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�لتي باتت مطوقة بامل�صتوطنات و�لطرق �ال�صتيطانية من جميع �جلهات؛ وقد بد�أ تنفيذ هذ� �ل�صارع 

.
65

�إثر م�صادقة �ملحكمة �الإ�رش�ئيلية على خمططه ورّد جميع �العرت��صات �لتي كانت مقّدمة �صده

تطورات ال�شارع رقم 21 )طريق بيغن ال�رسيع(:

يف 2013/1/21 بد�أت �جلر�فات �الإ�رش�ئيلية بالعمل على �صّق طريق 21 �لذي يربط م�صتوطنات 

�لقاطع �ل�صمايل ببع�صها �لبع�ص ويو��صل طريقه نحو غربي �لقد�ص، وقد مّت جتريف عدة ب�صاتني 

2014، خالل �أعمال تاأ�صي�ص هذ�  2014 و�آب/ �أغ�صط�ص  �أبريل  زيتوٍن يف حميط �صعفاط يف ني�صان/ 

�لطريق.

�إجر�ء�ته  يف  �لزمن  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ي�صابق 

بهدف  �لفل�صطينية،  �الأر�ص  على  وممار�صاته 

�صمها  على  عمالً  �لعربي،  طابعها  وتغيري  تهويدها 

وتطبيق �لقانون �ملدين �الإ�رش�ئيلي عليها؛ فمنذ حني 

منذ  معّدة  خطة  تنفيذ  �إىل  �الحتالل  �صلطات  ت�صعى 

طريق  عن  �ملحتلة؛  �لغربية  �ل�صفة  حمافظات  �أو�صال  لتقطيع  تهدف  �لع�رشين،  �لقرن  �صبعينيات 

�إن�صاء معازل )كانتونات( كمرحلة �أخرية من مر�حل �حتالل �ل�صفة و�ل�صيطرة على كامل �أر��صيها. 

�ليهودي  لال�صتيطان  �ملنهجية  �ملنتظمة  �لوترية  ��صتمر�ر   2015–2014 �صنتا  �صهدت  وقد 

�لقاطنني  �الإ�رش�ئيليني  �مل�صتوطنني  عدد  �رتفاع  �إىل  �الإح�صائيات  و�أ�صارت  �لغربية.  �ل�صفة  يف 

م�صتوطن �ألف   750 نحو  �إىل   1990 �صنة  م�صتوطن  �ألف   240 من  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتوطنات   يف 

196 م�صتوطنة �إ�رش�ئيلية، و232 بوؤرة ��صتيطانية موزعة يف جميع �أنحاء  2015، يقطنون يف  �صنة 

.
66

�ل�صفة �لغربية، مبا يف ذلك �رشقي �لقد�ص

�ال�صتيطان،  ومقاومة  �الأر�ص  عن  للدفاع  �لوطني  للمكتب  ر�صمي  فل�صطيني  تقرير  وذكر 

��صتوىل  �لتي  �الأر��صي  90% من  “�أكرث من  �أن  �لفل�صطينية  �لتحرير  �لتنفيذية ملنظمة  للجنة  �لتابع 

تو�صيع  الأعمال  تخ�صي�صها  جرى  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  من  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  عليها 

�إمرة جهاز  �لذي يعمل حتت  “�خلط �الأزرق”،  �أن طاقم  �لتقرير  �ليهودية”. و�أو�صح  �مل�صتوطنات 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  حدود  بر�صم  يقوم  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  جلي�ص  �لتابع  �ملدنية”  “�الإد�رة 
و�لتو�ّصع �لبناء  مب�صاريع  و�لبدء  �لتخطيط  باإجر�ء�ت  �لبدء  باالإمكان  ي�صبح  بحيث   �مل�صادرة 

.
67

�ال�صتيطاين

حافظ �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي وم�صادرة �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1967 على وتريته 

�إ�صد�ر على   2014 �صنة  خالل  �أي�صاً  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أقدم  فقد  2014؛  �صنة  خالل   �لعالية 

رابعًا: التو�شع اال�شتيطاين

           االإ�شرائيلــــــي فـــــي

           ال�شفـــــــــة الغربيـــة
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18 �أمر م�صادرة لالأر��صي �إما بحجج �لدو�عي �الأمنية �أو باإعالنها “�أر��صي دولة”، حيث �صودرت 

( يلكها �لفل�صطينيون جميعها ل�صالح تو�صيع 
2
من خالل هذه �الأو�مر 7,262 دومناً )نحو 7.3 كم

.
68

�مل�صتوطنات و�لبوؤر �ال�صتيطانية و�مل�رشوع �لتو�صعي �الإ�رش�ئيلي ب�صكل عام

)�أربعة كيلومرت مربع( الإقامة م�صتوطنة جديدة غربي  �آالف دومن  �أربعة  كما �صادر �الحتالل 

بيت حلم و�خلليل، من قرى نحالني وحو�صان وو�د فوكني و�جلبعة و�صوريف. كما �أ�صدر قر�ر�ً 

�لغربية  بلد�ت بيت حلم  �أر��صي  )كيلومرت مربع و�حد( من  �ألف دومن  �ليد على نحو  �آخر بو�صع 

من�صق  مكتب  و�أعلن  و�ال�صتيطان.  �جلد�ر  مقاومة  هيئة  يف  �ملعلومات  مركز  وفق  و�جلنوبية، 

لقر�ر حكومة �الحتالل،  مّت وفقاّ  �الإجر�ء  �أن  بال�صفة يف حينه يو�آف موردخاي  عمليات �الحتالل 

�أن  �لفل�صطينيني  �خلب�ء  بع�ص  ويرى  �خلليل.  منطقة  يف  م�صتوطنني  ثالثة  وقتل  �ختطاف  عقب 

��صتيطاين بني م�صتوطنات جممع ع�صيون وبيت حلم  تو��صل  �إيجاد  �الأخري هو  �مل�صادرة  هدف 

من جهة، وبني �ملجمع �ال�صتيطاين �ملذكور ومدينة �لقد�ص �ملحتلة من جهة ثانية. ومن �مل�صادر�ت 

�ألف دومن )كيلومرت مربع و�حد( يف �لقد�ص، وت�صليم مو�طنني  �الأخرى، قر�ر �ال�صتيالء على نحو 

 من قرى جنوب جنني وطولكرم �صمال �ل�صفة �لغربية �ملحتلة ع�رش�ت �لتبليغات بتجديد م�صادرة

.
69

�آالف �لدومنات من �أر��صيهم �لزر�عية

لتو�صيع  �إ�رش�ئيلية  خطة  عن  هاآرت�ص  �صحيفة  ك�صفت   ،2014 دي�صمب  �الأول/  كانون  وخالل 

تق�صي  �خلطة  هذه  و�أن  �ل�صفة.  �أر��صي  من   )
2
كم  35( دومن  �ألف   35 ح�صاب  على  �مل�صتوطنات 

“�أر��صي دولة” لتو�صيع �مل�صتوطنات. ووفق هاآرت�ص،  تعدُّها حكومة �الحتالل  �أر��صٍ  با�صتخد�م 

�إىل ر�صم  “�أر��صي �لدولة” ب�صكل عام مّت تخ�صي�صها ل�صالح �مل�صتوطنني، م�صرية  99% من  فاإن 

يجري  فالعمل  �خلر�ئط  تلك  وبح�صب  �ل�صفة،  �أر��صي  من   )
2
كم  260( دومن  �ألف   260 لـ  خر�ئط 

لل�صيطرة على �الأر��صي وحتويلها ل�صالح �مل�صتوطنات، وخ�صو�صاً يف منطقة �الأغو�ر وعلى حدود 

.
�أر��صي �صنة 701948

وقد �أفادت معطيات جمموعة �لرقابة بد�ئرة �صوؤون �ملفاو�صات �لفل�صطينية �أنه مّت خالل 2014 

�مل�صادقة على خمططات الإقامة 11,933 وحدة ��صتيطانية يف �ل�صفة �لغربية، ون�رش عطاء�ت لبناء 

5,057 وحدة، �إ�صافة لبناء موؤ�ص�صات عامة بينها مد�ر�ص وكن�ص يهودية وجممعات جتارية وبنى 

2014، حيث كان قد مّت  13,537 وحدة �صكنية خالل �صنة  . �أما ما مّت بناوؤه فعالً، فقد بلغ 
71

حتتية

�لتايل  �جلدول  ويظهر   .2014 �صنة  قبل  �لوحد�ت  هذه  من  �لكثري  لبناء  تر�خي�ص  على  �حل�صول 

�لقد�ص يف  �لغربية مبا فيها  �ل�صفة  �الإ�رش�ئيلية يف  �مل�صتوطنات  �ملقامة يف  �ل�صكنية  �لوحد�ت  توزيع 

�صنة 2014:
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 جدول 6/7: توزيع الوحدات ال�شكنية املقامة يف امل�شتوطنات الإ�رسائيلية يف ال�شفة الغربية

يف �شنة 722014

ملكية الأر�س/ الق�شاءعدد الوحدات ال�شكنيةامل�شتوطنات

�لقد�ص2,600جفعات هماتو�س

جبل �أبوغنيم/ �لقد�ص1,970هار حوما

�لقد�ص1,887رامات �شلومو

�صلفيت1,015اأريل

�لقد�ص736جفعات زئيف

�لقد�ص708جيلو

Leshem صلفيت694لي�شم�

Beitar Ilit جنوب غربي �لقد�ص508بيتار عيليت

Efrat بيت حلم450اإفرات

Elkana نابل�ص452الكانا

Shvut Rachel نابل�ص350�شيفوت راحيل

�لقد�ص350تلبيوت

Beit El لقد�ص290بيت اإيل�

�لقد�ص256نويف برات

Ofra ر�م �هلل250عوفرا

�لقد�ص216راموت

�لقد�ص178ب�شجات زئيف

Neve Yaakov لقد�ص136النبي يعقوب�

Karnei Shomron نابل�ص108كارين �شمرون

Immanuel نابل�ص102اإميانويل

Alfei Menashe قلقيلية78األفيه منا�شيه

Adam لقد�ص75اآدم�

Shavei Shomron نابل�ص65�شايف �شمرون

Geva Benjamin لقد�ص38جيفع بنيامني�

Almog أريحا31املوج�

�لقد�ص500موزعة على م�شتوطنات القد�س

14,043املجموع

��صتيطانية  �أي�صاً زيادة يف وترية بناء وتو�صيع �مل�صتوطنات و�رشعنة بوؤر   2015 �صهدت �صنة 

و�إن�صاء بوؤر جديدة، فقد قامت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ومن خالل �أذرعها �ملختلفة �مل�صوؤولة 

لنحو بناء  تر�خي�ص  و�إ�صد�ر  عطاء�ت  وطرح  خطط  على  باملو�فقة  �مل�صتوطنات  يف  �لبناء   عن 

ً دومنا  3,670 جمموعه  ما  و�صادرت  �لقد�ص،  منطقة  يف   %72 منها  �صكنية  وحدة   17,376 



2014-2015التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

300

، يف حني بلغت حتى �أو�خر �صنة 2015 ما عدده 19,822 وحدة �صكنية ��صتيطانية 
73

)
2
)نحو 3.67 كم

 )�نظر جدول   6/8(، بع�صها نفذ وبع�صها قيد �لتنفيذ و�لبع�ص �الآخر يف �نتظار �إمتام �إجر�ء�ت �لبناء، من

�صمنهم 2,560 غرفة فندقية، حيث كان توزيع �لوحد�ت �ل�صكنية على �مل�صتوطنات على �لنحو �لتايل:

 جدول 6/8: توزيع الوحدات ال�شكنية على م�شتوطنات ال�شفة الغربية مبا فيها القد�س

ل�شنة 742015

ملكية الأر�س/ الق�شاء عدد الوحدات ال�شكنية امل�شتوطنة

�صعفاط / بالقد�ص 3,391 رامات �شلومو

عرب �ل�صو�حرة 2,200 القد�س

�صعفاط / بالقد�ص 455 جفعات زئيف

لفتا �ملهجرة/ �لقد�ص 1,400 غربي القد�س

�لقد�ص 382 راموت

جبل �أبو غنيم/ جنوب �لقد�ص 515 هار حوما

�ل�صيخ جر�ح/ �لقد�ص 330 غربي القد�س

114 النبي يعقوب واآدم

بالقرب من جبل �ملكب 300 Nof Zion نوف ت�شيون

مقبة ماأمن �هلل/ �لقد�ص 192 غربي القد�س

مقبة ماأمن �هلل/ �لقد�ص 480 )غرف فندقية( غربي القد�س

�رشقي �لقد�ص 156 ب�شجات زئيف

�صلو�ن 25 القد�س

باب �ل�صاهرة/ �لقد�ص 21 القد�س

تلة ق�رش �ملندوب �ل�صامي/ جبل �ملكب 2,080  )غرف فندقية( رمات هنت�شيف/ القد�س

بالقرب من بيت حلم 961 جيلو

ق�صاء �صلفيت 156 الكناه

�ل�صفة �لغربية 886 م�شتوطنات معزولة على حد قولهم

�خلليل 102 Kiryat Arba كريات اأربع

�ل�صفة �لغربية 2,200
 Ma‘ale Mikmas معاليه خمما�س

ورميونيم Rimonim وكوخاف ه�شاحر 

Kokhav HaShahar

ق�صاء ر�م �هلل 96 Modi‘in موديعني

ق�صاء قلقيلية 78 األفيه منا�شيه

ق�صاء بيت حلم 70 بيتار عيليت

ق�صاء نابل�ص 32 اأريل

�رشقي مدينة �لقد�ص 3,200 منطقة معاليه اأدوميم

19,822 املجموع

�أ�صدرت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أي�صاً خالل �صنة 2015 عدد�ً من �الأو�مر �لع�صكرية �لتي 

( من �الأر��صي �لفل�صطينية يف خمتلف 
2
تق�صي مب�صادرة ما جمموعه 3,670 دومناً )نحو 3.67 كم
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مناطق �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، وذلك الدعاء�ت خمتلفة ومتنوعة، تخدم يف طبيعة �حلال �مل�صاريع 

.
75

�ال�صتيطانية يف �الأر��صي �ملحتلة، وتعّزز �لوجود �الإ�رش�ئيلي فيها

ً دومنا  853 جمموعه  ما  مل�صادرة  �أو�مرها  �الحتالل  �صلطات  �أ�صدرت  �خلليل،  حمافظة   ففي 

منها؛  خمتلفة  �دعاء�ت  حتت  هذه  �مل�صادرة  �أو�مر  وتاأتي  �ملحافظة؛  �أر��صي  من   )
2
م �ألف   853(

مغلقة،  ع�صكرية  ومناطق  دولة،  و�أر��صي  وجد�ر،  �أمنية،  و�أغر��ص  �لع�صكرية،  �ال�صتخد�مات 

.
76

وغريها من �الدعاء�ت �الإ�رش�ئيلية غري �ل�رشعية

�أما يف حمافظة ر�م �هلل و�لبرية، فقد �أعلنت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عن م�صادرة ما جمموعه 

( من �الأر��صي 
2
�ألف م 790 دومناً )790  (. يف حني عمدت على م�صادرة 

2
�ألف م 820 دومناً )820 

�لفل�صطينية يف حمافظة بيت حلم. ومن �جلدير ذكره باأن م�صادرة �الأر��صي �لفل�صطينية هي �صيا�صة 

.
77

�إ�رش�ئيلية هادفة �إىل تو�صيع �لن�صاط �ال�صتيطاين يف خمتلف مناطق �ل�صفة �لغربية �ملحتلة

يذكر �أن منطقة �الأغو�ر �ملحتلة كانت وما تز�ل ت�صهد �عتد�ء�ت متكررة على �لقرى �لفل�صطينية 

هناك متثلت يف هدم بع�ص هذه �لقرى و�لتجمعات �ل�صكنية، و�إرغام �صكانها على �إخالئها و�ال�صتيالء 

على �أر��صيهم بغر�ص بناء م�صتوطنات ومناطق �أمنية، ح�صب �دعائهم، و�إقامة طرق و�صو�رع. هذ� 

وقد �صهدت م�صارب �لعرب �لفل�صطينيني �رشقي مدينة �لقد�ص �عتد�ء�ت متو��صلة �إما بهدم خيامهم 

وقر�هم �لريفية وطردهم من �أماكن �صكناهم، �أو باعتقال بع�صهم ومنعهم من �لعودة �إىل �أر��صيهم 

�لتي عا�صو� فيها منذ عقود م�صت من �لزمن.

يز�ل  وما  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  تبنّى 

�لفل�صطينية  و�ملن�صاآت  �ملنازل  هدم  �صيا�صة 

�لفل�صطينيني،  بحق  جماعية  عقاب  كو�صيلة 

�ملناطق  بع�ص  يف  لل�صكان  �لطبيعي  �لنمو  ملو�كبة  �لتو�ّصع  من  ومنعهم  عليهم  �خلناق  لت�صييق 

و�ملوقعة و�ملوؤقتة  �لثانية  �أو�صلو  �تفاقية  بح�صب  ج  �مل�صنفة  �ملناطق  تلك  وباالأخ�ص   �لفل�صطينية، 

�صنة 1995، بني منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل”، حيث تخ�صع هذه �ملناطق �إىل �ل�صيطرة 

و�ملن�صاآت  �ملنازل  باأن  �الحتالل  �صلطات  وتّدعي  �الإ�رش�ئيلي.  �الحتالل  �صلطات  قبل  من  �لكاملة 

�مل�صتهدفة بعمليات �لهدم “غري مرخ�صة” من قبل �الإد�رة �ملدنية �الإ�رش�ئيلية.

488 منزالً  بلغ   2014 �صنة  �الإ�رش�ئيلي بهدمه يف  �الحتالل  �صلطات  قامت  ما  �أن جمموع  يذكر 

ومن�صاأة يف خمتلف مناطق �ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص، كما مّت �إخطار نحو 851 منزالً ومن�صاأة 

خالل �لغربية  �ل�صفة  يف  بالهدم  و�الإخطار�ت  �لهدم  عمليات  يو�صح  �لتايل  و�جلدول   بالهدم؛ 

�صنة 2014:

خام�شًا: هدم االحتالل االإ�شرائيلي

              لبيـــوت الفل�شـــطينيني
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جدول 6/9: توزيع عمليات واإخطارات الهدم على حمافظات ال�شفة الغربية

جمموع اإخطارات الهدم جمموع عمليات الهدم املحافظة

120 159 القد�س

34 39 نابل�س

45 32 اأريحا

328 69 اخلليل

109 16 بيت حلم

6 10 طولكرم

64 117 طوبا�س

31 3 جنني

28 5 قلقيلية

54 4 رام اهلل

32 4 �شلفيت

851 488 املجموع

ويف �صنة 2015، �أقدمت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على هدم ما جمموعه 482 منزالً ومن�صاأة، 

يف �ل�صفة �لغربية، بينها 281 منزالً، و�لباقي عبارة عن من�صاآت تتكون من زر�ئب لرتبية �حليو�نات، 

و�الأغو�ر  طوبا�ص  حمافظة  يف  �لهدم  عمليات  من  �الأكب  �لن�صيب  وكان  وجتارية؛  زر�عية  وبيوت 

وخالل   .
78

�أخرى من�صاأة  و37  منزالً   115 يقارب  ما  �الحتالل  جر�فات  هدمت  حيث  �ل�صمالية، 

�ل�صنة نف�صها، �أ�صدرت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أو�مر هدم ت�صتهدف ما جمموعه 629 منزالً 

ومن�صاأة فل�صطينية. حيث تركزت �أو�مر �لهدم على حمافظة �خلليل با�صتهد�ف 211 منزالً ومن�صاأة، 

180 منزالً ومن�صاأة، �أما يف حمافظة بيت حلم، فاأ�صدرت �صلطات  تليها حمافظة �لقد�ص مبا يقارب 

.
79

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي �أو�مرها بهدم 64 منزالً ومن�صاأة

ً مرور� �صماالً،  خمما�ص  منطقة  من  بدء�ً  �لبدو  يرتكز  حيث  للقد�ص،  �ل�رشقي  �ملحيط   ويف 

باخلان �الأحمر و�جلبال �ل�رشقية، و�صوالً �إىل �لعيزرية جنوباً )وهي مناطق تقع يف معظمها �صمن 

�الأر��صي �لتي خ�ص�صها �الحتالل لكتلة �أدوميم �ال�صتيطانية ومل�رشوع �إي و�حد E–1 �لذي يربطها 

�لبدو  �صكانها  من  �ملنطقتني  هاتني  تفريغ  نيته   2011 �صنة  مطلع  �الحتالل  جي�ص  �أعلن  بالقد�ص(، 

، بق�صد دفعهم �إىل �إحدى نقطتي جتمع: �إما يف �لنويعمة
80ً

 بالكامل، و�ملقدر عددهم بـ 2,300 بدويا

2012 و2013 �أعمال هدٍم متكررة  �أو يف �جلبل قرب مكب نفايات �لعيزرية. ونفذ خالل  يف �أريحا، 
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��صتمرت كذلك خالل 2014 و2015، �إذ هدمت 5 من�صاآت �صكنية يف 2014/12/17 ويف 2014/3/12 

 و�متدت عمليات �لهدم يف 2015/1/14 �إىل 3 من�صاآت زر�عية 
81

هدمت عدة من�صاآت �صكنية وزر�عية

يف جتمع عرب �ملليحات يف منطقة مغاير �لدير �لقريبة من م�صتوطنة خمما�ص وهي منطقة ت�صتهدف 

، ومّت هدم 15 منزالً و5 حظائر �أغنام و4 من�صاآت عامة يف �خلان �الأحمر 
82ً

الأول مرة منذ ثالثني عاما

توؤوي كانت  �صكنية  برك�صات  هدم  مّت  كما   .
83ً

�صخ�صا  95 منها  ت�رشر   ،2015/8/17 يف   و�لزعيّم 

.
34 �صخ�صاً من عرب �جلهالني يف جتمع �أبو نو�ر قرب م�صتوطنة معاليه �أدوميم يف 842016/1/6

�الإ�رش�ئيلية �ل�صلطات  هدمت  فقد   ،1948 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني  مناطق  م�صتوى  على   �أما 

مئات �ملنازل يف خمتلف �ملناطق يف �جلليل و�ملثلث و�لنقب؛ فاأ�صاب �لهدم بيوتاً يف مدن مثل �أم �لفحم، 

وباقة �لغربية، و�لطيبة، وكفر قا�صم، و�للد، ورهط �للقية...�إلخ، ثم مّت هدم قرى يف �لنقب ع�رش�ت 

�ملر�ت مثل قرية �لعر�قيب �لتي هدمها �لكيان �الإ�رش�ئيلي �أكرث من 95 مرة، ناهيك عن قرى عربية 

.
85

�أخرى يف �لنقب مما تطلق عليه “�إ�رش�ئيل” قرى غري معرتف بها

�لعازل  �لعن�رشي  �جلد�ر  �أ�صاف 

�ملو�طن  كاهل  على  وكبري�ً  جديد�ً  عبئاً 

بعدما  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني 

 حّول حياة �لكثريين �إىل جحيم ال يطاق؛

عن  باأكملها  و�أحياء  قرى  عزل  فقد 

حميطها �لطبيعي، وف�صل عائالت عن بع�صها �لبع�ص و�أعاق حركة �ل�صري و�ملو��صالت.

مّت  وقد  كم،   790 �إ�رش�ئيلية  �إعالمية  م�صادر  ح�صب  �الإجمايل  �لعن�رشي  �جلد�ر  طول  ويبلغ 

تنفيذ ما ن�صبته 60% منه حتى كتابة هذ� �لتقرير، وهناك 10% قيد �لتنفيذ، وما تبقى تقول �لدو�ئر 

�لعبية �إن خمططاتها �أ�صبحت جاهزة للتنفيذ.

�جلد�ر �لعن�رشي �ملذكور تعدى حدود مدينة �لقد�ص، حيث تقول م�صادر فل�صطينية خمت�صة �إنه 

مع بد�ية �آب/ �أغ�صط�ص �صنة 2015، قامت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي بو�صع عالمات جديدة على 

�الأر��صي �لفل�صطينية يف منطقة بري عونه �لتابعة ملدينة بيت جاال وذلك على ما يبدو ال�صتكمال بناء 

جد�ر �لعزل �لعن�رشي يف �ملنطقة. وياأتي هذ� �لعمل عقب مرور �صهر تقريباً من �إعالن �ملحكمة �لعليا 

�الإ�رش�ئيلية يف 2015/7/6 عن �إعطاء �ل�صوء �الأخ�رش حلكومة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي با�صتكمال بناء 

�جلد�ر يف منطقة و�دي كريز�ن، و�متد�د�ً حتى ج�رش �لنفق يف مدينة بيت جاال، وذلك بعد �نق�صاء 

�أعو�م من �ملعارك �لق�صائية يف �ملحاكم �الإ�رش�ئيلية �صّد قر�ر �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بناء جد�ر �لعزل 

.
86

�لعن�رشي يف �ملنطقة

�شاد�شًا: اجلدار العازل: تطورات بنائه 

              واأ�شـــــراره علـــى الــو�شـــــع 

               الفـل�شــــــــــــــــــطـيـــنــــي



2014-2015التقرير اال�سرتاتيجي الفل�سطيني

304

87
خريطة 6/4: م�شار اجلدار العن�رسي

�الحتالل  �صلطات  و�صعتها  �لتي  �لعالمات  من  �لعديد  ر�صد  مّت  �أنه  نف�صه  �ل�صياق  يف  ي�صار 

�اللتفايف  �ل�صارع  من  جزء  هو  و�لذي  �لنفق”،  “ب�صارع  يعرف  ما  �أ�صفل  �ملقطع  يف  �الإ�رش�ئيلي، 

�الإ�رش�ئيلي رقم 60 �لذي يربط بني �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص �ملحتلة وتلك �لو�قعة �صمن 

.
88

جتمع غو�ص ع�صيون �ال�صتيطاين �الإ�رش�ئيلي وير يف �أر��صي مدينة بيت جاال

وتنوي �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ��صتكمال بناء جد�ر �لعزل �لعن�رشي يف مدينة بيت جاال 

وذلك متا�صياً مع �الأمر �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي رقم 60/62 �ل�صادر يف 2006/3/16. وتظهر �خلر�ئط 

ج�رش  �أ�صفل  مرور�ً  كريز�ن،  و�دي  منطقة  من  يتد  �جلد�ر  من  مقطعاً  �لع�صكري  باالأمر  �ملرفقة 

�لنفق وو�صوالً �إىل نهاية ج�رش �لنفق �أ�صفل م�صتوطنة جيلو �الإ�رش�ئيلية. و�جلدير بالذكر �أنه �إذ� �أمت 

�أ�صحاب  �إغالق �ملنطقة يف وجه  �لكيان �الإ�رش�ئيلي بناء هذ� �ملقطع من �جلد�ر، فاإنها �صوف حُتكم 

�الأر��صي �لفل�صطينيني يف مدينة بيت جاال، هذ� باالإ�صافة �إىل عزل منطقة و�دي كريز�ن عن �أهايل 

باالأ�رش�ر  يعود  �صوف  �ملنطقة  هذه  وعزل  �إغالق  �أن  كما  لهم.  �لوحيد  �ملتنف�ص  باعتبارها  �ملدينة 

دخل  م�صدر  تعدُّ  �ملنطقة  هذه  و�أن  خ�صو�صاً  �لفل�صطينيني  على  �جل�صيمة  �القت�صادية  و�خل�صائر 

 .
89

لع�رش�ت �لعائالت �لفل�صطينية يف مدينة بيت جاال و�لقرى �ملحيطة بها
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90
خريطة 6/5: م�شار جدار العزل العن�رسي على اأرا�شي مدينة بيت جال

وتتذرع �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية باأن بناء جد�ر �لعزل �لعن�رشي �الإ�رش�ئيلي يف �ملنطقة )يف منطقة 

�أمن  على  �حلفاظ  عملية  من  جزء  هو  �لنفق(  ج�رش  �أ�صفل  حتى  و��صتكماالً  عام  ب�صكل  كريز�ن 

�مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية يف �ملنطقة و�مل�صتوطنني �لقاطنني فيها يف ظّل “�لتهديد�ت �الإرهابية” على 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  وتعدُّ  “�إ�رش�ئيل”.  د�خل  �إىل  “�الإرهابيني”  ت�صلل  ومنع  و�إحباط  قولها،  حّد 

“�إ�رش�ئيل” ياأتي �صمن ما تعدُّه  �أن هذ� �ملقطع  “مقطع متا�ص” وخ�صو�صاً   هذ� �ملقطع من �جلد�ر 

“حدود بلدية �لقد�ص” و�لذي مّت �إعادة تعريف حدودها ب�صكل غري قانوين و�أحادي �جلانب يف �صنة 
.
91

1967، عقب �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لالأر��صي �لفل�صطينية

مما ال �صّك فيه �أن بناء مقطع جد�ر �لعزل �لعن�رشي �الإ�رش�ئيلي يف منطقة كريز�ن وحتى �أ�صفل 

ج�رش �لنفق يف مدينة بيت جاال يهدف ب�صكل و��صح �إىل ��صتكمال �ملخططات �الإ�رش�ئيلية يف �ملنطقة، 

و�لر�مية �إىل �صّم �ملناطق �لتي تعدُّها “�إ�رش�ئيل” �صمن “حدودها �لقانونية”، باعتبار �أن �الأر��صي 

�لفل�صطينية  لالأر��صي  “�إ�رش�ئيل”  �حتالل  عقب   1967 �صنة  يف  م�صادرتها  مّت  �لتي  �لفل�صطينية 

عن  �لنظر  بغ�ص  مب�صادرتها  جديرة  و�أنها  “�إ�رش�ئيل”  حّق  من  هي  �لقد�ص  بلدية  حدود  لتو�صيع 

.
92

�لعو�قب �لوخيمة �لتي ترتتب على �لفل�صطينيني جر�ء هذ� �لعمل �ال�صتعماري

الإكمال  �لقد�ص،  مدينة  �رشقي  �لتجريف  عمليات  يف  �رشع  قد  كان  �الحتالل  �أن  �إىل  �أي�صاً  ي�صار 

بناء جد�ر �لف�صل �لعن�رشي بالقد�ص من �جلهة �ل�رشقية لف�صلها عن بلدة �لعيزرية، و�قرتح وزير 

�خلارجية �الأمريكي جون كريي �أن تكون �إ�صافة لالأحياء �لفل�صطينية �لتابعة للقد�ص و�لو�قعة خلف 
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با�رشت  �الحتالل  قو�ت  باأن  حملية  م�صادر  و�أفادت  �ملنتظرة.  �لفل�صطينية  للدولة  عا�صمة  �جلد�ر 

يف �إكمال �جلزء �ملتبقي من جد�ر �لف�صل �لعن�رشي بالقرب من معب �لزيتونة؛ ويف�صل هذ� �جلزء 

بلدة �لعيزرية عن �لطور. فيما يعدُّ ذلك �ملقطع هو �الأخري يف ف�صل كامل �رشقي �لقد�ص عن �ل�صفة 

�لغربية؛ حيث مّت ف�صلها عن مدينة بيت حلم من �جلنوب وعن ر�م �هلل من �ل�صمال بينما يتم ف�صل 

�جلهة �ل�رشقية يف هذه �ملرحلة عن �لعيزرية و�أبو دي�ص؛ �أما �جلهة �لغربية من �ملدينة فهي مرتبطة 

.
93

بغربي �لقد�ص �لتي �صمتها �إليها “�إ�رش�ئيل” باعتبار �أن كل �لقد�ص �ملوحدة عا�صمتها �الأبدية

بها  تقوم  �لتي  �ال�صتيطانية  �لطرق  خمططات  تعمل 

على  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  على  “�إ�رش�ئيل” 
تعزيز �لوجود �ال�صتيطاين هناك، وتقّو�ص عملية �لت�صوية �ل�صلمية وتن�صف فكرة “�حلل �ل�صلمي 

�أن هذه �ملخططات �الإ�رش�ئيلية �ال�صتيطانية يف �ل�صفة �لغربية  �إىل  �أ�صا�ص دولتني”. باالإ�صافة  على 

�لدولية  و�الأعر�ف  للقو�نني  و�رشيحاً  و��صحاً  �نتهاكاً  ت�صكل  �لقد�ص،  مدينة  فيها  مبا  �ملحتلة 

.
94

و�اللتز�مات �الإ�رش�ئيلية جتاه م�رشوع �لت�صوية

يف م�صتوطنيه  حياة  وت�صهيل  نفوذه  تعزيز  �صيا�صة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  و��صل   وقد 

�ل�صفة �لغربية؛ من خالل �لتو�صع يف بناء ما يعرف بـ“�لطرق �اللتفافية” �لتي و�صل طولها �إىل 770 كم 

. ويف �ملقابل، فقد ��صتمرت �صلطات �الحتالل يف �إعاقة حركة �ل�صكان يف �ل�صفة 
حتى بد�ية �صنة 952015

من خالل �حلو�جز �ملنت�رشة يف �أرجائها، و�لتي كان عددها 514 مع بد�ية �صنة 2015، لي�صل �إىل 607 

.
مع نهاية �صنة 962015

�ال�صتيطانية  خططه  ل�صالح  �لفل�صطينيني  �أر��صي  م�صادرة  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  مو��صلة  �إن 

�إنه  حيث  �لفل�صطيني،  �لطرف  مع  للت�صوية  �لر�ف�ص  �الإ�رش�ئيلي  �لتعنت  مدى  يك�صف  �لتو�صعية، 

2014/10/1، كانت قد ن�رشت �صحيفة �إ�رش�ئيلية خب�ً مفاده باأن �الإد�رة �ملدنية �الإ�رش�ئيلية يف  يف 

( من �الأر��صي �لفل�صطينية �خلا�صة، تقع �إىل 
2
�ل�صفة �لغربية �صتقوم مب�صادرة 5.4 دومناً )5.4 كم

�إن�صاء طريق خا�صة  �لقد�ص، وذلك ل�صالح  �آدم �الإ�رش�ئيلية، �صمال حمافظة  �لغرب من م�صتوطنة 

.
97

للم�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني فقط

مل مت�صِ �صوى �أيام قليلة قبل �أن تت�صح �ملخططات �ال�صتيطانية �الإ�رش�ئيلية �أكرث فاأكرث، حيث 

ن�رشت �صحيفة هاآرت�ص �الإ�رش�ئيلية يف 2014/10/3، تقرير�ً مف�صالً عن �لطريق �ال�صتيطاين �جلديد 

�ملنوي �صقه، وقامت باإرفاق �لتقرير بخريطة تو�صح تفا�صيل �لطريق �ال�صتيطاين �جلديد. وبح�صب 

�لتقرير �ملن�صور، فاإن �ل�صارع �جلديد �صيتم بناوؤه ب�صكل غري قانوين على �أر��ٍص فل�صطينية خا�صة، 

.
98

كما �أن �ل�صارع �ال�صتيطاين �جلديد معّد خ�صي�صاً ال�صتخد�م �مل�صتوطنيناالإ�رش�ئيليني فقط

�شابعًا: الطرق االلتفافية 
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على   ،1967 �صنة  �لقد�ص  مدينة  فيها  مبا  �لغربية  لل�صفة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �أقدم  لقد   

�ل�رشعية، وقام  �الإ�رش�ئيلية غري  �مل�صتوطنات  �لفل�صطينية �ملحتلة ل�صالح بناء  �الأر��صي  م�صادرة 

بو�صل هذه �مل�صتوطنات بع�صها ببع�ص ب�صبكة من �لطرق �اللتفافية، منها ما ي�صلكه �مل�صتوطنون 

�الإ�رش�ئيليني.  �مل�صتوطنني  ال�صتخد�م  فقط  خم�ص�ص  هو  ما  ومنه  و�لفل�صطينيون،  �الإ�رش�ئيليون 

ومن �صمن هذه �لطرق �اللتفافية �الإ�رش�ئيلية �لطريق رقم 437، �لذي يقع �إىل �ل�صمال من حمافظة 

زئيف  ب�صجات  مثل  �لقد�ص  بلدية  حدود  �صمن  �لو�قعة  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتوطنات  ويربط  �لقد�ص، 

حمافظة  �أر��صي  على  �ملقامة  �الإ�رش�ئيلية  بامل�صتوطنة  �الإ�رش�ئيلية  �آدم  مب�صتوطنة  يعقوب  و�لنبي 

ر�م �هلل مثل م�صتوطنة بيت �إيل �الإ�رش�ئيلية. ويتم ��صتخد�م هذ� �ل�صارع �أي�صاً من قبل �لفل�صطينيني؛ 

�لطريق  �أن  كما  بال�صمالية.  �جلنوبية  �لفل�صطينية  �ملحافظات  بني  يربط  �لذي  �لوحيد  �لطريق  الأنه 

 �ال�صتيطاين رقم 437 ينتهي على �ملدخل �لغربي مل�صتوطنة �آدم لريتبط بعد ذلك بالطريق �ال�صتيطاين

�إىل �صمال من �ملقامة  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتوطنات  �إىل  �لذي ي�صل  �ل�رشيع(،  �ل�صمايل  )�لطريق   60  رقم 

 )�نظر �خلريطة 6/6(. 
99

�ل�صفة �لغربية

100
خريطة 6/6: �شبكة الطرق اللتفافية �شمايل مدينة القد�س املحتلة

ويف 2014/6/13 �أعلن ما ي�صمى جمل�ص �لتنظيم �الأعلى/ �للجنة �لفرعية لال�صتيطان �لتابع لالإد�رة 

�ملدنية �الإ�رش�ئيلية عب �صحيفة �لقد�ص، عن �إيد�ع �أربع خمططات تف�صيلية ل�صبكة من �لطرق تخدم 

.
101

�مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية �رشق مدينة �أريحا
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�لطرق  تنظيم  هو  �الإعالنات—  —ح�صب  منها  �لرئي�صية  �لغاية  فاإن  �ملخططات  وبح�صب 

�لر�بطة بني �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية يف �ملنطقة لت�صكل خدمة لالأعمال �لتو�صعية �لتي ت�صهدها تلك 

�مل�صتوطنات تلبية  �أّي عملية تو�صيع خمطط لها لتلك  �أي�صاً  �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية، ولكي تخدم 

.
102

للحاجة �لتنظيمية �ملا�صة لتلك �مل�صتوطنات

103
جدول 6/10: اأرقام املخططات التي مّت اإيداعها واملناطق امل�شتهدفة من تلك املخططات

امل�شتوطنة امل�شتفيدةاأرقام الأحوا�س/ املوقعنوع ورقم الطريقرقم املخطط

طريق �إقليمي/ رقم 1/936449
�الأحو��ص رقم 14، 15، 19، 20، 21، 23، 24، 

26، 44 من �أر��صي بلدة �لعوجا �صمال �أريحا
 Mevo’ot مفوت يريحو

Jericho، وريونيم

طريق حملي/ رقم 2/8224499
منطقة �لعوجا �صمال �أريحا، �الأحو��ص �ملعنية 4، 

43 ،41 ،20 ،19 ،17
بيتاف

نعومي�أر��صي �لنويعمة - �أريحا �صمن �أر��صي �حلو�ص 1طريق �إقليمي/ رقم 2/936449

نعومي�الأحو��ص رقم 20، 25، 44 من �أر��صي �لعوجاطريق �إقليمي/ رقم 1/934460

من جهة �أخرى، فقد �أقدمت �آليات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي على �صّق طريق �لتفايف يف �جلهة �ل�صمالية 

من بلدة �صلفيت، بهدف ربط مدخل م�صتوطنة �أريل �ل�صمايل �لغربي مبحطة �لكهرباء �الإ�رش�ئيلية 

ويبلغ   .05 رقم  �اللتفايف  �لطريق  مبحاذ�ة  و�ملقامة  �صلفيت،  مدينة  من  �ل�صمالية  �جلهة  يف  �لقطرية 

با�صم  �ملعروفة  �ملنطقة  يف  �صلفيت  مدينة  �أر��صي  من  ير  حيث  كيلومرت�ن،  �ملذكور  �لطريق  طول 

“�لفريز” �صمال غرب �ملدينة.
104

خريطة 6/7: �شّق طريق ا�شتعماري جديد على اأرا�شي مدينة �شلفيت
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عمليات  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  و��صلت 

م�صادرتها �أر��صي �ملز�رعني �لفل�صطينيني 

وم�صادر  مبعي�صتهم  كثري�ً  �أ�رش  مما 

�صحفي  تقرير  ك�صف  وقد  رزقهم. 

�لتي  �لدومنات  �آالف  �أن  عن  �إ�رش�ئيلي 

�إطالق  كـ“مناطق  وعرفها  ع�صكرية”  لـ“�أغر��ص  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �صادرها 

نار”، وزعت على �مل�صتوطنني للزر�عة ورعاية �ملو��صي مع �أن �أ�صحابها �لفل�صطينيني ُينعون من 

يف  خ�ص�ص  �الإ�رش�ئيلية،  �حلكومة  ذر�ع  �ال�صتيطان”  “لو�ء  فاإن  �لتقرير،  وح�صب  منها.  �القرت�ب 

�أر��ٍص للم�صتوطنني باتفاقات ر�صمية. وعلى  903 و904 يف منطقة �الأغو�ر  �لع�صكريتني  �ملنطقتني 

Bkaaot وغيتوت  Ro‘i وبكعوت  �لتي خ�ص�صت مل�صتوطنات روعي  �الأر��صي  فاإن  �ملثال،  �صبيل 

�إطالق نار”، وق�صم منها مبلكية فل�صطينية خا�صة.  كـ“مناطق  �أر��ٍص معرفة  �الأردن، هي  يف غور 

وح�صب �لتقرير فاإن �صلطات �الحتالل نفذت خالل �صنة 2014، نحو 169 عملية �إخالء لفل�صطينيني 

.
105

حاولو� زر�عة �أر�صهم، و�أ�صدرت 105 �أو�مر باالإخالء ووقف �الأعمال �لزر�عية

�أما على م�صتوى قطاع غزة، فقد ك�صف وزير �لزر�عة يف حكومة �لتو�فق �لوطني �لفل�صطينية، 

يف غزة  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  خالل  �لزر�عي  �لقطاع  خ�صائر  �إجمايل  �أن  �لعي�صة،   �صوقي 

�صيف 2014 وحتى نهاية �آب/ �أغ�صط�ص 2014 تقرتب من 500 مليون دوالر، دون �حت�صاب �لرثوة 

�أنها  بحجة  �ملزروعة،  �الأر��صي  من   %70 من  �أكرث  �الحتالل  ق�صف  حيث  �ل�صمكية،  �أو  �حليو�نية 

مو�قع الإطالق �صو�ريخ �ملقاومة �لفل�صطينية. وقال مكتب وز�رة �لزر�عة يف غزة، �إن �إجمايل خ�صائر 

يف  كمو�د  �لزر�عية،  �ملحا�صيل  ت�صتخدم  �لتي  و�مل�صانع  و�ل�صمكية،  �حليو�نية  و�لرثوة  �لزر�عة 

.
106

�لت�صنيع، بلغت نحو 780 مليون دوالر

�ملحروقة، حيث ذكرت م�صادر  �الأر�ص  �صيا�صة  �تباع  على  �أي�صاً  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  و�أقدم 

فل�صطينية �إن �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �أحرق يف 2015/5/19، �أر��صٍ رعوية يف منطقة خلة �لر�أ�ص �الأحمر، 

�رشق بلدة عاطوف ق�صاء طوبا�ص، �صمايل �ل�صفة �لغربية، ومنع �ملو�طنني و�صيار�ت �لدفاع �ملدين 

من �إطفاء �لنري�ن. ويف �ل�صياق ذ�ته، ويف منطقة �أم �لقبا، حتديد�ً �لقريبة من �ملالح، مّت حرق ما يزيد 

.
107

( من �ملر�عي
2
عن �ألفي دومن )2 كم

�أرز�ق �ملو�طنني �لفل�صطينيني حلملهم على ترك  �إن هدف �الحتالل من هذه �ل�صيا�صة هو قطع 

جملة  ومن  للم�صتوطنني؛  منحها  �الحتالل  �صلطات  على  لي�صهل  �إخالئها  �أي  و�لرحيل،  �أر��صيهم 

�صور �لتعدي على م�صادر رزق �لفل�صطينيني و�مل�ّص بقطاع �لزر�عة، قطع وقلع وحرق �الأ�صجار 

�ملثمرة وعلى ر�أ�صها �أ�صجار �لزيتون م�صدر رزق �آالف �لعائالت �لفل�صطينية. 

ثامنًا: االعتــداءات االإ�شـــــرائيلية

             على الزراعة وعلى م�شادر

             امليـــــــاه الفل�شــــطينية
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وحما�صيلهم  �لفل�صطينيني  �ملز�رعني  على  �العتد�ء�ت  ع�رش�ت  بتنفيذ  �الإ�رش�ئيليون  قام  وقد 

عن يزيد  ما  باقتالع  و�مل�صتوطنون  �الحتالل  قو�ت  قامت   ،2014 �صنة  ويف   �لزر�عية. 

حمافظة يف  �صجرة  و2,059  �صجرة(،   5,325( �هلل  ر�م  حمافظة  يف  �أغلبها  مثمرة،  �صجرة   10,596 

�صجرة.   13,671 �قتالع  مّت   2015 �صنة  وخالل  �خلليل.  حمافظة  يف  �صجرة  و1,332  حلم،  بيت 

�لغربية،  �ل�صفة  يف  �جلوفية  �ملائية  لالأحو��ص  منهجي  با�صتنز�ف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  تقوم  كما 

وت�صتهلك معظم مياه �ل�صفة، بينما حترم �لفل�صطينيني من �حتياجاتهم �ملائية �الأ�صا�صية، بل وتقوم 

.
108

ببيعهم �ملياه �لتي ت�صادرها من �أر�صهم

ومن �جلدير بالذكر، �أنه يف �صهر كانون �لثاين/ يناير من �صنة 2015، مّت �قتالع 5,655 �صجرة 

فل�صطينية يف خمتلف حمافظات �ل�صفة �لغربية �ملحتلة. يف حني كانت �أكرث �ملحافظات ت�رشر�ً خالل 

5,120 �صجرة، وتليها حمافظة �خلليل  �أكرث من  �قتالع  مّت  2015 هي حمافظة ر�م �هلل، حيث  �صنة 

حيث مّت �قتالع وتدمري 4,150 �صجرة. ويف حمافظة طوبا�ص، قامت �صلطات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي 

.
109

باقتالع �أكرث من 1,500 �صجرة ت�صكل يف معظمها حممية طبيعية يف �ملحافظة

وقد و�جه �لكثريون من �صكان قرى �ل�صفة �لغربية �ملحتلة م�صاكل وعدم �نتظام يف تزويدهم 

فاالحتالل  مبياه �ل�رشب و�لرّي وذلك ب�صبب �ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية �لظاملة، وقو�نينها �لعن�رشية؛ 

خ�صو�صاً  �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �ملياه  �أحو��ص  جميع  على  ��صتوىل  و�أن  له  �صبق  �الإ�رش�ئيلي 

وردم هدم  على  و�أقدم  بل  �إرتو�زية،  مياه  �آبار  حفر  من  �ملز�رعني  مبنع  ويقوم  �لغربية،   �ل�صفة 

�لعديد منها.

ونتيجة ال�صتنز�ف “�إ�رش�ئيل” لالأحو��ص �جلوفية، وب�صبب �لقيود �ملفرو�صة على حفر �الآبار 

وتاأهيلها، تقل�صت كمية �ملياه �مل�صتخرجة من قبل �لفل�صطينيني �إىل �أقل من �لكمية �لتي ن�صت عليها 

من مياه �الأحو��ص �جلوفية 
 3

138 مليون م �أو�صلو. حيث كان �لفل�صطينيون ي�صتخرجون  �تفاقية 

�صنة  يف   
3
م مليون   103.8 �إىل  لت�صل  �نخف�صت  �لكمية  هذه  �أن  غري   ،1999 �صنة  يف  �لغربية  لل�صفة 

.
1102014

يف �ل�صاحلي  �حلو�ص  من  �مل�صتخرجة  �ملياه  كمية  بلغت  فقد  �ل�صاحلي،  للحو�ص  بالن�صبة   �أما 

هذه  وتعّد  2014؛  �صنة 
 3

م مليون   88.5 �إىل  و�نخف�صت   ،2013 �صنة   
3
م مليون   100.8 غزة  قطاع 

 فقط، 
3
�لكمية �صخاً جائر�ً، الأن مقد�ر �ل�صخ �الآمن وطاقة �حلو�ص �مل�صتد�مة هي 50–60 مليون م

مما �أدى �إىل عدم تو�فق �أكرث من 90% من نوعية �ملياه �لتي يتم �صخها من �حلو�ص �ل�صاحلي مع 

.
111

معايري منظمة �ل�صحة �لعاملية

 و�أكد تقرير ملنظمة بت�صيلم - مركز �ملعلومات �الإ�رش�ئيلي حلقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �ملحتلة

 B’Tselem–The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories
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تلك  مقابل  �لفل�صطيني  للفرد  �ملخ�ص�صة  �ملياه  كميات  يف  متييز  بوجود   ،2014 فب�ير  �صباط/  يف 

“�إ�رش�ئيل” يف  لل�صخ�ص  �ملنزيل  �ال�صتهالك  معدل  �أن  �أ�صارت  حيث  �الإ�رش�ئيلي؛  للفرد   �ملخ�ص�صة 

183 لرت�ً يف �ليوم، �أما معدل �ال�صتهالك �ملنزيل للفل�صطينيني يف �ل�صفة �لغربية فهو 73 لرت�ً يف �ليوم. 

هذ� عد� عن وجود 113 �ألف مو�طن فل�صطيني يعي�صون يف �صبعني جتمعاً �صكنياً )يعي�ص نحو 50 �ألف 

منهم يف �ملناطق �مل�صنفة ج( غري مت�صلني ب�صبكة مياه. كما �أو�صح تقرير بت�صيلم �أن معدل ��صتهالك 

.
112

�ملياه يف قطاع غزة يرت�وح بني 70–90 لرت�ً للفرد يومياً، �إال �أن جودة �ملياه متدنية للغاية

ويف قطاع غزة، مّت تعطيل 70% من من�صاآت �ملياه نتيجة لال�صتهد�ف �الإ�رش�ئيلي لها، �أو النقطاع 

�لطاقة و�لوقود عنها ب�صبب �حل�صار، ما �أدى لنق�ص ي�صل �إىل ما بني 70–80% من �لكميات �الأ�صلية، 

. كما �أن �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي على 
113

وهو ما يفاقم من �الأو�صاع �ملائية و�لبيئية و�ل�صحية يف �لقطاع

قطاع غزة يف �صيف 2014، �أدى �إىل تدمري �صبكات �ل�رشف �ل�صحي فيها، و�إىل في�صان �ملياه �لعادمة 

و�ختالطها مبياه �ل�رشب وبالبيئة �ملحيطة، مما ز�د من �ملخاطر �ملحدقة بال�صحة �لعامة. �أ�صف �إىل 

.
114ً

 يوميا
3
ذلك تفاقم م�صكلة �صّخ �ملياه �لعادمة يف �لبحر و�لتي تبلغ نحو 98 �ألف م

�أر��صي  من جهة �أخرى، فاإنه يف �لوقت �لذي تقوم فيه �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية ب�صحب �ملياه من 

للفل�صطينيني،  �ملياه  من  �لفائ�ص  وتبيع  تعود  فاإنها  مدنها،  بها  لتزود  وت�صتنزفها  �لغربية  �ل�صفة 

 Israel National Water ميكروت  �رشكة  من   2014 �صنة  �مل�صرت�ة  �ملياه  كمية  بلغت  حيث 

يف �ل�صفة �لغربية )با�صتثناء ذلك �جلزء من حمافظة �لقد�ص 
 3

Company (Mekorot) �63.5 مليون م
3
57.4 مليون م �أن كانت  1967(، بعد  �لغربية �صنة  لل�صفة  “�إ�رش�ئيل” بعد �حتاللها   �لذي �صمته 

.
�صنة 1152009

فائ�ص  وبوجود  و�الإ�رش�ئيليني،  �لفل�صطينيني  بني  للمياه  �لعادل  غري  �لتوزيع  �إىل  وباالإ�صافة 

، فاإن “�إ�رش�ئيل”، وبح�صب �صلطة �ملياه �لفل�صطينية 
116

للمياه يف “�إ�رش�ئيل” ح�صب �صحيفة هاآرت�ص

�لفرتة  خالل  فل�صطينياً،  ��صرت�تيجياً  م�رشوعاً   120 من  �أكرث  متعمد،  وب�صكل  عرقلت  �هلل،  ر�م  يف 

.
117

2010–2014، يتعلق باإن�صاء حمطات لل�رشف �ل�صحي، وحفر �الآبار، و�لبنية �لتحتية للمياه

�الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �حلو�جز  من  �لكثري  جعلت 

�أ�صبه  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �ملناطق  عديد 

�لفل�صطيني.  بـ“جيتو�ت” معزولة عن مناطق �جلو�ر 

 وقد ز�دت �صلطات �الحتالل من �أعد�د هذه �حلو�جز نتيجة �ندالع �نتفا�صة �لقد�ص يف خريف 2015.

بد�ية مع   514 عددها  كان  حيث  و�لعو�ئق،  �حلو�جز  �أعد�د  بزيادة  �الحتالل  قو�ت  قامت   وقد 

.
�صنة 2015، لي�صل �إىل 607 مع نهاية �صنة 1182015

تا�شعًا: احلواجز الع�شكريـة 

             يف ال�شفة الغربية
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وت�صري معطيات �أوت�صا، �إىل �أن قو�ت �الحتالل ن�صبت 152 حاجز�ً “طيار�ً”، �أي غري ثابت، فيما 

متركز جنودها ب�صورة د�ئمة عند 16 حاجز�ً، من بني 25 حاجز�ً يف �ل�صفة �لغربية مل يكن يتمركز 

.
119

عندها �جلنود �صوى يف بع�ص �الأحيان

�أن �الحتالل مل يتخَل يوماً عن حو�جزه �لع�صكرية، حتى يف �أف�صل  ويوؤكد مر�قبون وحمللون 

�الإ�رش�ئيلية  �لع�صكرية  �حلو�جز  على  �الإبقاء  مّت  �إذ  �لفل�صطينية،  �لقيادة  مع  �لتفاو�صية  حاالته 

�ملو�طنني  يعرت�صون  ال  جنود  مع  �أو  �أحياناً  جنود  دون  من  و�لقرى،  و�لبلد�ت  �ملدن  مد�خل  على 

�لفوالذية  و�أبر�جه  �الإ�صمنتية  مبكعباته  �لع�صكري  �حلاجز  وهيكل  بنيان  يبقى  فيما  ومركباتهم، 

للفل�صطيني  د�ئم  تذكري  يف  �لفل�صطينية،  و�لبلد�ت  �ملدن  مد�خل  جغر�فيا  من  جزء�ً  بات  كاأنه  ثابتاً، 

.
مفاده “�الحتالل هنا”120

�أربعني حاجز�ً فّعاالً مقاماً يف  2015 و�صل عدد �حلو�جز �لع�صكرية �لد�خلية  �أبريل  يف ني�صان/ 

للفل�صطينيني،  د�ئم  �الإ�رش�ئيلية، يتم فيها تفتي�ص  �الأمن  �إ�رش�ف قو�ت  �لغربية، حتت  �ل�صفة  عمق 

حيث يتم توقيف وتاأخري �لعديد منهم. وهناك 39 حاجز�ً فعاالً ب�صكل د�ئم على طول �خلط �الأخ�رش 

�الإ�رش�ئيلي، وهذه �حلو�جز تعمل ب�صكل د�ئم ويتم من  �لغربية، تد�ر من قبل �جلي�ص  �ل�صفة  مع 

خاللها تفتي�ص �ملتجهني �إىل �الأر��صي �لو�قعة حتت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي منذ �صنة 1948. كما يوجد 

17 حاجز�ً د�خلياً يف مدينة �خلليل يف نقاط خمتلفة ُتعدُّ نقاط �حتكاك بني �لفل�صطينيني و�مل�صتوطنني، 

.
121

هذه �حلو�جز تعمل ب�صكل د�ئم ويتم فيها تفتي�ص �ملارين

لل�رش�ع،   ٍ مركزية  ٍ ك�صاحة �لقد�ص،  يف  نالحظ  �أن  يكن  �ملا�صية  �الأعو�م  مدى  على 

�لتغريُّ  مثل:  �ل�رش�ع  لهذ�  �لعامة  باالجتاهات  مبا�رشة  �صلة  على  متعددة  �جتاهاٌت 

�لدينية  و�لنبوء�ت  �لقيم  ز  وتعزُّ �لديني،  �لقومي  �لتيار  نحو  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صيا�صي  �لنظام  بنية  يف 

ز مكانة �مل�صتوطنني كذر�ٍع  �ليهودية كد�فٍع �أ�صا�صي من دو�فع �ل�صلوك �ل�صيا�صي �الإ�رش�ئيلي، وتعزُّ

�لتق�صيم  �أجندة  يدحرج  �لذي  فهو  للدولة.  �ملتقدمة  �حلربة  ر�أ�ص  ي�صكل  بات  �أ�صا�صي،  ��صتعماري 

�لذي  وهو  بع�صها،  ويدير  �حلفريات  تاأهيل  يول  �لذي  وهو  �الأق�صى،  �مل�صجد  �قتحامات  وينفذ 

حولها،  من  �ملركزية  و�الأحياء  �لقدية  �لبلدة  يف  �ملقد�صيني  بيوت  على  �ال�صتحو�ذ  معركة  يخو�ص 

وهو �لذي يقود �العتد�ء�ت على �ملقد�صيني، مما �أدى �إىل هبة مقد�صية �صعبية يف 2014، عقب �إحر�ق 

�لفتى �ل�صهيد حممد �أبو خ�صري، و�لتي مل تلبث �أن تطورت �إىل حرٍب �صاملة على قطاع غزة يف �صيف 

تلك �ل�صنة. وهذ� �لذر�ع �ال�صتيطاين �ملتع�صب هو �لذي �ندفع �لفل�صطينيون يف مو�جهته يف �نتفا�صة 

�لقد�ص يف 2015، عقب حماوالت مترير تق�صيم �مل�صجد �الأق�صى، بينما �أخذ دور دولة �الحتالل �صكل 

�حلماية و�لدعم لهذه �الأجندة �ملتدحرجة، و��صتخد�م �الأجهزة �الأمنية و�لع�صكرية يف �ملو�جهات بعد 

خال�شة
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�فتعالها، ومن ثم قيادة دفة �الأحد�ث من تلك �لنقطة. وبالرغم من �أن �نتفا�صة �لقد�ص عطلت برنامج 

و�لب�رشية  �حل�صارية  �لهوية  وتغيري  �لتهويد  بر�مج  �أن  �إال  لالأق�صى،  و�ملكاين  �لزماين  �لتق�صيم 

للقد�ص ما ز�لت جتري على �الأر�ص.

يف  �لعدو�نية  �صيا�صتها  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  تابعت  �لتقرير  هذ�  يغطيها  �لتي  �لفرتة  وخالل 

�لوحد�ت  �آالف  وبناء  �ال�صتيطاين  �لتو�صع  ويف  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �الأر��صي  م�صادرة 

�مل�صتوطنني  خلدمة  �اللتفافية  �لطرق  وت�صييد  �لعن�رشي،  �لف�صل  جد�ر  بناء  ومتابعة  �ل�صكنية، 

�لفل�صطينيني  حركة  تعيق  �لتي  �حلو�جز  مئات  و�صع  �إىل  باالإ�صافة  �ل�صفة.  �أو�صال  وتقطيع 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  وتابعت  و�القت�صادية.  �ل�صيا�صية  حياتهم  على  مدمر  ب�صكل  وتنعك�ص 

�صيا�صتها يف �ل�صيطرة �لكاملة على معظم مناطق �ل�صفة )مناطق ج(، ويف م�صادرة معظم م�صادر 

�ملياه �لفل�صطينية و��صتغاللها، ثم بيع ما تبقى منها للفل�صطينيني �أنف�صهم.

وهذ� يعني �أن �لطرف �الإ�رش�ئيلي يعمل ب�صكل حثيث على تغيري هوية �الأر�ص و�الإن�صان، دومنا 

�كرت�ث باتفاقيات �لت�صوية �ل�صلمية، وال بالتز�ماته جتاه �ل�صلطة �لفل�صطينية، و�لقو�نني و�ملو�ثيق 

�لدولتني... وعودة  �لت�صوية و�نهيار فكرة حّل  �نهيار م�صار  �إىل  �لدولية... وهو ما �صيوؤدي عملياً 

�ل�صعب �لفل�صطيني �إىل �ملقاومة ب�صكل �أكرث قوة و�ت�صاعاً.






