تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 14-8تشرين ثان/نوفمبر 2017

الخبر الرئيس:
االحتالؿ ينصب كاميرات حديثة عمى مداخؿ األقصى

أبرز العناوين:
 ىدـ بركس وتجريؼ أرض وتسميـ إخطارات ىدـ لمنشآت في القدس
 بمدية االحتالؿ تُقر بناء  240وحدة استيطانية جديدة في القدس
 مؤسسة القدس الدولية تصدر تقرير حصاد القدس لشير تشريف أوؿ /أكتوبر 2017
 وثائؽ تكشؼ تواصؿ صفقات مشبوىة لبطريركية األرثوذكس بالقدس
" مشروع ترمب لمسالـ" يرى قياـ دولة فمسطينية تدريجياً واحتفاظ الدولة العبرية "بسيادتيا" عمى
األغوار والكتؿ االستيطانية
***

شؤون المقدسات:
االحتالؿ ينصب كاميرات حديثة عمى مداخؿ األقصى:
بعد ثالثة أشير مف أحداث األقصى وأزمة البوابات اإللكترونية ،نصبت شرطة االحتالؿ يوـ الثالثاء
( )11/7بشكؿ سري كاميرات حديثة عمى مداخؿ المسجد األقصى ،حسبما نشرت القناة العبرية العاشرة.
ومنذ أف أُرغمت الشرطة عمى إزالة البوابات اإللكترونية ،اقترح وزير األمف الداخمي اإلسرائيمي جمعاد
جدا
إرداف خطة تتضمف استخداـ الوسائؿ التكنولوجية ،وعمى ضوئيا تـ تركيب كاميرات متطورة ً
وركبت
واالستعاضة عف الكاميرات القديمة بأخرى حديثة مف أجؿ السيطرة اإلسرائيمية عمى الموقعُ ،

الكاميرات عمى جميع المداخؿ المخصصة لممصميف.

وفي السياؽ ،قاؿ الشيخ كماؿ الخطيب ،نائب رئيس الحركة اإلسالمية في األراضي المحتمة عاـ  ،48إف
تركيب الكاميرات إف تـ بيدوء فيذا ألف االحتالؿ ال يريد أف يعيد مشيد يوليو الماضي حينما اجتمع أىؿ
القدس مرابطيف حوؿ األقصى ،متسائالً "ىؿ فعالً ُركبت الكاميرات خمسة وبيدوء؟ وىؿ غاب أىؿ القدس
واألوقاؼ عف ىذه األماكف لحظة تركيبيا؟ أـ أف ىناؾ شركاء خمؼ الستار وموافقة غير معمنة عمى

تركيب الكاميرات؟" .وأردؼ الخطيب أف شعبنا لف يترؾ األقصى ولف يخذلو أو يفرط فيو ،وسنترؾ األياـ
داعيا األمة اإلسالمية إلى تحمؿ مسئولياتيا كافة ،وأف تدرؾ أف
تحدد شكؿ التحرؾ وطريقة االنتقاـ،
ً

األقصى في خطر ،وأنو ال زواؿ ليذا الخطر إال بزواؿ االحتالؿ.

وقاؿ محافظ القدس ووزيرىا عدناف الحسيني إف سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي تحاوؿ استدراج الفمسطينييف
عامة ،والمقدسييف خاصة لردات فعؿ ،في أعقاب نصبيا كاميرات جديدة قرب المسجد األقصى المبارؾ.
وأضاؼ" ،االحتالؿ اعتبر أف ما حصؿ قبؿ ثالثة شيور صفعة لو ،وىا ىو يحاوؿ رد االعتبار واعادة
الكرامة لنفسو" .وقاؿ" :إف العودة إلى نفس المشروع ،تركيب كاميرات ،ىو نوع مف التحدي ،فضالً عف
إعالف االحتالؿ تخصيص وحدة ُشرطية تعمؿ في المسجد األقصى ،وىذا احتالؿ إضافي" .وأكد أف
"اليدؼ مف ىذه اإلجراءات ىو ترىيب رواد المسجد ،وكميا تصرفات صبيانية غير عقالنية تنـ عف ُعقد
نفسية لف تخدـ األمف وال السالـ ولف تخيؼ أىؿ القدس".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/11/8 ،
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مستوطنوف يقتحموف باحات المسجد األقصى:
مستوطنا ،يوـ األربعاء ( ،)11/8المسجد األقصى المبارؾ ،مف باب المغاربة ،بحراسة مشددة
اقتحـ 56
ً

مف قوات االحتالؿ الخاصة .ونفذ المستوطنوف جوالت مشبوىة في المسجد المبارؾ ،وسط تواجد عدد
كبير مف المصميف.
وأدى نحو  40ألؼ مواطف صالة الجمعة ( )11/10في المسجد األقصى المبارؾ بالقدس المحتمة ،وسط
إجراءات أمنية مشددة وانتشار مكثؼ لمشرطة والقوات الخاصة ،عمى أبواب المسجد والطرؽ واألزقة
المؤدية إليو ،وعمى أبواب المدينة القديمة والشوارع المحيطة بيا .وشدد خطيب المسجد األقصى المبارؾ
الشيخ يوسؼ أبو سنينة عمى رفض المقدسييف وأىالي فمسطيف وخاصة دائرة األوقاؼ اإلسالمية نصب
مسا بحرية العبادة .واستنكر خطيب
ًا
الكاميرات في محيط المسجد وعمى أبوابو،
مشير إلى أف ذلؾ ُيعد ً
األقصى اإلجراءات التعسفية التي تقوـ بيا سمطات االحتالؿ وخاصة في المسجد األقصى وارتفاع وتيرة
االقتحامات التي يقوـ بيا المستوطنوف ،والتشديد عمى مف يأتي إليو وفرض السيطرة وسياسة األمر الواقع
مف أجؿ فرض "السيادة".
وأفدت وكالة "قدس برس" ،أف  55مستوطناً اقتحموا المسجد عمى شكؿ مجموعات متتالية ،وتجولوا في
باحاتو ،وتمقوا شروحات حوؿ "المعبد" .فيما عمدت قوات االحتالؿ المتمركزة أماـ أبواب األقصى كافة
إلى التدقيؽ في ىويات المصميف وصادرت بعضيا.
مستوطنا يوـ اإلثنيف ( )11/13المسجد األقصى مف "باب المغاربة" وتجولوا في باحاتو حتى
واقتحـ 50
ً

خرجوا مف "باب السمسمة؛ حيث أدوا صموات تممودية عند رؤيتيـ قبة الصخرة .وواصمت شرطة االحتالؿ
التشديد عمى أبواب المسجد ،عبر فحص واحتجاز ىويات بعض المصميف أثناء دخوليـ ،في خطوة
لمنعيـ مف الرباط المستمر في األقصى.
وذكرت وكالة "قدس برس" يوـ الثالثاء ( ،)11/14أف  85مستوطناً ييودياً اقتحموا المسجد مف "باب
المغاربة" عمى شكؿ مجموعات متتالية .وأوضحت أف مف بيف ُمقتحمي المسجد ثالثة عناصر مف
مخابرات االحتالؿ ،وثمانية مف الشرطة .فيما أوقفت قوات االحتالؿ ،شاباً داخؿ المسجد األقصى
المبارؾ ،وأخضعتو لتفتيش استفزازي قبؿ أف تخرجو مف المسجد المبارؾ مف دوف معرفة األسباب.
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ومستوطنا اقتحموا باحات المسجد األقصى األسبوع الماضي (ما بيف الثالث والتاسع
جنديا
ً
ُيذكر أف ً 562

مستوطنا مف فئة الطالب الييود.
مف شير تشريف ثاف /نوفمبر الجاري) ،مف بينيـ 147
ً

المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية،
2017/11/13

شؤون المقدسيين:
الحسيني يترأس اجتماع مجمس التشغيؿ والتدريب ويؤكد أىمية التعميـ الميني:
أشاد محافظ القدس ووزير شؤونيا الميندس عدناف الحسيني ،خالؿ ترؤسو يوـ اإلثنيف ()11/13
اجتماع مجمس "التدريب والتشغيؿ" بمشاركة مؤسسة التعاوف االلماني ( )GIZفي محافظة القدس،
كبير في
اىتماما ًا
بالمؤسسات المقدسية العاممة بالمجاؿ الميني .وأوضح الحسيني أف الحكومة تولي
ً
التعميـ الميني ،نظ ار لحيويتو وأىميتو في دفع عجمة االقتصاد الوطني .وشدد ضرورة رفع نسبة التعميـ
الميني لتصؿ الى ما يقارب  40بالمئة بالتوازي والتعميـ األكاديمي ،كي يتسنى لمجتمعنا المحاؽ بالدوؿ
المتقدمة.
وقالت منسقة مجمس التدريب والتشغيؿ بمحافظة القدس الميندسة دريف طوري ،إف برنامج التدريب ييدؼ
إلى التركيز عمى فئة الميندسيف الذيف تخرجوا ويرغبوف بالتعميـ األكاديمي الميني ،والميندسيف المدرسيف
في المدارس الصناعية ،إلعطائيـ الخبرة والميارات التربوية وكيفية نقؿ المعمومة لمطمبة المينييف ،وسيتـ
ابتداء مف ( )2019-2018وذلؾ في معيد التدريب التابع لو ازرة التربية
التدريب في فترة العطمة الصيفية
ً
والتعميـ في راـ اهلل ،إضافة الى تركيزه عمى القطاع الخاص مف المراكز المينية الخاصة والجمعيات

التعاونية ،لتدريب المدربيف.
وأشارت طوري الى أف المشروع ما زاؿ بالمراحؿ التحضيرية لصياغة إطار قانوني بالتوافؽ مع مجمس
التعميـ العالي والجيات الرسمية المختصة ،وسيعتمد برنامج التأىيؿ عمى تقييـ االحتياجات مف المدارس
والكميات المينية ،وسيجري تخصيص  %25مف المشروع لمحافظة القدس.
بدورىا ،قالت الخبيرة المحمية بالتعاوف األلماني إيناس صاوي ،إف موازنة البرنامج تقدر بستة مالييف
يورو ،وييدؼ الى تبني نظاـ وطني وطاقـ معتمد لتأىيؿ مدربيف في بيئة العمؿ ،وذلؾ بالتعاوف مع
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و ازرتي العمؿ والتربية والتعميـ ،مشيرةً إلى عقد اجتماعات متعددة مع مجالس التشغيؿ بالمحافظات ،إال

أف محافظة القدس ليا األولوية بالعمؿ.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/11/13 ،

ىدـ بركس وتجريؼ أرض وتسميـ اخطارات ىدـ لمنشآت في القدس:
ىدمت جرافات تابعة لبمدية االحتالؿ في مدينة القدس المحتمة ،يوـ األربعاء ( ،)11/8بركساً لتربية
األغناـ في بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى المبارؾ ،بحجة عدـ الترخيص .فيما جرفت آليات تابعة
لالحتالؿ أرض معرض لمسيارات يعود لعائمة "حرحش" في منطقة أرض السمار "التمة الفرنسية" القريبة
مف حي الشيخ جراح وسط القدس المحتمة.
وسممت سمطات االحتالؿ ،يوـ الخميس ( ،)11/9عائمة الشييد نمر الجمؿ مف بمدة بيت سوريؾ شماؿ
غرب القدس المحتمة ،ق ار اًر بإخالء منزليا خالؿ أسبوع تمييداً ليدمو .فيما شرع المواطف المقدسي عبد
المغني الدويؾ ،مساء السبت ( ،)11/11بيدـ أجزاء مف منزلو في حي البستاف ببمدة سمواف جنوب
المسجد األقصى ،بضغط مف بمدية االحتالؿ بحجة عدـ الترخيص ،والتي ىددتو بيدمو وتحميمو كافة
التكاليؼ المترتبة عمى ذلؾ ،والتي تبمغ قيمتيا نحو  80ألؼ شيكؿ.
مف جية أخرى ،ذكرت قناة "كاف" العبرية ،مساء األحد ( ،)11/12أف الدولة العبرية تعكؼ عمى تنفيذ
مخطط سري لتنفيذ أكبر عممية ىدـ ستطاؿ بنايات سكنية في منطقة كفر عقب شماؿ القدس التي تقع
خارج الجدار العازؿ .وأوضحت القناة أف المخطط ييدؼ إلى ىدـ ستة أبراج سكنية وسيتسبب في إخالء
المئات مف الفمسطينييف مف منازليـ ،الفتة إلى أف تمؾ األبراج تمثؿ "حارة" كاممة لفمسطينييف يحمموف
اليوية الزرقاء.
وأفاد عضو لجنة المتابعة في قرية العيساوية ،محمد أبو الحمص ،بأف طواقـ بمدية االحتالؿ ترافقيا قوات
عسكرية إسرائيمية اقتحمت القرية صباح اإلثنيف ( ،)11/13وصورت خمسة محاؿ تجارية؛ مف بينيا
أمر بإخالء وازالة "كونتينر" تجاري في
صيدلية .وأضاؼ أبو الحمص أف الطواقـ اإلسرائيمية عمقت ًا

العيساوية.
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وىدمت عائمة المواطف المقدسي أميف العباسي ،مساء اإلثنيف ،محميا التجاري في حي عيف الموزة ببمدة
سمواف جنوب المسجد االقصى المبارؾ ،وذلؾ بأمر وضغط مف بمدية االحتالؿ في القدس بحجة البناء
دوف ترخيص .وكانت بمدية االحتالؿ أميمت المواطف العباسي قبؿ أسبوعيف مدة  30يوماً ليدـ منشأتو
طوعاً فستيدميا البمدية مقابؿ بدؿ أجرة اآلليات والعماؿ ،وعادة ما
التجارية ،وفي حاؿ امتنع عف ذلؾ ْ
جدا.
تكوف فاتورتيا عالية ً

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/11/14 ،

مواجيات في أحياء القدس المحتمة وتضييؽ عمى المقدسييف:
اقتحمت عناصر مف مخابرات االحتالؿ اإلسرائيمي برفقة عدد مف جنود ما يسمى "حرس الحدود" يوـ
األربعاء ( ،)11/8منزالً بحي الصوانة القريب مف سور القدس التاريخي ،مف دوف معرفة األسباب.
فجر عدداً مف منازؿ المواطنيف في القدس القديمة ،وسممت بالغات لعدد مف
وكانت تمؾ القوات اقتحمت ًا

الشباف لمقابمة المخابرات.

واقتحمت قوات االحتالؿ مساء األحد ( ،)11/12بمدة العيساوية شرقي مدينة القدس المحتمة ،وسط
إطالؽ قنابؿ الصوت واألعيرة المطاطية تجاه منازؿ المواطنيف .وقاؿ شيود عياف إف قوات االحتالؿ
أغمقت جميع مداخؿ القرية بالجيبات العسكرية ،وفرضت تشديدات عمى السكاف ،ومنعتيـ مف الدخوؿ
إلييا ،وانتشرت في جميع أحيائيا والشارع الرئيس.

المركز الفمسطيني لالعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/11/13 ،
ويفرج عف آخريف:
ويبعد ُ
االحتالؿ يمدد توقيؼ عدد مف المقدسييفُ ..

أفرجت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ األربعاء ( )11/8عف حارس المسجد األقصى إيياب أبو
غزالة ،بشرط منعو مف دخوؿ الضفة الغربية لمدة  6شيور ،ودفع كفالة مالية .فيما برأت محكمة إسرائيمية
في بئر السبع ،يوـ الخميس ( ،)11/9الشاب المقدسي خميؿ نمر مف تيمة وجيت لو عاـ  2015بتيمة
التجييز لزرع عبوات ناسفة في فندؽ بمدينة "إيالت" لتفجيره.
مف جية أخرى ،أخمت شرطة االحتالؿ مساء األحد ( )11/12سبيؿ القاصريف ميدي خضور (12
يوما .فيما حكمت محكمة
عاما) مف سمواف ،بشرط الحبس المنزلي لمدة ً 14
اما) وقصي زيتوف (ً 13
عً
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"الصمح" اإلسرائيمية يوـ الثالثاء ( ،)11/14بالسجف ستة أشير وغرامة مالية بقيمة  20ألؼ شيكؿ عمى
عاما) بتيمة االعتداء عمى شرطي إسرائيمي.
طفؿ مقدسي مف العيساوية يبمغ مف العمر (ً 14

المركز الفمسطيني لالعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا" +صحيفة القدس المقدسية،
2017/11/14

االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
وعدي الرجبي ،بعد
اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،مساء الثالثاء (،)11/8
القاصريف يزف الرجبيُ ،
ْ
االعتداء عمييما ورشيما بغاز الفمفؿ في حي بطف اليوى/الحارة الوسطى ببمدة سمواف جنوب المسجد

فمسطينيا بحوزتو سالح مف طراز كارلو
األقصى .كما اعتقمت الشرطة اإلسرائيمية يوـ األربعاء ()11/8
ً
شابا مف محيط منطقة باب العمود،
غوستاؼ قرب مستوطنة "معاليو أدوميـ" .واعتقمت قوات االحتالؿ ً

واقتادتو إلى مركز تابع ليا في شارع شرطة صالح الديف قُبالة سور القدس التاريخي مف جية باب
الساىرة.
واعتقمت قوات االحتالؿ يوـ الخميس ( ،)11/9الفتاة ميرفت خطاب الخطيب ،وشقيقيا سميماف ،مف بمدة
حزما شماؿ شرؽ القدس المحتمة بعد اقتحاـ منزلييما في البمدة ،ونقمتيما الى أحد مراكز التوقيؼ والتحقيؽ
في المنطقة .واعتقمت ،فجر األحد ( 5 ،)11/12مواطنيف مف بمدة سمواف جنوب المسجد األقصى،
عاما)،
واقتادتيـ إلى مراكز تحقيؽ وتوقيؼ في المدينة المقدسة .كما اعتقمت الطفؿ أمير أبو مفرح (ً 15

أثناء سيره في حي جبؿ الزيتوف /الطور ،إضافة إلى اعتقاؿ شاب مقدسي عمى الحاجز العسكري القريب
مف مدخؿ مخيـ شعفاط وسط القدس المحتمة .واعتقمت قوات االحتالؿ بعد عصر األحد الشاب وليد
وساـ عويسات ،مف سكاف جبؿ المكبر جنوب القدس المحتمة ،بعد االعتداء عميو بالضرب أماـ منزلو.
فيما واصمت سمطات االحتالؿ اعتقاؿ العقيد عمي القيمري مدير شرطة ضواحي القدس بمركز التوقيؼ
حاجز عسكرًيا بالقرب
ًا
والتحقيؽ "المسكوبية" ،بعدما كانت قوات مف جيش االحتالؿ قد نصبت لمقيمري

مف منطقة "عصيوف" بيف بيت لحـ والخميؿ أثناء قدومو إلى عممو في مقر شرطة الضواحي براـ اهلل.
ورجحت أوساط قريبة مف العقيد القيمري أف يكوف االعتقاؿ عمى خمفية نشاط شرطة الضواحي في منطقة
القدس في مالحقة تجار المخدرات والمصوص وبعض الخارجيف عمى القانوف.
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واعتقمت قوة احتاللية خاصة ،يوـ اإلثنيف ( ،)11/13الشاب إياد أبو رموز مف سكاف مخيـ قمنديا شماؿ
مدينة القدس المحتمة ،أثناء عممو في األراضي المحتمة عاـ  .48بينما اعتقمت فجر الثالثاء (،)11/14
أربعة أطفاؿ قاصريف مف بمدة سمواف جنوب المسجد االقصى ،وحولتيـ الى مراكز توقيؼ وتحقيؽ في
مدينة القدس.

المركز الفمسطيني لإلعالـ +صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2017/11/14
أوقاؼ القدس تتفقد األراضي الوقفية والمقامات في "مخماس"
تفقدت مديرية أوقاؼ شؤوف القدس يوـ الثالثاء ( ،)11/14األراضي الوقفية والمقامات والبنايات الوقفية
في قرية مخماس شماؿ شرؽ القدس ،وذلؾ مف أجؿ والوقوؼ عمى ما تحتاج إليو مف عمؿ استثماري
يعود بالنفع والفائدة ،وكذلؾ في إطار االستم اررية في تفقد المقامات والبنيات الوقفية وتحديث بياناتيا.
وأكد مدير عاـ أوقاؼ شؤوف القدس الشيخ ابراىيـ زعاترة أىمية تطوير واستثمار األمالؾ الوقفية مف أجؿ
موضحا أف األوقاؼ تعمؿ جاىدة وبكؿ إمكاناتيا مف أجؿ
دعـ صمود الفمسطينييف عمى أرضيـ،
ً
استثمار ىذه األراضي وزيادتيا مف خالؿ مشاريع مستدامة ذات بعد تنموي عمى أسس عممية لتحقؽ أكبر
عائد مالي .وبيف أف األوقاؼ عمى استعداد تاـ لمتعاوف مع جميع القطاعات مف أجؿ تحقيؽ ما يمكف
تحقيقو مف مكاسب سواء مف خالؿ التعاوف مع القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/11/14 ،
مجموعة تخطيط القدس تستعرض خارطة الطريؽ لتوفير األجيزة المساندة:
ناقشت و ازرة التنمية االجتماعية يوـ الثالثاء ( ،)11/14آخر مستجدات عمؿ مجموعة تخطيط وتطوير
الخدمات االجتماعية المحمية في محافظة القدس المحتمة ،حوؿ توفير األجيزة المساندة لألشخاص ذوي
اإلعاقة ،وتحديد أولويات المجموعة لممرحمة الثانية مف مشروع المساعدة الفنية لتطوير الحماية
االجتماعية مف خالؿ التخطيط القائـ عمى الشراكة وبناء القدرات المؤسسية المدعوـ مف االتحاد
األوروبي.
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وقاؿ الوكيؿ المساعد لشؤوف المديريات الشمالية أنور حماـ ،إف الو ازرة تضع رعاية وتمكيف األشخاص
جميا مف خالؿ الموازنة التي خصصتيا الو ازرة لمعاـ
ذوي االعاقة عمى رأس أولوياتيا ،حيث يبدو ذلؾ ً
القادـ ،لتوفير وشراء األجيزة المساندة لألشخاص ذوي االعاقة عمى اختالؼ نوع اعاقتيـ ،اضافة لتمكيف
األشخاص ذوي االعاقة مف خالؿ مشاريع اقتصادية تمكنيـ مف االعتماد عمى الذات واالنخراط بعجمة
التنمية وفقا الستراتيجية الو ازرة التنموية الجديدة .وأوضح أف الو ازرة تعمؿ عمى رسـ االتفاقات الخاصة
بتوفير ىذه االجيزة مع عدد مف المؤسسات لتوفير االحتياجات.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/11/14 ،
شؤون االحتالل:
بمدية االحتالؿ تُقر بناء  240وحدة استيطانية جديدة في القدس:
أقرت الدولة العبرية يوـ األربعاء ( )11/8إصدار تصاريح لبناء  240وحدة استيطانية في مدينة القدس
المحتمة ،بحسب ما أعمف مير ترجماف ،نائب رئيس بمدية االحتالؿ في القدس المحتمة .وأوضح ترجماف
أف البمدية وافقت عمى بناء  150وحدة جديدة في مستوطنة "رامات شمومو" و 90وحدة أخرى في حي
"غيمو" في شرقي القدس المحتمة.
وتأتي موافقة بمدية االحتالؿ عمى بناء تمؾ الوحدات االستيطانية الجديدة في اطار سمسمة مف الق اررات
االسرائيمية السابقة لمواصمة االستيطاف حيث صادقت الدولة العبرية في منتصؼ تشريف األوؿ/اكتوبر
عمى بناء أكثر مف  2600وحدة استيطاية إضافية في الضفة الغربية .وقاؿ وزير الجيش االسرائيمي
افيغدور ليبرماف إف وتيرة بناء الوحدات االستيطانية "غير مسبوقة منذ عاـ ."2000
وفي السياؽ ،قالت و ازرة الخارجية والمغتربيف الفمسطينية يوـ األحد ( ،)11/12إف الصمت عمى
االستيطاف يوفر لمدولة العبرية الوقت لقطع الطريؽ عمى قياـ دولة فمسطينية .وشددت الو ازرة عمى أف
المجتمع الدولي يتحمؿ المسؤولية الكاممة عف ذلؾ ،واعطاء فرصة لمجانب اإلسرائيمي لحسـ قضايا "الحؿ
النيائي" التفاوضية مف جانب واحد ،ما أدى إلى تشجيع أركاف اليميف واليميف المتطرؼ إلى إعالء
صوتيـ بالدعوة العمنية لفرض السيادة اإلسرائيمية عمى المناطؽ المصنفة (ج).

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/11/12 ،
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اربع ساعات باستجواب نتنياىو وال نتائج ممموسة:
استجوبت الشرطة اإلسرائيمية ،مساء الخميس ( ،)11/9رئيس حكومة االحتالؿ لممرة الخامسة عمى
التوالي في قضايا فساد يشتبو بتورطو فييا .وبحسب وسائؿ إعالـ عبرية مختمفة ،فإف التحقيؽ في مقر
إقامة نتنياىو استمر  4ساعات ،مف دوف الكشؼ عف مزيد مف التفاصيؿ.
ويخضع نتنياىو لالستجواب في ما يعرؼ بالممفات  1000و ،2000حيث يتيـ باألوؿ بتمقي أمواؿ
ورشاوى بعشرات اآلالؼ مف الدوالرات مف قبؿ رجاؿ أعماؿ لتقديـ خدمات ليـ مقابؿ تمؾ األمواؿ .وفي
الممؼ الثاني يشتبو بأف نتنياىو أجرى اتصاالت مع مالؾ صحيفة يديعوت أحرونوت لعقد صفقة معو مف
سياسيا.
أجؿ دعمو
ً

وتأتي التحقيقات مع نتنياىو في ظؿ شكوؾ ضده بتورطو في قضية الغواصات التي تحمؿ الممؼ رقـ
 ،3000والذي يتـ فيو التحقيؽ مع اثنيف مف المقربيف منو ىـ دافيد شمروف ويتسحاؽ مولخو.

وقالت وسائؿ إعالـ عبرية يوـ السبت ( ،)11/11إف إثباتات جديدة وصمت في اآلونة األخيرة ،تسيـ
بتعزيز التحقيؽ مع رئيس الحكومة بنياميف نتنياىو ،منيا "القضية  "4000 -المتعمقة بشركة االتصاالت
اإلسرائيمية "بيزؾ" .وأوضحت أف األدلة التي تثبت تورط بنياميف نتنياىو ،في قضايا فساد ،أصبحت قوية
بشكؿ أكبر ،وستتواصؿ التحقيقات معو.
فيما ذكرت القناة العبرية الثانية ،مساء السبت ،أف نتنياىو فشؿ خالؿ التحقيؽ معو لمدة أربعة ساعات
يوـ الخميس الماضي في دحض االتيامات التي وجيت إليو مف قبؿ المحققيف .يأتي ذلؾ في وقت
تظاىر فيو نحو  300إسرائيمي أماـ منزؿ النائب العاـ االسرائيمي افيحاي مندلبميت متيميف إياه بإبطاء
التحقيقات واإلجراءات ضد نتنياىو ومطالبيف بتسريعيا والعمؿ عمى توجيو الئحة اتياـ ضده.
وذكرت صحيفة "ىآرتس" العبرية يوـ الثالثاء ( ،)11/14أف إفادة ىداس كاليف ،مساعدة رجؿ األعماؿ
"ارنوف ميمتشيف" ،في إطار التحقيؽ الجاري في ممؼ الرشوة ( ،)1000تزيد مف تورط عائمة نتنياىو في
شبيات الفساد .وقالت مصادر ضالعة في التحقيؽ إف اإلفادة التي أدلت بيا كاليف تعد "درامية" ،الفتة
إلى أنو حسب التقديرات فإف قيمة اليدايا التي حصؿ عمييا نتنياىو وزوجتو تتراوح بيف  650و 700ألؼ
شيكؿ.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ2017/11/14 ،
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نتنياىو :لف أكشؼ عالقات الدولة العبرية بالدوؿ العربية
قاؿ رئيس حكومة االحتالؿ إنو ال يستطيع كشؼ تفاصيؿ عالقات بالده مع الدوؿ العربية .وأضاؼ
مؤكدا أنو ال يستطيع كشؼ المزيد مف
نتنياىو أف بالده في حالة مف النيوض وليس العزؿ السياسي،
ً

التفاصيؿ حوؿ العالقات التي تتطور بيننا وبيف الدوؿ العربية المعتدلة .واعتبر أف ىذا التقارب مفيد في
"إحالؿ السالـ" ،بحسب ىيئة البث اإلسرائيمي.

صحيفة القدس المقدسية2017/11/13 ،
التفاعل مع القدس:
كيري :الدولة العبرية بال قيادة وال ترغب في تحقيؽ "السالـ"
كشفت تسجيالت صوتية لوزير الخارجية األميركي السابؽ ،جوف كيري ،نشرتيا القناة العاشرة اإلسرائيمية،
مساء الثالثاء ( ،)11/7أنو يرى الدولة العبرية دولة بال قيادة ،وال ترغب في تحقيؽ "السالـ" مع الجانب
الفمسطيني.
وأوضح كيري أنو خالؿ المفاوضات األخيرة الخاصة بعممية "السالـ" في الفترة مف ،2014 – 2013
معنيا بيذا األمر ،لكف الجانب
كاف الجانب الفمسطيني يعمؿ مف أجؿ التوصؿ إلى اتفاؽ "سالـ" وكاف ً

اإلسرائيمي لـ تكف لديو رغبة حقيقية في ذلؾ .وقاؿ كيري "إف األردف وافؽ عمى بقاء قوات أميركية عمى
الحدود مع الضفة ،لكف الدولة العبرية ىي التي رفضت كؿ المقترحات".
وأضاؼ كيري في جمسة مغمقة عقدت بدبي حديثًا" :إذا لـ يتغير ىذا الوضع ،سيظير خالؿ العقد القادـ
عاما لكف ىذا األمر لـ
زعيـ فمسطيني جديد وشاب يقوؿ :لقد جربنا عدـ المجوء لمعنؼ عمى مدار ً 30
يوصمنا ألي شيء" .وحمؿ كيري الجانب اإلسرائيمي مسؤولية فشؿ مبادرتو "لمسالـ" بيف اإلسرائيمييف
دائما أنو ليس مع إقامة دولة
والفمسطينييف،
ً
مؤكدا أف اليميف في الخريطة السياسية اإلسرائيمية يؤكد ً
فمسطينية.
مف جيتو ،رد مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيمية عمى تصريحات كيري" :رئيس الحكومة سيستمر في
التمسؾ باألىداؼ األمنية والوطنية لمدولة العبرية حتى لو لـ تكف مقبولة مف وجية نظر مف حاوؿ الدفع
بنا لتنازالت خطيرة .إف سبب فشؿ عممية السالـ رفض الفمسطينييف االعتراؼ بالدولة العبرية ضمف أية
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حدود ،وىـ اآلف يرفعوف قضية عمى بريطانيا بسبب وعد بمفور ،ونأسؼ لعدـ فيـ كيري ىذا الوضع حتى
اآلف".

صحيفة القدس المقدسية2017/11/8 ،
عباس" :حؿ الدولتيف" في خطر داىـ
قاؿ رئيس دولة فمسطيف محمود عباس في ميرجاف إحياء ذكرى الراحؿ ياسر عرفات يوـ السبت
( ،)11/11إننا ماضوف قدماً في مسيرة المصالحة الفمسطينية ،وصوالً لسمطة واحدة ،وقانوف واحد،
وسالح شرعي واحد.
وأكد الرئيس أنو بالرغـ مف كؿ المعوقات التي يفرضيا عمينا االحتالؿ اإلسرائيمي ،ونشاطاتو االستيطانية
االستعمارية القائمة عمى سياسة األبرتيايد فإننا متمسكوف "بثقافة السالـ" ،ومحاربة "اإلرىاب" في منطقتنا
والعالـ ،ومصمموف عمى البقاء عمى أرضنا ،والتمسؾ بحقوقنا التي كفمتيا الشرعية الدولية ،ونواصؿ
جيودنا لبناء مؤسسات دولتنا عمى أساس سيادة القانوف ،وتمكيف المرأة والشباب ،والنيوض باقتصادنا
الوطني ،والمضي قدماً في سعينا لترسيخ مكانة دولة فمسطيف في النظاـ الدولي.
وأشار إلى أننا نعمؿ مع حكومة الرئيس ترمب ،والقوى الدولية المعنية مف أجؿ التوصؿ إلى اتفاؽ"
"سالـ ،عمى أف يكوف وفقاً لق اررات الشرعية الدولية ،ومبادرة "السالـ العربية" ،و"حؿ الدولتيف" ،عمى
أساس حدود  ،1967وشرقي القدس عاصمة لدولة فمسطيف .وجدد سيادتو الدعوة لمدوؿ التي تؤمف بحؿ
الدولتيف أف تعترؼ "بالدولتيف" ،وليس "بدولة واحدة" ،وذلؾ ألف "حؿ الدولتيف" أصبح في خطر داىـ،
وأجدد التأكيد بأننا لف نقبؿ باستمرار سياسة األبرتيايد التي نعيشيا في ظؿ االحتالؿ اإلسرائيمي لبالدنا،
وسنطالب بالحقوؽ المتساوية لسكاف فمسطيف التاريخية إذا لـ يتـ تطبيؽ "حؿ الدولتيف".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/11/11 ،
واشنطف :تيمرسوف لـ يبحث مع سمفو كيري ممؼ سالـ الشرؽ األوسط
قالت المتحدثة الرسمية باسـ و ازرة الخارجية األميركية ىيذر ناورت ،إف وزير الخارجية األميركي ريكس
تيمرسوف لـ يبحث مطمقًا مع سمفو وزير الخارجية األميركي السابؽ جوف كيري مسألة "السالـ في الشرؽ
األوسط" أو مسألة التفاوض بيف الفمسطينييف والدولة العبرية التي قادىا كيري إباف واليتو كوزير لمخارجية
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األميركية .وأضافت ناورت "إف السالـ اإلسرائيمي  -الفمسطيني مسألة بالغة األىمية بالنسبة إلى ىذا
أيضا مف
الرئيس (دونالد ترمب) والى ىذه اإلدارة ،وأنا أعمـ أف الرئيس ،مف خالؿ السيد (جاريد) كوشنر و ً

خالؿ المبعوث الخاص جيسوف غرينبالت ،يحاولوف صياغة شيء ىناؾ ،ولذلؾ فإنيـ يسافروف إلى
كثير ويعقدوف االجتماعات الميمة في محاولة لجمب كال الجانبيف إلى طاولة المفاوضات مف أجؿ
ىناؾ ًا

التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ مف نوع ما".

وحوؿ تقييميا لموضع الراىف في ىذا السياؽ أضافت ناورت "أستطيع أف أقوؿ لكـ فقط إنيـ متفائموف
بشأف الفرص اإلجمالية لمحصوؿ عمى شيء ما مف أجؿ حميا ،ومف الواضح أف ىذه مسألة حساسة،
تتطمب مف الجانبيف أف يكونا مستعديف لمذىاب إلى طاولة المفاوضات؛ يتعيف عمى الجانبيف تقديـ بعض
التضحيات ،حيث ىكذا يجب أف يكوف الوضع عميو عندما تخوض المفاوضات ،ولذلؾ نحف ال نزاؿ
نأمؿ ،وسنواصؿ العمؿ عمى ذلؾ".

صحيفة القدس المقدسية2017/11/10 ،
"نيويورؾ تايمز"  :إدارة ترمب بدأت بصياغة الخطوط العريضة "التفاؽ سالـ"
ذكرت صحيفة "نيويورؾ تايمز" األميركية ،يوـ السبت ( ،)11/11أف إدارة الرئيس األميركي دونالد ترمب
بدأت في صياغة الخطوط العريضة التفاؽ "سالـ" إسرائيمي – فمسطيني وربما تقدمو مطمع العاـ القادـ
حاليا
( .)2018ونقؿ موقع صحيفة "ىآرتس" العبرية عف "نيويورؾ تايمز" قوليا إف البيت األبيض يدرس ً
أوراؽ موقؼ بشأف مختمؼ القضايا الجوىرية ويمكف أف يعرض خطتو بداية العاـ المقبؿ.

وتطرقت الصحيفة األميركية إلى محادثات أجراىا كبار المسؤوليف في إدارة ترمب والذيف قالوا إنو بعد 10
أشير مف دراسة جوانب مختمفة بشأف النزاع بيف الطرفيف ،فإف البيت األبيض سيمجأ التخاذ خطوات
عممية ومف بيف ذلؾ دراسة أوراؽ موقؼ بشأف مختمؼ القضايا الجوىرية" لمصراع".
وأشارت إلى أف المبعوث األميركي الخاص "لعممية السالـ" جيسوف غرينبالت عاد األسبوع الماضي إلى
واشنطف بعد زيارة استمرت ثالثة أسابيع لمدولة العبرية واألراضي الفمسطينية عقد خالليا لقاءات مع
مسؤوليف مف الجانبيف .وقاؿ غرينبالت إنو تـ استثمار الكثير مف الوقت في االستماع إلى الجانبيف
نيائيا ولف
موعدا
والالعبيف الرئيسيف في المنطقة بيدؼ التوصؿ إلى "اتفاؽ سالـ" .وأضاؼ "لـ نحدد
ً
ً
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نجبر أي طرؼ عمى االتفاؽ ،وىدفنا ىو التوسط مف أجؿ محاولة التوصؿ التفاؽ سالـ شامؿ مف شأنو
أف يحسف حياة اإلسرائيمييف والفمسطينييف واألمف في جميع أنحاء المنطقة".
وخالؿ وجود غرينبالت في المنطقة ،عقد أيضا اجتماع بيف صير ترمب وكبير مستشاريو جاريد كوشنير
والقيادة السعودية ،وكرس جزء منو لمناقشة الصراع اإلسرائيمي  -الفمسطيني .وبعد أياـ قميمة مف ذلؾ
االجتماع ،وصؿ الرئيس الفمسطيني محمود عباس إلى المممكة العربية السعودية لعقد اجتماع مع الممؾ
السعودي سمماف بف عبد العزيز وولي العيد األمير محمد بف سمماف.

صحيفة القدس المقدسية2017/11/11 ،
المالكي :السعودية لف تُقدـ عمى التطبيع مع االحتالؿ بأي شكؿ كاف قبؿ حؿ القضية الفمسطينية
قاؿ وزير الخارجية والمغتربيف الفمسطيني رياض المالكي يوـ الثالثاء ( ،)11/14إف المممكة العربية
السعودية لف تُقدـ عمى التطبيع مع الدولة العبرية بأي شكؿ كاف قبؿ حؿ القضية الفمسطينية ،وقد أكد
ذلؾ الممؾ سمماف لمسيد الرئيس "أبو مازف" خالؿ اجتماعيما في الرياض األسبوع الماضي .وأضاؼ أف
المممكة العربية السعودية تُ ِّ
قدـ كؿ الدعـ وعمى المستويات كافة لمفمسطينييف بغية الوصوؿ إلى "حؿ قائـ
عمى أساس الشرعية الدولية وق ارراتيا".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2017/11/14 ،
مقاالت وحوا ارت:
مؤسسة القدس الدولية تصدر تقرير حصاد القدس لشير تشريف أوؿ /أكتوبر 2017
أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقرير حصاد القدس لشير تشريف أوؿ /أكتوبر  2017الذي يرصد واقع
مدينة القدس عبر ثالثة أبواب رئيسة ،تشمؿ تيويد األرض والمقدسات  -السكاف وعمميات المواجية مع
االحتالؿ ضمف الفترة الممتدة مف  2017/10/1حتى .2017/10/31
وقالت المؤسسة في تقريرىا الشيري ":يواصؿ االحتالؿ اإلسرائيمي سياساتو التيويدية تجاه القدس وأىميا
مف خالؿ مشاريعو االستيطانية والتيويدية واجراءاتو األمنية التعسفية بحؽ المقدسييف وممتمكاتيـ ،حيث
ىدمت سمطات االحتالؿ خالؿ شير تشريف أوؿ /أكتوبر  15من ًزال ومنشأة سكنية وتجارية في القدس
المحتمة ،وأخطرت  163من ًزال ومنشأة باليدـ".
04

وأوضحت المؤسسة أف سمطات االحتالؿ ىدمت خالؿ الفترة الممتدة مف عاـ  1967إلى  2013نحو
أربعة آالؼ من ًزال في القدس المحتمة ،ما أدى إلى تشريد  30000مقدسي وخسائر اقتصادية بمغت نحو
 9مميارات دوالر أمريكي وفقًا لدراسة جديدة لمركز المعمومات البديمة في القدس .وتنوعت ادعاءات
االحتالؿ لق اررتو باليدـ بيف :اليدـ العسكري ( ،)%48واليدـ العقابي ( ،)%6واليدـ اإلداري (،)%20
واليدـ غير معروؼ األسباب ( ،)%24ويأتي البناء دوف ترخيص الذي يعتمده غالبية المقدسييف كنتيجة
اخيصا لمبناء مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي ألسباب سياسية ديمغرافية.
لعدـ منحيـ تر ً

وفي المسار االستيطاني ،أكد تقرير المؤسسة مصادقة مجمس التنظيـ األعمى التابع لما يسمى بػ"اإلدارة

المدنية اإلسرائيمية" عمى بناء  1281وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتمة منيا  581وحدة في
"معاليو أدوميـ" و 500وحدة في مستوطنة "رمات شمومو" باإلضافة إلى  200وحدة في مستوطنة
"راموت" ،كما صادقت بمدية االحتالؿ في القدس ،عمى منح تراخيص لبناء  176وحدة استيطانية في حي
جبؿ المكبر ،جنوب شرقي القدس المحتمة لتتحوؿ إلى البؤرة االستيطانية األكبر في قمب األحياء
الفمسطينية في القدس.
وأضاؼ التقرير ":ركز االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ شير تشريف األوؿ /أكتوبر عمى استيداؼ المرابطيف
في المسجد األقصى المبارؾ ضمف سياستو المتواصمة بإبعاد رموز األقصى ،وفي المقدمة منيـ الشيخ
رائد صالح ،الذي استأنفت محكمة الصمح في حيفا محاكمتو في ( )10/29ومددت اعتقالو ألجؿ غير
مسمى ،كما َّ
شدد االحتالؿ تضييقو عمى المرابطات في المسجد األقصى المبارؾ ،واعتقمت قواتو المرابطة
المقدسية ىنادي الحمواني والشيخ رائد فتحي والدكتور موسى البسيط عند خروجيـ مف المسجد األقصى
المبارؾ في ( ،)10/28فيما تـ اإلفراج عف المرابطة خديجة خويص بعد اعتقاؿ ألكثر مف أسبوعيف ،مع
شرط الحبس المنزلي واإلبعاد عف األقصى لمدة شير ،والمنع مف السفر لستة أشير".
وأوضح التقرير أف عدد المقدسييف الذيف اعتقميـ االحتالؿ خالؿ شير تشريف األوؿ /أكتوبر قد بمغ نحو
معتقال مف مختمؼ الفئات العمرية ،ال سيما األطفاؿ ،حيث اعتقمت قوات االحتالؿ الطفؿ الجريح
90
ً
عاما) -المصاب برصاصة مطاطية -بطريقة وحشية ال تراعي وضعو
مجد نايؼ شحادة مصطفى (ً 16
الصحي والعمري ،كما اعتقمت عناصر مف وحدة المستعربيف في جيش االحتالؿ اإلسرائيمي الطفؿ وليد
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عاما) الذي تعرض لمضرب بعنؼ وقسوة ال سيما عمى الرأس واألطراؼ ما أدى إلى
رياض الدالي (ً 14
تكسير يده اليمنى وجروح بالغة في أنحاء مختمفة مف جسده.
وبيَّف التقرير أف  70نقطة مواجية مع االحتالؿ حصمت في مدينة القدس المحتمة خالؿ شير تشريف
األوؿ/أكتوبر ،توزعت عمى مناطؽ عدة في المدينة ،ال سيما الطور وسمواف والعيسوية وأبو ديس ،ما أدى
إلى وقوع  7إصابات في صفوؼ جنود االحتالؿ ومستوطنيو والقاء  11زجاجة حارقة و 4أكواع ناسفة.
كامال ،انقر ىنا
لالطالع عمى التقرير ً

موقع "مدينة القدس"2017/11/8 ،
نتنياىو يطالب "الصندوؽ الييودي" بممياري شيكؿ حققيا مف بيع أراضي الالجئيف الفمسطينييف
شف رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو ىجوماً قوياً عمى الصندوؽ القومي الييودي كشؼ فيو دور
الصندوؽ في دعـ االستيطاف وجمع االمواؿ الطائمة التي حققيا مف بيع امواؿ وعقارات واراضي الالجئيف
الفمسطينييف الذيف اعتبرتيـ الحركة الصييونية بعد النكبة عاـ  1948غائبيف.
وقاؿ نتنياىو في حديثو عف خطوات الحكومة الجديدة ضد المنظمة الصييونية االكبر"الصندوؽ القومي
– كيريف كيميت -تبيع سنويا مساحات مف االراضي وتدخؿ إلى صندوقيا مميارات الشواكؿ ويجب أف
تنتقؿ ىذه األمواؿ إلى الصالح العاـ".
وكاف الخالؼ بيف الدولة والمنظمة الصييونية األقوى في إسرائيؿ قد نشب بعد أف أخمت المنظمة باتفاؽ
مع و ازرة المالية نقؿ ممياري شيكؿ لخزنة الدولة ،مقابؿ أف تسمح الدولة لممنظمة في مواصمة ممارسة
نشاطاتيا واستقالليا ورفضت المنظمة نقؿ األمواؿ.
والغريب في القصة والخالؼ أف جزءا اعظيما مف األراضي التي يممكيا الصندوؽ القومي ىي أمالؾ
غائبيف استولت عمييا الدولة العبرية بعد نكبة العاـ  1948وبيعت لمصندوؽ الصييوني الذي تولى
االستثمار والبيع والشراء والتصرؼ بامواؿ وعقارات واراضي الالجئيف الفمسطينييف.
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وحسب االتفاؽ األخير بيف الدولة والصندوؽ ،تقوـ سمطة أراضي إسرائيؿ – المؤسسة الرسمية المسؤولة
عف أراضي الدولة -بإدارة ىذه األراضي ونقؿ األرباح إلى الصندوؽ القومي الذي ال احد يعمـ حجـ
ثروتو واموالو المنتشرة في كؿ فمسطيف التاريخية.
وقد أثيرت تساؤالت عديدة عمى مر الزماف حوؿ تصرؼ الصندوؽ بيذه األمواؿ ،وحامت شبيات حوؿ
رواتب خيالية لممسؤوليف في الصندوؽ واسموب عمميـ .يذكر أف المنظمة تتمتع بامتياز ليس لو مثيؿ في
إسرائيؿ ،وىي أنيا ال تختضع لرقابة رسمية أو غير رسمية ،وحساباتيا غير شفافة ومكشوفة.
وفي ظؿ الخالؼ بيف الصندوؽ والحكومة اإلسرائيمية عمى اسموب نيب امواؿ وعقارات الالجئيف
الفمسطينييف الذيف يعانوف مر التشرد والحاجة في مخيمات الشتات ،قرر المسؤولوف الكبار في الصندوؽ
الدفاع عف لمنظمة في وجو ىجمة الحكومة بدعوى أف الحكومة تخؿ باالتفاؽ معيا عف طريؽ تشريعات
تضيؽ نشاطات الصندوؽ .وقاؿ مسؤولوف في الصندوؽ إف الحكومة حصمت عمى ممياري شيكؿ مف
الصندوؽ ،لكنيا تطمع اآلف وتريد المزيد.
ودافع مسؤولوف عف المنظمة بالقوؿ إنيا مسؤولة عف تشجير األراضي ودعـ الزراعة والمناطؽ القروية
والحكومة ستدمر كؿ ىذه النشاطات فقط ألنيا تطمع بأمواؿ الصندوؽ" .الحكومة تذبح بقرة مقدسة بعمميا
ىذا" قاؿ أحدىـ.
يذكر اف ىذا الصندوؽ ال يخضع لرقابة ويتمتع باستقاللية ويعتبرعبئا عمى خزينة الدولة العبرية ،يخدـ
أعضاءه واألحزاب التي تدعمو فقط" ىذا ما قالو نائب وزير المالية اإلسرائيمي.
فحسب التوجو الجديد لمحكومة اإلسرائيمية  ،ىنالؾ خياراف أماـ الصندوؽ القومي الييودي الذي لـ يتج أر
أحد عمى المساس بو إلى اليوـ ،إما نقؿ  %80مف أرباح المنظمة إلى خزينة الدولة أو دفع الضرائب،
عمما أف المنظمة كانت معفاة مف دفع الضرائب حتى اليوـ.
لكف ىذه الق اررات لف تمر بسيولة أماـ أقوى المنظمات الييودية في دولة إسرائيؿ ،والكياف الذي كاف
مسؤوال في الماضي عف جمع تبرعات الييود في العالـ لشراء األرضي في فمسطيف.
ومف الجدير ب الذكر اف الصندوؽ الذي يمثؿ اكبر منظمة صييونية في الداخؿ والخارج بحيازتو نحو
 ٪ 13مف أراضي فمسطيف المنيوبة مف الفمسطينييف ويتصرؼ كأنو دولة داخؿ دولة ،ويكرسيا لخدمة
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الييود المنتميف لالحزاب الصييونية ،وتقتصر نشاطات الصندوؽ حاليا عمى تطوير األراضي التي
بحوزتو والمساىمة في التربية الييودية – الصييونية.

صحيفة القدس المقدسية2017/11/9 ،
الموبي اإلسرائيمي يكثؼ ضغوطو لنقؿ السفارة األميركية إلى القدس:
صعد الموبي االسرائيمي في الواليات المتحدة "إيباؾ" ،في األسابيع األخيرة مف جيوده لمضغط عمى
الرئيس األميركي دونالد ترمب لإليفاء بوعده أثناء حممتو االنتخابية النتخابات الرئاسة  2016بجعؿ "نقؿ
السفارة أألميركية مف تؿ أبيب إلى القدس أوؿ أولوياتو" وذلؾ مع اقتراب موعد قرار تمديد اإلبقاء عمى
السفارة في تؿ أبيب أو نقميا إلى القدس مع حموؿ األوؿ مف شير كانوف األوؿ  ،2017حيث نجحت
منظمة الضغط األولى في العاصمة األميركية بالضغط عمى المجنة الفرعية لألمف القومي برئاسة عضو
الكونغرس الجميوري عف والية فموريدا روف ديسانتس وعقد اجتماع لمجنة يوـ األربعاء  8تشريف الثاني
 2017لبحث "تقاعس الرئيس األميركي ترمب" في اتخاذ الخطوات العممية لنقؿ السفارة إلى "القدس،
عاصمة إسرائيؿ".
واستدعت المجنة "خبراء" كميـ مف المناصريف بقوة إلسرائيؿ ولالستيطاف كي "يسمطوا الضوء عمى ضرورة
نقؿ السفارة األميركية إلى المدينة التي تختارىا الدولة عاصمة ليا أسوة بما تفعمو في كؿ دولة أخرى في
العالـ " متجاىميف احتالؿ القدس ووضعيتيا الدولية الخاصة منذ عاـ .1949
واعتبر ديسانتس ،الذي دعمتو منظمة "إيباؾ" في حممتو االنتخابية األولى عاـ  2012واالنتخابات التي
تمتيا عامي  2014و  2016عف الدائرة السادسة في والية فموريدا في إطار مساءلتو لمخبراء المتميزيف
بدعـ إسرائيؿ واالستيطاف اف إسرائيؿ "حررت القدس مف االحتالؿ العربي عاـ  ،1967واالف وبعد 50
عاما لـ ننقؿ السفارة إلى القدس عمماً بأف ىناؾ قانونا يقضي بذلؾ تـ اتخاذه في الكونغرس عاـ ."1995
وشممت مجموعة الخبراء كال مف :السفير األميركي السابؽ في األمـ المتحدة الذي عمؿ في مؤسسات
الموبي اإلسرائيمي جوف بولتوف ،وسفير إسرائيؿ السابؽ لدى األمـ المتحدة دوري غولد ،وزعيـ /المنظمة
الصييونية األميركية /مورتوف كاليف ،ومايكؿ كوبمو ،ومدير منظمة واجية الموبي اإلسرائيمي /منتدى
السياسة اإلسرائيمي ،/و يوجيف كونوفيتش أستاذ القانوف في جامعة نورثويسترف في شيكاغو .وأصر ىؤالء
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أماـ المجنة عمى أف "الرئيس األميركي ممزـ بنقؿ السفارة" بحسب قانوف الكونغرس ،خاصة وأف "ىناؾ
فوائد ومزايا خاصة ستجنييا الواليات المتحدة في حاؿ نقؿ السفارة".
واستثنت المجنة أيا مف ممثمي الجالية العربية والفمسطينية أو مف المعارضيف ليذه التوجيات في العاصمة
األميركية مف المشاركة في مداوالتيا.
يشار إلى أف البيت األبيض كاف قد أعمف يوـ  1حزيراف  ، 2017أف الرئيس دونالد ترمب وقع قرار
تمديد اإلبقاء عمى السفارة األمريكية في تؿ أبيب لمدة  6أشير ،موضحا أف نقؿ السفارة لمقدس ىو قرار
محسوـ بالنسبة لو لكف اتخاذه "مسألة وقت".
وقاؿ البيت األبيض ،في بيانو آنذاؾ ،انو "ال يجب عمى أي أحد أف يعتبر ىذه الخطوة تراجعا لدعـ
الرئيس القوي إلسرائيؿ أو لقوة التحالؼ األميركي اإلسرائيمي".
وأضاؼ "الرئيس اتخذ ىذا القرار لتعزيز فرص إجراء مفاوضات ناجحة بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف"،
وأف ترمب أعمف م ار ار وتك ار ار عف "نيتو نقؿ السفارة إلى القدس ،والمسألة ليست إذا كاف النقؿ سيحدث بؿ
فقط متى سيحدث".
ومف المرجح أف يقوـ الرئيس ترمب ،بالتوقيع مرة ثانية عمى تمديد بقاء السفارة االميركية في تؿ ابيب مرة
أخرى في نياية الشير الجاري (أو في األوؿ مف كانوف األوؿ) عمى ليتفادى في الوقت الحالي جدؿ نقميا
إلى القدس.
وبتوقيع ترمب لمقرار ستؤجؿ عممية النقؿ لمدة  6أشير عمى األقؿ ،كما وقع كؿ الرؤساء األميركييف
مرتيف سنويا منذ عاـ .1995
وكاف الكونغرس قد أقر في ذلؾ العاـ ( )1995قانوناً ينص عمى "وجوب االعتراؼ بالقدس كعاصمة
لدولة إسرائيؿ" ،لكنو يحتوي عمى بند يسمح لمرؤساء بتأجيؿ نقؿ السفارة لستة أشير لحماية "مصالح
األمف القومي".
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وثائؽ تكشؼ تواصؿ صفقات مشبوىة لبطريركية األرثوذكس بالقدس:
كشؼ أعضاء في المجمس المركزي األرثوذكسي في األردف وفمسطيف النقاب عف صفقة جديدة تـ خالليا
تسريب قطعة أرض تعود ممكيتيا لبطريركية الروـ األرثوذكس في أراضي الشيخ جراح بالقدس المحتمة
لشركة أجنبية مرتبطة بشركات استيطانية.
وقاؿ عدي بجالي عضو المجمس المركزي األرثوذكسي في األراضي المقدسة ،في حديث خاص لػ"المركز
الفمسطيني لإلعالـ" إف البطريركية قامت بتسريب قطعة أرض ممموكة لمبطريريكة تزيد مساحتيا عف
 ٥٨٦مت ار مربعا في حي الشيخ جراح ،حوض رقـ (/ ٩٠٦٠٣قسيمة رقـ  ،)٤لشركة "كورنتي" الممموكة
في جزر العذراء البريطانية.
بيع عمى مراحل
وأضاؼ بجالي أف عممية البيع جاءت عمى مراحؿ مف خالؿ الوثائؽ التي تـ الحصوؿ عمييا ،بدأت
بتأجير بمفتاحية بتاريخ ( ،)٩٠٠٣/٣/٥وبعدىا بأشير تـ عقد اتفاقية "تحكير"بتاريخ ()٩٠٠٠/٠٠/٩٩
لنفس األرض لمدة  ٣٣عاماً مقابؿ دفع  ٩٠٠ألؼ دوالر ،وبموجب مرفؽ ب  -بند  ٠مف االتفاؽ يحؽ
لشركة كورنتي التمديد لمدة اضافية لفترة ٣٣عاماً ثانية ،وفي ( ،) ٩٠٠٩/٠٩/٩تـ إبالغ دائرة تسجيؿ
األراضي (الطابو) بنقؿ ممكية األرض عف طريؽ اتفاقية بيع لألرض وتحويؿ الممكية بالكامؿ لشركة
كورنتي بمبمغ  ٩٠٠ألؼ دوالر وىو مبمغ أقؿ مف ثمث قيمتيا الحقيقي.
وعف مبررات استمرار عقد مثؿ ىذه الصفقات وبيع أمالؾ البطريركية قاؿ بجالي لػ "المركز الفمسطيني
لالعالـ"" :ال يوجد أي مبرر مالي أو قانوني أو اخالقي ،وىذه الصفقات تعقد مف أجؿ سرقة األمالؾ
واألوقاؼ االرثوذكسية ،أرض في الشيخ جراح مشرفة عمى البمدة القديمة في موقع استراتيجي تباع بيذا
المبمغ البخس غير معقوؿ ،ولماذا البيع مف األساس؟".
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وأضاؼ "المثير لالستغراب التدرج في العممية بسمسمة اتفاقيات مف إيجار محمي إلى تحكير ثـ البيع
والبطريركية تتكفؿ بتكاليؼ الترخيص لمبناء عمى األرض والضرائب ،لبناء عمارة مف ثالثة طوابؽ عمى
األرض لماذا؟ ،وكؿ ذلؾ مثبت بالوثائؽ وبختـ البطريركية".
وأوضح بجالي أف الشركة األجنبية تعاقدت مع البطريركية بحسب المستندات والوثائؽ الرسمية التي
حصمنا عمييا بػ ٠٩اتفاقية لعقارات وأراض منيا أرض في منطقة الممؾ داود اشترتيا الشركة (كورنتي)
بػ٣مالييف شيكؿ وبعد أقؿ مع عاميف باعتيا بػ  ٤٩مميوف شيكؿ لشركات استيطانية.
سرقة في وضح النهار
وأكد أف ىذه الصفقات سرقة في وضح النيار ،مشي اًر إلى أف أمالؾ البطريركية األرثوذكسية يجري
تصفيتيا وبيعيا لممستوطنيف بطريقة ممنيجة وبأسعار بخسة في القدس والناصرة والطالبية وسمواف وفي
كؿ أرجاء فمسطيف التاريخية بوضح النيار ودوف أف تتحرؾ الجيات الرسمية.
وقاؿ إف ىذه الصفقات ليس كما يدعي البعض أنيا في أراضي الداخؿ  ،٠٣٤٨وانما في األراضي
المحتمة عاـ  ٠٣٥١مع أننا ال نفرؽ بيف أراضينا وأوقافنا في االراضي المقدسة فكؿ االراضي فمسطينية،
مشي اًر إلى أف صفقات البيع في كافة المناطؽ مف الطالبية لرحافيا إلى ابو طور وسمواف والبمدة القديمة
والشيخ جراح مع شديد األسؼ.
وأضاؼ بجالي انو في صفقة تسريب أراضي دير مار الياس التي تبمغ ١٠دونماً مف اراضي البطريركية
عاـ  ،٩٠٠٣تحججت البطريركية أنيا أعطت األرض لشركة يسارية إسرائيمية لتغيير تصنيؼ االرض مف
منطقة خضراء ممنوع البناء فييا لتنظيميا ورفع نسبة البناء فييا واقامة اسكاف لالزواج الشابة مف الشبيبية
االرثوذكسية ،مف خالؿ المستندات والوثائؽ تبيف لنا قبؿ االتفاؽ اف البطريركية حصمت عمى قرض بقيمة
 ٩مالييف دوالر مف مسؤوؿ إسرائيمي معروؼ مف قيادات حركة (شاس)اإلسرائيمية ،وىو احد المسؤوليف
في بمدية القدس بفائدة مف السوؽ السوداء وال نعمـ كيؼ يحدث ذلؾ ؟.
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قضية وطن
ودعا بجالي كافة القيادات والمسؤوليف والمختصيف في السمطة الوطنية الفمسطينية واالردف إلى التدخؿ
لوقؼ ىذه الممارسات والصفقات المشبوىة ،وقاؿ" :اف ىذه القضية ال تتعمؽ بأمالؾ الروـ االرثوذكس
فقط بؿ قضية وطف وقضية تيـ كافة ابناء شعبنا،والبد مف التحرؾ قبؿ فوات االواف".
وأضاؼ بجالي اف تسريب وبيع االرض في الشيخ جراح تـ في عاـ  2013اي بعد اف وقع البطريرؾ
ثيوفولوس عمى تعيد رسمي اماـ القيادة الفمسطينية والحكومة االردنية بإلغاء ووقؼ صفقات البيع في كؿ
مكاف والعمؿ عمى استعادة االمالؾ التي سربت في باب الخميؿ وغيرىا ما يدؿ عمى انو ال يمتزـ بتعيداتو
لألردف والسمطة الفمسطينية.
وأوضح بجالي أف الذيف يتحدثوف عف تصويب االوضاع في البطريركية واستعادة االمالؾ واالوقاؼ
االرثوذكسية تجاىموا الواقع وما يتـ تسريبو بشكؿ منيجي.
وتابع "فعمى سبيؿ المثاؿ ،االراضي في مار الياس التي سيقاـ عمييا ثالثة فنادؽ ضخمة وحدائؽ
وضمنيا متنزه واكثر مف  1500وحدة استيطانية في مستوطنة (جفعات ىمتوس)ستفصؿ بيت لحـ عف
القدس وتفصؿ بيت صفافا عف محيطيا وتشكؿ جدا ار استيطانيا ضخما يضرب المنطقة سياسياً
واقتصادياً" ،مشي اًر الى اف ىذه المستوطنة ستضرب اقتصاد بيت لحـ وبيت جاال وبيت ساحور سياحياً
بتخطيط ومنيجية وبتواطؤ مع بمدية وحكومة "إسرائيؿ".
ووصؼ بجالي بياف البطريركية أمس بانو جاء لذر الرماد في العيوف ،وقاؿ إف ىناؾ أطرافا لالسؼ
تصدؽ ادعاءات البطريركية فصفقة باب الخميؿ وساحة عمر ليست فندقيف ومنزال بؿ سمسمة مف العقارات
الحساسة واالستراتيجية التي تجسد حجـ المصيبة والمؤامرة عمى اوقافنا وعقاراتنا وفي كؿ ارجاء القدس
وفمسطيف ورئاستيا المتمثمة بالبطريرؾ ثيوفموس الثالث ،وفتحت المجاؿ لبث الفتنة والظمـ في مشيد
ترفضو الديانات السماوية و القانوف.

المركز الفمسطيني لالعالـ2017/11/14 ،
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"مشروع ترمب لمسالـ" يرى قياـ دولة فمسطينية تدريجياً واحتفاظ الدولة العبرية "بسيادتيا" عمى األغوار
والكتؿ االستيطانية:
تزداد ىذه األياـ التكينات في العاصمة األميركية واشنطف -كما في عواصـ أوروبية وعربية أخرى -بشأف
"مشروع الرئيس األميركي دونالد ترمب حوؿ الصفقة الكبرى والسالـ بيف الفمسطينييف واسرائيؿ واقتراب
إدارتو مف إعالف نقاط المشروع" ربما خالؿ األياـ القميمة المقبمة.
وارتفعت وتيرة ىذه التكينات ،بعدما نشرت صحيفة نيويورؾ تايمز األميركية تقري اًر تحدثت فيو عف اقتراب
فريؽ ترمب المكوف مف صير الرئيس جاريد كوشنر ،ومبعوث الرئيس جيسوف غرينبالت ،والسفير
االميركي في تؿ أبيب ديفيد فريدماف ،ونائبة مستشار الرئيس ترمب لشؤوف األمف القومي دينا باوؿ،
الذيف استمعوا في األسابيع واألشير الماضية إلى األطراؼ الفمسطينية واإلسرائيمية والعربية في المنطقة،
خاصة المممكة العربية السعودية .
وكانت صحيفة نيويورؾ تايمز قد ذكرت في تقريرىا ،في األوؿ مف تشريف الثاني  ،2017أف إدارة الرئيس
األميركي دونالد ترمب بدأت بصياغة الخطوط العريضة التفاؽ سالـ إسرائيمي – فمسطيني ،وربما تقدمو
مطمع العاـ المقبؿ ،وأف البيت األبيض يدرس حالياً "أوراؽ موقؼ" بشأف مختمؼ القضايا الجوىرية .
وتطرقت الصحيفة األميركية إلى محادثات أجراىا كبار المسؤوليف في إدارة ترمب ،والذيف قالوا إنو بعد
 10أشير مف دراسة جوانب مختمفة بشأف النزاع بيف الجانبيف ،فإف البيت األبيض سيتخذ خطوات عممية،
ومف بيف ذلؾ دراسة أوراؽ موقؼ بشأف مختمؼ القضايا الجوىرية لمصراع ،مركزة عمى أف المبعوث
األميركي الخاص لعممية السالـ جيسوف غرينبالت عاد األسبوع الماضي إلى واشنطف بعد زيارة استمرت
ثالثة أسابيع إلسرائيؿ واألراضي الفمسطينية عقد خالليا لقاءات مع مسؤوليف مف الجانبيف.
وقاؿ غرينبالت إنو تـ استثمار الكثير مف الوقت في االستماع إلى الجانبيف والالعبيف الرئيسيف في
المنطقة بيدؼ التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ ،وأضاؼ" :لـ نحدد موعدا نيائيا ولف نرغـ أي طرؼ عمى
االتفاؽ ،وىدفنا ىو التوسط مف أجؿ محاولة التوصؿ التفاؽ سالـ شامؿ مف شأنو أف يحسف حياة
اإلسرائيمييف والفمسطينييف واألمف في جميع أنحاء المنطقة".
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وخالؿ وجود غرينبالت في المنطقة ،عقد أيضا اجتماع بيف صير ترمب وكبير مستشاريو جاريد كوشنير
والقيادة السعودية ،وكرس جزء منو لمناقشة الصراع اإلسرائيمي  -الفمسطيني .وبعد أياـ قميمة مف ذلؾ
االجتماع ،وصؿ الرئيس محمود عباس إلى المممكة العربية السعودية لعقد اجتماع مع الممؾ السعودي
سمماف بف عبد العزيز وولي العيد األمير محمد بف سمماف.
وبشأف زيارة عباس المفاجئة لمرياض الثالثاء الماضي ،تدعي مصادر مقربة مف الموبي اإلسرائيمي في
العاصمة األميركية "أف زيارة عباس لمرياض قامت عمى أساس طمب واصرار السعودييف أف يقوـ الزعيـ
الفمسطيني بيذه الزيارة وطمبت منو قبوؿ خطة سالـ ترمب".
مف جيتيا عممت "القدس" مف مصدر مطمع في العاصمة األميركية عاصر المفاوضات الفمسطينية
اإلسرائيمية عمى مدى عقديف مف الزماف أف "فريؽ ترمب يقترب مف وضع صيغة مف  8أو  9نقاط حوؿ
رؤية الرئيس ترمب لحؿ مرحمي لمصراع الفمسطيني اإلسرائيمي" ،وأف ىذا الفريؽ "الذي يتميز عف أسالفو
مف خبراء مفاوضات السالـ في اإلدارات السابقة بافتقاره الخبرة بتعقيدات الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي
ومعرفة كؿ صغيرة وكبيرة وحدود أو قدرة الطرفيف عمى التنازؿ والتقدـ تجاه اآلخر ،وبدالً مف ذلؾ فإف
اندفاعو لفعؿ شيء ما ،نحو حؿ ما ،ينبع مف مواقؼ أيديولوجية متفانية في دعميا إلسرائيؿ ولرئيس
الوزراء نتنياىو وأف الثالثة (كوشنر وغرينبالت وفريدماف) ،وىـ مف المتدينيف الييود الذي أمضوا حياتيـ
في دعميا ،يعتقدوف أنيـ يعرفوف كؿ ما يجب معرفتو عف ىذا الصراع".
وبحسب المصدر ،فإف "الحؿ الذي يعده اآلف كوشنر وغرينبالت وفريدماف ،يعتمد بشكؿ فضفاض عمى
ما عرؼ بنقاط الرئيس السابؽ بيؿ كمينتوف في أيامو األخيرة كرئيس ،مع األخذ بعيف االعتبار التغيرات
التي حدثت عمى األرض في إسرائيؿ واألراضي الفمسطينية ،كما عبر المنطقة الممتيبة برمتيا منذ ذلؾ
الوقت وحتى اليوـ ،ويرتئي حال تدريجياً نحو دولة "ما" في األراضي الفمسطينية ،وتعتمد بشكؿ فضفاض
عمى حدود عاـ  ،1967فيما تبقي عمى الكتؿ االستيطانية الكبرى تحت السيطرة اإلسرائيمية ،وتبقي عمى
وجود عسكري أمني إسرائيمي في منطقة األغوار ،وسيطرة إسرائيمية عمى التنقيب عف المعادف والمياه في
كافة مناطؽ الضفة الغربية ،وتطوير المنطقة "ج" والمناطؽ المحاذية في منطقتي "ج"و"ب" اقتصادياً،
ويعطي الفمسطينييف حؽ التنقؿ بيف ىذه المناطؽ".
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وليس ىناؾ جديد في ذلؾ ،حيث أف دنيس روس ،مبعوث السالـ األميركي السابؽ ،ومستشار "معيد
الشرؽ األوسط لسياسة الشرؽ األدنى" كاف قد دعا الرئيس ترمب في شير كانوف األوؿ  ،2016إلى
التمسؾ بالدبموماسية ،و"تجنب المبادرات الكبرى" ،لالعتراؼ بدولة فمسطيف أسوة بما فعمتو  173دولة
أخرى مف أعضاء األمـ المتحدة.
ونبو روس في المقاؿ الذي نشرتو صحيفة "واشنطف بوست" (الخميس  1كانوف األوؿ  ،)2016الرئيس
يخيا ،باتجاه صنع السالـ
المنتخب ترمب مف أنو في الوقت الذي "انجذب الرؤساء األميركيوف تار ً
الفمسطيني  -اإلسرائيمي ألسباب موضوعية وذاتية ،في اعتقاد خاطئ مف وجية نظري ،أف النزاع
اإلسرائيمي الفمسطيني ىو مصدر كؿ الصراعات اإلقميمية".
ويذكر روس ،الرئيس ترمب" :عندما كنت مبعوثاً لمسالـ ،عايشت الرئيس بيؿ كمينتوف الذي دعا الزعيـ
الفمسطيني ياسر عرفات في شير تموز  2000إلى منتجع كامب ديفيد ،وأطمؽ كمينتوف بعد ذلؾ بخمسة
أشير نقاطو الشييرة لتحقيؽ صفقة السالـ؛ ورأيت الرئيس جورج بوش يدعو في نياية عيده إلى مؤتمر
جيودا مكثفة عندما أطمؽ العناف لوزير الخارجية جوف
أنابوليس ،ورأيت الرئيس باراؾ أوباما يعطي ذلؾ
ً
كيري الذي انخرط في محاولة السالـ ورعاية التفاوض لمدة تسعة أشير متتالية" لتبوء جميعيا بالفشؿ.

ويعتقد روس أف ترمب عمى غرار أسالفو سيسعى إلى تحقيؽ السالـ في الشرؽ األوسط ،فقد صرح حديثا
أنو يود أف يكوف الرئيس األميركي الذي يتمكف مف إرساء السالـ بيف إسرائيؿ والفمسطينييف ،مضيفاً أنو
يعتقد أنو يمتمؾ القدرة عمى القياـ بذلؾ.
كما دعا روس إلى أنو "يجب مناقشة الخيارات الممكنة س اًر والعمؿ عمى تحقيؽ نتيجة ممموسة ،وتجنب
إطالؽ مبادرات كبرى عمنية قبؿ التأكد مف إمكانية نجاحيا" .وثالثاً" ،ينبغي أف تركز الجيود األولية عمى
معالجة شكوؾ كال الجانبيف واثبات أف التغيير بات ممكناً ،وأف "مف الضروري التركيز عمى تحسيف
االقتصاد الفمسطيني والبنية التحتية وبناء المؤسسات كجزء مف عممية صنع السالـ" ،كما نصح روس:
"يجب أف يعيد ترمب النظر في االلتزاـ بالطابع الثنائي لممفاوضات اإلسرائيمية الفمسطينية وأف يبحث
إمكانية مشاركة البمداف العربية في المفاوضات ،دوف مشاركة األمـ المتحدة في رد واضح عمى المساعي
الفمسطينية عمى الساحة الدولية".
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مف جيتو يرى المصدر الذي تحدث لمقدس عف خطة ترمب المنتظرة أف "كال الجانبيف بحاجة إلى
مشاركة الدوؿ العربية نظ اًر إلى أف الفمسطينييف يحتاجوف إلى غطاء لتقديـ التنازالت الحقيقية ،بينما يعتقد
اإلسرائيميوف أف العرب وحدىـ قادروف عمى تعويضيـ عف التنازالت التي يقدمونيا لمفمسطينييف" ولذلؾ
"يتعيف عمى ترمب إدراؾ أف استعداد اإلسرائيمييف والفمسطينييف والدوؿ العربية لممجازفة مف أجؿ إحالؿ
السالـ قد يتأثر بمدى صدؽ الواليات المتحدة بشأف مواجية التيديدات التي تشكميا إيراف مف ناحية،
السنة مف ناحية أخرى ،فمف يعرض أي طرؼ نفسو لمخطر إذا لـ يكف يشعر باألماف
وبعض اإلسالمييف ُ
ويثؽ في الواليات المتحدة ،خاصة وأف التوفيؽ بيف األمف اإلسرائيمي واحتياجات السيادة الفمسطينية

سيتطمب في النياية نيجاً جديداً يشمؿ دو اًر لمدوؿ العربية في تنفيذ المسؤوليات األمنية الفمسطينية،
ومعايير وتدابير تعزز التعايش السممي بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف وتقود في نياية المطاؼ لدولتيف
إسرائيمية وفمسطينية ذات سيادة ،دوف الوقوع في شرؾ جداوؿ زمنية مصطنعة".
وبحسب المصدر فإف "الخطوة األولى باتجاه السالـ ،ىي إخراج العالقات الدافئة والقوية القائمة وراء
الكواليس (بيف دوؿ عربية ميمة واسرائيؿ) وجعميا أكثر عمنية ،وكذلؾ وضع مجموعة مشتركة مف
المبادئ يريد الجميع االلتزاـ بيا" وىو ما قاـ بو كوشنر وغرينبالت في زيارتيما األخيرة لممنطقة بحسب
المصدر.
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