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االحتالل يص ّعد وتيرة التهىيد
والقدس في قلب مسيرات العىدة

يعمللاالحتالللعلاالاللليالحيممللرالتللرالمول احمالحيعة،يللنالحيمحعلاللالالتمللاالحصعال مل مالحيمول نالح ص لليلال،م ل ا اال
ان

االح ا ياالتية لالإييالإا نةالطاحالص ن،االح ذحالال، ،اتالإييالم لا،عالعة،يلنال ،لألالح حاملرالحيالولطينياال

عؤ نلالمعالغياه لالممرالن،ياالحتالعلاالترالم ل ايعة الحيعة،ينيلالالتلرال
حيمالعلاالبلال"ن ماالنح،ن"لالهرالمؤ احمال ال
ظللاالحتوللعا نةالمللاالحيظللايالحوصليمللرلال،عمل تاالحيمؤ لاحمالونةل نالحيممللياالحيالوللطينياالمللاالصبللاالح ملاي ييا.ال
لياحمالحيعلل،نةالحاعب ل طالحي للعفالحيالوللطينرالبوامللأللال،صللناةالحيالوللطينيياالتللرال
،اللليال للعينالمحعللليلالأ للنمالمول ال
محعليالحيمن طقالحيالوطينياالاليالحيم،ح ةاال،حيعملاليالال،ح
تاليميالترال ،ةألالالن،نالأ،الصن

لاالصطل عالغلاةلالحيلذداليؤ لنالأاالحيالنليااليلملن ال

االصعلا .ال

التهويد الديني والثقافي والعمراني:
أم مالحوعماحاالحصعال م مالحيمو نالح ص يلاليعماالحتاللعلاالالليالم ل ا االان

لاال نيلنةالتيةل لالتالرال3/28ال

ل ل ا ال،اي للاالح ا ي للاالحيو للن االياحتم للألال،ت للنالو للن يرالب صعالل ل مالح ص لليلالاليل ل النحلل ل،حالم للليالصب للاالحي للحاةال
لع،طن ال
،حيم للليالحيمبلللرالب ل يم،ةالي لاحتمةمال للالارال،م لل،االإو ل حا يلييا.ال ال،تللرال4/1الحصللعالمالأ ثللاالمللاال275المول ا

حيمو نالح ص يالبالاحواالم ننةالماال اطاالحتالعلالالب يعاحماالمعالعنظيمال" لةالحيا ح"التلرالول الاالالل طال
حيباحقال ا التية الآتيالحيموع،طنيالالبالم،اال ب االال ح م مالحيمؤوواالحينينياالترالن،ياالحتالعلالال،طلبلاال
حيعلم،نيللاالانللنالال ل طال
مللنحا ال،مع هللنالنينيللالالب وم ل تاالإيلليالم ل ا االحيوللاياالح ميا للرالتللرالهللذ الحيطملل ،ال
ّ

حيباحق .ال

،ت للرالمع بع للااليم ل لا،عالصل ل ن،االح ذحالال للامال،ول ل االإا لللمالاباي للاالب للواالا للي الال ،م للاالحتال للعلاالبنيل ل مياال
نعني ل ه،لالأ،اللاالإيلليالا للي الحت للعليالحيال لل،مرالتللرال"حي نيوللم"ال"نحتيللنالأمو ل ييم"لالبللنتعالإ لاحنحمالول ّلاالص ل ن،اال

"عمييللنالحوللعحنحمالم ب لاحمالحي لل،م"ال،حيللذداليوللعةنيالاتللعال للعياةالح ذحاالتللرالحيمو ل نلال،صللنالعللمالحيم،حتمللاالاللليال

حيم ن،االب يماحنةالح ،ييالترالم ا /آذحاال2017لالبعوييلنالأاللاحفالحت لعليالحيال ل،مر.ال،علوعرالهلذ الحيحطل،ةالتلرال
 Page | 2وي قالاتعالالنةالعة،ينالحيمن لال،حتوعا نةالماالحينامالح ماي رالحي بياالين،ياالحتالعلا .ال
،ترالوي قالآحاالماالحيعة،ينلالن امال اليااال"يلنيع،مالأالا،نل،م"الحيعبايلاالتلرال3/29لالحبل ااحالمال ن الأاال،ايلاال

"حوول ا"التللرالال ،مللاالحتالللعلااليلل،آيالغ تنللملالحصعللاحالن للفالحيع لاحمالمللاال"ن مللاالنح،ن"التللرالأمل االبل ااةال
،محعلاااليمنحالط بعالية،نداليلن،ياالحيعبايالالاليالأاالععبعة المااللاالتالماالبن فالم مالحيام،االاليالأوطحال
حيمب نرالحيال ،ميا.ال،يوعرالم ا،عالغ تنمالملماالبانل م الأطللقالاليلألال"منظلاالإول حا يا"لالاليل اليلا الغ تنلمال
أاال"إوللا ياالعبللن،ال ن،يللاالمولليالياالأ،الإولللميالالبوللبفال ث لاةالم ل ذاالحيمو ل نال ،لللب االحي ن ل
حيحطاالحيم

"لال،عنعظللاال

نصاالماالصباالحيال ،ماالحلاالح ي مالحيم نما .ال

ال

التهويد الديمغرافي:
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لاتالصيللنالحون ل نلالب وم ل تاالإيلليالهللنمالاللننالمللاالحي للناحاالتللرالحيمايللالال،ع ايلليالممب لاةالا لللاال"ابللنال
،هللنممالمنل ا
ابأل".ال،ص ممال حاتل مالحتاللعلاالبةلنمالع،ولياالأاملياالتلرالمنطملاالحي ل،ياةلالب ومل تاالإيليالثلثلاالأول،حاالالل،اال
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االحتالعلالالم الأوااالااالحوع ة نال16الم،حطاال،ح

لطيني ال
باالأ ثلاالملاال1416التلو ا

با ل ل صالحتال للعلالال،م للاالحيمم للااالأااليع،ح للاالحاع ل ل مالحيم ل ل ا ياالان للنالال للن،نالغل لاةالالع لليالي لل،مال"حين ب للا"ال
منع يالحي ةاالحيممبا.ال ال

