قراءة أسبوعيت في تطوراث األدحاا والمواقف في مايىت القاس
تصار عه قسم األبحا والمعلوماث
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 31كاوون ثان /يىاير  6 -شباط/فبراير 2018
الح ّل األمريكي النهائي للقضية الفلسطينيّة
على وقع مزي ٍد من مشاريع التهىيد في القدس المحتلة

تتصاعد المعطيات المتعمقة بالخطة األمريكية إلنهاء القضية الفمسططينية تتتوطت" فصطفقة القطرمف لمواتلطة
ٍ
انتصار أمريكي في اإلقميم .تيعم" مبعتث التاليات المتودة لمسالم غرينبالت عمط
ترمب التويدة لتوقيق
تمهيططد القبططت" بالصططفقة عمط اعتبططار فتافططق عميهططا الطططرس الفمسطططيني أم لططم يتافططقف بططالتزامم مططا موططاتالت
االوططتال" دفططا الطرميس األمريكطي ليعتططرس بالسططيادة اإلسطراميمية عمط المسططتتطنات المقامططة فططي شططرق القططدس
تالضفة الغربية .تهي خطتات ال تبعد االوتال" عطم اسطتكما" مشطاريعا التهتيديطة فطي القطدس الموتمطة بط"
تسمح لا بفرض تتطبيق مز ٍيد مم الخطط تالق اررات التهتيدية.
التهويد الديني والثقافي والعمراني:
تستمر مشاريا االوتال" لتهتيد القدس تمم مشاريعا األخيرة إطالق فشركة تطتير القدسف مناقصتيم
إلعمار مغارة فتصديقهتف التاقعة توت البمدة القديمة بيم بابي العمتد تالساهرة تتشم" المناقصات إعمار
ٍ
عرتض صتتية تضتمية .تتستخدم المغارة لوفالت المستتطنيم المختمفة تتستتعب نوت
المغارة تتطتير
 500مستتطم.
تفي سياق آخر مم التهتيد قالت مصادر في دامرة األتقاس اإلسالمية في القدس إم شطرطة االوطتال" ال
تطزا" تعرقطط" نوططت  20مشططرتعا مططم مشططاريا العمططارة تالتططرميم فططي المس ط د األقص ط

ويططث ت طرفض الشططرطة

إدخا" المتاد الضرترية ألعما" الترميم تتطمب استوصا" األتقاس عم تصاريح مكتتبة.

التهويد الديمغرافي:
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االوتال" غرفتيم دراسيتيم في المدرسة التويدة في ت ما أبت النتار البدتي في العيزرية .تفي تقت سابق
هدمت طتاقم بمدية االوتال"  6مستتعبات وديدية فكتنتينراتف تُستخدم كمخازم تمطاعم تقدم
المشرتبات تالت بات السريعة باإلضافة إل مزرعة تبركسيم.
قضايا:
تتططابا سططمطات االوططتال" اعتططداءاتها عم ط المؤسسططات الفمسطططينية فططي القططدس الموتمططة ففططي  2/2كشططفت
صوس عبرية بأم تزير األمم الداخمي فطي وكتمطة االوطتال" أصطدر قط اررات بطغغالق تتمديطد إغطالق ع ٍ
طدد
ٌ
م ططم المؤسس ططات الفمس طططينية ف ططي الق ططدس الموتم ططة ش ططممت فالغرف ططة الت اري ططة تالم م ططس األعمط ط لمس ططياوة
تالمركز الفمسطيني لمدراسات تنادي األسير الفمسطيني تمكتب الدراسات اال تماعية تاإلوصاميةف.
طار كنسطيا تأمميطا فطي
تفي سياق متص" تتوضر بمدية االوتال" في القدس لفرض ضطرامب عمط  887عق ا
المدينة تتتتقا البمدية أم تص" عامدات هذا القرار لنوت  650مميتم شيك" ( 189مميتم دتالر) .تخال"
األسططبتا الماضططي مططدت بمديططة االوططتال" وسططابات مصطرفية لمختمططس الكنططامس فططي القططدس بو ططة توصططي"
فديتم متراكمةف عميها .تتأتي هطذ المشطاريا لفطرض مزي ٍطد مطم الوصطار تالتضطييق عمط األمطالة المسطيوية
في القدس الموتمة.
تمتابعططة لمصططمس األمريكططي تالتططرتيم لمططا يسططم فصططفقة القططرمف كشططفت مصططادر صططوفية بططأم المبعططتث
األميركططي لعمميططة السططالم يسططتم غطرينبالت ا تمططا بالقناصطط" األترتبيططيم المعتمططديم فططي القططدس الموتمططة
مرومهطا األخيطرة تبأنهطا سطتعمم قريبطا .توطت" متافقطة الفمسططينييم عمط
تأبمغهم بأم فصفقة القرمف باتطت فطي ا
الخطططة قططا" أوططد المشططاركيم بالمقططاء بططأم غ طريبنبالت قططا" فإمططا أم يقبمهططا الفمسطططينيتم تامططا أم يرفضططتها
فالمقررف فيهطا .تبطيم غطرينبالت أم
لكم ال يمكننا التفاتض عميهاف تاصفا الفمسطينييم بأنهم ليستا الطرس
ِّ
ه ططدس إدارة ترم ططب م ططم فعممي ططة السط طالمف ه ططت إقام ططة تو ططالس إقميم ططي يض ططم الع ططرب تالدتل ططة العبري ططة لمقاتم ططة
فالخطر اإليراني تاإلرهابف تقا" بأنا ال يمكم إقامة توالس إقميمي مم دتم و" المشكمة الفمسطينية.

تفي سياق إنهاء الممفات األساسية قب" إبرام هطذ الصطفقة يعمط" رمطيس وكتمطة االوطتال" بنيطاميم نتنيطاهت
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يعتططرس ب ط فوططقف الدتلططة العبريططة فططي ضططم الكتطط" االسططتيطانية الكبططر

تقططد تصططفت هططذ المصططادر بططأم هططذ

الخطتة هي التالية لالعتراس األمريكي بالقدس عاصمة لمدتلة العبرية.
تتأتي هذ الخطتة في سياق إخراج الممفات األساسية مم أي مفاتضات قادمة تتتسق ما ق اررات الرميس
األمريكططي المتالوقططة وططت" القططدس تايقططاس الططدعم األمريكططي لتكالططة األتنططرتا .باإلضططافة السططتفادة االوططتال"
مم دعم اإليفان يمييم األمريكييم الذي تصس بأنا في ذرتتا فطي هطذ المرومطة ويطث قطا" تزيطر التعمطيم
اإلسط طراميمي نفت ططالي بيني ططت إم نف ططتذهم ف ططي البي ططت األب ططيض يخم ططق فوقب ططة م ططم الف ططر ف بالنس ططبة إلط ط الدتل ططة
العبرية.

