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موجة متجددة من المشاريع االستيطانية
وحلقة جديدة من تسريب األوقاف المسيحية

يتااع االحتالاات

الهجمتاااالحهتيديّيااىالالااسالحهمااّةالحهمالتلااىفالاماااالتجويااحالحهممااع والدحصتالااع الحهم ااجّالح ص ااسفال

د اادًتالهيااّ الم ااعال الحهفل ااطي يياالدحت ااتي ىالالااسالأ حوضاايي فالتلم ا الأاوعالحتالاات

الحهتيديّيااىالالااسالتمويااوال

حهمشعوياالدحهمخططعتالحت تيطع يىالحهضخمىفالدحهتشويلعتالحهمع د يىالهل الحهفل طي يياالااالحهمّي ىالحهمالتلاى ال
دخ

الأ دعالحهو ّالاعّتالهلدحجيىالت ويبالممتلكعتالحهك ي ىالح وثداك يىالايالحهماّةالحهمالتلاىفالمااالخا

ال

ث ثال فمعتفالشملتالم يياالدصطلىالأوضفالح موالحهاياليؤكّالمطعهبالحهممّ يياال ضودوةالتلويبالحهك اعسةال
ااايالحهمااّةفالهلالفااعظالالااسالح دصااعحالحهم ااياليى الدالااسالحه االيّالحف ااع يالكشاافتالتمااعويوالم ظمااعتالالمدصيااىال
إ اوحسيليىالااااالح تيعكااعتالالمااد الحف ااعاالحهتاايالتمعو اايعال االطعتالحتالاات
حهمّةفالدحفوهعبالحه ف يالدحهج ّيالحهاياليتلوضداالهاالخ

ال ال ا الح طفااع الحهفل ااطي يياالااايال

الحهتالمي الملي الدحالتجع ه ال

التهويد الديني والثقافي والعمراني:
ت تموالالالملىالحتالت

الهتيديّالحهماّةالحهمالتلاىفالديشاك الحتاتاّحىالالاسالحهمماع والدحت اتي ىالاليياعفالجا ًىحالمااال

هااالالحهيجم ااىالحهتيديّيااى الاف اايال31/54الأجااوتال لّي ااىالحتالاات
حف

ميالىفالدخ

الا اايالحهمااّةالالفوي ااعتالااايالمم ااوةالمم اا"ماالح مال

حالصّيمعالايالحهمكعافالدماالحهمتدصاالأااليت التجويفافال
الامليعتالحهالفوالدجّتالطدحص الحه لّيىالص ًو ً

كج ىالماالحتاتّحىالالسالحهممع والداّ الحف معىالالسالأيالآثعوالإ

ميىالايالحهم عط الحهمجواىالماالحهمم وة ال

دالسال ليّالآخوالماالحهتيديّفالت تموالحصتالعمعتالحهم تدط ياالهألص سفال المعيىالمشّّةالماالصدحتالحتالت
دشوطتافالد طالتشّيّالالهإلجوحىحتالالسالأ دحبالحهم جّالدحهتّصي الايالهديعتالحهم ليا ال ال
ال

ال

التهويد الديمغرافي:
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لّيىالحتالت

الال ااعولالهلفل ااطي يياالدالومااع ي الماااالم ااعك ي الدأ حوضاايي فالافاايال31/54ال االمتالط ادحص ال

الإخطعوالهّ الهمادحطاالاايالج ا الحهمك اوفالدأج اوتالمدحطًاعالاايال ياتالال ي اعالالاسالهاّ الجا ىالمااال

م هاااالت ًايااعالهااّااالحهم حومااعتالحهمعهيااىالحهك ي اوة الدااايال31/11الحصتالمااتالص ادحتالحتالاات
أ

اّوتال الطعتالحتالات
ًكعالشاعسكىالالاد الأجا حىالمااالأ حوضايالحه لاّةفالدصاّالأ ال

ال لااّةالال مااعالد

ا تال

الصا حووحتالا اكويىال عت اتي ىال

السالأوحضيالحه لّةفالفصعمىالم عوالجّيّالهلجّحوالُياليطال عه لّةالماالث ثالجيعت ال

دايال يع الآخوالماالحهتيديّالحهّيمدغوحايفالكشفتال االيفىالمهاتوتةمالحهل وياىالاايال31/54فالاااالحهتا ح الوسايةال

الكدمىالحتالت

ال يعمياال ت يعهدالايالحجتمععالماالصعّةالحهم تدط عتال تماّي ال الادال611الملياداالشايك الضاماال

خطىالتطديوالحه سالحهتاليىالهلم اتدط عتال عهضافىالحهمو ياىالحهمالتلاى الدتشام الحهخطاىالشا الالش الادحوعالخع اىالتاو طال
ياالحهم تدط عتالحهوسي ىفالدح شعىالإ عوةالهشدحوعالحهضفىالحهتياليت م الالييعالحهم تدط الدا ال
دا اايال اايع التل يا ا الحت ااتيطعاالا اايالحهم ااعط الحهمالتل ااىفالأا ااعّتال ااالحالا وي ااىالا اايال31/54ال اا"االالالكدم ااىال
حتالاات

ال ت ااعّ الالااسال ااعىالمسااعتالحهدالااّحتالحت ااتيطع يىالااايالحهمااّةالحهمالتلااىفالد ااتتالالحهم ااعّصىالخ ا

حتجتمااععالحهمااعّ الهلج ااىالمحهتخطاايطالدحه ااعىالحهمالليااىمالحهتع لااىاله لّيااىالحتالاات

ال

الااايال 33/5الالددا ا الحهملطيااعتفال

ت ااعّ الحهلج ااىالالا اسال ااعىال511الدال ااّةالح ااتيطع يىالجّي ااّة الدا اايالتفع ااي الحهمخط ااطال اات سال311الدال ااّةال
ح تيطع يىال ياالم تدط ىالمومعتالشلدمدمالدشلفعطفال عفضعاىالإهسال511الدالّةالأخوىالايالم تدط ىالموحمدتم ال
هااالالحهمشااعوياالحت ااتيطع يىالحهضااخمىالتاا"تيال ااعهت حماالماااالم ااعّصىالممجلااةالحهت ظااي الح الااسمالحهتااع االه االمحفّحوةال
ااالأّدمااي مفالالدحهااسالجع اابال
حهمّ يااىالحف اوحسيليىمالالااسال ااعىال363الدالااّةالح ااتيطع يىالجّيااّةالااايالم ااتدط ىالمملعهيا ال
حهدالّحتالحت تيطع يىال يت التخ يصال الدال61المليداالشيك الفصعمىالم عاالالاعمىالدتطديوالحه ياىالحهتالتياىالاايال
حهم طمىال ومتيع ال
ال

قضايا:
ماالح اتموحوالتاّحايعتالحهت اوي عتالحه اع مىال ما نالحهك ي اىالح وثداك ايىالاايالحهماّةفالكشافتالم اعّوالا وياىال
ااالث ثال فمعتالت ويبالايالحهمّةالحهمالتلى8الحه فمىالح دهسالت ويبالم ساليض المكعتبالايالشعوعالمحهملنال

ّحدّمالمكداالماالث ثالط معتال ياالممع ال631الأهحالّدتوفالدحهثع يىالم سالايالشاعوعالمهاةمالمكاداالمااال اتال
اممًعال ااك يىالاخم ااىفال ي اااال ممع ا ا ال5 3الملي ااداالّدتوفالدحهثعهث ااىالصطل ااىالأوضالت ا ا ال
اعتالدش ا ال
 Page | 3ط ما اعتفاليضا ا المال ا ًال
م ااعالتيعالإهااسال5 1الّد ا الالااايالالاايالحه ملااىالااايالحهمااّةفال يلااتالممع ا ال131الأهااحالّدتو الد ال اابالمتااع ليافال
تؤكااّالح

االعوالحه هيااّةالهللمااعوحتالش ا يىالحهتاادوطالااايالهااالالحه اافمعتفالدضااودوةالدضاااالالااّالهيااعفالاليااثالتمتلاانال

حهك عسةالحهم ياليىال الدال%52الماالم عالىالحه لّةالحهمّيمى ال
الالاسال

امدمعالد كعاالحهمّةالخ د ً اعفالحاتاّحىالصادحتالحتالات
دماالحهمضعيعالحهتياليلع يالم يعالحهفل طي يداال ً
ح طفع الافيالتمويوالالمدصيالأ ّولالك الالمااالمحهموكا الحف اوحسيليالهالماد الحف اعاال-ال ت ايل مالدمموكا الحهاّاععال
ااااالحهفااوّمفالكشااحالااااالح تيعكااعتالج اايمىالت فاااهعالصا الادحتالحتالاات
حهمالتلى الدكشحالحهتمويوالأاال لطعتالحتالت
ع

ال ال ا الح طفااع الحهفل ااطي يياالااايالحهمااّةال

التلتم الحهفتيعاالحهفل اطي يياالاايال اعاعتالحهليا فالدتك ا الأياّيي ال

طعال ف يىفالماالخ
فعّفالدتمعوةالاليي الضمد ً

الح تظعوه الحهتالمي الهفتوحتالطديلىالده المك لايافالدحجاوحىال

اىفالدمااعالي حواا الاهاانالماااالتل ياحال
حهتالميمااعتالد ااطالغيااعبالحهلعسلااىالأدالحهمالااعميفالإضااعاىاله اتمااع الهفتاوحتالطديلا ال
ج ااّيالدهفظ ااياليم ااعوةال الا ا الح طف ااع الدتالتتدص ااحاله ااالالحهممعو ااعتالا ااّاله اااحالحهال ااّفال ا ا التج ااوال االطعتال
حتالت

الح طفع الحهملتملياالالسالحتاتوححال ا"مدوالها اليمدمادحال ياعفالهت اج التالمًاعالاايالهادحستالحتتياع الحهممّماىال

ضّه الايالمالعك الحتالت

ال ال

دايال يع الحهتمعويوالحهالمدصياىفالكشاحالحهتموياوالحه اع الاااالملع اعةالح
دح تيااعنالالمااد الحف ااعاالحهتاايالتمااد ال يااعالشااوطىالحتالاات

اوىالحهممّ ايياالاايال اجداالحتالات

فال

الدخااّمعتالحه ااجداالدهيسااعتالحهمالااعك ال ال ا المسااعتال
ال

حهملتملياالماالحهمّةالحهمالتلىفالديشيوالحهتمويوالإهسالأاالصدحتالحتالت

الحاتملتال%73الما حهش عاالايال عاعتال

فالد ُالم الماال٪53الم ي الخ هيع ال الد لطالحهتمويوالحهضادىالاااالظاودحالحتاتماع الاايالملتما المحهم اكد يىمفال
حهلي ال

حهاااياليالم ا الاياااالماااالملظ ا الحهشا عاالحهفل ااطي ييافالدح اافًعالإيعهااعال " يااعالم ليااّةال ا دحتالضاادسيىالااااالأاالتكااداال
خعضلىالهملعييوالحتاتمع الدحهتالمي م الدأكّتالم ت يل مالأاالظاودحالحتاتماع الدطاع االحهتالميماعتالحهمت ااالتمكااال
لطعتالحتالت

الماالممعو ىالضمدطالك يوةالالسالحهشا عاالفج اعوه الالاسالحتاتاوححال اعهتي الحهم اد ىالإهايي فال

دمالعكمتي الالسالأ ع يع ال

