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تقرير حال القدس ()3
تموز/يوليو – أيمول/سبتمبر 2015

ومنيجيتو:
حول التقرير
ّ

ةلألحيػد لألػذ اداػداث
ريق ّػدـ يػرالةذ
ّ
يرصد هذا التقريػر تط ّػرر اداػداث مػي ةديلػد القػدس مسػو الةاػترييف الةيػدالي رالايّاػي ُ
تضعألّ مي ايّؽ الصراع بيف ةشررٍع تألريػد شػّةؿ يطػّؿ ةفتسػؼ حرالػب الايػّة مػي الةديلػد تُلاػذ رترمػّ درلػد االاػتلؿ
لذاتيػد ريسي ٍػؿ ةػف
ر
الحةعيّت الةرتبطد بألّ ربيف ةاّرالت ةقّرةد هذا الةشػررع ةػف يبػؿ الةقدا ّػييف الةعتةػديف مسػو يػدراتألـ ا ّ
ّ
الدمـ الفّرحي.

أاّاييف هةّ:
التطور الميداني لةشررع تألريد الةديلد رةاّرالت ةقّرةته ةف فلؿ ةاّريف
ريتتبع التقرير
ّ
ّ
هريػد القػدس رال اػيةّ الةاػحد اديصػو رالبسػدة القديةػد ةػف
التألريد الديلي رالثقّمي :يشتةؿ هذا الةاّر مسو ةاّرالت تغييػر ّ
يألرديد أااؿ الةاحد اديصو رةايطه رةػف فػلؿ بلػّل ال ػلس رالةتػّاؼ
يفيد
ّ
فلؿ الاارّيّت الألّدمد إلو بلّل ةديلد تّر ّ
اإلالةيد لسةاحد اديصو رتاريسه ةف ٍ
ةعسـ إالةي إلػو ةريػ ٍع ديلػي ةشػترؾ ةاتػر ٍح أةػّـ
مضلذ مف ةاّرلد لزع الاصرّيد
ّ
أتبػػّع الػػديّلّت سألػػّ ر ػػذلؾ االمتػػدال مسػػو الةقداػػّت اإلاػػلةيد رالةاػػيايد مػػي الةديلػػدُ .يضػػّؼ إلػػو ذلػػؾ ةاّرلػػد تغييػػر
الطّبع الاػ ّلي العربػي لسةلطقػد الةايطػد بّلةاػحد اديصػو رالبسػدة القديةػد إلػو طػّب ٍع يألػرد رتألحيػر اػ ّف هػذ الةلطقػد
العػػرب إلػػو ادط ػراؼ .ةػػّ يشػػتةؿ هػػذا الةاػػّر مسػػو ةاّرلػػد تاػػريؽ القػػدس اػػيّايّ ػ ػ "مّصػ ٍ
يألرديػػد" رذلػػؾ ةػػف فػػلؿ
ػةد
ّ
ذ
اليألرديد مي اّئر أرحّل الةديلد.
الةألرحّلّت راالاتاّالت رتشحيع الايّاد ةف فلؿ افتلؽ اآلثّر ربلّل الةتّاؼ
ّ

ادرؿ هػػر ةاػػّرالت زيػػّدة مػػدد الةاػػترطليف اليألػػرد مػػي
التألريػػد الػػديةرارامي :يشػػتةؿ هػػذا الةاػػّر مسػػو ةحػػّليف أاّاػػييفّ .
الةديلد ةف فلؿ بلّل الةاترطلّت رتراعتألّ رتقػديـ تاػأليلت لةفتسػؼ الائػّت اليألرديػد لساػ ف مػي القػدس رلقػؿ ةؤااػّت
أةػّ
الدرلد الةر زّيد إلو الةديلد رتشحيع بلّل الةصّلع رة ار ز الشر ّت مّليد التقليد مي ةر ز الةديلد لحػذب اليػد العّةسػدّ .
الةقداييف ةف فلؿ ااب بطّيّت اإليّةد رةصػّدرة اد ارضػي رالعقػّرات رمػرض
الةحّؿ الثّلي مألر ةاّرلد تألحير الا ّ ّف
ّ

ايتصّديد صعبد مسيألـ مضلذ مف آثّر الحدار العّزؿ.
ظررؼ ةعيشيد ر
ّ

التطور السياسي لةشررع التألريد ميتتبعه التقرير ةػف فػلؿ ةتّبعػد الةرايػؼ الايّا ّػيد دبػرز الحألػّت الاّمسػد مػي القػدس
أةّ
ّ
ّ
الاساطيليد رمصّئؿ الةقّرةػد رالراليػّت الةتاػدة راالتاػّد ادررربػي رةػف بعػدهـ
رالةؤثرة ميألّ ال ايةّ درلد االاتلؿ رالاسطد
ّ
الةيد .ريرصد التقرير ةرايؼ هذ ادطراؼ ةف أبرز اداداث الدائرة مي القدس ةّ يرصػد
الدرؿ العر ّبيد ربعض الدرؿ اإل
ّ
تطرٍر مي الةريؼ الايّاي العّـ لألذ ادطراؼ تحّ الةديلد.
أ
ّ
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الممخص التنفيذي
اّليّ
ةألدت التطررات التي شألدهّ الربع الثّلث ةف مّـ  2015لةّ تشألد ادراضي الاساطيليد الةاتسد ذ

ةف ةرحد تار ّت ضد االاتلؿ رةةّراّته .مّإلحرالات التي امتةدهّ االاتلؿ الاتيعّب الألبد الشعبيد

التي الطسقت بعد ااتشألّد الاتو الةقداي ةاةد أبر فضير اريذّ مسو يد ةاترطليف ّلت تةألد لتصعيد
إارائيسي تحدد بعد التألّل ميد الاطر ربّلتزاةف ةع ااتاّؿ االاتلؿ بةّ ياةو ذ رى فراب الةعبد ايث
ايتاـ اديصو مي  2015/7/26مدد ةف الةاترطليف يتقدةألـ مضر "ال ليات" رزير الزرامد مي
ا رةد االاتلؿ أرر أريئؿ الذ لشر مسو اإللترلت ةقطع ميدير يؤد ميه صلة تسةرديد مي اديصو
مي  .2015/9/13راتفذت اسطّت االاتلؿ ي اررات تصعيديد ااتألدمت بش ؿ فّص ار د الربّط مي
اديصو ال ايةّ اللاّل السراتي مرض االاتلؿ إحرال يقضي بةلعألف ةف دفرؿ اديصو بّلتزاةف ةع
مترة االيتاّةّت الصبّايد بّإلضّمد إلو "الئاد اردال" بأاةّل ةرابطّت ال يزلف ةةلرمّت ةف الدفرؿ
ّذ ةف
إلو اديصو اتو تّريخ إمداد هذا التقرير .اّلد الغسيّف مي القدس تاّمست ةع يتؿ االاتلؿ ل
ضيّل التلاةد رهديؿ الألشسةرف مي الفسيؿ رأاةد فطّطبد مي لّبسس مي أيسرؿ/ابتةبر ريبؿ ذلؾ ةع
إاراؽ ةاترطليف مّئسد مساطيليد مي بسدة درةّ بلّبسس شةّؿ الضاد الغربيد أدت إلو ااتشألّد الرضيع
مسي درابشد ليساؽ به أبرا مي ريت الاؽ ةف درف أف يتفذ االاتلؿ أ إحرالات باؽ الةعتديف.
إذا مسو ةاترى التألريد الديلي رالثقّمي شألدت ةدة الرصد إحرالات ةتراليد ااتألدمت الةاحد اديصو
ببشر راحر مبر ااتألداؼ الةرابطيف رالةرابطّت رايتاّـ الةاحد ررصرؿ يرات االاتلؿ إلو ةلبر لرر
الديف زل ي رالقّل القلّبؿ الدفّليد رالرصّص الاي مي الةصسو القبسي رمي بّاّت الةاحد .رتصّمدت
فلؿ ةدة الرصد مةسيد ااتألداؼ الةرابطيف رالةرابطّت ررصست إلو إصدار زير الحيش مي ا رةد
تلظيةّ فّرذحّ مف القّلرف.
ار بّمتبّر الةرابطيف رالةرابطّت
االاتلؿ ةرشيه يعسرف يرذا
ذ
رمسو صعيد التألريد الديةرارامي شألدت ةدة الرصد ااتةرار مةسيّت البلّل االاتيطّلي مي ظؿ ةاّرلد
ةف اسطّت االاتلؿ الةرازلد بيف ةتطسبّت إرضّل الشّرع اإلارائيسي رمدـ إاضّب الراليّت الةتادة
تاديدا رالتي تتفرؼ ةف تصّمد الاراؾ مي القدس بابب االاتيطّف .ر ّف التطرر ادبرز مي البلّل
ذ

االاتيطّلي ييّـ حرامّت االاتلؿ بتحريؼ ادراضي الةاّذيد لةفار الشرطد الاّبؽ مي اي رأس
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العةرد ررضع ة عبّت أاةلتيد مسو حّلب الطريؽ بألدؼ ضـ ادراضي إلو ةاترطلد "ةعّليه زيتيـ".
ريد رات الةلّيصد مسو شر د إارائيسيد لبلّل رترايع الةاترطلد بعدةّ ّلت السحلد الةاسيد لستفطيط
رالبلّل التّبعد لبسديد االاتلؿ مي القدس أيرت ةفططّت لترايع "ةعّليه زيتيـ" ةطسع مّـ .2015
رأصدرت بسديد االاتلؿ مي القدس رفصد لبلّل حديد ايضّؼ إلو الةاترطلد ةف الةقرر تفصيصه
اصر مسو الراـ ةف أف ادراضي التي يقّـ مسيألّ الةبلو
ذا
للاتفداـ العّـ رل له ايفصص لسةاترطليف
صردرت ةف الةقداييف .ربّلتراز ةع ذلؾ ااتةرت مةسيد تةدد حةعيد "مطيرت رهليـ" االاتيطّليد مي

إلذار إلو مّئسد أبر لّب التي تقطف ةبلو مي اي
اي اسراف حلرب اديصو ررحألت اسطّت االاتلؿ ذا
بطف الألرى برحرب إفلل الةلزؿ ايث ترج هذا اإللذار بإفلل مّئستيف مي  .2015/10/19ريةألد هذا

إف  12مّئسد أفرى تسقت أراةر إفلل
اإلفلل لةزيد ةف مةسيّت إفلل الةقدايف مي اسراف ايث ايث ّ

ةشّبألد مي ايف أف  20مّئسد أفرى يتألددهّ الفطر ذاته.

رمي التعسيـ تشير ادريّـ إلو إهةّؿ اسطّت االاتلؿ تطرير القطّع بةرازاة مةسألّ مسو ابتلمه رتألريد
حديدا مي
لارض الررايد الصأليرليد .رمي ايف يّلت بسديد االاتلؿ إف مدد الصارؼ  112صاذّ
ذ

حديدا مي الةدارس الثّلريد ةع امتتّح العّـ الدرااي الحديد -2015
الةدارس االبتدائيد ر 68صاذّ
ذ
 2016مقد ذ رت "مير مةيـ" أف مدد الصارؼ الحديدة هر  38صاذّ ةقّبؿ  44صاذّ مي طرر البلّل

ر 400صؼ مي ةراسد التفطيط .ةّ أف الةدارس الفةس التي يّلت البسديد إلألّ ةدارس حديدة تبيف
ألألّ ةدراد راادة حديدة رمؽ "مير مةيـ" ميةّ الةدارس ادفرى هي ةلشآت تـ تاريسألّ إلو ةدارس
صغيرة تضـ ةّ بيف  6ر 8صارؼ.
رمي الريت الذ

ال تعةؿ ميه اسطّت االاتلؿ ةف أحؿ تأةيف البيئد التدريايد الصّلاد مألي ال تحد

ارحّ مي ااتألداؼ الطلب رارةّلألـ ةف التعسيـ رتعطيؿ العةسيد التعسيةيد رةف ذلؾ ةضّيقد الشرطد
ذ

لسطلب ررش الةدارس بّلةيّ العّدةد ال ريألد .رظألر ذلؾ بش ؿ فّص مي اي الطرر ايث تظّهر
ااتحّحّ مسو ةضّيقد الشرطد درالدهـ فلؿ ذهّبألـ إلو الةدراد أر مردتألـ
ادهّلي مي 2015/2/8
ذ
رهدمت التظّهرة لةطّلبد الاسطّت اإلارائيسيد بريؼ هذ االمتدالات التي تطّؿ أبلّلهـ رتعطؿ ذهّبألـ

إلو الةدراد لي رلرا رهيلد التاقيؽ راالمتقّؿ .ريبؿ ذلؾ التشر مي تشريف ٍ
ثّف/لرمةبر  2014ةقطع
ميدير مسو اإللترلت يظألر ايّرة تّبعد لشرطد االاتلؿ ترش الةيّ العّدةد مسو  4ةدارس تقع مي
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الشّرع الرئيس مي اي الطرر رهر ادةر الذ أحبر ارالي  4500طّلب مسو البقّل مي ةلّزلألـ بابب
الرائاد التي تغسغست إلو الصارؼ.
رمي تطررات الةريؼ الايّاي

ّلت الحساد الالريد لسحةعيد العّةد لألةـ الةتادة ةاطد ل ؿ ةف

الرئيس الاساطيلي ةاةرد مبّس ررئيس الا رةد اإلارائيسيد بليّةيف لتليّهر ايث ات أ ادرؿ مسو "لصر"
طعةه بةاّرلد ااتدرار مراطؼ الدرؿ
رمع العسـ الاساطيلي مسو ةقر ادةـ الةتادة ليسقي
ذ
فطّبّ ّ
ادمضّل مي الحةعيد لياأؿ :أةّ آ ف ادراف اللتألّل هذا الظسـ رهذ العذابّت؟ رمسو الراـ ةف تألديد يبؿ
أيّـ ةف إلقّل الفطّب بقلبسد اياحرهّ مإف الفطّب لـ يفرج مف طرراّت مبّس الاّبقد رلـ ياةؿ
حديدا محّل فطّبه ةلفاض الاقؼ رميه ااتعةّؿ ةارط لةاردات ةف ةفساّت العةسيد الايّايد الاّشسد
ذ
مقّؿ إله "يلشر ثقّمد الالـ رالتعّيش بيف شعبلّ رمي ةلطقتلّ" رهر ةّ يترحـ مسو ادرض ةف فلؿ
ةشّر د االاتلؿ مي التلايؽ ادةلي ضد الشعب الاساطيلي .أةّ إشّرته إلو إة ّليد ريؼ االلتزاـ
بّالتاّيّت التي ال تستزـ بألّ درلد االاتلؿ مقد حّلت مي إطّر التلايس رااظ ةّل الرحه أةّـ شعبه الذ
تأ د لديه مشؿ الةاّر الايّاي لساسطد الاساطيليد ريؤ د ذلؾ ةّ ييؿ مف راّئؿ طةألد رحألألّ مبّس
إلو اإلارائيسي ارؿ ليته رمع اقؼ الفطّب رليس مي الق اررات.
أةّ لتليّهر ماّرؿ مي فطّبه تقديـ "إارائيؿ" مسو ألألّ الدرلد الاريصد مسو اةّيد اديصو رضةّف
الاريّت الديليد رالقّل السرـ مسو مبّس راتألّـ الاساطيلييف بّلتاريض مسو العلؼ .ؿ ذلؾ ميةّ ّلت
يرات االاتلؿ تعتد

مسو اديصو رمسو الةصسيف رالةرابطيف رتةلع اللاّل ةف دفرؿ اديصو راير

ذلؾ ةف الةةّراّت التي تبيف ترحةد االاتلؿ لةاألرـ اةّيد الةقداّت رػتأةيف الاريد الديليد.
ضعؼ القيّدة الايّايد الاساطيليد مي ةراحألد االمتدالات اإلارائيسيد مسو القدس راديصو رالةريؼ
العربي راإلالةي الةترافي يّبسه تارؾ مي الشّرع الةقداي اةتد مي الربع ادفير ةف العّـ إلو بعض
ةدف الضاد الغربيد رااتحّبت له بعض الةدف مي ادراضي الاساطيليد الةاتسد مّـ  1948ةّ لقي
تضّةليّ مي ازة .ربّلاعؿ ش ست التار ّت التي بدأت فلؿ ةدة الرصد لراة هبد رااعد أظألرت
صدى
ذ

أف الاساطيلي ال ياعو إلو التعّيش ةع االاتلؿ رهر لف يتر َالو مف التارؾ رةقّرمد االاتلؿ بةّ
يتيار له ةف أدرات الةراحألد مي فطرات ال بد ةلألّ ضةف ةشررع التارير رالألّل االاتلؿ.
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ّأوالً :الموقف الميداني في القدس:
تطور مشروع التيويد الديني والثقافي
أ.
ّ
أشير عجاف عمى األقصى واالحتالل يجرم الرباط فيو :األقصى بين معمودية الدم ومكابدة الحصار
ٌ
يعيش الةاحد اديصو الةبّرؾ أدؽ لاظّته ةلذ ااتلؿ القدس مّـ

 1967مألر الةيداف ادهـ رادرؿ لارض رؤى الةاتؿ اإلارائيسي الذ
ال يترؾ مرصد ليثبت أله الةشرؼ رالةتا ـ بّديصو مبر اصّر
الةرابطيف رايؿ االلتألّ ّت رااليتاّةّت رةّ رامقألّ ةف هحةد ملياد
اير ةابريد مسو البشر رالاحر.
يّـ االاتلؿ بتقسيؿ القيرد الةاررضد مسو اديصو فلؿ شألر رةضّف
الةبّرؾ معةر الةاحد آالؼ الاساطيلييف ةف القدس رالضاد الغربيد
رازة رأايّ ليسد القدر مي اديصو أ ثر ةف  350ألؼ ةصؿ ةع

ػبد اٌّغجذ األلظِ ٝغش ًحب
ٌاللزحبِبد ِٕز 2015/7/20
ثؼذ فزشح ٘ذٚء ف ٟاٌؼشش
األخ١شح ِٓ شٙش سِؼبْ،
ٚاسرفؼذ حذح االلزحبِبد اٌزٟ
رحٌٛذ الشزجبوبد داخً عبحبد
األلظ ،ٝوّب ف ٟالزحبَ
 2015/7/26ثئششاف ػؼٛ
"اٌىٕ١غذ" أٚس ٞأس٠ئً.
٠ ٌُٚزٛلف اعزٙذاف اٌشثبؽ ػٕذ
ِّبسعبد االحزالي ػٍ ٝأثٛاة
األلظ ٝثً ٚطً ٌحذ اػزجبسٖ
رٕظًّ ١ب خبسجً ب ػٓ اٌمبٔ ْٛثؼذ
لشاس ٌٛص٠ش اٌج١ش اإلعشائٍٟ١
ِٛش٠ ٗ١ؼٍ ْٛف2015/9/8 ٟ

الحةع ربقي ةلع االيتاّةّت اتو
مدـ مرض ييرد مةريد فلؿ أيّـ ُ
لألّيد ميد الاطر الةبّرؾ.

رةع التألّل ميد الاطر أمّد االاتلؿ متح بّب الةغّربد أةّـ الةقتاةيف اليألرد ماي 2015/7/20
ةاترطلّ باةّيد أةليد ةشددة
ايتاةه 35
ذ

ةّ مّدت االيتاّةّت الايّايد بّلتزاةف ةع ذ رى "فراب

الةعبد" بعد ايتاّـ مضر ال ليات ررزير الزرامد أرر أريئؿ اديصو مي  2015/7/26ربعد هذا
التّريخ تلاقت اإلحرالات اإلارائيسيد التي تاتألدؼ الةاحد اديصو رالةرابطيف رالاراس مسو ٍ
اد ارال
صّ اللاّل تألدؼ إلمراغ الةاحد فلؿ أريّت
رأضات القيرد التي يارضألّ مسو الةصسيف رفصر ذ

االيتاّةّت .ةّ أصبات االيتاّةّت أ ثر شراادذ رادة ردةريد.

ابؽ ايتاّـ أريئؿ ااتا اززات مسو أبراب الةاحد اديصو ماي  2015/7/25يّـ أمداد ةف الةاترطليف
بأدال طقرس تسةرديد رةف ثـ االمتدال مسو مدد ةف الةصسيف رالةرابطيف رةع اّمّت الصبّح ادرلو
مّةّ ةف دفرؿ اديصو
ةف يرـ اداد  2015/7/26ةلع االاتلؿ ةف هـ درف الػ  50ذ

ةّ أاسقت
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تةأليدا اليتاّـ اديصو مي ذ رى ةّ ياةو بػ "فراب الةعبد" .ريد شألد
يرات االاتلؿ البسدة القديةد
ذ
اديصو ةراحألّت ملياد بيف يرات االاتلؿ رالةرابطيف مسو إثر ايتاّةه ةف يبؿ ةئّت ملّصر

االاتلؿ الذيف ايتاةرا الةصسو القبسي ةرتيف ةع إطلؽ يلّبؿ الصرت رالغّز التي تاببت بأضرار ةّديد
تـ مي ريت ايتاّـ
حايةد راصّبد  16ةراب ذ
طّ مدا مف اّالت االفتلّؽ ال ثيرة .هذا التغرؿ ادةلي ّ
مضر "ال ليات" ررزير الزرامد أرر أريئؿ الةاحد برمقد ةحةرمّت ةف الةاترطليف تات ارااد أةليد

طلّ
ةشددة .رتحّرز مدد ةقتاةي اديصو فلؿ هذا اليرـ  320ةاتر ذ
القبسي رامتدالات مسو ةرظاي ادريّؼ راراس الةاحد اديصو.

ةّ ُاحست أضرار بّلغد بّلةاحد

ريد بسغت إحرالات االاتلؿ الألّدمد إلمراغ الةاحد اديصو درحد اتو ةلع ادطاّؿ ةف دفرله ماي
 2015/8/19ةلعت يرات االاتلؿ أطاّؿ الةفيةّت الصيايد ةف دفرؿ اديصو إال أف ادطاّؿ ربعد
تحةألرهـ الدمعرا ةرة راادة رأزالرا الاراتر الاديديد التي يقؼ ملدهّ حلرد االاتلؿ رتة لرا ةف الدفرؿ
إلو اديصو رالةشّر د مي التصد

اليتاّةّت الةاترطليف اليألرد بألتّمّت الت بير رالةلاقد لألـ فلؿ

حرالتألـ االاتا اززيد مي الةاحد الةبّرؾ .رهي إشّرة إلو الدرر ال بير لحةيع شرائح الةحتةع الةقداي مي
ةراحألد االاتلؿ راةلت تألريد لسةاحد اديصو.
هذ االحرالات الةتلاقد ةف يبؿ االاتلؿ أتت بّلتزاةف ةع ايتراب ةراـ ادميّد اليألرديد ابتدال ةف
"رأس الالد العبريد" رهي داللد مسو ليد االاتلؿ رمع ةاترى التصعيد مي الةاحد اديصو ربّلةقّبؿ
رمع االاتلؿ ةف حألرزيته ادةليد ةتفرمذّ ةف ت رار مةسيّت الطعف رالدهس التي اصست فلؿ الألبد
رمددا ةف القّدة ادةلييف تقرر إضّمد تيبتيف
ضـ رئيس الا رةد لتليّهر
ذ
الةّضيد مبعد احتةّع أةلي ّ
ةف يرات ارس الادرد ر 400شرطي لتعداد القرات الةرحردة مي القدس بّإلضّمد الو زيّدة مدد
رادات القرات الفّصد التي تعةؿ اّليّ ربش ؿ دائـ مي القدس الةاتسد.
هذا القرار بزيّدة مديد القرات ادةليد لاقه تصّمد مي اصّر االاتلؿ لسةاحد اديصو مةلذ
 2015/8/23بدأت يرات االاتلؿ بإالؽ مدة أبراب ةف أبراب الةاحد اديصو مي الاترة الصبّايد
()11.00 - 7:30

راإلبقّل مسو ثلثد أر أربعد أبراب ةاتراد لاصر دفرؿ الةصسيف ةف هذ

ادبراب رتاأليؿ مرض الريّبد مسيألـ اصؿ ذلؾ ةع ت ثيؼ مدد العلّصر ادةليد بتش يلتألـ الةفتساد
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ملد حةيع ادبراب .ةّ تـ لصب مدد ةف الاراحز العا ريد الاديديد مي اللقّط رادزيد الةرصسد الو
أبراب اديصو بّإلضّمد الو الاراحز الدائةد ملد البرابّت لااألّ بّإلضّمد إلو ةلع دفرؿ اللاّل ةف
حةيع ادحيّؿ الو الةاحد اديصو فلؿ مترة االيتاّةّت الصبّايد ررضع ييرد مسو دفرؿ الرحّؿ
راالشتراط مسو الرحّؿ الدافسيف إلو الةاحد اديصو تاسيـ بطّيّت الألريد رمدـ البقّل بدافسه لاترة
طريسد ةع التألديد مي اّؿ تأفرهـ مف الريت الةاةرح به ايتـ تاريؿ بطّيّت الألريد إلو ةر ز "القشسد"
لستاقيؽ ةعألـ رةعّيبتألـ رربةّ تريياألـ لاّمّت أر إبعّدهـ مف الةاحد اديصو.
مي ّ 2015/9/8لت ذررة ي اررات االاتلؿ باؽ الةرابطيف رالةرابطّت مي اديصو مقد أصدر رزير
فّرحّ مف
"تلظيةّ
ار بّمتبّر الةرابطيف رالةرابطّت
الحيش اإلارائيسي ةرشيه يعسرف مي  2015/9/8يرذا
ذ
ذ
القّلرف" بعد ترصيّت ةف حألّز "الشّبّؾ" ررزير أةف االاتلؿ حسعّد أرداف ربرر يعسرف يرار بّلةاّمظد
امةّ أف الةرابطيف يتاببرف بأمةّؿ الشغب
مسو الالةد العّةد راللظّـ دافؿ الةاحد اديصو ز ذ
ريضّيقرف الةاترطليف رملّصر شرطد االاتلؿ .ريأتي هذا القرار مي ايّؽ تاريغ الةاحد اديصو ةف
ايعّ.
العلصر البشر اداّاي مي صد االيتاّةّت رمريسد مرضألّ ذا
أةر ر ذ
ألاؽ االاتلؿ هذا القرار بألحةد شراد اةتدت مسو ةدى
 3أيّـ ةف االيتاّةّت راالمتدالات مّاتةر مي مرض
القيرد مسو دفرؿ الةصسيف إلو الةاحد ربش ؿ فّص
اللاّل ةع االمتدال مسو ةرظاي ادريّؼ رالةرابطّت
الةةلرمّت ةف دفرؿ اديصو يرب بّب الاساسد.

االحتال ليعتتذ يلى يامصلىن يي ياقأصل

راشتدت رتيرة االيتاّةّت صبّح اداد 2015/9/13
ر ّف ةف بيف الةقتاةيف رزير الزرامد أرر أريئؿ ميةّ اّصرت يرات االاتلؿ الةصسيف مي الةاحد
ةصسيّ بحراح ةتاّرتد .رمي
القبسي رأطسقت مسيألـ يلّبؿ الغّز رالرصّص الةطّطي ةةّ أدى إلصّبد 35
ذ

 2015/9/14ايتاـ اديصو أ ثر ةف  200حلد

إارائيسي ةف الرادات الفّصد رامتدرا مسو

الةعت ايف دافؿ الةاحد ةع إطلؽ الرصّص ريلّبؿ الصرت رالغّز رأيدةت يرات االاتلؿ مسو
تاطيـ مدد ةف أبراب الةاحد القبسي رالشبّبيؾ الزحّحيد رالحصيد ذات القيةد التّريفيد ال بيرة .رمي
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ائيسيّ ةف
ةصسيّ بحراح ةتاّرتد فلؿ ايتاّـ ةّ يزيد مسو 250
 2015/9/15أصيب 26
حلديّ إار ذ
ذ
ذ
القرات الفّصد ربعد تاطيةألّ لبرابّت الةصسو القبسي يّةت هذ القرات بتدليس دافؿ الةصسو اتو

رصست لةلبر لرر الديف (الةعررؼ بةلبر صلح الديف) ردارت اشتبّ ّت ةبّشرة ةع الشبّف الةرابطيف.
رمسو الراـ ةف ارص االاتلؿ مسو الاد ةف رحرد الةرابطيف مي اديصو إال أله مشؿ مي حعؿ
ايتاّةّته تاير بش ؿ هّدئ رهر ةّ ياحؿ لسةرابطيف مسو يسد أمدادهـ مي مريسد رلر حزئيد لألذ
الةةّراّت.
هذ الألحةد ال بيرة التي تعرض لألّ الةاحد اديصو هي الش اررة ادرلو التي دمعت لعردة التاحر لةديلد
القدس رالطلؽ الش اررات ادرلو لساراؾ الةقداي الذ

تراع ليشةؿ ةلّطؽ ثيرة ةف الضاد رالةلّطؽ

الةاتسد مّـ  1948رازة رالتي ةألدت بدررهّ اللتاّضد القدس ايث ّف اديصو الرامع ادهـ رالةارؾ
ادرؿ.
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ب .تطور مشروع التيويد الديموغرافي
أعمال توسيع في مستوطنة "معاليو زيتيم" واالتحاد األوروبي لتفعيل وسم منتجات المستوطنات
مسو الراـ ةف الألدرل اللابي الذ شألد البلّل مي الةاترطلّت فلؿ
أف ذلؾ لـ يةلع الةصّديد مسو ةفططّت
الةدة الةلصرةد إال ّ
ااتيطّليد مي الضاد الغربيد بةّ ميألّ القدس بةّ يؤ د أف االاتيطّف

حزل ةف الايّاّت الثّبتد لدرلد االاتلؿ رهي تارص مسو التةاؾ
به رلر ضةف الاد اددلو

يل تظألر ةف يقدـ تلّزالت لساساطيلييف

رلتحلب لقةد دافسيد ةف الةطّلبيف بترايع االاتيطّف مسو ؿ "أرض
إارائيؿ" .ماي 2015/7/23

شات ةلظةد "الالـ اآلف" الياّريد

الةلّهضد للاتيطّف أف اإلدارة الةدليد صّديت مسو  15ةفططذّ
لةرااؿ تفطيطيد ةفتساد مي  8ةاترطلّت مي الضاد الغربيد بةّ

رحشص دٌٚخ االحزالي ػٍٝ
ػذَ أمطبع حٍمخ اٌجٕبء
االعز١طبٔ ٟف ٟاٌؼفخ اٌغشث١خ
فزّذ خالي ِذح اٌشطذ
اٌّظبدلخ ػٍِ 15 ٝخططبً
ٌّشاحً رخط١ط١خ ٌثّبٟٔ
ِغزٛؽٕبد ف ٟاٌؼفخ ،ثّب
فٙ١ب اٌمذط اٌّحزٍخ وّب لبِذ
آٌ١بد االحزالي ثزجش٠ف
األساػ ٟاٌّحبر٠خ ٌّغزٛؽٕخ
"ِؼبٌ ٗ١ص٠ز "ُ١ثٙذف رٛع١غ
اٌّغزٛؽٕخ ثبإلػبفخ إٌٝ
سخظخ ٌجٕبء جذ٠ذ ٌالعزخذاَ
اٌؼبَ ف ٟاٌّغزٛؽٕخ
ع١خظض العزؼّبي اٌٛٙ١د

ميألّ القدس .رتتضةف الةفططّت تشريع  228رادة ااتيطّليد ةرحردة رتـ بلّؤهّ معلذ مي الةاترطلّت
بّإلضّمد إلو  541رادة ااتيطّليد حديدة ايتـ بلّؤهّ .ةّ أمطي الضرل ادفضر لساير بةفطط لسبليد
التاتيد لػ  296رادة ااتيطّليد.
ربةرازاة ذلؾ يّةت آليّت االاتلؿ بتحريؼ
ادراضي الةاّذيد لةفار الشرطد الاّبؽ مي
اي رأس العةرد ررضعت ة عبّت أاةلتيد
مسو حّلب الطريؽ بألدؼ ضـ ادراضي إلو
ةاترطلد "ةعّليه زيتيـ" .ريد رات الةلّيصد
مسو شر د إارائيسيد لبلّل رترايع الةاترطلد
بعدةّ

ّلت السحلد الةاسيد لستفطيط رالبلّل

آمناثياالحتال ليتنفذيلصىناثيتجزعفيشزقيمستىطنتي"متامنويسعتنم"

التّبعد لبسديد االاتلؿ مي القدس أيرت ةفططّت لترايع "ةعّليه زيتيـ" ةطسع مّـ  .2015رأصدرت
بسديد االاتلؿ مي القدس رفصد لبلّل حديد ايضّؼ إلو الةاترطلد ةف الةقرر تفصيصه للاتفداـ
اصر مسو الراـ ةف أف ادراضي التي يقّـ مسيألّ الةبلو صردرت
ذا
العّـ رل له ايفصص لسةاترطليف
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ياةيه اليألرد "الةي اّ " رهي برؾ ةيّ ياتفدةألّ اليألرد الةستزةرف
ةف الةقداييف ايث ايشيد ةّ ّ
لسطألّرة .ريد فصص ياـ الةبّلي الديليد مي بسديد االاتلؿ ادرض الةصّدرة لسةاترطليف ايث ايتـ

بلّل ةبلو ةف طبقد راادة مسو ةاّاد  400ـ 2رايضـ الةبلو  3برؾ ةلاردة بعضألّ ةفصص للاّل
الةاترطليف رأفرى لسرحّؿ ميةّ ياّط الةبلو بحدار يصؿ ارتاّمه إلو  3أةتّر لعزله مف الاي العربي.
رمي 2015/9/29

شات صاياد " رؿ هعير" اإلارائيسيد مف إصدار رفص بلّل لةئّت الرادات

االاتيطّليد مي القدس الةاتسد ايث بدأت شر د "يررر إارائيؿ" بتاريؽ ةاّ ف مي ةشررمألّ االاتيطّلي
مي ةاترطلد "اللبي يعقرب" شةّؿ القدس يتضةف  78رادة ااتيطّليد ضةف ٍ 4
ةبّف يتألؼ ؿ ةلألّ ةف
 9طبقّت.
رفلؿ ةدة الرصد أمّد لتليّهر تأ يد تةا ه بايّاد االاتيطّف رأ د ذلؾ مي  2015/7/29بعدةّ هدد
ازب "البيت اليألرد " بإاراج الا رةد راتو بإاقّطألّ إثر ةداهةد ملّصر ةف الشرطد اإلارائيسيد ةبّف
مي "اي درايلرؼ" مي ةاترطلد "بيت إيؿ" مي الضاد إلو الشةّؿ ةف القدس .رأشّر إلو ةعّرضد
ا رةته ايّاد هدـ الرادات االاتيطّليد مي "بيت إيؿ" (شةّؿ شرؽ البيرة بّلضاد الغريبد) ايث تعتبر
لظر إلو أف مةسيد التفطيط مي الةريع التألت رهر الةريؼ الذ
أف هدـ الةبّلي ليس ضرررذيّ ذا
ايعرضه مسو الةا ةد العسيّ اإلارائيسيد.

رمي ايّؽ اتحّ االتاّد ادررربي إلو راـ البضّئع الةلتحد مي الةاترطلّت مقد أمسلت ةارضد الايّاد
الفّرحيد مي االتاّد مرديري ّ ةراريلي مي  2015/9/9أف االتاّد بصدد رضع السةاّت ادفيرة مسو
اإلرشّدات الفّصد براـ الةلتحّت الةصلرمد مي ةاترطلّت الضاد الغربيد .رتشرح اإلرشّدات لدرؿ
االتاّد ادررربي يايد تطبيؽ التشريع الاّلي الذ

يشةؿ ؿ ادراضي الةاتسد مّـ  1967بةّ ميألّ

شرؽ القدس .العةؿ مسو هذ اإلحرالات بدأ فلؿ راليد الةارضد الاّبقد ّثريف آشترف بطسب ةف درؿ
اةتدت  9أشألر
أمضّل مي االتاّد إال أف الراليّت الةتادة طسبت تحةيدهّ فلؿ مترة الةاّرضّت التي ّ
ااتةر التحةيد اتو آب/أااطس  2015ايث
ةف آب/أااطس  2014إلو لياّف/أبريؿ  2015ر ّ

طسبت  26درلد أررربيد إلو ةراريلي اإلاراع مي اإلحرالات.
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رمسو الراـ ةف ذلؾ لـ تأفذ اإلرشّدات طريقألّ إلو التطبيؽ بعد رهي مسو الراـ ةف ايتصّر تطبيقألّ
مسو ادراضي الةاتسد مّـ  1967رألألّ اير ةسزةد لدرؿ االتاّد رهي إلمطّل الفيّر لسةراطف
ادررربي مي شرال هذ الةلتحّت ةف مدةه مإلألّ فطرة مةسيد تعسر يسيلذ مف اقؼ الةرايؼ التي ت تاي
بّلتصريح بأف الةاترطلّت مي ادراضي الةاتسد مّـ  1967ةفّلاد لسقّلرف الدرلي.
"عطيرت كوىنيم" مستمرة في التوسع االستيطاني في سموان
يش ؿ اي اسراف الذ

ياةيه اليألرد "ةديلد دارد" إادى اللقّط

الاّفلد التي يلشط ميألّ التراع االاتيطّلي رمةسيد الايطرة مسو أةلؾ
الةقداييف بذريعد ألألّ ّلت ةةسر د ليألرد يبؿ مّـ  1948ةّ ياألؿ
مسيألـ ااترحّمألّ بةرحب يّلرف "اؽ العردة" الذ

يعتبر أف ادةلؾ

التي يقرؿ اليألرد إلألـ اةتس رهّ يبؿ مّـ  1948هي أةلؾ يألرديد ياؽ
لألـ

ااترحّمألّ.

رلحات

حةعيتّ

"العّد"

ر"مطيرت

رهّليـ"

االاتيطّليتّف فلؿ العقرد الةّضيد مي اسب الةقداييف مي اسراف
أةل ألـ تات هذا الةاةو رتدمـ اسطّت االاتلؿ الحةعيتيف ايث
تاألؿ مةسيد تراعألةّ مي الاي رتؤةف لسةاترطليف الاةّيد مبر ةرامقد

ػّٓ اعزٙذاف ح ٟعٍٛاْ،
ٚجٙذ ِحىّخ االحزالي
إٔزاساد إٌ ٝػبئٍخ أثٔ ٛبة
إلخالء ِٕضٌٙب اٌز٠ ٞؤ4 ٞٚ
ػبئالد ٌّظٍحخ جّؼ١خ
"ػط١شد و"ُ١ٕ٘ٛ
االعز١طبٔ١خ ٚلذ أخٍذ ؽٛالُ
اٌجٍذ٠خ ػبئٍزٚ ٓ١عٍٙذ
اٌششؽخ أزمبي ِغزٛؽٕ ٓ١إٌٝ
اٌّجٕٚ ٝوبٔذ اٌجّؼ١خ
ع١طشد ػٍِٕ ٝضي ٠ؼٛد
ٌؼبئٍخ عشحبْ ف ٟاٌح ٟرارٗ
ٚعجك رٌه ػٍّ١بد اعز١الء
ِشبثٙخ لبدرٙب "ػط١شد
و"ٚ "ُ١ٕ٘ٛاٌؼبد" ػبَ 2014
ثشػب٠خ عٍطبد االحزالي

تةت الايطرة مسيألّ.
أةليد لدى التقّلألـ إلو البيرت التي ّ
ربعد مةسيّت الاطر الةتلاقد مسو ةلّزؿ ةقداييف مي اسراف العّـ الةّضي ااتةرت فلؿ الةدة التي
يرصدهّ التقرير مةسيد ااتيلل حةعيد "مطيرت رهّليـ" االاتيطّليد مسو ةلّزؿ تعرد لاساطيلييف مي
اي اسراف حلرب الةاحد اديصو .ماي  2015/9/1ااترلت الحةعيد مسو ةلزؿ يعرد لعّئسد اراّف
مي اي بطف الألرى باسراف ربّلاعؿ التقؿ إلو الةلزؿ مدد ةف الةاترطليف لإليّةد ميه.
أةّ اإللذار الذ

تسقّ إفرة ةف مّئسد أبر لّب مي  2015/8/5برحرب إفلل ةلّزلألـ مقد ت سؿ بّلتلايذ

مي  2015/10/19ايث ايطر ةاترطلرف باةّيد أةليد مسو الةلّزؿ بعد أف أفست الشرطد العّئلت
الةقدايد ةف الةبلو .ر ّلت حةعيد "مطيرت رهّليـ" ااتاصست مسو أا ّـ يضّئيد مي شبّط/مبراير
 2015يضت بأف الةبلو العّئد لسعّئسد رالة ّرف ةف  3شقؽ تعرد ةس يته ليألرد.
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راللمت تراع دائرة التراع االاتيطّلي
مي اسراف إلو اي بطف الألرى ايث إف
مةسيّت الايطرة الاّبقد

ّلت شبه

ةاصررة مي اي رادة اسرة ريعتبر
لذير يراي بّل ثير
إفلل مّئسد أبر لّب ذا
إف  12مّئسد أفرى
ةف الفطر ايث ّ
تسقت أراةر إفلل ةشّبألد مي ايف أف

 20مّئسد أفرى يتألددهّ الفطر ذاته.
رتعتبر البؤرة االاتيطّليد الةعررمد بػ
"بيت يرلّثّف" أهـ ةريع ااتيطّلي مي
بطف الألرى ريد أييةت ةف درف رفصد
يّلرليد مّـ  2002رشغسألّ ةاترطلرف
مّـ  .2005رمسو الراـ ةف صدرر
أا ّـ يضّئيد بإفلل الة ّف إال أف
رئيس بسديد االاتلؿ مي القدس لير
بر ّت رمض تلايذ أ ةف هذ ادا ّـ مسو الراـ ةف تسقيه ي اررات ةبّشرة رةسزةد ةف الةدمي العّـ مي
هذا الصدد .رهر اشترط إلفلل الةاترطليف ةف "بيت يرلّثّف" أف يتـ إفلل مّئسد أبر لّب .رال يزاؿ
الةاترطلرف مي "بيت يرلّثّف" رتؤةف لألـ الاةّيد ملّصر ةف ارس الادرد ر ذلؾ ملّصر أةف فّص
ترظاألـ رتدمع رراتبألـ ر ازرة اإلا ّف.
ر ّف مّـ  2014شألد مةسيّت ااتيلل ةتلاقد مي شألر أيسرؿ/ابتةبر رتشريف أرؿ/أ تربر ايث تة ف
الةاترطلرف ةف االلتقّؿ إلو الةبّلي التي تةت الايطرة مسيألّ بةرحب أةر يضّئي رباةّيد ةف شرطد
االاتلؿ ر ّلت حةعيتّ "العّد" ر"مطيرت رهليـ" الطرميف الةعلييف بػ "ااتعّدة ادةلؾ اليألرديد".
ياتألدؼ االاتلؿ بسدة اسراف بّلتألريد ضةف ةشررع يشةؿ الةلطقد التي ياةيألّ بػ "الارض الةقدس"
اي الشيخ حراح رراد
رتضـ البسدة القديةد ّةسد رأحزال رااعد ةف ادايّل الةايطد بألّ ّ

الحرز مي
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ريتضةف هذا الةشررع إلشّل ةديلد أثريد
الشةّؿ ضّايد الطرر مي الشرؽ رضّايد اسراف مي الحلرب.
ّ
ةطّبقد لسرصؼ الترراتي ل ػ "أررشسيـ الةقداد" أااؿ اديصو رمي اسراف رأحزال ةف الاي اإلالةي مي

البسدة القديةد راالؿ اليألرد ةاؿ العرب .ره ذا يتةدد الرحرد االاتللي مي اي اسراف مسو ااّب
الرحرد العربي رمؽ فطد ةدرراد ةف الحةعيّت االاتيطّليد التي تاعو إلو إا ّـ الايطرة مسو
العقّرات الةايطد بّديصو ةف الحألّت الحلربيد رالحلربيد الغربيد رالشرييد ربغيّب فطد لةراحألد مةسيد
اإلفلل هذ .
ويشوه العممية التعميمية
قطاع التعميم في القدس :االحتالل ييمل تطوير القطاع
ّ
ال ترى درلد االاتلؿ مي يطّع التعسيـ مي شرؽ القدس أ ثر ةف رايسد

ضةف راّئؿ أفرى تعتةدهّ لتألريد الةديلد رالتا ـ بأهسألّ رتربيد أبلّئألـ
أبحديّت االلصيّع للاتلؿ .ربيف تل ر االاتلؿ لةاؤرليته تحّ
مسو
ّ

ادشفّص الرايعيف تات اسطته درلد ااتلؿ بةرحب اتاّييد حليؼ
الرابعد ةف حألد راعيه إلو مرض رؤيته رررايته مسو ةّ تبقو ةف

ايةّ مي بيئد ةاتسد ميألّ
مإف الةقداييف يدمعرف الثةف اد بر ال ّ
القطّع ّ
تاديّت الةاّمظد مسو الألريد رااللتةّل رالررايد التّريفيد ادصسيد

ر ذلؾ إتّاد االلفراط مي ارؽ العةؿ.

٠زؼشع لطبع اٌزؼٍ ُ١فٟ
اٌمذط ٌؼٍّ١خ ر٠ٛٙذ ِّٕٙجخ
ح١ث ر ًّٙعٍطبد االحزالي
ػٍّ١خ رط٠ٛشٖ ٚرظٙش األسلبَ
اعزّشاس إٌمض ف ٟاٌغشف
اٌظف١خ ٚف ٟػذد اٌّذاسط ِغ
ِحبٌٚخ ِٓ لجً ثٍذ٠خ االحزالي
رؼخ" ُ١إٔجبصارٙب" ٌزغطٟ
ػٍ ٝرمظ١ش٘ب ف ٟاٌٛلذ اٌزٞ
رزؼشع فِ ٗ١ذاسط اٌمذط
ٚؽالثٙب ٌالػزذاءاد ِٓ لجً
اٌششؽخ ٚاٌّغزٛؽٕ ٓ١ثّب
٠ؼطًّ اٌؼٍّ١خ اٌزؼٍ١ّ١خ

رتاّرؿ اسطّت االاتلؿ إضعّؼ القطّع ةف فلؿ إهةّؿ تطرير ةّ تاعو إلو الايطرة مسيه ةف
فلؿ فسؽ ظررؼ يضطر ةعألّ الةقدايرف إلو تاحيؿ أبلّئألـ مي الةدارس التّبعد للاتلؿ رالتي
تارص مسو ترريج الررايد الصأليرليد ارؿ تّريخ مساطيف رالصراع العربي-اإلارائيسي.
رتاتألدؼ الاسطّت اإلارائيسيد يطّع التعسيـ ليس مقط مبر ةاّرلد تعطيؿ العةسيد التعسيةيد رارةّف
أيضّ تتس أ مي تطرير البليد التاتيد لسةدارس
الطلب ةف الذهّب إلو ةدرااألـ ةّ ايتبيف أدلّ ل لألّ ذ
رتأةيف العدد اللزـ ةف الصارؼ الاتيعّب أمداد الطلب الةقداييف .رمرؽ ذلؾ سه تاّرؿ هذ

الاسطّت تضفيـ ادريّـ ارؿ "إلحّزاتألّ" مي ةدارس شرؽ القدس.
15

ْ

بسديد االاتلؿ مي القدس
مقد ظألر تبّيف مي الةعطيّت الةتعسقد بةدارس شرؽ القدس ةّ صدرت مف ّ
حديدا مي الةدارس االبتدائيد
رمف حةعيد "مير مةيـ" .مرمقذّ لسبسديد اي رف مي شرؽ القدس  112صاذّ
ذ

حديدا مي الةدارس الثّلريد ةع امتتّح العّـ الدرااي الحديد  .2016-2015أةّ "مير مةيـ"
ر 68صاذّ
ذ
مقّلت إف مدد الصارؼ الحديدة هر  38صاذّ ةقّبؿ  44صاذّ مي طرر البلّل ر 400صؼ مي ةراسد

التفطيط.
إف العدد ةقتصر
إف مددهّ فةس ميةّ يّلت "مير مةيـ" ّ
أةّ بّللابد إلو الةدارس الحديدة مقّلت البسديد ّ
أف مدد الةدارس الحديدة
مسو ةدراد راادة مقط مي بيت صاّمّ (حلرب القدس) .ريد أرضات
ّ
البسديد ّ
يشةؿ بعض الةبّلي التي ااتؤحرت رارلت إلو ةلشآت تعسيةيد رهي ةدارس صغيرة تضـ ةّ بيف  6ر8

صارؼ .رهذا ةّ ياار التاّرت مي ةعطيّت البسديد ر"مير مةيـ" ةّ ياار التاّرت مي أمداد الصارؼ
الصّدرة مف الحألتيف.
ررمقذّ لصاياد "هآرتس" مإف الارؽ ال بير مي الةعطيّت الةتعسقد بقطّع التعسيـ هر مي مدد الصارؼ التي
يزمـ رئيس البسديد بلّلهّ فلؿ الالرات الات الةّضيد أ ةلذ مرز برئّاد البسديد ايث يدمي أله بلو
 7أضعّؼ مدد الصارؼ التي بلّهّ رؤاّل البسديد الاّبقرف أرر لربسيّلا ي رايألرد أرلةرت .أةّ "مير
مةيـ" مقّلت إف مدد الصارؼ الحديدة التي تـ بلّؤهّ بش ؿ الر فلؿ الالرات الات الةّضيد ّلت
حديدا مي الالد رهر ةعدؿ ةشّبه لاترة راليد لربسيّلا ي رل ف أمضؿ ةف الاترة التي
بةعدؿ  36صاذّ
ذ
ترأس ميألّ أرلةرت البسديد.

ريبسغ مدد الطلب الةاحسيف مي ةدراس شرؽ القدس لألذا العّـ الدرااي  985543أ ةّ يعّدؿ %36
أف  225000طالذ رةراهقذّ ليارا ةاحسيف مي أ ةدراد ةف ةدارس القدس ارال
ةف طلب القدس .إال ّ

بأف بعض هؤالل ةاحؿ فّرج القدس يبقو مدد آفر ةف درف ةعرمد ةّ
راةيد أر فّصد .رةع االمتقّد ّ
إذا تـ تاحيسألـ مي ةدارس أـ ال.

ردا مسو التةّس ةف حةعيد "اقرؽ
ر ّلت ةا ةد االاتلؿ العسيّ يضت مي شبّط/مبراير  2011ذ

الةراطف مي إارائيؿ" بأف الدرلد التأل ت اؽ طلب شرؽ القدس مي الاصرؿ مسو التعسيـ الةحّلي
الراةي .رأةألست الةا ةد ل ةف ر ازرة التعسيـ ربسديد االاتلؿ ةدة  5الرات أ

اتو مّـ 2016
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لاؿ ةش سد اللقص مي الاصرؿ رامتبرت أله إذا ااتةر الرضع ةّ هر بعد ةررر الةدة الةاددة ماي رف
لسطلب الاؽ مي التاحيؿ مي الةدارس الفّصد مسو لاقد الدرلد .رترضح ادريّـ الراردة أمل أف
الحألتيف اير ةعليتيف باؿ هذا الةش سد مي ريت يريب.
رمي الريت الذ

ال تعةؿ ميه اسطّت

االاتلؿ ةف أحؿ تأةيف البيئد التدريايد
ارحّ مي ااتألداؼ
الصّلاد مألي ال تحد
ذ
الطلب رارةّلألـ ةف التعسيـ رتعطيؿ العةسيد
التعسيةيد رةف ذلؾ ةضّيقد الشرطد لسطلب
ررش الةدارس بّلةيّ العّدةد ال ريألد .رظألر
ذلؾ بش ؿ فّص مي اي الطرر ايث تظّهر

سنارةيشزطتياالحتال ليتزشيمذرستيي يح يامطىريبامناهيامتادمت

ااتحّحّ مسو ةضّيقد الشرطد درالدهـ فلؿ ذهّبألـ إلو الةدراد أر مردتألـ
ادهّلي مي 2015/2/8
ذ
رهدمت التظّهرة لةطّلبد الاسطّت اإلارائيسيد بريؼ هذ االمتدالات التي تطّؿ أبلّلهـ رتعطؿ ذهّبألـ

إلو الةدراد لي رلرا رهيلد التاقيؽ راالمتقّؿ .ريبؿ ذلؾ التشر مي تشريف ٍ
ثّف/لرمةبر  2014ةقطع
ميدير مسو اإللترلت يظألر ايّرة تّبعد لشرطد االاتلؿ ترش الةيّ العّدةد مسو  4ةدارس تقع مي
الشّرع الرئيس مي اي الطرر رهر ادةر الذ أحبر ارالي  4500طّلب مسو البقّل مي ةلّزلألـ بابب
الرائاد التي تغسغست إلو الصارؼ.
رالو حّلب يرات االاتلؿ مإف امتدالات الةاترطليف مسو الطلب الةقداييف ال تتريؼ رةف ذلؾ إيداـ
ةاترطف مي  2015/1/28مسو ةاّرلد فطؼ الاتو الةقداي إبراهيـ حةيؿ ايث ةف اي الثرر
صبّاّ.
القريب ةف اسراف أثلّل ترحأله إلو ةدراته
ذ
ره ذا تتحاد مي يطّع التعسيـ ايّاد االاتلؿ مي التلصؿ ةف التزاةّته التي يارضألّ مسيه القّلرف
الدرلي ضةف ايّاد تألدؼ إلو إضعّؼ يطّع التعسيـ العربي ردمع الةقداييف إلو االلتاّؽ بّلةلّهج
اإلارائيسيد رالايطرة مسو ةلظرةد التعسيـ ةع ةّ يعليه ذلؾ ةف إة ّليد مرض الةاّهيـ التي يراهّ االاتلؿ
رةاّرلد فسؽ ةقداي حديد برؤيد تتلّاـ ةع اتحّهّت االاتلؿ رأهدامه.

17

ثانيا :الموقف السياسي في القدس:
ً
الموقف األردني حيال انتياكات االحتالل في األقصى :قمق وغضب وتحذير من "تأثّر العالقات" مع
"إسرائيل"
تصّمدت فلؿ االاتاّؿ بّدميّد اليألرديد مي تةرز/يرلير 2015
االمتدالات اإلارائيسيد مسو الةاحد اديصو معّدت االيتاّةّت
الايّايد ةع أرر أريئؿ مي "ذ رى فراب الةعبد" رامتدت يرات االاتلؿ
مسو الةرابطيف رالةصسيف رةلعتألـ ةف دفرؿ الةاحد

ةّ أصدر رزير

فّرحّ مف القّلرف ميةّ
تلظيةّ
ار بّمتبّر الةرابطيف رالةرابطّت
الحيش يرذا
ذ
ذ
ةلعت اللاّل ةف دفرؿ الةاحد مسو ةدى أابرميف فلؿ مترة
تّاّ مي ظؿ بيئد
االيتاّةّت الصبّايد .ربدا االاتلؿ مي ؿ ذلؾ ةر ذ
مربيد راالةيد اير راابد مي إصدار ةريؼ اّاـ ايّؿ امتدالاته
الةت ررة مسو الةاحد اديصو راتو الةرايؼ الصّدرة مف ادردف لـ

٠فؼً األسدْ ف ٟاٌشد ػٍٝ
االػزذاءاد اإلعشائ١ٍ١خ ػٍٝ
اٌّغجذ األلظ ٝسِ ٟاٌىشح
فٍِ ٟؼت اٌذٚي اٌىجش ،ٜال
عّ١ب اٌٛال٠بد اٌّزحذح،
ٌ١زجٕت خطٛاد فؼٍ١خ ػٍٝ
األسع رؤثش ف ٟاٌؼاللخ ِغ
دٌٚخ االحزالي ثشىً ِجبشش
٘ٚىزا ٌُ ٠ؤثش اٌزظؼ١ذ
اإلعشائ ٍٟ١ف ٟلجٛي أٚساق
اػزّبد اٌغف١شح اإلعشائ١ٍ١خ
اٌجذ٠ذح ف ٟػّبْ ِغ
رظش٠حبد ِٓ ِغؤ ٓ١ٌٚػٍٝ
ِخزٍف اٌّغز٠ٛبد حٛي
غؼت ٚلٍك ِٓ ٘زٖ
االػزذاءاد

تبد ذات أثر بير مي تعديؿ الةاّر الةتصّمد للمتدالات التي اةتدت
ُ

أف ادردف ياصؿ بيف
إلو شألر تشريف أرؿ/أ تربر  .2015رظألر فلؿ الاصؿ الثّلث ةف العّـ ّ

االمتدالات اإلارائيسيد مسو اديصو رالعليّت الدبسرةّايد ةع االاتلؿ ايث ّف الةسؾ ادردلي يتاسّـ

أرراؽ امتةّد الاايرة اإلارائيسيد الحديدة مي مةّف مي  2015/9/7مسو الراـ ةف اإلحرالات التي بدأ
االاتلؿ تطبيقألّ بعد ميد الاطر رتصعيد االمتدال مسو الةرابطّت بش ؿ فّص.
م بير "القسؽ رالغضب" الذ

مبر مله الةسؾ ادردلي فسل اتصّؿ ةع رئيس الرزرال البريطّلي مي

 2015/9/14التألو بّلتاذير ةف تأثر العليّت بيف ادردف ر"إارائيؿ" مي اّؿ ااتةرار االمتدالات.
اصر رال يقبؿ التقايـ رالةشّر د فلؿ لقّئه اللراب العرب مي
ذا
رتصريح الةسؾ بأف اديصو هر لسةاسةيف
ِ
ياض إلو تغير مي الايّاد اإلارائيسيد ايث تحلب ادردف اتفّذ
أيضّ لـ
"ال ليات" مي  2015/9/20ذ
ةريؼ مةسي رألقو ال رة مي ةسعب الراليّت الةتادة ايث طّلب الراليّت الةتادة فلؿ اتصّؿ هّتاي

بحرف بّيدف لّئب الرئيس ادةير ي مي  2015/9/15بّتفّذ ةريؼ اّزـ ايّؿ االمتدالات اإلارائيسيد
لتحلب اتفّذ ةريؼ يتعدى اقؼ التصرياّت .رةع ااتةرار التصعيد اإلارائيسي أشّرت صاياد " أر
ّ
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اليرـ" لقلذ مف ةصّدر مي الديراف الةس ي إلو أف الةسؾ يرمض اإلحّبد مسو اتصّالت لتليّهر رهر ادةر
الذ

رد ته "هآرتس" إلو الفشيد ةف إشّمد الطبّع برحرد تلايؽ بيف البسديف لتاديد ردة الاعؿ ايّؿ
ّ

التصعيد مي اديصو.
رضةف الةاترى ذاته ّلت تصرياّت رزير
الفّرحيد لّصر حردة ايث يّؿ فلؿ احتةّع
رزرال

الفّرحيد

العرب

مي

القّهرة

مي

 2015/9/13إف االلتألّ ّت التي ادثت ةف
يبؿ القرات اإلارائيسيد أةر "ةرمرض راير
ةقبرؿ" بّإلشّرة إلو امتدالات يرات االاتلؿ

جىدة:ياالنتهاكاثيي ياقأصل يأمزيمزيىضيوغنزيمقبى ل

محر ذاؾ اليرـ مسو اديصو ايث اّصرت الةصسيف مي الةصسو القبسي رألقت بدافسه يلّبؿ الغّز
رالرصّص الةطّطي ةّ أدى إلو إصّبّت بيف الةصسيف رأضرار ةّديد مي الةاحد.
ره ذا يةرر ادردف ةراياه ةف االمتدالات اإلارائيسيد مسو اديصو ةاّرالذ الةاّمظد مسو رهج رصّيته
بعيدا مي اتفّذ ةرايؼ مةسيد ةف
مسو الةقداّت مي القدس رالفطرط التي يراةألّ تقرـ مسو مدـ الذهّب ذ
يبيؿ ااتدمّل الااير ادردلي ةف "تؿ أبيب" أر طرد الااير اإلارائيسي ةف ادردف رياتعيض مف ذلؾ

بةطّلبد الدرؿ ال برى ال ايةّ الراليّت الةتادة بّتفّذ ةرايؼ تغلي ادردف مف فطرات "تؤثر مي
يةتص بألّ اضب
العليد ةع إارائيؿ" .ةّ يارص مسو ترحيه راّئؿ تألدئد دافسيد مبر تألديدات
ّ
الشّرع ادردلي يل تلاحر االاتحّحّت مسو امتدالات االاتلؿ مسو اديصو.
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عباس في األمم المتحدة :أما آن ليذه العذابات أن تتوقف؟
ااتبؽ الرئيس مبّس ةرمد فطّبه أةّـ الحةعيد العّةد لألةـ الةتادة مي
دررتألّ التّاعد رالاتيف بّلاديث مف يلبسد اياحرهّ أةّـ الحةعيد ليقسب
تتقيد بّالتاّيّت الةريّعد ةع الاسطد
الطّرلد مسو "إارائيؿ" التي ال ّ

أف الفطّب الذ
الاساطيليد .إال ّ

ألقّ يرـ  2015/9/30لـ ياةؿ أ

ةريؼ حديد بؿ الطرى مسو لغد مّطايد إليلّع الدرؿ ادمضّل مي

ةحسس يّئـ مسو الةصّلح رةا رـ بةلطؽ القرة

بأاقيد القضيد

الاساطيليد تات شعّر "أةّ آف لألذا الظسـ أف يلتألي؟ أةّ آف لألذ
العذابّت أف تتريؼ؟" مبّس الذ

ألقو فطّبه ةت ذئّ مسو االاتاّؿ مي

أٌم ٝاٌشئ١ظ اٌفٍغط ٟٕ١خطبثٗ
أِبَ اٌجّؼ١خ اٌؼبِخ ٌألُِ
اٌّزحذح ػّٓ عمف ِٕخفغ
ٌُ ٠ىٓ ِفبجئًب ٌّزبثؼ ٟع١بعخ
ػجبط ِٕز ر ٗ١ٌٛسئبعخ اٌغٍطخ
أِب خطبة ٔزٕ١ب٘ ٛفش ّد وً ِب
٠جش ٞف ٟاأللظ ٝإٌٝ
"اٌّحشػ "ٓ١ػٍ ٝاٌجبٔت
اٌفٍغط ُِٕٙٚ ،ٟٕ١ػجبط ،وّب
حبٚي رمذ" ُ٠إعشائ "ً١ػٍٝ
أٔٙب اٌجٙخ اٌز ٟرحزشَ
اٌّمذعبد ٚرظ ْٛحش٠خ
اٌؼجبدح ف٘ ٟزٖ إٌّطمخ ِٓ
اٌؼبٌُ

 2015/9/29برمع العسـ الاساطيلي مسو ةقر ادةـ الةتادة فسص إلو
الاسطد الاساطيليد ال ية لألّ االاتةرار مي التزاـ االتاّيّت ةع ال يّف اإلارائيسي مي ظؿ مدـ التزاةه
ّ
أف ّ
دائةّ.
تسؾ االتاّيّت رفريألّ ذ

""إف الضةّةلّ لعضريد الةلظةّت رالةعّهدات رالةراثيؽ الدرليد ليس ةرحألذّ ضد
ةّ أشّر مبّس إلو أف ّ

أاد" ةّ يراي بةاّرالت إضّميد إلراّؿ راّئؿ طةألد إلو "إارائيؿ" مسو ةاةع ةف العّلـ سه الذ
يرى مدااد حرائةألّ الةاتةرة باؽ الشعب الاساطيلي رالتألّ ّتألّ الةاتةرة مي الةاحد اديصو.
ر ّلت صاياد "هآرتس" شات مف تلايؽ بيف
مبّس رالةاؤرليف اإلارائيسييف ايث بسّغ الرزير
اإلارائيسي ادابؽ ةئير شطريت ةّهيد القلبسد التي
يلر تاحيرهّ رتاّصيؿ سةته مي ادةـ الةتادة
طّلبّ إليه طةألد الا رةد اإلارائيسيد إلو أله
ذ
ايعتةد "التصعيد مي الفطّب ال التصعيد مي

مإف االلتقّدات
الق اررات" .رمسو الراـ ةف ذلؾ
ّ

ريعيامتىميامفىسطنن يلى يمنن ياقأمميامصتحذة

اإلارائيسيد لفطّب مبّس ّلت مي الاد اددلو تتألةه بّلتاريض مسو العلؼ رالتاريض.
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يقدـ ةف
فطّب مبّس القّئـ مسو العراطؼ يّبسه فطّب ديةّارحي للتليّهر مي  2015/10/1اّرؿ أف ّ
فلله "إارائيؿ" مسو ألألّ الحألد التي تاةي اديصو مترحه إلو الرئيس مبّس بأف يتريؼ مف لشر
اد ّذيب ارؿ لرايّ "إارائيؿ" هدـ اديصو رأ د أف ا رةته ةستزةد بّلةاّمظد مسو "الرضع القّئـ" مي
اديصو ةع العسـ أف هذا الرضع الذ يتةاؾ به لتليّهر هر الرضع الذ مرضه االاتلؿ بعد ااتبعّد
ادريّؼ مف برابّت اديصو رايطرة الشرطد اإلارائيسيد مسو تاديد ةف ياةح له بّلدفرؿ إلو الةاحد
مرضّ مف ذلؾ أف يريؼ اإلالةييف الذيف يدفسرف الةتاحرات إلو
رةف يةلع .ريّؿ إف مبّس ميه
ذ
اديصو رياّرلرف أف يةلعرا اليألرد رالةاياييف ةف زيّرة ادةّ ف الةقداد .رمي تضسيؿ راضح يّؿ
لتليّهر إف "إارائيؿ" هي التي تضةف أةف ادةّ ف الةقداد دلألّ تاترـ هذ ادةّ ف رالاريّت الديليد
لسيألرد رالةاياييف رالةاسةيف .ربّلتراز ةع هذا الفطّب ريبسه ّلت يرات االاتلؿ تقتاـ اديصو
اصّر مسو الةاحد رتةلع الةاسةيف ةف دفرله رالصلة ميه مي ةشألد يظألر يؼ "ياةي"
ذا
رتارض

االاتلؿ الةقداّت ر"يضةف" الاريّت الديليد.

رلـ تشألد هذ الدررة بفلؼ الدررة الاّبقد لسحةعيد العّةد تقديـ ةبّدرة أر ةشررع يرار بفصرص
القضيد الاساطيليد مي ظؿ تحةيد الةبّدرة الارلايد التي طسبت الراليّت الةتادة تحةيدهّ مي ظؿ الشغّلألّ
بّالتاّؽ اللرر اإليرالي ةع العسـ أف الرئيس ادةير ي بّراؾ أربّةّ لـ يتطرؽ مي فطّبه إلو القضيد
الاساطيليد مي ايف أف رزير الفّرحيد ادةير ي ر ذلؾ الاايرة ادةير يد مي ادةـ الةتادة لـ ياض ار
فطّب لتليّهر بابب ااتدمّئألةّ إلو احتةّع ةع أربّةّ مبر الايدير .ةّ رمض الرئيس أربّةّ رمقذّ لةّ
اللقض مي ةحسس
ذ ر ةريع "برليتي ر" ادةير ي مي  2015/10/1أف يتعألد للتليّهر بّاتفداـ ّ
اؽ ّ
ادةف ضد أ

ةشررع يرار يقضي بإلشّل درلد مساطيليد ضةف ايّاد اإلدارة ادةير يد بعدـ التزاـ

صريح بّلتصريت بّلايتر مي أ

ةشررع يرار يقضي بإيّةد درلد مساطيليد .رال ية ف امتبّر هذ

الةؤشرات مي الةريؼ ادةير ي ةف يبيؿ الةصّدمد إذ إف تلاقألّ رترييتألّ ية ف أف يشير إلو راّئؿ
ضغط أةير ي لسعردة إلو الةاّرضّت.
ربيف فطّب مبّس رتدليس لتليّهر رالةريؼ ادةير ي يبقو ال لـ الاصؿ لةّ تشألد ادراضي الاساطيليد
الةاتسد ةف اراؾ شعبي يتلقؿ بيف ةدف الضاد رصرالذ إلو الدافؿ الاساطيلي الةاتؿ رد مسو االاتلؿ
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رمشؿ ةّ تاةو بّلعةسيد الايّايد رالتلّزالت التي يدةتألّ ةلظةد التارير مي أراسر رالتي تبدر الاسطد
اّليّ لتقديـ ةّ يةّثسألّ.
ةاتعدة ذ
الحراك الشعبي يعود من بوابة المسجد األقصى
يعسـ االاتلؿ أف أ

امتدال مسو الةاحد اديصو لف يةر ةف درف

دمع ثةله رهر ادةر الذ

حيدا بعد الدالع الألبد الشعبيد مّـ
افتبر ذ

 2014أر ةّ اصطسح مسو تاةيتألّ بػ "هبد أبر فضير" هذا الاراؾ
الةقداي الذ

حّل لتيحد لتغرؿ االاتلؿ مسو الةاحد اديصو

رحرائةه ادفرى آتو أ سه بّلفاّض االيتاّةّت الايّايد لأليصو ةلذ
 2014/11/4ربتقسيؿ االاتلؿ لسقيرد الةاررضد مسو الةصسيف رلر
حّلت فطرة ةراسيد إليقّؼ الألبد الشعبيد راةتصّص اّلد الغضب
الةتلّةيد.

شىٍذ االػزذاءاد ػٍ ٝاٌّغجذ
األلظ ٝاٌششاسح األ ٌٝٚإلؽالق
اٌحشان اٌشؼجِ ٟشح أخش ،ٜفمذ
أطٍك ِٓ ثبحبد اٌّغجذ ػمت
الزحبَ ػؼ ٛاٌىٕ١غذ أٚسٞ
أس٠ئً ف،2015/7/26 ٟ
ٚأطجحذ االٔزٙبوبد
اإلعشائ١ٍ١خ اٌّزالحمخ رذفغ ٔحٛ
رأج١ج اٌحشان اٌشؼج ٟفّٓ
إحشاق ػبئٍخ اٌذٚاثشخ ٚرشذ٠ذ
اٌمجؼخ األِٕ١خ ػٍِ ٝذٕ٠خ اٌمذط
ً
ٚطٛال ٌؼٍّ١بد اٌمزً اٌز ٟر٘ت
ػح١زٙب وًٌّ ِٓ ػ١بء اٌزالحّخ
٘ٚذ ً٠اٌٙشٍّ ،ْٛوً رٌه شىً
ششاسح أزفبػخ اٌمذط اٌمبدِخ

ريد ش ست مردة االيتاّةّت لسةاحد اديصو بعد ميد الاطر الةبّرؾ
رةّ رامقألّ ةف امتدالات إلمراغ الةاحد اديصو بّلقرة رالةةّراّت الدةريد التي يّةت بألّ يرات
االاتلؿ باؽ الةرابطيف رةشّر د مضر ال ليات أرر أريئؿ مي ايتاّـ رتدليس الةاحد اديصو مي
 2015/7/26الش اررة ادرلو لساراؾ الةقداي ر ّلت صرر ادرلو ةراحألد الةرابطيف مي اديصو
لسةئّت ةف يرات االاتلؿ رتارؿ اديصو لػ "اّاد ارب" راقرط العشرات ةف اإلصّبّت راّالت
االفتلّؽ .ربعد هذا التطرر بدأت اداداث تتدارج طيسد الشألريف اللاقيف اتو أصبات اّلد الةراحألد
شّةسد مي ةدف الضاد الغربيد رليات ةاصررة مي ةديلد القدس الةاتسد مقط.
رحّلت اّدثد ارؽ ةلزؿ مّئسد الدرابشد مي  2015/7/31رااتشألّد الطاؿ الرضيع مسي الدرابشد مسو
الديه لتش ؿ اّلد رامعد لساراؾ فّرج ةديلد القدس آذلد بعردة الةراحألّت ةع
الارر رةف ثـ ااتشألّد ر ْ
االاتلؿ راشتعّؿ العشرات ةف لقّط الةراحألد مي الضاد الغربيد ااتفدةت ميألّ الاحّرة رالزحّحّت
الاّريد .ربدأت مةسيّت الدهس رالطعف بّلتزايد ايث يّـ رائد بدراف رهر ةف بدر القدس بدهس مدة
حلرد إارائيسييف شةّؿ راـ اهلل أصيب ثلثد ةلألـ بحراح ةتاّرتد رهي إشّرة بأف ةارح العةسيّت الارديد
مشيئّ.
شيئّ ذ
لـ يعد مقط مي ةديلد القدس بؿ أصبح الاراؾ يتّاع ذ

22

ْ

فّرحّ مف القّلرف" الاراؾ الةقداي
"تلظيةّ
ريد أحج يرار االاتلؿ امتبّر الةرابطيف رالةرابطّت
ذ
ذ

راشتدت الةراحألّت ةع االاتلؿ ةع ااتبّاته لسةاحد اديصو لثلثد أيّـ مي 2015/9/15-14-13
ايث تارؿ الةاحد لاّاد صةرد رةراحألد ااتطّع الةرابطرف الثبّت مسو الراـ ةف الألحةد الشراد
التي يّدهّ االاتلؿ رملّصر ادةليد التي ااتفدةت يلّبؿ الغّز رالرصّص الةطّطي إضّمدذ لاراتر
اديدي د ضفةد .راةتدت الةراحألّت لتشةؿ ةلّطؽ ةتعددة مي القدس رأصبح ةتراط لقّط الةراحألد مي
القدس الةاتسد رةايطألّ ابع لقّط أهةألّ العياريد رالةاحد اديصو راسراف ررأس العةرد.
ريد اتاةت هذ الةراحألّت بصغر الائّت العةريد
الةشّر د ميألّ مألـ بّلغّلب متيّف درف الثّةلد
مشرة ةف العةر ريد ااتطّع هؤالل باحّرتألـ
رزحّحّتألـ الاّريد إربّؾ االاتلؿ راصّبد مدد
بير ةف الةاترطليف رالحلرد رلتيحد لاّلد
الرمب التي مّشألّ الةاترطلرف

ااتطّمت

عتخذياالحتال ليامصشعذيم ياإلجزاءاثيإلحباطيامحزاكيامصقذس

الاحّرة يتؿ ةاترطف راصّبد آفر مي  2015/9/14بعد أف مقد الاّئؽ الايطرة مسو ةر بته إثر رشقه
بّلاحّرة راصطدـ مي مةرد لس ألربّل بأاد أايّل القدس .رمي  2015/9/16يُتؿ ةاترطف بعد القلب
ايّرته إثر رشقألّ بّلاحّرة مي اي صرر بّهر بّلقدس الةاتسد.
لـ يريؼ الاراؾ الةقداي االاتلؿ مف تغرله ربدؿ أف يعرد االاتلؿ مف إحرالاته القةعيد اّرؿ إيقّؼ
ِ
لاعّ اتحد
هذا الاراؾ رمؽ القّمدة اإلارائيسيد إف لـ تحد القرة ذ

القرة اد بر .ماي 2015/9/18

يضـ اساسد ةف الفطرات
ص ّديت لحلد الفّرحيد رادةف مي "ال ليات" مسو ةقترح ةقدـ ةف الا رةد
ّ
االلتقّةيد ضد الاساطيلييف مي القدس الةاتسد مي ةاعو ةف االاتلؿ لقةع ؿ أش ّؿ الةقّرةد .ريّلت
صاياد "هآرتس" إف الفطد اإلارائيسيد الحديدة تقرـ مسو ت ثيؼ رحرد ملّصر الشرطد اإلارائيسيد مي
ةفتسؼ ألاّل القدس رزيّدتألّ بلار  800ملصر إضّمد إلو تيبتيف ةف ارس الادرد رتغيير إحرالات
إطلؽ اللّر مسو راشقي الاحّرة رالاعي إلو ت ريس اد أدلو ةف العقربد بّلاحف الاعسي مسو راشقي
الاحّرة .إضّمدذ لاصّر ادار الةقدايد بّلغراةّت الةّليد الةرتاعد مي اّؿ اإلةاّؾ بأاد أبلّئألّ رهر
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يسقي الاحّرة مسو الةاترطليف ةع تشديد الةرايبد الحريد مبر إطلؽ مدد ةف بّلرلّت الةرايبد مرؽ
ادايّل الاساطيليد مي القدس للقؿ الصرر بش ؿ ةبّشر.
ريد ظف االاتلؿ بأله ايفضع هذا الاراؾ ربأف إحرالاته ايسد مي إحألّض أ

تار ّت يّدةد رل ف

ايل بداض هذا التصرر مقد احؿ أ ثر ةف  130لقطد
ادابرع ادفير ةف شألر أيسرؿ/ابتةبر ّف ذ
ةراحألد ةرزمد مي القدس راّئر ةدف الضاد الغربيد يرب الاراحز راللقّط ادةليد

ةّ احؿ إصّبد 11

ائيسيّ فةاد حلرد راتد ةاترطليف .ر ّلت مةسيّت القتؿ التي ذهب ضايتألّ ٌّؿ ةف ضيّل
إار ذ

أححت ةف رهج الاراؾ الةقداي رالاساطيلي
مّةّ) مراةؿ ّ
مّةّ) رهديؿ الألشسةرف ( 18ذ
التلاةد ( 21ذ

أف يرات االاتلؿ
إذ داض شألرد ميّف ادمّل االاتلؿ بألألةّ يعتزةّف تلايذ مةسيّت طعف ةّ يعلي ّ
أمدةتألةّ بدـ بّرد.
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