قراءة أسبوعيت في تطوراث األدحاا والمواقف في ماينت القاس
تصار عن قسم األبحا والمعلوماث
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 9-3أيار/مايو 2017
القدس واستمرار حمالت التهىيد على مختلف الصعد

يتا اااالحتالل ا اات

تتطاليا ااستتياتا ااات تاللتهويدي ا اة،تفما ااحتالتا ااتمرالرتالمت اما اااوتاللمت ا ا دتال م ا ا تو ا ااد تم ا اااز ت

اللفمتطي يينتوم شآته ،ت تويضغطتلفرضتمز ٍيدتمنتاللقوال ينتاللتيتتهدفتلض تأرالضيتاللفمتاطي يينتأوتتطالياست
اللقوال ينتالإلترالئيميةتفيتمتتوط اوتاللقدستاللم تمة.تومدتشهدتأتالوعتاللر دتت ري ٍ
اوتتركيةتمويةت او تماات
ي ريتفيتاللمت دتال م

تواللقدس .ت

التّهويد الديني والثقافي والعمراني:
يتتمرتالل ت

تفيتفرضتو ودهتفايتاللمتا دتال م ا ،توتتاتمرتاللمت امااوتالشاك ٍ تشاال تياومي،تومادتالما ت

عددتاللمتتوط ينتاللذينتالمت موالتال م
المت موالتال م

تخ

تشهرت يتان/أالري ت وت2461تمتاتوطًا،تمانتاليا ه ت139ت

طالالاتيهوديتاتمنت"ط بتمنتأ
تالالمالاستاللعتكري،تإضافةًتإل ت256ت ً

توأال اارزتالمت ااامينتش ااهد ماتال م ا ا تخا ا

تاللمعالد" .ت

تأت ااالوعتاللر ااد،تف اايت5/7تالم اات تال م ا ا ت ااوت48تمت ااتوطًات

إتاارالئيميتا،تال الرتااةتمشاادد تم اانتم اوالوتالل اات

،توفاايت5/8تالم اات ت72تمتااتوطًاتالا اااوتال م ا ،توت ااطت

التت فارتعتكريتإترالئيميتتلتأمينتالل مايةتلممقت مين .ت
ت

التهويد الديمغرافي:
تغررتاللمت اماو،تتتاالحتأذرعتالل ت
ال
وعم
الل ت
اللتاارخي

ت د تم از توم شآوتاللفمتطي يين،تففايت5/4ت ادموت الرفااوت

تم شآوتت اريتةتفيتالمد تاللعيتوية،تإضاف تةًتلال اءتتك يتتفايت ايت الا تاللزيتون/اللطاور،تال
.تتو اادموت الرفاااوتتاالعااةتلالمديااةتالل اات

تفاايتاللقاادست3تم اااز تفاايتمريااةتاللول ااةت ااوبتاللقاادست

اللم تمة،توياأتيت اد تاللم ااز تفايتتاياستتايطر تالمدياةتالل ات
م كمةتالل ت

اةتعاد ت

ت"اللعميا"تاللقاضيتالاتتكما تال اءتالل دالرتاللع

تعما تمئااوتاللادو ماوتفايتاللقرياة،تالعادتمارالرت
ريتفيتاللول ة .ت

وفاايتمتاالعااةتل

ا تعممياااوتاللهااد تاللتاايت ااروتخا

تشااهرت يتااان/أالري تاللماضااي،تكشاافتمركاازتمعموماااوت

لتفاايتمدي ااةتاللقاادس،توشااردتالل اات
ازت
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20تطف ا تً،توأ اادروتالمديااةتالل اات

تالتااالالهات ااوت30تمقدتا ًاياتاليا ه ت

ت3تماارالرالوتإلخ ا ءتشااقستتااك يةتفاايتوالديت مااو تالالمااد تتااموالن،ت تي ااةت

اللتشققاوتاللكالير توالل هيارالو،تالتالبت فرياوتالل ت
أطفا  .ت

تأتف تتمكتاللم طقاة،تمااتشاردت16تمقدت ًاياتاليا ه ت10ت

وف اايتت ااياستمختم اافتم اانتاللتهوي اادتالل ااديموغرالفي،تكش اافوت ا ا يفةت"ي ااديعووتأ ر ااوو"تف اايت،5/5تأنتوزي اار ت
اللقضاااءتفاايت كوم اةتالل اات

تأييمااوتشاااكيد،توالالتعاااونتمااحتوزياارتاللتاايا ةتياااريفتليفااين،تيعم ا نتعم ا ت

مشاروعتمااا ونتيقضايتالتطاليااستكا تاللقاوال ينتالل كومياةتاللمقالمااةت(اللتايتتاايت تتشاريعهاتواللت ااديستعميهاا تعما ت
متتوط اوتاللضفةتاللغراليةتواللقدستاللم تمة،تو يتآليةتتهدفتلف تارضتاللقاا ونتالإلتارالئيميتعما تاللمتاتوط اوت
الطريقااةتغياارتمالاشاار،تومالااوتاللااوزير تشاااكيدتإ هاااتلاانتتقال ا ت"الوضااحتلتيتطاارستاللقااا ونتفي ا تإل ا ت430تألاافت
متتوطن"تفيتاللضفةتاللغراليتة،توتاالعوتأنتاللمتتوط اوت"ليتوتاللتا ةتاللخمفياةتلمدولاةتاللعالرياة،تولاذلكتعما ت
ك تالمترالحتما ونت كوميتأنتيالرزتكيفتتيتطرستلممتتوط ين" .ت
تت
قضايا:

فاايتمتاالعااةتلااردودتفعا تالل اات
الل ت

تعما تماارالرت"الليو تااكو"تال خياارت ااو تمدي ااةتاللقاادس،تأ اادرترئاايست كومااةت

تال يامينت ت ياا وتفايت5/3تمارًالرالتيقضايتالتقماي

تاللمتااعدالوتاللتايتتقادمهات كوماةتالل ات

تل ما ت

اللمت ااد تالشااك ٍ تفااوري،توالعتالاارت ت يااا وتماارالرت"الليو تااكو"تال خياارتغر ًيالااا،ت توالأ ا تلاانتيقاافتمكتااوفتال ياااديت
ت ا ا .توفاايتتااياستردودتالل اات

،تالتااتدعوتوزالر تخار يااةتالل اات

اللتااويدتلقاارالرت"الليو تااكو".توشااددتوزياارتاللموال ا وتفاايت كومااةتالل اات

تاللتاافيرتاللتااويديتلتواليخا تالعاادتدع ا ت
تعما تضاارور تتاانتمااا ونت"اللقاادست

اللكالاتارى"تردالتعم ا تماارالرت"الليو تااكو"،تومااا :ت"إنت ااذالت ااوتاللااردتاللم ئ ا تعم ا تاللقاارالر،توعم ا تك ا تماانتيشااككت
ال قوم اتفيتاللقدس"،تويهدفتاللقا ونتإل تتوتيحت دودتاللمدي ة،توتعزيزتاللو ودتالليهوديتفيها.ت ت
ت

التفاعل مع القدس:
 Page | 3ال طمقااوتفاايتمدي ااةت يفاااتاللمتااير تاللثالثااةتإل ا تمدي ااةتاللقاادستواللتاايتي ظمهاااتأال اااءتاللمدي ااة،توت م ا تع اوالنت
"ال م

تمتؤوليتي"،توتمرتاللمتير تفيت ٍ
عددتمنتاللمدنتواللالمادالوتاللفمتاطي ية،تلت ا تلم طتهااتالل هائياةتفايت

اللقدستاللم تمةتواللمت دتال م
وفيت5/8تخ

تاللمالارك .ت

تكممت تفيتاللممتق تاللدوليت ومافتاللقدس،ت رحتاللرئيستاللتركيتر بتطيبتأردوغاانتالاأنت

الا دهت ااذروتماانت"متااألةت قا تتاافار تاللولياااوتاللمت ااد تال مريكياةتإلا تاللقاادس"،توشااددتعما تأ ا ت"ماانتاللخطااأت
ذالنتمخاطالاات كوماةت
اللكاليرتم ردتم امشةتمتاألةت قا تاللتافار ".توعماستأردوغاانتعما تمشاروعتماا ونتم احتال
ً

الل اات

:ت"إنتك اات تتوالثقااينتماانتمعتقاادالتك ،تعماايك تألتتخااافوالتماانت ريااةتاللمعتقاادالو،تف ا نتوالثقااونتماانت

معتقدالت ا،تلذلكتلت خشا ت رياةتاللمعتقادالو".توفايتكممتا تأماا تاللممتقا تماا ترئايستاللاوزرالءتاللتركايتالانتعمايت
يمدري تالأنتمدي ةتاللقدستلممتممينتم ذت14تمرًاتومنتغيرتاللمقالو تتمالهاتما ه تعالارتال ات

تترفضا تاللادو ت

كافة،توشددتيمدري تعم تأنت"ال مةتلتت ت تمالمتهاتال ول ،توتمكتال ماكنتاللمقدتةتلنتتالق تدونت ُ ما ،تولنت
تخمااوتماانتاللمتااممين"،تولفااوتيماادر تإلا تأنت"متااؤوليةتالل فاااظتعما تالإلرثتالإلتا ميتواللمتااي يتفاايتاللقاادست
أيضا،تالو فهاتمو تال ت
تقحتعم تعاتستاللدولةتاللعالريةتمنتالل ا يةتاللقا و يةت ً

،تلكنتل تفتيت تم احت تا ت

زيااار تالعثااةتالليو ت ااكوتإل ا تاللقاادس"،توأك اادتأنت"اللممارتاااوت"الإلت اارالئيمية"تت تهااكتالشااك ت ت ااي تمدتاايةتالل اار ت
اللشريفتواللمت دتال م

" .ت

