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 تمرٌر اسرائٌلً

بٌع األراضً الممدسة: داخل صفمات بٌع عمارات البطرٌركٌة 
 الٌونانٌة فً المدس

بطريريك في أزمة يسعى إلى حشذ دعم من الخارج لصفقات 

ضجة لذى اإلسرائيليين والفلسطينين، بماليين الذوالرات أثارت 

 فيما يلي قائمة بصفقات البيع والمشترين
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 األراضً الممدسة: داخل صفمات بٌع عمارات البطرٌركٌة الٌونانٌة فً المدس بٌع

 للتمرٌر العبري الملخص

دافٌد صوفر، وهو  هوالمساهم الرئٌسً الذي ٌمؾ وراء عدد كبٌر من الشركات التً لامت بشراء األراضً أو استئجارها -0

بالشراكة مع  ،.”كرونتً لالستثمارات المحدودة“رجل أعمال ٌهودي ٌمٌم فً لندن. صوفر هو الشرٌن الرئٌسً فً شركة 

أورانٌم “ٌملن أٌضا أرضا ملكتها الكنٌسة سابما تحت اسم شركة والملٌاردٌر األمرٌكً الممٌم فً نٌوٌورن ماٌكل شتاٌنهاردت، 

 ،”أبو طور العمارٌة المحدودة“شركة ضا وباسم أٌ .”المحدودة

المصادر الكنسٌة أكدت وجود عاللات وثٌمة بٌن صوفر وشتاٌنهاردت وبٌن سٌوفٌلوس الثالث منذ انتخاب األخٌر بطرٌركا -7

ملٌون  061، وأنهما لعبا دورا رئٌسٌا فً مساعدته على سداد دٌون البطرٌركٌة الموروثة والتً بلؽت نحو 7112فً عام 

ملٌون دوالر( فً ذلن الولت عندما كانت الحكومة اإلسرائٌلٌة ال تزال ممتنعة عن االعتراؾ بتعٌٌنه، لبل أن  52.2ل )شٌم

 .7112تفعل ذلن أخٌرا فً عام 

، % من األراضً فً البلدة المدٌمة71البطرٌركٌة تُعد ثانً أكبر صاحب عمارات فً "إسرائٌل" وتمتلن نسبة تُمدر ب -3 

 .منهم من أتباع الكنٌسة األرثوذكسٌة 30111مسٌحً ال ٌزالون ٌعٌشون فً المدس، هنان فمط  010111ً من بٌن حوالو

جاء من ضرائب عمارٌة  7112ملٌون دوالر( من الدٌن الذي ورثه ثٌوفٌلوس فً عام  5..7ملٌون شٌمل ) 011حوالً -5

 ؼٌر مدفوعة، تضخمت مع الفوائد

 وحدة سكنٌة فاخرة 60اما على األرض، وهو ٌخطط لبناء ع 99تم منح صوفر عمد إٌجار لمدة -2

الممدسً نوعام بن    هاعلى الخط وتموم بشراء لطع األرض هذه. وٌرأستدخل ، ”ناٌوت كومٌمٌوت لالستثماراتوشركة -6“

هٌرش كوبر. ٌُدعى موشٌه ؼرٌنبرغ، ومستمر أسترالً ٌُدعى  "إسرائٌل"دافٌد، بالمشاركة مع مستثمر أمرٌكً ٌمٌم حالٌا فً 

 .صفمة البٌع عالمة فً الولت الحالً فً لضٌتٌن معمدتٌن فً المحاكم

بالنسبة ألتباع الكنٌسة العرب، فإن المشكلة األكبر فً صفمات البٌع هً تلن التً ٌحاربها ثٌوفٌلوس فً المحاكم، وهً أن -2

 .هذه الصفمات تمت بصورة احتٌالٌة

بتولٌع عمد لبٌع عمود اإلٌجار لفندلٌن وعمار ثالث لثالث شركات وهمٌة، تمؾ وراءها ، لام موظؾ تابع للكنٌسة صفمةفً -.

 .الٌهودٌة الٌمٌنٌة” عطٌرت كوهانٌم“منظمة 

حتج فمط على صفمة ٌبأجندة لومٌة عربٌة داخل الكنٌسة الٌونانٌة األرثوذكسٌة، لم  ، المتلزم”المجلس المركزي األثوذكسً-9“

أن الكنٌسة لامت ببٌع ثروة الطائفة للٌهود  ىولكن على جمٌع صفمات البٌع فً "إسرائٌل"، وادعالفندلٌن فً باب الخلٌل 

 .واتهمت البطرٌرن بالفساد

المصادر الكنٌسة أكدت على ان البطرٌركٌة اختارت بٌع األرض بهدؾ تحمٌك توزان فً مٌزانٌتها وبأنها اختارت لطع -01

 .ً ال تتولع بأن تموم "إسرائٌل" بإعادتها على اإلطالقأرض ال توجد لدٌها أي أهمٌة دٌنٌة والت

 انتهى الملخص من لجنة التعبئة الفكرٌة بالمفوضٌة للتمرٌر العبري
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فً محاولة للخروج من أزمة دٌون بمٌمة عشرات مالٌٌن الدوالرت، نجحت البطرٌركٌة الٌونانٌة األرثوكسٌة فً المدس بموازنة 

لطع أراض لعدد من الشركات فً الخارج التً ٌرأس جمٌعها مستثمرون ٌهود، بحسب ما لالته حساباتها من خالل بٌع وتأجٌر 

  "تاٌمز أوؾ إسرائٌل"شخصٌات رفٌعة فً الكنٌسة الٌوناٌة اإلرثوذكسٌة ل

ولدى الفلسطٌنٌٌن، تسببت بملك كبٌر لدى أصحاب العمارات  "إسرائٌل"التً اللت معارضة فً  –الصفمات المثٌرة للجدل 

مكنت البطرٌركٌة  –المستأجرة بشان األرض الً تم تحوٌلها لمالن جدد مجهولً الهوٌة، ودفعت الكنٌست فً اتجاه تدخل حكومً 

 .من تخلٌص نفسها من األزمة المالٌة وهً ال تخطط للتسوٌك ألي لطع أرض فً المستمبل المرٌب

مصادر فً الكنٌسة أن لطع األرض والعمارات بٌعت بأسعار بخسة أو بوجود أشٌاء مشبوهة فً هذه الصفمات، وفسرت  ونفت

 .أساس هذه الصفمات "تاٌمز أوؾ إسرائٌل"بالتفصٌل ل

، وهو دافٌد صوفر والمساهم الرئٌسً الذي ٌمؾ وراء عدد كبٌر من الشركات التً لامت بشراء األراضً أو استئجارها ه

.، ”كرونتً لالستثمارات المحدودة“شركة رجل أعمال ٌهودي ٌمٌم فً لندن. صوفر هو الشرٌن الرئٌسً فً 

 ."تاٌمز أوؾ إسرائٌل"والتً لامت بشراء مساحات واسعة من العمارات، وخاصة فً المدس، بحسب ما علمه 

 

 Desmond O’Neill Features) .0262مارس،  61فً لندن، ’ المتحؾ الٌهودي’دافٌد صوفر )وسط الصورة( مع زوجته سندي )من الٌسار( فً حفل افتتاح فً 

Ltd) 

، ٌملن أٌضا أرضا ملكتها الكنٌسة سابما تحت اسم ماٌكل شتاٌنهاردتبالشراكة مع الملٌاردٌر األمرٌكً الممٌم فً نٌوٌورن 

 .”أورانٌم المحدودة“شركة 

، حصل هو وشتاٌنهاردت على عمود ”المحدودة SMS“ أن ٌكشؾ أٌضا أنه تحت اسم شركة "تاٌمز أوؾ إسرائٌل"وٌمكن ل

 .فً العاصمة” المحطة األولى“إٌجار ألرض كنٌسة فً مجمع 

فٌملن الرجالن عمد إٌجار لممة تل ؼٌر مطورة فً حً  ،”أبو طور العمارٌة المحدودة“شركة أما تحت اسم 

 .أبوطور
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 (Sue Surkes/Times of Israel).الٌونانً فً أبو طورصورة للمجع األرثوذكسً 

هوٌة المالكٌن الجدد من شأنها أن تجلب بعض الطمأنٌنة لملوب اإلسرائٌلٌٌن، الذٌن ٌخشى الكثٌر منهم من ضلوع عناصر معادٌة، 

فً مالذات ضرٌبة مختلفة. كاإلٌرانٌٌن أو المطرٌٌن، فً الصفمات التً باعت فٌها الكنٌسة بهددوء أراض لشركات مجهولة مسلجة 

ولكن ال ٌزال هنان لدر كبٌر من عدم الٌمٌن، فٌما ٌتعلك بمستمبل بعض هذه األراضً والممتلكات التً تم بٌعها على المدى 

 .الطوٌل

ؼٌر مضطرة للكشؾ عن هوٌة المستثمرٌن فٌها  "إسرائٌل"بموجب المانون اإلسرائٌلً، فإن الشركات المعنٌة بشراء عمارت فً 

 ."إسرائٌل"ن أجل تسجٌلها فً سجل أراضً م

 الدٌون والصفمات

من بٌن كل الصفمات، فإن أكثر ما ٌثٌر الجدل بالنسبة للٌهود اإلسرائٌلٌٌن هً الصفمات المتعلمة ببٌع أراض فً المدس تضم مبان 

كرونتً لالسثمارات المحدودة(، وفً ، وفً أبو طور )”(أورانٌم المحدودة“فً أحٌاء ؼٌفعات أورانٌم )التً تملكها اآلن  –سكنٌة 

، والتً ال عاللة لصوفر وشتاٌنهاردت ”ناٌوت كومٌمٌوت لالستثمارات“الطالبٌة ورحافٌا وناٌوت )التً تملكها اآلن شركة تُدعى 

 (بها
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م فً حالة صاحب منزل عمود إٌجار لألرض التً تمع علٌها منازلهم وشممهم. هذه الصفمات أدخلته 60522فً هذه المناطك، لدى 

من عدم الٌمٌن، حٌث أنهم ال ٌعرفون من هم مالن األرض الجدد، وما إذا كانوا سٌمومون بتجدٌد عمود اإلٌجار، وفً حال لاموا 

 .بذلن، بأي ثمن. مع كل هذا الؽموض، انخفضت لٌم ممتلكاتهم بصورة كبٌرة

حٌث تموم إحدى وأدت الضغوط من لبل أصحاب المنازل إلى موجة من النشاط فً الكنٌست، 

النائبات، وهً راحٌل عزارٌا )كوالنو(، بالدفع بمشروع لانون بمباردتها الذاتٌة ٌنص على 

مصاردة الدولة لألراضً التً بٌعت ممابل تعوٌضات، فً حٌن لامت وزٌرة العدل أٌٌلٌت 

 .شاكٌد بتشٌكل لجنة ٌرأسها نائب النائب العام لبحث سبل لحماٌة السكان المتضررٌن

 

 (Hadas Parush/Flash90) .عضو الكنٌست راحٌل عزارٌا

عاللات وثٌمة بٌن صوفر وشتاٌنهاردت وبٌن سٌوفٌلوس الثالث منذ المصادر الكنسٌة أكدت وجود 

، وأنهما لعبا دورا رئٌسٌا فً مساعدته على سداد 5002انتخاب األخٌر بطرٌركا فً عام 

ملٌون دوالر( فً ذلن  52.2ملٌون شٌمل ) 060دٌون البطرٌركٌة الموروثة والتً بلغت نحو 

الولت عندما كانت الحكومة اإلسرائٌلٌة ال تزال ممتنعة عن االعتراف بتعٌٌنه، لبل أن تفعل 

 .5002ذلن أخٌرا فً عام 

وتمتلن نسبة تُمدر  "إسرائٌل"البطرٌركٌة تُعد ثانً أكبر صاحب عمارات فً فً حٌن ان 

فً المدس، إال أن لدٌها الملٌل من الدخل النمدي فً الولت الذي علٌها تدبر  % من األراضً فً البلدة المدٌمة50ب

دوالر شهرٌا لدفع الرواتب ولتموٌل المؤسسات التربوٌة وصٌانة عدد كبٌر من الكنائس واألدٌرة التابعة  020222-1220222مبلػ 

 .واألردن والمناطك التً تدٌرها السلطة الفلسطٌنٌة "إسرائٌل"لها فً 

مستملة عن الٌونان وال تحصل على دعم مالً من وخالفا لؽٌرها من البطرٌركٌات األرثوذكسٌة الٌونانٌة، فهً 

 .الحكومة الٌونانٌة، أو من أي طرف آخر

 .بالكنٌسة الكاثولٌكٌة، التً تمؾ الفاتٌكان وراءهامن الناحٌة الدبلوماسٌة، فهً أٌضا فً وضع ؼٌر مؤات ممارنة على سبٌل المثال 
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 –مع مهاجرة أتباعها  "إسرائٌل"ولد تدهور الوضع المالً للبطرٌركٌة بصورة تدرٌجٌة على مدى العمود الماضٌة منذ استمالل 

من بٌن حوالً إلى خارج البالد. انخفضت أرلامهم إلى درجة أنه  –الذٌن شعروا بأنهم محاصرٌن بٌن الٌهود والمسلمٌن 

منهم من أتباع الكنٌسة  00000مسٌحً ال ٌزالون ٌعٌشون فً المدس، هنان فمط  000000

 .األرثوذكسٌة

 –، لامت البطرٌركٌة بتموٌل أنشطتها من خالل شراء وبٌع مصدرها الوحٌد "تاٌمز أوؾ إسرائٌل"بحسب مصادر تحدثت مع 

منذ الخمسٌنات، أو من خالل  "إسرائٌل"لعمود، إما من خالل عمود اٌجار، والتً كانت األداة المهٌمنة فً  –الممتلكات االستثمارٌة 

 .البٌع مباشرة

ورثه ثٌوفٌلوس فً عام ملٌون دوالر( من الدٌن الذي  5..5ملٌون شٌمل ) 000حوالً 

دونم من  60222على حوالً  جاء من ضرائب عمارٌة غٌر مدفوعة، تضخمت مع الفوائد، 5002

الٌونانً األرثوذكسً، الوالع فً جنوب شرق المدس بالمرب من بٌت لحم. وهنان ” مار الٌاس“أراضً الكنٌسة بالمرب من دٌر 

لٌون دوالر فً ذلن الحٌن( لم تُدفع لمطور عمارات نجح فً الحصول على م 62ملٌون دوالر )نحو  16مستحمات إضافٌة بمٌمة 

دعم المحكمٌن الدعائه بأنه تحت المٌادة السابمة فً سنوات التسعٌنٌات، خرلت البطرٌركٌة عمدا إلٌجار أراض مفتوحة للتطوٌر 

 .على لمة تل فً أبو الطور فً المدس

 

 (Shmuel Bar-Am) .صورة لدٌر مار الٌاس
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اللذٌن أصبحا بٌن أٌدي مكتب الحارس المضائً وتم عرضهما للبٌع فً مزاد علنً بعد أن أصبح ثٌوفٌلوس  –ولكال العمارٌن 

أهمٌة بالنسبة للكنٌسة ألسباب سٌاسٌة ودٌنٌة؛ األولى بسبب مولعهما فً المدس الشرلٌة، التً ٌعتبرها الفلسطٌنٌون  –بطرٌركا 

بسبب اعتباره المولع الذي خطط فٌه ، واألخٌرة "إسرائٌل"ر أي اتفاق سالم مع عاصمة لدولتهم المنشودة فً إطا

 .الكاهن لٌافا العتمال المسٌح

تم ممابل مساعدته فً تحرٌر لمة التل فً أبو طور من لبضة مأموري المحكمة وضمان الكنٌسة التارٌخٌة وأنشطتها فً المولع، 

وحدة سكنٌة فاخرة  60وهو ٌخطط لبناء  عاما على األرض، 99منح صوفر عمد إٌجار لمدة 

 .نوفمبر 02فٌها. ومن الممرر ان تنالش لجنة التخطٌط المحلٌة الخطط للمرة األولى فً 

 

 (Yonatan Sindel/Flash90) .0260أبرٌل،  01ماٌكل شتاٌنهاردت ٌشارن فً جلسة فً الكنٌست فً المدس،                            

، ساعدت أموال من صفمات مختلفة، بما فً ذلن تلن التً تم إبرامها مع صوفر وشتٌانهاردت، بتموٌل ”الٌاسمار “لتحرٌر أراضً 

ملٌون شٌكل، بعد أن وافمت علٌه  622والذي تم تخفٌضه عن المبلػ األصلً الذي بلػ  –ملٌون دوالر(  2.0شٌكل ) 66.5دفع مبلػ 

 .سلطات الضرائب اإلسرائٌلٌة ممابل إؼالق الملؾ

المسجلة فً جزر العذراء  –” كرونتً لالستثمارات المحدودة“شركة ، لامت 0265و 0262بٌن العامٌن 

بشراء عدة لطع أرض من البطرٌركٌة  –البرٌطانٌة وتضم مستثمر انجلٌزي ٌهودي آخر، ولكن ال عاللة لشٌاٌنهاردت بها 

 .األرثوذكسٌة الٌونانٌة فً المدس، بدال من استئجارها
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 (Abir Sultan/Flash 90) .وسط المدس’ الملن داوود’لشارع صورة 

فً حً باكا فً جنوبً المدٌنة، وشارع ” لٌفشٌتس”و” ؼاد“فً أبو طور، وشارعً ” تسروٌا“وتمع لطع األرض هذه فً شارع 

الرالٌٌن فً ” ٌرابن س”و” الملن داوود“فً وسط المدٌنة )الذي تم بٌعه مذان لمستأجري األرض اإلسرائٌلٌٌن( وشارعً ” هس“

 .وسط المدٌنة

الشركة حالٌا فً صدد تطوٌر أو طلب الحصول على تصارٌح بناء لتطوٌر مجمعات سكنٌة فً بعض األحٌاء وفندق ومساحات 

 .تجارٌة فً وسط المدٌنة

، وباعته بعد دونما من أرض الكنٌسة الٌونانٌة فً حً ؼٌفعات أروانٌم فً العاصمة 00بشراء ” كرونتً“، لامت 0260فً عام 

 .، التً ُسجلت فً جزٌرة مان فً العام الماضً”أورانٌم المحدودة“ذلن لشركة 

، وكذن ”مٌفو هعولٌه”و” هشٌاروت”و” همعٌبلٌم”و” شاي عؽنون“وتشمل صفمة البٌع فً ؼٌفعات أورانٌم لطع أرض فً شوراع 

 .لماضً أشخاص ذوي إعالاتتضم عمد اٌجار لمجمع ضم فً ا” سان سٌمون“لطعة أرض مفتوحة فً حدٌمة 

 .فً مدٌنة طبرٌا” هبونٌم“أرضا فً شاطئ ” كرونتً لالستثمارات المحدودة“، تملن "إسرائٌل"فً أماكن أخرى فً 

دونما من األرض  502أٌضا بالتفاوض مع البطرٌرن نٌابة عن مجموعة من المستثمرٌن لشراء  صوفر وشتاٌنهاردتولام 

 .فً أحٌاء الطالبٌة ورحافٌا وناٌوت الرالٌة فً المدس
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 (Hadas Parush/Flash90) .0265ٌناٌر،  62مشهد لحً ناٌوت فً المدس فً ٌوم مثلج، 

 ،”ناٌوت كومٌمٌوت لالستثمارات“لكن هذه الصفمة لم تتم بسبب تعمٌدات عدة، لبل أن تدخل شركة أخرى، وهً 

الممدسً نوعام بن دافٌد، ” ناٌوت كومٌمٌوت لالستثمارات“على الخط وتموم بشراء لطع األرض هذه. وٌرأس 

ومستمر ، نبرغبالمشاركة مع مستثمر أمرٌكً ٌمٌم حالٌا فً إسرائٌل ٌُدعى موشٌه غرٌ

 .صفمة البٌع عالمة فً الولت الحالً فً لضٌتٌن معمدتٌن فً المحاكمأسترالً ٌُدعى هٌرش كوبر. 

 معارضة العرب

فً الولت الذي تدخل فٌه صفمات البٌع هذه الٌهود اإلسرائٌلٌٌن فً حالة من عدم الٌمٌن، فلمد تحولت إلى لعبة سٌاسٌة لعدد من 

 .كل واحدة منها كما ٌبدو أجندة مختلفةالمجموعات العربٌة، التً ل

بالنسبة ألتباع الكنٌسة العرب، فإن المشكلة األكبر فً صفمات البٌع هً تلن التً ٌحاربها 

 .ثٌوفٌلوس فً المحاكم، وهً أن هذه الصفمات تمت بصورة احتٌالٌة

وعمار ثالث فً هذه الصفمة، لام موظف تابع للكنٌسة بتولٌع عمد لبٌع عمود اإلٌجار لفندلٌن 

 .الٌهودٌة الٌمٌنٌة” عطٌرت كوهانٌم“لثالث شركات وهمٌة، تمف وراءها منظمة 
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الٌمٌنٌة فً وانتظار وموضوع التماس تمدمت به البطرٌركٌة الٌونانٌة ” عطٌرت كوهانٌم“فندق إمبلاير الوالع عند باب الخلٌل، تم بٌع عمد اٌجاره إلى منظمة 

 (Shmuel Bar-Am) .األرذوكسٌة

ٌمع الفندلان بصورة جلٌة بٌن باب الخلٌل والمدخل إلى سوق البلدة المدٌمة، فً الجزء األكثر وضوحا من حً النصارى، فً المدس 

 .الشرلٌة

 .هً منظمة مثٌرة للجدل ملتزمة بتوطٌن ٌهود فً جمٌع أنحاء البلدة المدٌمة” عطٌرت كوهانٌم“

، المتلزمة بأجندة لومٌة عربٌة داخل ”المجلس المركزي األثوذكسً“إحدى هذه المجموعات، وهً 

الكنٌسة الٌونانٌة األرثوذكسٌة، لم تحتج فمط على صفمة الفندلٌن فً باب الخلٌل ولكن على 

، وادعت أن الكنٌسة لامت ببٌع ثروة الطائفة للٌهود "إسرائٌل"جمٌع صفمات البٌع فً 

 .واتهمت البطرٌرن بالفساد
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ل زٌارة لام بها البطرٌرن ن من اتباع الكٌنسة األرثوذكسٌة الٌونانٌة ٌدعون إلى إلالة بطرٌرن الكنٌسة، ثٌوفٌلوس الثالث، لبٌعة اراض تابعة للكنٌسة للٌهود، خالمسٌحٌو

 (Courtesy) .”ؼٌر مستحك“. على الالفتة الرئٌسٌة ُكتب 0260نوفمبر،  61إلى مدٌنة اللد فً وسط البالد، 

 "إسرائٌل"ناشط، بتنظٌم تظاهرات فً المدس وبٌت لحم ومدٌنة اللد الساحلٌة فً وسط  222و 022ولام المجلس، الذي ٌضم ما بٌن 

على مدى األشهر األخٌرة دعا فٌها إلى إلالة ثٌوفٌلوس وأن ٌحل محل جمٌع الرعاٌا الٌونانٌٌن فً المناصب العلٌا فً الكنٌسة 

 .فلسطٌنٌون

مٌٌن العرب مؤخرا عدد من الشخصٌات فً السلطة الفلسطٌنٌة فً خطوة ٌرى فٌها مطلعون على شؤون الكنٌسة وانضم إلى المو

 .محاولة للدفع بأجنداتهم السٌاسٌة الخاصة
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 (Miriam Alster/Flash90) .0260عضو الكنٌست السابك دمحم بركة )من الٌمٌن( والنائب مسعود ؼناٌم، فً صورة تم التماطها فً أبرٌل، 

انضم أٌضا عدد من فً األسابٌع األخٌرة، ربما على خلفٌة الشائعات التً تتحدث عن انتخابات للكنٌست فً العام الممبل، 

المائمة )العربٌة( “الساسة العرب اإلسرائٌلٌٌن إلى المعركة، من ضمنهم أٌمن عودة، رئٌس 

كنٌست السابك دمحم بركة، الذي ، وزمٌلته فً الحزب عاٌدة توما سلٌمان وعضو ال”المشتركة

، وهً هٌئة جامعة ”"إسرائٌل"لجنة المتابعة العلٌا للجماهٌر العربٌة فً “ٌترأس حالٌا 

 ."إسرائٌل"للمنظمات العربٌة فً 

، لال بركة خالل تظاهرت احتجاجٌة فً ولت سابك من الشهر إن ممتلكات الكنٌسة الٌوناٌة ”معارٌؾ“بحسب ما نملته صحٌفة 

 .األرثوذكسٌة تخص الشعب الفلسطٌنً تماما كما هو الحال مع أمالن الولؾ اإلسالمً

 البحث عن دعم فً الخارج

أكثر ما ٌثٌر للك البطرٌرن هو مشروع المانون الذي طرحته عزارٌا، والذي ٌرى انه ٌشكل خطرا على حك الكنٌسة فً التعامل 

أثارت جدال كبٌرا بعد الكشؾ عنها ألول مرة وأدت إلى إلالة سلؾ ثٌوفٌلوس فً بحرٌة مع أراضٌها، ومع صفمة باب الخلٌل، التً 

 .المنصب

وهاتان الحالتان هما التً دفعتا ثٌوفٌلوس إلى الخروج فً جولة دولٌة ؼٌر مسبولة لحشد الدعم، بدعم من جمٌع الكنائس فً 

 .األراضً الممدسة

ولرئٌس أسالفة كانتربري وشخصٌات سٌاسٌة رفٌعة فً الٌونان ولبرص.   لفاتٌكانحتى اآلن، لام ٌزٌاة إلى األردن ووبٌزارة لبابا ا

 .فً أوائل دٌسمبر، سٌموم بزٌارة إلى روسٌا
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 (Courtesy) .0260نوفمبر،  2البطرٌرن الٌونانً األرثوذكسً ثٌوفٌلوس الثالث ٌلتمً بالرئٌس المبرصً نٌكون أنستسٌادس ورجال دٌن كبار، 

المصادر الكنٌسة أكدت على ان البطرٌركٌة اختارت بٌع األرض بهدف تحمٌك توزان فً 

مٌزانٌتها وبأنها اختارت لطع أرض ال توجد لدٌها أي أهمٌة دٌنٌة والتً ال تتولع بأن تموم 

 .بإعادتها على اإلطالق "إسرائٌل"

 "إسرائٌل"، وأضافت إن دولة ”اة محترمة لمصادرة األراضًأد“إن اتفافٌات اإلٌجار كانت  "لتاٌمز أوؾ إسرائٌل"ولالت المصادر 

عملت على ضمان أن ال تكون الكنٌسة لادرة على البناء فً أي أرض ؼٌر مطورة من خالل تصنٌفها كأرض مفتوحة أو كأرض 

 .مخصصة للزراعة أو الصناعة

الم اإلسرائٌلً التً لالت إن األراضً ورفضت المصادر أٌضا مزاعم المجلس المركزي األرثوكسً وبعض المطاعات فً اإلع

 .بٌعت بأسعار بخسة، ولالت إن لٌمة مساحات واسعة من األراضً انخفضت بسبب وجود عمود اٌجار ستنتهً بعد طوٌلة
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 (Moshe Shai/Flash90) .0260ٌونٌو،  61صورة من الجو للشاطئ فً مٌناء لٌسارٌة، 

ملٌون  6.5ممابل  ”سانت فنتشرز“دونما لشركة تُدعى  122فً لٌسارٌة على سبٌل المثال، لامت البطرٌركٌة ببٌع حوالً 

عاما ولابل للتجدٌد لمءة  20عاما سٌنتهً بعد  625لمدة  6201دوالر فمط إلن عمد اإلٌجار الذي تم تولٌع مع دولة إسرائٌل فً عام 

 .من االرض ٌمع داخل حدٌمة عامة وبمٌة األرض مخصصة لالستخدام الزراعً فمط عام إضافً. عالوة على ذلن، جزء

عاما.  22ملٌون دوالر سٌنتهً بعد  0ممابل ” بونا ترٌدٌنػ“عمد االٌجار على ست دونمات ألرض تجارٌة تم بٌعها فً ٌافا لشركة 

عاما، وتبع بٌع األرض هنان  50ري ضخم، بعد شمة، باإلضافة إلى مركز تجا 012فً ؼٌفعات أورانٌم، تنتهً عمود االٌجار ل

 .ملٌون دوالر. وتشمل جمٌع هذه األسعار الضرائب على الممتلكات أٌضا 5ممابل 

المصادر نفت أن تكون شركات العمارات لد لجأت إلى مالذات ضرٌبٌة للتهرب من دفع الضرائب، ولالت إنه تم وسٌتم دعع جمٌع 

 .كن أصحاب األراضً من تسجٌل حمولهم العمارٌة الجدٌدةلبل أن ٌتم "إسرائٌل"الضرائب فً 

 انتهى التمرٌر


