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 مقدمة
الشعب الفلسطيني وتهجيره من هاء إناالستئصالية يعمل بال توقف على حاللية اإلالمشروع االستيطاني الصهيوني يمثل حربا مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني ووجوده ومستقبله، وهو بصيغته 

التي شنها المستوطنون رهابية اإلعدد الهجمات ن أ، كما االحتالل همجيةلى ع شر واضحمؤ الشهداء والجرحى والمعتقلين في هذا العام  رقام أولعل  ، ساليبواألباستخدام كل الوسائل رضه أ
 الواقع الخطير الذي يحياه المواطن الفلسطيني فيلى إ انتشير  تطبيقها في الضفة الغربية،ى إلسلسلة القوانين التي يسعى االحتالل لى إضافة إ، خالل العام ماهجو  617لى إوالتي وصلت 

قل أاالحتالل يسابق الزمن لتهويد الضفة الغربية، وحشر المواطنين الفلسطينيين في مساحات محدودة معزولة ومحاصرة على ن أ، كما تبين بوضوح كيف الضفة الغربية والقدس بشكل خاص
 % من المساحة الكلية للضفة.40من 

، ويعتمد هذا التقرير في 2018والمواطن الفلسطيني خالل العام رض األاالنتهاكات االستيطانية بحق هم أ و  ،االحتالل نستعرض في التقرير التالي وبشكل موجز ومباشر أبرز اعتداءات جيش
سرائيلية اإللجنة مراقبة النشاطات االستيطانية  بيانات معلوماته على سلسلة التقارير الشهرية الصادرة عن مجموعة الرقابة الفلسطينية التابعة لدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، وعلى

 رصدللقوانين التي يناقشها كنيست االحتالل لمتابعات المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية "مدار" على  يعتمد، كما القدس )اريح( -التطبيقيةبحاث األة التابعة لمعهد الفلسطينيراضي األفي 
 الل هذا العام.ستيطان في الضفة الغربية والقدس خسلسلة القوانين العنصرية المتعلقة باال
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  2018خالل العام في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة انتهاكات جيش االحتالل  .1
 

 المجموع 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الشهر

     هداءش 307 15 24 31 26 14 24 17 85 34 20 9 8 الشهداء

 جريح 8401 329 254 860 580 472 463 393 1940 1418 1178 296 218 الجرحى

 المعتق 5761 592 409 448 329 382 469 419 499 469 588 561 596 ن و المعتقل

النار على المواطنين طالق إ

 )يشمل القصف الجوي(
326 368 389 393 438 256 298 298 326 369 396 335 

4192 

 حالة

 

الغربية  شهيدا في الضفة 49شهيدا في غزة، و 258الغربية وقطاع غزة، من بينهم شهداء في الضفة  307بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص جيش االحتالل  -
 .والقدس

 .والقدس في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية 7100، بينهم جريح 8401عدد الجرحى   -
 . الغربية والقدسمن قطاع غزة، والباقي من الضفة  174قد توزع كالتالي: مواطنا، و  5761لى إوصل عدد المعتقلين   -
 حالة في الضفة الغربية والقدس. 2165في قطاع غزة، و 2027كالتالي: توزعت  4129النار بلغ عددها طالق إحاالت  -
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 2018خالل العام  والقدس الضفة الغربية انتهاكات جيش االحتالل في .2
 

 المجموع 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الشهر

 مااقتحا 6548 611 657 547 444 454 563 420 471 502 573 640 666 الفلسطينيةاقتحام المدن والقرى 

 حالة 676 186 54 77 48 38 28 61 39 21 31 44 49 احتجاز مواطنين لفترات زمنية

 المنز  39 - 3 4 3 1 - 3 - 2 - 20 3 احتالل منازل المواطنين

 زاحاج 3931 388 332 320 322 281 332 270 259 347 321 348 411 الحواجز العسكرية المفاجئة

 المنز  126 11 20 15 16 8 14 9 7 3 6 7 10 هدم منازل المواطنين

زراعية وصناعية ت آمنشهدم 
 وتجارية فلسطينية

12 23 12 3 9 11 18 8 7 9 36 20 168 
 منشأة

 حالة 769 80 88 63 42 82 82 51 59 35 47 49 91 تدمير ومصادرة الممتلكات

االعتداء على المقدسات 
 والمؤسسات التعليمية والصحية

28 25 26 32 24 18 29 27 31 31 28 35 334 
 حالة
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عادة هو اعتقال المواطنين، وهدم المنازل في الت قتحامااال ه، وهدف هذمااقتحا 6548بلغ عدد حاالت االقتحام للتجمعات السكانية في القرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس 
يتم خالل هذه االقتحامات احتالل العديد من و  حالة احتجاز. 676التحقيقات الميدانية معهم، حيث تم تسجيل جراء ا  و ، كما يتم احتجاز المواطنين ، والبحث عن المقاومين الفلسطينيينتآوالمنش

 الدهم واالقتحام.عمال أ خالل  المنز  39 علىلعدة أيام رصد قيام جنود االحتالل بالسيطرة منازل المواطنين الفلسطينيين لفترات زمنية مختلفة، حيث تم 

توفير الحماية للمستوطنين، وتتضمن تفتيش السيارات الفلسطينية واعتقال العديد لى إ، وتهدف هذه الحواجز زاحاج 3931االحتالل في عموم الضفة الغربية والقدس قام أ 2018وخالل العام  
 برصاص جنود االحتالل على هذه الحواجز، وهي تسبب عرقلة حركة المواطنين الفلسطينيين وتقييدها. العديد من الشهداء والجرحى سقطوا ن ألى إمن المواطنين عبرها، إضافة 

الضفة الغربية نحاء أ، فيما تم هدم الباقي في الخاضعة لسيطرة بلدية االحتاللحيائها أو  القدسمدينة منزال في  61، من بينها 1المنز  126لى إووصل عدد المنازل الفلسطينية التي تم هدمها 
 شرقي القدس في منطقة الخان األحمرو الشمالية، غوار األالخليل، وفي  شرق في القرى الفلسطينية المهددة بالترحيل في مسافر يطا  -القدس مدينة عدا  – دمهالعمال أ األخرى، وقد تركزت 

منشأة زراعية  168كما تم هدم  مستهدفة باالستيطان بشكل واسع.نها أكيانه، خصوصا لى إها من سكانها الفلسطينيين تمهيدا لضمها تفريغلى إوما حولها، وهي مناطق يسعى االحتالل 
 في القدس ثم الخليل وبيت لحم.ت آالمنشهدم عمال أ  وتركزت معظمالضفة والقدس، نحاء أوصناعية وتجارية فلسطينية في 

مبالغ المنازل وسيارات المواطنين، ومصادرة ثاث ألحالة تدمير  769المواطنين، حيث تم تسجيل  واالقتحامات التي يقوم بها جيش االحتالل يتم تدمير ومصادرة ممتلكاتوخالل المداهمات 
 وجواالت.كمبيوتر ، وأجهزة معداتو ممتلكات شخصية، و كاميرات تسجيل، ، و سياراتمالية، و 

اقتحام المسجد األقصى من قبل المجموعات االستيطانية، والتضييق على المصلين، ومنع الصالة في الحرم فتتمثل باعتداءات جيش االحتالل ومستوطنيه بحق المقدسات اإلسالمية ما أ
في مساجد أخرى، واقتحام العديد من المزارات اإلسالمية  -صلى هللا عليه وسلممحمد -قيام المستوطنين بحرق مساجد، وكتابة شعارات ضد اإلسالم والنبي لى إمرات عديدة، إضافة براهيمي اإل

 بغرض تهويدها.

                                                           
 عبر القصف الجوي في قطاع غزة.منازل أيضا  3حداها بناية لفندق وأخرى لمركز ثقافي، كما ال يشمل تدمير إبنايات ضخمة عبر القصف الجوي في قطاع غزة،  3هذا العدد ال يشمل تدمير  1
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لى إجيش االحتالل عددا من المدارس وبهدم أخرى، وبمحاصرة عدد من الجامعات لفترات مختلفة، ومنع وصول الطلبة غالق إ االعتداء على المؤسسات التعليمية والصحية، فيتمثل في ما أ 
ذلك فقد استهدف جيش االحتالل سيارات اإلسعاف الفلسطينية وطواقمها الطبية في حاالت كثيرة بالرصاص الحي وبالغاز السام لى إم وجامعاتهم في الكثير من المناطق، إضافة مدارسه

 .وباالعتقال واالحتجاز، كما داهم مستشفيات ومراكز صحية واعتقل عددا من الجرحى

 االستيطانية في الضفة الغربية والقدساالعتداءات  .3
 

 المجموع 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الشهر

 ماهجو  617 130 44 70 35 38 40 40 31 46 56 45 42 المستوطنينرهاب إ

 نامواط 161 14 35 8 44 13 24 3 20 - - - - مواطنين عن القدسبعاد إ

 9860 700 800 1600 300 600 1100 1700 2000 300 100 450 210 الفلسطينيةشجار األقطع وحرق 
 شجرة

راضي األتجريف وتخريب 
الزراعية لتوسيع المستوطنات 

 والبؤر االستيطانية
17 173 116 188 80 100 190 285 1100 230 190 520 3189 

 مادون
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هجوما، بالدهس المتعمد للمواطنين، ورشق الحجارة تجاه بيوتهم وسياراتهم،  617اإلرهاب التي مارسها المستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي بلغت عمال أ تتمثل 
 .المواطنين، وحرق مزروعاتهم وقطع أشجارهم وتخريب مزارعهم كتابة الشعارات العنصرية على منازللى إالجسدي بحق المواطنين، إضافة عتداء واالالبلدات والقرى قتحام او 

النشطاء بعاد إشهور، وذلك في سياسة تستهدف  6لفترات تتراوح بين شهر وقصى األعن المسجد و أمواطنا مقدسيا عن مدينتهم  161بعاد إبمحاكم االحتالل قرارات قضت صدرت أوقد 
 عنه.  قصى األالمرابطين وحراس المسجد 

التي تم في الضفة الغربية  الفلسطينيةراضي األ، في حين بلغت مساحات شجرةالف آ 10قطعها من قبل جيش االحتالل ومستوطنيه ما يقارب و أبلغ عدد األشجار الفلسطينية التي تم حرقها  
، وهي قرارات يتعلق معظمها بمصادرة األرض ياعسكر  أمرا 171ي الضفة الغربية والقدس االحتالل فصدرها أالعسكرية التي وامر األ عدد، كما بلغ 2مادون 3588االحتالل مصادرتها من قبل 

 وتجريفها لصالح التوسع االستيطاني.

 

 

 

 

 

                                                           
  رضت للتجريف والتخريب بغرض توسيع المستوطنات.هذا الرقم يمثل مساحات األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية التي تم مصادرتها من قبل االحتالل، وهو يختلف عن مساحات األرض التي تع 2

 .6، ص:2018 ملعاا في ئیلیةارساإل تالنتهاكاا  رشع على بعریت ئیليارساإل انيطالستیا فحزلا، 2018القدس ) اريج(،  - لتطبیقیةا ثبحاألا معهد
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 2018األنشطة االستيطانية في الضفة الغربية والقدس خالل العام برز أ .4
 

 المجموع 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الشهر

االستيطانية الجديدة التي الوحدات السكنية 
 صادقت دولة االحتالل على بنائها

 وحدة 6859 1505 650 35 - 1820 290 - 1621 - 30 - 908

 ابؤرة ومعسكر  25 - 1 5 - 4 1 2 3 - 2 5 2 استيطانية ومعسكرات جديدة ومبان  بؤر 
 ومبنى

 اطريق 11 - 1 - 1 2 2 - - - - 2 3 شق طرق استيطانية جديدة

مشاريع استيطانية استراتيجية صادقت عليها 
 مؤسسات دولة االحتالل

 مشاريع 6 - - - - 2 - - 1 - - 1 2

القوانين ومشاريع القوانين المتعلقة باالستيطان في 
 الضفة الغربية

ومشروع  اقانون 13 3 - - - - 1 2 2 - 2 2 1
 قانون 
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. ويبلغ مجموع المساحة المستهدفة لهذه المخططات طامخط 134لى إ 2018وصل عدد المخططات االستيطانية الصادرة عن حكومة االحتالل ومؤسساته في الضفة الغربية والقدس خالل العام 
موزعة في شرق الجدار  6859ستيطانية الذي صادق االحتالل على بنائها وصل مجموع الوحدات االن إمستوطنة حيث  67. بينما بلغ عدد المستوطنات المستهدفة بالتوسعة مادون 4948ال

 الفاصل وغرب الجدار )منطقة العزل الغربية( كما هو مفصل في الجدول التالي. 

 موقع المستوطنات المستهدفة بالتوسعة

 المقامة عليها الوحدات االستيطانية بالدونمرض األ مساحة  عدد الوحدات االستيطانية عدد المستوطنات الموقع بالنسبة للجدار الفاصل

 3571 3546 31 غرب الجدار)منطقة العزل الغربية(

 4377 3313 36 شرق الجدار الفاصل

 

 :فقد توزعت كما هو مبين في الجدول التالي 25نية والمعسكرات الجديدة والبالغ عددها البخصوص البؤر والمباني االستيطاما أ

 دةالبؤر والمباني االستيطانية والمعسكرات الجدي

 

 

 

حياء أو بؤر 
 استيطانية جديدة

معسكرات جديدة 
 تم توسيعهاو أ

بيوت فلسطينية سيطر 
االحتالل عليها في 

 القدس

جسر سياحي طوله 
 م في القدس 179

مبنى استيطاني في 
ساحة البراق في 

 القدس

كيبوتس 
زراعي 
 استيطاني

مركز 
تراثي 
 استيطاني

مجمع 
خدمات 
 استيطاني

متنزه 
 استيطاني

13 2 4 1 1 1 1 1 1 
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كم لصالح المستوطنات  7قوات االحتالل بمد خط مياه بطول  قامتالمواطنين الفلسطينيين، كما راضي أعشر طريقا على حد أ 2018الطرق االستيطانية التي تم شقها خالل العام  عددبلغ 
 كالتالي: نلخصها مشاريع استيطانية استراتيجية  إقامة سلسلةحكومة االحتالل على مصادقة قيام األكثر خطورة فهو ما أ. قريتي قصرة وجالود جنوب نابلسراضي أوالبؤر االستيطانية على 

 .ةمستوطنات رسميلى إالبؤر االستيطانية وهو ما يعني "شرعنة" البؤر االستيطانية وتحويلها خالء إركزية بعدم جواز حكم قضائي من قبل المحكمة المصدار إ .1
 .2023عام ها ؤ هاإنيتم ن أمستوطن ومن المخطط لف أ 20من كثر أمة إقاتستوعب  مدينة استيطانية ضخمة في منطقة قلقيلية شمال الضفة الغربيةقامة إلالتخطيط  .2
 .ضمن مشروع )القدس الكبرى( ، بحيث يربط مستوطنات القدس مع مستوطنات تكتل غوش عتصيون وحدة سكنية استيطانية جنوب القدس 3000مشروع لبناء  .3
 .1948المحتلة عام رض األيربط مستوطنات الضفة بمدن االحتالل داخل  يةحديدمشروع سكك  .4
 الكبرى(. )القدسوذلك تنفيذا لمشروع ربط مستوطنات شرق القدس ببلدية القدس  لمنز  200من خالل هدم حمر األتهجير المواطنين الفلسطينيين من سكان الخان  .5
 ضمن مشروع )القدس الكبرى(. ، وذلك بهدف ربط مستوطنات شمال القدس ببلدية القدسبناء مئات الوحدات السكنية االستيطانية وسط بلدة بيت حنينا شمال القدس .6

  :وهي كالتاليخرى أقوانين  ثةثالاالحتالل قر أفقد  ،عالهأ االستراتيجية المذكورة  هذه المشاريعلى إباإلضافة 

منطقة نابلس، خاضعة له، بدال من مجلس تعليم " القائمة في مستوطنة أريئيل، غربي ريئيلأسريان صالحيات "مجلس التعليم العالي اإلسرائيلي" على الضفة الغربية، لتصبح جامعة " .1
 الضفة جزءا من كيان االحتالل.راضي أبها، وهو ما يعني عمليا اعتبار  عال خاص

  .االحتاللبتعريف قوانين " رهابيةإتهمة ارتكاب عملية " مواطن ينسب له االحتاللي أل "الدائمة، أو ما اصطلح على تسميتها "الهوية المقدسيةقامة اإلسحب  .2
 ، بل التوجه بالدرجة األولىبالتماسات ضد قرارات صادرة عن سلطات االحتالل والحكم العسكري  "المحكمة العليا اإلسرائيلية"منع الفلسطينيين في الضفة الغربية من التوجه مباشرة إلى  .3

 . ، ويرهقه مادياة أمام الملتمسيزيد التعقيدات القضائين أوهذا من شأنه  ،إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة

 

  :كالتالي نلخصهاقرارها إلتمهيدا خرى أيعمل على مناقشة قوانين نه أ، كما كنيست االحتالل عدة مشاريع لقوانين مختلفةقر أ ،أعالهالقوانين المذكورة لى إباإلضافة 
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 نائبا، وليس نسبة الثلثين في جلسة عادية. 120نائبا، من أصل  80عددية من أي تغيير لقانون أساس "للقدس كعاصمة إسرائيل"، يحتاج إلى أغلبية  .1
 ) القانون قيد النقاش(. الضفة الغربية إلى ما يسمى "السيادة اإلسرائيلية". في كافةضم مناطق االستيطان  .2
 ) القانون قيد النقاش(.لمستوطنين. السماح ألي شخص بشراء أراض في الضفة بحيث تبيع حكومة االحتالل األراضي التي تستولي عليها ل .3
 ) القانون قيد النقاش(. طقةفرض ما يسمى "السيادة اإلسرائيلية" على منطقة غور األردن، وشمال البحر الميت، على أن يتم منح اإلقامة الدائمة للفلسطينيين في المن .4
في الضفة  راض  أمحتلة من حيث السيطرة على قوننة الوضع القائم لما يسمى "مكانة" الوكالة اليهودية الصهيونية، واتحاد المنظمات الصهيونية )"الهستدروت الصهيونية"( في الضفة ال .5

 ) القانون قيد النقاش(.الغربية 
، قريبة لكل واحدة من هذه المستوطناتالداخل الخط األخضر و الموجودة  ت، للمناطق الصناعية والتجاريةأن تحصل المستوطنات في الضفة المحتلة على قسط من ضريبة المسقفا .6

 أراضي الضفة الغربية. في يتم استغاللها لصالح جذب المستوطنين وتثبيتهم ضخمة )قسط من ضرائب المسقفات(  مساعدات علىتحصل كل مستوطنة ن أوهو ما يعني 
 .مستوطنات وتوسيع أخرى قامة إلغرض  دولةراضي أكالمواطنين التي يصنفها االحتالل راضي أمن  االستيطان في الوكالة الصهيونية أراضي في الضفة الغربيةمنح شعبة  .7
 القانون قيد النقاش(.)  إلغاء سلطة حكم االحتالل المسماة "اإلدارة المدنية"، ونقل صالحياتها للوزارات اإلسرائيلية لتحسين الخدمة للمستوطنين .8
 في مناطق )ب( أو )ج( في الضفة، إلى منطقة )أ(.مقيما كان ذا إ" سرائيليإبقتل " فدائي فلسطيني يتم اتهامهي ولى ألاأل طرد أبناء العائلة من الدرجة .9

تمهيد لحصول هذه البؤر على مكانة رسمية ت، وهو راضي والعقاراتخفيضات في ضرائب تمليك األ مثل:ترتيب مكانة عشرات البؤر االستيطانية بحيث تحصل على جميع التسهيالت  .10
 .قانونية


