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تصدر عن قسم األحباث واملعلومات
ثان 2019
 8-2كانون ٍ

إعداد :علي إبراهيم

تتااع أذرع اذحتالااتسلذاتااالعتتذحة ختاهاالذهللدااعذةتدالااتذحة ااتتذحة اتااالبذاتتااتدت ذح

ا ذ عت تاع ااع ذ

شبتذحةيا يلبذاهسلذرتبااذحةرصتذح تامذازلرذحةز حعلذفيذالكا الذحتالاتسلذحة تلار ذرا يذر ئيالذ عالاع ذ
حة تجتذح

بذاهسلذهذهذحت تاع ع ذتتكر ذ شع كلذطسبذ ععهتذحتالتسلذحةتا اديلبذاشدتذحة تجتذ
ذ

ع تااع ذ ياارذرهسمياالذ ااعالذتدااعذل ااادذحتالااتسلبذهااسلذح تاااع دمذةا تااجتذح

ا ذه اسلذحةاياال.ذ ذا اأذ

اصالذع عصرذ تلرفلذلتيتةذإة ذعضاللذتاتيلذحتالاتسلذفايذحة اتتبذتتاع أذحةاتعاح ذحة تلرفالبذاخهرهاعذ
حة لعةبلذتدتالذرتاح ذحةباتةذحة تي ل.ذذاعا ذصعيتذحةب عءذحتتتيلعنيذتتر ذتالع ذحتالتسلذت هيذذحةعشا حر ذ
ا ااحذحةاالا ااتح ذحتتا ااتيلعنيلذفا اايذ تا ااتاط لذ" ععةيا ااتذردا ا اايم"بذاتشا اادتذحة تا ااتاط لذحةعتيا ااتذ ا ااحذحة شا ااع لأذ
حتتتيلعنيلذحةضخ لبذةتاالادعذإة ذ تي لذحتتيلعنيل.ذذاعا ذصعيتذحةتهععلذتتر ذععالذ2019ذعا ذحة تتذ
اهيذحةععص لذحةث عفيلذعا ذحة عيتيحذحةعربيذذاحإلتس يبذ عذيؤكتذره يالذتهعيالذهاذهذحة ا حر ح ذعاا ذر

ذ

حةاح أبذاعتالذح ت ع هعذعا ذحةتهععلذعا ذصعتذحة ظ ع ذاحة ؤت حر ذف ط.ذذ ذ
التهويد الديني والثقافي والعمراني:
حةتدالتي االذ ع تا ااعالذحة ت ااجتذح
تت اات رذرعذاذحتال ااتسلذ
ّ

حة تجتذح

ا ا بذفه اايذ1/2ذح ااتامذ106ذ ت ااتاط يحذ عال ااع ذ

ععهتذحتالتسلذحةيداديلبذاشع كذفايذحت تااعالذه تالذ رشاتيحذ
طعةبعذ حذ
ّ
بذ حذتي دمذ67ذ ً

تيعالييحذيداد.ذافيذ1/3ذح تامذ عالع ذح

حئيايعذ رتاتيحذ
تيعذإتر ً
ذ41ذ تتاطًعبذ عإلضعفلذإة ذ20ذل ً

يذحةعتكريبذاحتت أذحةج ادذهسلذحت تاعالذإة ذشراالع ذالالذ"حة عبت".ذ ذافيذ1/6ذح تامذ59ذ تتاطًعذ
حةز ّذ

عال ااع ذحة ت ااجتذح
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ا ا بذ ا حرت االذ ش ااتدةذ ااحذ ا ااح ذحتال ااتسل.ذ ذاف اايذ1/7ذش ااع كذف اايذح تا ااعالذحة ت ااجتذ

ا ذازلاارذحةز حعاالذفاايذالكا االذحتال اتسلذحة تلاار ذرا يذر ئي البذا حف ااتذفاايذحت تاااعالذ18ذ ااحذ ااسةذ

طعةباعذ احذ
حة تتاط يحبذاباغذعاتدذ تا ايذحة تاجتذهاسلذهاذحذحةيااالذناااذ111ذ تاتاطًعبذ احذتيا دمذ15ذ ً
بذاكعنذ احذتايحذحة تا ايحذ30ذ

ععهتذحتالتسلذحةتا اديل.ذ ذافيذ1/8ذح تامذ69ذ تتاطًعذ عالع ذح
اديل .ذ
حذطسبذ ععهتذحتالتسلذحةتا ّذ

افاايذتاايع ذحتعتااتحءذعاا ذح

ا بذكشا ذ ا ااأذ تي االذحة ااتتذعااحذحعتااتحءح ذ ع ااشذتدااعذع عصاارذشاارطلذ

حتالااتسلذةياالذحإلث اايحذفاايذ1/7بذالاايتيذهااذحذحتعتااتحءذ ااأذتااتءذشاارطلذحتالااتسلذ ع تاااعالذحة تااجتذح
ةيسبذاحةقيعالذ عذيتا ذ"حةا حرتالذحةايايال"ذاحة بياشذدحهالذح
ً
نتيج االذ ا ااحنيحذحتال ااتسلذابلرحءحت ااتذ ع اازلذح

ا ذ

ا بذ اأذيياعبذذتاعالذذةا تتاييحذعاحذحة تاجتبذ

ا ا ذع ااحذ كانعت ااتذحةبشا ارللبذاه ااسلذه ااذهذحةايا االذ ااعالذل ااادذ

حتالااتسلذ اركااع ذ تااي لذا ياارذرهسمياالذدحهاالذ عالااع ذحة تااجتبذاتاايتيذهااذهذحتعتااتحءح ذفاايذتاايع ذفاار ذ
حة زلتذ حذحةتيلرةذعا ذحة تجتبذهعصلذفيذرا ع ذييعبذحة حر ليحذاحة
افايذتايع ذ ت الذ عتعتاتحءذعاا ذ ك ذاناع ذح

ا بذحعت ااشذ ااح ذحتالاتسلذفايذ1/7ذ تاؤالذحةعس اع ذ

حةعع االذاحإلعااسالذتااتحئرةذح ا ااع ذحتتااس يلذفاايذحة ااتتذفارحتذحةاات
عحذحةت

ذشرلللذإ ععدهذعحذح

ايحذعحذحة تجت .ذ

بذافاايذ1/8ذرفرلااشذتااالع ذحتالااتسلذ

ذة تةذ15ذيا ً عبذادفأذكهعةلذ عةيلذ قي لذه تلذخت ذشيكل .ذ

افايذتايع ذتيييارذحةالاتذحةعربايذاحإلتاس يذةا تي البذدعاعذعضااذتاتيالذحتالاتسلذفايذحة اتتذحة اتاالذر لياتذ
كي ااغبذإةا ا ذه ااتالذرتا ااح ذحةبا ااتةذحة تي االذحةتع لخي االبذاط اذارحذكي ااغذه ااذحذحةا ارريذف اايذ ش ااا ذذعاا ا ذالت ااع تذف اايذ
اغذرنذ"إزةالذحةتاا ذتايربطذحة تي االذحة تي الذتبقيالذ اعطاذحة تي ال"بذازعامذرنذ اعذياتعاذ
ذح
"فيتاباك"بذارشاع ذكي
اكلذحنتدعكااعذةتاايعدةذحة اح ااأذحةتي ياالدذابن ااعذيدات ذإةا ذإ حزةاالذهلاارذالضاريذاحلت ااععيذابي اايذفايذ
إةياتذ"تذيشا
ً
حصهعذإيعهذتاذ"حةلعييلذحة تام" .ذ
ابذحة تت"بذاهعلمذفيذ شا هذ عنيذح تاح ذحةتالعنذتاي عنذحة عنانيذا ً
ذ
التهويد الديمغرافي:
تتااع أذرع اذحتالااتسلذحتااتدتحفدعذة ااعزلذح تاذارىذحةهاتاالي ييحبذفخااسلذرتاابااذحةرصااتذح تا ااشذط ااح مذتع عاالذ
ةباتيلذحتالتسلذفيذحة تتذتاتةذحةعيتاللبذادحه شذ ا عيلذ شتدةذ حذ ااح ذحتالاتسلذ ازلذح تايرذتاع رذ

حةعيتعايبذا ع احذ يهذذميعتعتتبذفيذإلرحءذت ديتيذيتباذهتالذحة زل .ذ
 Page | 3اعا ذصعيتذحةب عءذحتتتيلعنيبذتتاتعتذتاالع ذحتالاتسلذةب اعءذ459ذاالاتةذحتاتيلعنيلذفايذ ل الذ"كيكاع ذ
كيتال"ذ تتاط لذ ععةياتذردا ايمذل اابذشار ذحة اتتذحة اتاال.ذالايتيذت هياذذهاذحذحة خلاطذلازًءحذ احذ خلاطذ
شااع لذحته ااشذعايااتذتاتياالذ ععةيااتذردا اايمذاا حز ةذحإلتااكعنذفاايذالكا االذحتالااتسلبذالا عذعاا ذتتااالاذخت ذ
حةاالتح ذحتتتيلعنيلبذ عإلضعفلذإة ذ بعنذذتجع للذا شع لذا بعنذهعصلذ ؤتتع ذعع لذاكُ ذا تح تذ
عفيلذا ععع ذ لعضيلبذتيتمذتشييتهعذفيذ15ذ ا ًذععذفيذحة تي لذحتتتيلعنيلذالت ذحةعاعالذ
لعضيلذاث ّذ
ّذ
ا رحكزذ
2025بذا ااعلذت اايذكت ارحئيلذ ئااي ذتاتياالذ تااتاط لذ ععةيااتذردا اايم ذ"حة شاارااذفاايذكيكااع ذكيااتالذهاااذ جااردذ
تتحيلذظعهرةذحةب عء..ذ ععةيتذردا ايمذتاتكبرذفايذحةتا اح ذحة عد الذاتتاتاأذاتتلاا ذ ذالضاع ذإةيداعذخت ذ احذ
حةتكعنذحةجتد" .ذ
ذ
التفاعل مع القدس:
رعا ااشذحة ظ االذحإلتا اس يلذةاتربي االذاحةعا اااالذاحةث عف االذ"إيتيت ااكا"ذرنذع ااعالذ2019ذع ااعالذحةتا ا حر ذف اايذحةع ااعةمذ
حإلتااس يبذعا ا ذرثاارذحعت ااعدذ تي االذحة ااتتذحة اتااالذععص ا لذدحئ االذةاث ااعفتيحذحإلتااس يلذاحةعربياال.ذدعااشذ
ار ذ
حإليتيتاكاذحةااتالذح عضااعءذإةا ذحتخااععذحإللارحءح ذحةسز االذةتخاياتذهااذحذحةااات ذحة دامبذ ؤكااتةذره ياالذحةتاذح
حةاضع يذاحةث عفيذ كلذتجايعتتذحة عديالذا يارذحة عديالبذفايذالهااذحةاذحكرةذحةج عييالذاصايعنلذهالالذحةشاع ذابذ
اح م.ذالشيرذ حر بانذإة ذضرا ةذتضعفرذحةجدادذةرفأذحتهت عالذ تي لذحة تتبذهعصلذ عتذإعسنذحة تتذ
ععص لذةاث عفلذحةعربيلذاحإلتس يلبذاة عذتض تذ حذ اح أذتع لخيلذاخثع للبذاة عذتتعر ذةاتذ احذحعتاتحءح ذ
ا اعات ذةتدالتذ ععة دعذحةعربيلذاحإلتس يل .ذ
ردحنذازلرذهع ليالذ لارذحةشاي ذ ا اتذتاحذعباتذحةارال حذخلذثاعنيبذحنتدعكاع ذحتالاتسلذحة تات رةذفايذحة اتتذ
لعةبعذتاضأذالتذةدذهذحةت رفع ذ"حآلث ل"ذفايذحة تاجتذح
حة اتالبذ ً

يذ
ا ذحة باع كبذذالاعءذحة ا ا ذحة لار ذ

فيذتيرلتةذةازلرذحةخع ليالذفايذ1/7بذ ذادعاعذخلذثاعنيذ"حة جت اأذحةاتاةيذةاضاأذالاتذةات ارفع ذحآلث الذا يارذ

حة عنانيلذتجعهذحة تجتذح

".

