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 مقدمة

حیث إن قضیة االستیطان اإلسرائیلي كانت وال تزال من ابرز قضایا الصراع الفلسطیني اإلسرائیلي, 
, دأبت على إنشاء وبناء 1967أن إسرائیل ومنذ قیامها باحتالل الضفة الغربیة وقطاع غزة في العام 

المستوطنات االسرائیلیة في االراضي الفلسطینیة المحتلة في سیاسة مبرمجة رامیة إلى تعزیز وجودها 
المتصلة جغرافیا  على هذه األرض والقضاء على أي إمكانیة لقیام الدولة الفلسطینیة المستقلة

 والمستدامة اقتصادیا. 

فمنذ الیوم األول الحتالل الضفة الغربیة شرعت إسرائیل في بناء المستوطنات اإلسرائیلیة، وتركز 
في المنطقة المصنفة "ج" التي بحسب اتفاقیة أوسلو الثانیة المؤقتة معظم هذا البناء على األراضي 

وطنیة الفلسطینیة واسرائیل تخضع للسیطرة االمنیة واالداریة بین السلطة ال 1995والموقعة في العام 
االسرائیلیة الكاملة. وتجدر االشارة أن المناطق المصنفة "ج", كان یتوجب نقلها لتصبح تحت 
السیطرة الفلسطینیة الكاملة لوال المماطالت االسرائیلیة والتعمد في عدم تنفیذ االتفاقیات الموقعة مع 

لتي أبقت على المناطق المصنفة "ج" تحت السیطرة االسرائیلیة الكاملة حتى یومنا ] ا1الفلسطینیین [
ومع تصاعد الهجمة االستیطانیة الشرسة والزیادة غیر طبیعیة للتوسع االستیطاني قامت   .هذا

إسرائیل باالستیالء على أالف الدونمات من األراضي الفلسطینیة ذات الملكیة الخاصة وذلك من 
العدید من اإلجراءات ومن ثم تحولیها لصالح المستوطنات اإلسرائیلیة ألهداف أعمال  خالل تطبیق

البنیة التحتیة والتوسع وبناء البؤر االستیطانیة الجدیدة. وتبلغ مساحة المستوطنات اإلسرائیلیة في 
، الكلیة % من مساحة الضفة الغربیة3.5أي ما یعادل  2كم 198حتى هذا التاریخ الضفة الغربیة 

 .اسرائیلي مستوطن ألف 800ما یزید عن ویقطنها 

بحق الشعب الفلسطیني , صعدت حكومة االحتالل االسرائیلي من انتهاكاتها 2018العام وفي 
على حیاة المواطنین الفلسطینیین. فبالرغم من وخطیر بشكل سلبي التي أثرت وأرضه وممتلكاته و 

االسرائیلي واحالل السالم -المساعي الدولیة الحثیثة خالل االعوام الماضیة لحل النزاع الفلسطیني
الشامل والعادل في المنطقة اال أن دولة االحتالل االسرائیلي ما زالت تتمادى في انتهاكاتها بحق 

اطات االستیطانیة في االراضي الفلسطینیة المحتلة والمتمثلة الشعب الفلسطیني ومستمرة في النش
بمصادرة االراضي الفلسطینیة والتوسعات االستیطانیة المختلفة وشرعنة البؤر االستیطانیة الغیر 
القانونیة وعملیات الهدم االسرائیلیة التي استهدفت مئات المنازل والمنشآت الفلسطینیة في الضفة 

دت العدید من العائالت الفلسطینیة (من اطفال وكبار السن ونساء) وایضا الغربیة المحتلة وشر 

1 
 



2 
 

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

المنشآت والمعدات  التي تعتبر مصدر دخل رئیسي وهام للعائالت الفلسطینیة وتدمیرالزیتون 
الزراعیة والمصادرات التي تبعتها من اجل شل الحركة الزراعیة واالقتصادیة, هذا باإلضافة الى 
مئات اوامر الهدم ووقف العمل اإلسرائیلیة التي استهدفت تجمعات فلسطینیة بأكملها تحت مسمیات 

واقامة المخططات  , من اجل السیطرة على األراضي التي تقوم علیها هذه التجمعاتواهیة
في الضفة الغربیة المحتلة خالل تفصیل للنشاطات االستیطانیة فیما یلي االستیطانیة عوضا عنها. 

 2018العام 
 

 2018المخططات االستیطانیة الصادرة من قبل حكومة االحتالل خالل العام 
 

أصدرت حكومة االحتالل االسرائیلي ممثلة بوزارتها المختلفة (دائرة أراضي , 2018خالل العام 
 145إسرائیل, ووزارة البناء واالسكان االسرائیلیة, ووزارة الداخلیة االسرائیلیة وبلدیة القدس االسرائیلیة) 

 استهدفت, الغربیة المحتلةللبناء والتوسع في المستوطنات اإلسرائیلیة في الضفة استیطانیا مخططا 
في المستوطنات وحدة استیطانیة  6859. وقد شملت هذه المخططات بناء مستوطنة اسرائیلیة 67

دونما من االراضي الفلسطینیة. كما تجدر االشارة الى أن  7948السابق ذكرها على مساحة تبلغ 
لتي اصبحت ُتعرف "بمنطقة في المنطقة امستوطنة اسرائیلیة  31المخططات االسرائیلیة استهدفت 

بین –(المستوطنات الواقعة على الجانب الغربي من الجدار  في الضفة الغربیة المحتلةالعزل الغربیة" 
وحدة  3546بواقع  ومسار جدار العزل العنصري) 1949خط الهدنة للعام  –الخط االخضر 

مستوطنة اسرائیلیة  36ضا دونما. كما استهدفت المخططات ای 3571على مساحة قدرها , استیطانیة
دونما).   4377وحدة استیطانیة (على مساحة قدرها  3313على الجانب الشرقي من الجدار بواقع 

كما شملت المخططات االسرائیلیة بناء مستوطنات جدیدة في الضفة الغربیة المحتلة هذا باالضافة 
 الى انشاء مناطق صناعیة جدیدة. 

 
 2017-2015ي خالل العامین التوسع االستیطاني اإلسرائیل
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للتوسع االستیطاني دراسة تحلیلیة ب 2018القدس (أریج) خالل العام  –قام معهد االبحاث التطبیقیة 
من  2017و  2015خالل العامین  في المستوطنات االسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلةالحاصل 

في في المساحة خالل تحلیل صور جویة عالیة الجودة. وتبین من خالل التحلیل أن هناك زیادة 
مستوطنة اسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلة  خالل الفترة السابق ذكرها  159موقعا في  3893

بلغت و . البنیة التحتیةاالسرائیلیة و العمرانیة التابعة للمستوطنات  ةالمنطق) شملت 2017و  2015(
المنطقة العمرانیة التابعة دونما زیادة في  1021, منها دونما 6839االجمالیة  مساحة التوسع
ات االسرائیلیة وحدة استیطانیة سكینة تم بنائها في المستوطن 8287بواقع االسرائیلیة  للمستوطنات 

دونما من  108تم اقامتها على مساحة  كرفانا 934الى  باإلضافةهذا  ,خالل العامین الماضیین
االراضي الفلسطینیة. كما أظهر التحلیل أیضا زیادة في مساحة البنیة التحتیة للمستوطنات 

(صناعیة, زراعیة منشاة  376بناء دونما شملت  5710االسرائیلیة في الضفة الغربیة المحتلة بواقع 
موقعا تم تهیئته كبنى  542لفلسطینیة, ودونما من االراضي ا 168أو صناعیة) على مساحة بلغت 

تحتیة للبناء والتوسع في المستوطنات االسرائیلیة والبؤر االستیطانیة في الضفة الغربیة المحتلة على 
موقعا في  414دونما من االراضي الفلسطینیة. وأیضا أظهر التحلیل حجز  4746مساحة بلغت 

ة في المستوطنات االسرائیلیة على مساحة بلغت المستوطنات االسرائیلیة كمناطق للطاقة الشمسی
 دونما.  796

 
  2018اعتداءات المستوطنین االسرائیلیین في الضفة الغربیة المحتلة خالل العام 

 
المستوطنین اإلسرائیلیین  من ِقبل حالة اعتداء 429(أریج)  سالقد –سجل معهد االبحاث التطبیقیة 

وأراضیهم وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة الغربیة المحتلة حیث  الفلسطینیین بحق المواطنین
تعددت األسالیب التي یمارسها المستوطنین في االعتداء على الفلسطینیین بین عملیات الدهس التي 

ساء هذا باإلضافة الى االعتداء على االشجار المثمرة وحرق استهدفت االطفال والمسنین من رجال ون
بعض منها واقتالع اخرى, واالقتحامات المتكررة لالماكن التاریخیة والدینیة وخاصة المسجد االقصى 
المبارك في مدینة القدس المحتلة وتدمیر الممتلكات الفلسطینیة من محال تجاریة ومنازل وسیارات 

وتربعت محافظات القدس ونابلس والخلیل على واطنین الفلسطینیین أنفسهم. كذلك االعتداء على الم
عرش المحافظات الفلسطینیة التي تعرضت النتهاكات المستوطنین االسرائیلیین في الضفة الغربیة 

وَكُثرت اعتداءات المستوطنین االسرائیلیین اال أن االهداف واضحة وعلى رأسها فرض المحتلة. 
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بالد" في االرض الفلسطینیة المحتلة وذلك في انتهاك واضح وصریح لجمیع "كأسیاد  وجودهم 
من اتفاقیة جنیف الرابعة  49القوانین واالعراف الدولیة التي نددت بذلك. فالفقرة السادسة من المادة 

تنص على انه " ال یجوز لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل جزءًا من سكانها المدنیین إلى األراضي 
 1967الفلسطینیة في العام  لألراضيتحتلها" وهذا بالضبط ما قامت به اسرائیل عقب احتاللها التي 

اصدرتها وفقا ألهوائها  قوانین عدة حیث استباحت لنفسها مصادرة االراضي الفلسطینیة من خالل
االستیطانیة في االراضي الفلسطینیة المحتلة وقامت بتنفیذها على أرض الواقع لغرض بناء 

 8ستوطنات وتوطین المستوطنین فیها وتثبیت سیطرتها على االرض التي احتلتها. كما أن المادة الم
تموز  17(الباب الثاني)(ب) من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في روما في 

زاء من تعتبر ان " قیام دولة االحتالل على نحو مباشر أو غیر مباشر, بنقل أج 1998من العام 
سكانها المدنیین إلى األرض التي تحتلها, أو ابعاد أو نقل كل سكان األرض المحتلة أو أجزاء منهم 

م لسلد اضم ئرالجن اتقنیكذلك یعرف مشروع   داخل هذه األرض أو خارجها", هي جریمة حرب.
تالل ألجزاء ) (الباب الثاني) من أن "نقل دولة االح1(ج)( 20, المادة 1996للعام یة رلبشن اموأ

  من سكانها المدنیین إلى األراضي التي تحتلها" هو جریمة حرب أیضا. 

    
 2007االوامر العسكریة االسرائیلیة الصادرة في الضفة الغربیة خالل العام 

   

اسرائیلیا تم اصدارها من قبل أمرا عسكریا  171 عن القدس (أریج) –كشف معهد االبحاث التطبیقیة 
واستهدفت المنازل الفلسطینیة والممتلكات واالراضي  2018المدنیة االسرائیلیة خالل العام االدارة 

, خاصة في المناطق التي ما زالت تخضع للسیطرة عدید من المدن والقرى الفلسطینیةالفلسطینیة في ال
مناطق "أراضي حكومیة" أو "التي تخضع لتصنیف  ةالفلسطینیاالراضي "ج" أو (مناطق االسرائیلیة 

ة الخلیل على عرش المحافظات الفلسطینیة محافظ. وتربعت أو "مناطق أطالق نار") عسكریة مغلقة"
من حیث عدد االوامر العسكریة الصادرة والتي استطاع معهد االبحاث التطبیقیة الحصول علیها 

لصادرة أمرا یلیها محافظتي طوباس والقدس. والجدیر بالذكر أن االوامر العسكریة ا 84بواقع 
منها تجمع الخان االحمر , استهدفت العدید من التجمعات البدویة الفلسطینیة في تلك المحافظات

تنوي ترحیل ساكنیه لتنفیذ التي سلطات االحتالل االسرائیلي قبل  یتهدده الهدم منالبدوي الذي 
 مخططاتها االستیطانیة في تلك المناطق. 
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استهدفت المنازل والمنشآت الفلسطینیة في الضفة الغربیة المحتلة عملیات الهدم االسرائیلیة التي 

 2018خالل العام 

بالعدید من عملیات الهدم واالخالء التي نفذتها السلطات االسرائیلیة المحتلة  2018یزخر العام 
سرائیلي راع الرئیسي لالحتالل اإلممثلة بمؤسساتها المختلفة, بدءا من االدارة المدنیة االسرائیلیة, الذ

في الضفة الغربیة المحتلة والتي تعمل على تعزیز سلطتها وسیطرتها على االراضي الفلسطینیة التي 
, "تحت  1995ما زالت تخضع للسیطرة االسرائیلیة الكاملة بحسب اتفاقیة أوسلو الثانیة المؤقتة للعام 

حي الحیاة في هذه المناطق مسمى أراضي ج", حیث تتحكم االدارة المدنیة االسرائیلیة في جمیع منا
وتضیق سبل العیش للشعب الفلسطیني فیها من خالل الحد من البناء الفلسطیني مهما كان نوعه 
سواء كان سكنیا أو تجاریا أو زراعیا وغیره هذا باإلضافة الى منع سلطات االحتالل  االسرائیلیة 

لتي من الممكن ان ترفع من العائد الفلسطینیین من االستثمار في هذه المناطق وتنفیذ المشاریع ا
االقتصادي للفلسطینیین وتحسین ظروفهم المعیشیة بهدف منعهم من استغالل هذه االراضي حتى 

, بلغ عد 2018وخالل العام یتسنى لها مصادرتها في المستقبل وترسیخ منظومة االستیطان فیها. 
منزال كان معظمها في محافظات القدس   162 هدمها في الضفة الغربیة المحتلة المنازل التي تم

على التوالي. كما بلغ عدد المنشآت التي  تم استهدافها ایضا بغض النظر و بیت لحم والخلیل 
على  الخلیل و بیت لحممنشأة, كان معظمها في كل من محافظات القدس و  144عن نوعها 

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

 . "عملیات معادیة إلسرائیل"منازل تعود لفلسطینیین تدعي اسرائیل انهم قاموا بتنفیذ 

  2018استهداف االشجار الفلسطینیة خالل العام 

كانت عملیة اقتالع االشجار المثمرة و تدمیر المحاصیل الزراعیة من أشد االنتهاكات االسرائیلیة 
سواء على أیدي قوات االحتالل  20182017التي شهدتها االراضي الفلسطینیة خالل العام 

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

شجرة مثمرة كان معظمها في  7546تم اقتالع, تجریف و مصادرة أو حرق , 2018خالل العام 
بیر و و كان لهذا االنتهاك االسرائیلي أثر ك محافظات الخلیل و بیت لحم ونابلس على التوالي.
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واضح على القطاع الزراعي و خصوصا أن معظم االشجار التي تم اقتالعها هي من الزیتون و 
  .التي تشكل مصدر دخل أساسي للعدید من العائالت الفلسطینیة

 مصادرة االراضي الفلسطینیة في الضفة الغربیة المحتلة

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 

ربیة و قطاع االراضي الفلسطینیة لألغراض االسرائیلیة المختلفة. وعقب احتالل اسرائیل للضفة الغ
, 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 
ما یتناسب ومطامعها على مسلمات زائفة وغیر شرعیة تعود الى قوانین سنتها وفرضتها بحیث تغنت 

الفلسطینیة  لألراضيالقدس (أریج)  –وفي احصائیة لمعهد االبحاث التطبیقیة االستیطانیة. 
 قامت اسرائیل دونما من االراضي الفلسطینیة 3588, تم الكشف عن 2018المصادرة خالل العام 

لتنفیذ عدة االسرائیلیین قبل قوات االحتالل أو المستوطنین سواء من بمصادرتها واالستیالء علیها 
مشاریع استیطانیة من توسیع للمستوطنات واقامة بؤر استیطانیة جدیدة وشق طرق التفافیة وغیرها 

 من المشاریع االستیطانیة . 
 

 ملخص,
 

تكشف نوایا إسرائیل الحقیقیة اتجاه  االنتهاكات االسرائیلیة بحق االراضي والممتلكات الفلسطینیةان 
عملیة السالم مع الفلسطینیین حیث ال تدخر اسرائیل فرصة واحدة إال وتحاول فیها هدر جهود 

في توسعات استیطانیة السالم وذلك من خالل االستمرار باإلعالن والموافقة بال هوادة على 
وهدم  خاصة في مدینة القدس المحتلةالمستوطنات اإلسرائیلیة في األراضي الفلسطینیة المحتلة و 

وتعتبر النشاطات االستیطانیة انتهاكا ومصادرة االراضي. المنازل الفلسطینیة واقتالع االشجار 
واضحا للقوانین واالعراف الدولیة منها قرارت مجلس األمن الدولي والجمعیة العامة لألمم المتحدة 

دنیین في وقت الحرب الصادرة المؤرخة بتاریخ بشأن حمایة األشخاص الم معاهدة جنیف الرابعة و
) قرار 1واالتفاقیات الموقعة مع الفلسطینیین. وفیما یلي بعض منها: ( 1949آب من العام  12

من   : و الذي یدعو الى انسحاب القوات اإلسرائیلیة المسلحة1967لسنة  242مجلس االمن رقم 
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لى عدم جواز االستیالء على األراضي بالحرب، یؤكد ع  , و1967األراضي التي احتلتها في العام 
 والحاجة إلى العمل من اجل سالم دائم وعادل تستطیع كل دولة في المنطقة ان تعیش فیه بامان.

الذي اكد على عدم شرعیة سیاسة االستیطان  1979لسنة  446كذلك قرار مجلس االمن رقم 
قدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السالم في اإلسرائیلیة في األراضي العربیة المحتلة بما فیها ال

 الشرق األوسط.

الذي یدعو فیه مجلس األمن سلطات االحتالل  1979لسنة  452وایضا قرار مجلس االمن رقم 
بما فیها  1967اإلسرائیلي وقف األنشطة االستیطانیة في األراضي الفلسطینیة التي احتلتها في العام 

: الذي طالب إسرائیل بوقف االستیطان واالمتناع عن بناء  1980لسنة  465القدس. والقرار رقم 
مستوطنات جدیدة وتفكیك تلك المقامة آنذاك, وطالب أیضًا الدول األعضاء بعدم مساعدة إسرائیل 

 في بناء المستوطنات.

بشأن حمایة األشخاص المدنیین في  معاهدة جنیف الرابعة من 49 من المادة 6كذلك نصت الفقرة 
ال یجوز لدولة االحتالل أن ترحل  ' على انه 1949آب من العام  12ؤرخة بتاریخ محرب الوقت ال

كما تنتهك إسرائیل البنود األخرى  أو تنقل جزءًا من سكانها المدنیین إلى األراضي التي تحتلها' .
كات 'تحظر على دولة االحتالل أن تدمر أي ممتل التي  53لمعاهدة جنیف الرابعة و خصوصًا المادة

خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات 
 االجتماعیة أو التعاونیة، إال إذا كانت العملیات الحربیة تقتضي حتمًا هذا التدمیر'.

7 
 


