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تقرير حال القدس ()4
ما بين تشرين أول/أكتوبر وكانون أول/ديسمبر 2012

ومنهجيتو:
حول التقرير
ّ

ةلألحيرد لألرذ ادارداي
ريق ّرده يررالهذ
ّ
يرصد هذا التقريرر تط ّررر ادارداي مري ةديلرد القردس مسرو الةارتريين الةيردالي رالايّاري ُ
تضعألّ مي ايّق الصراع بين ةشررٍع تألريرد شرّةي يطرّي ةفتسرا حرالري الايرّه مري الةديلرد تُلفرذ رترمرّ درلرد االارت ي
لذاتيرد ريسي ٍري ةرن
ر
الحةعيّت الةرتبطد بألّ ربين ةاّرالت ةقّرةد هذا الةشرررع ةرن يبري الةقدا ّريين الةعتةردين مسرو يردراتأله ا ّ
ّ
الدمه الفّرحي.

أاّايين هةّ:
التطور الميداني لةشررع تألريد الةديلد رةاّرالت ةقّرةته ةن ف ي ةاّرين
ريتتبع التقرير
ّ
ّ
هريرد القردس رال اريةّ الةارحد اديصرو رالبسرده القديةرد ةرن
التألريد الديلي رالثقّمي :يشتةي هذا الةاّر مسو ةاّرالت تغييرر ّ
يألرديد أافي الةاحد اديصو رةايطه رةرن فر ي بلرّل ال رلس رالةترّاا
يفيد
ّ
ف ي الافرّيّت الألّدمد إلو بلّل ةديلد تّر ّ
ةيد لسةاحد اديصو رتاريسه ةن ٍ
ةعسه إا ةي إلرو ةرير ٍع ديلري ةشرترف ةفترر ٍم أةرّه
مض ذ من ةاّرلد لزع الاصرّيد اإلا ّ
أتبررّع الررديّلّت سألررّ ر ررذلف االمترردال مسررو الةقداررّت اإلا ر ةيد رالةارريايد مرري الةديلرردُ .يضررّا إلررو ذلررف ةاّرلررد تغييررر
الطّبع الار ّلي العربري لسةلطقرد الةايطرد بّلةارحد اديصرو رالبسرده القديةرد إلرو طرّب ٍع يألررد رتألحيرر ار ّن هرذ الةلطقرد
ٍ
يألردي ررد رذل ررف ة ررن فر ر ي
مّصةد
ريّايّ ر ر
ّ
الع ررري إل ررو ادطر رراا .ريش ررتةي ه ررذا الةا ررّر مس ررو ةاّرل ررد تا ررريق الق رردس ا ر ذ
اليألرديد مي اّئر أرحّل الةديلد.
الةألرحّلّت راالاتفّالت رتشحيع الايّاد ةن ف ي افت ق اآلثّر ربلّل الةتّاا
ّ

ادري هررر ةاررّرالت زيررّده مرردد الةاررترطلين اليألرررد مرري
التألريررد الررديةريرامي :يشررتةي هررذا الةاررّر مسررو ةحررّلين أاّارريينّ .
الةديلد ةن ف ي بلّل الةاترطلّت رتراعتألّ رتقرديه تارألي ت لةفتسرا الفئرّت اليألرديرد لسار ن مري القردس رلقري ةؤاارّت
أةرّ
الدرلد الةر زّيد إلو الةديلد رتشحيع بلّل الةصّلع رة ار ز الشر ّت مّليد التقليد مي ةر ز الةديلد لحرذي اليرد العّةسردّ .
الةقدايين ةن ف ي ااي بطّيّت اإليّةد رةصرّدره اد ارضري رالعقرّرات رمررض
الةحّي الثّلي مألر ةاّرلد تألحير الا ّ ّن
ّ

ايتصّديد صعبد مسيأله مض ذ من آثّر الحدار العّزي.
ظررا ةعيشيد ر
ّ

التطور السياسي لةشررع التألريد ميتتبعه التقرير ةرن فر ي ةتّبعرد الةرايرا الايّا ّريد دبررز الحألرّت الفّمسرد مري القردس
أةّ
ّ
ّ
الفساطيليد رمصّئي الةقّرةرد رالراليرّت الةتارده راالتارّد ادررربري رةرن بعردهه
رالةؤثره ميألّ ال ايةّ درلد االات ي رالاسطد
ّ
ةيد .ريرصد التقرير ةرايا هذ ادطراا ةن أبرز اداداي الدائره مي القدس رأ تط ّررٍر
الدري العر ّبيد ربعض الدري اإلا ّ
مي الةريا الايّاي العّه لألذ ادطراا تحّ الةديلد.
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الممخص التنفيذي
ّلت ادشألر الث ثد ادفيره ةن مّه  2016صرره ةرحزه ل متدالات اإلارائيسيد مي القدس راديصو
مسو ةدار العّه ارال مسو صعيد االيتاّةّت أر مةسيّت الألده راالاتيطّن أر التضييق مسو

الةقدايين .رشألدت القدس ف ي هذ الةده ااتةرار أمةّي الةقّرةد الشعبيد مبر إلقّل الاحّره

رالةفريعّت اللّريد رالط ل مسو ايّرات الحلرد رالةاترطلين ميةّ ّلت العةسيد اللرميد التي لفذهّ

حديدا مسو
لّصعّ
الةقداي ةصبّم أبر صبيح مي تشرين أري/أ تربر رالتي لفذت با م  M16دلي ذ
ذ
ذ
محز االات ي راحرالاته من ريا العةسيّت الفرديد .رمسو الةاترى ادةةي تبلو ةحسس ادةن القرار
 2334الذ

الدرلتين .

صّرفّ لسقّلرن الدرلي ةن شأله أن يقضي مسو اي
أدان االاتيطّن بّمتبّر التألّ ذ ّ
ذ

رمسو ةاترى التألريد الديلي برز ف ي ةده الرصد ث ي ةاطّّت بفصرص اديصو :االيتاّةّت التي
تته مي ظي إبعّد الةرابطين رالةرابطّت رةلعأله ةن دفري اديصو رزيّده أريّت االيتاّةّت رالةؤتةر
الذ

أييه مي ال ليات اري اق اليألرد بّلص ه مي حبي الةعبد رالاّحد إلو تغيير الرضع القّئه .

تصعيدا مي االيتاّةّت بّلتزاةن ةع ةراه ادميّد اليألرديد رل ن ّن المتذّ –بصرا
رشألدت هذ الةده
ذ

اللظر من ادمداد -التصرياّت التي أشّدت بقرار ةلع الةرابطين رالةرابطّت ةن دفري اديصو؛ مقد
ثةد فطرات ته اتفّذهّ لتااين الرضع ةع اظر الار د اإلا ةيد
يّي مضر ال ليات يألردا يسيف ّ
إن ّ
مي ادراضي الةاتسد مّه  1948رةلع ةحةرمّت الةرابطين رالةرابطّت ةن دفري الةاحد .ذلف

مبرت ةلظّةّت الةعبد من ارررهّ بألذ الفطره مي تدريلّت ُلشرت مسو ةرايع التّراصي االحتةّمي
ّ
م ات ارتيّم لشطّل الةعبد دحرال الألدرل التي اّدت اديصو مي ايتاّةّت رأس الالد العبريد

تصديأله لأله
ايي مزرا ذلف إلو افتفّل الةرابطين رالةرابطّت ةن اديصو ف ي االيتاّةّت رمده
ّ
رةلع مدد ةن الةاسةين ةن دفري الةاحد .
رمقد مي ال ليات ةؤتةر مي ّ 2016/11/8ن اللّئي يألردا يسيف دمّ إليه مقي يرار اليرلا ر اري
ائيسيد مسو اديصو رذلف لدمره اليألرد إلو تلفيذ ةزيد ةن االيتاّةّت .رشّرف مي
االمتدالات اإلار ّ
إن اق اليألرد مي حبي
الةؤتةر رئيس ال ليات ر 3رزرال ةن بيلأله رزير ادةن حسعّد أردان الذ يّي ّ

ظّلةّ لسشعي اليألرد  -إال أن الشرطد
الةعبد يير يّبي لسةاّرةد رأضّا أن الرضع القّئه -ران ّن ذ
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أر أ

مضر مي ال ليات ال ية له تغيير رالقيّده الايّايد رادهّ هي ةن ية لألّ التغيير رأ ّ د أردان

أن الرضع مي اديصو تاان مي ادشألر ادفيره رهر اعيد د ّن الةزيد ةن اليألرد يزرررن الة ّن .
ّ
رةع ااتةرار االات ي مي االمتدال مسو ةرظفي دائره ادريّا مبر ةلعأله ةن دفري اديصو رابعّدهه
صعدت الشرطد رتيره ااتألدامألّ لدرر ادريّا مأبسغتألّ بقرار زيّده الريت الةفصص اليتاّةّت
مله ّ

يرةيّ رته تلفيذ القرار مسو الريه ةن رمضه ةن يبي ادريّا .ريؤ ّ د هذا
الةاترطلين بر  45دييقد ذ
اإلحرال إصرار االات ي مسو مده االاتحّبد د

دمره إلو الرحرع إلو الرضع القّئه التّريفي

رااتةرارهّ مي ايّاد مرض الاقّئق مسو ادرض.
ربّلاديي من مرض الاقّئق مسو ادرض شألدت ةده الرصد ااتةرار ايّاّت االات ي مي هده ةلّزي
الةقدايين ردمعأله لسا ن فّرج القدس رلسبلّل االاتيطّلي ال بير اري الةديلد الةاتسد رةاّرلد تشريع
ائيسيد رصرذال لرضع يد االات ي رةاترطليه
الةاترطلّت رتاريسألّ لةلّطق تطبق مسيألّ القرالين اإلار ّ

ٍ
ةبّن مي البسده القديةد إللشّل بؤر ااتيطّليد ميألّ .رةثسةّ تارلت الةاترطلّت لةلّطق مّزلد
مسو

فطر
تصعِّي مسو الفساطيليين التلقي رالعةي رالا ن أصبات البؤر االاتيطّليد مي البسده القديةد تش ي ذا
داهةّ مسو الا ّن مي القدس رمسو الةقداّت مسو ٍّ
اد ارال.
ذ
رضةن الةاعو الدؤري ل ات ي ةن أحي طةس الةظّهر اإلا ةيد مي القدس رادراضي الةاتسد مّه
 1948تاتةر ةاّرالت تةرير يّلرن يقضي بةلع بي ادذان مي الةاّحد مبر ة برات الصرت .مقد
ت قده مضر ال ليات ةردفّ يرييا ةن ازي البيت اليألرد

بةشررع يّلرن لةلع بي ادذان بذريعد

أن اآلالا ةن الةراطلين مي أحزال ةن إارائيي يعّلرن بش ي يرةي ةن الضحيج الذ ياببه ادذان ةن
أن ذلف ال
الةاّحد  .رمسو الريه ةن أن القّلرن القديه-الحديد له يةر بابي امتراضّت إارائيسيد إال ّ
تأييدا ةن حألّت ةفتسفد مي اين أن لتليّهر يدمةه
يعلي أن ةاّرالت تةرير اتتريا ايي ّإله يارز ذ
بشده ريارص مسو أن يشةي ةلع بي ادذان ةطسقذّ رليس مقط مي أريّت ةادده.

رمي ايّق ةتصي بلقي الافّره ادةري يد إلو القدس يبدر أن تصرياّت الرئيس ادةري ي ف ي اةسته
ردا مقط بي أصبات أيري لستلفيذ
االلتفّبيد بلقي الافّره ادةري يد ةن تي أبيي إلو القدس له تعد رم ذ
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ةع ايتراي اات ةه لةألّةه الرئّايد بش ي راةي مي  .2017/1/20مإلو حّلي تصرياّت مريقه
افير لسراليّت الةتاده مي درلد
ذا
الرئّاي يّه ترةي بتعيين أاد الةاّةين الةقربين ةله ديفيد مريدةّن

بير ةن ةاؤرلي االات ي.
ترايبّ ذا
االات ي رهي فطره اليت
ذ

تبلو ةحسس ادةن القرار  2334الذ يدين االاتيطّن مي الضفد الغربيد بةّ ميألّ القدس رذلف بةرامقد
ر ّ

يتضةن

ادري لةحسس ادةن الذ
14
مضرا راةتلّع الراليّت الةتاده من التّصريت؛ رهذا القرار هر ّ
ذ
إدالد صّرةد لايّاد الا رةد اإلارائيسيد ايّي االاتيطّن ةلذ القرار  465الصّدر مّه  .1980رمسو
الريه ةن أن القرار يدين االاتيطّن ريدمر درلد االات ي إلو التريا من اللشّط االاتيطّلي –رهر أةر

ةطسري -إال أله ال يقترن بأ

مقربّت رال يتضةن آليد لتلفيذ  .رم ره مسو ذلف مألر ياّر بين

مد أمةّي الةقّرةد أمةّالذ إرهّبيد ايي دان ي أمةّي العلا ضد الةدليين
الةعتد رالةعتدى مسيه مقد ّ
ةاتذ ذار التزاه الاسطد الفساطيليد بةرحي فّرطد الطريق التي رضعتألّ الربّميد الدرليد بتلفيذ مةسيّت
مّمسد بألدا ةراحألد ي الةلفرطين بّإلرهّي رتف يف القدرات اإلرهّبيد .هذا الترازن مي القرار ال ياتلد

بطبيعد الاّي إلو أاس صاياد مةقّرةد االات ي اق ة رس بّلقّلرن الدرلي ررصه الةقّرةد
بّإلرهّي رأمةّي العلا ال يغير ةن اقيقتألّ أر شرميتألّ.
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ّأوالً :الموقف الميداني في القدس:
تطور مشروع التهويد الديني والثقافي
أ.
ّ
ترحيب إسرائيمي بالنتائج "اإليجابية" لحظر الرباط ...ودعوات من "الكنيست" إلى تغيير الوضع القائم في

األقصى

أفا رطأه مسو اديصو
له ت ن ادشألر الث ثد ادفيره ةن مّه 2016
ّ
ةن ادشألر التي ابقتألّ للّايد االمتدلات اإلارائيسيد التي تترالو لت ريس
أةر رايع مسو ادرض يقره مسو مرض أحلده ةلظةّت الةعبد
ّليّ.
زةليّ رة ذ
رااليتاّةّت رةاّرلد تقايه اديصو ذ
بّرز ف ي ةده الرصد ث ي ةاطّّت بفصرص اديصو:
ذا
ر ّن

االيتاّةّت التي تته مي ظي إبعّد الةرابطين رالةرابطّت رةلعأله ةن
دفري اديصو رزيّده أريّت االيتاّةّت رالةؤتةر الذ

أييه مي

ال ليات اري اق اليألرد بّلص ه مي حبي الةعبد رالاّحد إلو تغيير
الرضع القّئه ريد أييه الةؤتةر بلّل مسو دمره ةن اللّئي يألردا يسيف

شهذخ يذج انشصذ هجًح
اقرحاياخ نألقصى تانرضايٍ
يغ يىعى األػٍاد انؼثشٌح فًٍا
ػثّش َشطاء "انًؼثذ" ػٍ
عؼادذهى تُرائج قشاس حظش
انشتاط انرً ذجهّد فً
اقرحاياخ "هادئح" عاػذ
ػهٍها يُغ انًشاتطٍٍ يٍ
دخىل انًغجذ ،وػقذ فً
"انكٍُغد" يؤذًش دػا
انًشاسكىٌ فٍه إنى ذغٍٍش
انىضغ انقائى فً األقصى فً
حٍٍ ػًذخ ششطح االحرالل
إنى صٌادج يذج االقرحاياخ
تخًظ وأستؼٍٍ دقٍقح فً
انفرشج انصثاحٍح

مقي القرار الذ تبلّ اليرلا ر بفصرص اديصو مي تشرين أري/أ تربر .2016
مسو صعيد االيتاّةّت

ّلت ةده الرصد ةراه االيتاّةّت بّةتيّز رذلف بّلتزاةن ةع ادميّد اليألرديد

اضاّ بش ي فّص بةلّابد ةّ ياةو بعيد العرش (-17
التي تشألد
ذ
تصعيدا مي االيتاّةّت؛ ر ّن ذلف ر ذ
 )10/23رالاّلر ّ ( )2016/12/31-25ايي ّلت أمداد الةقتاةين تتحّرز مي أيّه العيد 100

إن الشرطد اإلارائيسيد يدةت ضةّلّت رتعألدات بتاأليي
ةاترطن ميةّ أشّرت حةّمّت الةعبد إلو ّ
االيتاّةّت رتقسيص دفري الةاسةين إلو الةاحد ف ي العيد.

مإن ال مت ف ي ةده الرصد هر التصرياّت التي أشّدت بقرار ةلع
ربةعزي من مدد الةقتاةين ّ
ثةد فطرات ته
الةرابطين رالةرابطّت ةن دفري اديصو؛ مقد يّي مضر ال ليات يألردا يسيف ّ
إن ّ
اتفّذهّ لتااين الرضع ةع اظر الار د اإلا ةيد مي ادراضي الةاتسد مّه  1948رةلع ةحةرمّت
Page 7 of 23
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مبرت ةلظّةّت الةعبد من ارررهّ بألذ الفطره مي
الةرابطين رالةرابطّت ةن دفري الةاحد .ذلف ّ

تدريلّت ُلشرت مسو ةرايع التّراصي االحتةّمي م ات ارتيّم لشطّل الةعبد دحرال الألدرل التي اّدت

اديصو مي ايتاّةّت رأس الالد العبريد ( )2016/10/4-3ايي مزرا ذلف إلو افتفّل الةرابطين

تصديأله لأله رةلع مدد ةن الةاسةين ةن دفري
رالةرابطّت ةن اديصو ف ي االيتاّةّت رمده
ّ
الةاحد .
ربّلتراز ةع التضييق مسو الةصسين رتقييد دفرلأله إلو الةاحد ااتةرت ايّاد االات ي مي ااتألداا
ةرظفي ادريّا بق اررات الةلع ةن دفري الةاحد أر اإلبعّد مله .رمي هذا اإلطّر ةلعت شرطد
االات ي الاّرس ااّه ادر ةن دفري اديصو بعد ااتدمّئه لستاقيق مي ةر ز القشسد يري القدس
ريررت اسطّت االات ي اإلارائيسي
الةاتسد مي  2016/12/12بذريعد أله يش ي ذا
فطر مسو اديصوّ .

مي  12/29اإلمراج من اّرس الةاحد اديصو مّد بّ ير بشرط اإلبعّد من ة ّن مةسه مي الةاحد

تسةرديد دافي اديصو.
لةاترطل ْين اّرال أدال صسرات رشعّئر
تصديه
يرةّ بابي ّ
َ
ّ
لةده  14ذ
ترحت اسطّت االات ي ةاساي امتدالاتألّ مسو دائره ادريّا مبر يرار بزيّده الريت الةفصص
رّ
يرةيّ ايي أبسغته إلو دائره ادريّا مي  2016/12/4رلفّذته مسو
اليتاّةّت الةاترطلين بر  45دييقد ذ
الريه ةن رمضه ةن يبي ادريّا .ريؤ د هذا اإلحرال إصرار االات ي مسو مده االاتحّبد د
إلو الرحرع إلو الرضع القّئه التّريفي ال ايةّ ةّ ررد مي القرار الذ
 2016/10/12لحألد إتّاد العرده إلو الرضع التّريفي الذ

دمره

تبلته اليرلا ر مي
ّ

ّن يّئةّذ اتو شألر أيسري/ابتةبر ةن

الاسطد الرايده الةشرمد مسو
مّه  2000إذ ّلت دائره ادريّا اإلا ةيد مي القدس التّبعد لألردن ّ

الةألةد الةالده إليألّ تشةي حةيع ادةرر الةتعسقد بإداره شؤرن الةاحد رةلألّ
شؤرن اديصو ر ّلت
ّ
الدفري.
أمةّي الصيّلد رالترةيه رتلظيه ّ

ااّس رية ن أن يتراحع؛
ريأتي هذا التصعيد مسو الريه ةن التفّت اسطّت االات ي إلو ّ
أن الرضع ّ
لظر إلو
رلذلف ياتةر اظر االيتاّةّت الايّايد فرمذّ ةن أن تحر هذ االيتاّةّت إلو الفحّر الرضع ذا

تعبر بش ي راضح ال لبس ميه
أن ايتاّةّت أمضّل ال ليات ية ن تصليفألّ مسو ّألألّ ايتاّةّت راةيد ّ
ّ
الايّق يّي رئيس ا رةد االات ي
من اتحّهّت الا رةد رتبلّيألّ أحلده ةلظّةّت الةعبد  .رمي هذا ّ
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بليّةين لتليّهر مي احتةّع ةغسق لازي السي رد مي ّ 2016/11/21إله ال ليد لديه لتغيير ةريفه ةن
ةشير إلو أله له تصدر ترصيد من الشرطد بألذا الفصرص
ذا
اظر االيتاّةّت الايّايد مي ريت يريي

إن
رالترييت دييق ذ
حدا رمسو اللراي أن ي رلرا اذرين رصبررين .أةّ رزير ادةن حسعّد أردان مقّي ّ
الاظر يد يرمع تات شررط ةعيلد ةلألّ أن يبسغ أمضّل ال ليات الشرطد ةابقذّ بزيّره الةاحد .رامتبر

ةحددا يلبغي االلتبّ إلو الترييت بايي ال تته الزيّرات مي ريت
أردان أله ملد الاةّم بّلزيّرات
ذ

ته
االضطرابّت متثير الةزيد ةن مده االاتقرار .رأضّا أله ليس ةن ص ايته تغيير الرضع القّئه الذ ّ
تشريأله مبر الالين رهر ياّري تصايح ادةرر بايي يعرد الرضع القّئه ميزرر اليألرد الةاحد

ريصسي الةاسةرن ميه باريد ةن درن التعرض دةن أ ّ ةن الطرمين .
الريه ةن االتحّ إلو مده إمطّل االيتاّةّت
ل ن مسو ّ
أن ذلف ال يعلي بأ
الطّّبع الراةي إال ّ

اّي ةن اداراي

أن الةاترى الراةي ال يرمّهّ ال ايةّ تات ملران اق
اليألرد بّلص ه مي حبي الةعبد  .متات هذا العلران مقد

مي ال ليات ةؤتةر مي ّ 2016/11/8ن اللّئي يألردا
يسيف دمّ إلو مقد مقي يرار اليرلا ر اري االمتدالات
ائيسيد مسو اديصو رذلف لدمره اليألرد إلو تلفيذ ةزيد
اإلار ّ

عقذ مؤحمر بـ "الكىيسج" بذعوة مه يهودا غليك دعا
المشاركون فيه إلى حغيير الوضع القائم في األقصى

رةيز
ةن االيتاّةّت .رشّرف مي الةؤتةر رئيس ال ليات ر 3رزرال ةن بيلأله رزير ادةن حسعّد أردانّ .
شفصيّ يعتبر أن اق اليألرد مي حبي
أردان بين رأيه الشفصي رةّ ية ن معسه مسو ادرض مألر
ذ

أن
أن الرضع القّئه -ران ّن
ظّلةّ لسشعي اليألرد  -إال ّ
الةعبد يير يّبي لسةاّرةد رل ّله يرى ّ
ذ
الشرطد أر أ مضر مي ال ليات ال ية له تغيير رالقيّده الايّايد رادهّ هي ةن ية لألّ التغيير رمق

أردان الذ

بأن الةزيد ةن اليألرد
تاان مي ادشألر ادفيره رهر اعيد ّ
أ ّد ّ
أن الرضع مي اديصو ّ

يزرررن الة ّن .
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رطّلي رزير الزرامد أرر

أريثي ( البيت اليألرد ) رئيس

الا رةد بفتح الةحّي أةّه أمضّل ال ليات لسدفري إلو
اديصو ردمّ إلو متح ي أبراي اديصو أةّه اليألرد .ميةّ
طّلي لّئي رزير الحيش اإلارائيسي إيسي بن دهّن ( البيت
رتبلي ةفطّط أمد اّبقذّ
اليألرد ) الا رةد اإلارائيسيد بإايّل ّ
يقضي بفرض التقايه الزةّلي رالة ّلي مي اديصو

رتفصيص أريّت رأة لد لص ه اليألرد مي الةاحد.
رشألد الةؤتةر ي ذزال ةتبّدالذ بين الحّلي الايّاي رةلظةّت
الةعبد

ايي أشّد رزير حرده البيئد رشؤرن القدس زئيا

أل ين (لي رد) بعةي ةلظةّت الةعبد ريّي إلألّ تقره بةّ

مخطط الخقسيم المكاوي لألقصى

محزت مله الا رةد مي ي ةّ يتعسق باق اليألرد بّلةعبد  .ربّلةقّبي ةلح لشطّل الةعبد الرزير حسعّد
ير لألةن ش ّ ي العطّمد مي ةريا ال ّشرطد ةن االيتاّةّت
أن تعييله رز ذا
أردان شألّده تقدير رأشّررا إلو ّ
ضيق مسيأله.
إن اسفه يتااّق أهررلرميتش ّ
ايي ّ

محاوالت منع األذان في القدس وأراضي الـ :44مزيد من التهويد تحت شعار "المحافظة عمى جودة
الحياة":
ضةن الةاعو الدؤري ل ات ي ةن أحي طةس الةظّهر اإلا ةيد مي
القدس رادراضي الةاتسد مّه  1948تاتةر ةاّرالت تةرير يّلرن
يقضي بةلع بي ادذان مي الةاّحد مبر ة برات الصرت .مفي تشرين
ثّن/لرمةبر  2016تقده مضر ال ليات ةردفّ
البيت اليألرد

يرييا ةن ازي

بةشررع يّلرن لةلع بي ادذان بذريعد أن اآلالا ةن

الةراطلين مي أحزال ةن إارائيي يعّلرن بش ي يرةي ةن الضحيج الذ
ياببه ادذان ةن الةاّحد .

ذقذو ػضى "انكٍُغد"
يشدخاي ٌىغٍف تًششوع
قاَىٌ نًُغ تث األراٌ تزسٌؼح
أٌ "اَالف يٍ انًىاطٍٍُ
فً أجضاء يٍ إعشائٍم
ٌؼاَىٌ تشكم ٌىيً يٍ
انضجٍج انزي ٌغثثه األراٌ
يٍ انًغاجذ" ،وانًششوع
انقذٌى-انجذٌذ هى يٍ أحذ
أوجه انرهىٌذ انرً ٌغؼى
االحرالل يٍ خالنها إنى
ذقهٍص انىجىد انًظاهش
اإلعاليٍح وانؼشتٍح إنى أدَى
حذ يًكٍ

10

ٌ

ةشررع القّلرن هذا ليس بّلحديد بي هر لافد ةطرره ةن ةشررع يّلرن تقدةت به مضر ال ليات
ألّاتّايّ ةيفّئيسي ( إارائيي بيتلّ ) مي ّلرن أري/دياةبر  2011اظي ايلألّ بدمه ير ةن لتليّهر.
ريّلت ةيفّئيسي مي ةاّرلد لترريج الةشررع إله يلبغي أال تؤثر الاريد الديليد مي حرده الايّه .ل ن
رزرال السي رد له يدمةرا الةشررع ةّ اضطر لتليّهر إلو اابه ةن حدري السحلد الر ازريد لشؤرن التشريع.
بي ادذان مبر ة برات
مي مّه  2015تقده اللّئي يرييا
ةحددا بةشررع يّلرن لةلع الةاّحد ةن ّ
ذ

الصرت مسو امتبّر أن ذلف يؤثر مي حرده الايّه بّللابد إلو العديد ةن الا ّن الذين يعيشرن مي حرار
ر السي رد ر راللر

دمةّ ةن أازاي البيت اليألرد
الةاّحد رلقي الةشررع ذ
لشؤرن التشريع أحست ةلّيشته مي آذار/ةّرس  2016دله له ياز التّأييد ال ّمي.

رل ن السحلد الر ازريد

رةحددا بذريعد
اإلصرار مسو تةرير القّلرن دمع يرييا إلو إمّده طراه مي تشرين ثّن/لرمةبر 2016
ذ
طبعّ ةع العسه أله ةن ألصّر م ره الةعبد ر ّن مي مّه
الةاّمظد مسو حرده الايّه لسةاترطلين ذ

رطليّ
رطةراّ
 2013تي مي صايفد ةّ رر ريشرن ةقّالذ دمّ ميه إلو أن ي رن بلّل الةعبد ةألةد
ذ
ذ

رايترم بلّل ليس مي الحألد الحلربيد ةن اديصو .ريّي إله با ه ةريعه مي ال ليات يشعر بأهةيد
تعزيز الترميد اري الةعبد مي إارائيي ريعتبر أله ةن الراحي مسو الاّفّةيد الرئياد أن تعيد اللظر

مي ةلع صعرد اليألرد إلو حبي الةعبد .
الةتدين (ازبي شّس ر يألردت هترراه ) فرمذّ ةن
ةشررع يرييا اصطده هذ الةره بةعّرضد ةن اليةين
ّ
تاديدا زاةرر الابت الذ
أن يطّي الةشررع الشعّئر اليألرديد
ذ

يطسق ي يره حةعد إلم ن ارةد

الابت  .ل ن االمتراض له يسبي أن ااي بعد تعألّد بزيّده بلد يقضي بأن يقتصر الةلع مسو الفتره

ريألدد أذان الفحر مسو
الةةتده ةن الر 11ةاّل إلو 7
صبّاّ ةّ يضع زاةرر الابت فّرج دائره التطبيق ّ
ذ
رحه الفصرص.

ربصرا اللظر من التعدي ت الةقتراد مإن شرطد االات ي تعّرض الةشررع فرمذّ ةن االرتدادات
أن تطبيق يّلرن
تقييةّ
مإن
دافسيّ لسشرطد يشير إلو ّ
الاسبيد مي اّي تطبيقه؛ ررمق ةريع راال العبر ّ
ذ
ذ

اسبّ مي ةاّرالت الشرطد زيّده تطبيق ا ه القّلرن مي الةلّطق العربيد  .ريرى
الةؤذن ية ن أن يؤثّر ذ
أيضّ أله ال اّحد إلو هذا القّ لرن الحديد ايي إن الةش سد اليره هي مي مده تطبيق يّلرن
رزير ادةن ذ
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الضحيج الذ

ته إيرار مّه  .1992ربةرحي هذا القّلرن يةلع مسو أ

شفص ااتعةّي الةذيّع أر

مصرا.
صبّاّ ربين الثّليد رالرابعد
لظّه لت بير الصرت بين الاّديد مشره ةاّل رالاّبعد
ذ
ذ
يع س ةشررع القّلرن هذا إصرار االات ي مسو ةشررع التألريد رالاعي إلو تلفيذ بايي يقضي مسو
ّي ةّ يعبر من الرحرد اإلا ةي رالعربي مي ادراضي الفساطيليد الةاتسّد .رتأحيي ةلّيشد الةشررع
أن االات ي يير ةتةاف به رل ّله تأحيي بّلتظّر ا تةّي الظررا التي تاةح
رالةصّديد مسيه ال تعلي ّ
الةأله مي هذا الةحّي ةريا مساطيلي رمربي اّاه يضع ًّ
ادا ل ات ي رايّاّته.
بتةرير ر ّ
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ب .تطور مشروع التهويد الديموغرافي
صعبا من التهويد الديموغرافي
عاما ً
القدس تنهي ً

ترمع أذرع االات ي ةعر د الرحرد االاتيطّلي مي القدس ليصبح

رةطسبّ
أةر ةساًّّ
تغيير الةيزان الديةغرامي مي الةديلد الةاتسد ذا
ذ
ل ات ي ريةضي التألريد الديةريرامي مبر ٍ
مدد ةن الةاّرات التي
تُشرا مسيألّ رتقره بألّ أذرع الةاتي الةفتسفد مةن هده ةلّزي
الفساطيليين ردمعأله لسا ن فّرج القدس إلو البلّل االاتيطّلي ال بير
اري الةديلد الةاتسد رةاّرلد تشريع الةاترطلّت رتاريسألّ لةلّطق
ائيسيد رصرذال لرضع يد االات ي رةاترطليه
تطبق مسيألّ القرالين اإلار ّ

مسو ٍ
ةبّن مي البسده القديةد إللشّل بؤر ااتيطّليد ميألّ .ر ةّ تارلت

الةاترطلّت لةلّطق مّزلد تصعِّي مسو الفساطيليين التلقي رالعةي
فطر
ذا
رالا ن أصبات البؤر االاتيطّليد مي البسده القديةد تش ي
داهةّ مسو الا ّن مي القدس رمسو الةقداّت مسو ٍّ
اد ارال.
ذ

ًٌضً انرهىٌذ انذًٌىغشافً ػثش
ػذ ٍد يٍ انًغاساخ انرً ذُششف
ػهٍها أرسع االحرالل ،فًٍ هذو
يُاصل انفهغطٍٍٍٍُ ودفؼهى نهغكٍ
خاسج انقذط ،إنى انثُاء
االعرٍطاًَ انكثٍش حىل انًذٌُح
انًحرهح ،ويحاونح ذششٌغ
انًغرىطُاخ وذحىٌهها نًُاطق
ذطثق ػهٍها انقىاٍٍَ اإلعشائٍهٍّح،
ا
وصىال نىضغ ٌذ االحرالل
يثاٌ فً انثهذج
ويغرىطٍُه ػهى
ٍ
انقذًٌح إلَشاء تؤس اعرٍطاٍَح فٍها.
وكًا ذحىند انًغرىطُاخ نًُاطق
ػاصنح ذصؼِّة ػهى انفهغطٍٍٍٍُ
انرُقم وانؼًم وانغكٍ ،أصثحد
انثؤس االعرٍطاٍَح فً انثهذج انقذًٌح
ذشكم خط اشا داه اًا ػهى انغكاٌ
فً انقذط وػهى انًقذعاخ ػهى
ح ّذ عىاء

رمي إطّر هده ةلّزي الفساطيليين شا تقر ٌير صّدر من ة تي ادةه

الةتاده لتلايق الشؤرن اإللاّليد أرتشّ بأن اسطّت االات ي يّةت ف ي  2016بألده أر ةصّدره
مساطيليّ مي ألاّل الضفد الغربيد بةّ ميألّ شريي القدس بّرتفّع بسغ  %114من
لار  18089ةبلو
ذ

مساطيليّ رتضرر  78101آفرين رأشّرت
العّه  2015رأدت هذ العةسيّت إلو تألحير لار 18593
ذ

بيّلّت أرتشّ إلو أن أريّه الألده رالتألحير تعد ادمسو ةلذ أن بدأت ادةه الةتاده بةرايبد ةلتظةد
أن يّلبيد هذ الةبّلي رالةلشآت هدةألّ االات ي بذريعد مده
لعةسيّت الألده مي مّه  2009رأضّمت ّ

اصرلألّ مسو ترافيص لسبلّل .ررصي مدد الةلّزي التي هدةألّ االات ي مي القدس الةاتسد مقط لار
اميد أ لار  309بيرت رةلشأه
 188ةل ذزال رةبلو بّإلضّمد للار  121ةلشأه تحّرّيد
رصلّميد رزر ّ
ّ

م ره مسو إصدار لار  227أةر هده ف ي .2016
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ٍ
إطّر آفر ةن التألريد الديةريرامي الذ
رمي

يطّي البسده القديةد مي القدس

شا تقرٌير صّدر من

بير مي مدد الةاترطلين مي شرق القدس
تصّمدا ذا
ةلظةتي مير مةيه ر الا ه اآلن اإلارائيسيتين
ذ

ايي ارتفع مددهه ةلذ  2009اتو  2016بلابد  %70ميةّ ازداد مدد البؤر االاتيطّليد التي
ةاترطلّ بّإلضّمد إلو  102بؤره اّبقد يا ن ميألّ لار ألفي
يا لرلألّ  40بؤره حديده يا لألّ 778
ذ
حدا ةن
ةاترطن ليصي مددهّ اإلحةّلي إلو  142بؤره رتلتشر لار  31بؤره ةلألّ مي ةلّطق يريبدذ ذ
الةاحد اديصو رهر ةّ يؤ د احه الألحةد االاتيطّليد التي تتعرض لألّ القدس رالبسده القديةد .ربةرازاه

ذلف رصد االات ي ةبّلغ إضّميد لارااد الةاترطلّت ايي ارتفعت ال سفد إلو  82.3ةسيرن شي ي
(لار  22ةسيرن درالر) مي  2016رأصبات ال سفد الةّليد لاةّيد الةاترطن اليألرد الرااد مي القدس
 28750شي ي (ارالي  700درالر) مي الشألر الرااد.
رمي هذا الايّق ذ ر ةريع صايفد هآرتس العبريد مي  2016/11/16بأن حةعيد مطيريت رهليه
مساطيليد مي اي بطن الألرى مي بسده اسران باحد ةس يتألّ
االاتيطّليد تاّري الايطره مسو  9ةلّزي
ّ

ليألرد ةن اليةن ةلذ مّه  1881رتأتي هذ الةلّزي ضةن  6يطع ةن ادرض تاعو رهليه لسايطره
مردا
مسيألّ بةاّاد  5درلةّت ر 200ةتر ةربع تعيش ميألّ ارالي  80مّئسد ةؤلفد ةن ارالي  436ذ

راةيد رمي
ريد اشترى الا ّن الفساطيليرن هذ ادراضي رالةةتس ّت ةن أصاّبألّ الاّبقين بأرراق
ّ
ٍ
ةلزي يعرد لعّئسد الب ر مي
الايّق لفاه ااترلت ةحةرمد ةن الةاترطلين مي  2016/11/20مسو
اّره بّي اطد ةدمين تةس ه بصرره يّلرليد.
هذا االرتفّع ال بير مي الرحرد االاتيطّلي مي البسده القديةد يأتي ةع ةتّبعد االات ي دمه رزيّده الرحرد
االاتيطّلي مي الةاترطلّت الةايطد بّلقدس مفي  2016/10/9شفت اإلذامد العبرّيد من ةصّديد

االات ي مسو ااتئلّا مةي ياه االاتيطّن الذ يعةي مسو تطرير الرادات االاتيطّليد مي الةلّطق
الةايطد بّلضفد رالقدس رأشّرت اإلذامد العبرّيد مي فبر ةقتضي إلو أن هذا القاه ته تحةيد ف ي

ااتلّدا إلو ترصيد لّئبد الةاتشّر القّلرلي لسا رةد
العّةين الةّضيين إثر ريا تاريي الةيزاليد إليه
ذ
ريع س القرار اتحّ اسطّت االات ي إلو ةز ٍيد ةن التصعيد مي البلّل االاتيطّلي رحعي هذا القاه أداهذ

لربط تفطيط رتلفيذ العطّلات االاتيطّليد الةفتسفد.
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يأتي هذا التراع االاتيطّلي ةع ال شا من ةشّريع ااتيطّليد حديده رضفةد مقد شفت صايفد ري
هعي ررر العبرّير رد م رري  2016/10/15م ررن ةش ررّريع لبل ررّل ةئ ررّت الرا رردات االا ررتيطّليد م رري الض ررفد الغر ّبير رد
ائيسيد يصري إلرو  350ةسيرررن شري ي (لاررر
رالقردس رمري الةعسرةررّت برأن اارتثةّرات إارردى الشرر ّت اإلارر ّ

 91ةسيرن درالر) لبلّل ةلّطق تحّرّيد مري ةارترطلد ةيشررر أدرةريه بّإلضرّمد إلرو العديرد ةرن الشرر ّت
ادفرى التي تعةي مي ةاترطلّت ري هعير ر اللبي يعقري ر هّر ارةّ ر باغّت زئيا رييرهّ ةّ

تصرر من احه الةيزاليّت الةفصصد لسبلّل االاتيطّلي اري القدس.
ذا
يعطي

رمي ةّ يأتي أهه حدري بأهه العطّلات االاتيطّليد التي أيرهّ االات ي ف ي ةده الرصد:
الةصدر

مدد الرادات االاتيطّليد

صررايفد ررري هعيررر  142راده ااتيطّليد

الحألد الةاؤرلد

التفّصيي

شر د تارمّلي شةعرن

م ر رري ةا ر ررترطلد حب ر رري أب ر ررر يل ر رريه ه ر ررّر
ارة ر ررّ

مي 2016/10/8

تت ر رررزع الرا ر رردات مس ر ررو ث ثر ر رد

ةبّن يت رن ي ةلألّ ةن  9طبقّت
القلر ررّه العبرير ررد الثّلير ررد  180راده ااتيطّليد

بسديد االات ي مي القدس

مي ةاترطلد حيسر حلري القدس

مي 2016/10/26

2016/11/3

 270راده ااتيطّليد

درلةّ
درائررر االا ر ي السحلررد اإلداريررد
ّ
ةحةع ااتيطّلي مسو ةاّاد  15ذ
مسو أر ٍ
اض مّئده لعرائري ةقدا ّريد مسرو
مي الةر ز الحةّهير /حيسر

أن تسا ر ر ررق هرر ر ررذ الرا ر ر رردات بةار ر ر ررترطلد
حيسر

القلر ررّه العبرير ررد الثّلير ررد
2016/11/11

 78100راده ااتيطّليد

بسديد االات ي مي القدس

 500راده ااتيطّليد

بسديد االات ي مي القدس

تت رررزع م رري ةا ررترطلّت حيس ررر ر ارة ررّت
شسرةر ر حفعّت هةترس
ار ررتُقّه مر رري ةار ررترطلد ارةر ررّت شر ررسرةر
ريأتي هذا اإلم ن بعد تصرياّت اري

2016/11/23

االتحر ررّ إلر ررو بلر ررّل أ ثر ررر ةر ررن  30ألر ررا
راده ااتيطّليد مقري مررز درلّلرد ترةري
بّلتفّبّت الرئّاد ادةري يد

القلررّه العبريررد العّش رره  770راده ااتيطّليد
2016/12/3

-

مي ةاترطلد حيسرر راريته بلرّل لريس
إلو حّلي الرادات االاتيطّليد الحديده
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ص ر ر ر ر ررايفد ي ر ر ر ر ررديعرت  300راده ااتيطّليد

السحلد الةاسيد لستفطريط رالبلرّل

أاررل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رررت

التّبع ر ر ررد لبسدي ر ر ررد االا ر ر ررت ي م ر ر رري

2016/12/22

القدس

ص ر ر ر ر ررايفد إا ر ر ر ر ر ررائيي  58600راده ااتيطّليد

السحلد الةاسيد لستفطريط رالبلرّل

الير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررره

التّبع ر ر ررد لبسدي ر ر ررد االا ر ر ررت ي م ر ر رري رةثسألر ررّ مر رري يفعر ررّت هةتر رررس ر400

2016/12/25

القدس

ا ر رريته بل ر ررّل  2600را ر ررده م ر رري حيس ر ررر
راده مي رةّت شسرةر .

رمي إطّر دمه رزيّده البلّل االاتيطّلي مي ةديلد
القدس ذ ر تقرير لةريع صايفد هآرتس العبريد
مي  2016/12/16أن بسديد االات ي مي القدس
اتقره بتشييد ٍ
مدد ةن ادبراج الضفةد مي الةديلد
الةاتسد مبر ٍ
مدد ةن الةشّريع الحديده .راضّمدذ
لدررهّ االاتيطّلي رالتحّر رالايّاي تألدا بسديد
االات ي إلو تغيير رحه الةديلد راحي ةعّلةألّ العربيد

حسعى سلطاث االحخالل إلى طمس هويت القذس عبر بىاء أبراج حهويذيت
باإلضافت إلى البىاء في المسخوطىاث

ةيد .رأشّرت هآرتس إلو أن ادبراج اتبلو
راإلا ّ

مسو ةدافي الةديلد رمي ةايط ةاّر القطّر الففيا رايصي ارتفّمألّ إلو لار  36طبقد .رةن هذ

مددا ةن ةشّريع البلّل
ادبراج ايته إلشّل  9أبراج مي الةدفي الغربي لسقدس رتشألد هذ الةلطقد ذ
الضفةد رالتي فصص لألّ مشرات الة يين ةن الشرا ي رأهألّ ةشررع رحه القدس بألدا تغيير ةدفي

الةديلد الةاتسد ةن حألته الغربيد رالشّل ةديلد حديده تبرز لسقّدةين إلو القدس .راتاةح بسديد االات ي
بتقديه طسبّت ترفيص لبلّل أبراج ةرتفعد مي ةايط الةاّر الاّلي لسقطّر الففيا بّإلضّمد إلو طسبّت
أفرى إللشّل أبراج ةةّثسد يري الةاّرات ادربعد الحديده التي يته العةي مسيألّ رتحأليزهّ.
رال تتريا آلد االات ي مسو البلّل رالألده بي يعةي مسو تاريد رضع الةاترطلّت القّلرلي رتاريسألّ
ٍ
الدرليد رتشريع البلّل بش ي أ بر
ائيسيد ةّ يتيح له التلصي ةن التزاةّته
ّ
لةدن تطبق مسيألّ القرالين اإلار ّ
باحد ألألّ ةدن إارائيسيد رضةن ةفطط الةاترطلد/الةديلد  .رمي هذا الايّق لشرت ةلظةد الا ه

صرت مسيه أمضّل ال ليات مي
ير بعلران اسي ادراضي ال بير اري ةشررع القّلرن الذ
اآلن تقر ذا
ّ
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اع تةأليد
ايتر ٍ

لّئبّ مي ال ليات ريّي
لّئبّ بيلةّ رمضه  49ذ
مي  2016/12/5ريد ّأيد القّلرن  60ذ

إن اللص فطره أرلو لار الايّده اإلارائيسيد مي يألردا رالاّةره-
لفتّلي بيلت إلذامد الحيش اإلارائيسي ّ

ايشرع  4آالا راده ا ليد ااتيطّليد مي
الضفد الغربيد  .ربااي تقرير الا ه اآلن مإن القّلرن
ّ
الضفد الغر ّبيد ريد ااتفده التقرير مبّره التبييض بإشّره لتاريي هذ الةاترطلّت ٍ
لبؤر شرميد مي

يّلرليد
اي ّبيض هذا القّلرن  3921راده ا ليد يير
ّ
القّلرن اإلارائيسي ررمقذّ لر الا ه اآلن ُ

درلةّ ريشير بأن تاريد ةاترطلد مةرلّ ليس إال البدايد مقط لتاريد مشرات
رايصّدر لار  8183ذ
الةاترطلّت رالبؤر االاتيطّليد ادفرى.

ائيسيد مسو
صرم رزرال مي ا رةد االات ي بأن إحرالات مرض الايّده اإلار ّ
رمي ّ 2016/12/29

الةاترطلّت مي الضفد اتبدأ ةع تاسّه الرئيس ادةري ي الحديد ترةي ةألّةه رصرم لفتّلي بيلت بأن
مرض القرالين الةعةري بألّ مي الةدن ايشةي ةاترطلّت ةعّليه أدرةيه ر أرئيي ر مرم ار رةلّطق راد

ادردن رييرهّ .رايته ةتّبعد ةلّيشد هذا القّلرن ةع لألّيد الشألر ادري ةن مّه  2017مي اين تريع
مدد ةن الةتّبعين بأن ترامق أيسبيد رزرال ا رةد االات ي مسو هذا الةقترم.
ٌ
رتفته القدس مّه  2016مسو تصّمد بير مي ةاّرات التألريد الديةريرامي رار ٍ
اده مّمسد ل ات ي
ّةّ مسو ترايد شطر الةديلد ةّ يفتح
لتاريي الةديلد مّصةد له ةع ايتراي ااتفّله بذ رى  50م ذ
البّي مسو ةز ٍيد ةن الألحةّت االاتيطّليد رةزيد ةن الةعّلّه لسةديلد الةاتسد را ّلألّ.
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ثانيا :الموقف السياسي في القدس
ً
حيز التنفيذ:
ترمب ينقل السفارة
األمريكية من دائرة الوعود إلى ّ
ّ

امتُبر مرز الةرشح الحةألرر درلّلد ترةي ادثذّ بّلغ ادهةيد ف ي مّه
االاتثلّئيد رتصرياّته الدامةد ل ات ي
 2016بّللظر إلو شفصيته
ّ
االلتفّبيد رتأ يد مي أ ثر ةن ةلّابد من
رل اتيطّن ف ي اةسته
ّ

ليته لقي الافّره ادةري يد ةن تي أبيي إلو القدس الةاتسد .رهر يرٌار

له يقه بّتفّذ أ ّ رئيس أةري ي اّبق ةلذ إيرار ال رلغرس ادةري ي
يّلرن لقي الافّره ادةري يد إلو القدس مّه  1995ةلذ ذلف التّريخ

يقره الرئيس ادةري ي بتأحيي تلفيذ هذا القرار ي  6شألرر ريد رمد
أادا ةن
ٌ
مدد ةن الةرشاين لسرئّاد بلقي الافّره اّي مرزهه رل ن ذ

نى ذؼذ وػىد انشئٍظ األيشٌكً
خالل حًهره االَرخاتٍح تُقم
انغفاسج األيشٌكٍح يٍ "ذم
أتٍة" إنى انقذط ،وػىداا فقظ،
تم أصثحد أقشب نهرُفٍز يغ
اقرشاب اعراليه نًهايه
انشئاعٍح فً .2017/1/20
فئنى جاَة ذصشٌحاخ فشٌقه
انشئاعً ،قاو ذشية ترؼٍٍٍ أحذ
انًحايٍٍ انًقشتٍٍ يُه دٌفٍذ
فشٌذياٌ عفٍ اشا نهىالٌاخ
انًرحذج فً دونح االحرالل،
وهً خطىج القد ذشحٍثاا كثٍشا ا
يٍ يغؤونً االحرالل

الرؤاّل له ُيقده مسو هذ الفطره .تصرياّت ترةي له تأت مي ايّق

الاةسد االلتفّبيد رااتقطّي اللّفبين مقط بي ةألّد لألذا ادةر بتصرياّت ةن ةاتشّريه راتفّذ فطرات
ري اررات مي هذا الصدد ةع ايتراي تاسةه ةقّليد الرئّاد ةن اسفه بّراف أربّةّ مي .2017/1/20

تفّمي يّده االات ي بش ٍي بير ةع مرز ترةي بّلرئّاد ادةري يد رأشّرت تصرياّتأله إلو تفّؤلأله
ال بير بّلرئيس القّده رالدرر الذ

ايسعبه مي ةصساد االات ي ةن ايي دمه االاتيطّن أر لقي

الافّره لسقدس .ايي صرم رزير التعسيه لفتّلي بيلت مي  2016/11/9بأن مرز ترةي مرصدٌ هّئسد
دلألّ تضر بأةلألّ ريضيتألّ العّدلد أةّ رزير الزرامد
إلارائيي ي تتراحع من م ره إيّةد درلد مساطيليد ّ

اد تعبير ميةّ امتبرت رزيره العدي مي ا رةد
أرر أرئيي مدمّ ترةي إلو زيّره حبي الةعبد مسو ّ
االات ي إيسيت شّ يد بأن ترةي هر الصديق الاقيقي إلارائيي .
هذ التصرياّت الةرابد ال تتريا ملد الصديق القّده لسبيت ادبيض بي تباي أر تريد ةّ ايقدةه لألّ
ٍ
صرم رزير البلو التاتيد مي ا رةد االات ي يرمّي شتّيلتس أن ر ازرته تلر
ةن دمه ررمّيد ايي ّ

القيّه بأمةّي رااعد اللطّق مي الضفد الةاتسد مسو فسفيد مرز ترةي مي االلتفّبّت ادةري ّيد رامتبر

أن تصرياّت ترةي الةؤيده إلارائيي اية ّ لألّ ةن ترايع أمةّي البلّل مي الةاترطلّت  .رةع أن
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تصرياّت ترةي أتت ف ي اةسته االلتفّبيد الاتقطّي شرياد ةن الدامةين راللّفبين ادةري يين رل ن
الافّره البّلغد التي أبداهّ االات ي بعد مرز تراي بأن تصرياّت ترةي أشبه بفطد العةي التي يتفق
مسيألّ ةع االات ي مي فطرطألّ العّةد الدامةد لر إارائيي ةّ اياةح لألفيره بتلفيذ يدر أ بر ةن
التألريد الديلي رالديةريرامي رالثقّمي مي القدس فّصد رالةلّطق الفساطيليد مّةد.
ربعد إم ن مرز ترةي مسو ةلّماته هي ر
سيلترن ربدل تعيين ةاتشّريه رمريقه الرئّاي
ةحددا مقد
مّد ةرضرع لقي الافّره لسراحألد
ذ

صرات ةاتشّره ترةي

يسيّن

رلرا

مي

 2016/12/13ف ي ةقّبسد ةع إذامد أةري ّيد

بأن لقي الافّره ةن تي أبيي إلو
ةاّمظد
ّ
القدس الةاتسد اي رن مي رأس أرلريّت ترةي
رأشّرت رلرا

التي تعتبر ةن أهه ةاتشّر الرئيس الةلتفي رالتي ّلت تقرد اةسته االلتفّبيد

مّليّ يرار ترةي بلقي الافّره إلو القدس رأضّمت
لسرئّاد إلو ألألّ تعتقد أن أةري يين ث ذار ايثةلرن ذ

ااتلّدا إلو مدد الةرات التي تادي ميألّ ترةي ملألّ .
هذ فطره ةةتّزه راي رن ةن الاألي القيّه بألّ
ذ

ريد ابق تصريح رلرا

تصرياّت للتليّهر مي  12/10اري م يد ترةي بدرلد االات ي راصفذّ

حدا تحّ الشعي اليألرد رالدرلد اليألرديد ربأن لتليّهر
الرئيس ادةري ي القّده بأن لديه ةشّمر دامئد ذ
يتطسع لسعةي الةشترف ةعه .رهذ الةؤشرات ال تدي مسو تغيير مي الايّاد ادةري يد تحّ االات ي إلةّ

مسو ارتفّع الدمه ادةري ي رالغطّل اد بر الذ ية ن أن يؤةله ترةي ل ات ي ريّدته.
رةّ ُيشير لترحيح اتفّذ يرار لقي الارفّره إلرو القردس ةرّ ذ رتره صرايفد هرآرتس مري  2016/12/15أن
لقي الافّره باّحد إلو ةحرد يرار ةن الررئيس القرّده رذ ررت الصرايفد تصررياّت لررئيس بسديرد االارت ي
لير بر ّت أشّر ميألرّ إلرو أن ةبلرو الارفّره مري القردس حرّهز بعرد ترارعد ةبلرو القلصرسيد ميألرّ رال ياترّج
اللقرري ارررى إلررو التقررّي الاررفير إلررو الةبلررو مرري القرردس رتغييررر اارره اليّمطررد التعريفيررد بألررّ مقررط ريررّي بررأن
ريشّر إلو أن ةبلو القلصسيد مري القردس
هلّف حألّت أةري ّيد تراصست ةعه إليحّد ة ّن ةلّاي لسافّرهُ .
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يعرد لعألرد الررئيس ادةري ري ررلّلرد ريغرن رفر ي راليرد رزيرر الفّرحيرد ادةري ري الارّبق حرررج شررلتس
الذ يّه بزيرّره يصريره إلرو مسارطين الةاتسرد رطّلري بإيحرّد أرض ةلّاربد إليّةرد ةبلرو الارفّره ادةري ّيرد
بّلةديلررد الةاتسررد رةررن ايلألررّ تتفررذ اررسطّت االاررت ي إحررالات فّصررد اررري الةبلررو ةررن لّايررد الار ّرد ةررن

ادةليد ارلألّ.
ارتفّع البلّل أر اإلحرالات
ّ
رمي إطّر التعييلرّت التري يحريألرّ ترةري يبيري اارت ةه الرئّارد يرّه بتعيرين ديفيرد مريردةّن ةاتشرّر فر ي
افير لسراليّت الةتاده لدى الدرلد العبرّيد رهرر ةرن الردامةين للقري الارفّره إلرو القردس
ذا
الاةسد االلتفّبيد

رلترارريع االاررتيطّن مرري الضررفد الغربيررد الةاتسررد .رمرري بيررّن لشررر مريررق ترةرري االلتقررّلي أ ررد مريرردةّن ألرره
ادبديرد
يريررد العةرري ةررن أحرري الار ه ريتطسررع إلررو تاقيررق ذلررف ةررن اررفّره الراليررّت الةتاررده مرري العّصررةد
ّ

إلارائيي القدس رهي إشّرهٌ بّرتبّط التعيين بلقي الافّره بش ٍي أر بآفر.

مدد ةن رزرال رةاؤرلي االات ي بتعيين مريدةّن ايي يّلت لّئي رزيرر فّرحيرد
رمي هذا الايّق راي ٌ
رر حي ذردا إلاررائيي رأضرّمت برأن ةرايفره تع رس
االات ي تاريبي ارتررمسي برأن تعيرين مريردةّن يشر ي فب ذا
ريبد مي تعزيز يره القدس عّصةد إلارائيي مي هذا الريت  .رراي ةحسرس يشرع االارتيطّلي الرذ يةثري

 400ألا ةاترطن مي ادراضي الفساطيليد الةاتسد بّفتيّر الافير الحديد.
إن الرضررع العربرري الةترهرري رالحلرررم لاررر إرضررّل رالتعّةرري ةررع االاررت ي رالتطبيررع ةعرره رالاررقا الةرتفررع
ّ
رييررر الةتريررع لسررئيس ادةري رري الحديررد حةيعألررّ مراةرري تزيررد ةررن الفطرررره رالتألديررد لسقرردس مررّلرايع العربرري

يري ررد أر فط ررط ةتريع ررد لةراحأل ررد اإلراده ادةري ّي ررد را رريد البي ررت ادب رريض
الا ررّلي ال ي ررراي بر ر ّ
ردات مع رري ّ
االاتثلّئي  .رادائسد الةساد إذا ةّ تقرر لقي الافّره ادةري ّيد هي اتتبعألّ در ٌي أفرى رتتفذ ةن القدس

ةقر لافرائألّ؟ ر يا اي رن ةريا الا رةّت العربيد رالاسطد الفساطيليد؟
ذا
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مجمس األمن يدين االستيطان و"إسرائيل" تنتظر بدايات جديدة في األمم المتحدة في عهد ترمب:
تبلو ةحسس ادةن مي  2016/12/23القرار  2334الذ يدين االاتيطّن
ّ

مضرا راةتلّع
مي الضفد الغربيد بةّ ميألّ القدس رذلف بةرامقد 14
ذ
ادري لةحسس ادةن الذ
الراليّت الةتاده من التّصريت؛ رهذا القرار هر ّ
يتضةن إدالد صّرةد لايّاد الا رةد اإلارائيسيد ايّي االاتيطّن ةلذ

القرار  465الصّدر مّه .1980
مي ةضةرن القرار:

ةقدةته الق اررات ذات الصسد ال ايةّ الق اررين  446ر452
 يؤ د القرار مي ّ
الصّدرين مّه  1979رالقرار  465الصّدر  1980اري االاتيطّن

أداٌ قشاس يجهظ األيٍ
 2334االعرٍطاٌ
اإلعشائٍهً تاػرثاس أَهّ
ٌقضً ػهى "حم انذونرٍٍ"
وفًٍا وصف اإلعشائٍهٍىٌ
انقشاس تـ "انًؼادي
إلعشائٍم وانًخضي يٍ
األيى انًرحذج" قال ذشية
ػقة صذوس انقشاس ّ
تأٌ
األيىس فً األيى انًرحذج
عررغٍش تؼذ  20كاَىٌ
ثاٌٌُ/اٌش  ،2017يىػذ
ٍ
ذىنٍّه يهايه انشئاعٍح

الةادده بةرحي اتّفّييد حليا لعّه 1949
قره اات ي ااتراه ةرحبّتألّ
ريؤ ّ د أله مسو إارائيي
ّ
ّ
رياتاضر ذلف ال أر االاتشّر الصّدر مّه  2004من ةا ةد العدي الدرليد اري الحدار العّزي
رهذ الةره ادرلو التي يتضةن يرار لةحسس ادةن إشّره لفترى الحدار.
 يضع القرار ةاّراته ضةن ااتعّده أر إلقّذ اي الدرلتين رايّةد درلد مساطيليد مسو ادرد مّه 1967
تألديدا لاي الدرلتين.
أن ادلشطد االاتيطّليد الةاتةره تش ي
ذ
ايي يعبر من يسقه ةن ّ

أن بلّل الةاترطلّت مةي يير يّلرلي رالتألّف صّرخ لسقّلرن الدرلي
 يؤ د القرار مي الفقره ادرلو ةله ّ

أن أ ّ تغييرات مسو ادرد الرابع ةن ازيران/يرلير رةن ضةن ذلف القدس
ريشير مي الفقره الثّلثد إلو ّ
لن يعترا بألّ ةحسس ادةن إال إذا رامق مسيألّ الطرمّن مبر الةفّرضّت.

 ال يتضةن القرار أ

آليّت لتلفيذ
إشّره إلو أ ّ ّ

رل له يشير مي الفقره  11ةله إلو أله ايته ماص

مةسيد لتأ يد التطبيق ال ّةي لسقرار؛ ادةر الذ يعلي إة ّليد اتفّذ فطرات الاقد تلاحه ةع ةّ
إحرالات ّ
ررد ميه.

 صدر القرار تات الفصي الاّدس ةن ةيثّق ادةه الةتاده رمسيه مألر ال يتضةن أ

مقربّت اتفرض

مسو إارائيي مي اّي مده التزاةألّ بةضةرلهّ .إال أله –مي اّي حديد ادةه الةتاده مي التعّةي ةع
الةرضرع –مةن الةة ن أن ياتتبع بقرار تات الفصي الاّبع أ أله ايتضةن مقربّت مي اّي ةفّلفد
بلرد .
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 يدمر القرار مي الفقره الفّةاد إلو التفريق بين إارائيي (أ
الةاتسد مّه  1967رهر البلد الذ

ادراضي الةاتسد مّه  )1948رادراضي

ية ن أن يعزز بش ي فّص ةقّطعد ةلتحّت الةاترطلّت الةقّةد

ةعلريّ مسو درلد االات ي.
مي الضفد الغربيد بةّ ميألّ شرق القدس؛ رية ن أن يش ي ضغطذّ أيسه
ذ

رمد أمةّي الةقّرةد أمةّالذ إرهّبيد ايي دان ي أمةّي العلا
 اّرى القرار بين الةعتد رالةعتدى مسيه ّ
ضد الةدليين ةاتذ ذار التزاه الاسطد الفساطيليد بةرحي فّرطد الطريق التي رضعتألّ الربّميد الدرليد
بتلفيذ مةسيّت مّمسد بألدا ةراحألد ي الةلفرطين بّإلرهّي رتف يف القدرات اإلرهّبيد .هذا الترازن مي
القرار ال ياتلد بطبيعد الاّي إلو أاس صاياد مةقّرةد االات ي اق ة رس بّلقّلرن الدرلي ررصه
الةقّرةد بّإلرهّي رأمةّي العلا ال يغير ةن اقيقتألّ أر شرميتألّ.
الةريا ادةري ي:
له ِ
تقده إداره أربّةّ ةلذ مّه  2008مسو أ
فطره

حديد

مي

القضيد

الفساطيليد

رايتصرت ةرايفألّ بفصرص االاتيطّن مسو
اإلدالد الشديده رالرمض راالاتل ّر ل لألّ له
تترحه ذلف بأ

فطره مةسيد ية ن أن تدمع

ا رةد لتليّهر إلو مرةسد ةشّريعألّ االاتيطّليد .رمطست الراليّت الةتاده إة ّليد اتفّذ أ

يرار بألذا

الصدد مي ةحسس ادةن مبر ااتفداةألّ اق اللقض بةّ يةلع تةرير أ يرار يدين االاتيطّن ربرز مّه
 2011إحألّضألّ تةرير ةشررع يّلرن مي ةحسس ادةن إلدالد االاتيطّن .رال مت أن الةلدربد ادةري يد
إن الراليّت الةتاده له تاتفده اق اللقض دن القرار يع س الاقّئق مسو ادرض
مي ةحسس ادةن يّلت ّ

رار ةلذ فةاد مقرد
مسلّ ذا
ريلاحه ةع الايّاد ادةري يد رأضّمت أن الراليّت الةتاده تراي راّلد ذ

برحري تريا االاتيطّن .مإن ّلت هذ يلّمد الراليّت الةتاده رايّاّتألّ ةلذ الرات طريسد مسةّذا
أحألض أربّةّ ةاّرلد اّبقد لةحسس ادةن إلدالد االاتيطّن رلةّذا أيده مسو هذ الفطره مي الفتره

التألري ةن
االلتقّليد بعد التألّل راليته؟ ةن الةة ن رضع هذ الفطره –رهي يير ة تةسد -مي إطّر
ّ

تاةي تبعّت هذا القرار رالتةسص ةن ةتّبعته رالبلّل مسيه .ال ايةّ مي الحّلي الةتعسّق بّالاتيطّن .ل ن
ّ
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إن ادةرر مي ادةه
أن اإلداره الحديده لن تسزه لفاألّ بّلقرار ايي مسق ترةي بّلقري ّ
ةن الراضح ّ

راةيّ.
الةتاده ات رن ةفتسفد بعد ّ 20لرن ثّن/يلّير  2017أ تّريخ اات ةه الاسطد
ذ

الةريا اإلارائيسي:

رصا رئيس ا رةد االات ي القرار بر الةعّد إلارائيي رالةفز ةن ادةه الةتاده ريّي إن ا رةته

أن إداره أربّةّ له تفشي مقط مي اةّيد إارائيي ةن هذ العصّبد مي ادةه الةتاده
لن تةتثي له ةضيفذّ ّ

دبسرةّايّ
ثةلّ
بي تراطأت ةعألّ ررال ال راليس  .را ّذر لتليّهر الدري التي ّأيدت القرار ةن ّألألّ اتدمع ذ
ذ

ايتصّديّ بابي هذا الةريا مأمسن ااتدمّل افير
ر
ذ

تي أبيي مي ليرزيسلدا رالالغّي لستشّرر ريرر

أيضّ إلغّل زيّره ّلت ةقرره مي ّلرن ٍ
ثّن/يلّير  2017لرزير الفّرحيد الالغّلي رأةر بإلغّل حةيع
ذ
براةج الةاّمدات لسالغّي رالغّل زيّرات افير الالغّي رليرزيسلدا يير الةقيةين إلو إارائيي  .رالتقد

أن إداره ترةي
ذا
الافير اإلارائيسي مي ادةه الةتاده اةتلّع الراليّت الةتاده من التصريت
ةشير إلو ّ
حديدا ةن الع يّت بين ادةه الةتّاده ر إارائيي .
مألدا
ذ
رادةين العّه الحديد لألةه الةتاده اياتأل ّ ن ذ
رتعتةد درلد االات ي ايّاد التعةيد مسو ةضةرن أ

متتلصي ةن هذا الةضةرن
يرار يدين ايّاّتألّ
ّ

أيضّ مي القرار الذ
اضاّ ذ
رتثير زربعد ةرايا تاتألدا الحألّت التي صّديت مسو إدالتألّ .ر ّن ذلف ر ذ

تبلته اليرلا ر مي تشرين أري/أ تربر  2016رأدالت ميه االلتألّ ّت اإلارائيسيد مي اديصو ردمت إلو

ااتعّده الرضع القّئه اتو أيسري/ابتةبر .2000
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