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قراءة أسبوعية يف تطورات األحداث واملواقف يف مدينة القدس
تصدر عن قسم األحباث واملعلومات
 10-4نيسان/إبريل 2018

التهويدية التي تستتهدف
ال تتوقف اعتداءات االحتالل على المدينة المقدسة ،ويعمل على استمرار حمالته
ّ
المعتتملو والس ت مخ ،وهتتالل ستتعا ازستتقوح متترات اقتخملتتمت ازقفتتى هتتالل ع تتد رال ف ت العقتتر ر ،ول تتمر ة
ع رات المستوطن ن في اقتخمم ازقفى .وعلى الفع د التديموغرافي مترا ل تمريا االحتتالل االستت ةم ة،
وعملتته علتتى تستتي ل از اريتتي ال لستتة ن ة فتتي ال تتةر ال ترقي لتتن القتتد  ،والتتتي تنق ت

مو تتة استتت الء

لتيددة على لسمحمت شمسعة لن ازرايي.
التهويد الديني والثقمفي والعم ار ي:
عمتتل االحتتتالل علتتى تثق ت

ازع تتمد ال هوديتتة مواستتو لرقتتا ستتقف اقتخملتتمت ازقفتتى واالعتتتداء عل تته،

وهتتالل ع تتد رال ف ت ال هتتود ر ارت ع ت

حتتدة االقتخملتتمت

ت ل هة تتر ،ف تتي  4/4اقتتتخو  540لستتتوطنم

ازقفتتى ،وفتتي  4/5اقتتتخو ختتو  678لستتتوطنم لتتن م تتنهو  11يتتم ةم فتتي شتترطة االحتتتالل مفيتتمفة
لعنمصر لن هما المخممرات العملة رشم مكر .وبلت ععتداد المستتوطن ن التعين اقتخمتوا ازقفتى هتالل عيتمم
رال ف العقر ر ،خسب دائرة ازوقمف افسالل ة مدينة القد

اقتخو ،خو  2409لستوطنم.

التهويد الديمغرافي:
تتم ا عذرح االحتالل استهداف لنمال ال لسة ن ن ،ف ي  4/8عهل

سلةمت االحتالل لنزال في ملدة سلواخ

نتتو المستتيد ازقفتتى ،لمفتلخة مع تتمت استتت ةم ة .ويتتيتي ستتعا االستتت الء فتتي ست ما رفتتا عتتدد القت ر

االستتت ةم ة وا ت تتمرسم فتتي لنةقتتة ستتلواخ ازقتتر لشقفتتى ،والتتتي شتتهدت هتتالل ال تتترة ازه ترة ،االستتت الء
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وفي س ما لتفل مفتمدرة علتالك ال لستة ن ن،
علتتى تستتوية ع اريتتي ال تتةر ال ترقي لتتن القتتد

ت

صتخ ة رستسرت ر تيخ ستلةمت االحتتالل ستتعمل

المختلتتة لتتن هتتالل تستتي لهم فتتي رالةتتممور ،وتهتتدف ستتع

الخة تتوة فح تتمم ست ت ةرة االح تتتالل عل تتى لس تتمحمت شمس تتعة ل تتن از اري تتي ال لس تتة ن ة ،ولف تتمدر عل تتالك
رالغ تتمئق نر عنه تتم ،مفي تتمفة فده تتمل علت توال ي تتخمة بل تتى هزين تتة االح تتتالل وبلديت تته ف تتي الق تتد  ،وبخس تتب
الفتتخ ة فت خ  %90لتتن از اريتتي ال لستتة ن ة فتتي شتترا القتتد
التهويدية ،ح ت
الخةوة لالحتالل عددا لن اف راءات
ّ

غ تتر لستتيلة فتتي رالةتتممور .وتستتتم ستتع

ست تم ن لتن بلغتمء الثث تر لتن عقتود الق تا التتي لتو

يتتو تستتي لهم ،ولالحقتة علتتالك المقدست ن ضترائب ق ترة ولترا،متة ،بيتتمفة لنقتتل ستلةمت االحتتتالل المزيتتد

لن ازرايي بلى اليمع مت االست ةم ة.
وسمئل بعالم عقرية عن هةة لقنمء  1600وحدة است ةم ة ،وستتواح الوحدات

وعلى صع د آهر،

علتتى عتتدد لتتن الم تتمريا ،ستتتقمم فتتي لستتتوطنة ر تتي يعقتتو ر وفتتي ولستتتوطنة ر قعتتمت من تتمل نر ،ويتتيتي
الم روح في س ما عمل االحتتالل علتى ربتل المستتوطنمت تتل استت ةم ة لتفتلة ،للقضتمء علتى التت ار ل
اليغرافي للض ة الغرب ة.
الت معل لا القد :
استققل فخملة رئ

اليمهورية اللقنم ة ل مل عوخ في قفر متتر عقدار وفدا لن ل سسة القد

مهدف عرض واقا لدينة القد

الدول ة،

وإ راءات االحتالل التهويدية في المدينة ،ال س مم عد قرار الرئ

ازلري ي دو ملد ترلب مالعتراف ملقد
على ل مريا االحتالل التهويدية في القد

عمصمة لالحتالل افسرائ لي ،ح

عطلا وفد الم سسة عوخ

المختلة وسقل تعزيز صمود ال عب ال لسة ني لموا هة
عوخ حول القد  ،ورفضه

ازهةمر المخدقة خق القض ة ال لسة ن ة .و ّو وفد الم سسة مواقف الرئ
القمطا لتف ة حق العودة ،لتمن م عخ يعقر رئ اليمهورية هالل القمة العرب ة المرتققة في الريمض عن
لوقف لقنمخ الداعو للقض ة ال لسة ن ة وعخ تثوخ القد

العنواخ المر ز لهع القمة.

