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 ت لحمظة بیُمحاف
 

دونم) . یتجاوز التعداد السـكاني   658,883(  ²�م 658.8تقع محافظة بیت لحم جنو�ي الضـفة الغر��ة المحتلة، وتبلغ مسـاحتها  
،  ا ســـكن�  اتجمع 51على موزعین   2017نســـمة �حســـب إحصـــائ�ات الجهاز المر�زي لإلحصـــاء الفلســـطیني للعام  217,400لها 

والدوحة و ثالث مخ�مات لالجئین، مخ�م العزة م و بیت جاال و بیت ســـــــاحور والخضـــــــر منها خمس مدن رئ�ســـــــ�ة وهي بیت لح
   لالجئین ومخ�م الده�شة لالجئین ومخ�م عایدة لالجئین. 

�إعادة ترســ�م   اإلســرائیلي، حیث شــرع االحتالل اإلســرائیلي لالحتالل أســاســ�ا هدفا أصــ�حت محافظة بیت لحم  1967ومنذ العام  
ومحو محافظة القدس من على الخر�طة،   ورؤ�تها الخاصة�ما یتناسب    الفلسطین�ة في الضفة الغر��ة  محافظاتالحدود اإلدار�ة لل

أضــعاف حجمها األصــلي لتشــمل    10.8�یلومتر مر�ع، بنســ�ة ز�ادة   71�یلومتر مر�ع إلى  6.5وتوســ�ع حدود بلد�ة القدس من  
بیت    و�انت محافظة .محافظات القدس و بیت لحم و رام هللار�ة فلســــــــطین�ة مح�طة بها في �ل من مدینة و ق 28أراضــــــــي من  

) من  ²�م  18.048دونما (  18,048اقتطعت إســـرائیل ما مســـاحته    لحم أحدى المحافظات التي شـــهدت خســـارة أراضـــیها، حیث
لحدود مدن    دونم تا�عة 6,844القانون�ة، منها  أراضــــــي المحافظة بهدف ضــــــمها لحدود بلد�ة القدس اإلســــــرائیل�ة الجدیدة و غیر  

 أدناه:  1أنظر الخارطة یت ساحور.  بیت لحم و�یت جاال و ب

 
 ): الموقع الجغرافي لمحافظة بیت لحم في الضفة الغر��ة 1خارطة (
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 الوضع الجیوس�اسي في محافظة بیت لحم في إطار اتفاق�ات أوسلو  
 

ین�ة المحتلة وللمطال�ة  الفلسطیني لالحتالل اإلسرائیلي لألراضي الفلسط  رفضًا من الشعب  1987بدأت االنتفاضة األولى عام  
، عقد مؤتمر مدر�د للسالم على أساس مبدأ "األرض مقابل السالم"  1991�حل عادل ودائم للقض�ة الفلسطین�ة. و في العام  

. 1967طق التي احتلتها في العام  التي تدعو إلى انسحاب إسرائیل الكامل من المنا  338و    242وتطبیق قرارات مجلس األمن  
ت من المفاوضات بین الجانبین اإلسرائیلي والفلسطیني. حیث �ان الجانب الفلسطیني یؤ�د فیها على ضرورة وعقدت عدة جوال

 اوضات.  وقف االست�طان �اعت�اره العنصر الرئ�سي الذي �قف حجر عثرة أمام تقدم المف

ومة اإلسرائیل�ة من اجل التوصل إلى سالم ات بین منظمة التحر�ر الفلسطین�ة والحكوفي العاصمة النرو�ج�ة أوسلو جرت مفاوض
، وت�ع ذلك توق�ع اتفاق�ة المرحلة االنتقال�ة التي  1993أیلول عام    13عادل ودائم، وانتهت بتوق�ع اتفاق�ة إعالن الم�ادئ في  

هي  حددت المرحلة االنتقال�ة �خمس سنوات على أن تنتاإلسرائیلي من أجزاء من قطاع غزة وأر�حا. وقد    تضمنت انسحاب الج�ش 
. فنتج عن  والقدسوالم�اه    والمستوطنات والالجئین، �حیث یتم في نهایتها حل العق�ات الرئ�س�ة مثل الحدود  1999في أ�ار  

ومساحة محدودة % من مساحة قطاع غزة  70ل اإلسرائیل�ة من حوالي  ) انسحاب قوات االحتال1994اتفاق�ة أوسلو األولى (أ�ار  
 من محافظة أر�حا.  

تضمنت إجراء انتخا�ات للمجلس التشر�عي الفلسطیني    1995أیلول عام    28أما اتفاق�ة أوسلو الثان�ة والتي تم توق�عها بتار�خ  
اتفاق�ة �ة المأهولة �السكان الفلسطینیین.  و�ناءا على  ووضعت جدوال زمن�ا النسحاب القوات اإلسرائیل�ة من المناطق الفلسطین

 - إلى ثالثة مناطق وهي:أوسلو الثان�ة تم تقس�م الضفة الغر��ة  

"أ" من األجزاء الرئ�س�ة   وتتكون منطقة.  واإلدار�ةمنطقة أ، حیث تتمتع السلطة الفلسطین�ة �كامل الس�طرة األمن�ة     •
 للمدن الكبیرة في الضفة الغر��ة.  

  وتس�طر السلطة من البلد�ات والقرى و�عض المخ�مات.  قة ب، وتشكل معظم المناطق الفلسطین�ة المأهولة  منط •
 الوطن�ة الفلسطین�ة على �امل الشؤون المدن�ة/ االدار�ة أما إسرائیل فتس�طر على الشؤون األمن�ة.

على هذه المنطقة أمن�ا و   منطقة ج، وهي تغطي �اقي المساحة خارج منطقتي أ و ب وإلسرائیل �امل الس�طرة  •
لسطین�ة غیر المأهولة أو المناطق ر�ف�ة  جم�ع المستوطنات اإلسرائیل�ة ومعظم األراضي الفإدار�ا وهي تتكون من  

 المأهولة �شكل محدود. 
 

 49,679ما سبق، تم تقس�م أراضي محافظة بیت لحم إلى مناطق "أ" و "ب" و "ج"، حیث تم تصن�ف ما مساحته    و�ناء على
% من المساحة الكل�ة للمحافظة، ف�ما تم تصن�ف  7.5"أ"، أي ما نسبته  �م مر�ع) من أراضي المحافظة �أراضي    49.6دونم (

% من المساحة الكل�ة للمحافظة. 5.6فظة �مناطق "ب"، ما نسبته  �م مر�ع) من أراضي المحا  39.9دونم (  36,994ما مساحته  
�ة طب�ع�ة"، وتشكل ما  �م مر�ع) من اراضي محافظة بیت لحم "محم  125.6دونم (  125,659في حین تم تصن�ف ما مساحته  

سلطات االحتالل  % من المساحة الكل�ة للمحافظة، ومن الجدیر ذ�ره �ان منطقة المحم�ة الطب�ع�ة تخضع لس�طرة 19.1نسبته 
% من أراضي  67.8�م مر�ع) ما نسبته    446.5دونم (  446,551االسرائیل�ة. أما الجزء المت�قي من أراضي المحافظة وال�الغ  
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تم فقد  البناء   المحافظة  �منع  اإلسرائیل�ة حیث  للحكومة  الكاملة  الس�طرة  تحت  تقع  التي  المناطق  "ج" وهي  �مناطق  تصن�فه 
 الستفادة منها �أي شكل من األشكال إال بتصر�ح من اإلدارة المدن�ة اإلسرائیل�ة.الفلسطیني فیها أو ا

من المساحة الكل�ة   % فقط13.1تشكل  "ب" و التي    والجدیر �الذ�ر أن غالب�ة السكان یتمر�زون في المناطق المصنفة "ا" و
م مر�ع) فتخضع للس�ادة االسرائیل�ة الكاملة  �  446.5% (69.8�م مر�ع). أما مناطق "ج" وال�الغة    658.8لمحافظة بیت لحم (

رائیل�ة المختصة. حیث �منع البناء الفلسطیني فیها أو االستفادة منها �أي شكل من االشكال اال بتصر�ح صادر عن السلطات االس
المفتوحة  كما   والمناطق  الزراع�ة  "ج" هي األراضي  مناطق  الواقعة في  تشكلأن معظم األراضي  مصدر دخل رئ�سي    والتي 

االنتقال�ة    المرحلة-أوسلو ت�عًا التفاق�ة  بیت لحم    لمحافظةالسكاني  و التقس�م اإلداري  �عرض    1للفلسطینیین في المحافظة. جدول رقم  
 -أدناه:   2ارطة  الخ  أنظر)،  1995(

 )1995المرحلة االنتقال�ة,-): تصن�ف أراضي محافظة بیت لحم وفقا التفاق�ة أوسلو1جدول رقم (

 تصن�ف المنطقة المساحة �الدونم   النس�ة المئو�ة من أراضي المحافظة %

 منطقة "ا" 49,679 7.5

 منطقة "ب"  36,994 5.6

 منطقة "ج"  446,551 69.8

 محم�ات الطب�ع�ة لا 125,659 19.1

 المجموع 658,883 100

 2018أر�ج    –التطب�ق�ة القدس  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة، معهد األ�حاث 
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 1995المرحلة االنتقال�ة    – ): التقس�مات الجیوس�اس�ة لمحافظة بیت لحم وفقا إلتفاق�ة أوسلو  2خارطة (

 
 ظة بیت لحموالتوسع�ة في ُمحاف  االست�طان�ةاألنشطة  

 
تعود بدا�ة االست�طان في محافظة بیت لحم الى عقد الستینات من القرن السابق أي �عد ق�ام إسرائیل �احتالل الضفة الغر��ة �ما  

عتصیون من أولى المستوطنات اإلسرائیل�ة التي غرست في األرض   مستوطنة �فار، فكانت  وقطاع غزةفیها القدس الشرق�ة  
، ثم أخذ االست�طان �االنتشار �السرطان، �غتصب األرض في هذه المحافظة ضمن  1967ز�ران عام  الفلسطین�ة �عد حرب ح

 س�اسة واسترات�ج�ة مبرمجة من اجل خدمة األهداف اإلسرائیل�ة ومن ضمنها مشروع ما �سمى �القدس الكبرى.  

 المستوطنات اإلسرائیل�ة في محافظة بیت لحم  •
 

 مستوطنة إسرائیل�ة غیر شرع�ة  23ببناء   إسرائیل للضفة الغر��ة و قطاع غزة، قامت  48أل   االحتالل اإلسرائیلي سنوات وخالل
  17( دونما 17,040مستوطن اسرائیلي و تحتل مساحة قدرها   135,241لحم، �قطنها ما �قارب   بیت  على اراضي محافظة

�عرض المستوطنات االسرائیل�ة    2قم  جدول ر % من المساحة الكل�ة للمحافظة.   2.5مر�ًع)، و التي تشكل ما نسبته   كیلومترً 
 المقامة على أراضي محافظة بیت لحم:
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): المستوطنات االسرائیل�ة في محافظة بیت لحم2جدول رقم (  

مساحة المستوطنة داخل  
محافظة بیت لحم �الدونم 

)2017 (  
 تار�خ االنشاء

التعداد السكاني  
2018- للمستوطنین    

 اسم المستوطنة 

 جفاعوت  66 1984 114

 جیلو  44,521 1971 1212

 هادار بیتار 74 1978 61

 هار حوما 25,000 1997 1669

 هار جیلو  630 1972 388

 بیتار عیلیت  39,636 1985 4592

 افرات 9,239 1979 2119

 ال�عیزر 2081 1975 475

 روش تسور�م 730 1969 873

 ألون ش�فوت 3284 1971 858

 ییل دانن�ف�ه   2107 1982 558

 تكواع 2157 1977 1070

 عین الفشخة  موقع س�احي 1969 97

 مشو�ي دراجوت  87 1991 77

 جزء من �فار عتصیون  910 1967 409

 أفینات  119 1983 127

 معال�ه عموس  389 1981 294

 متسب�ه شال�م 223 1980 444

 (تسور�ف) بیت عاین 1034 1989 648
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 ن�كود�م 1461 1982 477

 (كفار الداد ) ال دافید  285 1999 219

 مجدل عوز  819 1977 90

 افي ناحال   389 1981 169

 المجموع 135241 ****  17040

2018أر�ج    –المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة، معهد األ�حاث التطب�ق�ة القدس    

 

�ة المحتلة، بوضع مخططات رة على الضفة الغر�االسرائیل�ة المس�ط، قامت االدارة المدن�ة االسرائیل�ة، السلطة  1991في العام  
ه�كل�ة للمستوطنات االسرائیل�ة المنتشرة على أراضي الضفة الغر��ة المحتلة، أخذة �عین االعت�ار تخص�ص أراضي اضاف�ة 

  486,137�ص  ا.   حیث قامت بتخص إلقامة مستوطنات اسرائیل�ة جدیدة في المستقبل وتوس�ع المستوطنات االسرائیل�ة القائمة حال�
% من المساحة الكل�ة للضفة الغر��ة) لصالح بناء مستوطنات اسرائیل�ة 8.6�م مر�ع)، أي ما نسبته    486.1ن االراضي (دونما م

. ومن الجدیر ذ�ره، �ان المساحة المخصصة للتوسعات المستقبل�ة هي س�عة  1991جدیدة أو توس�ع ما �ان قائم منها حتى العام  
�م مر�ع، أي    69دونما (  69,000والتي هي    1991لتي �انت قائمة حتى العام  طنات االسرائیل�ة اأضعاف مساحة المستو 

 % من المساحة الكل�ة للضفة الغر��ة).1.2

المقامة على اراضي محافظة بیت لحم، قامت سلطات االحتالل االسرائیل�ة بوضع المخططات   المستوطنات االسرائیل�ة  ففي 
دونم وهي ضعف المساحة العمران�ة الحال�ة   34,047، حیث تصل مساحة المخططات اله�كل�ة الى  اله�كل�ة لهذه المستوطنات

 المحافظة.  للمستوطنات االسرائیل�ة القائمة على اراضي  

 البؤر اإلست�طان�ة في محافظة بیت لحم •
 

و التي �اتت  ني في المحافظةموقع است�طا 20 ببناء 2018و  1996فضال عن ذلك، قامت إسرائیل في الفترة ما بین االعوام 
نقلة على الموقع تعرف ف�ما �عد �البؤر االست�طان�ة، و هي ع�ارة عن نوى لمستوطنات جدیدة عادة ما تبدأ �إقامة �رفانات مت

الذي یتم االستیالء عل�ه من قبل المستوطنین. وتوضع هذه الكرفانات �شكل منظم ول�س عشوائ�ا �حیث یتضح أسلوب التخط�ط  
اني وتوز�ع مرافق البن�ة التحت�ة االجتماع�ة والخدمات�ة فیها. و�ذلك یتضح التخط�ط المسبق لهذه البؤر مما �فضح النوا�ا  العمر 

. �ما تتفرع من المستوطنة األم و على �عد ام�ال منها عدة مواقع أ�ضا یتم االستیالء علیها من قبل المستوطنین وتنشأ اإلسرائیل�ة
و مستوطنات جدیدة. و الجدیر �الذ�ر أن و�اء البؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة قد اخذ أ�عادا مختلفة منذ ذلك علیها بؤر است�طان�ة ا

دعوة "شارون�ة" للمستوطنین الیهود لالستیالء على مواقع التالل و المرتفعات الفلسطین�ة للحیلولة دون الحین، حیث �انت بدایتها  
ستقبل�ة بین الجانبین. ورغم أن الحكومات اإلسرائیل�ة المتعاق�ة لم تمنح تلك الظاهرة أي  تسل�مها للفلسطینیین في إطار تسو�ة م

لك بتوفیر غطاء امني لها و لوجستي لوجودها و استمرارها، و على وجه التحدید غطاء قانوني �الظاهر، فقد قامت �الرغم من ذ 
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ن لهذه البؤر، األمر الذي لم �شكل مفاجأة في حینها و خاصة حین تولى أر�یل شارون زمام الحكم و أطلق العنا  2001�عد العام  
، حینما تولى وزارة الزراعة اإلسرائیل�ة أ�ان حكم  1998أن "أرئیل شارون" قد أصدر نداءًا للمستوطنین اإلسرائیلیین في العام  

ل لصالح الفلسطینیین خالل المفاوضات، بن�امین نتن�اهو، دعا ف�ه المستوطنین الحتالل تالل الضفة الغر��ة حتى ال تخسرها إسرائی
سرائیلي أ�ضا على مساعدة األمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد تلك البؤر في المناطق الفلسطین�ة. �ما دأب الج�ش اإل

التحت�ة األساس�ة هؤالء المستوطنین اإلسرائیلیین في االنتقال و االستقرار في تلك المواقع بل و تامین الحما�ة لهم و مدهم �البن�ة  
   لضمان �قائهم فیها.

 

 ): المستوطنات والبؤر اإلست�طان�ة في محافظة بیت لحم3خارطة (

 
 اإلسرائیل�ة في محافظة بیت لحم االنتهاكات 

 
تمثلت االنتهاكات االسرائیل�ة في محافظة بیت لحم في المصادرات المستمرة لألراضي الفلسطین�ة من أجل بناء جدار العزل 

و شق صري و القواعد العسكر�ة االسرائیل�ة و توس�ع المستوطنات االسرائیل�ة القائمة و أبراج المراق�ة و المعابر الحدود�ة  العن
الطرق االلتفاف�ة. �ما طالت االنتهاكات المنازل الفلسطین�ة في جم�ع قرى و مدن المحافظة و اقتالع االشجار المثمرة و الحاق 

�القطاع الز  القدس (أر�ج)   – رصد معهد اال�حاث التطب�ق�ة    2018و    2000راعي. ففي الفترة ما بین العام  خسارات فادحة 
دونما من    62,000االراضي والممتلكات في محافظة بیت لحم، حیث تم مصادرة ما یز�د عن  االنتهاكات االسرائیل�ة ضد  

شجرة مثمرة    62,000�ما تم اقتالع و تدمیر أكثر من    االراضي الزراع�ة و المفتوحة لألغراض العسكر�ة االسرائیل�ة المختلفة.
منزال فلسطین�ا   800ا خالل هذه الفترة و اخطار ما یز�د عن  منزال فلسطین�  230في المحافظة هذا �اإلضافة الى هدم ما یز�د عن  



10 
 

ظة  اإلسرائیل�ة في محاف  �شیر إلى االنتهاكات  3في المحافظة �الهدم و االخالء تحت ادعاء البناء غیر المرخص. الجدول رقم  
 - :  2018و  2000بیت لحم في الفترة الواقعة ما بین االعوام 

 

 2000یبین االنتهاكات االسرائیل�ة في محافظة بیت لحم خالل الفترة الممتدة من العام  : 3الجدول رقم  
  2018وحتى العام  

مصادرة االراضي  العام 
 (دونم)

ستهدف  سكر�ة ت أوامر ع هدم المنازل   اقتالع االشجار  
 ممتلكات الفلسطینیین 

2000 3219 2990 2 1 

2001 3655 3360 3 4 

2002 1453 3550 13 142 

2003 5476 27183 30 49 

2004 9694 1576 50 53 

2005 3515 2864 13 44 

2006 1277 1515 20 27 

2007 3634 6120 6 52 

2008 218.7 350 3 22 

2009 2808 273 1 50 

2010 215 1395 9 35 

2011 9972 757 13 26 

2012 2896 2140 12 56 

2013 5956 1975 2 21 

2014 4885 2259 5 80 

2015 790.3 850 4 64 
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2016 1351 558 12 31 

2017 868 1390 9 44 

2018 943 1560 27 28 

 829 234 62665 62826 المجموع

 2018القدس (ر�ج)    - تطب�ق�ةالمصدر: وحدة مراق�ة االست�طان، معهد اال�حاث ال

في محافظة بیت لحم على ید سلطات االحتالل االسرائیل�ة، �قوم �ذلك    لها الفلسطینیین�اإلضافة الى االنتهاكات التي یتعرض  
ءالمستوطنین االسرائیلیین القاطنین في المستوطنات والبؤر االسرائیل�ة غیر الشرع�ة المقامة على اراضي المحافظة، �االعتدا

الى العام    2013فترة الممتدة من العام  على الفلسطینیین �شتى الوسائل، حیث تعرض الفلسطینیون في محافظة بیت لحم خالل ال
اعتداءات من قبل قطعان المستوطنین االسرائیلیین. ومن الجدیر ذ�ره �ان هذه االعتداءات تختلف    350، الى ما یز�د عن  2018

حام المنازل، تجر�ف االراضي الفلسطین�ة، احتالل االراضي إلقامة البؤر االست�طان�ة الجدیدة، اقتوتتنوع بین؛ اقتالع االشجار،  
االعتداء على الفلسطینیین وممتلكاتهم، واقتحام اماكن دین�ة واثر�ة والحاق االضرار بها. مع العلم �ان هذه االعتداءات التي تنفذ  

 وحما�ة قوات من ج�ش االحتالل االسرائیلي.  من قبل المستوطنین اإلسرائیلیین تتم �مساندة  

 حافظة بیت لحم المخططات اإلست�طان�ة اإلسرائیل�ة في م

 حوما)  مستوطنة أبو غن�م (هار   من مستوطنتین جدیدتین �القرب بناء •
توطنة  سم في المنطقة المجاورة لمستوطنة هار حوما ( جدیدتین مستوطنتین وجود  ) عن2020(المخطط اله�كلي   �كشف المخطط
التي أعدته بیت  محافظة أبو غن�م) في  للمخطط  المستوطنة األولى القدس بلد�ة  لحم، حیث وفقا  تقع  الجهة    في اإلسرائیل�ة، 

و حیث . للمستوطنة الغر��ة الجهة الشمال�ة هار حوما (مستوطنة أبو غن�م) بینما تقع الثان�ة في الجنو��ة الشرق�ة لمستوطنة
ستوطنة جبل أبو غن�م دونما إضاف�ة من األراضي الفلسطین�ة. و�ناءا عل�ه، ستحتل م 1080 ن حواليالمستوطنتا ستحتل هاتان

دونما من أراضي  2749دونم)والمستوطنتین الجدیدتین (حال االنتهاء من بنائهما) ما مساحته    1669(هار حوما) ( مساحتها 
)4المحافظة. (انظر الخارطة رقم  
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 لقرب من مستوطنة أبو غن�م مستوطنتین الجدیدتین �ا): موقع ال4خارطة رقم (

 

 �ائیل( الولجة) جفعات مستوطنة •
 مدینة شـمال غرب اسـرائیل�ة جدیدة مسـتوطنة مخطط لبناء عن 2004 عام من حز�ران شـهر في اإلسـرائیل�ة بلد�ة القدس أعلنت
ــتوطنة بناء هذه یتم أن المخطط ومنلحم تدعى "جفعات �ائیل".   بیت ــم على المســـــ ــيدونم من   2976احة قدرها  ســـــ  األراضـــــ

دونما أخرى من أراضي قر�ة     1279وسیتم مصادرتها من أراضي قر�ة الولجة،  1126في محافظة بیت لحم، منها    الفلسطین�ة
 دونما من اراضي مدینة بیت جاال.   571بتیر غرب مدینة بیت لحم و 

ن الف وحدة ها وفقا لمخطط بلد�ة القدس ســـــــــتتضـــــــــمن بناء عشـــــــــر�ومن الجدیر ذ�ره، ان المســـــــــتوطنة االســـــــــرائیل�ة المقترح بناؤ 
مســــــتوطن اســــــرائیلي. �حیث تكمل هذه المســــــتوطنة المقترحة حلقة المســــــتوطنات   55,000اســــــت�طان�ة الســــــت�عاب ما یز�د عن 

��ة من  �جنوب مدینة القدس من ناح�ة و التي ســــــتفصــــــلها عن محافظة بیت لحم و جنوب الضــــــفة الغر  االســــــرائیل�ة التي تح�ط  
حلقة المســــــتوطنات االســــــرائیل�ة الذي �متد من   لمســــــتوطنة االســــــرائیل�ة الجدیدة ســــــتغلق ناح�ة اخرى. �اإلضــــــافة الى ذلك، فان ا

االطراف الشــــــمال�ة لمحافظة بیت لحم ابتداءا من مســــــتوطنة 'ابو غن�م' (المعروفة اســــــرائیل�ا �مســــــتوطنة 'هار هوما') الواقعة الى  
ــرقي من مدین ــمال الشــــ ــتوطنتي جفعات هماتو الشــــ ــوال الى مســــ ــمال مدینة بیت لحم ومن ثم الى  ة بیت لحم و وصــــ س و جیلو' شــــ

ــتوطنات  ــكل نقطة التئام بین المسـ ــتشـ ــتوطنة الجدیدة المقترحة و التي بدورها سـ ــتوطنة هار جیلو غر�ي المدینة و انتهاء �المسـ مسـ
ــیون' ال ــتوطنات 'غوش عتصــ ء من  واقع الى الجنوب الغر�ي لمحافظة بیت لحم �جز االســــرائیل�ة جنوب مدینة القدس و مجمع مســ

خطة «غالف القدس»، لتشـــمل أكبر مســـاحة ممكنة من األراضـــي الفلســـطین�ة و ز�ادة عدد الیهود داخل حدود بلد�ة القدس غیر  
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ات �شـــــــــــأن  القانون�ة من أجل خلق حقائق على أرض الواقع لتغییر الوضـــــــــــع الد�موغرافي للمدینة والتأثیر على نت�جة المفاوضـــــــــــ
ــرح نائب رئ�س بلد  ــتقبل القدس �ما صــــ ــع بوالك : ( نر�د أكبر عدد ممكن من الیهود في القدس للتأثیر على  مســــ �ة القدس یهوشــــ

 الوضع الد�موغرافي فیها).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الولجة  -):  المخطط االست�طاني االسرائیلي "جفعات �ائیل"5خارطة رقم (

 

 ب شرق مدینة بیت ساحور تجمع است�طاني جدید في منطقة عش غرا •
 

أعلنت مجموعة من نشـــطاء ال�مین اإلســـرائیلي المتطرف من منظمة 'إح�اء هار حوما' في القدس و مســـتوطنو المجلس اإلقل�مي  
عن نیتهم إقامة تجمع اســت�طاني جدید في   2008في مجمع مســتوطنات غوش عتصــیون في الثامن من شــهر ن�ســان من العام 

ق مدینة بیت سـاحور على أنقاض قاعدة عسـكر�ة إسـرائیل�ة تم إخالئها شـرق ة اسـرائیل�ا "شـد�ما") شـر منطقة عش غراب (المعروف
. و الجدیر �الذ�ر انه �الرغم من اخالء القاعدة العســكر�ة في  2006المدینة في الســادس و العشــر�ن من شــهر ن�ســان من العام 

القاعدة العسكر�ة في المناطق المصنفة    منا هذا و ذلك �سبب موقع، اال أنها �قیت تحت س�طرة االسرائیلیین حتى یو 2006العام  
 . 1995"ج" �حسب اتفاق�ات أوسلو المؤقتة في العام  
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 ):موقع منطقة عش غراب في بیت ساحور  6خارطة رقم (

 

 مستوطنة إفرات   –الحي  اإلست�طاني "جفعات هاییتم"   •
ــمى حارس أمالك الغائبین قرا 2004في العام   ــدر ما �ســــ ــي  1700اإلعالن عن ما یز�د عن را تم �موج�ه  أصــــ دونما من أراضــــ

"أمالك حكوم�ة إســــــرائیل�ة". و تقع األراضــــــي الفلســــــطین�ة المســــــتهدفة   خلة النحلة و الخضــــــر و أرطاس جنوب مدینة بیت لحم 
ة على التلة وحدة ســــكن�  2500ضــــمن المخطط اله�كلي لمســــتوطنة أفرات اإلســــرائیل�ة و هي ضــــمن المخطط االســــت�طاني لبناء  

لثامنة الفرات و الذي ســـمي �اســـم ' حي جفعات هاییتم' و الذي حظي �موافقة مبدئ�ة في ذلك الوقت، و لكن المشـــروع لم �خرج  ا
إلى حیز التنفیذ لعدم حصـــــول المخطط على موافقات عدیدة أهمها موافقة رئ�س الوزراء اإلســـــرائیلي ووز�ر الدفاع ووزارة البناء و  

 -أدناه: 7خارطة  أنظر ال. یل�ةاإلسكان اإلسرائ
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 ): الحي االست�طاني "جفعات هاییتم" في مستوطنة إفرات7خارطة (

 
 مستوطنة إفرات   -الحي اإلست�طاني "جفعات هاداغان" •

العام   إفرات غیر الشرع�ة في  بناء الحي اإلست�طاني "جفعات هاداغان" �جزء من مستوطنة  البدء في  �قع الحي  1995تم   .
مال األقصى للمستوطنة و�قطنه مجموعة من المستوطنین اإلسرائیلیین المتدینین حیث �انوا �قطنون المذ�ر في الشاالست�طاني  

أصدرت ما تسمى "وزارة البناء واإلسكان   2011الموقع و�ع�شون في بیوت متنقلة و�رعا�ة من مجلس مستوطنة إفرات. في العام  
وحدة إست�طان�ة في الحي  500موقع �جزء من مخطط أكبر لبناء  ت�طان�ة في الوحدة سكن�ة إس  40اإلسرائیل�ة" مخططات لبناء 

 ) أدناه:8أنظر الخارطة (اإلست�طاني :جفعات هاداغان". 
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 مستوطنة إفرات  -): الحي اإلست�طاني جفعات هاداغان"8خارطة (

 
 مستوطنة إفرات   –الحي اإلست�طاني "جفعات هتامار"   •

بتجر�ف أراضي بلدة الخضر غرب مدینة بیت    2018ي التاسع من شهر اذار من العام  ئیلي فاالسراشرعت جرافات االحتالل  
لحم بذر�عة أن االراضي المستهدفة تخضع لتصن�ف "أراضي دولة" �حسب تصر�ح ضا�ط اسرائیلي في االدارة المدن�ة. وتقع 

المعاصي في البلدة، �القرب من البؤرة   بل �طن نطقة جالمنطقة المستهدفة والجاري العمل علیها حتى تار�خ هذا التقر�ر في م
وتأتي عمل�ات التجر�ف التي تجري في   االست�طان�ة المقامة �شكل غیر شرعي على أراضي بلدة الخضر، جفعات هتامار.  

الم،  وطنة االمنطقة �خطوة اولى نحو توس�ع البؤرة االست�طان�ة جفعات هاتمار على هیئة "حي است�طاني جدید" ور�طها �المست
ستوطنة افرات. وتعتبر البؤرة االست�طان�ة أو "حي جفعات هاتمار" �ما �طلق عل�ه االسرائیلیون احد االح�اء الثمان�ة المكونة م

لمستوطنة افرات االسرائیل�ة وهي على التوالي: حي هاتمار وحي هداجان وحي هایت�م وحي هز�ت وحي هاد�كل وحي هاج�فین  
 .   1یئینا وحي هار�مون وحي هات

 
، أصدر المسؤول عن الممتلكات الحكوم�ة في الضفة الغر��ة المحتلة 2013وفي الثالث عشر من شهر �انون الثاني من العام 

العطاء رقم   البناء واالسكان االسرائیل�ة  بناء      265/2012و�التعاون مع وزارة  وحدة است�طان�ة جدیدة في    114الذي �شمل 
التي   التلة  على  افرات،  رقم  �طلق  مستوطنة  المخطط  ضمن  لحم  بیت  مدینة  غرب  جنوب  هاتمار"  "تلة  االسرائیلیون  علیها 

 
 بلد�ة افرات االسرائیل�ة    1

http://www.efrat.muni.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/EfratIntMp09.pdf?SearchParam = 
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. و�شمل العطاء الذي نشرته دائرة أراضي اسرائیل على صفحتها االلكترون�ة ان حكومة االحتالل االسرائیلي �صدد 410/5/1
ب أر�عة  هیئة  على  افرات  لمستوطنة  الغر��ة  الشمال�ة  الجهة  في  جدید  حي  الخضر  نا�اتاضافة  قر�ة  أراضي  حساب  على   ،

شهرا عاما وعقد    36الفلسطین�ة. وتجدر االشارة الى أن العطاء الصادر شمل الدعوة الى تقد�م عروض لتوق�ع عقد تطو�ر مدته  
ما   وتبلغ التكلفة االجمال�ة للمشروععاما اخرى.    98عاما مع امكان�ة تمدید فترة استئجار االرض ل    98استئجار االرض لمدة  

  ملیون شاقل.  14ز�د عن ی

من شأنه أن �غیر الواقع الجغرافي    410/5/1والمخطط رقم    410/5ان التوسع الذي تنوي اسرائیل فرضه من خالل المخطط رقم
في المنطقة وعلى حساب االراضي الفلسطین�ة في بلدة الخضر والتي تعود ملكیتها للعدید من العائالت الفلسطین�ة في البلدة. �ما  

المكونة لما �طلق عل�ه االسرائیلیون "تجمع غوش عتصیون   2وطنة افرات االسرائیل�ة هي احدى المستوطنات االحد عشرن مستأ
االست�طاني" جنوب مدینة القدس الذي تسعى اسرائیل الى ضمه لحدودها من خالل بناء جدار العنصري �اإلضافة الى تجمعین 

 فعات زئ�ف على التوالي. م وجاخر�ن شرق وشمال المدینة، معال�ه أدوم�

كما تسعى اسرائیل الى إعادة تعر�ف حدود بلد�ة القدس �شكل احادي الجانب والتالعب في نس�ة السكان الیهود في المدینة 
والتجمعات االست�طان�ة التي تح�ط بها من خالل توس�ع البناء االست�طاني فیها وتوطین المز�د من المستوطنین الیهود لتص�ح 

ذات اغلب�ة یهود�ة واقل�ة فلسطین�ة. �ما أن بناء جدار العزل العنصري حول مدینة القدس هو جزء من مخطط أوسع  ینة  المد 
تسعى اسرائیل الى تنفیذه في المنطقة �عرف �مخطط "القدس الكبرى"، و�شمل ضم التجمعات االست�طان�ة الكبرى التي تح�ط 

ق، وتجمع مستوطنات جفعات زئ�ف في الشمال وتجمع مستوطنات غوش  الشر �المدینة، تجمع مستوطنات معال�ه أدوم�م في  
عتصیون في الجنوب هذا �اإلضافة الى مستوطنات جیلو وهار جیلو وهار حوما وجفعات هماتوس التي ال تت�ع أي من التجمعات 

جنوب الضفة الغر��ة (غوش   یل�ةاالست�طان�ة السا�قة الذ�ر بل تشكل حزام است�طاني �صل بین التجمعات االست�طان�ة االسرائ
 : أدناه 9أنظر الخرطة  .   عتصیون و�ر�ات ار�ع) والمستوطنات االسرائیل�ة في القدس

 
�ف�ه دانییل،  تجمع مستوطنات غوش عتصیون �ضم المستوطنات التال�ة: روش تسور�م، افرات، ال�عیزر، بیتار عیلیت، هادار بیتار، ج�فاعوت، ن  2

 الون ش�فوت، بیت عاین، �فار عتصیون ومجدال عوز.
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 مستوطنة إفرات   –): الحي اإلست�طاني "جفعات "هتامار"  9خارطة رقم (
 
 توس�ع مستوطنة بیتار عیلیت غر�ي بیت لحم  •

اضي محافظة بیت لحم حیث أعلنت سلطات اإلحتالل اإلسرائیلي ممثلة ر أوالدة مشروع است�طاني جدید على    2105شهد العام  
وحدة است�طان�ة جدیدة في مستوطنة بیتار    218الذي �شمل بناء    171/2014بوزارة البناء واإلسكان اإلسرائیل�ة العطاء رقم  

 .3/ 426عیلیت جنوب غرب مدینة بیت لحم ضمن المخطط رقم  
 

أراضي اسرائیل ان حكومة االحتالل االسرائیلي �صدد اقامة حي جدید في المستوطنة بیتار   و�شمل العطاء الذي نشرته دائرة 
عیلیت، اطلق عل�ه اسم "بیتار عیلیت ج". حیث اعلن المسؤول عن الممتلكات الحكوم�ة في الضفة الغر��ة المحتلة و�التعاون 

، عن اقامة وحدات است�طان�ة جدیدة على هیئة 2015ام  علمع وزارة البناء واالسكان االسرائیل�ة في االول من شهر ش�اط من ا 
خمس بنا�ات في الجهة الشمال�ة الغر��ة للمستوطنة، وعلى حساب أراضي قر�ة واد فو�ین. وتجدر االشارة الى أن العطاء الصادر 

النهائي لتقد�م العروض    د ع و�ان من المفترض أن �كون المو   2014قد تم نشره ألول مرة بتار�خ الرا�ع من شهر حز�ران من العام  
، اال أنه تم تأجیل الموعد النهائي لتقد�م العروض الى التاسع من شهر اذار من العام  2014في االول من شهر ایلول من العام  

ان التوسع الذي تنوي اسرائیل فرضه من خالل      .عاما (كما جاء في العطاء)  98مع امكان�ة تأجیر االرض لمدة    2015
حساب االراضي الفلسطین�ة المح�طة �المستوطنة.  من شأنه أن �غیر الواقع الجغرافي في المنطقة وعلى    426/3المخطط رقم  

ن كما أن مستوطنة بیتار عیلیت هي احدى المستوطنات االحد عشر المكونة لما �طلق عل�ه االسرائیلیون "تجمع غوش عتصیو 
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مال  افة الى تجمعین اخر�ن معال�ه أدوم�م وجفعات زئ�ف شرق وشاالست�طاني" الذي تسعى اسرائیل الى ضمه لحدودها �اإلض
  ):10أنظر الخارطة (غرب مدینة القدس على التوالي، من خالل بناء جدار العنصري.   

 

 
 ): مخطط توس�ع مستوطنة بیتار عیلیت غر�ي محافظة بیت لحم10خارطة (

 
 "غوش عتصیون �ال�حر المیت" االست�طاني طر�ق لر�ط التجمع   •
أعلن وز�ر المواصالت اإلسرائیلي "�سرائیل �اتس" عن مخطط إلقامة طر�ق است�طاني    2013شهر تشر�ن األول من العام    يف

أعدته وزارة المواصالت �التعاون مع وزارة الزراعة و أف�غدور لیبرمان وز�ر الخارج�ة ورئ�س لجنة الشؤون الخارج�ة والدفاع في  
  االست�طانيتضمن المشروع شق شارع است�طاني جدید و�مواصفات عال�ة لیر�ط بین التجمع  �و الكن�ست اإلسرائیلي آنذاك. هذا  

ملیون دوالر أمر�كي. أنظر    35غوش عتصیون �ال�حر المیت من جهة و�داخل إسرائیل من جهة أخرى بتكلفة إجمال�ة بلغت  
 - أدناه:   11الخارطة 
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 المیت"  رال�ح -): الشارع االست�طاني "غوش عتصیون 11خارطة (

 

 األراضي المصادرة بذر�عة "أراضي الدولة" في محافظة بیت لحم
 

إن س�اسة االحتالل اإلسرائیلي لمصادرة و�غالق األراضي الفلسطین�ة بذر�عة انها أراضي عسكر�ة مغلقة أو ما �سمى "�أراضي  
هدف ضم أكبر قدر ممكن من ین�ة المحتلة بلألراضي الفلسطالدولة" ما هي إال حلقة من مسلسل االست�طان والتهو�د اإلسرائیلي 

األراضي الفلسطین�ة المحتلة وترس�م حدودها وواقعها الجغرافي على مقاس المشروع التهو�دي والتوسعي لدولة االحتالل. فس�اسة 
ي لتمكنها من  تالل اإلسرائیلمصادرة أراضي الفلسطینیین �حجة انها "أراضي دولة" تعتبر أحد البدع التي اختلقتها سلطات االح

 .بتالع مساحات شاسعة من أراضي الفلسطینیین دفعة واحدة بدون عناء وجهد ا

لم �كن هناك تسجیل رسمي إال لثلث   1967فعندما احتلت إسرائیل األراضي الفلسطین�ة (الضفة الغر��ة و قطاع غزة) في العام 
األر  �اقي  �انت  ف�ما  للفلسطینیین  المملو�ة  ملكیاألراضي  مثبتة  للعهد تها من خالل �و اضي  تار�خها  (�عود  تر��ة  اشین طابو 

العثماني) وشهادات تسجیل رسم�ة صادرة عن حكومة االنتداب البر�طاني و�ذلك التسجیل لدى دائرة األراضي األردن�ة �حسب 
ة ي الضفة الغر��فاعال ف  1858م  . و�شكل أساسي، ما زال قانون االراضي العثماني للعا1967القانون المعمول �ه قبل العام  

المحتلة لتنظ�م ملك�ة األراضي اال انه لم �كن فاعال �شكل �بیر خالل قرون العهد العثماني، أو خالل االنتداب البر�طاني والحكم  
 .األردني اللذان حافظا على استخدام نفس القانون 
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ع�ة في اعادة تعر�ف  ) مرج1091سكري  موجب االمر الع) (والمعدل �1967للعام  (  59و�ان األمر العسكري االسرائیلي رقم  
، اال أنه جاء مخالفا لقانون األراضي العثماني، حیث  1967ملك�ة االراضي الفلسطین�ة في الضفة الغر��ة المحتلة عقب العام  

األراضي    �االستیالء على"لحارس األمالك الحكوم�ة" والمعین من قبل السلطات العسكر�ة اإلسرائیل�ة    59اجاز االمر العسكري رقم  
و�ة للحكومة األردن�ة. �ما أجاز االمر العسكري "لحارس األمالك الحكوم�ة" �االستیالء على األراضي الخاصة �أفراد أو الممل

جماعات �عد االعالن عن تلك األراضي �أنها 'أراضي عامة' أو 'أراضي دولة' والتي تعّرف �انها "أراضي مملو�ة أو تحت تصرف 
  ".1967من دولة عدوة قبل وخالل و�عد حرب العام  معاد�ة أو شخص  نت متصلة �جهة  أو �ا

خالل   -وعل�ه، عندما احتلت إسرائیل الضفة الغر��ة، فرضت الس�طرة على ما تم االعالن عنه "أراضي دولة" في ذلك الوقت  
تصن�فها    هي تلك التي تمضفة الغر��ة) و ٪ من إجمالي مساحة ال11.2دونما (  634,920فترة الحكم األردني، أي ما مساحته  

على أنها أراضي " ُمسجلة أراضي دولة"، حیث اعتبرت إسرائیل نفسها مالكة هذه االراضي �صفتها الور�ثة للحكم األردني الذي  
تصن�ف مساحة  وذلك وفقا للتفسیر اإلسرائیلي للقانون. �ما شرعت إسرائیل ب   1967انتهى �االحتالل العسكري اإلسرائیلي في العام  

٪ من إجمالي مساحة الضفة الغر��ة) و�ان أوجها 14.9دونما (  843,922ي الفلسطین�ة "أراضي دولة" بلغت  اف�ة من االراضإض
. والیوم، تستعد االدارة المدن�ة االسرائیل�ة الستكمال اإلجراءات على ما �سمى "أراضي دولة"  حیث تم إعداد  1979عقب العام  

٪ من اجمالي  11.7اءات تسجیلها وفقا للقوانین اإلسرائیل�ة، والتي تشكل  العمل على إجر   عد مسحها وجاري مخططات تسجیل لها �
دونما. و�المجمل، فان المساحة اإلجمال�ة لألراضي المصنفة "أراضي    666,327مساحة الضفة الغر��ة مع مساحة إجمال�ة قدرها  

هذا وتجد اإلشارة    ضفة الغر��ة المحتلة.جمالي مساحة ال٪ من إ37.8نحو  دونما،    2,145,169الدولة" وفقا إلسرائیل تصل الى  
% من 53.7دونما (    326,627�ان مجموع األراضي التي صادرتها وتصنفها إسرائیل �أراضي دولة في محافظة بیت لحم تبلغ  

�ة لمصادرة إصدار أوامر إسرائیلفقط،     2014ولقد شهدت محافظة بیت لحم خالل العام    إجمالي مساحة محافظة بیت لحم).
ن أراضي المحافظة خدمة لألهداف اإلست�طان�ة والتوسع�ة حیث استندت إسرائیل في إستهدافها لألراضي إلى ما �سمى  االالف م

 "اراضي الدولة".

 دونما لصالح التجمع اإلست�طاني "غوش عتصیون"  984مصادرة   •
 

حكوم�ة في دولة اإلحتالل اإلسرائیلي " یوسي س�غال" أصدر ما �سمى �حارس األمالك ال  2014في السادس من أبر�ل من العام  
دونما من أراضي الخضر ونحالین و�یت أمر في محافظة بیت لحم بدعوى ان هذه االراضي    984قضي �مصادرة  أمرا عسكر�ا �

درة یوما لإلعتراض على قرار المصا  45ث امهل األمر أصحاب هذه االراضي  مصنفة إسرائیل�ا على أنها أراضي دولة، حی
 المزعوم. 

أر�ج، تبین أنه وفقا    -ففي تحلیل لصور األقمار الصناع�ة في وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة في معهد األ�حاث التطب�ق�ة القدس 
لتجمع اإلست�طاني "غوش عتصیون" غر�ي بیت لحم بل  إلحداث�ات أمر المصادرة فإن هذه االراضي تقع داخل حدود ما �سمى �ا

 - روش تسور�م  - ن�في دان�ال  -عوز  مجدال  -مع مصادرته تقع في منطقة مفتوحة تتوسط المستوطنات : إفرات و�ن االراضي المز 
داخل حدود ألون ش�فوت و إل�عازر، وعل�ه فالهدف من أمر المصادرة هو توس�ع رقعة هذه المستوطنات غیر الشرع�ة والواقعة  

 - ) أدناه:12التجمع اإلست�طاني المذ�ور أنظر الخارطة (
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 ): األراضي المستهدفة �األمر العسكري اإلسرائیلي 12خارطة (

 

 دونما لصالح توس�ع التجمع اإلست�طاني "غوش عتصیون"  3799مصادرة   •
األمالك الحكوم�ة في دولة اإلحتالل اإلسرائیلي "  ، أصدر ما �سمى �حارس  2014في الحادي والثالثین من شهر آب من العام  

اضي مصنفة  دونما من أراضي بیت لحم وجزء من الخلیل بدعوى ان هذه االر   3799قضي �مصادرة  یوسي س�غال" أمرا عسكر�ا �
هودا والسامرة) ی   –  1967(59هذا وقد إستند حارس اموال الحكومة في قراره الى االمر العسكري    إسرائیل�ا على أنها أراضي دولة.

 .1967الذي اصدرته سلطات االحتالل االسرائیلي في العام  

، تبین أنه وفقا  أر�ج-القدسل لصور األقمار الصناع�ة في وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة في معهد األ�حاث التطب�ق�ة  تحلیففي  
ست�طاني "غوش عتصیون" غر�ي بیت لحم  إلحداث�ات أمر المصادرة فإن هذه االراضي تقع داخل حدود ما �سمى �التجمع اإل

 أدناه:   13أنظر الخارطة    ".ست�طاني "غوش عتصیون وتمتد على طول المقطع الشرقي للتجمع اإل
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 المستهدفة �األمر العسكري   ): االراضي 13خارطة (

 

 قانون أمالك الغائبین و آثاره على محافظة بیت لحم

حیث أصدرت حكومة اإلحتالل اإلسرائیلي آنذاك ما �عرف �قانون أمالك الغائبین ،  1950هذا وترجع جذور القض�ة إلى العام  
أثناء النك�ة بذر�عة تواجدهم خارج  والذي ینص على جواز ُمصادرة أمالك الالجئین الفلسطینیین الذین هجروا منها    1950  للعام

�حیث تص�ح في عهدة ما �سمى   ق وال�من والسعود�ة)(مصر واألردن وسور�ا ولبنان والعرا   حدود دولة إسرائیل أو في دول ُمعاد�ة
ة التطو�ر،  و�استخدام  حفاظ علیها و�دون حق التصرف فیها أو ب�عها إال لما �سمى �سلط"�حارس أمالك الغائبین" بدعوى ال

ط القانون المذ�ور قامت الُحكومات اإلسرائیل�ة الُمتعاق�ة منذ ذلك الحین �ُمصادرة مئات االالف من األراضي والعقارات داخل الخ 
 األخضر �ما في ذلك القدس الشرق�ة.

ضم أكبر قدر ُممكن من األراضي والعقارات لصالح المشروع االست�طاني  ائبین لتعدیالِت عدیدة للقد خضع قانون أمالك الغ
المال�ة،  حین �ان �شغل بن�امین نتن�اهو  منصب وز�ر    2004والتوسعي في األراضي المحتلة �ان أخر هذه التعدیالت في العام  

 - وهو موظف تا�ع لوزارة المال�ة اإلسرائیل�ة   – على أمالك الغائبین  حیث أصدرت الحكومة اإلسرائیل�ة آنذاك تعدیال ُیت�ح للقائم  
ن �قوم �التصرف في هذه األمالك و��عها لما ُ�سمى إسرائیلً�ا "�ُسلطة التطو�ر" الُمنضو�ة تحت جناح ما �سمى بدائرة أراضي �أ

م سلطة التطو�ر بتخص�ص هذه األراضي % من األراضي في الدولة العبر�ة و�عد ذلك تقو 93تي تس�طر بدورها على  إسرائیل وال
دار" و "همینوتا" والتي تستخدمها لبناء وتوس�ع المستوطنات االسرائیل�ة غیر الشرع�ة خاصة للشر�ات االست�طان�ة �شر�تي "عمی

 في القدس الشرق�ة.
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ها لتسخیر هذه األراضي قانون الغائبین على أمالك الضفة في القدس ما هو إال محاولة من جانب  بدون أدنى شك، فإن تطبیق
والتوسع�ة حیث أن العقارات التي تستولي علیها بواسطة هذا القانون وغیره من القوانین  یتم تحو�له   االست�طان�ةلخدمة أهدافها  

خالصة للشعب الیهودي، وهناك العدید من األمثلة على استغالل هذه   الُمتخصصة على أنها أمالك  االست�طان�ةلصالح الشر�ات  
لجدار الفاصل في محافظة بیت لحم قامت إسرائیل  متلكات لصالح المشار�ع االست�طان�ة، فعلى سبیل المثال، و�عد إقامة االم

ففي العشر�ن من شهر تشر�ن الثاني   �مصادرة االالف من الدونمات حول مستوطنة "هار حوما" أبوغن�م بذر�عة أنها أمالك غائبین
لعنصري  ل اإلسرائیلي ضم أراض في بیت لحم الشمال�ة الواقعة خلف جدار الفصل اقررت سلطات االحتال  2011من العام  

اإلسرائیلي بلد�ة بیت لحم برفض إصدار تصار�ح   االحتاللدونم إلى بلد�ة القدس حیث أبلغت ُسلطات    7000وال�الغة مساحتها  
ن هذه األراضي لم تعد مملو�ة ألصحابها بل أص�حت ین التي تقع أراضیهم وراء الجدار و�ُمحاذاة المستوطنة المذ�ورة، و�أللمواطن

 �غرض توس�ع المستوطنة.  االست�طان�ةغائبین والذي س�قوم بتسر�بها بدوره للشر�ات  بتصرف حارس أمالك ال

�إسم ور والواقعة شرقي مستوطنة "هار حوما" أبو غن�م (المعروفة  هذا و�نطبق األمر أ�ضا على أراضي سكان مدینة بیت ساح
وحدة إست�طان�ة    1032تراخ�ص إلقامة    االحتالل) حیث تم ُمصادرتها بنفس القانون حیث أصدرت بلد�ة  صالحور�ا وواد  المزم

نه سیتم البناء على ما ت�قى  على جزء من هذه األراضي لبناء حي جدید في المستوطنة �عرف ب "هار حوما سي" و�عد االنتهاء م
د�ة ا �حي "هارحوما دي" وهي أراضي ُمصنفة األن مناطق خضراء وفقا لخطة بلمن األراضي وفقا لما هو معروف إسرائیل�ً 

فصل مدینة القدس   الستكمالوقام حارس أمالك الغائبین بب�عها إلى ما �عرف �ُسلطة التطو�ر ، وذلك    2020المعروفة    االحتالل
حول الُقدس والذي �شمل �اإلضافة لمستوطنة   عن بیت لحم وعن �افة أرجاء الضفة الغر��ة الُمحتلة وإلحكام الطوق اإلست�طاني

 الشرق�ة، معالي أدوم�م ،�سغات زئ�ف، ن�في �اكوف و راموت.أبوغن�م ، جیلو، هار جیلو ، جفعات هماتوس، تل بیوت  

 الفصل العنصري محافظة بیت لحم وجدار  

ي لمدینة بیت لحم، و �التحدید الشرق  الشمال من حیث �متد  �یلومترا  82لحم   بیت محافظة  في العزل العنصري  جدار طول یبلغ
من قر�ة الخاص ل�عزلها �الكامل عن القرى المح�طة بها و من ثم �كمل �اتجاه الجنوب ل�قتطع من أراضي قر�ة ام القس�س، ل�متد 

ار حوما)  لحم ضاما في طر�قه مستوطنة أبو غن�م (المعروفة اسرائیل�ا �مستوطنة ه بیت  لمدینة الشمالي ل�قطع المدخل�عد ذلك  
الشمالي للمدینة، هذا �اإلضافة الى ضم منطقة قبر راحیل الى و مساحات شاسعة من االراضي الفلسطین�ة الواقعة على المدخل  

 ضاماً  ،  جاال بیت مدینة  من  الغر�ي الجزء نحو �كمل الجدارمن ثم  جم�ع الجهات. و   مدینة القدس و ذلك بتطو�قها �الجدار من
فو�ین، خر�ة عفانة،   حوسان، واد  بتیر، نحالین،  الغر�ي (الولجة، الر�ف  قرى  نحو و متجها �عد ذلك لوجیلو وهار جی تيمستوطن

 مستوطنات  خر�ة البلوطة و خر�ة بیت سكار�ا) ل�ضعها في معزل عن مدینة بیت لحم و المراكز الحیو�ة فیها و وصوال إلى تجمع  
و حال االنتهاء من بناء جدار     یل�ة المكونة للتجمع الى اسرائیل.الجنوب ل�ضم االحد عشر مستوطنة اسرائ في  عتصیون  غوش

 أراضي من  مر�ع) �یلومتر    176.5( دونما 176,524 ي في محافظة بیت لحم، س�عزل الجدار ما مساحتهالعزل العنصر 
انة، خر�ة بیت فو�ین، خر�ة عف واد  نحالین، حوسان، بتیر، الغر�ي الر�ف لحم. هذا و سوف �ضع الجدار قرى  بیت محافظة

الحیو�ة فیها بینما �ضع الجدار أ�ضا قر�ة الولجة ضمن   معزل �بیر عن مدینة بیت لحم و المراكز في ز�ر�ا و خر�ة البلوطة
 ) یوضح مراحل بناء جدار العزل العنصري في محافظة بیت لحم:4منطقة عزل خاصة بها.  الجدول رقم (
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 ري في محافظة بیت لحم: مراحل بناء جدار العزل العنص 4جدول رقم  

 مراحل بناء الجدار طول الجدار (كم)

 جدار قائم 30

 جدار مخطط له  48

 جدار جاري بناءه 4

 طول الجدار الكلي 82

 2018القدس (أر�ج)،   –المصدر: معهد اال�حاث التطب�ق�ة  

 

 

 ):مراحل بناء جدار العزل العنصري في محافظة بیت لحم 14خارطة رقم (
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القرى. �ما س�عزل  الفلسطینیین من و إلى هذهحر�ة المواطنین   على كاملة س�طرة الحتالل اإلسرائیل�ةطر قوات اكما وستس�
األساس�ة   و �حرمهم من مصادر رزقهم و الوصول إلى أماكن عملهم و المراكز الخدمات�ة أراضیهم، عن السكان الجدار هؤالء

 الجامعات.   و المدارس و كالمستشف�ات بیت ساحور و بیت جاال)لحم،  (بیت   الجدار المدن الرئ�س�ة شرقي في الموجودة

 32دونما (  32,087الزراع�ة و   األراضي من )²�م  31.2دونما (  31,227 لحم  بیت محافظة في المعزولة األراضي  تشملو 
 القادر�ن للمزارعین ح فقطالمعزولة، فسوف �سم الزراع�ة األراضي هذه إلى ) من المناطق المفتوحة و الغا�ات. أما الدخول²كم

(كاإلدارة لألراضي ملكیتهم  إث�ات  على المعتمدة  اإلسرائیل�ة  الدوائر  التصار�ح  لدى  إصدار  یتم  سوف  و  اإلسرائیل�ة)  المدن�ة 
 المدن�ة  اإلدارة أن �الذ�ر العقار�ة. و الجدیر الملك�ة صكوك في السن منهم) التي تندرج أسماؤهم ك�ار ألصحاب األراضي (عادة

 أراضیهم أصحاب األراضي فالحة على �صعب الذي األمر آخر، إلى موسم من  التصار�ح هذه �إصدار تقوم  اإلسرائیل�ة سوف
 .المعدات الالزمة و الكاملة لفالحة األرض أو العاملة األیدي تشمل ال  هذه التصار�ح وأن خصوصا �أنفسهم  الزراع�ة

 تجمع "غوش عتصیون" االست�طاني  •

نصري ما �طلق عل�ه الیوم اسم "التجمعات االست�طان�ة"، وهي ع�ارة عن عدد من المستوطنات دار العزل الع نتج عن مخطط ج
االحتالل  سلطات  عندما شرعت  حیث  است�طاني".  "تجمع  �سمى  ما  تشكل  جغراف�ا  المتواصلة  االست�طان�ة  والبؤر  االسرائیل�ة 

العنصري ع العزل  ببناء جدار  الضفاالسرائیل�ة  الملى اراضي  الغر��ة  القدس، عمدت على احاطة هذه ة  فیها مدینة  �ما  حتلة 
المستوطنات االسرائیل�ة المترا�طة جغراف�ا، �الجدار العزل العنصري، �حیث �قوم الجدار على احتواء هذه المستوطنات االسرائیل�ة 

.  حیث یوجد في 1948  ة المحتلة عاماطق الفلسطین�المترا�طة جغراف�ا ور�طها �مدینة القدس �شكل خاص و�التالي الى المن
الضفة الغر��ة المحتلة خمس تجمعات است�طان�ة؛ غوش عتصیون، معالي ادوم�م، ج�فعات زئ�ف، مود�عین، ارئیل. وتسعى 

ع الجانب  سلطات االحتالل االسرائیل�ة الى  ا�قاء س�طرتها على هذه التجمعات االست�طان�ة الخمس سواء من خالل المفاوضات م
 الل فرض الحقائق على االرض.  سطیني أو من خالفل

عمدت سلطات االحتالل االسرائیل�ة من خالل تنفذ مخطط جدار العزل العنصري على خلق "التجمع   وفي محافظة بیت لحم،
ت لحم، االست�طاني االسرائیلي غوش عتصیون".  حیث �قع التجمع االست�طاني "غوش عتصیون" الى الغرب من محافظة بی

تجمع مستوطنات غوش عتصیون �ضم المستوطنات التال�ة: روش تسور�م، افرات، ال�عیزر، بیتار ائیل�ة (مستوطنة اسر   11و�ضم  
)، �اإلضافة الى عدد من عیلیت، هادار بیتار، ج�فاعوت، ن�ف�ه دانییل، الون ش�فوت، بیت عاین، �فار عتصیون ومجدال عوز

ئیلیین. و�حتل تجمع "غوش عتصیون" االست�طاني مساحة تصل الى توطنین االسراف�ة تخدم المسالبؤر االست�طان�ة، وطرق التفا
�م مر�ع). وتسعى اسرائیل الى اضافة هذا التجمع االست�طاني "غوش عتصیون" الى حدود بلد�ة القدس  69.8دونم (  69,823

" الواقع الى الشمال من  "ج�فعات زئ�ف  القدس، وتجمع  الغیر قانون�ة، �اإلضافة الى تجمع معالي ادوم�م والذي �قع شرق مدینة
مدینة القدس، وذلك تعز�زا للهدف االسرائیلي االسمى �الس�طرة على مدینة القدس وتهو�دها عن طر�ق ز�ادة اعداد المستوطنین 

االسرائیلي االسترات� التخط�ط  فلسطین�ة. وهنا �ظهر  اقل�ة  مقابل  المدن�ة  في  القاطنین  ان جداالسرائیلیین  العول جي، حیث  ار 
صري لم �كون ولید للحظة "خوف على االسرائیلیین" أو ألس�اب امن�ة �ما تدعي اسرائیل، وانما جاء ترس�خ للفكر االسرائیلي  العن

 االستعماري، وتعز�ز الس�طرة على مدینة القدس والمناطق المح�طة فیها.  
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 قر�ة الولجة ومخطط جدار العزل العنصري  •
 

فلســــــطین�ة ضــــــمن منطقة عزل خاصــــــة بها و ذلك بتطو�قها من جهاتها  نصــــــري قر�ة الولجة المخطط جدار العزل العســــــ�ضــــــع 
الشــمال�ة، و الشــرق�ة و الغر��ة �جدار العزل العنصــري، �اإلضــافة الى تطو�قها من جهتها الجنو��ة �شــارع امني خاضــع لســ�طرة 

لقر�ة �اتجاه مر�ز الخدمات في  وحید المتاح لســــكان الذي �عتبر المنفذ الو ا 436ج�ش االحتالل االســــرائیلي �محاذاة شــــارع رقم  
ــ�ح�ط الجزء الجنو�ي لقر�ة الولجة جدار �طول  ــارع االلتفافي رقم    2.1محافظة بیت لحم. هذا و ســـــــــــ مع   436�م �محاذاة الشـــــــــــ

الجدار على  متر. �ما سـ�متد   100و  80حما�ة على جانبي الجدار متمثلة �الخنادق و األسـالك الشـائكة �عرض یتراوح ما بین  
ــري، حیث    �م 7طول  ــ�حت قر�ة الولجة محاطة �جم�ع االتجاهات �جدار العزل العنصـــــــ ــي الولجة. و�هذا اصـــــــ في عمق اراضـــــــ

دونم، في حین ُحرم سـكان قر�ة الولجة من الوصـول الى اراضـیهم التي اصـ�حوا في معزل   2105اصـ�حت المسـاحة المحصـورة  
% من المســاحة الكل�ة للقر�ة.  51.3ولجة، أي ما نســبتها  نم من اراضــي قر�ة الدو  2,222ما مســاحته    عنها، حیث عزل الجدار

و �شـــــــكل عام ســـــــ�عمل الجدار على عزل القر�ة عن ســـــــائر القرى الفلســـــــطین�ة الواقعة في الر�ف الغر�ي و المدن الرئ�ســـــــ�ة في  
  محافظة بیت لحم و مراكزها الحیو�ة.

 العنصر�ة س�اسات االسرائیل�ة  دیر �ر�مزان في مواجهة ال •
 

منذ أن بدأت اسرائیل ببناء جدار العزل العنصري االسرائیلي في الضفة الغر��ة المحتلة في السادس عشر من شهر حز�ران من 
تذرعت اسرائیل أن مخطط بناء جدار العزل العنصري �أتي للحفاظ على أمن "دولة اسرائیل" (على حد قولها).   ،  2002العام  
ناء الجدار)، ال �مت إلدعاءاتها �صلة، بل �ان الهدف االكبر من عمل�ة بناء حتى هذا الیوم (من بن ما نفذته اسرائیل  اال أ

الجدار برمتها، مصادرة أكبر مساحة ممكنة من االراضي الفلسطین�ة وما تحو�ه من مصادر طب�ع�ة ومصادر الم�اه (االحواض 
والغا�ات   والیناب�ع)  الطب�ع�ة،الطب�ع�ة واال�ار  استدامة م  والمحم�ات  قانوني على حتى تضمن  �شكل غیر  القا�عة  ستوطناتها 

 اراضي الضفة الغر��ة المحتلة، في نفس الوقت، تقطع الطر�ق على اقامة دولة فلسطین�ة قابلة للح�اة ومتصلة جغراف�ا.  

  یین وحكومة اسرائیل، اب االراضي الفلسطینوقض�ة أراضي �ر�مزان في مدینة بیت جاال، هي احدى القضا�ا العالقة بین أصح 
حیث تتذرع اسرائیل �أن بناء جدار على أراضي �ر�مزان سوف �حمي المستوطنات االسرائیل�ة، (جیلو وهار جیلو) القا�عة على 

من أي   مقر�ة من التجمع الفلسطیني (بیت جاال) والتجمعات الفلسطین�ة االخرى على امتدادها (قر�ة الولجة و�تیر وحوسان)،
ن ما ترمي ال�ه اسرائیل ال عالقة له �ما تتذرع �ه، حیث اظهر مخطط الجدار في المنطقة، الفلسطینیین. اال ا خطر محتمل من

 -ان اسرائیل تنوي بناء الجدار في هذه المنطقة ألهداف معینة:

القدس عقب    الجانب لحدود بلد�ة  تقع منطقة وادي �ر�مزان في الجزء الذي ضمته اسرائیل �شكل غیر قانوني واحادي   أوال: •
الفلسطین�ة في العام    احتاللها المدینة �ما یتناسب والمخططات االسرائیل�ة   1967لألراضي  و�التالي اعادة تعر�ف حدود 

  التهو�د�ة.  
�الرغم من أن أراضي منطقة �ر�مزان هي االمتداد الطب�عي الوحید ألهالي مدینة بیت جاال والمتنفس المت�قي لهم في  ثان�ا: •

واالخرى  المستقبل،   جیلو  وهار  (جیلو  المجاورة  االسرائیل�ة  للمستوطنات  الصادرة  االسرائیل�ة  اله�كل�ة  المخططات  أن  اال 
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ذه المنطقة �ونها تشكل حلقة اتصال جغرافي بین المستوطنات االسرائیل�ة في  اسرائیل تنوي مصادرة ه   المح�طة) تظهر أن
  وش عتصیون وداخل اسرائیل.  القدس الشرق�ة والمستوطنات االسرائیل�ة في تجمع غ

 

في حال نفذت اسرائیل ُمخططاتها على أراضي منطقة وادي �ر�مزان، س�عمل الجدار على فصل أهم المناطق الحیو�ة والحرج�ة  
التار�خ�ة عن اهالي مدینة بیت جاال. هذا �اإلضافة الى عزل االراضي (سواء زراع�ة أو أراضي مفتوحة) عن اصحابها لتص�ح  و 

س�طرة االسرائیل�ة الكاملة، لتتحكم �عد ذلك �حر�ة دخول وخروج مالكي االراضي الى المناطق المعزولة، وعلى مر السنین، تحت ال
 ا.من الدخول الیها نهائ�  تحرمهم

ان بناء جدار العزل العنصري في هذه المنطقة �الذات، وخصوصا على االراضي التا�عة لدیر الراه�ات والمدرسة في المنطقة،  
طالب وطال�ة فلسطینیین (من مدن بیت لحم و�یت جاال و�یت ساحور وقر�ة الولجة)    400ضع مستقبل المسیرة التعل�م�ة ل  س�

ه و�حسب المخطط االسرائیلي، سوف �ح�ط الجدار بدیر الراه�ات والمدرسة من جم�ع  المدرسة في خطر وخصوصا ان  یرتادون 
ر�ز مدینة بیت جاال ومدینة بیت لحم،  االمر الذي سوف �منع أي نوع من  الجهات ما عدا الجهة الشرق�ة التي تؤدي الى م

ي یتهددها خطر المصادرة والعزل مصدر رزق اضي التا�عة للدیر والت هذا وتعتبر االر    التوسع للمدرسة والدیر في المستقبل.
 م تنفیذ مخطط الجدار.للعدید من العائالت الفلسطین�ة في المنطقة والتي سوف تحرم من مصدر رزقها في حال ت

ومنذ بدا�ة بناء جدار العزل العنصري على االراضي الفلسطین�ة في محافظة بیت لحم، �صارع الفلسطینیین سلطات االحتالل 
ل�ة في المحاكم االسرائیل�ة لتغییر مسار جدار العزل العنصري على اراضي منطقة �ر�مزان الفلسطین�ة في مدن�ة بیت  االسرائی

بهدف ا�قاء �ل من دیر الره�ان ودیر الراه�ات متصالت مع �عضهما ال�عض و�التالي متصالت مع مدینة بیت  جاال، وذلك  
مسار جدار العزل العنصري في تلك المنطقة. وفي الثامن من شهر ن�سان من    الطرفین مقترحات لتغییرجاال.  ولقد قدم �ل من  

ها �شأن مقطع جدار العزل العنصري في منطقة �ر�مزان، �حیث انها طلبت  ، اصدرت المحكمة العل�ا االسرائیل�ة قرار 2015العام  
صل دیر الره�ان والره�ات عن �عضهم ال�عض  لك المنطقة، �حیث ال �فمن "دولة اسرائیل" تقد�م مقترح جدید لمسار الجدار في ت

 ) 15ة رقم (انظر الخارطأو عن مدینة بیت جاال، و�ذلك ال �فصل االراضي الفلسطین�ة عن اصحابها. 
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 ): مقطع جدار العزل العنصري على اراضي دیر �ر�مزان 15الخارطة رقم (

 

 أثر جدار العزل العنصري على القطاع الزراعي   •
 

�شــكل جدار العزل العنصــري خطرا على القطاع الزراعي في محافظة بیت لحم و یهدد جزء ال �ســتهان �ه من ســلة الغذاء وذلك 
طقة الشــرق�ة. راع�ة و االشــجار المثمرة في المحافظة عند اســتكمال بناءه في المنطقة الغر��ة و المنلما ســ�عزل من االراضــي الز 

ــوف �عزلها الجدار حال االنتهاء من بناءه في المحافظة  ــي الزراع�ة التي ســــــــ ــاحة االراضــــــــ   32.2دونما ( 31,227و تبلغ مســــــــ
ــرق�ة، أي م ــبته كیلومتر مر�ع) في �ل من منطقتي العزل الغر��ة والشــ ــي الزراع�ة في  35.5ا نســ ــاحة الكل�ة لألراضــ % من المســ

�یلومتر مر�ع) حیث ســـوف تصـــ�ح معزولة عن المواطنین الفلســـطینیین في   87.7دونما (  87,741محافظة بیت لحم و ال�الغة 
 المحافظة و لن یتمكنوا من الوصول الیها اال بتصر�ح صادر عن االدارة المدن�ة االسرائیل�ة.  

ــتكمال بناؤه حاجًزا امام حر�ة المواد الغذائ�ة من المناطق الر�ف�ة في المحافظة �اتجاه المدن  وســـــــــــوف �شـــــــــــكل الجدار عند اســـــــــ
ــ�عكس هذا التدهور في القطاع الزراعي  ــرائ�ة لتلك المواد . وســــ ــیؤدي الى قلة الوفرة الغذائ�ة وارتفاع الق�مة الشــــ ــ�ة مما ســــ الرئ�ســــ

ارعین في المحافظة االمر الذي ســیدفع بهم الى مراجعة جدوى اســتمرار عملهم في  ز م�شــكل م�اشــر و�بیر على مصــادر الدخل لل
 القطاع الزراعي. 
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 أثر جدار العزل العنصري على التنوع الحیوي  •
 

فاإلضــــافة الى االثر الكبیر الذي ســــوف �خلفه جدار العزل العنصــــري على القطاع الزراعي في محافظة بیت لحم، ســــوف �كون  
ملحوظ و�بیر على المصـــادر الطب�ع�ة و التنوع الحیوي في المناطق البیئ�ة المختلفة في المحافظة وذلك لما    رللجدار أ�ضـــا تأثی

ســ�عزل من مســاحات شــاســعة من االراضــي الطب�ع�ة التي عانت من تناقص مســتمر عبر ســنوات االحتالل االســرائیلي �شــكل ال  
ة العمران�ة في المحافظة. �ما ســ�كون لجدار العزل العنصــري اثر  حایتناســب مع الز�ادة المســتمرة في عدد الســكان وتوســع المســ

كبیر على الح�اه البر�ة في المحافظة حیث ســــــوف �خلق حاجز غیر طب�عي، مانع الســــــتمرار الح�اه البر�ة �شــــــكلها الطب�عي ما  
ــرقي والغر�ي في المحافظة مما ســــــوف یؤدي الى نفوق اعداد �بیر من الحیوانات ال �ة في محاولتها االنتقال ما  ر ببین الر�ف الشــــ

 بین المناطق الر�ف�ة في منطقة العزل والتي ستعرف �اسم 'منطقة الموت'.

و سوف یتسبب الجدار في محافظة بیت لحم �عزل مساحات شاسعة من الغا�ات و المناطق المفتوحة، حیث تبلغ مساحة أراضي 
بناءه    الغا�ات و المناطق المفتوحة التي سوف �عزلها الجدار حال % من  23.2دونما، أي ما نسبته    32,087االنتهاء من 

و عل�ه، سوف �عمل دونما.    138,148المساحة الكل�ة لمناطق الغا�ات و المناطق المفتوحة في محافظة بیت لحم و ال�الغة  
المحافظة و تدفق    يأن �عطل التواصل الجغرافي للمناظر الطب�ع�ة فالجدار على تجزأه مناطق الغا�ات االمر الذي من شأنه  

الم�اه الطب�ع�ة من الجداول والیناب�ع، وحر�ة الكائنات الح�ة، وأ�ضا من شأنها أن تهدد األنواع الن�ات�ة التي تنمو �شكل طب�عي  
على المدى ال�عید من تدهور الغا�ات الطب�ع�ة و المزروعة في  خطة العزل االسرائیل�ة سوف تفاقم    في المنطقة. ولذلك، فإن

 ، و�مكن أن �كون لها آثار ضارة محتملة على تأمین الحما�ة للمناطق المجاورة من الموائل و�دارة النظم اإل�كولوج�ة.  ةقالمنط

 أثر جدار العزل العنصري على قطاع الم�اه  •
 

ق  فو   لحمیتسبب بناء جدار العنصري في محافظة بیت لحم �عزل مصادر الم�اه الجوف�ة و یناب�ع الم�اه. وتقع محافظة بیت  
األحواض الشرق�ة والغر��ة لط�قة الم�اه الجوف�ة في ج�ال الضفة الغر��ة. و تتألف مصادر الم�اه المتجددة المتاحة في محافظة  
بیت لحم أساسا من الم�اه الجوف�ة والم�اه السطح�ة، ولكن، �سبب األوضاع الس�اس�ة السائدة؛ ال �حصل الفلسطینیین على جم�ع 

ی الموارد. و  �قارب ال  إج  بلغهذه  الم�اه في محافظة بیت لحم ما   ، في حین أن   3ملیون متر مكعب   7.5مالي استهالك 
�هدد بناء جدار العزل العنصري المناطق التي تحتوي على اآل�ار االرتواز�ة و   ملیون متر مكعب فقط یتم توفیرها محل�ا.  4.504

حیث أن مسار جدار العزل العنصري تم تصم�مه الحتواء مصادر   وأحواض الم�اه الرئ�س�ة التي تزود محافظة بیت لحم �الم�اه
ة المعزولة غرب جدار العزل العنصري في  لسطین�الم�اه الجوف�ة في محافظة بیت لحم. و الجدیر �الذ�ر أن معظم األراضي الف
�ة الرئ�س�ة واض للم�اه الجوفواحد من ثالثة أحوهو  بیت لحم تقع على الحوض الغر�ي لط�قة الم�اه الجوف�ة في الضفة الغر��ة،  

من   أكثر  على  الجوف�ة  الم�اه  حوض  �حتوي  و  الغر��ة.  الضفة  ال  20في  �م�اه  المنطقة  تزود  التي  جوفي  بئر  و  ري  ینبوع 
واالستخدامات األخرى. و سیز�د بناء جدار العزل العنصري من خطر تفاقم مشكلة نقص الم�اه في محافظة بیت لحم. �اإلضافة  

ذلك،   المائ�ة ن  فاإلى  للموارد  المستقبل�ة إلدارة متكاملة  التنم�ة  الجوف�ة سوف یهدد خطة  الم�اه  مثل هذا الضغط على موارد 

 
3Annual Water status Report 2011, Palestinian Water Authorities, December 2012  
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دار العزل في محافظة بیت لحم والمحافظات الفلسطین�ة االخرى سوف �سهل من عمل�ة الس�طرة المشتر�ة. وعل�ه، فان مخطط ج 
 لجوف�ة األكثر إنتاج�ة.  االسرائیل�ة الش�ه �املة على أحواض الم�اه ا

 اثر جدار العزل العنصري على الح�اة االجتماع�ة   •
 

�حجة توفیر    2002االراضــــي الفلســــطین�ة في شــــهر حز�ران من العام  عندما شــــرعت اســــرائیل ببناء جدار العزل العنصــــري في  
ســطیني برمته من تقط�ع لألوصــال  والفصــل االمن لإلســرائیلیین، لم تأخذ �عین االعت�ار االثار الســلب�ة للجدار على المجتمع الفل

جدار قرى الر�ف الغر�ي (بتیر،  عن مراكز الخدمات الحیو�ة التي تتواجد في المحافظة. ففي محافظة بیت لحم، ســــــــــوف �عزل ال
ــان، نحالین، واد فو�ین، خلة عفانة، خلة البلوطة و خر�ة بیت ز�ر�ا) عن المراكز الحیو�ة في مدینة بیت لحم، �ما ســــ وف  حوســ

�ضــع الجدار قر�ة الولجة ضــمن منطقة عزل و ذلك بتطو�قها من جهاتها الشــمال�ة، و الشــرق�ة و الغر��ة �جدار العزل �اإلضــافة  
ى تطو�قها من جهتها الجنو��ة �شـارع امني خاضـع لسـ�طرة ج�ش االحتالل االسـرائیلي �محاذاة الطر�ق االلتفافي االسـرائیلي رقم  ال

  الوحید المتاح لسكان القر�ة �اتجاه مر�ز الخدمات في مدینة بیت لحم.    و الذي �عتبر المنفذ  436

في فصل المواطنین القاطنین في منطقة العزل الغر��ة عن االقارب   وهنا تجدر اإلشارة، أن جدار العزل العنصري سوف یتسبب
�ة من الجدار. �ما  سیز�د الجدار من و االصدقاء الذین �قطنون في القرى الفلسطین�ة المجاورة التي تقع على الجهة الشرق

مؤسسات. وحال االنتهاء من بناء  صعو�ة وصول المواطنین إلى المستشف�ات والمراكز الطب�ة والمدارس والجامعات والكل�ات وال
الغر��ة الحصول على تصار�ح خاصة  القاطنین في منطقة العزل  الفلسطینیین  الجدار في المنطقة، سیتعین على المواطنین 

و   ادرة عن اإلدارة المدن�ة اإلسرائیل�ة للوصول إلى منازلهم و أماكن سكناهم و ذلك �عد أن �قوموا بتقد�م �افة األوراق الثبوت�ةص
المعتمدة من قبل إسرائیل لتأكید ملكیتهم لألراضي. �ما ستمنع قوات االحتالل االسرائیلي من هم  ل�سوا من سكان تلك القرى 

ة الى ذلك، س�عمل الجدار على عزل التجمعات الفلسطین�ة مثل مدینة بیت جاال و قر�ة الخضر ضاف�اإل  من الوصول الیها.  
لى الجانب الغر�ي من الجدار. ونت�جة لذلك، فإن بناء جدار العزل العنصري س�ضعف �ثیرا  التي تقع ععن أراضیها الزراع�ة  

 .يمن قدرة العدید من العائالت الفلسطین�ة على �سب قوتها الیوم

 اثر جدار العزل العنصري على الوضع االقتصادي  •
 

و�ان لبناء جدار العزل العنصري أثر مدمر للغا�ة على االقتصاد الفلسطیني في الضفة الغر��ة، و�األخص على القطاع الزراعي 
المحل�ة في محافظة  حیث �عتمد الكثیر من الفلسطینیین على الزراعة في مع�شتهم �ما هو الحال �النس�ة لكثیر من التجمعات  

ء الجدار في المحافظة، فانه من المتوقع أن تنخفض الق�مة اإلجمال�ة السنو�ة لإلنتاج الزراعي بیت لحم. و حال االنتهاء من بنا
كما س�خسر سكان التجمعات المستهدفة مصدر دخلهم الرئ�سي، وذلك �سبب القیود اإلسرائیل�ة التي تفرضها و ستستمر �فرضها  

سیز�د من صعو�ة نقل ال�ضائع والمنتجات  راضیهم االمر الذي االحتالل االسرائیلي على الوصول الفلسطینیین إلى أ قوات ج�ش 
كما ستفرض سلطات االحتالل اإلسرائیلي على جم�ع المزارعین الفلسطینیین الحصول على  .الزراع�ة وغیرها الى األسواق أ�ضا

ار. و من أجل الحصول ات العسكر�ة التي سیتم اقامتها على  طول مسار الجدتصار�ح خاصة للوصول إلى أراضیهم عبر البوا� 
على هذه التصار�ح، یتوجب على المزارعین الفلسطینیین عرض وثائق تثبت ملك�ة األرض. و اذا لم یتم توفیر الوثائق المطلو�ة، 

شارة هنا الى أنه حتى األفراد الذین �متلكون  ستتعذر على االسر الفلسطین�ة الوصول إلى أراضیها و جني محاصیلها. و تجدر اال
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ندات المطلو�ة، یتم رفض تصار�حهم في �ثیر من األح�ان، أو یتم منحهم تصار�ح ألهداف محددة جدا ولفترات قصیرة.  المست
ن�ة"،  وفي أغلب االح�ان، تمتنع سلطات االحتالل االسرائیلي عن استصدار التصار�ح للمواطنین تحت ذر�عة "الضرورات االم

 دون تفسیر أو شرح ماه�ة هذه الضرورات.

 دار العزل العنصري على الوضع الد�موغرافيأثر ج •
 

ضد األراضي الفلسطین�ة والشعب الفلسطیني في محافظة بیت لحم لقد ساهمت االنتهاكات االسرائیل�ة التي ال تعد و ال تحصى  
من الضرر   العائالت الفلسطین�ة الیوم في المحافظة واقع مزدوجفي تدمیر مصدر الدخل الرئ�سي لمعظم الفلسطینیین. و تواجه  

االقتصادي نت�جة لتدمیر األراضي الزراع�ة من جهة، واالزدحام الشدید على المناطق الحضر�ة �سبب المساحة المحدودة المتاحة 
س�اسات االحتالل االسرائیلي للتوسع في المناطق الحضر�ة ونمو المجتمعات المحل�ة الفلسطین�ة من جهة اخرى. �ما ساهمت  

و المتمثلة �إقامة المستوطنات اإلسرائیل�ة، وشق الطرق االلتفاف�ة والمنشآت العسكر�ة و بناء جدار   في الضفة الغر��ة أ�ضا
 العزل العنصري بتدهور الظروف المع�ش�ة للعائالت الفلسطین�ة و التي �مجملها ادت الى حالة من االختناق في المحافظة.

�بیرا على  شكلتكما   قیدا  العسكر�ة االسرائیل�ة  الحواجز   الحواجز  الى  ف�اإلضافة  لحم.  بیت  الفلسطینیین في محافظة  ح�اة 
أقامت قوات االحتالل االسرائیلي العدید من السواتر التراب�ة على طول الطرق التي �ستخدمها الفلسطینیون   ،العسكر�ة الرئ�س�ة

�ق�ة محافظات  �ة. ونت�جة لهذه األعمال، أضحت محافظة بیت لحم في  لتجنب الحواجز العسكر�ة االسرائیل ش�ه معزل عن 
المترت�ة عن هذه األعمال تدمیر لالقتصاد في المحافظة و اضطرار العدید من الشر�ات   االثار الضفة الغر��ة المحتلة. و�انت

وق. و ال �قتصر الضرر الذي تسب�ه الحواجز التجار�ة الى اغالق أبوابها و وارتفاع معدالت ال�طالة إلى مستوى غیر مسب
االسرائیل�ة للفلسطینیین واإلغالقات على االقتصاد فقط، بل تعمل على تقیید حر�ة �ل فلسطیني �ع�ش في االراضي   العسكر�ة

الهجرة للمطال�ة التفكیر في إمكان�ة  ، و یدفع �الفلسطینیین  المحتلة، االمر الذي ی�عث �شعور االح�اط والعقاب الجماعي واإلذالل
 سین ظروف المع�شة.  بتح

 المناطق العسكر�ة المغلقة في محافظة بیت لحم 
 

الى خلق منطقة عزل شـرق�ة على طول امتداد منطقة غور   1967عمدت اسـرائیل ومنذ احتاللها لألراضـي الفلسـطین�ة في العام 
اخضــــع ج�ش  ة األراضــــي الفلســــطین�ة المحتلة، حیث  تم التعامل مع هذا المقطع �شــــكل مختلف عن �ق�األردن وال�حر المیت، و 

ــكر�ة مغلقة"  ــافة الى اعالن أجزاء �بیر منه "كمناطق عسـ ــة هذا �اإلضـ ــرائیل�ة خاصـ ــرائیلي هذا المقطع لقوانین اسـ   4االحتالل اإلسـ
. وف�ما �خص محافظة بیت لحم، فقد أخضــــــــــــعت الســــــــــــلطات 1970للعام   378من خالل االمر العســــــــــــكري االســــــــــــرائیلي رقم  

% من مســـــاحة المحافظة االجمال�ة لتصـــــن�ف المناطق العســـــكر�ة  36.8ا ، ما نســـــبته  دونم 242,691الســـــرائیل�ة ما مســـــاحته  ا
المغلقـة، االمر الـذي حـد من التطور والتمـدد العمراني في المحـافظـة على مـدى أعوام االحتالل االســــــــــــــرائیلي. عالوة على ذلـك، 

 
أنها مناطق عسكر�ة  �   أصدر الج�ش اإلسرائیلي العدید من األوامر العسكر�ة التي تحمل أرقام مفادها اإلعالن عن أراضي معینة في الضفة الغر��ة    4

    الفلسطینیین و غیرهم من الفئات المجتمع�ة الغیر مرغوب فیها من دخول تلك المناطق �شكل نهائي.مغلقة و التي �موجبها �منع  
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اضي في �ل من محافظة ار�حا، القدس، بیت  ر�ان امر عسكري اسرائیلي إلعالن ار قامت سلطات االحتالل االسرائیل�ة بتمدید س
 لحم والخلیل، على انها اراضي عسكر�ة مغلقة.  

 ألف دونم جنو�ي منطقة العزل الشرق�ة 400تمدید سر�ان مصادرة ما یز�د عن   •
 

أمرا عسكر�ا �حمل الرقم والمسمى (    ، أصدر ج�ش االحتالل اإلسرائیلي2015في االسبوع االول من شهر ش�اط من العام  
) والذي 912( منطقة إطالق نار    2015-5775)  6(تعدیل حدود  رقم    /س99/1یهودا والسامرة)    2009-5770-  1651

لفلسطین�ة الواقعة في المقطع الجنو�ي لمنطقة العزل الشرق�ة تبدأ دونما من األراضي ا  410,672�قضي بتمدید إغالق ومصادرة  
العسكري االسرائیل�ة �ان االراضي   معال�ه أدوم�م وصوال ألقصى الجنوب الشرقي لمحافظة الخلیل، �حیث اعلن االمر  من مستوطنة

سرائیلي �انت قد أصدر األمر العسكري المستهدفة بهذا االمر هي "اراضي عسكر�ة مغلقة". والجدیر ذ�ره �أن ج�ش االحتالل اإل
دونما   212دونما أي بز�ادة قدرها    410,884والذي أعلن فیها إغالق ومصادرة    2009قبل التعدیل في  شهر أ�ار من العام  

دونما المذ�ورة قد تم استخدامها لصالح توس�ع مستوطنة معال�ه أدوم�م غیر الشرع�ة    212عن أمر التمدید الحالي وذلك الن  
 ):16أنظر الخارطة رقم (ر.  و�التالي تم شطبها من ضمن المناطق المصادرة والمغلقة من خالل التعدیل الصاد

 

/س) (تعدیل حدود  99/1یهودا والسامرة) (  5770-2009-1651(االمر العسكري االسرائیلي رقم  ) :  16الخارطة رقم (
 ) 912( منطقة إطالق نار    2015-5775)  6رقم  
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 رق�ة في محافظة بیت لحم منطقة العزل الش
 

ناء جدار على ، شملت ب2002حاد�ة الجانب في شهر حز�ران من العام  عندما أعلنت الحكومة االسرائیل�ة عن خطة العزل اال
طول المنحدرات الشرق�ة للضفة الغر��ة. ومع ذلك، فإن الخر�طة التي وافقت علیها الحكومة اإلسرائیل�ة و التي صدرت عن وزارة 

لمطلة في الشمال الشرقي للضفة ،  أظهرت ان مقطع الجدار من قر�ة ا2007الدفاع االسرائیل�ة في شهر ن�سان من العام   
الغاءه. و�ان رئ�س الوزراء اإلسرائیلي أر�یل شارون قد صرح في شهر  الغر��ة و وصوال الى الجنوب، حتى قر�ة العق�ة قد تم  

�قاء على الجدار الشرقي من خالل الوصول إلى منطقة وادي االردن، حیث قال: "ل�س  إلى أنه سیتم اإل  2004ن�سان من العام 
هناك، سوف نمنع وصول المواطنین المرجح أن یتم بناء جدار في المستقبل القر�ب ما لم تكن هناك ضرورات عسكر�ة، هنا و  من  

ة اإلسرائیل�ة حتى �عد التوصل الى تسو�ة مع  الى المنطقة."  وأشار أ�ضا إلى أن "منطقة وادي األردن ست�قى تحت الس�طر 
 ترات�ج�ة".الفلسطینیین، �اعت�ارها منطقة امن�ة اس

هذه المنطقة من المنحدرات   وتمتد  �قع الجزء الشرقي من محافظة بیت لحم ضمن منطقة العزل الشرق�ة في الضفة الغر��ة.  و 
المنطقة ذات الكثافة السكان�ة الش�ه معدومة مساحة   وتغطي هذه  الشرق�ة لمحافظة بیت لحم إلى الشواطئ الغر��ة لل�حر المیت.

في قلة عدد السكان في    و�عود السبب% من المساحة الكل�ة للمحافظة.  29.6)،  ²�م  195.1دونم (  195,146إجمال�ة قدرها  
طب�ع�ة عقب احتاللها    تلك المناطق الى اعالن الحكومة االسرائیل�ة غالب�ة هذه المناطق "أراضي عسكر�ة مغلقة أو محم�ات

لسطینیین البناء في هذه المناطق و استخدام  اإلسرائیلي على الفلذلك، �حظر الج�ش    ووفقا  .  1967لألراضي الفلسطین�ة في العام  
  .17أنظر الخارطة رقم  االراضي ألي غرض �ان، االمر الذي أص�ح یتعذر الوصول إلیها تماما.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 منطقة العزل الشرق�ة والمناطق العسكر�ة المغلقة في محافظة بیت لحم   ):17خارطة رقم (
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ي مستوطنة معال�ه أدوم�م  في الثامن و العشر�ن من شهر حز�ران من العام  مكتب تسجیل األراضي فوعالوة على ذلك، نشر  
على طول السواحل الشمال�ة    دونم تقع  139,000اثني عشر اشعارا في صح�فة القدس المحل�ة (الفلسطین�ة) عن تسجیل     2009

ة االراضي المستهدفة �المصادرة الى محافظة بیت لحم، االمر  والغر��ة لل�حر المیت لحارس أمالك دولة اسرائیل. و تعود غالب� 
شواطئ ال�حر المیت في المستقبل، و �حرم الفلسطینیین من فرص االستثمار الشرع�ة فیها.  الذي س�عرقل الوصول الى مناطق  

لمیت سوف تحد من س�طرة هم من ذلك، فان االجراءات االسرائیل�ة الرام�ة الى مصادرة االراضي على طول سواحل ال�حر او اال
 سع العمراني الفلسطیني في المستقبل. الفلسطینیین علیها �اعت�ارها االراضي الوحیدة المتاحة ألغراض التو 

 الحواجز العسكر�ة اإلسرائیل�ة في محافظة بیت لحم
 

�ة وقطاع غزة. ومع ذلك، لم �كن تعتبر الحواجز العسكر�ة االسرائیل�ة إجراءات موحدة لج�ش االحتالل اإلسرائیلي في الضفة الغر�
انتشار لهذه الحواجز العسكر�ة و�األشكال الموجودة حال�ا.   2000حتى اندالع االنتفاضة الفلسطین�ة في شهر أیلول من العام  

، قام  ج�ش االحتالل االسرائیلي برفع  عدد حواجز التفت�ش إلى مستو�ات 2000الفلسطین�ة عام    حیث �عد اندالع االنتفاضة
 یر مسبوقة إلى جانب القیود المفروضة على الشعب الفلسطیني في محاولتهم عبور هذه الحواجز.  غ

�حق المواطنین  رسها الجنود اإلسرائیلیون وقائع من التنكیل واالنتهاكات القاس�ة التي �ماعالوة على ذلك، تشهد الحواجز العسكر�ة  
العاملین الطبیین والموظفین و التي تنطوي على الضرب مین و المرضى و الطالب و المعلالفلسطینیین من جم�ع شرائح المجتمع،  

عبور نقاط  واإلهانة و تجر�د المال�س و الحجز لساعات طو�لة تحت أشعة الشمس الحارقة أو في الطقس ال�ارد قبل السماح لهم �
 التفت�ش.  

ت�ش تؤثر سلب�ا على المجتمع الفلسطیني، االمر الذي إن تداع�ات ممارسات جنود االحتالل االسرائیل المتمر�ز�ن عند حواجز التف
االجتماع�ة، والفصل االقتصادي بین المناطق، وارتفاع معدالت ال�طالة، وتعطیل حر�ة الح�اة الیوم�ة   یتسبب �قطع العالقات

ب ضد    ئألزدئئنكى تجاوزت تصرفات جنود االحتالل    ة الداخل�ة. عالوة على ذلك،والهجر  �منع جنود ة، حیث  سطین�الفل  ئكضمئفظ ئكضٮ�
االحتالل االسرائیلي االط�اء والمرضى في أغلب االح�ان من عبور حواجز التفت�ش االسرائیل�ة �ما في ذلك حاالت الطوارئ. و 

الى المراكز الصح�ة أو المستشف�ات القر��ة على الكراسي المتحر�ة أو الحیوانات (الحمیر)    في عدید من المرات یتم نقل المرضى
ر من الحاالت.  ب عدم سماح جنود االحتالل مرور س�ارات االسعاف االمر الذي یتسبب أ�ضا في وفاة المرضى في �ثی�سب

د زمن�ة على حر�ة عبور المواطنین الفلسطینیین على كما �قوم الجنود اإلسرائیلیون المتمر�زون عند نقاط التفت�ش �فرض قیو 
نیین �عبور نقاط التفت�ش في فترة زمن�ة معینة في الص�اح و المساء االمر الذي  العدید من نقاط التفت�ش �حیث �سمح للفلسطی

 ر من العناء للفلسطینیین.  یتسبب في الكثی

في الضفة الغر��ة، حیث قام جنود االحتالل االسرائیلي �إقامة  وال تختلف محافظة بیت لحم عن سائر المحافظات الفلسطین�ة  
 و العوائق لتقیید حر�ة الفلسطینیین داخل المحافظة و من و الى المحافظة، والتي تشمل ما یلي : العدید من الحواجز اإلسرائیل�ة  

، بلغ عدد الحواجز 2000. وقبل العام  حواجز اسمنت�ة وسواتر تراب�ة و نقاط تفت�ش و بوا�ات زراع�ة وانفاق و بوا�ات حدید�ة
حاجزا مختلفا.    45تضاعف هذا العدد على مدى السنوات الماض�ة إلى    االسرائیل�ة المقامة في محافظة بیت لحم اثنان فقط بینما
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أكثر من   اع الحواجز العسكر�ة المختلفة التي وضعها ج�ش االحتالل اإلسرائیلي لتقیید وحصر حر�ةیبین عدد وأنو   6الجدول رقم  
 أدناه: 5انظر الجدول رقم  الف فلسطیني من سكان محافظة بیت لحم.    217

 ل�ة في محافظة بیت لحمحواجز االسرائی: ال 5جدول رقم  

 نوع الحاجز  عدد الحواجز 

 حاجز دائم 7

 حاجز مؤقت   14

 ساتر ترابي 4
 حاجز اسمنتي 5
 بوا�ة حدید�ة  15

 المجموع 45

 2018اال�حاث التطب�ق�ة القدس (أر�ج)،  المصدر: معهد  
 

 المعابر اإلسرائیل�ة في محافظة بیت لحم 
 

الغر��ة،   الضفة في معابر رئ�س�ة (نقاط حدود) عشرة إقامة عن 2005 عام من أیلول شهر في ل�ةرائیاإلس الحكومة أعلنت
 المعابر  تضم  و  ).  2005 أیلول   9 هارتس، جر�دة جدار العزل العنصري ( طول خط   على عبور  نقطة  23 إلى �اإلضافة 

العشر   المعابر هذه (معبر راحیل). و ستعمل  300یلو  ومعبر ج معبر مزمور�ا العشر معبر�ن رئ�سیین في محافظة بیت لحم هما
لالستخدام   فلسطیني، حیث ستكون خمسة من هذه المعابر  ملیوني من  أكثر  حر�ة على الس�طرة على حال االنتهاء من إقامتها 

 ا تخطط إسرائیل). �م300ومعبر جیلو   (معبري مزمور�ا لحم  بیت  محافظة في  الرئ�سیین  المعبر�ن إلى و �اإلضافة   .التجاري فقط
قر�ة الج�عة جنوب غرب بیت لحم، و معبر على   و قر�ة الخضر غرب مدینة بیت لحم، في أر�عة معابر إضاف�ة اخرى   لبناء

مدینة بیت لحم، و معبر هار جیلو (معبر الولجة) جنوب غرب بیت لحم على اراضي �ل من   أراضي قر�ة أم سلمونة جنوب
 :والمعابر الحدود�ة  النقاط لهذه وصف یلي ف�ما قر�ة الولجة و مدینة بیت لحم. و

الشـــــــــمالي  المدخل في (معبر راحیل) الواقع 300معبر جیلو "افتتاح لقد تم(معبر راحیل)، (قائم):   300معبر جیلو  -1
ــهر   15 لمدینة بیت لحم بتار�خ ــر�نمن شــ ــطینیین و غیر   یتعرض . و 2005 العام من ثاني تشــ ــخاص (الفلســ األشــ

ــطینیین)  تفت�ش إجراءات منها �اتجاه مدینة القدس إلى الخارجین و إلى المدینة عن طر�ق المعبر خلینداال الفلســـــــــ
ــارمة ــرائیلي التي تعمل   قبل من صــــ ــمح فقطقوات ج�ش االحتالل اإلســــ ــطینیین حملة   على إدارة المعبر. و �ســــ للفلســــ

 و هذا �اإلضـافة إلى السـ�اح القدس، ةینمد  �العبور إلى اإلسـرائیل�ة المدن�ة اإلدارة عن و الصـادرة التصـار�ح الخاصـة
 . الدبلوماس�ة و الدین�ة الوفود 
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أعلن ج�ش االحتالل االســــرائیلي عن مصــــادرة جزءا   2005في شــــهر أیلول من العام   معبر مزمور�ا التجاري (قائم): -2
ــرائیلي قد   ــرق مدینة بیت لحم. و �انت قوات االحتالل االســــ ــي قر�تي الخاص و النعمان شــــ ــمن أراضــــ مت أهالي  لســــ

ــهر أیلول من عام   ــرائیل�ة ت 2005قر�تي الخاص و النعمان في الثالث من شــــــــ ــكر�ة اســــــــ حمل أرقام  أر�عة أوامر عســــــــ
) تمهیدا إلقامة معبر مزمور�ا و طرق أخرى تتصــــــــــــل  52/05/ت)، و (154/05/ت)، (155/05/ت)، (156/05(

ل�ة. هذا و قد بلغ مجموع االراضــي المصــادرة �ما  مع المعبر و تكمل �اتجاه مســتوطنة هار حوما (أبو غن�م) االســرائی
�ما أعلن ج�ش    ر�ة النعمان و مدینة بیت ســــــــــاحور.دونما من أراضــــــــــي ق 43جاءت في االوامر العســــــــــكر�ة االر�عة 

دونما اخرى من أراضـــــي مدینة بیت ســـــاحور إلقامة قاعدة عســـــكر�ة  127االحتالل االســـــرائیلي أ�ضـــــا عن مصـــــادرة  
المعبر حـــال االنتهـــاء من بنـــاء الجـــدار في المنطقـــة و ذلـــك �غرض توفیر الحمـــا�ـــة للجنود اســــــــــــــرائیل�ـــة �ـــالقرب من  

 �ز�ن على المعبر و المستوطنین االسرائیلیین.  االسرائیلیین المتمر 
 

ــهر اب من العام  معبر الج�عة التجاري (قائم): -3 ــر�ن من شــــــــ ــرائیلي في الثاني و العشــــــــ ــلمت قوات االحتالل االســــــــ   ســــــــ
و �صـادر ما مسـاحته     T/158/05امرا عسـكر�ا �حمل رقم  مدینة بیت لحم    الج�عة جنوب غرب  أهالي قر�ة  2005
ــور�ف في محافظة الخلیل ألجل اقامة معبر   110 ــي قر�تي الج�عة في محافظة بیت لحم و بلدة صـــــــ دونم من أراضـــــــ

و �أتي االمر العســـكري االســـرائیلي ل�ســـتبدل نقطة التفت�ش الحال�ة المقامة على أراضـــي قر�ة الج�عة    الج�عة التجاري.
دونما من اراضــي بلدة  64دونما من أراضــي قر�ة الج�عة و  43مســاحته  �معبر تجاري. و ســوف �صــادر المعبر ما  

(الخط االخضـــر) و   1949ة للعام دونمات من االراضـــي الفلســـطین�ة داخل خط الهدن 3صـــور�ف هذا �اإلضـــافة الى 
 التي �انت �األصل ملكا ألهالي قر�ة الج�عة.  

ادي و العشــــــر�ن من شــــــهر تشــــــر�ن ثاني من العام  ســــــلمت قوات االحتالل االســــــرائیلي في الح  معبر الخضــــر (قائم): -4
التجمعات   دونما من أراضي 85أهالي قرى الخضـر و بتیر و مدینة بیت جاال امرا عسـكر�ا �قضي �مصادرة   2005

السـابق ذ�رها و ذلك إلقامة نفق و معبر ألهالي قرى الر�ف الغر�ي في محافظة بیت لحم. و تقع االراضـي المصـادرة  
من   2من أراضــــــي قر�ة بتیر و حوض رقم    13و  12ن أراضــــــي قر�ة الخضــــــر، و أحواض رقم  م  2في حوض رقم  

یلي الجدید على خلق نقطة وصــــل بین قرى الر�ف  أراضــــي مدینة بیت جاال. هذا و ســــ�عمل االمر العســــكري االســــرائ
خلـة البلوطـة)    الغر�ي في محـافظـة بیـت لحم (بتیر، حوســـــــــــــــان، نحـالین، واد فو�ین، خلـة عفـانـة، خر�ـة بیـت ز�ر�ـا و

ــیر الفلســـــــطینیین من الطر�ق �مدینة بیت لحم. و الجدیر �الذ�ر  ــ�عمل على تحو�ل حر�ة  ســـــ ان عمل�ة بناء النفق ســـــ
لشــارع  الذي �صــل �مجمع قرى الر�ف الغر�ي في بیت لحم الى طر�ق منفصــلة �ل�ا عن ا 60رائیلي رقم  االلتفافي االســ

، في الوقت نفسه،  60سرائیل في احكام س�طرتها على الطر�ق االلتفافي رقم  مما �ساعد ا  60االلتفافي االسرائیلي رقم  
في االعالن العالمي   13قرى �ما �كفله لهم البند حرمان الفلســـطینیین حقهم في حر�ة الحر�ة والتنقل من و الى هذه ال

هم�ة الحق في حر�ة الحر�ة في االتفاق�ة الدول�ة للحقوق المدن�ة والســــ�اســــ�ة حیث أن ا  12لحقوق االنســــان وفي البند  
ــاد�ة، االجتماع�ة والثقاف�ة، من ــخة في االتفاق�ة الدول�ة للحقوق االقتصــ ــرورة لتحقیق حقوق اخرى راســ ها  والتنقل هو ضــ

)، الحق في التعل�م  12)، الحق في الصــــــــحة (بند  11)، الحق في ظروف ح�ات�ة مالئمة (بند  6الحق في العمل (بند 

http://proxy/orders/searchMONoResult.php?MONo=204
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ــاد�ة، االجتماع�ة والثقاف�ة.    ) و حقوق اخرى نصــــــــــــت13(بند   و �أتي موقع   علیها االتفاق�ة الدول�ة للحقوق االقتصــــــــــ
و �عمل على توج�ه حر�ة مرور   60لتفافي اإلســرائیلي رقم  النفق �حســب ما جاء في االمر العســكري أســفل الشــارع اال

یهــا. و الجــدیر �ــالــذ�ر أن ن المق�مین في قرى الر�ف الغر�ي الى مــدینــة بیــت لحم ومراكز الخــدمــات فالفلســــــــــــــطینیی
الســــــــــــــالكین في أي من االتجاهین عبر النفق ســــــــــــــ�كون من خالل المعبر الذي اقامته قوات االحتالل  الفلســــــــــــــطینیین 

لي في المنطقة وذلك �حســــب ما جاء في االمر العســــكري و الذي ســــوف �كون تحت اشــــراف قوات االحتالل  االســــرائی
ین �ملكون أراضــــي غرب مســــار جدار العزل العنصــــري ( في منطقة الر�ف  ائیلي. أما �النســــ�ة للفلســــطینیین الذ االســــر 

تقد�م أوراق ثبوت�ة لإلدارة المدن�ة   الغر�ي) والذي یتطلب منهم عبور النفق للوصـــــــول الى أراضـــــــیهم، ســـــــیتوجب علیهم
 .االسرائیل�ة في منطقة بیت لحم من أجل الحصول على تصار�ح مرور ألراضیهم

ســلمت قوات االحتالل االســرائیلي في التاســع عشــر من شــهر شــ�اط من    جیلو) (مخطط له):معبر الولجة (معبر هار   -5
دونما من أراضــــي قر�ة الولجة و مدینة    39.8ة /ت و �قضــــي �مصــــادر 25/06أمرا عســــكر�ا �حمل رقم   2006العام 

و ســــــــــ�عمل المعبر على التحكم  بیت جاال ألغراض عســــــــــكر�ة، ألجل بناء معبر جدید في المنطقة، معبر هار جیلو. 
ة مرور أهالي قر�ة الولجة من و الى القر�ة. و �أتي االمر العســـــكري مكمال لخطة العزل العنصـــــر�ة االســـــرائیل�ة �حر�

 قر�ة الولجة و تضعها في معزل عن مدینة بیت لحم و القرى الفلسطین�ة المجاورة.   التي تستهدف  
و العشــــر�ن من شــــهر تموز من العام  ســــلمت قوات االحتالل اإلســــرائیلي في الخامس   معبر ام ســـلمونة (مخطط له): -6

افظة الخلیل أمرا اهالي قرى الخضــر و أم ســلمونة و بیت فجار في محافظة بیت لحم و بلدة بیت أمر في مح 2006
دونما ألجل اسـتكمال بناء جدار العزل العنصـري في المنطقة   152و �قضـي �مصـادرة  T/06/69عسـكر�ا �حمل رقم  

ــلمونة مخطط لبنائه جنوب  و إقامة معبر جدید على أراضـــــــي ا ــا�قة الذ�ر. و الجدیر �الذ�ر أن معبر أم ســـــ لقرى الســـــ
�ة التي تنوي إسـرائیل إقامتها في المحافظة بهدف ز�ادة  السـ�طرة على  مدینة بیت لحم و هو  سـادس المعابر اإلسـرائیل

 أدناه: 18أنظر الخارطة  حافظة.  حر�ة الفلسطینیین و ال�ضائع التجار�ة من و إلى الم
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 ): المعابر والحواجز االسرائیل�ة في محافظة بیت لحم18خارطة رقم (

 
 الطرق اإللتفاف�ة في محافظة بیت لحم

(التي تم توق�عهـا بین منظمـة التحر�ر    1993أیلول    -ف�ـة' �ـالظهور مع مرحلـة اتفـاق�ـات أوســــــــــــــلولطرق االلتفـابـدأ مصــــــــــــــطلح 'ا
امها اإلســــرائیلیون في المناطق الفلســــطین�ة المحتلة بهدف ر�ط المســــتوطنات  الفلســــطین�ة و اســــرائیل) لإلشــــارة إلى الطرق التي أق

ــها ب�عض و تلك ــفة الغر��ة �عضــ ــرائیل�ة في الضــ ــرائیل من جهودها لز�ادة حجم   اإلســ ــرائیل.  منذ ذلك الحین، �ثفت اســ داخل إســ
أرض الواقع؛ و التي في النها�ة ســوف  جزء من ســ�اســتها لفرض حقائق على الطرق االلتفاف�ة في األراضــي الفلســطین�ة المحتلة �

 غراف�ا و قابلة للح�اة. تؤثر على نتائج المفاوضات مع الفلسطینیین، �ما في ذلك إنشاء دولة فلسطین�ة متصلة ج

و الجدیر �الذ�ر ان غالب�ة االراضــي في الضــفة الغر��ة مصــنفة �مناطق "ج" و التي بدورها تخضــع للســ�طرة االســرائیل�ة الكاملة 
، و تشـــــــمل جم�ع المســـــــتوطنات اإلســـــــرائیل�ة والطرق  1995�حســـــــب اتفاق�ات أوســـــــلو الثان�ة الموقعة في شـــــــهر أیلول من العام  

 تخترق أ�ضا مساحات واسعة من االراضي الفلسطین�ة المصنفة "أ" و "ب".  التي  االلتفاف�ة 

و �اإلضافة الى البرنامج االست�طاني االسرائیلي الذي اطلقته الحكومة االسرائیل�ة عقب احتالل الضفة الغر��ة و قطاع غزة في  
ء ش�كة من الطرق تعمل على تسهیل بناء  إنشا  ، تبنت الحكومات االسرائیل�ة المتعاق�ة مفهوم الفصل على أساس 1967العام  

الفلسطین�ة المحتلة و تلك داخل  المستوطنات في االراضي  المستوطنین االسرائیلیین بین هذه  المستوطنات اإلسرائیل�ة وحر�ة 
  سرائیل. في ا  اسرائیل، و التي في نها�ة المطاف سوف تعمل على دمج ش�كة الطرق االلتفاف�ة داخل االراضي الفلسطین�ة و الطرق 



40 
 

و قد قام االسرائیلیون �شق و بناء هذه الطرق تحت ذر�عة "االحت�اجات األمن�ة"؛ المصطلح الذي قدم للج�ش االسرائیلي العذر 
الشرعي لمصادرة األراضي الفلسطین�ة، وهو إجراء ثبتت فعالیته في الماضي عندما �ان الج�ش اإلسرائیلي �علن مصادرة مساحات  

فلسطین�ة تحت ذر�عة "االحت�اجات االمن�ة"، إلقامة قاعدة عسكر�ة، والتي تتحول ف�ما �عد الى س�طرة ضي الواسعة من األرا 
المستوطنین اإلسرائیلیین الذین بدورهم �قومون بتحو�لها الى منطقة عمران�ة (مستوطنة) للع�ش فیها. و�النس�ة إلسرائیل، �ان هذا 

ي، الذي �عتبر أن مصادرة األراضي ألي غرض آخر من االستخدام العسكري �عتبر  الدولهو المنفذ الوحید لاللتفاف على القانون  
 "انتهاك فاضح" للقوانین و االعراف الدول�ة. 

كما عززت اسرائیل من الدور العسكري للمستوطنات االسرائیل�ة والطرق االلتفاف�ة، و سمحت بدورها للج�ش �مصادرة االراضي 
لمحتلة لبناء المستوطنات و الطرق االلتفاف�ة؛ �ما تحججت اسرائیل أ�ضا �ان الطرق التي تقوم  اضي االفلسطین�ة الخاصة في األر 

�شقها في االراضي الفلسطین�ة سوف تعود �النفع على السكان المحلیین الفلسطینیین الذین س�سمح لهم �السفر على هذه الطرق 
استخدام معظم الطرق االلتفاف�ة االسرائیل�ة في الضفة الغر��ة االمر   وم من اال ان الواقع �ان غیر ذلك، حیث �منع الفلسطینیین الی

الذي �ظهر االكاذیب االسرائیل�ة بهذا الشأن. و عل�ه فان الطرق اإلسرائیل�ة (الطرق االلتفاف�ة) المقامة على األراضي الفلسطین�ة  
طنات و تدفعهم أ�ضا على اتخاذ زمام الم�ادرة لبناء لمستو المصادرة تسهم إسهاما �بیرا في تحفیز االسرائیلیین على الع�ش في ا

المز�د من الطرق على عاتقهم، و التي في وقت الحق یتم اعتمادها و تبنیها من قبل ج�ش االحتالل اإلسرائیلي لیلقى ظالال من  
رائیل�ة �عضها ب�عض  االس  الشرع�ة على هذه الطرق. ففي الوقت الذي تشكل ف�ه الطرق االلتفاف�ة حلقة وصل بین المستوطنات

في االراضي الفلسطین�ة المحتلةـ تعمل الطرق االلتفاف�ة على ��ح تنم�ة المجتمعات المحل�ة الفلسطین�ة في الضفة الغر��ة من 
 خالل خلق واقع من عوائق في المناطق المخصصة للتنم�ة.

ة الفلسطینیین السفر على الطرق االلتفاف�ة �استثناء  ستطاع، �ان �ا2000و قبل اندالع االنتفاضة الثان�ة في شهر أیلول من العام  
االوقات التي �علن فیها ج�ش االحتالل االسرائیلي حالة "االستنفار االمني" حیث �منع جنود االحتالل المواطنین الفلسطینیین من 

الع االنتفاضة الثان�ة في  ب اند استخدام هذه الطرق او یتم اخضاعهم الى تفت�ش امني مكثف قد یدوم لساعات طو�لة. ولكن عق
الطرق ش�ه معدوم  2000العام   لهذه  الفلسطینیین  المدن�ة ، اص�ح استخدام  االدارة  اذا �ان �حوزتهم تصار�ح صادرة عن  اال 

االسرائیل�ة تسمح لهم �السفر على تلك الطرق. و في وقت الحق، أص�ح الج�ش اإلسرائیلي �طلق على الطرق االلتفاف�ة التي ال  
 فلسطینیین �استخدامها على أنها "طرق" معقمة"، �معنى أن هذه الطرق خال�ة من استخدام الفلسطینیین.  مح لل�س

مخطط اقامتها،    وطرق  �م تحت فئة الطرق االلتفاف�ة في محافظة بیت لحم، ما بین طرق قائمة    118هذا، تندرج    وحتى یومنا
لذي یهدف الى ر�ط هذه المستوطنات مع �عضها ال�عض ومع المستوطنات یلي او التي بدورها تمتثل للبرنامج االست�طاني اإلسرائ
(الخط األخضر)) و تسهیل حر�ة مرور المستوطنین. و �منع الفلسطینیین   1949االسرائیل�ة داخل إسرائیل (وراء خط الهدنة لعام  

د االحتالل االسرائیلي على مداخل هذه ا جنو الیوم من استخدام ش�كة الطرق االلتفاف�ة من خالل الحواجز العسكر�ة التي �ق�مه
الطرق و التي تتمثل �الكتل االسمنت�ة والخنادق واألسالك الشائكة، والبوا�ات الحدید�ة و �ل ذلك تحت ذر�عة االغراض العسكر�ة 

في االسرائیلي  لتفا�یلومتر من الطرق في محافظة بیت لحم ( الشارع اال  30ما تخطط اسرائیل لبناء  �و / أو الضرورات االمن�ة.  
) و الذي سوف �عمل على تقو�ض مناطق التوسع الحضر�ة الفلسطین�ة في الجزء الشرقي من محافظة بیت لحم، وس�عزل  80رقم  

 أكثر من ثلث مساحة المحافظة. 
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 األوامر العسكر�ة اإلسرائیل�ة في محافظة بیت لحم
 

الهروب من مكانتها �د  تكرارا  إسرائیل مرارا و  تبر�ر  لقد حاولت  الفلسطین�ة من خالل محاوالتها  وجودها ولة محتلة لألراضي 
 1967بوصفها اإلداري في األراضي المحتلة. و لهذا السبب لجأت إسرائیل و منذ احتاللها للضفة الغر��ة و قطاع غزة في العام  

ض العسكر�ة" و "الضرورات االمن�ة" النتهاك  أعمالها االست�طان�ة �استخدام مبرراتها الشهیرة "االغرا إلى األوامر العسكر�ة لشرعنة  
، أصدرت 1993نسان�ة الدول�ة و قرارات األمم المتحدة و مجلس األمن. و في أعقاب توق�ع اتفاق�ة أوسلو في العام  القوانین اال

و ذلك لتعز�ز اسعة من االراضي الفلسطین�ة لألغراض العسكر�ة المختلفة  إسرائیل االف األوامر العسكر�ة لمصادرة مساحات ش
نات و توس�ع المستوطنات القائمة و شق الطرق االلتفاف�ة و اقامة القواعد العسكر�ة  س�طرتها على األراضي بدءا من بناء المستوط

ظة بیت لحم، أصدر ج�ش االحتالل اإلسرائیلي  وغیرها من االنتهاكات، هذا �اإلضافة الى بناء جدار العزل العنصري. ففي محاف
الوامر لم تكن متاحة للعامة، ولكن تلك المتوفرة حتى هذا  العسكر�ة لتنفیذ مخططاته االست�طان�ة، و �ثیر من هذه ا  مئات األوامر

 أدناه:  6الیوم، تظهر في الجدول رقم  

 ت لحم : األوامر العسكر�ة اإلسرائیل�ة الصادرة في محافظة بی6جدول رقم  

 نوع األمر العسكري  عدد األوامر العسكر�ة

 بیوتم  هد 296

 مصادرة أراضي  أمالك دولة  67

 جدار العزل العنصري  58

 استخدامات عسكر�ة 62

 المجموع 483

 المصدر: قاعدة ب�انات االوامر العسكر�ة االسرائیل�ة
2018،  القدس (أر�ج)  –معهد اال�حاث التطب�ق�ة  -  
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 الوضع الجیوس�اسي في محافظة الخلیل 

 

 

 غرافي والمساحة محافظة الخلیل: الموقع الج

�م منها. �حدها    36تقع محافظة الخلیل في الجزء الجنو�ي من الضفة الغر��ة، إلى الجنوب من مدینة القدس، وعلى �عد حوالي 
ــ ــمال محافظة بیت لحم، ومن الجهات الثالث األخرى، الجنو��ة والشــــــــ ــر للعام  من الشــــــــ رق�ة والغر��ة خط الهدنة (الخط األخضــــــــ

 .5نسمة 684,246محافظة الخلیل   د السكاني فيو�بلغ التعدا). 1949

 
 2017الجهاز المر�زي لإلحصاء الفلسطیني،   5
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 ): موقع وحدود محافظة الخلیل في الضفة الغر��ة المحتلة 1الخارطة رقم (

 

ــاحة المحافظة   ــكان حیث تبلغ مســــــ ــاحة وتعداد الســــــ ــفة الغر��ة من حیث المســــــ وتعتبر محافظة الخلیل من أكبر محافظات الضــــــ
اســتعماالت األراضــي في المحافظة، فان  المســاحات الزراع�ة. و�حســب طب�عة   �م مر�ع)، وفیها اكبر 996.6دونم (  996,664

ــ ــكن�ة الفلسـ ــم ما یلي: المناطق السـ ــاحة تضـ ــرائیل�ة، والمناطق هذه المسـ ــكر�ة اإلسـ ــرائیل�ة، والقواعد العسـ ــتوطنات اإلسـ طین�ة، والمسـ
ــكر�ة المغلقة والمحم�ات الطب�ع�ة ومناطق الغا�ات والمناطق المفتوحة واأل ــالحة للزراعة. الجدول رقم (العســــــ   ) و1راضــــــــي الصــــــ

 ل) �ظهران استعماالت االراضي والغطاء الن�اتي في محافظة الخلی2رقم (  الخارطة
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 ): استعماالت األراضي والغطاء الن�اتي في محافظة الخلیل1الجدول رقم (

 استخدامات األراضي والغطاء الن�اتي لمحافظة الخلیل المساحة (دونم) 

 أراضي صالحة للزراعة  172794

 غا�ات  12249

 زراعات متنوعة 29969

 مناطق صناع�ة وتجار�ة 3150

 وحفر�ات محاجر   12383

 أراضي مفتوحة 355463

 أشجار 169570

 بیوت بالست�ك�ة  1273

 أعشاب وشجیرات رعو�ة 3081

 مالعب  -مناطق ترفیه�ة   100

 مسطحات مائ�ة 7

 مراعي 138013

 كر�ة إسرائیل�ةد عسقواع 1490

 بؤر است�طان�ة 134

 مستوطنات إسرائیل�ة 11874

 فلسطین�ةمناطق عمران�ة  83596

 مقابر  226

 مسار الجدار 1292

 المجموع 996664

 2018القدس (أر�ج)    -المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة، معهد اال�حاث التطب�ق�ة
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 لیلضي والغطاء الن�اتي في محافظة الخ): استعماالت األرا2الخارطة رقم (

 

یوجد تقســـ�مان إدار�ان مختلفان للتجمعات الســـكان�ة في فلســـطین. األول، وضـــعه البر�طانیون زمن االنتداب البر�طاني لفلســـطین 
ن  والذي م 1967)، والثاني وضـعته سـلطات االحتالل اإلسـرائیلي عقب احتاللها لالراضـي الفلسـطین�ة في العام 1918-1948(

منطقة إدار�ة، ومن ثم تم تصــن�ف هذه المناطق إلى ثالث مجموعات؛ منطقة شــمال    20خالله تم تصــن�ف محافظة الخلیل إلى 
ــط الخلیل، ومنطقة جنوب الخلیل. الجدول رقم ( ــ�ة في محافظة  2الخلیل، ومنطقة وســـــــ ــطین�ة الرئ�ســـــــ ) �عرض التجمعات الفلســـــــ

  رائیلي:  سكري االسالحكم العخالل  الخلیل وفق التقس�م االداري 
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): التجمعات الفلسطین�ة الرئ�س�ة في محافظة الخلیل وفقا للتقس�م اإلداري خالل 2الجدول رقم (     
 الحكم العسكري االسرائیلي لفلسطین

 الرقم

   

 منطقة  

 شمال الخلیل 

 العدد 

 

 منطقة  

 وسط الخلیل

 العدد 

 

 منطقة  

 جنوب الخلیل 

 هر�ةظاال 1 الخلیل 1 بیت أوال 1

 السموع 2 دورا 2 بیت �احل 2

 الر�ح�ة 3  خر�ة جمرورة 3

 �طا 4 بیت أمر 4

  حلحول 5

 إذنا 6

 خاراس  7

 نو�ا   8

 صور�ف 9

 تفوح 10

 ترقوم�ا 11

 سعیر   12

 الشیوخ 13

 بني نع�م 14

 (أر�ج)القدس    –�ق�ة  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة، معهد اال�حاث التطب

 

نشبت على االرض الفلسطین�ة بین الدول العر��ة واسرائیل، �انت مساحة محافظة الخلیل تصل التي   1948حرب العام  وقبل  
٪ من أراضیها لتص�ح الیوم داخل 48، فقدت المحافظة نحو  1949. وعندما تم رسم خط الهدنة في العام    2كم 2,076الى  

دونم ، وهذه المساحة تشكل    996,664الجانب االسرائیلي. و�ناء عل�ه، بلغت مساحة المحافظة  ى  مناطق الخط االخضر، عل
 ٪ من مجموع مساحة الضفة الغر��ة المحتلة. 17.6ما �قارب  
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 الوضع الجیوس�اسي في محافظة الخلیل ضمن اطار اتفاق�ة اوسلو

ل اإلسرائیلي لألراضي الفلسطین�ة المحتلة وللمطال�ة  تالرفضًا من الشعب الفلسطیني لالح  1987بدأت االنتفاضة األولى عام  
، عقد مؤتمر مدر�د للسالم على أساس مبدأ "األرض مقابل السالم"  1991�حل عادل ودائم للقض�ة الفلسطین�ة. و في العام  

. 1967ي العام  ف  التي تدعو إلى انسحاب إسرائیل الكامل من المناطق التي احتلتها  338و    242وتطبیق قرارات مجلس األمن  
وعقدت عدة جوالت من المفاوضات بین الجانبین اإلسرائیلي والفلسطیني، حیث �ان الجانب الفلسطیني یؤ�د فیها على ضرورة 

 وقف االست�طان �اعت�اره العنصر الرئ�سي الذي �قف حجر عثرة أمام تقدم المفاوضات.  

ر�ر الفلسطین�ة والحكومة اإلسرائیل�ة من اجل التوصل إلى سالم تحوفي العاصمة النرو�ج�ة أوسلو جرت مفاوضات بین منظمة ال
، وت�ع ذلك توق�ع اتفاق�ة المرحلة االنتقال�ة التي  1993أیلول عام    13عادل ودائم، وانتهت بتوق�ع اتفاق�ة إعالن الم�ادئ في  

تقال�ة �خمس سنوات على أن تنتهي  نتضمنت انسحاب الج�ش اإلسرائیلي من أجزاء من قطاع غزة وأر�حا. وقد حددت المرحلة اال
�حیث یتم في نهایتها حل العق�ات الرئ�س�ة مثل الحدود و المستوطنات والالجئین والم�اه والقدس. فنتج عن   1999في أ�ار  

% من مساحة قطاع غزة ومساحة محدودة 70) انسحاب قوات االحتالل اإلسرائیل�ة من حوالي  1994اتفاق�ة أوسلو األولى (أ�ار  
 محافظة أر�حا.  ن  م

تضمنت إجراء انتخا�ات للمجلس التشر�عي الفلسطیني    1995أیلول عام    28أما اتفاق�ة أوسلو الثان�ة والتي تم توق�عها بتار�خ  
ووضعت جدوال زمن�ا النسحاب القوات اإلسرائیل�ة من المناطق الفلسطین�ة المأهولة �السكان الفلسطینیین.  و�ناًءا على اتفاق�ة 

 - ثان�ة تم تقس�م الضفة الغر��ة إلى ثالثة مناطق وهي:الأوسلو 

ــلطة الفلســــــطین�ة �كامل الســــــ�طرة االمن�ة و االدار�ة حیث تتكون منطقة أ من األجزاء    • منطقة أ، حیث تتمتع الســــ
 الرئ�س�ة للمدن الكبیرة في الضفة الغر��ة.  

رى و�عض المخ�مات. و تســ�طر الســلطة  لقمنطقة ب وتشــكل معظم المناطق الفلســطین�ة المأهولة من البلد�ات وا •
 الوطن�ة الفلسطین�ة على �امل الشؤون المدن�ة أما إسرائیل فتس�طر على الشؤون األمن�ة.

اما منطقة ج وهي تغطي �اقي المساحة خارج منطقتي أ و ب وإلسرائیل �امل الس�طرة على هذه المنطقة أمن�ا و  •
ئیل�ة ومعظم األراضـــــــي الفلســـــــطین�ة غیر المأهولة أو المناطق  راادار�ا وهي تتكون من جم�ع المســـــــتوطنات اإلســـــــ

 ر�ف�ة المأهولة �شكل محدود. 
 

 236,619�م مر�ع) �منطقة "أ" ، في حین تم تصن�ف    251.3دونما (  251,376وفي محافظة الخلیل، تم تصن�ف ما مساحته  
�م مر�ع) من اراضي    465.5دونما (  465,548  منطقة "ب"، ف�ما خضعمن أراضي محافظة الخلیل ��م مر�ع)    236.6دونما (

یبین    ) 3جدول رقم (الدونم "محم�ة طب�ع�ة"     38,832ف ما مجموعه  محافظة الخلیل الى تصن�ف منطقة "ج"، �ما تم تصن�
 1995تصن�فات االراضي في محافظة الخلیل وفقا التفاق�ة أوسلو الثان�ة في العام  
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المرحلة االنتقال�ة   - الثان�ة   محافظة الخلیل وفقا التفاق�ة أوسلو): تصن�ف االراضي في  3الجدول رقم (
)1995 ( 

المئو�ة من المساحة الكل�ة النس�ة  
 لمحافظة الخلیل

 التصن�ف  (�الدونم)  المساحة

 منطقة أ  251,376 25.2

 منطقة ب 236,619 23.7

 منطقة ج  465,548 46.7

 محم�ات طب�ع�ة  38,832 3.6

 2018القدس (أر�ج)،    –، معهد اال�حاث التطب�ق�ة  لمعلومات الجغراف�ةالمصدر: وحدة نظم ا

 

) فقط �م مر�ع  487.9% (48.9والجدیر �الذ�ر، أن غالب�ة السكان یتمر�زون في المناطق المصنفة "ا" و "ب" و التي تشكل  
% من مساحة 50.3�ة والتي تشكل  أما مناطق "ج" والمحم�ات الطب�ع.  )�م مر�ع  996.6من المساحة الكل�ة لمحافظة الخلیل (

زالت تخضع للس�ادة االسرائیل�ة الكاملة حیث �منع البناء الفلسطیني فیها أو االستفادة �م مر�ع)، فما    996.6لمحافظة الكل�ة (ا
عة منها �أي شكل من االشكال اال بتصر�ح صادر عن السلطات االسرائیل�ة المختصة. والجدیر �الذ�ر أن معظم األراضي الواق

وحة الخص�ة والغن�ة �مصادر الم�اه الطب�ع�ة والتي تشكل في المناطق المصنفة "ج" تشمل على األراضي الزراع�ة والمناطق المفت
 ):3الخارطة رقم ( أنظر  مصدر دخل رئ�سي ألهالي محافظة الخلیل.  
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 1995ؤقتة  ): التقس�م الجیوس�اسي في محافظة الخلیل وفقا التفاق�ة أوسلو الم3الخارطة رقم (

 

 )H2/H1مدینة الخلیل (بروتو�ول  

، وقعت إسرائیل ومنظمة التحر�ر الفلسطین�ة بروتو�ول الخلیل، والذي 1997في الخامس عشر من شهر �انون الثاني من العام  
٪ من مساحة 9.2دونم) ما �قارب    4289(مساحتها    H2؛ �حیث تغطي منطقة    H2و  H1 مدینة الخلیل إلى منطقتین:   قسم
دونم)، وتضم منطقة السوق القد�م �أكملها والحرم االبراه�مي ومناطق    46,162ود البلد�ة لمدینة الخلیل (مساحة مدینة الخلیل  حد 

هداسا وتل  تأبراهام أفینو و�یت رومانو و�یومستوطنات  المستوطنات مثل �ر�ات أر�ع وجفعات خارصینا وجفعات هعافوت  
ن�ة والمساجد والمناطق االثر�ة في المنطقة.  ات هذا �اإلضافة الى  عددا من المدارس الفلسطیالرمیدة والمناطق المجاورة للمستوطن

�شكل �امل لس�طرة الج�ش االحتالل اإلسرائیلي امن�ا وادار�ا. و�قطن المنطقة    H2و�حسب االتفاق�ات الموقعة، تخضع منطقة  
H2  أكثر من    35,000  نحو   الیوم یز�د عن    حاجز/ عائق  71فلسطیني و�واجهون  ما  المنطقة  �قطن  ف�ما   600اسرائیلي، 
، بین حواجز H2توطن إسرائیلي فقط، و�حرسهم مئات الجنود اإلسرائیلیین. وتتنوع هذه الحواجز/ العوائق المنتشرة في منطقة  مس

. أنظر الجدول رقم  ق، التي تحد من حر�ة الفلسطینیین في تلك المنطقة، وغیره من العوائ شائكةوأسالك  دائم، و�وا�ات حدید�ة،  
 .H2العوائق االسرائیل�ة في منطقة    ) الذي یوضح انواع الحواجز/4(

مغلقة تماما أمام الفلسطینیین وخصوصا منطقة السوق القد�م الذي �ان �عتبر عصب التجارة في المدینة،  H2 كما أن منطقة
المتار�س والحواجز العسكر�ة والتي تقطع الطرق المؤد�ة أمن�ة اسرائیل�ة مشددة، إضافة إلى وجود نقاط التفت�ش و حراسة   وهي تحت

)، �حیث ال �ستط�ع الفلسطینیون من مختلف أنحاء المدینة الوصول إلى أسواق المدینة  H1أجزاء أخرى من المدینة (منطقة إلى
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منذ بدا�ة االنتفاضة  وسوق األل�ان وسوق الجلود وغیرها، والتي خضعت لإلغالق  القد�مة، �ما فیها سوق الخضار وسوق الذهب  
القر��ة من  .2000 الثان�ة في شهر ایلول من العام  الفلسطینیین في الطرق  القیود المفروضة على حر�ة  هذا �اإلضافة إلى 

 ).  H1&H2) التي توضح مدینة الخلیل (برتو�ول  4المستوطنات. أنظر الخارطة رقم (

 

 )H2/H1مدینة الخلیل (بروتو�ول    ):4الخارطة رقم (

 
 تهاكات اإلسرائیل�ة �حق االراضي والممتلكات في محافظة الخلیلناال 

 

خالل أعوام االحتالل االســرائیلي الثماني واالر�عون، صــعدت إســرائیل من انتهاكاتها تجاه المواطن الفلســطیني وأرضــه وممتلكاته  
ات نهب األراضـــي الفلســـطین�ة خدمة  في مختلف محافظات الضـــفة الغر��ة المحتلة �ما فیها محافظة الخلیل، واســـتمرت في عمل�

ن بناء لمســـتوطنات اســـرائیل�ة وأح�اء اســـت�طان�ة جدیدة في المحافظة، وتوســـ�ع القائمة منها، في  ألهدافها االســـت�طان�ة المختلفة م
ــعدت   ــتقبل. �ما وصـــ ــعب تغییره في المســـ ــ�ح واقًعا �صـــ ــرائیلي في المنطقة �حیث ُ�صـــ ــخ  الوجود اإلســـ ــأنها أن ُترســـ خطوة من شـــ

قرى والبلدات الفلسـطین�ة في المحافظة بذر�عة البناء الغیر  سـرائیل من عمل�ات الهدم للمنازل والمنشـآت الفلسـطین�ة في مختلف الإ
مرخص لوقوع هذه المنشـــآت في المناطق المصـــنفة "ج". �ما طالت االنتهاكات اإلســـرائیل�ة األشـــجار المثمرة واألراضـــي الزراع�ة 

رت الحكومات االسـرائیل�ة عظم العائالت الفلسـطین�ة في األراضـي الفلسـطین�ة المحتلة. �ما أصـد التي هي مصـدر دخل رئ�سـي لم
المتعاق�ة العدید من األوامر العســــــكر�ة التي طالت االف الدونمات من األراضــــــي الفلســــــطین�ة و�ان معظمها إما بذر�عة أن تلك  

 استغاللها أو مناطق عسكر�ة مغلقة ومحم�ات طب�ع�ة.  األراضي هي ملك لدولة إسرائیل وعل�ه ُ�منع على الفلسطینیین 
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القدس (أر�ج)   –، رصـــــــــد معهد األ�حاث التطب�ق�ة2018وحتى شـــــــــهر ن�ســـــــــان من العام  2000الممتدة من العام الفترة وخالل 
، قامت ســلطات االنتهاكات اإلســرائیل�ة ضــد األراضــي والممتلكات الفلســطین�ة في محافظة الخلیل، حیث في الفترة الســا�قة الذ�ر

اضــي الفلســطین�ة ألغراض إســرائیل�ة مختلفة. �ما اقتلعت ال�ات االحتالل  دونما من األر   47,752االحتالل االســرائیل�ة �مصــادرة 
االسـرائیلي والمسـتوطنین االسـرائیلیین القاطنین في المسـتوطنات االسـرائیل�ة غیر الشـرع�ة المنتشـرة على اراضـي محافظة الخلیل، 

خالل تلك  منزال    537، تم هدم  ذلك  شـــجرة فلســـطین�ة  في مختلف مناطق محافظة الخلیل. وعالوة على 121,318ما مجموعه 
ف�ما یلي عرض لالنتهاكات    .ومنشأة  منزال  1536الفترة، و�اإلضافة الى اصدار المئات من اوامر الهدم التي تستهدف ما �قارب  

أنظر    القدس (أر�ج).  –إلحصــائ�ات الصــادرة عن معهد األ�حاث التطب�ق�ة اإلســرائیل�ة في األراضــي الفلســطین�ة المحتلة �حســب ا
 ):4الجدول رقم (

 2018والعام   2000الفترة    خالل): االنتهاكات اإلسرائیل�ة في محافظة الخلیل  4الجدول رقم (

 العام هدم المنازل   تقط�ع االشجار مصادرة االراضي  اومر هدم المنازل

43 615 1087 0 2000 
102 4188 1705 21 2001 
45 3618 105 64 2002 

48 1302 8350 118 2003 

102 11729 7245 56 2004 
24 9178 63383 16 2005 
60 1860 13543 3 2006 
46 267 5355 18 2007 
85 1339 1360 30 2008 
77 4275 1270 0 2009 
108 3207 3765 15 2010 
139 2219 4070 71 2011 
234 392 4315 46 2012 
228 2659 1793 25 2013 
117 335.7 1382 49 2014 
78 569.5 2590 5 2015 - 2018 

 المجموع 537 121318 47752 1536

 2018معهد األ�حاث التطب�ق�ة القدس (أر�ج)،    -المصدر: وحدة مراق�ة االست�طان
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 عنف المستوطنین اإلسرائیلیین في محافظة الخلیل

في الحرب الدائرة على األراضي الفلسطین�ة بین المستوطنین اإلسرائیلیین وسلطات اإلحتالل اإلسرائیلي من جانب والفلسطینیین  
استیالئهم على من جانب أخر للمستوطنین عمل�ة  لتسهل  القضائ�ة اإلسرائیل�ة  السلطة  تقف سلطات االحتالل وعلى رأسها   ،

ؤر است�طان�ة جدیدة وتوس�ع المستوطنات القائمة فعلً�ا و�شكل غیر شرعي لفرض حقائق وأمر  ب  األراضي الفلسطین�ة، بهدف إقامة
 اتفاق سالم مع الفلسطینیین.  واقع على األرض �صعب تغیره في حال التوصل إلى  

 
ن�ة المقامة �شكل  عالوة على ذلك، �قوم قطعان المستوطنین االسرائیلیین القاطنین في المستوطنات االسرائیل�ة والبؤر االست�طا

ل غیر شرعي على االراضي الفلسطین�ة المحتلة، �االعتداء على �ل ما هو فلسطیني وذلك �حما�ة ومرافقة قوات من ج�ش االحتال 
االسرائیلي. حیث لوحظ خالل االعوام القلیلة الماض�ة تزاید في  اعتداءات المستوطنین التي تطال الفلسطینیین وممتلكاتهم، والتي 

تشكل خطًرا �بیًرا على جم�ع نواحي الح�اة.  وتجدر اإلشارة الى أن اعتداءات المستوطنین تحولت خالل العقد الماضي  ت  أص�ح
عتداءات غیر منظمة تجاه السكان الفلسطینیین إلى هجمات منظمة تمتاز �العنف الشدید وذلك �غرض على وجه الخصوص، من ا 

 ترو�ع الفلسطینیین وتعر�ض ح�اتهم للخطر. 
 

وت�قى هجمات المستوطنین االسرائیلیین على الفلسطینیین وممتلكاتهم في األراضي الفلسطین�ة المحتلة تشكل مصدر قلق رئ�سي،  
م  الهجمات التي یرتكبها المستوطنین تتم تحت مرأى ومسمع قوات ج�ش االحتالل اإلسرائیلي، التي ال تحرك وخصوصا أن معظ

سطینیین وانما تعمل على  حما�ة المستوطنین ومساندتهم في تنفیذ اعتداءاتهم. وتجدر اإلشارة فلساكنا لصد هذه االعتداءات عن ال
عمدة قد تصاعدت �شكل غیر متوقع وغیر مسبوق على مدى العقد الماضي من الى ان هجمات المستوطنین االسرائیلیین المت

وهدفت �مجملها الى قلب ح�اة الفلسطینیین رأسا على عقب ،  حیث العدد والنوع وتمیزت �العنف والعدائ�ة والكراه�ة للفلسطینیین
 لم�اه. وتدمیر األراضي الزراع�ة واقتالع وحرق األشجار وتلو�ث الحقول الزراع�ة وآ�ار ا

�اإلضافة الى ذلك، طالت انتهاكات المستوطنین االسرائیلیین األماكن الدین�ة المقدسة، مثل الكنائس والمساجد وحرق مقتن�اتها  
ا�ات المسیئة والمعاد�ة للمس�ح�ة واإلسالم على جدرانها. ومن دون شك،  فأن المستوطنین اإلسرائیلیین �ستمدون شجاعتهم  والكت

إلطالق العنان لهجماتهم ضد الفلسطینیین من الحكومة االسرائیل�ة وج�ش اإلحتالل اإلسرائیلي اللذان یبذالن �ل والدعم والتحفیز  
 وفیر غطاء قانوني لهجماتهم التي ُتنفذ في جم�ع محافظات الضفة الغر��ة.  وتالجهد لحما�ة المستوطنین  

قدس (أر�ج) العتداءات ال  –أعدها معهد اال�حاث التطب�ق�ة  الخصوص، ومن خالل دراس�ة تحلیل�ة    على وجهوفي محافظة الخلیل  
اعتداءا   520) تم تسجیل  2018و  2013(الماض�ة  االعوام   المستوطنین اإلسرائیلیین في االراضي الفلسطین�ة المحتلة خالل 

قد تمثلت هذه االعتداءات والممتلكات واالماكن الدین�ة في المحافظة تمت على أیدي المستوطنین االسرائیلیین. و  على المواطنین 
 جم�ع االصعدة.  �العدوان�ة والعنف والحقت �الفلسطینیین اصا�ات وخسائر على  
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 االسرائیل�ة في محافظة الخلیلس�اسة الهدم   •
 

�ة �عاني المواطنین الفلسطینیین القاطنین في القرى الواقعة في المناطق المصنفة "ج" من س�اسات االضطهاد االسرائیلي الالمتناه
لها تنفیذ  �قصد إ�قاف التطور العمراني الفلسطیني في الضفة الغر��ة المحتلة وتهجیر الفلسطینیین من أماكن سكناهم حتى یتسنى  

مخططاتها االست�طان�ة و تعز�ز وجودها في االراضي الفلسطین�ة المحتلة. وقد تمثل ذلك �عدم وجود مخططات ه�كل�ة للقرى  
هم العمران�ة، ورفض اإلدارة المدن�ة اإلسرائیل�ة منحهم تراخ�ص البناء من اجل مواك�ة الز�ادة السكان�ة الفلسطین�ة لتلب�ة احت�اجات

طق. وقد شكلت هذه الس�اسة عائقا أمام نمو التجمعات الفلسطین�ة في المناطق المصنفة "ج" �سبب وقوع معظمها  في تلك المنا
الدارة المدن�ة االسرائیل�ة في تلك المنطقة. و ت�قى منازل ومنشآت  هؤالء  في مناطق �منع البناء فیها اال بتصر�ح صادر عن ا

�حسب االدعاءات االسرائیل�ة. ومن جهة أخرى، تقدم الجرافات االسرائیل�ة على السكان تحت خطر الهدم بذر�عة عدم الترخ�ص 
دي القوانین االسرائیل�ة والبناء في المناطق هدم �ل منزل، منشأة او غرفة صغیرة  لرد على الفلسطینیین الذین یتجرؤون على تح

فلسطیني یرغب ببناء منزل أو اضافة غرفة الى منزل المصنفة "ج" والخاضعة للس�طرة االسرائیل�ة الكاملة، حیث یتوجب على �ل  
دارة المدن�ة  قائم أن �خضع إلجراءات طو�لة ومعقدة ومكلفة إلصدار ترخ�ص عمل و�ناء والتي عادة ُتقابل �الرفض من قبل اال 

 االسرائیل�ة تحت ادعاء عدم موافاة الفلسطینیین الشروط الالزمة للبناء في تلك المناطق. 

، اعلنت الحكومة االسرائیل�ة عن طرح مخططات ه�كل�ة 1993ذ�ر، أنه قبل االعالن عن اتفاق�ة أوسلو في العام  و الجدیر �ال 
فة الغر��ة والتي من خاللها تم تحدید و�شكل أحادي الجانب، حدود المناطق لجم�ع المدن والبلدات والقرى  الفلسطین�ة في الض

التجمعا تلك  الفلسطین�ة في �ل من  المستقبل�ة. وقد عملت هذه العمران�ة  ت على أساس االحت�اجات اإلسرائیل�ة والمخططات 
وم "أ" و "ب"، في حین أن ما ت�قى من المخططات على الحد من خطط التنم�ة الفلسطین�ة المستقبل�ة في المناطق المصنفة الی

تشمل على جم�ع خ�ارات التوسع في المستوطنات  األراضي الفلسطین�ة والمصنفة "ج" ال زالت خاضعة للس�طرة االسرائیل�ة الكاملة و 
قصود احت�اجات  االسرائیل�ة القائمة في الضفة الغر��ة و�ناء مستوطنات جدیدة وغیرها من المخططات االسرائیل�ة، متناس�ة �شكل م

 الفلسطینیین في تلك المناطق.  

زم الحكومات االسرائیل�ة المتعاق�ة �المضي قدما بتنفیذ  وتأتي س�اسة الهدم االسرائیل�ة في الضفة الغر��ة المحتلة لتؤ�د على ع
بناء الغیر مرخص بل  مخططاتها االست�طان�ة، حیث انها لم تكن أبدا على أساس االحت�اجات االمن�ة والضرورات العسكر�ة وال
اسر  المستوطنات اإلسرائیل�ة. وقد صعدت  بناء  واهمها  المصالح االسرائیل�ة  تهدف  تأتي ألس�اب  الهدم دائما  ائیل من عمل�ات 

التجمعات  مثل  الخلیل  محافظة  في  الفلسطین�ة  التجمعات  من  العدید  استهدفت  حیث  الماض�ة،  القلیلة  االعوام  في  واالخالء 
اجدة في مناطق الجنوب (وعددها اثني عشر تجمعا) و�لدات اذنا وحلحول و�طا وصور�ف و�یت امر. ف�ما یلي الفلسطین�ة المتو 

 -جمعات الفلسطین�ة التي تم استهدافها في الخلیل:تفاصیل ل�عض الت

 خر�ة سوس�ا •
المصنفة "ج" والتي ما زالت تقع خر�ة سوس�ا جنوب مدینة الخلیل وضمن الحدود االدار�ة لبلدة �طا الفلسطین�ة وضمن المناطق  

مستوطنة سوس�ا االسرائیل�ة والشارع االلتفافي االسرائیلي  تخضع للس�طرة االسرائیل�ة الكاملة . و�ح�ط خر�ة سوس�ا من الجنوب  
 ي موقع �س�طر عل�ه المستوطنین االسرائیلیین وتم تحو�له الى �ن�س اسرائیلي ف�ما �عد. . ومن الشمال الغر�317رقم  
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لترحیل اهالي خر�ة سوس�ا الفلسطین�ة، إذ �ستهدف االحتالل االسرائیلي التجمع السكاني في الخر�ة �أكملها. �ما  خطر ا  و�تهدد 
تي ینفذها المستوطنون اإلسرائیلیون وقوات االحتالل االسرائیل�ة و�عاني سكان خر�ة سوس�ا من االعتداءات المستمرة والمتكررة ال

على الرحیل بهدف االستیالء على  االرض وضمها لمستوطنة سوس�ا االسرائیل�ة التي تشهد   �حقهم و�حق أراضیهم إلج�ارهم 
 است�طان�ة.  توسعات  

و�انت السلطات االسرائیل�ة قد استهدفت خر�ة سوس�ا في االعوام السا�قة �العدید من االوامر العسكر�ة التي تستهدف هدم المنازل 
لك لدفع السكان الفلسطینیین الى الرحیل. حیث تتذرع سلطات االحتالل االسرائیل�ة �ان والمنشآت المقامة على أراضي الخر�ة، وذ 

المقامة في خر�ة سوس�ا غیر مرخصة و�التالي، یتوجب على الفلسطینیین أما هدمها أو اصدار تراخ�ص    هذه المنازل والمنشآت
عندما    2018�ان اخرها في العاشر من شهر ا�ار من العام  من اإلدارة المدن�ة االسرائیل�ة، والتي تواجه الرفض �شكل دائم. حیث  

 تنفیذ  لمنع  مؤّقتا  أمرا   �إصدار  سوس�ا   خر�ة   في  القاطنین  الفلسطینیین  طلب   ج،سولبر   نوَعم   االسرائیل�ة،  العل�ا   المحكمة  قاضي  رفض
  العام   أوائل   في  انه   الى   رةاالشا  وتجدر   .السا�قة  االعوام  خالل   سوس�ا  خر�ة  في  والمنشآت  المنازل  �حق   صدرت  التي  الهدم   أوامر

 في  والتوسع  للبناء  �اف�ة  مساحة  لهم  �ضمن  لخر�ةل   ه�كلي  �مخطط  االسرائیل�ة  المدن�ة   لإلدارة  سوس�ا  خر�ة  سكان  تقدم  ،2013
  حصول  دون   حالت  معقدة  معاییر  وفرضت  اله�كلي  المخطط  رفضت  االسرائیل�ة  المدن�ة  االدارة   ان   اال  المنطقة،  في  المستقبل

 مرادهم.  على  فلسطینیینال

 خلة الض�ع  •
ست�طان�ة متسبي �ائیر وأف�غال، وضمن القاعدة تقع خلة الض�ع جنوب شرق مدینة �طا جنوب مدینة الخلیل، وتتوسط البؤر اال

ال�طم، العسكر�ة اإلسرائیل�ة التا�عة لهما. �حدها من الشرق مغایر العبید وخر�ة الت�ان، ومن الغرب خر�ة التوامین ومنطقة شعب 
منطقة ذات اهم�ة   ومن الشمال خر�تي قواو�س والخرو�ة ومن الجنوب خرب الت�ان والمجاز والفخیت. تعتبر منطقة خلة الض�ع

 استرات�ج�ة عال�ة �النس�ة للحكومة اإلسرائیل�ة التي تسعى للس�طرة علیها والمنطقة المح�طة بها.

لمصنفة "ج" والتي تسعى ائیل�ة في االعوام السا�قة �ونها تقع في المنطقة اتعرضت منطقة خلة الض�ع للعدید من االنتهاكات االسر 
یذ المخططات االست�طان�ة في تلك المنطقة. أحدى هذه االنتهاكات �انت في الحادي والعشر�ن اسرائیل للس�طرة علیها بهدف تنف

اطنین الفلسطینیین من الدخول إلى أراضیهم ، عندما قامت قوات االحتالل اإلسرائیلي �منع المو 2013من شهر ش�اط من العام  
، 6ذ�ر أحد المزارعین للوحدة القانون�ة في لجنة إعمار الخلیلالزراع�ة في منطقة "خلة الض�ع" ألجل حراثتها وتقل�م األشجار. و 

ا وعدت، إال  �أن أصحاب األراضي انتظروا أمام أراضیهم المحاصرة طو�ال على أمل أن تسمح لهم قوات االحتالل �الدخول �م
 أن ممثال عن اإلدارة المدن�ة اإلسرائیل�ة أعلمهم �أنه لن یتم السماح لهم �الدخول. 

 
 منع المواطنین الفلسطینیین من الدخول الى اراضیهم في 'خلة الض�ع' شرقي الخلیل   6

 http://www.hebronrc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=740%3A740&catid=37%3Aviolations&Ite

mid=104&lang=ar 

  

 

http://www.hebronrc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=740%3A740&catid=37%3Aviolations&Itemid=104&lang=ar
http://www.hebronrc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=740%3A740&catid=37%3Aviolations&Itemid=104&lang=ar
http://www.hebronrc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=740%3A740&catid=37%3Aviolations&Itemid=104&lang=ar
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، قامت اإلدارة المدن�ة اإلسرائیل�ة برفقة قوات من ج�ش االحتالل اإلسرائیلي �اجت�اح  2013�ع من شهر آذار من العام  وفي السا
إخطار �الهدم لمنازل ومنشآت تعود ألهالي تلك المنطقة �حجة   24سل�م  منطقة "خلة الض�ع" شرق مدینة �طا، جنوب الخلیل، وت

المن في  قانوني  غیر  �شكل  �قطنون  ونصت انهم  وادار�ا.  أمن�ا  الكاملة،  االسرائیل�ة  للس�طرة  تخضع  والتي  "ج"  المصنفة  طقة 
إضافة   ام واثنین من "الطوابین"،  عرائش لألغن  4حمامات و   4آ�ار جمع للم�اه و  6مساكن و10اإلخطارات اإلسرائیل�ة على هدم  

اخالء   ألهالي  200إلى  ملكیتها  تعود  �الز�تون  المزروعة  األراضي  من  هذه   دونم  تتضمن  العادة،  هي  و�ما  الض�ع".  "خلة 
اإلخطارات اإلسرائیل�ة مهلة معینة ل�قوم خاللها أهل "خلة الض�ع" بتقد�م التماسهم واعتراضهم على عمل�ة الهدم لدى المحكمة 

دن�ة االسرائیل�ة، حیث  لعسكر�ة اإلسرائیل�ة في بیت إیل والبدء �اإلجراءات الالزمة للحصول على التراخ�ص الالزمة من االدارة الما
ان ذلك ال �ضمن لهم السالمة من التعرض للهدم في ظل المساعي اإلسرائیل�ة للس�طرة على هذه المنطقة االسترات�ج�ة التي 

  أغراضها اإلست�طان�ة. تسعى من خاللها إلى تحقیق

منع  سلطات االحتالل االسرائیلي المزارعین ،  ت2000والجدیر ذ�ره ا�ضا، �انه منذ اندالع االنتفاضة الفلسطین�ة الثان�ة عام  
الفلسطینیین من الدخول إلى مئات الدونمات من أراضیهم الزراع�ة في "خلة الض�ع"، حیث أحاطتها �س�اج وطر�ق أمني، وقامت  

منطقة على  طر�ق التفافي إسرائیلي یهدف إلى خلق تواصل جغرافي بین المستوطنات والبؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة في ال�شق  
 'خلة الض�ع'. حساب االراضي الفلسطین�ة بهدف الس�طرة على االراضي الواقعة في الجزء الشمالي من

 خر�ة غو�ن الفلسطین�ة  •
مستوطنة مزادوت یهودا (بیت �اتیر)، ومن الغرب    ع جنوب مدینة الخلیل. �حدها من الشرق تقع ضمن الحدود االدار�ة لبلدة السمو 

الذي یر�ط المستوطنات االسرائیل�ة جنوب الخلیل بتلك   317ل�فني االسرائیل�ة والشارع االلتفافي االسرائیلي رقم  مستوطنة شني  
سار جدار العزل العنصري ومن الشمال الشارع االلتفافي  ). ومن الجنوب �حدها م1949داخل الخط االخضر (خط الهدنة للعام  

خر�ة غو�ن تقع ضمن المناطق المصنفة "ج" والتي �حسب اتفاق�ة أوسلو الثان�ة    . وتجدر االشارة الى أن317االسرائیل�ة رقم  
 تخضع للس�طرة االسرائیل�ة الكاملة، أمن�ا وادار�ا.   1995للعام  

ات االحتالل االسرائیل�ة، حیث في الخامس عشر من د من االنتهاكات من ِقبل ج�ش وسلطتعرضت خر�ة غو�ن الفلسطین�ة للعدی
، سلمت اللجنة الفرع�ة للتنظ�م والبناء التا�عة لإلدارة المدن�ة االسرائیل�ة في ج�ش االحتالل االسرائیلي 2014عام  شهر ا�ار من ال 

وقف عمل و�ناء ألهالي الخر�ة وتستهدف جم�ع المنازل والمنشآت  أهالي خر�ة غو�ن في بلدة السموع جنوب مدینة الخلیل أوامر  
محاولة من االحتالل االسرائیلي لتفر�غ الخر�ة من سكانها وترحیلهم من المكان. وتأتي  المقامة على اراضي الخر�ة، وذلك في  

دارة المدن�ة االسرائیل�ة وعل�ه تستوجب االوامر االسرائیل�ة بذر�عة أن المنشآت والمنازل السكن�ة أق�مت بال تراخ�ص صادرة عن اال
ج". اال أن الهدف من وراء اخالء الخر�ة �أتي ضمن مخطط العزل  الهدم  لوجود هذه المنشأت والمنازل في المناطق المصنفة "

الحین،    . ومنذ ذلك 2002الذي تنفذه سلطات االحتالل االسرائیل�ة في المنطقة، والذي بدأت بتنفیذه في شهر حز�ران من العام  
مخطط مع  یتناسب  �ما  العنصري  العزل  جدار  مسار  تعدیل  الى  االسرائیل�ة  االحتالل  سلطات  وخدمتا عمدت  التوسع�ة  اتها 

 للمستوطنین والمستوطنات االسرائیل�ة.   

ن ، أظهر التعدیل على مسار جدار العزل العنصري أن السلطات اإلسرائیل�ة تعتزم ضم آالف الدونمات م2004وفي العام  
سرائیل�ة (�ما في ذلك األراضي الفلسطین�ة في الجزء الجنو�ي والجنو�ي الشرقي من محافظة الخلیل، وشمل تسعة مستوطنات ا
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بؤرة است�طان�ة   12كل من مستوطنات ماعون وسوس�ا ومیتسبي �اتیر (مزادوت یهودا) ومستوطنة �رمئیل هذا �اإلضافة الى  
 تجمعا عمران�ا فلسطین�ا �ما فیها خر�ة غو�ن، إلى حدود "دولة إسرائیل".    30ى أكثر من  غیر قانون�ة في المنطقة، �اإلضافة إل

، نشرت وزارة االحتالل االسرائیل�ة مسارا معدال لجدار العزل العنصري شمل تغییرا في مسار  2007�سان من العام  وفي شهر ن
�ما في ذلك منط المحتلة  الغر��ة  الضفة  المناطق في  الجنو��ة.  و�انت سلطات االحتالل الجدار في �عض  الخلیل  قة تالل 

الجنو  �اتجاه  الجدار  مسار  أزاحت  قد  للعام  االسرائیل�ة  االخضر  الخط  �موازاة  ل�ص�ح  ثالث    1949ب  لتص�ح  الهدنة)  (خط 
�جوهوت مستوطنات فقط من أصل تسعة ضمن المنطقة التي تنوي اسرائیل ضمها لحدودها من خالل بناء الجدار وهي (سنسانة ون

حت خارج المنطقة التي تستهدفها تجمعا فلسطین�ا أص�  30وش�معا) �اإلضافة إلى ذلك، فإن نفس المنطقة المستهدفة، والتي تشمل  
 اسرائیل �الجدار. 

 خر�ة الدق�قة •
ا یز�د عن تقع خر�ة الدق�قة جنوب شرق بلدة �طا، جنوب مدینة الخلیل ضمن ما �عرف محل�ا �مسافر �طا. و�بلغ تعداد سكانها م

دة في مسافر �طا جنوب مدینة  فلسطیني �عملون معظمهم في قطاعي الزراعة وتر��ة المواشي. و�غیرها من الخرب الموجو   350
 الخلیل، تفتقر خر�ة الدق�قة الى مقومات الح�اة االساس�ة.

مناطق التي ما زالت اسرائیل تس�طر علیها. وتعتبر خر�ة الدق�قة من الخرب الفلسطین�ة المهددة �الهدم والترحیل لوقوع الخر�ة في ال
�أوامر هدم لعددا من المنشأت السكن�ة والحیوان�ة، االمر   2005العام   الدق�قة فيو�انت السلطات االسرائیل�ة قد استهدفت خر�ة  

م والعمل على اصدار  الذي دعا اهالي الخر�ة الى التقدم �التماس للمحاكم  االسرائیلي أل�طال أوامر الهدم الصادرة �حق منشأته
دمة من اهالي القر�ة ورفضت مطالبهم �إقرار مخطط مخطط ه�كلي للخر�ة. اال أن االدارة المدن�ة االسرائیل�ة ردت االلتماسات المق

 االسرائیل�ة.  ه�كلي للخر�ة بذر�عة أن الخر�ة ال  تستوفي المعاییر التي تقرها لجنة التخط�ط والبناء االسرائیل�ة التا�عة لإلدارة المدن�ة  

نشأة في خر�ة الدق�قة ما بین سكن�ة  م  17، قامت جرافات االحتالل االسرائیلي بهدم   2011وفي شهر �انون الثاني من العام  
وتعل�م�ة وحیوان�ة، االمر الذي دعا اهالي الخر�ة للتحقق من مصیر ملف المخطط اله�كلي للخر�ة الذي طالب �ه اهالي الخر�ة 

ت االدارة المدن�ة  االسرائیل�ة، اال أن االدارة المدن�ة االسرائیل�ة جددت رفضها لمطلب الفلسطینیین في الخر�ة. وعاداالدارة المدن�ة  
 منزل ومنشأة في الخر�ة.   45وسلمت أهالي الخر�ة أوامر لهدم ما یز�د عن    2011مجددا في شهر �انون األول من العام  

ني عشر إخطارا بوقف العمل والبناء ت سلطات االحتالل اإلسرائیلي مرة اخرى اث، وجه2018وفي شهر �انون الثاني من العام  
في مساكن ومنشآت في خر�ة الدق�قة �حجة عدم الترخ�ص، وطالبت المواطنین الفلسطینیین �التوقف عن أعمال البناء. وعادت 

ثالثة عشر إخطارًا بوقف العمل والبناء  ووجهت    2018الثالث من شهر ش�اط من العام  السلطات االسرائیل�ة من جدید بتار�خ  
منشآت اخرى في الخر�ة االمر الذي عرض جم�ع الم�اني والمنشآت الزراع�ة والحیوان�ة في الخر�ة الى خطر الهدم ومن ثم    في

اء والتوسع ا للخر�ة لتفسح المجال أمام السكان �البنالترحیل هذا �اإلضافة الى تعنت الحكومة االسرائیل�ة �إصدار مخططا ه�كل�
 في المستقبل.  

  "918الخرب في المناطق التي تصنفها اسرائیل "منطقة اطالق نار رقم   •
 8، اعلن وز�ر االحتالل االسرائیلي آنذاك، ایهود �اراك، عن قراره �أخالء  2012في التاسع والعشر�ن من شهر تموز من العام  

في المناطق    الجنو��ة ألغراض عسكر�ة، لوقوع تلك الخربتجمعا في منطقة تالل الخلیل    12ة من اصل  تجمعات فلسطین�
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". و�ان من بین التجمعات الفلسطین�ة المستهدفة خر�ة المجاز وخر�ة  918المصنفة من قبل اسرائیل على انها "منطقة اطالق نار  
 1000ها الیوم ما �قارب  ة المر�ز وخر�ة جن�ة وخر�ة الخرو�ة و�قطنالت�ان وخر�ة الصافي وخر�ة الفخیت وخر�ة الحالوة وخر�

 ).  5خارطة رقم (فلسطیني. انظر ال

 

 ): التجمعات الفلسطین�ة المستهدفة جنوب مدینة الخلیل 5الخارطة رقم (

 

 النشاطات االست�طان�ة اإلسرائیل�ة في محافظة الخلیل

� تنعكس  المحتلة  الفلسطین�ة  االراضي  في  االسرائیل�ة  االست�طان�ة  والس�اسات  المخططات  الفلسطینیین ان  على  واضح  شكل 
، فرضت اسرائیل س�طرتها على االراضي 1967منذ االحتالل االسرائیلي لألراضي الفلسطین�ة في العام  حیث انه  وممتلكاتهم،  

سرائیل�ة، ومع مرور الوقت عمدت الى تكث�ف البناء االست�طاني في هذه المستوطنات  الفلسطین�ة من خالل بناء المستوطنات اال
االهد االسرا لشتى  الفلسطین�ة  االراضي  من  المز�د  �احتالل  لنفسها  واست�احت  شرع�ة،   الغیر  التوسع�ة ئیل�ة  االست�طان�ة  اف 

امة  الحواجز العسكر�ة وانشاء البؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة االسرائیل�ة مثل انشاء القواعد العسكر�ة وتشیید الطرق االلتفاف�ة واق
�أتي ة في خطوة تهدف الى مصادرة المز�د من االراضي الفلسطین�ة وضمها الى  اسرائیل، و�ل ذلك  على قمم التالل الفلسطین�

ال العنصري على  العزل  بناء جدار  الى ما ذ�ر،  المستوطنین االسرائیلیین. و�ضاف  الضفة لخدمة مصالح  الغر�ي من  جانب 
دار العزل العنصري الى اعادة ترس�م حدود "دولة اسرائیل" الغر��ة، من شمالها الى جنو�ها، حیث عمدت اسرائیل من خالل بناء ج

  على حساب االراضي الفلسطین�ة.



58 
 

 المستوطنات االسرائیل�ة في محافظة الخلیل •
معهد  ومن خالل   �ه  قام  الذي  الجو�ة  الصور  القدس تحلیل  التطب�ق�ة  القائمة على   -اال�حاث  االسرائیل�ة  للمستوطنات  أر�ج، 

محتلة �شكل عام واراضي محافظة الخلیل �شكل خاص، تبین �ان سلطات االحتالل االسرائیلي قامت  االراضي الفلسطین�ة ال
تل هذ المستوطنات االسرائیل�ة فلسطین�ة تم مصادرتها من محافظة الخلیل. حیث تح  مستوطنة اسرائیل�ة على اراضي  28إنشاء  �

% من المساحة الكل�ة لمحافظة الخلیل، (ار�ج   1.2ته  �یلومتر مر�ع) أي ما نسب  11.8دونما (  11,874الیوم ما مساحته  
 ):5الجدول رقم () . 2018

 ): المستوطنات اإلسرائیل�ة في محافظة الخلیل5الجدول رقم (

لعام   المستوطنین  تعداد 
2011 

 الرقم اسم المستوطنة  سنة االنشاء المساحة (دونم

 1 ابراهام افینو 1968 39 ***

 2 ادورا  1982 431 286

 3 الون ش�فوت 1971 47 3284

 4 اسفر 1991 224 ***

 5 اسفر (بني �د�م)   175 420

 6 �ات عاین (تسور�ف)   1989 34 1034

 7 بیت هاداسا (الدبو�ا) 1980 18 ***

 8 اشكلوت  1982 157 661

 9 حجاي   1984 922 544

 10 حارة الیهود 1967 66 688

*** 54 * 
احتلها   منازل 

(ب یت  المستوطنین 
 رومانو وتل الرمیدة) 

11 

 12 كرمي تسور  1984 336 769
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 13 كرمئیل 181 306 422

 14 كفار عتصیون  1967 548 910

420 534 1982 
(بني   ح�فر  معال�ه 

 ح�فر) 
15 

 16 ماعون  1980 598 418

522 671 1977 
(بیت   یهودا  میتسادوت 

 �اتیر) 
17 

 18 م�جدال عوز  1977 1029 819

 19 قهوت �ن 1982 243 266

 20 اورنیت 1983 682 893

 21 كر�ات ار�ع 1972 1214 8126

 22 رامات م�مرا (خارسینا) 1983 827 ***

 23 شاني (ل�فن�ه)   1989 89 480

 24 ش�معا  1985 459 411

 25 سینسانا 1999 244 347

 26 سوس�ا 1983 922 971

 27 تیل�م  1981 511 262

 28 ار�م)  تینة (معالي اوم 1982 491 749

   المجموع    11874 23702

 2018القدس (أر�ج)،    -المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة، معهد اال�حاث التطب�ق�ة

 

، قامت االدارة المدن�ة االسرائیل�ة، السلطة االسرائیل�ة المس�طرة على الضفة الغر��ة المحتلة، بوضع مخططات 1991في العام  
سرائیل�ة المنتشرة على أراضي الضفة الغر��ة المحتلة، أخذة �عین االعت�ار تخص�ص أراضي اضاف�ة ه�كل�ة للمستوطنات اال

  486,137ة في المستقبل وتوس�ع المستوطنات االسرائیل�ة القائمة حال�ا.   حیث قامت بتخص�ص  إلقامة مستوطنات اسرائیل�ة جدید 
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من المساحة الكل�ة للضفة الغر��ة) لصالح بناء مستوطنات اسرائیل�ة %  8.6�م مر�ع)، أي ما نسبته    486.1دونما من االراضي (
ر ذ�ره، �ان المساحة المخصصة للتوسعات المستقبل�ة هي س�عة  . ومن الجدی 1991جدیدة أو توس�ع ما �ان قائم منها حتى العام  

�م مر�ع، أي    69دونما (  69,000والتي هي    1991أضعاف مساحة المستوطنات االسرائیل�ة التي �انت قائمة حتى العام  
ل، قامت سلطات  % من المساحة الكل�ة للضفة الغر��ة). وفي المستوطنات االسرائیل�ة المقامة على اراضي محافظة الخلی1.2

  55,310االحتالل االسرائیل�ة  بوضع المخططات اله�كل�ة لهذه المستوطنات، حیث تصل مساحة المخططات اله�كل�ة الى   
 لمساحة العمران�ة الحال�ة للمستوطنات االسرائیل�ة القائمة على اراضي محافظة الخلیل. دونم وهي أضعاف ا

 

 

 محافظة الخلیل المستوطنات اإلسرائیل�ة، البؤر االست�طان�ة، والقواعد العسكر�ة في):  6الخارطة رقم (

 

 البؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة في محافظة الخلیل •
 

موقعا است�طان�ا في محافظة الخلیل والتي �اتت تعرف ف�ما    37ببناء    2018و 1996ین األعوام  قامت إسرائیل في الفترة ما ب
�عد "�البؤر االست�طان�ة" وهي ع�ارة عن نوى لمستوطنات جدیدة عادة ما تبدأ �إقامة �رفانات متنقلة على الموقع الذي یتم االستیالء  

ئ�ا �حیث یتضح أسلوب التخط�ط العمراني وتوز�ع ل منظم ول�س عشواعل�ه من قبل المستوطنین. و توضع هذه الكرفانات �شك
مرافق البن�ة التحت�ة االجتماع�ة والخدمات�ة فیها. و�ذلك یتضح التخط�ط المسبق لهذه البؤر مما �فضح النوا�ا اإلسرائیل�ة في  

قبل المستوطنین وتنشأ   ستیالء علیها من المنطقة. �ما تتفرع من المستوطنة األم وعلى �عد ام�ال منها عدة مواقع أ�ضا یتم اال
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علیها بؤر است�طان�ة او مستوطنات جدیدة. و الجدیر �الذ�ر أن و�اء البؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة قد اخذ أ�عادا مختلفة منذ ذلك 
لة دون لفلسطین�ة للحیلو الحین، حیث �انت بدایتها دعوة "شارون�ة" للمستوطنین الیهود لالستیالء على مواقع التالل والمرتفعات ا

تسل�مها للفلسطینیین الحقا في إطار تسو�ة مستقبل�ة بین الجانبین. ورغم أن الحكومات اإلسرائیل�ة المتعاق�ة لم تمنح تلك الظاهرة 
أي غطاء قانوني �الظاهر، فقد قامت �الرغم من ذلك بتوفیر غطاء امني لها و لوجستي لوجودها و استمرارها، و على وجه 

حین تولى أر�یل شارون زمام الحكم و أطلق العنان لهذه البؤر، األمر الذي لم �شكل مفاجأة في حینها   2001حدید �عد العام  الت
، حینما تولى وزارة الزراعة اإلسرائیل�ة أ�ان حكم 1998و خاصة أن "شارون" قد أصدر نداءًا للمستوطنین اإلسرائیلیین في العام  

ل تالل الضفة الغر��ة حتى ال تخسرها إسرائیل لصالح الفلسطینیین خالل المفاوضات، المستوطنین الحتالبن�امین نتن�اهو، دعا ف�ه  
 . األمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد تلك البؤر في المناطق الفلسطین�ة

 القواعد العسكر�ة اإلسرائیل�ة في محافظة الخلیل  •
 

�قواعد عســـــــكر�ة اســـــــرائیل�ة وذلك تحت ادعاء "حما�ة  ي محافظة الخلیل  بتخصـــــــ�ص مناطق ف 1967قامت اســـــــرائیل منذ العام 
المســــــــتوطنات االســــــــرائیل�ة" والتي أصــــــــ�حت عبر ســــــــنوات االحتالل االســــــــرائیلي جزءا ال یتجزأ منها. وتحتل القواعد العســــــــكر�ة  

القواعد ة الى أن  االشـــــــــار  . وتجدر))6(الخارطة رقم (  دونم من اراضـــــــــي محافظة الخلیل 1490االســـــــــرائیل�ة الیوم ما مســـــــــاحته  
العســـــكر�ة االســـــرائیل�ة قد أضـــــافت المز�د من المعاناة على التجمعات الفلســـــطین�ة في المنطقة وأصـــــ�حت تمثل خطرا متصـــــاعدا 

 وتهدیدا لح�اة الفلسطینیین هذا �اإلضافة الى  مصادرة االراضي الفلسطین�ة لهذا الغرض.

 ة الخلیلالمخططات االست�طان�ة االسرائیل�ة في محافظ

 المستوطنات االسرائیل�ة ذات االولو�ة الوطن�ة في محافظة الخلیل  •
، صادقت حكومة اإلحتالل اإلسرائیلي على مشروع است�طاني جدید 2012في التاسع والعشر�ن من شهر �انون الثاني من العام  

ل�ة واالمت�ازات التي سیتم منحها صصات الما'مناطق ذات أولو�ة وطن�ة'، والذي �ضم بدوره سلسلة من الفوائد و المخ تحت عنوان
تجمعا اسرائیل�ا،   557للمناطق المستهدفة في المشروع. ووفقًا لخارطة المشروع، فان المناطق التي تبنتها الحكومة اإلسرائیل�ة تضم  

اقرها    89منها   التي  المال�ة  والمنح  المخصصات  وشملت  المحتلة.  الغر��ة  الضفة  في  إسرائیل�ة  المستوطنة  حكومي  المجلس 
ضمانات و فوائد ضر�ب�ة للصناعة ودعم للموظفین وتوفیر الدعم والمساندة (  الزراعة والصناعة  اإلسرائیلي المصغر قطاعات

واألزمات والمشار�ة في تطو�ر البنى التحت�ة للصناعة والمنشآت الصناع�ة ومنح مال�ة لأل�حاث الصناع�ة    للمصانع في الكوارث
ضافة الى تقد�م حوافز في مجال االسكان وتشمل القروض المدعومة للشقق السكن�ة (قروض تشطیب)  ) هذه �اإلوتكال�ف التطو�ر

ومكمالت القروض، وذلك �جزء من معاییر االستحقاق الُمخففة، �مع�ار العمر األدنى للحصول على قروض. �ما شملت أ�ضا  
ال�ف التطو�ر للمتعهدین والمقاولین، هذا �اإلضافة الى % من تك50إعانات مال�ة لتكال�ف التطو�ر وتشمل إعانات مال�ة تغطي  

 اإلعفاء من العطاءات ف�ما �خص األراضي اضافة الى الفوائد والحوافز األخرى ف�ما �خص مجال التعل�م في المناطق المستهدفة.  

  28مســتوطنة من أصــل   17لة، منها  مســتوطنة إســرائیل�ة في الضــفة الغر��ة المحت 89وشــمل المشــروع االســت�طان�ة االســرائیلي  
هي على النحو التالي: (�ات عین، الون شــ�فوت، اســفر، �ر�ات ار�ع، ســینســانا، ســوســ�ا، و ،  مســتوطنة قائمة في محافظة الخلیل
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شــــــــــــــ�معـا، الحي الیهودي، �رمي تســــــــــــــور، معـالـ�ه ح�فر، تیـنة (معـالـ�ه اومرا�م)، تیل�م، ادورا، �رمئـیل، مـاعون، م�جـدال عوز و  
 .  ة اوتنیل)مستوطن

 اإلعالن عن إنشاء أح�اء است�طان�ة إسرائیل�ة في محافظة الخلیل •
 

، �شف موقع "والاله" العبري عن مخطط إسرائیلي إلنشاء أح�اء است�طان�ة جدیدة في  2013في الثامن من شهر تموز من العام  
ول، یهدف إلى توس�ع مستوطنة "كفار ادوم�م"  مستوطنات اسرائیل�ة في محافظتي القدس والخلیل. حیث ان الحي االست�طاني األ

وحدة است�طان�ة للمستوطنة. والجدیر �الذ�ر أن مستوطنة "كفار    255نة القدس، وذلك �إضافة  االسرائیل�ة، الواقعة شمال شرق مدی
واقع الى الشرق مدینة مستوطنات إسرائیل�ة مكونة للتجمع االست�طاني اإلسرائیلي "معال�ه ادوم�م" ال  9ادوم�م" هي واحدة من أصل  

د�ة القدس �اإلضافة الى تجمعین اخر�ین �ح�طان �المدینة، هما  القدس المحتلة والذي تسعى اسرائیلي الى ضمه الى حدود بل
 تجمع "جفعات زئ�ف" االست�طاني وتجمع "غوش عتصیون" االست�طاني، من خالل بناء جدار العزل العنصري االسرائیلي. 

ستوطنة "ماعون" اإلسرائیل�ة الواقعة في الجزء الجنو�ي من ج�ال الخلیل، حیث یتضمن ست�طاني الثاني في مفي حین �قع الحي اال
وحدة است�طان�ة جدیدة في المستوطنة. وأضاف موقع "والاله" العبري �ان اإلدارة المدن�ة اإلسرائیل�ة ستقوم    230الحي الجدید بناء  

لجدیدة للجمهور (من الفلسطینیین واإلسرائیلیین) من أجل تقد�م ن عن هذه المخططات ا لة القادمة، �اإلعالخالل األساب�ع القلی
اعتراضاتهم على المخطط. وتجدر اإلشارة هنا أن مرحلة اإلعالن عن المخطط للمراجعة العام وتقد�م االعتراضات هي الخطوة 

 ر تراخ�ص البناء.  طرح العطاءات و�صدا  األخیر قبل الموافقة النهائ�ة عل�ه، و�عد ذلك، یتم 

 ش�قل إسرائیلي ألعمال البن�ة التحت�ة في مستوطنة "ن�جهوت" اإلسرائیل�ة جنو�ي الخلیل  400,000اسرائیل تستثمر   •
 

ش�قل   400,000، مولت ما ُتعرف ب "دائرة االست�طان في المنظمة الصهیون�ة العالم�ة" مبلغ  2013في شهر أب من العام  
ي المستوطنة اإلسرائیل�ة "ن�جهوت" القائمة على اراضي محافظة الخلیل. وتجدر  ة والبن�ة التحت�ة في ألجل أعمال التسو�إسرائیل

االشارة الى ان أعمال البن�ة التحت�ة قد بدأت فعل�ا خالل العامیین الماضیین، دون الحصول على تراخ�ص بناء من الجهات  
على حساب   1982ل، وتم انشائها في العام  نوب غرب مدینة الخلی�جهوت االسرائیل�ة جاإلسرائیل�ة المختصة. وتقع مستوطنة ن

،  2011دونما، و�حسب التعداد المستوطنین اإلسرائیلي للعام    243أراضي مدینة الظاهر�ة. تحتل المستوطنة الیوم مساحة قدرها  
المح�طة   رائیلیین في المنطقة، تم بناء بؤرتین إس2003و  2002مستوطن إسرائیلي. وخالل العامین    266�قطن المستوطنة الیوم  

�المستوطنة وهما "متسیبي الخ�ش" و"مرشال�م"، على هضبتین تقعان إلى الشمال الغر�ي من مستوطنة "ن�جهوت"، و�بلغ عدد 
 مستوطن إسرائیلي.    70القاطنین في البؤرتین ما �قارب  

 "غوش عتصیون"  –مشروع طر�ق ال�حر المیت   •
 
سرائیل�ة على موقعها اإللكتروني تقر�ًرا مفاده �أنه تم مؤخرا الموافقة  شرت صح�فة معار�ف اإل، ن2013ول من العام  في شهر أیل

على مشروع لتشید طر�ق التفافي إسرائیلي جدید �متد من التجمع االست�طاني اإلسرائیلي "غوش عتصیون" الواقع جنوب مدینة 
عتبر مخطط الطر�ق االلتفافي اإلسرائیلي  بیت لحم والخلیل. و�ح الشرق�ة لمحافظتي  القدس إلى منطقة ال�حر المیت، عبر السفو 
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الجدید من أطول الطرق التي ستعمل على ر�ط المستوطنات اإلسرائیل�ة غیر الشرع�ة الواقعة جنوب الضفة الغر��ة (محافظتي  
ن ملیو   34المشروع إلى  متوقع أن تصل تكلفة  بیت لحم والخلیل) �منطقة ال�حر المیت والتجمعات خلف الخط االخضر. ومن ال

دوالر أمر�كي. و�حسب ما أفادت صح�فة معار�ف اإلسرائیل�ة فان الطر�ق االلتفافي الجدید سُ�قلص من وقت السفر من التجمع  
دا�ة دق�قة. حیث من المتوقع أن یبدأ العمل على الطر�ق مع ب  30االست�طاني "غوش عتصیون" إلى منطقة ال�حر المیت إلى  

من الجدیر ذ�ره، �ان عمل�ة بناء هذا الطر�ق س�عمل على فصل محافظة بیت لحم عن . و 2014ني من العام  شهر �انون الثا
 ) 7محافظة الخلیل، �ما س�عیق حر�ة الفلسطینیین بین محافظة الخلیل و�اقي محافظات الضفة الغر��ة. الخارطة رقم (

 

  غوش عتصیون   -یت ): مشروع طر�ق ال�حر الم 7الخارطة رقم (

 

 ة بؤرة اف�جال االست�طان�ة في محافظة الخلیل عنشر  •
 

، نشرت الصح�فة اإلسرائیل�ة الیوم�ة "هآرتس" على موقعها االلكتروني 2014في الحادي والعشر�ن من شهر ش�اط من العام  
اقعة في التالل الجنو��ة من تقر�را مفاده ان "وزارة الدفاع اإلسرائیل�ة" تدفع �اتجاه شرعنة بؤرة اف�جال االست�طان�ة اإلسرائیل�ة الو 

�ما یتنافى مع أوامر الهدم التي صدرت �حق المنشآت القائمة في البؤرة، �ان آخرها التي صدرت في محافظة الخلیل، وذلك  
. وتسعى "وزارة الدفاع اإلسرائیل�ة" إلى إصدار تراخ�ص بناء للمنشآت القائمة  2012السا�ع والعشر�ن من شهر آذار من العام  
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لدفاع" إلى وضع مخطط ه�كلي للبؤرة والذي یتضمن تخص�ص مساحات  ر مرخصة في البؤرة ذلك �اإلضافة إلى سعي "وزارة اوالغی
 شائعة للتوسع المستقبلي للبؤرة. 

 
 ): البؤرة االست�طان�ة الغیر شرع�ة أف�جال 8الخارطة رقم (

 

"اف�ج شرع�ة  الغیر  االست�طان�ة  البؤرة  فان  "هآرتس"،  تقر�ر  عن  و�حسب  تز�د  مساحة  تحتل  األراضي   1000ال"  من  دونما 
افظة الخلیل و�عود ذلك إلى االنتهاكات الممنهجة والمنظمة والمتعمدة التي �قوم بها المستوطنین اإلسرائیلیین الفلسطین�ة في مح

ال الغیر شرع�ة، االمر  نیین وأصحاب األراضي من الوصول إلى أراضیهم المحاذ�ة لبؤرة اف�جوتتمثل في منع المزارعین الفلسطی
لغیر شرع�ة لألراضي الفلسطین�ة. ومن الجدیر ذ�ره، أن جم�ع االنتهاكات التي  الذي أدى في نها�ة المطاف إلى المصادرة ا

 ساعدة وحما�ة ج�ش االحتالل االسرائیلي. یرتكبها المستوطنین اإلسرائیلیین �حق األراضي الفلسطین�ة تحدث �م

. وتقع بؤرة اف�جال بین مستوطنتي 2001" في شهر �انون األول من العام  �ة الغیر شرع�ة "اف�جالتأسست البؤرة االست�طان
 19االست�طان�ة "اف�جال"  ماعون وسوس�ا اإلسرائیلیتین الواقعتین في الجزء الجنو�ي من محافظة الخلیل. والیوم، یوجد في البؤرة  

مستوطن إسرائیلي. ومن الجدیر ذ�ره أ�ضا أن   35ست�طان�ة الیوم أكثر من  منشأة (اثنتان منها منازل دائمة). و�قطن البؤرة اال
ت الموجودة في بؤرة اف�جال االست�طان�ة الغیر شرع�ة تم بناءها على أراضي صنفتها سلطات االحتالل اإلسرائیل�ة على المنشآ

البؤر والمستوطنات اإلسرائیل�ة الغیر شرع�ة في  تمتاز البؤرة االست�طان�ة اف�جال �أنها تقع ضمن سلسلة من  و   ها "أراضي دولة".أن
ل الجنو��ة والتي توسعت على مر سنوات االحتالل اإلسرائیلي لتشكل تجمعا من المستوطنات، تضم المستوطنات  تالل الخلی

وهافات ماعون.  اتیر، وماعون، �اإلضافة إلى البؤر االست�طان�ة هافات السفر، ومتسیبي �ائیر،  التالي: �رمئیل، وسوس�ا، و�یت �
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تندرج ضمن أي مخطط ه�كلي للمستوطنات المح�طة بها، مما    وتجدر االشارة الى أن بؤرة اف�جال االست�طان�ة الغیر شرع�ة لم
�ة اف�جال لتص�ح شرع�ة ذات أهم�ة �برى �النس�ة إلسرائیل، الن �جعل من الخطوة االسرائیل�ة نحو تغییر وضع البؤرة االست�طان

قة المستوطنات اإلسرائیل�ة في  ست�طان�ة ستعمل على تعبئة الفراغ الجغرافي في تلك المنطقة عن طر�ق تكملة حلبؤرة اف�جال اال
ت�طاني في منطقة جنوب الخلیل هو عالوة على ذلك، ان شرعنة بؤرة اف�جال االست�طان�ة والسعي نحو تشكیل تجمع اس  المنطقة.

دونما من األراضي الفلسطین�ة    30,000لتي تهدف إلى مصادرة وضم ما �قارب  جزء من الخطة اإلسرائیل�ة في تلك المنطقة وا 
 اسرائیل قد صنفتها على أنها "مناطق إطالق نار".  كانت  

 ة الغر��ة المحتلة المستوطنون االسرائیلیون �ق�مون ثالث بؤر است�طان�ة جدیدة في الضف •
 

ختطاف ومقتل ثالث مستوطنین اسرائیلیین في محافظة الخلیل  ، وعقب االعالن عن ا2014في الرا�ع من شهر تموز من العام  
جنوب الضفة الغر��ة، قامت مجموعات من المستوطنین االسرائیلیین �اإلعالن عن بناء ثالث بؤر است�طان�ة جدیدة في الضفة 

لبؤرة االولى �القرب من  مساندة علن�ة وصر�حة من مجالس المستوطنات القر��ة من تلك البؤر. وتم اقامة االغر��ة المحتلة و�
یت لحم والخلیل (على اراضي بلدتي صور�ف والج�عة) والتي هي جزء مستوطنة بیت عاین االسرائیل�ة الواقعة بین محافظتي ب

طاني جنوب بیت لحم، حیث اطلق على البؤرة الجدیدة اسم "رمات  من ما �ات �عرف اسرائیل�ا "بتجمع غوش عتصیون" االست�
ة بیت لحم والتي هي جزء ا�ضا تم اقامة البؤرة االست�طان�ة الثان�ة �القرب من مستوطنة تكواع جنوب شرق مدینهاشلوشا"؛  ف�ما  

ن البؤرة االست�طان�ة الثالثة، فقد تم  �ما �ات �عرف اسرائیل�ا "بتجمع غوش عتصیون الشرقي" واطلق علیها اسم "تكواع اي"؛ أما ع 
)  9(  االسرائیل�ة في قلب مدینة الخلیل واطلق علیها اسم "تلمي ها�م". الخارطة رقم  اقامتها �القرب من مستوطنة �ر�ات أر�ع

 توضح موقع البؤر االست�طان�ة الثالث التي اقامها المستوطنین االسرائیلیین على اراضي الضفة الغر��ة. 

 

 الضفة الغر��ة المحتلة ): موقع البؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة الثالث التي تمت اقامتها في 9الخارطة رقم (
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وتجدر االشارة الى أن المواقع االست�طان�ة الثالث السا�قة الذ�ر تم اقامتها بتشج�ع وتمو�ل من مجالس المستوطنات القر��ة منها، 
ت تجمع غوش عتصیون االست�طاني جنوب مدینة بیت لحم دورا �بیرا في انشاء البؤرة فعلى سبیل المثال �ان لمجلس مستوطنا

ل�ة للمستوطنین االسرائیلیین للقدوم الى ت�طان�ة "رمات هاشلوشاه"، اذ تعالت دعوات المجلس على المواقع االلكترون�ة االسرائیاالس
مستوطنة �ر�ات أر�ع المستوطنین االسرائیلیین في اقامة البؤرة   موقع البؤرة وحراسته وتقد�م الدعم له، في حین شارك رئ�س بلد�ة

 ا�م" �القرب من المستوطنة.االست�طان�ة "تلمي ه

و�ان المستوطنون قد أقاموا البؤرة االست�طان�ة رمات هاشلوشا على أراضي تا�عة لكل من قر�تي الج�عة وصور�ف، بین محافظتي 
ة. قطع التواصل الجغرافي بین هاتین القر�تین من خالل البناء االست�طاني في هذه المنطقبیت لحم والخلیل وذلك في محاولة منهم ل

صیون االست�طاني الى اسرائیل في كما ان مخطط جدار العزل العنصري االسرائیلي في المنطقة یهدف الى ضم تجمع غوش عت
 حین س�عمل على عزل  محافظة بیت لحم  عن محافظة الخلیل.   

طنة تكواع االسرائیل�ة في "تكواع اي" االست�طان�ة ، فقد قام المستوطنون بوضع ار�عة �رفانات جدیدة جنوب مستو   أما عن بؤرة 
القرب من المستوطنة وضمها الیها لتص�ح الحدود الجدیدة للمستوطنة محاولة منهم للس�طرة على المز�د من االراضي الفلسطین�ة �

المستوطنات في الناح�ة الشرق�ة من الضفة الغر��ة حتى ال تكون ضمن أي صفقة    في ذات الموقع، وذلك تعز�زا لمكانة هذ
أما في منطقة الخلیل، فقد أقام المستوطنون   مستوطنات" مستقبل�ة في حال التوصل الى اتفاق سالم مع االسرائیلیین. "اخالء  

ي �ر�ات أر�ع وخارصینا وقر��ة من �عض المنازل البؤرة االست�طان�ة الجدیدة تلمي ها�م في منطقة ال�قعة التي تتوسط مستوطنت
�سبب   ة التي اقام فیها المستوطنون البؤرة قد شهدت في االعوام السا�قة الكثیر من االحداثالفلسطین�ة. وتجدر االشارة ان المنطق

ینیین القاطنین في المنطقة  محاوالت المستوطنین الحثیثة والمستمرة للس�طرة على هذه المنطقة �الذات وتضییق الخناق على الفلسط
 من منازل الفلسطینیین في المنطقة. وخصوصا أن منازل مستوطنة �ر�ات ار�ع ت�عد عدة أمتار فقط

 اسرائیل تمهد لمصادرة االراضي الفلسطین�ة �القرب من مستوطنة �ر�ات أر�ع  في قلب مدینة الخلیل •
 

، سلمت بلد�ة مستوطنة �ر�ات أر�ع االسرائیل�ة في مدینة  2018في الحادي والعشر�ن من شهر �انون الثاني من العام  
ش�كل �ضر��ة أرنونا عن أرضه التي تتوسط  88,200الجعبري بالغا رسم�ا تطال�ه بدفع مبلغ الخلیل المواطن عبد الكر�م 

البالغ الذي تسلمه   ستوطنة �ر�ات أر�ع والبؤرة االست�طان�ة جفعات هعافوت اإلسرائیلیتین في قلب مدینة الخلیل. وجاءم
مجلس المحلي التا�ع لمستوطنة �ر�ات أر�ع" �حسب  المواطن الجعبري بذر�عة أن االرض تقع "ضمن "المسؤول�ة القانون�ة لل

 )10اطن الجعبري دفع المبلغ. أنظر الخارطة رقم (ما جاء في البالغ، وعل�ه یتوجب على المو 
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 المستهدفة �اللون االخضر   ): موقع أرض المواطن الجعبري 10الخارطة رقم (

 

ري انه في حال لم یدفع المبلغ �ما هو منصوص عل�ه في  وقد انذر مجلس مستوطنة �ر�ات أر�ع االست�طاني المواطن الجعب
فان المجلس سوف �فرض عل�ه غرامات اضاف�ة وفي نها�ة االمر سیتم مصادرة االرض عن طر�ق "الطابو"، �معنى    البالغ،

و�ال طابو،  تحاو تسجیلها  اذ  المحتلة،  الفلسطین�ة  االراضي  في  نوعه  من  االول  البالغ  هو  وهذا  مصادرتها.   الجهات تالي  ل 
ا النوع من البالغات، اال أن ما �جري على االسرائیل�ة المختصة، تبر�ر عمل�ات االستیالء على االراضي الفلسطین�ة �مثل هذ 

ة على االراضي الفلسطین�ة �شتى الوسائل الممكنة. حیث انه وخالل االعوام  أرض الواقع �ظهر النوا�ا االسرائیل�ة المبیتة للس�طر 
طنین والمحاوالت  المنطقة المنكو�ة (أرض المواطن الجعبري) الكثیر من االحداث واالعتداءات من ِقبل المستو الماض�ة، شهدت  

واالعتداء على الممتلكات الفلسطینیین. �ما    الحثیثة للس�طرة على االرض وتضییق الخناق على أصحابها وازالة �ل ما یزرع فیها
المستهدفة لتثبیت استیالئهم علیها وتم هدمه من قبل قوات االحتالل االسرائیلي  قام المستوطنون ببناء �ن�س على قطعة االرض 

في ص�اح الیوم خالل االعوام الماض�ة، اال أن عناد المستوطنین ازداد في �ل مرة یتم فیها هدم الكن�س، ل�عودوا  عدة مرات  
زال المستوطنون �قصدونها إلقامة شعائرهم الدین�ة   التالي لبناء الكن�س وتجدید استیالئهم على االرض.  والیوم، هناك خ�مة ما

والرموز الدین�ة التي تمت إضافتها في أوقات الحقة. �ما قام المستوطنون �شق طر�ق فیها، هذا �اإلضافة الى �عض الجدران  
ان موقع   شارة الىتجدر اال  االرض التي �ملكها المواطن الجعبري حیث تم اقامة الكن�س ومستوطنة �ر�ات أر�ع.�صل بین قطعة  

قبل  من  مؤخرا  علیها  االعتداء  تم  والذي  الخلیل  محافظة  في  المستهدفة  المواقع  أحد  هو  الجعبري  لعائلة  تعود  التي  االرض 
 المستوطنین االسرائیلیین واعالنه نواة لبؤرة است�طان�ة جدیدة اطلق علیها اسم "تلمي ها�م".  
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 وحدة است�طان�ة جدیدة في الضفة الغر��ة المحتلة   64,000مخططات اسرائیل�ة لبناء  •
، �شفت مصادر اسرائیل�ة عن سعي وزارة االسكان والبناء االسرائیل�ة لتقد�م 2018في الرا�ع والعشر�ن من شهر ش�اط من العام  

وحدة   48,000ر��ة المحتلة بواقع  ة في المستوطنات االسرائیل�ة في الضفة الغوحدة سكن�ة است�طان�  64,000طط یهدف لبناء  مخ
وحدة است�طان�ة اخرى في المستوطنات االسرائیل�ة في القدس الشرق�ة    15,000است�طان�ة جدیدة في مستوطنات الضفة الغر��ة و 

حتة ول�ست  ن عمل�ة البناء حال�ا تحددها أمور مال�ة �عن وزارة االسكان والبناء االسرائیل�ة، فاالمحتلة. و�حسب التقار�ر الصادرة  
"س�اسة". �ما أظهرت التقار�ر �ان وزارة االسكان والبناء االسرائیل�ة تسعى الى البناء االست�طاني في المستوطنات التي تقع خارج  

 الضفة الغر��ة المحتلة.    االست�طان�ة ذات االهم�ة االسترات�ج�ة في  التجمعات االست�طان�ة الكبرى الخمس وفي المواقع

 

 

):  المستوطنات االسرائیل�ة المقامة على اراضي الضفة الغر��ة المحتلة والتي �شملها مخطط التوسع 11الخارطة رقم (
 الجدید 

http://www.poica.org/details.php?Article=7629
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مستوطنة   29ار�ج، تبین �ان مخطط التوسع الجدید سیتم في    - ومن خالل التحلیل الذي قام �ه معهد اال�حاث التطب�ق�ة القدس
سرائیل�ة منتشرة على اراضي الضفة الغر��ة المحتلة، منها ار�ع مستوطنات في محافظة الخلیل (كر�ات أر�ع واسفر و�یت عاین  ا

 % من مجموع الوحدات االست�طان�ة المطروحة). 13ست�طان�ة جدیدة، (وحدة ا  8508والون ش�فوت) بواقع  

 االسرائیل�ة �التوسع     اخالء ثالث قواعد عسكر�ة اسرائیل�ة للسماح للمستوطنات •
 

، �شفت صح�فة هآرتس االسرائیل�ة عن مشار�ع جدیدة تم المصادقة  2014في السا�ع عشر من شهر �انون االول من العام  
قبل و  قواعد عسكر�ة اسرائیل�ة  علیها من  المشار�ع اخالء ثالث  �عالون"، حیث تتضمن هذه  "موش�ه  ز�ر االحتالل االسرائیلي 

ت االسرائیل�ة المحاذ�ة لهذه القواعد العسكر�ة المستهدفة �التوسع. عالوة على ذلك، أمر "�عالون" بتشیید طرق للسماح للمستوطنا
 لمستوطنات.  دیدة، واقامة م�اني عامة داخل ا التفاف�ة ج

سیتم اخالءها،    و�حسب التقر�ر الذي نشرته صح�فة هاآرتس االسرائیل�ة، فأن االراضي المقام علیها هذه القواعد العسكر�ة التي 
رتها والس�طرة علیها الستخدامات تعود ملكیتها للفلسطینیین القاطنین في المنطقة اال أن  ج�ش االحتالل االسرائیلي قام �مصاد 

ادعاء "الحاجة االمن�ة". و�حسب التقر�ر المنشور، هناك ثالث قواعد عسكر�ة من المخطط اخالئها لصالح توس�ع   عسكر�ة وتحت
وهي القاعدة العسكر�ة االسرائیل�ة في مستوطنة عیلي زهاف في محافظة سلفیت وقاعدة حرس الحدود االسرائیل�ة المستوطنات،  
حافظة رام هللا وقاعدة "اشمور�ت ازحاك" �القرب من مستوطنة �ر�ات ار�ع االسرائیل�ة توطنة بیت ایل االسرائیل�ة في مالقر��ة من مس

 في محافظة الخلیل.  

وحدة است�طان�ة في منطقة قر��ة    36ات الماض�ة، قامت وزارة االسكان والبناء االسرائیل�ة ببناء  لى انه في السنو وتجدر االشارة ا
عید عن المنطقة العمران�ة الخاصة �المستوطنة، حیث تم بناء هذه الوحدات على اراضي من مستوطنة "كر�ات ار�ع" االسرائیل�ة و�

السرائیل�ة �مصادرتها وتصن�فها "اراضي دولة"، ومنذ ذلك الحین، استخدام  "حرس فلسطین�ة خاصة قامت سلطات االحتالل ا
المستوطنین القاطنین في مستوطنة "كر�ات ار�ع" . وعلى مر السنین، قامت جماعات  الحدود االسرائیلي" هذه االراضي والم�اني

ن�ة من "حرس الحدود" واعادتها لید المستوطنین. �الضغط على الحكومات االسرائیل�ة المتعاق�ة إلخالء هذه الوحدات االست�طا
ري في تلك  توطنین �حلون محل التواجد العسكو�حسب التقر�ر الصادر الخاص �قرارات �عالون، فأنه من المرجح رؤ�ة  المس

ة الخاصة �مستوطنة المنطقة في القر�ب العاجل. ومن المهم ذ�ره �ان القاعدة العسكر�ة االسرائیل�ة هذه تقع خارج المنطقة العمران�
یل�ة س�عمل على انشاء "كر�ات ار�ع"، و�التالي فان عمل�ة اخالئها من "حرس الحدود االسرائیلي" وتسل�مها للمستوطنین االسرائ

�طان�ة" جدیدة في تلك المنطقة، مما سیز�د من فرص توسع مستوطنة �ر�ات ار�ع لضم المنطقة الجدیدة (البؤرة االست�طان�ة "بؤرة است
 جدیدة). ال

أما ف�ما �خص المشار�ع التطو�ر�ة االخرى والتي ستنفذ لخدمة المستوطنین والمستوطنات غیر الشرع�ة، فهي على النحو التالي: 
في لخدمة المستوطنین، و�ذلك اجراء المسح لألراضي الفلسطین�ة تمهیدا إلعالنها "اراضي دولة"، حیث طر�ق التفا  12انشاء  

شرعنة البؤر االست�طان�ة غیر الشرع�ة �أثر رجعي، �حیث ان هناك عدد من البؤر االست�طان�ة تم بناءها  تهدف هذه العمل�ة الى  
�ذلك، �ضفي الشرع�ة على البؤرة وعلى وجودها في تلك المنطقة. عالوة  نة" ارضي دولة" وعمل�ة اعالنها  على اراضي "غیر معل
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وهي ع�ارة عن وحدات سكن�ة �أسعار زهیدة خاصة الستخدام   –ب�ة"  على ذلك، تشمل المشار�ع التطو�ر�ة على بناء "قرى طال
اه�مي في مدینة الخلیل حیث سیتم بناء  لم�اه واخیرا تجدید الحرم االبر الطالب داخل المستوطنات، و�ذلك مشار�ع البن�ة التحت�ة ل

 رص�ف ومصاعد لذوي االحت�اجات الخاصة، و�ناء "رووف".  

 

 قة علیها في الضفة الغر��ة المحتلة االلتفاف�ة المنوي المصاد): الطرق  12الخارطة رقم (
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 إسرائیل الى حدود  كر�ات أر�ع"  ضم التجمع االست�طاني " •
 

لطالما ســعت إســرائیل الى تنفیذ مخططاتها �شــكل منفرد �عیدا عن المســار الســ�اســي والمفاوضــات حیث أنها اعتبرت أن ما تقوم  
طاع غزه المحتلین هو �مثا�ة تنازل عن حقوقها الشرع�ة في فلسطین التار�خ�ة. وقد انتهجت  �ه من تنازالت في الضفة الغر��ة وق

، حیث عمدت إلى إحداث 1993لجانب منذ بدء العمل�ة الســــــــلم�ة مع الفلســــــــطینیین في العام إســــــــرائیل �الفعل خطوات أحاد�ة ا
ن ال �قوم أي من الطرفیین اإلســرائیلي والفلســطیني �اتخاذ  تغییرات جغراف�ة على ارض الواقع خالفا لما تم االتفاق عل�ه، وذلك �أ

القدس، المســـتوطنات، الحدود، الم�اه ، الالجئین) وهو تماما  أ�ة خطوات من شـــأنها إحداث أي تغییر على قضـــا�ا الحل الدائم (  
فرض حدود سـ�اسـ�ة جدیدة  كل ما قامت �ه إسـرائیل، حیث اسـتمرت �البناء االسـت�طاني في الضـفة الغر��ة والقدس، وتعمدت إلى

لجوف�ة في الضــفة من خالل جدار العزل العنصــري �اقتطاع مســاحات شــاســعة من االراضــي الفلســطینیین وضــم مصــادر الم�اه ا
 الغر��ة لتكون تحت س�طرتها، هذا �اإلضافة إلى نبذ حق الالجئین �العودة إلى د�ارهم.  

ــروع قانون ف ــرائیل�ة قد طرحت مشـ ــم التجمعات 2005ي العام و�انت الحكومة اإلسـ ــي �ضـ ــفة  �قضـ ــت�طان�ة الكبرى في الضـ االسـ
طنـات "ار�ئیـل" وتجمع مســــــــــــــتوطنـات "جفعـات زئ�ف" وتجمع  الغر��ـة مثـل تجمع مســــــــــــــتوطنـات "معـال�ـه ادوم�م" و تجمع مســــــــــــــتو 

الكتل  مســـتوطنات "غوش عتصـــیون" وتجمع مســـتوطنات "مودعین عیلیت"، وذلك من خالل ضـــم األراضـــي التي تقوم علیها هذه
 االست�طان�ة الكبرى إلى إسرائیل داخل الجدار �اعت�ارها جزءًا ال یتجزأ من دولة إسرائیل. 

خلیل، فان مخطط جدار العزل العنصري في محافظة الخلیل لم �شمل تجمع �ر�ات أر�ع االست�طاني  وف�ما �خص محافظة ال
حافظة والتي تح�طها التجمعات الفلسطین�ة �منع حدوث ذلك، اال االسرائیلي وذلك الن موقع المستوطنات االسرائیل�ة في قلب الم

علیها هذه المستوطنات ومنع الفلسطینیین من استغاللها وا�ضا منع   ان اسرائیل ارتأت من خالل الس�طرة على المناطق التي تقوم
خلق الى  ب�عض  �عضها  المستوطنات  هذه  تصل  التي  االلتفاف�ة  الطرق  استخدام  من  هذه   الفلسطینیین  بین  جغرافي  تواصل 

ون االست�طاني وا�ضا  المستوطنات و�ین التجمعات االست�طان�ة االخرى في الضفة الغر��ة المحتلة واقر�ها تجمع غوش عتصی
للعام   الهدنة  (خط  االخضر  الخط  داخل  االست�طان�ة  اثني عشر  1949التجمعات  االست�طاني  أر�ع  �ر�ات  تجمع  و�شمل   .(

ي �رمئیل و�یت هاجاي وتینه (معال�ه اومرا�م) ومعون و�یني ه�فر (معال�ه ه�فر) وسوس�ا وش�معا ورامات  مستوطنة اسرائیل�ة وه
 )13�ر�ات ار�ع وأوتنئیل و�رمي تسور وم�جدال عوز. أنظر الخارطة رقم (م�مرا (خارصینا) و 
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 ): التجمعات االست�طان�ة االسرائیل�ة في الضفة الغر��ة المحتلة13الخارطة رقم (

 

 اسرائیل تعلن الحرم االبراه�مي ضمن قائمة المواقع االثر�ة االسرائیل�ة  •
 

، أعلن رئ�س الوزراء اإلسرائیلي 2010في جلسة الكن�سیت االسرائیلي المنعقدة في الحادي والعشر�ن من شهر ش�اط من العام  
م اإلبراه�مي في قلب مدینة الخلیل وقبر راحیل ر بن�امین نتن�اهو أن اثنین من األماكن المقدسة في الضفة الغر��ة المحتلة، الح

شمال مدینة بیت لحم، سُتدرج على قائمة مواقع التراث الوطني اإلسرائیلي. وجاء هذا القرار نت�جة لضغوط من وزراء ال�مین 
في الضفة الغر��ة  ثاإلسرائیلي المتطرف الذین أعلنوا أنه "لن تكون هناك خطة شاملة وجیدة على اإلطالق الستعادة مواقع الترا

 المحتلة دون الحرم اإلبراه�مي وقبر راحیل."

وتدعي الحكومة اإلسرائیل�ة أن هذه المقدسات هي جزء من دولة إسرائیل، في حین أنها تقع في الضفة الغر��ة المحتلة االمر  
" تار�خ شعبها في األرض الفلسطین�ة.  تالذي �ظهر التكت�ك اإلسرائیلي الجدید لمواصلة ترس�خ الس�طرة على الضفة الغر��ة و"إث�ا

وتجدر االشارة الى أن االعالن االسرائیلي بوضع هذین الموقعین الدینیین على الئحة المواقع التراث�ة اإلسرائیل�ة �عتبر تجاهال 
أوسلو، فانه   قواضحا وصر�حا لحق�قة أن هذه األماكن المقدسة هي للمسلمین والمس�حیین والیهود على حد سواء. وفي إطار اتفا
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من المفترض أن جم�ع الناس على اختالف اد�انهم �مكنها الوصول لجم�ع األماكن المقدسة في الضفة الغر��ة المحتلة دون 
عائق. �اإلضافة إلى ذلك، تم تعیین مسجد الحرم اإلبراه�مي �أنه "حالة خاصة" �ون إسرائیل هي المسؤولة عن األمن في المنطقة 

 لسطینیین حر�ة الحر�ة على الطر�ق الرئ�سي المؤدي إلى الحرم.  ففي الوقت ذاته، لل

 مصادرة االراضي الفلسطین�ة في محافظة الخلیل 

 اإلسرائیل�ة المصادرة بذر�عة “أراضي الدولة “ الوجه االست�طاني االول للحكومة   •

ضي الدولة" ما هي إال حلقة من مسلسل را"أإن س�اسة االحتالل اإلسرائیلي لمصادرة و�غالق األراضي الفلسطین�ة بذر�عة انها  
االست�طان والتهو�د اإلسرائیلي لألراضي الفلسطین�ة المحتلة بهدف ضم أكبر قدر ممكن من األراضي الفلسطین�ة المحتلة الى 

االحتالل. ة  ولحدود "دولة اسرائیل " الغیر قانون�ة، وترس�م حدودها وواقعها الجغرافي على مقاس المشروع التهو�دي والتوسعي لد 
البدع التي اختلقتها سلطات االحتالل اإلسرائیلي  الفلسطینیین �حجة انها "أراضي دولة" تعتبر أحد  فس�اسة مصادرة األراضي 

 لتمكنها من ابتالع مساحات شاسعة من أراضي الفلسطینیین دفعة واحدة بدون عناء وجهد.

لم �كن هناك تسجیل رسمي إال لثلث   1967و قطاع غزة) في العام  �ةر�فعندما احتلت إسرائیل األراضي الفلسطین�ة (الضفة الغ
للعهد  تار�خها  (�عود  تر��ة  �واشین طابو  ملكیتها من خالل  مثبتة  األراضي  �اقي  �انت  ف�ما  للفلسطینیین  المملو�ة  األراضي 

رة األراضي األردن�ة �حسب ائد   العثماني) وشهادات تسجیل رسم�ة صادرة عن حكومة االنتداب البر�طاني و�ذلك التسجیل لدى
فاعال في الضفة الغر��ة   1858. و�شكل أساسي، ما زال قانون االراضي العثماني للعام  1967القانون المعمول �ه قبل العام  

  كملحالمحتلة لتنظ�م ملك�ة األراضي اال انه لم �كن فاعال �شكل �بیر خالل قرون العهد العثماني، أو خالل االنتداب البر�طاني وا
 .األردني اللذان حافظا على استخدام نفس القانون 

) مرجع�ة في اعادة تعر�ف  1091) (والمعدل �موجب االمر العسكري  1967(للعام     59و�ان األمر العسكري االسرائیلي رقم  
لعثماني، حیث  ا  ضي، اال أنه جاء مخالفا لقانون األرا1967ملك�ة االراضي الفلسطین�ة في الضفة الغر��ة المحتلة عقب العام  

"لحارس األمالك الحكوم�ة" والمعین من قبل السلطات العسكر�ة اإلسرائیل�ة �االستیالء على األراضي    59اجاز االمر العسكري رقم  
المملو�ة للحكومة األردن�ة. �ما أجاز االمر العسكري "لحارس األمالك الحكوم�ة" �االستیالء على األراضي الخاصة �أفراد أو 

االعالن عن تلك األراضي �أنها 'أراضي عامة' أو 'أراضي دولة' والتي تعّرف �انها "أراضي مملو�ة أو تحت تصرف   عد �  جماعات
  ".1967أو �انت متصلة �جهة معاد�ة أو شخص من دولة عدوة قبل وخالل و�عد حرب العام  

خالل   -نه "أراضي دولة" في ذلك الوقت  ع  نوعل�ه، عندما احتلت إسرائیل الضفة الغر��ة، فرضت الس�طرة على ما تم االعال
٪ من إجمالي مساحة الضفة الغر��ة) وهي تلك التي تم تصن�فها على 11.2دونما (  634,920فترة الحكم األردني، ما مساحته 

انتهى  ي لذ أنها أراضي " ُمسجلة أراضي دولة"، حیث اعتبرت إسرائیل نفسها مالكة هذه االراضي �صفتها الور�ثة للحكم األردني ا
�ما شرعت إسرائیل بتصن�ف مساحة    .وذلك وفقا للتفسیر اإلسرائیلي للقانون   1967�االحتالل العسكري اإلسرائیلي في العام  

٪ من إجمالي مساحة الضفة الغر��ة) و�ان أوجها 14.9دونما (  843,922إضاف�ة من االراضي الفلسطین�ة "أراضي دولة" بلغت  
االدارة المدن�ة االسرائیل�ة الستكمال اإلجراءات على ما �سمى "أراضي دولة"  حیث تم إعداد    عد ست. والیوم، ت1979عقب العام  

٪ من اجمالي  11.7مخططات تسجیل لها �عد مسحها وجاري العمل على إجراءات تسجیلها وفقا للقوانین اإلسرائیل�ة، والتي تشكل  
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ا. و�المجمل، فان المساحة اإلجمال�ة لألراضي المصنفة "أراضي نمدو    666,327مساحة الضفة الغر��ة مع مساحة إجمال�ة قدرها  
 ٪ من إجمالي مساحة الضفة الغر��ة المحتلة. 37.8دونما، نحو    2,145,169الدولة" وفقا إلسرائیل تصل الى 

% 20.4  تهسبدونما للتصن�ف االسرائیلي "أراضي دولة"، أي ما ن  204,005وف�ما �خص محافظة الخلیل، فقد خضع ما مساحته  
من المساحة الكل�ة للمحافظة. �ما ان اغلب�ة هذه االراضي المصنفة "اراضي دولة" تقع في مح�ط المستوطنات االسرائیل�ة غیر  

الذي �ظهر االدعاءات ال�اطلة التي تنتهجها دولة االحتالل للس�طرة على االراضي   المحافظة، االمرالشرع�ة المقامة على اراضي  
صدر االدارة المدن�ة االسرائیل�ة أمر عسكري لمصادرة اراضي فلسطین�ة تحت ذر�عة "اراضي دولة"، تكون ت  ینالفلسطین�ة. فح

هذه االراضي على مقر�ة من المستوطنات االسرائیل�ة، �حیث تهدف من هذه العمل�ة، الس�طرة على االراضي الفلسطین�ة لتوس�ع 
 ):14ة رقم (والخارط)  6المستوطنات القائمة. أنظر الجدول رقم (

): االراضي الفلسطین�ة التي تخضع لتصن�ف أراضي دولة في محافظة الخلیل �حسب  6الجدول رقم (
 التصن�فات االسرائیل�ة 

 العدد  تصن�ف االرض المساحة (�الدونم)

 1 أراضة معلنة  202,581

 2 أراضي دولة مسجلة 1424

  المساحة الكل�ة 205,004

2018القدس (أر�ج)،    –ة، معهد اال�حاث التطب�ق�ة  الجغراف� المعلوماتالمصدر: وحدة نظم    
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 ): االراضي التي تخضع للتصن�ف االسرائیلي "أراضي دولة" في محافظة الخلیل14الخارطة رقم (

 

 دونما من أراضي محافظتي بیت لحم والخلیل  3799حالة دراس�ة: اسرائیل تعلن االستیالء على  

، نقال عن  2014وم الحادي والثالثین من شهر اب من العام  �ة على صفحتها االلكترون�ة ینشرت صح�فة هاارتس االسرائیل 
دونما من أراضي محافظتي بیت لحم والخلیل تحت مسمى "أراضي    4000االدارة المدینة االسرائیل�ة قرارا �االستیالء على قرا�ة  

 .  رائیل اسم "تجمع غوش عتصیون"المنطقة التي تطلق علیها اس   دولة" ولتعز�ز البناء االست�طاني في
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 )1967- 59): االمر العسكري االسرائیلي: "امر �شأن أمالك الحكومة (یهودا والسامرة) رقم (15الخارطة رقم (

ن�ة االسرائیل�ة،  تجدر االشارة الى أن االمر العسكري صدر عن المسؤول عن أمالك الحكومة وأمالك الغائبین في االدارة المد 
و�حمل اسم "امر �شأن أمالك الحكومة (یهودا والسامرة) رقم   2014اب من العام    ، في الخامس والعشر�ن من شهریوسي س�غال

دونما من أراضي أر�عة تجمعات فلسطین�ة جنوب غرب    3799). و�قضي االمر العسكري االسرائیلي �اإلعالن عن  59-1967(
العسكري أصحاب الشأن من الفلسطینیین   نها أراضي دولة. وأمهل االمر، نحالین، صور�ف والج�عة) �امدینة بیت لحم (واد فو�ین

یوما من تار�خ نشر االمر العسكري لالعتراض الى لجنة االعتراضات لدى المحكمة العسكر�ة االسرائیل�ة في معسكر عوفر    45
أقر تأس�س لجان اعتراضات   والذي  1967  - هودا و السامرة  ی  172في محافظة رام هللا وذلك �حسب قانون االعتراضات رقم  

الغائبین ((الملك�ة الخاصة)  اس المتعلقة �أمالك  للتعامل مع االعتراضات  العسكري رقم    - رائیل�ة  ) وأموال الحكومة 58األمر 
 ). 59(األمر العسكري  

 مناطق عسكر�ة مغلقة تلتهم مساحات شاسعة من اراضي محافظة الخلیل •
"كمناطق    الضفة الغر��ة  أراضي ى اعالن أجزاء �بیر منعل  1967الفلسطین�ة في العام  ائیل ومنذ احتاللها لألراضي  عمدت اسر 

. وف�ما �خص محافظة الخلیل، فقد أخضعت السلطات  1970للعام    378خالل االمر العسكري االسرائیلي رقم    " منعسكر�ة مغلقة
االجمال�ة، لتصن�ف المناطق العسكر�ة المغلقة،    % من مساحة المحافظة10دونما، أي ما نسبته    99,740االسرائیل�ة ما مساحته  

 )  16افظة على مدى أعوام االحتالل االسرائیلي. الخارطة رقم (االمر الذي حد من التطور والتمدد العمراني في المح
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 ) : المناطق العسكر�ة المغلقة في محافظة الخلیل16الخارطة رقم (

 

الن اراضي في �ل من محافظة ئیل�ة بتمدید سر�ان امر عسكري اسرائیلي إلععالوة على ذلك، قامت سلطات االحتالل االسرا 
 .  912یل، على انها اراضي عسكر�ة مغلقة ومنطقة اطالق نار رقم  ار�حا، القدس، بیت لحم والخل

 من أراضي الضفة الغر��ة ألف دونم   400عن   تمدید سر�ان مصادرة ما یز�د •
أمرا عسكر�ا �حمل الرقم والمسمى (    ، أصدر ج�ش االحتالل اإلسرائیلي2018م  في االسبوع االول من شهر ش�اط من العا

) والذي 912( منطقة إطالق نار    2018-5775)  6/س (تعدیل حدود  رقم  99/1یهودا والسامرة)    2009-5770-  1651
الى الشرق من الضفة لفلسطین�ة الواقعة في المقطع الجنو�ي  دونما من األراضي ا   410,672�قضي بتمدید إغالق ومصادرة  

 80.4دونما (  80,804من مستوطنة معال�ه أدوم�م وصوال ألقصى الجنوب الشرقي لمحافظة الخلیل، منها    الغر��ة، حیث تبدأ 
 )  16) والخارطة رقم (1كم مر�ع) من أراضي محافظة الخلیل. الصورة رقم (
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رقم    /س (تعدیل حدود99/1یهودا والسامرة)    5770- 2009-   1651االمر العسكري االسرائیلي رقم ():  1الصورة رقم (
 )912(منطقة إطالق نار    5775-2018)  6

 

والذي    2009والجدیر ذ�ره �أن ج�ش االحتالل اإلسرائیلي �انت قد أصدر األمر العسكري قبل التعدیل في  شهر أ�ار من العام  
نما المذ�ورة دو   212ما عن أمر التمدید الحالي وذلك الن  دون  212دونما أي بز�ادة قدرها    410,884رة  أعلن فیها إغالق ومصاد 

قد تم استخدامها لصالح توس�ع مستوطنة معال�ه أدوم�م غیر الشرع�ة و�التالي تم شطبها من ضمن المناطق المصادرة والمغلقة 
 من خالل التعدیل الصادر. 
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( منطقة   2018-5775)  6دیل حدود  رقم  /س (تع99/1یهودا والسامرة)    5770-2009-   1651): (17(الخارطة رقم  

 )912إطالق نار  

دونم من اراضي الضفة الغر��ة   400,000وتكون بهذا االمر العسكري الصادر مؤخرا، قد اعلنت اسرائیل عن ا�قاء أكثر من  
راضي ، حیث �ما ذ�ر سابق، اجزاء من اال912اطالق نار رقم    ضمن تصن�ف اراضي عسكر�ة مغلقة وا�ضا اعالنها منطقة

"  تقع ضمن حدود محافظة الخلیل، حیث تصل هذه المساحة الى 912ر  المعلنة "اراضي عسكر�ة مغلقة ومنطقة اطالق نا
ت سلطات (والتي هي مصنفة اراضي عسكر�ة مغلقة ا�ضا)، اعلن  912دونم. �اإلضافة الى منطقة اطالق النار رقم    80,804

محافظة الخلیل وتبلغ ، والتي تقع الى الجنوب من  918طقة اطالق النار رقم  ، عن من1977االحتالل االسرائیل�ة في العام  
 113,516دونم. و�هذا تكون االراضي المصنفة "منطقة اطالق نار" في محافظة الخلیل تصل مساحتها الى    32,712مساحتها   

الكل�ة لمحافظة الخلیل) وهي تشمل منطقة "اطالق % من الم11.3دونم (أي ما نسبته   . ومن 918و  912النار رقم    ساحة 
طالق النار هي المناطق التي تستخدمها قوات ج�ش االحتالل االسرائیلي إلجراء التدر��ات العسكر�ة الجدیر ذ�ره، �ان مناطق ا

 والتي �ستخدم فیها الذخائر الح�ة.  
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 " في محافظة الخلیل918ق نار  ): منطقة " اطال 18الخارطة رقم (

 

 محافظة الخلیل  الرا�طة في"  "الممرات االست�طان�ة

على أراضي الضفة الغر��ة المحتلة والتي من خاللها   2002عقب اعالن اسرائیل عن بناء جدار العزل العنصري في العام  
�ة، وفرض س�طرتها على المنطقة الشرق�ة بؤرة است�طان  60مستوطنة اسرائیل�ة الى حدودها �اإلضافة الى    107ستضم اسرائیل  

  38ت تعرف الیوم �منطقة العزل الشرق�ة)، والتي تشمل  غر��ة (منطقة غور االردن وال�حر المیت) (التي أص�حمن الضفة ال
ممرات بؤرة است�طان�ة، تحاول اسرائیل فرض س�طرتها على المستوطنات االسرائیل�ة الواقعة في منطقة ال  32مستوطنة اسرائیل�ة و

عدد ممكن من المستوطنات اق تسو�ة مع الفلسطینیین في المستقبل، من ضم اكبر  االسرائیل�ة حتى تتمكن، قبیل الوصول الى اتف
% من 84والبؤر االست�طان�ة الى حدودها والتي �مجموعها (منطقة الممرات ومنطقة العزل الشرق�ة والغر��ة) تحوي ما یز�د عن 

للمستوط السكاني  ذل التعداد  �عد  لتفاوض  الغر��ة،  الضفة  في  االسرائیلیین  المستوطنات نین  من  یذ�ر  ال  عدد  اخالء  على  ك 
ة والمستوطنین �عد ان �انت قد نفذت مخططات العزل والس�طرة، متجاهلة االثر السلبي التي تفرضه تلك المخططات  االسرائیل�

على   % من مساحة الضفة الغر��ة13و�بدو ان المخططات االسرائیل�ة ال تتوقف عند انتزاع     على المجتمع الفلسطیني برمته.
�م مر�ع) من الجهة الشرق�ة للضفة الغر��ة    1664٪ (29طول االجزاء الغر��ة منها من خالل بناء جدار العزل العنصري، وعزل  
فة الغر��ة لتخلق تواصل جغرافي بین هاتین المنطقتین (منطقة غور االردن)، بل تتغلغل اكثر في المنطقة المت�ق�ة من الض

الشمالي �ة)، في نفس الوقت تحو�ل الضفة الغر��ة الى معازل غیر متصلة جغراف�ا وهي المعزل  (منطقة العزل الشرق�ة والغر�
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م هللا وأر�حا والمعزل و�شمل المحافظات الفلسطین�ة االر�ع جنین ونابلس وطولكرم وقلقیل�ة، والمعزل الوسط و�شمل محافظتي را
شرق�ة ، فان المخططات اإلسرائیل�ة لم تدرجها في أي من المعازل الجنو�ي الذي �شمل محافظات بیت لحم والخلیل. أما القدس ال

 .تعامل معها إسرائیل على انفراد ألس�اب إقل�م�ة وس�اس�ةالسابق ذ�رها اذ ت

الممرات االسرائیل�ة هي تلك المستوطنات التي تعتزم اسرائیل اال�قاء علیها    كما ان المستوطنات اإلسرائیل�ة المتواجدة في منطقة
لمستوطنات في الضفة الغر��ة المحتلة، ض أي اتفاق للسالم مع الفلسطینیین. حتى وان �ان إلسرائیل ن�ة �إخالء المز�د من التقو�

یل�ة حیث أن هذه الممرات تت�ح إلسرائیل الفرصة للحفاظ إال أنها لن تشمل المستوطنات االسرائیل�ة الواقعة في الممرات االسرائ
ة على  ) من جهة، واحكام الس�طر 13000(السكان +  38األردن حیث المستوطنات اإلسرائیل�ة ال  على الوصول إلى منطقة غور  

للمستوطنین حدودها مع االردن المعترف بها دول�ا ضد أي سینار�و "تسلل" او "هجوم" من جهة اخرى. �ما انه سوف �ص�ح  
لممرات إمكان�ة الوصول اآلمن والم�اشر مع اسرائیل. و  اإلسرائیلیین القاطنین في المستوطنات االسرائیل�ة الواقعة في منطقة ا

توطنات والبؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة في هذه الممرات سوف ی�قي المشروع االستعماري االسرائیلي األهم من ذلك، إن وجود المس
ف�ا، دولة مستقلة خاصة ح�اة االمر الذي سوف �عمل على تقو�ض الطموح الفلسطیني لدولة فلسطین�ة متصلة جغراعلى قید ال

مستوطنة اسرائیل�ة في منطقة   31لألراضي الفلسطین�ة، تم بناء  بهم. والجدیر �الذ�ر أنه خالل سنوات االحتالل االسرائیلي  
بؤرة است�طان�ة التي من شأنها ان تعزز من الوجود االسرائیلي في   100ا �قارب  الممرات االسرائیل�ة هذا �اإلضافة الى اقامة م

 یین.طقة والس�طرة علیها حتى ال یتم التنازل عنها في أي مفاوضات مستقبل�ة مع الفلسطینالمن

ما  �م مر�ع) من أراضي محافظة الخلیل ل  180.5دونما (  180,551وفي محافظة الخلیل �شكل خاص، �خضع ما مساحته  
لي مساحة محافظة الخلیل و�حتلها عددا من % من اجما18.1ُتعَرفه اسرائیل على انه منطقة "ممرات اسرائیل�ة"، أي ما نسبته  

افظة الخلیل، منها  �رمي تسور، �ر�ات ار�ع، ماعون، سوس�ا، �رمئیل، خارصینا، المستوطنات الكبرى المقامة على اراضي مح
�كة من �اإلضافة الى احتواء منطقة الممرات االست�طان�ة على عدد من البؤر االست�طان�ة وشش�معا، وغیرها من المستوطنات،  

فظة الخلیل �طلق علیها ا�ضا "تجمع �ر�ات ار�ع الطرق االلتفاف�ة االسرائیل�ة. ومن الجدیر ذ�ره �ان منطقة الممرات في محا
) 19نشاطات االست�طان�ة في محافظة الخلیل) خارطة رقم (االست�طاني" (لمز�د من المعلومات عن هذه التجمع تا�عة قسم ال

 طان�ة الرا�طة في محافظة الخلیل توضح منطقة الممرات االست�
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 ): منطقة الممرات االست�طان�ة الرا�طة في محافظة الخلیل19خارطة رقم (

 
 ومخطط جدار العزل العنصري اإلسرائیلي   محافظة الخلیل

ــلطات االحتالل في بدأت ــهر ســ ــل األحاد�ة الجانب 2002العام   من حز�ران شــ ــة الفصــ ــ�اســ ــرائیل بین بتنفیذ ســ  واألراضــــي إســ
 من تمتد  الغر��ة،  الضـــفة من الغر�ي الجزء عزل في منطقة إ�جاد  خالل بناء جدار الضـــم والتوســـع و من الفلســـطین�ة المحتلة

 جیوب (جیتوهات، �انتونات)، إلى الفلسطین�ة وعازلة التجمعات ، خصو�ة الزراع�ة األراضي أكثر مغتص�ة جنو�ها إلى شمالها
ــل الجغرافي بین ــه للتواصــ ــطین�ة، المدن و القرى  ومقوضــ ــ�طرة الفلســ ــامة لغالب�ة الطب�ع�ة الموارد  على ومســ ــتوطنات وضــ  المســ

  .اإلسرائیل�ة

القرار االســـــتشـــــاري   �ة على مســـــار جدار العزل العنصـــــري في الضـــــفة الغر��ة و�الرغم من صـــــدوروفي محاولة إلضـــــفاء شـــــرع  
أقدمت إسـرائیل على إجراء تعدیالت طف�فة  فقد    ، 2004الصـادر عن محكمة العدل الدول�ة في التاسـع من شـهر تموز من العام 

اؤه وتعو�ض المتضـــرر�ن منه �حســـب ما جاء في القرار  تلتزم بتفك�ك ما تم بنعلى مســـار الجدار في الضـــفة الغر��ة بدال من أن 
ن من شـهر ن�سـان  االسـتشـاري لمحكمة العدل الدول�ة. و�ان التعدیل األخیر على مسـار الجدار الفاصـل الذي اعلن عه في الثالثی

جدیدة على مســــــــــار  وتم نشــــــــــره على الموقع اإللكتروني لوزارة الدفاع اإلســــــــــرائیل�ة ، حیث تر�زت التعدیالت ال  2007من العام 
الجدار في مناطق أثارت ُمعضـالت جغراف�ة لمسـار الجدار في الضـفة الغر��ة حیث ارتكزت على حل مشـاكل اعتبرت عثرة أمام  

في بناء الجدار. هذا وقد أجر�ت عدة تعدیالت على مســـــار الجدار في الضـــــفة الغر��ة منذ البدء في   ســـــعي إســـــرائیل االســـــتمرار
 بنائه.
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العزل العنصري �حسب ما جاء في اخر تعدیل اسرائیلي لمسار الجدار في شهر ن�سان  جدار طول  محافظة الخلیل، یبلغوفي  
ل�ضعها  الجنو�ي الغر�ي من المحافظة  وسوف �قتطع الجزء الغر�ي و ما بین قائم ومخطط لبنائه   �یلومترا   111،  2007من العام  

صور�ف واذنا و�یت عوا وسكة و�یت مرسم والرماضین. هذه �اإلضافة الى   في معزل عن أصحابها، و�أتي على أراضي �ل من
الجانب لحدودها ضم جزءا من المنطقة الشرق�ة لمحافظة الخلیل لتص�ح ضمن المنطقة التي ستضمها اسرائیل �شكل احادي  

 )20) والخارطة رقم (7المستقبل�ة. انظر الجدول رقم (

 

 جدار العزل العنصري االسرائیلي على  اراضي محافظة الخلیل): مراحل بناء  7الجدول رقم (

 طول الجدار (كم) مراحل بناء جدار العزل العنصري 

 64 جدار قائم (ما بین اسمنتي وس�اج) 

 47 جدار مخطط له 

 111 المجموع

2018القدس (أر�ج)،    –المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة، معهد اال�حاث التطب�ق�ة    

 

 

 ): جدار العزل العنصري االسرائیلي على أراضي محافظة الخلیل20الخارطة رقم (
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 عزل  ما مساحتهس�عمل جدار العزل العنصري على  هذا وعند االنتهاء من بناء جدار العزل العنصري في محافظة الخلیل،  
سیؤثر سل�ا على التجمعات الفلسطین�ة   األمر الذي% من مساحة المحافظة الكل�ة،    7.3�یلومتر مر�ع)،    73.5( دونما 73,594

المعزولة �غض النظر عن نوعها زراع�ة �انت أم مفتوحة،   األراضي هذه إلى الدخول  من جم�ع النواحي. سواء على صعید  
القادر�نر اال ألصحاب حیث ُ�سمح فقط الفلسطینیین   (كاإلدارةلدى السلطات اإلسرائیل�ة   لألراضي ملكیتهم إث�ات على  اضي 

التصار�ح ألصحاب األراضي (عادة التا�عة لج�ش االحتالل اإلسرائیلي) حیث یتم إصدار  االكبر سنا في   المدن�ة اإلسرائیل�ة 
 التصار�ح هذه �إصدار اإلسرائیل�ة تقوم المدن�ة اإلدارة أن �الذ�ر جدیر العقار�ة. وال الملك�ة صكوك في  العائلة) التي تندرج أسماؤهم

 هذه التصار�ح وأن خصوصا  �أنفسهم الزراع�ة أصحاب األراضي االعتناء �أراضیهم على  �صعب الذي األمر آخر، لىإ موسم  من
،  2002جدار العزل العنصري عام    المعدات الالزمة والكاملة لفالحة األرض. ومنذ ظهور مخطط أو العاملة األیدي  تشمل ال

جدار العزل العنصري، وقد تأثرت محافظة الخلیل �شكل خاص، بهذه سرائیل�ة الى تعدیل مسار  عمدت سلطات االحتالل اال
) الذي  یوضح مشار�ع التعدیل على مسار  8التعدیالت التي أجر�ت على مسار الجدار منذ البدء في بنائه، انظر الجدول رقم (

 . في محافظة الخلیل الى یومنا هذا    نذ إعالن إسرائیل عن بناءه  الجدار م

 

 

التعدیالت على مسـار جدار العزل العنصـري هدفت �األسـاس لخدمة المسـتوطنات اإلسـرائیل�ة والعمل على  تجدر االشـارة الى أن 
ضـــــــم اكبر عدد منها واســـــــت�عابها �صـــــــرف النظر عما ُ�حدث ذلك من أثر ســـــــلبي على ح�اة الفلســـــــطینیین المع�شـــــــ�ة والنفســـــــ�ة  

 دن�ة والس�اس�ة �حسب القوانین و األعراف الدول�ة.واالقتصاد�ة فضًال عن �ونها خروقات فاضحة لحقوق الفلسطینیین الم

 

 اآلثار السلب�ة المترت�ة على بناء جدار العزل العنصري في محافظة الخلیل
 

الخلیل اهمها القطاع الزراعي والتنوع  كان لبناء جدار العزل العنصري أثر سلبي ومدمر على القطاعات المختلفة في محافظة  
ما �سب�ه الجدار حتى الوقت الحاضر من تقط�ع ألوصال المحافظة جغراف�ا وعزل التجمعات الفلسطین�ة الحیوي هذا �اإلضافة الى  

 ): مشار�ع التعدیل على مسار جدار العزل العنصري في محافظة الخلیل8الجدول رقم (

 طول الجدار التار�خ 

2002 91 

2006 72 

2007 108 

 111 الوضع الحالي للجدار 

 2018القدس (أر�ج)،    –ال�حاث التطب�ق�ة  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة، معهد ا
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وتقو�ض الوضع االقتصادي في المحافظة. ف�ما یلي عرض ألهم ما سب�ه الجدار على �ل من القطاع الزراعي واالقتصادي 
 والتنوع الحیوي: 

 أثر جدار العزل العنصري على القطاع الزراعي •
كل جدار العزل العنصــري خطرا على القطاع الزراعي في محافظة الخلیل و�هدد جزء ال �ســتهان �ه من ســلة الغذاء وذلك لما  �شــ

ر��ة. وتبلغ مســـاحة االراضـــي  ســـ�عزل من االراضـــي الزراع�ة واالشـــجار المثمرة في المحافظة عند اســـتكمال بناؤه في المنطقة الغ
ــ�عزلها الجدار حال ا ــبته    دونما  6,544النتهاء من بناؤه في المحافظة الزراع�ة التي ســـ %  1.7في منطقة العزل الغر��ة، ما نســـ

�م مر�ع) حیث ســتصــ�ح معزولة   376.6دونما ( 376,657من المســاحة الكل�ة لألراضــي الزراع�ة في محافظة الخلیل وال�الغة  
ــادر عن االدارة المدن�ة ها الفلســـــــــطینیین في المحافظة و لن یتمكنوا من الوصـــــــــول الیها اال عن اصـــــــــحاب بتصـــــــــر�ح خاص صـــــــ

 الخلیل.  محافظة  االسرائیل�ة في  

 أثر جدار العزل العنصري على التنوع الحیوي  •
ــ�خلفه جدار العزل العنصــــــري على القطاع الزراعي في محافظة   ــافة الى االثر الكبیر الذي  ســــ الخلیل حال االنتهاء من  ف�اإلضــــ

ي في المناطق البیئ�ة المختلفة في المحافظة وذلك لما  بناؤه،  ســــیؤثر ســــلب�ا و�شــــكل �بیر على المصــــادر الطب�ع�ة والتنوع الحیو 
اضــي الطب�ع�ة التي عانت من تناقص مســتمر عبر ســنوات االحتالل االســرائیلي �شــكل ال  ســ�عزل من مســاحات شــاســعة من االر 

لعزل العنصـــري  ز�ادة المســـتمرة في التعداد الســـكاني في المحافظة وتوســـع المســـاحة العمران�ة. �ما ســـ�كون لجدار ایتناســـب مع ال
نع الســــــتمرار الح�اه البر�ة �شــــــكلها الطب�عي في  اثر �بیر على الح�اه البر�ة في المحافظة حیث ســــــ�خلق حاجز غیر طب�عي، ما

 المحافظة. 

الخل الجدار في محافظة  الغا�ات و هذا وسیتسبب  تبلغ مساحة أراضي  یل �عزل مساحات شاسعة من  المفتوحة حیث  المناطق 
% من المساحة 29.5دونما، أي ما نسبته    12,473الغا�ات والمناطق المفتوحة التي سوف �عزلها الجدار حال االنتهاء من بناءه  

وعل�ه، سوف �عمل الجدار على تجزأة  .   دونما  42,218الكل�ة لمناطق الغا�ات والمناطق المفتوحة في محافظة الخلیل وال�الغة  
أن �عطل التواصل الجغرافي للمناظر الطب�ع�ة في المحافظة وتدفق الم�اه الطب�ع�ة من مناطق الغا�ات االمر الذي من شأنه  

في المنطقة. ولذلك،   اب�ع، وحر�ة الكائنات الح�ة، وأ�ضا من شأنها أن تهدد األنواع الن�ات�ة التي تنمو �شكل طب�عيالجداول والین
على المدى ال�عید من تدهور الغا�ات الطب�ع�ة و المزروعات في المنطقة، و�مكن أن خطة العزل االسرائیل�ة سوف تفاقم    فإن

 الحما�ة للمناطق المجاورة من الموائل و�دارة النظم اإل�كولوج�ة.  �كون لها آثار ضارة محتملة على تأمین  

 ى الواقع الس�اسي أثر جدار العزل العنصري عل •
بذر�عة   2002عندما شـــرعت اســـرائیل ببناء جدار العزل العنصـــري في االراضـــي الفلســـطین�ة المحتلة في شـــهر حز�ران من العام 

عت�ار االثار السـلب�ة للجدار على المجتمع الفلسـطیني برمته من جم�ع نواحي الح�اة، توفیر االمن لإلسـرائیلیین، لم تأخذ �عین اال
على االراضـي الفلسـطین�ة بهدف اعادة ترسـ�م حدودها �ما یتناسـب ورؤ�تها السـ�اسـ�ة المسـتقبلة واسـتدامة   ن سـ�طرتهابل عززت م

ها اســــرائیل إلقامة الجدار على امتداد الُحدود الغر��ة للضــــفة الذرائع االمن�ة التي اختلقتاحتاللها لالراضــــي الفلســــطین�ة.  �ما ان 
توفیر األمن "لدولة اســـرائیل و مواطنیها" �ان دائما ُحجة إســـرائیل لفرض الُحلول على الجانب  الغر��ة هي ُحجج واه�ة، حیث أن 
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لســـــطینیین وأراضـــــیهم وســـــ�ادتهم  فلســـــطیني في المفاوضـــــات، واألمن الذي تر�د إســـــرائیل تحق�قه دائما ما �كون على حســـــاب الفال
 قیق دولتهم المستقبل�ة ذات الس�ادة والمتواصلة جغراف�ا.  وحر�تهم ومواردهم الطب�ع�ة وتطورهم ومستقبلهم بل وحرمانهم من تح

هذا و�عتبر قرار إســـــــرائیل إقامة الجدار على االراضـــــــي الفلســـــــطین�ة غیر مبرر و�هدف إلى ترســـــــ�م أحادي الجانب للحدود دون 
ــ�اســــــــي دائم ومتالرج فق عل�ه مع  وع إلى الجانب الفلســــــــطیني األمر الذي �عكس عدم جد�ة إســــــــرائیل في الوصــــــــول إلى حل ســــــ

وعدم التنازل عنها في أي اتفاق�ة مسـتقبل�ة   الفلسـطینیین من خالل الرغ�ة اإلسـرائیل�ة الواضـحة للسـ�طرة على االراضـي الفلسـطین�ة
 راًرا و تكرار.  مع الجانب الفلسطیني �ما أعلن نتن�اهو م

 جدار العزل العنصري االسرائیلي والقانون الدولي •
ي لمحكمة العدل الدول�ة في الهاي والذي یتعلق �عدم شرع�ة جدار ، صدر الرأي االستشار 2004م  في التاسع شهر تموز من العا

ار القانون�ة المترت�ة على بنائه. وجاء  العزل العنصري الذي قامت اسرائیل ببنائه على امتداد االراضي الفلسطین�ة المحتلة واالث
في االراضي الفلسطین�ة المحتلة غیر قانوني �موجب عدة اطر قانون�ة  في الرأي االستشاري �ان الجدار الذي اقامته اسرائیل  

جب إزالته جن�ف الرا�عة، وانظمة الهاي، �اإلضافة إلى مختلف معاهدات حقوق اإلنسان، وعل�ه �ستو  دول�ة، �ما في ذلك اتفاق�ة
غیر قانون�ة وغیر   ئیل لتبر�ر بناء الجداروتفك�كه وتعو�ض الفلسطینیین المتضرر�ن من بنائه، و�ان االدعاءات التي قدمتها اسرا

 ). 2004دل الدول�ة،  وال ترتكز على اي اساس قانوني، (محكمة الع منطق�ة،

من قواعد القانون الدولي   العنصري الذي أقامته إسرائیل على امتداد الضفة الغر��ة المحتلة �شكل انتهاكا للعدید  العزل إن جدار  
�ما في ذلك الحق في تقر�ر المصیر، والحق في حر�ة التنقل، والحق في العمل، والحق في العالج    ؛ والمواثیق والمعاهدات الدول�ة

 ، والحق في مستوى مع�شي مالئم وحق الوصول إلى األماكن المقدسة. والخدمات الصح�ة، والحق في التعل�م

الفلسطیني، وا تقر�ر المصیر للشعب  لیؤ�د حق  الدول�ة  العدل  نت�جة الوضع لقد جاء قرار محكمة  الفلسطینیون  لذي حرم منه 
تخدام مصطلح 'مخاوف أمن�ة' ، فانه ال �مكن اس2004ل الدول�ة الصادر في العام  الس�اسي الراهن. ووفقا لقرار محكمة العد 

على كمبرر النتهاك هذا الحق وم�ادئ قانون�ة دول�ة أخرى، حیث ترى [محكمة العدل الدول�ة] "أن إسرائیل ال �مكن أن تعتمد  
حق الدفاع عن النفس، أو حالة الضرورة القصوى للحیلولة دون شرع�ة بناء الجدار، ولذلك ترى المحكمة، أن بناء الجدار والنظام 

 المرت�ط �ه، یتعارض مع القانون الدولي".

ــر�حة   ــري هو مخالفة صــــــــ ــحة وأخیرا، فان بناء جدار العزل العنصــــــــ ــالم الموقعة بین اإلوواضــــــــ ــرائیلیین  لجم�ع اتفاق�ات الســــــــ ســــــــ
نها  ة أوســلو االنتقال�ة التي تنص على انه " ال �جوز ألي طرف الشــروع أو اتخاذ أ�ة خطوة من شــأوالفلســطینیین، وخرق  التفاق�

المادة الحاد�ة والثالثین من  تغییر الوضـــــع القائم في الضـــــفة الغر��ة وقطاع غزة لحین الوصـــــول لمفاوضـــــات الوضـــــع الدائم " (
 ).1995اتفاق�ة أوسلو عام  

 المعابر االسرائیل�ة في محافظة الخلیل

بر قدر ممكن على ح�اة الفلسطینیین ان الحواجز أو المعابر هي أسماء مترادفة ألهداف إسرائیل�ة تقضي �إحكام الس�طرة �أك
ى اإلسرائیلیون  الذین �ع�شون في الضفة الغر��ة المحتلة، وهي مفصل رئ�س في خطة جدار العزل اإلسرائیل�ة منذ البدا�ة، حیث سع
بر التي تهدف من خالل الجدار إلى رسم حدود الدولة العبر�ة �ما یتناسب واحت�اجاتها العل�ا. و�دءًا من مسار الجدار وحتى المعا
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�األساس إلى خدمة المصالح اإلسرائیل�ة، فمن خاللها یتسنى لإلسرائیلیین التحكم �العبور على طول خط الجدار من شمال الضفة  
فلسطین�ا على المعابر االسرائیل�ة، التي نادرا   200حتى جنو�ها. فخالل االعوام الخمس العشر الماض�ة، قتل أكثر من    الغر��ة

حسب القوانین أو اإلجراءات المت�عة، وانما تعمل حسب مزاج�ة الجنود اإلسرائیلیین الذین �حرسون هذه المعابر.    ما �انت تعمل
الفصل العنصري هو مصطلح ذو صلة، اذ أن قوات االحتالل االسرائیلي تعمل على   وفي الس�اق الفلسطیني، فان مصطلح 

 الل وحصرها في طرق محددة وعبر معابر معینة. التحكم في حر�ة الفلسطینیین الذین �ع�شون تحت االحت

لة آنذاك، �ائیر نف�ه  أصدر المسؤول في االدارة المدن�ة االسرائیل�ة في الضفة الغر��ة المحت 2005 العام من أیلول شهر في
 5775نقاط عبور)،    ( 1967- 5727)  34یهودا و السامرة (رقم    –لقة  ألوف، أمرا عسكر�ا �حمل اسم (أمر �شأن مناطق مغ

جدار  طول خط   على عبور نقطة 23 إلى �اإلضافة الغر��ة، الضفة في معابر رئ�س�ة (نقاط حدود) عشرة إقامة عن 2005-
وب) الستبدال الحواجز العسكر�ة اإلسرائیل�ة القائمة على مداخل المدن والقرى الفلسطین�ة  ل الى الجن (من الشما  7العزل العنصري 

طأة احتكاك المدنیین الفلسطینیین مع الجنود اإلسرائیلیین على الحواجز االسرائیل�ة . وتشمل هذه المعابر: معبر  بدعوى تخف�ف و 
ومعبر الجلمة في جنین ومعبر شعار افرا�م في طولكرم ومعبر بیتون�ا في رام   مزمور�ا شرقي بیت لحم ومعبر ترقوم�ا في الخلیل

في بیت لحم ومعبري شعفاط والزع�م شرقي    300شمال منطقة االغوار ومعبر جیلو  هللا ومعبر حسام تصاهوب (معبر ب�سان)  
لتي تنوي اقامتها لألغراض التجار�ة  مدینة القدس ومعبر قلند�ا في القدس. و�انت اسرائیل قد صنفت خمسة من هذه المعابر ا 

 بهدف الس�طرة على الحر�ة التجار�ة للفلسطینیین منها معبري ترقوم�ا والج�عة. 

). و�عتبر  1949: �قع معبر ترقوم�ا غرب مدینة الخلیل �القرب من الخط األخضر (خط الهدنة للعام  معبر ترقوم�ا (قائم) •
للس�طرة على   2005یل قد أعلنت عن بناءها في الضفة الغر��ة المحتلة في العام  معبر ترقوم�ا أحد المعابر التي �انت إسرائ

والتجارة الفلسطین�ة ما بین مختلف المحافظات من جهة و�ین الضفة الغر��ة و�سرائیل من جهة أخرى.  تنقالت الفلسطینیین  
بین إسرائیل والمحافظات الفلسطین�ة  أما �خصوص معبر ترقوم�ا فقد ُجهز ل�كون معبر تجاري حدودي لل�ضائع والتجار ما

 .ا بین الضفة الغر��ة و قطاع غزة في المستقبلالجنو��ة (بیت لحم والخلیل) و �ذلك نقطة التواصل الحدود�ة م 
أهالي قر�ة الج�عة   2005  سلمت قوات االحتالل االسرائیلي في الثاني والعشر�ن من شهر اب من العام  (قائم):عبر الج�عة  م •

ة دونما من أراضي قر�ة الج�ع  110و �صادر ما مساحته   T/158/05قم  مدینة بیت لحم امرا عسكر�ا �حمل ر جنوب غرب  
في محافظة بیت لحم و�لدة صور�ف في محافظة الخلیل ألجل اقامة معبر الج�عة. وجاء االمر العسكري االسرائیلي ل�ستبدل 

دونما   43سب االمر العسكري، �صادر المعبر ما مساحته  �حو   .نقطة التفت�ش التي �انت قائمة في المنطقة �معبر تجاري 
دونمات من االراضي الفلسطین�ة داخل  3بلدة صور�ف هذا �اإلضافة الى   دونما من اراضي  64من أراضي قر�ة الج�عة و 

 (الخط االخضر) و التي �انت �األصل ملكا ألهالي قر�ة الج�عة.   1949خط الهدنة للعام  

من شهر  ل�ة في الضفة الغر��ة المحتلة، دافید مناخ�م، قد أصدر في السا�ع والعشر�ن  ارة المدن�ة االسرائیو�ان المسؤول في االد 
)، 1967-5727)  34یهودا و السامرة (رقم    – أمرا عسكر�ا �حمل اسم (أمر �شأن مناطق مغلقة    2014تشر�ن أول من العام  

ة "نقطة عبور هل�ا (ج�عة)" الى قائمة المعابر االسرائیل�ة التي �قضي �إضاف  2014-  5775)،  3تحدیث نقاط عبور (تعدیل رقم  
من خالل االمر العسكري االسرائیلي الذي �حمل اسم "أمر �شأن مناطق مغلقة (یهودا والسامرة)    2005تم االعالن عنها في العام  

 
  2005أیلول   9، هآرتس االسرائیل�ة الیوم�ة جر�دة  7
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ین عشرة معابر اسرائیل�ة بین الضفة  ، "إعالن �شأن تعیین نقاط العبور') والذي أُعلن من خالله عن تعی1967-5727)  34(رقم  
ور فلسطینیي الضفة الغر��ة المحتلة الى اسرائیل و�العكس ومرور الغر��ة المحتلة واسرائیل لفرض مز�د من الس�طرة على حر�ة مر 

  .ال�ضائع ا�ضا

)، تحدیث نقاط  1967-5727)  34یهودا و السامرة (رقم    –وف�ما �خص االمر العسكري االسرائیلي " أمر �شأن مناطق مغلقة  
الغر��ة المحتلة من االنتقال عبر المعبر الى إسرائیل و�ذلك )"، فسوف �سمح للفلسطینیین القاطنین في الضفة  3عبور (تعدیل رقم  

 الدخول الى الضفة الغر��ة من إسرائیل، ف�ما �حظر �موج�ه على "اإلسرائیلیین" الدخول من هذا المعبر إلى الضفة الغر��ة المحتلة.

 

، اعالن �شأن 1967-5727) 34السامرة (رقم  یهودا و   –): أمر �شأن مناطق مغلقة 3) و الصورة رقم (2الصورة رقم (
2014)، لسنة  3تعیین نقاط عبور (تعدیل رقم   

ي الخامس من تجدر االشارة الى أن المسؤول في االدارة المدن�ة االسرائیل�ة في الضفة الغر��ة المحتلة، دافید مناخ�م، قد أصدر ف 
�طرة لعددا من المعابر االسرائیل�ة الحدود�ة التي اقامتها  أمرا عسكر�ا �قضي بتحو�ل الس   2014شهر تشر�ن أول من العام  

اسرائیل على الحدود مع الضفة الغر��ة المحتلة لس�طرة دائرة المعابر البر�ة االسرائیل�ة، من ضمنها معبر الج�عة هذا �اإلضافة 
االغوار ومعبر هشمونائ�م شمال   ر ا�ال غرب مدینة قلقیل�ة ومعبر جلبوع شمال مدینة جنین ومعبر ال�قعة في الى �ل من معب 

 .109قلقیل�ة) حاجز رقم    - مدینة رام هللا ومعبر ال�اهو  

هل ح�اة وفي الواقع، دأبت إسرائیل وفي مناس�ات عدة أن تبرر وتسوق لمشروع المعابر، بزعمها أن بناء هذه المعابر سوف ُ�س
إسرائیل مراًرا وتكراًرا إضفاء الشرع�ة على المعابر التي تنتهك الفلسطینیین و�خلق تواصال داخل المناطق الفلسطین�ة. فقد حاولت  

القوانین والمعاهدات الدول�ة المتعلقة �حر�ة التنقل، عن طر�ق طلبها من البنك الدولي دعم مشروع المعابر، في حین ان البنك 
ترف �ه دول�ا، �ما أن هذه المعابر  ، المع1949طلب اسرائیل ألن المعابر ال یتم بناؤها على خط الهدنة للعام  الدولي رفض  

 تسهل بناء جدار العزل العنصري في الضفة الغر��ة المحتلة. 
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التمتع �الكرامة   ، فان لجم�ع الناس الحق في  1948  في العامووفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن االمم المتحدة  
التي هي أساس الحر�ة والعو�حقوقهم المتس الثابتة  التنقل هي جزء من "حر�ة اإلنسان" او�ة  العالم، وأن حر�ة  دل والسالم في 

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان   13(جاغرسكو�لد)، و�التالي فهو واحد من أهم حقوق اإلنسان األساس�ة. أ�ضا وتنص المادة  
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، لكل شخص الحق في حر�ة التنقل واخت�ار محل إقامته داخل حدود �ل دولة". (على أنه: "

1948 .( 

)،  1949�قع معبر میتار في اقصى جنوب مدینة الخلیل ومحاذ�ا للخط االخضر (خط الهدنة للعام  معبر میتار (قائم):   •
اخل الخط االخضر. و�عتبر معبر میتار احد المعابر االسرائیل�ة التي �القرب من مستوطنة میتار االسرائیل�ة الواقعة د 

أمر �شأن مناطق مغلقة  " من خالل االمر العسكري االسرائیلي الذي �حمل اسم  2005العالن عنها في العام  تم ا
عیین عشرة والذي أُعلن من خالله عن ت (، "إعالن �شأن تعیین نقاط العبور1967-5727)  34(یهودا والسامرة) (رقم  

واسرائیل) لفرض مز�د من الس�طرة على حر�ة مرور فلسطینیي الضفة  بین الضفة الغر��ة المحتلة    معابر اسرائیل�ة
الغر��ة المحتلة الى اسرائیل و�العكس ومرور ال�ضائع ا�ضا. والمعبر مخصص لمرور الفلسطینیین الى داخل االراضي 

العام   �العكس) واال  1948المحتلة في  ال(ول�س  المستوطنات االسرائیل�ة جنوب  القاطنین في  الغر��ة سرائیلیین  ضفة 
 المحتلة والقادمین من اسرائیل الى داخل االراضي الفلسطین�ة المحتلة ومرور مواد البناء.

: تقع نقطة عبور بیت �اتیر الى الشمال من مستوطنة بیت �اتیر (میزادوت  نقطة عبور بیت �اتیر (قائمة) االسرائیل�ة •
لیل. وتعمل هذه النقطة العسكر�ة �معبر حدودي �كامل  ودا)، على االراضي الفلسطین�ة المحتلة، جنوب مدینة الخیه

شكله، حیث یتم تفت�ش �ل من �عبره الى جبل الخلیل الجنو��ة تفت�شًا قاس�ا وا�ضا عند الخروج منه اتجاه اسرائیل. وفي 
 ثفة للفلسطینیین الذین �عبرون الحاجز من شرق الحاجز. الحاجز ا�ضا برج مراق�ة عالي جدا للمراق�ة المك
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 ): المعابر الحدود�ة االسرائیل�ة في محافظة الخلیل21الخارطة رقم (

 الحواجز العسكر�ة االسرائیل�ة في محافظة الخلیل

.  ي الضفة الغر��ة وقطاع غزة على الدوام إجراء عاد�ا لج�ش االحتالل اإلسرائیلي فوالحواجز العسكر�ة    لطالما �انت نقاط التفت�ش
ج�ش االحتالل اإلسرائیلي من ، زاد  2000الندالع االنتفاضة الفلسطین�ة الثان�ة في أواخر شهر أیلول من العام  ونت�جة  إال انه  

عدد حواجز التفت�ش إلى مستو�ات غیر مسبوقة، إلى جانب القیود المفروضة على الشعب الفلسطیني أثناء محاولتهم عبور هذه  
على و .  قیودا مفروضة على عبور وحر�ة الشعب الفلسطینيقها من إجراءات   یرافهذه النقاط والحواجز وما    وتشكللحواجز.  ا

سلوك الجنود اإلسرائیلیین المتمر�ز�ن على هذه الحواجز منحى أ�عد من المعاملة المعتادة، حیث ، اتخذ  مدى السنوات الماض�ة
،  ، والتحق�قاتمن تقار�ر حقوق اإلنسان  وقد ثبت ذلك في العدیدالمخططة.  ساد�ة  �ات ال السلو�و   تعدتها إلى األعمال الوحش�ة

الضرب  على  وقد شملت  .  وشهادات الفلسطینیین من مختلف شرائح المجتمع الذین تعرضوا ألشكال مختلفة من القسوة اإلسرائیل�ة
ود . وقد �ان لسلوك الجنتلك الحواجز  لهم �عبور  تحت أشعة الشمس الحارقة أو البرد قبل السماحاإلذالل والحجز لساعات  و 

، اإلسرائیلیین عند نقاط التفت�ش تداع�ات وتأثیرات مؤلمة على المجتمع الفلسطیني، حیث تسببت في قطع الروا�ط االجتماع�ة
�اإلضافة إلى   �ة.اخلالد الهجرة  وتعطیل لألنشطة الح�ات�ة الیوم�ة، و ،  معدالت ال�طالة، وارتفاع  االقتصادي بین المناطق والفصل  

منع الجنود لهم من عبور نقاط التفت�ش في �ثیر من   ، والخدمات الطب�ة، والمرضى من خاللر األط�اءهذا، فقد تأثر �شكل �بی
كراسي المتحر�ة أو على  ال  األح�ان؛ �ما في ذلك حاالت الطوارئ الطب�ة. ففي العدید من الحاالت اضطر المرضى العبور على

، فإن  لعبور، مما تسبب في وفاة العدید من المرضى. وعالوة على ذلك�ا  عندما لم �سمح لس�ارات اإلسعاف)  مارحیوان (حظهر  
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وعلى الرغم من أنه ل�س ،  الجنود اإلسرائیلیین عند نقاط التفت�ش �فرضون قیودا على مواعید الحر�ة في العدید من نقاط التفت�ش
 ن أعمال وحش�ة مماثلة مرت دون عقاب.شیئا واحدا م، إال انه �مثل  ذه األعمالمن الواضح أن الج�ش اإلسرائیلي �جیز مثل ه

�جم�ع أنواع نقاط حیث أنها مثقلة  و ال تختلف محافظة الخلیل عن أ�ة محافظة فلسطین�ة أخرى من حیث اإلجراءات اإلسرائیل�ة،  
صا في ، وخصو ود على حر�ة حر�ة الفلسطینیینلقیض ا لفر   اإلسرائیل�ة المستخدمة من قبل الج�ش اإلسرائیلي  الحواجزالتفت�ش و 

نقاط التفت�ش المأهولة والخنادق و�وا�ات ،  والتي تشمل: حواجز المكع�ات اإلسمنت�ة، السواتر التراب�ةالبلدة القد�مة في مدینة الخلیل  
�حلول العام  حواجز    97إلى  هذا و�صل عدد الحواجز العسكر�ة االسرائیل�ة في محافظة الخلیل    الطرق الثانو�ة.  حدید�ة على  

حاجز) غیر مشمولة تلك الحواجز/العوائق التي   97رقم من الحواجز والعوائق االسرائیل�ة في محافظة الخلیل (، هذه ال 2018
حاجز   71في مدینة الخلیل، حیث ان هذه المنطقة لوحدها تشمل على    H2اقامتها سلطات االحتالل االسرائیل�ة في منطقة  

، والتي تستخدم واع الحواجز المختلفة التي وضعها الج�ش اإلسرائیلي)، یبین عدد وأن12الجدول رقم (ي. أنظر  وعائق اسرائیل
 )22. الخارطة رقم (حر�ة الفلسطینیین في محافظة الخلیلللتحكم وتقیید وحصر  

): العوائق/ الحواجز االسرائیل�ة على اراضي محافظة الخلیل9الجدول رقم (  

العسكري   نوع العائق/حاجز  العدد  

 3 حاجز دائم

مؤقت حاجز    7 

)1949حواجز على الخط االخضر (خط الهدنة    2 

 45 سواتر تراب�ة 

 13 حاجز اسمنتي

 27 بوا�ة حدید�ة 

 97 المجموع

2018القدس (أر�ج)،    –المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة، معهد اال�حاث التطب�ق�ة    
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 االسرائیل�ة المنتشرة على اراضي محافظة الخلیلالحواجز العسكر�ة  ) توضح 22الخارطة رقم (

 

 الخلیل محافظة في اإلسرائیل�ة الطرق االلتفاف�ة

، 1993توق�ع اتفاق�ة أوسلو بین اإلسرائیلیین والفلسطینیین في عام  إال �عد    حیز االستخدامالطرق االلتفاف�ة"  مصطلح "لم یدخل  
ل وهو   المخصصة  الطرق  إلى  المستوطنینج�ش  لإشارة  واستخدام  المحل�ة ،  اإلسرائیلي  والمجتمعات  المدن  یتجاوز  نحو  على 

. ومنذ ذلك الحین، �ثفت إسرائیل من جهودها لز�ادة عدد الطرق االلتفاف�ة  إعادة انتشار الج�ش اإلسرائیليمن اجل    الفلسطین�ة
اقع؛ والتي في النها�ة سوف تؤثر على نتائج ض الو في األراضي الفلسطین�ة المحتلة �جزء من س�استها لفرض حقائق على أر 

 المفاوضات مع الفلسطینیین، �ما في ذلك تأثیرها سل�ا على إنشاء دولة فلسطین�ة متواصلة جغراف�ا وقابلة للح�اة. 

ة في العام  اع غز و�اإلضافة إلى البرنامج االست�طاني اإلسرائیلي الذي أطلقته الحكومة اإلسرائیل�ة عقب احتالل الضفة الغر��ة وقط
بناء 1967 تسهیل  على  تعمل  الطرق  من  ش�كة  إنشاء  أساس  على  الفصل  مفهوم  المتعاق�ة  اإلسرائیل�ة  الحكومات  تبنت   ،

المستوطنات اإلسرائیل�ة وحر�ة المستوطنین اإلسرائیلیین بین هذه المستوطنات في األراضي الفلسطین�ة المحتلة وتلك التي داخل  
 لمطاف سوف تعمل على دمج ش�كة الطرق االلتفاف�ة داخل األراضي الفلسطین�ة والطرق في إسرائیل. ا�ة اإسرائیل، والتي في نه

وقد قام اإلسرائیلیون �شق و�ناء هذه الطرق تحت ذر�عة "االحت�اجات األمن�ة"؛ وهو المصطلح الذي قدم للج�ش اإلسرائیلي العذر 
ث إجراء  وهو  الفلسطین�ة،  األراضي  لمصادرة  ف الشرعي  �علن مصادرة بتت  اإلسرائیلي  الج�ش  �ان  عندما  الماضي،  في  اعلیته 

مساحات واسعة من األراضي الفلسطین�ة تحت ذر�عة "االحت�اجات األمن�ة" إلقامة قاعدة عسكر�ة، والتي تتحول ف�ما �عد إلى  
للع�ش فیها. �ما عززت إسرائیل طنة)  س�طرة المستوطنین اإلسرائیلیین الذین بدورهم �قومون بتحو�لها إلى منطقة عمران�ة (مستو 

من الدور العسكري للمستوطنات اإلسرائیل�ة والطرق االلتفاف�ة، وسمحت بدورها للج�ش �مصادرة األراضي الفلسطین�ة الخاصة في 
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راضي األراضي المحتلة لبناء المستوطنات والطرق االلتفاف�ة؛ �ما تحججت إسرائیل أ�ضا �ان الطرق التي تقوم �شقها في األ
 الفلسطین�ة سوف تعود �النفع على السكان المحلیین الفلسطینیین الذین سوف �سمح لهم �السفر علیها. 

فان الطرق اإلسرائیل�ة (الطرق االلتفاف�ة) المقامة على األراضي الفلسطین�ة المصادرة تسهم إسهاما �بیرا في  ،  وعالوة على ذلك
دفعهم أ�ضا على اتخاذ زمام الم�ادرة لبناء المز�د من الطرق على عاتقهم،  ت، وتتحفیز اإلسرائیلیین على الع�ش في المستوطنا

والتي في وقت الحق یتم اعتمادها وتبنیها من قبل ج�ش االحتالل اإلسرائیلي لیلقي ظالال من الشرع�ة على هذه الطرق. ففي  
ضها ب�عض في األراضي الفلسطین�ة المحتلة، �ة �عالوقت الذي تشكل ف�ه الطرق االلتفاف�ة حلقة وصل بین المستوطنات اإلسرائیل

تعمل الطرق االلتفاف�ة أ�ضا على ��ح تنم�ة المجتمعات المحل�ة الفلسطین�ة في الضفة الغر��ة، من خالل خلق واقع من عوائق 
 في المناطق المخصصة للتنم�ة.

لسطینیین السفر على الطرق االلتفاف�ة �استثناء  ة الف، �ان �استطاع2000وقبل اندالع االنتفاضة الثان�ة في شهر أیلول من العام  
األوقات التي �علن فیها ج�ش االحتالل اإلسرائیلي حالة "االستنفار األمني" حیث �منع جنود االحتالل المواطنین الفلسطینیین من 

االنتفاضة الثان�ة في دالع  استخدام هذه الطرق، أو یتم إخضاعهم إلى تفت�ش امني مكثف قد یدوم لساعات طو�لة. ولكن عقب ان
إال إذا �ان �حوزتهم تصار�ح خاصة صادرة  ، أص�ح استخدام الفلسطینیین لهذه الطرق ش�ه معدوم، 2000شهر ایلول من العام 

عن اإلدارة المدن�ة اإلسرائیل�ة تسمح لهم �السفر على تلك الطرق. وفي وقت الحق، أص�ح الج�ش اإلسرائیلي �طلق على الطرق 
 لتي ال �سمح للفلسطینیین �استخدامها �أنها "طرق معقمة"، �معنى أن هذه الطرق خال�ة من استخدام الفلسطینیین لها.ف�ة اااللتفا

ما طرق قائمة أو طرق مخطط الطرق االلتفاف�ة"، وهي إ"تندرج تحت مسمى  في محافظة الخلیل  من الطرق    �م  135والیوم، هناك  
للبر  تمتثل  بدورها  والتي  المستوطناإلقامتها،  هذه  ر�ط  إلى  یهدف  الذي  اإلسرائیلي  االست�طاني  ومع نامج  ب�عض  �عضها  ت 

(الخط األخضر ) }، وتسهیل حر�ة مرور المستوطنین.    1949المستوطنات اإلسرائیل�ة داخل إسرائیل {وراء خط الهدنة لعام  
العسكر�ة التي �ق�مها جنود االحتالل اإلسرائیلي   یون حال�ا من استخدام ش�كة الطرق االلتفاف�ة من خالل الحواجز و�منع الفلسطین
ذه الطرق والتي تتمثل �الكتل اإلسمنت�ة، والخنادق، واألسالك الشائكة، والبوا�ات الحدید�ة و�أتي �ل ذلك تحت على مداخل ه 

 األمن�ة.    ذر�عة األغراض العسكر�ة و/ أو الضرورات

(ارتداد الطر�ق) والتي تمتد على طول    منطقة العازلةضي لصالح المن األراالمز�د    شق الطرق االلتفاف�ة یتطلب مصادرة  كما أن
ألراضي في محافظة  ل  وال یزال یتسبب في دمار هائل، مما تسبب  متراعلى �ل جانب من جوانب الطر�ق75الطر�ق �عرض  

 )23(. أنظر الخارطة رقم  الخلیل
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 الخلیل  ) الطرق االلتفافي االسرائیل�ة في محافظة23الخارطة رقم (
 

 حالة دراس�ة: طر�ق است�طاني اسرائیلي بین الحرم االبراه�مي والمستوطنات اإلسرائیل�ة في البلدة القد�مة في الخلیل •
االسرائیلي انذاك، �سرائیل �اتس، في ز�ارة له ،  أعلن وز�ر النقل والمواصالت  2011في السا�ع من شهر ن�سان من العام  

اني جدید حافظة الخلیل إلطالق المرحلة األولى من مشروع استعماري جدید لشق طر�ق است�طلمستوطنة �ر�ات ار�ع في قلب م
الفلسط التجمعات السكان�ة  ین�ة في یر�ط بین مستوطنة �ر�ات أر�ع والحرم اإلبراه�مي. و�مر الطر�ق االست�طاني من اراضي 

لب شق مثل هذا الطر�ق هدم عشرات المنازل والم�اني  الخلیل: "وادي النصارى وحي جابر في البلدة القد�مة في الخلیل. و�تط
مستهدفة. وجاءت هذه الخطوة االست�طان�ة اإلسرائیل�ة نت�جة لضغط من المستوطنین اإلسرائیلیین القاطنین الفلسطین�ة في المنطقة ال

ر�ات أر�ع للوصول الى  ت أر�ع من أجل تقصیر المسافة التي �سلكها المستوطنون القاطنون في مستوطنة �في مستوطنة �ر�ا
ملیون دوالر أمر�كي). الخارطة   7.2ملیون ش�كل (  25إجمال�ة قدرها    مراحل، بتكلفة  3و�تكون المشروع من   الحرم اإلبراه�مي.

 )24رقم (
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 ): مخطط الطر�ق االست�طاني االسرائیلي 24الخارطة رقم (

 

 االوامر العسكر�ة االسرائیل�ة في محافظة الخلیل

تبر�ر وجودها إسرائیل مر لقد حاولت   الفلسطین�ة من خالل محاوالتها  الهروب من مكانتها �دولة محتلة لألراضي  تكرارا  ارا و 
 1967لسبب لجأت إسرائیل و منذ احتاللها للضفة الغر��ة وقطاع غزة في العام  بوصفها اإلداري في األراضي المحتلة. و لهذا ا

ها االست�طان�ة �استخدام مبرراتها الشهیرة "االغراض العسكر�ة" و"الضرورات االمن�ة".  إلى اصدار األوامر العسكر�ة لشرعنة أعمال
أوسلو  اتفاق�ة  توق�ع  أعقاب  العام    وفي  ا 1993في  االف  إسرائیل  أصدرت  من ،  شاسعة  مساحات  لمصادرة  العسكر�ة  ألوامر 

ا  على  س�طرتها  لتعز�ز  وذلك  المختلفة  العسكر�ة  لألغراض  الفلسطین�ة  وتوس�ع االراضي  المستوطنات  بناء  من  بدءا  ألراضي 
جدار العزل ن االنتهاكات، هذا �اإلضافة الى بناء  المستوطنات القائمة وشق الطرق االلتفاف�ة واقامة القواعد العسكر�ة وغیرها م

ست�طان�ة،  أمر عسكري لتنفیذ مخططاته اال  700العنصري. ففي محافظة الخلیل، أصدر ج�ش االحتالل اإلسرائیلي ما یز�د عن  
 -):  10هذه االوامر لم تكن متاحة للعامة، ولكن تلك المتوفرة حتى هذا الیوم تظهر في الجدول رقم (  و�ثیر من
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العسكر�ة اإلسرائیل�ة الصادرة في محافظة الخلیل): األوامر  10الجدول رقم (   

 الرقم نوع االمر العسكري  العدد 

 1 البناء الغیر مرخص 541

 2 اق�ةكامیرات مر  7

 3 منطقة عسكر�ة مغلقة 24

 4 معسكر اسرائیلي 2

 5 برج مراق�ة 12

 6 استعماالت عسكر�ة 32

 7 شق طر�ق التفافي 21

 8 واعالن "اراضي دولة"أوامر اخالء  72

 9 بناء جدار واقامة بوا�ات على الجدار  29

 المجموع 740

2018القدس (أر�ج)،    –ث التطب�ق�ة  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة، معهد اال�حا  
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  لوضع الجیوس�اسي في محافظة أر�حا واالغوارا
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 تعر�ف �منطقة االغوار 

تقع منطقة االغوار في الجزء الشـــرقي من الضـــفة الغر��ة وتمتد من محافظة أر�حا في الجنوب الى محافظة طو�اس في الشـــمال 
ت في الشــــــرق وحتى المنحدرات الغر��ة لمحافظتي طو�اس وأر�حا في الغرب �عرض  �م، ومن شــــــواطئ ال�حر المی 68.5�طول 

ــاحته �م. وتحتل منطقة ا 24 ــبته   841دونما ( 840,906الغوار ما مسـ ــفة 14.9�م مر�ع)، ما نسـ ــاحة الكل�ة للضـ % من المسـ
ــاســــــي للمنتجات الزرا �م مر�ع.   5661الغر��ة وال�الغة  ــلة الغذاء وتعتبر منطقة األغوار المورد األســــ ــفة الغر��ة وســــ ع�ة في الضــــ

حیث توفر فرصـــا زراع�ة مر�حة جدا لألســـواق المحل�ة الفلســـطین�ة  8والســـطح�ةاها �الموارد المائ�ة الجوف�ة  الفلســـطیني �ســـبب غن
سـطین�ة والخارج�ة على حد سـواء هذا �اإلضـافة الى الثروة الحیوان�ة التي تشـكل أ�ضـا مصـدرا اسـاسـ�ا للدخل لمعظم العائالت الفل

 . في المنطقة

المنطقة   ســكان في الضــفة الغر��ة حیث بلغ عدد  ســكاًنا األقل المنطقةأنها تعتبر   إال الشــاســعة، مســاحة االغوار من وعلى الرغم
تجمعات الفلســطین�ة الرئ�ســ�ة التا�عة لكل ال من 30، و�تضــمن هذا العدد  9ألف نســمة 113ما یز�د عن   2017حتى نها�ة العام  

ــافة الى الخرب والتجمعات البدو�  من محافظات ــ�م    )1لجدول رقم (اة التي تســـــــــكن المنطقة. أر�حا وطو�اس �اإلضـــــــ یبین التقســـــــ
 االداري لمنطقة االغوار:

 

 ): التقس�م االداري لمنطقة االغوار1الجدول رقم (

 النس�ة المئو�ة المساحة (كم مر�ع) المحافظة   

 29.5 248 طو�اس 

 70.5 593 أر�حا

 100 841 المجموع

أر�ج،   –التطب�ق�ة  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة، معهد اال�حاث 
2018 

 

ــفة الغر��ة إلى العام  وتعود المخططات ــل منطقة االغوار عن �ق�ة محافظات الضــــــــ ــرائیل�ة لفصــــــــ ، عقب االحتالل  1967االســــــــ
لتعامل مع هذا المقطع الشــــرقي للضــــفة الغر��ة �شــــكل  االســــرائیلي للضــــفة الغر��ة �ما فیها القدس الشــــرق�ة وقطاع غزة حیث تم ا

�ش االحتالل اإلسرائیلي هذا المقطع لقوانین اسرائیل�ة خاصة هذا مختلف عن �ق�ة األراضي الفلسطین�ة المحتلة، حیث أخضع ج

 
 ن�ع  31بئر م�اه  جوفي و 188یوجد في منطقة االغوار   8
 2018الجهاز المر�زي لإلحصاء الفلسطیني،   9
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لغرض اقامة    . �ما تم االســتحواذ على مســاحات شــاســعة أخرى 10�اإلضــافة الى اعالن أجزاء �بیر منه "كمناطق عســكر�ة مغلقة"
یها اســـرائیل �موجب قانون أمالك على األراضـــي التي اســـتولت عل  غیر القانون�ةوطنات اإلســـرائیل�ة القواعد العســـكر�ة و�ناء المســـت

الذي "منح الســـــلطة العســـــكر�ة االســـــرائیل�ة حق الســـــ�طرة واالحتفاظ �أراضـــــي الغائبین الفلســـــطینیین حتى لو أن ذلك تم   الغائبین
ــبیل المثال)".�طر�ق الخطأ ونت ــوء تقدیر (�أنها هجرت على ســـ ــرائیل قبیل   �جة ســـ وتعر�ف �لمة غائب "�الشـــــخص الذي ترك إســـ

 ."1967أو �عد حرب العام  وخالل 

ــبته   125,788وف�ما �خص محافظة أر�حا واالغوار، فقد أخضـــعت الســـلطات االســـرائیل�ة ما مســـاحته   من   21.2دونما ، ما نسـ
ن�ف المناطق العسكر�ة المغلقة, االمر الذي حد من التطور والتمدد العمراني في المحافظة على  مساحة المحافظة االجمال�ة لتص

 الحتالل االسرائیلي.مدى أعوام ا

 أر�حا أوال  –: غزة  1993اتفاق�ة أوسلو االولى للعام 

�س منظمة التحر�ر  قام رئ�س الوزراء االســـــــــــرائیلي اســـــــــــحق رابین ورئ  1993في یوم الثالث عشـــــــــــر من شـــــــــــهر أیلول من العام  
" في االراضــــي الفلســــطین�ة المحتلة حول ترتی�ات "الحكم الذاتيالفلســــطین�ة، �اســــر عرفات، �التوق�ع على اتفاق�ة "إعالن الم�ادئ  

) غزة 1لینتون. وـقد تم تحـدـید تنفـیذ اتـفاقـ�ة إعالن المـ�ادئ لتشــــــــــــــمـل المراحـل الـتالـ�ة: (برعـاـ�ة الرئ�س االمر�كي االســــــــــــــبق بـیل �
) االتفاق�ات المؤقتة 3، (12) النقل التمهیدي للصــــــالح�ات والمســــــؤول�ات2الحكم الذاتي في قطاع غزة ومنطقة أر�حا، (  :11أر�حا

ــطیني ــر�عي الفلسـ ــع الدائم الذي  4و(  13وانتخا�ات المجلس التشـ ــرائیلي  ) الوضـ ــو�ة النهائ�ة بین الجانبین، االسـ ــ�حدد طب�عة التسـ سـ
بین اســـــرائیل ومنظمة   1994أر�حا في الرا�ع من شـــــهر ا�ار من العام -ل اتفاق�ة غزة والفلســـــطیني. وقد تم االتفاق على تفاصـــــی

ــالتحر�ر الفلســـط اب�ع من تار�خ االتفاق ونقل  ین�ة في القاهرة لتشـــمل انســـحاب القوات االســـرائیل�ة من تلك المناطق خالل ثالثة اسـ
ــطینیین. و�انت اتفاق�ة غزة أر�حا �مثا�ة الخطوة األ ــالح�ات للفلســــ أنظر الخارطة رقم  ولى نحو تنفیذ اتفاق�ة إعالن الم�ادئ. الصــــ

)1:( 

 
�أنها مناطق   الغر��ةأصدر الج�ش اإلسرائیلي العدید من األوامر العسكر�ة التي تحمل أرقام مفادها اإلعالن عن أراضي معینة في الضفة   10

 عسكر�ة مغلقة و التي �موجبها �منع الفلسطینیین و غیرهم من الفئات المجتمع�ة الغیر مرغوب فیها من دخول تلك المناطق �شكل نهائي.   

     1993أیلول من العام  13اتفاق�ة غزة أر�حا،  11
plo.org/atemplate.php?id=81-/www.nadhttp:/ 

 13/9/1993حول ترتی�ات الحكومة الذات�ة الفلسطین�ة) ،  -من اتفاق�ة أوسلو (اعالن الم�ادئ 6البند   12
ego_nego_SiAgreem_sig1plo.org/ar/inner.php?view=n-http://www.nad 

 13/9/1993حول ترتی�ات الحكومة الذات�ة الفلسطین�ة) ،  -من اتفاق�ة أوسلو (اعالن الم�ادئ 4و البند   3البند   13
nego_SiAgreem_sig1plo.org/ar/inner.php?view=nego_-http://www.nad 

http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=81
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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 غزة أر�حا أوال   – ): اتفاق�ة اوسلو االولى  1الخارطة رقم (

 

 1995المؤقتة للعام  منطقة االغوار واتفاق�ة اوسلو الثان�ة 

ــهر أیلول من العام  ــلو الثان�ة المؤقتة بین منظمة التحر�ر ◌ُ ، و1995في شـــ ــطین�ة قعت اتفاق�ة أوســـ ــرائیل، والتي تلتزم  الفلســـ و�ســـ
األراضـــي الفلســـطین�ة . و�ناء عل�ه فقد تم تقســـ�م  إســـرائیل �االنســـحاب من العدید من المناطق التي تحتلها في الضـــفة الغر��ةفیها  

ــبالمحتلة  ــ�طرة على المنطقة  إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج)، وذلك حســـ ــتو�ات المختلفة في الســـ ــرائیمن  المســـ ل�ة  قبل القوات اإلســـ
ة الوطن�ة ســـــلطالى فیها  التي تتول، و الج�ش اإلســـــرائیلي من األراضـــــي المصـــــنفة �مناطق (أ)، ینســـــحب  وفقا لذلكو  والفلســـــطین�ة.
ــطین�ة  ــ�طرة الكاملةالفلســـ ــؤون المدن�ة، بینما  فإن  ب)  (في المنطقة إدار�ا وامن�ا. أما   الســـ ــ�طرة الكاملة على الشـــ ــطینیین الســـ للفلســـ

تحتفظ إســــــرائیل �الســــــ�طرة الكاملة على النواحي األمن�ة  ،  (ج)  تحت الســــــ�طرة اإلســــــرائیل�ة، وفي منطقة  تكون المســــــؤول�ة األمن�ة
یبین تصـــــن�فات االراضـــــي في منطقة االغوار وفقا التفاق�ة أوســـــلو الثان�ة في العام   )2جدول رقم (الموارد الطب�ع�ة.  واإلدار�ة وال

1995 
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رحلة الم  - الغوار وفقا التفاق�ة أوسلو الثان�ة  ): تصن�ف االراضي في منطقة ا2الجدول رقم (
 )1995االنتقال�ة (

النس�ة المئو�ة من المساحة الكل�ة 
 لمنطقة االغوار 

 التصن�ف  المساحة  المساحة 

 منطقة ا  66.9 66858 7.95

 منطقة ب 3.8 3840 0.46

 منطقة ج  770.2 770208 91.59

 المجموع 840.9 840906 100

 2018  - �ج)  القدس (أر  –ب�ق�ة  معهد اال�حاث التط

 
 

) فقط من  �م مر�ع  70.7% (8.4المصنفة "ا" و "ب" و التي تشكل   والجدیر �الذ�ر أن غالب�ة السكان یتمر�زون في المناطق  
الكل�ة لمنطقة االغوار(  ) فتخضع للس�ادة االسرائیل�ة 770.2% (91.6أما مناطق "ج" وال�الغة  .  )�م مر�ع  840.9المساحة 

اال بتصر�ح صادر عن السلطات االسرائیل�ة    ة حیث �منع البناء الفلسطیني فیها أو االستفادة منها �أي شكل من االشكالالكامل
اع�ة والمناطق المفتوحة الخص�ة والغن�ة المختصة. والجدیر �الذ�ر أن معظم األراضي الواقعة في مناطق "ج" تشمل األراضي الزر 

 ):2الخارطة رقم (أنظر  كل مصدر دخل رئ�سي ألهالي قرى االغوار.  �مصادر الم�اه الطب�ع�ة والتي تش
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 1995): التقس�م الجیوس�اسي لمنطقة االغوار وفقا التفاق�ة أوسلو المؤقتة  2الخارطة رقم (

 

 منطقة العزل الشرق�ة في الضفة الغر��ة

، و صـــــدور قرار مجلس االمن  1967ي العام عقب االحتالل االســـــرائیلي للضـــــفة الغر��ة �ما فیها القدس الشـــــرق�ة وقطاع غزة ف
إنهاء �ل حاالت الحرب والمطالب  عدوانها و  انســــــــحاب إســــــــرائیل من األراضــــــــي التي أحتلتها فيو الذي نص على "   242

االـستقالل الـس�اـسي لكل دولة في المنطقة واالعتراف بها، �اإلضـافة إلى حقها  واحترام الـس�ادة ووحدة األراضـي و  المتعلقة بها،
"، بدأت اسـرائیل �إدخال تعدیالت على حدود ي الع�ش �سـالم ضـمن حدود آمنة ومعترف بها دون تهدیدات او اسـتخدام القوةف

آمنـة ومعترف بهـا" �مـا یتنـاســـــــــــــــب    وتطبیق مـا دعـا ال�ـه من "حـدود   242والنظر في حیث�ـات القرار    1967مـا قبـل حرب العـام  
ــتقبل�ة للمنطقة. و  ــت�طان�ة المســـــ ــرائیلي انذاك إ�غال آلون الذي اقترح على مجلس  نائب  �ان ومخططاتها االســـــ رئ�س الوزراء االســـــ

، ان تحتفظ اســـرائیل �حدود جدیدة تقوم أســـاســـا على الســـ�طرة على المنحدرات 1967الوزراء اإلســـرائیلي م�اشـــرة �عد حرب العام 
ة الغر��ة المتاخمة لل�حر المیت وذلك عن  شـرق�ة للضـفة الغر��ة وصـوال الى أسـفل االغوار، فضـال عن الصـحراء الشـرق�ة للضـفال

�م من الضــــفة الغر��ة �خطوة أولى نحو ضــــمها رســــم�ا   20ســــرائیل�ة �عرض ما �قارب  طر�ق بناء ســــلســــلة من المســــتوطنات اإل
ي  معظم المناطق الفلسطین�ة ف سرائیل�ة التي تم بنائها �موجب مخطط ألون لتغطي  جاءت سلسلة المستوطنات االلدولة إسـرائیل. و 
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المح�طة �القدس الشــــرق�ة، وتجمع غوش عتصــــیون الى الجنوب من مدینة بیت لحم، و جنوب مدینة  منطقة االغوار واالراضــــي 
 ):3أنظر الخارطة رقم (الغر��ة.   ٪ من االراضي الفلسطین�ة في الضفة 50الخلیل. وعل�ه اكتسبت إسرائیل الس�طرة على 

 

 1970ائیلي في العام  ): مخطط ا�غال ألون االسر 3الخارطة رقم (

 

 واألراضــي إســرائیل بین ، بدأت الســلطات االســرائیل�ة بتنفیذ ســ�اســة العزل األحاد�ة الجانب2002و في شــهر حز�ران من العام  
ــفة من الغر�ي الجزء عزل في منطقة إ�جاد  خالل من الفلســـطین�ة المحتلة ــمالها من تمتد  الغر��ة، الضـ ــ�ة جنو�ها إلى شـ  مغتصـ

 والمدن القرى  بین اإلقل�مي للتكامل مقوضــة جیوب، إلى الفلســطین�ة وعازلة وراءها التجمعات خصــو�ة الزراع�ة األراضــي أكثر
�ما عمدت اســـرائیل الى خلق منطقة   .14المســـتوطنات اإلســـرائیل�ة وضـــامة لغالب�ة الطب�ع�ة الموارد  على ومســـ�طرة ، الفلســـطین�ة

ك من خالل إحكام س�طرة الج�ش اإلسرائیلي على �افة الطرق المؤد�ة إلى  عزل شرق�ة على طول امتداد منطقة غور األردن وذل
ن ذلك رق�ة من الضفة الغر��ة وز�ادة حجم المعاناة على سكان المنطقة وتقیید حر�تهم وحر�ة منتجاتهم الزراع�ة. و�االمنطقة الش

ئل عن الجدار في   2004عام   واضـــحا في تصـــر�ح رئ�س الوزراء اإلســـرائیلي األســـبق ار�یل شـــارون في شـــهر أ�ار من عندما ســـُ
هنا و  إلى ذلك.    الحاجةا دعت  ذأنا ال أرى جدارا في المنطقة الشـرق�ة إال إ” المنطقة الشــرق�ة، منطقة غور األردن، حیث قال:  

 
% من عدد المستوطنین اإلسرائیلیین  85مستوطنة اسرائیل�ة �قطنها     107سوف �عمل جدار العزل العنصري حال االنتهاء من بناءه على ضم     14
 كلي في المستوطنات اإلسرائیل�ة في الضفة الغر��ة   ال
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ــكرـ�ةســـــــــوف نحـجب اـلدخول إلى الهـناك،  ــرقـ�ة ـ�الحواجز العســـــــ .“ وـقد ـتأثرت محـافظـة أر�حـا من هـذا االجراء 15منطـقة الشـــــــ
ــي المحافظة تقاالحت ــبب أن معظم اراضــــ ــرائیلي �ســــ ــطینیین "منطقة العزل اللي االســــ ــ�ح ُ�عرف الیوم بین الفلســــ ــمن ما اصــــ ع ضــــ

 )4أنظر الخارطة رقم (مال�ة).  % من مساحة المحافظة االج88.1من أراضي المحافظة, ( 522,549الشرق�ة", ما مساحته  

 

 ة ل الشرق�ة في الضفة الغر��ة المحتل: منطقة العزل الغر��ة ومنطقة العز)4(الخارطة رقم  

 
وشكلت هذه اإلجراءات عق�ة أمام   جراءات مشددة على عمل�ات البناء في المنطقةكما وفرضت سلطات االحتالل االسرائیلي ا

ا حیث تقع معظم التجمعات السكان�ة الفلسطین�ة في المناطق التي �حظر فیه،  نمو المجتمعات الفلسطین�ة في المنطقة الشرق�ة
 .  یل�ة وهو امر غا�ة في الصعو�ةالبناء ما لم یتم الحصول على رخصة بناء من اإلدارة المدن�ة اإلسرائ

 الموقع الجغرافي والخصائص الطب�ع�ةمحافظة أر�حا واالغوار:  

ل ن الشما �حدها متقع محافظة أر�حا واالغوار على طول الجزء الشرقي من الضفة الغر��ة المحتلة، على الحدود مع األردن.  
الغرب محافظة رام هللا والبیرة، محافظة طو�اس، ومن الشرق المملكة األردن�ة الهاشم�ة، ومن الشمال الغر�ي محافظة نابلس، ومن  

 
15  The Israel - Palestine Conflict, Parallel Discourse, Elizabeth G. Mathews, 2011 
http://ebookandpdf.com/politics-sociology/25654-the-israel-palestine-conflict-parallel-discourses.html 
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وتتمیز محافظة أر�حا واالغوار �اختالف �بیر في تضار�سها  ومن الجنوب الغر�ي محافظة القدس، ومن الجنوب ال�حر المیت.  
متر تحت مستوى سطح ال�حر في    400یها تضار�س وادي األردن، و�تراوح ارتفاع المحافظة بین  ن علته�محیث  وارتفاعها،  

مترا فوق مستوى سطح ال�حر نحو الغرب والشمال الغر�ي (وحدة نظم    585الجهة الشرق�ة عند ساحل ال�حر المیت، ل�صل إلى  
 ):5الخارطة رقم (  .)2018أر�ج،   -المعلومات الجغراف�ة

 

 

 ): موقع وحدود محافظة أر�حا واالغوار في الضفة الغر��ة المحتلة5م (طة رقالخار 

المساحة من حیث  2�م  592.8دونما (  592,815هذا وتبلغ مساحة محافظة أر�حا واالغوار اإلجمال�ة   ) حیث تصنف هذه 
إلسرائیل�ة والمناطق العسكر�ة المغلقة استخداماتها إلى ستة عشر صنفا رئ�س�ا وتشمل المناطق العمران�ة الفلسطین�ة والمستوطنات ا

).   2018أر�ج،    -(وحدة نظم المعلومات الجغراف�ةنشائ�ة  مناطق المفتوحة والغا�ات والمواقع اإلوالقواعد العسكر�ة اإلسرائیل�ة وال 
 :   )6الخارطة رقم (و   )3الجدول رقم (أنظر  
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 2018ظة أر�حا واألغوار،  ): استعماالت األراضي والغطاء الن�اتي في محاف 3الجدول رقم (

 العدد  والغطاء الن�اتي لمحافظة أر�حااستخدامات األراضي   المساحة (�الدونم)

 1 أراضي صالحة للزراعة  75033

 2 غا�ات  69

 3 زراعات متنوعة 1516

 4 مناطق صناع�ة وتجار�ة 937

 5 محاجر وحفر�ات  159

 6 أراضي مفتوحة 362741

 7 أشجار 25705

 8 الست�ك�ة ت ببیو  3801

 9 أعشاب وشجیرات رعو�ة 48696

 10 مالعب  -ترفیه�ة  مناطق   78

 11 مسطحات مائ�ة 981

 12 مراعي 31022

 13 قواعد عسكر�ة إسرائیل�ة 9019

 14 مستوطنات إسرائیل�ة 23085

 15 مناطق عمران�ة فلسطین�ة 9642

 16 مقابر  28

 المجموع 592815

 ) 2018( القدس    –اث التطب�ق�ة  ات الجغراف�ة، معهد اال�حالمصدر: وحدة نظم المعلوم
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 : استعماالت األراضي في محافظة أر�حا واالغوار)6الخارطة رقم (

 

وتضم محافظة أر�حا واالغوار جغراف�ا ار�عة عشر تجمعا، أما إدار�ا فتضم ثمان�ة تجمعات �اإلضافة إلى مخ�مین لالجئین (مخ�م  
جبر) یدیر �ل منهما لجنة مخ�م. �ما تضم المحافظة أ�ضا ثالث مناطق ال تخضع أل�ة إدارة. ومن عین السلطان ومخ�م عق�ة  

% من 3.9ومجلسین محلیین و�لد�ة واحدة. وتشكل المساحة العمران�ة الفلسطین�ة ما نسبته  بین التجمعات، خمس مجالس قرو�ة  
الیوم ما یز�د عن  مجموع مساحة محافظة أر�حا واالغوار االجمال�ة. و�بلغ تعداد ا المحافظة  فلسطین�ا   50,000لسكان  في 

داري وتلك المصنفة  واالیبین اسم �ل تجمع ووضعه الجغرافي    )4الجدول رقم (  ).2017(الجهاز المر�زي لإلحصاء الفلسطیني،  
 ): 7الخارطة رقم (  . أنظرمخ�مات الالجئین
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 (جغراف�ا و�دار�ا)   : محافظة أر�حا واألغوار، حسب التجمعات) 4الجدول رقم (

جغراف�ا  -التجمع   العدد  إدار�ا  -التجمع     نوع اإلدارة 

 مجلس قروي  الز�یدات  الز�یدات  1

نعجة مرج   2  مجلس قروي  مرج نعجة  

 مجلس قروي  الجفتلك  الجفتلك  3

 مجلس قروي  فصایل فصایل 4

 مجلس قروي  مرج الغزال  مرج الغزال  5

 مجلس محلي  العوجا العوجا 6

�عمةالنو  7  
 مجلس محلي  دمجت تحت إدارة واحدة 

 عین الدیوك الفوقا  8

 لجنة مخ�م مخ�م عین السلطان مخ�م عین السلطان 9

 بلد�ة  أر�حا أر�حا 10

 لجنة مخ�م مخ�م عق�ة جبر مخ�م عق�ة جبر 11

 غیر خاضعة لجهة ما النبي موسى 12

 غیر خاضعة لجهة ما دیر حجلة (موقع دیني) 13

وقع دیني)قلط (مدیر ال 14  غیر خاضعة لجهة ما 

2018المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة، أر�ج   
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 : الحدود اإلدار�ة للتجمعات الرئ�سة في محافظة أر�حا واالغوار)7الخارطة رقم (

 

 
 1995محافظة أر�حا واالغوار في إطار اتفاق�ات أوسلو الثان�ة المؤقتة للعام  

 

نفت األراضــــــي في محافظة أر�حا واالغوار،  أوســــــلو الموقعة�ة  وفي إطار اتفاق �جزء من  أ) و(ب) و(ج) وذلك  ( إلى مناطق صــــــُ
، وقبل التفاوض على قضـــا�ا الوضـــع 1999عمل�ة االنســـحاب اإلســـرائیلي والتي �ان من المفروض أن ُتســـتكمل قبل نها�ة العام 

 منها:مناطق وعدد السكان الحالي في �ل ال  توز�عیبین   )5الجدول رقم (.  النهائي
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المرحلة االنتقال�ة   -واالغوار وفقا التفاق�ة أوسلوس�اس�ة لمحافظة أر�حا    -: التقس�مات الجیو) 5الجدول رقم (
)1995 ( 

% 
 المساحة   المساحة (�الدونم)

 (كم مر�ع)
 المنطقة

 منطقة (أ) 68.2 68,165 11.5

 منطقة (ب) 0.694 694 0.1

 منطقة (ج) 523.9 523,956 88.4

 المجموع 592.8 592,815 100

 2018أر�ج،  -الجغراف�ةالمصدر: وحدة نظم المعلومات 

 

٪ من سكان المحافظة �ع�شون في المناطق المصنفة (أ) و(ب)، والتي تشكل مساحتها اإلجمال�ة 95أن حوالي  الجدیر �الذ�ر  و 
، بینما  2�م  1شخصا لكل    67�ة، حیث تصل الكثافة السكان�ة فیها إلى  �م مر�ع) من مساحة المحافظة االجمال  ٪68.9 (11.6

) من المساحة االجمال�ة للمحافظة، حیث یوجد فیها 2�م  523.9٪ (88.4السكان في المنطقة (ج) والتي تشكل  �ع�ش �ق�ة  
 ):8الخارطة رقم (   ظرنأ الجزء األكبر من أراضي المحافظة الزراع�ة والمساحات المفتوحة ومناطق التنم�ة المستقبل�ة.  
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 ) 1995المرحلة االنتقال�ة (  – س�اس�ة في محافظة أر�حا واالغوار وفقا التفاق�ة أوسلو-الجیو: التقس�مات  )8الخارطة رقم (

 

 االنتهاكات اإلسرائیل�ة �حق االراضي والممتلكات في محافظة أر�حا واالغوار 
 

وأرضــه وممتلكاته   یني، صــعدت إســرائیل من انتهاكاتها تجاه المواطن الفلســطخالل أعوام االحتالل االســرائیلي الثماني واالر�عون 
�ما في ذلك في محافظة أر�حا واالغوار، واســتمرت في عمل�ات نهب األراضــي الفلســطین�ة خدمة ألهدافها االســت�طان�ة المختلفة  

شأنها أن ُترسخ من الوجود اإلسرائیلي في    من بناء لمستوطنات وأح�اء جدیدة في المحافظة، وتوس�ع القائمة منها، في خطوة من
رضـه على االرض �حیث ُ�صـ�ح واقًعا �صـعب تغییره في المسـتقبل. �ما وصـعدت إسـرائیل من عمل�ات الهدم للمنازل المنطقة وتف

ــطین�ة في المحافظة بذر�عة البناء غیر المرخص لوقوع هذه المن ــطین�ة في مختلف القرى والبلدات الفلسـ ــآت الفلسـ ــأت في  والمنشـ شـ
  البؤر االسـت�طان�ة وانشـاء القواعد العسـكر�ة وشـق الطرق االلتفاف�ة.لمسـتوطنات و المنطقة المصـنفة ج". هذا �اإلضـافة الى اقامة ا

كما طالت االنتهاكات اإلسـرائیل�ة األشـجار المثمرة واألراضـي الزراع�ة التي هي مصـدر دخل رئ�سـي لمعظم العائالت الفلسـطین�ة 
د من األوامر العسـكر�ة التي طالت االف الدونمات من  سـطین�ة المحتلة. �ما أصـدرت الحكومة االسـرائیل�ة العدیفي األراضـي الفل
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األراضـي الفلسـطین�ة و�ان معظمها إما بذر�عة أن تلك األراضـي هي ملك لدولة إسـرائیل وعل�ه ُ�منع على الفلسـطینیین اسـتغاللها  
 ختصة أو مناطق عسكر�ة مغلقة ومحم�ات طب�ع�ة.  دون تصر�ح صادر عن الجهات االسرائیل�ة الم

القدس  –، رصـــــــد معهد األ�حاث التطب�ق�ة2018وحتى العام   2001لفترة الممتدة ما بین شـــــــهر �انون الثاني من العام اوخالل 
غوار، حیث  االنتهاكات اإلســرائیل�ة ضــد األراضــي والممتلكات الفلســطین�ة في محافظة أر�حا واال  �صــورة منهج�ة وشــاملة  (أر�ج)

خالل  منزال    261، تم هدم دونما من األراضــي الفلســطین�ة ألغراض إســرائیل�ة مختلفة. وعالوة على ذلك  37764تم مصــادرة 
یلي عرض لالنتهاكات اإلســــــرائیل�ة في األراضــــــي الفلســــــطین�ة    ف�ما.  مخطرا �الهدم  منزال  850تلك الفترة، وحال�ا هناك أكثر من  

 ):6الجدول رقم (أنظر   القدس (أر�ج). –ت الصادرة عن معهد األ�حاث التطب�ق�ة المحتلة �حسب اإلحصائ�ا

 2000االنتهاكات اإلسرائیل�ة في محافظة أر�حا واالغوار في الفترة الواقعة ما بین العام    ):6الجدول رقم (
2018عام  وحتى ال  

 المنازل المهدمة  االشجار المقتلعة االراضي المصادرة
المنازل المخطرة  

 العام �الهدم

37 0 0 3 2001 

502 0 16 13 2002 

30004 0 0 0 2003 

37 0 13 0 2004 

0 0 8 0 2005 

0 0 1 0 2006 

0 0 4 2 2007 

0 0 0 4 2008 

0 0 0 37 2009 

50 0 4 626 2010 

18 0 48 35 2011 

3200 0 22 7 2012 

0 0 28 54 2013 
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0 120 30 20 2014 

0 0 21 42 2015 

8738  0 45 10 2016 

0 400 16 2 2017 

29 560 5 2 2018 

37764 1080 261 857 
المجموع  

 الكلي 

 2018(أر�ج)    القدس-معهد اال�حاث التطب�ق�ة    االست�طان،وحدة مراق�ة  

 

 في محافظة أر�حا واالغواراالسرائیل�ة    االست�طان�ةالنشاطات  
 

 المستوطنات االسرائیل�ة •
، دأبت الحكومات االســـرائیل�ة  1967فیها القدس الشـــرق�ة وقطاع غزة في العام اضـــي الضـــفة الغر��ة �ما  منذ احتالل اســـرائیل ألر 

حا واالغوار على وجه الخصـوص، قامت اسـرائیل  المتعاق�ة على تشـج�ع االسـت�طان في الضـفة الغر��ة المحتلة. وفي محافظة أر�
 23,085المسـتوطنات ما مسـاحته  مسـتوطن إسـرائیلي. وتحتل هذه  6,000�قطنها الیوم ما �قارب   مسـتوطنة إسـرائیل�ة 20  ببناء

 ):7أنظر الجدول رقم (% من مساحة المحافظة الكل�ة.  4)، ما نسبته  �م مر�ع  23.1دونما (

 

 قائمة �المستوطنات اإلسرائیل�ة في محافظة أر�حا واالغوار):  7الجدول رقم (

 تار�خ اإلنشاء اسم المستوطنة  الرقم
صادرة من  المساحة الم

 افظة أر�حا (دونم)مح

 عدد السكان عام

2018 

 170 524 1977 الموج  1

 موقع س�احي 472 غیر معروف اتراكز�ا 2

 موقع س�احي 692 معروفغیر   شمال ال�حر المیت 3

 205 615 1980 فیر�د یر�حو 4
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 191 2209 1970 مسوع  5

 1558 1464 1970 معال�ه فرا�م  6

 141 1294 1980 �افیت  7

 260 1049 1978 تومر 8

 191 1125 1970 جلجال 9

 60 497 1981 (نعران)  نیران 10

 114 5048 1979 (ناعمة)   وميعن 11

 موقع س�احي 1147 معروفغیر   لیدو یهودا  12

 303 1418 1972 بیتسائیل   13

 438 1973 جزء من مستوطنة م�خورا 14
الجزء االكبر �قع في  

 محافظة نابلس

 195 1208 1975 دودنت�ف هج 15

 122 665 1980 بیت هعرافا  16

 185 1202 1970 ارجمان 17

 252 499 1970 یتاف  18

 1952 1004 1978 میتسبي یر�حو 19

 514 1973 جیتیت  جزء من مستوطنة 20
الجزء االكبر �قع في  

 محافظة نابلس

 5899 23085 المجموع

 2018،أر�ج  -وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة:  المصدر
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 البؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة  •
موقعا است�طان�ا في محافظة أر�حا   11ببناء  ،  2018و  1996، قامت إسرائیل في الفترة الممتدة ما بین األعوام   عالوة على ذلك

،  1996العام  وقد بدأت هذه الظاهرة االست�طان�ة �الظهور في  ".  16واالغوار، والتي �اتت تعرف ف�ما �عد "�البؤر االست�طان�ة 
ایتها دعوة' واخذت �التفشي في مناطق الضفة الغر��ة منذ ذلك الوقت وقد اخذت أ�عادا مختلفة منذ ذلك الحین، حیث �انت بد 

شارون�ة' للمستوطنین الیهود لالستیالء على مواقع التالل والمرتفعات الفلسطین�ة للحیلولة دون تسل�مها للفلسطینیین الحقا في  
قبل�ة بین الجانبین. ورغم أن الحكومات اإلسرائیل�ة المتعاق�ة لم تمنح تلك الظاهرة أي غطاء قانوني �الظاهر،  إطار تسو�ة مست

وحین تولى أر�یل شارون زمام   2001�الرغم من ذلك بتوفیر غطاء امني لها ولوجستي لوجودها واستمرارها، ف�عد العام  فقد قامت  
لذي لم �شكل مفاجأة في حینها خاصة أن المذ�ور قد أصدر نداًء للمستوطنین اإلسرائیلیین الحكم وأطلق العنان لهذه البؤر، األمر ا

الحتالل تالل الضفة  ة الزراعة اإلسرائیل�ة أ�ان حكم بن�امین نتن�اهو، دعا ف�ه المستوطنین"، حینما تولى وزار 1998في العام  
األمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد تلك البؤر   اوضات،الغر��ة حتى ال تخسرها إسرائیل لصالح الفلسطینیین خالل المف

 في المناطق الفلسطین�ة".  

ة تضــاهي �خطورتها المســتوطنات القائمة حیث تســ�طر حفنة من المســتوطنین على أراضــي وقد أضــحت ظاهرة البؤر االســت�طان�
الفلسـطین�ة وتعز�ز سـ�اسـة الفصـل اإلسـرائیل�ة  شـاسـعة في مناطق عشـوائ�ة في الضـفة الغر��ة تعمل على تقط�ع أوصـال المناطق  
ــارة إل�ه في خارطة الطر�ق �خصـــــوص إزالة تلك البؤر و�قامة  ــتقلة ذات تواصـــــل جغرافي  �خالف ما تم اإلشـــ دولة فلســـــطین�ة مســـ

ع الدولي ف�ما  سـ�اسـة إسـرائیل�ة هدفت إلى تضـلیل المجتم وتتمتع �السـ�ادة. و الجدیر ذ�ره أن إقامة البؤر االسـت�طان�ة قد تم وفق  
القائمة وأصـ�ح    یتعلق �األهداف المنظورة لتلك البؤر، حیث تم إقامة عدد من تلك البؤر ضـمن المخططات اله�كل�ة للمسـتوطنات

�طلق علیها اسم 'أح�اء است�طان�ة' غرضها االلتفاف على الضغوط الدول�ة على إسرائیل للحد من توس�ع المستوطنات. اما النوع  
فهي تلك التي یتم بناؤها في مناطق خارج حدود المخططات اله�كل�ة للمســــــــتوطنات و�التالي �مكن اعت�ارها نواة   األخر من البؤر

  سرائیل�ة جدیدة.لمستوطنات إ

 القواعد العسكر�ة االسرائیل�ة  •

ــرائیل منذ العام   ــرائیل�ة وذلك تح 1967قامت اســــ ــكر�ة اســــ ت ادعاء  بتخصــــــ�ص مناطق في محافظة أر�حا واالغوار �قواعد عســــ
عد العســكر�ة  ها. وتحتل القوا "حما�ة المســتوطنات االســرائیل�ة" والتي أصــ�حت عبر ســنوات االحتالل االســرائیلي جزءا ال یتجزأ من

% من المســـاحة االجمال�ة لمحافظة أر�حا واالغوار 1.5�م مر�ع)، ما نســـبته  8.9دونما ( 8,959االســـرائیل�ة الیوم ما مســـاحته  
ر االشارة الى أن القواعد العسكر�ة االسرائیل�ة قد أضافت المز�د من المعاناة على التجمعات الفلسطین�ة تجد . و )9(الخارطة رقم (

في المنطقة وأص�حت تمثل خطرا متصاعدا وتهدیدا لح�اة الفلسطینیین الذین �ع�شون في المناطق المجاورة لها، من بینهم العدید 
 ة لج�ش االحتالل اإلسرائیلي. كر�لعسمن لقوا حتفهم خالل األنشطة الیوم�ة ا

 
ــت�طان�ةا 16 ــتوطنات لبؤر االســــــــــ ــرائیلیین من قبل مرتجلة تقن�ة هي للمســــــــــ ــؤولین اإلســــــــــ ــرائیلیین، �التعاون  المســــــــــ ــتوطنین اإلســــــــــ والتي �موجبها   مع المســــــــــ
إذا �ان   -إلى المســــــــــــــتوطنة   ضــــــــــــــم الموقع من أجل المســــــــــــــتوطنات القائمة على مقر�ة من و�عض المواقع قمم التالل �االســــــــــــــتیالء على األخیر وم �ق

 .اإلسرائیلي شالم�اشرة للج� و�ل ذلك تحت الحما�ة– ضمن مساحة المخطط الرئ�سي للمستوطنة موجودا
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: توز�ع المستوطنات والبؤر االست�طان�ة اإلسرائیل�ة والقواعد العسكر�ة والطرق االلتفاف�ة في محافظة أر�حا )9الخارطة رقم (

 واالغوار 

 

 مناطق االلغام العسكر�ة االسرائیل�ة   •
ــ�ص مناطق في محافظة أر�حا واالغوار �منا ــرائیل بتخصــ ــاحته  الیوم  مطق ألغام وتحتل  كما قامت اســ دونما    247,864–ا مســ

% من المساحة االجمال�ة لمحافظة أر�حا واالغوار، حیث تمتد على طول الحدود الشرق�ة من  42كم مر�ع)، ما نسبته  247.9(
ــتوطنة أ ــمال�ة لل�حر الممحافظة أر�حا واالغوار، بدءا من مســــــ ــواطئ الشــــــ ــمال المحافظة وحتى الشــــــ ــى شــــــ یت،  رجمان في اقصــــــ

ــارة الى أن منطـقة االلغـام في محـافظـة أر�حـا واالغوار، هي جزء من المـناطق المصــــــــــــــنـفة )10(رقم   الـخارـطة( .  وتجـدر االشــــــــــــ
یل�ة بدأت خالل العقد الماضــي  "أراضــي عســكر�ة مغلقة" في منطقة العزل الشــرق�ة.  �ما وتجدر االشــارة الى أن الحكومة االســرائ

ــبتفك�ك جزء من مناطق االلغام الت ــرائیلي لالراضــ ــارعت  ي زرعتها في منطقة غور االردن عقب االحتالل االســ ي الفلســــطین�ة وســ
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شــــــر�ات اســــــرائیل�ة خاصــــــة الســــــتغاللها لتحول دون اســــــتخدامها من ِقبل الفلســــــطینیین القاطنین في  بتســــــر�ب هذه المناطق الى 
 المنطقة. 

 

 

 رأمام الفلسطینیین في محافظة أر�حا واالغوا  : مناطق االلغام والمناطق العسكر�ة المغلقة )10الخارطة رقم (
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 المخططات االست�طان�ة المستقبل�ة في محافظة أر�حا واالغوار

 المستوطنات اإلسرائیل�ة: "أولو�ة وطن�ة إسرائیل�ة" •

ي جدید ، صادقت حكومة اإلحتالل اإلسرائیلي على مشروع است�طان2012الثاني من العام  في التاسع والعشر�ن من شهر �انون  
وائد والمخصصات المال�ة واالمت�ازات التي سوف یتم  'مناطق ذات أولو�ة وطن�ة'، والذي �ضم بدوره سلسلة من الف تحت عنوان

تجمعا   557ناطق التي تبنتها الحكومة اإلسرائیل�ة تضم  منحها للمناطق المستهدفة في المشروع. ووفقًا لخارطة المشروع، فان الم
منها   المال�م  89اسرائیل�ا،  والمنح  المخصصات  وشملت  المحتلة.  الغر��ة  الضفة  في  إسرائیل�ة  المجلس ستوطنة  اقرها  التي  ة 

وتوفیر الدعم    ضمانات و فوائد ضر�ب�ة للصناعة ودعم للموظفین(  الزراعة والصناعة  الحكومي اإلسرائیلي المصغر قطاعات
البنى التحت�ة للصناعة والمنشآت الصناع�ة ومنح مال�ة لأل�حاث  األزمات والمشار�ة في تطو�ر     والمساندة للمصانع في الكوارث

ال�ف التطو�ر) هذه �اإلضافة الى تقد�م حوافز في مجال االسكان وتشمل القروض المدعومة للشقق السكن�ة (قروض  الصناع�ة وتك
لحصول على قروض. �ما  ت القروض، وذلك �جزء من معاییر االستحقاق الُمخففة، �مع�ار العمر األدنى لتشطیب) ومكمال

% من تكال�ف التطو�ر للمتعهدین والمقاولین، هذا 50مال�ة تغطي    شملت أ�ضا إعانات مال�ة لتكال�ف التطو�ر وتشمل إعانات
ة الى الفوائد والحوافز األخرى ف�ما �خص مجال التعل�م في  �اإلضافة الى اإلعفاء من العطاءات ف�ما �خص األراضي اضاف

 ة.  المناطق المستهدف

  20مســتوطنة من أصــل   17مســتوطنة إســرائیل�ة في الضــفة الغر��ة المحتلة، منها   90وشــمل المشــروع االســت�طان�ة االســرائیلي  
معـال�ـه   ،جیتیـت،  جلجـال، بیـت هعراـفا،  مـانارج  ،الموجهي على النحو التـالي:  و ،  مســــــــــــــتوطنـة ـقائمـة في محـافظـة أر�حـا واالغوار

�تاف. و�بلغ  و ،  �افیت، فیرد یر�حو،  تومر،  بیتســــــــائیل ،نیران، نیت�ف هجدود ،  وميعنو،  ، مســــــــوع، م�خورا، میتســــــــبي یر�حافرا�م
 )11(الخارطة رقم   أنظرمستوطنا.   6,000التعداد الكلي للمستوطنین اإلسرائیلیین القاطنین في تلك المستوطنات ما �قارب  
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محافظة  ي ف  تلكالضفة الغر��ة المحتلة �ما فیها    ): المستوطنات االسرائیل�ة ذات االولو�ة الوطن�ة في 11الخارطة رقم (
 أر�حا واالغوار 

 المستوطنات اإلسرائیل�ة والمناطق الزراع�ة  •

خالل أعوام االحتالل االسرائیلي لألراضي الفلسطین�ة، شجعت الحكومات االسرائیل�ة المتعاق�ة المستوطنین على استغالل المناطق 
ها وفالحتها وذلك للس�طرة على المز�د من االراضي الزراع�ة الفلسطین�ة في الضفة الغر��ة الزراع�ة المجاورة للمستوطنات وزراعت

ل�م على االرض. و�ان لمحافظة أر�حا واالغوار نصی�ًا من الس�طرة االسرائیل�ة على االراضي الزراع�ة  المحتلة وفرض واقع أ 
ة خالل أعوام االحتالل االسرائیلي والتي تقع على مقر�ة  حیث بلغت المساحة التي س�طر علیها المستوطنین لألغراض الزراع�
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% من المساحة 67.8،ما نسبته  �م مر�ع)  43.7دونما (  43,669ار  في محافظة أر�حا واالغو   17لمستوطنات االسرائیل�ةمن ا
مساحة الكل�ة % من ال 7.4�م مر�ع)) (  64.4دونما (  64,368الكل�ة للمناطق الزراع�ة االسرائیل�ة في منطقة غور االردن (

الفلسطین� الزراع�ة  لالراضي  اإلسرائیلیین  المستوطنین  استغالل  و�شكل  واالغوار).  أر�حا  القطاع  لمحافظة  واقع خطیر على  ة 
. أنظر الخارطة رقم  االقتصادي الفلسطیني و�هدد وجود العدید من العائالت الفلسطین�ة التي تعتمد على الزراعة �مصدر رزق لها

)12: ( 

 

 األراضي الزراع�ة التا�عة للمستوطنات اإلسرائیل�ة في محافظة أر�حا واالغوار) :  12(ة رقم  الخارط

 

 ألف دونم جنو�ي منطقة العزل الشرق�ة 400سر�ان مصادرة ما یز�د عن  تمدید   •

 
 وجلجال والموج و�یت هعارفاه  سائیل وتومرمثل بیتمناطق زراع�ه �القرب من مستوطنات   17
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سمى (  ، أصدر ج�ش االحتالل اإلسرائیلي أمرا عسكر�ا �حمل الرقم والم2015في االسبوع االول من شهر ش�اط من العام  
) والذي 912( منطقة إطالق نار    2015-5775)  6/س (تعدیل حدود  رقم  99/1یهودا والسامرة)    2009-5770-  1651

دونما من األراضي الفلسطین�ة الواقعة في المقطع الجنو�ي لمنطقة العزل الشرق�ة تبدأ   410,672�قضي بتمدید إغالق ومصادرة  
�م مر�ع) من أراضي    8.2دونما (  8,238لجنوب الشرقي لمحافظة الخلیل، منها  من مستوطنة معال�ه أدوم�م وصوال ألقصى ا

الجدیر ذ�ره �أن ج�ش االحتالل اإلسرائیلي �انت قد أصدر األمر العسكري قبل التعدیل في  شهر  محافظة أر�حا واالغوار. و 
دونما عن أمر التمدید الحالي   212ها  دونما أي بز�ادة قدر   410,884والذي أعلن فیها إغالق ومصادرة    2009أ�ار من العام  

توطنة معال�ه أدوم�م غیر الشرع�ة و�التالي تم شطبها من دونما المذ�ورة قد تم استخدامها لصالح توس�ع مس  212وذلك الن  
 ):13أنظر الخارطة رقم (ضمن المناطق المصادرة والمغلقة من خالل التعدیل الصادر. 

 
/س) (تعدیل حدود  99/1یهودا والسامرة) (  5770-2009-1651(رقم    ي االسرائیلياالمر العسكر ) :  13الخارطة رقم (

 ) 912( منطقة إطالق نار    2015-5775)  6رقم  

 

 المصادرة بذر�عة “أراضي الدولة “،الوجه االست�طاني االول للحكومة االسرائیل�ة  •
انها أراضي عسكر�ة مغلقة أو ما �سمى "�أراضي  إن س�اسة االحتالل اإلسرائیلي لمصادرة و�غالق األراضي الفلسطین�ة بذر�عة  

ست�طان والتهو�د اإلسرائیلي لألراضي الفلسطین�ة المحتلة بهدف ضم أكبر قدر ممكن من سلسل االالدولة" ما هي إال حلقة من م
االحتالل. فس�اسة األراضي الفلسطین�ة المحتلة وترس�م حدودها وواقعها الجغرافي على مقاس المشروع التهو�دي والتوسعي لدولة 
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دع التي اختلقتها سلطات االحتالل اإلسرائیلي لتمكنها من  مصادرة أراضي الفلسطینیین �حجة انها "أراضي دولة" تعتبر أحد الب 
 ابتالع مساحات شاسعة من أراضي الفلسطینیین دفعة واحدة بدون عناء وجهد. 

  لم �كن هناك تسجیل رسمي إال لثلث  1967قطاع غزة) في العام   فعندما احتلت إسرائیل األراضي الفلسطین�ة (الضفة الغر��ة و
للفل المملو�ة  للعهد األراضي  تار�خها  (�عود  تر��ة  �واشین طابو  ملكیتها من خالل  مثبتة  األراضي  �اقي  �انت  ف�ما  سطینیین 

األراضي األردن�ة �حسب   العثماني) وشهادات تسجیل رسم�ة صادرة عن حكومة االنتداب البر�طاني و�ذلك التسجیل لدى دائرة 
فاعال في الضفة الغر��ة   1858قانون االراضي العثماني للعام  . و�شكل أساسي، ما زال  1967القانون المعمول �ه قبل العام  

المحتلة لتنظ�م ملك�ة األراضي اال انه لم �كن فاعال �شكل �بیر خالل قرون العهد العثماني، أو خالل االنتداب البر�طاني والحكم  
 .ألردني اللذان حافظا على استخدام نفس القانون ا

) مرجع�ة في اعادة تعر�ف  1091) (والمعدل �موجب االمر العسكري  1967(للعام     59  و�ان األمر العسكري االسرائیلي رقم
ثماني، حیث  ، اال أنه جاء مخالفا لقانون األراضي الع 1967ملك�ة االراضي الفلسطین�ة في الضفة الغر��ة المحتلة عقب العام  

لسلطات العسكر�ة اإلسرائیل�ة �االستیالء على األراضي  "لحارس األمالك الحكوم�ة" والمعین من قبل ا  59اجاز االمر العسكري رقم  
المملو�ة للحكومة األردن�ة. �ما أجاز االمر العسكري "لحارس األمالك الحكوم�ة" �االستیالء على األراضي الخاصة �أفراد أو 

اضي مملو�ة أو تحت تصرف العالن عن تلك األراضي �أنها 'أراضي عامة' أو 'أراضي دولة' والتي تعّرف �انها "أر جماعات �عد ا
  ".1967أو �انت متصلة �جهة معاد�ة أو شخص من دولة عدوة قبل وخالل و�عد حرب العام  

خالل   -"أراضي دولة" في ذلك الوقت    وعل�ه، عندما احتلت إسرائیل الضفة الغر��ة، فرضت الس�طرة على ما تم االعالن عنه
٪ من إجمالي مساحة الضفة الغر��ة) وهي تلك التي تم تصن�فها على 11.2(ا  دونم  634,920فترة الحكم األردني، ما مساحته 

تهى  أنها أراضي " ُمسجلة أراضي دولة"، حیث إعتبرت إسرائیل نفسها مالكة هذه االراضي �صفتها الور�ثة للحكم األردني الذي ان
�ما شرعت إسرائیل بتصن�ف مساحة    .قانون وذلك وفقا للتفسیر اإلسرائیلي لل  1967�االحتالل العسكري اإلسرائیلي في العام  

٪ من إجمالي مساحة الضفة الغر��ة) و�ان أوجها 14.9دونما (  843,922إضاف�ة من االراضي الفلسطین�ة "أراضي دولة" بلغت  
إعداد    الدارة المدن�ة االسرائیل�ة الستكمال اإلجراءات على ما �سمى "أراضي دولة"  حیث تم. والیوم، تستعد ا1979عقب العام  

٪ من اجمالي  11.7مخططات تسجیل لها �عد مسحها وجاري العمل على إجراءات تسجیلها وفقا للقوانین اإلسرائیل�ة، والتي تشكل  
و�المجمل، فان المساحة اإلجمال�ة لألراضي المصنفة "أراضي   دونما.   666,327مساحة الضفة الغر��ة مع مساحة إجمال�ة قدرها  

 ٪ من إجمالي مساحة الضفة الغر��ة المحتلة. 37.8دونما، نحو    2,145,169تصل الى الدولة" وفقا إلسرائیل  

بته  دونما للتصن�ف االسرائیلي "أراضي دولة"، ما نس  407,425وف�ما �خص محافظة أر�حا واالغوار، فقد خضع ما مساحته  
ات االسرائیل�ة  % من مساحة المحافظة الكل�ة. �ما ان اغلب�ة هذه االراضي المصنفة "اراضي دولة" تقع في مح�ط المستوطن68.7

فظة االمر الذي �ظهر االدعاءات ال�اطلة التي تنتهجها دولة االحتالل للس�طرة على  غیر الشرع�ة المقامة على اراضي المحا
صدر االدارة المدن�ة االسرائیل�ة أمر عسكري لمصادرة اراضي فلسطین�ة تحت ذر�عة "اراضي دولة"، االراضي الفلسطین�ة. فحین ت

االرا  التكون هذه  االسرائیل�ة وتهدف من  المستوطنات  مقر�ة من  لتوس�ع ضي على  الفلسطین�ة  االراضي  الس�طرة على  عمل�ة، 
 ) : 14) والخارطة رقم (8والجدول رقم (المستوطنات القائمة.  

 واالغوار ): االراضي الفلسطین�ة التي تخضع لتصن�ف أراضي دولة في محافظة ار�حا  8ول رقم (جدال
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 العدد  تصن�ف االرض المساحة (�الدونم)

 1 أراضة معلنة  54,405

 2 أراضي دولة مسجلة 240,016

 3 اراضي قید المسح 113,004

  المساحة الكل�ة 407,425

2018القدس (أر�ج)،    –  غراف�ة، معهد اال�حاث التطب�ق�ةالمصدر: وحدة نظم المعلومات الج  

 

 

 اسرائیل "أراضي دولة" في محافظة أر�حا واالغوار ): االراضي الفلسطین�ة التي تصنفها  14الخارطة رقم (
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 المصادرة من خالل اعالن مناطق "محم�ات الطب�ع�ة"  •
ســـمى "محم�ة طب�ع�ة" أو "حد�قة وطن�ة" من خالل االمر  صـــادرت اســـرائیل مســـاحات شـــاســـعة من االراضـــي الفلســـطین�ة تحت م

على التوالي. وقد اســــتخدمت   1970للعام  373واالمر العســــكري االســــرائیلي رقم   1969للعام  363كري االســــرائیلي رقم  العســــ
واســــــــتخدام عالن عنها "محم�ة طب�ع�ة" وفرض قیودا مشــــــــددة على البناء  إســــــــرائیل هذه االوامر لمصــــــــادرة األرض من خالل اال

ــي في هذه المناطق للمطال�ة �حما�ة البیئة ــكر�ة األراضــــ ــتها من خالل االوامر العســــ ــرائیل لم تلتزم �القیود التي فرضــــ . اال أن اســــ
ناسـب ومصـالحها االسـتعمار�ة التي تمثلت ا  السـا�قة الذ�ر بل سـارعت السـتغالل هذه المحم�ات الطب�ع�ة والحدائق الوطن�ة �ما یت

أن تكون هذه المحم�ات الطب�ع�ة لحما�ة البیئة،   ت وتوطین المسـتوطنین فیها. وعلى الرغم من أنه من المفترضببناء المسـتوطنا
 فان السلطات االسرائیل�ة تعتبر االمر جزءا أساس�ا من برنامج مصادرة األراضي الفلسطین�ة.

ــفة الغر��ة ــن�ف   ففي الضـ ــاحتها  موقعا على انها محم�ات طب�ع�ة و�بل 48المحتلة تم تصـ %  12.4�م مر�ع ( 703غ مجموع مسـ
% من مجموع مســـاحات المحم�ات الطب�ع�ة في الضـــفة 88ة الغر��ة المحتلة). تجدر االشـــارة الى أن من مجموع مســـاحة الضـــف

 والتي ما زالت تخضــع للســ�طرة  1995�ة أوســلو الثان�ة للعام الغر��ة المحتلة �قع في المنطقة التي تم تصــن�فها "ج" �حســب اتفاق
ســاحة المحم�ات الطب�ع�ة في الضــفة الغر��ة في المناطق المصــنفة "ا" و  % من م12االســرائیل�ة الكاملة، أمن�ا وادار�ا. ف�ما تقع  

 "ب" حیث تخضع هذه المناطق للس�طرة الفلسطین�ة .  

ألراضي الفلسطین�ة  دونما من ا  126,862تصنف السلطات االسرائیل�ة ما مساحته    وفي محافظة أر�حا واالغوار �شكل خاص،
 ) المحافظة  ل21في  الكل�ة  المساحة  من  أو %  فیها  البناء  من  الفلسطینیین  تمنع  حیث  طب�ع�ة،  محم�ات  �مناطق  لمحافظة) 

�ة في تلك المناطق �غض النظر �انت  استغاللها ألي غرض �ان بهدف الس�طرة علیها، ف�ما تطلق العنان لمخططاتها االست�طان
راثة وفالحة أراضیهم التي تقع ضمن المناطق قد تم تسجیل العدید من الحوادث عندما قام الفلسطینیون �حمحم�ة طب�ع�ة أم ال. و 

ول التي تخضع لتصن�ف "محم�ات طب�ع�ة"، حیث سارعت السلطات االسرائیل�ة ألخالء هذه االراضي وتهدید أصحابها �عدم الدخ
- 5733امرة)  یز قانون (قواعد التصرف في المحم�ة الطب�ع�ة (یهودا والس الیها أو العمل فیها من خالل أوامر عسكر�ة. فمثال و�ج

)) للحكومة االسرائیل�ة بتطبیق سلسلة من القواعد 1974-5734وقواعد التصرف في الحدائق العامة (یهودا والسامرة)    1972
تقیید الوصول انب االسرائیلي مثل  على حد تصر�حات الج  18ب�ع�ة أو حدائق وطن�ة" �غ�ة حمایتهافي المناطق المعلنة "محم�ة ط

تعطي السلطات االسرائیل�ة أدوات فعالة     20اال أن هذه القواعد   ،  19الى المنطقة او البناء فیها أو استغاللها ألي غرض �ان
 لمصادرة االراضي الفلسطین�ة. 

 
18     Dispossession and Exploitation Israel’s Policy in the Jordan Valley and Northern Dead Sea 
http://www.btselem.org/download/201105_dispossession_and_exploitation_eng.pdf 
19  National Parks and Nature Reserves Regulations (Prohibitions on Causing Damage to Protected Nature 
Values), 1968 . 
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?database=faolex&search_type=query&table=result&query=ID:LEX-
FAOC033422&format_name=ERALL&lang=eng 
20  National Parks and Nature Reserve Law (No. 5723 of 1963) 
http://faolex.fao.org/cgi-
bin/faolex.exe?rec_id=004935&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL 

http://www.btselem.org/download/201105_dispossession_and_exploitation_eng.pdf
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?database=faolex&search_type=query&table=result&query=ID:LEX-FAOC033422&format_name=ERALL&lang=eng
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?database=faolex&search_type=query&table=result&query=ID:LEX-FAOC033422&format_name=ERALL&lang=eng
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=004935&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=004935&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
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طق امن�ة" الى محم�ات طب�ع�ة  مكن اعادة تصـــــــــن�ف المناطق التي تعلنها اســـــــــرائیل على انها "مناكما تجدر االشـــــــــارة الى انه �
ي. فمثال، اذا قامت اســــرائیل بتصــــن�ف منطقة معینة في الضــــفة الغر��ة المحتلة على انها "منطقة  �موافقة وز�ر الدفاع االســــرائیل

ــن�ف هذه ا ــول أمن�ة" تحت أي ظرف معین، فانه �اإلمكان اعادة تصــــ ــرائیل وصــــ لمنطقة الى محم�ة طب�ع�ة وذلك حتى تمنع اســــ
یوضــح    21قد نشــرت تقر�را 2007م االســرائیل�ة في العام ینیین الى هذه المنطقة و�التالي مصــادرتها. و�انت حر�ة الســالالفلســط

ت اصـــال مصـــنفة محم�ات  ف�ه أن اســـرائیل أقامت العدید من المســـتوطنات االســـرائیل�ة في الضـــفة الغر��ة المحتلة في مناطق �ان
ــرائیل�ة)، ــالح   طب�ع�ة من قبلها (الحكومة االسـ ــنها لصـ ــرائیل �القوانین التي تسـ ــتعمار�ة  االمر الذي �ظهر تالعب اسـ مطامعها االسـ

 )15الخارطة رقم ( أنظرفي المنطقة.  

 

 

 محافظة أر�حا واالغوار): االراضي الفلسطین�ة التي تخضع لتصن�ف "محم�ات طب�ع�ة" في  15الخارطة رقم (

 
21Construction of Settlements and Outposts on Nature Reserves in West Bank, Dror Etkes and Hagit Ofran   
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ا طین�ة من القدس الشــرق�ة المحتلة الى محافظة أر�حمخططات اســرائیل�ة لترحیل التجمعات البدو�ة الفلســ •
 واالغوار

مفاده �ان اســـــرائیل �صـــــدد طرح    22، نشـــــرت صـــــح�فة هآرتس اإلســـــرائیل�ة تقر�را  2014في الســـــادس من شـــــهر أیلول من العام  
نة جدیدة في  مخطط من اجل مراجعة الجمهور یهدف الى ترحیل االالف من البدو القاطنین في القدس الشـــــــرق�ة قصـــــــرا الى مدی

محافظة ار�حا واالغوار. وتعتبر هذه الخطوة هي األخیرة قبل إقرار مخطط البناء من قبل الســــــــــــــلطات االســــــــــــــرائیل�ة ومن ثم تتم  
قد نشــــــــــــــرت مخططات للمدینة الجدیدة التي تنوي   23ح العطـاءات للـبدء في البـناء. و�انت االدارة الـمدیـنة االســــــــــــــرائیل�ةعملـ�ة طر 

نو�عمة". وتحمل المخططات االرقام    �ة النو�عمة الفلسـطین�ة شـمال مدینة ار�حا وأطلقت علیها اسـم "رماتاقامتها على أراضـي قر 
.  1417/3والمخطط رقم    1417/2والمخطط رقم    1417/1والمخطط رقم    1418  والمخطط رقم  1419التــال�ــة: المخطط رقم  

 :17و 16) والخرائط 9أنظر الجدول رقم (

 

 جدیدة "رمات نو�عمة" �ما طرحتها االدارة المدینة االسرائیل�ةالمدینة ال): مخططات  9الجدول رقم (
 التجمع المستهدف نوع البناء  رقم المخطط العدد 
 النو�عمة 1سكني  حي   1419 1

 2حي سكني   1418 2 النو�عمة
 الدیوك الفوقا 3حي سكني   1417/1 3
 النو�عمة الفوقا 4حي سكني   1417/2 4
االح�اء السكینة  صل بین  شارع یو  1417/3 5

 السالفة الذ�ر
 النو�عمة والدیوك 

 2014،  -(Bimkom)(مخّططون من أجل حقوق التخط�ط)المصدر:  
 

 
22 Israel to forcibly evict Bedouins from West Bank 

1.384290-bank-west-from-bedouins-evict-forcibly-to-edition/news/israel-http://www.haaretz.com/print 
ة �التنسیق مع الوزارات المختلفة  �ة هي الذراع المسؤولة عن تطبیق س�اسة الحكومة االسرائیل�ة في أراضي الضفة الغر��ة المحنلاإلدارة المدن�ة االسرائیل    23

لة  رائیل�ة الكام وج�ش االحتالل اإلسرائیلي وأ�ضا في مجاالت التخط�ط والبناء والبنى التحت�ة في المناطق المصنفة "ج" التي ما زالت تخضع للس�طرة االس
 .1995�حسب اتفاق�ة أوسلو الثان�ة للعام 

http://www.haaretz.com/print-edition/news/israel-to-forcibly-evict-bedouins-from-west-bank-1.384290
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 ): المخطط االسرائیلي �ما نشرته جمع�ة �مكوم االسرائیل�ة 16الخارطة رقم (

 (مخّططون من أجل حقوق التخط�ط) 

 

 

http://www.poica.org/upload/Image/october_2014/nuwemaj.jpg
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 في محافظة أر�حا واالغوار  "رمات نو�عمة"  ،یدة): تفصیل مخطط المدینة الجد17الخارطة رقم (

والجدیر �الذ�ر أن االدارة المدینة االسرائیل�ة قد صاغت مخططات المدینة الجدیدة دون استشارة التجمعات البدو�ة المقرر ترحیلها  
قد أوصت في جلساتها السا�قة للع�ش في المدینة الجدیدة، وهو �حد ذاته انتهاك لتوص�ات المحكمة العل�ا االسرائیل�ة التي �انت  

معات البدو�ة دورا في عمل�ات التخط�ط، �ما جاء على لسان القاضي، أوزي فوجلمان، في المحكمة العل�ا �أن تأخذ هذه التج
"نحن نعرف القلیل من التار�خ عن محاوالت اعادة التوطین ... ونحن الذي قال:    2014االسرائیل�ة في شهر ن�سان من العام  

ال ین�غي    -والتي هي ه�كل�ة وعلى مستوى القبیلة    -ت هذه العمل�ات  هناك معارضة قو�ة"... "والسؤال هو ما إذا �ان  ندرك أن 
من وراء هذه اإلعالنات أو قاعدة   ]بین الطرفین[أن تنفذ على مستوى عالي من الحوار ... والسؤال هو ما إذا �ان هناك أي حوار

 ار، س�كون من الصعب تنفیذ هذه األمور". قانون�ة. وتقی�مي هو أنه من دون حو 

اال أن المخططات االســرائیل�ة جاءت انعكاســا لرغ�ة قســم التخط�ط االســرائیلي التا�ع لإلدارة المدن�ة االســرائیل�ة التي بدورها ومنذ  
نــب دوامــة تجمعــات البــدو�ــة أي دور في عمل�ــة التخط�ط حتى تفرض علیهم الرحیــل وتتجالبــدا�ــة، لم تشــــــــــــــــأ أن �كون لهــذه ال

ــاومـات مع هـذه التجمعـات الـبدوـ�ة حتى یتســــــــــــــنى لهـا تنفـیذ مخ "   E1ططـاتهـا االســــــــــــــت�طـانـ�ة في المنطـقة وأهمهـا مخطط "المســــــــــــ
غرفة فندق�ة   2152اإلضافة الى بناء  وحدة است�طان�ة غرب مستوطنة معال�ه أدوم�م، هذا � 3910االست�طاني الذي �شمل بناء  

)  18أنظر الخارطة ().  2008ائیل�ة (تم بناءه وتدشــینه في منطقة معال�ه أدوم�م في العام ومنطقة صــناع�ة ومقر للشــرطة االســر 
 أدناه:

 

القدس ومخطط  ): التجمعات البدو�ة الفلسطین�ة في مح�ط تجمع معال�ه أدوم�م االست�طاني شرق مدینة  18الخارطة رقم (
 مدینة "رمات نو�عمة"
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شــــخص من �ل من عرب الجهالین والكعابنة    12,500ة ســــوف تتســــع ل  ة الجدید ن المدیناو�حســــب المخططات االســــرائیل�ة، ف  
والرشایدة القاطنین في جم�ع محافظات الضفة الغر��ة اذ ال تقتصر عمل�ات التهجیر القصر�ة االسرائیل�ة على التجمعات البدو�ة 

 فظات الضفة الغر��ة المحتلة. القدس الشرق�ة المحتلة، بل و تسعى اسرائیل الى توس�ع حملتها لتشمل �اقي محا  في

 نقاط التفت�ش (الحواجز) اإلسرائیل�ة في محافظة أر�حا واالغوار

.  اإلسرائیلي في الضفة الغر��ة وقطاع غزة على الدوام إجراء عاد�ا لج�ش االحتالل  والحواجز العسكر�ة    لطالما �انت نقاط التفت�ش
ج�ش االحتالل اإلسرائیلي من ، زاد  2000ن�ة في أواخر شهر أیلول من العام  الندالع االنتفاضة الفلسطین�ة الثاونت�جة  إال انه  

م عبور هذه  عدد حواجز التفت�ش إلى مستو�ات غیر مسبوقة، إلى جانب القیود المفروضة على الشعب الفلسطیني أثناء محاولته
على و .  الفلسطینيعبور وحر�ة الشعب  قیودا مفروضة على  یرافقها من إجراءات   هذه النقاط والحواجز وما    وتشكلالحواجز.  

سلوك الجنود اإلسرائیلیین المتمر�ز�ن على هذه الحواجز منحى أ�عد من المعاملة المعتادة، حیث ، اتخذ  مدى السنوات الماض�ة
،  ات، والتحق�قوقد ثبت ذلك في العدید من تقار�ر حقوق اإلنسانالمخططة.  السلو��ات الساد�ة  و   حش�ةتعدتها إلى األعمال الو 

الضرب  على  وقد شملت  .  وشهادات الفلسطینیین من مختلف شرائح المجتمع الذین تعرضوا ألشكال مختلفة من القسوة اإلسرائیل�ة
. وقد �ان لسلوك الجنود تلك الحواجز  د قبل السماح لهم �عبورتحت أشعة الشمس الحارقة أو البر اإلذالل والحجز لساعات  و 

، بت في قطع الروا�ط االجتماع�ةتداع�ات وتأثیرات مؤلمة على المجتمع الفلسطیني، حیث تسباإلسرائیلیین عند نقاط التفت�ش  
�اإلضافة إلى   الداخل�ة.الهجرة  و   وتعطیل لألنشطة الح�ات�ة الیوم�ة،،  معدالت ال�طالة، وارتفاع  االقتصادي بین المناطق والفصل  

منع الجنود لهم من عبور نقاط التفت�ش في �ثیر من   ضى من خالل، والخدمات الطب�ة، والمر هذا، فقد تأثر �شكل �بیر األط�اء
كراسي المتحر�ة أو على  ال  األح�ان؛ �ما في ذلك حاالت الطوارئ الطب�ة. ففي العدید من الحاالت اضطر المرضى العبور على

، رضى. وعالوة على ذلكلعبور، مما تسبب في وفاة العدید من الم�ا  عندما لم �سمح لس�ارات اإلسعاف)  حیوان (الجحشظهر  
وعلى الرغم من أنه ،  الجنود اإلسرائیلیین عند نقاط التفت�ش �فرضون قیودا على مواعید الحر�ة في العدید من نقاط التفت�شفإن  

شیئا واحدا من أعمال وحش�ة مماثلة مرت دون ، إال انه �مثل  اإلسرائیلي �جیز مثل هذه األعمالل�س من الواضح أن الج�ش  
 عقاب. 

�جم�ع  حیث أنها مثقلة  تختلف محافظة أر�حا واالغوار عن أ�ة محافظة فلسطین�ة أخرى من حیث اإلجراءات اإلسرائیل�ة،    الو  
والتي  ،  ض القیود على حر�ة حر�ة الفلسطینیینلفر   ن قبل الج�ش اإلسرائیلياإلسرائیل�ة المستخدمة م  الحواجزأنواع نقاط التفت�ش و 

هذا   الطرق الثانو�ة.  نقاط التفت�ش المأهولة والخنادق و�وا�ات حدید�ة على  ،  ت�ة، السواتر التراب�ةتشمل: حواجز المكع�ات اإلسمن
،  )10الجدول رقم (.  2018�حلول العام  حواجز    4و�صل عدد الحواجز العسكر�ة االسرائیل�ة في محافظة أر�حا واالغوار إلى  

 50,000حر�ة أكثر من  ، والتي تستخدم للتحكم وتقیید وحصر  سرائیلي یبین عدد وأنواع الحواجز المختلفة التي وضعها الج�ش اإل
 . نسمة من السكان الفلسطینیین في محافظة أر�حا واالغوار
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  واالغوارالطرق االلتفاف�ة اإلسرائیل�ة في محافظة أر�حا  

، 1993توق�ع اتفاق�ة أوسلو بین اإلسرائیلیین والفلسطینیین في عام  إال �عد    حیز االستخدامالطرق االلتفاف�ة"  مصطلح "لم یدخل  
الطوهو   إلى  للإشارة  المخصصة  المستوطنینج�ش  رق  واستخدام  نحو  ،  اإلسرائیلي  المحل�ة على  والمجتمعات  المدن  یتجاوز 

. منذ ذلك الحین، �ثفت إسرائیل من جهودها لز�ادة عدد الطرق االلتفاف�ة في  إعادة انتشار الج�ش اإلسرائیليمن اجل    الفلسطین�ة
ح لفرض  س�استها  من  �جزء  المحتلة  الفلسطین�ة  نتائج األراضي  على  تؤثر  النها�ة سوف  في  والتي  الواقع؛  أرض  على  قائق 

 المفاوضات مع الفلسطینیین، �ما في ذلك تأثیرها سل�ا على إنشاء دولة فلسطین�ة متواصلة جغراف�ا وقابلة للح�اة. 

الغر��ة وقطاع غزة في العام  و�اإلضافة إلى البرنامج االست�طاني اإلسرائیلي الذي أطلقته الحكومة اإلسرائیل�ة عقب احتالل الضفة  
اإلسرائیل�1967 الحكومات  تبنت  بناء ،  تسهیل  على  تعمل  الطرق  من  ش�كة  إنشاء  أساس  على  الفصل  مفهوم  المتعاق�ة  ة 

المستوطنات اإلسرائیل�ة وحر�ة المستوطنین اإلسرائیلیین بین هذه المستوطنات في األراضي الفلسطین�ة المحتلة وتلك التي داخل  
 ف�ة داخل األراضي الفلسطین�ة والطرق في إسرائیل. والتي في نها�ة المطاف سوف تعمل على دمج ش�كة الطرق االلتفاإسرائیل،  

وقد قام اإلسرائیلیون �شق و�ناء هذه الطرق تحت ذر�عة "االحت�اجات األمن�ة"؛ وهو المصطلح الذي قدم للج�ش اإلسرائیلي العذر 
الفلسطین�ة،   األراضي  لمصادرة  اإلسرائالشرعي  الج�ش  �ان  عندما  الماضي،  في  فاعلیته  ثبتت  إجراء  �علن مصادرة وهو  یلي 

مساحات واسعة من األراضي الفلسطین�ة تحت ذر�عة "االحت�اجات األمن�ة" إلقامة قاعدة عسكر�ة، والتي تتحول ف�ما �عد إلى  
ران�ة (مستوطنة) للع�ش فیها. �ما عززت إسرائیل س�طرة المستوطنین اإلسرائیلیین الذین بدورهم �قومون بتحو�لها إلى منطقة عم

سكري للمستوطنات اإلسرائیل�ة والطرق االلتفاف�ة، وسمحت بدورها للج�ش �مصادرة األراضي الفلسطین�ة الخاصة في من الدور الع
شقها في األراضي األراضي المحتلة لبناء المستوطنات والطرق االلتفاف�ة؛ �ما تحججت إسرائیل أ�ضا �ان الطرق التي تقوم �

 حلیین الفلسطینیین الذین سوف �سمح لهم �السفر علیها. الفلسطین�ة سوف تعود �النفع على السكان الم

 اإلسرائیل�ة في محافظة أر�حا واالغوار : نقاط التفت�ش  )10الجدول رقم (

 عدد نقاط التفت�ش نوع نقطة التفت�ش

 2 ساتر ترابي

 2 بوا�ة طر�ق 

 4 عالمجمو 

 2018أر�ج،   -المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة
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فان الطرق اإلسرائیل�ة (الطرق االلتفاف�ة) المقامة على األراضي الفلسطین�ة المصادرة تسهم إسهاما �بیرا في  ،  وعالوة على ذلك
المز�د من الطرق على عاتقهم،  ي المستوطنات، وتدفعهم أ�ضا على اتخاذ زمام الم�ادرة لبناء  تحفیز اإلسرائیلیین على الع�ش ف

والتي في وقت الحق یتم اعتمادها وتبنیها من قبل ج�ش االحتالل اإلسرائیلي لیلقي ظالال من الشرع�ة على هذه الطرق. ففي  
ت اإلسرائیل�ة �عضها ب�عض في األراضي الفلسطین�ة المحتلة، الوقت الذي تشكل ف�ه الطرق االلتفاف�ة حلقة وصل بین المستوطنا 

عمل الطرق االلتفاف�ة أ�ضا على ��ح تنم�ة المجتمعات المحل�ة الفلسطین�ة في الضفة الغر��ة، من خالل خلق واقع من عوائق ت
 في المناطق المخصصة للتنم�ة.

اء  �ان �استطاعة الفلسطینیین السفر على الطرق االلتفاف�ة �استثن،  2000وقبل اندالع االنتفاضة الثان�ة في شهر أیلول من العام  
األوقات التي �علن فیها ج�ش االحتالل اإلسرائیلي حالة "االستنفار األمني" حیث �منع جنود االحتالل المواطنین الفلسطینیین من 

ولكن عقب اندالع االنتفاضة الثان�ة في أو یتم إخضاعهم إلى تفت�ش امني مكثف قد یدوم لساعات طو�لة.    استخدام هذه الطرق،
إال إذا �ان �حوزتهم تصار�ح خاصة صادرة  ، أص�ح استخدام الفلسطینیین لهذه الطرق ش�ه معدوم، 2000شهر ایلول من العام 

طرق تلك الطرق. وفي وقت الحق، أص�ح الج�ش اإلسرائیلي �طلق على العن اإلدارة المدن�ة اإلسرائیل�ة تسمح لهم �السفر على  
 طرق معقمة"، �معنى أن هذه الطرق خال�ة من استخدام الفلسطینیین لها.االلتفاف�ة التي ال �سمح للفلسطینیین �استخدامها �أنها "

)، وهي  19(الخارطة رقم    االلتفاف�ة"  الطرق "تندرج تحت مسمى  في محافظة أر�حا واالغوار  من الطرق    �م  129والیوم، هناك  
رها تمتثل للبرنامج االست�طاني اإلسرائیلي الذي یهدف إلى ر�ط هذه المستوطنات طط إلقامتها، والتي بدو ما طرق قائمة أو طرق مخإ

حر�ة  (الخط األخضر ) }، وتسهیل    1949�عضها ب�عض ومع المستوطنات اإلسرائیل�ة داخل إسرائیل {وراء خط الهدنة لعام  
جنود  �كة الطرق االلتفاف�ة من خالل الحواجز العسكر�ة التي �ق�مها مرور المستوطنین. و�منع الفلسطینیون حال�ا من استخدام ش

�الكتل اإلسمنت�ة، والخنادق، واألسالك الشائكة، والبوا�ات الحدید�ة  االحتالل اإلسرائیلي على مداخل هذه الطرق والتي تتمثل 
 ر�عة األغراض العسكر�ة و/ أو الضرورات األمن�ة.  و�أتي �ل ذلك تحت ذ 

(ارتداد الطر�ق) والتي تمتد على طول    منطقة العازلةالمز�د من األراضي لصالح ال  االلتفاف�ة یتطلب مصادرةلطرق  شق ا   كما أن
في محافظة أر�حا  ألراضي  ل  وال یزال یتسبب في دمار هائل، مما تسبب  متراعلى �ل جانب من جوانب الطر�ق75الطر�ق �عرض  

 - أدناه: 19. أنظر الخارطة  واالغوار
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 محافظة أر�حا واالغوار والطرق االلتفاف�ة االسرائیل�ة داخل وحول  : نقاط التفت�ش اإلسرائیل�ة  )19رقم (الخارطة  

 

 محافظة أر�حا واالغوار وخطة جدار العزل العنصري اإلسرائیلي  
 

جدار العزل �ان    2007�ظهر التعدیل االخیر الصادر عن وزارة االحتالل االسرائیلي في الثالثین من شهر ن�سان من العام  
مما سوف �عزل ما  محافظة،  على األطراف الغر��ة لل،في محافظة أر�حا واالغوار�طول واحد �یلومتر    العنصري سوف �متد 

مسار   هذا المقطع من الجدار هو جزء منو ).  2018أر�ج،  -وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة(  لصالح إسرائیلدونما    235مساحته  
والذي تسعى اسرائیل الى ضمه لحدودها �اإلضافة الى تجمعین اخر�ن ستوطنات معاله ادوم�م  الذي سوف �ح�ط بتجمع م الجدار

وجفعات زئ�ف جنوب وشمال غرب مدینة القدس على التوالي، من خالل بناء جدار العنصري. والحق�قة أن  غوش عتصیون  
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القوانین والمعاهدات الدول�ة، والتالعب في نس�ة  اسرائیل تحاول اعادة تعر�ف حدود بلد�ة القدس �شكل احادي الجانب و�تنافى مع  
التي تح�ط بها من خالل توس�ع البناء االست�طاني فیها وتوطین المز�د من السكان الیهود في المدینة والتجمعات االست�طان�ة  

ري حول مدینة القدس هو المستوطنین الیهود لتص�ح المدینة ذات اغلب�ة یهود�ة واقل�ة فلسطین�ة. �ما أن بناء جدار العزل العنص
لكبرى"، و�شمل ضم التجمعات االست�طان�ة  جزء من مخطط أوسع تسعى اسرائیل الى تنفیذه في المنطقة �عرف �مخطط "القدس ا

الكبرى التي تح�ط �المدینة، تجمع مستوطنات معال�ه أدوم�م في الشرق، وتجمع مستوطنات جفعات زئ�ف في الشمال وتجمع 
ن في الجنوب هذا �اإلضافة الى مستوطنات جیلو وهار جیلو وهار حوما وجفعات هماتوس التي ال  مستوطنات غوش عتصیو 

من التجمعات االست�طان�ة السا�قة الذ�ر بل تشكل حزام است�طاني �صل بین التجمعات االست�طان�ة االسرائیل�ة جنوب  تت�ع أي  
أر�ج،    - وحدة نظم المعلومات الجغراف�ةئیل�ة في القدس. (الضفة الغر��ة (غوش عتصیون و�ر�ات ار�ع) والمستوطنات االسرا

2018.( 

 درة في محافظة أر�حا واالغواراألوامر العسكر�ة اإلسرائیل�ة الصا

تبر�ر وجودها  الفلسطین�ة من خالل محاوالتها  الهروب من مكانتها �دولة محتلة لألراضي  تكرارا  إسرائیل مرارا و  لقد حاولت 
 1967راضي المحتلة. ولهذا السبب لجأت إسرائیل ومنذ احتاللها للضفة الغر��ة وقطاع غزة في العام  بوصفها اإلداري في األ

لى األوامر العسكر�ة لشرعنة أعمالها االست�طان�ة �استخدام مبرراتها الشهیرة "االغراض العسكر�ة" و"الضرورات االمن�ة" النتهاك  إ
، أصدرت 1993متحدة ومجلس األمن. وفي أعقاب توق�ع اتفاق�ة أوسلو في العام  القوانین االنسان�ة الدول�ة و قرارات األمم ال

لعسكر�ة لمصادرة مساحات شاسعة من االراضي الفلسطین�ة لألغراض العسكر�ة المختلفة وذلك لتعز�ز إسرائیل االف األوامر ا
لطرق االلتفاف�ة واقامة القواعد العسكر�ة س�طرتها على األراضي بدءا من بناء المستوطنات وتوس�ع المستوطنات القائمة وشق ا

ما  أزل العنصري. و�ثیر من هذه األوامر لغا�ة اآلن غیر متاحة للعامة،  وغیرها من االنتهاكات، هذا �اإلضافة الى بناء جدار الع
 ).11الجدول رقم (تلك المتوفرة حتى هذا الیوم في محافظة أر�حا واالغوار، فتظهر في  

 رائیل�ة في محافظة أر�حا واالغواروامر العسكر�ة اإلس): األ 11الجدول رقم (

 العسكري نوع األمر   عدد األوامر العسكر�ة

 هدم المنازل  226

46 
مصادرة األراضي (اخالء وأراضي  

 دولة) 

 المجموع 272

 2018القدس (أر�ج)،  –وحدة مراق�ة االست�طان، معهد اال�حاث التطب�ق�ة   المصدر:
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 �ة في محافظة أر�حا واالغوارنتهاكات االسرائیلمصادر الم�اه واال 

محافظة أر�حا واألغوار �شكل أساسي من الم�اه الجوف�ة، والتي تقع جم�عها فوق الحوض تتكون مصادر الم�اه المتجددة في  
ملیون   25�قارب  ما    2010الشرقي لخزانات الم�اه الجوف�ة في الضفة الغر��ة. وتقدر �م�ة الم�اه المنتجة �حسب احصائ�ة العام  

 .24واقعة في محافظة أر�حا واالغوارمتر مكعب من الم�اه من الحوض الشرقي بواسطة الیناب�ع واآل�ار ال

و�وجد في محافظة أر�حا واالغوار س�عة یناب�ع، خمسة من هذه الیناب�ع تقع في مر�ز مدینة أر�حا حیث تستخدم �شكل رئ�سي  
ا  یتم  ن�عین  ما عدا  الزراع�ة،  (الخارطة رقم  لألغراض  المنزل�ة والزراع�ة معا  الم�اه 20ستخدامهما لألغراض  ). و�لغت �م�ة 

 17.29لتصل إلى    2010ملیون متر مكعب وانخفضت في العام    19.49حوالي    2009المستخرجة من هذه الیناب�ع للعام  
متر مكعب ملیون    7.7، تم استخدام  2010إلى ذلك، في العام    �اإلضافة.  )2011(سلطة الم�اه الفلسطین�ة،  ملیون متر مكعب  

ب�ع الواقعة في محافظة أر�حا واألغوار الینا  )21الجدول رقم (. یوضح  25من الم�اه المستخرجة بواسطة اآل�ار ألغراض زراع�ة
 .  2009وتصر�فها السنوي للعام  

 : یناب�ع الم�اه التي تقع ضمن حدود محافظة أر�حا واألغوار  )12الجدول رقم (

 )³( ملیون م  التصر�ف السنوي  االستخدام التجمع ع اسم الن�

 0.45 أغراض زراع�ة  الجفتلك  ن�ع فصایل

 4.52 أغراض منزل�ة وزراع�ة أر�حا ن�ع الدیوك 

 2.12 أغراض زراع�ة  أر�حا ن�ع النو�عمة

 0.75 أغراض زراع�ة  أر�حا ا صن�ع الشو 

 5.94 أغراض منزل�ة وزراع�ة أر�حا ن�ع السلطان 

 3.02 أغراض زراع�ة  العوجا ا ن�ع العوج

 2.69 أغراض زراع�ة  واد القلط  ن�ع القلط 

 19.49 -- -- المجموع

 . 2009المصدر: سلطة الم�اه الفلسطین�ة،  

 

في محافظة أر�حا واألغوار، إذ أنه المصدر األساسي والوحید للم�اه المنزل�ة والزراع�ة في    و�عتبر ن�ع عین السلطان أهم ن�ع
، لذا فإن  وما �میز ن�ع عین السلطان أ�ضا أنه ُ�عد ملك�ة عامة لسكان أر�حا، وهو مصدر لم�اه الشرب والري فیها  مدینة أر�حا.

 
 2011سلطة الم�اه الفلسطین�ة،  24
 2011الفلسطین�ة،  سلطة الم�اه 25
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نین �ما هو الحال �النس�ة لآل�ار الزراع�ة الخاصة. إضافة إلى م�اهه �ستخدمها جم�ع سكان أر�حا وال تقتصر على أناس معی
 ):20الخارطة رقم (ودیني هام.    ذلك، فإن ن�ع عین السلطان هو موقع تار�خي

 
 : توز�ع الیناب�ع واآل�ار الجوف�ة في محافظة أر�حا واألغوار )20الخارطة رقم (

 

، استخدم المزارعون الفلسطینیون م�اه نهر  1967والجدیر �الذ�ر أنه قبل االحتالل اإلسرائیلي لالراضي الفلسطین�ة في العام  
قوات االحتالل اإلسرائیلي �االستیالء  عقب احتالل إسرائیل لالراضي الفلسطین�ة، قامت  األردن لري األراضي الزراع�ة. ولكن  

الم�اه الرئ�س�ة القر��ة من النهر وأعلنت األراضي على م�اه نهر األردن ومنعت ا لمزارعین الفلسطینیین من استخدام مصادر 
ین من حقهم الشرعي والتار�خي من استغالل م�اه هذا المحاذ�ة لنهر األردن مناطق عسكر�ة مغلقة و�التالي حرمت الفلسطینی

 النهر.  
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ین �ل من إسرائیل ولبنان وسور�ا واألردن وفلسطین، یتم استغالل م�اهه و�الرغم من أن نهر األردن �عتبر مصدرا مائ�ا مشتر�ا ب
ة في المنطقة لسد احت�اجاتها المائ�ة  �شكل یتنافى مع قانون الم�اه الدولي وذلك �سبب ه�منة إسرائیل على مصادر الم�اه المشتر�

النفوذ   فلقد تمكنت إسرائیل �ونها صاح�ة  المائ�ة للدول دون مراعاة متطل�ات الدول األخرى.  في المنطقة من انتهاك الحقوق 
 المجاورة لنهر األردن وخاصة الحقوق الفلسطین�ة التي اتضحت من خالل "خطة جونستون" التي دعت إلى إنشاء قناة الغور

 ملیون متر مكعب في السنة.   250الغر��ة لتزو�د الفلسطینیین �حصتهم من م�اه هذا النهر والتي تقدر �حوالي 

دى تحو�ل الم�اه من �حیرة طبر�ة إلى صحراء النقب عبر ما �سمى ب " الناقل الوطني اإلسرائیلي" �اإلضافة  إلى قناة  كما وأ
ملیون متر مكعب في بدا�ة الخمسینات من    1.320�اه السنو�ة المتدفقة في النهر من الغور الشرق�ة األردن�ة إلى تقلیل �م�ة الم

ن متر مكعب في الوقت الحالي من الم�اه ذات الجودة المتدن�ة والملوحة العال�ة. و�اعت�ار  ملیو   50القرن الماضي إلى أقل من  
مساحة السطح�ة لل�حر في السنوات العشر�ن الماض�ة  نهر األردن المغذي الرئ�سي لل�حر المیت فلقد ترتب على ذلك انخفاض ال
�معدل المتر سنو�ًا مما یهدد ال�حر �خطر الجفاف.    إلى حوالي الثلث، �ما و�نخفض مستوى منسوب الم�اه السطح�ة لل�حر

فترة الحكم األردني مشروع زراعي تم إنشائها في    162�اإلضافة إلى ذلك، قامت السلطات اإلسرائیل�ة بتدمیر منشآت مائ�ة تا�عة لـ  
 للضفة الغر��ة.   

ه الجوف�ة، حیث قامت �فرض قیود على استخدام �ًضا عملت الحكومات اإلسرائیل�ة المتعاق�ة على الس�طرة على مصادر الم�اأو 
االحتالل الم�اه من قبل الفلسطینیین. ففي حین ال �سمح للفلسطینیین �حفر آ�ار جدیدة أو ترم�م آ�ار أخرى قد�مة، تقوم قوات  

جوف�ة.  وتقوم  من خالل إعطاء حق احتكار لصالح "شر�ة م�كوروت" اإلسرائیل�ة  �حفر آ�ار ضخمة على بؤر األحواض الم�اه ال
الشر�ة من خالل هذه اآل�ار �استخراج �م�ات �بیر من الم�اه الجوف�ة، وضخ الجزء األكبر من هذه الم�اه لصالح المستوطنات 

ة المقامة على أراضي الضفة الغر��ة و��عها لهم �أسعار قلیلة، بینما �ضطر الفلسطینیون على شراء الم�اه اإلسرائیل�ة غیر الشرع�
 م�كوروت" �أسعار �اهظة. من "شر�ة  

و�تجسد الت�این الكبیر في توفر مصادر الم�اه بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین من خالل الكم�ة الم�اه التي �ستهلكها المواطن، 
 في الیوم في حین �عاني الفلسطینیون في  لتر للفرد  400معدل استهالك الم�اه للمستوطنین اإلسرائیلیین ما یز�د عن  غ  حیث یبل

، و�بین مفي الیو لتر للفرد    40التجمعات المجاورة من أزمة حق�ق�ة للم�اه حیث ال یتجاوز معدل التزو�د في �عض التجمعات  
) رقم  اال  )13الجدول  معدالت  في  سكامقارنة  بین  للم�اه  الفلسطین�ة  ستهالك  التجمعات  وسكان  األغوار  في  المستوطنات  ن 

 .  26المجاورة

 

 

 

 

 
26  EWASH, 2011 
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 معدالت استهالك الم�اه لسكان المستوطنات والتجمعات الفلسطین�ة المجاورة لها:  )13الجدول رقم (

 المستوطنة اإلسرائیل�ة 
 معدل االستهالك 

 (لتر/الفرد/الیوم) 

التجمعات الفلسطین�ة 
 مجاورة ال

 معدل االستهالك 

 (لتر/الفرد/الیوم) 

120 -  32 العوجا 433 نیران   

120 -  82   الز�یدات  411 أرجمان    

 EWASH  ،2011   -  GVC&FAO  ،2011المصدر:

 

عالوة على ذلك تقوم قوات االحتالل �حفر �عض اآل�ار الضــــــخمة  �القرب من  الیناب�ع  الفلســــــطین�ة مما یؤدي إلى تقلیل �م�ة  
ن �مـ�ة المـ�اه أمـ�اه المـتدفـقة من تـلك الیـناب�ع وجـفاف �عضــــــــــــــهـا، ومن األمثـلة على الیـناب�ع التي جـفت ن�ع العوجـا. فـ�الرغم من ال

المتدفقة في ن�ع العوجا �انت جیدة نت�جة وفرة األمطار  لهذا الموســـــــــــم، حیث أن تدفق الیناب�ع یتأثر �اختالف �م�ات األمطار،  
ــرائیل�ة التي تم حفرها �عد عام  إال إن وجود عدد من اآل�ا ــافة   1967ر اإلســــــ والتي تخترق الخزان الذي �غذي ن�ع العوجا �اإلضــــــ

ــخ �م�ا ــكر�ة  إلى ضـ ــارة إلى إن المنطقة المجاورة للن�ع هي منطقة عسـ ــلبي على الن�ع. وتجدر اإلشـ ت �بیرة من الم�اه له أثره السـ
 مغلقة.  
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 الوضع الجیوس�اسي في محافظة قلقیل�ة
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 محافظة قلقیل�ة  

(الخط االخضر).   1949الهدنة للعام  تقع محافظة قلقیل�ة الى الشمال الغر�ي من الضفة الغر��ة المحتلة وعلى مقر�ة من خط  
فلسطیني (الجهاز المر�زي    108,000�یلومتر مر�ع) و�قطنها اكثر من    166.4دونما (  166,380وتبلغ مساحة المحافظة الیوم  

 ).  2014ة،  لإلحصاء الفلسطین�
 

 انها من اكثر المحافظات  تعتبر محافظة قلقیل�ة من اصغر المحافظات الفلسطین�ة في الضفة الغر��ة من حیث المساحة، اال
الفلسطین�ة التي تعاني من االجراءات االسرائیل�ة �مصادرة االراضي و�ناء المستوطنات االسرائیل�ة وشق الطرق االلتفاف�ة وانشاء  

 ة، واقامة الحواجز العسكر�ة والمعابر االسرائیل�ة و�ناء جدار العزل العنصري.  القواعد العسكر�
 

, حرصت اسرائیل على تدمیر محافظة قلقیل�ة وطرد سكانها  1967للضفة الغر��ة وقطاع غزة في العام  وعقب احتالل اسرائیل  
یوما بتدمیر   23م ج�ش االحتالل االسرائیلي خالل  حتى یتسنى لها تنفیذ س�استها االحتالل�ة واالست�طان�ة في المحافظة، حیث قا

هذا �اإلضافة    27منزال  1996والتي �ان عددها في ذلك الوقت �صل الى  ة  % من المنازل الفلسطین�ة في مدینة قلقیل�85ما �قارب  
المحافظة واال� العامة في  التجار�ة والمرافق  المنشآت والمحال  ق�ام ج�ش االحتالل االسرائیلي بهدم  ار االرتواز�ة واحداث الى 

االكبر في وقف المجازر االسرائیل�ة �حق الضرر الكبیر وتشر�د وتشتیت سكانها. و�ان لبلد�ة قلقیل�ة في ذاك الوقت الفضل  
الفلسطینیین في المحافظة اذ اثمرت اتصاالت البلد�ة الم�اشرة والمكثفة �قناصل الدول االورو��ة واالجنب�ة في مدینة القدس في  

 لوقت عن وقف العدوان االسرائیلي على مدینة قلقیل�ة وعودة الفلسطینیین الى مدینتهم ومنازلهم.  ذاك ا

 
  قلقیل�ة وحرب حز�ران عام 1967   27
http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/qalqilya_and_june_1967_war_documental_study.pdf 

 

http://scholar.najah.edu/sites/default/files/all-thesis/qalqilya_and_june_1967_war_documental_study.pdf


140 
 

 

 

1997مدینة قلقیلیة، 
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 2012حتى    1997  –   1970: مدینة قلقیل�ة ما بین األعوام 3-1الصور  

 
 الوضع الجیوس�اسي في محافظة قلقیل�ة ضمن اطار اتفاق�ة اوسلو

اضي الفلسطین�ة المحتلة وللمطال�ة  الشعب الفلسطیني لالحتالل اإلسرائیلي لألر رفضًا من    1987بدأت االنتفاضة األولى عام  
, عقد مؤتمر مدر�د للسالم على أساس مبدأ "األرض مقابل السالم"  1991�حل عادل ودائم للقض�ة الفلسطین�ة. و في العام  

. 1967المناطق التي احتلتها في العام  التي تدعو إلى انسحاب إسرائیل الكامل من    338و    242وتطبیق قرارات مجلس األمن  
ت عدة جوالت من المفاوضات بین الجانبین اإلسرائیلي والفلسطیني �ان الجانب الفلسطیني یؤ�د فیها على ضرورة وقف  وعقد 

 .  االست�طان �اعت�اره العنصر الرئ�سي الذي �قف حجر عثرة أمام تقدم المفاوضات

ومة اإلسرائیل�ة من اجل التوصل إلى سالم ات بین منظمة التحر�ر الفلسطین�ة والحكوفي العاصمة النرو�ج�ة أوسلو جرت مفاوض
, وت�ع ذلك توق�ع اتفاق�ة المرحلة االنتقال�ة التي 1993أیلول عام    13عادل ودائم، وانتهت بتوق�ع اتفاق�ة إعالن الم�ادئ في  

ن تنتهي  حددت المرحلة االنتقال�ة �خمس سنوات على أرائیلي من أجزاء من قطاع غزة وأر�حا. وقد  تضمنت انسحاب الج�ش اإلس
�حیث یتم في نهایتها حل العق�ات الرئ�س�ة مثل الحدود و المستوطنات والالجئین والم�اه و القدس. فنتج عن   1999في أ�ار  

ومساحة محدودة   % من مساحة قطاع غزة70سرائیل�ة من حوالي  ) انسحاب قوات االحتالل اإل1994اتفاق�ة أوسلو األولى (أ�ار  
 من محافظة أر�حا.  
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تضمنت إجراء انتخا�ات للمجلس التشر�عي الفلسطیني    1995أیلول عام    28أما اتفاق�ة أوسلو الثان�ة والتي تم توق�عها بتار�خ  
ى اتفاق�ة لمأهولة �السكان الفلسطینیین.  و�ناًءا علووضعت جدوال زمن�ا النسحاب القوات اإلسرائیل�ة من المناطق الفلسطین�ة ا 

 - لغر��ة إلى ثالثة مناطق وهي:أوسلو الثان�ة تم تقس�م الضفة ا

ــلطة الفلســــــطین�ة �كامل الســــــ�طرة االمن�ة و االدار�ة حیث تتكون منطقة أ من األجزاء    • منطقة أ، حیث تتمتع الســــ
 الرئ�س�ة للمدن الكبیرة في الضفة الغر��ة.  

�طر الســلطة  ة من البلد�ات والقرى و�عض المخ�مات. و تســب وتشــكل معظم المناطق الفلســطین�ة المأهول  منطقة •
 الوطن�ة الفلسطین�ة على �امل الشؤون المدن�ة أما إسرائیل فتس�طر على الشؤون األمن�ة.

المنطقة أمن�ا و اما منطقة ج وهي تغطي �اقي المساحة خارج منطقتي أ و ب وإلسرائیل �امل الس�طرة على هذه  •
فلســـــــطین�ة غیر المأهولة أو المناطق  المســـــــتوطنات اإلســـــــرائیل�ة ومعظم األراضـــــــي ال  ادار�ا وهي تتكون من جم�ع

 ر�ف�ة المأهولة �شكل محدود. 
 

دونما   39,478�م مر�ع) �منطقة "أ"، في حین تم تصن�ف    3.6دونما (  3619وفي محافظة قلقیل�ة, تم تصن�ف ما مساحته  
مر�ع)    39.5( ��م  قلقیل�ة  محافظة  أراضي  "ب"من  ف�ما خضمنطقة  وال�الغ ،  قلقیل�ة  محافظة  أراضي  من  المت�قي  الجزء  ع 

   ).1الجدول رقم (ة "ج"،  �م مر�ع) الى تصن�ف منطق  123.3دونما (   123,283
 

 1995: تصن�فات اراضي محافظة قلقیل�ة ضمن اطار اتفاق�ة اوسلو للعام  1الجدول رقم  
 النس�ة المئو�ة  المساحة (دونم) تصن�ف المنطقة

 %2.2 3,619 "أ"منطقة  
 %23.7 39,478 منطقة "ب" 
 %74.1 123,283 منطقة "ج" 
 % 100 166,380 المجموع

 )2018(   أر�ج-القدساال�حاث التطب�ق�ة    معهد-الجغراف�ة وحدة نظم المعلومات  
 

و "ب" والتي تشكل   في المائة من السكان في محافظة قلقیل�ة �ع�شون في المناطق المصنفة "أ"  90والجدیر �الذ�ر أن ما �قارب  
في حین �ع�ش السكان المت�قین في  �یلومتر مر�ع),    43.1في المائة من مساحة المحافظة الكل�ة (  25.9مساحتها اإلجمال�ة  

من مساحة المحافظة الكل�ة حیث الجزء األكبر  �یلومتر مر�ع)    123.3في المائة (  74.1  المنطقة المصنفة "ج" و التي تشكل
در دخل رئ�سي للفلسطینیین في المحافظة.  ة والمساحات المفتوحة ومناطق التنم�ة المستقبل�ة والتي تشكل مص من األراضي الزراع�

  1الخارطة رقم  
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 : التصن�فات الجیوس�اس�ة في محافظة قلقیل�ة  1الخارطة رقم  

 
فظة قلقیل�ة) من المنطقة العمران�ة % من المساحة الكل�ة للمنطقة العمران�ة في محا  4.3دونما  (  382عالوة على ذلك، ما �قارب  

جدار   من  الغر�ي  الجانب  على  اص�حت  قلقیل�ة  محافظة  الواقعة  في  (المنطقة  العنصري  والخط العزل  الجدار  مسار  بین  ما 
االخضر)، االمر الذي حد من امكان�ة حصول المواطنین الفلسطینیین القاطنین في تلك المناطق المعزولة على خدمات المحافظة 

 تعل�م وصحة و�ن�ة تحت�ة وغیره من الخدمات.  من  
 

 انتهاكات االحتالل االسرائیلي في محافظة قلقیل�ة

، صعدت سلطات االحتالل االسرائیلي 2000خالل سنوات االنتفاضة الفلسطین�ة الثان�ة التي اندلعت في شهر ایلول من العام  
المحتلة وتعمدت تخر�ب وتدمیر االراضي الفلسطین�ة وخصوصا من انشطتها العسكر�ة واالست�طان�ة في االراضي الفلسطین�ة  

اال مصادرة  �اإلضافة  هذا  منها  المستوطنات  الزراع�ة  وتوس�ع  الفلسطین�ة،  المنازل  وهدم  المختلفة  العسكر�ة  لألغراض  راضي 
السرائیلیین، �ما فرضت سلطات  االسرائیل�ة، وانشاء البؤر االست�طان�ة، و�ناء وتوس�ع الطرق االلتفاف�ة التي تخدم المستوطنین ا 

یوضح االعتداءات    2الجدول رقم  �ناء جدار العزل العنصري.  االحتالل االسرائیلي عددا من القیود على حر�ة حر�ة الفلسطینیین و 
   : 2018  -2000االسرائیل�ة على االراضي والممتلكات في محافظة قلقیل�ة في الفترة الممتدة من  
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 2018- 2000یل�ة من العام  االسرائیل�ة في محافظة قلق: االنتهاكات 2الجدول رقم  

 العام
االشجار  عدد   االراضي المصادرة (دونم)

 المدمرة 
عدد المنازل التي تم 

 هدمها 
 عدد أوامر الهدم 

2000 1261 4575 0 8 
2001 391 5160 0 1 
2002 21864 3721 7 4 
2003 4718 2622 9 31 
2004 4269 8059 16 43 
2005 1030 8405 1 4 
2006 1460 0 9 0 
2007 97 450 10 0 
2008 663 1280 7 0 
2009 0 530 0 27 
2010 11 323 0 19 
2011 131 1072 4 8 
2012 1480 545 1 8 
2013 0 353 0 10 

2014-2018 0 200 0 0 
 163 64 37295 37374 المجموع 

  2018أر�ج    –ة القدس  معهد اال�حاث التطب�ق�  -المصدر: وحدة مراق�ة االست�طان
 

) یبین ان سلطات االحتالل االسرائیلي عمدت الى تصعید انتهاكاتها ضد �ل ما هو فلسطیني وخاصة عقب  2الجدول رقم (
اندالع االنتفاضة الفلسطین�ة الثان�ة. و�ان لمحافظة قلقیل�ة النصیب االكبر من هذه االنتهاكات، حیث انه خالل الفترة الممتدة 

شجرة مثمرة في محافظة   37,295مت سلطات االحتالل االسرائیلي �اقتالع ما مجموعه  ، قا2018الى العام    2000من العام  
قلقیل�ة. والن غالب�ة سكان المحافظة �عتمدون على الزراعة �مصدر دخل لهم, فان عمل�ة تقط�ع االشجار اثرت و�شكل �بیر  

 على مستو�ات ال�طالة والفقر.    ر الذي انعكس �شكل م�اشرعلى مصدر رزق العدید من العائالت الفلسطین�ة، االم

 النشاطات االسرائیل�ة االست�طان�ة في محافظة قلقیل�ة:  

الفلسطینیین  على  واضح  �شكل  تنعكس  المحتلة  الفلسطین�ة  االراضي  في  االسرائیل�ة  االست�طان�ة  والس�اسات  المخططات  ان 
، فرضت اسرائیل س�طرتها على االراضي 1967العام    يي لألراضي الفلسطین�ة فمنذ االحتالل االسرائیلحیث انه  وممتلكاتهم,  

الفلسطین�ة من خالل بناء المستوطنات االسرائیل�ة، ومع مرور الوقت عمدت الى تكث�ف البناء االست�طاني في هذه المستوطنات  
الفلس االراضي  من  المز�د  �احتالل  لنفسها  واست�احت  شرع�ة,   الغیر  االساالسرائیل�ة  االهداف  لشتى  التوسع�ة طین�ة  ت�طان�ة 
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االسرائیل�ة مثل انشاء القواعد العسكر�ة وتشیید الطرق االلتفاف�ة واقامة  الحواجز العسكر�ة وانشاء البؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة 
سرائیل، و�ل ذلك �أتي على قمم التالل الفلسطین�ة في خطوة تهدف الى مصادرة المز�د من االراضي الفلسطین�ة وضمها الى  ا

الضفة لخ الغر�ي من  الجانب  العنصري على  العزل  بناء جدار  الى ما ذ�ر،  المستوطنین االسرائیلیین. و�ضاف  دمة مصالح 
الغر��ة، من شمالها ال جنو�ها, حیث عمدت اسرائیل من خالل بناء جدار العزل العنصري الى اعادة ترس�م حدود "دولة اسرائیل" 

 ضي الفلسطین�ة.  على حساب االرا

 نات االسرائیل�ة المقامة على اراضي محافظة قلقیل�ةالمستوط

أر�ج، للمستوطنات االسرائیل�ة القائمة على االراضي   - الذي قام �ه معهد اال�حاث التطب�ق�ة القدس  تحلیل الصور الجو�ةمن خالل  
 16ائیلي قامت �إنشاء  ان سلطات االحتالل االسر الفلسطین�ة المحتلة �شكل عام واراضي محافظة قلقیل�ة �شكل خاص، تبین �

فلسطین�ة تم مصادرتها من محافظة قلقیل�ة. حیث تحتل هذ المستوطنات االسرائیل�ة الیوم ما  مستوطنة اسرائیل�ة على اراضي  
الجدول ) .  2018% من المساحة الكل�ة لمحافظة قلقیل�ة (ار�ج    6�یلومتر مر�ع) أي ما نسبته    10.4دونما (   10,402مساحته  

  :3رقم  

 

 : المستوطنات االسرائیل�ة في محافظة قلقیل�ة3الجدول رقم  

 اسم المستوطنة  رقم
 سنة االنشاء

 )2011(تعداد المستوطنین  
 المساحة 

(دونم)    
 559 262 1991 نف�ه اورامین  1
 480 7494 1978 كارني شمرون  2
 163 3229 1981 عمانوئیل 3
 636 878 1980 معالي شمرون  4
شمرون جینوت   5  1985 N.A. 119 

 2841 7477 1981 الفي منش�ه 6

7 
محجر زوفین  

 (تسوف�م)
0 

N.A 220 
 565 1338 1990 زوفین (تسوف�م) 8
 753 5001 1982 شعار تكفا  9
 1479 6990 1983 اورانیت 10
 407 3000 1982 كدوم�م ز�فون  11
 N.A N.A. 608+.037 جفعات هامر�از�ز 12
 754 4201 1975 كدوم�م 13
 N.A. 274 0 جیت (متسب�ه �شاي) 14
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 N.A. 82  نیر�ت  15
 461 720 1985 زماروت 16

 10402 40590  المجموع
2018أر�ج    – المصدر: معهد اال�حاث التطب�ق�ة القدس    

 
التجمع االست�طاني  )  1: (تقس�مات وهي على النحو التالي  6هذا وتصنف المستوطنات االسرائیل�ة في محافظة قلقیل�ة ضمن  

االسرائیلي "الفي منش�ه"، حیث �ضم هذا التجمع االست�طاني �ل من مستوطنتي الفي منش�ه ونیر�ت (الواقعة داخل الخط االخضر،  
،  لكنها توسعت وتغلغلت داخل اراضي الضفة الغر��ة المحتلة وعلى  وجه الخصوص اراضي محافظة قلقیل�ة)، ومستوطنة أورانیت 

ال2( ا)  (تجمع  تكفا.  وشعار  زماروت  مستوطنتي  من  �ل  التجمع  هذا  و�ضم  تكفا،  شعار  االسرائیلي  التجمع 3الست�طاني   (
)  4(  نف�ه اورامیناالست�طاني االسرائیلي شمرون، و�ضم المستوطنات التال�ة: معالي شمرون، �ارني شمرون، جینوت شمرون و 

) عمانوئیل،  مستوطنة  فیتضمن  الر�اع  التجمع  و )  5أما  ز�فون  و�یدوم�م  �یدوم�م  مستوطنات  �ضم  الخامس  جفعات  والتجمع 
 ) واخیرا مستوطنة زوفین (تسوف�م) و محجر زوفین (تسوف�م) في تجمع واحد. 6متسب�ه �شاي. (هامر�از�ز و 

 
 توسعات المستوطنات االسرائیل�ة في محافظة قلقیل�ة 

، تبین 2012ج اعتمدت على تحلیالت لصور جو�ة عال�ة الدقة للعام  أر�  -خالل دراسة اجراها معهد اال�حاث التطب�ق�ة القدس
�ان اسرائیل تسعى و�شكل �بیر  للتوسع في البناء االست�طاني في المستوطنات والبؤر االسرائیل�ة  االست�طان�ة المقامة على  

ببناء العدید من المنشآت والم�اني   ، قامت اسرائیل2012یث اظهرت التحلیالت أنه خالل العام االراضي الفلسطین�ة المحتلة. ح
مستوطنة اسرائیل�ة    196% من المجموع الكلي للمستوطنات االسرائیل�ة) من ما مجموعه  79رائیل�ة  (مستوطنة اس  151في  

الغر��ة,   الضفة  اراضي  قلقیل�ة, حیث    14قائمة على  محافظة  في  بناء  منها  وتتضمن    1872تم  منها    1018منشأة  بنا�ة, 
% من مجموع البنا�ات الكلي, هذا �اإلضافة الى بناء  16  – تم اضافتها للمستوطنات االسرائیل�ة في محافظة قلقیل�ة  بنا�ة  160
لة التي تم  % من مجموع البیوت المتنق6  – بیت متنقل في البؤر االست�طان�ة في محافظة قلقیل�ة    52بیت متنقل, منها    854

 بنائها.  
لى مساحة المستوطنات االسرائیل�ة في الضفة الغر��ة  أر�ج، ع-اال�حاث التطب�ق�ة القدس   في دراسة وتحلیل ثاني قام �ه معهد 

المحتلة �شكل عام، والمستوطنات االسرائیل�ة في محافظة قلقیل�ة �شكل خاص، تبین �ان مساحة المستوطنات االسرائیل�ة بتزاید 
% , 24في عشر مستوطنات اسرائیل�ة و�نس�ة تصل الى    2012الى العام    2000یث تم رصد هذه الز�ادة منذ العام  مستمر، ح

  :4الجدول رقم  . 2012دونما في العام   10,094 لتص�ح  2000دونما في العام    8,131من  
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  2012و  2000مقارنة بین مساحة المستوطنات االسرائیل�ة بین العامین   : 4الجدول رقم  
مساحة المستوطنة (دونم)   اسم المستوطنة  #

 2000عام  
مساحة المستوطنة (دونم)  

 2012عام  
 نس�ة الز�ادة

 11.4% 605 543 نف�ه اورامین  1
 46.3% 2825 1930 ألفي منش�ه 2
 40.4% 671 478 زوفین (تسوف�م) 3
 15.8% 1049 906 شعار تكفا  4
 22.8% 1154 940 عمانوئیل 5
 13.3% 1042 919 كارني شمرون  6
 20.5% 420 349 كدوم�م ز�فون  7
 7.1%   522 487 جفعات هامر�از�ز 8
 4.7% 765 730 كدوم�م 9
1
0 

 22.6% 1041 849 جینوت شمرون 

 24.1 10094 8131 المجموع  
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 1999في الفترة الممتدة ما بین  في محافظة قلقیل�ة  : التوسعات االست�طان�ة في مستوطنة أورانیت  5&   4الصورة رقم  
 2012و

 
 ت اله�كل�ة للمستوطنات االسرائیل�ة: ططالمخا

، قامت االدارة المدن�ة االسرائیل�ة، السلطة االسرائیل�ة المس�طرة على الضفة الغر��ة المحتلة، بوضع مخططات 1991في العام  
المنتشرة على أراضي الضفة الغر��ة المحتلة, أخذة �عین االعت�ار تخص�ص أراضي اضاف�ة   ه�كل�ة للمستوطنات االسرائیل�ة 

جدید  اسرائیل�ة  مستوطنات  حال�ا.  إلقامة  القائمة  االسرائیل�ة  المستوطنات  وتوس�ع  المستقبل  في  بتخص�ص    28ة  قامت  حیث 
486,137  ) االراضي  من  نسبته    486.1دونما  ما  أي  �ر�ع،  بناء  8.6�م  لصالح  الغر��ة)  للضفة  الكل�ة  المساحة  من   %

ر ذ�ره، �ان المساحة المخصصة للتوسعات . ومن الجدی1991ن قائم منها حتى العام  مستوطنات اسرائیل�ة جدیدة أو توس�ع ما �ا
دونما    69,000والتي هي    1991المستقبل�ة هي س�عة أضعاف مساحة المستوطنات االسرائیل�ة التي �انت قائمة حتى العام  

 % من المساحة الكل�ة للضفة الغر��ة). 1.2�م مر�ع، أي    69(
 

سرائیل�ة القائمة �اإلضافة لما هو مخصص للتوسعات المستقبل�ة  عل�ة للمستوطنات اال، بلغت المساحة الفوفي محافظة قلقیل�ة

 
 ، عندما قامت االدارة المدن�ة االسرائیل�ة بوضع المخططات اله�كل�ة للمستوطنات 1991المستوطنات االسرائیل�ة التي تأسست قبل العام   28
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دونما، ضعفي ونصف الضعف عن المساحة الحال�ة للمستوطنات االسرائیل�ة غیر الشرع�ة   23,854�حسب المخططات اله�كل�ة  
خصصة للتوسعات االست�طان�ة  .  و�ن�غي االشارة الى ان المساحة الم ادونم   10,402المقامة على اراضي محافظة قلقیل�ة وال�الغة  

التي جاءت ضمن المخططات اله�كل�ة تتضمن االراضي والمناطق الفلسطین�ة المعزولة غرب جدار العزل العنصري القائم على  
 ه�كل�ة لها. تظهر مناطق المستوطنات االسرائیل�ة والمخططات ال)  2الخارطة رقم (أراضي محافظة قلقیل�ة.  

 

 
 المستوطنات االسرائیل�ة المقامة على اراضي محافظة قلقیل�ة، وتتضمن المخططات اله�كل�ة )  2الخارطة رقم (

 
 البؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة تحتل تالل محافظة قلقیل�ة: 

المستوطنات االس2014و  1996بین االعوام   في  �قطنون  الذین  المستوطنین اإلسرائیلیین  اقدم  اراضي ،  المقامة على  رائیل�ة 
، عندما 1996وتعود ظاهرة وجود البؤر االست�طان�ة الغیر الشرع�ة الى العام    29.بؤرة است�طان�ة  9قلقیل�ة الى انشاء    محافظة

ي  عمد المستوطنین االسرائیلیین بدعوة من رئ�س الوزراء االسرائیلي االسبق أر�ئیل شارون الى احتالل قمم التالل الفلسطین�ة ف
وا  المحتلة  الفلسطین�ة  �سعى  االراضي  عندما  �انه  ذ�ره  الجدیر  ومن  علیها.  الفلسطینیین  س�طرة  دون  للحیلولة  علیها  لس�طرة 

المستوطنون االسرائیلیون الى انشاء البؤر االست�طان�ة، فانهم �سعون الى انشاء هذه البؤر على مقر�ة من مستوطنة اسرائیل�ة  

 
29 Settlements’ outposts is a technique improvised by Israeli officials in cooperation with the Israeli settlers; under 
which the latter seize hilltops and certain locations in close proximity to existing settlements in order to annex the 
location to the settlement – if it exist within the master plan area of the settlements -  all of which under the direct 
protection of the Israeli Army 
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یل�ة ال تقوم بتمو�ل هؤالء المستوطنین االسرائیلیین �الدعم المالي ارة ا�ضا الى ان الحكومة االسرائ"رئ�س�ة" قائمة. وتجدر االش
الم�اشر، على اعت�ار ان هذه البؤرة االست�طان�ة "غیر شرع�ة" وغیر قانون�ة، ولكن في المقابل، تقوم بتأمین وتوفیر البن�ة التحت�ة  

الذي یؤمن الحما�ة لهم اثناء عمل�ة انشاء البؤر   من خالل ج�ش االحتالل االسرائیليالمالئمة إلنشاء هذه البؤر االست�طان�ة  
االست�طان�ة. و�أتي الهدف االساسي لعمل�ة انشاء البؤر االست�طان�ة على ایدي المستوطنین اإلسرائیلیین، و�التعاون الغیر م�اشر  

الهدف جل�ا وواضحا في  الراضي الفلسطین�ة. وقد ظهر هذا  مع الحكومة االسرائیل�ة، الى الس�طرة على اكبر قدر ممكن من ا
لص�ك ، عندما صرح وز�ر الزراعة آنذاك ورئ�س الوزراء االسبق "ارئیل شارون" �انه "1998العام   و ئقٮد فتذ  تن ئإلزئنإل؟ عك �

ة سئكج ئكفكحضنضننك خإلك ئكصفئهصئ م مجحدهئ ك ب فٮف ئ  "  لك ئإلذئصى ئكفكحضنض�
 

ل  التحرك  �ل شخص  أكبر ععلى  على  من  الستیالء  ممكن  المستوطنات  دد  لتوس�ع  وذلك  الفلسطین�ة  التالل 
االسرائیل�ة، ألن �ل شيء نأخذه االن سی�قى ملكا لنا، والذي ال نأخذه س�ص�ح ملكا للفلسطینیین... (أرئیل شارون 

، تشر�ن الثاني،  15خالل اجتماع  لنشطاء من الحزب ال�میني المتطرف "تسومیت" الو�الة الفرنس�ة لألن�اء،  
1998 ( . 

 
 مصادرة االراضي الفلسطین�ة تحت ذر�عة "اراضي دولة" 

لم �كن هناك تسجیل رسمي إال لثلث   1967عندما احتلت إسرائیل األراضي الفلسطین�ة (الضفة الغر��ة و قطاع غزة) في العام  
ملكیتها مثبتة  األراضي  �اقي  �انت  ف�ما  للفلسطینیین  المملو�ة  (�  األراضي  تر��ة  �واشین طابو  للعهد من خالل  تار�خها  عود 

العثماني) وشهادات تسجیل رسم�ة صادرة عن حكومة االنتداب البر�طاني و�ذلك التسجیل لدى دائرة األراضي األردن�ة �حسب 
لضفة الغر��ة فاعال في ا  1858. و�شكل أساسي، ما زال قانون االراضي العثماني للعام  1967القانون المعمول �ه قبل العام  

لك�ة األراضي اال انه لم �كن فاعال �شكل �بیر خالل قرون العهد العثماني، أو خالل االنتداب البر�طاني والحكم  المحتلة لتنظ�م م 
 .األردني اللذان حافظا على استخدام نفس القانون 

ف  ) مرجع�ة في اعادة تعر�1091ري  ) (والمعدل �موجب االمر العسك1967(للعام     59و�ان األمر العسكري االسرائیلي رقم  
, اال أنه جاء مخالفا لقانون األراضي العثماني، حیث  1967ملك�ة االراضي الفلسطین�ة في الضفة الغر��ة المحتلة عقب العام  

العسكري رقم   �االستیالء على   59اجاز االمر  العسكر�ة اإلسرائیل�ة  السلطات  قبل  الحكوم�ة"  والمعین من  "لحارس األمالك 
دن�ة. �ما أجاز االمر العسكري "لحارس األمالك الحكوم�ة" �االستیالء على األراضي الخاصة األراضي المملو�ة للحكومة األر 

�أفراد أو جماعات �عد االعالن عن تلك األراضي �أنها 'أراضي عامة' أو 'أراضي دولة' والتي تعّرف �انها "أراضي مملو�ة أو 
 ".1967وخالل و�عد حرب العام    عاد�ة أو شخص من دولة عدوة قبلتحت تصرف أو �انت متصلة �جهة م

خالل   -وعل�ه, عندما احتلت إسرائیل الضفة الغر��ة,  فرضت الس�طرة على ما تم االعالن عنه "أراضي دولة" في ذلك الوقت  
لك التي تم تصن�فها على ٪ من إجمالي مساحة الضفة الغر��ة) وهي ت11.2دونما ( 634,920فترة الحكم األردني, ما مساحته  

راضي " ُمسجلة أراضي دولة"، حیث تعتبر إسرائیل نفسها مالكة هذه االراضي �صفتها الور�ثة للحكم األردني الذي انتهى أنها أ
 .وذلك وفقا للتفسیر اإلسرائیلي للقانون  1967�االحتالل العسكري اإلسرائیلي في العام  
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"أراضي  كما شرعت إسرائیل بتصن�ف مساحة إضاف�ة   الفلسطین�ة  بلغت  من االراضي  ٪ من 14.9دونما (  843,922دولة" 
. والیوم, تستعد االدارة المدن�ة االسرائیل�ة الستكمال اإلجراءات 1979إجمالي مساحة الضفة الغر��ة) و�ان أوجها عقب العام  

ن إجراءات تسجیلها وفقا للقوانی  على ما �سمى "أراضي دولة" تم إعداد مخططات تسجیل لها �عد مسحها وجاري العمل على
دونما. و�المجمل, فان     666,327٪ من اجمالي مساحة الضفة الغر��ة مع مساحة إجمال�ة قدرها  11.7اإلسرائیل�ة, والتي تشكل  

الى   الدولة" وفقا إلسرائیل تصل  "أراضي  المصنفة  ٪ من إجمالي 38دونما, نحو    2,145,169المساحة اإلجمال�ة لألراضي 
 الضفة الغر��ة.  مساحة  

% من ما تصنفه إسرائیل "أراضي دولة"  5دونًما من االراضي الفلسطین�ة, أي ما �عادل    248,904ره أ�ضا �أن  ومن الجدیر ذ�
 1995�قع في مناطق السلطة الوطن�ة الفلسطین�ة التي تخضع لتصن�ف 'أ' و 'ب' �حسب اتفاق�ة أوسلو الثان�ة المؤقتة للعام  

دونما للتصن�ف   24,256وف�ما �خص محافظة قلقیل�ة, فقد خضع ما مساحته    التحر�ر الفلسطین�ة واسرائیل.  الموقعة بین منظمة
% من مساحة المحافظة الكل�ة. �ما ان اغلب�ة هذه االراضي المصنفة "اراضي دولة"  14.5االسرائیلي "أراضي دولة", ما نسبته  

مر الذي �ظهر االدعاءات ال�اطلة التي لمقامة على اراضي المحافظة االتقع في مح�ط المستوطنات االسرائیل�ة غیر الشرع�ة ا
تنتهجها دولة االحتالل للس�طرة على االراضي الفلسطین�ة. فحین تصدر االدارة المدن�ة االسرائیل�ة أمر عسكري لمصادرة اراضي 

لس�طرة السرائیل�ة وتهدف من العمل�ة ا فلسطین�ة تحت ذر�عة "اراضي دولة"، تكون هذه االراضي على مقر�ة من المستوطنات ا
 على االراضي الفلسطین�ة لتوس�ع المستوطنات القائمة. 

 القواعد العسكر�ة االسرائیل�ة في محافظة قلقیل�ة 

، ولتثبیت س�طرتها على الضفة الغر��ة, عمدت سلطات 1967عقب االحتالل االسرائیلي للضفة الغر��ة وقطاع غزة في العام  
سرائیلي الى مصادرة االراضي الفلسطین�ة ل�س فقط لبناء المستوطنات االسرائیل�ة وانما ا�ضا إلنشاء القواعد العسكر�ة االحتالل اال
یزة اساس�ة في عمل�ة احتالل االراضي,  حیث عمدت سلطات االحتالل الى انشاء قواعد عسكر�ة ، التي تشكل ر�االسرائیل�ة

 ن والمستوطنات والبؤر االسرائیل�ة القائمة. لتوفیر الحما�ة للمستوطنین االسرائیلیی

 

هذه القواعد الیوم ما مساحته  وفي محافظة قلقیل�ة قامت سلطات االحتالل االسرائیل�ة �انشاء قواعد عسكر�ة اسرائیل�ة �حیث تحتل  
الفلسطینیین في مدنهم    دونما. وتشكل هذه القواعد العسكر�ة، نقطة انطالق لقوات ج�ش االحتالل االسرائیلي لالعتداء على  300

توضح أماكن وجود   3الخارطة رقم   .وقراهم، وتهدد الوجود الفلسطیني في المناطق المح�طة من اقامة هذه القواعد العسكر�ة
 قواعد العسكر�ة االسرائیل�ة على اراضي محافظة قلقیل�ة:  ال
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 یل�ةالقواعد العسكر�ة االسرائیل�ة على اراضي محافظة قلق:  3الخارطة رقم  

 
 المخططات االست�طان�ة االسرائیل�ة في محافظة قلقیل�ة 

(    1949على تقو�ض خط الهدنة للعام    1967دأبت سلطات االحتالل االسرائیلي منذ احتاللها لالراضي الفلسطین�ة في العام  
اضي التي احتلتها اسرائیل الخط االخضر ) الذي تم تحدیده من قبل مجلس االمن التا�ع لألمم المتحدة وذلك بهدف تحدید االر 

امت اسرائیل �فرض الوقائع على االرض و�انت افضل طر�قة لذلك المسارعة في بناء  . ولتحقیق مهمتها، ق1967خالل حر ب  
، أي على الجانب الشرقي من خط الهدنة  1967وتأس�س المستوطنات االسرائیل�ة على امتداد االراضي الفلسطین�ة المحتلة عام 

فلسطین�ة القر��ة من الخط االخضر, قد دفعت الخط االخضر). و�انت محافظة قلقیل�ة، �غیرها من المحافظات ال(  1949للعام 
ثمنا لذلك وخسرت االف الدونمات من أراضیها لبناء المستوطنات االسرائیل�ة وما یت�عها من بناء است�طاني. حیث تغیرت محافظة 

 الست�طان.  قلقیل�ة وأص�حت من أكثر المحافظات تأثرا �ا
 

ائیلي في ذلك الوقت، أرئیل شارون، �مخطط "الس�ع نجوم" والذي یهدف الى  ، جاء وز�ر االسكان والبناء االسر 1990وفي العام  
، حیث �متد من الشمال الى الشمال الغر�ي من مدن�ة القدس و 1967انشاء حزام من المستوطنات االسرائیل�ة على حدود عام  

ولكرم. و�هدف هذا المخطط الى خلق ى غرب رام هللا و�نتهي الى الشمال من منطقة قلقیل�ة وضواحي طمنطقة اللطرون، عبر قر 
 ثالث تجمعات است�طان�ة �بیرة ومتاخمة، لیتم ضمها الى اسرائیل الحقا. وتم تعر�ف هذه التجمعات االست�طان�ة �ما یلي:  

 مع وجود مستوطنة "هار أدار" في مر�ز التجمع. تجمع اللطرون: والذي یتضمن بناء أر�ع مستوطنات اسرائیل�ة   -1
مستوطنة اسرائیل�ة قائمة و�ناء    12 مع وجود مستوطنة م�فو هورون في مر�ز التجمع و�ضم �ذلك  تجمع غرب رام هللا -2



153 
 

 مستوطنات اسرائیل�ة جدیدة.   4
ي المحتلة عام  ل االراضالى داخ  30توسع المستوطنات االسرائیل�ة في المناطق المحاذ�ة لبلدتي  المثلث و�فر قاسم -3

 والى الشمال من قلقیل�ة.    1948
 

ومن شأن هذه المخطط (�حسب شارون) أن �عمل على اعادة تعر�ف ورسم "الخط االخضر" نحو الشرق لتوس�ع الحدود الس�اس�ة  
 ید الذي فرضته اسرائیل. إلسرائیل داخل الضفة الغر��ة، و�تم التفاوض على حدود لدولة فلسطین المستقبل�ة ضمن اطار الواقع الجد 

، والتي �انت ضمن مخطط "الس�ع نجوم" لرئ�س الوزراء اإلسرائیلي السابق " أرئیل شارون"  االست�طان�ةوالیوم, فإن هذه التجمعات  
والتي تقع شرقي الخط األخضر في داخل الضفة الغر��ة, أص�حت تشكل معضلة حق�ق�ة أمام الوصول إلى تسو�ة دائمة للصراع 

وت   -طینيالفلس هذا  من اإلسرائیلي.  عددا  �ضم  والذي  "أرئیل"  االست�طاني  التجمع  من  ابتداء  االست�طان�ة  التجمعات  هذه  متد 
معالي أدوم�م شرقي القدس المحتلة وتجمع   االست�طانيمستوطنات قلقیل�ة والتجمع االست�طاني "مود�عین عیلیت" مرورا �التجمع  

 .ي مدینة الخلیل جنوب الضفة الغر��ة المحتلةال الى تجمع �ر�ات أر�ع ف"غوش عتصیون" في محافظة بیت لحم وصو 
 الطرق االلتفاف�ة االسرائیل�ة 

هذا ودأبت الحكومات اإلسرائیل�ة المتعاق�ة، وانطالقا من حرصها على ر�ط المستوطنات اإلسرائیل�ة في الضفة الغر��ة مع �عضها  
رائیلي, حیث ٌ�منع على الفلسطینیین من استخدام  لس�طرة ج�ش االحتالل االسال�عض، على شق الطرق االست�طان�ة التي تخضع  

%  2.1  –�م مر�ع    120�م (  820- 810ُمعظمها. والیوم, یبلغ طول الطرق االلتفاف�ة االست�طان�ة في الضفة الغر��ة المحتلة  
االلتفاف�ة التي �م من الطرق    35ضافة الى  �م منها في محافظة قلقیل�ة وحدها هذا �اإل  39من مساحة الضفة الغر��ة المحتلة)،  

تنتظر مصادقة الحكومة اإلسرائیل�ة علیها وتقع داخل وفي مح�ط محافظة قلقیل�ة لتتماشى مع الواقع الجدید المتمثل في إقامة 
   .جدار العزل العنصري على أراضي المحافظة

 
� األقصى)،  (انتفاضة  الثان�ة  الفلسطین�ة  االنتفاضة  سنوات  العدوان�ة  وخالل  هجمتها  من  اإلسرائیلي  االحتالل  ُسلطات  ثفت 

في األراضي الفلسطین�ة المحتلة، فدمرت القطاع الزراعي الفلسطیني وصادرت األراضي وهدمت المنازل وقامت بتوس�ع    والعسكر�ة
ة حر�ة الفلسطینیین و یر الشرع�ة وشقت الطرق االلتفاف�ة، وفرضت قیوًدا مشددة على حر�المستوطنات والبؤر االست�طان�ة غ

 فرضت المناطق العازلة. 
 

 المختلفة تعیق حر�ة المواطنین في محافظة قلقیل�ة:  الحواجز االسرائیل�ة

العزل العنصري الذي �قطع أوصال    �عاني سكان محافظة قلقیل�ة من العدید من االجراءات االسرائیل�ة �اإلضافة الى وجود جدار
ل االسرائیلي على وتنقل الفلسطینیین بین تجمعات المحافظة، حیث عمدت سلطات االحتالالمحافظة و�ز�د من صعو�ة حر�ة  

ل  اقامة العدید من الحواجز العسكر�ة االسرائیل�ة ونقاط التفت�ش على مداخل القرى والبلدات الفلسطین�ة والتي أثرت على حر�ة تنق

 
30 Israeli Colonial Projects 
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العراق أنواع  بوضع شتى  االحتالل  قامت سلطات  التراب�ة  الفلسطینیین. حیث  والسواتر  االسمنت�ة  المكع�ات  مثل  والحواجز،  یل 
�ات الزراع�ة والبوا�ات الحدیدة وحفر االنفاق وغیرها، هذا �االضافة الى ما تم وضعه على مسار جدا العزل العنصري، والبوا

واجز والعراقیل االسرائیل�ة  قرى المختلفة في المحافظة. الجدول االتي یوضح أعداد وانواع الحواخرى تم وضعها بین المدن وال
 5الجدول رقم  .  الموجود على اراضي محافظة قلقیل�ة

 
 : الحواجز االسرائیل�ة في محافظة قلقیل�ة 5الجدول رقم  

 نوع الحاجز االسرائیلي  العدد 

 سواتر تراب�ة  3

 بوا�ات حدیدة  5

 حاجز 3

 ) 1949معبر على الخط االخضر (خط الهدنة  1

 ا�ة زراع�ة و ب 14

 حاجز اسمنتي 1

 حاجز دائم 3

 نفق   5

 نقطة مراق�ة    5

 المجموع 40

  2018المصدر:  وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة , أر�ج  

 
 نفق حبلة 

بلدة �م هوائي (المسافة األفق�ة بین مر�ز ال  5-3وعلى �عد یتراوح ما بین  تقع قر�ة حبلة الفلسطین�ة إلى الجنوب من مدینة قلقیل�ة  
حین بدأ االحتالل اإلسرائیلي بناء جدار العزل العنصري على    2003داخل معزل منذ العام  ومر�ز مدینة قلقیل�ة). تقع قر�ة حبلة  

، قامت سلطات االحتالل اإلسرائیلي �افتتاح نفق حبلة" الذي یر�ط  2004دي والثالثین من شهر أب من العام  أراضیها. وفي الحا
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دونما من األراضي التي �ملكها سكان قر�ة حبلة، �ما    150ة حبلة حیث تم إقامة النفق على ما مساحته  مدینة قلقیل�ة مع بلد 
تدیرها قوات االحتالل للس�طرة على تحر�ات الفلسطینیین ولتأمین الطر�ق من البوا�ات الحدید�ة    و�وجد في مح�ط النفق عددا

فقط للتنقل بین المستوطنات بینما �حظر على السكان الفلسطینیین استخدام   الذي �سلكه المستوطنین اإلسرائیلیین  55االتفافي رقم  
 .هذا الطر�ق

 
 لماذا تم حفر هذا النفق؟؟؟؟ 

عندما قرر ج�ش االحتالل االسرائیلي بناء "نفق حبلة" لم یتم االخذ �عین االعت�ار المصلحة الفلسطین�ة، حیث تظهر الوقائع على 
ال لها اال أن تجد طر�ق بدیل الستعمال الفلسطینیین في مدینة قلقیل�ة یت�ح لهم الخروج دون  االرض �ان اسرائیل لم تجد سبی 

المخصص الستعمال المستوطنین االسرائیلیین والذي یر�طهم مع ش�كة الطرق االسرائیل�ة خلف الخط   55الطر�ق االلتفافي رقم  
 توضح نفق حبلة..    6االخضر. الصورة رقم  

 

 
 لقیل�ةحبلة في محافظة ق  : نفق 6الصورة رقم  

 
 جدار العزل العنصري على اراضي محافظة قلقیل�ة 

، قررت سلطات االحتالل االسرائیل�ة الم�اشرة في بناء جدار عازل �فصل اراضي الضفة الغر��ة  2002في شهر حز�ران من العام  
ثر تضررا من عمل�ة بناء هذا الجدار العازل.  ، و�انت محافظة قلقیل�ة االك1948المحتلة عن المناطق الفلسطین�ة المحتلة عام  

% من الطول الكلي لجدار العزل 12.5(  م�  93المخطط بناءه على اراضي محافظة قلقیل�ة    و�بلغ طول جدار العزل العنصري 
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 قر�ة و�لدة فلسطین�ة في المحافظة (النبي   19�م) و�مر من أراضي    771العنصري في الضفة الغر��ة، الذي �صل طوله الى  
شقر، سنیر�ا، رأس عط�ه، رأس الطیرة، مدینة  ال�اس، بیت امین، حبلة، فالم�ة، جیوس، عز�ة سلمان، عز�ة جلعود، عز�ة اال

قلقیل�ة، �فر ثلث، عزون العتمة، عرب الرماضین الشمالي، عرب الرماضین الجنو�ي، عرب أبو فردة، وادي الرشا). وعلى أثر  
من % منه على أراضي محافظة قلقیل�ة)، تم عزل مئات الدونمات  50نفیذ ما �قارب  بناء جدار العزل العنصري (الذي تم ت

الفلسطینیین  على  یتعذر  واص�ح  الجدار،  من  الغر�ي  الجانب  على  اص�حت  حیث  المفتوحة،  والمساحات  الزراع�ة،  االراضي 
�مر     رائیل�ة. من ناح�ة ثان�ة،اصحاب االراضي الوصول الیها، اال من خالل تصر�ح خاص صادر عن االدارة المدن�ة االس

 16ل�طوق اكبر عدد ممكن من المستوطنات االسرائیل�ة غیر الشرع�ة, منها  �ة   مسار جدار العزل العنصري في محافظة قلقیل
 مستوطنة على اراضي محافظة قلقیل�ة، و�ذلك البؤر االست�طان�ة واالراضي الزراع�ة ومناطق التوسعات االست�طان�ة المستقبل�ة.

الجدار ما مساحته   بناءه, سوف �عزل  قلقیل�ة).  35.5دونما (   59,124وحال االنتهاء من  الكل�ة لمحافظة  المساحة  % من 
 یوضح وضع جدار العزل العنصري في محافظة قلقیل�ة:)  6الجدول رقم (

 

: وضع جدار العزل العنصري في محافظة قلقیل�ة6الجدول رقم    

 )طول الجدار (كم طب�عة الجدار  #
 4 جدار قائم (جدار اسمنتي) 1 

 41 أمني)جدار قائم (س�اج   2

 34 جدار مخطط له  3

 14 جدار قید االنشاء  4

 93 المجموع  

 2018أر�ج    –معهد اال�حاث التطب�ق�ة القدس 
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) مراحل بناء جدار العزل العنصري على اراضي محافظة قلقیل�ة4الخارطة رقم (  

 
 العنصري في محافظة قلقیل�ة:  ة على بناء جدار الفصل اآلثار السلب�ة المترت�

، بدأ الج�ش اإلسرائیلي �اتخاذ تدابیر تهدف إلى تقیید 2000عندما اندلعت االنتفاضة الفلسطین�ة الثان�ة في شهر أیلول من العام  
وقد   جاءت تحت ذر�عة األمن.  اع�ة، و�ل هذه التدابیرحر�ة الفلسطینیین من والى محافظة قلقیل�ة وتحدیدا الى أراضیهم الزر 

شكلت االجراءات االمن�ة االسرائیل�ة تهدیدا خطیرا  على االوضاع المع�ش�ة لسكان قلقیل�ة الذین یواجهون حتى الیوم جم�ع أنواع 
ى الحر�ة القیود اإلسرائیل�ة عل  العراقیل االسرائیل�ة التي تحد من أمكان�ة وصولهم الى أماكن عملهم أو اراضیهم الزراع�ة �سبب

 .التي أنشئت داخل وحول حدود المحافظة  ونقاط التفت�ش
 

٪ من اقتصاد قلقیل�ة، حیث �ان یتم 22فعلى سبیل المثال، قبل بناء جدار الفصل العنصري، شكلت المنتجات الزراع�ة نحو  
اد جدار الفصل العنصري، ز   المجاورة. هذا ومع وجود تصدیر أكبر قدر من إنتاجها إلى أسواق الضفة الغر��ة والدول العر��ة  

عامل فلسطیني من مدینة قلقیل�ة �اإلضافة الى   6,000اعتماد السكان الفلسطینیین على الزارعة �مصدر لرزقهم، خاصة مع  
لسطین�ة  عامل فلسطیني من �ق�ة قرى و�لدات محافظة قلقیل�ة منعوا من الوصول الى مراكز عملهم في المناطق الف  13,000

 ر الفصل العنصري وس�اسة اإلغالق االسرائیل�ة. ، وذلك �سبب بناء جدا1948المحتلة عام 
 

وقد ادى اإلغالق المفروض على مدینة قلقیل�ة والمحافظة جراء بناء جدار العزل العنصري الى تدهور القدرة الشرائ�ة للسكان في  
مما اضطر    موجود في مدینة قلقیلة،  1800ري وصناعي من اصل  محل تجا  600محافظة قلقیل�ة، وتسبب �إغالق ما �قارب  
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المز�د من األسر الفلسطین�ة �التوجه إلى االعتماد على الزراعة �اعت�ارها مصدر بدیل للدخل �الرغم من �ل العراقیل االسرائیل�ة 
ا ألغراض  التي تعتمد على أراضیه  التي تحد من نجاح هذا التوجه.  وقد ادى هذا بدوره الى ز�ادة  عدد العائالت الفلسطین�ة

٪ من اقتصاد المدینة. ونت�جة العراقیل 45عي ل�صل الیوم االعتماد على االنتاج الزراعي في محافظة قلقیل�ة إلى  اإلنتاج الزرا 
بوقة في  االسرائیل�ة المترت�ة على بناء الجدار الذي حد من تحر�هم و�التالي تسو�ق منتوجاتهم الزراع�ة, ُسجلت ز�ادة غیر مس

 . 2010% في العام  19.8ى  ي قلقیل�ة �حیث وصلت النس�ة ال�طالة ف
 

 اآلثار الس�اس�ة 
 

 .للمرة الثان�ة على التوالي تقوم إسرائیل، و�شكل احادي الجانب، �إعادة رسم الحدود الس�اس�ة لمحافظة قلقیل�ة •
�التوازن الجغرافي في   • قلقیل�ة وذلك من خالل اس�عمل جدار العزل العنصري على االخالل  الستیالء على  محافظة 

 . المحافظة٪ من مساحة  35.5
 .س�عمل الجدار على فصل محافظة قلقیل�ة عن �اقي محافظات الضفة الغر��ة المحتلة •
 رزقهم. ا�جاد حقائق د�مغراف�ة جدیدة من شأنها ان تعمل على ز�ادة الهجرة القسر�ة بین الفلسطینیین الذین فقدوا مصادر   •

 
 اآلثار االقتصاد�ة

 
ا • العنصر تسبب جدار  الفلسطینیین، وذلك لعزل  الفلسطیني والمزارعین  الزراعي  القطاع  ي �أضرار عدیدة و�الغة على 

 .نت�جة مصادرة األراضي والقیود المفروضة على حر�تي التنقل والتسو�ق
 .احةستحافظ إسرائیل على س�طرتها الكاملة على التجارة الفلسطین�ة والس� •
 كل  ل�س له مثیل.  ارتفاع مستو�ات ال�طالة والفقر �ش •
 .ارتفاع أسعار األراضي وتناقص فرص االستثمار  •

 
 اآلثار السلب�ة على الح�اة االجتماع�ة والعائل�ة 

 
الصح�ة  منع االف المواطنین الفلسطینیین من الوصول للمراكز الحضر�ة الرئ�سة في المدینة، واالستفادة من الخدمات  •

 .والتعل�م�ة  واالجتماع�ة
حیث عمل  .سطینیین، وز�ادة في صعو�ة المواصالت من و�لى المناطق المعزولةحر�ة تنقل الفل   تشدید القیود على •

 .الجدار على قطع اوصال التواصل االجتماعي بین المواطنین الفلسطینیین القاطنین على جانبي الجدار
دة الكثافة السكان�ة في المناطق المتاحة للبناء والتوسع، االمر الذي سیؤدي الى ز�اس�عمل الجدار على تقل�ص األراضي   •

كم  1نسمة لكل    1,007�م مر�ع قبل بناء جدار العزل العنصري و    1نسمة لكل    649بلغت حوالي    الفلسطین�ة، والتي
 .)2013مر�ع �عد بناء جدار العزل العنصري (وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة _أر�ج  

راف�ا البلدات والقرى الفلسطین�ة في جیوب غیر مترا�طة جغس�عمل مسار جدار العزل العنصري على وضع العدید من   •
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 ومعزولة و / أو في معازل، و تص�ح الحر�ة من و�لى هذه التجمعات خاضعة للقیود اإلسرائیل�ة.
 
 

 اآلثار السلب�ة على البیئة الفلسطین�ة
 

 .المخصصة لمك�ات النفا�ات، ومواقع معالجة م�اه الصرف الصحيتراجع حجم المساحة   •
   .حجم المساحة المخصصة للمحم�ات الطب�عة والغا�ات والمراعي، والمساحات المفتوحة واالستجمامجع  ترا •
 .فقدان المناطق الرعو�ة، وز�ادة التصحر •
 .طب�ع�ة، ال س�ما خالل مواسم الهجرةتدمیر الح�اة البر�ة وتشر�د الحیوانات �أنواعها المختلفة من بیئتها ال •
تغییر المناظر والمعالم الطب�ع�ة    هذا �اإلضافة الى  والتار�خ�ة الفلسطین�ة خلف الجدا ثر�ة  عزل العدید من المواقع األ •

 الفلسطین�ة.
والموارد الطب�ع�ة والتنوع  فقدان المساحة المفتوحة، االمر الذي �شكل تهدیدا على استدامة المناطق الحضر�ة والر�ف�ة،   •

  .الحیوي 
ئرا في محافظة قلقیل�ة)، مع  ب  33بئر( من أصل    24لعزل العنصري حوالي  عزل الموارد المائ�ة ، حیث س�عزل جدار ا •

ملیون متر مكعب من الم�اه، والتي ستكون تحت    1.9فقدار القدرة االنتاج�ة السنو�ة االجمال�ة والتي تقدر �حوالي  
 .ائیل�ةالس�طرة االسر 

 
جدار العزل العنصري   في محافظة قلقیل�ة، عملمن أراضي الفلسطینیین    )2�م  59.1دونما (   59,124ف�اإلضافة إلى عزل  

على وضع العدید من التجمعات السكان�ة الفلسطین�ة  في �انتونات وهي (عرب أبو فردة، رأس الطیرة وعرب الرماضین الجنو�ي 
ات الفلسطین�ة المق�مین في هذه التجمعواص�ح الفلسطینیین    وخر�ة الض�عة ووادي الرشا وعرب الرماضین الشمالي وعزون العتمة).

ت داخل منطقة العزل مع فرض قیود على أمكان�ة التنقل والحر�ة إلى المناطق السكن�ة الخاصة بهم أو الى اراضیهم  في تجمعا 
ول رقم الجدالزراع�ة, و�التالي تهدید مصدر رزقهم وحصولهم على الخدمات االجتماع�ة والصح�ة والتعل�م�ة وغیره من الخدمات.  

 عزلت خلف جدار العزل العنصري:    المناطق التيیوضح طب�عة    )7(
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 : طب�عة االراضي المعزولة خلف جدار العزل العنصري في محافظة قلقیل�ة7الجدول رقم  

 المساحة (دونم)  نوع االراضي 

 30860 أراضي زراع�ة
 3744 غا�ات 

 75 مسطحات اصطناع�ة
 12455 مناطق مفتوحة

 279 قواعد عسكر�ة اسرائیل�ة
ت�طان�ةاس  بؤر  6 

 10386 مستوطنات اسرائیل�ة
 382 منطق عمران�ة فلسطین�ة

 939 منطقة الجدار
 59124 المجموع الكلي 

2018أر�ج   -معهد اال�حاث التطب�ق�ة القدس  -وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة   
 

 جدار العزل العنصري والقانون الدولي
 

اإلنسان والقوانین الدول�ة ؛ �ما في ذلك الحق في  ع الق�م اإلنسان�ة الموجودة، وحقوق  العزل العنصري اإلسرائیلي ینتهك جم�جدار  
تقر�ر المصیر ، والحق في حر�ة التنقل ، والحق في العمل ، والحق في العالج الطبي ، والحق في التعل�م، والحق في مستوى  

ي قرارها التار�خي  ، أدانت محكمة العدل الدول�ة  ف   2004كن المقدسة. في شهر تموز من العام  مع�شي الئق و الوصول إلى األما
العام   منذ  الغر��ة  للضفة  االسرائیلي  �االحتالل  المتعلقة  األنشطة  اإلسرائیلي و جم�ع  العنصري  العزل  (   1967مسار جدار 

العزل العنصري ، الذي  مصادرة األراضي وغیرها، واآلن جدار  المستوطنات والطرق االلتفاف�ة وهدم المنازل واقتالع األشجار و 
الجغراف�ة بین مناطق الضفة الغر��ة المحتلة)  ومن خالل التأكید على حق الشعب الفلسطیني في تقر�ر المصیر،  �عطل الوحدة   

اضي الفلسطین�ة المحتلة  على الذي عمل االحتالل اإلسرائیلي على تقو�ضه، وتعر�ف �افة ممارسات الدولة اإلسرائیل�ة في األر 
ها على القوانین الدول�ة، �ما في ذلك اتفاق�ة جن�ف الرا�عة، و قواعد الهاي ،  یر صالحة . واستندت المحكمة في قرار انها غ

 وغیرها.  338،    242ومختلف معاهدات حقوق اإلنسان وقرارات مجلس األمن التا�ع لألمم المتحدة، 
 

الحتالل،  ات التي تتخذها إسرائیل، السلطة القائمة �ااألمم المتحدة ذات الصلة، مؤ�دا أن اإلجراءو�ذ �شیر إلى قرارات  
رع�ة قانون�ة وتعتبر الغ�ة و�اطلة، و�ذ  لتغییر الوضع القائم والتكو�ن الد�مغرافي للقدس الشرق�ة المحتلة ل�س لها ش

ي الشرق  التحر�ر الفلسطین�ة في س�اق عمل�ة السالم فتالحظ اتفاقات تم التوصل إلیها بین حكومة إسرائیل و منظمة  
2004تموز    9الحاكمة على جدار العزل العنصري،  األوسط، قرار محكمة العدل الدول�ة    
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  الوضع الجیوس�اسي في محافظة سلفیت
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 ُمحافظة سلفیت، ُجغراف�ا وُسكان
 

ة  إجمالي مساح٪ من    3.6(   2�م  203.7الغر��ة المحتلة، وتبلغ مساحتها  تقع محافظة سلفیت في الجزء الشمالي من الضفة  
الیوم   محافظة سلفیت  �قطن  المحتلة).  الغر��ة  المر�زي     20نسمة موزعین على    75,444الضفة  (الجهاز  فلسطیني  تجمع 

 ).2017لإلحصاء الفلسطیني,  

 محافظة سلفیت في إطار اتفاق�ة أوسلو 
 

راضي الفلسطین�ة وللمطال�ة �حل عادل رفضًا من الشعب الفلسطیني لالحتالل اإلسرائیلي لأل  1987األولى عام  بدأت االنتفاضة  
عقد مؤتمر مدر�د للسالم على أساس مبدأ "األرض مقابل السالم" وتطبیق قرارات   ، 1991في العام  ودائم للقض�ة الفلسطین�ة. و  

. وعقدت عدة  1967سرائیل الكامل من المناطق التي احتلتها في العام  التي تدعو إلى انسحاب إ  338و    242مجلس األمن  
ب الفلسطیني یؤ�د فیها على ضرورة وقف االست�طان جوالت من المفاوضات بین الجانبین اإلسرائیلي والفلسطیني �ان الجان
 �اعت�اره العنصر الرئ�سي الذي �قف حجر عثرة أمام تقدم المفاوضات.  

ائیل�ة من اجل التوصل إلى سالم ة أوسلو جرت مفاوضات بین منظمة التحر�ر الفلسطین�ة والحكومة اإلسر وفي العاصمة النرو�ج�
, وت�ع ذلك توق�ع اتفاق�ة المرحلة االنتقال�ة التي 1993أیلول عام    13إعالن الم�ادئ في    عادل ودائم، وانتهت بتوق�ع اتفاق�ة

ي  غزة وأر�حا. وقد حددت المرحلة االنتقال�ة �خمس سنوات على أن تنته  تضمنت انسحاب الج�ش اإلسرائیلي من أجزاء من قطاع
ود و المستوطنات والالجئین والم�اه و القدس. فنتج عن �حیث یتم في نهایتها حل العق�ات الرئ�س�ة مثل الحد   1999في أ�ار  

من مساحة قطاع غزة ومساحة محدودة %  70) انسحاب قوات االحتالل اإلسرائیل�ة من حوالي  1994اتفاق�ة أوسلو األولى (أ�ار  
 من محافظة أر�حا.  

فتضمنت إجراء انتخا�ات للمجلس التشر�عي الفلسطیني    1995أیلول عام    28والتي تم توق�عها بتار�خ  وسلو الثان�ة  أما اتفاق�ة أ
الفلسطینیین.  و�ناًءا على اتفاق�ة ووضعت جدوال زمن�ا النسحاب القوات اإلسرائیل�ة من المناطق الفلسطین�ة المأهولة �السكان  

 - ة إلى ثالثة مناطق وهي:أوسلو الثان�ة تم تقس�م الضفة الغر��

منطقة أ، حیث تتمتع السلطة الفلسطین�ة �كامل الس�طرة االمن�ة و االدار�ة حیث تتكون منطقة أ من األجزاء     •
 الرئ�س�ة للمدن الكبیرة في الضفة الغر��ة. 

.  الغر��ةفي الضفة    مناطق الفلسطین�ة المأهولة من البلد�ات والقرى و�عض المخ�ماتمنطقة ب وتشكل معظم ال •
و تسلم السلطة الوطن�ة الفلسطین�ة إدارة �امل الشؤون المدن�ة أما الس�طرة االمن�ة ف�قیت على حالها تحت س�طرة 

 االحتالل االسرائیلي.  
رج منطقتي أ و ب وإلسرائیل �امل الس�طرة على هذه  اما منطقة ج وهي ما ت�قى من مساحة الضفة الغر��ة و خا •

لمأهولة أو وتضم فیها جم�ع المستوطنات اإلسرائیل�ة ومعظم األراضي الفلسطین�ة غیر ا   المنطقة أمن�ا و ادار�ا
 المناطق الر�ف�ة المأهولة �شكل محدود. 
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 35,107طقة "أ"، في حین تم تصن�ف  �م مر�ع) �من  15.8دونما (  15,808وفي محافظة سلفیت، تم تصن�ف ما مساحته  
دونما     152,792منطقة "ب"، ف�ما خضع ما ت�قى من أراضي المحافظة  فیت �من أراضي محافظة سل�م مر�ع)    35دونما (

 ) أدناه:1الجدول رقم (�م مر�ع) الى تصن�ف منطقة "ج". أنظر    152.8(

 

المرحلة االنتقال�ة   -الجیوس�اس�ة لمحافظة سلفیت وفقا التفاق�ة أوسلو: التقس�مات  1الجدول
)1995 ( 

 المنطقة (دونم) المساحة   %

 منطقة (أ) 15,808 7.8

 منطقة (ب) 35,107 17.2

 منطقة (ج) 152,792 75

 المجموع 203,707 100

  2018أر�ج،-وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة  المصدر:

 

كل % من السكان في محافظة سلفیت �ع�شون في المناطق المصنفة "أ" و "ب" والتي تش  90والجدیر �الذ�ر أن ما �قارب  
الكل�ة (25مساحتها اإلجمال�ة   المنطقة  �یلومتر مر�ع), في حین �ع�ش السكان المت�قین في    52.9% من مساحة المحافظة 

من مساحة المحافظة الكل�ة حیث الجزء األكبر من األراضي الزراع�ة  �یلومتر مر�ع)    152.8% (75مصنفة "ج" و التي تشكل  ال
  1الخارطة رقم  لمستقبل�ة والتي تشكل مصدر دخل رئ�سي للفلسطینیین في المحافظة.  والمساحات المفتوحة ومناطق التنم�ة ا

 التقس�مات الجیوس�اس�ة في محافظة سلفیت.    توضح
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 ) 1995المرحلة االنتقال�ة (  – : التقس�مات الجیوس�اس�ة في محافظة سلفیت وفقا التفاق�ة أوسلو1  خارطة

 
ة   ب ئإلزدئئنه  ئكصحئمصضئ ب  ئكٮ�ذ ئإلزئ�ضئم� ؤك� ب زكفن ثئغط ل  غى 
 

مستوطنة اسرائیل�ة في الضفة الغر��ة    198، قامت اسرائیل ببناء  1967عقب االحتالل االسرائیلي لالراضي الفلسطین�ة في العام  
دونما   18,890وتحتل هذه المستوطنات الیوم ما مساحته  مستوطنة إسرائیل�ة على أراضي محافظة سلفیت.    24المحتلة، منها  

مستوطن اسرائیلي. (قاعدة ب�انات     51,000لكل�ة لمحافظة سلفیت، و�قطنها ما یز�د عن  % من المساحة ا  9.2،  )²�م    18.9(
 )  أدناه:2أنظر الجدول رقم ()، 2018أر�ج،  
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 : قائمة �المستوطنات اإلسرائیل�ة في محافظة سلفیت2الجدول رقم  

 طنین لمستو عدد ا المساحة (دونم)  تار�خ اإلنشاء اسم المستوطنة  الرقم

 690 299 1982 الي زهاف  1

 19544 4791 1978 أر�ئیل 2

 غیر معروف 1742  أر�ئیل المنطقة الصناع�ة 3

 1513 642 1981 برقان  4

 غیر معروف 1398 1981 برقان المنطقة الصناع�ة 5

 غیر معروف 176 1989 بنوت اوروت �سرائیل 6

 540 278 1999 بروخین 7

 4140 1515 1977 إلكانا 8

 3229 839 1981 عمانوئیل 9

 813 546 1985 عیتس افرا�م 10

 غیر معروف 761 1985 جینوت شمرون  11

 970 317 1982 هار الى زهاف  12

 غیر معروف 246 1991 بیدوئیل المنطقة الصناع�ة  13

 7494 688 1978 كارني شمرون  14

 1070 651 1980 كفار تفوح  15

 878 79 1980 معالي شمرون  16

 غیر معروف 711 1986 مازور عت�قا  17

 455 705 1986 نوف�م 18
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 1264 599 1984 بیدوئیل 19

 744 370 1982 كر�ات نیتاف�م  20

 1395 641 1991 ر�فافا  21

 223 59 1991 ر�خال�م 22

 5001 176 1982 شعار تكفاه 23

 1463 661 1981 �اكیر  24

 51,426 18,890 --  المجموع

 2018أر�ج،   -ظم المعلومات الجغراف�ةوحدة ن  المصدر:

 

، قامت االدارة المدن�ة االسرائیل�ة بوضع "مخطط ه�كلي" للمستوطنات االسرائیل�ة التي �انت مقامة في ذلك 1991وفي العام  
الغر� الضفة  اراضي  المقامة على  االسرائیل�ة  للمستوطنات  مساحات اضاف�ة  المخطط تخص�ص  هذا  �ة الوقت، حیث تضمن 

السرائیل�ة �التوسع في المستقبل ضمن مخطط موضوع ومصادق عل�ه من قبل المحتلة، حیث یت�ح هذا المخطط للمستوطنات ا
سلطات االحتالل االسرائیل�ة. �اإلضافة الى اشتمال المخطط اله�كلي على مساحة توسع�ة للمستوطنات االسرائیل�ة التي �انت  

ظة سلفیت تم وضع مخطط ه�كلي ى مساحة اضاف�ة لمستوطنات مستقبل�ة.  وفي محاف، شملت ا�ضا عل1991مقامة الى العام  
دونم ، مع العلم �ان   39,309مستوطنة اسرائیل�ة، �حیث تصل مساحة المخطط اله�كلي لهذه المستوطنات مجتمعة    24ل  

 دونم من مساحة محافظة سلفیت.  18,890المستوطنات االسرائیل�ة تحتل  

موقع است�طاني في المحافظة والتي   13 ببناء  2018و   1996رائیل في الفترة الممتدة ما بین األعوام  ت إسقام  ، فضال عن ذلك
�اتت تعرف ف�ما �عد �البؤر االست�طان�ة وهي ع�ارة عن نواه لمستوطنات جدیدة عادة ما تبدأ �إقامة �رفانات متنقلة على الموقع 

ضع هذه الكرفانات �شكل منظم ول�س عشوائ�ا، ولكن ضمن مخطط عمراني   وتو   نین.الذي یتم االستیالء عل�ه من قبل المستوط
وتوز�ع متناسق مع البن�ة التحت�ة االجتماع�ة والخدمات�ة فیها. مما �فضح النوا�ا اإلسرائیل�ة. هذا و تتفرع من المستوطنة األم و 

وتنشأ علیها بؤر است�طان�ة او مستوطنات جدیدة.   طنینمستو على �عد ام�ال منها عدة مواقع أ�ضا یتم االستیالء علیها من قبل ال
والجدیر �الذ�ر أن و�اء البؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة قد اخذ أ�عادا مختلفة منذ ذلك الحین، حیث �انت بدایتها من دعوة" شارون�ة"  

للحیلولة دون تسل الفلسطین�ة  المرتفعات  التالل و  الیهود لالستیالء على  لسطینیین الحقا في إطار تسو�ة للف  �مهاللمستوطنین 
مستقبل�ة بین الجانبین. ورغم أن الحكومات اإلسرائیل�ة المتعاق�ة لم تمنح تلك الظاهرة أي غطاء قانوني �الظاهر، فقد قامت �الرغم  

زمام رون  ل شاحین تولى أرئی  2001من ذلك بتوفیر غطاء امني ولوجستي لوجودها واستمرارها، وعلى وجه التحدید �عد العام  
للمستوطنین  نداءًا  أصدر  قد  المذ�ور  أن  وخاصة  حینها  في  مفاجأة  �شكل  لم  الذي  األمر  البؤر،  لهذه  العنان  وأطلق  الحكم 

، حینما تولى وزارة الزراعة اإلسرائیل�ة أ�ان حكم بن�امین نتن�اهو، دعا ف�ه المستوطنین الحتالل تالل 1998اإلسرائیلیین في العام  
 تخسرها إسرائیل لصالح الفلسطینیین خالل المفاوضات، األمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد تلك تى ال�ة ح الضفة الغر�
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االنتقال   في  اإلسرائیلیین  المستوطنین  هؤالء  مساعدة  على  أ�ضا  اإلسرائیلي  الج�ش  دأب  �ما  الفلسطین�ة.  المناطق  في  البؤر 
یبین   2مدهم �البن�ة التحت�ة األساس�ة لضمان �قائهم فیها. الجدول رقم    هم و�ة لواالستقرار في تلك المواقع بل و تامین الحما

التي توضح توز�ع المستوطنات والبؤر االست�طان�ة    2(الخارطة رقم  البؤر االست�طان�ة  التي تم تأس�سها في محافظة سلفیت .  
 في محافظة سلفیت)

 سلفیت  محافظة داخل وحول اإلسرائیل�ة لطرق االلتفاف�ةا
 

توق�ع اتفاق�ة أوسلو بین اسرائیل ومنظمة التحر�ر الفلسطین�ة في إال �عد    حیز االستخدامالطرق االلتفاف�ة"  مصطلح "لم یدخل  
ال، وهو  1993العام   المخصصة الستخدام  الطرق  إلى  المستوطنات والبؤر ج�ش  إشارة  القاطنین في  اإلسرائیلي والمستوطنین 

إعادة  من اجل    على نحو یتجاوز المدن والتجمعات المحل�ة الفلسطین�ة،  المحتلة  ي الفلسطین�ة ة على االراضاالست�طان�ة المنتشر 
. فمنذ ذلك الحین، �ثفت إسرائیل من جهودها لز�ادة عدد الطرق االلتفاف�ة في األراضي الفلسطین�ة انتشار الج�ش اإلسرائیلي

لتأثیر على نتائج المفاوضات مع الفلسطینیین، �ما  في النها�ة ا واقع؛ والتي  المحتلة �جزء من س�استها لفرض حقائق على أرض ال
في ذلك تأثیرها سل�ا على إمكان�ة إقامة دولة فلسطین�ة متواصلة جغراف�ا وقابلة للح�اة. یذ�ر هنا �ان ش�كة الطرق االلتفاف�ة تخترق  

 و "ب".   من مناطق "أ"أجزاء �بیرة  في معظمها االراضي المصنفة "ج" في الضفة الغر��ة، �اإلضافة الى 

و�اإلضافة إلى المشروع االست�طاني اإلسرائیلي الذي أطلقته الحكومة اإلسرائیل�ة عقب احتالل الضفة الغر��ة وقطاع غزة في 
  ، تبنت الحكومات اإلسرائیل�ة المتعاق�ة مفهوم الفصل على أساس إنشاء ش�كة من الطرق تعمل على تسهیل بناء1967العام  

وحر�ة المستوطنین اإلسرائیلیین بین هذه المستوطنات في األراضي الفلسطین�ة المحتلة وتلك التي داخل  اإلسرائیل�ة المستوطنات  
 .1948إسرائیل اي االراضي الفلسطین�ة المحتلة عام  

ش اإلسرائیلي  هذا وقد قام اإلسرائیلیون �شق و�ناء هذه الطرق تحت ذر�عة "االحت�اجات األمن�ة"؛ وهو المصطلح الذي قدم للج�
دما �ان الج�ش اإلسرائیلي "المبرر" (�حسب إعتقادهم) لمصادرة األراضي الفلسطین�ة، وهو إجراء ثبتت فاعلیته في الماضي، عن

األراضي الفلسطین�ة تحت ذر�عة "االحت�اجات األمن�ة" إلقامة قاعدة عسكر�ة، والتي تتحول    �علن مصادرة مساحات واسعة من
  المستوطنین اإلسرائیلیین الذین بدورهم �قومون بتحو�لها إلى منطقة عمران�ة (مستوطنة) للع�ش فیها. و�النس�ة  ف�ما �عد إلى س�طرة

انون الدولي، الذي �عتبر أن مصادرة األراضي ألي غرض آخر غیر  إلسرائیل، �ان هذا هو المنفذ الوحید لاللتفاف على الق
للقوان فاضح"  "انتهاك  �عتبر  العسكري  للمستوطنات  االستخدام  العسكري  الدور  من  إسرائیل  عززت  �ما  الدول�ة.  واألعراف  ین 

وسمحت االلتفاف�ة،  والطرق  ا  اإلسرائیل�ة  في  الخاصة  الفلسطین�ة  األراضي  �مصادرة  للج�ش  لبناء بدورها  المحتلة  ألراضي 
األراضي الفلسطین�ة سوف تعود �النفع   المستوطنات والطرق االلتفاف�ة؛ �ما تذرعت إسرائیل أ�ضا �ان الطرق التي تقوم �شقها في

 على السكان المحلیین الفلسطینیین الذین سوف �سمح لهم �السفر علیها!

�ة) المقامة على األراضي الفلسطین�ة المصادرة تسهم إسهاما �بیرا في  فان الطرق اإلسرائیل�ة (الطرق االلتفاف،  وعالوة على ذلك
وطنات، وتدفعهم أ�ضا على اتخاذ زمام الم�ادرة لبناء المز�د من الطرق على عاتقهم،  تحفیز اإلسرائیلیین على الع�ش في المست

ظالال من الشرع�ة على هذه الطرق. ففي  تمادها وتبنیها من قبل ج�ش االحتالل اإلسرائیلي لیلقي  والتي في وقت الحق یتم اع
ائیل�ة �عضها ب�عض في األراضي الفلسطین�ة المحتلة، الوقت الذي تشكل ف�ه الطرق االلتفاف�ة حلقة وصل بین المستوطنات اإلسر 
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في المناطق   محل�ة الفلسطین�ة في الضفة الغر��ة، من خالل خلق عوائقتعمل الطرق االلتفاف�ة أ�ضا على ��ح تنم�ة المجتمعات ال
 ال�عض.  المخصصة للتنم�ة ناه�ك عن القضاء على التواصل الجغرافي بین المدن والتجمعات الفلسطین�ة ب�عضها

، �ان �استطاعة الفلسطینیین السفر على الطرق االلتفاف�ة �استثناء  2000وقبل اندالع االنتفاضة الثان�ة في شهر أیلول من العام  
االحتالل اإلسرائیلي حالة "االستنفار األمني" حیث �منع جنود االحتالل المواطنین الفلسطینیین من األوقات التي �علن فیها ج�ش  

 ه الطرق، أو یتم إخضاعهم إلى تفت�ش امني مكثف قد یدوم لساعات طو�لة. ولكن عقب اندالع االنتفاضة الثان�ة في استخدام هذ
إال إذا �ان �حوزتهم تصار�ح خاصة صادرة عن اإلدارة معدوم،    ، أص�ح استخدام الفلسطینیین لهذه الطرق ش�ه2000العام  

لطرق. وفي وقت الحق، أص�ح الج�ش اإلسرائیلي �طلق على الطرق االلتفاف�ة المدن�ة اإلسرائیل�ة تسمح لهم �السفر على تلك ا
 ن الفلسطینیین!استخدامها �أنها "طرق معقمة/نق�ه"، �معنى أن هذه الطرق خال�ة مالتي ال �سمح للفلسطینیین �

طرق مخطط إلقامتها،  ائمة أو  ما طرق قوهي إفي محافظة سلفیت،    الطرق االلتفاف�ة""تندرج تحت مسمى    �یلومترا  52حال�ا هناك  
المستوطنات �عضها ب�عض ومع المستوطنات  للبرنامج االست�طاني اإلسرائیلي الذي یهدف إلى ر�ط هذه  والتي بدورها تمتثل 

(الخط األخضر ) }، وتسهیل حر�ة مرور المستوطنین. و�منع الفلسطینیون    1949سرائیل {وراء خط الهدنة لعام  اإلسرائیل�ة داخل إ
إلسرائیلي ا من استخدام الجزء االهم من ش�كة الطرق االلتفاف�ة من خالل الحواجز العسكر�ة التي �ق�مها جنود االحتالل احال�

سمنت�ة، والخنادق، واألسالك الشائكة، والبوا�ات الحدید�ة و�أتي �ل ذلك تحت على مداخل هذه الطرق والتي تتمثل �الكتل اإل 
 لضرورات األمن�ة.  ذر�عة األغراض العسكر�ة و/ أو ا

 الحواجز والعوائق االسرائیل�ة تقطع أوصال محافظة سلفیت

الممارسات   �شتى  الفلسطینیین  على  الخناق  تضیق  الى  الغر��ة،  الضفة  احتالل  عقب  االسرائیل�ة،  االحتالل  سلطات  عمدت 
الى   عددها  �صل  والتي  االسرائیل�ة،  المستوطنات  بناء  الى  ف�اإلضافة  والبؤر  مست  24العنصر�ة،  سلفیت،  محافظة  في  وطنة 

التوسع�ة بؤر است�طان�ة)، وتشیید جدا   13االست�طان�ة ( المشار�ع  الفلسطین�ة لصالح  یلتهم االراضي  الذي  العنصري  العزل  ر 
االست�طان�ة، قامت سلطات االحتالل اإلسرائیل�ة بوضع العوائق أمام حر�ة تنقل الفلسطینیین بین مدن وقرى محافظة سلفیت،  

عسكر�ة االسرائیل�ة، التي یتم وضعهما على ن محافظة سلفیت والمحافظات االخرى. وتتمثل هذه العوائق �عدد من الحواجز الو�ی
مختلف الطرق الفلسطین�ة، مما یز�د من صعو�ة حر�ة تنقل الفلسطینیین، مما یؤثر سل�ا على وصول الطالب الى مدارسهم  

في  ار�ج، یوجد    - ى اماكن عملهم. و�حسب احصائ�ات معهد اال�حاث التطب�ق�ة القدسوجامعاتهم، والموظفین، تجار ومزارعین ال
) الذي یوضح عدد وطب�عة الحواجز أو العوائق االسرائیل�ة 3حاجز أو عائق اسرائیلي، أنظر الجدول رقم (  21محافظة سلفیت  

 -الموجودة في محافظة سلفیت:
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اراضي محافظة سلفیت  : العوائق/ الحواجز االسرائیل�ة على3جدول رقم    

 العدد  نوع العائق/حاجز العسكري 

 2 حاجز

مؤقت حاجز    2 

 1 سواتر تراب�ة 

 2 حاجز/ عائق اسمنتي 

 14 بوا�ة حدید�ة 

 21 المجموع

2018أر�ج،    -وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة   

 

 

 افظة سلفیت ) : الطرق االلتفاف�ة والحواجز العسكر�ة المنتشرة على أراضي مح3خارطة رقم (
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 االنتهاكات اإلسرائیل�ة في محافظة سلفیت

عام  الفي   عقب االحتالل اإلســـــرائیلي للضـــــفة الغر��ة وقطاع غزة النشـــــاطات االســـــت�طان�ة اإلســـــرائیل�ة في محافظة ســـــلفیت بدأت
ــت�طان�ة  تتمثل  و . 1967 ــاطات االسـ ــرائیل�ة  في  النشـ ــتوطنات اإلسـ ــكل غیر قانوني  التي  بناء المسـ ــطین�ة األ علىتتم �شـ رض الفلسـ

وخالل ســنوات   . في أراضــیهمة الفلســطینیین  اســتدامعرقلة  ، و الوجود الفلســطیني  تقوضمر�ر �صــعب تغییره و قع  او  خلقمن اجل  
ــبتمبر   ــطین�ة الثان�ة التي اندلعت في سـ ــة الفلسـ ــطتها المتعلقة �االحتالل  2000االنتفاضـ ــرائیل�ة من أنشـ ــلطات اإلسـ ــعدت السـ ، صـ

الفلســـــطین�ة، ومصـــــادرة األراضـــــي، وهدم المنازل الفلســـــطین�ة،  اضـــــي الفلســـــطین�ة المحتلة، منها تدمیر الزراعة  العســـــكري في األر 
وتوســ�ع المســتوطنات، و�قامة البؤر االســت�طان�ة، وتوســ�ع وانشــاء الطرق االلتفاف�ة، وفرض قیود مشــددة على حر�ة الفلســطینیین  

 -:2018-2000ن  لفیت خالل األعوام ما بیسرائیل�ة في محافظة س) �عض االنتهاكات اإل4في التنقل. یبین الجدول (

 

 2018وعام    2000: االنتهاكات اإلسرائیل�ة في محافظة سلفیت في الفترة الواقعة ما بین العام 4رقم    جدول

 العام األراضي المصادرة (دونم) األشجار المقتلعة المنازل المهدمة  أوامر الهدم 

0 0 200 1020 2000 
7 0 2115 265 2001 
0 3 30 0 2002 
3 3 1100 40 2003 
4 8 400 106 2004 
7 1 1660 16 2005 
3 6 0 64 2006 
36 2 100 405 2007 
21 0 0 0 2008 
22 0 0 1049 2009 
31 1 1035 614 2010 
24 4 2517 1523 2011 
13 19 786 2241 2012 
0 1 40 23 2013 
0 0 1121 200 2014 
2 1 810 18 2015 
10 0 510 1398 2016 
34 3 168 70 2017 
0 0 389 60 2018 
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 المجموع 9112 12981 52 217

 2018أر�ج،    -المصدر:وحدة مراق�ة االست�طان 

 

 انتهاكات المستوطنین اإلسرائیلیین في محافظة سلفیت

�اإلضافة الى االنتهاكات الُممنهجة التي �قوم بها ج�ش االحتالل االسرائیلي في االراضي الفلسطین�ة المحتلة �شكل عام، فأنه  
المس النظر عن ما تقوم �ه قطعان  المستوطنات االسرائیل�ة غیر الشرع�ة  ا�ضا �غض  توطنین االسرائیلیین الذین �قطنون في 

 ��ة.  المنتشرة على أراضي الضفة الغر 

أراضیها   والمقام على  الى    24ففي محافظة سلفیت،  �اإلضافة  إسرائیل�ة غیر شرع�ة  �قومون    13مستوطنة  است�طان�ة،  بؤرة 
االسرائیل�ة �االعتداء على الفلسطینیین وممتلكاتهم، واقتالع االشجار، وانشاء  المستوطنون الذین �قطنون في هذه المستوطنات  

 - ي ومصادرتها. حیث رصدت وحدة مراق�ة االست�طان في معهد اال�حاث التطب�ق�ة القدسالبؤر االست�طان�ة، وتجر�ف االراض
داءات واختلفت من منطقة الى اخرى،  اعتداء. تنوعت هذه االعت   208ما �صل الى    2018الى العام    2013أر�ج منذ العام  

حتالل االسرائیلي، بتجر�ف اراضي ومناطق اثر�ة ولكن لوحظ في اآلونة االخیرة، ق�ام المستوطنین االسرائیلیین و�حما�ة ج�ش اال
 فلسطین�ة، وسرقة حجارة اثر�ة من بلدتي دیر بلوط و�فر الد�ك �شكل خاص.  

سدئ    ب جتئذ ئكعذك ئكعض ؤ هخض ب زكفن ثئغط  ئألزدئئنكى  ل

ل" (المناطق ، أعلنت الحكومة اإلسرائیل�ة عن مخطط  إلقامة "جدار فاصل" �عمل على  فصل "اسرائی2002في شهر تموز  
) عن اراضي الضفة الغر��ة المحتلة، وذلك من خالل إنشاء منطقة عازلة على طول التضار�س 1948الفلسطین�ة المحتلة عام  

تلة.  هذا ما �عرف �اسم "جدار العزل العنصري" والذي �متد على طول الجزء الغر�ي من الضفة الغر��ة من الضفة الغر��ة المح
لشمال الى الجنوب، �حیث �غطي مساحات واسعة وهامة من االراضي، وهي اراضي غن�ة �الموارد الطب�ع�ة  الغر��ة المحتلة من  ا

ة، �ما �قوم �عزل التجمعات الفلسطین�ة في �نتونات مما �قوض (الم�اه الجوف�ة)، و�ستولي على األراضي الزراع�ة األكثر خصو�
ا یت�ح بناء جدار العزل العنصري إلسرائیل الس�طرة على الموارد الطب�ع�ة التواصل الجغرافي بین القرى و المدن الفلسطین�ة، �م

جدار العزل العنصري �قوم �االلتفاف    في االراضي الفلسطین�ة المحتلة، وتسیرها لخدمة المستوطنین االسرائیلیین، �ما أن مخطط
اسم "التجمعات االست�طان�ة".  ومن الجدیر ذ�ره  حول عدد من المستوطنات االسرائیل�ة غیر الشرع�ة، لخلق ما �طلق عل�ه الیوم  

ال�ة  �ان جدار العزل العنصري، یتم بناؤه �طر�قتین  : االولى على شكل س�اج أمني، والثان�ة على شكل مكع�ات اسمنت�ة ع
 الطول.  

عنصري، ففي المناطق و�حسب طب�عة المنطقة المقام علیها جدار العزل العنصري، یتم تحدید شكل وطر�قة بناء جدار العزل ال
الزراع�ة أو المناطق المفتوحة یتم وضع س�اج أمني، مع العلم �ان له تأثیر أكثر سلبي على االرض من قواطع اسمنت�ة وذلك  

متر (عرض)، حیث یتكون الس�اج االمني من اسالك شائكة و�تم انشاء طرق محاذ�ة   100-40اوح من   ألنه �أخذ مساحة تتر 
الغر�ي منه، �اإلضافة الى �امیرات المراق�ة التي توضع على امتداد الس�اج االمني العازل، فضال عن للس�اج وعلى الجانب  

متر. أما في المناطق االخرى، أي المناطق التي    5-4ا من  االسالك الشائكة المكهر�ة التي یتم وضعها عل�ه و�صل ارتفاعه
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)، فیتكون الجدار من قواطع اسمنت�ة  1949الخط االخضر (خط الهدنة    فیها �ثافة سكان�ة فلسطین�ة عال�ة، أو تقع على مقر�ة من
 متر.    250متر مع اقامة ابراج عسكر�ة اسرائیل�ة �ل    12-8�صل ارتفاعها من  

لمسار جدار العزل العنصري اإلسرائیلي والذي نشر على موقع وزارة الدفاع اإلسرائیل�ة   قد أظهر أحدث تعدیل وفي محافظة سلفیت،  
 16�یلومترا على اراضي محافظة سلفیت و�مر من خالل    94. أن الجدار �متد على طول  2007ن�سان من العام  في شهر  

رى �فر الد�ك ورافات ودیر بلوط والتي تقع خلف الجدار. تجدر تجمعا فلسطین�ا و�عزل تجمعات فلسطین�ة أخرى �ما في حالة ق
دونم   71,293) مستوطنة إسرائیل�ة و�عزل  24(من أصل    21یلتف حول    اإلشارة إلى أن مسار جدار العزل العنصري اإلسرائیلي

لعنصري ر الفصل ا ) وضع جدا5% من المساحة الكل�ة لمحافظة سلفیت). و�بین الجدول رقم (35من األراضي الفلسطین�ة (
 -اإلسرائیلي في محافظة سلفیت:

 

 لفیت: مراحل بناء جدار العزل العنصري االسرائیلي حول محافظة س5جدول  

 مراحل بناء جدار العزل العنصري  طول الجدار (كم)

 جدار قائم (س�اج أمني) 27

 جدار مخطط له  65

 جدار قید االنشاء 2

 المجموع 94

 2018أر�ج،  -ومات الجغراف�ةالمصدر: وحدة نظم المعل

 

) من أراضي  ²�م    71.3دونم (  71,293عند االنتهاء من بناء جدار العزل العنصري في محافظة سلفیت، سوف یتم عزل  
% من المساحة الكل�ة لمحافظة سلفیت)  وتعطیل الح�اة في معظم القرى الفلسطین�ة في المحافظة، و�شكل 35محافظة سلفیت (

عنصري، حیث أن المواطنین الفلسطینیین، القاطنین في تلك التجمعات الواقعة  تي ستنعزل  خلف جدار العزل الخاص تلك القرى ال
على الجانب الغر�ي من مخطط جدار العزل العنصري، س�عانون من صعو�ة في التنقل من والى مدنهم وقراهم، �ما س�عانون  

عة، ستؤثر على مصادر رزق  العنصري، وهذه الصعو�ات مجتم  من صعو�ة الوصول الى اراضیهم المعزولة خلف جدار العزل 
العدید من العائالت الفلسطین�ة، �ما س�عانون من نقص في الخدمات االجتماع�ة والصح�ة والتعل�م�ة والخدمات االخرى التي  

المعزولة �اتي لألراضي  ، یبین تصن�فات استعماالت األراضي/ والغطاء الن6الجدول رقم  توفرها البلد�ات والمجالس المحل�ة.   
 -خلف جدار العزل العنصري في محافظة سلفیت:
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: تصن�ف استعماالت االراضي والغطاء الن�اتي لألراضي المعزولة خلف جدار  6جدول رقم  
 العزل العنصري في محافظة سلفیت

 تصن�ف استعماالت االراضي والغطاء الن�اتي  المساحة (دونم) 

 أراض زراع�ة    19,987

 تجار�ة وصناع�ةطق  منا 280

 غا�ات   5,945

 مناطق مفتوحة 26,709

 مستوطنات إسرائیل�ة 17,555

 مناطق عمران�ة فلسطین�ة 83

 بؤر است�طان�ة 94

 قواعد عسكر�ة اسرائیل�ة 34

 منطقة الجدار 606

 المجموع الكلي  71,293

 2018أر�ج،   -المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة

 

لزراع�ة المعزولة ف�قتصر فقط على المزارعین الفلسطینیین القادر�ن على إث�ات ملك�ة األرض لدى لى االراضي اأما الدخول ا 
اإلدارة المدن�ة االسرائیل�ة، وان اصحاب االراضي المدرجة اسمائهم فقط في سندات ملك�ة االرض (عادة االكبر سنا في العائلة)  

زولة، والتي عادة ما یتم اصدارها في المواسم الزراع�ة فقط، بینما  راضیهم المعاصة للدخول أل�مكنهم الحصول على تصار�ح خ
ی�قى المزارعون الفلسطینیون غیر قادر�ن على الدخول الى أراضیهم �اقي أ�ام السنة. ومن هنا �جد أصحاب االراضي صعو�ة  

دات الزراع�ة او ادخال عمال ال تشمل المعر�ح الصادرة  كبیرة في إدارة األراضي المزروعة خلف الجدار، خصوصا وان التصا
 -) التي توضح وضع جدار العزل العنصري في محافظة سلفیت: 4انظر الخارطة رقم (للمساعدة.  
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 : توضح وضع جدار العزل العنصري في محافظة سلفیت4الخارطة رقم  

 

 محافظة سلفیت اآلثار السلب�ة المترت�ة على بناء جدار الفصل العنصري في 

جدار الفصل العنصري أثر سلبي مدمر على القطاعات االقتصاد�ة واالجتماع�ة والبیئ�ة في التجمعات الفلسطین�ة في بناء  كان ل
 محافظة سلفیت. 

 اآلثار الس�اس�ة 

 لمحافظة سلفیت.للمرة الثان�ة على التوالي تقوم إسرائیل، و�شكل احادي الجانب، �إعادة رسم الحدود الس�اس�ة   •
٪ من مساحة المحافظة االجمال�ة لتص�ح خارج  35ظة سلفیت وذلك من خالل عزللجغرافي في محافاخالل التوازن ا  •

 س�طرة الفلسطینیین وغرب الجدار في المنطقة التي تسعى اسرائیل لضمها 
 فصل محافظة سلفیت عن �اقي محافظات الضفة الغر��ة المحتلة. •

 

 اآلثار االقتصاد�ة

والمزارعین الفلسطینیین، نت�جة مصادرة    �الغة للقطاع الزراعي الفلسطینيسبب جدار الفصل العنصري �أضرار  سیت •
 األراضي والقیود المفروضة على حر�تي التنقل والتسو�ق. 

 ستحافظ إسرائیل على س�طرتها الكاملة على التجارة الفلسطین�ة والس�احة.    •
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 ارتفاع مستو�ات ال�طالة والفقر.   •
 ستثمار.ارتفاع أسعار األراضي، وتناقص فرص اال •
 ز�ادة الهجرة القسر�ة بین الفلسطینیین الذین فقدوا مصادر رزقهم. •

 
 اآلثار السلب�ة على الح�اة االجتماع�ة والعائل�ة 

الرئ�سة في المدینة، واالستفادة من الخدمات  سیتم منع االف المواطنین الفلسطینیین من الوصول للمراكز الحضر�ة   •
 الصح�ة والتعل�م�ة  واالجتماع�ة.

 تشدید القیود على  حر�ة التنقل الفلسطین�ة، وز�ادة في صعو�ة المواصالت من و�لى المناطق المعزولة.  •
اطق  المعزولة  س�عمل الجدار على قطع اواصر التواصل االجتماعي بین المواطنین الفلسطینیین القاطنین في المن •

 وأولئك الذین �ع�شون في المناطق داخل الجدار. 
لمتاحة للبناء والتوسع، االمر الذي سیؤدي الى ز�ادة الكثافة السكان�ة في  تقل�ص األراضي ا   س�عمل الجدار على •

 المناطق الفلسطین�ة. 
 معازل منفصلة جغراف�ا.س�عمل جدار الفصل العنصري على وضع العدید من المدن والقرى الفلسطین�ة في جزر و   •

 

 اآلثار السلب�ة على البیئة الفلسطین�ة

 ات النفا�ات، ومواقع معالجة م�اه الصرف الصحي.حة المخصصة لمك�تراجع حجم المسا •
 تراجع حجم المساحة المخصصة للمحم�ات الطب�عة والغا�ات والمراعي، والمساحات المفتوحة واالستجمام.  •
 فقدان المناطق الرعو�ة، وز�ادة التصحر.   •
 الطب�ع�ة، ال س�ما خالل مواسم الهجرة.   تدمیر الح�اة البر�ة وتشر�د الحیوانات �أنواعها المختلفة من بیئتها •
 عزل العدید من المواقع األثر�ة والتار�خ�ة الفلسطین�ة خلف الجدار. •
استدامة المناطق الحضر�ة والر�ف�ة، والموارد الطب�ع�ة فقدان المساحة المفتوحة، االمر الذي �شكل تهدیدا على   •

 والتنوع الحیوي. 
 

 جدار الفصل العنصري والقانون الدولي

، صدر الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدول�ة في الهاي والذي یتعلق �عدم شرع�ة جدار الفصل 2004في شهر تموز من العام  
العنصري الذي قامت اسرائیل ببنائه على امتداد االراضي الفلسطین�ة المحتلة واالثار القانون�ة المترت�ة على بنائه. وجاء في الرأي 

لذي اقامته اسرائیل في االراضي الفلسطین�ة المحتلة غیر قانوني �موجب عدة اطر قانون�ة دول�ة، �ما في  االستشاري �ان الجدار ا
، وأنظمة الهاي، �اإلضافة إلى مختلف معاهدات ومواثیق حقوق اإلنسان، وعل�ه �ستوجب 1949ذلك اتفاق�ة جن�ف الرا�عة للعام  

وال ترتكز على اي اساس  غیر قانون�ة وغیر منطق�ة، ئیل لتبر�ر بناء الجدارازالته وتفك�كه، و�ان االدعاءات التي قدمتها اسرا
 ). 2004قانوني، (محكمة العدل الدول�ة، 
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اإلنسان والقوانین المتحضرة من م�ادئ وقواعد القوانین اإلنسان�ة والدول�ة لحقوق    إن جدار الفصل العنصري اإلسرائیلي ینتهك العدید
ر المصیر، والحق في حر�ة التنقل، والحق في العمل، والحق في العالج والخدمات الصح�ة، والحق ؛ �ما في ذلك الحق في تقر�

 في التعل�م، والحق في مستوى مع�شي مالئم و الوصول إلى األماكن المقدسة. 

ن نت�جة الوضع هذا وقد جاء قرار محكمة العدل الدول�ة لیؤ�د حق تقر�ر المصیر للشعب الفلسطیني، والذي حرم منه الفلسطینیو 
، فانه ال �مكن استخدام مصطلح 'مخاوف أمن�ة' 2004الس�اسي الراهن. ووفقا لقرار محكمة العدل الدول�ة الصادر في العام  

كمبرر النتهاك هذا الحق وم�ادئ قانون�ة دول�ة أخرى، حیث ترى [محكمة العدل الدول�ة] "أن إسرائیل ال �مكن أن تعتمد على 
، أو حالة الضرورة القصوى للحیلولة دون شرع�ة بناء الجدار، ولذلك ترى المحكمة، أن بناء الجدار والنظام حق الدفاع عن النفس

 المرت�ط �ه، یتعارض مع القانون الدولي".

لجم�ع اتفاق�ات الســــــــالم الموقعة بین اإلســــــــرائیلیین  وواضــــــــحة وأخیرا، فان بناء جدار الفصــــــــل العنصــــــــري هو مخالفة صــــــــر�حة  
تفاق�ة أوســلو االنتقال�ة التي تنص على انه " ال �جوز ألي طرف الشــروع أو اتخاذ أ�ة خطوة من شــأنها  ن، وخرق  الوالفلســطینیی

لمادة الحاد�ة والثالثین من اتفاق�ة  تغییر الوضـــع القائم في الضـــفة الغر��ة وقطاع غزة حتى انتظار مفاوضـــات الوضـــع الدائم " (ا
 ).1995أوسلو عام  

 ذر�عة "اراضي دولة"    لسطین�ة تحتاالراضي الفمصادرة  

، عمدت سـلطات االحتالل االسـرائیل�ة الى  1967�عد االحتالل االسـرائیل�ة لقطاع غزة والضـفة الغر��ة �ما فیها مدینة القدس عام  
ر قدر  طرة على اكبترسـ�خ وجودها على االراضـي الفلسـطین�ة المحتلة، �شـتى الوسـائل الطرق. والن هدفها األسـمى یتمثل في السـ�

من االراضـــــــي الفلســـــــطین�ة في الضـــــــفة الغر��ة، قامت �إصـــــــدار المئات من االوامر العســـــــكر�ة التي تصـــــــادر االراضـــــــي  ممكن  
الفلســطین�ة تحت ذرائع ومســم�ات مختلفة. وتأتي عمل�ة المصــادرة هذه لبناء المســتوطنات االســرائیل�ة، تشــیید الطرق االســت�طان�ة  

ــتوطنین اال ــرائیلیین، لخدمة المسـ ــها  بناء جدار اسـ ــرائیل لنفسـ ــرائیل�ة. ولتشـــرعن  إسـ ــكر�ة االسـ ــاء القواعد العسـ لعزل العنصـــري، انشـ
لم �كن   عمل�ة مصـادرة االراضـي قامت �االلتفاف على القوانین التي �انت سـار�ة قبل االحتالل االسـرائیل�ة للضـفة الغر��ة، حیث  

اقي األراضــي مثبتة ملكیتها من خالل �واشــین طابو  ف�ما �انت �لفلســطینیین  هناك تســجیل رســمي إال لثلث األراضــي المملو�ة ل
تر��ة (�عود تار�خها للعهد العثماني) وشـهادات تسـجیل رسـم�ة صـادرة عن حكومة االنتداب البر�طاني و�ذلك التسـجیل لدى دائرة 

 1858اني للعام  راضــي العثمال قانون اال. و�شــكل أســاســي، ما ز 1967األراضــي األردن�ة �حســب القانون المعمول �ه قبل العام 
فاعال في الضــفة الغر��ة المحتلة لتنظ�م ملك�ة األراضــي اال انه لم �كن فاعال �شــكل �بیر خالل قرون العهد العثماني، أو خالل  

 .االنتداب البر�طاني والحكم األردني اللذان حافظا على استخدام نفس القانون 

) مرجع�ة في اعادة تعر�ف  1091والمعدل �موجب االمر العسكري  ) (1967عام  (لل   59رقم  و�ان األمر العسكري االسرائیلي  
، اال أنه جاء مخالفا لقانون األراضي العثماني، حیث  1967ملك�ة االراضي الفلسطین�ة في الضفة الغر��ة المحتلة عقب العام  

العسكري رقم   ق  59اجاز االمر  الحكوم�ة"  والمعین من  السلطات  "لحارس األمالك  �االستیالء على العسكر�ة اإلبل  سرائیل�ة 
األراضي المملو�ة للحكومة األردن�ة. �ما أجاز االمر العسكري "لحارس األمالك الحكوم�ة" �االستیالء على األراضي الخاصة 

و�ة أو "أراضي ممل  �أفراد أو جماعات �عد االعالن عن تلك األراضي �أنها 'أراضي عامة' أو 'أراضي دولة' والتي تعّرف �انها
 ".1967تصرف أو �انت متصلة �جهة معاد�ة أو شخص من دولة عدوة قبل وخالل و�عد حرب العام  تحت  
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خالل    -وعل�ه، عندما احتلت إسرائیل الضفة الغر��ة،  فرضت الس�طرة على ما تم االعالن عنه "أراضي دولة" في ذلك الوقت  
ساحة الضفة الغر��ة) وهي تلك التي تم تصن�فها على من إجمالي م٪  11.2نما (دو   634,920فترة الحكم األردني، ما مساحته 

أنها أراضي " ُمسجلة أراضي دولة"، حیث تعتبر إسرائیل نفسها مالكة هذه االراضي �صفتها الور�ثة للحكم األردني الذي انتهى 
 .للقانون   وذلك وفقا للتفسیر اإلسرائیلي 1967�االحتالل العسكري اإلسرائیلي في العام  

بلغت  مك "أراضي دولة"  الفلسطین�ة  ٪ من 14.9دونما (  843,922ا شرعت إسرائیل بتصن�ف مساحة إضاف�ة من االراضي 
. والیوم، تستعد االدارة المدن�ة االسرائیل�ة الستكمال اإلجراءات  1979إجمالي مساحة الضفة الغر��ة) و�ان أوجها عقب العام  

لها �عد مسحها وجاري العمل على إجراءات تسجیلها وفقا للقوانین  ططات تسجیل  تم إعداد مخ على ما �سمى "أراضي دولة" حیث  
دونما. و�المجمل، فان    666,327٪ من اجمالي مساحة الضفة الغر��ة مع مساحة إجمال�ة قدرها  11.7اإلسرائیل�ة، والتي تشكل  

الدولة" وفقا إلسرائیل "أراضي  الى    المساحة اإلجمال�ة لألراضي المصنفة  ٪ من إجمالي 38ما، نحو  دون  2,145,169تصل 
 مساحة الضفة الغر��ة.  

المحافظة الى تصن�ف "اراضي دولة" أي ما نسبته    68,374في محافظة سلفیت، فقد خضع ما مساحته   دونم من أراضي 
حقا % من المساحة الكل�ة للمحافظة. ومن الجدیر ذ�ره �ان هذه االراضي التي تصنف اراضي دولة، یتم تخص�صها ال33.5

، وتثبت وجودهم غیر الشرعي للبناء االست�طاني، وللمشار�ع التوسع�ة االست�طان�ة التي تخدم المصالح المستوطنین اإلسرائیلیین
 على االراضي الفلسطین�ة.  

دونم من اراضي محافظة سلفیت "اراضي دولة" تم تخص�ص جزء    68,374ومن الجدیر ذ�ره، �انه عقب اعالن ما �صل الى  
اب منها،  االراضي وتصن�فها على انها "منطقة عسكر�ة مغلقة"، وهي منطقة �حظر على الفلسطینیین دخولها أو االقتر   من هذه

 دونم، وهي تقع الى الغرب من محافظة سلفیت.    18,397وتصل مساحتها في محافظة سلفیت الى  

 اإلسرائیل�ة في محافظة سلفیت االست�طان�ةالمخططات  

 ني في البؤر االست�طان�ة المستوطنات في محافظتي سلفیت و�یت لحم خ�ص و �أثر رجعي لم�اإسرائیل تصدر ترا –  1

، أبلغ المدعي العام اإلسرائیلي موش�ه الدور المحكمة العل�ا اإلسرائیل�ة، عن 2010ر�ن من شهر أ�ار من العام  في الر�ع والعش
في البؤر االست�طان�ة المختلفة التي تقع في األراضي الفلسطین�ة  نوا�ا الدولة �أصدر تراخ�ص بناء و�أثر رجعي لعشرات الم�اني 

الخط األخضر)، ثالثة منها في محافظة سلفیت . وجاء إعالن الدولة استجا�ة للنداءات  (    1949المحتلة ، ما وراء خط الهدنة  
افقة و�أثر رجعي  على إضفاء الشرع�ة على التي رفعها المستوطنون اإلسرائیلیون الذین �طالبون اإلدارة المدن�ة اإلسرائیل�ة �المو 

رع�ة المقامة على األراضي الفلسطین�ة المحتلة . وفقا لذلك فان المنازل التي بنیت دون تراخ�ص في البؤر االست�طان�ة غیر الش
منشأة في    1,600المستوطنون اإلسرائیلیون یتا�عون معر�تهم على أساس االدعاء �أن اإلدارة المدن�ة اإلسرائیل�ة أ�احت بناء  

شآت التي بنیت في البؤر االست�طان�ة المنطقة المصنفة 'ج' في الضفة الغر��ة المحتلة، و�التالي، �جب أن تصادق على هذه المن
ن�فات هعافوت في محافظة بیت لحم، و جفعات  والمستوطنات اإلسرائیل�ة . والبؤر االست�طان�ة المستهدفة في هذه االعالن هي:  

 .  و ر�خال�م في محافظة سلفیت  هیول ، حرشة 
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 حي  جدید في مستوطنة �ارني شومرون اإلسرائیل�ة في محافظة سلفیت    -   2

، شارك وز�ر اإلسكان والبناء اإلسرائیلي، أوري أر�ئیل، في حفل �مناس�ة بدء تشیید  حي جاني  2013في شهر آب من العام  
على اراضي محافظتي سلفیت و قلقیل�ة، وذلك �جزء  التي تقع  ون  وحدة في مستوطنة �ارني شمر   96شمیر، حي جدید مكون من  
 ف الى تحو�ل �ارني شمرون والمستوطنات المح�طة بها إلى �تلة است�طان�ة. " والذي یهد  2020من برنامج "كارني شمرون  

 مستوطنة إسرائیل�ة جدیدة في محافظة سلفیت:  -  3

اء االسرائیلي، أوري سرائیل�ة، خبر �فید �مشار�ة وز�ر االسكان والبن، أوردت صح�فة معار�ف اال2013في شهر آب من العام  
أرئیل، في حفل افتتاح حي است�طان�ة جدید اطلق عل�ه اسم "ل�ش�م". حیث سیتم بناء هذه الحي على اراضي فلسطین�ة تا�عة  

ل�ة، فأن الحي الجدید اص�ح مأهول �سكان  افظة سلفیت. ووفقا لما تداولته االخ�ار اإلسرائیلقر�تي دیر بلوط و�فر الد�ك، غرب مح
عائلة من المستوطنین االسرائیلیین، و�اإلضافة الى ذلك، فأنه ومن المتوقع ان ینتقل للع�ش   72حیث انتقل للع�ش ف�ه  �الفعل،  

ي ل�ش�م"  ائلة من المستوطنین االسرائیلیین. و�شمل مخطط "حع  70، أكثر من  2014في الحي االست�طاني "ل�ش�م" خالل العام  
 سكن�ة است�طان�ة.   وحدة  400االست�طاني على بناء ما �قارب  

 اعتماد المخطط اله�كلي لمستوطنة نوف�م في محافظة سلفیت  -   4

رئ�س الوزراء اإلسرائیلي  ، �شفت صح�فة 'هآرتس' الیوم�ة االسرائیل�ة ، أن �ل من  2011في الثالث من شهر ن�شان من العام  
خمس مستوطنات إسرائیل�ة غیر   خطة لتوس�ع ر الدفاع االسرائیل�ة في ذلك الوقت، یهود �اراك، قد اعتمدوا  بن�امین نتن�اهو و وز�

المحتلة، منهما اثنتان تقعان في محافظة سلفیت ، وهي: نوف�م و �ر�ات نیتاف�م شمال غرب محافظة قانون�ة في الضفة الغر��ة  
راضي إضاف�ة تم تخص�صها لصالح توس�ع المستوطنات المذ�ورة أعاله في  سلفیت . هذه الخطوة اإلسرائیل�ة �عني أن هناك أ

 المستقبل على حساب األراضي الفلسطین�ة المح�طة بها. 

  قانا ................استئصال ممنهج_وادي  5

منطقة من المناطق   �قع وادي قانا، الى الشمال الغر�ي من محافظة سلفیت، و�توسط محافظتي سلفیت وقلقیل�ة. و�عتبر وادي قانا  
حسان، بد�ا ،  القرى الفلسطین�ة  مثل دیر إست�ا ،  قراوة بني    عدد من  الطب�ع�ة الجذا�ة األبرز في فلسطین، و�ح�ط هذا الوادي

سنیر�ا، �فر ثلث، عزون، �فر القف، اماتین و جنصفوط.  هذا و�شتهر وادي قانا �أراض�ه الخص�ة الصالحة للزراعة و�طب�عتها  
دونما تقر��ا مزروعة غالبیتها   10,000ن�ًعا طب�عً�ا. تبلغ مساحة وادي قانا    11ووفرة الم�اه الموجودة ف�ه حیث یوجد ف�ه  الخال�ة  

لز�تون والحمض�ات واللوز�ات حیث تشكل الزراعة مصدًرا رئ�سً�ا للدخل العشرات من العائالت الفلسطین�ة التي تع�ش �أشجار ا
وادي لمنطقة  المح�طة  القرى  اإلسرائیلي   في  االحتالل  لقوات  واضحا  هدفا  قانا  وادي  منطقة  اص�حت  االس�اب  ولهذه  قانا. 

لطب�ع�ة فیها. ولذلك، اقدمت اإلدارة المدن�ة االسرائیل�ة مع ما تسمى �سلطة حما�ة  والمستوطنین، نظرا لجمالها وتوافر الموارد ا
محم�ة طب�ع�ة "إسرائیل�ة"، حیث أن الوادي �قع ضمن المنطقة الطب�عة، إعالن س�طرتها على هذه المنطقة �حجة �ونها منطقة  

 ). 1995المصنفة "ج" (اتفاق أوسلو الثان�ة لعام  

قوات االحتالل اإلسرائیلي على إقامة س�ع مستوطنات وثمان�ة بؤر است�طان�ة على القمم المح�طة بوادي    و�ناءا عل�ه فقد أقدمت
)، هذه �اإلضافة الى  جینوت شمرون و�ر�ات نیتاف�م  ، عال�ه شمرون، �ارني شمرون ر�فافا، �اكیر، عمانوئیل، نوف�م، مقانا (
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لوادي التي تعد مصدر غني للم�اه الجوف�ة. وقد تسببت عمل�ات الحفر س�طرة ش�ه �املة على مصادر الم�اه الموجودة في هذا ا
ة الفلسطین�ة، والیوم تستهلك إسرائیل والمستوطنات  من اآل�ار والیناب�ع في المنطق  21اإلسرائیل�ة العم�قة في وادي قانا �جفاف  

للمزارع الفلسطیني  من م�اه التي ال تكاد   غیر الشرع�ة التي تح�ط بوادي قانا معظم الم�اه الموجود ف�ه. مقابل حصة صغیرة  
 تكفي استخداماته الیوم�ة.  

وثه وذلك �إغراقه  �م�اه الصرف الصحي التي تتدفق من �اإلضافة إلى ذلك، تسببت المستوطنات االسرائیل�ة المح�طة �الوادي بتل
اعة أراضیهم أو الوصول الیها، هذا �اإلضافة  وعالوة على ذلك ، قامت قوات االحتالل �منع المزارعین من زر هذه المستوطنات. 

نیین و طردهم من أراضیهم  إلى مضا�قات المستوطنین االسرائیلیین المتمثلة في حرق مئات األشجار، و مهاجمة المزارعین الفلسطی
 على نحو ممنهج.

حتالل اإلسرائیلي �التعاون مع  ، و�جزء من الهجمات اإلسرائیل�ة على وادي قانا، قام ج�ش اال2011في شهر ن�سان من العام  
یث عثر خمسة اإلدارة المدن�ة اإلسرائیل�ة، بتوز�ع أوامر عسكر�ة اسرائیل�ة تقضي بتقط�ع مئات االشجار في منطقة وادي قانا، ح 

هم في مزارعین فلسطینیین من قر�ة دیر است�ا، شمال سلفیت، على هذه األوامر العسكر�ة اإلسرائیل�ة بینما �انوا یزرعون أراضی
منطقة وادي قانا. و تنص هذه االوامر �انه على  أصحاب األراضي الفلسطینیین إخالء أراضیهم و�زالة و تفك�ك �ل ما هو 

ذا �شمل األشجار والمنشآت والبن�ة التحت�ة، أو أي شيء آخر، �حجة أن المنطقة مصنفة من " المحم�ات موجود على األرض، وه
ساعة من تار�خ صدور االوامر،    24�ضا،  أنه على أصحاب األراضي اخالء االراضي خالل  الطب�ع�ة " . وأشارت االوامر أ

 واال س�خضعون لغرامة مال�ة والسجن و اجراءات عقاب�ة أخرى.  

 خطة إسرائیل�ة إلضفاء الشرع�ة على ثالث مستوطنات غیر شرع�ة في الضفة الغر��ة   -   6

، وافق رئ�س الوزراء اإلسرائیلي على خطة إلضفاء الشرع�ة على ثالث مستوطنات  2012من شهر نس�ان من العام    17في  
اإلسرائیلي في ذلك الوقت، إیهود �اراك،    غیر شرع�ة في الضفة الغر��ة، وذلك �عد ان حصل على التوص�ات  من وز�ر الدفاع

في  سینسانا  توطنة بروخین و مستوطنة ر�خال�م في محافظة سلفیت ومستوطنة  إلضفاء الطا�ع الرسمي والقانوني على وضع مس 
كم )، في حین تص�ح  2محافظة الخلیل. وفقا للخطة، ستص�ح مستوطنة بروخین جزءا من مستوطنة ایلي زهاف (المسافة بینهما  

 �م) .  1.5مستوطنة ر�خال�م جزءا من مستوطنة �فار تفوح (المسافة بینهما  

 تماد االولو�ة "الوطن�ة" للمستوطنات االسرائیل�ة في االراضي الفلسطین�ةمشروع اع   -   7

�عنوان  ، على مشروع است�طاني جدید  2012�انون الثاني من العام  29وافقت الحكومة اإلسرائیل�ة في جلستها المنعقدة بتار�خ 
ال�ة الممنوحة للمناطق المستهدفة . وشملت " مناطق ذات األولو�ة الوطن�ة " الذي یتضمن سلسلة من المزا�ا والمخصصات الم

تجمعا محل�ا �ما في ذلك الموجودة خلف الخط   577خر�طة المناطق ذات األولو�ة الوطن�ة التي اعتمدتها الحكومة اإلسرائیل�ة،  
ي محافظة  مستوطنات إسرائیل�ة ف 10ائیل�ة غیر شرع�ة مقامة على اراضي الضفة الغر��ة المحتلة ،  مستوطنة إسر   90االخضر  

سلفیت ، وهي: إیلي زهاف ، ار�ئیل ، عمانوئیل ، �ارني شمرون و�فار تفوح ، معال�ه شمرون ، نوف�م ، �ر�ات نیتاف�م ، ر�فافا  
المخصصات التال�ة :المنح و المزا�ا الضر�ب�ة لقطاع الصناعة مثل و �اكیر ، س�ستفیدون من قرار مجلس الوزراء حیث ستشمل  

مساعدات للمصانع في األزمات ، المساعدة في تطو�ر البن�ة التحت�ة للصناعة والمنح لل�حث والتطو�ر  دعم أصحاب العمل وال
للزراعة، و المعونة إلى المستوطنات  لتكال�ف صناع�ة ، األولو�ة في التمو�ل التكنولوجي، وحاضنات ،والمنح و المزا�ا الضر�ب�ة  
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عة) . وتشمل المخصصات أ�ضا حوافز اإلسكان والخصم على أسعار  الر�ف�ة من خالل تقس�م المستوطنة ( زراعة أو صنا
 األراضي. 

س عندما امر رئ�  2002كما تم الكشف عن الرغ�ة اإلسرائیل�ة إلعداد مشروع "المناطق ذات األولو�ة الوطن�ة" فعال في عام  
تصن�فها �مناطق ذات أولو�ة وطن�ة، في  الوزراء اإلسرائیلي في ذلك الوقت، أر�یل شارون، �إعداد خر�طة للتجمعات المقترحة ل

 -حین أن المشروع عرض للتعدیالت خالل عهد أولمرت ونتن�اهو على النحو التالي:  

ع المستوطنات اإلسرائیل�ة غیر  : الخر�طة في ذلك الوقت مدرج فیها جم�  2002- خر�طة حكومة ار�یل شارون   •
 دینة القدس .الموجودة في م  الشرع�ة في الضفة الغر��ة �استثناء تلك

، اعتمدت حكومة أولمرت على وضع خر�طة جدیدة   2012آب    24: في    2008- خر�طة حكومة ایهود اولمرت   •
نة تل أبیب، وفقا لتلك الخر�طة  للمناطق �أولو�ة وطن�ة على أساس المع�ار الجغرافي لمسافة الماد�ة والنقل لمدی

 ي األردن �مناطق أولو�ة وطن�ة.تصنف المستوطنات اإلسرائیل�ة في تالل الخلیل وفي واد 
، و فقا لما �سمى ب "  قانون   2009خر�طة حكومة نتن�اهو: عندما تولت حكومة نتن�اهو السلطة في العام   •

في قانون الترتی�ات االقتصاد�ة ، قررت الحكومة    " ، الذي أدرج   2007-5747األولو�ة الوطن�ة لمناطق رقم  
عت�ار مع�ار القوة االجتماع�ة واالقتصاد�ة والموقع الجغرافي، لتلب�ة احت�اجات  إنشاء معاییر إضاف�ة، اخذا �عین اال

ومعاییر سكان�ة أخرى في المناطق التي تتطلب النهوض و التنم�ة للمناطق ذات األولو�ة ، حیث في النها�ة،  
رسم�ا في الدورة منها اعتمدت    70مستوطنة إسرائیل�ة في الضفة الغر��ة والقدس الشرق�ة ،    90ت الخر�طة  شمل

 .2011�انون الثاني    29الحكومة في  
 
 االست�طاني االسرائیلي "ار�ئیل"   التجمع-8

الشمالي والغر�ي من محافظة سلفیت،   "ار�ئیل" على الجزء  التجمع االست�طاني االسرائیل�ة  و�فصل بین محافظتي سلفیت  �قع 
مستوطنة اسرائیل�ة منها مقامة على  اراضي محافظة سلفیت.    14مستوطنة اسرائیل�ة غیر شرع�ة، �حیث    18وقلقیل�ة،  و�ضم  

% من المساحة 26.2دونم من اراضي محافظة سلفیت (  53,384 أر�ئیل" ما مساحةو�حتل التجمع االست�طاني االسرائیلي "
التجمع االست�طاني االسرائیلي "ار�ئیل" تحت الس�طرة االسرائیل�ة في حال    فیت).  وتسعى اسرائیل على ا�قاءالكل�ة لمحافظة سل

ائیل�ة "ار�ئیل" �اإلضافة الى ار�ع تجمعات است�طان�ة  التوصل الى اي اتفاق سالم مع الفلسطینیین.  و�عد التجمع االست�طاني االسر 
دوم�م، تجمع ج�فعات زئ�ف وتجمع مود�عین) ذات اهم�ة استرات�ج�ة إلسرائیل، اخرى (تجمع غوش عتصیون، تجمع معالي أ 

زل العنصري  قاء الس�طرة علیهم من خالل المفاوضات مع الجانب الفلسطیني. ومن المهم ذ�ره �ان جدار العوحیث تسعى الى ا�
 ).  1948اضي الفلسطین�ة المحتلة عام  یلتف حول هذه التجمعات االست�طان�ة و�ضعها في تواصل جغرافي مع "اسرائیل" (االر 
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 لوضع الجیوس�اسي في محافظة طو�اسا
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 تعر�ف �منطقة االغوار 

تقع منطقة االغوار في الجزء الشـــرقي من الضـــفة الغر��ة وتمتد من محافظة أر�حا في الجنوب الى محافظة طو�اس في الشـــمال 
الشـــــــــرق وحتى المنحدرات الغر��ة لمحافظتي طو�اس وأر�حا في الغرب    �یلو متر, ومن شـــــــــواطئ ال�حر المیت في 68.5�طول 

% من المســاحة 14.9�یلومتر مر�ع), ما نســبته  840.9دونم ( 840,906 �م. وتحتل منطقة االغوار ما مســاحته 24�عرض  
ت الزراع�ة في الضــــــــفة  وتعتبر منطقة األغوار المورد األســــــــاســــــــي للمنتجا�یلومتر مر�ع.    5661الكل�ة للضــــــــفة الغر��ة وال�الغة 

توفر فرصا زراع�ة مر�حة جدا لألسواق  حیث    31فلسطیني �سبب غناها �الموارد المائ�ة الجوف�ة والسطح�ةالغر��ة و سلة الغذاء ال
المحل�ة الفلســطین�ة والخارج�ة على حد ســواء هذا �االضــافة الى الثروة الحیوان�ة التي تشــكل أ�ضــا مصــدرا اســاســ�ا للدخل لمعظم  

ي الضــــفة  ف ســــكاًنا األقل أنها تعتبر المنطقة إال الشــــاســــعة، مســــاحة االغوار من وعلى الرغم. الت الفلســــطین�ة في المنطقةالعائ
تجمعات  ال  من 30, و�تضـمن هذا العدد  32ألف نسـمة 113ما یز�د عن  2017المنطقة حتى العام   سـكان الغر��ة حیث بلغ عدد 

ــ�ة التا�عة لكل من محافظا ــطین�ة الرئ�ســـ ــافة الى الخرب والتجمعات البد الفلســـ ــكن المنطقة.  ت أر�حا وطو�اس �اإلضـــ و�ة التي تســـ
 الداري لمنطقة االغوار:) یبین التقس�م ا1الجدول رقم (

 ): التقس�م االداري لمنطقة االغوار1الجدول رقم (

 المحافظة المساحة (كم مر�ع) النس�ة المئو�ة 

 طو�اس  231.7 27.6

 أر�حا 609.2 72.4

 المجموع 840.9 100

 2018أر�ج,    –المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة، معهد اال�حاث التطب�ق�ة  

 

ــفة الغر��ة إلى العام  وتعود المخططات ــل منطقة االغوار عن �ق�ة محافظات الضــــــــ ــرائیل�ة لفصــــــــ ، عقب االحتالل  1967االســــــــ
یث تم التعامل مع هذا المقطع الشــــرقي للضــــفة الغر��ة �شــــكل  االســــرائیلي للضــــفة الغر��ة �ما فیها القدس الشــــرق�ة وقطاع غزة ح

هذا المقطع لقوانین اسرائیل�ة خاصة هذا   اإلسرائیليلة، حیث أخضع ج�ش االحتالل مختلف عن �ق�ة األراضي الفلسطین�ة المحت
عة أخرى لغرض اقامة  . �ما تم االســتحواذ على مســاحات شــاســ33الى اعالن أجزاء �بیر منه "كمناطق عســكر�ة مغلقة"  �اإلضــافة

 
 ن�ع  31بئر م�اه  جوفي و   188یوجد في منطقة االغوار    31
 2017الجهاز المر�زي لالحصاء الفلسطیني,   32
�أنها مناطق عســكر�ة    ي معینة في الضــفة الغر��ةأصــدر الج�ش اإلســرائیلي العدید من األوامر العســكر�ة التي تحمل أرقام مفادها اإلعالن عن أراضــ   33

ــكل نهائي. و قد عللت ــطینیین و غیرهم من الفئات المجتمع�ة الغیر مرغوب فیها من دخول تلك المناطق �شــــ ــلطات   مغلقة و التي �موجبها �منع الفلســــ ســــ

دم الذخیرة الح�ة. و لكن و �مرور الوقت قام الج�ش بتحو�ل  االحتالل اإلســرائیلي عن ذلك �أن تلك األراضــي قد أضــحت مواقع تدر�ب�ة للج�ش الذي �ســتخ 

 أجزاء و مناطق مصنفة �أنها أراضي عسكر�ة مغلقة لصالح مجلس االست�طان لبناء مستوطنات جدیدة. 
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ي التي اســتولت علیها اســرائیل �موجب قانون أمالك �ة و�ناء المســتوطنات اإلســرائیل�ة الغیر القانون�ة على األراضــالقواعد العســكر 
الذي "منح الســـــلطة العســـــكر�ة االســـــرائیل�ة حق الســـــ�طرة واالحتفاظ �أراضـــــي الغائبین الفلســـــطینیین حتى لو أن ذلك تم   الغائبین
ائیل قبیل و  وتعر�ف �لمة غائب "�الشـــخص الذي ترك إســـر  الخطأ ونت�جة ســـوء تقدیر (�أنها هجرت على ســـبیل المثال)".�طر�ق 

 .  1967خالل أو �عد حرب العام  

 أر�حا أوال  –: غزة  1993اتفاق�ة أوسلو االولى للعام 

ــهر أیلول من العام   ــرائیلي  1993في یوم الثالث عشـــــــــر من شـــــــ اســـــــــحق رابین و رئ�س منظمة التحر�ر    قام رئ�س الوزراء االســـــــ
ة" في االراضـــي الفلســـطین�ة  حول ترتی�ات الحكومة االنتقال�ة الذات�ق�ة "إعالن الم�ادئ  الفلســـطین�ة �اســـر عرفات �التوق�ع على اتفا

) غزة 1حل التال�ة: (برعا�ة الرئ�س االمر�كي االسبق بیل �لینتون. وقد تم تحدید تنفیذ اتفاق�ة إعالن الم�ادئ لتشمل المراالمحتلة 
) االتفاق�ات المؤقتة 3, (35ح�ات والمســـــــؤول�ات) النقل التمهیدي للصـــــــال2: الحكم الذاتي في قطاع غزة ومنطقة أر�حا, (34أر�حا

) الوضـــع الدائم الذي ســـ�حدد طب�عة التســـو�ة النهائ�ة بین الجانبین, االســـرائیلي 4و( 36وانتخا�ات المجلس التشـــر�عي الفلســـطیني
اســــرائیل ومنظمة    نبی 1994أر�حا في الرا�ع من شــــهر ا�ار من العام -ي.  وقد تم االتفاق على تفاصــــیل اتفاق�ة غزة والفلســــطین

ــاب�ع من تار�خ االتفاق ونقل   التحر�ر الفلســـطین�ة في القاهرة لتشـــمل انســـحاب القوات االســـرائیل�ة من تلك المناطق خالل ثالثة اسـ
 )1ة غزة أر�حا �مثا�ة الخطوة األولى نحو تنفیذ اتفاق�ة إعالن الم�ادئ. الخارطة رقم (الصالح�ات للفلسطینیین. و�انت اتفاق�

 

 
   34  1993أیلول من العام  13اتفاق�ة غزة أر�حا,  

plo.org/ar/nego/nego/SiAgreem/oslo2.pdf-http://www.nad 
 1993/ 13/9,  حول ترتی�ات الحكومة الذات�ة الفلسطین�ة)  -من اتفاق�ة أوسلو (اعالن الم�ادئ 6البند   35

rg/ar/inner.php?view=nego_nego_SiAgreem_sig1plo.o-http://www.nad 
 1993/ 13/9حول ترتی�ات الحكومة الذات�ة الفلسطین�ة) ,  -من اتفاق�ة أوسلو (اعالن الم�ادئ  4و البند  3البند   36

r/inner.php?view=nego_nego_SiAgreem_sig1plo.org/a-http://www.nad 

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
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 غزة أر�حا أوال  –): اتفاق�ة اوسلو االولى 1ارطة رقم (الخ

 

 1995منطقة االغوار واتفاق�ة اوسلو الثان�ة المؤقتة للعام  

ــلو الثان�ة المؤقتة والموقعة في الثامن والعشــــــــــر  بین منظمة التحر�ر     1995�ن من شــــــــــهر أیلول من العام نصــــــــــت اتفاق�ة أوســــــــ
على االنســحاب االســرائیلي من االراضــي الفلســطین�ة في الضــفة الغر��ة وتصــن�ف االراضــي الى مناطق "ا"  و�ســرائیل  الفلســطین�ة

قع المسؤول�ة ق "ب", فتأما مناط ;للس�طرة الفلسطین�ة الكاملة, أمن�ا و ادار�اطق "ا"  ومناطق "ب" و مناطق "ج", حیث تخضع منا
والجدیر   ;فیها عن النظام العام على عاتق الســــــــلطة الوطن�ة الفلســــــــطین�ة وت�قى إلســــــــرائیل الســــــــلطة الكاملة على االمور األمن�ة

) فقط من المســـــــــاحة  �یلومتر مر�ع 70.7% (8.4كل  �الذ�ر أن غالب�ة الســـــــــكان یتمر�زون في مناطق "ا" و "ب" و التي تشـــــــــ
أما مناطق "ج" فتخضـع للسـ�ادة االسـرائیل�ة الكاملة حیث �منع البناء الفلسـطیني  .  )�یلومتر مر�ع  840.9الغوار(الكل�ة لمنطقة ا

یر �الذ�ر أن معظم  فیها أو االسـتفادة منها �أي شـكل من االشـكال اال بتصـر�ح صـادر عن السـلطات االسـرائیل�ة المختصـة. والجد 
ــمل األراضــــي ــادر الم�اه ال األراضــــي الواقعة في مناطق "ج" تشــ ــ�ة والغن�ة �مصــ طب�ع�ة والتي  الزراع�ة والمناطق المفتوحة الخصــ
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) یبین تصن�فات االراضي في منطقة االغوار وفقا التفاق�ة أوسلو  2تشكل مصدر دخل رئ�سي الهالي قرى االغوار. جدول رقم (
 :1995ام  الثان�ة في الع

 )1995المرحلة االنتقال�ة ( -التفاق�ة أوسلو الثان�ة  ): تصن�ف االراضي في منطقة االغوار وفقا  2جدول رقم (

 التصن�ف المساحة (كیلومتر مر�ع) (�الدونم)  المساحة النس�ة المئو�ة 

 منطقة ا 66.9 66858 7.95

 منطقة ب 3.8 3840 0.46

 منطقة ج 770.2 770208 91.59

 المجموع   840.9 840906 100

 2010-القدس (أر�ج)    –معهد اال�حاث التطب�ق�ة    ة،الجغراف�المصدر: وحدة نظم المعلومات 
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 1995): التقس�م الجیوس�اسي لمنطقة االغوار وفقا التفاق�ة أوسلو المؤقتة  2الخارطة رقم (

 

 منطقة العزل الشرق�ة في الضفة الغر��ة

ــرق�ة وقطاع غزة في العام   ــفة الغر��ة �ما فیها القدس الشـــ ــرائیلي للضـــ ــدور قرار مجلس االمن  1967عقب االحتالل االســـ , و صـــ
واحترام الـس�ادة ووحدة األراضـي واالـستقالل الـس�اـسي   إنهاء �ل حاالت الحرب والمطالب المتعلقة بها,الذي نص على "   242

اإلضـافة إلى حقها في الع�ش �سـالم ضـمن حدود آمنة ومعترف بها دون تهدیدات او لكل دولة في المنطقة واالعتراف بها، �
وتطبیق   242والنظر في حیث�ات القرار  1967اســــرائیل �إدخال تعدیالت على حدود ما قبل حرب العام  بدأت",  قوةاســـتخدام ال
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رئ�س الوزراء نائب  ســــــتقبل�ة للمنطقة. و�ان ما دعا ال�ه من "حدود آمنة ومعترف بها" �ما یتناســــــب ومخططاتها االســــــت�طان�ة الم
تحتفظ اســـــــرائیل  ، ان 1967مجلس الوزراء اإلســـــــرائیلي م�اشـــــــرة �عد حرب العام   االســـــــرائیلي انذاك إ�غال آلون الذي اقترح على

صـحراء �حدود جدیدة تقوم أسـاسـا على السـ�طرة على المنحدرات الشـرق�ة للضـفة الغر��ة وصـوال الى أسـفل االغوار، فضـال عن ال
ــتو  ــلة من المسـ ــلسـ ــفة الغر��ة المتاخمة لل�حر المیت وذلك عن طر�ق بناء سـ   20طنات اإلســـرائیل�ة �عرض ما �قارب  الشـــرق�ة للضـ

جاءت سـلسـلة المسـتوطنات االسـرائیل�ة التي تم بنائها  م�ا لدولة إسـرائیل. و كیلومترا من الضـفة الغر��ة �خطوة أولى نحو ضـمها رسـ
 عظم المناطق الفلســــطین�ة في منطقة االغوار واالراضــــي المح�طة �القدس الشــــرق�ة، وتجمع غوش م�موجب مخطط ألون لتغطي 

ــ ٪ من االراضـــي   50�طرة على عتصـــیون الى الجنوب من مدینة بیت لحم، و جنوب مدینة الخلیل. وعل�ه اكتســـبت إســـرائیل السـ
 )3الفلسطین�ة في الضفة الغر��ة. الخارطة رقم (

 

 1970طط ا�غال ألون االسرائیلي في العام  ): مخ3الخارطة رقم (
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 واألراضــي إســرائیل بین الجانبت االســرائیل�ة بتنفیذ ســ�اســة العزل األحاد�ة , بدأت الســلطا2002و في شــهر حز�ران من العام 
ــطین�ة المحتلة ــفة من الغر�ي الجزء عزل في منطقة إ�جاد  خالل من الفلسـ ــمالها من تمتد  الغر��ة, الضـ ــ�ة جنو�ها إلى شـ  مغتصـ

 والمدن القرى  بین اإلقل�مي ملللتكا مقوضــــــــة جیوب, إلى الفلســــــــطین�ة وعازلة التجمعات خصــــــــو�ة الزراع�ة األراضــــــــي أكثر
�ما عمدت اســـرائیل الى خلق منطقة   .37المســـتوطنات اإلســـرائیل�ة وضـــامة لغالب�ة الطب�ع�ة الموارد  على ومســـ�طرة ، الفلســـطین�ة

عزل شرق�ة على طول امتداد منطقة غور األردن وذلك من خالل إحكام س�طرة الج�ش اإلسرائیلي على �افة الطرق المؤد�ة إلى  
ــكان المنطقة وتقیید حر�تهم و حر�ة منتجاتهم الزراع�ة. و �المن ــفة الغر��ة وز�ادة حجم المعاناة على سـ ــرق�ة من الضـ ان  طقة الشـ

ئل عن الجدار   2004ذلك واضــحا في تصــر�ح رئ�س الوزراء اإلســرائیلي األســبق ار�یل شــارون في شــهر أ�ار من عام   عندما ســُ
هنا  إلى ذلك.    الحاجةا دعت  ذأنا ال أرى جدارا في المنطقة الشرق�ة إال إ”  حیث قال:   في المنطقة الشرق�ة, منطقة غور األردن,

 4.“ الخارطة رقم  38لمنطقة الشرق�ة �الحواجز العسكر�ةسوف نحجب الدخول إلى او هناك,  

 

 : منطقة العزل الغر��ة ومنطقة العزل الشرق�ة في الضفة الغر��ة )4(الخارطة رقم  

 
لمستوطنین اإلسرائیلیین  % من عدد ا85مستوطنة اسرائیل�ة �قطنها   107سوف �عمل جدار العزل العنصري حال االنتهاء من بناءه على ضم   37

 الكلي في المستوطنات اإلسرائیل�ة في الضفة الغر��ة   
38  The Israel - Palestine Conflict, Parallel Discourse, Elizabeth G. Mathews, 2011 
http://ebookandpdf.com/politics-sociology/25654-the-israel-palestine-conflict-parallel-discourses.html 
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ل�ة الصـارمة التي تفرضـها الحكومات االسـرائیل�ة المتعاق�ة على المنطقة الشـرق�ة للضـفة االجراءات االسـرائیو�رفض الفلسـطینیون  

الغر��ة بدعوى االدعاءات االمن�ة وذلك لما تثیره من انط�اع �ان الحكومات االسـرائیلة تتشـبث �األدعاءات االمن�ة من اجل خلق 
الترتیب المسـتقبلي لالراضـي الفلسـطین�ة المحتلة, اال انه سـوف  بدورها سـتؤثر على  ى ارض الواقع والتيحقائق احاد�ة الجانب عل

 یتم التداول بهذا التعر�ف للداللة على المنطقة.  
 

   محافظة طو�اس: جغراف�ا وسكان
 

  (خط الهدنة للعام  االخضـــــــرتقع محافظة طو�اس في الجزء الشـــــــمالي الشـــــــرقي من الضـــــــفة الغر��ة. �حدها من الشـــــــمال الخط  
الخط  االخضـــــــــر  (ومحافظة جنین, ومن الجنوب محافظة أر�حا، ومن الشـــــــــرق محافظة نابلس ومن الغرب خط الهدنة  )1949
ــاحة محافظة طو�اس  )1949 ــبته   402.8دونما (  402,803. تبلغ مســـ ــفة7.1�م مر�ع), ما نســـ ــاحة الضـــ الغر��ة   % من مســـ
ــتعماالت اال. و��یلومتر مر�ع) 5661الكل�ة ( ــي في المحافظة، فان هحســـب طب�عة اسـ ــم ما یلي: المناطق راضـ ــاحة تضـ ذه المسـ

السـكن�ة الفلسـطین�ة، المسـتوطنات االسـرائیل�ة، القواعد العسـكر�ة االسـرائیل�ة، المناطق المغلقة من قبل قوات االحتالل االسـرائیلي،  
  �حسبألف نسمة    60و�اس ما یز�د عن  تعداد السكاني لمحافظة طالمحم�ات الطب�ع�ة، واالراضي الصالحة للزراعة. هذا یبلغ ال
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تجمعا ســكن�ا رئ�ســ�ا هذا �اإلضــافة الى عددا   21موزعین على    2017الجهاز المر�زي لإلحصــاء الفلســطیني للعام   تإحصــائ�اا
 .  39ومخ�ما لالجئینوالخرب  من التجمعات البدو�ة 

 
 1995للعام   �ة أوسلو الثان�ة المؤقتةلوضع الجیوس�اسي في محافظة طو�اس في اطار اتفاقا

والموقعة بین السلطة الوطن�ة الفلسطین�ة و�سرائیل, تم تقس�م أراضي محافظة   1995بناء على اتفاق�ة أوسلو الثان�ة والمؤقتة للعام  
دونما من أراضي المحافظة �أراضي "ا", ما نسبته   60,880طو�اس الى مناطق "أ" و "ب" و"ج", حیث تم تصن�ف ما مساحته 

دونما من أراضي المحافظة �مناطق "ب", ما    11,970ة الكل�ة للمحافظة, ف�ما تم تصن�ف ما مساحته  % من المساح15.2
دونما من أراضي المحافظة �مناطق "ج" ما   329953% من المساحة الكل�ة للمحافظة. وتم تصن�ف ما مساحته  2.9نسبته  

ت الس�طرة الكاملة للحكومة اإلسرائیل�ة حیث �منع البناء  % من المساحة الكل�ة للمحافظة, وهي المناطق التي تقع تح81.9بته  نس
ني فیها أو االستفادة منها �أي شكل من االشكال اال بتصر�ح من االدارة المدن�ة االسرائیل�ة في طو�اس. والجدیر �الذ�ر الفلسطی

كل مصدر دخل رئ�سي للفلسطینیین ة في مناطق "ج" هي األراضي الزراع�ة والمناطق المفتوحة والتي تشأن معظم األراضي الواقع
 )1995المرحلة االنتقال�ة ( -ت�عًا التفاق�ة أوسلوالتقس�م اإلداري لمحافظة طو�اس  �عرض    )3(في المحافظة. الجدول رقم  

 
 �حسب الجهاز المر�زي لإلحصاء الفلسطیني   39
دار�ة حیث تتكون منطقة أ من األجزاء الرئ�ســ�ة للمدن الكبیرة في الضــفة  منطقة أ، حیث تتمتع الســلطة الفلســطین�ة �كامل الســ�طرة االمن�ة و اال  40

 الغر��ة. 

الفلســطین�ة على �امل  منطقة ب وتشــكل معظم المناطق الفلســطین�ة المأهولة من البلد�ات والقرى و�عض المخ�مات. و تســ�طر الســلطة الوطن�ة    41

 .الشؤون المدن�ة أما إسرائیل فتس�طر على الشؤون األمن�ة

اما منطقة ج, فتغطي �اقي المساحة خارج منطقتي أ و ب وإلسرائیل �امل الس�طرة على هذه المنطقة أمن�ا وادار�ا وهي تتكون من جم�ع   42
 لة أو المناطق ر�ف�ة المأهولة �شكل محدود.المستوطنات اإلسرائیل�ة ومعظم األراضي الفلسطین�ة غیر المأهو 

 ) 1995االنتقال�ة (  المرحلة-أوسلوتصن�ف أراضي محافظة طو�اس وفقا التفاق�ة  :  )3(الجدول رقم  

 تصن�ف المنطقة (�الدونم)  المساحة لكل�ة مساحة أراضي المحافظة ا  من  %

 40منطقة ا 60,880 15.2

 41منطقة ب 11,970 2.9

 42منطقة ج 329953 81.9

 محم�ة طب�ع�ة  0 0

 المساحة الكل�ة  402803 100

 2018القدس (أر�ج),    –المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة, معهد اال�حاث التطب�ق�ة  
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 )1995المرحلة االنتقال�ة (  -محافظة طو�اس وفقا التفاق�ة أوسلوس�مات الجیوس�اس�ة في ): التق5الخارطة رقم (

 

 االنتهاكات االسرائیل�ة في محافظة طو�اس 

المستمرة   المصادرات  في  االنتهاكات االسرائیل�ة في محافظة طو�اس  المستوطنات   لألراضيتمثلت  بناء  أجل  الفلسطین�ة من 
�ة وتشیید جدار العزل العنصري  وات االحتالل االسرائیلي هذا �اإلضافة الى اقامة البؤر االست�طان االسرائیل�ة وتوس�عها عبر سن

ابر الحدود�ة وشق الطرق االلتفاف�ة وتخص�ص مناطق في المحافظة للتدر��ات العسكر�ة ومناطق  واقامة الحواجز العسكر�ة والمع
�القطاع   الضررل والممتلكات الفلسطین�ة واقتالع االشجار المثمرة والحاق  اطالق النار. �ما طالت االنتهاكات االسرائیل�ة المناز 

القدس (أر�ج)    –, رصد معهد اال�حاث التطب�ق�ة  2018و   2001الزراعي والحیواني والمائي. ففي الفترة الممتدة ما بین االعوام  
دونما من االراضي    9500درة ما یز�د عن  االنتهاكات االسرائیل�ة �حق االراضي والممتلكات في محافظة طو�اس حیث تم مصا

منزال فلسطین�ا خالل هذه    630راض االست�طان�ة االسرائیل�ة المختلفة. �ما تم هدم وتدمیر ما یز�د عن  الزراع�ة والمفتوحة لألغ
اء البناء الغیر  منزال فلسطین�ا �الهدم واالخالء تحت ادع  940الفترة ومئات المنشأت الحیوان�ة والزراع�ة واخطار ما یز�د عن  
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�شیر إلى االنتهاكات اإلسرائیل�ة   )4(الجدول رقم    المحافظة.�ة مثمرة في  شجرة فلسطین  950مرخص وقطع وتدمیر ما �قارب ال  
 .2018والعام    2001في محافظة طو�اس في الفترة الممتدة ما بین شهر �انون ثاني  

 2001س في الفترة الممتدة ما بین االعوام  ): االنتهاكات االسرائیل�ة في محافظة طو�ا4الجدول رقم (
 2018و

طین�ة المخطرة المنازل الفلس
 �الهدم

المنازل الفلسطین�ة  
 المهدمة 

االشجار الفلسطین�ة  
 المقتلعة والمدمرة 

مساحة االراضي  
 المصادرة (�الدونم) 

 العام

0 1 0 0 2001 

0 1 0 0 2002 

0 2 0 0 2003 

0 0 0 5 2004 

11 8 0 448 2005 

1 6 0 0 2006 

43 0 0 238 2007 

36 0 0 534 2008 

126 42 0 0 2009 

91 81 0 230 2010 

132 50 0 1882 2011 

64 35 0 3550 2012 

249 89 0 0 2013 

22 122 0 0 2014 

68 111 1500 9 2015 

49 67 0 600 2016 

24 16 60 1244 2017 
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31 2 380 761 2018 

947 633 4019  9501 Total 

 2018القدس (أر�ج),   –اال�حاث التطب�ق�ة  المصدر: قسم مراق�ة االست�طان , معهد  

 

 بدا�ة ونشأة االست�طان في محافظة طو�اس 

لقد انعكست س�اسة االست�طان االسرائیل�ة في محافظة طو�اس على �ل من األرض واإلنسان حیث عززت اسرائیل من نشاطاتها  
لنفسها األراضي التي احتلتها لألغراض العسكر�ة المختلفة. و�انت  تالل االسرائیلي واست�احت  االست�طان�ة فیها خالل سنوات االح

مستوطنة میهوال أولى المستوطنات اإلسرائیل�ة التي ُغرست �شكل غیر شرعي على اراضي محافظة طو�اس عقب حرب حز�ران  
واسترات�ج�ة مبرمجة من   ن�ة في المحافظة ضمن س�اسة, ثم أخذ االست�طان �االنتشار مغتص�ا األراضي الفلسطی1967في العام  

 الثماني واالر�عین للضفة الغر��ة وقطاع غزة, قامت االحتالل اإلسرائیلي سنوات اجل خدمة األهداف اإلسرائیل�ة المختلفة. وخالل
مستوطن اسرائیلي.   2000  طو�اس, �قطنها الیوم ما یز�د عن محافظة  في ببناء ثماني مستوطنات إسرائیل�ة غیر شرع�ة إسرائیل

% من المساحة الكل�ة للمحافظة. الجدول 2مر�ًع), ما نسبته   �یلومترً   8.1( دونما 8,123   حتل هذه المستوطنات مساحة قدرهاوت
 ) �عرض المستوطنات االسرائیل�ة القائمة على أراضي محافظة طو�اس 5رقم (

 ظة طو�اسه�كل�ة للمستوطنات في محاف): المستوطنات االسرائیل�ة والمخططات ال5الجدول رقم (

التعداد السكاني 
2018 

مساحة المخطط  
 اله�كلي (�الدونم)

 تار�خ االنشاء
المساحة 
2017 
 (�الدونم)

اسم 
 المستوطنة 

 العدد 

 1 ب�قاعوت  2559 1972 3166 178

 2 حمدات 334 1980 918 196

 3 میهوال  1772 1968 762 421

 4 روعي 1587 1976 3556 167

 غیر متوفر 
4313 

1984 72 
روتم  

 5 (ناحال) 

549 1978 1237 
شدموت 

 6 میهوال 
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 129 1984   غیر متوفر 
بیترونوت  

 7 (شیال)

 8 مسكیوت 433 1987   621

 2132 12715   8123 
المساحة 
   االجمال�ة

 2018القدس (أر�ج),    –المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة, معهد اال�حاث التطب�ق�ة  

 
االســت�طاني اإلســرائیلي في محافظة طو�اس من مســتوطنة م�خوال في أقصــى الشــمال وانتهاء �مســتوطنة روعي    البناءو�متد هذا 

و��قاعوت في أقصــــــــى جنوب المحافظة. و�انت الحكومات االســــــــرائیل�ة المتعاق�ة قد شــــــــجعت المســــــــتوطنین اإلســــــــرائیلیین على  
لشـــرق�ة والتي محافظة طو�اس جزء منها) من خالل تقد�م حوافز  غر��ة (منطقة العزل ااالســـت�طان في المنطقة الشـــرق�ة للضـــفة ال

ــا على   ــتوطنین أ�ضـــ ــرائیل�ة المســـ ــجعت الحكومات االســـ ــة �التعل�م. �ما شـــ ــوم معینة �تلك الخاصـــ مال�ة لهم واعفائهم من دفع رســـ
الراضـي الزراع�ة الفلسـطین�ة �طرة على المز�د من ااسـتغالل المناطق الزراع�ة المجاورة للمسـتوطنات وزراعتها وفالحتها وذلك للسـ

ــ�طرة  ــی�ًا من الســــ ــتوطنات وفرض واقع أل�م على االرض. و�ان لمحافظة طو�اس نصــــ ــمها للمســــ ــرق�ة وضــــ في منطقة العزل الشــــ
ى مقر�ة  االسـرائیل�ة على االراضـي الزراع�ة حیث بلغت المسـاحة التي سـ�طر علیها المسـتوطنین لألغراض الزراع�ة والتي تقع عل

% من المســــــاحة الكل�ة 25.5, ما نســــــبته  �یلومتر) 16.8دونما ( 16,796ت االســــــرائیل�ة في محافظة طو�اس لمســــــتوطنامن ا
% من المســـــــــــــاحة الكل�ة لمحافظة طو�اس. و�شـــــــــــــكل اســـــــــــــتغالل 4.1للمناطق الزراع�ة االســـــــــــــرائیل�ة في منطقة غور االردن (

ــي الزراع�ة ال ــرائلیین لالراضـ ــتوطنین االسـ ــطین�ة في محافظة طالمسـ ــكل عام  فلسـ ــكل خاص وفي منطقة غور االردن �شـ و�اس �شـ
واقع خطیر على القطاع االقتصـــادي الفلســـطیني و�هدد وجود العدید من العائالت الفلســـطین�ة التي تعتمد على الزراعة �مصـــدر  

 )6رزق لها. الخارطة رقم (
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 �ة في منطقة غور االردنللمستوطنات االسرائیلالمناطق الزراع�ة االسرائیل�ة التا�عة  ):  6الخارطة رقم (

 

جمدت اســــرائیل عمل�ة تســــجیل األراضــــي في جم�ع أراضــــي الضــــفة الغر��ة المحتلة وألغت   1968انه في العام والجدیر �الذ�ر 
دار�ة الكاملة للفلســــــــطینیین و اعطیت االدراة المدن�ة االســــــــرائیل�ة الســــــــلطة التنفیذ�ة والتشــــــــر�ع�ة واالالتســــــــجیالت الغیر المكتملة 

وحق التصــــرف بها والتي بدورها قامت بتســــجیل  �عمل�ات تســــجیل االراضــــي  1967للتصــــرف �األراضــــي التي احتلتها �عد عام  
ائبین اإلســــرائیلي' وأجازت له االســــتیالء على أ�ة أراضــــي الجزء االكبر من االراضــــي تحت وصــــا�ة �ما �عرف 'حارس أمالك الغ

یل�ة. و أراضـي غائبین وتحو�ل ملكیتها أو اسـتخدامها ألفراد أو جماعات أو شـر�ات خاصـة اسـرائواإلعالن عنها �أراضـي دولة أ
ن األخیر �ســـــــتعین  أما في حال ق�ام اصـــــــحاب األراض الفلســـــــطین�ة �االعتراض على قرار حارس أمالك الغائبین اإلســـــــرائیلي فا
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والذي �جیز   1950ك الغائبین اإلســرائیلي للعام  ون أمالمن قان  1744�اإلضــافة إلى فقرة   4358�القرار العســكري اإلســرائیلي رقم  
و بناء على ما ســـــــبق, فقد خضـــــــع ما مســـــــاحته   للجهاز العســـــــكري اإلســـــــرائیلي الســـــــ�طرة على أ�ة أراضـــــــي وتحت أ�ة ظروف.

% من المســـــــــــــاحة الكل�ة 46.4ومتر مر�ع) من االراضـــــــــــــي الفلســـــــــــــطین�ة في محافظة طو�اس (�یل 186.8دونما (  186,840
 )6تصن�ف ما �سمى "�أراضي الدولة االسرائیل�ة" موزعة �االتي: الجدول رقم (ة) الى  للمحافظ

 ): تصن�ف ملك�ة االراضي في محافظة طو�اس 6الجدول رقم (

من المساحة الكل�ة لالراضي    % )²مالمساحة (ك (�الدونم)المساحة   تصن�ف االراضي
 المصنفة ب "اراضي دولة" (%)

 92.6 172.9 172930 أراضي مسجلة 

 أراضي شملها المسح
 (غیر مسجلة)

11243 11.2 6 

 1.4 2.7 2667 أراضي معلنة "أراضي دولة" 

 100 186.8 186840 المجموع

 2018القدس (أر�ج)    –الجغراف�ة, معهد اال�حاث التطب�ق�ة  المصدر: وحدة نظم المعلومات 

 

 
منح السلطة العسكر�ة االسرائیل�ة حق الس�طرة على أراضي الغائبین و تحدید �لمة غائبین �الشخص الذي ترك   1967للعام  58قرار عسكري قرار   43

فاظ بتلك األراضي حتى لو أن ذلك تم �طر�ق الخطأ و  و �منح السلطة العسكر�ة اإلسرائیل�ة حق االحت 1967إسرائیل قبیل و خالل أو �عد حرب العام 

    جرت على سبیل المثال).نت�جة سوء تقدیر (�أنها ه

 
: أي تداوالت تمت �حســــن ن�ة بین حارس أمالك الغائبین و أي فرد أو جهة ف�ما یتعلق بنقل صــــالح�ات  17فقرة  ,  1950قانون أمالك الغائبین للعام    44

عول حتى لو تبین الحقُا أن األراضي المنقولة ال الحقًا �أنها ال تنضوي تحت أمالك غائبین تعتبر قائمة و ت�قى التداوالت سار�ة المفقانون�ة ألراضي تبین  
 تنطبق علیها قانون الغائبین.
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 طو�اس): تصن�ف ملك�ة االراضي في محافظة  7لخارطة رقم (ا

 

وخالل عقود االحتالل اإلسـرائیلي للمناطق الفلسـطین�ة أصـ�حت نوا�ا إسـرائیل تجاه األراضـي المحتلة واضـحة حیث أن إسـرائیل لم  
تعنى أبدًا �ح�ازة أمالك الغائبین �ما یتماشى و قوانین االنتفاع المقررة ضمن قوانین الحرب �ما في (قوانین الهاي), تحدیدًا البند 

أصــ�ح حارس أمالك الغائبین الذي عینته إســرائیل �قوم و�شــكل غیر قانوني بنقل صــالح�ات اســتغالل تلك  �عد انو ذلك    4555
ــي.   ــكل نهائي أي �معنى آخر نقل ملك�ة األراضــــ ــایته إلى أطراف ثالثة ذات غیر عالقة و�شــــ ــوعة تحت وصــــ ــي الموضــــ األراضــــ

ــرفات غیر قان ــى ما �قوم �ه حارس أمالك الغائبین من تصــ ــتحواذ ون�ة �و�تماشــ ــت�طان�ة لالســ أمالك الغائبین مع المخططات االســ
على المناطق الواقعة تحت ســـــ�طرة ج�ش االحتالل اإلســـــرائیلي لتعز�ز بناء المســـــتوطنات االســـــرائیل�ة في االراضـــــي الفلســـــطین�ة  

 المحتلة.

 البؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة في محافظة طو�اس

 
: ســــــتكون الدولة  55بند  ,  حتلة, الســــــلطة العســــــكر�ة المتاحة على األراضــــــي الم1907/  18) أكتو�ر   IVالقوانین و األعراف (الهاي  , قوانین الحرب  45

ــي المحتلة التي تخص الدولة  المحتلة �مثا�ة جهة إدار�ة و منتفعة من الم�اني العام ــي و الغا�ات و المناطق الزراع�ة في األراضــــــ ة و العقارات و األراضــــــ

 التي تم احتاللها.

 تلتها و إدارتها �ما یتناسب و قوانین االنتفاع.�جب على الدولة المحتلة المحافظة على �افة الممتلكات و غیرها للدولة التي اح 
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 1996فقط, بل في الفترة الواقعة ما بین االعوام   ســطین�ة لبناء المســتوطنات االســرائیل�ةلم �قتصــر االســتیالء على االراضــي الفل
, قام المسـتوطنون االسـرائیلیون �اقامة اثنین وثالثین موقعا اسـت�طان�ا عشـوائ�ا في منطقة العزل الشـرق�ة التي �اتت تعرف  2018و

 �طان�ة.  ف�ما �عد �البؤر االست

ع عادة من المستوطنة األم وعلى �عد ام�ال منها. وعادة ما تبدأ �إقامة  ن نوى لمستوطنات جدیدة تتفر والبؤر االست�طان�ة ع�ارة ع
عدد من الكرفانات المتنقلة على الموقع الذي یتم االســـــــتیالء عل�ه من قبل المســـــــتوطنین. وتوضـــــــع هذه الكرفانات �شـــــــكل منظم  

ا. و الجدیر �الذ�ر أن و�اء  مرافق البن�ة التحت�ة والخدمات�ة فیهیتضـــــح أســـــلوب التخط�ط العمراني وتوز�ع  ول�س عشـــــوائ�ا �حیث  
, حیث �انت بدایته دعوة" شــارون�ة" للمســتوطنین الیهود في  1996البؤر االســت�طان�ة االســرائیل�ة قد اخذ أ�عادا مختلفة منذ العام 

و�ة  ســــل�مها للفلســــطینیین الحقا في إطار تســــالمرتفعات الفلســــطین�ة للحیلولة دون تلالســــتیالء على مواقع التالل و  1996العام 
مســــــــــــتقبل�ة بین الجانبین. ورغم أن الحكومات اإلســــــــــــرائیل�ة المتعاق�ة لم تمنح تلك الظاهرة أي غطاء قانوني �الظاهر, فقد قامت  

ؤر  أدى ذلــك إلى ارتفــاع ملحوظ في عــدد الب�ــالرغم من ذلــك بتوفیر غطــاء امني لهــا ولوجســــــــــــــتي لوجودهــا واســــــــــــــتمرارهــا. وقــد  
) یبین تفاصــــیل البؤر االســــت�طان�ة في  7�ة عبر ســــنوات االحتالل االســــرائیلي. الجدول رقم (االســــت�طان�ة في المناطقة الفلســــطین

 -محافظة طو�اس:

 ): البؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة في محافظة طو�اس7الجدول رقم (

 العدد ن�ةاسم البؤرة االست�طا عدد الكرفانات االنشاءفترة   المستوطنة االم

 شدموت م�خوال
تشر�ن   -   2001ش�اط  

 شمال غرب شدموت 1 2002الثاني  
1 

 روتم
 - 2003حز�ران  

 جنوب روتم 2 2004كانون الثاني  
2 

 میهوال 
تشر�ن   -   2001ش�اط  

 جفعات سلعیت  3 2002الثاني  
3 

 2018القدس(أر�ج),    –الجغراف�ة, معهد اال�حاث التطب�ق�ة  المصدر: وحدة نظم المعلومات 

 

 القواعد العسكري االسرائیل�ة في محافظة طو�اس

ــرائیل منذ العام   ــتوطنات    1967قامت اســـــــ ــرائیل�ة في محافظة طو�اس لحما�ة المســـــــ ــكر�ة اســـــــ بتخصـــــــــ�ص مناطق �قواعد عســـــــ
�ة الیوم ما  االســــرائیل�ة والتي أصــــ�حت عبر ســــنوات االحتالل االســــرائیلي جزءا ال یتجزأ منها. وتحتل القواعد العســــكر�ة االســــرائیل

ــاحته   ــ 15دونما ( 14,952مسـ ــاحة االجمال�ة لمحافظة طو�اس, (الخارطة رقم ).  وتجدر  3.7بته  �م مر�ع), ما نسـ % من المسـ
ــتوطنات االســــرائیل�ة في منطقة العزل الشــــرق�ة �شــــكل عام وفي محافظة طو�اس �شــــكل خاص واقامة   ــارة الى أن بناء المســ االشــ

تجمعات الفلســطین�ة في المنطقة. �ما أنها  عســكر�ة االســرائیل�ة قد أضــاف المز�د من العق�ات على الالبؤر االســت�طان�ة والقواعد ال
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ــون في المناطق المجاورة, , من بینهم العدید من لقوا حتفهم خالل   ــطینیین الذین �ع�شـ ــاعدا، وتهدیدا لح�اة الفلسـ تمثل خطرا متصـ
   األنشطة الیوم�ة العسكر�ة لج�ش االحتالل اإلسرائیلي.

 للس�طرة على المز�د من االراضي الفلسطین�ة  المحم�ات الطب�ع�ة في محافظة طو�اس : وسیلة اسرائیل

, صـادرت اسـرائیل مسـاحات شـاسـعة من االراضـي الفلسـطین�ة تحت  1967عقب احتالل اسـرائیل لالراضـي الفلسـطین�ة في العام 
ــك ــمى "محم�ة طب�ع�ة" أو "حد�قة وطن�ة" من خالل االمر العســـــــ ــرائیلي رقم  مســـــــ ــكري    1969للعام   363ري االســـــــ واالمر العســـــــ

على التوالي. وقد اســـتخدمت إســـرائیل هذه االوامر لمصـــادرة األرض من خالل االعالن عنها   1970للعام  373ســـرائیلي رقم  اال
ــي في هذه المناطق للمطال�ة �حما�ة البیئة. ا ــتخدام األراضـ ــددة على البناء واسـ ــرائیل لم  محم�ة طب�ع�ة وفرض قیودا مشـ ال أن اسـ

االوامر العســــكر�ة الســــا�قة الذ�ر بل ســــارعت الســــتغالل هذه المحم�ات الطب�ع�ة والحدائق  تلتزم �القیود التي فرضــــتها من خالل 
الوطن�ة �ما یتناسب ومصالحها االستعمار�ة التي تمثلت حینها ببناء المستوطنات وتوطین المستوطنین فیها. وعلى الرغم من أنه  

ــ�ا من برنامج  ض أن تكون هذه المحم�ات الطب�ع�ة لحما�ة البیئة، فان  من المفتر  ــاســ ــرائیل�ة تعتبر االمر جزءا أســ ــلطات االســ الســ
 مصادرة األراضي الفلسطین�ة.

ــن�ف   ــفة الغر��ة المحتلة تم تصــ ــاحتها   48في الضــ %  12.4�م مر�ع ( 703موقعا على انها محم�ات طب�ع�ة و�بلغ مجموع مســ
ع مســـاحات المحم�ات الطب�ع�ة في الضـــفة % من مجمو 88ة الغر��ة المحتلة). تجدر االشـــارة الى أن من مجموع مســـاحة الضـــف

والتي ما زالت تخضــع للســ�طرة  1995الغر��ة المحتلة �قع في المنطقة التي تم تصــن�فها "ج" �حســب اتفاق�ة أوســلو الثان�ة للعام 
المصــنفة "ا" و  ســاحة المحم�ات الطب�ع�ة في الضــفة الغر��ة في المناطق  % من م12االســرائیل�ة الكاملة, أمن�ا وادار�ا. ف�ما تقع  

 "ب" حیث تخضع هذه المناطق للس�طرة الفلسطین�ة .  

مساحته   ما  االسرائیل�ة  السلطات  تصنف  �شكل خاص,  محافظة طو�اس  في   78,000وفي  الفلسطین�ة  األراضي  من  دونما 
اء فیها أو استغاللها �مناطق محم�ات طب�ع�ة, حیث تمنع الفلسطینیین من البن  % من المساحة الكل�ة للمحافظة)19.3المحافظة (

ألي غرض �ان بهدف الس�طرة علیها, ف�ما تطلق العنان لمخططاتها االست�طان�ة في تلك المناطق �غض النظر �انت محم�ة  
حة أراضیهم التي تقع ضمن المناطق التي طب�ع�ة أم ال. وقد تم تسجیل العدید من الحوادث عندما قام الفلسطینیون �حراثة وفال

محم�ات طب�ع�ة", حیث سارعت السلطات االسرائیل�ة ألخالء هذه االراضي وتهدید أصحابها �عدم الدخول الیها  تخضع لتصن�ف "
ون , عندما سلم الضا�ط لشؤ 2015أو العمل فیها من خالل أوامر عسكر�ة. �ان اخرها في الثالث عشر من شهر ش�اط من العام  

سرائیل�ة أحد المواطنین في قر�ة ت�اسیر شمال شرق مدینة طو�اس أمرا عسكر�ا الطب�ع�ة والحدائق الوطن�ة في االدارة المدن�ة اال
شجرة ز�تون هذا �اإلضافة الى ازالة سلسلة حجر�ة    300دونمات ومزروعة �حوالي    9�قضي �إخالء أرضه ال�الغة مساحتها  

ة" (تقع ضمن المحم�ة الطب�ع�ة  ر�عة أن االرض المستهدفة مصنفة على انها "محم�ة طب�ع�متر تح�ط �األرض بذ   300�طول  
(قواعد التصرف في المحم�ة الطب�ع�ة   2028"ناحال بیز�ك ایلي"). و�ان االمر العسكري الذي �حمل رقم    الذي �طلق علیها
)) قد أمهل المواطن في 1974- 5734السامرة)  وقواعد التصرف في الحدائق العامة (یهودا و  1972-5733(یهودا والسامرة)  

ساعة لتنفیذ أمر االخالء واعادة االرض الى سابق عهدها. وجاء في االمر العسكري ا�ضا انه في حال عدم   48  قر�ة ت�اسیر
سى فان مالك االرض سوف �كون ُعرضة لالعتقال والمحاكمة ولعقو�ة سجن و/أو غرامة �أق  ما نص عل�ه امر االخالء,  تنفیذ  

 أحكام القانون.
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ــامرة)  و�جیز قانون (قواعد التصــــــــــرف في المح وقواعد التصــــــــــرف في الحدائق العامة    1972-5733م�ة الطب�ع�ة (یهودا والســــــــ
)) للحكومة االســــــــرائیل�ة بتطبیق ســــــــلســــــــلة من القواعد في المناطق المعلنة "محم�ة طب�ع�ة أو 1974-5734(یهودا والســــــــامرة) 

صــــــــــــول الى المنطقة او البناء فیها أو على حد تصــــــــــــر�حات الجانب االســــــــــــرائیلي مثل تقیید الو    46احدائق وطن�ة" �غ�ة حمایته
 تعطي السلطات االسرائیل�ة أدوات فعالة لمصادرة االراضي الفلسطین�ة.  48, اال أن هذه القواعد   47استغاللها ألي غرض �ان

ة  اســـــــــرائیل على انها "مناطق امن�ة" الى محم�ات طب�ع�   كما تجدر االشـــــــــارة الى انه �مكن اعادة تصـــــــــن�ف المناطق التي تعلنها
�موافقة وز�ر الدفاع االســـــرائیلي. فمثال, اذا قامت اســـــرائیل بتصـــــن�ف منطقة معینة في الضـــــفة الغر��ة المحتلة على انها "منطقة  

نع اســـــــرائیل وصـــــــول أمن�ة" تحت أي ظرف معین, فانه �اإلمكان اعادة تصـــــــن�ف هذه المنطقة الى محم�ة طب�ع�ة وذلك حتى تم
 تالي مصادرتها.الفلسطینیین الى هذه المنطقة و�ال

یوضـــــح ف�ه أن اســـــرائیل أقامت العدید من المســـــتوطنات   49قد نشـــــرت تقر�را 2007و�انت حر�ة الســـــالم االســـــرائیل�ة في العام 
(الحكومة االســـرائیل�ة), االمر  االســـرائیل�ة في الضـــفة الغر��ة المحتلة في مناطق �انت اصـــال مصـــنفة محم�ات طب�ع�ة من قبلها  

 )8م (الذي �ظهر تالعب اسرائیل �القوانین التي تسنها لصالح مطامعها االستعمار�ة في المنطقة. الخارطة رق

 
46     Dispossession and Exploitation Israel’s Policy in the Jordan Valley and Northern Dead Sea 
http://www.btselem.org/download/201105_dispossession_and_exploitation_eng.pdf 
47  National Parks and Nature Reserves Regulations (Prohibitions on Causing Damage to Protected Nature 
Values), 1968 . 
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?database=faolex&search_type=query&table=result&query=ID:LEX-
FAOC033422&format_name=ERALL&lang=eng 
48  National Parks and Nature Reserve Law (No. 5723 of 1963) 
http://faolex.fao.org/cgi-
bin/faolex.exe?rec_id=004935&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL 
49Construction of Settlements and Outposts on Nature Reserves in West Bank, Dror Etkes and Hagit Ofra.n   

http://www.btselem.org/download/201105_dispossession_and_exploitation_eng.pdf
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?database=faolex&search_type=query&table=result&query=ID:LEX-FAOC033422&format_name=ERALL&lang=eng
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?database=faolex&search_type=query&table=result&query=ID:LEX-FAOC033422&format_name=ERALL&lang=eng
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=004935&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
http://faolex.fao.org/cgi-bin/faolex.exe?rec_id=004935&database=faolex&search_type=link&table=result&lang=eng&format_name=@ERALL
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 ): االراضي الفلسطین�ة التي تخضع لتصن�ف محم�ات طب�ع�ة في محافظة طو�اس8الخارطة رقم (

 

 س�اسة االغالق االسرائیل�ة في محافظة طو�اس  

تي ســـ�اســـة اإلغالق االســـرائیل�ة و�قامة الحواجز العســـكر�ة اإلســـرائیل�ة في محافظة طو�اس �جزء من ســـ�اســـة العزل العنصـــري أت
إســـرائیل لتضـــییق الخناق على المواطنین الفلســـطینیین القاطنین في محافظة طو�اس و�ج�ارهم على الرحیل، تمهیدًا    التي تنتهجها

علها تحت السـ�طرة اإلسـرائیل�ة. و�ناء على ما سـبق, فقد عمدت إسـرائیل على تشـدید الحصـار لالسـتیالء الكامل على المنطقة وج
افظة طو�اس والتي هي جزء من المنطقة التي أصـــــــــــ�حت تعرف محل�ا " �منطقة  على المواطنین الفلســـــــــــطینیین القاطنین في مح

ئ�ســــ�ة التي تصــــل منطقة العزل الشــــرق�ة �محافظات  العزل الشــــرق�ة" من خالل الحواجز العســــكر�ة التي أقامتها على المداخل الر 
�عضــــها ب�عض والتي �صــــل عددها حتى  الضــــفة الغر��ة وعلى المداخل الفرع�ة التي تر�ط التجمعات الفلســــطین�ة داخل المنطقة 

اعاقة ســـــیر    حاجزا عســـــكر�ا ما بین رئ�ســـــي وثانوي, منها حاجزي ت�اســـــیر والحمرا اللذان لع�ا دورا رئ�ســـــ�ا في 15یومنا هذا إلى 
ــرائیلي و�األخص عقب   ــنوات االحتالل االســـ ــطینیین المغادر�ن منطقة غور االردن و�العكس خالل ســـ الح�اة الیوم�ة ألالف الفلســـ

حیث شــددت اســرائیل من اجراءاتها على هاذین الحاجز�ن  2000اندالع االنتفاضــة الفلســطین�ة الثان�ة في شــهر ایلول من العام 
هانة �حق الفلســطینیین �كل معنى الكلمة, هذا �اإلضــافة الى معبر رئ�ســي واحد على الخط االخضــر,  ومارســت تجارب الذل واال

�طلق عل�ه االسرائیلیون أو المعبر االصفر). �ما قامت اسرائیل �إنشاء خنادق امتدت من  ُ�عرف �معبر ب�سان (معبر بیز�ك �ما  
طو�اس) وحتى اواســــطها و�محاذاة المســــتوطنات االســــرائیل�ة    شــــمال االغوار (من ضــــمنها خنادق تم حفرها في اراضــــي محافظة

الماشــــــــ�ة واالغنام من اســــــــتغالل االراضــــــــي االمر الذي عمل على عزل آالف الدونمات من االراضــــــــي الزراع�ة وحرمان مر�ي  
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ر على حر�ة مرور  ) یبین تصـن�ف الحواجز العسـكر�ة االسـرائیل�ة التي تسـ�ط8الزراع�ة والمراعي في تلك المناطق. الجدول رقم (
 -الفلسطینیین من و الى محافظة طو�اس:

 : الحواجز العسكر�ة االسرائیل�ة في محافظة طو�اس) 8(الجدول رقم  

 العدد التصن�ف

 4 ساتر ترابي

 2 بوا�ة حدید�ة 

 1 حاجز مؤقت 

  المجموع

 2018المصدر: معهد اال�حاث التطب�ق�ة (القدس), أر�ج  

 

أصدر المسؤول في االدارة المدن�ة االسرائیل�ة في الضفة الغر��ة المحتلة  2005 العام من أیلول شهر ه فيوالجدیر �الذ�ر ان
نقاط     ,(1967- 5727)  34یهودا و السامرة (رقم    –ألوف, أمرا عسكر�ا �حمل اسم (أمر �شأن مناطق مغلقة  انذاك, �ائیر نف�ه  

 على عبور  نقطة 23 إلى �اإلضافة الغر��ة, الضفة في نقاط حدود)معابر رئ�س�ة ( عشرة إقامة عن 2005-  5775عبور)،  
دال الحواجز العسكر�ة اإلسرائیل�ة الحال�ة القائمة على مداخل (من الشمال الى الجنوب) الستب  50جدار العزل العنصري  طول خط  

رائیلیین على الحواجز االسرائیل�ة . المدن والقرى الفلسطین�ة بهدف تخف�ف وطأة احتكاك المدنیین الفلسطینیین مع الجنود اإلس
ة في جنین ومعبر شعار افرا�م في  وتشمل هذه المعابر: معبر مزمور�ا شرقي بیت لحم ومعبر ترقوم�ا في الخلیل ومعبر الجلم

في بیت لحم   300طولكرم ومعبر بیتون�ا في رام هللا ومعبر حسام تصاهوب (معبر ب�سان) شمال منطقة االغوار ومعبر جیلو  
معبري شعفاط والزع�م شرقي مدینة القدس ومعبر قلند�ا في القدس. و�انت اسرائیل قد صنفت خمسة من هذه المعابر التي تنوي  و 

ب�سان) هذا  اقا (معبر  منها معبر حسام تصاهوب  للفلسطینیین  التجار�ة  الحر�ة  الس�طرة على  بهدف  التجار�ة  متها لألغراض 
مرور الفلسطینیین في االراضي الفلسطین�ة �عكس ما تدع�ه حیث أن بناء هذه المعابر    �اإلضافة الى سعیها للس�طرة على حر�ة

�خلق واقع جدید على االرض الفلسطین�ة �اعت�ار قرار الحكومة اإلسرائیل�ة �إقامة  على مسار الجدار في الضفة الغر��ة سوف  
 .�اسي بین إسرائیل واألراضي الفلسطین�ة المحتلةهذه المعابر قرار أحادي الجانب یهدف الى تكر�س خط الجدار �خط حدود س

لحر�ات التجار�ة من والى المحافظة من خالل وعقب االنتهاء من بناء الجدار على أراضي محافظة طو�اس, تتحكم اسرائیل �ا
حدودي �فصل معبر ب�سان الرئ�سي (معبر بیزاك �ما �طلق عل�ه االسرائیلیون) الذي حولته اسرائیل من حاجز عادي الى معبر 

سرائیل �عبور بین الضفة الغر��ة المحتلة واسرائیل, حیث تسمح اسرائیل بت�ادل ال�ضائع التجار�ة من والى اسرائیل, �ما تسمح ا
 )9الس�ارت االسرائیل�ة (ذات اللوحة الصفراء) بدخول منطقة غور االردن. الخارطة رقم (

 
  2005أیلول   9، هآرتس االسرائیل�ة الیوم�ة جر�دة  50
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 سرائیل�ة في محافظة طو�اس ): الحواجز والمعابر العسكر�ة اال9الخارطة رقم (

 

 الشوارع االلتفاف�ة االسرائیل�ة في محافظة طو�اس

(التي تم توق�عهـا بین منظمـة التحر�ر    1993أیلول    -بـدأ مصــــــــــــــطلح 'الطرق االلتفـاف�ـة' �ـالظهور مع مرحلـة اتفـاق�ـات أوســــــــــــــلو
ق الفلســــطین�ة المحتلة بهدف ر�ط المســــتوطنات  الفلســــطین�ة و اســــرائیل) لإلشــــارة إلى الطرق التي أقامها اإلســــرائیلیون في المناط

ا ب�عض و تلك داخل إســــرائیل.  منذ ذلك الحین, �ثفت اســــرائیل من جهودها لز�ادة حجم  اإلســــرائیل�ة في الضــــفة الغر��ة �عضــــه
ة ســوف  الطرق االلتفاف�ة في األراضــي الفلســطین�ة المحتلة �جزء من ســ�اســتها لفرض حقائق على أرض الواقع و التي في النها�

ن�ة متصـلة جغراف�ا و قابلة للح�اة. و خالل سـنوات  تؤثر على نتائج المفاوضـات مع الفلسـطینیین، �ما في ذلك إنشـاء دولة فلسـطی
والشــارع االلتفافي رقم    90�یلومتر من الطرق االلتفاف�ة (الشــارع االلتفافي رقم    5155تمكنت اســرائیل من شــق  , 51االحتالل ال 

التفاق�ات أوسلو, فقد سمح للفلسطینیین مستوطنات اإلسرائیل�ة غیر القانون�ة في محافظة طو�اس. ووفقا  ) لتسهیل تواصل ال578
, منعت ســـــــــــــلطات االحتالل  2000أیلول من العام  30�اســـــــــــــتخدام هذه الطرق اال أنه عقب اندالع االنتفاضـــــــــــــة الثان�ة بتار�خ  

ــتخدام هذه الطرق تحت ذر�عة   ــطینیین من اســـــــــ ــرائیلي الفلســـــــــ ة  "الدواعي األمن�ة". والجدیر �الذ�ر أن إقامة الطرق االلتفاف�االســـــــــ
االســرائیل�ة في األراضــي الفلســطین�ة المحتلة عملت على ��ح تنم�ة المجتمعات المحل�ة الفلســطین�ة في الضــفة الغر��ة من خالل  

 ).10خلق واقع من العوائق في المناطق المخصصة للتنم�ة, الخارطة رقم (
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 ضي محافظة طو�اسالعنصري على أرا. جدار العزل  14

حیث �قتطع الجزء الشمالي والشمالي الغر�ي من المحافظة   �یلومترا,  7  محافظة طو�اس القائم في  العزل العنصري  جدار طول یبلغ
�یلومتر    2( دونما 2043 ل�ضعها في معزل عن أصحابها.  �ما و�عزل جدار العزل العنصري في محافظة طو�اس ما مساحته

) والخارطة رقم  9القاعون في المحافظة.  الجدول رقم (المحافظة الكل�ة, و�أتي على  أراضي سهل  % من مساحة  0.5,  مر�ع)
)10( 

 جدار العزل العنصري في محافظة طو�اسوضع  ):  9الجدول رقم (

 مراحل بناء الجدار طول الجدار (كم) نوع الجدار 

 الجدار قائم �جم�ع مراحله  7 س�اج عازل

 الكلي ل الجدارو ط 7

 2018 القدس (أر�ج),  –الجغراف�ة, معهد اال�حاث التطب�ق�ة  المصدر: وحدة نظم المعلومات 

 

 ): وضع جدار العزل العنصري في محافظة طو�اس10الخارطة رقم (
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) من  ²�م  0.8دونما (  777الزراع�ة و األراضي من  )²�م  1.1دونما (    1130محافظة طو�اس   في المعزولة األراضي وتشمل
 ملكیتهم  إث�ات على القادر�ن للمزارعین المعزولة, ف�سمح فقط الزراع�ة األراضي هذه إلى الدخولة والغا�ات. أما  المناطق المفتوح

 ك�ار المدن�ة اإلسرائیل�ة) و�تم إصدار التصار�ح ألصحاب األراضي (عادة لدى الدوائر اإلسرائیل�ة المعتمدة (كاإلدارة لألراضي
 التصار�ح هذه اإلسرائیل�ة تصدر المدن�ة اإلدارة أن  �الذ�ر قار�ة. والجدیرالع الملك�ة صكوك في  درج أسماؤهم) التي تنالسن منهم

 هذه التصار�ح وأن خصوصا �أنفسهم الزراع�ة أراضیهم أصحاب األراضي فالحة على �صعب الذي األمر آخر، إلى موسم من
 )10الجدول رقم (  .الحة األرضة و الكاملة لفالمعدات الالزم أو العاملة األیدي  تشمل ال

 ): تصن�ف االراضي المعزولة شمال جدار العزل العنصري في محافظة طو�اس  10الجدول رقم (

 تصن�ف االراضي المساحة (�الدونم)
 العدد

 1 اراضي زراع�ة 1130

 2 غا�ات ومناطق مفتوحة  777

 3 منطقة جدار  136

 المجموع 2043

 2018 القدس (أر�ج),  –الجغراف�ة, معهد اال�حاث التطب�ق�ة   نظم المعلوماتالمصدر: وحدة 

 

 اسرائیل تلتهم أراضي سهل القاعون الشرقي في محافظة طو�اس

ــطین�ة التي �انت تقطن   ــدر رزق لمئات العائالت الفلسـ ــهل هو مصـ ــمال محافظة طو�اس. والسـ ــى شـ ــهل القاعون في أقصـ �قع سـ
ــترات�جي,  زالت تقطن    وما  1967المنطقة قبل العام   ــرقي وموقعه االســــــــ ــهل القاعون الشــــــــ فیها حتى یومنا هذا. ونظرا ألهم�ة ســــــــ

) وغني �المصـــــــــادر الطب�ع�ة, جعله محط أنظار االســـــــــرائیلیین الذي لم یترددوا في  1949محاذ�ا للخط االخضـــــــــر (خط الهدنة 
ــرائیل. وتبل ــمه الى اســـ ــتیالء عل�ه ولو �القوة و ضـــ ــخیر امكان�اتهم لالســـ ــاحة القتســـ ــرقي ما �قارب  غ مســـ دونما,   1800اعون الشـــ

ــحابها فالحتها وزراعتها حتى عام  ــرائیل و�رفقة قوة   1978جم�عها أراضـــي زراع�ة اعتاد أصـ عندما جاء موظفو دائرة أراضـــي اسـ
ــح ا ــیهم في وضــــ ــهل وقاموا �طرد مالكیها من أراضــــ ــالح الى موقع الســــ ــرائیلي مدججة �الســــ لنهار  كبیرة من ج�ش االحتالل االســــ

رة أراضـــي الســـهل. و�روى مالكي االراضـــي أن المصـــادرة تمت دون ســـابق انذار ولم یتم تســـل�مهم أ�ة أوامر خط�ة تنص  لمصـــاد 
ــتیالء على هذه االراضـــــــي تحت تهدید الســـــــالح و�القوة. و�ضـــــــ�ف مالكي االراضـــــــي انه عقب   على ذلك بل حدثت عمل�ة االســـــ

للمسـتوطنین القاطنین في �ل من التجمعات    52راضـي �عقود ا�جارئیل هذه االمصـادرة أراضـي السـهل, سـلمت دائرة أراضـي اسـرا

 
 صادرته �حسب افادات المزارعین الفلسطینیین الذین �انوا �عملون في منطقة سهل القاعون عقب م 52
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ــت�طان�ة 'معال�ه جلبوع' و'معال�ه معراف' الموجودة داخل الخط االخضــــــر (خط الهدنة  ــهل القاعون, 1949االســــ ) والقر��ة من ســــ
   سرائیل�ة.لزراعتها و فالحتها وذلك لتعز�ز الس�طرة على أراضي السهل وا�قائها تحت الس�طرة اإل

, تم االعالن عن س�اسة العزل األحاد�ة الجانب بین إسرائیل والضفة الغر��ة المحتلة من خالل اقامة جدار  2002و في العام  
عزل في االراضي الفلسطین�ة و��جاد منطقة عزل في الجزء الغر�ي من الضفة الغر��ة. و�انت السلطات االسرائیل�ة قد صرحت  

ألغراض أمن�ة, لحما�ة المستوطنات االسرائیل�ة في الضفة الغر��ة والمستوطنین القاطنین فیها,  العزل جاء  أنداك أن اقامة جدار  
اال أن ما جاء في الخرائط االسرائیل�ة التي نشرتها وزارة الدفاع االسرائیل�ة على صفحتها االلكترون�ة أظهر عكس ذلك, حیث تبین 

ل�حقق جاء  االسرائیلي  العنصري  المخطط  ا  أن  االف المطامح  مصادرة  وذلك عن طر�ق  الفلسطین�ة  االراضي  في  السرائیل�ة 
الدونمات من االراضي الفلسطین�ة (الزراع�ة و المناطق المفتوحة و المصادر الطب�ع�ة) و لم �كن لدواعي أمن�ة البتة. و�ان 

صري قد تعرض لعدة العزل العنمخطط جدار العزل العنصري قد شمل منطقة سهل القاعون أ�ضا. و�الرغم من أن مخطط  
اال أن أي من هذه التعدیالت شمل منطقة سهل القاعون االمر الذي �ظهر الن�ة   2002منذ االعالن عنه في العام    53تعدیالت

تحت تهدید   1978االسرائیل�ة في مصادرة وضم هذه المنطقة منذ البدا�ة إلضفاء شرع�ة لعمل�ة المصادرة التي تمت في العام  
االمر   2006حول منطقة سهل القاعون في العام  العنصري    قامة جدار العزل مت اأتسلطات االسرائیل�ة قد  �انت ال   السالح.

 )11الذي جعل من وصول مالكي االراضي الى أراضیهم أمرا مستحیال. الخارطة رقم (

 

 
حل مشاكل اعتبرت   تعدیالت تر�زت على مسار الجدار في مناطق أثارت معضالت جغراف�ة لمسار الجدار في الضفة الغر��ة حیث ارتكزت على  53

 .عثرة أمام سعي إسرائیل االستمرار في بناء الجدار
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 ): مخطط جدار العزل العنصري �عزل أراضي سهل القاعون الشرقي 11الخارطة رقم (

 

 الهدم و االخالء في محافظة طو�اسات  مخطط

تعاني التجمعات الفلســـــطین�ة الواقعة في منطقة االغوار الفلســـــطین�ة من ســـــ�اســـــات االضـــــطهاد االســـــرائیلي الالمتناه�ة حیث أنه  
ــفة الغر��ة وقطاع غزة في العام   ــرائیلي للضـ ــفة الغر��ة  1967عقب االحتالل االسـ ــرق�ة في الضـ ــرائیل المنطقة الشـ ــتهدفت اسـ , اسـ

ــ ــاحات شـــ ــكر�ة مغلقة' عقب العام  وذلك من خالل االعالن عن مســـ ــعة من منطقة االغوار 'منطقة عســـ ــد إ�قاف    1967اســـ �قصـــ
التطور العمراني الفلســـــطیني في المنطقة والتنم�ة االقتصـــــاد�ة للفلســـــطینیین وتهجیرهم من أماكن ســـــكناهم حتى یتســـــنى لها تنفیذ  

ت هذه الســــ�اســــة عائقا أمام نمو التجمعات  راضــــي الفلســــطین�ة المحتلة. وقد شــــكلمخططاتها االســــت�طان�ة وتعز�ز وجودها في اال
الفلســـــــــــطین�ة في محافظة طو�اس �ســـــــــــب وقوع معظمها في مناطق �منع البناء فیها اال بتصـــــــــــر�ح صـــــــــــادر عن االدارة المدن�ة 

ومصـــــــادر الم�اه الطب�ع�ة (اال�ار  االســـــــرائیل�ة. �ما اســـــــتنزفت اســـــــرائیل المصـــــــادر الطب�ع�ة الموجودة فیها �األراضـــــــي الزراع�ة  
الیناب�ع) وحولتها لصـالح المسـتوطنات االسـرائیل�ة المجاورة من خالل بناء اال�ار االرتواز�ة وذلك لدفع الفلسـطینیین على الرحیل.  و 

نتن�اهو  و قد تماشـــت الســـ�اســـات االســـرائیل�ة الرام�ة الى االســـتیالء على االراضـــي في محافظة طو�اس مع ما صـــرح �ه بن�امین  
حیث أوضـح عدم رغ�ة اسـرائیل في التخلي عن   2005الحالي) في الثالث من شـهر حز�ران من العام    (رئ�س الوزراء االسـرائیلي

ــرح انه ' ــرق�ة حیث صـــ لن �كون االغوار مدرج في أي من عمل�ات االنســـحاب االســـرائیل�ة'. منطقة االغوار ومنطقة العزل الشـــ
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الدفاعي إلســـــرائیل... ونحن لن نعود إلى حدود العام  إنه الدرع الشـــــرقي '. 'اســـــرائیل الى االبداالغوار ســـــی�قى تحت ســـــ�طرة  
1967.'54  

ــرق�ة �شــــــكل عام لتؤ�د على عزم   ــرائیل�ة في محافظة طو�اس �شــــــكل خاص ومنطقة العزل الشــــ ــة الهدم االســــ ــ�اســــ كما جاءت ســــ
جات االمن�ة  ة حیث انها لم تكن أبدا على أســـــــــــاس االحت�االحكومة االســـــــــــرائیل�ة �المضـــــــــــي قدما بتنفیذ مخططاتها االســـــــــــت�طان�

ألس�اب تهدف المصالح االسرائیل�ة واهمها بناء المستوطنات اإلسرائیل�ة  والبناء الغیر مرخص بل جاءت 55والضرورات العسكر�ة
عمل�ات الهدم وخصـــوصـــا في منطقة العزل الشـــرق�ة (من ضـــمنها محافظة طو�اس) والقدس الشـــرق�ة. وقد صـــعدت اســـرائیل من  

الماضــــ�ة حیث اســــتهدفت العدید من التجمعات الفلســــطین�ة في محافظة طو�اس وخاصــــة التجمعات   واالخالء في االعوام القلیلة
ــ�ة وخر�ة الحدید�ة وخر�ة حمصــــة وخر�تي البرج والمیتة في منطقة وادي المالح وخر�ة مكحول   البدو�ة في المنطقة �خر�ة الفارســ

 تأثرت �شكل سلبي من االجراءات االسرائیل�ة. الجمال هذا �اإلضافة الى قر�ة العق�ة التيوخر�ة یرزا وخر�ة ام  

  56عندما نشــرت صــح�فة هآرتس االســرائیل�ة تقر�را  2011تجدر االشــارة الى أن حدیثا جرى التداول �ه في شــهر ایلول من العام 
ش في المناطق ســــــــــرائیل�ة) ترحیل التجمعات البدو�ة التي تع�أظهرت ف�ه ن�ة الســــــــــلطات االســــــــــرائیل�ة (ممثلة �اإلدارة المدن�ة اال

ــكانها ما   ــطین�ة) والتي یبلغ اجمالي عدد ســ ــمنها تلك في منطقة االغوار الفلســ ــفة الغر��ة المحتلة (من ضــ ــنفة "ج" في الضــ المصــ
, 2014ني من العام  الف مواطن فلســــطیني, �حیث تبدأ المرحلة االولى من الترحیل القصــــري في شــــهر �انون الثا 27یز�د عن  

فلسـطیني من عرب الرشـایدة) الى موقع قر�ب من مكب النفا�ات التا�ع لبلدة   2400و�ة شـرق القدس (وتشـمل نقل التجمعات البد 
أبو د�س شـرق القدس, بینما تشـمل المرحلة الثان�ة من الترحیل القصـري لهذه التجمعات البدو�ة في منطقة االغوار و�اقي الضـفة 

تجمعات البدو�ة الفلسـطین�ة في منطقة االغوار الفلسـطین�ة هو حلقة من  تلة. وفي الحق�قة, ان االسـتهداف المسـتمر للالغر��ة المح
ــلطات   ــرائیل�ة التي قامت بها ســـ ــامتة للمنطقة. و�دون أدنى شـــــك فإن �افه االجراءات االســـ ــرلة الصـــ ــلة حلقات لعمل�ة االســـ ــلســـ ســـ

تى یومنا تحت ذرائع عدة ما هي سوى  ها لألراضي الفلسطین�ة وما زالت تقوم بها حاإلحتالل اإلسرائیلي على مدار سنوات احتالل
ــتنزاف مواردها وفرض الوقائع على األرض �طرق تتوهم دولة اإلحتالل   ــتدامة اإلحتالل على هذه االرض واســـــــ أدوات لتبر�ر اســـــــ

 ا ودوائرها.�أنها شرع�ة ود�مقراط�ة ط�ًعا مع حق االعتراض للضحا�ا الفلسطینیین في محاكمه

 م�اه في محافظة طو�اساالنتهاكات االسرائیل�ة �حق ال

ان االنتهاكات االســـرائیل�ة في محافظة طو�اس ال تقتصـــر على االســـت�طان و�ناء الجدار واجراءات العزل والتهو�د التي تفرضـــها  
طقة االغوار الفلســطین�ة �شــكل  اســرائیل في المنطقة, بل تمتد لتطال قطاع حیو�ا اخر في محافظة طو�اس �شــكل خاص وفي من

الم�اه الفلســــطین�ة. ولطالما عملت اســــرائیل على نهب الم�اه الفلســــطین�ة في منطقة االغوار الفلســــطین�ة لصــــالح    عام, وهو قطاع

 
54  "Netanyahu Warns Against PA Terror State, Leaving Jordan Valley." Israel National News, 03 June 2005. 
<http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/83197>. 

 1949للعام  ]1[ من اتفاق�ة جن�ف الرا�عة 53المادة   55
 56 Israel to forcibly evict Bedouins from West Bank 
Israel forcibly to evict Bedouins from West Bank 
 http://www.haaretz.com/print-edition/news/israel-to-forcibly-evict-bedouins-from-west-bank-1.384290Israel  

 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/83197
http://www.poica.org/editor/fckeditor.html?FieldName=EditorDefault#_ftn1
http://www.haaretz.com/print-edition/news/israel-to-forcibly-evict-bedouins-from-west-bank-1.384290Israel
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اني  المســــتوطنات والبؤر االســــت�طان�ة االســــرائیل�ة القائمة �شــــكل غیر قانوني في المنطقة. وخالل اعوام االحتالل االســــرائیلي الثم
ى اال�ار والیناب�ع الم�اه الفلســطین�ة في المنطقة وتحو�لها لالســتخدام الم�اشــر من قبل  واالر�عین, اســتطاعت اســرائیل الســ�طرة عل

المســـتوطنات االســـرائیل�ة االمر الذي انعكس ســـل�ا على التجمعات الفلســـطین�ة في المنطقة: (أوال), خســـارة الفلســـطینیین لمصـــادر 
ــ ــادي في  الم�اه التي �انت تشــــــ ــ�ا في االزدهار االقتصــــــ منطقة غور االردن. (ثان�ا): ان المنتجات الزراع�ة التي  كل عامال رئ�ســــــ

تنتجها المســـتوطنات اإلســـرائیل�ة في منطقة االغوار (والتي من ضـــمنها محافظة طو�اس) یتم زراعتها على أراضـــي فلســـطین�ة تم  
قانوني من المصـــــادر ر�ها �م�اه ســـــ�طرت علیها اســـــرائیل �شـــــكل غیر   االســـــتیالء علیها ومصـــــادرتها في أعوام ســـــا�قة و�تم الیوم

المائ�ة الفلســـطین�ة ا�ضـــا. و(ثالثا) �اإلضـــافة الى شـــحة الم�اه لري االراضـــي الزراع�ة الفلســـطین�ة في منطقة االغوار, أصـــ�حت  
حیث یتم تزو�د الفلســـــــطینیین في تلك المنطقة �كم�ات  في �م�ة الم�اه المزودة لهم,  التجمعات الفلســـــــطین�ة تعاني من نقص حاد  

وا�ضـــــا أقل من الكم�ة الموصـــــي بها من قبل منظمة الصـــــحة العالم�ة (الحد األدنى  ثیر من احت�اجاتهم  األســـــاســـــ�ة أقل �كم�اه  
ــطین�ة مثل قر�ة الحدید�ة في محافظة طو�اس على ما � 100 ــل �عض التجمعات الفلســــــ قارب من  لتر/للفرد/الیوم)، حیث تحصــــــ
 )11. الجدول رقم (للفرد في الیوم فقطلترا  20

 

والتي من ضمنها   57�م�ة الم�اه التي یتم تزو�دها الى  مستوطنات مجلس إقل�مي غور األردن):  11رقم (  جدولال
 المستوطنات االسرائیل�ة في محافظة طو�اس 

 المستوطنة اسم  
 التعداد السكاني

  2017 

المتوفرة  مجموع الم�اه  
 لالستهالك المنزلي

مجموع الم�اه المتوفرة لالستهالك  
 الزراعي 

 متر مكعب سنو�ًا)  (ألف

 2748 36.76 219 �قاعوت*

 63.12 11.1 242 حمدات *

 2200 55.95 421 م�خوال*

 621 5 72 مسكیوت/ ناحال مسكیوت*

 1950 25.93 208 روعي*

 104.6 2.2 110 )*روتم (ناحال

 2801.07 65.1 682  + هافات شو��ك*شدمات م�خوال

 
 .categoryId=38842/http://www.jordanvalley.org.il?المجلس اإلقل�مي في غور األردن:  57

http://www.jordanvalley.org.il/?categoryId=38842
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ل  شــــــــــــــر�ـــــة  1987وادي األردن  المـــــال�ـــــة 
 ة إقل�م�ة)منظم(

1693 10 225.4 

 10713.19 212.04  المستوطنات االسرائیل�ة  –مجموع  

إقل�مي غور    مجلس-المجموع الكلي 
 األردن

3640 580 41341 

 58القدس (أر�ج)-التطب�ق�ةالمصدر: معهد اال�حاث  

 

لس اإلقل�مي لغور األردن. وتشــــیر  ضــــمن المج  للمســــتوطنات العشــــر�ن التي تقع) ان المعلومات المتوفرة  16�ظهر الجدول رقم (
ــائ�ات للعام   ألف متر مكعب   580حیث قامت شــــر�ة م�كوروت اإلســــرائیل�ة بتزو�د المســــتوطنات �ما �قارب   2011هذه اإلحصــ

ل  ملیون متر مكعب  لالســتخدامات الزراع�ة خالل ذلك العام. و�ذلك �كون معد  41,3من الم�اه لالســتخدام المنزلي، وما �قارب  
لتر للفرد في الیوم الواحد لالستهالك   31,116لتر للفرد في الیوم الواحد لالستهالك المنزلي و  436لفرد من الم�اه حوالي  تزو�د ا

 الزراعي. 

 

 

 

 

 

 
 المتاجرة �م�اه الجیران   58

http://www.arij.org/files/arijadmin/watertradingarabic.pdf 
 

http://www.arij.org/files/arijadmin/watertradingarabic.pdf
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  الوضع الجیوس�اسي في محافظة طولكرم
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 خلف�ة تار�خ�ة 

�ة العامة الّتا�عة لهیئة األمم المتحدة �الموافقة , قامت الجمع1947في التاسع و العشر�ن من شهر تشر�ن ثاني (نوفمبر) للعام  
  59على قرار تقس�م فلسطین إلنهاء النزاع العر�ي/الیهودي على أرض فلسطین الخاضعة لالنتداب البر�طاني. وقضت خطة التقس�م

الیهود�ة ستحصل على دولة عر��ة وأخرى یهود�ة. و�موجب خطة التقس�م �انت الدولة  تقس�م فلسطین التار�خ�ة الى دولتین, إلى  
% من األراضي التي �ان �ملكها الفلسطینیون في عهد االنتداب البر�طاني (من فلسطین التار�خ�ة) في حین أن المساحة 55.6

لتعداد السكاني، بینما �انت الدولة الفلسطین�ة % من ا30% من األرض و�انوا �شكلون 6التي �ان �ملكها الیهود لم تتجاوز ال 
% من األرض  94% فقط من مساحة فلسطین التار�خ�ة في حین أن السكان الفلسطینیون �انوا �ملكون  43.7ستحصل على  

% من التعداد السكاني أنداك. و�سبب رفض العرب لخطة التقس�م �ونها تعطي حق �األرض للیهود أكثر مما للعرب 70و�شكلون  
% من أراضي فلسطین 78وس�طر الیهود على ما نسبته    1948الذین �انوا �ملكون غالب�ة االراضي آنذاك, نشبت حرب عام  

 التار�خ�ة وُأنشئت الدولة العبر�ة التي �اتت تعرف بدولة إسرائیل. 

ــ�م ألنها تجاهلت حقوق األغلب�ة من ســــــــــكان فلســــــــــطین العرب. وم ع انتهاء االنتداب  ورفض العرب في ذلك الوقت خطة التقســــــــ
ات الیهود�ة من المهاجر�ن الحرب ضـد السـكان الفلسـطینیین والتي انتهت مع سـ�طرة البر�طاني وانسـحاب الجیوش, شـنت المیل�شـ�

فلســــطیني   800,000قر�ة فلســــطین�ة وطرد ما �قارب ال  418٪ من مســــاحة فلســــطین التار�خ�ة، وتدمیر  78المیل�شــــ�ات على  
 ئین في مناطق أخرى في فلسطین و�لدان أخرى.  إلى الشتات ل�ص�حوا الج

�یلومتر مر�ع. وعندما تم ترســ�م خط الهدنة في العام   843.2حافظة طولكرم �حســب ما جاء في خطة التقســ�م  و�لغت مســاحة م
  �یلومتر مر�ع.   332.7حیث بلغت  % من المساحة الكل�ة للمحافظة انذاك,  60.5, خسرت محافظة طولكرم ما نسبته  1949

ضـــفة الغر��ة �ما فیها القدس الشـــرق�ة وقطاع غزة ومرتفعات  , احتلت إســـرائیل ال1967وفي الخامس من شـــهر حز�ران من العام 
أعاد االحتالل االســرائیلي ترســ�م  لالراضــي الفلســطین�ة, الجوالن الســور�ة وشــ�ه جز�رة ســیناء المصــر�ة. و�عد االحتالل اإلســرائیلي  

ــفة الغر��ةال  الحدود االدار�ة للمحافظات ــطین�ة في الضــ ــة. و�ن  فلســ ــل, بلغت  �ما یتناســــب ورؤ�تها الخاصــ ــ�م الحاصــ اء على الترســ
نســـــــــمة    186,760. هذا وقد  بلغ التعداد الســـــــــكاني لمحافظة طولكرم ما یز�د عن ²�م 245.3رقعة مســـــــــاحة محافظة طولكرم 

ــطیني للعام  ــاء الفلســــــــ ــائ�ات الجهاز المر�زي لإلحصــــــــ ــب احصــــــــ ــكن�ا, منها مخ�مین   38 موزعین على 2017�حســــــــ تجمعا ســــــــ
 .  60لالجئین

 في محافظة طولكرم في اطار اتفاق�ات أوسلو  الوضع الجیوس�اسي

والموقعة بین السلطة الوطن�ة الفلسطین�ة و�سرائیل, تم تقس�م أراضي محافظة   1995بناء على اتفاق�ة أوسلو الثان�ة والمؤقتة للعام  
"ا", ما نسبته    دونما من أراضي المحافظة �أراضي  62592طولكرم الى مناطق "أ" و "ب" و"ج", حیث تم تصن�ف ما مساحته  

دونما من أراضي المحافظة �مناطق "ب", ما نسبته    84450حافظة, ف�ما تم تصن�ف ما مساحته  % من المساحة الكل�ة للم 25.5
% من 40.1دونما, ما نسبته    98194% من المساحة الكل�ة للمحافظة. أما الجزء المت�قي من أراضي المحافظة وال�الغ  34.4

 
 181قرار األمم المتحدة رقم �حسب   59
 �حسب الجهاز المر�زي لإلحصاء الفلسطیني   60
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الس�طرة الكاملة للحكومة اإلسرائیل�ة حیث �منع البناء صن�فه �مناطق "ج" وهي المناطق التي تقع تحت  أراضي المحافظة فقد تم ت
الفلسطیني فیها أو االستفادة منها �أي شكل من االشكال اال بتصر�ح من االدارة المدن�ة االسرائیل�ة في طولكرم. والجدیر �الذ�ر 

ل مصدر دخل رئ�سي للفلسطینیین راضي الزراع�ة والمناطق المفتوحة والتي تشكأن معظم األراضي الواقعة في مناطق "ج" هي األ
 ):1995المرحلة االنتقال�ة (  -ت�عًا التفاق�ة أوسلولمحافظة طولكرم    السكاني  التقس�م اإلداري و�عرض    1في المحافظة. جدول رقم  

 
الضــفة  منطقة أ، حیث تتمتع الســلطة الفلســطین�ة �كامل الســ�طرة االمن�ة و االدار�ة حیث تتكون منطقة أ من األجزاء الرئ�ســ�ة للمدن الكبیرة في    61

 الغر��ة. 

�ة على �امل  ســطینمنطقة ب وتشــكل معظم المناطق الفلســطین�ة المأهولة من البلد�ات والقرى و�عض المخ�مات. و تســ�طر الســلطة الوطن�ة الفل  62

 الشؤون المدن�ة أما إسرائیل فتس�طر على الشؤون األمن�ة.

اما منطقة ج, فتغطي �اقي المساحة خارج منطقتي أ و ب وإلسرائیل �امل الس�طرة على هذه المنطقة أمن�ا وادار�ا وهي تتكون من جم�ع   63
 مناطق ر�ف�ة المأهولة �شكل محدود.و الالمستوطنات اإلسرائیل�ة ومعظم األراضي الفلسطین�ة غیر المأهولة أ

)1995االنتقال�ة (  المرحلة   -تصن�ف أراضي محافظة طولكرم وفقا التفاق�ة أوسلو: 1جدول رقم    

(�الدونم)  المساحة النس�ة المئو�ة   تصن�ف المنطقة 

 61منطقة ا 62592 25.5
 62منطقة ب 84450 34.4
 63منطقة ج 98269 40.1

 محم�ة طب�ع�ة  0 0
100 245311  

2018القدس (أر�ج),    –المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة, معهد اال�حاث التطب�ق�ة    
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 )1995المرحلة االنتقال�ة (  -التقس�مات الجیوس�اس�ة في محافظة طولكرم وفقا التفاق�ة أوسلو):  1م (خارطة رق

 

 في االراضي الفلسطین�ة المحتلة  االحتالل اإلسرائیلي ممارسات

الغر��ة   , دأبت إسرائیل على إنشاء و�ناء المستوطنات في الضفة1967الغر��ة وقطاع غزة في العام  احتاللها للضفة عقبفورا 
وقطاع غزة في اطار س�اسة ممنهجة �انت ومازالت ترمي إلى تعز�ز وجودها �دولة محتلة على األرض الفلسطین�ة والقضاء 

الرغم من قرارات الشرع�ة الدول�ة وقرارات مجلس األمن الدولي وخصوصا وعلى   على أي إمكان�ة لق�ام دولة فلسطین�ة مستقلة. 
ا1979مارس    22( 446 64قرار بناء  )  تعتبر  والتي  المحتلة  والعر��ة  الفلسطین�ة  األراضي  في  االست�طان  لس�اسة  لرافضة 

دول�ة, إال أن إسرائیل استمرت في المستوطنات االسرائیل�ة في األراضي المحتلة عمال غیر قانوني وخرقا لألعراف والمواثیق ال
شرعت �إصدار األوامر  ف  ;ألرض ومصادرها الطب�ع�ةنشاطاتها االست�طان�ة ضمن نهج س�اسي واضح من اجل الس�طرة على ا

وألغت التسجیالت الغیر مكتملة و�هذا حرمت السكان الفلسطینیین   1968العسكر�ة وجمدت عمل�ات تسجیل األراضي في العام 
 لك�ة أراضیهم. من حما�ة م

ن س�اسة إسرائیل�ة است�طان�ة واضحة كما إن اخت�ار مواقع بناء المستوطنات االسرائیل�ة لم �كن �محض الصدفة, بل جاء ضم
بهدف الس�طرة على األرض الفلسطین�ة, فكانت المستوطنات اإلسرائیل�ة ذات الطا�ع العسكري واألمني على طول الضفة الغر��ة  

 
�قرر إن س�اسة إسرائیل وممارساتها �إقامة المستوطنات على األراضي الفلسطین�ة والعر��ة المحتلة منذ سنة  :  1979للعام    446قرار االمم المتحدة     64

دائم في الشرق األوسط (منظمة التحر�ر الفلسطین�ة,  و , ل�س لها أي مستند قانوني, وتشكل عق�ة خطرة في وجه التوصل إلى سالم شامل وعادل  1967
 مر�ز التخط�ط الفلسطیني) 
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على مناطق معینة �شكل خاص مثل منطقة القدس وذلك من خالل النشاط االست�طاني المكثف في المدینة    وعرضها مع التر�یز
لمقدسة نفسها وأحاطتها �العدید من المستوطنات الكبیرة من اجل خلق معوقات د�موغراف�ة أمام أي مطال�ة فلسطین�ة وعر��ة  ا

عمل�ة   1967ة ), األمر الذي جعل العودة إلى حدود الرا�ع من حز�ران  فیها, والمنطقة الغر��ة �محاذاة الخط األخضر (خط الهدن
 غور االردن لما تعیره إسرائیل من أهم�ة أمن�ة لهذه المنطقة �اإلضافة لق�متها الزراع�ة.مستحیلة, �اإلضافة إلى منطقة 

 

 النتهاكات االسرائیل�ة في محافظة طولكرما

المستوطنات  بناء  أجل  الفلسطین�ة من  لألراضي  المستمرة  المصادرات  في  في محافظة طولكرم  االسرائیل�ة  االنتهاكات  تمثلت 
عبر سنوات االحتالل االسرائیلي هذا �اإلضافة الى اقامة البؤر االست�طان�ة وتشیید جدار العزل العنصري  االسرائیل�ة وتوس�عها  

وأبر  العسكر�ة  الحواجز  المنازل واقامة  االسرائیل�ة  االنتهاكات  طالت  �ما  التفاف�ة.  الطرق  وشق  الحدود�ة  والمعابر  المراق�ة  اج 
�القطاع الزراعي والحیواني. ففي الفترة الممتدة ما بین االعوام   الضررثمرة والحاق  والممتلكات الفلسطین�ة واقتالع االشجار الم

(أر�ج) االنتهاكات االسرائیل�ة �حق االراضي والممتلكات في محافظة    القدس   –, رصد معهد اال�حاث التطب�ق�ة  2018و  2000
توحة لألغراض االست�طان�ة االسرائیل�ة المختلفة. دونما من االراضي الزراع�ة والمف  11983طولكرم حیث تم مصادرة ما �قارب  
منزال فلسطین�ا خالل هذه    145م  شجرة مثمرة في المحافظة هذا �اإلضافة الى هد   34180كما تم اقتالع و تدمیر أكثر من  

�شیر إلى   )2( منزال فلسطین�ا �الهدم واالخالء تحت ادعاء البناء الغیر مرخص. الجدول رقم    159الفترة واخطار ما یز�د عن  
 .2018والعام    2000االنتهاكات اإلسرائیل�ة في محافظة طولكرم في الفترة الممتدة ما بین شهر �انون ثاني  

 2018و  2000): االنتهاكات االسرائیل�ة في محافظة طولكرم خالل الفترة  2(جدول رقم  

 امالع المساحة (�الدونم) األشجار المقتلعة   المنازل المهدمة   أوامر الهدم 

0 0 0 20 2000 
0 1 4278 180 2001 

2 13 580 1150 2002 

60 69 2966 4760 2003 

14 40 13695 1053 2004 

5 1 687 3914 2005 

10 1 4947 745 2006 
6 12 6200 0 2007 
9 1 110 7 2008 
0 0 10 0 2009 



216 
 

29 0 0 0 2010 

14 0 0 76 2011 
2 0 20 0 2012 
2 0 0 78 2013 
1 2 0 0 2014 
1 3 200 0 2015 
4 1 487 0 2016 
0 0 0 0 2017 
0 1 0 0 2018 

 المجموع   11983 34180 145 159

 2018القدس (أر�ج),    – مراق�ة االست�طان، معهد اال�حاث التطب�ق�ة  المصدر: وحدة 

 

 بدا�ة ونشأة االست�طان في محافظة طولكرم

رائیل�ة التي ُغرست �شكل غیر شرعي على اراضي محافظة طولكرم عقب حرب  كانت مستعمرة  سلعیت أولى المستوطنات اإلس
�االنتشار مغتص�ا األراضي الفلسطین�ة في المحافظة ضمن س�اسة واسترات�ج�ة , ثم أخذ االست�طان  1967حز�ران في العام  

لثماني واالر�عین للضفة الغر��ة وقطاع ا االحتالل اإلسرائیلي سنوات مبرمجة من اجل خدمة األهداف اإلسرائیل�ة المختلفة. وخالل
مستوطن  3000طولكرم, �قطنها الیوم ما یز�د عن   محافظة في ببناء خمس مستوطنات إسرائیل�ة غیر شرع�ة  إسرائیل غزة, قامت

قدرها   المستوطنات مساحة  هذه  نسبته   �یلومترً   3.9( دونما 3982اسرائیلي. وتحتل  ما  الكل�ة 1.6مر�ًع),  المساحة  % من 
 - :) �عرض المستوطنات االسرائیل�ة القائمة على أراضي محافظة طولكرم3دونما). جدول رقم (  245,311للمحافظة (
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 ): المستوطنات االسرائیل�ة والمخططات اله�كل�ة للمستوطنات في محافظة طولكرم3الجدول رقم (

 ة اسم المستوطن المساحة (�الدونم) تار�خ االنشاء )2018التعداد السكاني (

 حرم�ش 446 1982 225

 افني ح�فیتس  1475 1987 1572

 عناب 975 1981 630

 سلعیت 936 1977 554

 �أر�ت  150 1997 235

 المساحة االجمال�ة 3982 -----   3216

 2018القدس (أر�ج),    –المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة, معهد اال�حاث التطب�ق�ة  

 

أر�عة مواقع است�طان�ة في المحافظة والتي �اتت   ببناء  2018و 1996في الفترة ما بین االعوام  فضال عن ذلك, قامت إسرائیل  
تعرف ف�ما �عد �البؤر االست�طان�ة وهي ع�ارة عن نوى لمستوطنات جدیدة عادة ما تبدأ �إقامة �رفانات متنقلة على الموقع الذي 

ل منظم ول�س عشوائ�ا من المستوطنة االم. وتوضع هذه الكرفانات �شكیتم االستیالء عل�ه من قبل المستوطنین وعلى �عد ام�ال  
 �حیث یتضح أسلوب التخط�ط العمراني وتوز�ع مرافق البن�ة التحت�ة االجتماع�ة والخدمات�ة فیها.  

 65ا دعوة" شارون�ة"والجدیر �الذ�ر أن و�اء البؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة قد اخذ أ�عادا مختلفة منذ ذلك الحین, حیث �انت بدایته
یالء على مواقع التالل والمرتفعات الفلسطین�ة للحیلولة دون تسل�مها للفلسطینیین الحقا في إطار تسو�ة للمستوطنین الیهود لالست

رغم  مستقبل�ة بین الجانبین. ورغم أن الحكومات اإلسرائیل�ة المتعاق�ة لم تمنح تلك الظاهرة أي غطاء قانوني �الظاهر, فقد قامت �ال
حین تولى أر�یل شارون زمام    2001وجودها واستمرارها, وعلى وجه التحدید �عد العام  من ذلك بتوفیر غطاء امني لها ولوجستي ل

للمستوطنین  نداًء  أصدر  قد  المذ�ور  أن  و خاصة  حینها  في  مفاجأة  �شكل  لم  الذي  األمر  البؤر,  لهذه  العنان  وأطلق  الحكم 
حكم بن�امین نتن�اهو، دعا ف�ه المستوطنین الحتالل تالل ینما تولى وزارة الزراعة اإلسرائیل�ة أ�ان  , ح1998اإلسرائیلیین في العام  

الضفة الغر��ة حتى ال تخسرها إسرائیل لصالح الفلسطینیین خالل المفاوضات, األمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد تلك 
اإلسرا الج�ش  دأب  �ما  الفلسطین�ة.  المناطق  في  اإلالبؤر  المستوطنین  هؤالء  مساعدة  على  أ�ضا  االنتقال  ئیلي  في  سرائیلیین 

) �عرض 4جدول رقم (  واالستقرار في تلك المواقع بل وتامین الحما�ة لهم ومدهم �البن�ة التحت�ة األساس�ة لضمان �قائهم فیها.
 - سابق ذ�رها:البؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة التي تم اقامتها في محافظة طولكرم خالل الفترة ال 

 

 
 بدعوى من رئ�س الوزراء االسرائیلي االسبق الراحل, أر�ئیل شارون.   65
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 االست�طان�ة االسرائیل�ة في محافظة طولكرم: البؤر  )4(جدول رقم  

 العدد  فترة االنشاء اسم المستوطنة االم  اسم البؤرة االست�طان�ة

2001ش�اط   - 1996 افني ح�فیتس  ههار   1 

 2 2002تشر�ن الثاني    -   2001ش�اط   عناب شمال شرق عناب

 3 2002تشر�ن الثاني    -   2001ش�اط   عناب جنوب غرب عناب

 4 2002تشر�ن الثاني    -   2001ش�اط   عناب شرق عناب  

 2018المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة, أر�ج 

 

 المخططات االست�طان�ة اإلسرائیل�ة في محافظة طولكرم

 

  'األولو�ة الوطن�ة'  ذات  االسرائیل�ة المستوطنات •
, صادق مجلس الوزراء اإلسرائیلي على خر�طة جدیدة تم طرحها من قبل  2009م في الثاني عشر من شهر �انون أول من العا

الوطن�ة في اسرائیل وتقرر منح اعتمادات اضاف�ة لعشرات  للمناطق ذات األولو�ة  نتن�اهو,  بن�امین  الوزراء االسرائیلي,  رئ�س 
مل�ار ش�كل, منها    2جمال�ة لهذا المخطط حوالي  الفلسطین�ة المحتلة. وتبلغ المیزان�ة اإلالمستوطنات االسرائیل�ة في االراضي  

  90ملیون ش�كل للمستوطنین القاطنین في المستوطنات االسرائیل�ة في االراضي الفلسطین�ة المحتلة. وقد شملت الخر�طة    110
في محافظة    فة الغر��ة المحتلة, منها ثالث مستوطناتمستوطنة اسرائیل�ة في الضفة الغر��ة موزعة على جم�ع محافظات الض

 طولكرم, افني ح�فیتس وحرم�ش عناب.  

والجدیر �الذ�ر انه في الوقت الذي تسعى ف�ه الحكومة االسرائیل�ة الى تعز�ز البناء االست�طاني في المستوطنات االسرائیل�ة في 
منطقة جذب استثماري   عة في منطقة العزل الشرق�ة وتحو�لها إلىاالراضي الفلسطین�ة المحتلة و�األخص في المستوطنات الواق

والمستوطنات  فیها,  والعمل  للع�ش  الیهود  المهاجر�ن  من  المز�د  لجذب  وتحق�قا  الالزمة  المنطقة  احت�اجات  توفیر  خالل  من 
تهجیر فلسطیني المنطقة وتتجاهل االسرائیل�ة في منطقة العزل الغر��ة وتلك في منطقة الممرات االسرائیل�ة فإنها ال تتوانى عن  

لتنم�ة والتطو�ر والبناء التي تفرضها على الفلسطینیین في االراضي المحتلة ومنطقة العزل الشرق�ة �ما وتتجاهل قض�ة مع�قات ا
ر �حقهم  الى د�ارهم الفلسطین�ة وترفض االقرا  1967عودة الالجئین الفلسطینیین الذین نزحوا جراء الحرب االسرائیل�ة في العام  

  راف�ة المنطقة لصالح مطامعها االستعمار�ة.  �العودة وتستمر �التالعب بد�موغ 
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 ): المستوطنات االسرائیل�ة ذات األولو�ة الوطن�ة في الضفة الغر��ة المحتلة 2خارطة رقم (

   

االسرائیل�ة الس�طرة على المز�د من من ضمنها المناطق المصنفة ‘ا’ و ‘ب’ , اسرائیل تمنح مجالس المستوطنات  •
 ي الضفة الغر��ة المحتلة االراضي الفلسطین�ة ف 

 

العام   في  الفلسطین�ة  لألراضي  احتاللها  منذ  المتعاق�ة  اإلسرائیل�ة  الحكومات  وتوس�ع   1967استثمرت  إنشاء  في  �بیرة  موارد 
لة، سواء من حیث مساحة األراضي التي تم مصادرتها من المستوطنات اإلسرائیل�ة غیر القانون�ة في األراضي الفلسطین�ة المحت

ألف مستوطن إسرائیلي غیر شرعي   720,000سطینیین و�ذلك من حیث عدد السكان. ونت�جة لهذه الس�اسة، ما یز�د عن  الفل
زعة في جم�ع  بؤرة است�طان�ة مو   232مستوطنة اسرائیل�ة �ما فیها المستوطنات (المواقع) الس�اح�ة، و  196�قطنون الیوم في  

 م اقامتها في القدس الشرق�ة والتي تتعارض جم�عها مع القانون الدولي. انحاء الضفة الغر��ة، �ما في ذلك تلك التي ت
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, أصدرت اإلدارة المدن�ة اإلسرائیل�ة في الضفة الغر��ة المحتلة مخططات ه�كل�ة للمستوطنات اإلسرائیل�ة في  1991وفي العام    
السرائیل�ة القائمة مع االخذ �عین االعت�ار ة. وشملت هذه المخططات مناطق توسع مستقبل�ة للمستوطنات االضفة الغر��ة المحتل

اعتماد مساحات اضاف�ة إلقامة مستوطنات جدیدة. و�لغ مجموع مساحة المخططات اله�كل�ة الصادرة من قبل االدارة المدن�ة  
التي   ), وهي س�عة اضعاف مساحة المستوطنات االسرائیل�ة²�م  486.1دونما (  486.137االسرائیل�ة لصالح نفوذ المستوطنات  

 ).  ²�م  69دونما (  69,000وال�الغة    1991كانت قائمة حتى العام  

على التوالي وتصن�ف االراضي الفلسطین�ة الى مناطق   1995و  1993وعقب توق�ع اتفاق�ات أوسلو االولى والثان�ة في االعوام  
ن�ة القا�عة في المناطق المصنفة "ج"  سلطات االسرائیل�ة اصدار مخططات ه�كل�ة للتجمعات الفلسطی"ا" و"ب"  و"ج", تجاهلت ال

لتلب�ة احت�اجاتهم العمران�ة ومواك�ة الز�ادة السكان�ة �صفتها الجهة المخولة لتسییر االمور االدار�ة واالمن�ة في المناطق المصنفة 
التراخ�ص الالزمة جمعات الفلسطین�ة تحت خطر الهدم لعدم مقدرتها على اصدار  "ج" �ما فعلت �النس�ة للمستوطنات, و�قیت الت

التي تجنبها عمل�ات الهدم والتشر�د �سبب فرض السلطات االسرائیل�ة اجراءات طو�لة ومعقدة ومكلفة على الفلسطینیین المتقدمین 
غرض �ان, ورفض معظم الطل�ات المقدمة من    للحصول على التراخ�ص الالزمة التي تمكنهم من البناء واستغالل االرض ألي

 ادعاء "عدم موافاة المخططات الشروط الالزمة للبناء في المناطق المصنفة (ج)".   الفلسطینیین تحت

, 2013وفي تقر�ر نشرته صح�فة هاأرتس االسرائیل�ة في عددها الصادر في یوم السا�ع والعشر�ن من شهر أ�ار من العام    
 2012) في العام  ²�م  7.4دونما (   7,372زدادتنفوذ المستوطنات االسرائیل�ة في الضفة الغر��ة المحتلة اأشارت الى ان مساحة  

 ).²�م  531دونما (  530,931�عدما �انت المساحة تبلغ    2012) مع نها�ة العام  ²�م  538.3دونما (  538,303لتص�ح  

المخطط   مساحة  تتخطى  المستوطنات  نفوذ  مساحة  أن  �الذ�ر  العام  والجدیر  في  الصادرة  االسرائیل�ة  اله�كل�ة   1991ات 
ات االسرائیل�ة في االراضي الفلسطین�ة المحتلة. وجاءت هذه الز�ادة �حسب ما افادت الصح�فة االسرائیل�ة من خالل للمستوطن

نات االسرائیل�ة  تمنح في مضمونها مجالس المستوط  2012أوامر عسكر�ة اسرائیل�ة تمت اصدارها والمصادقة علیها خالل العام  
طین�ة جدیدة في الضفة الغر��ة المحتلة اضافة الى تلك التي تحتلها المستوطنات  في الضفة الغر��ة الس�طرة على أراضي فلس

 الیوم وتلك التي تأتي تحت اطار المخططات اله�كل�ة االسرائیل�ة لتص�ح ضمن حدود المستوطنات االسرائیل�ة المستقبل�ة. 

, أصدرت سلطات  2018وحتى العام    1991  فقط, اذا انه ومنذ العام  2012لز�ادة لم تقتصر على العام  والحق�قة أن هذه ا   
االحتالل االسرائیلي العدید من االوامر العسكر�ة االسرائیل�ة التي لم یتم االعالن عنها بتاتا من الجهات االسرائیل�ة المختصة 

بلغت المساحة �ة المحتلة ألغراض امن�ة وغیرها من الذرائع الواه�ة حتى  والتي تصادر �مضمونها المز�د من االراضي الفلسطین
 44,794, اي بز�ادة مقدارها  2018) مع نها�ة العام  ²�م  531دونما (  530,931التي تأتي ضمن مناطق نفوذ المستوطنات الى  

 486.1دونما (  486.137ال�الغة  و   1991) عن مساحة المخططات اله�كل�ة االسرائیل�ة الصادرة في العام  ²�م  44.8دونما (
 ).    ²كم

القدس (أر�ج) لألراضي الفلسطین�ة التي تم مصادرتها من خالل االوامر العسكر�ة    – ه معهد اال�حاث التطب�ق�ة  وفي تحلیل اجرا   
طنات دونما) من مناطق نفوذ المستو   6,400% (1.19لتص�ح ضمن مناطق نفوذ المستوطنات االسرائیل�ة تبین أن ما نسبته  

والتي تخضع للس�طرة   1995"ا" �حسب اتفاق�ة أوسلو الثان�ة للعام  دونما) تقع ضمن المناطق المصنفة    538,303(وال�الغة  
دونما) من المساحة الكل�ة لمنطقة نفوذ المستوطنات   10,000% (1.86الفلسطین�ة الكاملة, أمن�ا وادار�ا. وأ�ضا تبین أن ما نسبته  
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% من المساحة الكل�ة لمناطق نفوذ 96.95فة "ب". ف�ما أن المساحة المت�ق�ة والتي تشكل نسبتها  تقع ضمن المناطق المصن
المستوطنات تقع ضمن المناطق المصنفة "ج". ومن بین المناطق التي تقع ضمن تصن�ف مناطق "ج", تلك التي تصنفها اسرائیل 

م وجزء من المناطق المصنفة محم�ات طب�ع�ة   �حسب  على انها أراضي دولة وأ�ضا مناطق عسكر�ة مغلقة ومناطق االلغا
 المحتلة، .  ف�ما یلي تفصیل لتصن�فات منطقة نفوذ المستوطنات االسرائیل�ة في الضفة الغر��ة  1995أوسلو الثان�ة للعام  اتفاق�ة

 ) 5جدول رقم (

 

 المناطق المصنفة "ج"): تصن�ف االراضي المصادرة لمنطقة نفوذ المستوطنات داخل  5جدول رقم (

 مناطق نفوذ مستوطنات  تصن�ف المساحة (�الدونم) النس�ة المئو�ة (%)

54.39% 292,780 
داخل المناطق التي تصنفها اسرائیل "منطقة عسكر�ة  

 مغلقة" 

 داخل المناطق التي تصنفها اسرائیل "أراضي دولة" 400,256 74.36%

 المصنفة "محم�ات طب�ع�ة" داخل المناطق   94,845 17.62%

 ق الغام" داخل المناطق التي تصنفها اسرائیل "مناط 4,875 0.91%

 2018القدس,    –معهد اال�حاث التطب�ق�ة   الجغراف�ة،وحدة نظم المعلومات  

 

فمستوطنة افني ح�فتس على و�انت محافظة طولكرم من بین المحافظات الفلسطین�ة تأثرا من المخططات االسرائیل�ة التهو�د�ة.  
للبد وشوفة. و�حسب المخططات اله�كل�ة االسرائیل�ة  دونما من اراضي قر�تي �فر ا  1475سبیل المثال تحتل الیوم ما مساحته  

دونما عن المساحة   256دونما, أي بز�ادة قدرها    1731, بلغت مساحة المخطط اله�كلي للمستوطنة  1991الصادرة في العام  
االسرائیل�ة), تز�د من   أن االوامر العسكر�ة االسرائیل�ة الصادرة عن الجهات االسرائیل�ة المختصة (كاإلدارة المدن�ة  الحال�ة. �ما

 )6دونما) عن مساحة المخطط اله�كلي للمستوطنة. جدول رقم (  3530مساحة نفوذ المستوطنة �مقدار الضعفین (

 

 

 

 

 



222 
 

 المستوطنات االسرائیل�ة في المحافظات الفلسطین�ة): توز�ع مساحة نفوذ  6جدول رقم (

 حافظةالم مساحة التوسع المستقبلي (�الدونم) النس�ة المئو�ة (%)

 الخلیل  76,000 14%

 بیت لحم 69,000 13%
 القدس  90,000 17%

 ار�حا 120,000 22%

 رام هللا  43,000 8%

 سلفیت 36,700 7%
 نابلس 19,100 4%
 قلقیل�ة 22,000 4%
 طولكرم 9,800 2%
 جنین 40,000 7%

 طو�اس  12,700 2%

 المجموع 538,300 100%

 2018القدس,    –لجغراف�ة, معهد اال�حاث التطب�ق�ة  المصدر: وحدة نظم المعلومات ا 

 

 �م في الضفة الغر��ة المحتلة   475ش�كة سكة حدید�ة �طول 

، نشرت صح�فة  'هآرتس' االسرائیل�ة خطة إسرائیل�ة إلقامة ش�كة السكك  2012في الثامن والعشر�ن من شهر ش�اط من العام  
ر�ة 'قطارات اسرائیل' بناء  �یلومترا. ووفقا للصح�فة، فإن الخطة قد أعدتها ش 475 الحدید�ة في الضفة الغر��ة والتي تمتد �طول

خط سكة حدید جدیدة في الضفة الغر��ة المحتلة    11على طلب من وز�ر النقل والمواصالت اإلسرائیلي '�سرائیل �اتس' إلنشاء  
, ستمتد سكة الحدید في جم�ع انحاء الضفة تشمل محافظة طولكرم. و�حسب المخطط الذي أعلنت عنه الصح�فة اإلسرائیل�ة

 �یلو مترا على عدة محاور وذلك على النحو التالي:  475  الغر��ة �طول 

محور ظهر الجبل: سوف یر�ط بین �ل من محافظات جنین ونابلس ورام هللا و�یت لحم والخلیل والقدس ومستوطنة معال�ه   •
 ادوم�م.

ظة أر�حا وال�حر و �متد على طول الحدود الشرق�ة مع االردن و یر�ط محافالمحور الثاني: و یدعى محور 'غور االردن'   •
 المیت و��سان وایالت ومنهاإلى ح�فا ومن ثم إلى سور�ا في المستقبل. 

 -كما �شمل المخطط محاور اخرى على النحو التالي: •
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 طولكرم. –محور نابلس   •
 جسر النبي. – محور رام هللا   •
 تل أبیب. -محور القدس  •
 اللد (داخل الخط االخضر). – س  محور القد  •
 (و یبدأ من القدس و یلتف حول رام هللا لیر�ط مع المحطة المر�ز�ة).القدس   – محور رام هللا   •
 الخلیل  –محور �ر�ات جان داخل الخط االخضر   •
 بئر الس�ع داخل الخط االخضر.  –محور الخلیل   •
 

 

 ضفة الغر��ة المحتلة): مخطط ش�كة السكة الحدید�ة االسرائیلي في ال 4خارطة رقم (
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 مصادرة االراضي الفلسطین�ة في محافظة طولكرم من خالل االعالن "أراضي الدولة"  

لم �كن هناك تسجیل رسمي إال لثلث   1967عندما احتلت إسرائیل األراضي الفلسطین�ة (الضفة الغر��ة و قطاع غزة) في العام  
األرا �اقي  �انت  ف�ما  للفلسطینیین  المملو�ة  ملكیتها من  األراضي  مثبتة  للعهد ضي  تار�خها  (�عود  تر��ة  �واشین طابو  خالل 

العثماني) وشهادات تسجیل رسم�ة صادرة عن حكومة االنتداب البر�طاني و�ذلك التسجیل لدى دائرة األراضي األردن�ة �حسب 
الغر��ة   فاعال في الضفة  1858  . و�شكل أساسي، ما زال قانون االراضي العثماني للعام1967القانون المعمول �ه قبل العام  

المحتلة لتنظ�م ملك�ة األراضي اال انه لم �كن فاعال �شكل �بیر خالل قرون العهد العثماني، أو خالل االنتداب البر�طاني والحكم  
 األردني اللذان حافظا على استخدام نفس القانون. 

) مرجع�ة في اعادة تعر�ف 1091موجب االمر العسكري ) (والمعدل �1967(للعام  5966و�ان األمر العسكري االسرائیلي رقم 
, اال أنه جاء مخالفا لقانون األراضي العثماني، حیث  1967ملك�ة االراضي الفلسطین�ة في الضفة الغر��ة المحتلة عقب العام  

العسكري رقم   االمر  الحكوم�ة"  59اجاز  األمالك  اإلسرائیل�ة   "لحارس  العسكر�ة  السلطات  قبل  �االستیالء على    والمعین من 
راضي المملو�ة للحكومة األردن�ة. �ما أجاز االمر العسكري "لحارس األمالك الحكوم�ة" �االستیالء على األراضي الخاصة األ

�أفراد أو جماعات �عد االعالن عن تلك األراضي �أنها 'أراضي عامة' أو 'أراضي دولة' والتي تعّرف �انها "أراضي مملو�ة أو 
 ." 1967أو شخص من دولة عدوة خالل العام    انت متصلة �جهة عدوة تحت تصرف أو �

خالل   -افترضت الس�طرة على ما تم االعالن عنه "أراضي دولة" في ذلك الوقت   وعل�ه, عندما احتلت إسرائیل الضفة الغر��ة,
راضي " تصن�فها على أنها أ  ٪ من إجمالي مساحة الضفة الغر��ة) تم11.2دونما (  634,920فترة الحكم األردني. فما مساحته  

ُمسجلة �أراضي دولة"، حیث تعتبر إسرائیل نفسها مالكة هذه االراضي �صفتها الور�ثة للحكم األردني الذي انتهى �االحتالل  
 وذلك وفقا للتفسیر اإلسرائیلي للقانون, وهو اعتقاد خاطئ تماما.  1967العسكري اإلسرائیلي عام  

٪ من  14.9دونما (  843,922الفلسطین�ة "كأراضي دولة" بلغت    ة إضاف�ة من االراضيكما شرعت إسرائیل بتصن�ف مساح
. والیوم, تستعد االدارة المدن�ة االسرائیل�ة الستكمال اإلجراءات 1979إجمالي مساحة الضفة الغر��ة) و�ان أوجها عقب العام  

تسجیلها وفقا للقوانین العمل على إجراءات    على ما �سمى "أراضي دولة" تم إعداد مخططات تسجیل لها �عد مسحها وجاري 
دونما. و�المجمل, فان     666,327٪ من اجمالي مساحة الضفة الغر��ة مع مساحة إجمال�ة قدرها  11.7اإلسرائیل�ة, والتي تشكل  

الى   الدولة" وفقا إلسرائیل تصل  "أراضي  المصنفة  الي ٪ من إجم38دونما, نحو    2,145,169المساحة اإلجمال�ة لألراضي 
% من ما تصنفه  5دونًما من االراضي الفلسطین�ة, أي ما �عادل    248,904ر��ة. ومن الجدیر ذ�ره أ�ضا �أن  مساحة الضفة الغ

إسرائیل �أراضي دولة �قع في مناطق السلطة الوطن�ة الفلسطین�ة التي تخضع لتصن�ف 'أ' و 'ب' �حسب اتفاق�ة أوسلو الثان�ة 
  29,489واسرائیل. وف�ما �خص محافظة طولكرم, فقد خضع ما مساحته  التحر�ر الفلسطین�ة  الموقعة بین منظمة  1995للعام  

% من مساحة المحافظة وتتر�ز غالبیتها في الجزء الجنو�ي من 12,  ما نسبته  دونما للتصن�ف االسرائیلي "أراضي دولة",  

 
الء على األراضي  اإلجازة لحارس األمالك الحكوم�ة و المعین من قبل السلطات العسكر�ة اإلسرائیل�ة �االستی  59القرار العسكري االسرائیلي رقم     66

راضي �أنها  المملو�ة للحكومة األردن�ة. �ما تجیز لحارس األمالك الحكوم�ة �االستیالء على أراضي خاصة �أفراد أو جماعات �عد االعالن عن تلك األ
من دولة عدوة خالل العام 'أراضي عامة' أو 'أراضي دولة' و التي یتم تعر�فها �أراضي مملو�ة أو تحت تصرف أو �انت متصلة �جهة عدوة أو شخص  

 ) 1091. (تم التعدیل من خالل قرار عسكري رقم 1967
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المواطنین الفلسطینیین �ضرورة اخالء   سرائیل�ة التي طالبتالمحافظة. �ما توالت في االعوام القلیلة الماض�ة االوامر العسكر�ة اال
أراضیهم تحت ذر�عة أن االراضي تخضع لتصن�ف "أراضي دولة" اسرائیل�ة, حیث شهدت �ل من قرى �فا وشوفة في طولكرم 

 في االعوام القلیلة الماض�ة هذا الحدث. 

 العزل العنصر�ة االسرائیل�ة محافظة طولكرم وخطة

شمال المحافظة الى جنو�ها, و�التحدید  من حیث �متد  كیلومترا, 32 محافظة طولكرم العنصري القائم فيالعزل  دار ج طول یبلغ
الى   �اإلضافة  المحافظة  من  الغر�ي  المقطع  في طر�قه  الجنوب ضاما  في  جمال  �فر  قر�ة  الى  الشمال  في  عكا�ا  قر�ة  من 

شاسعة من االراضي الفلسطین�ة في المحافظة, ل�ضعها في   �ة ومساحاتالمستوطنات سلعیت و�ار�ت وعددا من البؤر االست�طان
 دونما 16397 �ما و�عزل جدار العزل العنصري في محافظة طولكرم ما مساحته  معزل عن المدینة والمراكز الحیو�ة فیها.  

الغصون والراس یر  % من مساحة المحافظة الكل�ة, و�أتي على  أراضي �ل من قرى عتیل ود 6.6�یلومتر مر�ع),    16.4(
وارتاح وفرعون وفردس�ة و�فر جمال و�فر صور ونزلة ع�سى وقفین وز�تا والشو�كة وز�دة وخر�ة ج�ارة ومدینة طولكرم. جدول 

 ) 7رقم (

جدار العزل العنصري في محافظة طولكرموضع  :  )7(جدول رقم    

 مراحل بناء الجدار طول الجدار (كم) نوع الجدار

 اسمنتي

 ئم �جم�ع مراحله قاالجدار   2 

 30 س�اج عازل

 الكلي طول الجدار 32

 2018 القدس (أر�ج), –معهد اال�حاث التطب�ق�ة  
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 ): وضع جدار العزل العنصري في محافظة طولكرم5خارطة رقم (

 

مساحة    % من4.7الزراع�ة (ما نسبته   األراضي من )²�م  6.9دونما (    6680محافظة طولكرم   في المعزولة األراضي وتشمل
% من مساحة  10.4) من المناطق المفتوحة والغا�ات (ما نسبته  ²�م  7.9دونما (  7887االراضي الزراع�ة الكل�ة في المحافظة) و

 على القادر�ن للمزارعین  المعزولة, ف�سمح فقط الزراع�ة  األراضي هذه إلى المناطق المفتوحة في محافظة طولكرم). أما الدخول
المدن�ة اإلسرائیل�ة) و�تم إصدار التصار�ح ألصحاب األراضي  لدى الدوائر اإلسرائیل�ة المعتمدة (كاإلدارة  لألراضي ملكیتهم إث�ات
 اإلسرائیل�ة تصدر المدن�ة اإلدارة أن �الذ�ر  العقار�ة. والجدیر الملك�ة صكوك في  السن منهم) التي تندرج أسماؤهم ك�ار  (عادة
 وأن خصوصا �أنفسهم الزراع�ة أراضیهم أصحاب األراضي فالحة على �صعب ذيال األمر آخر، إلى موسم من التصار�ح هذه

 )8جدول رقم (  .المعدات الالزمة و الكاملة لفالحة األرض أو العاملة األیدي تشمل ال  هذه التصار�ح
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 : تصن�ف االراضي المعزولة غرب جدار العزل العنصري في محافظة طولكرم  )8(جدول رقم  

 العدد تصن�ف االراضي المساحة (�الدونم)

 1 اراضي زراع�ة 6680

 2 غا�ات ومناطق مفتوحة  7890

 3 مصطحات مصطنعة 69

 4 منطقة جدار  541

 5 مستوطنة اسرائیل�ة 1030

 6 منطقة عمران�ة فلسطین�ة 189

 المجموع 16397

القدس (أر�ج),  –المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة, معهد اال�حاث التطب�ق�ة    2018 

 

 حالة دراس�ة: جدار العزل العنصري االسرائیلي على أراضي خر�ة ج�ارة

الفلسطین�ة   واألراضي إسرائیل بین بتنفیذ س�اسة الفصل األحاد�ة الجانب 2002العام   من حز�ران شهر  سلطات االحتالل في بدأت
 األراضي أكثر مغتص�ة  جنو�ها  إلى شمالها  من متد ت الغر��ة،   الضفة من الغر�ي الجزء عزل في منطقة  إ�جاد  خالل من المحتلة
 المدن و القرى  بین اإلقل�مي للتكامل مقوضة جیوب (جیتوهات، �انتونات)، إلى الفلسطین�ة وعازلة التجمعات ، خصو�ة  الزراع�ة

اء شرع�ة على مسار  وفي محاولة إلضف . اإلسرائیل�ة المستوطنات وضامة لغالب�ة الطب�ع�ة الموارد  على ومس�طرة ، الفلسطین�ة
متماد�ة في تجاهلها للقرار االستشاري لمحكمة العدل الدول�ة، أقدمت إسرائیل على جدار العزل العنصري في الضفة الغر��ة و 

تلتزم بتفك�ك ما تم بناءه وتعو�ض المتضرر�ن  افع إنسان�ة على مسار الجدار في الضفة الغر��ة بدال من  إجراء تعدیالت طف�فة بدو 
. و�ان آخر تعدیل ما أعلن عنه في 2004تموز عام  9ب ما جاء في القرار االستشاري لمحكمة العدل الدول�ة بتار�خ منه �حس

تعدیالت الجدیدة على مسار الجدار في مناطق أثارت معضالت  ، حیث تر�زت ال  2007الثالثین من شهر ن�سان من العام  
على حل مشاكل اعتبرت عثرة أمام سعي إسرائیل االستمرار في بناء    جغراف�ة لمسار الجدار في الضفة الغر��ة حیث ارتكزت

 الجدار. 

و�انت محافظة قلقیل�ة من المحافظات التي شملها التعدیل على مسار الجدار، اذ أن الخارطة األولى التي صدرت عن ج�ش 
�یلومترا على أراضي المحافظة   61ل  ، أظهرت أن الجدار سوف �متد �طو   2002االحتالل اإلسرائیلي في شهر حز�ران من العام  
قرى �فر صور و�اقة الشرق�ة ونزلة ع�سى وفرعون وذنا�ة وشوفة والشو�كة في   �حیث �ضع عددا من القرى الفلسطین�ة مثل

ة  معازل من خالل احاطتها �الجدار من الجهات الشمال�ة والجنو��ة والشرق�ة مع التحكم �حر�ة مرور الفلسطینیین من الجهة الشرق�
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اس وقفین وز�تا ودیر الغصون ضمن منطقة  من خالل حواجز أو بوا�ات. ف�ما �ضع الجدار جزءا من أراضي �ل من قرى الر 
 العزل الغر��ة.  

، نشر موقع ج�ش االحتالل اإلسرائیلي االلكتروني خارطة جدیدة لمسار جدار العزل العنصري في الضفة 672004وفي العام  
�م وشمل   57  ا تعدیالت جدیدة على مسار الجدار حیث بلغ طول الجدار على أراضي المحافظةالغر��ة المحتلة أظهرت فیه

التعدیل �ل من قرى �اقة الشرق�ة ونزلة ع�سى، إذ و�حسب التعدیل الصادر، تم احاطتها �الجدار من جهاتها الثالث, الشمال�ة 
ألهالي القرى السا�قة الذ�ر �التواصل مع القرى  الفلسطین�ة   والجنو��ة والغر��ة, مع ا�قاء المقطع الشرقي مفتوحا وذلك للسماح

 المح�طة.  

�م وشمل التعدیل الغاء المعازل    28، صدر تعدیل آخر على مسار جدار العزل العنصري حیث بلغ طوله  682006وفي العام  
جدار محاذ�ا لهذه القرى من الجهة التال�ة: معزل �اقة الشرق�ة ونزلة ع�سى ومعزل شوفة والشو�كة وذنا�ة �حیث �كون مسار ال

). ف�ما أ�قت السلطات االسرائیل�ة المعزل الذي �ضم �ل من قرى فرعون 1949نة للعام  الغر��ة ومواز�ا للخط االخضر (خط الهد 
وخر�ة ج�ارة و�فر صور وفردس�ة ضمن منطقة العزل الغر��ة هذا �اإلضافة الى أجزاء من أراضي دیر الغصون وز�تا وقفین  

 ن منطقة العزل الغر��ة.  ضم

ت من بین التجمعات الفلسطین�ة االكثر معاناة في محافظة طولكرم جراء بناء جدار والجدیر �الذ�ر أن خر�ة ج�ارة الفلسطین�ة �ان
ن العزل العنصري. حیث انه عقب بناء الجدار على أراضي الخر�ة واحكام الس�طرة في المنطقة, أص�ح جنود االحتالل االسرائیلیی

حاجز شعار نتوف�م الذي اقامته    –(حاجز الكفر�ات    المتمر�ز�ن على الحاجز الفاصل بین الخر�ة والقرى  الفلسطین�ة المح�طة
) یتحكمون في حر�ة مرور الفلسطینیین من و�لى القرى  الفلسطین�ة المح�طة  2004سلطات االحتالل االسرائیلي في بدا�ة العام  

)، 1949للعام    �ضا في عمل�ة العبور من محافظة طولكرم إلى داخل الخط األخضر (خط الهدنة (شرق جدار العزل العنصري) وا
كذلك في عمل�ة المرور إلى خر�ة ج�ارة المعزولة. و�ان الحاجز انذاك مصمم عل هیئة أبراج مراق�ة عسكر�ة إسرائیل�ة �اإلضافة  

للتحمیل   واسعة  وساحات  والمغادرة  القادمة  للس�ارات  مسارب  سلطات  إلى  قامت  �ما  التجار�ة.  للشاحنات  والتنز�ل مخصصة 
�إنشاء نفق یر�ط ما بین الطر�ق الترابي الواصلة من قر�ة الرأس الى قر�ة شوفه شمال   2005في بدا�ة العام    االحتالل االسرائیلي

وراء انشاء هذا النفق الحاجز العسكري والمتصلة �مدینة طولكرم، �حیث �مر هذا النفق من أسفل الحاجز. و�ان الهدف من  
طولكرم إلى مر�ز المدینة دون عبور الحاجز، و �التالي تقتصر عمل�ة   السماح للفلسطینیین من التنقل من قرى جنوب محافظة

) والمار عبر الحاجز العسكري االسرائیلي إلى 1949استخدام الطر�ق الرئ�سي الواصل ما بین الخط األخضر (خط الهدنة للعام  
. ولم تكتف سلطات االحتالل 69طر�قلى المستوطنین اإلسرائیلیین فقط و�التالي ضمان س�طرة اسرائیل�ة على  الشرق الضفة ع 

�إضافة برج مراق�ة ونقطة تفت�ش عسكر�ة جدیدة في بدا�ة   2006االسرائیلي �الس�طرة التي تفرضها �المنطقة, بل قامت في العام  
والمتوجهین جم�ع الفلسطینیین القادمین من قرى جنوب المحافظة والمحافظات الجنو��ة  الطر�ق التراب�ة المؤد�ة إلى النفق إلخضاع  

 
 التعدیل الحاصل اال أن محافظة طولكرم لم تندرج ضمن  2003صدر تعدیل للجدار في العام   67
 اال أن محافظة طولكرم لم تندرج ضمن التعدیل الحاصل  2005صدر تعدیل للجدار في العام   68
 2005- 2004ضي , مر�ز ا�حاث االرا   69
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إلى مدینة طولكرم من خالل هذا الطر�ق إلى عمل�ة تفت�ش طو�لة ومهینة تشمل االفراد واالمتعة والس�ارات وتخضع لمزاج�ة جنود 
 االحتالل المتمر�ز�ن على الحاجز.  

ائیلي �أحكام االغالق على خر�ة ج�ارة من الناح�ة الجنو��ة واقامة بوا�ة جدار على المدخل كما قامت سلطات االحتالل االسر 
". 375الجنو�ي وهو الوحید الذي �صل الخر�ة �القرى الجنو��ة المح�طة والمراكز الحیو�ة فیها حیث اطلق علیها اسم "البوا�ة رقم  

هانة التي تعرض لها الفلسطینیین القاطنین في الخر�ة وخصوصا طالب ر من حوادث المعاناة والذل واالوشهدت هذه البوا�ة الكثی
المدارس الذین واجهوا الكثیر من الصعو�ات الیوم�ة اثناء توجههم الى المدارس في القرى الفلسطین�ة المجاورة الفتقار الخر�ة الى 

على المزارعین في القرى المح�طة �خر�ة ج�ارة   ضت سلطات االحتالل االسرائیل�ةمثل هذا النوع من الخدمات التعل�م�ة. �ذلك فر 
(فرعون، الرأس ، �فر صور) الحصول على التصار�ح الزراع�ة لكي یتمكنوا من الوصول إلى أراضیهم الزراع�ة وذلك عبر البوا�ة 

ج من و�لى  �ارة للسماح لهم الدخول والخرو ، �اإلضافة إلى فرض الحصول على تصار�ح على أهالي خر�ة ج753الزراع�ة رقم  
االحتالل  فرضتها سلطات  التي  والقیود  القر�ة  المشددة على  االسرائیل�ة  لإلجراءات  ونت�جة  البوا�ة.  هذه  المعزولة عبر  قر�تهم 

الظلم والمع المحاكم االسرائیل�ة في محاولة لرفع  الى  المح�طة  اهالي خر�ة ج�ارة والقرى  التمس  التي فرضتها االسرائیل�ة,  اناة 
) والذي عزل الخر�ة عن مح�طها وأحدث  2003ل علیهم من خالل بناء الجدار (القائم منذ شهر تموز من العام   سلطات االحتال 

اضرارا اقتصاد�ة وزراع�ة ونفس�ة واجتماع�ة في المنطقة. ونت�جة لهذه االلتماسات, صدر قرار عن محكمة العدل العل�ا اإلسرائیل�ة 
العنصري الذي  یلتف حول  الخر�ة من الجهة الشرق�ة والجنو��ة واستبداله �جدار یتضمن تفك�ك جدار العزل    2007  في العام

 ). 1949على الجهة الغر��ة للخر�ة ومواز�ا للخط االخضر (خط الهدنة للعام  

�ش  إخطارًا موّقعا من قبل قائد ج  , سلمت سلطات االحتالل االسرائیلي أهالي خر�ة ج�ارة2008وفي شهر تشر�ن الثاني من العام  
االحتالل االسرائیلي في الضفة الغر��ة آنذاك (جابي شمني) �مصادرة المز�د من االراضي في الخر�ة لبناء جدار العزل العنصري 

دونمًا من أراضي    587تعدیل حدود) ل�صادر    - )T/04/90في الجهة الغر��ة من الخر�ة. وجاء اإلخطار الذي �حمل رقم ((  
نطقة العزل الغر��ة. وعلى أرض الواقع, لم �حدث أي تغییر على مسار الجدار, واستمرت  لخر�ة �حیث تص�ح الخر�ة خارج ما

 االوضاع على هذا الحال.  

تم ابالغ أهالي خر�ة ج�ارة �قرار رسمي صادر عن "محكمة العدل العل�ا االسرائیل�ة" �قضي    2009وفي الر�ع الثاني من العام  
�سي للخر�ة من الجهة الجنو��ة وتحو�لها إلى بوا�ة موسم�ة تفتح فقط خالل موسم وهي المدخل الرئ  753بوا�ة رقم  �إغالق ال

شعار افرا�م حال�ًا) من خالل البوا�ة   –الز�تون، وتحو�ل جم�ع مستخدمي تلك البوا�ة إلى حاجز الكفر�ات سا�قًا (معبر الطی�ة  
, 2011وفي منتصف العام  .    2009من بدا�ة شهر أ�ار  ر س�كون ساري المفعول اعت�اراً حیث أن هذا القرا  407االلكترون�ة رقم  

شرعت جرافات االحتالل �عمل�ات التجر�ف في الجهة الغر��ة من خر�ة ج�ارة والقرى المح�طة وذلك لتطبیق مخطط الجدار �ما  
�ة ج�ارة من لجهة الغر��ة للخر�ة واخراج خر ) و�ناء الجدار في ا1تعدیل حدود رقم    -)T/04/90جاء في االمر العسكري ((  

المعزل لتص�ح على الجهة الشرق�ة من الجدار �عد أعوام طو�لة من المعاناة. وترتب على اقامة هذا المقطع الجدید من مسار 
الخط األخضر الجدار اثارا سلب�ة وذلك (أوال) الن معظم االسر الفلسطین�ة في خر�ة ج�ارة �انت تعتمد على العمل داخل منطقة  

) لتأمین مصدر دخل لها الى جانب العمل في قطاع الزراعة, اال أن بناء مقطع الجدار الجدید قطع 1949(خط الهدنة للعام  
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أوصال الخر�ة مع المناطق داخل الخط االخضر وأحدث المز�د من االضرار �القطاع الزراعي في المنطقة اذ تطلب تجر�ف  
 تقط�ع أشجار الز�تون.  المز�د من االراضي الزراع�ة و 

 

 محافظة طولكرم  -): خر�ة ج�ارة وجدار العزل العنصري االسرائیلي  6رقم (  خارطة

 

 الحواجز العسكر�ة االسرائیل�ة والطرق االلتفاف�ة في محافظة طولكرم 

 

 الحواجز العسكر�ة االسرائیل�ة  •
قطاع غزة. ومع ذلك، لم �كن تعتبر الحواجز العسكر�ة االسرائیل�ة إجراءات موحدة لج�ش االحتالل اإلسرائیلي في الضفة الغر��ة و 

حتى رفع ج�ش االحتالل االسرائیلي من عدد حواجز التفت�ش    2000حتى اندالع االنتفاضة الفلسطین�ة في شهر أیلول من العام  
جانب القیود المفروضة على الشعب الفلسطیني في محاولتهم عبور هذه الحواجز. عالوة على   إلى مستو�ات غیر مسبوقة إلى

�حق المواطنین الفلسطینیین  وقائع من التنكیل واالنتهاكات القاس�ة التي �مارسها الجنود اإلسرائیلیون الحواجز العسكر�ة  ذلك، تشهد  
عاملین الطبیین والموظفین والتي تنطوي على الضرب واإلهانة وتجر�د  الطالب والمعلمین والمرضى والمن جم�ع شرائح المجتمع,  

 حت أشعة الشمس الحارقة أو في الطقس ال�ارد قبل السماح لهم �عبور نقاط التفت�ش.  المال�س والحجز لساعات طو�لة ت
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على المجتمع الفلسطیني، االمر الذي إن تداع�ات ممارسات جنود االحتالل االسرائیل المتمر�ز�ن عند حواجز التفت�ش تؤثر سلب�ا  
وارتفاع معدالت ال�طالة، وتعطیل حر�ة الح�اة الیوم�ة یتسبب �قطع العالقات االجتماع�ة، والفصل االقتصادي بین المناطق,  

ع جنود  �منالفلسطین�ة, حیث    الطواقم الطب�ةضد    اإلسرائیليتجاوزت تصرفات جنود االحتالل    والهجرة الداخل�ة. عالوة على ذلك,
في ذلك حاالت الطوارئ. و   االحتالل االسرائیلي االط�اء والمرضى في أغلب االح�ان من عبور حواجز التفت�ش االسرائیل�ة �ما

في عدید من المرات یتم نقل المرضى الى المراكز الصح�ة أو المستشف�ات القر��ة على الكراسي المتحر�ة أو الحیوانات (الحمیر)  
االحتالل مرور س�ارات االسعاف االمر الذي یتسبب أ�ضا في وفاة المرضى في �ثیر من الحاالت.    �سبب عدم سماح جنود 

الجنود اإلسرائیلیون المتمر�زون عند نقاط التفت�ش �فرض قیود زمن�ة على حر�ة عبور المواطنین الفلسطینیین على   كما �قوم
التفت�ش في فترة زمن�ة معینة في الص�اح والمساء االمر الذي    العدید من نقاط التفت�ش �حیث �سمح للفلسطینیین �عبور نقاط 

وال تختلف محافظة طولكرم عن سائر المحافظات الفلسطین�ة في الضفة الغر��ة حیث   یتسبب في الكثیر من العناء للفلسطینیین.
�ة الفلسطینیین داخل المحافظة ومن والى قام جنود االحتالل االسرائیلي �إقامة العدید من الحواجز اإلسرائیل�ة و العوائق لتقیید حر 

ونقاط تفت�ش و�وا�ات زراع�ة و�وا�ات حدید�ة. وتضاعف عدد المحافظة، والتي تشمل ما یلي : حواجز اسمنت�ة وسواتر تراب�ة  
 2000م  الحواجز العسكر�ة االسرائیل�ة في محافظة طولكرم عقب اندالع االنتفاضة الفلسطین�ة الثان�ة في شهر ایلول من العا

بلغت   (  22حتى  رقم  الجدول  مختلفا.  و 9حاجزا  التي  المختلفة  العسكر�ة  الحواجز  وأنواع  عدد  یبین  االحتالل  )  ج�ش  ضعها 
 فلسطیني في محافظة طولكرم.    178,000 اإلسرائیلي لتقیید وحصر حر�ة أكثر من

 

 في محافظة طولكرم : الحواجز العسكر�ة االسرائیل�ة)9(جدول رقم  

 نوع الحاجز  الحواجز عدد  

 حاجز دائم 5

 ساتر ترابي 9

 حاجز اسمنتي 1

 بوا�ة حدید�ة  5

 حاجز ط�ار 2

 المجموع 22

 2018  -المصدر: معهد اال�حاث التطب�ق�ة القدس (أر�ج)

 

تجدر االشارة الى أن سلطات االحتالل االسرائیلي دأبت في اآلونة االخیرة على تحو�ل ه�كل�ة �عض الحواجز العسكر�ة "الط�ارة"  
رض المز�د من الس�طرة على أو التي �طلق علیها "سواتر تراب�ة" الى حواجز دائمة �ما یتناسب ومخططاتها التي تهدف الى ف
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دعوى توفیر االمن والحما�ة لمواطنیها (المستوطنین االسرائیلیین). فعلى الطر�ق الواصل بین قر�تي  حر�ة المواطنین الفلسطینیین ب 
شوفة وعز�ة شوفة جنوب محافظة طولكرم, هناك حاجز عسكري على هیئة "ساتر ترابي" �ان ج�ش االحتالل االسرائیلي قد اقامه  

وخصوصا أن مستوطنة "افني ح�فیتس" االسرائیل�ة تتوسط هاتین في السنوات الماض�ة بدعوى الحفاظ على األمن في المنطقة  
القر�تین وأن المستوطنین القاطنین في المستوطنة السا�قة الذ�ر �سلكون الطر�ق ذاته الذي �سلكه أهالي قرى شوفة وعز�ة شوفة 

, قام  2014خرى. وفي شهر آب  �ش االحتالل االسرائیلي على هذا الحاجز بین الفینة واألللوصول الى المستوطنة. و�تواجد ج
ج�ش االحتالل اإلسرائیلي بوضع بوا�ة حدید�ة واضافة غرفة مراق�ة عسكر�ة على المدخل الشرقي لعز�ة شوفة جنوب مدینة 

هذه �انت �الوخ�مة على اهالي القرى السا�قة   طولكرم، على الطر�ق الواصل بینها وقر�ة شوفة. �شار إلى أن عواقب التغییر
أن مدخل عز�ة شوفة �شكل المدخل الرئ�سي لفلسطیني الداخل المحتل والقادمین من معبر الطی�ة (شعار افرا�م)    الذ�ر خاصة

ى مدینة �اتجاه عز�ة شوفة ومنه إلى مدینة طولكرم للتسوق، حیث أن إقامة هذا الحاجز العسكري سوف �قوض فرصة وصولهم إل
بور هذا الحاجز على  أهالي �ل من قرى عز�ة شوفة وشوفة بینما �منع طولكرم والتي ستتضرر �شكل أو �آخر. �ما اقتصر ع

 جنود االحتالل االسرائیلي غیر القاطنین في عز�ة شوفة وقر�ة شوفة من المرور. 

 الطرق االلتفاف�ة االسرائیل�ة في محافظة طولكرم •

(التي تم توق�عهـا بین منظمـة التحر�ر    1993أیلول    -لتفـاف�ـة' �ـالظهور مع مرحلـة اتفـاق�ـات أوســــــــــــــلوبـدأ مصــــــــــــــطلح 'الطرق اال
الفلســــطین�ة و اســــرائیل) لإلشــــارة إلى الطرق التي أقامها اإلســــرائیلیون في المناطق الفلســــطین�ة المحتلة بهدف ر�ط المســــتوطنات  

ائیل.  منذ ذلك الحین, �ثفت اســـــرائیل من جهودها لز�ادة حجم  ا ب�عض وتلك داخل إســـــر اإلســـــرائیل�ة في الضـــــفة الغر��ة �عضـــــه
الطرق االلتفاف�ة في األراضـــي الفلســـطین�ة المحتلة �جزء من ســـ�اســـتها لفرض حقائق على أرض الواقع؛ والتي في النها�ة ســـوف  

 بلة للح�اة. �ة متصلة جغراف�ا وقاتؤثر على نتائج المفاوضات مع الفلسطینیین، �ما في ذلك إنشاء دولة فلسطین

و الجدیر �الذ�ر ان غالب�ة االراضــي في الضــفة الغر��ة مصــنفة �مناطق "ج" و التي بدورها تخضــع للســ�طرة االســرائیل�ة الكاملة 
لتفاف�ة  ، وتشـمل جم�ع المسـتوطنات اإلسـرائیل�ة والطرق اال1995�حسـب اتفاق�ات أوسـلو الثان�ة الموقعة في شـهر أیلول من العام 

 �ضا مساحات واسعة من االراضي الفلسطین�ة المصنفة "أ" و "ب".  تخترق أالتي 

و�اإلضافة الى البرنامج االست�طاني االسرائیلي الذي اطلقته الحكومة االسرائیل�ة عقب احتالل الضفة الغر��ة و قطاع غزة في  
ن الطرق تعمل على تسهیل بناء لى أساس إنشاء ش�كة م, تبنت الحكومات االسرائیل�ة المتعاق�ة مفهوم الفصل ع 1967العام  

داخل  وتلك  المحتلة  الفلسطین�ة  االراضي  في  المستوطنات  هذه  بین  االسرائیلیین  المستوطنین  وحر�ة  اإلسرائیل�ة  المستوطنات 
لطرق في اسرائیل.  اسرائیل, والتي في نها�ة المطاف سوف تعمل على دمج ش�كة الطرق االلتفاف�ة داخل االراضي الفلسطین�ة وا 

قام االسرائیلیون �شق و�ناء هذه الطرق تحت ذر�عة "االحت�اجات األمن�ة"؛ المصطلح الذي قدم للج�ش االسرائیلي العذر    وقد 
الشرعي لمصادرة األراضي الفلسطین�ة، وهو إجراء ثبتت فعالیته في الماضي عندما �ان الج�ش اإلسرائیلي �علن مصادرة مساحات  

الفلسطین�ة تحت  واسعة من األ �عد الى س�طرة راضي  ف�ما  "االحت�اجات االمن�ة", إلقامة قاعدة عسكر�ة، والتي تتحول  ذر�عة 
المستوطنین اإلسرائیلیین الذین بدورهم �قومون بتحو�لها الى منطقة عمران�ة (مستوطنة) للع�ش فیها. و�النس�ة إلسرائیل، �ان هذا 

أن مصادرة األراضي ألي غرض آخر من االستخدام العسكري �عتبر    ن الدولي، الذي �عتبرهو المنفذ الوحید لاللتفاف على القانو 
 "انتهاك فاضح" للقوانین و االعراف الدول�ة. 
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كما عززت اسرائیل من الدور العسكري للمستوطنات االسرائیل�ة والطرق االلتفاف�ة, و سمحت بدورها للج�ش �مصادرة االراضي 
المستوطنات والطرق االلتفاف�ة؛ �ما تحججت اسرائیل أ�ضا �ان الطرق التي تقوم  راضي المحتلة لبناء الفلسطین�ة الخاصة في األ

�شقها في االراضي الفلسطین�ة سوف تعود �النفع على السكان المحلیین الفلسطینیین الذین سوف �سمح لهم �السفر على هذه  
ظم الطرق االلتفاف�ة االسرائیل�ة في الضفة الیوم من استخدام مع  الطرق اال ان الواقع �ان غیر ذلك, حیث �منع الفلسطینیین

الغر��ة االمر الذي �ظهر االكاذیب االسرائیل�ة بهذا الشأن. وعل�ه فان الطرق اإلسرائیل�ة (الطرق االلتفاف�ة) المقامة على األراضي 
ف أ�ضا على اتخاذ زمام    ي المستوطنات وتدفعهمالفلسطین�ة المصادرة تسهم إسهاما �بیرا في تحفیز االسرائیلیین على الع�ش 

الم�ادرة لبناء المز�د من الطرق على عاتقهم، والتي في وقت الحق یتم اعتمادها و تبنیها من قبل ج�ش االحتالل اإلسرائیلي لیلقى  
رائیل�ة �عضها ظالال من الشرع�ة على هذه الطرق. ففي الوقت الذي تشكل ف�ه المستوطنات حلقة وصل بین المستوطنات االس 

ي االراضي الفلسطین�ة المحتلة, تعمل الطرق االلتفاف�ة على ��ح تنم�ة المجتمعات المحل�ة الفلسطین�ة في الضفة الغر��ة  ب�عض ف 
 من خالل خلق واقع من عوائق في المناطق المخصصة للتنم�ة.

على الطرق االلتفاف�ة �استثناء  ة الفلسطینیین السفر  , �ان �استطاع2000و قبل اندالع االنتفاضة الثان�ة في شهر أیلول من العام  
االوقات التي �علن فیها ج�ش االحتالل االسرائیلي حالة "االستنفار االمني" حیث �منع جنود االحتالل المواطنین الفلسطینیین من 

ة في  الع االنتفاضة الثان�استخدام هذه الطرق او یتم اخضاعهم الى تفت�ش امني مكثف قد یدوم لساعات طو�لة. ولكن عقب اند 
الطرق ش�ه معدوم  2000العام   لهذه  الفلسطینیین  استخدام  المدن�ة , اص�ح  االدارة  اذا �ان �حوزتهم تصار�ح صادرة عن  اال 

االسرائیل�ة تسمح لهم �السفر على تلك الطرق. وفي وقت الحق ، أص�ح الج�ش اإلسرائیلي �طلق على الطرق االلتفاف�ة التي ال 
و حتى یومنا على أنها "طرق" عق�مة"، �معنى أن هذه الطرق خال�ة من استخدام الفلسطینیین.    فلسطینیین �استخدامها�سمح لل

والذي بدوره �متثل   557�م تحت فئة الطرق االلتفاف�ة في محافظة طولكرم وهو الطر�ق االلتفافي االسرائیلي رقم    15هذا, تندرج  
 مرور المستوطنین.   المحافظة لتسهیل حر�ةللبرنامج االست�طاني اإلسرائیلي في  

 محافظة طولكرم المعابر الحدود�ة االسرائیل�ة في •
أصدر المسؤول في االدارة المدن�ة االسرائیل�ة في الضفة الغر��ة المحتلة انذاك, �ائیر نف�ه ألوف,  2005 عام  من أیلول شهر  في 

السامرة (رقم    – أمرا عسكر�ا �حمل اسم (أمر �شأن مناطق مغلقة   -  5775نقاط عبور)،     ,(1967-5727)  34یهودا و 
جدار  طول خط   على  عبور  نقطة 23 إلى  �اإلضافة الغر��ة, الضفة في  معابر رئ�س�ة (نقاط حدود) عشرة إقامة عن 2005

ى مداخل المدن و القرى  (من الشمال الى الجنوب) الستبدال الحواجز العسكر�ة اإلسرائیل�ة الحال�ة المقامة عل  70العزل العنصري 
ین�ة بهدف تخف�ف وطأة احتكاك المدنیین الفلسطینیین مع الجنود اإلسرائیلیین على الحواجز االسرائیل�ة . و تشمل هذه  الفلسط

المعابر: معبر مزمور�ا شرقي بیت لحم, معبر ترقوم�ا في الخلیل, معبر الجلمة في جنین, معبر شعار افرا�م في طولكرم, معبر  
في بیت لحم, معبري شعفاط والزع�م شرقي    300اهوب شمال منطقة االغوار, معبر جیلو  �ا في رام هللا, معبر حسام تصبیتون

مدینة القدس ومعبر قلند�ا في القدس. و �انت اسرائیل قد صنفت خمسة من هذه المعابر التي تنوي اقامتها لألغراض التجار�ة 
ن هذا �اإلضافة الى سعیها للس�طرة على حر�ة مرور ى الحر�ة التجار�ة للفلسطینیی(منها معبر شعار افرا�م) بهدف الس�طرة عل

الفلسطینیین في االراضي الفلسطین�ة �عكس ما تدع�ه حیث أن بناء هذه المعابر على مسار الجدار في الضفة الغر��ة سوف 

 
  2005أیلول   9، هارتس االسرائیل�ة الیوم�ة جر�دة  70
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لجانب یهدف الى امة هذه المعابر قرار أحادي ا �خلق واقع جدید على االرض الفلسطین�ة �اعت�ار قرار الحكومة اإلسرائیل�ة �إق
 .تكر�س خط الجدار �خط حدود س�اسي بین إسرائیل واألراضي الفلسطین�ة المحتلة

والیوم, وعقب االنتهاء من بناء الجدار على أراضي محافظة طولكرم, تتحكم اسرائیل �حر�ة مرور الفلسطینیین والحر�ات التجار�ة 
الطی�ة (معبر   - د دشنتها في االعوام الماض�ة وهي معبر ارتاح  من والى المحافظة من خالل معابر رئ�س�ة �انت اسرائیل ق

ة التي تقع على الحدود من محافظة طولكرم من الجهة الجنو��ة الغر��ة) والذي تم تخص�صه شعار افرا�م نس�ة الى المستوطن 
مال الفلسطینیین الذین �عملون  للحر�ات التجار�ة بین محافظة طولكرم واالراضي الفلسطین�ة في الداخل المحتل (و�العكس), وللع

الحدودي الذي �طلق عل�ه اسم "نیتساني عوز" حیث �سمح  . �ذلك الحاجز    1948في االراضي الفلسطین�ة المحتلة في العام  
من الدخول الى مدینة طولكرم وال �سمح للفلسطینیین   1948للفلسطینیین القاطنین في االراضي التي احتلتها إسرائیل في العام  

مال الفلسطینیین الذین  طنین في طولكرم من العبور الى الداخل من خالل هذا الحاجز الحدودي حیث �قتصر العبور على العالقا
 �عملون في المنطقة الصناع�ة المحاذ�ة لمدینة طولكرم فقط.  

لدخول المزارعین  كذلك الحاجز االسرائیلي الذي �طلق عل�ه "حاجز الكفر�ات" وهو حاجز اق�م على  مسار الجدار ومخصص  
الى  أراضیهم في أوقات موسم�ة من �ل   الفلسطینیین الذین أص�حت أراضیهم معزولة غرب الجدار, حیث �سمح لهم �الدخول 

عام (موسم قطاف الز�تون ومواسم زراع�ة اخرى) و�قتصر الدخول على المزارعین الفلسطینیین من حملة التصار�ح االسرائیل�ة  
ل اسرائیل الى االراضي المعزولة. تجدر االشارة أن الفلسطینیین من حملة تصار�ح االسرائیل�ة للعمل داخ  التي تمكنهم من الدخول

 ال �مكنهم عبور هذا الحاجز.  
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 ): المعابر االسرائیل�ة في محافظة طولكرم7خارطة رقم (

 

 األوامر العسكر�ة اإلسرائیل�ة الصادرة في محافظة طولكرم •
إسرائیل مر  تبر�ر وجودها لقد حاولت  الفلسطین�ة من خالل محاوالتها  الهروب من مكانتها �دولة محتلة لألراضي  تكرارا  ارا و 

 1967بوصفها اإلداري في األراضي المحتلة. و لهذا السبب لجأت إسرائیل و منذ احتاللها للضفة الغر��ة و قطاع غزة في العام  
�استخدام مبرراتها الشهیرة "االغراض العسكر�ة" و "الضرورات االمن�ة" النتهاك  أعمالها االست�طان�ة  إلى األوامر العسكر�ة لتقنین  

، أصدرت 1993القوانین االنسان�ة الدول�ة و قرارات األمم المتحدة و مجلس األمن. و في أعقاب توق�ع اتفاق�ة أوسلو في العام  
سطین�ة لألغراض العسكر�ة المختلفة وذلك لتعز�ز اسعة من االراضي الفلإسرائیل االف األوامر العسكر�ة لمصادرة مساحات ش

س�طرتها على األراضي بدءا من بناء المستوطنات و توس�ع المستوطنات القائمة و شق الطرق االلتفاف�ة و اقامة القواعد العسكر�ة  
الحتالل اإلسرائیلي  ة طولكرم، أصدر ج�ش اوغیرها من االنتهاكات, هذا �اإلضافة الى بناء جدار العزل العنصري. ففي محافظ

مئات األوامر العسكر�ة لتنفیذ مخططاته االست�طان�ة، و �ثیر من هذه االوامر لم تكن متاحة للعامة، ولكن تلك المتوفرة حتى هذا  
 .  )10(الیوم, تظهر في الجدول رقم  
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 كرم: األوامر العسكر�ة اإلسرائیل�ة الصادرة في محافظة طول) 10(جدول رقم  

 نوع األمر العسكري  سكر�ة الصادرة عدد األوامر الع 

 هدم منازل 56

61 

 اقامة و توس�ع حواجز عسكر�ة 

 جدار العزل العنصري  مصادرة أراضي 

 استخدامات عسكر�ة اخرى 

 المجموع 117

 2018اإلسرائیل�ة, أر�ج  المصدر: قاعدة ب�انات االوامر العسكر�ة 

 

 ئي على محافظة طولكرمالصناع�ة "نیتساني عوز" والضرر البیالمنطقة  

تقع المنطقة الصناع�ة "نیتساني عوز" والمعروفة محل�ا �اسم "منطقة مصانع ج�شوري الى الغرب من مدینة طولكرم �محاذاة 
دونما   140) وهي ع�ارة عن اثني عشر مصنعا. تحتل هذه المصانع الیوم ما مساحته  1949الخط االخضر (خط الهدنة للعام  

بر علیها. هذه المنطقة الصناع�ة ومخلفاتها الصل�ة والسائلة والغاز�ة تؤثر �شكل كرم وتعتبر الضرر االكمن أراضي مدینة طول
سلبي على الصحة والبیئة الفلسطین�ة في المنطقة حیث تستنزف المصادر الطب�ع�ة وتلوث م�اه الشرب هذا �اإلضافة الى الضرر 

عل�ه من اثار صح�ة وأمراض. �ما تتسبب هذه المنطقة و�ث الهواء وما یترتب  الذي تحدثه للقطاع الزراعي في المنطقة، وأ�ضا تل
الصناع�ة �أضرار �ارث�ة ومدمرة على المدنیین الفلسطینیین في مدینة طولكرم للتداع�ات البیئ�ة والصح�ة التي تتسببها. فال  

أعوام االحتالل االسرائیلي �طان�ة المختلفة خالل  �كفي المعاناة التي تعرض لها الفلسطینیین في المحافظة جراء االجراءات االست
الثماني واالر�عین, تقوم هذه المصانع �التخلص من �قا�اها والمخلفات الصناع�ة الناتجة عنها في االراضي الفلسطین�ة المجاورة  

البیئة واالهم, على صحة المو  الذي ادى بدوره الى ظهور انعكاسات خطیرة على  الفلسطینیین (مدینة طولكرم) االمر  اطنین 
اطنین في المدینة. تجدر االشارة الى أن وجود هذه المنطقة الصناع�ة �جانب مدینة طولكرم تحرم المدینة من فرص التوسع الق

 العمراني المستقبلي وهو ما تعمد ال�ه اسرائیل. 
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 ): المنطقة الصناع�ة االسرائیل�ة نیتساني عوز غرب مدینة طولكرم8خارطة رقم (
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 ي في محافظة نابلس الوضع الجیوس�اس
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 محافظة نابلس: جغراف�ا وسكان

محافظة نابلس هي احدى محافظات الضفة الغر��ة االحد عشر وتقع في الجزء الشمالي الشرقي منها. وتبلغ المساحة االجمال�ة 
. 2017ز المر�زي لإلحصاء الفلسطیني,  مواطن فلسطیني �حسب الجها  388,321�م مر�ع و�قطنها الیوم    605.1للمحافظة  

الثماني   التي هدفت وخالل سنوات االحتالل االسرائیلي  للعدید من االنتهاكات االسرائیل�ة  نابلس  واالر�عین, تعرضت محافظة 
االنتهاكات  �ما شملت  اراضیها.  على  االست�طاني  الوجود  وتعز�ز  المحافظة  في  الفلسطین�ة  االراضي  على  للس�طرة    �مجملها 

والممتلكات هذا �اإلضافة الى انتهاكات المستوطنین االسرائیل�ة اقامة المستوطنات والبؤر االست�طان�ة والقواعد العسكر�ة ومصادرة  
 ) 1(خارطة رقم  التي أوقعت الخسائر الفادحة �القطاع الزراعي والحیواني في المحافظة.   

 

): محافظة نابلس1الخارطة رقم  (   

 
  �ات أوسلومحافظة نابلس واتفاق

 
رفضًا من الشعب الفلسطیني لالحتالل اإلسرائیلي لألراضي الفلسطین�ة المحتلة وللمطال�ة    1987بدأت االنتفاضة األولى عام  

, عقد مؤتمر مدر�د للسالم على أساس مبدأ "األرض مقابل السالم"  1991�حل عادل ودائم للقض�ة الفلسطین�ة. و في العام  
. 1967التي تدعو إلى انسحاب إسرائیل الكامل من المناطق التي احتلتها في العام    338و    242ن  وتطبیق قرارات مجلس األم

وعقدت عدة جوالت من المفاوضات بین الجانبین اإلسرائیلي والفلسطیني �ان الجانب الفلسطیني یؤ�د فیها على ضرورة وقف  
 .  م المفاوضاتاالست�طان �اعت�اره العنصر الرئ�سي الذي �قف حجر عثرة أمام تقد 
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وفي العاصمة النرو�ج�ة أوسلو جرت مفاوضات بین منظمة التحر�ر الفلسطین�ة والحكومة اإلسرائیل�ة من اجل التوصل إلى سالم 
, وت�ع ذلك توق�ع اتفاق�ة المرحلة االنتقال�ة التي  1993أیلول عام    13عادل ودائم، وانتهت بتوق�ع اتفاق�ة إعالن الم�ادئ في  

رائیلي من أجزاء من قطاع غزة وأر�حا. وقد حددت المرحلة االنتقال�ة �خمس سنوات على أن تنتهي الج�ش اإلس  تضمنت انسحاب
�حیث یتم في نهایتها حل العق�ات الرئ�س�ة مثل الحدود و المستوطنات والالجئین والم�اه و القدس. فنتج عن   1999في أ�ار  

% من مساحة قطاع غزة ومساحة محدودة 70سرائیل�ة من حوالي  االحتالل اإل) انسحاب قوات  1994اتفاق�ة أوسلو األولى (أ�ار  
 من محافظة أر�حا.  

تضمنت إجراء انتخا�ات للمجلس التشر�عي الفلسطیني   1995أیلول عام    28أما اتفاق�ة أوسلو الثان�ة والتي تم توق�عها بتار�خ  
لمأهولة �السكان الفلسطینیین.  و�ناءًا على اتفاق�ة لفلسطین�ة اووضعت جدوال زمن�ا النسحاب القوات اإلسرائیل�ة من المناطق ا 

 - أوسلو الثان�ة تم تقس�م الضفة الغر��ة إلى ثالثة مناطق وهي:

 
ــلطة الفلســــــطین�ة �كامل الســــــ�طرة االمن�ة و االدار�ة حیث تتكون منطقة أ من األجزاء    • منطقة أ، حیث تتمتع الســــ

 ر��ة.  الرئ�س�ة للمدن الكبیرة في الضفة الغ
منطقة ب وتشــكل معظم المناطق الفلســطین�ة المأهولة من البلد�ات والقرى و�عض المخ�مات. و تســ�طر الســلطة   •

 على �امل الشؤون المدن�ة أما إسرائیل فتس�طر على الشؤون األمن�ة.  الوطن�ة الفلسطین�ة
ــ�طرة • ــرائیل �امل الســ ــاحة خارج منطقتي أ و ب وإلســ على هذه المنطقة أمن�ا و   ومنطقة ج وهي تغطي �اقي المســ

ادار�ا وهي تتكون من جم�ع المســـــــتوطنات اإلســـــــرائیل�ة ومعظم األراضـــــــي الفلســـــــطین�ة غیر المأهولة أو المناطق  
 ر�ف�ة المأهولة �شكل محدود. 

 

�ر�ع   �م  113.418", حیث تم تصن�ف ما مساحته ج " و" ب" و"أمحافظة نابلس الى مناطق "و بناء على ما سبق, تم تقس�م أراضي  
�م مر�ع    239.634% من المساحة الكل�ة للمحافظة, ف�ما تم تصن�ف ما مساحته  18.8من أراضي المحافظة �أراضي "ا", ما نسبته  

حافظة. أما الجزر المت�قي من أراضي المحافظة و % من المساحة الكل�ة للم 39.6من أراضي المحافظة �مناطق "ب", ما نسبته  
% من أراضي المحافظة فقد تم تصن�فه �مناطق "ج" وهي المناطق التي تقع تحت الس�طرة 41.6نسبته    �م مر�ع, ما   251.960ال�الغ  

اال بتصر�ح صادر عن االدارة الكاملة للحكومة اإلسرائیل�ة حیث �منع البناء الفلسطیني فیها أو االستفادة منها �أي شكل من االشكال  
ر �الذ�ر أن معظم األراضي الواقعة في مناطق "ج" هي األراضي الزراع�ة والمناطق المدن�ة االسرائیل�ة في محافظة نابلس . والجدی

نابلس   لمحافظة  السكانيالتقس�م اإلداري و �عرض    1المفتوحة والتي تشكل مصدر دخل رئ�سي للفلسطینیین في المحافظة. الجدول رقم  
 ):1995االنتقال�ة ( المرحلة-أوسلوت�عًا التفاق�ة  
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�مات الجیوس�اس�ة في محافظة نابلس): التقس2الخارطة رقم (  

 

 

 

�مات الجیوس�اس�ة في محافظة نابلس ): التقس1جدول (  

 التقس�م  المساحة (كم مر�ع) النس�ة المئو�ة

 منطقة ا 113.418 18.8

 منطقة ب 239.634 39.6

 منطقة ج 251.960 41.6

 محم�ة طب�ع�ة  0 0

 المساحة الكل�ة 605.012 100

  2018أر�ج   –المصدر: وحدة مراق�ة االست�طان  
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 النشاطات االست�طان�ة االسرائیل�ة في محافظة نابلس

استأنفت اسرائیل نشاطاتها االست�طان�ة في محافظة نابلس م�اشرة عقب احتاللها لالراضي الفلسطین�ة (الضفة الغر��ة (�ما فیها  
ت االست�طان�ة على أراضي محافظة نابلس �العشوائ�ة، بل على  . ولم تكن النشاطا 1967القدس الشرق�ة) وقطاع غزة) في العام  

ومخطط لها بهدف خلق وقائع على االرض ال �مكن تغییرها و�النها�ة تؤدي الى تقو�ض الوجود  العكس، �ان لها أهداف واضحة  
 الفلسطیني ود�مومته في المنطقة.  

لتي شملت مصادرة األراضي الفلسطین�ة لألغراض االست�طان�ة  و�ان لمحافظة نابلس النصیب االكبر من النشاطات االست�طان�ة ا
نات االسرائیل�ة وتوس�ع القائم منها هذا �اإلضافة الى اقامة البؤر االست�طان�ة وشق الطرق االلتفاف�ة  المختلفة تمثلت ببناء المستوط

التي الفلسطین�ة  المنازل  وهدم  المثمرة  األشجار  واقتالع  العسكر�ة  القواعد  االحتالل   واقامة  سنوات  خالل  انقطاع  دون  استمرت 
 جم�ع قرى ومدن المحافظة واستهداف القطاع الزراعي �شكل خاص.  االسرائیلي. �ما طالت االنتهاكات االسرائیل�ة  

  القدس (أر�ج) االنتهاكات االسرائیل�ة التي   – , سجل معهد اال�حاث التطب�ق�ة  2018العام  وحتى    1994ففي الفترة ما بین العام  
دونما من االراضي الفلسطین�ة   40,000ارتكبها االحتالل اإلسرائیلي �حق االراضي والممتلكات في محافظة نابلس, فقامت �مصادرة  

شجرة من االشجار الفلسطین�ة المثمرة   91,000في المحافظة لألغراض العسكر�ة المختلفة. �ما سجلت (أر�ج) اقتالع ما یز�د عن  
لمحافظة,  دي قوات االحتالل أو المستوطنین االسرائیلیین القاطنین في المستوطنات الغیر شرع�ة في افي المحافظة سواء على ای

منزال في المحافظة خالل الفترة ذاتها ناه�ك عن المنشأت الحیوان�ة والزراع�ة     450هذا �اإلضافة الى هدم وتدمیر ما �قارب ال  
 2000خالل الفترة �انون الثاني  �ظهر االنتهاكات االسرائیل�ة في محافظة نابلس    )2والتجار�ة التي تم استهدافها ا�ضا. جدول رقم (

  -:2018و  

 2018-2000: االنتهاكات االسرائیل�ة في محافظة نابلس خالل الفترة ما بین االعوام  2جدول رقم  

 المنازل المهدمة  المنازل المخطرة �الهدم
االشجار  
 المقتلعة

االراضي المصادرة 
 لدونم)(�ا

 العام

2 0 8159 7134 2000 

0 6 25360 4260 2001 

3 30 1350 308 2002 

3 84 2725 44 2003 

5 35 6165 727 2004 

50 5 4650 9730 2005 

50 16 345 4312 2006 
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3 17 8060 1046 2007 

8 1 4220 238 2008 

169 5 5697 1989 2009 

69 25 2496 864 2010 

4 39 7697 659 2011 

33 17 1493 3987 2012 

30 7 6933 851 2013 

23 24 790 1141 2014 

34 15 903 548 2015 

126 97 60 693 2016 

4 18 3110 1497 2017 

4 7 997 196 2018 

 المجموع 40224 91210 448 620

 2018أر�ج,    –وحدة مراق�ة االست�طان  

 

المهدمة في محافظة الفلسطین�ة  المنازل  تعقید اجراءات   وف�ما �خص  الى  دائما  المدن�ة االسرائیل�ة  فقد تعمدت االدارة  نابلس, 
اصدار تراخ�ص البناء للفلسطینیین وخصوصا في المناطق المصنفة "ج" التي تخضع للس�طرة االسرائیل�ة الكاملة (أمن�ا وادار�ا).  

االسرائیل�ة عمل�ة الرفض �سبب عدم موافاة الفلسطینیین وفي معظم االح�ان, ُتقابل هذه االجراءات �الرفض. وتبرر االدارة المدن�ة  
لى التراخ�ص الالزمة الشروط المفروضة على البناء من قبل االدارة المدن�ة االسرائیل�ة إلصدار تراخ�ص المتقدمین للحصول ع

  البناء والتي غال�ا ال یتم ا�ضاحها للمتقدمین للحصول على تراخ�ص بناء.  

الفلسطیني على البناء لمواك�ة هذا النمو لنمو السكاني وخصوصا في المناطق المصنفة "ج"، �جبر المواطن  والحق�قة أن مواك�ة ا
�قود الى مسارعة سلطات االحتالل االسرائیلي الى  دون انتظار التراخ�ص الالزمة من االدارة المدن�ة االسرائیل�ة, االمر الذي  

دم الفعل�ة، و�التالي ذه المناطق، والذي �عتبر الخطوة االولى نحو اصدار أوامر الهاصدار اوامر عسكر�ة لوقف العمل والبناء في ه
% من اجمالي مساحة المحافظة. و�هذا 42تشر�د المئات من العائالت الفلسطین�ة من المناطق المصنفة "ج"، والتي تشكل قرا�ة  
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ن من أماكن سكناهم في هذه المناطق وضمها إلى حدود  تحقق سلطات االحتالل االسرائیل�ة هدفها االسمى وهو اخالء الفلسطینیی
 االست�طاني.  ئیل في سبیل التوسعدولة اسرا

 المستوطنات والبؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة في محافظة نابلس

طین�ة نالت محافظة نابلس حصتها من المصادرات اإلسرائیل�ة لألغراض االست�طان�ة المختلفة عقب احتالل اسرائیل لالراضي الفلس
ببناء اثنتي عشر   إسرائیل والبؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة. و حتى یومنا هذا, قامت ، �ان منها بناء المستوطنات 1967في العام 

 17629 مستوطن وتحتل مساحة اجمال�ه قدرها ألف  13نابلس, �قطنها ما یز�د عن   محافظة في مستوطنة إسرائیل�ة غیر شرع�ة
یبین تفاصیل المستوطنات االسرائیل�ة القائمة   3رقم    % من المساحة الكل�ة للمحافظة.  جدول 2.9ر�عًا),  م �یلومتراً   17.6( دونما

  -على أراضي محافظة نابلس:

 : المستوطنات االسرائیل�ة في محافظة نابلس3جدول رقم  

مساحة المخطط  
اله�كلي للمستوطنة  

 (�الدونم)

مساحة المنطقة 
 )2017العمران�ة (

 نم)(�الدو 

 التعداد السكاني 

)2018( 
 العدد اسم المستوطنة  االنشاءتار�خ  

  .1 براخا 1982 1769 986 411

  .2 الون مور�ه 1979 1595 1377 3686

  .3 ایتمار 1984 1181 3564 8453

  .4 م�خورا 1973 136 927 1017

  .5 یتسهار  1983 1106 1354 1539

  .6 ایلي 1984 3259 3318 3835

  .7 یت جیت 1973 315 1188 2314

  .8 حومش 1980 -- 1014 1032

  .9 م�جدال�م 1984 153 170 558

4432 1229 600 1992 
متسب�ه راحیل 
 (ش�فوت راحیل)

10.  

  .11 شیلو  1978 2407 1613
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  .12 شافي شمرون  1977 792 889 816

  المساحة الكل�ة   13,313 17,629 28,093

 2018المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة, أر�ج 

 
 اإلسرائیل�ة في محافظة نابلساله�كل�ة للمستوطنات    المخططات

، استثمرت الحكومات اإلسرائیل�ة المتعاق�ة موارد عدیدة إلنشاء وتوس�ع المستوطنات  1967منذ احتالل األراضي الفلسطین�ة في العام  
الغرض. لهذا  األراضي  من  ممكن  قدر  أكبر  ومصادرة  المحتلة  الفلسطین�ة  االراضي  في  شرع�ة  الس�اسات  الغیر  لهذه    ونت�جة 

مستوطنة اسرائیل�ة في الضفة الغر��ة المحتلة, �ما فیها    198مستوطن إسرائیلي في    800,000االست�طان�ة, �ع�ش الیوم أكثر من  
بؤرة است�طان�ة موزعة في جم�ع أنحاء الضفة الغر��ة المحتلة، �ما فیها القدس   220المستوطنات الس�اح�ة، هذا �اإلضافة الى  

 .رق�ةالش

أصدرت اإلدارة المدن�ة اإلسرائیل�ة في الضفة الغر��ة المحتلة مخططات ه�كل�ة للمستوطنات اإلسرائیل�ة �ما في    ,1991وفي العام  
�عین  االخذ  مع  القائمة  االسرائیل�ة  للمستوطنات  مستقبل�ة  توسع  مناطق  المخططات  هذه  الشرق�ة. وشملت  القدس  في  تلك  ذلك 

. و�لغ 1991نات جدیدة وتوس�ع المستوطنات التي �انت قد ُشِیدت حتى العام  ت اضاف�ة إلقامة مستوط االعت�ار اعتماد مساحا
% من 8.6,  ²�م  486.1دونما (  486.137مجموع مساحة المخططات اله�كل�ة الصادرة من ِقبل االدارة المدن�ة االسرائیل�ة آنذاك  

وال�الغة   1991التي �انت قائمة حتى العام  مستوطنات االسرائیل�ة  مساحة الضفة الغر��ة الكل�ة), وهي س�عة اضعاف مساحة ال
  % من المساحة الكل�ة للضفة الغر��ة).1.2,  ²�م  69دونما ( 69,000

 28,093وفي محافظة نابلس, بلغت مساحة المخططات اله�كل�ة للمستوطنات االسرائیل�ة القائمة ومناطق التوسعات المستقبل�ة  
 ) والتي هي ضعف المساحة الحال�ة للمستوطنات االسرائیل�ة في محافظة نابلس. �م مر�ع  28.093دونما (

 البؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة في محافظة نابلس

موقعا است�طان�ا في محافظة نابلس والتي �اتت تعرف    43ببناء    2018و 1996امت إسرائیل في الفترة ما بین األعوام  كما ق
" وهي ع�ارة عن نوى لمستوطنات جدیدة عادة ما تبدأ �إقامة �رفانات متنقلة على الموقع الذي یتم  ف�ما �عد "�البؤر االست�طان�ة

و توضع هذه الكرفانات �شكل منظم ول�س عشوائ�ا �حیث یتضح أسلوب التخط�ط العمراني   االستیالء عل�ه من قبل المستوطنین.
و�ذلك یتضح التخط�ط المسبق لهذه البؤر مما �فضح النوا�ا اإلسرائیل�ة   وتوز�ع مرافق البن�ة التحت�ة االجتماع�ة والخدمات�ة فیها.

نها عدة مواقع أ�ضا یتم االستیالء علیها من قبل المستوطنین وتنشأ في المنطقة. �ما تتفرع من المستوطنة األم وعلى �عد ام�ال م
الست�طان�ة االسرائیل�ة قد اخذ أ�عادا مختلفة منذ ذلك علیها بؤر است�طان�ة او مستوطنات جدیدة. و الجدیر �الذ�ر أن و�اء البؤر ا

مواقع التالل و المرتفعات الفلسطین�ة للحیلولة دون  الحین, حیث �انت بدایتها دعوة" شارون�ة" للمستوطنین الیهود لالستیالء على  
رائیل�ة المتعاق�ة لم تمنح تلك الظاهرة تسل�مها للفلسطینیین الحقا في إطار تسو�ة مستقبل�ة بین الجانبین. ورغم أن الحكومات اإلس

و استمرارها, و على وجه  أي غطاء قانوني �الظاهر, فقد قامت �الرغم من ذلك بتوفیر غطاء امني لها و لوجستي لوجودها  
حینها  حین تولى أر�یل شارون زمام الحكم و أطلق العنان لهذه البؤر, األمر الذي لم �شكل مفاجأة في  2001التحدید �عد العام 
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 , حینما تولى وزارة الزراعة اإلسرائیل�ة أ�ان حكم 1998و خاصة أن المذ�ور قد أصدر نداءًا للمستوطنین اإلسرائیلیین في العام  
بن�امین نتن�اهو، دعا ف�ه المستوطنین الحتالل تالل الضفة الغر��ة حتى ال تخسرها إسرائیل لصالح الفلسطینیین خالل المفاوضات, 

 ى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد تلك البؤر في المناطق الفلسطین�ة. األمر الذي أد 

 

 

 محافظة نابلس): المستوطنات والبؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة في  3الخارطة رقم (

 

 المخططات االست�طان�ة االسرائیل�ة في محافظة نابلس

 المستوطنات االسرائیل�ة ذات االولو�ة الوطن�ة في محافظة نابلس   •
, صادق مجلس الوزراء اإلسرائیلي على خر�طة جدیدة تم طرحها من قبل  2009اني عشر من شهر �انون أول من العام في الث

االسرائیلي بن�امین نتن�اهو للمناطق ذات األولو�ة الوطن�ة في اسرائیل وتقرر منح سلسلة من الفوائد في مجاالت  رئ�س الوزراء  
مستوطنة اسرائیل�ة   90تجمعا اسرائیل�ا, منها    557ل     و�ر وال�حث والمخصصات المال�ةالزراعة والصناعة والسكن والتعل�م والتط

ملیون ش�كل للمستوطنین   110مل�ار ش�كل, منها    2یزان�ة اإلجمال�ة لهذا المخطط حوالي  في الضفة الغر��ة المحتلة. وتبلغ الم
لة. وقد شملت الخر�طة جم�ع المستوطنات االسرائیل�ة القا�عة  القاطنین في المستوطنات االسرائیل�ة في االراضي الفلسطین�ة المحت

ومعال�ه ل�فونا و�تسهار وجیتیت وم�جدال�م وحمرا ور�خال�م    �شكل غیر قانوني على أراضي محافظة نابلس وهي: براخا وایتمار
 وشافي شمرون وایلي وألون مور�ه و�فار تفوح وشیلو ومتسب�ه راحیل.  
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لوقت الذي تسعى ف�ه الحكومة االسرائیل�ة الى تعز�ز البناء االست�طاني في المستوطنات االسرائیل�ة في والجدیر �الذ�ر انه في ا
المحتلة من خالل توفیر احت�اجاتها الالزمة وتحق�قا لجذب المز�د من المهاجر�ن الیهود للع�ش والعمل فیها,    االراضي الفلسطین�ة

المنطقة   فلسطیني  تهجیر  تتوانى عن  ال  في  فإنها  الفلسطینیین  على  تفرضها  التي  والبناء  والتطو�ر  التنم�ة  مع�قات  وتتجاهل 
الى    1967جئین الفلسطینیین الذین نزحوا جراء الحرب االسرائیل�ة في العام  االراضي المحتلة, �ما وتتجاهل قض�ة عودة الال

 ف�ة المنطقة لصالح مطامعها االستعمار�ة.  د�ارهم الفلسطین�ة و ترفض االقرار �حقهم �العودة و تستمر �التالعب بد�موغرا

 محافظة نابلس ومنطقة العزل الشرق�ة   •
، عقب االحتالل االسرائیلي 1967منطقة االغوار عن �ق�ة محافظات الضفة الغر��ة إلى العام  تعود المخططات االسرائیل�ة لفصل  

ذا المقطع الشرقي للضفة الغر��ة �شكل مختلف عن �ق�ة للضفة الغر��ة �ما فیها القدس الشرق�ة وقطاع غزة, وتم التعامل مع ه
لي هذا المقطع لقوانین اسرائیل�ة خاصة هذا �اإلضافة الى األراضي الفلسطین�ة المحتلة، حیث أخضع ج�ش االحتالل اإلسرائی

لقواعد العسكر�ة  اعالن أجزاء �بیر منه 'كمناطق عسكر�ة مغلقة. �ما تم االستحواذ على مساحات شاسعة أخرى لغرض اقامة ا
ون أمالك الغائبین الذي منح و�ناء المستوطنات اإلسرائیل�ة الغیر القانون�ة على األراضي التي استولت علیها اسرائیل �موجب قان

حتى لو أن ذلك تم �طر�ق الخطأ و نت�جة   71السلطة العسكر�ة االسرائیل�ة حق الس�طرة واالحتفاظ �أراضي الغائبین الفلسطینیین
   دیر (�أنها هجرت على سبیل المثال).سوء تق

, بدأت السلطات االسرائیل�ة بتنفیذ س�اسة العزل األحاد�ة الجانب بین إسرائیل و األراضي 2002و في شهر حز�ران من العام    
ص�ة أكثر الضفة الغر��ة, تمتد من شمالها إلى جنو�ها مغتالفلسطین�ة المحتلة من خالل إ�جاد منطقة عزل في الجزء الغر�ي من  

األراضي الزراع�ة خصو�ة وعازلة التجمعات الفلسطین�ة إلى جیوب, مقوضة للتكامل اإلقل�مي بین القرى و المدن الفلسطین�ة ، 
خلق منطقة عزل شرق�ة على كما عمدت اسرائیل الى   ومس�طرة على الموارد الطب�ع�ة وضامة لغالب�ة المستوطنات اإلسرائیل�ة.  

األردن وذلك من خالل إحكام س�طرة الج�ش اإلسرائیلي على �افة الطرق المؤد�ة إلى المنطقة الشرق�ة   طول امتداد منطقة غور
 من الضفة الغر��ة و ز�ادة حجم المعاناة على سكان المنطقة و تقیید حر�تهم وحر�ة منتجاتهم الزراع�ة.  

شرق�ة) من مستوطنة م�خوال في أقصى شمال منطقة  اإلسرائیلي في منطقة االغوار (منطقة العزل ال  و�متد البناء االست�طاني
األغوار وانتهاء �مستوطنة متسب�ه شال�م في أقصى الجنوب, على الشاطئ الغر�ي لل�حر المیت. و تجدر االشارة هنا الى أن  

الغر��ة (منطقة    یلیین على االست�طان في المنطقة الشرق�ة للضفةالحكومات االسرائیل�ة المتعاق�ة قد شجعت المستوطنین اإلسرائ
العزل الشرق�ة) من خالل تقد�م حوافز مال�ة لهم واعفائهم من دفع رسوم معینة �تلك الخاصة �التعل�م. �ما شجعت الحكومات 

ا وفالحتها وذلك للس�طرة على المز�د االسرائیل�ة المستوطنین أ�ضا على استغالل المناطق الزراع�ة المجاورة للمستوطنات وزراعته
 .ي الزراع�ة الفلسطین�ة في منطقة العزل الشرق�ة وضمها للمستوطنات وفرض واقع أل�م على االرضمن االراض

  1580% من المساحة الكل�ة للضفة الغر��ة المحتلة), منها  29.4�م مر�ع (ما نسبته    1664وتبلغ مساحة منطقة العزل الشرق�ة  
�م مر�ع). وتس�طر اسرائیل   5661لمساحة الكل�ة للضفة الغر��ة (% من ا28ع للس�طرة االسرائیل�ة الكاملة وتمثل  كم مر�ع تخض

على المنطقة من خالل الحواجز العسكر�ة التي أقامتها على المداخل الرئ�س�ة التي تصل منطقة العزل الشرق�ة �محافظات الضفة 
 الغر��ة.  

 
 1967العام تعر�ف �لمة غائب '�الشخص الذي ترك إسرائیل قبیل وخالل أو �عد حرب  71
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الیوم "�منطقة العزل    و�قع الجزء الشرقي من محافظة  الشرق�ة". و�غطي هذا الجزء ما مساحته  نابلس ضمن ما أص�ح �عرف 
العزل  17.1�م مر�ع (  103.2 الى ان معظم االراضي في منطقة  نابلس). وتجدر االشارة  الكل�ة لمحافظة  المساحة  % من 

االسرائیل�ة   الحكومة  قبل  من  مغلقة"  عسكر�ة  "مناطق  عنها  االعالن  تم  العام  الشرق�ة  الحكومات 1967في  منعت  وعل�ه,   .
 )4ل�ة المتعاق�ة المخططات التطو�ر�ة الفلسطین�ة في المنطقة وتعذر على الفلسطینیین الوصول الیها. الخارطة رقم (االسرائی

 

 

 ): الجزء الشرقي من محافظة نابلس ضمن ما أص�ح �عرف الیوم "�منطقة العزل الشرق�ة"4الخارطة رقم (
 

 لشرق�ة وضمن محافظة نابلس استهداف التجمعات الفلسطین�ة الواقعة في منطقة العزل ا

, استهدفت اسرائیل المنطقة الشرق�ة في الضفة الغر��ة 1967عقب االحتالل االسرائیلي للضفة الغر��ة و قطاع غزة في العام  
�ة مغلقة' �قصد إ�قاف التطور العمراني الفلسطیني وذلك من خالل االعالن عن مساحات شاسعة من منطقة االغوار 'منطقة عسكر 

منطقة والتنم�ة االقتصاد�ة للفلسطینیین وتهجیرهم من أماكن سكناهم حتى یتسنى لها تنفیذ مخططاتها االست�طان�ة وتعز�ز  في ال
في منطقة العزل الشرق�ة   وجودها في االراضي الفلسطین�ة المحتلة. وقد شكلت هذه الس�اسة عائقا أمام نمو التجمعات الفلسطین�ة

نع البناء فیها اال بتصر�ح صادر عن االدارة المدن�ة االسرائیل�ة. �ما استنزفت اسرائیل المصادر �سبب وقوع معظمها في مناطق �م
سرائیل�ة  الطب�ع�ة الموجودة فیها �األراضي الزراع�ة و مصادر الم�اه الطب�ع�ة (اال�ار والیناب�ع) و تحو�لها لصالح المستوطنات اال

 ذلك إلج�ار الفلسطینیین على الرحیل.  المجاورة من خالل بناء اال�ار االرتواز�ة و 
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الغیر  البناء  الفلسطین�ة من قبل سلطات االحتالل االسرائیل�ة بذر�عة  التجمعات  العدید من  تم استهداف  نابلس,  وفي محافظة 
�ك.  ل الخش�ة وفروش بیت دجن والرجمان والعقر�ان�ة و�یت فور مرخص منها خر�ة الطو�ل في بلدة عقر�ا, وقر�ة دوما وخر�ة ت

وتتعرض هذه التجمعات و�شكل دائم ل�طش االحتالل یتهددها خطر الطرد والتشر�د لوقوعها في المناطق المصنفة "ج" التي 
 تخضع للس�طرة االسرائیل�ة الكاملة.

في  راضي الفلسطین�ة من أجل تنفیذ مخططها الرئ�سي المتمثل  تستخدم اسرائیل نفوذها لنهب ومصادرة أكبر مساحة ممكنة من األ
الس�طرة على منطقة العزل الشرق�ة. وعالوة على ذلك، تدرك إسرائیل أهم�ة تلك المنطقة ألنها، من جهة، تشكل الدرع الدفاعي 

الفلسطین�ة ل�كون لحدودها المستقبل�ة من الجانب األردني، ومن ناح�ة أخرى، فإنها تفرض حقائق طو�لة االمد على   األرض 
ستقبل�ة مع الفلسطینیین ش�ه مستحیل. ولهذا السبب، تعمل إسرائیل في أسلوب منهجي ومنظم  االنسحاب منها في أي مفاوضات م

القواعد   البؤر االست�طان�ة و�قامة  منها، و�قامة  القائم  بناء مستوطنات جدیدة وتوس�ع  المنطقة من خالل  الكاملة على  للس�طرة 
 تحت س�طرتها أطول فترة ممكنة.�ة لج�شها. و�ذلك، تضمن اسرائیل أن هذه المنطقة ست�قى  العسكر 

 "الممرات االست�طان�ة االسرائیل�ة" في محافظة نابلس

% من مساحة الضفة الغر��ة على طول االجزاء الغر��ة منها من خالل 13یبدو ان المخططات االسرائیل�ة ال تتوقف عند انتزاع  
�ة للضفة الغر��ة (منطقة غور االردن)، بل تتغلغل �م مر�ع) من الجهة الشرق  1664٪ (  29عزل العنصري، وعزل  بناء جدار ال

اكثر في المنطقة المت�ق�ة من الضفة الغر��ة لتخلق تواصل جغرافي بین هاتین المنطقتین من خالل ممرات است�طان�ة  في نفس  
فلسطین�ة االر�ع  متصلة جغراف�ا وهي المعزل الشمالي (�شمل المحافظات ال   الوقت تحو�ل الضفة الغر��ة الى ثالث معازل غیر

والمعزل الوسط (�شمل محافظتي رام هللا وأر�حا) والمعزل الجنو�ي (�شمل محافظات بیت لحم  جنین ونابلس وطولكرم وقلقیل�ة),
عازل السابق ذ�رها اذ تتعامل معها إسرائیل على والخلیل). أما القدس الشرق�ة ، فان المخططات اإلسرائیل�ة لم تدرجها في أي الم

% من مساحة محافظة  26�م مر�عا,    156.9وتحتل هذه الممرات االست�طان�ة ما مساحته    .ألس�اب إقل�م�ة و س�اس�ة انفراد  
 نابلس االجمال�ة.  

ات التي تعتزم اسرائیل اال�قاء علیها االسرائیل�ة هي تلك المستوطن كما ان المستوطنات اإلسرائیل�ة المتواجدة في منطقة الممرات  
اتفاق   الغر��ة لتقو�ض أي  الضفة  المستوطنات في  المز�د من  �إخالء  ن�ة  الفلسطینیین. حتى و ان �ان إلسرائیل  للسالم مع 

یل الفرصة المحتلة، إال أنها لن تشمل المستوطنات االسرائیل�ة الواقعة في الممرات االسرائیل�ة حیث أن هذه الممرات تت�ح إلسرائ
) من جهة, واحكام  13,000(السكان +  38المستوطنات اإلسرائیل�ة ال    للحفاظ على الوصول إلى منطقة غور األردن حیث

الس�طرة على حدودها مع االردن المعترف بها دول�ا ضد أي سینار�و تسلل او هجوم من جهة اخرى. �ما سوف �ص�ح للمستوطنین 
وصول اآلمن والم�اشر مع اسرائیل. و  طنات االسرائیل�ة الواقعة في منطقة الممرات إمكان�ة الاإلسرائیلیین القاطنین في المستو 

األهم من ذلك, إن وجود المستوطنات و البؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة في هذه الممرات سوف ی�قي المشروع االستعماري االسرائیلي  
خاصة   الفلسطیني لدولة فلسطین�ة متصلة جغراف�ا، دولة مستقلة  على قید الح�اة االمر الذي سوف �عمل على تقو�ض الطموح

 بهم. 

االست�طان�ة    "الممرات  منطقة  ضمن  تقع  مستوطنة  عشر  اثنتي  أصل  من  مستوطنات  ستة  �التحدید,  نابلس  محافظة  وفي 
التي تحتلها هذه المستوطنات    االسرائیل�ة". والمستوطنات هي, براخا وایتمار و�تسهار وشیلو وایلي ومتسب�ه راحیل. وتشكل المساحة
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مستوطن اسرائیلي.   10,000الكل�ة لمنطقة الممرات االست�طان�ة االسرائیل�ة و�قطنها ما یز�د عن   % من المساحة7.6ما نسبته 
 )5الخارطة رقم (

 

 ): الممرات االست�طان�ة االسرائیل�ة في محافظة نابلس5(  الخارطة رقم

 

 االلتفاف�ة اإلسرائیل�ة في محافظة نابلسالحواجز العسكر�ة والطرق  

 سرائیل�ة (المع�قات) في محافظة نابلسالحواجز العسكر�ة اال •
تعتبر الحواجز العسكر�ة االسرائیل�ة إجراًء موحدا لج�ش االحتالل اإلسرائیلي في الضفة الغر��ة وقطاع غزة. ومع ذلك، لم �كن 

ز التفت�ش  حتى رفع ج�ش االحتالل االسرائیلي من عدد حواج  2000من العام    حتى اندالع االنتفاضة الفلسطین�ة في شهر أیلول 
 إلى مستو�ات غیر مسبوقة إلى جانب القیود المفروضة على الشعب الفلسطیني في محاولتهم عبور هذه الحواجز.  

�حق المواطنین  جنود اإلسرائیلیون وقائع من التنكیل واالنتهاكات القاس�ة التي �مارسها العالوة على ذلك، تشهد الحواجز العسكر�ة  
الطالب و المعلمین و المرضى والعاملین الطبیین والموظفین و التي تنطوي على الضرب  المجتمع,  الفلسطینیین من جم�ع شرائح  

ط  واإلهانة و تجر�د المال�س والحجز لساعات طو�لة تحت أشعة الشمس الحارقة أو في الطقس ال�ارد قبل السماح لهم �عبور نقا
 التفت�ش.  

تمر�ز�ن عند جواجز التفت�ش تؤثر سلب�ا على المجتمع الفلسطیني، االمر الذي إن تداع�ات ممارسات جنود االحتالل االسرائیل الم
یتسبب �قطع العالقات االجتماع�ة، والفصل االقتصادي بین المناطق, وارتفاع معدالت ال�طالة، وتعطیل حر�ة الح�اة الیوم�ة 
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بضد    ئألزدئئنكىتجاوزت تصرفات جنود االحتالل    �ة. عالوة على ذلك,والهجرة الداخل �منع جنود  الفلسطین�ة, حیث    ئكضمئفظ ئكضٮ�
االحتالل االسرائیلي االط�اء والمرضى في أغلب االح�ان من عبور حواجز التفت�ش االسرائیل�ة �ما في ذلك حاالت الطوارئ. و 

الحیوانات (الحمیر)  في عدید من المرات یتم نقل المرضى الى المراكز الصح�ة أو المستشف�ات القر��ة على الكراسي المتحر�ة أو  
نود االحتالل مرور س�ارات االسعاف االمر الذي یتسبب أ�ضا في وفاة المرضى في �ثیر من الحاالت.  �سبب عدم سماح ج

كما �قوم الجنود اإلسرائیلیون المتمر�زون عند نقاط التفت�ش �فرض قیود زمن�ة على حر�ة عبور المواطنین الفلسطینیین على 
قاط التفت�ش في فترة زمن�ة معینة في الص�اح و المساء االمر الذي  فت�ش �حیث �سمح للفلسطینیین �عبور نالعدید من نقاط الت

 یتسبب في الكثیر من العناء للفلسطینیین.  

الحواجز  أنواع  �المحافظة جم�ع  تح�ط  الغر��ة حیث  الضفة  في  الفلسطین�ة  المحافظات  سائر  نابلس عن  تختلف محافظة  وال 
المستخدمة من قبل الج�ش اإلسرائیلي لتقیید حر�ة الفلسطینیین داخل المحافظة   العوائق التي تشیر الى جم�ع النماذج اإلسرائیل�ة و 

الحواجز   الخ... و�لغ عدد  تفت�ش و�وا�ات حدید�ة,  نقاط  تراب�ة و  اسمنت�ة وسواتر  المحافظة، والتي تشمل حواجز  ومن والى 
حاجزا.    56وحتى یومنا هذا,    2000ن�ة في العام  ذ اندالع االنتفاضة الفلسطین�ة الثااالسرائیل�ة المقامة في محافظة نابلس من

الجدول التالي یبین عدد وأنواع الحواجز العسكر�ة المختلفة التي وضعها ج�ش االحتالل اإلسرائیلي لتقیید وحصر حر�ة ما یز�د 
 ألف فلسطیني من سكان محافظة نابلس.  388عن  

 سلعسكر�ة االسرائیل�ة في محافظة نابل: الحواجز ا4جدول رقم  

 نوع الحاجز عدد الحواجز 

 حاجز دائم 3

 ساتر ترابي 23

 حاجز اسمنتي 8

 بوا�ة حدید�ة  12

 حاجز ط�ار 10

 المجموع 56

 2018الجغراف�ة, معهد اال�حاث التطب�ق�ة القدس (أر�ج),   المصدر: وحدة نظم المعلومات
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 �ة في محافظة نابلس  الطرق االلتفاف�ة االسرائیل •
(التي تم توق�عها بین منظمة التحر�ر الفلسطین�ة   1993أیلول    -بدأ مصطلح 'الطرق االلتفاف�ة' �الظهور مع مرحلة اتفاق�ات أوسلو 

ي  ط المستوطنات اإلسرائیل�ة فو اسرائیل) لإلشارة إلى الطرق التي أقامها اإلسرائیلیون في المناطق الفلسطین�ة المحتلة بهدف ر�
الضفة الغر��ة �عضها ب�عض و تلك داخل إسرائیل.  منذ ذلك الحین, �ثفت اسرائیل من جهودها لز�ادة حجم الطرق االلتفاف�ة في  
نتائج  تؤثر على  النها�ة سوف  في  التي  الواقع و  لفرض حقائق على أرض  المحتلة �جزء من س�استها  الفلسطین�ة  األراضي 

, 51ذلك إنشاء دولة فلسطین�ة متصلة جغراف�ا و قابلة للح�اة. و خالل سنوات االحتالل ال  ات مع الفلسطینیین، �ما في  المفاوض
�یلومتر من الطرق االلتفاف�ة لتسهیل تواصل المستوطنات اإلسرائیل�ة غیر القانون�ة   820تمكنت اسرائیل من شق ما یز�د عن  

كلي للطرق االلتفاف�ة في الضفة الغر��ة المحتلة)  تم اقامتها  % من الطول ال16(قرا�ة ال    �یلومتر  131في الضفة الغر��ة, منها  
في محافظة نابلس. و وفقا التفاق�ات أوسلو, فقد سمح للفلسطینیین �استخدام هذه الطرق اال أنه عقب اندالع االنتفاضة الثان�ة  

خدام هذه الطرق تحت ذر�عة 'الدواعي  سرائیلي الفلسطینیین من است, منعت سلطات االحتالل اال 2000أیلول من العام    30بتار�خ  
األمن�ة'. و الجدیر �الذ�ر أن إقامة الطرق االلتفاف�ة االسرائیل�ة في األراضي الفلسطین�ة المحتلة عملت على ��ح تنم�ة المجتمعات  

 ق المخصصة للتنم�ة.  المحل�ة الفلسطین�ة في الضفة الغر��ة من خالل خلق واقع من العوائق في المناط 

 ر العسكر�ة االسرائیل�ة في محافظة نابلس  االوام

لقد حاولت اســرائیل مرارا و تكرار الهروب من مر�زها �دولة محتلة لألراضــي الفلســطین�ة مبررة وجودها �قوة ادار�ة في األراضــي 
متخذة من 'األغراض المحتلة. و لهذا السـبب، لجأت إسـرائیل إلى اصدار األوامر العسكر�ة لشرعنه أعمالها العدوان�ة االست�طان�ة  

، أصـدرت 1993ك القوانین اإلنسـان�ة الدول�ة وقرارات مجلس األمن. و منذ توق�ع اتفاق�ة أوسـلو في العام العسـكر�ة' ذر�عة النتها
إســرائیل االف األوامر العســكر�ة لبناء وتوســ�ع المســتوطنات االســرائیل�ة و اقامة الطرق االلتفاف�ة و بناء جدار العزل العنصــري.  

ــكر�ة المختلفة، و�ثیر منها لم  انت محافظة نابلس من بین أكثر المحافظات تو� ــادرة لألغراض العســ ــكر�ة الصــ أثرا �األوامر العســ
الذي یبین تفاصــیل االوامر العســكر�ة االســرائیل�ة الصــادرة والمتوفرة  5تكن متوفرة للعامة من الفلســطینیین. ف�ما یلي الجدول رقم  

   -في محافظة نابلس:
درة والمتوفرة في محافظة نابلس: االوامر العسكر�ة االسرائیل�ة الصا5رقم  جدول    

 نوع االمر العسكري االسرائیلي  تفصیل االمر  عدد االوامر العسكر�ة

 أوامر وقف بناء وعمل ---------  110

 مصادرة  منطقة عسكر�ة مغلقة 17

   اغراض عسكر�ة   16

مجموعال 126  

2018أر�ج   –العسكر�ة االسرائیل�ة  قاعدة ب�انات االوامر    
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 اعتداءات المستوطنین االسرائیل�ة على االراضي والممتلكات في محافظة نابلس

في الحرب الدائرة على األراضي الفلسطین�ة بین المستوطنین اإلسرائیلیین وسلطات اإلحتالل اإلسرائیلي من جانب والفلسطینیین  
استیالئهم على من جا للمستوطنین عمل�ة  لتسهل  القضائ�ة اإلسرائیل�ة  السلطة  تقف سلطات االحتالل وعلى رأسها  نب أخر، 

ؤر است�طان�ة جدیدة وتوس�ع المستوطنات القائمة فعلً�ا و�شكل غیر شرعي لفرض حقائق وأمر  األراضي الفلسطین�ة، بهدف إقامة ب
ل إلى اتفاق سالم مع الفلسطینیین. و�ما األعوام السا�قة, فان اعتداءات المستوطنین واقع على األرض �صعب تغیره في حال التوص 

االخیرة الماض�ة وأص�حت تشكل خطًرا �بیًرا على جم�ع نواحي  التي طالت الفلسطینیین وممتلكاتهم تزایدت �شكل ملحوظ خالل  
د الماضي وعلى وجه الخصوص, من اعتداءات شدیدة الح�اة.  وتجدر اإلشارة الى أن اعتداءات المستوطنین تحولت خالل العق

م للخطر. وخالل أعوام  العنف والعدائ�ة تجاه السكان الفلسطینیین إلى هجمات منظمة �غرض ترو�ع الفلسطینیین وتعر�ض ح�اته
شكل غیر قانوني  االحتالل اإلسرائیلي الثمان�ة واألر�عین لألراضي الفلسطین�ة المحتلة,  عمل المستوطنون على االستیالء, و�

ألف مستوطن �ق�مون الیوم    800واحادي الجانب, على أكبر مساحة ممكنة من األراضي الفلسطین�ة المحتلة لتوطین ما یز�د عن  
 بؤر است�طان�ة في الضفة الغر��ة المحتلة.   220ستوطنة و م  198في  

 
طین�ة المحتلة تشكل مصدر قلق رئ�سي وخصوصا وت�قى هجمات المستوطنین على الفلسطینیین وممتلكاتهم في األراضي الفلس

أن معظم  الهجمات التي یرتكبها المستوطنین تتم تحت مرأى ومسمع قوات ج�ش االحتالل اإلسرائیلي و یتم تجاهلها ف�ما �عد. 
عدد ن المتعمدة قد تصاعدت �شكل غیر متوقع على مدى العقد الماضي من حیث الوتجدر اإلشارة الى ان هجمات المستوطنی

والنوع وتمیزت �العنف والعدائ�ة والكراه�ة للفلسطینیین والعرب, وهدفت �مجملها الى قلب ح�اة الفلسطینیین رأسا على عقب وتدمیر 
الم�اه. وتبین اإلحصاءات الصادرة عن معهد اال�حاث    األراضي الزراع�ة واقتالع وحرق األشجار وتلو�ث الحقول الزراع�ة وآ�ار

(أر�ج) أن عنف المستوطنین ضد الفلسطینیین وممتلكاتهم في األراضي الفلسطین�ة المحتلة آخذة �االرتفاع,    القدس  – التطب�ق�ة  
 اعتداًءا على الفلسطینیین.     760, نفذ المستوطنون أكثر من    2013حیث انه منذ العام  

مرة (معظمها اشجار الز�تون) واالراضي  كات المستوطنین �حق الفلسطینیین وممتلكاتهم, اذ استهدفت االشجار المثوتنوعت انتها
الزراع�ة والمفتوحة (أراضي الرعي). واست�اح المستوطنین ألنفسهم �اقتحام االماكن االثر�ة في الضفة الغر��ة المحتلة وممارسة  

ة المس�ح�ة مة هذه االماكن. �ما شملت اعتداءات المستوطنین اقتحام االماكن الدین�شعائرهم الدین�ة فیها في خرق واضح لحر 
واالسالم�ة واالعتداء علیها و�تا�ة الشعارات التحر�ض�ة والعنصر�ة ضد الفلسطینیین (المس�حین والمسلمین على حد سواء) في 

الرحیل. �ما شملت انتهاكات المستوطنین ا�ضا   محاولة من المستوطنین بث الرعب والخوف في نفوس المواطنین ودفعهم الى
لمواطنین وشتمهم وضر�هم واالعتداء علیهم �اآلالت الحادة والتسبب في ایذائهم. وحدثت معظم هذه االعتداء على المدنیین ا

 االنتهاكات في االراضي القر��ة من مواقع المستوطنات والبؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة.   
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 س�اسي في محافظة رام هللالوضع الجیو 
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 ا وسكانُمحافظة رام هللا والبیرة، جغراف�
�حدها من الشمال محافظتي نابلس وسلفیت، ومن الشرق محافظة أر�حا تقع محافظة رام هللا والبیرة في وسط الضفة الغر��ة،  

 الجنوب محافظة القدس. )، ومن  1949واألغوار، ومن الغرب الخط األخضر (خط الهدنة للعام  

تصنف هذه المساحة من حیث استخدامات  حیث  )؛  2�م  855.6نًما (دو   855,588وتبلغ مساحة محافظة رام هللا والبیرة اإلجمال�ة  
المغلقة األراضي إلى س�عة عشر صنفا رئ�س�ا وتشمل المناطق العمران�ة الفلسطین�ة والمستوطنات اإلسرائیل�ة والمناطق العسكر�ة  

 ):1الخارطة رقم ( نشائ�ة.  ع اإلوالقواعد العسكر�ة اإلسرائیل�ة والمناطق الزراع�ة والمناطق المفتوحة والغا�ات والمواق

 

 

 ): موقع وحدود محافظة رام هللا والبیرة1الخارطة رقم (

 

ر�عة مخ�مات لالجئین یدیر �ل منهما لجنة مخ�م. وتشكل مساحة تجمًعا منها أ  80كما وتضم محافظة رام هللا والبیرة جغراف�ا  
من مجموع مساحة محافظة رام هللا والبیرة. وتتمیز محافظة رام   % فقط5.44البناء العمراني الفلسطیني في المحافظة ما نسبته  

�من علیها تضار�س وادي األردن، یهحیث  هللا والبیرة �اختالف �بیر في تضار�سها الجغراف�ة وارتفاعها عن مستوى سطح ال�حر.  
   937ل�حر المیت، ل�صل إلى  متر فوق مستوى سطح ال�حر في الجهة الشرق�ة عند ساحل ا   219و�تراوح ارتفاع المحافظة بین  

 مترا فوق مستوى سطح ال�حر نحو الغرب والشمال الغر�ي.  
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 محافظة رام هللا واالحتالل اإلسرائیلي 
الهدنة   خط  تم ترس�محیث    ٪ من مساحة فلسطین التار�خ�ة78دولة إسرائیل على أكثر من    ، تم تأس�س1948عقب حرب العام  

الفلسطین�ة    �ق�ة األراضيإسرائیل و   اإلسرائیل�ة التي احتلتها  األراضي) بین  لخط األخضرا  أ�ضا �اسم  (المعروف  1949في العام  
و�قیت �ذلك حتى حرب الرا�ع من حز�ران   خاضعة للس�ادة االردن�ةأص�حت  ف�ما �عد و الضفة الغر��ة"  �اسم "  أص�حت تعرف  التي
منطقة جنوب غرب محافظة    على طول)  No Man's Landالمنطقة الحرام" ("   تم إنشاء  الترس�م  �جزء من هذاو   .1967عام  

والتي شكلت �مجموعها     ضم أجزاء من قرى بیت نو�ا و�یت لق�ا، بیت سیرا، بدرس، المد�ة ونعلین، وأراضي قر�ة صفارام هللا، و�
 ٪ من مساحة محافظة رام هللا اإلجمال�ة) .5.1دونما (  43,884ما مساحته  

 اتفاق�ة اوسلو  إطارهللا ضمن  الوضع الجیوس�اسي في محافظة رام

رفضًا من الشعب الفلسطیني لالحتالل اإلسرائیلي لألراضي الفلسطین�ة المحتلة وللمطال�ة    1987بدأت االنتفاضة األولى عام  
، عقد مؤتمر مدر�د للسالم على أساس مبدأ "األرض مقابل السالم"  1991�حل عادل ودائم للقض�ة الفلسطین�ة. و في العام  

. 1967التي تدعو إلى انسحاب إسرائیل الكامل من المناطق التي احتلتها في العام    338و    242ق قرارات مجلس األمن  وتطبی
وعقدت عدة جوالت من المفاوضات بین الجانبین اإلسرائیلي والفلسطیني �ان الجانب الفلسطیني یؤ�د فیها على ضرورة وقف  

 .  حجر عثرة أمام تقدم المفاوضات االست�طان �اعت�اره العنصر الرئ�سي الذي �قف

وفي العاصمة النرو�ج�ة أوسلو جرت مفاوضات بین منظمة التحر�ر الفلسطین�ة والحكومة اإلسرائیل�ة من اجل التوصل إلى سالم 
في   الم�ادئ  إعالن  اتفاق�ة  بتوق�ع  وانتهت  ودائم،  عام    13عادل  للعا1993أیلول  الثان�ة  أوسلو  اتفاق�ة  توق�ع  ذلك  وت�ع  م  ، 

ش اإلسرائیلي من أجزاء من قطاع غزة وأر�حا. وقد حددت المرحلة االنتقال�ة �خمس سنوات والتي تضمنت انسحاب الج�1995
�حیث یتم في نهایتها حل العق�ات الرئ�س�ة مثل الحدود و المستوطنات والالجئین والم�اه و   1999على أن تنتهي في أ�ار  

% من مساحة قطاع 70الل اإلسرائیل�ة من حوالي  ) انسحاب قوات االحت1994(أ�ار  القدس. فنتج عن اتفاق�ة أوسلو األولى  
إجراء    1995أیلول عام    28غزة ومساحة محدودة من محافظة أر�حا. هذا وتضمنت اتفاق�ة أوسلو الثان�ة والتي تم توق�عها بتار�خ  

القوات   النسحاب  زمن�ا  جدوال  الفلسطیني ووضعت  التشر�عي  للمجلس  الفلسطانتخا�ات  المناطق  من  المأهولة اإلسرائیل�ة  ین�ة 
، حیث تتمتع منطقة أوهي:  �السكان الفلسطینیین. و�ناًءا على اتفاق�ة أوسلو الثان�ة تم تقس�م الضفة الغر��ة إلى ثالثة مناطق  

الكبیرة في الضفة الغر��ة. السلطة الفلسطین�ة �كامل الس�طرة االمن�ة و االدار�ة حیث تتكون منطقة أ من األجزاء الرئ�س�ة للمدن  
الوطن�ة   نطقة بمو   السلطة  تس�طر  المخ�مات. و  البلد�ات والقرى و�عض  المأهولة من  الفلسطین�ة  المناطق  وتشكل معظم 

وهي تغطي �اقي المساحة خارج اما منطقة ج    الفلسطین�ة على �امل الشؤون المدن�ة أما إسرائیل فتس�طر على الشؤون األمن�ة.
هذه المنطقة أمن�ا و ادار�ا وهي تتكون من جم�ع المستوطنات اإلسرائیل�ة ومعظم ب وإلسرائیل �امل الس�طرة على  منطقتي أ و  

 األراضي الفلسطین�ة غیر المأهولة أو المناطق ر�ف�ة المأهولة �شكل محدود. 

  209,224حین تم تصن�ف    �م مر�ع) �منطقة "أ"، في  96.5دونما (  96,458وفي محافظة رام هللا، تم تصن�ف ما مساحته  
منطقة "ب"، ف�ما خضع الجزء المت�قي من أراضي محافظة رام هللا وال�الغ من أراضي محافظة رام هللا ��م مر�ع)    209.2دونما (

   ).1الجدول رقم (�م مر�ع) الى تصن�ف منطقة "ج"،    549.9دونما (   549,906



257 
 

المرحلة االنتقال�ة  -هللا والبیرة وفقا إلتفاق�ة أوسلو  التقس�مات الجیوس�اس�ة لمحافظة رام):  1الجدول رقم (
)1995 ( 

 النس�ة المئو�ة  المساحة (دونم) تصن�ف المنطقة
 11.3 96,458 منطقة "أ"
 24.5 209,224 منطقة "ب" 
 64.2 549,906 منطقة "ج" 
 % 100 855,588 المجموع

2018،القدس (أر�ج) –�ق�ة  معهد اال�حاث التطب -وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة  المصدر:   
 

في المائة من السكان في محافظة رام هللا �ع�شون في المناطق المصنفة "أ" و "ب" والتي تشكل   80والجدیر �الذ�ر أن ما �قارب  
�یلومتر مر�ع)، في حین �ع�ش السكان المت�قین في    305.7في المائة من مساحة المحافظة الكل�ة (  35.8مساحتها اإلجمال�ة  

من مساحة المحافظة الكل�ة حیث الجزء األكبر من مر�ع)    كیلومتر  550في المائة (  64.2لمنطقة المصنفة "ج" والتي تشكل  ا
األراضي الزراع�ة والمساحات المفتوحة ومناطق التنم�ة المستقبل�ة والتي تشكل مصدر دخل رئ�سي للفلسطینیین في المحافظة.  

 ):2أنظر الخارطة رقم (س�اس�ة في محافظة رام هللا.  التقس�مات الجیو  توضح  2الخارطة رقم  

 

 

 ) 1995المرحلة االنتقال�ة (   - :  التقس�مات الجیوس�اس�ة لمحافظة رام هللا والبیرة وفقا إلتفاق�ة أوسلو)2قم (الخارطة ر 
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 ممارسات االحتالل اإلسرائیلي في محافظة رام هللا
 

 ر�ة االسرائیل�ة القائمة على أراضي محافظة رام هللا المستوطنات والبؤر االست�طان�ة والقواعد العسك  •
) للمستوطنات االسرائیل�ة التي اقامتها  جالقدس (أر�  –في تحلیل للصور الجو�ة العال�ة الدقة الذي نفذه معهد اال�حاث التطب�ق�ة  

مستوطنة إسرائیل�ة غیر    36عن  خالل عقود االحتالل اإلسرائیلي لألراضي الفلسطین�ة �ما في ذلك محافظة رام هللا، تم الكشف  
مستوطن إسرائیلي. وتحتل هذه المستوطنات ال   111,000ما یز�د عن  ضي محافظة رام هللا و�قطنها  قائمة على  أرا  شرع�ة  

  -) أدناه:2الجدول رقم ( من اجمالي مساحة محافظة رام هللا.     4.1)، ما نسبته  ²�م    34.9دونم (  34,932ما مساحته   36

 

هللا والبیرة : قائمة �المستوطنات اإلسرائیل�ة في محافظة رام  ) 2(  الجدول رقم  

التعداد السكاني 
 العدد اسم المستوطنة  المساحة (�الدونم) سنة االنشاء )2018(

 ---- 
 45 غیر متوفر 

جزء من الحي االست�طاني هیني هال�م داخل 
 1 الخط االخضر 

 2 عطیر�ت 655 1981 849

4341 

 3 هبیت ار�� 1473 1981

 4 عوفار�م  493 1988

 5 ایلبیت   1185 1977 6120

 6 بیت هورون  625 1977 1139

 7 كندا �ارك (س�اح�ة) 2576 1968 مستوطنة س�اح�ة

 8 دول�ف  1123 1983 1282

 9 جزء من مستوطنة ایلي  197 1984 ---- 

 10 جزء من مستوطنة جفعات زئ�ف  493 1982 ---- 

 11 �ه تسوف)حالم�ش (ن�ف 626 1977 1173

 12 هشمونائ�م   1136 1985 2880
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 13 كوخاف هشاهار 1697 1977 1881

 ---- 1984 
397 

جزء من مستوطنة �وخاف �عقوب (عبیر  
 14 �عقوف) 

 15 معال�ه ل�فونا 317 1983 793

 16 معال�ه مخماس 1216 1981 1403

15582 1982 

5328 

 17 م�كاب�م 

 18 كفار روت 1977 279

 19 لبید 1996 2706

 20 مینورا (كفار هاأوران�م)  1998 2716

 21 شیالت 1977 501

1538 1980 
4706 

 22 متت�اهو  

 23 مود�عین عیلیت (كر�ات س�فر)  1991 52060

 24 م�فو هورون  1353 1969 1929

 ---- 1992 327 
جزء من مستوطنة متسب�ه راحیل (ش�فوت  

 25 راحیل)

 26 نعال�ه 937 1982 1094

 27 نحلئیل 416 1984 464

 28 نیلي 761 1981 942

 29 واحة السالم (ن�ف�ه شالوم) 157 1970 266

 30 عوفرا 2262 1975 3543

 31 ب�ساغوت 856 1981 1806

 32 ر�مون�م  393 1977 833
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 75 غیر متوفر  مستوطنة س�اح�ة
جزء من مستوطنة الحمام الروماني  

 33 (الس�اح�ة)

 34 مستوطنة شعالف�مجزء من   267 غیر متوفر  ---- 

 35 جزء من مستوطنة شیلو  751 1978 ---- 

 36 تلمون  2086 1989 3070

 المساحة االجمال�ة 34932   111190

2018،القدس (أر�ج)  –معهد اال�حاث التطب�ق�ة  -وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة  المصدر:  

 

موقعا است�طان�ا في محافظة رام    56، ببناء  2018و   1996بین األعوام     ، قامت إسرائیل في الفترة الممتدة ماعالوة على ذلك 
واخذت ،  1996وقد بدأت هذه الظاهرة االست�طان�ة �الظهور في العام  .  72هللا، والتي �اتت تعرف ف�ما �عد �البؤر االست�طان�ة

لحین، حیث �انت بدایتها دعوة' شارون�ة'  وقت وقد اخذت أ�عادا مختلفة منذ ذلك ا�التفشي في مناطق الضفة الغر��ة منذ ذلك ال
للمستوطنین الیهود لالستیالء على مواقع التالل والمرتفعات الفلسطین�ة للحیلولة دون تسل�مها للفلسطینیین الحقا في إطار تسو�ة 

ا لم تمنح تلك الظاهرة إدعت �أنه  2018و    1996ما بین االعوام  مستقبل�ة بین الجانبین. ورغم أن الحكومات اإلسرائیل�ة المتعاق�ة  
أي غطاء قانوني �الظاهر، فقد قامت �الرغم من ذلك بتوفیر غطاء امني لها ولوجستي لوجودها واستمرارها، وعلى وجه التحدید 

�شكل مفاجأة في حینها و خاصة   حین تولى أر�یل شارون زمام الحكم وأطلق العنان لهذه البؤر، األمر الذي لم  2001�عد العام  
، حینما تولى وزارة الزراعة اإلسرائیل�ة أ�ان حكم بن�امین  1998�ور قد أصدر نداًء للمستوطنین اإلسرائیلیین في العام  أن المذ 

، الحتالل تالل الضفة الغر��ة حتى ال تخسرها إسرائیل لصالح الفلسطینیین خالل المفاوضات نتن�اهو، دعا ف�ه المستوطنین
عدد تلك البؤر في المناطق الفلسطین�ة. �ما دأب الج�ش اإلسرائیلي أ�ضا على مساعدة  األمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في

هؤالء المستوطنین اإلسرائیلیین في االنتقال و االستقرار في تلك المواقع بل و تامین الحما�ة لهم و مدهم �البن�ة التحت�ة األساس�ة 
 .  لضمان �قائهم فیها

تضاهي �خطورتها المستوطنات القائمة حیث تس�طر حفنة من المستوطنین على أراضي وقد أضحت ظاهرة البؤر االست�طان�ة  
شاسعة في مناطق عشوائ�ة في الضفة الغر��ة تعمل على تقط�ع أوصال المناطق الفلسطین�ة وتعز�ز س�اسة الفصل اإلسرائیل�ة 

لة فلسطین�ة مستقلة ذات تواصل جغرافي وتتمتع طر�ق �خصوص إزالة تلك البؤر و�قامة دو �خالف ما تم اإلشارة إل�ه في خارطة ال
س�اسة إسرائیل�ة هدفت إلى تضلیل المجتمع الدولي ف�ما یتعلق  �الس�ادة. و الجدیر ذ�ره أن إقامة البؤر االست�طان�ة قد تم وفق  
لقائمة وأص�ح �طلق ر ضمن المخططات اله�كل�ة للمستوطنات ا�األهداف المنظورة لتلك البؤر، حیث تم إقامة عدد من تلك البؤ 

 
التي �موجبها  و  مع المســــــتوطنین اإلســــــرائیلیین، �التعاون  المســــــؤولین اإلســــــرائیلیین من قبل مرتجلة تقن�ة هي للمســــــتوطنات البؤر االســــــت�طان�ة72

إذا �ان    -المســــــتوطنة إلى  ضــــــم الموقع من أجل المســــــتوطنات القائمة على مقر�ة من و�عض المواقع قمم التالل �االســــــتیالء على األخیر �قوم 
 .اإلسرائیلي الم�اشرة للج�ش و�ل ذلك تحت الحما�ة– ضمن مساحة المخطط الرئ�سي للمستوطنة موجودا
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علیها اسم 'أح�اء است�طان�ة' غرضها االلتفاف على الضغوط الدول�ة على إسرائیل للحد من توس�ع المستوطنات. اما النوع األخر 
الي �مكن اعت�ارها نواة لمستوطنات  من البؤر فهي تلك التي یتم بناؤها في مناطق خارج حدود المخططات اله�كل�ة للمستوطنات و�الت

 ائیل�ة جدیدة.  إسر 

ف�ما شهدت محافظة رام هللا والبیرة ا�ضا خسارة مساحات شاسعة من أراضیها لغرض انشاء القواعد العسكر�ة االسرائیل�ة والتي 
فلسطین�ة في المحافظة.  �اتت ف�ما �عد تشكل اهم�ة �برى �النس�ة إلسرائیل في سبیل ترس�خ وتعز�ز س�طرتها على االراضي ال

( 7422حتالل االسرائیلي، صادرت اسرائیل ما مساحته  وخالل أعوام اال  % من مساحة أراضي 0.9�م مر�ع)،    7.4دونما 
د  محافظة رام هللا والبیرة إلنشاء عددا من القواعد العسكر�ة االسرائیل�ة، أهمها تلك التي تحاذي مستوطنة بیت ایل االسرائیل�ة والقواع 

 -):3الخارطة رقم ( أنظر  أراضي المحافظة والمعابر العسكر�ة االسرائیل�ة.  كر�ة التي تقع في المنطقة الشرق�ة من العس

 

 

 ): توز�ع المستوطنات والبؤر االست�طان�ة والقواعد العسكر�ة االسرائیل�ة في محافظة رام هللا والبیرة3الخارطة رقم (

 

تهاكاتها تجاه المواطن الفلسطیني وأرضه لألراضي الفلسطین�ة، صعدت إسرائیل من ان  52خالل أعوام االحتالل االسرائیلي ال  
وممتلكاته، واستمرت في عمل�ات نهب األراضي الفلسطین�ة تحق�قا ألهدافها االست�طان�ة المختلفة من بناء المستوطنات واألح�اء  
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الوجود اإلسرائیلي راضي الفلسطین�ة المحتلة، وتوس�ع القائمة منها، في خطوة من شأنها أن ُترسخ من  االست�طان�ة الجدیدة في اال
في المنطقة وتفرضه على االرض �حیث ُ�ص�ح واقًعا �صعب تغییره في المستقبل. �ما وصعدت إسرائیل من عمل�ات الهدم 

ة بذر�عة البناء غیر المرخص لوقوع هذه المنشأت في المنطقة  للمنازل والمنشآت الفلسطین�ة في مختلف ُمحافظات الضفة الغر��
تخضع للس�طرة إلسرائیل�ة الكاملة، والتي ا�ضا، لوال المماطالت   1995سب اتفاق�ة أوسلو الثان�ة للعام  المصنفة ج" والتي �ح

في السابق وعدم التزام اسرائیل بتنفیذ اإلسرائیل�ة والتوقف المفاوضات والتأخیر المتعمد واعادة التفاوض على ما تم التفاوض عل�ه  
أص�حت تحت الس�طرة الفلسطین�ة الكاملة، أمنً�ا و�دارً�ا. �ما طالت االنتهاكات اإلسرائیل�ة االلتزامات التي تقع على عاتقها، لكانت  

لفلسطین�ة المحتلة.  ألشجار المثمرة واألراضي الزراع�ة التي هي مصدر دخل رئ�سي لمعظم العائالت الفلسطین�ة في األراضي ا
لبناء واإلسكان والداخل�ة و�لد�ة القدس اإلسرائیل�ة، العدید من العطاءات كما طرحت الحكومة االسرائیل�ة، ممثلة بوزارتها المختلفة، ا

لدونمات والمخططات للبناء في المستوطنات اإلسرائیل�ة في الضفة الغر��ة، هذا �اإلضافة الى األوامر العسكر�ة التي طالت االف ا
أو ُمصادرة بذر�عة أن تلك األراضي هي ملك لدولة من األراضي الفلسطین�ة و�ان معظمها إما لغرض بناء جدار العزل العنصري  

یلي عرض   ف�ما  المختصة.    االسرائیل�ة  الجهات  دون تصر�ح صادر عن  استغاللها  الفلسطینیین  ُ�منع على  إسرائیل وعل�ه 
الفلسطین�ة المحتلة �حسب اإلحصائ�ات الصادرة عن معهد األ�حاث التطب�ق�ة  لالنتهاكات اإلسرائیل�ة في األ القدس   – راضي 

 ):3الجدول رقم (.  2018وحتى العام    2000(أر�ج) منذ العام  

 2018حتى العام    2000 الفترة  والبیرة خاللاالنتهاكات اإلسرائیل�ة في محافظة رام هللا    ):3الجدول رقم (

 العام منازل مخطرة �الهدم منازل مهدمة اشجار مقتلعة (�الدونم)اراضي مصادرة 

1540 1981 0 0 2000 

12758 9420 5 24 2001 

834 282 35 0 2002 

4655 64398 28 30 2003 

22002 30 17 8 2004 

10382 1607 2 6 2005 

705 500 10 1 2006 

500 0 1 0 2007 

320 81 2 3 2008 

179 635 0 4 2009 

7243 845 10 54 2010 
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1315 435 8 1 2011 

30 790 0 2 2012 

414 323 17 24 2013 

414 323 17 24 2014 

820 5120 10 21 2015 

843 212 8 6 2016 

331 910 6 13 2017 

355 438 12 10 2018 

 المجموع 231 188 88330 65640

2018،القدس (أر�ج)  –معهد ال�حاث التطب�ق�ة  -الجغراف�ةوحدة نظم المعلومات    المصدر:   

 

 سرائیلي وخطة جدار العزل العنصري اإل  محافظة رام هللا والبیرة

ــلطات االحتالل في بدأت ــهر ســ ــل األحاد�ة الجانب 2002العام   من حز�ران شــ ــة الفصــ ــ�اســ ــرائیل بین بتنفیذ ســ  واألراضــــي إســ
 من تمتد  الغر��ة،  الضـــفة من الغر�ي الجزء عزل في منطقة إ�جاد  جدار الضـــم والتوســـع وخالل بناء   من الفلســـطین�ة المحتلة

 جیوب (جیتوهات، �انتونات)، إلى الفلسطین�ة وعازلة التجمعات ، خصو�ة الزراع�ة راضياأل أكثر مغتص�ة جنو�ها إلى شمالها
ــل الجغرافي بین ــه للتواصــ ــطین�ة، المدن و القرى  ومقوضــ ــ�طرة الفلســ ــامة لغالب�ة الطب�ع�ة الموارد  على ومســ ــتوطنات وضــ  المســ

  .اإلسرائیل�ة

ــار جدار العزل العنصــــري ف   ــرع�ة على مســ ــفاء شــ ــدوروفي محاولة إلضــ ــفة الغر��ة و�الرغم من صــ ــاري    ي الضــ ــتشــ القرار االســ
أقدمت إسـرائیل على إجراء تعدیالت طف�فة  فقد    ، 2004الصـادر عن محكمة العدل الدول�ة في التاسـع من شـهر تموز من العام 

ء في القرار  تلتزم بتفك�ك ما تم بناؤه وتعو�ض المتضــــــرر�ن منه �حســــــب ما جاعلى مســــــار الجدار في الضــــــفة الغر��ة بدال من  
هر  االســـتشـــاري لمحكمة العدل الدول�ة. و�ان التعدیل األخیر على مســـار الجدار الفاصـــل قد تم اإلعالن عنه في الثالثین من شـــ

وتم نشره على الموقع اإللكتروني لوزارة الدفاع اإلسرائیل�ة ، حیث تر�زت التعدیالت الجدیدة على مسار     2007ن�سان من العام  
أثارت ُمعضـالت جغراف�ة لمسـار الجدار في الضـفة الغر��ة حیث ارتكزت على حل مشـاكل اعتبرت عثرة أمام    الجدار في مناطق

اء الجدار. هذا وقد أجر�ت عدة تعدیالت على مســـــار الجدار في الضـــــفة الغر��ة منذ البدء في  ســـــعي إســـــرائیل االســـــتمرار في بن
  90ري �حســــــــب ما جاء في اخر تعدیل اســــــــرائیلي لمســــــــار الجدار،  العزل العنصــــــــ جدار طول ففي محافظة رام هللا، بلغ  بنائه.

ــعها  حیث �قتطع الجزء الغر�ي والجنو�ي الغر�ي من المحافظة   كیلومترا ــي �ل  ل�ضـ ــحابها، و �أتي على  أراضـ في معزل عن أصـ
ــ من قرى بني ز�د  فا وشـــبتین و�درس والمد�ا واللبن الغر��ة وشـــق�ا واالتحاد وقب�ا ودیر قد�س وخر�ثا و�یت عور الفوقا والطیرة وصـ
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ــار جدار العزل العنصـــــري في نها� ــم مســـ ــیرا و�یت نو�ا و�یت لق�ا و�یتون�ا ورام هللا. وســـــوف �ضـــ   16ة المطاف ونعلین و�یت ســـ
ــل  ــرائیل�ة (من أصـــــ ــتوطنة إســـــ ــري  4) على الجانب الغر�ي من الجدار. الجدول رقم (36مســـــ ــع جدار العزل العنصـــــ ) یبین وضـــــ

 محافظة رام هللا:اإلسرائیلي على أراضي 

 ): مراحل بناء جدار العزل العنصري االسرائیلي على اراضي محافظة رام هللا والبیرة4الجدول رقم (

 طول الجدار (كم) بناء جدار الفصل العنصري مراحل  

 74 جدار قائم (ما بین اسمنتي وس�اج) 

 16 جدار مخطط له 

 -- جدار قید االنشاء

 90 المجموع

2018،القدس (أر�ج) –معهد اال�حاث التطب�ق�ة  -نظم المعلومات الجغراف�ةوحدة    المصدر:   

 

 
 العزل العنصري االسرائیلي على أراضي محافظة رام هللا ): مراحل بناء جدار  4الخارطة رقم (
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 العنصري ما مساحتهسوف �عزل جدار العزل  هذا وعند االنتهاء من بناء جدار العزل العنصري في محافظة رام هللا والبیرة،  
األمر الذي سوف یؤثرا سل�ا على التجمعات  % من مساحة المحافظة الكل�ة،  11.5�یلومتر مر�ع)،    98.4( دونما 98,381

المعزولة �غض النظر عن نوعها زراع�ة �انت أم مفتوحة، ُ�سمح   األراضي هذه إلى  أما الدخولالفلسطین�ة من جم�ع النواحي. و 
المدن�ة اإلسرائیل�ة  ت اإلسرائیل�ة (كاإلدارةلدى السلطا لألراضي ملكیتهم  إث�ات  على لفلسطینیین القادر�ناالراضي ا ألصحاب فقط

االكبر سنا في العائلة) التي تندرج  التا�عة لج�ش اإلحتالل اإلسرائیلي) حیث یتم إصدار التصار�ح ألصحاب األراضي (عادة
 إلى موسم  من التصار�ح هذه �إصدار اإلسرائیل�ة تقوم المدن�ة اإلدارة  أن لذ�ر�ا العقار�ة. والجدیر الملك�ة صكوك في  أسماؤهم

 تشمل  ال  هذه التصار�ح وأن خصوصا �أنفسهم  الزراع�ة أصحاب األراضي االعتناء �أراضیهم على  �صعب  الذي األمر  آخر، 
تصن�فات استعماالت األراضي/ والغطاء   ، یبین)5الجدول رقم (المعدات الالزمة و الكاملة لفالحة األرض.   أو العاملة األیدي

 المعزولة خلف جدار العزل العنصري في محافظة رام هللا. الن�اتي لألراضي  

 ): تصن�ف الغطاء الن�اتي لألراضي المعزولة خلف الجدار في محافظة رام هللا والبیرة 5الجدول رقم (

 % من المساحة الكل�ة 
المساحة الكل�ة 

 (�الدونم)

ولة  المساحة المعز 
غرب الجدار 

 (�الدونم)
 الرقم التصن�ف 

 1 أراضي صالحة للزراعة  31200 341590 9.1

 2 غا�ات  10222 13345 76.6

 3 مسطحات مصطنعة 736 10071 7.3

 4 أراضي مفتوحة 33366 399225 8.4

 5 قاعدة عسكر�ة إسرائیل�ة 1413 7356 19.2

 6 بؤره إست�طان�ة  26 332 8

 7 ستوطنة إسرائیل�ةم 20162 34998 57.6

 8 عمران�ة فلسطین�ةمنطقة   51 46519 0.1

 9 منطقة الجدار 1204 1963 61.3

   المجموع 98381 855398 11.5

 2018القدس (أر�ج)، –معهد اال�حاث التطب�ق�ة  -وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة  المصدر: 
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 محافظة رام هللا والبیرة  اآلثار السلب�ة المترت�ة على بناء جدار العزل العنصري في
 

لبناء جدار العزل العنصري أثر سلبي ومدمر على القطاعات المختلفة في محافظة رام هللا والبیرة اهمها القطاع الزراعي  كان  
والتنوع الحیوي وقطاع الم�اه هذا �اإلضافة الى ما �سب�ه الجدار حتى الوقت الحاضر من تقط�ع ألوصال المحافظة جغراف�ا وعزل 

ضع االقتصادي في المحافظة. ف�ما یلي عرض ألهم ما سب�ه الجدار على �ل من القطاع التجمعات الفلسطین�ة وتقو�ض الو 
 الزراعي واالقتصادي والتنوع الحیوي:

 أثر جدار العزل العنصري على القطاع الزراعي •
ء وذلك لما  جزء ال �ستهان �ه من سلة الغذا �شـكل جدار العزل العنصري خطرا على القطاع الزراعي في محافظة رام هللا و�هدد  

ســـ�عزل من االراضـــي الزراع�ة واالشـــجار المثمرة في المحافظة عند اســـتكمال بناؤه في المنطقة الغر��ة. وتبلغ مســـاحة االراضـــي  
منطقـة  �یلومتر مر�ع) في    31.2(  دونمـا   31,200الزراع�ـة التي ســــــــــــــوف �عزلهـا الجـدار حـال االنتهـاء من بنـاؤه في المحـافظـة

  341.6دونما (  341,590% من المســـاحة الكل�ة لالراضـــي الزراع�ة في محافظة رام هللا وال�الغة 9.1العزل الغر��ة، ما نســـبته  
كم مر�ع) حیث ســـتصـــ�ح معزولة عن اصـــحابها الفلســـطینیین في المحافظة و لن یتمكنوا من الوصـــول الیها اال بتصـــر�ح خاص  

 .  محافظة رام هللال�ة في  االدارة المدن�ة االسرائیصادر عن 

و�شــــكل الجزء القائم حال�ا من الجدار حاجزا امام حر�ة المواد الغذائ�ة من المناطق القرو�ة في المحافظة �اتجاه المدن الرئ�ســــ�ة 
ــرائ�ة لتلك ال ــكل عائقا امام الوفرة الغذائ�ة في المحافظة وارتفاع الق�مة الشـــــ االحتاللي   مواد. و�نعكس هذا االجراءاالمر الذي �شـــــ

على القطاع الزراعي �شــكل م�اشــر وعلى مصــادر الدخل للمزارعین االمر الذي یدفع بهم الى مراجعة جدوى اســتمرار عملهم في  
 القطاع الزراعي. 

 أثر جدار العزل العنصري على التنوع الحیوي  •
ي في محافظة رام هللا حال االنتهاء من  ف�اإلضـــــافة الى االثر الكبیر الذي  ســـــ�خلفه جدار العزل العنصـــــري على القطاع الزراع 

بناؤه،  ســــیؤثر ســــلب�ا و�شــــكل �بیر على المصــــادر الطب�ع�ة والتنوع الحیوي في المناطق البیئ�ة المختلفة في المحافظة وذلك لما  
  الراضــي الطب�ع�ة التي عانت من تناقص مســتمر عبر ســنوات االحتالل االســرائیلي �شــكل الســ�عزل من مســاحات شــاســعة من ا

یتناســـب مع الز�ادة المســـتمرة في التعداد الســـكاني في المحافظة وتوســـع المســـاحة العمران�ة. �ما ســـ�كون لجدار العزل العنصـــري  
عي، مانع الســــتمرار الح�اه البر�ة �شــــكلها الطب�عي  اثر �بیر على الح�اه البر�ة في المحافظة حیث ســــوف �خلق حاجز غیر طب�

 في المحافظة.  

الجد  تبلغ مساحة أراضي  هذا وسیتسبب  المفتوحة حیث  الغا�ات والمناطق  ار في محافظة رام هللا �عزل مساحات شاسعة من 
�م مر�ع)، أي ما نسبته    43.6دونما (   43,588الغا�ات والمناطق المفتوحة التي سوف �عزلها الجدار حال االنتهاء من بناءه  

�م    412.6(   دونما   412,570حة في محافظة رام هللا وال�الغة  % من المساحة الكل�ة لمناطق الغا�ات والمناطق المفتو 10.6
أن �عطل التواصل الجغرافي للمناظر الطب�ع�ة  وعل�ه، سوف �عمل الجدار على تجزأة مناطق الغا�ات االمر الذي من شأنه  .  مر�ع)

ن شأنها أن تهدد األنواع الن�ات�ة التي فظة وتدفق الم�اه الطب�ع�ة من الجداول والیناب�ع، وحر�ة الكائنات الح�ة، وأ�ضا مفي المحا
على المدى ال�عید من تدهور الغا�ات الطب�ع�ة  خطة العزل االسرائیل�ة سوف تفاقم    تنمو �شكل طب�عي في المنطقة. ولذلك، فإن
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و�دارة النظم   كن أن �كون لها آثار ضارة محتملة على تأمین الحما�ة للمناطق المجاورة من الموائلو المزروعات في المنطقة، و�م 
 اإل�كولوج�ة. 

 أثر جدار العزل العنصري على قطاع الم�اه •
على عملت سـلطات االحتالل اإلسـرائیلي على السـ�طرة على مصـادر الم�اه الجوف�ة في محافظة رام هللا حیث قامت �فرض قیود  

ــمح للفلســـــطینیین �حفر آ�ار جدید  ــتخدام الم�اه من قبل الفلســـــطینیین. ففي حین ال �ســـ ة أو ترم�م آ�ار أخرى قد�مة أو تطو�ر اســـ
البن�ة التحت�ة للم�اه الموجودة. وعالوة على ذلك، و�ان لشـــــر�ة الم�اه االســـــرائیل�ة "م�كوروت" دورا �بیرا في الســـــ�طرة على موارد  

وم �ضـخ الجزء ر��ة المحتلة حیث تسـ�طر الشـر�ة على بئر جوفي �قع ضـمن محافظة رام هللا والبیرة حیث تقالم�اه في الضـفة الغ
ــعار   ــفة الغر��ة و��عها لهم �أســ ــرائیل�ة غیر الشــــرع�ة القائمة على أراضــــي الضــ ــتوطنات اإلســ ــالح المســ األكبر من هذه الم�اه لصــ

  .  م�كوروت �أسعار �اهظة  قلیلة، بینما �ضطر الفلسطینیون لشراء الم�اه من شر�ة

ین واإلســــرائیلیین من خالل �م�ة الم�اه التي �ســــتهلكها المواطن،  و�تجســــد الت�این الكبیر في توفر مصــــادر الم�اه بین الفلســــطینی
في الیوم الواحـد في حین �عـاني    لتر للفرد   400معـدل اســــــــــــــتهالك الم�ـاه للمســــــــــــــتوطنین اإلســــــــــــــرائیلیین مـا یزـ�د عن  حیـث یبلغ  
لتر للفرد   40التجمعات  یون في التجمـعات المجـاورة من أزمة حق�قـ�ة للمـ�اه حیث ال یتجاوز معدل التزو�د في �عض  الفلســــــــــــــطین

 ).2013القدس (أر�ج)،    –معهد اال�حاث التطب�ق�ة   –وحدة أ�حاث الم�اه والبیئة  ( في الیومالواحد  

كما وتقوم قوات االحتالل االســــرائیلي �حفر �عض اآل�ار الضــــخمة  �القرب من  الیناب�ع  الفلســــطین�ة مما یؤدي إلى تقلیل �م�ة  
ممارســة شــائعة لســلطات االحتالل اإلســرائیلي وتتمحور حول ب�ع وجفاف �عضــها، هذا �اإلضــافة الى الم�اه المتدفقة من تلك الینا

 ب�ع الفلسطین�ة و�التالي منع التدفق الطب�عي من الم�اه والحصول على الم�اه للس�طرة اإلسرائیل�ة.حفر آ�ار قر��ة جدا من الینا

المنطقة المجاورة للمســتوطنات اإلســرائیل�ة في جم�ع أنحاء الضــفة الغر��ة  كما أنه في الســنوات األخیرة أصــ�حت یناب�ع الم�اه في  
ــعى إلى تهدید  ــت�طان�ة التي تســـــ ــطة االســـــ ــطینیین إلى هذه الیناب�ع. ففي محافظة رام هللا والبیرة، تم    أهداف لألنشـــــ ــول الفلســـــ وصـــــ

). �ما ان عدم القدرة 2012اإلنســان�ة،    االســتیالء على اثنین من الیناب�ع من قبل جماعات المســتوطنین (مكتب تنســیق الشــؤون 
شون في المجتمعات المتضررة. هذا أ�ضا على الوصـول أو اسـتخدام الیناب�ع قوض �ثیرا من سبل الع�ش  للفلسطینیین الذین �ع�

أر�ج،  زاد  من إنفاق الرعاة واألســــــر الذین �ضــــــطرون لشــــــراء الم�اه التي تســــــ�طر علیها إســــــرائیل من خالل األنابیب والناقالت (
2012.( 

لجنة المشتر�ة  تجدر االشارة الى أن مشار�ع الم�اه والبن�ة التحت�ة داخل المنطقة (ج) تتطلب الحصول على تصر�ح رسمي من ال
للم�اه واإلدارة المدن�ة اإلســرائیل�ة في حین یتم بناء محطات م�اه واخرى لمعالجة الم�اه العادمة في المســتوطنات االســرائیل�ة دون 

ــار�ع التي ُتنفذ في المناطق الخوض ف ــار�ع. �ما و�تم هدم المشـــ ــطینیین لتنفیذ مثل هذه المشـــ ي التعقیدات التي ُتفرض على الفلســـ
ــرائیل�ة. وفي اآلونة األخیرة ، �انت هناك ز�ادة �بیرة في  الفلســــ ــلطات االســ ــ�قة من قبل الســ طین�ة دون الحصــــول على موافقة مســ

م�اه األمطار والصـــــهار�ج واآل�ار والیناب�ع وخزانات الم�اه والبرك الزراع�ة. وفي دراســـــة عدد عمل�ات الهدم التي اســـــتهدفت آ�ار  
في الضـــفة   2017و  2009القدس (أر�ج) للمنشـــآت المائ�ة التي تم اســـتهدافها خالل االعوام  –اعدها معهد اال�حاث التطب�ق�ة 

صــهر�ج لجمع م�اه األمطار و   57شــأة مائ�ة، �ما في ذلك من 173الغر��ة المحتلة، اســتهدفت ال�ات ج�ش االحتالل االســرائیلي 
 15,000مراح�ض وال�الوعات. وقد أثر ذلك على ما �قارب  من ال  20بئرا ومعدات الري الحیو�ة إلنتاج الغذاء، وعلى األقل    40
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لغر��ة لغرض التوســـع فلســـطیني. وتتعمد هذه الســـ�اســـة االســـرائیل�ة إلى القضـــاء على الفلســـطینیین في مناطق معینة من الضـــفة ا
 ).2017االسترات�جي في المستوطنات وتوس�ع البن�ة التحت�ة ذات الصلة (أر�ج، 

 على الواقع الس�اسي  أثر جدار العزل العنصري  •
بذر�عة   2002عندما شـــرعت اســـرائیل ببناء جدار العزل العنصـــري في االراضـــي الفلســـطین�ة المحتلة في شـــهر حز�ران من العام 

إلسـرائیلیین، لم تأخذ �عین االعت�ار االثار السـلب�ة للجدار على المجتمع الفلسـطیني برمته من جم�ع نواحي الح�اة، توفیر االمن ل
ت من سـ�طرتها على االراضـي الفلسـطین�ة بهدف اعادة ترسـ�م حدودها �ما یتناسـب ورؤ�تها السـ�اسـ�ة المسـتقبلة واسـتدامة بل عزز 

الذرائع االمن�ة التي اختلقتها اســــرائیل إلقامة الجدار على امتداد الُحدود الغر��ة للضــــفة  احتاللها لالراضــــي الفلســــطین�ة.  �ما ان
أن توفیر األمن 'لدولة اســــرائیل و مواطنیها' �ان دائما ُحجة إســــرائیل لفرض الُحلول على الجانب  الغر��ة هي ُحجج واه�ة، حیث  

ه دائما ما �كون على حســـــاب الفلســـــطینیین وأراضـــــیهم وســـــ�ادتهم  الفلســـــطیني في المفاوضـــــات، واألمن الذي تر�د إســـــرائیل تحق�ق
 تحقیق دولتهم المستقبل�ة ذات الس�ادة والمتواصلة جغراف�ا.    وحر�تهم ومواردهم الطب�ع�ة وتطورهم ومستقبلهم بل وحرمانهم من

أحادي الجانب للحدود دون هذا و�عتبر قرار إســـــــرائیل إقامة الجدار على االراضـــــــي الفلســـــــطین�ة غیر مبرر و�هدف إلى ترســـــــ�م  
ــ�اســــــــي دائم  ومتفق عل�ه مع  الرجوع إلى الجانب الفلســــــــطیني األمر الذي �عكس عدم جد�ة إســــــــرائیل في الوصــــــــول إلى حل ســــــ

الفلسـطینیین من خالل الرغ�ة اإلسـرائیل�ة الواضـحة للسـ�طرة على االراضـي الفلسـطین�ة وعدم التنازل عنها في أي اتفاق�ة مسـتقبل�ة  
 الفلسطیني �ما أعلن نتن�اهو مراًرا و تكرار.مع الجانب 

 جدار العزل العنصري االسرائیلي والقانون الدولي •
، صدر الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدول�ة في الهاي والذي یتعلق �عدم شرع�ة جدار 2004في التاسع شهر تموز من العام  

راضي الفلسطین�ة المحتلة واالثار القانون�ة المترت�ة على بنائه. وجاء  العزل العنصري الذي قامت اسرائیل ببنائه على امتداد اال
لجدار الذي اقامته اسرائیل في االراضي الفلسطین�ة المحتلة غیر قانوني �موجب عدة اطر قانون�ة  في الرأي االستشاري �ان ا

اهدات حقوق اإلنسان، وعل�ه �ستوجب إزالته دول�ة، �ما في ذلك اتفاق�ة جن�ف الرا�عة، وانظمة الهاي، �اإلضافة إلى مختلف مع
غیر قانون�ة وغیر   االدعاءات التي قدمتها اسرائیل لتبر�ر بناء الجداروتفك�كه وتعو�ض الفلسطینیین المتضرر�ن من بنائه، و�ان  

 ). 2004وال ترتكز على اي اساس قانوني، (محكمة العدل الدول�ة،   منطق�ة،

من قواعد القانون الدولي   مته إسرائیل على امتداد الضفة الغر��ة المحتلة �شكل انتهاكا للعدیدالعنصري الذي أقا  العزل إن جدار  
؛ �ما في ذلك الحق في تقر�ر المصیر، والحق في حر�ة التنقل، والحق في العمل، والحق في العالج   مواثیق والمعاهدات الدول�ة وال

 مع�شي مالئم وحق الوصول إلى األماكن المقدسة.   والخدمات الصح�ة، والحق في التعل�م، والحق في مستوى 

تقر�ر لیؤ�د حق  الدول�ة  العدل  نت�جة الوضع   لقد جاء قرار محكمة  الفلسطینیون  الفلسطیني، والذي حرم منه  المصیر للشعب 
وف أمن�ة' ، فانه ال �مكن استخدام مصطلح 'مخا2004الس�اسي الراهن. ووفقا لقرار محكمة العدل الدول�ة الصادر في العام  

ن إسرائیل ال �مكن أن تعتمد على كمبرر النتهاك هذا الحق وم�ادئ قانون�ة دول�ة أخرى، حیث ترى [محكمة العدل الدول�ة] "أ
حق الدفاع عن النفس، أو حالة الضرورة القصوى للحیلولة دون شرع�ة بناء الجدار، ولذلك ترى المحكمة، أن بناء الجدار والنظام 

 رض مع القانون الدولي".المرت�ط �ه، یتعا 
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ــر�حة   ــري هو مخالفة صــــــــ ــحة وأخیرا، فان بناء جدار العزل العنصــــــــ ــرائیلیین  لجم�ع اتفاوواضــــــــ ــالم الموقعة بین اإلســــــــ ق�ات الســــــــ
والفلســطینیین، وخرق  التفاق�ة أوســلو االنتقال�ة التي تنص على انه " ال �جوز ألي طرف الشــروع أو اتخاذ أ�ة خطوة من شــأنها  

ثین من  المادة الحاد�ة والثال القائم في الضـــــفة الغر��ة وقطاع غزة لحین الوصـــــول لمفاوضـــــات الوضـــــع الدائم " (تغییر الوضـــــع 
 ).1995اتفاق�ة أوسلو عام  

 
 المعابر االسرائیل�ة في محافظة رام هللا والبیرة

 

 2.8ممكن على ح�اة ما �قارب    ان الحواجز أو المعابر هي أسماء مترادفة ألهداف إسرائیل�ة تقضي �إحكام الس�طرة �أكبر قدر
في خطة جدار العزل اإلسرائیل�ة منذ البدا�ة، حیث سعى ملیون فلسطیني �ع�شون في الضفة الغر��ة المحتلة، وهي مفصل رئ�س  

معابر  اإلسرائیلیون من خالل الجدار إلى رسم حدود الدولة العبر�ة �ما یتناسب واحت�اجاتها العل�ا. و�دءًا من مسار الجدار وحتى ال
م �العبور على طول خط الجدار من  التي تهدف �األساس إلى خدمة المصالح اإلسرائیل�ة، فمن خاللها یتسنى لإلسرائیلیین التحك

فلسطین�ا على المعابر االسرائیل�ة، التي   200شمال الضفة الغر��ة حتى جنو�ها. فخالل السنوات العشر الماض�ة، قتل أكثر من  
ذه  ب القوانین أو اإلجراءات المت�عة، وانما تعمل حسب مزاج�ة الجنود اإلسرائیلیین الذین �حرسون هنادرا ما �انت تعمل حس

المعابر. وفي الس�اق الفلسطیني، فان مصطلح الفصل العنصري هو مصطلح ذو صلة، اذ أن قوات االحتالل االسرائیلي تعمل 
 وحصرها في طرق محددة وعبر معابر معینة.  على التحكم في حر�ة الفلسطینیین الذین �ع�شون تحت االحتالل

المدن�ة االسرائیل�ة في الضفة الغر��ة المحتلة آنذاك، �ائیر نف�ه    أصدر المسؤول في االدارة 2005 العام من أیلول شهر في
 5775نقاط عبور)،     ،(1967-5727)  34یهودا و السامرة (رقم    –ألوف، أمرا عسكر�ا �حمل اسم (أمر �شأن مناطق مغلقة  

جدار  طول خط   على ورعب نقطة 23 إلى �اإلضافة الغر��ة، الضفة في معابر رئ�س�ة (نقاط حدود) عشرة إقامة عن 2005-
(من الشمال الى الجنوب) الستبدال الحواجز العسكر�ة اإلسرائیل�ة الحال�ة القائمة على مداخل المدن والقرى    73العزل العنصري 

اك المدنیین الفلسطینیین مع الجنود اإلسرائیلیین على الحواجز االسرائیل�ة . وتشمل هذه الفلسطین�ة بدعوى تخف�ف وطأة احتك
ترقوم�ا في الخلیل ومعبر الجلمة في جنین ومعبر شعار افرا�م في طولكرم ومعبر    المعابر: معبر مزمور�ا شرقي بیت لحم ومعبر

في بیت لحم ومعبري شعفاط   300قة االغوار ومعبر جیلو  بیتون�ا في رام هللا ومعبر حسام تصاهوب (معبر ب�سان) شمال منط
ة من هذه المعابر التي تنوي اقامتها لألغراض والزع�م شرقي مدینة القدس ومعبر قلند�ا في القدس. و�انت اسرائیل قد صنفت خمس 

سعیها للس�طرة على حر�ة مرور  التجار�ة بهدف الس�طرة على الحر�ة التجار�ة للفلسطینیین منها معبر بیتون�ا، هذا �اإلضافة الى  
عبر في المحافظة  الفلسطینیین في االراضي الفلسطین�ة وخاصة من خالل معبر م�كاب�م وحاجز نعلین الذي بدأ �أخذ طا�ع الم

�عكس ما تدع�ه حیث أن بناء هذه المعابر على مسار الجدار في الضفة الغر��ة سوف �خلق واقع جدید على االرض الفلسطین�ة 
ر قرار الحكومة اإلسرائیل�ة �إقامة هذه المعابر قرار أحادي الجانب یهدف الى تكر�س خط الجدار �خط حدود س�اسي بین �اعت�ا

 .ي الفلسطین�ة المحتلةإسرائیل واألراض 

 
  2005أیلول   9، الیوم�ةهآرتس االسرائیل�ة  جر�دة  73
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  في الواقع، دأبت إسرائیل وفي مناس�ات عدة أن تبرر وتسوق لمشروع المعابر، بزعمها أن بناء هذه المعابر سوف ُ�سهل ح�اة
الفلسطینیین و�خلق تواصال داخل المناطق الفلسطین�ة. فقد حاولت إسرائیل مراًرا وتكراًرا إضفاء الشرع�ة على المعابر التي تنتهك 

لقوانین والمعاهدات الدول�ة المتعلقة �حر�ة التنقل، عن طر�ق طلبها من البنك الدولي دعم مشروع المعابر، في حین ان البنك ا
، المعترف �ه دول�ا، �ما أن هذه المعابر  1949ائیل ألن المعابر ال یتم بناؤها على خط الهدنة للعام  الدولي رفض طلب اسر 

 في الضفة الغر��ة المحتلة. تسهل بناء جدار العزل العنصري  

�الكرامة   ، فان لجم�ع الناس الحق في التمتع  1948  غى ئكعئل ووفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن االمم المتحدة  
التنقل هي جزء من "حر�ة اإلنسان"  العالم، وأن حر�ة  التي هي أساس الحر�ة والعدل والسالم في  الثابتة   و�حقوقهم المتساو�ة 

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان   13(جاغرسكو�لد)، و�التالي فهو واحد من أهم حقوق اإلنسان األساس�ة. أ�ضا وتنص المادة  
الحق في حر�ة التنقل واخت�ار محل إقامته داخل حدود �ل دولة". (اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،   على أنه: "لكل شخص

1948.( 

 معبر بیتون�ا التجاري  •

�یلومترا من خط الهدنة   15�یلومترات إلى الجنوب الغر�ي من مدینة رام هللا وحولها على مسافة    4بیتون�ا على �عد   �قع معبر 
/ت التي تنص على 03/59و   /ت  01/06صدر الج�ش اإلسرائیلي أوامر عسكر�ة حملت األرقام  (الخط األخضر). أ  1949

بیتون�ا لبناء المعبر، والتي اعتبرت �مثا�ة محطة تجار�ة لتسهیل التجارة ونقل السلع بین   دونما من األراضي في   122مصادرة  
و�حظر مرور     .2006بدأ العمل على المعبر في العام  المحافظات الشمال�ة من الضفة الغر��ة والقدس، والى إسرائیل، حیث  
التجار�ة والتي تحمل اللوحات المعدن�ة اإلسرائیل�ة �المرور   المشاة أو الس�ارات الفلسطین�ة الخاصة ف�ما �سمح لسائقي الشاحنات

 عبر نقطة التفت�ش مع �ضائعهم وتسل�مها م�اشرة إلى الوجهة النهائ�ة.  

 

 را بیت سی –معبر م�كاب�م   •

لعنصري  تم اقامة معبر م�كاب�م على أراضي قر�ة بیت سیرا الفلسطین�ة غرب مدینة رام هللا وعلى مقر�ة من مسار جدار العزل ا 
الذي �ضم في مساره تجمع مود�عین عیلیت االست�طاني (كر�ات س�فر). و�عتبر معبر م�كاب�م المنفذ الوحید للعمال الفلسطینیین 

 و�عملون داخل إسرائیل من خالل تصر�ح عمل صادر عن جهاز االمن الداخلي في اسرائیل. وعادة المق�مین في مناطق رام هللا
ل الفلسطینیین �التواجد في اسرائیل في ساعات معینة خالل النهار (ما بین الساعة الخامسة ص�احا  تسمح هذه التصار�ح للعما

ة �مستخدمیهم و�شترط ان تمنح هذه التصار�ح لمن تز�د والساعة الخامسة مساء)  حیث یتم نقلهم في حافالت صغیرة خاص
 .اعمارهم عن الثالثین عاما وأن �كونوا متزوجین ولدیهم ابناء
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 نعلین   -طة عبور مود�عین نق •
�قع معبر نعلین شمال غرب مستوطنة مود�عین عیلیت االسرائیل�ة حیث �عتبر نقطة عبور في الجدار العازل. وعقب االنتهاء من 

دار في المنطقة، اقامت السلطات االسرائیل�ة معبر نعلین على أراضي �ل من قرى نعلین ودیر قد�س وذلك للتحكم في  بناء الج
رور الفلسطینیین من والى اسرائیل.  و�دیر المعبر شر�ات اسرائیل�ة عسكر�ة وأمن�ة خاصة حیث �سمح للفلسطینیین من  حر�ة م

 ور من خالل نقطة العبور هذه. حملة تصار�ح الدخول إلى إسرائیل فقط �العب

 رنت�س   - نقطة عبور عوفار�م   •
 حیث تم اقامته عقب االنتهاء من بناء جدار العزل العنصري في  �قع معبر عوفار�م شمال غرب قر�ة رنت�س شمال مدینة رام هللا

نقطة. و�عمل المعبر على  المنطقة. و�سمح للفلسطینیین من حملة تصار�ح الدخول إلى إسرائیل فقط �العبور من خالل هذه ال
 مدار الساعة وتدیره  شر�ات اسرائیل�ة عسكر�ة وأمن�ة خاصة.   

 معبر عوفر  •
الى مع العام  تم االشارة  ثاني من  الثاني والعشر�ن من شهر �انون  بتار�خ  الصادرة  بر عوفر في صح�فة هاارتس االسرائیل�ة 

تنوي اقامة معبر عوفر على أراضي بلدة بیتون�ا حیث سیتم  ، حیث ذ�رت الصح�فة أن سلطات االحتالل االسرائیلي  2010
فر (تقاطع بیتون�ا) �معبر رئ�سي على مفترق مستوطنة جفعات  استبدال حاجز عوفر االسرائیلي المقام الى الغرب من معسكر عو 

على الشارع االلتفافي  زئ�ف وذلك للس�طرة على حر�ة مرور الس�ارات الفلسطین�ة القادمة من قرى جنوب غرب مدینة رام هللا  
ومات التي وردت في  /ت) الصادر لیؤ�د على صحة المعل 14/10. وقد جاء االمر العسكري االسرائیلي رقم (443االسرائیلي  

الصح�فة مشیرا الى الموقع الذي سوف �قوم عل�ه المعبر والمساحة التي سوف �صادرها من أراضي بلدة بیتون�ا لهذا الغرض. 
 -) أدناه:5(أنظر الخارطة رقم  

 

 ): توز�ع الحواجز والمعابر اإلسرائیل�ة في محافظة رام هللا والبیرة5الخارطة رقم (
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   وسیلة اسرائیل�ة للس�طرة على االراضي الفلسطین�ة -الطب�ع�ة في محافظة رام هللا والبیرة المحم�ات  

مسـاحات شـاسـعة من االراضـي الفلسـطین�ة تحت  ، صـادرت اسـرائیل 1967عقب احتالل اسـرائیل لالراضـي الفلسـطین�ة في العام 
ــر  ــكري االســـــــ ــمى "محم�ة طب�ع�ة" أو "حد�قة وطن�ة" من خالل االمر العســـــــ ــكري    1969للعام   363ائیلي رقم  مســـــــ واالمر العســـــــ

على التوالي. وقد اســـتخدمت إســـرائیل هذه االوامر لمصـــادرة األرض من خالل االعالن عنها   1970للعام  373االســـرائیلي رقم  
ــمحم ــي في هذه المناطق للمطال�ة �حما�ة البیئة. اال أن اسـ ــتخدام األراضـ ــددة على البناء واسـ رائیل لم  �ة طب�ع�ة وفرض قیودا مشـ

تلتزم �القیود التي فرضــــتها من خالل االوامر العســــكر�ة الســــا�قة الذ�ر بل ســــارعت الســــتغالل هذه المحم�ات الطب�ع�ة والحدائق  
ستعمار�ة التي تمثلت حینها ببناء المستوطنات وتوطین المستوطنین فیها. وعلى الرغم من أنه  الوطن�ة �ما یتناسب ومصالحها اال

ــ�ا من برنامج  من المفترض أن تكو  ــاســ ــرائیل�ة تعتبر االمر جزءا أســ ــلطات االســ ن هذه المحم�ات الطب�ع�ة لحما�ة البیئة، فان الســ
 مصادرة األراضي الفلسطین�ة.

ــفة الغر��ة المحتلة تم ت ــن�ف  في الضــ ــاحتها   48صــ %  12.4�م مر�ع ( 703موقعا على انها محم�ات طب�ع�ة و�بلغ مجموع مســ
% من مجموع مســـاحات المحم�ات الطب�ع�ة في الضـــفة 88ة المحتلة). تجدر االشـــارة الى أن من مجموع مســـاحة الضـــفة الغر��

والتي ما زالت تخضــع للســ�طرة  1995ن�ة للعام الغر��ة المحتلة �قع في المنطقة التي تم تصــن�فها "ج" �حســب اتفاق�ة أوســلو الثا
حم�ات الطب�ع�ة في الضــفة الغر��ة في المناطق المصــنفة "أ" و  % من مســاحة الم12االســرائیل�ة الكاملة، أمن�ا وادار�ا. ف�ما تقع  

 "ب" حیث تخضع هذه المناطق للس�طرة الفلسطین�ة .  

من األراضي  �م مر�ع)    62.5(دونما    62,492ائیل�ة ما مساحته  وفي محافظة رام هللا �شكل خاص، تصنف السلطات االسر 
الكل�ة للمحافظة) �مناطق محم�ات طب�ع�ة، حیث تمنع الفلسطینیین من البناء  % من المساحة  7.3الفلسطین�ة في المحافظة (

ن�ة في تلك المناطق �غض  فیها أو استغاللها ألي غرض �ان وذلك بهدف الس�طرة علیها، ف�ما تطلق العنان لمخططاتها االست�طا
لفلسطینیون �حراثة وفالحة أراضیهم التي تقع  النظر �انت محم�ة طب�ع�ة أم ال. وقد تم تسجیل العدید من الحوادث عندما قام ا

وتهدید  االراضي  هذه  ألخالء  االسرائیل�ة  السلطات  سارعت  حیث  طب�ع�ة"،  "محم�ات  لتصن�ف  تخضع  التي  المناطق  ضمن 
  خول الیها أو العمل فیها من خالل أوامر عسكر�ة. �ما وتجدر االشارة الى انه �مكن اعادة تصن�ف المناطق أصحابها �عدم الد 

الدفاع االسرائیلي. فمثال، اذا قامت اسرائیل  امن�ة" الى محم�ات طب�ع�ة �موافقة وز�ر  انها "مناطق  التي تعلنها اسرائیل على 
ة على انها "منطقة أمن�ة" تحت أي ظرف معین، فانه �اإلمكان اعادة تصن�ف  بتصن�ف منطقة معینة في الضفة الغر��ة المحتل 

 وذلك حتى تمنع اسرائیل وصول الفلسطینیین الى هذه المنطقة و�التالي مصادرتها.    هذه المنطقة الى محم�ة طب�ع�ة

العام   السالم االسرائیل�ة في  تقر�ر  2007و�انت حر�ة  أقام   74قد نشرت  ف�ه أن اسرائیل  المستوطنات یوضح  العدید من  ت 
ع�ة من قبلها (الحكومة االسرائیل�ة)، منها  االسرائیل�ة في الضفة الغر��ة المحتلة في مناطق �انت اصال مصنفة محم�ات طب�

مستوطنة هار حوما على محم�ة جبل أبو غن�م في محافظة بیت لحم ومستوطنة ر�خ�س شعفاط على أراضي فلسطین�ة �انت  
 على أنها محم�ات طب�ع�ة.    1967عقب احتاللها لالراضي الفلسطین�ة في العام    اسرائیل قد صنفتها

ید في السا�ع والعشر�ن من شهر حز�ران، نشرت صح�فة هاارتس اإلسرائیل�ة على موقعها اإللكتروني  ، و�التحد 2013وفي العام 
وتي ألموز"، ساهم في توس�ع مستوطنة بیت أر��ه الواقعة وث�قة تؤ�د �ان السلوك الغیر الالئق لرئ�س اإلدارة المدن�ة اإلسرائیل�ة، "م

 
74 Construction of Settlements and Outposts on Nature Reserves in West Bank, Dror Etkes and Hagit Ofran   
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المحم�ة الطب�ع�ة "نحال شیلو" (كما �طلق علیها االسرائیلیون)، حیث تم تأكید  إلى الغرب من مدینة رام هللا على حساب أراضي 
دم إلیها من قبل المستوطنین الوث�قة المنشورة على صفحة هاارتس من المحكمة العل�ا اإلسرائیل�ة في ردها على اإللتماس المق

إلشارة الى ان الحدیث عن توس�ع مستوطنة بیت أر��ه  اإلسرائیلیین القاطنین في مستوطنة بیت أر��ه �شأن هذه المسألة. وتجدر ا
، ولكن المخطط لم یدخل حیز 2000بدء الترو�ج له في نها�ة التسعین�ات ولكن لم �حصل على الموافقة االول�ة إال في العام  

المدن�ة اإلسرائیل�ة في    لتنفیذ ألنه على مر السنوات خضع للعدید من التعدیالت وفي النها�ة تمت الموافقة عل�ه من قبل اإلدارةا
 . 2012العام  

و�الرجوع للمخطط المصادق عل�ه، فان حدود المحم�ة الطب�ع�ة "نحال شیلو" ال تتطابق مع الحدود األصل�ة للمحم�ة الطب�عة، 
اإلدارة   ار ببناء عددا من الوحدات االست�طان�ة داخل حدود المحم�ة الطب�ع�ة، األمر الذي خلق صراع ومشكلة بین�حیث تم إقر 

المدن�ة اإلسرائیل�ة والمستوطنین اإلسرائیلیین القاطنین في مستوطنة "بیت أر��ه"، االمر الذي �ظهر تالعب اسرائیل �القوانین التي  
 �ة في المنطقة.  تسنها لصالح مطامعها االستعمار 

 مصادرة االراضي الفلسطین�ة في محافظة رام هللا والبیرة بذر�عة "أراضي دولة"  

ــطین�ة في جم�ع  1968لعام  في ا ــي الفلســ ــجیل األراضــ ــرائیل من عمل�ات تســ ــطین�ة، جمدت اســ ــي الفلســ ، وعقب احتاللها لالراضــ
لسـطینیین وأُعطیت االدارة المدن�ة االسـرائیل�ة السـلطة التنفیذ�ة  للفأراضـي الضـفة الغر��ة المحتلة وألغت التسـجیالت غیر المكتملة 

ــ ــر�ع�ة واالدار�ة الكاملة للتصـ ــي التي احتلتها �عد عام  والتشـ ــجیل االراضـــي وحق التصـــرف بها.   1967رف �األراضـ �عمل�ات تسـ
حت وصــا�ة ما �عرف '�حارس أمالك و�دورها، قامت االدارة المدن�ة االســرائیل�ة بتســجیل الجزء االكبر من االراضــي الفلســطین�ة ت

نها �أراضــي دولة أو أراضــي غائبین وتحو�ل ملكیتها أو الغائبین اإلســرائیلي' وأجازت له االســتیالء على أ�ة أراضــي واإلعالن ع
اسـتخدامها ألفراد أو جماعات أو شـر�ات خاصـة اسـرائیل�ة. أما في حال ق�ام اصـحاب األراض الفلسـطین�ة �االعتراض على قرار  

من قانون   1776لى فقرة  �اإلضافة إ  5875حارس أمالك الغائبین اإلسرائیلي فان األخیر �ستعین �القرار العسكري اإلسرائیلي رقم  
و   والذي �جیز للجهاز العسـكري اإلسـرائیلي السـ�طرة على أ�ة أراضـي وتحت أ�ة ظروف. 1950أمالك الغائبین اإلسـرائیلي للعام 

�یلومتر مر�ع) من االراضــي الفلســطین�ة في محافظة رام   191.5دونما (  191,518مســاحته  بناء على ما ســبق، فقد خضــع ما 
ــاحة الكل�ة للمحافظة) الى 22.4هللا ( ــن�ف ما �ســــمى "�أراضــــي الدولة االســــرائیل�ة" موزعة �االتي:  % من المســ الجدول رقم  تصــ

)6:(- 

 

 
ك منح السلطة العسكر�ة االسرائیل�ة حق الس�طرة على أراضي الغائبین و تحدید �لمة غائبین �الشخص الذي تر   1967للعام    58قرار عسكري قرار    75

لك تم �طر�ق الخطأ و  و �منح السلطة العسكر�ة اإلسرائیل�ة حق االحتفاظ بتلك األراضي حتى لو أن ذ  1967إسرائیل قبیل و خالل أو �عد حرب العام  

    نت�جة سوء تقدیر (�أنها هجرت على سبیل المثال).

 
حارس أمالك الغائبین و أي فرد أو جهة ف�ما یتعلق بنقل صالح�ات    : أي تداوالت تمت �حسن ن�ة بین17فقرة  ,  1950قانون أمالك الغائبین للعام     76

أمالك غائبین تعتبر قائمة و ت�قى التداوالت سار�ة المفعول حتى لو تبین الحقُا أن األراضي المنقولة قانون�ة ألراضي تبین الحقًا �أنها ال تنضوي تحت  
 ال تنطبق علیها قانون الغائبین. 
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 بیرة): تصن�ف أراضي الدولة في محافظة رام هللا وال6الجدول رقم (

المساحة   تصن�ف االراضي
 (�الدونم)

 المساحة  
 (كم مر�ع)

النس�ة المئو�ة من المساحة الكل�ة 
اراضي دولة"  �لالراضي المصنفة "
(%) 

 46.6 89.2 89,209 أراضي مسجلة 

أراضي شملها المسح (غیر 
 مسجلة)

58,581 58.6 30.6 

 22.8 43.7 43,729 أراضي معلنة "أراضي دولة" 

 100 22.4 19,1519 المجموع

 2018القدس (أر�ج)    –المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة، معهد اال�حاث التطب�ق�ة  

 

وخالل عقود االحتالل اإلسـرائیلي للمناطق الفلسـطین�ة أصـ�حت نوا�ا إسـرائیل تجاه األراضـي المحتلة واضـحة حیث أن إسـرائیل لم  
االنتفاع المقررة ضـــمن قوانین الحرب �ما في (قوانین الهاي)، تحدیدًا البند شـــى وقوانین تعنى أبدًا �ح�ازة أمالك الغائبین �ما یتما

وذلك �عد ان أصـــ�ح حارس أمالك الغائبین الذي عینته إســـرائیل �قوم و�شـــكل غیر قانوني بنقل صـــالح�ات اســـتغالل تلك   5577
ــكل نها ــایته إلى أطراف ثالثة ذات غیر عالقة و�شــــ ــوعة تحت وصــــ ــي الموضــــ ــي.  األراضــــ ئي أي �معنى آخر نقل ملك�ة األراضــــ

ــرفات غ ــى ما �قوم �ه حارس أمالك الغائبین من تصــ ــتحواذ و�تماشــ ــت�طان�ة لالســ یر قانون�ة �أمالك الغائبین مع المخططات االســ
  على المناطق الواقعة تحت ســـــ�طرة ج�ش االحتالل اإلســـــرائیلي لتعز�ز بناء المســـــتوطنات االســـــرائیل�ة في االراضـــــي الفلســـــطین�ة

 . المحتلة

 االسرائیل�ة في محافظة رام هللا والبیرة االست�طان�ةالُمخططات  

نات االسرائیل�ة ر�نًا أساس�ًا من أر�ان س�اسة التهو�د التي تنتهجها دولة االحتالل االسرائیلي في االراضي الفلسطین�ة تعتبر المستوط
، �اشرت إسرائیل �فرض س�اسة  1967�ة) وقطاع غزة في العام  المحتلة، فعقب احتاللها للضفة الغر��ة (�ما فیها القدس الشرق

ان الحكومات االسرائیل�ة المتعاق�ة،   تعز�ز س�طرتها على االراضي الفلسطین�ة المحتلة. �ما  على االرض في سبیل االمر الواقع  

 
 : ستكون الدولة 55بند  ,  , السلطة العسكر�ة المتاحة على األراضي المحتلة1907/  18) أكتو�ر    IVین و األعراف (الهاي  القوان,  قوانین الحرب   77

ي تخص الدولة المحتلة �مثا�ة جهة إدار�ة و منتفعة من الم�اني العامة و العقارات و األراضي و الغا�ات و المناطق الزراع�ة في األراضي المحتلة الت

 تاللها. التي تم اح

 و قوانین االنتفاع.  �جب على الدولة المحتلة المحافظة على �افة الممتلكات و غیرها للدولة التي احتلتها و إدارتها �ما یتناسب
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أُ  التي  نشأت وتوسعت على حساب �غض النظر عن انتماءاتها الس�اس�ة، شجعت على بناء وتوس�ع المستوطنات االسرائیل�ة 
الفلسطین�ة التي تم مصادرتها بذرائع وحجج واه�ة. ف�ما یلي   عرض ل�عض المخططات االست�طان�ة االسرائیل�ة في  االراضي 

 محافظة رام هللا والبیرة 

 مناطق األولو�ة الوطن�ة في إسرائیل  •
على   2012�ن من شهر �انون الثاني من العام  صادقت حكومة اإلحتالل اإلسرائیلي في جلستها المنعقدة في التاسع والعشر 

التي    والمخصصات المال�ة، والذي �ضم بدوره سلسلة من الفوائد  و�ة وطن�ة''مناطق ذات أول مشروع إست�طاني جدید تحت عنوان
ة'، فان المناطق سوف یتم منحها للمناطق المستهدفة والمعن�ة في المشروع. ووفقًا لخارطة المشروع للمناطق ذات 'االولو�ة الوطن�

مستوطنة إسرائیل�ة اق�مت �شكل غیر قانوني على اراضي الضفة    89تجمعا، منها    557التي تبنتها الحكومة اإلسرائیل�ة تضم  
الزراعة و الصناعة    صات والمنح المال�ة التي اقرها المجلس الحكومي اإلسرائیلي المصغر قطاعاتالغر��ة. وشملت المخص

والمشار�ة في تطو�ر   األزمات الكوارثة للصناعة ودعم للموظفین وتوفیر الدعم والمساندة للمصانع في  ضمانات و فوائد ضر�ب�(
�حاث الصناع�ة وتكال�ف التطو�ر) هذه �اإلضافة الى تقد�م حوافز البنى التحت�ة للصناعة والمنشآت الصناع�ة ومنح مال�ة لأل
�ة (قروض تشطیب) ومكمالت القروض، وذلك �جزء من معاییر  في مجال االسكان وتشمل القروض المدعومة للشقق السكن

وا�ضا إعانات مال�ة  االستحقاق الُمخففة، �مع�ار العمر األدنى للحصول على قروض. (وزارة البناء و اإلسكان اإلسرائیل�ة).  
تغطي   مال�ة  إعانات  وتشمل  التطو�ر  (وزار 50لتكال�ف  المقاولین.  و  للمتعهدین  التطو�ر  تكال�ف  من  واإلسكان %  البناء  ة 

اإلسرائیل�ة). �ذلك شملت مجاالت االولو�ة الوطن�ة اإلعفاء من العطاءات ف�ما �خص األراضي اضافة الفوائد والحوافز األخرى  
 التعل�م في المناطق المستهدفة.  ف�ما �خص مجال  

منها تقع داخل محافظة رام هللا، وهي   13المستوطنة اإلسرائیل�ة التي تم استهدافها في الضفة الغر��ة المحتلة،    89ومن بین  
ون.  عتیر�ت، نعال�ه، بیت ایل، دول�ف، حالم�ش، �وخاف هشاهار، معال�ه لبونا، نحلئیل، نیلي، عوفرا، �ساغوت، ر�مون�م، وتلم

 مستوطن إسرائیلي.   30,000) و�قطنها أكثر من ²�م    13.3(  ادونم  13,315المستوطنات الثالث عشر تحتل ما مساحته  

 توس�ع مستوطنة بیت ایل االسرائیل�ة  •
، قام وز�ر االحتالل اإلسرائیلي االسبق، إیهود �اراك، �إعطاء موافقته على  2013من العام   في الحادي عشر من شهر ش�اط  

ة وحدة إست�طان�ة في مستوطنة بیت إیل الواقعة في الشمال من محافظ  300وحدة إست�طان�ة �جزء من خطة شاملة لبناء    90بناء  
رام هللا. والجدیر ذ�ره أن الوحدات االست�طان�ة السا�قة الذ�ر �انت الحكومة االسرائیل�ة قد وعدت ببنائها العام الماضي (حز�ران 

بنائها (عمل�ة البناء اإلست�طاني في بیت ایل) من قبل اإلدارة المدن�ة اإلسرائیل�ة �تعو�ض عن خطة  ) حیث سیتم تنفیذ  2012
، والتي اعلن عنها رئ�س الوزراء   78ا الحكومة االسرائیل�ة للبؤرة اإلست�طان�ة الغیر شرع�ة (جفعات هاأولبناه)اإلخالء التي نفذته

 هر.  االسرائیلي، بن�امین نتن�اهو قبل ثمان�ة أش

 
ذه خارج الحدود اإلسرائیل�ة من مستوطنة بیت إیل الغیر شرع�ة. تقع ه 1995جفعات هاأولبناه: هي بؤرة إست�طان�ة غیر شرع�ة، تم بناءها عام    78

ي تعود ملكیتها إلى المواطنین  متر إلى الشرق من مستوطنة بیت إیل على إحدى التالل التي تدعى �جبل أرط�س، والت  200البؤرة اإلست�طان�ة حوالي  
 الفلسطینیین من محافظة رام هللا.
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البؤرة   أنه تم تصن�ف  إلى  العدل   االست�طان�ةوتجدر اإلشارة  �أنها بؤرة غیر شرع�ة من قبل محكمة  العل�ا   'جفعات هاأولبناه' 
تم بناؤها على أراضي فلسطین�ة خاصة    المكونة للبؤرة (خمس بنا�ات)  االست�طان�ةاإلسرائیل�ة، على أساس أن الثالثین وحدة  

 2005ینیین في قر�ة یبرود في محافظة رام هللا. إضافة إلى ذلك، اعتبر تقر�ر ساسون، الصادر في العام ،تا�عة للمواطنین الفلسط
والبؤر االخرى    االست�طان�ةوأوصى التقر�ر �أنه �جب تفك�ك هذه البؤرة     79(جفعات هاأولبناه) غیر شرع�ة أ�ضا  �ةاالست�طانالبؤرة  

  71ال  االست�طان�ةرحت في تقر�رها �انه 'ل�س هنالك فارق قانوني بین البؤر  التي حملت ذات التصن�ف. و�انت ساسون قد ص
التي   24ال   االست�طان�ةوالبؤر    2001طان�ة) التي أنشئت قبل شهر آذار من العام  (تعد جفعات هاأولبناه احدى هذه البؤر االست�

،  االست�طان�ةأن نؤ�د انه ل�س �اف�ا إخالء هذه البؤر  أنشئت ما �عد هذا التار�خ، فجم�عها تعتبر غیر شرع�ة. �ما أنه من المهم  
، فأساس هذا التقر�ر  االست�طان�ةقبل الدولة لمثل هذه البؤر    إنما �جب وقف �افة اإلجراءات المتعلقة �الدعم والتمو�ل المالي من

أجل من  قانون�ة،  هي  ما  �قدر  س�اس�ة  مسألة  تعد  ال  فهي  �امل،  �شكل  القانون  تطبیق  على  تعتبر    ینطوي  لدولة  الضرورة 
 .  80د�مقراط�ة'

قة الذ�ر (جفعات هاأولبناه) ونقلها لتص�ح داخل السا�  االست�طان�ةوعلى أرض الواقع، تحاول الحكومة اإلسرائیل�ة اعادة بناء البؤرة  
خبیثة تنتهجها    ، وهذه س�اسةاست�طان�ةوحدة    90مستوطنة 'بیت إیل' غیر الشرع�ة أ�ضا من خالل إعطاء الضوء األخضر لبناء  

 االست�طان�ة لبؤرة  اإلسرائیلي من أجل التالعب والتحایل على المجتمع الدولي إلضفاء الشرع�ة القانون�ة على ا  االحتاللحكومة  
غیر الشرع�ة (جفعات هاأولبناه) وغیرها من البؤر االست�طان�ة في الضفة الغر��ة عن طر�ق ضَمها إلى المستوطنة والتي تعد 

 ع�ة �حسب القوانین واالعراف الدول�ة.  أ�ضا غیر شر 

مرات اإلسرائیل�ة، �منح إسرائیل دافع إن التوسع الجاري في مستوطنة بیت إیل �واحدة من المستوطنات الواقعة في منطقة الم
ن لكي تفرض س�طرتها على هذه المنطقة وخاصة أن مستوطنة بیت ایل ل�ست الوحیدة في تلك المنطقة وأن هناك عددا م  هام  

ونوع   الموقع  حیث  من  االسرائیل�ة  للحكومة  �النس�ة  استرات�ج�ة  أهم�ة  أ�ضا  تشكل  والتي  المنطقة  في  المتواجدة  المستوطنات 
المستوطنة والمستوطنین القاطنین فیها مثل عوفرا، ب�ساغوت، ومستوطنة بیت إیل. ومن هذا المنطلق، فان اسرائیل تسعى إلى  

إلى حدودها الجدیدة التي تقوم برسمها �صورة غیر قانون�ة واحاد�ة    االست�طان�ةوالبؤر    ضم أكبر عدد ممكن من المستوطنات
ر جدار العزل العنصري ومنطقة العزل الشرق�ة، �حیث لن یتوجب علیها التنازل أو التخلي الجانب في الضفة الغر��ة خارج اطا

ین. ولذلك، فان إت�اع س�اسة 'إضفاء الشرع�ة على  عن هذه المستوطنات في ظل إطار التوصل إلى حل نهائي مع الفلسطینی
من قبل الحكومة اإلسرائیل�ة، �منحها فرصة أفضل     - ا  المستوطنات االسرائیل�ة القائمة في هذه االراضي �الرغم من عدم قانونیته

 المستقبل.  كي تفرض واقعا وحقائق مر�رة على األرض �حیث �جعل ذلك من إنسحابها من هذه المستوطنات مستحیال في  

 

 

 
من قبل الرئ�س السابق لدائرة االدعاء الجنائ�ة  حسب تقر�ر ' ساسون' الذي �عتبر تقر�ر رسمي من قبل الحكومة اإلسرائیل�ة، والذي تم إعداده    79

 ، اعتبرت  البؤرة اإلست�طان�ة هاأولبناه �أنها غیر شرع�ة و�جب تفك�كها. 2005الدول�ة (تال�ا ساسون)، الصادر في آذار من العام 
 قد تم الموافقة على تقر�ر ساسون من قبل الحكومة اإلسرائیل�ة: ل   80
 http://www.haaretz.com/print-edition/news/gov-t-okays-sasson-report-panel-set-up-to-implement-it-

1.152983 
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 ضم التجمع اإلست�طاني مود�عین عیلیت الى حدود اسرائیل  •
یدا عن المســار الســ�اســي والمفاوضــات حیث أنها اعتبرت أن ما تقوم  لطالما ســعت إســرائیل الى تنفیذ مخططاتها �شــكل منفرد �ع

�ه من تنازالت في الضــــــــــــفة الغر��ة و قطاع غزه المحتلین هو �مثا�ة تنازل عن حقوقها الشــــــــــــرع�ة في فلســــــــــــطین التار�خ�ة وقد  
حیث عمدت إلى   1993ام لجانب منذ بدء العمل�ة الســــــــلم�ة مع الفلســــــــطینیین في العانتهجت إســــــــرائیل �الفعل خطوات أحاد�ة ا

إحداث تغییرات جغراف�ة على ارض الواقع خالفا لما تم االتفاق عل�ه وذلك �أن ال �قوم أي من الطرفیین اإلســـرائیلي والفلســـطیني 
دس، المســتوطنات، الحدود، الم�اه ، الالجئین) وهو �اتخاذ أ�ة خطوات من شــأنها إحداث أي تغییر عن قضــا�ا الحل الدائم ( الق

ا �ل ما قامت �ه إســـرائیل حیث اســـتمرت �البناء االســـت�طاني في الضـــفة الغر��ة والقدس وتعمدت إلى فرض حدود ســـ�اســـ�ة  تمام
لجوف�ة جدیدة من خالل جدار العزل والفصـل العنصـري �اقتطاع مسـاحات شـاسـعة من أراضـي الفلسـطینیین وضـم مصـادر الم�اه ا

ضــافة إلى نبذ حق الالجئین �العودة إلى د�ارهم. أما في ما یتعلق �انســحابها  في الضــفة الغر��ة لتكون تحت ســ�طرتها ، هذا �اإل
األحادي الجانب من مســتوطنات غزه فقد عمدت إســرائیل إلى ســلوك هذا النهج لتماثله �انســحابها من مســتوطنات عشــوائ�ة غیر  

تجمعات االســت�طان�ة الكبیرة تحت ســ�طرتها  �ة تســتط�ع من خاللها تنفیذ خطتها االســترات�ج�ة �ضــم الذات أهم�ة في الضــفة الغر�
ضـمن جدار العزل و الفصـل العنصـري، �كون في الوقت ذاته تحت رضـى دولي عن ما تقوم �ه إسـرائیل من انسـحا�ات حتى لو 

 كانت أحاد�ة الجانب.

الكبرى في الضفة االست�طان�ة   �قضي �ضم التجمعات  2005قانون في  العام  و �انت الحكومة اإلسرائیل�ة قد طرحت مشروع  
الغر��ة مثل تجمع مستوطنات "معال�ه ادوم�م" و تجمع مستوطنات "ار�ئیل" وتجمع مستوطنات "جفعات زئ�ف" و تجمع مستوطنات 

علیها هذه الكتل االست�طان�ة  "غوش عتصیون" وتجمع مستوطنات "مودعین عیلیت" و ذلك من خالل ضم األراضي التي تقوم  
«قرار جید ألمنها ومكانتها الس�اس�ة واقتصادها الجدار �اعت�ارها جزءًا ال یتجزأ من دولة إسرائیل و    الكبرى إلى إسرائیل داخل 

رئ�س �ما صرح رئ�س الوزراء اإلسرائیلي األسبق أر�یل شارون عند لقائه ال  ود�موغراف�ة الشعب الیهودي في "أراضي إسرائیل"»
 .2005ام  األمر�كي جورج بوش في الحادي عشر من شهر ن�سان ع

مدینة رام هللا و�شمل   تجمع مستوطنات مود�عین عیلیت شمال غرب  : �ر�ات س�فر    12هذا و�قع  إسرائیل�ة وهي  مستوطنة 
احة السالم و�ندا �ارك (مود�عین عیلیت) وهشمونائ�م و�فار روت ولبید ومتت�اهو وم�كاب�م وشیالت وم�فو هورون وشعالف�م وو 

% من مجموع مساحة  44.8�م مر�ع)،    15.7دونما من األراضي (  15,739ت مساحة إجمال�ة  الس�اح�ة. وتحتل هذه المستوطنا 
المستوطنات في محافظة رام هللا. هذا وقد تم اقتطاع هذه األراضي من ثمان�ة قرى فلسطین�ة غرب محافظة رام هللا وهي: بیت  

 وصفا وخر�ثا المص�اح ونعلین و�لعین ودیر قد�س.  نو�ا و�یت سیرا 

ائیل تمنح مجالس المستوطنات االسرائیل�ة الس�طرة على المز�د من االراضي الفلسطین�ة في الضفة الغر��ة  اسر  •
 �ما فیها مناطق "ا" و"ب" المحتلة

 2013السا�ع والعشر�ن من شهر أ�ار من العام  في تقر�ر نشرته صح�فة هاأرتس اإلسرائیل�ة الیوم�ة في عددها الصادر في یوم  
) في  ²�م  7.4دونًما (   7,372�فة أن مساحة نفوذ المستوطنات االسرائیل�ة في الضفة الغر��ة المحتلة ازدادتأشارت ف�ه الصح

  531(دونما    530,931�عدما �انت المساحة تبلغ    2012) مع نها�ة العام  ²�م  538.3دونما (  538,303لتص�ح    2012العام  
التطب�ق�²كم األ�حاث  معهد  أعده  الذي  التعدیل  واظهر  مساحة    – ة  ).  تتخطى  المستوطنات  نفوذ  مساحة  �أن  (أر�ج)  القدس 
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العام   في  الصادرة  اإلسرائیل�ة  اله�كل�ة  وال�الغة    1991المخططات  المحتلة  الفلسطین�ة  االراضي  في  االسرائیل�ة  للمستوطنات 
ة تم إصدارها والمصادقة ءت هذه الز�ادة �حسب ما أفادت الصح�فة من خالل أوامر عسكر�).. وجا²�م  486.1دونما (  486.137

تمنح في مضمونها مجالس المستوطنات اإلسرائیل�ة في الضفة الغر��ة الس�طرة على أراضي فلسطین�ة   2012علیها خالل العام  
راضي التي تقوم علیها المستوطنات اإلسرائیل�ة) وتلك التي جدیدة في الضفة الغر��ة المحتلة إضافة الى تلك التي تحتلها الیوم (األ

 تنضوي في إطار اطار المخططات اله�كل�ة االسرائیل�ة لتص�ح ضمن حدود المستوطنات االسرائیل�ة المستقبل�ة.

لطات  ، أصدرت س 2018وحتى العام    1991فقط، اذا انه ومنذ العام    2012والحق�قة أن هذه الز�ادة لم تقتصر على العام  
رائیل�ة التي لم یتم اإلعالن عنها بتاتا من الجهات االسرائیل�ة المختصة اإلحتالل اإلسرائیلي العدید من األوامر العسكر�ة اإلس

والتي تصادر �مضمونها المز�د من األراضي الفلسطین�ة المحتلة ألغراض أمن�ة وغیرها من الذرائع الواه�ة، حتى بلغت المساحة 
 44,794، اي بز�ادة مقدارها  2018العام    ) مع نها�ة²�م  531دونما (  530,931اطق نفوذ المستوطنات الى  التي تأتي ضمن من

) العام  ²�م  44.8دونما  في  الصادرة  االسرائیل�ة  اله�كل�ة  المخططات  لالحتالل   1991) عن مساحة  المدن�ة  اإلدارة  قبل  من 
 اإلسرائیلي والتا�عة لوزارة الدفاع اإلسرائیل�ة.     

دونًما) تقع ضمن المناطق   538,303مستوطنات (وال�الغة  % من منطقة نفوذ ال1.19وتبین من التحلیل أ�ضا أن ما نسبته  
للعام   الثان�ة  أوسلو  اتفاق�ة  "أ" �حسب  نسبته  1995المصنفة  ما  أن  تبین  نفوذ 1.86. وأ�ضا  لمنطقة  الكل�ة  المساحة  % من 

"ب". المصنفة  المناطق  ضمن  تقع  نس�ة    المستوطنات  تشكل  والتي  المت�ق�ة  المساحة  أن  مساح96.95ف�ما  من  نفوذ %  ة 
المستوطنات تقع ضمن المناطق المصنفة "ج". ومن بین المناطق التي تقع ضمن تصن�ف مناطق "ج"، تلك التي تصنفها اسرائیل 

�محم�ات طب�ع�ة �حسب اتفاق�ة    على أنها أراضي دولة وأ�ضا مناطق عسكر�ة مغلقة ومناطق األلغام وجزء من المناطق المصنفة
 .  1995أوسلو الثان�ة للعام  

، ما �م مر�ع)  43(   دونما من أراضي محافظة رام هللا  43,000وف�ما �خص محافظة رام هللا والبیرة، فقد خضع ما مساحته  
%  5% من مساحة المحافظة االجمال�ة، الى تصن�ف مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة الغر��ة المحتلة، اي ما نسبته  8نسبته  

 والبیرة.   من المساحة الكل�ة  لمحافظة رام هللا

 مناطق توسع المستوطنات االسرائیل�ة في المستقبل  –مناطق "اطالق النار" االسرائیل�ة   •
 

، نشرت صح�فة هآرتس االسرائیل�ة تقر�را على صفحتها االلكترون�ة �ان االدارة  2014هر �انون أول من العام في التاسع من ش
ألف دونما في االراضي الفلسطین�ة المحتلة   35رائیلي قامت بتخص�ص  المدن�ة اإلسرائیل�ة التا�عة لوزارة ج�ش االحتالل االس

االسرائیلي في السابق "كمناطق اطالق نار"، لصالح التوسعات االست�طان�ة    والتي تم االعالن عنها من  ِقبل ج�ش االحتالل
لخلیل �القرب من مستوطنة معون المختلفة. وتقع االراضي المستهدفة في منطقة االغوار الفلسطین�ة، ومناطق جنوب محافظة ا

ح مستوطنات بیت ار��ه وعوفرا و شمال غرب االسرائیل�ة، وفي وسط الضفة الغر��ة المحتلة و�التحدید في محافظة رام هللا لصال 
 الضفة الغر��ة المحتلة و في محافظة سلفیت لصالح مستوطنات بیدوئیل والي زهاف.  

% 17.6دونما وتشكل ما نسبته    998,185ق اطالق نار" في الضفة الغر��ة المحتلة  وتبلغ مساحة االراضي المعلن عنها "مناط
�ة، أي مساو�ة تقر��ا لمساحة المناطق المصنفة "أ" في الضفة الغر��ة المحتلة �حسب اتفاق�ة  من المساحة االجمال�ة للضفة الغر�
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% من تعداد سكان الضفة.  70من�ا وادار�ا، حیث �ع�ش  والتي تخضع للس�طرة الفلسطین�ة الكاملة، أ  1995أوسلو الثان�ة للعام  
راضي دولة" عقب احتالل اسرائیل لالراضي الفلسطین�ة في العام  وتجدر االشارة الى أن المناطق المستهدفة تم االعالن عنها "أ

ي أوائل الس�عینات.  وتم تحو�لها الحقا الستخدام الج�ش االسرائیلي "كمناطق اطالق نار" ومناطق "تدر��ات عسكر�ة" ف  1967
سلطات االحتالل االسرائیلي هذه ولكن، عقب انطالق المفاوضات بین االسرائیلیین والفلسطینیین في أوائل التسعینات، لم تستغل  

 المناطق و�قیت مهجورة لفترة طو�لة من الزمن اال انها �قیت تخضع للس�طرة االسرائیل�ة.

لإلدارة المدن�ة االسرائیل�ة أو ما �طلق عل�ه �اسم "الفر�ق االزرق"، على تحدید    ، عكف فر�ق التخط�ط التا�ع1999وفي العام  
االعالن عنها على انها "أراضي دولة" �استخدام أسالیب تقن�ة متقدمة. وحتى یومنا هذا، أكمل فر�ق  وتأكید حدود المناطق التي تم  

لف دونما تقع ضمن المناطق المعلن عنها "مناطق اطالق أ  35ألف دونما من االراضي الفلسطین�ة، منها    260التخط�ط تحدید  
 نار".  

من االراضي الفلسطین�ة في محافظة رام هللا والبیرة خضعت للتصن�فات  دونما    219,505والجدیر �الذ�ر أن ما مجموع مساحته  
ة الغر��ة المحتلة وال�الغة   % من المساحة الكل�ة لمناطق اطالق النار في الضف22االسرائیل�ة �مناطق اطالق نار، ما نسبته  

وطنة اسرائیل�ة تستهدفها السلطات مست  13تجمعا فلسطین�ا هذا �اإلضافة الى    45دونما. و�ع�ش في هذه المناطق    998,185
 االسرائیل�ة �مخططات التوسع في المنطقة. 

 محافظة رام هللا والبیرة ومنطقة العزل الشرق�ة

، شملت بناء جدار على 2002خطة العزل االحاد�ة الجانب في شهر حز�ران من العام  عندما أعلنت الحكومة االسرائیل�ة عن  
طول المنحدرات الشرق�ة للضفة الغر��ة. ومع ذلك ، فإن الخرائط التي وافقت علیها الحكومة اإلسرائیل�ة وصدرت عن وزارة الدفاع  

ع الجدار التي �ان من المزمع أن یتم بنائها من قر�ة  ، أظهرت ان مقاط2007ن�سان من العام  االسرائیل�ة �ان اخرها في شهر  
 المطلة في الشمال الشرقي للضفة الغر��ة ووصوال �الجنوب، حتى قر�ة العق�ة قد تم الغاءها. 

أنه سیتم اإل�قاء على الجدار    إلى  2004و�ان رئ�س الوزراء اإلسرائیلي االسبق أر�یل شارون قد صرح في شهر ن�سان من العام  
من خالل منع الوصول إلى منطقة وادي االردن، حیث قال: "ل�س من المرجح أن یتم بناء جدار في المستقبل القر�ب ما   الشرقي

لم تكن هناك ضرورات عسكر�ة، هنا و هناك، سوف نمنع وصول المواطنین الى المنطقة."  وأشار أ�ضا إلى أن "منطقة وادي 
 عد التوصل الى تسو�ة مع الفلسطینیین، �اعت�ارها منطقة امن�ة استرات�ج�ة". ست�قى تحت الس�طرة اإلسرائیل�ة حتى �األردن 

و �قع الجزء الشرقي من محافظة رام هللا ضمن منطقة العزل الشرق�ة في الضفة الغر��ة. و تمتد هذه المنطقة من المنحدرات 
دبوان في المحافظة. وتغطي هذه المنطقة ذات الكثافة منحدرات الجنو��ة الشرق�ة لقر�ة دیر  الشرق�ة لقر�ة المغیر الفلسطین�ة إلى ال

% من المساحة الكل�ة للمحافظة. و �عود  21),  ²�م  176.9دونما (  176,964السكان�ة الش�ه معدومة مساحة إجمال�ة قدرها  
�ة مغلقة أو  یل�ة غالب�ة هذه المناطق "أراضي عسكر السبب في قلة عدد السكان في تلك المناطق الى اعالن الحكومة االسرائ

. ووفقا لذلك، �حظر الج�ش اإلسرائیلي على الفلسطینیین 1967محم�ات طب�ع�ة عقب احتاللها لالراضي الفلسطین�ة في العام  
 البناء في هذه المناطق واستخدام االراضي ألي غرض �ان، االمر الذي أص�ح یتعذر الوصول إلیها تماما. 
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 ام هللا والبیرة ة "الممرات االسرائیل�ة" في محافظة ر منطق

على أراضي الضفة الغر��ة المحتلة والتي من خاللها سوف   2002عقب اعالن اسرائیل عن بناء جدار العزل العنصري في العام  
المنطقة الشرق�ة بؤرة است�طان�ة، وفرض س�طرتها على    60مستوطنة اسرائیل�ة الى حدودها �اإلضافة الى    107تضم اسرائیل  

 38نطقة غور االردن وال�حر المیت) (التي أص�حت تعرف الیوم �منطقة العزل الشرق�ة)، والتي تشمل  من الضفة الغر��ة (م
بؤرة است�طان�ة، تحاول اسرائیل فرض س�طرتها على المستوطنات االسرائیل�ة الواقعة في منطقة الممرات   32مستوطنة اسرائیل�ة و

مع الفلسطینیین في المستقبل، من ضم اكبر عدد ممكن من المستوطنات   تتمكن، قبیل الوصول الى اتفاق تسو�ة  االسرائیل�ة حتى
% من 84والبؤر االست�طان�ة الى حدودها والتي �مجموعها (منطقة الممرات ومنطقة العزل الشرق�ة والغر��ة) تحوي ما یز�د عن  

ا في  االسرائیلیین  للمستوطنین  السكاني  اخالتعداد  على  ذلك  �عد  لتفاوض  الغر��ة،  المستوطنات لضفة  من  یذ�ر  ال  عدد  الء 
االسرائیل�ة والمستوطنین �عد ان �انت قد نفذت مخططات العزل والس�طرة، متجاهلة االثر السلبي التي تفرضه تلك المخططات  

 على المجتمع الفلسطیني برمته.  

ن أراضي محافظة رام هللا �م مر�ع) م 163.7دونما ( 163,707حته  وفي محافظة رام هللا والبیرة �شكل خاص، �خضع ما مسا
% من اجمالي مساحة محافظة رام هللا و�حتلها عددا من 19لما ُتعَرفه اسرائیل على انه منطقة "ممرات اسرائیل�ة"، ما نسبته  

ماس وعوفرا و��ساغوت وم�فو المستوطنات الكبرى في محافظة رام هللا مثل مستوطنات بیت ایل وحالم�ش وتلمون ومعال�ه مخ 
 ال�ه ودول�ف والتي بدورها تشكل اهم�ة استرات�ج�ة وس�اس�ة إلسرائیل.   هورون ونع

والحق�قة أن اسرائیل تسعى الى الس�طرة على منطقة الممرات االسرائیل�ة من خالل تكث�ف البناء االست�طاني فیها وذلك لخلق 
ن و تلك في الغرب (التي سوف یتم ضمها المتواجدة في الشرق (منطقة غور االرد تواصل جغرافي بین المستوطنات االسرائیل�ة  

% من مساحة  13إلسرائیل حال االنتهاء من بناء جدار العزل العنصري). و یبدو ان المخططات االسرائیل�ة ال تتوقف عند انتزاع  
لجهة �م مر�ع) من ا  1664٪ (  29نصري، وعزل  الضفة الغر��ة على طول االجزاء الغر��ة منها من خالل بناء جدار العزل الع

الشرق�ة للضفة الغر��ة (منطقة غور االردن)، بل تتغلغل اكثر في المنطقة المت�ق�ة من الضفة الغر��ة لتخلق تواصل جغرافي بین 
شمل المحافظات  هاتین المنطقتین، في نفس الوقت تحو�ل الضفة الغر��ة الى معازل غیر متصلة جغراف�ا وهي المعزل الشمالي و� 

ن ونابلس وطولكرم وقلقیل�ة، والمعزل الوسط و�شمل محافظتي رام هللا وأر�حا والمعزل الجنو�ي الذي �شمل  الفلسطین�ة االر�ع جنی
محافظات بیت لحم والخلیل. أما القدس الشرق�ة ، فان المخططات اإلسرائیل�ة لم تدرجها في أي من المعازل السابق ذ�رها اذ 

 وس�اس�ة.إسرائیل على انفراد ألس�اب إقل�م�ة    تتعامل معها

كما ان المستوطنات اإلسرائیل�ة المتواجدة في منطقة الممرات االسرائیل�ة هي تلك المستوطنات التي تعتزم اسرائیل اال�قاء علیها  
في الضفة الغر��ة المحتلة،   لتقو�ض أي اتفاق للسالم مع الفلسطینیین. حتى وان �ان إلسرائیل ن�ة �إخالء المز�د من المستوطنات

لن تشمل المستوطنات االسرائیل�ة الواقعة في الممرات االسرائیل�ة حیث أن هذه الممرات تت�ح إلسرائیل الفرصة للحفاظ   إال أنها
) من جهة، واحكام الس�طرة على  13000(السكان +  38على الوصول إلى منطقة غور األردن حیث المستوطنات اإلسرائیل�ة ال  

أي سینار�و "تسلل" او "هجوم" من جهة اخرى. �ما انه سوف �ص�ح للمستوطنین دها مع االردن المعترف بها دول�ا ضد  حدو 
اإلسرائیلیین القاطنین في المستوطنات االسرائیل�ة الواقعة في منطقة الممرات إمكان�ة الوصول اآلمن والم�اشر مع اسرائیل. و  

الممرات سوف ی�قي المشروع االستعماري االسرائیلي    لبؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة في هذهاألهم من ذلك، إن وجود المستوطنات وا
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على قید الح�اة االمر الذي سوف �عمل على تقو�ض الطموح الفلسطیني لدولة فلسطین�ة متصلة جغراف�ا، دولة مستقلة خاصة 
أنه خالل سنوات االحتالل االسرائیلي لألراضي ا �الذ�ر  بناء  بهم. والجدیر  تم  یل�ة في منطقة  مستوطنة اسرائ  31لفلسطین�ة، 

بؤرة است�طان�ة التي من شأنها ان تعزز من الوجود االسرائیلي في   100الممرات االسرائیل�ة هذا �اإلضافة الى اقامة ما �قارب  
 المنطقة والس�طرة علیها حتى ال یتم التنازل عنها في أي مفاوضات مستقبل�ة مع الفلسطینیین.

 رام هللا والبیرةق االلتفاف�ة االسرائیل�ة في محافظة  الطر

(التي تم توق�عهـا بین منظمـة التحر�ر    1993أیلول    -بـدأ مصــــــــــــــطلح 'الطرق االلتفـاف�ـة' �ـالظهور مع مرحلـة اتفـاق�ـات أوســــــــــــــلو
الفلســــطین�ة و اســــرائیل) لإلشــــارة إلى الطرق التي أقامها اإلســــرائیلیون في المناطق الفلســــطین�ة المحتلة بهدف ر�ط المســــتوطنات  

ا ب�عض و تلك داخل إســــرائیل.  منذ ذلك الحین, �ثفت اســــرائیل من جهودها لز�ادة حجم  لضــــفة الغر��ة �عضــــهاإلســــرائیل�ة في ا
الطرق االلتفاف�ة في األراضــــي الفلســــطین�ة المحتلة �جزء من ســــ�اســــتها لفرض حقائق على أرض الواقع والتي في النها�ة ســــوف 

�ة متصـلة جغراف�ا و قابلة للح�اة. و خالل سـنوات  إنشـاء دولة فلسـطینتؤثر على نتائج المفاوضـات مع الفلسـطینیین، �ما في ذلك 
�یلومتر    81190تمكنت اســرائیل من شــق شــ�كة من الطرق االلتفاف�ة على اراضــي محافظة رام هللا بلغ طولها  ، 52االحتالل ال 

فاق�ات أوسـلو، فقد  هللا. ووفقا الت  وذلك لتسـهیل تواصـل المسـتوطنات اإلسـرائیل�ة غیر القانون�ة مع �عضـها ال�عض في محافظة رام
، منعت سلطات  2000أیلول من العام    30سمح للفلسطینیین �استخدام هذه الطرق اال أنه عقب اندالع االنتفاضة الثان�ة بتار�خ  

ــتخدام هذه الطرق تحت ذر�عة "الدواعي األمن�ة". والجدیر �الذ�ر أن إقامة ال ــطینیین من اســـــــــ ــرائیلي الفلســـــــــ طرق االحتالل االســـــــــ
الســرائیل�ة في األراضــي الفلســطین�ة المحتلة عملت على ��ح تنم�ة المجتمعات المحل�ة الفلســطین�ة في الضــفة الغر��ة  االلتفاف�ة ا

 من خالل خلق واقع من العوائق في المناطق المخصصة للتنم�ة.

 

عنصري للطرق في /ت: اسرائیل تطبق س�اسة الفصل ال88/06حالة دراس�ة: االمر العسكري اإلسرائیلي رقم  •
 لضفة الغر��ة المحتلةا

أهالي قرى عین عر�ك و�یت عور الفوقا   2014سلمت سلطات االحتالل االسرائیلي في العاشر من شهر �انون أول من العام  
ألون"، وتعدیل حدود) وموقعا من "نیتسان    2/ت (تمدید رقم  06/ 88و�لدة بیتون�ا في محافظة رام هللا أمرا عسكر�ا جدیدا �حمل رقم  

ج�ش االحتالل االسرائیلي في الضفة الغر��ة المحتلة, و�قضي بتمدید سر�ان مفعول مصادرة االراضي في التجمعات    قائد قوات
الفلسطین�ة السا�قة الذ�ر للمرة الثان�ة على التوالي ألغراض أمن�ة دون تخص�ص. وتقع االراضي المستهدفة في �ل من بیت  

 ر�ك.  عور الفوقا و�یتون�ا وعین ع

القدس (أر�ج) لالمر العسكري والخرائط المرفقة، فان إسرائیل تر�د تمدید صالح�ة س�طرتها    –تحلیل لمعهد اال�حاث التطب�ق�ة  وفي  
على األراضي في المنطقة المستهدفة حتى تستط�ع استكمال تأهیل الطر�ق البدیل في المنطقة التي تعده بذر�عة تسهیل حر�ة 

ها أوال وأخیرا، تطبق س�اسة الفصل العنصري بین الفلسطینیین واالسرائیلیین لحما�ة حر�ة تنقل  قة، اال انالفلسطینیین في المنط
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، و�التالي تكون سلطات االحتالل اإلسرائیلي قد أعطت لنفسها الغطاء والمبرر القانوني    443المستوطنین على الطر�ق رقم  
 حقهم من االستفادة منها، ف�ما ضمنت مصالحها االست�طان�ة.طینیین من للس�طرة على هذه األراضي الفلسطین�ة وحرمان الفلس

وهذه ل�ست �المرة االولى التي تتخذ فیها السلطات االسرائیل�ة مثل هذه االجراءات، فقد توالت في االعوام الماض�ة على ات�اع  
س�طرتها على االراضي المستهدفة د فترة  مثل هذه االسلوب (اصدار أوامر تمدید سر�ان وتعدیل حدود) في محاولة منها لتمدی

وذلك حتى تتمكن من تنفیذ مخططاتها االست�طان�ة في المنطقة المراد استهدافها. و�الرجوع الى االمر العسكري السابق الذ�ر 
 578.99و�ان �قضي �مصادرة    2008/ت)، فقد صدر هذا االمر العسكري ألول مرة في اواخر شهر ش�اط من العام  88/06(

أراضي قرى بیتون�ا و�یت عور الفوقا لشق ما وصفته اسرائیل آنذاك "�طر�ق الح�اة" ل�صل قرى بیت عور الفوقا و�یت  نما من  دو 
�ة عور التحتا والقرى المجاورة لها في الجهة الغر��ة ببلدة بیتون�ا ومراكز الح�اة في مدینة رام هللا، في محاولة من السلطات االسرائیل

�استعمال هذا الطر�ق الجدید الذي تقوم اسرائیل   443عن استعمال الطر�ق االلتفافي االسرائیلي رقم  طینیون  �أن �ستع�ض الفلس
االلتفافي االسرائیلي رقم   �الشارع  المستقبل وتحتفظ اسرائیل  في  للفلسطینیین  بدیال  الستعمال    443بتأهل�ه حتى �ص�ح طر�قا 

 المستوطنین والج�ش فقط.

ة التي تصدرها سلطات االحتالل اإلسرائیلي، فإنها تقوم بتسل�م األمر ألصحاب الشأن �عد انقضاء  العسكر�ومثل أغلب�ة األوامر  
الفترة القانون�ة المنصوص علیها في األمر لالعتراض عل�ه لدى الدوائر االسرائیل�ة المعتمدة والتي غال�ا تكون س�عة أ�ام، تبدأ 

/ت أن االمر صدر في التاسع من 88/06سرائیل�ة المرفقة �األمر العسكري  ائط االمن تار�خ توق�ع األمر العسكري. وتظهر الخر 
العام   الثاني من  للفلسطینیین عقب مرور شهر من 2014شهر تشر�ن  العسكري  السلطات االسرائیل�ة سلمت االمر  ، اال أن 

لالعتراض على األمر العسكري  طینیین  صدوره، و�أتي ذلك في اطار الس�اسة االسرائیل�ة الهادفة الى عدم إعطاء فرصة للفلس 
 االسرائیلي و�التالي تعطیل اإلجراءات �حق الفلسطینیین.   

حلقة وصل حیو�ة بین مدینة رام هللا والعدید من القرى الفلسطین�ة الواقعة الى    443و�عتبر الشارع االلتفافي االسرائیلي رقم    
لمص�اح، بیت عور التحتا، بیت عور الفوقان الطیرة، و بیتون�ا.  خر�ثا االجنوب الغر�ي من المدینة مثل قرى صفا، بیت سیرا،  

، شهدت تلك المنطقة أحداث عدة بین الفلسطینیین 2000وعقب اندالع االنتفاضة الفلسطین�ة الثان�ة في شهر ایلول من العام  
االحتالل االسرائیلي الى إغالق  �سلطات  والمستوطنین القاطنین في المستوطنات االسرائیل�ة في تلك المنطقة، االمر الذي دفع  

في وجه الفلسطینیین مع السماح للمستوطنین �استخدامه دون االخذ �عین االعت�ار ما �شكله هذا الشارع من را�ط   443الشارع  
الق،  �ة االغحیوي بین قرى غرب رام هللا والمدینة نفسها والمعاناة التي سوف یتكبدها الفلسطینیون جراء هذا االغالق. وعقب عمل

 45اضطر الفلسطینیین القاطنین في القرى السا�قة الذ�ر الى تحو�ل خط سیرهم الى طرق اخرى بدیلة وطو�لة تستغرق ما بین  
وذلك للوصول الى أماكن عملهم وتجارتهم واالماكن التعل�م�ة   443دقائق على الطر�ق    10دق�قة الى ساعة تقر��ا عوضا عن  

ضمن ج�ش االحتالل االسرائیلي بهذا االجراء االستخدام االسرائیلي المطلق للشارع االلتفافي  ت نفسه  والصح�ة وغیرها. في الوق
و الذي هو جزء من س�اسة العزل التي تنتهجها الحكومة االسرائیل�ة في االراضي الفلسطین�ة المحتلة و�شفتها �شكل    443رقم  

كة من الطرق البدیلة للفلسطینیین في الضفة الغر��ة بناء ش�و تضمنت    2004علني وواضح في شهر تشر�ن اول من العام  
موزعة �طر�قة من شأنها أن تفصل الضفة الغر��ة إلى معازل غیر متواصلة جغراف�ا في نفس الوقت, االحتفاظ �الشوارع االلتفاف�ة  

 االسرائیل�ة لالستخدام االسرائیلي المطلق.
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عوام عدة (تقر��ا س�عة أعوام) �الرغم من التماسات الفلسطینیین في المحاكم غلقا ألم  443و�قي الشارع االلتفافي االسرائیلي رقم  
التاسع والعشر�ن من شهر �انون اول من العام   العل�ا االسرائیل�ة ج�ش    2009االسرائیل�ة بهذا الصدد. وفي  أمرت المحكمة 

، وأمهلت المحكمة الج�ش آنذاك فترة 443ئیلي رقم  االسرا  االحتالل االسرائیلي �السماح للفلسطینیین �السفر على الشارع االلتفافي
خمسة اشهر للتوصل الى وسیلة لضمان امن المستوطنین الذین �ستخدمون هذا الشارع مع السماح للفلسطینیین �استخدامه أ�ضا. 

فع ثمنه الفلسطینیون ا هذا د ومن الواضح ان الترتی�ات االمن�ة التي اتخذها ج�ش االحتالل االسرائیلي منذ ذلك الوقت وحتى یومن
اذ توالت االوامر العسكر�ة االسرائیل�ة لمصادرة االراضي الفلسطین�ة في تلك المنطقة إل�جاد طرق بدیلة للفلسطینیین حتى تضمن  

 .443التزامها بتوفیر االمن والحما�ة للمستوطنین, في ذات الوقت تضمن عدم استخدام الفلسطینیین للطر�ق الحیوي رقم  

 توطنین االسرائیل�ة على االراضي والممتلكات في محافظة رام هللا والبیرة ات المسهجم

في الحرب الدائرة على األراضي الفلسطین�ة بین المستوطنین اإلسرائیلیین وسلطات اإلحتالل اإلسرائیلي من جانب والفلسطینیین  
القضائ�ة اإلس السلطة  تقف سلطات االحتالل وعلى رأسها  استیالئهم على   رائیل�ةمن جانب أخر،  للمستوطنین عمل�ة  لتسهل 

األراضي الفلسطین�ة، بهدف إقامة بؤر است�طان�ة جدیدة وتوس�ع المستوطنات القائمة فعلً�ا و�شكل غیر شرعي لفرض حقائق وأمر  
ات المستوطنین اعتداء  واقع على األرض �صعب تغیره في حال التوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطینیین. و�ما األعوام السا�قة, فان

التي طالت الفلسطینیین وممتلكاتهم تزایدت �شكل ملحوظ خالل االعوام االخیرة الماض�ة وأص�حت تشكل خطًرا �بیًرا على جم�ع  
نواحي الح�اة. وتجدر اإلشارة الى أن اعتداءات المستوطنین تحولت خالل العقد الماضي وعلى وجه الخصوص, من اعتداءات 

ة تجاه السكان الفلسطینیین إلى هجمات منظمة �غرض ترو�ع الفلسطینیین وتعر�ض ح�اتهم للخطر. وخالل العدائ�شدیدة العنف و 
أعوام االحتالل اإلسرائیلي الثمان�ة واألر�عون لألراضي الفلسطین�ة المحتلة, عمل المستوطنون على االستیالء, و�شكل غیر قانوني 

ألف مستوطن �ق�مون الیوم    800ضي الفلسطین�ة المحتلة لتوطین ما یز�د عن  ن األراواحادي الجانب, على أكبر مساحة ممكنة م
 بؤر است�طان�ة في الضفة الغر��ة المحتلة.  220مستوطنة و   198في  

وت�قى هجمات المستوطنین على الفلسطینیین وممتلكاتهم في األراضي الفلسطین�ة المحتلة تشكل مصدر قلق رئ�سي وخصوصا 
یرتكبها المستوطنین تتم تحت مرأى ومسمع قوات ج�ش االحتالل اإلسرائیلي و یتم تجاهلها ف�ما �عد.   ات التي أن معظم الهجم

وتجدر اإلشارة الى ان هجمات المستوطنین المتعمدة قد تصاعدت �شكل غیر متوقع على مدى العقد الماضي من حیث العدد 
ب, وهدفت �مجملها الى قلب ح�اة الفلسطینیین رأسا على عقب وتدمیر ن والعر والنوع وتمیزت �العنف والعدائ�ة والكراه�ة للفلسطینیی

األراضي الزراع�ة واقتالع وحرق األشجار وتلو�ث الحقول الزراع�ة وآ�ار الم�اه. وتبین اإلحصاءات الصادرة عن معهد اال�حاث  
الفلسطین�ة المحتلة آخذة �االرتفاع،    األراضيالقدس (أر�ج) أن عنف المستوطنین ضد الفلسطینیین وممتلكاتهم في    –التطب�ق�ة  

اعتداءا في محافظة رام هللا طالت انتهاكات    200، تم توثیق قرا�ة ال  2018وحتى نها�ة العام    2013  2007حیث انه منذ العام  
�ة واإلسالم على  للمس�ح  المستوطنین األماكن الدین�ة المقدسة، مثل الكنائس والجوامع وحرق مقتن�اتها والكتا�ات المسیئة والمعاد�ة

جدرانها. ومن دون شك، فأن المستوطنین اإلسرائیلیین �ستمدون شجاعتهم والدعم والتحفیز إلطالق هجماتهم ضد الفلسطینیین  
من الحكومة االسرائیل�ة وج�ش اإلحتالل اإلسرائیلي اللذان یبذالن �ل الجهد لحما�ة المستوطنین وتوفیر غطاء قانوني لهجماتهم  

 ي جم�ع محافظات الضفة الغر��ة. ُتنفذ فالتي  
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 االوامر العسكر�ة االسرائیل�ة في محافظة رام هللا والبیرة

تبر�ر وجودها  الفلسطین�ة من خالل محاوالتها  الهروب من مكانتها �دولة محتلة لألراضي  تكرارا  إسرائیل مرارا و  لقد حاولت 
 1967ائیل و منذ احتاللها للضفة الغر��ة و قطاع غزة في العام  جأت إسر بوصفها اإلداري في األراضي المحتلة. و لهذا السبب ل

إلى األوامر العسكر�ة لشرعنة أعمالها االست�طان�ة �استخدام مبرراتها الشهیرة "االغراض العسكر�ة" و"الضرورات االمن�ة" النتهاك  
، أصدرت 1993�ع اتفاق�ة أوسلو في العام  قاب توقالقوانین االنسان�ة الدول�ة و قرارات األمم المتحدة ومجلس األمن. وفي أع

إسرائیل االف األوامر العسكر�ة لمصادرة مساحات شاسعة من االراضي الفلسطین�ة لألغراض العسكر�ة المختلفة وذلك لتعز�ز 
لعسكر�ة قواعد اس�طرتها على األراضي بدءا من بناء المستوطنات وتوس�ع المستوطنات القائمة وشق الطرق االلتفاف�ة واقامة ال

وغیرها من االنتهاكات، هذا �اإلضافة الى بناء جدار العزل العنصري. ففي محافظة رام هللا، أصدر ج�ش االحتالل اإلسرائیلي  
مئات األوامر العسكر�ة لتنفیذ مخططاته االست�طان�ة، و �ثیر من هذه االوامر لم تكن متاحة للعامة، ولكن تلك المتوفرة حتى هذا  

 -:)8لجدول رقم (ا هر في  الیوم تظ

 

 ): األوامر العسكر�ة اإلسرائیل�ة الصادرة في محافظة رام هللا والبیرة8الجدول رقم (

 نوع األمر العسكري  االسرائیل�ة  عدد األوامر العسكر�ة

 هدم ووقف عمل 74

173 
 شملت أمالك دولة ومصادرة لبناء

 جدار العزل العنصري ولالستخدامات العسكر�ة
 راضي أمصادرة  

 المجموع 247

 2018اإلسرائیل�ة,  المصدر: قاعدة ب�انات االوامر العسكر�ة 
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   الوضع الجیوس�اسي في محافظة القدس
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 محافظة القدس: الموقع الجغرافي

ل�حر �حدها من الشمال محافظة رام هللا والبیرة، ومن الشرق محافظة أر�حا واتقع محافظة القدس في منتصف الضفة الغر��ة،  
تبلغ مساحة محافظة القدس اإلجمال�ة م، ومن الجنوب محافظة بیت لحم.  1948المیت، ومن الغرب األراضي المحتلة عام  

عشر صنفا رئ�س�ا. وهذه   )؛ تصنف هذه المساحة من حیث استخدامات األراضي إلى ثمان�ة2�م  344.45دونما (  344,452
ات اإلسرائیل�ة، المناطق العسكر�ة المغلقة، القواعد العسكر�ة اإلسرائیل�ة، المناطق  تشمل المناطق العمران�ة الفلسطین�ة، المستوطن

القدس الذي یوضح استخدامات االراضي والغطاء الن�اتي لمحافظة   1نشائ�ة.  أنظر الجدول رقم المفتوحة والغا�ات، والمواقع اإل
 ). 1(انظر الخارطة رقم  

 

 طاء الن�اتي لمحافظة القدس): استخدامات االراضي والغ1الجدول رقم (

 استخدامات األراضي والغطاء الن�اتي لمحافظة القدس  المساحة �الدونم

 أراضي صالحة للزراعة  24170

 غا�ات  6885

 زراعات متنوعة 372

 مناطق صناع�ة وتجار�ة 961

 محاجر وحفر�ات  3996

 أراضي مفتوحة 124951

 أشجار 26516

 بیوت بالست�ك�ة  18

 عشاب وشجیرات رعو�ةأ  10422

 مالعب  -مناطق ترفیه�ة   71

 مسطحات مائ�ة 14

 مراعي 61416

 قواعد عسكر�ة إسرائیل�ة 7275
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 بؤر إست�طان�ة 85

 مستوطنات إسرائیل�ة 40332

 فلسطین�ةمناطق عمران�ة  34240

 مقابر  332

 مسار الجدار 2395

 المجموع 344452

 2018القدس (أر�ج)،    –اف�ة، معهد اال�حاث التطب�ق�ة  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغر 

 

 
 : موقع وحدود محافظة القدس1خر�طة

 

 الوضع الجیوس�اسي في محافظة القدس  

یتضمن معلومات تار�خ�ة عن مدینة القدس حیث    الوضع الجیوس�اسي المعقد في محافظة القدسمن التقر�ر  یلخص هذا الجزء  
سات التي تمارسها الحكومات االسرائیل�ة المتعاق�ة �حق االراضي والممتلكات في المحافظة، هذا �اإلضافة الى نبذة عن  والس�ا

والمخططات  االحتالل  سنوات  خالل  المحافظة  في  اسرائیل  اقامتها  التي  اإلسرائیل�ة  االست�طان�ة  والبؤر  المستوطنات  تار�خ 
ائیل اقامتها في المحافظة خالل السنوات القادمة. �ما و�تحدث التقر�ر عن مخطط جدار  االست�طان�ة المستقبل�ة التي تنوي اسر 
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والحواجز العسكر�ة االسرائیل�ة والمعابر الحدود�ة التي تس�طر على حر�ة الفلسطینیین من العزل العنصري في محافظة القدس  
 والى المحافظة.

 تار�خ محافظة القدس خالل سنوات االحتالل االسرائیلي  •
 

ضم  غیر قانوني وأحادي الجانب � اإلسرائیل�ة �شكل، قامت الحكومة 1967في یوم الثامن والعشر�ن من شهر حز�ران من العام 
إسرائیل. وعندما أعادت الحكومة اإلسرائیل�ة، دولة  مدینة القدس إلى دولة إسرائیل، وأعلنت "القدس الموحدة" لتكون العاصمة األبد�ة ل 

لمدینة   المأهولة �السكانم الحدود البلد�ة للضفة الغر��ة، قامت �ضم مساحات شاسعة من األراضي غیر  و�شكل غیر قانوني، رس
است�عاد المناطق ذات الكثافة السكان�ة العال�ة من حدود المدینة. ومن هذه النقطة فصاعدا، شرعت إسرائیل القدس وعملت على  

نة من أجل تعز�ز مطالبتها �الس�ادة على القدس. ولتحقیق هذا الهدف، طرحت  �التالعب في الحقائق الد�موغراف�ة والجغراف�ة للمدی
القوانین لز�ادة عدد الیهود في المدینة، في نفس الوقت سعت الى تقلیل عدد الفلسطینیین   الحكومات اإلسرائیل�ة المتعاق�ة العدید من 

لعر��ة وتار�خها العر�ق. و�عد وقت قصیر من احتالل اسرائیل الذین �ع�شون في المدینة، و�التالي "اسرلة" المدینة ومحو ثقافتها ا 
قامت الحكومة اإلسرائیل�ة بتوس�ع حدود بلد�ة القدس الشرق�ة    1967ام  للضفة الغر��ة �ما فیها القدس الشرق�ة وقطاع غزة في الع

 قر�ة فلسطین�ة مح�طة �المدینة.    28�ما في ذلك أراضي من    2�م  71إلى    2�م  6.5من  

نفذت اسرائیل مشروعها االستعماري في الضفة الغر��ة مع التر�یز �شكل خاص على    ،الغر��ةفترة احتالل اسرائیل للضفة  وخالل  
مدینة القدس والمناطق المح�طة بها. وشملت الممارسات واالنتهاكات اإلسرائیل�ة �حق الفلسطینیین المقدسیین، إعادة تعر�ف حدود 

ن الفلسطینیین في المدینة، ومصادرة األراضي و�ناء وتوس�ع  ل المز�د من اإلسرائیلیین والقلیل مالمدینة �شكل احادي الجانب لتشم
المستوطنات اإلسرائیل�ة الغیر القانون�ة وشق الطرق االلتفاف�ة وهدم المنازل الفلسطین�ة وتجر�ف األراضي وعزل المدینة عن �اقي 

 التجار�ة من والى المدینة.  وتقیید حر�ة الفلسطینیین وال�ضائع    محافظات الضفة الغر��ة، و�ناء جدار العزل العنصري 

كما أن إلسرائیل تار�خ طو�ل وحافل �شهد على التالعب �الحقائق على األرض في المناطق التي احتلتها خالل حرب العام  
ح �فة المیزان الد�مغرافي  ، وخاصة في مدینة القدس، حیث عملت الحكومات اإلسرائیل�ة المتعاق�ة على الدوام على ترج�1967

ة لصالح اإلسرائیلیین، و�عطاء الدعم غیر المشروط للمستوطنین اإلسرائیلیین والمنظمات اإلسرائیل�ة لبناء المستوطنات في المدین
موغرافي االسرائیل�ة وتوس�عها في المدینة. �ما استعانت إسرائیل �أسالیب مختلفة ومتعددة لتحقیق هدفها المتمثل في التغییر الد�

الشرق�ة جغراف�ا عن �اقي محافظات الضفة الغر��ة واعتماد س�اسة عنصر�ة في مصادرة األراضي  في المدینة منها عزل القدس  
من  اإلقامة  الفلسطین�ة، وسحب حقوق  المنازل  البناء وهدم  تصار�ح  اصدار  العمراني وعمل�ة  التخط�ط  الفلسطین�ة، وعمل�ات 

من س�ع سنوات أو الذین ال �ستط�عون اث�ات أن مر�ز   الخارج أو خارج حدود المدینة ألكثر  الفلسطینیین الذین �ع�شون في
 أدناه:  2أنظر الخارطة  ح�اتهم هو مدینة القدس.  
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 اإلسرائیلي   االحتالل : حدود القدس خالل سنوات  2خارطة  

 

 الفلسطین�ة المحتلة  حالة خاصة: المخططات االسرائیل�ة الرام�ة الى محو الهو�ة التار�خ�ة لألراضي  •
. والجدیر �الذ�ر أن 1967بدأت اسرائیل بتنفیذ خطة تهو�د مدینة القدس م�اشرة عقب احتاللها لألراضي الفلسطین�ة في العام   

عمل�ة التهو�د التي بدأت اسرائیل بتنفیذها لم تكن عشوائ�ة، بل على العكس، �ان لها أهداف واضحة ومخطط لها بهدف الس�طرة 
وعزل المدینة تماما عن مح�طها الطب�عي ومن ثم تحو�لها إلى مدینة ذات أغلب�ة یهود�ة أو لما   لدة القد�مة في القدس،على الب

التجمعات  من  �حزام  القدس  مدینة  تطو�ق  خالل  من  القدس"  مترو�ولیتن  أو  الكبرى  "القدس  �مشروع  االسرائیلیون  له  یتطلع 
الفلسطین�ة في المدینة ومح�طها. ومن ناح�ة أخرى، تهدف  ة الجغراف�ة للتجمعات  االست�طان�ة، في الوقت نفسه، تمز�ق الوحد 

الخطة إلى طمس �ل ما هو عر�ي في المدینة، وفرض طا�ع یهودي وذلك بهدف ز�ادة نس�ة السكان الیهود في المدینة لتص�ح 
 ذات أغلب�ة یهود�ة.  

عاصمة أبد�ة لدولة إلسرائیل في العام    شطري المدینة واعالنهاو�انت الخطوة األولى من مخطط تهو�د مدینة القدس هي توحید  
خطوات عدیدة اخرى شملت تغییر األسماء العر��ة للشوارع   ،). وقد ت�ع هذه الخطوة1980(وزارة الخارج�ة االسرائیل�ة،    1967

أو ما أص�ح �طلق عل�ه من قبل  واألح�اء الفلسطین�ة إلى اسماء عبر�ة و تلمود�ة لتشج�ع الیهود للسكن في القدس الشرق�ة،  
الوحدات االست�طان�ة للیهود في االسرائیلیین 'العاصمة التار�خ�ة للشعب الیهودي'. وعل�ه، قامت الحكومة اإلسرائیل�ة ببناء آالف  

نفذت إسرائیل القدس الشرق�ة لتستوعب االعداد المتزایدة من الیهود الوافدین من خارج المدینة المحتلة الیها. ولتحقیق أهدافها،  
  مخططها على مرحلتین:
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اء في المستوطنات االسرائیل�ة وذلك عن طر�ق إعادة تسم�ة الشوارع واألح�  المرحلة األولى: وتمثل المرحلة اإلیدیولوج�ة:*  
الدفاع   �القدس. فعلى سبیل المثال: تم تسم�ة حي موش�ه د�ان في مستوطنة �سغات زئ�ف على اسم وز�ر  �أسماء 'مرت�طة' 

. �ما أن مدرسة تیدي �ول�ك الثانو�ة في مستوطنة 1967السرائیلي االسبق، موش�ه د�ان، الذي احتل مدینة القدس في العام  ا
 �ف �انت قد سمیت على اسم رئ�س بلد�ة القدس االسرائیلي االسبق، تیدي �ول�ك. �سغات زئ

أن تم جمع شمل المدینة س�اس�ا، على األقل هذا ما    ف�مجرد المرحلة الثان�ة: المرحلة الس�اس�ة من مخطط تهو�د المدینة:  *
تعاق�ة) على بناء مستوطنات اسرائیل�ة في المدینة مثل  یدع�ه اإلسرائیلیون، بدأت الحكومة االسرائیل�ة (والحكومات االسرائیل�ة الم

شارة انه مع بناء جدار العزل حزام است�طاني حول المدینة وعزلها جغراف�ا عن مح�طها الطب�عي في الضفة الغر��ة. وتجدر اال
ي المدینة هذا �اإلضافة اإلسرائیلي حول مدینة القدس، سوف �ضم خلفه المستوطنات االسرائیل�ة الي اق�مت �شكل غیر قانوني ف

الى التالعب في نس�ة السكان في المدینة لتص�ح ذات اغلب�ة یهود�ة و�عادة تعر�ف حدود المدینة �شكل غیر قانوني واحادي 
�ظهر �عض المناطق العر��ة في القدس الشرق�ة والتي غیرت الحكومة   2. الجدول رقم  1967انب للمرة الثان�ة منذ العام  الج

 أدناه:  3أنظر الخارطة  أسمائها إلى العبر�ة.    اإلسرائیل�ة

 

 : المناطق العر��ة التي تم تحو�ل أسمائها الى عبر�ة2جدول رقم  

 االسم العر�ي  االسم العبري  العدد 

 وادي حلوة  معال�ه ار دافید         .1

 وادي جهنم  جاي بن هانوم        .2

 شارع الزهور  دیر�خ هایوفیل        .3

 سلوان  ار دافید         .4

 عین اللوزة  معال�ه هشالوم         .5

 المدورة (تلة الذخیرة) جفعات هاتاموشیت          .6

 المسجد االقصى (جبل اله�كل) هار ه�ایت         .7

 الش�خ جراح شمعون هتصدیق        .8

 حي الشرف  الحي الیهودي         .9

 2018لقدس (أر�ج)،  ا  -المصدر: معهد اال�حاث التطب�ق�ة

 

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=1816
http://www.poica.org/editor/case_studies/shjarrah.jpg
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 في مدینة القدس  االست�طان�ة: �عض المشار�ع  3خارطة  

 

 محافظة القدسممارسات االحتالل اإلسرائیلي في  

تضررت مدینة القدس �شكل سلبي ومؤثر من الس�اسات اإلسرائیل�ة الهادفة الى تطو�ق المدینة من جم�ع الجهات �المستوطنات 
جغرافي �عزل المدینة المقدسة عن �اقي محافظات الضفة الغر��ة. وخالل االنتفاضة الفلسطین�ة خلق عائق    اإلسرائیل�ة و�التالي

، صعدت سلطات االحتالل اإلسرائیلي من األنشطة 2000الثان�ة (انتفاضة األقصى) التي اندلعت في شهر ایلول من العام  
الفلسطیني ومصادرة األراضي وهدم المنازل الفلسطین�ة،   اع الزراعة االست�طان�ة في األرض الفلسطین�ة المحتلة شملت تدمیر قط

وتوس�ع المستوطنات االسرائیل�ة و�قامة البؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة وشق المز�د من الطرق االلتفاف�ة االسرائیل�ة وفرض قیود  
 :   4مشددة على حر�ة حر�ة الفلسطینیین و�ناء جدار الفصل العنصري، أنظر خارطة رقم  
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 : التقس�مات الجیوس�اس�ة في محافظة القدس4  خارطة

 

 في محافظة القدس المستوطنات االسرائیل�ة   •
عندما دمر ج�ش االحتالل اإلسرائیلي   1967أق�مت أول مستوطنة إسرائیل�ة داخل البلدة القد�مة في القدس عقب حرب العام  

من   سنوات  700أكثر  وخالل  الیهودي.  الحي  مستوطنة  إلنشاء  فلسطیني  المستوطنات    مبنى  توسعت  االسرائیلي،  االحتالل 
 1967س االسرائیل�ة التي تم توس�عها �شكل غیر قانوني وأحادي الجانب في العام  اإلسرائیل�ة �شكل �بیر داخل حدود بلد�ة القد 

ائیل�ة داخل والمناطق المح�طة بها. و�مكن تصن�ف المستوطنات في القدس الى قسمین وفقا لوضعها اإلداري: المستوطنات االسر 

)J1حدود بلد�ة القدس (منطقة  
82

والمستوطنات االسرائیل�ة داخل محافظة القدس   مستوطنة اسرائیل�ة،  18، و�وجد فیها الیوم  
مستوطنة اسرائیل�ة. �اإلضافة إلى ذلك، شرعت   19خارج حدود البلد�ة وداخل حدود المحافظة) و�وجد فیها الیوم    -83J2(منطقة  

 
  J1وتضم منطقة  م.  1967عام   في الغر��ة للضفة احتاللها �عید عنوة إسرائیل ضمته   الذي المحافظة من الجزء ذلك تشمل:  )J1القدس (منطقة   82

 الش�اح، الطور، الصوانة، الساهرة، �اب  الجوز،  وادي  جراح، (الش�خ  وتشمل "المقدس بیت" القدس الع�سو�ة، شعفاط، شعفاط، مخ�م حنینا، بیت تجمعات (

 .كفر عقب) طو�ا، أم �اهر، صور شرفات، صفافا، بیت السواحرة الغر��ة، المكبر، جبل الثوري، سلوان، العامود)، راس

 
م،  1967احتاللها للضفة الغر��ة عام   �عید عنوة إسرائیل ضمته والذي المحافظة من الجزء ذلك  �استثناء القدس محافظة تشمل:  J2)القدس (منطقة   83

 الجیب، عنان،  بیت البر�د، وضاح�ة الرام  الجدیرة،  ج�ع، دقو،  بیت قلند�ا، ج�ع،  البدوي  التجمع  قلند�ا، مخ�م مخماس، رافات،تجمعات (  J2وتضم منطقة  
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المختلفة �إقامة وتطو�ر نوى لبؤر است�طان�ة اسرائیل�ة داخل األح�اء الفلسطین�ة في مدینة القدس مثل   المنظمات االست�طان�ة
 س العامود والطور. الش�خ جراح وحول �رم المفتي وسلوان ورأ

وطن  ) مست300,000و�قدر عدد المستوطنین القاطنین في المستوطنات االسرائیل�ة في محافظة القدس الیوم بثالثمائة ألف (
%) من مساحة محافظة  11.7) (²�م    40.379دونما (  40,379إسرائیلي. وتحتل المستوطنات االسرائیل�ة الیوم ما مساحته  

). �ما عملت 4(انظر الجدول    2011و  1996االعوام  بؤرة است�طان�ة إسرائیل�ة خالل    14، تم إنشاء  القدس. �اإلضافة إلى ذلك
ا على ر�ط المستوطنات االسرائیل�ة �عضها ب�عض ومع إسرائیل من خالل إنشاء ش�كة من  الحكومات اإلسرائیل�ة المتعاق�ة أ�ض

 79منها ر�ع)،  م �م    120�م (وتحتل مساحة تصل الى    820الیوم   الطرق االلتفاف�ة في جم�ع أنحاء الضفة الغر��ة یبلغ طولها 
من الطرق االلتفاف�ة اإلسرائیل�ة تنتظر موافقة  �م إضاف�ة    64.164كم تم اقامتها في محافظة القدس وحدها. �ما ان هناك  

المستوطنات والبؤر االست�طان�ة الحكومة االسرائیل�ة للبدء في إنشاءها في محافظة القدس وحولها وذلك ألحكام عمل�ة الر�ط بین  
 االسرائیل�ة في المحافظة. 

 

 : قائمة �المستوطنات اإلسرائیل�ة في محافظة القدس ومح�طها3جدول  

 تار�خ اإلنشاء اسم المستوطنة  الرقم
المساحة المصادرة من  
 محافظة القدس (دونم)  

 عدد المستوطنین

)2018 ( 

التقس�م االداري 
في محافظة  

 القدس 

 1967المستوطنات االسرائیل�ة داخل حدود بلد�ة القدس التي تم رسمها �شكل غیر قانوني واحادي الجانب في العام 

 )J1القدس ( 3444 146 1968 الحي الیهودي  1

2 
جفعات شابیرا (التلة 

 الفرنس�ة)
1968 753 10017 

 )J1القدس (

3 
الجامعة العبر�ة (هار  

 )هتسوف�م
1968 981 1376 

 )J1القدس (

 )J1القدس ( 11457 1127 1968 رامات اشكول  4

5 
عطاروت (المنطقة  

 صناع�ة)
 منطقة صناع�ة 1322 1970

 )J1القدس (

 
 الكعابنة (التجمع  عناتا، اكسا، بیت سور�ك، بیت قطنة، (التحتا)، البلد حنینا بیت حزما، النبي صموئیل، بدو، اللحم، أم خر�ة القبی�ة، إجزا، بیت ن�اال، بیر

 سعد). الشرق�ة، الش�خ السواحرة س)،د� وأبو العیزر�ة البدو�ة (التجمعات الجهالین عرب د�س، أبو العیزر�ة، الزع�م، الخان األحمر)، البدوي 
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 بیت لحم 44521 1529 1971 جیلو  6

 )J1القدس ( 22687 1250 1972 ن�ف�ه �عقوب  7

 )J1القدس ( 17000 1900 1973 شرق تلبیوت  8

 )J1القدس ( 47026 3121 1973 راموت (رموت الون) 9

 2470 1985 �سغات عمیر  10
55651 

 )J1القدس (

 )J1القدس ( 1547 1985 �سغات زئ�ف  11

12 
رامات شلومو_ر�خ�س 

 شعفاط
1990 1767 20000 

 )J1القدس (

 بیت لحم غیر معروف 285 1991 جفعات هماتوس  13

 )J1القدس ( 3642 100 1994 قر�ة د�فید (مامیال) 14

 بیت لحم 25000 519 1997 هار حوما (جبل ابو غن�م) 15

 )J1القدس ( 746 15 1998 راس العمود (معال�ه هاز�ت�م)  16

 )J1القدس ( 334 44 2004 نوف ز�ون  17

18 
منازل المستوطنین في البلدة 

 القد�مة
 314 67 غیر معروف

 )J1القدس (

 تجمع جفعات زئ�ف االست�طاني االسرائیلي 

 )J2القدس ( 1312 108 1987 جغعون  1

 )J2القدس ( 1239 361 1980 جفعون حداشا  2

 )J2القدس ( 12632 2281 1982 جفعات زئ�ف  3

4 
هار ادار (جفعات هار  

 ادار) 
1986 1119 3754 

 )J2القدس (

 )J2القدس ( 557 346 1966 هار صموئیل 5

 )J2القدس ( غیر معروف 28 غیر معروف ن�ف�ه صموئیل 6
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 )J2القدس ( غیر معروف 149 غیر معروف مف�سیر�ت ز�ون  7

 تجمع معال�ه ادوم�م االست�طاني االسرائیلي 

1 
م�شور ادوم�م (المنطقة  

 الصناع�ة)
 غیر معروف 3211 1974

 )J2قدس (ال

 )J2القدس ( 43408 5911 1975 معال�ه ادوم�م  2

 )J2القدس ( 3449 820 1979 كفار ادوم�م 3

 )J2القدس ( غیر معروف 348 1980 متسب�ه یدود (كیدار الجدیدة)  4

 )J2القدس ( 1033 783 1983 المون (عناتوت) 5

 )J2القدس ( 1069 45 1984 كیدار (كیدار القد�مة) 6

 )J2القدس ( 937 328 1990 الون  7

 )J2القدس ( 1175 885 1992 ن�ف�ه برات (نوف�ه برات) 8

 االست�طاني االسرائیلي تجمع بن�امین  

 )J2القدس ( 4627 1139 1983 ادم (ج�فع بن�امین) 1

 )J2القدس ( 6468 2037 1998 كوخاف �عقوب  2

3 
شعار بن�امین (المنطقة  

 الصناع�ة)
 غیر معروف 580 1999

 )J2دس (الق

 مستوطنات اخرى في محافظة القدس 

 )J2القدس ( 334 955 1968 كال�ا 1

اق�مت �ل من مستوطنات جیلو وجفعات هماتوس وهار حوما على جزء من أراضي محافظة بیت لحم، وهو الجزء الذي تم 
 لحدود بلد�ة القدس الجدیدة    1967ضمه �شكل غیر قانوني وأحادي الجانب في العام  

 . 2018القدس (أر�ج)،  -: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة، معهد اال�حاث التطب�ق�ةالمصدر
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، قامت االدارة المدن�ة االسرائیل�ة، السلطة االسرائیل�ة المس�طرة على الضفة الغر��ة المحتلة، بوضع مخططات 1991في العام  
المحتلة، أخذة �عین االعت�ار تخص�ص أراضي اضاف�ة ه�كل�ة للمستوطنات االسرائیل�ة المنتشرة على أراضي الضفة الغر��ة  

  486,137ة في المستقبل وتوس�ع المستوطنات االسرائیل�ة القائمة حال�ا.   حیث قامت بتخص�ص  إلقامة مستوطنات اسرائیل�ة جدید 
مستوطنات اسرائیل�ة   % من المساحة الكل�ة للضفة الغر��ة) لصالح بناء8.6�م مر�ع)، أي ما نسبته    486.1دونما من االراضي (

ر ذ�ره، �ان المساحة المخصصة للتوسعات المستقبل�ة هي س�عة  . ومن الجدی 1991جدیدة أو توس�ع ما �ان قائم منها حتى العام  
�م مر�ع، أي    69دونما (  69,000والتي هي    1991أضعاف مساحة المستوطنات االسرائیل�ة التي �انت قائمة حتى العام  

، قامت سلطات  ل�ة للضفة الغر��ة). ففي المستوطنات االسرائیل�ة المقامة على اراضي محافظة القدس % من المساحة الك 1.2
دونم    120,285االحتالل االسرائیل�ة بوضع المخططات اله�كل�ة لهذه المستوطنات، حیث تصل مساحة المخططات اله�كل�ة الى  

 �ة القائمة على اراضي المحافظة.  وهي أضعاف المساحة العمران�ة الحال�ة للمستوطنات االسرائیل

 البؤر االست�طان�ة في محافظة القدس   •
موقع است�طاني في المحافظة و التي �اتت  14 ببناء 2011و  1996ك، قامت إسرائیل في الفترة ما بین االعوام فضال عن ذل

أ �إقامة �رفانات متنقلة على الموقع تعرف ف�ما �عد �البؤر االست�طان�ة، و هي ع�ارة عن نوى لمستوطنات جدیدة عادة ما تبد 
وتوضع هذه الكرفانات �شكل منظم ول�س عشوائ�ا �حیث یتضح أسلوب التخط�ط   الذي یتم االستیالء عل�ه من قبل المستوطنین.

النوا�ا  العمراني وتوز�ع مرافق البن�ة التحت�ة االجتماع�ة والخدمات�ة فیها. و�ذلك یتضح التخط�ط المسبق لهذه البؤر مما �فضح  
قع أ�ضا یتم االستیالء علیها من قبل المستوطنین وتنشأ اإلسرائیل�ة. �ما تتفرع من المستوطنة األم و على �عد ام�ال منها عدة موا

علیها بؤر است�طان�ة او مستوطنات جدیدة. و الجدیر �الذ�ر أن و�اء البؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة قد اخذ أ�عادا مختلفة منذ ذلك 
ل و المرتفعات الفلسطین�ة للحیلولة دون ، حیث �انت بدایتها دعوة "شارون�ة" للمستوطنین الیهود لالستیالء على مواقع التال الحین

تسل�مها للفلسطینیین في إطار تسو�ة مستقبل�ة بین الجانبین. ورغم أن الحكومات اإلسرائیل�ة المتعاق�ة لم تمنح تلك الظاهرة أي  
ى وجه التحدید قد قامت �الرغم من ذلك بتوفیر غطاء امني لها و لوجستي لوجودها و استمرارها، و علغطاء قانوني �الظاهر، ف

حین تولى أر�یل شارون زمام الحكم و أطلق العنان لهذه البؤر، األمر الذي لم �شكل مفاجأة في حینها و خاصة   2001�عد العام  
، حینما تولى وزارة الزراعة اإلسرائیل�ة أ�ان حكم  1998یلیین في العام  أن "أرئیل شارون" قد أصدر نداءًا للمستوطنین اإلسرائ

ن�اهو، دعا ف�ه المستوطنین الحتالل تالل الضفة الغر��ة حتى ال تخسرها إسرائیل لصالح الفلسطینیین خالل المفاوضات، بن�امین نت
. �ما دأب الج�ش اإلسرائیلي أ�ضا على مساعدة األمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد تلك البؤر في المناطق الفلسطین�ة

التحت�ة األساس�ة   ومدهم �البن�ةلهم    وتامین الحما�ةتلك المواقع بل    واالستقرار فيالنتقال  هؤالء المستوطنین اإلسرائیلیین في ا
   لضمان �قائهم فیها.
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 لقدس ): توز�ع المستوطنات والبؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة في محافظة ا5خارطة (

 

 منطقة العزل الشرق�ة في محافظة القدس  

، شملت بناء جدار على 2002عندما أعلنت الحكومة االسرائیل�ة عن خطة العزل االحاد�ة الجانب في شهر حز�ران من العام  
وزارة درت عن  طول المنحدرات الشرق�ة للضفة الغر��ة. ومع ذلك، فإن الخر�طة التي وافقت علیها الحكومة اإلسرائیل�ة و التي ص

،  أظهرت ان مقطع الجدار من قر�ة المطلة في الشمال الشرقي للضفة 2007الدفاع االسرائیل�ة في شهر ن�سان من العام   
الغر��ة و وصوال الى الجنوب، حتى قر�ة العق�ة قد تم الغاءه. و�ان رئ�س الوزراء اإلسرائیلي أر�یل شارون قد صرح في شهر  

یتم اإل�قاء على الجدار الشرقي من خالل الوصول إلى منطقة وادي االردن، حیث قال: "ل�س  ى أنه سإل  2004ن�سان من العام 
من المرجح أن یتم بناء جدار في المستقبل القر�ب ما لم تكن هناك ضرورات عسكر�ة، هنا و هناك، سوف نمنع وصول المواطنین 

الس�طرة اإلسرائیل�ة حتى �عد التوصل الى تسو�ة مع  قى تحت  الى المنطقة."  وأشار أ�ضا إلى أن "منطقة وادي األردن ست�
 ."الفلسطینیین، �اعت�ارها منطقة امن�ة استرات�ج�ة

و �قع الجزء الشرقي من محافظة القدس ضمن منطقة العزل الشرق�ة في الضفة الغر��ة.  تغطي منطقة العزل الشرق�ة مساحة  
من المساحة الكل�ة للمحافظة. وتمتاز هذه المنطقة �التواجد السكاني الش�ه    %19.4)،  ²�م  67.1دونما (  67,163إجمال�ة قدرها  

لسكان في تلك المناطق الى اعالن الحكومة االسرائیل�ة غالب�ة هذه المناطق "أراضي عسكر�ة معدوم، و �عود السبب في قلة عدد ا 
و وفقا لذلك، �حظر الج�ش اإلسرائیلي على    .1967مغلقة أو محم�ات طب�ع�ة عقب احتاللها لألراضي الفلسطین�ة في العام  
 ، االمر الذي أص�ح یتعذر الوصول إلیها تماما.  الفلسطینیین البناء في هذه المناطق و استخدام االراضي ألي غرض �ان
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 ) : منطقة العزل الشرق�ة في محافظة القدس6خارطة رقم (

 
 المناطق العسكر�ة المغلقة في محافظة القدس  

الى خلق منطقة عزل شرق�ة على طول امتداد منطقة غور    1967یل ومنذ احتاللها لألراضي الفلسطین�ة في العام  عمدت اسرائ
األردن وال�حر المیت، وتم التعامل مع هذا المقطع �شكل مختلف عن �ق�ة األراضي الفلسطین�ة المحتلة، حیث اخضع ج�ش 

اصة هذا �اإلضافة الى اعالن أجزاء �بیر منه "كمناطق عسكر�ة مغلقة"  من االحتالل اإلسرائیلي هذا المقطع لقوانین اسرائیل�ة خ
. وف�ما �خص محافظة القدس، فقد أخضعت السلطات االسرائیل�ة ما  1970للعام    378قم  خالل االمر العسكري االسرائیلي ر 

عسكر�ة المغلقة، االمر الذي  % من مساحة المحافظة االجمال�ة لتصن�ف المناطق ال25.8دونما، ما نسبته    89,071مساحته  
یلي. عالوة على ذلك، قامت سلطات االحتالل حد من التطور والتمدد العمراني في المحافظة على مدى أعوام االحتالل االسرائ

االسرائیل�ة بتمدید سر�ان امر عسكري اسرائیلي إلعالن اراضي في �ل من محافظة ار�حا، القدس، بیت لحم والخلیل، على انها  
 )  7أنظر الخارطة رقم (   .ي عسكر�ة مغلقةاراض
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 ): المناطق العسكر�ة المغلقة في محافظة القدس 7خارطة رقم (

 
 ألف دونم من اراضي الضفة الغر��ة  400تمدید سر�ان مصادرة ما یز�د عن   •

الرقم والمسمى ، أصدر ج�ش االحتالل اإلسرائیلي أمرا عسكر�ا �حمل  2018في االسبوع االول من شهر ش�اط من العام  
) 912إطالق نار  ( منطقة    2018-5775)  6/س (تعدیل حدود  رقم  1/ 99یهودا والسامرة)    2009-5770-   1651(  

دونما من األراضي الفلسطین�ة الواقعة في المقطع الجنو�ي لمنطقة العزل   410,672والذي �قضي بتمدید إغالق ومصادرة  
ال ألقصى الجنوب الشرقي لمحافظة الخلیل، �حیث اعلن االمر العسكري الشرق�ة تبدأ من مستوطنة معال�ه أدوم�م وصو 

دفة بهذا االمر هي "اراضي عسكر�ة مغلقة". والجدیر ذ�ره �أن ج�ش االحتالل اإلسرائیلي االسرائیل�ة �ان االراضي المسته
 410,884إغالق ومصادرة  والذي أعلن فیها    2009كانت قد أصدر األمر العسكري قبل التعدیل في  شهر أ�ار من العام  

ا المذ�ورة قد تم استخدامها لصالح توس�ع دونم  212دونما عن أمر التمدید الحالي وذلك الن    212دونما أي بز�ادة قدرها  
مستوطنة معال�ه أدوم�م غیر الشرع�ة و�التالي تم شطبها من ضمن المناطق المصادرة والمغلقة من خالل التعدیل الصادر. 

 ) 8م (أنظر الخارطة رق
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س) (تعدیل /99/1یهودا والسامرة) (  5770- 2009-1651) : االمر العسكري االسرائیلي رقم (8الخارطة رقم (

 )912( منطقة إطالق نار   2018- 5775)  6حدود رقم  
 

 المصادرة بذر�عة "اراضي دولة" 

اضي عسكر�ة مغلقة أو ما �سمى "�أراضي  إن س�اسة االحتالل اإلسرائیلي لمصادرة و�غالق األراضي الفلسطین�ة بذر�عة انها أر 
ئیلي لألراضي الفلسطین�ة المحتلة بهدف ضم أكبر قدر ممكن من الدولة" ما هي إال حلقة من مسلسل االست�طان والتهو�د اإلسرا

ل. فس�اسة األراضي الفلسطین�ة المحتلة وترس�م حدودها وواقعها الجغرافي على مقاس المشروع التهو�دي والتوسعي لدولة االحتال
االحتالل اإلسرائیلي لتمكنها من    مصادرة أراضي الفلسطینیین �حجة انها "أراضي دولة" تعتبر أحد البدع التي اختلقتها سلطات

 .ابتالع مساحات شاسعة من أراضي الفلسطینیین دفعة واحدة بدون عناء وجهد 

لم �كن هناك تسجیل رسمي إال لثلث   1967زة) في العام فعندما احتلت إسرائیل األراضي الفلسطین�ة (الضفة الغر��ة و قطاع غ
للعهد  تار�خها  (�عود  تر��ة  �واشین طابو  ملكیتها من خالل  مثبتة  األراضي  �اقي  �انت  ف�ما  للفلسطینیین  المملو�ة  األراضي 

ي األردن�ة �حسب ادرة عن حكومة االنتداب البر�طاني و�ذلك التسجیل لدى دائرة األراضالعثماني) وشهادات تسجیل رسم�ة ص
فاعال في الضفة الغر��ة   1858. و�شكل أساسي، ما زال قانون االراضي العثماني للعام  1967القانون المعمول �ه قبل العام  

قرون العهد العثماني، أو خالل االنتداب البر�طاني والحكم  المحتلة لتنظ�م ملك�ة األراضي اال انه لم �كن فاعال �شكل �بیر خالل  
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) (والمعدل �موجب 1967(للعام     59و�ان األمر العسكري االسرائیلي رقم    .اللذان حافظا على استخدام نفس القانون األردني  
، اال 1967لة عقب العام  ) مرجع�ة في اعادة تعر�ف ملك�ة االراضي الفلسطین�ة في الضفة الغر��ة المحت1091االمر العسكري  

"لحارس األمالك الحكوم�ة" والمعین من قبل    59حیث اجاز االمر العسكري رقم  أنه جاء مخالفا لقانون األراضي العثماني،  
السلطات العسكر�ة اإلسرائیل�ة �االستیالء على األراضي المملو�ة للحكومة األردن�ة. �ما أجاز االمر العسكري "لحارس األمالك 

عن تلك األراضي �أنها 'أراضي عامة' أو 'أراضي �ة" �االستیالء على األراضي الخاصة �أفراد أو جماعات �عد االعالن  الحكوم
دولة' والتي تعّرف �انها "أراضي مملو�ة أو تحت تصرف أو �انت متصلة �جهة معاد�ة أو شخص من دولة عدوة قبل وخالل 

  ".1967و�عد حرب العام  

خالل   -دولة" في ذلك الوقت    سرائیل الضفة الغر��ة، فرضت الس�طرة على ما تم االعالن عنه "أراضيوعل�ه، عندما احتلت إ
٪ من إجمالي مساحة الضفة الغر��ة) وهي تلك التي تم تصن�فها  11.2دونما (  634,920فترة الحكم األردني، أي ما مساحته  

فسها مالكة هذه االراضي �صفتها الور�ثة للحكم األردني الذي  على أنها أراضي " ُمسجلة أراضي دولة"، حیث اعتبرت إسرائیل ن
وذلك وفقا للتفسیر اإلسرائیلي للقانون. �ما شرعت إسرائیل بتصن�ف مساحة    1967�االحتالل العسكري اإلسرائیلي في العام  انتهى  

ة الضفة الغر��ة) و�ان أوجها ٪ من إجمالي مساح14.9دونما (  843,922إضاف�ة من االراضي الفلسطین�ة "أراضي دولة" بلغت  
رة المدن�ة االسرائیل�ة الستكمال اإلجراءات على ما �سمى "أراضي دولة"  حیث تم إعداد  . والیوم، تستعد االدا1979عقب العام  

  ٪ من اجمالي 11.7مخططات تسجیل لها �عد مسحها وجاري العمل على إجراءات تسجیلها وفقا للقوانین اإلسرائیل�ة، والتي تشكل  
لمجمل، فان المساحة اإلجمال�ة لألراضي المصنفة "أراضي دونما. و�ا   666,327مساحة الضفة الغر��ة مع مساحة إجمال�ة قدرها  

هذا وتجد اإلشارة   .٪ من إجمالي مساحة الضفة الغر��ة المحتلة37.8دونما، نحو    2,145,169الدولة" وفقا إلسرائیل تصل الى  
% من 33.9ما (  دون  116,879ها وتصنفها إسرائیل �أراضي دولة في محافظة القدس تبلغ  �ان مجموع األراضي التي صادرت
 إجمالي مساحة محافظة القدس).

 قانون امالك الغائبین واثاره على محافظة القدس  

اولة أصدرت محكمة العدل العل�ا في إسرائیل قرارها النهائي ، �عد سنوات من المد   2018في الخامس عشر من شهر ن�سان  
الك وعقارات سكان الضفة الغر��ة وقطاع غزة والكائنة في القدس والمناورة، وذلك �سماحها بتطبیق قانون أمالك الغائبین على أم

 .الشرق�ة ومصادرتها حسب القانون المذ�ور

أمالك الغائبین ، حیث أصدرت حكومة االحتالل اإلسرائیلي آنذاك ما �عرف �قانون  1950هذا وترجع جذور القض�ة إلى العام  
جئین الفلسطینیین الذین هجروا منها أثناء النك�ة بذر�عة تواجدهم خارج  والذي ینص على جواز ُمصادرة أمالك الال  1950للعام  

حدود دولة إسرائیل أو في دول ُمعاد�ة (مصر واألردن وسور�ا ولبنان والعراق وال�من والسعود�ة) �حیث تص�ح في عهدة ما �سمى 
 لما �سمى �سلطة التطو�ر،  و�استخدام  ك الغائبین" بدعوى الحفاظ علیها و�دون حق التصرف فیها أو ب�عها إال"�حارس أمال

القانون المذ�ور قامت الُحكومات اإلسرائیل�ة الُمتعاق�ة منذ ذلك الحین �ُمصادرة مئات االالف من األراضي والعقارات داخل الخط 
 .األخضر �ما في ذلك القدس الشرق�ة

الغائبین لتعدیالِت عدیدة لضم أكبر قدر ُممكن من  لقد  األراضي والعقارات لصالح المشروع االست�طاني    خضع قانون أمالك 
حین �ان �شغل بن�امین نتن�اهو  منصب وز�ر المال�ة،    2004والتوسعي في األراضي المحتلة �ان أخر هذه التعدیالت في العام  
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 - لمال�ة اإلسرائیل�ة وهو موظف تا�ع لوزارة ا  – تعدیال ُیت�ح للقائم على أمالك الغائبین  حیث أصدرت الحكومة اإلسرائیل�ة آنذاك  
�أن �قوم �التصرف في هذه األمالك و��عها لما ُ�سمى إسرائیلً�ا "�ُسلطة التطو�ر" الُمنضو�ة تحت جناح ما �سمى بدائرة أراضي 

العبر�ة و�عد ذلك تقوم سلطة التطو�ر بتخص�ص هذه األراضي % من األراضي في الدولة  93إسرائیل والتي تس�طر بدورها على  
الست�طان�ة �شر�تي "عمیدار" و "همینوتا" والتي تستخدمها لبناء وتوس�ع المستوطنات االسرائیل�ة غیر الشرع�ة خاصة للشر�ات ا

 .في القدس الشرق�ة

و إال محاولة من جانبها لتسخیر هذه األراضي بدون أدنى شك، فإن تطبیق قانون الغائبین على أمالك الضفة في القدس ما ه
ان�ة والتوسع�ة حیث أن العقارات التي تستولي علیها بواسطة هذا القانون وغیره من القوانین  یتم تحو�له لخدمة أهدافها اإلست�ط

على استغالل هذه   لصالح الشر�ات اإلست�طان�ة الُمتخصصة على أنها أمالك خالصة للشعب الیهودي، وهناك العدید من األمثلة
ل المثال، و�عد إقامة الجدار الفاصل في محافظة بیت لحم قامت إسرائیل  الممتلكات لصالح المشار�ع االست�طان�ة، فعلى سبی

�مصادرة االالف من الدونمات حول مستوطنة "هار حوما" أبوغن�م بذر�عة أنها أمالك غائبین ففي العشر�ن من شهر تشر�ن الثاني 
واقعة خلف جدار الفصل العنصري  قررت سلطات االحتالل اإلسرائیلي ضم أراض في بیت لحم الشمال�ة ال  2011من العام  

دونم إلى بلد�ة القدس حیث أبلغت ُسلطات اإلحتالل اإلسرائیلي بلد�ة بیت لحم برفض إصدار تصار�ح    7000وال�الغة مساحتها  
حت ستوطنة المذ�ورة، و�أن هذه األراضي لم تعد مملو�ة ألصحابها بل أص�للمواطنین التي تقع أراضیهم وراء الجدار و�ُمحاذاة الم

هذا و�نطبق األمر   .بتصرف حارس أمالك الغائبین والذي س�قوم بتسر�بها بدوره للشر�ات اإلست�طان�ة �غرض توس�ع المستوطنة
(المعروفة �إسم المزمور�ا وواد صالح) أ�ضا على أراضي سكان مدینة بیت ساحور والواقعة شرقي مستوطنة "هار حوما" أبو غن�م  

القان بنفس  بلد�ة اإلحتالل تراخ�ص إلقامة  حیث تم ُمصادرتها  وحدة إست�طان�ة على جزء من هذه    1032ون حیث أصدرت 
األراضي لبناء حي جدید في المستوطنة �عرف ب "هار حوما سي" و�عد االنتهاء منه سیتم البناء على ما ت�قى من األراضي وفقا  

اطق خضراء وفقا لخطة بلد�ة اإلحتالل المعروفة  ا هو معروف إسرائیلً�ا �حي "هارحوما دي" وهي أراضي ُمصنفة األن منلم
وقام حارس أمالك الغائبین بب�عها إلى ما �عرف �ُسلطة التطو�ر ، وذلك إلستكمال فصل مدینة القدس عن بیت لحم وعن   2020

وغن�م ، جیلو، كام الطوق اإلست�طاني حول الُقدس والذي �شمل �اإلضافة لمستوطنة أب كافة أرجاء الضفة الغر��ة الُمحتلة وإلح
 هار جیلو ، جفعات هماتوس، تل بیوت الشرق�ة، معالي أدوم�م ،�سغات زئ�ف، ن�في �اكوف و راموت.

 اإلسرائیل�ة في محافظة القدس االنتهاكات

ــه وممتلكاته �ما في ذلك في   ــطیني وأرضـ ــرائیل من انتهاكاتها تجاه المواطن الفلسـ ــعدت إسـ ــرائیلي ، صـ خالل أعوام االحتالل االسـ
افظة القدس، واســـــتمرت في عمل�ات نهب األراضـــــي الفلســـــطین�ة خدمة ألهدافها االســـــت�طان�ة المختلفة من بناء لمســـــتوطنات  مح

ــي المحافظة، وت ــرائیلي في المنطقة  وأح�اء جدیدة على اراضـ ــخ من الوجود اإلسـ ــأنها أن ُترسـ ــ�ع القائمة منها، في خطوة من شـ وسـ
ب تغییره في المســـــــتقبل. �ما وصـــــــعدت إســـــــرائیل من عمل�ات الهدم للمنازل وتفرضـــــــه على االرض �حیث ُ�صـــــــ�ح واقًعا �صـــــــع

�اإلضـافة الى اقامة   المرخص. هذاناء غیر  والمنشـآت الفلسـطین�ة في مختلف القرى والبلدات الفلسـطین�ة في المحافظة بذر�عة الب
�ما طالت االنتهاكات اإلســــرائیل�ة األشــــجار  المســــتوطنات والبؤر االســــت�طان�ة وانشــــاء القواعد العســــكر�ة وشــــق الطرق االلتفاف�ة. 

ــطین�ة المح ــي الفلســ ــطین�ة في األراضــ ــي لمعظم العائالت الفلســ ــدر دخل رئ�ســ ــي الزراع�ة التي هي مصــ تلة. �ما  المثمرة واألراضــ
ظمها  أصــــدرت الحكومة االســــرائیل�ة العدید من األوامر العســــكر�ة التي طالت االف الدونمات من األراضــــي الفلســــطین�ة و�ان مع
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وعل�ه ُ�منع على الفلسـطینیین اسـتغاللها دون تصـر�ح صـادر عن الجهات    االحتالل"ملك لدولة  "إما بذر�عة أن تلك األراضـي هي  
 مناطق عسكر�ة مغلقة ومحم�ات طب�ع�ة.  االسرائیل�ة المختصة أو 

ــ 2018وحتى العام  2000وخالل الفترة الممتدة ما بین شـــــهر �انون الثاني من العام  القدس  –د معهد األ�حاث التطب�ق�ة، رصـــ
ــطین�ة في محافظة القدس، حیث تم   ــي والممتلكات الفلســــ ــد األراضــــ ــرائیل�ة ضــــ ــاملة االنتهاكات اإلســــ ــورة منهج�ة وشــــ (أر�ج) �صــــ

ــادرة   ف�مــا یلي عرض    .منزال خالل تلــك الفترة،  1032الوة على ذلــك، تم هــدم  دونمــا ألغراض مختلفــة. وع   198704مصـــــــــــــ
القدس  –ائیل�ة في األراضــــي الفلســــطین�ة المحتلة �حســــب اإلحصــــائ�ات الصــــادرة عن معهد األ�حاث التطب�ق�ة لالنتهاكات اإلســــر 

 ):4أنظر الجدول رقم ((أر�ج).  

 2018–   2000القدس خالل الفترة  : االنتهاكات اإلسرائیل�ة في محافظة  4جدول رقم  

 العام  هدم منازل   اقتالع اشجار   مصادرة االراضي (دونم) أوامر هدم

12 658 0 20 2000 

119 153.4 50 51 2001 

110 957 345 63 2002 

556 18122 24275 94 2003 

241 3648 1745 80 2004 

233 8169 828 78 2005 

31 2576 0 44 2006 

207 1900 0 59 2007 

234 2157 337 59 2008 

934 2E+05 30 88 2009 

119 713 450 44 2010 

259 3028 500 63 2011 

22234 3471 830 68 2012 

255 196 880 95 2013 
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159 54.65 0 96 2014 

230 0 4 30 
2015-
2018 

25933 2E+05 30274 1032   المجموع 

 )2018أر�ج (-االست�طان، معهد اال�حاث التطب�ق�ة القدسالمصدر: وحدة مراق�ة  

 

 انتهاكات المستوطنین في محافظة القدس

ة على األراضي الفلسطین�ة بین المستوطنین اإلسرائیلیین وسلطات اإلحتالل اإلسرائیلي من جانب والفلسطینیین  في الحرب الدائر   
استیالئهم على  للمستوطنین عمل�ة  لتسهل  القضائ�ة اإلسرائیل�ة  السلطة  تقف سلطات االحتالل وعلى رأسها  من جانب أخر، 

یدة وتوس�ع المستوطنات القائمة فعلً�ا و�شكل غیر شرعي لفرض حقائق وأمر  ؤر است�طان�ة جد األراضي الفلسطین�ة، بهدف إقامة ب
واقع على األرض �صعب تغیره في حال التوصل إلى اتفاق سالم مع الفلسطینیین. و تزایدت اعتداءات المستوطنین التي طالت  

الماض�ة   القلیلة  االعوام  ملحوظ خالل  �شكل  تشكل خطرً الفلسطینیین وممتلكاتهم  الح�اة.   وأص�حت  نواحي  �بیًرا على جم�ع  ا 
وتجدر اإلشارة الى أن اعتداءات المستوطنین تحولت خالل العقد الماضي وعلى وجه الخصوص، من اعتداءات شدیدة العنف  

عوام االحتالل والعدائ�ة تجاه السكان الفلسطینیین إلى هجمات منظمة �غرض ترو�ع الفلسطینیین وتعر�ض ح�اتهم للخطر. وخالل أ 
المستوطنون على االستیالء، و�شكل غیر قانوني واحادي ا الفلسطین�ة المحتلة،  عمل  الثماني واألر�عون لألراضي  إلسرائیلي 

  198ألف مستوطنا �ق�مون الیوم في    718الجانب، على أكبر مساحة ممكنة من األراضي الفلسطین�ة المحتلة لتوطین ما �قارب  
 فة الغر��ة المحتلة. ست�طان�ة في الضبؤر ا  220مستوطنة و  

 
هذا وت�قى هجمات المستوطنین على الفلسطینیین وممتلكاتهم في األراضي الفلسطین�ة المحتلة تشكل مصدر قلق رئ�سي وخصوصا 
أن معظم  الهجمات التي یرتكبها المستوطنین تتم تحت مرأى ومسمع قوات ج�ش االحتالل اإلسرائیلي و یتم تجاهلها ف�ما �عد. 

وطنین المتعمدة قد تصاعدت �شكل غیر متوقع على مدى العقد الماضي من حیث العدد ارة الى ان هجمات المستوتجدر اإلش
والنوع وتمیزت �العنف والعدائ�ة والكراه�ة للفلسطینیین والعرب، وهدفت �مجملها الى قلب ح�اة الفلسطینیین رأسا على عقب وتدمیر 

آ�ار الم�اه. �اإلضافة الى ذلك، طالت انتهاكات المستوطنین لو�ث الحقول الزراع�ة و األراضي الزراع�ة واقتالع وحرق األشجار وت
األماكن الدین�ة المقدسة، مثل المساجد والكنائس وحرق مقتن�اتها والكتا�ات المسیئة والمعاد�ة للمس�ح�ة واإلسالم على جدرانها.  

هجماتهم ضد الفلسطینیین من الحكومة الدعم والتحفیز إلطالق  ومن دون شك،  فأن المستوطنین اإلسرائیلیین �ستمدون شجاعتهم و 
االسرائیل�ة وج�ش اإلحتالل اإلسرائیلي اللذان یبذالن �ل الجهد لحما�ة المستوطنین وتوفیر غطاء قانوني لهجماتهم التي ُتنفذ في  

 جم�ع محافظات الضفة الغر��ة وخصوًصا في محافظات نابلس والقدس والخلیل و�یت لحم.  

القدس (أر�ج) العتداءات   –ه الخصوص، ومن خالل دراس�ة تحلیل�ة أعدها معهد اال�حاث التطب�ق�ة  ي محافظة القدس على  وجفف
اعتداءا على  المواطنین    599حت الیوم ، تم تسجیل    2013المستوطنین اإلسرائیلیین في االراضي الفلسطین�ة المحتلة من العام  
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اعتداء على التوالي   106-283-  210المستوطنین االسرائیلیین  المحافظة تمت على أیدي  والممتلكات واالماكن الدین�ة في  
. وقد تمثلت هذه االعتداءات �العدوان�ة والعنف، والحقت �الفلسطینیین اصا�ات وخسائر  2018- 2014-2013خالل االعوام  

 على  جم�ع االصعدة. 

 االستیالء على منازل الفلسطینیین في بلدة سلوان  •
لجمع�ة العاد االست�طان�ة   االسرائیلیین التا�عین، استولت مجموعة من المستوطنین  2014العام  الثین من شهر ایلول من  في الث

عدة ابن�ة فلسطین�ة في بلدة سلوان في مدینة القدس   المحتلة علىاالسرائیل�ة التي تشجع البناء االست�طاني في مدینة القدس  
عض السكان الفلسطینیین "�طرق ملتو�ة" الى المستوطنین. و�لغ �عض منها قد ُسر�ت من �المحتلة بدعوى ان هذه المنازل أو  

شقة �قطنها  �عض العائالت الفلسطین�ة وتم إخالئها عنوة حین   23عدد االبن�ة التي تم االستیالء علیها عشرة, وهي ع�ارة عن  
لكل من عا الم�اني  ملك�ة  الم�اني. وتعود  ب�ضون والكر�ي وأبتمت عمل�ة االستیالء على  و صب�ح والزواهرة والع�اسي ئالت 

 والخ�اط وقراعین وال�ماني. 

 

 التي إستولى علیها المستوطنین في بلدة سلوانالفلسطین�ة   قع الم�اني: مو 9خارطة  

 
  3یالء على  عالوة على ذلك فقد قامت مجموعة من المستوطنین اإلسرائیلیین �مساندة قوات من ج�ش االحتالل اإلسرائیلي �االست

منازل فلسطین�ة تقع ضمن بنا�ة في حي وادي الحلوة في بلدة سلوان. �ما استولى المستوطنین أ�ضا على قطعتي ارض فلسطین�ة  
ضافة إلى االستیالء على منشأتین مقامتین على هذه األراضي. حیث تقع هذه األراضي في دونم، �اإل  1.5تصل مساحتهما إلى  

سلوان. حیث یالحظ من هذه االعتداءات �ان سلطات االحتالل اإلسرائیل�ة تحاول تغییر معالم البلدة حي وادي الحلوة في بلدة  
نها، حیث �شكل موقع بلدة سلوان  (تقع بلدة سلوان الى عن طر�ق توطین المستوطنین فیها مقابل تهجیر سكانها الفلسطینیین م

  .ات االحتالل اإلسرائیل�ة والمستوطنین على حد سواءالجنوب من أسوار المسجد األقصى) أهم�ة إسترات�ج�ة لسلط
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 المخططات اإلست�طان�ة اإلسرائیل�ة في القدس 

الفلسطین�ة في العام  -تزایدت المخططات االست�طان�ة االسرائیل�ة في مدینة القدس دون رادع منذ انطالق عمل�ة السالم االسرائیل�ة
% تقر��ا منذ ذلك الوقت. 100القاطنین في القدس الشرق�ة المحتلة بنس�ة    ، حیث زادت اسرائیل من اعداد المستوطنین1993

نا هذا �انتهاك حقوق الفلسطینیین في مجاالت التنم�ة والتطو�ر. ف�ما یلي تلخ�ص للمخططات  كما وتستمر اسرائیل حتى یوم
 راضي الفلسطین�ة.   القدس الشرق�ة المحتلة والتي یتم تنفیذها على حساب اال  االسرائیل�ة فياالست�طان�ة  

 كرم المفتي (فندق الشبرد)، حي الش�خ جراح  •
 

التا�عة لبلد�ة القدس االسرائیل�ة مخطط اسرلة القدس الشرق�ة المحتلة الذي تقدم �ه الملیونیر   ، أطلقت لجنة التنظ�م2005في العام  
عطیر�ت �وهان�م االست�طان�ة وذلك �السماح بهدم الیهودي الحامل للجنس�ة االمر�ك�ة، اروفینغ موسكوفیتش، و�التعاون مع جمع�ة  

 القدس.  فندق الشبرد في حي �رم المفتي في حي الش�خ جراح في  

. و�انت السلطات 1985و�ان موسكوفیتش قد حصل على فندق الشبرد في حي �رم المفتي من حارس أمالك الغائبین في العام  
�الرغم من ان ورثة الفندق الشرعیین (ورثة المفتي الحاج أمین   1967عام  االسرائیل�ة المختصة قد استولت على الفندق عقب ال

. و�خطط موسكوفیتس لهدم الفندق و�ناء حي  1948لح�اة و�قطنون في مدینة القدس منذ العام  الحسیني) ما زالوا على قید ا
دونما من    40ى مساحة قدرها   وحدة است�طان�ة و�ن�س یهودي وروضة أطفال وفندق عل   90است�طاني جدید مكانه �شمل بناء  

لى مخططات قدمها موسكوفیتش و جمع�ة عطیر�ت  االراضي الفلسطین�ة على أرض حي �رم المفتي والخاصة �فندق شبرد، بناء ع
. وسوف �خلق هذا الحي االست�طاني المنوي بناءه في المنطقة 11536كوهن�م لبلد�ة القدس االسرائیل�ة والتي منحت المخطط رقم  

شمعون وعدة    التواصل الجغرافي بین االح�اء االست�طان�ة االسرائیل�ة في منطقة جبل المشارف، في مح�ط قبر الصدیق  نوع من
 منظمات حكوم�ة الى الشمال. 

كما سوف �شمل مخطط موسكوفیتش حي �رم المفتي في منطقة الش�خ جراح. و�حسب المخططات أ�ضا، فانه من المرجح ان 
ونما من االراضي الفلسطین�ة في المنطقة، ومزروعة �أشجار الز�تون، من منطقة مفتوحة الى منطقة د   110یتم اعادة تصن�ف  

ما ان یتم االنتهاء من التخط�ط للمشروع �صورة نهائ�ة من قبل الحكومة االسرائیل�ة. وهذا ل�س �األجراء الجدید، اذ قامت    سكن�ة
ة في منطقة القدس الى مناطق سكن�ة وذلك لتتمكن من البناء فیها، مثل  بلد�ة القدس االسرائیل�ة �إعادة تصن�ف مناطق مفتوح

لیوم �اسم "مستوطنة أبو غن�م" وتلة شعفاط التي �اتت تعرف الیوم أ�ضا �اسم مستوطنة ر�خ�س جبل أبو غن�م والذي �ات �عرف ا
 أدناه:   10أنظر الخارطة  شعفاط.  
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 تي في منطقة الش�خ جراح في القدس: المخططات االسرائیل�ة في حي �رم المف10خر�طة  
 

 حي معال�ه دافید، راس العامود •
 

تمكنت منظمتان اسرائیلیتان، شا�اد وفاهلین، من التالعب في عمل�ة تسجیل االراضي التي تعود لزمن االنتداب البر�طاني لتتمكن  
و�انت ملك�ة االراضي المستهدفة في  دونما من االراضي الفلسطین�ة في حي رأس العامود في القدس.     14.5من الس�طرة على  

لمؤسسات القطاع الخاص لتنفیذ أعمال البناء اإلسرائیل�ة في حي رأس 'العامود. و�دأ البناء  منطقة حي رأس العمود قد ُنقلت  
ة وحدة است�طان�  133، �انت اسرائیل قد أتمت بناء  2003، ومع انتهاء العام  1998االست�طاني في حي رأس العمود في العام 

 في الموقع.  

، �ستمر البناء إلتمام ما تم التخط�ط له في هذا الحي حیث سوف �شمل البناء أ�ضا مجمع تجاري و�ن�س یهودي )2013( والیوم
وروضة أطفال وع�ادة صح�ة.  والجدي �الذ�ر انه قبیل البدء في البناء االست�طاني في الحي، رفضت بلد�ة القدس االسرائیل�ة  

طیني في مدینة القدس بذر�عة أن الحي قد تم بناءه على أراضي تعود ملكیتها  ه�كلي لحي رأس العمود الفلس  التصدیق على مخطط
للیهود. واشترطت البلد�ة على أهالي حي رأس العمود موافقتهم على وجود حي است�طاني اسرائیلي جدید ضمن المخطط اله�كلي  

كلي لحي رأس العمود واعتماده، االمر الذي  فقة البلد�ة على المخطط اله�الجدید الذي تقدم �ه اهالي الحي للبلد�ة �شرط لموا
فرض في النها�ة على أهالي حي رأس العمود القبول �شروط البلد�ة. وعند صدور الموافقة النهائ�ة للمخطط اله�كلي، تبین ان  

واشترطت % من االرض  65-55لى أكثر من  الرخص التي تمنحها البلد�ة للفلسطینیین القاطنین في الحي ال تسمح لهم �البناء ع 
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). وفي المقابل، وفي عرض واضح للس�اسات التمییز�ة في عمل�ات البناء  2010على أن ال یز�د البناء عن طا�قین (المقدسي،  
ببناء س�عة طوابق �حد أقصى (المقدسي،   بلد�ة القدس لإلسرائیلیین  الفلسطینیین واالسرائیلیین، سمحت  ، ). والیوم2010بین 

عائلة یهود�ة مع وجود مخططات لمضاعفة عدد المستوطنین في الحي في السنوات    100ر من  �قطن حي معال�ه هز�ت�م أكث
 ).  2011القلیلة القادمة. (هآرتس  

ملیون دوالر أمر�كي، بدأت اسرائیل ببناء مقرا رئ�س�ا    10، و�تكلفة إجمال�ة قدرها   2006في الرا�ع عشر من شهر اذار من العام  
وفي السادس والعشر�ن  دونما من االراضي.  14، على مساحة  قدرها E1الغر��ة في منطقة ال  للشرطة اإلسرائیل�ة في الضفة

، نقلت صح�فة هاارتس االسرائیل�ة  تفاصیل صفقة تمت بین لجنة بوخاران ال�مین�ة المتطرفة  2006من شهر ن�سان من العام  
ا �مفتش  (ُممثلة  االسرائیل�ة  مو والشرطة  العام،  االسرائیل�ة  العام  لشرطة  من  تموز  شهر  في  توق�عها  وتم  �ارادي)   2005ش�ه 

على أن لجنة بوخاران االسرائیل�ة ستبني مقرا رئ�س�ا جدیدا للشرطة االسرائیل�ة في الضفة ). ونصت الصفقة  2008(هاارتس،  
ن سوف تتسلم مقر الشرطة في المقابل، فإن لجنة بوخارابین القدس ومعال�ه أدوم�م. و   E1الغر��ة (یهودا والسامرة) في منطقة ال  

في حي راس العمود في القدس الشرق�ة والمقام على أراضي مصادرة من الفلسطینیین، لتلب�ة احت�اجات الجمهور. وفقا التفاق  
الي سوف تكون آخر بین لجنة بوخاران ودائرة أراضي إسرائیل، "فان االرض سوف تتوقف عن تقد�م خدمات للجمهور"، و�الت

). و�هذه الطر�قة، سوف تدمج لجنة بوخاران مقر الشرطة االسرائیل�ة االسبق �نواة 2011م السكني (هاآرتس  متاحة لالستخدا 
لمستوطنة إسرائیل�ة جدیدة (معال�ه د�فید) في حي رأس العامود، مما سوف یز�د من مساحة األراضي المصادرة في المنطقة.  

ة 'مر�ز شرطة حي راس العامود'، قامت مجموعة من المستوطنین الیهود عقب إخالء الشرطة اإلسرائیل�وتجدر االشارة الى انه  
. وفي االول من  2008التا�عین لمنظمة "خالص القدس" �االستیالء على المقر في الثامن والعشر�ن من شهر ن�سان من العام  

وحدة سكن�ة   14تصار�ح لبناء     عة لبلد�ة القدس االسرائیل�ة، أصدرت لجنة الترخ�ص والبناء التا�2011شهر اذار من العام  
 أدناه: 11أنظر الخارطة  ).  2011است�طان�ة في مقر الشرطة السابق. (هآرتس  
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 ): معال�ه دافید ومعال�ه هز�ت�م في حي رأس العمود في القدس الشرق�ة11خر�طة (

 

 مستوطنة عیر دافید، في بلدة سلوان •
وتیرة وشدة الهجمات اإلسرائیل�ة على بلدة سلوان جنوب مدینة القدس. وحتى یومنا هذا، تم طرد العدید   زادت،  1991عقب العام  

). 2008وحدة سكن�ة لصالح المستوطنین اإلسرائیلیین في البلدة، (المقدسي    40من العائالت الفلسطین�ة من البلدة �انت تقطن في  
دة سلوان، قامت بلد�ة القدس اإلسرائیل�ة بتغییر اسم حي ال�ستان الى عیر دافید ي بلواستمرارا لس�اسة محو الهو�ة الفلسطین�ة ف

('مدینة داود')، على الرغم من أن هذا الحي �قطنه الفلسطینیین في المقام األول. �ما وتشیر المخططات االسرائیل�ة التي تم 
والجدیر �الذ�ر انه تم استهداف بلدة سلوان �سبب قر�ها    طقة.اعدادها للمستوطنة الى بناء مراكز تجار�ة وس�اح�ة وسكن�ة في المن

 من حائط الم�كى في البلدة القد�مة في القدس. 

 70ووفقا لتصن�ف االنتداب البر�طاني لألراضي والممتلكات، فقد تم تسجیل أراضي حي ال�ستان (الذي �غطي مساحة تز�د عن  
). ومع ذلك، ومنذ االحتالل اإلسرائیلي للضفة الغر��ة، POICA  ،2009(  دونما) �اسم 'ممتلكات فلسطین�ة حصر�ة في القدس'

�ما فیها مدینة القدس، أص�حت جم�ع األح�اء العر��ة الفلسطین�ة في مدینة القدس المحتلة ضح�ة المصادرات وعمل�ات االستیالء  
العاد'.  ‘نظمة "عطیرت �وهان�م' ومنظمة  ثل معلى االراضي من قبل سلطات االحتالل اإلسرائیل�ة والمنظمات الیهود�ة المتطرفة م

منزال فلسطین�ا في حي ال�ستان، بدعوى عدم ح�ازة الفلسطینیین،    88، أصدرت بلد�ة القدس اإلسرائیل�ة أوامر لهدم  2004وفي العام  
نازل �انت مملو�ة  الم  أصحاب المنازل المخطرة، أوراق الترخ�ص الالزمة والتي تصدر عادة عن بلد�ة القدس اإلسرائیل�ة، وأن هذه 
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العام   وفي  والعاد.  �وهان�م  العام    2005لمنظمتي عطیرت  نها�ة  مع  ولكن  الهدم،  عمل�ة  القدس 2005بدأت  بلد�ة  أوقفت   ،
 اإلسرائیل�ة عمل�ات الهدم نت�جة الضغوط الدول�ة واالعتراضات التي تقدم بها  أصحاب المنازل المستهدفة في حي ال�ستان. 

، تقدم اهالي حي ال�ستان في بلدة سلوان �مخطط ه�كلي لبلد�ة القدس للحصول على تراخ�ص 2008  لعاموفي شهر آب من ا
لن ُی�حث   المهددة �الهدم اال أن بلد�ة االحتالل أعلمت أصحاب المنازل المخطرة أن المخطط الذي تقّدموا �ه  88بناء للمنازل ال  

قة وطن�ة' في الحّي، وعرضت علیهم إخالء منازلهم طوعًا مقابل الحصول 'حد�قر��ًا، وأن البلدّ�ة ستمضي قدمًا �مخطتها لبناء  
على تعو�ضات أو إعادة تسكینهم في منطقة أخرى في القدس، اال أن أهالي الحّي رفضوا العرض االسرائیل�ة �المطلق فأبلغتهم  

 بلدّ�ة االحتالل الحقًا برفضها للمخطط الذي تقّدموا �ه. 

شخص   1500عائلًة مقدسّ�ة مكّونة من أكثر من    134سّلمت بلدّ�ة االحتالل في القدس     2009عام  ن الش�اط م  21وفي یوم   
منزال في حّي ال�ستان في ضاح�ة سلوان جنوب المسجد األقصى أوامر إلخالء منازلهم تمهیدًا لهدمها إلقامة    88�قطنون في  

 حد�قٍة عاّمة مكانها �اسم "حد�قة الملك داوود".

عقارًا في بلدة سلوان تبلغ مساحتها اإلجمال�ة   14، أقدمت 'السلطات اإلسرائیل�ة على نقل ملك�ة  2009ز من العام  تمو   وفي شهر 
مخطط بلد�ة القدس، إلخالء   دونمًا إلى جهات یهود�ة دون الحصول على موافقة المستشار القانوني للحكومة، وذلك في إطار  28

ین وتحو�له إلى حدائق تورات�ة وم�ان سكن�ة مخصصة للیهود. وعلى اثر ذلك تلقت  طینیحي ال�ستان في القدس من سكانه الفلس
 والبناء على مرافق عامة.  ثماني عائالت مقدس�ة إخطارات بهدم منازلها في الحي �حجة البناء غیر المرخص

ل�ستان أوامر عسكر�ة تقضي  حي اعائلة فلسطین�ة في    29، سلمت بلد�ة القدس االسرائیل�ة  2012وفي الثامن من شهر من العام  
بهدم منازلهم بذر�عة البناء الغیر مرخص. وفي حال تم تنفیذ أوامر الهدم، فس�شهد حي ال�ستان أكبر عمل�ة هدم منذ عمل�ة الهدم  

 ن.عندما قامت بهدم حي �اب المغار�ة وتشر�د سكانه الفلسطینیی  1967االسرائیل�ة الواسعة التي نفذتها اسرائیل في العام  

 ي ال�ستان وتهو�د الجزء الشرقي من مدینة القدس  ح •
'�الحوض  االحتالل  علیها  �طلق  التي  المنطقة  تهو�د  مشروع  االسرائیل�ة  القدس  بلدّ�ة  الماضي، طرحت  القرن  تسعینّ�ات  في 

راح وحي وادي الجوز المقّدس'، وتشمل البلدة القد�مة �كاملها وأجزاًء واسعة من األح�اء والضواحي المح�طة بها مثل حّي الش�خ ج
ق، و�لدة سلوان في الجنوب. و�تضّمن مشروع التهو�د االسرائیلي إنشاء مدینٍة أثرّ�ة مطا�قٍة في الشمال وحي الطور في الشر 

للوصف التوراتّي 'ألورشل�م المقّدسة' أسفل المسجد األقصى وفي بلدة سلوان وأجزاٍء من الحّي اإلسالمّي في البلدة القد�مة في 
العر   القدس  المنطقة  الیهود مكان سّكان  السّكان  نوع من  و�حالل  التهو�دي على خلق  المخطط  �عمل  الفلسطینّیین. وسوف  ب 

أنظر  التواصل الجغرافي بین الحي الیهودي في البلدة القد�مة في القدس والمستوطنات االسرائیل�ة في منطقة الحوض المقدس.  
 - أدناه: 12الخارطة  
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 االسرائیل�ة في حي ال�ستان وتهو�د المنطقة: المخططات  12خارطة  

 

 مخطط مستوطنة �اب الساهرة في البلدة القد�مة في القدس •
وحدة سكن�ة است�طان�ة   30، وافقت لجنة البناء والتنظ�م التا�عة لبلد�ة القدس االسرائیل�ة على بناء  2005في شهر تموز من العام  

 القدس الشرق�ة. �مة في القدس �القرب من �اب الساهرة في  و�ن�س یهودي في الحي االسالمي في البلدة القد

، أعلنت وزارة اإلسكان والبناء اإلسرائیل�ة عن مخطط لبناء حي است�طاني 2013وفي الحادي والثالثین من شهر تموز من العام  
�شمل الحي اإلست�طاني  دونمات من األراضي داخل البلدة القد�مة في القدس، �القرب من منطقة �اب الساهرة. و   5جدید على  

بناء   بناء �ن�س یهودي و�نا�ات عامة، الستخدام    21�ات جدیدة ( تتضمنبنا  4الجدید  إلى  وحدة است�طان�ة) ذلك �اإلضافة 
المستوطنین اإلسرائیلیین الذین س�قطنون في الحي الجدید. وفي حال تنفیذ المخطط، س�قوم الحي على أنقاض بنا�ات فلسطین�ة  

 ي الموقع المستهدف.قائمة حال�ا ف

 بلدة جبل المكبر  مستوطنة نوف ز�ون في •
على �شكل غیر قانوني واحادي الجانب  االسرائیل�ة التي تم توس�عها    بلد�ة القدس �قع مخطط مستوطنة نوف ز�ون داخل حدود  

في العام    وقطاع غزةق�ة  حساب العدید من القرى والمدن الفلسطین�ة عقب احتالل اسرائیل للضفة الغر��ة �ما فیها القدس الشر 
، وافقت لجنة 2004العام    . وفي1967وهي المستوطنة الثامنة عشر التي تم أقامتها اسرائیل في القدس عقب العام    1967

لبناء مستوطنة جدیدة تحت اسم نوف ز�ون. والجدیر �الذ�ر ان  البناء والتنظ�م التا�عة لبلد�ة القدس االسرائیل�ة على مخطط 
المستوطنة الجدیدة تعود ملكیتها لمواطنین فلسطینیین من بلدة جبل المكبر تمت مصادرة اراضیهم   وف تقوم علیهااالرض التي س

 .  1967في العام  
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العام   المستوطنة على 2005وفي  بناء  لمنع  العل�ا االسرائیل�ة  المحكمة  �استئناف لدى  الفلسطینیین  تقدم أصحاب االراضي   ،
وتبلغ المساحة التي سوف �قوم علیها مستوطنة نوف ز�ون �جم�ع مراحلها االر�عة،    ت االستئناف.  اراضیهم، اال أن المحكمة رفض

هذا �اإلضافة    مراحل، وحدة است�طان�ة على اراضي بلدة جبل المكبر والقرى المجاورة على أر�عة    475دونما وتشمل بناء    1866
 وحد�قة عامة و�ن�س یهودي. ومر�ز ر�اضي    غرفة فندق�ة) وروضة أطفال ومر�ز تجاري   150الى بناء فندق ( 

، وشملت 2008واستكملت في منتصف العام    2004و�دا البناء في المرحلة االولى من مخطط مستوطنة نوف ز�ون في العام  
دونما من اراضي بلدة جبل   13.3وحدة است�طان�ة. و �انت المرحلة االولى من البناء قد أق�مت على مساحة قدرها    91بناء  

دوالر للیهود من حملة الجنس�ة     600,000ودوالر    360,000�الذ�ر انه تم ب�ع الشقق �سعر تراوح ما بین    مكبر. والجدیر ال
 االمر�ك�ة.  

، وضع المستوطنون حجر االساس للمرحلة الثان�ة من مخطط المستوطنة 2009وفي السا�ع من شهر تشر�ن ثاني من العام  
، مقرها الكائن )Digal Investments and Holdings LTDتقوم شر�ة ( ن�ة جدیدة. و  وحدة است�طا  105والذي �شمل بناء  

بتنفیذ المشروع في المستوطنة هذا �اإلضافة الى تسو�ق و��ع الشقق في محاولة لجذب الیهود االغن�اء من  في مدینة تل ابیب،
والرا الثالثة  المرحلة  أما عن  المدینة.  في  لالستثمار  العالم  انحاء  ا جم�ع  بناء  �عة من مخطط  فتشمل   وحدة   270لمستوطنة 

 ).  13است�طان�ة جدیدة وتنتظر الموافقة النهائ�ة من الحكومة االسرائیل�ة (خارطة رقم  

 

 

 : المخططات االسرائیل�ة في مستوطنة نوف ز�ون 13خارطة  
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 مستوطنة جبل أبو غن�م (هار حوما) مخطط بناء مستوطنتین جدیدتین �القرب من   •
ا العام  �كشف  في  القدس اإلسرائیل�ة  بلد�ة  أعدته  الذي  اله�كلي  للقدس    2000لمخطط  اله�كلي  ) عن وجود 2000(المخطط 

مستوطنتین جدیدتین في المنطقة المجاورة لمستوطنة هار حوما (مستوطنة جبل أبو غن�م) في محافظة بیت لحم، األولى تقع في  
 للمستوطنة. وطنة جبل أبو غن�م) بینما تقع الثان�ة في الجهة الشمال�ة الغر��ة  ا (مستالجهة الجنو��ة الشرق�ة لمستوطنة هار حوم

دونما إضاف�ة من األراضي الفلسطین�ة المح�طة �المستوطنة القائمة.   1080و سوف تحتل هاتان المستوطنتان الجدیدتان حوالي  
 1516تصل مساحتها إلى    قد  حوما)بو غن�م (هار  جبل أ  اله�كلي أ�ضا أن المنطقة العمران�ة التا�عة لمستوطنة  و�كشف المخطط 

وسوف تحتل مستوطنة   دونما.    400% من مساحتها الحال�ة وال�الغة  379دونما، مما سوف �شكل ز�ادة قد تصل نسبتها إلى  
 دونما.  2500 مساحته(حال االنتهاء من بنائهما) ما    والمستوطنتین الجدیدتینجبل أبو غن�م (هار حوما)  

 

 

موقع المستوطنتین الجدیدتین �القرب من مستوطنة جبل أبو غن�م (هار حوما)   :14طة  خار   

 

 المخططات االست�طان�ة المستقبل�ة في مدینة القدس 

 االست�طاني في منطقة تجمع مستوطنات معال�ه ادوم�م   E1مخطط   •
السرائیلي الراحل االسبق، یتسحاق من قبل رئ�س الوزراء ا  1995االست�طاني ألول مرة في العام    E1تم االعالن عن بناء مخطط  

. وفي العام  )poica، 2006(  1975رابین �إجراء وقائي ضد تداع�ات، وجود مستوطنة معال�ه أدوم�م التي تم انشائها في العام  
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تصاعد االنتقادات الدول�ة حول المشروع وخصوصا االدارة   اال أن عمل�ة البناء لم تتم �سبب   E1، تم اقرار مخطط  1997
مر�ك�ة حیث �عتبر تجمع معال�ه أدوم�م من أخطر التجمعات االست�طان�ة الموجودة في الضفة الغر��ة وذلك لكونه موجود اال

لقدس الشرق�ة عن ضمن محافظة القدس فضًال عن أنه �شكل خطرًا على تواصل جنوب وشمال الضفة الغر��ة وعازًال لمنطقة ا
تطلعات الشعب الفلسطیني �إقامة دولة مستقلة ذات تواصل جغرافي وعاصمتها  �اقي محافظات الضفة مما �شكل عائقًا أمام  

 القدس الشر�ف.  

غرفة   2152وحدة است�طان�ة في منطقة شرق معال�ه أدوم�م، هذا �اإلضافة الى بناء    3910بناء   االست�طاني  E1و�شمل مخطط  
) على حساب  2008في منطقة معال�ه أدوم�م في العام  ومنطقة صناع�ة ومقر للشرطة االسرائیل�ة (تم بناءه وتدشینه  فندق�ة  

االراضي الفلسطین�ة الواقعة في �ل من بلدات الع�سو�ة والطور والعیزر�ة وأبو د�س وعناتا شرق مدینة القدس، على مساحة قدرها 
تي اعدته االدارة المدن�ة من المخطط اله�كلي لمستوطنة معال�ه ادوم�م اإلسرائیل�ة ال  دونما. وتعتبر هذه المساحة جزءا   13214

للمستوطنات االسرائیل�ة في الضفة الغر��ة (من ضمنها مستوطنة معال�ه أدوم�م) لضمان مساحات   1991االسرائیل�ة في العام  
 ت جدیدة تقرها الحكومات االسرائیل�ة المتعاق�ة.  توسع�ة مستقبل�ة للمستوطنات االسرائیل�ة القائمة وتنفیذ أ�ة مخططا

ة المشروع اإلسرائیلي لعزل الضفة الغر��ة وتقط�ع أوصالها من خالل بناء جدار العزل العنصري، حظیت منطقة تجمع ومع بدا�
معال�ه ادوم�م االست�طاني �اهتمام خاص من قبل اللجنة القائمة على مسار الجدار في الحكومة اإلسرائیل�ة وذلك لخصوص�ة  

یهدف لبناء تجمع است�طاني جدید   E1لقدس، حیث تم وضع مخطط تحت مسمى  مدینة ا  الموقع وتقار�ه مع الجزء الشرقي من
، في الوقت نفسه �قطع الطر�ق على  القدس  تا�ع لمستوطنة معال�ه أدوم�م و�ر�ط مع المستوطنات اإلسرائیل�ة القائمة في مدینة  

�التوسع. �اإلضافة إلى ذلك، سوف �خلق   ، عناتا)التجمعات الفلسطین�ة الموجودة هناك (أبو د�س، العیزر�ة، الطور، الع�سو�ة
االست�طاني حزام عمراني إسرائیلي جدید �عیق عمل�ة التواصل الجغرافي الطب�عي بین شمال وجنوب الضفة الغر��ة.    E1مخطط  

ل أدوم�م االست�طاني في محاولة  لتجمع معال�ه  الحالي  السكان  الخطة في ز�ادة عدد  أن تساهم هذه  المتوقع   فرض واقعومن 
د�موغرافي جدید في المدینة لصالح اإلسرائیلیین عقب االنتهاء من بناء الجدار حول مدینة القدس وضم التجمعات االست�طان�ة 

 ).  15الكبرى التي تح�ط �مدینة القدس الى اسرائیل، (خر�طة رقم  
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 اإلسرائیلي االست�طاني    E1: مخطط  15خارطة  

 

 �س الفلسطین�ة، شرق مدینة القدس  مستوطنة �دمات ز�ون على أراضي بلدة أبو د •
، �شفت صح�فة هآرتس االسرائیل�ة الخطط اإلسرائیل�ة لبناء مستوطنة جدیدة تعرف  2012في الثاني من شهر ن�سان من العام  

�س، شرق مدینة القدس. وتتضمن الخطة  �اسم "كدمات صهیون"، ومتاخمة لجدار العزل العنصري القائم على اراضي بلدة أبو د 
 وحدة است�طان�ة �القرب من الجزء الشرقي للجدار على األراضي المعزولة بین بلدتي أبو د�س وجبل المكبر.    200  بناء

، قام عددا من أعضاء الكن�ست اإلسرائیلي وطالب یهود متدینین �إحاطة خمسة 2000وفي السا�ع من شهر حز�ران من العام  
أبو د عشر دو  بلدة  الفلسطین�ة في  بناء  نما من االراضي  أولى نحو  الز�تون، �خطوة  الشائكة وزراعتها �شتالت  �س �األسالك 

، �انت وزارة 2000مستوطنة �دمات ز�ون (كدمات صهیون). والجدیر �الذ�ر انه في الثاني والعشر�ن من شهر ا�ار من العام  
س (تم مصادرتها �شكل غیر قانوني  ما من األراضي الفلسطین�ة في بلدة ابو د�دون   64اإلسكان والبناء اإلسرائیل�ة قد خصصت  
لبناء   الغائبین)  وحدة است�طان�ة في الموقع الذي �طلق عل�ه االسرائیلیون �دمات ز�ون (كدمات    200من قبل حارس أمالك 

موقع عائلتان یهودیتان وتتمتعان  صهیون). وشمل المخطط انذاك بناء روضة أطفال ومدرسة و�ن�س یهودي. والیوم، �قطن ال
 ).16الرئ�س�ة في الموقع من �هر�اء وماء وغیرها، (خارطة رقم    �الخدمات
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 : موقع مستوطنة �دمات ز�ون (كدمات صهیون) على اراضي بلدة أبو د�س 16خر�طة  
 

 مستوطنة جفعات �ائیل، جنوب مدینة القدس  •
ولجة الواقعة شمال غرب مدینة عن بناء مستوطنة جدیدة في قر�ة ال   2004عام  أعلنت السلطات اإلسرائیل�ة في شهر حز�ران من  

مستوطن اسرائیلي    52000) الست�عاب ما یز�د عن  13,200بیت لحم . و�شمل المخطط  بناء ثالث عشر الف وحدة است�طان�ة (
ائیلي جنوب غرب مدینة بیت  في المنطقة ما بیت مستوطنة جیلو شمال غرب بیت لحم وتجمع مستوطنات غوش عتصیون االسر 

 لحم.  

سوف یتم مصادرها من أراضي    1126دونم من اراضي محافظة بیت لحم، منها    2976المخطط على مساحة قدرها    وسوف �أتي
دونما من اراضي مدینة بیت جاال (جر�د   571دونما أخرى من أراضي قر�ة بتیر غرب مدینة بیت لحم و    1279قر�ة الولجة، و  

خط المستوطنات االسرائیل�ة الذي �متد من   رائیل�ة الجدیدة ستغلق  �اإلضافة الى ذلك، فان المستوطنة االس   ).2004اال�ام،  
االطراف الشمال�ة لمحافظة بیت لحم ابتداءا من مستوطنة "ابو غن�م" (المعروفة اسرائیل�ا �مستوطنة "هار هوما") الواقعة الى 

نة بیت لحم ومن ثم الى مستوطنة الى مستوطنتي جفعات هماتوس وجیلو شمال مدی  الشمال الشرقي من مدینة بیت لحم ووصوال
هار جیلو غر�ي المدینة و انتهاء �المستوطنة الجدیدة المقترحة و التي بدورها ستشكل نقطة التئام بین المستوطنات االسرائیل�ة 

ر�ي لمحافظة بیت لحم �جزء من خطة «غالف  جنوب مدینة القدس و مجمع مستوطنات "غوش عتصیون" الواقع الى الجنوب الغ 
دس»، لتشمل أكبر مساحة ممكنة من األراضي الفلسطین�ة و ز�ادة عدد المستوطنین داخل حدود بلد�ة القدس الغیر قانون�ة الق

القدس من أجل خلق حقائق على أرض الواقع لتغییر الوضع الد�موغرافي للمدینة والتأثیر على نت�جة المفاوضات �شأن مستقبل  
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بوالك :(' نر�د أكبر عدد ممكن من الیهود في القدس للتأثیر على الوضع الد�موغرافي    كما صرح نائب رئ�س بلد�ة القدس یهوشع
 .  )17، (خر�طة رقم  فیها')

 

 

: مخطط مستوطنة جفعات �ائیل االسرائیلي 17خارطة    

 مخطط مستوطنة "جفعات هماتوس" •

سرائیل�ة ألول مرة على أراضي بلدة بیت المقطورات  (الكرفانات) االولى لمستوطنة جفعات هماتوس اال، شوهدت  1990في العام  
عر�ة متنقلة موجودة في موقع المستوطنة الواقعة جنوب مدینة القدس و �قطنها أكثر   30صفافا الفلسطین�ة. و الیوم، ما �قارب  

ن محافظة  م  1967ألراضي الفلسطین�ة التي احتلتها اسرائیل في العام  مهاجر أثیو�ي یهودي. و تقوم المستوطنة على ا  300من  
 .بیت لحم لتوس�ع حدود بلد�ة القدس

و تتوسط مستوطنة جفعات هماتوس االسرائیل�ة مستوطنتي جبل أبو غن�م (هار حوما) و مستوطنة جیلو، االمر الذي �شیر الى 
المستوطنات   جغراف�ة اذ انها سوف تعمل على خلق نوع من التواصل الجغرافي بیناهم�ة اقامة هذه المستوطنة من ناح�ة س�اس�ة و  

االسرائیل�ة السابق ذ�رها و تلك في القدس الشرق�ة و مجمع مستوطنات غوش عتصیون في الجنوب. و في نفس الوقت سوف 
امكان�ة لخلق تواصل جغرافي  �عمل هذا المخطط على استكمال عمل�ة عزل محافظة بیت لحم عن مدینة القدس و تدمیر أي  

 وقع المخطط بیت التجمعات الفلسطین�ة المح�طة �م

خاص �مستوطنة    14295مخطط رقم    2011أودعت دائرة أراضي اسرائیل بتار�خ الحادي عشر من شهر تشر�ن أول من العام  
هذه الخطوة األخیرة قبل الموافقة  جفعات هماتوس االسرائیل�ة المقامة على أراضي بلدة بیت صفافا لمراجعة الجمهور. وتعتبر  

یوما لتقد�م االعتراضات والتحفظات على    60بناء والمناقصات. وعادة ما �منح الجمهور فترة  على المخطط و اصدار تراخ�ص ال
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ناء  المخطط تمهیدا إلقراره. و�قضي المخطط الصادر عن دائرة أراضي اسرائیل و تحت االشراف الم�اشر للحكومة االسرائیل�ة،  بب
بلدة بیت صفافا الفلسطین�ة. و تدعي السلطات االسرائیل�ة �أن   وحدة سكن�ة جدیدة في المنطقة ما بین موقع المستوطنة و  2610

المخطط سوف یتضمن بناء عدد من الوحدات السكن�ة لصالح أهالي بلدة بیت صفافا الفلسطین�ة، اال أن هذا االدعاء هو تضلیل 
و تستمر في    1967عقب العام  بناء المستوطنات على االراضي الفلسطین�ة التي احتلتها اسرائیل  للرأي العام و ذلك إل�احة  

توسعتها حتى یومنا هذا. و �انت السلطات االسرائیل�ة عندما بدأت البناء في مستوطنة 'جبل أبو غن�م' (هار حوما)، ادعت أن  
واقع جاء غیر ذلك، اذ تم بناء المستوطنة و مصادرة االراضي  جزء من البناء سوف �كون للفلسطینیین في المنطقة، اال أن ال

�طة بها و بناء جدار عزل من حولها لمنع وصول الفلسطینیین الى المستوطنة او حتى االقتراب منها و �التالي، حرمان المح
بتوسعة المستوطنة في المستقبل   الفلسطینیین من أراضیهم �مصادرتها و خلق واقع أل�م علیها.  �ما تخطط بلد�ة القدس االسرائیل�ة

) وجود مستوطنتین جدیدتین في  2020(المخطط اله�كلي     2004لمدینة القدس في العام  القر�ب اذ �ظهر المخطط اله�كلي  
حوما  هار  لمستوطنة  الشرق�ة  الجنو��ة  الجهة  في  تقع  األولى  حوما)،  (هار  غن�م  أبو  مستوطنة  لمستوطنة  المجاورة  المنطقة 

نة. و �حسب المخطط سوف تحتل هاتان المستوطنتان بو غن�م) بینما تقع الثان�ة في الجهة الشمال�ة الغر��ة للمستوط(مستوطنة أ
المخططات   1080حوالي   لتنفیذ  جاهدة  تسعى  القدس  بلد�ة  ان  �االنت�اه  الجدیر  و  الفلسطین�ة.  األراضي  من  إضاف�ة  دونما 

 و جعلها ذات أغلب�ة یهود�ة.     االست�طان�ة في المدینة لتعز�ز الس�طرة علیها

ا) �ان قد تم نشره في الخامس و العشر�ن من شهر اذار  5834لمخطط قد�م �حمل رقم ( مكمال 14295و �أتي المخطط رقم 
دونما من أراضي بلدة بیت صفافا، اال أن المخطط لم یتم تنفیذه   411وحدة است�طان�ة جدیدة على    2337لبناء  2008من العام  
ى ایداع المخطط للجمهور لالعتراض عل�ه في الفترة م توفر مخططات ه�كل�ة تفصیل�ة للموقع و �التالي عدم المقدرة عل�سبب عد 

المخصصة لذلك, حیث تم اعادة تجزأة االحواض في الموقع المخصص للبناء و ایداع مخططات ه�كل�ة تفصیل�ة جدیدة و �التالي 
وحدة است�طان�ة   2337دد الوحدات االست�طان�ة التي سوف یتم بنائها في الموقع، من  ایداعها لمراجعة الجمهور  مع ز�ادة في ع

 وحدة.  2610الى  

أ) و تم اقرارها في    5834و ینقسم مخطط البناء في مستوطنة جفعات هماتوس الى أر�عة مراحل، المرحلة االولى تحمل رقم (  
ب) و تم    5834ة. أما المرحلة الثان�ة من المخطط فتحمل رقم ( وحدة است�طان�  2337و تشمل بناء    2008شهر اذار من العام  

وحدة است�طان�ة في موقع المستوطنة. و المرحلة    549و تتضمن بناء    2010عالن عنها في شهر �انون ثاني من العام  اال
االعتراضات المقدمة   وحدة است�طان�ة في الموقع. و قد تم مناقشة  813ج) و تتضمن بناء    5934الثالثة من المخطط تحمل رقم (

د)  5934. أما عن المرحلة الرا�عة من المخطط فتحمل رقم (2010ط من العام على المرحلة الثالثة من المخطط في شهر ش�ا
 : 18أنظر الخارطة  غرف فندق�ة حیث لم یتم الموافقة على ایداعها حتى االن.     1100و تتضمن بناء 
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 : مستوطنة "جفعات هماتوس" 18خارطة  

 

 "جفعات هماتوس"  أحد مخططات البناء اإلست�طاني في

http://www.poica.org/upload/images/2011/1318671906.jpg
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 أحد مخططات البناء اإلست�طاني في "جفعات هماتوس"

 

 تجمع یهودي دیني في منطقة قبر راحیل شمال مدینة بیت لحم •

ة من  عائلة فلسطین�18   االلتماس الذي تقدمت �ه  2005رفضت المحكمة العل�ا اإلسرائیل�ة في الثالث من شهر ش�اط من العام  
مدینتي بیت لحم و�یت جاال ضد شق شارع التفافي محاذي لمسار جدار العزل العنصري في المدخل الشمالي لمدینة بیت لحم،   

قة قبر راحیل. و�أتي مخطط الشارع لتسهیل حر�ة وصول المستوطنین الیهود المتدینین إلى منط  300الذي �متد من معبر جیلو  
وقت، سوف �حرم الفلسطینیین من الوصول الى تلك المنطقة وذلك في انتهاك واضح وصر�ح إلى منطقة قبر راحیل، في نفس ال

'ج' تخضع للس�طرة اإلسرائیل�ة الكاملة مع السماح والتي صنفت منطقة قبر راحیل �منطقة    1995التفاق�ة اوسلو الثان�ة في العام  
ألغراض دین�ة إلى حین إتمام مفاوضات الحل النهائي حیث  للفلسطینیین �استعمال الطر�ق المحاذي لمنطقة القبر ودخول القبر

بیت لحم ذات أهم�ة   ستنتقل الس�طرة على منطقة القبر إلى الفلسطینیین. و�عتبر قبر راحیل الواقع في المدخل الشمالي لمدینة
ت اإلسرائیل�ة منذ بدء االنتفاضة  دین�ة و تار�خ�ة وأثر�ة حیث �قصده الحجاج من مختلف الد�انات السماو�ة الثالث وقد منعت القوا

 دخول الحجاج غیر الیهود إلى الموقع �خطوة أولى لضم الموقع إلى ما �سمى بلد�ة القدس. 

ر قرار المحكمة العل�ا اإلسرائیل�ة، صرحت میر�ام أداني، مؤسسة ومدیرة صندوق 'خ�فر  والجیدر �الذ�ر انه �عد اسبوع من صدو 
 11طوة أولى نحو إقامة تجمع یهودي حول منطقة قبر راحیل'. (صح�فة الجیروسال�م بوست،  راحیل' إن قرار المحكمة 'هو خ 

 ).19) (خر�طة رقم  2005ش�اط / فبرایر،  
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 یل : مخطط مستوطنة قبر راح19خارطة  

 

 كل�ة عسكر�ة اسرائیل�ة على ج�ال القدس •
لبناء �ل�ة    51870ة الموافقة المبدئ�ة للمخطط رقم  ، أعطت وزارة الداخل�ة االسرائیل�2012في الثالث من شهر تموز من العام  

دونما من االراضي الفلسطین�ة في منطقة جبل الز�تون، بلدة الطور في القدس، في المنطقة الواقعة ما بین   42عسكر�ة على  
شارف الفلسطیني،  �ة ومستوطنة الجامعة العبر�ة (هار هتسوف�م) القائمة على أراضي جبل الممدرسة بیت اوروت الدین�ة الیهود 

 130طال�ا و  400وعلى �عد مئات األمتار من البلدة القد�مة في القدس . ومن المتوقع ان تضم الكل�ة، حال االنتهاء من بنائها،  
خطط اقامة الكل�ة العسكر�ة االسرائیل�ة عل�ه قد تم اخت�اره لقر�ه من أكاد�م�ا. وصرحت وزارة الداخل�ة االسرائیل�ة أن الموقع الم

لجامعة العبر�ة حتى یتسنى لطالب الكل�ة العسكر�ة االستفادة واالنتفاع من المقررات التعل�م�ة التي تطرحها الجامعة العبر�ة  ا
 ).20خالل فترة دراستهم (خارطة رقم  
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 طقة جبل الز�تون، على أراضي بلدة الطور في القدس: موقع الكل�ة العسكر�ة في من20خارطة  

 

 یل�ة في القدس الشرق�ةحدائق وطن�ة اسرائ •
متر مر�ع من األراضي   1,800، أصدرت المحكمة العسكر�ة اإلسرائیل�ة قرارا �مصادرة  2012في الثالثین من شهر اب من العام  

). ووفقا للقرار الصادر، فإن 2012الواقعة في الجزء الجنو�ي من مقبرة �اب الرحمة في مدینة القدس (وزارة الداخل�ة الفلسطین�ة،  
قبرا في المقبرة وسوف تمنع الفلسطینیین من دفن موتاهم في هذا الموقع في المستقبل   39هدم    محكمة سوف تمضي قدما فيال

حیث سیتم الحقا إعادة تأهیل المنطقة الستخدامها �حد�قة وطن�ة. وتجدر اإلشارة أ�ضا إلى أنه في السنوات األخیرة قامت العدید 
 بلدة سلوان من دفن موتاهم في الجزء الجنو�ي من المقبرة.    راض على الفلسطینیین منمن الجماعات اإلسرائیل�ة �االعت

، قدمت "لجنة إنقاذ آثار اله�كل اإلسرائیل�ة" اعتراضا لدى المحكمة العل�ا االسرائیل�ة ضد دولة اسرائیل لعدم 2005وفي العام  
ن أساس االدعاء �أن المكان قد  مقبرة �اب الرحمة. و�ا  فرض حظر على الدفن (على أهالي بلدة سلوان) في الجزء الجنو�ي من

تم االعالن عنه "موقع آثار" وجزء من جدران الحد�قة الوطن�ة، و�التالي الحفر والدفن في المنطقة سوف یدمر اآلثار الموجودة 
طات لكنها أكدت على أن السل ، ردت المحكمة العل�ا اإلسرائیل�ة االعتراض المقدم من قبل اللجنة  2009في المنطقة. وفي العام  

االسرائیل�ة �جب أن تطبق القانون وتحمي الموقع من التلف والدمار الناتج عن عمل�ة (الدفن) �حسب ادعاء المحكمة. والیوم،  
 فان الفلسطینیین الذین یرغبون في دفن موتاهم في المقبرة �جب الحصول على إذن من المحكمة االسرائیل�ة.
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 �سو�ة والطور  �ة على أراضي بلدتي العحد�قة وطن�ة اسرائیل •
 

، وافقت اللجنة اللوائ�ة للبناء والتنظ�م" التا�عة لوزارة الداخل�ة اإلسرائیل�ة على المخطط 2011في الرا�ع من شهر ن�سان من العام  
ى حد�قة وطن�ة.  بلدتي الع�سو�ة والطور ال في  دونما من االراضي الفلسطین�ة    662لتحو�ل    11092Aاله�كلي االسرائیلي رقم  

والمعالم واألماكن األثر�ة الیهود�ة القد�مة  والق�مة والتي   اآلثارتحتوي على العدید من  وتأتي هذه الموافقة على اساس أن المنطقة  
) القدس  في  الثاني"   "�اله�كل  �سمى  ما  لفترة  قدرها  Terrestrial Jerusalem  ،2011 تعود  مساحة  المشروع  و�غطي   .(

دونما) في المنطقة الواقعة ما بین الع�سو�ة والطور والمعروفة أ�ضا �اسم �رم الرومي وراس سالم   662متر مر�ع (  662,000
 خلة الجوز.  وزعفرانة ومراج ور��ع وض�اء و 

الغر�ي للمخطط مستوطنة الجامعة العبر�ة (هار هتسوف�م) ف�ما �حاذي الطرف الشرقي للمخطط الطر�ق االلتفافي    و�جاور الطرف
الذي یؤدي إلى تجمع مستوطنات معال�ه أدوم�م شرق مدینة القدس. وسوف �متد المشروع ل�صل الى حي   1اإلسرائیلي رقم  

 العبر�ة من الناح�ة الشمال�ة.   و�لدة الع�سو�ة والجامعة الطور من الناح�ة الجنو��ة

و�شمل المخطط بناء ثالثة م�ان عامة للس�اح والزوار وسوف تتم ادارته من قبل منظمة "العاد" الیهود�ة ال�مین�ة المتطرفة التي 
�ضا نوا�ا هذه االدعاءات الدین�ة أ  تسعى لز�ادة عدد المستوطنات االسرائیل�ة في الجزء الشرقي المحتل من مدینة القدس. ووراء 

استعمار�ة توسع�ة سوف تعمل على قطع التواصل الجغرافي بین بلدتي الع�سو�ة والطور في القدس الشرق�ة، في نفس الوقت  
الذي تنوي   E1المخطط سوف �عمل على إ�جاد تواصل جغرافي بین مدینة القدس ومخطط الحي االست�طاني الجدید في منطقة 

ل�ه أدوم�م االست�طاني، االمر الذي سوف �عزل منطقة القدس الشرق�ة عن �اقي محافظات  اقامته في منطقة تجمع معااسرائیل  
و�تم إعداد المخطط من قبل "سلطة الطب�عة والحدائق اإلسرائیل�ة" و"سلطة تطو�ر القدس" �جزء من خطة أكبر    الضفة الغر��ة.

في محاولة لطمس المعالم العر��ة وهو�ة المدینة التار�خ�ة سلسلة من الحدائق العامة  لتطو�ق أسوار المدینة القد�مة في القدس �
 ).21(خارطة رقم  

 

http://t-j.org.il/LatestDevelopments/tabid/1370/articleID/416/currentpage/7/Default.aspx
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 : مخطط الحدائق الوطن�ة االسرائیل�ة على أراضي بلدتي الع�سو�ة والطور، شرق مدینة القدس21خارطة  
 

 هدم �اب المغار�ة في القدس  المخططات االسرائیل�ة ل •
، بدأت بلد�ة القدس اإلسرائیل�ة �اتخاذ خطوات جد�ة لهدم الجسر العلوي الذي 2011في الثالث والعشر�ن من شهر ا�ار من العام  

(�اب  یر�ط �اب المغار�ة المؤدي للمسجد األقصى الم�ارك. و�أتي هذا في أعقاب هدم التلة التار�خ�ة التي تقع على مدخل البوا�ة  
جم�ع اإلجراءات القانون�ة لهدم الجسر العلوي المؤقت في    المغار�ة). وتدعي بلد�ة القدس االسرائیل�ة أن البلد�ة سوف تستكمل

البلدة القد�مة في القدس �سبب انه اص�ح غیر آمن لجمهور الزائر�ن إلى المنطقة . وتض�ف البلد�ة أن "الجسر لم �عد مؤهال 
 ).  2011ة." (جیروزال�م بوست،  جة المدنیین، و�التالي ال بد من هدمه واالستعاضة عنه ببدیل أكثر مالءملتلب�ة خدمات األمن وحا

على أنقاض تلة تار�خ�ة انهارت    2007والجدیر �الذ�ر انه تم اعادة بناء الجسر الحالي المهدد �الهدم خالل شهر ش�اط من العام  
جسر  ار�ة اسفل المسجد األقصى وأجزاء أخرى من البلدة القد�مة. وأنشئ هذا ال�سبب الحفر�ات اإلسرائیل�ة الج  2005في العام  

ألغراض أمن�ة، لتأمین الوصول السر�ع ألفراد الشرطة اإلسرائیل�ة إلى ساحات المسجد األقصى، وأ�ضا تامین وصول الجماعات  
 الیهود�ة والزوار لمنطقة حائط البراق (حائط الم�كى).  

ة للمسجد األقصى و�عتبر  االقصى للوقف والتراث على أن المسار حیث تم بناء الجسر، هو أحد المداخل الرئ�س�وتبین مؤسسة  
 ) القدس  لدخول  األیو�ي  الدین  استخدمه صالح  الذي  المسار  �مثل  ألنه  اإلسالمي  التراث  یدعي IAQSAمن  ذلك،  ومع   .(

غر��ة لحائط الم�كى وأن الجسر هو حاجة استرات�ج�ة لتوفیر االحت�اجات  اإلسرائیلیین �أن الجسر �عتبر الجزء الرئ�سي من الجهة ال
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)، ألنه یؤدي م�اشرة إلى ساحات المسجد األقصى ، وأنه أسرع طر�قة لشرطة 2011المنطقة (جیروزال�م بوست،    االمن�ة في
  ات.االحتالل اإلسرائیلي للوصول إلى هذا المكان (ساحات المسجد االقصى) في حال حدوث اشت�اك

 بؤرة است�طان�ة اسرائیل�ة جدیدة على مشارف جبل الز�تون  •
، �شفت لجنة الدفاع عن اراضي وممتلكات سلوان (مر�ز معلومات وادي حلوة) عن 2012ن�سان من العام  في الثالث من شهر  

متر من البلدة القد�مة في   500بؤرة است�طان�ة جدیدة تم اقامتها �القرب من فندق االقواس الس�عة، على جبل الز�تون (على �عد 
إلى أن قوات األمن  ) وتطل على المسجد االقصى. و�شیر المر�ز أ�ضا  Settlement Watch East Jerusalemالقدس) (

�ة وم، جن�ا إلى جنب مع المستوطنین اإلسرائیلیین، �إضافة وتر�یب منازل متنقلة إضافاإلسرائیل�ة �انت تق�م في الموقع قبل أن تق
و�اإلضافة إلى ذلك، تم تر�یب نظام �امیرات على الم�اني التي    للمنطقة.ومكاتب وشق طر�ق یؤدي للبؤرة وا�صال الكهر�اء  

 تح�ط �البؤرة االست�طان�ة لرصد المسجد األقصى الم�ارك، ومقبرة الرحمة والمناطق المح�طة بها.

 اإلسرائیليالقدس الكبرى ومخطط الفصل العنصري 

الكبرى   ط اكتسب مخط شعبیته'القدس  ا  '  أواخر  بین  ما  الفترة  في  الحكومة �مفهوم  قامت  عندما  الثمانینات،  وأوائل  لس�عینات 
اإلسرائیل�ة بتوس�ع نطاق البناء االست�طاني ل�متد خارج حدود بلد�ة القدس التي تم رسمها �شكل غیر قانوني وأحادي الجانب في 

الل ز�ادة عدد السكان مدینة القدس ول�س فقط داخل حدود البلد�ة. ومن خ  طان�ة حول است�من أجل خلق استمرار�ة    ، 1967العام  
القدس،   البناء االست�طاني في ثالث �تل    تسعى اسرائیلالیهود في  التر�یز على  المدینة من خالل  تعز�ز ق�ضتها على  الى 

ست�طان�ة شمال غرب مدینة القدس و�تلة است�طان�ة رئ�س�ة تح�ط �مدینة القدس من جهات ثالث، هي: �تلة جفعات زئ�ف اال
االس أدوم�م  �تلة  معال�ه  إلى  �اإلضافة  القدس،  مدینة  جنوب  االست�طان�ة  عتصیون  و�تلة غوش  القدس،  مدینة  ت�طان�ة شرق 

 .)22است�طان�ة را�عة تم انشاؤها والمعروفة �اسم �تلة بن�امین (خارطة رقم  

 

 إسرائیل حدود القدس الكبرى وفقا لخطة  :  22خارطة  

http://settlementwatcheastjerusalem.wordpress.com/2010/12/15/7-arches/
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والقدس الشرق�ة، التي �عتبرها الفلسطینیون عاصمة لدولتهم المستقبل�ة، واحدة من أكثر المناطق تأثرا �جدار العزل العنصري  
المحتلة، ف�ما تدعي إسرائیل الس�ادة على هذا الجزء من المدینة المحتلة وتزعم أن القدس هي  اإلسرائیلي في الضفة الغر��ة 

االبد�ة". وقد شرعت إسرائیل بتنفیذ مخططات احاد�ة الجانب لضم مناطق حیو�ة في مدینة القدس حدة" و "عاصمة إسرائیل "المو 
�م جدار الفصل العنصري   137لتحقیق الرؤ�ة اإلسرائیل�ة في المدینة المحتلة. وعند االنتهاء من تنفیذ هذه المخططات، فان  

�ة المحتلة. یبین الجدول أدناه مراحل بناء جدار العزل فة الغر�سوف تطوق محافظة القدس وتفصلها عن �اقي محافظات الض 
 ):22وخارطة رقم    5العنصري اإلسرائیلي في محافظة القدس، (جدول رقم  

 : مراحل بناء جدار العزل العنصري االسرائیلي حول محافظة القدس5جدول  

 محافظة القدس  مراحل بناء جدار العزل العنصري 

 95 جدار قائم

 35 طط له جدار مخ

 7 جدار قید االنشاء

 137 المجموع

 2018القدس (أر�ج)،    -المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة، معهد اال�حاث التطب�ق�ة

 

 

 : مراحل بناء جدار العزل العنصري االسرائیلي حول محافظة القدس 23خارطة  
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�ما هو مخطط لها، فإن جدار الفصل العنصري اإلسرائیلي وحال استكمال المخططات االسرائیل�ة في المدینة المقدسة وحولها  
في القدس الشرق�ة سوف �قید، و�شكل �بیر، التنم�ة المستقبل�ة للتجمعات الفلسطین�ة، في حین سوف �عمل على ضم الكتل  

المفتوحة والمحم�ات   ح�ط �مدینة القدس لحدود دولة إسرائیل هذا �اإلضافة الى المناطق االست�طان�ة االسرائیل�ة الكبرى التي ت
الطب�ع�ة، االمر الذي سوف تكون اثاره واضحة على  المدینة المحتلة �أكملها، إال أن المناطق األشد تضررا وتأثرا �الجدار هي 

ات السكن�ة الفلسطین�ة المتأثر ببناء الجدار، هي ان جدار الذي یوضح التجمع  6المناطق الفلسطین�ة المدرجة في الجدول رقم  
العنصري االسرائیلي عمل على اقتطاع عشرات الدونمات من التجمعات الفلسطین�ة وضمها �شكل غیر قانوني الى حدود   العزل

 "بلد�ة القدس" غیر القانون�ة، �اإلضافة الى استخدام اراضي هذه التجمعات لبناء الجدار.  

 القدس   : التجمعات الفلسطین�ة المتضررة من بناء الجدار في محافظة6رقم  جدول  

 رقم التجمع الفلسطیني  التعداد السكاني  

 1 خرائب ام اللحم  410
 2 قلند�ا 1,330
 3 كفر عقب 14,366
 4 رفات 2,678
 5 الرام  22,969
 6 ج�ع 3,591
 7 بیت دقو  1,829
 8 بیت عنان  4,490
 9 اجزا بیت   787

 10 بدو 7,669
 11 حزما 7,075
 12 قطنة 7,286
 13 ك بیت سور� 4,385
 14 بیت اكسا  2,138
 15 العیزر�ة  19,863

 16 ابو د�س  12,164

 17 الش�خ سعد 2,199

 18 السواحرة الشرق�ة 6,544
 19 الجیب 4,761
 20 الجدیرة   2,568



328 
 

 21 الكعابنة (تجمع بدوي)   783

 22 النبي صموئیل  291
 23 عناتا  13,594

 24 عرب الجهالین  813
 25 الزع�م  3,838
 26 بیت حنینا  33,617
 27 بیت حنینا البلد  1,208

11,200 
 28 بیت صفافا 

 29 شرفات  

 30 بیر ن�اال  5,435
 31 الع�سو�ة 13,730

21,127 
 32 جبل المكبر 

 33 السواحرة الغر��ة  

 34 القدس (بیت المقدس)  36,536
 35 شعفاط  22,759

18,932 
 36 الحي الثوري 

 37 سلوان

18,137 
 38 ر �اهرصو 

 39 أم طو�ا 

   المجموع 331,102

 . 2018المصدر: معهد اال�حاث التطب�ق�ة القدس (أر�ج)،  
 2011المر�ز الدولي للتعاون والسالم    - 2014الجهاز المر�زي االحصائي الفلسطیني،  

 

یلتف حول مستوطنة هار   و�بدأ مسار جدار الفصل العنصري في محافظة القدس من قر�ة بیت عنان، شمال غرب القدس، حیث
الشرق أدار االسرائیل�ة ومن ثم �متد شماال ل�ضم �تلة مستوطنات جفعات زئ�ف االست�طان�ة. �عد ذلك یتجه مسار الجدار نحو  

 ل�ضم �تلة مستوطنات معال�ه أدوم�م االست�طان�ة ل�كمل �عد ذلك ل�صل إلى الجزء الشمالي من محافظة بیت لحم.

) من أراضي ²كم  155.0دونما (  155,059وف �عزل الجدار، حال االنتهاء من بناءه، ما مساحته  وفي محافظة القدس ، س
الجدار، ما نسبته   الجدار أكثر من نصف سكان ٪ من مساحة مح45المحافظة غرب  الكل�ة. �ما سوف �عزل  القدس  افظة 

السرائیلي، و�شكل �امل، �عمل�ة دخول محافظة القدس عن �اقي محافظات الضفة الغر��ة. وسوف تتحكم سلطات االحتالل ا
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واال  والخدمات  الح�اة  مر�ز  تعتبر  التي  القدس  محافظة  في  المعزولة  االراضي  و�لى  من  الفلسطینیین  المقدسة وخروج  ماكن 
ملیون فلسطیني �ع�شون في الضفة الغر��ة المحتلة الوصول للمدینة واالستفادة من خدماتها    2للفلسطینیین، حیث س�صعب على  

ما الدخول الى االراضي الزراع�ة المعزولة ف�قتصر فقط  الصح�ة والتعل�م�ة والتجار�ة والخدمات�ة) وز�ارة االماكن المقدسة فیها. أ(
ارعین القادر�ن على إث�ات ملك�ة األرض لدى اإلدارة المدن�ة االسرائیل�ة، وان اصحاب االراضي المدرجة اسمائهم فقط على المز 

ض (عادة ال�كر في العائلة) یتلقى تصر�ح للدخول لالراضي المعزولة والتي عادة ما یتم اصدارها في في سندات ملك�ة االر 
رعین الفلسطینیین غیر قادر�ن على الدخول الى أراضیهم �اقي أ�ام السنة. ومن هنا �جد المواسم الزراع�ة فقط، بینما ی�قى المزا

الجدول   .وعة، خصوصا ان التصار�ح الصادرة ال تشمل المعدات الزراع�ةأصحاب االراضي وقتا عصی�ا في إدارة األراضي المزر 
 .7م  رق

 محافظة القدس  استعماالت االراضي والغطاء الن�اتي لألراضي المعزولة غرب الجدار في: 7جدول رقم  

 استخدامات األراضي والغطاء الن�اتي / خلف الجدار  المساحة �الدونم  

 أراضي صالحة للزراعة  11350
 غا�ات  6425
 زراعات متنوعة 284
 مناطق صناع�ة وتجار�ة 341
 محاجر وحفر�ات  1150
 أراضي مفتوحة 57744
 أشجار 10199
 أعشاب وشجیرات رعو�ة 5840
 مالعب  -ه�ة  مناطق ترفی 24
 مسطحات مائ�ة 6

 مراعي 3368
 قواعد عسكر�ة إسرائیل�ة 3029
 بؤر إست�طان�ة 14

 مستوطنات إسرائیل�ة 35603
 مناطق عمران�ة فلسطین�ة 17831
 مقابر  326
 مسار الجدار 1525

 المجموع 155059

 2018(أر�ج)،    القدس  -المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة، معهد اال�حاث التطب�ق�ة
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حالة دراس�ة: وزارة الدفاع االسرائیل�ة تتحمل المسؤول�ة عن الفلسطینیین الذین �ع�شون شرق جدار الفصل العنصري  •
 في القدس 

 

، طلب المدیر العام في بلد�ة القدس من وزارة الدفاع االسرائیل�ة تولي مسؤول�ة 2012في الرا�ع والعشر�ن من شهر تموز من العام  
ة �التجمعات فلسطین�ة في القدس الشرق�ة التي تم عزلها خارج حدود بلد�ة القدس �فعل بناء جدار الفصل المدن�ة المتعلق  االمور

العنصري، من بینها مخ�م شعفاط لالجئین الفلسطینیین وحي �فر عقب والتي تفتقر الیوم إلى الخدمات البلد�ة جراء بناء الجدار.  
یل�ة (الج�ش االسرائیلي) تحمل مسؤول�ة خدمات الم�اه والصرف الصحي ومراق�ة ة الدفاع االسرائحیث طلبت بلد�ة القدس من وزار 

). وتدعي بلد�ة القدس �ان هذا اإلجراء من شأنه أن �عزز س�ادة  90,000أنشطة البناء في التجمعات الس�عة (عدد السكان  
بلد�ة أ�ضا أنه خالل السنوات السا�قة،  تجمعات. وذ�رت الوتحسین نوع�ة الخدمات المقدمة للفلسطینیین المقدسیین في تلك ال

و�سبب أن الشرطة اإلسرائیل�ة لم تمارس عملها في المناطق الفلسطین�ة الواقعة شرق الجدار في مدینة القدس المحتلة، لم �كن 
ق. �ما انه لم �كن رة في تلك المناطهناك رصد ومراق�ة لعمل�ة البناء الفلسطیني وان عددا �بیرا من االبن�ة تم بنائها في هذه الفت

 هناك أي نشاط ف�ما �خص عمل�ة جمع النفا�ات الصل�ة و�صالح الطرق. 

وعوضا عن توفیر خدمات افضل في المناطق الفلسطین�ة الواقعة في الجزء الشرقي من مدینة القدس المحتلة، فان هذه الس�اسة 
عن طر�ق استثناء التجمعات الفلسطین�ة ذات الكثافة السكان�ة  السرائیل�ة وذلك  تهدف إلى تعدیل حدود المدینة �ما یتناسب والرؤ�ا ا

العال�ة في القدس الشرق�ة لتص�ح خارج حدود بلد�ة القدس، وخلق أغلب�ة یهود�ة في المدینة. وجاء هذا واضحا في الب�ان الذي  
، الذي أكد ف�ه انه  2011من العام  ن شهر �انون أول  أدلى �ه رئ�س بلد�ة القدس االسرائیلي، نیر بر�ات، في الثالث والعشر�ن م

على "إسرائیل أن  تتخلى عن األح�اء الفلسطین�ة في القدس التي تقع في الجزء الشرقي من الجدار، على الرغم من أن سكانها 
جدار    دینة القدس ومسارمن حملة ال�طاقات اإلسرائیل�ة [الهو�ة الزرقاء: �طاقات هو�ة القدس]. " وأضاف أن" الحدود البلد�ة لم

�انون    23الفصل �جب أن تكون متطا�قة حتى یتسنى للبلد�ة القدس فرض إدارة سل�مة في المدینة" (صح�فة هآرتس االسرائیل�ة،  
تعترف 2011الثاني،   القدس ألن إسرائیل  الشرق�ة هم من سكان  القدس  في  �قطنون  الذین  الفلسطینیین  �الذ�ر ان  ). وجدیر 

زء من حدود بلد�ة القدس. ولكن التغییر الجاري على الحدود البلد�ة للمدینة سیلغي إقامتهم،  ي �قطنون فیها �ج�التجمعات الت
  و�التالي س�كون لهذه العمل�ة عواقب وخ�مة على التجمعات الفلسطین�ة.

 جدار الفصل العنصري والقانون الدولي •
اري لمحكمة العدل الدول�ة في الهاي ف�ما یتعلق �عدم شرع�ة  الرأي االستش، صدر  2004في التاسع من شهر تموز من العام  

واالثار القانون�ة المترت�ة على بناءه.    جدار الفصل العنصري الذي قامت اسرائیل ببنائه على امتداد االراضي الفلسطین�ة المحتلة
موجب عدة اطر قانون�ة  حتلة غیر قانوني  الجدار الذي اقامته اسرائیل في االراضي الفلسطین�ة الم  �انوجاء في الرأي االستشاري  

�ستوجب ازالته و   دول�ة، �ما في ذلك اتفاق�ة جن�ف الرا�عة، وقواعد الهاي، �اإلضافة إلى مختلف معاهدات حقوق اإلنسان وعل�ه
اي اساس قانوني،  وال ترتكز على   غیر قانون�ة و غیر منطق�ة ر بناء الجدارتفك�كه ، و �ان االدعاءات التي قدمتها اسرائیل لتبر�

و�نتهك جدار الفصل العنصري اإلسرائیلي العدید من م�ادئ القانون اإلنساني والدولي لحقوق ).  2004(محكمة العدل الدول�ة،  
 الحق في العالج والخدمات الصح�ة و   لعملالحق في او   الحق في حر�ة التنقلو الحق في تقر�ر المصیر    اإلنسان، �ما في ذلك:  
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: االعالن العالمي لحقوق المصدرالحق في الوصول الى االماكن المقدسة (و   الحق في التعل�مو   ع�شي مالئمالحق في مستوى مو 
 االنسان).  

الفلسطینیون نت�جة الوضع الس�اسي جاء قرار محكمة العدل الدول�ة لیؤ�د حق تقر�ر المصیر للشعب الفلسطیني والذي حرم منه  
، فانه ال �مكن استخدام مصطلح 'مخاوف أمن�ة' �مبرر النتهاك  2004�ة الصادر في العام  الراهن. ووفقا لقرار محكمة العدل الدول

عن    هذا الحق وم�ادئ قانون�ة دول�ة أخرى حیث ترى [محكمة العدل الدول�ة] "أن إسرائیل ال �مكن أن تعتمد على حق الدفاع
لذلك ترى المحكمة، أن بناء الجدار والنظام المرت�ط �ه،  النفس أو حالة الضرورة القصوى للحیلولة دون شرع�ة بناء الجدار ... و 

 یتعارض مع القانون الدولي".

لجم�ع اتفاق�ات الســــــــالم الموقعة بین اإلســــــــرائیلیین  وواضــــــــحة وأخیرا، فان بناء جدار الفصــــــــل العنصــــــــري هو مخالفة صــــــــر�حة  
ــلو االنتقال�ة التي تنص على انه "  و  ــأنها  ال �جو الفلســـطینیین وخرق  التفاق�ة أوسـ ز ألي طرف الشـــروع أو إتخاذ أي خطوة من شـ

" (المادة الحاد�ة والثالثین من إتفاق�ة  تغییر الوضـع القائم في الضـفة الغر��ة وقطاع غزة حتى إنتظار مفاوضـات الوضـع الدائم 
 )1995أوسلو عام  

لغر��ة المحتلة  وانه على جم�ع  من الواضــــح أنه على اســــرائیل ان توقف بناء جدار الفصــــل العنصــــري في الضــــفة ا  ولذلك، فانه
 الدول أن تمتنع عن دعم اسرائیل في بناء الجدار واستمرار انتهاك حقوق الفلسطینیین في الضفة الغر��ة المحتلة.

 بیت صفافا   – 50الشارع رقم  •
ائیل�ة بتطو�ر الطر�ق مور�ا' االسرائیل�ة و�التعاون مع بلد�ة القدس ووزارة النقل اإلسر   -القدستقوم ما تسمى ب'شر�ة تطو�ر  

سا�قا) ل�خترق الضواحي الجنو��ة لمدینة القدس،   4)' أو ما �طلق عل�ه اإلسرائیلیون طر�ق 'مناح�م ب�غین' (طر�ق رقم  50'رقم (
رفات جنوب القدس، و�شقها من منتصفها ل�فصل أح�ائهما عن ، على حساب أراضي بلدتي بیت صفافا وش 1967داخل حدود  

دونما من أراضي البلدتین لهذا الغرض. و�عتبر مشروع الطر�ق الذي تقوم شر�ة مور�ا اإلسرائیل�ة   234در  �عضها ال�عض و�صا
ي الجزء الجنو�ي لمدینة بتنفیذ الجزء األكبر منه على أراضي بلدتي بیت صفافا وشرفات استكماال لش�كة الطرق اإلسرائیل�ة ف

 Golomb، (الذي هو قید اإلنشاء حال�ا) من تقاطع 'جولومب' (50رقم  القدس. هذا و�متد الطر�ق اإلست�طاني اإلسرائیلي  
Intersection  و�كمل �اتجاه الجنوب نحو شارع "اجودات سبورت  1949) داخل أراضي الخط األخضر (خط الهدنة للعام (

حة ومن ثم �اتجاه ) مروًرا �إستاد تیدي �ول�ك الر�اضي ومحطة السكة الحدید�ة في المالAgodat Sport  Beitarبیتار" (
( ما �طلق عل�ه اإلسرائیلیون 'شارع یتسحاق   39مجمع المالحة التجاري (كینیون مالحة �العبر�ة) حتى یر�ط مع الشارع رقم  

) ُ�كمل 39إنشائه إذ انه من منتصف هذا الشارع (الشارع رقم  مود�عاي') وهو نقطة الفصل في الطر�ق التي تقوم شر�ة مور�ا �
الجنوب ل�خترق أراضي بلدتي بیت صفافا وشرفات جنو�ي القدس و�ستمر �اتجاه مستوطنة جیلو اإلسرائیل�ة الطر�ق �اتجاه  

الذي   60ائیلي رقم  الجاثمة �شكل غیر قانوني على أراضي محافظة بیت لحم لیرت�ط في النها�ة مع الطر�ق اإللتفافي اإلسر 
نوب وشمال الضفة الغر��ة (تجمع مستوطنات غوش عتصیون اإلسرائیلي ُ�عتبر الوصلة الجغراف�ة بین المستوطنات اإلسرائیل�ة ج

   والمستوطنات اإلسرائیل�ة في الخلیل) وتلك داخل مدینة القدس والخط األخضر أ�ضا.  

هو تخف�ف وتحسین تدفق حر�ة المرور في    50ء مخطط شق الطر�ق رقم  وتدعي بلد�ة القدس اإلسرائیل�ة أن الهدف من ورا  
جنو��ة لمدینة القدس إال أن الواقع �شیر إلى أ�عاد أخرى أ�ضا فالطر�ق سوف �عود �الفائدة الكبرى على المستوطنین الضواحي ال
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) المحتلة  الفلسطین�ة  األراضي  في  اإلسرائیل�ة  المستوطنات  في  القاطنین  أولئك اإلسرائیلیین  و�التحدید  القدس)  مدینة  جنو�ي 
اني ومستوطنات الخلیل الذین س�كونون قادر�ن على الق�ادة إلى مدینة القدس ومدن القاطنین في تجمع غوش عتصیون اإلست�ط

إسرائیل من دون التوقف عند إشارة مرور واحدة. �ما وتسعى إسرائیل إلى ز�ادة طول الطر�ق, حتى وان �ان ذلك على حساب 
نوب القدس �شمالها و�لى طر�ق األنفاق الذي راضي الفلسطین�ة، لیر�ط مع الطرق الرئ�س�ة جنوب مدینة القدس التي تر�ط ج األ

حیث تقدر التكلفة النهائ�ة لمشروع شق الطر�ق اإلست�طاني اإلسرائیلي رقم    60هو جزء من الطر�ق االلتفافي اإلسرائیلي رقم  
 :24خارطة  أنظر ال.  2018�كي، وسیتم االنتهاء من تشییده مع نها�ة شهر أ�ار من العام  بلیون دوالر أمر   1.1ما �قارب    50

 

في بلدتي بیت صفافا وشرفات جنوب مدینة القدس  50: مخطط طر�ق رقم  24الخارطة    

 

 بیت حنینا   – 21الشارع رقم  •
ببناء طر�ق التفافي جدید على أراضي بلدتي شعفاط و�یت حنینا شمالي   2013شرعت إسرائیل في شهر �انون الثاني من العام 

�حسب ما ورد في الخارطة التي   21. و�هدف مخطط الطر�ق اإللتفافي االسرائیلي رقم  21مدینة القدس. الطر�ق االلتفافي رقم  
اإلسرائی القدس  بلد�ة  صفحة  على  رامات  نشرت  مستوطنة  و�لى  من  اإلسرائیلیین  للمستوطنین  جدیدة  ممرات  توفیر  إلى  ل�ة 

البؤر اإلست�طان�ة المخطط بناؤها في شلومو(ر�خس شعفاط)، إضافة إلى ذلك سوف یوفر الطر�ق مسالك جدیدة للمستوطنات و 
 مدینة القدس. 
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نشاء حالً�ا) من مستوطنة رامات شلومو (ر�خ�س شعفاط)  (الذي هو قید اإل  21و�بدا مسار الطر�ق اإللتفافي اإلسرائیلي رقم  
) الذي ]2[ن 'شارع �غال یدین'(�طلق عل�ه اإلسرائیلیو   9رقم     اإلسرائیل�ة وذلك �الر�ط مع الطر�ق اإللتفافي اإلست�طاني اإلسرائیلي

ل�مر �عد ذلك �محاذاة مستوطنة رامات شلومو (ر�خ�س شعفاط) من الجهة الشرق�ة، و من ثم     �حاذي المستوطنة من الجنوب,
الشمال   �اتجاه  المنازل �كمل  من  العدید  ل�ضع  فیها  العمران�ة  والمنطقة  منتصفها  من  الفلسطین�ة  شعفاط  بلدة  أراضي  ل�خترق 

ن�ة في البلدة تحت خطر الهدم لوقوعها ضمن مسار الطر�ق المزمع شقه، ل�ستمر �عد ذلك �اتجاه الشمال والممتلكات الفلسطی
 . 20طر�ق االلتفافي االست�طاني اإلسرائیلي رقم  نحو أراضي بلدة بیت حنینا الفلسطین�ة حیث یتقاطع مع ال

العمران�ة في بلدة بیت حنینا من منتصفها و�تهدد المز�د �اتجاه الشمال ل�قتطع المنطقة    21و�ستمر مسار الطر�ق اإللتفافي رقم  
له مع الشارع اإللتفافي    قبل أن یلتقي �آخر نقطة تقاطع   21من المنازل الفلسطین�ة �الهدم لوقوعها أ�ضا في مسار الطر�ق رقم  

صناع�ة إلسرائیل�ة والتي ستص�ح اإلسرائیلي بیت هورون (شارع بیر ن�اال سا�ًقا) لیر�ط في نها�ة مساره مع مستوطنة "عطروت" ال 
 ألف وحدة است�طان�ة.  11بدورها مستوطنة سكن�ة �حسب المخططات اإلسرائیل�ة تتسع لما یز�د عن  

، عندما قامت شر�ة تطو�ر  2002ُطرح ألول مرة في العام    21لطر�ق اإللتفافي اإلسرائیل�ة رقم  والجدیر �الذ�ر ان إن ُمخطط ا 
�الموافقة على المخطط وطرح عطاءات البناء. وتبلغ المیزان�ة اإلجمال�ة للطر�ق اإللتفافي اإلسرائیلي    مور�ا  -القدس اإلسرائیل�ة  

. هذا وتدعي وزارة 2018من تشییده في شهر �انون الثاني من العام  ملیون ش�كل إسرائیلي، وسیتم االنتهاء    112,    21رقم  
تشیید الطر�ق اإللتفافي الجدید هو التقلیل من االزدحام المروري في أوقات  النقل والمواصالت اإلسرائیل�ة �ان الهدف الرئ�سي من  

�قطنون في المستوطنات االسرائیل�ة في    الذروة في مدینة القدس عن طر�ق تأمین طر�ق بدیل للمستوطنین اإلسرائیلیین الذین
 :   25مدینة القدس. أنظر الخارطة رقم  

 

 

 بیت حانینا   –  21رقم    االست�طاني: الشارع  25خارطة  
 

http://www.poica.org/editor/fckeditor.html?FieldName=EditorDefault#_ftn2
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 : مكب النفا�ات الصل�ة الواقع بین عناتا والع�سو�ة ومخ�م شعفاط13900المخطط االسرائیلي   •
 

د�ة القدس "االسرائیل�ة" على مشروع مكب النفا�ات الصل�ة (رقم  ، صادقت بل2018في السادس عشر من شهر ش�اط من العام  
 الفلسطین�ة الواقعة بین بلدتي الع�سو�ة وعناتا ومخ�م شعفاط.دونم من االراضي    543) الذي س�قام على  13900

ل�ة على تطو�ر ، حیث في ذاك الوقت عملت بلد�ة القدس االسرائی2013حیث ینتظر هذا المشروع الموافقة النهائ�ة عل�ه منذ  
ة لبلد�ة القدس، وتم تجمید الموافقة مشروع مكب النفا�ات الصل�ة، وحصل حینها على موافقة اللجنة اللوائ�ة للتنظ�م والبناء التا�ع

عل�ه من قبل رئ�س بلد�ة القدس االسرائیلي نیر بر�ات الى یومنا هذا. و�عد عن حصل مشروع مكب النفا�ات الصل�ة على  
ائ�ة من رئ�س بلد�ة القدس االسرائیل�ة "نیر بر�ات"، سیتم عرض المشروع على الرأي العام لتقد�م االعتراضات المصادقة النه

 عل�ه.

یتوسط مكب النفا�ات الصل�ة المنوي انشاءه بلدتي عناتا والع�سو�ة ومخ�م شعفاط، الواقعة الى الشمال من مدینة القدس المحتلة، 
المخطط من  التي  االرض  هذه  (  وترت�ط  منطقة  مع  علیها  النفا�ات  مكب  للبناء E1اقامة  الستخدامها  اسرائیل  تسعى  التي   (

ر�ط مدینة القدس المحتلة �مستوطنة معالي ادوم�م االسرائیل�ة، الواقعة الى الشرق مدینة القدس. وقد دأب االست�طاني �حیث یتم 
) والذي س�عمل E1اق�ة للمضي قدوما في تنفیذ مشروع (المستوطنین االسرائیل�ة في الضغط على الحكومات االسرائیل�ة المتع

ذا المشروع، سیتم فصل شمال الضفة الغر��ة عن جنو�ها مما �قطع اوصالها،  على تنفیذ مشروع "القدس الكبرى". وفي حال تنفیذ ه 
 و�التالي یهدم "الحل السلمي على اساس دولتین". 

دونم من االراضي الفلسطین�ة الواقعة في واد قاسم   543ة تصل الى  ، س�حتل مساح13900مشروع مكب النفا�ات الصل�ة رقم  
دونم من هذه االراضي لعمل ش�كة طرق تخدم هذا المكب المنوي اقامته. �اإلضافة    13ب  ووادي �ابینا، وسیتم استخدام ما �قار 

م ردم الوادي �مخلفات البناء،  متر. و�حسب المخطط االسرائیلي، سیت  745الى ان مكب النفا�ات الصل�ة ع�ارة عن واد �عمق  
خلفات البناء سیتم تحو�ل المنطقة من وادي الى  عاما على استخدام المنطقة �مكب للنفا�ات الصل�ة وم  20�حیث ان �عد مضي  

 تلة و�التالي انشاء حد�قة وطن�ة اسرائیل�ة جدیدة في المنطقة.

بل سلطات االحتالل االسرائیل�ة سواء للبناء االست�طاني أو إلنشاء  أن عمل�ة استخدام هذه المنطقة (واد قاسم ووادي �ابینا) من ق 
 بلدات شمال شرق القدس عن المدینة المحتلة.  مكب للنفا�ات الصل�ة س�عمل على فصل

 على ما یبدو المصادقة على مشروع مكب النفا�ات الصل�ة المنوي اقامته على اراضي الع�سو�ة وعناتا، لن یلقى التأیید االسرائیلي
�انوا �أملون بتحو�ل   المطلوب، وذلك �سبب أن المستوطنین االسرائیلیین، و�األخص الذي �قطنون في مستوطنة "التلة الفرنس�ة"،

المستقبلي، بتحو�له الى منطقة سكن�ة ول�س الى مكب نفا�ات.    E1هذه النقطة االسترات�ج�ة التي تر�ط مدینة القدس �مشروع  
عن نیته تحو�ل هذا الوادي الى   2009سرائیل�ة نیر بر�ات اعلن خالل حملته االنتخاب�ة عام  حیث ان رئ�س بلد�ة القدس اال 

و�مستوطنة   E1وذلك تمهیدا لتنفیذ مشروع "البوا�ة الشرق�ة" أو "بوا�ة القدس" �حیث ترت�ط المنطقة المستهدفة �مشروع  منطقة سكن�ة  
ر�ات تراجع عن ما اعلن عنه في ذلك الوقت، والدلیل المصادقة على  معالي ادوم�م االسرائیل�ة. ولكن على ما یبدو ان نیر ب

واستخدام منطقة واد قاسم   E1الصل�ة ومخلفات البناء". من الجدیر ذ�ره أن تنفیذ مشروع    تحو�ل تلك المنطقة الى "مكب للنفا�ات
للنفا�ات، �عزز تنفیذ المشروع االسمى  ووادي �ابینا (منطقة مشروع مكب النفا�ات الصل�ة) سواء للبناء االست�طاني أو �مكب  
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یل على االراضي الفلسطین�ة، مما یؤثر �شكل سلبي على لدى "اسرائیل" وهو "مشروع القدس الكبرى"، و�عزز من س�طرة اسرائ
  المواطنین الفلسطینیین في مدینة القدس المحتلة �شكل خاص، الذي سیثر و�شكل حتمي على التوسع العمراني والنمو الطب�عي

سرائیل�ة غیر  لكل من بلدتي الع�سو�ة وعناتا، حیث تص�ح �لنا البلدتین محاصرات من جم�ع الجهات سواء �المستوطنات اال
 أدناه:  26الشرع�ة أو المشار�ع االست�طان�ة �مشروع مكب النفا�ات الصل�ة المنوي اقامته. أنظر الخارطة  

 

 مخ�م شعفاط وعناتا والع�سو�ة  : مشروع مكب النفا�ات الصل�ة الواقع بین26خارطة  

 

 غرفة فندق�ة شمال تل بیوت  1330 •
للبدء �عمل�ة مســـح االراضـــي الى الشـــمال من مســـتوطنة تلبیوت جنوب القدس المحتلة, كذلك أعطت اســـرائیل الضـــوء االخضـــر 

غرفة فندق�ة في   1330مقر هیئة االمم المتحدة في القدس وذلك �خطوة أولى نحو بناء   –�القرب من قصـــــر المندوب الســـــامي 
ار�ة ومواقف ســـــ�ارات وغیرها ضـــــمن دونما، �اإلضـــــافة الى بناء م�اني عامة ومحالت تج 75المنطقة على مســـــاحة تصـــــل الى  

الذي ُنشــــــــر ألول مرة على الصــــــــفحة االلكترون�ة التا�عة لما تســــــــمى "بدائرة أراضــــــــي اســــــــرائیل" في الثامن  4711المخطط رقم  
. ومنذ االعالن عن المخطط، خضـع لعدة تعدیالت �ان اخرها في الحادي عشـر من شـهر  2014والعشـر�ن من شـهر ا�ار للعام 

والـذي من خاللـه تم دعوة المقـاولین وشــــــــــــــر�ـات البنـاء بتقـد�م الطل�ـات قبـل انتهـاء الموعـد النهـائي المحـدد    2018  اذار من العـام
) یبین تفاصــــــیل البناء في مســــــتوطنة  8الجدول رقم (. 2018الســــــتق�ال الطل�ات في الحادي والثالثین من شــــــهر ا�ار من العام 

 تلبیوت االسرائیل�ة:
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  4711ستوطنة تلبیوت �حسب المخطط رقم  : تفاصیل البناء في م 8جدول  

 عدد القطع 
السكن�ة  المساحة 

 ( متر مر�ع)  
 تصن�ف االرض المساحة �الدونم عدد الغرف

 طرق  23.444 0 0 8

 مناطق مفتوحة 17.756 0 0 5

 مناطق س�اح�ة وترفیه�ة  32.471 1330 300 123 7

 المجموع 73.671 1330 300 123 20

2018 أراضي إسرائیلالمصدر: دائرة    

 

 وحدة إست�طان�ة جدیدة في مستوطنة رامات شلومو "ر�خ�س شعفاط"  1531 •
نظ�م التا�عة لبلد�ة القدس ان لجنة البناء والت 2018نشـــــــــــر موقع اخ�ار اســـــــــــرائیل الوطن�ة في الثالث من شـــــــــــهر ا�ار من العام 

ــمال مدینة القدس في   ــلومو شـ ــتوطنة رامات شـ ــت�طاني الجدید في مسـ ــروع الحي االسـ ــدد الموافقة النهائ�ة على مشـ ــرائیل�ة �صـ االسـ
وحدة اســــــــــت�طان�ة جدیدة في المســــــــــتوطنة. و�ان االعالن عن بناء الحي   1531بناء    الضــــــــــفة الغر��ة المحتلة والذي یتضــــــــــمن

ــت�طاني الج ــهر اذار من العام  االســـ ــر من شـــ ــ�ة ألول مرة في العاشـــ ــ�اســـ ــاحة الســـ خالل ز�ارة نائب   2010دید قد ظهر على الســـ
لفلســــــــطینیین واالســــــــرائیلیین واســــــــتئناف  الرئ�س االمر�كي، جو �ایدن، للمنطقة في اطار الجهود االمر�ك�ة لتســــــــو�ة ســــــــلم�ة بین ا

ائیلي انذاك، ایلي �شــاي، عن بناء هذا الحي االســت�طاني الجدید على  المفاوضــات بین الجانبین، حیث اعلن وز�ر الداخل�ة االســر 
  دونما من االراضـــي الفلســـطین�ة في القدس الشـــرق�ة المحتلة. و�حمل مخطط حي رامات شـــلومو االســـت�طاني الجدید رقم 561.2

11085. 

یتزامن مع ق�ام رئ�س الوزراء االســــرائیلي, تجدر االشــــارة الى أن االعالن االســــرائیلي للبدء �البناء في حي رامات شــــلومو الجدید  
خالل مؤتمر   2018بن�امین نتن�اهو، بتشــــــــكیل حكومته الجدیدة والتي تم االعالن عنها في الســــــــادس من شــــــــهر ا�ار من العام 

ــحفي عقده رئ�س الوزراء ــل إلى اتفاق صــــ ــرائیلي ورئ�س حزب "البیت الیهودي"، نفتالي بینیت، اعلن من خالله عن التوصــــ   االســــ
مبدئي النضـــــمام "البیت الیهودي" إلى حكومة نتن�اهو الجدیدة وذلك قبل انتهاء مدة المهلة النهائ�ة لتشـــــكیل الحكومة االســـــرائیل�ة  

)، یبین تفاصــیل الحي االســت�طاني  9كن�ســت االســرائیلي. الجدول رقم (عضــوا في ال 61الجدیدة والتي من المقرر أن تســتند الى 
 شلومو (ر�خ�س شعفاط).الجدید في مستوطنة رامات 
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 ): تفاصیل الحي االست�طاني الجدید في مستوطنة رامات شلومو (ر�خ�س شعفاط) 9الجدول رقم (

 نوع البناء  الوحدات االست�طان�ةعدد   المساحة السكن�ة (متر مر�ع) المساحة (�الدونم)

 سكني  1531 254375 98.278

 م�اني عامة  0 0 97.904

 طرق  0 0 107.969

 مناطق مفتوحة 0 0 255.176

 اخرى  0 0 3.623

562.95 254,375 1,531   

 2018  - المصدر: دائرة أراضي إسرائیل

 

 مر�ز س�احي واثري في بلدة سلوان   •
ــر�ن األول من العام  ــهر تشــــ ــرائیل�ة عن مخطط لبناء  2013في شــــ ــفت اللجنة اللوائ�ة للتنظ�م والبناء في بلد�ة القدس اإلســــ ، �شــــ

ة  "، على أراضي بلدة سلوان في قلب مدینة القدس. والجدیر �الذ�ر أنه تمت الموافقاسم "كید�موأثري س�طلق عل�ه  مر�ز س�احي  
ــ�اط من العام  ــهر شـ ــروع في شـ ــرائیل�ة،  2012النهائ�ة على المشـ ــت�طان�ة االسـ . و�حمل المخطط، الذي طرحته جمع�ة العاد اإلسـ

 ف جفعاتي في القدس.  وسیتم بناءه على أنقاض موق)   TPS 13392رقم (

 

 مشار�ع إست�طان�ة على مقبرة "مأمن هللا" الفلسطین�ة •

، أعلنت بلد�ة القدس اإلسرائیل�ة عن ُمخطط لتنفیذ مشروع �جمع ما بین الترف�ه والعمل 2013العام  في شهر �انون الثاني من  
مامیال). و�دأت بلد�ة القدس �التخط�ط لمشروع على أرض مقبرة مأمن هللا في القدس (والمعروفة لدى اإلسرائیلیین �اسم مقبرة  

�ة في بلد�ة القدس أن حددت میزانیته، والذي �سمح �عمل�ة تقس�م األراضي  بدیل في المنطقة، والذي سبق للجنة المال�ة اإلسرائیل
رة مأمن هللا ما هو إن المخطط اإلسرائیلي على مقب في المنطقة من اجل بناء فندق و�ذلك بناء مشار�ع عقار�ة وتجار�ة اخرى. 

 أجل إنشاء حدائق وطن�ة وتلمود�ة. إال جزء من المخطط اإلسرائیلي ألكبر الذي �ستهدف البلدة القد�مة في القدس من  
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 : التهو�د اإلسرائیلي لمقبرة مأمن هللا الفلسطین�ة 27خارطة  

 
 

 المعابر االسرائیل�ة في محافظة القدس 

ملیون فلسطیني    2.4ح�اة  اف إسرائیل�ة تقضي �إحكام الس�طرة �أكبر قدر ممكن على  حواجز أو معابر أسماء مترادفة ألهد 
في الضفة الغر��ة المحتلة وهي مفصل رئ�سي في خطة جدار الفصل اإلسرائیلي منذ البدا�ة حیث سعى اإلسرائیلیین من �ع�شون  

بدءًا من مسار الجدار وحتى المعابر التي تهدف   ر�ة �ما یتناسب واحت�اجاتها العل�اخالل الجدار إلى وضع حدود الدولة العب
وخالل السنوات الس�ع  �األساس إلى خدمة المصالح اإلسرائیل�ة حیث سیتسنى لإلسرائیلیین التحكم �العبور على طول خط الجدار.  

و اإلجراءات المت�عة بل نادرا ما �انت تعمل على القوانین أ فلسطین�ا على المعابر االسرائیل�ة التي    150الماض�ة، قتل أكثر من  
على مزاج�ة الجنود اإلسرائیلیین الذین �حرسون هذه المعابر. وفي الس�اق الفلسطیني، فان مصطلح الفصل العنصري هو مصطلح 

تحت االحتالل وحصرها إلى ذات صلة اذ أن قوات االحتالل االسرائیلي تعمل على التحكم في حر�ة الفلسطینیین الذین �ع�شون  
 معینة. وعبر معابر    طرق محددة 

معبر ثانوي على مسار   23معابر حدود�ة و    10عن نیتها إقامة  ، أعلنت الحكومة االسرائیل�ة2005في شهر أیلول من العام  
ة الحال�ة والمقامة  جدار الفصل العنصري في الضفة الغر��ة (من الشمال الى الجنوب) الستبدال الحواجز العسكر�ة اإلسرائیل�

ن والقرى الفلسطین�ة بهدف تخف�ف وطأة احتكاك المدنیین الفلسطینیین مع الجنود اإلسرائیلیین على الحواجز  على مداخل المد 
). و �انت اسرائیل قد صنفت خمسة من هذه المعابر لألغراض التجار�ة بهدف الس�طرة على 2005االسرائیل�ة  (هاارتس،  

بیت لحم ومعبر ترقوم�ا في الخلیل ومعبر الجلمة في جنین ومعبر شعار فلسطینیین وتشمل معبر مزمور�ا شرق  الحر�ة التجار�ة لل
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افرا�م في طولكرم ومعبر بیتون�ا في رام هللا. ف�ما جاءت المعابر االخرى للس�طرة على حر�ة مرور الفلسطینیین في االراضي  
ب شمال منطقة االغوار ومعبر جیلو دع�ه اسرائیل، وهي: معبر حسام تصهو الفلسطین�ة المحتلة من والى اسرائیل، �عكس ما ت 

في بیت لحم ومعبري شعفاط والزع�م شرقي مدینة القدس ومعبر قلند�ا شمال مدینة القدس، حیث أن بناء هذه المعابر على   300
عابر  لحكومة اإلسرائیل�ة �إقامة هذه الممسار الجدار في الضفة الغر��ة �خلق واقع جدید على االرض الفلسطین�ة �اعت�ار قرار ا

كما تخطط   قرار أحادي الجانب یهدف الى تكر�س خط الجدار �خط حدود س�اسي بین إسرائیل و األراضي الفلسطین�ة المحتلة.  
فة الغر��ة اسرائیل إلقامة ثمان�ة معابر اسرائیل�ة اخرى في الضفة الغر��ة لفرض مز�د من الس�طرة على حر�ة الفلسطینیین في الض

رب بیت لحم ومعبر الخضر غرب بیت لحم ومعبر ام سلمونة جنوب مدینة بیت لحم ومعبر الولجة وهي معبر الج�عة جنوب غ
الخلیل ومعبر حزما شمال شرق مدینة القدس ومعبر عناتا شمال غرب مدینة   میتار جنوبشمال غرب مدینة بیت لحم ومعبر  

 هللا .القدس ومعبر م�كاب�م غرب مدینة رام  

عدة أن تبرر مشروع المعابر بزعمها أن بناء المعابر سوف �سهل ح�اة الفلسطینیین و�خلق تواصل وحاولت إسرائیل في مناس�ات  
داخل المناطق الفلسطین�ة. وقد حاولت إسرائیل مرارا وتكرارا اضفاء الشرع�ة على المعابر التي تنتهك القوانین والمعاهدات الدول�ة 

دولي دعم مشروع المعابر، في حین ان البنك الدولي رفض طلب اسرائیل ألن التنقل عن طر�ق طلبها من البنك ال  المتعلقة �حر�ة
المعترف �ه دول�ا، �ما أن هذه المعابر تسهل بناء جدار العزل العنصري في   1949المعابر ال یتم بنائها على خط الهدنة للعام  

 الضفة الغر��ة المحتلة.

فان لجم�ع الناس الحق في االعتراف �الكرامة   م1948  غى ئكعئلم المتحدة  المي لحقوق اإلنسان الصادر عن االمووفقا لإلعالن الع
المتأصلة و�حقوقهم المتساو�ة الثابتة التي هي أساس الحر�ة والعدل والسالم في العالم. وأن حر�ة التنقل هي جزء من "حر�ة 

لحقوق اإلنسان من اإلعالن العالمي    13ة  االنسان" (جاغرسكو�لد) و�التالي فهو واحد من أهم حقوق اإلنسان األساس�ة. الماد 
تنص على أن: "لكل شخص الحق في حر�ة التنقل واخت�ار محل إقامته داخل حدود �ل دولة". (االعالن العالمي لحقوق االنسان، 

1948( 
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 : المعابر االسرائیل�ة في محافظة القدس المحتلة 10جدول رقم  
 وضع المعبر  المحافظة  اسم المعبر  العدد 
 قائم  هللا رام    - القدس تون�ابی 1
 قائم  رام هللا   - القدس قلند�ا 2
 قائم  القدس -العیزر�ة، أبو د�س، الطور   معبر الز�تون)  –راس أبو سبیتان (هز�ت�م   3
 قائم  بیت لحم -القدس (قبر راحیل)  300جیلو   4
 قائم  بیت لحم -القدس مزمور�ا  5
 مخطط له  بیت لحم -القدس الولجة (هار جیلو) 6
 قائم  القدس  عناتا شعفاط 7
 قائم  القدس  حزما 8
 قائم  القدس  الزع�م  9
 قائم   بیت جاال  - القدس معبر النفق (جنوب غرب القدس) 10

 ) 2018أر�ج (  –المصدر : قاعدة ب�انات معهد األ�حاث التطب�ق�ة القدس  

 

 : توز�ع المعابر االسرائیل�ة في محافظة القدس28خارطة  
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 -االسرائیل�ة داخل وحول مدینة القدس:ابر  ف�ما یلي وصف للمع

 (قائم): معبر حدودي على المدخل الشمالي لمدینة بیت لحم   - (قبر راحیل)   300معبر جیلو   •

حیث شهد هذا الحاجز عمل�ات تفت�ش  ، اقام ج�ش االحتالل االسرائیلي حاجز تفت�ش شمال مدینة بیت لحم  1993في العام  
ین�ة المغادرة إلى مدینة القدس أو شماال. وقد أص�ح هذا الحاجز المعروف �اسم حاجز 'جیلو فلسطأمن�ة عشوائ�ة على الس�ارات ال

'، اشارة الى مستوطنة جیلو القر��ة من الحاجز. وقد اكتسب هذا الحاجز في أعوام الحقة وضعا أكثر د�مومة حیث لم �عد  300
زتهم تصار�ح مرور إسرائیل�ة خاصة صادرة عن االدارة المدن�ة  �ح�ا�سمح للفلسطینیین �عبور الحاجز الى مدینة القدس ما لم تكن  
ازدادت صعو�ة الحصول على تصار�ح المرور الى مدینة   2000االسرائیل�ة. ومع اندالع االنتفاضة الفلسطین�ة الثان�ة في العام  

سرائیل�ة بتطبیق مخطط جدار اإل   القدس وأص�ح عبور الحاجز ش�ه مستحیل تقر��ا حتى مع وجود تصر�ح. وعندما بدأت الحكومة
، بدأ ج�ش االحتالل اإلسرائیلي بتحسین البن�ة التحت�ة واضافة الكرفانات وأبراج المراق�ة حول  2002العزل العنصري في العام  

، تم االنتهاء من وضع مخطط جدار العزل  2004وفي العام    حاجز التفت�ش االمر الذي عزز من الس�طرة على منطقة الحاجز.  
إلى نقطة عبور حدود�ة   300ري االسرائیلي لمنطقة شمال محافظة بیت لحم وتبینت النوا�ا اإلسرائیل�ة لتحو�ل حاجز جیلو  لعنصا

 مجهزة �المعدات األمن�ة ووضع اللمسات األخیرة على عمل�ة فصل محافظة بیت لحم عن مدینة القدس. 

�معبر   300ش االحتالل االسرائیلي العمل في معبر جیلو  أ ج�، بد 2005وفي الخامس عشر من شهر تشر�ن الثاني من العام  
�سمح للفلسطینیین من حملة الهو�ة المقدس�ة (الهو�ة الزرقاء) والس�اح والوفود الدین�ة حدودي بین مدینتي بیت لحم والقدس حیث  

ز �س�اراتهم الخاصة ف�ما یتوجب على الحاجوالمسافر�ن االجانب والعاملین في المؤسسات االجنب�ة والدول�ة �عبور  والدبلوماس�ة  
سیرا على األقدام.   لفلسطینیین حملة التصار�ح الخاصة الصادرة عن اإلدارة المدن�ة اإلسرائیل�ة عبور الحاجز إلى مدینة القدس ا

، معادنألر�ع مناطق تفت�ش مختلفة والتي تشمل أجهزة الكشف عن ال  300و�خضع الفلسطینیین القاصدین عبور حاجز جیلو  
 والهو�ة الشخص�ة، والمتعلقات الشخص�ة ومنطقة الفحص �استخدام الكالب البول�س�ة.

 (قائم): معبر تجاري على المدخل الشرقي لمدینة بیت لحم  – معبر مزمور�ا   •

ن�ة  فلسطیمعبر مزمور�ا هو احد المعابر التجار�ة التي اقامتها اسرائیل لضمان استمرار تدفق ال�ضائع والسلع بین االراضي ال
  T-5-156، أصدرت اسرائیل أر�عة أوامر عسكر�ة اسرائیل�ة تحمل االرقام  2005المحتلة واسرائیل. ففي شهر ایلول من العام  

تقضي بتوس�ع المنطقة المخصصة إلقامة المعبر التجاري وطرق اخرى متصلة �ه. 05-52 و   T-5-155 و  T-5-154و  
لفلسطین�ة من أراضي قر�تي الخاص والنعمان شرق محافظ بیت لحم هذا اضي ادونما من االر   43وتقضي االوامر �مصادرة  

�اإلضافة الى تخص�ص ثالث طرق تؤدي للمعبر وطر�ق را�ع یؤدي لمستوطنة هار حوما (جبل أبو غن�م)، اقصى شمال مدینة  
 بیت لحم.  

دونما من    722ما مساحته    �عزل  اضافة الى ذلك، فان مخطط جدار الفصل العنصري على اراضي قر�تي الخاص والنعمان
، 2005و الجدیر �الذ�ر أن االعالن عن بناء المعبر في شهر أیلول  أراضي فلسطین�ة خاصة تعود ألهالي مدینة بیت ساحور.  

جاء �عد أشهر من شروع الجرافات االسرائیل�ة �العمل في المنطقة، حیث قام الج�ش االسرائیلي بتجر�ف مساحات شاسعة من  
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ع�ة و أراضي الرعي في المنطقة و التي رافقها أ�ضا اقتالع للعدید من أشجار الز�تون المثمرة لصالح بناء جدار الزرا االراضي  
لبناء المعبر.   العنصري والتحضیر  دونما اضاف�ة من االراضي    84�ما شملت االوامر العسكر�ة االسرائیل�ة مصادرة  الفصل 
 .  لحما�ة المعبرلغرب من المعبر  الى االفلسطین�ة في المنطقة لغرض اقامة معسكر  

 (قائم):    -معبر قلند�ا   •
على قطعة أرض تم مصادرتها ألغراض أمن�ة �فعل االمر العسكري    2005بدأ العمل على معبر قلند�ا في شهر اذار من العام  

شكل معبر قلند�ا  القدس. و� في منطقة قلند�ا شمال مدینة    2004/ت في شهر �انون االول من العام  100/04االسرائیلي رقم  
عق�ة أبد�ة بین محافظات شمال الضفة الغر��ة ومدینة القدس التي ال �مكن الوصول الیها اال �عد الحصول على تصار�ح خاصة 

بر  تصدر عن االدارة المدن�ة االسرائیل�ة تسمح لهم بذلك. و�النس�ة للفلسطینیین من حملة الهو�ات المقدس�ة (الهو�ات الزرقاء)، �عت
 لند�ا نقطة العبور الوحیدة الى مدینة القدس.معبر ق

 (قائم)   –معبر راس أبو سبیتان (هز�ت�م، جبل الز�تون)   •
�م شرق مدینة القدس. وفي الثاني عشر من شهر ش�اط من   2.5�قع معبر راس أبو سبیتان بین بلدتي العیزر�ة والطور، حوالي  

دونما من االراضي   25.4/ت �قضي �مصادرة 20/05�ا �حمل رقم االسرائیلي امرا عسكر ، أصدر ج�ش االحتالل 2005العام 
الفلسطین�ة إلقامة المعبر. والجدیر �الذ�ر انه تم اقامة معبر راس أبو سبیتان �شكل خاص للفلسطینیین المقدسیین القاطنین خارج  

سبیتان، الذي بدا العمل ف�ه في  ة. وعمل معبر راس أبو منطقة ما �سمى "�غالف القدس" حتى یتمكنوا من دخول المدینة المقدس
عائلة فلسطین�ة مقدس�ة (ما یز�د   40، جن�ا الى جنب جدار الفصل العنصري، على اعاقة سیر ح�اة  2006شهر اذار من العام  

 شخص) الذین تم فصلهم عن مدینة القدس �فعل جدار الفصل العنصري.  200عن  

 شعفاط (قائم)  – معبر عناتا   •
دونمات   9و�قضي �مصادرة    68/06، أصدر ج�ش االحتالل االسرائیلي أمرا عسكر�ا �حمل رقم ب/2006شهر اب من العام    في

وجاء االمر العسكري االسرائیلي ل�غیر من ).  POICA، 2006من االراضي الفلسطین�ة في بلدة شعفاط شمال مدینة القدس (
خ�م شعفاط لالجئین الى نقطة عبور حدود�ة. وفي الثالث على المدخل الغر�ي لموضع نقطة التفت�ش االسرائیل�ة المؤقتة الواقعة 

، وعقب االنتهاء من وضع اللمسات االخیرة على مخطط المعبر من قبل ج�ش االحتالل 2007من شهر حز�ران من العام  
ناء ا�ضا مصادرة . �ما شملت عمل�ة الباالسرائیلي، بدأت الجرافات االسرائیل�ة بتجر�ف االراضي في المنطقة للبدء �إقامة المعبر

بلد�ة  أن  اال  الثمانینات،  أوائل  في  االسرائیل�ة  القدس  بلد�ة  القدس من  �هر�اء  تستأجرها شر�ة  �انت  اضاف�ة  دونمات  خمسة 
، عندما جددت 2006االحتالل االسرائیلي سحبت عقد اال�جار من شر�ة �هر�اء القدس في منتصف الثمانینات و حتى العام  

ها من بلد�ة القدس بتجدید عقد اال�جار لقطعة االرض المستهدفة، اال أن البلد�ة رفضت طلب شر�ة ر�ة �هر�اء القدس طلبش
الكهر�اء وسلمتها أمرا عسكر�ا إلخالء االرض وازالة �ل ما علیها من لوازم ومعدات للشر�ة حتى تتمكن البلد�ة من بدء العمل 

 في المعبر.  

شعفاط. والیوم، یتحكم    -سلطات االحتالل اإلسرائیلي العمل في معبر عناتا    ، دشنت2011أول من العام  وخالل شهر �انون  
فلسطیني �ع�شون في بلدة عناتا ومخ�م شعفاط لالجئین، وحي رأس خم�س وحي رأس أبو    60,000المعبر في حر�ة أكثر من  

قدس�ة (الفلسطینیین حملة الهو�ات حاملي �طاقات الهو�ة الم  شعفاط على-شحادة وحي السالم. و�قتصر العبور على معبر عناتا  
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الزرقاء)، حیث أن العدید من الفلسطینیین المق�مین في التجمعات الفلسطین�ة السا�قة الذ�ر (بلدة عناتا، ومخ�م شعفاط لالجئین  
الفلسطی المقدس�ة. أما عن  الهو�ات  السالم) هم من حملة  الهو�ات  وحي راس خم�س وحي راس شحادة وحي  نیین من حملة 

لسطین�ة الخضراء (هو�ات الضفة الغر��ة) والذي �قطنون في التجمعات السالفة الذ�ر،  فتحرم سلطات االحتالل االسرائیل�ة الف
 تماما عبورهم الحاجز الى المدینة المقدسة ما لم تكن �حوزتهم تصار�ح.  

لیوم�ة مزاعم �أن وزارة الدفاع اإلسرائیل�ة �فة هاارتس االسرائیل�ة ا ، نشرت صح 2012وفي السا�ع والعشر�ن من شهر اب من العام  
ألف فلسطیني من سكان مخ�م    65000تخطط إلغالق حاجز رأس خم�س، واحد من حاجز�ن اثنین فقط �ستخدمان من قبل  

، االمر الذي س�حول الستكمال بناء جدار الفصل العنصري في المنطقةشعفاط لالجئین للدخول لمدینة القدس واسرائیل وذلك  
) والقاطنین في التجمعات الفلسطین�ة السابق الفلسطینیین من حملة الهو�ات المقدس�ة (الهو�ات الزرقاء)المرور الفلسطین�ة (حر�ة  

شعفاط. والحق�قة أن هذا المخطط ینتهك االلتزام الذي قطعته سلطات االحتالل االسرائیلي أمام   –معبر عناتا  ذ�رها من خالل  
شخص   5000شعفاط �ما �كفي لمرور ما �قارب  -والقاضي بتجهیز حاجز عناتا  2008ل�ة في العام  مة العدل العل�ا اإلسرائی محك

في ساعات الذروة دون االنتظار لفترات طو�لة وهي تجهیز الحاجز بثمان�ة مسالك للمشاة وأر�عة مسالك للمر��ات) قبل أن یتم 
ل االسرائیلي لم توف �التزاماتها أمام المحكمة االسرائیل�ة،  �س. اال أن سلطات االحتالإغالق الحاجز األصغر وهو حاجز رأس خم

وما یوجد على أرض الواقع الیوم هو فقط مسلك واحد للخارجین من األح�اء، ومسلك آخر للداخلین إلیها (جمع�ة حقوق المواطن 
كل یومي، سوف یتم  ستخدمون حاجز رأس خم�س �شفلسطیني الذین �انوا �  16,000). وعل�ه، فان ال  2012في اسرائیل،  

شعفاط،  -مترا فقط من معبر عناتا  350شعفاط، على الرغم من أن هذا الحاجز العسكري ی�عد  – تحو�لهم الستخدام معبر عناتا  
ى وسوف یتحتم على الفلسطینیین الذین �ستخدمون حاجز رأس خم�س للدخول الى القدس السفر مسافة �یلومتر�ن للوصول إل

 شعفاط.   –معبر عناتا  

، قامت وزارة الدفاع اإلسرائیل�ة بتفك�ك حاجز رأس خم�س والمكونات الماد�ة 2012ي التاسع عشر من شهر أیلول من العام  وف
 التي �انت تشكله تمهیدًا الستبداله �مقطع ُمكمِّل من جدار الفصل العنصري.  

 (قائم)    –معبر حزما   •
نقطة التفت�ش العسكر�ة التي تفصل البلدة عن مدینة القدس،   بلدة حزما شرق مدینة القدس، أن،  �شف سكان  2006في العام  

سیتم تحو�لها الى معبر دائم یهدف الى تسهیل حر�ة عبور الفلسطینیین من والى مدینة القدس �حسب االدعاءات االسرائیل�ة. اال  
ذا المعبر. و�قع المعبر جنوب ى حر�ة مرور الفلسطینیین على ه أنه في الحق�قة سوف �عمل هذا المخطط على ز�ادة الس�طرة عل

شرق بلدة حزما و�تكون من أر�عة مسالك للس�ارات و�وا�ات لعبور المشاة الى مدینة القدس وأبراج مراق�ة عسكر�ة لمراق�ة دخول 
 وخروج المواطنین من خالل المعبر. 

 

ر أوامر عسكر�ة وتسل�مها للمواطنین التغییرات على االرض، یتم اصداوعادة، عندما �فرض ج�ش االحتالل اإلسرائیلي مثل هذه  
الفلسطینیین القاطنین في التجمعات المستهدفة ل�سلط الضوء على مثل هذه التغییرات، اال أنه في حالة بلدة حزما، لم یتم اإلعالن 

عند بدء الجرافات  بلدة حزما بهذه التغیرات فقط    رسم�ا عن أي تغییر ولم یتم اصدار ا�ة أوامر عسكر�ة بهذا الصدد اذ علم مواطني
 ).POICA  ،2006االسرائیل�ة األعمال في الموقع، ( 
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، استكملت اسرائیل تحو�ل نقطة تفت�ش حزما العسكر�ة الى معبر مروري على مساحة قدرها  2007وفي شهر ش�اط من العام  
ر حزما �قتصر على المستوطنین ل الى مدینة القدس من خالل معبدونما من أراضي بلدة حزما الفلسطین�ة. والیوم، فان الدخو   128

االسرائیلیین المسافر�ن من تجمع مستوطنات معال�ه أدوم�م الى مدینة القدس وعلى الفلسطینیین حملة الهو�ات المقدس�ة (الهو�ات 
لموظفین  تسمح لهم بدخول مدینة القدس وا الزرقاء) والفلسطینیین حملة التصار�ح الصادرة عن االدارة المدن�ة االسرائیل�ة والتي  

العاملین في المؤسسات الدول�ة واالجانب والس�اح. و�ان لهذا التغییر الحاصل على نقطة تفت�ش حزما العسكر�ة اثر سلبي ومدمر  
 على ح�اة الفلسطینیین القاطنین في بلدة حزما.   

 (قائم) –حاجز الزع�م   •
قتصر العبور على الموظفین العاملین في المؤسسات حیث �  2005القدس، خالل العام    بدأ العمل في حاجز الزع�م، شرق مدینة

الزرقاء) والس�اح   (الهو�ات  المقدس�ة  الهو�ات  الفلسطینیین حملة  الى  �اإلضافة  المفعول هذا  الدول�ة و�حوزتهم تصار�ح سار�ة 
�ات الضفة الغر��ة رائیلي الفلسطینیین من حملة هو واالجانب والمستوطنین االسرائیلیین، في حین تمنع سلطات االحتالل االس

 (الهو�ات الخضراء) والقاطنین في بلدة الزع�م دخول مدینة القدس من خالل معبر الزع�م.  

، ذ�رت صح�فة القدس الیوم�ة نقال عن صح�فة معار�ف اإلسرائیل�ة 2008وفي السا�ع والعشر�ن من شهر ایلول من العام  
معال�ه أدوم�م ومدینة القدس، تبنت الشرطة اإلسرائیل�ة سلسلة من   شاكل المرور بین تجمع مستوطناتاألسبوع�ة أنه نظرا لم

المقترحات للحد من االكتظاظ على الحاجز وتسهیل حر�ة المستوطنین اإلسرائیلیین من خالل معبر الزع�م، �ما في ذلك تخص�ص  
تعبر الحاجز عن الس�ارات الفلسطین�ة. یز الس�ارات االسرائیل�ة التي  مسارات خاصة للمستوطنین االسرائیلیین علیها ملصقات لتمی

و�هدف هذا االقتراح الى وقف هجرة المستوطنین اإلسرائیلیین الذین �ع�شون في مجمع مستوطنات معال�ه أدوم�م إلى مدینة القدس 
إغالق   ادوم�م). وشملت المقترحات أ�ضا�سبب حر�ة المرور الكث�فة في ساعة الذروة للوصول الى تجمع المستوطنات (معال�ه  

 09:00وحتى الساعة    7:00الطر�ق المخصصة للشاحنات اإلسرائیل�ة القادمة من مستوطنة م�شور أدوم�م الصناع�ة من الساعة  
ن طر�ق ص�احا. �اإلضافة إلى ذلك، سیتم إعادة توج�ه وسائل النقل العام لسكان القدس الشرق�ة القادمة من العیزر�ة وأبو د�س ع 

ما أن ال�اصات التا�عة لشر�ة ا�جید االسرائیل�ة والتي تنطلق من تجمع مستوطنات معال�ه أدوم�م الى معبر رأس أبو سبیتان، �
 القدس، لن تخضع للتفت�ش على الحاجز. 

 (قائم)   –معبر بیتون�ا التجاري   •
/ت  06/01م  السرائیلي امرا عسكر�ا �حمل رق، أصدرت سلطات االحتالل ا2001في الثامن والعشر�ن من شهر اذار من العام  

�م جنوب مدینة رام هللا. و�دا العمل في معبر بیتون�ا في أواخر   4لمصادرة أراضي من بلدة بیتون�ا إلقامة معبر بیتون�ا التجاري،  
ي الضفة الغر��ة حیث تم تخص�ص المعبر لعبور ال�ضائع والسلع من منطقة رام هللا و�اقي المحافظات الشمال�ة ف  2006العام  

 لقدس واسرائیل و�العكس.  المحتلة الى ا

 (مخطط له)  –معبر الولجة   •
�عتبر معبر الولجة خامس المعابر االســرائیل�ة التي تخطط اســرائیل ألقامتها في محافظة بیت لحم. ففي التاســع عشــر من شــهر  

دونما من   40/ت و�قضـي �مصـادرة  06/25، أصـدر ج�ش االحتالل االسـرائیلي أمرا عسـكر�ا �حمل رقم  2006شـ�اط من العام  
ــي الولجة (غرب بیت لحم) لبناء معبر جدی ــب  أراضـ ــم معبر هار جیلو �حسـ ــي القر�ة. والمعبر، الذي اطلق عل�ه اسـ د على أراضـ
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االمر العســـــكري االســـــرائیلي الصـــــادر، ســـــوف �منع أهالي قر�ة الولجة من الدخول والخروج �حر�ة الى مر�ز الح�اة في محافظة  
 و في مرحلة التخط�ط.   بیت لحم. وما زال معبر هار جیل

 (قائم)  –القدس)  معبر النفق (جنوب غرب  •
، على أراضــي تم مصــادرتها من مدینة بیت جاال.  2006بدأت اســرائیل �أعمال البناء في معبر النفق في شــهر شــ�اط من العام 

ــفر الفلســـطینیین من والى مدینة القدس من خالل طر�ق النفق ا لذي هو جزء من الطر�ق و�عمل معبر النفق على عرقلة حر�ة سـ
الواصـل بین مدینة القدس ومحافظة بیت لحم. و�انت سـلطات االحتالل االسـرائیلي قد فتحت حاجز    60قم  االلتفافي االسـرائیلي ر 

ــطینیین من الدخول  أمام حر�ة ا DCOال  ــطینیین للدخول والخروج منه �حر�ة �عد أن منعت المواطنین الفلســـــــــــ لمواطنین الفلســـــــــــ
، حیث �ان المواطنون الفلسـطینیون (سـواء  2000ثان�ة في العام نوات عدة عقب اندالع االنتفاضـة الفلسـطین�ة الوالخروج منه لسـ

ــماح لهم �الدخول أو  ــعون لعمل�ات تفت�ش دق�قة قبل أن یتم السـ ــدین مدینة القدس أو �العكس) �خضـ الخارجین من بیت لحم قاصـ
 في المنطقة.  الخروج، االمر الذي سبب وازدحامات مرور�ة خانقة  

غرب مـدینـة القـدس) مفتوحـا أمـام الفلســــــــــــــطینیین الـذین �حملون �طـاقـات الهو�ـة المقـدســــــــــــــ�ـة و    والیوم، فـان معبر النفق (جنوب
المواطنین االجانب والفلســــطینیین الذین �عملون مع المنظمات الدول�ة و�حوزتهم تصــــار�ح صــــادرة عن االدارة المدن�ة االســــرائیل�ة  

بین تجمع مســــتوطنات غوش عتصــــیون والقدس)، ف�ما �حرم  س، والمســــتوطنین اإلســــرائیلیین (الذین �ســــافرون للوصــــول إلى القد 
الضــــفة الغر��ة) الدخول إلى القدس من خالل هذا   -على الفلســــطینیین الذین �حملون �طاقات هو�ة فلســــطین�ة (الهو�ة الخضــــراء

ــار�ح من اإلدارة المدن�ة ا ــول إلى المدینة المقدس، القدسالمعبر حتى ولو �ان �حوزتهم تصـــــــ ــرائیل�ة للوصـــــــ ، و�التالي �جب  إلســـــــ
 (قبر راحیل) بدال من ذلك. 300استخدام معبر جیلو 

 القطار السر�ع في القدس  

ــرق�ة  المحتلة، حیث بدأ 1999في العام   ــر�ع في القدس الشــــ ــرائیل�ة على مخطط مشــــــروع القطار الســــ ــادقت الحكومة اإلســــ ، صــــ
. و�هدف هذا المشـروع االسـرائیلي  2011عل�ه في العام    و�دأ القطارات �العمل 2001للمشـروع في العام  التحضـیر للبن�ة التحت�ة

االســت�طاني الى ر�ط المســتوطنات االســرائیل�ة في القدس الشــرق�ة، مثل مســتوطنات ن�ف�ه �عقوف و�ســغات زئ�ف والتلة الفرنســ�ة 
لى ر�ط مسـتوطنة راموت  ��ة. �ما تسـعى اسـرائیل من خالل هذا المشـروع اومعالوت دفنا �المسـتوطنات االسـرائیل�ة في القدس الغر 

 ).  29االسرائیل�ة الواقعة شمال غرب مدینة القدس �مر�ز القدس الغر��ة، (خارطة 
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 : مشروع القطار السر�ع في القدس الشرق�ة المحتلة 29خارطة  

 

 نظام القطار المعلق "التلفر�ك" في مدینة القدس"   •

سلطات اإلحتالل اإلسرائیل�ة مشروع إلنشاء وحدتین من نظام القطار  رى جدیدة لتغییر معالم مدینة القدس، طرحت  في محاولة اخ
شخص في الساعة) من والى حائط "البراق"، (حائط   6000المعلق "التلفر�ك" الذي س�عمل على نقل الزوار والس�اح (�معدل  

اب البلدة القد�مة في القدس �القرب  لق "التلفر�ك" بین �اب المغار�ة ( أحد أبو الم�كى).  وسوف یر�ط الجزء األول من القطار المع
من حائط البراق) وجبل الز�تون في الشرق. أما الخط الثاني من القطار المعلق (التلفر�ك) فسیر�ط بین �اب المغار�ة ومسرح  

، 2018لعمل في مشروع التلفر�ك خالل العام  ) من الغرب. ومن المتوقع أن یبدأ ا   Hinnom Ridgeالخان في هینوم ر�دجي (
وهو ع�ارة عن مشروع مشترك بین بلد�ة القدس اإلسرائیل�ة، وسلطة تطو�ر القدس، �اإلضافة إلى وزارة النقل اإلسرائیل�ة. هذا ومن 

ومخطط   متر  في مسعى من المخططات اإلسرائیل�ة �شكل عام  1030المفترض أن �متد التلفر�ك مسافة تصل إلى أكثر من  
معالم التجمعات الفلسطین�ة الواقعة في القدس الشرق�ة والتهام أكبر قدر ممكن من األراضي التلفر�ك �شكل خاص، إلى تغیر شكل و 

 :30الفلسطین�ة لصالح المخططات االست�طان�ة التوسع�ة االسرائیل�ة.  أنظر الخارطة 
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 لقدس: نظام القطار المعلق "التلفر�ك" في مدینة ا30لخارطة  ا
 
 

 افتتاح أكاد�م�ة تلمود�ة جدیدة في منطقة �اب الساهرة في القدس الشرق�ة المحتلة

، تجمع مئات المستوطنین اإلسرائیلیین المتدینین تحت حما�ة الشرطة اإلسرائیل�ة 2014في یوم الثالث من شهر أیلول من العام 
 –شین مدرسة تلمود�ة جدیدة حملت اسم " اوتسمات اورشل�م  في منطقة شارع السلطان سل�مان وشارع صالح الدین لالحتفال بتد 

Yerushalim Otzmat  ة "عطیرت �وهان�م" ال�مین�ة االسرائیل�ة التي تشجع البناء االست�طاني االسرائیلي وعلى ". و�انت جمع�
رت جزء �بیر من  أن المنظمة قد اشت   2014قد �شفت في شهر اذار من العام     وجه الخصوص في القدس الشرق�ة المحتلة

ت اإلسرائیل�ة. وتجدر االشارة الى أن الموقع الذي مبنى في منطقة نشطة تجار�ا في قلب مدینة القدس من سلطة البر�د واالتصاال
وفقا لقانون أمالك   1967في العام  الفلسطین�ة  تم ف�ه تدشین المدرسة التلمود�ة الجدیدة تم مصادرته عقب احتالل اسرائیل لألرض  

في المبنى لجمع�ة عطیرت  وتم تحو�له الحقا لسلطة البر�د واالتصاالت اإلسرائیل�ة التي �اعت حصصها    1950ین للعام  الغائب
. والجدیر �الذ�ر أن طا�قین من المبنى �ان �ستخدم من قبل" بر�د اسرائیل" ومبنیین اخر�ین  2014كوهان�م االسرائیل�ة في العام  

 :31الخارطة رقم    ائیل�ة في الموقع. انظرتم استخدامهما �مر�ز للشرطة االسر 

http://www.poica.org/upload/Image/september_2014/posto.jpg
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 : موقع الكل�ة التلمود�ة في مبنى البر�د31خارطة  

 

 "2000المخطط اله�كلي لمدینة القدس، "القدس  

العام أیلول من  ا2004  في شهر  القدس  بلد�ة  السرائیلي، اوري لو�ول�انسكي، في مؤتمر صحفي عن المخطط ، أعلن رئ�س 
تخط�ط ه�كلي شامل للقدس  ) (معهد القدس للدراسات االسرائیل�ة) الذي �حتوي على  28اله�كلي لمدینة القدس (خر�طة رقم  

"تعز�ز مكانة القدس  ؛ وعلى سلم أولو�اتها  2020عام  . و�حدد المخطط اله�كلي األهداف حتى ال2020الشرق�ة والغر��ة حتى عام  
وضمان التنم�ة المستمرة في المدینة �عاصمة لدولة إسرائیل ومر�ز للشعب الیهودي ومدینة مقدسة لجم�ع الد�انات". وفي العام 

هد القدس للدراسات ٪ (مع34٪ ونس�ة السكان الفلسطینیین في المدینة 66، بلغت نس�ة السكان الیهود في مدینة القدس  2005
)، حیث جاء في المخطط اله�كلي مقترحات لمكافحة س�اسات النمو السكاني الفلسطیني الذي أص�ح �عتبر تهدیدا  اإلسرائیل�ة

، أعلن الجهاز المر�زي لإلحصاء االسرائیلي  2011للخطة اإلسرائیل�ة للحفاظ على أغلب�ة یهود�ة في المدینة.  ومع نها�ة العام  
%) مسلمین،  و 35(  281,000%) یهود، و  62(  499,400لقدس،  منهم  مواطنا �ع�شون في مدینة ا  804,400ان هناك  
 ) Arutz Sheva   ،2013ال ینتمون لد�انة (  9,000مس�حیین و  14,700

ضم أكبر قدر من األراضي الفلسطین�ة  " تهدف الى 2000المخطط اله�كلي لمدینة القدس، "القدس س�اسات والجدیر �الذ�ر أن 
ل عدد من السكان الفلسطینیین وهو ما �خدم  الهدف الس�اسي واألیدیولوجي اإلسرائیلي، حیث فشل  القدس الشرق�ة �أق في مح�ط

دینة من ناح�ة السكن و�سعى المخطط و�شكل مكثف لجعل ح�اة المخطط اله�كلي في تلب�ة احت�اجات السكان الفلسطینیین في الم
 لرحیل من المدینة "طوعا".  المقدسیین الفلسطینیین صع�ة للغا�ة و�التالي ارغامهم على ا
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�اإلضافة الى ذلك، ال �قدم المخطط اله�كلي لمدینة القدس أ�ة حلول للطلب المتزاید من قبل المقدسیین على عمل�ات البناء وال 
" مخططات 2000اعي حاجات الز�ادة الطب�ع�ة للسكان في السنوات المقبلة، بل �المقابل، �طرح المخطط اله�كلي، "القدس  یر 
ناء مستوطنات اسرائیل�ة جدیدة على حساب االراضي الفلسطین�ة في المدینة الست�عاب المز�د من المستوطنین االسرائیلیین في  لب

أو مرافق  �شمل المخطط اله�كلي لمدینة القدس ا�جاد مناطق صناع�ة جدیدة للفلسطینیین  القدس الشرق�ة. وعالوة على ذلك، ال
 الناح�ة السكان�ة.المقدسیین من   یتضمن أي مناطق صناع�ة أو س�اح�ة لفتح فرص تلبي احت�اجات  وخدمات�ة للفلسطینیین وال عامة

   

 

 "2000: المخطط اله�كلي لمدینة القدس ، "القدس  32خر�طة  

 

 مخطط ترحیل التجمعات البدو�ة الفلسطین�ة في محافظة القدس  

�ان اسرائیل �صدد طرح مخطط من   تقر�را مفاده سرائیل�ة  نشرت صح�فة هآرتس اإل  ، 2014في السادس من شهر أیلول من العام  
اجل مراجعة الجمهور یهدف الى ترحیل االالف من البدو القاطنین في القدس الشرق�ة قصرا الى مدینة جدیدة في محافظة ار�حا 

تتم    طات االسرائیل�ة ومن ثمفي منطقة االغوار الفلسطین�ة. وتعتبر هذه الخطوة هي األخیرة قبل إقرار مخطط البناء من قبل السل
عمل�ة طرح العطاءات للبدء في البناء. و�انت االدارة المدینة االسرائیل�ة قد نشرت مخططات للمدینة الجدیدة التي تنوي اقامتها  

تال�ة، على أراضي قر�ة النو�عمة الفلسطین�ة شمال مدینة ار�حا وأطلقت علیها اسم "رامات نو�عمة". وتحمل المخططات االرقام ال
 :1417/3والمخطط رقم    1417/2والمخطط رقم    1417/1والمخطط رقم    1418والمخطط رقم    1419المخطط رقم  
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 : مخططات المدینة الجدیدة "رمات نو�عمة" �ما طرحتها االدارة المدینة االسرائیل�ة11جدول رقم  

 المنطقة نوع المخطط رقم المخطط

 النو�عمة 1حي سكني   1419

 النو�عمة 2  حي سكني 1418

 الدیوك الفوقا 3حي سكني   1417/1

 النو�عمة الفوقا 4حي سكني   1417/2

 النو�عمة والدیوك  شارع یوصل بین االح�اء السكینة السالفة الذ�ر  1417/3

 

 : المخطط االسرائیلي �ما نشرته جمع�ة �مكوم االسرائیل�ة 33خارطة رقم  

 

ائیل�ة قد صاغت مخططات المدینة الجدیدة دون استشارة التجمعات البدو�ة المقرر ترحیلها  االسر والجدیر �الذ�ر أن االدارة المدینة  
للع�ش في المدینة الجدیدة، في انتهاك لتوص�ات المحكمة العل�ا االسرائیل�ة التي �انت قد أوصت في جلساتها السا�قة �أن تأخذ 

لسان القاضي أوزي فوجلمان في المحكمة العل�ا االسرائیل�ة في  على    هذه التجمعات البدو�ة دورا في عمل�ات التخط�ط, �ما جاء
الذي قال: " "نحن نعرف القلیل من التار�خ عن محاوالت اعادة التوطین ... ونحن ندرك أن هناك  2014شهر ن�سان من العام 

ال ین�غي أن تنفذ على   -لة  القبیوالتي هي ه�كل�ة وعلى مستوى    -معارضة قو�ة"... "والسؤال هو ما إذا �انت هذه العمل�ات  

http://www.poica.org/upload/Image/october_2014/nuwema.jpg
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  مستوى عالي من الحوار ... والسؤال هو ما إذا �ان هناك أي حوار(بین الطرفین) من وراء هذه اإلعالنات أو قاعدة قانون�ة.
 أدناه:  34أنظر الخارطة  

 

 : مواقع التجمعات البدو�ة الفلسطین�ة في محافظة القدس وما حولها34خارطة  

 

المخططات تتسع ل  االس  و�حسب  الجدیدة سوف  المدینة  فأن  الجهالین والكعابنة    12500رائیل�ة،  شخص من �ل من عرب 
والرشایدة القاطنین في جم�ع محافظات الضفة الغر��ة اذ ال تقتصر عمل�ات التهجیر القصر�ة االسرائیل�ة على التجمعات البدو�ة  

 13ا لتشمل �اقي محافظات الضفة الغر��ة المحتلة.  جدول رقم  حملتهفي القدس الشرق�ة المحتلة، بل تسعى اسرائیل الى توس�ع  
 یبین التجمعات البدو�ة شرق مدینة القدس.
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 : التجمعات البدو�ة شرق مدینة القدس المحتلة13جدول رقم  

 مقر االقامة الحالي اسم التجمع  الرقم

 2وعرب النخیلة   1عرب النخیلة   1

�عرف   �ات  ما  ضمن  القدس،  بتجمع اسرائیل�ا  شرق 
 معال�ه أدوم�م االست�طاني 
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  الوضع الجیوس�اسي في محافظة جنین
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 ُمحافظة جنین، ُجغراف�ا وُسكان 

 

٪ من 10.2) ( 2�م  583.0دونما (   583,019تقع محافظة جنین الى اقصى شمال الضفة الغر��ة المحتلة،  وتبلغ مساحتها  
.  84تجمع فلسطیني  84موزعین على  فلسطیني    314,866إجمالي مساحة الضفة الغر��ة المحتلة). �قطن محافظة جنین الیوم  

 ).2017�زي لإلحصاء الفلسطیني،  (الجهاز المر 

 محافظة جنین في إطار اتفاق�ة أوسلو

ل اإلسرائیلي لألراضي الفلسطین�ة وللمطال�ة �حل عادل رفضًا من الشعب الفلسطیني لالحتال  1987بدأت االنتفاضة األولى عام  
"األرض مقابل السالم" وتطبیق قرارات   عقد مؤتمر مدر�د للسالم على أساس مبدأ   ، 1991ودائم للقض�ة الفلسطین�ة. و في العام  

. وعقدت عدة  1967التي تدعو إلى انسحاب إسرائیل الكامل من المناطق التي احتلتها في العام    338و    242مجلس األمن  
ني یؤ�د فیها على ضرورة وقف االست�طان جوالت من المفاوضات بین الجانبین اإلسرائیلي والفلسطیني، حیث �ان الجانب الفلسطی

 �اعت�اره العنصر الرئ�سي الذي �قف حجر عثرة أمام تقدم المفاوضات.  

وفي العاصمة النرو�ج�ة أوسلو جرت مفاوضات بین منظمة التحر�ر الفلسطین�ة والحكومة اإلسرائیل�ة من اجل التوصل إلى سالم 
توق�ع اتفاق�ة المرحلة االنتقال�ة التي  ، وت�ع ذلك  1993أیلول عام    13م�ادئ في  عادل ودائم، وانتهت بتوق�ع اتفاق�ة إعالن ال

تضمنت انسحاب الج�ش اإلسرائیلي من أجزاء من قطاع غزة وأر�حا. وقد حددت المرحلة االنتقال�ة �خمس سنوات على أن تنتهي  
ج عن توطنات والالجئین والم�اه و القدس. فنت�حیث یتم في نهایتها حل العق�ات الرئ�س�ة مثل الحدود و المس  1999في أ�ار  

% من مساحة قطاع غزة ومساحة محدودة 70) انسحاب قوات االحتالل اإلسرائیل�ة من حوالي  1994اتفاق�ة أوسلو األولى (أ�ار  
 من محافظة أر�حا.  

انتخا�ات للمجلس التشر�عي الفلسطیني  فتضمنت إجراء    1995أیلول عام    28أما اتفاق�ة أوسلو الثان�ة والتي تم توق�عها بتار�خ  
جدوال زمن�ا النسحاب القوات اإلسرائیل�ة من المناطق الفلسطین�ة المأهولة �السكان الفلسطینیین.  و�ناًءا على اتفاق�ة ووضعت  

 - أوسلو الثان�ة تم تقس�م الضفة الغر��ة إلى ثالثة مناطق وهي:

ة أ من األجزاء  الس�طرة االمن�ة و االدار�ة حیث تتكون منطقمنطقة أ، حیث تتمتع السلطة الفلسطین�ة �كامل     •
 الرئ�س�ة للمدن الكبیرة في الضفة الغر��ة. 

.  في الضفة الغر��ة   منطقة ب وتشكل معظم المناطق الفلسطین�ة المأهولة من البلد�ات والقرى و�عض المخ�مات •
�طرة أما الس�طرة االمن�ة ف�قیت على حالها تحت سو تسلم السلطة الوطن�ة الفلسطین�ة إدارة �امل الشؤون المدن�ة  

 االحتالل االسرائیلي.  
اما منطقة ج وهي ما ت�قى من مساحة الضفة الغر��ة و خارج منطقتي أ و ب، حیث إلسرائیل �امل الس�طرة على  •

غیر المأهولة   هذه المنطقة أمن�ا و ادار�ا، وتضم فیها جم�ع المستوطنات اإلسرائیل�ة ومعظم األراضي الفلسطین�ة 
 �شكل محدود.   أو المناطق الر�ف�ة المأهولة

 
84  http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1664.pdf 

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1664.pdf
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 102,618�م مر�ع) �منطقة "أ"، في حین تم تصن�ف    285.8دونما (  285,812وفي محافظة جنین، تم تصن�ف ما مساحته  
ساحتها منطقة "ب"، ف�ما خضع ما ت�قى من أراضي المحافظة وال�الغ ممن أراضي محافظة جنین ��م مر�ع)    102.6دونما (

 ) أدناه:1الجدول رقم (تصن�ف منطقة "ج". أنظر  �م مر�ع) الى    194.5دونما ( 194,589

 

 ) 1995المرحلة االنتقال�ة (  -: التقس�مات الجیوس�اس�ة لمحافظة جنین وفقا التفاق�ة أوسلو2الجدول

 المنطقة المساحة (دونم)  %

 منطقة (أ) 285,812 49

 منطقة (ب) 102,618 17.6

 منطقة (ج) 194,589 33.4

 المجموع 583,019 100

  2018أر�ج،-وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة، معهد اال�حاث التطب�ق�ة القدس    المصدر:

 

 

 ) 1995االنتقال�ة (المرحلة    – : التقس�مات الجیوس�اس�ة في محافظة جنین وفقا التفاق�ة أوسلو1  خارطة رقم
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 ظة جنینفي محافاالسرائیل�ة   المستوطنات والبؤر االست�طان�ة 
 

مستوطنة اسرائیل�ة في الضفة الغر��ة    198، قامت اسرائیل ببناء  1967عقب االحتالل االسرائیلي لألراضي الفلسطین�ة في العام  
). 2005مستوطنة إسرائیل�ة على أراضي محافظة جنین (ثالث من هذه المستوطنات االسرائیل�ة تم اخالءها عام    9المحتلة، منها  

)  2أنظر الجدول رقم (مستوطن اسرائیلي.    2612دونما ، و�قطنها ما یز�د عن    4184احته  ات ما مسوتحتل هذه المستوطن
 أدناه: 

 : المستوطنات اإلسرائیل�ة المقامة على اراضي محافظة جنین2الجدول رقم  

 تار�خ اإلنشاء اسم المستوطنة  الرقم
 المساحة (دونم) 

2017 
عدد المستوطنین 

)2018 ( 

 225 362 1982 حرم�ش   1

 190 410 1977 ر�حان   2

 312 807 1978 م�فو دوتان  3

 334 280 1994 تل مناش�ه 4

 874 718 1981 حنانیت  5

 686 856 1981 شاكید  6

�ظ 7  2005تم اخالئها عام  443 1983 قئخ

 2005تم اخالئها عام  252 1983 غض�ظ  8

مذ  9  2005تم اخالئها عام  56 1982 زئم

 2621 4184 المجموع 

 2018أر�ج،    -المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة، معهد اال�حاث التطب�ق�ة القدس

 

، قامت االدارة المدن�ة االسرائیل�ة بوضع "مخطط ه�كلي" للمستوطنات االسرائیل�ة التي �انت مقامة في ذلك 1991وفي العام  
للمستوطن مساحات اضاف�ة  المخطط تخص�ص  هذا  الغر��ة الوقت، حیث تضمن  الضفة  اراضي  المقامة على  االسرائیل�ة  ات 

السرائیل�ة �التوسع في المستقبل ضمن مخطط موضوع ومصادق عل�ه من قبل المحتلة، حیث یت�ح هذا المخطط للمستوطنات ا
التي �انت  سلطات االحتالل االسرائیل�ة. �اإلضافة الى اشتمال المخطط اله�كلي على مساحة توسع�ة للمستوطنات االسرائیل�ة  
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ظة جنین تم وضع مخطط ه�كلي  ، شملت ا�ضا على مساحة اضاف�ة لمستوطنات مستقبل�ة.  وفي محاف1991مقامة الى العام  
دونم ، مع العلم �ان    22,980لتسع مستوطنات اسرائیل�ة، �حیث تصل مساحة المخطط اله�كلي لهذه المستوطنات مجتمعة  

 م من مساحة محافظة جنین.  دون 4184المستوطنات االسرائیل�ة تحتل  

 البؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة في محافظة جنین  •
مواقع است�طان�ة في المحافظة والتي   6 ببناء  2018و 1996إسرائیل في الفترة الممتدة ما بین األعوام    قامت  ، فضال عن ذلك

ادة ما تبدأ �إقامة �رفانات متنقلة على الموقع �اتت تعرف ف�ما �عد �البؤر االست�طان�ة وهي ع�ارة عن نواه لمستوطنات جدیدة ع
مراني   الذي یتم االستیالء عل�ه من قبل المستوطنین. وتوضع هذه الكرفانات �شكل منظم ول�س عشوائ�ا، ولكن ضمن مخطط ع

من المستوطنة األم وتوز�ع متناسق مع البن�ة التحت�ة االجتماع�ة والخدمات�ة فیها. مما �فضح النوا�ا اإلسرائیل�ة. هذا و تتفرع  
وعلى �عد ام�ال منها عدة مواقع أ�ضا یتم االستیالء علیها من قبل المستوطنین وتنشأ علیها بؤر است�طان�ة او مستوطنات جدیدة. 

�ة"  ذ�ر أن و�اء البؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة قد اخذ أ�عادا مختلفة منذ ذلك الحین، حیث �انت بدایتها من دعوة" شارونوالجدیر �ال 
للفلسطینیین الحقا في إطار تسو�ة  تسل�مها  للحیلولة دون  الفلسطین�ة  المرتفعات  التالل و  الیهود لالستیالء على  للمستوطنین 

أن الحكومات اإلسرائیل�ة المتعاق�ة لم تمنح تلك الظاهرة أي غطاء قانوني �الظاهر، فقد قامت �الرغم  مستقبل�ة بین الجانبین. ورغم  
حین تولى أرئیل شارون زمام   2001طاء امني ولوجستي لوجودها واستمرارها، وعلى وجه التحدید �عد العام  من ذلك بتوفیر غ

مف �شكل  لم  الذي  األمر  البؤر،  لهذه  العنان  وأطلق  للمستوطنین الحكم  نداءًا  أصدر  قد  المذ�ور  أن  وخاصة  حینها  في  اجأة 
اإلسرائیل�ة أ�ان حكم بن�امین نتن�اهو، دعا ف�ه المستوطنین الحتالل تالل   ، حینما تولى وزارة الزراعة 1998اإلسرائیلیین في العام  

الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد تلك الضفة الغر��ة حتى ال تخسرها إسرائیل لصالح الفلسطینیین خالل المفاوضات، األمر  
هؤ  مساعدة  على  أ�ضا  اإلسرائیلي  الج�ش  دأب  �ما  الفلسطین�ة.  المناطق  في  االنتقال  البؤر  في  اإلسرائیلیین  المستوطنین  الء 

یبین   3رقم  واالستقرار في تلك المواقع بل و تامین الحما�ة لهم و مدهم �البن�ة التحت�ة األساس�ة لضمان �قائهم فیها. الجدول  
توطنات والبؤر  التي توضح توز�ع المس  2(أنظر الخارطة رقم  .  جنینالبؤر االست�طان�ة  التي تم تأس�سها على اراضي محافظة  

 االست�طان�ة في محافظة جنین):
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 : توز�ع المستوطنات والبؤر االست�طان�ة االسرائیل�ة على اراضي محافظة جنین2خارطة رقم  
 

 اخالء ثالث مستوطنات اسرائیل�ة في محافظة جنین ضمن خطة "فك االرت�اط" االسرائیل�ة  •
ء االسرائیلي آنذاك، ارئییل شارون، رئ�س الوال�ات المتحدة االمر�ك�ة،  ،  سلم رئ�س الوزرا2004خالل قمة في واشنطن عام  

اع غزة وار�ع مستوطنات اسرائیل�ة في الضفة الغر��ة جورج بوش، النص الكاملة لخطة "فك االرت�اط" الخاصة �االنسحاب من قط
 ي ما یلي جزء من  نص الخطة: . ف2005. �حسب الخطة �فترض االنتهاء من عمل�ة االخالء حتى نها�ة العام  85المحتلة

 ف�ما �خص قطاع غزة:  •
الیوم، وستعید انتشارها من جدید خارج   . ستقوم إسرائیل �إخالء قطاع غزة، �ما في ذلك المستوطنات اإلسرائیل�ة الموجودة فیها1

 القطاع، عدا عن انتشار عسكري في منطقة الحدود بین قطاع غزة ومصر (محور فیالدیلفي).  

كمال الخطوة، لن ی�قى في المناطق التي سیتم إخالؤها على ال�ا�سة في قطاع غزة أي حضور إسرائیلي ثابت لقوات  .مع است2
 إسرائیلیین. األمن ولمواطنین  

 . نت�جة لذلك، لن �كون هناك أي أساس لالدعاء �أن قطاع غزة �عتبر منطقة محتلة3

 

 
85 http://www.alzaytouna.net/permalink/4702.html  

http://www.alzaytouna.net/permalink/4702.html
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 الضفة الغر��ة:  •
�ة تقع في الجزء الشمالي من الضفة الغر��ة (غن�م، �اد�م، حومش، وسانور) و�ل مستوطنات اسرائیل  4. ستخلي إسرائیل   1

 ید انتشارها من جدید خارج المنطقة التي سیتم إخالؤها.المقرات العسكر�ة الثابتة في هذه المنطقة، وستع

ابت لقوات األمن ولمواطنین . مع استكمال هذه الخطوة لن یت�قى في هذه المناطق الواقعة شمال الضفة الغر��ة أي تواجد ث2
 إسرائیلیین. 

و�ان لخطة "فك االرت�اط" اثر �بیر على محافظة جنین �شكل خاص، حیث بناءا عل�ه تم اخالء ثالث مستوطنات اسرائیل�ة 
 دونم.    751مقامة على اراضي المحافظة، وهي �اد�م، غن�م، وسانور، حیث تبلغ مساحة هذه المستوطنات مجتمعة  

ة �إخالء ثالثة مواقع است�طان�ة اسرائیل�ة في محافظة جنین (مستوطنة لرغم من ق�ام سلطات االحتالل االسرائیل�ولكن، على ا
، اال ان سلطات االحتالل االسرائیل�ة ما زالت تس�طر 2005غن�م، سانور و�اد�م) ضمن خطة "فك االرت�اط" االسرائیل�ة لعام  

�ره، �انه خالل متا�عة وحدة مراق�ة لها أو التواجد في مح�طها، ومن الجدیر ذ على تلك المناطق وتمنع الفلسطینیین من دخو 
االست�طان في معهد اال�حاث التطب�ق�ة القدس (أر�ج) لالنتهاكات االسرائیل�ة في االراضي المحتلة، تبین ق�ام سلطات االحتالل 

الُمخلى �شكل دوري، والق�ام �األنشطة المواقع  �اقتحام هذه  الع  االسرائیل�ة  �التدر��ات  المتمثلة  فیها  �قوم  العسكر�ة  سكر�ة، �ما 
 المستوطنون اإلسرائیلیون �مساندة وحما�ة ج�ش االحتالل االسرائیلي �اقتحام هذه المواقع، واقامة الصلوات التلمود�ة فیها. 

 االنتهاكات اإلسرائیل�ة �حق المواطنین الفلسطینیین في محافظة جنین    . 4
عام  الفي   حتالل اإلســـــــرائیلي للضـــــــفة الغر��ة وقطاع غزةعقب اال ن�ة اإلســـــــرائیل�ة في محافظة جنینالنشـــــــاطات االســـــــت�طا بدأت

ــاطات تتمثل  و . 1967 ــرائیل�ة تتم �شـــكل غیر قانوني من اجل ا�جاد وقائع  في  هذه النشـ ــتوطنات اإلسـ على األرض من  بناء المسـ
أغلب�ة إسـرائیل�ة  وا�جاد  ،  أراضـیهمفي  ، واسـتدامتهم الفلسـطینيشـأنها تعز�ز وجود االحتالل، وان تقوض في نها�ة المطاف الوجود  

 .إلى ال�حر األب�ض المتوسط تمتد من نهر األردن

، صعدت السلطات اإلسرائیل�ة 2000�اإلضافة إلى ذلك، وخالل سنوات االنتفاضة الفلسطین�ة الثان�ة التي اندلعت في سبتمبر  
تلة، منها تدمیر الزراعة الفلسطین�ة، ومصادرة األراضي، ي األراضي الفلسطین�ة المحمن أنشطتها المتعلقة �االحتالل العسكري ف

وهدم المنازل الفلسطین�ة، وتوس�ع المستوطنات، و�قامة البؤر االست�طان�ة، وتوس�ع وانشاء الطرق االلتفاف�ة، وفرض قیود مشددة 
الجدول ( یبین  التنقل.  الفلسطینیین في  االنتهاك3على حر�ة  بین ات اإلسرائیل�ة في  ) �عض  محافظة جنین خالل األعوام ما 

2000-2018:- 

 

 

 

 



361 
 

 2018الى العام   2000: االنتهاكات االسرائیل�ة في محافظة جنین منذ العام  3جدول رقم  

 اوامر هدم   هدم المنازل اقتالع وتدمیر االشجار  مصادرة االراضي (دونم) العام

2000 1 311 0 2 
2001 241.5 4250 4 4 
2002 7110 3775 30 89 
2003 2986 16975 57 40 
2004 303 6855 27 2 
2005 522.4 6020 16 22 
2006 0 50 13 8 
2007 748 5500 0 0 
2008 202 900 0 9 
2009 477 300 2 14 
2010 0 0 0 19 
2011 165 215 103 42 
2012 0 0 0 27 
2013 150 800 3 41 
2014 41 600 0 15 
2015 0 10 1 8 
2016 5 0 4 17 
2017 40 0 2 6 
2018 79 390 8 3 
 368 270 46951 1371 المجموع

 2018المصدر: وحدة مراق�ة االست�طان، معهد اال�حاث التطب�ق�ة القدس (أر�ج)،  
 

 انتهاكات المستوطنین اإلسرائیلیین في محافظة جنین •
االحتالل االسرائیلي في االراضي الفلسطین�ة المحتلة �شكل عام، فأنه  �اإلضافة الى االنتهاكات الُممنهجة التي �قوم بها ج�ش  

المستوطنات االسرائیل�ة غیر الشرع�ة   المستوطنین االسرائیلیین الذین �قطنون في  النظر عن ما تقوم �ه قطعان  ا�ضا �غض 
ممتلكاتهم تشكل خطر حق�قي  ��ة. حیث اص�حت اعتداءات المستوطنین على الفلسطینیین و المنتشرة على أراضي الضفة الغر 

الغر��ة المحتلة الى اعتداءات على ید  الفلسطینیین في جم�ع انحاء الضفة  الفلسطینیین. حیث یتعرض  ومتصاعد على ح�اة 
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االشجار، تجر�ف االراضي الزراع�ة، االعتداء على قطعان المستوطنین االسرائیلیین، حیث تتنوع اعتداءاتهم؛ بین اقتالع وتدمیر  
ینیین وممتلكاتهم، احتالل االراضي إلنشاء بؤر است�طان�ة جدیدة، �ذلك ق�ام المستوطنین االسرائیلیین بتدن�س االماكن الفلسط

 الدین�ة واقتحام االماكن االثر�ة.  

بؤرة است�طان�ة، رصدت وحدة   6یر شرع�ة  �اإلضافة الى  مستوطنة إسرائیل�ة غ  9وفي محافظة جنین ، والمقام على أراضیها  
 . 2018الى العام   2013اعتداء منذ العام    121أر�ج ما �صل الى   -راق�ة االست�طان في معهد اال�حاث التطب�ق�ة القدسم

 محافظة جنین وجدار العزل العنصري اإلسرائیلي  

العام   من  تموز  اإلسرائیل�ة2002في شهر  الحكومة  أعلنت  �عمل    مخطط إلقامةعن    ،  فاصل"  "اسرائیل"   على فصل"جدار 
) عن اراضي الضفة الغر��ة المحتلة، وذلك من خالل إنشاء منطقة عازلة على طول 1948المناطق الفلسطین�ة المحتلة عام  (

طول الجزء الغر�ي    التضار�س الغر��ة من الضفة الغر��ة المحتلة.  هذا ما �عرف �اسم "جدار العزل العنصري" والذي �متد على
ل الى الجنوب، �حیث �غطي مساحات واسعة وهامة من االراضي، وهي اراضي غن�ة  من الضفة الغر��ة المحتلة من  الشما

�الموارد الطب�ع�ة (الم�اه الجوف�ة)، و�ستولي على األراضي الزراع�ة األكثر خصو�ة، �ما �قوم �عزل التجمعات الفلسطین�ة في  
�ح بناء جدار العزل العنصري إلسرائیل الس�طرة لتواصل الجغرافي بین القرى و المدن الفلسطین�ة، �ما یتكنتونات مما �قوض ا

على الموارد الطب�ع�ة في االراضي الفلسطین�ة المحتلة، وتسیرها لخدمة المستوطنین االسرائیلیین، �ما أن مخطط جدار العزل  
ا المستوطنات  من  عدد  حول  �االلتفاف  �قوم  اسم  العنصري  الیوم  عل�ه  �طلق  ما  لخلق  الشرع�ة،  غیر  "التجمعات  السرائیل�ة 

االست�طان�ة".  ومن الجدیر ذ�ره �ان جدار العزل العنصري، یتم بناؤه �طر�قتین  : االولى على شكل س�اج أمني، والثان�ة على  
 شكل مكع�ات اسمنت�ة عال�ة الطول.  

ي، ففي المناطق العنصري، یتم تحدید شكل وطر�قة بناء جدار العزل العنصر و�حسب طب�عة المنطقة المقام علیها جدار العزل  
الزراع�ة أو المناطق المفتوحة یتم وضع س�اج أمني، مع العلم �ان له تأثیر أكثر سلبي على االرض من قواطع اسمنت�ة وذلك  

شائكة و�تم انشاء طرق محاذ�ة  متر (عرض)، حیث یتكون الس�اج االمني من اسالك    100-40ألنه �أخذ مساحة تتراوح من  
ي منه، �اإلضافة الى �امیرات المراق�ة التي توضع على امتداد الس�اج االمني العازل، فضال عن للس�اج وعلى الجانب الغر�

متر. أما في المناطق االخرى، أي المناطق التي    5-4االسالك الشائكة المكهر�ة التي یتم وضعها عل�ه و�صل ارتفاعها من  
)، فیتكون الجدار من قواطع اسمنت�ة  1949االخضر (خط الهدنة    ثافة سكان�ة فلسطین�ة عال�ة، أو تقع على مقر�ة من الخط فیها �

 متر.    250متر مع اقامة ابراج عسكر�ة اسرائیل�ة �ل    12-8�صل ارتفاعها من  

نشر على موقع وزارة الدفاع اإلسرائیل�ة   وفي محافظة جنین، قد أظهر أحدث تعدیل لمسار جدار العزل العنصري اإلسرائیلي والذي 
�یلومترا على اراضي محافظة جنبن، و�مر من خالل عدد    69. أن الجدار �متد على طول  2007من العام  في شهر ن�سان  

من التجمعات الفلسطین�ة و�ؤثر على عدد اخر من التجمعات الفلسطین�ة �ما و�عزل تجمعات فلسطین�ة أخرى �ما في حالة قرى  
تجمع فلسطیني   27د، وغیرها من التجمعات الفلسطین�ة، وفي المجمل  طعة الشرق�ة، أم الر�حان، طورة الغر��ة، خر�ة الش�خ سعبر 

تأثر من بناء جدار العزل العنصري على اراضي محافظة جنین . تجدر اإلشارة إلى أن مسار جدار العزل العنصري اإلسرائیلي  
ظة جنین). و�بین الجدول  % من المساحة الكل�ة لمحاف5.9لسطین�ة في محافظة جنین (دونما من األراضي الف  34,475�عزل  
 -) وضع جدار العزل العنصري اإلسرائیلي في محافظة جنین:4رقم  (
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 : مراحل بناء جدار العزل العنصري االسرائیلي حول محافظة جنین 4جدول  

 طول الجدار (كم) مراحل بناء جدار العزل العنصري 

 68 جدار قائم (س�اج أمني)

 1 جدار قائم (مكع�ات اسمنت�ة)

 69 المجموع

 2018أر�ج،  -المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة، معهد اال�حاث التطب�ق�ة القدس

 

%  من   5.9) من أراضي محافظة جنین (²�م    34.4دونما (  34,475ان  جدار العزل العنصري في محافظة جنین، �عزل  
القرى الفلسطین�ة في المحافظة، و�شكل خاص تلك   المساحة الكل�ة لمحافظة جنین)،  و�عمل على تعطیل الح�اة في عدد من

ن المواطنین الفلسطینیین القاطنین في تلك التجمعات الواقعة على القرى التي اص�حت  خلف جدار العزل العنصري، حیث أ
صعو�ة   الجانب الغر�ي من مسار جدار العزل العنصري، �عانون من صعو�ة في التنقل من والى مدنهم وقراهم، �ما �عانون من 

ل م�اشر على مصادر  في الوصول الى اراضیهم المعزولة خلف جدار العزل العنصري، وهذه الصعو�ات مجتمعة، تؤثر �شك
رزق العدید من العائالت الفلسطین�ة، �ما �عانون حال�ا من نقص في الخدمات االجتماع�ة والصح�ة والتعل�م�ة والخدمات االخرى  

 ) التي توضح وضع جدار العزل العنصري في محافظة جنین.3انظر الخارطة رقم (المحل�ة.  التي توفرها البلد�ات والمجالس  
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 ): جدار العزل العنصري على اراضي محافظة جنین 3الخارطة رقم (

 

أما الدخول الى االراضي الزراع�ة المعزولة ف�قتصر فقط على المزارعین الفلسطینیین القادر�ن على إث�ات ملك�ة األرض لدى 
رض (عادة االكبر سنا في العائلة)  دارة المدن�ة االسرائیل�ة، وان اصحاب االراضي المدرجة اسمائهم فقط في سندات ملك�ة االاإل

�مكنهم الحصول على تصار�ح خاصة للدخول ألراضیهم المعزولة، والتي عادة ما یتم اصدارها في المواسم الزراع�ة فقط، بینما  
یر قادر�ن على الدخول الى أراضیهم �اقي أ�ام السنة. ومن هنا �جد أصحاب االراضي صعو�ة  ی�قى المزارعون الفلسطینیون غ

كبیرة في إدارة األراضي المزروعة خلف الجدار، خصوصا وان التصار�ح الصادرة ال تشمل المعدات الزراع�ة او ادخال عمال 
ال  5الجدول رقم  للمساعدة، أنظر   یبین تصن�ف استعماالت االراضي  العنصري في محافظة  الذي  العزل  معزولة خلف جدار 

 -جنین:
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 استعماالت االراضي والغطاء الن�اتي لألراضي المعزولة خلف جدار العزل العنصري في محافظة جنین: تصن�ف  5جدول رقم  

 استخدامات األراضي والغطاء الن�اتي لمحافظة جنین / خلف الجدار  المساحة �الدونم

 ة أراضي صالحة للزراع 1785

 غا�ات 6972

 زراعات متنوعة  1252

 وتجار�ة مناطق صناع�ة   205

 محاجر وحفر�ات 3

 أراضي مفتوحة  4690

 أشجار  4055

 بیوت بالست�ك�ة  2

 أعشاب وشجیرات رعو�ة  11462

 مالعب   -مناطق ترفیه�ة  6

 قواعد عسكر�ة إسرائیل�ة  60

 بؤر است�طان�ة  3

 مستوطنات إسرائیل�ة  2264

 ق عمران�ة فلسطین�ةمناط 725

 مسار الجدار  992

 المجموع 34475

 2018المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغراف�ة، معهد اال�حاث التطب�ق�ة القدس (أر�ج)،  
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 "معزل برطعة" في محافظة جنین •
الجدار من اراضي كان لبناء جدار العزل العنصري االسرائیل�ة على اراضي الضفة الغر��ة �شكل عام، اثر �بیر، لما سل�ه  

خصب، ومناطق مفتوحة، ووضع العشرات من التجمعات الفلسطین�ة في معازل، مما زاد من صعو�ة االوضاع الح�ات�ة على  
ادنى الخدمات االجتماع�ة والصح�ة والتعل�م�ة. وفي محافظة جنین �شكل   المئات من الفلسطینیین وحرمهم من الحصول على

على خلق ما �عرف �اسم "معزل برطعة " والذي �قع الى الغرب من مدینة جنین و�حوي على خاص، عمل جدار العزل العنصري  
جدار ل�س فقط عمل على عزل قرى  عدد من القرى الفلسطین�ة ، �اإلضافة الى مستوطنات اسرائیل�ة و�ؤر االست�طان�ة. ولكن ال

لفلسطین�ة وضمها �شكل غیر قانوني الى "اسرائیل"،  و�لدات فلسطین�ة �املة وانما ا�ضا اقتطع مئات الدونمات من االراضي ا 
% من المساحة الكل�ة لمحافظة  5�م مر�ع) أي ما نسبته    29.2دونما (  29,203حیث ان مساحة معزل برطعة تصل الى  

 تجمع فلسطیني تأثر من عمل�ة بناء جدار العزل  14لیالت معهد اال�حاث التطب�ق�ة، القدس (أر�ج)، هناك  جنین. و�حسب تح
عانین، العرقة، برطعة الشرق�ة، ز�دة، ام العنصري الى الغرب من محافظة جنین أي في معزل برطعة، وهذه التجمعات هي:  

ة، الطرم، خر�ة المنطار الغر��ة، خر�ة المنطار الشرق�ة، ام دار،  الر�حان، خر�ة عبدهللا الیونس، ظهر المالح، طروة الغر��
 أدناه:  4  أنظر الخارطة  .الخلجان، خر�ة صورج

 

 

 ): معزل برطعة في محافظة جنین4خارطة رقم (
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 اآلثار السلب�ة المترت�ة على بناء جدار العزل العنصري في محافظة جنین   

ان لبناء جدار العزل العنصري أثر سلبي مدمر على القطاعات االقتصاد�ة واالجتماع�ة والبیئ�ة في التجمعات الفلسطین�ة في ك
 محافظة جنین. 

 ار الس�اس�ة اآلث

 قامت اسرائیل و�شكل احادي الجانب بترس�م الحدود الس�اس�ة لمحافظة جنین.   •
% من مساحة المحافظة االجمال�ة لتص�ح 5.9اخالل التوازن الجغرافي في محافظة جنین،  وذلك من خالل عزل   •

 خارج س�طرة الفلسطینیین وغرب الجدار في المنطقة التي تسعى اسرائیل لضمها  
 االقتصاد�ةاآلثار  

مصادرة س • نت�جة  الفلسطینیین،  والمزارعین  الفلسطیني  الزراعي  للقطاع  �الغة  �أضرار  العنصري  العزل  جدار  یتسبب 
 األراضي والقیود المفروضة على حر�تي التنقل والتسو�ق. 

 ستحافظ إسرائیل على س�طرتها الكاملة على التجارة الفلسطین�ة والس�احة.    •
 والفقر.  ارتفاع مستو�ات ال�طالة    •
 ارتفاع أسعار األراضي، وتناقص فرص االستثمار. •
 ز�ادة الهجرة القسر�ة بین الفلسطینیین الذین فقدوا مصادر رزقهم. •

 
 اآلثار السلب�ة على الح�اة االجتماع�ة والعائل�ة 

الخدمات الصح�ة    المحافظة، واالستفادة منمنع االف المواطنین الفلسطینیین من الوصول للمراكز الحضر�ة الرئ�سة في   •
 والتعل�م�ة  واالجتماع�ة. 

 تشدید القیود على  حر�ة التنقل الفلسطین�ة، وز�ادة في صعو�ة المواصالت من و�لى المناطق المعزولة.  •
لة وأولئك �عمل الجدار على قطع اواصل التواصل االجتماعي بین المواطنین الفلسطینیین القاطنین في المناطق  المعزو  •

 في المناطق داخل الجدار. الذین �ع�شون  
�عمل الجدار على تقل�ص األراضي المتاحة للبناء والتوسع، االمر الذي سیؤدي الى ز�ادة الكثافة السكان�ة في المناطق  •

 الفلسطین�ة.
 جغراف�ا.�عمل جدار الفصل العنصري على وضع العدید من المدن والقرى الفلسطین�ة في جزر و معازل منفصلة   •

 
 على البیئة الفلسطین�ة اآلثار السلب�ة 

 تراجع حجم المساحة المخصصة لمك�ات النفا�ات، ومواقع معالجة م�اه الصرف الصحي. •
 تراجع حجم المساحة المخصصة للمحم�ات الطب�عة والغا�ات والمراعي، والمساحات المفتوحة واالستجمام.  •
 فقدان المناطق الرعو�ة، وز�ادة التصحر.   •
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 الحیوانات �أنواعها المختلفة من بیئتها الطب�ع�ة، ال س�ما خالل مواسم الهجرة.  یر الح�اة البر�ة وتشر�د تدم •
 عزل العدید من المواقع األثر�ة والتار�خ�ة الفلسطین�ة خلف الجدار. •
والموارد الطب�ع�ة فقدان المساحة المفتوحة، االمر الذي �شكل تهدیدا على استدامة المناطق الحضر�ة والر�ف�ة،   •

 ي. والتنوع الحیو 
 

 جدار العزل العنصري والقانون الدولي •
 

، صدر الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدول�ة في الهاي والذي یتعلق �عدم شرع�ة جدار العزل 2004في شهر تموز من العام  
ه. وجاء في الرأي ثار القانون�ة المترت�ة على بنائالعنصري الذي قامت اسرائیل ببنائه على امتداد االراضي الفلسطین�ة المحتلة واال

االستشاري �ان الجدار الذي اقامته اسرائیل في االراضي الفلسطین�ة المحتلة غیر قانوني �موجب عدة اطر قانون�ة دول�ة، �ما في  
اإلنسان، وعل�ه �ستوجب   ، وأنظمة الهاي، �اإلضافة إلى مختلف معاهدات ومواثیق حقوق 1949ذلك اتفاق�ة جن�ف الرا�عة للعام  

وال ترتكز على اي اساس  غیر قانون�ة وغیر منطق�ة، تفك�كه، و�ان االدعاءات التي قدمتها اسرائیل لتبر�ر بناء الجدارازالته و 
 ). 2004قانوني، (محكمة العدل الدول�ة، 

انین المتحضرة اإلنسان والقو �ة والدول�ة لحقوق  من م�ادئ وقواعد القوانین اإلنسان  إن جدار العزل العنصري اإلسرائیلي ینتهك العدید
؛ �ما في ذلك الحق في تقر�ر المصیر، والحق في حر�ة التنقل، والحق في العمل، والحق في العالج والخدمات الصح�ة، والحق 

 في التعل�م، والحق في مستوى مع�شي مالئم و الوصول إلى األماكن المقدسة. 

شعب الفلسطیني، والذي حرم منه الفلسطینیون نت�جة الوضع لدول�ة لیؤ�د حق تقر�ر المصیر للهذا وقد جاء قرار محكمة العدل ا
، فانه ال �مكن استخدام مصطلح 'مخاوف أمن�ة' 2004الس�اسي الراهن. ووفقا لقرار محكمة العدل الدول�ة الصادر في العام  
ال �مكن أن تعتمد على كمة العدل الدول�ة] "أن إسرائیل  كمبرر النتهاك هذا الحق وم�ادئ قانون�ة دول�ة أخرى، حیث ترى [مح

حق الدفاع عن النفس، أو حالة الضرورة القصوى للحیلولة دون شرع�ة بناء الجدار، ولذلك ترى المحكمة، أن بناء الجدار والنظام 
 المرت�ط �ه، یتعارض مع القانون الدولي".

ــر  ــري هو مخالفة صــــــــ ــحة �حة  وأخیرا، فان بناء جدار العزل العنصــــــــ ــالوواضــــــــ ــرائیلیین  لجم�ع اتفاق�ات الســــــــ م الموقعة بین اإلســــــــ
والفلســطینیین، وخرق  التفاق�ة أوســلو االنتقال�ة التي تنص على انه " ال �جوز ألي طرف الشــروع أو اتخاذ أ�ة خطوة من شــأنها  

�ة  مادة الحاد�ة والثالثین من اتفاقلتغییر الوضـــع القائم في الضـــفة الغر��ة وقطاع غزة حتى انتظار مفاوضـــات الوضـــع الدائم " (ا
 ).1995أوسلو، عام  

 جنین محافظة داخل وحول اإلسرائیل�ة الطرق االلتفاف�ة

توق�ع اتفاق�ة أوسلو بین اسرائیل ومنظمة التحر�ر الفلسطین�ة في إال �عد    حیز االستخدامالطرق االلتفاف�ة"  مصطلح "لم یدخل  
الطرق  ، وهو  1993العام   إلى  الإشارة  المستوطنات والبؤر اإلسرائیلي واج�ش  المخصصة الستخدام  القاطنین في  لمستوطنین 

إعادة  من اجل    على نحو یتجاوز المدن والتجمعات المحل�ة الفلسطین�ة،  االست�طان�ة المنتشرة على االراضي الفلسطین�ة المحتلة
ضي الفلسطین�ة . فمنذ ذلك الحین، �ثفت إسرائیل من جهودها لز�ادة عدد الطرق االلتفاف�ة في األراانتشار الج�ش اإلسرائیلي
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المحتلة �جزء من س�استها لفرض حقائق على أرض الواقع؛ والتي في النها�ة التأثیر على نتائج المفاوضات مع الفلسطینیین، �ما  
 �ة متواصلة جغراف�ا وقابلة للح�اة.في ذلك تأثیرها سل�ا على إمكان�ة إقامة دولة فلسطین

معظمها االراضي المصنفة "ج" في الضفة الغر��ة، �اإلضافة الى أجزاء �بیرة   یذ�ر هنا �ان ش�كة الطرق االلتفاف�ة تخترق في
 من مناطق "أ" و "ب".  

الضفة الغر��ة وقطاع غزة في   و�اإلضافة إلى المشروع االست�طاني اإلسرائیلي الذي أطلقته الحكومة اإلسرائیل�ة عقب احتالل 
فهوم الفصل على أساس إنشاء ش�كة من الطرق تعمل على تسهیل بناء  ، تبنت الحكومات اإلسرائیل�ة المتعاق�ة م1967العام  

المستوطنات اإلسرائیل�ة وحر�ة المستوطنین اإلسرائیلیین بین هذه المستوطنات في األراضي الفلسطین�ة المحتلة وتلك التي داخل  
 .1948رائیل اي االراضي الفلسطین�ة المحتلة عام  إس

ناء هذه الطرق تحت ذر�عة "االحت�اجات األمن�ة"؛ وهو المصطلح الذي قدم للج�ش اإلسرائیلي  هذا وقد قام اإلسرائیلیون �شق و�
عندما �ان الج�ش اإلسرائیلي "المبرر" (حسب اعتقادهم) لمصادرة األراضي الفلسطین�ة، وهو إجراء ثبتت فاعلیته في الماضي،  

الحت�اجات األمن�ة" إلقامة قاعدة عسكر�ة، والتي تتحول  �علن مصادرة مساحات واسعة من األراضي الفلسطین�ة تحت ذر�عة "ا
�ة  ف�ما �عد إلى س�طرة المستوطنین اإلسرائیلیین الذین بدورهم �قومون بتحو�لها إلى منطقة عمران�ة (مستوطنة) للع�ش فیها. و�النس

ة األراضي ألي غرض آخر غیر  إلسرائیل، �ان هذا هو المنفذ الوحید لاللتفاف على القانون الدولي، الذي �عتبر أن مصادر 
للمستوطنات   العسكري  الدور  من  إسرائیل  عززت  �ما  الدول�ة.  واألعراف  للقوانین  فاضح"  "انتهاك  �عتبر  العسكري  االستخدام 

وسم االلتفاف�ة،  والطرق  لبناء اإلسرائیل�ة  المحتلة  األراضي  في  الخاصة  الفلسطین�ة  األراضي  �مصادرة  للج�ش  بدورها  حت 
والطرق االلتفاف�ة؛ �ما تذرعت إسرائیل أ�ضا �ان الطرق التي تقوم �شقها في األراضي الفلسطین�ة سوف تعود �النفع المستوطنات  

 على السكان المحلیین الفلسطینیین الذین سوف �سمح لهم �السفر علیها!

�ة المصادرة تسهم إسهاما �بیرا في  فان الطرق اإلسرائیل�ة (الطرق االلتفاف�ة) المقامة على األراضي الفلسطین،  وعالوة على ذلك
تحفیز اإلسرائیلیین على الع�ش في المستوطنات، وتدفعهم أ�ضا على اتخاذ زمام الم�ادرة لبناء المز�د من الطرق على عاتقهم،  

ففي  اعتمادها وتبنیها من قبل ج�ش االحتالل اإلسرائیلي لیلقي ظالال من الشرع�ة على هذه الطرق.  والتي في وقت الحق یتم  
الوقت الذي تشكل ف�ه الطرق االلتفاف�ة حلقة وصل بین المستوطنات اإلسرائیل�ة �عضها ب�عض في األراضي الفلسطین�ة المحتلة، 

المحل�ة الفلسطین�ة في الضفة الغر��ة، من خالل خلق عوائق في المناطق تعمل الطرق االلتفاف�ة أ�ضا على ��ح تنم�ة المجتمعات  
 ك عن القضاء على التواصل الجغرافي بین المدن والتجمعات الفلسطین�ة ب�عضها ال�عض.المخصصة للتنم�ة ناه�

الطرق االلتفاف�ة �استثناء    ، �ان �استطاعة الفلسطینیین السفر على2000وقبل اندالع االنتفاضة الثان�ة في شهر أیلول من العام  
فار األمني" حیث �منع جنود االحتالل المواطنین الفلسطینیین من األوقات التي �علن فیها ج�ش االحتالل اإلسرائیلي حالة "االستن

 استخدام هذه الطرق، أو یتم إخضاعهم إلى تفت�ش امني مكثف قد یدوم لساعات طو�لة. 

إال إذا �ان �حوزتهم  ، أص�ح استخدام الفلسطینیین لهذه الطرق ش�ه معدوم،  2000في العام  ولكن عقب اندالع االنتفاضة الثان�ة  
الج�ش تصار  الطرق. وفي وقت الحق، أص�ح  تلك  �السفر على  لهم  تسمح  المدن�ة اإلسرائیل�ة  اإلدارة  �ح خاصة صادرة عن 

مها �أنها "طرق معقمة/نق�ه"، �معنى أن هذه الطرق اإلسرائیلي �طلق على الطرق االلتفاف�ة التي ال �سمح للفلسطینیین �استخدا
 خال�ة من الفلسطینیین!
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ما طرق قائمة أو طرق مخطط إلقامتها،  وهي إفي محافظة جنین،    الطرق االلتفاف�ة""تندرج تحت مسمى    ومترا�یل  33حال�ا هناك  
ال للبرنامج االست�طاني اإلسرائیلي الذي یهدف إلى ر�ط هذه  مستوطنات �عضها ب�عض ومع المستوطنات والتي بدورها تمتثل 

(الخط األخضر ) }، وتسهیل حر�ة مرور المستوطنین. و�منع الفلسطینیون    1949اإلسرائیل�ة داخل إسرائیل {وراء خط الهدنة لعام  
اإلسرائیلي حال�ا من استخدام الجزء االهم من ش�كة الطرق االلتفاف�ة من خالل الحواجز العسكر�ة التي �ق�مها جنود االحتالل  

ة، والبوا�ات الحدید�ة و�أتي �ل ذلك تحت على مداخل هذه الطرق والتي تتمثل �الكتل اإلسمنت�ة، والخنادق، واألسالك الشائك
 ذر�عة األغراض العسكر�ة و/ أو الضرورات األمن�ة.  

 الحواجز والعوائق االسرائیل�ة تقطع أوصال محافظة جنین 

االحتالل   سلطات  الممارسات  عمدت  �شتى  الفلسطینیین  على  الخناق  تضیق  الى  الغر��ة،  الضفة  احتالل  عقب  االسرائیل�ة، 
مستوطنات اسرائیل�ة في محافظة جنین (منها    9�اإلضافة الى بناء المستوطنات االسرائیل�ة، والتي �صل عددها الى   العنصر�ة، ف

بؤر است�طان�ة)، وتشیید جدار العزل العنصري الذي یلتهم   6(  )، والبؤر االست�طان�ة2005ثالث مستوطنات تم اخالئها عام  
�ة االست�طان�ة،  قامت سلطات االحتالل اإلسرائیل�ة بوضع العوائق أمام حر�ة تنقل  االراضي الفلسطین�ة لصالح المشار�ع التوسع

ذه العوائق �عدد من الحواجز  الفلسطینیین بین مدن وقرى محافظة جنین، و�ین محافظة جنین والمحافظات االخرى. وتتمثل ه
یز�د من صعو�ة حر�ة تنقل الفلسطینیین، مما یؤثر  العسكر�ة االسرائیل�ة، التي یتم وضعهما على مختلف الطرق الفلسطین�ة، مما  

سل�ا على وصول الطالب الى مدارسهم وجامعاتهم، والموظفین، تجار ومزارعین الى اماكن عملهم. و�حسب احصائ�ات معهد  
ضح عدد ) الذي یو 6حاجز أو عائق اسرائیلي، أنظر الجدول رقم (  12ار�ج، یوجد في محافظة جنین    -التطب�ق�ة القدس  اال�حاث

 -وطب�عة الحواجز أو العوائق االسرائیل�ة الموجودة في محافظة جنین:

 

: العوائق/ الحواجز االسرائیل�ة على اراضي محافظة جنین 6جدول رقم    

 العدد  نوع العائق/حاجز العسكري 

 3 حاجز

 4 سواتر تراب�ة 

 1 حاجز/ عائق اسمنتي 

 4 بوا�ة حدید�ة 

 12 المجموع

2018أر�ج،    -ت الجغراف�ة، معهد اال�حاث التطب�ق�ة القدسوحدة نظم المعلوما  
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 ) : الطرق االلتفاف�ة والحواجز العسكر�ة المنتشرة على أراضي محافظة جنین5خارطة رقم (

 

  االسرائیل�ة على اراضي محافظة جنینالمعابر  

ئ�سـ�ة (نقاط حدود) في الضـفة الغر��ة،  عن إقامة عشـرة معابر ر  2005أعلنت الحكومة اإلسـرائیل�ة في شـهر أیلول من عام  
).  و تشــــمل هذه 2005أیلول    9نقطة عبور على طول خط  جدار العزل العنصــــري (جر�دة هارتس،   23�اإلضــــافة إلى 
مزمور�ا شــــــرقي بیت لحم، معبر ترقوم�ا في الخلیل، معبر "جلبوع" الجلمة في جنین، معبر شــــــعار افرا�م في  المعابر: معبر  
ــمال منطقة االغوار، معبر جیلو   طولكرم، معبر ــاهوب شــــ ــام تصــــ في بیت لحم، معبري   300بیتون�ا في رام هللا، معبر حســــ

�انت اســــرائیل قد صــــنفت خمســــة من هذه المعابر التي  شــــعفاط و الزع�م شــــرقي مدینة القدس و معبر قلند�ا في القدس. و 
ة على الحر�ة التجار�ة للفلســـطینیین هذا �اإلضـــافة الى  تنوي اقامتها لألغراض التجار�ة (منها معبر مزمور�ا) بهدف الســـ�طر 

ر على  ســــعیها للســــ�طرة على حر�ة مرور الفلســــطینیین في االراضــــي الفلســــطین�ة �عكس ما تدع�ه حیث أن بناء هذه المعاب
ــفة الغر��ة ســـوف �خلق واقع جدید على االرض الفلســـطین�ة �اعت�ار قرار الحكومة اإلســـرائیل�ة ــار الجدار في الضـ �إقامة   مسـ

هذه المعابر قرار أحادي الجانب یهدف الى تكر�س خط الجدار �خط حدود ســــ�اســــي بین إســــرائیل و األراضــــي الفلســــطین�ة  
  .المحتلة
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ســــلطات االحتالل االســــرائیل�ة عن "معبر الجلمة" والذي �قع الى الشــــمال من مدینة جنین. وهو وفي محافظة جنین، اعلنت 
ــ ــطین�ة المحتلة عام المعبر الوحید الذي یتح للفلســــ ــي الفلســــ ،  1948طینیین القاطنین في محافظة جنین للدخول الى االراضــــ

  .و�العكس. و�ما �سمح ف�ه حر�ة ال�ضائع والسلع من والى المحافظة

ضـافة الى معبر الجلمة، ومع بناء جدار العزل العنصـري االسـرائیل�ة على االراضـي الفلسـطین�ة في محافظة جنین �شـكل  �اإل
وجــدت اســــــــــــــرائیــل "معزل برطعــة" الــذي �قع الى الغرب من مــدینــة جنین، و�ســــــــــــــكن في هــذا المعزل المئــات من  خــاص، ا

ا�جاد "معبر ر�حان" والذي �قع الى الغرب من مدینة جنین    الفلســـــطینیین، وعل�ه عملت ســـــلطات االحتالل االســـــرائیل�ة على
دام الفلســــــطینیین للدخول والخروج من معزل  وعلى مســــــار جدار العزل العنصــــــري، حیث ان هذا المعبر مخصــــــص الســــــتخ

ــمح   ــكان "معزل برطعة" ب�اقي مدن وقرى محافظة جنین، �ما �ســـــــــ برطعة؛ و معبر ر�حان هو النقطة الوحید التي تر�ط ســـــــــ
   ر��ات، والسلع والمشاة من عبور هذا المعبر.للم

 مصادرة االراضي الفلسطین�ة في محافظة جنین تحت ذر�عة "اراضي دولة"  

، عمدت سـلطات االحتالل االسـرائیل�ة الى  1967االحتالل االسـرائیل�ة لقطاع غزة والضـفة الغر��ة �ما فیها مدینة القدس عام  �عد 
ترسـ�خ وجودها على االراضـي الفلسـطین�ة المحتلة، �شـتى الوسـائل الطرق. والن هدفها األسـمى یتمثل في السـ�طرة على اكبر قدر  

الضـــــــفة الغر��ة، قامت �إصـــــــدار المئات من االوامر العســـــــكر�ة التي تصـــــــادر االراضـــــــي  في   ممكن من االراضـــــــي الفلســـــــطین�ة
الفلســطین�ة تحت ذرائع ومســم�ات مختلفة. وتأتي عمل�ة المصــادرة هذه لبناء المســتوطنات االســرائیل�ة، تشــیید الطرق االســت�طان�ة  

ــاء ا ــرائیلیین، بناء جدار العزل العنصـــري، انشـ ــتوطنین االسـ ــها  لقوا لخدمة المسـ ــرائیل لنفسـ ــرائیل�ة. ولتشـــرعن  إسـ ــكر�ة االسـ عد العسـ
لم �كن   عمل�ة مصـادرة االراضـي قامت �االلتفاف على القوانین التي �انت سـار�ة قبل االحتالل االسـرائیل�ة للضـفة الغر��ة، حیث  

من خالل �واشــین طابو    یتهاهناك تســجیل رســمي إال لثلث األراضــي المملو�ة للفلســطینیین ف�ما �انت �اقي األراضــي مثبتة ملك
تر��ة (�عود تار�خها للعهد العثماني) وشـهادات تسـجیل رسـم�ة صـادرة عن حكومة االنتداب البر�طاني و�ذلك التسـجیل لدى دائرة 

 1858. و�شــكل أســاســي، ما زال قانون االراضــي العثماني للعام  1967األراضــي األردن�ة �حســب القانون المعمول �ه قبل العام 
لضــفة الغر��ة المحتلة لتنظ�م ملك�ة األراضــي اال انه لم �كن فاعال �شــكل �بیر خالل قرون العهد العثماني، أو خالل  في افاعال  

 .االنتداب البر�طاني والحكم األردني اللذان حافظا على استخدام نفس القانون 

) مرجع�ة في اعادة تعر�ف  1091كري  االمر العس) (والمعدل �موجب  1967(للعام     59و�ان األمر العسكري االسرائیلي رقم  
، اال أنه جاء مخالفا لقانون األراضي العثماني، حیث  1967ملك�ة االراضي الفلسطین�ة في الضفة الغر��ة المحتلة عقب العام  

العسكري رقم   �اال  59اجاز االمر  العسكر�ة اإلسرائیل�ة  السلطات  قبل  الحكوم�ة"  والمعین من   ستیالء على "لحارس األمالك 
األراضي المملو�ة للحكومة األردن�ة. �ما أجاز االمر العسكري "لحارس األمالك الحكوم�ة" �االستیالء على األراضي الخاصة 
�أفراد أو جماعات �عد االعالن عن تلك األراضي �أنها 'أراضي عامة' أو 'أراضي دولة' والتي تعّرف �انها "أراضي مملو�ة أو 

 ".1967معاد�ة أو شخص من دولة عدوة قبل وخالل و�عد حرب العام  تصلة �جهة  تحت تصرف أو �انت م

خالل   -وعل�ه، عندما احتلت إسرائیل الضفة الغر��ة، فرضت الس�طرة على ما تم االعالن عنه "أراضي دولة" في ذلك الوقت  
لك التي تم تصن�فها على ��ة) وهي ت٪ من إجمالي مساحة الضفة الغر 11.2دونما (  634,920فترة الحكم األردني، ما مساحته 
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أنها أراضي " ُمسجلة أراضي دولة"، حیث تعتبر إسرائیل نفسها مالكة هذه االراضي �صفتها الور�ثة للحكم األردني الذي انتهى 
 .وذلك وفقا للتفسیر اإلسرائیلي للقانون  1967�االحتالل العسكري اإلسرائیلي في العام  

بلغت  حة إضاف�ة  كما شرعت إسرائیل بتصن�ف مسا "أراضي دولة"  الفلسطین�ة  ٪ من 14.9دونما (  843,922من االراضي 
. والیوم، تستعد االدارة المدن�ة االسرائیل�ة الستكمال اإلجراءات  1979إجمالي مساحة الضفة الغر��ة) و�ان أوجها عقب العام  

على إجراءات تسجیلها وفقا للقوانین    جاري العمل على ما �سمى "أراضي دولة" حیث تم إعداد مخططات تسجیل لها �عد مسحها و 
دونما. و�المجمل، فان    666,327٪ من اجمالي مساحة الضفة الغر��ة مع مساحة إجمال�ة قدرها  11.7اإلسرائیل�ة، والتي تشكل  

الى   الدولة" وفقا إلسرائیل تصل  "أراضي  إجمالي ٪ من  38دونما، نحو    2,145,169المساحة اإلجمال�ة لألراضي المصنفة 
 حة الضفة الغر��ة.  مسا

"اراضي دولة" أي ما نسبته    77,799في محافظة جنین، فقد خضع ما مساحته   المحافظة الى تصن�ف  دونما من أراضي 
% من المساحة الكل�ة للمحافظة. ومن الجدیر ذ�ره �ان هذه االراضي التي تصنف اراضي دولة، یتم تخص�صها الحقا 13.3

توسع�ة االست�طان�ة التي تخدم المصالح المستوطنین اإلسرائیلیین، وتثبت وجودهم غیر الشرعي لمشار�ع ال للبناء االست�طاني، ول
على االراضي الفلسطین�ة. وتنقسم االراضي المصنفة "اراضي دولة" الى قسمین: االول، اراضي مسجلة "اراضي دولة" وتصل 

 : 6انظر الخارطة رقم  دونما.   6571ة ومساحتها  اراضي دول  دونما، والقسم الثاني، اراضي معلنو  71,228مساحتها الى  

 

 ): اراضي محافظة جنین مصنفة "اراضي دولة" 6خارطة رقم (
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دونم من اراضي محافظة جنین "اراضي دولة" تم تخص�ص    77,799ومن الجدیر ذ�ره، �انه عقب تصن�ف ما مساحتها الى  
ة"، وهي منطقة �حظر على الفلسطینیین دخولها أو االقتراب "منطقة عسكر�ة مغلقجزء من هذه االراضي وتصن�فها على انها  

دونم، وهي تقع في الجزء الجنو�ي الشرقي   8399منها أو االستفادة من االراضي فیها، وتصل مساحتها في محافظة جنین الى  
ائیل عن "منطقة العزل  ، اعلنت اسر 1967ام  �اإلضافة الى ذلك، وعقب االحتالل االسرائیلي للضفة الغر��ة ع  من محافظة جنین.

الضفة الغر��ة المحتلة، وتحتوي   من مساحة%  29، وتشمل  االردن�ة-الفلسطین�ةالشرق�ة" وهي المنطقة الممتدة على طول الحدود  
دونم تحت تصن�ف    7652تجمع فلسطیني. وفي محافظة جنین �قع ما مساحته    44مستوطنة اسرائیل�ة وما مجموعه    38على  

 �ة" وتقع في الجزء الجنو�ي الشرقي من محافظة جنین. "منطقة العزل الشرق

 

 ): المنطقة العزل الشرق�ة والمناطق العسكر�ة المغلقة في محافظة جنین 7الخارطة رقم (

 

 االوامر العسكر�ة االسرائیل�ة في محافظة جنین 

الهروب من مكانتها �دولة محتل تكرارا  إسرائیل مرارا و  الفلسطینلقد حاولت  تبر�ر وجودها ة لألراضي  �ة من خالل محاوالتها 
 1967بوصفها اإلداري في األراضي المحتلة. و لهذا السبب لجأت إسرائیل و منذ احتاللها للضفة الغر��ة و قطاع غزة في العام  

من�ة" النتهاك  �ة" و "الضرورات اال إلى األوامر العسكر�ة لشرعنة أعمالها االست�طان�ة �استخدام مبرراتها الشهیرة "االغراض العسكر 
، أصدرت 1993القوانین االنسان�ة الدول�ة و قرارات األمم المتحدة و مجلس األمن. و في أعقاب توق�ع اتفاق�ة أوسلو في العام  

عز�ز إسرائیل االف األوامر العسكر�ة لمصادرة مساحات شاسعة من االراضي الفلسطین�ة لألغراض العسكر�ة المختلفة و ذلك لت
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ألراضي بدءا من بناء المستوطنات و توس�ع المستوطنات القائمة و شق الطرق االلتفاف�ة و اقامة القواعد العسكر�ة  س�طرتها على ا 
وغیرها من االنتهاكات، هذا �اإلضافة الى بناء جدار العزل العنصري. ففي محافظة جنین، أصدر ج�ش االحتالل اإلسرائیلي 

ت�طان�ة، و �ثیر من هذه االوامر لم تكن متاحة للعامة، ولكن تلك المتوفرة حتى هذا  تنفیذ مخططاته االسمئات األوامر العسكر�ة ل
 أدناه:  7الیوم، تظهر في الجدول رقم  

 : األوامر العسكر�ة اإلسرائیل�ة الصادرة في محافظة جنین 7جدول رقم  

 نوع األمر العسكري  عدد األوامر العسكر�ة

 بیوتهدم   76

 أراضي   مصادرة أمالك دولة  4

 جدار العزل العنصري  13

 استخدامات عسكر�ة 10

 تشید طرق  15

 المجموع 118

 المصدر: معهد اال�حاث التطب�ق�ة  – القدس (أر�ج)،  2018

 

 المخططات االست�طان�ة اإلسرائیل�ة في محافظة جنین

 ین�ة للمستوطنات االسرائیل�ة في االراضي الفلسطمشروع اعتماد االولو�ة "الوطن�ة"   •
، على مشروع است�طاني جدید �عنوان  2012�انون الثاني من العام  29وافقت الحكومة اإلسرائیل�ة في جلستها المنعقدة بتار�خ 

" مناطق ذات األولو�ة الوطن�ة " الذي یتضمن سلسلة من المزا�ا والمخصصات المال�ة الممنوحة للمناطق المستهدفة . وشملت 
تجمعا محل�ا �ما في ذلك الموجودة خلف الخط   577وطن�ة التي اعتمدتها الحكومة اإلسرائیل�ة،  �ة ال خر�طة المناطق ذات األولو 

مستوطنة إسرائیل�ة غیر شرع�ة مقامة على اراضي الضفة الغر��ة المحتلة، منهم مستوطنین اسرائیلیتین في   90االخضر، و  
س الوزراء حیث ستشمل المخصصات التال�ة :المنح و ر مجلمحافظة جنین؛ مستوطنة م�فو دوتان وحرم�ش، س�ستفیدون من قرا

المزا�ا الضر�ب�ة لقطاع الصناعة مثل دعم أصحاب العمل والمساعدات للمصانع في األزمات ، المساعدة في تطو�ر البن�ة التحت�ة  
و المزا�ا الضر�ب�ة    المنحللصناعة والمنح لل�حث والتطو�ر لتكال�ف صناع�ة ، األولو�ة في التمو�ل التكنولوجي، وحاضنات ،و 

للزراعة، و المعونة إلى المستوطنات الر�ف�ة من خالل تقس�م المستوطنة ( زراعة أو صناعة) . وتشمل المخصصات أ�ضا حوافز  
 اإلسكان والخصم على أسعار األراضي.  
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عندما امر رئ�س   2002م  في عاكما تم الكشف عن الرغ�ة اإلسرائیل�ة إلعداد مشروع "المناطق ذات األولو�ة الوطن�ة" فعال  
الوزراء اإلسرائیلي في ذلك الوقت، أر�یل شارون، �إعداد خر�طة للتجمعات المقترحة لتصن�فها �مناطق ذات أولو�ة وطن�ة، في  

 -حین أن المشروع عرض للتعدیالت خالل عهد أولمرت ونتن�اهو على النحو التالي:  

لك الوقت مدرج فیها جم�ع المستوطنات اإلسرائیل�ة غیر الشرع�ة في في ذ   : الخر�طة  2002-خر�طة حكومة ار�یل شارون  •  
 الضفة الغر��ة �استثناء تلك الموجودة في مدینة القدس .

، اعتمدت حكومة أولمرت على وضع خر�طة جدیدة للمناطق   2012آب    24: في    2008-خر�طة حكومة ایهود اولمرت  •  
سافة الماد�ة والنقل لمدینة تل أبیب، وفقا لتلك الخر�طة تصنف المستوطنات  في لمكأولو�ة وطن�ة على أساس المع�ار الجغرا

 اإلسرائیل�ة في تالل الخلیل وفي وادي األردن �مناطق أولو�ة وطن�ة.

، و فقا لما �سمى ب "  قانون األولو�ة الوطن�ة  2009: عندما تولت حكومة نتن�اهو السلطة في العام  خر�طة حكومة نتن�اهو•  
" ، الذي أدرج في قانون الترتی�ات االقتصاد�ة ، قررت الحكومة إنشاء معاییر إضاف�ة، اخذا �عین    2007-5747رقم  ناطق  لم

االعت�ار مع�ار القوة االجتماع�ة واالقتصاد�ة والموقع الجغرافي، لتلب�ة احت�اجات ومعاییر سكان�ة أخرى في المناطق التي تتطلب 
مستوطنة إسرائیل�ة في الضفة الغر��ة والقدس  90ولو�ة ، حیث في النها�ة، شملت الخر�طة ت األالنهوض و التنم�ة للمناطق ذا

 .2011�انون الثاني    29منها اعتمدت رسم�ا في الدورة الحكومة في    70الشرق�ة ،  

 السكة الحدید�ة اإلسرائیل�ة في الضفة الغر��ة المحتلة •
ة اإلسرائیل�ة المضي قدما في مشروع السكة الحدید�ة في الضفة الغر��ة، لمدن�، قررت اإلدارة ا2013في شهر حز�ران من العام  

وفتح المجال أمام االعتراضات على المشروع من عامة المواطنین متجاهلة الحدود الس�اس�ة للمنطقة. و�تضمن المشروع الجدید 
العدید من الجسور واألنفاق التي دید و خط سكة ح  11محطة و  30�یلومتر وتحتوي على    473بناء سكة حدید �صل طولها إلى  

تهدف إلى الر�ط بین المدن الفلسطین�ة في الضفة الغر��ة �عضها ب�عض، و�ین الضفة الغر��ة واألردن من جهة وسور�ا من جهة  
 أخرى. 

ر��ة ألول ة الغومن الجدیر ذ�ره، أن صح�فة هاارتس الیوم�ة اإلسرائیل�ة نشرت تقر�را خاصا عن مشروع السكة الحدید�ة في الضف
. و�حسب الصح�فة، فان المشروع الجدید �م اإلعداد له من قبل شر�ة سكة الحدید اإلسرائیل�ة 2012مرة في شهر ش�اط من العام  

) المسار 1بناءا على طلب من وز�ر النقل اإلسرائیلي "�سرائیل �اتس". وعل�ه تكون مسارات السكة الحدید�ة على النحو التالي: (
اسم "ظهر الجبل" و�ر�ط بین جنین، ونابلس، ورام هللا، والقدس، ومستوطنة "معال�ه ادوم�م"، و�یت لحم والخلیل.    عل�ه  األول �طلق 

المیت،  2( الحدود األردن�ة و�ر�ط بین مدینة أر�حا، وال�حر  الثاني �طلق عل�ه اسم "غور األردن" و�متد على طول  المسار   (
) مسار رام  4طولكرم، ( –) مسار نابلس 3ة ح�فا ومنها إلى سور�ا في المستقبل. (مدین و��سان، وایالت، و�رت�ط من ایالت إلى

)  7اللد ( داخل الخط األخضر)، (  –) مسار القدس  6تل ابیب (  -) مسار القدس5ومعبر اللنبي الحدودي مع األردن (  –هللا  
) مسار �ر�ات  8 و�رت�ط �المحطة الرئ�س�ة)، (ام هللا رام هللا ( والذي یبدأ من مدینة القدس و یلتف حول مدینة ر   –مسار القدس  

 بئر الس�ع داخل الخط األخضر.   - ) مسار الخلیل9الخلیل، (  – غان داخل الخط األخضر  

ودون أدنى شك، فإن مقترح السكة الحدید�ة اإلسرائیل�ة التي تعمل إسرائیل على اإلعداد له ودفعه لیدخل مرحلة التنفیذ، �خدم  
ائیل في فرض احتالل إسرائیلي طو�ل األمد على األراضي الفلسطین�ة، والتأكید على س�طرتها المطولة  ة إسر �شكل أساسي مصلح
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على الضفة الغر��ة �اإلضافة إلى القضاء على أي فرصة ممكنة لالقتراب ـأو الوصول إلى اتفاق�ة سالم مع الفلسطینیین على 
أن تؤ�د على أن وجودها في الضفة الغر��ة أمرا واقعا وجزء ال یتجزأ تر�د  أساس "حل الدولتین". عالوة على ذلك، فان إسرائیل  

من ح�اة الفلسطینیین، و�التالي تعمل على التر�یز على البن�ة التحت�ة التي تر�ط جمع عناصر ح�اة الفلسطینیین واإلسرائیلیین 
 :8أنظر الخارطة  معا.  

 

 لضفة الغر��ة المحتلة  في ا  ): توضح مسار مشروع "السكة الحدید�ة"8خارطة رقم (
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