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 رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان



% 100فلسطين فترة االنتداب البريطاني   
والذي يعطي لليهود ( 1947)قرار التقسيم 

لفلسطين والقدس وبيت % 45.5و% 54

 لحم منطقة دولية

والتي ( 1967-1949)اتفاقية الهدنة 

للفلسطينيين % 22و% 78تعطي لليهود 

 من فلسطين التاريخية

 فلسطين 



1967مخطط آلون في   

السيطرة على غور االردن ومحيط البحر الميت. 

ضم مدينة القدس. 

 فصل شمال الضفة عن جنوبها وايجاد عازل ديموغرافي، يفصل الضفة

 الغربية عن امتدادها العربي شرقا

التحكم بالمقدرات الفلسطينية الطبيعية . 



 (1983-1978)مخطط متتياهو دروبلس 

( 1983 -1978)خطة خمسية مستعمرة جديدة في  70هدفه إقامة 

عببببر خلببب   تبببل ألبببف مسبببتوطن للسببب ن فيهبببا   150-120وجلبببب 

 .استيطانية مترابطة



أريئيل شارون خطة   

بؤرة 116البؤر االستعمارية  -أ  

 بؤرة ايش كودش



والتوسعالضم جدار  -ب  

  م 489الجزء الم تمل 

  م 225الجزء المتبقي 

 الف دونم 560االراضي العزولة خلف الجدار   

 االراضي العزولة خلف الجدار

الف دونم 295  

 االراضي المخطط لعزلها 

الف دونم 265  



والتوسعانظمة جدار الضم   

 يوجد ا ثر من نظام ونوع للجدار

االسمنت والسياج 

بوابات تفتح في اوقات محددة 

 ومطلوب من الس ان تصاريح

شب ة من الطر  التي تفصل 

 التجمعات الفلسطينية عن بعضها

شب ة من الخناد  في االغوار 

 الفلسطينية
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 المشاريع االستعمارية االسرائيلية الحالية

 شرعنة االعتراف بمدينة القدس -أ
 

مدنية القدسضم   
 االعتراف االمري ي بالقدس



انشاء المزيد من الكتل االستيطانية -ب  

 الت تل عدد المستعمرات عدد المستعمرين المساحة

الف دونم 74 االف 210   ت تل القدس 23 

الف دونم 71 الف 77   ت تل غوش عتصيون 23 

الف دونم 57 الف 45   ت تل معالي ادوميم 10 

الف دونم 25 الف19   ت تل غفعات زئيف 7 

الف دونم 55 الف 80   ت تل موديعين عليت 10 

الف دونم 140 الف16   ت تل تلمون 17 

الف دونم 370 الف 42  شيلو-ت تل ارئيل 40   

الف دونم 50  ت تل يتسهار 17 1600 

الف 26 الف دونم 54  ت تل  دوميم 14 

الف 22 الف دونم 22  ت تل ال ناه 6 

 ت تل ريحان 4 2500 الف دونم33



التطهير العرقي -ج  

القسري للتجمعات البدوية في السفوح الشرقية التهجير   
(مناط  3تجمع  يتم تجميعها في  47)  

 منطقة الجبل

 النويعمه

 فصايل

 جنين

 طوباس

 اريحا

 القدس

 بيت لحم

 الخليل

 رام هللا

 قلقيلية

 طول رم

 سلفيت

 نابلس



فرض السيادة على  -د

 Cمناط  

 % 17.7 ” A” أراضي 

  % 18.3 ”B”  أراضي 

% 2.9المحميات الطبيعية     

 % 61 ”C ”  أراضي 

% 0.1في الخليل   H2  



 Cالتجمعات الفلسطينية في االراضي المصنفة 

 تجمع  250



 الواقع الحالي
 مناط  مغلقة عس ريا اراضي الخزينة

 ضم القدس اغال  اراضي محاذية لنهر االردن

 مناط  نفوذ المستعمرات اعالن أراضي دولة

 الطر  االتفافية محميات طبيعية

 المواقع االستعمارية اغال  الجدار

 Cاراضي  Bاراضي 



 دور السلطة في مواجهة التحديات

تعزيز صمود التجمعات السكانية والمواطنين. 

مواجهة سياسات وإجراءات اإلستعمار اإلسرائيلي الممنهجة. 

 مواجهة إجراءات اإلحتالل بخصوص السيطرة على الموارد
 .الطبيعية وسرقة مقدرات الشعب الفلسطيني

 مجابهة مصادرة الممتلكات والتوسع اإلستيطاني وجدار الفصل
 .العنصري

تعزيز فرص التنمية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية. 

 تعزيز فرص إستغالل األرض لإلستعماالت اإلقتصادية
 .  والديمغرافية

 



توفير الحماية القانونية للمواطنين الفلسطينيين في المناطق المتضررة جراء سياسات اإلستيطان اإلستعماري وجدار : أوالا 

 .الضم والتوسع العنصري

 دعم صمود المواطنين في المناطق المتضررة والمهددة: ثانياا 

 دعم العمل الشعبي وتفعيل أدواته: ثالثاا 

 تعزيز فعالية عمليات التوثيق واألبحاث والنشر وفضح جرائم االحتالل: رابعاا 

 دور الهيئة 









 شكرا لحسن استماعكم


