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 األراضي يف اإلنسان حلقوق اإلسرائيلي املعلومات مركز عن الصادر التقرير ملخص
 سياسة االستيطان: جميع الوسائل مشروعة" بعنوان" بتسيلم" احملتلة

  "تقرير شامل، يف الضفة الغربية 
 ٧/٢٠١٠/؟

 

  

  التقرير ملخص

منهم يعيشون  ٣٠٠.٠٠٠أكثر من  .يعيش اليوم يف الضفة الغربية حوايل نصف مليون إسرائيلي
من األراضي يف الضفة % ٤٢مستوطنة وحوايل مائة بؤرة استيطانية تسيطر على حوايل  ١٢١يف 

مستوطنة أقامتها إسرائيل يف األراضي التي ضمتها إىل  ١٢أما الباقي فإنهم يعيشون يف  .الغربية
لتها إسرائيل للسيطرة على األراضي ل الوسائل التي استعمالتقرير يحلّ .منطقة نفوذ بلدية القدس

لغرض إقامة املستوطنات، من خالل االستناد إىل املعطيات والتقارير الرسمية الصادرة عن 
الدولة، ومن بينها تقرير احملامية طاليا ساسون بخصوص البؤر االستيطانية، خمزون املعطيات 

  .دنية وتقارير مراقب الدولةالذي بناه البريغادير جنرال باروخ شبيجل، خرائط اإلدارة امل

تميز مشروع االستيطان منذ بدايته بالتعاطي الذرائعي، الساخر واخملالف لتعليمات القانون 
هذا التعاطي أتاح  .الدويل، التشريع احمللي، األوامر العسكرية اإلسرائيلية والقانون اإلسرائيلي

  .لغربيةالنهب املتواصل لألرض من السكان الفلسطينيين يف الضفة ا

حيث تم " أراضي دولة"األداة األساسية التي استعملتها إسرائيل هي اإلعالن عن األراضي بأنها 
معظم  .من أراضي الضفة الغربية% ١٦دونم وهي تشكل حوايل  ٩٠٠.٠٠٠االستيالء على حوايل 

 إن التفسيرات التي قدمتها نيابة الدولة .١٩٩٢ -١٩٧٩عمليات اإلعالن تمت بين األعوام 
يف قانون األراضي العثماين يتناقض مع التعليمات الصريحة يف القانون " أراضي دولة"ملصطلح 

بدون هذا التفسير املزور مل تكن إسرائيل لتنجح يف تخصيص  .وأحكام احملكمة االنتدابية العليا
  .مساحات كبيرة كهذه يف الضفة الغربية لصالح املستوطنات

من خالل  .ذات ملكية فلسطينية شخصية املستوطنات على أراضٍباإلضافة إىل ذلك، فقد سيطرت 
مقاطعة معطيات اإلدارة املدنية، مناطق نفوذ املستوطنات والصور اجلوية للمستوطنات من العام 

تعتبرها  من املساحات املبنية داخل املستوطنات هي أراضٍ% ٢١، وجدت بتسيلم أن ٢٠٠٩
  .رديةإسرائيل ممتلكات فلسطينية ذات ملكية ف
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لغرض حث املواطنين اإلسرائيليين لالنتقال للسكن يف املستوطنات، فقد أوجدت إسرائيل 
إكراميات وحوافز مقدمة للمستوطنات واملستوطنين بغض النظر عن أوضاعهم املالية التي تكون 

معظم املستوطنات يف الضفة الغربية معترف بها بأنها مناطق  .يف بعض األحيان جيدة وراسخة
إكراميات يف جمال السكن، التي تتيح شراء : ر أ وهي بهذا مستحقة لسلسلة من اإلكرامياتتطوي

الشقق النوعية والرخيصة وهبة فورية مع قرض مدعوم، إكراميات شاملة يف جمال التربية 
، يوم تعليم طويل، سفريات ورواتب ٣والتعليم وتضم من بين ما تضم التربية اجملانية من جيل 

مين، هبات ودعم للمصانع واملشاريع الزراعية، بما يف ذلك التعويض عن املصاريف حمسنة للمعل
اخلاصة بالضرائب املفروضة على منتجاتهم من قبل االحتاد األوروبي، ضرائب خمففة مقارنة 

باإلضافة إىل ذلك تقوم احلكومة بتقديم امليزانيات  .مع البلدات اإلسرائيلية داخل اخلط األخضر
إطار هبات التوازن التي تنحاز لصالح املستوطنات مقارنة مع البلدات اإلسرائيلية يف الزائدة يف 

  .جمال اخلط األخضر

وقد جتاهلت إسرائيل هذه القواعد،  .للقانون اإلنساين الدويل إن إقامة املستوطنات حمظورة وفقاً
ائية رفيعة يف على أي شخصية قض من خالل تبنيها لتفسير خاص بها، وهي غير مقبولة تقريباً

 وتراكمياً متواصالً باإلضافة إىل ذلك، فإن إقامة املستوطنات جتر انتهاكاً .العامل واألسرة الدولية
  :حلقوق اإلنسان اخلاصة بالفلسطينيين

  احلق يف التملك الذي يتم انتهاكه من خالل السيطرة الواسعة على أراضي الضفة الغربية
 .لصالح املستوطنات

 ازي أقامت إسرائيل يف الضفة الغربية جه: واحلق يف احملاكمة العادلة احلق باملساواة
جهاز إسرائيلي  -النتمائه القومي حقوق الشخص طبقاً منفصلين بحيث يتم حتديدقضاء 

خمصص للمستوطنين وهو مبني على حقوق اإلنسان والقيم الديمقراطية، ومنظومة 
 .عسكرية خمصصة للفلسطينيين وهي منظومة تظلم حقوق الفلسطينيين

 أقيمت املستوطنات عن عمد بحيث تمنع التطوير املدين : احلق يف مستوى حياة الئق
الضفة الغربية بحيث تمنع سيطرة إسرائيل على مصادر املياه يف  للبلدات الفلسطينية يف

 .الضفة الغربية تطوير الزراعة الفلسطينية
 تهدف الكثير من احلواجز والقيود األخرى املفروضة على حركة : احلق يف حرية احلركة

 .الفلسطينيين وتنقلهم إىل حماية املستوطنات وخطوط سير املستوطنين
 تقطع املستوطنات التواصل اجلغرايف للفلسطينيين وتفرز عشرات : صيراحلق يف تقرير امل

  .اجليوب واجلزر التي حتول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة قادرة على احلياة

الغطاء القانوين الذي حتاول إسرائيل تغليف مشروع املستوطنات به يهدف إىل تغطية عمليات 
وبهذا تفريغ منظومة القضاء التي تُفعلها إسرائيل يف  النهب املتواصلة لألرض يف الضفة الغربية

ويكشف التقرير ماهية هذا  .الغربية من القيم األساسية اخلاصة بالقانون والعدل مناطق الضفة
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اجلهاز الذي يعتبر أداة تهدف إىل خدمة األهداف السياسية، وذلك من خالل تمكين االنتهاك 
  .سطينييناملُمَنهج حلقوق اإلنسان اخلاصة بالفل

إن التغييرات الواسعة يف اجلغرافية واحليّز التي أحدثتها إسرائيل يف الضفة الغربية، تتغلغل يف 
لاللتزامات  مع الفلسطينيين وتشكل انتهاكاً عاماً ١٨أساس املفاوضات التي تديرها إسرائيل منذ 

إن استمرار مشروع االستيطان املبني على التمييز بحق الفلسطينيين  .الدولية من قبل دولة إسرائيل
بقواعد دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية ويمس بمكانة  من سكان الضفة الغربية يمس أيضاً

  .إسرائيل بين أمم العامل



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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