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 مقدمة

 
تصاعدا خطیرا من قبل اسرائیل بحق الشعب الفلسطیني وأرضه وممتلكاته وما  2017شهد العام 

زالت االنتهاكات االسرائیلیة تؤثر بشكل سلبي على حیاة المواطنین الفلسطینیین الیومیة. فبالرغم من 
حالل السالم االسرائیلي وا-المساعي الدولیة الحثیثة خالل االعوام الماضیة لحل النزاع الفلسطیني

الشامل والعادل في المنطقة اال أن دولة االحتالل االسرائیلي ما زالت تتمادى في انتهاكاتها بحق 
الشعب الفلسطیني ومستمرة في النشاطات االستیطانیة في االراضي الفلسطینیة المحتلة والمتمثلة 

البؤر االستیطانیة الغیر بمصادرة االراضي الفلسطینیة والتوسعات االستیطانیة المختلفة وشرعنة 
القانونیة وعملیات الهدم االسرائیلیة التي استهدفت مئات المنازل والمنشآت الفلسطینیة في الضفة 
الغربیة المحتلة وشردت العدید من العائالت الفلسطینیة (من اطفال وكبار السن ونساء) وایضا 

اطنین الفلسطینیین وحیاتهم الیومیة هذا انتهاكات المستوطنین التي باتت تشكل خطورة كبیرة على المو 
باإلضافة الى استهداف القطاع الزراعي الفلسطیني من اقتالع لألشجار الفلسطینیة وبخاصة اشجار 

المنشآت والمعدات  الزیتون التي تعتبر مصدر دخل رئیسي وهام للعائالت الفلسطینیة وتدمیر 
كة الزراعیة واالقتصادیة, هذا باإلضافة الى الزراعیة والمصادرات التي تبعتها من اجل شل الحر 

الهدم ووقف العمل اإلسرائیلیة التي استهدفت تجمعات فلسطینیة بأكملها تحت مسمیات   مئات اوامر
 من اجل السیطرة على األراضي التي تقوم علیها هذه التجمعات.  واهیة,

والمخططات االستیطانیة الرامیة واستمرت حكومة دولة االحتالل االسرائیلیة ایضا بنشر العطاءات 
ة المحتلة وعلى وجه الخصوص الى توسیع المستوطنات االسرائیلیة في جمیع انحاء الضفة الغربی

في مسعى منها  المستوطنات االسرائیلیة في مدینة القدس المحتلة, تلك التي تحیط بالمدینة المقدسة, 
ططها المعروف باسم "القدس الكبرى". كما الى ضمها لتصبح الحدود الجدیدة للمدینة من خالل مخ

طالت المخططات والعطاءات الصادرة المستوطنات االسرائیلیة الواقعة غرب الجدار , بین الخط 
) ومسار جدار العزل العنصري, في خطوة اسرائیلیة واضحة 1949االخضر(خط الهدنة للعام 

ر التالي, عرض ألبرز االحداث المتعلقة "كحدود دائمة" إلسرائیل. في التقری  للتشبث بمسار الجدار
   -واحصائیات ذات صلة: 2017بالنشاطات االستیطانیة خالل العام 
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عملیات الهدم االسرائیلیة التي استهدفت المنازل والمنشآت الفلسطینیة في الضفة الغربیة المحتلة 
 2017خالل العام 

 
تي نفذتها السلطات االسرائیلیة المحتلة بالعدید من عملیات الهدم واالخالء ال 2017یزخر العام 

ممثلة بمؤسساتها المختلفة, بدءا من االدارة المدنیة االسرائیلیة, الذراع الرئیسي لالحتالل اإلسرائیلي 
في الضفة الغربیة المحتلة والتي تعمل على تعزیز سلطتها وسیطرتها على االراضي الفلسطینیة التي 

, "تحت  1995یة الكاملة بحسب اتفاقیة أوسلو الثانیة المؤقتة للعام ما زالت تخضع للسیطرة االسرائیل
مسمى أراضي ج", حیث تتحكم االدارة المدنیة االسرائیلیة في جمیع مناحي الحیاة في هذه المناطق 
وتضیق سبل العیش للشعب الفلسطیني فیها من خالل الحد من البناء الفلسطیني مهما كان نوعه 

االسرائیلیة   جاریا أو زراعیا وغیره هذا باإلضافة الى منع سلطات االحتاللسواء كان سكنیا أو ت
الفلسطینیین من االستثمار في هذه المناطق وتنفیذ المشاریع التي من الممكن ان ترفع من العائد 
االقتصادي للفلسطینیین وتحسین ظروفهم المعیشیة بهدف منعهم من استغالل هذه االراضي حتى 

, بلغ عد 2017وخالل العام  درتها في المستقبل وترسیخ منظومة االستیطان فیها.یتسنى لها مصا
منزال كان معظمها في كل من محافظات  206 المنازل التي تم هدمها في الضفة الغربیة المحتلة

 205تم استهدافها ایضا بغض النظر عن نوعها   القدس والخلیل. كما بلغ عدد المنشآت التي
 معظمها في كل من محافظات القدس وجنین ونابلس على التوالي.منشأة, كان 

 
ونفذت السلطات االسرائیلیة معظم عملیات الهدم بذریعة البناء الغیر مرخص (وعلى وجه الخصوص 
في مدینة القدس المحتلة والمناطق المصنفة "ج") وكذلك بذریعة الدواعي األمنیة, كهدم منازل تعود 

ل انهم قاموا بتنفیذ عملیات معادیة إلسرائیل. فیما یلي رسما بیانیا یبرز لفلسطینیین تدعي اسرائی
 -االحصائیات الخاصة بهدم المنازل والمنشآت الفلسطینیة في الضفة الغربیة المحتلة:
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ان سیاسة الهدم اإلسرائیلیة المستمرة في األراضي الفلسطینیة المحتلة ال تشكل انتهاًكا خطیًرا للحق 

والتي تم  ي المسكن فحسب، بل هو تطبیق لسیاسة "العقاب الجماعي" المحظورة دولیاالفلسطیني ف
والتي تحظر دون استثناء إیقاع  33، المادة 1949التأكید علیها في اتفاقیة جنیف الرابعة للعام 

العقاب على الفرد / األفراد للفعل الذي یرتكبه شخص اخر: " ال یجوز ُمعاقبة أي شخص محمي 
ة لم یقترفها هو شخصیًا. تحظر العقوبات الجماعیة وبالمثل جمیع تدابیر التهدید أو عن مخالف

من اتفاقیة جنیف الرابعة, فان سیاسة هدم المنازل الفلسطینیة لم  33وباإلضافة للمادة  .".اإلرهاب
تفاقیة من ا 53تكن ابًدا مبنیة على أساس الضرورات العسكریة أو األمنیة الملحة كما یرد في المادة 

: " یحظر على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق [1]جنیف الرابعة
بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات االجتماعیة أو التعاونیة، إال إذا 
كانت العملیات الحربیة تقتضي حتمًا هذا التدمیر", ولكن بهدف افراغ االرض من ساكنیها لصالح 

ستوطنات اإلسرائیلیة القائمة بشكل غیر قانوني على األرض الفلسطینیة وخاصة في مدینة القدس الم
المحتلة, حیث تعمل بلدیة القدس االسرائیلیة وبشكل متسارع على هدم المنازل الفلسطینیة التي تفتقر 

فلسطینیین الى تراخیص البناء بسبب سیاستها الممنهجة والمتعمدة في عدم اصدار تراخیص بناء لل
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في المدینة. كما تدفع اسرائیل ایضا ومن وراء الكوالیس, بالجمعیات االستیطانیة المختلفة باالستیالء 
 على المنازل الفلسطینیة في القدس المحتلة بذریعة شرائها من اصحابها الفلسطینیین في المدینة.

 
نیة في الضفة الغربیة المحتلة أوامر الهدم االسرائیلیة التي استهدفت المنازل والمنشات الفلسطی

 2017خالل العام 
 

مختلفا عن األعوام السابقة، فالسیاسات اإلسرائیلیة لهدم المنازل الفلسطینیة لم  2017لم یكن العام 
تغییر في المنطقة فیما یتعلق  ألحداثتختلف مع مرور االعوام بالرغم من المساعي الدولیة الحثیثة 

نیین واإلسرائیلیین. كما ان سیاسة هدم المنازل الفلسطینیة هي واحدة من بعملیة السالم بین الفلسطی
وحتى یومنا هذا  1967الفلسطینیة في العام  لألراضيعدة سیاسات انتهجتها اسرائیل عقب احتاللها 
ومع توقیع اتفاقیة اوسلو الثانیة في العاصمة االمریكیة  بهدف مواجهة الفلسطینیین ودفعهم للرحیل. 

, حددت االتفاقیة المرحلة االنتقالیة من الحكم الذاتي 1995في شهر أیلول من العام  واشنطن
التي كانت من ’ مفاوضات الوضع النهائي‘الفلسطیني في الضفة الغربیة وقطاع غزة ، في انتظار 

. ونصت  1999وتنتهي في شهر ایار من العام  1996المقرر أن تبدأ في شهر أیار من العام 
المؤقتة على أن المرحلة األولى من إعادة انتشار للقوات العسكریة اإلسرائیلیة ستكتمل عشیة االتفاقیة 

یوما قبل االنتخابات. المزید من عملیات إعادة االنتشار من المقرر  22االنتخابات الفلسطینیة، أي 
فترة، شهرا من تاریخ تنصیب المجلس التشریعي الفلسطیني. خالل هذه ال 18أن تكتمل في غضون 

یتم تحویل الصالحیات والمسؤولیات المتعلقة باألراضي تدریجیا إلى السلطة الوطنیة الفلسطینیة 
لتشمل الضفة الغربیة وقطاع غزة ، باستثناء القضایا التي سیتم التفاوض علیها في مفاوضات 

من مساحة  ٪ 95الوضع النهائي (القدس والمستوطنات والمیاه والالجئین والحدود). وهذا یعني أن 
% من مساحة الضفة 5الضفة الغربیة وقطاع غزة كان یجب أن تنتقل للسیطرة الفلسطینیة مع بقاء 

الغربیة تحت السیطرة االسرائیلیة وتشمل المستوطنات القائمة في الضفة الغربیة والقدس المحتلة. 
ل والتأخیر ولكن على أرض الواقع هذا لم یحدث بسبب التوقف في المفاوضات من قبل اسرائی

فضال عن إعادة التفاوض على ما تم االتفاق علیه, إلى االنسحاب   المتعمد في تنفیذ االتفاقیات,
اإلسرائیلي الجزئي من االراضي الفلسطینیة. وعلیه, بلغت مساحة المناطق الخاضعة للسیطرة 

الغربیة  ٪ من مساحة الضفة 18.2 ما ال یزید عن 2000 الفلسطینیة حتى شهر آذار من العام
مناطق ‘من المساحة الكلیة للضفة الغربیة تحت مسمى  %21.8  و’, [2]مناطق ا‘تحت مسمى 
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من االراضي الفلسطینیة یخضع للسیطرة االسرائیلیة الكاملة تحت مسمى  %60  , فیما بقي[3]’ب
لمحمیات "مناطق ج" (مناطق المستوطنات االسرائیلیة والقواعد العسكریة والمناطق المفتوحة) و ا

الطبیعیة وهي المناطق التي ما زالت اسرائیل ترفض التنازل عنها و تقوم بتعزیز السیطرة علیها من 
خالل البناء االستیطاني المكثف و مخططات العزل االحادیة الجانب حتى ال یتم التنازل عنها 

مراني الفلسطیني في للفلسطینیین في أیة تسویة مستقبلیة, في ذات الوقت تعرقل البناء والتطور الع
أو تنفیذ المشاریع فیها وتعرقل عملیة استصدار تراخیص البناء حیث   تلك المناطق وتمنع االستثمار

یتوجب على كل فلسطیني یرغب ببناء منزل أو اضافة غرفة الى منزل قائم أو اقامة بركسا زراعیا أو 
ومكلفة والتي في اغلب االوقات حیوانیا أو أي منشأة اخرى, أن یخضع إلجراءات طویلة ومعقدة 

كانت تُقابل بالرفض من قبل االدارة المدنیة االسرائیلیة بسبب عدم موافاة الفلسطینیین الشروط 
الالزمة للبناء في تلك المناطق بحسب االدعاءات االسرائیلیة, هذا باإلضافة الى حرمان القرى 

لتلبیة احتیاجاتهم العمرانیة ومواكبة الفلسطینیة في المناطق المصنفة "ج" من مخططات هیكلیة 
الزیادة السكانیة. ولذلك یبقى هؤالء السكان تحت خطر الهدم بذریعة عدم الترخیص بحسب 
االدعاءات االسرائیلیة. و في نفس الوقت, ال تتردد الجرافات االسرائیلیة في الرد على الفلسطینیین 

لبناء في مناطق ج الخاضعة للسیطرة االسرائیلیة الذین یتجرأون على تحدي القوانین االسرائیلیة و ا
الكاملة. وجمیع هذه السیاسات التي تتبعها إسرائیل في مواجهة الفلسطینیین، سواء باألوامر العسكریة 
الهادفة إلى هدم المنازل أو مصادرة األراضي، أو بناء المستوطنات وجدار العزل العنصري، أو 

رعیة وغیرها من السیاسات التي تسعى إلى السیطرة على األراضي توسیع البؤر االستیطانیة الغیر ش
الفلسطینیة، هي سیاسات تنتهك جمیع القوانین واألعراف الدولیة واتفاقیات السالم الموقعة مع الجانب 

: "یحظر تدمیر الممتلكات 174، المادة رقم 1949الفلسطینیة؛ وخاصة اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 
بشكل واسع النطاق، وال تببره ضرورة عسكریة ملحة، وینفذ بشكل غیر قانوني وغیر  واالستیالء علیها

القدس (أریج) للعام  –وفي احصائیة لمعهد االبحاث التطبیقیة  ".شرعي وبشكل تعسفي
ي الضفة الغربیة المحتلة, كان معظمها في منزال ف 530أكثر من  هددت اسرائیل بهدم  ,2017

االحداث فیما یتعلق باوامر الهدم ووقف   على التوالي. فیما یلي أبرزمحافظتي القدس والخلیل 
 -للمنازل الفلسطینیة في الضفة الغربیة المحتلة:  البناء
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 , سلمت سلطات االحتالل االسرائیلي إخطارات2017في الرابع من شهر كانون الثاني من العام  •
یذكر أن  ."بهدم احد عشر منزال في منطقة وادي الحمص في بیت لحم بذریعة "البناء دون ترخیص

 المنازل المخطر بالهدم تقع في المنطقة المصنفة "ب".

, اقتحمت سلطات االحتالل االسرائیلي منطقة 2017في التاسع عشر من شهر شباط من العام  •
هدم یشمل المباني والمنشات في المنطقة بذریعة البناء أمرا بال 42الخان االحمر شرق القدس وسلمت 

الغیر مرخص هذا باالضافة الى المدرسة الوحیدة في المنطقة والمعروفة باسم مدرسة االطارات و 
 والمسجد الوحید في المنطقة.

اخلت شرطة االحتالل وطواقم دائرة االجراء  , 2017في الخامس من شهر ایلول من العام  •
في حي  1964عائلة شماسنة من منزلها الذي تقطنه منذ العام   في مدینة القدس المحتلةاالسرائیلیة 

ویعیش في المنزل  .الشیخ جراح بالقدس بزعم أن ملكیته تعود لعائلة یهودیة كانت تملكه قبل النكبة
عامًا وزوجته عامًا، وابنهما محمد وزوجته  82 المكون من غرفتین ومنافعهما الحاج أیوب شماسنة

 أشخاص. 10 –عامًا)  11عامًا وأصغرهم  22وأوالده الستة (أكبرهم 
أقرت اللجنة الوزاریة اإلسرائیلیة مشروعا خاصا   ,2017في الثاني من شهر تشرین االول من العام  •

جدار العزل العنصري من یهدف الى إخراج عدة بلدات فلسطینیة واقعة على الجانب الشرقي من 
حدود ما یسمى ببلدیة القدس. ویشمل المشروع االسرائیلي بلدة كفر عقب ومخیم شعفاط لالجئین 
وجزء من بلدة السواحرة الشرقیة وحي عین الجویزة في قریة الولجة. وتم طرح المشروع من ما یسمى 

هوید المدینة المقدسة وقلب بوزیر شؤون القدس "زئیف الیكن"، في خطوة من شانها أن تسرع من ت
وسوف یعمل المشروع االسرائیلي اذا تم اقراره على تقلیص   واقعها الدیمغرافي لصالح المستوطنین.

ــ  100نسبة الفلسطینیین القاطنین في مدینة القدس المحتلة. ویتراوح عدد سكان هذه األحیاء ما بین 
(الهویة المقدسیة). ولفت إلكین بالتصریح أن  ألفًا یحمل اكثر من نصف هؤالء الهویة الزرقاء 150

بین » توازن دیموغرافي«التجمعات المستهدفة تشهد اكتظاظًا سكانیًا وان اسرائیل تسعى الى ایجاد 
الیهود والعرب في المدینة، بحیث تكون األغلبیة الكبرى من سكان القدس من الیهود. وبحسب الكین, 

مناطق الفلسطینیة لمنطقة نفوذ سلطة محلیة واحدة، رغم عدم فانه لم یتقرر بعد هل ستخضع هذه ال
التواصل الجغرافي في ما بینها، أو لسلطتین محلیتین. وفي المرحلة األولى، سیكون فیها مجلس 

 .اإلسرائیلي» محلي معّین من وزیر الداخلیة
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یة أن إسرائیل نشرت صحیفة هاارتس االسرائیل  ,2017في الثالث من شهر تشرین الثاني من العام  •
تنوي تنفیذ مخطط سري لتنفیذ أكبر عملیة هدم في مدینة القدس المحتلة, ستطال عدة بنایات سكنیة 

وبحسب المخطط الذي یشرف علیه رئیس  .الفلسطینیة في حي كفر عقب، شمال القدس المحتلة
ل منها على بلدیة القدس نیر بركات، سیتم تفجیر وهدم ستة بنایات سكنیة في منطقة كفر عقب ك

العزل العنصري االسرائیلي,  .األقل مؤلف من ستة أو سبعة طوابق, في الجزء الذي یقع خارج جدار
على الجهة الشرقیة من الجدار, داخل الضفة الغربیة المحتلة. وأشارت الصحیفة أن عملیة الهدم, اذا 

ان تلك البنایات السكینة تمت, ستتسبب في تشرید مئات الفلسطینیین من منازلهم، الفتة إلى أن سك
ووفقا للمخطط، كان من المتوقع أن یتم وبإیعاز من بلدیة االحتالل  .هم من حملة الهویة الزرقاء

بالقدس، تدمیر وتفجیر الحي السكني المستهدف, المتاخم لمخیم قلندیا، وذلك بذریعة البناء دون 
 تراخیص.
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 واالخالء وأراضي دولةالمصادرة  – االوامر العسكریة االسرائیلیة 

 
تعددت وسائل المصادرة االسرائیلیة في االراضي الفلسطینیة المحتلة منذ احتالل اسرائیل لألراضي 

اال أن الهدف كان واحد, اال وهو السیطرة على اكبر مساحة ممكنة من  1967الفلسطینیة في العام 
احتالل اسرائیل للضفة الغربیة و قطاع االراضي الفلسطینیة لألغراض االسرائیلیة المختلفة. وعقب 

, استباحت اسرائیل لنفسها اصدار االوامر العسكریة العدیدة لتنفیذ مخططاتها 1967غزة في العام 
االستیطانیة في االراضي الفلسطینیة المحتلة والمضي قدما في فرض واقع الیم على الفلسطینیین 

ى قوانین سنتها وفرضتها بما یتناسب ومطامعها حیث تغنت على مسلمات زائفة وغیر شرعیة تعود ال
االستیطانیة حیث قامت بمصادرة االراضي الفلسطینیة بواسطة عدة قوانین كان أبرزها "المصادرة 

واالمر  1967للعام  59" من خالل االمر العسكري االسرائیلي رقم [4]تحت ذریعة أراضي الدولة
ایضا "المصادرة بحجة األراضي المتروكة وغیر , و 1968للعام  291العسكري االسرائیلي رقم 

المزروعة" والمصادرة بذریعة مناطق تدریبات عسكریة (مناطق قتال) من خالل االمر العسكري 
, وأیضا المصادرة بذریعة "المناطق المغلقة" من خالل االمر 1968للعام  271االسرائیلي رقم 

ضافة الى المصادرة لألغراض العامة من خالل هذا باإل 1970للعام  378العسكري االسرائیلي رقم 
بواسطة قانون أمالك  وكذلك المصادرة  1969للعام  321األمر العسكري االسرائیلي رقم 

, والمصادرة بذریعة "اراضي 1967للعام  58من خالل األمر العسكري االسرائیلي رقم [5]الغائبین
. ولم تكتفي اسرائیل 1969للعام  363رقم محمیات طبیعیة" من خالل االمر العسكري االسرائیلي 

على الجانب الغربي من  من المصادرات, بل وسارعت الى االعالن عن بناء جدار   بهذا القدر
تحت مسمى "الذریعة االمنیة", لحمایة المستوطنات  2002الضفة الغربیة المحتلة في العام 

علیه "العملیات المعادیة إلسرائیل", وأصدرت  االسرائیلیة والمستوطنین القاطنین فیها بذریعة ما أطلقت
العدید من االوامر العسكریة لمصادرة االف الدونمات من االراضي الفلسطینیة الزراعیة والمفتوحة 
والحرجیة, اال أن مسار الجدار الذي تبنته الحكومة االسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلة تغلغل 

الخط األخضر (خط الهدنة  طول على تلة بدل أن تنفذه إسرائیلعمیقا في االراضي الفلسطینیة المح
وسعت اسرائیل من خالله الى ضم التجمعات االستیطانیة الكبرى في الضفة الغربیة  )1949للعام 

المحتلة (وخاصة تلك التي تحیط بمدینة القدس) الى الحدود الجدیدة التي تقوم دولة االحتالل برسمها 
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افي للقوانین واالعراف الدولیة. وحال االنتهاء من بناء الجدار, سوف تعمل بشكل احادي الجانب ومن
 كم مربع). 5661% من المساحة الكلیة للضفة الغربیة (12.4اسرائیل على عزل 

القدس (أریج) لالوامر العسكریة االسرائیلیة الصادرة خالل  –وفي احصائیة لمعهد االبحاث التطبیقیة 
دونما من االراضي الفلسطینیة أعلنت اسرائیل انها  4400أكثر من  , تم الكشف عن2017العام 

ستقوم بمصادرتها من خالل أوامر عسكریة أو اراضي تم االستیالء علیها من قبل قوات االحتالل أو 
المستوطنین االسرائیلیین لتنفیذ عدة مشاریع استیطانیة من بناء للجدار وتوسیع مستوطنات واقامة 

ریة وشق طرق التفافیة وغیرها من المشاریع االستیطانیة . الرسم البیاني التالي ابراج مراقبة عسك
 .2017یوضح المصادرات االسرائیلیة الحاصلة خالل العام 
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یوضح الرسم البیاني أن كل من محافظات نابلس وبیت لحم والقدس من بین أكثر المحافظات االكثر 
یلي تلخیص الهم وأبرز االوامر العسكریة االسرائیلیة الصادة تأثرا بالمصادرات االسرائیلیة. فیما 

 -:2017خالل العام 

اهالي قریة  2017سلمت سلطات االحتالل اإلسرائیلي في الثاني من شهر كانون الثاني من العام  •
/ت) ویقضي بتمدید سریان للمرة 96/2عابود غرب مدینة رام اهللا، إخطارًا عسكریًا یحمل الرقم (

رائط دونما من أراض القریة بذریعة االغراض االمنیة. وتبین الخ 34.365الثانیة لالستیالء على 
المرفقة باألمر العسكري أن سلطات االحتالل االسرائیلیة تنوي مصادرة االراضي في القریة من أجل 

, تحدیدًا عند مدخل القریة الجنوبي المؤدي  465توسیع مقطع من الشارع االلتفافي االسرائیلي رقم 
الذي یؤدي الى  446الى مستوطنة حالمیش شرق قریة عابود لیربط ایضا بالطریق االستیطاني رقم 

مستوطنة عوفاریم والمستوطنات االسرائیلیة االخر الواقعة غرب جدار العزل العنصري المقام على 
 اراضي القریة.

الرقم  اصدر قائد جیش االحتالل االسرائیلي في الضفة الغربیة " روني الوف" أمرا عسكریًا یحمل •
ن االستمرار في االستیالء على والمتضم  2وتعدیل حدود 4تمدید سریان رقم   /ت)03/36(

دونمًا من أراضي منطقة الشعراویة شمال طولكرم بحجة إقامة جدار العزل العنصري.  142.2
وبحسب ما ورد في اإلخطار, فإن جیش االحتالل یعطي الحق لنفسه في االستمرار في مصادرة تلك 

 قة.وذلك الستكمال بناء الجدار في المنط 2019األراضي حتى نهایة عام 
أصدر قائد جیش االحتالل االسرائیلي في الضفة الغربیة " روني الوف" إخطارًا عسكریًا یتضمن  •

دونمًا من أراضي قریتي جیوس وفالمیة شمال شرق مدینة  170االستمرار في مصادرة 
 4/ت) تمدید سریان رقم 02/26(  وبحسب ما ورد في االخطار العسكري الذي یحمل الرقم قلقیلیة.
فإن االحتالل اإلسرائیلي یعطي الحق لنفسه بمصادرة تلك المساحة وتمدید  2ل حدود رقم و تعدی

مقطع من جدار العزل العنصري في   بهدف استكمال إقامة 2019المصادرة حتى نهایة عام 
المنطقة. وتقع األراضي المستهدفة بحسب ما ورد في ذلك االخطار ضمن الحوض الطبیعي رقم 

): موقع الكرم الكبیر و خلة بصیله من 5والحریقات، و الحوض الطبیعي رقم ( ): موقع القرینة4(
) موقع: البطط، سفحة الدبس، سفحة 3باإلضافة إلى أجزاء من الحوض رقم (  أراضي قریة فالمیة،

یذكر ان جیش  المنطار، تصوفیم، الوجه القبلي، مرج حمیده و الروقات. من أراضي بلدة جیوس.
ى وضع االخطار دون أي خارطة مرفقة على بوابة جیوس الزراعیة، حیث شاهدها االحتالل تعمد عل

  الى المجلس القروي. عدد من المزارعین الذین بدورهم قاموا بإحضارها 
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, أعلن مسؤول األمالك الحكومیة والغائبین في اإلدارة 2017في الثالثین من شهر اذار من العام  •
ربیة, " یوسي سیجال" عن قرار عسكري جدید یتضمن االستیالء في الضفة الغ المدنیة االسرائیلیة 

دونمًا من اراضي قرى سنجل والساویة واللبن الشرقي وقریوت في محافظتي رام اهللا  977على 
وقد أعلنت السلطات االسرائیلیة عن إعطاء فرصة  ونابلس وتحویلها إلى ما یعرف بأراضي الدولة.

من اجل االعتراض على االمر العسكري. وتقع األراضي  یومًا من تاریخ اإلعالن 45مدتها 
المستوطنات االستیطانیة وهي: مستوطنة "معالیه لیفونا"، ومستوطنة شیلو  المستهدفة بین عدد من 

من  60ایلي والبؤرة االستیطانیة هیوفال وتحیط بالطریق االلتفافي االسرائیلي رقم   ومستوطنة
لنوایا االسرائیلیة بخلق تواصل جغرافي بین المستوطنات االسرائیلیة الجانبین، االمر الذي یؤكد على ا

  القائمة في المنطقة.

ردت محكمة العدل العلیا االسرائیلیة التماسا قدمه فلسطینیون یطالبون بإعادة أراضیهم التي یملكونها  •
ئیلیة خالل في منطقة االغوار الفلسطینیة شرق الضفة الغربیة المحتلة. وحاولت المحكمة االسرا

جلسة االستماع إقناع الفلسطینیین بقبول تعویض مالي عوضا عن مطالبتهم باألرض، الواقعة في 
, كمنطقة 1967المنطقة التي صنفتها اسرائیل, عقب احتاللها لالراضي الفلسطینیة في العام 

كوت" , بین عسكریة مغلقة. وتقع االراضي المستهدفة في المنطقة المعروفة محلیا باسم "عین السا
وتبلغ مساحتها حوالي  90السیاج االمني الحدودي مع االردن والشارع االلتفافي االسرائیلي رقم 

أن السلطات االسرائیلیة خالل سنوات الثمانینات, سلمت االراضي   دونما. والجدیر بالذكر 5000
طنین االسرائیلیین المستهدفة للمنظمة الصهیونیة العالمیة والتي بدورها قامت بتسلیمها للمستو 

لالستفادة منها. وكان اصحاب االراضي الفلسطینیین قد تم ابعادهم عن المنطقة عقب االحتالل 
االسرائیلي باعالنها منطقة عسكریة مغلقة وبالتالي حرمانهم من االستفادة منها باي شكل من 

 االشكال.
, أمرا 2017ني من العام سلمت سلطات االحتالل اإلسرائیلي یوم العاشر من شهر تشرین الثا •

دونما من  582عسكریا موقعا من قائد قوات جیش االحتالل االسرائیلي, یقضي باالستیالء على 
 50أراضي المواطنین في منطقتي عین الحلوة وأم الجمال في األغوار الشمالیة وتشرید ما یقارب 

االسرائیلي سكان المنطقة  فلسطیني) تقطن المنطقة. وأنذر جنود االحتالل 300عائلة فلسطینیة (
 .بإخالئها خالل ثمانیة أیام مشیرین إلى أن المنطقة عسكریة، وستوَضع الید علیها

سلمت سلطات االحتالل اإلسرائیلي  2017في السادس عشر من شهر تشرین الثاني من العام  •
دونما  182المحتلة، إخطارات بإخالء  القدسمدینة أهالي تجمع جبل البابا البدوي الفلسطیني شرق
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من االراضي في المنطقة وبالتالي اخالء مساكنهم ومنشاتهم تمهیدا لهدمها في موعد أقصاه ثمانیة 
، أمر االحتالل بإخالئهم 320عن  عائلة بدویة ال یقل عدد أفرادها 60التجمع ما یقارب ویقطن .أیام

 ." االستیطاني1ورحیلهم خارج المنطقة المصنفة ضمن ما یعرف بمخطط "إي
 

االعالن عن مستوطنات جدیدة والتوسعات  – 2017النشاطات االستیطانیة االسرائیلیة خالل العام 
 االستیطانیة

 
دولة االحتالل االسرائیلي فرصة واحدة إال وتحاول فیها هدر جهود السالم وذلك من خالل ال تدخر 

االستمرار باإلعالن والموافقة بال هوادة على وحدات استیطانیة جدیدة في المستوطنات اإلسرائیلیة في 
انیة وتعتبر النشاطات االستیط  األراضي الفلسطینیة المحتلة وخاصة في مدینة القدس المحتلة.

انتهاكا واضحا للقوانین واالعراف الدولیة منها قرارات مجلس األمن الدولي والجمعیة العامة لألمم 
بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب الصادرة المؤرخة  معاهدة جنیف الرابعة المتحدة و

 .واالتفاقیات الموقعة مع الفلسطینیین 1949آب من العام  12بتاریخ 
 

یعة التوسعات االسرائیلیة في المستوطنات االسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلة منحنًا واخذت طب
الحكومة االسرائیلیة على زیادة عدد الوحدات االستیطانیة   مختلفا عن سابقاتها حیث تمیزت بتركیز

بین ما  -في المستوطنات االسرائیلیة و خصوصا تلك الواقعة غرب الجدار (منطقة العزل الغربیة
ومسار جدار العزل العنصري ) وفي محیط مدینة القدس المحتلة و  1949الخط االخضر للعام 

على وجه التحدید في قلب المدینة المقدسة وایضا في التجمعات االستیطانیة التي تحیط بالمدینة مثل 
ینة تجمع مستوطنات معالیه أدومیم شرق المدینة وتجمع مستوطنات جفعات زئیف شمال غرب المد

وتجمع مستوطنات غوش عتصیون جنوب المدینة, األمر الذي یؤكد عزم الحكومة اإلسرائیلیة على 
المضي قدما بما كانت قد أعلنت عنه مرارا و تكرارا خالل سنوات االحتالل االسرائیلي وهو "مشروع 

باإلضافة  القدس الكبرى" الذي یقضي بضم التجمعات االستیطانیة الكبرى التي تحیط بالمدینة هذا
واالراضي التي تقوم علیها كأمر واقع ضمن   الى ضم المستوطنات اإلسرائیلیة الواقعة غرب الجدار

حدود الدولة اإلسرائیلیة التي تقوم اسرائیل برسمها بشكل احادي الجانب من خالل بناء جدار العزل 
قة فیما یخص التوسعات العنصري االسرائیلي. فیما یلي تلخیص البرز االحداث التي شهدتها المنط

 -االستیطانیة:
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أعلن رئیس حكومة االحتالل اإلسرائیلي بنیامین نتنیاهو  2017في الثالث من شهر شباط من العام  •
مستوطنة  200قراره ببناء مستوطنة جدیدة في الضفة الغربیة المحتلة، لتضاف الى ما یقارب ال 

غربیة المحتلة بما فیها القدس الشرقیة. وجاء قائمة فعلیا وبشكل غیر قانوني على اراضي الضفة ال
والتي قررت المحكمة العلیا   اعالن نتنیاهو بمثابة تعهد لمستوطني بؤرة "عمونة" قرب رام اهللا،
 االسرائیلیة اخالءها بصفتها قائمة على أرض فلسطینیة بملكیة خاصة

زاري المصغر على بناء , صادق المجلس الو 2017في الحادي والثالثین من شهر اذار من العام  •
مستوطنة جدیدة شمال الضفة الغربیة الیواء المستوطنین الذین تم اخالئهم من البؤرة االستیطانیة 

 "عمونا" .
, اعلن وزیر البناء واالسكان االسرائیلي عن 2017في السادس والعشرین من شهر نیسان من العام  •

لیهود 'المتدینین' الذي سیقام على أرض تحریك مخطط حي استیطاني جدید بالقدس المحتلة خاص ل
وتم تحضیر المخطط قبل عدة سنوات لیشمل آالف الوحدات االستیطانیة.  .مطار 'قلندیا' المهجور

ألف وحدة  15وبحسب المخطط االستیطاني, سوف یضم أراض في مطار 'قلندیا' المهجور وسیشمل 
ن المخطط حفر نفق تحت حي كفر دونم في المنطقة كما یتضم 600على نحو  استیطانیة تمتد

موقع الحي. وسیقام الحي قرب   عقب من أجل ربط الحي الجدید بتجمع المستوطنات الى الشرق من
حاجز قلندیا الذي یفصل بین األحیاء الفلسطینیة في شمال القدس وبین رام اهللا، أي في الطرف 

ذه المنطقة أكثر المناطق كثافة ، وتعتبر ه67الشمالي للمنطقة التي صادرتها إسرائیل بعد حرب 
 .سكانیة عربیة في الضفة الغربیة

,اعلنت الحكومة االسرائیلیة عن الدفع  2017في الثامن والعشرین من شهر نیسان من العام  •
االسرائیلیة المقامة على  وحدة استیطانیة في مستوطنة جفعات هماتوس 2500بمخططات لبناء 

وحدة سكنیة جدیدة في  2610أراضي بلدة بیت صفافا. ویشمل مخطط جفعات هماتوس بناء 
المنطقة ما بین موقع المستوطنة و بلدة بیت صفافا الفلسطینیة. و تدعي السلطات االسرائیلیة بأن 

صفافا الفلسطینیة, اال  المخطط سوف یتضمن بناء عدد من الوحدات السكنیة لصالح أهالي بلدة بیت
أن هذا االدعاء هو تضلیل للرأي العام و ذلك الباحة بناء المستوطنات على االراضي الفلسطینیة 

و تستمر في توسعتها حتى یومنا هذا. ویحمل مخطط  1967التي احتلتها اسرائیل عقب العام 
ا)  5834رقم (وهو مكمال لمخطط قدیم یحمل  14295مستوطنة جفعات هماتوس المخطط رقم 

وحدة  2337لبناء 2008]2[كان قد تم نشره في الخامس و العشرین من شهر اذار من العام
خطط لم یتم تنفیذه بسبب دونما من أراضي بلدة بیت صفافا, اال أن الم 411استیطانیة جدیدة على 
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عدم توفر مخططات هیكلیة تفصیلیة للموقع و بالتالي عدم المقدرة على ایداع المخطط للجمهور 
لالعتراض علیه في الفترة المخصصة لذلك, حیث تم اعادة تجزأة االحواض في الموقع المخصص 

مع زیادة في  عة الجمهور للبناء و ایداع مخططات هیكلیة تفصیلیة جدیدة و بالتالي ایداعها لمراج
 2610وحدة استیطانیة الى  2337عدد الوحدات االستیطانیة التي سوف یتم بنائها في الموقع, من 

 وحدة.

, وقع رئیس القیادة المركزیة اإلسرائیلیة أمرا 2017في الثامن والعشرین من شهر ایار من العام  •
التي تخطط اسرائیل انشائها في الضفة الغربیة  عسكریا یعین فیه حدود المستوطنة اإلسرائیلیة الجدیدة

المحتلة قرب مستوطنة شیلو، والذي سیطلق علیه اسم "أمیخاي"، كتعویض للمستوطنین الذي تم 
  اخالئهم من البؤرة االستیطانیة عمونا. 

 , وفي محاولة لتغییر معالم مدینة القدس المحتلة,2017في الثامن والعشرین من شهر ایار من العام  •
صادقت الحكومة االسرائیلیة على إنشاء نظام القطار المعلق "التلفریك" الذي سیعمل على نقل الزوار 

شخص في الساعة) من والى حائط "البراق", (حائط المبكى) في القدس  6000والسیاح (بمعدل 
أبواب البلدة وسوف یربط الجزء األول من القطار المعلق "التلفریك" بین باب المغاربة ( أحد  القدیمة.

القدیمة في القدس بالقرب من حائط البراق) وجبل الزیتون في الشرق. أما الخط الثاني من القطار 
 Hinnom)المعلق (التلفریك) فسیربط بین باب المغاربة ومسرح الخان في هینوم ریدجي

Ridge  ) وسلطة من الغرب. والمخطط هو عبارة عن مشروع مشترك بین بلدیة القدس اإلسرائیلیة ،
تطویر القدس، باإلضافة إلى وزارة النقل اإلسرائیلیة. هذا ومن المفترض أن یمتد التلفریك مسافة 

في مسعى من المخططات اإلسرائیلیة بشكل عام ومخطط التلفریك  متر 1030تصل إلى أكثر من 
لتهام أكبر بشكل خاص، إلى تغیر شكل ومعالم التجمعات الفلسطینیة الواقعة في القدس الشرقیة وا

ووافق   قدر ممكن من األراضي الفلسطینیة لصالح المخططات االستیطانیة التوسعیة االسرائیلیة.
ملیون دوالر) من میزانیة وزارة السیاحة  4.2ملیون شیكل ( 15مجلس الوزراء على تخصیص 

 لتخطیط المشروع.
 31االسرائیلیة على بناء , وافقت الحكومة 2017في السادس عشر من شهر تشرین االول من العام  •

وحدة استیطانیة في مدینة الخلیل في الضفة الغربیة المحتلة، على قطعة أرض قام الجیش االسرائیلي 
 ."بمصادرتها في أعوام سابقة "ألهداف عسكریة

, صادقت بلدیة القدس االسرائیلیة 2017في الخامس والعشرین من شهر تشرین االول من العام  •
وحدة استیطانیة في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس  176ل   ناءعلى منح تراخیص ب
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وسوف یعمل المخطط االستیطاني على توسیع مستوطنة "نوف زیون" االسرائیلیة في بلدة  .المحتلة
والجدیر  .جبل المكبر لتصبح واحدة من أكبر المستوطنات االسرائیلیة في مدینة القدس المحتلة

رائیلیة قد خططت لبناء مستوطنة نوف زیون االسرائیلیة على مراحل بالذكر أن بلدیة القدس االس
و استكملت في منتصف العام  2004أربعة, تشمل المرحلة االولى من البناء والتي بدأت في العام 

عائلة یهودیة في المستوطنة. و كانت  60وحدة استیطانیة. وتم توطین ما یقارب  91, بناء 2008
دونما من اراضي بلدة جبل المكبر.  13.3اء قد أقیمت على مساحة قدرها المرحلة االولى من البن

أما عن المراحل الثالث االخرى فتنتظر موافقة الجهات االسرائیلیة المختصة في المدینة لیتم تنفیذها 
 . وحدة استیطانیة 475دونما و تشمل بناء  1866على مساحة بجمیع مراحلها االربعة 

, أوصت المحكمة العلیا اإلسرائیلیة 2017شهر تشرین الثاني من العام  في الحادي والعشرین من •
بالسماح لجمعیه "إلعاد" االستیطانیة االسرائیلیة إدارة الحدائق التوراتیة المالزمة للمسجد األقصى 
المبارك وساحة البراق، وذلك بموجب تسویة تم التوصل إلیها ما بین دولة االحتالل والجمعیة 

وكجزء من اتفاق التسویة, سوف تقوم الجمعیة  .والتي حظیت بموافقة المحكمة االسرائیلیةاالستیطانیة 
االستیطانیة باإلشراف على أدارة الحدائق التوراتیة القائمة فوق القصور األمویة جنوب المسجد 

كما ستتمكن جمعیة العاد  .ااألقصى المبارك وكذلك مركز "دافیدسون" جنوب ساحة البراق
نیة, بموجب االتفاق, من تشغیل الموقع االستیطاني "دافیدسون" والقصور األمویة وساحة االستیطا

البراق خالل ثمانیة أشهر, أي مع نهایة العام المنصرم. وتم نقل المسؤولیة عن مركز "دیفیدسون" 
قبل ثالث سنوات من قبل ما یسمى بـ "الشركة لتطویر شرق القدس" إلى "شركة الحكومة لتطویر 

 ."ي الیهودي"، التي بدورها نقلت المسؤولیة إلى الجمعیة االستیطانیة "إلعادالح
, قرر وزیر البناء واالسكان اإلسرائیلي یوآف 2017في السابع من شهر كانون االول من العام  •

ألف وحدة استیطانیة في مدینة القدس  14غاالنت، الدفع قدما بمخططات استیطانیة لبناء 
وبحسب  .وحدة استیطانیة في المستوطنات االسرائیلیة في القدس الشرقیة 7000منها   المحتلة,

وحدة استیطانیة في مستوطنة "عطاروت"  5000خطة غاالنت االستیطانیة، تخطط اسرائیل لبناء 
وحدة استیطانیة في مستوطنة "بسغات زیئیف" شمال مدینة القدس المحتلة  2000الصناعیة و 

وحدة استیطانیة في حي "ریخیس لفان"  2000في حي "القطمون" ووحدة استیطانیة  5000وكذلك 
 .في القدس الغربیة

 االسبوعیة االسرائیلیة هعیر كول صحیفة كشفت, 2017 العام من االول كانون شهر من التاسع في •
 مدینة شرق المكبر جبل بلدة اراضي على ضخم استیطاني بناء لمشروع اإلعداد بصدد اسرائیل أن
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دس المحتلة, حیث تقوم مجموعة اإلخوة نوحیمان، وهي إحدى الشركات الداعمة لالستیطان في الق
مدینة القدس بالتعاقد مع مستوطنة رمات للبدء بإقامة مشروع استیطاني ضخم على أراٍض تقع في 
حي األرنونا ومنتزه قصر المندوب السامي على اراضي بلدة جبل المكبر بهدف بناء مئات الوحدات 

ووفقًا للمخططات الصادرة, سیتم اقامة مئات  .الستیطانیة في المنطقة وفندقین ومركز تجاريا
الوحدات االستیطانیة على األرض في حي األرنونا، كما سیتم بناء فندقان ومركز تجاري، وذلك على 

 ألف متر مربع على األرض في متنزه قصر المندوب السامي. 28مساحة 
, افتتح االحتالل اإلسرائیلي كنیسا جدیدا في 2017كانون االول من العام في التاسع عشر من شهر  •

ویأتي افتتاح الكنیس بعد  .المبارك، قبالة قبة الصخرة رواق داخل األنفاق المحاذیة للمسجد األقصى
عاما. ویعتبر هذا الكنیس األول الذي ُتعلن حكومة  12أعمال حفریات وتدعیم للرواق استمرت نحو 

االسرائیل رسمیا تبنیه وتمویله، وذلك من أصل أكثر من مئة كنیس ومدرسة دینیة في  االحتالل
القدس القدیمة التي تطوق وتحاصر المسجد األقصى وتشرف علیها جمعیات استیطانیة 

ویتزامن افتتاح الكنیس مع طلب وزیرة الثقافة االسرائیلیة میري ریغیف من رئیس الوزراء   عدیدة.
امین نتنیاهو, رصد میزانیة بقیمة سبعین ملیون دوالر لمواصلة الحفریات تحت المسجد االسرائیلي, بنی

األقصى والتنقیب عن أساسات "الهیكل"، وتمویل الخطة الخاصة التي أعدتها ریغیف بالتعاون مع 
 سلطة اآلثار اإلسرائیلیة.

عن نیة  رائیلیة, نشرت صحیفة هاارتس االس2017في العشرین من شهر كانون االول من العام  •
الحكومة االسرائیلیة ممثلة بوزیر االسكان االسرائیلي, یؤاف غاالنت، اقامة ثالث مستوطنات جدیدة 
باألغوار بهدف مضاعفة عدد المستوطنین القاطنین في منطقة األغوار وفرض السیادة على 

صیص وبحسب صحیفة "هآرتس" لم تتم المصادقة على إنشاء المستوطنات أو تخ .المنطقة
المیزانیات الالزمة لتنفیذ المخطط. وتعتزم حكومة االحتالل االسرائیلي مضاعفة هذا العدد من 
المستوطنین بإنشاء ثالث مستوطنات جدیدة هي "جفعات سلعیت" و"بترونوت" و"جفعات عیدن" 

دا حیا استیطانیا جدی 14إضافة إلى توسیع المستوطنات القائمة في منطقة االغوار من خالل بناء 
 .في المنطقة

, كشفت مصادر "إسرائیلیة" النقاب عن 2017في الثالث والعشرین من شهر كانون االول من العام  •
وحدة استیطانیة جدیدة في  300قیام سلطات االحتالل االسرائیلیة بطرح عطاءات جدیدة لبناء 

هعیر"  مستوطنة جیلو االسرائیلیة جنوب غرب مدینة القدس المحتلة. وبحسب صحیفة "كول
االسرائیلیة, فان عملیات البناء ستشمل وحدات استیطانیة ومواقف سیارات ستقام في خمس مناطق 

ة | 17 ح ف ص ل ا  
 



 

دونما. وستمنح تصاریح البناء إلى ثالث جمعیات  40مختلفة في المستوطنة وعلى مساحة أكثر من 
یح لبناء استیطانیة وهي: جمعیة "جیالت تزیون" حیث ستمنح الحكومة االسرائیلیة الجمعیة تصار 

وحدة استیطانیة (ثالث أبنیة), وجمیعة "أور وبرخا" االستیطانیة حیث ستمنح الحكومة  114
أبنیة) وجمعیة "كریات میلخ" االستیطانیة  3وحدة استیطانیة ( 117االسرائیلیة الجمعیة تصاریح لبناء 

 بنیان).وحدة استیطانیة (م 46حیث ستمنح الحكومة االسرائیلیة الجمعیة تصاریح لبناء 

, أعلن وزیر اإلسكان والبناء 2017في الخامس والعشرین من شهر كانون االول من العام  •
"اإلسرائیلي", یؤاف غاالنت, أن حكومته تخطط لبناء ملیون وحدة استیطانیة جدیدة في الضفة الغربیة 

إلى  20ا نسبته المحتلة بما فیها القدس الشرقیة خالل األعوام العشرین المقبلة, بحیث سیتم بناء م
% من الوحدات االستیطانیة في مدینة القدس المحتلة, لیشمل البناء خارج حدود بلدیة القدس 30

الحالیة، بل لیصل الى ما ُیطلق علیه من قبل اسرائیل "بمشروع القدس الكبرى والقدس الغربیة"، أي 
ت معالیه أدومیم الى الشرق التجمعات االستیطانیة الكبرى التي تحیط بمدینة القدس (تجمع مستوطنا

من مدینة القدس وتجمع مستوطنات غوش عتصیون الى الجنوب الغربي من مدینة القدس وتجمع 
مستوطنات جفعات زئیف الى الشمال الغربي من مدینة القدس) وتسعى اسرائیل الى ضمها من 

دود الجدیدة لمدینة خالل بناء جدار العزل العنصري االسرائیلي لتصبح, وبشكل احادي الجانب, الح
 القدس.

, كشفت مصادر اسرائیلیة النقاب عن 2017في الخامس والعشرین من شهر كانون االول من العام  •
مركزًا شرطیًا جدیدًا في األحیاء الفلسطینیة بمختلف  16مخططات شرطة االحتالل االسرائیلیة إقامة 

وتعمل السلطات  .رة على المدینةأنحاء مدینة القدس المحتلة، وذلك ضمن خطتها إلحكام السیط
االسرائیلیة على تنفیذ هذه الخطة األمنیة لتعزیز وجودها في مدینة القدس وعلى وجه الخصوص في 
منطقة "باب العامود" وذلك من خالل إنشاء مقٍر لشرطة وحرس حدود االحتالل االسرائیلي، وبناء 

منها أعلى المدرج في باب العامود بالجزء  ثالثة أبراج متوسطة االرتفاع في المنطقة، سیكون اثنان
المتصل مع شارع السلطان سلیمان. وقد تم االنتهاء من وضع األساسات وتشیید بعضها، أّما البرج 
األكبر فسیكون في المرحلة المقبلة، مكان السقالة الحدیدیة المنصوبة مؤقتًا قرب باب العامود نفسه 

الباب والمدرج، والتي یستخدمها جنود االحتالل یومیًا لحین كمنصة مرتفعة خارج الجسر الممتد بین 
كما سیتم تغییر البنیة التحتیة لمنطقة باب العمود من حیث  .االنتهاء من العمل في البرج الدائم

كامیرا للمراقبة ُتمكن عناصر الشرطة من متابعة ما یحدث من  40اإلضاءة وحركة المرور، ونصب 
 .جمیع الروافد والجهاتكافة الجهات في الباب من 

ة | 18 ح ف ص ل ا  
 



 

على المصادقة على مخططات ونشر عطاءات  2017كما اقدمت الحكومة االسرائیلیة خالل العام 
وحدة استیطانیة في مختلف المستوطنات االسرائیلیة غیر الشرعیة القائمة على  8000لبناء قرابة ال 

وقد تركز البناء ومخططات التوسع  اراضي الضفة الغربیة المحتلة بما فیها مدینة القدس المحتلة. هذا
، في المستوطنات االسرائیلیة التي تقع غرب جدار العزل العنصري 2017االستیطاني خالل العام 

)، حیث وصل عدد 1949وتحدیدا ما بین مسار الجدار وبین الخط االخضر (خط الهدنة للعام 
وحدة استیطانیة  6054ئها الى الوحدات االستیطانیة المصادق علیها ضمن المخططات والمنوي بنا

% من مجموع الوحدات االستیطانیة)، في حین ان المستوطنات االسرائیلیة القائمة 77(ما نسبته 
 1805على الجانب الشرقي من الجدار، فقد نشرت سلطات االحتالل االسرائیلي مخططات لبناء 

 -ادرة:وحدة استیطانیة فیها. فیما یلي تفصیل للمخططات االستیطانیة الص

 2017االسرائیلیة خالل العام  المخططات االستیطانیة الصادرة عن االدارة المدنیة
 اسم المستوطنة رقم المخطط الموقع من الجدار عدد الوحدات االستیطانیة

 حالمیش (203/3) شرق 56
 طلمون (235/2/4/1) شرق 98

 ادورا (516/2/10) شرق 60

 نیجوهوت (A/521/1) شرق 102

 سوسیا (513/4/10) شرق 30

 بني هیفیر (509/2) شرق 56
 الخلیل  شرق 31
 نیتف هعافوت (405/11) شرق 17

 نوكدیم (411/6/4) شرق 146

 میغرون (250/2) شرق 86

ة | 19 ح ف ص ل ا  
 



 

 ,225/1/1/3) شرق 86
420/1/3/52, 

225/8) 

 معالیه مخماس

 بیساغوت (222/1  ) شرق 103
 218/18) شرق 9

,  219/17) 
 بیت ایل

 عوفرا (221/7/2) شرق 255

 –بیتسائیل  (315/2/1) شرق 60
 فصایل

 ریخالیم (171) شرق 97
 كفار تفوح (131/5) شرق 12
 امیحاي (252/1) شرق 102
 شیلو (205/31) شرق 1
 عناب (110/4 ) شرق 55
 مسكیوت (303/1  ) شرق 27
 بؤرة –كیریم رایم  (235/10 ) شرق 316

 كرني شمرون (117/8/1 ) غرب 52

 برقان (128/3  ) غرب 56
 زوفیم (149/11/1  ) غرب 57

 ریفافا (170/4/7  ) غرب 10

 -115/8/1  ) غرب 850
115/8/6) 

 الفیه مناشیه

 الكانا (125/14/1  ) غرب 205

ة | 20 ح ف ص ل ا  
 



 

 شعار تیكفاه (122/1/3 .) غرب 6

 مودیعین عیلیت (210/9/4/2) غرب 88

 -220/3/4/7)   غرب 906
220/3/4/5 – 
220/13/2 – 
220/24/2- 
220/10/7- 
220/10/5- 

220/9) 

 جفعات زئیف

 هار ادار (214/3/20) غرب 10

 – 215/2/32) غرب 2
215/2/27) 

 هار صموئیل

 ,426/7/15B  ) غرب 833
426/1/1/3/8, 

426/8/5, 
426/13/11, 
426/1/3, 
426/3, 

426/7/AB) 

 بیتار عیلیت

 الیعیزر (404/1/6/5 ) غرب 68

 كفار عتصیون (406/1/1  ) غرب 344

ة | 21 ح ف ص ل ا  
 



 

 ,420/1/24  ) غرب 1319
420/1/33, 
420/1/3/52, 
420/1/33, 
420/1/4/40, 
420/1/3/51, 
420/1/4/37, 
420/1/3/50, 
420/1/7/30) 

 معالیه أدومیم

 ,201/3/13  ) غرب 55
201/3/15, 
201/3/14, 
201/3/17, 
202/2/2) 

 بیت ارییه

 ,130/2/3/38  ) غرب 882
130/8) 

 اریئیل

 – 158/2/3) غرب 135
152/4) 

 افنیه حیفیتس

 حینانیت (01/3/2  ) غرب 6
 نوفیم (119/10/1  ) غرب 170

 المجموع     7859

ة | 22 ح ف ص ل ا  
 



 

 2017القدس (أریج)  –المصدر: معهد االبحاث التطبیقیة 
 2017المصدر: منظمة السالم االسرائیلیة, 

 2017االسرائیلیة, المصدر: وزارة الداخلیة 
  

عطاءات بناء للبدء في تنفیذ عددا من  2017وایضا نشرت سلطات االحتالل االسرائیلیة خالل العام 
المخططات االستیطانیة االسرائیلیة في المستوطنات االسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلة. وتشمل 

رض سوف یتم تأجیرها ألغراض قطعة أ 62وحدة استیطانیة هذا باإلضافة الى  3478العطاءات 
 –سكنیة وتجاریة وصناعیة ومباني عامة. فیما یلي تفصیل للعطاءات الصادرة 

  

العطاءات االسرائیلیة الصادرة للبناء في المستوطنات االسرائیلیة في 
 2017الفلسطینیة المحتلة خالل العام   االراضي

عدد  مالحظات المخطط الرئیسي
الوحدات 

 االستیطانیة

 اسم المستوطنة رقم العطاء

عطاء لتأجیر  240/2/14/1
قطعة ارض  23

 للبناء السكني

 جیفع بنیامین –ادم  יש/11/2018 -———

 جیفع بنیامین –ادم  יש/15/2018 60 -——— 240/2/14/1

 3عطاء لتأجیر  121/23
قطع اراضي 

ألغراض تجاریة 
 وصناعیة

 اورانیت יש/36/2017 -———

 الفیه مناشیه יש/19/2017 22 -——— 115/8/6

 الفیه مناشیه יש/79/2017 424 -——— 115/8/1

ة | 23 ح ف ص ل ا  
 

http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20112018%E9%F9&rc=9&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20152018%E9%F9&rc=13&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20362017%E9%F9&rc=44&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20192017%E9%F9&rc=31&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20792017%E9%F9&rc=79&tr=5931


 

 الفیه مناشیه יש/115/2017 56 -——— -———

 الفیه مناشیه יש/80/2017 218 -——— 115/8/1

410/5, 
410/5/1 

 افرات יש/9/2018 21 -———

 اریئیل יש/8/2018 430 -——— 130/8

 3عطاء لتأجیر  130/2/3/30
قطع ارض 

 ألغراض سكنیة

 اریئیل יש/21/2017 -———

 بیت ایل יש/279/2017 296 -——— 218/18

 عوفاریم –بیت ارییه  יש/82/2017 51 -——— 202/2/2

 عوفاریم –بیت ارییه  יש/83/2017 152 -——— 202/2/2

 4عطاء لتأجیر  426/1/1/3/10
قطع ارض 

 ألغراض تجاریة

 بیتار عیلیت יש/13/2018 -———

 3عطاء لتأجیر  426/8
قطع ارض 

 ألغراض تجاریة

 بیتار عیلیت יש/14/2018 -———

 بیتار عیلیت יש/23/2017 143 -——— 426/7/ב+א

 بیتار عیلیت יש/73/2017 405 -——— 426/3

426/1/3, 
426/13/11 

 بیتار عیلیت יש/74/2017 65 -———

ة | 24 ح ف ص ل ا  
 

http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=1152017%E9%F9&rc=107&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20802017%E9%F9&rc=80&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20%2092018%E9%F9&rc=7&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20%2082018%E9%F9&rc=6&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20212017%E9%F9&rc=32&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=2792017%E9%F9&rc=252&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20822017%E9%F9&rc=81&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20832017%E9%F9&rc=82&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20132018%E9%F9&rc=11&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20142018%E9%F9&rc=12&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20232017%E9%F9&rc=34&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20732017%E9%F9&rc=73&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20742017%E9%F9&rc=74&tr=5931


 

426/1/1/3/9, 
426/1/1/3 

عطاء لتأجیر 
قطعة ارض  22

 ألغراض سكنیة

 بیتار عیلیت יש/75/2017 -———

 بیتار عیلیت יש/76/2017 50 -——— 426/8/5

 بیتار عیلیت יש/18/2018 78 -——— 426/1/1/3/13

 بیتار عیلیت יש/77/2017 70 -——— 426/1/1/3/8

 بیتار عیلیت יש/19/2018 60 -——— 426/8

عطاء لتأجیر  215/2
قطعة ارض 

ألغراض 
خدماتیة تجاریة 

 ومباني عامة

 جفعات زئیف יש/37/2017 -———

 جفعات زئیف יש/14/2017 552 -——— 220/9

دعوة لتلقي  -———
العروض لشراء 
حقوق الملكیة 

قطع  3إلى 
لألغراض 

 التجاریة

 بسغات زئیف ים/192/2017 -———

 هار حوما ים/22/2017 130 -——— 7509

ة | 25 ح ف ص ل ا  
 

http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20752017%E9%F9&rc=75&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20762017%E9%F9&rc=76&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20182018%E9%F9&rc=16&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20772017%E9%F9&rc=77&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20192018%E9%F9&rc=17&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20372017%E9%F9&rc=45&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20142017%E9%F9&rc=28&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=1922017%E9%ED&rc=178&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20222017%E9%ED&rc=33&tr=5931


 

عطاء لتلقي  دونما 0.179
عروض لشراء 

 –حقوق البیع 
، 13قطعة رقم 

جزء من الحوض 
 – 30124رقم 

 –وادي حلوة 
 سلوان

 عیر دافید ים/146/2017 -———

 هار هیبرون יש/16/2018 31 -——— -———

عطاء لتأجیر  420/1/7/2
قطعة ارض 

تجاریة   ألغراض
 ومباني عامة

 معالیه أدومیم יש/12/2018  

 معالیه أدومیم יש/17/2018 22 -——— 420/1/7/38

420/1/3/51, 
420/1/4/37, 
420/1/3/50 

 معالیه أدومیم יש/16/2017 44 -———

 معالیه أدومیم יש/15/2017 46 -——— 420/1/7/30

عطاء لتأجیر  117/6
قطعة ارض 

 تجاریة  ألغراض

 كرني شمرون יש/35/2017  

 كرني شمرون יש/84/2017 52 -——— 117/8/1

  العدد الكلي للوحدات االستیطانیة  3478  

ة | 26 ح ف ص ل ا  
 

http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=1462017%E9%ED&rc=134&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20162018%E9%F9&rc=14&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20122018%E9%F9&rc=10&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20172018%E9%F9&rc=15&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20162017%E9%F9&rc=30&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20152017%E9%F9&rc=29&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20352017%E9%F9&rc=43&tr=5931
http://apps.land.gov.il/PirsumMichrazim/Aspx/pirsumDetails.aspx?id=%20842017%E9%F9&rc=83&tr=5931


 

 2017 –المصدر: دائرة اراضي اسرائیل 
 )2017القدس ( –المصدر: معهد االبحاث التطبیقیة 

  

الى جانب ذلك, قامت جماعات المستوطنین المتطرفة باقامة العدید من البؤر االستیطانیة الجدیدة 
في الضفة الغربیة المحتلة, تركز معظمها في مناطق ذات اهمیة استراتیجیة شأنها أن تحدث اثرا 

 -كبیرا في المنطقة. فیما یلي تلخیص الهم االحداث فیما یخص البؤر االستیطانیة:

، أقدمت مجموعة من المستوطنین االسرائیلیین القاطنین في 2017مع انطالقة العام الجدید  •
مستوطنة الون موریه على نصب بیت متنقل وٕاقامة برج مراقبة عسكري في منطقة " رأس العین" 

متر شرق مستوطنة ألون موریه، على أراض 800شمال قریة دیر الحطب, على مسافة ال تتعدى 
ا لمجموعة من المزارعین الفلسطینیین في القریة. وتهدد البؤرة االستیطانیة الجدیدة تعود ملكیته

باالستیالء على االف الدونمات من االراضي في المنطقة علمًا بأن تلك المنطقة ال یصلها المزارع 
قة الفلسطیني إال في موسم الزیتون ولمدة یومین فقط من خالل ما یعرف بالتنسیق، حیث تعتبر المنط

من المناطق التي تشتهر بوفرة أشجار الزیتون خاصة المعّمرة منها وتشكل مورد اقتصادي للمزارعین 
 في القریة.

, قامت مجموعة من المستوطنین االسرائیلیین في 2017في الثالث من شهر كانون الثاني من العام  •
في االغوار الشمالیة في  الحمنطقة األغوار الفلسطینیة شمال الضفة الغربیة باقتحام منطقة واد الم

الضفة الغربیة المحتلة والسیطرة على تلة مطلة على تجمع "خربة سمرا" البدوي, وتجدر االشارة الى 
أنقاض خربة فلسطینیة یطلق علیها اسم   ان المنطقة التي استولى علیها المستوطنون هي عبارة عن

، ومن ثم قام قوات االحتالل 1967ب العام "خربة المزوكح" والتي تم تشرید أصحابها منها عشیة حر 
"كمنطقة عسكریة مغلقة" لمنع التواجد الفلسطیني فیها باي شكل من   االسرائیلیة بإعالن هذه المنطقة

للسیطرة على االراضي ومنع الفلسطینیین من استغاللها في المستقبل.  االشكال في خطوة استباقیة 
ب حظیرة لألغنام في المنطقة ووضعوا خیام یحرسها جیش ویجدر الذكر ان المستوطنین قاموا بنص

  .االحتالل االسرائیلي

, شرع المستوطنون القاطنون في البؤرة االستیطانیة "عادي 2017في التاسع من شهر اذار من العام  •
وقام المستوطنون  باالستیالء على أراضي جدیدة في قریة المغیر شمال شرق مدینة رام اهللا.  عاد"

ونمات د 4وبركس زراعي باإلضافة إلى انشاء بیت بالستیكي على مساحة  بنصب خیمتین زراعیتین
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مترا من الناحیة الجنوبیة  300محلیا باسم "القبون" وعلى مسافة ال تتعدى   في المنطقة المعروفة
 .458الشرقیة من البؤرة االستیطانیة " عادي عاد" وغرب الطریق االلتفافي االسرائیلي رقم 

ائیلیة تقریرا , نشرت حركة "السالم االن" االسر 2017في الحادي والعشرین من شهر نیسان من العام  •
مفاده أن بؤرة استیطانیة جدیدة یجري العمل على انشائها شمال مستوطنة آدم (جیفع بنیامین) جنوب 
شرق رام اهللا, خارج الجدار الذي یحیط بالمستوطنة (خارج "المنطقة العمرانیة للمستوطنة), على 

االستیطانیة, بحسب ما افادت الجانب الشرقي لجدار العزل العنصري االسرائیلي. ویجري بناء البؤرة 
دون الحصول على الموافقات والتصاریح الالزمة من الجهات االسرائیلیة  به حركة السالم االن, 

المختصة. وتقع البؤرة االستیطانیة الجدیدة على أراضي تصنفها اسرائیل على انها اراضي دولة, في 
لیا سبعة كرافانات، بعضها ال یزال قید . وتتضمن البؤرة حا240/1  إطار "المخطط االستیطاني رقم

االنشاء. كما تم شق طریق خاص, یبدأ من البؤرة االستیطانیة ویربط مع البوابة على مدخل 
 مستوطنة آدم.

, شرعت مجموعة من المستوطنین االسرائیلیین القاطنین 2017في التاسع من شهر ایار من العام  •
ى مساحة من االراضي الفلسطینیة جنوب المستوطنة في مستوطنة "شدموت میخوال" باالستیالء عل

وذلك بهدف إنشاء بؤرة استیطانیة جدیدة في المنطقة. وقام المستوطنون   في منطقة خربة " السویدة"
بإقامة معرشا ونصب خیمة في الموقع المستهدف هذا باإلضافة الى أن قوات االحتالل االسرائیلي 

عسكر القریب من البؤرة هذا باإلضافة الى توفیر الحمایة ساهمت بتوفیر المیاه للبؤرة من الم
  للمستوطنین في الموقع.

, أقدمت مجموعة من المستوطنین 2017في السادس والعشرین من شهر تشرین الثاني من العام  •
شمال االغوار  االسرائیلیین القاطنین في مستوطنة سلعیت االسرائیلیة جنوب غرب قریة عین البیضا

المطلة على تجمع الحمة   بإقامة بؤرة استیطانیة جدیدة في المنطقة المعروفة محلیا باسم "خلة حمد"
سكنیة، ووضع خزان للمیاه وتثبیت أعمدة   خیمة   البدوي الفلسطینیین. وقام المستوطنون بنصب

 400قع على مسافة ال تتعدى للكهرباء لربط البؤرة الجدیدة بمستوطنة سلعیت القریبة منها والتي ت
 مترًا منها.

, أقامت مجموعة من المستوطنین االسرائیلیین كرفانا 2017في الثالثین من شهر اب من العام  •
متنقال وخیمة كبیرة وشقت طریقا لها تمهیدًا إلقامة بؤرة استیطانیة جدیدة في المنطقة الشرقیة من 

شعب خلة الوسطى", الى  " ع المعروف محلیا باسمأراضي قریة جالود في محافظة نابلس, في الموق

ة | 28 ح ف ص ل ا  
 



 

كودش" االستیطانیة. وتجدر االشارة الى أن موقع البؤرة الجدید   الشمال من البؤرة االستیطانیة "ایش
, تلقى مجلس قریة جالود 2016لیس بالعشوائي اذ انه في الثاني والعشرین من شهر نیسان من العام 

متر مربع) من  3110دونما ( 3.11یقضي بتمدید مصادرة نابلس أمرا عسكریا   في محافظة
 -تمدید مصادرة –) T/17/13االمر العسكري رقم ( –االراضي الفلسطینیة في القریة تحت مسمى 

حیث نص القرار على تمدید مصادرة االراضي الفلسطینیة جنوب شرق قریة جالود السباب امنیة 
دمة المستوطنین االسرائیلیین في المستوطنات والبؤر وبصفة اساسیة لبناء طریق استیطاني جدید لخ

االستیطانیة القریبة في المنطقة. وتظهر الخرائط المرفقة باالمر العسكري, ان الطریق االلتفافي 
الجدید یقع الى الشمال من موقع البؤرة الجدید التي اقامها المستوطنون في المنطقة, حیث یسعى 

 ء على هذه االراضي وذلك من خالل تكثیف البناء االستیطاني فیها.المستوطنون الى تعزیز االستیال
, ُكشف النقاب عن اعمال توسعة 2017في الخامس والعشرین من شهر كانون االول من العام  •

تجري في البؤرة االستیطانیة الغیر قانونیة "اهیاه" القائمة على أراضي قریة جالود في المنطقة 
) من الجهات الغربیة والجنوبیة والشرقیة 18وال " من الحوض رقم (المعروفة باسم " الرؤوس الط

وحدة استیطانیة إضافة الى شق  15لهذه البؤرة االستیطانیة. وتشمل اعمال التوسعة بناء أكثر من 
المزید من الطرق االستیطانیة الجدیدة حول هذه البؤرة، ومواصلة العمل بتجریف اراضي إضافیة من 

ؤرة تمهیدها لبناء المزید من الوحدات االستیطانیة، وٕانشاء خطوط الكهرباء والماء الجهة الشرقیة للب
 .لهذه البؤرة والبؤر االخرى المحیطة بها

االسرائیلیة عن ” هآرتس“كشفت صحیفة  ,2017في الثالث والعشرین من شهر اب من العام  •
طینیة خاصة في الضفة الغربیة منزال استیطانیا على أراضي فلس 3500اسرائیل قامت ببناء قرابة ال 

اإلدارة المدنیة االسرائیلیة", الذراع التنفیذي لسلطات االحتالل “المحتلة وفقا لبیانات صادرة عن 
االسرائیلي في الضفة الغربیة المحتلة. وبحسب معطیات االدارة المدنیة االسرائیلیة, فانه یمكن إضفاء 

لقانونیة بموجب قانون المصادرة الذي تحدد شرعیته محكمة الصبغة القانونیة على هذه المباني الغیر ا
العدل العلیا االسرائیلیة, حیث یسمح القانون للدولة بمصادرة األراضي الفلسطینیة التي ُبنیت علیها 

وحرمان أصحابها من ”, بحسن نیة أو بناًء على تعلیمات الدولة“المستوطنات أو البؤر االستیطانیة 
األراضي إلى أن یتم التوصل إلى حل دبلوماسي لوضع األراضي. ویوفر هذا  الحق في استخدام تلك

ووفقا لمعلومات صادرة عن  .اإلجراء آلیة لتعویض الفلسطینیین الذین یتم االستیالء على أراضیهم
في ثالث فئات، االولى تشمل  3455، تندرج المباني االستیطانیة ال ”اإلدارة المدنیة االسرائیلیة“

الماضیة على أراضي لم  20ًا استیطانیا، وهي المباني التي تم اقامتها خالل السنوات الـ مبن 1.285
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أما الفئة الثانیة من  .یتم تعریفها أبدا على أنها أراضي دولة وجمیعها لدیها أوامر هدم صادرة ضدها
نفت مبنا استیطانیا اقیمت على أراض خاصة كانت قد صُ  1048المباني االستیطانیة فتتألف من 

 1122، أما الفئة الثالثة من المباني االستیطانیة فتتضمن ”أراضي دولة“في وقت سابق على انها 
عاما, في الفترة التي كانت فیها قوانین التخطیط بالكاد تنفذ في  20مبنا تم بناؤها منذ أكثر من 

نازل المقامة على وتعتزم سلطات االحتالل "إضفاء الشرعیة" على هذه الم .الضفة الغربیة المحتلة
أراٍض فلسطینیة خاصة من خالل "قانون المصادرة" الذي سنه الكنیست، ویخضع في هذه األیام 

 .للبت في دستوریته في المحكمة اإلسرائیلیة العلیا
, أقدمت مجموعة من المستوطنین االسرائیلیین على 2017في االول من شهر ایلول من العام  •

ع استیطاني جدید) على تلة بالقرب من الطریق االلتفافي االسرائیلي موق –نصب كرفان (منزل متنقل 
من الناحیة الغربیة، والمحاذي لمستوطنة " نعما" االسرائیلیة إلى الشمال الشرقي من مدینة  90رقم 

دونما من االراضي  15أریحا. وقام المستوطنون بوضع الكرفان باإلضافة إلى تسییج ما یقارب 
الستیطاني الجدید. كما وضع المستوطنین لوحة على مدخل البؤرة االستیطانیة المحیطة بالموقع ا

" باالشارة الى اسم البؤرة االستیطانیة الجدیدة والتي بحسب   Rose of Jerichoكتب علیها "
التحلیل الجغرافي للمنطقة, تقع في منطقة ُتصنف من قبل الحكومة االسرائیلیة على انها "أراضي 

الذي یدل على ان الحكومة االسرائیلیة تقوم ومن وراء الكوالیس بمساعدة عصابات دولة", االمر 
المستوطنین على االستیالء على االراضي الفلسطینیة في الضفة الغربیة المحتلة وان عملیة اختیار 

 المستوطنین لالراضي التي یتم االستیالء علیها ال یكون عشوائیا.

أقدمت مجموعة من المستوطنین االسرائیلیین على اقامة  , 2017خالل شهر تشرین الثاني من العام  •
في منطقة " ابو النقار"  ستة منازل متنقلة (استیطانیة) باإلضافة الى معرشات خشبیة على سفح تلة

دونمًا من األراضي في المنطقة. وقام  24شرق بلدة عناتا شمال القدس المحتلة على مساحة قدرها 
لمنازل الجدیدة بشبكة الكهرباء في المنطقة باإلضافة الى شق طریق زراعي المستوطنون بربط تلك ا

 یربط البؤرة بمستوطنة كفار ادومیم الى الشمال من الموقع االستیطاني الجدید.

أن   , كشفت صحیفة هاارتس االسرائیلیة2017في الثامن والعشرین من شهر كانون االول من العام  •
مل على تبیض البؤر االستیطانیة االسرائیلیة الغیر قانونیة بدل سلطات االحتالل االسرائیلي تع

, ساهمت سلطات االحتالل االسرائیلیة في بناء 2011إخالئها من االراضي الفلسطینیة. فمنذ العام 
بؤرة، بشكل غیر رسمي وغیر قانوني. وتكشف  17بؤرة استیطانیة على األقل من اصل  14

انیة حیث یتم إقامتها على أراضي صادرتها سلطات االحتالل الصحیفة طرق بناء البؤر االستیط
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االسرائیلیة ولیست أراضي ذات ملكیة خاصة، لتسهیل الموافقة علیها وتبییضها وتوسیعها الحًقا دون 
مشاكل قضائیة. وكشف المصادر االسرائیلیة أیضا أن سلطات االحتالل االسرائیلیة قدمت جملة من 

االستیطانیة حیث انها سهلت من انشاء البؤرة ” شبیبة التالل“مة التسهیالت لنقل عناصر منظ
االستیطانیة التابعة لهذه المنظمة عن طریق فحص الصور الجویة واختیار المكان بدقة، ولیس عن 

، لیتم تبییضها الحًقا، وفي أغلب األحیان تكون ”أرض دولة“طریق الصدفة، إذ یتم اختیار ما یسمى 
لكن مساحتها كبیرة. والجدیر بالذكر أن ثالث من البؤر االستیطانیة التي تم هذه األراضي مهملة، 

ذكرها هي بؤر مأهولة وتشكل أحیاء من مستوطنات قائمة في الضفة الغربیة المحتلة. وتجدر االشارة 
الى أن البؤر االستیطانیة االحدى عشر تم اقامتها على أساس مشاریع وحقول زراعیة، تبین فیما بعد 

تستخدم للسكن الدائم. ومولت حكومة االحتالل االسرائیلیة إقامة بؤر استیطانیة بطرق غیر  أنها
 السجالت وفق تهدف، التي ،”هعیفري هروعیه“ جمعیة أقامتها التي ،″387التلة “مباشرة، مثل بؤرة 

، وتحصل الجمعیة على تمویل ثابت من وزارة التربیة ”شبیبة التالل“ تأهیل إلى ، االسرائیلیة الرسمیة
 والتعلیم بقیمة مئات آالف الشواقل سنوًیا.

 
 2017االسرائیلیین على المواطنین واالراضي والممتلكات خالل العام  اعتداءات المستوطنین

 
باتت انتهاكات المستوطنین االسرائیلیین تشكل قلقا یومیا للمواطنین الفلسطینیین وخاصة أن هذه 
االعتداءات لم تقتصر على االراضي والممتلكات الفلسطینیة فقط, بل امتدت الى ارتكاب اعتداءات 

ائیلي لهجمات الردع االسر  دمویة على المدنیین الفلسطینیین بذریعة دفع الثمن واالنتقام. ومع غیاب
المستوطنین الهمجیة, ازدادت هذه االعتداءات عاما بعد عام وأصبح االمر یبعث على القلق والخوف 
من أن تسیطر جماعات المستوطنین المتطرفة على زمام االمور وبالتالي تضغط على الحكومة 

حتلة. ولم تعد اإلسرائیلیة من أجل فرض المزید من الوقائع المریرة على االرض الفلسطینیة الم
المستوطنات االسرائیلیة هي المناطق الوحیدة التي تشهد االحتكاكات بین المستوطنین والفلسطینیین، 
بل تجاوزتها لمناطق عدیدة أخرى في الضفة الغربیة المحتلة، وخاصة داخل القرى الفلسطینیة وعلى 

لسل االستخفاف اإلسرائیلي الخ. كما أن مس… الطرقات وفي االماكن المقدسة والمقامات االثریة
بحقوق الفلسطینیین أصبح دافعا قویا للمستوطنین الرتكاب المزید من االعتداءات ضد الفلسطینیین 
وممتلكاتهم والتي أصبحت تشكل عامل رعب في نفوس الفلسطینیین. ففي دراسة تحلیلیة اعدها معهد 

ي الضفة الغربیة المحتلة خالل العام القدس (أریج) العتداءات المستوطنین ف –االبحاث التطبیقیة 
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اعتداءا تمت على أیدي جماعات  395القدس (أریج)  –, سجل معهد االبحاث التطبیقیة 2017
المستوطنین اذ استهدفت االشجار المثمرة (معظمها اشجار الزیتون) واالراضي الزراعیة والمفتوحة 

ماكن االثریة في الضفة الغربیة المحتلة (أراضي الرعي). واستباح المستوطنین ألنفسهم باقتحام اال
وممارسة شعائرهم الدینیة فیها في خرق واضح لحرمة هذه االماكن. كما شملت اعتداءات 
المستوطنین اقتحام االماكن الدینیة المسیحیة واالسالمیة واالعتداء علیها وكتابة الشعارات التحریضیة 

ن على حد سواء) في محاولة من المستوطنین بث والعنصریة ضد الفلسطینیین (المسیحین والمسلمی
الرعب والخوف في نفوس المواطنین ودفعهم الى الرحیل. كما شملت انتهاكات المستوطنین ایضا 
االعتداء على المدنیین المواطنین وشتمهم وضربهم واالعتداء علیهم باآلالت الحادة والتسبب في 

اضي القریبة من مواقع المستوطنات ایذائهم. وحدثت معظم هذه االنتهاكات في االر 
الرسم البیاني التالي یبین انتهاكات المستوطنین في االراضي الفلسطینیة المحتلة خالل  االسرائیلیة. 

 2017العام 
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 2017استهداف االشجار الفلسطینیة خالل العام 
 

نتهاكات االسرائیلیة كانت عملیة اقتالع االشجار المثمرة و تدمیر المحاصیل الزراعیة من أشد اال
سواء على على أیدي قوات االحتالل  2017التي شهدتها االراضي الفلسطینیة خالل العام 

اإلسرائیلي أو المستوطنین االسرائیلیین القاطنین في المستوطنات االسرائیلیة القریبة من القرى 
بحاث التطبیقیة, تبین انه اال  الفلسطینیة واالراضي الزراعیة. و تبعا لدراسة تحلیلیة أعدها معهد

شجرة مثمرة كان  7000تم اقتالع, تجریف و مصادرة أو حرق ما یقارب الى  ,2017خالل العام 
و كان لهذا االنتهاك االسرائیلي أثر كبیر  معظمها في محافظات نابلس وبیت لحم وقلقیلیة ورام اهللا.

تم اقتالعها هي من الزیتون و و واضح على القطاع الزراعي و خصوصا أن معظم االشجار التي 
التي تشكل مصدر دخل أساسي للعدید من العائالت الفلسطینیة. الرسم البیاني التالي یظهر 

  المحافظات االكثر تأثرا من اقتالع االشجار في الضفة الغربیة المحتلة
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 الطرق االلتفافیة االسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلة
 

تمثل الطرق االلتفافیة اإلسرائیلیة جزءًا ال یتجزأ من خطة العزل العنصریة التي تسعى إسرائیل إلى 
, بدأ 1993فرضها في األراضي المحتلة. و مع توقیع اتفاقیات أوسلو في شهر أیلول من العام 

سرائیلیة ربط المستوطنات اإل  مصطلح الطرق االلتفافیة االسرائیلیة بالظهور لالشارة الى ضرورة
بعضها ببعض داخل أراضي الضفة الغربیة و تلك داخل إسرائیل و القواعد العسكریة اإلسرائیلیة. و 

) طرق خاضعة لالستخدام اإلسرائیلي المطلق 1تتكون الطرق االلتفافیة اإلسرائیلیة من ثالثة أنواع: (
نیین باستخدامها بقیود، وذلك وطرق یسمح للفلسطی ) 2والتي یمنع الفلسطینیون من استخدامها كلیًا (

) أخرى یمكن للفلسطینیین استخدامها و تكون 3بتصریح صادر عن اإلدارة المدنیة اإلسرائیلیة و (
خاضعة لقیود نقاط التفتیش (الحواجز العسكریة) على مداخلها من قبل قوات االحتالل 

في األراضي الفلسطینیة المحتلة  وكثفت اسرائیل من جهودها لزیادة حجم الطرق االلتفافیة .اإلسرائیلي
كجزء من سیاستها لفرض حقائق على أرض الواقع والتي في النهایة سوف تؤثر على نتائج 
المفاوضات مع الفلسطینیین، بما في ذلك إنشاء دولة فلسطینیة متصلة جغرافیا و قابلة للحیاة. وحتى 

لتفافیة لتسهیل تواصل المستوطنات كیلومتر من الطرق اال 939یومنا هذا, تمكنت اسرائیل من شق 
اإلسرائیلیة غیر القانونیة في الضفة الغربیة بعضها ببعض. و الجدیر بالذكر أن إقامة الطرق 
االلتفافیة االسرائیلیة في األراضي الفلسطینیة المحتلة عملت على كبح تنمیة المجتمعات المحلیة 

 .العوائق في المناطق المخصصة للتنمیةالفلسطینیة في الضفة الغربیة من خالل خلق واقع من 
, دأبت الحكومة االسرائیلیة على تنفیذ عدة مشاریع لشق طرق استیطانیة جدیدة 2017وخالل العام 

في الضفة الغربیة المحتلة بهدف توسیع شبكة الطرق االسرائیلیة القائمة في الضفة الغربیة المحتلة 
استیطانیة جدیدة سوف یتم تنفیذها في القریب هذا باالضافة الى االعالن عن مخططات لطرق 

 -:2017العاجل في االراضي الفلسطینیة المحتلة. فیما یلي سرد البرز االحداث خالل العام 

, استأنفت سلطات االحتالل االسرائیلي العمل على الطریق االلتفافي 2017مع بدایة العام  •
شجرة  2000االسرائیلي على اراضي قریة النبي الیاس شرق مدینة قلقیلیة والذي یهدد ما یزید عن 

مثمرة في المنطقة . وكانت سلطات االحتالل االسرائیلي قد أصدرت في الثامن والعشرین من شهر 
دونما من االراضي  93, أمرا عسكریا یقضي باالستحواذ على 2015كانون االول من العام 

الفلسطینیة في قریتي عزون والنبي الیاس شرق مدینة قلقیلیة بذریعة " االستمالك للمصلحة العامة". 
یق التفافي ویظهر االمر العسكري االسرائیلي والخرائط المرفقة نیة االدارة المدنیة االسرائیلیة شق طر 
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جدید لالستخدام المطلق للمستوطنین االسرائیلیین على اراضي القریة السابقة الذكر من الجهة 
الشمالیة, في الوقت الذي ترفض فیه االدارة المدنیة اإلسرائیلیة اقرار المخطط الهیكلي الذي تقدم به 

االداریة للقریة بهدف مواكبة أهالي قریة النبي الیاس لإلدارة المدنیة والذي یقضي بتوسیع الحدود 
الزیادة السكانیة في القریة. ویحمل االمر العسكري االسرائیلي عنوان" أمر بشأن قانون االراضي 

, قرار بشأن استمالك 1969 – 5729, ]1[)321(استمالك للمصلحة العامة) (یهودا والسامرة)(رقم 
وفي تحلیل   /ه.15/01), رقم  2/927واخذ حق التصرف الفوري, (شارع اجتیازي النبي الیاس 

لألمر العسكري االسرائیلي الصادر , فان الطریق االستیطاني الجدید سوف یستبدل استخدام 
یمر عبر اراضي قریة النبي الیاس الذي  55المستوطنین لمقطع من الطریق االلتفافي االسرئیلي رقم 

"الطریق البدیل" للمستوطنین االسرائیلیین في المستقبل؛ وبالتالي تمكین   ویشقها من منتصفها لیصبح
 السفر بین المستوطنات دون الحاجة إلى المرور عبر قریة النبي الیاس.

واصالت اإلسرائیلي , كشف وزیر الم2017في الحادي والثالثین من شهر كانون الثاني من العام  •
لشق طرق استیطانیة جدیدة وتوسیع أخرى، إضافة إلى بناء الجسور  "یسرائیل كاتس"، عن خطة

ویشتمل المخطط على شق المزید من الطرق االلتفافیة  .وحفر األنفاق في الضفة الغربیة المحتلة
التي تمر من القرى  االسرائیلیة من أجل وضع حلول أمنیة جدیدة للمستوطنین ولالبتعاد عن الطرق

الفلسطینیة االمر الذي سوف یؤدي الى مصادرة المزید من االراضي الفلسطینیة وتقطیع أوصال 
كما ویهدف المخطط الى ربط   .إلى ملیارات الشواقل الضفة الغربیة المحتلة، والذي تصل تكلفته

ن مثل مستوطنات معالیه مدینة القدس المحتلة بالمستوطنات القریبة المقامة على أراضي المواطنی
ادومیم، وجفعات زئیف، ومستوطنات بنیامین وغوش عتصیون عبر شبكة طرق التفافیة سریعة حیث 

) جنوب القدس، باإلضافة إلى 60سوف یتم توسعة طریق النفق (جزء من الطریق االلتفافي رقم 
لكین للمركبات بطول انشاء طریق ذات مس  توسعة الطریق المؤدي إلى مستوطنة معالیه ادومیم عبر

كم، وسیكون باإلمكان الخروج من المستوطنة إلى خط "تل أبیب" غرًبا دون مؤشرات  1.5
كما یشمل المخطط ایضا ربط مستوطنة "أریئیل" في محافظة سلفیت ومناطق شمال الضفة  .ضوئیة

ومن  ین" غرباً الخفیف باتجاه "رأس الع  الغربیة المحتلة بخط "تل أبیب وغوش دان" عبر خط للقطار
من مستوطنة "كرني  55ثم إلى مستوطنة "بیتاح تكفا"، باإلضافة إلى امتداد الطریق االلتفافي رقم 
كما یتم في الوقت  .444شومرون" شرق مدینة قلقیلیة وربطه بالطریق االلتفافي االسرائیلي رقم 
ملیون شیقل، كما  54إلى  الراهن شق الطریق االلتفافي المؤدي لقریة "النبي صموئیل" بتكلفة تصل

یجري التخطیط لشارع "قلب یهودا" والذي یلتف على مخیم العروب لربط مستوطنات الخلیل 
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هذا ویجري العمل على شق طریق التفافي بـ "حوارة" جنوب نابلس والذي سیسمح بربط  .بالقدس
لورت الوزارة عدة وب .مستوطنات الشمال مع "أریئیل" وبالتالي "تل أبیب" ووسط فلسطین المحتلة

وتحویله لمسلكین لكل اتجاه، والذي یصل شمال الضفة  60مشاریع ومن بینها توسعة الشارع رقم 
  .بجنوبها، وذلك من مقطع حاجز زعترة جنوبي نابلس وحتى جنوبي القدس

صادقت الحكومة اإلسرائیلیة على بناء   ,2017في التاسع والعشرین من شهر ایار من العام  •
(قطار معلق) یربط بین محطة القطار القدیمة في القدس الغربیة بباب المغاربة, المدخل  "تلفریك"

األقرب إلى حائط البراق, في البلدة القدیمة في القدس الشرقیة المحتلة. وتهدف الحكومة االسرائیلیة 
قر مجلس وا .من تنفیذ هذا المشروع االستیطاني الى تسهیل وصول السیاح والزوار إلى حائط البراق

ملیون شیكل  200الوزراء االسرائیلي المرحلة األولى من المشروع التي من المتوقع أن تبلغ كلفتها 
شخص في الساعة في  3000كلم نقل  1,4ملیون یورو), ویمكن للقطار المعلق البالغ طول  50(

دء تشغیله في كلم في الساعة، بحسب تقدیرات وزارة السیاحة, ومن المتوقع ب 21االتجاهین بسرعة 
 .2021العام 

, قال رئیس الوزراء اإلسرائیلي بنیامین نتنیاهو، 2017في السابع من شهر تشرین الثاني من العام  •
إنه بصدد تنفیذ مشاریع شق طرق التفافیة لربط المستوطنات اإلسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلة 

نصب أعمدة إنارة وأجهزة لالستقبال بعضها ببعض وتلك داخل الخط االخضر هذا باالضافة الى 
الذي یتزعمه، » اللیكود « الهواتف الخلویة فیها. وكان نتنیاهو قد أعلن في اجتماع لكتلة حزب 

وتهدف  .ملیون دوالر أمریكي لشق شوارعه التفافیة جدیدة في الضفة الغربیة 57تخصیص قرابة 
تتم مصادرتها، لربط المستوطنات اإلسرائیلیة الطرق االلتفافیة التي یتم شقها على أراضي فلسطینیة، 

 . بعضها ببعض بما یكون من شأنه زیادة اعداد المستوطنین فیها والتضییق على الفلسطینیین
, صادقت الحكومة االسرائیلیة على 2017في السادس والعشرین من شهر تشرین الثاني من العام  •

رائیل، بحیث سیمر بمناطق الضفة الغربیة، خط مسار سیاحي في األراضي الفلسطینیة المحتلة واس
وتأتي مصادقة الحكومة على  .وذلك للمرة األولى منذ احتاللها، كما سیمر بالجوالن السوري المحتل

خط المسار السیاحي بطلب من وزیر السیاحة یریف لفین الذي صادق على مسار الخط لیمر من 
التمویل، سیتعین على لجنة مؤلفة من عدد من  الضفة الغربیة المحتلة. وبعد موافقة الحكومة على

وتسعى الحكومة اإلسرائیلیة  .الوزراء تقدیم المقترحات للمشروع الذي تبلغ میزانیته عشرة مالیین شیكل
منذ سنوات إلى جذب السیاح األجانب إلى الضفة الغربیة عبر وضع الید على مواقع أثریة عربیة 

 .ها من التراث الیهوديوٕاسالمیة وتهویدها والترویج على أن
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ان حرمان الفلسطینیین من حقهم في حریة الحركة والتنقل داخل االراضي الفلسطینیة المحتلة یعد 
كانون  10من االعالن العالمي لحقوق االنسان المؤرخ في  13انتهاكا لما جاء في البند 

حل إقامته داخل حدود لكل فرد حریة التنقل واختیار م‘و الذي ینص على أن  1948األول/دیسمبر 
كما ینافي هذا العمل االستعماري المعاهدة الدولیة الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة ’. كل دولة

و الذي تشدد أیضا على اهمیة الحق في حریة الحركة  1966كانون/ دیسمبر  16المؤرخة في 
لى نحو قانوني داخل فرد یوجد ع لكل ‘و التي تنص على أن  1)  12والتنقل من خالل المادة (

كما ان الحق في حریة الحركة هو ’ . إقلیم دولة ما حق حریة التنقل فیه وحریة اختیار مكان إقامته
ضرورة لتحقیق حقوق اخرى راسخة في االتفاقیة الدولیة للحقوق االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة، 

)، الحق في الصحة 11مة (المادة )، الحق في ظروف حیاتیة مالئ6منها الحق في العمل (المادة 
) و حقوق اخرى نصت علیها االتفاقیة الدولیة للحقوق 13)، الحق في التعلیم (المادة 12(المادة 

 .االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة
 

 جدار العزل العنصري االسرائیلي في الضفة الغربیة المحتلة
 

بناء مقاطع جدیدة من جدار العزل العنصري دأبت الحكومة االسرائیلیة على   ,2017خالل العام 
یبلغ طول جدار العزل العنصري  ,االسرائیلي في الضفة الغربیة المحتلة. وحتى تاریخ هذا التقریر

كیلومترا وحال االنتهاء من بناءه, سیعزل الجدار ما مساحته  771الضفة الغربیة المحتلة  في 
. الجدول التالي یوضح مراحل بناء جدار العزل كیلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربیة  705

  -العنصري في الضفة الغربیة المحتلة:
 

 مراحل بناء جدار العزل العنصري في الضفة الغربیة المحتلة

 مراحل بناء الجدار طول الجدار (كم)
 جدار قائم 500

 جدار مخطط له 255.5

 جدار جاري بناءه 15.5
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 الكلي طول الجدار 771
 –حدة نظم المعلومات الجغرافیة، معهد االبحاث التطبیقیة المصدر: و 

 2017 )،القدس (أریج
  

 

  

 فیما یخص جدار العزل العنصري: 2017فیما یلي تلخیص الهم االحداث التي جرت خالل العام 
 

, استأنفت سلطات االحتالل اإلسرائیلیة بناء 2017في السادس والعشرین من شهر اذار من العام  •
مقطعا جدیدا من جدار العزل العنصري على اراضي مدینة بیت جاال, في منطقة كریمزان بالقرب 

وحال .من مستشفى الجمعیة العربیة للتأهیل، وهو عبارة عن أسالك شائكة على ارتفاع أربعة أمتار
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استكمال بناءه, سوف یحرم األهالي من الوصول الى أراضیهم الخضراء، ویمنع أهالي بیت جاال من 
 المتنفس الوحید المتبقي للمدینة.

, اقامت سلطات االحتالل االسرائیلیة بوابة حدیدیة على 2017في مطلع شهر حزیران من العام  •
القادم من جهة أراضي منطقتي بیر عونه ووادي أحمد، شمال غرب بیت جاال لحین   مقطع الجدار

االقرار بمسار الجدار في المنطقة. وبالعودة الى االحداث السابقة فیما یخص مسار الجدار في 
جلسة استماع  2014منطقة, عقدت المحكمة العلیا االسرائیلیة في شهر تشرین الثاني من العام ال

جدیدة بخصوص بناء جدار العزل العنصري االسرائیلي على أراضي منطقة وداي كریمزان في مدینة 
بیت جاال (جنوب مدینة القدس). وُعقدت الجلسة لالستماع الى رأي جمیع األطراف المعنیین 

ضیة من أصحاب االراضي الفلسطینیین في مدینة بیت جاال ودیر راهبات السالزیان ودیر بالق
كریمزان للرهبان فیما یخص المسارات البدیلة للجدار التي تقدم بها جیش االحتالل االسرائیلي یوم 

بناء على طلب المحكمة العلیا االسرائیلیة في جلستها  2014العشرین من شهر اب من العام 
. فیما یلي عرض للمسارات المقدمة من 2014رة المنعقدة في السابع من شهر اب من العام االخی

: ُیظهر المسار الحالي للجدار, بحسب ما جاء في التعدیل المسار االول قبل الحكومة االسرائیلیة:
والذي  , 2007االخیر لمسار جدار العزل العنصري الصادر في الثالثین من شهر نیسان من العام 

یخترق حالیا جزء من أراضي منطقة وادي كریمزان بأن الجدار سوف یلتف حول دیر راهبات 
) لیفصل در 60السالزیان ومن ثم یكمل باتجاه شارع النفق (وهو جزء من الشارع االلتفافي رقم 

راهبات السالزیان والمدرسة التابعة لها عن دیر كریمزان للرهبان بحیث یبقى دیر الراهبات داخل 
منطقة الفلسطینیة المحاذیة للجدار بینما یصبح دیر كریمزان للرهبان واالراضي التابعة له وأراضي ال

العائالت الفلسطینیة في مدینة بیت جاال ضمن المنطقة التي سوف یضمها الجدار لحدود بلدیة 
ات القدس الغیر قانونیة. كما یتضمن المسار الحالي للجدار اقامة بوابة عند مدخل دیر راهب

السالزیان من جهة الجدار حتى تتمكن الراهبات من الولوج الى دیر الرهبان عند الحاجة أو المغادرة 
الى مدینة القدس واسرائیل وبالعكس من خالل الطریق الذي تم تعبیده مؤخرا ویصل منطقة وادي 

وف یتسبب كریمزان بالقدس. تجدر االشارة الى أن مقطع الجدار المخطط استكماله في المنطقة س
تقدمت  :المسار الثاني شجرة مثمرة في حال تم تنفیذه كما هو مخطط له. 1580بقطع ما یقارب 

الحكومة االسرائیلیة بمقترحین اخرین للجدار في المحكمة العلیا االسرائیلیة, حیث یظهر المقترح 
یمتد من دیر االول ابقاء المسار الحالي للجدار على ما هو علیه مع اضافة مقطع اخر للجدار 

السالزیان للراهبات باتجاه دیر كریمزان للرهبان ویتمثل بإقامة سیاج أمني على جانبي الطریق 
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الواصل بین دیر الراهبات ودیر الرهبان لیلتف بعد ذلك حول دیر الرهبان ویتصل مرة اخرى مع 
ة على السیاج االمني السیاج االسرائیلي من الجهة السفلیة. كما یشمل هذا المقترح ایضا اقامة بواب

المحاذي لدیر الرهبان من الجهة الشمالیة الغربیة حتى یتسنى للرهبان والراهبات من الوصول الى 
مدینة القدس واسرائیل وبالعكس من خالل الطریق الذي تم تعبیده مؤخرا ویصل منطقة وادي كریمزان 

دار المحاذي لدیر راهبات السالزیان, بالقدس. هذا باإلضافة الى اقامة بوابتین اثنتین على مسار الج
وتجدر االشارة الى أن هذا المقترح لم یأخذ بعین االعتبار أي جانب من   تحت اسم "بوابة العملیات".

جوانب الحیاة في المنطقة, اذ سوف یضع االدیرة في معزل عن االراضي التابعة لها وعن مصنع 
سطین حیث یصنع النبیذ من العنب الذي یزرع في النبیذ الذي یعتبر من أشهر مصانع النبیذ في فل

االراضي المحیطة بالدیر في بیت جاال والقرى الفلسطینیة المجاورة. كما أن مسار الجدار المقترح 
سوف یتسبب أیضا بعزل العائالت الفلسطینیة في مدینة بیت جاال عن اراضیها في منطقة وادي 

ف یتم تدمیرها في حال نفذت اسرائیل مخططها كریمزان هذا باإلضافة الى االراضي التي سو 
الحالي. ویفشل المقترح الحالي في اثبات النظریة االسرائیلیة التي تزعم بأن بناء الجدار في المنطقة 
سوف یوفر االمن والحمایة إلسرائیل ومستوطناتها, اذ أن ما ترمي الیه اسرائیل في نهایة النهایات, 

بكل ما فیها من مصادر طبیعیة ومناطق تنوع حیوي الى حدودها  هو مصادرة االراضي الفلسطینیة
: شمل المسار الثالث التي تعید رسمها بشكل احادي الجانب وغیر قانوني في االراضي الفلسطینیة.

ابقاء المسار الحالي للجدار (المسار االول) على ما هو علیه مع اقامة سیاج أمني على جانبي 
اهبات ودیر الرهبان مع اقامة بوابة على مدخل دیر الرهبان تسمح الطریق الواصل بین دیر الر 

بدخول الراهبات والرهبان الى القدس واسرائیل وبالعكس من خالل الطریق الذي تم تعبیده مؤخرا 
ویصل منطقة وادي كریمزان بالقدس. هذا باإلضافة الى اقامة بوابتین اثنتین على مسار الجدار 

وال یختلف هذا المقترح عن سابقه كثیرا  الزیان, تحت اسم "بوابة العملیات". المحاذي لدیر راهبات الس
اذ أن جمیع المقترحات الصادرة عن الدولة تفشل فشال ذریعا في أن تقنع الفلسطینیین أن ما تصبو 

صادر عن  المسار الرابع: هو االمن, بل المصادرة والعزل والحرمان.  الیه اسرائیل في المنطقة
حیث قدم مسارا معدال لجدار العزل العنصري في منطقة وادي  : من والسالم االسرائیليمجلس اال

كریمزان. ویظهر المسار كما جاء من المصدر مقطعا من الجدار من الجهة الشرقیة لالدیرة (دیر 
الرهبان ودیر الراهبات) یمر بموازاة مستوطنة جیلو االسرائیلیة من جهة أراضي وادي كریمزان, ومن 

(الخط االخضر) لیكمل بعد ذلك باتجاه قریة  1949م یكمل باتجاه الشمال بموازاة خط الهدنة للعام ث
الولجة ویربط مع رأس مقطع الجدار القائم حالیا على الجهة الشرقیة الشمالیة للقریة بحیث یتم الغاء 
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بمحاذاة مستوطنة  المقطع الذي یفصل بین قریة الولجة عن أحراش وادي كریمزان. فیما یكمل الجدار
هار جیلو االسرائیلیة من الجهة الشرقیة بحیث یفصل المستوطنة عن منطقة وادي كریمزان تماما 
ویلغي المسار الحالي للجیش في تلك المنطقة لتصبح نقطة الوصل الوحیدة للمستوطنة مع 

في المنطقة واراضي  المستوطنات المحیطة من الجهة الغربیة. وبالتالي تبقى االراضي التابعة لالدیرة
الثماني والخمسین عائلة فلسطینیة في مدینة بیت جاال على الجانب الفلسطیني من الجدار. وللمسار 

% من 90أن  (أوال) المقترح من قبل مجلس االمن والسالم االسرائیلي عدة اعتبارات ایجابیة منها
ن (اذا تم اعتماد مقترح مجلس مساحة االراضي المهددة بالعزل والمصادرة في منطقة وادي كریمزا

االمن والسالم االسرائیلي), سوف تبقى على الجانب الفلسطیني من الجدار بحیث یستطیع 
, ان مسار جدار العزل العنصري االسرائیلي كم تم (ثانیا) الفلسطینیین الولوج الیها كما في السابق.

لى االراضي الفلسطینیة الخضراء اقتراحه من قبل مجلس االمن والسالم االسرائیلي سوف یحافظ ع
في المنطقة واستدامتها كمنطقة تنوع حیوي ومنطقة بیئیة غنیة بالثروات الطبیعیة في مدینة بیت 
جاال. فیما أفاد المجلس بأن عدد االشجار المهددة بالتدمیر واالقتالع لن تتجاوز المائتي شجرة, 

دار الخاص به, فسوف یطال التدمیر ما یقارب بینما, اذا نفذ جیش االحتالل االسرائیلي مقترح الج
شجرة. . و(ثالثا), ان االضرار التي سوف تلحق باألراضي الفلسطینیة في المنطقة, بحسب  1580

مقترح مجلس االمن والسالم االسرائیلي, أقل بكثیر من تلك التي یحدثها الجدار في حال بقي على 
االسرائیلي). و(رابعا), سوف یقلل المسار المقترح  مساره الحالي (بحسب ما تقدم به جیش االحتالل

(مقترح مجلس االمن والسالم) من هجرة الفلسطینیین الى الخارج, حیث تعتبر منطقة كریمزان متنفسا 
للفلسطینیین في مدینة بیت جاال والمناطق المجاورة ومنطقة التوسع الوحیدة لهم في المستقبل. ان 

سمه جیش االحتالل االسرائیلي) سوف یأتي على أراضي المنطقة المسار الحالي للجدار (كما یر 
برمتها ویحرم اصحابها منها ویساهم الى حد كبیر في هجرة الفلسطینیین الى الخارج بسبب 
االجراءات االحادیة الجانب التي تفرضها الحكومة االسرائیلیة على الفلسطینیین وتسلبهم حقوقهم. كما 

مسیرة التعلیمیة في المنطقة من االندثار ویجعل من امكانیة توسع ان المسار المقترح یحمي ال
المدرسة في المستقبل واستیعاب عدد اكبر من الطالب واردة وبشكل كبیر. والجدیر بالذكر أن 
مدرسة راهبات السالزیان في المنطقة تساهم بتخفیف العبء على العائالت الفلسطینیة ذات الدخل 

ئها المدرسة التي تقدم خدماتها لتلك العائالت وتتقاضى اجرا زهیدا منهم المحدود والذي یرتاد ابنا
 مقابل خدماتها التعلیمیة.
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, أعلنت ما یسمى وزارة الدفاع اإلسرائیلیة عن انتهاءها من 2017في الثالث من شهر اب من العام  •
كیلومترا, بین  42 والضفة الغربیة المحتلة بطول” إسرائیل“بناء مقطعا من جدار العزل العنصري بین 

معبري ترقومیا ومیتار جنوب الضفة الغربیة المحتلة, في إشارة إلى بلدة ترقومیا شمال غرب الخلیل 
جنوب الخلیل. والجدار عبارة عن شبكة جدران إسمنتیة وأسیجة وخنادق وطرق ” میتار“ومعبر 

 عسكریة مغلقة.
علنت سلطات االحتالل رسمیا قرارها ا  ,2017في السادس عشر من شهر تشرین الثاني من العام  •

كم الى الغرب بهدف االستیالء على مزید  2.5نقل الحاجز العسكري "عین یاعل" اي حاجز الولجة 
من اراضي المواطنین الفلسطینیین في قریة الولجة شمال غرب بیت لحم. ویربط الحاجز االسرائیلي 

ة الجاثمة على اراضي البلدة. وكانت اللجنة الحالي بین مدینة القدس ومستوطنة "جیلو" االسرائیلی
اللوائیة للتخطیط والبناء االسرائیلیة في بلدیة القدس، قد ابلغت اهالي القریة جنوب القدس، قرارها 
بنقل الحاجز بهدف االستیالء على االراضي التي من ضمنها عین المیاه التاریخیة "عین الهنیة" 

بالتالي سوف یصعب على الفلسطینیین ,مع نقل الحاجز, الذي تم اقامة "حدیقة وطنیة" علیه و 
الوصول الى عین المیاه التابعة للقریة واالراضي المحیطة التي لطالما شكلت ارتباطا تاریخیا 
بالمنطقة، هذا باإلضافة الى أن الجدار الجاري بناءه على اراضي القریة سوف یحرم الفلسطینیین من 

 نتهاء من بناءه.االف الدونمات الزراعیة حال اال
تدشین  , اعلنت الحكومة االسرائیلیة عزمها2017في السابع من شهر تشرین الثاني من العام  •

مشروع مقطعا اضافیا من الجدار األمني الفاصل على طول الحدود مع االردن حیث سیعلن رسمیا 
الت في أقصى كلم بین منتجعات إی 30عن انتهاء العمل بالجدار مع مطلع القادم. وسیمتد على 

ملیون دوالر على أن تنتهي أعمال البناء مطلع العام القادم،  85جنوب ووادي عربة بتكلفة قدرها 
 30مترا على طول  30وقالت ما یسمى وزارة الدفاع اإلسرائیلیة أن الجدار سیكون ارتفاعه 

 كیلومترات.
سرائیلي العمل على بناء , استأنفت جرافات االحتالل اال2017خالل شهر كانون االول من العام  •

مستوطنة بیت ایل" شمال مدینة رام اهللا. ووفقا لتعلیمات وزیر جیش “المقطع الثاني من الجدار حول 
, تقرر 2017االحتالل االسرائیلي "افیغدور لیبرمان" في الحادي والعشرین من شهر اب من العام 

نابلس  –بالتحدید على طریق رام اهللابناء جدار حول مستوطنة "بیت ایل" شمال مدینة رام اهللا، و 
القدیمة، الذي سیفصل بین المستوطنة ومخیم الجلزون الفلسطیني وبعض االحیاء الفلسطینیة 

ملیون شیقل لتنفیذ بناء الجدار  5,5وكانت وزارة جیش االحتالل االسرائیلي قد خصصت  .المجاورة

ة | 42 ح ف ص ل ا  
 



 

منع اطالق النار والزجاجات الحارقة من حول المستوطنة والذي یهدف بحسب المزاعم االسرائیلیة "ل
 قبل الفلسطینیین على المستوطنة".

 
 2017قرارات حكومیة اسرائیلیة خالل العام 

 
الكنیست اإلسرائیلي بصفة نهائیة وبأغلبیة ستین   اقر  ,2017في السادس من شهر شباط من العام  •

"تبییض االستیطان" بعدما أقره ، قانون "التسویة" أو قانون 52عضوا داخل الكنیست ومعارضة 
. وینص القانون على انه یحق للدولة (دولة 2016بالقراءة األولى في شهر كانون األول من العام 

االحتالل االسرائیلي) مصادرة حق استخدام أراضي فلسطینیة خاصة من أصحابها الفلسطینیین اذا 
نیة " من المستوطنین او بدعم وتشجیع كانت قد اقیمت علیها مستوطنات او بؤر استیطانیة " بحسن 

ویتم تطبیق قانون تبییض االستیطان في البؤر االستیطانیة االسرائیلیة التي  .من حكومة اسرائیل
كانت للحكومة اإلسرائیلیة ید في إقامتها خالل سنوات االحتالل االسرائیلي، مثل بؤرة "عمونا"، وعدم 

خاصة, أي أنه َیمنع المحاكم اإلسرائیلیة من اتخاذ أي تجریم المستوطنین باالستیالء على أراضي 
القانون بمبادرة من عدة أعضاء من الكنیست اإلسرائیلي  وتم طرح .قرارات بتفكیك تلك المستوطنات

بهدف  اللیكود(مثل وزیر التعلیم نفتالي بینیت زعیم حزب البیت الیهودي) و  البیت الیهودي من حزبي
لتفاف على قرارات المحكمة العلیا اإلسرائیلیة بإخالء البؤر االستیطانیة "عمونا" غیر الشرعیة التي اال

كبیر"  مالي كما ینص القانون على تقدیم "تعویض .بنیت على أراٍض فلسطینیة خاصة
الذین یثبتون ملكیتهم على األرض المقامة علیها منازل مستوطنین. ومع اقرار هذا  للفلسطینیین

في الضفة أقیمت على أراض ذات ملكیة فلسطینیة  بؤرة استیطانیة 16القانون, سوف یتم شرعنة 
وحدة استیطانیة غیر قانونیة في الضفة الغربیة المحتلة  3500خاصة، ومنح القانونیة لقرابة ال 

دونما من أراض فلسطینیة خاصة اقیمت علیها بؤر استیطانیة (حركة  8183وبالتالي مصادرة 
  "السالم اآلن" اإلسرائیلیة).

, اعلنت الحكومة االسرائیلیة نیتها عن تدشین 2017في السابع من شهر تشرین الثاني من العام  •
الجدار األمني الفاصل على طول الحدود بینها وبین األردن، حیث سیعلن رسمیا عن انتهاء مشروع 

العمل بالجدار مع مطلع العام القادم، علما أن مسار من الجدار یقع في الضفة الغربیة 
كم بین منتجعات إیالت في أقصى جنوب ووادي عربة بتكلفة قدرها  30وسیمتد على طول .المحتلة

الر على أن تنتهي أعمال البناء مطلع العام القادم، بحیث أن الهدف المعلن للمطار ملیون دو  85
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مترا  30وسیكون ارتفاع الجدار  .الذي سیقام في المنطقة الجنوبیة” تمناع“توفیر الحمایة لمطار 
كیلومترات، وٕانه سیشمل مزایا طورت خصیصا لحمایة المطار وسیستند إلى عشرات  30على طول 

وأتى بناء الجدار، بادعاء أن من شأن جدار كهذا أن یمنع دخول الجئین ومسلحین  .”العوامید
وحسب مسؤول أمني إسرائیلي، فإن الجدار على الحدود مع األردن من شأنه أن یسد  .ومهربین للبالد

 .”الحدود أمام طالبي اللجوء والناشطین والمقاومین وتهریب السالح والمخدرات وغیر ذلك من الجرائم
, منحت سلطات االحتالل االسرائیلي المستوطنین 2017في التاسع من شهر تشرین الثاني من العام  •

االسرائیلیین القاطنین في البلدة القدیمة في الخلیل، سلطة إدارة شؤونهم البلدیة، في خطوة من شأنها 
تعزیز سلطات وكان الجیش اإلسرائیلي قد وقع أمرا ب .من الفصل العنصري في المدینة  أن تعزز

المستوطنین االسرائیلیین في المنطقة الذین كانوا یسیرون شؤونهم الیومیة عبر مجلس یمثل ادارة 
وبموجب هذا األمر، سیتم تشكیل مجلس یمثل سكان الحي  .محلیة ولم تكن له صفة قانونیة

ة القدیمة في االستیطاني في الخلیل، ویوفر خدمات بلدیة لهم في مجاالت مختلفة. ویعیش في البلد
مستوطن تحت حمایة الجیش اإلسرائیلي. وسوف یعمل هذا القرار القرار  800الخلیل نحو 

االسرائیلي على ترسیخ االستیطان في المدینة ویزید من الهجمة االستیطانیة علیها وینزع صالحیات 
القدیمة وعلى  الفلسطینیین باإلشراف المدني والخدماتي علیها، ویسعى للسیطرة على منطقة البلدة

 .وجه الخصوص منطقة الحرم االبراهیمي
وزیر البناء   , اعلن رادیو اسرائیل على لسان2017في العاشر من شهر تشرین الثاني من العام  •

واإلسكان اإلسرائیلي، یوءاف غاالنت، عن مخططا جدیدا لمضاعفة تعداد المستوطنین االسرائیلیین 
وبحسب المخطط, الذي هو في مراحله  .لضفة الغربیة المحتلةفي منطقة االغوار الفلسطینیة شرق ا

األولى، فإن الهدف االساسي من المخطط هو تدعیم المشروع االستیطاني في منطقة األغوار 
مستوطن بحسب رادیو اسرائیل, على أن یتم مضاعفة تعداد  4500الفلسطینیة التي یقطنها قرابة ال 

خالل السنوات القادمة. كما یشمل  .االستیطان في المنطقة المستوطنین وجذب المستوطنین لزیادة
الستیعاب عائالت جدیدة من المستوطنین للعیش  المستوطنات الي تبدي استعدادا المخطط تحفیز 

تخصیص میزانیات وامتیازات وتسهیالت، على أن یتم منح األفضلیة  في المنطقة من خالل
 .دها الستیعاب عائالت جدیدةللمستوطنات التي تقلل من الشروط التي تحد

صرح رئیس الوزراء االسرائیلي بنیامین   ,2017في الناسع عشر من شهر تشرین الثاني من العام  •
نتانیاهو إن إسرائیل لن تتخلى أبدا عن المستوطنات االسرائیلیة في غور األردن. وقال في كلمة 

رائیلي لألراضي الفلسطینیة ان "وادي عاما على االحتالل االس 50القاها في احتفال بمناسبة مرور 
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االردن سیبقى دائما جزءا من اسرائیل وسنواصل العیش فیه واالستثمار في البنیة التحتیة والسیاحة". 
وفیما یتعلق بمستوطنات غور االردن قال نتانیاهو ان اسرائیل لن تتخلى عنها ابدا "النها ذات اهمیة 

شرق االوسط غیر مستقرة وملیئة بالعنف. یعد الوادي حزاما امنیة السرائیل"، مضیفا "ان منطقة ال
دفاعیا استراتیجیا للبالد، وبدونه, یمكن للجماعات األصولیة أن تصل إلى المناطق الداخلیة في 
اسرائیل، حتى غوش دان. وهكذا، یبدأ خطنا الدفاعي الشرقي في هذا المكان. وٕاذا لم نكن هنا، فإن 

نا. واضاف "ان هذه المنطقة كلها یجب ان تكون قاعدة للتعاون طهران وحماستان ستكونان ه
الدولي"، مضیفا "انها منطقة سالم ونمو وازدهار لجمیع شعوب المنطقة". وهكذا، یبدأ خطنا الدفاعي 
الشرقي في هذا المكان. وٕاذا لم نكن هنا، فإن طهران وحماستان ستكونان هنا. واضاف نتنیاهو "ان 

ب ان تكون قاعدة للتعاون الدولي"، مضیفا "ان منطقة غور االردن هي منطقة هذه المنطقة كلها یج
 ."سالم ونمو وازدهار لجمیع شعوب المنطقة

رسمیا  دونالد ترامب الرئیس األمیركي , أعلن2017في السادس من شهر كانون االول من العام  •
ألمیركیة من تل أبیب إلى المحتلة عاصمة لدولة إلسرائیل ونقل السفارة ا بالقدس اعتراف إدارته

 .القدس
مجلس النواب االمریكي مقترح قانون  , اقر 2017في السادس من شهر كانون الثاني من العام   •

 300تقوم بموجبه الوالیات المتحدة االمریكیة بتجمید اموال الدعم للسلطة الوطنیة الفلسطینیة وقدرها 
ات وصفها مشرعون أمریكیون "بالمكافأة" على ملیون دوالر امریكي ما لم تتخذ خطوات لوقف مدفوع

ما اسموه "باعمال العنف" في اشارة الى االموال التي تدفع الهالي االسرى و ما تدعي اسرائیل 
 ."بمرتكبي اعمال عدائیة تجاه المدنیین االسرائیلیین"

لكنیست , اقرت اللجنة المالیة التابعة ل2017في الحادي عشر من شهر كانون االول من العام  •
ملیون شیكل من اجل تمنیع وتوفیر الحمایة الالزمة  45االسرائیلي تخصیص میزانیة خاصة بقیمة 

للمواصالت العامة ما بین المستوطنات االسرائیلیة في االراضي الفلسطینیة المحتلة, بذریعة انقاذ 
منطقة. ویشمل حیاة المستوطنین االسرائیلیین خصوصا في ظل االوضاع السیاسیة التي تشهدها ال

ملیون شیكل للسلطات المحلیة  34.5المبلغ الذي صادقت علیه الحكومة على "منحة أمنیة" بقیمة 
ملیون شیكل إلقامة  5.5للمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربیة المحتلة، یضاف إلیها 

 .مراكز إسعاف أولي
, صادق وزیر المواصالت االسرائیلي، 2017في السابع والعشرین من شهر كانون االول من العام  •

یسرائیل كاتس، على توصیات لجنة األسماء في شركة القطارات، بإطالق اسم رئیس الوالیات 
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المتحدة االمریكیة, دونالد ترامب، على مشروع استیطاني ضخم في مدینة القدس المحتلة، حیث سیتم 
طالق اسم ترامب على محطة القطار األرضي والهوائي الذي سیربط مدینة القدس المحتلة بالقدس ا

وسیشمل المخطط نفق تحت األرض بطول ثالثة .القدیمة ومنطقة ساحة البراق والمسجد األقصى
مترا تحت  52كیلومترات یربط محطة "هأوما" بساحة البراق حیث سیتم بناء محطتین على عمق 

ض، محطة "سیتي سنتر" التي سیتم بناؤها عند تقاطع شارعي الملك جورج ویافا، والتي سطح األر 
وسیكون النفق والمحطتان  .سیتم بناؤها بالقرب من "كاردو" في "الحي الیهودي" بالقدس القدیمة

دقیقة فقط، من  28الجدیدان استمرارا لخط القطار السریع بین تل أبیب والقدس، الذي سیستغرق 
طار بن غوریون ومحطة مستوطنة "مودعین" ومحطة "حومة" بجوار "مباني األمة" بمدخل خالل م

 .مدینة القدس

تایمز اوف إسرائیل “, ذكرت صحیفة 2017في السابع والعشرین من شهر كانون االول من العام  •
ة األمریكیة دیفید فریدمان، طالب وزارة الخارجی االسرائیلیة بان سفیر الوالیات المتحدة لدى إسرائیل،

في الوثائق الرسمیة لإلشارة إلى إسرائیل والضفة الغربیة. والجدیر ” محتلة“التوقف عن استخدام كلمة 
بالذكر أن وزارة الخارجیة األمریكیة رفضت طلب فریدمان، اال انه وبسبب ضغوط من مستویات 

 علیا، وافقت على مناقشة القضیة في المستقبل القریب.
للتربیة والعلوم  األمم المتحدة , أعلنت منظمة2017ر كانون االول من العام في الثالثین من شه •

تلقیها بالغا رسمیا من حكومة االحتالل اإلسرائیلیة بشأن انسحابها من المنظمة  )الیونسكووالثقافة (
وفقا للقرار الذي ُاتخذ   2018اعتبارا من تاریخ الحادي والثالثین من شهر كانون االول من العام 

دولة االحتالل االسرائیلیة  . وكان التوتر بین2017في الثاني عشر من شهر تشرین األول من العام 
مدینتي  الیونیسكو بشأن ومنظمة الیونسكو قد بدأ منذ أعوام على خلفیة مواقف منظمة

على قرار ینص  2017وادراج وخاصة مصادقة المنظمة في شهر أیار من العام  والخلیل القدس
وأن إسرائیل ال تتمتع بحق السیادة على هذه المدینة,  القدس  على أن إسرائیل هي قوة احتاللیة في

والبلدة  الحرم اإلبراهیمي أن 2017وایضا قرار المنظمة في السابع من شهر تموز من العام 
, وكذلك مصادقة المنظمة في الخلیل جزء من التراث العالمي وأن السیادة علیهما لفلسطین القدیمة

 .2011إلى المنظمة في العام  فلسطینعلى انضمام

(الذى  2017كانون اول  31صادق المجلس المركزي لحزب اللیكود االسرائیلي في اجتماع  •
وینوبه رئیس الوزراء اإلسرائیلي نتانیاهو وممثل الحزب في حكومة االحتالل) على قرار غیر   یرأسه
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س ملزم لنتنیاهو "ضم الضفة الغربیة"، وتطبیق القانون االسرائیلي على المستوطنات، وهو امر یعك
 توجهات اسرائیل في تعاملهم مع الفلسطینیین و عملیة السالم برمتها في المستقبل.

  الخالصة
ما زالت اسرائیل تمارس حملة شرسة على الفلسطینیین في دولة فلسطین المحتلة في محاولة منها 

د القتالع الشعب الفلسطیني من أرضه وترحیله. فعملیات إخالء وهدم المنشئات الفلسطینیة وطر 
السكان األصلیین من اماكن سكناهم في وقت تكثف فیه البناء االستیطاني في المستوطنات والبؤر 
االستیطانیة االسرائیلیة وتعزز من وجود هذه المستوطنات على االراضي الفلسطینیة المحتلة لیست 

كثیف الوجود إال عملیة استكمالیه للمشروع االحتاللي اإلسرائیلي لتقطیع أوصال الضفة الغربیة وت
 الیهودي فیها من اجل منع أي فرصة إلقامة دولة فلسطینیة متصلة جغرافیا في المستقبل.

كما أن الحكومات اإلسرائیلیة المتعاقبة دفعت بقطعان المستوطنین لالستیالء على التالل الفلسطینیة 
الجوار (المسوطنات لتشیید بؤر استیطانیة جدیدة بهدف زیادة رقعة مساحة المستوطنات القائمة في 

االم) أو لتكوین نواة جدیدة لمستوطنات مزمع إقامتها, عن طریق تأمین الحمایة العسكریة لها 
 وتزویدها بخدمات البنیة التحتیة هذا باالضافة الى تقدیم الدعم المالي لها في مناسبات عدة.

ة ومواطنیها في كل من الضفة ان هذه السیاسات التي تنتهجها اسرائیل بحق الدولة الفلسطینیة المحتل
فیما  الغربیة والقدس، یشكل خرقا واضحا للمواثیق واالعراف الدولیة التي تدین مثل هذه السیاسات, 

 یلي عرض لبعض المعاهدات والقوانین التي تنص على ذلك:

مع  ) لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو باالشتراك1(:17اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة  •
 ) ال یجوز تجرید أحد من ملكه تعسفا.2غیره. (

 12اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في  •
ال یحرم األشخاص المحمیون الذین یوجدون في أي إقلیم ‘ :47المــادة  م:1949 آب/أغسطس 

یة، سواء بسبب أي تغییر یطرأ نتیجة الحتالل محتل بأي حال وال بأیة كیفیة من االنتفاع بهذه االتفاق
األراضي على مؤسسات اإلقلیم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق یعقد بین سلطات اإلقلیم 

’. المحتل ودولة االحتالل، أو كذلك بسبب قیام هذه الدولة بضم كل أو جزء من األراضي المحتلة
ل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق یحظر على دولة االحتال‘ :53المــادة  وأیضا

بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات االجتماعیة أو التعاونیة، إال إذا 
المخالفات الجسیمة التي ‘ :147المــادة  كذلك’ كانت العملیات الحربیة تقتضي حتمًا هذا التدمیر.
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ة هي التي تتضمن أحد األفعال التالیة إذا اقترفت ضد أشخاص محمیین أو تشیر إلیها المادة السابق
ممتلكات محمیة باالتفاقیة : القتل العمد، والتعذیب أو المعاملة الالإنسانیة، بما في ذلك التجارب 
الخاصة بعلم الحیاة، وتعمد إحداث آالم شدیدة أو اإلضرار الخطیر بالسالمة البدنیة أو بالصحة، 

و النقل غیر المشروع، والحجز غیر المشروع، وٕاكراه الشخص المحمي على الخدمة في والنفي أ
القوات المسلحة بالدولة المعادیة، أو حرمانه من حقه في أن یحاكم بصورة قانونیة وغیر متحیزة وفقًا 

برره للتعلیمات الواردة في هذه االتفاقیة، وأخذ الرهائن، وتدمیر واغتصاب الممتلكات على نحو ال ت
 ‘ضرورات حربیة وعلى نطاق كبیر بطریقة غیر مشروعة وتعسفیة. 

أكتوبر/ تشرین  18 –معاهدات الهاي  –االتفاقیة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة  •
تدمیر ممتلكات العدو أو حجزها, إال إذا كانت ضرورات  یمنع‘ :ز – 23المــادة  م1907األول 

ینبغي احترام شرف األسرة ‘ :46المــادة  كذلك’. التدمیر أو الحجزالحرب تقتضي حتمًا هذا 
وحقوقها, وحیاة األشخاص والملكیة الخاصة, وكذلك المعتقدات والشعائر الدینیة. ال تجوز مصادرة 

 ’الملكیة الخاصة.
  

  

أي ُممتلكاٍت خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو على دولة االحتالل تدمیر  1949من اتفاقیة جنیف الرابعة للعام  53تحظر المادة  [1] 

 ".أو التعاونیة، إال إذا كانت العملیات الحربیة تقتضي حتمًا هذا التدمیر جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات االجتماعیة

 اداریا)هي المناطق التي تخضع للسیطرة الفلسطینیة الكاملة (أمنیا و  مناطق "ا" [2

هي المناطق التي تقع فیها المسؤولیة عن النظام العام على عاتق السلطة الفلسطینیة و تبقى إلسرائیل السلطة الكاملة [2] :"مناطق "ب [3]

 على االمور األمنیة

لف مناطق الضفة الغربیة المحتلة , سعت سلطات االحتالل االسرائیلي الى فرض واقع الیم في مخت1967والجیدر بالذكر انه ومنذ العام  [4]

وذلك عن طریق مصادرة االراضي الفلسطینیة بهدف انشاء مواقع عسكریة اسرائیلیة ومستوطنات اسرائیلیة على االراضي الفلسطینیة وتوسیع 

غزة، ثلث األراضي  عندما احتلت إسرائیل الضفة الغربیة وقطاع 1967حیث في العام    هذه المستوطنات والمعسكرات مع مرور االعوام.

الفلسطینیة فقط كانت مسجلة بأسماء المواطنین الفلسطینیین حیث كان بحوزتهم شهادات تسجیل یعود تاریخها إلى االنتداب البریطاني وٕالى 

سمیة وینطبق العهد العثماني، أي ملكیة فلسطینیة خاصة, بینما الثلثین المتبقیین من األراضي لم یكن بحوزة أصحابها أي شهادات تسجیل ر 

أیضا إبان فترة الحكم األردني للضفة الغربیة والذي سعى إلى البدء بعملیة تسجیل ألراضي المواطنین الفلسطینیین لضمان   هذا الوضع

، فقد فرضت إسرائیل الحكم العسكري 1967حقوقهم ولكن سرعان ما أوقف االحتالل اإلسرائیلي عملیة التسجیل بعد االحتالل العسكري عام 

تعود ’ أراضي دولة‘على المناطق المحتلة واعتبرت أن كافة األراضي التي ال یملك أصحابها الفلسطینیین أوراق تسجیل رسمیة لها على انها 

والذي قامت  1967الصادر بتاریخ  59حریة التصرف فیها إلى الحاكم العسكري اإلسرائیلي وذلك وفقا لألمر العسكري اإلسرائیلي رقم 

ویقصد ’. حارس أمالك الغائبین‘أو ‘ حارس األمالك الحكومیة ’ جبه باستحداث منصب في جیش االحتالل اإلسرائیلي عرف بإسرائیل بمو 
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باألمالك الحكومیة تلك األراضي التي ال یملك أصحابها الفلسطینیین أوراقا رسمیة أو شهادات تسجیل تثبت ملكیتهم لتلك األراضي وجمیع 

ذین ال یملكون مستندات الملكیة یتم مصادرة أراضیهم وتحویل ملكیتها إلى الحكومة اإلسرائیلیة حیث یطلق علیها المواطنین الفلسطینیین ال

   .’أراضي دولة‘

األمالك الحكومیة والمعین من قبل السلطات العسكریة اإلسرائیلیة باالستیالء على اإلجازة لحارس  :1967للعام  59قرار العسكري رقم ال [5]

األراضي المملوكة للحكومة األردنیة. كما تجیز لحارس األمالك الحكومیة باالستیالء على أراضي خاصة بأفراد أو جماعات بعد االعالن 

; و التي یتم تعریفها بأراضي مملوكة أو تحت تصرف أو 39لة&#;أراضي دو 39; أو &#39;أراضي عامة&#39عن تلك األراضي بأنها &#

  )1091. (تم التعدیل من خالل قرار عسكري رقم 1967كانت متصلة بجهة عدوة أو شخص من دولة عدوة خالل العام 

M.O.1091).  http://www.israellawresourcecenter.org/israelmilitaryorders/essays/israelimilitaryordersessay.

htm 
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