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 االضرائ١ٍ١خ ردبٖ االراضٟ فٟ االغٛار بداٌط١بض

 
 د. خبد اضحك ٚ خ١١ٌٛذ ثٕٛرح

 
 اٌمذش )أر٠ح( –ِؼٙذ االثحبس اٌزطج١م١خ 

 

 
 
 

  رؼر٠ف ثّٕطمخ االغٛار 

  أر٠حب أٚال  –ارفبل١خ أٚضٍٛ االٌٚٝ: غسح 

 ِٕطمخ االغٛار ٚ ارفبل١خ اٚضٍٛ اٌثب١ٔخ اٌّؤلزخ 

 ٌغرث١خِٕطمخ اٌؼسي اٌشرل١خ فٟ اٌضفخ ا 

 اٌّطزٛطٕبد االضرائ١ٍ١خ فٟ ِٕطمخ اٌؼسي اٌشرل١خ 

 ٌٛط١ٕخ"ا٠ٌٌٛٚخ األراد "االضرائ١ٍ١خ  ّطزٛطٕبدا 

 اٌجؤر االضز١طب١ٔخ االضرائ١ٍ١خ فٟ ِٕطمخ اٌؼسي اٌشرل١خ 

  ض١بضخ االغالق االضرائ١ٍ١خ فٟ ِٕطمخ اٌؼسي اٌشرل١خ 

 فٟ ِٕطمخ اٌؼسي اٌشرل١خ خاٌشٛارع االٌزفبف١خ االضرائ١ٍ١ 

 ٕجًع ًْ٘ؼ ثلق٘جر 

 

  ِخططبد اٌٙذَ ٚ االخالء فٟ ِٕطمخ اٌؼسي اٌشرل١خ 

 

 ٌمٌدز ثلٌثُ ثالفو 

 مٌدز ٟجًج 

 مٌدز ثلقوٗوٗز 

 قٌٗز ثلعقذز 

 مٌدز ثلفجًّ٘ز 

 قٌٗز فٚجٗل 
 

 اٌؼرض االضرائ١ٍٟ اٌّمزرذ ٌٍّخطظ ا١ٌٙىٍٟ االضرائ١ٍٟ ٌمر٠خ فصب٠ً اٌفٍطط١ٕ١خ 

 راضٟ حٛض اٌجحر ا١ٌّذ اٌّخططبد االضرائ١ٍ١خ ٌالضز١الء ػٍٝ أ 

 

 : ًِب رطؼٝ ا١ٌٗ اضرائ١ً ث١ٓ االِص ٚ اٌّطزمج-  

 

  1967ثلونططجس ثالٌّثة٘ل٘ز لالّض٘الء علٔ هٌطقز ثالغْثً عقخ ثلعجم  

  ثالفض٘جؽجس ثالهٌ٘ز ثالٌّثة٘ل٘ز القجهز ّالم قجدل للق٘جر 
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  االغٛارثّٕطمخ  فرؼر٠

 
ثلٞععفز ثلبٌد٘عز ّصوضععو هععي هقجفاععز اًٗقعج فعٖع ثلؾٌععْح ثلعٔع هقجفاععز  فعٖع ثلؾعَء ثلٖععٌقٖ هععي ثالغععْثًصقع  هٌطقععز 

ك٘لععْ هضععٌن ّهعي ٕععْثٟب ثلذقععٌ ثلو٘عش فعٖع ثلٖععٌر ّ فضٔع ثلوٌقععوًثس ثلبٌد٘ععز  6885ْٟدعجُ فعٖع ثلٖععوجل دطعْل 

هًّععن  986ن848هععج هْععجفضَ  ثالغععْثًكععن8 ّ صقضععل هٌطقععز  24لوقععجفاضٖ ْٟدععجُ ّاًٗقععج فعٖع ثلبععٌح دعععٌٛ 
ّصعضذعٌ هٌطقعز ثوغعْثً ثلوععًْه % هععي ثلوْعجفز ثلةل٘عز للٞعفز ثلبٌد٘ععز8 1489ن هعج ًْعذضَ ك٘لعْهضٌ هٌدع   84889)

ّ  ثلؾْف٘عزدْعذخ غٌجُعج دعجلوْثًه ثلوجة٘عز للوٌضؾجس ثلًَثع٘ز فٖ ثلٞعفز ثلبٌد٘عز ّ ّعلز ثلبعيثء ثلفلْعطٌٖ٘ ثوّجّٖ 
٘عز علعٔع فععو ّععْثء ُععيث ّثلنجًؽثلفلْععطٌ٘٘ز صععْفٌ فٌٙععج ًٍثع٘ععز هٌدقعز ؽععوث لحّععْثر ثلوقل٘ععز  ف٘ععظ 1ثلْعطق٘ز

 . هٚوًث ثّجّ٘ج للومل لوعان ثلعجةالس ثلفلْطٌ٘٘ز فٖ ثلوٌطقزاٗٞج ثلضٖ صٖةل  دجالٝجفز ثلٔ ثلغٌّر ثلقْ٘ثً٘ز

 
 ععوه ف٘عظ دلع  فٖع ثلٞعفز ثلبٌد٘عز ّعةجًاج ثوقعل اًِج صعضذٌ ثلوٌطقز إال ثلٖجّعز، هْجفز ثالغْثً هي ثلٌغن ّ علٔ 

ضؾوععجس ثلفلْعطٌ٘٘ز ثل هعي 26ٗضٞعوي ُعيث ثلععوه ن ّ 2الع  ًْعوز 47 ج َٗٗعو ععيهع 2887فضٔ ثلععجم  ثلوٌطقز ّةجى
ً: 1خذٚي رلُ جس اًٗقج ّ ْٟدج8ُ هقجفالةل هي  ثلضجدعز  ٗذ٘ي ثلضقْ٘ن ثالهثًٕ لوٌطقز ثالغْث

 

 : اٌزمط١ُ االدارٞ ٌّٕطمخ االغٛار1خذٚي رلُ 

 اٌّئ٠ٛخ إٌطجخ )وُ ِرثغ( اٌّطبحخ اٌّحبفظخ

 2786 23187 ْٟدجُ

 7284 68982 اًٗقج

 188 0.8.8 اٌّدّٛع
 0818اٌّصذر: ٚحذح ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌدغراف١خ ٚ االضزشؼبر ػٓ ثؼذ, أر٠ح 

 
 

، عقعخ 1967ععي دق٘عز هقجفاعجس ثلٞعفز ثلبٌد٘عز إلٔع ثلععجم  ثالغعْثًثالٌّثة٘ل٘ز لفٚعل هٌطقعز  ثلونططجسّ صعْه 
ثلٖعٌقٖ ثلوقطع  ُعيث صعن ثلضعجهعل هع  ف٘عظ  ثلٌٖق٘ز ّ قطجع غَر ثالفضالل ثالٌّثة٘لٖ للٞفز ثلبٌد٘ز دوج فِ٘ج ثلقوُ

ُعيث ؽع٘ٔ ثالفعضالل ثالّعٌثة٘لٔ امٞع  ثلفلْعطٌ٘٘ز ثلوقضلعز، ف٘عظ  ٖٝثدٖةل هنضل  عي دق٘ز ثوًللٞفز ثلبٌد٘ز 

8 كوعج صععن 3هبلقعز  ٟق عْعةٌٗزجوٌعكء كذ٘عٌ هٌعَ  ثؽعَاُعيث دجالٝعجفز ثلٔع ثعععالى لقعْثً٘ي ثّعٌثة٘ل٘ز مجٙعز ثلوقطع  
ب٘ععٌ ثلثلوْعضٌْٟجس ثسّعٌثة٘ل٘ز دٌععجء عْعةٌٗز ّ ثلقْثععو ثللبعٌٛ ثقجهععز امعٌٓ  ّعضقْثى علٔع هْعجفجس ٕجّعععزثال

ثلعيٕ هعٌـ ثلْعلطز ثلعْعةٌٗز  دوْؽعخ قعجًْى اهعالل ثلبعجةذ٘ي ثّعٌثة٘لثوًثٖٝع ثلضٖع ثّعضْلش علِ٘عج  علٔثلقجًًْ٘ز 
ضٔ لْ اى ىلك صن دطٌٗق ثلنطعأ ّ ًض٘ؾعز ّعْء ثلفلْطٌ٘٘٘ي ف أًثٖٝ ثلبجةذ٘يّ ثالفضفجظ دثالٌّثة٘ل٘ز فق ثلْ٘طٌر 

دجلٖن٘ ثليٕ صٌل إّعٌثة٘ل قذ٘عل ّ معالل اّ دععو  كلوز غجةخ  صعٌٗ ّ   صقوٌٗ )دأًِج ُؾٌس علٔ ّذ٘ل ثلوغجل 8

 8 1967فٌح ثلعجم 
 

 أٚال أر٠حب  –غسح : االٌٚٝ أٚضٍٛارفبل١خ 
 

ًثء ثالّعٌثة٘لٖ ثّعقق ًثدع٘ي ّ ًةعِ٘ هٌاوعز قجم ًةعِ٘ ثلعٍْ 1993فٖ ْٗم ثلغجلظ عٌٖ هي ٌِٕ اٗلْل هي ثلعجم 

ز  فعْل صٌص٘ذعجس ثلقةْهعز ثالًضقجل٘عز ثليثص٘عثلضقٌٌٗ ثلفلْطٌ٘٘ز ٗجّعٌ عٌفعجس دعجلضْق٘  علٔع ثصفجق٘عز  إععالى ثلوذعجها 
ّ قو صن صقوٗو صٌف٘عي ثصفجق٘عز إععالى ثلوذعجها دٌعجٗز ثلٌةِ٘ ثالهٌٗةٖ د٘ل كلٌ٘ضْى8  فٖ ثالًثٖٝ ثلفلْطٌ٘٘ز ثلوقضلز 

                                                 
1
 نبع  31بئر مياه  جوفي و  188د في منطقة االغوار يوج  
 2887الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني,   2
بأنيددا   أصددر الجديش ارسدرائيمي الدديدد مددم ااوامدر الدسدكرية الأدي أحمدا أر دداال مفادىدا ارمدالم مدم أرافدي مدينددة فدي الفدفة ال ربيدة  3

طينييم و غيددرىال مددم الفئدات المجأمديددة ال يددر مرغددوب فييددا مددم د ددوا أمدد  المندداط  منداط  مسددكرية م مقددة و الأددي بموجبيددا يمنددع الفمسدد
بشددكا نيددائي. و  ددد مممدددت سددمطات االحددأالا ارسددرائيمي مدددم  لدد  بددأم أمدد  اارافدددي  ددد أفددحت موا ددع أدريبيدددة لمجدديش الدد ي يسدددأ دال 

أنيدددا أرافدددي مسددددكرية م مقدددة لصدددال  مجمددددس الددد  يرة الحيدددة. و لكدددم و بمددددرور الو دددت  ددداال الجدددديش بأحويدددا أجدددزاء و منددداط  مصددددنفة ب
   .االسأيطام لبناء مسأوطنات جديدة
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ثلضوِ٘عععوٕ ٌقععل ثل  2: ثلقةعععن ثلععيثصٖ فعٖع قطعععجع غععَر ّهٌطقععز اًٗقعععجن )4  غععَر اًٗقععج1ٖععول ثلوٌثفععل ثلضجل٘عععز: )لض
   ثلْٝع  ثلعوثةن4ّ ) 6ثلوؾلعِ ثلضٖعٌٗعٖ ثلفلْعطٌٖ٘ ثًضنجدجسّ   ثالصفجق٘جس ثلوؤقضز 3ن )5لٚالف٘جس ّ ثلوْؤل٘جسل

ّ قعو صعن ثالصفعجر علٔع صفجٙع٘ل ثصفجق٘عز  ٖ ّ ثلفلْعط8ٌٖ٘ ثليٕ ّ٘قوه ٟذ٘عز ثلضْْٗز ثلٌِجة٘ز دع٘ي ثلؾعجًذ٘ين ثالّعٌثة٘ل

لضٖعول فٖع ثلقعجٌُر د٘ي ثٌّثة٘ل ّ هٌاوز ثلضقٌٌٗ ثلفلْطٌ٘٘ز  1994اًٗقج فٖ ثلٌثد  هي ٌِٕ ثٗجً هي ثلعجم -غَر 
8 يّ ًقعل ثلٚعالف٘جس للفلْعطٌ٘٘٘ مالل عالعز ثّجد٘  هي صجًٗل ثالصفجر ثًْقجح ثلقْثس ثالٌّثة٘ل٘ز هي صلك ثلوٌجٟق

 1رطخ رلُ بخصٌف٘ي ثصفجق٘ز إعالى ثلوذجها8  ًقْدوغجدز ثلنطْر ثوّلٔ ثصفجق٘ز غَر اًٗقج ّ كجًش 
 

 
 غَر اًٗقج اّال –: ثصفجق٘ز ثّّلْ ثالّلٔ 1مجًٟز ًقن 

 

 
 اٌثب١ٔخ اٌّؤلزخاٚضٍٛ  خٚ ارفبل١ االغٛارِٕطمخ 

 
ٌ اٗلعْل هعي ثلععجم ثلوْقعز فٖع ثلغعجهي ّ ثل ّثلوؤقضز ثلغجً٘ز ثصفجق٘ز اّّلْ ًٚش  دع٘ي ثلْعلطز   1995عٖعٌٗي هعي ِٕع

هعي ثالًثٖٝع ثلفلْعطٌ٘٘ز فٖع ثلٞعفز ثلبٌد٘عز ّ صٚعٌ٘   ثالٌّثة٘لٖعلٔ ثالًْقجح  ثلٌْٟ٘ز ثلفلْطٌ٘٘ز ّ إٌّثة٘ل

                                                 

   4 1993أيموا مم الداال  13اأفا ية غزة أريحا, 
plo.org/ar/nego/nego/SiAgreem/oslo2.pdf-http://www.nad 

 13/9/1993حوا أرأيبات الحكومة ال اأية الفمسطينية( ,  -أفا ية أوسمو )امالم المبادئمم ا 6البند   5
plo.org/ar/inner.php?view=nego_nego_SiAgreem_sig1-http://www.nad 

 13/9/1993حوا أرأيبات الحكومة ال اأية الفمسطينية( ,  - ية أوسمو )امالم المبادئمم اأفا 4و البند  3البند   6
plo.org/ar/inner.php?view=nego_nego_SiAgreem_sig1-http://www.nad 

http://www.nad-plo.org/ar/nego/nego/SiAgreem/oslo2.pdf
http://www.nad-plo.org/ar/nego/nego/SiAgreem/oslo2.pdf
http://www.nad-plo.org/ar/inner.php?view=nego_nego_SiAgreem_sig1
http://www.nad-plo.org/ar/inner.php?view=nego_nego_SiAgreem_sig1
http://www.nad-plo.org/ar/inner.php?view=nego_nego_SiAgreem_sig1
http://www.nad-plo.org/ar/inner.php?view=nego_nego_SiAgreem_sig1
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للْعع٘طٌر ثلفلْععطٌ٘٘ز ثلةجهلععزن ثالًثٝعٖع ثلعٔع هٌععجٟق  ث  ّ هٌععجٟق  ح  ّ هٌععجٟق  ػ ن ف٘ععظ صنٞعع  هٌععجٟق  ث  
ععي ثلٌاععجم ثلععجم علعٔع ععجصق ثلْععلطز ثلٌْٟ٘عز ثلفلْععطٌ٘٘ز ّ فِ٘ععج هععج هٌعجٟق  ح ن فضقعع  ثلوْعؤّل٘ز ا ;اهٌ٘عج ّ ثهثًٗعج

  ث ّ ثلؾعوٌٗ دجلعيكٌ اى غجلذ٘عز ثلْعةجى ٗضوٌكعَّى فٖع هٌعجٟق  ;صذقٔ سٌّثة٘ل ثلْلطز ثلةجهلز علٔع ثالهعًْ ثوهٌ٘عز

للْععع٘جهر  فضنٞععع   ػ هٌعععجٟق  اهعععج8 ثالغعععْثًهعععي ثلوْعععجفز ثلةل٘عععز لوٌطقعععز فقععع٠ % 884ّ ثلضععٖع صٖعععةل    ح  ّ
ٙعجهً ف٘ظ ٗوٌ  ثلذٌجء ثلفلْطٌٖ٘ فِ٘عج اّ ثالّعضفجهر هٌِعج دعإٔ ٕعةل هعي ثالٕعةجل ثال دضٚعٌٗـ ثالٌّثة٘ل٘ز ثلةجهلز 

ثوًثٖٝع صٖعول   ػ ٟق ج8 ّ ثلؾوٌٗ دجليكٌ اى هعاعن ثوًثٖٝع ثلْثقععز فٖع هٌعثلونضٚز ثلْلطجس ثالٌّثة٘ل٘زعي 
نٚذز ّ ثلبٌ٘ز دوٚجهً ثلو٘جٍ ثلطذ٘ع٘عز ّ ثلضٖع صٖعةل هٚعوً همعل ًةْٖ٘ع الُعجلٖ ثلًَثع٘ز ّثلوٌجٟق ثلوفضْفز ثل

ّفقعج الصفجق٘عز اّّععلْ ثلغجً٘عز فٖع ثلعععجم  ثالغععْثًٗذع٘ي صٚعٌ٘فجس ثالًثٝعٖع فٖع هٌطقعز  0خدذٚي رلددُ 8 ثالغعْثًقعٌٓ 

1995: 
 

خ االٔزمب١ٌخ اٌّرحٍ - اٌثب١ٔخ ٚفمب الرفبل١خ أٚضٍٛ االغٛار: رص١ٕف االراضٟ فٟ ِٕطمخ 0خذٚي رلُ 

(1881) 

إٌطجخ اٌّئ٠ٛخ ِٓ اٌّطبحخ اٌى١ٍخ 

 ٌّٕطمخ االغٛار

 اٌّطبحخ

 )ثبٌذُٚٔ( 

اٌّطبحخ )و١ٍِٛزر 

 ِرثغ(
 اٌزص١ٕف

 ِٕطمخ ا 66.9 66858 7.95

 ِٕطمخ ة 3.8 3840 0.46

 ِٕطمخ ج 770.2 770208 91.59

 اٌّدّٛع  840.9 840906 100

 0818ف١خ ٚ االضزشؼبر ػٓ ثؼذ, أر٠ح اٌّصذر: ٚحذح ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌدغرا
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 1995: ثلضقْ٘ن ثلؾّْ٘٘جّٖ لوٌطقز ثالغْثً ّفقج الصفجق٘ز اّّلْ ثلوؤقضز 2مجًٟز ًقن 

 

 فٟ اٌضفخ اٌغرث١خِٕطمخ اٌؼسي اٌشرل١خ 

ً ن ّ ٙعوًّ قعٌث1967عقخ ثالفضالل ثالٌّثة٘لٖ للٞفز ثلبٌد٘ز دوج فِ٘عج ثلقعوُ ثلٖعٌق٘ز ّ قطعجع غعَر فٖع ثلععجم 
ٚاحزدراَ اٌطد١بدح ٚٚحدذح  إٔٙدبء ودً حدبالد اٌحدرة ٚاٌّطبٌدت اٌّزؼٍمدخ ثٙدب,ثليٕ ً٘ علٔع    242هؾلِ ثالهي 

َ ضّٓ  األراضٟ ٝ حمٙب فٟ اٌؼ١ش ثطال ٟ ٌىً دٌٚخ فٟ إٌّطمخ ٚاالػزراف ثٙب، ثبإلضبفخ إٌ ٚاالضزمالي اٌط١بض

ثة٘ل دئهمععجل صععوٗالس علٔع فعوّه هعج قذععل  ن دعوثس ثّعٌحدذٚد مِٕدخ ِٚؼزدرف ثٙدب دْٚ رٙذ٠ددذاد اٚ اضدزخذاَ اٌمدٛح
دوععج   فععوّه نهٌعز ّهعضععٌ" دِععج  ّ صطذ٘عق هععج هعععج ثل٘عَ هععي 242ّ ثلٌاععٌ فٖع ف٘غ٘ععجس ثلقععٌثً  1967فعٌح ثلعععجم 

إٗبعجل نلععْى ثًعيثل  ًةعِ٘ ثلععًٍْثء ثالّعٌثة٘لًٖجةعخ ّكعجى 8 ٗضٌجّعخ ّ هنططجصِعج ثالّعض٘طجً٘ز ثلوْعضقذل٘ز للوٌطقععز
قعوّه ؽوٗععور دثّععٌثة٘ل صقعضفع ، ثى 1967 ثلععجم ثء ثسّععٌثة٘لٖ هذجٕعٌر دععو فععٌحلعيٕ ثقضعٌؿ علعٔع هؾلعِ ثلعًٍْث

، فٞععال عععي ثالغععْثًاّععفل  للٞععفز ثلبٌد٘ععز ّٙععْال ثلعٔعصقععْم اّجّععج علعٔع ثلْعع٘طٌر علعٔع ثلوٌقععوًثس ثلٖععٌق٘ز 

ثة٘ل٘ز ّ ىلك عي ٌٟٗق دٌجء ّلْعلز هعي ثلوْعضٌْٟجس ثسّعٌ ثلوضجموز للذقٌ ثلو٘شللٞفز ثلبٌد٘ز ثلٚقٌثء ثلبٌد٘ز 
ؽععجءس  ك٘لعْهضٌث هععي ثلٞعفز ثلبٌد٘ععز كنطعْر اّلعٔع ًقعْ ٝععوِج ًّعو٘ج لوّلععز إّعٌثة٘ل8 ّ 28دععٌٛ هعج ٗقععجًح 

فٖع هٌطقعز ثلفلْعطٌ٘٘ز هعاعن ثلوٌعجٟق لضبطٖع ثلضٖع صعن دٌجةِعج دوْؽعخ هنطع٠ العْى ّلْلز ثلوْضٌْٟجس ثالٌّثة٘ل٘ز 
ثلعٔع ثلؾٌععْح هععي هوٌٗععز د٘ععش لقععن، ّ  ثلوق٘طععز دجلقععوُ ثلٖععٌق٘ز، ّ صؾوعع  غععْٓ عضٚععْ٘ىّ ثالًثٝعٖع  ثالغععْثً

ثلٞعفز ثلبٌد٘عز8  فٖع٪ هعي ثالًثٖٝع ثلفلْعطٌ٘٘ز  58ثكضْعذش إّعٌثة٘ل ثلْع٘طٌر علٔع  عل٘عَؽٌْح هوٌٗز ثلنل٘ل8 ّ 

 3خبرطخ رلُ 
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 1978: هنط٠ الْى فٖ ثلعجم 3مجًٟز ًقن 

 

 
 إّعٌثة٘ل د٘ي َل ثوفجهٗز ثلؾجًخن دواس ثلْلطجس ثالٌّثة٘ل٘ز دضٌف٘ي ّ٘جّز ثلع2882فٖ ٌِٕ فٌَٗثى هي ثلعجم ّ 

 ٕعوجلِج هعي صوضعو ثلبٌد٘زن ثلٞفز هي ثلبٌدٖ ثلؾَء عَل فٖ هٌطقز إٗؾجه مالل هي ثلفلْطٌ٘٘ز ثلوقضلز ثوًثٖٝ ّ
 للضةجهعل هقْٝعز ؽ٘عْحن إلٔع ثلفلْعطٌ٘٘ز ّعجٍلز ثلضؾوعجس مْٚدز ثلًَثع٘ز ثوًثٖٝ اكغٌ هبضٚذز ؽٌْدِج إلٔ

 ثلوْعضٌْٟجس ّٝعجهز لبجلذ٘عز ثلطذ٘ع٘عز ثلوعْثًه علٔع ّهْع٘طٌر ، ثلفلْعطٌ٘٘ز ثلوعوى ّ ثلقعٌٓ دع٘ي ثسقل٘وٖع

ىلعك هعي  علٔع ٟعْل ثهضعوثه هٌطقعز غعًْ ثوًهى ّكوج عووس ثٌّثة٘ل ثلٔع ملعق هٌطقعز ععَل ٕعٌق٘ز  .7سٌّثة٘ل٘زث
ز ّ ٍٗعجهر إفةجم ّ٘طٌر ثلؾ٘ٔ ثسٌّثة٘لٖ علٔ كجفز ثلطٌر ثلوؤهٗز إلٔع ثلوٌطقعز ثلٖعٌق٘ز هعي ثلٞعفز ثلبٌد٘عمالل 

8 ّ كعجى ىلعك ّثٝعقج فٖع صٚعٌٗـ فؾعن ثلوعجًعجر علٔع ّعةجى ثلوٌطقعز ّ صق٘٘عو فعٌكضِن ّ فٌكعز هٌضؾعجصِن ثلًَثع٘عز
ثلؾوثً فٖع ثلوٌطقعز  وهج ّؤل عيعٌ 2884ًةِ٘ ثلًٍْثء ثسٌّثة٘لٖ ثوّذق ثًٗ٘ل ٕجًّى فٖ ٌِٕ اٗجً هي عجم 

إٌدٝ رٌده.  اٌحبخدخا دػدذ ررا فٟ إٌّطمدخ اٌشدرل١خ إال إأٔب ال أرٜ خذا” ثلٌٖق٘زن هٌطقز غًْ ثوًهىن ف٘ظ قجل: 

 4مجًٟز ًقن  8“ضٛف ٔحدت اٌذخٛي إٌٝ إٌّطمخ اٌشرل١خ ثبٌحٛاخس اٌؼطىر٠خٕ٘ب ٚ ٕ٘بن, 
 

                                                 
% مم مدد المسأوطنيم 85مسأوطنة اسرائيمية يقطنيا   187حاا االنأياء مم بناءه ممى فال سوف يدما جدار الدزا الدنصري   7

 ارسرائيمييم الكمي في المسأوطنات ارسرائيمية في الففة ال ربية  
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 , ث١ذ ٌحُ, اٌضفخ اٌغرث١خ, فٍطط١ٓ 068شبرع اٌىبر٠زبش, صٕذٚق ثر٠ذ 

 2776966-02فبوص: ,  2741889-02٘برف رلُ: 

 

 7 

 

 : هٌطقز ثلعَل ثلبٌد٘ز ّ هٌطقز ثلعَل ثلٌٖق٘ز فٖ ثلٞفز ثلبٌد٘ز4مجًٟز ًقن 

ج ثلقةْهععجس ثالّععٌثة٘ل٘ز ثلوضعجقذععز علعٔع ّ ٗععٌفٜ ثلفلْععطٌْ٘٘ى ثالؽععٌثءثس ثالّععٌثة٘ل٘ز ثلٚععجًهز ث لضعٖع صفٌٝعِع

 زّعٌثة٘لثالقةْهعجس ٍ هعي ثًطذعجع دعجى ثلغ٘عٌصلوعج ّ ىلعك دوعْٓ ثالهعجءثس ثالهٌ٘عز ثلوٌطقز ثلٌٖق٘ز للٞفز ثلبٌد٘ز 
هٌ٘ععز هعي ثؽععل ملععق فقععجةق ثفجهٗعز ثلؾجًععخ علعٔع ثًٛ ثلْثقعع  ّثلضٖع دععوًُّج ّععضؤعٌ علعٔع ثالهعععجءثس جودضٖعذظ ص

 ثلوٌطقز8 ثلضوثّل دِيث ثلضعٌٗ  للواللز علٔ ثال ثًَ ّْ" ٗضن ن ضقذلٖ لالًثٖٝ ثلفلْطٌ٘٘ز ثلوقضلزثلضٌص٘خ ثلوْ

 اٌّطزٛطٕبد االضرائ١ٍ١خ فٟ ِٕطمخ اٌؼسي اٌشرل١خ

ثالّعض٘طجً٘ز ثالّعٌثة٘ل٘ز فٖع ثلوٌطقعز ثلٖعٌق٘ز للٞعفز ثلبٌد٘عز ثلونططعجس ّ ز ثلعَل ثالّعٌثة٘ل٘ز ثًعةْش ّ٘جّ لقو
عٍَس ثٌّثة٘ل هي عَل ثلوٌطقز ثلٖعٌق٘ز للٞعفز ثلبٌد٘عز ّ كغفعش هعي ثلذٌعجء ف٘ظ  ٛ ّثسًْجىعلٔ كل هي ثوً

ج ثوًثٖٝع ثلضٖع ثفضلضِعجثالّض٘طجًٖ فِ٘عج ّ  هٌطقعز ّ صذلع  هْعجفز 8 لالغعٌثٛ ثلعْعةٌٗز ثلونضلفعز ثّعضذجفش لٌفِْع

 ّعٌْثس  ّ معالللبٌد٘عز8  % هعي ثلوْعجفز ثلةل٘عز للٞعفز ث2984كن هٌد  ّ صٖةل هعج ًْعذضَ  1664ثلعَل ثلٌٖق٘ز 
هْعضٌْٟز ثّعٌثة٘ل٘ز فٖع  38ثّعٌثة٘ل دٌعجء ثّعضطجعش ن للٞعفز ثلبٌد٘عز ّ قطعجع غعَر 43ال  ثالفعضالل ثسّعٌثة٘لٖ

 2كعن 3789 هقعوثًُج دوْعجفز إؽوجل٘عز 8الع  هْعضْٟي ثّعٌثة٘لٖ 13هٌطقز ثلعَل ثلٌٖق٘ز ٗقطٌِج ثلْ٘م هج َٗٗو ععي 
ثلوْععضٌْٟجس  لٗذع٘ي صفجٙع٘ 3خددذٚي رلدُ 8  ²كعن 1664 –ععَل ثلٖعٌق٘ز % هعي ثلوْعجفز ثسؽوجل٘عز لوٌطقععز ثل283)

 فٖ هٌطقز ثلعَل ثلٌٖق٘ز8  زثالٌّثة٘ل٘
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 2889بحسب الأدداد السكاني لالحصاء المركزي االسرائيمي لمداال   
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 : اٌّطزٛطٕبد االضرائ١ٍ١خ فٟ ِٕطمخ اٌؼسي اٌشرل١خ3خذٚي رلُ 

 اٌّحبفظخ
اٌزؼذاد اٌطىبٟٔ 

(0880-0888) 
 اٌّطبحخ

 )ثبٌذُٚٔ( 
 اضُ اٌّطزٛطٕخ ربر٠خ االٔشبء

 اٌؼذد

 1 كجل٘ج 1968 868 279 ثلقوُ

 2 الوْػ 1977 481 188 اًٗقج

 3 ثصٌثقَٗج 0 478 هْق  ّ٘جفٖ اًٗقج

 0 639 0 اًٗقج
ٕوجل ثلذقٌ ثلو٘ش 

ً دًْو )  4 ّْال

 5 فٌ٘ٗو ٌٗٗقْ 1980 645 234 اًٗقج

 6 هْْع 1970 2268 172 اًٗقج

 7 هعجلَ٘ ثفٌثٗن 1970 1370 1641 اًٗقج

 8 ٗجف٘ش 1980 1436 158 اًٗقج

 9 ْٟهٌ 1978 1031 303 اًٗقج

 10 ؽلؾجل 1970 1097 171 اًٗقج

 11 ًٌ٘ثى 1981 422 62 اًٗقج

 12 ًعْهٖ 1979 4942 142 اًٗقج

 13 ل٘وّ ِْٗهث 0 1147 هْق  ّ٘جفٖ اًٗقج

 14 د٘ضْجة٘ل 1972 1438 272 اًٗقج

 15 فوٌث 1971 1532 165 اًٗقج

 16 ً٘ض  ُؾوّه 1975 1227 177 اًٗقج

 17 د٘ش ُعٌثفجٍ 1980 488 102 ًٗقجا

 18 اًؽوجى 1970 1147 179 اًٗقج

 19 ٗضج" 1970 526 188 اًٗقج

 20 هضْذَ٘ ٌٗٗقْ 1978 1112 1701 اًٗقج

 21 ع٘ي ثلفٖنز 1969 97 هْق  ّ٘جفٖ د٘ش لقن

 22 هْٖكٖ هًثؽْس 1991 77 0 د٘ش لقن

 23 افٌ٘جس 1983 124 40 د٘ش لقن

 24 هضْذَ٘ ٕجل٘ن 1980 440 195 د٘ش لقن

 25 هعلَ٘ هنوجُ 1981 87 1279 ًثم هللا

 26 ًٗوًْ٘ن 1977 343 630 ًثم هللا

 27 كْمج" ُٖجُجً 1977 1593 1619 ًثم هللا

 28 دقجعْس 1972 2353 197 ْٟدجُ

 29 ًّصن )ًقجل  1984 51 20 ْٟدجُ

 30 ه٘نْال 1968 1759 393 ْٟدجُ

 31 )ٕ٘ال ضًٌّْس د٘ 1984 128 غٌ٘ هضْفٌ ْٟدجُ

 32 ًّعٖ 1976 1573 157 ْٟدجُ

 33 ٕوهجس ه٘نْال 1978 1291 542 ْٟدجُ

 34 هْةْ٘س 1987 47 50 ْٟدجُ

 35 فووثس 1980 317 160 ْٟدجُ

 36 ثلْى هًَْٗ 1979 1396 1354 ًجدلِ

 37 ؽ٘ض٘ش 1973 1058 245 ًجدلِ

 38 ه٘نًْث 1973 925 112 ًجدلِ

 عاٌّدّٛ 37953 13127 
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 0818اٌّصذر: ٚحذح ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌدغراف١خ ٚ االضزشؼبر ػٓ ثؼذ, أر٠ح 
 0888(: خٙبز االحصبء االضرائ١ٍٟ, 0اٌّصذر )

 
 

ُيث ّ ٗوضعو ثلذٌعجء ثالّعض٘طجًٖ ثسّعٌثة٘لٖ فٖع ثوغعْثً هعي هْعضٌْٟز ه٘نعْال فٖع اقٚٔع ٕعوجل هٌطقعز ثوغعْثً ّ 
ّ صؾعوً 8  4)مجًٟعز ًقعن  ن علٔع ثلٖعجٟب ثلبٌدٖع للذقعٌ ثلو٘عشثًضِجء دوْضٌْٟز هضَْ٘٘ ٕجل٘ن فٖع اقٚٔع ثلؾٌعْح

ثالٕععجًر ٌُععج ثلعٔع اى ثلقةْهععجس ثالّععٌثة٘ل٘ز ثلوضعجقذععز قععو ٕععؾعش ثلوْععضٌْٟ٘ي ثسّععٌثة٘ل٘٘ي علعٔع ثالّععض٘طجى فعٖع 
 عفعجةِن هعي هفع  ًّعْمّ ثصقعوٗن فعْثفَ هجل٘عز لِعن هي مالل   ثلعَل ثلٌٖق٘زثلٌٖق٘ز للٞفز ثلبٌد٘ز )هٌطقز وٌطقز ثل

علعٔع ثّععضبالل ثلوٌععجٟق اٗٞععج كوععج ٕععؾعش ثلقةْهععجس ثالّععٌثة٘ل٘ز ثلوْععضٌْٟ٘ي 8 هعٌ٘ععز كضلععك ثلنجٙععز دععجلضعل٘ن

ّ ىلععك للْعع٘طٌر علعٔع ثلوَٗععو هععي ثالًثٝعٖع ثلًَثع٘ععز  للوْععضٌْٟجس ّ ًٍثعضِععج ّ فالفضِععجثلًَثع٘ععز ثلوؾععجًّر 
علعٔع ثال8ًٛ ّ صذلعع  هْععجفز  ّ فععٌٛ ّثقعع  العع٘ن ثلفلْععطٌ٘٘ز فعٖع هٌطقععز ثلعععَل ثلٖععٌق٘ز ّ ٝععوِج للوْععضٌْٟجس

 64هًّععن ) 64888 ثلوٌععجٟق ثلًَثع٘ععز ثالّععٌثة٘ل٘ز ثلضجدعععز للوْععضٌْٟجس ثالّععٌثة٘ل٘ز فعٖع هٌطقععز ثلعععَل ثلٖععٌق٘ز
 كعن هٌدع   864) هٌطقعز ثلععَل ثلٖعٌق٘زللوٌجٟق ثلًَثع٘ز فٖ % هي ثلوْجفز ثلةل٘ز 784هٌد  ن هج ًْذضَ  ضٌه٘لْك
8 ّ ٖٗععةل ثّععضبالل ثلوْععضٌْٟ٘ي هٌدعع   ٘لععْهضٌك 1664ثلعععَل ثلٖععٌق٘ز )% هععي ثلوْععجفز ثلةل٘ععز لوٌطقععز 389ّ 

ثالّععٌثةل٘٘ي لالًثٝعٖع ثلًَثع٘ععز ثلفلْععطٌ٘٘ز فعٖع هٌطقععز ثلعععَل ثلٖععٌق٘ز ّثقعع  مط٘ععٌ علعٔع ثلقطععجع ثالقضٚععجهٕ 
ّ ِٗععوه ّؽععْه ثلعوٗععو هععي ثلعععجةالس ثلفلْععطٌ٘٘ز ثلضعٖع صعضوععو علعٔع ثلًَثعععز  هٌطقععز ثلعععَل ثلٖععٌق٘زثلفلْععطٌٖ٘ فعٖع 

 5مجًٟز ًقن وً ًٍر لِج8 كوٚ
 

 
 

 ثلوٌجٟق ثلًَثع٘ز ثالٌّثة٘ل٘ز ثلضجدعز للوْضٌْٟجس ثالٌّثة٘ل٘ز فٖ هٌطقز ثلعَل ثلٌٖق٘ز : 5مجًٟز ًقن 
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ب٘عٌ ثلوةضولعز ثلؽووس ثٌّثة٘ل هي عول٘ز صْؾ٘ل ثوًثٖٝع ّالبعش ثلضْعؾ٘الس  1968ثًَ فٖ ثلعجم ّ ثلؾوٌٗ دجليكٌ 

ثلووً٘ععز ثالّعععٌثة٘ل٘ز ثلْععلطز ثلضٌف٘يٗععز ّ ثلضٖعععٌٗع٘ز ّ ثالهثًٗععز ثلةجهلععز للضٚعععٌ"  للفلْععطٌ٘٘٘ي ّ ثعط٘ععش ثالهًثر

ّ ثلضٖع دععوًُّج قجهععش  كعول٘ععجس صْععؾ٘ل ثالًثٖٝع ّ فععق ثلضٚعٌ" دِععج 1967دجوًثٖٝع ثلضعٖع ثفضلضِعج دعععو ععجم 
 س لععَّاؽعجٍ صقعش ّٙعجٗز دوعج ٗععٌ" سفععجًُ اهعالل ثلبعجةذ٘ي ثسّعٌثة٘لٖسثالًثٝعٖع  ضْعؾ٘ل ثلؾعَء ثالكذعٌ هعيد

ثالّعض٘الء علعٔع اٗعز اًثٝعٖع ّ ثسعععالى عٌِعج كأًثٝعٖع هّلعز اّ اًثٝعٖع غععجةذ٘ي ّ صقْٗعل هلة٘ضِععج اّ ثّععضنوثهِج 
دعجالعضٌثٛ علٔع  زٛ ثلفلْعطٌ٘٘ثح ثوًجٙعقث8 اهج فٖع فعجل ق٘عجم ثٌّثة٘ل٘ز وفٌثه اّ ؽوجعجس اّ ٌٕكجس مجٙز

دجسٝعجفز إلٔع  958ًقعن  ثً ثلعْعةٌٕ ثسّعٌثة٘لٖقٌثً فجًُ اهالل ثلبجةذ٘ي ثسٌّثة٘لٖ فجى ثومٌ٘ ْٗضع٘ي دعجلقٌ

ّ ثلعيٕ ٗؾ٘عَ للؾِعجٍ ثلعْعةٌٕ ثسّعٌثة٘لٖ ثلْع٘طٌر  1958هي قجًْى اهالل ثلبجةذ٘ي ثسٌّثة٘لٖ للعجم  1710فقٌر 
ّ دٌجء علٔ هج ّذقن فقو صعن صٚعٌ٘  ثالًثٖٝع ثلفلْعطٌ٘٘ز فٖع هٌطقعز ثلععَل  علٔ اٗز اًثٖٝ ّ صقش اٗز ظٌّ"8

   -:4ل ًقن ثلٌٖق٘ز دقْخ ؽوّ
 

 : رص١ٕف ٍِى١خ االراضٟ فٟ ِٕطمخ اٌؼسي اٌشرل١خ.خذٚي رلُ 

 إٌطجخ اٌّئ٠ٛخ اٌّطبحخ )وُ ِرثغ( رص١ٕف االراضٟ

 2188 362 اًثٖٝ هْؾلز

 684 186 اًثٖٝ غٌ٘ هْؾلز

 7188 1196 اًثٖٝ هعلٌز  اًثٖٝ هّلز  

 188 .166 اٌّدّٛع
 0818االضزشؼبر ػٓ ثؼذ, أر٠ح  اٌّصذر: ٚحذح ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌدغراف١خ ٚ

 

 
ّ مالل عقعْه ثالفعضالل ثسّعٌثة٘لٖ للوٌعجٟق ثلفلْعطٌ٘٘ز اٙعذقش ًْثٗعج إّعٌثة٘ل صؾعجٍ ثوًثٖٝع ثلوقضلعز ّثٝعقز 

ف٘ظ اى إٌّثة٘ل لن صعٌٔ ادوثا دق٘جٍر اهالل ثلبجةذ٘ي دوعج ٗضوجٕٔع ّ قعْثً٘ي ثالًضفعجع ثلوقعًٌر ٝعوي قعْثً٘ي ثلقعٌح 
ّ ىلك دعو ثى اٙذـ فجًُ اهالل ثلبجةذ٘ي ثلعيٕ عٌ٘ضعَ إّعٌثة٘ل ٗقعْم ّ  1155ن صقوٗوثا ثلذٌو كوج فٖ )قْثً٘ي الُجٕ 

دٖةل غٌ٘ قجًًْٖ دٌقل ٙالف٘جس ثّضبالل صلك ثوًثٖٝ ثلوْْٝعز صقعش ّٙعجٗضَ إلٔع اٟعٌث" عجلغعز ىثس غ٘عٌ 

8 ّ ٗضوجٕٔع هععج ٗقععْم دععَ فععجًُ اهععال ل ثلبععجةذ٘ي هععي عالقعز ّ دٖععةل ًِععجةٖ إ دوعٌعٔع نمععٌ ًقععل هلة٘ععز ثوًثٝعٖع
صٌٚفجس غٌ٘ قجًًْ٘ز دأهالل ثلبجةذ٘ي ه  ثلونططجس ثالّعض٘طجً٘ز لالّعضقْثى علٔع ثلوٌعجٟق ثلْثقععز صقعش ّع٘طٌر 

 8ثلوقضلز فٖ ثالًثٖٝ ثلفلْطٌ٘٘ز لضعََٗ دٌجء ثلوْضٌْٟجس ثالٌّثة٘ل٘زؽ٘ٔ ثالفضالل ثسٌّثة٘لٖ 
 

 "خٛط١ٕا٠ٌٌٛٚخ األ"االضرائ١ٍ١خ راد   ٌّطزٛطٕبدا

صعن ٙعجهر هؾلعِ ثلعًٍْثء ثالّعٌثة٘لٔ علٔع مٌٗطعز ؽوٗعور ن 2889لغجًٖ عٌٖ هي ٌِٕ كجًْى اّل هعي ثلععجم فٖ ث

قعًٌ صللوٌعجٟق ىثس ثوّلْٗعز ثلٌْٟ٘عز فٖع ثّعٌثة٘ل ّ ٌٟفِج هي قذعل ًةعِ٘ ثلعًٍْثء ثالّعٌثة٘لٖ دٌ٘عجه٘ي ًضٌ٘عجُْ 

                                                 
ية االسرائيمية ح  السيطرة ممى أرافي ال ائبيم و أحديد كممة غائبيم من  السمطة الدسكر  1967لمداال  58 رار مسكري  رار  9

و يمن  السمطة الدسكرية ارسرائيمية ح  االحأفاظ بأم  اارافي  1967بالش ص ال ي أر  إسرائيا  بيا و  الا أو بدد حرب الداال 
   ا(.حأى لو أم  ل  أال بطري  ال طأ و نأيجة سوء أقدير )بأنيا ىجرت ممى سبيا المثا

 
10
: أي أددداوالت أمددت بحسدم نيددة بديم حددارس أمددال  ال دائبيم و أي فددرد أو جيدة فيمددا يأدمدد  17فقدرة , 1958 دانوم أمددال  ال دائبيم لمددداال   

بنقدا صدالحيات  انونيدة ارافددي أبديم الحقدا  بأنيددا ال أنفدوي أحدت أمددال  غدائبيم أدأبدر  ائمددة و أبقدى الأدداوالت سددارية المفددوا حأدى لددو 
 حقُا أم اارافي المنقولة ال أنطب  ممييا  انوم ال ائبيم.أبيم ال

: 11بندد  , السدمطة الدسددكرية المأاحددة ممدى اارافددي المحأمددة, 1987/ 18( أكأددوبر  IVالقددوانيم و اامدراف )الىدداي ,  دوانيم الحددرب  11
رافدددي و ال ابددات و المنددداط  الزراميدددة فدددي سددأكوم الدولدددة المحأمدددة بمثابدددة جيددة إداريدددة و منأفددددة مدددم المبدداني الدامدددة و الدقدددارات و اا

 اارافي المحأمة الأي أ ص الدولة الأي أال احأالليا.

 يجب ممى الدولة المحأمة المحافظة ممى كافة الممأمكات و غيرىا لمدولة الأي احأمأيا و إدارأيا بما يأناسب و  وانيم االنأفاع.
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 , ث١ذ ٌحُ, اٌضفخ اٌغرث١خ, فٍطط١ٓ 068شبرع اٌىبر٠زبش, صٕذٚق ثر٠ذ 

 2776966-02فبوص: ,  2741889-02٘برف رلُ: 

 

 11 

طٌ٘ز ثلوقضلععز8 ّ صذلعع  ثلوَ٘ثً٘عععز هععٌـ ثعضوععجهثس ثٝععجف٘ز لعٖععٌثس ثلوْععضٌْٟجس ثالّععٌثة٘ل٘ز فعٖع ثالًثٝعٖع ثلفلْعع

ثلوْععضٌْٟجس هل٘ععْى ٕعع٘ةل للوْععضٌْٟ٘ي ثلقععجٌٟ٘ي فعٖع  118هل٘ععجً ٕعع٘ةلن هٌِععج  2ثسؽوجل٘عز لِععيث ثلونطعع٠ فععْثلٖ 

هْعضٌْٟز ثّعٌثة٘ل٘ز فٖع ثلٞعفز ثلبٌد٘ععزن  98ثالًثٖٝع ثلفلْعطٌ٘٘ز ثلوقضلعز8 ّ قعو ٕععولش ثلنٌٗطعز ثالّعٌثة٘ل٘ز فٖع 

ٖ: الوعْػن اًؽوعجىن د٘عش ُجعجًفعجٍن دقعجعْسن ثلعْى هْضٌْٟز صق  فٖع هٌطقعز  29هٌِج  ثلععَل ثلٖعٌق٘ز ّ ُٖع كجلضعجل

هعجل٘عَ ثفعٌثٗنن هْعْعن ه٘نعْالن ه٘نعًْثن هضْعذَ٘ هًَْٗن ؽلؾجلن ؽ٘ض٘شن فوٌثن فووثسن كجل٘جن كْمج" ُجٕعجُجًن 

ن ٕعوهجس ه٘نعْالن ٟعْهٌن فٌ٘ٗعو  ٕجل٘نن هضْذَ٘ ٌٗٗقْن ًعْهٖن ً٘ض  ُؾوّهن ً٘عٌثى ن د٘ضْعجة٘لن ًٗوعًْ٘نن ًّعٖع

فٖع هٌطقعز ثلععَل ثلٖعٌق٘ز ثلضٖع  2912ثل ثالّعٌثة٘ل٘ز  لوْعضٌْٟجسٗذل  ثلضعوثه ثلْعةجًٖ لٌٗٗقْن ٗجف٘ش ّ ٗطج"8 ّ 

% هعي ثلضععوثه ثلْعةجًٖ للوْعضٌْٟ٘ي فٖع هٌطقعز 98هْعضْٟين هعج ٗقعجًح ثل  11798ٕعولضِج ثلنٌٗطعز ثالّعٌثة٘ل٘ز 
 ّثلذٌٔ ثلضقض٘ز8  ٌ٘ر فٖ هؾجالس ثلضعل٘ن ّثسّةجى ّثلضٖب٘لثليٗي ّ٘قاْى دوْثًٍجس فةْه٘ز كذثلعَل ثلٌٖق٘ز 

ثلوْعضٌْٟجس ثالّعٌثة٘ل٘ز فعٖع ثلعٔع صعَٗعَ ثلذٌعجء ثالّعض٘طجًٖ فعٖع ففٖع ثلْقعش ثلعيٕ صْعععٔ ف٘عَ ثلقةْهعز ثالّعٌثة٘ل٘ز 

ز ّصقْٗلِعج إلٔع هٌطقع فٖع هٌطقعز ثلععَل ثلٖعٌق٘زثلْثقععز  ّ دجالم٘ فٖع ثلوْعضٌْٟجس ثالًثٖٝ ثلفلْطٌ٘٘ز ثلوقضلز

لؾعيح ثلوَٗعو هعي ثلوِعجؽٌٗي ثلِ٘عْه للعع٘ٔ ّ ّصقق٘قعج ثلالٍهعز ؽيح ثّضغوجًٕ هي مالل صْفٌ٘ ثفض٘جؽجس ثلوٌطقعز 

ثلضعٖع ّ ثلذٌعجء ّ ثلضطععٌْٗ هع٘قععجس ثلضٌو٘عز صضؾجُعل ّ فئًِععج ال صعألْث ؽِععوث فٖع صِؾ٘ععٌ فلْعطٌٖ٘ ثلوٌطقععز ن ثلعوعل فِ٘عج

ج علعٔع ثلفلْعطٌ٘٘٘ي ثلالؽتعع٘ي ععْهر قٞعع٘ز كوععج ّ صضؾجُعل ثلعععَل ثلٖعٌق٘ز  ّ هٌطقعزفعٖع ثالًثٖٝع ثلوقضلععز  صفٌِٝع

ّ صععٌفٜ ثالقععٌثً  ثلعٔع هٗععجًُن ثلفلْععطٌ٘٘ز 1967ثلفلْععطٌ٘٘٘ي ثلععيٗي ًَفععْث ؽععٌثء ثلقععٌح ثالّععٌثة٘ل٘ز فعٖع ثلعععجم 

ففٖع ثلفضعٌر ثلْثقععز هعج دع٘ي  8 دققِن دجلعْهر ّ صْضوٌ دجلضالعخ دوٗوْغٌثف٘ز ثلوٌطقعز لٚعجلـ هطجهعِعج ثالّعضعوجًٗز

فلْعطٌٖ٘ هعٍْع٘ي علٔع ععور دلعوثس  88888دل  عوه ّةجى هٌطقز ثالغْثً هعج ٗقعجًح ثل  1967ّ  1948م ثالعْث

ّ هن٘وجس لالؽت٘ي كووٌٗز اًٗقج ّقٌٗز ثلعْؽج ّ هن٘وجس ثلٌْٗعوز ّعع٘ي ثلْعلطجى ّعقذعز ؽذعٌ ّدععٜ ثلضؾوععجس 

ن ثلٞعفز ثلبٌد٘عز ّ قطعجع غعَرن 1967ثلٚبٌ٘ر8 ّ لةي عقخ ثفضالل ثّعٌثة٘ل لذعجقٖ ثلوٌعجٟق ثلفلْعطٌ٘٘ز فٖع ثلععجم 

قجهش إٌّثة٘ل ّللوٌر ثلغجً٘ز دضٌف٘ل ّعةجى هٌطقعز ثوغعْثً ّ إؽذعجًُن علٔع ثلٌعَّؿ هعٌر عجً٘عز ف٘عظ صعن ثمعالء ّ 

ثليٕ كجى ٗعو ثالكذٌ ثًيثل هي ف٘عظ ععوه ثلْعةجى ف٘عظ صعن صِؾ٘عٌ  صِؾٌ٘ هن٘ن ثلٌْٗعوز لالؽت٘ي  ّ هن٘ن عقذز ؽذٌ
 138ّةجًَ% هي 88عي هج َٗٗو 

 اٌجؤر االضز١طب١ٔخ االضرائ١ٍ١خ فٟ ِٕطمخ اٌؼسي اٌشرل١خ
 

ٖ ثلفضعٌر ثلْثقععز هعج دع٘ي ّ لن ٗقضٌٚ ثالّض٘الء علٔ ثالًثٖٝ ثلفلْطٌ٘٘ز لذٌجء ثلوْضٌْٟجس ثالٌّثة٘ل٘ز فق٠ن دعل فع
هٌطقعز  فٖعهْق  ثّعض٘طجًٖ عٖعْثةٖ ي ّ عالع٘ي ٌْٟ٘ى ثالٌّثة٘لْ٘ى دجقجهز ثعٌْقجم ثلوْضن 2889ّ  1996ثالعْثم 

ّ ثلضٖ دجصش صعٌ" ف٘وج دعو دعجلذؤً ثالّعض٘طجً٘ز ّ ُٖع عذعجًر ععي ًعْٓ لوْعضٌْٟجس ؽوٗعور صضفعٌع  ثلعَل ثلٌٖق٘ز
عجهر هي ثلوْضٌْٟز ثوم ّ علٔ دعو ثه٘جل هٌِج8 ّعجهر هج صذوا دئقجهعز ععوه هعي ثلةٌفجًعجس ثلوضٌقلعز علٔع ثلوْقع  ثلعيٕ 

ٝ  ُيٍ ثلةٌفجًجس دٖةل هٌان ّلِ٘ عٖعْثة٘ج دق٘عظ ٗضٞـع اّعلْح ٗضن ثالّض٘الء علَ٘ هي قذل ثلوْضٌْٟ٘ي8 ّ صْ

8 ّ ثلؾعوٌٗ دجلعيكٌ اى ّدعجء ثلذعؤً  2)مجًٟعز ًقعن  ثلضنط٠٘ ثلعوٌثًٖ ّصٍْٗ  هٌثفق ثلذٌ٘ز ثلضقض٘ز ّثلنوهجص٘عز فِ٘عج
وْعضٌْٟ٘ي ن ف٘عظ كجًعش دوثٗضعَ هععْر  ٕعجًًّ٘ز  لل1996ثالّعض٘طجً٘ز ثالّعٌثة٘ل٘ز قعو ثمعي ادععجهث هنضلفعز هٌعي ثلععجم 

لالّعض٘الء علعٔع هْثقع  ثلعضالل ّ ثلوٌصفعععجس ثلفلْعطٌ٘٘ز للق٘لْلععز هّى صْعل٘وِج للفلْععطٌ٘٘٘ي  1996ثلِ٘عْه فٖع ثلعععجم 
الفقج فٖ إٟجً صْْٗز هْضقذل٘ز دع٘ي ثلؾعجًذ٘ي8 ًّغعن اى ثلقةْهعجس ثسّعٌثة٘ل٘ز ثلوضعجقذعز لعن صوعٌـ صلعك ثلاعجٌُر إ 

ي ىلك دضْفٌ٘ غطعجء ثهٌٖع لِعج ّ لْؽْعضٖ لْؽْهُعج ّ ثّعضوٌثًُج8 ّ قعو غطجء قجًًْٖ دجلاجٌُن فقو قجهش دجلٌغن ه

اهٓ ىلك إلٔ ثًصفجع هلقْظ فٖ عوه ثلذؤً ثالّض٘طجً٘ز فٖ ثلوٌجٟقعز ثلفلْعطٌ٘٘ز عذعٌ ّعٌْثس ثالفعضالل ثالّعٌثة٘ل8ٖ 
 -:ٗذ٘ي صفجٙ٘ل ثلذؤً ثالّض٘طجً٘ز فٖ هٌطقز ثلعَل ثلٌٖق٘ز 1خذٚي رلُ 

 

                                                 
نطقة الدزا الشر ية بحسب المدمومات االحصائية في مديد االبحاث مسأوطنة اسرائيمية في م 38مم أصا مسأوطنة مم  29  12

 2818القدس )أريج(,  –الأطبيقة 
 2886, غور ااردم ممى طري  الفال  13

<http://www.oppc.pna.net/mag/mag21/new_page_3.htm> 
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 ١طب١ٔخ االضرائ١ٍ١خ فٟ ِٕطمخ اٌؼسي اٌشرل١خ: اٌجؤر االضز1خذٚي رلُ 

 اٌزؼذاد اٌطىبٟٔ
ػذد اٌج١ٛد 

 اٌّزٕمٍخ

١ٍخ  اٌّطزٛطٕخ االضرائ١

 اٌمر٠جخ ِٓ اٌجؤرح
 اٌؼذد اضُ اٌجؤرح االضز١طب١ٔخ

 1 ؽٌْح ثلْى هًَْٗ ثلْى هًَْٗ 2 8

 2 ؽٌْح هْٖكٖ هًثؽْس هْٖكٖ هًثؽْس 7 30

 3 ثلْى هًَْٗ هثًّم ثلْى هًَْٗ 3 12

 4 ٕوجل ثلْى هًَْٗ ثلْى هًَْٗ 2 8

 5 ٌٕر ؽ٘ض٘ش ؽ٘ض٘ش 5 20

 6 ٕوجل هعجلَ٘ ثفٌثٗن هعجلَ٘ ثفٌثٗن 2 8

 7 ؽٌْح ه٘نًْث ه٘نًْث 3 12

 8 ٌٕر ًٌ٘ثى ًٌ٘ثى 2 8

 9 غٌح ًٌ٘ثى ًٌ٘ثى 1 5

 ٕوهْس ه٘نْال 10 40
ٕوجل غٌح ٕوهْس 

 ه٘نْال
10 

 11 هْهضْذَ٘ )هعجلَ٘  ٕلْ كْمج" ُٖجُجً 18 36

 12 هضْذَ٘ هثًٖ هعجلَ٘ هنوجُ 29 76

 13 هضْذَ٘ )هعجلَ٘  ُجؽ٘ش هعجلَ٘ هنوجُ 13 20

 14 ه٘فْعْس ٌٗٗقْ ٗضج" 30 84

 15 هْل ً٘فْ ثفٌّس ُجٌٗهى 4 1

 16 هضْذَ٘ كٌثه٘ن كْمج" ُٖجُجً 22 52

 17 ؽٌْح ثلْى هًَْٗ ثلْى هًَْٗ 1 5

 18 ؽٌْح هْْع هْْع 10 50

 19 ؽفعجس ّلع٘ش ه٘نْال 16 61

 20 ٕوجل ٌٕر هضْذَ٘ ٌٗٗقْ هضْذَ٘ ٌٗٗقْ 7 30

 21 ؽٌْح كجل٘ج كجل٘ج 3 15

 22 ع٘ي هجدْع كفجً اهّه٘ن 2 8

 23 ؽٌْح هضْذَ٘ ٕلْهْ كْمج" ُٖجُجً 0 0

 24 ؽٌْح ًّصن ًّصن 1 5

 25  792هًَعز ّةجلٖ )ًقطز  ثلْى هًَْٗ 7 20

 26 ًٕوجل كْمج" ُجٕجُج كْمج" ُٖجُجً 4 20

 27 غٌح ًٗوًْ٘ن ًٗوًْ٘ن 15 60

 28 ثُجفجس ُجٗ٘ن كْمج" ُٖجُجً 37 150

 29 هًَعز هعجلَ٘ ثفٌثٗن هعجلَ٘ ثفٌثٗن 35 140

 30 هًَعز عْهٌ غٌ٘ هضْفٌ 5 20

 31 ُجً م٘ف  ثلْى هًَْٗ 0 0

 32 هْعجٍ ثّضٌ٘ كْمج" ُٖجُجً 0 0

 اٌّدّٛع 296 1004

 0818دغراف١خ ٚ االضزشؼبر ػٓ ثؼذ, أر٠ح اٌّصذر: ٚحذح ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌ

 
 

فعٖع هٌطقععز ثلعععَل ثلٖععٌق٘ز لقوجٗععز عْععةٌٗز إّععٌثة٘ل٘ز  رقجعععو 133ذٌععجء د 1967هٌععي ثلعععجم كوععج قجهععش ثّععٌثة٘ل 
هععج ثل٘ععْم ثلقْثعععو ثلعْعةٌٗز ثالّععٌثة٘ل٘ز ّ صقضععل  ِعج8ثلضعٖع اٙعذقش ؽععَءث ال ٗضؾععَا هٌّ ثلوْعضٌْٟجس ثالّععٌثة٘ل٘ز 

ّ صؾعوً 8 كعن هٌدع   1664) ؽوجل٘عز لوٌطقعز ثلععَل ثلٖعٌق٘زهي ثلوْجفز ثال %2ن هج ًْذضَ كن هٌد  3382هْجفضَ 
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ثالٕععجًر ثلعٔع اى دٌععجء ثلوْععضٌْٟجس ثالّععٌثة٘ل٘ز فعٖع هٌطقععز ثلعععَل ثلٖععٌق٘ز ّ ثقجهععز ثلذععؤً ثالّععض٘طجً٘ز ّ ثلقْثعععو 
؛  44ثلوٌطقعز ّ ثلذعجل  ععوهُج ثلعْةٌٗز ثالٌّثة٘ل٘ز قعو اٝعجفش ثلوَٗعو هعي ثلعقذعجس علٔع ثلضؾوععجس ثلفلْعطٌ٘٘ز فٖع 

كوج اًِج صوغعل مطعٌث هضٚعجعوث ، ّصِوٗعوث لق٘عجر ثلفلْعطٌ٘٘٘ي ثلعيٗي ٗعٖ٘عْى فٖع ثلوٌعجٟق ثلوؾعجًّر ّ ثلذعجل  ععوهُن 

هععي د٘ععٌِن ثلعوٗععو هععي لقععْث فععضفِن مععالل ن  ثالغععْثً)دوععج فِ٘ععج هٌطقععز  14فلْععطٌٖ٘ 58888ثل عععي  َٗٗععوثل٘ععْم هععج 
ٗذ٘ي صفجٙ٘ل ثلضؾوعجس ثلفلْعطٌ٘٘ز فٖع هٌطقعز  6خذٚي رلُ  ثالفضالل ثسٌّثة٘ل8ٖ ثوًٖطز ثلْ٘ه٘ز ثلعْةٌٗز لؾ٘ٔ

 :ثلعَل ثلٌٖق٘ز
 

 : اٌزدّؼبد اٌفٍطط١ٕ١خ فٟ ِٕطمخ اٌؼسي اٌشرل١خ6خذٚي رلُ 

 اٌؼذد اضُ اٌزدّغ اٌّحبفظخ اٌزؼذاد اٌطىبٟٔ

 1 عٌح ثلٌّثع٘ي د٘ش لقن 172

 2 مٖن ثلةٌم ثلنل٘ل 670 

 3 دز دٌ٘ ثلعومٌ ثلنل٘ل  165

 4 مٌدز ثلفن٘ش ثلنل٘ل 231

 5 مٌدز ْٟٗل ثلٖ٘ٔ ثلنل٘ل  212

 6 مٌدز ثٙفٖ ثلنل٘ل  غٌ٘ هضْفٌ

 7 مٌدز ثلوقعًْر ثلنل٘ل  غٌ٘ هضْفٌ

 8 ثلفقٌ٘ ثلنل٘ل 516

 9 ثلٌؾجهر ثلنل٘ل 413

 10 مٌدز ثلنٌّدز ؽٌ٘ي 48

 11 ثلَد٘وثس اًٗقج 1623

 12 هٌػ ًعؾز اًٗقج 866

 13 ثلؾفضلك اًٗقج 4966

 14 فٚجٗل اًٗقج 1078

 15 ثلعْؽج اًٗقج 4525

 16 ثلٌْٗعوز اًٗقج 1314

 17 ع٘ي ثلوْٗل ثلفْقج اًٗقج 919

 18 هن٘ن ع٘ي ثلْلطجى اًٗقج 3160

 19 اًٗقج اًٗقج 23037

 20 ع٘ي ثلوْٗل ثلضقضج اًٗقج 1091

 21 هن٘ن عقذز ؽذٌ اًٗقج 7176

 22 ثلٌذٖ هّْٔ اًٗقج ووٌٗز اًٗقجٝوي ثلضعوثه ثلْةجًٖ ل

 23 هٌػ ثلبَثل اًٗقج 434

 24 هٌٗ فؾلز اًٗقج ٝوي ثلضعوثه ثلْةجًٖ لووٌٗز اًٗقج

 25 هٌٗ ثلقل٠ اًٗقج ٝوي ثلضعوثه ثلْةجًٖ لووٌٗز اًٗقج

                                                 
14
 ,2887بحسب احصائيات الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني لمداال   
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 26 هٌٗ قًٌطل اًٗقج ٝوي ثلضعوثه ثلْةجًٖ لووٌٗز اًٗقج

 27 مٌدز ٟجًج ًجدلِ 388

 28 د٘ش هؽيفٌّٓ  ًجدلِ 1384

 29 ؽفج ثلٌْى ًجدلِ غٌ٘ هضْفٌ

 30 صل ثلنٖذز ًجدلِ غٌ٘ هضْفٌ

 31 ع٘ي ّجه٘ز ًثم هللا 198 

 32 دوّ ثلوعٌؽجس ًثم هللا 904 

 33 كٌهلز ْٟدجُ 307

 34 ثدَٗق ْٟدجُ 211

 35 ثلوجلـ ْٟدجُ 233

 36 مٌدز ًَٗث ْٟدجُ 39

 37 مٌدز ثلقوٚز ْٟدجُ 133

 38 مٌدز صل ثلقوز ْٟدجُ ةجًٖ لقٌٗز كٌهلزٝوي ثلضعوثه ثلْ

 39 مٌدز ثلٌثُ ثالفوٌ ْٟدجُ 179

 40 دٌهلز ْٟدجُ 1788

 41 ع٘ي ثلذ٘ٞج ْٟدجُ 1684

 42 ثلقوٗوٗز ْٟدجُ 287

 43 ثلفجًّ٘ز ْٟدجُ 241

 44 ثلعقذز ْٟدجُ 104

 اٌّدّٛع 10003
0818ثؼذ, أر٠ح  (: ٚحذح ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌدغراف١خ ٚ االضزشؼبر ػ1ٓاٌّصذر)  

 0882(: اٌدٙبز اٌّروسٞ ٌالحصبء اٌفٍطط١ٕٟ 0اٌّصذر )

 0880اٌّصذر: ِحبفظخ طٛثبش 

 

 

 ِٕطمخ اٌؼسي اٌشرل١خ ض١بضخ االغالق االضرائ١ٍ١خ فٟ 

 
صأصٖ ّ٘جّز ثسغالر ثالٌّثة٘ل٘ز ّإقجهز ثلقعْثؽَ ثلعْعةٌٗز ثسّعٌثة٘ل٘ز فٖع هٌطقعز ثوغعْثً هةولعز لْ٘جّعز ثلععَل 

ثلضٖ صٌضِؾِج إٌّثة٘ل لضٞ٘٘ق ثلنٌجر علٔ ثلوْثٌٟ٘ي ّإؽذعجًُن علٔع ثلٌف٘عل، صوِ٘عوثا لالّعض٘الء ثلةجهعل  ثلعٌٌٕٚ

علٔ ثلوٌطقز ّ ؽعلِج صقش ثلْ٘طٌر ثسٌّثة٘ل٘ز هضٚلز ه  هٌطقز ثلععَل ثلبٌد٘عز عذعٌ هوعٌثس صعٌد٠ هعج دٌِ٘وعج8 ّ 
ثٌٟ٘ي ثلفلْعطٌ٘٘٘ي ثلقعجٌٟ٘ي فٖع هٌطقعز ثلععَل علٔع ثلوعْعلٔ صٖوٗو ثلقٚجً دٌجء علٔ هج ّذقن فقو عووس إٌّثة٘ل 

 ثلعععَل ثلٖععٌق٘زثلضعٖع اقجهضِععج علعٔع ثلوععوثمل ثلٌةْ٘عع٘ز ثلضعٖع صٚععل هٌطقععز هععي مععالل ثلقععْثؽَ ثلعْععةٌٗز ثلٖععٌق٘ز 
ج دعذعٜ ثلدوقجفاجس ثلٞفز ثلبٌد٘ز ّ علٔ ثلوعوثمل ثلفٌع٘عز ثلضٖع صعٌد٠ ثلضؾوععجس ثلفلْعطٌ٘٘ز هثمعل  وٌطقعز دعِٞع

كوعج قجهعش ثّعٌثة٘ل دجًٖعجء فعجؽَ عْعةٌٕ هعج دع٘ي ًةْٖ٘ع ّ ععج8ًْٕ  35ٔ ُعيث ثل٘عْم إلٔع ّ ثلضٖ ٗٚل عوهُج فض

مٌعجهر ثهضععوس هععي ٕععوجل ثالغععْثً ّ فضٔع ثّثّععطِج ثالهععٌ ثلععيٕ عوععل علٔع عععَل نال" ثلععوًّوجس هععي ثالًثٝعٖع 
قعز8 كوععج ثلًَثع٘عز ّ فٌهعجى هٌدٖع ثلوجٕع٘ز ّ ثالغٌعجم هعي ثّعضبالل ثالًثٖٝع ثلًَثع٘عز ّ ثلوٌثعٖع فٖع صلعك ثلوٌط

صقْم ّلطجس ثالفعضالل ثالّعٌثة٘لٖ دوٌع  هعي ال ٗقولعْى ُْٗعز ثوغعْثً هعي ثلْٙعْل إلٔع اًثٝعِ٘ن ثلًَثع٘عز فِ٘عج 
ف٘ظ ثى ثلعوٗو هي ثلفلْطٌ٘٘٘ي ثلقجٌٟ٘ي فٖ هقجفاجس ثلٞفز ثلبٌد٘ز )ًعجدلِن ْٟدعجُن اًٗقعجن ًثم هللان د٘عش لقعن ّ 

٘عز فٖع هٌطقعز ثلععَل ثلٖعٌق٘ز ثالهعٌ ثلعيٕ صْعذخ دنْععجًر ثلنل٘عل  ٗولةعْى هْعجفجس ٕجّععز هعي ثوًثٖٝع ثلًَثع

ًٍثع٘ز ّ ثقضٚجهٗز فجهفز لِؤالء ثلوْثٌٟ٘ي دْذخ عوم صوةعٌِن هعي ثلْٙعْل ثلٔع اًثٝعِ٘ن ّ ًٍثععز اًثٝعِ٘ن ّ 
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ثلضعٖع صْعع٘طٌ علعٔع فٌكععز هععًٌّ ثلقععْثؽَ ثلعْععةٌٗز ثالّععٌثة٘ل٘ز صٚععٌ٘  ٗذعع٘ي  2خددذٚي رلددُ ؽٌعٖع هقجٙعع٘لِن8 
 -هٌطقز ثلعَل ثلٌٖق٘ز: ثلفلْطٌ٘٘٘ي هي ّ ثلٔ

 

 : اٌحٛاخس اٌؼطىر٠خ االضرائ١ٍ١خ فٟ ِٕطمخ اٌؼسي اٌغرث١خ2خذٚي رلُ 

 اٌؼذد اٌزص١ٕف

 15 ّجصٌ صٌثدٖ

 3 فجؽَ ٟ٘جً )هؤقش 

 7 فجؽَ هثةن

 3 فجؽَ ثّوٌضٖ 

 7 دْثدز فوٗوٗز

 31 اٌّدّٛع
 0818ح اٌّصذر: ٚحذح ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌدغراف١خ ٚ االضزشؼبر ػٓ ثؼذ, أر٠

 

 

 فٟ ِٕطمخ اٌؼسي اٌشرل١خ خاٌشٛارع االٌزفبف١خ االضرائ١ٍ١
 

)ثلضٖع صعن صْق٘عِعج دع٘ي هٌاوععز  1993اٗلععْل  -دعوا هٚعطلـ سثلطعٌر ثاللضفجف٘عزس دععجلاًِْ هع  هٌفلعز ثصفجق٘عجس اّّعلْ
ٌ٘ز ثلوقضلععز ثلضقٌٗعٌ ثلفلْععطٌ٘٘ز ّ ثّععٌثة٘ل  ل ٕععجًر إلعٔع ثلطععٌر ثلضٖع اقجهِععج ثسّععٌثة٘لْ٘ى فعٖع ثلوٌععجٟق ثلفلْععط٘

ج دعذعٜ ّ صلعك هثمعل إّعٌثة٘ل8  هٌعي ىلعك ثلقعع٘ين  دِعو" ًدع٠ ثلوْعضٌْٟجس ثسّعٌثة٘ل٘ز فٖع ثلٞعفز ثلبٌد٘عز دعِٞع
كغفعش ثّعٌثة٘ل هععي ؽِْهُعج لَٗععجهر فؾعن ثلطعٌر ثاللضفجف٘ععز فٖع ثوًثٝعٖع ثلفلْعطٌ٘٘ز ثلوقضلعز كؾععَء هعي ّ٘جّععضِج 

ٌ علٔع ًضعجةؼ ثلوفجّٝعجس هع  ثلفلْعطٌ٘٘٘ي، دوعج فٖع لفٌٛ فقجةق علٔ اًٛ ثلْثقع  ّ ثلضٖع فٖع ثلٌِجٗعز ّعْ" صعؤع

صوةٌعش ثّعٌثة٘ل هعي ن 43ثل  ىلك إًٖجء هّلز فلْعطٌ٘٘ز هضٚعلز ؽبٌثف٘عج ّ قجدلعز للق٘عجر8 ّ معالل ّعٌْثس ثالفعضالل
٘ل  15875 ٕععق ثلوْععضٌْٟجس ثسّععٌثة٘ل٘ز غ٘ععٌ ثلقجًًْ٘ععز فعٖع ثلٞععفز صْثٙععل ك٘لععْهضٌ هععي ثلطععٌر ثاللضفجف٘ععز لضْعِع

ّعععوـ فقععو جس اّّعععلْن 8 ّ ّفقععج الصفجق٘ععثلعععَل ثلٖعععٌق٘زصععن ثقجهضِععج فععٖع هٌطقععز  ك٘لعععْهضٌ 1628581ن هٌِععج ثلبٌد٘ععز
ن هٌععش 2888اٗلعْل هعي ثلععجم  38دجّضنوثم ُيٍ ثلطٌر ثال اًَ عقعخ ثًعوالع ثالًضفجٝعز ثلغجً٘عز دضعجًٗل للفلْطٌ٘٘٘ي 

ّ ثلؾععوٌٗ 8  ثوهٌ٘ععز وّثعٖ ثلعع ىًٗعععزصقععش هععي ثّععضنوثم ُععيٍ ثلطععٌر ثلفلْععطٌ٘٘٘ي ّععلطجس ثالفععضالل ثالّععٌثة٘لٖ 

ثلوقضلعز عولعش علٔع كعذـ صٌو٘عز ثلوؾضوععجس  إقجهز ثلطعٌر ثاللضفجف٘عز ثالّعٌثة٘ل٘ز فٖع ثوًثٖٝع ثلفلْعطٌ٘٘زدجليكٌ اى 
 ثلوقل٘ز ثلفلْطٌ٘٘ز فٖ ثلٞفز ثلبٌد٘ز هي مالل ملق ّثق  هي ثلعْثةق فٖ ثلوٌجٟق ثلونٚٚز للضٌو٘ز8

 
ّعضعول علٔع صقْٗعل ّعٌ٘ ثلفلْعطٌ٘٘٘ي هعي  17هنط٠ ٕذةز ٌٟر هقضٌفعز ن قجهش ثٌّثة٘ل دطٌؿ2884ّ فٖ ثلعجم 

لضٞععوي ثلضفععٌه  ثلطععٌر ثاللضفجف٘ععز ثالّععٌثة٘ل٘ز ثلعٔع ٕععذةز ٟععٌر هٌفٚععلز كل٘ععج عععي ثلٖععْثًع ثاللضفجف٘ععز ثالّععٌثة٘ل٘ز

٘ز هوج ّعْ" ْٗعجعو ثّعٌثة٘ل فٖع ثفةعجم ّع٘طٌصِج علٔع ثلطعٌر ثاللضفجف٘عز ثالّعٌثة٘ل ثالٌّة٘لٖ ثلوطلق لِيٍ ثلطٌر
فٖ ثلْقش ًفَْ فٌهجى ثلفلْطٌ٘٘٘ي فقِن فٖع فٌٗعز ثلقٌكعز ّثلضٌقعل هثمعل ثالًثٖٝع ثلفلْعطٌ٘٘ز ثلوقضلعز كوعج ٗةفلعَ 

دضعجًٗل  /س ثلٚعجهً 87/19ّ كجى هي ثهغلز ىلكن ثالهعٌ ثلعْعةٌٕ ثالّعٌثة٘لٖ ًقعن 8 18ثلقجًْى ثلوّلٖ ثالًْجًٖلِن 
هًّوج هي اًثٖٝ ثلفلْطٌ٘٘٘ي فٖع هٌعجٟق ادعْ  172189ًثليٕ ٗٚجه 2887ثلٌثد  هي ٌِٕ صٌٖٗي ثالّل هي ثلعجم 

هٗعِ ّ ععٌح ثلْعْثفٌر ّ ثلٌذٖع هّْعٔع ّ ثلنعجى ثالفوعٌ ّ ىلعك صقعش ثهعععجء ساغعٌثٛ عْعةٌٗزسن القجهعز ٕععجًع 

سًْع٘ؼ ثلق٘عجرس8 ّ دقْعخ ثلونطع٠ ثلوٌفعق دعجالهٌ ثلعْععةٌٕ ثالّعٌثة٘لٖن ّع٘وضو ثلطٌٗعق ثلوَهع  ثًٖعجةَ هعي ًقطععز 

                                                 
 2818ومات الج رافية و االسأشدار مم بدد, أريج وحدة نظال المدم  15
 2818وحدة نظال المدمومات الج رافية و االسأشدار مم بدد, أريج   16

17
  Israeli Proposed Road System in the West Bank... a Road Web from Hell. 

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=454 
فدي االأفا يددة الدوليدة لمحقددو  المدنيدة والسياسددية حيدث أم اىميددة الحد  فددي  12االمددالم الددالمي لحقددو  االنسدام والبنددد  مدم 13البندد   18

لدوليدة لمحقدو  اال أصدداديةج االجأماميدة والثقافيدةج منيدا الحدد  حريدة الحركدة والأنقدا ىدو فددرورة لأحقيد  حقدو  ا دري راسدد ة فدي االأفا يدة ا
( و حقدو  ا ددري 13(ج الحد  فدي الأدمدديال )بندد 12(ج الحدد  فدي الصدحة )بنددد 11(ج الحدد  فدي ظدروف حياأيددة مالئمدة )بندد 6فدي الدمدا )بندد 

 نصت ممييا االأفا ية الدولية لمحقو  اال أصاديةج االجأمامية والثقافية. 

 

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=454
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ٌثة٘لٖ ثلوعٌّ" دجّن سثلةًْضٌٌ٘س ثلْثق  ؽٌْح ٌٕر هوٌٗعز ادعْ هٗعِ ٝعوي هقجفاعز ثلقعوُ ثلقجؽَ ثلعْةٌٕ ثالّ
ّ ثلعيٕ ٗضؾعَ ثلٔع هقجفاعز اًٗقعج8 ّ ثلؾعوٌٗ  1ًقعن ثلٌٖقٖ لٌ٘د٠ هع  ثلٖعجًع ثاللضفعجفٖ ثالّعٌثة٘لٖ  ٖوجلدجصؾجٍ ثل

ٌٕ ثليٕ ّْ" ٗقع٠٘ دضؾوع  ىكٌٍ ٌُج دجى ثلطٌٗق ثلوَه  ثًٖجةَ قو ًّن دٖةل هْثٍٕ لوْجً ؽوثً ثلعَل ثلعٌٚ

ٕعجًع س ًْع٘ؼ ثلق٘ععجر س  جى هنطع٠ّ هعي ثلْثٝـع دع هْعضٌْٟجس هعجل٘عَ اهّهع٘ن ّ ٗفٚعلَ ععي دعجقٖ ثلٞعفز ثلبٌد٘عز8
ٌد٠ ؽٌْح ثلٞفز ثلبٌد٘ز ثلوقضلز دٖةل ععجم دوٌطقعز ادعْ هٗعِ ؽٌعْدٖ ثلقعوُ ّ هٌِعج دوٌطقعز اًٗقعج ف٘عظ ّْ" ٗ

ثهّهعع٘ن ّ  َعععي صؾوعع  هْععضٌْٟجس هعجل٘عع ثؼ١ددذاطقععز غععًْ ثوًهى ّع٘قْم دضْؽ٘ععَ معع٠ ّععٌ٘ ثلفلْععطٌ٘٘٘ي دجصؾععجٍ هٌ
ّ صقعجّل ثّعٌثة٘ل هعي معالل ُعيث ثلونطع٠ ثقٌعجع 19E1  8ّ ثلوعٌّ" دجّن ثل ثقجهضَ ثلوٌّٖع ثسٌّثة٘لٖ ثلوَه  

ثلوؾضوع  ثلعوّلٖ دجًِعج صعوعل علٔع ملعق صْثٙعل ؽبٌثفٖع للوّلعز ثلفلْعطٌ٘٘ز ثلوْعضقذل٘زن ّ دعجى هنطع٠ ٕعجًع ًْعع٘ؼ 

ؽععجء كقععل ّعقٌٕ لٞععوجى ملععق صْثٙعل ؽبٌثفعٖع دعع٘ي ثوًثٖٝع ثلفلْععطٌ٘٘ز ثلوقضلععز ّ ثلضٖع هَقِععج ؽععوثً  ثلق٘عجر
ثلفٚل ثلعٌٌٕٚ ّ ثلطٌر ثاللضفجف٘ز ثسٌّثة٘ل٘ز ّ ثلوْعضٌْٟجس ّ ثلذعؤً ثالّعض٘طجً٘ز8 ّ لةعي ثلْثقع  علٔع ثوًٛ 

ثقععج ٗضوغعل فٖع هٚعجهًر ثلقعق ٗفٖٞع إلٔع غ٘عٌ ىلعكن ف٘عظ اى ُعيث ثلٖعجًع ؽعجء ل٘فعٌٛ علٔع ثلفلْعطٌ٘٘٘ي ثهعٌا ّ
  6مجًٟز ًقن ثلٌٖعٖ لِن دقٌٗز ثلقٌكز هي هةجى ثلٔ ثمٌ هّى عْثةق ّ غٌُ٘ج هي فقْر ثلع٘ٔ ثلةٌٗن8  

 

 
 القجهز ٕجًع ًْ٘ؼ ثلق٘جر/س 19/87ٌّثة٘لٖ ًقن : ثالهٌ ثلعْةٌٕ ثال6مجًٟز ًقن 

 

 
 ِخططبد اٌٙذَ ٚ االخالء فٟ ِٕطمخ اٌؼسي اٌشرل١خ 

 

صعجًٖ ثلضؾوعجس ثلفلْطٌ٘٘ز ثلْثقعز فٖ هٌطقز ثالغعْثً ثلفلْعطٌ٘٘ز هعي ّ٘جّعجس ثالٝعطِجه ثالّعٌثة٘لٖ ثلالهضٌجُ٘عز 

لوٌطقععز ثّععٌثة٘ل ثن ثّعضِوفش 1967ٖ ثلعععجم للٞعفز ثلبٌد٘ععز ّ قطععجع غعَر فعع ّٖععٌثة٘لثالفععضالل ثالف٘عظ اًععَ عقعخ 
ثالععالى ععي هْعجفجس ٕجّععز هعي هٌطقعز ثالغعْثً سهٌطقعز عْعةٌٗز هعي معالل ّ ىلعك ثلٌٖق٘ز فٖ ثلٞفز ثلبٌد٘عز 

ّ دقٚو إٗقج" ثلضطًْ ثلعوٌثًٖ ثلفلْطٌٖ٘ فٖع ثلوٌطقعز ّ ثلضٌو٘عز ثالقضٚعجهٗز للفلْعطٌ٘٘٘ي  1967هبلقزس عقخ ثلعجم 

صٌف٘ععي هنططجصِععج ثالّععض٘طجً٘ز ّ صعَٗععَ ّؽْهُععج فعٖع ثالًثٝعٖع  لِععجٌجُن فضعٔع ٗضْععٌٔ صِؾ٘ععٌُن هععي اهععجكي ّععة
ثلضؾوععجس ثلفلْعطٌ٘٘ز فٖع هٌطقعز ثلععَل ثلٖعٌق٘ز دْعخ ًوعْ 8 ّ قو ٕةلش ُيٍ ثلْ٘جّز عجةقج اهعجم زثلفلْطٌ٘٘ز ثلوقضل

ثّععضٌَفش كوععج ٘ل٘ز8 ٙععجهً عععي ثالهثًر ثلووً٘ععز ثالّععٌثةٗوٌعع  ثلذٌععجء فِ٘ععج ثال دضٚعٌٗـ فعٖع هٌععجٟق  هعاوِععج ّقعْع
)ثالدعجً ّ ثلٌ٘ععجد٘   ّ ثلطذ٘ع٘عز ثلوٚعجهً ثلطذ٘ع٘عز ثلوْؽعْهر فِ٘عج كجالًثٝعٖع ثلًَثع٘عز ّ هٚعجهً ثلو٘عجٍ ثّعٌثة٘ل 

                                                 
19
 (ARIJ), Applied Research Institute - Jerusalem. E1 Plan: A Step toward a Dead End  (2005): 

<http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=570>.   
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هعي معالل دٌعجء ثالدعجً ثالًصْثٍٗعز ّ ىلعك الؽذعجً ثلفلْعطٌ٘٘٘ي ثلوؾعجًّر صقْٗلِج لٚعجلـ ثلوْعضٌْٟجس ثالّعٌثة٘ل٘ز 
الٌّثة٘ل٘ز ثلٌثه٘عز ثلٔع ثالّعض٘الء علٔع ثالًثٖٝع فٖع هٌطقعز ثلععَل ثلٖعٌق٘ز قو صوجٕش ثلْ٘جّجس ثّ 8 علٔ ثلٌف٘ل

ٌ فَٗعٌثى هعي ثلععجم  )ًةِ٘ ثلًٍْثء ثالٌّثة٘لٖ ثلقجلٖ  دٌ٘جه٘ي ًضٌ٘جُْه  هج ٌٙؿ دَ   2885فٖ ثلغجلظ هي ِٕع

ىددْٛ ٌدٓ ٠ف٘عظ قععجل سّ هٌطقعز ثلعععَل ثلٖعٌق٘ز  ثالغعْثًعععوم ًغذعز ثّعٌثة٘ل فعٖع ثلضنلٖع ععي هٌطقععز  اّٝـع ف٘عظ

إٔدٗ س8 سض١جمٝ رحذ ض١طرح اضرائ١ً اٌٝ االثذ االغٛار'. خِذرج فٟ أٞ ِٓ ػ١ٍّبد االٔطحبة االضرائ١ٍ١ االغٛار

  20س.1862اٌذرع اٌشرلٟ اٌذفبػٟ الضرائ١ً... ٚٔحٓ ٌٓ ٔؼٛد إٌٝ حذٚد اٌؼبَ 
 

ّعٌثة٘ل٘ز دجلوٖٞع قعوهج لضؤكعو علٔع ععَم ثلقةْهعز ثالكوج ؽجةش ّ٘جّز ثلِوم ثالٌّثة٘ل٘ز فٖ هٌطقز ثلععَل ثلٖعٌق٘ز 

ّ  21ادعوث علٔع اّعجُ ثالفض٘جؽعجس ثالهٌ٘عز ّ ثلٞعًٌّثس ثلعْعةٌٗزف٘ظ ثًِج لعن صةعي  دضٌف٘ي هنططجصِج ثالّض٘طجً٘ز
ّ  وّعذجح صِععو" ثلوٚعجلـ ثالّععٌثة٘ل٘ز ّ ثُوِعج دٌععجء ثلوْعضٌْٟجس ثسّععٌثة٘ل٘ز  دعل ؽععجءسثلذٌعجء ثلب٘عٌ هععٌم٘ 

س ثلِععوم ّ ثالمعالء فعٖع جّ قععو ٙععوس ثّععٌثة٘ل هعي عول٘ع8 ثلٖعٌق٘زثلقعوُ مْٚٙعج فٖع هٌطقععز ثلععَل ثلٖععٌق٘ز ّ 
ثلفجًّع٘ز هٌطقعز ثلععَل ثلٖعٌق٘ز كنٌدعز فٖع  ثلضؾوععجس ثلفلْعطٌ٘٘ز ثلعوٗو هيز ف٘ظ ثّضِوفش ٘ثالعْثم ثلقل٘لز ثلوجٝ

 ثلعقذعزّ مٌدز ثلقوٗوٗز ّ مٌدز ثلقوٚز ّ ّثهٕ ثلوجلـن ّ قٌٗز فٚعجٗل ّ قٌٗعز ثلؾفضلعك ّ قٌٗعز ثلَد٘عوثس ّ قٌٗعز 

لعذعٜ ثلضؾوععجس ثلفلْعطٌ٘٘ز ثلضٖع صعن ثّعضِوثفِج فٖع صفجٙع٘ل 8 ف٘وعج ٗلٖع ّ ثلعوٗو هعي ثلضؾوععجس ثلفلْعطٌ٘٘ز ثالمعٌٓ
   -: هٌطقز ثلعَل ثلٌٖق٘ز

 
صق  مٌدز ثلعٌثُ ثالفوعٌ ؽٌعْح ٕعٌر هوٌٗعز ْٟدعجُ فٖع هٌطقعز ثالغعْثً ثلٖعوجل٘ز8 ّ  خرثخ اٌراش االحّر: (1)

ن فوعوثس ّ دقععجعْس صعن ثقجهضِعج دضٖعؾ٘  هعي ثلقةْهععجس ثلٔع ثلٖعٌر هٌِعجن صقع  عععالط هْع ضٌْٟجس ثّعٌثة٘ل٘ز ًّعٖع

8 كوعج ثى ّؽعْه مٌدعز ثلعٌثُ ثالفوعٌ فٖع ُعيٍ 1988ّ  1972ثالٌّثة٘ل٘ز ثلوضعجقذز فٖ ثلفضٌر ثلْثقععز دع٘ي ثالععْثم 
ثلعيٕ ال ٗضؾععجٍّ  ثلذقععز هعي هٌطقعز ثالغععْثً ٗؾعلِعج هقع٠ اًاعجً ثالّععٌثة٘ل٘٘ي ثالهعٌ ثلعيٕ ٗضِعوه ثلنٌدععز ّ ّعةجًِج

 ٕن8٘  158عوهُن ثل 
 

ٌ فَٗعٌثى هعي ثلععجم االٔزٙبن:  ن صْعلن ثُعجلٖ مٌدعز ثلعٌثُ ثالفوعٌ ثلْثقععز ثلٔع ثلؾٌعْح 2818فٖ ثلْجهُ هعي ِٕع

ثلٌٖقٖ هي هوٌٗز ْٟدجُن فٖ ثالغْثً ثلٖوجل٘زن اّثهٌ ثٌّثة٘لز صقٖٞ دجمالء موِ ععجةالس فلْعطٌ٘٘ز صقطعي فٖع 
دقؾز اًِج هٌطقز عْةٌٗز ال ْٗوـ ثلذٌجء ّ ثلْةي فِ٘عج8 كوعج ثمطعٌس ّعلطجس ثالفعضالل ثلوٌطقز هي اهجكي ّةٌجُج 

ثالٌّثة٘لٖ ٕعفِ٘ج اًدع  ععجةالس فلْعطٌ٘٘ز ثمعٌٓ دجٍثلعز م٘وِعج ّ فاعجةٌ ثلقْ٘ثًعجس ثلضجدععز لِعج فٖع ثلوٌطقعز ّ ثال 
ثالمطععج8ً ّ ٗضِعوه مطععٌ ّععجعز هعي صعجًٗل  52ّعضقْم ّعلطجس ثالفععضالل دِعوهِج ثىث لععن صٌفعي ثّثهعٌ ثالمععالء معالل 

ّ ثلؾعوٌٗ دجلعيكٌ اى ّعلطجس  8هْثٟي فلْطٌٖ٘ ٗقطٌْى فٖع ثلنٌدعزن هعٌِن ًْعجء ّ ثٟفعجل 78ثلضٌف٘ل هج ٗقجًح ثل 

اُعجلٖ مٌدعز ثلعٌثُ ثالفوعٌ دعأّثهٌ  2889ثالفضالل ثالٌّثة٘لٖ كجًش قو ثّضِوفش فٖ ثالّل هي فٌَٗثى هي ثلعجم 
جٌٟز فٖ ثلوٌطقعز هعي اهعجكي ّعةٌجُج ّ امعٌٓ دِعوم هٌجٍلِعج صقعش ًفعِ عْةٌٗز صقٖٞ دجمالء عجةالس فلْطٌ٘٘ز ق

عجةلعز  17ثليًٗعز8 ّ ثّضِوفش ثالّثهٌ ثلعْةٌٗز ثلضٖ ٍّعضِج قْثس ثالفضالل الُجلٖ هٌطقعز ثلعٌثُ ثالفوعٌ ثًعيثل 
ٖ ّ لعن صوِعل ّعلطجس ثالفعضالل ثالّعٌثة٘لٖ اُعجل عجةلعز صقطعي فٖع ثلوٌطقعز8 45  هي اٙلٕن٘   137)فلْطٌ٘٘ز 

 ٌ ثلنٌدز دجصنجى ثالؽعٌثءثس ثلالٍهعز للعوفجع ععي هوضلةعجصِن ّ اهعجكي ّعةٌجُن فضٔع ععجهس فٖع ثلٌثدع  هعي ًفعِ ثلِٖع

  ّ ُوهش ّذعز عٌٖ دٌكِ ّعةٌٖ ّ فاعجةٌ للقْ٘ثًعجس ّ هوضلةعجس امعٌٓ فٖع ثلنٌدعز هوعج ثهٓ 2889)فٌَٗثى 
ثعوععجل عٖ٘ععضِن علعٔع ًععٖع ثالغٌععجم ّ لذععوّ ٗعضوععوّى فعٖع هثلععيٗي ُععن هععي ثنٌدععز ثل ثلعٔع صٌف٘ععل هعاععن ثلقععجٌٟ٘ي فعٖع

 7مجًٟز ًقن 8 ثلًَثعز
 

                                                 
20
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 : ثلوٌجٍل ثلفلْطٌ٘٘ز ثلوِوهر دجلِوم فٖ مٌدز ثلٌثُ ثالفو7ٌمجًٟز ًقن 

 

كوعج ّ ععجهس ؽٌثفعجس ثالفعضالل ثالّعٌثة٘لٖ لضِعوم موْعز هٌٖععأس ّعةٌ٘ز امعٌٓ فٖع مٌدعز ثلعٌاُ ثالفوعٌ دضععجًٗل 
ثّعٌثة٘ل هجٝع٘ز قعوهج فٖع صٌف٘عل ُعيٍ ثلضؾوععجس  ثى ٌ ثلعيٕ ٗعول علٔعن ثالهع2818ثالّل هي ٌِٕ صوٍْ هعي ثلععجم 

 ضٌف٘ي هنططجصِج ثالّض٘طجً٘ز8ثلضٖ صقطي فِ٘ج لثلذوّٗز ثلٚبٌ٘ر هي هٌطقز ثالغْثً لالّض٘الء علٔ ثالًثٖٝ 

 

عجةلععز  68ك٘لععْهضٌ ٕععٌر قٌٗععز د٘ععش فًْٗععك ّ ٗقطٌِععج قٌثدععز ثل  6صقعع  مٌدععز ٟجًععج علعٔع دعععو  خرثددخ طبٔددب: (0)

ًْعوَ ٗعضوعو هعاوِعن علٔع فقلٖع ثلًَثععز ّ ًعٖع ثلوجٕع٘ز فٖع صععودٌ٘  358ٌ٘٘ز دضععوثه ّعةجًٖ ال ٗضؾعجٍّ ثل فلْعط
اهًْ ف٘جصِن ّ هملِن ثلْ٘ه8ٖ ٗع٘ٔ هعاعن ّعةجى مٌدعز ٟجًعج فٖع م٘عجم ّ هٌعجٍل ثلٚعف٘ـ ّ ٗععجًْى هعي ًقع٘ فٖع 

هٌطقز ثلعَل ثلٌٖق٘ز ّ ثلضٖع كجًعش  دْذخ ّقْع ثلنٌدز فٖ ثلنوهجس ثالّجّ٘ز كجلوجء ّ ثلةٌِدجء ّ مطْٟ ثلِجص 

ٗقععع٠٘ ثلنٌدععز هعععي ثلٖععوجل هْعععضٌْٟز سغ٘ض٘عععشس 8 1967فععٖع ثلعععجم  ثّععٌثة٘ل قعععو اعلٌضِععج هٌعععجٟق عْععةٌٗز هبلقعععز
هععي ثلٖععٌر هْععضٌْٟز س ه٘نعًْثس ثالّععٌثة٘ل٘ز ّ ثلطٌٗععق ثاللضفععجفٖ ّ هععي ثلؾٌععْح عععٌح ثلٌؽوعجىن ّ ثالّعٌثة٘ل٘زن 

 ٗضٖ ٗجًْى ّ د٘ش فًْٗك8 ن ّ هي ثلبٌح قٌ 588ثسٌّثة٘لٖ ًقن 

 
ٌ اٗعجً  ّعلطجس ثالفعضالل ثالّعٌثة٘لٖ ّعلوشفع٘ي  2884دوثس هعجًجر مٌدز ٟجًج ثلفعل٘ز فٖ ثلعجم  االٔزٙبن: فٖع ِٕع

ثمطجًثس عْةٌٗز صعلي هعي ماللِعج ععوم ٕعٌع٘ز ثلوٌٖعأس ثلقجةوعز فٖع ثلنٌدعز ّ ٟجًج  ثُجلٖ مٌدز 2884هي ثلعجم 
ّْ" صٌٖع فٖع ُعوهِج معالل فضعٌر ٍهٌ٘عز صضعٌثّؿ هعج ثالٌّثة٘لٖ ر ثالفضالل اًَ دوْؽخ ُيٍ ثسمطجًثس فجى إهثً

ا ّ ىلك دقؾز عوم فْٚلِن علٔ ثلضٌثم٘٘ ثلالٍهز للذٌعجء8 ّ ٕعولش ُعيٍ ثالمطعجًثس  38ّجعز ّ  48د٘ي ثلـ  ْٗهج

ٌ صوعٍْ هعي ثلععجم  8 2881اًيثل هوًّز ثدضوثة٘ز صعن دٌجةِعج فٖع ثلععجم  ؽٌثفعجس اقعوهش  2885ّ فٖع ثلنعجهِ هعي ِٕع
 14فعٖع مٌدعز ٟجًعجن هٌِععج )هٌعجٍل ّ فاععجةٌ اغٌعجم ّ هنعجٍى اععال"  هٌٖعأر  38ثالفعضالل ثالّعٌثة٘لٖ علٔع ُععوم 

ّ عععجهس ّععلطجس ثالفععضالل هنععجٍى صْععضعول لضنععَٗي ثوعععال" للقْ٘ثًععجس8  6فا٘ععٌر للقْ٘ثًععجس ّ  18ّ  زّععةٌ٘
ٌ كععجًْى ثلغععجًٖ هعي ثلعععجم  هٌٖعأر ّععةٌ٘ز ّ فْ٘ثً٘ععز ّ صعل٘و٘ععز ّ  38ضِععوم ل 2818ثالّعٌثة٘لٖ فعٖع ثلعجٕععٌ هعي ٕعِع

 8مجًٟ ًقن 8 دوعْٓ عوم ثلضٌمٌ٘٘دز ٟجًج فٖ مًٍثع٘ز ثمٌٓ 
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 : هْق  مٌدز ٟجًج فٖ هٌطقز ثلعَل ثلٌٖق٘ز8مجًٟز ًقن 

 

ل ثلذق٘ععز إلٔع ثلٖعٌر هعي هقجفاعز ْٟدعجُ ّ صٞعن اكغعٌ هعي ( خرثخ اٌحذ٠ذ٠خ: 3)  288صق  مٌدز ثلقوٗوٗز فٖع ِّع
فٖ هعٖ٘ضِن علٔع ثلًَثععز ّعلٔع ًعٖع ثوغٌعجم8 دعواس هعجًعجر ّعةجى ثلقوٗوٗعز هع  دوثٗعز ثالفعضالل  هْثٟي ٗعضووّى

فقعو قجهععش إّعٌثة٘ل دذٌععجء عالععز هْععضٌْٟجس إّععٌثة٘ل٘ز  1967ثسّعٌثة٘لٖ للٞععفز ثلبٌد٘عز ّ قطععجع غعَر فعٖع ثلعععجم 
 ٖ ثلوٌطقز8هًّن هي امٚخ ثوًثٖٝ ثلًَثع٘ز ف 4243)دقجعْسن ًّعٖ ّ فووثس  علٔ هج ٗقجًح 

 

ن صفعجؽب ّعةجى مٌدعز ثلقوٗوٗعز دجقضقعجم ثلؾٌثفعجس ثسّعٌثة٘ل٘ز 2888فٖ ثلْجد  هي ٌِٕ ٕعذجٟ هعي ثلععجم االٔزٙبن: 
للوٌطقعز ّ ُعوم هٌععجٍل ثلوعْثٌٟ٘ي ّ فاعجةٌ ثوغٌععجم هّى اى صضع٘ـ وٙععقجدِج ثلوؾعجل سفعٌثف هقضْٗجصِععجن فقعو ٟععجل 

ْثٌٟ٘ي ثلفلْععطٌ٘٘٘ي هقوععو ّععع٘و دٌعٖع عععْهر ّ عوععٌ عععجً" ثلِععوم هٌٖععرس ًٍثع٘ععز ّ ّععةٌ٘ز صعععْه لعععوه هععي ثلوعع
اى صطعجل عول٘عجس ثلِعوم هٌعجٍل ّ هٌٖعرس امعٌٓ علٔع ثلوعوٓ ثلقٌٗعخ8  دٖعجًثس ف٘وعج ثهضلعك ثلنعْ" ثلوعْثٌٟ٘ي هعي 

صؾوً ثسٕجًر اى ُيٍ لْ٘ش ثلوعٌر ثوّلٔع ثلضٖع صضععٌٛ فِ٘عج ثلنٌدعز لوغعل ُعيٍ ثالعضعوثءثس ثسّعٌثة٘ل٘ز ففٖع ثلععجم 

ش ثلْععلطجس ثسّععٌثة٘ل٘ز ثلعععجةالس اّثهععٌ عْععةٌٗز صطععجلذِن دععئمالء هٌطقععز ّععةٌِن دجعضذجًُععج هٌطقععز ّععلو 1997
س ثلقٌٗذعز هعي ثلنٌدعز دضقعوٗن ثعضٌثٝعجس للوقةوعز ثلعل٘عج  2881عْةٌٗز هبلقزن اهعج فٖع ثلععجم  قعجم هْعضٌْْٟ سًّعٖع

ء صؾو  ثلقوٗوٗز هوع٘٘ي اًِن ٖٗةلْى صِوٗو وهعي ثلوْعضٌْٟ٘ي ّاى ّؽعْهُن فٖع ثلوٌطقعز ثسٌّثة٘ل٘ز هطجلذ٘ي دئمال
ّ ثّضةوجالا لوْلْل ثالًضِجكجس ثسٌّثة٘ل٘ز فٖ ثلوٌطقز قجهش قْثس ثالفضالل هٚعقْدز دلؾٌعز ثلضٌاع٘ن  غٌ٘ ٌٕع8ٖ

وه كذ٘عٌ هعي ثلوْعجكي ّ ثلضٖع ُٖع ن دجقضقعجم مٌدعز ثلقوٗوٗعز ّ ُعوم عع2882ّ ثلذٌجء ثسٌّثة٘ل٘ز فٖ اٗلعْل هعي ثلععجم 

دجوّجُ عذجًر عي غٌ" ٙبٌ٘ر ؽوثا هبطجر دعألْثؿ  ٙعف٘ـ ّ ثلضٖع صفضقعٌ إلٔع اهًٔع ثلنعوهجس ّ ثلذٌٔع ثلضقض٘عزن ّ 
ا ععي ثوهعي ّ ثوهعجىن ّ لةعي صفعجؽب ثوُعجلٖ هعٌر امعٌٓ  ٌُج ثٝطٌ اُجلٖ ثلنٌدز إلٔ ثلِؾٌر إلٔع هةعجى نمعٌ دقغعج

َْ دقوّم نل٘جس ثالفعضالل إلٔع هْقع  ّعةٌِن ثلؾوٗعو ّ ثلٖعٌّع دأعوعجل ثلِعوم ّ ثلضعوهٌ٘ فٖ صٌٖٗي ثلغجًٖ هي ثلعجم ًف
هّى هٌثعجر لاٌّفِن اّ إعطجةِن فٌٙز سًقجى دعٜ هعي ثلووضلةعجس ّ ثوغعٌثٛ ثلٖنٚع٘ز هوعج ثٝعطٌ ثوُعجلٖ 

ثلعيٕ ٗضعٌٝعْى لعَ دع٘ي صقوٗن ثلضوجُ إلٔ ثلوقةوعز ثلعل٘عج ثسّعٌثة٘ل٘ز صطجلذِعج دْقع  ؽو٘ع  اعوعجل ثلِعوم ّ ثلضِؾ٘عٌ 

هًّععن فقعع٠  91ثلقع٘ي ّ ثٙمععٌ ّ هعج كععجى للوقةوععز إال اى صْثفعق علعٔع دقععجةِن فٖع إفععوٓ ُعيٍ ثلوٌععجٟق علعٔع هْعجفز 
  دق٘ظ ٗقيً علِ٘ن صّْ٘  ثلْةي اّ إٝجفز إ دٌجء ؽوٗو فٖ ثلوٌطقز8

 
ٌٗؼ لل2887صوٍْ  28ّ فٖ  و٘عجٍ ٗععْهثى للوعْثٟي ن ٙجهًس قْثس ثالفضالل ثسٌّثة٘لٖ صٌثكضًْ ًٍثعٖ ه  ِٙع

افوو عذوهللا دٌٖ عْهر ه  ثلعلعن اى ثلْعةجى ٗععجًْى هعي ًقع٘ فعجه فٖع ثلو٘عجٍ ّ ثلنعوهجس ثوّجّع٘ز ثومعٌٓن ّ فٖع 

ٕعع٘قل هععي اؽععل ثّععضٌؽجع ثلووضلةععجس  4588ّقعش الفععق ادلبععش ثلقععْثس ثسّععٌثة٘ل٘ز اى علعٔع ثلوععْثٌٟ٘ي هفع  هذلعع  
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طقز ّ عوم ثلٌؽعْع إلِ٘عج صقعش إ ظعٌ" هعي ثلاعٌّ"8 دجسٝعجفز إلٔع ثلوٚجهًر اّ ثلضْق٘  علٔ صعِو دئمالء ثلوٌ
هج ّذق هي افوثط هٌٌٗر ثّضوٌس ثلْلطجس ثسٌّثة٘ل٘ز فٖع هٌِؾ٘ضِعج ٝعو اُعجلٖ ثلقوٗوٗعزن فقعو قجهعش ق٘عجهر قعْثس 

ن دئٙوثً اهٌ عْةٌٕ ٗقٖٞ دضٌف٘عل عٖعٌثس ثلععجةالس ثلضٖع صقطعي 2887نح  7ثالفضالل فٖ ثوغْثً فٖ صجًٗل 

8 ّ ثلنٌ دز دجلقْر هضيًعز دأى ثلوٌطقز ُٖ هٌطقز عْةٌٗز هبلقز ّ قجهعش دِعوم ثلوْعجكي ّ ثلووضلةعجس دٖعةل ّفٖٖع
ثّضوٌس قْثس ثالفعضالل فٖع ثعضعوثءُج علٔع مٌدعز ثلقوٗوٗعز هْعضنوهز كجفعز إعةجل ثلعٌع  ّ ثلضٌة٘عل ف٘عظ ثقضقوعش 

هش دِوم هٌعَل٘ي هع  ععوه هعي فاعجةٌ ثوغٌعجم نح هي ثلعجم ًفَْ ثلوٌطقز هٌر امٌٓ ّ قج 14ثلقْثس ثسٌّثة٘ل٘ز فٖ 
 8خبرطخ رلُ هقوعز مْجةٌ فجهفز فٖ ثلووضلةجس8 

 

 
 : خرثخ اٌحذ٠ذ٠خ فٟ االغٛار8خبرطخ رلُ 

 

كعن هٌِعج صقع  قٌٗعز ثلعقذعز ثلفلْعطٌ٘٘ز8 صذلع   5هعي هوٌٗعز ْٟدعجُ ّ علٔع دععو إلٔ ثلٖوجل ثلٖعٌقٖ ( لر٠خ اٌؼمجخ: .)
هًّن فق٠ وغٌثٛ ثلذٌعجء ّ ثلضطعًْن اهعج ثلوْعجفز  188مٚ٘ هٌِج ن هًّن 2688ثلوْجفز ثسؽوجل٘ز لقٌٗز ثلعقذز 

هعج ٗقعجًح هًّن، فِٖ اًثٖٝع ًٍثع٘عز، ٙعجهًس هٌِعج قعْثس ثالفعضالل  2588ثلوضذق٘ز هي ثلقٌٗز ّ ثلضٖ صٚل إلٔ 
ٗعضوععو ثالقضٚععجه ثلوقلعٖع لقٌٗععز ثلعقذععز علعٔع ثلععومل ثلٌععجصؼ عععي ّ هًّععن لالغععٌثٛ ثلعْععةٌٗز ثلونضلفععز8  2888ثل 

% هعي ّعةجًِج علٔع ثلٌعجصؼ ثلوقلٖع ثلًَثعٖع 88ثلقٚجه ثلًَثعٖ، ف٘ظ إى قٌٗز ثلعقذز صعضذٌ قٌٗز ًٍثع٘عَ ٗعضوعو 

ٌٗعز ثلعقذعز هقعوّهر ثلضطعًْ ثالقضٚعجهٕ ف٘عظ ال ٗضْثؽعو فٖع فٖ ّو ثفض٘جؽجس ثلق٘جر ثلْ٘ه٘عز8 ّ ثلؾعوٌٗ دجلعيكٌ ثى ق
 ٕن8٘  388ثلضٖ ٗقطٌِج فْثلٖ  ثلقٌٗز اكغٌ هي هضؾٌ ّ ثفو ٗلذٖ ثفض٘جؽجس اُجلٖ ثلقٌٗز

 
ٌ ٕعذجٟ هععي ثلععجم االٔزٙدبن:  صععٌٛ هذٌعٔع ثلوؾلعِ ثلقعٌّٕ لقٌٗععز ثلعقذعز ٕعٌر هوٌٗععز  2818فٖع ثلعجٕعٌ هععي ِٕع

هذٌٔع )هٌعَل ّ غٌُ٘عج هعي  43ضالل ثالّعٌثة٘ل8ٖ ّ ٗععو ثلوؾلعِ ّثفعوث هعي دع٘ي ْٟدجُ للِوم هي قذل ّلطجس ثالفع

ثلوٌٖعأس فٖع ثلقٌٗعز  هِععوهر دجلِعوم فٖع ثلقٌٗععز هعي قذعل ّععلطجس ثالفعضالل ثالّعٌثة٘لٖ ّ ىلععك ديًٗععز سععوم قجًًْ٘ععز 
دأًِععج اًثٝعٖع  1967ثلذٌعجءس فعٖع ثلوٌطقععز ثلضعٖع كجًععش ثّعٌثة٘ل قععو اعلٌضِععج عقععخ ثفععضالل ثلٞعفز ثلبٌد٘ععز فعٖع ثلعععجم 

 18مجًٟز ًقن عْةٌٗز هبلقز ٗوٌ  ثلذٌجء فِ٘ج دإٔ ٕةل هي ثوٕةجل8 
 



 )أر٠ح(اٌمذش  –ِؼٙذ االثحبس اٌزطج١م١خ 

 , ث١ذ ٌحُ, اٌضفخ اٌغرث١خ, فٍطط١ٓ 068شبرع اٌىبر٠زبش, صٕذٚق ثر٠ذ 
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 : ثلوٌجٍل ثلفلْطٌ٘٘ز ثلوِوهر دجلِوم فٖ قٌٗز ثلعقذز ثلفلْطٌ٘٘ز18مجًٟز ًقن 

 
ٌ ّ كجًعش ّعل اهعٌ عْعةٌٕ  2887ثٗعجً هعي ثلععجم طجس ثالفعضالل ثالّعٌثة٘لٖ قعو ّعلوش اُعجلٖ قٌٗعز ثلعقذعز فٖع ِٕع

لقٌٗعز ثلعقذعز ف٘عظ ْٗعضذعو ثلعوٗعو هعي ثلوقضعٌؿ  ثلونطع٠ ثلِ٘ةلٖع ثالّعٌثة٘لٖٗاِعٌ    143/84)ثٌّثة٘ل ٗقول ًقن 
ُعيٍ ثلوٌعجٍل  ثلعيٕ ّعْ" ٗععٌٛ ثلوٌجٍل ثلْةٌ٘ز ّ ثلوٌٖأس ثلًَثع٘ز ّ فاجةٌ ثلقْ٘ثًجس مجًػ ثلونط٠ ثالهعٌ

اًَ فضٔ ثلوٌٖعأس ثلوضْثؽعور هثمعل ثلونطع٠ ثلِ٘ةلٖع ثالّعٌثة٘لٖ لقٌٗعز ثلعقذعز هِعوهر  6ّ صاٌِ ثلنجًٟز ًقن للِوم8 

 1ًْٙر ًقن دجلِوم اٗٞج8 
 

 
 2887ثلٚجهً فٖ ثلعجم  ثلونط٠ ثلِ٘ةلٖ ثالٌّثة٘لٖ لقٌٗز ثلعقذزًْنز عي : 1ًْٙر ًقن 

 

كعن هعي ثلووٌٗعز  13ّ علٔع دععو  ْٟدعجُهقجفاعز هعي  ٖثلٖعٌق فٖع ثلؾعَءصق  مٌدز ثلفجًّع٘ز خ: ( خرثخ اٌفبرض1١)
ثلن٘عجم ّثلوٌٖعرس ن غعجلذ٘ضِن هعي ًععجر ثلوجٕع٘ز ّ ٗعٖ٘عْى فٖع  22ٕن٘ 248هج ٗقجًح ثلْ٘م  ثلنٌدز ٗقطيًفِْج8 

وْثٕٖع ّثلعوعل فٖع ثلًَثععز ّٗعضووّى فٖع ف٘عجصِن علٔع صٌد٘عز ثلوّب  ثلوٚفقز ثلضٖ صإّٔ اٗٞج ثالغٌجم ّ ثالدقج8ً 

                                                 
22
 2887ثلؾِجٍ ثلوٌكَٕ لالفٚجء ثلفلْطٌٖ٘ن   



 )أر٠ح(اٌمذش  –ِؼٙذ االثحبس اٌزطج١م١خ 

 , ث١ذ ٌحُ, اٌضفخ اٌغرث١خ, فٍطط١ٓ 068شبرع اٌىبر٠زبش, صٕذٚق ثر٠ذ 
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للقْٚل علٔ قْصِن ثلْ٘ه8ٖ ثلٔ ثلٖعٌر هعي مٌدعز ثلفجًّع٘زن صقع  ثلوْعضٌْٟز ثالّعٌثة٘ل٘ز ٕعوهْس هِ٘عْال ّ ثلضٖع 
ًّصعن ثلعْععةٌٗز ضقع  هْععضٌْٟز فثلؾٌعْح ثلٖعٌقٖ هععي ثلنٌدعزن اهعج ثلعٔع 8 ;هْععضْٟي ثّعٌثة٘لٖ 54223ٗقطٌِعج ثل٘عْم 

 ال8 ثالٌّثة٘ل٘ز ّ ثلٔ ثلٖوجل هْضٌْٟز هِْ٘

 
ّٗععجًٖ اُعجلٖ مٌدعز ثلفجًّع٘ز فٖع هٌطقعز ثالغععْثً ثلٖعوجل٘ز هعي ثالّعضِوث" ثلوْعضوٌ لؾع٘ٔ ثالفعضالل ثالّععٌثة٘لٖ 

دقْعخ ثصفجق٘عز ثّّعلْ ثلغجً٘عز ثلوؤقضعز ّ ثلوْقععز فٖع فٖع ثلوٌعجٟق ثلوٚعٌفز  ػ   ثلب٘عٌ هعٌم٘للنٌدز دقؾز ثلذٌعجء 
ٌ اٗلعْل هععي ثلععجم   َلقق٘قعز اًععّ ث8 ن اهٌ٘عج ّ ثهثًٗععجر ثالّععٌثة٘ل٘ز ثلةجهلعزللْع٘طٌ ّ ثلضٖع دوْؽذِععج صنٞع  1995ِٕع

ٗعجًٖ ثلوْثٌٟ٘ي ثلفلْعطٌ٘٘٘ي ثلقعجٌٟ٘ي فٖع ثلضؾوععجس ثلفلْعطٌ٘٘ز ثلْثقععز فٖع هٌعجٟق سػس هعي ععوم ّؽعْه هنططعجس 

ٌعجء ُ٘ةل٘ز لضلك ثلقٌٓ لضلذ٘ز ثفض٘جؽجصِن ثلعوٌثً٘ز ّ هعي هْقع  ثالهثًر ثلووً٘عز ثسّعٌثة٘ل٘ز دععوم هعٌقِن صعٌثم٘٘ د
هي ثؽل هْثكذز ثلَٗجهر ثلْةجً٘ز فٖ صلك ثلوٌجٟق8 ّ ٗذقٔ ُعؤالء ثلْعةجى صقعش مطعٌ ثلِعوم ديًٗععز ععوم ثلضعٌم٘٘ 

دقْخ ثالهعجءثس ثالٌّثة٘ل٘ز8 ّ فٖ ًفِ ثلْقعشن ال صضعٌهه ثلؾٌثفعجس ثالّعٌثة٘ل٘ز فٖع ثلعٌه علٔع ثلفلْعطٌ٘٘٘ي ثلعيٗي 
ٖ هٌجٟق ػ ثلنجٝعز للْع٘طٌر ثالّعٌثة٘ل٘ز ثلةجهلعزن ف٘عظ ٗؾعخ ٗضؾٌاّى علٔ صقوٕ ثلقْثً٘ي ثالٌّثة٘ل٘ز ّ ثلذٌجء ف

علٔ كل فلْطٌٖ٘ ٌٗغخ دذٌجء هٌَل اّ ثٝجفز غٌفز ثلٔع هٌعَل قعجةن اى ٗنٞع  الؽعٌثءثس ْٟٗلعز ّهعقعور ّهةلفعز 

 ّ ثلضٖ عجهر هج صقجدل دجلٌفٜ هي قذل ثالهثًر ثلووً٘ز ثالّعٌثة٘ل٘ز دْعذخ ععوم هْثفعجر ثلفلْعطٌ٘٘٘ي ثلٖعٌّٟ ثلالٍهعز
 للذٌجء فٖ صلك ثلوٌجٟق دقْخ ثثالهعجءثس ثالٌّثة٘ل٘ز8

 
ٌ فَٗعٌثى هعي ثلععجم االٔزٙبن:  ّعلوش ّعلطجس ثالفعضالل ثالّعٌثة٘لٖ اُعجلٖ   2818فٖ ثلْعجد  ّ ثلعٖعٌٗي هعي ِٕع

ّعجعز ّإال كعجى هٚعٌُ٘ن  24مٌدز ثلفجًّ٘ز عٌٖ عجةالس فلْطٌ٘٘ز فٖ ثلنٌدز إمطجًثس دعئمالء ثلوٌطقعز معالل 

ؾٌ٘ هي ثلوٌطقعز دجلةجهعل ديًٗععز صْثؽعوُن فٖع هٌطقعز هٚعٌفز ثّعٌثة٘ل٘ج دوٌطقعز عْعةٌٗز هبلقعز8 ّ دلع  ثلطٌه ّثلضِ
جلعيكٌ ثى دّ ثلؾعوٌٗ 8  24ًٍثع٘عز 33ّعةٌ٘ز ّ  35ٗقطٌِج هج َٗٗو عي ثلوجةز فعٌهن هٌِعج  68عوه ثلوٌٖجس ثلونطٌر 

جًّع٘ز إلٔع هٌعجٟق عْعةٌٗز هبلقعز هْعجفجس ٕجّععز هعي اًثٖٝع مٌدعز ثلف قجم دضقْٗعلثالفضالل ثسٌّثة٘لٖ ؽ٘ٔ 
دجسٝععجفز إلعٔع ّعع٘طٌصَ علعٔع هٚععجهً ثلوععجء ثلوٌضٖععٌر فعٖع ثلوٌطقععز لٚععجلـ هْععضٌْٟضٖ سٕععوهْس هِ٘عععْالس ُععيث 

ثلؾعَء ثلٖعٌقٖ هعي اًثٖٝع مٌدعز ثلفجًّع٘ز إلٔع هٌعجٟق كوج قجم ؽع٘ٔ ثالفعضالل ثالّعٌثة٘لٖ دضقْٗعل ّسهْةْ٘سس8 

ا اٙعذـ ٖٗعةل مثلعيٕ ثالهعٌ البعجم  ٌ صوعٍْ هعي ثلعععجم  علٔع ف٘عجصِن8 طعٌثا فق٘ق٘عج ن 2818ّ فٖع ثلضجّع  عٖعٌ هعي ِٕع
هٌٖعأر فٖع  76عجهس ّلطجس ثالفضالل ثالٌّثة٘لٖ ثلٔ مٌدز ثلفجًّع٘ز صٌثفقِعج ؽٌثفعجس ثالفعضالل ثلضٖع قجهعش دِعوم 

هٌٖععأر ّععةٌ٘ز ) ّعععجهر هععج صةععْى هذٌ٘ععز هععي ثلطععْح ّ هْععقْفز  26ثلنٌدععز ديًٗعععز ثلذٌععجء ثلب٘ععٌ هععٌم٘ن هٌِععج 
إععنجٗ هععي  187فا٘ععٌر للوجٕعع٘ز8 ّ ًض٘ؾعز لعول٘ععز ثلِععوم ثالّعٌثة٘ل٘زن فقععو صععن صٖعٌٗو ّ صِؾ٘ععٌ  22  ّ دجلٚعف٘ـ
 ثلنٌدز8 

 

كن هٌِعج8 ّ صضّْع٠ قٌٗعز  18صق  قٌٗز فٚجٗل ثلفلْطٌ٘٘ز ثلٔ ثلٖوجل هي هوٌٗز اًٗقج ّ علٔ دعو ( لر٠خ فصب٠ً: 6)

ثلوْعضٌْٟجس ثالّعٌثة٘ل٘ز ثلضٖع فعوس هعي صّْععِج عذعٌ عوهث هي  25ًْوز 185فٚجٗل ثلفلْطٌ٘٘ز ثلذجل  عوه ّةجًِج 
ثلٌْ٘ي ّ هٌعش اُجلٖ ثلقٌٗز هي هوجًّز ف٘عجصِن ثلطذ٘ع٘عز8 فوعي ثلٖعوجلن صقعو قٌٗعز فٚعجٗل ثلفلْعطٌ٘٘ز هْعضٌْٟضٖ 

 98د٘ضْجٗل ّ ٗجف٘ش ثالٌّثة٘ل٘ضجىن ُيث دجالٝجفز ثلٔ ّقْع قٌٗز فٚجٗل دوقجىثر ثلٖجًع ثاللضفجفٖ ثالٌّثة٘لٖ ًقن 

ثليٕ ٗٚل ثلوْضٌْٟجس ثلْجدق ىكٌُج دعِٞج دعذعٜ ّ دجلوْعضٌْٟجس ثالمعٌٓ فٖع ثلٖعوجل ّ ثلؾٌعْح8 اهعج هعي ّ 
 ثلؾٌْحن فضقو ثلقٌٗز هْضٌْٟجس صْهٌن ؽلؾجل ّ ً٘ض  ُؾوّه ثالٌّثة٘ل٘ز8

 

ي ن ّعلوش ّعلطجس ثالفعضالل ثالّعٌثة٘لٖ ععوهث هعي ثلوعْث2818ٌٟ٘فٖ ثلضجّ  هي ٌِٕ فٌَٗثى هي ثلععجم االٔزٙبن: 
ثلفلْطٌ٘٘٘ي فٖ قٌٗز فٚجٗل اّثهٌ عْةٌٗز صقٖٞ دجمالء هٌجٍلِن ّ فاجةٌ ثالغٌجم ثلضجدعز لِعن ّ ثلذٌكْعجس ثلضٖع 

صْضنوم لضنَٗي ثالعال" دقؾز ثى ُعيٍ ثلووضلةعجس صعن دٌجةِعج هّى صعٌم٘٘ ٙعجهً ععي ثالهثًر ثلووً٘عز ثالّعٌثة٘ل٘ز 
ٌر ثالّعٌثة٘ل٘ز ثلةجهلععز دقْعخ ثصفجق٘عجس ثّّعلْ ثلغجً٘ععز دْعذخ ّقْعِعج فٖع ثلوٌعجٟق ثلوٚععٌفز سػس ّ ثلضٖع صقع  ثلْع٘ط

8 ّ صْضِو" ثالّثهٌ ثلعْعةٌٗز عالععز هٌعجٍل فلْعطٌ٘٘ز ّ فا٘عٌر 1995ثلوؤقضز ّ ثلوْقعز فٖ ٌِٕ اٗلْل هي ثلعجم 
ٌ صوعٍْ هعي ثلعععجم  لالغٌعجم هٚعٌْعز هعي ثلٚعف٘ـ8 ّ كجًععش ّعلطجس ثالفعضالل ثالّعٌثة٘لٖ قعو فععوهس ثوّل هعي ِٕع

8 ّ ثلؾعوٌٗ دجلعيكٌ اى ُعيٍ ُٖع ثلوعٌر ث لضٌف٘عي ثمطعجًثس ثلِعوم ّثسٍثلعز للوضلةعجس ثلفلْعطٌ٘٘ز فٖع ثلقٌٗعزهْعوا  2818

ثلغجلغعز علٔع ثلضعْثلٖ فعٖع اقعل هعي ععجم صْععضِو" فِ٘عج ّعلطجس ثالفعضالل ثالّععٌثة٘لٖ اُعجلٖ قٌٗعز فٚعجٗل ثلفلْععطٌ٘٘ز 
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  ربة الفارسية منشأة سكنية وزرامية بار الء في 68إ طار   24

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2589 
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ٌ صٖعٌٗي ثلغععجًٖ هعي ثلعععجم  ثالفعضالل ثالّععٌثة٘لٖ هعْثٌٟٖ قٌٗععز ّعلوش ّععلطجس  2889دعأّثهٌ عْععةٌٗزن ففٖع ٕعِع
فٚجٗل ثمطعجًثس وفعو عٖعٌ هْثٌٟعج فٖع ثلقٌٗعز لْقع  ثلذٌعجء ّ ثلعوعل فٖع هٌٖعأصِن ّ هٌعجٍلِن دقؾعز ثلذٌعجء ثلب٘عٌ 

ٌ ثىثً هعي ثلععجم  هعْثٌٟ٘ي  ّعذعز 2818هٌم8٘ كوج ّلوش ّلطجس ثالفضالل ثالٌّثة٘لٖ اٗٞج فٖ ثلغعجهي هعي ِٕع

ٌجٍلِن ّ ثٍثلز عوه هي فاجةٌ ثالغٌجم ّثلذٌكْجس دقؾز ثلذٌعجء ثلب٘عٌ هعٌم٘ هي قٌٗز فٚجٗل إمطجًثس دئمالء ه
فٖع ثلوٌععجٟق ثلوٚعٌفز )ػ  مععالل فضعٌر اّععذْع٘ي هعي صْععلوِن ثالمطعجًثس ّإعععالى ثالفعضالل دعععٜ صلعك ثلوٌععجٟق 

 11مجًٟز ًقن  هٌجٟق عْةٌٗز هبلقز ال ْٗوـ ثلومْل ثلِ٘ج8
 

 
 ٌ٘ز ثلونطٌر دجلِوم فٖ قٌٗز فٚجٗل ثلفلْطٌ٘٘ز ٕوجل هوٌٗز اًٗقج: دعٜ هي ثلوٌجٍل ثلفلْط11٘مجًٟز ًقن 

 

 ٍّخطظ ا١ٌٙىٍٟ االضرائ١ٍٟ ٌمر٠خ فصب٠ً اٌفٍطط١ٕ١خاٌؼرض االضرائ١ٍٟ اٌّمزرذ ٌ
 

ثلضععٖع ثٙعععوًصِج ثالهثًر ثلووً٘عععز  ثفععوٓ ثلقعععٌٓ ثلفلْعععطٌ٘٘ز ثلضعٖع ٕعععولضِج ثلونططعععجس ثلِ٘ةل٘ععزُععٖع قٌٗععز فٚعععجٗل 
ثلوٌٚفز سػس ّفقج الصفجق٘ز ثّّعلْ ثلوْقععز دع٘ي هٌاوعز  ّثق  ٝوي ثلوٌجٟقؾو  فلْطٌٖ٘ صالًدعز عٌٖ ثالٌّثة٘ل٘ز 

ّ كجًعععش ُعععيٍ  صنٞعع  للْععع٘طٌر ثالّعععٌثة٘ل٘ز ثلةجهلعععز8ّ ثلضععٖع  1995ثلضقٌٗععٌ ثلفلْعععطٌ٘٘ز ّ ثّعععٌثة٘ل فععٖع ثلععععجم 

وّل٘عز هوغلععز ثلونططعجس قعو ٙععوًس صقعش صعجعٌ٘ ثلٞععبْٟ ثلضٖع صعٌٝععش لِعج ثّعٌثة٘ل هععي قذعل ثللؾٌعز ثلٌدجع٘ععز ثل
دٌةِْ٘ج صًْٖ دل8ٌ٘ ّ فٖ صقل٘ل للونط٠ ثلِ٘ةلٖ ثلنعجٗ دقٌٗعز فٚعجٗل ثلفلْعطٌ٘٘ز ّ هقجًًضعَ هع  ثلْٝع  ثلعٌثُي 

هًّوعععج ف٘وعععج ؽععجء ثلونطععع٠ ثلِ٘ةلععٖع  64للقٌٗععز صذععع٘ي اى هْععجفز ثلوٌطقعععز ثلعوٌثً٘عععز ثلقجل٘ععز لقٌٗعععز فٚعععجٗل صذلعع  
هًّوعج هعي  18هًّوجن دٌ٘وج ّٝععش  122لوْضقذل٘ز للقٌٗز لضٚذـ ثالٌّثة٘لٖ ثلوقضٌؿ لَ٘ٗو هي ثلوْجفز ثلعوٌثً٘ز ث

هْعجفز ثلوٌطقعز ثلعوٌثً٘عز فٖع ثلقٌٗعز معجًػ ثلونطع٠ ثلِ٘ةلٖع ثالهعٌ ثلعيٕ ّعْ" ٗععٌٛ ُعيٍ  لوٌعجٍل ثلفلْعطٌ٘٘ز 

ّ ثلؾععوٌٗ دجلععيكٌ اٗٞععج ثى هعاععن ثلوٌععجٍل ثلفلْععطٌ٘٘ز  ثلْثقعععز مععجًػ ثلونطعع٠ ثلِ٘ةلعٖع لنطععٌ ثلِععوم ّ ثلضٌف٘ععل8
ٗععٌٛ ُعيٍ  ثالهعٌ ثلعيٕ طعٌر دجلِعوم ّ ثالمعالء فٖع قٌٗعز فٚعجٗل صقع  هثمعل ثلونطع٠ ثلِ٘ةلٖع ثلوقضعٌؿ للقٌٗعزثلون

 ثلِوم ّ ثلضٌف٘ل8  ثلوٌجٍل اٗٞج لنطٌ

ثى ثلونططجس ثلِ٘ةل٘ز ثالٌّثة٘ل٘ز ثلضٖع ثٙعوًصِج ثالهثًر ثلووً٘عز للضؾوععجس ثلفلْعطٌ٘٘ز ثالًدععز عٖعٌ قعو صقلعل هعي 
ز ثلوِوهر دجلِوم ّ ثلْثقعز ٝوي ثلوٌجٟق سػس ّ لةعي فولعش فٖع ٟ٘جصِعج ثلةغ٘عٌ هعي ثلقٚعًْ ّ عوه ثلوٌجٍل ثلفلْطٌ٘٘

ثلضٞعل٘لن فف٘وععج ٗضعلععق دِ٘تععز ثلضنطع٠٘ ثلنجٙععز دجلونططععجس ثلِ٘ةل٘ععزن فقععو ثّعضغٌش ُ٘تععز ثلضنطعع٠٘ ثلضجدعععز لععالهثًر 
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س ثلفلْعطٌ٘٘ز ثالًدععز عٖعٌ هعي عول٘ععز ثلووً٘عز ثالّعٌة٘ل٘ز ثلوؾعجلِ ثلوقل٘عز ثلفلْعطٌ٘٘ز ثلضٖع صضذع  لِعج ُعيٍ ثلضؾوععج
 ثلضنط٠٘ ّ ثالعوثه لِيٍ ثلونططجس ثلِ٘ةل٘ز8 

كوج ثقضٌٚس ثلونططجس ثلِ٘ةل٘ز علٔ ثلوٌجٟق ثلعوٌثً٘ز ثلفلْعطٌ٘٘٘ز فقع٠ هّى ثالٕعجًر ثلٔع إ هٌعجٟق هنٚٚعز 
لِعععج ثلعوٗعععو هعععي اععععجًس ثلونططعععجس ثلِ٘ةل٘عععز ثالّعععٌثة٘ل٘ز فّْ للضّْععع  ثلعوٌثًععٖع ثلوْعععضقذلٖ لضلعععك ثلضؾوععععجس8 

عععي هٚععٌ٘ ّ قجًًْ٘ععز ثلوٌعجٍل ّ ثلوٌٖععجس ثلفلْععطٌ٘٘ز ّ ثلضعٖع ثٝعقش مععجًػ فععوّه ثلونططععجس  أٚال ثلضْعجالالس:
: ّٝعع٘ز ثلوٌعجٟق ثلوفضْفعز ثلضٖع صعن ثٝعجفضِج ثلٔع ثلونططعجس ثلِ٘ةل٘عز ف٘وعج ّعْ" صْعضط٘  ثب١ٔبّثلِ٘ةل٘ز ثلؾوٗور8 

: ُعل ّعضذقٔ ثبٌثدبٗج ّ ثٙوثً صعٌثم٘٘ للذٌعجء فٖع صلعك ثلوٌعجٟقن ّ ثلوؾجلِ ثلوقل٘ز ثلفلْطٌ٘٘ز ثلْ٘طٌر علِ٘ج ثهثً
ثالهثًر ثلووً٘ععز ثالّععٌثة٘ل٘ز ثلؾِععز ثلضٌف٘يٗععز ّ ثالهثًٗععز فعٖع صلععك ثلوٌععجٟق 8 ّ ثم٘ععٌثن غفلععش ثلونططععجس ثلِ٘ةل٘ععز 

قْعع٘ن ّ ثلعيٕ صٞععوي ص 1995ثالّعٌثة٘ل٘ز ثلوقضٌفععز ععي ثلضقْعع٘ن ثلععيٕ ثقٌصعَ ثّععٌثة٘ل دوْؽععخ ثصفجق٘عز ثّّععلْ عععجم 

ث ّ ح ّ ػ ف٘ظ ثى دععٜ ثلونططعجس ثلِ٘ةل٘عز ثلوقضٌفعز قعو ٕعولش هٌعجٟق هٚعٌفز  ثلوٌجٟق ثلفلْطٌ٘٘ز ثلٔ ًجٟق 
 ٝوش ثالصفجق٘ز ثلويكًْر ث ّ ح ّ ثلضٖ صٌؽ  ثهثًصِج ثٙال ثلٔ ثلْلطز ثلفلْطٌ٘٘ز8 

٘ععز ثالّععٌثة٘ل٘ز ثلوقضٌفععز ثلقععوُ )اًٗععؼ  دعع٘ي ثلونططععجس ثلِ٘ةل –ّ فعٖع هقجًًععز اؽٌثُععج هعِععو ثالدقععجط ثلضطذ٘ق٘ععز 

للضؾوععجس ثلفلْعطٌ٘٘ز ثلْثقععز فٖع ثلوٌطقعز ثلوٚعٌفز سػس ّ ثلونططعجس ثلِ٘ةل٘عز ثلنجٙعز دجلوْعضٌْٟجس ثالّعٌثة٘ل٘زن 
صذع٘ي اى ثّععٌثة٘ل ثؽضِعوس دععأى صةععْى ثلونططعجس ثلِ٘ةل٘ععز ثلٚعجهًر للوْععضٌْٟجس ثالّععٌثة٘ل٘ز فٖع ثلٞععفز ثلبٌد٘ععز 

لِعيٍ ثلوْعضٌْٟجس دق٘عظ ال صع٘عق هعي ًوُْعج ّ   ثلْعةجً٘ز ّ ثلعوٌثً٘عز ثلوْعضقذل٘ز ثلوقضلز هالةوز الّعض٘عجح ثلَٗعجهر
ْٗٝععـع ثّؽععَ ثلفععٌر دععع٘ي ثلونطعع٠ ثلِ٘ةلعٖع ثلعععيٕ اعوصععَ ثالهثًر ثلووً٘عععز  0خددذٚي رلددُ صطًُْععج فعٖع ثلوْعععضقذل8 

 ٌٗز فٚجٗل: ثالٌّثة٘ل٘ز لقٌٗز فٚجٗل ثلفلْطٌ٘٘ز ّ هْضٌْٟز د٘ضْجة٘ل ثالٌّثة٘ل٘ز ثلْثقعز ثلٔ ثلٖوجل هي ق

 

فصب٠ً اٌفٍطط١ٕ١خ ٚ اٌّخطظ ا١ٌٙىٍٟ  : ِمبرٔخ ث١ٓ اٌّخطظ ا١ٌٙىٍٟ االضرائ١ٍٟ اٌّمزرذ ٌمر٠خ0خذٚي رلُ 

 ٌّطزٛطٕخ ث١زطبئ١ً االضرائ١ٍ١خاالضرائ١ٍٟ 

إٌّطمخ اٌؼّرا١ٔخ اٌخبرخخ 

 ػٓ اٌّخطظ ا١ٌٙىٍٟ )دُٚٔ(

ِطبحخ إٌّطمخ 

 اٌؼّرا١ٔخ

 )دُٚٔ( 

ِطبحخ اٌّخطظ 

 )دُٚٔ(ا١ٌٙىٍٟ 
 اضُ اٌزدّغ

 قٌٗز فٚجٗل 122 64 18

 هْضٌْٟز د٘ضْجة٘ل 11369 5142 0

0818اٌّصذر: ٚحذح ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌدغراف١خ ٚ االضزشؼبر ػٓ ثؼذ, أر٠ح   
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لونط٠ ثلِ٘ةلٖ فٚجٗل ثلفلْطٌ٘٘ز ّ ث : هقجًًز د٘ي ثلونط٠ ثلِ٘ةلٖ ثالٌّثة٘لٖ ثلوقضٌؿ لقٌٗز12مجًٟز ًقن 

 لوْضٌْٟز د٘ضْجة٘ل ثالٌّثة٘ل٘زثالٌّثة٘لٖ 

 

 ضرائ١ٍ١خ ٌالضز١الء ػٍٝ أراضٟ حٛض اٌجحر ا١ٌّذ االاٌّخططبد 
 

ٌ فَٗععٌثى هععي ثلعععجم  قجهععش ؽِععجس ثّععٌثة٘ل٘ز دٌٖععٌ ثعالًععجس ٟلععخ صْععؾ٘ل ن 2889فعٖع ثلٌٚعع  ثالّل هععي ٕعِع
٘ععش ثلٖععوجل٘ز ّ ثلبٌد٘ععز، ف٘ععظ ؽععجء فعٖع ٟلععخ صقعع  قذجلععز ٕععْثٟٔء ثلذقععٌ ثلوكععن هٌدعع    139)هًّوععج  888ن139

ثلضْؾ٘ل ثلوقوم هي هج ْٗعؤ دقعجًُ ثهعالل ثلوّلعز ثالّعٌثة٘لٖ دعجى ٗعضن صقعوٗن ثعضٌثٝعجس هعي إ ٕعن٘ اّ ؽِعز 

هضٞعًٌر هعي ثلطلعخ هع  ثلعلعن ثلضعجم دعجى ثٕ ثعضٌثٝعجس ّععضقوم دِعيث ثلٖعجى لعي صقذعل هعي ؽجًعخ ثالّعٌثة٘ل٘٘ي ثلععيٗي 
 لٌٖع٘٘ي لةجفز ثالًثٖٝ ثلضجدعز للوّلز8 ٗعضذٌّى ثًفِْن ثلًْعز ث

 
ّ فق٘قعز ثالهععٌ ثى ثالؽعٌثء ثالّععٌثة٘لٖ ُععيث لعِ٘ دجلؾوٗععو ّ ُععْ ثؽعٌثء صضذعععَ ثّعٌثة٘ل هٌععي عقععْه هعي ثلععَهي، فقععو 
عولش ثٌّثة٘ل مالل ثلٌْْثس ثلْعجدقز علٔع صقْٗعل ثًثٖٝع عجهعز فلْعطٌ٘٘ز ثلٔع ثًثٖٝع هّلعز صنٞع  لْع٘طٌصِج 

اّ اًثٖٝ ٕجةعز اّ غٌ٘ ىلك ف٘ظ ثى ثعالى صْعؾ٘ل ثالًثٖٝع ثلوقجىٗعز للذقعٌ ثلو٘عش دجعضذجًُج ثًثٖٝ هضٌّكز 
ُععْ دجلقق٘قعز هؾععٌه ّّع٘لز ثمععٌٓ ّ ثلعيٕ ّ ٗضوقععًْ ثالععالى ثالّععٌثة٘لٖ  صعأصٖ ٝععوي ُعيٍ ثلْ٘جّععز ثالّعٌثة٘ل٘ز8

 دجلٌقجٟ ثلغالط ثلضجل٘ز: لفٌٛ ّ٘طٌر ثٌّثة٘ل علٔ ثالًثٖٝ ثلفلْطٌ٘٘ز
  
ّ فٖع ُعيث ثلٖعجى صؾعوً ثالٕعجًر دعأى ثالًثٖٝع ثلوْعضِوفز ُٖع ثًثٖٝع صقع   ٛضؼ١خ اٌمب١ٔٛٔخ:اػبدح رؼر٠ف اٌ -1

ٝوي صٌٚ٘  هج ْٗؤ هٌطقز سػس ّ ُٖ هٌجٟق صق  صقش ثلْ٘طٌر ثالٌّثة٘ل٘ز ثلةجهلز دقْعخ هعج ؽعجء فٖع ثصفجق٘عز 
٘ز ّ إّعٌثة٘ل ف٘عظ صْععٔ دع٘ي هٌاوعز ثلضقٌٗعٌ ثلفلْعطٌ٘  1995اّّلْ ثلوؤقضز ّ ثلوْقعز فٖ ٌِٕ اٗلْل هعي ثلععجم 

ثٌّثة٘ل هٌي عقْه ثلٔ ثعجهر صعٌٗ  ثلْٝع٘ز ثلقجًًْ٘ز لضلك ثالًثٖٝ هي اًثٖٝ هّلعز كوعج كجًعش ّٝعع٘ضِج ثدعجى 
ثلقةن ثالًهًٖ للوٌجٟق ثلفلْعطٌ٘٘ز ّ هعي ععن ثًثٖٝع هضٌّكعز ّ صجدععز للوّلعز ثلوعجهٗعز، ّ ثععجهر صعٌٗفِعج كجًثٖٝع 

ثالٌّثة٘ل8ٖ ّ صٌهٖ ثٌّثة٘ل هي ًّثء ىلك ثلٔ ثّضذجر ثٗعز هفجّٝعجس هْعضقذل٘ز  هّلز هي ؽوٗو صضذ  لوّلز ثالفضالل

هع  ثلؾجًعخ ثلفلْعطٌٖ٘ علٔع صلعك ثالًثٖٝع ّ ثلوٚععٌفز سػس ّىلعك دبعٌٛ ثالفضفعجظ دجلْع٘طٌر علٔع ؽعَء هٌِععج ثّ 
 ثلوقجٗٞععز علِ٘ععج للقٚععْل علعٔع هةجّععخ فعٖع هٌععجٟق ثمععٌٓ ّصقوٗععوث فعٖع ثلوٌععجٟق ثلْثقعععز هععج دعع٘ي ؽععوثً ثلعععَل

  19498ثلعٌٌٕٚ ّ ثلن٠ ثالمٌٞ ) م٠ ثلِوًز للعجم 
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ّ فٖع ُعيث ثلْع٘جر صؾعوً ثالٕعجًر ثلٔع اى ثلققعْر احىبَ اٌطد١طرح االضدرائ١ٍ١خ ػٍدٝ شدٛاطٝء اٌجحدر ا١ٌّدذ :  -2
ثلوجة٘ز ثلفلْطٌ٘٘ز الّضبالل ثلذقٌ ثلو٘ش ّْثء علٔ ثلٚعع٘و ثلضؾعجًٕن ثالّعضغوجًٕ اّ ثلضٌفِٖ٘ع قعو صعن ثلبجالُعج هعي 

ثٌّثة٘ل دجلٌغن هج صن ثالصفعجر دٖعأًَ فعْل ُعيث ثلوْٝعْع فٖع ثصفجق٘عز ثّّعل8ْ ف٘عظ ثًعَ ثل٘عْم ّ علٔع ملف٘عز هعج قذل 

صودٌٍ ثٌّثة٘ل ٌُجلن فجى صْؾ٘ل ثالًثٖٝ ثلوقجىٗز لٖعْثٟٔء ثلذقعٌ ثلو٘عش هعي ٕعأًَ اى ٗقٖٞع علٔع إ فٌٙعز 
ف٘عظ ّعع٘ةْى ثالهعٌ دجلٌْععذز الّععٌثة٘ل  هِوعج كجًععش ٝعت٘لز، ْٗععضط٘  هععي ماللِعج ثلفلْععطٌْ٘٘٘ى ثلضوضع  دِععج ٌُععجلن

هٌض8ِٖ ّ دعذجًر ثمٌٓن فجى ًؾجؿ ثٌّثة٘ل دجعجهر صٌٚ٘  ثالًثٖٝ ثلوْضِوفز هي ثًثٖٝ سػس ثلٔ ثًثٖٝع هّلعز 
هي ٕأًَ اٗٞج اى ٗٞ٘  فقْر ثلفلْطٌ٘٘٘ي فٖ ثلذقعٌ ثلو٘عش ٝعوي ثلوفجّٝعجس ثلوْعضقذل٘ز لةٖع ٗضقعْل ُعيث ثالهعٌ 

 ضؾوثء ّ هْجّهجس8هي هْْٝع فقْر ثلٔ هْْٝع ثّ

  
ثى ًؾعجؿ ثّعٌثة٘ل فٖع صْعؾ٘ل صلعك ثالًثٖٝع كأًثٖٝع هّلعز هعي ٕعأًَ ثى  اضزىّبي ػ١ٍّخ اٌفصً اٌدغرافدٟ: -3

ْٗضةول ثلونط٠ ثالٌّثة٘لٖ للفٚل ثلؾبٌثفٖ هج د٘ي ٕوجلٖ ثلٞفز ثلبٌد٘ز ّؽٌْدِجن ف٘عظ ٗعضن ثالًضِعجء هعي دععٜ 
ثالّععٌثة٘ل٘ز علعٔع ّّعع٠ ثلٞععفز ثلبٌد٘ععز ثلوقضلععز8 ّٗععجصٖ ُععيث ثؽععَثء ثلونطعع٠ ثالّععٌثة٘لٖ ثلؾوٗععو لذْعع٠ ثلْعع٘طٌر 

ثلونط٠ ثلؾوٗو هضووج لؾوثً ثلعَل ثالّعٌثة٘لٖ ثلعيٕ ٗقع٠٘ دووٌٗعز ثلقعوُ ثلوقضلعز هعي ؽِجصِعج ثلعغالط ّ ٗعَلِعج ععي 

دجقٖ هقجفاجس ثلٞفز ثلبٌد٘ز، ف٘ظ صٌصذ٠ ثالًثٖٝع ثلوْعضِوفز هع  ؽعوثً ثلععَل فعْل صؾوع  هْعضٌْٟجس سهعجل٘عَ 
٘نس ّ ثليٕ صْعٔ ثٌّثة٘ل ثلٔ ٝوَ ثلٔ هوٌٗعز ثلقعوُ ثلوقضلعز ّ دجلضعجلٖ ثلٔع ثّعٌثة٘ل8 ّ ّع٘ضن ثّعضةوجل عول٘عز ثهّه

ثلفٚل هج د٘ي ٕوجل ّؽٌْح ثلٞفز ثلبٌد٘ز هي ثلؾوثً ّهي هعجلَ٘ ثهّه٘ن ّفضٔ ثلذقعٌ ثلو٘عش هوعج ّع٘ةٌُ عول٘عز 
لؾبٌثفٖع هعج دع٘ي ثلٖعوجل ّ ثلؾٌعْح ثال هعي معالل ثلفٚل ثلؾبٌثفٖ ثلضجم ّ دجلضجلٖ لي صةْى ٌُجل فٌٗ للضْثٙعل ث

اًفجر صقش ثالًٛ ّ فٖ هٌجٟق مجٝععز للْع٘طٌر ثالّعٌثة٘ل٘ز ثالهعٌ ثلعيٕ هعي ٕعجًَ ثى ٗلبٖع ثهةجً٘عز ثقجهعز هّلعز 

فلْععطٌ٘٘ز صضوضعع  دجلْعع٘جهر ّ ثلضْثٙععل ثلؾبٌثفعٖع ّ ُععيث هععج ّعععش ثل٘ععَ ثّععٌثة٘ل هٌععي ثلذوثٗععز دععجى صقععو هععي ثلْؽععْه 
 ّلز ثلفلْطٌ٘٘ز ثلوْضقذل٘ز فٖ هعجٍل ّ كجًضًْجس هضٌٖىهز ّهٌفٚلز عي دعِٞج ثلذع8ٜثلفلْطٌٖ٘ ّ ثلو

 
  -ِب رطؼٝ ا١ٌٗ اضرائ١ً ث١ٓ االِص ٚ اٌّطزمجً :

 
  1862ػمت اٌؼبَ اٌّخططبد االضرائ١ٍ١خ ٌالضز١الء ػٍٝ ِٕطمخ االغٛار 

 
ضٖع لعي صضٌعجٍل عٌِعج فٖع اٗعز صْعْٗز ّ٘جّع٘ز لفلْعطٌ٘٘ز فعوّهُج ثوهٌ٘عز ثلثهٌطقعز ثالغعْثً  ثعضذٌس ثٌّثة٘للطجلوج 

اُععوثفِج نععوم ِعج صعلعٔع اًفٖع ثلوٌطقععز هْعضقذل٘ز هعع  ثلفلْععطٌ٘٘٘ي ّ ّععش هثةوععج ثلعٖع صذٌٗعٌ ثلونططععجس ثالّععض٘طجً٘ز 
ثلضٖع صْععٔ هعي ثلب٘عٌ قجًًْ٘عز فٖ هقجّلعز للضبط٘عز علٔع اعوجلِعج ثلضّْعع٘ز ثالّعض٘طجً٘ز ىلك  ّثالهٌ٘ز ثالّضٌثص٘ؾ٘ز 

ّ ف٘وععج ٗلععٖع ًذععير ععععي ثلنطعع٠ ثالّعععٌثة٘ل٘ز ْعععةجى ثالٙععل٘٘ي8 ثلْععع٘طٌر علعٔع ثالًثٝععٖع ّ صِؾ٘ععٌ ماللِععج ثلعٔع ثل
لالّعض٘الء علٔع ثالًثٖٝع ثلفلْعطٌ٘٘ز ّ هٌطقعز ثالغعْث8ً ّ ٗؾععوً  1967ثلععجم  ج عقعخِعثلضٖع صعن ٌٟفثالّعض٘طجً٘ز 

هٌطقعز  ٗعٌ صقعش عٌعْثى  ّ ثلعيٕ صعن ىكعٌٍ فٖع هقوهعز ثلضقٌ 1978فٖع ثلععجم ثليٕ صن ٌٟفعَ ثلضٌَْٗ ثلٔ هنط٠ الْى 

    :ثلعَل ثلٌٖق٘ز فٖ ثلٞفز ثلبٌد٘ز
 

 علٔ اًَ ٗؾخ ثالّض٘الء علٔ ثًثٖٝ ثلوّلز هي اؽل ثالّعض٘طجى دع٘ي  1820 فٟ اٌؼبَ 26ِخطظ درٚثٍص ً٘
ثلْةجً٘ز ثلعٌد٘ز ّفْلِج للق٘لْلز هّى ق٘عجم هّلعز فلْعطٌ٘٘ز فِ٘عج ثى ّع٘ةْى هعي ثلٚععخ علٔع ثالقل٘عز  ثلضؾوعجس
ى صٖةل صْثٙال ثقل٘و٘عج ّّفعور ّ٘جّع٘ز فٖع فجلعز صؾَةضِعج دجلوْعضٌْٟجس ثالّعٌثة٘ل٘ز8 ّ ّفقعج لنطعز ثلعٌد٘ز ث

ثلع  هْعضْٟي  158ثلٔع  128ثّعض٘عجح هعي  هْضٌْٟز ّعٌْٗج دق٘عظ ٗعضن 15ثلٔ  12هًّدلِ ّْ" صٌٖأ هي 
طقععز ٝععوي موععِ هْععضٌْٟجس8 ّ ٗععٌٓ هًّدلععِ اٗٞععج اى ثلوْععضٌْٟجس ثالّععٌثة٘لٖ ثلضعٖع صععن ثقجهضِععج فعٖع هٌ

ثالغْثً صٖةل ًقجٟ هفجع هضقوهز ّفضٔ صقْم ُيٍ ثلوْضٌْٟجس دوًُّج ثالّضٌثص٘ؾٖ ٗضع٘ي  اٗٞج صٖ٘٘و ّلْعلز 

ثلوْضٌْٟجس فٖع قلعخ ِٗعْهث ّثلْعجهٌر )ثلٞعفز ثلبٌد٘عز   ف٘عظ صٌصةعَ ثالّلٔع علٔع ثلغجً٘عز ّدق٘عظ  ثمٌٓ هي
لوْعضٌْٟجس فٖع ثالغعْثً فقع٠ ّثًوعج صقعجم ث صٖةالى هعج ؽِجٍث هفجع٘ج فعجال8 فأهي ثٌّثة٘ل ٗقضٖٞع اال صٌقٚعٌ

 هف٘وث8  فٖ إ هةجى ٗةْى ثًٖجالُج فَ٘
 
  َ1981ّ  1977: قوم اًٗ٘ل ٕجًّىن ٌٍّٗ ثلًَثعز ثالٌّثة٘لٖ فٖ ثلفضٌر هج د٘ي 1800ِخطظ شبرْٚ ٌٍؼب 
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ن٠ هي مالل صةغ٘  ثالّض٘طجى علٔ ْٟل ثل 27ن صعوٗل علٔ هنط٠ فٌكز غْٓ ثٗوًْ٘ن ثل٘وٌ٘٘ز ثالٌّثة٘ل٘ز
ثومٌٞ لضأه٘ي ثلقوّه د٘ي ثلٞفز ثلبٌد٘ز ّإٌّثة٘ل8 ّّفقج لنطز ٕجًّىن فجى عوه قل٘ل هي ثلضؾوعجس ثلفلْطٌ٘٘ز 
ثلعجل٘ز ثلةغجفز ثلْةجً٘ز ّْ" صةْى صقش ثلْ٘جهر ثسٌّثة٘ل٘ز فٖ ثلوْضقذل8 ّ فًْ إعوثه مطز ٕجًّى، قجهش ٍّثًر 

ةجى دجًٖجء عٌٖر هْضٌْٟجس ثٌّثة٘ل٘ز علٔ ثلوٌقوًثس ثلبٌد٘ز ثلًَثعز ثالٌّثة٘لٖ ثًيثل ّ ٍّثًر ثلذٌجء ّثسّ
ٔ للٞفز ثلبٌد٘ز، ٕوجل  ثلقو8ُ ّ قو ٕولش مطز  ٕجًّى اٗٞج هٌ  ثلضْثٙل ثلؾبٌثفٖ هوٌٗز لْلْلز ثلؾذجل ثلّْط

  ّ ىلك عي ٌٟٗق ثلفٚل د٘ي اًثٖٝ 1949د٘ي ثلوٌجٟق ثلفلْطٌ٘٘ز علٔ ْٟل ثلن٠ ثومٌٞ )م٠ ثلِوًز للعجم 
ٌ٘ز ثل ٔ ثلٖوجل هي ًثم هللا، عي ثلضؾوعجس ثلفلْط٘ ٔ ثلبٌح هي ؽٌ٘ي ّثل ّ إل ٔ ثلٖوجل هي هوٌٗز ًجدلِ،  ٞفز ثلبٌد٘ز إل

ثلوضجموز للن٠ ثومٌٞ هثمل إٌّثة٘ل هغل ثم ثلفقن8 ّ ّفقج لٌالٗضَ، ّ٘ضن إًؾجٍ ُيث ثلفٚل هي مالل إًٖجء ّدٌجء 
ٖ صلك ثلوٌج ّ اٗٞج إًٖجء هوٌثس للوْضٌْٟجس ّٕذةز هي ثلطٌر ثاللضفجف٘ز هؾوْعز هي ثلوْضٌْٟجس ثالٌّثة٘ل٘ز ف ٟق 

 فٖ ؽو٘  اًقجء ثلٞفز ثلبٌد٘ز ثليٕ ٌٗد٠ د٘ي ثلن٠ ثومٌٞ ه  ثالغْث8ً 

 
  علٔ ق٘جم ثلوّلز ثلفلْطٌ٘٘ز علٔ هعان اًثٖٝ ثلٞفز ثلبٌد٘ز ّ قطجع  0888دػذ ِحبدثبد وبِت د٠ف١ذ

ال صق٘ن ثلوّلز ثلفلْطٌ٘٘ز صقجلفجس ه  هّل هٌَّعز ثلْالؿن )عجً٘ج : هّلز غَر ٟذقج للٌّٖٟ ثلضجل٘ز: )اّال : 
امٌٓ هّى ثلقْٚل علٔ هْثفقز ثٌّثة٘ل٘ز ّلي صْوـ دئهمجل قْثس اؽٌذ٘ز إلٔ غٌح ًٌِ ثوًهىن )عجلغج : 

ّْ" ْٗوـ الٌّثة٘ل دٌٌٖ قْثصِج فٖ هٌطقز ثالغْثً ثىث  كجًش عٌٝز للضِوٗو دجلبَّ هي ثلٌٖرن )ًثدعج : 
وةي للطجةٌثس ثالٌّثة٘ل٘ز اى صقلق فْر ثلوؾجل ثلؾْٕ ثلفلْطٌٖ٘ن )مجهْج : ْٗوـ الٌّثة٘ل دضٌك٘خ ٗ

هقطجس إًيثً هذةٌر فٖ ثلؾذجل ثلوطلز علٔ غًْ ثوًهى ّهٌجٟق امٌٓن )ّجهّج : ْٗ٘طٌ ثلفلْطٌ٘٘٘ي 

ج : فئى إٌّثة٘ل ّْ" علٔ ثلوعجدٌ ثلقوّهٗز ه  ثالًهى ّ هٌٚ ثلٔ ؽجًخ ثلوٌثقذز ثالٌّثة٘ل٘زن ّ )ّجدع
 13مجًٟز ًقن  .عجهج 25صؤؽٌ هٌجٟق فٖ ثالغْثً اّ صقضفع دْ٘جهر هؤقضز علِ٘ج لوور صٚل إلٔ 
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ثلفلْطٌ٘٘ز لٔ ثوًثٖٝ ثلوْضٌْٟجس ثالٌّثة٘ل٘ز عإلٔ إقجهز اكذٌ عوه هوةي هي  هعش فٌكز غْٓ ثٗوًْ٘ن ثل٘وٌ٘٘ز ثالٌّثة٘ل٘ز  

لٞفز ثلبٌد٘ز فٖ ثلوٌجٟق ثلضٖ ثلؾذجل ثلّْطٔ فٖ ثعلٔ ْٟل ّلْلز هْضٌْٟجس مطز لذٌجء ف٘ظ ّٝعش ثلوقضلز فٖ ثلٞفز ثلبٌد٘ز 

 ثلفلْطٌ٘٘٘ي8ٗقطٌِج عوه كذٌ٘ هي  
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 2888: مجًٟز كجهخ هٗف٘و فٖ ثلعجم 13مجًٟز ًقن 

 

  ّثفعق ثلطٌفعجى علعٔع اى صةعْى فععوّه ثلٌثدع  هععي 1) )خبئددذ ػٍدٝ ٔحددٛ غ١در رضددّٟ(: 0881ِحبدثدبد طبثدب  
ا لقٌثً هؾلِ ثوهي 1967فٌَٗثى للعجم  ، ُٖ اّعجُ ثلقعوّه ثلضٖع دع٘ي  إّعٌثة٘ل  ّهّلعز فلْعط٘ي 242، ٟذقج

ٖ  دأًعَ ال ٗعٌٓ 2دق٘ظ صْضوو كعل ثلضفجُوعجس ثلالفقعز هعي ًقطعز ثالًطعالر ُعي8ٍ )   ٙعٌؿ ثلؾجًعخ  ثسّعٌثة٘ل

٘ل٘ز إلعٔع   ثّععضٌوس ثلنعٌثة٠ ثسّععٌثة3ٝعًٌّر فعٖع ثالفضفعجظ دوْععضٌْٟجس فٖع غععًْ ثوًهى وُععوث" اهٌ٘عز8 )
ا8 88ثلضًْٚ ثلوٗوبٌثفٖ لةضل ثّض٘طجً٘ز ّضٞن   % هي ثلوْضٌْٟ٘ي صقٌٗذج

  هعي ثلوْعجفز ثلةل٘عز للٞعفز 683ثقضٌؿ اّلوعٌس دعأى صذقٖع ثّعٌثة٘ل ثلْع٘طٌر علٔع : 0880ػرض أٌّٚرد %

% هععي ثلوْععضٌْٟ٘ي8 ّصٞععوي ثقضععٌثؿ اّلوععٌس اٗٞععج ثًْععقجح 75ثلبٌد٘ععز ّ ثلضعٖع ٗقطععي فِ٘ععج هععج ٗقععجًح ثل 
ٌْٟ٘ي ثالٌّثة٘ل٘٘ي ثلقجٌٟ٘ي فٖ ثلوْضٌْٟجس ثالٌّثة٘ل٘ز فٖ غعًْ ثالًهى  ّ ثلعضالل ثلٖعٌق٘ز فٖع ًعجدلِ ثلوْض

ّثلقعوُ  1967ّ ثلنل٘ل8 ّ دوقجدل ٝن إٌّثة٘ل للةضل ثالّعض٘طجً٘ز ثلةذعٌٓ علٔع ٟعْل ثلقعوّه ثلوضجموعز للععجم 
ثقضعٌؿ ثّلوعٌس ًقعل ثالًثٖٝع ثلٔع )صؾو  هعجلَ٘ اهّه٘نن صؾو  غْٓ عضْٚ٘ىن صؾو  اًٗ٘لن ّ د٘عش اًٗ٘عَ ، 

% هي هْجفز ثلٞفز ثلبٌد٘ز، ّ صْفٌ٘ ٌٟٗق نهي هي ثلنل٘عل ثلٔع قطعجع غعَر عذعٌ 588ثلفلْطٌ٘٘٘ي دوج ٗعجهل 

  14مجًٟز ًقن  .ثلطٌٗق ثلٌْٗ  ثليٕ هي ٕأًَ اى ٗال ؽَءث هي ثوًثٖٝ ثلنجٝعز للْ٘جهر ثٌّثة٘ل
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 2888ٖ ثلعجم : هقضٌؿ اّلوٌس للفلْطٌ٘٘٘ي ف14مجًٟز ًقن 

 

 
 االحز١بخبد اال١ِٕخ االضرائ١ٍ١خ اللبِخ ضالَ لبثً ٌٍح١بح 

 

ثالفض٘جؽععجس ثالهٌ٘عز ثالّععٌثة٘ل٘ز  دعٌعْثى ثّععٌثة٘ل٘ز  هًثّعز 2818فٖع ثلعععجم  28هةضعخ ثلقععوُ للٖعؤّى ثلعجهععز ًٖعٌ
ثء ثالّعٌثة٘لٖ ّ ًجةعخ ًةعِ٘ ثلعًٍْ هعٌِن كعجى قعو اععوُج ععوه هعي ثلْجّعز ثالّعٌثة٘ل٘ي 29 ّالم قجدل للق٘عجر القجهز

ؽٌععٌثل ّععجدق فعٖع ؽعع٘ٔ ثلععوفجع ن ٍّٗععٌ ٕععؤّى ثلوّلععز ثالّععٌثة٘لٖ ثالّععضٌثص٘ؾ٘ز هْٕععَ٘ ٗعععجلْى ّ إٍّ هثٗععجى
ثلوْضٖعجً ثلْ٘جّعٖع ثلْععجدق لعٌةِ٘ ثلقةْهععز ثالّععٌثة٘ل٘ز ّ هًّٕ غْلععو  نثالّعٌثة٘لٖ ّ عٞععْ فعٖع فعَح ثلل٘ةععْه

  ْ ًةعِ٘ ّ ثّهٕ هٗة٘عل ٌثس ثلعْعةٌٗز ثالّعٌثة٘ل٘ز ثلْعجدق ًةعِ٘ ثلونعجدّ اُعجًّى ٍة٘فٖع ثلقجل٘ز  دٌ٘جه٘ي ًضٌ٘جُ

لعْثء دقعْثس ّ ٗعقعْ" ثه٘عوًًّ ٟجقن ثلوفجّٝجس ثالٌّثة٘لٖ ه  ثلفلْطٌ٘٘٘ي فٖ عِو ثلقةْهز ثالٌّثة٘ل٘ز ثلْعجدقز 
هثى ثلوؤلع  ثالّعٌثة٘لٖ ّ ثالفض٘جٟ ثسٌّثة٘ل٘ز ّ ٗوٌٗ فٌع ثلضق٘٘ن ّثودقجط دجالّضنذجًثس ثلعْعةٌٗز ثسّعٌثة٘ل٘ز 

ثلٔع ثى ثّععٌثة٘ل ال صٌعْٕ ثلضنلعٖع ععي ثلوٌطقععز ثلٖععٌق٘ز هقضْٗععجس ثلوًثّععز فٖع كغ٘ععٌ هعي صعن ثالٕععجًر ّ قععو  8هٗة٘عٌ
ّ  دجلؾذِعز ثلٖعٌق٘ز 8  هعج صعض٘عٌٍ ثّعٌثة٘لّ ًاٌث العضذجًُج عجةق اهٌٖ اهجم  الُو٘ضِج ثالّضٌثص٘ؾ٘ز للٞفز ثلبٌد٘ز
ثلوضطلذععجس ثلبٌد٘ععز لوعج صععٌ٘ عل٘عَ  زل لِععيث ثلؾعَء هععي ثلٞعفدقعق ثفضفععجظ ثّعٌثة٘ثالّععٌثة٘ل٘ز ثلوًثّعز قعو إععجهس 

ً:ثلوًثّز ّ ف٘وج ٗلٖ اُن ثلذٌْه ثلضٖ ؽجةش فٖ  ثوهٌ٘ز ّ ثوّجّ٘ز لوْثٌِٟ٘ج8    -ف٘وج ٗن٘ هٌطقز ثالغْث
 

                                                 
28
ة ال ارجيدددة لسياسددأركدددز ممددى أمددور البحدددث و ا, ( ىددي منظمدددة مسددأقمة غيددر ربحيدددة فددي القدددسJCPAمركددز القدددس لمشدددؤوم الدامددة ) 

 ممى حقو  إسرائيا بموجب القانوم الدولي في سيا  الصراع الدربي ارسرائيمي.,ارسرائيمية بشكا ماال ج وممى وجو ال صوص
29
  Israel's Critical Security Needs for a viable peace, Jerusalem Center for Public Affairs  

http://www.jcpa.org/text/security/fullstudy.pdf 

 

http://www.jcpa.org/text/security/fullstudy.pdf
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  ثصفجق٘عجس ثّّعلْ هع  ثلفلْعطٌ٘٘٘ي، كعجى ٗضٚعًْ ٕع٘تجعلٔع عٌوهج ّق  ًةِ٘ ثلًٍْثء ثالٌّثة٘لٖ ثّقق ًثد٘ي 
هععش 8 ّ  لِْ٘هث ّثلْجهٌر  )ثلٞفز ثلبٌد٘عز  ثلضٖع صعن ٙع٘جغضِج دععو فعٌح ثوٗعجم ثلْعضز ً مطز نلْىعلٔ غٌث

، ّ ًّعوش ثلقعوّه ثالهٌ٘عز فٖع ِٗعْهث ّ ثلْعجهٌرثلٔع ثى صقعضفع ثّعٌثة٘ل دجلْع٘جهر علٔع دععٜ ثلوٌعجٟق ثلنطز 
ّ  )ثلٞعفز ثلبٌد٘عز  جهٌرل ِّٗعْهث ّثلْعجّ فضٔع ثلوٌقعوًثس ثلٖعٌق٘ز ثلوٌقعوًر هعي ؽذع ثالغعْثًثلضٖ صوضو هعي 

  15مجًٟز ًقن  30ثالفضفجظ دجلْ٘جهر علٔ ثلقوُ عجٙوز إٌّثة٘ل ثلوْفور8

 

 

ٖ: هٌطقْ 15مجًٟز ًقن   ّ ثلوٌقوًثس ثلٌٖق٘ز للٞفز ثلبٌد٘ز8 ثالغْثً: ثلن٠ ثلوفجعٖ ثالٌّثة٘ل
 

 ظعل فةعن ًثدع٘ين ّ ثلعيٕ ثلوع٘ي هعي قذعل ٍّٗعٌ مجًؽ٘عز ثلوّلعز فع 31فٖ ًإ ثٗبجل نلْى، قجةو قْثس ثثلذجلوجك ٖ
هفِعْم ثلعوفجع ععي ثلقعوّه ٗعٌٖع ثى ثّعٌثة٘ل لِعج ثلقعق فجى ، ّجدق٘ي ثٌّثة٘ل٘٘يصن هٖجًكضَ ه  ًالّجء ًٍّثء 

ثى ٗعٌعٖع ُععيث ّ 8 لوْثٌِٟ٘ععجوْععؤّل٘ز فعٖع إقجهععز ثلقععوّه ثلضعٖع صععٌ٘ علعٔع هضطلذععجس ثوهععي ثوّجّعٖع ثلّعلِ٘ععج 
كؾَء هعي إ ثصفعجر ّعالم هع  ثلفلْعطٌ٘٘٘ي، ّال  1949عجم لثلِوًز ل م٠ثٌّثة٘ل دذعٜ ثلوٌجٟق ٌٕر صقضفع 

قعوّه ثوهٌ٘ععز ثلثى   1993ّ قععو ٕعوه ًثدع٘ي فعٖع ثلععجم  ب٘عٌ هأُْلعز ثلعٔع فعو كذ٘ع8ٌثل ثالغععْثًهٌطقعز  ّع٘وج فٖع
ـ 8 ثالغْثًّْ" صةْى فٖ هٌطقز لوّلز إٌّثة٘ل   32، دأّّ  هعٌٔ لِيث ثلوٚطل

 

  ٌّثة٘ل دقعوّه ؽوٗعور صقعْم اّجّعج علٔع ثلْع٘طٌر علٔع ثلوٌقعوًثس ثالٌّثة٘ل٘ز ثلٔ ثى صقضفع ثهعش مطز الْى
، فٞعال ععي ثلٚعقٌثء ثلبٌد٘عز للٞعفز ثلبٌد٘عز ثلوضجموععز ثالغععْثًثلٖعٌق٘ز للٞعفز ثلبٌد٘عز ّٙعْال ثلٔع اّعفل 

ك٘لعْهضٌث هعي  28للذقٌ ثلو٘ش ّ ىلك عي ٌٟٗق دٌجء ّلْلز هعي ثلوْعضٌْٟجس ثسّعٌثة٘ل٘ز دععٌٛ هعج ٗقعجًح 
  338ىلك كنطْر اّلٔ ًقْ ٝوِج ًّو٘ج لوّلز إٌّثة٘لثلٞفز ثلبٌد٘ز ّ

                                                 
30

 Yaalon, Moshe. (2010). introduction: restoring a security-first peace policy. Retrieved from 

http://www.jcpa.org/text/security/yaalon.pdf (Page 14). 
31
 القوات المقاأمة في الياجاناه 

32
   Diker, Dan. (n.d.). Israel's return to security-based diplomacy. Retrieved from 

http://www.jcpa.org/text/security/diker.pdf, Page 95 
33
   Diker, Dan. (n.d.). Israel's return to security-based diplomacy. Retrieved from 

http://www.jcpa.org/text/security/diker.pdf, Page 95 
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  ،هي مالل ّؽْهُج علٔ ْٟل ثلوق٠٘ ثلٌٖقٖ للٞفز ثلبٌد٘ز فٖ هٌطقز غًْ ثوًهى ّٙقٌثء ِْٗهث

اٙذقش إٌّثة٘ل قجهًر علٔ هٌ  صٌِٗخ ثوّلقز ّصْلل ثلقْٓ ثلوعجهٗز8 ّ فٖ ثلْثق ، فجى ّثفور هي اُن 
سًُجح ُْ ثّضٌثص٘ؾ٘ز عَل هٌطقز ثلٌَثع دب٘ز قط  إ صعََٗثس هي ثلٌّٖٟ ثلوْذقز لٌؾجؿ هةجفقز ث
 34ثلقْثس ثلوعجهٗز ه  ثلقْٓ ثلذٌٖٗز8

 

  8 ثوّل ُْ ثٟالر ثلْٚثًٗل8 فجلْ٘م، صوضلك اى ٗوٌ  عور صِوٗوثسٗوةي ثى ّؽْه فوّه ثهٌ٘ز الٌّثة٘ل

هي ؽذجل ِْٗهث لْٚثًٗل ُيٍ ثك٘لْهضٌث8 ّ إىث اٟلقش  58فٌكز فوجُ ْٙثًٗل ٗذل  هوثُج اكغٌ هي 
% 78ّثلْجهٌر )ثلٞفز ثلبٌد٘ز ، فجًَ ٗوةي لِيٍ ثلْٚثًٗل ٌٝح اّث٠ّ ثٌّثة٘ل ف٘ظ ٗع٘ٔ اكغٌ هي 

8 ّ ثىث لن صفعل ثالغْثًلْ٘طٌر ثالّضٌثص٘ؾ٘ز علٔ ثهي ثلْةجى8 ّلِيث ثلْذخ فجًَ هي ثلوِن دجلٌْذز الٌّثة٘ل 

علٔ ثلقوّه د٘ي غَر ّهٌٚ، ليثل ثليٕ ًهى هوجعل ثٌّثة٘ل ىلكن فقو ٗةْى ثلْٝ  علٔ ْٟل فوّه ثال
 35ف٘ظ ٗضن صٌِٗخ ثوّلقزن ّثسًُجد٘٘ي ّغٌُ٘ج هي إةجل ثلوعن لقوج8ُ

 

  ثلعٌٌٚ ثوكغٌ اُو٘ز فٖ ثلفةٌ ثسٌّثة٘لٖ فْل ثلقوّه ثالهٌ٘ز ّ ىلك دْذخ  ثالغْثً، كجى 1967هٌي عجم

ه٘الن هي ثلذقٌ ثالدٜ٘  48ثلٞفز ثلبٌد٘ز هعج هعول هَ٘ثصَ ثلطذْغٌثف٘ز ثلفٌٗور8 ّ ٗذل  عٌٛ إٌّثة٘ل ّ
هضٌ  1388اه٘جل ّ ٗق  هج ٗقجًح  9ثلٔ  6ّفوٍ ف٘ذل  عٌَٝ هي  ثالغْثًثلوض٠ّْ ثلٔ ًٌِ ثالًهىن اهج 

 هضٌ 3318صقش ّطـ ثلذقٌ ّ دؾْثً ثلوٌقوًثس ثلٌٖق٘ز للٞفز ثلبٌد٘ز، ّثلضٖ صٚل اعلٔ ًقطز فِ٘ج إلٔ 

ّ  هقطجس ثًيثً هذةٌر صْثؽَ ثلٌٖرعلٔ ؽو٘  ثلقون ّٝعش كجًش ثٌّثة٘ل قو  ّفْر هْضْٓ ّطـ ثلذق8ٌ 
 3888دوعول د٘ي ٖٗةل فجؽَث ٟذ٘ع٘ج ىثس ثلضعوثه ثلْةجًٖ ثلفلْطٌٖ٘ ثلٞت٘ل  ثالغْثًكجهل  دجلضجلٖ اٙذـ

ثلوفجع عي ثلْ٘م ّ ثلؾوٌٗ دجليكٌ ثًَ اٙذـ دجهةجى ثلؾ٘ٔ ثالٌّثة٘لٖ  ٝو إ ُؾْم8هضٌ  4688إلٔ 
 36  8ماللِج ثلؾ٘ٔ ثلوعجهٕ هيٗوةي اى ٗوٌ ثلضٖ  ٘ز ّ ثلبٌد٘زثلٌٖق نوِلووٌثس ثلث

 

  ًعلٔ ثًَ ثلن٠ ثوهجهٖ للوفجع عي إٌّثة٘ل فٖ هٌطقز ثلٌٖر ثال8٠ّّ  ثالغْثًّ لِيث ثلْذخ ، صن ثعضذج
قْه ثومٌ٘ر ؽ٘ٔ ثلوفجع ثالٌّثة٘لٖ فٖ ثلعقجم ثالّضٌثص٘ؾٖ للوفجع عي ثٌّثة٘ل،  ثالغْثًًّاٌث وُو٘ز 

دٌٌٖ قْثصَ ٌُجل هوعْهز دْفوثس ثالفض٘جٟ ّ ٍّهصِج دجلوعوثس ثلالٍهز فٖ فجل ّؽْه صِوٗو كذٌ٘ هي 
مالل هفجّٝجصِج ه  ثلفلْطٌ٘٘٘ي، صْعٔ إٌّثة٘ل اٗٞج إلٔ ثلقفجظ علٔ ثلقق فٖ صٌقل قْثصِج إلٔ  ثلٌٖر8 ّ

ٌ هي ثلٌْثفٖ ، فئى ثلقْثس ثالٌّثة٘ل٘ز غًْ ثوًهى عذٌ ٌٟر ثّضٌثص٘ؾ٘ز د٘ي ثلٌٖر ّثلبٌح8 ّ فٖ كغ٘
صةْى دوغجدز ثالّالل ثلٖجةةز لضقٌٗك عول٘ز ثلضعذتز ثالفض٘جٟ٘ز  ثىث صعٌٝش لِؾْم8 ّ علَ٘ن  ثالغْثًفٖ 

فجًَ لِ٘ هي ثلوْضبٌح اى اكو ًةِ٘ ثلًٍْثء ثلْجدق ثّقق ًثد٘ي فٖ مطجدَ ثومٌ٘ للةٌْ٘ش فٖ ٌِٕ 

 دأّّ   جالغْثً، اًَ فٖ إ صْْٗز ّلو٘ز ٗؾخ اى صقضفع ثٌّثة٘ل د1995اكضْدٌ هي ثلعجم  –صٌٖٗي اّل 
 37."هعٌٔ لِيث ثلوٚطلـ

 

  ٌفٖ كغٌ٘ هي ثلٌْثفٖ هوٌ ف٘الهلفٖ ثلٞفز ثلبٌد٘زن ّ ُْ اْٟل دةغٌ٘ هي هوٌ ف٘الهلفٖ ّ هي  ثالغْثًٗعضذ
لْطٌ٘٘ز فٖ ثلوْضقذل ماللَ صضْفٌ فٌٗ هضعوهر للضٌِٗخ8 ّإىث كجًش إٌّثة٘ل صقضٌؿ اى ثقجهز إ هّلز ف

ّْ" صةْى هٌَّعز ثلْالؿ لوٌعِج هي اى صٚذـ هعقل نمٌ هوعْم هي إٌٗثى هغل غَر، فئى ثلطٌٗقز 
ّ  ثالغْثًثلْف٘ور لٞوجى عوم همْل ثوّلقز ثلوقاًْر ثلٔ اًثِٝ٘ج ُْ ثفضفجظ إٌّثة٘ل دجلْ٘طٌر علٔ 

علٔ غًْ ثالًهى ثًعةجّجس ُجهز علٔ  للْ٘طٌر ثالٌّثة٘ل٘زكوج اى هٌ  همْل ثوّلقز غٌ٘ ثلوٌّٖعز8 
ثالهي ثالًه8ًٖ فجىث كجى ثلؾ٘ٔ ثسٌّثة٘لٖ ل٘نلٖ هٌطقز غًْ ثالًهى فٖ إ ّقش هي ثالّقجسن فجى ثلؾِو 

هعٌّفج علٔ ًطجر ّثّ  ثى ّ هج اى ٗٚذـ لوٌ  صٌِٗخ ثالّلقز ّْ" ٗق  علٔ عجصق ثلؾ٘ٔ ثوًه8ًٖ 
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٘ز هي ثلٌٖرن فجًَ هي ثلوقضول اى ثلعوٗو هي ثلؾوجعجس ثالًُجد٘ز ثٌّثة٘ل لن صعو هْؽْهر لعَل ثلٞفز ثلبٌد
ثالهٌ ثليٕ ّْ"  ثالقل٘و٘ز ّضْعٔ إلٔ ثّضبالل ٝع  إٌّثة٘ل ّ ثلذقظ عي هْثق  ؽوٗور هثمل ثوًهى

ّ دٖةل هلقْظ ثلعخء ثوهٌٖ علٔ ثوًهً٘٘ي، ّٗوةي اى ٗؤهٕ إلٔ صقوٗجس ؽوٗور مطٌ٘ر دجلٌْذز َٗٗو 

 38لِن8
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