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تقرير حال القدس ()2
ما بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو 2012

ومنيجيتو:
حول التقرير
ّ

ريقػدـ يػرالهذ ةلألحيػد لألػذ اداػداي
يرصد هذا التقريػر تطػرر اداػداي مػي ةديلػد القػدس مسػو الةاػترييف الةيػدالي رالايّاػي ة

تضعألّ مي ايّؽ الصراع بيف ةشررٍع تألريػد شػّةؿ يطػّؿ ةفتسػؼ حرالػي الايػّه مػي الةديلػد تةلاػذ رترمػّ درلػد االاػتلؿ
رالحةعيّت الةرتبطد بألّ ربيف ةاّرالت ةقّرةد هذا الةشػررع ةػف يبػؿ الةقداػييف الةعتةػديف مسػو يػدراتألـ الذاتيػد ريسي ٍػؿ ةػف
الدمـ الفّرحي.

التطور الميداني لةشررع تألريد الةديلد رةاّرالت ةقّرةته ةف فلؿ ةاّريف أاّاييف هةّ:
ريتتبع التقرير
ّ
التألريد الديلي رالثقّمي :يشتةؿ هذا الةاّر مسو ةاّرالت تغييػر هريػد القػدس رال اػيةّ الةاػحد اديصػو رالبسػده القديةػد ةػف
فلؿ الااريّت الألّدمد إلو بلّل ةديلد تّريفيد يألرديد أااؿ الةاحد اديصو رةايطه رةػف فػلؿ بلػّل ال ػلس رالةتػّاؼ
مضلذ مف ةاّرلد لزع الاصريد اإلالةيد لسةاحد اديصو رتاريسه ةف ٍ
ةعسـ إالةي إلػو ةريػ ٍع ديلػي ةشػترؾ ةاتػر ٍم أةػّـ

أتبػػّع الػػديّلّت سألػػّ ر ػػذلؾ االمتػػدال مسػػو الةقداػػّت اإلاػػلةيد رالةاػػيايد مػػي الةديلػػد .ةيضػػّؼ إلػػو ذلػػؾ ةاّرلػػد تغييػػر
الطّبع الاػ ّلي العربػي لسةلطقػد الةايطػد بّلةاػحد اديصػو رالبسػده القديةػد إلػو طػّب ٍع يألػرد رتألحيػر اػ ّف هػذ الةلطقػد
ٍ
مّصةد يألرديػػد رذلػػؾ ةػػف فػػلؿ
ػيّايّ ػ ػ
العػػري إلػػو ادط ػراؼ .ةػػّ يشػػتةؿ هػػذا الةاػػّر مسػػو ةاّرلػػد تاػػريؽ القػػدس اػ ذ
الةألرحّلّت راالاتاّالت رتشحيع الايّاد ةف فلؿ افتلؽ اآلثّر ربلّل الةتّاؼ اليألرديد مي اّئر أرحّل الةديلد.
التألريػػد الػػديةرغرامي :يشػػتةؿ هػػذا الةاػػّر مسػػو ةحػػّليف أاّاػػييف .ادرؿ هػػر ةاػػّرالت زيػػّده مػػدد الةاػػترطليف اليألػػرد مػػي

الةديلد ةف فلؿ بلّل الةاترطلّت رتراعتألّ رتقػديـ تاػأليلت لةفتسػؼ الائػّت اليألرديػد لساػ ف مػي القػدس رلقػؿ ةؤااػّت

الدرلد الةر زيد إلو الةديلد رتشحيع بلّل الةصّلع رة ار ز الشر ّت مّليد التقليد مي ةر ز الةديلد لحػذي اليػد العّةسػد .أةػّ
الةحّؿ الثّلي مألر ةاّرلد تألحير الا ّف الةقداييف ةف فلؿ ااي بطّيّت اإليّةد رةصػّدره اد ارضػي رالعقػّرات رمػرض
ظررؼ ةعيشيد رايتصّديد صعبد مسيألـ مضلذ مف آثّر الحدار العّزؿ.
التطور السياسي لةشررع التألريد ميتتبعه التقرير ةػف فػلؿ ةتّبعػد الةرايػؼ الايّاػيد دبػرز الحألػّت الاّمسػد مػي القػدس
أةّ
ّ
رالةؤثره ميألّ ال ايةّ درلد االاتلؿ رالاسطد الاساطيليد رمصّئؿ الةقّرةػد رالراليػّت الةتاػده راالتاػّد ادررربػي رةػف بعػدهـ
الدرؿ العربيد ربعض الدرؿ اإلالةيد .ريرصد التقرير ةرايؼ هذ ادطراؼ ةف أبرز اداداي الدائره مي القدس ةّ يرصػد
أ تطرٍر مي الةريؼ الايّاي العّـ لألذ ادطراؼ تحّ الةديلد.
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الممخص التنفيذي
القدس يسي ادةد ريسي ادةد لف يقاـ  .ه ذا يلظر لتليّهر إلو القدس مي الذ رى الاّبعد رادربعيف

الات ةّؿ ااتللألّ ايي تاتغؿ هذ الةلّابد الالريد لتعيد درلد االاتلؿ بة رلّتألّ ّمد تلره صله
العّصةد الةراده لسدرلد العبريد رالتي ال ية ف تقايةألّ أر التلّزؿ ملألّ .ره ذا ال تلقضي اديّـ مي

القدس إال لت شؼ الةزيد ةف الايّاّت التألريديد التي يةّراألّ االاتلؿ لباط ايطرته مسو الةديلد
تزيد التضييؽ مسو
رةقداّتألّ مّاتةرت ايتاّةّت اديصو فلؿ الةده التي يرصدهّ التقرير مي ةقّبؿ ا

الةاسةيف رمرض ييرد مةريد رزةليد مسو دفرلألـ الةاحد .أةّ تقرير لحلد ت ةارر مأرصو بترايع
صلايد يّئد شرطد االاتلؿ مي القدس مي ةّ يتعسؽ بإغلؽ أبراي اديصو رابعّد الةصسيف أر ةلعألـ
ةف دفرؿ الةاحد .ةّ ااتةر التألريد الديةرغرامي مبر البلّل االاتيطّلي الذ رصاه مضر ال ليات
ةف ازي البيت اليألرد

لاتّلي بيلت بّلعةؿ الصأليرلي الذ

ايّاد الدرلد العبريد رمقيدتألّ.

ال ية ف االمتذار مله بةّ هر حزل ةف

ةّ شألدت ةده الرصد التفّي رئيس حديد لدرلد االاتلؿ مي

 2014/6/10فساذّ لشيةرف بيريس الةلتأليد راليته رالرئيس الحديد ررميف ررمسيف (لي رد) ةعررؼ بدمةه
للاتيطّف ر ّف يد شّرؾ مي ايتاّـ اديصو مّـ  2000ةع شّررف رمي اري ااتلؿ اديصو مّـ
 .1967رمي أحرال ةتصسد بّاتاّؿ إارائيؿ بّلذ رى الاّبعد رادربعيف الات ةّؿ ااتلؿ القدس

صّديت ا رةد االاتلؿ مسو فطد ييةتألّ ارالي  86ةسيرف درالر رذلؾ لتعزيز ايطرتألّ مسو شرؽ

القدس.

إذا مي تطررات التألريد الديلي رالثقّمي مقد تراصست ايتاّةّت الةتطرميف اليألرد لسةاحد اديصو راحؿ
أ بر ايتاّـ مي  2014/6/3بةلّابد االاتاّؿ بةّ ياةو ميد لزرؿ الترراه-الشارمرت ايي رصؿ مدد

الةقتاةيف إلو ارالي  400مي ريت ةلعت الشرطد الةاسةيف ةف دفرؿ الةاحد .رت رر فلؿ ةده
الرصد مرض شررط مةريد مسو الةصسيف لتةلع الشرطد ةف هـ درف الفةايف أر الفّةاد رادربعيف ةف
أدال صله الحةعد بش ؿ فّص .ةّ مةدت الشرطد بش ؿ ةت رر إلو ةصّدره هريّت الةصسيف يبؿ

دفرلألـ إلو الةاحد رتاريسألّ إلو ةر ز شرطد القشسد رةف ثـ اةسألـ مسو ااتلةألّ ةف هلّؾ ضةف

ةةّراّتألّ الراةيد إلو تثبيط الةاسةيف مف الةاحد بابي ةّ يتعرضرف له ةف ضغط ةف يبؿ االاتلؿ.
رمي إطّر تألريد اديصو مقدت لحلد الدافسيد مي ال ليات مي  2014/5/19حساد تات ملراف
االهتةّـ بّلةب و الصغير لستبّاي بشأف ريؼ ربّط ال رد (ارش الشألّبي) الذ

يعتبر االاتلؿ حزذلا

يألرديّ غير تّبع لألريّؼ
ةقداّ
ةف اّئط البراؽ الةاتؿ .رامتبرت ةضّةيف الحساد ربّط ال رد
ذ
ذ
اإلالةيد رال صلايد لألردف بّلتدفؿ مي شؤرله رفسصت إلو االاتةرار بّلعةؿ مسو ترايع ريعد
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الايطره مسو الريؼ رترايع اّاد رةاّاد الصسرات اليألرديد ميه ةف فلؿ أمةّؿ إزالد لةلصربّت
اديديد مي الةريع.
رمي تطرر ةشررع التقايـ الزةلي لأليصو ّف المتذّ فلؿ ةده الرصد دمـ لّئي ةف ازي العةؿ
زةليّ .مقد شات يديعرت أاررلرت العبريد مي
(الياّر-الراط) اليترام ةشررع يقضي بقايـ اديصو ذ
 2014/5/18مف ايترام ةشترؾ بيف ايسيؾ بّر رةير ريغؼ رئياد لحلد الدافسيد مي ال ليات

يقضي بّلةاّراه مي العبّده بيف الةاسةيف راليألرد ةّ هي الاّؿ مي الةاحد اإلبراهيةي بّلفسيؿ .ريّؿ

بّر مي تعسيؽ مسو االيترام إف اي الديف اليألرد

رالترراه رالقيـ التّريفيد رالصأليرليد رالقدس

ةعتبر أله لـ يعد
ذا
أايّلّ تصرير ادةر مسو أله ذلؾ
رةقداّتألّ ليس ا ذار مسو اليةيف اتو راف اّرؿ
ذ
ةقبرالذ ملد صعرد لراي ةف اليةيف إلو حبؿ الةعبد لسصله هلّؾ التألديد بّلدالع التاّضد ثّلثد رال بد ةف
لظّـ حديد ياترـ ميه ؿ طرؼ اقرؽ الطرؼ اآلفر  .إال أف هذ الةاّرلد ل ار اات ّر اليةيف لسدمّع
مف أيدس ةقداّت اليألرد أثّرت ردرد معؿ ةف اللراي العري مي ال ليات رةف الياّر ر ذلؾ ةف

ادردف .ةّ تسقو بّر تاذيرات ةف الشّبّؾ لحألد أف االيترام َّ
الةقدـ ية ف أف يؤد إلو أاداي شغي

يد ت رف مي أ ثر اداراؿ تاّؤالذ شبيألد بّلتاّضد اديصو الثّليد .رمسو أثر ذلؾ أمسف بّر ااي دمةه

لليترام ةتاّئلذ :إذا ّلت الةاّراه مي أريّت الصله مي الةاحد اإلبراهيةي بّلفسيؿ تاير بش ؿ حيد
مسةّذا ال ي رف ادةر ذلؾ مي حبؿ الةعبد ؟ رال شؾ مي أف هذا التراحع ال يعلي إلغّل ةشررع التقايـ أر

العدرؿ مله إذ يبقو أاد أدرات تعةيؽ الايطره مسو اديصو.

ةرمدا لتقديـ لحلد ت ةارر تقريرهّ لةلّيشته مي ال ليات  .ر ّلت
ربةرازاه ذلؾ ّف شألر ازيراف/يرلير
ذ
لحلد الدافسيد أيرت تش يؿ السحلد مي 2014/3/5ةألةتألّ تلايذ ي اررات الا رةد االارائيسيد بشأف
ايتاّةّت اليألرد لسةاحد اديصو رماص إة ّليد صعردهـ إليه بش ؿ يرةي رلةده ثلي اّمّت

رلصؼ .رةف ترصيّت السحلد مدـ تفصيص ة ّف لصله اليألرد مي اديصو دف ةف شأف ذلؾ
الةاّس بّلرضع القّئـ

ةّ أرصت بّلاةّم لسزرار بدفرؿ اديصو أيّـ الابت بعد إغليه أةّـ الايّم

أيضّ إغلؽ الةاحد اديصو أةّـ حةيع
مّـ  2000مي أمقّي االلتاّضد الثّليد .رةف الترصيّت ذ
الزرار بةف ميألـ الةاسةرف مي ؿ ةره تاصؿ ميألّ ةراحألّت ربترايع صلايّت يّئد شرطد القدس

لحألد إغلؽ ّةؿ لسةاحد اديصو رترايع صلايّته بإصدار أراةر ةلع رابعّد ةصسيف مف الةاحد

اديصو .ره ذا تاتح لحلد ت ةارر البّي أةّـ ةزيد ةف االلتألّ ّت اإلارائيسيد باؽ اديصو رالةصسيف
ااعّ مي
تبشر بّلةزيد ةف التضييؽ راإلحرالات الةشدده راالمتقّالت راإلبعّد ةع إمطّل الشرطد هّة ذشّ ر ذ
هذا الةحّؿ.
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رصست ميه

أةّ مسو صعيد التألريد الديةرغرامي مقد ااتةرت أمةّؿ البلّل االاتيطّلي مي الريت الذ

الةاّرضّت إلو اّئط ةادرد ةع اإلشّره إلو أف الةشررع االاتيطّلي يّئـ رةاتقؿ بذاته بةعزؿ مف

راتّر لتةرير بعض
ذا
التطررات الايّايد التي ية ف أف تط أر راف ّلت بعض التطررات تتفذ احد
الةشّريع .مقد أمّدت ةّ تاةو بػ اسطد ادراضي مي درلد االاتلؿ مي  2014/4/1لشر مطّلات
لبلّل  708رادات مي ةاترطلد حيسر رذلؾ بّلتزاةف ةع لقّل رزير الفّرحيد ادةير ي برئيس ا رةد
االاتلؿ لسترصؿ إلو اتاّؽ يارؿ درف تريؼ الةاّرضّت .أةّ مي  2014/5/26مأمطت بسديد
االاتلؿ مي القدس الضرل ادفضر لبلّل  50راده حديده مي  5بلّيّت مي ةاترطلد هّر ارةّ (حبؿ

أبر غليـ) بّلتزاةف ةع افتتّـ بّبّ الاّتي ّف زيّره إلو ادراضي الةاتسد ااتةرت يرةيف .رمي 2014/6/4

أصدر رزير اإلا ّف أرر أريئيؿ مررض ةلّيصّت لبلّل  1500راده ااتيطّليد  1100راده ةلألّ

مي الضاد الغربيد ر 400راده أفرى مي شرؽ القدس الةاتسد رذلؾ بعد اإلملف مي  6/2مف تش يؿ

طّ ةف اارال فةس درؿ أررربيد أدت إلو تأحيؿ ةلّيشد الةفططّت
ا رةد الرمّؽ الرطلي .إال أف ضغر ذ
رلـ يصّدؽ الةحسس ادمسو لستفطيط التّبع لإلداره الةدليد إال مسو ةفططّت بلّل  381راده مي

ةاترطلد حاعّت زئيؼ بشرؽ القدس.

رمي الةرايؼ الايّايد مقد أمّد يّده االاتلؿ مي الذ رى الاّبعد رادربعيف الات ةّؿ ااتلؿ القدس
تأ يد تةا ألـ بّلقدس مّصةد ةراده لسدرلد العبريد مشدد لتليّهر مي الذ رى مسو أف القدس يسي

ادةد ريسي ادةد لف يقاَّـ  .رةثسه رزير اإلا ّف الذ

تعألد بأف القدس لف تقاـ ةره أفرى رالبلّل

االاتيطّلي لف يتريؼ رلف لطيؽ أ تأفير أر ييرد مسو البلّل رالبلي مي القدس رمي الضاد رمي أ

ة ّف ةف أرضلّ  .رلـ ي ف فطّي الياّر ليعتةد لغد أفرى ايي يّؿ مضر ال ليات رزميـ ازي

العةؿ يتااّؽ هرتارغ إله إف ّف لسيألرد ةف يسي مّلقدس هي يسبألـ رهي العّصةد ادبديد لسشعي
اليألرد رإلارائيؿ .
رغير بعيد مف أحرال القدس الةراده صّديت ا رةد االاتلؿ مي  2014/6/29مسو فطد بقيةد

 86ةسيرف درالر تةتد مسو فةس الرات رتألدؼ إلو ةلع أ

تقايـ لسقدس مي اّؿ أ

اتاّؽ ةاتقبسي

ةع الاسطد الاساطيليد .ررمقذّ لصاياد هآرتس تألدؼ الفطد إلو تقريد الترابط بيف ا ّف شريي القدس
ةف الاساطيلييف رالبّلغ مددهـ  300ألؼ ةراطف ربيف درلد االاتلؿ .رةف شأف الفطد ت ريس ااتلؿ

شرؽ القدس مبر امتبّر حزذلا ةف مّصةد االاتلؿ رليس حزذلا ةاتلذ رمؽ الق اررات الدرليد.
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أةّ أاتراليّ مّاتاست مسو طريقتألّ بذ رى ااتلؿ شرؽ القدس ةع إملف الةدمي العّـ حررج برالديس مي
 2014/6/5أف رصؼ شرؽ القدس بّلةاتسد تعبير ةشارف رله آثّر ازدرائيد رأف الا رةد اداتراليد لف
تعتةد لغد تاقيريد لرصؼ الةلّطؽ الفّضعد لسةاّرضّت .رمي ةاّرلد لتاريؽ هذا االبت ّر يّؿ بيّف

اسةيّ لسلزاع اإلارائيسي الاساطيلي رتعترؼ باؽ إارائيؿ مي الرحرد
الةدمي العّـ إف أاتراليّ تؤيد الذ
ذ
بالـ ضةف ادرد آةلد ةّ تعترؼ بتطسعّت الشعي الاساطيلي إلو إيّةد درلته .إال أف ااتحّحّت
مربيد راالةيد مسو الةاترى الراةي دمعت رزيره الفّرحيد حرلي بيشري إلو ترضيح هذا التعديؿ الذ

يفّ ةف االلايّز اداترالي لدرلد االاتلؿ بدأ
ال يتعدى البعد السغر  .ل ف الترضيح الألش ال يسغي تّر ذ
ةلذ تصريت أاتراليّ مي ادةـ الةتاده مسو يرار التقايـ ترالو ةف بعدهّ مبر دمـ إارائيؿ مي اري

ازيراف/يرلير  1967رةف ثـ التصريت مّـ  2004ضد يرار لسحةعيد العّةد لألةـ الةتاده يرصي بأف
تاترـ إارائيؿ مترى ةا ةد العدؿ الدرليد بفصرص حدار الاصؿ العلصر

رمي  2013ضد

ةشررمي يّلرف مي الحةعيد العّةد لألةـ الةتاده أادهةّ يدمر إارائيؿ إلو ريؼ بلّل الحدار العّزؿ

راآلفر يع س ةفّرؼ ةف ةةّراّت إارائيؿ مي ادراضي الةاتسد رغير ذلؾ ةف الةرايؼ.
ار بّلةاّمظد مسو
رمي ايّؽ آفر امتةدت لحلد التراي العّلةي التّبعد لسيرلا ر مي  2014/6/23يرذا
البسده القديةد مي القدس رأارارهّ ريد أيدت القرار  12درلد ةقّبؿ امتراض  8درؿ راةتلّع درلد رااده
مف التصريت .رطّلي القرار درلد االاتلؿ بّلريؼ الارر لااريّتألّ رل ؿ التألّ ّتألّ ضد تراي البسده

ةلددا بّاليتاّةّت االاتا اززيد لسةاحد اديصو .إال أف تّريخ إارائيؿ لـ يشألد إال التعلت ايّؿ
القديةد ذ
ي اررات اليرلا ر رالةزيد ةف االمتدالات مسو تراي البسده القديةد رارثألّ التّريفي رالثقّمي ةّ يعلي أف
الق اررات بذاتألّ ليات ّميد لسحـ هذ الةةّراّت رال بد ةف آليّت لتاعيسألّ رتطبيقألّ رالزاـ االاتلؿ
بتلايذهّ.

هذ إذا أبرز ةلةح الةشألد الةقداي مي الربع الثّلي ةف مّـ  2014ايي ال يتراحع االاتلؿ مف تلايذ

ةشررع التألريد رياشد مبر ال لـ رادمعّؿ لت ريس الايطره مسو القدس رت رياألّ مّصةد ةراده لدرلته.

أةّ اديصو ماي ميف العّصاد يصةد بصةرد مةّر رةرابطيه الذيف يراحألرف الةزيد ةف تضييقّت
االاتلؿ مي اعيه إلو إلقّص مددهـ رصدهـ مف ةاحدهـ رابعّدهـ مله .رل ف التطررات التي اةستألّ
اديّـ ادرلو ةف شألر تةرز/يرلير بعد إيداـ ةاترطليف مسو إاراؽ ريتؿ الاتو الةقداي ةاةد أبر

فضير يد تةألد لصااد حديده مي ار د الةقداييف ضد االاتلؿ.
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أ ّوالً :الموقف الميداني في القدس:
تطور مشروع التيويد الديني والثقافي
أ.
ّ
تضيق عمى المسممين وتمنعيم من دخول المسجد
استمرار تيويد األقصى وشرطة االحتالل ّ
شألد الةاحد اديصو فلؿ الةده التي يغطيألّ التقرير ايتاّةّت ةاتةره
تزاةلت ةع ادميّد اليألرديد الديليد رالرطليد التي تاتاؿ بألّ درلد االاتلؿ راف
ّف االتحّ العّـ لليتاّةّت يشير إلو مدـ ارتبّطألّ بّلةلّابّت أر ادميّد

بقدر ةّ هي ت ريس لسترحه إلو تاقيؽ الرحرد اليألرد

مي الةاحد بش ؿ

ةاتةر اقيقد مسو ادرض ارال أة ف ااـ ةرضرع اديصو أـ لـ ية ف.
رمي ةقّبؿ ةرامقد الشرطد لسةقتاةيف ةف الةتطرميف لاةّيتألـ رتاأليؿ

ايتاّةّتألـ مقد لحأت إلو التضييؽ مسو الةاسةيف رال ايةّ ةف فلؿ مرض

ييرد للّايد ادمةّر ر ذلؾ ةصّدره هريّت الرامديف إلو الةاحد رةف ثـ
لقسألّ إلو ةر ز شرطد القشسد الاتلةألّ ةف هلّؾ بةّ يزيد ةف ةعّلّتألـ

ػًذخ ششغح االدرالل
ػهٗ انرعييك ػهٗ
انًغهًيٍ ٔيُؼٓى يٍ
دخٕل األلصٗ كًا فشظد
ليٕدًا ػًشيح ػهٗ انًصهيٍ
نرذ ّذ يٍ ػذدْى أياو
انجًؼح تاإلظافح إنٗ
ذكثيف إجشاءاخ انرفريش
ٔيصادسج انٕٓياخ في ديٍ
عجم أكثش الرذاو يٕو 6/3
تًا يضيذ ػهٗ 400
يرطشف تيًُا يُغ
انًغهًٌٕ يٍ دخٕل
انًغجذ

ريثبطألـ مف زيّره اديصو.

ريد ترزمت ايتاّةّت الةاترطليف رالةتطرميف اليألرد مسو
ةدى ادشألر الثلثد التي يرصدهّ التقرير ميةّ احؿ أ بر

ايتاّـ يرـ  6/3ضةف ااتاّؿ اليألرد بةّ ياةرله ميد لزرؿ
الترراه-الشارمرت  .ريّلت ةلظةّت الةعبد إف ارالي 400
يألرد

ايتاةرا اديصو مي اّمّت الصبّم ريد األست

الشرطد دفرلألـ درف أ

تأفير مي الريت الذ

أغسقت ميه

ةعظـ برابّت اديصو برحه الةاسةيف .ريّؿ لشطّل الةعبد

جاَة يٍ الرحاياخ األلصى

إف الشّبّؾ (حألّز ادةف العّـ) تسقو تقّرير مف ليّت فبيثد رتاريض إالةي يدمر العري إلو امتعّؿ
الشغي مي اديصو لةلع اليألرد ةف الدفرؿ .رةف بيف االيتاّةّت ادفرى ايتاّـ ارالي  100ةاترطف

اّفّةّ الةاحد
يتقدةألـ رئيس ةعألد الةعبد يارائيؿ أريئيؿ مي  2014/4/30ر ذلؾ ايتاّـ 30
ذ
اديصو مي  5/27بةلّابد االاتاّؿ بذ رى اات ةّؿ ااتلؿ القدس .ريد بسغ مدد الةقتاةيف مي شألر
أبريؿ ارالي  1300رمؽ أريّـ ةر ز ةعسرةّت راد

اسره ميةّ يّؿ تقرير لةؤااد مةّره اديصو
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ملصر ةف االاتلؿ ةف ةاترطليف رحلرد رملّصر
ذا
رةؤااد اديصو لسريؼ رالتراي إف ارالي 2134
ةف الةفّبرات ايتاةرا الةاحد اديصو فلؿ شألر ازيراف/يرلير رهر االيتاّـ ادراع فلؿ شألر
بّلةقّرلد بّلالرات الاّئتد.

ييردا مسو الةاسةيف
رمي ةقّبؿ ذلؾ رضعت الشرطد ذ
ماددت ادحيّؿ الةاةرم لألّ بّلدفرؿ إلو الةاحد رال

ايةّ أيّـ الحةعد .ماي  2014/5/30مرضت شرطد

ييردا ةشدده مسو الةصسيف رةلعت ةف هـ درف
االاتلؿ ذ

الفّةاد رادربعيف ةف الرحّؿ ةف دفرؿ الةاحد ددال
صله الحةعد ةّ اضطر الةئّت ةلألـ إلو الصله مي

شرارع البسده القديةد ميةّ ريع مدد ةف اإلصّبّت بعد أف

شزطح االحرالل فً األلصى ذرع ّزض نهًصهٍٍ

صدت الشرطد بّلأل اررات الةصسيف الذيف تدامعرا مسو الاراحز التي لصبتألّ الشرطد لةلع ةرررهـ.

رايتاةت الشرطد اديصو مي  4/16ةّ أدى إلو ريرع إصّبّت مي صارؼ الةرابطيف رهر ادةر الذ

ت رر مي  4/20ايي الدلعت ةراحألّت بيف شرطد االاتلؿ رالةرابطيف أدت إلو إصّبد مدد ةف
الاساطيلييف رامتقّؿ  24ةلألـ .رمةدت شرطد االاتلؿ ذلؾ إلو ةصّدره بطّيّت الألريد ةف الةصسيف

يبؿ دفرلألـ إلو الةاحد بش ؿ ةت رر .رمي  5/14ااتج الةصسرف ملد بّي اللّظر مسو ااتحّز

الشرطد هريّتألـ بش ؿ يرةي رةف ثـ تاريسألّ لةر ز شرطد القشسد ميةّ ايتاـ ارالي  135ةتطرمذّ
اديصو مي اليرـ ذاته.
ةاّرالت تألريد اديصو ةف الدافؿ مبر االيتاّةّت رت ريس الرحرد اليألرد

ميه تتلزـ ةع الةاّمي

إلو تألريد ةايطه مبر االاتةرار مي إضاّل ةظّهر يألرديد مسو الة ّف .ماي  2014/5/29أصدر
بيّلّ حّل ميه أف الا رةد صّديت مسو إمّده بلّل ليس حرهره إارائيؿ ريد
ة تي رئيس الا رةد ذ
فصصت الا رةد ةبسغ  16ةسيرف درالر إلمّده بلّئه بيف مّةي  2014ر .2017ر ّف ةاؤرلرف ةف

درلد االاتلؿ رضعرا احر اداّس لس ليس ضةف ااتاّؿ مي البسده القديةد مي  .2014/5/27ةّ أييـ

ةألرحّف ادلرار الذ أييـ لسعّـ الاّدس مسو الترالي مي البسده القديةد رةايط الةاحد اديصو بيف 11
ر 2014/6/19رهر ةف تلظيـ بسديد االاتلؿ مي القدس رر ازره الايّاد اإلارائيسيد رةّ ياةو بػ اسطد
تطرير القدس  .ريد مرضت إادى العررض الضرئيد صرره لةاحد يبد الصفره يسيألّ لّر رلأليي رارؽ
ةّ يع س الألدؼ ةف هذا الةألرحّف رهر تألريد البسده القديةد رالةاحد اديصو.
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ةف لّايد أفرى مقدت لحلد الدافسيد مي ال ليات مي
 2014/5/19حساد تات ملراف االهتةّـ بّلةب و الصغير
لستبّاي بشأف ريؼ ربّط ال رد (ارش الشألّبي) الذ

يعتبر

االاتلؿ حزذلا ةف اّئط البراؽ الةاتؿ .رااترت الحساد
يألرديّ غير تّبع لألريّؼ
ةقداّ
ةضّةيف امتبرت ربّط ال رد
ذ
ذ

اإلالةيد رال صلايد لألردف بّلتدفؿ مي شؤرله رفسصت

حىع انشهاتً انذي ٌظًٍه االحرالل "انًثكى انصغٍز"

إلو االاتةرار بّلعةؿ مسو ترايع ريعد الايطره مسو الريؼ
رترايع اّاد رةاّاد الصسرات اليألرديد ميه ةف فلؿ أمةّؿ إزالد لةلصربّت اديديد مي الةريع.
ياير االاتلؿ مي ةشررع تألريد اديصو بفطو راثقد رأدراته مي ذلؾ ايتاّةّت ر لس رااتاّالت

رةألرحّلّت تصبغ اديصو رةّ ارله بصبغد يألرديد .رمي ةقّبؿ الةعّدلد التي يارضألّ االاتلؿ ةرايؼ

هزيسد تاتل ر رتاذر ةف ةفّطر الةةّراّت اإلارائيسيد باؽ اديصو رالةقداّت مي ايف يحد

الةرابطرف رالةصسرف ألااألـ فّضعيف لإلحرالات التي تارضألّ الشرطد مسيألـ لحألد التاتيش رةصّدره

الألريّت أر ةلعألـ ةف الدفرؿ إلو اديصو راف تة لرا مي بعض ادايّف ةف إابّط االيتاّةّت أر طرد
الةاترطليف ةف الةاحد أر اتو اةؿ الشرطد مسو إغلؽ بّي الةغّربد رةلع دفرؿ اليألرد .راذ يارض

االاتلؿ إحرالات ةشدده ةع بدل شألر رةضّف مي  2014/6/29ية ف باألرلد راـ الةشألد الذ

اي رف مسيه اّؿ اديصو فلؿ شألر الصيّـ مألؿ ياتةر اّؿ التغّضي العربي -اإلالةي مف
ايّاّت االاتلؿ باؽ الةقداّت رأهسألّ؟
سور" توصي بالمحافظة عمى الوضع القائم
اليسار يدخل عمى خط التقسيم الزمني لألقصى ...و"لجنة ت ُ
في المسجد
تارص حألّت ايّايد مي درلد االاتلؿ مسو إبقّل ةرضرع التقايـ الزةلي

اّضر بش ؿ ةاتةر ايي إف مشؿ تبليه مي ال ليات مي
ذا
لسةاحد اديصو
ةرات اّبقد ال يعلي أف ةاّرالت تةرير اتتريؼ .إال أف الحديد مي الةده التي

يغطيألّ التقرير هر دفرؿ اللّئي ايسيؾ بّر ةف ازي العةؿ الياّر مسو فط

ايترااّت التقايـ ايي شات يديعرت أاررلرت العبريد مي 2014/5/18
مف ايترام ةشترؾ ةع ةير ريغؼ رئياد لحلد الدافسيد مي ال ليات

يقضي بّلةاّراه مي العبّده بيف الةاسةيف راليألرد ةّ هي الاّؿ مي الةاحد

اإلبراهيةي بّلفسيؿ .ريد يّؿ بّر مي تعسيؽ مسو االيترام إف اي الديف

يشٖ ديهيك تاس يٍ دضب
انؼًم أٌ دة انمذط
ٔيمذعاذٓا نيظ دكشًا ػهٗ
انيًيٍ ٔإٌ تذا األيش كزنك
أدياًَا ْٕٔ نزنك أػهٍ
دػًّ اللرشاح لإٌَ دٕل
انرمغيى انضيُي نأللصٗ إال
أَّ عشػاٌ يا أػهٍ عذة
انذػى تؼذ يٕجح يٍ االَرماد
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اليألرد رالترراه رالقيـ التّريفيد رالصأليرليد رالقدس رةقداّتألّ ليس ا ذار مسو اليةيف اتو راف اّرؿ
أايّلّ تصرير ادةر مسو أله ذلؾ .رأضّؼ :ألّ رازي العةؿ حزل ةف الياّر-الراط الصأليرلي الذ
ذ
يعتبر ادةّ ف الةقداد أاّس رحردلّ رحرهر تّريفلّ  .ةّ يّؿ بّر إف صله اليألرد رالةاسةيف مي

الة ّف ذاته هر دليؿ مسو التعّيش رالاريد الديليد ةقترذاّ التدرج رالرريد مي تطبيؽ االيترام ليعتّد اللّس
المتذّ إلو أف الةا ةد العسيّ يد أمتت بعدـ تقييد صله اليألرد مي اديصو إال مي اّؿ رحرد تاذيرات
حديد بشأف فطر أةلي داهـ .رمي ةّ بدا تعّطاذّ ةع اليةيف يّؿ بّر إله لـ يعد ةقبرالذ ملد صعرد لراي
ةف اليةيف إلو حبؿ الةعبد لسصله هلّؾ التألديد بّلدالع التاّضد ثّلثد رال بد ةف لظّـ حديد ياترـ ميه
ؿ طرؼ اقرؽ الطرؼ اآلفر .

أثّر هذا التطرر الةتةثؿ بدفرؿ لّئي ةف الياّر مسو فط
ةشّريع التقايـ الزةلي لأليصو اةسد ااتل ّر رااعد ايي
التقد اللراي العري مي ال ليات رالياّر بش ؿ مّـ بّإلضّمد

َّ
الةقدـ ية ف أف يؤد
إلو تاذيرات ةف الشّبّؾ بأف االيترام

إلو أاداي شغي يد ت رف مي أ ثر اداراؿ تاّؤالذ شبيألد

بّلتاّضد اديصو .رمي  2014/5/21أمسف بّر ااي دمةه

حٍهٍك تار :حة انمذص ويمذطاذها نٍض حك ًزا عهى انًٍٍٍ

لليترام بعد الةرايؼ ريّؿ مي تصريح إله مسؽ دمةه لليترام رذلؾ بعد ةشّررات ةطرلد ةع رحّؿ أةف
بّر رةع ايّاييف ردبسرةّاييف مي إارائيؿ رالفّرج ليتاّلؿ :إذا ّلت الةاّراه مي أريّت الصله مي

الةاحد اإلبراهيةي بّلفسيؿ تاير بش ؿ حيد مسةّذا ال ي رف ادةر ذلؾ مي حبؿ الةعبد ؟

رمسو ةقسي الةلظةّت الداميد إلو إيّةد الةعبد مقد مقد ةؤتةر مي  2014/4/29تات ملراف لعرد

إلو حبؿ الةعبد مي ةر ز بيغف بغري القدس .ريد رحه إيسي بف دهّف لّئي رزير ادديّف راّلد إلو
الةؤتةر بثت مبر الايدير يّؿ ميألّ إف ر ازرته تعةؿ مسو ترتيبّت تاةح لسيألرد بدفرؿ حبؿ الةعبد راف أ
يألرد

ياةح له الاّفّـ بأف يصعد إلو حبؿ الةعبد اي رف مسو الشرطد أف تاةح له بذلؾ  .ريّؿ بف

دهّف لقد أمددلّ التشريعّت لترتيي الصسرات مي الحبؿ رألّ مسو ثقد ةف أف رئيس الرزرال بليّةيف
لتليّهر رالا رةد اإلارائيسيد ايتبليّف هذ الترتيبّت بةّ يةلاألّ الصاد القّلرليد رتة يف اليألرد الذيف

يريدرف الصعرد إلو حبؿ الةعبد رالصله هلّؾ ةف القيّـ بذلؾ  .أةّ لّئي رئيس ال ليات ةرشيه ميحسف
مقد يّؿ ألّ ال أطّلي بّلةاّراه مي حبؿ الةعبد ةّ ةف ةاّراه حبؿ الةعبد للّ رادلّ .
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رمي ظؿ هذ ادحرال ةف التصعيد ايّؿ اديصو تسقو
ادردف مي  2014/5/1تطةيلّت ةف فّرحيد االاتلؿ بأف
الرضع مي الةاحد اديصو لف يتغير ريد لقست اإلذامد

اإلارائيسيد العّةد مف ةصدر إارائيسي لـ ت شؼ ااةه أف
إارائيؿ تاّمظ مسو الة ّلد الفّصد التي يتةتع بألّ ادردف

مي اديصو بةرحي ةعّهده الالـ الةريعد بيف البسديف .

انطزٌك إنى األلصى :ذضٍٍك وحىاجش

ةّ لرهت اإلذامد إلو إملف رزير ادةف الدافسي

اإلارائيسي يتااّؽ أهررلرميتش أله لف ياةح بتغيير ادةر الرايع مي الةاحد اديصو.
رةف بعد ذلؾ ةلشرت مي  2014/6/23ةقتطاّت ةف تقرير لحلد ت ةارر التي أيرت تش يسألّ لحلد
الدافسيد مي  2014/3/5ايي يّلت ةعّريؼ إف السحلد أرصت بعدـ تفصيص ة ّف لصله اليألرد مي
اديصو دف ةف شأف ذلؾ الةاّس بّلرضع القّئـ

ةّ أرصت بّلاةّم لسزرار بدفرؿ اديصو أيّـ

أيضّ إغلؽ
الابت بعد إغليه أةّـ الايّم مّـ  2000مي أمقّي االلتاّضد الثّليد .رةف الترصيّت ذ
الةاحد اديصو أةّـ حةيع الزرار بةف ميألـ الةاسةرف مي ؿ ةره تاصؿ ميألّ ةراحألّت ربترايع
صلايّت يّئد شرطد القدس لحألد إغلؽ ّةؿ لسةاحد اديصو رترايع صلايّته بإصدار أراةر ةلع

ير بشأف
أيضّ بأف يقدـ رزير ادةف الدافسي تقر ذا
رابعّد ةصسيف مف الةاحد اديصو .ةّ طّلبت السحلد ذ
الرضع ادةلي مي اديصو ؿ اتد أشألر رباتح يلّه ارار ةع ادردف بألدؼ تعزيز يره ةف أاةتألـ
ملّصر ةعتدلد .

ره ذا تاتح لحلد ت ةارر البّي أةّـ ةزيد ةف االلتألّ ّت اإلارائيسيد باؽ اديصو رالةصسيف ر تبشر
ااعّ مي هذا
بّلةزيد ةف التضييؽ راإلحرالات الةشدده راالمتقّالت راإلبعّد ةع إمطّل الشرطد هّة ذشّ ر ذ
الةحّؿ .رمي الريت الذ تارص ميه السحلد مسو مدـ تغيير الرضع القّئـ مي الةاحد بةّ ية ف رصاه

بّلةلّرره إلو أف تتأليأ الظررؼ الةؤاتيد إال ألألّ ترصي بةّ ةف شأله الضغط بّتحّ تلاير الةاسةيف مف

اديصو رتقسيص أمدادهـ راة ّليد رحردهـ ميه ادةر الذ

مي اديصو.

ياترحي تعزيز اةلت شد الراّؿ رالربّط
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أةّ ةشررع التقايـ الزةلي مةف الراضح أف اصطداةه ببعض العريسد ال يفرحه ةف دائره الطرم الايّاي
رمسو الرغـ ةف ااي بّر دمةه اليترام القّلرف إال أله بّإلة ّف القرؿ إف ذلؾ ال يغير ةف اقيقد التأييد

الذ

يسقّ الةشررع ليس مقط مي ادراّط اليةيليد بؿ لدى ؿ ة رلّت االاتلؿ بش ؿ أر بآفر .رمسو

ذلؾ ال ت اي هبّت االاتل ّر راالمتراض التي تثّر ملد طرم ةثؿ هذا القراليف بؿ ال بد ةف التصد
الةاتةر ل ؿ ةّ ياي ه االاتلؿ لفدةد ةشررع التألريد الديلي رالثقّمي مي القدس الةاتسد.
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ب .تطور مشروع التيويد الديموغرافي
سمطات االحتالل تقر وحدات استيطانية جديدة ،ودول أوروبية تضغط لوقفيا
ال ية ف الاديي مف ارتبّط االاتيطّف بتارالت ةعيلد راف بدت الةصّديد
مسو بلّل رادات ااتيطّليد ةتزاةلد ةع تطررات مي العليد بيف الحّلبيف

الاساطيلي راإلارائيسي .رمسو الرغـ ةف ةرحّت ااتيطّليد ترامقت ةع إطلؽ

ارام أارى مساطيلييف

حزل ةف مةسيد الةاّرضّت التي أمسف مف

ااتئلّمألّ مي أرافر تةرز/يرلير  2013أر مف مشسألّ مي لياّف/أبريؿ

اببّ
ذا
غّلبّ ةّ ت رف ذريعد
 2014مإف هذ التطررات
راتّر رليات ذ
ذ
الات ةّؿ ةشررع االاتيطّف بةّ يفدـ أهداؼ الايطره مسو ادرض
رالفّرطد الديةرغراميد.

ػهٗ انشغى يٍ ذضايٍ إلشاس
يشاسيغ تُاء اعريطاَي يغ
تؼط انرطٕساخ انغياعيح إال
أٌ االعريطاٌ يثمٗ يششٔػًا
لائ ًًا ٔيغرمالً تزاذّ تًؼضل
ػٍ انًفأظاخ أٔ ػٍ ذطٕس
انًصانذح انفهغطيُيح ْٕٔ
يثمٗ "ػًالً صٓيَٕيًا" ٔجض ًءا
يٍ ػميذج انذٔنح ٔإٌ اذخزخ
دكٕيح االدرالل يٍ ذهك
انرطٕساخ عراسًا ٔرسيؼح
نًشاسيؼٓا االعريطاَيح

رمي تطررات البلّل االاتيطّلي فلؿ ةده الرصد مقد أمّدت ةّ تاةو بػ اسطد ادراضي مي درلد

االاتلؿ مي  2014/4/1لشر مطّلات لبلّل  708رادات مي ةاترطلد حيسر  .ريد تزاةف لشر

العطّلات ةع لقّل رزير الفّرحيد ادةير ي حرف ير برئيس ا رةد االاتلؿ لسترصؿ إلو اتاّؽ ية ف

أف يضةف ااتةرار الةاّرضّت التي رصست إلو اّئط ةادرد.

رمي  2014/5/26أمطت بسديد االاتلؿ مي القدس الضرل ادفضر لبلّل  50راده حديده مي 5
بلّيّت مي ةاترطلد هّر ارةّ (حبؿ أبر غليـ) .ريد حّلت الةصّديد بعد إلألّل البّبّ مرلايس زيّرته

إلو ادراضي الةاتسد التي ااتةرت يرةي  25ر.2014/5/26
أةّ مي  2014/6/4مأصدر رزير اإلا ّف أرر

أريئيؿ مررض ةلّيصّت لبلّل  1500راده

ااتيطّليد  1100راده ةلألّ مي الضاد الغربيد ر 400راده أفرى مي شرؽ القدس الةاتسد رذلؾ بعد
اإلملف مي  6/2مف تش يؿ ا رةد الرمّؽ الرطلي ضةف اتاّؽ الةصّلاد الذ ريعته متح راةّس مي
( 2014/4/23اتاّؽ الشّطئ) .ريد يّؿ أريئيؿ إله يراي بقرار إمطّل رد ةلّاي رصأليرلي إلو

الا رةد الاساطيليد اإلرهّبيد راف ةف اؽ إارائيؿ رراحبألّ أف تبلي مي ؿ أرحّل البلد  .إال أف اإلداره

الةدليد أمسلت مي  2014/6/11ألألّ اتؤحؿ ةلّيشد الةفططّت ريّؿ داليّؿ اّليةي رئيس الةحسس

ادمسو لستفطيط إله تسقو أراةر مسيّ بّلتأحيؿ يبيؿ العقّد الحساد.
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ررمقذّ لصاياد هآرتس مي  6/12مإف اارال فةس درؿ
أررربيد هي بريطّليّ رمرلاّ رألةّليّ راابّليّ رايطّليّ

يدةرا ااتحّحّت إلو ة تي لتليّهر رر ازره فّرحيد
االاتلؿ رةّرارا ضغرطذّ ةف أحؿ ةلع دمع إحرالات
التفطيط لبلّل الرادات الةعسف ملألّ مي الضاد الغربيد
رالقدس الةاتسد .رلـ يصّدؽ الةحسس ادمسو لستفطيط

التّبع لإلداره الةدليد إال مسو ةفططّت بلّل  381راده

جاَة يٍ انثُاء فً يظرىطُح "جفعاخ سئٍف"

مي ةاترطلد حاعّت زئيؼ مي ةقّبؿ تأحيؿ الةصّديد

مسو ةفططّت بلّل مي ةاترطلّت أفرى.

رمي ايّؽ الةرايؼ ادررربيد الةعّرضد للاتيطّف مقد اذرت مرلاّ مي  2014/6/25ةراطليألّ ةف

التعّةؿ ةع أ

شر د مي الةاترطلّت اإلارائيسيد الةقّةد مي الضاد الغريبد رالقدس الةاتسد ريّؿ بيّف

لشّطّت

لظر إلو مدـ يّلرليد الةاترطلّت رمقذّ لسقّلرف الدرلي مإف ةةّراد أ
الفّرحيد الارلايد إله ذا
ةّليد ميألّ ّالاتثةّر رتاريؿ ادةراؿ رالتةسؾ رغيرهّ ةف اللشّطّت االيتصّديد التي تايد الةاترطلّت

تلضر مسو ةفّطر .راي البيّف الةراطليف الارلاييف الراغبيف مي االلفراط مي أ لشّط ايتصّد مي

الةاترطلّت أف ياصسرا مسو ااتشّره يّلرليد يبؿ اإليداـ مسو أ
الصّدره مف الا رةد الارلايد ليات ةسزةد ةّ يعلي أف أ

فطره مي هذا الةحّؿ .رالترصيد

ةراطف مرلاي يرغي مي التعّةؿ ةع

الةاترطلّت لف يفرؽ القّلرف الارلاي .رذ رت صاياد هآرتس أف البيّف حزل ةف ةارده يّلرف صّدره

مف الدرؿ الفةس ال برى مي االتاّد ادررربي رهي ألةّليّ ربريطّليّ رمرلاّ رايطّليّ راابّليّ .ريد

تاذير ةشّبألذّ مي  2014/6/27ميةّ ّلت بريطّليّ يد أصدرت التاذير
ذا
أصدرت ؿ ةف إابّليّ رايطّليّ
مي .2013/12/3
ةألةّ لسضغط مسو
ريبقو تاعيؿ ةقّطعد الةاترطلّت ذا
أةر ذ
درلد االاتلؿ مسو الرغـ ةف التعلت الذ يبديه الةاؤرلرف
اإلارائيسيرف ايّؿ ريؼ البلّل مي الةاترطلّت بةّ هر حزل

ةف مقيده الا رةد رالدرلد ةّ مبر ملألّ رزير القدس لاتّلي

بيلت مي  2014/4/9إف البلّل مي القدس هر مةؿ
صأليرلي .

تٍُد :انثُاء فً انمذص عًم صهٍىًَ
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ثانيا :الموقف السياسي في القدس:
ً
نتنياىو في ذكرى استكمال احتالل القدس :القدس قمب األمة ،وقمب األمة لن يقسم
ااتاست درلد االاتلؿ مي  2014/5/28بّلذ رى الاّبعد رادربعيف الات ةّؿ
ااتلؿ شرؽ القدس رااتغؿ يّده االاتلؿ الةلّابد لتأ يد الثرابت اإلارائيسيد

التي تقضي بش ؿ أاّس بّالاتاّظ بّلقدس مّصةد ةراده لسدرلد العبريد.

رمشيد الذ رى يّؿ لتليّهر مي فطّي بّلةلّابد ألقّ مي  :2014/5/27ةلذ
مّةّ ةرادت القدس رهي لطّلةّ ّلت ذلؾ راتبقو  .لتليّهر
ابعد رأربعيف ذ
الذ يّؿ إللّ ةستزةرف ببلّل القدس رتطريرهّ رازدهّرهّ ذ ر بأله رئيس
ئياّ
لسرزرال مةؿ مسو ادرض ةف أحؿ تطرير القدس ة ذا
اّفر بأله ملدةّ ّف ر ذ
لسا رةد مي التاعيلّت ةف القرف الةّضي مإله بلو ةاترطلد هّر ارةّ

أكذ لادج االدرالل في
انزكشٖ انغاتؼح ٔاألستؼيٍ
العركًال ادرالل انمذط
ذًغكٓى تٓا ػاصًح يٕدذج
نهذٔنح انؼثشيح كًا ألشخ
دكٕيح االدرالل خطح
تميًح  295يهيٌٕ شيكم
نرطٕيش ششق انمذط تًا
يؼضص انرشاتػ تيٍ
انًمذعييٍ ٔ"إعشائيم"
ٔنجؼم ذمغيى انًذيُح غيش
يًكٍ

(حبؿ أبر غليـ).

ربعد فطّي لتليّهر ررمرد

يّؿ رزير اإلا ّف أرر

أريئيؿ إف القدس لف تقاـ ةره أفرى رالبلّل االاتيطّلي
لف يتريؼ رلف لطيؽ أ

تأفير أر ييرد مسو البلّل

رالبلي مي القدس رمي الضاد رمي أ ة ّف ةف أرضلّ .

أةّ مي ااتاّؿ ال ليات مي  5/28مقّؿ زميـ ازي
العةؿ يتااّؽ هرتارغ إله إف ّف لسيألرد ةف يسي مّلقدس
هي يسبألـ رهي العّصةد ادبديد لسشعي اليألرد

َرٍُاهى :انمذص لهة األيح ولهة األيح نٍ ٌمظى

رإلارائيؿ .

ير لسبلّل راإلا ّف رفص بّلبلّل االاتيطّلي
ريّؿ هرتارغ إف القدس لةت شريذّ رغرذبّ راله ملدةّ ّف رز ذا
رلـ يعترض أاد أةّ اليرـ مإف العّلـ ياّر بيف أيدـ ادايّل اليألرديد مي شرؽ القدس رالةاترطلّت

ةبديّ اداؼ مسو أف ةصير ةاترطلد راةرت (شةّؿ القدس الةاتسد) اي رف ذاته
ذا
التي بليت
ةؤفر ذ
ةصير ةاترطلد يتاألّر (حلري لّبسس مي الضاد الغربيد) .
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ر ّف المتذّ هذا العّـ تبسرر الحدؿ بيف الةتديليف
رالعسةّلييف ارؿ االاتاّؿ بيرـ القدس مبر ايتراايف

ةتلّيضيف أادهةّ يدمر إلو ت ريس االاتاّؿ بّليرـ
راآلفر يدمر إلو إلغّئه .مقد تقدـ اللّئي مياّر مريج
مف ازي ةيريتس الياّر بّيترام يّلرف يدمر الا رةد

إلو إلغّل يّلرف  1998الذ

رس يرـ االاتلؿ مسو

أله يرـ رطلي  .ريّؿ مريج إله مي ؿ مّـ ي رس يرـ

يٍ "يظٍزج األعالو" عُذ تىاتح ديشك

القدس ة ّلته يرـ للاتلؿ ريّؿ إف الةاتايف بألذ الةلّابد ال ياتاسرف بّلقدس بؿ هر ت بر رااتازاز

ةّ يّؿ إف ةايره ادملـ الالريد التي تحري القدس ال تعدر رلألّ ااتعراض راهيد ةع اإلشّره إلو

أف إارائيؿ بدأت االاتاّؿ بػ يرـ القدس مّـ  1968رذلؾ بعد مّـ مسو اات ةّؿ ااتلؿ القدس .رمي
ةقّبؿ ذلؾ يدـ يرلي شتبرف مضر ال ليات مف ازي البيت اليألرد

ايترام يّلرف يقضي بتاريؿ يرـ

القدس ةف يرـ رطلي إلو يرـ إحّزه يرـ االاتقلؿ .ل ف اللراي ادربعد ةف ازي ةيريتس الذيف ريعرا
مسو االيترام أمسلرا مي ريت الاؽ ااي ترييعألـ ريّلرا إف تقديةه بّلةقّـ ادرؿ ّف بألدؼ الدمّيد.

رمي ايّؽ غير بعيد مف االاتاّؿ بّات ةّؿ
ااتلؿ القدس رضةف ةاّمي االاتلؿ لتعزيز

الايطره مسو شرؽ القدس صّديت ا رةد لتليّهر

مي  2014/6/29مسو فطد بقيةد  295ةسيرف
شي ؿ (ارالي  86ةسيرف درالر) تةتد مسو فةس
الرات رتألدؼ إلو ةلع أ

تقايـ لسقدس مي اّؿ

أ اتاّؽ ةاتقبسي ةع الاسطد الاساطيليد .ررمقذّ
لصاياد هآرتس تألدؼ الفطد إلو تقريد الترابط بيف

ألزخ حكىيح االحرالل خطح نرعشٌش طٍطزذها عهى شزق انمذص

ا ّف شريي القدس ةف الاساطيلييف رالبّلغ مددهـ  300ألؼ ةراطف ربيف درلد االاتلؿ .ر ّف الةحسس

الرزار الةصغر يرر مي ّلرف أرؿ/دياةبر  2013تش يؿ لحلد ر ازريد إليرار فطد مةؿ رشةست السحلد

طّ
بعض الر ازرات الةعليد رحألّز ادةف العّـ (الشّبّؾ) رالشرطد اإلارائيسيد ميةّ فسصت إلو أف ثةد تراب ذ
الرضع ادةلي مي شريي الةديلد ربيف الرضع االيتصّد الصعي الذ تعيشه .رأرصت

رثيقذّ بيف ترد
السحلد الر ازريد بتطبيؽ فطد فةايد ةف أحؿ التطرير االيتصّد

راالحتةّمي لشريي القدس ايي

أر ست هذ الةألةد لسرزير الةتطرؼ لاتّلي بيلت (البيت اليألرد ) رزير شؤرف القدس رالشتّت رةدير
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مّـ ر ازرته دبير ألّلّ .رحّل مي تقرير السحلد الذ

يدةه ا رتير الا رةد اإلارائيسيد أمياّ

لسا رةد اإلارائيسيد مي  6/29أف تطبيؽ الفطد ةعد مي ادصؿ لةلع أ

ةلدلبيت

تقايـ ةاتقبسي لسةديلد حزل

ةلرهّ إلو أف يضيد الرضع ادةلي الةترد هلّؾ تعتبر ةصساد
ةف اتاّؽ تاريد ةع الاسطد الاساطيليد
ذ
رطليد ةف الدرحد ادرلو .ريّؿ التقرير إف تطبيؽ الترصيّت اي رف له تداميّت بعيده الةدى مسو

الةاترى الرطلي لترايد القدس-مّصةد درلد إارائيؿ -رإلبعّد ةفّرؼ الزرار (الةاترطليف) ةف
تعرضألـ لألحةّت أثلّل زيّرتألـ دةّ ف ذات أهةيد تّريفيد

ةّ أف تطبيؽ هذ الترصيّت ايقر الترابط

بيف ا ّف شرؽ القدس راارائيؿ  .رتةتد الفطد ةف  2014إلو  2018ايي تفصص الا رةد 200

ةسيرف شي ؿ (ارالي  58ةسيرف درالر) لػ تاايف ايّه ا ّف شرؽ القدس ةّ ايحر ااتطلع لس أر

شريي الةديلد لبيّف أةّ ف الفسؿ ارال مي الةيّ أر الةحّر أر الطرؽ رةّ شّبه إضّمد إلو ااتثةّر

 67ةسيرف شي ؿ (ارالي  20ةسيرف درالر) مي البلو التاتيد هلّؾ .رتألدؼ هذ الفطد إلو ت ريس
ااتلؿ شرؽ القدس مبر امتبّرهّ حزذلا ةف مّصةد االاتلؿ يعّلي ضعؼ الفدةّت رالبلو التاتيد
رليس حزذلا ةاتلذ رمؽ الق اررات الدرليد.
توزيع سكان القدس عام  2012وفق االنتماء الديني
مكتب اإلحصاء المركزي في دولة االحتالل 2014
8153
1%
يهود

14,800
2%

288,170
35%

مسلمون
مسيحيون
ال انتماء ديني

502,830
62%

ره ذا رةع ؿ مّـ تطريه القدس ةلذ ااتللألّ يزداد االاتلؿ تةا ذ ّ بألّ مّصةد ةراده غير يّبسد
لستقايـ .رمسو الةقسي العربي ال تقؼ ادةرر ملد الدمـ الةتألّلؾ لسةديلد بؿ تتعداهّ إلو تةاؾ بّلتقايـ
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ال

ربعض ةف ةديلد ةاتسد .رمي الريت الذ
بعض مّصةد
ل أف الدرلد الاساطيليد ال يسيؽ بألّ إال
ٌ
ة
تلضي حعبد االاتلؿ ةف الةشّريع الألّدمد إلو ت ريس ايطرتألّ مسو القدس ّةسد ال يبدر أف الةلّديف
بػإيّةد درلد مساطيليد مسو ادرد  1967رمّصةتألّ شرؽ القدس يّدررف مسو رضع آليد إللقّذ الةديلد
ةف التألريد أر دمـ هذ اآلليد رتلايذهّ ةّ يااح الةحّؿ أةّـ االاتلؿ مي باط الةزيد ةف الايطره مسو

شرؽ الةديلد راإلةعّف مي تألريدهّ بيلةّ أمسو اقؼ لاةّيتألّ يقرـ مسو الشحي رالتاذير.
أستراليا :تسمية "شرق القدس" بـ "المحتمة" ال يخدم عممية السالم
مي  2014/6/5أصدر الةدمي العّـ اداترالي رالعضر مي ةحسس الشيرخ
راةيّ أمسف ميه أف رصؼ شرؽ القدس بّلةاتسد تعبير
بيّلّ
حررج برالديس ذ
ذ
ةشارف رله آثّر ازدرائيد رأف الا رةد اداتراليد لف تعتةد لغد تاقيريد

لرصؼ الةلّطؽ الفّضعد لسةاّرضّت .ر ّف برالديس ااتألؿ البيّف بّلتذ ير
بأف الحساد التي مقدت السيسد الاّبقد التألت ةع مدد ةف ادائسد راللقّشّت
ارؿ شرؽ القدس تشّرر مسو أثرهّ ةع رزيره الفّرحيد حرلي بيشري يبؿ
إصدار الترضيح .رمي ةاّرلد لتاريؽ هذا االبت ّر يّؿ بيّف الةدمي العّـ
اسةيّ لسلزاع اإلارائيسي الاساطيلي رتعترؼ باؽ
إف أاتراليّ تؤيد الذ
ذ

أػهٍ انًذػي انؼاو
األعرشاني أٌ انذكٕيح نٍ
ذؼرًذ في انذذيس ػٍ ششق
انمذط نغح يشذَٕح ترؼاتيش
اصدسائيح كَٕٓا يُاغك
خاظؼح نهرفأض ٔأٔظذد
ٔصيشج انخاسجيح أٌ
انًمصٕد ْٕ انرغًيح
ٔانًصطهخ ٔال ػاللح نأليش
تانٕظغ انمإََي نألساظي
انفهغطيُيح إال أٌ االَذياص
األعرشاني إنٗ "إعشائيم"
ذكشفّ يٕالفٓا في يُاعثاخ
ػذيذج

إارائيؿ مي الرحرد بالـ ضةف ادرد آةلد ةّ تعترؼ بتطسعّت الشعي الاساطيلي إلو إيّةد درلته.

ريد أثّر هذا الةريؼ ااتل ّر الدرؿ العربيد راإلالةيد
ايي اسـ لّئي أةيف مّـ الحّةعد العربيد أاةد بف اسي
مي  6/16راّلد ااتحّج ةف ادةيف العّـ لسحّةعد لبيؿ
العربي إلو رزيره الشؤرف الفّرحيد اداتراليد فلؿ
ااتقبّله ااير أاتراليّ مي القّهره ررلؼ لج .ريّؿ بف
اسي إف الحّةعد العربيد تقرـ بتار ّت مسو الةاترى
اإليسيةي رالدرلي رةف فلؿ بعثّتألّ مي الفّرج لسرد
مسو الةريؼ اداترالي اتو ال يةر ةررر ال راـ.

تزاَذٌض :نٍ ذعرًذ انحكىيح األطرزانٍح نغح يشحىَح نىصف انًُاطك
انخاضعح نهرفاوض
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رمي افتتّـ الحساد الاّديد رادربعيف لرزرال فّرحيد ةلظةد التعّرف اإلالةي الةلعقده مي حده مي
بيّلّ يديف بش ؿ فّص ترحه الا رةد اداتراليد لعدـ رصؼ شرؽ
 2014/6/19أصدر الةحتةعرف ذ

القدس بػ الةاتسد  .رأ د البيّف أف هذا الترحه يلّيض القّلرف الدرلي بةّ ميه اتاّييد حليؼ الرابعد

ري اررات ادةـ الةتاده ذات الصسد بفّصد ي اررات ةحسس ادةف الدرلي .ةّ دمّ الةحسس ا رةد
ةطّلبّ الدرؿ ادمضّل مي ةلظةد
أاتراليّ إلو ااتراـ التزاةّتألّ بةرحي القّلرف الدرلي مي هذا الصدد
ذ

التعّرف اإلالةي بةتّبعد ةثؿ هذ الةرايؼ غير القّلرليد راتفّذ اإلحرالات اللزةد لسرد مسيألّ.
ربةرازاه ذلؾ ّلت رزيره الفّرحيد اداتراليد تؤ د لاارال الدرؿ
اإلالةيد مي احتةّع ةعألـ بّلعّصةد اداتراليد

ّلبي ار أال

تغيير مي ايّاد الا رةد اداتراليد ايّؿ القدس .رمي فتّـ
ذا

بيّلّ يتضةف
االحتةّع طّلي الاارال بيشري أف تصدر ذ
ترضياّتألّ مرامقت مسو لشر راّلد ّلت أراستألّ إلو ااير

الةغري مي أاتراليّ مي  .2014/6/16رأ دت بيشري مي
الراّلد أف أ

تغيير لـ يط أر مسو ايّاد الا رةد اداتراليد

ايّؿ الرضع القّلرلي لألراضي الاساطيليد بةّ مي ذلؾ شرؽ
القدس .رحّل مي الراّلد أف الةريؼ اداترالي ةلاحـ ةع
بدلا بقرار
ي اررات ادةـ الةتاده الصّدره بألذا الفصرص ذ

ةحسس ادةف  242ر .338ةّ يّلت بيشري مي الراّلد إف ةّ

رطانح تٍشىب إنى طفٍز انًغزب فً أطرزانٍا

يّله الايلّترر برالديس إلةّ هر ةتصؿ بّلتاةيد رال مليد له
بّلرضع القّلرلي لألراضي الاساطيليد .رمقي االحتةّع يّؿ الااير مزت مبد الألّد

رئيس الرمد الذ

التقو بيشري إف رزيره الفّرحيد أرضات ألألّ ضد ااتعةّؿ الةاتسد حزل ةف تاةيد شرؽ القدس
رل لألّ تراي بّمتبّرهّ ةاتسد صاد .رصدر مف بيشري بيّف بعد االحتةّع يّلت ميه إلألّ مقدت لقّل
ةثةر ةع ةةثسي الدرؿ العربيد راإلالةيد الةعتةديف مي ّلبيرا .ريد يّؿ مبد الألّد إف لقّل بيشري ةع
ذا

الاارال هدأ الاديي مف مقربّت تحّريد مي الريت الاّلي رل ف الاارال ايتّبعرف تصرمّت الا رةد
اداتراليد ةف ثي ريد يرتأرف اتفّذ إحرالات أفرى مي الةاتقبؿ.
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ر ذأيّ ي ف ةف تبريرات رترضياّت مي هذا الشأف إال أف االلايّز اداترالي إلو إارائيؿ رايّاّتألّ بدأ

يظألر بش ؿ راضح ةلذ تش يؿ ترلي أبرت مي أيسرؿ/ابتةبر  2013ا رةد ليبراليد فساذّ لاساه بري
ّر .ماي تشريف ٍ
ثّف/لرمةبر  2013صرتت أاتراليّ ضد ةشررمي يّلرف مي الحةعيد العّةد لألةـ

الةتاده أادهةّ يدمر إارائيؿ إلو ريؼ بلّل الحدار العلصر

راآلفر يع س ةفّرؼ ةف ةةّراّت

إارائيؿ مي ادراضي الةاتسد ةّ ّلت أاتراليّ رااده ةف بيف  8درؿ اةتلعت مف التصريت مسو ةشررع
يّلرف يدمر إارائيؿ إلو ريؼ البلّل مي الةاترطلّت مي الضاد الغربيد رالقدس الةاتسد .ةّ تاّللت
بيشري مي ّلرف ثّف/يلّير  2014ضةف ةقّبسد ةع تّيةز أرؼ إارائيؿ مةّ إذا ّلت الةاترطلّت
غير يّلرليد ريّلت إلألّ تريد أف تعرؼ أيف اللص مي القّلرف الدرلي مسو أف الةاترطلّت غير شرميد.
ر ّف ديؼ شّرةّ الااير اداترالي لدى درلد االاتلؿ زار مي  2013/5/13ة تي رزير اإلا ّف
أرر أريئيؿ مي شرؽ القدس ةفّلاذّ بذلؾ ةّ ااتقر مسيه العرؼ الدبسرةّاي مي ةّ يتعسؽ بّلاارال
ادحّلي مي درلد االاتلؿ.
ليس الةريؼ اداترالي بّلةاتحد رال هر يثير
االاتغراي ايي إله يتةّشو ةع الايّاد اداتراليد
الةلاّزه إلو درلد االاتلؿ ايي ّلت أاتراليّ أرؿ
تأييدا لقرار التقايـ
درلد تصرت مي ادةـ الةتاده
ذ
ةّ دمةت "إارائيؿ

مي اري ازيراف/يرلير

 .1967ةّ أف أاتراليّ صرتت مي 2004/7/20

تٍشىب يع نٍثزياٌ فً انمذص فً 2014/1/13

ضد يرار لسحةعيد العّةد لألةـ الةتاده يرصي بأف
تاترـ إارائيؿ مترى ةا ةد العدؿ الدرليد بفصرص حدار الاصؿ العّزؿ .راف تة ف الضغط العربي
راإلالةي ةف اةؿ أاتراليّ مسو مرةسد ةرياألّ ادفير راف بش ؿ ظّهر ربتبريرات هشد إال أله ال بد
ةف ةتّبعد تاصيلت الةريؼ اداترالي الةتعسقد بّلقضيد الاساطيليد ربّلقدس مي الةراسد القّدةد ايي
يبدر أف أاتراليّ بّتت تقسص الصراع العربي-اإلارائيسي إلو لزاع مسو يرامد السغد رةصطساّتألّ.
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ار بإدراج القدس القديمة عمى الئحة التراث الميدد بالخطر ...و"إسرائيل" وكندا
اليونسكو تتبنى قرًا
تعترضان

مي  2014/6/23احتةع ةةثسر مدد ةف الدرؿ العربيد راإلالةيد مسو
هّةش احتةّمّت لحلد التراي العّلةي التّبعد لسيرلا ر مي دررتألّ الثّةلد
رالثلثيف التي العقدت بّلدراد بيف ةف  15إلو  2014/6/25لتقديـ
مرض تاصيسي لللتألّ ّت التي ترت بألّ اسطّت االاتلؿ اإلارائيسي تحّ
تراي بسده القدس القديةد رال ايةّ الةاحد اديصو رةايطه .ريد لّيش
االحتةّع مدـ الارج ةف طرم القضيد مي احتةّمّت اليرلا ر بّمتبّرهّ
ايّايد أر تبتعد مف مةؿ الةلظةد دف ةةّراّت اسطّت االاتلؿ تؤثر
مسو تراي الةديلد ر ذلؾ ةراحعد الةصطساّت التي تقدـ إلو اليرلا ر
فصرصّ تسؾ الةقدةد ةف درلد االاتلؿ بألدؼ التألريد مضلذ مف ترميد

اػرًذخ نجُح انرشاز انؼانًي
انراتؼح نهيَٕغكٕ في
دضيشاٌ/يَٕيٕ  2014لشاسًا
تانًذافظح ػهٗ انثهذج انمذيًح
في انمذط ٔأعٕاسْا ٔلذ
أيذخ انمشاس  12دٔنح يماتم
اػرشاض  8دٔل ٔايرُاع
دٔنح ٔادذج ػٍ انرصٕيد
ٔتانًماتم دػا يشكض انذمٕق
انذعرٕسيح ٔدًهح انًذافظح
ػهٗ يمثشج يأيٍ هللا إنٗ
انعغػ تاذجاِ ذؼهيك ػعٕيح
يشكض عيًٌٕ فيضَرال في
انيَٕغكٕ غانًا يغرًش في
اػرذاءاذّ ػهٗ انًمثشج نثُاء
"يشكض انرغايخ"

أمضّل اليرلا ر رتاذيرهـ ةف الريرع مي شرؾ هذ الةصطساّت ةف يبيؿ تاةيد ةديلد اسراف بػ ةديلد
دارد  .ةّ تـ التعرض لفطرره التقّرير التي تقدةألّ إارائيؿ لةلظةد اليرلا ر رتقرـ ميألّ بتغيير الةعّلـ
راداةّل لةاّربد الألريد الاساطيليد .ريد أمسلت السحلد امتةّد القرار القّضي بّلااّظ مسو البسده القديةد
مي القدس رأارارهّ بعد التصريت مسيه بش ؿ ار التألو بتأييد  12درلد راةتلّع  8درؿ مف التصريت
ةقّبؿ امتراض درلد رااده .رطّلي القرار إارائيؿ بّلريؼ الارر لااريّتألّ رل ؿ التألّ ّتألّ ضد تراي
ةلددا بّاليتاّةّت االاتا اززيد لسةاحد اديصو .ربعد امتةّد القرار يّلت ةلدربد لدا إلألّ
البسده القديةد ذ
تأاؼ التفّذ القرار الايّاي الألّدؼ إلو تألةيش إارائيؿ .

مي ايف يّلت ةلدربد إارائيؿ إف الةاّاّت الرايعد فّرج
الةاحد اديصو ال ية ف أف ت رف مّلةيد دلألّ تّبعد لدرلد
إارائيؿ

ةّ يعلي أله ال ية ف إدراحألّ ضةف التراي

اإللاّلي الةعرض لسفطر.
ل ف هؿ ي اي هذا القرار لاةّيد البسده القديةد رتراثألّ؟

لزارا نهحفاظ عهى انثهذج انمذًٌح فً
نجُح انرزاز انعانًً ذرثُى
ً
انمذص

22

ٌ

لقد أدرحت اليرلا ر البسده القديةد رأارارهّ مسو يّئةد التراي العّلةي مّـ  1980رمي مّـ 1981
أضيات القدس إلو يّئةد التراي الةألدد بّلفطر إال أف التألّ ّت إارائيؿ مي القدس رالبسده القديةد لـ
تتريؼ .ررمقذّ لفبير القّلرف الدرلي د .الّ مياو مإف إارائيؿ لـ تلاذ ذأيّ ةف ي اررات اليرلا ر الةتعسقد
بةلعألّ ةف االاتةرار مي ااريّت اديصو أر مي ةرايع أثريد أفرى مي القدس ريد ضربت مرض الاّئط

ار بفصرص القدس ةلذ مّـ  1968أ دت ضررره الةاّمظد مسو الطّبع الديلي
بأ ثر ةف  70يرذا

تاديدا مي  2013/6/20رمضت
رالثقّمي رالا ّلي لسقدس رال ايةّ البسده القديةد .رةلذ ارالي الد
ذ

إارائيؿ الاةّم لةاتشيف ةف اليرلا ر أف يحرلرا مي البسده القديةد لسريرؼ مسو ةّهيد الااريّت

رااللتألّ ّت اإلارائيسيد ميألّ.
رمي ةقّبؿ ذلؾ

أراؿ ةر ز الاقرؽ الداترريد راةسد

الةاّمظد مسو ةقبره ةأةف اهلل مي  2014/6/5راّلد إلو
أةيف مّـ ةلظةد التعّرف اإلالةي رةةثؿ مساطيف مي
اليرلا ر لاثألةّ مسو اتفّذ إحرالات مرريد لةعّرضد ااتةرار
العليد بيف اليرلا ر رالتفّذ الفطرات اللزةد لتعسيؽ مضريد

جزافاخ االحرالل ذجزف يمثزج يأيٍ هللا

ةر ز ايةرف ميزلتّؿ مي اليرلا ر طّلةّ ياتةر الةر ز مي
االمتدال مسو ارةد الةقبره ايي أدت أمةّؿ إيّةد ةّ ياةو بػ ةتاؼ التاّةح إلو إزالد اآلالؼ ةف
بقّيّ الةرتو ةةف دملرا مي الة ّف.
تترالو التألّ ّت االاتلؿ رامتدالاته مسو القدس رالبسده القديةد درف أ

امتبّر لسق اررات الدرليد التي

تاظر الةاّس بّإلري التّريفي رالثقّمي رالا ّلي لسةديلد الةاتسد .رازال هذا الرضع ية ف القرؿ إف
الق اررات بذاتألّ راف ّلت ةطسربد إال أف إيرارهّ راد ال ي اي لاةّيد هذا اإلري بؿ ال بد ةف تاعيؿ هذ
لظر لةّ تلطر مسيه ةف ةفّطر تألدد
القرارات رالعةؿ مسو تلايذهّ رالزاـ االاتلؿ بّاتراةألّ رالتقيد بألّ ذا
بتغيير رحه الةديلد رالعبي باضّرتألّ.
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