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تسريب ذوي القربى لعقارات القدس جريمة متكررة
وأخطار تتصاعد بحق األقصى والمقدسيين

القحسييفمرحرال
يمضيياالحتالييفي الهيياالفلقييياالححتيياسالححمالف ي الهم ي الحتتقفالممييم الش ي االححيقمي ي الح مس ي االحألتقص ي ال
فيياسيسالححمسييفقطسي الح تقص ي ال يحلييمالإح ي المييااالمسييمز القمسشييط الححن سييطيسيي القحسييفيي الححمسييفقطسي الع ي ال
عتييم حر الححمتاسيييي ال ييمحتقو الحفؤييقي ال ي رالحس يفيطمسي ال اييياوالتقييرمالححمس ي االحألتقص ي والقيييتفاالفس يريمالعتييم حر ال
اييياوالهيياالحح يياوالححتايم ي الحيرهيياالاليياوالحأل طييمرالححمالاتق ي ال مألتقص ي الق ييت الالححعتييم حر الححمسيير اللقالححفييااليييفاال
حتسفيي الع يلم السفؤق ال زًحالم المشمرياالق ططالفلقياي التالفت ال طقروالع الحتقفالماالحألتقص القماليمقت ال
هرضالححق قاالححيلقايالهياوالقرصا الححت حر وال ي المذحالحألس قعالم ططم الح اي الحتالفي الفسيفلا القؤمحي ال
حألقسرقحالهاالححمايس الححمالف الهياالإطيمرالفصيني التقضيي الححي نيي الهياالححمايسي الححفيااللالع سي العمصيم المزعقمي ال
حيالفي ال ترحرالصارالهاالقحشسط القفط قالمنمع اال"ف الل يم"و ال
ال

التهويد الديني والثقافي والعمراني:
يفقطسمال مالييم ال
ففييم االلذرعالحتالييفي الحتقفالييماالححمسي االحألتقصي ال شييؤ م الشي االيييقما الهنيياال01/4الحتقييفالاال64المسي ً

يفقطسمال
ححمس ي االحألتقص ي القف ت ي الححمتفالمييق الشييرقالم الالييق ال"ححمع ييا"والقهيياال01/7الحتقييفالاالححمس ي اال76المسي ً

يفقطسمال
ق31الطمحً ي
يماليلقايييم السنييذقحال ييقت الحسييفن حززي ال ييي الحتتقفالييماوالقه يياال01/8الحتقييفالاالحألتقص ي ال58المس ي ً
ً
الممي ي المش يااوالمي ي التق يقح الحتالييفي والقه يياالسيييمقالمفص ي ال متتقفالمم ييم الؤش ي الفتريييراللع ييارالمرؤييزالححت يياسال

حا حرسي ييم الححشي ييت الح س ي يرحني االقححن سي ييطيسا الل العي ييااالححمسي ييفقطسي الححي ييذي الحتقفالم ي يقحالحألتقص ي ي ال ي ييي الشي ييلرال
لي ق /سي ي فم رالححممض ييا ال ي ي ال5811المس ييفقط الق س ييايالإسي يرحني االقطمح ييم القم ييقالم ييماليش ييؤ الض ييع الع ييااال
متفالمموالقف ؤياالميذرالحألرتقيماالال ياالحتسيفلاح الححيذياليفعيرضالحياال
ححمتفالمي الهاالآم/لغسطسالحح مح ال8840ال
ً
ححمس االهاالمذرالححمرال و ال
ال

قهاالإطمرالمممرسم الحتالفي ال القالححمص ي الهاالحألتقص السالطالفتريرالح مرصا الحألقرقمفقسطا الحالتققال
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الحتعفتم ال

قحتالف مز القححفنفيش الححفعسنا القغيرمم القلقضح الححفترير الل ال الحسفلمؤم الحتالفي الفضمعن ال ي الححشلرال
حمسمالماالحتالفنم ال مألعيماالححيلقاي الاليثاليسفسنرال سقاالحتالفي الهاالحألتقص القماليطاوال
ححممضاالفز ً

ال

التهويد الديمغرافي:
حالاحالم الل رزالحعفاح ح الحتالفي ال القالسؤم الححمايسي الححمالف ي ال
يشؤ المااالمسمز الححن سطيسيي الهاالححتاسالق ً

هناال01/3المام ال رحهم الحتالفي المسشتوالف مري الهاال اوالالزممالشيمم الشيرقالححتياسالححمالف ي ال ال ي ال"عيااال
ححفر يص" القفتفاالمذرالححعم ي الهاالسيمقالالم الفطيم الحح ياو ال يي الحألشيلرالححممضيي والقهياال01/8الل ير ال
حلاالفنمايمالح غرحمم الحح ممظ القيتاالححمسز الهاالالاال ي الالسيسيمال
س طم الحتالفي العمن الؤقحز الع المااالمسز
ً
شي ييمم الححتي يياسالححمالف ي ي والق ي ي العي ييااالححمسي ييمز القححمسشي ييط الححفي يياالمي ييامفلمالس ي ي طم الحتالي ييفي ال ي ييي الشي ييلرال

لي ق /س فم رالسالقال04العم ي الماا الحمسمز القمسشط الهاالم م المسمطقالححضين الححغر يي القححتياسالححمالف فيي ال
قسطالحسفمرحرالمالمقت الحتالفي المااالف ماال م الحألالمرالحح اقيو ال
قع ي الصييعياالآ يير السيييطر الم مقعيم المي الححمسييفقطسي ال ال حرسي المشيااوالمي التقيقح الحتالييفي الهيياال 01/3ال
ع العتمراله سطيساالهاالس قح الهاالمسطت التقري ال ًاحالم الححمس االحألتقص القيفضيم الححعتيمرالمسيزحي الي ي ال

مفرحالمر ًالعم ال م ضمه الإح التقطع اللرضالؤ يروالاليث حتقفالاالححمسفقطس الق الححعتمرالقل ر قحالمسياال
ؤ المسلممال081ال ً
ححسسم القحألطنم القشرعقحال متسفيطم الهياو ال
ال

قضايا:
لثييمرالحسييفيي المسييفقطسي الع ي العتييم حر الهيياالس ي قح العيمييم الحسييفنلماالالييق الإمؤمسي ي الفس يريمالمييذرالححعتييم حر ال
حيالفي القمقالممال رىالهاال01/4الماالحسفيي المسفقطسي الع العتمراله سطيساالفمري االهاالعت الارقيشال
هاالحح اوالححتايم الع ال عاال011المفرالم الححمسي االحألتقصي والقؤشين الححمع قميم الل اللصيالممالححعتيمرالمي ال
عمن ي ال ييقاوالححمتاسييي ال ييمعقحالححعتييمرالتق ي العييماالحر ي اللعمييم اله سييطيساالمي العمن ي الححعطييمري القمييقالمسييفثمرال
يسشطالهاالش حر الححعتم حر الهاالحح اوالححتايم والقلثيمرالإصيرحرالححعمن ي الع ي ال يياالححعتيمرالعيميم الحسيفنلماالؤثييرو ال

اليييثالتقييممقحال يعيياالسييم تًمالحر ي اللعمييم المتييرمالم ي الححتيييمايالمالميياالاالييي الهيمييمالفييذؤرالمصييمارالهيياالححس ي ط ال
لثمرالححفسريمالمق الغضمالهاالححتاسالححمالف الهناال01/9ال
ال
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الييذر الححتييقىالححقطسي ي القح سيييمي الم ي الفس يريمالحأل حرضيياالقحح يييق القطمح ي ال مالمسي الححمس ي قحي الع ي المييذحال
ححفسريم القرهاالححغطم العسلا القححضرمال ياالم الالاياالحقتق المذرالححعم يم و ال
قهاالمفم ع الحترحرالح احروالحألمريؤي الف ني الححفمقي الع القؤمح الحألقسرقح اللصار ال اي الحتالفي الهاالححتياسال
يمس يمالالييق العم ي الحألقسييرقحالهيياالححتيياسالححمالف ي الق ييت الالحيياىالرنيييسال اي ي الحتالييفي السيييرال رؤييم ال
هيياال01/4ال ً
طمالحفصني العم الححقؤمح الاليثالشؤ ال رؤم الح س المي الحح ي حر القححم فصيي الح يال"طيراالقفصيني الحألقسيرقحال
م طً
م الححتاس القحيتم العم لم"و ال
قفسييفلا ال ط ي ال رؤييم الإغيييقالححميياحرسالححفم ع ي الح قسييرقح القميياال7الميياحرسالفضيياال0811الطمحييمالقطمح ي ال
ع ي الل الفتييقاال اي ي الحتالييفي ال مسييفيعممالححطيييمالهيياالميياحرسالفم ع ي الحلييموال م ضييمه الإح ي الإغيييقالححعيييماح ال
ياييالعي المييذرالححعيييماح
ححط يي الححفم عي الح قسييرقح القحتقممي الم ميياالط يياالفييم االحيالييفي التقييرمالم ييياالشييعنمطال ي ً

ال

قصقًتالإح الفالقي ال مياالم حرؤيزالقم سسيم الحألقسيرقحالإحي الإاحروال"ح سي الححرهيمرالقححفشيغي "الهياال ايي الحتاليفي ال
قست الم ؤيفلمالإح ال اي الحتالفي و ال
الق ال الحعفياح ح الحتاليفي الع ي الم سسيم الحألقسيرقحالهياال 01/9الالييثالحتقيفالاالمسي ق الهياال ايي الحتاليفي ال
يرحهتاال سايم الم التققح الحتالفي الححعيماوالححصيالي الححفم عي الح قسيرقحالهياالححزحقيي الححلسايي الاح ي السيقرالححتياسال
ححفيمري االمي ال لي ال يممالححسيممرو القط يمالر يي الر صي الإاحروالححمرؤيزالقححصيياحي الححمرهتي .الالقرلىالمرحتق يق الهياال
متامي ي الح ييا اله ييرضالححالص ييمرالع ي ي الحألقس ييرقحالقم سس ييمفلم الحس ييفنماوالمي ي التقي يرحرالفرم ييمال تط يياال
م ييذحالحتعف يياح ال ًال

ححمسمعاح العسلم الالقحالسلم التقضي الححي ني الهاالححتاس ال عاالح عي الع الححتاسالعمصم الحاقح الحتالفي و

