
 
 

  المستوطنات: عقبة أمام السالم

 

   حقائق وإحصائیات

 

  المستوطنات:

على الرغم من عدم شرعیة ھذه المستوطنات، فإن عملیة البناء فیھا الزالت مستمرة وبمعدل ** 
في بلغ حجم الوحدات االستیطانیة التي تم إیداعھا ، 2016 – 2014فترة الممتدة من العام مرتفع. ففي ال

وحدة استیطانیة. في حین بلغ  9883دائرة الخرائط في بیت الشرق حسب والقدس، مستوطنات الضفة الغربیة 
وحدة استیطانیة. أما  2383عدد الوحدات االستیطانیة تم اإلعالن عن إیداع مخططاتھا الھیكلیة لالعتراض 

ینما اإلعالن عن عدد المناقصات فقد وحدة استیطانیة، ب 568المخططات التي تم المصادقة علیھا، فقد بلغت 
  .2816بلغت 

ً المستوطنات غیر المعترف بھا، والمشار إلیھا في وسائل اإلعالم ب"البؤر االستیطانیة،  وتوجد أیضا
وصل حتى نھایة العام والتي من المستحیل تحدید رقم معین لھا ولكن تظھر التقدیرات أن عدد ھذه البؤر “ 

ً وأعدادھا تتغیر باستمرار، بؤرة  116إلى  2016 استیطانیة. وعادة ما تكون ھذه المستوطنات صغیرة جدا
ومع أنھا غیر قانونیة بموجب القانون اإلسرائیلي، فإن الحكومة اإلسرائیلیة تواصل في تمویل ھذه اإلنشاءات، 

نا" إلى الشرق من خالل تلك الفترة باستثناء بؤرتي "حلمیش" و"عمو حیث لم یتم إخالء أي بؤرة استیطانیة
  رام هللا.

  المستوطنون

، ومع بدایة 2016ارتفع عدد المستوطنین في الضفة الغربیة المحتلة، بما فیھا القدس، نھایة العام 
عشوائیة. ویشكل ھؤالء  220مستوطنة و 185ألف مستوطن، ضمن  651إلى زھاء  2017العام الحالي 

  % من إجمالي مواطني الضفة الغربیة. 21"نحو 

عدد المستوطنین بالضفة الغربیة، بما فیھا شرق القدس، بنسبة في حین، كانت سجلت زیادة في 
، أي خالل السنوات السبع التي تولى خاللھا نتنیاھو رئاسة الحكومة. ومع استمرار 2009% منذ عام 55

ًا عام  6740- الھجرة السلبیة من القدس والتي بلغت  http://www.alquds-( .2014مستوطن
online.org/items/303 .(  



 
 
في حین أظھر تقریر نشره النائب السابق في الكنیست اإلسرائیلي یعقوب كاتس، أحد مؤسسي منظمة 

، أن نسبة 2016"غوش إیمونیم" المتطرفة ، والمقیم بمستوطنة بیت إیل قرب رام هللا، مطلع العام 
  .2015 -  2014% خالل العامین 4,4مستوطنین بالضفة الغربیة ارتفعت لتصل إلى ال
)https://www.ehtelalnews.com(  

  

، إلى أن عدد المستوطنین في لمركز المعلومات اإلسرائیلي لحقوق اإلنسان "بیتسیلمبینما یشیر تقریر 
  ألف شخص.   588بقرابة  2015الضفة الغربیة قدر حتى نھایة العام 

اإلحصاء المركزیة ووفقا للتقریر، فإن ھذا المعطى مكون من جزأین، األول: طبقا لمعطیات دائرة 
سكن في مستوطنات الضفة الغربیة، باستثناء القدس  2015اإلسرائیلیة، والتي أشارت إلى أنھ في نھایة عام 

ًا، وثانیا، وفقا لمعطیات معھد القدس للدراسات اإلسرائیلیة، أما في نھایة  382,916الشرقیة، قرابة  مواطن
  شخًصا. 205,220نات الیھودیة في القدس الشرقیة ، فقد بلغ عدد المستوطنین في المستوط2014عام 

  القدس الشرقیة

تعد القدس الشرقیة واحدة من أكثر القضایا المثیرة للجدل والمنھكة لعملیة السالم. وبموجب القانون 
الدولي، فإن القدس الشرقیة ھي أرض محتلة وذلك یعني أن إسرائیل ال تملك الحق في السیطرة علیھا 

ً، وأن ع ملیاتھا في تلك المنطقة تنتھك اتفاقیة جنیف الرابعة، والعھد الدولي الخاص بالحقوق عسكریا
االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، واالتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري (الجمعیة 

لتزام بالقانون الدولي ولكن الفلسطینیة األكادیمیة لدراسة الشؤون الدولیة). وقد تم دعوة إسرائیل باستمرار لال
أن على إسرائیل وقف جمیع عملیات توسیع  2003من دون نتیجة، حیث نصت خارطة الطریق للسالم عام 

وذلك عندما استنكرت  2009المستوطنات، وكررت اللجنة الرباعیة في الشرق األوسط أھمیة مطلبھا في عام 
یة، حیث نصت الرباعیة على ضرورة تجمید إسرائیل الخطط الجاریة لتوسیع المستوطنات في القدس الشرق

لجمیع نشاط بناء المستوطنات بما فیھا "النمو الطبیعي" لھا، وتفكیك البؤر االستیطانیة التي أقیمت منذ شھر 
، و"االمتناع عن ھدم المنازل وعملیات اإلخالء في القدس الشرقیة" [صحیفة الغاردیان، الجمعة 2001آذار 

   .2010آذار،  19

وبالرغم من ذلك، تابعت إسرائیل في إستراتیجیتھا الثابتة وھي محاولتھا لطرد الفلسطینیین وتحفیز 
 220، فإن حوالي 1967االستیطان الیھودي في تلك المنطقة. ومنذ استیالء إسرائیل على المنطقة في عام 

إسرائیل عن خطط لبناء ، أعلنت 2010یھودي انتقلوا للعیش في القدس الشرقیة. وفي عام  ألف مستوطن
 8000بیت جدید في المنطقة، بما یجعل عدد المنازل المقترح إنشاؤھا في القدس الشرقیة یصل إلى  1600



 
 

تم االعالن  2014 -2010وفي الفترة الممتدة من العام  .منزل، وذلك حسب تقریر قدمتھ حركة السالم اآلن
  جمعیة الدراسات العربیة) –وحدة استیطانیة جدیدة. ( دائرة الخرائط  9883عن إیداع مخططات لبناء 

 14000وحدة سكنیة في رأس العامود، وھو حي یضم  14، تم البدء في إنشاء 2010في أیار عام 
، 2010و  2009وحسب قول أرییھ كینغ "فإنك إذا نظرت لعامي ]. 2010أیار،  9فلسطیني [ھآرتس، 

فستدرك أن المیول اآلن ھو نحو التوسع الھائل." وأضاف كینغ، والذي یدیر عمل مجموعة تقوم بشراء 
أراض للیھود في القدس الشرقیة ومناطق أخرى، بأن ھدف مؤسستھ ھو إنشاء ما سّماه "االستمراریة 

وطنات في الضفة الغربیة، والذي یجعل من الفصل بینھما صعب [اسوشیتیدبرس، الیھودیة" من القدس للمست
أن "وزیر الداخلیة اإلسرائیلي، ایلي ایشاي، أعلن  (IPS) ]. وأفادت وكالة انتربرس سیرفس2010أیار،  20

صمة أن إسرائیل لن توقف البناء في القدس الشرقیة وذلك الجزء من المدینة الذي یریده الفلسطینیون لعا
   .[2010أیار،  14دولتھم المأمولة في المستقبل" [انتربرس سیرفس، 

وجاء إعالن إسرائیل عن توسیع االستیطان في القدس الشرقیة خالل زیارة قام بھا نائب الرئیس 
   :، والذي أدلى بالتصریح التالي2010األمریكي، جو بیدن، في آذار 

یل بخصوص التخطیط المسبق لبناء وحدات سكنیة "إني أستنكر القرار الذي اتخذتھ حكومة إسرائ
جدیدة في القدس الشرقیة. إن فحوى ھذا اإلعالن وتوقیتھ، والذي تزامن مع بدء المفاوضات غیر المباشرة، 
یجعلھ خطوة تقوض الثقة التي نحتاجھا اآلن، وأیضا تتعارض مع النقاشات البناءة التي خضتھا في إسرائیل. 

ً عا ّدھا."علینا أن نبني جوا ً یدعم المفاوضات، وال یعق   ما

وحدة استیطانیة سواء لبناء مستوطنات  7500، تم إیداع 2014 -2010في الفترة الواقعة ما بین 
خلیل تفكجي: ( وحدة استیطانیة منھا. 4446جدیدة، أو توسیع مستوطنات قائمة، حیث تم المصادقة على 

  .)دائرة الخرائط جمعیة الدراسات العربیة

 125، تم إحصاء 2015عام في حین، یشیر مركز المعلومات اإلسرائیلي بیتسیلم إلى أنھ حت نھایة ال
مستوطنة في أنحاء الضفة الغربیة (باستثناء القدس الشرقیة واالحیاء الیھودیة في الخلیل) معترف بإقامتھا من 

  .قبل الحكومة في اسرائیل

تنتشر في أنحاء الضفة الغربیة حوالي مائة بؤرة استیطانیة وھي مستوطنات لم یتم االعتراف بھا  كما
جزء كبیر منھا بمساعدة من السلطات. وھي مستوطنات أصغر بشكل عام إقامة بصورة رسمیة رغم انھ تم 

  .من المستوطنات المعترف بھا



 
 

 مستوطنة 15تم إقامة  1967س بعد العام في المناطق التي ضمتھا إسرائیل إلى مجال مدینة القدو
قیمت في قلب األحیاء الفلسطینیة  ُ تعتبر ھي األخرى مستوطنات وفقا للقانون الدولي. باإلضافة إلى ذلك، فقد أ

  في ھذه المناطق جیوب استیطانیة بمساعدة الحكومة االسرائیلیة وبلدیة القدس. 

 2015زیادة الطبیعیة لسكان المستوطنین في العام طبقا لتقدیرات دائرة اإلحصاء المركزیة، فإن الو
 4.1لدى مجموع السكان في إسرائیل:%  الزیادة  من  تقریبا ونصف  باستثناء القدس الشرقیة، كان بضعفین

من ھذه الزیادة تعود إلى ھجرة  25بالتناسب (بحساب سنوي). عالوة على ذلك، فإن حوالي% 1.2مقابل %
  والقادمین الجدد إلى المستوطنات. اإلسرائیلیین من داخل إسرائیل

یھودي واخرین  533,900نسمة:  849,800سكن داخل حدود القدس  2014حتى نھایة عام و
من سكان القدس یسكنون في  61نسمة, حوالي % 521,890). 37فلسطیني (% 315,900 - ) و63(%

- و خرینمن الیھود واآل 40، من بینھم %1967  عام في  اسرائیل  الى ضمت المناطق التي
) من معدل نمو السكان 2014في  2.7الفلسطینیین. بما ان معدل نمو السكان الفلسطینیین اكبر (%  من %60 

  ) http://www.btselem.org/arabic/jerusalem( ).2014في  2.2الیھود (%

وحدة استیطانیة جدیدة في الضفة، ونشر عطاءات لـ  1800البدء في بناء  2014شھد العام ** 
وحدة  348في شرق القدس، ومصادقة لجنة التخطیط العلیا على إیداع مخططات  583وحدة منھا  1143

  استیطانیة جدیدة. 

  

  

 


