الكبيرة
والحافرات وتستخدـ أيضاً مواد كيماوية إلذابة الصخور وىي غير مشروعة ،وىذه تؤدي إلى تشويو
الممتمكات الحضارية واإلسالمية التي يعود تاريخيا إلى العصر الحديدي".
وتابع بالقوؿ" :مف يعمؿ عمى توجيو ىذه الحفريات وادارتيا وتخطيطيا ىـ جنراالت عسكريوف ،القضية
ليست قضية عممية أثرية ،بؿ ىي قضية خطرة ،وىي قضية حرب عمى الممتمكات وحرب عمى الثقافة
واليوية".
ويشير بكيرات إلى أف "الحفريات مستمرة ووصمت في محيط المسجد األقصى بشكؿ كامؿ ،وخمقت ما
يسمى بالحوض المقدس ،وخمقت ما يسمى بالمطاىر حيث استغمت اآلبار كمطاىر ،وىذه المطاىر
خمقت جغرافيا جديدة ،وعزلت المسجد األقصى مف الناحية الجنوبية والجنوبية الغربية ،وىي منطقة باب
المغاربة ،عزلتياعف محيطيا العربي واإلسالمي".
وأوضح أف "األحياء المقدسية التي كانت تصؿ إلى الباب الثالثي في المصمى المرواني وباب المغاربة،
طرد منيا السكاف وأصبحت فارغة تماماً وأصبحت حيًّا ييوديًّا ،بفعؿ وجود حفريات في مغارة الكتاف
(مغارة سميماف)".
وأشار بكيرات إلى أف "الكثير مف المقدسييف يتخوفوف بسبب وجود تصدعات وتشققات في مباني منازليـ،
نحف أماـ حرب لـ ِ
تنتو ،وىي حرب غير شرعية وغير قانونية وغير أخالقية ،واالحتالؿ يعد الحفريات
أىـ حرب مقدسة يخوضيا ضد مدينة القدس".
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تعتيم متكامل
وما يزيد المخاوؼ والشكوؾ حوؿ نتائج ىذه الحفريات؛ يقوؿ بكيرات إف "االحتالؿ ال يسمح لدائرة
األوقاؼ اإلسالمية األردنية بالكشؼ عنيا ،وبالتالي عمى الجميور أف يعمـ أننا ال نعمـ ألي مدى وصمت
ىذه الحفريات تحت المسجد األقصى ..ىؿ فعالً وصمت إلى مكاف طويؿ؟".
وأوضح بكيرات أف "ىناؾ إشارات ودالالت حوؿ وجود حفريات تحت المسجد األقصى؛ فشرطة االحتالؿ
تمنع دائرة األوقاؼ اإلسالمية األردنية مف ترميـ البالط في المسجد األقصى ،كما وتمنعيا مف الحفر
لتمديد بعض أنابيب الصرؼ الصحي ،وىذا دليؿ مخاوؼ االحتالؿ مف كشؼ حقيقة الحفريات".
ونبو بكيرات إلى أف المؤسسة الصييونية تقوـ بتوزيع األدوار؛ فيناؾ دور لجيات تعمؿ تحت أرض مدينة
القدس وتحت المسجد األقصى ،وىناؾ دور ألذرع بمدية االحتالؿ التي تيدـ المنازؿ العربية ،وبنفس
الوقت تصدر تراخيص آلالؼ الوحدات االستيطانية ،وىناؾ دور آخر الستغالؿ المعالـ كم ازرات سياحية
حيث يتـ تطويؽ المسجد األقصى
ودور آخر لرؤساء المستوطنات
ًا
دور لجياز القضاء الصييوني،
ويضيؼ بكيرات ،كما أف ىناؾ ًا
ودور لكؿ الدولة
ًا
والجمعيات االستيطانية واألحزاب اليمينية لتوفير المقتحميف إلى المسجد األقصى،

العبرية التي تقوـ بتوزيع األدوار مف أجؿ االستيالء عمى الوجود العربي واإلسالمي الفمسطيني داخؿ
المدينة المقدسة.
ويختـ بكي ارت بالقوؿ إف معركة االحتالؿ تشف بالتوازي تشمؿ اإلنساف المقدسي والحجر والبشر ،وكافة
مناحي الحياة ,وبالتالي نحف نتنفس الويالت والضربات الصييونية وىذه الضربات عمى اإلنساف المقدسي
مف أجؿ ترحيمو وجعؿ نسبة السكاف األصمييف أقمية عاـ  2040بنسبة .%12
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تقرير معموماتي :اإلنتخابات الػ " 20لمكنيست" اإلسرائيمي

قسـ الدراسات  -المركز الفمسطيني لإلعالـ
عمى خمفية األزمات المتكررة التي واجييا االئتالؼ الحكومي الصييوني والتي حالت دوف استمرار عمؿ
الحكومة بتشكيمتيا القائمة ،وفي ظؿ عدـ توفر إمكانية لتشكيؿ أي ائتالفات أخرى بديمة .أقاؿ رئيس
حكومة االحتالؿ بنياميف نتنياىو وزراء شركائو في االئتالؼ مف حزبي الحركة بقيادة تسيبي لفني،
و(يوجد مستقبؿ) بقيادة يائير لبيد .مما يعني أف الحكومة لـ تعد تحظى باألغمبية في الكنيست .وعميو تـ
اتخاذ قرار بتقديـ موعد االنتخابات الػ .20
وضمف المتابعات التي يقوـ عمييا قسـ الدراسات في "المركز الفمسطيني لإلعالـ" ،فإنو يقدـ لجميوره ممفا
معموماتيا حوؿ االنتخابات الػ 20لمكنيست الصييوني المقرر إجراؤىا في  17مارس .2015
فمنذ أف بدأ اإلعداد لالنتخابات شيدت الساحة السياسية "اإلسرائيمية" عدة أحداث ،يرى المراقبوف أنيا
تسببت في التأثير عمى رأي جميور الناخبيف .ومف أبرز ىذه االحداث:
.1

أزمة فضيحة بيت مقر رئيس الوزراء وما تبعو مف تقرير مراقب الدولو بيذا الخصوص.

.2

تقرير مراقب الدولة حوؿ أزمة اإلسكاف.

.3

قضية خطاب نتنياىو أماـ الكونغرس األمريكي وما أحدثو مف أزمة في العالقات "اإلسرائيمية"

األمريكية.
.4

الكشؼ عف مضموف مسودة تفاىمات حوؿ بعض قضايا الحؿ النيائي مع الفمسطينييف.

* نسبة الحسم:
نسبة الحسـ في االنتخابات  %4ما يعني أف أصغر كتمة برلمانية تنجح في تجاوز نسبة الحسـ المرتفعة
ىذه ،فسيكوف ليا  4أعضاء كنيست عمى األقؿ.
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* الكتل المتنافسة في االنتخابات:
 .1المعسكر الصييوني:
بقيادة يتسحاؽ ىيرتسوغ وتسيبي ليفني ،ىذا الحزب ىو عبارة عف قائمة مشتركة بيف حزبيف .حزب العمؿ
اليساري مؤسس "دولة إسرائيؿ" .بقيادة ىيرتسوغ وكاف لو  15عضو كنيست في الدورة السابقة .وحزب
الحركة الوسط الذي قامت بتأسيسو تسيبي لفني في االنتخابات السابقة وحظي بػ  6مقاعد في انتخابات
.2013
وتظير استطالعات الرأي أف ىذا المعسكر الصييوني لو حظوظ كبيرة لمفوز باالنتخابات .واستطاع
مؤخ ار أف يحافظ عمى تقدـ مستمر عمى منافسو في حزب الميكود .ومف المتوقع أف يحصؿ عمى ما بيف
( ) 25 – 22مقعدا في الدورة الػ 20لمكنيست.
وكاف ىذا المعسكر حصؿ في انتخابات (عاـ  1999عمى  23مقعدا) (وعاـ  2003عمى  18مقعدا)
(وعاـ  2006عمى  18مقعدا)( ،وعاـ  2009عمى  13مقعدا) ( ،وعاـ 2013عمى  21مقعدا).
أبرز المرشحيف في قائمة المعسكر الصييوني:
* شمي يحيموفيتش رئيسة حزب العمؿ السابقة.
* نحماف شاي :الناطؽ السابؽ باسـ الجيش.
* زىير بيموؿ :إعالمي عربي مف األراضي المحتمة عاـ.48
* ايتاف كابؿ :عضو كنيست ووزير سابؽ.
* عمير بيرتس :وزير دفاع سابؽ خالؿ حرب لبناف الثانية في العاـ .2006
* عمر بارليؼ :ضابط عسكري سابؽ وقائد وحدة قيادة األركاف المختارة.
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 .2حزب الميكود :بقيادة بنيامين نتنياىو.
وىو حزب يميني موجود عمى رأس الحكـ منذ عاـ  .2009مثمو في الكنيست السابقو  20عضو كنيست
باإلضافة إلى  11عضواً آخريف مف حزب "إسرائيؿ بيتنا" حمفاؤىـ الذيف خاضوا االنتخابت معيـ.
تظير استطالعات الرأي أف ىذا الحزب ىو المنافس الرئيسي لممعسكر الصييوني .لكنو سجؿ مؤخ اًر
تراجعاً أماـ المعسكر الصييوني الذي حافظ عمى تقدمو عميو عمى مدار المرحمة السابقة .ومف المتوقع
أف يحصؿ الميكود ما بيف ( ) 24 – 22مقعدا في الكنيست المقبؿ.
وكاف الحزب حصؿ في انتخابات العاـ  1999عمى  19مقعداً ،و 38مقعداً في العاـ  2003و12مقعداً
في العاـ  2006و 27مقعداً في العاـ  2009و  20مقعداً في العاـ .2013
أبرز المرشحيف في حزب الميكود:
* موشي يعموف :شغؿ منصب وزير الدفاع في الحكومة المنتييو واليتيا .وىو قائد الركاف الجيش سابقا.
* يسائيؿ كاتس :وزير المواصالت.
* يوفاؿ شطاينتس :وزير المخابرات.
* بني بيغف :ابف أوؿ رئيس وزراء ليكودي بيغف ،عضو كنيست ووزير سابؽ.
* تساحي ىنغبي :عضو كنيست ووزير سابؽ.
* سمفاف شالوـ :نائب رئيس وزراء سابقا.
 .3البيت الييودي :بقيادة نفتالي بينت
وىو قائمة مشتركة بيف حزبيف يمينييف (المفداؿ بقيادة نفتالي بينت الوحدة القومية تكوما بقيادة اوري
اريؿ) ،توحدا أثناء خوض االنتخابات الػ  19السابقة في العاـ  2013واستم ار في التوحد في االنتخابات
الػ  20الحالية  .2015ويعتبر حزب المستوطنيف وممثال لمتيار الديني الصييوني .حصموا عمى 12
عضو في الكنيست السابقة.
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ومف المتوقع أف يحصؿ البيت الييودي في الكنيست اؿ  20عمى ذات العدد(  )12كما يظير متوسط
استطالعات الرأي.
أبرز المرشحيف في البيت الييودي:
* اوري اريؿ :رئيس حزب الوحدة القومية تكوما .ووزير االسكاف.
* ينوف ميجؿ :اعالمي ومقدـ برامج في القناة الػ .10
* نيساف سمميانسكي :رئيس مجمس االستيطاف السابؽ.
* اييمت شيقد :شابة عممانية متطرفة في مواقفيا السياسية.
.4

يوجد مستقبل :بقيادة يائير لبيد

حزب وسط يخوض االنتخابات لممرة الثانية عمى التوالي ،أقامو االعالمي السابؽ "يائير لبيد" ابف وزير
العدؿ االسبؽ ومؤسس حزب شنوي "تومي لبيد" .تأسس الحزب وخاض االنتخابات ألوؿ مرة في
االنتخابات الػ  19في العاـ  2013وحصؿ عمى  19مقعد وكاف الحزب الثاني .شارؾ في االئتالؼ
الحكومي وشغؿ اعضائو  5و ازرات كاف مف أبرزىا و ازرة المالية التي شغميا لبيد بنفسو.
يشير متوسط استطالعات الرأي أف حزب يوجد مستقبؿ مف المتوقع أف يحصؿ عمى  12مقعد في
انتخابات الكنيست الػ.20
مف أبرز مرشحي يوجد مستقبؿ:
* يعقوب بري :رئيس الشاباؾ السابؽ.
* عوفر شيمح :اعالمي سابؽ.
* ميكي ليفي :قائد شرطة القدس سابقا.
* اليعيزر شتيرف :جنراؿ احتياط في الجيش.
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.5

القائمة العربية الموحدة (المشتركة) :بقيادة ايمن عوده.

قائمة مشتركة جديدة توحد كؿ الكتؿ العربية التي عممت في الكنيست خالؿ السنوات السابقة ،وىذه المرة
األولى التي يتـ تشكيؿ فييا قائمة عربية موحدة لخوض االنتخابات وتضـ األحزاب والقوائـ العربية
(حداش ،بمد ،راعـ ،تاعؿ) حيث شكؿ قانوف رفع نسبة الحسـ إلى  %4الدافع الرئيس لتشكيؿ ىذه القائمة
الموحدة ،واال فإف أي مف ىذه الكتؿ إذا لـ تستطع تجاوز ىذه النسبة العالية لف تدخؿ الكنيست.
يظير متوسط استطالعات الرأي حصوؿ القائمة المشتركة عمى  13عضو كنيست ممثميف لموسط العربي
الذي يبمغ نسبتو مف العدد اإلجمالي لمسكاف بما يعادؿ  .%18وتشير بعض استطالعات الرأي إلى
امكانية حصوؿ القائمة المشتركة عمى  15مقعداً مما سيجعؿ منيا الكتمة الثالثة مف ناحية حجميا في
الكنيست بعد المعسكر الصييوني والميكود.
أبرز المرشحيف في القائمة المشتركة:
* جماؿ زحالقة :عضو كنيست سابؽ عف بمد
* أحمد الطيبي :عضو كنيست سابؽ
* عبد الحكيـ الحاج
* حنيف الزعبي :عضوة كنيست عف بمد.
.6

كوالنو ( كمنا ) :بقيادة موشي كحمون.

حزب وسط جديد ،اسسو موشي كحموف وزير االتصاالت السابؽ المنشؽ عف الميكود .وىو حزب ذو
اجندة اقتصادية اجتماعية يطرح مشروع محاربة غالء المعيشة وتفكيؾ االحتكارات وتحييد مجموعات
الضغط .وىو حزب تشكؿ حديثا يخوض انتخابات الدورة الػ  20ألوؿ مرة .باقي األعضاء المرشحيف
بقائمة كوالنو لـ يكف أي منيـ عضو كنيست أو وزير سابؽ.
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يشير متوسط استطالعات الرأي حصوؿ حزب كوالنو عمى  9مقاعد في الكنيست الػ .20
أبرز المرشحيف في حزب كوالنو:
* يوآؼ جمنت :جنراؿ احتياط وشغؿ منصب قائد المنطقة الجنوبية في فترة حرب الرصاص المصبوب.
* ايمي االلوؼ :شغؿ مناصب عدة في مجاؿ العمؿ العاـ ذو الطابع االغاثي واالجتماعي.
.7

حزب إسرائيل بيتنا :بقيادة افيغدر ليبرمان.

حزب يميني عمماني تأسس عمى يد افيغدور ليبرماف عاـ  ،1999يعتبر ممثال لمجميور الروسي .خاض
االنتخابات الػ 19السابقة في قائمة انتخابية مشتركة مع الميكود ،كانت حصت البيت الييودي منيا 11
عضو كنيست .شغؿ منيـ  4وزراء في الحكومة السابقة.
يشير متوسط استطالعات الرأي حصوؿ حزب "اسرائيؿ بيتنا" عمى  5مقاعد في الكنيست .كما أشارت
بعض استطالعات الرأي احتمالية أف ال يتجاوز حزب "اسرائيؿ بيتنا" نسبة الحسـ.
حصؿ الحزب في انتخابات العاـ  1999عمى  4مقاعد ،وفي عاـ  2003عمى  3مقاعد ،وفي العاـ
 11 2006مقعداً ،وفي العاـ  2013عمى  15مقعداً.
أبرز المرشحيف في حزب اسرائيؿ بيتنا:
* اورلي ليفي ابو كسيس :عارضة ازياء سابقة.
* ايالف شوحط :رئيس بمدية صفد.
* شروف جاؿ :اعالمي ومقدـ برامج في القناة اؿ .10
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 .8حزب ياحد (معا) :بقيادة ايمي يشاي
حزب يميني حردي( متديف) قومي جديد أسس في شير  2014/12عمى يد ايمي يشاي المنشؽ عف
حزب شاس الذي شغؿ رئيسا لو بدال الريو درعي بعد ادانتو ودخولو لمسجف لفترة طويمة .وجاء قرار
انشقاقة وتشكيؿ حزب مستقؿ عمى خمفية عودة اريو درعي ليتصدر قيادة شاس مف جديد .كما انضـ إلى
حزب ياحد اعضاء حزب "القوة الييودية" المتطرؼ حيث يتركز مناصروه في مستوطنات الخميؿ ويتسيار
في نابمس بقيادة المتطرؼ باروخ مارزؿ.
يشير متوسط استطالعات الرأي حصوؿ حزب ياحد عمى  4مقاعد في الكنيست الػ  20وذلؾ في حاؿ
نجح في تجاوز نسبة الحسـ.
أبرز المرشحيف في حزب ياحد (معا):
* يوني شتبوف :كاف في السابؽ عضو في قائمة البيت الييودي ىاحود ىمؤومي.
* باروخ مارزؿ :شغؿ منصب سكرتير كتمة كاخ بقيادة كيانا حي المتطرؼ .ورئيس حزب جبية ييودية
قومية وحزب ارض اسرائيؿ لنا.
 .9حزب ميرتس :بقيادة زىابو جالؤون.
حزب يسار تأسس عاـ  ،1992ممتزـ بالتركيز عمى حقوؽ االنساف والمواطف ،وسياسة اقتصادية اشتراكية
ديمقراطية ،ومعارضة مطمقة لالحتالؿ والدعوة إلى المواقؼ السياسية المعتدلة .كاف لو في الكنيست الػ19
السابقة  6اعضاء كنيست.
يشير متوسط استطالعات الرأي إلى حصوؿ حزب ميرتس في االنتخابات الػ 20القادمة عمى  5مقاعد.
حصؿ في انتخابات العاـ  1999عمى  10مقاعد ،وفي العاـ  2003عمى  5مقاعد ،وفي العاـ2006
عمى  5مقاعد ،وفي العاـ  2009عمى  3مقاعد ،وفي العاـ  2013عمى  6مقاعد.
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أبرز المرشحيف في حزب ميرتس:
* ايالف جيمؤوف :دخؿ الكنيست ألوؿ مرة .1999
* ميخاؿ روزف :دخمت الكنيست في الدورة اؿ 19المنتييو.
 .10حركة شاس :بقيادة اريو درعي
حزب ديني شرقي تأسس عاـ  ،1984لو مجمس حاخامات يعتبر المرجع األوؿ لمحزب بقيادة الحاخاـ
شموـ كوىف بعد رحيؿ الحاخاـ عفاديو يوسؼ .حصمت حركة شاس في االنتخابات الماضية( )19عمى
 11عضواً كنيست ،لكنيا لـ تكف جزء مف االئتالؼ الحكومي حيث فضؿ نتنياىو التحالؼ مع البيد عمى
شاس.
ويشير حاليا متوسط استطالعات الرأي في انتخابات الكنيست اؿ  20إلى حصوؿ حركة شاس عمى 7
مقاعد.
وقد حصمت الحركة في انتخابات عاـ  1999عمى  17مقعداً ،وفي العاـ  2003عمى 11مقعداً ،و في
العاـ  2006عمى 12مقعداً ،وفي العاـ  2009عمى  11مقعداً ،وفي العاـ  2013عمى  11مقعداً.
أبرز المرشحيف في حركة شاس:
* يتساؽ كوىف :عضو كنيست منذ  1996وشغؿ منصب نائب وزير المالية ووزير االدياف.
* مشالـ نيري :عضو كنيست منذ  1999وشغؿ منصب نائب وزير التربية والتعميـ.
 .11حزب ييدوت ىتوراه :بقيادة يعقوف ليتسمان.
حزب ديني( حردي) غربي يخوض االنتخابات لمكنيست منذ تأسست الدولة .يجمع بيف كتمتيف( اجودات
يسرائيؿ و ديجؿ ىتوراه) يخضع اعضاء الكنيست إلى المرجعيو الروحية لكبار الحاخامات (جدولي
ىتوراه) في الدورة االنتخابية السابقة حصؿ حزب ييدوت ىتوراة عمى  7مقاعد.
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يشير متوسط استطالعات الرأي حصوؿ حزب ييدوت ىتوراه في انتخابات الكنيست الػ 20عمى 6
مقاعد.
حصؿ الحزب في انتخابات العاـ  1999عمى  5مقاعد ،وفي العاـ  2003عمى  5مقاعد ،وفي العاـ
 2006عمى  6مقاعد ،وفي العاـ  2009عمى  5مقاعد ،وفي العاـ  2013عمى  7مقاعد.
أبرز المرشحيف في حزب ييدوت ىتوراه:
* موشي جفني :انتخب لمكنيست ألوؿ مرة في عاـ .1988
* مائير فروش :شغؿ منصب نائب وزير البناء واالسكاف ونائب وزير التعميـ.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2015/3/15 ،
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