
  االستیطان -  ورقة حقائق
  

  مقدمة:
  

النشاط االستیطاني على أنھ ترحیل أو نقل جزء من السكان المدنیین من حملة جنسیة دولة االحتالل إلى األراضي التي  ُیعّرف
ً شخص 20فتعتبر المستوطنات على أنھا تجمعات سكنیة یقطن فیھا أكثر من  ،أما الحكومة االسرائیلیة 1تحتلھا. تتمتع ، ا

ً  اتأسیسھتم إقرار ، وخرآمع جضمن الحدود الرسمیة لت ةً مشمول تلیس ،باإلدارة الذاتیة رعت اسرائیل في بناء ش 2.رسمیا
وتوسیع المستوطنات إبان احتالل الضفة الغربیة، بما في ذلك القدس الشرقیة، وقطاع غزة. وتعتبر مستوطنة كفار عتصیون 

  3 وتقع بین القدس والخلیل. 1967  العام المستوطنة األولى، وقد تم تأسیسھا في
  

ً  تحت القانون الدولي وتأكید المجتمع الدولي ة المستوطناتشرعیوبالرغم من عدم  ً مرارا أن التوسع االستیطاني یشكل  وتكرارا
ً مستوطن 636,452إلى  2016عقبة في طریق السالم في إطار حل الدولتین، وصل عدد المستوطنین مع نھایة العام  في  4ا

بما في ذلك في القدس الشرقیة، في حین كان عدد المستوطنین عام  5مستوطنة وبؤرة استیطانیة في الضفة الغربیة، 257
ً مستوطن 238,060عملیة السالم  بدءإبان  1991    6.ا

  
  7عدد المستوطنات  النسبة المئویة  عدد المستوطنین  المحافظة

  

 5 %0.5 2,861  جنین
 7  %0.3 2,156  طوباس
 3  %0.5 3,326  طولكرم

 12  %2.8 17,741  نابلس
 8 %5.9 37,769  قلقیلیة
 13 %6.5 41,143  سلفیت

 26 %19.6 125,061  رام هللا والبیرة
 17 %1.0 6,479  أریحا واألغوار

 26 %47.5 302,188  القدس
 13 %12.3 78,365  بیت لحم

 20 %3.0 19,363  الخلیل

 150 %100 636,452  المجموع

 

 

                                                             
  .49) المادة 1949آب  12اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب (مؤرخة في  1
  .17) 2017(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، نوفمبر  التقریر االحصائي السنوي -المستعمرات االسرائیلیة في فلسطینالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،   2

3 Human Rights Watch, Separate and Unequal: Israel’s Discriminatory Treatment of Palestinians in the Occupied Palestinian 
Territories (HRW, 2010) <https://www.hrw.org/report/2010/12/19/separate-and-unequal/israels-discriminatory-
treatment-palestinians-occupied> 

(الجهاز المركزي لإلحصاء  2016-1986عدد المستعمرین في المستعمرات في الضفة الغربیة حسب السنة والمنطقة، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،   4
 <http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/SETT6A-2016.html>) 2017الفلسطیني، 

 30/03/2018اإلحصاء الفلسطیني یصدر بیانًا إحصائیًا في الذكرى السنویة الثانیة واألربعون لیوم األرض والذي یصادف یوم لسطیني، الجهاز المركزي لإلحصاء الف 5
 <http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3101 >)2018(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، 

  )4رقم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني (  6
  یقتصر هذا التوزیع على المستوطنات وال یتضمن البؤر االستیطانیة في ظل غیاب االحصائیات حول توزیع البؤر االستیطانیة على المحافظات. 7



بشكل مباشر. ففي ھذا  األراضيیرتبط التوسع االستیطاني في الضفة الغربیة، بما في ذلك في القدس الشرقیة، بمصادرة 
عزل بناء جدار الضم  فقد ،إلى ذلك باإلضافة 8% من أراضي الضفة الغربیة تحت سیطرة المستوطنات.40اإلطار، تقع 

كم من  200خر، تم تشیید ما مجملھ آمن جانب و 9.الجدار والخط األخضر بین% من أراضي الضفة الغربیة 12والتوسع 
تمثل ھذه المنظومة ما و .الشوارع االلتفافیة في كامل الضفة الغربیة، إلى جانب البنیة التحتیة لدعم المشروع االستیطاني

  10% من مساحة الضفة الغربیة.2.3مجملھ 

ً قسرإخالء الفلسطینیین من منازلھم وتھجیرھم ب، یرتبط االستیطان في القدس الشرقیة األراضيبمصادرة  لعالقتھ ةإضاف ، ا
فنقطة االختالف بین التوسع االستیطاني في القدس الشرقیة وسائر الضفة الغربیة تتمثل في أن المستوطنات تقع في قلب 

التوسع االستیطاني في  أبدقد قدیمة في الخلیل. والقدس، في حین تقع على أطراف المدن في سائر الضفة، باستثناء البلدة ال
مستوطنة تقع داخل  12في  12،ألف مستوطن 220ووصل عدد المستوطنین في القدس إلى  1968،11القدس الشرقیة عام 

  2016.13الجدار مع نھایة العام 

 
  14 المقامة علیھا.المستوطنات في القدس الشرقیة، وسنة البناء، ومساحة المستوطنة، واألراضي الفلسطینیة 

  

ً لمركز األبحاث التطبیقیةویرتبط االستیطان بشكل مباشر بعنف المستوطنین. فعلى سبیل المثال،  كما ریج" القدس "أ -وفقا
ً دونم 1338دونم، فیما یقع  5000مصادرة أكثر من  2017في العام القدس، تم  -ومركز أبحاث األراضي تحت خطر  آخر ا

ال  وفیما یخص المیاه، 15اعتداء من قبل المستوطنین. 527شجرة وتم توثیق  8139ذاتھا، تم اقتالع في الفترة والمصادرة. 
% من التجمعات الفلسطینیة المصنفة في المناطق "ج" بشبكة المیاه ویقومون بشرائھا لإلیفاء باحتیاجھم. 70 یتصل أكثر من

                                                             
) 2018(بتسلیم  المستوطناتبتسلیم،  - مركز المعلومات االسرائیلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة  8
>https://www.btselem.org/arabic/settlements<  
  ).5الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني (رقم   9

  ).2018(دائرة شؤون المفاوضات،  الشوارع االلتفافیةدائرة شؤون المفاوضات،   10
11  Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs (PASSIA), Arab East Jerusalem: A Reader (PASSIA 
2013) 65. 

ً دائرة شؤون المفاوضات،   12   ).2017(دائرة شؤون المفاوضات  عدد المستوطنین اإلسرائیلیین سنویا
13 PASSIA (n 11). 
14 Ibid. 

 التقاریر الربعیة - المرصد الفلسطیني ألنشطة االستیطان االسرائیلیةأریج ومركز دراسات االراضي،   15
>report/-http://poica.org/category/reports/quarterly<  



ً یوم ردلتر/ف 100وبالرغم من توصیة منظمة الصحة العالمیة باستھالك  متوسط االستھالك في المناطق  أن من المیاه، إال یا
ً یوم لتر/فرد 73لتر/فرد/یوم، و 20إلى "ج" یصل  ً یوم لتر/فرد 369مقارنة بـ 16في سائر الضفة الغربیة، یا  17للمستوطنین. یا

من الوصول إلى الموارد  فتنتھك منظومة االستعمار معاییر التمتع بحقوق اإلنسان في عدد من الجوانب، بما في ذلك الحرمان
  والخدمات، الحق في األمن الشخصي، سالمة الجسد، العمل، التعلیم، والصحة.

م النشاط االستیطاني، باإلضافة إلى إعطاء نظرة عامة جرّ م ویُ یحرّ طار القانوني الذي ُاإلإلى وضع تسعى ورقة الحقائق ھذه 
على التطور التاریخي للمشروع االستیطاني في فلسطین، بما في ذلك تتبع عدد المستوطنات والمستوطنین في أراضي دولة 

  فلسطین المحتلة. 

  

 عدم شرعیة النشاط االستیطاني بموجب القانون الدولي
  مایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب، والمعروفة باتفاقیة جنیف الرابعة، بشكل اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حتفید

 الفقرة السادسة، على النحو التالي: 49جواز البناء والتوسع االستیطاني، وذلك في المادة  عدمبواضح وصریح 

ً من سكانھا المدنیین إلى األراضي التي   18تحتلھا""ال یجوز لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل جزءا

  بینما تنفي اسرائیل انطباق اتفاقیات جنیف، بما في ذلك اتفاقیة جنیف الرابعة، مدعیًة أن مصر واألردن لم تمتلكا
رفض المجتمع الدولي ھذه الحجج  وقدصفة األطراف السامیة على الضفة الغربیة وقطاع غزة في وقت االحتالل، 

 19مرة. 126انطباق االتفاقیات على وأكد 

 للمحكمة  األساسيقرار بخطورة البناء والتوسع االستیطاني حین تم تقنینھ كجریمة حرب في نظام روما وتم اإل
 :على )8)(ب)(2(8تنص المادة حیث الجنائیة الدولیة، 

من سكانھا المدنیین إلى األرض التي  أجزاء"قیام دولة االحتالل، على نحو مباشر أو غیر مباشر، بنقل 
 20نقل كل سكان األرض المحتلة أو أجزاء منھم داخل ھذه األرض أو خارجھا"تحتلھا، أو إبعاد أو 

 ینص كل من میثاق األمم المتحدة والقانون الدولي العرفي على عدم شرعیة البناء والتوسع  ،إلى ذلك باإلضافة
 ، حیث:االستیطاني

o  21لالستیالء على األراضي،من میثاق األمم المتحدة على عدم جواز استخدام القوة  4الفقرة  2تنص المادة 
. وھذا ما یعززه الرأي 2234و 476، 452، 446والذي تم التأكید علیھ في قرارات مجلس األمن 

االستشاري الخاص بمحكمة العدل الدولیة حول الجدار، والذي یؤكد أن المستوطنات ھي نقطة االرتكاز 
االستشاري إلى أن مسار الجدار في الرأي یشیر  كما 22في رسم مسار جدار الضم والتوسع. األساسیة

یؤكد  ما 23كم شرقي الخط األخضر لیلتف حول عدد من المستوطنات، 7.5بعض المناطق ینحرف مسافة 
 أن الھدف االساسي وراء بناء الجدار ھو ضم كتل استیطانیة كبرى. 

                                                             
 )2014(أوتشا المناطق (ج) في الضفة الغربیة: مخاوف إنسانیة رئیسیة  مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون االنسانیة األراضي الفلسطینیة المحتلة،  16
>https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_area_c_factsheet_August2014_arabic.pdf<  

17 Institute for Middle East Understanding (IMEU), Water Consumption, Israeli Settlers vs. Palestinian in the Occupied 
Palestinian Territories (IMEU 2014) <https://imeu.org/article/water-consumption-israeli-settlers-vs.-palestinians-in-
the-occupied-palesti> 

  ).1اتفاقیة جنیف (رقم   18
19 Harvard Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, Review of the Applicability of International 
Humanitarian Law to the OPT (International Humanitarian Law Research Initiative, 2004) 13.   

  ).8)(ب)(2(8) المادة 2002، دخلت حیز التنفیذ ذ تموز 1998تموز  17نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة (مؤرخة في   20
  ).4(2میثاق األمم المتحدة، المادة   21
  .81)، فقرة 2004الدولیة حول الجدار (الرأي االستشاري لمحكمة العدل   22
  .83المرجع السابق، الفقرة   23



o یموغرافي والھیكل ینتھك التوسع االستیطاني بشكل مباشر وصارخ حظر تغییر الطابع المادي والتكوین الد
فقد تم التأكید على ذلك بشكل مستمر من قبل األمم المتحدة، بما في ذلك  .المؤسسي أو مركز اإلقلیم المحتل

"وإذ  2334في ھذا اإلطار، ینص قرار و. 2334، و476، و471، و465مجلس األمن في قرارات 
في وطـابع ووضـع األرض الفلسـطینیة المحتلـة یـدین جمیـع التـدابیر الرامیـة إلى تغـییر التكـوین الـدیمغرا

بمـا فیھـا القـدس الشـرقیة، والـتي تشـمل إلى جانـب تـدابیر أخرى بناء المسـتوطنات  ١٩٦٧منـذ عـام 
وتوسـیعھا ونقـل المسـتوطنین اإلسـرائیلیین ومصـادرة األراضـي وھـدم المنـــازل وتشـــرید المـــدنیین 

 انتـــھاك للقـــانون الـــدولي اإلنســـاني والقـــرارات ذات الصلة". الفلســـطینیین، في

  
  التطور التاریخي للمشروع االستیطاني

وحتى  1967ھذا الجزء من الورقة الضوء على أبرز التطورات التاریخیة للمشروع االستیطاني في فلسطین منذ العام  ُیسلط
أعداد المستوطنین، ومواقع المستوطنات، وأبرز مناطق التوسع االستیطاني، وأھم األحداث المتعلقة بالتوسع  یعكسوالیوم، 

  االستیطاني.

1967-1977  

  مركزًة في غوش مستوطنة في ھذه الفترة 20تم بناء ،
ردن، والحي الیھودي في البلدة عتصیون، وغور األ

القدیمة في القدس، والتلة الفرنسیة، والنبي یعقوب، 
وتلبیوت، وغیلو، وراموت اشكول، ومعالوت دفینا، 

ً مستوطن 2,876حیث وصل عدد المستوطنین إلى   24.ا

 :ھي الخطة التي قام بتطویرھا وزیر العمل  خطة ألون
غربیة، واحتالل الضفة ال 1967إیغال ألون إبان حرب 

بما في ذلك القدس الشرقیة، وقطاع غزة، وھضبة 
عمدت الخطة على تطویر والجوالن، وصحراء سیناء. 

وتعزیز السیطرة على الضفة الغربیة وقطاع غزة 
عندما تم اتخاذ القرار باإلبقاء على سیطرتھم من خالل 

 25النقل المنھجي للمستوطنین.

 :تعدیل  ، تم1972أكتوبر  19بتاریخ  قانون اإلیجار
قانون حمایة المستأجر، والذي یتم بموجبھ رفع حمایة 
إیجار العقار بعد موت الجیل الثالث من المستأجرین، 
 .ً ما یتعارض مع القانون العثماني المطبق سابقا

، فإن مغادرة العقار، والتأخر في أو إلى ذلك باإلضافة
عدم دفع اإلیجار، ومخالفة بنود عقد اإلیجار ھي ضمن 

ً من أجل إخالء جملة ا ألسباب التي تم توظیفھا أیضا
  26،27المستأجر.

  
  خطة ألون

                                                             
24 Palestinian Initiative for the Promotion of Global Dialogue and Democracy (MIFTAH), The Palestinian Experts 
Conference on Final Status Issues: Papers and Proceedings (MIFTAH 1999) 158-159. 
25 PASSIA, The Palestine Question in Maps: 1878- 2014 (PASSIA 2014) 48-49. 

  ).2018آب  25مقابلة مع د. منیر نسیبة، دكتور في القانون الدولي في جامعة القدس (  26
  اآلن في الصفحات التالیة.- 2010تبعات وأثار ھذه التعدیالت موضحة بجزئیة الفترة   27



1978 -1993  
  في ھذه الفترة، مركزًة في  ةمستوطن 108تم بناء

غوش عتصیون، وغور االردن، ورام هللا، ونابلس، 
بحیث وصل عدد  28والقدس، وغزة، والخلیل،

ً مستوطن 268,756المستوطنین اإلجمالي إلى  (منھم  ا
في  122,320في القدس الشرقیة، و 146,436

ومع نھایة العام  29سائر الضفة الغربیة وقطاع غزة).
، وصل عدد المستوطنات في الضفة الغربیة 1991

 150بما في ذلك القدس الشرقیة، وقطاع غزة إلى 
نع الفلسطینیون من البناء على مستوطنة، حیث مُ 

 30% من ھذه األراضي.68

 :البناء والتوسع  بدءبالرغم من  االنسحاب من سیناء
، فقد 1967االستیطاني في صحراء سیناء إبان حرب 

، 1970تم ضمھ إلى خطة ألون الموسعة في مطلع 
واسحاق رابین  مئیربحیث عمدت نیة حكومات غولدا 

) إلنشاء منطقة "عازلة" بین قطاع 1968-1977(
غزة ومصر من خالل بناء المستوطنات على طول 

ً لشرم الشیخ.الخط الشرقي   31لصحراء سیناء وصوال

  على 1979تم االتفاق في إطار اتفاقیة كامب دیفید 
والذین یتراوح  مستوطنة 17المستوطنین من   إخالء

 3مستوطن على مدار  6,000- 5,000عددھم بین 
وقد  .1982نیسان  25سنوات في موعد ال یتعدى 

قوبلت عملیات اإلخالء ھذه باالعتراضات 
واالحتجاجات من داخل الحكومة ومن قبل مجموعات 
المستوطنین. وتم إخالء المستوطنة األخیرة "یامیت" 

    1982.32نیسان  22بتاریخ 
  المستوطنات الرئیسیة في سیناء

  الضفة الغربیة وباألخص في قطاع غزة. فعلى سبیل قوبل إخالء المستوطنین في سیناء بازدیاد في التوسع االستیطاني في
عامي  انیتبُ  نلتیلوا "دوغیت"و "إیلي سیناء" تيطنفي مستوھم باالستیطان ؤالمثال، قام بعض المستوطنین الذین تم اخال

 33على التوالي. 1984و 1983

  ُخلیتتم تعویض كل عائلة دوالر  1,000,000تجاوز قیمتھ مبلغ تمریكي والذي أدوالر  500,000من سیناء بمبلغ  أ
   34األخذ بعین االعتبار التضخم االقتصادي. عند 2005 عام أمریكي في

 

                                                             
28 MIFTAH (n 24). 
29 Palestinian Central Bureau of Statistics, Number of Settlers in Settlements in the West Bank by Year and Region 1986-
2016 (PCBS) < http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/SETT6E-2016.html>. 
30 PASSIA (n 25) 62. 
31 Ibid 56. 
32 Ibid. 

33 International Crisis Group: Working to Prevent Conflict Worldwide االنسحاب والرافضون لھ: ماذي سیفعل المستوطنین اإلسرائیلیون؟ ،
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  .2المرجع السابق، صفحة   34



1994 -1999  
  لدائرة شؤون المفاوضات التابعة لمنظمة التحریر ً وفقا

الفلسطینیة، وصل إجمالي عدد المستوطنین في الضفة الغربیة 
 1999بما في ذلك القدس الشرقیة وقطاع غزة مع نھایة عام 

ً مستوطن 355,065إلى  في القدس  165,069منھم : ا
 6,427في سائر الضفة الغربیة و 183,569الشرقیة، و

 35غزة.قطاع 

  األحمر والمناطق المجاورة  خانالمخطط منطقة(E1) :
یقع شرقي  رطوّ مُ یشیر ھذا المخطط إلى ممر ضیق غیر 

ناطق الضفة الغربیة المصنفة "ج"، وتحد المنطقة القدس في م
ً، و "التلة الفرنسیة"مستوطنات  ً، و "كیدار"غربا "معلیھ جنوبا

ً، وأدومیم"  ،  "علمون"شرقا ً أبو دیس الفلسطینیة وبلدة شماال
، تم توسیع حدود 1994باتجاه الجنوب الغربي. وفي عام 

تلعب ھذه و، E1ة لتتضمن منطق "معلیھ أدومیم"مستوطنة 
ً في تحقیق رؤیة اسرائی ً أساسیا ل بقدس "موحدة" المنطقة دورا

قلیمیة والدیمغرافیة، ففي ھذا اإلطار، على المستویات اإل
نة اسرائیلیة جدیدة على تتضمن الخطة إنشاء حي/مستوط

 36دونم. 12,000مساحة 

 فإنھ سیؤدي إلى ربط أكبر مستوطنة  ،إذا تم تطبیق المخطط
في الضفة الغربیة مع "قواعدھا الداخلیة" في القدس، وبناء 

وحدة سكنیة، ومنطقة صناعیة، ورفد  15,000 - 3,500
ومن . ، ومركز شرطة تم بناؤهالمنطقة ببنیة تحتیة سیاحیة

خر، فإن تطبیق الخطة سیؤدي إلى قطع الضفة جانب آ
راضي من األخر مساحة آالغربیة بالنصف، واالستیالء على 

ما سیجعل التواصل الجغرافي المتاحة للتنمیة الفلسطینیة، 
داخل الضفة الغربیة واالتفاق على حدود دائمة أمرأ 

. ً      37مستحیال
  E1مخطط 

 

                                                             
  ).2017لمفاوضات (دائرة شؤون ا 2016- 1994عدد المستوطنین دائرة شؤون المفاوضات،   35

36 PASSIA (n 25) 166. 
37 Ibid. 



2000 -2009  
  491,630، وصل إجمالي عدد المستوطنین في الضفة الغربیة بما في ذلك القدس الشرقیة إلى 2009مع نھایة العام 

ً مستوطن   38 في سائر الضفة الغربیة. 303,379في القدس الشرقیة، و 188,251: منھم ا
 ھو أول إطار : مشروع القدس الكبرى

تخطیطي یتعامل مع القدس الشرقیة 
حضریة واحدة، والغربیة كوحدة 

ة ومخطط إلزامي ویعمل كخریط
وأغراض الستخدام األراضي 

وترتكز التخطیط الحضري األخرى. 
الخطة على أھداف دیمغرافیة تسعى 
إلى رفع نسبة الیھود في القدس إلى 

% وخفض نسبة العرب إلى 70
 2030.39% بحلول العام 30

  35ففي ھذا اإلطار، تمت مصادرة %
لعامة"، من األراضي "للمنفعة ا

% من األراضي 22وتصنیف 
"كأراٍض خضراء" یمنع البناء بھا، في 

% من األراضي غیر 30ھناك حین 
% یسمح فیھا 13بقي ما یُ مخطط، 

إال أن الكثیر من  40البناء الفلسطیني،
ً منذ  ھذه المناطق أصبح مكتظا

فإن  ،إلى ذلك باإلضافة  41اآلن.
الخطة تحدد أماكن السكن الفلسطینیة 
في المناطق الشمالیة والجنوبیة من 

النمو في البلدة  من القدس، وتحد
، حیث یتسارع النمو وحولھا القدیمة

    والتطور السكاني االسرائیلي.
  مشروع القدس الكبرى

  

الجانب من غزة وأربع  األحاديّ بالمصادقة على قرار االنسحاب  اإلسرائیليقام مجلس الوزراء االنسحاب من غزة: 
في تشرین أول الكنیست اإلسرائیلي ، وتم تبنیھ من قبل 2004مستوطنات صغیرة في شمال الضفة الغربیة في حزیران 

ً مستوطن 8,692ترتب على ذلك إخالء وقد  2004.42 نیسانیت، ایلي سیناي،  دوغیت،مستوطنة على النحو التالي:  21من  ا
نتزر  كفر یام، كیرین عاتصوما، قطیف، غان اور، غاني تل، غدید، نتساریم، كفار داروم، موراغ، بیدوالح، عتصمونا،

                                                             
 ).2017(دائرة شؤون المفاوضات  2016-1994عدد المستوطنین دائرة شؤون المفاوضات،  38

39 PASSIA (n 25) 169. 
40 BADIL, ‘Forced Population Transfer: The Case of Palestine: Discriminatory Zoning and Planning’(2014) A Series of 
Working Papers,38-39.   
41 Munir Nuseibah, ‘Decades of Displacing Palestinians: How Israel Does It’ (2013) Al-Shabakah: The Palestinian Policy 
Network <https://al-shabaka.org/briefs/decades-displacing-palestinians-how-israel-does-it/>, 6   
42 PASSIA (n 25) 116. 



وتخطت قیمة التعویضات لكل مستوطن  43تل قطیفة.وسالف،  شیرات ھیام، رافیح یام، بیئات ساد، حازاني، نیفي دیكالیم،
 44الذین لم یوافقوا على التعویضات في مستوطنات الضفة الغربیة. ھؤالءدوالر أمریكي، في حین استوطن  200,000مبلغ 

  :ھو حاجز مادي تمت الموافقة جدار الضم والتوسع
خالل االنتفاضة  2002نیسان  14بتاریخ  إنشائھعلى 

وقام مجلس شارون.  أرئیلحكومة  إّبانالثانیة 
بالمصادقة على الخطة من خالل  اإلسرائیليالوزراء 

 لبناء جدار 45،حزیران 22بتاریخ  2077القرار رقم 
 ،من الخط األخضر الشرقإلى  كم 708یصل طولھ 

ً بذلك ضعف طولھ (الخط األخضر).  كما تقع ممثال
% من الضفة الغربیة، بما في ذلك القدس 9.4

الشرقیة، وأرض الحرام بین الجدار والخط األخضر، 
داخل  - عند اكتمالھ-% من الجدار 87یقع ر أن ویقدّ 

  46ولیس على الخط األخضر.الضفة الغربیة، 

وفي إطار عدم جواز االستیالء على األراضي 
باستخدام القوة، أصدرت الجمعیة العامة لألمم المتحدة 

 2003،47كانون أول  12بتاریخ  ES-10/14قرار 
ً لمحكمة العدل الدولیة  بطلب رأي استشاري موجھا

تموز  9ل مشروعیة بناء الجدار. وفي تاریخ حو
، أصدرت المحكمة رأیھا االستشاري، والذي 2004

أدانت بھ بناء الجدار كإجراء غیر قانوني تحت القانون 
  48الدولي.

  
 سار الجدارم

 
  

                                                             
43 PASSIA, Gaza Bulletin (PASSIA 2008) 5. 
44 Paul Rivlin, The Israeli Economy from the Foundation of the State through the 21st Century (Cambridge University Press 
2010) 245. 
45 PASSIA (n 25) 110. 

 http://www.alhaq.org/publications/publications-) <2012(الحق، الطبعة الثانیة، الضم والتوسع والنظام المرتبط بھ  جدارالحق،  46 
regime?category_id=6-associated-its-and-wall-annexation-theindex/item/ 5> صفحة.  

47 United Nations General Assembly Resolution ES-10/14 (12 December 2003). 
48 Legal Consequences of the Construction of a Wall (Advisory Opinion) 2004 < https://www.icj-cij.org/files/case-
related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf> paragraph 122 



  اآلن - 0201
  636,452، وصل إجمالي عدد المستوطنین في الضفة الغربیة بما في ذلك القدس الشرقیة إلى 2016مع نھایة العام 

ً مستوطن في  12مستوطنة (منھا  150في سائر الضفة الغربیة، في  334,264في القدس الشرقیة، و 302,188، منھم ا
 49 بؤرة استیطانیة. 107القدس الشرقیة) و

  والتي تم  في جنوب نابلس مستوطنة أمیھاي(منھا  جدیدةمستوطنات  4 بناءب، تم بدء العمل 1992ألول مرة منذ العام
   51.في غور األردن)مستوطنات  3و 2017،50في آذار  بنائھاالمصادقة على 

 ھو تشریع  قانون تسویة االستیطان في یھودا والسامرة
والذي یسعى  2017أقره الكنیسیت االسرائیلي في شباط 

إلى شرعنة البؤر االستیطانیة االسرائیلیة (والتي تعتبر 
قام وقد  52غیر قانونیة في القانون االسرائیلي) بأثر رجعي.

ة، عدد من مؤسسات حقوق اإلنسان، بما في ذلك عدال
اآلن،  ، ومنظمة السالمومنظمة متطوعین لحقوق اإلنسان

قدیم التماس للمحكمة وجمعیة حقوق المواطن في اسرائیل بت
صدار القانون، فعارض المدعي العام أفیخاي العلیا بعد إ

ما ون ورفض الدفاع عنھ في المحكمة، مندلبلت القان
خاص للدفاع  أضطر وزیرة العدل أن تقوم بتعیین محاٍم 

العمل عن القانون. وفي ھذا اإلطار، وباإلضافة إلى تجمید 
بالقانون من قبل المحكمة لحین النظر فیھ، فإنھ من غیر 

  53المرجح أن تقوم المحكمة بالمصادقة على القانون.

  إال أنھ یجب عدم المبالغة بأھمیة النظر بشرعیة قانون
یأتي ائیلیة. وتسویة االستیطان في المحكمة العلیا االسر

األساس: إسرائیل الدولة  قانونھذا في سیاق سن "
، كقانون 2018القومیة للشعب الیھودي" في تموز 

أساس یتمتع بقیمة دستوریة (وعلیھ ال یمكن النظر 
بشرعیتھ إال في المحكمة الدستوریة). ینص قانون 

تعتبر الدولة تطویر استیطان القومیة في الفقرة السابعة "
امتھ یھودي قیمة قومیة، وتعمل ألجل تشجیعھ ودعم إق

على تحدید حدود اسرائیل ." وفي ظل غیاب وتثبیتھ
السیاسي والقانوني االسرائیلي، وغیاب تحدید  المستویین

نطاق نفاذ ھذا القانون، أعرب محامي الدولة في قضیة 
قانون التسویة أنھ سیستند إلى قانون القومیة للعمل على 

       54شرعنة البؤر االستیطانیة بأثر رجعي.
 التوسع االستیطاني بشكل كبیر منذ انتخاب دونالد ترامب رئیس ولقد تصاعد ً  22شھر الـللوالیات المتحدة األمریكیة. ففي األ ا

 13,987، مقارنًة بـ4,476إلى  بنائھاالتي سبقت انتخاب ترامب، وصل عدد الوحدات السكنیة التي تم المصادقة على 
 55انتخابھ. أعقبتالتي  21االشھر الـ خالل وحدة سكنیة

  ،مستوطن 21.4یوجد على الصعید الدیمغرافي ً ً مستوطن 70مقارنة بـفلسطیني في الضفة الغربیة ،  100مقابل كل  ا لكل  ا
 56فلسطیني في محافظة القدس. 100

  وبدایةفي نھایة ستینیات السیاسات والتعدیالت القانونیة التي تم وضعھا منذ احتالل الضفة الغربیة وضم القدس الشرقیة 
تستخدم منظمات استیطانیة اسرائیلیة، مثل عتیریت كوھانیم  حیث ضي تحقق نتائجھا في الوقت الحالي،سبعینیات القرن الما

والعاد، التعدیالت على قانون اإلیجار إلخالء الفلسطینیین من بیوتھم في منطقة الحوض المقدس، وبالتحدید في البلدة القدیمة 
ھذا إلى  وقد أدى. 1948بتوظیف االدعاء أن ھذه البیوت كانت من ممتلكات الیھود قبل العام  في القدس وحي الشیخ جراح

ً فلسطینی 296تھجیر  ً فلسطینی 42، إلى جانب تھدید حقوق اإلقامة لـحتى اآلن ا األمم  حصائیات مكتبووفق إ 57خر.آ ا
ً بیت 180، فإن 2016نسانیة في العام المتحدة لتنسیق الشؤون اإل ً فلسطینی ا  818ما یضع مھدد باإلخالء في القدس،  ا

                                                             
49 Palestinian Central Bureau of Statistics, Press Release by the Palestinian Central Bureau of Statistics on the eve of the 
Forty Two Annual Commemoration of Land Day, March 30, 2018 (PCBS, 2018) 
<http://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3102> 
50 Middle East Eye, How Israel Boosted its Settlement Programme After Trump’s Election Victory (MEE 26 July 2018) < 
https://www.middleeasteye.net/news/how-israel-boosted-its-settlement-programme-after-trump-election-victory-
west-bank-palestine-khan-al-ahmar-147396207>. 
51 Ibid. 
52 Jerusalem Post, Knesset Passes Historic Law Legalising 4,000 Settler Homes (JP 2017) <https://www.jpost.com/Israel-
News/Politics-And-Diplomacy/Knesset-passes-historic-Settlements-Bill-480768> 
53 Jerusalem Post, High Court to Hear Petitions Vs. Settlements Regulations Law on Sunday (JP 2017) < 
https://www.jpost.com/Israel-News/High-Court-to-hear-petitions-vs-Settlements-Regulations-Law-on-Sunday-558865> 
54 Jacob Magid, State Plans to use Nation-State Law to Defend Outpost Legalization (Times of Israel 08 August 2018) < 
https://www.timesofisrael.com/state-plans-to-use-nation-state-law-to-defend-outpost-legalization/> 
55 MEE (n 50). 
56 PCBS (n 49). 
57 Khalil Tufakji, Third Generation Law: Altering Jerusalem’s Palestinian Demographics (Palestinian Vision Organisation, 
2015) 34. 



ً فلسطینی   58من األطفال. 372في خطر التھجیر القسري، منھم  ا
  األحمر في  خانالیرزح بدو  حیث ،2009عام لل تعود، األحمر معركة قانونیة طویلة خانالشھدت قضیة التجمع البدوي في

وعلیھ، قام جیش االحتالل االسرائیلي بإصدار إخطار بالھدم ضد  .E1المناطق "ج" في موقع أساسي إلكمال مشروع 
، 09/05/2018التجمع، ما أدى إلى تقدیم التماس إلى المحكمة العلیا االسرائیلیة. وفي اآلونة األخیرة، وبالتحدید في 

یر البیوت بھا بعد ) وأصدت حكمھا بإخالء المنطقة وتدم18/5193رفضت المحكمة العلیا االلتماس األخیر المقدم رقم (
إال أن المحكمة  06/07/2018،60وبالرغم من تجمید تنفیذ القرار بشكل مؤقت یوم  59أسبوع واحد من إصدار القرار.

ّمت، 23/09/2018وبتاریخ  05/09/2018.61حكمھا األصلي بتاریخ قامت بإقرار  قوات االحتالل االسرائیلي  سل
، أو أنھ سیتم فرض أمر الھدم من قبل 01/10/2018اه في موعد أقص إراديإخطارات لھدم المنشآت والمنازل بشكل 

  62قوات االحتالل.
 

                                                             
58 OCHA, Humanitarian Impact of Settlements in Palestinian Neighbourhoods in East Jerusalem: Evictions and Displacements 
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59 Mohammad Hashem Al-Hroub, Israeli Policies Towards Bedouin Communities and Means to Resist Them (Al-Khan Al-
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61 Al-Jazeera, Israeli Court Rules to Demolish Khan al-Ahmar Village (Al-Jazeera, 6 September 2018) 
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  الملحق األول: عدد المستوطنین حسب السنة:
  

  للمستوطنین في عدد محدد من السنوات: اإلجماليیوضح الرسم البیاني التالي العدد 
  

  
  

  :المستوطنات في القدس الشرقیة: الثانيالملحق 
  

  التالي سنة إنشاء جمیع المستوطنات في القدس الشرقیة، األراضي المقامة علیھا، ومساحة المستوطنة: الجدولیوضح 
  

  األراضي المبني علیھا  مساحة األرض (دونم)  سنة التأسیس  اسم المستوطنة
  لفتا 1,357 1968  راموت إشكول

  شعفاط، العیساویة، الطور 1,057 1968  جبل المشارف (ماونت سكوبس)
  شعفاط، العیساویة 941 1968  التلة الفرنسیة

  قلندیا، بیت حنینا 3,373 1970  عطاروت
  ، بیت جاال، المالحةشرفات 3,003 1971  جیلو

  حزما، بیت حنینا 1,773 1972  النبي یعقوب
  بیت إكسا، بیت حنینا، لفتا 8,085 1973  راموت ألون
  صور باھر 1,200 1973  شرق تلبیوت
  بیت حنینا، حزما 5,417 1985  بسغات زئیف

  بیت صفافا، بیت جاال 300 1991  غیفعات ھاماتوس
  أم طوبا، صور باھر 3,917 1991  جبل أبو غنیم (ھار حوما)

  شعفاط 1,304 1994  راموت شلومو
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