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مواجهة ال�شلطة الفل�شطينية للتهويد 

وال�شتيطان

متهيد:

على  �صيطرتها  يف  “�إ�رش�ئيل”  �تبعته  �لذي  �مل�صار  يف  �لتدقيق  عند  �الأوىل،  للوهلة 

�الأر��صي �لفل�صطينية وم�صادرتها، قد يظن �أحدنا �أنه �حتالل وليد �للحظة �لتي �أن�صاأت 

يف  �لتاأمل  عند  لكن   .1948 �صنة  يف  �لفل�صطينية  �الأر��صي  على  كيانها  “�إ�رش�ئيل”  فيها 

حقيقة �الأمر جند �أن م�صادرة �الأر�ص و�ال�صتيطان وعملية �لتهويد جاءت وفق منهجية 

حاولت  وجائرة؛  عن�رشية  خطرية  مكونات  �ملنهجية  لهذه  كان  وقد  ومنظمة.  مرتبة 

�إحالل �ليهود مكان �ل�صعب �لفل�صطيني. وبعد �حتالل �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة �صنة 

�إىل م�صادرة م�صاحات و��صعة  �أدى  �ل�صيا�صة نف�صها، وهو ما  “�إ�رش�ئيل”  1967 تابعت 

وبالرغم  �إليها.  �مل�صتوطنني  من  �الآالف  ع�رش�ت  و��صتقد�م  �لفل�صطينية  �الأر��صي  من 

�ال�صتيطان  �صيا�صات  “�إ�رش�ئيل”  تابعت  1994 فقد  �لفل�صطينية يف  �ل�صلطة  تاأ�صي�ص  من 

مقابل  �ال�صتيطانية  �أن�صطتها  �إيقاف  ورف�صت  �الأر�ص،  على  �حلقائق  وبناء  و�لتهويد 

��صتئناف عملية �لتفاو�ص مع “�إ�رش�ئيل”.

اأواًل: مواجهة اال�شتيطان االإ�شرائيلي:

ثالثية  �الإ�رش�ئيلية،  �لدولة  قيام  قبل  ما  مرحلة  منذ  �ل�صهيوين  �ال�صتيطان  تبنى 

هذه  �ل�صهيوينة  �الإرهابية  �لتنظيمات  نفذت  وقد  و�ال�صتيطان”.  و�لهجرة  “�الأر�ص 

�لثالثية يف فل�صطني من خالل �ال�صتيالء على �أكب قدر من �الأر�ص، و��صتقد�م �أكب عدد 

من �ملهاجرين �ليهود، وزرع �مل�صتعمر�ت فيها، وقامت �حلكومات �الإ�رش�ئيلية �ملتعاقبة 

.
1
مبو��صله �ل�صيا�صة ذ�تها بكل �لو�صائل و�الأ�صاليب �ملتاحة لها

مركز  )�لدوحة:   )10( �جلزيرة  �أور�ق  �صل�صلة  الت�شوية،  واآفاق  ال�شتيطان  جدلية  �لزرو،  نو�ف  �نظر:   
1

�جلزيرة للدر��صات، 2008(، �ص 25.
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1. الن�شاط ال�شتيطاين الإ�رشائيلي ما قبل اأو�شلو )1967–1992(:

�إثر حرب 1967، با�رشت “�إ�رش�ئيل” ببناء ثالثني م�صتعمرة �أقيمت يف مناطق خمتلفة 

. و�أ�صدرت �أمر�ً ع�صكرياً يف 1967/6/9، باإخالء حّي �ملغاربة وتدمري 
2
من �ل�صفة �لغربية

 .
3
بيوته وطرد �صكانه منه، وبناء م�صتعمر�ت جديدة

 ،1977 �صنة  بيغن  مناحيم  بقيادة  �الإ�رش�ئيلية  للحكومة  �لليكود  حزب  تويل  وعند 

�إ�رش�ئيل �لكاملة”، و�أثمرت �صيا�صته �ال�صتيطانية  “�أر�ص  �نطلق هذ� �حلزب من مفهوم 

عن �إقامة 51 م�صتعمرة يف �ل�صفة �لغربية يف �الأعو�م �الأربعة �الأوىل من حكمه، و�رتفع عدد 

.
�مل�صتوطنني من بـ�صعة �آالف يف �صنة 1977، �إىل نحو 45 �ألف م�صتوطن �صنة 41984

زيادة  �إىل  �أدت  �صيا�صة  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �عتمدت   ،1990–1984 �لفرتة  وخالل 

�ل�صفة  يف  �مل�صتعمر�ت  عدد  بلغ   1990 �صنة  ففي  �لغربية.  �ل�صفة  يف  �مل�صتعمر�ت  عدد 

فيها  يقطن  م�صتعمرة   150 قر�بة  عايد،  خالد  �أجر�ها  در��صة  بح�صب  �لقد�ص،  با�صتثناء 

. �أما بح�صب �الأرقام �ل�صادرة عن �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء 
5ً
90 �ألف م�صتوطن تقريبا

�لفل�صطيني ل�صنة 2012، فقد بلغ عدد �مل�صتعمر�ت �صنة 1990يف �ل�صفة 138 م�صتعمرة، 

با�صتثناء �جلزء  �ل�صفة  88,888 م�صتوطن يف  221,348 م�صتوطن؛ قر�بة  �صكنها قر�بة 

من �لقد�ص �لذي �صمته “�إ�رش�ئيل” عنوة �إليها �صنة 1967، وقر�بة 132,460 م�صتوطن 

 .
6
يف ذلك �جلزء من �لقد�ص

موؤمتر  �إثر  �ملفاو�صات  �نطالق  بعد  حتى  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  ��صتمر 

251 �ألف؛ من بينهم  1992، و�صل عدد �مل�صتوطنني �إىل قر�بة  1991. ويف �صنة  مدريد 

اإ�رشائيل  �ملحتلة،” يف كميل من�صور )حمرر(، دليل  �الأر��صي  �الإ�رش�ئيلية يف  “�ل�صيا�صات  غريغوري خليل،   
2

العام 2011 )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 2011(، �ص 669.

موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية، ال�شتيطان يف القد�س ودوره يف تهويدها - موؤمتر القد�س اخلام�س 2011 )غزة:   
3

موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية، 2012(، �ص 69.

خالد عايد، “�لوجود �ال�صتيطاين يف �الأر��صي �ملحتلة،” يف كميل من�صور )حمرر(، اإ�رشائيل: دليل عام 2004   
4

)بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 2004(، �ص 581 و583.

املرجع نف�شه، �ص 586-583.  5

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، امل�شتعمرات الإ�رشائيلية يف فل�شطني: التقرير الإح�شائي ال�شنوي   
6

2012 )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �آب/ �أغ�صط�ص 2013(، �نظر:
 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1993.pdf
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م�صتوطن يف �ل�صفة �لغربية )با�صتثناء �رشقي �لقد�ص( وقطاع غزة، يف حني  �آالف   110

.
7
بلغ عددهم يف �رشقي �لقد�ص قر�بة 141,000 ن�صمة

 ،1978–1967 �لفرتة  يف  ر�صمية  م�صتعمر�ت   6 تاأ�صي�ص  متّ  فقد  غزة،  قطاع  يف  �أما 

4,800 م�صتوطن، يف حني مّت تاأ�صي�ص  1978 قر�بة  وبلغ عدد �مل�صتوطنني يف نهاية �صنة 

�صنة  نهاية  يف  �مل�صتوطنني  عدد  وبلغ   ،1986–1979 �لفرتة  يف  ر�صمية  م�صتعمر�ت   8

1986 قر�بة 2,100 م�صتوطن. ومّت بناء 3 م�صتعمر�ت يف �لفرتة 1987–1990، وبلغ عدد 

�صنة  نهاية  يف  عددهم  وبلغ   ،
8
م�صتوطن  3,300 قر�بة   1990 �صنة  نهاية  يف  �مل�صتوطنني 

1992 قر�بة 4,300 م�صتوطن. 

2. الن�شاط ال�شتيطاين الإ�رشائيلي ما بعد اأو�شلو )1993–2013(:

�إىل مرحلة  تاأجيل ق�صية �ال�صتيطان  �أقر  �لذي   ،1993 �أو�صلو �صنة  �تفاق  منذ توقيع 

�حلل �لنهائي للمفاو�صات، �صعت “�إ�رش�ئيل” �إىل تقلي�ص �مل�صاحة �جلغر�فية �لتي �صتوؤول 

فيما بعد لل�صلطة �لفل�صطينية يف �إطار نتائج �أّي مفاو�صات م�صتقبلية مع �لفل�صطينيني، فقد 

بلغ عدد �مل�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية نهاية �صنة 1993 بح�صب �أرقام �جلهاز �ملركزي 

با�صتثناء  �ل�صفة  يف   110,900 قر�بة  م�صتوطن؛   257,336 قر�بة  �لفل�صطيني  لالإح�صاء 

�رشقي �لقد�ص، وقر�بة 146,436 يف �رشقي �لقد�ص. �أما بت�صيلم فقدر يف تقرير له �أن عدد 

�مل�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية يف �صنة 1993 قد بلغ قر�بة 256,436 م�صتوطن، 110,900 

�لقد�ص  �رشقي  يف  م�صتوطن   145,536 وقر�بة   ،
9

�لقد�ص �رشقي  با�صتثناء  �ل�صفة  يف 

)�نظر خريطة رقم )1( و خريطة رقم )2((. و�رتفع عدد �مل�صتوطنني يف �صنة 1997 لي�صل 

�إىل قر�بة 313,329 م�صتوطن؛ 154,400 يف �ل�صفة با�صتثناء �رشقي �لقد�ص، و158,929 

يف �رشقي �لقد�ص.

 Israeli Settlements in the Occupied Territories: A Guide, A Special Report of the Foundation for  7

 Middle East Peace, Settlement Report, vol. 12, no. 7 (Foundation for Middle East Peace (FMEP),
March 2002), http://www.fmep.org/reports/special-reports/a-guide-to-israeli-settlements-in-the-
 occupied-territories/israeli-settlements-in-the-occupied-territories-a-guide

التقرير  الفل�شطينية:  الأرا�شي  يف  الإ�رشائيلية  امل�شتعمرات  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   
8

الإح�شائي ال�شنوي 2003 )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، ني�صان/ �أبريل 2004(، �نظر:

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1059_n.pdf 

 B’Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, By Hook  9

and by Crook: Israeli Settlement Policy in the West Bank, July 2010.
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خريطة رقم )1(: امل�شتعمرات الإ�رشائيلية يف ال�شفة الغربية، 

كانون الأول/ دي�شمرب 1993 

�مل�صدر: دليل اإ�رشائيل العام 2011 )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 2011(، �ص 634.

مالحظة: ت�صري �لنقاط يف �خلريطة �إىل مو�قع �مل�صتعمر�ت.
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خريطة رقم )2(: امل�شتعمرات الإ�رشائيلية يف القد�س، 1994

�مل�صدر: دليل اإ�رشائيل العام 2011، �ص 639.

�لنهائي يف قمة كامب ديفيد يف  �لو�صع  �نطالق مفاو�صات  2000، ومع  وحتى �صنة 

2000/7/11، مل تهد�أ �لهجمة �ال�صتيطانية على �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، على �لرغم من 
مطالبة �ل�صلطة باإيقافه ك�رشط �أ�صا�صي ملتابعة �ملفاو�صات؛ وقد ذهب �إيهود بار�ك بالء�ته 

�لتي تتعلق بالقد�ص، و�حلدود، و�مل�صتعمر�ت، و�لالجئني،  �إىل قمة كامب ديفيد  �خلم�ص 

ورف�ص �لوجود �لع�صكري غري �الإ�رش�ئيلي غرب نهر �الأردن، وعدَّها “خطوطاً حمر�ء” 

ال يكن لـ“�إ�رش�ئيل” �لتنازل عنها، مقابل �جرت�ح حلول �صكلية لها، ومنها: �إبقاء قر�بة 

80% من �مل�صتعمر�ت و�صمها للكيان �ل�صهيوين مقابل �لتنازل عن �جليوب �ل�صغرية 
�الأخرى، و�صمّ �مل�صتعمر�ت �رشقي �خلط �الأخ�رش، وتو�صيع حدود �لقد�ص مع ت�صليم 

�لفل�صطينيني يف �لبد�ية 73% من م�صاحة �ل�صفة �لغربية باالإ�صافة �إىل 100% من م�صاحة 

قطاع غزة، وعلى �أن تزيد م�صاحة �ل�صفة �لغربية �مل�َصلَّمة للفل�صطينيني �إىل نحو 90% مع 

�حت�صاب �لقد�ص، �أو نحو 94% من م�صاحة �ل�صفة دون �حت�صاب م�صاحة �لقد�ص، و�إبقاء 

جزء من �لـ 94% بيد �الإ�رش�ئيليني خالل فرتة قد متتد �إىل ع�رش �صنو�ت، وتاأجري بع�صها 
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. ومع �نطالق �نتفا�صة �الأق�صى يف �صنة 2000 جاء �النتقام 
10

ملدة قد ت�صل �إىل 25 �صنة

�الإ�رش�ئيلي بامل�صادقة على عدد كبري من �لوحد�ت �ال�صتيطانية �جلديدة. فقد ز�د معدل 

 ،2005–2000 �الأق�صى  �نتفا�صة  خالل  ملفت  ب�صكل  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  يف  �لبناء 

�أ�صهر  1,184 وحدة �صكنية يف �مل�صتعمر�ت، خالل �لع�رشة  حيث �صدرت رخ�ص بناء لـ 

.
11

�الأخرية من �صنة 2000، منها 529 رخ�صة �رشق مدينة �لقد�ص

“�إ�رش�ئيل”  على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مار�صتها  �لتي  �ل�صيا�صية  لل�صغوط  ونتيجة 

2009/11/25، عن  لتجميد �ال�صتيطان، �أعلن رئي�ص وزر�ء �الحتالل بنيامني نتنياهو يف 

فرتة  خالل  حكومته  و�تخذت  �لقد�ص،  با�صتثناء  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ال�صتيطان  جتميد 

خاللها  من  حتاول  وكاأنها  بد�  �لقد�ص،  يف  لال�صتيطان  مت�صارعة  قر�ر�ت  هذه،  �لتعليق 

�أن تعو�ص عن جتميد �ال�صتيطان �ل�صكلي يف �ل�صفة �لغربية؛ فقد بلغ �إجمايل ما نفذ من 

�أ�صهر،  ع�رشة  ملدة  ��صتمرت  �لتي  “�لتجميد”  فرتة  خالل  �لقد�ص  يف  �صكنية  وحد�ت 

. �أما يف �ل�صفة ويف تقرير ملنظمة “�ل�صالم �الآن” Peace Now، ففي �الأ�صهر 
12

700 وحدة
من  عدد  يف  جديدة  �صكنية  وحدة   600 قر�بة  ببناء  بد�أ  �لتجميد  فرتة  من  �الأوىل  �لثمانية 

�مل�صتعمر�ت، وهناك قر�بة 2,000 وحدة �صكنية ��صتمر �لعمل فيها خالل فرتة �لتجميد 

.
13

�أكرثها قد مّت بد�أ �لعمل فيه قبل فرتة �لتجميد

وت�صري �إح�صائيات �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني �إىل �أن عدد �مل�صتوطنني يف 

144 م�صتعمرة،  2012، وي�صكنون يف  563,546 م�صتوطناً يف نهاية  �لغربية بلغ  �ل�صفة 

�ل�صفة  يف  �مل�صتوطنني  عدد  بلغ  حيث   .
14

�لقد�ص حمافظة  يف  م�صتعمرة   26 قر�بة  منها 

وقر�بة  م�صتوطناً،   360,370 قر�بة   2012 �صنة  �لقد�ص  �رشقي  با�صتثناء  �لغربية 

203,176 م�صتوطناً يف �رشقي �لقد�ص )�نظر جدول رقم )1( وخريطة رقم )3((.

�نظر:   ،2000/8/12 �لتفاو�ص،  و��صتمر�ر  �لف�صل  بني  ديفيد-2..  كامب  لالإعالم،  �لفل�صطيني  �ملركز   
10

http://www.palestine-info.com/arabi/analysis/2000/12_8_00.htm؛ و�نـظـر �أيــ�صـاً:
John S. Darden, A Walk Through the Holy Land (USA: Zondervan Publishing House, 2007).

نو�ف �لزرو، مرجع �شابق، �ص 39-38.  
11

مركز �أبحاث �الأر��صي، �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية يف حمافظات �ل�صفة �لغربية مبا فيها حمافظة �لقد�ص خالل   
12

 ،)POICA( �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  �أن�صطة  ر�صد  موقع  �ملزعوم،  �لتجميد  فرتة 

http://www.poica.org/details.php?Article=2320 :2010/10/2، �نظر

 New report by Peace Now - Eight months into the settlement freeze, Site of Peace Now, 2010,  13

http://peacenow.org.il/eng/node/99

الإح�شائي  التقرير  فل�شطني:  يف  الإ�رشائيلية  امل�شتعمرات  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   
14

.2012 ال�شنوي 
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خريطة رقم )3(: امل�شتعمرات الإ�رشائيلية يف ال�شفة الغربية، 2012

�مل�صدر: موقع �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2013.

�مل�صتوطنني  عدد  �رتفاع  �إىل   2012 ل�صنة  �أريج  عن  �ل�صادرة  �الأرقام  �أ�صارت  بينما 

�الإ�رش�ئيليني �لقاطنني يف �مل�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية من 240 �ألف م�صتوطن �صنة 1990 �إىل 

�أكرث من 656 �ألف م�صتوطن �صنة 2012، ويقطنون يف 196 م�صتعمرة �إ�رش�ئيلية مبا فيها 
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�لغربية،  �ل�صفة  �أنحاء  ��صتيطانية موزعة يف جميع  �ل�صياحية، و232 بوؤرة  �مل�صتعمر�ت 

.
15

مبا يف ذلك تلك �لتي مّت �إقامتها �رشقي �لقد�ص

وي�صري �جلدول �لتايل �إىل �أعد�د �مل�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية يف �لفرتة 1993–2012.

جدول رقم )1(: اأعداد امل�شتوطنني يف ال�شفة الغربية 1993–162012

املجموعباقي ال�شفة الغربية�رشقي القد�سال�شنة

1993146,436110,900257,336
1994152,219122,700274,919
1995156,724127,900284,624
1996159,684141,500301,184
1997158,929154,400313,329
1998162,842166,100328,942
1999170,400177,500347,900
2000173,400191,600365,000
2001176,900198,000374,900
2002180,792224,693405,485
2003184,589236,976421,565
2004185,557239,722425,279
2005191,575259,866451,441
2006201,139274,621475,760
2007193,485288,726482,211
2008197,071304,283501,354
2009192,768318,971511,739
2010196,178322,796518,974
2011199,647339,134538,781
2012203,176360,370563,546

�إىل  �مل�صتوطنني  عدد  و�رتفاع  عاماً   20 خالل   %182 بن�صبة  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتوطنات  م�صاحة  �زدياد  �أريج،   
15

 ،)POICA( 656 �ألفاً، 8 ني�صان 2013، موقع ر�صد �أن�صطة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية
و�أريج،  http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=6079؛  �نظر:   ،2013/4/8
من �صمنها �ملناطق �مل�صنفة “�أ” و“ب”: �إ�رش�ئيل متنح جمال�ص �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية �ل�صيطرة على �ملزيد 

من �الأر��صي �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، موقع ر�صد �أن�صطة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي 

2013/6/12، �نظر:  ،(POICA) لفل�صطينية�

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=6344

لالطالع على �أعد�د �مل�صتوطنني يف �لفرتة 1993-2000 �نظر: حممد جميل، نظرة يف واقع الإحالل ال�شهيوين   
16

)دم�صق: مكتبة �بن �لقيم، 2005(، �ص 648.

يف:  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   2012-2001 �لفرتة  يف  �مل�صتوطنني  الأعد�د  بالن�صبة  �أما 

 http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx
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اأعداد امل�شتوطنني يف ال�شفة الغربية - �شنوات خمتارة

4,800 م�صتوطن،  1993 قر�بة  �أما بالن�صبة لقطاع غزة فقد بلغ عدد �مل�صتوطنني يف 

خريطة  )�نظر  م�صتوطن   5,700 قر�بة   1997 �صنة  بلغ  حيث  باالرتفاع  عددهم  و�أخذ 

رقم )4((. ويف �صنة 2001 بلغت م�صاحة �أر��صي �مل�صتوطنات �ملبنية يف قطاع غزة قر�بة 

 2005 �صنة  ويف   .
17

م�صتوطن �آالف   7 قر�بة  فيها  �مل�صتوطنني  عدد  بلغ  وقد   ،
2
كم  26.7

�مل�صتوطنات  بتفكيك  ق�صت  و�لتي  �جلانب  �أحادية  �الرتباط”  “فك  خطة  تطبيق  وحتى 

�الإ�رش�ئيلية يف قطاع غزة و�لبالغ عددها 18 م�صتوطنة، بلغ عدد �مل�صتوطنني قر�بة 8,500 

 )�نظر جدول رقم )2((.
18

م�صتوطن

التقرير  الفل�شطينية:  الأرا�شي  يف  الإ�رشائيلية  امل�شتعمرات  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   
17

الإح�شائي ال�شنوي 2003؛ و�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، امل�شتعمرات الإ�رشائيلية يف الأرا�شي 

�آب/  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �هلل:  )ر�م   2004 ال�شنوي  الإح�شائي  التقرير  الفل�شطينية: 

�أغ�صط�ص 2005(. 

 CBS, Statistical Abstract of Israel 2006, no. 57, table 2.5, p. 90,  18

http://www1.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st02_05&ctear=2006
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خريطة رقم )4(: امل�شتوطنات الإ�رشائيلية يف قطاع غزة، 

كانون الأول/ دي�شمرب 1993

�مل�صدر: دليل اإ�رشائيل العام 2011، �ص 640.

جدول رقم )2(: اأعداد امل�شتوطنني يف قطاع غزة - �شنوات خمتارة19 

قطاع غزةال�شنة

19934,800

19955,000

19975,700

20006,700

20037,595

20058,500

التقرير  الفل�شطينية:  الأرا�شي  يف  الإ�رشائيلية  امل�شتعمرات  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز   
19

الإح�شائي ال�شنوي 2004.
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اأعداد امل�شتوطنني يف قطاع غزة - �شنوات خمتارة 

3. تطور مواقف ال�شلطة الفل�شطينية من ال�شتيطان:

لقد ن�ّص �إعالن �ملبادئ �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي ب�صاأن �حلكم �لذ�تي يف 1993/9/13، 

على تاأجيل مو�صوع �مل�صتعمر�ت �إىل مفاو�صات �حلل �لنهائي، ويف �لوقت نف�صه و�فقت 

�ل�صالحيات  هذه  ولكن  �لفل�صطينيني،  �إىل  �ل�صالحيات  بع�ص  حتويل  على  “�إ�رش�ئيل” 

لال�صتيطان  �لر�ف�صة  �لفل�صطينية  �ملو�قف  و�قت�رشت  و�ال�صتيطان.  �الأر�ص  ت�صمل  مل 

�لتحرير  منظمة  موؤ�ص�صات  على   ،1994 �صنة  يف  �ل�صلطة  تاأ�صي�ص  قبل  �الإ�رش�ئيلي 

�لفل�صطينية وبع�ص �لف�صائل �لفل�صطينية. لكن تلك �ملو�قف مل تكن كافية الإيقاف �لهجمة 

�ال�صتيطانية �ل�رش�صة يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. وبالرغم من قيام �ل�صلطة يف 1994، 

على  ت�صدر  بقيت  ما  وغالباً  �صعيفة،  ظلت  �ال�صتيطان  �صّد  و�إجر�ء�تها  مو�قفها  �أن  �إال 

ل�صان منظمة �لتحرير �لفل�صطينية �أو بع�ص ف�صائلها. ففي �لبيان �ل�صيا�صي للدورة �لـ 21 

1996/4/25، وذلك  للمجل�ص �لوطني �لفل�صطيني ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف غزة يف 

عقب توقيع �تفاق �أو�صلو 2 يف و��صنطن يف 1995/9/28، �تخذ �ملجل�ص قر�ر�ً �أكد فيه عدم 

:
20

�رشعية �ال�صتيطان، وجاء فيه

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 27، �صيف 1996، �ص 251.  
20
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عام  يف  �ملحتلة  و�لقد�ص  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �ملقامة  �مل�صتوطنات  �إن 

1967 هي م�صتوطنات الغية وغري �رشعية وفقاً لقر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية، وال 

�صبيل الإقامة �صالم د�ئم يف ظّل �ال�صتيطان، ولن يجتمع �ال�صتيطان و�ل�صالم يف 

معاهدة �صالم بني �جلانبني، و�إن �صّق �لطرق �اللتفافية لتقطيع �أو�صال �الأر�ص 

وجود  على  يوؤكد�ن  و�لقوة  بالقمع  �لزر�عية  �الأر��صي  وم�صادرة  �لفل�صطينية 

�جتاهات قوية يف �إ�رش�ئيل تعمل لتقوي�ص عملية �ل�صالم.

�جلانب  على  طرحت  �أنها  فيه  �أكدت   ،1999/12/3 يف  �لفل�صطينية  للقيادة  بيان  ويف 

�الإ�رش�ئيلي،  �الهتمام  بعدم  فوجئت  لكنها  باال�صتيطان،  �ال�صتمر�ر  خطر  �الإ�رش�ئيلي 

لعملية  �أريد  �إذ�  يتوقف  �أن  يجب  �ال�صتيطان  �أن  �أثره  على  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  و�أكدت 

.
21

�ل�صالم �أن ت�صتمر

 ،2005 يف  لعرفات  خلفاً  �لفل�صطينية  لل�صلطة  رئي�صاً  عبا�ص  حممود  �نتخاب  ومع 

جتميد  �رشط  حتت  �لت�صوية  عملية  �إحياء  وحاول  �ال�صتيطان  �إد�نة  يف  �صلفه  نهج  تابع 

�ال�صتيطان، لكنه كان يقابل بالرف�ص من �جلانب �الإ�رش�ئيلي. تر�فق ذلك مع �ن�صحاب 

“�إ�رش�ئيل” يف 2005 �ن�صحاباً �أحادي �جلانب من قطاع غزة، لتغطي بذلك على هجمتها 

�ال�صتيطانية �ل�رش�صة يف �لقد�ص �أمام �ملحافل �لدولية، وتذر �لرماد يف عيون �ملعرت�صني، 

ولتغطي على بناء �جلد�ر و�لتهويد يف �لقد�ص.

�الحتالل  مع  معركتها  يف  �لفل�صطينية  و�ل�صلطة  �لتحرير  منظمة  قيادة  جتد  مل 

�الإ�رش�ئيلي �صوى طريق �ملفاو�صات، بينما �صلكت �ملعار�صة �لفل�صطينية وعلى ر�أ�صها 

حما�ص طريق �ملقاومة و��صرتد�د �حلق بال�صالح. ومع دخول حركة حما�ص �إىل �حلكومة 

عقب فوزها يف �النتخابات �لت�رشيعية يف 2006 وتبنيها م�رشوع �ملقاومة ورف�ص م�رشوع 

�إجر�ء�ت قمعية قا�صية �صّد حما�ص وحكومتها  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �تخذت  �لت�صوية، 

�إ�صماعيل هنية،  وممثليها يف �ملجل�ص �لت�رشيعي. ويف كلمة رئي�ص �حلكومة �لفل�صطينية، 

�أمام �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لثاين طلباً للثقة باحلكومة، قال:

هي  جديدة  فل�صطينية  حكومة  والدة  لي�صهد  �ملوقر  جمل�صكم  �ليوم  ينعقد 

�لف�صل  جد�ر  وبناء  و�لعدو�ن...،  �الحتالل  تو��صل  ظلّ  يف  �لعا�رشة  �حلكومة 

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 41، �صتاء 2000، �ص 227.  21
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�ملبارك  �لقد�ص و��صتمر�ر �حلفريات حتت �مل�صجد �الأق�صى  �لعن�رشي وتهويد 

و�لتلويح �لد�ئم باقتحامه وكذلك تو�صيع �مل�صتعمر�ت وخمططات �صّم �الأغو�ر، 

�إننا على يقني باأن �الحتالل �لغا�صب �إمنا يقوم بكل هذه �لت�صعيد�ت ليقذفها يف 

وجه �حلكومة �جلديدة، بهدف �إي�صال ر�صالة لل�صعب �لفل�صطيني مفادها: “�إنك 

�صمع  حتت  يتم  لالأ�صف  �ملوقف  وهذ�  تعاقب”.  �أن  بّد  وال  �الختيار،  يف  �أخطاأت 

.
22

�لعامل وب�رشه، ونحن نحذر من مغبة مثل هذه �ل�صيا�صات

2006 وخوف  الأريل �صارون يف بد�ية �صنة  �أوملرت �حلكم خلفاً  �إيهود  ��صتالم  ومع 

�لقناعات  كانت  �ملفاو�صات،  عملية  يف  عرثة  حجر  حما�ص  وقوف  من  “�إ�رش�ئيل” 

فعر�ص   .
23

�جلانب �الأحادي  �حلل  فر�ص  نحو  �الجتاه  ب�رشورة  تتز�يد  �الإ�رش�ئيلية 

�لغربية بينما  �ل�صفة  “�إ�رش�ئيل” من معظم  �ن�صحاب  �لفل�صطيني  �ملفاو�ص  �أوملرت على 

�أن  وذلك  �الأردن،  وو�دي  �ل�رشقية  و�لقد�ص  �لرئي�صية  �ال�صتيطانية  بالتكتالت  حتتفظ 

يف  وحتا�رشهم  �أنف�صهم  �لفل�صطينيني  بني  �لتو��صل  تقطع  �ال�صتيطانية  �لتكتالت  هذه 

�أوملرت.  خطة  عريقات  �صائب  �لفل�صطينيني  �ملفاو�صني  كبري  رف�ص  وقد  حوي�صالت، 

.
24

وحّث �حلكومة �الإ�رش�ئيلية على �لعودة �إىل طاولة �ملفاو�صات

وخالل موؤمتر �أنابولي�ص يف 2007/11/27، دعا حممود عبا�ص �إىل بدء عملية تفاو�ص 

هذ�  ندعم  �أن  علينا  �أنه  و�أ�صاف  �لنهائي،  �لو�صع  ق�صايا  جميع  حول  وعميقة،  �صاملة 

�لتفاو�ص بخطو�ت مبا�رشة وملمو�صة على �الأر�ص تثبت �أننا ن�صري يف طريق ال �رتد�د عنه 

نحو �ل�صالم �لتعاقدي �ل�صامل و�لكامل، ومبا ي�صمل وقف كافة �لن�صاطات �ال�صتيطانية 

. متكئاً على موقف �لرئي�ص �الأمريكي �لذي دعم فكرة عدم 
25

مبا يف ذلك �لنمو �لطبيعي لها

�لتفاو�ص �إال بعد �لتجميد �لكامل لال�صتيطان.

للثقة  طلبا  �لثاين  �لفل�صطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أمام  هنية،  �إ�صماعيل  �لفل�صطينية،  �حلكومة  رئي�ص  كلمة   
22

باحلكومة، �ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2006/3/27، �نظر:

http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/hewar/2006/ismael_haneya/27_3_06.htm

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006، �ص 94 و257.  
23

الراأي، 2006/2/9.  24

2007/11/27، �نظر:  2007/11/26، يف: وفا،  �أنابولي�ص،  �أمام موؤمتر  كلمة �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص   
25

http://www.wafa.ps/arabic/index.php
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باعرت�فه   2008/1/24 يف  عبا�ص  ل�صان  على  جاءت  للمفاو�صات  �ملعهودة  و�لنتيجة 

�أن �ملفاو�صات مل حتقق �أّي �صيء، موؤكد�ً �أن �ال�صتيطان هو من �أهم �لعقبات �أمام عملية 

 .
26

�ل�صالم

ويف 2009 ويف �إ�رش�ر على �رشط وقف �ال�صتيطان ال�صتمر�ر �ملفاو�صات، قال رئي�ص 

طاقم �ملفاو�صات �لفل�صطيني �أحمد قريع، خالل مقابلة مع �ل�صحفي �الإ�رش�ئيلي عكيفا 

مفاو�صات  هناك  تكون  لن  �إنه   ،2009/5/26 يف  هاآرت�ص  ون�رشتها   Akiva Eldar �لد�ر 

دون �إخالء �لبوؤر �ال�صتيطانية �لتي �أقيمت منذ �صنة 2001، و�إن “�إ�رش�ئيل” ملزمة �أي�صاً 

 .
27

باإز�لة كافة �حلو�جز �لد�خلية �لتي تقطع �أو�صال �ل�صفة

مدته  �لقد�ص  با�صتثناء  �ل�صفة  يف  لال�صتيطان  جتميد�ً   2009/11/25 يف  نتنياهو  �أعلن 

. وقد و�فقت �ل�صلطة 
28

ع�رشة �أ�صهر مقابل ��صتئناف �ملفاو�صات مع �ل�صلطة �لفل�صطينية

�لفل�صطينية على �لعودة �إىل طاولة �ملفاو�صات �ملبا�رشة مقابل �رشط جتميد �ال�صتيطان. 

�أغ�صط�ص  �آب/  يف  عبا�ص  حممود  وحذر  �ل�صفة،  يف  �ال�صتيطان  ��صتمر  ذلك  من  وبالرغم 

2010 يف ر�صائل وجهت �إىل �لرئي�ص �الأمريكي بار�ك �أوباما و�لرئي�ص �لرو�صي ديرتي 

�ل�صيا�صية  ل�صوؤون  �الأوروبي  لالحتاد  �لعليا  و�ملمثلة   Dmitry Medvedev ميدفيديف 

�خلارجية و�الأمن كاثرين �آ�صتون Catherine Ashton، من �أن �إنهاء جتميد �ال�صتيطان 

مع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  بد�أتها  �لتي  �ملبا�رشة  �ملفاو�صات  ينهي  قد   2010/9/26 يف 

. هذ�، و�نتهت فرتة جتميد �ال�صتيطان يف 2010/9/26، مما �أدى �إىل جتميد 
“�إ�رش�ئيل”29

عملية �ملفاو�صات لقر�بة ثالث �صنو�ت تلت.

وقد �أعلن حممود عبا�ص يف �لقمة �لعربية �ال�صتثنائية يف �رشت يف ليبيا يف ت�رشين �الأول/ 

�أكتوبر 2010 باأن ��صتمر�ر �لتعنت �الإ�رش�ئيلي ورف�صها وقف �ال�صتيطان، �صيدفع به �إىل 

للفل�صطينيني خيار�ت  �لفل�صطينية، و�أن  �لوطنية  لل�صلطة  �ال�صتقالة من من�صبه كرئي�ص 

�ملتحدة  �لواليات  من  �لطلب  منها  �لفل�صطينية،  �لدولة  الإعالن  �صلمية  جميعها  �أخرى 

عكاظ، 2008/1/25.  26

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=165898 :معاً، 2009/5/26، �نظر  
27

Haaretz, 25/11/2009, http://www.haaretz.com/news/netanyahu-declares-10-month-settlement-  28

freeze-to-restart-peace-talks-1.3435

Haaretz, 23/8/2010, http://www.haaretz.com/print-edition/news/abbas-end-of-settlement-freeze-  29

 would-end-direct-peace-talks-1.309608
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�العرت�ف بحدود �لدولة على كافة �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1967، و�أن تقوم �الأمم �ملتحدة 

باالإ�رش�ف عليها حلني تنفيذ �الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي �لكامل منها. 

 ”2012 “�لقد�ص  بعنو�ن  �الأوروبي  لالحتاد  د�خلي  تقرير  طالب  دويل،  موقف  ويف 

يف  �ال�صتيطان  تدعم  �لتي  �ملالية  �لتعامالت  كلّ  بوقف   27 �لـ  �الأع�صاء  �لدول  جميع 

�ل�صفة �لغربية، ح�صب ما �أو�صى به روؤ�صاء وقنا�صل بعثات �الحتاد يف �ل�صفة و�رشقي 

�لقد�ص �ملحتلتني، و��صفني �لبناء �ال�صتيطاين يف �ل�صفة و�لقد�ص باملنهجي �مل�صتفز �لذي 

. وطالب �صائب عريقات، ع�صو �للجنة �لتنفيذية ملنظمة �لتحرير 
30

يعرقل حلّ �لدولتني

�لفل�صطينية، دول �الحتاد �الأوروبي باعتماد تو�صيات �لتقرير �لذي �أعده قنا�صل وممثلو 

 .
31

دول �الحتاد �الأوروبي يف فل�صطني

2012/12/24 تز�يد عمليات �ال�صتيطان يف �ل�صفة، باأنها  �إ�صماعيل هنية يف  و�أو�صح 

عمود  عملية  خالل  غزة،  يف  �ملقاومة  �نت�صار  من  �الإ�رش�ئيلي  لالحتالل  هروب  حماولة 

�ل�صحاب Pillar of Defense �أو عملية حجارة �ل�صجيل يف 14–2012/11/21، و�الإجناز 

 .
32

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني يف �الأمم �ملتحدة

من ناحية �أخرى، قال هنية حول موقف حكومته من �ملفاو�صات بو�صاطة �أمريكية، 

يف 2013/3/21، “نحن ال نرى يف �ل�صيا�صة �الأمريكية م�صاعد�ً الإنهاء �الحتالل عن �الأر�ص 

�لفل�صطينية، �إمنا تكري�ص له وت�رشيع �ال�صتيطان و�ال�صت�صالم حتت �صعار �ل�صالم”. 

�ملفاو�صات مع  �لوقت من خالل متديد جوالت  �إىل ك�صب  “�إ�رش�ئيل” د�ئماً  وت�صعى 

�لفل�صطينيني، وتقدمي �رشوطها حماطة بالغمو�ص، غري �أنها ت�صتمر من �لناحية �لعملية 

يف تكري�ص �ال�صتيطان وبناء �حلقائق على �الأر�ص. ففي 2013/5/9 �لتقى وزير �خلارجية 

�لدولية  �لرباعية  للجنة  �خلا�ص  �ملوفد  روما،  يف   ،John Kerry كريي  جون  �الأمريكي، 

طوين بلري Tony Blair، يف حماولة ال�صتئناف عملية �ل�صالم �الإ�رش�ئيلية - �لفل�صطينية، 

�أن �الإ�رش�ئيليني و�لفل�صطينيني جادون  �أكد كريي  بعد جمود د�م �أكرث من عامني، حيث 

ال�رشق الأو�شط، 2013/2/28؛ و�نظر:  30

 Site of European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP), 28/2/2013,
http://www.eccpalestine.org/the-european-union-has-recommended-its-27-member-states-
imposing-sanctions-on-israeli-settlements/

القد�س العربي، 2013/3/1.  31

�صحيفة ال�رشوق، م�رش، 2012/12/25.  
32
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�لطرفني  �إعادة  ملحاولة  �صالم  خطة  ببلورة  كريي  وبد�أ   .
33

لل�صالم �ل�صعي  ب�صاأن 

�الإ�رش�ئيلي و�لفل�صطيني �إىل طاولة �ملفاو�صات، و�لتوفيق بني �رشوط �لطرفني. وقد �أكد 

عبا�ص، خالل لقائه روؤ�صاء حترير �ل�صحف �مل�رشية يف �لقاهرة يف 2013/5/16، ��صتعد�د 

�الأن�صطة  كل  بوقف  “�إ�رش�ئيل”  قامت  �إذ�  �ملفاو�صات  ال�صتئناف  �لفل�صطينية  �لقيادة 

�الأمريكان  “�إن  و�أ�صاف  �لقد�ص،  يف  وبالذ�ت  �لفل�صطينية  �الأر��صي  كل  يف  �ال�صتيطانية 

.
عبو� عن نيتهم �ل�صادقة فيما يتعلق بال�صري نحو �لعملية �ل�صيا�صية”34

وقرر وزير �خلارجية �الأمريكي جون كريي تقدمي خطة تقوم على �لعمل �لتدريجي 

Israel Today فاإن  �ليوم  �إ�رش�ئيل  �ل�صلمية. وبح�صب �صحيفة  �لعملية  الإحر�ز تقدم يف 

فيما يتعلق  �إجر�ء تبادالت لالأر��صي خ�صو�صاً  �ملبدئي على  �لتو�فق  �خلطة �صتت�صمن 

�قت�صادية يف  �لفل�صطينيني حزمة م�صاعد�ت  �إىل جانب منح  �لكبى  بالكتل �ال�صتيطانية 

�لفرتة �الأوىل. كما تت�صمن �ملرحلة �الأوىل وقف �ال�صتيطان ب�صكل �إياء�ت ودون مو�قف 

.
معلنة من قبل “�إ�رش�ئيل”35

�أبلغ  عبا�ص  حممود  �لرئي�ص  �أن  “�صينخو�”  �أنباء  لوكالة  فل�صطيني  م�صوؤول  وقال 

جون كريي، �أن �أّي خطو�ت �صمن ح�صن �لنو�يا “لن تكون كافية” للعودة للمفاو�صات 

��صتئناف  ي�صبق  �أن  ب�رشورة  مت�صكه  لكريي  �أكد  عبا�ص  �إن  و�أ�صاف  “�إ�رش�ئيل”،  مع 

�ملفاو�صات �لتز�م �إ�رش�ئيلي و��صح بتجميد �ال�صتيطان، و�عتماد مرجعية حّل �لدولتني 

 .
وفق �حلدود �ملحتلة �صنة 361967

�هلل  ور�م  �أبيب  تل  �أن  عمّان،  يف  �صحفي  موؤمتر  يف  كريي،  �أعلن   2013/7/19 ويف 

 .
37

�ال�صتيطان وقف  �رشط  دون  �ملفاو�صات  طاولة  �إىل  �لعودة  على  ر�صمياً  و�فقتا 

�ملبا�رشة  �ملفاو�صات  ال�صتئناف  �أ�صا�صاً  ي�صع  التفاق  “تو�صلنا  كريي  و�أ�صاف 

.
و�الإ�رش�ئيليني”38 �لفل�صطينيني  بني  �لنهائي  �لو�صع  ق�صايا  ب�صاأن 

القد�س، 2013/5/10.  
33

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=153876 :وفا، 2013/5/16، �نظر  
34

http://samanews.com/ar/ :صما، 2013/6/12، �نظر�  
35

الأيام، 2013/6/29.  36

�جلزيرة.نت، 2013/7/20، �نظر:  
37

http://www.aljazeera.net/news/pages/7151f27e-4edb-4939-89c3-e86f00a66e85

القد�س العربي، 2013/7/20.  38
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�لبوؤر  �ملتعلقة بعدد من  �ال�صتيطانية  �مل�صاريع  يتم جتميد  �ملقرتح  �التفاق  ومبوجب 

�لقائمة يف  �مل�صاريع  �الإجر�ء على  �الإ�رش�ئيلية، وال ينطبق هذ�  �ملقررة من قبل �حلكومة 

فيها  مبا  �الأردن  وغور  �لقد�ص  مدينة  حميط  يف  �لو�قعة  �لكبى  �ال�صتيطانية  �لتجمعات 

 ،Givat Ze’ev زئيف  وجفعات   ،Ma‘ale Adumim �أدوميم  معاليه  م�صتعمر�ت 

ور�مات   ،Neve Yaakov يعقوب  ونفيه   ،Gilo وجيلو   ،Har Homa حوما  وهار 

 ،Kiryat Arba وكريات �أربع ،Ramat Alon ور�مات �ألون ،Ramat Shlomo صلومو�

وكذلك �مل�صتعمر�ت ذ�ت �لكثافة �ل�صكانية، ويعطى �صكان �مل�صتعمر�ت �لتي يتم جتميد 

يف  كلتيهما  �أو  �لفل�صطينية  �أو  �ليهودية  �جلن�صيتني  من  �أي  �ختيار  حّق  فيها  �ال�صتيطان 

.
39

ختام �ملحادثات �ملذكورة

وك�صفت م�صادر دبلوما�صية فل�صطينية �أن كريي نقل للجانب �لفل�صطيني تعهد�ً قدمه 

له نتنياهو ب�صاأن �ال�صتيطان ويفيد باأن “�إ�رش�ئيل” لن تبا�رش �لبناء �ال�صتيطاين يف �ملنطقة 

�مل�صتعمر�ت  لتو�صيع  جديدة  عطاء�ت  ت�صدر  لن  وباأنها  �صلومو،  ور�مات   E 1 �أو   1 �إي 

.
40

خالل فرتة �ملفاو�صات

�إطالق  مع  معلناً  و�الإ�رش�ئيليني،  �لفل�صطينيني  بني  �ملفاو�صات  باب  كريي  وفتح 

�لطاولة،  على  مطروحة  �لنهائي  �حلل  ق�صايا  كل  �أن  و��صنطن  من  �ملبا�رشة  �ملفاو�صات 

�آذ�ر/  يف  �الإ�رش�ئيلي   - �لفل�صطيني  لل�رش�ع  نهائي  �تفاق  �إىل  �لو�صول  هو  �لهدف  و�أن 

�أن   ،2013/8/1 �ل�صادر  عددها  يف  �أحرونوت  يديعوت  �صحيفة  وذكرت   .2014 مار�ص 

وزير �خلارجية �الأمريكي، جون كريي، �أعرب يف حديثه مع عدد من �أع�صاء �لكوجنر�ص 

85% من �لكتل  “�إ�رش�ئيل” قد حتتفظ يف نهاية �ملطاف بنحو  �أن  �الأمريكي عن �عتقاده، 

. من جهته، طالب �إ�صماعيل هنية �ل�صلطة 
41

�ال�صتيطانية حتت �صيادتها و�صمن حدودها

�لفل�صطينية”،  للق�صية  كارثي  خيار  “كونها  �ملفاو�صات  من  باالن�صحاب  �لفل�صطينية 

ور�أى يف كلمة له خالل جل�صة عقدتها كتلة حما�ص �لبملانية مبقر �ملجل�ص �لت�رشيعي يف 

�لق�صية  “�صكلت غطاء ال�صتمر�ر �مل�صتعمر�ت وهي غطاء لت�صفية  �أن �ملفاو�صات  غزة، 

القد�س العربي، 2013/7/22.  39

القد�س، 2013/7/29.  40

http://www.arabs48.com/?mod=print&ID=101507 :عرب 48، 2013/8/1، �نظر  
41
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بد�أت  �إ�رش�ئيل  �إن  بل  �رشوطه  عن  تخلى  �لفل�صطيني  �ملفاو�ص  �أن  خا�صة  �لفل�صطينية، 

.
تفر�ص �ل�رشوط ب�رشورة �العرت�ف �لفل�صطيني بيهودية �لدولة”42

�صحيفة  ك�صفت  فقد  �ملفاو�صات،  �نطالق  منذ  �ال�صتيطان  يتوقف  ومل 

2013/7/31 عن �تفاق �رشي بني نتنياهو ونفتايل بينت رئي�ص حزب �لبيت  يف  معاريف 

وحدة   4,500 بناء  لتمرير   The Jewish Home (HaBayit HaYehudi) �ليهودي 

�الأول/  ت�رشين  يف  قر�ر�ً  نتنياهو  �أ�صدر  كذلك  و�لقد�ص،  �ل�صفة  مب�صتعمر�ت  �صكنية 

ثانية  دفعة  عن  �الإفر�ج  مقابل  �لقد�ص  يف  ��صتيطانية  وحدة   1,500 ببناء   2013 �أكتوبر 

. و�أبلغ عبا�ص عدد�ً من نو�ب حزب 
43

من �الأ�رشى �لفل�صطينيني خالل عملية �ملفاو�صات

مريت�ص Meretz �لي�صاري �الإ�رش�ئيلي يف 2013/9/8 �أن ��صتمر�ر �لن�صاطات �ال�صتيطانية 

�أي�صاً بانهيار  يف �الأر�ص �لفل�صطينية يهدد لي�ص فقط بانهيار �ملفاو�صات �حلالية، و�إمنا 

 .
44

حّل �لدولتني

هريمان  �الأوروبي  �الحتاد  جمل�ص  ورئي�ص  عقده  �صحفي  موؤمتر  يف  عبا�ص  ودعا 

�ل�رشكات �الأوروبية و�ل�رشكات  Herman Van Rompuy يف بروك�صل،  فان ر�مبوي 

تخالف  بذلك  الأنها  فيها  �لعمل  عن  للتوقف  �مل�صتعمر�ت  يف  �لعاملة  �الأخرى  �الأجنبية 

يف  بامل�صتعمر�ت  �ملتعلقة  �الأوروبية  �الإجر�ء�ت  تطبيق  �أهمية  و�أكد  �لدويل،  �لقانون 

دولة  �صّد  موجهه  لي�صت  �لدعوة  هذه  �أن  �إىل  م�صري�ً   ،2014 �صنة  مطلع  يف  موعدها 

بل  معها،  �صالم  ج�صور  ونبني  جو�رها  �إىل  نعي�ص  �أن  نريد  نحن  قائالً:  “�إ�رش�ئيل”، 

 1967 منذ  �ملحتلة  فل�صطني  دولة  �أر��صي  على  �ملقامة  �مل�صتوطنات  �صد  موجهة  هي 

.
45

�ل�رشقية �لقد�ص  وعا�صمتها 

 2013/10/31 �لفل�صطيني �ملفاو�ص يف  و�صع �صائب عريقات وحممد ��صتية و�لوفد 

��صتقالتهم من �ملفاو�صات �لفل�صطينية - �الإ�رش�ئيلية حتت ت�رشف �لرئي�ص �لفل�صطيني 

�الإ�رش�ئيلي.  �جلانب  مع  �لتفاو�ص  جدوى  بعدم  لقناعة  و�صولهما  بعد  عبا�ص،  حممود 

الد�شتور، 2013/8/21.  42

�نظر: ال�رشق الأو�شط، 2013/8/1؛ والد�شتور، 2013/10/30.  
43

احلياة، 2013/8/23.  44

http://www.wafa.ps/arabic/index.php/index.php?action=detail&id=162110 :وفا، 2013/10/23، �نظر  
45
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�لتز�ماتها  “�إ�رش�ئيل” من  تن�صل  على  �حتجاجاً  �ال�صتقالة جاءت  �أن  و�أ�صافت م�صادر 

يف  عبا�ص  و�أعلن   .
46

�لقد�ص وتهويد  �ال�صتيطان  ومو��صلة  �ل�صالم  عملية  جتاه 

2013/11/13، �إن �ملفاو�صني �لفل�صطينيني يف حمادثات �ل�صالم مع “�إ�رش�ئيل” ��صتقالو� 

�حتجاجاً على عدم حتقيق تقدم يف �ملفاو�صات �لتي ترعاها �لواليات �ملتحدة، وقد خيم 

عليها ��صتمر�ر �لبناء �ال�صتيطاين �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �ملحتلة. و�أ�صار عبا�ص خالل 

�ملفاو�صات �صوف ت�صتمر  �أن  �إىل  �لتلفزيونية �مل�رشية  مقابلة مع �صبكة �صي. بي. �صي 

ن�صكل  �أن  و�إما  �لوفد  يعود  �أن  “�إما  وقال  باال�صتقالة.  �ملفاو�صني  وفد  مت�صك  لو  حتى 

ومن  �لفل�صطينية  “�لقيادة  �إن   2013/11/16 يف  له  بيان  يف  عريقات  وقال   .
�آخر”47 وفد�ً 

بالتفاو�ص مع �جلانب  و�ل�صامل، ملتزمة  �لعادل  �ل�صالم  باأهمية حتقيق  �إيانها  منطلق 

�الإ�رش�ئيلي رغم ما متار�صه حكومة نتنياهو من جر�ئم بحق �الإن�صان �لفل�صطيني وبحق 

.
�الأر�ص �لفل�صطينية”48

ثانيًا: مواجهة تهويد القد�س واملقد�شات:

1. تطور التهويد الإ�رشائيلي للقد�س واملقد�شات:

يف 1967/6/28 �أعلن مو�صيه �صابري� Moshe Shapira وزير د�خلية “�إ�رش�ئيل” �صّم 

“�إ�رش�ئيل”  وطبقت  �ملدينة.  �صطري  وتوحيد  ق�رش�ً  �ل�رشقية  �لقد�ص  يف  �لعربية  �الأحياء 

قانون �أمو�ل �لغائبني على �صكان �لقد�ص، وكان هذ� �لقانون قد �أقر يف 1950/3/31 ليتيح 

لـ“�إ�رش�ئيل” و�صع يدها على �الأمو�ل �ملنقولة وغري �ملنقولة �لتي يلكها �أّي مو�طن عربي 

ملو�طني  بالن�صبة   1947/11/19 بعد  وغادرها  �ملحتلة  �ملناطق  يقطن  كان  فل�صطيني  �أو 

.
49

�لدول �لعربية، وبعد 1948/9/1 بالن�صبة للفل�صطينيني

القد�س العربي، 2013/11/1.  46

http://ara.reuters.com/article/idARACAE9B2GV120131113 :رويرتز، 2013/11/13، �نظر  
47

ال�رشق الأو�شط، 2013/11/17.  48

للتن�صيق  ز�يد  مركز  ظبي:  )�أبو  يكتبها؟  من  القد�س  عن  الدفاع  وثيقة  و�ملتابعة،  للتن�صيق  ز�يد  مركز   
49

�ملنهل  د�ر  )بريوت:  وق�شيـة  تـاريخـاً  القـد�س:  غـانـم،  حـبـيـب  و�نظـر:  104–105؛  �ص   ،)2003 و�ملتابعة، 

�للبناين للطباعة و�لن�رش، 2002(، �ص 117.
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ليتمكن من �صّم  تدريجياً،  �لقد�ص  بلدية  بتو�صيع نطاق  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  قام  وقد 

مناطق �أخرى من �ل�صفة �لغربية نهائياً �إىل كيانه، وليقوم بعملية تهويد �لقد�ص على نطاق 

مبمج و��صع. فعندما �حتلت “�إ�رش�ئيل” �لقد�ص �صنة 1967 كانت م�صاحة �رشقي �لقد�ص 

 
2
كم  104 �إىل  �لبلدية  نطاق  بتو�صيع  فقامت   ،

2
كم  24 �لقد�ص  غربي  وم�صاحة   

2
كم  6.5

28 قرية فل�صطينية يف حميط مدينة �لقد�ص، ويقع معظمها  لـ  �أر��صٍ تابعة  �قتطعتها من 

�لقد�ص  “�إ�رش�ئيل” تو�صيع حدود بلدية  �لغربية. ثم تابعت  �ل�صفة  �أي يف  �ملدينة  �رشقي 

 
2
كم  72 يقع  ؛ 

2
كم  126 �إىل  و�صلت  حتى  �لع�رشين  �لقرن  وثمانينيات  �صبعينيات  خالل 

.
50

 غربي �ملدينة
2
منها �رشقي �لقد�ص، بينما يقع 54 كم

�الحتالل  �صلطات  قامت  �أو�صلو،  �تفاق  توقيع  فيها  �لتي متّ  �ل�صنة   ،1993 �صنة   ويف 

�الإد�رة  حتت  �لو�قعة  �لقد�ص  مدينة  حدود  على  جديد  تو�صع  باإحد�ث  �الإ�رش�ئيلي 

. ويف �صنة 2005 �أقرت جلنة تخطيط 
51

 
2
�الإ�رش�ئيلية، حيث �أ�صبحت م�صاحتها 130 كم

�حلدود  يو�صع  و�لذي   ،”2020–2000 “�لقد�ص  �لهيكلي  �ملخطط  �لقد�ص  وبلدية  �ملدينة 

لتهويد  عدة  تهويدية  �إجر�ء�ت  “�إ�رش�ئيل”  �تبعت  وقد   .
52%40 قر�بة  للمدينة  �لغربية 

�لقد�ص و�ملقد�صات منها:

اأ. تهويد ال�شكان:

كامل  على  ��صتيالئه  منذ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  على  �لديوغر�يف  �لهاج�ص  �صيطر 

يهودية  ديوغر�فية  �أغلبية  لتحقيق  ي�صعى  �حلني  ذلك  ومنذ   ،1967 �صنة  �لقد�ص 

“�إ�رش�ئيل”، وقد كان عدد �صكان �لقد�ص )�رشقيها  حا�صمة يف �ملدينة بو�صفها عا�صمة 

وغربيها( بعيد �الحتالل �صنة 1967 ما جمموعه 266.3 �ألفاً، منهم 197.7 �ألف يهودي 

�نظر: املو�شوعة الفل�شطينية، �إ�رش�ف �أحمد �ملرع�صلي )دم�صق: هيئة �ملو�صوعة �لفل�صطينية، 1984(، ج 3،   
50

�ص 521-527؛ و�إبر�هيم �أبو جابر، “ق�صية �لقد�ص وم�صتقبلها،” يف جو�د �حلمد و�آخرون، املدخل اإىل الق�شية 

1997/6/18؛  والد�شتور،  544-568؛  �ص   ،)1997 �الأو�صط،  �ل�رشق  د�ر�صات  مركز  )عّمان:  الفل�شطينية 

و�نظر: زياد �حل�صن )حمرر(، نحو ا�شرتاتيجية �شاملة للقد�س، م�شّودة تف�شيلية، 2009/6/18، �ص 34.

مركز ز�يد للتن�صيق و�ملتابعة، وثيقة الدفاع عن القد�س من يكتبها؟، �ص 121–122.  
51

�إ�رش�ئيل ت�صادق على م�رشوع  �أريج، تعزيز �مل�صاعي لتهويد مدينة �لقد�ص �ملحتلة جغر�فيا و ديوغر�فيا،   
52

�أن�صطة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي  �أولوية وطنية”، موقع ر�صد  “منطقة ذ�ت  �لقد�ص  قانون يعتب 

.2010/10/26 ،)POICA( لفل�صطينية�



573

مواجهة ال�شلطة الفل�شطينية للتهويد واال�شتيطان

�صنة  يف  �ُصّن  �ملدينة  تهويد  �صبيل  ويف   .
53

)%25.76( عربي  �ألف  و68.6   ،)%74.24(

1973 قانون ي�صعى لتحديد ن�صبة �لفل�صطينيني يف �ملدينة بـ 22%، �إال �أنه مل يتمكن من 

�أ�صا�صية تتمثل  �أبد�ً. وقد و�جهت دولُة �الحتالل يف �لقد�ص م�صكلًة  حتقيق هذه �لن�صبة 

–1980 �ل�صنو�ت  فخالل  �ليهود،  لل�صكان  طاردة  بيئة  ذ�ت  تُعدّ  �لقد�ص  مدينة  �أن  يف 

�إليها مبا  �ملهاجرين  �ليهود  �أكرث من عدد  �ملدينة  �ملهاجرين من  �ليهود  2008 كان عدد 

يزيد عن 100 �ألف، وكان ميز�ن �لهجرة �ليهودية للمدينة �صالباً يف كل �ل�صنو�ت خالل 

 .
تلك �لفرتة ما عد� �صنة 541986

وقد بلغ عدد �ل�صكان �لفل�صطينيني يف مدينة �لقد�ص يف �رشقيها وغربيها يف نهاية �صنة 

1994 قر�بة 166,900ن�صمة، بينما بلغ عدد �ليهود يف �لقد�ص 411,900، وعلى �لرغم من 

 .))3( رقم  جدول  )�نظر  �رتفاع  يف  �لفل�صطينيني  �ل�صكان  عدد  ظلّ  �لتهويدية  �الإجر�ء�ت 

وقد تر�وح �لنمو �ل�صكاين �لعربي �ل�صنوي يف �لقد�ص يف �لعقد �الأول من �لقرن �لـ 21 بني 

 %0.9 3% و3.7%؛ �أما �لنمو �ل�صكاين �ليهودي �ل�صنوي للفرتة نف�صها فقد تر�وح من 

؛ ومن �ملتوّقع �أن ت�صل ن�صبة �لفل�صطينيني يف �ملدينة �إىل 40% �صنة 2020 �إذ� 
�إىل 55%1.6

ما و��صل �لفل�صطينيون و�الإ�رش�ئيليون ن�صب �لنمو نف�صها. وقد بلغ عدد �صكان �لقد�ص 

�لفل�صطينيني يف نهاية �صنة 2012 قر�بة 300,200 ن�صمة، بينما بلغ عدد �ليهود يف �لقد�ص 

قر�بة 515,200 ن�صمة.

حول عدد �صكان �لقد�ص �لعرب و�ليهود يف �لفرتة 1967-2008، �نظر:  
53

Site of The Jerusalem Institute for Israel Studies (JIIS), http://jiis.org/.upload/web%20C0109.pdf

حول �لهجرة �لد�خلية من �لقد�ص و�إليها يف �لفرتة 1980-2008، �نظر:  
54

JIIS, http://jiis.org/.upload/web%20E0109.pdf

حول ن�صبة منو �ل�صكان �لعرب و�ليهود يف �لقد�ص يف �لفرتة 1978-2011، �نظر:  
55

JIIS, http://www.jiis.org.il/.upload/yearbook2013/shnaton_C0313.pdf 

مالحظة: مكونات �لتغري يف عدد �صكان �لقد�ص �لد�ئمني هي: �لزيادة �لطبيعية )عدد �ملو�ليد �أقل من �لوفيات( 

ل�صكان �ملدينة، وميز�ن �لهجرة منها و�إليها.
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جدول رقم )3(: عدد �شكان �رشقي وغربي القد�س - �شنوات خمتارة56

اليهود واآخرون*الفل�شطينيونال�شنة

1994166,900411,900

1996184,600426,200

1998193,500440,200

1999201,300444,900

2000208,723448,820

2002221,877458,570

2006252,400481,000

2008268,600495,000

2010283,900504,200

2012300,200515,200

دينياً. �مل�صنفني  غري  و�ل�صكان  �لعرب  غري  من  و�مل�صيحيني  �ليهود  �ل�صكان  �لفئة  هذه  �صملت   *

ب. العتداءات على امل�شجد الأق�شى:

�مل�صجد  يف  ومبا�رش  د�ئم  يهودّي  وجود  حتقيق  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  �صعت 

على  وعملت  �مل�صلمني،  مع  عليها  متنازعاً  منطقة  جعله  وحاولت  وحميطه،  �الأق�صى 

�لتهيئة مل�صادرة �أجز�ء منه، و�ل�صيطرة عليه يف مر�حل الحقة. و�صجعت �أو تغا�صت عن 

“جبل  �ل�صالة يف  يف  لهم حقاً  �أن  يّدعون  �لذين  �ليهود،  للمتطّرفني  �ملتكّررة  �القتحامات 

�لهيكل”. 

•	احلفريات:

بد�أ �ليهود حملة حممومة من �حلفريات حتت �مل�صجد �الأق�صى و�ملنطقة �لتي حوله، 

مركزين على �ملنطقة �لغربية و�جلنوبية للم�صجد، حماولني �إيجاد �أّي دليل عن هيكلهم. 

عن  �ل�صادر  �ل�صنوي  �الإح�صائي  �لكتاب  �نظر  و�ليهود،  �لفل�صطينيون  �لقد�ص،  �صكان  �أعد�د  على  لالطالع   
56

http://www.cbs.gov.il :لل�صنو�ت 1996–2013، يف CBS د�ئرة �الإح�صاء �ملركزية �الإ�رش�ئيلية
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�الأق�صى  �مل�صجد  �رشقي  جنوب  حفريات  بعمل  �الإ�رش�ئيلية  �الآثار  د�ئرة  قامت  كما 

1973–1974، حتى �خرتقت �حلائط �جلنوبي للم�صجد �أ�صفل حمر�ب �الأق�صى و�أروقته 

بتنفيذ  �إ�رش�ئيلية  جهات  عدة  قامت   1988–1970 �لفرتة  ويف   .
57

�ل�رشقية �جلنوبية 

حفريات �لنفق �لغربي لالأق�صى، بالرغم من قر�ر�ت منظمة �الأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلم 

 United Nations Educational, Scientific and Cultural )�ليون�صكو(  و�لثقافة 

Organization (UNESCO) �لتي د�نت “�إ�رش�ئيل” على ذلك، وو�صل عمق �حلفريات 

مرت�ً.   2.5 و�رتفاعه  مرت�ً،   450 �لنفق  طول  وبلغ  �الأر�ص،  حتت  مرت�ً   14–11 بني  ما 

�لكرد.  �لعثماين ورباط  �الأبنية، منها �جلامع  ونتج عن هذه �حلفريات ت�صدع عدد من 

 Conrad وحاول �ل�صهاينة �إي�صال �لنفق بقناة كان قد �كت�صفها عامل �الآثار كونر�د ت�صيك

Cheek يف �لقرن �لـ 19 يف 1988/7/7، ولكن ت�صدى لهم �ملو�طنون، مما ��صطر �ل�صلطات 

ة يف عهد حكومة بنيامني نتنياهو ومتكنو� من فتح  �أعادو� �لكرَّ �الإ�رش�ئيلية للتوقف. ثم 

 ،1996/9/24 �لنفق يف  �فتتاح هذ�  و�أعلن عن  �لعمرية.  �ملدر�صة  للنفق من جهة  ثان  باب 

.
58

وهو ما �أثار �نتفا�صة فل�صطينية ومو�جهات د�مية يف تلك �لفرتة

ويف �لفرتة 1990–2000، قامت د�ئرة �الآثار �الإ�رش�ئيلية بعمل حفريات جديدة �صعت 

من خاللها �إىل �إز�لة �آثار �لق�صور �الأموية �ملكت�صفة، وقامت باإن�صاء درجني وم�صطبتني 

 .
59

رخاميتني فوق �الآثار �الأموية عند �جلد�ر �جلنوبي للم�صجد �الأق�صى

وقطعت   .2008–2000 �لفرتة  يف  �صلو�ن  ويف  �لقدية  �لبلدة  يف  حفريات  تنفيذ  ومتّ 

�صمن  رة  ُمزوَّ مقد�صة”  يهودية  “مدينة  �إن�صاء  يف  كبري�ً  �صوطاً  �الحتالل  �صلطات 

نتيجة  للم�صجد،  �لتحتي  �لف�صاء  غد�  وقد  �ملقد�ص”؛  “�حلو�ص  تاأهيل  م�رشوع 

و�الأروقة  �ملد�خل  متعددة  متكاملة  مدينة  �أ�صفله،  �ملتو��صلة  �الإ�رش�ئيلية  �حلفريات 

�لك�صف عن خم�صة مو�قع جديدة   2009/8/21–2008/8/21 �لفرتة  و�ملعامل. و�صهدت 

عدد  بذلك  لي�صبح  �مل�صجد،  غرب  منها  وو�حد  �مل�صجد  جنوب  منها  �أربعة  للحفريات؛ 

�حلفريات  عدد  يكون  وبذلك،  موقعاً،   25 حميطه  ويف  �مل�صجد  حتت  �حلفريات  مو�قع 

ر�ئف يو�صف جنم، احلفريات الأثرية يف القد�س )عّمان: د�ر �لفرقان، 2009(، �ص 138.  
57

املرجع نف�شه، �ص 141-139.  58

املرجع نف�شه، �ص 143-142.  59
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�لن�صطة  �حلفريات  عدد  يكون  بينما  حفرية،   13 �لزو�ر  �أمام  و�ملفتتحة  �ملكتملة 

منها  حفرية؛   47 �حلفريات  عدد  بلغ   2013/8/1–2012/8/1 �لفرتة  ويف   .
60

حفرية  12

 .
61

17 مكتملة و30 ن�صطة

•	القتحامات:

جرى  فقد  وغريها  �قتحامات  من  �الأق�صى  �مل�صجد  على  باالعتد�ء�ت  يتعلق  وفيما 

يف  �أو�صلو  و�تفاقات  �ل�صلمية  �لت�صوية  تنفع  ومل   ،1990–1967 �لفرتة  خالل  �عتد�ء   40

1993–1998. ويف �لفرتة ما بني  72 �عتد�ء خالل �لفرتة  وقف �العتد�ء�ت، فتم ت�صجيل 

�الأق�صى  �مل�صجد  على  �العتد�ء�ت  هذه  جمموع  بلغ   ،2008/8/21–2006/8/21

 .
62

21 �عتد�ء، كما بلغت �العتد�ء�ت يف �لفرتة ما بني 2008/8/21–2009/8/21، 43 �عتد�ء

وقد بلغ جمموع �قتحامات �ملتطرفني �ليهود و�ل�صخ�صيات �لر�صمية و�الأجهزة �الأمنية 

�الإ�رش�ئيلية للم�صجد 34 �قتحاماً خالل �لفرتة 2010/8/22–2011/8/21. وبات �مل�صجد 

�الإ�رش�ئيلية  �ل�رشطة  توفر  حيث  و�ليهود،  �مل�صلمني  بني  زمانياً  مق�صماً  عملياً  �الأق�صى 

�حلماية �لتامة �ليومية لكل �ملقتحمني �ليهود.

ج. تهويد الأماكن والأ�شماء:

ي�صعى �ل�صهاينة �إىل حتويل �لهوية �لعربية - �الإ�صالمية للبلدة �لقدية يف �لقد�ص �إىل 

هوية يهودية، و�إن�صاء مدينة يهودية مقد�صة مو�زية وت�صرتك معها يف �ملركز ذ�ته، وهو ما 

يعرف مب�رشوع “�لقد�ص �أوالً”. وقامت “�إ�رش�ئيل” مب�صادرة �الأر��صي يف �لقد�ص وذلك 

لبناء �لكن�ص �ليهودية عليها )�نظر خريطة رقم )5((. وكانت �أبرز �الإجناز�ت �الإ�رش�ئيلية 

 ،Hurva Synagogue ”يف هذ� �ملجال خالل �صنة 2009 �فتتاح كني�ص �خلر�ب “هاحوربا

وهو يغطي �مل�صجد �لقبلي لالأق�صى ب�صكل تام يف عني �لناظر �إليه من �جلهة �لغربية، وقد 

 .
مّت �فتتاحه يف 632010/3/15

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، �ص 273.  
60

امل�شجد  على  العتداءات  ير�شد  ا�شتقرائي  توثيقي  تقرير  الأق�شى:  على  عني  �آخرون،  و  �حل�صن  زياد   
61

�لدولية،  �لقد�ص  موؤ�ص�صة  )بريوت:  تنفيذي  ملخ�س   -  2013/8/1-2012/8/1 بني  ما  الفرتة  يف  الأق�شى 

2013(، �ص 23.

على  العتداءات  ير�شد  ا�شتقرائي  توثيقي  تقرير  الأق�شى:  على  عني  و�آخرون،  �بحي�ص  �هلل  عبد  �نظر:   
62

امل�شجد الأق�شى يف الفرتة بني 2008/8/21-2009/8/21 )بريوت: موؤ�ص�صة �لقد�ص �لدولية، 2009(، �ص 94.

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2009، �ص 274.  
63
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خريطة رقم )5(: مواقع الكُنُ�س اليهودية يف البلدة القدمية، والتي مّت بناوؤها بعد 

الحتالل الإ�رشائيلي ل�رشقي القد�س �شنة 1967

�مل�صدر: حممود �أبو عطا، كن�ص تطوق �الأق�صى، موؤ�ص�صة �الأق�صى للوقف و�لرت�ث، �نظر:

http://www.foraqsa.com/library/studies/Konos_map.pdf

تعر�صت  فقد  فح�صب،  �الإ�صالمية  �الأوقاف  على  �الإ�رش�ئيلية  �العتد�ء�ت  تقت�رش  مل 

حيث  يهود،  متطرفني  قبل  من  �أو  ر�صمية،  �إ�رش�ئيلية  العتد�ء�ت  �مل�صيحية  �ملقد�صات 

�إقرت،  وكني�صة  �ملن�صورة،  كني�صة  مثل  �لوقفية،  و�الأر��صي  �لعقار�ت  بع�ص  �صودرت 

قبور،  وجتريف  كنائ�ص  الإحر�ق  حماوالت  وجرت  �ملهدَّمة.  �لب�صة  كني�صة  و�أر��صي 

وغريها من �العتد�ء�ت.

كني�ص
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يف   Yisrael katz كات�ص  ي�رش�ئيل  �الحتالل  حكومة  يف  �ملو��صالت  وزير  و�أمر 

�ملنت�رشة  و�لالفتات  �الإ�صار�ت  على  �ملكتوبة  و�ملدن  �لبلد�ت  �أ�صماء  بتهويد   2009/7/13

، وقد غرّيت 
641948 على �ل�صو�رع و�لطرقات �لرئي�صية يف كامل �الأر��صي �ملحتلة �صنة 

بالفعل �أ�صماء �آالف �ملو�قع و�ملعامل �الأثرية يف �لقد�ص )�نظر �جلدول رقم )4((. 

جدول رقم )4(: بع�س الأ�شماء املهوّدة يف البلدة القدمية بالقد�س65

املوقعال�شم العربيال�شم العربي

و�صط �ل�صور �ل�رشقي للمدينةباب �الأ�صباط�صاعر هاأريوت )= �الأ�صود(

و�صط �ل�صور �لغربي للمدينةباب �خلليل�صاعر يافو

و�صط �ل�صور �ل�صمايلباب �ل�صاهرة )�لزهور(�صاعر هريودوت

يف �جلزء �جلنوبي �لغربي لل�صورباب �لنبي د�ود�صاعر ت�صيون

�ل�صور �ل�صمايل ملدينة �لقد�ص �لقديةباب �لعمود )باب دم�صق(�صاعر �صخيم )= نابل�ص(

�جلزء �جلنوبي من �ل�صور �لغربي للحرم �لقد�صيحائط �لب�قهكوتل همعر�يف

د. هدم املنازل:

�ملقد�صيني،  لتهجري  وذلك  �لقد�ص  يف  �ملنازل  هدم  �صيا�صة  “�إ�رش�ئيل”  �عتمدت 

�لتنظيم  خمططات  �أجلاأت  كذلك  �ليهود،  من  ممكن  عدد  �أكب  ال�صتقد�م  �ملجال  و�إف�صاح 

بيوتهم  فتعر�صت  تر�خي�ص  بدون  للبناء  �ملقد�صيني  �لقد�ص  يف  �الإ�رش�ئيلية  و�لبناء 

خلطر �لهدم. وقد هدمت “�إ�رش�ئيل” يف �لقد�ص يف �لفرتة 1993–2011 نحو 949 منزالً 

)�نظر جدول رقم )5((.

�جلزيرة.نت، 2009/7/13، �نظر:  
64

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C5B06E19-B584-471F-AE8F-035C2153D570.htm

�إبر�هيم عبد �لكرمي، “�لتوجهات و�ملمار�صات �ل�صهيونية �إز�ء �لرت�ث �حل�صاري و�لثقايف �خلا�ص بالقد�ص،”   
65

للدر��صات  �لزيتونة  مركز  )بريوت:  للقد�س  الثقايف  الرتاث  يف  درا�شات  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن  يف 

و�ال�صت�صار�ت، 2009(، �ص 435.
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جدول رقم )5(: عدد املنازل املهدَّمة يف القد�س 1993–662011

عدد املنازل املهدَّمةال�شنة

1995–1993102

1998–199675

2001–1999105

2004–2002237

2007–2005181

2010–2008208

201141
949املجموع

هـ. �شحب حّق الإقامة يف القد�س والهويات:

حّق  من  �ملقد�صية  �لعائالت  من  �لكثري  جتريد  �أي  �لهادئ”،  “�لتهجري  �صيا�صة  �إن 

بني  ما  �لفرتة  ففي  �الآن.  حتى  متو��صلة  وهي   ،1967 �صنة  منذ  بد�أت  قد  �ملو�طنة، 

“�إ�رش�ئيل”، ومن خالل  2000 مار�صت  �آذ�ر/ مار�ص  1995 وحتى  �لثاين/ يناير  كانون 

�ملو�طنة  بطاقة  ب�صحب  وذلك  �ملقد�صيني،  عدد  لتقلي�ص  جديد�ً  �أ�صلوباً  �لد�خلية،  وز�رة 

من كل مقد�صي ال يتمكن من �إثبات مكان �صكناه يف �ملا�صي و�حلا�رش يف مدينة �لقد�ص، 

و�إجباره على مغادرة �ملدينة �إىل �الأبد، ويف هذه �حلالة يفقد حقوقه كاملة.

كما عمدت �صلطة �الحتالل �إىل �صحب �لهويات �الإ�رش�ئيلية من �أولئك �ملقد�صيني �لذين 

�نتقلو� للعي�ص يف مدن �حلدود �مل�صطنعة لبلدية �لقد�ص، �أي يف مدن �ل�صفة �لغربية �ملحيطة 

مبدينة �لقد�ص. 

http://www.btselem. �ل�رشقية، يف:  �لقد�ص  �لغري مرخ�صة يف  �لبيوت  �نظر: بت�صيلم، معطيات حول هدم   
66

�ملجتمع،  لتنمية  �ملقد�صي  وموؤ�ص�صة  org/arabic/planning_and_building/east_jerusalem_statistics؛ 
2009، يف: http://www.al-maqdese.org/ar؛ وحم�صن حممد �صالح،  هدم �ملنازل يف �لقد�ص خالل �لعام 

�صد  �الإ�رش�ئيلية  �النتهاكات  ح�صاد  و�أريج،  283؛  �ص   ،2010 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير 

�الأر�ص و�ل�صكن يف �لقد�ص لعام 2011، موقع ر�صد �أن�صطة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية 

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=4148؛  يف:   ،2012/1/1 ،)POICA(

�أي�صاً: و�نظر 

 Land Research Center (LRC),The Israeli demolition of Palestinian houses in Jerusalem
 is an escalating settler and apartheid policy, site of Project of Monitoring the Israeli
Colonization Activities (POICA), 13/7/2001, http://www.poica.org/editor/case_studies/view.
 php?recordID=162; and see Applied Research Institute Jerusalem (ARIJ), Demolishing
Palestinian Houses, POICA, 19/12/2009, http://www.poica.org/editor/case_studies/view.
php?recordID=2254
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�أو  �لعمل  �أو  للدر��صة  �لوطن  خارج  �الإقامة  يف  حقوقهم  من  �ملقد�صيني  يحرم  وبذلك 

�صنة  فمنذ  �أوالدها؛  وت�صجيل  �ملقد�صية  �لعائالت  �صمل  جمع  من  �أو  �جلن�صية،  �زدو�ج 

 2003/7/31 ويف  مل،  �ل�صَّ مَلّ  طلبات  جميع  جتميد  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  قررت   2000
�صدر قانون �أطلق عليه قانون �ملو�طنة و�لدخول �إىل “�إ�رش�ئيل”، يحظر على �ملقد�صيني 

ُ
�أ

من  تزوجو�  ممن   )1948 �لـ  )فل�صطينيو  �الإ�رش�ئيلية  �جلن�صية  حاملي  و�لفل�صطينيني 

عليه  �صادقت  وقد  منف�صلني.  �لعي�ص  عليهم  ويفر�ص  مل  �ل�صَّ مَلّ  �لغربية  �ل�صفة  �صكان 

 .
حمكمة �لعدل �لدولية International Court of Justice (ICJ) يف 672006/5/14

عائلية  �إقامة  بطاقة   8,558 جمموعه  ما  �صحب  �إىل  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صة  �أدت  وقد 

فقد  وحدها   2008 �صنة  خالل  �ُصحبت  �لتي  �لبطاقات  عدد  �أما   ،2007–1967 �لفرتة  يف 

 2008 �صنة  خالل  �ُصحبت  �لتي  �لبطاقات  �إن  �أي  عائلية،  �إقامة  بطاقة   4,577 �إىل  و�صل 

ُت�صكل 34.8% من �لبطاقات �لتي �صحبت منذ �حتالل �ملدينة وحتى �صنة 2008، و�لتي 

فقدت  وقد   .
68ً

عاما  41 مدى  على  �ُصحبت  عائلية  �إقامة  بطاقة   13,135 عددها  يبلغ 

منت�صف  وحتى   1967 �صنة  منذ  �لقد�ص  يف  �إقامتها  حّق  مقد�صية  عائلة   14,371
.
69ً

حزير�ن/ يونيو 2010، حيث ي�صل عدد �أفر�دها جمتمعة نحو 86,226 مو�طنا

الإ�رشائيلي للقد�س  التهويد  الفل�شطينية من  ال�شلطة  2. تطور مواقف 
واملقد�شات:

خالل  من  �التفاق  من  �لرغم  وعلى   ،1994 �صنة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  جميء  ومع 

“عملية  �تفاقيات �أو�صلو، �أن يتم تاأجيل �لبحث يف ق�صية �لقد�ص �إىل �ملر�حل �الأخرية من 

ما  �أ�صعاف  ز�دت  حولها  وما  �لقد�ص  مدينة  د�خل  �الأنفاق  حفر  وترية  �أن  �إال  �ل�صالم”، 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  مو�قف  �لتزمت  فقد   .
70

�لفل�صطينية �ل�صلطة  جميء  قبل  عليه  كانت 

خانة �ال�صتنكار و�الإد�نة فيما يتعلق بتهويد �لقد�ص، و�رتقت يف بع�ص �الأحيان �إىل خانة 

مطالبة �ملجتمع �لدويل باإيقافه، وغابت مو�قفها يف كثري من �الأحيان لتحل مكانها مو�قف 

�صادرة عن منظمة �لتحرير �أو ممثلي بع�ص ف�صائل �ملقاومة. 

ال�شفري، 2006/5/30.  67

�صحيفة هاآرت�س، 2009/12/2؛ و�نظر: بت�صيلم، معطيات حول جتريد حق �ملو�طنة يف �رشقي �لقد�ص، يف:  68

 http://www.btselem.org/arabic/Jerusalem/Revocation_Statistics.asp

القد�س، 2010/7/27.  69

1967-2000م، �جلامعة  �ملبارك  �الأق�صى  �مل�صجد  �الإ�رش�ئيلية على  �العتد�ء�ت  �أكرم حممد عدو�ن، در��صة:   
70

�الإ�صالمية، كلية �الآد�ب، ق�صم �لتاريخ و�الآثار، غزة، 2009.
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ففي �لبيان �ل�صيا�صي للدورة �لـ 21 للمجل�ص �لوطني �لفل�صطيني يف منظمة �لتحرير 

:
71

�لفل�صطينية، يف غزة يف 1996/4/25، جاء

يوؤكد �ملجل�ص �لوطني �أن قيام �إ�رش�ئيل ب�صم �لقد�ص من جانب و�حد يف عام 

قامت  �إجر�ء�ت  باأي  �لوطني  �ملجل�ص  يعرتف  وال  �رشعي،  غري  قر�ر  هو   1967

�لتام  �أمر�ً و�قعاً، ويوؤكد �ملجل�ص مت�صكه  بها �حلكومة �الإ�رش�ئيلية جلعل �ل�صم 

بعروبة �لقد�ص باعتبارها جزء�ً ال يتجز�أ من �الأر��صي �لفل�صطينية �لتي �حتلت 

عام 1967.

�ملجل�ص  �تخذ   ،1997/3/13 يف  حلم،  بيت  يف  عقدت  �لتي  �ال�صتثنائية  جل�صته  ويف 

وعا�صمة  �لفل�صطيني  �لوطن  قلب  هي  �لقد�ص  �أن  فيه  �أكد  قر�ر�ً  �لفل�صطيني،  �لت�رشيعي 

�لفل�صطينية  �ل�صيادة  �إىل  �لقد�ص  عودة  دون  �صالم  ال  و�أنه  �مل�صتقلة،  �لفل�صطينية  �لدولة 

و�حرت�م �حلقوق �لفل�صطينية فيها كاملة، و�أعلن �أن كافة �ملمار�صات �الإ�رش�ئيلية يف �لقد�ص 

و�صّد �ل�صعب �لفل�صطيني هي باطلة وغري �رشعية، مبا يف ذلك �صيا�صات �ل�صم و�صحب 

 .
72

�لهويات و�لبناء �ال�صتيطاين

�ال�صتثنائي  �لقمة  موؤمتر  �أمام  عرفات  يا�رش  �لفل�صطيني  للرئي�ص  كلمة  ويف 

منظمة   2011 �صنة  منذ  ��صمها  �أ�صبح  و�لتي  �آباد،  �إ�صالم  يف  �الإ�صالمي  �ملوؤمتر  ملنظمة 

�لتعاون �الإ�صالمي Organisation of Islamic Cooperation (OIC)، يف 1997/3/23، 

قال فيها: 

�لقد�ص  �إن  ول�صعوبها،  �الإ�صالمية  �أمتنا  لقادة  �أقول  �ملنب  هذ�  على  من  �إين 

�إنقاذها  و�إن  �أعناقنا،  يف  �لقدير  �لعلي  و�صعها  �أمانة  هي  حولها،  وما  �ل�رشيف 

�لتهويد و�مل�صادرة، هو فر�ص عني علينا جميعاً،  من غول �ال�صتيطان، وخطر 

لتعزيز  �الإمكانيات  كافة  وتوفري  الإنقاذها،  و�لعاجل  �جلاد  للعمل  �أدعوكم  لذ� 

 .
73

�صمودها، و�حلفاظ على طابعها �لتاريخي و�حل�صاري و�لديني

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 27، �صيف 1996، �ص 252-251.  
71

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 31، �صيف 1997، �ص 206.  
72

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 31، �صيف 1997، �ص 210.  
73
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�لقو�ت  �رتكبتها  �لتي  �ملجزرة  �لفل�صطينية  للقيادة  بيان  د�ن   ،2000/9/29 ويف 

�الإ�رش�ئيلية يف �مل�صجد �الأق�صى و�حلرم �ل�رشيف عقب دخول �أريل �صارون �إىل �مل�صجد 

.
يف 2000/9/28، و�لتي �أدت �إىل �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى و�لتي ��صتمرت حتى 742005

لقد �أر�دت “�إ�رش�ئيل” من �ل�صلطة �لفل�صطينية من خالل كامب ديفيد �أن تكون حار�صة 

�أمالك �ليهود يف �لقد�ص، ولي�ص �صاحبة �ملكان، �الأمر �لذي رف�صه �ملفاو�ص �لفل�صطيني 

و�أدى �إىل �إف�صال كامب ديفيد. ففي حما�رشة ملحمود عبا�ص حول هذه �ملفاو�صات، عندما 

من  موقفنا  “ويبقى  قال  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �رشّ  �أمني  كان 

�لقد�ص ب�صيطاً وبال �أي تعقيد، وهو �أن �لقد�ص جزء من �الأر��صي �لتي �حتلت عام 1967، 

وينطبق عليها قر�ر 242، وال بد �أن تعود ل�صيادتنا لنبني عليها عا�صمتنا وال مانع لدينا 

�أن تكون �لقد�ص �ل�رشيف و�لقد�ص �لغربية مفتوحتني على بع�صهما �لبع�ص تت�صاركان 

.
يف �الأعمال �لبلدية”75

ويف 2005/3/31، �أكد �أحمد قريع، رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني، يف كلمته خالل �ملوؤمتر 

�لوطني للدفاع عن �لقد�ص �صدّ �ال�صتيطان وجد�ر �لف�صل �لعن�رشي، �أنه لن يكون هناك 

بدون  �آمن الأي طرف،  �الأو�صط، وال م�صتقبل  �ل�رشق  لنز�ع  نهاية  �ملنطقة وال  �صالم يف 

حلّ عادل ي�صمن �حلقوق �مل�رشوعة لل�صعب �لفل�صطيني، ومنها �إقامة �لدولة �لفل�صطينية 

.
76

�مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشيف

�صحفي  موؤمتر  خالل  فتح،  حركة  يف  و�لتنظيم  للتعبئة  �لعام  �ملفو�ص  قريع  ودعا 

�لدول  زعماء  �خلا�ص،  �لقطاع  ملوؤ�ص�صات  �لتن�صيقي  و�ملجل�ص  �لقد�ص  جامعة  عقدته 

�لعربية  �لقمة  خالل  �لقد�ص  مدينة  جتاه  وو�صوح  ب�صالبة  موقفهم  �إظهار  �إىل  �لعربية 

.
77

�لقادمة

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 44، خريف 2000، �ص 189.  
74

جملة الدرا�شات الفل�شطينية، �لعدد 45-46، �صتاء/ ربيع 2001، �ص 177، نقالً عن احلياة، 2000/11/24،   
75

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/1998%20to%202002/ �نظر: 

Alhayat_2000/General/392/39205.xml.html

موقع �ملبادرة �لفل�صطينية لتعميق �حلو�ر �لعاملي و�لديقر�طية )مفتاح(، 2005/3/31، �نظر:  
76

http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?DocId=2809&CategoryId=4 

http://www.wafa.ps/arabic/body.asp?id=45458 :وفا، 2007/3/27، �نظر  
77
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�ملجل�ص  با�صم  فل�صطيني  جمل�ص  تاأ�صي�ص  �إىل  �ملوؤمتر  يف  �مل�صاركني  قريع  ودعا 

�لفل�صطيني لتنمية وتطوير �لقد�ص، كاإطار خا�ص لدعم �صمود �ملدينة و�جلهات �لتنفيذية 

ولكافة  فيها،  �الأهلية  �لقطاعات  ل�صائر  �حلا�صنة  �ملقد�صية  �ملوؤ�ص�صات  ملختلف  �جلامعة 

�لفعاليات �لثقافية و�لدينية و�حل�صارية، ُم�صدد�ً على �أن �ملجل�ص �صي�صهم يف تعزيز ند�ء 

�لقد�ص و�صوتها �ملوحد لدى خماطبة �جلهات �لعربية و�الإ�صالمية و�لدولية �لقادرة على 

.
78

دعم �صمود �ملدينة وتطويرها

وقد قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني �أحمد قريع يف 2005/11/12، يف كلمة �ألقاها �أمام 

�لفل�صطينيني  �إن  �لبرية،  �إحياء ملرور عام على وفاة يا�رش عرفات يف مدينة  ندوة نظمت 

“�إذ� كانت غاية  و�أ�صاف  �لقد�ص.  �الن�صحاب من قطاع غزة بتهويد  يرف�صون مقاي�صة 

�لغاية  �إذ� كانت  لن تكون غايتنا، خ�صو�صاً  بتلك، فهذه  �الأر�ص  �إ�رش�ئيل مقاي�صة هذه 

.
�الإ�رش�ئيلية تن�صب حول �لقد�ص”79

�حلكومة  �صكلت  �أن  وبعد   ،2006 مطلع  يف  �النتخابات  يف  حما�ص  حركة  فوز  وبعد 

يف  �لزهار  حممود  �لفل�صطيني،  �خلارجية  �ل�صوؤون  وزير  وجه  �لعا�رشة  �لفل�صطينية 

�إىل منظمة �ملوؤمتر  �إىل جامعة �لدول �لعربية و�أخرى  2007، ر�صالة  �لثاين/ يناير  كانون 

�مل�صجد  و�إنقاذ  �لقد�ص،  مدينة  تهويد  لوقف  �لعاجل  �لتحرك  �إىل  فيها  دعا  �الإ�صالمي 

.
80

�الأق�صى �ملبارك من �ملخططات �لهادفة �إىل هدمه

�لفل�صطيني  �ملفاو�ص  رف�ص  هو  �لقد�ص،  على  للمفاو�صات  �لعام  �لطابع  كان  لقد 

�لتي  �لنهائي  �لو�صع  �الأر�ص، وتاأجيلها ملفاو�صات  �أخرى من  ملقاي�صتها مقابل قطعة 

�لف�صائية  �جلزيرة  قناة  ن�رشتها  �أور�ق  وفق  لكن  مكانها.  تر�وح  �ليوم  حتى  تز�ل  ما 

�ملفاو�ص قدم موقفه  �لفل�صطيني  �لفريق  “�إ�رش�ئيل” فاإن  �ل�صلطة مع  حول مفاو�صات 

من تبادل �الأر��صي بناء على خر�ئط مف�صلة يف �جتماع مع ت�صيبي ليفني يف 2008/5/4، 

وبالرغم من �أنه �صدد على �أن �لتبادل ال بّد �أن يتم على �أ�صا�ص مبد�أ 1:1، و�أن �الأر��صي 

�ملبادلة ال بّد من �أن يكون لها “نف�ص �لقيمة” �إال �أنه عر�ص على �الإ�رش�ئيليني ما جمموعه 

ل�صالح   1:4.4 هي  �لن�صبة  �أن  يعني  ما   ،
2

كم  9.43 على  ح�صوله  مقابل   ،
2

كم  41.67

�ملرجع نف�صه.  
78

ال�رشق الأو�شط، 2005/11/13.  79

�صحيفة الوطن، �أبها )�ل�صعودية(، 2007/1/26.  
80
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�إليها  م�صافاً  �الإ�رش�ئيلية،  �الأحادية  حدودها  بح�صب  �لقد�ص  �إجمايل  من  �الإ�رش�ئيليني 

 .
“�ملنطقة �حلر�م”81

وقدمت �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية يف ر�م �هلل يف 2012 �صكوى �إىل منظمة �ليون�صكو 

الإد�نة �عتد�ء�ت “�إ�رش�ئيل” �الإجر�مية على مدينة �لقد�ص. وقد و�فقت جلنة من �ليون�صكو 

يف 2013 على �لقدوم ملعاينة �ملناطق �ملقد�صة مقابل �ملو�فقة على وقف م�صاريع قر�ر�ت 

تدين “�إ�رش�ئيل”. وقد ر�أى ريا�ص �ملالكي وزير �خلارجية يف �ل�صلطة يف ر�م �هلل، يف مو�فقة 

مل�صاريع  ومقدمة  �لفل�صطينية  للدبلوما�صية  كبري  “�نت�صار  مبثابة  ذلك  على  “�إ�رش�ئيل” 
�إن  قال  غزة،  حكومة  يف  �الأوقاف  وزير  ر�صو�ن،  �إ�صماعيل  لكن  لليون�صكو”.  جديدة 

“�ملو�فقة �الإ�رش�ئيلية” �نت�صار كبري للدبلوما�صية �لفل�صطينية  �عتبار �ل�صلطة يف ر�م �هلل 

.
هو “��صتخفاف بالعقول”82

لل�صالم  �لديقر�طية  �جلبهة  وفد  مع  عبا�ص  �جتماع  لدى   ،2013 �أغ�صط�ص  �آب/  ويف 

يف   Democratic Front for Peace and Equality (Hadash) )حد��ص(  و�مل�صاو�ة 

ر�م �هلل، عاد �لرئي�ص عبا�ص ليوؤكد على �أن �لقد�ص هي عا�صمة �لدولة �لفل�صطينية، وطالب 

 .
83

“�إ�رش�ئيل” بالتوقف عن و�صع �لعر�قيل �أمام ��صتمر�ر مفاو�صات �ل�صالم

ثالثاً: مواجهة اجلدار العازل:

لدى  مطروحة  “�إ�رش�ئيل”  عن  �لغربية  �ل�صفة  يعزل  جد�ر  �إقامة  فكرة  كانت 

�أحاط  �لذي  �ل�صياج  يف  متمثلة  �صابقة  فهناك  �صنو�ت؛  ومنذ  �أ�صكال  بعدة  �الإ�رش�ئيليني 

. وعقب �ندالع �نتفا�صة �الأق�صى 
بقطاع غزة منذ �ندالع �النتفا�صة �الأوىل �صنة 841987

يف 2000/9/28، وتز�يد �لعمليات �ال�صت�صهادية، تبلورت نو�ة فكرة �جلد�ر �حلايل، حني 

و�فق رئي�ص �لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �إيهود بار�ك يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2000 على �إقامة 

 Meeting Minutes on Borders, Tzipi Livni (and team) and Ahmad Qurei (and team), 4/5/2008,  81

 site of Al Jazeera Transparency Unit (AJTU), pp. 5–11 and 13,
http://transparency.aljazeera.net/files/2648.PDF

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، 2013/4/25، �نظر:  
82

http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=133761

الد�شتور، 2013/8/21.  83

حم�صن حممد �صالح وب�صري نافع، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2005، �ص 66.  
84
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“حاجز ملنع مرور �ملركبات �الآلية”، كان يفرت�ص �أن يتد من �صمال غرب �ل�صفة �لغربية 
�صادقت  �لوزر�ء،  رئا�صة  �إىل  �صارون  �أريل  قدوم  وبعد   .

85ً
جنوبا �للطرون  منطقة  �إىل 

�حلكومة �الإ�رش�ئيلية على �إن�صائه يف ني�صان/ �أبريل 2002، وبد�أ �لعمل فيه يف 2002/6/16.

1. اجلدار يف ال�شفة الغربية:

�أُدخلت تعديالت عدة على م�صار �جلد�ر منذ �لبدء يف بنائه، حيث كان من �ملقرر  لقد 

 من م�صاحة �ل�صفة �لغربية �صنة 2002، �أي ما ن�صبته 
2
�أن يق�صم ما م�صاحته 1,024 كم

. ولكن بعد �لتعديالت �لعديدة، ووفقاً لالأرقام �لتي ذكرها معهد �أريج �صنة 
86

18% منها

2009، فقد بلغت م�صاحة �الأر��صي �لتي �صيعزلها �جلد�ر وفق ما خططت له “�إ�رش�ئيل” 

، وت�صكل قر�بة 13% من �إجمايل م�صاحة �ل�صفة �لغربية، بينما 
2
�صنة 2007 قر�بة 733 كم

 .
872007 770 كم يف  2004 لي�صبح  645 كم �صنة  �زد�د طول �جلد�ر �ملخطط لبنائه من 

 Shlomo Dror درور  �صلومو  �الإ�رش�ئيلية  �لدفاع  وز�رة  با�صم  �لناطق  ذكره  ما  ووفق 

�إ�صافة  �مليز�نية  �أن  �إىل  �أ�صار  490 كم من �جلد�ر، حيث  بناء  �كتمل  فقد   ،2009/7/8 يف 

100 كم من �جلد�ر،  �لبناء يف قر�بة  �لتي علقت  �الإ�رش�ئيلية،  �لعليا  �ملحكمة  �إىل قر�ر�ت 

و��صلت   2011 �صنة  يف  �أما   .
88

�جلد�ر بناء  ��صتكمال  تاأخري  يف  �لرئي�صي  �ل�صبب  كانتا 

من  �ملكتمل  �جلزء  طول  �أن  عن  بت�صيلم  ملنظمة  تقرير  ك�صف  وقد  بناءه،  “�إ�رش�ئيل” 

�مل�صار �ملخطط له، وهو يتعار�ص مع  62% من  �أي قر�بة  437.5 كم  �جلد�ر بلغ قر�بة 

 
892009 �لرقم �لذي ذكره �لناطق با�صم وز�رة �لدفاع �الإ�رش�ئيلية �صلومو درور �صنة 

)�نظر خريطة رقم )6((.

 B’Tselem, Behind the Barrier: Human Rights Violations as a Result of Israel’s Separation  85

Barrier (Jerusalem: B’Tselem, March 2003), p. 6,
 http://www.btselem.org/Download/200304_Behind_The_Barrier_Eng.pdf 

ARIJ, Wall cases are still pending at Israeli Court, POICA, 25/3/2006,  86

 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=799

ر�صد  موقع  �لدولية،  �لعدل  ملحكمة  �ال�صت�صاري  �لر�أي  �صدور  على  �أعو�م  خم�صة  مرور  ذكرى  يف  �أريج،   
87

�أن�صطة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية )POICA(، �نظر:

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2018

The Jerusalem Post, 9/7/2009.  88

بت�صيلم، “�أو�صاع حقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �ملحتلة: ملخ�ص �لعام 2011،” �ص 48، �نظر:  
89

http://www.btselem.org/download/2011_annual_report_arabic.pdf
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خريطة رقم )6(: م�شار اجلدار العازل يف ال�شفة الغربية، متوز/ يوليو 2011

�ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  �الإجنليزي،  �الأ�صل  عن  مرتجمة  بالعربية،  فل�صطني  موقع  �مل�صدر: 

�الإن�صانية )�أوت�صا( - �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة.
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�ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب  عن  �صادر  تقرير  ك�صف   2013 �صنة  ويف 

 United Nations Office for �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي   - )�أوت�صا(  �الإن�صانية 

 the Coordination of Humanitarian Affairs in the Occupied Palestinian

)Territories )OCHA–oPt �أن 10% من م�صار هذ� �جلد�ر هو قيد �الإن�صاء، و28% منه 

.
90

مّت �لتخطيط لبنائه ومل ي�رشع �لعمل فيه بعد من قبل �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية

2. اجلدار يف القد�س )غالف القد�س(:

�الحتالل  �صلطات  ت�صميه  �لقد�ص” كما  “غالف  �أو  �لقد�ص،  بناء �جلد�ر حول  يعّب 

يف  قدماً  �مل�صي  وهو  �لعازل،  �جلد�ر  من  �الحتالل  �أهد�ف  �أهم  عن  �الإ�رش�ئيلي، 

�ل�صكان  ن�صبة  وخف�ص  و�جلدر�ن،  بامل�صتعمر�ت  و�إحاطتها  �لقد�ص،  تهويد  برنامج 

ك�صفت   ،2003 �أغ�صط�ص  �آب/  �أو�خر  ويف   .
91

فيها  %22 �إىل   %35 من  �لفل�صطينيني 

�ل�صحف �الإ�رش�ئيلية عن بدء بناء �ملقطع �ملحيط بالقد�ص ب�صكل �رشي، حتت حر��صة 

.
92

م�صددة �أمنية 

 ،
93

مع �إقامة “�إ�رش�ئيل” �جلد�ر �لعازل حول �لقد�ص �لذي يتد م�صاره نحو 182.5 كم

�لفل�صطينيني،  مع  �لت�صوية  يف  نهائية  كحدود  لتثبيته  “�إ�رش�ئيل”  ت�صعى  و�لذي 

 من �أر��صي �رشقي �لقد�ص �لتي تقع عليها �لكتل �ال�صتيطانية �ليهودية 
2
�إ�صافة لـ 163 كم

.
94

 
2
�لكبى، ت�صبح م�صاحة �الأر�ص �لتي ت�صمها منطقة �لقد�ص خلف �جلد�ر 289 كم

�أي  فل�صطيني  �ألف   231 فاإن  �جلد�ر،  تاأثري�ت  يف  تبحث  �لتي  �لتقارير  وبح�صب 

�الأول/  ت�رشين  وحتى  �جلد�ر.  باإقامة  �صلباً  �صيتاأثرون  �لقد�ص  �صكان  من   %56 نحو 

طول  من   %47 ن�صبة  �أي  �لقد�ص  حول  كم   78.5 �إن�صاء  من  �النتهاء  متّ   2007 �أكتوبر 

�الإن�صاين  �الأثر  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي   - )�أوت�صا(  �الإن�صانية  �ل�صوؤون  لتن�صيق  �ملتحدة  �الأمم  مكتب   
90

للجد�ر، متوز/ يوليو 2013، �نظر: 

http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_barrier_factsheet_july_2013_arabic.pdf

حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2006، �ص 241.  
91

حول جد�ر �لف�صل �لعن�رشي يف �لقد�ص، �نظر: مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني-  وفا، يف:  
92

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4084

http://www.btselem.org/Arabic/Separation_Barrier/Statistics.asp :نظر: بت�صيلم، �جلد�ر �لفا�صل، معطيات، يف�  
93

حم�صن حممد �صالح، معاناة القد�س واملقد�شات حتت الحتالل، �ص 72.  
94
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هناك  وتبقى  �لقد�ص  حول  كم   91 �إن�صاء  من  �النتهاء  مّت   2011 �صنة  ويف   .
95

�جلد�ر

.
96

�لف�صل هذ�  كتابة  تاريخ  حتى  �لبناء  قيد  مقاطع 

3. معاناة الفل�شطينيني من اجلدار:

�قت�صادياً، ت�صبب �جلد�ر �لعازل مبنع و�صول �لتجار و�مل�صتهلكني �لفل�صطينيني من 

قبل  لل�صفة  مهماً  �قت�صادياً  حمور�ً  متثل  كانت  �لتي  �لقد�ص،  �رشقي  �إىل  �لغربية  �ل�صفة 

وتفريقها  �ملقد�صية  �الأ�رش  �صمل  ت�صتيت  على  �جلد�ر  يعمل  و�جتماعياً،   .
97

�جلد�ر بناء 

على  �ملقيمني  �الأفر�د  بني  �لزو�ج  وحتى  �الأقارب،  بني  �لتو��صل  يعيق  كما  بع�صها،  عن 

و�صو�حي  قرى  �صكان  بف�صل  �جلد�ر  بناء  يت�صبب  �ل�صحي،  �جلانب  ويف   .
98

جانبيه

�لقد�ص �لو�قعة خارج �جلد�ر عن �مل�صت�صفيات �لرئي�صية �لتي يعتمدون عليها يف �حل�صول 

�ملتخ�ص�صة، و�لتي يبلغ عددها �صتة م�صت�صفيات تخ�ص�صية، تقع  �لطبية  �لرعاية  على 

�لرتبية  وز�رة  عن  �صادر  تقرير  �أ�صار  �لتعليمي،  �جلانب  ويف   .
99

�ملدينة د�خل  جميعها 

و�لتعليم �لعايل �لفل�صطينية يف �صنة 2006، �إىل �أن عدد �ملد�ر�ص �ملت�رشرة من بناء �جلد�ر 

�لعازل يف حمافظات �ل�صفة �لغربية بلغ 124 مدر�صة، وبلغ عدد �لطالب �ملت�رشرين فيها 

.
100

�أكرث من 14 �ألف طالب

وح�صب در��صة �أعدها مركز مبكوم �الإ�رش�ئيلي Bimkom، وهو مركز ُيعنى بحقوق 

�الإن�صان يف جمال �لتخطيط، فقد �صكل جد�ر �لف�صل ما ال يقل عن 21 جيباً مغلقاً تتحكم 

نحو  �جليوب  هذه  يف  �جلد�ر  ويحا�رش  منها،  و�خلروج  �إليها  �لدخول  يف  “�إ�رش�ئيل” 

املرجع نف�شه، �ص 75.   
95

�نظر: بت�صيلم، �جلد�ر �لفا�صل، معطيات، يف:  
96

http://www.btselem.org/Arabic/Separation_Barrier/Statistics.asp

�لفا�صل  “�جلد�ر  �لفل�صطينية �ملحتلة،  )�أوت�صا( - �الأر��صي  �ل�صوؤون �الإن�صانية  مكتب �الأمم �ملتحدة لتن�صيق   
97

يف �ل�صفة �لغربية و�آثاره �الإن�صانية على �لتجمعات �ل�صكانية �لفل�صطينية: �لقد�ص �ل�رشقية”، حزير�ن/ يونيو 

 http://www.ochaopt.org/documents/Jerusalem_report_arabic_web_Sept07.pdf :2007، �ص 44، �نظر

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني وموقع �ملركز �لفل�صطيني مل�صادر حقوق �ملو�طنة و�لالجئني )بديل(،   
98

م�شح اأثر جدار ال�شم والتو�شع وتبعاته على النزوح الق�رشي للفل�شطينيني يف القد�س، حزيران 2006 

)ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، متوز/ يوليو 2006(، �نظر:

 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/wallimpact_a.pdf

املرجع نف�شه.  99

وز�رة �لرتبية و�لتعليم �لعايل، “تاأثري جد�ر �ل�صم و�لتو�صع �لعن�رشي على �لتعليم �لفل�صطيني،” �ص 27،   
100

 http://www.moe.gov.ps/Uploads/admin/wall2006_2.pdf  :نظر�
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�ألف فل�صطيني، ف�صالً عن حما�رشة نحو 250 �ألف فل�صطيني يف �لقد�ص بفعل هذ�   248

 .
101

�جلد�ر، وبذلك يحا�رش �جلد�ر ب�صكل مبا�رش نحو ن�صف مليون فل�صطيني

م�صكنهم  �إىل  للعودة  �ملقد�صيني  من  كبري  عدد  ��صطر�ر  �إىل  �لقد�ص  غالف  بناء  و�أدى 

�لتي بحوزتهم، وذلك على  �ملقد�صية  �لهويات  �لقد�ص، وذلك للمحافظة على  �الأ�صلي يف 

�لرغم من �صعوبة �لظروف �لتي �صيو�جهونها عند عودتهم ب�صبب �صيا�صات �الحتالل.

وقد �صادقت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة على فتوى حمكمة �لعدل �لدولية يف الهاي 

�لقا�صية باإبطال هذ� �جلد�ر، يف 2004/7/20، مطالبة “�إ�رش�ئيل” وجميع �لدول �الأع�صاء 

. ومل ترتدع 
102

يف �الأمم �ملتحدة بالتقيد بالتز�ماتها �لقانونية على �لنحو �ملذكور يف �لفتوى

على  �لقد�ص  وتهويد  �ال�صتيطان  وتعزيز  �جلد�ر  �إقامة  يف  قدماً  �مل�صي  عن  “�إ�رش�ئيل” 

�لرغم من هذه �لفتوى، ورف�صت �ملحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية يف 2005/9/15 فتوى حمكمة 

.
103

�لعدل �لدولية، بحجة �أنها مل تاأخذ باحل�صبان �حتياجات “�إ�رش�ئيل” �الأمنية

و�أمام �ملحكمة �لعليا �الإ�رش�ئيلية، جنح �ملو�طنون �لفل�صطينيون و�ملوؤ�ص�صات �حلقوقية 

من  ومتكنو�  �جلد�ر،  ملو�جهة  �لقانونية  �الأور�ق  با�صتخد�م  ما  حدٍّ  �إىل  للجد�ر  �ملناه�صة 

�جلي�ص  �رشع  فقد  قدموها.  �لتي  �اللتما�صات  خالل  من  عدة  مو��صع  يف  م�صاره  تعديل 

وذلك   ،2011/6/26 يف  بلعني،  �أر��صي  على  �ملقام  �جلد�ر  من  جزء  بتفكيك  �الإ�رش�ئيلي 

بعد نحو �صبع �صنني من �ل�صغط �جلماهريي الأهايل بلعني و�ملت�صامنني معهم. وبذلك، 

��صرتجع �أهايل �لقرية قر�بة 1,200 دومن من �الأر��صي �لزر�عية �لتي �بتلعها �جلد�ر، �إال 

. مما يبقي ما ُي�صمى “�لعد�لة” 
104

�أن 1,500 دومن �أخرى بقيت م�صادرة الأعمال �جلد�ر

�لذي  �لديكور  من  للفل�صطينيني منقو�صة وجزء�ً  �الإ�رش�ئيلية  �ملحكمة  تقدمها هذه  �لتي 

يحاول به �لكيان �الإ�رش�ئيلي تزيني �حتالله.

فل�صطيني،”  مليون  ن�صف  يحا�رش  �لعن�رشي  �لف�صل  “جد�ر  عو�ص،  وليد  �نظر:  مبكوم،  تقرير  حول   
101

القد�س العربي، 2007/1/24. 

 See Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Legal Consequences of the  102

 Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, including in and around East
 Jerusalem, General Assembly, tenth emergency special session, 20/7/2004, A/ES-10/L.18/Rev.1,
UNISPAL, http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C39066BA1F03C71385256EDD00680366

الغد، والنهار، 2005/9/16.  103

�نظر: بت�صيلم، “�أو�صاع حقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �ملحتلة: ملخ�ص �لعام 2011،” �ص 49.   
104
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4. تطور مواقف ال�شلطة الفل�شطينية من اجلدار العازل منذ �شنة 2002:

لقد جلاأت �ل�صلطة �لفل�صطينية ومنذ �لبدء ببناء �جلد�ر �لعازل �صنة 2002 �إىل �ملحكمة 

باأن  �عرت�ف  النتز�ع  �لدويل،  �ملجتمع  موؤ�ص�صات  من  وغريها  �الأمن  وجمل�ص  �لدولية 

“�إ�رش�ئيل” دولة �حتالل وبعدم �رشعية هذ� �جلد�ر. لكن �ملجتمع �لدويل مل يوقف بناء 

�جلد�ر بل �كتفى باإد�نته؛ وهو ما مل تاأبه له “�إ�رش�ئيل” و��صتمرت يف بناء �جلد�ر الإبقاء 

�ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية و�قعاً ثابتاً ال يكن جتاوزه.

باأن   ،2003 يف  عرفات  يا�رش  �لرئي�ص  ل�صان  على  �جلد�ر  بناء  على  �ل�صلطة  ردّ  وجاء 

�لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  على  �لعن�رشي”  �لف�صل  “جد�ر  بناء  يف  “�إ�رش�ئيل”  ��صتمر�ر 

جديد  برلني”  “جد�ر  �إقامة  د�ن  كذلك  �ل�صالم”،  لعملية  “تدمري  �الأخ�رش  �خلط  �رشقي 

حول مدينة �لقد�ص �ل�رشيف لعزلها عن حميطها �لفل�صطيني وتهويدها، وطم�ص هويتها 

.
105

�لتاريخية و�لدينية و�لروحية �لعربية و�الإ�صالمية

 ،2004 فب�ير  �صباط/  ففي  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  من  متوقعاً  كان  ما  عك�ص  وعلى 

قامت جلنة برملانية فل�صطينية بالتحقيق فيما �إذ� كانت �رشكة متلكها عائلة رئي�ص �لوزر�ء 

�لفل�صطيني �أحمد قريع تبيع �الإ�صمنت للم�صتعمر�ت �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية، وفق 

يف  �الإ�رش�ئيلي  �لتلفزيون  يف  �لعا�رشة  �لقناة  وقالت  فل�صطينيني.  م�صوؤولني  �إىل  ن�صب  ما 

ن مو�د ت�صهم يف بناء  تقرير لها، �أن �رشكة �لقد�ص لالإ�صمنت �لتي متلكها عائلة قريع توؤمِّ

نفاه  �دعاء  وهو  �لغربية،  �ل�صفة  �أر��صي  د�خل  “�إ�رش�ئيل”  تقيمه  �لذي  �لف�صل  جد�ر 

م�صوؤولون فل�صطينيون. بينما قال برملاين فل�صطيني مل ي�صاأ �لك�صف عن ��صمه �أن هناك 

باأن  �ل�صكوك  يعزز  ذلك  و�أن  �أدوميم،  معاليه  �إىل  �الإ�صمنت  يبيع  قريع  �أن  على  “دالئل” 

. ومل تثبت �صحة �الدعاء�ت �الإ�رش�ئيلية 
106

قريع كان متورطاً يف ن�صاطات غري م�رشوعة

و�لق�صية بقيت قيد �لتحقيق.

�لتحرير  منظمة  يف  �ملفاو�صات  د�ئرة  رئي�ص  عريقات  �صائب  قال   2005/7/11 ويف 

�ملفاو�صات .   تبد�أ  �أن  قبل  �ملحتلة  �لقد�ص  على  �لتفاو�ص  ينهي  �جلد�ر  �إن  �لفل�صطينية، 

القد�س، 2003/9/21.  105

امل�شتقبل، 2004/2/11.  106
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�إن �ل�صالم يتطلب خروج �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من �لقد�ص، ولي�ص �إخر�ج �ل�صعب  وقال 

لق�صم  كاالأفعى  يتلوى  �جلد�ر  �أن  �إىل  و�أ�صار  �ملقد�صة .   �ملدينة  من  وتهجريه  �لفل�صطيني 

 . 
107

�الأر��صي و�أحو��ص �ملياه 

ودعا �أحمد قريع، خالل كلمة �ألقاها يف حفل تكرمي �لفائزين بجائزة �لرئي�ص �لر�حل 

يا�رش عرفات للدر��صات و�لبحوث �الإ�صالمية، �إىل �جتماع عاجل لوزر�ء خارجية �لدول 

�الإ�صالمية للرد على �خلطوة �الإ�رش�ئيلية �الأخرية �لتي �أعلنت فيها “�إ�رش�ئيل” عن نيتها 

2005، مطالباً عمرو مو�صى  “جد�ر �لف�صل” حول مدينة �لقد�ص خالل نهاية  ��صتكمال 

وزر�ء  م�صتوى  على  عاجل  �جتماع  لعقد  بالدعوة  �لعربية  �لدول  جلامعة  �لعام  �الأمني 

.
108

�خلارجية �لعرب على �الأقل

�الإ�رش�ئيلية،  �خلطوة  على  و�الإ�صالمية  �لعربية  �لدول  رّد  عدم  من  قريع  وحذر 

للم�صلمني  بالن�صبة  �أحمر  �لقد�ص خّط  �أن مدينة  “�إ�رش�ئيل”  �إفهام  على �رشورة  م�صدد�ً 

و�لعرب. و�أ�صار �إىل �أن قر�ر “�إ�رش�ئيل” عزل مدينة �لقد�ص عن حميطها �لفل�صطيني جاء 

الإف�صاد فرحة �ل�صعب �لفل�صطيني باالن�صحاب �الإ�رش�ئيلي من قطاع غزة و�صمال �ل�صفة 

ثالثة  خ�ص�صت  �لتي  �لثماين  �لدول  قمة  قر�ر  على  رد�ً  �أي�صاً  جاء  �أنه  م�صيفاً  �لغربية، 

من  هي  �إنها  للعامل  “�إ�رش�ئيل”  تقول  �أن  �أجل  من  �لفل�صطيني،  لل�صعب  دوالر  مليار�ت 

.
109

يحكم وير�صم يف �ملنطقة

�للجنة  ع�صو  �الآغا،  زكريا  عنه  نيابة  �ألقاها  كلمة  يف   2005 �صنة  يف  عبا�ص  �أكد  كذلك 

�لتنفيذية ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية خالل �حتفال بذكرى �الإ�رش�ء و�ملعر�ج، �إن �أخطر 

ما يثله �جلد�ر �لفا�صل هو جملة �حلقائق �لتي �أوجدها على �أر�ص �لو�قع و�لتي �صتقف 

 .
110

يف وجه قيام دولة فل�صطينية

2008 عقد يف �لبرية مبنا�صبة �لذكرى �لر�بعة لفتوى  ويف موؤمتر �صحفي يف �صنة 

ورئي�ص  �لتنظيمية  �للجنة  ع�صو  �أكد  �جلد�ر،  بخ�صو�ص  �لدولية  �لعدل  حمكمة 

الأهرام، 2005/7/12.   107

الأيام، 2005/7/13.  108

املرجع نف�شه.  109

الأيام، 2005/9/1.  110
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�أهم  هي  �لدولية  �ملحكمة  فتوى  �أن  خالد،  تي�صري  �جلد�ر  �أ�رش�ر  ل�صجل  �لوطنية  �للجنة 

و�أن  �حتالل،  “�إ�رش�ئيل” دولة  �أن  �أقرت  �أعلى حمكمة دولية،  �لتي ت�صدر عن  �لقر�ر�ت 

.
111

�ل�صفة مبا فيها �لقد�ص وقطاع غزة، هي �أر�ص حمتلة ولي�صت متنازعاً عليها

2011، قال رئي�ص �لوزر�ء �لفل�صطيني �صالم فيا�ص خالل م�صاركته �أهايل  ويف �صنة 

بلعني يف �مل�صرية �الأ�صبوعية �صدّ �جلد�ر �لفا�صل و�ال�صتيطان، �إن �إز�لة جزء من �جلد�ر 

�لفا�صل يف قرية بلعني غرب ر�م �هلل، يوؤكد على قوة �ملقاومة �ل�صلمية يف وجه �الحتالل 

�الإ�رش�ئيلي. و�أ�صاف فيا�ص، �أن تعديل م�صار �جلد�ر �لفا�صل يدل على �لقوة �لهائلة ملا 

.
112

�أ�صبح يعرف بنموذج بلعني

رابعًا: مواجهـة ال�شـيطـرة االإ�شـرائـيـليـة علـى املـوارد 

           والرثوات الطبيعية:

1. العـتـداءات الإ�شـــرائـيـلـيـة علـى املــوارد والـثــروات الطــبـيـعـيـة 
      الفل�شطينية:

مبختلف  بيئتها  على  كبرية  �نتهاكات  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  �صهدت 

�الإن�صان  على  و��صحاً  �العتد�ء�ت  تلك  تاأثري  وبات  “�إ�رش�ئيل”،  قبل  من  مكوناتها 

�لفل�صطيني �لذي يعي�ص يف هذه �لبيئة. ومن �أبرز �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية حلقوق �الإن�صان 

�مل�صادر  و��صتنز�ف  �الأ�صجار،  و�قتالع  �لغابات،  وتدمري  �الأر��صي،  م�صادرة  �لبيئية، 

�نتهاكاً  ي�صكل  مما  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صلبة  �ل�صناعية  �ملخلفات  عن  �لناجت  و�لتلوث  �ملائية، 

“�لبيئة  �أن:  على  ين�ص  �لذي  �لفل�صطيني  �الأ�صا�صي  �لقانون  من   33 للمادة  �صارخاً 

�ملتو�زنة �لنظيفة حّق من حقوق �الإن�صان و�حلفاظ على �لبيئة �لفل�صطينية وحمايتها من 

 .
�أجل �أجيال �حلا�رش و�مل�صتقبل م�صوؤولية وطنية”113

احلياة اجلديدة، 2008/7/10.  111

http://www.sawtaljabal.com/ar/ :موقع �إذ�عة �صوت �جلبل، لبنان، 2011/6/24، �نظر  
112

�ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية، موقع هيئة حقوق �الإن�صان و�صوؤون �ملنظمات �الأهلية، �خلطة �لوطنية حلقوق   
113

http://www.mongoa.gov.ps/ :الإن�صان )2000-2004(، “�لبيئــة”، �نظر�
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وهي  و�لفل�صطيني  �الإ�رش�ئيلي  �لطرفني  بني  عليها  متفق  مبادئ  �إىل  باالإ�صافة  هذ�، 

بني  �ملوقع  �ملبادئ  �إعالن  من  �لثالث  �مللحق  ومنها  �لبيئة،  �صالمة  على  باحلفاظ  متعلقة 

.
منظمة �لتحرير �لفل�صطينية و“�إ�رش�ئيل” �صنة 1141993

اأ. الأرا�شي الزراعية:

غزة  وقطاع  �لغربية  لل�صفة  �حتاللها  منذ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  با�رشت  لقد 

�حلرجية  و�ملناطق  �لزر�عية،  لالأر��صي  و��صعة  جتريف  عمليات  بارتكاب   ،1967 �صنة 

م�صاحة  ُقدرت  حيث  �ال�صتيطانية،  �لطرق  و�صّق  �مل�صتعمر�ت  لتو�صيع  وذلك  و�لغابات، 

�الأر��صي �حلرجية و�لغابات بنحو 300,736 دومن �صنة 1971، وتناق�صت هذه �مل�صاحة 

.
لت�صل �إىل 231,586 دومن �صنة 1151999

ومن �العتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية �لتي �أثرت يف �صكل �صطح �الأر�ص، �نت�صار مقالع �حلجارة 

��صتخر�جها من  �لتي يتم  94% من �حلجارة  �لغربية، وتذهب  �ل�صفة  �أجز�ء  يف خمتلف 

�ملحاجر �لتي ي�صيطر عليها �الإ�رش�ئيليون يف �ل�صفة �لغربية �إىل “�إ�رش�ئيل”، لتغطي %25 

، يف �لوقت �لذي متنع فيه “�إ�رش�ئيل” دخول 
116

من حاجتها من �ملو�د �خلام �لالزمة للبناء

مو�د �لبناء �إىل قطاع غزة، وت�صع �لقيود على دخولها �إىل �ل�صفة �لغربية.

حتى  غزة  قطاع  يف  �الأمر  كان  )كما  �لغربية  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صانع  وتقوم 

�لعادمة  �ملياه  يف  �إلقائها  �أو  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  خملفاتها  بدفن   )2005 �صنة 

�الأر��صي  نحو  �مللوثة  �ملياه  هذه  بتحويل  �الأخرية  هذه  تقوم  و�لتي  للم�صتعمر�ت، 

.
117

�ملجاورة �لفل�صطينية 

د�ئرة �صوؤون �ملفاو�صات يف منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، جمموعة �لرقابة �لفل�صطينية، �لتقرير �لتحليلي حول   
114

�ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية �لتي ت�صتهدف تلويث �لبيئة يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، مركز �ملعلومات �لوطني 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2365 :لفل�صطيني - وفا، حزير�ن/ يونيو 2005، �نظر�

و�قع �لغابات يف فل�صطني، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، يف:  
115

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=8122

�ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ملحاجر  لعمل  ت�صمح  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا  �لفل�صطينية  للبيئة  �صارخ  �نتهاك  يف  �أريج،   
116

2012/1/5، �نظر:  ،(POICA) لغربية، موقع ر�صد �أن�صطة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية�

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=4439

�نظر:  ،2009/3/1 �لفل�صطينية،  �لبيئة  على  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتعمر�ت  �أثر  �الإعالم،  وز�رة   
117

http://www.minfo.ps/arabic/index.php?pagess=main&id=101
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ب. املياه:

بالرغم من �أن �تفاقية �أو�صلو تن�ص يف �ملادة 1/40 على �أن “�إ�رش�ئيل تعرتف باحلقوق 

�لتفاو�ص ب�صاأنها يف مفاو�صات  �لغربية، و�صوف يجري  �ملياه يف �ل�صفة  �لفل�صطينية يف 

 ،
�ملائية”118 �ملو�رد  ب�صتى  �ملتعلق  �لنهائي  �لو�صع  �تفاق  يف  وُت�صوَّى  �لنهائي،  �لو�صع 

“�إ�رش�ئيل”  �ملياه �جلوفية ظّل قائماً، بحيث ت�صتاأثر  �لتق�صيم غري �ملن�صف ملو�رد  �أن  �إال 

على نحو 80% منها، وال ينال �لفل�صطينيون منها �صوى 20%، وهي متثل م�صدر �ملياه 

. وبالرغم من �زدياد عدد �ل�صكان �لفل�صطينيني، بقيت معدالت 
119

�لوحيد بالن�صبة �إليهم

�ملياه �ملمنوحة هي نف�صها، �الأمر �لذي يوؤدي �إىل �نقطاع �ملياه عن �ملو�طنني �لفل�صطينيني 

�جلانب  من  �ملياه  ل�رش�ء  ي�صطرهم  مما   ،
120

�ل�صيف ف�صل  يف  خ�صو�صاً  طويلة  فرت�ت 

�الإ�رش�ئيلي باأ�صعار باهظة.

�ملياه �مل�صتخرجة من �الآبار  �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية يف ر�صد وحتديد كمية  ��صتمرت 

جديدة  �آبار  بحفر  للفل�صطينيني  ُي�صمح  وال  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  و�لينابيع 

�ل�صلطات  من  م�صبق  ت�رشيح  على  �حل�صول  دون  �ملوجودة  �الآبار  تاأهيل  �إعادة  �أو 

معقدة  ب�رشوط  فيكون  ُمنِح  و�إن  ُينْح،  ما  نادر�ً  �لت�رشيح  هذ�  ومثل  �الإ�رش�ئيلية. 

ومكلفة.

�إن من �أهم �أ�صباب �أزمة �ملياه يف غزة، هي ممار�صات �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �لذي قام 

�لقطاع، ملنع و�صول �ملياه من �ل�صفة  �ل�صمالية �ل�رشقية من  �ل�صدود يف �ملناطق  باإن�صاء 

�لغربية و�عرت��ص �ملياه �جلوفية �لقادمة. �إ�صافة �إىل ��صتنز�ف �ملياه عب حفر �آبار جلذب 

�ملياه وحجز مياه �لوديان د�خل �خلط �الأخ�رش، خ�صو�صاً و�دي غزة �لذي يلعب دور�ً 

منظمة �لعفو �لدولية، اإ�رشائيل والأرا�شي الفل�شطينية املحتلة: تعكري �شفو املياه: حرمان الفل�شطينيني   
118

من احلق يف احل�شول على املياه؛ و�نظر �أي�صاً:

  The Israeli-Palestinian Interim Agreement - Annex III, Israel Ministry of Foreign Affairs,
28/9/2005, http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Guide+to+the+Peace+Process/
THE+ISRAELI-PALESTINIAN+INTERIM+AGREEMENT+-+Annex+III.htm#app-40

منظمة �لعفو �لدولية،  اإ�رشائيل والأرا�شي الفل�شطينية املحتلة: تعكري �شفو املياه: حرمان الفل�شطينيني   
119

من احلق يف احل�شول على املياه.

�ملياه يف �ملفاو�صات �لنهائية، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وفا، �نظر:  
120

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2237
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يف زيادة �لر�صيد �جلويف. كما حفر �الحتالل �أكرث من 24 بئر�ً يف �مل�صتعمر�ت �لتي كانت 

.
121

حتا�رش �لقطاع ال�صتنز�ف ماليني �الأمتار �ملكعبة من �ملياه

وخالل عملية �لر�صا�ص �مل�صبوب يف قطاع غزة، دمرت “�إ�رش�ئيل” جزء�ً كبري�ً من 

ومنطقة  �ملغر�قة  �آبار  بني  �لناقل  �خلط  بتدمري  قامت  حيث  �ملياه،  لقطاع  �لتحتية  �لبنية 

عمدت  كما  باملياه.  �لتزود  من  فل�صطيني  �ألف   30 نحو  حرمان  �إىل  �أدى  مما  �لن�صري�ت؛ 

�إىل تدمري كلي لبئر �الإد�رة �رشق مدينة جباليا؛ وقد �أدى هذ� �لهجوم �إىل حرمان �صكان 

.
122

منطقة �رشق جباليا من هذ� �مل�صدر �ملهم للمياه و�لذي يغذي نحو 25 �ألف مو�طن

2. مواقف ال�شلطة الفل�شطينية من العتداءات الإ�رشائيلية على املوارد 
       والرثوات الطبيعية:

مع  للتعاطي  �لفل�صطينية  �ملحاوالت  بد�أت  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة  قيام  مع 

م�صاكل �لبيئة، وحتديد �جلهات �ملخولة مبتابعة هذ� �مللف. فقد �أن�صاأت �ل�صلطة �لوطنية 

يف ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1994 د�ئرة ت�صمى د�ئرة �لتخطيط �لبيئي يف وز�رة �لتخطيط 

�ل�صلطة  مناطق  يف  �لبيئية  �الإد�رة  متابعة  �صالحياتها  من  كان  حيث  �لدويل،  و�لتعاون 

�ملحلي  و�حلكم  و�لزر�عة  �ل�صحة  وز�رة  من  كل  يف  ت�صكلت  نف�صه  �لوقت  ويف  �لوطنية. 

حتديد  عدم  يف  وت�صبب  �ل�صالحيات،  يف  �زدو�جية  �صكل  مما  �لبيئية،  لل�صوؤون  دو�ئر 

 .
123

�مل�صوؤوليات و�ملرجعيات �ملحددة التخاذ �لقر�ر�ت يف �صوؤون �الإد�رة �لبيئية

�إن�صاء وز�رة �صوؤون �لبيئة، وُعدَّت �ملرجعية �الأ�صا�صية لل�صوؤون  1998 مّت  ويف �صنة 

�لبيئية يف فل�صطني، وقد كان لها �لعديد من �الإجناز�ت �لتي ت�صدت لالعتد�ء�ت �الإ�رش�ئيلية 

عليها مثل �إن�صاء حمطات �ل�رشف �ل�صحي يف معظم مناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية، بهدف 

.
124

معاجلة �ملياه �لعادمة �لتي تلقيها “�إ�رش�ئيل” يف �ملياه �لفل�صطينية

�الأوىل،  �ل�صنة   ،2011/7/9-3 اجلديدة،  احلياة  عن  ي�صدر  �أ�صبوعي  �قت�صادي  ملحق  و�شوق،  حياة   121

http://www.alhayat-j.com/sooq/economic%2011.pdf :لعدد 11، �نظر�

فب�ير  �صباط/  غزة،  قطاع  يف  �ملياه  يف  �حلق  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �أثر  �الإن�صان،  حلقوق  �مليز�ن  مركز   
122

http://www.mezan.org/upload/2382.pdf :2009، �نظر

)حالة  الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة  اأرا�شي  يف  البيئة  �ملو�طن،  حلقوق  �مل�صتقلة  �لفل�صطينية  �لهيئة   
123

�مل�صتقلة حلقوق  �لفل�صطينية  �لهيئة  )40( )ر�م �هلل:  درا�شية: حمافظة بيت حلم(، �صل�صلة تقارير خا�صة 

http://www.ichr.ps/pdfs/sp40.pdf :ملو�طن، �أيلول/ �صبتمب 2005(، �نظر�

ب�صام ف�صل �لزين، “دور �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية وقائدها يا�رش عرفات يف حماية �لبيئة �لفل�صطينية،”   
124

بحث مقدم �إىل موؤمتر: �ل�صهيد �لرمز يا�رش عرفات: تاريخ... وذ�كرة، جامعة �الأزهر، غزة، 15–2011/11/17.
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وقد �أكد عبا�ص يف �أيلول/ �صبتمب 2005 يف تعميم وزع على �ل�صفار�ت �لفل�صطينية، �أن 

�الن�صحاب �الإ�رش�ئيلي �أحادي �جلانب من قطاع غزة منقو�ص طاملا ت�صيطر “�إ�رش�ئيل” 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  قامت  كما   .
125

�لفل�صطينية �الإقليمية  و�ملياه  و�الأجو�ء  �ملعابر  على 

بها  يت�صبب  �لتي  �لفادحة  �خل�صائر  بتغطية  عديدة،  منا�صبات  يف  �ملانحة  �لدول  مبطالبة 

�أ�صتال  لتوزيع  عديدة  بحمالت  وقامت  و�ملياه.  �لزر�عة  قطاع  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

وبناء  �الأر��صي  جتريف  جر�ء  من  �لـمت�رشرة  �لـمناطق  مز�رعي  على  �لزيتون  �صجر 

�جلد�ر �لفا�صل. وقد �أعلن وليد عبد ربه، وزير �لزر�عة، يف 2005/7/8، �أن �لوز�رة ت�صعى 

�الحتالل  �لذين ت�رشرو� جر�ء ممار�صات قو�ت  �ملز�رعني  تفعيل م�صاريع دعم  الإعادة 

.
126

عقب �الن�صحاب �أحادي �جلانب من قطاع غزة

يف  �لفل�صطينية  �لبيئة  حول  �لثاين  �لدويل  �ملوؤمتر  �فتتاح  يف  م�صاركته  وخالل 

ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2009، قال �صالم فيا�ص، �إن �ال�صتيطان �صكل �لتهديد �لرئي�صي 

�ل�صيطرة  عدم  ظّل  يف  تت�صاعف  �لبيئية  و�لتحديات  و�ل�صعوبات  �لفل�صطينية،  للبيئة 

.
127

�لكاملة على �الأر��صي يف �ملنطقة �مل�صنفة ج

ومل ت�صلم �لبيئة �لفل�صطينية من فتاوى �حلاخامات �ليهود، فقد نددت وز�رة �لزر�عة 

�صلومو  �ليهودي  للحاخام  جديدة  بفتوى   2009 دي�صمب  �الأول/  كانون  يف  �لفل�صطينية 

ري�صكني Shlomo Riskin، جتيز �رشقة حما�صيل �لفل�صطينيني وت�صميم �آبار مياههم. 

وقال �لوكيل �مل�صاعد للم�صادر �لطبيعية بوز�رة �لزر�عة يف حكومة غزة ح�صن �أبو عيطة: 

.
“�ملغت�صبون ينفذون فتوى حاخاماتهم بحذ�فريها”128

�لب�رش  �صّد  �الإ�رش�ئيلية  بـ“�حلملة  و�صفتها  مما  غزة  يف  �لزر�عة  وز�رة  وحذرت 

�ليهود. وقالت  �مل�صتوطنني  �لغربية وقطاع غزة، من قبل  �ل�صفة  و�ل�صجر و�حلجر” يف 

مدن  يف  �لزر�عية  �لدومنات  من  �ملئات  هناك  “�إن   ،2010/5/11 يف  لها  بيان  يف  �لوز�رة 

وقرى �ل�صفة �لغربية مت جتريفها وحرقها موؤخر�ً من قبل �ملغت�صبني بحماية من جي�ص 

 .
�الحتالل �الإ�رش�ئيلي”129

الد�شتور، 2005/9/18.  125

الأيام، 2005/7/9.  126

الأيام، 2009/10/14.  127

ال�شبيل، 2009/12/8.  128

ال�شبيل، 2010/5/12.  129
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�أكد  �هلل،  ر�م  يف  �لزر�عية  �ملنتجات  من  عينات  على  �طالعه  ولدى   ،2013/6/10 ويف 

حممود عبا�ص، �أن زر�عة �الأر�ص و�لتم�صك بها وعدم تركها للنهب من قبل �أي كان نوع 

�لتحرير يف  �لناطق با�صم ف�صائل منظمة  �ل�صلمية. و�أ�صاف  �ل�صعبية  �ملقاومة  �أنو�ع  من 

�ملقاومة  �أ�صكال  �لزر�عية، هو تفعيل  �مل�صاريع  �أن دعم هذه  حمافظة جنني علي زكارنة 

من  �لفل�صطينيني  منع  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  يحاول  �لتي  �ملناطق  يف  �ل�صلمية  �ل�صعبية 

.
130

��صتثمارها

�لفل�صطينية  �ملياه  �صلطة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أ�ص�صت  فقد  �ملياه  لقطاع  وبالن�صبة 

�ملائية،  �مل�صادر  و�إد�رة  �ملياه،  قطاع  هيكلة  لتتوىل   1996 ل�صنة   2 رقم  �لقانون  مبوجب 

�ل�صفة  من  كل  يف  �ملياه  م�صاريع  على  و�ملر�قبة  و�الإ�رش�ف  �ملائية،  �ل�صيا�صات  وتنفيذ 

�لغربية وقطاع غزة، و��صتغالل ما مّت تخ�صي�صه يف �تفاقية �ملرحلة �النتقالية من كميات 

مائية للفل�صطينيني. كما �أوكل �إليها �الإعد�د ملفاو�صات �لو�صع �لنهائي ل�صمان و�صيانة 

.
131

�حلقوق �ملائية �لفل�صطينية �ملن�صو�ص عليها يف �تفاقية �ملرحلة �النتقالية

وعملت �صلطة �ملياه �لفل�صطينية منذ تاأ�صي�صها على �إقامة �مل�صاريع لتنمية �لرثوة �ملائية 

يف �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية، مثل حفر �آبار جديدة ملو�جهة �حلاجات �ملائية خ�صو�صاً 

، على �لرغم من �أن “�إ�رش�ئيل” حتظر على �لفل�صطينيني حفر �آبار جوفية 
132

يف �الأرياف

. فقد حذر رئي�ص �صلطة �ملياه �لفل�صطينية نبيل �ل�رشيف من زيادة عجز 
133

دون مو�فقتها

 يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة و��صتمر�ره حتى �صنة 2010. 
3
�ملياه �إىل نحو 200 مليون م

1998 �أن �صلطته �صتبد�أ يف �ل�صهرين �ملقبلني يف  و�أعلن �ل�رشيف يف �أو�خر ني�صان/ �أبريل 

�إىل نحو �ل�رشب يف �صمال غزة، بتمويل فرن�صي ي�صل  لتحلية مياه  �أول حمطة  �إقامة 

الإيجاد  وذلك   ،
134

�لثانية �ل�صنة  يف  ومثلها  للم�رشوع،  �الأوىل  �ل�صنة  يف  دوالر  ماليني   5.3

حاجة  يكفي  ال  �ملتوفر  �مل�صدر  غد�  �أن  بعد  لال�صتعمال،  �ل�صاحلة  للمياه  ثاٍن  م�صدر 

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=603821 :معاً، 2013/6/11، �نظر  
130

�صد�د �لعتيلي، “�ملياه �لفل�صطينية... �أزمة يف �لو�قع و�إ�صكال يف �لتفاو�ص،” �جلزيرة.نت، 2004/10/3، �نظر:   
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�جلزيرة.نت، 2004/10/3، �نظر:  
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http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=11791 :جلزيرة.نت، 2001/7/8، �نظر�  
133
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�لفل�صطينيني. غري �أن �ل�رشيف �عرتف يف �صنة 2000 باأنه جل�ص ثالثة �أعو�م مع �ملفاو�ص 

.
135

�الإ�رش�ئيلي حلفر بئر و�حدة قرب جنني، ومل ي�صتطع �حل�صول على ت�رشيح منه بذلك

ويف موؤمتر �صحفي عقده �ل�رشيف  على �إثر موؤمتر الهاي �لدويل �لثاين للمياه �لعاملية 

بهولند� يف �صنة 2000، ��صرتط لقبول �القرت�حات �الإ�رش�ئيلية بتنفيذ م�رشوعات م�صرتكة 

وح�صتها  �مل�رشوعة  �ملائية  حقوقها  جميع  علي  �أوالً  فل�صطني  ح�صول  �ملياه،  لتحلية 

  .
136

�لقانونية من �ملياه �ل�صطحية و�جلوفية 

�ل�صعب  ت�صميم  �لفل�صطينية  �ملياه  �صلطة  رئي�ص  �لعتيلي  �صد�د  �أكد   2008 ويف 

�غت�صابها،  مو��صلة  على  “�إ�رش�ئيل”  ت�رش  �لتي  �ملائية  حقوقه  نيل  على  �لفل�صطيني 

وحذر من �أن �لو�صع �ملائي يف قطاع غزة يعي�ص كارثة، وعبَّ عن خ�صيته من �أن �قرت�حات 

�لفل�صطينيني  حقوق  على  �اللتفاف  ت�صتهدف  مياه  حتلية  حمطات  الإقامة  “�إ�رش�ئيل” 

.
137

�ملائية و�أنه ال يكن قيام دولة فل�صطينية قابلة للحياة دون �أن ت�صتعيد مياهها

وقد حذرت �للجنة �حلكومية لك�رش �حل�صار عن غزة يف حكومة �لوحدة �لوطنية �لتي 

�أن  من   2009 يونيو  حزير�ن/  يف  هنية،  �إ�صماعيل  برئا�صة  وحما�ص،  فتح  حركتي  ت�صم 

�آبار �ملياه يف قطاع غزة مهددة بالتوقف عن �لعمل، لعدم �صماح �صلطات  عدد�ً كبري�ً من 

ون�صف  عامني  من  �أكرث  منذ  ل�صيانتها،  �لالزمة  �ملعد�ت  باإدخال  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

�لعام. و�أكد حمدي �صعت رئي�ص �للجنة، �أن �أكرث من 800 بئر مياه توقفت عن �لعمل فعلياً، 

وحتتاج �إىل �صيانة و�إعادة تاأهيل من �أ�صل 2,000 بئر موجودة يف مناطق �لقطاع �ملختلفة. 

ب�رشورة   )FAO )�لفاو  �ملتحدة  لالأمم  �لتابعة  و�لزر�عة  �الأغذية  منظمة  �صعت  وطالب 

�ملعابر  لفتح  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  على  بال�صغط  و�ل�رشيع،  �لعاجل  �لتدخل 

ل �ملنظمة �مل�صوؤولية  الإدخال �ملعد�ت �لالزمة الإن�صاء و�صيانة �الآبار يف قطاع غزة، وحمَّ

عما ينجم م�صتقبالً عن و�قع �الآبار يف قطاع غزة؛ باعتبارها �أعلى �صلطة يف �الأمم �ملتحدة 

.
138

ت�صعى لتحقيق �الأمن �لغذ�ئي يف �لعامل، وتهتم برفع �لقدر�ت �الإنتاجية �لزر�عية

�ملركز �لفل�صطيني لالإعالم، نقالً عن: اخلليج، 2000/3/3، �نظر:  
135
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الأهرام، 2000/3/29.   136
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و�لو�صع  �ملياه  �أزمة  حول  بياناً  �لفل�صطينية  �ملياه  �صلطة  �أ�صدرت   2010/8/23 ويف 

�ملائي يف فل�صطني، قالت فيه: 

حممود  �لرئي�ص  �ل�صيد  خلف  �ملياه  قطاع  وكو�در  �ملياه  �صلطة  وتقف  نقف 

عبا�ص و�حلكومة برئا�صة دولة د. �صالم فيا�ص يف معركتنا للتحرر من �الحتالل 

ق�صية  ومنها  �لنهائي،  �لو�صع  مفاو�صات  لق�صايا  عادل  حل  �إىل  و�لو�صول 

حقوق �ملياه لبناء �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص �ل�رشيف. ياأتي 

هذ� �لبيان حول �إد�رة قطاع �ملياه و�لذي تدير فيه �صلطة �ملياه “�إد�رة �أزمة ولي�ص 

�إد�رة قطاع” حيث ي�صكل غياب �حلل �لعادل حلقوق �ملياه �أزمة حقيقية كبرية يف 

 .
139

خمتلف حمافظات �لوطن

�أما وزير �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان يف �حلكومة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل حممد ��صتيه، 

من  �صنوياً   
3
م مليون   600 قر�بة  ت�رشق  “�إ�رش�ئيل  �أن   ،2011 فب�ير  �صباط/  يف  فاأكد 

.
 �صنوياً”140

3
�ملو�زنة �ملائية لل�صفة �لغربية و�لتي تقدر بـ 800 مليون م

�أو�خر  يف  غزة،  يف  �ملقالة  �حلكومة  لدى  �لبيئة  �صلطة  رئي�ص  �إبر�هيم  يو�صف  و�أعلن 

�أيار/ مايو 2013، �أن 90% من مياه �خلز�ن �جلويف يف قطاع غزة �أ�صبحت غري �صاحلة 

لال�صتخد�م �الآدمي نتيجة الإجر�ء�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �ملتمثلة ب�رشقة �ملياه وجتريف 

�الآبار �حلدودية وعدم تر�صيد ��صتخد�م �ملياه. و�أكد �إبر�هيم �أن قيام “�إ�رش�ئيل” بتجريف 

م�صاحات و��صعة من �الأر��صي �خل�رش�ء و�الأ�صجار �ملمتدة على طول حدود قطاع غزة 

�أدى ملزيد من �لتدهور يف �لو�صع �لبيئي و�ملائي، معتب�ً يف �لوقت ذ�ته �أن �لزيادة �ل�صكانية 

�خلز�ن  على  و��صحة  �صلبية  �آثار  لها  كان  �ملناخية  و�لتغري�ت  �ال�صتهالك  �أمناط  وتغري 

�جلويف. وبني �أن ما ن�صبته 20% من �صو�طئ غزة غري �صاحلة لال�صتجمام ب�صبب تلوث 

.
141

هذه �مل�صاحة باملياه �لعادمة

بد�ية  حتى  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  �تخذتها  �لتي  و�الإجر�ء�ت  �ملو�قف  �أن  �إال 

2013 مل تفلح يف ردع “�إ�رش�ئيل” عن هجمتها �ل�رش�صة على �لبيئة �لفل�صطينية. 

http://www.israj.net/vb/showthread.php?t=8013 :موقع �صبكة �الإ�رش�ء و�ملعر�ج )�إ�رش�ج(، 2010، �نظر  
139

الد�شتور، 2011/2/9.  140

الغد، 2013/5/27.   141
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خال�شة:

�الأر�ص  على  �حلقائق  بناء  �إىل  و�لتهويد  �ال�صتيطان  خالل  من  “�إ�رش�ئيل”  �صعت 

�لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أما  �لغربية.  �ل�صفة  من  كبرية  م�صاحات  وم�صادرة  �لفل�صطينية 

فظلت عملياً عاجزة عن مو�جهة �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية ب�صبب �لتز�مها باتفاقات �أو�صلو 

للتعامل مع �الحتالل، وبقيت مو�قفها  �ل�صلمية  �لتفاو�ص و�لطرق  �إال  لها  �لتي ال جتيز 

�صعيفة، وغالباً ما كانت ت�صدر على ل�صان منظمة �لتحرير �أو بع�ص ف�صائلها.

تهويد  بعملية  ليقوم  تدريجياً،  �لقد�ص  بلدية  نطاق  بتو�صيع  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  قام   

�الأماكن  وهوَّدت  �الأق�صى،  �مل�صجد  على  فاعتدت  وو��صع،  مبمج  نطاق  على  �لقد�ص 

و�أ�صماءها، وهدمت �ملنازل و�صحبت �إقامات �ملقد�صيني. ومع جميء �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�نتز�ع  �ملنظمة و�ل�صلطة يف  �أ�صعاف ما كانت عليه، وف�صلت قيادة  �لتهويد  ز�دت وترية 

يع�صف  م�صتمر�ً  �لتهويد  وظّل  فل�صطني،  عا�صمة  �لقد�ص  باأن  “�إ�رش�ئيل”  من  �عرت�ف 

باالأر�ص و�ملقد�صات. 

يف  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لعازل  �جلد�ر  �إن�صاء  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  �صادقت  لقد 

�أكرث  وحما�رشة  �ل�صفة،  م�صاحة  من   %12 نحو  لعزل  خمطط  يف   2002 �أبريل  ني�صان/ 

على  �ل�صيطرة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  تابعت  كما  فل�صطيني.  مليون  ن�صف  من 

م�صادر �ملياه يف �ل�صفة �لغربية و��صتغالل معظمها ل�صاحلها.

ومن �لالفت للنظر �أنه يف �لوقت �لذي ينفذ �لطرف �الإ�رش�ئيلي �لتز�ماته بطريقة كيفية 

�ل�صلطة  تقوم  و�لتهويدية،  �الحتاللية  وبر�جمه  وخططه  �خلا�صة  م�صاحله  تر�عي 

قوى  وتطارد  �أمنياً  معها  وتن�صق  “�إ�رش�ئيل”  جتاه  �لتز�ماتها  بكافة  بالوفاء  �هلل  ر�م  يف 

�ملقاومة �لفل�صطينية.




