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 ورقة حقائق
 اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلةواالنتهاكات النشاطات االستيطانية 

 
تقييم القيود والمعيقات أمام تنفيذ حل الدولتين" والممول من االتحاد االوروبي. محتويات »كجزء من مشروع  تم تحضير ورقة الحقائق

شروع "الدعوة الى حل المشروع وال تعكس باي حال من االحوال وجهة نظر وطباعة هذا التقرير هي بمعرفة ومسؤولية منفذي 
 الممول.

 

 اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلةالمستوطنات 

بؤرة استيطانية تم اقامتها على االراضي  222هذا باإلضافة الى  911 اليوم في الضفة الغربية المحتلة المستوطنات االسرائيلية يبلغ عدد
مستوطن في  002,222مستوطن، منهم  190,222 يزيد عنالفلسطينية المحتلة. ويقطن هذه المستوطنات والبؤر االستيطانية ما 

 02طانيا استهدفت ما يزيد عن مخططا استي 50أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي  ،2229 خالل العامو  القدس الشرقية المحتلة.
تتضمن أيضا مناطق صناعية وطريق تقريبا  ونماد 92,222ته مساحما لف وحدة استيطانية على أ 99مستوطنة إسرائيلية لبناء قرابة 

 . التفافية

 في منطقة االغوار  الرعوية اإلسرائيلية االستيطانية البؤر

ا لالستيالء على األراضي الفلسطينية في األراضي الفلسطيني ا جديد   ةخالل السنوات القليلة الماضية، تبنى المستوطنون اإلسرائيليون نهج 
بؤرة استيطانية إسرائيلية بشكل غير  29المحتلة من خالل إنشاء البؤر الرعوية، وعلى األخص في منطقة غور األردن حيث أقيمت 

 طقة. قانوني في المن

 اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلةجدار الفصل العنصري 
 

كم  900منها فقط حيث يمتد  الغربية،الجزء الغربي من الضفة على طول كم  779مسافة  ليمتدالفصل العنصري تم تصميم جدار 
، سيتم جغرافيا عزل/ فصل داراعمال بناء الج وحال االنتهاء منالخط األخضر.  مسار من إجمالي طول الجدار( على 97.0٪)

 من المساحة اإلجمالية للضفة الغربية ٪92.0حوالي  مربع، أيكم  720اراضي ما بين مسار الجدار والخط األخضر تتراوح مساحتها 
رد اوتغطي المنطقة المعزولة غرب الجدار )والمعروفة بمنطقة العزل الغربية( مناطق وأرضي استراتيجية وغنية بالمو . (2كم 0559)
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 52( و911مستوطنة اسرائيلية )من أصل  927الطبيعية )المياه الجوفية( وأكثر األراضي الزراعية خصوبة هذا باإلضافة الى ضم 
بالتوازي  دولة االحتاللأنشأت و كما  من تعداد المستوطنين االسرائيليين في الضفة الغربية. %77بؤرة استيطانية والتي يقطن فيها حوالي 

)جزء " ةيعليها اسم "منطقة العزل الشرق أطلقعلى طول امتداد الجهة الشرقية من الضفة الغربية والمقابلة للحدود االردنية منطقة عازلة 
تغطي منها منطقة "أ" و  (،من إجمالي مساحة الضفة الغربية ٪21.0كيلومتر مربع ) 9550مساحة والتي تغطي من المنطقة "ج"( 

أي  (،من المنطقة الشرقية ٪10كيلومتر مربع ) 9072إسرائيل بالسيطرة العسكرية على مساحة ( في حين تحتفظ %0) 2كم 70“ب "
 من المساحة اإلجمالية للضفة الغربية.  ٪27 نسبتهما 

 

 المناطق الصناعية اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

مستوطنة صناعية على ما مساحته  20أمرا عسكريا خاصا إلنشاء  990االحتالل اإلسرائيلي منذ احتالل الضفة الغربية  أصدر
مستوطنة صناعية  00. هذا وقد كشف االحتالل اإلسرائيلي عن مخططات إلنشاء دونما من األراضي الفلسطينية المحتلة 91709

 دونما من االراضي الفلسطينية. 20270حته أخرى في الضفة الغربية المحتلة على ما مسا

 مناطق تخضع لتصنيف "المحميات الطبيعية" في الضفة الغربية المحتلة

محمية طبيعية" كموقع " 902على اإلعالن عن اإلسرائيلي ، أقدم االحتالل 9151للعام  050االمر العسكري االسرائيلي رقم من خالل 
, اعلن وزير جيش االحتالل 2222وفي شهر كانون الثاني من العام  كم مربع. 720مساحة في مختلف انحاء الضفة الغربية على 

كيلومتر مربع( في الضفة الغربية المحتلة  992.0اإلسرائيلي آنذاك نفتالي بينيت عن تخصيص سبع "محميات طبيعية" جديدة )بواقع 
سرائيلي إأيضا في شهر تشرين أول من ذات العام إعالن تبعه . و محمية طبيعية قائمة في الضفة الغربية المحتلة 92إلى جانب توسيع 

)من خالل أوامر عسكرية( عن تخصيص ثالث مواقع في الضفة الغربية المحتلة على انها محميات طبيعية بمجمل مساحة اخر 
  .دونما 99,772

 مخططات الطرق االلتفافية االسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة
 

كم، تقوم سلطات االحتالل  105من  أكثراإلسرائيلي والممتدة عبر  سيطرة االحتاللالواقعة تحت  االلتفافية الطرق باإلضافة الى شبكة 
ى عددا من بما في ذلك مدينة القدس المحتلة باإلضافة البناء وتطوير عددا من الطرق االلتفافية في الضفة الغربية باإلسرائيلية حاليا 

ر الصادر ضمن المخطط اإلسرائيلي األخيوذلك  االلتفافية التي تخطط سلطات االحتالل للبدء في تنفيذها في القريب العاجلالطرق 
في بيت لحم  52يشمل الطريق االلتفافي اإلسرائيلي حيث  (2222 نوفمبرعن وزيرة النقل والمواصالت اإلسرائيلية, ميري ريغيف )

في قلقيلية وطريق مدخل  00الطريق االلتفافي رقم و العروب في الخليل -الطريق االلتفافي بيت أمروطريق التفافي حوارة في نابلس و 
الطريق و في بيت لحم  070في منطقة حزما في القدس والطريق االلتفافي رقم  007القدس الجديد والطريق االلتفافي  رقم  -قلنديا 

 .تفوح في سلفيت–ارييل  020يق االلتفافي رقم الطر و موديعين في رام هللا -شيالت 005 االلتفافي رقم 
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 االستحواذ اإلسرائيلي على المواقع االثرية والتاريخية في الضفة الغربية المحتلة
 

شهر شباط ي ففي االدارة المدنية االسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ” المستشار القضائي لمنطقة يهودا والسامرة “نشر ما يسمى 
على عدة قوانين عنصرية فيها اعتمد  ″200الكراسة رقم  –” مناشير, أوامر و تعيينات“عسكرية جديدة تحت مسمى  أوامر 2229

المر بشأن قانون االثار ا“لتسهيل عملية مصادرة االراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة, كان ابرزها االمر العسكري اإلسرائيلي 
والذي   ”2222-0779اعالن بشأن قانون االثار القديمة )يهودا والسامرة(  -9175-0755( 9955)رقم القديمة )يهودا و السامرة( 

 موقعا اثريا وتاريخا في الضفة الغربية المحتلة على انها مواقع اثرية إسرائيلية. 529يتضمن اإلعالن عن 

 لةربية المحتفي الضفة الغ االستيالء على األراضي الفلسطينية بذريعة التحجير والتعدين
 

, أعلنت اإلدارة المدنية اإلسرائيلية عن إيداع مخطط تنظيم اقليمي )جزئي( لمناطق 2229في الثالث من شهر تشرين أول من العام 
المخطط يستهدف . في الضفة الغربية المحتلة« ج»في المناطق المصنفة  02/9 -تعدين والتحجير لحجر النشر )اكحانيم( تاما 

( من %92.0دونما ) 9702, منها ،المحتلةفي الضفة الغربية « ج»دونما من األراضي الفلسطينية في المنطقة المصنفة  90,701
( من مجموع األراضي %99.0دونما ) 9572, ومجموع األراضي المستهدفة مصنف من قبل دولة االحتالل على انها أراضي دولة

  .الزيتون  بأشجارالمستهدفة هي أراضي زراعية مزروعة 

 0202هدم المنازل والمنشات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة خالل العام 
 

ما يزيد و وبركسات سكينة( )منازل وخيام  امنزال فلسطيني 202بهدم ما يزيد عن حتى تاريخ اليوم قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
لى بذريعة عدم الترخيص هذا باإلضافة ا( المنشآت)بركسات حيوانية ومخازن ومحالت تجارية وغيرها من فلسطينية منشأة  002عن 

الى أن معظم عمليات الهدم تمت بموجب األمر العسكري االسرائيلي  وتجدر اإلشارة بالهدم. ومنشأة أخرى منزال  002أكثر من اخطار 
يلغي أي ملجأ قانوني  ذلك،وما عدا  الهدم،ساعة من إصدار أمر  15والذي يسمح إلسرائيل بهدم المباني فور ا في غضون  9717رقم 

 للفلسطينيين. 

 0202لعام اعتداءات المستوطنين االسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة خالل ا
 

واستهدفت اإلسرائيليين على أيدي جماعات المستوطنين  تم اعتداء 752أكثر من القدس )أريج( –معهد األبحاث التطبيقية سجل 
 ان عدد اعتداءات وتجدر اإلشارة اال. والحقت خسائر فادحة الفلسطينيين،االراضي والممتلكات والثروة الحيوانية والزراعية وحتى المدنيين 

 في أعوام كاملة )خالل األعوام السابقة(. تم تسجيلها حتى تاريخ اليوم فاقت التي تم تسجيلها التي المستوطنين 
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 0202استهداف األشجار الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة خالل العام 
 

 على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي شجرة مثمرة في الضفة الغربية المحتلة ألف 91,222قرابة ال تم اقتالع وحرق  2229خالل العام 
قتالع اشجار فقد تم ا السابقة،وبالمقارنة مع األعوام  .حافظات طوباس وسلفيتكان معظمها في موقطعان المستوطنين اإلسرائيليين، 

 . (االعوام الماضيةخالل )ف ما تم اقتالعه في أعوام كاملة اضعأ ،2229خالل العام مثمرة 

 في األراضي الفلسطينية المحتلةحقائق وأرقام 

 مساحة وعدد القواعد العسكرية اإلسرائيلية  911 عدد المستوطنات اإلسرائيلية
عسكرية قاعدة  292+

 2كم 00 تزيد عن بمساحة
مساحة المستوطنات اإلسرائيلية 

  بمخططاتها الهيكلية
 2كم 112 مساحة األراضي العسكرية اإلسرائيلية المغلقة  2كم 002

 كم 779 طول جدار الفصل العنصري  بؤرة 222 عدد البؤر االستيطانية 

 كم 105+ طول الطرق االلتفافية اإلسرائيلية 
مساحة األراضي الفلسطينية التي يسيطر عليها االحتالل 

 اإلسرائيلي في منطقة العزل الشرقية
 (%27) ²كم 9072

عدد المستوطنات في منطقة العزل  من مساحة الضفة الغربية
 مستوطنة 07 الشرقية

عدد المستوطنات في منطقة العزل 
 الغربية 

927 
 الجدار غربإجمالي مساحة األراضي الفلسطينية المعزولة  مستوطنة

 (%92.0) 2كم 720
 من مساحة الضفة الغربية

 0202القدس )أريج(,  –المصدر: معهد االبحاث التطبيقية 


