
 

 

Base Report: Israeli Settlement activities in the 

occupied State of Palestine during 2020  

 في دولة فلسطين... عام التصعيد للنشاط االستيطاني  0202ام ع

 المحتلة

 

 القدس )أريج(  –د: معهد األبحاث التطبيقية 

 

 0202كانون أول 

 
لتقرير هي اتقييم القيود والمعيقات أمام تنفيذ حل الدولتين" والممول من االتحاد االوروبي. محتويات هذا »تم تحضير هذا التقرير كجزء من مشروع 

 بمعرفة ومسؤولية منفذي شروع "الدعوة الى حل المشروع وال تعكس باي حال من االحوال وجهة نظر الممول.
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 نبذة

 

في الثامن والعشرين من شهر كانون بطرح الرئيس األمريكي دونالد ترامب خطته للسالم  0202ابتدأ العام 

والتي تضمنت شرعنة المستوطنات اإلسرائيلية في فلسطين المحتلة وضم أكثر من  0202الثاني من العام 

من مساحة الضفة الغربية المحتلة إلسرائيل بما في ذلك منطقة االغوار حيث كان الرد الفلسطيني  02%

واضحا في رفض هذا المخطط الذي يتنافى مع أسس الشرعية الدولية ومرجعية عملية السالم ويضرب حل 

نفيذ بخطوات أحادية الجانب في ت وبدأت إسرائيللتين محوال المناطق الفلسطينية الى مجموعة من المعازل. الدو 

. التقرير 7691حملة للتوسع االستيطاني منذ بدء االحتالل للعام  أكبر 0202مخطط ترامب حيث شهد العام 

  . 0202التالي يوضح اهم االحداث التي شهدها العام 

 

 القرن  ةصفق – للسالم خطة ترامب

 

ان من خطط ورسم معالمها هم  حيثللقضية الفلسطينية على االطالق،  أاالسو وتعتبر خطة ترامب هي 

يلية الفرق ما بين ما يمثل الحق الفلسطيني واالطماع االسرائ تفالتفاصيل التي احدث  االسرائيليين بعينهم.

الستمرار احتالل االرض، لن يدركها او يعرفها بالشكل المنصوص عليه بالخطة اال من يحتلون االرض 

ولبيان الخطوط العريضة لخطة ترامب ومفادها بأن االحتالل االسرائيلي سيستمر في   ويعرفون تفاصيلها.

وهي نسبة تمثل المنطقة المعزولة ما بين الجدار الفاصل وخط الهدنة  %00مساحته تقريبًا  السيطرة على ما

كيلومتر مربع( من مساحة الضفة  121) %70.1)الخط االخضر( وهي مساحة تبلغ حوالي  7696لعام 

يت وهي مالى منطقة االغوار واالراضي المشاطئة للبحر ال وباإلضافةالغربية بما في ذلك القدس الشرقية، 
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الى وجود ممرات تعمل  باإلضافةكيلو متر مربع( من اراضي الضفة الغربية، هذا  .721) %1..7مساحة 

من هذه الممرات و   على ربط مناطق السيطرة االسرائيلية مع بعضها وفصل الجغرافيا الفلسطينية عن بعضها.

ولة ما بين الخط االخضر والجدار( هي ثالثة تعمل على ربط ما بين منطقة العزل الغربي )المنطقة المعز 

رني اومنطقة العزل الشرقية )منطقة االغوار واالراضي المشاطئة للبحر الميت( االول عند التجمع االستيطاني ك

 رائيل االستيطاني )شرق محافظة سلفيت( والثالث هو تجمعأشمرون )شرق محافظة قلقيلية( والثاني هو تجمع 

أ للممرات الـثالث هناك ممر رابع والذي يبد باإلضافة  بيت ايل من وسط محافظة رام هللا حتى منطقة االغوار.

من جنوب الضفة الغربية من مستوطنة بيت يائير عند الخط االخضر جنوب بلدة السموع وبلدة يطا حتى 

( شرق مدينة الخليل حيث تقبع مستوطنة كريات اربع ومجموعة من المستوطنات H2الـ )  ةاالمنطقة المسم

والبؤر االستيطانية والتي يتم العمل حاليا على ربط التجمع االستيطاني من خالل طريق التفافي العروب مع 

 تجمع غوش عتصيون االستيطاني جنوب غرب بيت لحم. هذا وستكون هناك شبكة مواصالت خاصة

بالمستوطنين من خالل طرق خاصة والتي ستشكل فاصل جغرافي على االرض حيث سيتم انشاء عدد من 

بحسب خارطة ترامب( لتجنب تعارض شبكة الطرق الفلسطينية مع شبكة الطرق  79الجسور او االنفاق )

ن الضفة الغربية موعليه يمكن االستنتاج بأن المساحات التي ستضحى تحت سيطرة االسرائيليين  االستيطانية. 

ستضم مساحات الممرات والمناطق االمنية المحاذية  ألنها( ± %90)اقرب الى  %92تزيد في الواقع عن الـ 

اراضي “لمسار الجدار وشبكة الشوارع االلتفافية وهو في حقيقة االمر ما يشكل المساحة التي يصنفها االحتالل 

فة الغربية متناثرة واقرب الى جزر معزولة أشبه بالجزر ، والتي ستبقي على ارض الواقع اراضي الض”دولة

 . المكونة لدولة الفليبين
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طياتها جوهر  تضم فيبحسب خطة ترامب المناطق التي تم االشارة اليها بأنهاء ستبقى تحت سيطرة االحتالل و 

الى  باإلضافةمستوطنات اسرائيلية  .72البرنامج االستيطاني برمته فمنطقة العزل الغربية تضم في طياتها 

انها تضم مدينة القدس  باإلضافة( مستوطن على االقل، هذا ألف 912) %2.بؤرة استيطانية يستوطنها  .9

الشرقي  أما على الجانب  ”.القدس الكبرى “ق عليه اسم الشرقية المحتلة ومخططاتها التوسعية لتصبح ما يطل

مستوطنة )هي زراعية وسياحية  .0من الضفة )منطقة االغوار واالراضي المشاطئة للبحر الميت( فهي تضم 

الف مستوطن. وبشكل عام ستضم االراضي  71استيطانية يستوطنها قرابة الـ  بؤرة 02وبطبيعة نشأتها( 

( من مجموع االراضي الزراعية %71الف دونم ) 092  سب خطة ترامب ما مجموعهالمقتطعة )المخطوفة( بح

الى عدد من التجمعات الفلسطينية التي  باإلضافةالف دونم في منطقة االغوار( هذا  6.الفلسطينية )منها 

بحسب ” ب“تجمع فلسطيني ضمن مناطق مصنفة  00 ستأسر تحت سيطرة االحتالل االسرائيلي، منها، 

تجمع فلسطيني ضمن مناطق تحمل  10الف دونم(، وايضًا  00اتفاقية اوسلو )على ما مساحته تعريف 

تجمع الفلسطيني الموجودة ضمن الحدود الغير قانونية للقدس الشرقية  02الى الـ  باإلضافةهذا ” ج“تصنيف 

الغوار والقدس واخرى تجمع بدوي منتشرة ما بين منطقة ا 19 الى  باإلضافةبحسب االحتالل االسرائيلي، هذا 

 797فقد اختطفت خطة ترامب ما مجموعه  باإلجمال  منها سوسيا )جنوب الخليل( وغيرها.” ج“في مناطق 

  فلسطيني لتبقيهم رهن سياسات االحتالل العنصرية. 922،222تجمع فلسطيني يقطنها ما يزيد عن 

 0202الل العام المخططات االستيطانية اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة خ

يث أن إسرائيل ح اإلسرائيلي،إن قضية االستيطان اإلسرائيلي كانت وال تزال من ابرز قضايا الصراع الفلسطيني 

, دأبت على إنشاء وبناء المستوطنات االسرائيلية 7691ومنذ قيامها باحتالل الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 
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سياسة مبرمجة رامية إلى تعزيز وجودها على هذه األرض والقضاء على في االراضي الفلسطينية المحتلة في 

 أي إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المتصلة جغرافيا والمستدامة اقتصاديا.

فمنذ اليوم األول الحتالل الضفة الغربية شرعت إسرائيل في بناء المستوطنات اإلسرائيلية، وتركز معظم هذا 

التي بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة والموقعة في العام ” ج“راضي في المنطقة المصنفة البناء على األ

بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل تخضع للسيطرة االمنية واالدارية االسرائيلية الكاملة. وتجدر  7661

لة لوال رة الفلسطينية الكامكان يتوجب نقلها لتصبح تحت السيط”, ولييتج“االشارة أن المناطق المصنفة 

المماطالت االسرائيلية والتعمد في عدم تنفيذ االتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين التي أبقت على المناطق 

 ومع تصاعد الهجمة االستيطانية الشرسة  تحت السيطرة االسرائيلية الكاملة حتى يومنا هذا.” ج“المصنفة 

ية اني قامت إسرائيل باالستيالء على أالف الدونمات من األراضي الفلسطينوالزيادة غير طبيعية للتوسع االستيط

ذات الملكية الخاصة وذلك من خالل تطبيق العديد من اإلجراءات ومن ثم تحوليها لصالح المستوطنات 

طنات و اإلسرائيلية ألهداف أعمال البنية التحتية والتوسع وبناء البؤر االستيطانية الجديدة. وتبلغ مساحة المست

من مساحة الضفة الغربية  %0.9أي ما يعادل  0كم 027اإلسرائيلية في الضفة الغربية حتى هذا التاريخ 

صعدت حكومة االحتالل  ،0202وفي العام  ألف مستوطن اسرائيلي. 09.الكلية، ويقطنها ما يزيد عن 

خطير على حياة رت بشكل سلبي و االسرائيلي من انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته والتي أث

-المواطنين الفلسطينيين. فبالرغم من المساعي الدولية الحثيثة خالل االعوام الماضية لحل النزاع الفلسطيني

االسرائيلي واحالل السالم الشامل والعادل في المنطقة اال أن دولة االحتالل االسرائيلي ما زالت تتمادى في 

مثلة يني ومستمرة في النشاطات االستيطانية في االراضي الفلسطينية المحتلة والمتانتهاكاتها بحق الشعب الفلسط

القانونية  البؤر االستيطانية الغير ةوشرعنبمصادرة االراضي الفلسطينية والتوسعات االستيطانية المختلفة 
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ربية المحتلة وشردت الغوعمليات الهدم االسرائيلية التي استهدفت مئات المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة 

العديد من العائالت الفلسطينية )من اطفال وكبار السن ونساء( وايضا انتهاكات المستوطنين التي باتت تشكل 

خطورة كبيرة على المواطنين الفلسطينيين وحياتهم اليومية هذا باإلضافة الى استهداف القطاع الزراعي الفلسطيني 

خاصة اشجار الزيتون التي تعتبر مصدر دخل رئيسي وهام للعائالت من اقتالع لألشجار الفلسطينية وب

الفلسطينية وتدمير المنشآت والمعدات الزراعية والمصادرات التي تبعتها من اجل شل الحركة الزراعية 

واالقتصادية, هذا باإلضافة الى مئات اوامر الهدم ووقف العمل اإلسرائيلية التي استهدفت تجمعات فلسطينية 

ها تحت مسميات واهية, من اجل السيطرة على األراضي التي تقوم عليها هذه التجمعات واقامة المخططات بأكمل

  االستيطانية عوضا عنها.

 

 0202خالل العام  اإلسرائيلي المخططات االستيطانية الصادرة من قبل حكومة االحتالل

 

ة رتها المختلفة )دائرة أراضي إسرائيل, ووزار , أصدرت حكومة االحتالل االسرائيلي ممثلة بوزا0202خالل العام 

مخططا استيطانيا للبناء  58 البناء واالسكان االسرائيلية, ووزارة الداخلية االسرائيلية وبلدية القدس االسرائيلية(

, المحتلة بما فيها تلك في القدس الشرقية والتوسع في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

وحدة استيطانية على  07,222أكثر من  مستوطنة اسرائيلية. وقد شملت هذه المخططات بناء 82 تاستهدف

هذا باإلضافة الى عددا من المناطق الصناعية دونما من االراضي الفلسطينية  050222 تزيد عنمساحة 

 79,222قرابة ال تجدر االشارة الى أن و . والمرافق العامةالمباني  وغيرها منلمعالجة المياه العادمة  اتحطوم

وحدة استيطانية تم ايداعها في المستوطنات اإلسرائيلية داخل حدود بلدية القدس اإلسرائيلية التي تم رسمها 
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اني الرسم البيعقب احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية.  7691بشكل غير قانوني واحادي الجانب في العام 

 7رقم 

 

 

المخططات االستيطانية اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة خالل العام توزيع : 0الرسم البياني رقم 

0202 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

ة الغربية المخططات االستيطانية اإلسرائيلية في المستوطنات اإلسرائيلية في الضف
2020المحتلة خالل العام 



7 
 

 

في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة خالل العام التوسع االستيطاني : 0الخارطة رقم 

0202 
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 0202-0205العامين  اإلسرائيلي خاللالتوسع االستيطاني 

بدراسة تحليلية للتوسع االستيطاني  0202القدس )أريج( خالل العام  –قام معهد االبحاث التطبيقية كما 

من خالل تحليل  0276-.027الحاصل في المستوطنات االسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة خالل العامين 

مستوطنة إسرائيلية  711احة في صور جوية عالية الجودة. وتبين من خالل التحليل أن هناك زيادة في المس

موقعا عشوائيا شهدت توسعا  00)تشمل المستوطنات اإلسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة( هذا باإلضافة الى 

( شملت المنطقة العمرانية التابعة للمستوطنات االسرائيلية والبنية التحتية والطرق 0276-.027في ذات الفترة )

بناية ذات  0,920وحدة سكنية و 019دونما( تنوعت ما بين  .17مساحته  منشأة )على ما 9799بواقع 

كرفانا )بيتا متنقال(. كما اظهر التحليل قيام المستوطنين بإنشاء ثمانية بؤر استيطانية جديدة  962طابقين و

 في الضفة الغربية المحتلة. 

 0202خالل العام  الغربيةالصادرة في الضفة األوامر العسكرية اإلسرائيلية 

تم اصدارها من قبل  إسرائيلياأمرا عسكريا  922عن  ا يزيد( مجيأر القدس ) –كشف معهد االبحاث التطبيقية 

واستهدفت المنازل الفلسطينية والممتلكات واالراضي الفلسطينية  0202االدارة المدنية اإلسرائيلية خالل العام 

اصة في المناطق التي ما زالت تخضع للسيطرة اإلسرائيلية )مناطق من المدن والقرى الفلسطينية, خ العديدفي 

"ج" أو االراضي الفلسطينية التي تخضع لتصنيف "أراضي حكومية" أو "مناطق عسكرية مغلقة" أو "مناطق 

(. وكانت محافظات نابلس و رام هللا و بيت لحم و الخليل من اكثر المحافظات ”محميات طبيعية“أطالق نار" أو 

 والجديرصول عليها. الح التطبيقيةالعسكرية اإلسرائيلي والتي استطاع معهد االبحاث  باألوامرتم استهدافها  التي

والذي يعتبر موسم قطف الزيتون استهدفت  0202بالذكر أن االوامر العسكرية اإلسرائيلية الصادرة خالل العام 

 موسما تقليديا بالنسبة للفلسطينيين ويحتفل به في كل عام في األراضي الفلسطينية المحتلة. 
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، أثرت القيود اإلسرائيلية المفروضة 7691ولكن منذ بدء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية في العام 

على قطف الزيتون بشدة على المجتمع الفلسطيني الذي يعتمد على الزيتون لكسب عيشه. وشهدت السنوات 

حتالل خاصة مع تصاعد إجراءات االالماضية على وجه التحديد أوقاًتا صعبة للغاية بالنسبة للفلسطينيين و 

اإلسرائيلي تجاه أصحاب األراضي وقاطفي الزيتون وتحديد وصولهم الى أراضيهم وأيضا مع تصاعد هجمات 

” شجار الزيتون أ“المستوطنين االسرائيليين على األراضي الفلسطينية واألشجار المثمرة وعلى وجه الخصوص 

ن تواصل هذه الهجمات حتى يومنا هذا. ونتيجة لذلك، فقد الفلسطينيو وإلحاق الضرر بها من حرق وقلع وتخريب و 

تقريًبا القدرة على الحفاظ على الثقافة والتقاليد التي كانت جزًءا ال يتجزأ من حياتهم الوطنية لعدة قرون. ولطالما 

 زدهار. اعتبر الشعب الفلسطيني شجرة الزيتون عنصًرا ال غنى عنه في رزقه وعالمة رمزية للسالم واال

 

التي صدرت عن الجهات  العدد األكبر من األوامر العسكرية اإلسرائيلية 0202شهد الربع األخير من العام و 

حيث  تون،الزي حقولاإلسرائيلية المختصة واستهدفت األراضي واألشجار الفلسطينية على وجه الخصوص 

ل عمليات منها لتسهي ي الفلسطينيةفي مضمونها على قوانين عنصرية اسرائيلية لمصادرة االراضاحتوت 

أمر بشأن تعليمات أمن )يهودا و السامرة( “مصادرة االراضي، منها )أوال( وهي الغالبية العظمى من االوامر 

من االمر  .07المادة  ,(” اعالن بشأن اغالق منطقة )منع دخول و مكوث 0226 – 1112( ,7917)رقم 

 007بأمر عسكري رقم ’ الستعماالت عامة‘العسكري. و)ثانيا( االستمالك من خالل اإلعالن عن األراضي 

والذي يفوض العسكرية اإلسرائيلية الصالحية في مصادرة أراضي خاصة الستخدامات عامة )لم  7696للعام 

قانون للجهة المتضررة. واستخدم الجيش اإلسرائيلي ال يتم تحديد معنى استخدامات عامة( وبدون تقديم تعويضات
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أعاله بشكل رئيسي لبناء شبكة طرق للجيش في داخل المناطق الفلسطينية المحتلة وكذلك الحال للمستوطنين 

اإلسرائيليين الذين وفر الجيش اإلسرائيلي لهم طرق بديلة بعيدًا عن التجمعات السكنية الفلسطينية في المناطق 

)اعالن عن  0262 – 8332(0 363و)ثالثا( أمر بشأن حماية الطبيعة )يهودا و السامرة( )رقم  .المحتلة

, تم , 070ل ا القدس )اريج( لألوامر العسكرية –وفي تحليل اجراه معهد األبحاث التطبيقية محمية طبيعية(. 

الية لألراضي لة بمساحة اجماستهدفت ستة محافظات فلسطينية في الضفة الغربية المحتالكشف ان هذه األوامر 

من األراضي الفلسطينية التي تم استهدافها  %96.9دونما. وتجدر اإلشارة الى أن ما نسبته  380355المصادرة 

باألوامر العسكرية هي عبارة عن حقول مزروعة بأشجار الزيتون التي تعتبر مصدر رزق لعشرات بل لمئات 

 لمحتلة.العائالت الفلسطينية في الضفة الغربية ا

والتي : جملة األوامر العسكرية اإلسرائيلية الصادرة في الضفة الغربية 0الجدول رقم 

 معظمها حقول الزيتون  استهدفت

 العدد نوع االمر العسكري  بالدونم()المساحة المستهدفة 

 1 توسيع مناطق نفوذ المستوطنات 300

 2 مصادرة األراضي لالستخدام العام 00058

استخدامات األراضي من مناطق تغيير  660

 غابات إلى مناطق سكنية

3 

 4 توسيع بؤر استيطانية 303,0

حقول  –غالق مناطق واخالء أوامر ا 030,60

 0202أيلول  03-الزيتون 

5 
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بالقرب من مستوطنة  اعالن محميات طبيعية 000208

عرافوت يريحو ومنطقة وادي ترتسا 

 ومستوطنة روتم

6 

الكلية المصادرةالمساحة  380355   

0202القدس )أريج(0  –معهد األبحاث التطبيقية  التحليل:  

 

و تربعت محافظة نابلس على عرش المحافظات الفلسطينية المستهدفة باألوامر العسكرية اإلسرائيلية من حيث 

 1,212مساحته المساحة المصادرة وأيضا عدد األوامر الصادرة اذ انه من خالل التحليل الصادر , تبين أن ما 

دونما من األراضي في المحافظة تم استهدافها باألوامر العسكرية اإلسرائيلية الصادرة في المحافظة وخاصة 

تلك القريبة من مستوطنتي ايتمار و ألون موريه و ريخاليم و براخا و بؤرة عادي عاد حيث تم استهداف 

دونما )األراضي  7,011ات قلقيلية بواقع األراضي بشكل واسع في تلك المناطق ; تليها كل من محافظ

الفلسطينية التي تقع على مقربة من مستوطنات كيدوميم و الكانا و البؤرة االستيطانية جفعات جلعاد(; ومحافظة 

دونما وخاصة في المناطق القريبة من مستوطنات كريات اربع و حي تل الرميدة حيث  7,090الخليل بواقع 

ينا و تطرفا و أدورا و تيليم و نيجوهوت و بني هيفير و بيت عاين و عددا من البؤر يعيش أكثر المستوطنين تد

دونما من األراضي وخاصة بالقرب من  7,261االستيطانية في المحافظة; و كذلك محافظة رام هللا بواقع 

يت لحم و بمستوطنات حالميش و تلمون و معاليه ليفونا ,والبؤرة االستيطانية زيت رعنان و كذلك محافظتي 

 دونما على التوالي. .19دونما و  926سلفيت بواقع 
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وتزامن اصدار هذه األوامر العسكرية اإلسرائيلية مع استعداد الفلسطينيين للبدء بموسم قطاف الزيتون في الضفة 

 األوامرمن مجمل عدد  %97أمرا من األوامر اإلسرائيلية الصادرة ) 1.الغربية المحتلة. والجدير ذكره أيضا ان 

دونما. وتقع األراضي المستهدفة على مقربة  71,990( استهدف حقول الزيتون بمساحة اجمالية 070الصادر 

من المستوطنات والبؤر االستيطانية والتي تشهد كل عام احداثا واعتداءات بين المستوطنين اإلسرائيليين القاطنين 

ون منع وصولهم الى أراضيهم وقطف ثمار الزيت في تلك المستوطنات والفلسطينيين أصحاب األراضي بهدف

  لالستيالء عليها وبالتالي ضمها للمستوطنة القريبة.

 

 0202استهداف االشجار الفلسطينية خالل العام 

 

استهداف االشجار الفلسطينية المثمرة وخصوصا أشجار الزيتون وتدمير المحاصيل الزراعية كان من أشد 

سواء على أيدي قوات  0202شهدتها االراضي الفلسطينية المحتلة خالل العام  االنتهاكات اإلسرائيلية التي

االحتالل اإلسرائيلي أو قطعان المستوطنين اإلسرائيليين القاطنين في المستوطنات اإلسرائيلية القريبة من القرى 

مركز أبحاث ريج( و القدس )أ –إحصائية أعدها معهد االبحاث التطبيقية  الفلسطينية واالراضي الزراعية. ففي

, تم 0202وحتى نهاية شهر أيلول من العام  0202خالل الفترة الواقعة ما بين شهر كانون الثاني  األراضي

منها  %,.,8 شجرة مثمرة في الضفة الغربية المحتلة, 2222 اقتالع, وتجريف و مصادرة وحرق ما يزيد عن

ليل وبيت لحم وطولكرم األشد تاثرا من هذه . وكانت كل من محافظات سلفيت ونابلس والخأشجار زيتون 

االعتداءات. وقد كان لهذا االنتهاك أثر كبير وواضح على القطاع الزراعي وخصوصا أن معظم االشجار التي 

  الزيتون والتي تشكل مصدر دخل أساسي للعديد من العائالت الفلسطينية.أشجار تم اقتالعها هي من 
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 استهداف االشجار الفلسطينية جدار العزل العنصري و 

 

تعتبر الزراعة الفلسطينية واحدة من أهم المصادر التي يعتمد عليها الفلسطينيون في األراضي الفلسطينية 

المحتلة، اال انها خالل أعوام االحتالل اإلسرائيلي, واجهت الكثير من المعيقات التي حالت دون استمرار 

ي مها السياسات اإلسرائيلية تجاه األراضي الفلسطينية من مصادرات لألراضالفلسطينيين في هذا القطاع كانت أه

والبناء االستيطاني المكثف و إقامة البؤر االستيطانية واقامة جدار العزل العنصري الذي صادر مساحات 

 شاسعة من األراضي الزراعية الخصبة و عزلها عن أصحابها و حال دون الوصول اليها, مما ساهم في عرقلة

النشاط الزراعي الفلسطيني فيها ما كان له األثر السلبي على الوضع االقتصادي على مستوى العائلة وليس 

 فقط على القطاع الزراعي نفسه.

وكانت الهجمة االستيطانية على األشجار الفلسطينية أشدها خالل أعوام االحتالل اإلسرائيلي وعلى وجه 

 –الل ومستوطنيه استهدافها، اذ رصد معهد األبحاث التطبيقية الخصوص أشجار الزيتون التي تعمد االحت

, أي منذ بدء إسرائيل بناء جدار العزل العنصري في األراضي الفلسطينية 0220القدس )أريج( منذ العام 

المحتلة اقتالع وتخريب ما يقارب النصف مليون شجرة فلسطينية مثمرة, معظمها من أشجار الزيتون. وبلغت 

حيث كان العمل على  0221و 0220ستيطانية ذروتها عقب البدء ببناء الجدار، ما بين االعوام الهجمة اال

بناء الجدار في ذروته. كما ساهمت اعتداءات المستوطنين أيضا في التسبب في خسارة فادحة في القطاع 

جار ي استهدفت األشالزراعي اذ أن معظم االعتداءات التي شنها المستوطنون خالل أعوام االحتالل االسرائيل

 . وحتى تاريخ هذا التقرير 0277الفلسطينية وخاصة في الفترة الواقعة ما بين 
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 دمج المستوطنات االسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومخطط  اإلسرائيليةالطرق االلتفافية 

ؤساء إلى ر  "يفجميري ري"، قدمت وزيرة النقل والمواصالت اإلسرائيلية، 0202في شهر تشرين الثاني من العام 

لمستوطنات مرة ا وألولمجالس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة خطة هيكلية للنقل والمواصالت تشمل 

االسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وتتضمن الخطة تطوير الطريق االلتفافية التالية في الضفة الغربية 

 اذ قيد اإلنشاء)طريق النفق( وهو فعليا  –في بيت لحم  92رقم الطريق االلتفافي اإلسرائيلي  (0)المحتلة: 

بتجريف األراضي الفلسطينية التابعة لمدينة مدينة  0202بدأت جرافات االحتالل اإلسرائيلي منذ بداية العام 

طريق حوارة ( 0في المنطقة )بيت جاال استعدادا للعمل على الطريق االلتفافي وتنفيذ المخطط اإلسرائيلي 

جاري العمل عليه في المنطقة اذ بدأت جرافات االحتالل اإلسرائيلي بتنفيذ المخطط في  –االلتفافي في نابلس 

العروب -طريق بيت امر (3)المنطقة و تجريف األراضي الفلسطينية التابعة لقرية حوارة و القرى المجاورة 

ي اذ تقوم الجرافات اإلسرائيلية و بالتزامن مع العمل على الطريق االلتفاف ءقيد االنشاوهو  االلتفافي في الخليل

تطوير  (,) مقطع بيت لحم بتجريف أراضي بلدتي العروب و بيت أمر لشق الطريق االلتفافي – 92رقم 

لة في قلقيلية. )في مرح 92وإلى الطريق االلتفافي رقم  9رقم من الطريق  11وتوسيع الطريق االلتفافي رقم 

توسعة الطريق  (6) الجديد في القدس ؛ )في مرحلة التخطيط( القدس-طريق مدخل قلنديا و  (8) التخطيط(

 011امتداد للطريق االلتفافي رقم  (3) في منطقة ممر حزما بالقدس )في مرحلة التخطيط( 901االلتفافي رقم 

توسعة واضافة  (5) رحلة التخطيط(من منطقة هداسا إلى مفترق حوسان في بيت لحم وداخل إسرائيل ؛ )في م

 شيالت موديعين في رام هللا. )في مرحلة التخطيط( 999شبكة مواصالت عامة على الطريق االلتفافي رقم 

تفوح في سلفيت. )في  -ارييل  121وتوسعة واضافة شبكة مواصالت عامة على الطريق االلتفافي رقم  (2)

 مرحلة التخطيط(
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لطرق االلتفافية اإلسرائيلية في الضفة الغربية تعمل على تقسيم المناطق الفلسطينية وتجدر اإلشارة الى أن ا

قائمة منها تمتد الطرق االلتفافية اإلسرائيلية الو بشكل أكثر فاعلية لخدمة األهداف الخفية للحكومة اإلسرائيلية. 

تلفة ولتنفيذ خطط معدة كم طولي من مساحة الضفة الغربية لعدة أسباب مخ 606والمخطط لها على مساحة 

نتونات صغيرة ومعتزلة عن كاالضفة الغربية إلى  تقسيم (0)لفصل الضفة الغربية عن إسرائيل وهي كما يلي 

بعضها البعض اال من خالل مناطق إسرائيلية مما يجعل اي اتصال او اندماج جغرافي بين المناطق الفلسطينية 

إيجاد  (0) .مة دولة فلسطينية ذات وحدة جغرافية أمر يصعب تحقيقهمستحياًل وبالتالي إلغاء أية إمكانية إلقا

حدود جغرافية على أرض الواقع داخل الضفة الغربية عازلة بذلك المناطق الفلسطينية الغير مأهولة بالسكان 

وضمها إلى المستوطنات اإلسرائيلية بهدف التوسع، هذا يظهر ان إسرائيل تسعى إلى إعادة رسم حدود الضفة 

لغربية لما هو في مصلحة إسرائيل والمستوطنات وقبل البدء بمحادثات الحل الدائم حول الحق الفلسطيني في ا

بر مساحة ممكنة من األراضي الفلسطينية أآثرها استعماال هي كإيجاد وسائل متعددة لالحتفاظ بأ (3) .األرض

جاعاًل  نقطة استيطانية موجودة، أقرب شق الطرق االلتفافية على محيط المناطق السكانية الفلسطينية وعلى

أمر البناء للفلسطينيين في المنطقة الواقعة بين الشارع االلتفافي والمستوطنة أمرًا مستحياًل وبغض النظر عن 

مليون دونم من  60.7 من أكثرر ان إقامة الطرق االلتفافية يتطلب تجريف كمن الجدير بالذ .المساحة بينهما

معظمها أراضي زراعية، لقد تم تدمير العديد من المزارع والحقول الزراعية وهدم مئات  األراضي الفلسطينية،

البيوت السكانية الفلسطينية لتنفيذ مخططات الطرق االلتفافية من غير اي أدنى اهتمام بمصير أصحاب 

 0الخارطة رقم  .األراضي والعقارات الذين تعرضوا لنكسة اقتصادية
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 بما يشمل المستوطنات االسرائيلية للنقل والمواصالتاإلسرائيلية هيكلية الخطة : ال0الخارطة رقم 
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 0202 – هجمات المستوطنين االسرائيليين تستهدف المدن والقرى الفلسطينية في ظل أزمة كورونا

تشكل كابوسا  والتي أصبحت المحتلة في الضفة الغربة المستوطنين اعتداءات تتزايد المخاوف من ارتفاع وتيرة

يوميا للفلسطينيين وخاصة أن االعتداءات هذه لم تقتصر على االراضي والممتلكات فقط, بل بدأت تأخذ منحنى 

الردع  اخر وذلك بارتكاب اعتداءات دموية على المدنيين الفلسطينيين بذريعة دفع الثمن واالنتقام. ومع غياب

لقلق على ا عد عام االمر الذي أصبح يبعثاالسرائيلي لهجمات المستوطنين، ازدادت هذه االعتداءات عاما ب

من أن تسيطر مجموعات المستوطنين المتطرفة هذه على زمام االمور وبالتالي تضغط على الحكومة اإلسرائيلية 

من أجل فرض المزيد من الوقائع المرة على االرض الفلسطينية. ولم تعد المستوطنات االسرائيلية هي المناطق 

حتكاكات بين المستوطنين والفلسطينيين، بل تجاوزتها لمناطق عديدة أخرى في الضفة الوحيدة التي تشهد اال

 …الغربية المحتلة، وخاصة داخل القرى الفلسطينية وعلى الطرقات وفي االماكن المقدسة والمقامات االثرية

رتكاب المزيد ال الخ. كما أن مسلسل االستخفاف اإلسرائيلي بحقوق الفلسطينيين أصبح دافعا قويا للمستوطنين

  من االعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم والتي أصبحت تشكل عامل رعب في نفوس الفلسطينيين.

 

ربية القدس )أريج( العتداءات المستوطنين في الضفة الغ –ففي دراسة تحليلية اعدها معهد االبحاث التطبيقية 

ا تمت على أيدي جماعات المستوطنين واستهدفت اعتداء 922, سجلت أريج قرابة 0202المحتلة خالل العام 

وتنوعت  االراضي والممتلكات والثروة الحيوانية والزراعية وحتى المدنيين الفلسطينيين, والحقت خسائر فادحة.

انتهاكات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، اذ استهدفت االشجار المثمرة معظمها من أشجار الزيتون 

عية والمفتوحة )أراضي الرعي(. واستباح المستوطنين ألنفسهم باقتحام االماكن االثرية في الضفة واالراضي الزرا 

الغربية المحتلة وممارسة شعائرهم الدينية فيها في خرق واضح لحرمة هذه االماكن. كما شملت اعتداءات 
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ية والعنصرية ابة الشعارات التحريضالمستوطنين اقتحام االماكن الدينية المسيحية واالسالمية واالعتداء عليها وكت

ضد الفلسطينيين )المسيحين والمسلمين على حد سواء( في محاولة من المستوطنين بث الرعب والخوف في 

نفوس المواطنين ودفعهم الى الرحيل. كما شملت انتهاكات المستوطنين ايضا االعتداء على المدنيين المواطنين 

آلالت الحادة والتسبب في ايذائهم. وحدثت معظم هذه االنتهاكات في وشتمهم وضربهم واالعتداء عليهم با

االراضي القريبة من مواقع المستوطنات االسرائيلية مثل مستوطنات يتسهار وتكواع واريئيل وكريات أربع وسوسيا 

  و ريخاليم و ميفو دوتان وعددا من البؤر االستيطانية مثل بؤر ايش كوديش واهيا و غيرها.

 

اعتداءات المستوطنين على االماكن الدينية المسيحية واالسالمية االكثر من بين االعتداءات االخرى وسجلت 

اذ شهدت اآلونة االخيرة اعتداءات المستوطنين االستفزازية على المسجد االقصى المبارك في القدس المحتلة 

نة ددا من الكنائس واالديرة في المديوممارسة الشعائر الدينية على مرأى ومسمه شرطة االحتالل االسرائيلي وع

لكاتهم بالمرتبة بالمرتبة الثانية وممتلمواطنين الفلسطينيين ي المرتبة الثانية االعتداء على االمقدسة. كما جاءت ف

وشملت االعتداءات على المنازل والسيارات بالحجارة واشعال النيران بالممتلكات واغالق الثالثة من حيث العدد 

  مة الحواجز وعرقلة حركة الفلسطينيين.الطرق واقا

 

داء الجسدي لتشمل االعتاعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين من  واصعد تجدر اإلشارة الى أن المستوطنين

على الفلسطينيين اثناء تواجدهم في اماكن عملهم وأراضيهم وخاصة تلك القريبة من مواقع المستوطنات 

اعتداءا على المواطنين الفلسطينيين  709قرير, سجل معهد االبحاث التطبيقية االسرائيلية. وخالل فترة الت

وطردهم من اماكن عملهم وايذائهم بغرض الترهيب وعدم العودة الى من مجموع االعتداءات(  07.9%)
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ومن الملفت ايضا أن انتهاكات المستوطنين استهدفت أيضا  أراضيهم مرة اخرى تمهيدا لالستيالء عليها. 

, تمكن المستوطنين 0202فخالل العام األشجار الفلسطينية التي تعد من أهم مصادر الدخل للعائلة الفلسطينية. 

. من مجموع األشجار المقتلعة( %..)  شجرة فلسطينية, معظمها اشجار الزيتون  6022من تدمير ما يقارب 

ويشمل التدمير قطع لألشجار المثمرة وحرقها ورش بالمبيدات السامة حتى ال يتمكن الفلسطينيين من زراعتها 

مرة أخرى أو االستفادة منها باي شكل من االشكال. والجدير بالذكر أيضا أن االعتداء على االشجار كان أحد 

المستوطنين لمنعهم من الرجوع على اراضيهم وزراعتها وفالحتها مرة اخرى,  وسائل الترهيب التي يستخدمها

ومن حيث توزيع هذه االنتهاكات   ليتم مصادرتها في النهاية لصالح المستوطنة القريبة من موقع االعتداء.

كات, اعلى المحافظات الفلسطينية, فقد جاءت مدينة القدس المحتلة في المرتبة االولى من حيث عدد االنته

تليها محافظتي نابلس والخليل, وهي المحافظات التي تعد مرتعا للمستوطنات االسرائيلية التي يقطنها 

 التاليالرسم البياني  المستوطنون المتطرفون دينيا وفكريا. انظر

 

ان تخاذل جيش االحتالل االسرائيلي المتعمد عن ردع المستوطنين من ارتكاب هجمات ضد الفلسطينيين 

كاتهم يشجع هذه الفئة من المستوطنين على االستمرار في التطاول على حقوق الفلسطينيين. والحقيقة أن وممتل

المواطن الفلسطيني لم يعد قادرا عل حماية نفسه من هذه االعتداءات ولم يعد يشعر باألمان واالطمئنان في 

ر دون ل هذه االعتداءات والتي غالبا تملمث ظل عدم قيام جيش االحتالل االسرائيل بالقيام بأية تدابير فورية

  محاسبة ألولئك المستوطنين.
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 مصادرة األراضي الفلسطينية بذريعة "المواقع االثرية" 

 

ع عشر في الرابف نوعا اخر من المصادرات اإلسرائيلية وهو المصادرة بذريعة المواقع االثرية 0202شهد العام 

وبحماية قوة من جيش االحتالل االسرائيلي ” االسرائيلية“, أقدمت سلطة الطبيعة 0202من شهر تموز من العام 

ات جبل الفريديس جنوب شرق مدينة بيت لحم وإقامة بواباألراضي الفلسطينية التي تحيط بمنطقة بتسييج 

 طقة الجبل االثرية التاريخية عن المحيط الفلسطينيمنكان لها األثر األكبر في عزل حديدية حوله في خطوة 

ة وتجدر االشارة الى ان منطقة الجبل األثري تقع في المنطقة المصنف  ليبقى تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة.

, ويخضع لسيطرة سلطة الطبيعة االسرائيلية. كما قامت 7661بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة للعام ” ج“

الحتالل االسرائيلي قامت بإغالق الطريق القديم )التاريخي( الذي يصل منطقة جبل الفرديس بالبحر قوات ا

الميت في محاولة لفرض المزيد من الوقائع على األرض بهدف تضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين 

وتبعا   لتمهيد لضمها.القاطنين في المنطقة و حرمانهم من استخدامها و فصلهم بالكامل عنها في سياق ا

العمال التجريف والتسييج التي جرت في المنطقة, تسلم اهالي المنطقة في اليوم التالي )في الخامس عشر من 

واألراضي الفلسطينية المحيطة  الفريديسمنطقة جبل  بإعالن( مخططا يقضي 0202شهر تموز من العام 

  ”.بارك هيروديون “تحت مسمى ” كمنطقة سياحية“وعشرات المنازل الفلسطينية 

 

دونما وتشمل ايضا  7202تبلغ المخطط وبحسب الخريطة التي تم الحصول على نسخة منها تبين أن مساحة 

حت لمخطط بسبب ضمها لتكون تمنزال ومنشأة فلسطينية يمكن أن تكون عرضة للترحيل أو العزل جراء ا 91

السيطرة اإلسرائيلية الكاملة. ويسود الخوف ايضا سكان المنطقة الفلسطينيين خوفا من اإلجراءات التي قد تتبع 
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اإلعالن عن هذا المخطط والتي قد تكون سببا في حرمانهم من أراضيهم وعزلهم عن المحيط الفلسطيني 

طة تحليل معمق للخريطة االسرائيلية التي تم توزيعها, تبين أن الخري وفي المجاور أو حتى ترحيلهم من المنطقة.

ويحمل رقم  76.1تعود لمخطط اسرائيلي قديم صدر بتاريخ العاشر من شهر كانون االول من العام 

دونما من األراضي الفلسطينية في منطقة عرب التعامره كمنطقة  7202ويشمل المخطط تخصيص   .961

, في المناطق التي يطلق عليها معاوية, 77و رقم  9بالتحديد في الحوضين رقم ”, ةسياحي“أو ” طبيعية“

العقبان, خلة ام الضيوف, قطعة فضل, مرج عامر, ام السلم و زيتون وقف الجبل. ويظهر المخطط ايضا 

الى  هذا باالضافة  دونما, 01. –” طبيعية خاصة“تعيين الغالبية العظمى من االراضي تم تصنيفها كمنطقة 

 والشوارع الموصلة اليها و تخصيص منطقة تخطيط مستقبلية. دونما(  .77)بواقع المنطقة االثرية 

بشأن األراضي المحتلة  7696في العام  الصادر 090ويعود المخطط الصادر لالمر العسكري االسرائيلي رقم 

 صارمة على البناء واستخدام وعادة يتم فرض قيود”. مناطق طبيعية“أو ” محمية طبيعية“التي تم إعالنها 

, 7691و منذ احتاللها لالراضي الفلسطينية في العام  األراضي على هذه المناطق للمطالبة بحماية البيئة.

استخدمت إسرائيل هذه الطريقة لمصادرة األراضي التي يتم بناء المستوطنات عليها الحًقا. عالوة على ذلك ، 

على الرغم من أنه من المفترض أن تكون المحميات الطبيعية لحماية  لم يتم تحديد أي تعويض عن األضرار

البيئة ، إال أنها في الواقع تعتبرها السلطات اإلسرائيلية جزًءا محورًيا من برنامج االستيالء على األراضي ، 

 والذي يتم بناء المستوطنات عليه الحًقا.

,  0202باإلضافة الى ذلك, أصدرت اإلدارة المدنية اإلسرائيلية في الحادي والثالثين من شهر اب من العام 

أوامر بمصادرة موقعين أثريين شمال غرب سلفيت في الضفة الغربية المحتلة. والموقعان األثريان اللذان تمت 

ومجاور  دير القلعة األثري في قرية دير بلوط مصادرتهما يقعان بجوار المستوطنات اإلسرائيلية وهما موقع خربة
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دونم وأيضا موقع خربة دير سمعان في قرية كفر الديك المالصقة  71لمستوطنة بدوئيل وتبلغ مساحتها 

 دونما.  9.11لمستوطنة ليشيم االسرائيلية.  وتبلغ مساحة خربة دير سمعان 

موقع أثري جديد  7222االحتالل اإلسرائيلي عن  تجدر اإلشارة الى انه خالل االعوام الماضية، أعلنت دولة

في المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية المحتلة بذريعة االستيالء عليها و منعت الفلسطينيين من االقتراب 

منها واستغاللها الي غرض كان باعتبارها مواقع اثرية إسرائيلية, في ذات الوقت اطلقت العنان للمستوطنين 

كن اليهودية في الخارج بتمويل هذه األمالجماعات باالستيالء على هذه المناطق وأيضا سمحت لاالسرائليين 

عائلة  لى ذلكعاالثرية بحجة تطويرها سياحيا اال انها ساهمت في ترسيخ السيطرة اإلسرائيلية عليها, مثال 

سلة العالمية ة، وهم أصحاب السلفلوريدا في الواليات المتحدة االمريكيوالية التي تقطن في  االسرائيلية فاليك

مليون دوالر للمنظمات االستيطانية في الضفة  1.9لمحالت السوق الحرة األمريكية، حيث قدمت ما ال يقل عن 

الغربية المحتلة والقدس الشرقية خالل العقد الماضي، باالضافة الى تمويل المعابد والمدارس والخدمات 

بما في ذلك موقع "تل شيلو" في المنطقة المصنفة "ب" في الضفة الغربية االجتماعية وكذلك المواقع األثرية 

 ، وافقت اسرائيل على إيداع0202(. تجدر اإلشارة الى انه في شهر اذار من العام 0202المحتلة )هآرتس, 

دونما  061نص على مصادرة ونقل ي الذيما يسمى تل شيلو( و ) 51//51/  יושرقم  المخطط االستيطاني

 راضي الفلسطينية في قرية قريوت في محافظة نابلس لصالح موقع أثري اإلسرائيلي. من األ

وكانت صحيفة هاارتس اإلسرائيلية قد تطرقت لموضوع المناطق االثرية في الضفة الغربية المحتلة وما تخلفه 

أمر هدم  .77، أصدرت سلطات االحتالل االسرائيلي 0276اذ انه في العام  الفلسطينيين،من دمار على 

رية على "ما يسمى بالمواقع األث القائمة "وقف تدمير المباني اآلثريةبحق الفلسطينيين بذريعة "واخطارات 

بلغ يث ح ,في غضون عامين %790اإلسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة. ويمثل هذا الرقم ارتفاًعا بنسبة 
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)هآرتس  - .027في العام امرا  97، وارتفع إلى امرا عسكريا 91 , 0271الصادرة في العام الهدم وامر أعدد 

 3الخارطة رقم . (0202، 

 

 المحميات الطبيعية والمواقع االثرية اإلسرائيلية بحسب التعريف االسرائيلي :3الخارطة رقم 



24 
 

 

  ملخص

 عمليةاتجاه  يةالحقيقتكشف نوايا إسرائيل  الفلسطينيةبحق االراضي والممتلكات  اإلسرائيليةان االنتهاكات 

فرصة واحدة إال وتحاول فيها هدر جهود السالم وذلك من خالل  إسرائيلالسالم مع الفلسطينيين حيث ال تدخر 

ي األراضي ف يةاإلسرائيلفي المستوطنات  استيطانيةاالستمرار باإلعالن والموافقة بال هوادة على توسعات 

ادرة واقتالع االشجار ومص الفلسطينيةالمحتلة وخاصة في مدينة القدس المحتلة وهدم المنازل  الفلسطينية

س األمن منها قرارت مجل الدوليةانتهاكا واضحا للقوانين واالعراف  االستيطانيةاالراضي. وتعتبر النشاطات 

نيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب العامة لألمم المتحدة و معاهدة ج والجمعيةالدولي 

الموقعة مع الفلسطينيين. وفيما يلي بعض منها:  واالتفاقيات 7696آب من العام  12الصادرة المؤرخة بتاريخ 

المسلحة من  اإلسرائيلية:و الذي يدعو الى انسحاب القوات  7691لسنة  090)قرار مجلس االمن رقم  7)

على األراضي بالحرب، والحاجة  االستيالء,و يؤكد على عدم جواز  7691احتلتها في العام  األراضي التي

كذلك قرار مجلس   .إلى العمل من اجل سالم دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة ان تعيش فيه بامان

ة في األراضي العربي اإلسرائيلية االستيطان سياسة شرعيةالذي اكد على عدم  7616لسنة  999االمن رقم 

وايضا قرار مجلس االمن   .المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السالم في الشرق األوسط

 نيةاالستيطاوقف األنشطة  اإلسرائيليالذي يدعو فيه مجلس األمن سلطات االحتالل  7616لسنة  910رقم 

الذي  :76.2لسنة  991بما فيها القدس. والقرار رقم  7691التي احتلتها في العام  الفلسطينيةفي األراضي 

 أيضاطالب و  آنذاك،تلك المقامة  وتفكيك جديدةواالمتناع عن بناءً مستوطنات  االستيطانطالب إسرائيل بوقف 

من معاهدة  96من المادة  9كذلك نصت الفقرة  .في بناء المستوطنات إسرائيلالدول األعضاء بعدم مساعدة 
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على  7696آب من العام  70ة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة بتاريخ جنيف الرابع

يين البنود األخرىً  من سكانها المدن إسرائيلانه ' ال يجوز لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل جزءا كما تنتهك 

ر أي ممتلكات لمعاهدة جنيف التي 'تحظر على دولة االحتالل أن تدم 10. المادة 'إلى األراضي التي تحتلها

الرابعة و خصوصا خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو 

 . تقتضي حتما الحربية العمليات، إال إذا كانت التعاونيةأو  االجتماعية .'المنظماتً  هذا التدمير

 

 

  

 


