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  خمسون عامًا تحت الخيمة

 

  

 سنة على تشريد الشعب الفلسطيني من دياره وفي هذه األيام تحتفل إسرائيل بذآراها الخمسين لقيام الدولة العبرية 50مضت 
  .على أنقاض شعب يقارع االحتالل حتى هذا اليوم وإلى أن يستعيد آافة حقوقه المغتصبة وليعود الحق إلى نصابه

  

ملتها على األراضي الفلسطينية عبر السنوات الماضية وذلك من أجل توطين الشعب اليهودي في أراضي لقد صعدت إسرائيل ح
الفلسطينيين، تقود الحكومة اإلسرائيلية اليوم حملة شرسة لنزع أراضي الفلسطينيين بتجريف االف الدونمات وقلع االف األشجار 
ومصادرة األراضي وتلويث المياه بمستعمرات يهودية بشكل دوري وما حدث في اللد والرملة ويافا وحيفا يحدث اآلن ومن 

أيقنت إسرائيل بعد العملية السلمية انه ال مفر من تسليم .  سنوات عديدة مضت في بيت لحم والخليل ونابلس ورام اهللا والقدس
الستيالء على أآبر مساحة ممكنة مساحة آبيرة من الضفة الغربية إلى أصحابها الشرعيين وبذلك آانت إسرائيل قد أعدت العدة ل

من الضفة الغربية في خطوة يائسة من جانبها لالحتفاظ بأآبر قدر من مساحة الضفة الغربية، لقد انتهجت إسرائيل العديد من 
األساليب لمصادرة اآبر مساحة ممكنة من األرض الفلسطينية رغم ان ما تقوم به من عمليات مصادرة وغيرها ألي أرض 

 لعام 267 و 1968 لعام 252فلسطينية محتلة وعلى وجه التحديد في القدس يعتبر باطًال حسب قرارات مجلس األمة رقم 
، غير ان إسرائيل استمرت في أعمالها التعسفية بدعم آامل ومتواصل من اللوبي الصهيوني العالمي وبتأييد مبطن من 1969

قادات واستنكارات المجتمع األولى لما تقوم به من أعمال مخالفة لروح نصير إسرائيل األول الواليات المتحدة، غير عابئة باعت
  .الشرعية الدولية

  

اتفاق أوسلو القاضي يوضع حد لنزاع استمر عقود من الزمن في منطقة الشرق األوسط وعلى أساس رغبة األطراف المتنازعة 
بحل جوهر الصراع العربي اإلسرائيلي وعلى األخص الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي بشكل ينتج عنه عالقة تكافئ بين 
األطراف المتنازعة قائمة على اعتراف متبادل بحقوق الشرعية لكال الشعبين، لكن إسرائيل نقضت روح االتفاق بشن حملة 
شعواء لمصادرة األراضي الفلسطينية مستعذرين بحجج عديدة واهية ترواحت بين استعماالت عسكرية وتوسيع مستوطنات 

لقد منحت الحكومة اإلسرائيلية نفسها من " ألغراض عسكرية" طبيعية الى شق طرق التفافية ومصادرة تحت شعار ومحميات
خالل األعذار المستعملة لمصادرة األراضي شرعية واهية لجرف االف الدونمات الزراعية والرعوية وآذلك قلع االف األشجار 

  .لتحويل هذه األراضي في المستقبل إلى مناطق عسكرية مغلقة ومناطق صناعية او محاجر او لبناء مستوطنات جديدة

  

ان النوايا اإلسرائيلية الكامنة خلف المصادرات العديدة هي بالحقيقة واضحة للعيان وخاصة بعد ان أصبحت تأخذ طابعًا جغرافيًا 
 للحكومة اإلسرائيلية حيث شرعي منذ وسكانيًا خاصًا في المناطق التي تقوم بالمصادرة فيها، اما القدس فكانت دائمًا محورًا

 إلى محاصرتها بالمستوطنات، آما منعت األحياء العربية فيها من التوسع والبناء بإعالن معظم 1967احتاللها في العام 
األراضي الفلسطينية في القدس على أنها أمالك حكومية او بأحد األعذار المذآورة أعاله حيث تسعى إسرائيل إلى دحض الوجود 
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الطغاه الرامين احتاللها نظرًا لموقعها االستراتيجي المتميز على ملتقى طرق شهدت فلسطين عبر العصور الماضية العديد من 
وألهميتها الدينية عند المسيحيين والمسلمين واليهود، على اثر ما سبق آان أهل المنطقة ) أفريقيا، آسيا وأوروبا(لثالث قارات 

آانت فلسطين دائمًا وأبدًا تعج بسكانها األصليين الكنعانيين .  الفلسطينيين، دائمين التعرض لالعتداءات الطامعة في أرضهم
الفلسطينيين والذين تواجدوا في هذه البقعة منذ زمن بعيد وقبل قدوم العبرانيين القدماء لهذه األرض، أما عن ورقة العمل هذه فلن 

 من النصف االخر للقرن التاسع يتم التطرق إلى التاريخ القديم لفلسطين ولكن سيتم الترآيز على الحقبة التي مرت على فلسطين
  . حتى االن1850عشر اي منذ عام 

  

حيث بلغ % 3 آان عدد اليهود في فلسطين احد عشر الفا حيث شكلوا من إجمالي السكان الفلسطينيين أقل من 1850بحلول العام 
 ألف فلسطيني، لقد عاش العرب الفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين في العديد من المدن الفلسطينية وعلى 400عدد الفلسطينيين 

 حتى أقام اليهود أول مستوطنة يهودية بحتة آان اليهود قد 1878األخص في القدس، بيت لحم، طبريا وصفد ولم يكن حتى العام 
 بلغ عدد 1908 مستوطنة يهودية في فلسطين في عام 20 آان هناك أقل من 1900، بحلول عام "بيت حتكفا"أطلقوا عليها اسم 

 ألف مقارنة مع السكان الفلسطينيين الذين بلغ عددهم في ذلك 56 مستوطنة وعدد اليهود 32وطنات اليهودية في فلسطين المست
 من أراضي فلسطين الذين 97.5 امتلك العرب 1922 ألف فلسطيني، مع بداية االنتداب البريطاني على فلسطين عام 644الحين 

 1938 و 1932 ألف يهودي، لقد سهل البريطانيون هجرة اليهود خالل األعوام بين 88 ألف نسمة بالمقارنة مع 660بلغ عددهم 
 ألف يهودي مهاجر وازدادت نسبة األراضي المملوآة من قبل يهود في فلسطين حيث ارتفعت من 213حيث وصل الى فلسطين

 1940لسطين وفي عام من مساحة ف% 4.5 حيث بلغت نسبتها 1936 مليون عام 1.231000 الى1914 ألف دونم عام 416
ورغم الجهود % 6من إجمالي السكان في فلسطين بلغت مساحة األراضي الواقعة تحت سيطرتهم % 30حين شكل اليهود نسبة 

% 7العديدة التي قامت بها الحرآة الصهيونية المتالك مساحة اآبر من فلسطين اال انها لم تستطع الحرآة الصهيونية امتالك اال 
 وحيث ان اليهود لم يكن لهم حق شرعي في فلسطين، رفض الشعب الفلسطيني وقيادته خطة التقسيم المقترحة 1942بحلول عام 

  .29/11/1947والجائرة في حقهم في 

  

 حين تم إعالن قيام دولة إسرائيل ظنوا انهم قد استطاعوا اجتثاث الشعب 1948آانت بداية نكبة فلسطين قد بدأت في العام 
 ألف فلسطيني وبعد الحرب في 800 1948 الممتدة في آل فلسطين، بلغ عدد السكان الفلسطينيين في عام الفلسطيني من جذوره

 1967 و 1948خالل األعوام ما بين .   قرية فلسطينية418 ألف منهم مساآنهم وأمالآهم، وتم تدمير وتهجير 714العام ذاته فقد 
قامت إسرائيل باحتكار حصص المياه العربية وعلى وجه التحديد في حوض نهر األردن رغم ان النهر يقع في غالبه في منطقة 
خاصة بالضفة الغربية، في أواخر الستينات، قامت إسرائيل بمد خطوط مياه من نهر األردن الى آافة أنحاء المناطق المحتلة، 

إسرائيل بشكل متفاوت ومتميز حيث ، حتى هذا اليوم ما تزال المصادر الطبيعية تستهلك في  2 مليون م500مختلسة بذلك حوالي 
من األرض، آما يبقى تأمين الحقوق % 5من المياه و % 2ال يسمح للعرب في إسرائيل والمناطق المحتلة باستعمال اال 
  .االجتماعية والسياسية لهم جزءًا من النضال القومي الفلسطيني
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 سيطرت إسرائيل بشكل مطلق على آافة األراضي والمصادر الطبيعية في الضفة الغربية وغزة ومنذ ذلك 1967بعد حرب عام 
من أراضي الضفة الغربية و % 55الحين قامت إسرائيل بأعمال مصادرة او إعالن عن مناطق عسكرية مغلقة على اآثر من 

يل من المياه الفلسطينية الستعمال آافة المناطق المحتلة، تابعت إسرائ% 15من أراضي عزة آما تم توفير أقل من % 22
توسعاتها االستيطانية في الضفة الغربية على األراضي الفلسطينية الزراعية المصادرة مهددين بذلك البيئة الفلسطينية 

  .واالقتصادية الواقع الى حد آبير تحت السيطرة اإلسرائيلية آما هو الحال بالنسبة للمرافق الطبية والتعليمية في فلسطين

  

إلنهاء هذا الوضع الجائر في حقهم، وافق الشعب الفلسطيني بأآبر قطاعاته ان يدخل في مفاوضات سليمة مع إسرائيل حسب 
وقرارات " األرض مقابل السالم" والمبنية على أساس تفاوضي واحد هوا أن 1991الخطوط المتفق عليها في مؤتمر مدريد 

  .338 و 242األمم المتحدة 

  

ثانية من اتفاقية أوسلو آخطوة مرحلية في طريق اعمار وإنشاء الدولة وافقت السلطة الوطنية الفلسطينية على المرحلة ال
الفلسطينية، آانت االتفاقية المرحلية تفرض على الطرفين عدم وجوب اي طرف من األطراف الموقعة على االتفاقية القيام بأي 

رغم .  عمل من شأنه إحداث تغيير من اي نوع في الضفة الغربية وقطاع غزة من شأنه التأثير على نتائج مفاوضات الحل الدائم
هذا آله تقوم إسرائيل وبشكل يومي بخرق االتفاقيات الموقعة وبأشكال مختلفة أدت إلى إحداث اآثر من شرح في التقسيم 
د الجغرافي للضفة الغربية وغزة، وما تقوم به إسرائيل سيكون له األثر األآبر ليس فقط على مفاوضات الحل الدائم، وانما سيهد

  .إقامة آيان فلسطيني متكامل وخلق مصاعب وتوتر في المنطقة بأسرها على الصعيد األمني

  

ان ما تقوم به إسرائيل من أعمال تقسيم وتقطيع للمناطق والتجمعات الفلسطينية باإلضافة إلى سياسة العقوبات الجماعية 
والتعسفية في حق الشعب الفلسطيني من إغالق للمناطق وتشريد سكان القدس من المدينة عن طريق سحب بطاقاتهم او هدم 

  .بيوتهم او مصادرة أراضى وممتلكات خاصة، ما هو اال دافع ومحرك إليجاد وضع من شأنه خلق سالم غير عادل

  

 و 242ال يمكن الي عملية سلمية ان تدوم في المنطقة تحت اي ظرف من الظروف ما لم تكن مبنية على قرارات األمم المتحدة 
والتي من خاللها يمكن خلق دولة فلسطينية مستقلة وممتدة على آافة األراضي التي قامت إسرائيل باحتاللها في العام  338

من هذا المنطلق يتوجب على المجتمع الدولي والممثل .   وبدون اي مستوطنات او معوقات إسرائيلية لتحول دون ذلك1967
باألمم المتحدة بأن تجد الصيغة المناسبة والتي من شأنها ان تضمن ان تخرج المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية منها لما هو في 

  اإلسرائيلي له اآبر - حتمًا ان ما سيقوم به المجتمع الدولي من دور فاعل هداف إلى إنهاء الصراع الفلسطيني .  الصالح العام
ل المجتمع الدولي إلنهاء الخطر المفروض من قبل إسرائيل األثر في إبقاء العملية السلمية متقدمة في االتجاه الصحيح وان تدخ

  .على الشعب الفلسطيني هو أولى الخطوات باالتجاه الصحيح وإلنهاء معاناة الفلسطينيين
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  التقسيم الجغرافي للتجمعات الفلسطينية

  

تمثل األرض في المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع الفلسطيني بشكل خاص مصدرًا أساسي في الدخل لكونه مجتمع زراعي 
من المدخول القومي الفلسطيني، ان ما قامت به إسرائيل من عمليات مصادرة لألراضي % 24حيث تسهم الزراعة بما نسبته 

الفلسطينية عبر السنوات الماضية، آان له اثر آبير في تدهور حجم المدخول العام ولكنه أيضا تعدى ذلك بأن قام بتفكيك روابط 
راعي الفلسطيني وحضارته وتقاليده ونظامه العائلي مما أسهم في أضعاف االقتصاد الفلسطيني آكل، جاعًال إياه المجتمع الز

  .معتمدًا على االقتصاد اإلسرائيلي

  

.  لقد تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثالثة مناطق رئيسية وذلك حسب االتفاق الثاني المرحلي من أوسلو وأطلق عليها اسم أ، ب، ج
ان هذا االتفاق الغير عادل قد أدى إلى عزل مناطق الضفة الغربية عن بعضها البعض في آنتونات أ و ب معزولة عن بعضها 

من مساحة الضفة الغربية وهي تقع تحت السيطرة الفلسطينية بشكل آامل، رغم ان تقسيمات % 2.3تؤلف منطقة أ .  بمنطقة ج
قت اال ان الخروقات اإلسرائيلية من مصادرات وتوسعات وبناء طرق التفافية يدفع المناطق أ، ب، ج قد تم االتفاق عليه بشكل مؤ

  .بهذه التقسيمات اآثر الى ان تكون دائمة

  

H1 و H2 تم .  نشأ في مدينة الخليل وضع خاص نتيجة وجود مستوطنين يهود حيث أدى هذا الى تقسيم المدينة الى قسمين
منها % 15من المدينة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية في حين ان يبقى % 85االتفاق بالنسبة لمدينة الخليل على ان يقع 

آما أنه لم يتم إعادة انتشار او انسحاب من الجانب اإلسرائيلي في مدينة الخليل عند البدء بتنفيذ اتفاقية .  تحت اإلدارة اإلسرائيلية
  .المرحلة النهائية

  

ن مدينة الخليل بأمر قانون ساآونيا، حيث يقبع األآثرية لحكم األقلية، اليوم في مدينة الخليل ان بقاء الوضع آما هو عليه، فتكو
 105000من مدينة الخليل ويقبع سكان المدينة البالغ عددهم % 15 جندي إسرائيلي في 2000 مستوطن تحت حراسة 450

  .من المدينة% 85مواطن في 

  

  الطرق االلتفافية

  

تبعًا لما تم الحديث عنه فإن الطرق االلتفافية اإلسرائيلية في الضفة الغربية تعمل على تقسيم المناطق الفلسطينية بشكل اآثر 
تمتد الطرق االلتفافية اإلسرائيلية القائمة منها والمخطط لها على مساحة .  فاعلية لخدمة األهداف الخفية للحكومة اإلسرائيلية

  :سباب مختلفة ولتنفيذ خطط معدة لفصل الضفة الغربية عن إسرائيل وهي آما يليآم طولي من مساحة الضفة الغربية لعدة أ700
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تقسيم الضفة الغربية إلى آنتونات صغيرة ومعتزلة عن بعضها البعض اال من خالل مناطق إسرائيلية مما يجعل اي اتصال  •
او اندماج جغرافي بين المناطق الفلسطينية مستحيًال وبالتالي إلغاء أية إمكانية إلقامة دولة فلسطينية ذات وحدة جغرافية أمر 

  .يصعب تحقيقه
إيجاد حدود جغرافية على أرض الواقع داخل الضفة الغربية عازلة بذلك المناطق الفلسطينية الغير مأهولة بالسكان وضمها  •

لغربية لما هو في إلى المستوطنات اإلسرائيلية بهدف التوسع، هذا يظهر ان إسرائيل تسعى إلى إعادة رسم حدود الضفة ا
  .مصلحة إسرائيل والمستوطنات وقبل البدء بمحادثات الحل الدائم حول الحق الفلسطيني في األرض

إيجاد وسائل متعددة لالحتفاظ بأآبر مساحة ممكنة من األراضي الفلسطينية أآثرها استعماال هي شق الطرق االلتفافية على  •
محيط المناطق السكانية الفلسطينية وعلى اقرب نقطة استيطانية موجودة، جاعًال أمر البناء للفلسطينيين في المنطقة الواقعة 

  .بين الشارع االلتفافي والمستوطنة أمرًا مستحيًال وبغض النظر عن المساحة بينهما
  

ها أراضي  مليون دونم من األراضي الفلسطينية، معظم1.92من الجدير بالذآر ان إقامة الطرق االلتفافية يتطلب تجريف حوالي 
زراعية، لقد تم تدمير العديد من المزارع والحقول الزراعية وهدم مئات البيوت السكانية الفلسطينية لتنفيذ مخططات الطرق 

  .االلتفافية من غير اي أدنى اهتمام بمصير أصحاب األراضي والعقارات الذين تعرضوا لنكسة اقتصادية

  

  المستوطنات اإلسرائيلية

  

ان المستوطنات اإلسرائيلية المنتشرة في الضفة الغربية آسرطان في المناطق الفلسطينية والقائمة بشكل غير قانوني وعلى 
أراضي مصادرة تمنع في الواقع المناطق الفلسطينية من اي تطور عمراني او سكاني، وتنتشر المستوطنات في الضفة الغربية 

 االف مستوطن، آما يوجد في الضفة 5طنة تعمل إيواء  مستو20وغزة بشكل آبير ومتصاعد، حيث يوجد في قطاع غزة 
ان المستوطنات .   ألف في القدس الشرقية170   الف مستوطن من ضمنهم340 مستوطنة يقطنها اآثر من 283الغربية 

اإلسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية هي دمار بيئي للمناطق الفلسطينية واستغالل غير قانوني لها آما هو الحال لوجود 
، بند رقم 1949المستوطنات ذاتها والتي تخرق بدورها المواثيق الدولية الموقعة وعلى وجه األخص مؤتمر جنيف الرابع لعام 

على اي دولة محتلة االلتزام بعدم نقل او ترحيل اي فرد من أفرادها المدنيين الى المناطق التي يقومون : " القاضي بما يلي49
  ".باحتاللها

  

تفاق أوسلو الثاني المرحلي إلى قضية المستوطنات اإلسرائيلية وتم االتفاق على ان يتم الحديث بشأنها في محادثات لم يتطرق ا
الحل الدائم على ان ال يتم اتخاذ أية خطوات أحادية الجانب من قبل أي طرف من األطراف المتنازعة من شاتها التأثير على 

للتشديد على ما سبق تم الموافقة في اتفاق اوسلو الثاني المرحلي على ان تقوم إسرائيل بتجميد آافة .  الوضع محادثات الحل الدائم
  .النشاطات االستيطانية في المناطق المحتلة حتى االنتهاء من مفاوضات الحل الدائم

  

ي حيث انها تشكل ان االحتجاج الفلسطيني لوجود المستوطنات في الضفة الغربية يتعدى حقيقة آونه اعتداء ساخر وغير قانون
لقد تم بناء معظم المستوطنات االسرائيلية على .  تهديد حقيقي وخطير للبيئة الفلسطينية والمواقع الدينية واالثرية فيها ايضًا

اراضي زراعية فلسطينية مصادرة ومراعي طبيعية، االمر الذي ادى إلى اقتالع مئات االالف من االشجار المثمرة وتدمير 
 للفلسطينيين الذين 1 - 4آما تستهلك المستوطنات اإلسرائيلية آميات ضخمة من المياه الفلسطينية بنسبة .  األراضي الزراعية
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ان وجود المستوطنات هي حقيقة مرة وخطيرة على وجود الشعب الفلسطيني حيث يقع بناء هذه المستوطنات بالقرب من 
المناطق الفلسطينية، مانعًا اياها من اي تطور عمراني وسكاني وذلك بتوسيع المستوطنات القريبة او مصادرة مساحات شاسعة 

يبقى وجود المستوطنات في الضفة الغربية معضلة سياسية تواجه أية .  تحت حجة االستخدام الغراض عسكرية او امنية
محادثات دائمة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين وان توسيعها سيكون له األثر األآبر في تهديد وجود وحدة جغرافية فلسطينية 

  .على الصعيدين االني والمستقبليمستقلة وتهديد بيئي ومعيشي 

  

  اغالقات أمنية وقيود على الحرآة

  

لم يختلف الوضع بالنسبة لالغالقات األمنية اإلسرائيلية المفروضة على الضفة الغربية عند توقيع أوسلو، حيث استمر 
 منع 1997االسرائيليين باغالق المناطق الفلسطينية وفرض حظر تجول منتشر في آل أنحاء الضفة الغربية، وخالل عام 

اإلسرائيليين الدخول إلى مناطق السلطة الوطنية حتى عبر االجواء الجوية او البحرية او عبر الحدود البرية وقد تم منع تبادل اي 
  .حرآة تجارية لالغذية او االدوية ومنع التنقل لطلبة المدارس والجامعات التي تم اغالقها في وقت الحق

  

 الف معلم من الوصول إلى مقاعد الدراسة في الجامعات والمعاهد والمدارس خالل 15 الف طالب و 33ن لقد تم حرمان اآثر م
  .االوقات التي فرضت فيها إسرائيل اغالقات داخلية على مناطق السلطة الوطنية

  

 مليون دوالر على شكل صادرات وقد ارتفع 1.5 مليون دوالر آمدخول عام و 1.35لقد أدى هذا االغالق إلى خسارة قدرها 
 مليون دوالر في نفس 300 إلى 1997 مليون دوالر قبل االغالق االخير في العام 52ميزان العجز عند السلطة الوطنية من 

 مليون دوالر اما بالنسبة للبطالة فقد ارتفعت نسبتها لتصل 248 بـ 1997العام حيث تم تقدير الخسارة المتراآمة في شهر آب 
  . ذلك بالنسبة لقطاع السياحة الذي وصلت إلى حالة رآود تامواآثر من% 80 -% 60

  

الوضع االقتصادي في فلسطين تابع لدرجة آبيرة للوضع السياسي واستقرار األول هو مرهون بالدرجة األولى باستقرار الثاني 
وسيبقى الوضع االقتصادي في الضفة الغربية وغزة في حالة عدم استقرار ونفور وعلى وجه األخص للمستثمرين الى ان يتم 

  .االستقرار في الوضع السياسي العام للمنطقة وفلسطين خاصة
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  سياسة هدم البيوت

  

بدأت سياسة هدم البيوت تقريبًا مع بداية احتالل الضفة الغربية حيث اقرتها وبدأت الحكومة اإلسرائيلية العمل بها في العام 
 منزل فلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بين 539ب  تم هدم ما يقار1995 و 1992، فبين األعوام 1968

 3400 خيمة للبدو ومدرسة واحدة يذآر انه يوجد اآثر من 75 بيت فلسطيني و 141 تم هدم 1998 و اذار 1997شهر آب 
من الواضح ان عمليات الهدم تتزايد بشكل واضح عند فرض اغالقات على الضفة .  منزل فلسطيني يقع تحت طائلة الهدم

 عندما قادت الواليات المتحدة حربًا اعالمية 1998الغربية او حدوث ازمة سياسية في المنطقة، آما حدث في شهر شباط عام 
  .آانت ستتحول الى حرب واقعية مع العراق

  

 تم هدم اآثر من 1948ام لقد شهدت فلسطين التاريخية عمليات هدم متعددة مع اقامة دولة اسرائيل فوق ترابها، فمع نهاية الع
 قرية فلسطينية وتشريد او قتل اهلها او ازالتها عن الوجود آما انتهجت اسرائيل عدة سياسات لتهجير الفلسطينيين 400

وللسيطرة على اراضيهم آان من ضمنها سن قوانين ترفض منح قرى الفلسطينيين داخل الخط االخطر اية حدود قانونية لقراهم 
مما ترك مئات من البيوت الفلسطينية خارج مدى القرية التابعة لها فتم تصنيفها بذلك غير قانونية وتم هدمها على هذا االساس، 

 في الضفة الغربية حيث تم انتهاج ثالثة اسباب رئيسية لعمليات الهدم وهي آما 1967لقد تم اتباع االسلوب ذاته بعد حرب عام 
  :يلي

 .1  مخالفات أمنية
  مخالفات تنظيمية .2
  الحصول على التراخيص الالزمة للبناءعدم  .3
  

لقد وصلت نسبة هدم البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية في هذه االوقات إلى حد خطير وذلك لعدة أسباب منها التأثيرات 
الناجمة عن عمليات الهدم على المجتمع والترابط العائلي اضافة إلى ظاهرة جديدة وضحت بشكل اآبر خالل العقد الماضي على 

  .التحديد اال وهي التدمير البيئي والترتيبات والتنظيمات السياسية االحادية الجانب

  

ان عمليات هدم البيوت الفلسطينية ظاهرة سياسية وبيئية خطيرة تتعدى آونها مخالفة لتراخيص بناء او ما شابه واآثر ما تكون 
المعدة من الحكومة والمعلن عنها في الصحف اإلسرائيلية  + " ألون"انها تخدم التطلعات اإلسرائيلية الهادفة إلى تنفيذ خطة 

  .1997خالل خريف 
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  +"ألون "خطة 

  

األآثر اعتداًال بين مختلف المقترحات التي قدمت من جهات إسرائيلية متعددة، حيث ستحتفظ إسرائيل + تعتبر خطة ألون 
المتبقية من الضفة، % 45من أراضي الضفة الغربية في حين أن السلطة الوطنية ستكون الوصية على الـ % 55بالسيطرة على 

مساحات البناء الفلسطيني مع نسبة % 45هي بمثابة نكبة ثانية للشعب الفلسطيني، حيث ستضم نسبة الـ + تطبيق خطة ألون 
 الخصيبة محدودة من األراضي المحيطة وسيتم اقتطاع معظم األراضي الزراعية والرعوية منها بما فيها السهول الشرقية

 مناطق فلسطينية غير مترابطة اال 9على % 45آما سيتم توزيع الـ .  والمناطق الغنية بالمياه في وادي االردن ومناطق الحدود
  .مرة خالل اراضي اسرائيلية مما سيكون له األثر االآبر على الدولة الفلسطينية المقبلة وآيانها الوجودي

  

هدم وتهجير االف البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية من سكانها األصليين وايجاد جيل جديد من + يتطلب تطبيق خطة ألون 
على القطاع االقتصادي الفلسطيني وتطلعاته نحو اقامة دولة + الالجئين والمهجرين من اراضيهم، آما ستؤثر خطة ألون 

  .مستقلة

  

  القدس

  

ة المسيحية واالسالمية واليهودية تقع تحت وابل من القيود اإلسرائيلية القدس، المدينة المقدسة وملتقى الديانات السماوية الثالث
المفروضة عليها وعلى الحجاج والمصلين من الفلسطينيين والمسيحيين واالسالم والمحرومين من الوصول إليها الداء شعائرهم 

موضوع القدس آان قد تم .  آما تعتبر القدس العاصمة الروحية والسياسية للشعب الفلسطيني آما هي االن إلسرائيل.  الدينية
، حيث سيتم بحث القدس 1996تأجيل الحديث عنه حتى البدء بمفاوضات الحل الدائم والتي تم المماطلة فيها منذ بدايتها في ايار 

  :فيما يتعلق بالمواضيع التالية

  السيادة حول المدينة .1
  الوضع القانوني حول القدس .2
  الحرية الدينية .3
  ة والثقافية في المدينةالحقوق الحضاري .4
  

رغم هذا استمرت إسرائيل بتنفيذ مشروعاتها في القدس بشكل انفرادي ومتناقض مع آل ما تم االتفاق عليه وذلك لخلق حقائق 
إسرائيلية على أرض الواقع قبيل المحادثات النهائية، الحقائق التي تسعى إسرائيل اليجادها في القدس ستعمل بشكل اآيد على 

ما تقوم به إسرائيل في القدس االن هو مخالف بشكل .  تغير النتائج النهائية للمفاوضات حول القدس لما هو في مصلحة إسرائيل
لقد تم الموافقة مؤخرًا .   وآذلك التفاقات اوسلو الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين298 و 242واضح لقرارات األمم المتحدة 

ة ادوميم وآذلك تم الموافقة على بناء حي يهودي في رأس العامود مع االستمرار في قرب مستوطنة معالي” E1“على مشروع 
، ضمن حملة إسرائيلية شعواء تهدف إلى زيادة تفاقم االزمة مع "هارحوما"أعمال البناء على جبل أبو غنيم لبناء مستعمرة 

الطرف الفلسطيني، تهدف االجراءات اإلسرائيلية إلى احداث تغييرات آبيرة في القدس من الناحية السكانية والعمرانية وذلك 
في الوقت الراهن تقتصر آل التصويرات على االحياء اليهودية حيث تقوم البلدية بتوسيع .  لخلق غالبية سكانية ساحقة في المدينة

حتالل الخدمات الصحية مناطق السكن اليهودية ومنع أي تطوير لالحياء الفلسطينية، حتى ان بلدية القدس لم تقدم عبر سنين اال
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  مصادرة بطاقات الهوية من ابناء القدس

  

آانت فكرة مصادرة بطاقات الهوية الصادرة عن بلدية القدس من السكان الفلسطينيين القاطنين في القدس او الضفة الغربية، هي 
 بطاقة بين االعوام 2800 اآثر من لقد تم سحب.  فكرة اضافية قامت بها البلدية ضمن حملة التطهير العرقي في شرقي المدينة

 بطاقة وتم حرمان اصحابها من آامل حقوقهم، هذا اال انه قد تم سحب 689 فقد تم سحب 1996، اما في العام 1996 و 1967
 االف مولود والذين رفضت بلدية القدس تسجيلهم 10يذآر ان هذه االرقام المذآورة لم تتضمن الـ .  1997 بطاقة في العام 358

لقد تم تطبيق سياسة مشابهة لما يحدث في القدس مع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة من .  ضمن بطاقات الهوية التابعة لذويهم
الذين غادروا ارض الوطن اما طلبًا للعلم او للبحث عن فرص عمل افضل في الخارج، حيث ترفض إسرائيل في الوقت الراهن 

  .خارج من العودة إلى ديارهم الف فلسطيني في ال92السماح الآثر من 

  

  المخالفات اإلسرائيلية لالتفاقية المرحلية

  

  :المخالفات اإلسرائيلية التفاقيات اوسلو االول والثاني والموقعة مع الجانب اإلسرائيلي هي عديدة يذآر منها ما يلي

  

  .التأخير الغير محدود بتاريخ اعادة انتشار القوات اإلسرائيلية في المناطق المحتلة

  .التاجيل المستمر بتاريخ تشغيل من ميناء غزة ومطار غزة

  .االفراج عن المعتقلين السياسيين

  .تغير خارطة فلسطين والمناطق المتنازع عليها من خالل عمليات المصادرة المستمرة

  .هدم البيوت الفلسطينية

  بناء المستوطنات اإلسرائيلية

  .بناء للطريق اآلمن بين غزة والضفة الغربيةالمماطلة الغير مبررة فيما يتعلق بأعمال ال
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لقد جعلت هذه األمور المختلفة من االقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة تحت سيطرة االقتصاد اإلسرائيلي وقطاع غزة 
لن تكون اال عبر مناطق اسرائيلية، ان عملية المماطلة للمر االمن هو مخالفة مباشرة التفاقية أوسلو المرحلية والتي تنص على 

  :ما يلي

  

من الفجر حتى (على إسرائيل توفير مم آمن لالشخاص والتنقالت خالل ساعات النهار بين الضفة الغربية وقطاع غزة "
 ساعات خالل 10او حسب ما يتم االتفاق عليه بين اللجان المشترآة وعلى أية حال يجب ان يكون الممر االمن مفتوح ) الغروب

  ".حد أدنىاليوم الواحد آ

  

يهدف عدم توفير ممر آمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الغاء اي نوع من االتصال الجغرافي بين المنطقتين الفلسطينيتين 
حيث تقوم إسرائيل بإستغالل الممر اآلمن لغرض العقوبات االقتصادية وتقيد حرية الحرآة للمواطنين من التنقل الغراض 

  .تعليمية او تجارية او اجتماعية او حتى لتأدية الشعائر الدينية

  

  السالم الدائم والعوامل الالزمة لتحقيقه

  

يواجه الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة من نضاله تحديات مصيرية ال تتعلق باتفاقات اوسلو المرحلية ولكن بعدم االلتزام 
ه المرحلة إلعادة األمور إلى نصابها فيما يتعلق بالعملية تتطلب هذ.  اإلسرائيلي لتطبيق الجزء االآبر من هذه االتفاقات ذاتها

  .السلمية، اعالن إسرائيل مجددًا بالتزامها باالتفاقيات وتطبيقها الكامل فوريًا وذلك لتحقيق وحدة جغرافية فلسطينية

  

لتطبيق االتفاقيات الموقعة يجب على إسرائيل ان تعدل عن مصادرة األراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات والكف عن شق 
الطرق االلتفافية على األراضي الزراعية آبداية لتنفيذ التزاماتها الموقعة لتحقيق تسوية شاملة مع الشعب الفلسطيني والظهار 

  .رؤية مستقبلية أمنة ومستقرة فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني

  

 اإلسرائيلي، يتوجب على آال الطرفين -قية نهائية ودائمة للصراع الفلسطيني للوصول الى بيئة سياسية مناسبة الى تحقيق اتفا
المتنازعين ان يقوموا بتنفيذ آافة البنود المكتوبة وااللتزام بروح االتفاقية واآثر من ذلك، بان تقوم االطراف بفتح قنوات اتصال 
على مستوى رفيع للتباحث فيما يختص بمواضيع الحل الدائم، مثل القدس، المياه، المستوطنات، وموضوع السالم بشكل دائم 

  وآامل وقد يؤدي الى انهيارها، ان الخروقات اإلسرائيلية الدائمة لالتفاقية
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