
 

 
 

 
 
 2008 المستعمرات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية  حولاً إحصائياًإلحصاء الفلسطيني يصدر تقريرا

 
 عدد المستعمرين في الضفة الغربية يتجاوز النصف مليون مستعمر

 
 للعام   الفلسطينية األراضي  التقرير اإلحصائي السنوي حول المستعمرات اإلسرائيلية في     الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أصدر  

السكانية والجغرافية في المستعمرات اإلسرائيلية المقامة على       التقرير بيانات إحصائية حول المؤشرات     ، حيث يتناول 2008

 ضمن الجهد الذي يبذله الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في إصدار سلسلة من                 هذا اإلصدار   يأتياألراضي الفلسطينية، و  

كما  وفقا للخطة التي وضعها الجهاز لهذا الموضوع،    االنتهاكات اإلسرائيلية في المجتمع الفلسطيني، التي تتناول التقارير اإلحصائية

 السمات  وإبراز  في األراضي الفلسطينية،   المستعمرات اإلسرائيليةسعى هذه السلسلة إلى توفير البيانات الالزمة لوصف واقع       ت

 .المجتمع الفلسطيني في األساسية والعوامل الجوهرية التي تؤثر     
 

  موقع استعماري في الضفة الغربية، وأكثر المستعمرات تتركز في محافظة القدس440
 

   440 قد بلغ   2008 إلى أن عدد المواقع االستعمارية في الضفة الغربية في نهاية العام            الفلسطيني إلحصاء  أشار ا

 موقعا مصنفاً على  43 بؤرة خارج حدود المستعمرات، و    109، و بؤرة داخل حدود المستعمرات     96 مستعمرة، و 144موقعا، منها 

 . قاعدة عسكرية   48أنه مواقع أخرى و 
 

، حيث كان أكثرها في محافظة القدس بواقع   2008 نهاية العام توزيع المستعمرات حسب المحافظة إلى إلحصاء الفلسطيني  ونوه ا

 مستعمرة، وكان أقل عدد       24فظة رام اهللا والبيرة حيث يوجد فيها        مستعمرة تم ضمها إلى إسرائيل، ثم محا     16 مستعمرة، منها  26

وتشير البيانات إلى أن نسبة المساحة التي يحظر على الفلسطينيين         من المستعمرات في محافظة طولكرم بواقع ثالث مستعمرات،  

ضي المبنية في مختلف المواقع    ، وأن مساحة األرا  2007من مجموع مساحة الضفة الغربية في العام     % 38.3الوصول إليها تشكل    

 .2006 ألف متر مربع نهاية العام  235,209االستعمارية قد بلغت 
 

 2008 مستعمر عدد سكان المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية في العام 500,670
 
 500,670قد بلغ   2008لعام في نهاية ا أن التقديرات تشير إلى أن عدد المستعمرين في الضفة الغربية     إلحصاء الفلسطيني ا بين

 %.3.56، أي بنسبة نمو مقدارها   2007 مستعمر في نهاية العام  483,453مستعمر، مقارنة بـ 
 

  مرة خالل السنوات   40أكثر من  إلى أن عدد المستعمرين في الضفة الغربية قد تضاعف      إلحصاء الفلسطيني  كما أشار ا

 أرض فلسطين التاريخية وبقية األراضي العربية المحتلة بمقدار مرتين          وللمقارنة فقد تضاعف عدد اليهود في    .   2008–1972

 . تقريبا خالل نفس الفترة 
 

من مجموع المستعمرين   % 52كما تشير البيانات إلى أن معظم المستعمرين يتركزون في محافظة القدس حيث بلغت نسبتهم حوالي                

ذلك الجزء من محافظة القدس الذي       (J1في منطقة القدس    ) مستعمر198,458(منهم  ) مستعمر 261,885(في الضفة الغربية بواقع       

 يلي ذلك عدد المستعمرين في محافظة رام اهللا والبيرة         ).  1967ضـمته إسـرائيل عـنوة بعـيد احـتاللها للضفة الغربية في عام               



 

 
 

قل المحافظات من حيث    أما أ ).   مستعمر 30,824(، ومحافظة سلفيت    ) مستعمر 54,111(ومحافظة بيت لحم    )  مـستعمر  87,059(

 ). مستعمر1,328(عدد المستعمرين فهي محافظة طوباس 
 

  مستعمرة حضرية45من مجموع المستعمرين يعيشون في % 88حوالي 

  مستعمرة ريفية في الضفة الغربية معظمها من نوع المستعمرات الجماعية99
 

.   مستعمرة في محافظة القدس    22، منها   2008ي نهاية العام     مستعمرة وذلك ف   45بلغ عدد المستعمرات الحضرية في الضفة الغربية        

من مجموع  % 98.8( في محافظات القدس     نمن المجموع الكلي، يتمركزو   % 88.0ويمـثل سـكان المستعمرات الحضرية حوالي        

 من مجموع% 85.4(،  وبيت لحم  )مـن مجمـوع المستعمرين في المحافظة      % 94.0(، وقلقيلـية    )المـستعمرين فـي المحافظـة     

من مجموع  % 74.0(، وسلفيت   )من مجموع المستعمرين في المحافظة    % 84.4(ورام اهللا والبيرة    ) المـستعمرين فـي المحافظـة     

وبلغ عدد  .  أريحا واألغوار ، و طولكرم، و طوباس، و جنينوال يوجد مستعمرات حضرية في محافظات       ).  المستعمرين في المحافظة  

 44,804 مستعمرة يسكنها    54 مستعمرة، معظمها تصنف مستعمرات جماعية بواقع        99المـستعمرات الـريفية في الضفة الغربية        

  مستعمر3,471 مستعمرة يسكنها 17مستعمر، يليها الموشافات بواقع 
 

 ماتي بنيامين االستيطاني"أكثر المستعمرين في باقي الضفة الغربية يتبعون مجلس 
 

 قد كان   2008 باقي الضفة الغربية حسب المجلس اإلقليمي في نهاية العام           أشـار اإلحصاء الفلسطيني إلى أن توزيع المستعمرين في        

 مستعمر ، آرفوت    73,407 مستعمرة يسكنها    34بلغ عدد المستعمرات التي تتبع هذا المجلس        :  علـى الـنحو التالـي، شـومرون       

بلغ :   مستعمر، ماتي بنيامين   4,731 مستعمرة يسكنها    19بلغ عدد المستعمرات التي تتبع هذا المجلس        ):  وادي األردن (هـياردين   

بلغ عدد المستعمرات التي تتبع هذا      :  مستعمر ، ميجليوت  139,885 مستعمرة يسكنها    31عـدد المستعمرات التي تتبع هذا المجلس        

 مستعمرة يسكنها   16بلغ عدد المستعمرات التي تتبع هذا المجلس        :   مستعمر، غوش عتصيون   916 مستعمرات يسكنها    5المجلـس   

مستعمر 12,675 مستعمرة يسكنها    14بلغ عدد المستعمرات التي تتبع هذا المجلس        ):  جبل الخليل ( مستعمر، هار هيفرون     57,123

 .وتقع جميع هذه المستعمرات في محافظة الخليل
 

 األيديولوجية الدينية هي السائدة في المستعمرات الريفية
 

 يعيشون في 60,173 تشير إلى أن عدد سكان المستعمرات الريفية قد بلغ   2008 بين اإلحصاء الفلسطيني إلى أن بيانات نهاية العام 

 مستعمرات 8 مستعمر، و10,526 مستعمرة علمانية يسكنها 36 مستعمر، و35,300 مستعمرة دينية يسكنها  38 مستعمرة، منها 99

 .ة فيها مستعمر، والباقي ال يتوفر بيانات حول الصفة الدينية السائد     7,997مختلطة يسكنها 
 

 االستعمارية" أمناه"من المستعمرين الريفيين يعيشون في مستعمرات تتبع حركة % 50اكثر من 
 

 مستعمر، 30,400 مستعمرة يسكنها 36:  االستعمارية" أمناه"معظم سكان المستعمرات الريفية يعيشون في مستعمرات تتبع حركة 

 .    تعمرات الريفية في الضفة الغربية من مجموع المستعمرين في المس % 50.5يشكلون ما نسبته  


