قراءة أسبوعيت في تطوراث األدحاا والمواقف في مايىت القاش
تصار عه قسم األبحا والمعلوماث
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نتنٍاهى ٌسمح ألعضاء "الكنٍست" باقتحام لألقصى
على وقع احتفاالت مهرجان "األنىار التهىٌدي" فً القدس

ال يتوقف االحتالل وأذرعو عن تنفيذذ قواقذرار اخططااذال اختيويةيذ اختذ تتذتيةف اخسذةس واخطسةتذيين ع ذ

ٍ
حة تواء .فع

وقع احتفاالل "األنوار" اخييوةي واخعروض اخضوئي اخضطط ع

أتوار اخسةس اخطحت ،

أعاة نتنياىو اختذطا ألعضذاء "اخننيتذل" باقتحذام األقىذ  ،ويذتت ىذذا اخسذرار طذع اتذتطرار تىذاعة أعذةاة
عاطا بعة آطذر .وع ذ اخىذعية اخذةيطوغراف  ،تتذابع تذ اال االحذتالل اتذتيةافيا خطناسذ
طستحط األقى
ً
اخطان األحطر ،وأطام تشبث تنان اخطان بترضيم ،تتعطل قوال االحتالل ع إطالئيم بذاخسو ،،باضضذاف
إخ عطل أذرع االحتالل ع

تشيية طئال اخوحةال االتتيااني ف طتتوانال اخسةس اخططت ف .

التهويد الديني والثقافي والعمراني:
تتابع أذرع االحتالل تيوية اخسةس اخطحت  ،طتتفية ،طن أي طناتب ف ىذا اخىةة ،فف  6/22افتتحل
ب ةي االحتالل باختعاون طع طؤتتال تيويةي أطرى" ،طيرجان األنوار" اختيويةي ،ويتضطن اخطيرجان
عروضا فني وطوتيسي ف
ً

ضطط ع

 32طحا ف

اخسةس اخطحت  .وينا ق اخطيرجان بإقاط عروض ضوئي

أتوار اخسةس اختاريطي  ،تتتعرض رواي االحتالل عن اخطةين  ،ف طحاوخ ضضفاء اابع

ت طوةي ع ييا.
وع ذ ىذعية اقتحاطذال األقىذ  ،ذنذذرل وتذائل إعذالم عبريذ أن رئذذيس حنوطذ االحذتالل تذط ألعضذذاء
"اخننيتذذل" باقتحذذام األقىذ طذر ،واحذذة ،نذذل رالرذ أشذذير ،وجذذاء اخسذرار فذ طاذذاى طوجذذو طذذن نتنيذذاىو إخذ
رئذذيس "اخننيتذذل" يذوخ إةخشذذتاين .ويذذتت اخسذرار بعذذة ح ذذر اقتحاطذذال أعضذذاء "اخننيتذذل" خعذذاطين ونىذذف،
طنذ  ،2012/10/2وخم تعة إال خيوم واحة بعة ىب باى األتباا ف  .2012/2/22ويتت ىذا اخسرار ف
تياق رفع تسف اتتيةاف األقى  ،باضضاف إخ طحاوخ االحتالل تتنية تحنطو بتبواى اخطتجة.

ذتوانا باحذذال األقى ذ  ،وعنذذةطا وى ذ وا خبذذاى
وفذ تذذياق طتىذذل باالقتحاطذذال ،ف ذ  2/1اقذذتحم  133طتذ ً
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ذتوانا باحذذال األقى ذ  ،بحطاي ذ
اخرحط ذ قذذام اخطستحطذذون بذذتةاء ى ذ وال ت طوةي ذ  .وف ذ  2/2اقذذتحم  23طتذ ً

طشذذةة ،طذذن ق ذوال االحذذتالل .وف ذ تذذياق االقتحاطذذال أورةل إحىذذائي نش ذرتيا اخسنذذا ،اخعبري ذ اختذذابع  ،أن
نحذذو  16أخذذف طتذذتوان اقتحط ذوا اخطتذذجة األقى ذ طنذذذ بةاي ذ  2012وحت ذ نياي ذ شذذير حزيران/يونيذذو،
وتشير ىذه األرقام إخ تىاعة أعذةاة اخطستحطذين ،فذ

ذل اختتذييالل واضجذراءال اختذ تسذوم بيذا تذ اال

االحتالل ،طاى ت ك اخت تتتيةف اخطى ين وحراس األقى .
التهويد الديمغرافي:
تتتطر ت اال االحتالل ف ططاا تيجير تنان اخطان األحطذر ،حيذث نشذفل طن طذ "بتتذي م" اخحسوقيذ
اضترائي ي أن قوال االحتالل أب غل تنان اخطان ف  2/1بتنيم تيسوطون بإطالء اخطناس باخسو ،،وذنرل
اخطن ط ذ بذذتن ق ذوال االحذذتالل نشذذفل ع ذ اخطنذذزل ف ذ إج ذراء تطييذذةي يتذذبق اخيذذةم ،وخذذم تنشذذف ت ذ اال
االحذذتالل عذذن طوعذذة اخيذذةم .ويذذتت اتذذتيةاف اخطذذان ف ذ إاذذار قضذذم طزيذ ٍذة طذذن األ ارض ذ اخف تذذايني  ،ف ذ
تياق اخطشاريع واخطاا االتتيااني اخططت ف .
وف تياق اخططااال االتتيااني  ،نشفل وتائل إعالم عبري أن ب ةي االحتالل و"خجن اختن يم واخبنذاء
اخ وائي " ،تعطالن ع ذ  6ططااذال اتذتيااني فذ اخسذةس اخطحت ذ  ،وتضذم ىذذه اخططااذال نحذو 1000
وحة ،اتتيااني تتُسام غرى وشرق طتتوان "بتغال زئيف".
وفذ تذذياق طتىذذل ،نشذذفل ىذذحيف "ىذذترتس" اخعبري ذ أن تذ اال االحذذتالل تعطذذل ع ذ "طضذذاعف " حجذذم
طتتوان "ىار جي و" جنوى اخسذةس .وتضذم اخطاذ بنذاء  330وحذة ،اتذتيااني  ،باضضذاف إخذ طؤتتذال
عاط وحةائق وغيرىذا .وتذتت ىذذه اخطاذ فذ إاذار عذزل قريذ اخوخجذ  ،حيذث تذتحيا اخطتذتوان باخوخجذ
طن اخجنوى واخغرى ،إضاف إخ نونيا تحيا بيا طن اخجنوى واخشرق.

قضايا:
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ذةة طذذن اخذةول خنسذذل تذذفاراتيا إخذ اخسذذةس اخطحت ذ  ،وفذ ىذذذا اخىذذةة
يعطذل نتنيذاىو ع ذ إقنذاع نذل طذن بوخنذةا ،وجطيوريذ اختشذيك ،واخطجذر ،وتذ وفانيا ،بنسذل تذفاراتيم طذن "تذذل
أبيى" إخ اخسةس اخطحت ذ  ،وتعطذل تذ اال االحذتالل ع ذ إقاطذ اجتطذاع خيذذه اخذةول فذ "إتذرائيل" ختعزيذز
اخعالقال طعيا.
التفاعل مع القدس:
أقر اخبرخطان اخعرب ف طتام اجتطاع خجن ف تاين اختابع خو ،طجطوع ق اررال خ تعاطل طع تةاعيال نسل
اخواليال اخطتحة ،األطيرني تفارتيا اخ طةين اخسةس اخطحت  ،طن بينيا اخةعو ،خعسة طؤتطر ةوخ برعاي
األطم اخطتحة ،،ختىحي طات اخواليال اخطتحة ،،باضضاف إخ طسااع اخةول اخت تنحاز خالحتالل واخت
نس ل تفاراتيا إخييا ،ع

غرار غواتيطاال وباراغواي.

وف اخعاىط اخطغربي اخربذاا ،اطتتطذل أعطذال اخطذؤتطر اخذةوخ اخطذاطس حذول اخسذةس ،اخذذي عسذة طذا بذين
 22-26حزيران/يونيو ،بتن يم طن خجنذ األطذم اخطتحذة ،اخطعنيذ بططارتذ اخشذعى اخف تذاين خحسوقذو غيذر
اخساب ذ ذ خ تىذ ذذرف وطن ط ذ ذ اختعذ ذذاون اضتذ ذذالط  .وشذ ذذارك ف ذ ذ اخطذ ذذؤتطر حشذ ذذة طذ ذذن اخةب وطاتذ ذذيين واخطب ذ ذراء
واخحسذ ذذوقيين اخذ ذذةوخيين إخ ذ ذ جانذ ذذى طشذ ذذارن وفذ ذذة ف تذ ذذاين  ،وشذ ذذية اخطذ ذذؤتطر ن طذ ذذال تؤنذ ذذة حذ ذذق اخشذ ذذعى
اخف تاين  ،وأىطي ةعم اخطجتطع اخةوخ خ ف تاينيين ف اخسةس اخطحت .
وف طةين إتانبول اخترني  ،عسةل خجن اخسةس ف اخطؤتطر اخشعب خف تايني اخطذار فذ  ،6/22نذةو،
بعن ذ ذوان "اخسذذذةس وق ذ ذ اررال ترطذذذى اخذ ذذةوافع واختحذذذةيال وتذ ذذبل اخطواجي ذ ذ " ،شذ ذذارك فييذذذا نطب ذ ذ طذذذن اخبذ ذذاحرين
واخطتطىىين.

