تقرير القدس اإلخباري األسبوعي
 11 - 13حزيران/يونيو 2018
الخبر الرئيس:
مستوطنوف يقتحموف األقصى ..وشرطة االحتالؿ
تنصب نقطة مراقبة فوؽ قاعة باب الرحمة

أبرز العناوين:
 شرطة االحتالؿ تستعد لوضع منصات أمنية جديدة في "باب العمود"
 شرطة االحتالؿ تقتحـ فندقًا بالقدس أقيـ بو احتفاؿ باليوـ الوطني الروسي
ويبعده عف القدس
 االحتالؿ يصادر بطاقة رئيس لجنة مقاومة االستيطاف ُ

توسع استيطاني جديد قرب القدس

ّ
 الرئاسة :أي خطة أمريكية تستثني القدس والالجئيف لف تكوف مدخالً لعممية سياسية ناجحة
عماف
 في زيارة مفاجئة ..نتنياىو يمتقي الممؾ عبد اهلل في ّ

 معالـ خطة القدس الكبرى تترسخ نياية العاـ  ...و 3شركات فرنسية تساىـ في تيويد المدينة

***

شؤون المقدسات:
االحتالؿ يعيد إحياء مشروع قانوف حوؿ "أمالؾ الكنائس":
احتجت ثالث كنائس في األراضي الفمسطينية وطالبت في رسالة وجيتيا يوـ اإلثنيف ( )6/18إلى
سمطات االحتالؿ بوقؼ مشروع قانوف يرمي إلى مصادرة أراض تممكيا ،وذلؾ بعد  4أشير عمى أزمة
كبرى كانت أدت إلى إغالؽ كنيسة القيامة.
مجددا ىذا النص.
وطرحت راحيؿ ع ازريا وىي نائب مف حزب "كمنا" المشارؾ في االئتالؼ الحكومي
ً

لكنو ال يذكر صراحة الكنائس بؿ سيسمح لمدولة بمصادرة األراضي التي تبيعيا مثؿ ىذه الييئات في
القدس ودفع تعويضات ليا .وكاف مشروع قانوف يسمح بفرض ضرائب عمى ممتمكات الكنائس ويتيح
مصادرة أراض ليا ،ما أثار غضب الكنائس.

صحيفة القدس المقدسية2018/6/18 ،
شرطة االحتالؿ تستحدث منصات أمنية جديدة في "باب العمود"
ذكر مراسؿ "القدس دوت كوـ" في مدينة القدس المحتمة بأنو لوحظت صباح األحد ( )6/17شاحنة وىي
تمييدا لنقميا إلى الساحة الخمفية عند مدخؿ الباب الرئيس.
تنقؿ منصات أمنية جديدة إلى باب العمود
ً
وكانت شرطة االحتالؿ وبمدية االحتالؿ قد أخمت الساحة التي كانت تتواجد فييا المنافع العامة وذلؾ

لنصب المنصات األمنية الجديدة بعد أف نصبت  3منصات مماثمة في المنطقة بعد أحداث نصب
الكاميرات والبوابات االلكترونية عمى مداخؿ المسجد األقصى المبارؾ العاـ الماضي.
وفي السياؽ ،نصبت طواقـ تابعة لسمطات االحتالؿ ،يوـ الثالثاء ( ،)6/19منصة مراقبة جديدة في
محيط باب العمود ،ليرتفع عددىا إلى  4منصات لممراقبة.

صحيفة القدس المقدسية +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/6/19 ،
مستوطنوف يقتحموف األقصى ..وشرطة االحتالؿ تنصب نقطة مراقبة فوؽ قاعة باب الرحمة
قالت دائرة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية في القدس إف أكثر مف  3مالييف مسمـ مف كافة المدف الفمسطينية
وثمنت
والدوؿ اإلسالمية وفدوا لممسجد األقصى المبارؾ في المدينة المحتمة خالؿ شير رمضاف المبارؾّ .
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الدائرة ،دور المؤسسات والجمعيات والػمراكز الطبية والخدماتية ،ولجاف الكشافة والنظاـ والنظافة ،والمجاف
التطوعية وشباب البمدة القديمة ،في خدمة المسجد األقصى .وأشادت بالمؤسسات التي "جادت بالخير
والعطاء" لخدمة األقصى والمعتكفيف خالؿ شير رمضاف ،مف تقديـ وجبات اإلفطار والسحور.
وأقاـ عشرات آالؼ المصميف ،صباح الجمعة ( ،)6/15صالة عيد الفطر في المسجد األقصى المبارؾ،
في ظؿ القيود األمنية والتضييقات اإلدارية التي فرضتيا قوات االحتالؿ ،والتي منعت خالليا فئات عديدة
مف الصالة في الحرـ .فيما أدى عشرات المقدسييف صالة العيد عمى مداخؿ البمدة القديمة بعدما أبعدوا
عف المسجد األقصى المبارؾ بأمر مف االحتالؿ ،ومعظميـ مف الناشطيف الذيف كانوا مف المرابطيف فيو
ومف المتصديف القتحامات المستوطنيف اليومية.
وأفاد مسؤوؿ اإلعالـ في دائرة األوقاؼ ،فراس الدبس ،بأف أكثر مف  103مستوطنيف اقتحموا يوـ اإلثنيف
( )6/18المسجد األقصى مف "باب المغاربة" بحماية عناصر االحتالؿ .ولفت الدبس النظر إلى أف
شرطة االحتالؿ اعتقمت رئيس قسـ الحراسة بالمسجد األقصى عبد اهلل أبو طالب ،عند منطقة "باب
الرحمة" بالمسجد؛ وىو أحد موظفي دائرة األوقاؼ اإلسالمية في القدس لتعود وتفرج عنو في وقت الحؽ.
إلى ذلؾ ،نصبت شرطة االحتالؿ اإلسرائيمي ،نقطة مراقبة عسكرية فوؽ سطح قاعة باب الرحمة داخؿ
حرـ المسجد األقصى المبارؾ ،حيث عاثت خرًابا بحؽ األعماؿ التي نفذىا متطوعوف في شير رمضاف

في المنطقة تتيح لممصميف االستفادة منياُ .يشار إلى أف مجموعات كبيرة مف الفمسطينييف عمموا عمى
تنظيؼ وترتيب منطقة "باب الرحمة" مما تراكـ فييا مف األتربة والحجارة ،حيث أقاموا سالسؿ ومقاعد

وطاوالت وساللـ كميا مبنية مف حجارة األقصى .وقد خمعت شرطة االحتالؿ أشجار الزيتوف التي بنيت
في تمة باب الرحمة ،وخربت الساللـ التي بنيت مف حجارة األقصى.
ووصؼ خالد زبارقة وىو محاـ مختص في شؤوف القدس واألقصى ما قامت بو قوات االحتالؿ عند باب
الرحمة بالعمؿ التخريبي بكؿ ما تحمؿ ىذه الكممة مف معنى .وأكد أف تج أر الجماعات المتطرفة
مشير إلى أنيا أصبحت تتعامؿ مع المسجد
ًا
اإلسرائيمية عمى المسجد األقصى المبارؾ غير مسبوؽ،
األقصى المبارؾ كمعمـ مقدس ييودي وفرضت أبجدياتيا عمى الخطاب العاـ وعمى السياسات العامة في

المنطقة.
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ونددت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس باستف اززات شرطة االحتالؿ داخؿ المسجد األقصى المبارؾ.
وأوضحت أنو عمى إثر االتصاالت التي قامت بيا دائرة األوقاؼ مع الجيات المختصة في المممكة
األردنية الياشمية وعمى جميع المستويات وتدخميا المباشر مع الجيات "اإلسرائيمية" ،فقد تـ اإلفراج عف
رئيس قسـ الحراسة السيد عبد اهلل أبو طالب ،وكذلؾ سحب الشرطة "اإلسرائيمية" عف موقع قبة باب
الرحمة ،ووقؼ التضييؽ عمى حراس المسجد.
وقالت الهيئات اإلسالمية في القدس إف "شرطة االحتالؿ تحاوؿ فرض ىيمنتيا عمى إدارة شؤوف المسجد
األقصى المبارؾ ،وبشكؿ تدريجي ،خطوة بعد خطوة .وأكد البياف أف المسمميف ىـ أصحاب الشأف
واالختصاص والصالحية في إدارة شؤوف األقصى ،وتمثميـ دائرة األوقاؼ اإلسالمية .وأوضح أف مف
واجبات ُح ّراس المسجد التابعيف لموقؼ اإلسالمي القياـ بحراسة األقصى بجميع مرافقو ،وأنيـ مرتبطوف

وعمميا بدائرة األوقاؼ ،وىـ الممتزموف بتعميماتيا ،وال يتمقوف أي تعميمات مف خارج دائرتيـ.
رسميا
ً
ً

ودعا المفتي العام لمقدس والديار الفمسطينية ،خطيب المسجد األقصى المبارؾ الشيخ محمد حسيف إلى
ضرورة التحرؾ العاجؿ إلنقاذ المسجد األقصى المبارؾ ،مما يتيدده مف اعتداءات وممارسات سمطات

جدا بحقو .وأىاب بالشعوب العربية واإلسالمية وقادتيا ،وشرفاء العالـ
االحتالؿ اإلسرائيمي الخطيرة ً
جميعو التدخؿ لوقؼ االعتداءات المتكررة والمتزايدة عمى المسجد األقصى المبارؾ ورواده ومدينة القدس،

واألراضي الفمسطينية والمرابطيف فييا ،محذ اًر مف خطورة ما وصمت إليو اعتداءات سمطات االحتالؿ
والمستوطنيف ضد الشعب الفمسطيني ومقدساتو وأرضو وانسانيتو ،ومحمالً إياىا عواقب ىذه االعتداءات
التي تزيد مف نار الكراىية والحقد في المنطقة ويؤججيا ،وينذر بحرب دينية يصعب تخيؿ عواقبيا.
مف جية أخرى ،كشؼ شريط مصور تداولو مستوطنوف عمى شبكات التواصؿ االجتماعي ،يوـ اإلثنيف،
عف عممية اتماـ عقد قراف (زواج) وفؽ التعاليـ التممودية لمستوطف وعروسو ،في باحات المسجد األقصى
المبارؾ .وقالت ما تسمى بػمجموعة "طالب جامعيوف مف أجؿ جبؿ المعبد" في بياف ليا" :إف ىذا ليس
الزفاؼ األوؿ مف نوعو في األقصى ،وأنو خالؿ السنة والنصؼ الماضية تـ عقد قراف " 4زيجات" كيذه،
مف بينيا لرئيس المجموعة" ،وحذرت المجموعة في بيانيا" :مف أف ىذه ليست سوى البداية".
واقتحمت مجموعات مف المستوطنيف تقدر بالعشرات صباح الثالثاء ( )6/19المسجد األقصى المبارؾ
مف جية باب المغاربة بحراسة عناصر مف شرطة االحتالؿ الخاصة .ورافقت عناصر الشرطة
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المستوطنيف المقتحميف وأحاطت بيـ خالؿ تجواليـ في ساحات المسجد األقصى .وفي السياؽ ،واصمت
سمطات االحتالؿ منع العديد مف المقدسييف والمقدسيات مف دخوؿ المسجد األقصى؛ بحجة التحريض
والحفاظ عمى األمف.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/6/19 ،
شؤون المقدسيين:
أربعة أعواـ عمى اختطاؼ سبعة مقدسييف مف محرري "وفاء األحرار"
وتحديدا بتاريخ ( ،)2014/6/18عمى خبر اعتقاؿ مجموعة مف
أفاقت القدس المحتمة قبؿ أربعة أعواـ
ً
األسرى المقدسييف الذيف أمضوا سنوات طويمو داخؿ سجوف االحتالؿ وتحرروا ضمف صفقة "وفاء
عاما) مف البمدة القديمة،
األحرار" .واألسرى األربعة ىـ :األسير المقدسي عالء الديف البازياف (ً 60
عاما) مف صور باىر ،واألسير المقدسي جماؿ أبو صالح (54
واألسير المقدسي ناصر عبد ربو (ً 51
عاما) مف رأس العمود ،واألسير المقدسي
عاما) مف باب المغاربة ،واألسير المقدسي رجب الطحاف (ً 50
ً
عاما) مف العيسوية،
عاما) مف سمواف ،واألسير المقدسي سامر العيساوي (ً 39
عدناف مراغة (ً 49

عاما) مف جبؿ المكبر.
واألسير المقدسي إسماعيؿ حجازي ( ً 37
وادعت سمطات االحتالؿ حينيا أف األسرى المحرريف خرقوا شروط اإلفراج ،واعتمدت بذلؾ عمى ممفات
سرية مفبركة وفرضت بحقيـ األحكاـ السابقة ،ومعظميـ مف أصحاب األحكاـ المؤبدة.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/6/18 ،
شرطة االحتالؿ تقتحـ فندقًا بالقدس أقيـ بو احتفاؿ باليوـ الوطني الروسي:
اقتحمت قوات كبيرة مف شرطة االحتالؿ ومخابراتيا ،مساء اإلثنيف ( ،)6/18فندقًا في شرقي القدس
المحتمة ،كاف يقاـ بو احتفاؿ باليوـ الوطني لجميورية روسيا االتحادية واعتقمت عدد مف المشاركيف
باالحتفاؿ عرؼ منيـ :عبد المطيؼ غيث ،وراسـ عبيدات ،وىاني العيساوي ،وعبير أبو خضير ،وأحمد
الصفدي ،كما سممت اصحاب الفندؽ استدعاء لمتحقيؽ في غرفة  4بالمسكوبية .وأشار مستشار الرئيس
لمعالقات الخارجية والدولية ،نبيؿ شعث ،أف السفير الروسي حيدر أغانيف ألقى كممتو خالؿ االحتفاؿ،

5

مشير إلى أنو
ًا
بينما حاولت شرطة االحتالؿ منعو مف القاء كممتو مف خالؿ فصؿ التيار الكيربائي،

استمر بإلقاء كممتو ،وبعدىا داىمت قوة مف شرطة االحتالؿ المكاف.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/6/18 ،
ويبعده عف القدس:
االحتالؿ يصادر بطاقة رئيس لجنة مقاومة االستيطاف ُ

صادرت سمطات االحتالؿ يوـ اإلثنيف ( ،)6/18بطاقة حمدي ذياب رئيس لجنة مقاومة الجدار
واالستيطاف في القدس (البطاقة الزرقاء) ،وقررت منعو مف دخوؿ القدس لمدة  8اشير ،وابعاده إلى

الضفة الغربية لمدة  6اشير .وأشار ذياب إلى أف الخطوة االسرائيمية جاءت في اعقاب تنظيـ حممة توزيع
طرود لعائالت الشيداء واالسرى والعائالت المستورة في البمدة القديمة خالؿ شير رمضاف .ووصؼ حاتـ
عبد القادر مسؤوؿ ممؼ القدس في حركة فتح االجراء اإلسرائيمي بأنو "سابقة في مصادرة اليويات مف
موضحا أنو "اسموب جديد تتبعو الشرطة االسرائيمية مف
المواطنيف المقدسييف واعطائيـ اوراؽ لمتنقؿ"،
ً

مطالبا المؤسسات الحقوقية
اجؿ ابتزاز المواطنيف" .ودعا عبد القادر لمتصدي الجراءات االحتالؿ الجديدة
ً
الفمسطينية والمقدسية عمى وجو الخصوص بأف تفحص امكانية عدـ قانونية ىذا االجراء مف قبؿ شرطة

االحتالؿ.

صحيفة القدس المقدسية2018/6/18 ،
االحتالؿ يعتقؿ عدداً مف المقدسييف:
قاؿ موقع " "0404العبري إف القوات اإلسرائيمية اعتقمت فجر الخميس ( 8 )6/14فمسطينييف مف مخيـ
شعفاط لالجئيف الفمسطينييف شرقي القدس المحتمة .كما اعتقمت قوات االحتالؿ يوـ األحد (،)6/17
شابيف مف داخؿ البمدة القديمة بالقدس المحتمة ،دوف معرفة سبب اعتقاليما.
الصوانة القريب
واعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي ،يوـ اإلثنيف ( ،)6/18الشاب أمير البمبيسي ،مف حي
ّ
مف أسوار القدس التاريخية .فيما اقتحمت قوة مف شرطة ومخابرات االحتالؿ يوـ الثالثاء ( )6/19فندؽ
األمبسادور بمدينة القدس ،واعتقمت مالؾ الفندؽ رجؿ االعماؿ الفمسطيني سامي أبو دية ونجمو تامر
الذي يدير الفندؽ الذي كانت قد داىمتو يوـ اإلثنيف لمنع احتفاؿ بمناسبة اليوـ الوطني لروسيا.

صحيفة القدس المقدسية +المركز الفمسطيني لإلعالـ +وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"،
2018/6/19
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شؤون االحتالل:
توسع استيطاني جديد قرب القدس:
ّ

تعمؿ ما تسمى "سمطة أراضي إسرائيؿ" عمى مخطط لحي استيطاني جديد يضاؼ إلى مستوطنة
"مفسيريت تسيوف" قرب القدس المحتمة ،وذلؾ عمى حساب األراضي الزراعية والرعوية لقرية بيت سوريؾ.
وقاؿ تقرير نشرتو صحيفة "ىآرتس" إف المخطط يتجاوز حدود األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ ،48
ويدخؿ أراضي الضفة الغربية ،واف "سمطة أراضي إسرائيؿ" ال تنكر ذلؾ ،رغـ أنيا ال تممؾ أي صالحية
تخطيط في الضفة الغربية.
عاما تـ توسيع المستوطنة شماالً ،وأقيـ فييا
وكانت الصحيفة ذكرت األسبوع الماضي أنو قبؿ عشريف ً
حي استيطاني جديد أطمؽ عميو "ريخيس حميميـ" ،بني فيو نحو  20مبنى خارج حدود األراضي
دونما لبناء  290وحدة
الفمسطينية المحتمة عاـ .48وأضاؼ التقرير أف المخطط يمتد عمى مساحة ً 46
سكنية في عشرة مباف ترتفع ما بيف سبعة حتى  10طوابؽ ،إضافة إلى مناطؽ تجارية وحدائؽ أطفاؿ
ومناطؽ خضراء .وجاء أف القسـ الجنوبي مف المخطط يقع داخؿ منطقة نفوذ "مفسيريت تسيوف" ،بينما
يقع القسـ الشمالي في أجزاء منو في أراض زراعية يممكيا سكاف فمسطينيوف مف قرية بيت سوريؾ
المجاورة.
وصنؼ االحتالؿ ،قبؿ سنوات ،ىذه األراضي كػ"أراضي دولة" .وأقيـ جدار الفصؿ العنصري الحقًا ،في
المنطقة شمالي حدود األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ ،48وأبقى مساحات واسعة بيف "مفسيريت تسيوف"
وبيف الجدار.

المركز الفمسطيني لإلعالـ2018/6/14 ،
"شاس" و"ييدوت ىتوراة" يعارضاف تمرير قانوف "األذاف":
أبدى حزبا "شاس" و"ييدوت ىتوراة" ،يوـ الثالثاء ( ،)6/19معارضتيما لتمرير قانوف "األذاف" الذي سيعاد
طرحو أماـ لجنة في "الكنيست" لممصادقة عميو وعرضو أماـ الييئة العامة .وبحسب القناة العبرية
السابعة ،فإف عضو "الكنيست" مف "القائمة العربية المشتركة" أحمد الطيبي طمب مف الحزبيف االلتزاـ بما
تـ االتفاؽ عميو بينيما برفض مشروع القانوف.

صحيفة القدس المقدسية2018/6/19 ،
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وفد دبموماسي إسرائيمي يشارؾ في مؤتمر لميونسكو سيعقد بالبحريف
ائيميا سيشارؾ في مؤتمر
وفدا
ذكرت إذاعة "ريشت كاف" العبرية ،يوـ الثالثاء ( ،)6/19أف ً
دبموماسيا إسر ً
ً

"اليونسكو" الذي سيعقد في البحريف خالؿ أياـ ،عمى الرغـ مف أف الدولة العبرية ال تقيـ أي عالقات
دبموماسية رسمية مع البحريف.

صحيفة القدس المقدسية2018/6/19 ،
التفاعل مع القدس:
الرئاسة :أي خطة أمريكية تستثني القدس والالجئيف لف تكوف مدخالً لعممية سياسية ناجحة
ممفي القدس
أكدت الرئاسة الفمسطينية يوـ األربعاء ( ،)6/13أف أي خطة أمريكية تُعرض قر ًيبا تستثني
ّ
والالجئيف لف تكوف مدخالً ألي "عممية سياسية ناجحة".
وقاؿ الناطؽ باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة ،إف "استمرار الواليات المتحدة األمريكية بالعمؿ عمى تغيير
قواعد العالقة مع القيادة الفمسطينية والشعب الفمسطيني ،فإف مرحمة الجمود والشمؿ السياسي ستدوـ".
واعتبر الناطؽ باسـ الرئاسة أف "أية جيود أو اتصاالت عقيمة ومع أية جية كانت تيدؼ لممس بالثوابت
الوطنية المقدسة ستؤدي إلى المزيد مف زعزعة االستقرار اليش أصالً وعمى مستوى المنطقة بأسرىا".
وشدد الناطؽ باسـ الرئاسة عمى أف "الطريؽ لتحقيؽ السالـ العادؿ والدائـ يمر عبر الشرعية العربية
معتبر أف أية محاوالت أو أفكار
ًا
والدولية والقرار الوطني الفمسطيني المتمسؾ بالقدس والثوابت الوطنية،

لاللتفاؼ عمى ىذه األسس ستولد ميتة" .وختـ أبو ردينة قائالً "إف القدس والموافقة الفمسطينية ىما عنواف
المرحمة الحالية والطريؽ الصحيح لتحقيؽ السالـ المنشود المتمثؿ بإقامة الدولة الفمسطينية المستقمة،
وعاصمتيا شرقي القدس بمقدساتيا".
ويأتي ذلؾ قبيؿ وصوؿ وفد أمريكي يترأسو مستشار وصير الرئيس األمريكي جاريد كوشنير والمبعوث
جيسوف غرينبالت إلى المنطقة األسبوع المقبؿ لبحث موعد إطالؽ ما يسمى (صفقة القرف) لػ"حؿ
الصراع" الفمسطيني اإلسرائيمي ،واألزمة اإلنسانية في قطاع غزة.

صحيفة القدس المقدسية2018/6/13 ،
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الجمعية العامة باألمـ المتحدة تصوت لصالح تأميف حماية دولية لمشعب الفمسطيني:
المقدـ مف المجموعتيف العربية
صوت الجمعية العاـ لألمـ المتحدة مساء األربعاء ( )6/13لصالح القرار ّ
ّ
واإلسالمية وبعثة المراقبة لدولة فمسطيف ،حوؿ تأميف حماية دولية لمشعب الفمسطيني في األراضي
المحتمة بسبب االستخداـ المفرط لمقوة مف جانب سمطة االحتالؿ بػ 120صوت وضد  8وامتنع 45
عضوا عف التصويت.
ً
ويطالب القرار المكوف مف  17نقطة األميف العاـ أنتونيو غيوتيرش بإعداد تقرير ال يتجاوز الستيف يو ًما
مف تاريخ اعتماد القرار ،يتضمف اقتراحاتو لموسائؿ والطرؽ التي يمكنيا ضماف سالمة وحماية ورفاه
المدنييف الفمسطينييف الواقعيف تحت االحتالؿ اإلسرائيمي ،بما في ذلؾ توصيات حوؿ تشكيؿ بعثة حماية
دولية.
كما تضمف القرار النظر في اتخاذ إجراءات لضماف أمف وحماية السكاف المدنييف الفمسطينييف في
األراضي الفمسطينية المحتمة ،بما في ذلؾ شرقي القدس وقطاع غزة .كما يطالب باتخاذ خطوات فورية
نحو إنياء الحصار واإلغالؽ والقيود التي تفرضيا إسرائيؿ عمى الحركة والنفاذ مف والى قطاع غزة بما
في ذلؾ فتح المعابر بطريقة مستدامة لمسماح لممعونات اإلنسانية والبضائع التجارية وحركة األفراد حسب
مبادئ وأحكاـ القانوف الدولي ،وطالب جميع األطراؼ باحتراـ القانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي
لحقوؽ اإلنساف ،بما في ذلؾ حماية المدنييف ،ويؤكد عمى الحاجة إلى اتخاذ خطوات مناسبة لضماف
سالمة ورفاه المدنييف والتأكد مف حمايتيـ ،وكذلؾ اتخاذ إجراءات تتعمؽ بالمساءلة وعدـ اإلفالت مف
المسؤولية عف جميع االنتياكات.
وشجب "االستخداـ المفرط وغير المتناسب والعشوائي لمقوة" مف قبؿ القوات اإلسرائيمية ضد المدنييف
الفمسطينييف في األراضي الفمسطينية المحتمة بما فييا شرقي القدس ،وباألخص في قطاع غزة ،بما في
ذلؾ استخداـ الذخيرة الحية ضد المتظاىريف مف المدنييف بمف فييـ األطفاؿ وعماؿ القطاع الصحي
والصحافيوف ،كما يعرب عف عظيـ قمقو مف الخسائر في األرواح ،ويطالب الدولة العبرية ،القوة القائمة
عمى االحتالؿ ،بالتوقؼ عف مثؿ تمؾ اإلجراءات واالحتراـ الكامؿ لمسؤولياتيا القانونية كما تنص عمييا
اتفاقية جنيؼ الرابعة المتعمقة بحماية المدنييف في ِِأوقات الحرب والمعتمدة في  12منذ آب . 1949
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وفشمت الواليات المتحدة األميركية في فرض تعديؿ جوىري عمى مشروع القرار ،حيث صوتت 59
لصالح التعديؿ األميركي فيما صوتت  79ضد الَّبت في التعديؿ مف أصؿ  193دولة عضو.
ونص التعديؿ األميركي عمى إدانة حركة "حماس" التي تسيطر عمى قطاع غزة المحاصر بسبب إطالقيا
ار عمى الدولة العبرية ولمتحريض عمى العنؼ عمى طوؿ السياج الحدودي ،وىو ما
ار وتكرًا
الصواريخ مرًا
يعرض المدنييف لمخطر .كما طالب التعديؿ وقؼ "حماس" لجميع أنشطة العنؼ واألعماؿ االستف اززية
وتحويؿ الموارد في غزة لبناء اليياكؿ العسكرية بما في ذلؾ األنفاؽ والتسمؿ إلى الدولة العبرية والمعدات
إلطالؽ الصواريخ عمى المناطؽ المدنية ،بدؿ تسخير ىذه الموارد لتمبية االحتياجات الضرورية لمسكاف
المدنييف .كما دعا التعديؿ األميركي إلى "اإلعراب عف القمؽ لقياـ الجيات الفاعمة في غزة باستيداؼ
وتدمير معبر كرـ أبي سالـ مما أعاؽ بشدة إيصاؿ المواد الغذائية والمحروقات لمشعب في غزة".

صحيفة القدس المقدسية2018/6/14 ،
عماف:
في زيارة مفاجئة ..نتنياىو يمتقي الممؾ عبد اهلل في ّ

التقى رئيس حكومة االحتالؿ بنياميف نتنياىو يوـ اإلثنيف ( )6/18العاىؿ االردني الممؾ عبداهلل في

عماف .وأكد الممؾ عبد اهلل ،خالؿ لقائو نتنياىو في زيارتو القصيرة وغير المعمنة
العاصمة االردنية ّ
استنادا إلى "حؿ الدولتيف"،
مسبقًا ،ضرورة تحقيؽ تقدـ في جيود "حؿ الصراع" الفمسطيني االسرائيمي
ً
ووفقًا لق اررات الشرعية الدولية و"مبادرة السالـ" العربية ،وبما يقود إلى قياـ الدولة الفمسطينية عمى خطوط

الرابع مف حزيراف/يونيو عاـ  ،1967وعاصمتيا شرقي القدس ،األمر الذي يشكؿ "السبيؿ الوحيد لتحقيؽ
السالـ واالستقرار في المنطقة".
وحسب بياف صدر عف الديواف الممكي االردني فقد شدد الممؾ عبد اهلل عمى استمرار األردف في القياـ
بدوره التاريخي في حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في المدينة المقدسة ،مف منطمؽ الوصاية
الياشمية عمييا .وتـ االتفاؽ ،خالؿ المقاء ،عمى بحث عدد مف القضايا الثنائية ،ومف ضمنيا مشروع
ناقؿ البحريف (البحر األحمر – البحر الميت)" ،الذي ستنعكس آثاره االيجابية عمى األردف والضفة
الغربية والدولة العبرية" .كما تـ االتفاؽ عمى دراسة رفع القيود عمى الصادرات التجارية مع الضفة
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الغربية ،ما يؤدي الى تعزيز حركة التبادؿ التجاري (الصادرات والواردات) بيف السوقيف األردنية
والفمسطينية.
مف جانبيا ذكرت صحيفة"يديعوت احرونوت" أف نتنياىو بحث خالؿ المقاء التطورات في المنطقة ،ودفع
"عممية السالـ" السياسية والعالقات االقتصادية بيف بمدييما .وبحسب الصحيفة ،فقد "كرر نتنياىو التزامو
بدعـ الوضع الراىف في األماكف المقدسة في القدس".
وقاؿ جيسوف غرينبالت المبعوث األميركي "لعممية السالم في الشرق األوسط" ،يوـ الثالثاء (،)6/19
جدا لممنطقة بأكمميا ،معرًبا عف
إف المقاء الذي عقد بيف نتنياىو ،والممؾ األردني عبداهلل الثاني ،ميـ ً
سعادتو باالجتماع وبحثو القضايا المركزية الميمة.

فيما قاؿ أمين سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ،إف الواليات المتحدة تسعى لتحويؿ
القضية الفمسطينية مف سياسية إلى إنسانية بامتياز .وتساءؿ إلى متى يستمر االنقالب الذي يعتبر الثغرة
التي دخمت منيا الواليات المتحدة والدولة العبرية وصوالً لتصفية المشروع الوطني الفمسطيني .وأضاؼ
جدا ،مف خالؿ استبداؿ الحقوؽ الوطنية بالمشاريع
عريقات ،الواليات المتحدة دخمت في لعبة خطيرة ً

االنسانية ،ما يتطمب تنفيذ اتفاقات المصالحة وايجاد نقطة ارتكاز لشراكة سياسية كاممة تقوـ عمى أساس
برنامج منظمة التحرير.
وفي السياؽ ،بحث صهر الرئيس األميركي دونالد ترمب ومستشاره جاريد كوشنر والمبعوث الخاص
المجمدة.
عماف "عممية السالـ"
ّ
لممفاوضات جيسوف غرينبالت الثالثاء مع الممؾ عبد اهلل الثاني في ّ
وأعمف البيت االبيض في بياف أف كوشنر وغرينبالت بحثا مع العاىؿ االردني "زيادة مجاالت التعاوف بيف

الواليات المتحدة واألردف ،والقضايا اإلقميمية ،والوضع اإلنساني في غزة ،وجيود ادارة ترمب لتسييؿ
التوصؿ إلى سالـ بيف االسرائيمييف والفمسطينييف".
مف جيتو أفاد الديواف الممكي االردني في بياف اف الممؾ أكد خالؿ مباحثاتو مع كوشنر وغرينبالت
"ضرورة التوصؿ إلى السالـ العادؿ والشامؿ في المنطقة" .وأضاؼ أف ذلؾ يجب أف "يمكف الشعب
الفمسطيني مف تحقيؽ تطمعاتو المشروعة بإقامة دولة فمسطينية مستقمة عمى خطوط الرابع مف حزيراف/
يونيو  1967وعاصمتيا شرقي القدس" .وشدد الممؾ عمى ضرورة "كسر الجمود في عممية السالـ بما
استنادا إلى حؿ الدولتيف".
يفضي إلى إعادة إطالؽ مفاوضات جادة وفاعمة بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف
ً
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وأكد أف "مسألة القدس يجب تسويتيا ضمف قضايا الوضع النيائي ،باعتبارىا مفتاح تحقيؽ السالـ في
المنطقة".

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"+صحيفة القدس المقدسية2018/6/19 ،
مؤتمر " الشيف فيف" االيرلندي يدعو لالعتراؼ بفمسطيف ومقاطعة الدولة العبرية وطرد سفيرىا
اعتمد المؤتمر العاـ لحزب "الشيف فيف" االيرلندي في ختاـ أعمالو بمدينة بمفاست ،يوـ الثالثاء (،)6/19
دعما لمقضية الفمسطينية ،كاف مف أىميا الدعوة لطرد السفير االسرائيمي،
ً
عددا مف الق اررات اليامة ً
مجمسي النواب والشيوخ لالعتراؼ بدولة فمسطيف.
ومقاطعة الدولة العبرية ،والدعوة الى تطبيؽ ق اررات
ّ

صحيفة القدس المقدسية2018/6/19 ،

مقاالت وحوارات:
محمموف :فمسطيف تتعرض لحصار مالي إلخضاعيا لمقبوؿ بػ"صفقة القرف"

بالؿ غيث كسواني
أجمع محمموف سياسيوف عمى أف الحصار المالي الذي تتعرض لو دولة فمسطيف في الوقت الحالي ناجـ
عف مواقفيا الرافضة لصفقة القرف المشؤومة ،وثبات المواقؼ الوطنية والمتمسكة بمدينة القدس عاصمة
لدولة فمسطيف المنشودة.
وشدد محمموف ومتابعوف سياسيوف واقتصاديوف عمى أف دولة فمسطيف تتعرض لحصار اقتصادي حقيقي
بأوجو مختمفة ومتعددة.
وتراجعت المعونات األمريكية المقدمة إلى السمطة الوطنية الفمسطينية خالؿ العاـ األوؿ مف عيد الرئيس
دونالد ترمب ،إلى أدنى مستوياتيا منذ آخر  10سنوات.
وبحسب بيانات و ازرة الخارجية ووكالة التنمية الدولية األمريكيتيف ،فإف المعونات األمريكية المقدمة إلى
إسرائيؿ خالؿ عاميف ،تعادؿ المساعدة المقدمة إلى السمطة الفمسطينية طيمة  23عاما.
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وأوضحت البيانات ،أف قيمة المساعدات األمريكية لمسمطة الفمسطينية خالؿ آخر  23سنة ،بمغت 8
مميارات دوالر ،بينما وصمت قيمة المساعدات األمريكية المقدمة إلى إسرائيؿ خالؿ العاميف األخيريف 8
مميارات دوالر.
وكشفت المعطيات أف إجمالي المعونات االقتصادية األمريكية المقدمة إلى إسرائيؿ منذ عاـ ،1949
بمغت  130مميار دوالر.
ووصفت وزيرة االقتصاد الوطني عبير عودة ،الوضع بػ"الصعب" ،غير أنيا قالت "إف شعبنا يستطيع
الصمود والتحدي ،وما عممناه خالؿ السنوات الماضية كاف عبارة عف تحسينات داخمية مف تعديالت
بالقوانيف واقامة مدف صناعية لتمكيف المواطف مف االستثمار في بمده واستغالؿ الموارد المحدودة في
فمسطيف ،ونجحنا مقارنة بدوؿ كثيرة في الجوار رغـ كؿ التحديات ومحدودية األراضي".
وأضافت أف االحتالؿ سيفشؿ في فرض حموؿ عمى القيادة الفمسطينية ،وقد فشؿ في السابؽ في ىذا
الجانب وسيفشؿ الحقا ،ألف شعبنا مصر عمى دعـ قيادتو ويؤمف بقضيتو وسيواصؿ النضاؿ حتى الحرية
واالستقالؿ.
وطالبت عودة شعبنا بالصمود والوقوؼ إلى جانب قيادتو الشرعية التي تعمؿ بشكؿ متواصؿ مف اجؿ
الوصوؿ إلى تحقيؽ أحالمو الوطنية بالحرية واالستقالؿ واقامة الدولة الفمسطينية المستقمة كاممة السيادة.
في ذات السياؽ ،قاؿ المحاضر في جامعة القدس د .عبد المجيد سويمـ ،لػ"وفا" ،إف ما يجري حاليا في
فمسطيف ىو نوع مف الحصار المتوقع ،ألف مواقؼ منظمة التحرير والقيادة الفمسطينية ال يمكف إال أف
تجابو بعقوبات وحصار واف لـ يكف معمنا ومباشرا ،فيناؾ وسائؿ كثيرة لتطبيؽ الضغط االقتصادي عمى
دولة فمسطيف.
وأضاؼ أف التطبيؽ لمضغوط االقتصادية يمر عبر مجموعة مف الممرات ،أوليا تقميص المساعدات
بشكؿ دائـ ،وثانيا قطع المساعدات األميركية المباشرة ،وثالثا ضغوط إسرائيمية عمى ميزانية السمطة ،منيا
موضوع الشيداء واألسرى واستقطاع رواتبيـ ،وقبميا استقطاع ديوف الكيرباء ،وحاليا محاولة استقطاع ما
يحدث مف خسائر نتيجة الطائرات الورقة ..كؿ ذلؾ بيدؼ الضغط عمى السمطة.
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وأوضح أف تحكـ االحتالؿ في المناطؽ المسماة (ج) ،تؤثر عمى سير الحركة والتجارة وتضغط عمى
الحركة التجارية الفمسطينية فيما يخص العالقة ما بيف المحافظات وفصؿ الضفة عف غزة ،ومنع دخوؿ
بضائع فمسطينية لمقدس.
وأشار إلى أنو في ظؿ موقؼ منظمة التحرير الرافضة لصفقة القرف واإلمالءات االقتصاديةَ ،يتوقع مزيدا

مف الضغط االقتصادي ،ما يتطمب تييئة أنفسنا لممرحمة المقبمة ،وأف عمى الشعب الفمسطيني أف يشد
األحزمة ضمف ذلؾ مف أجؿ وضع حد لكؿ محاوالت تركيعو التي لف تنجح في النياية.
في ذات السياؽ ،قاؿ المحمؿ االقتصادي ماىر الطباع ،لػ"وفا" ،إف ما يجري في فمسطيف ىو حصار
مالي وضغوطات مالية كبيرة عمى السمطة الوطنية الفمسطينية ومنظمة التحرير مف أجؿ تمرير أي حموؿ
سياسية غير مرضية لشعبنا الفمسطيني ،وىي صفقة القرف واإلمالءات األميركية.
وطالب الطباع بتوفير دعـ عربي مف وضع حد لمحاوالت قطع المساعدات أو تخفيفيا مف أجؿ دعـ
السمطة الوطنية الفمسطينية التي انخفضت كمية المساعدات المقدمة ليا لدعـ صمودىا والوقوؼ إلى
جانبيا.
ووفؽ أرقاـ صدرت عف و ازرة المالية الفمسطينية ،فقد تراجعت المنح المالية لمخزينة العامة في العاـ
الماضي إلى  614مميوف دوالر ،بينما بمغت في العاـ  2008عمى سبيؿ المثاؿ  1.7مميار دوالر،
وبمتوسط  1.1مميار دوالر في السنوات العشر األخيرة.
إلى ذلؾ ،قاؿ المحمؿ السياسي د .احمد رفيؽ عوض ،لػ"وفا" ،إف اإلدارة األميركية تناصب الشعب
الفمسطيني العداء ،وأف ممثمي أميركا فيما يتعمؽ بعممية التسوية يخدموف مصالح بالد أخرى وليس
مصالح بالدىـ ،فتقميص المساعدات لف يجبر شعبنا عمى القبوؿ بصفقة القرف غير المنطقية.
وأضاؼ أف السمطة الوطنية يتـ محاصرتيا بشكؿ كبير وبشكؿ غير معمف ،وأف ما يقوـ بو االحتالؿ
اإلسرائيمي وأميركا ييدؼ إلى إنياء القضية الفمسطينية ،وىذا لف يسمح بو الشعب الفمسطيني ميما كمفو
ذلؾ.
وأوضح عوض أف اإلدارة االميركية تسعى لحصار السمطة الفمسطينية عمى المستوى المالي والسياسي
واالقتصادي وتيددىا باتخاذ إجراءات بحقيا كمما اتخذت إجراء وطنيا .ما يجري ىو حصار عمى
المستوى الشخصي أيضا لمقيادة الفمسطينية ،حيث تتصدى اإلدارة االميركية لمسمطة الوطنية في االقميـ
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وفي كؿ مكاف وتريد أف تفرؽ بيف مواقؼ الدوؿ العربية والفمسطينييف لتركيـ وحدىـ ،فالحصار الذي
يجري عمى السمطة الفمسطينية ىو حصار مركب ويتـ عمى مستويات مختمفة وليس عمى مستوى واحد.

وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية "وفا"2018/6/13 ،
معالـ خطة القدس الكبرى تترسخ نياية العاـ  ...و 3شركات فرنسية تساىـ في تيويد المدينة:
محمد أبوخضير ػ
حذر خبير في االستيطاف مف خطورة توسيع شبكة "القطار الخفيؼ" في القدس المحتمة وابعاد ذلؾ عمى
الوحدة الجغرافية والديمغرافية وعمى شبكة المواصالت الفمسطينية وعمقيا في الضفة الغربية كوف القدس
جزء ال يتج أز مف الضفة يجري عزليا وربط شبكة الطرؽ فييا وحركة المواصالت بالشبكة اإلسرائيمية.
وقاؿ خبير االستيطاف رئيس دائرة الخرائط في بيت الشرؽ خميؿ التفكجي لػ(ے) اف مخاطر وتداعيات
توسيع شبكة سكة القطار الخفيؼ تزداد خاصة انو سيمر مف الشيخ جراح وفوؽ جبؿ الزيتوف ويالصؽ
أسوار المسجد االقصى المبارؾ.
واشار الى اف شركات فرنسية تعمؿ لتوسيع خطوط القطار مخالفة بذلؾ كؿ المواثيؽ والق اررات الدولية
وقاؿ أف المرحمة االولى منو افتتحت عاـ  ، 2010وىو جزء مف مجموعة مراحؿ ىدفيا تعزيز السيطرة
االسرائيمية عمى القدس العربية المحتمة  ،كما يغير المبنى البيئي والمشيد الحضاري لممدينة ،والمرحمة
االولى ربطت ما بيف القدس الغربية والمستعمرات الشمالية الشرقية ،الواقعة في القدس الشرقية التي تـ
توسيع حدودىا واقامة ىذه المستعمرات عمى أراضييا.
وتابع :أما المشاريع الالحقة فيي ربط كؿ المستعمرات الموجودة داخؿ القدس الشرقية والغربية بالمركز.
وفي عاـ  2016تـ االعالف عف مجموعة مف المخططات لبناء المزيد مف مسارات القطار بمسمى الخط
االزرؽ ،والخط االخضر .بيدؼ الغاء الفواصؿ بيف المستعمرات خارج حدود بمدية القدس والمدينة،
وتحقيؽ الرؤية االسرائيمية لممخطط  2000لعاـ  2020في بناء مستعمرات جديده وتوسيع القائـ منيا.
وأشار التفكجي الى مصادقة وزير المواصالت االسرائيمي يسرائيؿ كاتس عمى خطة لربط مستعمرات
معاليو ادوميـ ،جبعات زئيؼ وآدـ بالقطار الخفيؼ ةومستوطنات راـ اهلل بالقدس ،كما أف القطار القادـ
مف منطقة تؿ أبيب الى القدس وىو مشروع قطري كبير ييدؼ الى ربط منطقة الساحؿ بالقدس عف
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طريؽ القطار السريع ( )160كـ في الساعة وسيتـ االنتياء منو مع نياية العاـ  2018وقدرت تكمفتو 2
مميار دوالر يتضمف شبكة مزدوجة بطوؿ  56كـ تمر عبر مطار المد ،ومنطقة المطروف (موديعيف)
وتصؿ حتى مدخؿ القدس.
وقاؿ التفكجي :اف إسرائيؿ تعمؿ عمى تغيير الواقع المتماسؾ في القدس وقراىا عبر الطرؽ االلتفافية
والقطار الخفيؼ وتوسيع المستوطنات في قمب االحياء الفمسطينية بعد محاصرة المدينة بالجدار العنصري
وبالمستوطنات التي تفتت االحياء وتخترقيا وتزيؿ الفواصؿ بينيا  ،ويأتي دور القطاع الذي بمقدوره اف
يوفر لممستوطنيف الوصوؿ الى أماكف عمميـ خالؿ  30دقيقو عبر مجموعة المسارات التي تشمؿ أطوؿ
نفؽ في الشرؽ االوسط وأعمى جسر في إسرائيؿ .
وأضاؼ :اف جزءا مف ىذا القطار سيمر بإتجاه البمدة القديمة عمى مقربة مف حائط البراؽ وجنوب المسجد
األقصى المبارؾ االمر الذي يتسبب بحساسية سياسية ودينية ،ويتالءـ ىذا المشروع مع المخطط 2050
إلنشاء شبكة مف الطرؽ لتصؿ الى غور االردف مع مشروع مطار في منطقة االغوار.
وكشؼ التفكجي النقاب عف أف ثالث شركات فرنسية تشارؾ في توسيع شبكة "تراـ القدس" الذي تضـ
إسرائيؿ بموجبو عمميا القدس الشرقية المحتمة ،وانو بناء عمى معمومات موثوقة مف ست منظمات ،بينيا
كونفدراليات عمالية ومنظمات غير حكومية والفدرالية الدولية لحقوؽ اإلنساف وجمعية التضامف الفرنسية
الفمسطينية ،اكدت إف شركات سيست ار وأجيس ريؿ وآلستوـ متورطة في تصميـ وتشييد خطوط جديدة
لمقطار الخفيؼ تربط مركز مدينة القدس بالتجمعات االستيطانية في ضواحي القدس الشرقية ،والتي بنيت
في انتياؾ صارخ لمقانوف الدولي.
وأضاؼ إف ىذه الشبكة ستتضمف ،في نياية المطاؼ ،ثالثة خطوط أساسية أحمر وأخضر وأزرؽ مما
يجعميا إحدى أىـ مشاريع البنية التحتية الرئيسة لمنقؿ في القدس الكبرى وفؽ المفيوـ اإلسرائيمي ،اذ يعتزـ
رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو اإلعالف عنيا قريبا.
ولفت الى اف اليدؼ واضح وىو منع تقسيـ القدس مستقبالً ،وترسيخ سيطرة وضـ إسرائيؿ بموجب خطة
نتنياىو المذكورة عمى ما يناىز  200كيمومتر مربع مف األراضي الفمسطينية المحتمة ،مع ضماف سيطرة
إسرائيمية وتحقيؽ أغمبية ييودية بالمدينة المحتمة لتعديؿ الميزاف الديمغرافي لصالح مميوف مستوطف خالؿ
عاـ .2050
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يذكر انو تـ التصديؽ عمى "الخط األحمر" الجديد في عاـ  2013وىو يمتد مف غربي القدس ،إلى
منطقة عيف كارـ ومستشفى ىداسا ،وسيتـ تمديده في األراضي الفمسطينية ليصؿ إلى مستوطنة نفي
يعقوب ،شماؿ شرؽ القدس.
أما "الخط األخضر" المستقبمي فسيربط مستوطنة جيمو جنوب القدس المحتمة بحرـ الجامعة العبرية ،عمى
جبؿ المشارؼ في شرقي القدس ،وسيبمغ طولو  18.3كيمومترا ،وسيضاؼ إليو في مرحمة الحقة 3.4
كيمومترات أخرى.
أما المحور الثالث لشبكة النقؿ الجديدة فيو الخط األزرؽ ،الذي يبمغ طولو  20.3كـ ،وسيربط مستعمرة
جيمو بمستعمرة راموت في الشماؿ وسيمتد منو في مرحمة الحقة فرع إضافي يربطو بمنطقة الطالبية حيث
مستعمرة (تالبيوت) التي توجد فييا السفارة األميركية الجديدة ،بما في ذلؾ خمس مف المحطات الست-
موجود في األراضي الفمسطينية المحتمة.

صحيفة القدس المقدسية2018/6/14 ،
واشنطف تخفض توقعاتيا بشأف فرص "صفقة القرف"
عممت "القدس" مف مصادر مطمعة الخميس 14 /حزيراف  2018أف البيت األبيض خفض مف توقعاتو
بشأف حشد التأييد المطموب في المنطقة العربية لخطة الرئيس األميركي دونالد ترمب المعروفة بػ"صفقة
القرف" وذلؾ قبيؿ إقالع صير الرئيس جارد كوشنر ،مسؤوؿ ممؼ السالـ بيف الفمسطينييف واسرائيؿ،
وجيسوف غرينبالت ،ممثؿ ترمب في المفاوضات الدولية إلى المنطقة األربعاء المقبؿ مف أجؿ تسويؽ
الخطة.
ومف المتوقع أف يزور "ثنائي السالـ" األميركي ،كوشنر وغرينبالت إسرائيؿ ومصر والسعودية (وربما
األردف) فيما انعدمت التوقعات بشأف لقائيما مع أي مسؤوليف فمسطينييف.
وكاف البيت األبيض قد سرب الثالثاء بأنو في الوقت الذي يسعى فيو الرئيس األميركي ترمب لطرح
خطتو لمسالـ في الشرؽ األوسط المعروفة باسـ "صفقة القرف" قريبا ،فإف واشنطف ال تزاؿ تعوؿ عمى
"شراكة" السمطة الفمسطينية ورئيسيا محمود عباس في عممية السالـ و"االستدارة والتجاوب مع الصفقة
المعدة باألساس إلنياء معاناة الفمسطينييف" فيما اعتُبر محاولة لتمييف الموقؼ الفمسطيني واغراء
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الفمسطينييف الذيف تفاوضوا مع وفود وفرؽ الواليات المتحدة المتعددة لعممية السالـ عبر أكثر مف 27
عاماً.
وقاؿ المصدر "األسبوع الماضي كاف ىناؾ تبادؿ كالـ قوي بيف كبير المفاوضيف الفمسطينييف صائب
عريقات ،وفريؽ ترمب (مبعوثو جيسوف غرينبالت) ،الذي طالب بإقصاء عريقات وىدد بوجود شركاء
فمسطينييف آخريف ،رداً عمى كممات عريقات القاسية عف انحياز الواليات المتحدة بالكامؿ إلى جانب
إسرائيؿ ،ومشاركة إدارة ترمب كطرؼ في ىذا الصراع وبمعاناة الفمسطينييف".
وكانت صحيفة "ىآرتس" قد نسبت لمسؤوليف لـ تكشؼ عف أسمائيـ األربعاء قوليـ ،اف "خطة السالـ
األميركية لف تكوف مسودة اتفاؽ سالـ نيائي يمكف أف تقبؿ أو ترفض ،بؿ ينبغي أف تشكؿ أرضية
لممفاوضات المباشرة بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف".
وقاؿ المصدر "ىناؾ إحباط وانزعاج لدى اإلدارة االميركية ،وبالتأكيد لدى الفريؽ (كوشنر وغرينبالت)
بسبب رفض الفمسطينييف إجراء أي اتصاالت مباشرة مع السمطات األميركية ،احتجاجا عمى قرار ترمب
االعتراؼ بالقدس عاصمة إلسرائيؿ ونقؿ سفارة اميركا إلييا ،خاصة وأف الواليات المتحدة كانت دائما
الراعي األوؿ لعممية السالـ والمموؿ األساسي لمفمسطينييف".
وحوؿ تراجع وانخفاض التوقعات االميركية قاؿ المصدر الذي طمب عدـ ذكر اسمو "منذ اعتراؼ الرئيس
ترمب بالقدس عاصمة إلسرائيؿ حدثت تطورات كثيرة في المنطقة ،عقدت مف قدرة أو استعداد قبوؿ الدوؿ
العربية التي كانت نظرت باىتماـ وتقبؿ لفكرة صفقة القرف كمدخؿ لمحؿ اإلقميمي ولحؿ الصراع والتوصؿ
لسالـ بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف كي يكوف ىناؾ موقؼ إقميمي ممتحـ بشأف مواجية إيراف ،كعدو
اساسي في المنطقة".
وقاؿ "العنؼ واالشتباكات الدموية في مظاىرات غزة عمى الحدود مع إسرائيؿ ،وىذا العدد الكبير مف
ضحايا العنؼ ،واإلدانة الدولية إلسرائيؿ ،كما رأينا يوـ أمس (األربعاء  )2018/6/13في الجمعية العامة
لألمـ المتحدة ووقوؼ كافة الدوؿ العربية واإلسالمية إلى جانب الفمسطينييف وضد الواليات المتحدة
ُيصعب أكثر مف مرونة دوؿ عربية ،كالسعودية واالمارات ومصر ،عمى التخمي عف مواقفيا التاريخية

وتبني صفقة العصر ،خاصة اماـ الرفض الفمسطيني الكامؿ ليذا االقتراح الذي لـ تعرؼ تفاصيمو بعد".
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وفي قضية متعمقة ،ينظر خبراء بقمؽ لمتقرير الذي نشره موقع "بمومبرغ" اإلخباري يوـ األربعاء ()6/13
عف أف المستشار الخاص المخوؿ بإبراـ عممية التسوية وتسويؽ "صفقة القرف" جاريد كوشنر (صير
الرئيس ترمب) ،قد زاد مف عالقاتو المالية مع الشركات اإلسرائيمية خالؿ العاـ المنصرـ ،األمر الذي دفع
منظمة متخصصة باألخالقيات إلى طرح أسئمة حوؿ ما إذا كاف جاريد كوشنير مؤىالً ليكوف وسيطا نزييا
وغير متحيز في محادثات سالـ مستقبمية بيف والفمسطينييف واسرائيؿ.
وبحسب التقرير فاف الكشوؼ المالية األخيرة لكوشنر تظير وجود حساب مشترؾ لو ولوالده مع "بنؾ
ديسكونت" اإلسرائيمي ،وأف ىذا الحساب قفز مف أقؿ مف  5مالييف دوالر في أواخر عاـ  2017إلى 25
مميوف دوالر بحموؿ شير أيار .2018
وكانت منظمة "مواطنوف مف أجؿ المسؤولية واألخالقيات" في واشنطف قد قدمت في الماضي شكاوى
تتعمؽ باألخالقيات ضد كوشنر ،صير الرئيس األميركي ترمب .وتساءلت المنظمة عما إذا كاف يمكف
اعتبار كوشنر وسيطا نزييا في أي محادثات سالـ إسرائيمية -فمسطينية بالنظر إلى زيادة ارتباطو المالي
بشركات إسرائيمية منذ استالمو دور المفاوض.
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