قراءة أسبوعيت في تطوراث األدحاا والمواقف في ماينت القاس
تصار عن قسم األبحا والمعلوماث
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 21 – 15شباط/فبراير 2012
االحتالل يرفع الىار أسفل مراجل التهىيد
والمستهدف مه المقابر حتى اإلوسان

يتااع االحتالاات

الالما االحهتيديااتالحهتا التقااع الحه اات العلااوالد اااالح تالااع الحهمسا تالحص

دمااأالر ا الزالمالقعتااماللا

ااوال شااٍ ش الشا مالياادم ال

الااابحالحصسا د الحعتااتحىالرب عاامالعلااوالم ا ال ااع الحه المااوالدب ا ال ااد الداميااوالهييااع.ال
العلاوالاات المباعز الحهفلساقيبييأالضامأالدتيا المت اععت المبابال

ده السايع الحهتيدياتالحهاتيمدف حه الي ما الحتالات

اليااتفالعلااوالر ش
حوالعاات اله ا الحهمتيبااوالحهمالتلااوالصاااتح ال

د ااد التالم ا الهل ياااالحص اايو الٍمااعالدضاااالحتالاات
تيديتيوالملتلفو .ال
التّهويد الديني والثقافي والعمراني:
ل

الحصس د الحهمعض الحستيتهاال م يعاالالحستيقعبيالوالم

ديأت الابحالحتعتتحىاله السيع الدضاالحتالت
حهم

ال ع الحه المو الد عماال ز حعوال د الداميالوالهيياع ال

اليتفالعلوالر زحىالمأالحهم

الاليثاليلتل ال دحياوالتفياتال اعالتدحىال

العلوال هعاالييدتالععشدحاله الحه ت المببالحه ت الٍماعالت ما الها التع اوالهامال ع تقاع الر ازحىالمبياعالددضااال

رس كالشعئٍوالالدهيع الضمأالسيع الحهتيديت .ال
ده ا الساايع المت اا التسااتم الح تالعم ااعاالحص

ااوال ش ااٍ الش ا مالي اادم ال الهف ا ال2/20الح ااتال الحص

حهس ااع الها ا ال"حهٍبيس ااا"المدش اايماله ااي لأ ال ه ااوال50الم ااأالمب م ااوال"قا ا
مستدقبعالهلمس تالحص
إال عئ الح تالع ال330ال
ً
دماالحالتفع الحتالت

والل

ععمعالعلوالحالات
ال مض ال50ال ً

ه ا ال2/15الرأالدزي ا الحه عهااواله ا الالٍدمااوالحتالاات

ااوالحه ض اادال

الص ا ا الحهم اات" الد ااتالد ا ا الت يا ا ال

الحصس د الحهمعض .
الشاق االحه ات

البٍا اال االيفوال"ياتي داالرال دبادا"ال

ععمااعالعلااوالتال ي ا ال
المي ا اال يغ ا الحلتااع االع ااع ال"50ال ً

حه ت " الهيدضاالعلوالحهش ع الحه سم اله التفعتا.الدرشع االحه اليفوالإهوالرأالالٍدمعاالحتالت

الحهمت ع اوال

حمتب االعأالحستلتح الم قلحال"تال ي الحه ت " الدحستلتماالم قلحال"تداليت".العلوالرأاليستلت الحهش ع اله ال

حتالتفعتاالحه عتموالدها الماعاليساموال ياتالحتسات

ال الدساي ي الاابحالحهشا ع العلاوالحه ساعئ الدحهد اعئ الحه ساميالوال

 Page | 2هلمٍعت الحهالٍدميالو الدعلوالمدح االحإلبت باالحه سميالو الده السفع حاالحهتدهوالحه يالواله الحه عه .الدمأالحهمتد االرأال
ٍعسعالهلققالحهتيديتالحهت الي د ال يعالحتالت
ي ي الحهش ع ال ت اله المالليوالدتدهيو الٍمعالحعتُ الحب ً

 .ال

ال

التهويد الديمغرافي:
عماال حهعاالتع واله الت

اله ال2/15ال يات ال3المباعز الها ال لات الالزماعالها الحه ات ال ال اوالعات الحهتا لي

ده ال2/12ال عماالقدح ال لتيوالحتالت
الد السا ا ال ا ا ح ال لتي ااوالحتال اات

ال

والمساعالتيعال300المتا الم اا ال
حأالدحتساتي ىالعلاوالر شال
ال ع تالع السلد ال

السا ايمتتالدض اااالحهي ااتالعل ااوالحص والهلماا الس اابدحا العل ااوالرأالتال ااد الحص وال

ل هيااعالإهااوالالتي ااو.الده ا الساايع الم ااعت الر حض ا الحهفلسااقيبييأ ال عماااال لتيااوالحتالاات

اله ا ال2/12ال ااالل ىال

ر حواله ال ياالالبيبع الٍماعالرلقا االعاعئ االها الحهمبق اوال د اد الإلا ىالحص حضا الماأال ٍاع الحهمباعز الحهتا ال
تدبمع.الٍمعال عت اال لتيوال
ر التيعالسلقعاالحتالت العلوالاتميعاله الد االسع الدت لغالمسعالتيعالبالدال15ال ً
حوالعبتالسفدحال الحهزيتدأالإل عموالالتي والتد حتيالوالتالاالحس ال"عدزيع" الدتأت الحهالتي اوالها الإقاع ال
حتالت الر شال
إالعق ااوالحهمبق ااوالحهشا ا يالوالم ااأالرسا ادح الحه ل اات الحه تيم ااو.الدها ا ال2/11الرعل ااأالحتال اات

المبق ااوالحهل ااعأالحصالما ا ال

تال عإلضاعهوالإهاوالمت ساوالحه ياو.ال الدبشا االمب ماوال
ازال
"مبق والعسٍ يالوالمغل و" الددزعاالإلقع حاالات الهااال40المب ً
عي العمي الحإلس حئيليالوالت ي ًحاله ال 2/21الالد الح تفع الدتي الات المبعز الحهفلسقيبييأاله الحه ت

المببالد د ال

حه ا ئي الحصم يٍ ا التالم ا الهلالٍ ا الد الس ا الحهت ي ا الهااالأالالعمليااعاالحهياات المباابال تحيااوالعااع ال2012القعهاااال42ال
ازتال الدرشاع االعيا العماي الإهااوالإ اع الحتالات
مب ً

تفعتيااعال
الرٍ ا الماأال22الهلسااقيبيالعالعلاوالاات المباعزهي ال أبفساي ال ً

اأالااتماالمباعزهي الالاعدهدحالحست اتح ال
هتهاالحهغ حمعا الدحهت التتسا الحعت اع الماأاليا هوالته ياع الدرأالفعه ياوالم ُ
ت حلي

ال بعى الإتالربمالت ال هضيعالمأال

ده السيع المت

اله بوالحهتب ي اله ال لتيوالحتالت

ال عتستيقعأ ال تراالسلقعاالحتالت

 .ال

اله ال2/11الحه م العلاوالإبشاعىالربفاع الضالموالها قال

مستدقبعاالحهضفوالحهغ يالوال عص حض الحهمالتلوالعع ال 1141الدده الحه بع الحه عبيوالهاالأالاابفالحصبفاع الساتمتتالها ال
"تا ا الر يا ا "الد" با ا ال ااع حك"الد" م ااعاالف ااعأ" الدس ااي لغالقدهي ااعال12الٍيل اادمت ًح ال ما ا ال30المتا ا ًحالتال اااالحصالو.ال

ديياات الحتالاات

المااأالااابفالحصبفااع الإهااوالتقاادي الشا ٍوالحهمدح ا اال مااعالهييااعالق ا الدلقاادقال قااع ال تياات ال

دت لااغال يمااوالمااعالسيساات م فالحتالاات

البالاادال5المليااع التدت التشاام اللقااقالحهمدح ا االدت زياازالحه بيااوالحهتالتي اوال

 Page | 3د بعىالدالتحاالحستيقعبيالواله ال" ياالشيمش"الد"تسد "الد"اتحسع"اله الحه ت الحهمالتلو .ال
ال
التفاعل مع القدس:
رعلأالمعهٍده الادب يأال ئي المؤتم ال ؤسعىالحهمب ماعاالحهييدتياوالها الرم يٍاعالها ال 2/20ال اأأال ياعاالع ياوال
ت ت ااتال ااأأالحهف

ااوالر ا الاالمدحتيااوالإلعااعت التق ياااالحه

حه يوالعأالادب يأال دهمال تالزيع تمالهم

الدهلمغ

اتتحالماااالحهتدهااوالحه يااو الدب لاااالحإلبحعااوال
ااعاالم ا ً

ال"اباعكالتغييا حاالها الحهمبق اوالها الماعاليلا الالع اعاال

والحهتد الماالحهتدهوالحه يالو .ال
ده ا الحه ع ااموالحإلي حبي اوالقي ا حأالع ااتالحهمااؤتم الحهسااعت الهااتع ال اامدتالحهش ا

الحهفلسااقيب اله ا ال 2/21الرٍااتال

ل ه اامالحهم ش ااتالحصعلا ااوالهل ااد الحإلسا ا ميوالعل ا ا الل ااعمبئ الرأال"حه ض اايوالحهفلس ااقيبيوالاا ا الحصا ا ا الها ا الحه اااعه ال
حإلس م الدمالد الحاتمع الٍ الحهمسلميأ" الدد ا اللاعمبئ الحتالات

امال"فات السا قعبيوالبمااالمبابالحه تحياوال
ال أب ُ

علااوالشااٍ الم حالا الإهااوالرأالتالدهاااالإهااوالحها ىالحهالااعه ".الدقعها ال ئااي الحهم لا الحهاادقب الحهفلسااقيب اللا
ٍلمتاامال عسااتلتح الرد ح الحهضااغقالٍعهااوالمااأالر ا الالمعيااوالحه اات
دح حىحاالحتالت
إهوالإف

ال

الدتع ا الحهم تسااييأالحهاابيأاليدح ياادأالسيعسااعاال

.الدتععال ئي الم ل الحهبدح الحهل بعب الب يمال االل
ال

الٍلموالهماله الحهمؤتم الحهتد الحه يالوال

السفع حتيعاله الدحشبقأاله الالع ال يعميعال ب الحهسفع المأال"ت الر ي "الإهوالحه ت

الدرضع ال اال"آأال

هبااعالرأالب تماااالدبال ا الحإل مااع الالااد الهلسااقيأ الصأالإقفااعىالحهبي ا حأالحهمشاات لواله ا الحهش ا الحتدسااقالي ااترالمااأال
هلسقيأ" .ال

