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تقرير حال القدس ()4
تشرين ّأول/أكتوبر – كانون ّأول/ديسمبر 2012

ومنيجيتو:
حول التّقرير
ّ
ريقػدـ يػرالةذ ةلألحيػد لألػذ اداػداث
يرصد هذا التقريػر تطػرر اداػداث مػي ةديلػد القػدس مسػو الةاػترييف الةيػدالي رالايّاػي ة
تضعألّ مي ايّؽ الصراع بيف ةشررٍع تألريػد شػّةؿ يطػّؿ ةفتسػؼ حرالػب الايػّة مػي الةديلػد تةلفػذ رترمػّ درلػد االاػت ؿ
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 ف ؿ ةاّريف أاّاييف هةّ:
ريتتبع التقرير
ّ
التألريد الديلي رالثقّمي :يشتةؿ هذا الةاّر مسو ةاّرالت تغييػر هريػد القػدس رال اػيةّ الةاػحد اديصػو رالبسػدة القديةػد ةػف
ف ؿ الافريّت الألّدمد إلو بلّل ةديلد تّريفيد يألرديد أافؿ الةاحد اديصو رةايطه رةػف فػ ؿ بلػّل ال ػلس رالةتػّاؼ
مض ذ مف ةاّرلد لزع الاصريد اإلا ةيد لسةاحد اديصو رتاريسه ةف ٍ
ةعسـ إا ةي إلػو ةريػ ٍع ديلػي ةشػترؾ ةفتػر ٍح أةػّـ

أتبػػّع الػػديّلّت سألػػّ ر ػػذلؾ االمتػػدال مسػػو الةقداػػّت اإلا ػ ةيد رالةاػػيايد مػػي الةديلػػد .ةيضػػّؼ 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 ٍ
ػةد يألرديػػد" رذلػػؾ ةػػف ف ػ ؿ
ذ
الةألرحّلّت راالاتفّالت رتشحيع الايّاد ةف ف ؿ افت ؽ اآلثّر ربلّل الةتّاؼ اليألرديد مي اّئر أرحّل الةديلد.
التألريػػد الػػديةريرامي :يشػػتةؿ هػػذا الةاػػّر مسػػو ةحػػّليف أاّاػػييف .ادرؿ هػػر ةاػػّرالت زيػػّدة مػػدد الةاػػترطليف اليألػػرد مػػي

الةديلد ةف ف ؿ بلّل الةاترطلّت رتراعتألّ رتقػديـ تاػألي ت لةفتسػؼ الفئػّت 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 لحػذب اليػد العّةسػد .أةػّ
الةحّؿ الثّلي مألر ةاّرلد تألحير الا ّف الةقداييف ةف ف ؿ ااب بطّيّت اإليّةد رةصػّدرة اد ارضػي رالعقػّرات رمػرض
ظررؼ ةعيشيد رايتصّديد صعبد مسيألـ مض ذ مف آثّر الحدار العّزؿ.
التطور السياسي لةشررع التألريد ميتتبعه التقرير ةػف فػ ؿ ةتّبعػد الةرايػؼ الايّاػيد دبػرز الحألػّت الفّمسػد مػي القػدس
أةّ
ّ
رالةؤثرة ميألّ ال ايةّ درلد االات ؿ رالاسطد الفساطيليد رمصّئؿ الةقّرةػد رالراليػّت الةتاػدة راالتاػّد ادررربػي رةػف بعػدهـ
الدرؿ العربيد ربعض الدرؿ اإلا ةيد .ريرصد التقرير ةرايؼ هذ ادطراؼ ةف أبرز اداداث الدائرة مي القدس ةّ يرصػد
أ تطرٍر مي الةريؼ الايّاي العّـ لألذ ادطراؼ تحّ الةديلد.
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المم ّخص التنفيذي
التألو مّـ  2015ةع ااتةرار "التفّضد القدس" رةاّرلد االات ؿ إدارة ادزةد مي ظؿ محز مف اسألّ
فيّر بقدر ةّ هر رايع مرضته اّلد العحز التي يراحألألّ االات ؿ مي يةع
أر ةعّلحتألّ رلعؿ ذلؾ ليس ذا

الألبد الشعبيد .راذ يراهف االات ؿ مسو أف الألبد الاّليد اتأ ؿ لفاألّ رتت شو مألر يظألر ارصه مسو

دامعّ
مدـ تقديـ أ تلّزؿ يد يفألةه الفساطيليرف مسو أله التصّر التزمر لتيحد الاراؾ ةةّ يعطي الألبد ذ

ل اتةرار .رمسو الةاترى الراةي الفساطيلي ال تبدر الاسطد يّدرة مسو البلّل مسو هذ الألبد أر
االاتفّدة ةف اّلد القسؽ رمقداف ادةف التي يعيشألّ االات ؿ بؿ إلألّ تاتةر مي إراّؿ راّئؿ إيحّبيد
تحّهه رطةألته مبر ااتةرار التلايؽ ادةلي رالريرؼ ةعه مي فلدؽ رااد ضد الشعب الفساطيلي
رةصساته .الفصّؿ رالقرى الفساطيليد مي أيسبألّ أمسلت تأييدهّ ل لتفّضد ررأت ميألّ مرصد الاتعّدة
زةّـ الةقّرةد مي الضفد الغربيد ل لألّ ةع ذلؾ لـ تفسح إلو اآلف مي صيّيد رؤيد ايّايد رأهداؼ
راضاد تاعو لتاقيقألّ ةف ف ؿ االلتفّضد ةّ أف الرادة الةيداليد لـ تتاقؽ بعد رهي مّةؿ اّاـ
رةألـ مي ابيؿ تاقيؽ أ هدؼ مساطيلي.
إذا شألد الربع ادفير ةف مّـ  2015مردة الاراؾ الشعبي عرد مسو بدل هبد الشأليد ةاةد أبر
فضير التي الدلعت مي تةرز/يرلير  .2014مقد شألد شألر تشريف أرؿ/أ تربر تفحر "التفّضد القدس" ةع
مةسيد الشأليد ةأللد الاسبي مي البسدة القديةد مي القدس بعد اساسد ةف التطررات شألدتألّ ادشألر الاّبقد
ال ايةّ مةسيد "بيت مرريؾ" رااراؽ ةاترطليف مّئسد الدرابشد مي لّبسس رااتشألّد ضيّل الت اةد
برصّص يرات االات ؿ مي  .2015/9/22مةسيد "بيت مرريؾ" رالاسبي لـ تسبث أف تبعتألّ مةسيّت
مرديد لـ ِ
تلته ةع التألّل مّـ  2015ريد تر ت هذ العةسيّت االات ؿ ةرب ذ ّ ياّرؿ ةف ف ؿ اساسد ةف
الق اررات أف يغطي مسو محز مف إابّط العةسيّت الفرديد .ر ّف ةف أبرز ي ارراته هدـ ةلّزؿ الشألدال
لتشريد مّئ تألـ رةلع تاسيـ حثّةيلألـ رزرع الةزيد ةف الاراحز رلقّط التفتيش رتلفيذ الةزيد ةف
االمتقّالت رالةداهةّت.
رمي ةرازاة ذلؾ ااتةرت مةسيّت التألريد الديلي رالديةريرامي التي تطّؿ القدس راديصو رالةقداييف
بةّ هي ةشررع يّئـ بذاته ربةّ هي راّلد إلو الفساطيلييف الذيف يفتقدرف إلو ييّدة ايّايد تعبر ملألـ
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بأف االات ؿ يتاةؿ بعض الفاّئر االيتصّديد رالبشريد لتيحد االلتفّضد ل له ال يضاي بأر ّف
ةشررمه التألريد مي القدس رادراضي الفساطيليد الةاتسد ّمد.
معسو ةاترى التألريد الديلي ظؿ اديصو مي ةألداؼ االات ؿ مسـ تتريؼ ايتاّةّت الةاترطليف ايث
احؿ االاتفّؿ بةّ ياةو ميد ادلرار أمسو لابد ايتاّةّت ف ؿ ةدة الرصد .رمي ريت اةات ةا ةد
االات ؿ بعردة ةأللدس تفحير يبد الصفرة يألردا متصيرف إلو ايتاّـ اديصو ال تزاؿ لاّل "القّئةد
الذهبيد" ةةلرمّت ةف الدفرؿ إلو الةاحد رتلّزمألف الشرطد اتو مسو الريرؼ رالربّط ملد أبرابه.
ربةرازاة ذلؾ ياتةر االات ؿ مي ةلع أمةّؿ الترةيـ رالصيّلد مي الةاحد ايث أمسف ةاؤرؿ مي دائرة
ةشررمّ إلمةّر اديصو مبر ةلع إدفّؿ ةراد البلّل رةلع
ادريّؼ بّلقدس أف االات ؿ يعريؿ تلفيذ 21
ذ
الةتعألديف ةف دفرؿ الةاحد .ربغض اللظر مف صرابيد ةضّةيف االتفّؽ ادردلي اإلارائيسي الذ ةريِّع
مي  2015/10/24برمّيد أةير يد مإف اسطّت االات ؿ أزالت ّةيرات ر بتألّ دائرة ادريّؼ مة ذ
بّالتفّؽ ايث يّؿ ة تب لتليّهر إله "ايتـ تر يب ال ّةيرات رمقذّ للتيحد التدابير التي ايتـ رضعألّ بيف
الطرميف" ةع ةّ يعلي ذلؾ ةف تثبيت االات ؿ لفاه طرؼ أاّاي مي إدارة شؤرف الةاحد.
رمسو ةاترى التألريد الديةريرامي مإف "إارائيؿ" التي ال تترؾ ةلّابد ةف درف أف تؤ د ميألّ أف
إضّميّ لعدـ التفسي
اببّ
ذ
االاتيطّف ةاتةر رأف البلّل االاتيطّلي هر "اؽ" لإلارائيسييف رحدت هذ الةرة ذ
مف هذ الايّاد .مضرررات الظألرر بةظألر الةتةاؾ بّلثرابت مي ةراحألد الاراؾ الشعبي تسزـ االات ؿ
بعدـ التفسي مف هذ الايّاد مي هذ الةراسد الدييقد دف ةّ تتر ه تات ضغط االلتفّضد اي رف ةف
الاألؿ أف تتر ه مي اّؿ العردة إلو الةفّرضّت .رمي هذا اإلطّر ّلت ةصّديد السحلد السرائيد لسبلّل
رالتفطيط التّبعد لبسديد االات ؿ مي القدس مسو بلّل  891رادة ااتيطّليد مسو الةلادرات الحلربيد
لةاترطلد حيسر" حلرب يرب القدس الةاتسد

ةّ صّدؽ لتليّهر مسو تاريؽ أر ٍ
اض لبلّل  454رادة

ااتيطّليد مي شرؽ القدس ايث ايتـ بلّل  436رادة مي ةاترطلد "راةّت شسرةر" شةّؿ القدس ر18
رادة مي "راةرت" شةّؿ يرب القدس.
رمي ايّؽ االاتيطّف

شؼ تقرير لشرته صايفد "هآرتس" مف تةريؿ أةير ي"-فير " لسةشّريع

االاتيطّليد مي ةاترطلّت الضفد بةّ ميألّ القدس الةاتسد .ررمؽ التقرير مإف احـ التةريؿ تحّرز 220
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ةسيرف درالر ةّ بيف مّةي  2009ر 2013ريد حرى تاريسه ةف  50حةعيد رةلظةد "فيريد" رهي
تبرمّت ةعفّة ةف الضرائب رمؽ القراليف ادةير يد .ريشةؿ التةريؿ دمـ البلّل االاتيطّلي أر التعسيـ
رالةدارس الديليد ر ذلؾ شرال الةلّزؿ الفساطيليد مي القدس رالضفد رالدمـ الةّلي لعّئ ت اإلارائيسييف
حألّر ألألّ
ذا
الذيف أديلرا بّرت ّب أمةّؿ إرهّبيد باؽ الفساطيلييف .ره ذا مإف الراليّت الةتادة التي تعسف
ترمض االاتيطّف رالبلّل مي الةاترطلّت تاّهـ مي دمةه ةف تات الطّرلد .راتو لر ّلت التبرمّت

ادةير يد مي بعض ادايّف تفدـ أهدامذّ ال تتبلّهّ اإلدارة ادةير يد إال أف ةرضرع االاتيطّف بةّ يش سه
ةف التألّؾ لسقّلرف الدرلي رامتدال مسو اؽ الشعب الفساطيلي ليس بّلةرضرع العّد الذ ية ف تةرير
تات شعّر اريد التبرع ادةر الذ

يحعؿ اإلدارة شري د مي دمـ االاتيطّف راف ّلت تصرياّتألّ

الايّايد تاّرؿ أف تقرؿ يير ذلؾ.
ربيلةّ تاتةر درلد االات ؿ مي ةةّراّتألّ "الطبيعيد" ةف بلّل مي الةاترطلّت رامتدال مسو الةاحد
اديصو مألي لـ تتريؼ مف ايّاّتألّ باؽ الةقداييف ةف تضييؽ راراحز رييرهّ ةف الةةّراّت التي
تتفرع مف االات ؿ رتصب مي فّلد تثبيته رتاقيؽ أهدامه .ر ّف لسعياريد ف ؿ ةدة الرصد لصيب رامر
ةف ةةّراّت االات ؿ التي تألدؼ إلو يةع أهؿ البسدة الةشّر يف مي الألبد مسو لطّؽ رااع .رالعياريد
الةلتفضد ملد هدرل اّئر ادايّل الةقدايد هي ةف أ ثر اللقّط افرلد مي أراف االلتفّضد .رلذلؾ مإف
التألّل
ابتدال بّلة اقد رادار رليس
االات ؿ صعد ةف ااتألدامألّ رالتضييؽ مسو أهسألّ لقةع ا ار ألـ
ذ
ذ
أيضّ
بّلاراحز رالقتؿ راإلمداةّت الةيداليد .راذا ّف االات ؿ يارص مسو ةعّيبد العياريد ذاتألّ مألر ذ
يارص مسو تقديـ "القريد اللةرذج" التي اتطبؽ الايّاّت الةتبعد ميألّ مسو ييرهّ ةف البسدات التي

تاّرؿ االلتفّض مسو رايع االات ؿ.
أةّ مي البسدة القديةد بّلقدس متفرض مّئسد صب لبف ةعر د لسبقّل مي ةلزلألّ الذ

تا له ةلذ مّـ

 1953مي مقبد الفّلديد ايث تاعو حةعيد "مطيرت رهليـ" االاتيطّليد إلو إف ل الةلزؿ بذريعد أف
العّئسد مقدت ة ّلد الةاتأحر الةاةي .رالحةعيد التي تدمةألّ ا رةد االات ؿ حألد يير راةيد
ةشّر د مي تألريد القدس تاعو إلو تعزيز الرحرد اليألرد

مي شرؽ القدس ريد ااتطّمت الحةعيد

الايطرة مسو مدد ةف بيرت الةقداييف مي البسدة القديةد رمي اسراف حلرب الةاحد اديصو رهي ةّضيد
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مي ةفطط ابت ع الةزيد ةف العقّرات رفسؽ الةزيد ةف البؤر االاتيطّليد التي ترمد ةشررع االات ؿ
لتألريد القدس.
مسو ةاترى التعّطي ةع "التفّضد القدس" مإف الراضح أف االات ؿ ياّرؿ تقزيـ الاراؾ الشعبي رافتزاله
ضةف ةاةو "ةرحد ةف العلؼ" لف تسبث طري ذ يبؿ أف تت شو ةّ أله يرد أابّبه إلو "اّلد ةف اليأس
راإلابّط يعيشألّ الشبّب الفساطيلي" ادةر الذ
الذ

يعلي أف مةسيّتألـ التاّر ةاض رهررب ةف الرايع

يعيشرله .راذ ال تعترؼ الاسطّت اإلارائيسيد بأف االات ؿ ذاته هر ابب تارؾ الفساطيلييف مإلألّ

تاّرؿ االلتفّؼ مسو محزهّ مف ةلع العةسيّت الفرديد مبر ي اررات تاّرؿ ةف ف لألّ القضّل مسو أ
بيئد اّضلد لسةقّرةد رةف تسؾ الق اررات هدـ ةلّزؿ الشألدال رتشريد مّئ تألـ رةلع تاسيـ حثّةيلألـ
رزيّدة ادمبّل رالضغ رط رالقيرد مسو الةقداييف بش ؿ مّـ .أةّ مي ةلّطؽ الضفد الغربيد متترلو الاسطد
الفساطيليد ةألةد التلايؽ ادةلي ةع االات ؿ رتفريؽ التظّهرات رامتقّؿ الةتظّهريف أر الةشّر يف مي
فطّبّ ةضطرذبّ متّرة تؤ د ألألّ لف تاةح بّلدالع التفّضد
معّليّت دامةد لساراؾ .ةّ تعتةد الاسطد
ذ

رطرر تقرؿ بأله ال ية ف ةلع الشبّب ةف الاراؾ ايث يش ؿ تار ألـ لتيحد طبيعيد لاّلد "اإلابّط" التي
ذا

يعيشرلألّ.

ال شؾ مي أف "التفّضد القدس" التي لـ ِ
تلته بّلتألّل الةدة التي يرصدهّ التقرير أ دت ةر زيد اديصو مي
الصراع ةع االات ؿ رتةاؾ الشعب الفساطيلي بةقداّته ربادرد مساطيف التّريفيد ربرمض االات ؿ
الارؾ بةّ هر فطرة مسو طريؽ
ا
ل ف هذا اللضّؿ الشعبي ال يزاؿ يفتقد إلو ةظسد ايّايد تبلي مسو
التارير.

7

ّأوالً :الموقف الميداني في القدس:
تطور مشروع التيويد الديني والثقافي
أ.
ّ
المسجد األقصى رىن التيويد ،تنامي االعتداءات وارادة التحكم والتقسيم
ال ية ف اصر االمتدالات مسو الةاحد اديصو مي صفاّت يسيسد
مألحةد االات ؿ لتألريد اديصو رةايطه تتفذ ألاّيذّ بّلغد الفطررة
رالتعقيد مّاتةرار االيتاّةّت رامراغ اديصو ةف الةرابطيف بةلعألـ ةف
دفرؿ الةاحد أر إبعّدهـ

ؿ ذلؾ يؤ د أف اديصو مي صةيـ

االاتألداؼ اإلارائيسي.
ٍ
ةتلّـ
أصبات م رة "الةعبد" تاتارذ مسو القرار اإلارائيسي بش ؿ
مّاتألداؼ الةاحد اديصو يلـ مف ترامؽ بير بيف اسطّت االات ؿ
رةفتسؼ أذرمه رمسو رأاألّ "ةلظةّت الةعبد" رأبرز صرر هذا التلايؽ

ٌحاٗه االحخاله فشض سؤٌخٔ
اىخٌٖ٘ذٌت عيى اىَغجذ
األقصىٌٗ ،ذفع باحجآ حنثٍف
االقخحاٍاث عيى ٗقع
االّخفاظتٗ .قذ اصدادث حذة
االقخحاٍاث خاله عٍذ
"األّ٘اس" اىٍٖ٘دي.
ٌٗجخٖذ االحخاله إلفشاغ
األقصى ٍِ اىَشابطٍِ،
فَشابطاث "اىقائَت اىزٕبٍت"
ٌَْعِ ٍِ دخ٘ه األقصى
ىيؾٖش اىثاىث عيى اىخ٘اىً ٗقذ
ٗصو عذد اىََْ٘عاث ٍِ
دخ٘ه األقصى بَ٘جبٖا ئىى
 60اع ًَا

االيتاّةّت شبه اليرةيد لسةاحد اديصو رمي ةعّيلد لألّ ف ؿ ةدة
الرصد لحد بألألّ لـ تتريؼ ةع ازديّد ةضطرد مي مدد الةقتاةيف ف ؿ ادميّد اليألرديد .رةع ايتراب
ميد الاّلر ّ-ادلرار" العبر أفذت "ةلظةّت الةعبد" بّلدمرة لت ثيؼ االيتاّةّت لأليصو راحست أيّـ
تفّمّ مي أمداد الةقتاةيف ةقّرلد بأيّـ الشألر ادفرى ةةّ رمع مدد ةقتاةي اديصو
ميد "ادلرار" ار ذ

ف ؿ شألر ّلرف أرؿ/دياةبر  2015إلو لار  900ةاترطف ف ؿ مترتي االيتاّةّت الصبّايد
رالةاّئيد .رية ف إرحّع هذا االرتفّع لةاّرلد االات ؿ إثبّت مدـ تأثر بأاداث التفّضد القدس رمدـ
تقديةه د

اسرؿ ية ف أف تألدئ الشّرع الفساطيلي الذ

ش ؿ اديصو متيؿ االشتعّؿ ادرؿ رالةارؾ

الدائـ ل لتفّضد التي يفرضألّ ةلذ بدايد شألر تشريف أرؿ/أ تربر.
هذا اإلصرار اإلارائيسي مسو ااتةرار االيتاّةّت يتـ تطبيقه ضةف ايّاد مّةد إلمراغ اديصو ةف
مصبه اداّس مقد ش ؿ الةرابطرف مّةؿ الةراحألد ادهـ مي مريسد االيتاّةّت رالاد ةف تأثيرهّ ميةّ
ااتةر االات ؿ بةةّراد ايّاته القّئةد مسو اظر دفرؿ مدد بير ةف الايدات رالشّبّت لسةاحد
اديصو رالسراتي تـ إدراج أاةّئألف مي ةّ ياةو بػ "القّئةد الذهبيد" ريد رصؿ مدد الةةلرمّت ةف
Page 8 of 22
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ااةّ لسشألر الثّلث مسو الترالي .رال يقؼ االات ؿ ملد ةلع اللارة ةف
دفرؿ اديصو بةرحبألّ إلو  60ذ

دفرؿ اديصو رالةّ يعتد

مسيألف أثلّل ربّطألف اليرةي مسو برابّته مسو يرار ةّ ادث مي

 2015/11/12ملد بّب اطد بعد أف اّرلف دفرؿ الةاحد لسص ة .لةرذج الاظر ال يقؼ ملد
الةرابطّت مي اديصو بؿ يةتد إلحرالات ةفتسفد ةلألّ احز الألريّت رااتدمّل الةصسيف رالةرابطيف
لستاقيؽ.
االاتةرار مي ةلع الةرابطّت مسو أبراب اديصو
رترايع "القّئةد الذهبيد" لتشةؿ أاةّل حديدة أتو
بّلتزاةف ةع ةفّريد ةذهسد ةف يبؿ االات ؿ رالذ يرر
الاةّح لرااد ةف أفطر الةتطرميف اليألرد بّيتاّـ
الةاحد اديصو "يألردا متصيرف" رهر ةتطرؼ اّرؿ
تفحير اديصو مي مّـ  1984رأةضو مدة الرات مي
الاحف اةات له شرطد االات ؿ مي 2015/12/10

نساء "القائوح الذهثٍح" ٌزاتطن أهام تاب السلسلح

مّةّ رمي  12/22امتقؿ ف ؿ ةاّرلته أدال صسرات تسةرديد مي أاد
بّيتاّـ اديصو بعد ةلعه لث ثيف ذ
بّاّت اديصو رأمرج مله مي اليرـ ذاته .ربةثؿ هذا القرار يتضح أ ثر يؼ يارـ االات ؿ أصاّب
الاؽ ةف دفرؿ اديصو ريعطيه لةحرـ لـ يغب مله ااتألداؼ اديصو طيسد ايّته ةف ف ؿ مةسه
رئيس لعدد ةف الحةعيّت االاتيطّليد التي تألدؼ لتأةيف "اؽ اليألرد مي الص ة مي حبؿ الةعبد" مسو
لّئبّ مر ذبيّ مي "ال ليات" ةف دفرؿ اديصو
اد تعبيرهّ .رال يقؼ االات ؿ ملد هذا الاد بؿ يةلع  12ذ

باحد أف يرار الةلع يسزـ حةيع أمضّل "ال ليات" رالا رةد اإلارائيسيد .أةّـ هذ الةفّريد مي ااتألداؼ

اديصو رتشريع االات ؿ دبراب الةاحد أةّـ ؿ ةحرـ يرى ةرايبرف بأف هذ الفطرات ةّ هي إال
طةألد لسشّرع اإلارائيسي بأف االلتفّضد لـ تاتطع أف تريؼ الةشّريع التألريديد.
ارت اإلبعّد مف
لتيحد لعدـ ييّـ الةرابطيف بأ حرـ مي دمّمألـ مف الةاحد اديصو ي تفي االات ؿ بقر ا
القدس راديصو باؽ الةرابطيف رلحعؿ هذ التألـ ذات طّبع حرةي يصبح الةرابطرف مرضدذ لسةاّ ةد
طسبّ إلو الةا ةد اإلارائيسيد لتحريـ "الت بير" دافؿ الةاحد
رلعقربّت أ بر يدةت الليّبد اإلارائيسيد ذ
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اديصو رهر ٍّ
تعد اّمر مسو اقرؽ العبّدة رأدال الةاسةيف لشعّئرهـ الديليد ريد يدةت الليّبد ذريعد
"إثّرة الشغب" مي اديصو لألذا الطسب رمي تعسيؽ لاقريييف مسو أبعّد هذا القرار أرضارا بأف اّالت
حرةّ ري تفي
االمتقّؿ الاّبقد مسو أثر الت بير مي ةراحألد االيتاّةّت لـ ي ف يعتبرهّ االات ؿ ذ
أيّةّ مف اديصو رل ف مي اّؿ ةلفذ هذا الطسب ايصبح ااتألداؼ
االات ؿ بّلتاقيؽ أر اإلبعّد ذ
الةرابطيف راراس اديصو أ ثر األرلد ريطبؽ االات ؿ مي اقألـ مقربّت حرةيد إضّمد لعدـ يّلرليد
هذا الطسب مّلت بير حزل ةف شعّئر الةاسةيف رمبّدتألـ

ةّ مسؽ ةرايبرف بأف هذ الفطرة ضةف

ةاّرالت االات ؿ لت ةيـ ادمرا راابّط أ ةاّرلد لسريرؼ مي رحه االيتاّةّت.
ةعر د مرض اإلرادة ةع االات ؿ ال تتريؼ ملد االيتاّةّت رةراحألتألّ بؿ أصبات تتفذ ةيّديف ةتعددة
رفصرصّ البلد الةتعسؽ
رمسو أثر ةّ مرؼ بّتفّؽ ير ارؿ الةاحد اديصو مي 2015/10/24
ذ
بتر يب ّةيرات مي بّاّت الةاحد لةرايبد ةّ يادث ميه يّةت دائرة ادريّؼ اإلا ةيد بتر يب مدد

ةف ّةيرات الةرايبد رل ف يرات االات ؿ أزالتألّ مي  2015/10/26ريد مبرت ةصّدر مي ادريّؼ
اإلا ةيد بأف إزالتألّ تأتي مي ايّؽ مريسد أ ةاّرلد لةرايبد االمتدالات مسو اديصو ريد ذ ر البيّف
الذ

صدر مف ة تب رئيس الرزرال اإلارائيسي بليّةيف لتليّهر مف ابب إزالد هذ ال ّةيرات أله "ايتـ

تر يب ال ّةيرات رمقّ للتيحد التدابير التي ايتـ رضعألّ بيف الطرميف" أ أف االات ؿ ال ية ف أف يقبؿ
بتطبيؽ االتفّؽ إف لـ ي ف لديه الاسطد ال ّةسد لةرايبد مةؿ ال ّةيرات رالتا ـ بألّ بةّ يفدـ ةصّلاه أرذال
مددا ةف ال ّةيرات مي أةّ ف ةألةد لةرايبد ؿ ةّ يدرر دافؿ
ريذ ر أف االات ؿ يد لصب ذ
أفيرا .ة
ر ذ

الةاحد اديصو ةلألّ راادة أمسو الةصسو الةررالي رأفرييف مسو أاطح الةدراتيف "العةريد"
ر"التل زيد" تطؿ مسو بّاّت الةاحد راّئط البراؽ.

ةرايبد االات ؿ لسةاحد اديصو مبر رحرد شرطته مي إادى بّاّته أر مبر ّةيرات الةرايبد لألّ
أهداؼ ةتعددة ةف ةرايبد تار ّت الةصسيف رالةرابطيف رةرايبد أ
لةتّبعد أ

ةاّرلد لترةيـ أ

أمةّؿ ةشبرهد مي لظر إضّمدذ

حزل ةف أحزال الةاحد اديصو مفي تصريح داد الةاؤرليف مي دائرة

ةشررمّ إلمةّر اديصو رالتعطيؿ
ادريّؼ مي القدس أمسف ميه أف االات ؿ يعطؿ تلفيذ أ ثر ةف 21
ذ
يتـ مبر ةلع إدفّؿ أ

ةف ةراد البلّل ال زةد لسترةيـ إضّمدذ لةلع الةتعألديف ةف الدفرؿ

ةّ صرح
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الةصدر بأف ادريّؼ يدةت العديد ةف الش ّرى لشرطد االات ؿ رل له لـ يتـ أ تحّرب يذ ر .رالحدير
بّلذ ر أف هذ الةشّريع ضررريد لصيّلد ةبّلي الةاحد رأهـ هذ الةشّريع الةعطسد هي ةشررع اإلطفّل
راإللّرة راإللذار رالتألريد رتبسيط الاّاّت رترةيـ بّب الراةد إضّمدذ لعدد ةف الةشّريع ادفرى .رهذا
الةلع هر ةاّرلد ةف يبؿ االات ؿ لترايخ ايّدته الةزمرةد مسو الةاحد اديصو ةّ يتاؽ هذا الفعؿ
ةع الافريّت التي تحر أافؿ اديصو ةةّ يحعؿ أحزال ةف الةاحد آيسد لساقرط حرال تقّدـ ةاّحد
رةبّليه.
ةيفتتـ مّـ  2015راديصو مي ةألداؼ االات ؿ رصسب فططه التألريديد رةع أف اديصو ّف ةفحر

إيحّبّ مسيه بؿ ظؿ الةيداف الرئيس لفرض
االلتفّضد رةشعؿ متيسألّ الةةتد إال ألألّ لـ تاتطع االلع ّس
ذ
الرؤيد اإلارائيسيد رةاّرالت االات ؿ الةتتّليد ل ار إرادة الصةرد ميظؿ اديصو فّصد رالقدس بش ؿ
رةعيّر للحّح أر مشؿ أ تارؾ أر هبد.
ذا
مّـ بؤرة الصراع ادرلو

11

الديموغرافي
تطور مشروع التّيويد ّ
بّ .
الخيرية"
الجمعيات
"إسرائيل" لن تتخمى عن االستيطان والواليات المتّحدة تدعم المستوطنات عبر "
ّ
ّ

تارص اسطّت االات ؿ مسو مدـ تأثر الةشّريع االاتيطّليد بأ

ةف

التطررات أر اتو الحةرد مي ةّ تاةو العةسيد الايّايد رهي رمضت
أ شرط لسعردة إلو الةفّرضّت مي صيؼ  2013بةّ مي ذلؾ شرط ريؼ
االاتيطّف مي الضفد الغربيد بةّ ميألّ القدس .رلـ يفرج االات ؿ مف
هذ القّمدة ف ؿ "التفّضد القدس" ايث إف اإلياّل بتريؼ البلّل
االاتيطّلي تات رطأة االلتفّضد ايحعؿ ةف الةة ف إلزاـ "إارائيؿ" بريؼ
االاتيطّف دابّب أفرى .رمي هذا الايّؽ ااتةرار اإلم ف مف مطّلات
لبلّل رادات ااتيطّليد حديدة مي ةاترطلّت الضفد الغربيد بةّ ميألّ
القدس الةاتسد .مفي  2015/12/16صّديت السحلد السرائيد لستفطيط

ىٌ حخ٘قّف خاله ٍذة اىشصذ
أعَاه اىَصادقت عيى بْاء
ٗحذاث اعخٍطاٍّّت ٗؽَيج
اىَصادقت ٍغخ٘غْاث
"جٍي٘" ٗ"ساٍاث ؽيٍ٘٘"
ٗ"ساٍ٘ث"ٗ .فً اى٘قج
اىزي ُٗظع فٍٔ قشاس االححاد
األٗسٗبً ٗعٌ ٗاسداث
اىَغخ٘غْاث ٍ٘ظع اىخّطبٍق
مؾف حقشٌش عِ دعٌ
"اىجَعٍاث اىخٍشٌت"
األٍٍشمٍت ىيَغخ٘غْاث حٍث
حجاٗص اىذعٌ ٍ 220يٍُ٘
دٗالس ٍا بٍِ عاًٍ 2009
ٗ2013

رالبلّل التّبعد لبسديد االات ؿ مي القدس مسو بلّل  891رادة ااتيطّليد مسو الةلادرات الحلربيد
لةاترطلد "حيسر" حلرب يرب القدس الةاتسد رالةاترطلد ةبليد مسو أراضي ةاّمظد بيت لاـ حلرب
الضفد الغربيد .ر ّلت السحلد لّيشت الةفطط مي  2015/11/11ل ف لـ تصّدؽ مسيه ااب ةريع
"رال " العبر

اسبّ مي زيّرة لتليّهر إلو راشلطف .ةّ شفت راّئؿ إم ـ مبريد
فشيد ةف أف تؤثر ذ

مف ليد ر ازرة البلّل راإلا ّف اإلارائيسيد بلّل اي ااتيطّلي حديد مي ةلطقد بّب الاّهرة مي البسدة
القديةد بّلقدس الةاتسد رذ رت إذامد الحيش اإلارائيسي أف الفطد الةقتراد تقضي ببلّل  21رادة
ااتيطّليد بّإلضّمد الو ةدراد يألرديد ر ليس .رلقست اإلذامد مف ةاؤرؿ مي ر ازرة البلّل راإلا ّف
لظر لااّايتألّ رةّ يد
اإلارائيسيد يرله إف الفطد يدةت مف طريؽ الفطأ رهي ةحةدة اآلف رتـ اابألّ ذا
يلتج ملألّ ةف تداميّت ايّايد فطيرة.

رمي  2015/11/16صّدؽ لتليّهر مسو تاريؽ أر ٍ
اض لبلّل  454رادة ااتيطّليد مي ةاترطلتيف
بشرؽ القدس ايث ايتـ بلّل  436رادة مي "راةّت شسرةر" شةّؿ القدس ّلت تةت الةصّديد مسيألّ مي
مّـ  2012ل ف تـ تحةيد الةشررع بابب التقّد الراليّت الةتادة أةّ الػ 18رادة ادفرى مايتـ بلّؤهّ
مي ةاترطلد "راةرت" شةّؿ يرب القدس .رمي ةرازاة ذلؾ طّلبت بسديد االات ؿ مي القدس بّلةصّديد
Page 12 of 22
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مسو تاريؽ  1000رادة حديدة مي "راةّت شسرةر" رهي رادات تةت الةصّديد مسو بلّئألّ رتاتّج إلو
الةصّديد مسو تاريقألّ.
ةصّديد لتليّهر مسو الرادات االاتيطّليد مي
"راةّت شسرةر" ر"راةرت" حّلت مقب زيّرة له إلو
الراليّت الةتادة ارص ف لألّ مسو االاتةرار مي
ايّاد ال ذب رالتضسيؿ التي ياّرؿ ةف ف لألّ
اببّ
تسةيع صررة االاتيطّف مّلةاترطلّت ليات ذ
ثةلّ لساؿ
مي الصراع ةع الفساطيلييف رلف ت رف ذ

ةعألـ رمؽ الرؤيد اإلارائيسيد .مفي 2015/11/13

جانة هن هستىطنح "راهاخ شلىهى"

يّؿ لتليّهر ف ؿ ةقّبسد ةع لي ار تّلدف ةدير ةر ز التقدـ ادةير ي  CAPإف تةدد االاتيطّف ليس
بّلقضيد الحرهريد رهر ال ياّهـ مي زيّدة الترتر أر يؤثر مي ريؼ العةسيد الايّايد .ةّ يّؿ إف أ
ةاترطلّت حديدة لـ تةبف ف ؿ العقديف ادفيريف .ريعتبر هذا التصريح ضةف ايّاد التضسيؿ التي
يتبعألّ لتليّهر ماتو لر اسةلّ حدالذ أله لـ يتـ بلّل ةاترطلّت ف ؿ العقديف ادفيريف بّلةعلو الرااع
لسةرضرع إال أف االات ؿ لـ يتريؼ مف الةصّديد ربلّل رادات ااتيطّليد حديدة رترايع الةاترطلّت
يألرديّ ال يسبث مي ريت
ايّ
ذ
القّئةد ةّ أف الرادات التي يتـ بلّؤهّ رالتي ياةيألّ االات ؿ بؤرة أر ذ
الاؽ أف يصّدؽ مسو شرميتألّ بةفعرؿ رحعي .راتو مي الاّالت القسيسد التي تصّدؽ ميألّ ةا ةد

االات ؿ العسيّ مسو هدـ ةّ ياةو بّلبؤرة االاتيطّليد بّمتبّر ألألّ يير يّلرليد بّلةعيّر اإلارائيسي
ااتلّدا إلو ةفططّت رةصّديّت) مإف الضحد التي ترامقألّ رالتي يثيرهّ
(ةقّرلد بّلرادات التي يتـ بلّؤهّ
ذ
الةاترطلرف رأمضّل ال ليات ةف الةتةا يف بّالاتيطّف بش ؿ ةطسؽ تراي بأف تةرير هذ الق اررات ال

ية ف أف ي رف إال ةقّبؿ ثةف أيسه البلّل مي الةاترطلّت "الشرميد".
رضةف الايّاد التي أمسف ملألّ االتاّد ادررربي مي ريت اّبؽ ايّؿ الةاترطلّت مقد ةرضع يرار راـ
الةلتحّت ةرضع التلفيذ .رالقرار الذ يقتصر مسو راـ الةلتحّت ةف بّب إم ـ الةراطف ادررربي
ةادردا بّللظر إلو أف احـ ةّ
بةصدرهّ ال يفرض ةقّطعد معسيد لألذ الةلتحّت .ةّ أف أثر يبقو
ذ

تاتررد درؿ االتاّد ادررربي ةف الةاترطلّت ضئيؿ مي ايف أف الاحـ اد بر ل اتيراد هر ةف
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ادراضي الفساطيليد الةاتسد مّـ  .1948ريبقو الةعرؿ مسيه مي هذا اإلطّر إشغّؿ درلد االات ؿ
بتبييض صررتألّ القّلرليد رف القرار ادررربي يلطسؽ ةف مدـ يّلرليد االاتيطّف مي ادراضي الةاتسد
مّـ .1967
رمسو ةقسب الراليّت الةتادة التي ةثبتت ايّاتألّ الراةيد مسو رمض االاتيطّف رةعّرضته لةفّلفد
القّلرف الدرلي

شؼ تاقيؽ لشرته "هآرتس" مي  2015/12/8مف تةريؿ أةير ي"-فير " لسةشّريع

االاتيطّليد مي ةاترطلّت الضفد بةّ ميألّ القدس الةاتسد .ررمؽ التقرير مإف احـ التةريؿ ةّ بيف مّةي
 2009ر 2013يتحّرز  220ةسيرف درالر حرى تاريسه ةف  50حةعيد رةلظةد "فيريد" رهي تبرمّت
ةعفّة ةف الضرائب رمؽ القراليف ادةير يد .ريشةؿ التةريؿ دمـ البلّل االاتيطّلي أر التعسيـ رالةدارس
الديليد ر ذلؾ شرال الةلّزؿ الفساطيليد مي القدس رالضفد رالدمـ الةّلي لعّئ ت اإلارائيسييف الذيف
أديلرا بّرت ّب أمةّؿ إرهّبيد باؽ الفساطيلييف .رمي هذا اإلطّر يّؿ مضر ةحسس بسديد االات ؿ الّف
رربيف ملد اؤاله مف ةدى تدفؿ ادةير ييف مي البلّل االاتيطّلي مي القدس إلألـ ةتدفسرف ب ؿ شيل
رهـ يعسةرف ب ؿ رفصد بلّل تصدر .ريد ي رف ةف الةقبرؿ رالشّئع مي الراليّت الةتادة أف تتبرع
الحةعيّت الفيريد لفدةد أهداؼ ال تتبلّهّ الا رةد ل ف ادةر ليس بألذ الباّطد مي ةرضرع االاتيطّف
لةّ يترتب مسيه ةف دمـ لايّاد االات ؿ مي فسؽ أةر رايع تارص "إارائيؿ" مسو مدـ إة ّليد لقضه
مي أ اؿ ايّاي إف تـ الترصؿ إليه.
تّاّ
رمي ظؿ هذ الةرايؼ الدرليد البّهتد راتو الدامةد لسةاترطلّت ال ية ف لتليّهر إال أف ي رف ةر ذ
ملدةّ يعسف رمضه ريؼ البلّل االاتيطّلي أر ةطّلبته بّالمتراؼ بّلةاترطلّت ةقّبؿ االمتراؼ بّلدرلد

الفساطيليد لعسةه أف التصرياّت الراةيد العسليد الرامضد ل اتيطّف ية ف أف تظسؿ ال ثير ةف الدمـ
لسةاترطلّت رلغيرهّ ةف الايّاّت التي تعتةدهّ درلد االات ؿ مي ادراضي الةاتسد رةلألّ القدس.
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الصمود والمقاومة يقمق االحتالل
العيسوية :نموذج ّ
ّ
مميز في ّ
تشةؿ ايّاّت االات ؿ ؿ القدس بأايّئألّ رأهسألّ رةقداّتألّ ضةف
إطّر مّـ ال ياعو مقط إلو تألريد الةديلد رالايطرة مسيألّ بش ؿ ّةؿ
أيضّ إلو طرد الةقداييف ةف ةديلتألـ رتطريع ةف يبقو ةلألـ ميألّ.
بؿ ذ
رال تش ؿ العياريد أ

ااتثلّل مي هذا اإلطّر ال بؿ إلألّ مي ميف

مّصفد التألريد رمي يسب ةعر د الصةرد رالةراحألد رهي إف ّلت
ذلؾ ملدةّ ت رف اّئر ادايّل الةقدايد "هّدئد" مإلألّ مي أراف
التألّبّ رتفّم ذ .رازال اّلد
االلتفّضد ةف أ ثر اللقّط افرلد رأ ثرهّ
ذ

الةراحألد التي يلفرط بألّ أهؿ العياريد رشبّلألّ مقد شألدت ةدة الرصد
إةعّف االات ؿ مي ااتألداؼ القريد رالتضييؽ مسو أهسألّ لقةع ا ار ألـ

حؾ ّنو اىعٍغٌ٘ت َّ٘رجً ا فشٌذًا
فً ٍ٘اجٖت االحخاله ًٕٗ
فً قيب ٍعشمت اىخصذي
ىغٍاعاحٔ مَا أّّٖا ٍِ أٗىى
األحٍاء اىَؾاسمت فً
"اّخفاظت اىقذط" حٍث
ؽٖذث خاله ٍذة اىشصذ
ٍ٘اجٖاث ؽبٔ ٌٍٍ٘ت بٍِ
اىَقذعٍٍِ ٗق٘اث االحخاله
اىخً حْفّز ٍذإَاث ىٍيٍت ٗحقٌٍ
اىح٘اجض ٗحشػّ ٍباٍّٖا
باىٍَآ اىعادٍت فً ٍحاٗىت
إلحباغ اىحشاك ٗخيق "قشٌت
َّ٘رج" ىجٖت اإلجشاءاث
اىعقابٍت اىخً حْفزٕا بحق
إٔيٖا

التألّل بّلاراحز رالقتؿ راإلمداةّت
ابتدال بّلة اقد رادار رليس
ذ
ذ

الةيداليد.

مةع تطرر التفّضد القدس مي أرائؿ تشريف أرؿ/أ تربر  2015مرض االات ؿ إحرالات مةت ادايّل
الةقدايد ر ّف لسعياريد اظ رامر ةلألّ .ررمؽ ةشّهدات البّاث مي ةلظةد العفر الدرليد حي رب بيرلز
ةّ تبيلألّ يرـ  2015/10/20مإف ةاّمد الػ 14دييقد بيف البسدة القديةد رالعياريد تحّرز الاّمد راط
زاةد اببتألّ إحرالات االات ؿ ايث مةدت الشرطد إلو رضع  6ة عبّت أاةلتيد مسو ةدفؿ البسدة
رةلعت ةررر الايّرات أر البّصّت ةف تحّرز الةدفؿ الرايد الذ

ةفتراّ ةّ اضطر ار بي هذ
تر ته
ذ

ةشيّ مسو اديداـ .ةّ أشّر بيرلز إلو ررايّت اةعألّ بش ؿ
الايّرات إلو ةغّدرتألّ رالاير إلو مةسألـ ذ

ةت رر مف مةسيّت التفتيش التي تعلي أف يتأفر اللّس مف أمةّلألـ رأف يارةرا ةف الفدةّت اداّايد

طّلبّ يعّلرف ةف إمّيّت رةلعألـ ازداّـ الاير ةف الرصرؿ إلو ةدراتألـ التي
رةف بيلألـ أ ثر ةف  60ذ

تاتقبؿ ادطفّؿ ذر االاتيّحّت الفّصد مظسرا اّمّت مي الاّم ت رشةس الظأليرة تارؽ أحاّدهـ.

رشألدت العياريد ف ؿ ادشألر الةلصرةد اة ت امتقّؿ شبه يرةيد رةداهةد رتفتيش ةلّزؿ راط ؽ
ادميرة الةطّطيد مسو الشبّف الةقداييف لةلع ةشّر تألـ مي الاراؾ الشعبي الذ

تشألد القدس راّئر

ادراضي الفساطيليد الةاتسد .مفي  2015/10/23أصّبت يرات االات ؿ لؤ مبيد برصّص إافلحي
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ةّ أمقد ميله اليارى ر ّلت الةالد هدى درريش ااتشألدت
مي  2015/10/19بعدةّ مريؿ االات ؿ فررحألّ الو
الةاتشفو ةف الاّحز الةلصرب مسو ةدفؿ العياريد.
ر ّلت درريش أصيبت بضيؽ تلفس حرال اإلط ؽ ال ثيؼ
لقلّبؿ الغّز ةف يبؿ الشرطد اإلارائيسيد مي اّمّت الةاّل.
رلـ ترمر امتدالات االات ؿ ادطفّؿ مي العياريد مفي

"التفتٍش عن تعذ" عنذ هذخل العٍسىٌح للتأكذ هن عذم حٍاسج
الوقذسٍٍن أي سالح

 2015/10/2أصّبت يرات االات ؿ الطفؿ رالي التةيةي
ذ

ادمراـ الثةّليد بقلبسد صرتيد أدت إلو إصّبته باررؽ مي رحأله رريبته ر تفه ةّ ّلت يرات

االات ؿ أصّبت الطفؿ مبد الراةف أبر ريّلد ذ

الفةس الرات بعيّر ةطّطي بيلةّ ّف بّلقرب ةف

ةلزله مي  .2015/9/29رأبر ريّلد هر أاد  4أطفّؿ أصّبألـ االات ؿ بّدميرة الةطّطيد مي اسراف
مّةّ) ريراؼ دار ( 10أمراـ)
ف ؿ أيسرؿ/ابتةبر  2015رادطفّؿ اآلفررف هـ اّلي ةاياف ( 13ذ

مّةّ) الذ أصيب بعيّر مي الرأس .رمي  2015/11/3أيدةت القرات الفّصد مسو
رةاةد مياو ( 15ذ
ايتاّـ ةر ز "بسدلّ" الطبي مي البسدة ةع يرار ةف ةا ةد االات ؿ لتلفيذ التفيش لسباث مف ةسفّت
ةصّبيف مي الةراحألّت.
رال يغيب مف ةشألد "التفّضد القدس" أف العياريد أاألةت مي إذ ّئألّ ايث يتؿ االات ؿ ابف العياريد
مّد مسرف مي البسدة القديةد بّلقدس مي  .2015/10/4رمي الريت الذ زمةت ميه الشرطد ألألّ يتست
مسرف بابب ةاّرلته يتؿ طعف ةاترطليف أظألر تاحيؿ ميدير لشر مسو اإللترلت أف مسرف ّف ير ض
ميةّ ّلت ةحةرمد ةف الةاترطليف تارض الشرطد مسو يتسه.
يعيش مي العياريد ةّ يقّرب  160000ةقداي ريش ر أهسألّ ضعؼ الفدةّت البسديد أر ييّبألّ بش ؿ
ّةؿ ادةر الذ يعلي ضعؼ البلو التاتيد مي البسدة .ةّ أف الاصرؿ مسو رفصد بلّل أةر أيرب إلو
الةتعذر ةّ هي الاّؿ مي اّئر ألاّل القدس ملدةّ يتعسؽ ادةر بّلةقداييف رلتيحد لذلؾ يضطر
ادهّلي إلو البلّل ةف درف ترفيص لتعةؿ ةف بعد ذلؾ اسطّت االات ؿ مسو هدـ الةلّزؿ بذريعد ييّب
الرفصد.
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عائمة صب لبن تقاوم لوقف محاولة االحتالل إخالءىا من منزليا في القدس القديمة لمصمحة
مستوطنين
تارص درلد االات ؿ مسو إمراغ القدس ةف أهسألّ راا ؿ اليألرد ةاسألـ
مبر راّئؿ ةفتسفد تبدأ بّالاتيطّف رةّ يرامقه ةف ةصّدرة أراضي
الةقداييف رال تلتألي بألدـ ةلّزلألـ أر طردهـ ةلألّ إلا ّف يألرد ة ّلألـ.
رتتعّرف اسطّت االات ؿ ةع الحةعيّت االاتيطّليد ال ايةّ "العّد"
ر"مطيرت رهليـ" مسو إف ل الةقداييف ةف ةلّزلألـ ربش ؿ فّص تسؾ
الرايعد مي البسدة القديةد رالقريبد ةف الةاحد اديصو بألدؼ تعزيز الرحرد
اليألرد

مي هذ الةلطقد رمي شرؽ القدس بش ؿ مّـ .رتتـ مةسيد

ااتلّدا إلو دمّرى ترمعألّ هذ الحةعيّت ضد الةقداييف بذريعد
اإلف ل
ذ
أف ةلّزلألـ ّلت ليألرد يبؿ اات ؿ مّـ .1948

ال حضاه عائيت صب ىبِ
حخ٘ض ٍعشمت قاٍّّّ٘ت ظذ
االحخاله ٗاىجَعٍاث
االعخٍطاٍّت اىَذعٍ٘ت حنًٍٍ٘ا
ىَْع ئخالئٖا ٍِ ٍْضىٖا فً
اىبيذة اىقذٌَت باىقذط حٍث حقٌٍ
ٍْز عاً ٗ 1953ححاٗه جَعٍت
"عطٍشث مٌٍْٕ٘" اىخً اّخقيج
ئىٍٖا ٍينٍت اىعقاس عاً 2010
ئخشاج عائيت صب ىبِ ٍِ
ٍْضىٖا بضعٌ فقذاّٖا ٍناّت
"اىَغخأجش اىَحًَ" ٗقذ
خاغبج اىعائيت جٖاث دٗىٍت
ىَْع اإلخالء ٗحغيٍػ اىع٘ء
عيى حاالث ٍؾابٖت فً اىبيذة
اىقذٌَت ٍٖذدة بخطش اإلخالء
ىَصيحت ٍغخ٘غٍِْ

ريد تفّمست ف ؿ الربع ادفير ةف مّـ  2015يضيد مّئسد صب لبف
الةقيةد مي مقبد الفّلديد مي البسدة القديةد بّلقدس ايث تلتظر العّئسد يرار ةا ةد االات ؿ بفصرص
إف ل ةلزلألّ لةصساد حةعيد "مطيرت رهليـ" التي أصبات تةسؾ العقّر ةلذ مّـ  2010بعد شرائه ةف
اّرس أة ؾ الغّئبيف.
مّةّ ةعر د يّلرليد تتصدى ةف ف لألّ لةاّرالت االات ؿ طردهّ ةف
رتفرض العّئسد ةلذ أ ثر ةف  35ذ
ةلزلألّ الذ تقيـ ميه ةلذ مّـ  1953ملدةّ ااتأحرته ةف الرصي ادردلي مسو أة ؾ العدر رهر الأليئد
الة سفد بّلتعّةؿ ةع أة ؾ الضفد الغربيد التي تر ألّ اليألرد مي ارب مّـ  .1948رتعتبر العّئسد ةف
الةاتأحريف الةاةييف رالةاتأحر الةاةي يدمع بدؿ إيحّر أيؿ ةف أاعّر االاتئحّر العّديد مي الارؽ
رال ية ف إف ؤ إال مي اّؿ االةتلّع مف دمع بدؿ اإليحّر أر إلاّؽ أضرار بّلغد بّلةبلو.
الةعر د القّلرليد التي ّلت بيف مّئسد صب لبف راّرس ادة ؾ العّةد ةلذ الابعيلّت التقست إلو
ةراحألد ضد حةعيد "مطيرت رهليـ" التي اشترت الةلزؿ ةف الاّرس مّـ  .2010رتدمي الحةعيد أف
مّئسد صب لبف أفست بعقد اإليحّر بّلقطّمألّ مف الا ف مي الةلزؿ .إال أف هذا االلقطّع مةرض مسو
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مرضّ ايث اضطرت إلو ااتئحّر ةلزؿ مي اي بيت اليلّ شةّؿ القدس الةاتسد بعدةّ ايطر
العّئسد
ذ
الةاترطلرف مّـ  1984مسو ةلزؿ ةحّرر لةلزؿ صب لبف رأيسقرا الةلفذ الرايد الراصؿ إليه ةّ

ٍ
يّض
اضطرهـ إلو تغيير ة ّف ا لألـ .ل ف العّئسد مّدت إلو البسدة القديةد مّـ  2001بعدةّ زار
ةحددا مي أيسرؿ/ابتةبر  2014ملدةّ يررت
إارائيسي الةلزؿ را ـ لةصساتألّ .إال أف القضيد تار ت
ذ

ةا ةد الصسح اإلارائيسيد لزع صفد الةّلؾ الةاتأحر مف العّئسد را ةت برحرب إف ل الةلزؿ ردمع

يراةد ةّليد رهر الا ـ الذ

ااتألفته مّئسد صب لبف أةّـ الةا ةد الةر زيد التي يبست االاتئلّؼ

ار بأف االاتئلّؼ
رحةدت يرار اإلف ل .إال أف الةا ةد مّدت مي أيّر/ةّير  2014راسةت العّئسد يرذا

ةرمرض مسحأت العّئسد إلو الةا ةد العسيّ التي حةدت يرار اإلف ل بّلتظّر رد الةاترطليف.
يقدـ هذا الصراع بيف حةعيد "مطيرت رهليـ" رمّئسد صب
لةرذحّ مف اّلد الصراع العّةد بيف االات ؿ
لبف
ذ
رالةقداييف مدرلد االات ؿ تةّرس ايّاّتألّ إةّ ةبّشرة أر

مبر أذرمألّ يير الراةيد لتثبيت القدس مّصةد ةرادة
لسشعب اليألرد

رهي تدمـ الحةعيّت االاتيطّليد التي

ةألةّ مي مةسيد التألريد الديةغرامي .رمي
تعتبر ر ذلّ
ذ
الةقّبؿ مإف الةقداييف مسيألـ التصد ةلفرديف لألذ

تقاوم عائلح صة لثن هحاوالخ جوعٍح "عطٍزخ كىهنٍن" إخزاجها
هن هنشلها هن الثلذج القذٌوح تالقذص

الايّاّت رالةةّراّت ةف درف دمـ حّد راقيقي لتثبيتألـ ررمد صةردهـ .رمي ةاّرلد لةلع مةسيد
اإلف ل أطسؽ أبلّل العّئسد اةسد إل تررليد حةعت أ ثر ةف  18ألؼ ترييع تطّلب بّلتدفؿ ةّ فّطبت
العّئسد الةاتألدمد حألّت درليد لسضغط مسو "إارائيؿ" مرحألت راّئؿ إلو االتاّد ادررربي رالقلصسيد
ادةير يد مي القدس

ةّ التقت الةلدرب الاّةي لألةـ الةتادة مي  .2015/12/3ريد زارت درررثي

شيّ لّئب القلصؿ ادةير ي العّـ مّئسد صب لبف رأبدت يسقألّ ارؿ ةصير العّئسد رلةط مةسيّت
اإلف ل الةتبع لطرد مّئ ت مساطيليد مي شرؽ القدس .ربعد الزيّرة يّلت القلصسيد ادةير يد مي القدس
مي بيّف إف مةسيّت اإلف ل تتعّرض ةع "مةسيد الا ـ".
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ثانيا :الموقف السياسي في القدس:
ً
اليبة وسيفيا عمييا
السمطة قمبيا مع ّ
"إسرائيل" تحاول تقزيم "انتفاضة القدس" بانتظار تالشييا و ّ
افتتـ مّـ  2015مسو ااتةرار الاراؾ الشعبي ضد االات ؿ رالذ

ّف

بدأ مي أرائؿ تشريف أرؿ/أ تربر  2015ةف درف أف تتة ف اسطّت
االات ؿ ةف إفةّد ةع تةا ألّ برصفه مسو أله "ةرحد أمةّؿ العلؼ
التي تحتّح إارائيؿ" ةع ةّ يعليه ذلؾ ةف رهّف مسو أف الاراؾ ةريت
ثير يبؿ أف يت شو .رلعؿ الت تيؾ الذ
رلف يسبث ذا

اتبعته اسطّت

االات ؿ مي التعّةؿ ةع الألبد ةف ةلطسؽ إدارة ادزةد مي ظؿ مدـ
بّت أيرب إلو اّلد يرةيد

إة ّليد اسألّ هر التأيسـ ةع هذا الرضع الذ

تقرـ مسو مةسيّت مرديد ال ية ف إابّطألّ ةابقذّ طّلةّ أله ليس بّإلة ّف

حعٍؼ عيطاث االحخاله حاىت
ئّناس حٍاه "اّخفاظت اىقذط"
ٗححاٗه اىخخفٍف ٍِ ٗغأة
اىخط٘ساث ٗاىعَيٍاث عبش
اإلؽاسة ئىٍٖا بـ "ٍ٘جت
اىعْف" بَا ٌحَئ رىل ٍِ
ئؽاسة ئىى أّٖا حاىت ٍإقخت ىِ
حيبث أُ حخالؽى أٍا سئٍظ
اىغيطت اىفيغطٍٍْت اىزي حعٖذ
فً ٗقج عابق بأال حْذىع
اّخفاظت فً عٖذٓ فال ٌضاه
ٍيخض ًٍا باىخْغٍق األًٍْ ٍع
االحخاله ئىى أبعذ اىحذٗد

تريعألّ .ريد اتفذ االات ؿ ةحةرمد ةف اإلحرالات تاتألدؼ ةلفذ
العةسيّت مبر إط ؽ اللّر مسيألـ مرر تلفيذ أ

مةسيد رةف ثـ ةعّيبد مّئ تألـ مبر ااتحّز حثّةيف

أبلّئألـ الشألدال ر ذلؾ هدـ ةلّزلألـ أر اد ةلّمذهّ بّداةلت بةّ يراي بأف اإلحرالات اترلد اّلد ةف
الردع التي تلتألي إلو تآ ؿ البيئد الاّضلد د مةؿ ةقّرـ بابب الثةف الذ ايدمعه الفساطيليرف .رةع
ااتةرار العةسيّت مسو الريـ ةف اإلحرالات ية ف القرؿ إلألّ إحرالات ةرحألد إلو الةحتةع اإلارائيسي
ي تظألر الا رةد بةظألر العّحز سذيّ م هي يّدرة مسو ةلع العةسيّت يبؿ ريرمألّ رال ةعّيبد ةلفذيألّ.
رمي الريت الذ تراهف ميه "إارائيؿ" مسو أف الألبد اتفةد ةع ةررر الريت مإلألّ تاّرؿ تةرير الريت ةف
درف تقديـ "تلّزالت" لسفساطيلييف تارؽ مسو ألألّ لصر لألـ التزمر بّلعةؿ الةقّرـ .رمي هذا الايّؽ

ّف

ايتراح رزير التربيد رالتعسيـ لفتّلي بيلت بّلبلّل مي الةاترطلّت بعد ؿ مةسيد طعف أر دهس ر ذلؾ
رمض رئيس الا رةد ايترااّت بإط ؽ ادارى الفساطيلييف رةف بيلألـ الةعتقسيف اإلدارييف "لتلفيس
الضغط مي الشّرع الفساطيلي" .ةّ أف لتليّهر أمسف أف إمطّل رفص البلّل لسفساطيلييف اي رف
ةشررطذّ مسو االمتراؼ بّلبلّل مي ال تؿ االاتيطّليد .ةّ أف الة اظ أف الةصّديد مسو البلّل مي
الةاترطلّت مسو ابيؿ الةثّؿ لـ تتريؼ ف ؿ ادشألر الث ثد ادفيرة ةف مّـ  2015ةّ ارصت
اسطّت االات ؿ مسو أال تتأثر ايتاّةّت اديصو بّلاراؾ الشعبي مسـ يةلعألّ .رمي ةقّبؿ ذلؾ ااتةر
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التضييؽ مسو الةصسيف رةلع لاّل "القّئةد الذهبيد" ةف دفرؿ اديصو راف ّلت الألحةد بّتحّ تلفيذ
ةشررع التقايـ الزةلي لأليصو ففتت إلو اد لابي.
رمي ةرازاة ةاّرلد االات ؿ الظألرر بةظألر العصي مسو
الألزيةد مقد اّرؿ الةاترى الايّاي رادةلي تقزيـ االلتفّضد
ةف ف ؿ رصفألّ بةرحد العلؼ ر ذلؾ مي ردهّ إلو اّلد
إابّط ريأس يعيشألّ الفساطيليرف الشبّب ةلألـ مسو رحه
الفصرص

بابب القيرد الةفررضد مسو دفرلألـ إلو

"إارائيؿ" ريسد مرص العةؿ رالبطّلد .رمسو ذلؾ مقد أرصو
ضّبط بير مي حيش االات ؿ مي  2015/10/25بتغيير

ٌختثئ االحتالل هن "انتفاضح القذص" تتسوٍتها "هىجح
العنف" وٌتعاهل هعها هن هنطلق "إدارج األسهح" فً ظل العجش
عن حلها

لظّـ التصّريح الةعةرؿ به رذلؾ لساةّح لةزيد ةف الفساطيلييف بّلعةؿ مي درلد االات ؿ بّإلضّمد إلو
اإلمراج مف مشرات ادارى الفساطيلييف بةف ميألـ أارى االمتقّؿ اإلدار

رذلؾ لتلفيس الضغط الذ

يعيشه الشّرع الفساطيلي .ره ذا ياّرؿ اإلارائيسي ت ريس ةعّدلد تفيد بأف ادةف ةة ف مي ظؿ
ةألّدلّ رأف يرضو بّالات ؿ إف ية ِّدةت له التاألي ت رمتات
االات ؿ رأف الفساطيلي ية ف أف ي رف
ذ

أةّةه مرص العةؿ.

مسو ةاترى الاسطد الفساطيليد مإف ااتةرار الألبد ال ياةح بّاللفصّؿ مف لبض الشعب بش ؿ سي
رلذلؾ حّل تصريح الرئيس الفساطيلي ةاةرد مبّس مي الشألر الثّلث لػ "التفّضد القدس" ليبدر مي ظّهر
ةترامقذّ ةع أابّب الاراؾ رل ف ليستقي ةع الحّلب اإلارائيسي مي ةرادمّت اإلابّط راليأس .مفي ةؤتةر
لأليئد ة ّماد الفاّد مي  2015/12/14براـ اهلل يّؿ مبّس إله يد "بدأت هبد حةّهيريد ةبررة ةّ يعلي
ةعتبر أف "الألبد الحةّهيريد اببألّ اّلد اليأس التي
ذا
أل لّ ال لةسؾ أف لقرؿ لسشبّب لةّذا ألتـ فّرحرف"
رصؿ إليألّ الحيؿ الحديد" .ل ف هذا الةريؼ ال يعلي أف الاسطد تدمـ الاراؾ رال يلفي الألّحس الذ

تعيشه الاسطد ةف حرال التارؾ الشعبي رااتةّؿ فررحه مف الايطرة رهي ال تتريؼ مف التلايؽ
ادةلي ةع االات ؿ .ر شفت ةصّدر أةليد رميعد الةاترى رمقذّ لةّ ذ رته صايفد "ةعّريؼ" العبريد مي
 2015/11/4أف ةريؼ الحيش اإلارائيسي ةف مبّس لـ يتغير مألر "ال يارض رال يشحع مسو
اإلرهّب" .رهذا ادةر لـ يتغير ةع الصراـ مّـ  2015ايث لـ تتارؾ الاسطد لتفعيؿ يرار ريؼ التلايؽ
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ادةلي رمقذّ الحتةّع الةحسس الةر ز لةلظةد التارير مي آذار/ةّرس  2015أر إليحّد الظررؼ
رمردا ياّرؿ مبّس ةف ف لألّ ةلع تفحر ادرضّع مي رحأله
ال زةد لتفعيسه رادةر ال يعدر رله
ذ
بابب التلايؽ ادةلي ةع االات ؿ.

ماذا بعد قرار االحتالل حظر الحركة اإلسالمية –الجناح الشمالي في الداخل الفمسطيني المحتل؟
مي إطّر اةسد الق اررات راإلحرالات التي يةررهّ االات ؿ بذريعد "ريؼ ةرحد
العلؼ" مي ادراضي الةاتسد أمسلت الا رةد الةصغرة مي 2015/11/17
مف يرار باظر الار د اإلا ةيد -الحلّح الشةّلي مي ادراضي الفساطيليد
فّرحّ
ةاظرر أر
ذا
تلظيةّ
الةاتسد مّـ  .1948ررمقذّ لسقرار مإف الار د تش ؿ
ذ
ذ
مف القّلرف رةعألّ  17ةؤااد ةف الةؤااّت التّبعد لألّ .ةّ أف العةؿ ةع
الار د أر ةؤااّتألّ ةف شأله أف يعرض صّابه لسة اقد القّلرليد .رصدرر

ٍ ّشس االحخاله قشاس
حظش اىحشمت اإلعالٍٍت
– اىجْاح اىؾَاىً فً
"ىٍيت ص َّاء" ٍٗع أُ
اىخط٘ة ىٍغج غٍش
ٍخ٘قعت ٍِ االحخاله فً
ئغاس حشبٔ عيى األقصى
فقذ عاقٖا فً ئغاس
ٍحاسبت "اىخحشٌط عيى
اىعْف"

ةفّحئّ ملتليّهر ةألد له مي ةؤتةر مي  2015/10/8ملدةّ هدد
القرار لـ ي ف
ذ
بّتفّذ فطرات صّرةد ضد الار د اإلا ةيد مي ايّؽ ااتعراضه اإلحرالات التي ايتفذهّ االات ؿ
ضد ةلفذ العةسيّت مي القدس رالضفد.
رية ف رضع القرار مي دائرة ااتألداؼ الةاحد اديصو ايث تش ؿ الار د اإلا ةيد-الحلّح الشةّلي
أاد أهـ الحألّت التي تدمـ اديصو بش ؿ معسي ةف ف ؿ مةّرة الةاحد مبر ةشررمي الربّط
أاّايّ مي دمـ الرحرد اإلا ةي مي اديصو رالتصد
ملصر
ذا
رةصّطب العسـ السذيف يش ف
ذ

اليتاّةّت الةاترطليف.

رمسو الريـ ةف ربط االات ؿ القرار بّلتاريض مسو "إارائيؿ" ةف ف ؿ اةسد اديصو مي فطر إال أف
ااتألداؼ الار د اإلا ةيد ليس بّدةر الحديد بؿ هر ايّاد درحت "إارائيؿ" مسو اتبّمألّ إلا ّت أ
صرت ية ف أف يقؼ مي رحه ةشّريع التألريد التي تلفذهّ مي ادراضي الفساطيليد الةاتسد ال ايةّ مي
الةاحد اديصو رالقدس الةاتسد.
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مفي أرافر مّـ  2014أيدـ االات ؿ مسو إي ؽ ةؤااد
مةّرة اديصو رالةقداّت مي اللّصرة مي .2014/9/3
ربّلعردة إلو الرات التفّضد اديصو مقد امتقست
"إارائيؿ" مّـ  2003العديد ةف ييّدات الار د-الحلّح
الشةّلي بذريعد دمـ اةّس ةّ ت ررت االمتقّالت مّـ
 2004بدمرى دمـ اإلرهّب الفساطيلي ايث ّلت الار د
تراؿ الةاّمدات العيليد دار الشألدال مي الضفد ريطّع

قزار حظز الحزكح اإلسالهٍح -الجناح الشوالً ٌأتً تعذ سنىاخ هن
هحارتح االحتالل للحزكح وتحجٍن دورها فً التصذي العتذاءاته على
األقصى

يزة .ةّ ايتاةت اسطّت االات ؿ مي  2004/5/13ةقرات الار د اإلا ةيد رالةؤااّت التّبعد لألّ
أةر بةلع صدرر صايفد صرت الاؽ رالاريد.
مي ادراضي الةاتسد رأصدرت ذا
إف ااتعراض التّريخ الطريؿ لدرلد االات ؿ مي ارربألّ مسو لبلّف أر يزة أر ايّاد القةع رالألدـ
مةرةّ يؤ د أف "إارائيؿ" ال تاتّج إلو أابّب ي تشف
رالتألديد رالتألريؿ مي القدس رادراضي الةاتسد
ذ
ارذبّ أر تألدـ ةلزالذ أر تشرد مّئسد أر تقتسألّ رهي لذلؾ ال تاتّج إلو أابّب ي تاظر الار د اإلا ةيد
راالدمّلات التي اّيتألّ مي هذا اإلطّر إلةّ هي يطّل ال ياتر مررة ايّاّتألّ.

يد ال ية ف القرؿ إف الار د اإلا ةيد هي الحألد الرايدة التي تدامع مف اديصو ل ف ال ية ف إل ّر
دررهّ مي هذا الةحّؿ .رلعؿ الفطرة اإلارائيسيد هذ ةألةّ ّلت فسفيّتألّ أر أهدامألّ إال ألألّ ااتألداؼ
راضح لةقرةّت الصةرد مي اديصو رةاّرلد إلزااد أ حألد يد تعريؿ ةشّريعألّ مي اديصو ال ايةّ
ةاتةر مسو تقايـ اديصو رامطّل اليألرد اؽ الص ة ميه.
ذا
أف ال ـ مي ادراّط اإلارائيسيد ال يزاؿ
ربألذ الفطرة التي تأتي بعد اظر الربّط رااتألداؼ اّم ت ةايرة البيّرؽ راي ؽ ةؤااد مةّرة

اديصو رالةقداّت ية ف القرؿ إف االات ؿ يةألد لضرب ةقرةّت الصةرد مي اديصو رتفتيتألّ ي
تّاّ أ ثر مي تلفيذ ةشّريع التألريد.
ي رف ةر ذ
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