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التزقّبّوالتحذيزّفيّانتظارّإعالنّتزمبّقزارهّحولّالقدسّالمحتلة ّ
تتصااد األخطاراادتألختتااصألتت اتجدألجدتصىاالاألخطكصاااألختصجاادتمعألبختتااصألت ا تصألص ا ألجاااءألتحا ألابلألختب ااباألختىاادج أل
تلتئيسألخطصتيكصألتتصا ألجن الألىاردتبألجا الألإتااألخت ااسألختصحتلا عألإتااألكا ختتخضأل لااألأت ألختبخكا عألبتا أليحصالأل
إ ا

ألتتص ا ألختصتبك ا ألحاابلألخت اااسألختصحتل ا ألتيييا ماتخألألااصألختااا ألخطصتيكااصألت حاات لعألبتكن اهألىاايحصلألتيييا ماتخأل

عألبكىتخألتل بخني ألبخط تخفألختابتي ألبك ختتخضألخطص ألختصتحاب .أل
لبهتميدألألصألختتعدصلألص ألختصاين ألختصحتل
م
بص ألصبل ألختتأل

ألختعتجي ألبخإلى صي ألختكجيتبألتنيدضألتتص عألبختتحذيتخضألختصتتدتي ألتاربتبألهذلألختارببعأليظلألأل

ختتاألخطجلغألأثتخألص ألختلصدهيتألختصتخجر ألألصألخت ااسألبختصنادراألختصحتلا عألبختتاصألخىاترد ضألجصاصباهدألألاصألبلاهأل
م
خالحات لألكىاتألك خت ختتااهألألاصألماا/تألتصب يبنيابأل9107عألبصا ألالر/ادألكاذتمألختلصاادهيتألختعتجيا ألختتااصألأثجاضألجا أل
خت اسألصدأل ختضأل لاألتأسألأبتبيدت/دألص/صدألجليضألحابألخط صدضألبختصمدكلألختعتجي ألختاخالي .
التّهويدّالدينيّوالثقافيّوالعمرانيّ :
اتبرندأل
الألتتبكاافألخكتحدصاادضألختصىااتبرني ألتلصىاالاألخطكصاااألجمااكلألمااجهألياابصصعألألرااصأل00 92ألأاىأل34ألصىا م

صلبخضأل"صدصت "ألا لألخكتحدص /ألجدحادضألخطكصاا.ألبألاصأل09 4ألىاصحضألماتر ألخالحات لألتااأل7ألصىاتبرني أل
ي اتخأل  /ألتئاايسأل"اخئ اتبألخطايااد "ألألااصألحكبص ا ألخالحاات لألجدتصااعباألإتاااألصااح ألكج ا ألختصاااتبعألبت هاادألخىااتا دءأل
مااتر ألخالح اات لألتئيى ا ألم ااعج ألختحدتىاادضألأل ااصألخطكص اااأل يناادضألأج اابألصااجييعألبختح اادتسألتااؤ ألأج اابألختى ااعا أل
تلتح ياألألصألأحاألصتخك ألختتح ياألجدتجلابألخت ايص عألبحذتضألخت/يئدضألختص اىي ألص ألهذلألختارببعألبأمدتضألتبلباأل
ار ألتاىألخالحت لألتتبىي أللبالضألختص تحصي  .أل
بألصألىيداألآاتألص ألختت/بياألختث ادألصعألبخأل اضأل"تلنا ألختتارايرألبختجنادء"ألختتدجعا ألتجلايا ألخالحات لألألاصأل00 92عأل
لاااألصمااتب ألجناادءأل م اتخضألختم ا األخترااداتبألألااصألصبك ا ألتاادتياصألجصنر ا أل"حااصألأجاابألراابت"ألجدت اااسألختصحتل ا عأل
بىي د ألختصمتب أل لاألكص ألختتلألألصألأجبألربتألبختتصألترلأل لاألختجلابألخت ايص عألبختاأللدن ألأثتلألختاايصبرتخألصعأل
ياصألبجدتصندظتألختتدتياي ألألصألختصاين ألخت ايص .أل
أل
ىيلحاألختصمتب ألأض ختتخألجدتصبك ألختتدت

أل
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يتدج ألخالحت لألبأذت هألختصاتلر ألختتضياأل لااألختص اىايي عألصا ألاا لأل صليادضألخت/اا ألختصتتدتيا عألألراصأل09 5أل
ضألبأجني ا ألىااكني ألكياااألخإلنماادءألألااصألضاادحي ألتأسأل
هاااصضألل ختألاادضألجلاي ا ألخالحاات لألألااصألخت اااسألأىدىاادضألصنم ا أل
مااحدابألكاات ألصاااي ألمااعردرعألجحل ا ألختجناادءألص ا ألاب ألتااتايد.ألألبهاااصضألآتياادضألخالحاات لألصنم ا بألتلدتي ا ألألااصأل
صنر أل"بخاألختحصد"أللنبجصألخت اسألختصحتل .ألبألصألىيداألخت/ا ألتصاألت تيتألإ

صاصألهاا أل2ألصنما ضألىاكني أل

بتلدتي ا ألألااصألخت اااسألبض ابخحي/دألا ا لألماا/تألتم اتي ألثااد ألن ابألصجتألختصدضااصعألص ا ألجين/اادأل7ألصنم ا ضألهاااص/دأل
ألجتضألجلاي ألخالحت لألألصألخت اسألأصحدج/دأل لاألهاص/د .أل
خالحت لعألبصنم تد أل أل
أل

قضايا:ألنشاطاتّتطبيعيةّفيّمدارسّالقدس؟ أل
الألتتبكفألصعدندبألخت رد ألختتعليصصألألصألخت اسألختصحتل ألص ألتاا ضألختل/دضألخإلىتخئيلي ألختصاتلر عألجلألتصلأل
إتاألحاألإاادلألختجتخصجألختترجيعيىأل ألإتا ألختصاختس ألخترلىريني عألألرصأل 00 41ألحذت ألجيد ألالتحداألتلد ألأبتيدءأل
أصبت ألختر

ألألص ألصاختس ألخت اسع ألص ألخطنمر ألختترجيعي ألختتص ألت ب ألج/د ألجع

"تاا "ألص ألا ت/دألخطهدتصألبختر

ألصاختس ألختصاين ع ألبختتصأل

 .ألبتعصلألهذلألختجتخصجألجتبليهألص ألختصؤىى ألخإلىتخئيلي ألتتجيي

خالحت لع ألبتتضص ألهذل ألختجتخصج أل يدتب ألصاختس ألإىتخئيلي ع ألبخكدص ألللىدض ألتعدتف ألجي ألختر

ألبلهأل

ألص ألا لأل

ختتكدألبختيندء .أل
التفاعلّمعّالقدسّ :
ألااصألصتدجعا ا ألتنيا ا ألخت اتئيسألخطصتيك ااصألابندت اااألتتص ا ألن االألى ااردتبألج ا الألإت اااألخت اااسألختصحتل ا عألبخال تااتخفألج /اادأل
دص ااص ألتابتا ا ألخالح اات لعألص األاتحألص اا/تألتتصا ا أللدتي اااألكبم اانتألبصىتم اادتلألخطبلألأل ااصأل صليا ا أل"ختىا ا " أل ااصأل
ادالأل
09 4عألجا ألألتتصا ألىاايعل ألكا ختتلألحاابلألن االألختىااردتبألخطتجعاادءألألااصأل.09 6ألبألااصأل09 5ألألااتىألتتصا ألختصا م
ص ألختتئيسألصحصباأل جدسألأجليهألا تهأل صهألن لألىردتبألج الألص أل"تلألأجيا "ألإتااألخت ااسألختصحتلا .ألبجحىا أل
ادالألصصاادث م أل
ختصصااداتألخترلىااريني عألحااذتأل جاادسألص ا ألاراابتبألتاااخ يدضألصثاالألهااذخألخت اتختعألبألااتىألتتص ا ألختصا م
جدتعدهاالألخطتانااصألختصلاامأل جاااألخ،ألختثاادنصعألحااذتألأليااهألخطايااتألتتصا ألصا ألهااذلألختارااببعألبصا ألخنعكدىاادت/دأل لاااأل

عألصؤكاخألأ أل"خت اسألهصألصرتدحألتح ياألختى ألبخالىت تختألألصألختصنر ألبختعدت " .أل
خطص ألبخالىت تختألألصألختصنر
م

اضألجدتتابألادضألصا ألتااخ يدت/دعألألراصأل09 5ألا اضأل
أل
 Page | 3صرد يلألختارببألبخآلثدتألختتصأليصك ألأ ألتتتت أل لي/ادألخنعكى
أصتيكدألىردتخت/دألألصألأنحدءألختعدت ألإتاأل يدابألحدت ألختت ه ألأصد ألخحتصدلألخ تتخفألتتص ألجدت اسأل دصص ألتلابتا أل
ختعجتيا ا .ألب ل اااأللدنا ا ألخالح اات لأل ألأب ا ا ألتئ اايسألحكبصا ا ألخالح اات لألإت اااألختل /اادضألختىيدى ااي ألبخطصنيا ا ألكدألا ا أل
جدالىتعاخاألتصدألجعاألخإل

ألختذ ألبصرهألجاأل"ختتادتياص".ألبيمايتألصتخكجاب ألإتااألخحتصدتيا ألت ليالألتتصا ألإ

ن لألختىردتبألإتاألخت اسألختصحتل عألألصألص دجلألإ

ناهأل

نهألخ تتخفألج الألختتىصصألجدت اسأل دصص ألتابتا ألخالحات لعأل

ألصألصحدبت ألالىتيعد ألتاخضألخترعلألختعتجي ألختتصأليصك ألأ ألتتجلبت .أل
بتتصد األتاباألخترعلألحبلألخإل

ألخطصتيكصألختصتبك عألأل األحذتألخطصي ألختعد ألتلدصعا ألختاابلألختعتجيا ألأحصااأل

أجاابألختياايرألص ا أل بخك ا ألختصىاادسألجدتبض ا ألخت اادنبنصألتصاين ا ألخت اااسألص ا ألأ ألألرا ألاتفعألبأك ااألأ ألأل"ختلدصع ا ألتتاادج أل
ختصى ت ألجكلألتردصيل/دعألألبخأل ألحاثضألىتكب ألت/دألخنعكدىدضألجدتي ألخطهصي أل لاألصىتبىألخطص ألبخالىات تختألألاصأل
ختصنر ألبألصألختعدت ".ألألبحاذتضألتتكيادألختباليادضألختصتحاابألصا ألخال تاتخفألجدت ااسأل" دصاص "ألتلابتا ألختعجتيا ألأليصادأل
أ لا ألختاتئيسألختتتكااصألتلا ألريا ألأتابرااد ألجا ألخ تاتخفألخإلاختبألخطصيتكيا ألجدت ااسألختصحتلا أل دصااص ألتلابتا أل
ختعجتي ألكاأليؤا ألإتاألكر أل

ك ألج الألص أل"إىتخئيل".أل أل

بجعثألختعدهلألختصيتجصألختصلمألصحصاألختىاداسعألتىادت ألإتااألتتصا عألأ ات ألألي/ادأل ا ألخت لااألختجادتغألختاذ ألينتاد أل
خت ااابلألبختم ااعب ألختعتجيا ا ألبخإلىا ا صي عألإ خءألنيا ا ألخاختت ااهألخال تا اتخفألجدت اااسأل دص ااص مألتلابتا ا ألختعجتيا ا عألبن االأل
ىردتت/دألإتي/د.ألبأكاألأصيتألكرتألختميخألتصي ألج ألحصاألآلألثدنصعألأ ألخت اسألألصألكل ألكلألكرت ألب تجصألبصىل عأل
صعتجتخألارببألختتئيسألخطصيتكصألختصتت ج ألردي ألألصألختاربتب.أل أل
م

ألباتل اضألتص اتيحدضألتخألض ا ألتلار ا ألخطصتيكي ا ألص ا ألصاتلاافألخترصاادئلألخترلىااريني عألبصىااؤبتي ألألااصألختىاالر أل
عألبصرت ااصألختلص/بتيا ا ألختلجندنيا ا ألختم اايخأل ج اااأل
خترلى ااريني عألجدإلض اادأل ألتا اتئيسألصل االألختنا ابخ ألختلجن اادنصألنجي ااهألج اات أل
ختجتتصد ألختعتجصألبريتهدألص ألختل/دضألختتىصي ألبمجهألختتىصي  .أل
ختلريفألاتيد عألب أل

