
 

 

  المستوطنات اإلسرائیلیة

  2020آذار 

في ذكرى یوم األرض الفلسطیني الذي یجسد بھ الفلسطینیون انتماءھم وتمسكھم بأرضھم في مواجھة 

سیاسات الطرد واالقتالع، یستمر االحتالل االسرائیلي بالتوسع االستیطاني عبر مصادرة وسرقة أراضي 

تغییر الطابع الجغرافي والدیموغرافي لألراضي  إلى ھدفالفلسطینیین بشكل ممنھج ومدروس ی المواطنین

ً انتھاك وتشكل سیاستھا االستیطانیة في األراضي المحتلة الفلسطینیة المحتلة. ً كبیرا للقانون الدولي واتفاقیة  ا

  جنیف الرابعة.

ما مجموعھ  2018في الضفة الغربیة في عام  لقد تجاوزت أعداد المستوطنین غیر الشرعیین

تنتھك و في القدس الشرقیة المحتلة. ) یستوطنون229,000(، منھم أكثر من ) مستوطن670,000(

  االحتالل.سلطة  وتقید صالحیات المستوطنات اإلسرائیلیة اتفاقیة جنیف الرابعة التي تحكم سلوك

الشرقیة والمناطق المحیطة بھا، وتلك المستوطنات في وتعتبر المستوطنات اإلسرائیلیة في القدس 

ً على ھي المستوطنات األ ،محافظتي قلقیلیة وسلفیت لفعلیة، یوجد من الناحیة ا .عدد السكان من حیث نسبة

ً  445الیوم أكثر من  ً استیطانیا عا  304 تجمعاتتشمل ھذه الو .في األراضي الفلسطینیة المحتلة تجمُّ

ً نیةاستیطا مستوطنات وبؤر ُ  25، وة صناعیةمنطق 25و ،قاعدة عسكریة 94إلى  ، إضافة ُ سیاحی موقعا  ا

  للمستوطنین.

 السیطرة یشكل  الذي یصادر أراضي وممتلكات المواطنین الفلسطینیین المشروع االستیطانيإن 

التي تحرم الفلسطینیین من استخدام  القرارات العسكریة٪ من مساحة الضفة الغربیة من خالل 60على 

واالنتفاع بھا، وحرمان الفلسطینیین من االنتفاع من آبار المیاه والثروات الطبیعیة التي یستولي  أراضیھم

مناطق وتصنف ھذه األوامر أراضي الضفة الغربیة على أنھا مناطق عسكریة مغلقة، حیث . علیھا االحتالل



ھا أو استخدامھا أو حتى بحیث یتم منع الفلسطینیین من البناء علی طبیعیة، اتمناطق محمیوإطالق نار، 

بل یشمل وطنات اإلسرائیلیة غیر القانونیة، المست ال یقتصر فقط علىزراعتھا، وبالتالي یتم االستیالء علیھا و

 ً  إضافة إلى، ٪ من مساحة الضفة الغربیة9.3ساحتھا متبلغ  التيبھا وشبكات البنیة التحتیة الخاصة  أیضا

ونتج عن ھذه  .٪ من مساحة الضفة الغربیة9.4 بدوره یعزلو ،كم 714الذي یبلغ طولھ  والتوسع جدار الضم

في عام  بما فیھا القدس الشرقیة مالیین فلسطیني یعیشون في الضفة الغربیة 3 رباما یقالسیاسات وجود 

 وتتطور نموت تياالستیطان ال اریعمحرومون من استخدام األراضي التي یمتلكونھا بسبب مشوھم  ،2019

، عدا عما تخلفھ المشاریع االستیطانیة، خاصة الصناعیة منھا من آثار خطیرة على البیئة، والتعامل باستمرار

ً مع التجمعات الفلسطینیة كمكبات للنفایات الصلبة والسائلة لھذه المستوطنات، األمر الذي یشكل خطر على  ا

 ھا.حیاة وأرواح المواطنین الفلسطینیین المقیمین بمحاذات

 

 الموضوع العدد

 448  موقع استیطاني تشمل: 

 150  مستوطنة 

  بؤرة استیطانیة  26تمت الموافقة على

 سكنیة للمستوطنات

 128  بؤرة استیطانیة 

 94  قواعد عسكریة 

 25  منطقة صناعیة 

 25  موقع سیاحي ومرافق / خدمات  

 عدد مواقع المستوطنات االستعماریة 

لغربیة (بما فیھا مستوطن في الضفة ا 671,007

 القدس الشرقیة)

 العدد الكلي للمستوطنین غیر الشرعیین

في القدس الشرقیة ن یالشرعین غیر یمستوطنعدد ال مستوطن في القدس الشرقیة وحدھا 228,614

  وحدھا

  الضم والتوسع : طول جدار الضم جدار كم 714



التي یزید عدد سكانھا عن  في الضفة الغربیة أكبر المستوطناتأدناه یبیّن جدول الباإلضافة إلى ذلك، 

  مستوطن: 10,000

 

 المحافظة اسم المستوطنة

عدد المستوطنین عام 

2018عدد المستوطنین عام  2017  

Modi'in Illit 73,972 70,883 رام هللا 

Betar Illit 56,746 54,557 بیت لحم 

Ramot Allon 47,130 46,150 القدس 

Pisgat Ze'ev 42,260 41,960 القدس 

Ma'ale 

Adummim 

 38,193 37,817 القدس

Gillo 30,920 30,920 القدس 

Neve Ya'akov 23,340 22,350 القدس 

Har Homa 22,140 20,660 بیت لحم 

Ar'iel 20,455 19,626 سلفیت 

Giv'at Ze'ev 17,922 17,323 القدس 

Ramat Shlomo 14,730 14,780 القدس 

East Talpiyyot 14,710 14,460 القدس 

Ramat Eshkol  11,590 11,440 القدس 

Ma'alot Dafna  10,570 10,400 القدس 

Efrat 10,088 9116 بیت لحم 

 

 



 

  :2019الوحدات السكنیة االستیطانیة في الخطط المعتمدة والمناقصات المنشورة لعام 

الموافقة على  قرار لیھای ،تبدأ عملیة التخطیط والبناء في المستوطنات بتخصیص أراٍض للتخطیط

 ،نشرھا یتمرائیلي. بعد الموافقة على الخطة النظریة " اإلسالبناء علیھا التي یمنحھا "وزیر جیش االحتالل

 ، بحیثرسمیا. تشمل المرحلة الثانیة لتنفیذ الخطة المناقصات یوما تصبح الخطة معتمدة 15وبعد نشرھا ب 

  .یتم نشرھا ویختار وزیر اإلسكان اإلسرائیلي أفضل عرض وبالتالي یبدأ البناء

 2019 وحدة سكنیة في المستوطنات في الخطط منذ بدایة عام 8,337تمت الموافقة على ما مجموعھ 

سكنیة. في تشرین استیطانیة وحدة  5,618حیث تمت الموافقة على  2018٪ مقارنة بعام 50بزیادة تقارب 

وحدة سكنیة في  2,342على خطط لبناء  ، وافقت سلطات االحتالل اإلسرائیلي2019األول / اكتوبر 

  .المستوطنات

 1,761إلى  2019إلعالن عنھا عام التي تم ا عالن عن مناقصات للوحدات السكنیة االستیطانیةتم اإل

  وحدة سكنیة في الضفة الغربیة بما فیھا القدس الشرقیة.

 



 

 

 :البنیة التحتیة لالستیطان

ُ معتربط شبكة طرق البنیة التحتیة المتطورة بشكل جید المستوطنات غیر القانونیة  وتربطھا بمركز  ا

إلى تقصیر وقت التنقل للمستوطنین اإلسرائیلیین. تم  شبكة الطرق ھذه وتھدف ،في إسرائیل حیاة المستوطنین

تمت الموافقة  المأھولة بالسكان. إنشاء نظام الطرق االلتفافیة للسماح للمستوطنین بتجاوز التجمعات الفلسطینیة

كم في محافظة نابلس والطریق  5.5على إنشاء طریقین جانبیین جدیدین؛ طریق حوارة االلتفافي بطول 

س األعلى للتخطیط اإلسرائیلي حیث وافق المجل ،كم في محافظة بیت لحم 7االلتفافي العروب بطول حوالي 



أكثر من  ، صودر. ونتیجة لذلكت لحمبیمدینة على رخصة بناء طریق نفق جدید یتجاوز  2019كتوبر في ا

  دونم من األراضي الفلسطینیة الخاصة لرصف الطرق. 800

التجمعات السكانیة الفلسطینیة المتضررة من طریق حوارة االلتفافي ھي بورین، حوارة، بیتا، 

ً دونم 406حیث سیصادر مخطط إنشاء طریق للمستوطنین والصویة،  ،عورتا، یاسوف، یاطما ي األراضمن  ا

، حیث ولحوحل مرأیؤثر طریق العروب االلتفافي على قرى بیت ، بینما سلمواطنین الفلسطینیینباالخاصة 

ً دونم 401 سیصادر  من أراضي المواطنین. ا

م كحافز لزیادة عدد خدَ ستَ یؤدي تطویر شبكة الطرق االلتفافیة إلى مزید من التوسع االستیطاني ویُ 

  .القدس الشرقیة الضفة الغربیة المحتلة بما فیھافي  عیینالمستوطنین اإلسرائیلیین غیر الشر

  

  

  

  

  

ائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحریر دواألرقام الواردة أعاله مصدرھا: مالحظة: المعلومات 

 الفلسطینیة.


